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مقدمة

يبحــث الكتــاب فــي الطقــوس، باعتبارهــا أحــد العناصــر المكّونــة للمزيــج الــذي يشــكل معنــى البشــرية، 

وترافــق اإلنســان منــذ فجــــر التاريــخ، فالتفكيــر فــي الطقــــوس، يعنــي التأمــل فــي الطبيعــة اإلنســانية 

والطبيعــة االجتماعيــة لبنــي البشــر والثقافــة. خاصــة وأن الطقــوس أمــر ال مفــّر منــه، و تتغلغــل فــي 

حياتنــا االجتماعيــة والشــخصية، مــن حفــات الزفــاف والجنائــز وأعيــاد الميــاد وحفــات التدشــين والتخــّرج 

والمهرجانــات والمســيرات والشــعائر الدينيــة إلــى تبــادل الهدايــا.

يســعى بــاري ستيڤنســن، عبــر صفحــات الكتــاب الستكشــاف ماهيــة الطقــوس، ومــدى أهميتهــا وأنواعها، 

وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة بطبيعــة الطقــوس ووظيفتهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع والثقافــة والديــن، 

التــي جعلــت منهــا الشــغل الشــاغل للعديــد مــن المفكريــن والمؤّثريــن فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعية.

بدايــة، يذكــر المؤلــف، أن مفهــوم الطقســــنة ُيعــّد حجــرًا مــن األحجــار األســــاس فــي دراســــات الطقــوس، 

ــوا  ــلوك الذيــن درســ و كان الباحثــون األوائــل الذيــن وضعــوا األســس المنهجيــة للفكــرة مــن علمــاء الســ

الســلوك الحيوانــي، لذلــك ســــنبدأ اســــتقصاءنا مــن هنــا. 

ــماوية، الســامية، ذات األهميــة  ــات، واألمــور الســ غالبــًا مــا ترتبــط الطقــوس بالديــن، وبالتالــي بالمقّدســ

القصــوى. قــد يبــدو غريبــًا أن نبــدأ بمناقشــة ســلوك الحيوانــات وبالمنظــور الســلوكي عــن الطقــوس. لكــن 

مــن الناحيــة الثقافيــة، كان هنــاك ميــٌل لتحديــد الطقــوس مــن بيــن تلــك األنشــطة والقــدرات، التــي تمّيــز 

ــأن  ــات تشــي ب ــلوك عــن طقــوس الحيوان ــم الســ ــات األخــرى. لكــن أبحــاث عل وتفصــل البشــر عــن الحيوان

الطقــوس هــي أيضــا مــا يربطنــا بأقاربنــا البيولوجييــن.

قــد أنتجــت دراســــة الطقــوس، مــن منظــور ســلوكي، نوعــًا مــن المنطــق الدائــري. فالدراســــة التفصيليــة 

لســلوك الحيوانــات، ولـــ “احتفاالتهــا”، يمكــن أن تخبرنــا شــيئًا عــن الطقــوس البشــرية، لكــن الطقــوس 

البشــرية هــي التــي ســمحت لعلمــاء الســلوك بالنظــر إلــى ســــلوك الحيوانــات علــى أنــه طقــوس فــي 
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ويشــير فــردرك كيركمــن، إلــى هــذه النقطــة عندمــا يــروي كيــف تمكــن فجــأًة فــي يــوم مــن األيــام، وبعــد 

عــدة أشــــهر مــن مراقبــة النــوارس ذات الــرؤوس الســوداء وطيــور الخرشــنة، مــن رؤيــة هــذه الطيــور وهــي 

تومــئ وتتخــذ وضعيــات معّينــة.

والطقــوس بهــذا المفهــوم، ليســــت شــــيئًا يمارســــه النــــاس والحيوانــات فحســب؛ بــل هــي أيضــا طريقــة 

للنظــر إلــى األشــياء. إنهــا فعــل وفكــرة، وهــذه الحقيقــة يمكــن أن تجعــل اإلحاطــة بهــا مســألة صعبــة.

فمــن ناحيــة، لكــي نفكــر فــي الطقــوس تفكيــرًا نقديــًا وتحليليــًا، علينــا التفريــق بــــين هذيــن البعديــن )الفعــــل 

والفكــرة(. إذ ُأريــق حبــٌر كثيــر مــن أجــل التوصــل إلــى تعريــف وتصــّور واضحــــين للطقــوس، حيــث ذهــب بعــض 

ــزات، وليــــس  الباحثيــن إلــى حــّد االدعــاء بــأن الطقــوس برمتهــا، تصــّوٌر ملــيٌء باالفتراضــات الغريبــة والتحّي

وصفــًا لظاهــرة حقيقيــــة علــى اإلطــاق. وهــذا يتعــارض مــع رأي المؤلــف فــي هــذه المســألة.

إذن، مــــا الــــذي رآه علماء الســــلوك مثل كيركمــــن، فجأًة في ســــلوك الطيور، فدفعهم إلى التفكير وتأطير 

ماحظاتهــم بلغــة الطقــوس؟ باختصــار، لفــت انتباَههم ســــلوٌك نمطي، نســقي، متكــّرر، وتواصلي أيضًا.

ــرت الطقــوس، علــى نطــاق واســع علــى أنهــا فعــٌل تواصلــي، حيــث  تبعــًا الرتبــاط الطقــوس بالتواصــل، ُفسِّ

اإليمــاءات واألفعــال والتعابيــر وســيلة غيــر لغويــة أساســًا إلرســــال الرســائل. أي أن الطقــوس شــكل مــن 

ــير، كمــا ينتابهــا الغمــوض  أشــكال الخطــاب، وهــذا يعنــي أنهــا، مثــل التواصــل اللفظــي، تحتــاج إلــى تفســ

وســوء الفهــم والخــداع، تمامــًا كالكلمــة المنطوقــة. عــاوًة علــى ذلــك، ليــس مــن الســــهل أن نحــّدد بدقــة 

كيــف تعمــل الطقــوس، وهــذا أيضــا هــو شــأن أشــكال التواصــل اللغــوي.

ــوا  ــلوكية معّينــة للحيــوان، صاغــ ــنة “ علــى أنمــاط ســ ــم “عمليــات الطقســ ــلوك اســ حيــن أطلــق علمــاء الســ

مواقــف جديــدة تجــــاه الطقــوس التــي نقــوم بهــا نحــن البشــر. فقــد أنــزل اكتشــــاف طقــوس الحيــوان الشــعائَر 

واالحتفــاالت البشــرية، التــي غالبــًا مــا ارتبطــت باهتمامــات ســامية، إلــى األرض، فربــط الطقــوس بالحيــاة 

االجتماعية اليومية، وبداًل من ادعاء منشــأ ســماوي لها، حّدد منشــأها في تفاعات الجسد والمجموعة. 

يدعــي علــم الســلوك أن الطقســنة جــزء مــن الميــراث البيولوجــي للبشــرية. ومــع أن القــدرة علــى التكّيــف 

واإلبداع واالختيار قدرات يتمّيز بها البشر عن غيرهم، لكن علم الســــلوك يطلب منا أن نأخذ في االعتبــــار أن 

هنــاك أيضــا أنماطــًا مــن الفعــل ورد الفعــل البيولوجــي تحكــم ســلوكنا، ال ســيما فــي مجــال الحيــاة االجتماعيــة.
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ويذكــر المؤلــف، أن ســلوك البشــر مــن بيــن كل المخلوقــات، أقــل ســــلوك تحــّدده الغريــزة. فنحــن نســــلك 

طريقنــا فــي الحيــاة ليــس فقــط علــى أســاس الِهبــة البيولوجيــة، بــل مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات 

ــًا أكبــر ممــا فــي  ــوس دورًا ثقافي ــة التــي تشــــّكل الثقافــــة. وفــي بعــض المجتمعــــات، تــؤدي الطقــ الداّل

غيرهــــا، كذلــك يــرى بعــض منظــري الطقــــوس أن الشــــعائر واالحتفــاالت هــي الوســــيلة األولــى إلنشــــاء 

قوالــب ســــلوكية خارجيــة، بحيــث تكــون مكمــات ضروريــة لميراثنــــا الجينــي.

ويدعونــا المؤلــف، إلــى التفّكــر فــي حالــة معّينــــة مــن الطقســــنة فــي الثقافات البشــرية. إذ توظف العديد 

مــن األنــواع عدوانــًا فيمــا بينهــا فــي شــكل منافســات لبســط الســــيطرة على الِحمى وإنشــــاء التسلســات 

الهرميــة االجتماعيــة وتنظيــم التــزاوج. قــد تكــون هــذه المنافســــات مباريــات تجــري فيها منافســة جســدية 

أو ُعــروض، وهــذا ســلوك ال ينطــوي علــى احتــكاك جســدي، بــل القصــد منــه إظهــار البراعــة والعزيمــة.

يتجلــى مشــــهد المنافســة األنموذجــي فــي اشــتباك اثنيــن مــن الغــزالن بقرونهــــما فــي اختبــار للقــوة، 

وهــذا نمــط ســــلوكي مختلــف عــن صــّد هجــوم ألســــد الجبــال. كمــا يتبايــن العــدوان مــع األنــواع األخــرى 

ــع األذى  ــف يمن ــلوك طقســي مكيَّ ــه ســ ــر علــى أن ــم هــذا األخي ــوع الواحــد. عمومــًا ُيفَه ــن أفــراد النــ وبي

ــوات. ــاق األصــ ــة والحــركات النمطيــة المتكــررة وإطــ الخطــِر مــن خــال اتخــاذ الوضعيــات المقولبــ

فــي ذات الســياق، يحاجــج علمــاء الســلوك بــأن التكّيفــات الطقســية تــؤدي دورًا فــي العــدوان البشــري 

حيــث تمــارس الثقافــات المتنوعــة منافســات االســــتعراض، باإلضافــــة إلــى المباريــات والمبــارزات، ســــواء 

باألســــلحة أو مــن دونهــا. 

كذلــك ُتفهــم تطقســنة حــاالت الصــراع والعــدوان مــن خــال المنافســــات والمبــارزات علــى أنهــا آليــة 

للتحكــم االجتماعــي. وقــد أشــار ماكــس جلوكَمــن، فــي ســياق عملــه اإلثنوغرافــي فــي أفريقيــا ،إلــى 

ــة. ــصراع وتمثيلــه بصــورة مسرحيـ ــمح بتنظيــم الــ ــعائر التمــرد”، وهــي تمثيليــات تســ ــات مثــل “شــ ممارســ

 يقــول جلوكَمــن، إن هــذا الســلوك التعبيــري يخّفــف مــن تصاعــد العــدوان والعنــف مــن خــال الســماح 

بالتعبيــر والتنفيــس عنــه بصــورة آمنــة، وفــي هــذا خدمــــة للحفــاظ علــى النظــام االجتماعــي. إلن طقســــنة 

العــدوان تكبــح العــدوان المنفلــت الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تصعيــد مدمــر للميــول الفطريــة العدوانيــة.

بالنظــر إلــى مزايــا وحــدود عمليــات الطقســنة، يــرى الكاتــب، أن هنــاك أوجــه تشــابه بيــن ســــمات معينــة 
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مــن طقــوس اإلنســان والحيــوان كالتكــرار والتنميــط وانتهــاج أســلوب معّيــن. كمــا نــرى لبعــض الطقــوس 

ــكيل الروابــط االجتماعيــة-  ــده فــي طقــوس الحيــوان - كتشــ ــابهة لمــا نجــ البشــرية غايــات وظيفيــة مشــ

علــى ســــبيل المثــال. 

ولعــل الفائــدة مــن العثورعلــى أوجــه تشــابه، شــكلية أو وظيفيــة، بيــن الطقــوس البشــرية والحيوانيــة أكبــر 

مــن الناحيــة االستكشــافية مــــن فائــدة إثبــات فرضيــات التطــّور. فــكل الطقــوس البشــرية ال ترجــــع بالتأكيــد 

بإيقــاع موّحــد إلــى طقــوس الحيــوان. فــي حيــن يمكــن النظــر إلــى الطقــوس باعتبارهــا نافــذة يمكــن مــن 

ــة  ــين، نحــو كياننــا البيولوجــي أو الحيوانــي وكياننــا الثقافــي، وهــي أيضــا النقطــ خالهــا النظــر فــي اتجاهــ

التــي تتقاطــع عندهــا هــذه األبعــاد وتختلــط ويؤّثــر بعضهــا فــي بعــض.

بالحديــث عــن الطقــوس وأصــول الثقافــة، يــرى ســتيڤن، أن الطقســنة، أدت دورًا موائمــًا فــي ســــياق 

ــتمرار  التطــّور البيولوجــــي والثقافــي. لهــذا الســــبب رّكــزت التكّهنــات حــول بدايــــات الثقافــة البشــرية باســ

ــاهمة الطقــوس ودورهــا. علــى مســ

ويتنــاول الشــعائر الشــامانية، مثــااًل؛ مــــن منظــور تشريــــحي، ظهــر اإلنســــان العاقــــل فــي العصــر الحجــري 

القديــم األوســط. لكــن مــن منظــور ســلوكي يشــــير العديــد مــن العلمــاء إلــى حقبــة زمنيــة أبعــد مــن ذلــك، 

إبــان العصــر الحجــري القديــم األعــــلى،  بوصفــه تلــك اللحظــة مــن الزمــــن التــي طغــت فيهــا علــى المشــــهد 

الخصائــص والقــدرات البشريــــة بامتيــاز، وهــو مــا يســــمى الوثبــة العظيمــة إلــى األمــام، التــي تضمنــت عــدد 

ــمات الكونيــة المميــزة التــي تشــكل البشــر فــي العالــم: مثــل اللغــة والرمزيــة والتجريــد وإعــداد  مــن الســ

الطعــام والتعبيــر الفنــي والموســيقى واأللعــاب والدفــن واســتخدام األدوات.

ــري القديــم نظريــة “الفــن  ــة فــن الكهــوف فــي العصــر الحجــ ــير أهميــ طرحــت الجهــود األوليــة فــي تفســ

للفــــن” حيــث ُفِهــم فــن الكهــــوف علــى أنــه زخــــرفي وتعبيــري فــي األســــاس. ولكــن فــي أعقــاب كتــاب 

ميرســيا إليــاد المؤّثــر، “الشــامانية: التقنيــات العتيقــة للوجــد”، الــذي حــّدد الســــمات الرئيســــة للشــــامانية 

ــاطتها، ارتبــط فــن الكهــوف فــي  ــن الطقــوس أو بوســ ــٍد مــن الوعــي الناجمــة عــ ــلى أنهــا حــاالُت وجــ عــ

العــــصر الحجــري القديــم بالممارســات الدينيــة والســحرية المقترنــة بالوْجــد الشــاماني.

وتأتي كلمة “شــــامانية” من شــــعب تونجوس في ســــيبيريا، وقد اســــتخدمها المبشرون والمتخصصــــون 

فــي علــم األعــراق فــي أواخــر القــرن التاســــع عشــر لوصــف نــوع مــن الطقــوس التــي اكُتشــــفت الحقــًا فــي 
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الثقافــات القطبيــة، وهــي ممارســات مرتبطــة بالصيــد والتــداوي ونقــل األمــوات إلــى العالــم اآلخــر.

لقــد فهــم العديــد مــن علمــاء األنثروپولوجيــا العامليــن فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن 

العشــرين هــذه التقاليــد الشــــامانية علــى أنهــا نســــلت مــن شــامانية أصليــة مــن العصــر الحجــري القديــم.

إذا كانــت حقبــــة العصــر الحجــري القديــــم وثبــة عظيمــة فــي األنســــاق الثقافيــة والقــدرات اإلدراكيــة، حيث 

ظهــر البشــر بالكامــل علــى مســرح الحيــاة، وإذا كان أفضــل فهــم لفــن الكهــوف هــو أنــه نتــاج ممارســــات 

شــــامانية، فــإن الشــامانية تصبــح التعبيــر الدينــــي أو الروحــي األصــي لإلنســــانية، والكهــوف نوعــًا مــن 

الرحــــم، أي اللحظــة والمــكان اللذيــن ُتــزَرع فيهمــا بــذرة مثــل هــذه األعمــال الطقســــية الخصيبــة. 

بالنســبة إلــى هــذه المدرســة الفكريــة، يشــــير فــن الكهــوف إلــى تقــّدم هائــل فــي مهــارات التصويــر. فمــع 

هــذه المهــارات، يأتــي التطــور اإلدراكــي المــوازي، أي القــدرة علــى الدخــــول فــي حــاالت متغيــرة مــن 

الوعــي ثــــم تمثيــل الــرؤى التــي يشــعر بهــا اإلنســان بصــور فنيــة.

ــًا مــا تكــون ذات   تــؤدي هــذه التجــارب وتمثيلهــا فــي الفــن إلــى تصــّورات لوقائــع بديلــة أو موازيــة، غالب

مســــتويات متدرجــة. الطقــوس إذن هــي الوســــيلة والوســاطة لتوليــد هــذا النــوع مــن التجــارب وتفســيرها.

ونحــن ننتقــــل مــن العــــصر الحجــري القديــــم إلــى العصــر الحجــري الحديــث، توفــر لدينــا المزيــد مــن البيانــات 

ــة التــي يمكــن أن نبنــي عليهــا نظريــات الطقــوس فــي المجتمعــات المبكــرة مــن خــال مــا ُيعــرف  اآلثاري

بـ “عمارة الطقوس”. 

ـــد إنجــــازات ثقافــة العصــر الحجــري القديــم، فــإن الســــمة المميــزة لفتــرة  وإذا كان فــن الكهــوف يجسـّ

العــــصر الحجــري الحديــــث هــي ظهــور مشــــاريع البنــاء الكبيــرة علــى نطــاق واســــع. 

يمثــل موقــــع جوبِكلــي تِپــِه فــي جنوبــي تركيــــا واحــدًا مــن أقــدم األمثلــة المعروفــــة للعمارة الصخريــة في عصور 

مــا قبــل التاريــخ التــي ُبنِيــت قبــل نحــو 000.11 ســــنة، أي قبــل ســــبعة آالف ســــنة قبــل َهــَرم الجيــزة العظيم.

يشــــير كاوس شــِمت، أحــد كبــار الباحثيــن فــي الموقــع، إلــى جوبِكلــي تِپــِه باعتبــاره أول معبــد فــي العالــم 

وَحَرمــًا دينيــًا. وكان االســتخدام الرئيــس للمركــز دينيــًا وطقســــيًا، ألن جوبِكــي تِپــِه لــم يكــن مســــتوطنة مــن 
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بواكيــر العصــر الحجــري الحديــث وفيهــا بعــض المبانــي المخصصــة للطقــــوس، بــل الموقــع برمتــه كانــت 

لــه وظيفــة طقســــية فــي المقــام األول.

فــي النظريــــة اآلثاريــة، يصبــح المعبــد أو الضريــح مــن بواكــــير العصــر الحجــري الحديــــث بيتــًا للطقــوس، 

مكانــًا تحــدث فيــه الطقــوس، وهــذه عبــارة صاغهــا جوَنَثــن ســِمث الــذي قــال بفكــرة إن الطقــوس أساســًا 

مسألة َمْوَضعة. أي أن العمل يصبح طقســــًا بحكــــم موضعه. هنا، يقدم ســــمث ثنائيــــة في نظريته: بما 

أن الطقــوس ليســــت عاديــة، فإنهــا تحــــدث فــي مواضــع غيــر عاديــة.

ــا قبــل التاريــخ والعصــور القديمــة أمثلــة أنموذجيــة  ولــذا يــرى ســــمث أن طقــوس المعابــد مــن عصــور مــ

عــــلى الطقــوس. ألن الطقــوس تحــدث عندمــا تتجمــع مجموعــة مــن المصّليــن فــي أوقــات ذات أهميــــة 

رمزيــة وفــي أماكــن خاصــــة ألداء أو تمثيــل مجموعــة شــــكلية مــن األفعــال. لكــن الفكــرة القائلــة إنــــه ال بــد 

مــن تمييــز الطقــوس بوضــوح عــن الســــلوك العــادي المنــــزلي، فضــًا عــن كونهــــا مرتبطــة بالضــرورة بمــا 

هــو خــــارق أو دينــي، هــي إلــى حــد كبيــر جــزء مــن العقانيــة الغربيــــة الحديثــة.

فــي مطلــع القــرن العشــرين ظهــر عــدد مــن الدراســــات المؤّثــرة التــي تستكشــف العاقات بين األســطورة 

والطقــوس فــي ثقافــات الشــرق األدنــى والبحــر األبيــض المتوســــط القديمــة. ففــي أواخــر العصــور 

البرونزيــــة والحديديــة، ظهــر نــوع جديــد مــن المعطيــات فــي محاولــــة لفهم طبيعــــة الطقوس ووظائفهــــا 

فــي المجتمعــات المبكــرة، أال وهــو النــص المكتــــوب. 

لقــد مــزج جيمــز فريــزر، فــي كتابــه “الغصــن الذهبــي: دراســة فــي الســحر والديــن”، بيــن الدراســات اإلثنوغرافيــة 

الناشــــئة واالكتشــــافات اآلثاريــة وبيــن الدراســة النصيــــة المقارنــــة لــأدب القديــــم واألســــطورة والنصــوص 

المقدســــة. وبصفــة عامــة ُيشــار إلــى عمــل فريــزر، إلــى جانــب عمــل روبرتســن ســــِمث وجيــل الباحثيــن الاحقيــن، 

باسم “مدرسة األســطورة والطقوس”. ويجَمع هؤالء الباحثون إحســاٌس أساسي بأن األسطورة والطقوس 

ترتبطــان ارتباطــًا وثيقــًا، علــى الرغــم مــن وجــود خــاف فــي كثيــر مــن األحيــان حــول التفاصيــل.

كان كتــاب فريــزر “الغصــن الذهبــــي”، مؤّثــرًا إلــى حــد بعيــد. وفكرتــه الرئيســة وأطروحتــه هــي أن كل 

الطقــوس واألســاطير تخفــــي تحتهــا نمطــًا أو بنيــــة كونيــة: مثــل مــوت إلــــه أو َمِلــك مقــدس وعودتــه إلــى 

الحيــــاة لضمــان خصوبــــة األرض وكذلــك النظــام االجتماعــي واالنســجام. وهنــاك فرضيــة أخــرى يطرحهــا، 

وهــي أن وراء هــذه األســاطير والقصــص المســجلة فــي نصــوص العصــور القديمــة نصــوص قربــان.
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ــارزًا فــي مدرســة األســطورة والطقــوس.  هنــا يســّلط المؤلــف الضــوء علــى القربــان، الــذي يــؤدي دورًا ب

د فــي العقــــود األخيــرة مــن خــال عمــل الناقــد األدبــي رونيــه جيــرر. كمــا أن االهتمــام بالتضحيــة، ُجــدِّ

وضــع جيــرار واحــــدة مــن أكثــر نظريــــات التضحيــة تأثــــيرًا، فهــو يــرى أن العنــــف ليــس مجــّرد تعبيــر عــن غريــزة 

ــميه  أو نتيجــة عــدوان فطــري وال نتيجــة للتمســــك بــاألرض والتنافــــس علــى المــوارد، بــل نتيجــة مــا يســ

جيــرار الرغبــــة المحاكيــة. 

ويــرى، أننــا مخلوقــــات محاكيــة، إذ ال نحاكــي ســــلوك النــاس فحســــب، بــل رغباتهــم أيضــا. فالرغبــة تســّبب 

ــم  ــدأ الثقافــة عندمــا تّتحــد رغبــة النــاس بالــدم، فــي خضــ ــًا. وتبــ ــخص آخــر صراعــًا اجتماعي فيمــا يريــده شــ

العنــف الجماعــي الفاشــي، بصــورة عفويــة ضــّد ضحيــة واحــدة، وهــذا هــو مبــدأ كبــش الفــداء، ومــن جثــة 

كبــش الفــداء تنبــع عبــادة القربــان التــي هــي أســاس كل ثقافــة بشــرية. 

يؤّكد جيرار أن القربان يخلق تمييــــزًا قاطعًا بين العنف المقدس والعــــادي: العنف المقّدس، أو القربــــان، 

هــو العنــــف المحمــود. إذا انهــار هــــذا التمييــز، انهــارت قــوة القربــان فــي الحفــاظ علــى النظــام، وحينها يلزم 

وجــود مؤسســــات أخرى كالقوانيــن والنظام القضائي.

ــوء البشــرية، إذ تشــــكل  ــتراث األســــطوري فــي العالــم يزخــر بقصــص النشــ إلــى ذلــك يبيــن ســتيڤن، أن الــ

األســــئلة عــن والدة الثقافــة البشــرية مــادة العلــوم االجتماعيــة بدرجــة ال تقــل عــن األســطورة. وقــد 

تضــاءل االهتمــام العلمــي بأصــول جنســــنا وأســس الثقافــة والمؤسســات االجتماعيــة مثــــل القانــون 

ــألة  ــوء واالرتقــاء، كانــت مســ والديــن والمســرح فــي العصــر الحديــث. وفــي أعقــاب دارِون ونظريــة النشــ

شــــت فيمــا بعــد  األصــول مــــن أبــرز اهتمامــات علــم األحيــــاء واألنثروپولوجيــا واألديــان المقارنــة، لكنهــا ُهمِّ

ــنوات األخيــرة.  فــي البحــث العلمــي، لتعــود مــن جديــد فــي الســ

ترى، ماذا كانت طبيعة الطقوس ووظيفتها عند أســــافنا األوائل الذين عاشــــوا في العصرين الحجــــري 

القديم األعلى والعــــصر الحجري الحديث؟ كيف كانت حياتهم الطقســــية؟ 

هــذه أســــئلة تصعــب اإلجابــة عنهــا، بالطبــع فالمســــألة ال تتعلــق بوجــوب العــودة إلــى زمــن ســــحيق 

فحســــب، بــل بشــّح البيانــات المتاحــة. فالطقــوس، بخــاف الِعظــــام، ال تتحّجــر - مثلهــا مثــل الموســــيقى 

ــا الثقافــة  ــة، لكــن بقايــ ــة واآلثاري ــاكل العظمي ــا الهي ــور علــى بقاي ــا العث واللهــو واللغــة المنطوقــة. يمكنن
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ــاء الطقــــوس واألداء؛ فاإليمــاءات والوضعيــــات والحــاالت  ــيرًا فــي إعــادة بنــ ــا كثــ ل عليهــ الماديــة ال ُيَعــوَّ

ــن إال تخمينهــا وتخيلهــا. ــات والمقاصــد ال يمكــ ــة واإليقاعــ المزاجي

فيمــا يتعلــق بعاقــة الطقــوس بالمجتمــع، ينــّوه المؤلــف، إلــى أن الطقــوس لهــا وظيفــة أو غــــرض، فهــي 

ــر فــي الطقــوس ُيعــّد محــورًا لأبحــاث  ــج الوظيفــي للتفكي ــواع. وهــذا النهــ ــة بقــاء األن ــد مــن احتمالي تزي

االجتماعيــة، حيــث ُيفتــرض عمومــًا أن الطقــوس، بســبب انتشــــارها وطبيعتهــا الجماعيــة العلنيــة، ال بــد من 

أن تخــدم غايــًة مفيــدًة اجتماعيــــًا.

ويشير، إلى أن إميل دوركهايم، في كتابــــه البالــــغ التأثــــير “األشــــكال األوليــــة للحياة الدينية”، قال:”أن الدين 

هو الحقيقة االجتماعية األساســــية، وانتشــــار الديــــن في كل مكان مؤشــرًا جليــــًا على فائدته االجتماعية”. 

ــو فــي الواقــع إال النظــام  ــر عنــه التقاليــد الدينيــة، مــا هــ ورأى دوركهايــم، “أن النظــام الكونــي، كمــا تعّب

االجتماعــي الُمْســــَقط مــن دون علــم علــى الخــارج فــي أوضــح صــوره؛ وبمــا أن العالــم الســماوي ُينظــر إليــه 

بوصفــه مصــدر المجتمــع وأنموذجــه، فــإن المؤسســات االجتماعيــة وأشــكال الحيــاة اليوميــة والعــادات 

تمنحهــا الشــرعية وتطيــل عمرهــــا”.

مــن  تنشــــأ  الدينيــة  والقيــم  والمعتقــدات  األفــــكار  إن  القــول  هــي  األخــرى  دوركهايــم  كانــت خطــوة 

الممارســات االجتماعيــة، وال ســيما من طقوس المجتمــع واحتفاالته الرئيســة. كما أن الطقوس كلهــا 

تتعلــــق بالتقليــد، فالطقــوس مؤسســــة محافظــة بطبيعتهــا توحــد النــاس فــي مجمــوع وتشــجعهم علــى 

النظــر إلــى الماضــي لاقتــداء بــه واالهتــداء بهديــه.

ــة  ــرد جيرتــس، فــي مقال ــر عنهــا كِلُف الطقــوس والسياســة والســلطة، ثاثــي ذو عاقــات متشــابكة، يعّب

عــن رمزيــة الســلطة، كتــب فيهــا عــن نــوع مــن الطقــوس يســــمى “الرحــات الملكيــة الرســمية” التــي 

تحــّدد مركــز المجتمــع وتؤّكــد ارتباطــه باألمــور المتســامية مــن خــال وســم منطقــة معينــة بســــمات 

الهيمنــة الطقســــية. فحيــن يطــوف الملــوك بالريــف، ويظهــرون فــي األنشــــطة الجماهيريــة، ويحــــضرون 

االحتفــاالت، ويمنحــون األوســمة، ويتبادلــون الهدايــا، أو يتحــدون منافســيهم، فإنهــــم بذلــك يتركــون 

ــما يتــرك ذئــب أو نمــر رائحتــه فــي ِحمــاه، كمــا لــو كانــت جــزءًا مــن جســده. عاماتهــم عليهــا، مثلــ

وليســــت الرحــــات الملكية الرســــمية ســــوى جزء من طيف واسع من الشــــعائر واالحتفاالت المؤسسية 
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التــي تخــدم مصلحــة الســلطة السياســية. فإمــا أن تكــون المواكــب والمســيرات واالحتفــاالت التذكاريــة 

واليوبيــل والتتويــج والتنصيــب، ورفــع العلــم وترديــد النشــــيد الوطنــي، والوالئــــم والخُلــوات البابويــة 

ــياسي جوهــري أو ذات أبعــاد سياســية مهمــة. والعديــد مــــن هــذه الطقــوس ذات طابــع ســ

الطقــوس بوصفهــا شــكًا مــن أشــكال التفــاوض، مفهــوم، يــرى مــن خالــه المؤلــف، عــدم وجــوب النظــر 

إلــى إســهامات الطقــوس فــي المجتمــع نظــرة تشــاؤم وارتيــاب؛ فهنــاك العديــد مــن الشــعائر التــي يبــدو 

لنــا أنهــا تعالــج حقيقــة التوتــرات االجتماعيــة والشــــقاق بطريقــة أكثــر انفتاحــًا وتقدميــة. وفــي الســنوات 

األخيــرة، اكتســب مفهــوم الطقــوس، بوصفهــا شــكًا مــن أشــكال التفــاوض االجتماعــي، شــيئًا مــن الــرواج.

مــن صنوف الطقوس التــي يمكن وصفهــا بأنها وعاء مرن يسمح بإجراء مفاوضات اســتراتيجية، تقليد الكرنڤال 

الــــذي يتضمن بوضــــوح االنعكاســــية والنقــــد والتجريب والمرح بوصفها ســــمات متكاملة لهذا الشــكل. وقال 

المنظــرون إن الكرنڤــال صمــام أمــــان يكتفــي، فيمــا يبــدو، بتحــدي هيــاكل الســــلطة فــي المجتمــع؛ ولكــن آخريــن 

وصفــوه أيضــا بأنــه وســيلة نقــد وتحريــر وتدميــر وتجديــد و”حيــاة ثانيــة” للشــــعب. أمــا الــرأي المتــوازن فيتجنــــب 

ثنائيــة “إمــا هــــذا أو ذاك” لهذيــن المنظوريــن النظرييــن، زاعمــًا أن الكرنڤــال هــو ســــاحة أو مرحلــة للتفــاوض علــى 

الهوية والذاكرة والمعتقدات والقيم والســــلطة السياســــية واالقتصادية والمقدســة.

يذهــب بنــا المؤلــف إلــى مناقشــة الطقــوس والتحــّول، فيقــول، إن التغييــر ُســنةَّ الحيــاة: فالفصــول تأتــي 

ــر النــاس أيضــا  ــة. أمــا تغّي ــآكل الجبــال بعوامــل الَحــت والتعري ــراش مــن اليرقــات، وتتــ وتذهــب، ويخــرج الَف

ــكااًل  ــاالن ال مــراء فيهمــا. لكــن المجتمعــات تخلــق أيضــا أشــ ــيخوخة والمــرض مث ــان، فالشــ فواضــح للعي

ــتخدام مصطلــح  ــااًل إن شــئنا اســ ــر، أو للتحــّول، ترويجــًا فّع ــج للتغيي ومؤسســات ثقافيــة ُمصّممــة للترويــ

أقــوى وأقــل جبريــة. وهنــاك العديــد مــن الشــعائر التــي تتــداول الرمــوز وعمليــات التحــول، مثــل طقــوس 

الشــــفاء والشــــعائر الجنائزيــة والســــحر والقربــان.

ــز الطقــوس أحيانــًا عــن النشــــاط التقنــي والوســيلي، لكنــه تهــــدف إلــى إنجــاز األمــور، كمــا إن ربــط  وتُميَّ

الطقــوس بالتحــول شــائع فــي دراســات الطقــوس، ومــن ذلــك مــا قاله تــــوم درايَڤــــر، أن التحّول واحــــد من 

»ثــاث هبــات عظيمــة تقدمهــا الطقــــوس للحيــاة االجتماعيــة، والهبتــان األخريــان همــا تأســــيس النظــام 

وتعميــق الحيــاة المجتمعيــة.

للتأكيــد علــى أن الطقــوس تهــدف إلــى إنجــاز األمــور ولهــا فائــدة نفعيــة، مــن وجهــة نظــر ممارســي 
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الطقــوس، تهــدف طقــوس الشــــفاء إلــى مســاعدة المريــض علــى الشــفاء، وطــرد األرواح يرمــي إلــى إخــراج 

ــرو الطقــوس  روح متلبســة أو شــــيطان، والقربــان يهــدف إلــى اســترضاء اآللهــة أو التضــرع لهــا. يــرى ُمنظَّ

أيضــا أن الطقــوس ليســت للزينــة أو التعبيــر فحســــب، بــل هــي ذات شــأن حقيقــي وفعاليــة عمليــة.

ثم ينتقل الكاتب إلى مناقشة قضايا التعاريف واألنماط والمجاالت المرتبطة بالطقوس. 

بالنسبة للتعريفات، يتضح أن كلمة “طقوس” ُتســتخدم بثاث طرائق مختلفة، وإن كانت متصلــة. 

-��أواًل، ُينظــــر إلــى الطقــوس عــــلى أنهــا نــوع مــن اإلجــراءات أو مجموعــة متنّوعــة منهــــا. وعندمــا يتصــّرف 

النــاس بطريقــــة محــددة، يقــال إنهم يمارســــون الطقــــوس. 

-��ثانيــًا، تظهــر الطقــوس فــي األبحــاث العلميــة بوصفهــا مجــااًل ثقافيــًا أو مرحلــًة أو حقــًا، حيــث يكــون 

النــاس إمــا فاعليــن أو ســلبيين. 

ر الطقــوس أحيانــًا بوصفهــا فاعــًا فــي حــد ذاتــه. مــن حيــث كونهــا وســيلة قــوة أو ســــلطة �-�ثالثــًا، ُتصــوَّ

أو وساطة.

إلــى جانــب هــذه االســــتخدامات، يشــّكك العديــد مــــن الباحثيــن فــي القيمة التحليلية لمفهــــوم الطقوس، 

حيــث إن للكلمــة العديــد مــن المعانــي واالســتخدامات المختلفــة. واقتــرح آخــرون أن الطقــوس ليســت 

أكثــر مــن ابتــكار ابتكــره باحثــون، أي إنــه دالٌّ فــارٌغ ال يشــير إلــى شــيء يمكــن تحديــده. 

ــرًا، أال وهــو التعريــف الــذي  ــه كثي ــاك تعريــف ُيستشــَهد ب ــر أن هن ــدة للطقــوس، غي توجــد تعريفــات عدي

ــع  ــلوك رســمي يوَصــف فــي المناســبات التــي ال تخضــ ــر، الــذي يــرى أن الطقــوس “ســ اقترحــه ِڤْكتــر تيرن

ــير إلــى االعتقــاد بالكائنــات أو القــــوى الغيبيــة”. ــين التكنولوجــي وتشــ للروتــ

هنــا ناحــظ، أن تعريــف تيرنــر يجعــل جميــع الطقــوس دينيــة، ويشــير إلــى أن عمــل الطقــوس مقــرون باإليمان. 

كمــا تشــــير جملــة “ال تخضــع للروتيــن التكنولوجــي”، إلــى أن الطقــوس غيــر وســــيلية بالدرجــة األولــى؛ قــــد 

تكــون هــذه هــي الحــال بالنســبة إلــى االحتفــاالت والمهرجانــات التــي هــي تعبيــر عــن الفــرح الجماعــي، لكــن 

الطقــوس التــي ُتصنــفَّ علــى أنهــا ســــحرية تهــدف إلــى الحصــول عــــلى نتائــج تجريبيــة صريحــة.

فيمــا يتعلــق باألنمــاط والمجــاالت، يقــول المؤلــف:”إذا كانــــت الطقــــوس التــــي ُتفهــم علــى أنهــا طيــف 

واســــع مــن الفعــل البــــشري مفهومــًا غامضــًا، فــإن الشــــعائر، بوصفهــا ممارســــات قابلــة للتســــمية، يمكــن 
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ــاجد، ويحلفــون  التعــّرف عليهــا بســهولة، فمــا زال النــاس يحّجــون إلــى األضرحــة، ويســــجدون فــي المســ

اليمــــين القانونيــة، ويتزّوجــــون ويدفِنــون موتاهــم”.

مــن المفيــد هنــا، تحديــد أنــــماط الطقــوس أو أنواعهــــا، ألن الطقــوس فئــة كبيــرة وتضــم أنواعــًا مختلفــة، 

ومــا نســتنتجه عــن نــوع واحــد قــد ال ينطبــق بســهولة علــى األنــواع األخــرى.

يذكــر ستيڤنســن، أن جهــود التصنيــف ســمة ثابتــة فــي دراســة الطقــوس، ويمكننــا العثــور علــى عــدد 

مــن المحــاوالت البتــكار تصنيــف للطقــوس. قــد تتضمــن إحــدى هــذه القوائــم القربــان وطقــوس العبــور 

والســحر والطقــوس الدنيويــة وطقــوس التفاعــل والطقــوس الموســــمية.  

ومــن أهــم الصعوبــات التــي واجهتهــا جهــود التصنيــف: تداخــل الفئــات، وعــدم وضــوح المعاييــر الواجــب 

ــإدراك  ــا ب ــمح لن ــه يســ ــد ألن ــة. مــع ذلــك، فــإن تصنيــف النمــاذج مفي ــات فرعي ــيس فئ ــتخدامها لتأســ اســ

أوجــه الشــــبه واالختــاف بيــن شــتى الطقــوس، وتركيــز االنتبــاه علــى الصفــات أو الوظائــف ذات األهميــة، 

وتوجيــه الجهــد المبــذول لتحديــد مركــز الفعــل الطقســي وحــدوده.

ويوضــح، أن التفكيــر فــي مجــاالت الطقــوس، يتطلــب منــا أن نفّكــر فــي الطرائــق التي تشــــبه بها الطقوس 

أو تتمايــز عــن اللهــو أو األلعــاب أو المســرح أو الرياضــة. كــون التفكيــر فــي المجــــال أداة تحليــل ومقارنــــة؛ 

كمــا ينبهنــــا إلــى الطرائــق التــي تتفاعــل بهــــا الطقــوس مــــع المجــاالت األخــــرى فــي الثقافــات المختلفة أو 

عبــر العصــور التاريخيــة.

الطقوس بوصفها أداًء، كانت عنوان الفصل التالي، وفيه يستشهد المؤلف بمقال للعالم األنثربولوجي، 

ــام باألشــياء، كمــا هــي الحــال  ــه: “يمكــن أن تــؤدي األفعــال البشــرية إمــا إلــى القي ــد ليــچ، يقــول في إدُمن

فــي إشــــعال النــار، أو إلــى قــول األشــــياء”. وكلمــا كان الفعــل ينحــو منحــى القــول، صــار مــن الســــهل علينــا 

التعــّرف إلــى أعمــال الطقــوس؛ وكلمــا كان الفعــل ينحــــو منحــى الفعــل، ابتعدنــا عــن الطقــوس. 

ــوف اللغــة البريطانــي جيــه إل أوســتن، خطــوة نحــو فهــم أفضــل للطقــوس بوصفهــا  بينمــا قــدم فيلســ

وســــيلة للتحــّول، وأوضــح أننــا ال ننقــل، مــن خــال اللغــــة، معلومــات فقــــط ونضع تصّورات عن العــــالم، بل 

فــي الواقــع ننجــز األشــــياء. وســــاعد أوســــتن أيضــا علــى تشــجيع وضــع مفــردات جديــدة وإطــار مفاهيمــي 

ظهــر خــــال ثمانينيــات القــرن العشــرين تحــت عنــوان “نظريــة األداء”.
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ــة األداء، لتصحيــح مفهــوم الطقــوس فــي تقاليــد البنيويــة والوظيفيــة االجتماعيــة. ومــن  ظهــرت نظريــ

ــات الجماليــة والدراميــة للطقــوس. وغالبــًا مــا تتضّمــن الطقــوس  خــال النظريــة يتــم التركيــز علــى الصفــ

ــون  ــيقى والرقــص والفن ــل الموســ ــة ُتْحييهــا مجموعــة مــن الوســائط مث ــًا وعواطــف جّياشــ عمــًا تعبيري

ــن التجســيد والمعرفــة. ــى فهــم أفضــل للعاقــات بي ــة األداء تســعى إل ــة، ألن نظري البصري

يشــــير التجســــيد إلــى الطريقــة التــــي ال تكــون فيهــــا المقاصــد والمشــــاعر والمعتقــدات والقيــم فــي البــال 

فحســــب، بــل تصبــح تجــارب جســــدية. وحيــن تكــون الطقــوس عمــًا جســديًا، فهــي طريقة لمعرفــة العالم، 

ن ذاتيتنــا وأفكارنــا. وتعتــرف مناهــج األداء فــي الطقــوس  والطرائــق التــي ُيســتخَدم فيهــا الجســد ُتكــوِّ

بتقاطعها مع المجــــاالت الثقافية مثل اللهو والمســرح والرياضة والسياســــة والســياحة، وكذلك تعترف 

بــكل مــن اإلمكانــات اإلبداعيــة والقمعيــة للطقــوس.

يتهــم بعــض منظــــري الطقــوس، نهــج األداء بأنــه يســــقط فــي هاويــة القيــاس الزلقــة. خاصــة أنــه فــي أكثــر 

مــــن ثقافــة، تتضمــــن الطقــوس عناصــر تقتــرن بأنشــــطة األداء، كالموســيقى و الرقــــص وارتــداء األقنعــة 

والمابــس والمكيــاج. وغالبــًا مــا يكــون هنــاك تأثيــر متبــادل بيــن تقاليــد الطقــوس وتقاليــد األداء. 

فــي القــرن التاســع عشــر، علــى ســبيل المثــال، أدخلــت المســيحية اإلنجيليــة فــي شــمال شــرق الواليــات 

المتحــدة إلــى عمــارة الكنائــس مقاعــد شــبيهة بمقاعــد المدّرجــات مــع مســرح بــارز، وأضــواء ســرادق، 

وأقواس كأقواس خشــــبة المسرح، ومقاعد معزولــــة كمقاعد المسرح؛ كل هــــذه التغييرات التي طرأت 

علــى الفضــــاء المقــدس كانــت بفضــل شــعائر أكثــر مســرحيًة وتعبيريــًة، وبدورهــا شــّجعت هــذه التغييــرات 

نشــوء مثــل هــذه الشــعائر.

اكتســــبت كل مــن فكــرة األداء وتقاليــده ســــمعة ســيئة فــي الثقافــة الغربيــة منــذ عهــد اإلصــاح، وقــد 

شــــهدت العديــد مــن المــدن األوروبيــة فــي أعقــاب اإلصــاح إغــاق المســــارح وقمــع األنــواع المسرحيــــة 

واألصالــة  الخــاص  المجــال  علــى  التركيــز  وحــل  واألوبــرا.  العرائــس  الكرنڤــال ومســرح  مثــل  والتعبيريــة 

الشــخصية والتقوقــع علــى الــذات محــل تعقيــدات التفاعــات االجتماعيــة فــي الصالونــات والمقاهــي 

واألماكــــن العامــة األخــرى خــال عــــصر التنويــر. 

ــر المسرحــــي، الــذي ظــل  ارتبطــت دراســــات األداء ارتباطــًا وثيقــــًا بعمــل وفكــرِ رّچــرد ِششــــنر، المخــــرج والمنظِّ

لســــنوات عديــدة رئيــس تحريــر “مجلــــة الدرامــا”، خــال الســــبعينيات وأوائــل الثمانينيــات من القــــرن العشــرين.
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بوصفــه مجــااًل متعــدد  األداء  نظريــــة  التــي قولبــت  األفــكار  كتــب ِششــــنر، مقــاالت عديــدة طــّورت 

التخصصــات، وشــــجعت واختلطــت مــع فكــر اآلخريــن فــي إعــادة توجيــه دراســة الطقــوس، غيــر أن فكــرة 

ِشْشــــنر عن الطقوس بوصفها شــكًا من أشــكال الســلوك المســــتعاد تناســــب بعض الطقوس أكثر من 

بعــض؛ إذ إن لهــا حــــدودًا وعيوبــًا تتمثــل فيمــا يلــي: 

أواًل، ال يــرى ممارســــو الطقــوس أنفســهم عمومــًا علــى أنهــم يقدمــون شــيئًا بقصــد العــرض، كمــا تفعــل 

فرقــة مســرحية، بــل يمارســونها فحســب.

ثانيًا، هناك العديد من الطقوس التي ال ُيراد لها، صراحًة، أن ُترى، كاالنتخابات البابوية، على سبيل المثال. 

ــيما فــي التقاليــد الفكريــة  وأخيــرًا، قــد توحــي لغــة األداء بوجــود مــراءاة أو تصنــعُّ فــي الطقــوس، ال ســ

والدينيــة الغربيــة، حيــث لــأداء إلــى حــد مــا ســــمعة ســيئة. 

هنــا ينــّوه الكاتــب إلــى أن الطقــوس، قــد تصبــح بمــرور الوقــت مرائيــة وغيــر حقيقيــة. لكننــا ال نريــد أن نضــع 

نهجــًا نظريــًا للطقــوس تكــون فيــه نزاهــة أو صــدق الممارســين للطقــوس موضــع شــــك. فــإذا كان ال بــد 

مــن اســتخدام الفعليــن “يــؤدي” أو “يمثــل” فــي دراســــة الطقــوس، وجــب علينــا أن نــــدرك أن دالالت 

هذيــن الفعليــن تتجــاوز مجــرد العــرض.

ثــم يتطــرق المؤلــف، إلــى مفهــوم التجســيد والغــرس، مؤكــدًا أن التجســيد مصطلــح شــــائك فــي دراســات 

الطقــوس. وتشــير الكلمــة فــي جــزء منهــا إلــى فهــم أكثــر تكامــًا للعقــل والجســد. ويشــير بعــض علــــماء 

ــد  ــد”، وهــذا مصطلــح منحــوت يحــاول التغلــب علــى ثنائيــة العقل-الجســ ــ اإلدراك إلــى “العقــل المتجسِّ

الديكارتيــة القديمــة فــي التــراث الفكــري الغربــي.

لمفهــوم التجســــيد داللتــان ممّيزتــــان فــي دراســــات الطقــوس. إذ يمكــن أن يشــــير المصطلــح إلــى طرائــق 

ــرز لغــة التجســيد حقيقــة أن  ــًا، ُتْب ــة الطقــوس. ثاني غــرس اأِلفــكار والقيــم فــي الجســد مــن خــال ممارســ

الطقــوس هــي إحــدى الطرائــق التــي يســــلكها النــاس لفهــم عالمهــم. أي أن الطقــوس، مثــل العقــل، 

طريــق للمعرفــة.

ترتبط�فكرة�الغرس�ارتباطًا�وثيقــًا�بفكرة�كاثِرن�بِل�التي�تنظر�بارتيــاب�إلى�الطقوس.

 تــرى بــِل، أن الطقــوس تتعلــق أساســــًا بإنتــاج أجســاد “طقســــية”، فهــي تتخيــل ممارســي الطقــوس كأنهم 

شــمع ِمطــواع تســــتطيع الطقــوس أن تغــرس فيــه القيــم والمعتقــدات واألدوار والمكانــة االجتماعيــة. 
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ــد المنخــرط  ــًا”، ممــا يوحــي بــأن الجســ ــة غريزيــة اجتماعيــ ــد الطقســي يتــوي علــى “أتمتــ وتعتبــر أن الجســ

فــي الطقــوس ال ينخــرط حقــًا علــى اإلطــاق، ألنــه ُمســــتقِبل ســــلبي للرمــــوز والنصــوص الموجــودة فــي 

الخــارج، فــي عالمنــا االجتماعــي األوســــع. وهكــذا تنــزع لغــة “الغــرس” و”األتمتــة” الفاعليــة عــن ممارســي 

الطقــوس، وتضعهــا فــي الممارســات الطقســية.

فــي الفصــل األخيــر، يتنــاول المؤلــف، حظــوظ الطقــوس، بمعنــى النظــرة إلــى الطقــوس قديمــًا وحديثــًا، إذ 

كان ينظــر إلــى الطقــوس فــي العصــور القديمــة، بوصفهــا وســــيلة لتأســيس النظــام وحــب الخيــر لآلخريــن 

والشــعور باالنتمــاء والحفــاظ عليهــا.

ــق الطقــوس  كمــا أن للطقــوس قــدرًة علــى ضــم األفــراد المنعزليــن فــي مجموعــة متماســكة، إذ تنســ

ــه، إذا ولكنهــا ال تضمــن الوئــام. وقــد تنحــرف الممارســة  جهــود كل فــرد فــي الفريــق فــي االتجــاه نفســ

الطقســية، أو قــد ال تكــون الطقــوس التقليديــة قــادرة علــى التعامــل مــع التغيــرات االجتماعيــة والثقافية. 

لكــن الطقــوس هــي كل مــا تملكــه بعــض هــذه المجتمعــات القديمــة.

وبعــد قــرون عديــدة، وتحديــدًا فــي عصــر التنويــــر األوروبــي، نجــد موقفــًا مختلفــًا تمامــًا تجــاه الطقــوس. 

فيشــــير الفيلســــوف چارلــز تيَلــر إلــى األعــراف االجتماعيــة، علــى أنهــا الطريقــــة التــي يتخيــل بهــا المجتمــــع 

الحيــاة االجتماعيــة ويمارســــها. 

فــي حيــن احتفظــت األعــــراف االجتماعيــــة التــــي تصورهــا النصــوص القديمــة، بمــكان بــارز للطقــوس 

فأعرافنــا  تمامــًا.  بشــكل مختلفــة  الحديــث،  الغــرب  فــي  االجتماعيــــة  األعــراف  واالحتفــاالت. ظهــرت 

االجتماعيــة الحديثــة هــي نتــاج العديــد مــن التغيــرات المتشــــابكة التكنولوجيــة واالقتصاديــة والدينيــة 

والسياســــية، التــي تشــــكل العالــم الحديــث. وإحــــدى ميزاتــه تضــاؤل احتــرام الطقــوس وحضورهــا.

ويشــــير تيلر في دراسته للعــــالم الحديث بوصفه “عــــصرًا دنيويــــًا”، إلى انتــــزاع حياتنــــا الدينية من األشكال 

الجســدية للطقــوس والعبــادة والممارســة، لكــي يســكن الديــن أكثــر فأكثــر فــي الــرأس.

عــزز فاســــفة عصــر التنويــر االســــتقال الذاتــي والعقانيــة واإلصــاح االجتماعــــي. كمــا اســــتهدفوا 

ــلى أنهــا رتيبــة عفــا عليهــا الزمــن، وبقايــا  المعتقــــدات الدينيــة والطقــوس. وصــار ُينَظــر إلــى الطقــوس عــ

خرافيــة مــن مــاٍض بدائــي؛ مــاٍض منــع اإلنســانية مــن التقــدم الحقيقــي. وأضحــت التصــــورات المفرطــة فــي 
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ــلبيتها تجــاه الطقــوس جــزءًا مــن البيئــة الفكريــة والثقافيــة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. ارتيابهــا وســ

علــى الرغــم مــن هــذه النظــرة الســلبية إلــى الطقــوس، إال أن هنــاك عــودة خجولــة لهــذه الطقــوس، ولكــن 

بشــكل مغايــر، حيــث نــرى تنامــي المهرجانــات مؤّخــرًا فــي معظــم أوروبــــا و فــي أمريــكا الشــــمالية. و جــرى 

تجديــــد المهرجانــــات واالحتفــــاالت العامة وإعادة ابتكارها على نطاق واســــع. 

ويتضمــن احتفــال المــرح تجّمعــًا دوريــًا لمجموعــة، فــي مــكان ووقــت محّدديــن ألغــراض اللهــو، واالنخــراط 

فــي نشــــاط جمالــي، وتبــادل الطعــام والهدايــا والقصــص واألغانــي، ثــم يمضــي كل إلــى غايتــه. مثــل هــذه 

اللحظــات مــن الفعــل المشــــترك والشــعور تنتــزع مــن الروتيــن اليومــي، ويبــدو أنهــا تضعنــا فــي تمــاسٍّ مــع 

شــيء اســتثنائي، مــا وراء أنفســنا.




