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االيــدولوجيا بــدالً مــن محاولــة تقــديم وصــف علــى أســاس الثنائيــة المعروفــة بــين      
والبناء االجتماعي، أود أن أقوم بفحص الممارسـات االنضـباطية، بمـا فـي ذلـك الطـرق       

ويظهــر أن . المتعــددة التــي تنــتظم فيهــا وتعلــم وتبنــى الخطابــات الدينيــة الــذوات البينيــة   
تكوينــات : مقارنــة كهــذه بالنســبة لــي، تتطلــب فحــص نــوعين مــن أنــواع عمليــات القــوة  

احتمال : " ويساعد تعريف فيبر المشهور للقوة. اآلخرين) مقاومةأو (الذات واستغالل 
داخل سياق عالقة اجتماعية سوف يكـون فـي موقـع يمكنـه مـن إنفـاذ إرادتـه         أن فاعال

فـــي التركيـــز علـــى عمليـــات اســـتخدام قـــوة القمـــع أو   )152، 1917" (رغـــم المقاومـــة
الظـروف التـي تخلـق    : لاالستغالل، لكنه يحجب عنّا أمراً سأقوم بفحصه في هذا الفص

فمن  السمات البارزة للتهذيب الرهبني هـو أنـه يهـدف وبشـكل     . "فيها الذوات المطيعة

                                                 
  .نثروبولوجيامفكر  ∗

 .أبو بكر باقادر. ترجمة د
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فالراهــب . علنـي إلــى خلــق إرادة الطاعـة عــن طريــق برنــامج الحيـاة الجماعيــة المشــتركة   
المســيحي الــذي يــتعلم إرادة الطاعــة لــيس مجــرد شــخص يخضــع إلرادة شــخص آخــر  

أنـه  . لتهديـد ـــــــ أو ببسـاطة بحسـب العـادة، أو كإجابـة غيـر مفكـرة        بقوة الحجـة أو بقـوة ا  
، كمـا لـو أن إرادة اإلنسـان حقيقيـة تكـون إرادتـه       "فقـد إرادتـه  " ليس عبارة عن شخص

فالراهـــــب المطيـــــع هـــو شخـــــص بالنســـبة لـــــه . فقـــط عنـــدما تبقـــى معارضـــة إلرادة غيـــره
ـــز    ـــه، بمعنــى أنهــا جـ ـــة فضــيلة مــن فضائلــ ـــ فهــي    الطاعـ ـــه وإمكانياتــه وقوتــه ــــ ء مــن قدرتـ

وهـذا بالتأكيـد فـرق    . فضيلة مسيحية تمكّن من تطويرهـا عـن طريـق االنضـباط والدربـة     
األخـــرى مـــن مثـــل " المؤسســـات الشـــمولية"و،)1(مهـــم بـــين الرهبنـــة المســـيحية الوســـيطة 

). 1961جوقمـــان (تشـــفيات، التـــي ضـــمت ضـــمنها وأحيانـــاًَ الرهبنـــات  سالســـجون والم
. لمسألة ليست أن القوة ليسـت ضـرورية فـي الرهبنـات، فبطبيعـة الحـال هـي ضـرورية        وا

المسألة هي أن استخدام القوة يعد عنصراً حاسماً في تحول خاص في الميول، ولـيس  
. تحكــم طقــوس الرهبنــة اقتصــاد الرغبــة . فقــط لمجــرد الحفــاظ علــى النظــام بــين النــزالء 

المســيحية كانــت توجهــه ممارســته الفضــائل    باإلضــافة إلــى المــواعظ ) العقــاب(فــالقوة 
والمبـــدأ المحـــوري الـــذي تقـــوم عليـــه هـــذه الطقـــوس يفتـــرض أن الفضـــائل  . المرغوبـــة

المرغوبةينبغي أن تخلق، قبل أن تكون هناك إمكانية اختيار حـد ذاتهـا وأنهـا هـي حـد      
  . ذاتها تبرر  وجودها

الجوانـب عـن المفـاهيم    وتختلف مقاربتي في تحليل الطقـوس الرهبنيـة فـي بعـض     
لهـذا قـد يكـون مـن المفيـد لـو أننـي أعالـــج         . المسيطرة للطقس فـي علـم األنثروبولوجيـا   

  .هذا الموضوع بشكل مختصر قبل البدء في تقديم مناقشتــــي للموضوع

�ÔİÛa@ÝîÜ¤@¿@òrí†§a@pbi‰bÔ½a@œÈi@Z@@

ى رؤيتـــه عـــن الطقـــس إلـــ  نن ممـــن يكتبـــوويميـــل علمـــاء األنثروبولوجيـــا المحـــدث 
ففـي األنثروبولوجيـا االجتماعيـة    . هو عمليـاتي ما ما هو رمزي في مقابل ل بوصفه مجاال

البريطانيــة،كان رادكليــف بــروان هــو الــذي ســاعد علــى شــيوع شــعبية هــذا التميــز، كمــا   
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الميــل العــام فــي البحــث عــن تفســير لألفعــال الطقوســية علــى      : "يتضــح مــن هــذه الفقــرة  
. ة دمجهم الكاذب ضمن ما يمكن تسـميته األفعـال الفنيـة   أساس أغراضها إنما هو نتيج

ففي أي نشاط فني يشـكل ذكـر محـدد لهـدف أي فعـل أو سلسـلة أفعـال فـي حـد ذاتـه           
تفســيراً كافيــاً، لكــن األفعــال الطقوســية تختلــف عــن األفعــال الفنيــة، فــي أنهــا فــي كــل         

بعبـــارة ). 143، 1939" (اللحظـــات تمتلـــك بعـــض العناصـــر التعبيريـــة أو الرمزيـــة فيهـــا  
. أخرى تتطلب بعض األفعال تفسـيراً علـى أسـاس المعنـى وأخـرى علـى أسـاس السـبب        

مـن  " من ناحية، والنشاط الفنـي " التعبيري أو الرمزي"لكن هذا التميز الحاد بين النشاط 
، قــد عبــر عنــه مــن  "مــدنس/مقــدس"والــذي يتطــابق مــع الثنائيــة القديمــة  (ناحيــة أخــرى 

ــل    ــيس فــي شــكل مث ــ: "طــرف ل ــة الفــرد    "الطقس، كمــا أوكــد ف ــالتعبير عــن حال ، يقــوم ب
" ... بوضعه شخصا اجتماعيا داخل النسق البنائي الذي يجـد نفسـه فيـه فـي تلـك اللحظـة      

وبالنســبة لــي أجــد أن تأكيــد دوركــايم علــى الثنائيــة المطلقــة بــين المقــدس والمــدنس،    
ــاً وذات الجانــ      ــة كلي ــاً، الوظيفي ب الفنــي الصــافي  يجــب أن تحــدد األفعــال المدنســة كلي

ــر    ــي الجانـــب اآلخـ ــيط، وفـ ــة    ) الطـــرف(والبسـ ــاً مقدسـ ــال التـــي تصـــنف كليـ ــدينا األفعـ لـ
وفيما بين هذين الطرفين لـدينا  . وجمالية بشكل صارم، والمصنفة فنياً على أنها وظيفية

ومن وجهة . من كالً من الجانبين اً الغالبية العظمى لألفعال االجتماعية التي تأخذ جزء
فـإن الفنـي والطقسـي، المـدنس والمقـدس، ال تشـير إلـى أنـواع مـن األفعـال،            النظر هـذه 

  ).13  - 12، 11 - 10، 1954(وإنما إلى جوانب لكل نوع من األفعال تقريباً 

مكانـة اجتماعيـة،    لـى ع أليس تجتمع فكرة أن الطقس بوصفه جانباً من الفعل داالً
حـادث بنــائي، يعمـل علـى إثــارة     مـع الفكـرة  القديمـة التــي تـرى أن الطقـس عبــارة عـن      

ــاركين ـــــــ   يءشـــ ــا فـــي عقـــول المشـ ــالي   مـ ــاعي المثـ ــاء االجتمـ ــا تجنـــب  : البنـ ــا أردنـ إذا مـ
خـــر أن آلالفوضـــى، فـــإن األفـــراد الـــذين يشـــكلون المجتمـــع، يجـــب علـــيهم مـــن وقـــت  

يركــزوا، علــى األقــل رمزيــاً، بضــرورة فهــم النظــام الــذي يقــوم علــى أساســه المجتمــع،        
وألداء الطقوس، هـذه الوظيفـة بالنسـبة    . نه يوجه نشاطاتهم االجتماعيةوالذي يفترض أ

للجماعة المساهمة ككل، فهـم وفـي كـل لحظـة يظهـرون وبشـكل علنـي مـا قـد ال يعـد           
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الطقــس (ومــا هــو مشــترك لكــالً مــن الفكــرتين       ).16(ســوى أمــراً خياليــاً بــدون ذلــك     
بيعــة الحــال، االفتــراض أن بوصــفه حادثــة بنائيــة، والطقــس بوصــفه جانبــاً مــن الفعــل، بط  

الطقــــس بشــــكل أساســــي هــــو شــــكل رمــــزي، يــــدل علــــى شــــيء عنــــد المســــاهمين أو    
  . المشاركين، ولهذا فهو بحاجة إلى تفسير

و 1970و 1966(عنــدما قــدمت دوغــالس تحليالتهــا المميــزة للســلوك الرمــزي     
الطقس وبشكل كبير عبارة عن شكل مـن أشـكال   " نجد أنها أكدت على أن  )1978

، "إشـارة مفصـلة  "فـي مقابـل   " إشارة محـدودة "شكل يستخدم ، )20، 1970"(تصالاال
ولقــد حاولــت  . يشــبه مــا قدمــه بازيلرنشــتاين، الــذي يعــد مصــدر بنيــة هــذا التميــز       ءشــي

ــواع األشـــخاص      ــة وأنـ ــائف االجتماعيـ ــال بالوظـ ــواع االتصـ ــين أنـ ــربط بـ : دوغـــالس أن تـ
ــة عا  ) وهــي إشــارة محــددة  (فالطقوســية  مــة مشــتركة وعلــى عصــبية    تحــافظ علــى تجرب

توضــح وتســاعد علــى تجســير افهــام   ) وهــي إشــارة تفصــيلية (اجتماعيــة، بينمــا العلمانيــة  
ويظهــر التميــز بــين اإلشــارة المحــدودة والتفصــيلية بشــكل واضــح فــي        . الفــرد الفريــدة 

أنظـــر علـــى ســـبيل المثـــال     (كتابـــات العديـــد مـــن المنتمـــين لنظريـــة التفاعليـــة الرمزيـــة       
الـــذي أكـــد علـــى أن المعـــاني الرمزيـــة إنمـــا كانـــت نتـــاج   ) 1976 إســـهامات كـــامفرير

  . امعياري امعطي نظامالأن  يكون  دون كالء يتفاعلون وتفاوض بين 

وتُعد كتابات تيرنر الكبيرة حول الموضوع أنما تهـتم وبشـكل أساسـي فـي تقـديم      
نفس إذ يؤكد تيرنر من خالل االعتماد علـى أعمـاق علـم الـ    . تفسير لمدلوالت الطقس

ــفها     ــر  بوصـ ــاً أن تفسـ ــي أيضـ ــوز الطقـــس ينبغـ ــأن رمـ ــرة  "بـ ــة مـــن األدوات المثيـ مجموعـ
ومثـــل هـــذا التفســـير ) 43ـ      42، 1969" (يـــع وتـــأنيس عواطـــف قويـــةوزللعواطـــف وت

توحـد النظـام العضـوي    :" سيوضح كيف، على سبيل المثـال، إن بعـض الرمـوز الطقسـية    
ـــ األخالقــي، مدعيــة وحــد    تهما الدينيــة النهائيــة، بوصــفها تتجــاوز   بالنظــام االجتمــاعي ـــــ

فــــالعواطف والنزعــــات المرتبطــــة بالفســــلجة . الصــــراعات بــــين وداخــــل هــــذه األنظمــــة 
اإلنســانية، وبالــذات الفســلجة المتعلقــة بــأمور التوالــد، إنمــا هــي مســلوبة أو مجــردة فــي      
العمليـــة الطقســـية بســـبب خاصـــيتها المعاديـــة لالجتمـــاعي، والمرتبطـــة لعناصـــر النظـــام        
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عنـد  " مـا هـو إجبـاري   "اري، مقدمة الطاقـة لألخيـر بعنفـوان مسـتعار وبـذلك جاعلـة       يالمع
  .درو كايم  يصبح أمراً مرغوباً

ــه            ــد فــي تفاؤل ــى أفكــار فروي ــه إل ــر من ــى أفكــار يــونج أكث ــل إل ــر يمي لقــد كــان تيرن
الديني، وهو لم يكن على  أي حال أول من حاول أن يؤلف أفكاراً اعتماداً على علم 

ــانفـــــس ا ــا هـــــو حقيقـــــة أنـــــه ســـــعى،كما ســـــعى   . ألعمـــــاق واألنثروبولوجيـــ واألهـــــم هنـــ
أنثروبولوجيـــون آخـــرون، علـــى تحديـــد هويـــة الطقـــس علـــى أســـاس ســـماته الرمزيـــة،    

توارثيـاً ولـيس عبـارة عـن أمـر معطـى عـن طريـق روتـين           امحـدد  ارسمي اسلوك"باعتباره 
ى االهتمـام إلـى حـل    وهو مفهوم قـد يظهـر أنـه يعـود إلـ      ،)504، 1976"(تقني أو فني 

  ". الشفرات الرمزية"مغاليق 

والفكرة القائمة أن العملية الطقسية هي عملية رمزيـة؛ فإنهـا بشـكل أساسـي عبـارة      
ــواء          ــا، سـ ــم األنثروبولوجيـ ــي علـ ــاً فـ ــاً محوريـ ــبحت مفهومـ ــد أصـ ــالية قـ ــالة اتصـ ــن رسـ عـ

عنـدها  ... ة محـددة  شـفر : "األنثروبولوجيا البريطـــانية أو األمريكيـــة، كما وصفها واجنـر 
لكن ما الذي شُفّر، ولماذا شُـفّر؟ ومـا هـي طبيعـة     . أنثربولوجي فتح مغاليقها ىلعيكون 

الشفرة، ولماذا تمت صياغتها على هذه الشاكلة؟ تقوم هذه األسئلة على أساس الـدور  
النسبي للطقس داخل إطار موضوع الثقافة، وما الـذي تفعلـه بوصـفها وسـيلة اتصـال أو      

  ). 143، 1984(أو ما إلى ذلك تنظيم 

" إلــى أبعــاد  ) 1962(أوســتن للخطــاب  فــي تحليــل  وتوجــد أصــداء هــذا التحليــل   
علـى الـرغم مـن أوسـتن لـم يـذكر باالسـم عـن         ". قبـل تعبيريـة  "و " ال تعبيريـة "و " تعبيرية
وكمــا هــي الحــال فــي معالجــة اوســتن لمعــاني وظــائف التلفظــات الشــائعة، فــإن     . واجنــر

) الخاصـة (عن المشـاعر  ) العلنية(قاربات تفصل وبشكل حريص المعاني أمثال هذه الم
فإن الطقس بوصفه سلوكاً شائعاً ليس مصمما و اليعنـي أنـه يعبـر    :" لذا. ونوايا المؤدين

ــة مباشـــرة وآنيـــة و        ــوال العقليـــة لألفـــراد بطريقـ ــن النوايـــا والمشـــاعر واألحـ ". طبيعيـــة"عـ
االبتعاد عن أمثـال هـذه التعبيـرات اآلنيـة،     فالتفصيل الثقافي للشفرات يتكون عن طريق 
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والتي تنطوي على نوايا ألن اآلنية والنوايا يمكن أن تكون أموراً محتملـة أو متغيـرة أو   
  ). 124، 1979تامبية" . (ظرفية، بل وحتى غير متجانسة أو غير منتظمة

وقــد يظهــر للوهلــة األولــى أن أمثــال هــذه المقــوالت األنثروبولوجيــة تتعــارض مــع    
مقوالت تيرنر، لكنها ال تتعارض، فهذا المقوالت ال تنكر ان الطقس قد تؤثر في نوايا 
الفـرد ونوايــا المشـاركين، لكــن مـع ذلــك فإنهـا قــد تعنـي أن المعــاني الثقافيـة للطقــس ال       

سـتنتج فقـط الفوضـى،    :"فكما أوضح إيفانز برتشارد في مرحلة مبكرة )2(تتأثر باألخيرة
الظواهر االجتماعية على أساس العواطف المفتـرض   ونضيفين ويكان األنثروبولوجلو

مصاحبتها لهذه الظـواهر، ألن أمثـال هـذه األحـوال العاطفيـة، إن وجـدت أصـالً، يجـب         
وإنمـا أيضـاً ال تختلـف عنـد نفـس الفـرد مـن مناسـبة          ختلف فقط من فرد آلخـر، تأن ال 

  ). 44 ،1965( "للطقس نفسه نقاط مختلفة تختلف حتى عندن الأألخرى بل و

وفــي ضــوء هــذا النــوع، يصــبح الطقــس وبشــكل أساســي موضــوع قــراءة، مثــل أي     
ــن طـــرف األعضـــاء          ــأن تفـــك مغاليقهـــا فقـــط مـ ــص لـــه معـــان حقيقـــة، بـ ســـواء كـــانوا  (نـ

فبالنســبة لجيرتس،كــل المنتجــات  . ومــن شــابههم االمســاهمين أو علمــاء األنثروبولوجيــ 
: وإنمــا هــي رمــوز ينبغــي أن تقــرأ   الثقافيــة واالجتماعيــة، ليســت مجــرد أحــداث طقســية  

، وليسـت مثاليـات   ارياضية أو خـرائط أو صـور   اأو صيغ اسواء كانت مقوالت أو أنغام"
ينبغي أن تمجد أو يحملق فيهـا وإنمـا تقـرأ، وهكـذا هـي الطقـوس والقصـور والتقانـات         

وتقليص عالم ال متجانس إلى نصوصـية إنمـا   ). 135، 1980" (واألشكال االجتماعية
  . الدافع إلى مجرد شكل أدبييحول 

ولقد اهتم العديـد مـن األنثروبولـوجيين الفرنسـيين بـأمر الطقـس، باعتبـاره أسـلوب         
اتصال متميز، على رغم أن البنائيين كانوا أكثر اهتماماً بالكيفية التي يتم بها التواصـل،  

ـــم بمــا تــم تواصــله     ـــفيكتــب ليفــي ـ . الطقــوس أكثــر مــن اهتمامهـ  ســتروس، علــى ســبيل  ـ
كيف بإمكاننا أن نعرف الطقـس؟ باستطاعتنا أن نقول أنـه يتكـون مـن كلمـات     :" المثال

ملفوظة، وإيحاءات مذكرة، وأشياء مسـتغلة، بشـكل مسـتغل عـن أي تعليـق أو تضـمين       
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). 671، 1981(يمكــن أن يعــزى أو يتســبب عــن طريــق أشــكال النشــاط الثالثــة هــذه     
برز بوصفه أسلوب التواصل الذي يستخدم وعندما يعرف الطقس بهذه الطريقة، بأنه ي

) 1982(ويشـــيد ســـميث . )3() 972" (التقســـيم والتكـــرار: وبشـــكل مســـتمر اإلجـــرائين
علــى مــا بنــاه ليفــي ســتروس عــن طريــق تفصــيل موســع لخصــائص الطقــوس، مــن مثــل        

كمـا هـو الحـال فـي المسـرح الغربـي       (استخـــدام عناصر لخلـق، وهـم يمكـن أن يصـدق     
ولقــد ). 4(فــي تعيــين الفتــرات والمناســبات التــي لهــا أهميــة كونيــة   ) خيــرةفــي القــرون األ

أقــل انشــغاالً بالطـقـــس بوصــفه ممارســـــة رمزيــــة، وأكثــر  ) 1980، 1975(كــان ســبربر 
  .)5(انشغاالً واهتماماً بالرمزية بوصفها أسلوب تفكير 

ريـات  وال نقدم هذه اإلشارات لكتاب أنثروبولوجيين على أنهـا وصـف شـامل لنظ   
األنثروبولوجيــة عــن الطقــس، وإنمــا نقــدمها حتــى نشــير لــبعض األســاليب التــي تختلــف   

ولعل أهم فرق هو إنني شاك في أمـر الطقـس بوصـفه    . عن أسلوب مقاربتي للموضوع
نظرتــه عامــة، فبينمــا آخــذ كمســلمة ان الخطــاب التواصــلي مشــمول فــي تعلــم    اموضــوع

فــض فكــرة أن الطقــس نفســه يرمــز ويواصــل وأداء والتعليــق علــى الطقــوس، إال أننــي أر
وفـي مـا يلـي سـأقدم تحلـيالً تاريخيـاً محـدداً للطقـوس الرهبانيـة          . بعض المعاني الخاصة

ــة  ــات انطباطيـ ــفها ممارسـ ــالبرامج     . بوصـ ــا بـ ــي عالقتهـ ــت فـ ــد حللـ ــة قـ ــالطقوس الرهبانيـ فـ
أي، مــــا يتعلــــق بتنظــــيم (المخصصــــة بتشّــــكل وإعــــادة تشّــــكل االتجاهــــات األخالقيــــة  

، وبالذات الميـل إلـى   )لممارسات المادية واللفظية التي تشكّل الذات المسيحية النقيةا
وفـــي هـــذه البـــرامج، كمـــا ســـنرى، معـــاني األداءات الشـــائعة , إذعـــان أو خنـــوع حقيقـــي

والمشاعر ونوايا أصحاب العروض ليس مفصولة بشكل حاد ـــــ على النقيض، في مثـل  
. )6(متداخلـــة بشـــكل دقيـــق هـــي األمـــر المركـــزي   هـــذه البـــرامج أنهـــا هـــذه العالقـــات ال  

فبالنســبة لألنثروبولــوجيين الــذين يعتبــرون الطقــس مكونــا أخالقيــا؛ فــإن هــذه العالقــة          
والمشــكلة فــي نظــري، لــم تحــظ  . )7(المتداخلــة قــد اعتبــرت غالبــاً علــى أنهــا ال إشــكالية 

ل المشـاعر  رغم أن تشـكّ : باهتمام مناسب يمكن اإلفصاح عن ذلك على الشكل التالي
األخالقية يعتمد على وسيط داللي، إال  إننا ال نستطيع أن نتجاهل قراءة التشكّل بعيـداً  
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عــن نســق الــدوال التــي يمكــن تحديــدها بشــك قطــاع وفصــلها بوصــفها ظــواهر ســيميائية  
ــزة الــنص أو الرمــز أو الطقــس هــو نتــاج     و ،فــالقراءة هــي نتّــاج انضــباط اجتمــاعي    . متمي

ين ممــــن يتخــــاطبون مــــع بعضــــهم الــــبعض  بطــــرق محــــددة  مــــؤدين مختلفــــين منضــــبط
  .)8(تاريخياً

فالبرنامج الرهبني الذي يعين أداء الطقوس موجه لتشكّل وإعادة وتشكّل الميـول  
وأهـــم هـــذه الميـــول هـــو إرادة مـــا يـــرى أنـــه الحقيقـــة، و معرفـــة حمـــاة تلـــك   . المســـيحية

لـذا، فـأنني أتنـاول بالنقـاش     . وتحقيق ذلك الميل هو فضيلة التواضع المسيحية. الحقيقة
الطقســـي فـــي عالقتــــه بعمليـــات القـــوة، لكــــن مـــرة أخـــرى لــــيس علـــى شـــاكله معظــــم         

فعلـى سـبيل المثـال، نجـد فـي مقالـة       . األنثروبولوجيين الذين تناولوا مسألة القوة مباشرة
أن الطقــوس قــدمت بوصــفها  " طقــوس التمــرد) "1954المنشــورة (جلوكمــان الشــهيرة 

ــكال ال  ــن أشـ ــكالً مـ ــق     شـ ــن طريـ ــوترات، عـ ــن التـ ــتخلص مـ ــة للـ ــيلة احتفاليـ ــيس ووسـ تنفـ
  . )9(امتصاص وتنظيم  التراتيب السياسية

عمليــة اتصــال  االطقــوس علــى أنهــ) 1975، 1974(وبعــد عقــدين، وصــف بلــوخ 
محدد، وشكالً من أشكال البالغة التي أحكمت اإلغـالق علـى المشـاركين فـي مواقـع      

في حالة البالغة السياسية نرى أن العالقـة  " ضحاً فكتب بلوخ مو: )10(همرؤوسي/ رئاسته
ــة الطقــوس     مشــكال واداة الســلطة التقليديــة كانــت اتصــاال   ــه فــي حال شــكالً رســمياً، وأن

ولقـد قـدم يبـين أطروحـة     ). 1974،77" (الدينية هذا التشّكل قد دفع إلـى مـا هـو أبعـد    
ــي  : "أكثــــر دنيويــــة بســــبب جانبهــــا (ة السياســــة نفســــها عامــــة فُكــــر فيهــــا بوضــــعها افتراضــ

هنـــاك تكامليـــة بـــين الفعـــل الرمـــزي والفعـــل  .. وعلـــى مســـتوى نظـــري عـــام). التفاوضـــي
البراجماتي النفعي في أي تناول، ويعـد الكـالم المـؤدي كـالم افتراضـي كمـا هـو حـال         

إذن  تنتمــي البالغــة للجانــب الرمــزي مـــن     . الفعــل الرمــزي بالنســبة للفعــل البراجمـــاتي    
. لرمـزي، كمـا هـو معـروف، يـود مـنهم النـاس للخيـرات المتاحـة         السياسة ونظـام الفعـل ا  

بــين السياســيين   " الكالميــة" لكــن مــع ذلــك، عــن طريــق اإلذعــان للعوائــق فــي العالقــة         
وجمهــورهم، ينبغــي أن يكــون مــن الممكــن تقــديم تفســير شــمولي يظهــر كيــف نجــد      
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هـوره،  إذ يجـب علـى السياسـي أن يسـتدرج جم     ).10  - 9" (سيطرة األسلوب األدائـي 
كما يقول بين، إذ ليس بإمكانه افتراض قوته على أنها معطى ناجز وقد يتم إنجاز هذا 

فــي مقابــل الكــالم (االســتدراج عــن طريــق الكــالم الرمــزي، أو عــن طريــق فعــل رمــزي   
وهو ما يعلل الحميمية أو القرب بين البالغة و الطقس، ومـا  ) البسيط أو الفعل الصادق

ففي المناسبات السياسـية الخاصـة   ". تطقيس السياسة"عتبره بين يعلل دور البالغة فيما ا
، علـى أنهـا فعـل رمـزي وتبريـر لمـا       اتعتبرهـا طقوسـ  "عندما تتم المشاركة في القيم التـي  
لهذا، بينما يقدم بلوخ مفهوماً صـارماً  ). 22 - 21" (قد قمنا بفعله أو ماينبغي علينا فعله

  .)11(ح قد ارتبط بمفهوم شعبوي للقوة عبر الخطاب، نجد أن بين بكل وضو

بدرجة أقل بالرمز بوصفه وسيطاً لالستدراج، واهتم ) 1980(ولقد اهتم جيرتس 
فهــو يــرى أن الطقــوس البالنيزيــة الملكيــة . بدرجــة أكبــر بــالرمز بوصــفه شــكالً مهرجانيــاً

مســرحاً صُــمم للتعبيــر عــن منظــر الطبيعــة النهائيــة للواقــع،  " مســرحاً فــوق طبيعــي"تشــكل 
وفي الوقت نفسه لتشكّل الظروف القائمة للحيـاة حتـى تصـبح صـامته مـع ذلـك الواقـع،        
أي، أنــه مســرح يقــدم الوجــود، وعــن طريــق تقــديم الوجــود، يجعلــه يحــدث أو يقــع ــــــــ  

ة يـ وفي مفهوم جيرتس، نجـد أن التقـديم االحتفـالي للقـوة التراتب    ). 104. (يجعله واقعاً
ــع     ــق الواقـ ــاوياً لتحقيـ ــل مسـ ــد جعـ ــاعيقـ ــز   .")12(االجتمـ ــل المركـ ــوذج داخـ ــز النمـ المركـ

النموذج، يصور الملك األيقونية خارجياً للرعايا، يصـور  داخليـاً لنفسـه، يمثـل الجمـال      
ولكن كما أن الخيال بالنسبة لسكان بـالي لـم   . حركة مشعوذ ماهر ترسم ذاتها. المطلق

ان، وإنمـا هـو أسـلوب مـن     يكن أسلوبا من أساليب الفانتازيا، أو نوعاً مـن أشـكال اإليمـ   
فــإن تتصــور كــان يعنــي أن  . أســاليب الفهــم والتمثيــل والتحقيــق، لــم يظهــر لهــم كــذلك   
  ). 103" (ترى، وأن ترى يعني أن تقلد، وأن تقلد يعني تجسد مادياً

وفــي تحليلــي للطقــوس الرهبنيــة، أحــاول أن أوضــح أن المالحظــة والتقليــد، رغــم    
وتحـول  / ويعتمـد تشـكّل  . افيين لعمليـات القـوة الفعاّلـة   أهميتهما، إال  أنهما لم يكونا كـ 

علـــى أكثـــر مـــن الطاقـــة علـــى التخيـــل والفهـــم ) الفضـــائل المســـيحية(الميـــول األخالقيـــة 
فهــي . التقليــد، التــي فــي المحصــلة تُعــد قــدرات يملكهــا كــل النــاس بــدرجات متفاوتــةو
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طريــق تتطلــب برنــامج خــاص للممارســات االنضــباطية؛ فــالطقوس التــي خصصــت عــن   
ذلك البرنامج لم تثير ببساطة أو تُطلق عواطف كونية، فهي قد هدفت إلى بناء وتنظيم 

هـي  الرغبـة والتواضـع والنـدم، التـي تعتمـد عليهـا أفضـلية اإلذعـان أو          ، عواطف متميـزة 
ــيحية   ــي المسـ ــه فـ ــالم لإللـ ــف     . االستسـ ــة، ألن العواطـ ــذه النقطـ ــى هـ ــد علـ ــب التأكيـ ويجـ

ــا ليســت مشــاعر إن    ــة مرتبطــة    "ســانية كونيــة، وليســت   المــذكرة هن ــع وعواطــف قوي دواف
مثــل تلــك العواطــف المشــار إليهــا فيمــا اقتبســنا مــن تيرنــر؛ فهــي      "بالفزيولوجيــا البشــرية  

داخليــاً وتــرتبط ببعضــها الــبعض فــي طــرق  / هــا باطنيــاً ؤعواطــف محــددة تاريخيــاً تــم بنا
  . نما هي عمليات للقوةوهي ليست نتاج مجرد قراءات للرموز وإ. مقررة تاريخياً ــــ

الطابع الرسـمي بحسـب تعريفهـا عبـارة عـن جوانـب        القد كان الكالم والسلوك ذو
ــا، عـــن      ــا قـــال بلـــوخ، مشـــاركاً غالبـــة علمـــاء األنثروبولوجيـ ألمثـــال هـــذه  الطقـــوس، كمـ

ــم      . الطقـــس ــح أن تعلّـ ــه وبشـــكل واضـ ــارف عليـ ــن المتعـ ــامج الرهبنـــي مـ ــن فـــي البرنـ لكـ
فزيـادة   .األشكال المناسبة كـان أمـراً مهمـا ألنـه كـان أساسـياً للتطـور االنضـباطي للـذات         

وبالفعــل فــي . علــى النقــيض، فــي اداء تلــك األشــكال  : الشــكلية ال يعنــي زيــادة اإلذعــان 
المجتمـع المســيحي الوســيطي، كمـا ســنرى، كــان بالضــبط وبشـكل دقيــق أولئــك الــذين    
ــعوا          ــد أخضـ ــانوا قـ ــن كـ ــم مـ ــي هـ ــباط الطقوسـ ــن االنضـ ــتعاروا مـ ــد اسـ ــياً قـ ــانوا افتراضـ كـ

  . ن، أو العامةالبتزازات مادية مستدامة من الفالحي

وختامــاً، لــم يكــن رئــيس ديــر الرهبــان يجبــر أو يتفــاوض مــع الرهبــان الــذين كــان      
ولعبت خطابة الطقوس دوراً معقداً في عملية إعـادة بنـاء الـذات    . يخاطبهم في مواعظه

والهدف األساسي لذلك التحول كان تطوير فضيلة . لخصوصيات ذاتية دينية متناقضة
يحية، وهي عمليـة ال تـرد فهـم أو اسـتيعاب النـاس لالختبـارات       الرغبة في اإلذعان المس

  . المتاحة، كما يرى بين، لكنها مثالياً تقيد تنظيم األساس الذي تمت به االختبارات

" ورغم هذه التحفظات، تبقى الحالة أن البحث األنثروبولـوجي فيمـا يسـمى عـادة     
ال يمكــن ألي مــؤرخ   إذ. فــي ثقافــات معينــة قــدم استبصــارات عديــدة مهمــة    " الطقــس
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والتحليــل الــذي قدمــه هنــا هــو  . يســعى لفهــم الطقــوس المســيحية تجاهــل هــذه البحــوث 
تحلــــي أولــــي وجزئــــي، لكــــن دوافعــــه إيمــــان بــــأن الفهــــم األكمــــل لالرتباطــــات بــــين     

والقـوة السياسـية يحتـاج الختيـار مسـتمر للنصـوص األنثروبولوجيـة         االيدولوجيا الدينية
  . بل بعضها البعضوالنصوص التأريخية في مقا

ÂbjšãýÛ@ïİî�ìÛa@âìèÐ½a@Z@@

أبــــدأ بمخطــــط تــــاريخي مختصــــر وأولــــي للمفهــــوم الوســــيطي لالنضــــباط، الــــذي  
لقـــد كـــان . سيســـاعد علـــى تحديـــد األبعـــاد األساســـية للقـــوة الممارســـة داخـــل الرهبانيـــة 

ــار      المفهـــوم الوســـيطي المســـيحي لالنضـــباط معقـــداً، ويحتـــوي علـــى خلـــيط مـــن األفكـ
). 1957لــوكرك (ن العــالم  القــديم، عــالم مــا قبــل المســيحية والمســيحية    الموروثــة عــ 

فلقد كان هذا التراث متاحاً للرهبان عن طريق كتاب اآلبـاء المسـيحيين األوائـل والتـي     
  . كانت تقرأ يومياً في مجتمع الرهبنة

وفـــي الالتينيـــة الكالســـيكية، اســـتخدم المصـــطلح علـــى كـــل القواعـــد والمعـــايير         
وفـي المجـال   . الحرب، ومن ثـم إلـى عناصـر السـتراتيجية هزيمـة العـدو       الضرورية لفن

ــم        ــة، ومـــن ثـ ــاة العامـ ــام فـــي الحيـ ــارة إلـــى معنـــى النظـ ــتخدم المصـــطلح لإلشـ ــاني، اسـ الثـ
الحكومـــة الرشـــيدة التـــي كانـــت مضـــمونة مـــن طـــرف الرقيـــب فـــي إطـــار الجمهوريـــة،    

طلح كـان يغطـي كافـة    أما في المجال الثالث، فإن المصـ . والحقاً من طرف اإلمبراطور
، وهذا ةالفضائل وااللتزامات المتوقعة من كل عضو من أعضاء األسرة للمصلحة العام

يشمل اإلذعان المطلق لألب، بوصفه رمزا لتمكين حسن االقتصاد أو التدبير، وما إلـى  
  . ذلك من الفضائل التي تُعرف دور كل عضو من أعضاء األسرة

علـى المقابـل الترجمـي المعيـاري     " انضـباط " وفي الكتاب المقدس، يشير مصطلح
ــة   ــة "Paideia"لكلمــ ــة  . اإلغريقيــ ــالم الهليني،كلمــ ــي العــ ــة   "Paideia"ففــ ــي التربيــ تعنــ

وفــي ســياق العهــد القــديم اســتخدم المصــطلح    . الجســدية والفكريــة واألخالقيــة للفــرد  
يوجهـه لفـرد   ذي الال) الديني(ليشير إلى مفهوم مختلف تماماً للتعليم ــــــ التعليم اإللهي 
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بعينــه وإنمــا يوجهــه للعمــوم، والــذي يتحقــق عــن طريــق االستســالم ألوامــر اهللا ونواهيــه     
تتطلب حساً قويـاً بمعنـى   "  انضباط "أو    "Paideia"ومن ثم فإن كلمة . وتعظيم أنبياءه

ونجـد فـي   . التهذب أو التأديـب واإلصـالح والعقـاب الـذي يقـع بسـبب ارتكـاب الخطـأ        
والخُطب المنبرية غالباً ما استخدمت الكلمة بصيغة الجمع، لتشير إلـى   كتب  المواعظ

عملية تعليم شخص ما، وكذلك المادة التي يتعلمها، تلك المادة اإللهية المكتسبة عـن  
وواضــح االســتخدام العســكري للكلمــة الكالســيكية أيضــاً فــي     . طريــق مــن يمثلــون اهللا 

لكـن هـذه المواجهـة    .  نهـي عـن المنكـر   النصوص التي تناولت الجهود المسـيحية فـي ال  
ــة أو         ــيكية العتيقـ ــور الكالسـ ــي العصـ ــت فـ ــة عرفـ ــن أي مواجهـ ــاً عـ ــة تمامـ ــت مختلفـ كانـ
القديمة، ألن نتائجها مـن حيـث المبـدأ كانـت دائمـاً مؤكـدة؛ فالنصـر كـان دائمـاً لصـال           

ــيلة ــة اهللا  ، الفضـ ــة برعايـ ــيلة المحفوظـ ــك الفضـ ــب . تلـ ــوم االنضـ ــياق  اومفهـ ــذا السـ ــي هـ ط فـ
وذلـك ألن االسـتراتيجية    ،سيحي ال يرتبط بشـكل قـوى بمفهـوم فكـرة االسـتراتيجية     الم

لـــم تكـــن تـــرتبط بثـــواب محـــدد للفضـــيلة األخالقيـــة، ولكنـــه مـــرتبط بحســـابات النتـــائج 
وعمومــاً، تغطــي مفــردة انضــباط كــل مــا يفعلــه القساوســة حتــى يتمكنــوا مــن   . المحتملــة

  ).43 - 233، 1976أنظر بروان (حكم المؤمنين باسم اهللا 

للقـديس بينـدكت مكرسـاً    " القاعـدة "ب اوفي بدايـة العصـور الوسـيطية، أصـبح كتـ     
. بوصفه الـنص الوحيـد الـذي لـه سـلطة فـي حكومـة مجتمـع الرهبانيـة وتشـكيل أفرادهـا           

ورغـــم أن غالبيـــة المســـيحيين عاشـــوا خـــارج حيطـــان صـــومعة الرهبنـــة، إال أن التشـــكّل  
الحصــول عليهــا ســوى داخــل إطــار أمثــال هــذه   االنضــباطي للــذات المســيحية ال يمكــن

يقســمهم إلــى  � القاعــدة،"ن مــن الزهــاد كــان نــص   يالجماعــات، وحتــى األوليــاء الصــالح  
وأولئـك الـذين لـم يعرفـوا قـط       ،)المقبـولين (أولئك الذين تخرجوا مـن الحيـاة الرهبانيـة    

طريـق   فلقد كـان يعـرف الوجـود المـنظم للرهبـان عـن      ). غير المقبولين(ذلك االنضباط 
وألن حيــاة الراهــب كانــت منظمــة   ،مهــام عديــدة، أهمهــا كــان ترتيلهــا األناشــيد الدينيــة  

غالبــاً مــا " القاعــدة"حــول أداء الصــلوات اآلتيــة التــي تشــمل المــواعظ، فــإن نــص كتــاب  
كان يشكل تقريباً فحوى هذه الصلوات، ويشكل معظم أقاتها، وكذلك يشـكل أمـوراً   
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أن أداء الموعظـة الصـحيح   " القاعـدة "ارزة فـي كتـاب   مسـات البـ  لومن ال. أخرى عديدة
يعتبر شيئاً أكثر مـن مجـرد نشـاط أساسـي مـن النشـاطات الرهبنيـة؛ فهـي تعـد واحـد مـن            

، ولــــذا فإنــــه يعــــد جــــزءاً ال يتجــــزأ مــــن فكــــرة "أدوات الراهــــب فــــي صــــنعته الروحيــــة"
معنــى بمعــان مختلفــة عديــدة، ب  " انضــباط"كلمــة " القاعــدة"ويســتخدم نــص  . االنضــباط

بمعنـى تهيـئ القاعـدة    " فـي الرهبانيـة  � القاعدة"النظام الطيب، الذي ينبغي أن يبدعه نص 
نفســــه، وبمعنــــى الشــــكل المناســــب للســــلوك، بمــــا فــــي ذلــــك االتجاهــــات الداخليــــة          

ولكــن فــي األغلــب، تشــير الكلمــة لكافــة أنــواع الجــزاءات والتعــديالت أو  . والخارجيــة
" القاعـدة "، لذا فإن كلمة انضباط فـي نـص   )1981أنظر فراي (التصحيحات المحددة 

، وهـي  )أو الـدنيا (ومعرفـة موجهـة إليهـا    ) معرفـة لدنيـة  (معرفة مشتقة إلهياً) ا: (يدل على
جماعـة منظمـة   ) جــ (الممارسة المادية والروحية في، ) ب(تلك المعرفة المجسدة في، 

معـايير  ) هــ (أن يطبق، السلطة المطلقة لرئيس الرهبنة، الذي من مهامه ) د(وتقع تحت، 
  ).المعرفة اللدنية في الممارسة البشرية(ضرورية للحفاظ على الفضائل المسيحية 

ن مرتبطـة بشـكل جيـد إنمـا هـي معـاد إنتاجهـا فـي         ووهذه المعاني المختلفة لن تكـ 
مقالـــة  {Celle}لـــذا كتـــب فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر بطـــرس . الكتابـــة الرهبنيـــة الوســـيطية

يصـف الحيـاة المسـيحية المغلقـة، تلـك الحيـاة التـي كانـت         " النسـكي االنضباط "أسماها 
وبحسب هذا النص، االنضباط الرسولي هـو  . شائعة بين الرهبان وإتباع القانون الكنسي

بتدريسه وبشكل مكثف عن طريق قدوتهم، ويتكون انضباط ) البابوات(ما قام الرسل 
ــي عاشــها       ــد الحيــاة الت ــق تقلي ــزام التنســكي عــن طري النســبة للبنــدكتين،  بف. المســيح االلت

لالنضباط معان تجسدت في الكتابات الرهبنية عموماً، وطبقت أيضاً داخـل برنـامجهم   
لـذا يسـتخدم برنـارد الكلرفـوري الكلمـة أحيانـاً ليشـير علـى العقيـدة          . البندكيتي الخاص

لكـــن  . القائلـــة بـــأن المســـيح شخصـــياً اقتـــرح للنـــاس وأحيانـــاً ســـلوك الراهـــب المطيـــع         
نضـــباط أيضـــاً يشـــير إلـــى كافـــة الوصـــفات التـــي تضـــمن ســـلوكه الحســـن، وبالـــذات    اال

القواعــد المعرفّــة فــي البرنــامج البنــدكيتي، وبمــا فــي ذلــك األوامــر الصــادرة مــن طــرف      
األوامــر الســنوية العامــة الصــادرة عــن المكتــب التشــريعي األعلــى، والمكتــب التنفيــذي     
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وهـذا المـدلول الواسـع للمعـاني     ). 61 - 654، 1963أنظـر فـوليز   (لألخوية المسيحية 
نجده مـرة أخـرى فـي كتـاب هوجـو صـاحب القـديس فكتـور، لكـن مـع تأكيـد واضـح             

" الفاعليـة الجدليـة  "لذا نجـد أن هوجـو يكتـب فـي كتابـه      . على معاني االنضباط العقدية
لكــزاك " (العلــم العلمــي للحيــاة الطيبـة التــي مبــدأها هــو التواضــع "عـن االنضــباط بوصــفه  

1957، 1300 .(  

التـي كتبهـا   / الرسـالة / واألكثر إثـارة بخصـوص أهـدافنا أو أغراضـنا هـو أن المقالـة      
هوجو لتعم أو توجيه المبتدئين، والتي اقترح فيها أول نظرية متماسكة عـن اإليمـاءات   

طرق الترهبن عن ."وبحسب ما أورده هوجو. المرتبطة، ارتباطاً وثيقاً بمفهوم االنضباط
يق الفضيلة التـي تعـود لآلخـر، لكنهـا انضـباط مفـروض علـى الجسـد         طر: طريق السعادة

والحركــات غيــر المنتظمــة  : واحــد يءفالجســد والــروح همــا شــ . الــذي يشــكُل الفضــيلة 
ولكـن بـالعكس، بإمكـان    . المضـطرب / للجسد تخون ظاهرياً داخل الروح غير المـنظم 

وعـن طريـق أسـلوب     االنضباط أن يعمل على الروح عبر الجسد ـــــــ عـن طريـق اللـبس،    
فإليمـــاءة هـــي . الوقـــوف والحركـــة، وعـــن طريـــق الكـــالم، وعـــن طريـــق آداب المائـــدة

ـــل      ـــاه أو ميــــ ـــة فـــي كـــل فعـــل أو اتجــــ ـــل الجســـد الصحيحــــ ــير ... حركـــة وشكــــ وال تشـ
فهـي تصـف خارجيـاً    . اإليمـــــاءة إلى إيمــــاءة فريـدة كحركـة الجسـد فـي كـل أجزائــــــه      

حتى لو كانت الـروح داخليـاً   ... للمالحظة أو رقابــــة اآلخــــرين  اًشكالً مقدمأو ظاهرياً 
ورغـم أن اإليمـاءة بهـذا    ). 10 - 9، 1987شـميت " (هي تحـت مالحظـــــة أو رقابـة اهللا   

على أنه ينبغي لها أن تسـلم بالمعـايير التـي يفرضـها      المعنى لها نهايتها، فإن هوجو يصر
ءات المنضبطة لذلك ليست مجرد تكنيك للجسد يختلـف مـن   فاإليما. االنضباط عليها

ثقافـــة ألخـــرى، أو مـــن فتـــرة تاريخيـــة ألخـــرى، فهـــي أيضـــاً التنظـــيم المناســـب للـــروح،  
وهــذا المفهــوم لالنضــباط، الــذي هــو      . المناســب للفهــم واإلحســاس وللرغبــة واإلرادة   

بتقــديم  عبــارة عــن معيــار الفضــيلة وكــذلك إشــارتها، هــو الــذي مكــن هوجــو أن يقــوم     
بــــين الجســــد البشــــري والجماعــــة،كما هــــو حــــال كتّــــاب العصــــور الوســــيطة    ىءمكــــأف

، 24 -175،121أنظـــر أولمـــان (اآلخـــرين، الـــذين مـــن أشهرهــــم جـــون السالســـيوري  
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والمفهــــوم المســــيحي لالنضــــباط . للنظــــام السياســــي أيضــــاً) 1984وكــــذلك ســــتروف 
هــذا . مــي لمفــردات الواجــب الرهبنــي، بوصــفه القــوة الضــرورية لتنســيق كــل عضــو ينت    

المفهوم يفترض سلفاً برنامج تعليمي يقود إلى حياة فضلى تحت سلطة قـانون، يكـون   
ويقـرر البرنـامج للمريـدين مـاذا ينبغـي علـيهم       . المناسـب / فيه لكل فرد موقعـه الصـحيح  

ومفهوم االنضباط السـابق علـى المسـيحية،    . فعله، وكيف وبأي أسلوب ومن طرف من
، وهـذا االخـتالف يتمثـل فـي أن هدفـه      افـي اسـتراتيجية عسـكرية مختلفـ     بوصفه عنصراً

العــام فــي عجــزه، أن يكــن هزيمــة دائمــة لخصــم فــي ظــل ظــروف غيــر محــددة، حيــث     
؛ فلفكرة الفضيلة موقع في )13(القدرة على الحساب الدقيق للخسائر واألرباح مستحيل

تابعــة أو خاضــعة   المشــهدين، لكــن فــي الفكــر المســيحي الوســطي وممارســته نجــدها       
وهذا سبب واحد من أسباب لماذا كان التواضـع  . )14(لالنضباط الذي يتطلبه قانون اهللا 

فضــيلة مســيحية مركزيــة، وهــي فضــيلة ليســت مجــرد ســمة ســلوكية بســيطة للخنــوع فــي  
المكانــة االجتماعيــة، ولكنهــا شــرط داخلــي ينبغــي أن يطــور وبشــكل تقــدمي مــن طــرق  

  "). القاعدة" في نص " التواضع"هور عن أنظر الفصل المش(المريد 

�ëŠÛa@@áîÄäm@ñ…bÇgZ@@

مفهوم هوجو الفكتوري لإليماءة وللكالم، بوصفها انضباط الجسد الـذي يهـدف   
الهــدف المركــزي  عــن إلــى تقــديم النظــام الصــحيح المناســب، إنمــا يعبــر بشــكل جيــد     

الخطيئة خطـر دائـم   وبحسب المعتقد والممارسة المسيحية الوسيطة، . للبرنامج الرهبني
وينبغـي أن تكـون حيـاة المسـيحي     . يهدد الروح، وهذا يستدعى مواجهة مستمرة دائمة

بمجملهــا مكرســة للتعامــل مــع المــؤثرات المفســدة للخطيئــة األصــلية، والمحافظــة علــى   
فاهتمـــام . هبـــة اهللا للـــروح، بعـــد أن فســـدت وشـــقيت، بســـبب انتهـــاك الخطيئـــة األصـــلية  

أي اهتمامــه " بالخطيئــة الفعليــة"يئــة األصــلية، وإنمــا اهتمامــه المســيحي لــيس فقــط بالخط
بمحاولــة القيــام بتحقــق رغبــة حالــه، بهــدف تحقيــق هــدف دنيــوي، مجــذّر فــي أمــور            

وبالــذات الرغبــات  (الجســد، وفيمــا أســماه علمــاء الكــالم الوســيطين بالرغبــات الملحــة     
ر أخالقـي، لكـن اهللا   ارتكابـه الخطيئـة يكـن فـي حالـة خطـ       ةفاإلنسان في حالـ  ؛)الجنسية
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لهذا فإن البرنامج الرهبني كان قد أسس . برحمته الواسعة يقدم له إمكانيات الخالص
مــن أجــل ممارســة محــددة فــي ذلــك البرنــامج تشــكل فــي الواقــع محــاوالت فــي إعــادة    

  . إصالح أو تعديل الروح

 يشمل عمل إصالح الروح القضاء على الرغبة في ارتكاب الخطيئة، لكـن هـذا ال  
. يقتضــي بالضــرورة أن ينظــر إلــى هــذا العمــل كمــا لــو كــان فعــالً  ميكانيكيــاً  للحرمــان      

ــامج يتطلــب دائمــاً بنيــة منضــبطة لرغبــة الفضــلى، لكــن مــا يعنيــه هــذا الرغبــة غيــر          فالبرن
الشــرعية ـــــــــ كيـــف يـــتم التعامـــل معهـــا ـــــــــ إنمـــا يعتمـــد علـــى الظـــرف الشخصـــي الـــدقيق  

ه الفيبريـة، قبـل وفاتـه، كتـب فوكـو عـن النزعـة التزهديـة         وفي إحدى مراحل. للمريدين
تشـــير النزعـــة :"المســـيحية بحســـب مفـــردات شـــائعة مســـتخدمة، مثـــل التضـــحية بالـــذات  

التزهدية في المسيحية دائماً إلى نوع معين من نكـران الـذات ورفـض الواقـع، ألنـه فـي       
ه، حتـى تتوصـل   والتخلي عن همعظم الوقت هو جزء من ذلك الواقع الذي عليك، نكران

وهذا التحرك للحصول على التنكر للذات هو مـا يميـز   . إلى المستوى اآلخر من الواقع
وفـي الوصـف التـالي، أسـعى لتقـديم مفهـوم       ). 35، 1988" (النزعة التزهديةالمسيحية

ــة           ــى إظهــار أن بالغــة أو فصــاحة األفكــار إنمــا هــي جــزء مــن بني مختلــف، ســأحاول إل
 اة للــذات، وأنهــا ال ينبغــي، لهــذا أن ينظــر إليهــا بوصــفها رفضــ   وظيفيــة المتابعــة البوليســي 

  . لم تنشيء بعد) واقعية(لذات 

وفي جوهر البرنامج الرهبني هناك عدد من النصوص التي تختلف فـي المحتـوى   
للقــــديس بنــــدكيت، وشــــروحات نــــص " القاعــــدة"وتشــــمل هــــذه النصــــوص: والســــلطة

وهـذه   . وهلمجـرا ...سـة، والمختصـرات  والكتاب المقدس، وكتابات آبـاء الكني " القاعد"
النصوص فيها بينها تحتوي على مقوالت عامة حـول طبيعـة وهـدف الحيـاة المسـيحية،      

ة التوجيهات المتعلقة بماذا ينبغي عمله وكيف ومتـى وأيـن   يوكذلك تحتوي على غالب
لــذا فــإن النصــوص البرنامجيــة إنمــا تحــدد وتــربط الممارســات بطــرق   . ومــن طــرف مــن

 للكن وبشـك . يدة ــــــ  عن طريق اإللهام والنصح والتوجيه والسلطة والتبريرمختلفة عد
. دقيق مع ذلك ال يقوم البرنامج وال الممارسة وحدهما في عالقتهما مع بعضها البعض
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ــير النصـــوص      ــيلية المرتبطـــة بتفسـ ــا مـــن الممارســـات الفكريـــة التأصـ ــبة لهمـ فمهـــم بالنسـ
إلدارة وتســـيير الجماعـــة الرهبنيـــة، و الحكـــم   البرنامجيـــة، وتطبيـــق مبـــادئهم وتنظـــيمهم 

. علـــى، ودعـــم الممارســـات، وعمومـــاً تعلـــيم الرهبـــان المبتـــدئين القيـــام بتنفيـــذ البرنـــامج 
إضافة إلى ذلك فإن النصوص البرامجية ال تقوم ببساطة فقد علـى تنظـيم الممارسـات،    

ن حرفـــي جـــزء مـــ لوإنمـــا تعمـــل قبـــل وخـــارج هـــذه  الممارســـات، وهـــي أيضـــاً وبشـــك
الممارســـة، فالكلمـــات المكتوبـــة ينبغـــي أن تغنـــي بشـــكل مختلـــف وأن تحفـــظ وتتلـــى   

ومـن  . وتقرأ من طـرف الرهبـان الـذي يحضـرون هـذه الـتالوات ويتـدخلون فـي أداءهـا         
مييز بين البرنامج والممارسـة إنمـا   تال: أولهما: هذه المالحظات المختصرة، يظهر أمران
أن الظـاهرة التـي أرغـب فـي     : لمعـالم، ثانيهمـا  هو فـي التجربـة ال يشـكل ثنائيـة واضـحة ا     

وصفها ليست ظاهرة مسرحية، المعنى الذي قد عودنا عليه اآلن مـع كـل مـا يتطلبـه مـن      
فالبرنـامج إنمـا يمثـل بشـكل أساسـي لـيس مـن أجـل حضـور معـين وإنمـا             ؛تمثالت فنية

ل مــن أجــل المــؤديين الــذين تعلمــوا للممارســة ولتطــوير الفضــائل المســيحية ومــن أجــ     
استعاضة الرغبات غير الشرعية برغبـات شـرعية، ولـيس مـن أجـل أن يسـتمتعوا بتقـديم        

  . عرض جمالي

ويمكـن للمحاولـة الرهبنيـة فـي تشـكل رغبـات فاضـلة، ربمـا أن ينظـر إليهـا بشــكل           
ولقــد وصــف هــذا األداء . واضــح فــي األداء الطقوســي الــذي طــوره برنــارد الكليــر فــوي

وأفــدت بشــكل رئيســي مــن وصــفه فــي ) 1979(بالتفصــيل حــديثاً مــن طــرف لــوكلرك 
  . االنضباطيةهذا الجزء لتقديم أطروحتي حول الجانب الخالّق للقوة 

ونقطة االنطالق لدراسة لوكلرك هي النموذج المتغير لالنخـراط فـي االخوانيـات    
رة كانــت غالبيــة كــففــي هــذه الف. الرهبنيــة الجديــدة التــي ظهــرت فــي القــرن الثــاني عشــر

لـذا  .)15(المنخرطين الجدد هـم مـن البـالغين وعـادة مـن الطبقـات النبيلـة أو مـن الفرسـان         
ــاهموا بشـــ  ــإنهم قـــد سـ ـــ علـــى معظـــم المنخـــرطين    فـ ــاني ـــــ ــع العلمـ كل نشـــط فـــي المجتمـ

الــذين عاشــوا  ) بمــا فــي ذلــك رهبانيــة كلــوني الشــهيرة     (لألخوانيــات الرهبنيــة القديمــة   
، وكـان هـذا يعنــي أن   )16(فرضـياً كـل حيـاتهم داخــل الرهبانيـة وتربـو فيهـا مــن طفـولتهم       
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ي وللعنـف الفروسـي، قبـل    الرهبان الجدد يملكون تجربة مباشرة وممتعة للعشق الجنس
وأمثال هذه التجارب،كما يوضح لوكرك تفـرض مشـكلة   . أن ينخرطوا في حياة دينية

خاصة للتدريب الـديني، بوصـفه مختلفـا ومميـزا عـن التـدريب الـذي نواجهـه فـي تعلـم           
وهناك مثال على كيف تعامل برنارد مع هـذه المشـكلة متـوفر    . األطفال للحياة الرهبنية

ومقدم في كتاباته الثانوية، والتي تظهر أنه كان يرى ضرورة اسـتغالل   في تحليل دقيق
وربمـا يمكـن توضـيح هـذا الـرأي أوالً      . بدالً من كبت هذه التجـارب العلمانيـة الخطـرة   

فبالنســــبة للمســــيحيين التقليــــديين، . باإلشــــارة إلــــى مناقشــــة لــــولكرك للرغبــــة الجنســــية 
نجــاز اـــــــ لكــن الســؤال هــو كيــف يمكــن  الرغبــات الماديــة ينبغــي أن تســتبدل بحــب اهللا 

هـو أن برنـارد لـم يقـل أو يفتـرض  قـط أن       ) كما يكتب لـوكرك (ما يلفت النظر "ذلك؟
الحــب الــذي ينحــو إلــى االتحــاد مــع اهللا يلفــظ أن يســتبعد تــالزم وجــود حــب يقتضــي      

" الصـنعة فـي النظـام   "ق ما أسـماه نظـام الصـنعة أو    ااالتحاد بين بشر، والذي يبقى في سي
فالحـــب الرهبنـــي واألشـــكال األخـــرى للحـــب المســـيح تتملـــك خاصـــية مختلفـــة، لكـــن   

ويمكـــن . ن بـــل وينبغـــي أن يتوحـــد داخـــل إطـــار حـــب اهللا هـــذاكـــالحـــب المســـيحي يم
للحــب الرهبنــي بــل ويجــب أن يعبــر عنــه بحســب مصــطلح الحــب البشــري، ويمكنــه أن  

يحفـظ عـن ظهـر    ويوجد صور وتفسيرات للحب البشري، بل وحتى . يفترض ويستعاد
ــذين أصــبحوا          ــة بعــض الرجــال الشــباب ال قلــب ذكريــات تحقيقــه، كمــا تظهــر فــي حال

  ). 33" (رهبان

وهـو مـا يقـوم عليـه     " الحـب البشـري  " مـع " حـب اهللا "ويؤكد لوكلرك على تكامليـة  
برنــامج برنــارد لكــن فــي هــذا التأكيــد علــى التكامليــة يمكننــا مالحظــة بعــض الفــروق           

  . المهمة

،كما يشــير لــوكلرك، أن المنتســبين البــالغين فقــط كانــت لــديهم       لــم تكــن الحالــة  
ــاني   " ــب العلمـ ــددة للحـ ــة محـ ــوا    ). 14، 1979" (معرفـ ــذين تربـ ــال الـ ــان لألطفـ ــد كـ فلقـ

الرهبانيـــات البندكيـــة المبكـــرة تلـــك المعرفـــة أيضـــاً، لكـــن فـــي حـــالتهم كـــان باإلمكـــان  
ــروف الت        ــبط ظـ ــة ضـ ــق محاولـ ــن طريـ ــي عـ ــب الجنسـ ــاطر الحـ ــى مخـ ــيطرة علـ ــة السـ جربـ
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لهــذا، كــان فــي القــرن . بمســاعدة قواعــد للتجاهــل، يعضــدها أو يســندها جــزاءات قاســية
مـن الكتبـة المـوظفين أو الرهبـان، الجلـد       اجزء مـن أغَـوى قاصـراً أو شـاب    " الحادي عشر

بالسالســل والحديــد لســتة أشــهر، وصــيام   االعلنــي، وحلــق رأس الراهــب والســجن موثقــ 
وع، وبعـد هـذا العقـاب يعاقـب بسـجن لمـدة سـتة أشـهر         ثالثة أيام حتى الغيب في األسب

وفــي تكفيــرات وســيطية مبكــرة األفعــال الجنســية . فــي زنزانــة انفراديــة مــع رقابــة صــرامة
، أنظــر أيضــاً ينــاير   1975،171مــاكلوغلن (الشــابة كانــت تعاقــب بشــكل أقــل كثيــراً      

اوالت وأمثــال هــذه المحــاوالت لضــبط شــروط التجربــة ينبغــي مقابلتهــا بمحــ    ). 1984
  .برنارد لتحويل بنى الذاكرة

وما وصف بأنه مراقبة بدائية لقواعد التجاهل في مواجهـة األخطـار المعرفـة ثقافيـاً     
كــان موضــع تنظيــر واســع منــذ القــرن التاســــع  ) بمــا فــي ذلــك مخــاطر االنتهــاك الجنســي (

بشـكل   )1956(وفي دراســـــة مهمـة لكـن مهملـة نُشـــــرت سـلفاً، فحـص سـتيانر         . عشـــر
وهـو طقـس تجاهـل    " (للتـابو "نقدي، أوالً، االكتشاف األوروبي فـي القـرن الثـامن عشـر     

، بعــده قــدمت تفســيرات لــه مــن طــرف  )يعتمــد علــى الخــوف مــن الخطــر فــوق البشــري 
ــابو ال يشــكل مؤسســة        ــه أن الت ــوريين، وكــان رأي ــنفس الفيكت ــا وال علمــاء األنثروبولوجي

ولكــن مــن وهــم هــذا الجهــد النقــدي  . المشــاكلوحيــدة، وإنمــا يفــرض نوعــاً معينــاً مــن  
اقتــراح ســتيانر لتطــوير مــا أســماءه علــم اجتمــاع الخطــر، الــذي    : ظهــرت خاتمــة إيجابيــة 

وليس مجرد تلك التي ابتعدت لتحطـيم ـــــــ   (يتطلب بحثاً في كافة أنواع حاالت الخطر 
سـمح هـذا إلمكانيـة     ومـن حيـث المبـدأ،   . التي كانت معرفّة ثقافياً ومعالجة ثقافياً) التابو

  . التحول

فكرة علم االجتماع الخطـر مـن سـتيانر، لكـن إعـادة      ) 1966(وأخذت دوجالس 
وكتـاب دوجـالس   . تأهيل مفهوم التابو، التي ظهرت مـؤخراً حاولـت أن تعطيهـا أهميـة    

. األكثر قراءة حول فكرة علم اجتماع الخطر بشـكل أضـيق ممـا كـان قـد قصـده سـيتانر       
، وطقـــس )العـــوادم(الطقـــوس بشـــكل أساســـي خطـــر  التلـــوث  ولقـــد أصـــبح اآلن خطـــر

معالجة الخطـر كـان يقـوى بشـكل دائـم حـدودا اجتماعيـة ونفسـية وكونيـة موجـودة أو           
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ومـــن الواضـــح أن  المعالجــة الرهبنيـــة للخطـــر الروحــي للحـــب الجنســـي لهـــا   . )17(قائمــة 
الرسـمية   تبعات إنتاجية وطرح تسـاؤالت، ولهـذا السـبب ال يناسـب بسـهولة التحلـيالت      

الشــائعة لمــا ســمى بطقــوس التجاهــل، حيــث التأكيــد يميــل إلــى أن يكــون علــى خــوف   
  . الخطر، وعلى إعادة التأكيد للحدود التصنيفية

) وبالـذات رهبانيـة كلـوني   (وكان البرنامج الطقوسي للرهبانيات البندكيـة القديمـة   
ــو        ــتعلم التــي وصــفها ل ــة إعــادة ال ــة كليرقــوس، وعملي كلرك كانــت مختلــف عــن رهباني

ولكافــة الجماعــات . بشــكل دقيــق واحــدة مــن األشــياء التــي ميــزت األخيــرة عــن األولــى 
الرهبينيـــة بـــرامج تشـــكل المواقـــف أو االتجاهـــات؛ فبالنســـبة لهـــا جميعـــاً، كـــان القربـــان  

عنه في ذلك التشكّل، واالعتراف المقدس، الوسيلة األساسية التـي عـن    ىنغال  اعنصر
ومن المعروف أن البنـدكتين كـانوا يبتـرون وقتـاً ال     . بر وينظمطريقها كان التشكّل يخت

ويعطون أهمية أكبر  للعمـل اليـدوي أو    {OpusDei}بأس به خُصص للنشاط القرباني 
ــامج البنــديكتي يعيــدون تشــكيل        . العضــلي ــذلك الفعــل الــذي يعــد تنظــيم البرن ولكــن ب

ــه نوعــاً مــن   أنــواع مختلفــة مــن العمــل، بوصــفه عمــالً تقويــاً وانضــباطياً، و     بــذلك يجعلون
 امناسـب  اويصبح العمـل بمـا فـي ذلـك العمـل اإلنتـاجي االقتصـادي  طقسـاً، جـزء         . القربان

للبرنـــامج األخالقـــي التحـــويلي، وأصـــبح القربـــان الكلـــوني الغنـــي يوصـــف مـــن طـــرف    
ــدكتين علـــى أنـــه غيـــر مناســـب لشـــكل الفضـــائل المســـيحية        ) 1955أنظـــر تـــوليز  (البنـ

  .  وبالذات فضيلة التواضع

وتشـــير أمثـــال هـــذه اإلصـــالحات التاريخيـــة إلـــى أن النصـــوص المكونـــة للبرنـــامج  
كانــت تحتمــل قــراءات مختلفــة، لكــن مــن المهــم أن نالحــظ أن القــراءات البديلــة مــا        
كانت تصنع بشكل عشوائي، ويمكننا القول أنها كانت تؤسس لحقول علميـة جديـدة   

  . وليس العكستعرف القراءات الجديدة على أنها قراءات رسمية 
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الــذي وقــع فــي القــرن الثــاني عشــر، والــذي مــن رحمــه ظهــرت     " االحيــاء الرهبنــي"
وأحــد الســمات المثيــرة . اإلخوانيــة البنيدكيــة، كتــب عنــه  الكثيــر مــن طــرف المــؤرخين

  حركــة إعــادة وتنظــيم االنضــباط الرهبنــي ألهميتــه التــي أعطيــت ألفكــار الفقــر والعمــل    
العديــد مــن الدارســين فــي األفكــار الجديــدة عــن العمــل العضــلي تحــوال   ىرأ. العضــلي

ــي العـــالم           ــة لـــدينا فـ ــات عقالنيـــة معروفـ ــرة لتطـــوير تنظيمـ ــه أهميـــة كبيـ ــدلوجيا، لـ إيديـ
بإعالن ضرورة االلتزام بالعمل على كافة البشر، حتى " ن بأنهوأدعى المؤرخ. الحديث
تأهيــل العمــل العضــلي، وعــن طريــق توضــيح فوائــد  وذلــك عــن  طريــق إعــادة ، األغنيــاء

الصــدقة، عــن طريــق النمــوذج الرهبنــي، وفوائــد عــدم الفضــول، وفوائــد تعــدد وتنــوع          
إعداد برنامج ألسلوب حياة ، العمل، ولقد لخص القديس برنارد خطة للتنظيم المثالي

ــي ــيفن " (عقالنـــ ــة االقطاعيـــــة     ). 585، 1928فـــ ــته االيديولوجيـــ ــؤخراً فـــــي دراســـ ومـــ
ــال      ا ــن أمثــ ــدماء مــ ــديكتين القــ ــه علــــى عكــــس البنــ ــحاً، أنــ ــة،كتب دوبــــي موضــ لمتحللــ

اختـار البنـدكتيون أن ال يعيشـوا علـى علـم اآلخـرين، ولهـذا أخـذوا موقفـاً          " كلونياكاس
فمـاذا  ). 222، 1981) (القـائم علـى أشـراف الفعـل    (خارج أسلوب اإلنتـاج اإلقطـاعي   

دقيق؟ في هذا القسم أرغـب شخصـياً   كان موضع العمل في البرنامج البندكيتي بشكل 
  .  في معالجة هذا السؤال بشكل مختصر مع إشارة خاصة باالنضباط

" القاعــدة" والبــرامج البندكتيــة تــنظم حــول نــص  ىكــان كــالً مــن البنــدكتين القــدام 
ــلطة المطلقـــة         ــض للسـ ــي تخـ ــة، وهـ ــات المترهبنـ ــاص بالجماعـ ــدكيت الخـ ــديس بنيـ للقـ

العمـل  "الـذي يعـالج   " القاعـدة "ساعة مـن نـص   " 48"فعل ويبدأ ال. لرئيسها  دير الرهبان
ــلي اليـــومي  ــي " العضـ ــذا ينبغـــي أن يكـــون اإلخـــوان      : " بمـــا يلـ الفـــراغ عـــدو للـــروح، لهـ

ــا فــي العمــل العضــلي أو فــي القــراءة المقدســة      يمشــغول واســتمر ". ن بحســب جــدول، أم
ن الواضــح أن ومـ . الـنص ليحـدد أوقاتـاً  لالثنــين فيمـا بـين السـاعات المكرســة لعمـل اهللا       

ينظـــر للعمـــل العضـــلي مـــن خــالل وجهـــة نظـــر روحيـــة، بوصـــفه وســـيلة  " القاعـــدة"نــص  
ولقـــد عـــالج . لتجنـــب خطـــر الفـــراغ، ولهـــذا فإنهـــا جعلتـــه فـــي درجـــة القـــراءة المقدســـة   
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واعتمـد  . الكلوينكس هذا الخطـر عـن طريـق زيـادة الجهـد المكـرس للقربـان المقـدس        
ي رفضــه اإلصــالحيون البنــدكيتون باســم الفقــر القربــان البــاذخ فــي رهبانيــة كلــوني، الــذ

  .)18(طبيعة إقطاعية بشكل أساسي  اوالتواضع، على نظام إنتاجي كان ذ

ولقــد كانــت األراضــي الزراعيــة التــي تملكهــا رهبانيــة كلــوني ــــــــ ســواء امتلكتهــا           
رف مباشرة عن طريق التبرعات أو عن طريق التبادل ــــــ  قد احتلت غالباً بالفعـل مـن طـ   

وأحياناً كانـت تعطـي   . الخدم الذين أصبحوا من ذلك الوقت الملكية المطلقة للرهبانية
علــى زراعتهــا فــي حــدود فتــرة زمنيــة      اولــاألراضــي البكــر للفالحــين ليســتوطنوها ويعم  

الرهبـان والسـكان    نمحددة، وعلى أساس أنـه عنـدما يـتم ذلـك فإنـه ينبغـي أن تُقسـم بـي        
بقيــة الممتلكــات اإلقطاعيــة، كانــت رهبانيــة كلــوني       ومثــل). 15ـــ 1931،14إيفــانز (

ــة     ــة خاصـ ــن أرض ذات ملكيـ ــاً مـ ــة جزئيـ ــة     (مكونـ ــوى عاملـ ــل قـ ــن قبـ ــا مـ ــت زراعتهـ تمـ
، وجزئيـــاً مـــن أراضـــي زراعيـــة لإليجـــار، وإن كانـــت أيضـــاً تابعـــة للكنـــائس أو  )خادمـــة
 ولقد قـدمت هـذه الترتيبـات للرهبـان وبشـكل مباشـر الطعـام ألنفسـهم وخـدمهم         . غيرها

لمال لشراء سلع مختلفة، بما فـي ذلـك مالبسـهم    اوطعام مواشيهم، وكذلك قدمت لهم 
  .الخ، وشيئاً من المال للبناء... والبهارات وكتبهم 

ويقوم تأكيـد البنـدكتين علـى الفقـر واالنعـزال عـن العـالم فـي تعـارض مشـهور مـع            
قــد تكونــت فل. أســلوب الحيــاة البــذخي واالحتفــالي الــذي تميــزت بــه أخوانيــة كلــوين    

وكل مزرعـة تعاونيـة كانـت    " مزرعة تعاونية"أمالك البندكتين من قطع فالحية سميت 
زراعية خاصة لكن مع فرق هو أن العمل الزراعي كان يقـدم  ا تنظم فعالً بوصفها أرض

مـن رؤسـاء الرهبــــان،     ىماوعلى خالف مـع البنـدكتين القـد   . من داخل األخوانية نفسها
مســتأجرة العلمانيــة، لــم يســتغل البنــدكتيون عمــل الســكان أو   وعلــى خــالف المــزارع ال 

  ). 102، 1975بوسنان (دخل من اإليجارات في األجيال األولى  لىحصلوا ع

ن بإعـادة تأسـيس مـا كـانوا يـرون أنـه       يمهتم {Citeaux}ولقد كان مؤسسو السيتو  
ــالفقر واالنعــزال عــن ال   "القاعــدة" صــفاء نــص  عــالم، هــو  ، ولكــن كــان التــزامهم الظــاهر ب
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 امبســـط انـــاواتبعـــت قرب. الـــذي أنـــتج شـــكالً  متميـــزاً للملكيـــة ومفهومـــاً للعمـــل العضـــلي  
للقربــان بنيــة اإلقــالل مــن االســتهالك، ونبــذ االمتيــازات القانونيــة للمــوظفين،   اومختصــر

فلقـد اعتبـرت األلقـاب واألتعـاب     . " وكان كـل ذلـك مـن أجـل فضـائل الفقـر والتواضـع       
ققوا امتيازات المـوظفين والعوائـد التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن        التي تعود للكنيسة وح

، ربما يتعارض ذلك مع القـانون  "جميعها من طرف البندكتين المؤسسين،"عمل الخدم
حتــى  ومــن وجهــة النظــر هــذه،...الــذي يؤســس لــه القــانون الرئيســي فــي تقاليــد الكنيســة 

  ). 1966،27لوكلرك ("أن تنبذوهي لهذا ينبغي ،"غنى دنيويا" الكنسية تشكلالملكية

النظــر فــي مشــكلة    )19(ويقتضــي هــذا الــرفض لأللقــاب واإليجــارات والخــدمات      
تنظــيم العمــل اإلنتــاجي لضــمان الكفــاف، وهــي مشــكلة تــم حلهــا عــن طريــق اســتقطاب 

ــأن هــذا الترتيــب كــان      . أنــاس عــاديين لألخوانيــة  وبالتأكيــد لــيس  مــن صــحيح القــول ب
ــانوا  اف أخـــوتهم العـــوام فـــي محـــيط الره يســـاعدون مـــن طـــر "الرهبـــان بنـــة، إال أنهـــم كـ

فلم يعش األخوة العوام  في محيط ) 27، 1966لوكلرك " (يعاملون بوصفهم كذلك
ولــم يكونــوا يتبعــون  . الرهابنيــة وإنمــا عاشــوا فــي األراضــي المزروعــة علــى مســافة منهــا   

ولقد كانوا . اطنفس الجدول كما كان يتبع الرهبان، ولم يكونوا موضوع نفس االنضب
هــم الــذين يقومــون بالعمــل الزراعــي األساســي، يعــاونهم فــي أوقــات المناســبات رهبــان  

كــان األخــوة  ) 87، 1972(وكمــا يالحــظ روهــل  ). 367، 1977لكاســي (الرهبانيــة 
العوام  مطـالبون بمالحظـة أيـام أقـل وبصـيام أقـل، لكـنهم كـان لهـم الحـق فـي حصـص             

ـــ ومــا أن تبنــى رهبانيــاتهم، فــإن كميــة    أكبــر مــن الطعــام أكثــر ممــا يخصــص ل   لرهبــان ــــــ
الوقـــت المخصصـــة للزراعـــة مـــن طــــــرف الرهبـــان البنـــدكتين لـــم تكـــن كافيـــة حتـــى          

  .  فمالك بالكميات الكبيرة للثروة التي راكموها في األيام المتأخرة  ؛لكفايتهم

ــان         ــه الرهبـ ــام بـ ــذي قـ ــاجي الـ ــل اإلنتـ ــبة العمـ ــرد نسـ ــيس مجـ ــه لـ ــع ذلـــك فإنـ ــن مـ لكـ
، ولكـن التغيـر فـي المفهـوم الرهبنـي للعمـل فـي        )الذي لم يكن كبيـراً جـداً  (البندكتيون 

وكمــا رأينــا ســابقاً، عــالج المؤرخــون عــادة هــذا  الســؤال بحســب    . حــد نفســه هــو المثيــر 
القيمة الجديدة المعطـاة للعمـل العضـلي فـي القـرن الثـاني عشـر، ونقـدم هنـا كاتبـا آخـر            
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كانــت المواجهــة بــين أنمــاط الحيــاة :" التفصــيل يكتــب عــن نفــس الموضــوع بشــيء مــن
ت الجدل بين النـواميس والرهبـان، ويغـذيها عـدد مـن القضـايا       يالنشطة والمتأملة قد أح

ــذاك  ــاخنة آنـ ــا        .  السـ ــل مارتـ ــادة تأهيـ ــة إعـ ــاك عمليـ ــت هنـ ــري، كانـ ــعيد النظـ ــى الصـ فعلـ
{Martta )        التأمليــة  الشخصــية الكتابيــة التــي  تمثــل الحيــاة النشــطة فــي مقابــل الحيــاة( ،

ــان      ــان التكـــــريم والشـــــرف مـــــع الرهبـــ ــلي لمكـــ ــتعادة العمـــــل العضـــ ــاً تمـــــت اســـ وعمليـــ
ـــ     ــع البنـــدكتين والـ ــاجنيين، وبالـــذات مـ ــال . {Premonstratensians}القرطـ ــة الحـ بطبيعـ

ــر    ــة للتغيـ ــة القويـ ــأثير التقليـــد وظهـــرت المقاومـ ــتمر تـ ــإن تأســـيس   . اسـ ــع ذلـــك فـ لكـــن مـ
قــد تغيــر، وأن طفــرة وراثيــة قــد حــدثت فــي    أخوانيــات جديــدة أوضــح بجــالء أن شــيئاً 

لماذا كانـت مثـل هـذه القواعـد الجديـدة ضـرورية؟       : الروح البندكيتية، إذ يبقى السؤال
بطبيعة الحـال، مـن الممكـن اإلشـارة إلـى شـخص وربيـرت الـدوت الـذي كـان غضـبان            
بســـبب شـــعبية العمـــل العضـــلي، أو إلـــى بيتـــر الـــذي دهشـــته هجمـــات القـــديس برنـــارد،   

همـــا يشـــير، بحســـب القـــديس بينـــدكت، إلـــى أن العمـــل العضـــلي، المنصـــوح بـــه،  وكال
لكـن هنـاك   . ولكن ليس المفروض، إنما كان مجرد وسيلة وليس غاية للحياة الروحية

أدلــة كثيــرة مــن كــل طــرف بــأن االتجــاه الروحــي الجديــد نحــو العمــل، إنمــا كــان يمــر     
فيريـا قـد تعـززت بفكـرة     بتطور حاسـم  عـن طريـق الممارسـة، ومفهـوم كـون العمـل تك       

  ).15 - 1980،114لوجوف (العمل بوصفه وسيلة إيجابية للخالص 

" عقالنيـة "باألخالق التطهيرية؟ وهل كانت أصـل  "  افهل كانت هذه األفكار بشير
ولقـــد قـــال بعـــض المـــؤرخين فعـــالً (مميـــزة للرأســـمالية الحديثـــة؟ رغـــم احتماليـــة ذلـــك 

، فلــم تكــن القيمــة االيديولوجيــة المعطــاة     )20()باإلجابــة علــى هــذه األســئلة باإليجــاب    
. للعمل العضلي، ولكن لدوره في اقتصاد االنضباط الترهبي هو ما أرغب فـي تحديـده  

كون مـن الخطـأ أن نفكـر أن    يسـ  هفلو كـان العلـم قـد فهـم علـى أنـه كفـارة للـذنوب، فإنـ         
وما يظهـر  . هذا يعني أن الكفارة لم تكن وسيلة للخالص ذلك انها كانت دائماً كذلك

أنــه قــد تغيــر هــو أن ذلــك المفهــوم للعمــل العضــوي أصــبح جــزءاً مهمــاً مــن البرنــامج             
وال يتبـع ذلـك   . البندكيتي لتطوير فضائل المسيحية ـــــــ وبالذات لتطـوير فضـيلة التواضـع   
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. أن العمل العضوي بأي معنى كان أصبح يعني قيمـة أعلـى مـن أنـواع النشـاط األخـرى      
أصبح تصليح أو غسل المالبس أو خبـز الخبـز أو طـبخ الطعـام أو     ففي رهبانية كلوني، 

لكــن مــع ذلــك، ألنــه كــان يعتبــر عمــالً       . نســخ المخطوطــات نوعــاً مــن العمــل العضــلي     
إيفـانز  (كان يتم على يد خدم مـأجورين  ه متواضعاً أو دونياً  على وجه الخصوص، فإن

ل بشــكل دقيــق محــدد  وبالنســبة للرهبــان البنــدكتين كانــت عمليــة اإلذال  ). 87، 1931
  . هي ما شكلّ نقطة العمل العضلي، وليس جانبها االقتصادي العملي

ــاب  ــان كتـ ــذا فـ ــه راهـــب    {Dialogus duorum monachorum}لهـ الـــذي كتبـ
بنــدكيتي فــي أواخــر القــرن الثــاني عشــر، هــو عبــارة عــن مقولــة تمثلــت بــين آراء رهبــان   

وعنـدما أصـر الراهـب الكلـوني      .كلوني ورهبان بندكيتي حول موضوع العمل العضـلي 
على أن رهبان رهبانية كلوني عملوا بأيديهم ــــــ   مشيراً من بين ما أشار إليه عمل نسخ 

ـــ أجــاب خصــمه البنــدكيتي مزدريــاً   مــا قيمــة طحــن الــذهب فــي الغبــار   : المخطوطــات ـــــ
ال وتزويــق حــروف الهجــاء الكبيــرة بالغبــار الــذهبي، إن لــم يكــن عــدم الفائــدة وعمــل      

" القاعــدة"معنـى لــه؟ وحتــى أعمـالكم تلــك ضــرورية للرهبانيـة هــي نقيضــة لمبـادئ نــص    
انـــدينع " (القاعـــدة"ألنكــم ال تعطـــون أي اهتمــام للوقـــت الــذي خُصـــص لهــم فـــي نــص     

ومــن الواضــح أنــه كــان هنــاك نــوع  أخــر مــن العمــل العضــلي، ومــا يهــم      ). 93، 1977
كــان فــي حــد ذاتــه هــو مــا ينبغــي أن    بالنســبة للبرنــامج البنــدكيتي لــم يكــن العمــل باليــد  

يبجل على العمل بالعقل، ولكن في الممارسة الرهبانية هو تحقيق التواضع عـن طريـق   
ــي نــص     ؛ فصــناعة مخطوطــات رائعــة ال   "القاعــدة"االنضــباط الموصــوف أو الموضــح ف

وحقيقـة  . يمكن، بحسب هـذا المعيـار، أن يكـون لهـا أي موضـع فـي مثـل هـذا البرنـامج         
وكــذلك ) كانــت المخطوطــات تبــاع وتشــترى (ولــه عائــدة لــي   امفيــد عمــالأنهــا كانــت 

فـي كـل   . بوصفها عمالً يـؤدي باليـد، لـم يكـن فـي حـد ذاتـه سـبباً إلعطاءهـا قيمـة عاليـة           
مجتمع هناك أنـواع مختلفـة مـن العمـل، بطبيعـة الحـال، تختلـف فـي مكانتهـا، لكـن فـي            

طة أو الحديثة، الذي يسيطرون كل المجتمعات الطبقية، سواء كانت القديمة أو الوسي
علــى الوســائل األساســية لإلنتــاج اعتبــروا دائمــاً أنــه مــن األعلــى مكانــة أن  توجــه عمــل      
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ــافكل: ق هــذا علــى رجــال رهبــان كلــوني   بــوينط. اآلخــرين أكثــر مــن أن تعمــل بيــديك     ت
ا السـيطرة علــى العمـل المعتمـد علـى العمــال، وإذا مـا رفـض الرهبــان       تـ االخوانيتـان امتلك 

بندكتين المؤسسين إيجار العمال القرويين، فـإن هـذا بالتأكيـد لـم يكـن ألنهـم أعطـوا        ال
على العكس مـن ذلـك، كمـا هـو الحـال      . قيمة عليا للعمل العضلي الذي يقوم به العمال

ألنـه  . ن يعتبروا مجـرد عـائق  وعند االستعماريين في العصر الحديث، كان الزراع السابق
بـه السـكان، سـواء كـانوا مـن الرقيـق أو األحـرار، فـإنهم         لم يكن عندهم مـا يسـتخدمون   

دمــروا القــرى الموجــودة، ليوســعوا الطريــق للمــزارع، ولطــرد الفالحــين القــاطنين هنــاك   
ولقــد أثبتــت البحــوث التــي أجريــت حــول المســتوطنات  . وليتوطنــوا فــي أمــاكن أخــرى

:" شـر والتـر مـاب   البندكتية فـي شـمال إنجلتـرا اتهـم الكاتـب السـاخر مـن القـرن الثـاني ع         
القــرى والكنــائس ويهجــرون الفقــراء مــن األرض، وكــان حــبهم للعقــار  نكــانوا يقشــطو

الــذي باســتطاعتهم إدارتــه بأنفســهم مكــنّهم مــن الحصــول علــى هــدايا مــن أراض بكــر،    
ذا النـوع  هـ ولكن حيث لم تكن هناك أراض بكر، فإنهم لم يظهروا أي تردد في خلق 

ولـم يكـن يسـمح لمطالبـات الفالحـين      . عن طريق التهجيـر من العقار الذي يرغبون فيه 
والمسـافة الروحيـة بـين    ). 162، 1984لورنس " (أن تحول دون البحث عن الصحراء

والفالحين بقيت حـارة مثلهـا مثـل    ) الذين كان معظمهم من أصول طبقية عليا(الرهبان 
و إبعـاد الفالحـين،   فخارج إطار األخوانية، كان ينبغي إخـراج أ . نيالمسافة بين البندكت

بــل حتــى طــردهم عنــدما يكــون ذلــك ضــرورياً، وداخــل األخوانيــة، نجــد أنهــم احتلــوا       
مكانــة األخــوان العــاميين وقــاموا بــأداء األعمــال الضــرورية للوجــود الفيزيقــي للرهبنــة          

وألنـه كـان ينظـر إلـى الرهبانيـة بوصـفها وحـدة عضـوية، فـإن القـانون فـي شـكل             . كاملة
ولقــد كانــت وصــمة العمــل     . علــى هــذه الوحــدة العضــوية ككــل      نــص القاعــدة، طُبــق   

  . العضلي كقاعدة، يمكن على ما يظهر، أن تكون مرضية بتوابعها أفراد الجماعة ككل

لكن المشكلة هي أن التواضع بشكل أساسي كان فضيلة، وبوصفها كذلك؛ فإنها 
ن ينضــبط قــدرة الــروح الفــردي، ولــيس للجماعــة، فــإذا كــان العمــل العضــلي ينبغــي أ        

ــإن تلــك الفضــيلة لــم تكــن متــوافرة بشــكل         للتطــوير والتــدرب علــى فضــيلة التواضــع، ف
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؛ فأولئــك الــذين قــاموا بــأداء العمــل العضــلي كــان جلهــم  )21(متســاو عنــد كــل البنــدكتين
ولكن علـى النقـيض، أولئـك الـذين قـاموا      . ينبغي عليه أن يرى ويدرك  معايير التواضع

سـوذرن  (ما كانوا أولئك الذين ثاروا فـي أغلـب األوقـات    بمعظم األعمال المتواضعة أن
ولعل أحد األسباب هو أن أولئك الذين عرفوا بأنهم في األصل خدماً ) 159/ 1970

ــا        ــك مـ ــة، إذ أن ذلـ ــال خدميـ ــامهم بأعمـ ــد قيـ ــعين عنـ ــارهم  متواضـ ــن اعتبـ ــاء ال يمكـ إرقـ
غلوا عـن طريـق   يفترض أنه يعرفهم من البداية، لكن باإلمكان إضافة إلـى ذلـك أن يسـت   

  . أمثال هذا العمل

بوضــوح، لــيس كافيــا أن يقــيم العمــل العضــوي عاليــاً حتــى يحصــل علــى تأثيراتــه      
فلعل ذلك، يتُطلب برنامج انضباط كامل مكون على أساسه فضيلة التواضـع  . المرغوبة

ــة       ــي الجماعـ ــو فـ ــل عضـ ــرف كـ ــن طـ ــتها مـ ــا وممارسـ ــن  تعلمهـ ــوام  . يمكـ ــوة والعـ واألخـ
  . لبات اليومية للعمل الزراعي لم يكونوا موضوعاً ألمثال البرنامجالمنغمسون في المتط

òÇbİÛa@Âbjšãaë@÷ìÔ�Z@@

ماذا كانت المتطلبات المنتظمة لبرنامج انضباط داخل إطـار جماعـة مترهبنـة؟      
أحدهما من أقوال القديس . لإلجابة على هذا السؤال، دعنا أوالً ننظر لرأيين مبرمجين

ــذي أعلــ    ن معتقــد قداســات، بحســبها هــذه الطقــوس ال ينبغــي أن     هوجــو الفيكتــوري ال
والمقولة األخرى التـي تعـزى   . تعتبر كممارسة أساسية للبندكتين لتعلم فضيلة التواضع

لبرنــارد الكليزفــوى الــذي يشــرح نــص القاعــدة، والتــي بحســبها الطاعــة المســتمرة التــي      
هـذه الكتابـات لـيس     ومن المهم أن نالحظ أن. مينبغي أن يقوم بها الرهبان لمرؤوسيه

وإنمـا تـدخالت اسـتطرادية مـن     "الحيـاة الواقعيـة  "مجـرد أقـوال ايديولوجيـة تتعـارض مـع     
البـــــرامج  ن يســـــعون لتعريـــــف وإصـــــالح طـــــرق أداءين ممارســـــيمتـــــدين سرف أنـــــاطـــــ

، فلقد كان فقط عن طريق أمثال هذه األعمال االستطرادية أن يتم توحيـد  )22(الرهبانية
ثــم تحقيقــه، فبرنــامج االنســجام لــم   ) مؤقــت(معيــار انســجام  البرنــامج، ومــن ثــم توحيــد 

فهوجو ما كـان  مجـرد ناموسـي    . يكن له وجود مستقل ألمثال هذه التفسيرات الرسمية
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لكنـه كـان أكثـر الهـوتيي القـرن الثـاني عشـر تـأثيراً، نجـد فـي بعـض جوانـب              )23(رهبني
وبالـذات كمـا يظهـر      {De sacramentis christianne fider}نصه  الرئيس المعـروف  

ــه علــى ســؤال  . 9فــي الكتــاب األول، الجــزء    ــان المقــدس؟ يبــدأ    : فــي جواب مــا هــو القرب
القربـان المقـدس   :"هوجو جوابه على هذا السـؤال عـن طريـق اعتبـار التعريـف التقليـدي      

ويــرى أن هــذه اإلجابــة ليســت إجابــة دقيقــة بشــكل    ) 154" (هــو عالقــة بشــيء مقــدس 
ــارة عــن عالمــات      كــاف، ألن كلمــات الكتــب الم   ــل أو الصــور كلهــا عب قدســة والتماثي

القربـان  :"لذا فإنه يفترض تقـديم تعريـف أفضـل   . للمقدس دون أن تكون قربان مقدساً
موضــعه أمــام  ) كلمــة أو إيمــاءة أو آلــة (المقــدس عبــارة عــن عنصــر جســدي أو مــادي    

ى الحــواس دونمــا أن تمثــل عــن طريــق التشــابه أو األهميــة مــن طــــرف مؤسســة ومحتــو   
فعلى سـبيل المثـال، مـاء    ). 155" (وطـــرف تقديس بعض البركة الروحية وغير المرئية

المعمدانيــة يمثــل إزالــة الخطايــا مــن الــروح بمــا يشــبه إزالــة األوســاخ عــن الجســد، وهــو   
يدل على ذلك بالنسبة للمؤمن بسبب ممارسة المسيح التدشينية، وهـي  تصـبح مقدسـة    

والوظـائف الـثالث   . الـذي يقـوم بشـعائر المعمدانيـة    عن طريق كلمات الكاهن الرسمي 
وبالــذات تلــك التــي تشــكل التمثيــل، فإنهــا لــيس موضــحة للــذات لكــن يجــب تحديــد       

  .)24(هويتها، وأن تقدم من طرف حراس المعنى الحقيقي

لذا بحسب هوجو، فإن القربـان المقـدس، منـذ لحظـة تأسيسـه الرسـمية، هـو عبـارة         
. والمدلوالت التي تعمل، مثـل األيقونـة، بشـكل تـذكاري    عن شبكة معقدة من الدوال 

وتشـــير بشـــكل . فمـــا تـــدل عليـــه هـــذه األيقونـــة موجـــود بالفعـــل فـــي عقـــول المشـــاركين 
، )25(استرجاعي لذاكرتهم، وبشـكل مسـتقبلي لتوقعـاتهم بوصـفهم مسـيحيين منضـبطين      

األشـياء  فإن عيون الكفار التي ال تـرى سـوء   "ولهذا  السبب كما يكتب في مكان آخر،
المرئية الواضحة، علـى الـرغم مـن تسـجيلهم بـأن الخـالص المقـدس، فهـم ال يأخـذون          

فـي القربـان المقـدس    ). 156"(في اعتبارهم بالفضيلية الغيبية، وخبرات الطاعة المطلقة
  ولكـن ذلـك يعتمـد بالتـالي علـى      . يفترض سلفاً إثارة العواطف والذكريات واالعتراف
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هـا عبـر فتـرة    ؤنماذج للرغبة، ومشاعر مبنية بمفاهيم تـم بنا وجود سابق لنماذج ذهنية، و
  . زمنية طوال االنضباط المسيحي

بالنســـبة لهوجــــو ال يوجــــد لـــذلك مــــواز مباشــــر بــــين مـــا يقدمــــه الطقــــس وتجربــــة    
فمــن الواضــح أنــه اليعتبــر الطقــس بوصــفه تعبيــرا أو ممــثال لحــاالت جوانيــة،  . المشــارك

وسنرى فـي لحظـة   . تحمل معاني ثقافية" كإشارة محددة" ولكنه أيضاً ال يعتبره ببساطة
ــين العالمــة      ــه يفهــم الطقــوس بوصــفها العالقــة الديناميــة ب المشــيرة فــي الوقــت نفســه   (أن

ــنظم وتشّــكل مــن طــرف      وال) للخلــف ولألمــام فــي الوقــت   ــد أن ت توجــه، وهــي بنيــة الب
  . الخطاب الرسمي حتى يتم ضمان معناها األصلي

وألن هوجو قد عرف طقس القربان المقدس نجده يتحرك إلى الجزء التالي مـن  
أحــدها لوصــف  : القربانــات المقدســة معروفــة بأنهــا قــد أسســت لثالثــة أســباب    "عرضــه 

). 156" (لتعليميـة، واألخيـر لوصـف الممارســة   التواضـع، واألخـر لوصـف التوجيهـات ا    
ووصف هوجو يوضـح بجـالء أن لـيس ثـالث وظـائف منفصـلة، وإنمـا جوانـب لعمليـة          

  . دعنا ندرس كل واحدة منها على حدة. واحدة

لماذا التواضع؟ ألن عصيان أوامر اهللا بسبب الكبرياء يحتم تعـريض اإلنسـان نفسـه    
فـي  دونـه   يالقربـان المقـدس التـي بطبيعتهـا هـ      ألشياء غير ذات روح، لعناصر مادية من

ال يوجد أحد بالفعل، من ال يعرف أن اإلنسان الراشـد موجـود   :"جدول أو إطار الخلق
أعلى عن طريق التأسيس، بالمقارنـة للعناصـر الخرسـاء غيـر الحساسـة، ولكـن مـع ذلـك         

ل فــإن نفــس هــذا اإلنســان مــأمور أن يبحــث عــن خالصــة فــي هــذه األشــياء، وأن يحــاو     
ــة لــذات         ــا بالمقارن ــة أن تكــون ذاتــا علي تجريــب فضــيلة اإلذعــان، فمــا قيمــة هــذا بمقارن

  ).156" (كافرة؟

يجـب تعلمـه وأن    ءلـذلك، بحسـب هوجـو، هنـاك شـي     : ولتجريـب الفضـيلة إذعانـة   
مـم يتكـون التعلـيم مـن طريـق ربـط دليـل حواسـه بالطريقـة التـي           . ه وأن يوضحميتم تعل

ل، يــتعلم اإلنســان الغيــب الصــالح الــذي افتقــده، ليعيــد لــه  يجــب أن يفهــم بهــا هــذا الــدلي 
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نفــس األهميــة المقدمــة بــدون األنــواع الغيبيــة ذاتهــا، وأن قــد يثــار بــدونها وأن يختزنهــا     
داخله، بحيث أن ذلك الذي يتناوله ويراه قد يعترف بما هو طبيعـة ذلـك الـذي اسـتلمه     

  ).157" (وال يراه

، )شــحمه ولحمــه (جــو ألن جســم اإلنســان   لمــاذا الممارســة؟ ألنــه كمــا يشــرح هو    
الخطــأ المبــدأ األساســي للرغبــة العميــاء، ال يمكــن فهمهــا للفضــائل الكامنــة فــي األشــياء   

لهذا من الضـروري أن  . المحسوسة في لحظة واحدة، أو  حتى في نشاط واحد مستمر
كلية الحياة البشرية أن تفاضل، وأن الحوادث في الداخل أن تُقسم بحيـث عـن طريـق    
التــــدرب علــــى التمييــــز والممارســــة المنضــــبطة للعمــــل يتــــدرج اإلنســــان فــــي تشــــكيل    

وهنــاك عــالم بنــائي للفروقــات    . التوجهــات الصــحيحة لمعرفــة الحــق وإدراك الفضــيلة    
قُسمت األوقات وميزت األمـاكن واقُترحـت أجسـاد األنـواع، وتـم      : "موجود منذ الخلق

مــارس، وأن اإلنســان الخــارجي قــد يعــد    التمتــع بالمتابعــات واألعمــال التــي ينبغــي أن تُ  
ألنــه حينمــا رمــت الحيــاة   . دواء لإلنســان الــداخلي، وقــد يــتعلم أن يكــون تحتــه ويفيــده   

البشرية عبر نوعين من الممارسـات، فـي الحيـاة المسـتخدمة وفـي األخـرى التـي تقـيس         
مـن  الخطيئة، واألخرى في اإلذعان واالستسالم، لقد كان مناسباً أن يضاف نـوع ثالـث   

الممارسة، بحيث واحد أو اثنين من الممارسات األولى قد يترك جانباً نظـراً ألنـه كـان    
ضاراً، واآلخر قد يعدل ويصحح، نظراً ألنه لم يكـن كافيـاً، وبحسـب ذلـك فـإن أعمـال       
ــداخلي، بحيــث يصــبح         الفضــيلة قــد افترضــت لإلنســان  مــن أجــل ممارســة التهــذيب ال

" ألعمـال التفكيـر، وال يتفـرق عـن أعمـال الضــرورة      مشـغوالً بهـا، ومـن ثـم قـد ال يتحـرر      
)158 .(  

وأنهـا   مـة للفـروق لـيس بنيـة تجريديـة لعالمـــات أو لعبـة ال متناهيـة،        نالحظ أن عال
عبارة عـن مجموعـة قـدرات ـــــــ  وليسـت قـدرات إنسـانية فـي العمـوم، وإنمـا عبـارة عـن             

ـــ ينبغـــي أن تُطـــور مـــن طـــرف تمـــر    وأهـــم هـــذه  . ين علمـــيقـــدرات مســـيحية محدثّـــة ــــــ
  . القدرات قدرة إرادة الطاعة
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كــان هوجــو واضــحاً جــداً بــأن التواضــع والتوجيــه والممارســة جميعهــا أساســية فــي  
هـو لهـذا عبـارة عـن ثالثـة أبعـاد لتأسـيس كـل أنـواع القـرابين           :"تعريف القربان المقدس

ولـو لـم تكـن     التواضع، وتهذيب أو توجيه اإلنسان، وتدريبه على ممارستها،: المقدسة
ن علــى اإلطــالق  ولــم يكــن بإمكانهــا أن  تكــ   )  الماديــة(هــذه األســباب، فــإن العناصــر    

مـــرة أخـــرى علينـــا أن ). 159" (قـــرابين، وذلـــك عالمـــة علـــى ال آليـــة األشـــياء المقدســـة
نالحظ الطريقـة التـي يؤكـد بهـا هوجـو علـى الـدور البنـاء لعالمـــات القـرابين، التـي عـن             

  . لتواضـــع و التوجيه والممارسة ينبغي أن تتأثرطريقها فإن  عمليات ا

يتضـــمن : ورؤيـــة هوجـــو حـــول هـــذا األمـــر يمكـــن تلخيصـــها علـــى الشـــكل التـــالي  
التواضع على أن الطاعة بوصـفها فعـل إرادة هـي فـي الوقـت نفسـه شـرط مسـبق وإنجـاز          
مستمر وهـدف نهـائي لطقـوس مسـيحية تسـعى للوصـول إلـى النقـاء، والتوجيـه علـى أن           

التعلّم على تنظيم الدليل الحسي، وعلى رؤية ما تراه العين غيـر المدريـة، وعلـى     عملية
تشكيل الرغبة وأخذ المكان عن طريق إخضـاع الـذات ألوامـر السـلطة، بحيـث يمكـن       

وتضـمن الممارسـة بـأن ممارسـة التفريـق      ). الخطـأ (عـن الخطيئـة   ) والحق(تميز الفضيلة 
عن طريق تعلّم مـاذا علينـا أن نبتّـع ومـا علينـا      ضرورية في تشكل اإلرادة المسيحية، أي 

ــا مـــن أولئـــك الـــذين يمثلـــون اهللا؛ ففـــي      ــا عرفناهـ ـــة اهللا، كمـ أن نتجنـــب، بحســـب شريعـــ
  . الرهبـــانية ذلك يمثل الذات العليا

يقابـــل هـــذا الـــتعلم دائمـــاً عنصـــر مـــن المقاومـــة يبـــرز مـــن خـــالل الشـــهوة الجنســـية    
ليا، وهذا ما يجعل الذات المتطورة في الوقت نفسـه  المحلة، لذا فأن العملية مضمونة آ

 بحيـــث تعتمـــد العمليـــة ،فالـــذات مقســـمة بشـــكل عنيـــد .ذاتــاً اجتماعيـــة وغيـــر توحيديـــة 
لهذا فإنـه بالنسـبة للمسـيحي    . للذات اأساسي اًالتعليمية على فصل دائم عن ما يبقى جزء

ــلطة        ــز السـ ــع رمـ ــة مـ ــيط للهويـ ــف بسـ ــى تعريـ ــوم علـ ــة ال تقـ ــيلة الطاعـ ــى  فضـ ــن علـ       ، ولكـ
وهــذا ســــبب إضافـــــي فــي لمــاذا كانــت   -أســاس ابتعــاد غيــر مســتقر داخــل ذات ممزقـــــة 

كيــف يــتم  تصـــــف بشــكل مناســــــب كــــــاف ال بوصــفها عمليـــــة انتقاليــــــة فكــــرة التنشــئة
  .تحقيق الفضيلة
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ة عناصر وإنما بالفعل توجد ثالث:"وفي عملية التعلم هذه، القرابين ال تقوم وحدها
ــر         ــكّل العناصـ ــي تشـ ــي التـ ــده، هـ ــيح أو بعـ ــئ المسـ ــل مجـ ــواء قبـ ــة، سـ ــن البدايـ ــكلّ مـ تشـ

العقيــدة، والقــرابين العقائديــة، واألعمــال    : الضــرورية للحصــول علــى الخــالص، وهــي    
وتتماسك هذه العناصر الثالثة ببعضها البعض بحيث ال يمكنها أن تؤثر علـى  . الصالحة

  ).15ـ 164" (الخالص إذا لم تكن متتالية

وبالنســـبة لهوجـــو، الطقـــوس عبـــارة عـــن جوانـــب للبرنـــامج مـــن أجـــل بنـــاء إرادات  
وما هو مركزي لهذا البرنامج هو قربان االعتراف الذي عن طريقه يـتم فحـص   . الطاعة

ولم يقصـد مـن مالحظـات هوجـو     . إرادة المسيحي ويتم الحفاظ على أعماله وتبريرها
. الرهبانيـة، ولكـن لهـا أهميـة خاصـة بالنسـبة لـه        على  القـرابين أن تُطبـق فقـط علـى حيـاة     

البرنامج، الذي استهدف في بناء إرادة الطاعة، تم تنظيمـه عـن طريـق ومـن خـالل أداء      
طقوس القربان المقدس، وكـان أكثـر فعاليـة داخـل الفضـاء المحـدد للرهبانيـة، وتحـت         

لالنضباط بوصـفه  وعلى الرغم من أن المفهوم العام . سلطة رئيس دير الرهبان المطلقة
واضـحاً فيهـا،    اعملية واضح بدرجة كافية في كتابات هوجو هدف، إال أن هناك توتر

فكما هو الحـال فـي كافـة البـرامج الرهبانيـة، هنـاك تـوتر بـين كـون فكـرة الـتعلم فضـيلة             
وممارستها، وفكرة احترام وطاعـة القـانون، وكـال الفكرتـان مشـمولتان داخـل المفهـوم        

ففيمــا يتعلــق بالفضــائل، ممكــن وصــف النقــائص علــى   . لالنضــباط المســيحي الوســيطي
أساس مصطلحات جوهرية بوصفها عجـزا، لـذا فـإن عمـالً غيـر كـريم مـا هـو إال عبـارة          
. عن سلوك لفرد فشل في ممارس فضيلة الكرم األخالقية المناسـبة لـدوره االجتمـاعي   

أي (قاعـدة خارجيـة    وفي سياق القانون، مـع ذلـك، يـتم تعريـف األخطـاء باإلشـارة إلـى       
وانتهاك  ما هو أساس ألنه ال يطيع القانون أو يخرج عليه، ذلك القـانون الـذي   ) متعالية

ومتطلبــات القــانون والشــروط الالزمــة لممارســة الفضــائل ليســت  . أمــر أو يحــرم أمــراً مــا
دائماً من السهل التوفيق بينها، لكن مع ذلك فـإن برنـارد الكليرفـوي، فـي نـص برامجـي       

  . حاول القيام بذلك تماماً 1142ه عام ألف
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  {De pracepto et dispensatione}رسـالة برنـارد حـول الطاعـة الرهبنيـة المعنونـة      
ــوع        ــا حـــول الموضـ ــرف بهـ ــالة رســـمية معتـ ــرعة رسـ ــبحت وبسـ ــوكلرك وجرتنـــر  (أصـ لـ

وفي هذه الرسالة قام برنارد بالبناء على المفهوم التقليدي للقديس ينيدكيت ). 1965
فلقــد كــان القــديس بنيــدكيت النمــوذج  .  وســيطاً خاصــاً بــين الرهبــان والمســيح بوصــفه 

الـــذي ألفـــه عبـــارة عـــن البرنـــامج الـــرئيس لحيـــاتهم  " القاعـــدة" األبـــوي للرهبـــان، ونـــص
وإتبـاع الرهبـان القـديس بنيـدكيت يعنـي إطاعـة       ). لتنظيم وتوجيه جمـاعتهم (األخوانية 

ير الرهبان هناك دور إضـافي يقـع عليـه    بإخالص، لكن بالنسبة لرئيس د" القاعدة"نص 
وفـي هـذا   . وأن يقوم رهبانه بتنفيذ مـا جـاء فيهـا بدقـة    "نص القاعدة"عبء حماية وحدة 

الــدور رئــيس ديــر الرهبــان مخــول أيضــاً بالحصــول علــى الطاعــة المطلقــة مــن طــرف            
سه هو في الوقت نف"القاعدة"لهذا فإن نص . رهبانه، ألنه في الرهبانية هو ممثل المسيح

الــنص المحــوري لبرنــامج حيــاة الفضــائل فيهــا، ينبغــي أن تُمــارس والدســتور األساســي     
للمؤسسة القانونية التي يجب على كل راهب أن يذعن لها دون شروط، ويعـد رئـيس   

ويحــاول برنــارد لحــل هــذا التنــاقض . الرهبــان هــو المعلــم المــدقق ومنفــذ صــارم للقــانون
يضــع معــايير الطاعــة، وأنــه عــن طريــق نــص   "ةالقاعــد"عــن طريــق التأكيــد علــى أن نــص  

وليس باسـتطاعة رئـيس   . فقد يشتق رئيس دير الرهبان حقه في فرض الطاعة" القاعدة"
وليس باستطاعته أن ينهـي عمـا يـأمر بـه     " القاعدة"دير الرهبان أن يأمر بما نُهي عنه نص

مــا يعبــر ومــن خــالل إتبــاع وصــفه مــا يعبــر الراهــب عــن نفــس اإلرادة ك". القاعــدة" نــص
لـذا فـإن الطاعـة الفاضـلة تفتـرض وتنـتج       . عنها رئيس الدير، أنها إرادة طاعـة شـريعة اهللا  

  )51، 1965لوكلرك وجارتنر " (إرادة مشتركة عامة"عن

وهــذه علــى أيــة حــال واحــدة مــن الصــيغ، لكــن بحســب رئــيس ديــر رهبــان آخــر         
مــع بقاءهــا غيــر " عــدةالقا" يمكنــه االحتفــاظ بمبــادرة متميــزة، إال أنهــا تأويــل وميــل نــص

فــي حــد ذاتــه واضــح جــداً،     " القاعــدة " نــص . واضــحة حــول المتطلبــات والمحرمــات   
بحيث أن أي ميل من طرف الراهب أن يختلف ويجادل رئيس ديـره يجـب أن تقابـل    

وإذا كــان هنــاك اخــتالف حــول التفســير، فــإن  واجــب    ). 3الفصــل (بــالجزاء والعقــاب  
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أنهــا تفتــرض إرادة تــؤدي إلــى  ": ة مشــتركة عامــةإراد"الراهــب علــى الطاعــة ال يشــكل  
والرسالة كانت عبارة عن جـواب  (وحكم برنارد هذا حول طبيعة الطاعة الرهبينة . فتنة

ال ) على سؤال محير أرسل إليـه بشـكل مقصـود عـن طريـق راهـب  مـن رهبانيـة أخـرى         
ل محـدد  لكن مع ذلك، وبشك. يحدد الشروط لخلق إرادة طاعة وإنما يخلق ما يبررها

ممارســة إرادة الطاعــة ال تــؤدي للبحــث عــن تبريــر، أنهــا تمســك جــاد بالقــانون الــذي           
وعنــدما تكــون موضــع تســاؤل عــن طريــق . يبحــث عنهــا عنــدما تُوضــع فــي إطــار الســؤال

أفعــال الوصــاية، فإنــه يجــب عليــه أن يبحــث عــن الرضــا عــن االنتهــاك حتــى يصــون قــوة 
كفــارة تــتم إدارة جــزاء العصــيان وخلــق إرادة وكمــا يحــدث، فإنــه فــي قربــان ال. القــانون

  . الطاعة معاً

ñ‰bÐØÛa@÷ìÔ�ë@òîäjçŠÛa@òÇbİÛa@òîäi@Z@@

ــة بقــدر مــا هــي انتقاليــة      صــيانة الترتيــب المناســب مــن طــرف    (االنضــباط هــو عملي
ــة    ــا ) الســلطة داخــل وخــارج الرهباني ــة    بقــدر م ــر انتقالي ــم الســلوك الصــحيح   (هــي غي تعلّ

ــائل مــــن طــــرف  ويعتمــــد كــــل جانــــب مــــن هــــذه العمليــــة   ). الرهبــــان وممارســــة  الفضــ
  :االنضباطية على وظيفتين

 . المراقبات المستمرة) أ(

  . التصحيح الدوري) ب(

لقد رأينا أعاله أن كل طقوس الحياة الروحيـة كانـت الوسـائل التـي عبرهـا كانـت       
ومـــن بـــين هـــذه الطقـــوس كـــان قربـــان الكفـــارة . تتـــأثر التحـــوالت الفاضـــلة للمســـيحيين

قــدس، الــذي تــم تطــويره فــي العصــور الوســطى داخــل الســياق الرهبنــي الــذي يعــد       الم
الوظيفة اإلشـرافية والوظيفـة    - فريداً ألنه ينتمي مرة واحدة لكال الوظيفتين االنضباطية

هـو  ) االعتـراف (فمن وجهة نظـر الحيـاة الرهبنيـة، قربـان الكفـارة المقـدس       . التصحيحية
  . لرهبنية يعد الوسيلة التقنية األساسيةأهم طقس، ومن وجهة نظر الطاعة ا
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ولقد الحظت أن أحد الفروق الظاهرة بين األخوة  في دير كلوني والبنيدكية هو 
كان مـن إحـدى نتـائج    .تقيد األخوة البنيدكية في االنضمام إليها على الشباب والبالغين

ن عليـه فيمـا   هذا التقيد إعطاء المبتـدئ الجديـد فـي سـلك الرهبنـة أهميـة أعظـم ممـا كـا         
ــة    ــات البنيدكيـ ــن األخوانيـ ــبق مـ ــوليز (سـ ــ 634، 1963نـ ــنة   ). 35ــ ــد سـ ــط بعـ ــان فقـ وكـ

االختباريــة التــي كــان يضــبط فيهــا ســلوك وميــول المبتــدئ بشــكل دقيــق، أن يســمح لــه    
نفـي إطـار   (وحقيقـة أنـه كـان مقيـدا فـي سـماحة محـددة        . بمكانة راهـب كامـل المكانـة   

وبطريقــة . رفــع مــن شــروط االنضــباط كثيــراً    )محــدد بمكــان خــاص فــي أوقــات معينــة    
فالتقيــد يحــدود الرهبنيــة كــان لهــذا  . واضــحة، التقيــد ســهل عمليــات الرقابــة والتصــحيح 

  . السبب شرط مسبق للطاعة وشرط طوعي لممارسة الحياة الدينية

 (Carcer, claustrum, clausuro}والتعليمـات المرتبطـة بشـكل قـوي مـن أمثـال        
ــار    ــت أفكـ ــي بلغـ ــد      والتـ ــة، ولقـ ــيكية القديمـ ــور الكالسـ ــذ العصـ ــاري منـ ــواء اإلجبـ االحتـ

ــاة الدينيــة فــي الرهبانيــة        ــوكلرك (اســتخدمت فــي األدب الوســيطي لإلشــارة إلــى الحي ل
لــذا فهــي جــدليات القــرن الثــاني عشــر حــول المزايــا الخاصــة للحيــاة الرهبنيــة      ). 1971

ــتخدمت   ــة اسـ ــجن "والدينيـ ــردات السـ ــي " مفـ ــح جلـ ــكل واضـ ــرة . بشـ ــن فكـ ــة  لكـ الرهبنيـ
كالسجن قد أثيـر، لـيس فقـط فـي كتابـات جديـة، وإنمـا أثيـر فـي خُطـب منبريـة ألُقيـت             

كم هـي معجــــزة عظيمـة أن    :" من طرف برنارد الكليرفوي وبشكل حماس نجده يعلن
كبيراً من الشباب واليافعين ومن النبـــالء، باختصار كل أولئـك الحضـور هنـا     اًنرى عدد

حـــة، وهم ليســـوا مقيدين بأي طقس وإنما هــــم باقـــون هنـا فقـط    في سجـــن أبوابه مفتو
بسبب الخوف من اهللا، وهو هنا يحلفون على كفارة  من الذنوب شديدة، تـذهب إلـى   

، كل هذا ألـم يكـن دلـيالً    ... ما هو أبعد من طبيعة وفضيلة اإلنسان وعلى نقيض عادته 
ــيش   ـــدس يعـ ــار أن روح القـــ ــاً إلظهـ ــحاً وجليـ ــا  / واضـ ــوكلرك  (يســـكن داخلنـ ــها  لـ افتيسـ

  ).14ـ  413/ 1971

أن يســجن الواحــد نفســه مــن أجــل تقليــد المســيح، الــذي كــان نفســه مســجوناً فــي      
جسد بشري، وأن يبدأ هذه الحياة المحتجزة على أساس قسم الطاعة لـرئيس ديـرة لـم    
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فلقــد هــرب   . يضــمن أن الحــدود الدقيقــة إلرادة الطاعــة ســوف دائمــا تكــون واضــحة       
عات بـــين الرهبـــان اوالصـــر.  حيانـــاً بعـــض الرهبـــان غيـــر الراضـــين مـــن رهبانيـــة ألخـــرى أ

ورؤساء أديرتهم تقود أحياناً إلى عنف وجرائم قتلى، لم تكـن أمثـال هـذه الصـراعات     
ولكن حتى عندما يكون االخـتالف لـم يـنجم عنـه     ). 1972أنظر ديميرة (غير معروفة 

واالهتمــام . بقيــت أمــراً حساســاً ومهمــاً" يــةالطاعــة الحقيق"عصــيان مفتــوح، فــإن تعريــف 
الرئيس، كما هـو الحـال دائمـاً، لـم يكـن ببسـاطة مسـألة رقابـة الواجبـات القانونيـة وإنمـا            

وبالنسـبة لهـذا األمـر لـم يكـن كافيـاً       . كانت معرفة كيف يتم تجنـب الوقـوع فـي خطيئـة    
مـا الرغبـة فـي    عمل ما يتوجب على الواحد ما قيل له من طرف رئيس ديـر الرهبـان وإن  

فلقد كانت مسـألة، كمـا   . أن يفعل ذلك، ألن الطاعة كانت فضيلة وعدم الطاعة خطيئة
  . كان يعرف برنارد، بناء الرغبة أن يصبح الواحد من الرعية

ــتمرة أن         ــة المسـ ــت المالحظـ ــدع كانـ ــل المبـ ــذا العمـ ــية لهـ ــروط األساسـ ــد الشـ وأحـ
هبــان كــانوا تحــت ســـلطة    ورغـــم أن كــل الر . داخــل ســجن بــأبواب مفتوحــة    " الواحــد  

رئيس الدير ـــــ  بوصفهم ممثلي المسيح وممثلي القانون ـــــ لم تكن هنـاك نقطـة واحـدة    
للمراقبــة أو اإلشــراف، ووجــدت داخــل الرهبنــة شــبكة كاملــة مــن الوظــائف التــي عــن      
طريقها تتم الرقابة واالختيار والـتعلّم والتـدريس والمالحظـة، والرقابـة المتبادلـة كانـت       

لوبة من الجميع، لكن كان األمر غاية في األهمية بحيـث ال يتـرك فـي شـكل وجبـة      مط
وألن الرقابـــة والتقليـــد قـــد عرفـــت بوصـــفها وظيفـــة متداخلـــة، فـــإن ارتقـــاء أدوار   . عامـــة

  . خاصة أصبح أمراً ضرورياً

ــاء و       ــين األخطــ ــد وتعيــ ــرى، تحديــ ــة أخــ ــد تتطلــــب وظيفــ ــة والتقليــ ــة الرقابــ فوظيفــ
وفــي هــذه العمليــة، لعــب    . لثــاني األساســي إلقامــة إرادة طائعــة   إصــالحها هــو الشــرط ا  

الجزاء دوراً محوريـاً وانعكـس هـذا حتـى علـى اسـتخدام كلمـة انضـباط، كتعبيـر واسـع           
لكن الجزاء أو تحمل األلم  الضـروري كـان موجهـاً    . االنتشار للجانب القانوني كجزاء

واالتجاهـان حاضـران   . لةبشكل مباشر في عملية صـيانة القـانون وتصـحيح مسـار الفضـي     
  . في القربان، الكفارة و المقدس كما مورس في الرهبنية الوسيطية
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وكان اإلعالن المفتـوح لألخطـاء، والتواضـع الرسـمي للمـذنبين، وتـأنيبهم العلنـي،        
كــل ذلــك كــان يــتم فــي الفصــل اليــومي واالجتمــاع العــام للرهبــان الــذي كــان يقــام بعــد  

كمــا لــو كــان دلــيالً ذاتيــاً علــى أنــه فــي مثــل هــذا التمثيــل   وقــد يظهــر . )26(صــالة الصــبح 
. الدرامي لإلدانة والجزاء، بالنسبة للمذنب وجمهور الحضور خاضعة للخوف والحيـاء 

ــان، لكــن فــي          ــين معظــم الرهب وقــد نفتــرض عمومــاً أن هــذه  المشــاعر  تكفــل الطاعــة ب
د علـى ارتبـاط سـببي    الحقيقة الحالة أكثر تعقيداً من ذلك وسيكون من المضـلل التأكيـ  

بســيط بــين مشــاعر الخــوف والحيــاء التــي يفتــرض أنهــا نتــاج الجــزاء العلنــي و الرقابــة            
ــاء     ــة المزعــوم صــيانتها بســبب الخــوف والحي ــى أن الرهبــان    . الرهبني ــد عل ويجــب التأكي

. كــانوا يعيشــون حيــاة مغلقــة، لكــي يمارســون الفضــائل، ولــيس لكــي يضــربون لإلذعــان 
التـي وقـع فيهـا الضـرب لإلذعـان ال تفسـر العـيش المغلـق مـن           الحاالت ؛وعلى أي حال

  . أجل ممارسة الفضائل

مفرداتنا الجديدة للحديث عن المشـاعر غيـر متجانسـة بشـكل واسـع، وهـذا نتيجـة        
لــذا فــإن . إننــا ورثناهــا عــن طريــق طبقــات تاريخيــة مختلفــة للخطــاب حــول بنيــة الــذات   

، لكـن أيضـاً طـرق تعبـر فيهـا الـذات       )عواطـف (المشاعر عادة هي أشياء حدثت للذات 
، ولــذا قــد تتــداخل معهــا  )األحاســيس(، وهــي مســتقلة عــن الــذهن )ميــول(عــن أهــدافها 

، فهــي عناصــر غرائزيــة كونيــة، وهــي   )مزاجــات(لكنهــا أيضــاً تــداخل مــع أنــواع الفهــم    
لكــن مــع ذلــك، وعلــى افتــراض أن األمــر      . )27(أيضــاً كليــات جيتســتالية ثقافيــة متغيــرة     

ــذلك،  ــف   كـ ــميه عواطـ ــا نسـ ــع والشـــعور     (مـ ــاء والتواضـ ــب والكبريـ ــوف والغضـ أي الخـ
ال  اًكانــت دائمــاً اهتمامـاً مركزيــاً لالنضــباط الرهبنــي، لدرجـة أنهــا كانــت جــزء  ) بالـذنب 

فــالميول المحكومــة بمشــاعر فاضــلة كانــت تقابــل مــع تلــك      . يتجــزأ مــن ميــول الرهبــان  
مــن العواطــف التــي تــتم      ، وهــي نــوع )28(المتجــذرة فــي عواطــف ذات ميــول خطيئيــة    

وفــي هــذا . المعاملــة معهــا فــي بنيــة الكفــارة، وهــو الطقــس الــذي تــتم فيــه مراقبــة الميــول  
السياق، العاطفة الحاسمة هي الندامة، وهـي معروفـة فـي األدبيـات التـي حـول موضـوع        

الندم في الوقت ذاته عبـارة عـن مشـاعر وعمليـة ذهنيـة مـن       . الكفارة بوصفها ندم عميق



 طالل أسد                                  284

 

لذي فيه األخير يبني األول، فشكل العواطف المتميز يقرر  علـى أسـاس مفهـوم    النوع ا
ولهـذا فــإن هــذه العاطفـة ليســت ســبب تغيـر التوجــه أو الميــل وإنمــا    . أن الفـرد قــد أذنــب 

المنتهــك غالبــاً مــا اعتبــر ســبباً كافيــاً لتصــالحه مــع الجماعــة     / هــي شــرطه؛ فنــدم المــذنب 
أي الراهـب أنـه قـد أذنـب، عنـد النقطـة التـي أخـذ يعبـر          ولقد كان تماماً عند ر. الرهبانية

فيهـا شــعوره باسـتيعابه للخطيئــة، عنــدها يكـون نوعــاً مـن النــدم قــد تشـكلّ، وعليــه حينهــا      
ولقد قُصد بوظيفة الكفارة لتحقيق الحصول علـى  . يمكن أن تبدأ رغبة إصالح الذات

ــة    ــرار الخطيئـ ــدم تكـ ــرار بعـ ــدم، والقـ ــعور بالنـ ــدم يمكـــ . الشـ ــن النـ ــبق  لكـ ــاً أن يسـ ن أحيانـ
الكفــارة، كمــا هــو الحــال عنــدما يكــون المــذنب مــدفوعاً لالعتــراف بارتكــاب أي خطــأ 
. ســري، ســواء بــالتفكير أو بالكلمــة أو بالفعــل أمــام رئــيس ديــر الرهبــان فــي خصوصــية     

في داخـل  ) أي اتهام الذات(وعلى عكس االتهامات العلنية للخطايا، ال يتم االعتراف 
وهنـا سـتكون للكفـارة بطبيعـة الحـال      . فـي أوقـات أخـرى مخصصـة لـه     الجناح إنمـا يـتم   

ــر فــي           ــد تُــرى بوضــوح أكب ــى للكفــارة الطقوســية ق وظيفــة أخــرى مختلفــة، وظيفــة البن
  : الجدول التالي

  

  

  

  

 

وفــي كــل تسلســل، الغلطــة هــي العنصــر االبتــدائي األولــي والمصــالحة هــي العنصــر  
أساسـية   لكن في العنصر الثاني، الكفارة التي تتبع اتهام الذات تظهـر علـى أنهـا   . النهائي

كـــأمر يرضـــي القـــانون بعـــد انتهاكـــه وبشـــكل متنـــاقض، وفـــي الحالـــة التـــي تكـــون فيهـــا   
الكفارة تنتمي إلى بنية تشبه بشكل واضـح جـداً محكمـة جزائيـة للقـانون، تكـون ذات       
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نفسـياً مناسـباً    اًـ أي العالج الـذي يخلـق شـرط   "العالج الروحي"صلة قريبة  جداً بمفهوم 
لـتعلم   ةكـون ضـروري  تن الميـول المصـححة يفتـرض أن    عن طريق تصـحيح الميـول، أل  

وهـذا التقابـل بـين متطلبـات القـانون      . الفرد الفضـائل، وإلقامـة حيـاة جماعيـة منظمـة معـاً      
وتكوين إرادة فاضلة والذي هو كما نعرف مـن تـاريخ كفـارة القربـان المقـدس، كأنـه       

  . قصد  الهوتي عميق في القرن الثاني عشر

ل هـو أن الغلطـة هـي خطيئـة، فهـي فـي المكـان األول عبـارة         وما ال يوضحه الجـدو 
لذا فإن المصالح يجب أن تتم مع القانون قبل أن يعاد المـذنب  . عن جنحة ضد الشرع

وبينمـا أداء الكفـارة يسـبق    . ـــــ الذي يفصله القانون عن انتهاكه ـــــ إلى الجماعة الرهبانية
، فالمصـــالحة ال يمكـــن أن يفتـــرض ميـــل نحـــو المصـــالحة) ولهـــذا يســـاعد علـــى خلـــق(

فحيـث تبقـى عمليـة أداءهـا بعـد النـدم، كمـا هـو حـال           . وقوعها في نفس الوقـت لهـا معـاً   
إقامـة بنيـة لميـول فاضـلة     : ينأاتهام الذات، والوظيفة الثنائية للمصـالحة تنقسـم إلـى جـز    

 ،اقــد تــرى علــى أنهــا أمــر مختلــف تمامــاً عــن قــوة القــانون اإللهــي للعفــو عــن جنحــة مــ       
واألخر هـو أوال وقبـل كـل شـيء أمـر يتعلـق بـالحق القـانوني، وهـو يتعلـق بكيفيـة األمـر              

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للتمثــل      . اإللهــي الــذي يصــبح  لــه امتيــاز العفــو عــن الجنحــة       
ــاط االعتــراف بقــول العفــو عــن الجنحــة         القــانوني هللا علــى األرض الــذي يقــوم علــى رب

تشـتق قـوة مـدير االعتـراف     . وصـل إلـى الرضـا عـن التوبـة     عـن التائـب عنـدما يت   ) اإللغـاء (
القــدرة علــى : (Clares ace lesiae}أثنــاء تقليــد الكنيســة التقليــدي امــتالك مفتــاحين   

الــربط، والقــدرة علــى الفــتح وعلــى فــرض واجــب  الكفــارة وإزالتهــا رحمــة التائــب مــن   
  . العقاب اإللهي في اآلخرة أو حرمانه من التوبة والصَفح عنه

لقــد كــان بيتيــر بــيالرد معاصــر القــديس برنــارد كــان صــريحاً بدرجــة كافيــة ليقــروا   
إرادة االعتـراف والوصـول   ) 2( {Contrite}حالة كينونة ) 1: (الصّفح بالتسلسل التالي

فعنـدما يرضـى اهللا   . فعـل االعتـراف الـذي يتبعـه أداء الجـزاء المطلـوب      ) 3(إلى الرضـا و 
كمـــا كـــان يـــرى ابـــالرد ــــــــ بشـــكل   - الصّـــفح الـــرحيم بصـــدق إرادة المـــذنب، يحصـــل

فـي تعلـيم ابـالرد حـول النـدم،       اًمحوري اًوهكذا يصبح إنتاج ذات متواضعة أمر. طبيعي
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فــي ســياق إطــار قــانوني، لكــن معتقــد يقتضــي رفــض    اوإن كــان األمــر ال يــزال موضــوع 
عمليـة   فكمـا يـرى الـذي يجـري    ". قـوة المفـاتيح  "دور الكنيسة في الصّفح اعتمـاداً علـى   

ينبغـي أن  ) الرضـا (االعتراف كان مجرد مرشد أشار إلى أن المعيـار المناسـب للكفـارة    
ــظ  ــكمورب (يالحـ ــم ابـــالرد      ). 1971لوسـ ــرى، اتهـ ــن بـــين آراء أخـ ــرأي، مـ ولهـــذا الـ

ــوي   ــارد الكليرفـ ــن طـــرف برنـ ــة مـ ــؤال    . بالهرطقـ ــن سـ ــداً عـ ــع ذلـــك، وبعيـ ــن مـ ـــوة "لكـ قــــ
ومـــن بــــين هــــذه  . ـــــــع علـــى نظريــــــــــات الوســــيطية لتعــــاليم ابـــالرد تــــأثير واسـ " المفـــاتيح 

، الجـزء  )2(النظريات، نظـــــرية القديس هــوجـــو الفيكتـوري، كمـا فصـلها فـي الكتـاب       
فلقــد كــان هوجــو هــو األول الــذي ميــز إعاقــة    . {De sacrametntis}مــن كتابــه ) 14(

، )ة إرادةوهـــي حالـــ(مزدوجـــة حـــول القيـــام بخطيئـــة، إعاقـــة داخليـــة تتكـــون مـــن عنـــاد  
، وبـذلك يكـون   )حالـة قانونيـة  (وإعاقة خارجية مكونة من احتمال الحرمـان المسـتقبلي   

الندم آلياً أطلق األول، عن طريق تغير إرادة خاطئة إلى رغبة فاضلة، ولكن األخير قـد  
  ). 161، 1964بوسشمان (أطلق فقط عن طريق القائم باالعتراف 

رة؟ هـي عبـارة عـن كتابـات النـاس الـذين       ما عالقة هـذه النظريـات بممارسـة الكفـا    
ــائمين علــى عمليــة االعتــراف ومعتــرفين بــذنوبهم       . مارســوا طقــس الكفــارة، بوصــفهم ق

لهــــذا فــــإن الكتابــــات ينبغــــي أن تُقــــرأ باعتبارهــــا إجابــــات متتاليــــة لمشــــاكل فــــي تلــــك   
وهـي تشـكّل مـا قـد يوصـف اليـوم بتـدخل        . الممارسة، والتي بالتالي ساعدت بتشـكيلها 

ز في ممارسة علم النفس االجتمـاعي الـذي هدفـه إعـادة تشـكيل تصـنيفاته بحيـث        متمي
ومــا أصــبح يِعــرف بوصــفة الممارســة الراشــدة للكفــارة التــي  , يجعلهــا متجانســة ومــؤثرة

، فهـو مـن جهـة مفهـوم وعاطفـة      "النصـوح / التوبة الصـادقة "تتطلب النظر في التعامل مع 
  . طاعة، ومن ثم لبنى ذات بنيت حولهاوحالة عقلية، وهي جزء جوهري إلرادة ال

وليســـت الســـمة البـــارزة للكفـــارة مجـــرد وظيفتهـــا التصـــحيحية، ولكـــن آلياتهـــا فـــي 
كمـا فعـل بعـض العلمـاء     . لهذا ربما لم يكـن كليـاً وصـف هـذا الطقـس     . تصحيح الذات

ـــــــ علــى "الضــبط االجتمــاعي"علــى أســاس مصــطلح  ) 1974علــى ســبيل المثــال تنتليــر  (
ففــــي ســــياق البرنــــامج الرهبنــــي  . االســــتغاللي ىا مــــا أخــــذ المصــــطلح بــــالمعن األقــــل إذ
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لكــن ذلــك ، الوســيطي، لقــد كانــت آليــة انضــباطية للــذات لخلــق رغبــة مالحظــة القــانون
كان جوهرياً لما كانت عليه الذات وليس آليـة يمكـن أن تسـتخدم مـن طـرف السـلطة       

ضــمانة، بطبيعــة الحــال، أن  تكــن هنــاك مفلــ. للحفــاظ علــى ذات مكنونــة فعــالً فــي نظــام
فهــذا الطقــس مثــل الطقــوس األخــرى فــي  . يحقــق طقــس الكفــارة دائمــاً هدفــه المنشــود 

ولكـن  )  De sacramentisكما أكد ذلك هوجو في كتابـه (الرهبنية لم يقم قط لوحده 
كــان جــزءاً مــن برنــامج انضــباطي كلــي هدفــه أداء، اعتمــد علــى عوامــل بديلــة عديــدة،    

انت احتماالت الفشل أقل هنـا ممـا هـي عليـه فـي المجتمـع العلمـاني        لكن على األقل ك
ــة مــن           ــت أقــل إمكاني ــه فــي خــارج الرهبانيــة شــروط االنضــباط كان أن أخــذ ككــل، ألن

  . بها داخلها يالتنبئ

ò·b¨a@Z@@

ركـزت  ) في المسيحية الالتينيـة  الوسيطـــــة (اف االنضباط الدينـــي هذا شفي استك
وقــد يكــون مــن   . عـــــة للســلطة داخــل إطــار الجماعــة الرهبنيــة     علــى تأســيس إرادة الطا 

  .   المفيد قبل أن اختتم أراجع النقاط األساسية التي حاولت القيام بها

يزاً بين شكلين من القانون ــــــ يفي توضيحاتي األولية لمفهوم االنضباط، قدمت تم
ـــ         ــى حــل فيمــا بينهــا ـــــ ــة أن تصــل إل ــات   حاولــت الممارســات الرهبني بعــدها ناقشــت آلي

ن تحليلهـا  كالتربوية التي  قام بها برنارد الكليرفوي، واقترحت أن الطقوس الرهبنية يم
وأشـرت إلـى صـفة رائعـة     . على أساس برنامج تعلّم الفضائل المسيحية التابعة لشـرع اهللا 

الرغبـــات الخطيـــرة لصـــالح الفضـــيلة    )  فـــي مقابـــل إجهـــاض  (تحديـــد : لهـــذه اآلليـــات 
لـــم يكـــن الهـــدف العـــام للمشـــروع الرهبنـــي إجهـــاض التجـــارب العلمانيـــة  المســـيحية، و

  . للحرية، ولكن من أجل تشكيل رغبات دينية منها

ومن المعروف أن البنيدكتين كانوا ينتمون إلى حركة رهبانية كانـت تؤكـد علـى    
الفقر والتواضع، لذا قمت بفحص الطريق الذي ساعد فيـه مفهـوم العمـل العضـلي علـى      

ومناقشتي في هذا الجزء . لة التواضع، بوصفها متطلبا سابقا للطاعة المسيحيةتنظيم فضي
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من الفصل تعاملت مع التبعات االنضباطية للعمل بالعالقـة مـع البرنـامج الرهبنـي ولـيس      
ألصـول  لبالعالقة مع التبعات االقتصادية للعقـارات البنيدكيـة وإدارتهـا ـــــــ وبعالقـة أقـل       

قتصـادية الغربيـة التـي كُتـب عنهـا الكثيـر، وخـاتمتي لهـذا الجـزء          الحضارية للعقالنية اال
كانت تؤكد على أنه لو كان العمل العضلي يضمن التواضـع، فإنـه أحيانـاً نحـن بحاجـة      
ــه يمكــن            ــامج انضــباطي في ــى برن ــر مــن وحــي عقلــي، نحــن ســنكون بحاجــة إل ــى أكث إل

باعتبار تفصيلي لمقـولتين   لهذا اتبعنا هذا. بسبب ذلك العمل اللعاملين حقاً أن يتواضعو
تنظيميتين يكون فيها التواضع والطاعة قد نُظر لها مـن طـرف الشخصـيات الرسـمية فـي      

ولقـد أكـدت مـرة أخـرى أن التـوتر بـين       . حياة الجماعـة الرهبنيـة فـي القـرن الثـاني عشـر      
ــين متطلبــات الخضــوع للقــانون    نمتطلبــات تكــوي  وأخيــراً حللــت عمليــات  . الفضــيلة وب

واقترحـت  . هـا مـن طـرف طقـوس الكفـارة     ؤكمـا تـم بنا  ، والتصـحيح والتعـذيب  المراقبة 
أنــه فــي هــذه الطقــوس قــد يســتنتج الواحــد مــرة أخــرى جاذبــات الصــراع أحيانــاً لتشــكّل  

  . الفضائل وااللتزام بالقانون

@@

“ßaì�a@Z@@

  

م بشــكل عــا(بشــكل أساســي علــى عــالم المســيحية الالتينــي   " المســيحية الوســيطية"أشــير بمصــطلح  )1(

فـي العصـور الوسـطى    ) شمال ووسط إيطاليا وأسبانيا الحديثة وفرنسا وأرض الراين والبالد الواطئـة وإنجلتـرا  

المركزيــة، وهــي فكــرة تحــوالت حاســمة فــي التشــكالت االقتصــادية والسياســية وااليديولوجيــة فــي أوروبــا    

  . الغربية

بالنســبة للفــرد، المشــاركة فــي طقــس قــد تكــون أيضــاً ذات مجــال  :"أنظــر علــى ســبيل المثــال ليشــمل )2( 

  ). 27هامش  16، 1954" (اهتمامات األنثروبولوجي االجتماعي

  .  قارنه إجراءات ينبغي، على فكرة، أن تكون موجودة في التفكير اإلحصائي أيضاً  )3(

انثروبولـوجيتين قـديمتين ـــــ احـداهما ارتـبط بتـايلور        في هذا، يظهـر أن سـميث يشـير إلـى فكـرتين       )4(

، والفكـرة األخـرى   )وهـي الفكـرة القائلـة بـأن الطقـوس تغيـر وتعيـد إنتـاج معتقـدات دينيةـــــ سـحرية           (وفرازير 

وهــي الفكــرة القائلــة بــأن الطقــوس تحــدد داللــة الزمــان والمكــان واألدوار وتــنظم      (ارتبطــت بفــان  جينســب  
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ــا  ــاالت بينهـ ــى        . )االنتقـ ــوس علـ ــف الطقـ ــد تعريـ ــال ضـ ــكل فعـ ــوجيين بشـ ــن األنثروبولـ ــد مـ ــادل العديـ ــد جـ ولقـ

ـ ولإلطـالع علـى مناقشـة حساسـة حـول هـذه النقطـة فـي سـياق ثقافـة محـددة، أنظـر             "معتقدات سحرية"أساس

وكــذلك بــنفس الدرجــة مفهــوم ســميث  الجديــد للطقــس باعتبــاره حالــة خُصصــت إلبــداع  . 1961لينهــارت 

بقــي بطريقــة أخــرى غيــر مرئــي ويخفــي مــا يجعــل الــوهم ممكنــاً، لكــن مــع ذلــك يتطلــب مــن    وهــم، يظهــر مــا 

فهل ليس عبـارة  ) 106" (أن يأخذوا أمر الطقوس بشكل جدي لكن ليس جديا بدرجة كبيرة:" المشاهدين

  . غير مريحة لوصف المسرح الغربي الحديث

  . نقداً لبرير)1983(يقوم ترون   )5(

اللغة بمعناهـا  الواسـع، هـو    : هذا التداخل باإلشارة إلى فكرته عن اللغة) 1938(يناقش كولنجود   )6(

" بوصفه وعيـاً ) المنطقي(تعبير جسدي للعاطفة ويسيطر عليها التفكير في شكلها البدائي " يؤكد، أنها ببساطة

ك أنواع أخـرى  ، وهنا"تطوراً"و لم تكن اللغة اللفظية الوحيدة، لكن مع ذلك فإنها أكثر أنواع اللغة ). 235(

، وكـل نـوع مناسـب لهدفـه     )الشفاهية والبصرية واإليمائيةـ وداخل كل واحد من هـذه األشـكال  (عديدة فيها 

التعبير العاطفي ليس كما لو كان مالبس صُنعت لتكون مناسبة لعاطفة  موجـودة فعـالً،   :" المفاهيمي الخاص

وإذا مـا اسـتبعدنا اللغـة فإننـا     . أن تكـون موجـودة   وإنما هو نشاط دونه التجربة لتلـك العاطفـة ال يمكـن بـدونها    

وبحسـب  . والتعبيـر ال يحتـاج إلـى أن يكـون لفظيـا بطبيعـة الحـال       ). 244"(نكون قد استبعدنا ما تم التعبير عنه

بدون لغة، لكن ال يمكن أن تكون هناك لغـة بـدون   ) إحاسيس(كولنجود، باإلمكان أن تكون هناك مشاعر 

و " تقبلهــا"حقيقــة ، حقيقــة أن التفكيــر ـــــــ فــي اللغــة تــنظم وتُموضــع المشــاعر، أي  وهــذه ال). عواطــف(مشــاعر 

ــداولها بحســب اإلرادة     " تســيطر عليهــا " ــاً أن    ). 11 - 206(ممــا يجعــل مــن الممــن ت ــرى عملي ــه ي وهكــذا فإن

ــة مفــردات عاطفيــة معينــة كانــت شــرطاً مســبقاً لوجــود عواطــف معينــة، وإن العواطــف يمكــن تعلمهــا             تجرب

  . ميتها عن طريق الخطابوتن

يرى ليفيت في مقالة جيدة السبك أن األنثروبولوجيين أنتجوا نماذج ضيقة جداً وآحاديـة الجانـب    )7( 

كل النظريات الرئيسة يظهر أنها تفترض ثنائية بين "وهو يدعي أن . لفهم التعابير العاطفية في ثقافات أخرى

وتعــرف مجموعــة مــن المواقــف  . لجســد اإلنســاني الفــردي مســتوى الثقافــة، إذا فهمــت كنمــاذج كونيــة فــي ا  

العواطـــف بوصـــفها بشـــكل أساســـي وفـــردي وجســـدي وبيولـــوجي، والخصوصـــي والعـــام، ويراهـــا اآلخـــرون   

، 1986(بوصفها ثقافياً تشـكال  أساسـيا وكمـا كونهـا مشـتركة وعلنيـة وتختلـف مـن ثقافـة إلـى ثقافـة أخـرى             

ظم لكيف أن إنتاج السلوك والحديث المناسب يعتمد على وال يشمل أي من وجهات النظر فحص منت). 4

  . منظمات مختلفة للعواطف في داخل ذاتها

النص تتم تجربته فقط فـي نشـاط اإلنتـاج    :" مميزاً الفرق بين النص والعمل) 1977(يكتب بارت   )8(

بــين الكتابــة المســافة ) أو علــى األقــل يحــاول أن يزيــل (يتطلــب الــنص أن يحــاول المــرء أن يلغــي  "و)" 157(

والقراءة، لـيس مـن أجـل تكثيـف إسـقاط القـارئ علـى العمـل ولكـن عـن طريـق ربطهمـا فـي ممارسـة دالليـة                
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ــداللي يصــنع    ). 162" (واحــدة ــال هــذه المالحظــات حــول األداء ال ــاء واضــحة، لكــن    / أمث ــة البن يجعــل عملي

ويـتعلم المـؤدون أن   . جتمـاعي مايمكن ان يشوشها هو الدرجة التي تُقاد بها العمليـة مـن طـرف االنضـباط اال    

ويخطو الطقوس الموصوفة في البرنامج الرهبني، وما يتعلموه يتم تقييمه بشكل مسـتمر بـالرجوع إلـى     يقرأو

وهــو ســؤال أمبريقــي يــدور حــول إلــى أي حــد تبقــى القــراءة والكتابــة علــى مســتوى . نمــوذج رســمي لالمتيــاز

نظيم األفكار والمشاعر التي تجـيش داخـل المـؤدين    اإلثارة لمصلحة المالحظين وإلى أي مدى تخدم في ت

  . أنفسهم

( وبيــدلمان ) 1963(تشــمل دراســات نوربــك  " طقــوس الــرفض "انتقــادات فكــرة جلكمــان حــول    )9( 

وجمــيعهم ناقشــوا مســألة تفســير جلكمــان للمعــاني الرمزيــة ). 1983(وســميث ) 1968(وريبيحبــي ) 1966

  . للطقوس التي حللها

، الصـالبة المفـردة   )1979(وارفيـنج  ) 1977(وربنـر  ) 1977(وخ من أمثال بـرلنج  تساءل نقاد بل  )10(

وفي مسـتوى، هـي بطبيعـة الحـال مسـألة أمبريقيـة فيمـا يتعلـق مـا إذا كـان األداء           . له على أنها البالغة التقليدية

علــى " ض معــانييفــر"وســواء أنهــا إذا كــان  ". تقليــدا"أو " إبــداعيا" "غيــر رســمي" أو" رســمياً"المعطــي هــو أداًء

وبحســب معرفتــي ال يوجــد ناقــد يســأل عــن اإلمكانيــة   .  معهــم" يفــاوض علــى معــان " جمهــور المســتمعين أو 

على طول متصـلة وحيـدة   ) للموسيقى أو الرقص أو الطقوس أو البالغة(مختلفة " أشكال"النظرية في وضيع 

ــار   . شــيئاً مــا  كمــا هــو كــانوا جميعــاً طــرق يمكــن اســتبدالها لتوصــيل     " للتفضــيل البالغــي  ــة انهي وغوايــة إمكاني

ممارســـات اجتماعيـــة مختلفـــة إلـــى تصـــنيف أساســـي، ومحاولـــة قياســـها بـــنفس المســـطرة تُعـــد أمـــر ثابتـــاً فـــي   

ويظهـر كمـا لـو أن بلـوخ متجـذر فـي االقتصـاد السياسـي، وجيـرتس فـي           . األنثروبولوجيا والعديد مستسلم لها

  ي نفس البرنامج   األنثروبولوجيا الرمزية، ربما كان منخرطاً ف

الـذي ذكـر   (لمـا أسـماه اوسـتن    " الكـالم االفتراضـي  " و " للكالم المؤدى"توازي اإلشارة المرجعية  )11(

الكــالم األداء والكــالم الســياقي ــــــــ وهــو تميــز هــو  نفســه تخلــى عنــه الحقــاً فــي    ) فــي واحــد مــن هــوامش بــين 

وتعتمــد كتابــات اوســتن المتــأخرة  ). 1962،91أنظــر الملخــص فــي كتــاب اوســتن   (مجادلــة طويلــة ودقيقــة  

ويعبـر بـين عمـا وصـفه بـاختالف      . جميعها علـى رفـض االفتـراض القائـل بوجـود نـوعين أساسـيين مـن الكـالم         

والـذي  ) الذي يعتبر الفصاحة السياسية بوصفها فصاحة أدائيـة، بـالمعني الـذي يسـتخدمه بـين     (عميق مع بلوخ

هل هو أمـــر معطي أم أمـــر قابل للتفاوض؟ وتبـرز  : م االجتماعيفصل حتى إلى موقف ابستمولوجي للعالــــ"

المشــكلة المبدئيــة حــول الطريقــة التــي يــربط بهــا بلــوخ عمليــة الشــكلنة مــع غيــاب التفــاوض بــين المــتكلم               

" معطـاة "أيـن نجـد االسـتدراج حيـث يـرى عمليـة الشـكلنة كمـا لـو كانـت           ... ويرى بلوخ اإلكـراه  . والجمهور

لمـتكلم، فأننـا نـراه بوصـفه نتـاج البالغـة الفنيـة والسياسـية، والتـي عـن طريقهـا يخضـع جمهـور              وهي مـا يعيـق ا  

 - 2، 1981بين" (المستعمين، أي، يسعى السياسي أن يجعل مستمعيه يرون العالم عبر تفسيره له في كالمه
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رفـة ولـيس مـا  إذا    االبسـتمولوجيا تتعامـل مـع أسـس المع    (وهذا بطبيعة الحـال لـيس اختالفـا ابسـتمولوجيا     ). 3

وسو اء مـا إذا كـان المـتكلم    . وهي حتى ليست عميقة) كانت تعيق أو تتفاوض حول أساس عالمنا السياسي

لكـن مـا   . مفيدة هو سـؤال، أمبريقـي قـائم   ) كما هو الحال عند بين(أو المستمعين ) كما هو الحال عند بلوخ(

لرؤيـة العـالم عبـر    " بالتهديـد السـتدراج مسـتميعة    ينبغي أن يفهم بمقيد؟  هل المقصود بذلك تلميح المـتكلم 

حتـى يصـنف بوصـفه مختلفـاً عـن التقييـد؟ ألـيس هـذا غيـر متوافـق مـع التفـاوض؟ أن أمثـال هـذه               "تفسيراته لـه 

  . األسئلة المفاهيمية لم تفحص في كتاب بين

ورجــل أ(ويالحــظ مــؤرخ لمحكمــة القنــاع . يــذكر المــرء هنــا بالمســرح السياســي فــي عصــر العبــث  )12(

عن التمثل في عصر البعث لم يكـن مجـرد يمثـل نوعـاً مـن أنـواع البالغـة، فالبسـو األقنعـة تنكريـون           ) 1975

ليسوا ممثلين، وليس متشخصـاتية، وإنمـا هـم سـيدات وسـادة ويلعبـون فـي شـكل تمثـل والتأكـد علـى وجهـة             

ألرســتقراطية، وفــي مركزهــا يمثــل القنــاع انتصــار الجاليــة ا"ويكتــب اورجــل موضــحاً. نظــر أرســتقراطية للعــالم

فهــي  ، وفلســفياً فإنهــا فــي الوقــت نفســه إفالطونيــة وميكافيليــة      . اإليمــان بالهرميــة، واإليمــان بــالقوى المثاليــة    

إفالطونية ألنها تقدم صور للخبـر الـذي طمـح المشـاركون تحقيقـه، وهـي ميكافيليـة بسـبب أن مثاليتهـا قُصـد           

كجـنس أدبـي فإنهـا المقابـل للســخرية، وهـي تعلـم عـن طريـق المــرح         و.منهـا أن تبـرر القـوة التـي يتمتعـون بهــا     

ويـرى الخيـال الـديمقراطي فقـد مـديحاً فـي       . وعن طريق إبداع أدوار بطولية على قائد المجتمع أن يقـوم بهـا  

. هذا النوع من األشياء، لكن الشحنة مضللة وهي تعمينا عن العديد من األمور الهامـة فـي فنـون عصـر العبـث     

ـــ ويمكــن لألقنعــة أن تكــون أكثــر مــن      ولقــد آمــن  ـــ أي ليســتدرج ويحــول ويحــافظ ـــــ العصــر فــي قــوة الفــن ــــ

لكن اورجل كان واضحاً حول ما ). 40" (طرحها على اعتبارها نوعاً من المديح أكثر منها رسماً للشخوص

  .  وليمثل القناع بأنه ليس مساوياً لما امنه السلطان، كما عبرت عنه تبراجيديا شارلز األ

مفـردة واسـعة االنتشـار فـي األنثروبولوجيـا الحديثـة، لكنهـا لمـن تكـن          "استراتيحية"أصبحت مفردة  )13(

لذا فإن أحد المدافعين رفيعي المستوى للمصـطلح،  . تملك دائماً معنى عسكر يا بالمعنى الذي استخدمه هنا

مـع قواعـد، كمـا هـو     "ألهـداف النظريـة  ا"مـع "بيبربوديو، نجد أنه يستخدمه لمقابلـة اسـتخدام األهـداف العمليـة    

الفجــوة بــين األهــداف النظريــة للفهــم النظــري واالهتمــام المباشــر واألهــداف   "الحــال عنــدما يالحــظ أنــه كــان 

ــادني للكــالم عــن االســتراتيجيا       ــة    تالعمليــة للفهــم العملــي، وهــو مــا ق الزواجيــة أو االســتخدامات االجتماعي

ه مسألة عدم تجذر ممارسة الفاعليين االجتماعيين نظرياً، بحيث أن  على إن... للقرابة بدالً من قواعد القرابة 

وهذا ليس بالمعنى العسكري، والـذي يعـد   ). 111، 1986الميسون " (المرء  أن يبني لشرح تلك الممارسة

ال تفتــرض فقــط مجــرد  " االســتراتيجية" ؛ فبالنســبة لكالســوفيتس)1968(مــن أكبــر مناصــريها كالســوفيتس  

يفترض ذلك، ولكن نوعـاً مـن هـدف عملـي، إلرادات عدائيـة      " برنامج"بحسب إحساسي عن (هدف عملي 

تكافح مـن أجـل التسـلط علـى أرضـية قـد ال تكـون محـدودة دائمـاً قـوى ليسـت دائمـاً ثابتـة، فـي ظـل شـروط                 

 ومثـــل هــذا الهــدف يتطلــب بعـــض الفهــم التنظيــري ومعرفـــة     . أهميتهــا المتغيــرة ال يمكــن دائمـــاً أن يتنبــأ بهــا     
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  . القواعد، رغم أن ذلك ليس كما تتطلبه بطبيعة الحال

مـن الجـدير بالمالحظـة أن مفـاهيم     "باإلشارة للمفهوم األرسطي لمفهوم الخير، يالحظ انسكومب  )14(

. بالواجــب هــي بقايــا مــن مفهــوم قــانوني لألخــالق " الحــس األخالقــي"ومــا يســمى اآلن " الملــزم"و " الواجــب"

. وال وجود ألي من هـذه المفـاهيم عـن أرسـطو     .  سه مشتق متأخر من هذه البقاياهو نف" األخالقي" والمعنى 

وفكرة أن األفعال التي تعد ضرورية إذا أراد المرء أن يصادق على العدل وفضائل أخرى هـو مـن متطلبـات    

ية وأصـبحت واسـع االنتشـار عمومـاً  عبـر المسـيح       {Stois}القانون اإللهي، وهو ما نجده عنـد السوفسـطائيين   

تاريخـه  ) 1981(ولقـد وصـف ماكانتـاير    ). 78، 1957" (التي كانت مفاهيمها األخالقية مشتقة مـن التـوراة  

  . الرائع لألخالق الغربية، التحوالت في مفهوم الخير من عصر  ما قبل المسيحية عبر العصور المسيحية

العصـور الوسـطى معيـار الفائـدة أو     كان من المعايير الرئيسية لقبول المتقدمين للحياة الرهبانية في   )15( 

مـن    - ولقد كان هذا عادة يفهم علـى أن يسـتعبد النـاس المنتمـين للمكانـة االجتماعيـة الـدنيا       . مدى المناسيبة

واالعتبــار األخيــر . وكــذلك المتقــدمين الــذين كــانوا شــباباً جــداً أو ضــعافاً جــداً   - الخــدم والعبيــد والفالحــين

ان وبعــض األخوانيــات الحديثــة األخــرى أصــبحت متطلبــا بابويــا لكافــة        تبنــى كمبــدأ مــن طــرف سيســتر ســ     

واألصـــل الطبقـــي للمتقـــدمين ). 31 - 428، 1975النـــش (الرهبانيـــات مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر ومـــا بعـــده 

للرهبنــة تــنعكس أيضــاً فــي الدراســة حــول األمــاكن المقدســة الوســيطية التــي قــام بهــا كــالً مــن ونشــتاين وبيــل   

  . )7، الفصل 1982(

، ومـا كلـوغلن   1975بالنسبة لتربية األطفال في الرهبانيات الوسيطية غيـر المسـيحية، أنظـر ريشـيه       )16(

1975.  

ولقـد نـاقش عـام    . يستحق األصل المسيحي على وجه الخصـوص لهـذا المفهـوم النظـري االهتمـام       )17( 

ـ  وهي عبارة قيل أنها "شيئاً في المكان الخطأ" أي بيفان الالهوت األخالقي للبذاءة وداللتها بوصفها 1921

وال  . 1921يفـان  انظـر ب (استخدمت ألول مرة من قبـل الشـاعر سـوذري او ربمـا مـن قبـل  اللـورد بالمرسـتون         

  .  تذكر دوجالس هذا البحث رغم أن معالجة بيفان ليس مماثالً لتفسيرها

الصـلة بـين المـواعظ التفصـيلية والطويلـة فـي كلـوني والهبـات         ) 111ـ   87، 1976(يناقش هيث   )18(

لكلـوني   وكـان االسـتثمار الثقيـل   . المقدمة التي يقدمها رئيس الكنيسة ألداء الصلوات الجماعيـة علـى الميـت   

  . في القيام بالمواعظ عبارة عن نتاج ألشكال اكتسبت الثروة

إلـى أن حلـول القـرن الثـاني عشـر كانـت هـي مصـادر هـذه األوقـاف           ) 255، 1970(يشير سذرن   )19(

ولقـد أجبـرتهم مبـادئهم الـذهاب إلـى طـرف األراضـي        . رافضـة ظلـه  : " لحد كبير في أيدي رهبانيـات قديمـة  

وفـي مجتمـع بتوسـع    . لكـن الترشـيد االقتصـادي بعيـد المـدى أشـار إلـى نفـس االتجـاه          المستوطنة من أوروبـا، 

  ".  كان هذا هو حيث يكمن المستقبل
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ــ 118، 1930(يؤســس مــاكس فيبــر فــي كتابــه األخــالق البروتســتانية     )20( لتوضــيح خــط واضــح  )19ـ

كيت ال يـزال يملـك الرهبـان فـي     فـي قاعـدة القـديس بنيـد    (لعقالنية متزايـدة مرتبطـة بالنزعـة الرهبانيـة الغربيـة      

المثاليـة العلميـة للنزعـة    "، إلـى )كلوني أكثر مما يحتاجون، وهـذا يعيـدنا مـرة أخـرى لألخوانيـة السيسـتر سـيان       

الموجود فـي النزعـة التزهديـة    " هدف النزعة األخروية وتعذيب الذات الالعقالني"ومقابلة هذا مع"التطهرية

ألفكـار برنـارد حـول العلــم والتخطـيط والتجربـة لتقـديم دليــل        فـي عرضــه ) 1975(ويبحـث سـتوك   . الشـرقية 

ويختتم هولدويرث، وهو يركز على فهم أخوانيات السيتسر سيان لقيمة العمل العضلي . داعم لما قدمه فيبر

إذا مـــا نظـــر إليـــه فـــي إطـــاره الواســـع فـــأن الفهـــم ال يظهـــر أنـــه يملـــك جـــزءاً بلعـــب دوراً فـــي ظهـــور   :" مـــا يلـــي

مشــاعر  التــي ارتبطــت بالماضــي، علــى األقــل منــذ مــا كتبــه فيبــر عــن الجاليــات الحضــرية فــي      االتجاهــات وال

  ).  76، 1977" (المرحلة المتأخرة

الروحانية في التحـول الـديني خـالل القـرنيين الثـاني والثالـث عشـر،كذلك        ) 1962(ناقش ميكرز   )21(

لة القائلـة بـأن التحـول الـديني كـان      وناقش فـان ديجـك ضـد وجهـة النظـر المسـتقب      . 1964ناقشها فإن ديجك 

  . يعتبر عمل  الزراعة كوسيلة للحصول على الفضيلة

سـواء  : كـان للكنيسـة البدائيـة شـكالن للحيـاة الدينيـة      ):" 1099متـوفى  (بحسب البابـا اريـان الثـاني      )22( 

الدنيويـة، وقـدموا أنفسـهم كليـاً     في الحياة الرهبنية نبذ الرجال األشـياء  .كانت رهبنية أو قانونية أو فقهية دينية

أما في الحياة الفقهية الدينية فقد استخدموا األشياء الدنيوية وتكفر بالدموع والزكوات عـن  . للعبادة والتأمل

لذا لعـب الرهبـــــان دور مـاري وعاشـــــوا قـوانين مارتـا       . الذنوب اليوميــــة، لكن دون االنفصال عن هذا العالــــم

ــ 243، 1970وذرن ســ" (فــي الكنيســة  ــاني عشــر افتــرض فــي       ). 5ـ ــا مجهــوال مــن كتّــاب القــرن الث لكــن كاتب

أخوانيات الزهاد والرهبان والقوانين "وهو يرتب : تقسيما مختلفاً {libellus dediversus ordinibus}كتابه

القــوانين  الفقهيــة بمــا إذا كــانوا يعيشــون قريبــاً مــن المــدن الصــغيرة والقــرى أو علــى مســافة، وينــاقش قيمــة             

الفكتوريـــة، علـــى ســـبيل المثـــال كمحاولـــة لتقـــديم مثـــال علـــى العـــيش بـــالقرب مـــن النـــاس وإعمـــال قـــوانين     

إيفـانز  " (البرمونستارنيسان الذين عاشوا بعيداً عن الناس، ويعيش البنيدكتين ألخوانيةكلوني قريباً مـن النـاس  

ت حديثــه التــاريخي حــول الموضــوع،  ورغــم أن القــوانين تتبــع قاعــدة القــديس اغســطين وبالــذا ). 7، 1983

بشــكل مؤكــد ضــد أي تقســيم حــاد بــين الرهبــان والقــوانين الفقهيــة فــي القــرن الثــاني     ) 1985(ذهــب بــروك 

  . عشر

في بنيته ومحتواه، استخدمت الصالة الجماعيـة بشـكل تفصـيلي للمجـاز الـذي تعلمـه المسـيحيون          )23( 

 - 36، 1965أنظـر هاردسـون   (الكتـاب الرسـمي   : وسالوسيطيون عـن طريـق التعليقـات مثـل كتـاب امـاالري      

القديس اغسطين مذكور في الكتاب أكثـر تكـرارا مـن    (الذي كان مؤثراً جداً خالل العصور الوسطى ). 39

وبحسب اغسطين، العالمات أشياء التي تعطـي معرفـة ألشـياءأخرى، والـذي يمكـن أن      ). أي كلمة غير دينية

/ الحيوانـات، أو ب / أ:العالمات القصـدية، وهـذه نتـاج   ) 2(ات الطبيعية،العالم)1:(تصنف على الشكل التالي
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ـــ أي ســلطة      /  البشــر، أو جـــ  ولدرجــة أن ). 8 - 1990،5انظــر ســبرينس  (اهللا عــن طريــق الوســيط البشــري ــــ

العالمات أصبحت أو يمكن أن تصبح عالمات قصدية ــــــ أي مضبوط بإرادة بشرية ــــــ أي أنهـا تشـكلّ مـادة    

  . المريد المسيحي

اإلنســان الــذي بــدون ديــن هــو محتــوى إنســان  ):" 76، 1975(أنظــر علــى ســبيل المثــال دوغــالس   )24( 

  . بدون

  . وصف دراماتيكي وتفصيلي لعمليات العقاب في دير كلوني) 87ـ 85، 1931(ليفانز   )25(

موجـودة فـي كتابـات    مفـاهيم عديـدة متناقضـة غالبـاً للعاطفـة      ) 33 - 1985،130(ويعدد لـوبين    )26(

  . علماء نفس محترفين، واقترح أنها قد تعكس جوانب مختلفة لظاهرة متعددة الجوانب

  .لقوى الروح في كتابات القرن الثاني عشر الرهبانية) 1949(انظر دراسة ميشور كانتين ) 28( ،)27(


