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ن�ضان منذ بدء التكوين وجود عامل علوي مفارق لعامله الدنيوي،  افرت�ص الإ

وزاد افرتا�ضاً اأن هذا العامل يحكم العامل بقوته وير�ضم امل�ضري بقدرته، فاأ�ضفى 

جالل. ثم كانت الرموز هي �ض������بيله  علي������ه كل معاين التقدي�ص والتعظيم والإ

كمل، يف التوا�ض������ل مع ه������ذا العامل العلوي  أداته الأ �ض������طورة هي ا مثل، والأ الأ

ن هذا العامل العلوي  اكتناهاً جلماله وا�ض������تلهاماً ل�ضحره ودفعاً ل�ض������طوته. ولأ

أ�ضباب املنع والعطاء واملوت  املقد�ص يفي�ص بالقوة والقدرة والقتدار، وميتلك ا

أداًة مبتكرة  ن�ضان القدمي الطقو�ص ال�ضحرية امل�ضبعة بالرموز ا أبدع الإ حياء، ا والإ

اأ�ستاذ علم الجتماع الرتبوي يف جامعتي الكويت ودم�سق..

العمل الفني: الفنان مطيع علي

�ملقد�س: رموز وطقو�س و�أ�ساطري

❁

˜

❁❁
د. علي �د. علي �أ�سعد وطفة�سعد وطفة
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للتوا�ضل مع الروح الكونية لهذا العامل العلوي 

ا�ضتجداًء لعطفه والتما�ضاً لرحمته.

وق������د فر�������ص هذا الن������وع م������ن التفكري 

�ض������طوري نف�ض������ه ع������رب المت������داد البعيد  الأ

زمن������ة والع�ض������ور املتعاقب������ة يف تاري������خ  لالأ

ن�ض������انية. ولكن ومع دورة الزمن وتدريجياً  الإ

ن�ض������انية اأن تنتقل  ا�ض������تطاعت املجتمعات الإ

اإىل و�ض������عية التفكري املنطق������ي الذي يحيل 

الظواه������ر الطبيع������ة اإىل عوامله������ا الواقعية 

ويف�رصها باأ�ض������بابها املو�ض������وعية ل باأ�ضباب 

خارجة عنها منف�ضلة عن �ضياقها التاريخي. 

وه������ذا النم������ط املتق������دم من التفك������ري مّكن 

ن�ضانية من حتقيق تقدمها يف  املجتمعات الإ

اجتاه التفكري العلمي، مقلّ�ض������اً بذلك حدود 

�ضطورة يف تف�ضري  العتماد على املقّد�ص والأ

الظواهر الجتماعية والطبيعية، وقد �ضاعد 

التفكري العلمي ه������ذه املجتمعات يف حتقيق 

تقدمها و�ض������يطرتها على الطبيعة ل�ض������الح 

ن�ض������ان، حي������ث ارتهن تق������دم املجتمعات  الإ

ن�ضانية تاريخياً مبدى قدرتها على تقلي�ص  الإ

�ضطوري ل�ض������الح الدنيوي املنفلت  حدود الأ

ن�ض������ان  أتاح ذلك لالإ من عقال املقّد�ص. وقد ا

أ�ضباب  يف النهاية اأن يكت�ضف اأ�رصار الوجود وا

الظواهر عل������ى نحو مو�ض������وعي وعقالين. 

وبف�ض������ل ه������ذه الكت�ض������افات العلمية بداأت 

التف�ض������ريات املاورائي������ة البدائي������ة ترتاج������ع 

�ض������اطري  تدريجي������اً فرتاجعت معها اأهمية الأ

والتف�ضريات الغيبية للكون واحلياة حل�ضاب 

واملو�ض������وعي.  والعقالين  العلمي  التف�ض������ري 

للكون واحلياة .

تعريف املقد�س

ت�ض������ّدر مفهوم املقّد�ص جهود عدد كبري 

من الباحثني يف خمتل������ف احلقول املعرفية، 

نرتوبولوجي������ا وعلم  ول�ض������يما يف جم������ايل الأ

الجتماع. ويع������ّول على ه������ذا املفهوم كثرياً 

يف الك�ض������ف ع������ن جوانب هام������ة يف احلياة 

ن�ضانية، ول�ض������يما هذه التي تتعلق بن�ضاأة  الإ

�ض������اطري والثقافات.  دي������ان والطقو�ص والأ الأ

وانطالقاً من اأهمية ه������ذا املفهوم تقاطرت 

البح������وث والدرا�ض������ات، و�ُض������غل الباحث������ون 

أبعاد هذا املفهوم وجتلياته  بدرا�ضة وتق�ضي ا

بحثاً ع������ن ماهية احلياة الثقافية وتكويناتها 

ن�ضانية. يف املجتمعات الإ

جاء يف ل�ضان العرب حول لفظة مقّد�ص: 

»التقدي�������ص تنزيه اهلل عز وج������ل. فالقد�ص 

تنزيه اهلل تع������اىل، وهو املتقد�������ص القدو�ص 

املقّد�ص. ويقال : القدو�ص فعول من القد�ص 

. وتعرف املو�ضوعة الفل�ضفية 
)1(

وهو الطهارة

العربية املقد�ص باأنه »كل ما ل ميكن تدني�ضه 

أو تلويثه، وميتلك املقد�ص على قوة غام�ضة  ا

جتذب اأحياناً وتنف������ر اأحياناً وجتذب وتنّفر 

أخ������رى. وترتبط فك������رة املقّد�ص  يف اأحي������ان ا
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عند ال�ضعوب البدائية بالطوطم اأي تقدي�ص 

حيوان مع������ني رم������زاً للقبيل������ة اأو اجلماعة 

. فاملقّد�������ص »هو ما يثري يف النف�ص 
)2(

وىل الأ

اخلوف والرهبة والحرتام واخل�ض������وع الذي 

يبعدن������ا عنه ويرغبنا فيه يف الوقت نف�ض������ه. 

وينت������ج ع������ن املقد�ص جمموعة من امل�ض������اعر 

املختلطة واملرتبطة من: الندها�ص، والرغبة، 

والجن������ذاب، والف�ض������ول والتحفظ والقلق، 

والفزع واخلوف مما يجعلنا نحبه ول جنروؤ 

.
)3(

على تناوله يف الوقت نف�ضه

ويرى اجلادرجي يف املقد�ص »ا�ض������طالح 

�ض������ياء  ي�ض������ري اإىل كي������ان يتج������اوز ماهية الأ

الدنيوية )...( ويتمتع بال�رصورة ب�ض������فتني: 

اأولً، تكم������ن يف هذا الكي������ان قوة خارقة، ل 

تخ�ضع لقوانني الطبيعة، ول يخ�ضع التعامل 

أو العقالنية. ثانياً،  معها لقوانني ال�ض������ببية ا

وىل تت�ض������ف عالقة الفرد  وتبعاً لل�ض������فة الأ

اأو اجلماعة مع ه������ذه القوة باأن يف اإمكانهم 

اأن ي�ضموا �ضفة املقد�ص كمقوم يف هويتهم، 

ولذا يتمكنون اأن يطلبوا منه احلماية والعمل 

ن املقّد�ص يتمتع  . ولأ
)4(

عل������ى تاأمني بقائه������م

بقوة خارقة )...( فاإنهم يخافونه يف اأعماق 

أنه������م يعتربونه مقوماً  وعيهم الذات������ي، كما ا

خر،  فعالً يف حماية هذه الهوية، ودعمها لالآ

ويف مواجهة العي�ص مع متطلبات التكيف مع 

.
)5(

ظواهر الطبيعة«

فاملقد�������ص يتمثل يف م�ض������امني الطاقة 

ن�ضان ويتغلغل  الوجدانية الغام�ض������ة عند الإ

أو ت�ض������ور ينبني عليها  فيه������ا. وهو مقول������ة ا

ال�ض������لوك الديني، حيث ي�ضعر املوؤمن بذوبان 

�ض������امل مع رموز القدا�ض������ة الت������ي يدين لها، 

ووفق������اً لهذه العالقة الوجدانية ميكن القول 

ب������اأن املقد�������ص جترب������ة وجداني������ة تقوم بني 

ن�ضان ومو�ضوع املقد�ص ويف هذه العالقة  الإ

ن�ض������ان اإىل موقع املنفعل واخلائف  يتحول الإ

واملنده�ص يف خمطط مدار عالقة �ض������حرية 

ت�ض������ده اإىل قوى كونية بالغة ال�ضمو والقدرة 

والقتدار.

 ،Interdit ويرتب������ط املقّد�ص باحل������رام

فاحلرام هو ال�ض������يء الذي مينع اإتيانه خوفاً 

ن�ضان،  لهة اأو عقاب الإ من عقاب ال�ضماء والآ

ويلت������زم النا�ص قيود ه������ذا احلرام والتحرمي 

لدواعي اإمياني������ة ودينية �رصفة. وهذا يعني 

اأن املحرم »التاب������و« يرتبط جوهرياً مبفهوم 

املقّد�ص وي�ضاعد على فهم طبيعته واجتاهه. 

فاحلرام يرتكز على �رصوط المتناع ويتلّب�ص 

لبو�ص املحظور«. وينبني على ذاك اأن كل مقّد�ص 

هو حرام وممنوع وكل حرام يرتبط مبقّد�ص. 

 Le petit Robert ومييز قامو�ص روبريت

أبعاد لهذا املفهوم اأهمها: اأن املقّد�ص  بني عدة ا

أ�ض������ياء وكينونات ل تخ�ضع  يرمز اإىل اأمور وا

أو املعنوية من قبل الب�رص.  للمعاجلة احل�ضّية ا
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وبالتايل فاإن املقد�ص كيان ممنوع 

ومنف�ضل ول ميكن العتداء عليه 

وغالباً  بالدنيوي،  باملقارنة  وذلك 

ما يكون مو�ضوعاً لل�ضعور املتنامي 

بالحرتام الديني املفعم بالتبجيل 

والتعظي������م. واملقّد�������ص يف النهاية 

أم������ر يوح������ي بالح������رتام املطلق  ا

وميتل������ك قيمة مطلقة ل ميكن اأن 

.
)6(

أو تغت�ضب تالم�ص ا

هذا وتع������رف مادلني كراوت�ص 

يف معج������م العلوم الجتماعية باأن 

املقّد�ص »مفهوم ديني ي�ضري اإىل ما 

أو  يت�ض������ل بالقوى الفوق طبيعية ا

لهة وهو مفهوم ياأخذ مكانه  اإىل الآ

 .
)7(

ودللتها الثقافات  لتنوع  وفقاً 

وهذا يعن������ي اأن املقّد�������ص مفهوم 

وىل يتمثل يف  دين������ي بالدرج������ة الأ

ديان  ن�ضان من اهلل واملالئكة يف الأ موقف الإ

دي������ان املكتوبة  لهة يف الأ ال�ض������ماوية ومن الآ

أ�ض������كال التجربة  والوثني������ة، وهو �ض������كل من ا

ن�ض������ان ومو�ضوع  الوجدانية التي تقوم بني الإ

ن�ض������ان  املقّد�ص، ويف هذه العالقة يتحول الإ

اإىل موقع املنفع������ل واخلائف واملنده�ص اإزاء 

قوى كونية بالغة ال�ضمو والقدرة والقتدار.

 Le وتعم������د منهجي������ة تعري������ف املقد�ص

 Le عل������ى مقابلته مبفه������وم الدنيوي Sacre

أو املدن�������ص L' Impurete. اإذ  Profane ا
أو  غالباً م������ا يلجاأ الباحثون اإىل هذه املقابلة ا

امل�ضاك�ض������ة بني هذين املفهومني املتعار�ضني 

لتحديد جوهر كل منهما. حيث ي�ضكل املقد�ص 

والدنيوي قطبان متعار�ضان يحدد اأحدهما 

أ�ض������به بتقاطب  خ������ر. وه������ذا التقاط������ب ا الآ

الجتاه������ات، اإذ يكف������ي اأن نع������رف اجت������اه 

ال�رصق لنع������رف امتداد الغ������رب، ويكفي اأن 

نعرف اجتاه اجلنوب لنعرف اجتاه ال�ضمال، 

والعك�ص �ضحيح يف طبيعة العالقة بني هذه 
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ط������راف. وتعتمد هذه املقابلة على موقف  الأ

فل�ض������في من الكون قوامه اأن الكون يت�ض������كل 

من حلظتني وكينونتني هما كينونتا املقّد�ص 

من جهة والدنيوي من جهة اأخرى.

أياً  واإذا �ضئنا يف نهاية التحليل اأن نقدم را

فاإن املقد�ص �ض������فة اأو جمموعة من ال�ضفات 

الفرتا�ضية )القوة اجلمال القدرة والقتدار 

ن�ضان  ال�ضفاء النقاء واملنعة( التي ي�ضفيها الإ

على ق������وى وكائن������ات معلومة اأو مفرت�ض������ة 

أو الكائنات املح�ضو�ضة التي ت�ضفى  رواح ا كالأ

اإليها هذه ال�ضفات. وما نعنيه هنا اأن املقد�ص 

ل يوج������د منف������رداً بذات������ه قائم������اً بدللته، 

�ضياء  بل هو �ض������فات ونعوت ت�ض������اف اإىل الأ

التي يراد تقدي�ض������ها واعتبارها وبالتايل فاإن 

ن�ض������ان واإنتاجه، وهذا  املقد�������ص �ض������نيعة الإ

ه������و ح������ال القدم������اء الوثنيني الذي������ن كانوا 

آلهة باأيديهم وي�ض������فون اإليها �ضفة  مينعون ا

القدا�ض������ة ويغمرونها بدللت القوة والقدرة 

امل�ضتحيلة.

ويف النهاية، ميكن الق������ول، باأن املقد�ص 

افرتا�ص اإن�ض������اين، يتجلى يف اإهاب منظومة 

جالل  من �ضمات القوة وهالة من اعتبارات الإ

والتعظي������م، فاملقد�ص ل يوج������د اإل يف وعي 

ن�ض������ان هو الذي ي�ضفي طابع  ن�ضان، فالإ الإ

�ض������ياء حيث يكون املقد�ص  القدا�ضة على الأ

ن�ض������ان  دائم������اً افرتا�������ص اإن�ض������اين يبدعه الإ

ويحيطه بكل �رصوط القدا�ضة ومعانيها.

جدل الدنيوي واملقد�س:

وىل  �ضكال الأ ي�رصح دوركهامي يف كتابه الأ

للحياة الدينية كيف ميار�ص اأع�ضاء املجتمع 

�ض������يطرتهم على بع�ضهم بع�ض������اً عن طريق 

املعتق������دات والطقو�ص الديني������ة، ويرى باأن 

ال�ض������مة املميزة للدين هي تق�ض������يم العامل اإىل 

وىل  مملكتني متعار�ضتني جوهرياً: حتتوي الأ

خ������رى على كل  على كل م������ا هو مقد�ص والأ

. ويب������ني دوركهامي يف هذا 
)8(

م������ا هو مدن�ص

�ض������ياء املقد�ضة هي هذه التي  ال�ض������ياق اأن الأ

ت�ض������ان باملحرمات. ول ينح�رص املقد�ص يف 

رواح ولكنه ميتد لي�ض������مل كائنات  لهة والأ الآ

جامدة: �ضخرة، نبع، ح�ضاة، قطعة خ�ضبية 

ي �ضيء اأن يكون مقد�ضاً.  وباخت�ضار ميكن لأ

ل������ه هو تعبري  أي�ض������اً اأن الإ وي������رى دوركهامي ا

رمزي عن املجتمع. وبف�ض������ل الف�ض������ل بني 

ن�ض������ان اأن ينري  املقد�������ص واملدن�������ص ميكن لالإ

وىل  �ض������ياء يف دائرتني: ت�ض������مل الدائرة الأ الأ

)املدن�ص( كل ما ميكن اأن يخ�ض������ع للت�ضاوؤل 

واملعاجل������ة والتجرب������ة، اأما الدائ������رة الثانية 

)املقد�������ص( فهي هذه التي ت�ض������م كل ما من 

�ض������اأنه اأن يتع������اىل على التخم������ني والظنون 

أخ������رى: املقد�ص هنا  واملعاجل������ة. وبعب������ارة ا

ن�ض������ان  ياأخذ هذا القطاع الذي ل ميكن لالإ
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أو يعاجله اأو يالم�ض������ه هو املجال  اأن يبحثه ا

الذي يعلو على ال�ض������ك وعلى الطعن والنقد 

والتجريب، وهو املطلق القد�ض������ي الذي يعلو 

.
)9(

وهام فوق الت�ضورات والأ

وباخت�ضار متتلك كل ثقافة على جانبني 

متمايزين ن�ض������بياً هما املقّد�������ص والدنيوي، 

ويتميز املقد�ص بخا�ض������ة الثبات بينما ياأخذ 

الدنيوي طابع احلركة وخ�ض������ائ�ص التغري. 

حي������ث يت�ض������م املقد�������ص بالطاب������ع الروحي 

املجرد املتعايل، بينم������ا ياأخذ الدنيوي طابع 

احل�ضور املادي املتج�ض������د. وتختلف طبيعة 

املقد�ص والدنيوي ب������ني ثقافة واأخرى وعلى 

الغالب ياأخذ اجتاه التطور م�ض������اراً تت�ضاءل 

فيه م�ض������احة املقد�ص حل�ضاب الدنيوي ومن 

هذا املنطلق فاإن الثقافات الليربالية ثقافات 

وىل بينما تاأخذ الثقافات  دنيوية بالدرجة الأ

التقليدية طابعاً قد�ض������ياً. فعلى �ضبيل املثال 

تاأخذ الفردية وقد�ضية الفرد وما ينبثق عنها 

من حريات �ضيا�ضية واجتماعية مكانة �ضامقة 

و�ض������امية يف الثقافات الغربية املعا�رصة وما 

.
)10(

دون ذلك ياأخذ طابعاً متغرياً

ج���دول مق���ارن ب���ني خ�سائ����س املقد�س 

والدنيوي

الدنيوياملقّد�ص

مدن�ص وملوثطاهر ونقي

معلن ظاهرخفي م�ضترت

مادي ثقيلروحي خفيف

مباح واأليفممنوع وخميف

منفعل و�ضلبيفاعل واإيجابي

زائل ووقتيخالد اأبدي

ل ميكنه اأن يعاقبينزل العقاب

يتميز بال�ضمو 

والرفعة

و�ضيع ل �ضمو فيه 

أو رفعة ا

لهة  من �ضفات الآ

وخ�ضائ�ضها

من �ضفات 

املخلوقات املادية

أداتيكيان غائي كيان ا

فاملقد�������ص قد يتخا�ض������ب م������ع الدنيوي 

ويجاريه، وقد يناأى عنه ول يدانيه، وذلك يف 

ن�ضق من التفاعل اجلديل الذي ل يتوقف يف 

مكان ول ي�ض������تقر يف زمان. ويف هذا ال�ضياق 

عمال الهامة للفيل�ضوف  �ضارة اإىل الأ ميكن الإ

 Georges Bataille املعروف جورج باتاي

ال������ذي اأحت������ف ه������ذا املو�ض������وع بدرا�ض������اته 

واأبحاثه التي تت�ض������م بطابعه������ا الجتماعي 

نرتوبولوج������ي)11(. فاملقد�������ص كما يراه  والأ

أو  عجازي ا باتاي ه������و حالة من التجل������ي الإ

حال������ة من التدف������ق الهائل العبث������ي العنيف 

للحياة يف خمتلف جتلياتها)12(؛ اإنه انطالق 

عا�ضف يفر�ص على النظام القائم اأن يعقلنه 

وينظمه من اأجل ا�ضتمرار احلياة ودميومتها. 

ويف مقابل هذا التعريف الذي يقدمه باتاي 

للمقد�ص جند باملقابل تعريفاً للنقي�ص الذي 
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يقابل������ه وه������و الدنيوي، فالدني������وي يف هذه 

الروؤية ياأخذ �ض������ورة �ض������دود تعقلن املقد�ص 

ومتنع تدفقه الغامر وهو يف املقابل ما يطلق 

ن�ض������انية عن������ان حركتها ومينحها  للحياة الإ

القوة ال�رصورية لنطالقتها.

ويف هذا الن�ضق من التفاعل اجلديل بني 

املقد�ص والدنيوي ياأخذ طابع قانونية ناظمة 

أ�ض������به ما تكون بطبيعة العالقة بني الكوين  ا

�ضياء يف  حوال والأ والفطري حيث تنتظم الأ

نهار جتري  ارجتاجات ثنائيات متالزمة: فالأ

أو تفي�������ص عنها، والرباكني تنام  يف جماريها ا

وتثور، واحليوانات تولد ومتوت، ت�ضطاد اأو 

أو تقع فري�ضة ا�ضطياد. تُ�ضطاد، تفرت�ص ا

مور يف ت�ض������اكل وتداخل  واإذا كان������ت الأ

ن�ض������اين م������ا زال يقيم النظام  فاإن الوعي الإ

ن�ضاين  �ض������ياء ويحدد امل�ض������افة بني الإ يف الأ

والك������وين، اإن������ه يدخ������ل القطيع������ة يف عمق 

التوا�ض������ل الكوين ويوا�ض������ل بني م������ا انقطع 

ن�ضان عرب العمل  وان�ضطر. لقد ا�ض������تطاع الإ

والن�ض������اط العقلي احلّر، ول�ض������يما عرب بناء 

دوات واملاكينات واملخرتعات )من احلجر  الأ

اإىل ال������دولب حتى الطاقة النووية( اأن يقيم 

حدود امل�ض������افة التي تف�ض������له عن الطبيعة. 

لقد ا�ض������تطاع عرب عملية اكت�ض������اف الطبيعة 

اأن يهيمن عل������ى مقدراتها، لقد حول جمرى 

نهار وجفف الينابي������ع وقتل ودجن وهدم  الأ

نواع، واأدى اإىل تلوث البيئة  واأفنى بع�������ص الأ

وخرق القوان������ني الطبيعة فاخرتق اجلاذبية 

أح������دث الوباء والتلوث والبالء وقاد احلياة  وا

اإىل م�ضائد املوت وكوارث العدم.

رمزية املقد�س:

ت�ض������كل الرموز جوه������ر املقد�ص وطاقته 

الروحي������ة. ومن ه������ذا املنطلق ف������اإن الولوج 

اإىل جتربة املقد�ص ومعاي�ض������ته ومن ثم فهمه 

واإدراكه مره������ون بتحليل الطاق������ة الرمزية 

الذي ت�ضكل الروح الداخلية لوجوده وحركته. 

مر منطني  فالنا�������ص ميتلكون يف حقيق������ة الأ

لغويني من اأمناط التفكري: التفكري املنطقي 

الذي ي�ضمح ببناء معرفة علمية واقعية تتعلق 

�ضياء والعامل الفيزيائي الذي نعي�ص  بواقع الأ

أي�ض������اً التفك������ري الرمزي الذي  فيه. وهناك ا

�ضارة اإىل  ي�ضتخدم منظومة من الدللت لالإ

�ضياء واملعاين يف اجتاه فهمها ومقاربتها.  الأ

ن�ض������ان  وبف�ض������ل التفك������ري الرمزي ميكن لالإ

اأن يتكل������م ويكتب وير�ض������م واأن يبدع اأمناطاً 

من ال�ض������لوك التي تتمي������ز بطابعها الرمزي، 

�ض������ارة احلمراء تاأمر بالوقوف، والوردة  فالإ

�ضود يرمز  احلمراء ترمز اإىل احلب، واللون الأ

اإىل احل������زن، والعلم يرم������ز اإىل وحدة الدولة 

ومنعتها، وطري ال�ض������نونو اإىل ق������دوم الربيع، 

والكتاب اإىل املعرفة، واملاء اإىل احلياة. وهذه 

دب وال�ضعر  الرمزية هي التي متنح الفن والأ
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أنها ت�ضكل  اإمكانية احل�ضور والزدهار، كما ا

�ضا�ضية يف عملية بناء  دوات الأ يف النهاية الأ

املقد�ص والنفتاح على معانيه؛ وبالتايل فاإن 

مياءات  هذه الرم������وز املمثلة بالكلم������ات والإ

فراد بالتفاعل  واحلركات والرموز ت�ضمح لالأ

مع معطيات املقد�������ص والتعاي�ص مع دللته 

ومعاني������ه، فالكلمات والرم������وز واملعاين هي 

آلهتهم وهي ال�ضبيل  �ضبيل الب�رص اإىل خماطبة ا

اإىل اخ������رتاق حج������ب القوى الكوني������ة العليا 

ومداناتها.

أنه اإذا كانت التجربة  وينبني على ذل������ك ا

ن�ض������انية يف اكتناه املقد�������ص ترتبط فعلياً  الإ

بالطاق������ة الرمزية ف������اإن ذلك يعن������ي اأن اأي 

تراجع يف اإمكاني������ات التفكري الرمزي تعني 

ن�ض������ان نف�ض������ه  بال�رصورة تراجعاً يف قدرة الإ

عل������ى التعاي�ص م������ع املقد�������ص والتفاعل مع 

ت�ض������كل  فالرمزية   .
)13(

الكوني������ه معطيات������ه 

�ضا�ض������ي ملقاربة املقد�ص، وبالتايل  املدخل الأ

فاإن املقد�ص يتبنى الرموز كلغة يعرب فيها عن 

نف�ضه، فريت�ضم يف �ض������حنة هائلة من الرموز 

التي ت�ضكل ن�ضيج كينونته ومنطق وجوده.

اأ�سطورية املقد�س:

ن�ضان  ل ميكن للتجربة القد�ضية عند الإ

اأن تبق������ى دائم������اً يف مظهره������ا النفع������ايل 

الداخل������ي، ب������ل يتوجب عليه������ا اأن تعلن عن 

نف�ض������ها وتبحث عن لغة تعرب فيها عن ذاتها 

يف اإطار الثقافة احلا�ضنة لها. ولذلك فاإنها 

تنزع لترتجم نف�ض������ها يف خطاب منظم بروؤية 

كونية يف �ضورة دينية ذات طابع اأ�ضطوري.

وىل  �ض������طورة اإىل وثبة العقل الأ ترمز الأ

وىل لعقلنة  نحو املعرفة ل بل هي اخلطوة الأ

الك������ون وفهمه، وه������ي يف  جتلياته������ا تاأخذ 

�ض������ورة حكاية مقد�ضة يف اإهاب اأدبي يتميز 

. . ومن املعروف اأن كلمة 
)14(

بجماله و�ضحره

أ�ض������طورة تاأخ������ذ طابعاً �ض������لبياً  يف الثقافة  ا

�ض������طورة كلمة تطرح نف�ض������ها  ال�ض������ائدة، فالأ

يف اللغ������ة اجلارية بو�ض������فها نقي�ض������اً لكلمة 

احلقيقة التي تاأخ������ذ طابعاً عقالنياً علمياً. 

�ض������طوري وفقاً للثقافة ال�ضائدة يناق�ص  فالأ

احلقيق������ة ويتناق�������ص مع الواق������ع والوقائع، 

وبالتايل فالتعبري ال�ض������ائع دائم������اً بالقول اإن 

أو  أنه غ������ري واقعي ا أ�ض������طوري« يعني ا »ه������ذا ا

أبعادها  علم������ي وباأنه مفارق للحقيق������ة بكل ا

ومعانيه������ا. ومع ذلك فاإن هذا التعار�ص بني 

�ض������طورة واحلقيقة( يناأى  املفهومني )بني الأ

�ضطورة  عن احلقيقة وهو فاقد الدللة. فالأ

ل تتعار�ص مع العلم ول تناق�ض������ه بالطريقة 

الت������ي تطرح فيها، كم������ا اأن التفكري الرمزي 

ل يتعار�ص مع التفكري املنطقي ول يناق�ضه 

�ض������طورة ل تتبنى  �ض������ل واجلوهر. فالأ يف الأ

مزاعم علمي������ة ول ترعى حقائ������ق منطقية 

وهذا بذاته ي�ض������عها خ������ارج دائرة التناق�ص 
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مر  والتعار�������ص، بل حت������اول يف حقيق������ة الأ

وبلغة رمزية اأن ت�ض������ف لنا جتربة النا�ص يف 

اكت�ض������اف املقد�������ص ومعاي�ض������ته، واأن حتدث 

ع������ن الطريقة التي يتفاع������ل فيها النا�ص مع 

معطي������ات املقد�������ص وفهمه وتقدمي������ه، اإنها 

حتاول اأن تخربنا كيف ي�ضفي النا�ص املعاين 

والدللت على املقد�ص، وكيف ي�ض������كل هذا 

املقد�ص بذاته العمق الروحي واملعنوي حلياة 

النا�������ص وحركته������م، وكيف ميك������ن دفع هذه 

ن�ضانية اإىل اآفاق  ال�ضورة املقد�ضة للتجربة الإ

كونية تتجاوز خ�ضائ�ض������ها العقلية والفكرية 

.
)15(

يف اآن واحد

ن�ض������انية منذ عهود قدمية  لقد داأبت الإ

أ�ض������اطريها وهي ما زالت  على اإبداع اأجمل ا

�ض������اطري و�ضتبدعها عرب الزمان  تبدع هذه الأ

بداع فاإن  . ويف �ض������ريوة ه������ذا الإ
)16(

واملكان

�ضاطري يختلف باختالف البلدان  م�ضامني الأ

والعم������ران، وم������ع اأهمي������ة ه������ذا التباين يف 

�ض������اطري  الوظائف والدللت فاإن وظائف الأ

بقيت واحدة متجان�ضة يف جوهرها: اإ�ضفاء 

املعن������ى والدللة عل������ى الوجود ث������م اإحياوؤه 

.
)17(

وتف�ضري ن�ضاأته واإدراك غايته

�ضطورة غالباً ما تاأخذ �ضورة حكاية  والأ

جميل������ة خارق������ة مفعمة بال�ض������حر واجلمال 

والقدا�ضة، وبالتايل فاإن هذه احلكاية تتحدث 

عن اخل������وارق والق������وى ما ف������وق الطبيعية 

بطال  لهة، الأ �ض������طورة )الآ الفاعلة يف بناء الأ

�ض������طوريون، الظواه������ر املقد�ض������ة، القوى  الأ

الطبيعة(، فرت�ضم اأحداثها وتغور يف اأخبارها 

فت�ضف اأعمالها اخلارقة واأفعالها الفائقة يف 

أدبية تتميز بالت�ضويق والروعة  �ضورة حبكة ا

�ضطورية  واجلمال. ويف �ضياق هذه احلبكة الأ

�ضطورة وجتّد  املتعالية بفنها وجاللها تعمل الأ

يف الك�ضف عن عوامل كونية خفية بعيدة املنال 

آثارها ومن ثم  فتعّرف باأخبارها وحتدث عن ا

حداث  تخرب عن تاأثريها يف �ض������نع الكون والأ

حوال  ودوره������ا يف رعاية النا�������ص، ويف كل الأ

فاإنها تكر�ص نف�ضها يف تقدمي حقائق مل تكن 

معروفة ومعارف مل تكن معلومة فرت�ض������م عرب 

هذه اجلدة �ض������ورة للكمال، وكمال يف �ضورة 

احلقيقة، اأي هذه احلقيقة التي تنه�ص اإىل 

م�ض������توى املثال. وهي يف كل ذلك ت�ضعى اإىل 

الك�ضف عن اأ�ض������ول احلياة وماآلها0 فتقدم 

اإجاب������ات خيالية عن امل�ض������ائل الكربى التي 

ن�ض������انية، كم�ضاألة اخللق  ن�ضان والإ ت�ض������غل الإ

والعدم واحلياة و�ض������ريورة الوجود فالعالقة 

ن�ضان واهلل. بني الإ

�ض������اطري وفقا  يب������ني التحليل البنيوي لالأ

ادمييزيل )G.Dumezil( وليفي �ض������رتو�ص 

�ض������اطري نتاج  )C. Levi. Strauss( اأن الأ
منظم خليال جمعي، وهي تعبري عن ل �ضعور 

جمعي م�ض������بع بالدللة فائ�ص باملعنى يرمز 
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اإىل عنا�رص احلياة املادية والنف�ضية اخلا�ضة 

�ض������طورة  مبجتم������ع اإن�ض������اين. هذا وتوؤدي الأ

وفقاً ملالينوف�ض������كي Malinowski وظيفة 

اجتماعي������ة اإذ تعرب ع������ن العقائد وترفع من 

�ض������اأنها وحتافظ عل������ى املب������ادئ الأخالقية 

ث������م تعززها. وهي ت�ض������من فعالية املرا�ض������م 

الطقو�ضية وتزود النا�ص باملبادئ العملية يف 

�ضطورة  جمرى حياتهم. باخت�ض������ار تعمل الأ

عل������ى تعزي������ز التالحم يف اإط������ار جماعة ما 

وذل������ك م������ن خ������الل التاأكيد عل������ى العنا�رص 

�ضا�ض������ية للهوية. وم������ن ثم فاإن  الثقافي������ة الأ

�ض������اطري يتيح  الدع������م ال������ذي تقدمه هذه الأ

للجماعة اأن توؤكد متا�ضك هويتها واأن تدفع 

اأع�ض������اءها للم�ضاهمة يف امل�ض������اركة يف بناء 

الذهنية الال�ضعورية.

�ضطورة حكاية  واأخرياً ميكن القول اأن الأ

مقد�ض������ة، تتميز بدفئها وتزخ������ر مبعانيها، 

أل������ق مب�ض������حة جمالية اأخ������اذة، اإنها روح  وتتا

ناب�ض������ة باحلي������اة بالن�ض������بة له������وؤلء الذين 

يوؤمن������ون بها. وهي يف ذاته������ا اأبعد ما تكون 

عن احلقائق الباردة التي تاأخذ �ضورة علمية 

أنها تاأخذ يف �ض������ورة  �ض������ارمة. وهذا يعني ا

متعالي������ة يف نفو�ص املوؤمنني بها وبالتايل فاإن 

أو اإهمال اأو نقد لهذه  أو تبخي�ص ا اأي رف�������ص ا

�ضاطري �ض������يولد بال�رصورة عدوانية هائلة  الأ

خذي������ن باأهدابها والقائمني على  من قبل الآ

معانيها.

�ضطورة هي مالحم تفي�ص باملقد�ص  والأ

وتغتني مبعانيه. اإنها مدونة املقد�ص ومنهجه 

وطريقت������ه يف التجلي واحل�ض������ور. فاملقد�ص 

�ضاطري ورموزها ومعانيها ودللتها  يحاط بالأ

ول ميكن للمقد�ص اأن ي�ض������بح مقد�ض������اً ما مل 

�ضاطري وما مل يتحول نف�ضه اإىل  حتاك حوله الأ

أ�ضطورة مبجلة باملعاين مقد�ضة بالدللت. ا

�ض������طورة  الأ �ض������ورة  عل������ى  وتاأ�ضي�ض������اً 

برموزه������ا ومعانيها، ف������اإن املقد�ص ل يرتقي 

اإىل م�ضتوى القدا�ض������ة من غري �ضحنة رمزية 

أ�ض������طورية. وه������ذا يعني  تتع������ني يف �ض������ورة ا

اأن ت�ض������كيل املقد�������ص وتعيين������ه يحت������اج اإىل 

�ضاطري،  أ�ضا�ض������يني هما الرموز والأ عن�رصين ا

وبالتخاطب بني العن�رصين يولد املقد�ص يف 

�ض������طورة. فعلى  هيئة حبك������ة بني الرمز والأ

�ضبيل املثال عندما يريد حاكم اأن يرفع نف�ضه 

اإىل م�ض������توى القد�ضية ين�ضج حوله احلكايات 

املفعمة ب�ضحر الرموز وقوة الدللت وهيبة 

املع������اين م������ن اأج������ل اأن ينه�ص اإىل م�ض������توى 

القدا�ض������ة. وهكذا يجري احلال يف خمتلف 

�ض������نوف التقدي�ص وفنون النهو�ص بالدنيوي 

اإىل م�ض������توى الرفعة وال�ضمو القد�ضي. وهذا 

يف النهاية يعن������ي اأن املقد�ص يطري بجناحني 

�ضاطري، ويتكون بحبكة رائعة  من الرموز والأ
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من كليهما، وبالتايل كلما كانت الرموز اأجمل 

وكانت الرواية القد�ضية اأعظم كلما ا�ضتطاع 

فق واأن يرت�ض������م يف  املقد�������ص اأن يحلق يف الأ

عقول النا�ص قوة مف�رصة للكون واحلياة.

عايل بقوة الرموز  فاملقد�������ص يحلق يف الأ

�ض������اطري وه������و يف حتليق������ه هذا  و�ض������حر الأ

يكت�ض������ف الكون وي�ض������ت�رصف اأ�رصاره وميتلك 

معانيه فينت�ض������ب اإىل عامل بعيد جمهول خارق 

بعيد ولكنه يتميز بالقوة ويفي�ص بالنور الذي 

ي�ضيء عامل النا�ص الذين اأبدعوا املقد�ص عرب 

�ضطورة. الكلمة والأ

طقو�سية املقد�س:

أ�ض������اطري  يتجل������ى املقد�������ص يف �ض������ورة ا

وحكايات مقد�ضة م�ض������بعة بالرموز الفائقة، 

وهو بق������وة الرموز و�ض������حر الكلمات وجمال 

احلكايات يحلق يف عوامل عليا متعالية بعيدة، 

اإنها يف عوامل اخلوارق والهيبة واجلمل. وهي 

وفقاً لهذه ال�ض������ورة بعيدة عن جمال التناول 

أ�ضبه بعامل اأفالطون املثايل اإنها  والتداول اإنها ا

أ�ض������به باملثل الذي يتح������دث عنها اأفالطون  ا

بو�ضفها غائية كلية ع�ضية مت�ضامية �ضفافة 

بعيدة املنال.

ن املقد�ص بعيد املنال ق�ضي يف عوامل  ولأ

ن�ض������ان ي�ض������تلهم �ضحره وقوته  بعيدة، فاإن الإ

و�ضفاءه، في�ض������عى يف طلبه ويجّد �ضعياً اإليه 

و�ض������وقاً اإىل التوا�ض������ل مع �ض������حره وجماله 

ن�ض������ان ل ي�ضتطيع اأن يرتقي  ن الإ وقوته. ولأ

اإىل الع������وامل البعيدة للمقد�������ص املتعايل، فاإنه 

يبدع فنوناً ويفتح عيوناً ويخرتع الو�ض������ائط 

�ض������اليب ال�ض������حرية الت������ي متكن������ه م������ن  والأ

ا�ضتح�ضار املتعايل يف �ض������موه املقد�ص الذي 

ينتمي اإىل عامل اآخر يت�ضف ب�ضموه وجماله. 

أبدع  ومن اأجل هذا ال�ضتح�ض������ار للمقد�ص ا

ن�ض������ان الطقو�ص من ن������وع يف حماولة منه  الإ

حياء املقد�������ص وا�ضتح�ض������اره. فالطقو�ص  لإ

اإبداع اإن�ض������اين فريد يت�ضمن خلطة اإن�ضانية 

ذكية من ال�ض������حر واحلركة والكلمة والرمز 

�ضارة يف حماولة جلذب املقد�ص واإحيائه  والإ

والهتداء  بنوره  وال�ضت�ض������اءة  وا�ضتح�ضاره 

بقدرت������ه. ومن هن������ا تاأتي الطقو�������ص لتلعب 

دوراً يف التوا�ض������ل بني العامل الدنيوي والعامل 

القد�ضي.

اأن  اإن�ض������انية ميكنها  والطقو�ص و�ض������يلة 

تك�ض������ف عن م�ض������امني التجربة املقد�ض������ة، 

�ضطورة متثل يف داخل الطقو�ص  وهكذا فاإن الأ

حلناً ل ينقطع عن اإب������داع اجلمال يف اأنقى 

�ضوره واأبدع جتلياته. وميكن تعريف الطق�ص 

باأنه جمموعة منطية من ال�ضلوك ال�ضتثنائي 

الذي يجري وفقاً لنظام من الفعاليات التي 

قوال  تتمثل يف احل������ركات والرق�ض������ات والأ

�ض������ارات والت�ض������حيات تاأتي ا�ض������تجابة  والإ

أو الدينية، وتهدف اإىل  �ض������طورية ا للتجربة الأ

.
)18(

عقد �ضله مع العوامل القد�ضية



8�

املقد�س: رموز وطقو�س واأ�صاطري

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

م������ا الطق�������ص؟ الطق�������ص هو ممار�ض������ة 

ي������ام العادية،  خمتلف������ة عما نقوم ب������ه يف الأ

�ض������طورة، ومع ذلك فاإن الطقو�ص ل  اإنه كالأ

تاأخذ يف الوع������ي احلداثي املعا�رص اأكرث من 

�ض������ورة ممار�ض������ة روتينية مفرغة من املعنى 

�ضاطري  وامل�ضمون. فالطقو�ص هي تفعيل لالأ

وا�ضتح�ض������ار ملعانيه������ا، بل هي ا�ضتح�ض������ار 

�ض������طورة، اإنها نقلة  ن�ض������ان يف حمراب الأ لالإ

عم������اق الداخلي������ة للمعاين  ن�ض������ان اإىل الأ بالإ

العليا، بل هي توا�ض������ل حر اأ�ضيل مع القوى 

الكونية العلية، اإنها الطاقة املعنوية التي تدفع 

وىل للوجود واحلياة والعدم  اإىل الينابي������ع الأ

واملوت وال�ضالم. فالقرابني املقد�ضة، واحلج 

�رصحة املقد�ضة، ورق�ضات املوت عند  اإىل الأ

الهنود احلمر، واحتفالت اخل�ض������وبة عند 

القبائل البدائية ت�ضكل اأمناطاً من الطقو�ص 

�ضطورية، التي  احليوية املت�ض������بعة باملعاين الأ

توقظ يف ممار�ض������يها في�ض������اً من الدللت 

واملع������اين خمرتقة حجب الواق������ع يف مغامرة 

الك�ضف عن املعاين الغام�ضة للوجود. ومثل 

ه������ذه الطقو�������ص تتنوع مب������دى قدرتها على 

�ضاطري وقدرتها  التخا�ضب القد�ض������ي مع الأ

على متثل الرموز التي ت�ضفي على الكون ما 

ي�ضتحقه من دللت ومعاين.

�ض������اطري  اإن التخا�ض������ب بني الرموز والأ

ن�ضان يف جتربة الت�ضال  والطقو�ص ي�ضع الإ

�ضمل ومع  عمق والأ ن�ضانية الأ مع احلقائق الإ

القيم املطلقة للوجود. ويف عمق هذا التوليد 

ن�ضان يف جتربته  �ضطوري للحقائق فاإن الإ الأ

الطقو�ض������ية هذه ينهل من مع������ني الطقو�ص 

رادة والت�ضميم يف مواجهة احلياة  القوة والإ

وجتاوز تخوم احلياة اليومية املثقلة بالهموم 

ن�ضان اأكرث قدرة على  عباء. اإنها جتعل الإ والأ

مواجه������ة احلقد والكراهي������ة والقلق والغرية 

فتعطي احلياة م�ضاحة اأرحب للعطاء والفعل 

ن�ضاين. وحتقيق التوازن الإ

دراك الدورة الرمزية يف  ويف حماول������ة لإ

أ�ضمل واأعم  �ضاطري فاإن درا�ضة ا الطقو�ص والأ

ميكنها اأن تك�ض������ف عن ال�ضريورة الوظيفية 

لهذه الطقو�ص واأن تقدمها يف �ض������ورة مناذج 

 .
)19(

واملع������اين للوظائف  حيوي������ة  تاريخي������ة 

ن�ض������انية  وميكن هنا التفكري يف الطقو�ص الإ

 .
)20(

ن�ضانية عياد الإ الكربى التي تتمثل يف الأ

لعاب املقد�ض������ة ويف  كما ميكن التفكري يف الأ

. حيث يت�ضح 
)21(

�رصار والت�ضحية طقو�ص الإ

دائم������اً لهوؤلء الذين ي�ض������اركون يف الطقو�ص 

الك������ربى باأنهم غالب������اً ما ينفلت������ون من ا�رص 

احلي������اة اليومية وك�رص جمود احلياة اليومية 

للولوج يف جتربة املقد�ص بفعاليته الرمزية. 

وهذا التمر�ص يف جتربة املقد�ص قد يتحقق 

واب������د كما ميكن  �رصحة والأ يف املعاب������د والأ

يقون������ات ويف الرايات ويف  أن نخت������ربه يف الأ ا
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املقامات وال�ض������ور والحتف������الت يف اأجواء 

زياء اخلفية ويف الطقو�ص  املو�ض������يقى ويف الأ

.
)22(

التي تاأخذ طابعاً دينياً ب�ضورة عامة

دينونة املقد�س:

ميث������ل الدين جترب������ة اإن�ض������انية طافحة 

بطابعها املقد�ص، وبعبارة واحدة اإنها جتربة 

ن�ضانية.  للمقد�ص بامتياز يف معامل احلياة الإ

ن�ضانية  وهكذا يعلمنا تاريخ احل�ض������ارات الإ

اأن الدي������ن لعب وما زال يلع������ب دوراً حيوًيا 

أو  يف توجيه العالقة ب������ني الديني والدنيوي ا

بني الدنيوي واملقد�ص. فال�ضعائر والطقو�ص 

الدينية لعبت تاريخياً دوراً حيوياً يف حتقيق 

التوازن اخلالق بني الدنيوي واملقد�ص. وتلك 

�ضا�ض������ية لرج������ال الدين عرب  كانت املهمة الأ

الطقو�ص واملمار�ض������ات الدينية عرب الع�ضور 

زمنة القدمية. وهذا ين�ضحب على رجال  والأ

الدي������ن يف اأغل������ب ت�ض������مياتهم الكهنوتية اأي 

هوؤلء الذين مار�ضوا دورهم الديني يف اإدارة 

املقد�ص وتوجي������ه العالقة بني الدين والدنيا 

يف ظل العالقة بني الدنيوي واملقد�ص. وهذه 

أي�ض������اً على الدين يف اإطار  دارة تن�ضحب ا الإ

�ض������موليته وتنظيمات������ه الأخالقية التي تدور 

حول و�ض������عيات املقد�ص وديالكتيك العالقة 

ر�ص وال�ضماء. ن�ضان والأ ما بني الإ

�ض������ارة يف هذا ال�ض������ياق اأن  ول بد من الإ

الرج������ال الذين تول������وا ال�ض������اأن املقد�ص هم 

ك������رث انتهاكاً له ومالم�ض������ة ملعانيه.  غالباً الأ

ولي�������ص من الغراب������ة يف �ض������يء اأن نقول باأن 

هوؤلء الرجال وجدوا الطريقة التي و�ضعوا 

أنف�ضهم يف دائرة املقد�ص فانت�ضبوا اإليه  فيها ا

وات�ض������حوا باأ�رصاره فلَب�ضوه وتلّب�ضوه ومتاهوا 

أو امتداد  أ�ض������بحوا هم املقد�ص عين������ه، ا به وا

حوال. ووفقاً لقانونية املقد�ص  أدنى الأ له يف ا

ذاته، ارتبط������ت هذه ال�ضخ�ض������يات الدينية 

بثنائيات املقد�ص، فاأ�ض������بحت مثار اإعجاب 

وخوف، م�ض������در اجن������ذاب ونف������ور، مكمن 

مان، م�ض������در تهديد وثقة يف اآن  الرعب والأ

مر  حوال ومهم������ا يكن الأ واح������د. ويف كل الأ

فاإن رجال الدين حرا�ص املقد�ص يوجدون يف 

حّل من اإكراهات احلياة الدنيوية الأخالقية 

أ�ض������واأ حالتهم ي�ض������كلون  وغريه������ا وهم يف ا

الو�ض������يط امل�ض������تمر ب������ني عاملني ب������ني العامل 

ر�ص  الدنيوي والعامل القد�ضي بني ال�ضماء والأ

ن�ضان. بني اهلل والإ

�ض������ارة كما يرى روجيه  وهنا ل بد من الإ

كيلوا Roger caillois فاإن اللحاق باملقد�ص 
والو�ضول اإليه ل يكون اإل بانتهاك املحرمات 

الت������ي تنت�ض������ب عل������ى تخوم  واملمنوع������ات 

. واإذا كان املحرم نف�ضه هو الذي 
)23(

املقد�ص

يف�ض������ل بني املقد�ص والدني������وي فاإن احرتام 

املح������رم هو ال������ذي يجعل احلي������اة الدنيوية 

ممكنة، حيث يلعب هذا التحرمي دوراً حيوياً 
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يف الف�ض������ل بني العاملني ويف اإ�ضفاء الطابع 

الدنيوي على الديني ذاته كما هو احلال يف 

و�ضعية املقد�ص.

فالدي������ن يف و�ض������عية اإدارت������ه للمقد�ص 

وللعالق������ة ب������ني الدني������وي واملقد�ص ي�ض������كل 

موؤ�ض�ض������ة تنظم العالقة ب������ني املجالني)24(. 

وه������ذا ل يعن������ي اإق�ض������اء لبع�������ص الوكالت 

�ضا�ض������ية املعنية باملقد�ص مث������ل الطقو�ص  الأ

ن�ضانية  والتجارب وال�ض������عائر واملمار�ضات الإ

الت������ي ترتب������ط بتجربة الدني������وي واملقد�ص. 

دارة اليومية للممنوعات مبا تت�ض������منه  ف������الإ

من ح�ضور للت�رصيعات والعقوبات والطقو�ص 

املتعلق������ة باملقد�ص ترمز اإىل نوع من الفعالية 

ن�ض������انية املوجهة اإىل امل�ض������امني القد�ضية  الإ

للحياة الجتماعية.

ومما ل �ضك فيه اأن هناك ما ي�ضمى مقد�ص 

النته������اك وهي عبارة عن طقو�ص و�ض������عائر 

تعطي للجميع يف فرتة حمددة اإمكانية انتهاك 

عياد على  املقد�ص واملمنوع واملحرم. فغي الأ

�ض������بيل املثال تنقطع رواب������ط احلياة اليومية 

عياد(  املاألوفة ويف بع�ضها )اأي بع�ص هذه الأ

جن������د اأمناط������اً من ال�ض������لوك املعكو�ض������ة يف 

نفاق  احلالت العادية: يف العيد ي�ض������مح بالإ

مقابل الدخار يف احلي������اة اليومية العادية، 

ي�ضمح للنا�ص بنوع من ال�ضلوك املفتوح احلر 

بدلً من القيود التي تفر�ص نف�ضها يف احلياة 

ن�ض������ان بالهزل يف مكان  اليومية، ي�ض������مح لالإ

اجلدي������ة، وقد تُعا�ص طقو�ص العيد ب�ض������ورة 

فيها خماط������رة وجمازفة على خالف ما نراه 

يف احلي������اة العادية، والعي������د يف هذه احلالة 

يتميز عن الحتفالت الر�ض������مية التي ياأخذ 

همية في�ض������توجب كل  فيها املقد�ص قطب الأ

.
)25(

التفا�ضيل التي ت�ضمو به وتنه�ص

تدجني املقد�س:

ت�ضكل م�ض������األة انتزاع املقد�ص واحدة من 

اأهم الق�ض������ايا املعا�رصة للحداثة والتنوير يف 

العامل الغربي. لقد عمل������ت احلداثة الغربية 

ع������رب م�ض������ارها الطويل على اجتي������اح تخوم 

املقد�ص واإزاحته، واأكدت على اأهمية الف�ضل 

دانة املقد�ص  بني الدنيوي والديني متهيداً لإ

وانتزاع������ه، وقد جنحت احل�ض������ارة الغربية 

املعا�������رصة يف اكت�ض������اح املقد�������ص وانتهاكه، 

ن�ض������ان الغربي املعا�رص اأن يعي�ص  أتاحت لالإ وا

أثق������ال املقد�ص  يف عامل دني������وي متحرر من ا

و�ض������وابط املن������ع والتحرمي ال������ذي جنده يف 

أو الكال�ض������يكية  املجتمعات القدمية املوؤمنة ا

حيث يحتل املقد�ص مكاناً مركزياً يف احلياة 

والوجود.

ومما ل�ض������ك فيه اأن املقد�ص على الرغم 

م������ن النتهاك احلداث������ي ملوؤ�ض�ض������اته وقيمه 

مازال حا�رصاً يف الثقاف������ة الغربية وما زال 

أ�ض������كالً متعددة يف كثري من معطيات  ياأخذ ا
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الوجود احل�ض������اري يف املجتمعات الغربية. 

ومهم������ا يكن اأمر هذا املقد�ص فاإنه الدللت 

أ�ض������بحت خمتلفة عن هذه  التي يتجلى فيها ا

التي ما زالت حا�رصة يف املجتمعات البدائية 

أو املجتمعات الكال�ضيكية. ا

وهنا مييز عامل الجتماع املعروف روجيه 

با�ض������تيد Roger bastide ب������ني املقد�������ص 

املدجن واملقد�ص الربي، وهو يف هذا ال�ضياق 

يعلن باأن املجتمع������ات الغربية عرفت جتربة 

مر يتعلق هنا بنوع من  املقد�ص ومار�ضته، والأ

املقد�ص الربي وهو نوع من املقد�ص اخلال�ص 

الذي فر�ص نف�ضه بب�ضاطة وعفوية اأي بعيداً 

أية طقو�ص و�ض������عائر وممار�ضات قائمة  عن ا

على الق�رص الجتماعي. وبالتايل فاإنه ل جند 

يف الثقافة الغربية ما ي�ضمى انتهاكاً للمقد�ص 

لغاء مثل: منع  بل حالة من املنع والرف�ص والإ

املخدرات واجلن�ص وال�رصعة والعنف..اإلخ.

فاملقد�������ص يف املجتمعات التقليدية، على 

خالف املجتمعات الغربية -كما و�ضفناه يف 

عياد ويف الطقو�ص املرتبطة باجلن�ص على  الأ

�ضبيل املثال ل احل�رص - هو نوع من املقد�ص 

املدجن حيث اأُخ�ضع لعملية ترميز طقو�ضية 

ميار�ضها املعنيون باملقد�ص ومبعطياته، ومع 

ذلك فاإن ممار�ض������ة املقد�ص والو�ض������ول اإليه 

وانتهاك������ه اأمر ممكن يف �ض������ياق وقتي عابر 

ولكنه حمدد ومنظم ووفقاً لغايات مر�ضومة 

واأهداف وا�ضحة معلومة. وهذا النتهاك يتم 

يف احتفالت وطقو�ص ر�ضمية غالباً ما تكون 

أيروتيكي������ة جن�ض������ية اأو رغبوية اإباحية حيث  ا

ياأخذ املمن������وع حقه يف احل�ض������ور والتحلي 

وهذه املمار�ض������ات النتهاكي������ة تاأخذ طابعاً 

منظم������اً ومدجناً وهدف������ه يف النهاية اإحياء 

اجلمود واإعطاء احلياة الدنيوية جرعة تناأى 

بها عن ال�ضعف وال�ضقوط.

 Jean- ويتف������ق جان ج������اك فينبريج������ر

Jacques Wunenburger يف حتليل������ه 
عياد يف الغرب مع حتليل با�ضتيد  لظاهرة الأ

لظاه������رة املقد�������ص ب�ض������ورة عام������ة. ويبني 

فينبريج������ر يف ه������ذا ال�ض������ياق اأن الوظائف 

عياد  والدللت واملع������اين التي جندها يف الأ

الغربية تختلف عنها يف املجتمعات التقليدية؛ 

عياد والحتفالت يف الغرب تاأخذ طابع  فالأ

الله������و وتتمثل وظيفة الرتوي������ح على خالف 

عي������اد يف املجتمعات  الطاب������ع الرم������زي لالأ

أو املجتمعات الدينية. فالغربيون  ا التقليدية 

يري������دون حتويل احلي������اة اإىل �ض������ريورة من 

اللهو والرتويح. وبعبارة اأخرى يعي�ص الغرب 

حال������ة قطيعة دائمة مع املقد�ص حيث يعطى 

الدني������وي اأهمية وخ�ضو�ض������ية على ف�ض������اء 

املقد�ص ودللته. ووفقا لهذا الت�ض������ور فاإن 

الديالكتي������ك القائم بني املقد�������ص والدنيوي 

ل ميك������ن اأن يحدث اإذا كان الف�ض������اء العام 
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أو  ن�ض������اين يقع يف دائ������رة املقد�ص ا للوجود الإ

أنه ومن  كلي������اً يف دائرة الدنيوي. وهذا يعني ا

اأجل بناء اجلدل بني املقد�ص والدنيوي يجب 

اأن ن������درك احلدود الفا�ض������لة بني الطرفني 

وهي يف احلالة الغربية منعدمة تقريباً حيث 

ل حدود للدنيوي ول ح�ضور للمقد�ص وفقاً 

للدللة التي يحملها املقد�ص بو�ضفه حمرماً 

مر  وتاب������و ممنوعاً وممتنع������اً. ومهما يكن الأ

وعل������ى الرغم م������ن تعدد موؤ�رصات انح�ض������ار 

املقد�������ص يف الغرب ويف غريه ف������اإن التجربة 

ن�ض������انية اخلا�ض������ة باملقد�������ص ل ميكن اأن  الإ

ن�ضاين فاملقد�ص قائم  ت�ض������قط من الوعي الإ

ن�ض������اين  وحا�������رص يف الال�ض������عور والوعي الإ

على الرغم من النح�ضار الهائل يف م�ضتوى 

ح�ض������وره وعلى الرغم من التحولت الهائلة 

يف وظائفه وطبيعته.

خامتة نقدية: عقلنة املقد�س.

لي�ص ممكناً اإنكار الدور التاريخي للمقد�ص 

ن املقد�ص قد لعب يف  أ�ض������اطريه، لأ برموزه وا

م������ر دوراً تاريخياً يف تطور العقل  حقيقة الأ

والتفكري واحل�ض������ارة، لقد �ض������كلت الهيمنة 

التاريخي������ة للمقد�������ص يف بع�������ص مفا�ض������ل 

احل�ض������ارة ومراحلها �رصورة تاريخية حيوية 

ن�ضان. ولكن هذا املقد�ص  لتقدم احل�ضارة والإ

احل�ض������اري نف�ض������ه الذي �ض������كل ناب�ضاً من 

نواب�ص النطالق احل�ضاري قد يتحول -اإن 

مل يكن قد حت������ول- اإىل كابح من كوابح هذا 

النط������الق حني يطغى يف زمن مفارق لزمنه 

وع�رص مباين لع�رصه.

ن�ض������انية  لقد اأدى تقدم العلم واملعرفة الإ

اإىل انح�ضار كبري للمقد�ص باأ�ضاطريه ورموزه 

وم������ع تق������دم العلوم  ومعاني������ه، وتدريجي������اً 

�ضاطري واملقد�ضات تفقد  ن�ض������انية بداأت الأ الإ

دورها التاريخي يف تف�ض������ري الكون واحلياة. 

ن�ضانية مبركبة  واإذا جاز ت�ضبيه احل�ضارة الإ

تنطلق يف الف�ض������اء، يجوز مع ذلك ت�ض������بيه 

ول يف املركبة  املقد�ص بال�ضاروخ املرحلي الأ

الذي يدفع املركبة اإىل ف�ض������اء حمتوم وعلو 

معل������وم، ومن ث������م ينتهي دوره في�ض������قط يف 

الف�ضاء وينف�ضل عن ال�ض������فينة التي دفعها 

واندفع معها ليرتك دوره اإىل قوة دفع اأخرى 

وحم������رك اآخر يدف������ع ال�ض������فينة اإىل مدارها 

املحتوم.

نعم لقد �ضقط الدور التاريخي للمقد�ص 

ن�ضاين  أ الدور التاريخي للعلم الو�ضعي الإ وبدا

يف تف�ض������ري الكون منذ القرن التا�ض������ع ع�رص 

أبعد  وما زال هذا العل������م يتحرك نحو اآفاق ا

واأرحب. وهذا ل يعني اأن املقد�ص قد اختفى 

يف املجتمعات التكنولوجية، فالدين واملقّد�ص 

ي�ضتمران يف الوجود وهما �رصوريان من اأجل 

ن�ضاين ذاته. الوجود الإ

واملفارقة الكبرية التي نعي�ضها اليوم هي 
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مفارقة ح�ض������ور املقد�ص وانح�ض������اره ما بني 

�رصق وغرب، ما بني هيمنته يف ال�رصق وغيبته 

يف الغرب، ما بني احل�ض������ور الطاغي له يف 

�ض������المية وما بني انتهاكه  الثقافة العربية الإ

وانح�ضاره يف احل�ض������ارة الغريبة املعا�رصة. 

ففي الغرب ياأخذ الدنيوي امتداده احليوي 

وهيمنته ال�ض������املة يف املجتمع������ات احلديثة 

وميت������د ليحا�رص املقد�������ص ويبالغ يف تقدمه 

وزحف������ه، وباملقابل ف������اإن املقد�ص ياأخذ مداه 

و�ض������طوته يف املجتمعات البدائية والتقليدية 

ق������ل تطوراً على ح�ض������اب  اأو املجتمع������ات الأ

الدنيوي فيحا�رصه وي�ضل حركته.

وهن������ا نريد القول باأن ح�ض������ور املقد�ص 

العقالين ما زال �رصورياً وحيوياً اإذ يك�ض������ب 

ن�ض������انية معانيها ودللتها وقيمها،  احلياة الإ

ومن هنا ميكن القول اإن الثقافة الغربية تفقد 

ن�ض������اين يف دورة الطغيان الدنيوي  طابعها الإ

مر فاإن  الهائ������ل على املقد�������ص. وكذل������ك الأ

املقد�ص يزحف ويدم������ر كل املعاين الدنيوية 

للوج������ود العقالين يف الثقاف������ة العربية. ول 

يك������ون احل������ل اإل يف التوازن حي������ث يحتاج 

حياء  الغرب اإىل جرع������ة كبرية من املقد�ص لإ

القي������م والرموز واملع������اين ال�ض������ائعة، بينما 

يحتاج ال�رصق العربي وعلى خالف ذلك اإىل 

اإزاح������ة املقد�ص واإيقاف زحفه وا�ضتح�ض������ار 

الدني������وي ال�رصوري يف مواجه������ة متطلبات 

التقدم واحل�ض������ارة. واإذا كان اإعالن احلرب 

عل������ى املقد�ص الزائف والالعقالين ي�ض������كل 

�رصط������اً من �رصوط النطالق احل�ض������اري يف 

�ض������المية، فاإن حتقيق  املجتمعات العربية الإ

الت������وازن اخلالق ما ب������ني املقد�ص العقالين 

آخ������ر من �رصوط  والدني������وي ي�ض������كل �رصطاً ا

التوازن احل�ض������اري يف خمتلف اأرجاء الكون 

ن هذه امل�ضاحلة العقالنية  ن�ضاين وذلك لأ الإ

ت�ضكل يف النهاية �رصورة حيوية من �رصورات 

ن�ضاين نحو �ضيغة خالقة للتوازن  النهو�ص الإ

ن�ضانية. الأخالقي والروحي يف احل�ضارة الإ
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