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))( جوليــان رِئِيــس Julien Ries هــو قســيٌس كاثوليكــيٌّ مــن بلجيــكا ُيعتبــر عالــَم أنثروبولوجيــا ومــؤرخ أديــاٍن يتمتــع بشــهرٍة عالميــٍة وهــو بروفيســور 
فــي جامعــة لوفــان ومؤّســٌس لمركــزِ تاريــخ األديــان فــي ذات الجامعــة، وتعــود شــهرُته لتطويــرِه فكــرة "اإلنســان الدينــّي" l'Homo religiosus داخــل 
األنثروبولوجيــة الدينيــة. ولــد فــي أبريــل عــام 0)9) وتابــع دراســته فــي الالهــوت طيلــة 4 ســنوات فــي الســنوات اإلعداديــة للكهنــوت وعّيــن قسيًســا 
فــي 945) وواصــَل دراســاته العليــا فــي الالهــوت والدراســات الشــرقية، فأحــرز شــهادة الليســانس فــي الالهــوت عــام 948) وفــي الفيلولوجيــا وتاريــخ 
الشــرق عــام 949). فــي عــام )95) حــاز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الالهــوت ثــم أصبــح أســتاًذا للمســيحية الكاثوليكيــة ولقــد طــّور أنثروبولوجيــا 
أساســية للديــن l’anthropologie fondamentale de la religionوأصبــح يشــتهر بعبارتــه المشــهورة التــي تذهــب إلــى أن الكائــن اإلنســانّي فــي أصلــه 
متدّيــن l’être humain est dès l'origine religieux ولقــد ألــف مــا يربــو عــن 80) مؤلًفــا بيــن مقــاٍل ومصنــٍف فــي ميــدان تاريــخ األديــان، كمــا ترجمــت 
أعمالــه إلــى لغــات العالــم ولقــد كرمتــه األكاديميــُة الفرنســية بعدمــا اقتــرح لفــي شــتراوس نفســه منهــا ذلــك علــى أعمالــه بالغــة األهميــة؛ مــن أعمالــه 
باللغــِة الفرنســية: التعبيــر عــن المقــّدس فــي األديــان الكبــرى )فــي ثــالث مجلــدات(، وأيًضــا كتــاب: اإلنســان والمقــّدس، وأيًضــا كتــاب بعنــوان: ثوابــت 
المقــدس: الرمــز واألســطورة والطقــس، ولــه كتــاب آخــر بعنــوان: اإلنســاُن الدينــّي واختبــاره للمقــّدس: َمدخــٌل ألنثرولوجيــا دينيــٍة جديــدٍة، ولــه كتــاب 
آخــر بعنــوان: أصــول األديــان. وكتبــه أمــا باللغــة اإليطاليــة فلــه تصانيــف كثيــرة نذكــر منهــا: التاريــخ المقــارن لألديــان والتأويليــة )فــي ) أجــزاء(، ولــه 

كتــاب آخــر بعنــوان: علــم األديــان )فــي 5 أجــزاء(، ولــه أيًضــا كتــاٌب بعنــوان: األســطورة والطقــس )فــي 4 أجــزاء(.
boudjaouinacereddinephilo@gmail.com :باحث جامعّي متخّصص في الفلسفة الغربية في المدرسة العليا- الجزائر. البريد اإللكتروني )((

)4( باحث جامعّي متخّصص في المنطق وفلسفة العلوم- جامعة الجزائر.



مقدمة

مقاطعــِة  فــي  نحَبــه  إليــاد  ميرســيا  َقضــى 

كاَن  وقــد   (98( نيســان  مــن   (( يــوم  شــيغاغو 

علــى ُأهبــِة االســتعداد إلنجــازِ الُمجّلــِد الرابــِع مــن 

]مؤلفــه[ تاريــخ المعتقــدات واألفــكار الدينيــة. 

وفــي كانــوِن األوِل نشــَب حريــٌق أتــى علــى مكتبــِه 

مــن  ْالعديــُد  وتعّرضــِت  شــيغاغو  جامعــِة  فــي 

مخطوطاتــِه للتلــِف. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ 

كمــا  األديــاِن،  لعلــوم  بالنســبة  الِفقــداَن،  هــذا 

أنــُه  تعويُضه))(طالمــَا  يتعــذُر  ممــا  ليــس  يبــدو 

مكتملــٍة  غيــر  محصوٌر]بفقدان[ألقصوصــاٍت 

.(88( لســنة  تعــوُد  يوميــٍة  ولمذكــرٍة 

َشبابُه وتَكويُنه

كاَن َمســقَط رأِســه فــي ُبَخارســت يــوم 9 مــن 

آذار، وكاَن ابــن ضابــِط فــي الجيــِش الرومانــّي، ولقــد 

قــّدَم مــذ ســنواتِه فــي الثانويــِة َلْمحــًة عــن ]مذكرته[ 

))) ماحظاٌت عامٌة من المترجم 
يشــيُر القوســان المعقوفــان فــي المتــِن ] [ إلــى إضافــة قــام 
ــة الوضــوِح  بهــا المترجــم إمــا مــن أجــل جعــل المعنــى فــي غاي
وإمــا لكــي تكــون العبــارة مــن حيــُث التركيــِب أقــرب إلــى اللســان 
العربــّي وبالغياتــه وأبعــَد عــن العجمــة. كمــا تشــير النجمــة * 
فــي المتــِن والهامــِش إلــى توضيحــاٍت جديــدة مــن المترجــم 
منــه  المترجــم  النــّص  فــي  والعبــارات  المفــردات  لبعــض 
ــي نقلهــا مــن  ــى بعــض المقاطــع المهمــة الت وتشــيُر أيًضــا إل
ــّي مــن أن  النــص الفرنســّي المترجــم كــي يتمكــَن القــارئ العرب
يكــوَن أكثــر قرًبــا مــن روح النّص وتــارة أقتــرح ترجمــات أخــرى 
جديــرة باإلضافــة كــي ال يبقــى غمــوٌض فــي ذهــن القــارئ. وأمــا 
باقــي التهميشــات فهــي مــن مؤّلــف المقــاِل. أضــف إلــى هــذا 
ترجمــة  إلــى  واألخــرى  الفينــة  بيــن  المترجــُم  اضطــَر  جميعــه 
بعــض المفــردات والمصطلحــات باســتخدام مفردتيــن مقابــل 
ــرٍ عــن  ــر أحســن تعبي مفــردة أو مصطلــح أجنبــي واحــٍد كــي يعّب
أهــم الــدالالت بالغــة األهميــة التــي تنطــوي عليهــا المفــردُة أو 

. األجنبــيُّ المصطلــُح 

*Irréparable. 
معناه ما يتعذر إصالحه أو ما ال يقبل التعويض.

لقــد  والخريفــي)*())(.  الربيعــي  االعتــدال  وعــود 

جعــَل منــه ُفُضولــه لــكِل حقــوِل المعرفــِة، عــالوًة 

إلــى  إضافــًة   ، البشــريِّ بالســلوِك  اهتمامــه  علــى 

ُمخيلِتــِه المبدعــِة المشــدودِة الَوثــاِق إلــى التقصــّي 

الــَدءوِب عــن الحقيقــِة، َفْضــًلا عــن موهبــِة الكاتــِب 

تكويَنــُه  يباشــُر  كاَن  بينمــا  بهــا[،  ينعــُم  ]التــي 

ا  ــا شــاًبا مشــهوًر الجامعــّي فــي بوخارســت، مثقًف

ــَغ  ــا. فــي واقــع األمــر لمــا بل فــي كِل أقطــار روماني

مــن العمــرِ ثمانيــَة عشــَر ســنًة كانــت لــُه قائمــُة 

مراجــَع تحتــوي علــى مئــاٍت العناويــِن.

إَن االهتمــاَم الــذي مــا انفــَك يتزايــُد مــن لــدن 

ــَه ]نظــَره[ صــوَب  ــِخ الفكــرِ البشــرِي َوّج ــاد بتاري إلي

بوخارســت،  فــي  الَصْيــِت  ذائعــّي  األســاتذِة  أحــِد 

إّنــه نــاي يونســكو Nae Ionesco الــذي أنجــَز تحــَت 

إشــراِفِه إجــازًة فــي الفلســفِة ســنة 8)9). صــادَف 

ُمؤرخــّي  مــن  الكثيــَر  إيطاليــا  إلــى  أْســفارِه  خــالَل 

إلــى  الواجــِب اإلشــارِة  بينهــم مــن  األديــاِن، ومــن 

وإرنســتو   Raffaele Pettazzoniبيتازونــي رفائيــل 

Ernesto Buonaiuti بونايوتــي. 

رومــا  فــي  الدراســيِة  إقامِتــه  أثنــاَء  اكتشــَف 

ــُه علــى  ــُه وجهــْت َحياَت ــا قراَءُت ًف فــي آذار 8)9) ُمَصنَّ

 History of نحــٍو حاســٍم:تاريُخ الفلســفِة الهنديــِة

ســوريندراناث  ]لُمَصنَّفــِه[   Indian Philosophy

 (0 وفــي   Surendranath.Dasgupta داســغوبتا

))()*( عبــارة عــن مذكــرة يحكــي فيهــا إليــاُد عــن طفولتــه أثنــاء 
الحــرب الكبــرى وعمــا اختبــره فــي الثانويــِة وصداقاتــه األولــى 
واألدب.  والفلســفة  الطبيعيــة  العلــوم  إلــى  الذوقــي  وميلــه 
وقــد نشــرت المذكــرة فــي دار نشــر فرنســية عريقــة وهــي بهــذا 

العنــوان:
M. Eliade, Mémoire I, 1907-1937. Les promesses de 
l’équinoxe, Paris, Gallimard,1980.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 170



مــن أيلــول 8)9) رِكــَب البحــَر ُمتِجًهــا إلــى الهنــِد. 

وجمــَع فــي غضــوِن ثــالِث ســنين، تحــت إشــراِف 

المرجعيــِة  الوثائــِق  مــن  َعــَدًدا غفيــًرا  داســغوبتا، 

ابتغــاَء تأليــِف أطروحــِة دكتــوراه ُمكّرســٍة لليوغــا.

إنَّ أبحاَثــه، فــي الواقــِع، لتشــمُل ُحقــوًلا عــدٍة 

غضــوِن  فــي  لــه  وتهَيــأْت   . الهنــديِّ الفكــرِ  مــن 

مشــهورٍة  أْشــَراَمات)*())(  فــي  الطويلــِة  إقاماتِــِه 

الهنــدّي  الفكــرِ  وتعاليــِم  َمبــادِئ  َتــَداُرِس  ُفرَصــُة 

فــي  أوروبــا  إلــى  أْوبِتــِه  فــي  وانخــرَط  المعاصــرِ. 

لنــاي  ُمســاعًدا  بوصفــِه  بوخارســت  جامعــِة 

 ،(9(( عــام  فــي  نشــَر،   .Nae Ionescoيونســكو

رســالَتُه للدكتــوراه المعنّونــِة بـــــ: اليوغــا. محاولــٌة 

ــٌف يظُل،   الهنــدّي، وهــو ُمصنَّ
ِ

 التصــوف
ِ
فــي أصــل

لحــدِّ الســاعِة الراهنــِة، َمْســلًكا المندوحــَة عنــُه لمــن 

بالهنــد. الفكرِ]الخــاص[  ُمَدارســِة  فــي  يرغــُب 

لقــد جــاءت الَحــرُب لتنكــَس حيــاَة ميرســيا إليــاد 

وتربكهــا. وفــي ســنة 940) عهــدْت إليــه الُحكومــُة 

الرومانيــُة منصــَب ُملحــٍق ثقافــيٍّ فــي لنــدن وبعــد 

ذلــَك فــي ليشــبونة بــدًء مــن )94). غــداَة أحــداِث 

]945)[ ســقطْت رومانيــا تحــَت ســيطرِة النظــاِم 

ثــأرٍ  أعمــاَل  ذلــك[  ]إثــر  وشــهدت   . الشــيوعيِّ

للمثقفيــن. دينيــٍة ومالحقــًة  واضطهــاداٍت 

 āshram المصطلــح هــو أشــرامات جمــع كلمــة أشــرما )*()((
وهــي   āshrama نقــول  السنســكريتية  وباللغــة   āshrama أو 
المكــّرس  العتيقــة  الهنــد  فــي  الخلــوِة  مــكان  عــن  عبــارة 
ــًلا حيــُث  ــًة أو جب لالعتــكاِف والزهــِد ســواًء كاَن هــذا المــكاُن غاب
ثمــة صعوبــٌة وشــظٌف فــي العيــش وهــو مــكاٌن يســعى فيــه 
الحكيــُم الزاهــُد إلــى التوّحــد مــع هللا فــي ســكينة وســالم داخلــّي 
بمعــزِل عــن صخــب العالــم الخارجــي، إنــه إذن مــكاٌن للتحليــة 
أن  بيــَد  الذنــوب،  عــن  للتكفيــر  وفضــاء  الصوفيــة  والتخليــة 
الكلمــَة ذاتهــا تســتخدُم أيًضــا للتعبيــر عــن تكويــٍن روحــٍي علــى 

 Guru يــد زعيــم روحيــي طلــق عليــه اســم الغــورو
يلتــُف حولــه مريــدون كبــاًرا وصغــاًرا و يمكثــون عنــده  حيــُث 

الروحيــِة. تعاليمــه  لمتابعــة 

فــي  األمــُر  بــه  واســتقَر  الَمنفــى  إليــاُد  اختــار 

فــي  ُدروًســا  ُيلقــي  كاَن  يعتــاَش  ولكــْي  باريــس. 

الُعليــا وكذلــَك  التطبيقيــِة للدراســاِت  المدرســِة 

أوروبــا  فــي  متعــددٍة  معاهــَد  فــي  ُمحاضــراٍت 

الشــرقية)4(. شــرَع، وهــو يواصــُل كتابــَة ُمَصنَّفــاٍت 

آدبيــٍة – ِقَصًصــا وأقصوصــاٍت - ، فــي استكشــاِف 

واألدبيــِة  والحفريــِة  النقشــيِة  الوثائــِق  وتفحــِص 

فــي  العديــدِة  األبحــاِث  الوفيــرِة وكذلــك  والفنيــِة 

األديــاِن. تاريــِخ  حقــِل 

الســلبيِة  األيديولوجيــاِت  إليــاُد  أقــاَم  لقــد 

العشــرين  والقــرن  عشــرة  التاســع  للقرنيــن 

الدينــيَّ  التــراَث  ويَعاكــُس  ُيعــارُض  موضــٍع  فــي 

لإلنســانيِة الــذي يمتــُد مــن العصــرِ الحجــريِّ القديِم 

ِقَصــِص  إْحــَدى  اســتهَل  ولقــد  هــذه.  أيامَنــا  إلــى 

َشــباِبه بهــذه الجملــة: »فــي ُمنعَطــِف طريــٍق َمــا 

ــا لوجــٍه أمــاَم هللا«)*()5(. شــيًئا  ــُت نفِســَي وجًه ألفي

فشــيًئا توّضــَح وتجّســَد لديــِه هــذا الَحــْدُس. ُيميــُز 

إليــاُد بيــن أنموذجيــن مــن البشــرِ: اإلنســاُن الدينــيُّ 

الدينُي»يعتقــد  فاإلنســاُن   . الاَلدينــيُّ واإلنســاُن 

هــو  حيــُث  مــن  ُمطلــٍق،  واقــٍع  بوجــوِد  دائًمــا 

ُمقــّدٌس، يتعاَلــى عــن هــذا العالــِم)*())( بيــَد أنــُه فيــِه 

واقعًيــا)*()7(«. ويجعُلــُه  ــُه  ُيقدسُّ ولذلــك  يتجّلــى، 

)4( Plus tard, en 1956, il accepta l’offre d’une chaire de 
Visiting Professor à l’Université de Chicago. En 1957, 
Chicago lui confia la chaire d’histoire des religions, qui, 
depuis quelques années, est devenue la »chaire Mircea 
Eliade«.

)5()*( »Au détour d›un chemin, je me suis trouvé nez à 
nez avec Dieu«.

))()*( الحياة الدنيا.

)7()*(L’homo religiosus »croit toujours qu’il existe une 
réalité absolue, le sacré, qui transcende ce monde-ci, 
mais qui s’y manifeste et, de ce fait, le sanctifie et le 
rend réel«.
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تاريــِخ  فــي  صفحــة«( .  والدنيــوي )7)  )المقــدس 

اإلنســانيِة، يتحّمــُل اإلنســاُن الدينــيُّ ضرًبــا خاًصــا 

مــن الوجــوِد يعّبــُر عــن نفِســِه فــي َعــدٍد ُمعتبــرٍ مــن 

فاإلنســاُن  النقيــِض،  وعلــى  الدينيــِة.  األشــكاِل 

الواقــِع  ويتقبــُل نســبيَة  التعالــَي  »يْأَبــى  الالدينــيُّ 

بــل وينازُعــه شــٌك فــي معَنــى الوجــوِد«)*()8(. ويذيــُع 

ــه)*()9( فــي المجتمعــات  هــذا اإلنســاُن ويفــرُض ذاَت

الحديثــِة. الغربيــة 

 في تاريخ األديان
ٍ

بدُء منعطف

العــرِض  واجهــاِت  فــي  ينايــر   (8 فــي  ظهــر 

ُمصنَّــٌف  الباريســيِة*مؤلفه*  الزجاجيــِة للمكتبــاِت 

فــي تاريــخ األديــان، وهــو الكتــاُب الــذي ُتْرِجــَم إلــى 

عــدِة ألســٍن ومــا ُكــفَّ عــن إعــادِة طبعــِه. كُل أعماِل 

إليــاَد َتْحُضــُر كبــذرٍة في]مؤلفــه[ مصنٌَّف في تاريخ 

األديــان، والــذي ينبغــي الرجــوُع إليــِه إذا مــا ابتغينــا 

اســتيعاَب الُبَنــى األساســيِة لفكــرِِه. بفضــِل هــذا 

المؤّلــِف يدشــُن ميرســيا إليــاد ُمنعطًفــا حقيقًيــا 

فــي علــِم األديــاِن. يتعلــُق األمــُر فــي نظــرِه بمجــاوزِة 

البحــِث التاريخــيِّ البســيِط الــذي يكتِفــي بإبانــِة)*()0)( 

وفــي  العديــدِة.  للشــعوِب  الدينيــِة  المعتقــداِت 

واقــِع األمــرِ، إنَّ لِــكِل ظاهــرٍة دينيــٍة ِصلــًة حميميــًة 

ــدن اإلنســاِن. ــِة المعيشــِة مــن ل بالتجرب

)8()*(»Par contre, l’homme areligieux »refuse la 
transcendance, accepte la relativité de la réalité, et il lui 
arrive même de douter du sens de l’existence«.«

)9()*( s’affirme.
لــه عــدة معانــي مــن بينهــا يفــرض ويثبــُت نفســه، ويظهــُر   

ويشــيُع. ويذيــُع 

)10()*( Se contenter de. 
يكتفي بـ أو يقتصُر على أو يرضى بـ. 

يتواجــُد  ]أْي اإلنســاُن[ هــو مــن  األخيــُر  فهــذا 

األديــاِن.  بتاريــِخ  المتعلقــِة  الدراســاِت  َقْلــِب  فــي 

الفكــرِ  وتفحــُص  استكشــاُف  ُيؤلــُف  وحينئــٍذ 

اإلنســاِن  لــدى  والخبــرِة  والســلوِك  والوعــِي 

الدينــّي الغايــَة الُقْصــَوى مــن َعمــِل مــؤرِخ األديــاِن. 

كتــب إليــاُد بعــَد ]ُمِضــِي[ ِســنيٍن َعْشــرٍ مــن نشــرِ 

األديــاِن  تاريــَخ  أَن  األديــان،  تاريــخ  فــي  ُمصنَّــف 

يبتِغــي »التعــُرَف علــى حضــورِ المتعالـِـى فــي الخبــرِة 

َيمضــي  المنظــورِ  هــذا  ِمثــُل  البشــريِة)*()))(«)))(. 

ــِة.  ــِة والفينومينولوجي أبعــَد مــن الدراســِة التاريخي

إّنــُه عــن ُمجازفــٍة ينخــرُط بحــزم وثبــاٍت فــي تأويــِل 

، ونتيجــًة لذلــَك، ُينــّزُل علــَم  رســالِة اإلنســاِن الدينيِّ

ــَة َحَجــرِ األســاِس للعلــوِم اإلنســانيِة. األديــاِن منزل

 اإلنساُن الدينّي العتيُق 

َحَمــَل اكتشــاُف وتحرٍي ســلوِك وخطــاِب ووعِي 

اإلنســاِن الدينــّي مــُذ 950) إليــاَد علــى االلتفــاِت إلــى 

الشــعوِب الشــفويِة مــن حيــُث هــُم أشــهاٌد أحيــاٌء 

ــكارل  ــه التقــاُءُه ب ــى األصــوِل)*()))(. لقــد أْفَضــى ب عل

ِسلســلِة  إبصــارِ  إلــى   C.G. Jung يونــغ  غوســتاف 

تأويــالٍت مشــترَكٍة ُكِشــَف عنهــا بتوســِل مســالَك 

)11()*( Dix ans après la publication du Traité, Eliade écrira 
que l’histoire des religions a comme but »d’identifier la 
présence du transcendant dans l’expérience humaine«.

)12( Fragments d’un journal, p. 315. La 1ère édition du 
Traité d’histoire des religions, préfacée par G. Dumézil, 
date de 1949 )8e éd., Paris, Payot, 1975(. La bibliographie 
d’Eliade a été publiée dans J.M. Kitagawa et Ch. H. Long, 
Myths and Symbols, Studie sinhonor of Mircea Eliade, 
Londres-Chicago, 1969, p. 413-433 et dans C. Tacou, 
Mircea Eliade )coll. Cahiers de l’Herne, 33(, Paris, 1978, 
p. 391-409.

)13()*( amène Eliade à se tourner vers les peuples sans 
écritures,témoins vivants des origines.
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مــن  العديــَد  أنَّ  مــن  قناعــٍة  علــى  وكاَن  متباينــٍة. 

تعبيــراٍت  إال  ليســت  التاريخيِة–الدينيــِة  الظواهــرِ 

متنّوعــٍة لبعــِض الخبــراِت الدينيــِة األساســيِة. لقــد 

َحْصَحَصــْت فــي مــرَأى من عينيِه أربُع أسطقســاٍت 

جوهريــٍة: المقــّدُس، الرمــُز، األســطورُة، الطقــُس. 

الوفيــرَة  األركيولوجيــَة  الوثائــَق  إليــاُد  أْدغــَم  وقــد 

بفضــِل  التاريــِخ،  قبــَل  مــا  بحقبــِة  المتعلقــة 

شــبيٍه*بالمنهج*الذي   ، توليــديٍّ ُمقــارٍِن  َمنهــٍج 

مــن   Georges Dumézilدوميزيــل لجــورج  ســمَح 

للهنودو-أوربييــن  الدينــّي  الفكــرِ  اكتشــاِف  إعــادِة 

الَمعانــي  مــن  نســٍق  فــي  العتيقــِة،  وحضارتِهــم 

بيــاٍض  علــى  يــذَر  أن  العنيــَد  إبــاَءُه  إنَّ  الرمزّيــِة)4)(. 

ِحقبــًة طويلــًة مــن تاريــِخ العقــِل البشــرّي قــد حــاَد 

 Yhomo faber بــه إلــى إبــداِء أنَّ اإلنســاَن الُمختــرَع

 homo لِمــا قبــل التاريــِخ كاَن أيًضــا إنســاًنا العًبــا

homo sapiens وإنســاًنا  وإنســاًنا عاقــًلا   ludens

األمــرِ  واقــِع  فــي   )(5(homo religiosus*.متديًنــا

 les dépôts d’ossements ُتْجِلــي ُمَخلَفــاُت الِعظــاِم

الصخريــُة  والنقــوُش  بالنــارِ  والتحكــُم  والمقابــُر 

-هــذه  الكهفيــُة  والرســوُم  الحجريــُة  والنقــوُش 

التاريــخ-  قبــَل  بمــا  الخاصــة  المقّدســَة  األمكنــُة 

شــهدِت  العتيــِق.  لإلنســاِن  الدينــيَّ  المقصــَد 

الدينيــَة  الثــورَة  الحقبــِة  هــذه  عقــَب  ْاإلنســانيُة 

الوســيط  الحجــري  العصــر  ]ثــورة[  أمــًدا:  األكثــَر 

)14( Voir J. Ries, dans C. Tacou, Mircea Eliade, p. 81-87; Id., 
dans R.T.L., t. 7, 1976,
p. 476-489 et 499-504; Id., dans L’expression du sacré 
dans les grandes religions, vol. I,Louvain-la-Neuve, 1978, 
p. 71-95 et vol. II, ibid, p. 7-23.

)15()*( Son refus obstiné de laisser en blanc une longue 
période de l’histoire de l’esprit humain l’amène à faire 
voir que l’homo faber préhistorique était aussi un homo 
ludens, sapiens et religiosus.

الحديــث  الحجــري  والعصــر   Mésolithique

غيــرِ  مــن  وتدققــت  توضحــت  لقــد   .Néolithique

يــٍة فــي غضــوِن العصــرِ الحجــريِّ الوســيِط فكــرَة  ُمْر

األســاطيرِ  علــى  المتوقفــِة  األســطوريِة،  األجــداِد 

أصــوِل  وأســاطيرِ  الكــوِن  بنشــوِء  المتعلقــِة 

الطريدِة واإلنســاِن والمــوِت)*()))(. وبعــد زمــٍن وجيــزٍ 

ُشــيدت المدائــُن: إنــُه َمولــُد زراعــِة الحبــوِب وغــرِس 

النبــاِت الــذي َتبَعــُه صناعــُة الُفخــارِ. غــدا اإلنســاُن 

ُمنِتــَج ِغــذاِءِه. وأخــَذ ]إبــاَن هذه الحقبــِة[ َصْرٌح روحٌي 

حقيقــٌي فــي التكّوِن:]بــدأت تتكــّون[ أســاطيُر تتعلــُق 

بنشــوِء الكــوِن وأســاطيُر تتعلــُق باألصــِل؛ و]بدأت[ 

المعتقــداُت الخاصــُة باالســتمرارِ فــي الحيــاِة بعــد 

ــا؛ و]نشــَأ[ تضامــٌن  المــوِت تكتســُب دقــًة ووضوًح

صوفــٌي بيــَن اإلنســاِن والحيــاِة النباتيــِة؛ و]بــدأت فــي 

النشــوء[ الُقدســيُة األنثويــُة واألموميــُة؛ و]أخــذ فــي 

ولقــد  والبعــِث.  والمــوِت  الــوالدِة  لغــُز  التّشــكِل[ 

الحيــاِة والخصوبــِة واإلخصــاِب منزلــًة  لغــُز  احتــَل 

مركزيــًة: و]احتلــت هــذه المنزلــة المركزيــة[ اآللهــاُت 

، الُقّدســيُة الجنســيُة،   déesses-mères األموميــُة

)16()*( C’est sans doute au cours du Mésolithique que 
s’est précisée l’idée d’ancêtre mythique, solidaire des 
mythes cosmogoniques, et des mythes des origines du 
gibier, de l’homme, de la mort. 
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الَنجميــُة  الرمزيــُة  المقّدســُة)7)(،  الُمناكحــُة 

والقمــُر)*()8)(. الشــمُس   ،  symbolisme astral

إنَّ ديــَن العصــرِ الحجــري الحديــِث ديــٌن كونــٌي 

للعالــِم: ]متمحــوٌر  الــدوريِّ  ِد  التجــدُّ ُمتمركــٌز علــى 

رمزيــِة   ، الكــرويِّ الزمــِن  الكونيــِة،  الشــجرِة  حــوَل[ 

الحّيــزِ  تقّديــِس  المقّدســِة،  واألمكنــِة  المركــزِ 

الصــرِح  هــذا  فــي  الرمزيــُة  تتنــّزُل   .)(9()*( المكانــيِّ

الروحــيِّ العتيــِق منزلــًة مركزيــًة. وإثــَر ابتــداِع الكتابــِة 

بلــوِغ  مــن  تمّكَنــا  األوَلــى  النصــوِص  ظهــورِ  مــُذ 

المشــحوِن  الكــوِن  هــذا  مــَع  والتالحــِم  الُملتَقــى 

إلــى  ْاإلنســانيُة  آلــِت  هكــذا  العميقــِة.  بالمعانِــي 

العصــرِ  إلــى[  انتهــت  ]حيــُث  جديــدٍة:  حضــارٍة 

، المدينــِة، المملكــِة، الكهنــوِت المنّظــم.  الحديــديِّ

hiérogamie 7)()*( المصطلــح األجنبــي المســتعمل هنــا هــو(
 Hieros gamo sالقديمــِة اإلغريقيــة  اللغــة  مــن  وهــو مأخــوٌذ 
وهــو مكــّون إذن مــن مفردتيــن األولــى hieros = sacré وتفيــد 
 gamos = mariage, rapport الثانيــة  والمفــردة  المقــّدس 
عالقــة  أو  جنســية  مضاجعــة  زواج،  نــكاح،  وتعنــي   sexuel
ــر المصطلــح عــن قــران وارتبــاط  جنســية. وفــي األســاطير يعّب
والمواقعــة  المعاشــرة  ويفيــُد  جنســّي  طابــٍع  ذي  مقــّدس 
إلــه  بيــن  أو  بيــن اآللهــة   accouplement الجنســّي واالقتــران 
الدينــّي  الحقــل  فــي  وأمــا  أنثــى.  أو  ذكــًرا  كاَن  وبشــرّي ســواًء 
فيفيــُد التمّثيــل الطقســّي لهــذا الِقــران أو المناكحــة المقّدســة 

مــن طــرف البشــر. ينظــر:
Jean-Pierre Chevillot D’Isis au Christ : aux sources 
hellénistiques du christianisme, Éditions L’Harmattan, 
2011, 262 page.

)18()*( Bientôt se forment les villages: c’est la naissance 
de la céréaliculture et de la végéculture, suivie par la 
fabrication de la poterie. L’homme devient le producteur 
de sa nourriture. Un véritable édifice spirituel se 
constitue : mythes cosmogoniques et mythes d’origine; 
précisions dans les croyances en la survie; solidarité 
mystique entre l’homme et la végétation ; sacralité 
féminine et maternelle ; mystère de la naissance, de 
la mort et de la renaissance. Le mystère de la vie, de 
la fécondité, de la fertilité occupe une place centrale: 
déesses-mères, sacralité sexuelle, hiérogamie, 
symbolisme astral, soleil et lune.

)9)()*( مثل تقديس بعض البقاِع.

إليــاَد ُســوَء  ِقَبــِل  أنَهــى البحــُث المتئــُد مــن  لقــد 

الفهــِم الــذي اختلَقــُه الوضعيــون والتطوريــون فــي 

عشــرة)0)(. التاســع  القــرِن 

ميرسيا الياد والمقدُس

بوصِفــِه إليــاد  عــن  تكلمنــا  قــد   كنــا 

َمَغــاِورِ  و»عالــَم  المقــدس«)*()))(  »فيلســوَف 

َزعمنــا  فقــد  ُأْخــرى،  ِجَهــٍة  َوِمــن  المقــّدس«)*()))( 

 »la fable du sacré« المقــّدِس«  »حكايــَة   أّن 

علــُم  العشــرين  القــرِن  ُمســتهِل  فــي  َصاغهــا 

األديــاِن. تكمــن إحــدى جدائــر إليــاَد فــي اســتئناِفِه 

 E. دراســِة المقــّدِس كمــا افتتحهــا إميــل دوركايــم

Durkheim ومارســيل مــوس M. Mauss وتابعهــا 

 R.أوطــو وردولــف   N. Sôderblom شــودربلوم 

Otto وفــان ديــر لييــوvan der Leeuw وفــي جعِلَهــا 

ركيــزًة أساســيًة فــي علــِم األديــان)))(.

نِتــاِج  ِمــن  أنــُه  علــى  الديــَن  دوركايــم  عــّرف  لقــد 

الوعــِي الجمعــيِّ الــذي أوجــَده الُمجتمــُع. علــى الضــِد 

)20( Voir J. Ries , Quelques aspects de la science des 
religions à la fin du XIXe siècle dans Lucienne Portier, 
Christianisme, Églises et Religions. Le dossier Hyacinthe 
Loyson )1827-1912( )coll. Cerfaux-Lefort, 4(, Louvain-la-
Neuve, 1982, p. 147-172.

)21()*( »philosophe du sacré«.

)22()*( »spéléologue du sacré«.

)23( E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, Paris, 1912, 1968 5.
N. Sôderblom, Holiness, dans J. Hastings, Encyclopaedia 
of Religion and Ethics,
t. 6, Edimbourg, 1913, p. 731-741; R. Otto, DasHeilige, 
Gotha, 1917; Le Sacré,
Paris, 1929; G. van der Leeuw, La religion dans son 
essence et ses manifestations,
Paris, 1948, 1970 2. Voir J. Ries, Les chemins du sacré 
dans l’histoire, Paris, Aubier,  ,(985  p.11-84  .
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مــن هــذا التصــورِ، َبُصــَر ردولــف أوتــو فــي المقــّدِس، 

باعتبــاره حضــرَة األلوهــيِّ numinosum، قيمــًة إلهيــًة 

ا حًيــا لــكِل األديــاِن: لقــد كاَن تجليــِه فــي التاريــِخ  ومبــَدً

يســاور  لــم  المتنوعــِة.  األديــاِن  بدايــِة  فــي  متواجــًدا 

إليــاَد التــرّدُد فــي تجــاوزِ المنظــورِ االختزالــيِّ لعلمــاِء 

نظــره،  فــي  ُتؤلــُف،  أخــرى  جهــة  ومــن  االجتمــاِع. 

األلوهــيِّ  حضــرِة  الختبــارِ  النفســيُة  الُمعطيــاُت 

اســتجالَها  التــي   l’expérience du numineux

أوَلــى  لقــد  ردولــف أوطــو، أساًســا ضيــَق ]األفــق[. 

عنايــًة، اقتفــاًء ب فــان ديــر لييــو، لســلوِك اإلنســان 

وموقِفــِه إزاَء حضــرة المقــّدِس الــذي »يتجّلــى دائًمــا 

تماًمــا  مختِلــٍف  نظــاٍم  إلــى  تنتِمــي  قــوٌة  أّنــُه  علــى 

)األســاطير،  الطبيعيــِة(«)*()4)(  الِقــَوى  ]نظــاِم[  عــن 

األحــالم، األســرار 957)ص 4)(. لقــد بّيــَن إليــاُد عبــَر 

كِل أعمالِِه أنَّ ســلوَك اإلنســاِن الدينيِّ ُينّظُم نفَســُه 

حــوَل تجّلــي المقــّدِس. إنَّ هــذا األخيــَر ينتمــي إلــى)*()5)( 

ال  أنــُه  بيــَد   ، الطبيعــيِّ النظــاِم  عــن  ُمختلــٍف  نظــاٍم 

يتجّلــى  إنــه  النقيــِة)*()))(.  َحالتــِه  َوفــَق  البتــَة  يحضــُر 

)24()*( A la suite de G. van der Leeuw, il s’intéresse 
au comportement et à l’attitude de l’homme en 
présence du sacré qui »se manifeste toujours comme 
une puissance d’un tout autre ordre que les forces 
naturelles«.

)25()*( Celui-ci relève d’un....
يفيــُد الفعــل الفرنســّي relever عــدة معانــي ولكــن المعانــي 
أي   dépendre de معنــى  هــي  هنــا  المؤلــف  قصدهــا  التــي 
معانيــه  مــن  لكــن  لـــ،  تابــٌع  أو  ب،  مرهــون  أو  علــى،  متوقــف 
أيًضــا انتمــى إلــى، ومتعلــٌق بـــ وســنورد بعــض معانيهــا باللغــة 

أدنــاه:  مباشــرًة  الفرنســية 
Relever : dépendre de ,  Etre sous l’autorité de quelque 
chose, de quelqu›un , Être dans la dépendance )d’une 
autorité supérieure(. ➙ 1. dépendre. Cadre qui relève 
de tel directeur. Fief qui relève d›un seigneur.
 Fig. Être du domaine de. Ce qui relève du cœur ou de 
l›esprit. ➙ appartenir )à(, concerner. » Tout ce qui est 
conventionnel et traditionnel relève ]…[ du poncif « 
)Baudelaire(.

)26()*( mais ne se présente jamais à l’état pur.

ــُه: ]مــن قبيــل[ الكائنــاِت،  بتوســِل َشــيٍء مــا مغايــرٍ َل

ــَر إليــاُد، ابتغــاًء  الموضوعــاِت، األســاطيرِ، الرمــوزِ. تخيَّ

المقــّدِس)*()7)(،  تجّلــي  ِفعــِل  إلــى  يشــيَر  أْن  منــه 

األديــاِن:  علــِم  فــي  عتيًقــا  غــدا  ًقــا،  ُموفَّ ُمْصطَلًحــا 

 .)(8()*(hiérophanieالِهيُروَفانيــا مصطلــُح[  ذا  ]هــو 

يســتوعُب اإلنســاُن َغشــياَن المقــّدِس للعالــِم، َوِمْن 

ُمتعــاٍل  واقــٍع  ُوجــوَد  َيِعــي  االكتشــاِف،  هــذا  ِخــالِل 

]لكــَن[ الُمكتمــَل.  الحقيقــيَّ  ُبْعــَدُه  للعالــِم  يهــُب 

هــذا الُبْعــَد ليــَس بديهًيا]وجلًيــا[. وإّنمــا باكتشــاِف 

ــا. وِبَتَجُشــم  ــِد َيغــُدو اإلنســاُن إنســاًنا دينًي هــذا الُبْع

مســؤوليِة هــذا االكتشــاِف فــي حياتِــِه، ينخــرُط فــي 

خــاٍص. ســلوٍك 

دينيــٌة  َلظاهــرٌة  للمقــّدِس  تجــٍل  كَل  إنَّ   

تنفِصــُل  وال  ويفهُمَهــا)*()9)(.  اإلنســاُن  ُيَحّصلَهــا 

هــذه الظاهــرُة عــن الخبــرِة المعيشــِة مــن ِقَبــِل 

اإلنســاِن الدينّي. وتتدخــُل فــي كِل تجــٍل للمقــّدِس 

]المرئّي[،  ثالُثــُة عناصــَر: الشــيُء أو الكائــُن الطبيعيُّ

المتدثِــُر  الوســيُط  والكائــُن  مرئــيُّ  الــال  الواقــُع 

)27()*( Pour indiquer l’action de la manifestation du 
sacré ]...[.

إذا   hiérophanie الهيروفانّيــا  مصطلــح  إَن   )*()(8(
اخترنــا  إذا  المقــّدس  تجلــي  مصطلــح  أو  تعريبــه  اخترنــا 
األصــِل:  فــي  إغريقيتيــن  مفردتيــن  مــن  يتكــّون  ترجمتــه 
»المقــّدس  وتعنــي   »ἱ�ερό� ς« )hieros( هــي  األولــى  المفــردة 
فهــي  الثانيــة  المفــردة  وأمــا   »sacré« »saint«  والقداســة« 
)φαἱ�νεἱν« )phainein« وتعنــي االنكشــاف والظهــور والتجّلــي 
révélé ، وعليــه فالمصطلــح المكــّون مــن المفردتيــن معنــاه 

.»manifestation du sacré« تجّلــي المقــّدس

)29()*( Toute hiérophanie est un phénomène religieux 
perçu par l’homme.
المقــدس  تجّلــي  إن  هكــذا:  حرفيــة  بطريقــة  ترجمتهــا  أقتــرح 

اإلنســان*ويدركها*.  يشــاهدها  دينيــٌة  ظاهــرٌة 
واقترحنــا هنــا ترجمــة الفعــل الفرنســي percevoir بمعنييــن: 
والثانــي  والنظــرِ  والمعاينــة  المشــاهدة  معنــى  هــو  األول 
هــو معنــى اإلدراك والفهــم واالســتيعاب. وتــارة نضيــف لــه 

الــذي هــو يفيــُد الحصــول والتلقــي. الثالــث  المعنــى 

175ُعلوُم الديِن وُعلوُم اإلنساِن: أعامُل مريسيا إلياد

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sous/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autorite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/


الغيريــُة  َلهــو  مرئــيَّ  الــال  الواقــَع  إنَّ  بالقّدســيِة. 

مــا  لكائــٍن  لَيْعــُزَو  الواقــُع  هــذا  يأتــي  التامــُة)*()0)(. 

أو شــيٍء مــا ُبْعــًدا جديــًدا، ]ليهــَب لــه[ الُقُدِســيَة. 

ــى  ــُن الــذي بتوســِلِه يتجّل ويســتمُر الشــيُء أو الكائ

العالــِم  فــي  المشــاركِة  فــي  المتعالــي  الواقــُع 

ُيصبــُح  الجديــِد  ُبعــِدِه  بفضــِل  لكنــه   ، الطبيعــيِّ

المقّدســِة،  الشــجرِة  قبيــِل[  ]مــن  َوِســيًطا)*()))(: 

األســَمى  التجّلــي  يكــوُن  الكاهــِن.  الشــامان، 

، فــي نظر إلياَد،  للمقــّدِس)*()))( بالنســبة للمســيحيِّ

ــًدا للــِه فــي عيســى- المســيح« )المقّدُس  »تجسُّ

ص5)(.  ،(9(5 باريــس،  والدنيــويُّ 

ظــَل إليــاُد، فــي دراســِتِه للمقــّدِس، فــي ميــداِن 

التجّلــي  فينومينولوجيــا  وبفضــِل  األديــاِن.  تاريــِخ 

َســَعى ُمــؤرُخ األديــاِن إلــى فهــِم طبيعــِة المقــّدِس: 

يتعلــُق األمــُر بَقــْدرٍ كبيرٍ بالســياِق التاريخي لتجلّياِت 

المقــّدِس الخاضعــة لتُّخــوِم المكانيــِة والزمانيــِة. 

أصلًيــا)))(  َمصــدًرا  التاريــُخ  َطفــَق  حينهــا  وِمــن 

يظهــُر  المقارنــِة)*()4)(.  النزعــِة  ذاِت  ]للدراســات[ 

المقــّدُس فــي نظــرِ اإلنســاِن الدينــيِّ ذي الديانــاِت 

)0)()*( يمكــن أن نترجــم مصطلــح »tout autre« أيًضــا: اآلخــُر 
ــن المقــّدس  ــة أو اآلخــر األقصــى أي أن هــذا الكائ ــّي الغيري الكل
المرئــي  العالــم  عــن  جذرًيــا  تختلــف  وبنيــة  نظــام  إلــى  ينتمــي 

المّدنــس.

)31()*( il devient médiateur.

بــدل   la hiérophanie ترجمــة مصطلــح  هنــا  )))()*( فّضلنــا 
تعريبــه، فقلنــا فــي عبــارة la hiérophanie suprême التجّلــي 

الســامية.  الهيروفانيــا  بــدل  للمقــدّس  األســمى 

األم  معنــى   la mère الفرنســية  فالمفــردة  تفيــُد   )*()(((
َوفــَق الداللــِة الحرفيــة، لكــن تفيــد أيًضــا وفــق المجــال الداللــّي 

والرحــم. والعلــة  المصــدر  معنــى  المجــازّي 

 comparatisme 4)()*( المفردة األجنبية الواردة في النص هي(
وهــي نزعــة فــي الدراســات العلميــة تقــوم علــى المقارنــة بيــن 
عــدة عناصــر أدبيــة أو أســطورية أو لســانية أو سياســية ومــا 
ــر  إلــى ذلــك لتقــارن بيــن أنســاقها و مفاهيمهــا ومناهجهــا وغي
ذلــك، ومنهــا اآلداب المقارنــة والقانــون المقــارن واللســانيات 

المقارنــة والسياســة المقارنــة واألديــان المقارنــة... إلــخ.

المتعــّددِة بمثابــِة قــوٍة تنتمــي لنظــاٍم ُمختلــٍف عــن 

. وهــذا الخطــاُب، الــذي بتوســِلِه  النظــاِم الطبيعــيِّ

يقــُص اإلنســاُن ِخْبَرَتــُه، هــو َمــن َيغــُدو موضــوَع 

بفضــِل  إليــاُد،  تالَفــى  األديــاِن.  لمــؤرِخ  بحــٍث 

الهيروفانّيــاِت،  ركيــزِة  علــى  األديــاِن  علــم  تشــييِد 

الّشــَرَك الــذي اصطــدَم بــه)*()5)( فريدريــش هايلــر

األديــاِن  تاريــِخ  فــي  رأى  الــذي   Friedrich Heiler

اإليمــاِن  علــى  ًســا  ُمَؤسَّ ُمقّدًســا)))(  الهوًتــا 

بالوحــيِّ اإللهــيِّ الحاضــرِ فــي كِل األديــان)7)(. ِمثــُل 

هــذا المنظــورِ يخلــُق َخْلًطــا بيــَن الالهــوِت وعلــِم 

األديــان. ]ذلــك[ أَن علــَم األديــان ُيَســاءل اإلنســاَن 

ــاَد  ــد إلي ــِن عن )*()8)(. إنَّ دراســَة الدي ــيُّ ــيَّ ال الُوِح الدين

َلبحــٌث يرتكــُز علــى اإلناســِة. لقــد أكــَد بإلحــاٍح كاتُبَنــا 

يفيــُد  الــذي   buter فعــل  النــص  فــي  اســتعمل   )*()(5(
عبــارة  فــي ســياق  أيًضــا  تفيــُد  مــا، وكمــا  بعائــق  االصطــدام 
واإلصــرار  مــا  بشــيء  والتشــبث  والتصلــب  العنــاد  النــص 
عليــه، وســنضع أدنــاه المعانــي الــواردة فــي اللغــة الفرنســية 
ليســتفيد منهــا القــارئ العربــي إذا مــا أراَد العــودة إلــى المقــال 

األصليــِة: لغتــه  فــي 
Se buter: Se heurter à un obstacle. 
Se buter à, contre, dans, sur.Être arrêté par une chose 
sur laquelle on s’acharne avec opiniâtreté. Synonyme 
s’entêter, s’obstiner.Se buter dans le mensonge, dans le 
silence.

)))()*( تالفــى إليــاُد، بفضــل تشــييد علــم األديــان علــى ركيــزِة 
تجليــاِت المقــّدِس، الَعقبــَة التــي ارتطــَم بهــا فريدريــش هايلــر

ــا ُمقدًســا  Friedrich Heiler الــذي رأى فــي تاريــِخ األديــاِن الهوًت
كل  فــي  الموجــود  اإللهــي  بالوحــي  اإليمــان  علــى  ُمَؤَسًســا 

األديــان.

)37( F. Heiler, ErscheinungsformenundWesen der 
Religion, Stuttgart, Kohlhammer,
1961. Voir la critique faite par U. Bianchi, Après 
Marbourg. Petit discours sur la méthode, dans Numen, 
t. 8, Leyde, 1961, p. 65-80.

)38()*( La science des religions n’interroge pas des 
révélations; elle interroge l’homo religiosus .«.
الوحــي هنــا جــاَء بصيغــة الجمــع وَجمــُع الوحــِي فــي اللســان 
العربــي هــو ُوِحــّي؛ جــاء فــي قامــوس لســان العــرب مــا يلــي: 
الَوْحُي: اإِلشــارة والكتابــة والرِّســالة واإِلْلهــام والــكالم الَخِفــيُّ 
وكلُّ مــا َألقيتــه ِإلــى ]...[ وعلــى ذلــك جمعــوا فقالوا ُوِحيٌّ مثــل 

. ــيٍّ ــٍي وُحِل َحْل
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ِمــرارا وَتكــراًرا األضــرَب المختلفــَة للمقــّدِس الــذي 

َيحيــاُه و]يختبــرُه[ اإلنســاُن الدينــيُّ العتيــُق وأشــياُع 

األديــاِن المرتبطــِة بالثقافــاِت الكبــرى أو المؤمــُن 

يلفــي  العظَمــى.  الســماويِة  األديــاِن  أهــِل  مــن 

اإلنســاُن نفَســُه، ]فــي هــذه األديــان الســماوية[، 

تاريــِخ  فــي  يتدخــُل  شــخصيٍّ  إلــٍه  َحضــرِة  فــي 

وحياتِــِه. المؤمــِن 

مغــاورِ  عالــَم  بوصفــِه  إليــاُد،  ينغمــُس 

الدينــّي  اإلنســاِن  وعــِي  أعمــاِق  فــي  المقــّدِس، 

وســلوِكِه ]كمــا هــي[ِ فــي َقْلــِب تجربِتــِه الوجوديــِة 

الطريقــِة  بهــذه  المعيــِش)*()9)(.  للمقــّدِس- 

يســتفتُح َمْســلًكا َجديــًدا وُيقيــُم بعــَض المعالــِم 

البــارزِة لألبحــاِث القادمــِة فــي الميــداِن الفســيِح 

. ِت نّيــا وفا للهير

المسالُك الثالثُة لتاريِخ األدياِن

( .
ِ
َمسلُك التاريخ

]يمثــُل[ تاريــُخ األديــاِن ُمقاربــًة علميــًة للظاهــرِة 

الدينيــِة. وُيطلــُب منــه، بمــا هــو تخّصــٌص تاريخــٌي، 

أْن يرتبــَط بدراســِة الخبــراِت الدينيــِة الَمعيشــِة فــي 

القديــِم  الحجــريِّ  العصــرِ  منــُذ  والزمــان  الفضــاِء 

]مؤلفــه[  فــي  ــا  مليًّ إليــاُد  ألــَح  هــذه.  أيامنــا  إلــى 

ــف فــي تاريــخ األديــان )باريــس 948)(علــى  مصنَّ

الناجمــِة  وإلزاماتِــِه  ومصاعِبــِه  التاريخــيِّ  اإلجــراِء 

الوثائــِق  بيــن  الُقصــوى  التباينــاِت  عــن  بخاصــٍة 

)39()*( »péléologue du sacré«, Eliade fait une 
plongée dans les profondeurs de la conscience et du 
comportement de l’homo religiosus en son expérience 
existentielle du sacré-vécu.

المخطوطــاِت،  النصــوِص،  قبيــل[  الدينيِة:]مــن 

األنصــاِب الَتذكاريــِة، الشــعائرِ، العــاداِت، التقاليــِد 

مالحظــاِت  والطقــوِس،  األســاطيرِ  الشــفويِة، 

الكهنوتيــِة،  اآلدبيــاِت  المبشــريَن،  الرحالِة، وثائــِق 

التراتيــِل واألدعيــِة. إنَّ مــؤرَخ األديــاِن ُملــزٌم ببذل]مــا 

وســائِل  جميــِع  اســتعمال[  فــي  وســعِه  فــي 

الســياِق  تحليــُل  المــواِد،  والنقــِد: جمــُع  الكشــِف 

، تاريــُخ األشــكاِل الدينيــِة. ينــزُع  التاريخــيِّ الثقافــيِّ

إليــاُد فــي أعمالـِـِه إلــى تفضيــِل فئتيــِن مــن الوثائــِق: 

]الوثائــُق الخاصــة بـــ[ األديــاِن الكبــرى آلســيا مــن 

الشــفويِة  التقاليــِد  بـــ[  الخاصــة  و]الوثائــُق  جهــٍة 

ــَة مــن جهــٍة أخــَرى.  ــا الكتاب للشــعوِب التــي َتعَوُزَه

ليــَس فــي ُمكنــِة مــؤرِخ األديــاِن أْن َيَضــَع نفَســه 

الفســيِح  الحقــِل  فــي  المتخّصصيــِن  عــن  َبديــًلا 

لألبحــاِث التاريخيــِة وإنمــا يتوجــُب عليــه أن يكــوَن 

علــى اطــالٍع بأعمالِهــم.

مسلُك الفينومينولوجيا . )

ُيْعــرُِب إليــاُد مــذ مســتهِل جملِتــِه األولــى مــن 

المبــدِأ  عــن   
ِ
األديــان تاريــخ  فــي  ُمصّنــٌف  كتابــه 

األساســيِّ للعلــِم الحديــِث: »إَن النطــاَق هــو الــذي 

يخلــُق الظاهــرَة«. ولقــد اســتنتَج ُوجــوَب معاينــِة 

الخــاِص  نمِطهــا  بمقتضــى  الدينيــِة  الظاهــرِة 

المتمثــِل فــي النطــاِق الدينــّي. ينتقــُد إليــاُد نظريــاِت 

الديــِن الُكبــرى الختزالِهــا علــَم األديــاِن فــي مقاربــاٍت 

إّمــا تاريخيــًة محضًة، إّما اجتماعيًة أو اثنولوجيًة، إّما 

نفســانيًة. لقــد حــادت هــذه المالحظــاُت بصاحــِب 

 إلــى تســليِط 
ِ
]مؤلــف[ ُمصنَّــف فــي تاريــخ األديــان

، وعلــى الجانــِب الروحــّي  الضــوِء علــى َمنزلــِة الرمــزيِّ
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ــُه يوِصــي،  ــِة. إّن والتناســِق الباطنــيِّ للظواهــَر الديني

]علــى أســاِس[ اســتئنافِه لعبــارِة رافايــل بيتازونــي

هــي  الفينومينولوجيــا  »إَن   :Raffaele Pettazzoni

وُبنــَى  لماهيــِة  للتاريخ «بفهــٍم  الدينــيُّ  الفهــُم 

داخــَل  الســواِء  علــى  المعايَنــِة  الدينيــِة  الظواهــرِ 

اإلنســاِن  ســلوك  وفــي  التاريخيــِة  شــروِطها 

الدينــّي)40(. إَن ســلوَك هــذا اإلنســاِن الــذي يختبــُر 

تجربــَة المقــّدِس َلعنصــٌر راســٌخ ضمــن َمجموعــٍة 

َفســيحٍة مــن الوقائــِع الدينيــِة.

فــي  ]ابتــداًء[  الفينومينولوجيــا  تشــرُع 

تعييــن الظواهــرِ وتصنيفهــا: ]مــن قبيــِل تعّييــن 

القرابيــن،  الصلــوات،  األضحيــات،  وتصنيــِف[ 

الخطيئــة،...  واالغتســال،  الطهــر  الديــن،  اعتنــاق 

أنَّ  بيــَد  للُبنــَى.  َجــرٍد  بعمليــِة  أيًضــا  وتقــوُم  إلــخ. 

هــذه اإلجــراءاِت المتعــددِة ال تتخطــى الَتصنيــَف 

َز  َوفــَق أنمــاٍط. إنَّ مــؤرَخ األديــاِن َلُمناشــٌد أن ُيحــْر

َمغــازي)*())4( ســلوِك  تعميــِق  فــي ســبيِل  تقّدًمــا 

ــِه. وهــذا الطــوُر الثانــي  اإلنســاِن الدينــّي وتمفصالتِ

مــن اإلجــراِء الفينومينولوجــيِّ َلهــو محاولــٌة لفــِك 

خبــراُت  هــي  حيــُث  مــن  الدينيــِة  الوقائــِع  شــيفرِة 

التعالــي  ابتغــاَء  المبذولــِة  اإلنســاِن فــي جهــوِده 

األْســَمى. بالواقــِع  واالتصــاِل  الزمانــّي  عــن 

)40( Voir M. Eliade, La nostalgie des origines, Paris, 
Gallimard, 1971, p 67.

)41()*( des significations.
)جمــع مغــزى( ألن  بمغــازٍ  ترجمتهــا  وآثرنــا  مفردهــا مغــزى، 
مغــزى الشــيء معنــاه داللتــه ومقصــده وومضمونــه. وهــو 

إلــى معنــى المفــردة الفرنســية وســياِق مجيئهــا. أقــرب 

َمسلُك الهيرمينوطيقا. )

ُيلــُح إليــاُد علــى َوْجــٍه آخــرٍ للبحــِث: » ال يتصــرُف 

رٍ وُمؤوٍل«  مؤرُخ األدياِن كفقيِه اللغِة وإنما كمفسِّ

 ،(9(( )مفســتوفيليس)*())4(وزنمردة)*())4(باريس، 

ص45)(. إنَّ الهيرمينوطيقا)*()44(هــي علــُم التأويِل. 

بالوثائــِق  باالســتعانِة   ، الهيرمينوطيقــيُّ يباشــُر 

والُمصّنفــة،  والمنتقــدِة  والُمعــَدِة  الُمجّمعــِة 

العمــَل الُمقــاَرَن ابتغــاَء اإلبانِة عن الرســالِة وهتِك 

الحجــاِب عــن الُبْعــِد العابــرِ للتاريــِخ وجعِلــِه قاِبــًلا 

للتعقــِل وفــي متنــاوِل إنســاِن العصــرِ الحاضــرِ. إذا 

كاَن تاريــُخ األديــاِن، كمــا ُيجليــه إليــاُد، دراســًة لــكِل 

تجلّيــاِت المقــّدِس المعروفــِة بفضــِل الَشــَهاداِت 

اإلجــراَء  فــإنَّ  الدينــّي،  لإلنســاِن  المتعــّددِة 

الهيرمينوطيقــّي يفــرُض نفَســُه]كقيمٍة وموضــوِع 

ــُه)*()45( يتخــُذ مــن َســْبرِ الظواهــرِ الدينيــِة  ــرٍ[. إّن تقدي

مــن حيــُث هــي دواّل ]ذواُت مغــزى[ ُمهمــًة لــُه. 

اســتجالَء  الوصفيــُة  الهيرمينوطيقــا  تحــاوُل 

الرســالِة التــي ُيدرُكهــا وُيحّصلهــا اإلنســاُن الدينــيُّ 

)42()*( Méphistophélès.
األعــم  الغالــب  فــي  يعطــى  التينــّي  اســٌم  فســتوفيليس 
للشــخصية التــي تمّثــل الشــيطان وهــو االســالم الــذي أعطــاه 

للشــيطاِن. فاوســت  روايــة  فــي  غوتــه 

مــن  تتكــّون  مــن  معربــة  فارســية  مفــردة  الزنمــردة:   )*()4((
مقطعيــن همــا َزْن َمــرد وتعنــي امــرأة ورجــل، وعموًمــا تطلــق 
فــي وصــف للمــرأة التــي تشــبه الرجــال فــي الخلــق، إمــا عــن 
تشــبه أو الجتمــاع فــي خواص األنوثة والذكــورة . تطلــق هــذه 
ــا علــى أي فــرد لــم يمكــن تحديــد جنســه بالنظــر  الصفــة إطالًق

فــي مظهــره.

)44()*( L’herméneutique est la science de l’interprétation.
األصــل  إغريقيــة  كلمــة  الهيرمينوطيقــا  لفظــة  إن 
علــم  أو  فــن  �hermeneutikè, ε�ρμηνευτἱκη ومعناهــا   τε�χνη
لكــن  التأويــل art d›interpréterولقــد عّربناهــا فــي مواضــع، 
آثرنــا ترجمتهــا فــي بعــِض مواضــع النــص المترجــم بـــ: تأويليــة.

)45( ضميُر الغائِب يعوُد على اإلجراء الهيرمينوطيقّي.
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))in situ)*()4. وهــذا اإلنســاُن يختبــُر  مــن مظانَِهــا 

تجربــًة دينيــًة يكــوُن بَهــا علــى َوْعــٍي. حتــى إْن كاَن 

ســنتوصُل  فإّننــا  نِســبًيا،  ُمبهًمــا  الوعــُي  هــذا 

إلــى  للهيروفانّيــاِت)*()47(  الرمــزيِّ  الَعاَلــِم  بفضــِل 

فهــِم مــا هــو جوهــريٌّ مــن الرســالِة. أصــَر إليــاُد مــن 

الدينيــِة  األفــكارِ  ترابــِط  علــى  هــذِه  النظــرِ  وجهــِة 

لإلنســانيِة  الروحــيِّ  التاريــِخ  فــي  الوحــدِة  وعلــى 

بداِعــي أنَّ الظــرَف اإلنســانيَّ يبقــَى ُهــَو َنفُســُه فــي 

حقبــٍة)48(. كُل 

يســعى إليــاُد، إذ هــو ُمنشــغٌل بالبحــث عــن القّيِم 

ــٍة  ــى َوْضــِع األُســِس لِتأويلي فــي فكــرِ الشــعوِب)*(، إل

ــٍة تتخــُذ مــن اإلْســفارِ عــن األوُجــِه األساســّيِة  ِمعيارّي

التأويليــِة  هــذه  مثــُل  لَهــا.  غايــًة  البشــريِّ  للوضــِع 

ترفــُع الحجــاَب عــن المعانــي التــي كاَن اســتيعاُبها 

جديــدٍة  ثقافيــٍة  لقّيــٍم  ُمبدعــٌة  إنهــا  ا.  متعــّذًر علينــا 

فــي ُمكنِتهــا أن تهــدَي اإلنســاَن المعاصــَر إلــى نزعــٍة 

إنســانيٍة جديــدٍة. تتأّســُس هــذه التأويليــُة المعيارّيــُة 

علــى الوحــدِة الروحيــِة للبشــرِ التــي يســتخرُجها مــؤرُخ 

األديــاِن مــن ِخبــرِة المقــّدِس التــي َفِهَمهــا، حّصلهــا، 

ــِف ســنٍة)*()49(. ــَة أل ــُي طيل وعاشــهَا اإلنســاُن الدين

)46()*( in situ.
خــالل  مــن  أخــرى  بعبــارة  أو  الطبيعــي  وســطها  خــالل  مــن 
مواضعهــا األصليــة والصحيحــة أو مــن خالل بيئتهــا الطبيعية.

)47()*( l’univers symbolique des hiérophanies.
لتجليــاِت  الرمــّزي  العالــم  لقلنــا:  المصطلــح  ترجمنــا  لــو 

. ِس لمقــّد ا

)48( Voir D. Allen, Mircea Eliade et le phénomène religieux, 
Paris, Payot, 1982. Cet
ouvrage, préfacé par Eliade lui-même, constitue une 
excellente approche de la méthode éliadienne.

)49()*( Cette herméneutique normative se fonde sur l’unité 
spirituelle de l’humanité que l’historien des religions dégage 
de l’expérience millénaire du sacré perçu et vécu par l’homo 
religiosus.

الرمُز، األسطورُة والطقُس

عــن  عبــارٌة  تجلياتــِه  كِل  فــي  المقــّدَس  إنَّ 

غــُز.  اللُّ ُيوجــُد  الوســاطِة  َصعيــِد  وعلــى  َوســيٍط 

الدينــّي  اإلنســاُن  يعــي  الوســاطِة  هــذه  وبفضــِل 

اتصاَلــه بالواقــِع المتعالــي. َففــي الوضِع اإلنســانيِّ 

خــارٌق  هــو  لمــا  الوســيطيُة)*()50(  الخبــرُة  َوْحَدَهــا 

للطبيعــِة قابلــٌة للتحّقــِق علــى ســبيل العــادِة. مــْذ 

ــُد للرمــزِ، لألســطورِة والطقــِس، ]الحــَق  َذاَك ُيْعَه

اإلنســاِن  فــي حيــاِة  ُمهــٍم  بــدورٍ  فــي االضطــالِع[ 

المعيــِش)*())5(. بالمقــّدِس  خبرتِــِه  وفــي  الدينــيِّ 

]مؤلــف[  مــن  األخيــُر  الَفْصــُل  ُكــّرَس  لقــد 

ُمصّنــف فــي تاريــخ األديــان لُبنــَى الرمــوزِ. يوّســُع 

 dialectique de)*()5((. الرمــُز دياليكتيــك الهيروفانيــا

la hiérophanie وأحياًنــا يســتبدُل نفَســُه بهــَا أو 

يصيــُر هــو ذاُتــه تجلّيــا مقّدًســا ُيْســِفُر عــن واقــٍع 

بيــن  الدائــَم  التعاضــَد  الرمزيــُة  مقــّدٍس. وُتحّقــُق 

اإلنســاِن والمقــّدِس. حينهــا تغــُدو الرمــوُز خليقــًة 

بالكشــِف عــن نمــٍط مــن الواقــِع أو عــن بنيــٍة مــا 

للعالــِم ال يتمتعــاِن علــى صعيــِد الخبــرِة المباشــرِة 

الرمزيــُة  تتخــُذ  المنــواِل  هــذا  وعلــى  بالوضــوِح. 

فــي حيــاِة اإلنســاِن الدينــيِّ مــن الكشــِف والوحــِي 

دونمــا  مــا  شــيء  توســِط  بموجــب  تجــري  التــي  أْي   )*()50(
مباشــرة. 

)51()*( Dans toute hiérophanie, le sacré est médiateur et 
c’est au niveau de la médiation que se trouve le mystère. 
Grâce à cette médiation, l’homo religiosus a conscience 
d’entrer en relation avec la Réalité transcendante. Dans 
la condition humaine, seule l’expérience médiate du 
surnaturel est normalement réalisable. Dès lors, dans 
la vie de l’homo religiosus et dans son expérience du 
sacré vécu, un rôle important est dévolu au symbole, au 
mythe et au rite.

))5()*( أو جدل تجّلي المقّدس.
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معًنــى  تمنــُح  أّنهــا  إلــى  إضافــًة  لَهــا،  وظيفــًة 

جديــًدا للوجــوِد. لــم يبــرح إليــاُد عــن تكريــرِ القــوِل 

أنَّ الرمــَز ينتمــي إلــى جوهــرِ الحيــاِة الروحيــِة. وهــَو 

يــرى أنَّ الوظيفــَة األكثــَر أهميــًة للرمزيــِة الدينيــِة 

األحــواِل  عــِن  التعبيــرِ  علــى  قدرتَِهــا  »فــي  تكمــُن 

المتناقضــِة للواقــع ِاألســمى وعــن بعــِض ُبنــاُه، 

بطريقــة  عنهــا  التعبيــر  المســتحيِل  مــن  التــي 

أخرى«.)مفســتوفيليس وزنمــردة، باريــس، ))9)، 

ورمــوٌز  كــّرَس في]مؤلفــه[ صــوٌر  كمــا   .)(59 ص 

َفْصــًلا فــي غايــِة اإلســهاِب للرمزيــِة المســيحيِة))5(.

بمقدورنا أن نقوَل دوَن ترّدٍد إنَّ بحَث إلياَد ُيجّدُد 

بحــٍق دراســَة األســطورِة.ُ يســّلُط إليــاُد الضــوَء على 

ــِة، بعــَد  ــاِة الديني َمغــَزى األســطورِة ووظيفــِة الحي

أن ســاَءَل »األســاطيَر الحيَة )*()54(«للشــعوب التــي 

الشــفويِة)55(«  غيــر  و»األســاطيَر  الكتابــُة  تعوُزَهــا 

ــا ُمهًمــا.  ا تاريخًي لــدى الشــعوب التــي مارســت دوًر

، ُمقــدٌس وأْســَوٌة)*())5(  إنَّ األســطورَة تاريــٌخ حقيقــيٌّ

وَتِصُلــُه  لحياتِــِه  ]اقتــداٍء[  نمــاذَج  لإلنســاِن  َتهــُب 

بالعالــِم الخــارِق للطبيعــِة.

)53( M. Eliade, Images et symboles, Paris, Gallimard, 
1952, p. 198-235.

)54()*( »les mythes vivants«.

)55()*( »les mythes désarticulés«.
ــى اِي ترجمــة  ــر لــه عل ــم أعث ــى الترجمــة و ل ــح عســيٌر عل مصطل
عربيــة لحــد اآلن لكــن أقتــرح لهــا عــدة ترجمــات تقريبيــة مــن 
غيــر  األســاطير  أو  األوصــال،  المفككــة  األســاطير  بينهــا: 
األســاطير  أو  البائــدة،  أو  الغابــرة  األســاطير  أو  المترابطــة 
المفتقــرة للوحــدة العضويــة، لكــن ثمــة عبــارة أخــرى ال تقــل 
 articuler ــر الشــفوية، ألن الفعــل ــة وهــي: األســاطيُر غي أهمي
ــه قــد يقصــد  ــه أيًضــا القــوُل والتلفــُظ والنطــُق، وعلي يقصــُد ب
المؤلــف مــن العبــارة األســاطير غيــر المتأتيــة لنــا مــن ســبيل 
التقليــد الشــفاهّي بــل مــن طريــق التقليــد الكتابــي الــذي ســّجل 

األســاطير علــى الصخــور أو علــى الرســوم الجداريــة.

)56()*( Exemplaire.
 معناها القدوة أو المثال أو األنموذج*. 

تؤلــُف األســاطيُر المتعلقــُة بنشــوِء الكــوِن، حســَب 

األمــُر  يتعلــُق  للشــعوِب.  المقــدسَّ  التاريــَخ  إليــاَد، 

الــذي يكشــُف عــن مأســاِة خلــِق  بالتاريــِخ المتناســِق 

العالــِم واإلنســاِن وُيعّبــُر عــن المبــادِئ التــي تحكم الكوَن 

واإلنســاَن. ُتظهــُر األســطورُة هــذِه اجتيــاَح المقــّدِس 

 réactualisation التحييــِن  إعــادِة  وبواســطِة  للعالــِم، 

]مــن  اإلنســاُن  ُيْدَعــى  اإللهيــِة،  لألفعــاِل  المتواصلــِة 

فــي  المقــّدِس  َصــوِن  إلــى  األســطورة[  هــذه  لــدن 

الكــوِن. تكمــُن إحــدى جدائــر إليــاَد العظيمــِة فــي إيضــاِح 

وصــوِن  التيقــِظ  قبيــل[  ]مــن   : األســطوريِّ الســلوِك 

)57(؛ ُمضاهــاِة أنمــوذٍج عابــرٍ لَِمــا هــو  وعــِي العالــِم اإللهــيِّ

؛ َتكــرارٍ لمجريــاٍت ِمثاليــٍة ]مخطــط لهــا ســلًفا[ إنســانيٍّ

)*()58(؛ إرجــاِع الفعــِل اإلنســانيِّ إلــى أنمــوذٍج أصلــيٍّ يهــُب 

لــُه فعاليَتــُه. يبــرُز إليــاُد كذلــك تعثــَر وجهــِة نظــرِ بولتمــان 

التــي مــن جهــٍة َجاَنَبهــا َفهــُم َمغــَزى األســطورِة ومــن 

ــرٍ  ــارٌة عــن تقدي ــم تبصــْر أنَّ المســيحيَة عب جهــٍة أخــرى ل

للتاريــِخ مــن حيــُث هــُو تجــٍل مباشــٌر ال ُمزحــزَح عنــُه للــِه 
فــي العالــِم)59(.)*()0)(

)57()*( » :éveil et maintien de la conscience du monde 
divin«.

)58()*( scénario exemplaire. 
مرويــات  فــي  مــا  حبكــة  العبــارة  مــن  األولــى  المفــردة  تفيــُد 
نــّص مســار تجــري فيــه األحــداث وفــق خطــٍة مــا  معينــة أو 
أو  مثاليــة  بمجريــات  كاملــة  العبــارة  ترجمــة  يمكــن  ولهــذا 
أحــداث مثاليــة أو حبكــة مثاليــة أو نعــّرب المفــردة األولــى بينمــا 
نترجــم الثانيــة فنقــول: ســيناريو مثالــّي. ويمكــن ترجمــة مفــردة 
exemplaire فــي العبــارة الســالفة بـــ: اقتدائيــة وعليــه تكــون 
العبــارة لمجريــات ُيقتــدى بهــا أو يتخذهــا اإلنســان قــدوة أو 

احتذائيــة. لمجريــات  نقــول 

)59( M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 
1957, p. 24-28, et Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963, 
p. 197-219.

)60()*( Eliade montre aussi l’erreur d’optique de 
Bultmann qui, d’une part, n’a pas compris le sens du 
mythe et, d’autre part, n’a pas vu que le christianisme 
est une valorisation de l’histoire comme manifestation 
directe et irréversible de Dieu dans le monde.
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مــا فتــَئ إليــاُد منــُذ ]مؤلفــِه[ ُمصنَّــف فــي تاريــخ 

 حتــى ســنواتِه األخيــرِة عــن اســتئناِف البحِث 
ِ
األديــان

فــي طبيعــِة ووظيفــِة الطقــِس du rite والشــعائرِ 

الطقســيِة rituel. فــي نظــره ُتخفــُق)))( الســلوكاُت 

األمكنــِة  لتقديــِس  المكّرســِة  عّدهــا  المتعــّذر 

واألشــياِء والبشــرِ فــي إخفــاِء هوِســها بالواقــِع.

، فــي واقــِع األمــرِ، يــؤوُب  إنَّ اإلنســاَن الدينــيَّ

يهــُب  أصلــّي  أنمــوذٍج  إلــى  الُطقــوِس  بفضــِل 

شــعيرٍة  لــكِل  أَن  ]ذلــك[  والنجاعــَة.  القــوَة  لــه 

طقســيٍة أنموذًجــا إلهًيــا. مــا كــفَّ أســتاُذ جامعــة 

طقــوِس  فــي  العديــدِة  تحقيقاتِــِه  فــي  شــيكاغو 

الُمســارِة)*()))(في األديــاِن الغابــرِة واألديــاِن الُكبــرى 

عــن إبــرازِ مكانــِة الطقــِس فــي إعــادِة تثميــِن الحيــاِة 

ــدٍة  ــَب مــن جهــٍة أخــَرى صفحــاٍت َعدي ــِة. وكت الديني

الُقــَداس  عــن  النظيــرِ  ُمنقطعــة  أهميــٍة  ذاِت 

المســيحّي)))(.

)61()*(Trahissent.
للفعــل الفرنســي trahir عــدة معانــي لكــن أقربهــا لمعناهــا 
ــي الخاصــة مثــل  ــة أعــاله هــي بعــض المعان فــي ســياق الجمل
وأيًضــا   abandonner et décevoir والتــرك  الخــذالن  معانــي 
معانــي الفضــح والكشــف واإلفشــاء عــن حقيقــة مــا أو ســّر مــا 
.divulguer, livrer, révéler وأيًضــا مــن معانيــه أيًضــا: اإلشــارة 
واإلبانــة علــى أمــرٍ مــا مخفــّي او ال يظهــر مباشــرًة والفعــل بهــذا 
 annoncer, déceler, dénoter, :المعنــى مــرادٌف لهــذِه األفعــاِل
indiquer, montrer. ومــن معانــي الفعــل أيًضــا إنــكار الــذات 
ومــن   ،Manquer à soi-même, se renier منهــا  واالنتقــاص 
 se manifester ,Seمعانــي الفعــل أيًضــا االنكشــاف والظهــور

.faire découvrir

)))()*( طقوس العبور. 

)63( M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, 
Gallimard, 1957, p. 24-28, et Aspects du mythe, Paris, 
Gallimard, 1963, p. 197-219.

 حسب ميرسيا إلياد
ِ
تاريُخ األديان

ُجــْزٍء  إلــى  المقــاِل  هــذا  فــي  اهتماًمــا  نــوِل  لــم 

آخــَر مــن أعمــاِل إليــاَد ]ذلــك الجــزء المتعلــق ب[: 

ــَر  ــِة. غي ــاِت، األعمــاِل األدبي ــِة، الرواي التحليــالِت الفني

أنَّ هــذا الجــزَء َيهــُم كذلــَك مــؤرُخ األديــاِن، ذلــَك أَن 

إليــاَد قــد طــّوَر فــي هــذا الجــزِء عــن طيــِب خاطــرٍ 

وبمــلِء رغبِتــِه َعــَدًدا كبيــًرا مــن األفــكارِ والمباحــِث 

األســطوريِة والرمزيــِة)4)(. مــن الواجــب، مــن جهــٍة 

أخــرى، أن ُنولــَي أهميــًة ُكبــَرى لمحاوالتـِـِه في الســيرِة 

مــٍة.  الذاتيِة.*ذلــك أّنهــا* تؤلــُف معالــَم اهتــداٍء َقيِّ

العظيمــِة،  إليــاَد  جــدارُة  تكمــُن  ألفيَنــاُه،  كمــا 

فــي علــِم األديــاِن، فــي دراســتِه لإلنســاِن الدينــيِّ 

ولإلنســاِن فــي كليِتــِه ]الجامعــة[، مــن حيــُث هــو 

للتاريــخ*)5)(.  تاريخــيٌّ وعابــٌر  آٍن واحــٍد  إنســاٌن فــي 

يبــرُز كاتُبَنــا، مــن خــالِل كِل أبحاثِــِه، هــذا اإلنســاَن 

المقــّدِس،  عــن  البحــِث  رِحلــِة  فــي  هــو  الــذي 

ــًدا  ُمختبــًرا تجربَتــُه الهيروفانيــَة الوجوديــَة وُمجسِّ

واألســاطيرِ  الرمــوزِ  بتوســِل  المقــّدِس  َوســاطَة 

والطقــوِس)*()))(. لقــد عثــَر علــُم األديــاِن، بفضــل 

وجهــِة النظــرِ هــذه التــي تؤّلــُف أساًســا ألعمــاِل 

األديولوجيــاِت  بإنهــاِء  َيســمُح  ُبْعــٍد  علــى  إليــاَد، 

ومختِلــِف النزعــاِت االختزاليــِة للظاهــرِة الدينيــِة. إّنــا 

ــا جديــًرا  نشــهُد فــي إطــارِ العلــوِم اإلنســانيِة تثميًن

)64( Voir l’étude d’A. Marino, L’herméneutique de 
Mircea Eliade, Paris, Gallimard,1981.

)5)()*( بمعنى متجاوز للتاريخ وفوق تاريخي. 

)66()*( A travers toutes ses recherches, notre auteur 
montre cet homme en quête du sacré, vivant son 
expérience hiérophanique existentielle et réalisant la 
médiation du sacré au moyen des symboles, des mythes 
et des rites.
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بالمالحظــِة لعلــِم األديــان. يكمــُن فضــُل ]إليــاَد[ 

مســالِك  إيضــاِح  فــي  األديــاِن[  علــِم  ]فــي  الثانــي 

]مســلك[  التاريــخ،  ]مســلك[  الثالثــِة:  البحــِث 

الفينومينولوجيــا، ]مســلك[ التأويليــة. لقــد أْنَهــى 

إليــاُد الصــراَع القائــم بين التاريــِخ والفينومينولوجيِا 

رَد  عشــرة.  التاســِع  القــرِن  نهايــِة  مــذ  داَم  الــذي 

إليــاُد؛ إذ هــو ُيلــُح علــى البحــِث التاريخــيِّ بمــا هــو 

االنتقــاداِت  كِل  علــى  عنــه،  مندوحــة  ال  َمســلٌك 

الُموّجهــِة للفينومينولوجيــا والهيرمينوطيقــا. لقــد 

اَهــا الخصوصــيِّ ببيــاِن،  منــَح للظاهــرِة الدينيــِة َمغَز

ُتلــِوه تلــَو بيتازونــي، أنَّ الفينومينولوجيــا  علــى إثــرِ 

بمثابــِة َفهــٍم دينــيٍّ للتاريــِخ. 

لقــد فهــَم إليــاُد علــى أفضــِل منــواٍل، علــى ضوء 

أعمــاِل بــول ريكــور فــي التأويليِة، أَن مؤرَخ األدياِن ال 

ينبِغــي لــه أن يتصــرَف كفقيــِه اللغــِة لكــَن كمفّســرٍ 

وُمــؤّوٍل. إنــُه يقتِفــي مــن جهــٍة أخــرى َقفــَو جــورج 

َدَرَس اإلضبــاَرَة  دومزيــل َخطــوًة بخطــوٍة حينمــا 

الهنــدو- أوروبيــة بتوســِل َمنهــٍج ُمقــارٍن تكوينــيٍّ 

األســطوريِة  وشــامٍل)*()7)(ُيْعَنى)*()8)(بالنصوِص 

والشــعريِة،  والالهوتيــِة  والتاريخيــِة  والملحميــِة 

وبالمعطيــاِت اللســانيِة واألركيولوجيــِة.

فــي  يســاهَم  أْن  مــن  المنــواِل،  بهــذا  َتمّكــن، 

شــهَد  وقــد  أوروبــّي  الهنــدو-  التــراِث  اكتشــاِف 

)67()*( méthode comparative génétique et intégrale. 

)68()*( porter sur. 
مــن معانــي الفعــل الفرنســي porter االرتــكاز واالســتناد علــى، 
وأيًضــا االصطــدام ب، ومــن معانيــه أيًضــا وهــي األقــرب إلــى 
الجملــة الــواردة أعــاله نجــد معانــي االنطبــاق علــى واالنســحاب 
علــى S’appliquer à وأيًضــا مــن معانيــه أن يكــوَن الشــيء أو 
.avoir pour objet ou pour objectif األمــر موضوًعــا لـــ أو غايــة
يمكــن ترجمتهــا أيًضــا بمفــردات أخــرى مــن قبيــل: يتنــاول ...، 

يتعلــق ب، تغطــي.. يســتنُد علــى، تنطبــُق علــى.

َوبــروَز المعالــِم والمالمــِح اآلريــِة العتيقــِة  تحــّدَد 

بــادَئ  إليــاُد  أنشــَأ  لقــد  واأليديولوجيــا.  للالهــوِت 

إلــى  اســتناًدا  تصنيــٍف  وِعْلــَم  َصــْرٍف  ِعْلــَم  األمــرِ 

ــَع إضبارَتــه الخاصــِة  المقــّدِس والرمــزِ، بعــَد أْن وسَّ

الدينــيَّ  والفكــَر  آلســيا  الُكبــرى  األديــاَن  لِتشــمَل 

ــَق والفكــَر الِجناِســَي. لقــد شــرَع فــي البحــِث  العتي

عــن التمفصــالِت األساســيِة والتشــابهاِت ُبغيــَة 

استكشــاِف الخطــوِط الهاديــِة للســلوِك البشــريِّ 

الدينــّي  الرمــزيِّ لإلنســاِن  والمنطــِق  وُبَنــى الفكــرِ 

الوثائــِق  هــذِه  مــن  انطالًقــا   ، الذهنــيِّ وفضــاِءِه 

البحــُث  أفــَرَج  المقــاَرِن.  المنهــِج  وباســتخداِم 

التأويلــيُّ الخــاص بإليــاَد علــى نحــٍو ُصــراٍح عــن ُرؤى 

َجديــدٍة فــي علــِم األديــاِن. 

األكثــر  الَمْجَلــى  لهــَي  الوصفيــَة  التأويليــَة  إنَّ 

الوصفيــُة،  فالتأويليــُة  إليــاَد.  أعمــال  مــن  أصالــًة 

الرســالِة  عــن  الكشــَف  تحــاوُل  آنًفــا،  ذكرنــا  كمــا 

مــن  الدينــُي  اإلنســاُن  ويفهُمَهــا  لَهــا  ُيَحصِّ التــي 

َتســَعى  المعياريــُة  التأويليــُة  بينَمــا  مظانِهــا)*()9)( 

ــِة  ــِب والمالمــِح الجوهري ــى أن ُتْســِفَر عــن الجوان إل

بالبحــِث  إليــاَد  تأويليــُة  ترتبــُط  البشــرّي.  للوضــِع 

ــاألدِب المقــارِن  المقــارِن. وتتعلــُق علــى الســواِء ب

ــاِن علــى  ــَخ األدي ــا تاري ــِن المقــارِن. َفِهــَم كاتُبن والدي

أنــُه تخّصــٌص ]علمــّي[ كلــيٌّ يشــتمُل علــى جميــِع 

المفهومــِة  الدينيــِة  األفــكارِ  وكِل  المعتقــداِت 

ــيِّ  والمدروســِة علــى ضــوِء ِخطــاِب اإلنســاِن الدين

علــى  متأنيــًة  َنظــرًة  أْلَقــى  أيًضــا  لكنــُه  وســلوِكِه. 

األدِب، مــْذ ذاك غــدا »التاريــُخ األدبــُي بــدورِه، كمــا 

الحــَظ ذلــك مارينــو مالحظــًة فــي غايــِة الوضــوِح، 

)9)()*( في وسطهَا الطبيعي.
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ــا[ ال يعتبــُر، مــن جهــِة كونــِه فــي  تخّصًصــا ]علميًّ

ــا لــألدِب، أقــَل شــموًلا  الزمــاِن والمــكاِن تاريًخــا كونيًّ

ــى  ــرِ للتخصصــاِت أو بالمعَن ــى العاب ســواًء بالمعَن

.)7(( *)70(» العالمــيِّ

 ،Douglas Allen أالن  دوغــالس  كــّرَس  لقــد 

بـــ  المعنّونــِة  األهميــِة  شــديدِة  دراســتِه  فــي 

صفحــاٍت   ،
ِ
الدينيــة والظاهــرة  إليــاد  ميرســيا 

ولمراميــِه  اإلليــادّي  التأويلــيِّ  للمنظــورِ  وافــرٍة 

ِســه َقــْدَر َمــا كرّســها أيًضــا للمعترَِضــاِت التــي  وأسِّ

يطرُحَها]للمناقشــة[في عالــِم مؤرِخــي األديــاِن))7(. 

التأويلــّي  المنظــور  ]هــذا  ُمعترضــاُت  جــُه  ُتوَّ ال 

اإلليــادي[ مباشــرًة إلــى التأويليــِة الوصفيــِة طالمــا 

الدينــيِّ  لدراســِة اإلنســاِن  ــا  ُمكّرســٌة جوهريًّ أّنهــا 

الــذي يحَيــا فــي ظــروٍف تاريخيــٍة وثقافيــٍة ذاِت ميــزٍة 

خاصــٍة.

تتخــُذ التأويليــُة المعياريــُة نمــَط الكينونــِة داخَل 

الصرامــِة  شــديدُة  إّنهــا  لَهــا.  َموضوًعــا  العالــم 

نمــاذِج  بعــِض  إزاَء  تتخُذَهــا  التــي  المواقــِف  فــي 

مقاربــِة الظاهــرِة الدينيــِة: ]مــن قبيــِل[ الوضعيــِة 

والتاريخانّيــِة والوجوديــِة والماركســيِة واالختزاليــِة. 

إناســٍة  إلــى  هــذه  المعياريــُة  التأويليــُة  ُتفِضــي 

الجانــِب  علــى  اإلصــراَر  إليــاُد  بــرَح  مــا  فلســفيٍة. 

)70()*( Mais il porte aussi son regard sur la littérature 
et dès lors, comme l’a fort bien remarqué A. Marino, 
»l’histoire littéraire devient, à son tour, une discipline 
non moins totale, tant au sens interdisciplinaire qu’au 
sens universel, en tant qu’histoire universelle de la 
littéralité dans le temps et dans l’espace«.

)71( Voir A. Marino, L’herméneutique..., p. 405-406.

)72( Les objections faites à Eliade concernent plus 
particulièrement les jugements de valeur à propos de 
la signification des phénomènes religieux. Voir D. Allen, 
Mircea Eliade et le phénomène religieux, p. 187-213.

الخــالِق لهــذا البحــِث الــذي أبصــَر فيــه َمنبًعــا لنزعــٍة 

جديــدٍة. إنســانيٍة 

 
ِ
 الدينية

ِ
 واألفكار

ِ
تاريُخ المعتقدات

في]مؤلفــه[   (949 ســنة  إليــاُد  شــّدَد  لقــد 

علــى  توكيــَده  األديــان  تاريــخ  فــي  ُمصنَّــف 

ــاِن: مــن  عنصريــن جوهرييــن بالنســبِة لتاريــِخ األدي

ــِة،  ــَد الوحــدَة األساســيَة للظواهــرِ الديني ــٍه، أوك َوْج

َنْضبَهــا  المتعــّذرِ  ِجدَتَهــا  أوكــَد  آخــرٍ،  َوْجــٍه  ومــن 

]ُجهــَد[  وّفــَر  لقــد  التاريــخ.  َمجــَرى  فــي  المتجليــِة 

الهيروفانّيــاِت  دراســَة  الِحًقــا  ليســتأنَف  َنفِســِه 

فــي  ُمصنَّــف  ]مؤلفــه[  تناوَلَهــا  التــي  المتعــّددِة 

وجهــِة  داخــَل  َموِضَعهــا  ًنــا  ُمعيِّ األديــان  تاريــخ 

النظــرِ التاريخيــِة الخاصــِة بهــا. يمثــُل نشــُر]مؤّلَفه[ 

التتمــَة  الدينيــة  واألفــكار  المعتقــدات  تاريــخ 

هــذه  َتَضــُع  المشــروِع))7(.  لهــذا  الموّفَقــَة 

ــداُت الثالثــُة فــي ُمتنــاوِل القــراِء ُجــزًء ُمهًمــا  الُمجلَّ

ــاُد فــي بوخارســت وباريــس  ــا إلي مــن دروٍس ألقاَه

 وشــيكاغو. ليســْت هــذِه الثالثيــُة تاريًخــا لألديــاِن

، التــي مــن شــأنَِها االلتحــاق  » بالمعَنــى الكالســيكيِّ

هــذا  ُمســتهِل  مــذ  المنشــورِة  بالموســوعاِت 

القــرن. تكمــُن أصالــُة هــذا التصنيــِف فــي المنظــورِ 

]الــذي أَتــى بــه[)74(. لقــد تمّكــَن إليــاُد من اســتعراِض 

مصــادرِ منهِجــِه التــي تكلمنــا عْنَهــا َملًيــا. لــم تفــارْق 

َعينيــِه أبــًدا الوحــدُة العميقــُة والمتآصــرُة لتاريــِخ 

)73( M. Eliade, Histoire des croyances et des idées 
religieuses, Paris, Payot, t. 1. De l’âge de la pierre aux 
mystères d’Eleusis, 1976, 492 p.; t. 2. De Gautama 
Bouddha au triomphe du christianisme, 1978, 519 p.; t. 3. 
De Mahomet à l’âge des Réformes,1983, 361 p. Ces trois 
volumes sont traduits en anglais, en italien et en allemand.

)74( L›originalité de l’oeuvre réside dans la perspective.
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العقــِل البشــرّي. ولقــد أفــرَغ ُجهــَدُه فــي اإللمــاِم 

فهــِم  ببلــوِغ  لــه  تســمُح  التــي  الروحيــِة  بالوحــدِة 

الوجوديــِة  باألحــواِل  ُمتوِســًلا  الدينــّي  اإلنســاِن 

الدراســُة  تســتجِلي  للثقافــاِت.  ِطبًقــا  المتباينــِة 

المقارنــُة واســعة االنتشــارِ داللــَة الهيروفانّيــاِت 

ــا تســتجلي أيًضــا رســالَة  ــْدَر َم ــِة َق ــا الرمزي وقيمَتَه

. الدينــيِّ اإلنســاِن 

ــُد األوُل ]مــن الثالثيــِة المذكــورِة  يقتــاُد الُمجلَّ

إلــى  الحجــريِّ  الَعْصــرِ  مــن  القــارَئ  آنًفــا[ 

فــي  ِجــدًة  األكثــر  الجــزَء  إنَّ  إليوســيس.  أســرارِ 

مســارِ*البحث* لهــَو دراســُة اإلنســاِن الدينــيِّ علــى 

طــوِل ألفيــاِت مــا قبــَل التاريــِخ. ســمحِت ْالدراســُة 

المتنوعــِة،  واألثــارِ  األثريــِة  للوثائــِق  المقارنــة 

برســِم  إلليــاَد  ُمْبهَمــًة،  وهلــٍة  ألوِل  تظهــُر  التــي 

المالمــِح الُكبــرى للَصــْرح الدينــيِّ لحقبــِة مــا قبــَل 

اإلنســاِن  ونشــأَة  ظهــوَر  يلمــُح  التاريِخ وجعلتــه 

. الدينــيِّ

لقــد اكتشــَف فــي فكــرِ إنســاِن مــا قبــَل التاريــِخ 

ُمعطيــاٍت قّدَرَهــا يقينيــًة: ]مــن قبيــِل[ َدور األدواِت 

المعتقــدات  األســطورِة والحياِة؛  فــي  اليدويــِة 

المســافِة؛  فــي  بالتحكــِم  الخاصــة  واألســاطير 

الرمزيــة  الِحــراِب؛  حــوَل  المتمفصلــِة  األســاطير 

الجنائزيــِة؛ الرســومات الجداريــة؛ َتَمّثــالت وإعــادات 

متعلقــة  أســاطير  أولــّي)*()75(؛  لقنــٍص  تمثيــٍل 

ثــورُة  الكــوِن وأســاطير األصــِل. َســتوّلُد  بنشــوِء 

الَعْصــرِ الحجــريِّ الحديــِث ِديًنا حقيقًيــا كونًيا يتمركُز 

حــوَل التجــّدِد الــدوريِّ للعالــِم. إّنهــا تحتــوي علــى 

واألخروّيــاِت  الكونّيــاِت  لعلــوِم  األصليــِة  الَبــذراِت 

والخالصّيــاِت التــي هيمنــت طــواَل ألفيتيــن علــى 

)*())7(. لقد اســتعرَض  الشــرِق والعالِم المتوّســطيِّ

لــِد )مــن ص)8 - 87)ص(  الجــزُء األكبــُر مــن الُمجَّ

هاتيــن األلفيتيــن ُمَســّلًطا الضــوَء قبــَل كِل شــيٍء 

علــى اللحظــاِت الخاّلقــِة لُِمختِلــِف التقاليــِد الدينيــِة 

األفــكارِ  تاريــِخ  فــي  الكبــرى  المســاهماِت  كَمــا 

والمعتقــداِت. لقــد كانــت الغايــُة مــن اإلصــرارِ علــى 

ــِة، فــي  المســارِة األليوســينيِة والطقــوِس األورفي

ــِد، اســترعاَء االنتبــاِه إلــى دورِ األســرارِ  نهايــِة الُمجّل

. ِل الفكــرِ األوروبــيِّ فــي تشــكُّ

َيْحِمــُل الجــزُء الثانِــي ُعنواًنــا َفرعًيــا: مــن غوتامــا 

. َتَصــدى الكاتــُب، بعَد  بــوذا إلــى االنتصــارِ المســيحيِّ

َفْصــِل ُمكــّرٍس ألديــاِن الصيــِن، لموضــوٍع ُمفّضــٍل 

)75()*( représentations d’une chasse primordiale.
بالمعنييــن  الجملــة  représentations فــي  مفــردة  فضلــت 
الــذي تحتملهمــا وهمــا تمثيــل محاكاتــّي لشــيء مــا أو تمّثــل 
ألن  مًعــا؛  يقصدهمــا  الكاتــب  أن  أظــن  و  مــا  لشــيء  ذهنــيٌّ 
اإلنســان البدائــي يقــوم بمجموعــة طقــوس بموجبهــا يقــوم 
ــك القنــص  ــل ذل ــُد تمثي ــة و يعي ــات البري ــل قنــص الحيوان بتمّث
طقــوس  عبــر  يحــاوُل  أي  اإلنســانّي  القنــص  مســتوى  علــى 
معينــة محــاكاة ســلوك الحيــوان البــرّي حينمــا يقنــص فريســته 
بغايــة القبــض علــى روح الطريــدة، ذلــك أن مجتمعــات الصيــد 
كانــت تــرى تماثــًلا بيــن البشــر والحيوانــات ، لكنهــا كانــت تــرى أن 
الحيوانــات تمتلــك قــوى خارقــة و علــى الصياديــن مــن البشــر 
أن يتصالحــوا معهــا وأن يســتحوذوا علــى تلــك القــوى الخارقــة 
ــأرزاٍق ومحصــوٍل ناجــح. ــر طقــوٍس خاصــٍة ابتغــاء الظفــر ب عب

ينظر كتاب:
Bernard Marillier: Le cerf: symboles, mythes, traditions, 
héraldique,Editions Cheminements, 2007, p 17.

)76()*( Elle porte en germes les cosmologies, les 
eschatologies et les messianismes qui vont dominer pendant 
deux millénaires l’Orient et le monde méditerranéen.
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هــذا  غضــوِن  فــي  ا  وَتكــراًر ِمــراًرا  إليــِه  آَب  لديــه 

الُمجّلــِد، ]إنــه موضــوُع[: البراهمانيــِة والهندوســيِة 

اللتيــن َوهبتــا الحيــاَة للفلســفاِت األوَلــى ولتقنّيــاِت 

عقيــدِة  بــزوَغ  وتطويــُر  اســتئناُف  وتــَم  الخــالِص. 

الخــالِص فــي رســالة بــوذا. لقــد توّجــَس هــذا األخيــُر 

ــا مــن الُعــوِد األبــديِّ الــذي ســاَق اإلنســاَن إلــى  ُرْعًب

الَقــْوِل)*()77(.  ُيْســَتغلُق علــى  َغْبطــِة مــا  اكتشــاِف 

بإيجــازٍ  يتنــاوَل  أْن  بمكنِتــِه  أَن  إليــاُد  َحِســَب  لقــد 

الديانــَة الرومانيــَة التــي كــّرَس لهــا صديُقــُه دومزيــل 

إضبــارًة هامــًة)78(. لكنــُه لبــَث ملًيــا عنــَد الكلتييــن 

بوصفهــم  والقوطييــن  والتراقييــن  والجرمانييــن 

التــراِث  مــن  َشــْطرٍ  علــى  لديَهــا  ُيعَثــُر  شــعوًبا 

ُحضــورٍ  وعلــى  إهماُلــُه  يتعــّذر  الهندو-أوروبــّي 

فّعــاٍل لـ»خبــراء المقــّدس«. لقــد َشــدَّ عنصــران 

انتبــاَه إليــاَد: الــدوُر العظيــُم للكّهــاِن لــدى الكلتييــن 

القوطييــن.  لــدى  الخلــوِد)*()79(  طقــوِس  وأهميــُة 

ــِة أورفــي وبيتاغــور وأفالطــون  ولقــد ارتســَم بمعي

ِوّيــاٍت جديــٍد كاَن لــُه علــى نحــٍو جليٍّ َســْطوًة  ِعلــُم ُأْخَر

أســتاذ  َعــرَض  ولقــد   . المتوّســطيِّ الفكــرِ  علــى 

الدينيــِة  لإلبداعيــٍة  ُمــوٍح  َوْصــٍف  بعــَد  شــيكاغو، 

، التوجهــاِت الدينيــِة اإليرانيــِة  فــي العصــرِ الهيلينــيِّ

فــي عهــِد األْشــكيين، ثــَم مضــَى إلــى عــرِض ميــالِد 

المســيحيِة التــي أعلَنــت عــن أفــوِل اآللهــِة.

ــُد الثالــُث، الــذي ظهــَر الحًقــا بعــَد  َيْســرُِد الُمَجّل

لإلنســانيِة  الدينيــة  المســيرَة  ســنواٍت،  خمســِة 

)77()*( Ce dernier est marqué par la terreur de l’éternel 
retour qui mène l’homme à la découverte de la 
béatitude de l’indicible.

)78( G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris, 
Payot, 1966, 19742.

)79()*( rituels d’immortalisation.

واصــَل  ثــم  اإلصالحــاِت.  عصــرِ  إلــى  ُمحمــٍد  مــن 

إليــاُد ]ســرد[ تاريــخ الكنائــِس حتــى َعْصــرِ األنــوارِ. 

المعتقــداِت  لتاريــِخ  الرابــَع  الَفْصــَل  وَكــّرَس 

واألفــكارِ والمؤسســاِت الدينيــِة فــي أوروبــا مــا بيــَن 

القــرِن الرابــِع عشــر والقــرِن الســابِع عشــر ُمِلًحــا 

ــَل ِمــْن شــأنَِها فــي  بخاَصــٍة علــى الظواهــرِ التــي ُقّل

األســاطيرِ  الهرطقاِت، البــدِع،  أْي  األمــرِ،  غالــِب 

الخيميــاِء،  الســحرِ،  الشــعبيِة،  والممارســاِت 

الشــرِح  لهــذا  كاَن  لقــد  الباطنيــِة.  ]المذاهــِب[ 

الُموّســِع َوقفٌة ُعرَِض فيَها اإلســالُم والُصوفياُت 

ــاِن  ــٌة ألدي ــه. وقــد ســبقتُه دراســٌة مقارن الخاصــُة ب

الفنلديــة-  التركية-المنغوليــة،  القديمــة:  أوراســيا 

المجريــة، البلطيقيــة الســالفية، بوصفهــا العالــَم 

ــا  ــاُد كتاًب ــي كــّرَس لهــا إلي ــَل للشــامانيِة الت المفضَّ

ــُد بَفْصــٍل  ــَم الُمَجلَّ ــا)80(. اْخِتِت ــا عتيًق ــًلا ُتراثًي غــدا عَم

حركــِة  حتــى  باركوخبــا  تمــّرِد  مــذ  اليهوديــِة  عــن 

لألســِف  التبيتيــِة.  لألديــاِن  وِبَعــْرٍض  الحاســيديم 

واِعــي الِصّحــِة أرجــَأ إليــاُد تنــاوَل ازدهــارِ  الشــديِد ولدَّ

ــِن القروســطيِة  ــيِّ للصي الهندوســيِة والفكــرِ الدين

الغابــرِة  البدائيــِة  األديــاِن  ودراســَة  واليابــان، 

إلــى  وأوقيانوســيا،  وإفريقيــا  والتقليديــِة ألمريــكا 

ــِد األخيــرِ الــذي مــا يــزاُل مــن غيــر  حيــِن كتابــِة الُمَجلَّ

ــِد  الُمَجلَّ خاتمــِة  فــي  الُلــزوِم  ِمــن  كاَن  طبــٍع)*())8(. 

َحــوَل  نقــاٌش  أيًضــا  َيظهــَر  أْن  المرتّقــِب  الرابــِع 

االختزاليــِة  النزعــِة  أســاتذُة  أثاَرهــا  التــي  األزمــاِت 

)80( M. Eliade, Le chamanisme et les techniques 
archaïques de l’extase, Paris, Payot,1968, 2e éd.

)81()*( A notre grand regret et pour des raisons de 
santé, M. Eliade a renvoyé à un dernier volume, encore 
inédit, l’épanouissement de l’hindouisme, la pensée 
religieuse de la Chine médiévale et du Japon, l’étude des 
religions archaïques et traditionnelles de l’Amérique, de 
l’Afrique, de l’Océanie.
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ُمــذ ماركــس ونيتشــه حتــى فرويــد، كمــا ]كاَن مــن 

إســهاماِت  حــوَل  دراســٌة  تظهــَر[  أن  االقتضــاِء 

الجديــدِة  والتأويليــِة  والفينومينولوجيــِة  اإلناســِة 

ُد الثالُث،  فــي دراســِة اإلنســاِن الدينّي. انتهــى الُمَجلَّ

علــى غــرارِ المجلــداِت الســابقِة، بيبليوغرافيا نقديٍة 

ُمْســَهبٍة. ُكّرَســت ِمــْن كتــاِب تاريــخ المعتقــدات 

)9) صفحــًة مــن المالحظــاِت  واألفــكار الدينــي 

لتقريــرِ  صفحــًة   ((7( َمجمــوِع  ِمــْن  الِفهرســتيِة 

إنَّ  ]المتناولــة[)*())8(.  للقضايــا  الحاليــِة  األوضــاِع 

ــُن أنَّ ميرســيا إليــاد كاَن  ــٌر. وُيبّي هــذا الصنيــَع لُمَعِب

َدْرًســا  قتَلَهــا  عظيمــٍة  مرجعيــٍة  بوثائــَق  يتمتــُع 

واســتيعاًبا))8(. ونقــًدا 

بالنســبِة لمــؤرِخ األديــاِن ُيْعَتَبــُر كتــاُب تاريــخ 

توليفًيــا  كتاًبــا  الدينيــة  واألفــكار  المعتقــدات 

خليًقــا بالنظــرِ وأداَة عمــٍل ثمينــٍة، وذلــك بفضــِل 

وبفضــِل  األولــى،  الدرجــِة  مــن  قيمــٍة  ذاِت  وثائــق 

َيحيــاُه  الــذي  المقــّدِس  حــوَل  َيتمحــّوُر  منظــورٍ 

التــي  االنفتاحــاِت  وبفضــِل   ، الدينــيُّ اإلنســاُن 

اإللياديــُة. التأويليــُة  ماَرَســْتَها 

 The Encyclopedia ســتكوُن موســوعُة الديــِن

of Religion، التــي شــَرَع فــي إنجازٍَهــا بنفِســِه قبــَل 

عــدِة ســنواٍت، التتويــَج الحقيقــيَّ ألعمــاِل إليــاَد. لقد 

كتــَب أربــَع عشــَر ألــَف متعــاوٍن المجلــداِت الســتِة 

)82()*( Sur les 1372 pages de l’Histoire des croyances,293 
sont des notes bibliographiques consacrées à l’état des 
questions. 

)83( En vue d’étudier le symbole et le mythe, M. Eliade 
et E. Jûnger ont publié le périodique Antaios, Stuttgart, 
Klett )12 volumes, 1960-1971(. Depuis 1961, paraît à 
Chicago History of Religions. An International Journal 
for Comparative Historical Studies, édité par M. Eliade, 
J. M. Kitagawa et Ch. H. Long.

عشــر التــي توقعــت داُر النشــرِ مــاك ميلــون مــن 

نيويــورك ظهوَرهــا ســنة )98). ولقــد تحّمــَل إليــاُد 

إلــى حيــِن موتـِـِه مســؤوليَة وظائِفــِه كرئيــِس تحريــرٍ 

لهــذا المنشــورِ المتقــن.

ب 1348- لوفين – الجديدة 

مركز تاريخ األديان، طريق سيكلترون الثاني.
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