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 في تاریخ الُمقدَّس 

 لمفهوم الُمدنَّسواإلشکال التأویلي العربي 

  

 

 : صملخّ ال

س
َّ
د�

ُ
امل مفهوم  يخرج  اإلسالمّية   لم  العر�ّية  الثقافة  الذي    ��  املع�ى  دائرة  عن  املعاصرة  املرحلة  إ�� 

استخدمھ العرب منذ أقدم عصورهم وحّدتھ معاجمهم ع�� أساس ما ترّ�خ �� االجتماع الدي�ّي والثقا�ّ� من  

ال والشيطنة  الِرْجس  معاٍن معا�ي  ق، 
ُ
ل

ُ
وا�خ الِعرض  خ 

ّ
لط

ُ
ت والتدّين    �ي  التفك��  أنماط   �� را�خة  استمّرت 

دعوى ا�حافظة ع�� الهوّ�ة ال�ي ُ��َددها ا�حداثة املّ��مة جهال بمحار�ة الدين وتدنيس  والعيش التقليدّية ب

ساتھ، و  ختلف دينّيا أو مذهبّيا أو فكرّ�ا  اإلسالمّي القديم  ا�جهاد  نظاماس��جاع    �لغ األمر حّد ُمقدَّ
ُ
  ،�حار�ة ا�

وهذه من الظواهر ال�ي باتت متفاقمة �� أغلب ا�جتمعات العر�ّية واإلسالمّية مع انتشار مظاهر التشّدد  

م.  
َ
ھ إسالم ُمقّدٌس �� نقاوتھ �سود العال

ّ
ل أن ا ُيتخيَّ

َ
 الدي�ّي وتأثيم ا�خالف وتكف��ه وقتلھ انتصارا ِمل

س، :ال�لمات املفاتيح 
ّ
د�

ُ
قّدس، امل

ُ
 .عالقة التبادل املفهومّي  ،، الصياغة والتأو�ل�� تأو�ل املفهوم امل

Abstract : 

In the Arab-Islamic culture, the concept of the profane did not go beyond the circle of 

meaning used by the Arabs since their ancient ages and was delineated by their dictionaries 

on the basis of what was entrenched in the religious and cultural matrices of the meanings of 

impurity and demonization that taint honor and morals; meanings that continued to be rooted 

in patterns of thinking and religiosity and traditional conservative ways of living under the 

pretext of preserving the identity that is threatened by modernity accused, out of ignorance, of 

fighting religion and desecrating its sanctities to the extent of restoring the old Islamic jihad 

system to fight those who differed religiously, doctrinally, or ideologically. This is one of the 

phenomena that has become aggravated in most Arab and Islamic societies with the spread 

of aspects of religious extremism and the penalization, atoning and killing of the violators, being 

deemed as a victory for what is imagined as a pure sacred Islam that pervades the world.  

Keywords: sacred, profane, in the interpretation of the concept, formulation and 

interpretation, conceptual exchange relationship . 

 د. محسن الّتلیليأ. 
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      : الُمدنَّس  في تاریخّیة مفهوم  -1

س �عود �شأة مفهوم  
َّ
د�

ُ
إ�� جذور تار�خّية وثقافّية عر�قة ممتّدة �� الِقدم وسابقة �عهود طو�لة لظهور   امل

قة لآللهة، وقد ظهر ذلك  
َ
طل

ُ
األديان الكتابّية ح�ن �ان التار�خ الوث�ّي مح�وما بضعف اإل�سان وتبعّيتھ امل

لوجيا التأسيس اإلغر�قّية من خالل  خاّصة �� مرحلة الحقة من انتشار العقائد الوثنّية ال�ي نقل��ا إلينا ميثو 

مة،  
ّ
ْ�ن: عالم علوّي تحكمھ سماء ثابتة �سك��ا آلهة ُمعظ

َ َ
دّي مت�امل لعامل

َ
ح�ايات ومشاهد حواها تصّور َعق

ة ��ا من �ّل جانب
ّ
 .1وعالم تح�ّي �سكنھ اإل�سان وا�حيوان، حيث األرض الواسعة واملياه ا�حاف

��    مستقّرهاختار  وغادر عالم السماء ليستقّر �� العالم األر��ّي    -شأنا  األد�ى    -و�ّل َمن نزل من اآللهة  

وا�حيوان وغ��ها من   والنباتات  والغابات  الينابيع  حورّ�ات  �سكن  حيث  الشاهقة  ا�جبال  �� قمم  األعا��، 

��ا من �سط نفوذ 
ّ

ت هذه اآللهة تحوز مواقعها �� مجاالت محّددة تمك
ّ
ها  م�ّونات الطبيعة ا�حّية، وقد ظل

 . 2ومن السيطرة واملراقبة والفعل والتصّرف

فقد نقلت إلينا امليثولوجيا القديمة، لدى اإلغر�ق وحّ�ى لدى غ��هم من األمم، مشاهد أسطورّ�ة عنيفة  

عن الصراعات ال�ي �انت قائمة ب�ن اآللهة املتعّددة ع�� أجيال م��ا متعاقبة، وعن عداوا��ا وحرو��ا ال�ي ال  

. و�ان الناس جميعا، �� املقابل، 3إظهار القّوة والصراع ع�� الهيمنة وتوسيع مجال النفوذآخر لها من أجل 

 واحدة بإصبع واحد إلفناء    -حسب التصّورات األسطورّ�ة القديمة    -ضعفاء جّدا أمامها، �انت تكفي  
ٌ
"َدفعة

م القراب�ن ا�حيوانّية  . ومن أبرز مظاهر ضعف اإل�سان وأشهرها ع�� اإلطالق ظاهرة تقدي4الناس جميعا"

 .5وحّ�ى البشرّ�ة لآللهة، بصفة فردّية أو جماعّية، اع��افا �عظم��ا وقداس��ا، والتماسا ل��ك��ا ورحم��ا

تار�خ     �� �ن  ا�ختصَّ �ن  الفر�سيَّ �ن 
َ
الباحث مثل  األديان،  تار�خ   �� الباحثون  قّدمها  ال�ي  النظرّ�ات  ومن 

  1872-1950(6(  Marcel Mauss) ومرسال موس  Henri  Hubert  )1872-1927االجتماع الدي�ي هن�ي هيبار  

القر�ان أّن  يرى  الديوّي    7ما  العالم   �� والبشرّي  س  قدَّ
ُ
امل العالم   �� اإلل�ّي  ب�ن  التواصل  أش�ال  من  ش�ل 

س، ورمزا للت�حية  
َّ
د�

ُ
دّيا �عّبدّيا يجري من خاللھ إضفاء القداسة ع��    Le sacrificeامل

َ
بوصفها عمال عق

س،  8�ائن دنيوّي، �� صورة نادرة من صور التكريس قدَّ
ُ
�  . فالت�حية، �� صل��ا بامل

ّ
مظهر من مظاهر التخ�

 

سيس إالغريقّيةجان بيير فيرنان،  1
ٔ
لهة والناس، حكايات التا

ٓ
هالي للطباعة ، ترجمة محّمد وليد الحافظ، الكون واال

ٔ
دمشق، اال

 . 19، ص 2001، 1والنشر،ط
 . نفسهالمرجع   2
 .21-19، ص نفسهالمرجع   3
 . 43، ص نفسهالمرجع  4

5  François Gresle (et autres), Dictionnaire des sciences humaines, s.v Sacrifice, Nathan, Paris, 1990, pp 295-
296. 
6  Hubert et Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, L’année sociologique, Paris,  1897-1898, t2, p 
36. 

نظر وحيد السعفي،  7
ُ
 . 2003، 1، تونس، دار تبر الزمان، طالقربان في الجاهلّية وإالسالما

8 Ibid. 
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  -اإلرادي عّما يملك الفرد وا�جماعة، أو عّما يمك��ما ا�حصول عليھ �� سبيل غاية دينّية أو أخالقّية، و��  

ُد��ي -��ذا املع�ى 
ُ
مَنح ملن هو إل�ي ق

ُ
 .1ممارسة متعالية عن �ّل ما هو دنيوّي َدِ�س، بما أّ��ا ت

ت ممارس��ا من  وقد استمّرت ممارسة الت�حية شائعة �� أغ
ّ
لب العقائد، حّ�ى �عد العهود الوثنّية، وظل

َبَعة بانتظام �� �ّل األديان    تَّ
ُ
إ�� أن أصبحت ضرورّ�ة، حّ�ى و�ن   –حّ�ى أك��ها نقاء    –مظاهر الطقوس امل

اإل�سانّية األخالق  مبادئ  ببعض  أحيانا  أمرها  صل 
ّ
 2ات

ّ
إال القديمة  الشعائر   �� القراب�ن  تقديم  يكن  ولم   ،  

د �� حياتھ ب�ّل أنواع الشرور واألخطار، وع��   هدَّ
ُ
طقسا من طقوس التقّرب لآللهة طلبا �حماية اإل�سان امل

هذا األساس استمّرت الت�حية ورموزها مظهرا متأّصال من مظاهر التواصل ب�ن العالم السف�ّ� البشرّي  

قّدس.
ُ
س والعالم العلوّي اإلل�ّي امل

َّ
د�

ُ
 امل

را بخالص اإل�سان من فساد الدنيا وخطاياها داعيا  30  -ق.م    4وا�� سنة  ر املسيح (حو ومع ظه
ّ

م) مبش

ال�ي أخذت   انتشار املسيحّية  الزمن والتار�خ مع بداية  إ��  النظرة  تتبّدل  إ�� االلتحاق بمل�وت هللا أخذت 

ر  
ّ

برفعة اإل�سان و�عادة    – ع�� املسيح وأنصاره �� مرحلة أو��، ثّم ع�� ا�جامع الكنسّية �� مرحلة ثانية    -تبش

�� مجال الرحمة    آلدمّيتھ االعتبار   التو�ة وا�خالص،  ع�� تحر�ره من د�س ا�حياة وشرورها و�دخالھ، �عد 

 .3اإللهّية ليعيش مع هللا �� سالم أبدي 

نفس الظاهرة تقر�با ُيالحظها الباحث عند ظهور اإلسالم وانتشاره تدر�جّيا �� ا�جز�رة العر�ّية وخارجها،   

ونذيرا"م "�ش��ا  الن�ّي محّمد  ظهور  �� رحمة هللا   4ع  و�دخالھ  والشرك،  الوثنّية  اإل�سان من د�س  لتحر�ر 

فى.
َ
صط

ُ
 الواحد األحد، و�� قداستھ ال�ي أضفاها بالو�� ع�� نبّيھ امل

املسيح    �سمية  تحيل  اإلل�ّي،  س  قدَّ
ُ
امل نحو  التعا��  ع��  اإلسالم   �� واالصطفاء  الو��  ُيحيل  ��   -وكما 

ال�ي �سّمت باسمھ      -العقيدة 
ُ
امل الت�و�ن وسفر ا�خروج، ع��  ال�ي ورد ذكرها �� سفر  س من الطقوس  قدَّ

، فقد �ان ألدا��ا صلة مباشرة بتقد�س األرض وجعلها مباركة، �عد تطه��ها من د�سها.  5وغ��ها من األسفار

ا رأى �� حلمھ أّن الرّب ظهر �� األرض ال�ي نا
ّ
م ومن أبرز تلك الطقوس امل�ح بالز�ت الذي مارسھ �عقوب مل

ھ نام �� بيت هللا، عند باب السماء، فقام يؤّدي  
ّ
ف��ا، قرب حاران، ف��ض خائفا، وأخذتھ رهبة عندما علم أن

 كر�م.قد�س والتّ شعائر التعظيم والتّ 

الثامن    اإل�حاح   �� املسي�ّ�  التقد�س  معا�ي  من  إليھ  ترمز  ما  إ��  واإلشارة  الشعائر  هذه  ذكر  ورد 

ساوالعشر�ن من سفر الت�و�ن من   قدَّ
ُ
ِذي   لكتاب امل

َّ
 ا�َحَجَر ال

َ
ذ

َ
خ

َ
َر َ�ْعُقوُب ِ�� الَصَباِح َوأ

َّ
مَّ َبك

ُ
�� قولھ: "ث

 
1   Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des SYMBOLES, s.v Sacrifice, éd. Robert Laffont / Jupiter, 
Paris, 1999, p 839.                                                                                                                                

ندريه الالند،  2
ٔ
حمد عويدات، موسوعة الالند الفلسفّيةا

ٔ
حمد خليل، تعّهد وإشراف ا

ٔ
- ، بيروت Sacrifices.v، تعريب خليل ا

 .1231، ص 3، م 1993، 1اريس، طب
3 E. Trocmé, Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie, éd. Neuchâtel, Paris, 1971, p 122. 

نّيتان 4
ٓ
: العبارتان قرا

ٔ
ية الثامنة والعشرين من سورة سبا

ٓ
شرنا إليه في اال

ٔ
 . 34، وقد ورد ذكرهما بالمعنى الذي ا

 . 33-32ت، ص  -صيدا، منشورات المكـتبة العصرّية، د  -، بيروت عبقرّية المسيحعّباس محمود العّقاد،  5
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اَن َبْيَت ِإيْل 
َ
�

َ
ِلَك امل

َ
ى ذ ِس ا�َحَجِر َزْ�ًتا َوَس�َّ

ْ
� َرأ

َ
ُصًبا َوَصبَّ َع�

ُ
ِسِھ َوأقاَمُھ ن

ْ
ْحَت َرأ

َ
، و�ان اسُم املدينة  1َوَضَعُھ ت

وز"
ُ
وُن ِ��  ، وكذلك �� ا2أّوال ل

ُ
ا َي�

َ
: َهذ

ً
اِئال

َ
َم َبِ�ي ِإْسَرائيَل ق

َّ
ل

َ
إل�حاح الثالث�ن من سفر ا�خروج �� قولھ: "َو�

 
َ
ت  ��ِ ُھ 

َ
ل

ْ
ِمث ْصَنُعوا 

َ
ت  

َ
َوال َساٍن، 

ْ
ِإ� َجَسِد   �

َ
َع� ُب 

َ
ُ�ْسك  

َ
ال ْم. 

ُ
ْجَياِلك

َ
أ َمَدى  َسِة  دَّ

َ
ق

ُ
امل ِمْ�َحِة 

ْ
ِلل ُهَو  َزْ�ًتا  َما  ِإنَّ ْرِكيِبِھ، 

ٌس، دَّ
َ

ْم" ُمق
ُ

ك
َ
ًسا ل دَّ

َ
وُن ُمق

ُ
ي�

َ
 .   3ف

س مفهوم محورّي �� النصوص والتعاليم الدينّية الكتابّية، ال��ودّية واملسيحّية واإلسالمّية، بھ   قدَّ
ُ
إّن امل

العقائد   ف��ا  انتشرت  ال�ي  الفضاءات   �� اإل�سا�ّي  التار�خ  ارتبط  و�ھ  اإللهّية،  والشعائر  األوامر  ارتبطت 

واملسيحيّ  و�اركتھ  ال��ودّية  س  قدَّ
ُ
امل مفهوم   �� الكنسّية  املؤّسسات  مت 

ّ
تحك وقد  اإلسالم.  ظهور  قبل  ة 

ة بھ، �ا�خ�� والشّر، وا�حّبة والكره، وا�حالل  
ّ
طقوسها وشعائرها باالستناد إ�� عّدة أزواج مفاهيمّية حاف

إ�� مفهوم أص��ّ  ها 
ّ
�ل ترتّد  املفاهيمّية  األزواج  س    وا�حرام، وا�جّنة والنار. وهذه  قدَّ

ُ
امل م هو زمن هللا 

ّ
متحك

س
َّ
د�

ُ
، ومداُر الزمَنْ�ن مل�وت هللا الطاهر مفهوما مركزّ�ا �� حياة املسيح و�عاليم  4مقابل زمن الشيطان امل

 من �غو�ھ الشيطان
ّ
خھ �شرور أوساخھ الشيطانّية.   ،املسيحّية، ال يخرج عنھ إال

ّ
 فيجّره إ�� دائرة د�سھ و�لط

م��م ال�اتب    -املسيحّية لف��ات طو�لة هيمنة الكّتاب والالهوتّي�ن املسيحّي�ن    وقد شهدت عصور ازدهار  

أوغسطينوس   الكب��  املتحّرك  - )  Augustin  )354-430والالهو�ّي  التار�خ  كتابة  اعتبار    5ع��  من  انطالقا 

تلك الهيمنة أخذت   . لكّن 6القداسة مركز ا�حياة و�وصل��ا األبدّية والتار�خ اإل�سا�ّي أ�سب م�ان لتحقيقها

 
ّ
 476�اجع �عد سقوط اإلم��اطورّ�ة الرومانّية سنة  �� ال�

ّ
هوت،  ، ولم تبق حكرا ع�� رجال الكنيسة وعلماء الال

ھ إلھ التار�خ"
ّ
، وأّن االع��اف بوجود هللا ال  7مع بداية انتباه املؤّرخ�ن إ�� مقالة "أّن هللا �� التار�خ ال �ع�ي أن

االجتماعّية وحجم األحداث السياسّية �� تحر�ك التار�خ اإل�سا�ي، و�� أهمّية التقّدم  ينفي أهمّية دور القوى  

 .8بمس��تھ ع�� تحر�ر حركتھ من الهيمنة املطلقة للمسيحّية ومؤّسسا��ا

 

ّن بيت إيل هي بيت السماء حيث يسكن هللا.  1
ٔ
 ورد في شرح الكـتاب المقّدس ا

 .111-110، سفر التكوين، اإلصحاح الثامن والعشرون، ص 1984، بيروت، دار المشرق، الكـتاب المقّدس   
 .110، ص نفسهالمرجع  2
 .206، سفر الخروج، اإلصحاح الثالثون، ص نفسهالمرجع  3
ي ٕالىسالم يفوت،  4

ّ
ص   ،1991، 1للطباعة والنشر، طيعة ، بيروت، دار الطلالتواريخ الفعلّية الزمان التاريخي: من التاريخ الكل

11. 
وائل القرن الخامس مازال، في جوانب كـثيرة منه، عمدة الكنيسة     5

ٔ
وغسطينوس في ا

ٔ
إّن النظام الالهوتي المتكامل الذي وضعه ا

نظر في تعريف هذا الرجل:
ُ
 المسيحّية. ا

 H.I. Marrou et A.M. Labonnardière, Saint Augustin et l’Augustinisme, 2ème édition, Paris, 1955.       
6  La théologie dans l’histoire, collection dirigée par Joseph Doré, Beauchesne éditeur, Paris, 1997, p.9.  
7 Ibid. 

 .14سالم يفوت، مرجع سابق، ص   8
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الدي�ّي، خاّصة مع مارت�ن لوثر    ال�ي أحدث��ا حركة اإلصالح  "العرقلة"  -Martine Luther  )1483ولوال 

س الذي سعت املسيحّية إ�� تكريسھ.  ،  1)5461 قدَّ
ُ
لتّم إحراز تقّدم إ�سا�ّي أك�� �� تجاوز مفهوم الزمن امل

الهوتيّ  ر�ن 
ّ

مفك أيدي  ع��  قامت  ال�ي  اإلصالحّية  ا�حركة  أعادت  الّد فقد  با�جدل  االهتمام  بارز�ن،  ي�ّي  �ن 

س ع�� زمن إ�سا�ي أد�ى منھ م�انة، ظّل موسوما دائما  وساعدت ع�� استمرار هيمنة الزّ  قدَّ
ُ
من املسي�ّ� امل

 .2فالة والد�سبالّس 

لكّن حركة اإلصالح الدي�ّي لم تمنع تقّدم التار�خ األورو�ي ع�� مراحل نحو تجاوز هيمنة الدين وسلطتھ   

ا�حياة االجتماعّية والسياسّية والفكرّ�ة، خاّصة �عد ظهور االكتشافات الك��ى وازدهار مجال االخ��اع    ع��

نّية ال�ي أفرز��ا  وقيام الثورة الفر�سّية وانتشار مباد��ا �� ضوء قيم ا�حداثة اإل�سا وتطّور حركة الصناعة،

ال�ي أعطت �ّل اإلم�انّيات املادّية واملعنوّ�ة    ومنظومة العلوم واملعارف ا�جديدة، تلك القيم  فلسفة األنوار 

 
ّ
زمن الدي�ّي ويس�� إ�� نحت كيان جديد �� الزمن الدنيوّي. لكّن هذه التحّوالت  لإل�سان �ي يتحّرر من دائرة ال

الك��ى وما أحدثتھ من �غي��ات حضارّ�ة جوهرّ�ة لم توقف استمرار ا�حياة اإل�سانّية من خالل تجر�ت�ن  

دينّية وتار�خّية. وهاتان التجر�تان �شمالن، إضافة إ�� عالم اإل�سان، عالم الطبيعة وا�حيوان    متداخلت�ن،

 .3والنبات

لت تحّوالت التار�خ األورو�ي وما أفرزتھ من قيم ومعارف حديثة خالل القرن الثامن عشر خاّصة  
ّ
ولقد مث

 ع�� أعاد االعتبار ألعمال اإل�سان �� الّد من التار��ّ� الذي  منبتا مناسبا لنشأة املفهوم الغر�ّي للزّ 
ّ

نيا، وحث

 إعادة النّ 
ّ
 ظر �� ال�

ّ
من  �اث الذي أبدعھ اإل�سان �� الزّ �اث اإل�سا�ّي من منطلقات علمّية جديدة، ومنھ ال�

 
ّ
  �اث الدي�ّي، رغم �ونھ ليس وحيا أو تن�يال، وُ�ِ�ي ع�� هذا املوقفالقديم، ولم يكن أقّل إبداعا وخلودا من ال�

اع��اف باألعمال اإلبداعّية ال�ي عكست عظمة الفكر اإل�سا�ي وقّوتھ، �� سياق ا�سياب التار�خ البشرّي  

 ودفق حضاراتھ. 

ت ترى ا�حياة اإل�سانّية ساقطة، بائسة،   
ّ
ص من النظرة ال�ي ظل

ّ
وقد عكس هذا االع��اف إرادة للتخل

ت س،  ُمقدَّ إل�ّي  �� ما هو   
ّ
إال لها  سة، وال خالص 

َّ
��دف  ُمد� الدينّية  واملعاي��  القيم  ال�ي كّرس��ا  النظرة  لك 

 تفضيل اآلخرة واألع�� ع�� اإل�سان وحياتھ الدنيا. 

تبلور التأو�ل ا�حديث للمقّدس والتار��ّ� للتمي�� ب�ن ما هو دي�ّي مسؤول   وع�� هذه األرضّية املعرفّية 

سا، و�ُمقَت��ى  ، وما ليس دينّيا بالنظر إ��  4مباشر عن إدارة املقّدس
َّ
تار�خّيتھ اإل�سانّية دون أن ي�ون ُمد�

دت إم�انّية التعامل املوضو�ّ� مع مجال�ن هاّم�ن من مجاالت ا�حياة اإل�سانّية يمكن لهما  هذا التّ 
ّ

صنيف تأك

 هما ع�� اآلخر. التعا�ش، دون أن ��يمن أحُد 

 

شهر مواقف مارتن لوثر  1
ٔ
بعد معارضته سلطة البابا، ونقده  1517اإلصالحّية انفصاله عن الكنيسة سنة  Martine Lutherمن ا

 مسائل الغفران والتبّتل والُقّداس وإكرام القّديسين.
 .نفسهالمرجع  2

3 Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Gallimard, France, 1965, p 22. 
4 Roger Caillois, L’homme et le sacré, Gallimard, France, 1950, p 18. 



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
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ٔ
 ليلي ا
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   : في تأویل مفهوم الُمدنَّس في الفکر الغربي  -2

  1912) هو أّول من قّدم سنة  Emile Durkheim  )1858-1917دير�ايم  يميل  إالفر���ي    إّن عالم االجتماع

ثنائّي مقّدس وغ�� مقّدس القائم ع�� تقسيم العالم إ�� مجال�ن باالستناد إ�� ما اعت��ه الفكر الدي�ّي حّدا  

وليام رو�ر�سن   واملستشرق اإلن�ل��ي فاصال بي��ما، وقد بلور دير�ايم مفهوما سبق أن اشتغل عليھ الباحث  

ُمباح وما هو  William Robertson Smith  )1846-1894سميث   ) وعّرفھ ع�� أساس التعارض ب�ن ما هو 

 .1غ�� ُمباح

بالقداسة   موسوما  أّولهما  ظّل  �ن"، 
َ

"عامل ب�ن  عا 
ّ
تقط الصر�حة  املقابلة  هذه  أدخلت  أساس    -وقد  ع�� 

وظّل ثان��ما موسوما ب�ّل ما هو دنيوّي وتار��ّ� ومفارق للدين. وَوضعت    – سان  التعا�� ومفارقة الطبيعة واإل�

جاهات وا�جتمعات
ّ
داخل والتفاعل  حّدا �سبّيا ومرنا �� آن �سمح بالتّ  2املقابلة بي��ما بحسب العصور واالت

 والتعا�ش بي��ما. 

دير�ايم   الظوا   Durkheimانتبھ  تأو�ل   �� س  قدَّ
ُ
امل أهمّية مفهوم  ب�ن  إ��  التعارض  أّن  و���  الدينّية،  هر 

صال الذي يمكن قيامھ    والدنيوّي   الُقُد��يّ 
ّ
�ن يمكن أن يتنافرا جذرّ�ا، ع�� الرغم من االت

َ
�عارض ب�ن عامل

    Durkheim. واستخدم دير�ايم  3بي��ما
ّ
املصط�ح�ن �� تالزم معر�ّ� مّتصل حّ�ى صار ال مع�ى ألحدهما إال

 
ّ

ل�ن �ان هذان املصط�حان    -الن إطارا أساسّيا للفكر مطروحا طرحا قبلّيا، لكن  باآلخر، فهما �� نظره �شك

 بفصلهما املتبادل  
ّ
عرف، وأنت ترصد مجتمعا ما، أّ��ما القد��ّي    -ال يتمايزان إال

َ
فقد ي�ون من املستحيل أن �

 . 4فيھ وأّ��ما الدنيوّي 

�ة، هذه الس سم الُقُد��ي ِ�ِسمة ممّ�ِ
ّ
مة ليست التفّوق فقط، ألّن األمر لو �ان ع�� يلزم فوق ذلك، أن يت

الدين صور  أرفع   �� النحو  بتميمة  ،هذا  أو  بتعو�ذة  ق 
ّ
يتعل فيما  ليس كذلك  إّن  5فهو  القول  يمكن  كما   ،

واألشياء   ال�ائنات  ت�ون  بينما  وتحم��ا،  مات  ا�حرَّ عن  تدافع  ال�ي  تلك   �� سة  قدَّ
ُ
امل األشياء  أو  ال�ائنات 

سة" خاضعة
َّ
د�

ُ
 بموجب عبادات وشعائر محّددة "امل

ّ
صال باألو�� إال

ّ
مات، وال يجوز لها االت  . 6لتلك ا�حرَّ

صال بالدنيوّي  
ّ
َب �� االت جنَّ

َ
لكّن هذا التوصيف ال ي�ون بال تحّفظات وقيود: ألّن ع�� الُقُد��ّي، هو أيضا، ت

صال بي��ما، ال ي�ون تصّرفهما واحدا: فالُقُد��ي مستودع قّوة ومركز  
ّ
س �� أحوال كث��ة. وعندما يقع ات

َّ
د�

ُ
امل

الدنيوّي ال يملك س بينما  الدنيوّي،   �� ر 
ّ
أو  طاقة يؤث إثارة تفريغ ال�حنة من هذه الطاقة  القدرة ع��  وى 

 
1 François Gresle (et autres), Ibid, s.v Sacré/Profane, p 295.  
2 Ibid.  

 . 1230-1229، ص 3، مموسوعة الالند الفلسفّية 3
 . 1229نفسه، ص المرجع  4
 نفسه.المرجع  5
 نفسه.المرجع  6
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سة  
َّ
د�

ُ
امل الصورة  إ��  وا�خّ��ة  البحتة  الصورة  من  أخرى،  إ��  صورة  من  تنتقل  األحوال،  �عض   �� بجعلها، 

 . 1والشّر�رة

س جدواه �� حقل املباحث  
ّ
و�ناًء ع�� ما قّدمھ من إضافة علمّية، أثبت هذا املفهوم الثنائي مقّدس/ مد�

وطلبتھ، واستخدمھ �عض ا�ختّص�ن �� البحث العل�ي �� تار�خ    Durkheimالجتماعّية والدينّية مع دير�ايم  ا

ْيوا  
َ

) الذي اهتّم  Roger Caillois  )1913-1978األديان وا�جتمعات. ومن أبرزهم الباحث الفر���ي روجھ ك

س �� ا�حياة االجتماعّية �� كتابھ   قدَّ
ُ
، والباحث  2  1939الذي �شره سنة    acréL’homme et le sبدراسة امل

) الذي �انت لھ إضافة علمّية هاّمة �� تثبيت املفهوم  Mircea Eliade  )1907-1986الروما�ي مرسيا إلياد  

امل���� عند اختياره مصطلَ��   القرن العشر�ن    ��  Le sacré et le profaneوتكريس استخدامھ  منتصف 

فھ سنة 
ّ
 ضمن سلسلة من كتب ا�جيب. 1957�� همبورغ األملانّية سنة و�شره  1956عنوانا لكتاب أل

و�ن    -ياق العل�ّي املزدهر �� الغرب الذي  عند استخدام املصط�ح�ن ع�� مراعاة الّس   Eliadeإلياد  نّبھ  

ر �� مظاهر التدّين ال�ي استمّرت قوّ�ة رغم تراجع    -ساعد ع�� فهم تار�خ األديان فهما موضوعّيا  
ّ
ھ لم يؤث

ّ
فإن

الكسموسامل  �
َ
ب�ن مجا� الفرق  الدي�ّي، وع�� مراعاة  َفة علمّيا    3ّد  ُعد ُمصنَّ

َ
� لم  والتار�خ. فاملسيحّية مثال، 

عن مجال الكسموس، خاّصة ��    -�� نظره    -ضمن األديان �� العصر ا�حديث، �عد أن انقطع املسيحّيون  

 . 4جانبھ املفارق لألرض، وأصبحوا �عيشون �� مجال التار�خ

املق  وغ��  بالدين،  ارتباطھ   �� قّدس 
ُ
امل أّن  ذلك  معا�ي  للدين  ومن  مفارقتھ   �� وجود    -ّدس  إ��  بالنظر 

، وأّن  6طر�قتا عيش وتجر�تا وجود -  5اإل�سان وعالقتھ بالطبيعة واألشياء وتنّوع التجر�ة الدينّية �� الزمن

اهتمام الباحث�ن يجب أن ينصّب ع�� تحليل مظاهر التجر�ة الدينّية وأ�ساقها ا�ختلفة ومحاولة فهمها ��  

اإل�  التار�خ  العقائد  سياق   �� البحث  مزج  وع��  و�عاليمھ،  هللا  أف�ار  بدراسة  االهتمام  عن  عوضا  سا�ّي 

 .7واملفارق للعقل بالبحث �� تار�خ االجتماع الدي�ّي ومظاهره العقلّية

ْهُم ما كتبھ املص�ح الدي�ي لوثر   
َ
عن مع�ى هللا ال�ّ� ا�جّبار، ع�� أّن القصد منھ    Lutherمن ذلك مثال ف

مة �� نظام ال�ون، يمكن ليس إلھ الف
ّ

دا، بل قّوة حقيقّية هائلة، متحك السفة أو فكرة مثالّية أو مفهوما ُمجرَّ

س الدي�ّي �� عالقتھ   قدَّ
ُ
دي هو الذي انب�ى عليھ مفهوم امل

َ
ظهر غض��ا �� �ّل ح�ن. وهذا األساس الَعق

ُ
أن ت

 

 . 1230-1229، ص نفسهالمرجع  1
ولى عن دار  2

ٔ
 الفرنسّية.  Gallimardصدر هذا الكـتاب في طبعته اال

نظر تعريف الـ  وهو  .مّتسقاهو الكون بوصفه نظاما  3
ُ
رض. ا

ٔ
 في:  Cosmosالفضاء الخارجي المفارق لال

   Micro Robert, dictionnaire du français primordial, s.v Cosmos, France, 1984, p 233.    
نظر ترجم   

ُ
داب، ط، قاموس فرنسي عربي، بيروت، دار العلم المنهلته في: وا

ٓ
 .257، ص 1989، 10للماليين ودار اال

4 Mircea Eliade, Ibid, p 13. 
الت، وما ُيضفيه الدين من قداسة على وظائـف اإلنسان الحياتّية المّتصلة بالغذاء والجنس   5

ٓ
دوات واال

ٔ
من ذلك عالقة المتدّين باال

ّما بالنسبة إلى اإلنسان الحديث فإّن هذه الوظائـف عضوّية جسدّية، مهما تكن الطقوس الحاّفة بها والموانع التي تخترقها. 
ٔ
 والعمل. ا

6 Ibid, p 19. 
7 Ibid, p 15. 
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ٔ
 ليلي ا
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ل �� �عو�ذة أو حجر    -قّدس الدي�ي  بالقّوة اإللهّية الهائلة، مقابل شعور إ�سا�ّي متضائل. وألّن امل
ّ
حّ�ى و�ن تمث

يتجاوز �� رمزّ�تھ وأ�عاده قدرة اإل�سان فإّن �ّل ما يقابلھ �� العالم الدنيوّي يأخذ صفة    -أو �جر أو غ��ه  

 .1�سالضعف والّد 

الن�عة   ذات  ا�حداثة  قبل  ما  إ�� مجتمعات  بالنسبة  ي�ّ�ره  ما  س 
َّ
د�

ُ
امل ظّل  وملفهوم   �� للعيش  الطبيعّية 

ل القّوة 
ّ
س ف��ا �ان يمث قدَّ

ُ
س ورهبة األشياء املّتصلة بھ، و�� نزعة مفهومة �� ا�جتمعات القديمة ألّن امل قدَّ

ُ
امل

 
ّ
ل الواقع والال

ّ
ساقوالفّعالّية ويش�

ّ
، لكن مع ظهور املعارف  2واقع وُ�قنع بنظام لل�ون �� غاية اإلح�ام واال�

القداسة  العلمّية ا�حديثة   لل�ون من�وع  �� Désacraliséتأّسس وتدّعم مفهوم  إيجابّيا  ، وُعدَّ هذا املفهوم 

ھ عكس مظهرا من مظاهر انتصار اإل�سان ع�� الزّ 
ّ
قّدس.مس��ة التار�خ اإل�سا�ّي ألن

ُ
 من امل

ح�َ�مة  ومن نتائج هذا االنتصار �غي�� املوقف من تجر�ة اإل�سان غ�� املتدّين الذي باتت لھ م�انتھ ا 
ُ
�

 
ّ
ما بالعلم والعقل �� واقعھ االجتما�ّ� واضعا املرحلة الال

ّ
هوتّية خلفھ باعتبارها ماضيا  �عد أن أصبح متحك

ھ بات يجد صعو�ة �� فهم األ�عاد الوجودّية لإل�سان املتدّين قديما، فضال عن فهم تلك  
ّ
أن تجاوزه، حّ�ى 

ين ظاهرة تار�خّية واجتماعّية كسائر  حديث �عت�� الّد ، وأصبح اإل�سان ا�3األ�عاد �� ا�جتمعات ا�حديثة

الظواهر األخرى القابلة للفهم العق�ّ�، وي�� أّن املقّدس الدي�ّي والدنيوّي التار��ّ� �عّ�� كالهما عن وضع من  

�  أوضاع اإل�سان �� ا�حياة االجتماعّية، بنفس القيمة املعرفّية ال�اشفة �خبايا الوجود اإل�سا�ّي املنتظم �

 
ّ
 .4سق ال�و�يالن

بة ال�ي تتجاوز   Mircea Eliade و�رى مرسيا إلياد 
َّ

رك
ُ
س �� التصّور ا�حديث من املفاهيم امل

ّ
أّن مقّدس/ مد�

التار�خ الدي�ّي لإل�سان لتشمل األن��و�ولوجيا الفلسفّية وعلم الظواهر وعلم النفس، �� تنبيھ صر�ح منھ  

 . 5�� دراستھ  ات الختصاصع�� ضرورة �عميق داللتھ والو�� بتداخل ا

تبّدل الو�� بمع�ى الفضاء ا�جغرا�ّ� ورمزّ�تھ من �خص متدّين، يرى   �� نظره مسألة  ومن أمثلة ذلك 

نوعّيا   مختلفة  أماكن  و�حوي  متجا�س،  غ��  عا، 
ّ
متقط التّ   -الفضاء  تجر�ة  تحكمها  رؤ�ة  ب�ن و��  عارض 

س، الفضاء الوحيد ا�حقيقّي   قدَّ
ُ
إ�� �خص    – بالنسبة إ�� املتدّين، وما سواه من امتداد يحيط بھ  الفضاء امل

ع نوعّيا �� امتدادها امل�ا�ّي،  آخر غ�� متدّين، يرى الفضاء متجا�سا ومحايدا �� التّ 
ّ
جر�ة الدنيوّ�ة ال�ي ال تقط

النّ  مختلفة  والرمزّ�ة  الوجودّية  قيمتھ  لكّن  واحد  ا�جغرا�ّ�  ال�خص�ن  فالفضاء  ب�ن  والتأو�ل  األّول ظر 

 . 6والثا�ي

 
1 Ibid, p 16. 
2 Ibid, p 18. 
3 Ibid, p 19. 
4  Ibid, p 20. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p 25-27. 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021  )سبتمبر  - ا
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ّ

ال� لدى  الدنيوّي  س والفضاء  قدَّ
ُ
امل الفضاء  ب�ن تجر�َ�ي  نقارن  املتدّين،  وعندما  املتدّين وغ��  خص�ن، 

س �سمح با�حصول ع�� نقطة ثابتة ��   بات التجر�ة األو��، فاإلعالن عن م�ان ُمقدَّ
ّ
�ستحضر خاّصة متطل

م
َ
العال تأسيس  إ��  م��ا  و�التوّجھ  ش  ُمشوَّ مع    تجا�س  يحدث  ما  هو  ذلك  ونقيض  فيھ.  ا�حقيقّي  والعيش 

جاه حقيقّي يختفي، ألّن النقطة التجر�ة الثانية ال�ي تملك التّ 
ّ
جا�س، و�التا�� �سبّية الفضاء ال�ي تجعل �ّل ات

ھ لم �عد هناك  
ّ
الثابتة لم �عد تتمّتع بأساس أنطولو�� وحيد، ف�ي تظهر وتختفي بحسب االحتياجات، و�أن

بل م، 
َ
ُمنقادا    عال اإل�سان  ف��ا  يتحّرك  متناهية  ال  أماكن  من  لها  ش�ل  ال   

ٌ
وكثافة  ، ٍ

ّ
متشظ �وٍن  من  ٌع 

َ
ِقط

دَمج �� ا�جتمع الصنا��
ُ
 . 1بال��امات الوجود امل

 : في تأویل مفهوم الُمدنَّس في الفکر العربّي اإلسالمّي -3

إ�� الفكر العر�ّي، باعتبارهما مصط�ح�ن   Le sacré et le profane  :ل  لعّل من أشهر ما تّم من ترجمة

سمتالزَمْي املفهوم، �عر�َ��ما  
َّ
د�

ُ
س وامل قدَّ

ُ
س والدنيوي وامل قدَّ

ُ
سورّ�ت�ن لكتاب مرسيا إلياد،   �� ترجمت�ن  بامل

قد أعلنت  عن دار العر�ي للطباعة والنشر. و   1987ال��جمة األو�� للباحثة ��اد خّياطة، صدرت بدمشق سنة  

 
ّ
الطقس    رمزّ�ةعنوانا فرعّيا:    حقيق معا، وأضافت إ�� العنوان الرئي��يّ �جمة والتّ هذه الباحثة أ��ا أنجزت ال�

) عن  1988أّما ال��جمة الثانية ف�ي للمحامي عبد الهادي عّباس، وصدرت �عد سنة من األو�� (  واألسطورة، 

 دار دمشق للنشر والتوزيع.  

َ��ن منذ �سعينات القرن العشر�ن �� التخّصص الدي�ّي من خالل  وقد شاع استخدام املصط�  عرَّ
ُ
َح�ن امل

ا وجدوا ف��ما من �عب��   أعمال الباحث�ن املهتّم�ن بتطبيق املنا�ج ا�حديثة �� املباحث والدراسات
َ
اإلسالمّية ِمل

 .2بدا لهم مناسبا �� صياغتھ العر�ّية وأدائھ للمفهوم الغر�ّي 

يخف   دراسة  ولم   �� ا�حديثة  املنا�ج  لتطبيق  تحّمسھ  ترجمتھ  مقّدمة   �� عّباس  الهادي  عبد  امل��جم 

حدثھ من �غي�� �� فهم التار�خ اإل�سا�ّي، و�ّرر ترجمتھ بالرّ 
ُ
غبة �� الظواهر االجتماعّية والدينّية ُمنّوها بما ت

ل�ن معرفّيا إلعادة النظر �� ترا��م الدي�ّي �� ضوء العلوم ا�ختّصة �� الدراسات االجتماعّية    رؤ�ة العرب ُمؤهَّ

��دف "إدخال �غي�� ع�� و�� ا�جتمع و�بدال مفاهيمھ حول العالقات األساسّية ب�ن اإل�سان واإل�سان،  

و"إنارة السبيل ملن ير�د التعّمق �� اخ��اع اإل�سان ع�� ثقافاتھ وتطّوره ا�حضارّي،    3و�ينھ و��ن عاملھ املاّدي"

سا"ما اعت��ه ُمق
َّ
سا وما اعت��ه ُمد�  .4دَّ

ن    Mircea Eliadeوري إ�� ترجمة كتاب مرسيا إلياد  هذا ا�حامي الّس   لكّن س��َ 
َ
عل

ُ
إ�� العر�ّية وتحّمسھ امل

لت العمل  
ّ
لقضاياه ومنا�جھ لم يمنعا انتشار األخطاء العديدة �� ترجمتھ، ومن أهّمها أخطاء املع�ى ال�ي تخل

 
1 Ibid, p 27. 

نظر على سبيل المثال دراسة محّمد الجويلي،  2
ُ
س َوالُمدن�سا ، تونس، دار  الزعيم السياسي في المخيال إالسالمي بين الُمقد�

 . 1992، 1المؤّسسة الوطنّية للبحث العلمي، طسراس للنشر، 
 .5، ص 1988، 1، ترجمة، دمشق، دار دمشق للنشر والتوزيع، طالمقّدس والمدّنسعبد الهادي عّباس،  3
 . 9، ص نفسهالمرجع  4
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ٔ
 ليلي ا
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عّرب استواءه اللغوي وأناقتھ اللفظّية، مّما جعل النّص  �� �ّل مراحلھ وأخطاء الت
ُ
عب�� ال�ي أفقدت النّص امل

ھ �� حاجة إ�� مراجعة علمّية �ستجيب للشروط األ�اديمّية املطلو�ة �� مثل هذه األعمال
ّ
 .1�ل

�عر�ب مصط�ح   أّن  ما نالحظھ هو  أّول  ل  Le sacréإّن من  املع�ى  تأدية   �� س ورد مطابقا  قدَّ
ُ
لمفهوم بامل

صالھ ��  
ّ
األص�� فلم ُي�� �� �عر�بھ و�� �ّل ال��جمات ال�ي باتت مألوفة أّي إش�ال �� داللتھ وفهمھ نظرا إ�� ات

�ّل الثقافات اإل�سانّية بما "ينتسب إ�� نظام أشياء منفصل ومخصوص ال يقبل االن��اك، بما يتعّ�ن عليھ  

 .2أن ي�ون موضوع اح��ام دي�ّي"

ق  ن العربلساوقد ورد ��   
ُ
ھ التطه�ُ� "أّن التْقد�َس تن�يُھ هللا امل

ّ
وس، وأن س والُقدُّ والت��يُك. ومن هذا    دَّ

ھ  
ّ
. وُروح الُقُدس ج��يل ألن

ُ
ر بھ من الذنوِب. والُقْدُس ال��كة هَّ

َ
ر، امل�اُن الذي ُيَتط طهَّ

ُ
قِدس أي البيُت امل

َ
بيُت امل

س وُمقدَّ  هارة. وُ�قال للراهب ُمقّدِ
َ
ِلق من ط

ُ
��ي، وصبياُن النصارى يت�ّ��وَن بھ و�م�حوَن ِمْ�َحھ الذي هو  خ

ُس ا�َحْ�ُ�" قدَّ
ُ
ھ منھ حّ�ى يتمّزق عنھ ثوُ�ھ. وامل

َ
 . 3ال�ُسھ، و�أخذون خيوط

 
ّ

وس من الطقوس التعّبدّية ال�ي يدأب املسيحّيون  ومن املعلوم �� الش دُّ
ُ
عائر املسيحّية أّن ترديد عبارة ق

 عل��ا �� صلوا��م وأدعي
ّ
فظ العر�ّي، �� ح�ن يدأب املسلمون ع��  ��م، واألقباط املصرّ�ون م��م يرّددو��ا بالل

ذكرها والدعاء ��ا عند ذكر أسماء هللا ا�حس�ى للتقّرب من هللا. و�ّن االستمرار �� ممارسة هذا الطقس، وما  

قدَّ 
ُ
امل مفهوم  عراقة  ُي��زان  وحدي��ا،  قديمها  والقواميس  املعاجم  ماّدة  الرمزّ�ة  تحو�ھ  داللتھ  وأهمّية  س 

التّ  الّد عظيم والتّ املرتبطة بمعا�ي  تار�خ   �� يانت�ن املسيحّية واإلسالمّية. تلك املعا�ي  طه�� والت��يك، خاّصة 

النّ   ال�ي نقف ع�� جوانَب  أيضا عند  العهود  م��ا   �� املفهوم وتار�خّيتھ، منذ �شأتھ وتأسيسھ  �� داللة  ظر 

إ��   الغابرة  وغ��  الوثنّية  م��ا  الكتابّية  واألديان،  العقائد  �ّل  و��  ا�حديث  العصر   �� واستمراره  رسوخھ 

 الكتابّية. 

  
ّ
ال� مش�ل  هو  إّن  ملا  مطابقا  �عر���ما  ورد  ذين 

ّ
الل ومصط�حھ  س  قدَّ

ُ
امل بمفهوم  ق 

ّ
يتعل ال  العر�ّية  �جمة 

س، فهذه    Le profaneمألوف �� الثقافات الدينّية عاّمة، بل بمفهوم  
َّ
َد�

ُ
ذين تّم �عر���ما بامل

ّ
ومصط�حھ الل

 
ّ
األو��  ال� الوهلة  من  ظهر 

ُ
ت �  -�جمة  استخدامھ  وانتشر  استقّر  ما  خالف  اليوم  ع��  ا�ختّصة  العر�ّية   � -  

انحرافا بّينا �� تأدية مع�ى املفهوم األص�� وتأو�لھ، أمر يمكن أن ينتبھ إليھ الباحث ا�ختّص �� الدراسات  

 الدينّية.

 

خطاء الواضحة تعريبه جملة: 1
ٔ
مثلة هذه اال

ٔ
في   13(ص  eLe chrétien ne vit plus dans un Cosmos, mais dans l’histoirمن ا

كـثر في كون إّنما في التاريخ" (ص  النّص الفرنسي)
ٔ
في نّص الترجمة العربّية)،  وتعريبه   14بقوله "إّن المسيحي ال يعيش ا

صولّية منظوره" (ص  15(ص     L’originalité de la perspectiveعبارَتي: 
ٔ
في نّص الترجمة العربّية)،   15في النّص الفرنسي) بقوله " ا

ci se manifeste, se montre comme -L’Homme prend connaissance du sacré parce que celuiلة: وترجمته جم
quelque chose de tout à fait différent du profane  ّن  في النّص الفرنسي  17(ص

ٔ
خذ اإلنسان علمه عن المقّدس ال

ٔ
) بقوله " يا

 ي نّص الترجمة العربّية).ف 16هذا يظهر ، ويبدو كشيء مخالف تماما للدنيوي" (ص 
 .1229، ص 3، م Sacrés.v، موسوعة الالند الفلسفّية 2
 .61-60، ص ص11، ج 1988، 1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طق/د/س، ماّدة لسان العربابن منظور،  3



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021  )سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)118( 

نأى بھ عن   باملع�ى األص�� عن داللتھ، بأن حّملھ موقفا معرفّيا  العر�ّية حاد  ال��جمة   �� س 
َّ
فلفظ ُمد�

عند اختياره    Mircea Eliade� الغايات املن�جّية والعلمّية ال�ي رمى إل��ا مرسيا إلياد  مقصده، وأفسد بالتا�

س،   Sacréمقابال ملصط�ح    Profaneمصط�ح   �ن مختلف�ن: عالم دي�ي ُمقدَّ
َ

إلبراز التعارض املوضو�ّ� ب�ن عامل

س. والعاملان، رغم اختالفهما إ�� حّد التباين، متعا �شان بالضرورة ويسمحان للباحث  وعالم ال دي�ّي وال ُمقدَّ

 بمقار���ما مقار�ة ال أفضلّية أو تمي�� ف��ا. 

ل بالتار�خ اإل�سا�ّي بال    Eliadeفالذي يحيا حياة ال دين ف��ا وال قداسة، هو �� نظر إلياد   
ّ
إ�سان متمث

باع سلوك
ّ
ھ ع�� ات

ّ
مثا�ّ� وهو بالتا��    حاجة إ�� أنماط عيش دينّية أو تصّورات ذهنّية تر�طھ �عالم علوّي وتحث

س قدَّ
ُ
، وفضل هذا اإل�سان �� �ونھ يرفض واعيا التعامل مع املقّدس  1�� غ�ى عن �ّل ما ير�طھ بالتار�خ امل

ھ ال يرى لھ ضرورة �� ا�حياة ا�حديثة.
ّ
 الدي�ّي ألن

�عر�ب    �� األساسّية  اإلش�الّية  ت  Le profaneإّن  ذهنّية  عن  ال��جمة  صدور  منبعها  س 
َّ
د�

ُ
هذا  بامل ضع 

القيمة بھ. والسبب أّن الثقافة العر�ّية ولغ��ا   املصط�ح ومفهومھ �� دائرة املقّدس موثوق الصلة ومح�وم

حيل ع�� العصيان والتّ 
ُ
س، و�� صورة مفارقة ت قدَّ

ُ
س �� صلة ت�جينّية بامل

َّ
د�

ُ
أثيم، و�التا�� فإّن  تقّدمان امل

س. وهو تأو�ل ينأى عن  أساس هذه ال��جمة هو تأو�ل إسالمّي مرجُعھ أّن ا ر عن أصل ُمقدَّ
َ

س خروج ُمنك
َّ
د�

ُ
مل

املوضوعّية وال �ستجيب ملقتضيات ا�حداثة اإل�سانّية، و�التا�� ينتكس عن ا�حّد املعر�ّ� الذي بلوره الفكر  

�ن ُمم�ّ امل���ّ� �� مقار�ة الظاهرة الدينّية مقار�ة حيادّية، أساسها تفّهم التّ 
َ َ
 َ�ْي القيمة.عارض ا�َحر�ّي ب�ن عامل

�� االســــتعمال الفر��ــــ�ّي مثال ال يخلو من معان أر�عة رئيســــة، اســــتحضــــاُرها ضــــرورّي  Profane إّن مصــــط�ح   

 عند املقارنة بال��جمة العر�ّية:

 الغر�ب عن الدين.   :أّوال 

س.املقابل للّد  :وثانيا  قدَّ
ُ
 ي�ي وامل

 اإل�سان ال يتبع أّي دين.  :وثالثا 

لع ع�� أّي فّن، ا�جاهل بفّن  :ورا�عا 
ّ
 .2ما  اإل�سان غ�� املط

وثال��ا وثان��ا  املعا�ي  أّول  ع��  زنا 
ّ

رك الدي�يّ   ،و�ذا  باالختصاص  املباشر  داللة    ،الرتباطها   �� مبدأين  نتبّ�ن 

 املصط�ح الفر���ّي أساسّي�ن: 

 .3عدم االنتماء إ�� الدين أّوال

 
1 Mircea Eliade, op. cit, p 89. 
2 Micro Robert, s.v Profane, p 857 
- Qui est étranger à la religion (opposé à religieux, sacré).  
- Personne qui n’est pas initié à une religion.                           
- Qui n’est pas initié à un art, une science, etc.                        

ولى من مراتب معاني مصطلح معنى "عدم االنتماء إلى الدين" يضعه المعجم الف 3
ٔ
تي:  Profaneرنسي الالتيني في المرتبة اال

ٓ
 كاال



س  س   في تاريخ الُمقد� ويلّي العربّي لمفهوم الُمدن�
ٔ
.د. محسن التّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وإالشكال التا

ٔ
 ليلي ا
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 الوضوح االصطال�ّ� �� عدم االنتماء.  ثانياو       

ِح   �� اإل�سان  ي�ون  أن  مدارها  املصط�ح  ضبط   �� محورّ�ة  داللة  دان 
ّ

يؤك الّد واملبدآن  من  ومّما  ّل  ين 

ّ�ى �� �عض مظاهر تفّوقھ وأفضلّيتھ �سبب تلك القداسة. وليس لهذه  �ستتبع من اعتقاد �� قداستھ أو ح

ْي الّد 
َ
س الذي كّرسھ التأو�ل العر�ّي اإلسالمّي من خالل عبار�

َّ
د�

ُ
س  اللة البّينة عالقة بمفهوم امل

َّ
س وُمَد� ،  ُمقدَّ

 إ�� ما ُ�غري  �� صيغة من ا�جناس الصو�ّي الذي جرى ع�� األلسن مجرى مستساغا، إيقاعا وشكال،  
ً
إضافة

 بھ من طباق �� داللتھ. 

  �� د 
َّ
َول

ُ
امل املفهوم  تأدية  �� قصوره عن  بارز  ال��جمة  والتأو�ل عند  الفهم  �� عملّيَ�ْي  م 

ّ
املتحك العيب  إّن 

خضّم ا�حداثة الغر�ّية، وما يحملھ من معان عميقة غّ��ت جذرّ�ا عالقة اإل�سان بالدين بلغ حّد الالمباالة  

 صر�ح  والتّ 
ّ
الال عالم  ورغبة،  واح��اما  أهمّية  يقّل  ال  آخر  م 

َ
عال واختيار  االنتماء  يبدعھ  برفض  الذي  دين 

 .1دنيوّي بحت اإل�سان بجهده، �� سياق تار���ّ 

مصط�ح     �� ذلك    Profaneفاملسألة  إ��  ذهب  كما  س 
َّ
د�

ُ
بامل واملعرفّية  املن�جّية  منطلقا��ا   �� ترتبط  ال 

� عن شروط املوقف الدي�ّي، و�الدنيوّي املتبّ�ي للشروط العقلّية  التأو�ل الثقا�ّ� العر�ّي،  
ّ

بل بالتار��ّ� املتخ�

َرضّية نفي وجود هللا ممكنة أيضا لعيش اإل�سان، وأّن الو�� شأنھ شأن أّي معطى ُمقّدس  
َ
ال�ي ترى أّن ف

 2ظاهرة يمكن دراس��ا علمّيا
ّ

ع�� مّر األجيال والعصور ما    عائر والطقوس املتكّررة �� أّي دين ، وأّن جملة الش

 مظهر من مظاهر "العود األبدي"
ّ
 .3�� إال

س،    Le profane  صفةإّن التعب�� الفر���ي يمّ�� ب�ن   قدَّ
ُ
  Profaner  وفعلبمع�ى الغر�ب عن الدين وعن امل

سا �غ�� اح��ام ق بُدور  4بمع�ى َعاَمَل شيئا أو م�انا ُمقدَّ
ّ
، وهو املع�ى الذي �عت��ه �ّل متدّين تدنيسا إذا �عل

 العبادة واملقابر مثال.

س الذي كّرسھ التأو�ل العر�ّي فال يخرج عن دائرة املفهوم الذي استخدمھ العرب منذ   
َّ
أّما مصط�ح ُمد�

   أقدم عصورهم وحّددتھ معاجمهم
ّ

فس والقيم األخالقّية  هن والنّ وقواميسهم، ع�� أساس ما ترّ�خ �� الذ

 من األثر السل�ّي ل�ّل ما هو َدِ�س.

س  لسان العربفقد ورد ��   
َّ
ُخ الو�خ ونحوه حّ�ى �� األخالق، وَدِ�َس توّ�خ، وَد�

ْ
ط

َ
ُس �� الثياب ل

َ
: "الَد�

َس    املنجد. وجاء ��  5الرجُل ِعرضھ إذا فعل ما َ�شيُنھ"
َ
حة ما ي��: "َدِ�َس وَد� ا�حديث �� طبعة جديدة وُمنقَّ

 
 (Qui n’appartient pas à la religion), Georges Edon, Dictionnaire français-latin, s.v Profane, Paris, 1963, p 
1357. 

ركون،  1
ٔ
 . 70-69، ص 1991، 1الساقي، ط، ترجمة هاشم صالح، لندن، دار العلمنة والدينمحّمد ا

 . 72-71، ص نفسهالمرجع  2
فات مرسيا إلياد  3

�
هّم مؤل

ٔ
حد ا

ٔ
 :بعنوان Mircea Eliadeهذه العبارة تعريب ال

 Le mythe de l’éternel retour.  Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Gallimard, France, 1969. 
4-  Micro Robert, s.v Profane, p 857. 

 .416، ص 4، جد/ن/س، ماّدة لسان العربابن منظور،  5
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َسھ سوُء  
ّ
َسھ صّ��ه َدِ�سا، ود�

َّ
خ بمكروه أو قبيح فهو َدِ�س، ود�

ّ
ُقھ: تلط

ُ
ل

ُ
سا ودناسة ِعرُضھ أو ثوُ�ھ أو خ

َ
د�

داِ�ُس املعاِيُب واملواضُع الَد�ِ 
َ
ِقھ أي عاَبھ، والّدَنَ◌ُس الوَ�ُخ، وامل

ُ
ل

ُ
"خ

ُ
 .1َسة

العر�ّي   التأو�ل  تضع  وحدي��ا،  قديمها  العر�ّي،  القاموس  ماّدة  ع��  التعو�ل  مجال    -إّن   �� خاّصة 

�� مواجهة مفتوحة مع ثالث إش�الّيات ك��ى، �� بمثابة العوائق املن�جّية    –التخّصص االصطال�� ا�حديث  

 واملعرفّية القائمة �� وجهھ: 

فمعلوم أّن اللغة العر�ّية تفتقر إ�� ضبط تطّور استعماال��ا وسياقاتھ    بتار�خّية امل�جم،  أوالها يّتصل   

 التار�خّية، و�التا�� إ�� تأر�خ مفردا��ا تأر�خا حركّيا ُيرا�� صل��ا بمراحل استخدامها. 

فة،  قليد هو ما ��يمن ع�� هذه الثقاببنية الثقافة العر�ّية اإلسالمّية، فالتدّين املوغل �� التّ   ثان��او�ّتصل   

 �� التدّين  مظاهر  أغلب  ألّن  الِقيمّية  ا�حداثة  مع  خصب 
ُ
ا� تفاعلها  وُيعيق  و�نتاجها  ها 

َ
ِمخيال و�كّيف 

 ا�جتمعات العر�ّية ترتّد إ�� األعراف والتقاليد القديمة. 

بتحديث الفكر العر�ّي، فهذا الفكر مازال قاصرا عن استيعاب أسس ا�حداثة اإل�سانّية    ثال��او�ّتصل   

ومفاهيمها  ومقوّ  منا�جها   �� واملعاَصرة  العوملة  ومظاهر  ا�حداثة  �عد  ما  استيعاب  عن  فضال  ما��ا، 

 ومصط�حا��ا وما فرضتھ من تحّوالت عميقة تصعب مجاراة أ�ساقها. 

العل�ّي العر�ّي أّن العديد من ا�جامعات واملؤّسسات األ�اديمّية العر�ّية ال   ومن ا�حبط ملس��ة التقّدم 

التخصّ  النفس  �ستوعب  وعلم  الدي�ّي  االجتماع  وعلم  األديان  تار�خ  مثل  ا�حديثة،  الدينّية  العلمّية  صات 

الدي�ّي وعلم األديان املقارن واألن��و�ولوجيا الدينّية والثقافّية، و�عضها ال ُيقّرر دراس��ا وتدريسها واإلفادة  

 فك�� الدي�ّي وممارسة التدّين.م��ا �� تطو�ر التّ 

يوم أْن ليس �� ت�و�ن األجيال العر�ّية الناشئة نصيب شاف من مثل هذه العلوم ال�ي  فقد بات وا�حا ال

باتت معارف ضرورّ�ة �� ا�جتمعات اإل�سانّية املعاصرة. وهذا الت�و�ن القاصر �سمح بانجراف الكث�� من  

جاهات أصولّية تقليدّية متشّددة تقودها تّيارات  
ّ
فكرّ�ة إحيائّية �س��  هذه الناشئة، و�جاذبّية حاملة، �� ات

 
ّ
حمة ��  سامح والرّ إ�� توظيف عوامل التدّين االجتما�ّ� توظيفا عنيفا، دون أد�ى مراعاة لِقَيم ا�حّرّ�ة والت

 اإلسالم املواتية لروح العصر ا�حديث وأدواتھ املعرفّية. 

سا و�الِرْجس والَنِجِس   profaneإّن تأو�ل مع�ى  
َّ
ھ مثل هذه العبارات ��  مع ما تتضّمن  -  2حّ�ى ي�ون ُمد�

 
ّ

ق  يطنة والَد�س، ومظاهر النّ العر�ّية من معا�ي الش
ُ
ل

ُ
خ الِعرض وا�خ

ّ
يصّب �� مستوى الذهن    -جاسة ال�ي تلط

تقبيحها   إ��  والداعية  ونتائجها،  ومظاهرها  ا�حداثة  ألصول  الرافضة  التّيارات  تلك  مجرى   �� والسلوك 

للّد   3وتأثيمها معادا��ا  بدعوى  ع�� ومحار���ا،  خاّصة  �شاطها  ز 
ّ

ترك و��  س،  قدَّ
ُ
امل لشرعھ  وتدنيسها  ين 

 

عالم 1
ٔ
 . 226، ص 2003، 40، بيروت، دار المشرق، طد/ن/س، ماّدة المنجد في اللغة واال

 .727، ص 1993، 27عربي، بيروت، دار العلم للماليين، ط -، قاموس إنكليزي الموردمنير بعلبكي،  2
ثيم.  3

ٔ
خر ما نشرت، عنوانا فرعّيا لكـتابها يقابل التقديس بالتا

ٓ
ّن الباحثة السورّية كالديس مطر اختارت، في ا

ٔ
 الحظ ا

ثيم كالديس مطر،  
ٔ
خير الغروب، التقديس والتا

ٔ
ليف ي العربيبحث في ازدواجّية بنية العقل النسو،  تا

ٔ
، دمشق، دار التكوين للتا

 . 2009، 1والترجمة والنشر، ط
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بالتّ  املّتصلة  االجتماعّية  واألسر امليادين  إلح�ام  عليم  ممكنة  مداخل  �عت��ها  ال�ي  تلك  واإلعالم،  واملرأة  ة 

 يطرة ع�� مجتمعا��ا.  الّس 

األفراد   �شّق  متفاقمة  ظاهرة  أصبحت  سياسّيا،  أو  فكرّ�ا  أو  دينّيا  ا�ختلف  اآلخر،  تدنيس  نزعة  و�ّن 

جاه  وا�جموعات �� ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية، و�� تتعّمق أك�� مع ازدهار �شاط اإلفتا
ّ
ء املذه�ي �� ات

املسلمة   با�جماعة  العودة  والعمل ع��  ا�خالف ومحار�تھ،  وحدها    -تأثيم  أّ��ا  خطأ  أ�حا��ا  �عتقد  ال�ي 

س، �� انتظار دفع �ّل الفئات من خارج تلك ا�جماعة    -املؤمنة   قدَّ
ُ
إن طوعا وترغيبا، أو كرها    -إ�� نقاوة امل

س اإلسالمّي.  إ�� االنخراط �� دائرة فهمهم -وترهيبا   للُمقدَّ

�ة �� الكث��  قليد إ�� التّ ومثل هذه الظواهر �عّ�� �� رأينا عن أّن عوامل التحّول من التّ 
ّ
حديث مازالت متع�

ا�جديدة   األجيال  �عض   �
ّ
�ع� أبرزها  من  لعّل  كث��ة،  نقائص  و�ش�و  واإلسالمّية  العر�ّية  ا�جتمعات  من 

مة �� استيعاب ا�حقائق العلميّ 
ّ
ة ونتائجها، خاّصة �� مجاالت واختصاصات العلوم اإل�سانّية، وهذا  املتعل

التّ  م 
ّ

تحك باستمرار  �سمح   �
ّ
مظاهر  التع� �عض   �� العصر  لثقافة  املالئمة  غ��  السلبّية  واألعراف  قاليد 

 ي�ّي واالجتما�ّ�. لوك الّد الّس 

س  - بالدنيوّي    Le profaneوحّ�ى ترجمة  
َّ
د�

ُ
تھ �عض محاوالت التعر�ب  ال�ي بدت �عب��ا بديال عن امل

ّ
  1تبن

�غفل أيضا عّما �� اللفظ العر�ّي من مع�ى املقابلة    -  2استنادا إ�� �عض املعاجم م��ا ا�ختّصة وغ�� ا�ختّصة

عبارة   تتضّمنھ  ال  الذي  الدي�ّي  باملع�ى  صلة   �� اختيارها  يجعل  مّما  هذه  Profaneباألخروّي،  ومحاولة   ،

س، لتنتكس  ال��جمة قاصرة عن اإليفاء  
َّ
د�

ُ
بالغرض العل�ّي املطلوب م��ا، و�� تلتقي �� اختيارها مع مع�ى امل

 باملفهوم عن أصل داللتھ. 

. والدنيا نقيُض اآلخرِة، و�َ� اسٌم لهذه ا�حياِة    لسان العربورد ��  
َ
َرت اآلخرة يت الُدنيا ألّ��ا َدنت وتأخَّ "ُسّمِ

، وهَو مَن    لُبْعد اآلخرِة ع��ا. وُ�قاُل السماُء الدنيا سُّ
َ

خ
َ
ى الَسِفُل، والذي ُهَو أ

َ
لُقْرِ��ا من ساكِ�ي األرِض. واألد�

َب أمًرا خسيًسا"
َ
ل
َ
ى فالٌن: ط

َّ
. ود�

ً
 .3الَدناءِة واألقّلِ قيمة

إ��          أخرى  مّرة  بنا  �عود  القديم  العر�ّي  الثقا�ّ�  املفهوم  صميم  من   �� ال�ي  والدالالت  املعا�ي  وهذه 

قدَّ 
ُ
س، و�� تكشف اإلر�اك اللغوّي والذه�ّي والثقا�� لدى امل��جم العر�ّي وهو �س�� إ��  مقابلة امل

َّ
د�

ُ
س بامل

 

س والدنيوي، رمزّية الطقسبـ Le sacré et le profaneمثل تعريب الباحثة السورّية نهاد خّياطة لعنوان كـتاب مرسيا إلياد  1   الُمقد�
سطورة

ٔ
ف كـتاب 1987، 1، ترجمة وتحقيق، دمشق، دار العربي للطباعة والنشر والتوزيع، طواال ِ

ّ
. وقد ترجمت لنفس المؤل

Aspects du mythe   سطورةبعنوان
ٔ
 . 1991، 1، ترجمة وتحقيق، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر، طمظاهر اال

ورده  2
ٔ
نظر على سبيل المثال ما ا

ُ
ّن  Profaneالعربي الحديث، من ترجمة  ، قاموس الترجمة الفرنسيالمنهلا

ٔ
بالدنيوي. والُمالَحظ ا

الموسوعة  ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفّية الكـثير من المعاجم والموسوعات العربّية، الحديثة وحّتى المعاصرة منها، كـ
موسوعة  وحات الفنون والعلوم موسوعة كّشاف اصطالوموسوعة مصطلحات جامع العلوم والموسوعة الفلسفّية العربّية و العربّية

س وُمدن�س ومن ماّدتي دائرة المعارف إالسالمّية و مصطلحات الفكر العربي وإالسالمي الحديث والمعاصر ي ُمقد�
َ
خالية من لفظ

 القداسة والدنس ومشتّقاتهما. وفي ذلك تقصير يعكس فقرا بّينا في التخّصص المصطلحي العربي.
 . 421-420، ص ص 4ج ، د/ن/ا، ماّدة لسان العرب 3
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ٔ
 2021  )سبتمبر  - ا
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ّ

ھ ينخرط �� تصّور  ا�خالص من أسر التصّور التقليدّي الش
ّ
�ن العلوّي والسف�ّ� لعل

َ
ائع الذي يقابل ب�ن العامل

 متحّرر من هيمنة القديم.  

ھ من الضروري التنبيھ ع�� أّن الد
ّ
ھ يحضر  ولعل

ّ
س مناقضة تاّمة بما أن قدَّ

ُ
نيوّي ال يمكن أن يناقض امل

م��ا   فالكث��  س،  قدَّ
ُ
امل العالم  م�ّونات  عن  �غيب  ال  الدنيوّي  العالم  م�ّونات  أّن  و�ما  فضائھ   �� باستمرار 

الدائمة وع�� ت�امل   التفاعل وا�حركة  �ن قائم�ن ع�� 
َ
ب�ن عامل العبور  ُ�ستخَدم �� طقوسھ، وم��ا طقوس 

واالحتيا متمالوظائف  س  قدَّ
ُ
امل ي�ون  ال  بحيث  حّ�ى ّح جات  أو  ت��عزع  أن  يحدث  إذ  وحدها،  للقداسة  ضا 

فتنتكس أو حّ�ى تتال��ى رمزّ���ا ��   ،تنقلب تلك القداسة رأسا ع�� عقب ِلَيسَفل شأ��ا اإل�سا�ّي �عد علّوه

 .  ا�حقل االجتما�ّ� أو السيا��ّي أو الثقا��ّ 

ة، يكفي أن �سوق من تلك األمثلة مثاال وا�حا من عالقات التفاعل  
ّ
والتار�خ اإل�سا�ّي م��ء باألمثلة الدال

االنت مرحلة   �� اإلسالمّي،  الدي�ّي  التار�خ   �� س 
َّ
د�

ُ
وامل س  قدَّ

ُ
امل ب�ن  اإلسالم.  والتبادل  إ��  الوثنّية  من  قال 

س الوث�ّي �� املرحلة الّس  قدَّ
ُ
سا موسوما بالشرك و فامل

َ
اإلثم، رغم  ابقة لإلسالم صار �� العهود اإلسالمّية َد�

إّن   بل  إرثھ،  من  �خامة  دائرة   �� و�حبھ  منبوذا  ُمطاَردا  الدعوة  بداية   �� �ان  الذي  نفسھ  اإلسالم  ن�ّي 

س.  ا�حظور بالنسبة إ�� مخالفي  قدَّ
ُ
 ھ صار �عد نجاح دعوتھ باإلسالم رمزا دينّيا وتار�خّيا وثقافّيا من رموز امل

  Profane ن��ا ال��جمات العر�ّية ا�حديثة ملط�حومع هذا نحن �عت�� �عض الصياغات والتأو�الت ال�ي تضمّ 

�ها محاوالت إيجابّية من أجل العمل ع�� تجو�د    2أو باألر��يّ   1بالدنيوّي، أو بالعاملّي، أو بالالدي�يّ 
ّ
رغم �ع�

املقصود   حّ�ى يختّص ويستجيب للبعد العل�يّ   -�عيدا عن مع�ى الَدِ�س    -املصط�ح العر�ّي و�ح�ام مفهومھ  

�ن ُممّ�َ�ْين  
َ َ
   -من املقابلة املوضوعّية ب�ن عامل

ّ
س، وعالم الال قدَّ

ُ
  – وّي  من الدنيدين والزّ عالم الدين والزمن امل

�ن للتّ 
َ
�ن ُمح��َم�ن وقابل

َ
 عا�ش.  بوصفهما عامل

اإل�سا�ّي  املوقف  ُمغنية    إّن  وثقافّية  اجتماعّية  ظواهر  بوصفها  معها  و�تعامل  األديان  يرى  ا�حديث 

ل�حضارة اإل�سانّية وليست عامل هيمنة أو فرقة أو عداء، و�رى أّن قدسّي��ا من قدسّية اإل�سان نفسھ  

قا مكّرما
ْ
ْد مثلما أبرز ذلك القرآن �� قولھ    بصفتھ خل

َ
ق

َ
َناُهْم    ﴿َول

ْ
َناُهْم ِ�� الَ�ّ�ِ َوالَبْحِر َوَرَزق

ْ
ْمَنا َبِ�ي آَدَم َوَحَمل رَّ

َ
ك

ْقَنا 
َ
ل

َ
ا خ ِث�ٍ� ِممَّ

َ
� ك

َ
َناُهْم َع�

ْ
ل ضَّ

َ
َباِت َوف ّيِ

َ
﴾ ِمَن الط

َ
ْفِضيال

َ
 .  70/ 17اإلسراء  ت

والظواهر  األعمال  �ّل  تلتقي  القدسّية  هذه  األديان    و��   �� املفارق  البعد  وليس  اإلبداعّية،  اإل�سانّية 

 مظهرا من مظاهر ا�خصوصّية املمّ��ة لها، من دون أن ي�ون لها بالضرورة  
ّ
السماوّ�ة، بما ف��ا اإلسالم، إال

جاه غ��ها من األديان، و�ّن الفضل �� األصول واملبادئ والثقافات الدينّية ع�� ك����ا واختالفها ��
ُ
ت  عداء 

 العالم املعاصر يكمن �� حفظ حّرّ�ة اإل�سان وكرامتھ. 

 

 .831، ص Profane، في تعريب المنهلوردت هذه الترجمات في  1
 .727، ص Profane، في تعريب الموردوردت هذه الترجمة في  2
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ٔ
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هو الكفيل وحده بضـــــــمان االع��اف بتعّدد األديان وتمّ��ها و�شـــــــعاعها وحماي��ا من   وهذا املوقف اإل�ســـــــا�ّي 

أّي توظيف مذه�ّي أو فئوّي أو حز�ّي �جعلها وأتباعها �� مأمن من �ّل الصدامات العنيفة والتّيارات ا�جارفة 

 إ�� انحرافات قد تؤّدي ��ا إ�� الوقوع �� مشا�ل ال حّد لها.

هره ثقافة حديثة تر�� بالتدّين إ�� مستوى من الفهم واملمارسة �ستفيد من  وأساس هذا املوقف وجو 

العلمّية   أو  م��ا  اإل�سانّية  األخرى،  املعارف  سائر   �� اليوم  يحدث  مثلما  الدينّية،  واملعرفة  البحث  منا�ج 

مؤّسسات   من  غ��ها   �� أو  مختّصة،  وأ�اديمّية  جامعّية  مؤّسسات  ع��  إنتاجها  يتّم  ال�ي  البحث  البحتة 

ع�َ�ف بجدار��ا العلمّية شرقا وغر�ا. 
ُ
 ومراكزه امل

إّن من أهّم مظاهر التناقض االجتما�ّ� وا�حضارّي ال�ي �عا�ي م��ا ا�جتمعات العر�ّية ما �عّ�� عن نفسھ  

تتفاعل من خاللھ الفئات االجتماعّية ونخ��ا إيجابّيا مع    جزء منھاليوم �� وضوح من خالل موقف ُمزدَوج:  

سهم �عض  املنت
ُ
وج العل�ّي والتق�ّي ا�حديث �� �ّل ا�جاالت، فتستفيد من تطّوراتھ وابت�اراتھ املادّية ال�ي �

النقل   ميادين   �� خاّصة  ذلك  نرى  واستيعابھ،  واس��الكھ  بنقلھ  سارع 
ُ
و� إحدا��ا   �� العر�ّية  الكفاءات 

صال وال�ّحة واإلعالم واإلعالمّية، و�� أ�شطة االستثمار اال
ّ
قتصادّي والتجارّي والسيا�ّ� والر�ا��ّي، واالت

نرى من  جزء ثان  و�� البورصة وا�خدمات وغ��ها بما �عود نفعھ ع�� تطو�ر مظاهر ا�حياة وأنماط العيش، و 

نخ��ا يرفضان االنفتاح ع�� العلوم ا�حديثة والعمل بمنا�جها    ئات االجتماعّية نفسها وحّ�ى �عض خاللھ الف

قت با�جال الدي�
ّ
دّي، إ�� حّد يتّم فيھ استخدام ��مة التّ إذا �عل

َ
كف�� �� �عض األوساط االجتماعّية  ّي والَعق

والسياسّية ضّد �ّل من يحاول تطبيق تلك العلوم واملنا�ج ع�� املعارف اإلسالمّية لتطو�ر فهمها، وضّد �ّل  

 وخارجها. من �س�� إ�� العمل ع�� اإلفادة م��ا وترو�جها سواء �� األوساط األ�اديمّية أو  

املادّية   ا�حياة  بتطو�ر  أمره  ق 
ّ
�عل إذا  العل�ي  بالتقّدم  تاّم  قبول  زدَوج 

ُ
امل املوقف  هذا  ومحصول 

ق أمره بالعلوم الدينّية ا�حديثة، و��ذا �ستمّر الهيمنة    -يصل حّد الرفض    -االس��الكّية، واح��از  
ّ
إذا �عل

ا�حياة جوانب  ع��  التقليدّية  واألفهام  للمعارف  لنمّو    املطلقة  سانحة  أرضّية  ل 
ّ
تمث باتت  ال�ي  اإلسالمّية 

َرص  
ُ
ا�حر�ات الدينّية املتشّددة والرافضة للتقّدم بدعوى تكف��ه، وأغلب أتباعها من فئة ا�حروم�ن من ف

التعليم والتنو�ر وا�حامل�ن بتغي�� الواقع االجتما�ّ� والسيا��ّي �غي��ا عنيفا عوضا عن �غي��ه �غي��ا سلمّيا  

 عرفّيا مستجيبا لواقع العصر وتحّدياتھ الراهنة. واعيا م
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�ا لواقع اجتما�ّ� وثقا�ّ�  
ّ
يظّل مش�ل التأو�ل العر�ّي ا�ختّص �� االصطالح الدي�ّي ا�حديث صدًى ُمتع�

�، فالتأو�ل قاصر عن إدراك املع�ى و�بداع املفهوم �عب��ا عن قصور بيئتھ  
ّ
د ومتع� االجتماعّية والثقافّية  ُمعقَّ

اإل�سانّيات   مجال   �� ا�حديثة  العلمّية  املعرفة  مع  التما��  مستوى  إ��  االرتقاء  عن  الفكرّي  ومناخھ 

النشاط   أرضّية  صالبة  التار��ّ�  مرجعھ  القصور  وهذا  وعلومها،  األديان  وتار�خ  والفنون  واالجتماعّيات 

االجتماعيّ  القوى  ب�ن  املتبادل  والتأث��  باتت  والتفاعل  أرضّية  و��  ا�حافظة،  الدينّية  والقوى  التقليدّية  ة 

ما وُعنفا،  
ْ
نا ِسل

َ
�شهد �� أغلب البلدان العر�ّية اخ��اقا قوّ�ا لتنظيمات اإلسالم السيا��ّي وحر�اتھ، سّرا وعل

س للّد ��دف االنفراد بالّس  عقيدة  ين واللطة وا�حكم وتوظيفهما ل�جن ا�جتمع �� دائرة فهم َماَضوّيٍ ُمقدَّ

ًسا، محار�ا �ّل محاوالت  
َ
ضمن تصّور ُمنفصم �ستخدم م�اسب ا�حياة املعاصرة ويعت��ها �� اآلن نفسھ َد�

الفكرّي واالجتما�ّ� حّ�ى ال تفلت منھ "الرعّية"   الوا�� ع�� مبادئ  املالتطو�ر  الع 
ّ
ا االط

ّ
بات منوع عل��ا منعا 

 ألّن الو�� والعقالنّية عامالن مركزّ�ان  ا�حضارة اإل�سانّية ا�حديثة فضال عن استيعا��ا عقال 
ّ

نّيا، ال ألمر إال

 �� تقو�ض مشروعهم. 
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