
حوار مع عالم األنثروبولوجيا طالل أسد
الدين األصيل ليس مغلقًا أمام العقل النقدي

]*[
حاوره: كريغ مارتني]]]

انقضاء عرشين عاماً عىل صدور كتاب »سالالت  تعني   2013 ))حني أدركت أن سنة   ..

الكتاب  مؤلف  أقابل  أن  قررت  واإلسالم«  املسيحية  يف  السلطة  وأسباب  االنضباط  الدين: 

الربوفسور طالل أسد ـ  وهو أستاذ متميز يف األنرثوبولوجيا يف جامعة نيويورك ـ وأن أناقشه 

حول أهم أطروحاته يف هذا الكتاب وكيف تلقاه الوسط األكادميي وأثره عليه((. 

بهذه الكلامت يقّدم الباحث يف جامعة القديس توما األكويني كريغ مارتني إىل حواره مع 

الربوفسور أسد. إال أنه سيضيف ما يعكس تأثره بأطروحات أسد يف مجال أنرثوبولوجيا الدين. 

فقد كان للكتاب املشار إليه عىل وجه الخصوص تأثري شخيص عليه وهو يف مرحلة مبكرة 

أنرثوبولوجية«.  كفئة  الدين  »بناء  املعنون:  فصله  تضمّنه  ما  العليا، وخاصة يف  دراساته  من 

حيث يبنّي يف هذا الفصل أن مفهوم »الدين« يف الكثري من سياقاته املعارصة قد تشكل يف 

أساسه تبعاً للقواعد والفرضيات الربوتستانتية. 

ويف ما ييل النص الكامل للحوار:            املحرر

كريغ مارتني: أميكنك أن تخربين بروفسور أسد عم أحببت أن تنجزه من خالل تأليفك لـ»سالالت 
الديان«؟ وهل تعتقد أن الكتاب استُقبل من جانب النخب عل النحو الذي متنَّيت أن يُستقبل به؟ 

*ـ  كريغ مارتني، األستاذ املساعد يف الدراسات الدينية، جامعة القديس توما األكويني ـ أمريكا.
ـ املصدر: مجلة "دراسة الدين"، املجلّد 43، العدد 1 /شباط 2014.

Genealogies of Religion, Twenty Years On: An Interview with Talal Asad :ـ العنوان األصيل للحوار

BULLETIN FOR THE STUDY OF RELIGION, VOLUME 43, NUMBER 1 / FEBRUARY 2014.

ـ تعريب: رامي طوقان. مراجعة د. كريم عبد الرحمن.
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الدين  إىل  بالنسبة  أعتقده  كنت  ما  فهموا  قد  الناس  معظم  فإّن  تقديري،  بحسب  أسد:  طالل 
كممرسة وكلغة وكحساسية يف العالقات العامة بدالً من أن يكون مجموعة أنظمة من املعاين. 

من  قطع صغرية  عرب  أفكر  أن  تلته  التي  أعميل  من  الكثري  الكتاب، ويف  لقد حاولت يف خذت 

يستخدمون  حني  وكيفيتها،  الناس  وحياة  ملاهية  فهمي  لتوسعة  واإلسالمي  املسيحي  التاريخني 

إشارة إىل  تاريخي كان  كبناء  »الدين«  بأن  اإلدعاء  أرغب يف  تأكيد مل  بكل  أنا  »الدين«.  مفردات 

»غياب« ما، أي مجرد أيديولوجية تعرب عن السلطة املهيمنة. كان عدم رضاي عن الفكرة املاركسية 

الكالسيكية حول اليديولوجية هو بالضبط ما دفعني إىل تحويل انتباهي إىل الدين. وقد توصلت 

تدريجيّاً إىل فهم أن السؤال الذي يجب عيلَّ أن أفكر فيه هو  ما كان فيتنغشتاين يردده يف أكث من 

مناسبة: كيف ميكن تعلم لعبة لغة ما من خالل شكل معني من الحياة؟ إن مسألة تعريف الدين 

هي السؤال الكرب حول الطرق الالمتناهية التي ميكن فيها للغة أن تدخل إىل الحياة. لقد أردت 

أن أنأى بنفس من الحجج التي تُقدم تعاريف أساسية أو تُستمد منها مثل قولهم: »الدين استجابة 

لحاجة إنسانية أساسية« أو »الدين قد يقدم الراحة لناس يعانون من املشاكل ولكنه يؤكد أشياء غري 

حقيقية« أو »الدين يف جوهره هو ما يتعلق باملقدس« أو »الدين يضفي معنى وغاية عل الحياة« 

أو»الدين والعلم متوافقان أو غري متوافقني« أو »الدين مصدر الكثري من الرشور«، »وكذلك العلم 

والدين أيضاً مصدر للكثري من الخري«. ال، إن العلم ليس مصدر للرّش، كم هي حال الدين غالباً.

ــكان  ــن أم يف م ــة الدي ــي يف لغ ــل ه ــف إذاً؟ ه ــكلة التعري ــن مش ــن تكم ـ كريغ مارتني: أي
ــر؟.. آخ

ـ طالل أسد:  لقد بيَّنت أن تعريف الدين يعني اإلحاطة بأشياء معينة )الزمنة والمكنة والقوى 
واملعارف واملعتقدات والسلوكيات والنصوص والغاين والصور( عل أنها من أساسيات »الدين«، 

والتعامل مع أشياء أخرى عل أنها عرضية عليه. إن عملية التعرف هذه ـ عل ما ينتمي إىل تعريف 

ما ـ ال يتم نتيجة التجربة ذاتها. فالشياء يف نفسها متنوعة والطريقة التي يتفاعل بها الناس معها أو 

يستخدمونها مختلفة للغاية. دعني أعرب عن المر بالشكل التايل: حني نتعرف عل هذه الشياء كلها 

من خالل مفهوم »الدين« فإن سبب ذلك أننا نرى التعريفات جميعها متشابهة إىل حد كبري. وما 

يجعلها متشابهة ليس تجربة فريدة مشرتكة بني جميع الشياء التي يجمع بينها الدين )مثل القدسية 

واللوهية والروحانية والتعايل إلخ...(، بل إن ما يجعلها متشابهة هو التعريف نفسه الذي يقنعنا 

من خالل ما يسميه فيتنغشتاين: »الصورة اآلخذة باللباب« أي بوجود ذات جوهرية تكمن خلفها  
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جميع حاالت »الدين«. إن الشياء املرتبطة مع بعضها يف تصور معني للدين ترتابط بطريقة شديدة 

« إىل آخَر أمراً يف غاية اإلشكال،  االختالف يف تصور آخر، ولهذا غالباً ما تكون  ترجمُة مفهوم »دينيٍّ

ولكن كتاب »السالالت« ال يحاول أن يقول إن تعريف الدين هو مجرد مسألة متثيل لغوي، فاللغة 

الدينية مثل أي لغة أخرى مرتبطة أشد االرتباط مع الحياة  نفسها، ولذلك فمحاولة تعريف »الدين« 

هي من وجٍه محاولة إلدراك الكل الشامل الذي ال يدرك. وأشدد هنا عل أن تعريفات الدين مضّمنة 

يف الحوارات والنشاطات والعالقات واملؤسسات التي يتم الحفاظ عليها إما بدافع املحبة أو حتى 

العادة، بل والتي قد ينقلب الناس عليها أو ببساطة يهملونها، ويتم التصارع حول هذه التعريفات بل 

وقد تُفرض حتى عل القانون الذي يحكم الدولة. 

عرب  العمل  هذه  متتد  بل  بوضوح،  ومحددة  ة  وتامَّ فريدة  أعمالً  ليست  الدين  تعريفات  إن 

ل ويجري صياغتها  الزمن وتتطور مع املمرسات االجتمعية، ومن خالل استخدامها املستمر تتعدَّ

بشكل أدق وأعمق. ميكننا القول إن تعريف الدين هو بحد ذاته »عمل ديني« يقوم به »املؤمنون« 

و»غري املؤمنني« وقد يكون أيضاً محاولة للهجوم عل إرث ديني، أو محاولة لتعزيز ذلك اإلرث أو 

إصالحه أو حتى إطالق إرث ديني جديد. 

لذلك تكمن مشكلتي يف »التعريف الكيل الشمويل للدين« يف أن اإلرصار عل الجوهر الكيل 

مينعنا من السؤال حول ما تتضمنه التعريفات هذه وما تستثنيه، وكيف تفعل ذلك ومن فعل ذلك 

تعريفاً  أن نطرح  لنا  فيها وليِّ غاية، وبالتايل يف أي سياق لغوي واجتمعي يكون من املنطقي 

محدداً ويف أيها ال يكون كذلك. 

إن محاولة بناء سالالت من املفاهيم هي إحدى طرق معالجة أسئلة كهذه، وبالنسبة يل فإّن 

مصدر االهتمم الكرب يف جميع كتابايت كان: »ما هو السؤال الصحيح يف هذا المر«؟ ولذلك ففي 

أفضل ملفهوم »الدين« وال أن أقوض مفهوم  كتاب »سالالت الديان« مل أحاول أن أقّدم تعريفاً 

الدين من أساسه، بل ما كنت أحاول فعله هو البحث عن الطرق الفضل لصياغة السئلة الكث 

فائدة حول كيفية قيام الناس بَسّن الشياء وإعالنها وااللتزام بها ـ أو رّدها ورفضها ـ حني يتحدثون 

عن »الدين«. وهكذا ويف الفصل الرابع ويف أثناء استكشايف لرواية هيو أوف سانت فيكتور عن 

الرسار املقدسة وللمواعظ التي ألقاها برينارد دو كلريفو يف الديرة، حاولت أن أبتعد عن أفكار 

مثل »التلقني«، أي التلقي السلبي لقوة مهيمنة. ثم سعيت يف املقابل إىل يشء أكث تعقيداً، وهكذا 

كتبت: »إن برينارد ال يتحكم بالرغبات )مبعنى أن رهبانه مل يعلموا ما الذي كان يجري لهم( بل كان 
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بدالً من ذلك يعمل عل إنشاء مساحة أخالقية جديدة لتنشيط دوافع متميزة«. ما أثار اهتممي كانت 

الكيفية التي ميكن بها لعمليات ذاتية مثل هذه أن تتعلق بالتجسد واالنضباط. أو بكلمت أخرى: 

كيف ميكن للظروف املوضوعية التي يجد فيها الشخاص أنفسهم قادرين عل أن يقرِّروا ما يجب 

أن يفكر فيه كل واحد منهم، وكيف يجب أن يعيش حياته وكيف يتمكن من أن يعيش حياته. لقد 

كان هذا هو املرشوع الذي انشغلُت به يف الوقت الذي كنت أكتب فيه كتاب »السالالت«، وهو 

المر الذي ال أزال مشغوالً به حتى اآلن. ال أرى أن هذا الكتاب منعزل عن باقي أعميل. 

الحذر(،  به وتعاطفوا مع جهودي )مع بعض  القيام  القراء ما كنت أحاول  الكثري من  لقد فهم 

ولكن بعضهم مل يتعاطف مع هذه الجهود أبداً، بل لقد برز من بني هذه الفئة الخرية من فاجأين 

أثناء  بأن اتهمني مبعاداة »الدين«، وخاصة الدين املسيحي، وأين قد طورت هذه الروح العدائية 

طفولتي حني افرتض املدعون بأين »تعرضت للمهانة« يف املدرسة الداخلية التي أدارها الرهبان يف 

الهند والتي درست فيها، وفقط لين ذكرت مرة أن هذه املرحلة املدرسية املبكرة املدرسة كانت 

الفرتة التي تعلمت فيها أن »أناقش« وأن »أكون مشاكساً« مع رفاق صفي من املسيحيني! لكني مل 

أتعرض للمهانة من قبل الرهبان ومل أقل قط أين تعرضت للمهانة عل أيديهم. والهم من ذلك أنه 

يستحيل عل كل من قرأ »سالالت الديان« ببعض االنتباه أن يتقدم بادعاء مثل هذا. بل الواقع هو 

أين تعلمت الكثري حول تعقيد »الدين« من خالل قراءة كتاب مسيحيني يف حقبات تاريخية مختلفة، 

املفردات  يستخدمون  حني  بنيويات  مجرد  عن  يتكلمون  الناس  أولئك  أن  أعتقد  ال  تأكيد  وبكل 

الدينية  أي عن تكوينات أيديولوجية ال يتجاوز دورها تقديم تربير للسيطرة االجتمعية. بالطبع فإن 

»شيئاً ما« يتم بناؤه وإعادة بنائِه هنا، لكن هذا البناء ليس غائيّاً )مصنوعاً ومتّممً لغاية محددة( وال 

ميكن وصفه بأنه يف جوهره اجتمعي. إن هذا السعي وراء »توظيف« مفهوم الدين هو بالضبط ما 

كنت أريد الهروب منه يف كتاب »السالالت«. 

نقد التدين الرسمي

االختصاصات  التي ظهرت يف  املختلفة  الفعل  ردات  تعلق عل  أن  لك  هل  كريغ مارتني: 
الرئيسية والفرعية الخرى؟ أنا أعي متام الوعي كيف كانت ردات فعل الكادمييني املتخصصني 

يف الدراسات الدينية، ولكن هل تشعر أن ذلك العمل كان له الثر الذي كنت تتوخاه يف مجال 

املجاالت  أو  االجتمعية  أو  السياسية  العلوم  مجال  يف  أو  املثال،  سبيل  عل  النثوبولوجيا 

املختلفة يف الدراسات الدينية؟ 
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طالل أسد: أنا حّقاً ال أعلم ما كان تأثري »السالالت« عل العلوم االجتمعية عموماً، كل ما 
أعلمه أن عدداً من علمء النثوبولوجيا الشباب املوهوبني استخدموا أفكاراً يف هذا الكتاب حول 

اإلسالم.  حول  اإلثنوغرافية  دراساتهم  يف  الفاضلة  والخالق  والتقاليد  والحاسيس  القيم  تجسد 

ولقد تعرض هؤالء مؤخراً لنقد بعض الناس نتيجة مبالغتهم يف أهمية »التدين الرسمي« عل حساب 

»املعتقدات الروحية العادية«. وقد الموين لين كنت من بدأ هذا االتجاه الّسيّئ ـ قبل أن يتابعوا 

الشكاوى  املناسب ملعالجة هذه  املكان  ليس هذا هو  العلمنية.  إىل  نظرة »رجعية«  الفكرة إىل 

خصوصاً وأنها تتعلق بالدرجة الوىل بأنثوبولوجيا اإلسالم، ولذلك فهؤالء الناس يركزون بشكل 

أكرب عل مقاالت يل صدرت قبل هذا الكتاب وكتاب »تشّكالت العلمين«. 

الذي يدرسون  الكثري من علمء االجتمع والنثوبولوجيا  أن  ثم أين توصلت إىل رأي مفاده 

إهمل  يتعمد  وأنه  منحرف،  بشكل  معياري  بأن عميل  يشعرون  أوروبا  املسلمني يف  املهاجرين 

أنه يهمل معضلتهم  باختصار:  الدينية.  بها املسلمون وردة فعلهم  التي مير  التجارب االجتمعية 

املعارصة يف البلدان العلمنية الليربالية. أعتقد أن هذا أحد أنواع ردات الفعل عل عميل، ولكن 

حني  إليها،  توصلوا  التي  الحقيقة  يهدد  عميل  بأن  القوي  شعورهم  سبب  حول  الفضول  ينتابني 

كنت طالب جامعة يف النثوبولوجيا كنا منزح كيف أن علمء اإلثنوغرافيا الكبار كانوا يستجيبون 

الناس أن...«، إن هذه  النظرية يف الحلقات الكادميية بقولهم »لكن يف قبيلتي يعتقد  للنقاشات 

النزعة التجريبية ال تزال لسوء الحظ تجتاحنا. فالكثري من علمء اإلثنوغرافيا يعتقدون أنّهم صاروا 

ميتلكون الفهم الصحيح لتجارب من يوصل إليهم املعلومات )مبا يف ذلك الفهم الصحيح ملا 

يعتقدونه دينيّاً وما ال يعتقدونه( فقط لكونهم أمضوا بعض الوقت املحدود معهم يف طريقة عيشهم، 

وكأن تجربة مصادر معلوماتهم كانت متناسقة وتامة ومتوافقة، وكأن طريقة عيشهم التي شاركهم 

فيها عامل اإلثنوغرافيا لفرتة قصرية من الزمن ميكن لها أن تُلخَّص بتمثيل محدود يعكس حقيقة غري 

قابلة للنقاش، وكأنها قد ال تكون هي ذاتها مجرد تفسري داخيل غامض، أو لكأن لغتهم العادية قد 

تكون أكث أصالة من لغة نصوصهم الدينية. 

عل جميع الحوال فقد اهتم دارسو العلوم السياسية بكتاب "تشّكالت العلميّن" بشكل أكرب 

من »سالالت الدين«، رغم إين أرى أن الكتاب الول مرتبط بشكل وثيق باآلخر، وأن أسئلته حول 

العلمنية متقدمة بشكل أكرب من تلك املوجودة يف »السالالت«. قد يعود هذا االهتمم إىل السئلة 

ليست  المور  أن  بالفعل  يعلمون  فهم  بعضهم،  مع  أشاركها  التي  واملعاناة  والعنف  المل  حول 

بالبساطة التي تزعم اليديولوجيا الليربالية أنها عليها. 
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الفصل  أن  وأرى  للدين«  االجتمعية  »البنية  حول  أعمُل شخصيّاً  بالنسبة يل،  كريغ مارتني: 
العلمء ـ سواء يف مجال  الكتاب يُستشهد به يف كل مكان، ولكن: هل تعتقد أن  الول من هذا 

الدراسات الدينية أو يف أي اختصاص آخر ـ قد توصلوا إىل فكر أكث تقدماً حول مصطلح »الدين« 

وارتباطه مع »االعتقاد«؟ أي: هل تحسنت المور خالل السنوات العرشين الخرية؟ 

ولكن  الدين،  يعرِّف  الذي  كالجوهر  »االعتقاد«  تعريف  نحو  اتجاه  هناك  يزال  طالل أسد: ال 
حقبة  أن  فكرة  متاماً  نعي  نحن  »االعتقاد«؟  يعنيه  ما  حول  الكفاية  فيه  مبا  متطور  فكر  هناك  هل 

العصور الوسطى كانت عرص االعتقاد واإلميان، حيث كان »يستحيل عل الناس يف الغالب أال 

يؤمنوا بالله«، أما يف عرصنا، عرص العلمنية، فاإلميان بالله واحد من خيارات كثرية. ولكن ما هو 

»االعتقاد« أو »اإلميان«؟ لقد تحدث الفالسفة حوله عل أنه »شعور« كم فعل هيوم، أو »َميٌْل« كم 

فعل رايل، أو بشكل أعم: عل أنه »حالة عقلية«. إن القواعد اللغوية املرتبطة مع اسم »االعتقاد« 

)والفعل: أعتقد( يختلف من معنى إىل آخر وبني مجموعات مختلفة من املعاين. إذا كانت النظرة 

إىل »الدين« عل أنه مفهوم كيل ثابت ليست هي النظرة المثل )كم هو رأيي( فإن نسبة معتقدات 

معيارية إىل دين ما )أو بالحرى إىل متبعيه( تصبح مشكلة. إن االختالفات يف قواعد »االعتقاد 

اللغوية مرتبطة مع التغريات يف أشكال الحياة وصورها، ولذلك فحني يشري الناس إىل »االعتقاد« 

فعادة ما يتحدثون حول مجموعات يستحيل قياسها من املفاهيم والحاسيس وااللتزامات واآلثار 

إلخ. 

التي  الالتينية  الكلمت  ترجمة  صعوبة  الوسطى  العصور  يف  املتخصصون  العلمء  ميز  لقد 

 belief اللغات الحديثة )مثل  التي تشري إىل »االعتقاد« يف  أنها تتمهى مع الكلمت  اليوم  نعتقد 

باللغة اإلنجليزية و)croyance( باللغة الفرنسية. لنأخذ مثالً كلمة مثل: »infidelitas«، والتي ترتجم 

إجمالً ببساطة كـ »الكفر« أو »عدم اإلميان«: لكن هذه الكلمة كانت أيضاً تستخدم يف سياقات 

علمنية دنيوية أيضاً مثل القوانني واملراسيم والروايات التاريخية. وهو يف العادة تعني عدم االلتزام 

كلمة  فإذن  ما.  ثقة شخص  خيانة  أو  بشكل غري ويفٍّ،  الترصف  أو  ما،  بقسم  الحنث  أو  ما  بعقد 

Infideles ال تعني ببساطة فقط هؤالء الذين مل يؤمنوا بتعاليم الكنيسة، بل بالدرجة الوىل أولئك 

الذين ترصفوا بطريقة غري مخلصة بشكل أو بآخر، أو أولئك الذين من خالل أعمل الخيانة أو 

مع  الالَّتني  املسيحيني  مع  اإلله  تربط  التي  العالقات  من  جزءاً  يعودوا  املحض مل  الحظ  سوء 

ملكهم ومع بعضهم بعضاً. أما الكلمة الالتينية » Credere« والتي ترجمت باللغة اإلنجليزية إىل 

»ثقتك  إىل  تشري  فهي  املعريف،  ال  الخالقي  باملعنى  تستخدم  كانت  ما  فعادة  »االعتقاد«  فعل 
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دوروثيا  استشهدت  وهكذا  صحيحة«،  أطروحات  مجموعة  بأن  »قناعتك  من  بدالً  ما«  بشخص 

أمام  مثلت  إمرأة فالحة شابة  فوري"، وهي  "أود  بحالة  املوضوع  هذا  كتبت حول  التي  فيلتيكه 

محاكم التفتيش لنها وبحسب قولها مل تكن قادرة عل »credere in Deum« ]حرفياً: أن تؤمن 

الخاص  املفصل  إطاره  يؤخذ يف  أن  يجب  فيلتيكه  تقول  كم  العبارة  هذه  تعنيه  ما  لكن  بالله[، 

به: فوجود الله مسلم به يف هذا السياق، ولكن "أود فوري" كانت تشعر باليأس لنها غري قادرة 

مفهوم  حول  مزعجة  أفكار  تنتابها  كانت  ولنها  الخبز،  من  أكث  اإلفخارستيا  طقس  يف  ترى  أن 

التجسد اإللهي لدرجة أنها مل تعد تأمل يف الدخول يف رحمة الله. 

تقول فيلتيكه أنه ال يظهر يف السياق أي يشء يتحدى املعتقد بأن جسد اإلله يظهر يف شكل 

الخبز، ولكن ما يظهر بكل تأكيد هو التعبري عن عالقة "أوّد فوري" املعذبة مع الله نتيجة عجزها 

هي عن رؤية أي يشء غري الخبز. هل كانت تؤمن بالله؟ ستقول محكمة التفتيش أنها غري مؤمنة، 

أما الناقد الحديث فسيقول أنها مؤمنة. باختصار: ليست النقطة التي أود أن أثريها هي أن مفهومنا 

املعارص لإلميان أو االعتقاد )أي تصديق أن شيئاً ما صحيح وحق، أو أن شخصاً ما لديه شعور 

معني مرتبط برفض تعريف معني لإلله أو أن االعتقاد باإلله يضع املرء يف حالة ذهنية محددة( 

مل يكن موجوداً يف ذلك الزمن، بل هي أن عبارة »اإلميان بالله« كانت تطرح مفاهيم وارتباطات 

العبارة يف  تلك  إىل  تشري  التي  اللغوية  القواعد  وأن  مميزة،  وآمال شخصية  ومخاوف  اجتمعية 

العصور الوسطى مختلفة متام االختالف عن القواعد التي تشري إليها اليوم. 

من الواضح أن مسألة الرتجمة كثرياً ما تصبح يف غاية الهمية الستيعاب هذه املفاهيم، وهكذا 

فكثرياً ما ترتجم الكلمة العربية »إميان« إىل »belief« ـ كم هو الحال يف العبارة التي وردت يف 

القرآن الكريم: »يا أيها املؤمنون« ـ مع أن الرتجمة الفضل هي »faith«، فاإلميان بهذا املعنى 

يفهم عل أنه حالة دامئة من الزاوية النفسية بدالً من كونها حالة متقلبة بني اإلميان وعدمه، وهذه 

الخرى.  واالجتمعية  الشخصية  واملمرسات  والشعائر  الطقوس  ممرسة  يف  مندرجة  الحالة 

وبهذا املعنى أعرف مسلمً يصف نفسه بأنه »ضعيف اإلميان« ويستخدم هذا كعذر لعدم تأدية 

الصلوات املفروضة يف اليوم. إن هذه العبارة بحد ذاتها وكم أفهمها ليست تعبرياً ال عن الشك 

وال عن عدم اإلميان وال أي نوع من أنواع اليقني )مبا يف ذلك يقني الالأدري الذي يرفض اتخاذ 

موقف محدد من وجود الله أو عدمه(، ولكنها أيضاً ليست لحظة من لحظات الكالم غري العقالين، 

فلو كانت كذلك ملا كان هناك أي داٍع لي أحد أن يصف نفسه بأنه »ضعيف اإلميان«، بل هي نوع 

ُفوه بهذه الطريقة.  من اإلميان املرتبط بالحياة العادية التي يجد بعضنا أنفسهم مضطرين أن يَُوصِّ
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امليثاق بني اإلنسان واهلل

كريغ مارتني: يذهــب البعــض إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، لــريي إىل االعتقــاد عــل أنــه 
ميثــاق بــني اإلنســان واللــه.. مــا الــذي تقولونــه يف هــذا الخصــوص؟

»االعتقاد«،  هي  املفهوم  هذا  إىل  بها  يشار  ما  عادة  التي  الخرى  الكلمت  من  أسد:  طالل 
واملشتقة من جذر »عقد« أي »ربط الشياء مع بعضها«، وهو أيضاً جذر كلمة َعقد املشار إليها 

باللغة اإلنجليزية بكلمة »contract« فتحمل معنى ارتباط يربط املؤمن مع الله وكذلك مع املجتمع 

الشخيص هو مسألة  املعتقد  أن  للرشيعة اإلسالمية هو  الكالسييك  فاملوقف  من حوله. ولذلك 

أنه ال يوجد يشء اسمه حالة ذهنية فردية وبالتايل  أبداً  القانون ليس  الفرد وربه«. فم يقوله  »بني 

فليس هناك أي معنى للحديث عن اإلميان بوجود الله: ما يهم القانون هو لغة الفرد وممرسته التي 

تؤسس سلوكياته ضمن شبكة السلوكيات اإلسالمية املعيارية، والواجبات االجتمعية إلخ. 

إنَّ أي محاولة الخرتاق معتقد الفرد »الحقيقي« )كم هو الحال يف محاكم التفتيش« مرفوضة 

هذا  قوة  ومدى  الله  يف  الناس  يعتقده  فم  معريف،  كموقف  وليس  وسياسية  قانونية  أسس  عل 

استخدم يف  قد  »النفاق«  مفهوم  فإن  وبالطبع  بالله،  املؤمن  مسألة شخصية يف عالقة  املعتقد، 

النصوص اإلسالمية منذ بدايتها ولكنه يعرب عن تنافر بني ما يقوله الشخص يف أحوال معينة وكالمه 

وترصفاته يف أحوال أخرى، وال تفرتض »مساحة داخلية« عميقة يوجد فيها اإلميان الحقيقي. 

إن فكرة أن »اإلميان« هو جوهر »الدين« وأنه يف أساسه مسألة خاصة قد يعرب عنها املرء يف 

كلمته وسلوكه كم يشاء هي نقطة مركزية يف الكثري من النظريات حول البنى االجتمعية والسياسية 

التي تقوم عليها العلمنية. عادة ما يكون الحديث حول »خصوصية االعتقاد« بهدف ضمن حمية 

لغته حني يتحدث عن »الدين«، وال تعني بالرضورة ـ  وليس من الرضوري لها أن تعنيـ   أن املعتقد 

الديني غري قابل للمس يف جوهره ولذلك فهو خاص. إنه ملن الخطأ  ـ وكثري من امللحدين يقعون 

فيه ـ االفرتاض بأن املعتقد الديني »الصيل« مغلق أمام العقل النقدي. أما السؤال عن الكيفية التي 

يتغري بها املعتقد فجوابه معقد وحني يحصل التغيري تكون نتائجه هامة بالنسبة إىل الطريقة التي 

يعيش بها الفرد حياته. 

إن لغة إقناع الناس من خالل النقد، وحثِّهم عل تغيري معتقدهم، أو عل الترصف بطريقة مختلفة 

هو جزء مم كان يسمى »الخطابة«. وقد اشتهرت الخطابيات السياسية باستخدامها )يف املايض 
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مساحة  للمستمعني  توفِّر  داخلية  أسباباً  تقدم  أيضاً  ولكنها  العاطفية،  اإلثارة  لساليب  والحارض( 

تقرره  ال  الوسيلتني  بني  السيايس  الخطيب  أمام  املتاح  الخيار  الخاصة.  دوافعهم  لصنع  أخالقية 

عادة اعتبارات الحقيقة بل الوسيلة الكث فعالية. عل جميع الحوال علينا أن منيز بني »اإلقناع« 

و»االقتناع« حيث قد يكون غرض املقِنع النقدي املصلحة الشخصية، أو عل القل يكون متحيِّزاً 

الً )أي يعني املستمع عل  )أي بكلمت أخرى: يصنع اإلقتناع دون أن يوفر التربير له( أو يكون مؤهِّ

العمل باتجاه الحقيقة(. حتى لو كان الهدف من عملية اإلقناع طيباً، فالعملية  بحد ذاتها ـ وسواء 

كانت دينية أم سياسية ـ وسيلة يف غاية الغموض ملمرسة السلطة عل اآلخرين، وإن كان هذا ال 

يعني أنها ستنجح دامئاً بالطريقة نفسها التي تنجح بها السلطة. يف أثناء حمسنا العلمين للفكر 

النقدي كثرياً ما ننىس أن اإلقناع ينجح فقط من خالل خصائص اللغة العادية )مبا يف ذلك استخدام 

إلخ...( ومن  القصص والمثال والطرف والِعرَب والسخرية والوعود والخجل واإلشارات املبطنة 

خالل تفاهات الحياة العادية املشرتكة بني املقِنع واملقَنع. معظم وجوه الحياة الدينية تنجح بدون 

»النقد« فقط لن معظم وجوه أي حياة تنجح بهذه الطريقة. 

كريغ مارتني: لقد أصبح انتقاد البنى االجتمعية للدين من الصناعات الولية يف الدراسات 
الدينية. هل لديك أي أفكار ملاذا أصبح هذا النقد رائجاً حني فعل ذلك؟ أيُّ مصالح تقدمت من 

خالل رواجه )أو من خالل الحدة التي يستثريها(؟ وملاذا أصبح رجال من العرق البيض هم غالبية 

)ولكن ليسوا كل( من يقوم بالنقد؟ 

الفكار  أتابع  نظراً لين مل  السؤال  اإلجابة عن هذا  من قدريت عل  متأكداً  طالل أسد: لست 
والحجج التي برزت مؤخراً حول صحة اعتبار الدراسات الدينية كتخصص منفصل. لرمبا عاد رواج 

هذه االنتقادات إىل تزايد نشاط املتطرفني اإلسالميني يف العامل وزيادة بروز الصوليني املسيحيني 

يف السياسة المريكية والحركة الهندوسية اليمينية يف الهند إلخ... لرمبا كان انتقاد الدين كبنية اجتمعية 

وسيلة ملجابهة هذه االتجاهات و»التهديدات الخرى التي تواجهها الدميوقراطية«، ولكنها يف الوقت 

ذاته وسيلة لتأخري المل يف انتصار »التديُّن الليربايل« املعاد بناؤه آخر المر، وهو التديُّن املتجذر يف 

فكرة املعتقد الشخيص. عل جميع الحوال ففكرة البنية االجتمعية الدينية تنتقد رمبا بسبب متسك 

الناس بفكرة أن »الدين« ال بد وأن يحمل جوهراً، وأن االعتقاد بهذا يخون الحقيقة التي يقدمها دين ما. 

قد  »السالالت«  كتاب  فصول  بقية  أن  الوقات  من  وقت  أي  يف  شعرت  هل  مارتني:  كريغ 
تعرّضت لإلهمل بسبب التأثري الكبري الذي مارسه الفصل الول؟ مثالً: مع أن »المل« و»الوكالة« 
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معظم  ففي  العلمين«،  و»تشكُّالت  الدين«  »سالالت  من  كل  يف  الرئيسية  املواضيع  من  كانت 

الحيان التي أرى فيها إشارة إىل هذين الكتابني يكون ذلك يف سياق »الدين« و»العلمنية«. هل 

توجد أسباب بنيوية وجيهة للتغايض عن عملك يف موضوعي »المل« و»الوكالة«؟ 

طالل أسد: كنت أود أن أرى املزيد من التفاعل مع الفصول التي كتبتها حول المل، لن كتايب 
حول السالالت الدينية يحمل بعض النقاشات حول التوبة والندم والعقاب ـ أي حول التجليات 

بأن  القديم  أن االدعاء  ـ أجد  النفسية والجسدية لألمل ككيفية متعدية وغري متعدية من االنضباط 

الدين كان سبباً للكثري من املعاناة اإلنسانية ساذجاً وممالًَّ، وال يهمني يف حقيقة المر أن أرد عل 

هذه التصّورات، أو أن أوازنها من خالل إيضاح »الخري« الذي جلبه الدين. علينا أن نصل إىل فهم 

أفضل للنتائج الفكرية والحضارية للطرق املختلفة التي تنجم عن تصوراتنا املختلفة حول المل 

ما  التصورات  هذه  أفضل  كانت  لرمبا  الدين.  نسميه  ما  ذلك  ـ مبا يف  حياتنا  وندمجها يف طرق 

نسميه »التضحية« ـ وهي مفهوم ديني وعلمين يف الوقت ذاته. ولدينا مفردات غنية للتحدث عن 

المل يف عاملنا العلمين: املعاناة والعنف والىس والشعور بالذى والعذاب والتعذيب والحزن 

وهكذا... لقد قيل أن التنوير العلمين ساعد البرش املعارصين عل تجاوز بربرية »تديُّن القرون 

الوسطى« وتطوير سلوكيات من الحساسية الشديدة حني نواجه المل اإلنساين مع رغبة يف التقليل 

من املعاناة اإلنسانية )الخري الكيل الشامل(، ولكن علينا باملقابل أن نسأل أنفسنا عن السبب الذي 

عل  غريها  تجليات  نتقبل  بينم  المل  تجليات  بعض  أمام  واملهانة  بالصدمة  الشعور  إىل  يدفعنا 

أنها مجرد مناسبات الستعراض فضيلة التعاطف والرحمة لدينا. لقد شغلتني فكرة المل يف عميل 

بشكل عام وأحد أسباب ذلك هو أنها يف واجهة الجسد والعقل، وخاصة لن هذه الفكرة هي من 

املواضيع املركزية سواء يف الدين أو الليربالية أو العلمنية. 

مارتني كريغ: أنا أعلم أن عدداً من مزاعم الكتاب عوملت عل أنها مثرية للجدل. هل ميكنك 
انتقادات عادلة  التي تعرض لها الكتاب؟ هل كان هناك  أن تعلق عل أي من االنتقادات الجدية 

ومقنعة أدت بك إىل رفض أو إعادة النظر يف أي من املزاعم التي تقدمت بها يف الكتاب؟ 

طالل أسد: أنا مل أقرأ جميع االنتقادات التي وجهت إىل الكتاب رغم أين ذكرت بعضها خالل 
هذا الحوار. بالطبع لقد تلقيت تعليقات وانتقادات عل محتوى عميل من أصدقاء يل ومن زماليئ 

الكادمييني وقد ساعدين ذلك عل القيام بالكثري من إعادة التفكري يف ما كتبته حتى عندما ال أكون 

راغباً يف التخيل عن الركائز الساسية للحجج التي بنيت الكتاب عليها. لقد تقدمت بالشكر إىل 
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هؤالء النقاد باإلسم يف الكتب التي نرشتها، وكذلك استفدت من قراءة الشياء التي تالمس عميل 

بالفعل. عل جميع الحوال فأنا اآلن مقتنع أن مقدمة الكتاب الطويلة التي كتبتها وأنا عل عجلة 

من أمري نتيجة موعد تسليم قصري هي أقل أجزاء الكتاب التي تلقى الرضا مني، فهي ال تجمع 

بني املواضيع املختلفة التي تناقشها فصول الكتاب بشكل فّعال، والتي علينا أن نتذكر أنها كتبت 

كمقاالت مختلفة عرب سنني سبقت طباعة الكتاب )لقد طبع تحليل فئة الدين النثوبولوجية للمرة 

الوىل عام 1982( ولكن ملاذا أيسء فهم الكتاب، كم حصل بالفعل يف بعض الحيان؟ أفرتض أنه 

من اإلنصاف علينا أن نقول أن املسؤولية تقع بشكل جزيئ عل الكتاب نفسه. كان عيلَّ أن أجعل 

أزال أتحسس  نتذكر أين كنت ال  أبنيها أوضح مم فعلت، ولكن باملقابل علينا أن  التي  الحجج 

طريقي وقتها من غري أن أكون متأكداً من املكان الذي ستؤدي إليه هذه الحجج. أدرك  مثالً أنه كان 

يجب أن يقال عن الطقوس أشياء أكث بكثري مم فعلت يف الفصل الثاين من الكتاب مع أين ال أزال 

أعتقد أننا نحتاج إىل أنساب ساللية أكمل يف ما يتعلق بفئة »الطقوس«، والتي أصبحت موضوع 

التفسري العلمي. إن هذا يشء مل يتنبه إليه النقاد كثرياً، إن املسوحات التي أجريت حول املقاربات 

املختلفة للطقوس مفيدة ولكنها ليست ما أعنيه بساللة فئة معينة. 

مارتني كريغ: ما هي املشاريع الحالية التي تعمل عليها؟ هل هناك أي يشء يبني عل كتاب 
»السالالت« أو ينطلق منه أو يسري مبوازاته؟ 

التفرقة غري  والعنف، وخاصة يف  واملعاناة  المل  موضوع  تفكريي يف  تزايد  لقد  أسد:  طالل 
املسائل  هذه  يف  أفكر  أن  أحاول  أنا  والعادات.  التقاليد  وبني  والعلمين،  الديني  بني  الواضحة 

بالعالقة مع أوجه من تاريخ حقوق اإلنسان الورويب والرشق أوسطي، يف املايض ويف الحارض. 


