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من الخالص إلى التمكين: مالحظات أوروبية 
على الدين األمريكي

جان بريمر )*(
ترجمة: عبد الرحمن أبو ذكري )**(

أيــن يــا تُــرى يُكــن ألســتاذ هولنــدي يف 
ــن  ــة الدي ــي، دراس ــة مث ــات الديني الدراس
األمريــي خــر مــن مدينــة لــوس أنِجلـُـس؟))) 
ــا، بالنظــر لصــورة  قــد يبــدو خيــاري ُمفاجئً
منــط حيــاة هوليــود وكاليفورنيــا بوصفــه 
ــون  ــة لك ــه إضاف ــن. فإن ــا للتديُّ ــا مفارقً منطً
الحركــة  رأس  مســقط  أنِجلُــس  لــوس 
ــام  »الخمســينية Pentecostalism«))) يف ع

ــف  1906م، والتــي تزُعــم أنهــا أرسع الطوائِ

جامعة  يف  املقاَرن  األديان  وعلم  العام  األديان  تاريخ  أستاذ   (*(

خرونينغن، هولندا. ومن بني مؤلفاته كتاب عن الحياة اآلخرة 

)001)م). )املعرِّب).

)**) كاتب ومرتجم، مرص. الربيد اإللكرتوين:

aabouzekry@gmail.com

هــذه املقالــة قســم مزيــد ومنقــح مــن محــارضة افتتاحيــة   (((

ــر 006)م. ــن أكتوب ــس م ــا يف الخام ألقيته

هي حركة إحياء داخل املذهب الربوتستنتي. )املعرِّب)  (((

املســيحية منــًوا يف الوقــت الحــايل؛ فــإن 

ــة  ــية للكنيس ــرب أبرش ــر أك ــي مق ــة ه املدين

يف  األوىل  الهندوكيــة  وقبلــة  الكاثوليكيــة، 

البــاد، وموئِــل ثــاين أكــرب كنيــس للمورمــون 

ــث أكــرب  ــات املتحــدة، وموطــن ثال يف الوالي

جاليــة يهوديــة وأشــد الكتــل الســكانية 

البوذيــة تنوًعــا يف العــامل. وأخــرًا، فقــد كان 

املعهــد اإلنجيــي )Bible Institute) يف لوس 

 The أنِجلـُـس هو الــذي نرش كتــاب »األصول

Fundamentals«))) عــام 1909م، والــذي 

هــو كتــاب يُضــم تســعني مقالــة دبَّجهــا أربــع وســتون كاتبًــا   (((

ُيثِّلــون جمهــرة الطوائــف الربوتســنتية، وذلــك لتوثيــق 

ــن  ــاع ع ــدات الربوتســنتية املحافظــة، والدف وترســيخ املعتق

هــذه املعتقــدات بوجــه الهجمــة التــي تعرَّضــت لهــا. 

ــو  ــًدا ه ــرش مجل ــي ع ــرش يف اثن ــذي نُ ــاب ال ــرب الكت ويُعت

أســاس األصوليــة املســيحية الحديثــة. )املعــرِّب)
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كان دفاعــه عــن التأويــل التقليــدي املحاِفظ 

ــق لظهــور  ــد الطري ــذي مهَّ ــل هــو ال لإلنجي

.»Fundamentalism ــة ــاح »األصولي اصط

عــى  عموًمــا  اليــوم  املؤرخــون  ويتفــق 

األمريــي؛  للديــن  الكــربى«  »الرسديــة 

يــد  عــى  األوىل  بالدرجــة  تشــكَّل  إذ 

الربوتســتنتية،  الغالــب  التيــار  كنائــس 

والطقــوس  للشــعائر  تكــرتِث  ال  والتــي 

و   ،»Baptist )»املعــمـدانيـــــة  الدينيــة 

 ،»Congregationalist »األبرشـــــــــــانية 

و«املشــيخية   ،»Methodist و«امليثوديــة 

هــذه  قلََّصــت  فقــد   (1(.(»Presbyterian

الكنائــس النقاشــات الدوغامئيــة، وأفســحت 

وأخاقيــات  واملســاواة  للمبــادرة  املجــال 

معاديــة للفكــر والنظــر عــادًة مــا تائــم 

أكــر الجمهــور األمريــي))). إضافــة إىل أن 

هــذه الكنائــس ســاهمت كذلــك يف شــيوع 

املتحــدة،  الواليــات  »اصطفــاء«  هــوس 

للمزيد عن التأريخ للكنائس األمريكية؛ راجع:  (1(

- Michael Hochgeschwender, Religion, nationale Mytologie 

and nationale Identitat: Zu den methodischen und 

inhaltlichen Datten in der amerikanischen ‹New Reli-

gious History›, Historisches Jahrbuch; 1(4; ((004(.

- Jon Butler, Jack-in-the-Box Faith: The Religion Problem 

in Modern American History, Journal of American 

History, 90; ((004(.

((( Mark Noll, Between Faith and Criticism: Evangeli-

cals, Scholarship, and the Bible in America, (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1991(,p p: 99-1(1. 

ــكا بـ«مهمــة  وروَّجــت فكــرة اضطــاع أمري

لصالــح اإلنســانية«، واســتوعبت املجتمــع 

االســتهايك، وكانــت مســئولة عــن التشــابُك 

وقــد  والوطنيــة.  الديــن  بــني  الحميــم 

ــار الربوتســتنتية  هيمنــت كنائــس هــذا التي

قبــل  أمريــكا  يف  الدينــي  املشــهد  عــى 

ــك مــن  ــن اليهــود والكاثولي ــق املهاجري تدفُّ

أيرلنــدا وإيطاليــا وبولنــدا وأمريــكا الاتينيــة 

منتصــف القــرن التاســع عــرش، وإىل اليــوم؛ 

فــام زالــت هــذه الكنائــس تؤلِّــف األكريــة 

الثقافــة  أن  التجربــة  وتعلمنــا  الدينيــة. 

عــى  دوًمــا  تأثرهــا  متــارِس  املهيِمنــة 

األقليــات الســكانية، وال يختلــف األمــر كثــرًا 

يف املجــال الدينــي.

للديــن  الراهنــة  الحالــة  إذن  هــي  فــا 

املعــارص؟  األمريــي 

ـــديدة  ـــاطة ش ـــة، وببس ـــول بداي ـــن أن أق ُيك

إن الديـــن جـــزء شـــديد األهميـــة مـــن الحيـــاة 

ـــاويل  ـــرص تن ـــع ح ـــني، م ـــة األمريكيت والثقاف

ـــي  يف هـــذه الصفحـــات لبعـــض املظاهـــر الت

ـــارت دهشـــتي واهتاممـــي بشـــكٍل خـــاص  أث

خـــال إقامتـــي يف الواليـــات املتحـــدة بـــني 

ـــو 007)م. وقـــد أظهـــر  ســـبتمرب 006) ويوني

آخـــر مســـح للديـــن األمريـــي أن حـــوايل 

ـــوا  ـــا زال ـــني م ـــن األمريكي ـــة م ـــعني باملئ تس
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عـــون انتـــامًء ذا طبيعـــة دينيـــة، وهـــي  يدَّ

ـــال  ـــبيًا خ ـــة نس ـــت ثابت ـــي ظلَّ ـــبة الت النس

ـــة.)1) وهـــذه النســـبة  ـــا املاضي الخمســـني عاًم

ُمذهلـــة إذا مـــا قورِنَـــت بأوروبـــا، حيـــث 

ســـنجد أن آفـــاق املامرســـة الدينيـــة يف 

ـــة  ـــاركة املنتظم ـــوٍر للمش ـــع تده ـــع، م تراُج

ـــة،  ـــني باملئ ـــا دون الخمس ـــعائِر إىل م يف الش

ــع  ــدا؛ مـ ــدا وبولنـ ــتثناء أيرلنـ ــك باسـ وذلـ

ـــة  ـــن باملئ ـــة وعرشي ـــوايل خمس ـــاظ ح احتف
شـــخيص.))) إلـــه  يف  بإيانهـــم  فحســـب 

ـــد  ـــيئًا ق ـــدو أن ش ـــا يب ـــدد، ف ـــذا الص ويف ه

تغـــرَّ منـــذ الحـــظ دوتوكفيـــل أن أمريـــكا 

ـــر  ـــى ظه ـــع ع ـــر موض ـــي أك ـــت ه ـــا زال »م

البســـيطة يحتفـــظ فيـــه الديـــن املســـيحي 

(1( American Piety in the 21st Century, a 74-page sur-

vey published online by the Baylor Institute for Stud-

ies of Religion, September (006, http://www.baylor.

edu/content/services/document.php/33304.pdf

إلـه  وهـو   ،»Personal God غـود  »برسـونال  باإلنجليزيـة   (((

ُيكـن اإلشـارة إليـه والنقـل عنـه واالنتسـاب إليـه بوصفـه 

»شـخًصا« ُمتعيًنـا، وليـس ُمطلًقـا كُليًـا غـر شـخيص. وتعتـرب 

الرسديـة الغربيـة أن إلـه مـا تُسـميه باألديـان اإلبراهيميـة 

ينتمـي لهـذا النـوع؛ فهـو يتحـدث بلسـانه إىل البـرش ويُظهر 

صفـاٍت ومشـاعر »تُشـبه« مـا يحوز بنـو آدم، ومن ثـم ُيكن 

التعامل معه بوصفه شـخًصا كام يف صورة »األب« يف األقانيم 

املسـيحية أو صـورة »الـويل« عنـد املسـلمني الصوفيـة. وقـد 

أظهـرت دراسـة أجريـت يف الواليـات املتحدة أن حـوايل %70 

مـن األمريكيـني يعتقـدون أن اإللـه هـو »شـخص« ُيكـن أن 

يبنـوا عاقـة معـه، يف حـني يعتقـد ربعهـم فقـط أن اإلله هو 

قـوى غيبيـة مطلقة ال شـخصية وال ُيكـن إدراكهـا. )املعرِّب)

بســلـــــطاٍن حــقيــقــي علـــــى األرواح«.)))

ــل  ــاف املذِه ــرسِّ هــذا االخت ــذي يُف ــام ال ف

عــن أوروبــا؟ ولِــَم لَــم تجتَــح الواليــات 

التــي جرفــت  العلمنــة  املتحــدة موجــة 

ــك هــو  ــباب ذل ــا كان أحــد أس ــا؟ رمب أوروب

املنافســة الشــديدة بــني الكنائــس األمريكيــة 

ــٍة  ــام تحظــى كل دول ــل. إذ بين ــٍت طوي لوق

يف أوروبــا بكنيســٍة واحدٍة ُمســتقرة راســخة، 

مثــل الكنيســة األنجليكانيــة يف بريطانيــا 

العظمــى واللوثريــة يف البلدان االســكندنافية 

والكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة يف إســبانيا 

وإيطاليــا؛ كان عــى الكنائــس األمريكيــة 

البعــض، وهــو  تتنافــس مــع بعضهــا  أن 

ــز  اقتتــال أبقاهــا جميًعــا شــديدة التحفُّ

»كنائــس  ومــن  االســتعداد.)))  ودامئــة 

 (((،»Drive-in Churches ــارات الســـــيـــ

القــرن  إبــان خمســينيات  ــَنت  ُدشِّ التــي 

(3( Alexis de Tocqueville, Democracy in America, eds. 

And trans. Harvey C. Mansfield and Delba Winthorp 

(Chicago; Univ. of Chicago Press, (000(, (78.

نال هذا الجانب عناية كافية )إن مل يكن مبالًغا فيها) يف:  (((

- Roger Finke and Rodney Stark, The Churching of 

America, 1776-(005: Winners and Losers in Our 

Religious Economy (New Brunswick, NJ: Rutgers 

Univ. Press, (005(.

ــا اســم »كنائــس الســيارات« عــى غــرار »ســينام  ــا له تخرن  (((

الســيارات«. فــإذا كان املشــاِهد يف الثانيــة يختــار مشــاهدة 

ــة  ــتمع للعظ ــه يس ــيارته، فإن ــل س ــع داخ ــو قاب ــم وه الفيل

ــو يف  ــه، وه ــوال نفس ــى املن ــعائر ع ــؤدي الش ــية وي الكنس

ــرِّب) ــيارته. )املع س
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العرشيــن؛ إىل البــث التلفزيــوين و«الكنائــس 

 (1(»Megachurches الضخمــة  املرسحيــة 

ــوم،  ــي الي ــي تهيمــن عــى املشــهد الدين الت

حريصــة  األمريكيــة  الكنائــس  كانــت 

عــى اســتراد أفضــل تقنيــات التســويق 

الدنيوي/العلــامين.)))  املجــال  يف  الشــائعة 

ويف واقــع األمر، فإن عــدد الكنائس املرسحية 

الضخمــة قــد تضاَعــف يف األعــوام الخمســة 

الكنائــس  أشــهر هــذه  األخــرة، وبعــض 

»كاتدرائيــة  )أعنــي  كاليفورنيــا  مقرهــا 

كريســتال Crystal Cathedral«، و«كنيســة 

 Saddleback ســادلباك  وادي  شــعب 

Valley Community Church« وكاهــام 

يف مقاطعــة أورانــج). هــذا النمــو املبِهــر 

ــد  ــن أش ــد م ــو واح ــة ه ــس املرسحي للكنائ

الظواِهــر إثــارة لاهتــامم يف العقــد األخــر، 

ــات  ــى املامرس ــرًا ع ــوًذا مؤث ــل نف ــد مثَّ وق

ــك أن  ــرى.))) ذل ــس األخ ــة للكنائ العبادي

يرُتجــم اســم الكنائــس حرفيًــا إىل »الكنائــس هائلــة الحجم«،   (1(

لنــا إضافــة »املرسحيــة« لتمييزهــا عــن غرهــا من  ولكننــا فضَّ

الكنائــس والكاتدرائيــات التقليديــة الضخمــة الحجــم. فهــذه 

الكنائــس امليغــا متتــاز برتكيبهــا بوصفهــا مرسًحــا ضخــاًم وإن 

كانــت »ُمدرجاتهــا« أشــبه بـ«اســتاٍد« ريــايض! )املعــرِّب)

راجع الدراسة البديعة:  (((

- R. Laurence Moore, Selling God: American Religion 

in the Marketplace of Culture, (New York: Ox-

ford Univ. Press, 1994(.

(3( Jane Lampman, “Megachurches› Way of Worship 

is on the Rise”, Christian Science Monitor, Febru-

ary 6, (006.

ويف واقـــع األمر، فإن عـــدد الكنائس 

يف  تضاَعف  قـــد  الضخمة  املرسحيـــة 

األعـــوام الخمســـة األخـــرة، وبعض 

أشـــهر هذه الكنائس مقرها كاليفورنيا 

)أعنـــــي »كاتدرائيـــــة كريســــــتال 

و«كنيســـة   ،»Crystal Cathedral

 Saddleback ســادلباك  وادي  شعـب 

 »Valley Community Church

أورانـــج(. مقاطعـــة  يف  وكالهمـــــا 

ـــن وســـائل اإلعـــام  املتلقـــي الـــذي اعتـــاد تفنُّ

ـــا بنمـــط  ـــد راغبً ـــة مل يُع ـــة الحديث الجامهري

الشـــعرة العتيـــق الطـــراز يف أيـــام األحـــاد، 

ـــده  ـــا يتكبَّ ـــوِّض م ـــيئًا يُع ـــد ش ـــل صـــار يُري ب

ـــا  ـــو م ـــال )Value for money)، وه ـــن م م

يحُصـــل عليـــه يف الكنائـــس املرسحيـــة. إذ 

ليســـت املوســـيقى فقـــط هـــي الحديثـــة 

ــني  ــر املصلّـ ــرص، وال جامهـ ــة للعـ واملواكِبـ

أنشـــط مشـــاركة فحســـب يف الطقـــوس 

ـــال  ـــم مج ـــل ث ـــة؛ ب ـــس التقليدي ـــن الكنائ م

ـــال  ـــه الح ـــام علي ـــداع ع ـــرًا لابت ـــب كث أرح

ـــو األســـقفية  يف أبرشـــية كنيســـة ســـانت ماثي

التـــي أنتمـــي إليهـــا يف »باســـيفيك باالســـيدس 

أنِجلُـــس.  لـــوس   ،»Pacific Palisades

ـــو  ـــة »ني ـــي كنيس ـــال، فف ـــبيل املث ـــى س وع

والتـــي  بكولـــورادو،   »New Life اليـــف



| 212213 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ـــإن  ـــارد؛ ف ـــد هاغ ـــس املشـــلوح تِ ـــنها الق دشَّ

ــح إىل  ــوَّل يف كل ِفصـ ــة يتحـ ــرم الكنيسـ حـ

ـــد آالم  ـــاذخ يُجسِّ ـــي ب ـــرض درام ـــرسٍح لع م

املســـيح ومعاناتـــه، يُشـــارِك فيـــه املئـــات، 

وحيوانـــات حيـــة، والعبـــو أكروبـــات عـــى 

 Cirque du دوســـوالي  »ســـرك  طـــراز 

ـــدون املائكـــة، ومؤثـــرات  Soliel« يجسِّ

بـــرودواي.)1)  مبســـارِح  جديـــرٌة  خاصـــة 

األداء  مـــع  بوضـــوح  يتناقـــض  وهـــذا 

ـــد  ـــوس األح ـــم لطق ـــد والقاتِ ـــي املوحَّ النمط

ــال  ــة رجـ ــدة روعـ ــم شـ ــيتي، رغـ يف أبرشـ

ــية.  ــيقى يف األبرشـ ــروس واملوسـ اإلكلـ

ـــُه  ـــى ِعظتَ ـــد ألق ـــارد ق ـــون هاغ ـــة ك وحقيق

األوىل يف قبـــٍو غـــر تـــام البنـــاء تحمـــل إىل 

دائـــرة الضـــوء عنـــرص تأثـــر مميـــز آخـــر 

ـــة  ـــة: ثقاف ـــس األمريكي ذي حضـــور يف الكنائ

ريـــادة األعـــامل املهيمنـــة يف الواليـــات 

ـــس  ـــّول الكنائ ـــد تح ـــام يتزايَ ـــدة. فبين املتح

املتاجـــر  فـــإن  متاجـــر،  إىل  أوروبـــا  يف 

األمريكيـــة تتحـــوَّل إىل كنائـــس ُمثقلـــة 

 (((.(Storefront Churches( بـــروح التجـــارة

(1( Stephanie Simon, “Church Ousts Pastor for ‘Im-

mortal’ Acts”, Los Angeles Times, November 5, 

(006, A13.

ــح كذلــك ســبب بــروز الحركــة الخمســينية؛ راجــع: وملثــال يوضِّ  (((

- David Gonzalez, “A Silver of a Storefront, a Faith 

on the Rise”, New York Times, January 14, (007.

ـــة  ـــة أن قساِوس ـــل املصادف ـــن قبي ـــس م ولي

ـــادًة  ـــة ع ـــة الضخم ـــس املرسحي ـــذه الكنائ ه

مـــا يبـــدؤون يف محيـــٍط صغـــر محـــدود، 

ــٍل  ــد كُتـ ــم إىل حشـ ــقون طريقهـ ــم يشـ ثـ

ــم  ــل جاذبيتهـ ــني بفضـ ــن املصلـ ــرة مـ كبـ

الجامهريـــة. وراِقـــب قساوســـة أمثـــال 

ريـــك واريـــن مـــن كنيســـة ســـادلباك، 

 The الـــذي بـــاع كتابـــه »الحيـــاة الغائيـــة

Purpose Driven Life« الصـــادر يف )00)م 

ــة عـــرش مليـــون نســـخة؛  أكـــر مـــن ثاثـ

وروبـــرت شـــولر راعـــي كاتدرائيـــة كريســـتال 

املذهلـــة، والـــذي ُيكـــن مشـــاهدة برنامجـــه 

 Hour of التلفزيـــوين »ســـاعة مـــن القـــوة
Power« حتـــى يف هولنـــدا.)))

ــس  ــذه الكنائـ ــإن هـ ــك، فـ ــة إىل ذلـ إضافـ

ــات  ــا ترعـــى مجموعـ ــادة مـ ــة عـ املرسحيـ

صغـــرة حتـــى تُعـــوِّض النقـــص يف حجـــم 

فـــإن  األمـــر،  حقيقـــة  األحـــد.  قُـــداس 

هـــي  التجمـــع يف مجموعـــات صغـــرة 

والديـــن  الثقافـــة  يف  متناميـــة  ظاهـــرة 

األمريكـيــــيــــــن، مبـــا يتجــــــاَوز الطوائـــف 

للمزيد عن وارين وسادلباك؛ راجع:  (((

- Jeffery L. Sheler, Believers: A Journey into Evangel-

ical America, (New York: Viking, (006(, 114-41.

أما عن شولر؛ فيمكنك الرجوع إىل:

- Ferenc M. Szaz, Religion in the Modern American 

West, (Tuscon: Univ. of Arizona Press, (000(, 185-91.
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أبرشـــيتي؛  ويف  املســـتِقلة.)1)  واألديـــان 

ــويل  ــرة تُـ ــية صغـ ــات أبرشـ ــإن مجموعـ فـ

املســـيحية  والقيـــم  لليوغـــا  عنايتهـــا 

الكتـــب  وقـــراءة  الروحـــي  واالزدهـــار 

ــدة  ــطة العديـ ــني األنشـ ــن بـ ــة، مـ الروحيـ

التـــي متارســـها. ويف الوقـــت نفســـه، فـــإن 

هـــذه املجموعـــات تخلـــق رفقـــة حميمـــة 

العـــادة.  يف  الـــربودة  تســـوده  عـــامٍل  يف 

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس الكبـــرة 

)ومجموعاتهـــا الصغـــرة) يجـــب أن تجـــد 

ـــذا  ـــة. ويف ه ـــل مؤتلف ـــرتكة لتظ ـــة ُمش أرضي

ــة  ــرسَّ بحقيقـ ــط يتيـ ــإن الرتابُـ ــدد، فـ الصـ

ــة  ــف بدرجـ ــني الطوائـ ــدود بـ ــآكل الحـ تـ

ـــل إىل إطـــاق األحـــكام،  ـــص املي ـــرة، وتقلُّ كب

بالعقيـــدة  املرتبطـــة  األهميـــة  وتـــايش 

والدوغـــام تدريجيًـــا، إن مل يُكـــن برسعـــة؛ 
املنقضيـــة.))) القليلـــة  العقـــود  خـــال 

وعــى املنــوال نفســه، فليــس مــن امليســور 

(1( Alan Wolfe, The Transformation of American 

Religion: How We Actually Live Our Faith, (New 

York: Free Press, (003(; Robert Wuthnow, All in 

Sync: How Music and Art Are Revitalizing Amer-

ican Religion (Berkely: Univ. Of California Press, 

(003(, 114-((; see also the national survey on 

small groups conducted by Barna Research: www.

barna.org (accessed in July 11, (007(.

((( Amanda Potterfield, The Transformation of Ameri-

can Religion: The Story of a Late-Twentieth-Centu-

ry Awakening, (Oxford: Oxford Univ. Press, (001(.

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس 

الصغـــرة(  )ومجموعاتهـــا  الكبـــرة 

يجـــب أن تجد أرضية ُمشـــركة لتظل 

الصـــدد، فـــإن  مؤتلفـــة. ويف هـــذا 

الحدود  تآكل  بحقيقـــة  يتيرسَّ  الرابُط 

بـــن الطوائف بدرجة كبـــرة، وتقلُّص 

امليـــل إىل إطـــالق األحـــكام، وتاليش 

والدوغا  بالعقيدة  املرتبطـــة  األهمية 

برسعـــة؛  يكُـــن  مل  إن  تدريجًيـــا، 

املنقضية. القليلـــة  العقـــود  خـــالل 

ــور  ــذا التط ــجم ه ــف ينس ــة كي ــال رؤي بح

األمريــي:  الديــن  يف  آخــر  اتجــاٍه  مــع 

التوكيــد املتنامــي عــى كــون اإلنجيــل كلمــة 

ــان القديــة، عــى ســبيل  الــرب. ففــي اليون

التيــار  الكتــب دوًرا يف  تلعــب  املثــال؛ مل 

الرئيــس للديــن، وإمنــا اقتــرص دورهــا فقــط 

عــى تثقيــف مجموعــات هامشــية مثــل 

»األورفيكيــون Orphics«.))) وهــو وضــٌع 

ــم،  ــن القدي ينســِحب باطــراد عــى كل الدي

لكنــه تغــرَّ بعــد تدمــر هيــكل القــدس 

عــام 70م، حــني صــار نــص التــوراة ُمقدًســا 

مثلــه يف ذلــك مثــل اإلنجيــل العــربي الــذي 

العــامل  يف  قدًيــا  ظهــرت  بديانــة  يدينــون  مــن  هــم   (((

ــيقي  ــوس )Orpheus)؛ املوس ــب ألورفي ــتي، وتنس الهيللنس

)املعــرِّب) اإلغريقــي.  و«النبــي«  والشــاعر 
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صــار كتابـًـا مقدًســا. وبعدهــا بربهــة قصــرة، 

إىل  فــارس  يف  املســيحيني  شــعبية  أدت 

لجــوء الزرداشــت لتدويــن نصــوص كتابهــم 

املقــدس: »األفيســتا Avesta«.)1) وتتجــى 

يف  س-  مقــدَّ -ككتــاب  اإلنجيــل  أهميــة 

ــة أن  ــة املعــارصة يف حقيق ــة األمريكي الثقاف

حــوايل نصــف األمريكيــني يُعــّدون أنفســهم 

»مؤمنــني باإلنجيــل«.))) إال أنــه يف القــرن 

العرشيــن فحســب، ومــع صعــود األصوليــة؛ 

املعنــى  عــى  املتنامــي  التوكيــد  نشــهد 

الحــريف للنصــوص اإلنجيليــة يف البــاد.))) 

(1( A. S. van der Woude, “Pluriformity and Uniform-

ity: Reflections on the Transmission of the Text 

of the Old Testament” in Jan Bremmer and Flor-

entino Garcia Martinez, eds., Scared History and 

Sacred Texts in Early Judaism (Kampen, The Neth-

erlands: Kok Pharos, 199((, 151-69 (on Torah(; Jan 

N. Bremmer, The Rise and Fall of the Afterlife: The 

1995 Read-Tuckwell Lectures at the University of 

Bristol (London: Routledge, (00((, 50 (on Avesta(; 

Guy Stroumsa, La Fin du Sacrifice. Les mutations 

religieuses de l›Antiquite tradive (Paris: O. Jacob, 

(005(, 63-101 (on Torah, Bible(.

((( American Piety in the 21st Century, op cit, 15, 

note 4.

لدراســات أنروبولوجيــة حديثــة عــن العقليــة الحرفيــة   (((

راجــع: لألصوليــة؛ 

- Susan Harding, The Book of Jerry Falwell: Funda-

mentalist Language and Politics, )Princeton, NJ: 

Princeton Univ. Press, 2000(.

- Vincent Crapanzano, Serving the Word: Literalism 

in America from the Pulpit to the Bench, (New 

York: New Press, (000(.

التوكيــد ُيكــن  صحيــح أن جــذور هــذا 

تتبُّعهــا إىل عــرص اإلصــاح الدينــي، وأن مثــل 

هــذا التأويــل قــد تجــى للعيــان يف إنكلــرتا 

0)16-0)16م؛  بعــد  فقــط  األوىل  للمــرة 

حــني ُصكَّــت عبــارات وألفــاظ »النــزوع 

نحــو الحرفيــة Literalism«، و«الشــخص 

الحــريف  و«التفســر   ،»Literalistالحــريف

 (4(.»Literalness و«الحرفيــة   ،»Literality

ـــة:  ـــة جـــد واضح ـــذه املقارب ـــل ه ـــا مث ومزاي

ــد  ــا، وتسـ ــًدا فكريًـ ــب جهـ ــي ال تتطلَـّ فهـ

ــٍب  ُمتقلِـّ عـــامٍل  يف  اليقـــني  إىل  الحاجـــة 

مثـــال  مـــع  تنســـِجم  وهـــي  ُملتِبـــس، 

 (((»Self-relience االكتفــــــاء بالـــــــذات«

ـــا.  ـــة مناذجيً ـــة األمريكي ـــد الثقاف ـــذي يُجسِّ ال

(4( Peter Burke, “The Rise of Literal-Mindedness )An 

Essay(”, Common Knowledge ( (1993(: 108-(1.

ــا: اعتــامد اإلنســان عــى قدراتــه وجهــوده دون  تعنــي حرفيً  (((

ــام وبســرت األمريــي. لكنهــا يف  غرهــا، بحســب معجــم مري

هــذا الســياق تُعــربِّ عــن فلســفة خاصــة بالوجــدان األمريــي، 

ــد  ــدها وقعَّ فلســفة صــدرت عــن رؤيتــه البيوريتانيــة وجسَّ

لهــا مقــال نُــرش عــام 1)18م بالعنــوان نفســه، للفيلســوف 

الرتانســندنتايل األمريــي األشــهر رالــف والــدو إمرســون. 

مــع  االنســجام  احتقــار  هــو  الفلســفة  هــذه  وجوهــر 

ــاع  ــه، واتب ــا يتصورون ــع م ــكاذب م ــي ال ــن والتامه اآلخري

ــرب فلســفة  ــا. وتعت ــا به ــكاره ُمكتفيً ــزه وأف كل إنســان لغرائ

إمرســون ومدرســته الرتانســندنتالية/الرومانتيكية )هــري 

ديفيــد ثــورو ووالــت ويتــامن وإميــي دكنســون إلــخ) أحــد 

املصــادر التأسيســية لتشــكل الوجــدان األمريــي، جنبًــا 

الربوتســتنتية  البيوريتانيــة  إىل جنــب مــع األيديولوجيــة 

ــرِّب) ــة. )املع ــفة الرباغامتي والفلس
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ــة  ــروح« األمريكي إذ رمبــا أمكــن وصــف »ال

بأنهــا تنافُســية، وابتكاريــة، ونزَّاعــة للتجــارة، 

ــد  ــة بالتأكي ــرًصا مــن الروحاني إال أن مثــة عن

يف هــذه املامرســات. إال أن الرتكيــز عــى 

والبحــث  بالــذات،  الفــردي  االســتغناء 

عــن الروحانيــة، والعاقــة املتناغمــة مــع 

الطبيعــة)1) -وهــي الصفــات التــي عــادًة 

ــرص  ــة »الع ــني روحاني ــا وب ــط بينه ــا نرب م

الجديــد«))) )New Age) )3) مل تُعــد تتوقَّــف 

ــس.  ــة والكنائ ــواب املؤسســة الديني ــد أب عن

ومؤخــرًا شــِهدنا مثــااًل جيــًدا عــى ذلــك، إذ 

إن حتــى األيقونــة اإلعاميــة أوبــرا وينفــري 

املــدارس  كل  كتابــات  يف  العنــارص  هــذه  تتبُّــع  يُكــن   (1(

)الرومانتيكيــة  الرتانســندنتاليني  وعنــد  الرومانتيكيــة، 

األمريكيــة) وخصوًصــا هــري ديفيــد ثــورو يف كتابــه األشــهر 

)املعــرِّب) وولــدن. 

هــي حركــة غنوصيــة تطــوي مجموعــة مــن املامرســات   (((

ــرب  ــوَّرت يف الغ ــي تط ــة الت ــة والروحي ــدات الديني واملعتق

القــرن  ســبعينيات  إبــان  األنغلوسكســوين-  -خصوًصــا 

العرشيــن، وقــد أمثــرت إعــادة إحيــاء أكــر شــعائر وطقــوس 

الوثنيــات الغربيــة مــا قبــل املســيحية. وقــد ظهــرت للعيــان 

ــة  ــة والهندوكي ــة البوذي ــرات الروحاني ــاط املؤث نتيجــة الخت

ــغف  ــار ش ــع تي ــت م ــك الوق ــز يف ذل ــا الهيبي ــي اجتلبه الت

ــن  ــرن الثام ــذ الق ــا من ــل كامًن ــع ظ ــراءة الطال ــوم وق بالنج

عــرش. ويكــن اعتبارهــا االطــراد الطبيعــي لحــركات الثقافــة 

ــرت  ــي ظه ــادة )Counterculture movements)، الت املض

ــرِّب)  ــن. )املع ــرن العرشي ــتينيات الق يف س

(3( Leigh E. Schmidt, Restless Souls: The Making of 

American Spirituality (San Francisco: Harper San 

Francisco, (005(.

تعــرِف كيــف تخلِــط بحنكــة بــني الروحانيــة 

واأليديولوجية الرأســاملية، ســواء يف برنامجها 

 O,( ــا ــي تُصدره ــة الت ــواري أو يف املجل الح

The Oprah magazine).)4) ومبــا أن بعــض 

اصطــاح  يســتخدمون  املوثوقــني  النقــاد 

 »Prosperity Theology الهــوت الرفــاه«

يف الســياقات التــي تتنــاول القساوســة الــذي 

ــق إىل  ــا الطري ــيحية بوصفه ون باملس ــرشِّ يُب

ــن  ــادي؛ فيُمك ــاح امل ــروة والنج الصحــة وال

ــاه  ــة الرف ــاح »روحاني ــتخدام اصط ــا اس لن

لتوصيــف   »Prosperity Spirituality

رســالة أوبــرا وينفــري اإلعاميــة.))) إال أن 

الروحانيــة  يف  املــادي  بالشــق  االنشــغال 

ــورات  ــن تط ــل ع ــيجعلنا نذه ــة س الحديث

ــامم. ــارة لاهت ــر إث ــت أك ــا كان أخــرى، رمب

ومؤخـــرًا أكـــد أحـــد أفضـــل الخـــرباء يف 

ـــاو؛  ـــرت وذن ـــارص، روب ـــي املع ـــن األمري الدي

عـــى الصلـــة بـــني الروحانيـــة واملوســـيقى 

ــاين  ــاء« فنـ ــة. إن »ضوضـ ــون البرصيـ والفنـ

ــن  ــرِف فـ ــا تجـ ــة أحيانًـ ــد الحداثـ ــا بعـ مـ

(4( Kathryn Lofton, “Practicing Oprah; or, The Pre-

scriptive Compulsion of a Spiritual Capitalism”, 

Journal of Popular Culture 39 ((006(: 599-6(1; see 

also Eugene Robinson, “The Church of Oprah”, 

Washington Post, May 10, (005, A(1.

ويُشــبهها يف ذلــك ُجــّل املســمني بـــ »الُدعــاة الُجــدد« بــني   (((

ظهرانينــا. )املعــرِّب)
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ـــة وبناياتهـــم، والتـــي تضـــم  الطوائـــف الديني

منحوتـــات مذابـــح الكنائـــس والتامثيـــل 

واملنابـــر املزخرفة واملفروشـــات واملنســـوجات 

البديعـــة يف  املزينـــة )فكـــر يف األمثلـــة 

 Our Lady كاتدرائيـــة ســـيدة املائكـــة«

ــس)،  ــوس أنِجلُـ ــة لـ of Angels«، يف مدينـ

ــة إىل  ــة، إضافـ ــة امللونـ ــذ الزجاجيـ والنواِفـ

واملســـاجد  والكنائـــس  املعابـــد  عـــامرة 

املدهشـــة بذاتهـــا يف بعـــض األحيـــان.)1) 

وقـــد حـــلَّ الفـــن عـــادة محـــل الديـــن يف 

ـــة. وهـــذا  ـــة املثقف ـــة األوروبي صفـــوف النخب

ـــور  ـــياق تط ـــب لس ـــي مناس ـــال مناذج اإلح

ـــتنارة،  ـــد عـــرص االس ـــام بع ـــريب في ـــامل الغ الع

ــه يف أي  ــى تجلياتـ ــوف عـ ــن الوقـ وال يكـ

ــه  ــا.))) إال أنـ ــارج أوروبـ ــرى خـ ــة أخـ بقعـ

يف الواليـــــات املتحـــدة، يتـــم دمـــج الفـــن 

ــدة،  ــورة متزايـ ــة بصـ ــيج الروحانيـ يف نســـ

ســــــــواء داخــــــــل أو خــــــارج الكنائـــس. 

األطفـــال  زيـــارات  تكـــرر  أدى  وقـــد 

والتاميـــذ الصغـــار للمتاحـــف إىل جعلهـــم 

قابلـــني للتجليـــات املختلفـــة للفـــن، فـــإذا 

(1( David Morgan and Sally M. Promey, eds., The 

Visual Culture of American Religions, (Berkely: 

Univ. of California Press, (001(.

((( Alfred Gell, Art and Agency: An Anthropologi-

cal Theory,(Oxford: Clarendon, 1998(, p: 97.

ــعهم  ــار بوسـ ــوق صـ ــن الطـ ــبوا عـ ــا شـ مـ

أن يُفِســـحوا مكانًـــا يف حياتهـــم الروحانيـــة 

ـــة.)3) وهـــذا االتجـــاه نفســـه  ـــم الفني لتجاربه

ـــاح  ـــر النج ـــِهم يف تفس ـــد يُس ـــذي ق ـــو ال ه

ــات  ــرض »أيقونـ ــتَحق ملعـ ــم واملسـ العظيـ

الـــذي عقـــده متحـــف  مـــن ســـيناء«، 

وقد حـــلَّ الفـــن عادة محـــل الدين 

األوروبيـــة  النخبـــة  صفـــوف  يف 

املثقفـــة. وهـــذا اإلحـــالل مناذجـــي 

العـــامل  تطـــور  لســـياق  مناســـب 

الغـــريب فيا بعـــد عرص االســـتنارة، 

وال ميكـــن الوقـــوف عـــى تجلياتـــه 

يف أي بقعـــة أخـــرى خـــارج أوروبا.

 »J. Paul Getty جيتـــي  بـــول  »جيـــه. 

مـــن  أكـــر  اجتـــذب  والـــذي  مؤخـــرًا، 

ــبوًعا  ــرش أسـ ــتة عـ ــر يف سـ ــف زائـ 0)) ألـ

فحســـب. هـــذه األيقونـــات البيزنطيـــة، 

بأصولهـــا العتيقـــة وقداســـتها املفرتَضـــة؛ 

انتقلـــت مـــن صحـــراء مـــرص البعيـــدة إىل 

ـــس.  ـــوس أنِجلُ ـــرُّ يف ل ـــق التح ـــف فائ متح

وهـــي بوضـــوح تتوافَـــق مـــع الحاجـــة 

ـــل وللخـــربات العاطفيـــة  الحديثـــة للتأمُّ

(3( Wuthnow, All in Sync, op cit, note 1(.
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ــا أم ال.  ــر متديًنـ ــواء كان الزائـ ــرة؛ سـ املؤثـ

باألنروبولجيــا  املشــتغلني  أن  وصحيــح 

التجربــة  أن  الحظــوا  قــد  االجتامعيــة 

الروحيــة، بتوكيدهــا الشــامل عــى الصــاة/

ــر  ــا أك ــدو أنه ــة يب ــي مامرس ــاء )وه الدع

يف  منهــا  املتحــدة  الواليــات  يف  أهميــة 

أوروبــا)؛ تصــر حيويــة بصــورة متزايــدة. 

فالجامهــــر »تقـــع يف غـــرام يســـوع«، 

ـــا«  ـــرب »وليً ـــدون أن يصـــر ال وهــــم يريــ

ــم،  ــًدا ملعونتهـ ــارض أبـ ــو حــ ــاًم. فهـ حميـ

ويكـــــن ســــــؤاله الُنصــــــح والتأييـــد. 

ـــس  ـــن ولي ـــإن التمكيــ ـــرى؛ ف ـــارة أخ وبعبــ

الخلـــــاص هـــــو مـــــا تتزايــــــد أهميتـــه. 

ويبـــدو هـــذا التطـــور كـــام لـــو كان يزيـــد 

مـــن اتســـاع هـــوة االنقســـامات الدينيـــة، 

ــة  ــركات اليهوديـ ــك يف الحـ ــده كذلـ إذ نجـ

ــد.)1)  ــركات العـــرص الجديـ ــيدية وحـ الحسـ

ــد  ــذايت جـ ــني الـ ــة للتمكـ ــك أن الحاجـ ذلـ

ـــد  ـــذي يتزاي مامئـــة للمجتمـــع األمريـــي، وال

ــون  ــن يعيشـ ــني الذيـ ــدد املواطنـ ــه عـ فيـ

ـــل  ـــبوقة، ويضَمِح ـــر مس ـــورة غ ـــرادى بص فُ

فيـــه رأس املـــال االجتامعـــي، كـــام يحتـــج 

(1( Tanya Luhrmann, “Metakinesis: How God Be-

comes Intimate in Contrmporary U.S, Christian-

ity”, American Anthropolgist 106 ((004(: 518-(8.

الشـــهر.))) كتابـــه  يف  بوتنـــام  روبـــرت 

بهـذه »االنعطافـة التجريبيـة« أصـل لختـم 

األمريـي  الديـن  أن  يبـدو  إذ  مشـاهدايت. 

ُمسـتقِبًا  فردانيـة  أكـر  اتجـاه  يف  يتحـرك 

»مجتمعـات ُمتشـظية«))) تعكـس اتجاهات 

وكلـام  بجملتـه.  األمريـي  املجتمـع  داخـل 

عـات  والتجمُّ الكنائـس  وجـود  أمـد  طـال 

املتحـدة؛  الواليـات  يف  املختلفـة  الدينيـة 

تزايـد اسـتيعابها يف التيـار الرئيـس للثقافـة 

التطـورات  فـإن  لـذا،  األمريـي.  )الديـن) 

بالعـرض هـي قطـاع عـريض  تناولتهـا  التـي 

املختلفـة.  والطوائـف  األديـان  خـال  يُـر 

نتوقــع  أن  لنــا  يكــن  مــكان  مــن  ومــا 

ــت  ــي هيمن ــات الت ــودة إىل املامرس ــه ع في

خــال القــرن التاســع عــرش وبواكــر القــرن 

العرشيــن. لكــن الوقــوف عــى التــواُزن 

الصحيــح بــني الفردانية واملشــاركة الفعالة يف 

املجتمــع العريــض ســتظل تحديًا لنــا جميًعا.

((( Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse 

and Revival of American Community, (New 

York: Simon & Schuster, (001(; and Robert Put-

nam, ed., Democracies in Flux: The Evolution of 

Social Capital in Contemporary Society (New 

York: Oxford University Press, (00((.

 ،»Communities Lite« اســتخدم املؤلــف يف األصــل عبــارة  (((

ــال  ــد؛ ق ــه التحدي ــى وج ــا ع ــد به ــام قص ــألته ع ــني س وح

هــي املجتمعــات التــي تفتِقــُد للتجانـُـس وال يعــرف أفرادهــا 

ــر. )املعــرِّب) بعضهــم البعــض إال بشــكٍل ســطحي عاِب




