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في ضرورة الدراسة المقارنة لألديان

الأ�ستاذ حممد احلّداد

احلكاية  ق�صد  اأحدا  املقاالت  كتب  اأ�صحاب  من  وجدت  »ما 
املجردة من غري ميل وال مداهنة �صوى اأبي العبا�س االإيران�صهري، اإذ مل 

يكن من جميع االأديان يف �صيء...« )البريوين(.

»اإّن الذي ال يعرف من االأديان غري دينه ال يعرف من اأمور الدين 
�صيئا« )اأدولف هارناك(.

اخرتنا اأن ن�صّدر مقالنا ب�صاهدين، االأول الأبي الريحان حممد 
بن اأحمد البريوين املتوفى بعد 440هـ/ 1050م، �صاحب الكتاب الفريد 
مرذولة«،  اأو  العقل  يف  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما  »حتقيق  نوعه  من 
االآباء  من  يعترب  الذي   )1930  -1851( هارناك  الأدولف  والثاين 

املوؤ�ص�صني لعلم تاريخ االأديان.

اإّن القرون الطويلة التي ف�صلت بني الرجلني وامل�صاحة ال�صا�صعة 
اال�صرتاك  دون  حتل  مل  بينهما  باعدت  التي  والغرب  ال�صرق  بني 
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املعرفة  وهي  بعبارته،  منهما  كل  عنها  عرّب  التي  الرغبة  هذه  يف 
الريا�صيات  بني  البريوين  جمع  ولقد  االأخرى.  باالأديان  املو�صوعية 
اأن  والفلك والتاريخ، وارحتل يف االأقطار والبلدان، فكان ال�صاهد على 
حماولة  ازدهارها  فرتات  يف  عرفت  قد  االإ�صالمية  العربية  احل�صارة 
فاالإمرباطوريات  املختلفة.  باالأديان  الإر�صاء معرفة مو�صوعية  حقيقية 
دين  اأحيانا  االإ�صالم  وكان  الدينية،  بالتعددية  متيزت  قد  االإ�صالمية 
الدولة ودين االأقلية اأي�صا، كذا كان �صاأنه يف الهند –مثال- التي اأقام 
التعددية  اإّن و�صع  البريوين ليدر�س ح�صارتها ودياناتها وعلومها.  بها 
الطريق  الذي ميّهد  وهو  واملقارنة  والتاأمل  البحث  اإلى  يدفع  الذي  هو 
يف  االإ�صالمية  العربية  احل�صارة  �صهدت  وقد  والت�صامح.  للمو�صوعية 
اأو�صاع التعددية عّدة حماوالت لتاأ�صي�س مبحث خا�س بدرا�صة االأديان 
تنجح  مل  املحاوالت  تلك  لكن  لذلك.  مالئمة  مناهج  وو�صع  والفرق 
واملذهب  الواحدة  الديانة  �صيطرت  كّلما  اختفت  بل  اال�صتمرار،  يف 
الواحد وغلبت التق�صيمات الطائفية. وكانت تلك املحاوالت قد �صهدت 
 /218-198( املاأمون  العبا�صي  اخلليفة  تاأ�صي�س  مع  االأرقى  منوذجها 
813-833( »بيت احلكمة« ببغداد، فلم ت�صطلع هذه املوؤ�ص�صة برتجمة 
الفل�صفة االإغريقية فح�صب، بل ترجمت اآثارا عديدة منها كتب دينية يف 
غري االإ�صالم، واأحدث حركّية هائلة يف البحث وجمع امل�صادر وتهذيب 
االأفكار، وال�صاهد على ذلك ما �صّجله حممد بن اإ�صحاق املعروف بابن 
الندمي )ت438-1047( يف »الفهر�صت« امل�صّنف بعد حوايل قرنني من 
تاأ�صي�س »بيت احلكمة«، فقد جمع كّما من املعلومات واالإر�صادات حول 
بغداد  مكتبات  يف  متداولة  كانت  املثرية  العناوين  من  وجملة  االأديان 
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�صّنف  وقد  �صيء.  منها  ي�صلنا  ومل  واأتلفت  �صاعت  لكنها  عهده،  اإلى 
االأديان  االأكرث مو�صوعية وعلمية يف ميدان  الكتاب  البريوين  معا�صره 
ال�صائعة،  الكتب  بقائمة  يلحق  م�صّنفه  فكاد  املقارنة  واحل�صارات 
 Edward( ويرجع الف�صل حديثا اإلى امل�صت�صرق االأملاين اإدوارد �صخاو
به  للتعريف  حياته  �صخر  اإنه  اإذ  البريوين،  قيمة  اإبراز  يف   )Sachau
وترجمة بع�س اآثاره اإلى اللغتني االإجنليزية واالأملانية واإخراج اأول طبعة 

من كتاب »حتقيق ما للهند...« �صنة 1887.

اأتلف العديد من العناوين املهمة، ومنها  اأو  لقد �صاع قبل ذلك 
االإيران�صهري  العبا�س  اأبي  كتاب  مثل  البريوين،  ذكرها  التي  امل�صادر 
الذي اأ�صاد به وامتدحه، لكننا ال نعلم �صيئا عن الكتاب، وال نعلم الكثري 
عن �صاحبه �صوى اأنه كان اأحد اأ�صاتذة الفيل�صوف والطبيب اأبي زكريا 
الرازي. وال بّد اأن ن�صري اإلى اأّن اهتمام الغربيني حديثا باأديان العامل هو 
الذي اأعاد اإلينا البريوين وابن الندمي وغريهما، لكن ما اأتلف هو اأكرث 

بكثري مما اأمكن ا�صرتجاعه)1(.

ولئن حظي كتاب »امللل والنحل« الأبي الفتح حممد بن عبدالكرمي 
ال�صهر�صتاين )ت 548هـ/ 1153م( ب�صهرة فائقة، فاإنه لي�س اأف�صل ما 
اأنتجته احل�صارة العربية االإ�صالمية، على الرغم من خ�صاله العديدة. 
من  مثال  الهند  عن  يتحدث  البريوين  بعد  عا�س  الذي  فال�صهر�صتاين 

الباقية« �صنة 1879 و»تاريخ الهند�صة« �صنة 1888 ون�صر »حتقيق ما للهند من  )1( ترجم �صخاو للبريوين »االآثار 
مقولة« �صنة 1887. ون�صر غو�صتاف فلوجل كتاب »الفهر�صت« البن الندمي �صنتي 1871-1872 ونقله اإلى االإجنليزية 

بايار دودج �صنة 1970.
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دون اال�صتفادة من »حتقيق ما للهند«، فيعيد االأخطاء نف�صها وامل�صلمات 
التي كان البريوين ي�صعى اإلى مراجعتها وت�صحيحها.

من العلوم الدينية إلى علم األديان

القرون  مّر  على  االإ�صالمية  العربية  احل�صارة  فقدت  لقد 
البدع  بعلم  املعروف  ال�صنف  و�صاد  الرائدة،  املحاوالت  بتلك  عالقتها 
املخالفة  املذاهب  تقدمي  على  القائم  وهو   ،)hérésiographie(
ن�شاط  لتقل�ص  وكان  واملعرفة.  للفهم  ولي�ص  بها،  والت�شنيع  لإدانتها 
املناظرة بعد القرن اخلام�س الهجري اأثر �صلبي، اإذ مل يعد امل�صنفون 
االأديان  اأتباع  يواجهون  ال  الأنهم  وحتيينها  معلوماتهم  بتدقيق  يهتمون 
بالكتب  مكتفني  قرونا  امل�صلمون  وظّل  عنها،  يتحدثون  التي  والفرق 
القدمية، مثل »كتاب امللل والنحل«، وكاأن املذاهب واالأديان قد توّقفت 
عند هذا احلّد والعلم بها مل يعد قادرا على جتاوز ما قّرره االأقدمون. 
تاريخ  العربي مل يحظ  العامل  تاأ�ص�صت اجلامعات احلديثة يف  وعندما 
كبري،  باهتمام  لالأديان  املقارنة  والدرا�صات  احلديث  باملعنى  االأديان 
�س لها درو�س اأو كرا�س تعليمية اأو اأق�صام بحث، ورمبا دّر�صت  فلم ُتخ�صّ
يف بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية الدينية على الطريقة القدمية، كما نرى 
من مراجع كثرية �صائدة، مثل موؤلفات الدكتور اأحمد �صلبي التي ال متّت 

ب�صلة اإلى الدرا�صات احلديثة لالأديان.

تاأ�صي�س  اإلى  حاجة  من  هل  التايل:  هو  اليوم  املطروح  وال�صوؤال 
ف�صاء بحث علمي يتخذ مو�صوعا له الظاهرة الدينية ويتو�ّصل املناهج 
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املقارنة يف هذا للبحث؟ هذا �صوؤال قد يلقى جوابا بالنفي من وجهات 
نظر ثالث:

- وجهة النظر االإميانية التي تخلط بني الدين معتقدا �صخ�صيا 
والدين ظاهرة تاريخية اجتماعية ذات جتليات ونتائج ميكن متابعتها 
جهة  من  فالدين  الن�صية.  وغري  الن�صية  احل�صية،  اآثارها  خالل  من 
الظاهرة  اأما  اأتباعه،  اإال  يهّم  ال  ذاتّيا  واختيارا  �صخ�صيا  اإميانا  كونه 
تكون جمال بحث  الأن  قابلة  اجتماعية فهي  باآثار  ترتبط  التي  الدينية 

مثل كل الظواهر االأخرى.

- وجهة النظر الو�صعانية التي تق�صر جمال اهتمامها على ما 
هو ح�ّصي، مع اأّن الظاهرة الدينية اإذا در�صت من خالل اآثارها فهي ال 
اإّن الو�صعانية التي �صاحبت  تقّل مو�صوعية عن الظواهر االأخرى. ثم 
تكّون كال�صيكيات العلوم االإن�صانية واالجتماعية يف القرن التا�صع ع�صر 
الدين  اأن  وظنت  االإن�صانية  لتطّور  الثالث  املراحل  نظرية  ا�صتبطنت 
مرحلة يف طور االندثار، اأو اأّنها ا�صتبطنت نظرّية االنعكا�س االآيل للبنية 
التحتية على البنية الفوقية وظّنت اأن وظيفة الدين وظيفة �صالبة يف كل 

احلاالت.

- وجهة النظر النفعية التي ت�صّكك يف االأهمية العملية لدرا�صة 
ويف  الت�صغيل  �صوق  يف  لها  نفع  ال  درا�صة  باعتبارها  الدينية،  الظاهرة 
اأنها درا�صة تظّل حمّل  االإن�صان احلديث، ف�صال عن  جمال اهتمامات 
�صّك يف قيمتها العلمية ب�صبب تعّقد الظاهرة الدينية وع�صر االنف�صال 
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عند درا�صتها عن املواقف الذاتية للدار�س، فهي تفتح باب اجلدل وال 
تقدم اإجابات متفق حولها. على اأن البحث العلمي ال يحا�صب بالنتائج 
املبا�صرة التي يقّدمها، اإذ يربز نفعه يف تطوير وعي االإن�صان مبا يحيط 
االإن�صان  معي�س  عن  ببعيدة  الدينية  الظاهرة  ولي�صت  ظواهر،  من  به 
الغربية  املجتمعات  ومنها  �صواء،  املجتمعات على حد  كل  احلديث، يف 
التي مل يغب فيها اأبدا التفكري يف هذه الق�صية، بل عاد بقوة يف ال�صنوات 
االأخرية. اأما املجتمعات العربية فهي االأكرث جدارة باأن تفتح ف�صاء بحث 

علمي حول ظاهرة قوّية احل�صور وتخ�صع لتجاذب اأيديولوجي خطري.

تبدو هذه االإجابات الثالث غري م�صتندة اإلى حجج قوية، اإال اأن 
الق�صية لي�صت ي�صرية املاأخذ، وامل�صاعب حولها حقيقّية ب�صرف النظر 
حتديد  اإمكانية  حول  قائم  فال�صّك  واالعرتا�صات.  االإجابات  تلك  عن 
االأخرى، ومل  الظواهر  الدينية حتديدا وا�صحا يف�صلها عن  الظاهرة 
جمموعة  اأو  تعريف  على  قرن  من  اأكرث  منذ  �صني  املتخ�صّ نظر  يتفق 
حمدودة من التعريفات لتعيني كلمة »دين«. وما قد يدرج يف حقبة معينة 
اأو يف نظر جمموعة ب�صرية حتت هذه الت�صمية يخرج عنها اإذا اعتربنا 
حقبات اأو جمموعات اأخرى. وميكن متابعة الظاهرة الدينية عرب اأربع 
كل  ننازع يف  لكّننا  الكمية،  واملعاجلة  امل�صري،  ال�صكل،  التكّون،  زوايا: 
حالة اخت�صا�صا من االخت�صا�صات املعرتف بها يف العلوم االإن�صانية. 
تت�صح  ال  فقد  تاريخ  هي  حيث  من  الدينية  الظاهرة  اإلى  نظرنا  واإذا 
تاريخ  )م�صكلة  العلم  لهذا  العامة  املمار�صة  من  انتزاعها  من  الفائدة 
متثل  عامة  ماهية  ا�صتك�صاف  اإلى  توؤدي  اأنها  اعتربنا  واإذا  االأديان(، 
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االأديان التاريخية جتلياتها، فاإّن هذه املاهية قد ت�صبح جتريدا فل�صفيا 
اأو متجيدا متخفيا لديانة معينة )م�صكلة فينومينولوجيا االأديان(. 

ة به  الواقع اأن امل�صاعب التي حتيط بهذا املو�صوع لي�صت خمت�صّ
اأي�صا، واإن بدرجات اأقل، مع عّدة مو�صوعات اأخرى. لكّن  وهي قائمة 
التفكري  عملية  يثقل  الذي  التاريخي  االإرث  يف  تتمّثل  االأكرب  ال�صعوبة 
البحت.  املعريف  امل�صاعب على جانبها  ويحول دون االقت�صار يف هذه 
اإّن �صراعات املا�صي تظّل العائق االأكرث قوة الذي يحول دون تقّبل فكرة 
البحث  مناهج  وتطبيق  العلمي  التحليل  اإلى  الدينية  الظاهرة  اإخ�صاع 
اأو  على امليدان الديني بدل اإخراجه من دائرة اهتمامات هذا البحث 

تهمي�صه.

فالف�صاء املتو�صطي كان �صهد يف الع�صر الو�صيط قيام موؤ�ص�صات 
ومبّوبة  مرتبة  معرفة  اإلى  وطقو�س  �صعور  من  الدين  حّولت  تعليمية 
املعارف  اأنواع  اأق�صت  اأن  اإلى  املعرفة  هذه  ت�صخمت  ثم  وممنهجة، 
بني  ال�صراع  احلديثة يف خ�صم  املعرفة  موؤ�ص�صات  قامت  ثم  االأخرى، 
العلم الديني والعلم الكوين. ال عجب حينئذ اأن درا�صة الظاهرة الدينية 
ظلت تختلط يف االأذهان بالدرا�صات الدينية وتوؤّدي اإلى التقاء طرفني 
متناق�صني حول موقف الرف�س، اأ�صحاب العلم الديني واأ�صحاب العلم 

الكوين. 

اأ�صهمت  ثورة معرفية  الع�صر احلديث  اإلى  اأحدث االنتقال  لقد 
الف�صاء  يف  اجلامعات  كانت  واحد.  اآن  يف  بها  وتاأثرت  اجلامعة  فيها 
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املتو�صطي مقامة على اأ�ص�س مت�صابهة. فاجلامعات العربية واالإ�صالمية 
وعلوم  الدينية،  العلوم  وهي  املقا�صد،  علوم  ق�صمني:  املعرفة  ق�ّصمت 
الو�صائل مثل االأدب واللغة واحل�صاب والتاريخ وغري ذلك. واجلامعات 
اإحدى  وتتمّثل  وفنون.  الهوت  اإلى  املعرفة  بدورها  ق�ّصمت  االأوروبية 
النقالت النوعية للثقافة احلديثة يف تخلي�س العلوم الكونية من الرقابة 
اأن كانت خادمة لغريها، ذلك  اإلى معارف قائمة بذاتها بعد  وحتّولها 
كان م�صروع ع�صر النه�صة يف اأوروبا وقد مّهد الأن تقوم يف القرن التا�صع 
ع�صر اخت�صا�صات متميزة مبناهجها وم�صادرها ون�صو�صها املوؤ�ص�صة، 
م�صرتكا  تراثا  متثل  وغدت  العلمية  ب�صفة  وحدها  حتظى  اأ�صبحت 

لالإن�صانية تتحّدد على اأ�صا�صه درجة احلداثة املعرفّية يف املجتمع.

ولئن مل يواكب تاريخ املعرفة يف املجتمعات العربية واالإ�صالمية 
املجتمعات  هذه  يف  احلديثة  اجلامعات  فاإن  متاأخرا  اإال  التطّور  هذا 
ن�صاأت على اأ�صا�س هذا التوجه اجلديد)1(. ولنتذّكر على �صبيل املثال ال 
احل�صر املعركة التي تلت �صدور كتاب »يف ال�صعر اجلاهلي« لطه ح�صني 
و�صعّية  من  االأدبي  والنقد  االأدب  تخّل�س  حلظة  مّثلت  فقد   ،)1924(
اإلى اخت�صا�س قائم بذاته منفتح على الروافد  العلم الو�صيلة وحتّوله 
جامعة  فيه  تن�صاأ  كانت  الذي  ذاته  الظرف  يف  ذلك  حدث  العاملية، 
معريف  ف�صاء  فتح  اإن  التقليدي.  الديني  التعليم  جانب  اإلى  ع�صرّية 

)1( نذكر على �صبيل االإ�صارة تواريخ ن�صاأة هذه اجلامعات: جامعة القدي�س يو�صف بلبنان: 1875، املدر�صة 
ال�صادقية بتون�س: 1880، جامعة اجلزائر العا�صمة: 1908، جامعة القاهرة: 1925، جامعة االإ�صكندرية: 
1950، جامعة بغداد: 1956، جامعة حلب: 1957، جامعة دم�صق: 1958، اجلامعة التون�صية: 1960... اإلخ.
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لدرا�صة الظاهرة الدينية هو دعم لهذا االجتاه ولي�س تراجعا عنه. بيد 
اجلامعية  بالنظم  متاأثرة  ن�صاأت  التي  احلديثة  العربية  اجلامعات  اأّن 
انت�صار الفكر  الغربّية مل تتقل�س فيها درا�صة الظاهرة الدينية ب�صبب 
احلديث، بل ال�صبب يف الغالب ترّدد هذه اجلامعات يف التكّفل بق�صايا 
وظواهر  الدينية،  للظاهرة  احلديثة  الدرا�صات  ظلت  بذلك  املجتمع، 
ال  منعزلة  اخت�صا�صات  بني  مهّم�صة  نف�صها،  احل�صا�صّية  من  اأخرى 

تخرتق نتائجها يف الغالب اأ�صوار اجلامعة.

ثم اإّن العلوم احلديثة مل ي�صتّد عودها يف الغرب اإاّل بعد �صل�صلة 
الدينية  اجلامعات  حتّول  اإلى  انتهت  الفكرّية  املواجهات  من  طويلة 
العريقة، مثل »بولونيا« و»ال�صوربون« و»اأك�صفورد« و»ليدن«، اإلى منارات 
حتديد  يف  اختالل  املواجهات  هذه  على  ترّتب  وقد  احلديثة.  للمعرفة 
املجتمعات  يف  ع�صريا  التعاي�س  كان  معها.  والتعامل  الدينية  الظاهرة 
الكاثوليكية، بل ظّل ال�صراع �صديدا اإلى بداية القرن الع�صرين، ومّثلت 
اأقّل  فرن�صا التجربة االأكرث حّدة يف هذا ال�صياق)1(. لكّن التعاي�س كان 
ع�صرا يف املجتمعات الربوت�صتانتية اأو تلك التي يتعاي�س فيها املذهبان 
التي  املواد  من  ماّدة  الالهوت  عّد  حيث  والربوت�صتانتي،  الكاثوليكي 
تدّر�س مع الفل�صفة واالأخالق، وات�صعت اأق�صام االأدب )االإن�صانيات( اإلى 
ن�صو�س  خا�صة  واأدبية،  فيلولوجية  درا�صة  الدينية  الن�صو�س  درا�صة 
»العهد القدمي«. لكّن بع�س التيارات الربوت�صتانتّية لعبت دورا معيقا يف 

)1( يراجع حول احلالة الفرن�صية الدرا�صة التالية:
Rémond )René(، L’anticléricalisme en France. Fayard، 1976.
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حاالت اأخرى، فبع�س اجلامعات االأمريكية منع درا�صة نظريات داروين 
هذا  حول  اجلدل  عاد  وقد  الع�صرين  القرن  من  الثالثينّيات  حّد  اإلى 

املو�صوع بقّوة يف عهد اإدارة جورج بو�س االبن ذات التوّجه املحافظ.

وت�صهد اجلامعات االأوروبّية اليوم نقا�صا خ�صبا يف �صبيل تعديل 
التوازنات التي ا�صتقّرت عليها االأو�صاع منذ القرن التا�صع ع�صر وبداية 
القرن الع�صرين، اأي فرتة تاأ�ّص�س العلوم االإن�صانية واالجتماعية. ونذكر 
على �صبيل املثال اأّن امل�صروع االأوروبي لتوحيد برامج التعليم قد فر�س 
الظاهرة  مع  التعامل  طرق  اختالف  ب�صبب  املراجعات  من  العديد 
الدينية بني اجلامعات االأوروبّية املختلفة. ويف فرن�صا التي يتمّيز فيها 
هذا املو�صوع بح�صا�صّية �صديدة الأ�صباب تاريخّية معروفة كّلفت وزارة 
حول  تقرير  باإعداد  دوبريه  ريجي�س  الفيل�صوف   2002 �صنة  الرتبية 
»تدري�س ال�صاأن الديني يف املدر�صة الاّلئيكّية« وبداأت مبادرات عديدة 

لتنفيذ ما احتواه التقرير من تو�صيات)1(.

اإلى متابعة  ن�صبّيا  القليل منها مهّياأ  فاإّن  العربّية  اأّما اجلامعات 
منذ  انفتحت  قد  التون�صّية  اجلامعة  اأّن  اإلى  مثال  ن�صري  التطّور.  هذا 
تاأ�صي�صها يف ال�صتينّيات على هذه املباحث وبرز عّدة باحثني يف جمال 
الدرا�صات الدينية التاريخية اأو االجتماعية اأو احل�صارية. وقد اأن�صاأنا 
يف كلّية االآداب بجامعة منوبة )تون�س( �صنة 2004 اأّول برنامج ماج�صتري 
علمي يف الدرا�صات الدينّية املقارنة يقام يف جامعة عربّية غري دينّية. 

)1( ن�صرنا هذا التقرير معّربا يف هذا املجلد.
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لكّن جتارب من هذا القبيل تظّل نادرة وه�ّصة يف العامل العربي. 

الديني والكوني

اإّن فرتات ال�صراع ال�صابقة قد حجبت حقائق جديرة باأن تراجع 
بعمق يف ظّل التطّورات احلالّية واأن ي�صهم يف ذلك كّل اأ�صناف الباحثني 

واملدّر�صني.

اأّوال: اإن حتّول الدين من �صعور اإلى معرفة مل يح�صل اإال باقتبا�س 
ومنها  الو�صيط،  الع�صر  حدود  يف  متاحة  كانت  التي  الكونية  املعارف 
واملنطقية  والفيزيائية  امليتافيزيقية  بنظرياتها  القدمية  الفل�صفة 
واللغوية والنف�صية، ومل تتوقف هذه املعارف عن التطور لكنها اأ�صبحت 
ت�صتغل بدورها يف لغة دينّية. فكّل تراث الع�صر الو�صيط ال ميكن اإدراكه 
الفكريني.  الرافدين  بني  املعقدة  العالقة  لهذه  تفكيك  عميلة  عرب  اإال 
هذه املعرفة معطى مو�صوعي للدرا�صة، وهي متثل اجلانب االأكرب مما 
يدعى بالرتاث. وهي حا�صرة يف كل قطاعات هذا الرتاث حتى االأدب 
تفاعل  لكّنها  بنف�صه  م�صتقال  عربيا  اإنتاجا  لي�صت  اأنها  كما  والعلوم. 
خ�صب مع جمموع املخزون املعريف للعامل القدمي، وقد اأ�صهمت اأديان 

عديدة يف �صياغته وتكييفه.

الثقافة ال تقت�صر على املكتوب بل ت�صمل كل جماالت  اإن  ثانيا: 
توجيهها  يف  مهم  دور  لالأديان  كان  وقد  لالإن�صانية،  الرمزي  االإنتاج 
و�صبط و�صائل تعبريها، بل االأديان هي االإنتاج االأكرث تعبريا عن البعد 
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اإال  القدمية  الثقافية  الظواهر  اأغلب  تفهم  االإن�صان. فال  الرمزي لدى 
اأديان  تعاقب  من  الرغم  على  الرمزية  الوظائف  ا�صتمرارية  اإطار  يف 
ودول ومذاهب خمتلفة. ولي�س املكتوب اإال جزءا �صغريا من هذا االإنتاج 
منهما  كّل  وعالقة  الكتابة  اإلى  امل�صافهة  من  التحّول  اإّن  ثّم  الثقايف. 
باالآخر ميّثالن مدخال رئي�صا لفهم ظواهر كثرية ذات اأثر بالغ يف بنية 

االأفراد واملجتمعات.

واالجتماعية،  التاريخية  الفواعل  من  فاعل  الدين  اإّن  ثالثا: 
ونتيجة.  ودافع  وموؤثر  اأثر  هو  االأحداث.  به  ت�صنع  كما  ي�صنع احلدث 
ولئن كان من اخلطاأ اعتبار الدين عامال م�صتقال بنف�صه متعاليا على 
يعترب  اأن  خطاأ  يقّل  ال  فاإنه  التاريخية،  والتحوالت  االجتماعي  الواقع 
جمرد انعكا�س �صالب للعوامل املادية. فالدين جدير باأن يدر�س ب�صفته 
عن�صرا يف نظام كّلي متما�صك ومتطّور يف االآن نف�صه، الأنه ميّثل اأحد 
التعبريات املمكنة عن الوظيفة الرمزية وهي بعد اأ�صا�صي لدى االإن�صان، 

وهو لغة من اللغات التي تعرّب بها االإن�صانّية عن بنى خمتزلة وجمّردة.

االأحداث  من  جمموعة  اإلى  الدينية  الظاهرة  تفتيت  اإن  رابعا: 
التفريط يف  اإلى  يوؤدي  البع�س  والتجليات تدر�س منف�صلة عن بع�صها 
االأنظمة  تنتج  التي  املتعا�صدة  والوظائف  البنى  اأي  الق�صية،  جوهر 
الرمزية. توجد يف كل االأديان عقائد وميثات وحمّرمات و�صعائر ونحو 
ذلك، لكن ال يوجد دين ابتدع العقيدة اأو امليثا اأو املحرم اأو ال�صعرية، 
ب�صرف  الب�صرية  حولها  ت�صرتك  دينية  ظاهرة  توجد  اأنه  يعني  مما 
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النظر عن التنّوعات التاريخية التي ميكن متابعتها عند درا�صة ما�صي 
املجموعات الب�صرية وحا�صرها. هذه الظاهرة الدينية ال بد اأنها تخ�صع 
اإلى منطق داخلي واآليات ا�صتغال حمددة، وال يغني عر�س تنّوعاتها عن 
تقت�صر  ال  الدينية  الظاهرة  اأن  على  االآليات.  وتلك  املنطق  ذلك  فهم 
على تلك العنا�صر التي تعترب –تقليديا- مكوناتها االأ�صا�صية )العقائد، 
اأن  العنا�صر االأخرى ميكن  اإلخ(، فالعديد من  ال�صعائر، املحرمات... 
تلحق بهذا التحليل، مثل العنف اأو ال�صعور بالذنب اأو التعاي�س مع املوت 
املا�صي  االأثر يف  الظواهر ذات  ونحو ذلك من  تخّيل عوامل موازية  اأو 

واحلا�صر.

تعاقب  ملبداأ  ولي�س  التحّول  ملبداأ  تخ�صع  القدا�صة  اإن  خام�صا: 
االأدوار، فال يكون م�صتبعدا اأن العديد من جتليات احلياة احلديثة اإمنا 
متّثل اأ�صكاال جديدة لظواهر دينية موغلة يف القدم، ومن هذا املنطلق 
ميكن درا�صة العديد من املو�صوعات مثل االعتقاد يف االأبراج وعبادة 
يف  الريا�صة  ودور  املرئية  االإعالم  لو�صائل  العقول  وتكيف  الفن  جنوم 
امت�صا�س �صحنات العنف اأو تاأجيجها والتوجيه الرمزي للمواطنة عرب 
العمومية  الف�صاءات  وت�صخي�س  الر�صمية  واملنا�صبات  الوطنية  االأعياد 
جمّرد  لي�صت  االآنّية  احل�صارية  الق�صايا  من  العديد  اأن  كما  وغريها. 
لت�صّورات  عميقة  مراجعة  اإلى  اليوم  تدفع  لكّنها  اأخالقية  ق�صايا 
ر�صختها االأديان منذ القدم، ومن تلك الق�صايا االإخ�صاب ال�صناعي 

والتوالد من دون اأب وزواج املثليني وا�صتن�صاخ الب�صر... اإلخ.  
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فهم  يف  �صروري  بعد  لالأديان  املعقلنة  املقاربة  اإن  �صاد�صا: 
باعتبار هذه  اأديانها،  بتاريخ  تاريخها  امتزج  التي  الكربى  احل�صارات 
طويلة  لفرتات  العقليات  هيكلة  يف  اأ�صهمت  ح�صارية  وقائع  االأديان 
التفكري  واآليات  العامة  االجتماعية  احلياة  يف  �صاريا  اأثرها  ومازال 
العميقة. واملقاربة املعقلنة ال تتنافى ودرا�صة كل الظواهر ومنها ما ال 
اإلى معقولّية غري تلك التي تقوم  اأنه باالأحرى يخ�صع  اأو  يبدو معقوال، 
عليها املعرفة العلمية. واملجتمعات ال تقت�صر يف تاريخها وحا�صرها على 
فعل العقل املنطقي، بل العك�س هو الغالب. كما اأن العديد من الق�صايا 
الراهنة ال تفهم اإال من خالل امتداداتها البعيدة يف التاريخ، وعالقاتها 
بع�صور �صابقة كانت اللغة الدينية فيها لغة التعبري عن حاجات االإن�صان 
وتطلعاته، عميقة الغور يف كل ما ينتجه من معارف اأو يقدم عليه من 
ا�صطدمنا  اجلماعية  الذاكرة  اأعماق  �صرب  يف  ذهبنا  وحيثما  اأعمال. 

بالعامل الديني مكّونا تاريخيا من مكّوناتها.   

الروافد الثالثة

املجتمعات  يف  وتدري�صها  الدينّية  الظاهرة  درا�صة  م�صروع  اإّن 
الذي قّدمنا، لن يكون منطلقا من  واملقارن  باملعنى احلديث  العربّية، 
الق�صايا  ومقاربات  القدمي،  الرتاث  هي:  روافد  ثالثة  توجد  فراغ. 
بالظاهرة  خا�س  علم  اإقامة  وحماولة  االجتماعية،  العلوم  يف  الدينية 

الدينية منذ اأكرث من قرن. 

لقد اأ�صرنا اإلى ال�صبق العربي يف �صياغة تاريخ امللل والنحل. كان 
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واملذاهب  العقائد  اأ�صحاب  مقوالت  عر�س  االأدبيات  هذه  اإلى  الدافع 
لكّنها  عليها.  للرّد  مقّدمة  الغالب  يف  االأدبّيات  هذه  وكانت  واالأديان 
العقائد  ملعرفة  حقيقيا  جهدا  مّثلت  بل  مذهبي،  جدل  جمرد  تكن  مل 
من مظانها، مع ما يقت�صيه ذلك من تعّرف على اللغات واحل�صارات 
املختلفة. فاالأ�صعري يف »مقاالت االإ�صالميني« وابن حزم يف »الف�صل يف 
امللل والنحل« وال�صهر�صتاين يف »امللل والنحل« قد بلغوا م�صتوى ملحوظا 
من املو�صوعية يف العر�س باملقارنة بال�صائد يف ذلك الع�صر، ب�صرف 
النظر عن الروؤية الذاتّية التي كانوا يحملون -للحقيقة. ولي�س املق�صود 
طبعا اأن نعود اإلى منهجياتهم التي جتاوزها ع�صرنا احلا�صر، بل اأن 

ن�صتلهم منهم اجلراأة على االإقرار بالتعددية وحتّمل الراأي املخالف. 

كما بلغ التعّمق املنهجي اأق�صاه مع البريوين الذي قّدم حماولة 
متكاملة لفهم بنيوي حل�صارة معينة انطالقا من �صلوكها الديني، مع 
معتمدا  م�صدرا  مقولة«  من  للهند  ما  »حتقيق  جعلت  العر�س  يف  دّقة 
اإلى اليوم يف جمال درا�صة الديانات الهندية. ي�صاف اإلى هذا ما تركه 
بت�صريح  اهتموا  الذين  ر�صد  وابن  �صينا  وابن  الفارابي  مثل  الفال�صفة 
بالفل�صفة.  الدين ووظائفه من خالل معاجلتهم ق�صية عالقته  طبيعة 
ون�صري اأخريا اإلى اأّن »املقدمة« البن خلدون قد ت�صّمنت نظرية متميزة 
حول االأدوار والتحوالت التي ي�صهدها الدين يف �صلب العمران الب�صري. 
ونحن يف حاجة اإلى اأن نتذّكر ما كان كتبه ابن ر�صد يف القرن ال�صاد�س 
الهجري، الثاين ع�صر امليالدي، حول املوقف الواجب اتخاذه من العلوم 
الكونّية اإذ قال: »اإن كان مل يتقّدم اأحد مّمن قبلنا بفح�س عن القيا�س 
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العقلي واأنواعه يجب علينا اأن نبتدئ بالفح�س عنه واأن ي�صتعني يف ذلك 
اأن  اأو غري ممكن  املتاأّخر باملتقّدم حّتى تكتمل املعرفة به، فاإّنه ع�صري 
يقف واحد من النا�س من تلقائه وابتداء على جميع ما يحتاج اإليه من 
ذلك )...( واإن كان غرينا قد فح�س عن ذلك فتبنّي اأّنه يجب علينا اأن 
ن�صتعني على ما نحن ب�صبيله مبا قاله من تقّدمنا يف ذلك، و�صواء كان 

ذلك الغري م�صاركا لنا اأو غري م�صارك يف املّلة« )1(. 

من  نف�صها  بالدرجة  حماوالت  امل�صيحّية  اأوروبا  تعرف  ومل 
املو�صوعية اإال مع بداية ع�صر نه�صتها، اإال اأّن حماوالتها اأ�صفرت عن 
لن�صاأة  كان  ثم  الفيلولوجيا.  االأولى  اأداتها  كانت  عميقة  منهجية  نقلة 
الفل�صفة احلديثة وتفّرع العلوم االإن�صانية عنها، ف�صال عن االكت�صافات 
العيانّية الأديان الب�صرية، الدور االأهم يف تثوير الروؤية للظاهرة الدينية، 
حتى حتّول لفظ دين من املعنى القدمي، اأي معتقدات جمموعة ب�صرية 
معينة، اإلى معنى الظاهرة امل�صرتكة بني جمموع الب�صرية. واأ�صفر التقاء 
الفيلولوجيا بق�صايا الفل�صفة الدينية احلديثة عن طموح تاأ�صي�س علم 
اتخذ  وقد  االجتماع.  علم  اأو  النف�س  علم  تاأ�ّص�س  كما  باالأديان،  خا�س 
االأديان  االأديان،  تاريخ  االأديان،  )علم  خمتلفة  م�صّميات  العلم  هذا 
املقارنة، التاريخ املقارن لالأديان، فينومينولوجيا الدين... اإلخ( وحاول 
امل�صتقل.  العلم  ب�صفة  ليكون جديرا  ذاته  ويف  لذاته  الدين  يدر�س  اأن 
بلغته  ما  ت�صاوي  امل�صروعية  بلوغ درجة من  بالتاأكيد يف  ينجح  لكّنه مل 

العلوم االإن�صانية االأخرى.

)1( يراجع كتابه “ف�صل املقال وتقرير ما بني ال�صريعة واحلكمة من االت�صال«.
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املقاربات  الدينية  الظاهرة  درا�صة  جمال  يف  االأهّم  فالرافد 
والنتائج التي متخ�صت عنها خمتلف العلوم االإن�صانية، فقد اهتمت كّلها 
بهذه الظاهرة واأحدثت يف �صلبها فروعا خمت�صة بها )علم االجتماع 
الديني، علم النف�س الديني، التاريخ الديني، االأنرثوبولوجيا الدينية... 
للظاهرة  نظره  لزاوية  االأولوية  منح  قد  اخت�صا�س  كل  اأن  على  اإلخ(. 
ميدانها  تو�صيع  اإلى  ا�صطرت  جميعا  اأنها  من  الرغم  على  الدينية، 

االأ�صلي لتتابع هذه الظاهرة باأكرث �صمولية.          

فاإّن  بالدين،  خا�س  لعلم  النهائّية  املعامل  بعد  تت�صح  مل  فلئن 
يف  لالأديان  املقارنة  والدرا�صات  تطّورت،  قد  الدينّية  للظاهرة  الروؤية 
اأ�صبحت  واملجتمع  االإن�صان  علوم  غّذتها  التي  والرثّية  املتنّوعة  ال�صور 
اأكرث  تبدو  التي  واملهّمة  املعرفّية.  احلداثة  مكت�صبات  من  جزءا 
 connexion( الخت�شا�شات  بني  ارتباط  اإقامة  هي  اليوم  فائدة 
مقاربة  الدينّية  الظاهرة  مقاربة  من  ميّكن   )interdisciplinaire

منهجّية ومو�صوعّية وعلمّية يف ف�صاءات التدري�س والبحث)1(. 

فاملطلوب هو امتداد املعرفة العلمية لت�صمل كل االأبعاد االإن�صانية 
وكل الظواهر التاريخية واالجتماعية. ولي�س املق�صود اإ�صافة اخت�صا�س 
جديد الخت�صا�صات �صابقة، بل اإقامة توا�صل بني اخت�صا�صات خمتلفة 
تتقاطع حول درا�صة ظاهرة معينة. ولي�س املطلوب اخلو�س يف االإميانيات 
والغيبيات وو�صائل االجتهاد، واإمّنا عر�س ما هو مو�صوعي م�صرتك بني 

)1( يراجع كتابنا: ديانة ال�صمري الفردي، دار املدار، بريوت، 2006.
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جمموعات ب�صرّية خمتلفة. اإّن احلرية االأكادميية والتفتح على املعرفة 
للنجاح  ال�شرورّية  ال�شروط  هي  ال�شبابّية  بالطاقات  والإميان  الكونّية 
الدرا�صات  ماج�صتري  برنامج  اأّن  اإلى  باالإ�صارة  واأختم  امل�صار.  هذا  يف 
املقارنة الذي اأ�ّص�صناه �صنة 2004 كان قد قام على مبادئ ثالثة اعترب 
اأّنها كافية اليوم لتكون منطلقا لهذا النوع من الدرا�صات يف اجلامعات 

العربّية وهي التالية: 

م�صتمّرة  اجتماعية  اإن�صانية  ظاهرة  الدينية  الظاهرة  اعتبار   -
منهجي  بحث  مو�صوع  تكون  اأن  وقابلة  االإن�صاين،  الوجود  ا�صتمرار 

معقلن.

- ق�صر االهتمام على البحث العلمي دون غريه من االهتمامات 
ذات الطابع ال�صيا�صي اأو االإمياين اأو االجتهادي.

واالجتماعية  االإن�صانية  العلوم  مكت�صبات  على  االعتماد   -
االعتماد  هذا  يكون  اأن  على  الدينية،  للظاهرات  املتعددة  ومقارباتها 

نقديا اختباريا ال تلقينيا اإ�صقاطيا.

تعميم  يف  التفكري  اإلى  مدعّوة  العربّية  التعليمّية  فالربامج 
الدرا�صات الدينّية املقارنة يف كّل م�صتويات التعليم، على الرغم من كّل 

امل�صكالت وامل�صاعب النظرّية والعملّية التي اأ�صرنا اإليها.



49المسبار

تجــــــارب كونيـــــــــة في تدريس األديان

املقارنة  الدرا�سات  ماج�ستري  على  ي�سرف  احل��ّداد  حممد  الأ�ستاذ 
اليون�سكو  كر�سي  وعلى  التون�سية  باجلامعة  واحل�سارات  للأديان 

للدرا�سات املقارنة للأديان.
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