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طقوس الحج من األداء املناسكي إلى التأويل الثقافي

قراءة في “كتاب أنثروبولوجيا الحج اإلسالمي“

أمينة زوجي)1)

: مقدمة
ً

أول

	واحًدا	
ً

تعرف	الديانات	جميعها	بوصفها	نسًقا	منظًما	من	املعتقدات	واملمارسات	والعبادات،	شكال
املقدسة	 األماكن	 نحو	 بالسفر	 ّدم	

َ
ق
ُ
ت وروحية،	 دينية	 تجربة	 بوصفه	 الحج،	 أشكال	 من	 األقل	 على	

بغرض	التطهر	والتقرب	إلى	اإلله	واالنتقال	من	املدنس	إلى	املقدس،	وفي	الدين	اإلسالمي	أيًضا	تحظى	
ما	 الخمسة،	 أركان	اإلسالم	 ركًنا	من	 كونها	 إلى	 نظًرا	 املسلمين،	 في	مخيال	 بأهمية	كبيرة	 الحج	 شعيرة	
ا	سنوًيا	بارًزا،	يجمع	املسلمين	من	بقاع	العالم	كافة،	على	اختالف	أعراقهم	وجنسياتهم	في	

ً
يجعلها	حدث

مكان	وتوقيت	واحد،	ألداء	مجموعة	من	الطقوس	والشعائر	الدينية	وفق	معايير	محددة.

	وعلى	الرغم	من	قدم	شعيرة	الحج	في	األديان	جميعها،	فإنها	تظل	موضوًعا	غنًيا	للدراسة	والبحث	
بالنسبة	إلى	مختلف	املجاالت	العلمية،	وال	سيما	السوسيولوجيا	واألنثروبولوجيا.	وفي	هذا	اإلطار	يأتي	
عبد	 املغربي	 للباحث	 املنفتح“،	 النقد	 إلى	 الدينية	 التجربة	 من	 اإلسالمي:	 الحج	 “أنثروبولوجيا	 كتاب	
الحج	 تجربة	 أغوار	 لسبر	 محاولة	 واألنثروبولوجيا،	 السوسيولوجيا	 في	 املتخصص	 العطري	 الرحيم	
اإلسالمي	سواء	بوصفه	طقًسا	دينًيا	مقدًسا	له	مجموعة	من	الرمزيات	والدالالت،	أم	طقًسا	اجتماعًيا	

وثقافًيا	واقتصادًيا.	

صدر	كتاب	“أنثروبولوجيا	الحج	اإلسالمي:	من	التجربة	الدينية	إلى	النقد	املنفتح“،	من	دار	الحكمة،	
سنة	2021،	ويمتد	على	مدار	377	صفحة	من	الحجم	املتوسط،	ويتوزع	الكتاب	على	ثالثة	فصول	أو	
ا،	ثم	حوارات	النص	

ً
ا	ومالحظ

ً
ثالث	عتبات	كما	يسميها	الكاتب؛	وهي	التفكير	في	الحج،	والحج	معيش

كتابه	 الكاتب	 استهل	 وقد	 املنفتح،	 النقد	 إلى	 العتبات	وهو	مدخل	 بعد	 ما	 إلى	فصل	 	
ً
الحجي،	وصوال

العمل	ال	ينفصل	عما	سبقه	من	أعمال،	وخاتمة	وسمها	 أن	 إلى	 بـ“الالبداية”	إشارة	 بمقدمة	عنونها	

)1)		باحثة	مغربية	متخصصة	في	علم	االجتماع،	كلية	علوم	التربية	جامعة	محمد	الخامس.
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أفق	 على	 واالنفتاح	 االستمرار	 إلى	 دعوة	 وهي	 والاليقين،	 الالحسم	 على	ضرورة	 للداللة	 بـ”الالنهاية”،	
فقط	 ولكن	 الحقيقة،	 إلى	 نصل	 ال	 ))فنحن	 وثابتة،	 مطلقة	 توجد	حقيقة	 ال	 ألنه	 والبحث،	 للتفكير	
في	كتابه	 املؤلف	 التأويل	وحدوده(()2).	وقد	أدرج	 باستمرار	من	 نتعلمه	 ما	 الحقيقة،	ذلكم	 إلى	أحواز	
إلى	 الحج،	إضافة	 تعريفية	بمصطلحات	 الطريق،	وقائمة	 ملحًقا	غنًيا	يتضمن	شذرات	من	مذكرات	

دليل	الرحالت	الحجية	املغربية،	وجداول	إحصائية	ووثائق	تاريخية.

ثانًيا: الكتابة عن الحج اإلسالمي

	يشير	الباحث	عبد	الرحيم	العطري	إلى	أن	الحج	اإلسالمي،	كان	دائًما	موضوًعا	للكتابة	والدراسة،	
ويتحدث	عن	وجود	ستة	أقالم	على	األقل	تناولت	موضوع	الحج	من	زوايا	نظر	مختلفة،	أسهمت	في	
إنتاج	))أغلفة	بحثية	وتأملية	وإبداعية	في	النص	الحجي	ومن	جنسيات	متعددة	وجغرافيات	معرفية	

متنوعة(()3)،	وتتمثل	هذه	األقالم	في	ما	يأتي:

التأريخ والرتحال. 	

يحضر	الحج	بقوة	في	الكتابة	التاريخية،	بوصفه	شاهًدا	على	وقائع	سوسيوتاريخية	ودينية	عرفتها	
شبه	الجزيرة	العربية	والعالم	اإلسالمي	عموًما.	وقد	كانت	هذه	الكتابة	توثيًقا	للرحالت	الحجية،	أو	
ما	يسمى	أيًضا	بالرحالت	الحجازية	وما	يرافقها	من	تعبيرات	وأحداث	وأنماط	للسلوك	تعكس	ثقافة	

الحجاج	وتفاعالتهم.

الحج بعيون غربية. 	

التي	 والتقارير	 والدراسات	 باألبحاث	 ترتبط	 املستوى،	 هذا	 في	 الحج	 عن	 الكتابة	 أن	 الكاتب	 يرى	
أو	ألهداف	استعمارية،	 إما	ألهداف	علمية	 أثناء	رحالتهم	الحجية،	 في	 أنتجها	عدد	من	املستشرقين	
قاموا	بها	إما	بشكل	متخٍف	أو	عن	طريق	اعتناق	اإلسالم،	نظًرا	إلى	صعوبة	ولوج	غير	املسلمين	األماكَن	
املهم	 فمن	 الكتابات	 لهذه	 األيديولوجية	 املرجعية	 كانت	 مهما	 أنه	 الكاتب	 ويرى	 املقدسة،	 اإلسالمية	

إصاخة	السمع	للكتابة	املضادة.

فقه الحج. 	

الفقهاء	على	 انكب	 الحج،	حيث	 الكتابة	عن	 في	 وكيًفا	 كًما	 اتساًعا	 األكثر	 املجال	 الحج	 فقه	 يعّد	

)2)			عبد	الرحيم	العطري،	أنثروبولوجيا	الحج	اإلسالمي	من	التجربة	الدينية	إلى	النقد	املنفتح،	)د.م:	دار	الحكمة،	2021(،	ص18.

)3)			املصدر	نفسه،	ص25.
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تفسير	املناسك	الحجية	وتعليم	طرائق	أداء	شعائر	الحج	والعمرة.

أدب الحج. 	

الرغم	من	أن	الحج	شعيرة	دينية،	فإنه	بوصفه	مكاًنا	مقدًسا،	كان	ملهما	للشعراء	واألدباء	 	على	
حتى	ما	قبل	الرسالة	املحمدية،	إذ	كانت	الكعبة	مزاًرا	للشعراء،	وما	زال	الحج	إلى	حدود	اليوم	مضماًرا	
ملهًما	للمبدعين	من	املجاالت	األدبية	كافة،	بوصفه	محفًزا	للبوح	والتعبير	عن	مكنون	الذات،	وهذه	

النصوص	املنتجة	هي	وثائق	تفيد	في	فهم	تحوالت	املجتمع.

قلم الريشة. 	

لقد	جعل	الفن	التشكيلي	الحج	موضوًعا	ملجموعة	من	التصورات	الفنية،	غير	أن	ذلك	ظل	في	إطار	
ونحت	 التصوير	 أن	 “فمعلوم	 اإلسالم،	 في	 والتجسيد	 التمثيل	 إلى	رفض	فكرة	 نظًرا	 محدود	وضيق،	
ا	من	احتمال	االرتداد	إلى	الوثنية،	وذلك	

ً
التماثيل،	تعرض	لنوع	من	“اإلبادة“	في	بدايات	اإلسالم،	خوف

ما	جعل	التصوير	والرسم	وعدًدا	من	الفنون	تنسحب	لسنوات	من	املجال	التداولي	العربي	اإلسالمي	
الصور	 استثمرت	 التي	 املسيحية	 الثقافة	 بخالف	 والتجريم“)4)،	 واإلقصاء	 للتحريم	 وتتعرض	

واملنحوتات	في	أماكنها	املقدسة.

سوسيو-أنثروبولوجيا الحج. 	

يرى	الكاتب	أنه	ال	توجد	كتابات	مخصصة	للحج	في	مجال	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية	املغربية،	
باستثناء	 إنه	 الكاتب	 ويقول	 والتدين.	 الدين	 وأنثروبولوجيا	 عام	متصل	بسوسيولوجيا	 في	سياق	 إال	
	
ً
“موسم	في	مكة“	لعبد	هللا	حمودي،	تعذر	علينا	إيجاد	عمل	سوسيوأنثربولوجي	يختص	بالحج	سؤاال

ا	وتنظيًرا)5).
ً
خالًصا،	بحث

بحج	 تتعلق	 التي	 الكتابات	 إلى	 الكاتب	 يشير	 اإلسالمي،	 الحج	 تناولت	 التي	 األقالم	 هذه	 جانب	 إلى	
نتجت	عن	األشكال	األخرى	للحج	في	مختلف	الديانات،	ويشير	الكاتب	هنا	إلى	أن	

ُ
اآلخر،	أي	تلك	التي أ

الباحث	يمكنه	ولوج	األماكن	املقدسة	الخاصة	بعدد	من	الديانات	بحرية	بقصد	السياحة	أو	ألغراض	
إلى	 بالنسبة	 الحال	 املراد	دراسته،	كما	هو	 الدين	 اعتناق	 أو	 التخفي	 إلى	 بحثية،	من	دون	االضطرار	

اإلسالم.	

)4)		املصدر	نفسه،	ص34

)5)		املصدر	نفسه،	ص38
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ا: تجربة الحج وقلق العبور إلى املقدس
ً
ثالث

مدفوًعا	 يجعله	 ما	 الفكري،	 القلق	 مدرسة	 إلى	 انتمائه	 عن	 العطري	 الرحيم	 عبد	 الباحث	 يعبر	
بمجموعة	من	األسئلة	التي	تتعلق	بمسألة	العبور	إلى	املقدس،	حيث	يتساءل	الكاتب	إن	كان	الحجاج	
ينشغلون	بالعبور	إلى	املقدس،	أم	إن	االنشغال	األكبر	يتعلق	بالعبور	إلى	اللقب	االجتماعي	املكتسب	
ا	إلى	أسمائنا،	ومؤسًسا	

ً
بعد	خوض	هذه	التجربة	الدينية،	إذ	))يصير	لقب	الحاج	أو	الحاجة،	مضاف

بالتالي	لنوع	من	التمايز	الذي	يمكن	استثماره	في	سوق	التداول	والتنافس	االجتماعي،	فاللقب	مؤثر	في	
إنتاج	وصوغ	العالقات	والتراتبات،	بل	وحتى	في	تحديد	التمثالت	واملواقف(()6).	وهنا	نستحضر	بعض	
العادات	والطقوس	التي	أشار	إليها	السوسيولوجي	عبد	الغني	منديب	في	كتابه	“الدين	واملجتمع”	التي	
تعكس	الوجاهة	االجتماعية	للحاج	في	بعض	املناطق	في	املغرب،	ومن	بين	هذه	العادات	تنظيم	الحاج	
	لتوديع	األقارب	واملعارف،	تتخلله	قراءة	القرآن	واملدائح	النبوية،	وتقدم	فيه	الوالئم،	

ً
املستقبلي	حفال

وفي	يوم	السفر	املوعود،	يلبس	الشخص	املقبل	على	أداء	فريضة	الحج	مالبس	بيضاء	جديدة،	ويخرج	
في	 نفسه	 املوكب	 يجد	 عودته	 وعند	 املطار،	 إلى	 موكًبا	 الحاج	 ويرافق	 النساء	 زغاريد	 بيته	وسط	 من	
عبد	هللا	 األنثروبولوجي	 أيًضا	 تحدث	 وقد	 به)7)،	 والتبرك	 لتهنئته	 الناس	 عليه	 يتوافد	 انتظاره،	حيث	
حمودي	في	كتابه	“حكاية	حج	موسم	في	مكة“	عن	احتفاالت	الوداع	التي	تسبق	السفر)8)	في	منطقة	
جبال	األطلس	بمراكش،	وتجب	اإلشارة	إلى	أن	هذه	املناسبات	ُيعبر	عنها	في	اللهجة	املغربية	بـ“الصدقة“،	
وينقل	لنا	حمودي	أهمية	هذه	االحتفاالت	على	لسان	مستضيفه	“الحسن“	الذي	سيرافقه	وزوجته	في	
رحلة	الحج	حيث	يقول	متحدثا	عن	احتفال	الوداع	“الصدقة	�سيء	جيد.	ال	حج	بدون	صدقة…تدعو	
الناس.	هنا	كان	ستة	وثمانون	شخًصا	في	املجموع؛	من	قريتنا،	لكن	أيًضا	من	القرى	األخرى	للقبيلة.	
وحين	العودة،	سيكونون	معك...	إذا	لم	يأتوا،	إذا	لم	تفعل	هذا،	فال	حج	لك...سترى،	طوال	أيام	وأيام	
سيأتون	إلى	هنا	راقصين،	وينصرفون	بالطريقة	نفسها.	تلك	هي	العادة“)9)،	إذن	فحفل	الوداع	طقس	
مهم	بالنسبة	إلى	املغاربة،	ومراحله	أساسية	من	مراحل	اإلعداد	للحج.	وأمام	هذه	املنزلة	الكبيرة	التي	
يوليها	الناس	لشعيرة	الحج،	يرى	عبد	الرحيم	العطري	أن	التفكير	في	املقدس،	ال	يعني	التشكيك	فيه،	

	للقراءة	والتحليل	سعًيا	إلى	البحث	عن	أفق	للفهم	والتفهم.	
ً

بل	يعني	أن	يصير	املقدس	قابال

يترسخ	 الحداثة،	حيث	 بعد	 ما	 أزمنة	 في	سياق	 الديني،	 القلق	 زمن	 نعيش	 اليوم	 أننا	 الكتاب	 يقر	
الاليقين	والالمعنى،	والتجربة	الدينية	هي	))التي	تعمل	على	ربط	الدين	كنظام	ثقافي	بغاياته	األدائية،	

)6)		املصدر	نفسه،	ص17

)7)		عبد	الغني	منديب،	الدين	واملجتمع،	دراسة	سوسيولوجية	للتدين	باملغرب،	)د.م:	أفريقيا	الشرق،2006(	ص142-141

)8)		عبد	هللا	حمودي،	حكاية	حج	موسم	في	مكة،	تعبد	الكبير	الشرقاوي	)مترجًما(،	)د.م:	دار	الساقي،2010(	ص57 

)9)			املصدر	نفسه،	ص63-62
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وهي	التي	تمنح	للعابرين	من	املسلك	الديني،	ممكنات	الجواب	على	أسئلة	الواقع،	في	شأن	“جبر	الخاطر“	
	عن	تحقيق	التجربة	الدينية	لفعل	التواصل	مع	

ً
و“إنتاج	اليقين“	و“تدبير	التوتر“	و“إنتاج	املعنى	فضال

الدين	خارج	 في	 التفكير	 إمكان	 إلى	عدم	 العطري	 الرحيم	 الدكتور	عبد	 يتوصل	 لذلك	 املقدس(()10)،	
التجارب	الدينية	املتمثلة	في	الطقوس	والشعائر	واملمارسات.

“ممارسة“	 إنه	 آخر،	 ديني“	دون	 ليس	حكًرا	على	“مسلك	 دينية،	 الحج	كتجربة	 ))أن	 الكاتب	 يرى	
عابرة	للثقافات،	تحضر	بصيغ	متنوعة	وبطقوس	متباينة	في	كثير	من	“امللل	والنحل“،	وإن	كانت	تتم	
في	الغالب	حول	رمز	مجالي	محدد	موسوم	بالقداسة...	وتتم	في	سقف	زمني	محدد	مسنود	بحكايات	
تأسيساتية(()11)،	ويفترض	الحج	بوصفه	ظاهرة	دينية	في	جميع	الديانات،	بحسب	فرانك	فريجو�سي	
	في	وجود	مكان	مقدس	يذهب	إليه	الحجاج،	وثانًيا	فعل	

ً
))توفر	ثالثة	مكونات	على	األقل،	تتمثل	أوال

املكان	 إلى	هذا	 الوصول	 أجل	 من	 أو	جماعي	 بشكل	فردي	 فعلية	 الحج	رحلة	 يتطلب	 الحركة،	حيث	
املقدس،	وأخيًرا	الهدف	املنشود	الذي	يتمثل	في	الحصول	على	فوائد	روحية،	ونعمة	معينة،	كمقابلة	

هللا	أو	الفوائد	املادية،	وحتى	الفسيولوجية	التي	تتعلق	به	كعالج(()12).

يحيل	الحج	في	كثير	من	األنساق	الدينية	على	السفر	والهجرة،	بغية	التطهر	والوالدة	من	جديد،	
ويعّد	ممارسة	مساواتية	تعيد	األفراد	إلى	درجة	العبودية	والخضوع	التام	للمطلق	القد�سي،	بوصف	
هذا	املقدس	كما	يرى	مرسيا	إلياد،	تجلًيا	))يحل	في	املكان	والزمان،	يتأتى	العبور	منه	وإليه	عن	طريق	

الطقس(()13).	

يشير	 إذ	 الحال	قديًما،	 كان	عليه	 ملا	 املقدس	مشابهة	 نحو	 الرحلة	 تعد	 لم	 الحالي	 الوقت	 في	 لكن	
األنثروبولوجي	الفرن�سي	مانويل	بينيكود	إلى	أن	((امل�سي	لم	يعد	جزًءا	من	رحلة	الحج	املعاصر،	حيث	
يسافر	الكثيرون	بالطائرة	أو	الحافلة	أو	القطار	للوصول	إلى	ضريح	لورد	أو	القدس	أو	مكة،	باستثناء	
يعد	 لم	 إنه	 أي	 إسبانيا،	 في	 إلى	ضريح	سانتياغو	دي	كومبوستيال	 الحج	 مثل	 القليلة	 الحاالت	 بعض	
املقدس	هو	 املكان	 في	 املقدس“	 “اللقاء	 إن	 بل	 ا	ملسار	ومسيرة	طويلة،	

ً
مرادف بالضرورة	 الحج	 قانون	

املهم(()14).

)10)	عبد	الرحيم	العطري،	مصدر	سابق،	ص44

)11)		املصدر	نفسه،	ص55

)12(		Franck	Frégosi,	”	Introduction:	Inattendus	pèlerinages	”,	Archives	de	sciences	sociales	des	religions	]En	ligne[,	155	|	juillet-
septembre	2011,	mis	en	ligne	le	10	novembre	2011,	consulté	le	20	avril	2021,	p	103.

)13)			عبد	الرحيم	العطري،	مصدر	سابق،	ص57

)14(		Manoël	Pénicaud,	”	Filmer	les	pèlerinages	et	le	religieux	en	mouvement	”,	ThéoRèmes	]En	ligne[,	7	|	2015,	mis	en	ligne	le	
07	novembre	2014,	consulté	le	04	mai	2021.	URL:	http://journals.openedition.org/theoremes/673	
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وعلى	الرغم	من	كل	التحوالت	االجتماعية	التي	تعرفها	حياة	األفراد	التي	جعلت	العبور	إلى	املقدس	
في	كل	 باملا�سي،	فإن	عبد	الرحيم	العطري	يرى	أن	هناك	دائًما	محطات	فارقة	 عملية	يسيرة	مقارنة	
مرور	إلى	طقوس	العبور،	فإجراءات	املطار	تمرين	نف�سي	))الحتمال	الخروج	من	“األرض“	إلى	“السماء“.	
إن	التأشير	على	جواز	السفر	من	جانب	شرطة	املطار	هو	“إذن“	بالدخول	إلى	املا	بين،	الذي	يوصف	
“تجارًيا“	باملنطقة	الحرة	املعفاة	من	الضرائب،	لكنه	بمنظور	الراغب	في	العبور،	يعني	“تمريًنا“	أوليا	
للدخول	في	تجربة	السفر	إلى	األعالي،	فالطائرة	تجسد	بدورها	واقعة	املا	بين،	ما	بين	العلوي	والسفلي،	

فمهما	تعالت	الطائرة	عن	األرض،	تظل	أسفل	القد�سي	الذي	نهفو	إلى	تلقي	أنواره	وبركاته((.)15) 

رابًعا: رحلة الحج ورمزية الطقوس 

الباحث	 يسميه	 ما	 على	 باستمرار	 تعمل	 التدينية	 للممارسات	 املؤسسة	 األطر	 أن	 الكتاب	 يرى	
والحكايات	 التاريخ	 استعادة	 عبر	 والتكثيف،	 والتقديس	 التطقيس	 طريق	 عن	 الرمزي“،	 “الشحن	
التأسيسية	وإعادة	ترتيبها	في	املجال	واملخيال،	فاألجساد	تتحرك	مثل	األرواح	ضمن	حيز	جغرافي	مفعم	
بالدالالت	والرموز.	إذ	ما	يميز	الحج	هو	املشاعر	والطقوس،	حيث	إن	شعائره	تعمل	على	))إعادة	تحيين	
العالقة	باملقدس،	عبر	آلية	التطهير	أيًضا،	فالحج	يضمن	“الوالدة	الجديدة“	املتحررة	من	ثقل	الذنوب	
والكلمات.	 واملواقف	 واإليماءات	 األجساد	 عبر	 إال	 يتأتى	 ال	 الطقوس	 هذه	 إلى	 الفائتة(()16)،	واملرور	
،	عالمات	تشير	إلى	الدخول	في	الطقس	الحجي،	وهي	تضفي	نوًعا	من	املساواة	في	الولوج	

ً
فاملالبس	مثال

وهي	خاصية	 االختالفات،	 يلغي	 موحًدا	 لباًسا	 بوصفه	 اإلحرام	 بلباس	 الولوج	 إن	 املقدس،	حيث	 إلى	
،	وحتى	في	حج	الهندوس	على	

ً
تتكرر	في	حج	املسيحين	إلى	ضريح	العذراء	“غوادالوبي”	في	املكسيك	مثال

ضفاف	نهر	الغانج.

رحلة	الحج	اإلسالمي،	هي	رحلة	طويلة	تبدأ	باإلحرام،	فحين	نتخلص	من	ألبستنا	العادية	و“نحرم“،	
ا	بالقداسة،	ويصير	بياض	الثوب	-بوصفه	“مخزوًنا	داللًيا)17)”-	إعالًنا	عن	

ً
يصير	للباسنا	معنى	مرتبط

الزهد	في	الدنيا	وإغراءاتها،	ويتطابق	مظهر	الجسد	مع	الكلمات	التي	يرددها	الحجاج	في	دعاء	التلبية	
كلمات	 وهي	 لك”،	 وامللك	ال	شريك	 لك	 والنعمة	 الحمد	 إن	 لك،	 لبيك	ال	شريك	 لبيك،	 اللهم	 “لبيك	
تعكس	كل	معاني	الخضوع	والتضرع	إلى	الخالق،	بعد	اإلحرام	وإعالن	النية.	وتساهم	هذه	الطقوس	في	

)15)			عبد	الرحيم	العطري،	مصدر	سابق،	ص79

)16)		املصدر	نفسه،	ص91

)17)		املصدر	نفسه،	ص86
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))تحقيق	االنفصال	عن	الدنيوي،	وتأسيس	بدايات	العبور	إلى	املقدس(()18).

إذ	يرتبط	 أنه	يتحدد	خارج	االعتيادي	من	حياتنا،	 الباحث،	أن	ما	يمنح	للمقدس	قوته،	هو	 يرى	
بالخلود	واالستدامة،	وتتمحور	حوله	كل	الطقوس	والرموز	والشعائر،	عبر	خاصية	التكرار	واالنتشار	
في	معناها	 رينو	 األنثربولوجية	كليمنتين	 الباحثة	 الطقوس	بحسب	 البدء.	وتهدف	 واستعادة	حكايات	
تبقى	 الدنيوي،	 انفصالها	عن	 أعلنت	 ))مهما	 الشعيرة	 أن	 ذلك	 التحول)19)،	 إلى	ضمان	 األنثروبولوجي	
	لهذا	فلكل	طقس	من	طقوس	الحج	دالالت	 إلى	إحداث	تغيير	في	األشياء	والوقائع(()20)،	 غائية	ترمي	
على	 يحيل	 بالحركات،	 مفعم	 هو	طقس	 	

ً
مثال واملروة	 الصفا	 بين	 السعي	 فطقس	 وأهداف،	 ورمزيات	

رمزية	البحث	والهجرة	والتعب،	وعلى	إعادة	بناء	الذات	))وذلك	من	خالل	فعل	امل�سي	واإلنصات	لحركة	
الجسد	فوق	األرض(()21)،	بخالف	الطواف	الذي	يتمحور	حول	العالقة	بالسماء.	ويعد	رمي	الجمرات	
إصابة	للشر	وقتله.	وإذا	كان	املاء	عموًما	يحتل	أهمية	بالغة	في	الديانات	كلها،	بوصفه	أداة	للتطهر	وأداة	
ا	
ً
للحياة	واإلحياء،	فإن	ماء	زمزم	له	رمزية	خاصة	في	تجربة	الحج	اإلسالمي،	فهو	))يحتل	مكاًنا	وسيط
ثانية(()22)،	ويذكر	 الصفا	واملروة	من	جهة	 بين	 الطواف	والقرب	من	بيت	هللا	من	جهة،	والسعي	 بين	
الكاتب	أن	ملاء	زمزم	ثالث	دالالت	على	األقل،	تتصل	بالجانب	التعبدي	واالستشفائي	واالسترجاعي،	من	
خالل	استحضار	بحث	هاجر	عن	املاء	إلرواء	ظمأ	ابنها	إسماعيل.	ومن	خالل	الوقوف	بجبل	عرفات،	
يختبر	الحاج	صبره	وقدرته	على	الزهد	والتقشف	والتصالح	مع	الذات،	عن	طريق	االعتراف	بالذنب،	
إلى	الصفر(()23)،	من	خالل	التجرد	 ويؤشر	املبيت	في	مزدلفة	بحسب	الباحث	على	))براديغم	العودة	

من	االمتيازات	واملمتلكات	جميعها.

	لقد	تطرق	الكاتب	عبد	الرحيم	العطري	في	كتابه	إلى	كل	مراحل	الحج	وما	تتضمنه	من	طقوس،	وقد	
حاول	موضعتها	في	سياقها	التاريخي	واألنثروبولوجي،	وإخضاعها	للتأويل	الثقافي.	وفي	هذا	اإلطار	ينبه	
إلى	أن	))املمارسات	التدينية	في	ِحل	من	أن	تبرز	أو	تعقلن،	وإال	وجدنا	أنفسنا	أمام	تناقض	مركزي،	
متصل	بالوجود	املسبق	لهذه	الشعائر	ما	قبل	اإلسالم	أو	في	ديانات	ونظم	معتقدية	أخرى(()24)؛	حيث	

)18)		املصدر	نفسه،	ص89

)19(  Clémentine	Raineau,	”	Du	rite	de	passage	au	souci	de	soi	:	vers	une	anthropologie	de	 la	 jeunesse	?		”,	Siècles,	24	|	2006,	
25-37.

)20)			عبد	الرحيم	العطري،	مصدر	سابق،	ص101

)21)			املصدر	نفسه،	ص120

)22)			املصدر	نفسه،	ص113

)23)			املصدر	نفسه،	ص141

)24)		املصدر	نفسه،	ص100
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الصفا	 بين	 والسعي	 األسود	 الحجر	 وتقبيل	 واإلفاضة	 الطواف	 الحج	معظمها	على	غرار	 إن	طقوس	
	بها	في	حج	ما	قبل	

ً
واملروة	والوقوف	بعرفة،	ليست	وليدة	الرسالة	املحمدية،	بل	كانت	طقوًسا	معموال

اإلسالم	بصيغ	مختلفة،	وما	حدث	هو	أسلمة	هذه	الطقوس	والتصرف	في	طريقة	أدائها	من	قبيل	تغيير	
اتجاه	الطواف	بعكس	اتجاه	عقارب	الساعة،		ويعرف	الرقم	سبعة	-الذي	يعد	محور	طقس	الطواف-	

حضوًرا	في	أغلب	األنساق	الدينية	األخرى.	

تتمحور	طقوس	الحج	حول	عنصر	الحركة،	ففي	كل	طقس	حركات	خاصة،	في	))كل	خطوة	وكل	
ابتهال	يتم	شحذ	الذاكرة	السترجاع	قصة	الخلق	وكذا	تفاصيل	الرحلة	اإلبراهيمية	وأساسيات	الرسالة	

املحمدية(()25).

خامًسا: الحج بين الديني والدنيوي

الديني	 بين	 	
ً

تداخال تعرف	 التي	 املعطيات	 من	 مجموعة	 كتابه	 في	 العطري	 الرحيم	 عبد	 يرصد	
	على	الرغم	من	شوقهم	إلى	الحج	ألغراض	روحانية	

ً
والدنيوي،	وبين	املقدس	واملدنس،	فالحجاج	مثال

من	خالل	زيارة	بيت	هللا،	فإن	سلوكاتهم	ال	تعرف	قطيعة	مع	واقعهم	االجتماعي	االعتيادي،	وتبرز	هذه	
ما	يسميه	 في	 العطري	 الرحيم	 إذ	ال	يجد	عبد	 األمتعة،	 التدافع	خالل	تسجيل	 السلوكات	من	خالل	
في	 نعيشه	 ما	 والخروج،	 الدخول	 أجل	 من	 والتزاحم	 الصف،	 احترام	 في	عدم	 ))حرًجا	 الحاج	 مشروع	
“اليومي“	نعيد	تجربته	مرة	أخرى	في	الطريق	إلى	املقدس(()26).	وينغمس	الحاج	في	دوامة	من	املعلومات	
التي	تتعلق	بالتحذيرات	املرتبطة	بالتسوق	وصرف	العملة،	والسرقة	التي	تحدث	في	املرافق	الصحية	

وفي	أثناء	الطواف.	

في	 إال	 يستقيم	 الحج	ال	 بأن	 يرى	 الذي	 “الفوقي“	 الحاج	 بين	 العطري	 الرحيم	 الدكتور	عبد	 ويميز	
األبراج	واإلشهار	املتواصل	للغة	والعالقات	والعتاد	التكنولوجي،	وتصير	العمرة	أو	الحج	محض	عالمة	
اجتماعية	يجري	تسويقها	وتأكيد	التفوق	والتميز	بها.	والحاج	التحتي	املنتمي	إلى	القاع	االجتماعي	الذي	
بالسفر	 في	عالقته	 عليه	 بادية	 الدهشة	 وتكون	 والسفر،	 بالطائرة	 العهد	 أنه	حديث	 املطار	 في	 يعلن	
بدًءا	من	حقائبه،	إلى	تسابقه	على	الصفوف	األولى،	وإذا	كان	النوع	األول	من	الحجاج	يعلنون	تميزهم	

وتفوقهم،	فإن	الصنف	الثاني	يعلنون	عن	انصهارهم	وتشابههم	مع	اآلخرين)27).				

)25)			املصدر	نفسه،	ص110

)26)			املصدر	نفسه،	ص79

)27)		املصدر	نفسه،	ص82-81
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يتحدث	عبد	الرحيم	العطري،	في	كتابه	أيًضا	عن	الصراع	في	حضرة	املقدس،	ويتعلق	األمر	بالصراع	
الذي	 املكان	 هذا	 بـ“الكعبة“،	 طوافهم	 خالل	 األسود	 الحجر	 لبلوغ	 الحجاج	 يخوضه	 الذي	 القوي	
التحلي	بقدر	من	السلمية	والتسامح،	غير	أن	كثيًرا	من	 يفترض	الخشوع	بوصفه	بيت	هللا،	ويتطلب	
الحجاج	أمام	رغبتهم	في	الوصول	إلى	الحجر	األسود،	يتناسون	سلمية	الحج،	وقد	يصل	األمر	ببعضهم	
إلى	استخدام	العنف،	وقد	توصل	الكاتب	من	خالل	دراسته	امليدانية،	إلى	أن	الحجاج	يرون	أن	األمر	

طبيعي	واعتيادي	فـ))كل	�سيء	يهون	في	سبيل	الوصول	إلى	سر	األسرار	واإلسرار(()28).

يرى	علي	شريعتي	أن	طقس	السعي	يشكل،	))درًسا	في	املساواة	بين	الرجل	واملرأة،	وبياًنا	سوسيودينًيا	
ضد	النبذ	االجتماعي	الذي	تعرضت	له	األمة	هاجر	والتي	تعرضت	لإلبعاد	املجالي(()29)،	إال	أن	الكاتب	
عبد	الرحيم	العطري	يسلط	الضوء	على	أوجه	الحجب	والحصار	الذي	تتعرض	إليه	النساء	في	الحج،	
واملتمثل	في	اشتراط	حضور	الزوج	أو	املحرم،	وال	يفترض	أن	تكون	املرأة	معتدة	من	طالق	أو	وفاة،	ويبرز	
	عن	كون	الكتابات	التي	تناولت	الحج،	تجاهلت	تجربة	النساء	

ً
التمييز	أيًضا	في	مستوى	اللباس،	فضال

الحجية،	ما	يعكس	تأثير	الثقافة	الذكورية.

يتطرق	الكتاب	كذلك	إلى	ما	يسميه	الباحث	عبد	الرحيم	العطري	“الحاج	الرقمي“،	وهو	))منتوج	
رقم	 محض	 يصبح	 وصوله	 عند	 فالحاج	 االتصالية(()30)،	 في	 واإلفراط	 والتشييء	 للَتْقَنَنة	 طبيعي	
تسلسلي	رقمي	قابل	لالستدالل،	والرقمنة	أصبحت	وسيلة	للترائي	الرقمي	وإنتاج	“الهوية	الرقمية“	عبر	
	عن	تصريف	ما	يسميه	الباحث	“التدين	التمشهدي”،	أو	“التدين	

ً
الصورة	والسلفي	والستوري،	فضال

الفرجوي”	الذي	ُيختزل	في	الطقوس	واملناسبات	التي	تحدث	بطريقة	واعية	وال	واعية،	بغية	التمظهر	
االجتماعي	واإلعالن	املبالغ	فيه	عن	أداء	مناسك	الحج.

لم	يكتِف	عبد	الرحيم	العطري	بذلك،	بل	تحدث	عن	مجموعة	من	الظواهر	االجتماعية	املحيطة	
بالحج	التي	تتعلق	بالفقر	والتسول	والسرقة،	ووضعية	العمال	األجانب	في	الحرم،	والتحرش	بالنساء	
كان	 وإن	 فالحج	 الروحية(()31).	 إنسانيته	 منه	 وتسرق	 الحجي،	 النص	 على	 ))تشوش	 وقائع	 يراها	 التي	
للحج،	 القد�سي	 الطابع	 مع	 تتناسب	 ال	 قد	 أخرى	 أوجه	 تكشف	عن	 تجربة	 أيًضا	 فهو	 دينية،	 تجربة	
وتتمثل	في	بعض	السلوكات	التي	قد	يرتكبها	الحاج	نفسه،	أو	تلك	التي	قد	تصدر	عن	املشرفين	على	

رحلة	الحج،	ما	يجعل	دائما	هناك	فواصل	تعكر	صفوة	الجو	القد�سي	لرحلة	الحج.

)28)			املصدر	نفسه،	ص108

)29)			املصدر	نفسه،	ص180

)30)			املصدر	نفسه،	ص229

)31)		املصدر	نفسه،	ص264
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يرى	الباحث	أن	كل	ما	سبق	يدعو	إلى	التوقف	عند	الفرق	بين	الدين	والتدين،	حيث	يعّد	الدين	
ظاهرة	اجتماعية	عرفتها	املجتمعات	كلها،	وإن	تعددت	الصيغ	واملرجعيات	فلكل	دينه	وتصوره	الخاص	
عن	العالم،	أما	التدين	فيعني	بطريقة	إجرائية	الكيفية	التي	يعيش	بها	الناس	معتقداتهم	الدينية	في	
في	إطار	صراعات	 الديني،	))سواء	 إلى	 الذي	نعيشه	يعرف	عودة	 السياق	 اليومية.	ويؤكد	أن	 حياتهم	
يسميه	 سياق	 في	 ذلك	 وكل	 سياسية(()32)،	 أو	 إيديولوجية	 تدبيرات	 إطار	 في	 وكذا	 وإثنية،	 هوياتية	
الباحث	عبد	الرحيم	العطري	“العنف	الديني“،	أو	“العنف	باسم	املقدس“،	ما	يحيل	على	صراع	حول	
الدين	والتدين،	فهناك	أنماط	تدين	متنوعة	ومتعارضة	أحياًنا،	تراهن	كلًيا	أو	جزئًيا	-بحسب	الكاتب-	
	لكن	تظل	التجربة	الدينية	-بما	فيها	الحج-	تعمل	على	 على	امتالك	أحقية	الكالم	باسم	اإلسالم)33).	
تأمين	الحاجات	الروحية	والنفسية،	واالغتسال	والتحرر	من	كل	الخطايا،	وذلك	ما	يعمل	على	تبرير	

دواعي	تجربة	الحج.

إدخاله	 يعنيه	 ما	 في	 يعني	 أنثروبولوجي،	 إلى	موضوع	 الحج	 تحويل	 أن	 العطري،	 الرحيم	 عبد	 يرى	
الثقافي”،	 “التأويل	 إلى	 املناسكي”	 “األداء	 من	 له	 إخراًجا	 ويعني	 ا،	

ً
وتفكيك تشريًحا	 السؤال،	 قارة	 إلى	

وهذا	يعني	أن	الكاتب	يهدف	من	خالل	هذا	البحث،	إلى	دراسة	الحالة	الدينية	للمجتمع	اإلسالمي	من	
خالل	تجربة	الحج،	ولتحقيق	هذا	الغرض،	يرى	الكاتب	أنه	من	الضروري،	تحرير	الدين	من	مالكه	
ومستثمريه)34)	وجعل	فهم	النص	بعيًدا	من	الرهانات	السياسية	والتوظيفات	اإليديولوجية.	فيصير	
بذلك	النص	الحجي	نسًقا	مفتوًحا	ممتلًئا	بالرموز	واملعاني	والدالالت،	ويجعله	نًصا	تراكمًيا	ساهمت	في	
نسخته	األخيرة	مجموعة	من	األزمنة	واألمكنة.	وهنا	الحاجة	إلى	“عقل	عالئقي“)35)	قائم	على	التفكير	
في	املجتمع	كعالقات	وتفاعالت	اجتماعية	وسياسية،	ويصير	النص	الحجي	أفًقا	للفهم	التأويلي	الذي	

يكشف	لنا	-بحسب	الباحث-	وجود	ثالثة	نصوص)36)	على	األقل،	وهي:

1.	النص	الحجي	في	تاريخيته	بوصفه	تجربة	دينية	فردية	وجماعية.

تخلو	من	رهانات	سوسيو	 التي	ال	 الفرعية	 النصوص	 يتضمن	عدًدا	من	 الذي	 الشارح	 النص	 	.2
سياسة.

3.	النص	املوازي	الذي	يتشكل	من	االقتصادي	والسيا�سي	واالجتماعي	والثقافي.

)32)			املصدر	نفسه،	ص63

)33)			املصدر	نفسه،	ص64

)34)			املصدر	نفسه،	ص290

)35)		املصدر	نفسه،	ص292

)36)			املصدر	نفسه،	ص298
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أثارها	الكاتب	عبد	 التي	 لقد	حاولنا	من	خالل	هذه	القراءة،	تسليط	الضوء	على	بعض	الجوانب	
الرحيم	العطري	في	كتابه	املوسوم	بـ“أنثربولوجيا	الحج	اإلسالمي“،	وتأتي	أهمية	هذا	الكتاب	من	غوصه	
التي	 الطقوس	 من	 ومجموعة	 مقدس	 مكان	 ليس	محض	 فالحج	 متعددة،	 زوايا	 من	 الحج،	 رحلة	 في	
تحدث	في	جو	من	التسامي	الروحي،	بل	هو	أيًضا	تجربة	دينية	وحياتية	كلية،	فردية	وجماعية،	تفصل	
بين	مرحلة	ما	قبل	الحج	وخالل	الحج	وما	بعد	الحج،	حيث	يتفاعل	القد�سي	والدنيوي.	ويتميز	الكتاب	
بكونه	دراسة	تتموقع	ضمن	حقل	األنثروبولوجيا	التي	تعتمد	على	التأويل	الثقافي	للطقوس	والسلوكات	
املحيطة	باملقدس،	بهدف	البحث	عن	املعنى	الذي	يضفيه	الفاعل	االجتماعي	على	سلوكاته	ومواقفه،	
وعلى	الرغم	من	هذا	التموقع	العلمي	للكتاب،	فإن	طريقة	بنائه	وسالسة	لغته	تجعله	نًصا	في	متناول	

أي	قارئ	غير	متخصص.

عبر	مرحلتين	 العطري	 الرحيم	 الكاتب	عبد	 بها	 قام	 لتجربة	حجية	 نتيجة	 الكتاب،	 لقد	جاء	هذا	
2019،	وفي	هذه	التجربة	يرتدي	الكاتب	 في	 2015،	وتجربة	الحج	 في	 أساسيتين،	وهما	تجربة	العمرة	
هذه	 له	 سمحت	 وقد	 سواء.	 حد	 على	 امليدان	 بإشكاالت	 القلق	 األنثروبولوجي	 والباحث	 الحاج	 جبة	
التجارب	الحجية	باالحتكاك	بامليدان،	حيث	اعتمد	في	بحثه	على	تقنية	املقابالت	واملالحظة	باملشاركة،	
بما	تحمله	من	تمثالت	ومعان	ورمزيات	وسلوكات،	وقد	تطلب	 الدينية	للحجاج	 التجربة	 إلى	 للتعرف	
منه	األمر	كذلك	))االنفتاح	على	تقنيات	التاريخ	والسيميولوجيا	وعلوم	أخرى،	ألجل	إعادة	التركيب	
التاريخي	والعالماتي	لشعائر	الحج،	في	شروط	إنتاجها	واشتغالها	الداللية(()37).	ويمكن	عّد	هذا	العمل	
امتداًدا	لكتاب	عبد	هللا	حمودي	الصادر	في	2005	باللغة	الفرنسية،	وقد	عمل	حمودي	في	هذا	العمل	
باملشاركة.	 املالحظة	 تقنية	 باالعتماد	على	 	،1999 في	 بها	 قام	 التي	 الحجية	 تفاصيل	تجربته	 نقل	 على	
ا	من	خالل	املسافة	الزمنية	التي	تفصل	بين	الكتابين	الوقوف	على	بعض	مظاهر	الثابت	

ً
ويمكن	انطالق

واملتحول	في	رحلة	املغاربة	نحو	الحج.

في	نهاية	هذه	القراءة،	تجدر	اإلشارة،	إلى	أن	موضوع	هذا	الكتاب،	يندرج	ضمن	االهتمامات	العلمية	
املقدس	 في	 بحث	 األولياء:	 “بركة	 بعنوان	 كتاًبا	 ألف	 أن	 سبق	 حيث	 العطري،	 الرحيم	 عبد	 للباحث	

الضرائحي”.

)37)		املصدر	نفسه،	ص47
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