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المقــدس والـدنيوي، يضـع فـي مقابــل     نيبـ يتضـمن كـل تصـور دينــي للعـالم تمييـزاًًًًًً      
العالم حيث يتفرغ المؤمن بحرية النشغاالته، مزاوال نشاطا بال أثر يذكر على خالصه، 

ة واألمل على شَلِّه، كما لـو كـان علـى حافـة هاويـة، إذ يمكـن       مجاالً تتناوب فيه الخشي
األكيــد أن مثــل هــذا . ألبســط انحــراف فــي أقــل حركــة أن يــؤدي ال محالــة إلــى ضــياعه 

التمييز ال يكفي دوما لتحديد الظاهرة الدينيـة؛ لكنـه علـى األقـل يزودنـا بمحـك يسـمح        
عريــف المقتــرح للــدين، فمــن  والحــق أنــه مهمــا كــان الت . بــالتعرف عليهــا باطمئنــان أكبــر 

ــين المقــدس والــدنيوي، إن لــم يتطــابق معــه بشــكل تــام       . الالفــت شــموله لهــذا التقابــل ب
ويلــة، وعبــر وســاطات ط يتعــين علــى كــل واحــد منــا أن يســلِّم، ضــمن آجــال قــد تكــون  

منطقية أو إثباتات مباشـرة، بـأن المتـدين هـو أوال وقبـل كـل شـيء ذلـك اإلنسـان الـذي           
يمكن أن يتصرف في أحـدهما بـال قلـق أو ارتجـاف،     : د وسطين متكاملينيعتقد بوجو

بحيث أن عمله هذا ال يستثمر إال الجانب السطحي مـن شخصـه، واآلخـر حيـث شـعور      
بالتبعيــــة الحميمــــة يمنــــع، يحتــــوي، ويوجــــه مجمــــوع اندفاعاتــــه، فيجــــد نفســــه محاطــــا   

، ال يتحـددان بدقـة إال مـن    هذان العالَمان ، المقدس والدنيوي . بصعوبات ال حصر لها
 .إنهما يتنافيان و يفترض أحدهما اآلخر. خالل بعضهما البعض
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ومن العبث محاولة اختـزال تعارضـهما ورده إلـى أي شـيء آخـر، فهـو يظهـر حقـا         
إال أنـه لـيس   . بوسعنا وصفه، وتفكيك عناصره، وصياغة نظريته ،كمعطى مباشر للوعي

ميزته الخاصـة، تمامـا مثلمـا يتعـذر عليهـا إبـراز الميـزة         في مقدور اللغة المجردة تحديد
ــة تنــدرج ضــمن      . التــي تتعلــق بإحســاس معــين   علــى هــذا النحــو يظهــر المقــدس كمقول

وال شك أن هذه هي المقولة التي يسـتند إليهـا الموقـف الـديني، وهـي التـي       . الحساسية
 عطـــي تمنحـــه طابعـــه المخصـــوص، وتفـــرض علـــى المـــؤمن شـــعورا خاصـــا بـــاالحترام، ي

إليمانــه مناعــة ضــد روح الفحــص والتمحــيص، يجعلــه فــي منــأى عــن النقــاش، ويضــعه   
ــا وراءه  ــارج العقــــــــل وفيمــــــ ــا كتــــــــب    « . خــــــ ــدين، كمــــــ ــرة األم فــــــــي الــــــ ــا الفكــــــ إنهــــــ

، فاألسـاطير والمعتقـدات تـنهض بتحليـل مضـامينها، وتسـتخدم        (H.Hubert)هـوبرت .هـ
هنـوت، وترسـخها المعابـد و    الطقوس خاصـياتها، وتُشـتق منهـا األخـالق، ويجسـدها الك     

لـن  . »إن الـدين هـو إدارة وتـدبير للمقـدس    . اآلثـار الدينيـة غارسـة جـذورها فـي األرض     
نعثـــر علـــى تحديـــد أكثـــر قـــوة مـــن هـــذا لبيـــان كيـــف تـــنعش تجربـــة المقـــدس مجمـــوع  
ــي تَظهــر كحاصــل لعالقــات اإلنســان بالمقــدس،        ــة المختلفــة، الت ــاة الديني  تجليــات الحي

لهـا، أمـا الطقـوس فهـي بمثابـة الوسـائل التـي         نعرضها وتوفير الضمافاالعتقادات تقوم ب
 .تُؤمنُها عمليا
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أدوات ( ينتمــــي المقــــدس بوصــــفه خاصــــية ثابتــــة أو عــــابرة إلــــى بعــــض األشــــياء   
المعبد، الكنيسة، الديار ( ، و بعض األمكنة)الملك، الكاهن(، وبعض الكائنات )العبادة

مـا مـن   ...). يوم األحـد، عيـد الفحـص، أعيـاد المـيالد، الـخ      ( ، وبعض األزمنة )المقدسة 
شـــيء  إال ويكـــون بوســـعه أن يصـــير مـــأوى لـــه، فيكتســـب فـــي أعـــين الكـــل، أفـــرادا أو   

وبالمثـل لـيس ثمـة مـن شـيء يمكـن أن ال يجـد نفسـه         . مجموعات ، حظوة ال نظيـر لهـا  
إن «.نعمة غريبة تُضاف إليها لمن ذاتها؛ ب إنه خاصية ال تتوفر عليها األشياء.مجرداً منه

(Dakota)»داكوتا«العصفور الذي يطير، كما شرح ذلك أحد هنود 
1
" ميس فليتشـر "لـ   
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(Miss Fletcher)   واإلنســان الـــذي يســير يتوقـــف حيــث يشـــاء   . ، يتوقــف لبنــاء عشـــه .
فـي   فالشـمس مكـان توقفـت فيـه، تمامـا مثلمـا اسـتقرت        :كذلك الشـأن بالنسـبة لأللوهيـة   

لذا فنحن نُصَلِّي لها ألننا نَبلغ الموضع الذي توقف فيه المقـدس  . األشجار والحيوانات
  .»لنحصل منه، على هذا النحو، على الرعاية والمباركة

إن الكــائن أو الموضــوع المقــدس قــد ال يتغيــر البتــة فــي مظهــره، وقــد ال يتحــول         
فنا معـه لتحـول مـوازٍ؛ إذ    انطالقا من هذه اللحظـة، تتعـرض طريقـة تصـر     .بصورة جذرية

فهـــو يولِّـــد فـــي الـــنفس مشـــاعر الرهبـــة  . يغـــدو مـــن المتعـــذر التعامـــل معـــه بكيفيـــة حـــرة  
وعليه يصير االقتراب منه محفوفا بالمخاطر، . »ممنوعا«واإلجالل، ويقدم نفسه بوصفه 

: يصيب كل متهور عقاب آلي ومباشر تماما كما تحـرق النـار اليـد التـي تلمسـها      ثبحي
هــذا الــذي يحمــل معــه المــوت المحتــوم لكــل مــن      «قــدس يكــاد يكــون دومــا هــو    فالم

  .»يقترب منه

كـــذلك يتعـــين علـــى الـــدنيوي ، الـــذي مـــن مصـــلحته الخاصـــة، االحتـــراز مـــن إلفـــة  
ذلــك أن . مهلكــة ال تقــل خطــورة عــن عــدوى المقــدس الناتجــة عــن ســرعته ومفاعيلــه     

باســـتمرار فـــي حالـــة تأهـــب   القـــوة المخبـــوءة فـــي اإلنســـان أو الشـــيء المقـــدس توجـــد   
لالنتشار في الخارج، و االنفالت كسائل من السوائل، واالنطالق في تفريـغ الشـحنات   

ــائي  ــار كهرب ــالزم كــذلك صــيانة المقــدس مــن أي ضــرر صــادر عــن        . كتي ــيس مــن ال أل
إذ يمس هذا الضرر كيانه، ويفقده خصائصه المميزة له، فَيفرغه على التو من .الدنيوي

ــه     الفضــيلة القو ــي كانــت فــي حوزت لــذا يــتم الحــرص بقــوة علــى جعــل       .يــة والعــابرة الت
وحده الكاهن يقتحم . المكان المقدس بمنأى عن أي شيء ينتمي إلى العالم الدنيوي

فــي أســتراليا، ال يعــرف المكــان الــذي توضــع فيــه األشــياء المقدســة         . قُــدس األقــداس 
ت  لهـم درايـة بأسـرار العبـادة،     من قبل الجميع، فغير المتدينين ممن ليس  churingasأو

التــي تعــد هــذه األشــياء أدواتهــا األساســية، يبقــون أبــد الــدهر جــاهلين بالموضــع الــدقيق    
إذ يلفـون أنفسـهم، متـى    . فهم ال يعرفون مكانها إال علـى وجـه التقريـب   . الذي تُخبأ فيه
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. لصـدفة دنوا منها ، مجبرين على القيام بدورة كبيرة تالفيـا إلمكـان اكتشـافها بمحـض ا    
يـؤدي دخـول المــرأة إلـى ورشــة مخصصـة لبنــاء      (Maoris) 2»المــاوري« وعنـد قبائـل   

ــه      ــى إبطــال كــل المزايــا المزمــع إســنادها ل فيتقــرر عــدم إبحــاره؛ ألن  : زورق مقــدس إل
إن مـرور المـرأة مـن مكـان     . حضور كائن دنيوي  يعتبر كافيا إلبعاد البركـة اإللهيـة عنـه   

  . مقدس يقضي على قداسته

راء أن الـــدنيوي، مقارنـــة بالمقـــدس، ال يصـــطبغ إال بالصـــفات الســـلبية، ويبـــدو  المـــ
لكنــه، . قياســا إليــه  معــوزاً ومفتقــراً للوجــود، تمامــا مثلمــا هــو حــال العــدم أمــام الكينونــة     

، عـدم فَعـال يقـوم بتبخـيس وإفسـاد، بـل        (R.Hertz)»هرتـز .رلـــ  بحسـب العبـارة السـعيدة    
مــن المالئــم إذن أن تضــمن حــواجزٌ منيعــةٌ العــزل   . دد إزاءه تــدمير االمــتالء الــذي يتحــ 

لـيس فــي  « .إن كـل احتكــاك بينهمـا سـيكون وبـاال عليهمـا     : التـام للمقـدس عـن الـدنيوي    
االقتراب من بعضهما البعض، واالحتفـاظ  _ يكتب دوركايم _ مقدور هذين النوعين 

همــا ضــروريا لتطــور  ومــن ناحيــة أخــرى، يعــد كال . »فــي نفــس اآلن بطبيعتهمــا الخاصــة 
فاألول هو بمثابة الوسط الذي تنبسط فيه، بينما يجسد الثاني المنبع الغني الذي : الحياة

  .يخْلُقها، يصونها، ويسهر على تجديدها
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فـاالحترام الـذي   . ينتظر المؤمن من المقدس، بالفعل، كل صنوف العون والنجاح
ويعـزو اآلفـات التـي تهـدده، ويكـون      . والثقـة فـي نفـس الوقـت     يكنّه له خميرتـه الرعـب  

ضحيتها، والخيـرات التـي تهفـو نفسـه إليهـا أو التـي يسـتحقها، إلـى بعـض المبـادئ التـي            
وكائنــة مــا كانــت الكيفيــة التــي  . يجتهــد فــي تليينهــا أو إخضــاعها وجعلهــا تحــت طوعــه  

كــان إِلهــاً كونيــا واســع    يتخيــل بهــا هــذا األصــل األســنى للنعمــة أو لالبــتالءات، ســواء        
القدرة، كما هو الشأن بالنسبة للـديانات التوحيديـة، أو آلهـة حاميـة للمـدن، أو أرواحـا       
للموتى، أو قوة منتشرة وغير محددة، تَهـب لكـل موضـوع اإلجـادة فـي أدائـه لوظيفتـه،        
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طـــورا أو وســـواء تَخَيلْنـــاه مت. فتجعـــل الـــزورق ســـريعا، والســـالح فتّاكـــا، والطعـــام مغَـــذِّياً 
بسيطا، فإن الدين يقضي باالعتراف بهذه القـوة التـي يجـب علـى اإلنسـان أخـذها بعـين        

وبالمقابـل، ينظـر   . فما مـن وعـاء تنـبجس فيـه إال وبـدا لـه مقدسـا، مرعبـا وثمينـا         . االعتبار
لـيس  . إلى المفتقر إليها على أنه عديم الضرر ال محالة، لكنه أيضا عاجز وغير جـذاب 

قــار الــدنيوي فيمــا يتــنعم المقــدس بموهبــة تُقْــدره علــى اإلبهــار وشــد    بوســعنا ســوى احت
 ؛ومنبعـا ألعظـم المخـاطر    ،إنه يشكل في ذات الوقت مصـدراً ألكبـر إغـراء   . االنتباه إليه

  .فهو مرعب يفترض الحذر، ومرغوب فيه يستدعي في آن الجسارة واإلقدام

قبـل كـل شـيء، طاقـة خطيـرة،      وعليه، يمثل المقدس، في صورته األصلية، أَوالً و 
ويكمن المشكل الـذي يصـطدم بـه    . عصية على الفهم، صعبة االستعمال، عالية الفعالية

كل من قَرر التوسل بها، في اإلمساك بها وحسن توظيفها لجلـب مصـالحه علـى الوجـه     
ومتــى كــان . األكمــل، مــع االحتيــاط مــن المخــاطر المالزمــة لقــوة يصــعب الــتحكم فيهــا 

  .، وتشغيلها بالغ الخطورةالمنشود عظيما، كان تدخلها ضروريالهدف ا

تــأبى االنقســام وتتســم أنّــى كانــت . إنهــا ال تُــروضُ، وال تقبــل االنحــالل والتجــزيء
فألوهيـة المسـيح تحضـر بصـورة شـاملة فـي ثنايـا كـل جـزء دقيـق مـن            .  بالتمام والكمـال 

ين سـلطة، ال تقـل عـن تلـك     القربان المقدس، كما تملك أصغر قطعة من رفات القديس
ــليم   ــا رفـــات سـ علـــى غيـــر المتـــدين تحاشـــي إبـــداء الرغبـــة فـــي   . التـــي كـــان يتـــوفر عليهـ

االستحواذ على هذه القوة بال حذر، فالكافر متى لمست يده بيت القربـان تصـير يابسـة    
وتؤول إلى االنهيار؛ إذ ليس في إمكان جسم غير مهيأ تَحملُ عملية نقل طاقـة كهـذه،   

تورم الجسم النجس، وتتصلب مفاصله ، تنثني وتنكسر، ويتفسخ لحمـه، ويمـوت   لذا ي
  .على الفور جراء ذبوله أو اضطراباته

مــن هنـــا يــتم الحـــرص علــى عـــدم المــس بشـــخص القائــد، حينمـــا يجــري اعتبـــاره       
وســنرى كيــف يــتم الــتخلص مــن المالبــس التــي ارتــداها، واألوانــي التــي أكــل   . مقدســا

ال أحـد يجـرؤ، باسـتثناء أبنائـه الـذين يشـاركونه       . ، بإحراقهـا أو دفنهـا  فيهـا، وبقايـا طعامـه   
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» الكنــاك«القداســة، علــى جمــع القنبــرة أو العمامــة التــي ســقطت مــن رأس قائــد قبيلــة          
3

(Canaque)فالجميع يخشون المرض أو الموت ،.  

pbÇìäà½aë@ŠöbÈ’Ûa@ÑöbÃëZ@@

وري علــى الــدنيوي إن ســريان عــدوى المقــدس يقــوده، مــن جهــة، إلــى التــدفق الفــ
والمجازفــة بتقويضــه، واالنتهــاء إلــى الضــياع بــال فائــدة تُرجــى؛ ومــن جهــة ثانيــة، يجــد       

ـــ الــدنيوي ـــالــذي هــو فــي حاجــة دائمــة للمقــدس ـ   ــ نفســه مــدفوعا إلــى االســتيالء عليــه    ــ
مـــن هنـــا فـــإن . بشـــراهة، فَيهـــدد علـــى هـــذا النحـــو بإتالفـــه أو القضـــاء المبـــرم علـــى ذاتـــه  

. وهــذه علــى وجــه التحديــد هــي وظيفــة الشــعائر       ،ا يجــب أن تُضــبط بصــرامة  عالقتهمــ
بعضها يتمتع بخاصية إيجابية، تتجلى فـي تحويـل طبيعـة الـدنيوي أو المقـدس، حسـب       
حاجــات المجتمــع؛ وبعضــها اآلخــر، بخاصــية ســلبية ، تهــدف، فــي مقابــل ذلــك، إلــى           

ي احتكـاك غيـر مباشـر    اإلبقاء على كل منهما داخل كيانه الخـاص، مخافـة دخولهمـا فـ    
تضـم األولـى شـعائر النـذر، التـي تُـدخل إلـى        . يفضي بصـورة تبادليـة إلـى ضـياعهما معـاً     

ــد،         ــي تعيـ ــة، التـ ــي، أو التوبـ ــابع القدسـ ــزع الطـ ــعائر نـ ــيئا، وشـ ــا أو شـ ــدس كائنـ ــالم المقـ عـ
إنهـا تؤسـس وتضـمن    . العالم الدنيوي ىبالمقابل، شخصا أو شيئا طاهراً أو غير طاهر إل

ــذهاب  ــالين   الـ ــذين المجـ ــين هـ ــروريين بـ ــاب الضـ ــا   . واإليـ ــع بينهمـ ــك، ترفـ ــالف ذلـ وبخـ
لقــد . المحرمـات  حــاجزا ال غنــى عنــه، يــنجح ، عبــر عزلهمــا، فــي إنقاذهمــا مــن الكارثــة 

 ـــــ  نطلـق هـذا اللفـظ   « . (Tabou) دأبنا على نعت هذه المحرمات باالسم البولينيزي تـابو 
ــايم  ـــ  يكتـــب دوريكـ ــة الممنوعـــ ـــ ــى مجموعـ ــن    علـ ــة مـ ــروم الوقايـ ــي تـ ــية التـ ات الطقوسـ

األخطار الناجمة عن انتقال عدوى سحرية، بمنـع كـل اتصـال بـين شـيء أو صـنف مـن        
ــا نفـــس      ــياء أخـــرى لـــيس لهـ األشـــياء، حيـــث يفتـــرض إقامـــة مبـــدأ فـــوق طبيعـــي، أو أشـ

ويتمثــل . يظهــر التــابو كــأمر قطعــي ســالب  . »الخاصــية أو ال تتــوفر عليهــا بــنفس الدرجــة  
. وهو غير مبرر بأي اعتبار ذي طبيعة أخالقيـة . منع ال في التوجيه واإلرشادنشاطه في ال

وال يجــوز خرقــه لســبب واحــد وبســيط، يكمــن فــي تجســيده للقــانون، وتمييــزه بصــورة    



  روجي كايوا                                               218

والغرض من وضعه هو الحفاظ على كمال العالم المـنظم،  . مطلقة بين الحالل والحرام
. ألخالقية للكائن الذي يفرغ الجهـد فـي تأملـه   وا ةواإلبقاء على موفور الصحة الفيزيائي

إنــه يحفــظ هــذا مــن المــوت، ويمنــع ذاك مــن التقهقــر إلــى الحالــة الســديمية والهيوليــة،    
الفاقدة للشكل والعطالة، التي كانـت تُجسـد حالتـه األصـلية قبـل تـدخل اآللهـة الخالقـة         

ــا       ــاس، الثب ــه النظــام والقي ــوا إلي ــذين حمل ــل ال ــة  . ت واالنتظــامأو األبطــال األوائ ففــي حال
وبسـنِّها أسـس األسـالف    . اإلباحة التي وسمت الزمن األول، لـم تكـن هنـاك ممنوعـات    

ــتغاله   ــائي مجمـــل   . التنظـــيم الجيـــد للكـــون، وضَـــمنوا حســـن اشـ ــا ســـطروا بشـــكل نهـ كمـ
ــة    ــر واآللهـ ــين البشـ ــياء، وبـ ــات و األشـ ــين الكائنـ ــات بـ ــبة المقـــدس  . العالقـ ــددوا أنصـ وحـ

  .ا الخطوط الفاصلة بين الحالل والحراموالدنيوي، وعينو

و يشـير هـذا اللفـظ إلـى     ). حـر (  «Noa»بالبولينيزيـة هـو  » تـابو «إن اللفظ المناقض لــ 
كل ما يجوز فعله من دون أن يضع نظام العالم موضـوع مسـاءلة، ومـن غيـر أن يتسـبب      
ــى صــدها          ــة عواقــب وخيمــة ال ســبيل إل ــى مــا ال يتضــمن أي . فــي الشــرور واآلفــات، وإل

إال إذا ترافـق إنجـازه بإسـاءة تـؤدي     » التـابو «بالمقابل، فإن الفعل ال يدخل ضمن دائـرة و
. إلــى اخــتالل هــذا النظــام الكــوني، الــذي هــو فــي نفــس الوقــت نظــام الطبيعــة والمجتمــع 

ومــن شــأن أي خــرق أو انتهــاك أن يربــك النظــام برمتــه، لتصــبح األرض مهــددة بعــدم         
نجـــوم بـــالخروج عـــن مســـارها، والمـــرض والمـــوت  طـــرح غلتهـــا، والماشـــية بـــالعقم، وال

ــبالد  فالمــذنب ال يعــرض شخصــه فحســب للخطــر، وإنمــا يطــال االضــطراب      . بتــدمير ال
الــذي أحدثــه فــي العــالم محيطــه أيضــا، فينتشــر بالتــدريج، ويــدمر الكــون بأســره، مــا لــم    

ون حدته أثناء زحفه، ومـا لـم تُتخـذ علـى الخصـوص إجـراءات يكـ        نيفقد الشر شيئا م
  .من شأن تطبيقها محاصرته أو محو أثره

ــال      ــير إلـــى أن المجـ ــام هـــذا الوصـــف التمهيـــدي المختصـــر، نشـ إجمـــاال، وفـــي ختـ
الـــدنيوي يبـــرز كمجـــال لالســـتعمال المشـــترك، الـــذي ال تحتـــاج فيـــه األعمـــال إلـــى أي  
احتياط بحيث تدخل ضمن هامش ضيق متروك في الغالب لإلنسان ليزاول فيه نشـاطه  
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أما عالم المقدس فيبدو، بخالف ذلك، كعالم محفوف بالمخاطر أو . إكراه بال قيد أو
ال يستطيع الفرد االقتراب منه بدون أن يطلق العنـان لقـوى ال سـلطان لـه     : بالمحظورات

ومــع ذلــك،  نؤكــد أنــه بغيــر عونهــا،  . عليهــا وأمامهــا يشــعر بضــعفه وعجــزه عــن المقاومــة 
. صـل وسـنْخُ كـل نجـاح، وقـوة، وثـروة      فهـي أ . يكون محكوما على كل طموح بالفشل

  .لكننا ينبغي أن نخشى، في حال التوسل بها، أن نصبح أول ضحاياها

�bÈÛa@âbÄãZ 

هــذه الوضــعية الملتبســة للمقــدس تحــدد أساســا الكيفيــة التــي يــدرك بهــا مــن قبــل      
بيـد أنـه يتعـين    . اإلنسان، وعليها يجب االستناد في دراسة المقدس من وجهة نظر ذاتية

وة علــى ذلــك البحــث، موضــوعيا، عمــا يفضــي إلــى فــرض قيــود علــى الفــرد تجعلــه   عــال
وقــد مضــى معنــا أن الغــرض مــن هــذه التحريمــات  هــو     .يتصــور نفســه ملْزَمــاً باحترامهــا 

والواقـع أن اللفـظ المسـتعمل لإلشـارة إلـى انتهاكهـا       . المساهمة في حفظ النظام الكوني
. ى اللفـظ الـذي يـدل علـى القـانون الكـوني      يشتق في الغالب عبـر إضـافة جـزء سـالب إلـ     

 (fas)وفـي مقابـل اللفـظ الالتينـي     . على هذا النحو يبـرِزُ العالقـة الوثيقـة بـين المفهـومين     
يتضمن في معناه كل شـيء يصـيب بـاألذى نظـام العـالم، أو       ي، الذ(nefas)نجد اللفظ 

 (thémis) 4»مــــيسالتي«أمــــا . يمـــس الشــــرعية اإللهيــــة، فيجــــد نفســــه محرمـــا مــــن قبلهــــا  
ــى المفهــوم          ــه أقــل إشــارة إل اإلغريقــي الــذي يــؤمن بالطريقــة نفســها تنظــيم الكــون، فإن
         ــدســن اشــتغال الكــون بحيــث ال تُعــى االنتظــام الضــروري لح ــه إل ــة من ــي للعدال األخالق

لقـــد  وضـــعت المحرمـــات بفضـــل القاعـــدة  . قســـمته العادلـــة ســـوى مظهـــر أو نتيجـــة لـــه  
الذي ال يؤشّر إال على عدم توافق  السلوك المحـرم مـع األوامرالمقدسـة    ، »التيميس«أو

وبالمثــل، نجــد أمــام اللفــظ  .رالتــي تجعــل العــالم منضــبطا بالقاعــدة  ومحكومــا باالســتقرا
(rta)  ـ إيرانـي ،اللفـظ   ـــالهند(an-rta)         الـذي يشـير إلـى كـل مـا يخـالف النظـام الكـوني .

أخاها التوأم إلـى انتهـاك المحـارم، رفـض هـذا األخيـر        (Yami) 5»يامي« فحينما دعت 
كيــف نرتكــب اليــوم فعــال حرصــنا دومــا علــى اجتنابــه؟    «:مســتندا إلــى الشــريعة القديمــة 
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. »؟ ]نعتقــد بــه[و  (rta)، ونحــن مــا فتئنــا نقــول (an-rta)كيــف نقــوم بعمــل هــو فــي عــداد
 6»إنــدرا«ا جعــلعنــدم. فحتــى اآللهــة يحــرم عليهــا اغتصــاب مراســيم الشــرعية الكونيــة      

(Indra)  فرتــرا«ـ لـــ ـــــالضــروري مــع ذلــك  ــــــ  نفســه مســؤوال عــن القتــل «(Vrtra)  الــذي ،
ــع بصــفة  ــذي يتحمــل وزره يجــرده مــن     (Brahman) 7»نبراهمــا«يتمت ــإن االنتهــاك ال ، ف

يجب عليه الفرار إلـى أقاصـي األرض واالختبـاء داخـل قصـب فـي الوقـت        : كامل قوته
يجـد الطريـق     rtaمن يسلك وفق تعـاليم  «ألن. ون عرضة للكوارثالذي يكون فيه الك

في حين أن من يزيغ عن الطريق القويم، و يحيد عن المعيار . »أمامه سالكا بال أشواك
 8»خشــايار«لقــد كــان . األصــلي، يتســبب فــي وقــوع شــرور غيــر محســوبة وبعيــدة المــدى

(Xerxés)    بة فــي هيجــان األمــواج  الــذي ألقــى جســرا مــن البــواخر فــي البوســفور متســب
وفـي الصـين تنخسـف الشـمس أو القمـر إذا      . وراء هزيمة جيشه التي قادته إلى الكارثة

  .ما تعدى الحاكم أو زوجته حقوقهما

ÁÜ¨a@Š�b«Z@@

فهمـا مترابطـان؛   . امتـداد للنظـام االجتمـاعي ومـرآة لـه      يالطبيع مالمندوحة أن النظا
إن جريمة القـدح فـي الـذات الملكيـة     . آلخروما يكدر صفو أحدهما يربك بالضرورة ا

كـذلك، يعتبـر   . تعادل فعال مضـادا للطبيعـة، وتسـيء بـنفس الطريقـة لحسـن سـير الكـون        
كل خلط عملية خطيرة تنزع إلى جلب الفوضى واالضطراب، وتنذر بالتشويش علـى  

زاياهـا  مزايا كان من الواجب اإلبقاء عليها منفصلة، إذا ما أردنا  االحتفـاظ بفضـائلها وم  
لذا، فإن معظم الممنوعات المعتمدة في المجتمعـات المسـماة بدائيـة هـي فـي      . الخاصة

، كلمـا جـرى التسـليم بـأن االحتكـاك المباشـر       طالمقام األول ممنوعات تطال آفة الخلـ 
أو غيـــر المباشـــر، والحضـــور المتـــزامن داخـــل نفـــس المكـــان المغلـــق، يشـــكالن مقـــدما  
أنماطــا مــن الخلــط، تصــبح موضــوع خشــية عنــدما تميــل مــثال، إلــى التقريــب بــين أشــياء   

وعلـى هـذا   . تبدو بموجب عـدوى أو بحكـم طبيعتهـا، منتميـة إلـى هـذا الجـنس أو ذاك       
نحو ال ينبغي وضع أدوات الرجل بقـرب أدوات المـرأة، تمامـا كمـا يحـرم االحتفـاظ       ال
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كــذلك يجــري التــوجس مــن الخلــط بــين متعلقــات       . بمحاصــيلها تحــت ســقف واحــد   
وهكـذا نجـد االعتقـاد راسـخا عنـد اإلسـكيمو، بأنـه ال يتعـين علـى جلـد           . فصول مختلفة

، وهـو حيـوان صـيفي،      (renne) فيل البحر، وهو حيوان شتوي، أن يالمـس جلـد الرنَّـة   
ــتهلكين       ــدة المسـ ــل معـ ــان داخـ ــو كـ ــى لـ ــا، حتـ ــاك بينهمـ ــول أي احتكـ ــع حصـ ــا يمنـ  ، كمـ

والمتغيرات كثيرة ال سبيل إلى إحصائها، بوسع كل تعـارض طبيعـي، علـى غـرار ذلـك      
ــادرة علــى حفــظ         الــذي نرصــده فــي األجنــاس أو الفصــول، أن يســمح بمــيالد قواعــد ق

تحــــدد التعارضــــات ذات األصــــل   . تــــي يظهــــر تعارضــــها  وحــــدة وســــالمة المبــــادئ ال  
مثلهــا فــي ذلــك مثــل تلــك التــي تحكــم مختلــف المجموعــات التــي تتــألف  االجتمــاعي،

ومعلــوم أن القبائــل األســترالية .منهــا القبيلــة، الموانــع التــي تَصــد انتشــار أي عــدوى قاتلــة 
يعــرض فيهــا  تنقســم إلــى عشــيرتين، هــذا الوضــع يفــرض أن تُبنــى منصــة اإلعــدام التــي      

وبالمقابــل يســتوجب . جســم الميــت حصــريا بواســطة مــواد خشــبية تنتمــي إلــى عشــيرته   
ــى          ــة، التوســل بأســلحة تنتمــي مادتهــا الخشــبية إل ــادم مــن عشــيرة معين ــوان ق اصــطياد حي

ذلــك ألن الفكــر الــديني ال يعتبــر الخلــط عمليــة كيميائيــة ذات نتــائج   ؛العشــيرة األخــرى
يربكهــا، يفســدها، . إنــه يــرتبط بماهيــة األجســام ذاتهــا   .محــددة ، ماديــة بصــورة خالصــة 

ويسرب الدنس إلى داخلها، أي أنه يجسد بؤرة النتشار العـدوى، يجـب تقويضـها فـي     
يجري تبادلها، قَلبها، : ال يخفى أن مزايا األشياء معدية .الحال، بالتخلص منها أو عزلها

كلمـــا ســـمح قربهـــا المفـــرط   والتوليـــف بينهـــا؛ بـــل يتســـبب بعضـــها لـــبعض فـــي التلـــف ، 
ــه     . بالتفاعــل فيمــا بينهــا   ــذا يتطلــب  . فيلفــي نظــام العــالم نفســه فــي وضــعية المعتــدى علي ل

حفظـــه نظريـــا منـــع كـــل خلـــط قمـــين بتعريضـــه للخطـــر أو عـــدم إنجـــازه ، عنـــدما تملـــي   
الضرورة سلك هـذه المنـاورة الدقيقـة، إال حينمـا تُتخـذ االحتياطـات الالزمـة للتخفيـف         

  .من مفاعيله
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مــن ناحيــة أخــرى، يرغــب الفــرد فــي إنجــاز مشــاريعه، أو اكتســاب الفضــائل التــي      
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إن المجتمـع  . تتيح له النجاح، واتقاء الشـرور المحدقـة بـه، أو العقـاب المناسـب لخطئـه      
عنـدما يحـارِب، يسـعى إلـى     : ـ يجد نفسه أمام الحالة ذاتهـا ــــمدينة كان أو قبيلة  ــــبرمته ـ
ويخشــى الهزيمــة، وحينمــا يــنعم باالزدهــار، يأمــل دوامــه ويعمــل علــى الحفــاظ       النصــر

. عليه، وبالمقابل ينشغل بتجنـب اإلفـالس الـذي قـد يلـوح لـه مقدمـه فـي األفـق القريـب          
نِعــم كثيــرة تلــك التــي يتطلــع الفــرد أو الدولــة إلــى الحصــول عليهــا مــن اآللهــة، والقــوى    

وال يتخيـل السـائل   . نظـام العـالم يخضـع لهـا     الشخصية وغير الشخصية التـي يفتـرض أن  
إذن، مــن أجــل حملهــا علــى تلبيــة مطالبــه، شــيئا أفضــل مــن المبــادرة إلــى منحهــا هبــة،         

وهـذا الشـيء يوجـد فـي      ــــــ  بإدخالـه إلـى مجـال المقـدس     ـــــوقربانا ، أي عبر نذره لشيء
ا فـإن القـوى   وهكـذ . حوزته، أو كان يملـك حريـة اسـتعماله فتخلـى عـن حقـه فـي ذلـك        

ــد        ــة اليـ ــة، ومغلولـ ــبح مدينـ ــة تصـ ــة الربويـ ــذه الهديـ ــتطيع رفـــض هـ ــة التـــي ال تسـ المقدسـ
بموجب ما تَلقته، ولكي ال تبقـى أسـيرة هـذا الـدين يتوجـب عليهـا االسـتجابة ومـنح مـا          

ــة  : هــو مطلــوب منهــا  وعلــى هــذا النحــو يســتعيد   . امتيــاز مــادي، فضــيلة، أو خفــض عقوب
بفضل القربان صار المـؤمن دائنـا، ينتظـر مـن القـوى التـي يقدسـها        . العالم نظامه وعافيته

وبهـذا الصـنيع، تُقَـدم لـه المقابـل      . أن توفي ما عليها من ديـن عبـر تحقيـق آمالـه و أمانيـه     
الذي يحتِّمه كل عمل أحادي الجانـب، وتعيـد التـوازن الـذي اختـل لفائـدة سـخاء غيـر         

  .منزه عن الغرض
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مبدأ  الذي ينضبط به الزهد والهبـة فـي نفـس اآلن، ومبـدأ كـل فعـل مـن        هذا هو ال
والواقــع أن الزهــد هــو عينــه  الطريــق     . خاللــه نَحــرِم أنفســنا تلقائيــا مــن لــذة أو خيــر مــا       

الموصــلة إلــى القــوة؛ يظــل الفــرد بإرادتــه دون مســتوى إمكاناتــه الشــرعية أو الماديــة،         
ــه القــوا    نين أو القــوى، فيبقــى بــذلك علــى هــامش يــزداد    متالفيــا األفعــال التــي تبيحهــا  ل

وهكـذا  : اتساعا بين ما يستطيع فعله، كحق أو كواقـع، واألشـياء التـي يكتفـي ويقنـع بهـا      
يجــد، فــي العــالم األســطوري، أن كــل مــا زهــد فيــه قــد تحــول إلــى رصــيد فــي حســابه،      
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محــرم لقـد اكتسـب فـي الممنـوع و ال    . يضـمن لـه هامشـا ممـاثال مـن اإلمكانــات الخارقـة      
عالما ماورائيا يخـتص بـه وحـده، ويوافـق علـى وجـه التحقيـق و التـدقيق مـا يوجـد دون           

غيـر أن هـذا التبـادل يشـكل فـي العمـق       . إمكاناته التي تخلى عنها فـي الممكـن والمبـاح   
عـالوة  . أكثر االستثمارات فائدة، ألنه يظفر في المقدس بنظيـر مـا احتقـره فـي الـدنيوي     

يرفع من قدراته كلّما خَفَّض من منسوب متعه، يبتعد عـن البشـر،   على أن الزاهد الذي 
ــا     ــا لهـ ــرعة منافسـ ــدو بسـ ــي يغـ ــة التـ ــن اآللهـ ــلحته؛  . ويقتـــرب مـ ــوازن لمصـ ــل التـ اآلن يختـ

وتخشى هي من ضرورة أداء فاتورة كل هذا الزهد، فتهرع على الفـور إلـى اإليقـاع بـه     
ــة، بغيــة تجريــده مــن قــ       ــادرة علــى أن تــوازي   فــي شــباك جميــع اإلغــواءات الممكن وة ق

  .والمالحظ أن هذه التيمة تحضر بوفرة في  كثير من الميثولوجيات. قوتها

و بالمثــل، تكشــف األضــحية الموهوبــة، التــي تُبــاد مــن حيــث هــي قربــان، تقييــدا          
ونظيــر هــذا يحصــل عنــدما نوقــع علــى   . نفرضــه علــى أنفســنا طمعــا فــي الظفــر بِســخاء مــا   

كذلك يفعل . لدفع المقَدم للحصول على بهجة نتضرع إليهاأنفسنا عذابا يكون بمثابة ا
، إذ ينَكِّلــون بأنفســهم ليلــة حمالتهــم العســكرية، فيمــا يســتحم     »البطــون الكبيــرة «هنــود 

(Hupas)» الهوبـاس «
9
فـي أنهــار صــاقعة أمــال فــي أن تُكَلَّــلَ مشــاريعهم بالنجــاح؛ وفــي    

بإحـداث قطـع فـي الجـزء العلـوي مـن       إحدى قبائل غينيا الجديدة يحـارب عقـم النسـاء    
(Warramunga)» الفرامونغــا«و)  (Arunta»األرونتــا«أفخــاذهن؛ أمــا فــي قبائــل  

فــإن  10
ــة يجرحــون بهــا أذرعهــم، بغــرض أن يصــبحوا         الرجــال والنســاء يتوســلون بعصــي ملتهب
ــة باعتمــاد          ــى أن العــادة جاري ــر إل ــار؛ وتجــدر اإلشــارة فــي األخي مــاهرين فــي إشــعال الن

بغيــة تأهيــل  الفــرد للــزواج،  (subincision)عمليــة شــرم القضــيب مــن األســفل الختــان و
وتنميــة طاقتــه التناســلية، ومنحــه قــوة توالديــة أو ببســاطة تحصــين أعضــائه التناســلية مــن    

هكذا، في كل مرة ، وعلـى شـكل   . المخاطر الغريبة التي تنطوي عليها العالقة الزوجية
وبالموازاة مـع ذلـك،  يـتم    . ذي نروم تحصيلهألم مخصوص يجري دفع ثمن االمتياز ال

فقــد . التحــرر مــن شــر نخشــى حدوثــه، عبــر تَخَلِّينــا بطيــب خــاطر عــن خيــر مــن الخيــرات 
خاتَمه في البحر تجنبا لسوء الطالع الذي يخاف من   (Polycrate)»بوليقراطوس«ألقى 
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حيـاة كـل   كمـا أن مـوت قريـب يحمـل فـي ذاتـه تهديـدا ل       . أن تجلبه له سعادته المفرطة
. واحد من أقربائه؛ إذ يمكن لدنس الموت أن يصيبهم بدورهم ويقضـي علـى حيـاتهم   

وبهذا يهبـون الجـزء   : وغالبا ما يتفادون الموت ببتر بعض أعضائهم، عادة بقطع األصبع
  .حفاظا على الكل
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، هـذه المـرة،   نَذر البواكير يستند إلى نفس اآللية السيكولوجية، غير أنـه  نالظاهر أ
يـــتم التخلـــي عـــن الجـــزء ال مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الكـــل، وإنمـــا مـــن أجـــل اكتســـابه    

ومـن الجلـي إخاللهـا    . والحق أن ما من بداية إال وتطرح مشكال دقيقـا . والحصول عليه
بتــوازن مــا ، و إدخالهــا لعنصــر جديــد ينبغــي إدماجــه داخــل نظــام العــالم بأقــل إزعــاج         

فال أحد يجـرؤ علـى   . من كل سلسلة يجري اعتباره خطيرالذا فإن الحد األول . ممكن
ينذَر لمجرد كونه األول، وألنه يدشـن  : إنه حق إلهي. استخدامه ألجل استعمال عادي

وحين تنضج الغَلَّـةُ، يتوجـب   . انتظاما جديدا لألشياء، وبوصفه سببا في حصول تَغَير ما 
  . إذن تحريرها قبل عرضها لالستهالك

آللهـــة البـــواكير وأجمـــل فواكـــه البســـاتين، وبـــواكير وكبريـــات كـــذلك تُخصـــص ل
كمـــا يقـــع علـــى األفـــراد المتمتعـــين بقداســـة خاصـــة امتصـــاص القـــوة  . خضـــر المـــبقِّالت

وعلــى هــذا النحــو، يبــادر الملــك أو الكــاهن ، فــي     . الرهيبــة الموجــودة فــي كــل جديــد  
منهــا لكــل واحــد مــن قبائــل الزولــو ، إلــى تَــذوق المنتوجــات الجديــدة؛ ثــم يمــنح قطعــة 

ومعلـوم أن   .مساعديه الذين يحق لهم بعد ذلك التوفر عليها كما يحلو لهم طيلـة السـنة  
إذ . اليهود ال يجنون ألنفسهم ثمار األشجار التي غرسوها إال ابتداء مـن العـام الخـامس   

يعتبرون ثمار السنوات الثالث األولـى غيـر طـاهرة ، فيمـا ينـذرون هللا تلـك التـي تُقطـف         
واإلنســان نفســه ال : كــذلك يــتم نــذر أول مواليــد الحيوانــات المنزليــة  . الســنة الرابعــة فــي

يفلت من هذه القاعدة؛ فهو ملزم فـي معظـم األحيـان بـأداء شـعيرة التضـحية، كمـا فعـل         
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يعتبـر  . إبراهيم مع ابنه إسماعيل، أو على األقـل أن يكـرس للشـعيرة اإللهيـة ولـده األول     
فعبر النذر يكَفَّر عن الخلل الذي أصاب العالم بسبب مجيئه خير نصيب اآللهة؛ هذا األ

وهو في ذات الوقت يفدي إخوته، ويضمن لهم وجودا حرا، دنيويـا، يسـمح لهـم    . إليه
   .باالنتساب آلبائهم دون أي تَحفظ

مـــا مـــن تغيـــر فـــي الحالـــة إال ويتضـــمن بـــنفس الكيفيـــة قربـــان بـــواكير موجـــه نحـــو    
ــر  ــاص الخطـ ــزو : امتصـ ــل الـ ــة      قبـ ــارة الرمزيـ ــه البكـ ــر أو لإللـ ــر للنهـ ــاة البكـ ــنح الفتـ اج، تمـ

وعند الشعوب التي تُفَض فيها بكارة المرأة قبل الزواج بوقـت طويـل، تبتعـد    . لعذريتها
الزوجة الجديدة أثناء عرسها عن كل عالقة جنسية مع أي شـخص آخـر غيـر زوجهـا،     

زوجة، أي ذلك الكـائن  حتى تحفظ هذا األخير من الخطر الذي  يمثله حضن امرأة مت
  .الذي يفتتح وضعا اجتماعيا جديدا ونمط وجود ال يقل عنها جدة

وعـادة مـا تُحـرر رقصــة    . تنطـوي حيـازة منـزل حــديث التشـييد علـى مخـاطر مماثلــة      
وأحيانـــا يقـــوم الســـاحر بـــإخراج نَفْـــسِ مـــن ســـيدخل . مقَـــدمي القـــرابين أرض المســـكن

بعـد ذلـك يعيـدها إلـى صـاحبها عنـدما يجتـاز        . مـن المنزل الجديد، ويضعها فـي مكـان آ  
نعــرف . الحــد المرعــب، غيــر المنتهــك لحــد اآلن، الــذي ترســمه عتبــة المســكن الجديــد 

حق المعرفة الحكاية المشهورة التي يشارك بِحسبها الشيطان في بنـاء كنيسـة أو قنطـرة    
ى إحصــاء ال ســبيل إلــ  .مقابــل اســتحواذه علــى نفــس أول المنخــرطين فــي عمليــة البنــاء    

األمثلة التي تتعدد إلى ما ال نهاية، وهـي تُجمـع علـى إبـراز الخطـر المـرتبط بكـل بدايـة         
مطلقة، وضرورة تقديم نذر جزئي بواسطته يجري تضمين نظام األشياء العنصـر الـذي   

  .يدخله

÷†Ô½a@ò�a‰…Z@@@

 مع ذلك، ال يمكن لألمر أن يتعلق أبـدا إال بمـا ينبغـي األخـذ بـه فـي غيـاب لمـا هـو         
واسـتعادة النظـام بعـد اإلخـالل     . فالشفاء من أي جرح يترك وراءه أثرا ال محالـة . أفضل



  روجي كايوا                                               226

ــى      ــه األولـ ــلي، وال بكارتـ ــتقراره األصـ ــه اسـ ــد لـ ــه ال تعيـ ــل   . بـ ــتمر إال بفضـ ــاة ال تسـ فالحيـ
التمزقات التي يتعرض لهـا السـكون، وعبـر تجديـد متواصـل ومنهِـك للجسـم، المضـطر         

ليس في مقـدور طقـوس التكفيـر    . دائم لمواد جديدة من أجل االستمرار إلى استيعاب
عن الذنب، والطرد االحتفـالي لكـل مظـاهر الـرجس، ومختلـف الممارسـات التطهيريـة        
ــد          ــا للهجمــات، أن تعي ــى إصــالح نظــام العــالم المتعــرض دوم ــة التــي ترمــي إل والتنظيفي

أبـدا هـي الصـحة    لفضيلة براءتها األولى، كما أن العافية المسـتعادة والحـذرة لـن تكـون     
إعــادة «فمــن المســتحيل . المظفــرة الالمباليــة التــي لــم يعــرف المــرض بعــد  طريقــه إليهــا  

تَمكُّـن  «، كمـا أنـه مـن المتعـذر     »وضـع الحبـة الموجـودة تحـت القشـرة فـي قلـب السـنبلة        
  .»البرعم الثقيل والضلع الشاب من خرق القشرة وإعادة االنتشار بها

يعـــة والمجتمـــع مـــن شـــيخوخة ال مفـــر منهـــا ســـتؤدي إلـــى ال منـــاص مـــن إنقـــاذ الطب
خرابهمـــا معـــا مـــا لـــم نتخـــذ االحتياطـــات الضـــرورية التـــي مـــن شـــأنها تشـــبيبهما وإعـــادة   

يفتح هذا اإللزام فصال جديدا في دراسة المقدس، فلن يكفـي  . خلقهما بصورة دورية
رة أم شـريرة،  عرض كيفية اشتغال نظام العالم، وإبـراز مـا إذا كانـت قـوى المقـدس خَيـ      

بحســب مســاهمتهما فــي تماســكه أو فــي تســريع وثيــرة تفســخه وانحاللــه؛ بــل تجــب،           
إضافة إلى ذلك، اإلشـارة إلـى الطريقـة التـي يعمـل بهـا اإلنسـان مـن أجـل الحفـاظ عليـه            

إال أنـه  . والمجهودات التي يبذلها بغرض تجديـده، متـى الحـظ تفككـه وقـرب انهيـاره      
بتمكين المجتمع من أداء هذه المهمة المزدوجة، وقبل  قبل البحث عن السبل الكفيلة

الشروع في الحـديث عـن رسـم خطاطـة إجماليـة خاصـة بسوسـيولوجيا المقـدس، ربمـا          
يكون علينا استخراج بعض الثوابت في الموقف الذي يتبناه اإلنسـان إزاءه، مـن خـالل    

فـي آن واحـد إلـى    تَمثُّله للقوى العجيبـة التـي يرضـخ لهـا، والتـي يحتـرس منهـا ويسـعى         
مــن دون شــك، وعلــى اعتبــار أن كــل فــرد يعــد عضــواً فــي مجتمــع، فــإن . الســيطرة عليهــا

ظــاهرة المقــدس ال تأخــذ داللتهــا الحقيقــة إال علــى مســتوى هــذا األخيــر؛ بيــد أنــه يبهــر    
فهي تشـعر بقيمـة المقـدس بـدون وسـيط فتتكيـف       . أيضا النفس الفردية ويقيم بداخلها

 .اتهمباشرة مع حاجي
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