درا�سة من كتاب

في ضرورة الدراسة المقارنة لألديان

احلداد
الأ�ستاذ حممد ّ

«ما وجدت من �أ�صحاب كتب املقاالت �أحدا ق�صد احلكاية
املجردة من غري ميل وال مداهنة �سوى �أبي العبا�س الإيران�شهري� ،إذ مل
يكن من جميع الأديان يف �شيء( »...البريوين).
«�إنّ الذي ال يعرف من الأديان غري دينه ال يعرف من �أمور الدين
�شيئا» (�أدولف هارناك).
اخرتنا �أن ن�ص ّدر مقالنا ب�شاهدين ،الأول لأبي الريحان حممد
بن �أحمد البريوين املتوفى بعد 440هـ1050 /م� ،صاحب الكتاب الفريد
من نوعه «حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل �أو مرذولة»،
والثاين لأدولف هارناك ( )1930 -1851الذي يعترب من الآباء
امل�ؤ�س�سني لعلم تاريخ الأديان.
�إنّ القرون الطويلة التي ف�صلت بني الرجلني وامل�ساحة ال�شا�سعة
بني ال�شرق والغرب التي باعدت بينهما مل حتل دون اال�شرتاك
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يف هذه الرغبة التي عبرّ عنها كل منهما بعبارته ،وهي املعرفة
املو�ضوعية بالأديان الأخرى .ولقد جمع البريوين بني الريا�ضيات
والفلك والتاريخ ،وارحتل يف الأقطار والبلدان ،فكان ال�شاهد على �أن
احل�ضارة العربية الإ�سالمية قد عرفت يف فرتات ازدهارها حماولة
حقيقية لإر�ساء معرفة مو�ضوعية بالأديان املختلفة .فالإمرباطوريات
الإ�سالمية قد متيزت بالتعددية الدينية ،وكان الإ�سالم �أحيانا دين
الدولة ودين الأقلية �أي�ضا ،كذا كان �ش�أنه يف الهند –مثال -التي �أقام
بها البريوين ليدر�س ح�ضارتها ودياناتها وعلومها� .إنّ و�ضع التعددية
هو الذي يدفع �إلى البحث والت�أمل واملقارنة وهو الذي مي ّهد الطريق
للمو�ضوعية والت�سامح .وقد �شهدت احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف
�أو�ضاع التعددية ع ّدة حماوالت لت�أ�سي�س مبحث خا�ص بدرا�سة الأديان
والفرق وو�ضع مناهج مالئمة لذلك .لكن تلك املحاوالت مل تنجح
يف اال�ستمرار ،بل اختفت ك ّلما �سيطرت الديانة الواحدة واملذهب
الواحد وغلبت التق�سيمات الطائفية .وكانت تلك املحاوالت قد �شهدت
منوذجها الأرقى مع ت�أ�سي�س اخلليفة العبا�سي امل�أمون (/218-198
« )833-813بيت احلكمة» ببغداد ،فلم ت�ضطلع هذه امل�ؤ�س�سة برتجمة
الفل�سفة الإغريقية فح�سب ،بل ترجمت �آثارا عديدة منها كتب دينية يف
غري الإ�سالم ،و�أحدث حرك ّية هائلة يف البحث وجمع امل�صادر وتهذيب
�سجله حممد بن �إ�سحاق املعروف بابن
الأفكار ،وال�شاهد على ذلك ما ّ
الندمي (ت )1047-438يف «الفهر�ست» امل�ص ّنف بعد حوايل قرنني من
ت�أ�سي�س «بيت احلكمة» ،فقد جمع ك ّما من املعلومات والإر�شادات حول
الأديان وجملة من العناوين املثرية كانت متداولة يف مكتبات بغداد
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�إلى عهده ،لكنها �ضاعت و�أتلفت ومل ي�صلنا منها �شيء .وقد �ص ّنف
معا�صره البريوين الكتاب الأكرث مو�ضوعية وعلمية يف ميدان الأديان
واحل�ضارات املقارنة فكاد م�ص ّنفه يلحق بقائمة الكتب ال�ضائعة،
ويرجع الف�ضل حديثا �إلى امل�ست�شرق الأملاين �إدوارد �سخاو (Edward
 )Sachauيف �إبراز قيمة البريوين� ،إذ �إنه �سخر حياته للتعريف به
وترجمة بع�ض �آثاره �إلى اللغتني الإجنليزية والأملانية و�إخراج �أول طبعة
من كتاب «حتقيق ما للهند� »...سنة .1887
لقد �ضاع قبل ذلك �أو �أتلف العديد من العناوين املهمة ،ومنها
امل�صادر التي ذكرها البريوين ،مثل كتاب �أبي العبا�س الإيران�شهري
الذي �أ�شاد به وامتدحه ،لكننا ال نعلم �شيئا عن الكتاب ،وال نعلم الكثري
عن �صاحبه �سوى �أنه كان �أحد �أ�ساتذة الفيل�سوف والطبيب �أبي زكريا
الرازي .وال ب ّد �أن ن�شري �إلى �أنّ اهتمام الغربيني حديثا ب�أديان العامل هو
الذي �أعاد �إلينا البريوين وابن الندمي وغريهما ،لكن ما �أتلف هو �أكرث
بكثري مما �أمكن ا�سرتجاعه(.)1
ولئن حظي كتاب «امللل والنحل» لأبي الفتح حممد بن عبدالكرمي
ال�شهر�ستاين (ت 548هـ1153 /م) ب�شهرة فائقة ،ف�إنه لي�س �أف�ضل ما
�أنتجته احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،على الرغم من خ�صاله العديدة.
فال�شهر�ستاين الذي عا�ش بعد البريوين يتحدث عن الهند مثال من
((( ترجم �سخاو للبريوين «الآثار الباقية» �سنة  1879و«تاريخ الهند�سة» �سنة  1888ون�شر «حتقيق ما للهند من
مقولة» �سنة  .1887ون�شر غو�ستاف فلوجل كتاب «الفهر�ست» البن الندمي �سنتي  1872-1871ونقله �إلى الإجنليزية
بايار دودج �سنة .1970
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دون اال�ستفادة من «حتقيق ما للهند» ،فيعيد الأخطاء نف�سها وامل�سلمات
التي كان البريوين ي�سعى �إلى مراجعتها وت�صحيحها.
من العلوم الدينية إلى علم األديان

لقد فقدت احل�ضارة العربية الإ�سالمية على م ّر القرون
عالقتها بتلك املحاوالت الرائدة ،و�ساد ال�صنف املعروف بعلم البدع
( ،)hérésiographieوهو القائم على تقدمي املذاهب املخالفة
لإدانتها والت�شنيع بها ،ولي�س للفهم واملعرفة .وكان لتقل�ص ن�شاط
املناظرة بعد القرن اخلام�س الهجري �أثر �سلبي� ،إذ مل يعد امل�صنفون
يهتمون بتدقيق معلوماتهم وحتيينها لأنهم ال يواجهون �أتباع الأديان
والفرق التي يتحدثون عنها ،وظ ّل امل�سلمون قرونا مكتفني بالكتب
القدمية ،مثل «كتاب امللل والنحل» ،وك�أن املذاهب والأديان قد تو ّقفت
عند هذا احل ّد والعلم بها مل يعد قادرا على جتاوز ما ق ّرره الأقدمون.
وعندما ت�أ�س�ست اجلامعات احلديثة يف العامل العربي مل يحظ تاريخ
الأديان باملعنى احلديث والدرا�سات املقارنة للأديان باهتمام كبري،
خ�ص�ص لها درو�س �أو كرا�س تعليمية �أو �أق�سام بحث ،ورمبا د ّر�ست
فلم ُت ّ
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية الدينية على الطريقة القدمية ،كما نرى
متت
من مراجع كثرية �سائدة ،مثل م�ؤلفات الدكتور �أحمد �شلبي التي ال ّ
ب�صلة �إلى الدرا�سات احلديثة للأديان.
وال�س�ؤال املطروح اليوم هو التايل :هل من حاجة �إلى ت�أ�سي�س
ويتو�سل املناهج
ف�ضاء بحث علمي يتخذ مو�ضوعا له الظاهرة الدينية ّ
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املقارنة يف هذا للبحث؟ هذا �س�ؤال قد يلقى جوابا بالنفي من وجهات
نظر ثالث:
 وجهة النظر الإميانية التي تخلط بني الدين معتقدا �شخ�صياوالدين ظاهرة تاريخية اجتماعية ذات جتليات ونتائج ميكن متابعتها
من خالل �آثارها احل�سية ،الن�صية وغري الن�صية .فالدين من جهة
يهم �إال �أتباعه� ،أما الظاهرة
كونه �إميانا �شخ�صيا واختيارا ذات ّيا ال ّ
الدينية التي ترتبط ب�آثار اجتماعية فهي قابلة لأن تكون جمال بحث
مثل كل الظواهر الأخرى.
 وجهة النظر الو�ضعانية التي تق�صر جمال اهتمامها على ماح�سي ،مع �أنّ الظاهرة الدينية �إذا در�ست من خالل �آثارها فهي ال
هو ّ
تق ّل مو�ضوعية عن الظواهر الأخرى .ثم �إنّ الو�ضعانية التي �صاحبت
تك ّون كال�سيكيات العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف القرن التا�سع ع�شر
ا�ستبطنت نظرية املراحل الثالث لتط ّور الإن�سانية وظنت �أن الدين
مرحلة يف طور االندثار� ،أو �أ ّنها ا�ستبطنت نظر ّية االنعكا�س الآيل للبنية
التحتية على البنية الفوقية وظ ّنت �أن وظيفة الدين وظيفة �سالبة يف كل
احلاالت.
 وجهة النظر النفعية التي ت�ش ّكك يف الأهمية العملية لدرا�سةالظاهرة الدينية ،باعتبارها درا�سة ال نفع لها يف �سوق الت�شغيل ويف
جمال اهتمامات الإن�سان احلديث ،ف�ضال عن �أنها درا�سة تظ ّل حم ّل
ّ
�شك يف قيمتها العلمية ب�سبب تع ّقد الظاهرة الدينية وع�سر االنف�صال
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عند درا�ستها عن املواقف الذاتية للدار�س ،فهي تفتح باب اجلدل وال
تقدم �إجابات متفق حولها .على �أن البحث العلمي ال يحا�سب بالنتائج
املبا�شرة التي يق ّدمها� ،إذ يربز نفعه يف تطوير وعي الإن�سان مبا يحيط
به من ظواهر ،ولي�ست الظاهرة الدينية ببعيدة عن معي�ش الإن�سان
احلديث ،يف كل املجتمعات على حد �سواء ،ومنها املجتمعات الغربية
التي مل يغب فيها �أبدا التفكري يف هذه الق�ضية ،بل عاد بقوة يف ال�سنوات
الأخرية� .أما املجتمعات العربية فهي الأكرث جدارة ب�أن تفتح ف�ضاء بحث
علمي حول ظاهرة قو ّية احل�ضور وتخ�ضع لتجاذب �أيديولوجي خطري.
تبدو هذه الإجابات الثالث غري م�ستندة �إلى حجج قوية� ،إال �أن
الق�ضية لي�ست ي�سرية امل�أخذ ،وامل�صاعب حولها حقيق ّية ب�صرف النظر
ّ
فال�شك قائم حول �إمكانية حتديد
عن تلك الإجابات واالعرتا�ضات.
الظاهرة الدينية حتديدا وا�ضحا يف�صلها عن الظواهر الأخرى ،ومل
املتخ�ص�صني منذ �أكرث من قرن على تعريف �أو جمموعة
يتفق نظر
ّ
حمدودة من التعريفات لتعيني كلمة «دين» .وما قد يدرج يف حقبة معينة
�أو يف نظر جمموعة ب�شرية حتت هذه الت�سمية يخرج عنها �إذا اعتربنا
حقبات �أو جمموعات �أخرى .وميكن متابعة الظاهرة الدينية عرب �أربع
زوايا :التك ّون ،ال�شكل ،امل�صري ،واملعاجلة الكمية ،لك ّننا ننازع يف كل
حالة اخت�صا�صا من االخت�صا�صات املعرتف بها يف العلوم الإن�سانية.
و�إذا نظرنا �إلى الظاهرة الدينية من حيث هي تاريخ فقد ال تت�ضح
الفائدة من انتزاعها من املمار�سة العامة لهذا العلم (م�شكلة تاريخ
الأديان) ،و�إذا اعتربنا �أنها ت�ؤدي �إلى ا�ستك�شاف ماهية عامة متثل
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الأديان التاريخية جتلياتها ،ف�إنّ هذه املاهية قد ت�صبح جتريدا فل�سفيا
�أو متجيدا متخفيا لديانة معينة (م�شكلة فينومينولوجيا الأديان).
خمت�صة به
الواقع �أن امل�صاعب التي حتيط بهذا املو�ضوع لي�ست
ّ
وهي قائمة �أي�ضا ،و�إن بدرجات �أقل ،مع ع ّدة مو�ضوعات �أخرى .لكنّ
ال�صعوبة الأكرب تتم ّثل يف الإرث التاريخي الذي يثقل عملية التفكري
ويحول دون االقت�صار يف هذه امل�صاعب على جانبها املعريف البحت.
�إنّ �صراعات املا�ضي تظ ّل العائق الأكرث قوة الذي يحول دون تق ّبل فكرة
�إخ�ضاع الظاهرة الدينية �إلى التحليل العلمي وتطبيق مناهج البحث
على امليدان الديني بدل �إخراجه من دائرة اهتمامات هذا البحث �أو
تهمي�شه.
فالف�ضاء املتو�سطي كان �شهد يف الع�صر الو�سيط قيام م�ؤ�س�سات
تعليمية ح ّولت الدين من �شعور وطقو�س �إلى معرفة مرتبة ومب ّوبة
وممنهجة ،ثم ت�ضخمت هذه املعرفة �إلى �أن �أق�صت �أنواع املعارف
الأخرى ،ثم قامت م�ؤ�س�سات املعرفة احلديثة يف خ�ضم ال�صراع بني
العلم الديني والعلم الكوين .ال عجب حينئذ �أن درا�سة الظاهرة الدينية
ظلت تختلط يف الأذهان بالدرا�سات الدينية وت�ؤ ّدي �إلى التقاء طرفني
متناق�ضني حول موقف الرف�ض� ،أ�صحاب العلم الديني و�أ�صحاب العلم
الكوين.
لقد �أحدث االنتقال �إلى الع�صر احلديث ثورة معرفية �أ�سهمت
فيها اجلامعة وت�أثرت بها يف �آن واحد .كانت اجلامعات يف الف�ضاء
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املتو�سطي مقامة على �أ�س�س مت�شابهة .فاجلامعات العربية والإ�سالمية
ق�سمت املعرفة ق�سمني :علوم املقا�صد ،وهي العلوم الدينية ،وعلوم
ّ
الو�سائل مثل الأدب واللغة واحل�ساب والتاريخ وغري ذلك .واجلامعات
ق�سمت بدورها املعرفة �إلى الهوت وفنون .وتتم ّثل �إحدى
الأوروبية ّ
النقالت النوعية للثقافة احلديثة يف تخلي�ص العلوم الكونية من الرقابة
وحت ّولها �إلى معارف قائمة بذاتها بعد �أن كانت خادمة لغريها ،ذلك
كان م�شروع ع�صر النه�ضة يف �أوروبا وقد م ّهد لأن تقوم يف القرن التا�سع
ع�شر اخت�صا�صات متميزة مبناهجها وم�صادرها ون�صو�صها امل�ؤ�س�سة،
�أ�صبحت حتظى وحدها ب�صفة العلمية وغدت متثل تراثا م�شرتكا
للإن�سانية تتح ّدد على �أ�سا�سه درجة احلداثة املعرف ّية يف املجتمع.
ولئن مل يواكب تاريخ املعرفة يف املجتمعات العربية والإ�سالمية
هذا التط ّور �إال مت�أخرا ف�إن اجلامعات احلديثة يف هذه املجتمعات
ن�ش�أت على �أ�سا�س هذا التوجه اجلديد( .)1ولنتذ ّكر على �سبيل املثال ال
احل�صر املعركة التي تلت �صدور كتاب «يف ال�شعر اجلاهلي» لطه ح�سني
( ،)1924فقد م ّثلت حلظة تخ ّل�ص الأدب والنقد الأدبي من و�ضع ّية
العلم الو�سيلة وحت ّوله �إلى اخت�صا�ص قائم بذاته منفتح على الروافد
العاملية ،حدث ذلك يف الظرف ذاته الذي كانت تن�ش�أ فيه جامعة
ع�صر ّية �إلى جانب التعليم الديني التقليدي� .إن فتح ف�ضاء معريف
((( نذكر على �سبيل الإ�شارة تواريخ ن�ش�أة هذه اجلامعات :جامعة القدي�س يو�سف بلبنان ،1875 :املدر�سة
ال�صادقية بتون�س ،1880 :جامعة اجلزائر العا�صمة ،1908 :جامعة القاهرة ،1925 :جامعة الإ�سكندرية:
 ،1950جامعة بغداد ،1956 :جامعة حلب ،1957 :جامعة دم�شق ،1958 :اجلامعة التون�سية� ...1960 :إلخ.
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لدرا�سة الظاهرة الدينية هو دعم لهذا االجتاه ولي�س تراجعا عنه .بيد
�أنّ اجلامعات العربية احلديثة التي ن�ش�أت مت�أثرة بالنظم اجلامعية
الغرب ّية مل تتقل�ص فيها درا�سة الظاهرة الدينية ب�سبب انت�شار الفكر
احلديث ،بل ال�سبب يف الغالب تر ّدد هذه اجلامعات يف التك ّفل بق�ضايا
املجتمع ،بذلك ظلت الدرا�سات احلديثة للظاهرة الدينية ،وظواهر
�أخرى من احل�سا�س ّية نف�سها ،مه ّم�شة بني اخت�صا�صات منعزلة ال
تخرتق نتائجها يف الغالب �أ�سوار اجلامعة.
ثم �إنّ العلوم احلديثة مل ي�شت ّد عودها يف الغرب �إ ّال بعد �سل�سلة
طويلة من املواجهات الفكر ّية انتهت �إلى حت ّول اجلامعات الدينية
العريقة ،مثل «بولونيا» و«ال�سوربون» و«�أك�سفورد» و«ليدن»� ،إلى منارات
للمعرفة احلديثة .وقد ترتّب على هذه املواجهات اختالل يف حتديد
الظاهرة الدينية والتعامل معها .كان التعاي�ش ع�سريا يف املجتمعات
الكاثوليكية ،بل ظ ّل ال�صراع �شديدا �إلى بداية القرن الع�شرين ،وم ّثلت
فرن�سا التجربة الأكرث ح ّدة يف هذا ال�سياق( .)1لكنّ التعاي�ش كان �أق ّل
ع�سرا يف املجتمعات الربوت�ستانتية �أو تلك التي يتعاي�ش فيها املذهبان
الكاثوليكي والربوت�ستانتي ،حيث ع ّد الالهوت ما ّدة من املواد التي
تد ّر�س مع الفل�سفة والأخالق ،وات�سعت �أق�سام الأدب (الإن�سانيات) �إلى
درا�سة الن�صو�ص الدينية درا�سة فيلولوجية و�أدبية ،خا�صة ن�صو�ص
«العهد القدمي» .لكنّ بع�ض التيارات الربوت�ستانت ّية لعبت دورا معيقا يف
((( يراجع حول احلالة الفرن�سية الدرا�سة التالية:

Rémond (René), L’anticléricalisme en France. Fayard, 1976.
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حاالت �أخرى ،فبع�ض اجلامعات الأمريكية منع درا�سة نظريات داروين
�إلى ح ّد الثالثين ّيات من القرن الع�شرين وقد عاد اجلدل حول هذا
التوجه املحافظ.
املو�ضوع بق ّوة يف عهد �إدارة جورج بو�ش االبن ذات ّ
وت�شهد اجلامعات الأوروب ّية اليوم نقا�شا خ�صبا يف �سبيل تعديل
التوازنات التي ا�ستق ّرت عليها الأو�ضاع منذ القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين� ،أي فرتة ت� ّأ�س�س العلوم الإن�سانية واالجتماعية .ونذكر
على �سبيل املثال �أنّ امل�شروع الأوروبي لتوحيد برامج التعليم قد فر�ض
العديد من املراجعات ب�سبب اختالف طرق التعامل مع الظاهرة
الدينية بني اجلامعات الأوروب ّية املختلفة .ويف فرن�سا التي يتم ّيز فيها
هذا املو�ضوع بح�سا�س ّية �شديدة لأ�سباب تاريخ ّية معروفة ك ّلفت وزارة
الرتبية �سنة  2002الفيل�سوف ريجي�س دوبريه ب�إعداد تقرير حول
«تدري�س ال�ش�أن الديني يف املدر�سة ال ّالئيك ّية» وبد�أت مبادرات عديدة
لتنفيذ ما احتواه التقرير من تو�صيات(.)1
�أ ّما اجلامعات العرب ّية ف�إنّ القليل منها مه ّي�أ ن�سب ّيا �إلى متابعة
هذا التط ّور .ن�شري مثال �إلى �أنّ اجلامعة التون�س ّية قد انفتحت منذ
ت�أ�سي�سها يف ال�ستين ّيات على هذه املباحث وبرز ع ّدة باحثني يف جمال
الدرا�سات الدينية التاريخية �أو االجتماعية �أو احل�ضارية .وقد �أن�ش�أنا
يف كل ّية الآداب بجامعة منوبة (تون�س) �سنة � 2004أ ّول برنامج ماج�ستري
علمي يف الدرا�سات الدين ّية املقارنة يقام يف جامعة عرب ّية غري دين ّية.
((( ن�شرنا هذا التقرير مع ّربا يف هذا املجلد.
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لكنّ جتارب من هذا القبيل تظ ّل نادرة ّ
وه�شة يف العامل العربي.
الديني والكوني

�إنّ فرتات ال�صراع ال�سابقة قد حجبت حقائق جديرة ب�أن تراجع
بعمق يف ظ ّل التط ّورات احلال ّية و�أن ي�سهم يف ذلك ك ّل �أ�صناف الباحثني
واملد ّر�سني.
�أ ّوال� :إن حت ّول الدين من �شعور �إلى معرفة مل يح�صل �إال باقتبا�س
املعارف الكونية التي كانت متاحة يف حدود الع�صر الو�سيط ،ومنها
الفل�سفة القدمية بنظرياتها امليتافيزيقية والفيزيائية واملنطقية
واللغوية والنف�سية ،ومل تتوقف هذه املعارف عن التطور لكنها �أ�صبحت
ت�شتغل بدورها يف لغة دين ّية .فك ّل تراث الع�صر الو�سيط ال ميكن �إدراكه
�إال عرب عميلة تفكيك لهذه العالقة املعقدة بني الرافدين الفكريني.
هذه املعرفة معطى مو�ضوعي للدرا�سة ،وهي متثل اجلانب الأكرب مما
يدعى بالرتاث .وهي حا�ضرة يف كل قطاعات هذا الرتاث حتى الأدب
والعلوم .كما �أنها لي�ست �إنتاجا عربيا م�ستقال بنف�سه لك ّنها تفاعل
خ�صب مع جمموع املخزون املعريف للعامل القدمي ،وقد �أ�سهمت �أديان
عديدة يف �صياغته وتكييفه.
ثانيا� :إن الثقافة ال تقت�صر على املكتوب بل ت�شمل كل جماالت
الإنتاج الرمزي للإن�سانية ،وقد كان للأديان دور مهم يف توجيهها
و�ضبط و�سائل تعبريها ،بل الأديان هي الإنتاج الأكرث تعبريا عن البعد
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الرمزي لدى الإن�سان .فال تفهم �أغلب الظواهر الثقافية القدمية �إال
يف �إطار ا�ستمرارية الوظائف الرمزية على الرغم من تعاقب �أديان
ودول ومذاهب خمتلفة .ولي�س املكتوب �إال جزءا �صغريا من هذا الإنتاج
الثقايفّ .ثم �إنّ التح ّول من امل�شافهة �إلى الكتابة وعالقة ك ّل منهما
بالآخر مي ّثالن مدخال رئي�سا لفهم ظواهر كثرية ذات �أثر بالغ يف بنية
الأفراد واملجتمعات.
ثالثا� :إنّ الدين فاعل من الفواعل التاريخية واالجتماعية،
ي�صنع احلدث كما ت�صنع به الأحداث .هو �أثر وم�ؤثر ودافع ونتيجة.
ولئن كان من اخلط�أ اعتبار الدين عامال م�ستقال بنف�سه متعاليا على
الواقع االجتماعي والتحوالت التاريخية ،ف�إنه ال يق ّل خط�أ �أن يعترب
جمرد انعكا�س �سالب للعوامل املادية .فالدين جدير ب�أن يدر�س ب�صفته
عن�صرا يف نظام ك ّلي متما�سك ومتط ّور يف الآن نف�سه ،لأنه مي ّثل �أحد
التعبريات املمكنة عن الوظيفة الرمزية وهي بعد �أ�سا�سي لدى الإن�سان،
وهو لغة من اللغات التي تعبرّ بها الإن�سان ّية عن بنى خمتزلة وجم ّردة.
رابعا� :إن تفتيت الظاهرة الدينية �إلى جمموعة من الأحداث
والتجليات تدر�س منف�صلة عن بع�ضها البع�ض ي�ؤدي �إلى التفريط يف
جوهر الق�ضية� ،أي البنى والوظائف املتعا�ضدة التي تنتج الأنظمة
الرمزية .توجد يف كل الأديان عقائد وميثات وحم ّرمات و�شعائر ونحو
ذلك ،لكن ال يوجد دين ابتدع العقيدة �أو امليثا �أو املحرم �أو ال�شعرية،
مما يعني �أنه توجد ظاهرة دينية ت�شرتك حولها الب�شرية ب�صرف
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النظر عن التن ّوعات التاريخية التي ميكن متابعتها عند درا�سة ما�ضي
املجموعات الب�شرية وحا�ضرها .هذه الظاهرة الدينية ال بد �أنها تخ�ضع
�إلى منطق داخلي و�آليات ا�شتغال حمددة ،وال يغني عر�ض تن ّوعاتها عن
فهم ذلك املنطق وتلك الآليات .على �أن الظاهرة الدينية ال تقت�صر
على تلك العنا�صر التي تعترب –تقليديا -مكوناتها الأ�سا�سية (العقائد،
ال�شعائر ،املحرمات� ...إلخ) ،فالعديد من العنا�صر الأخرى ميكن �أن
تلحق بهذا التحليل ،مثل العنف �أو ال�شعور بالذنب �أو التعاي�ش مع املوت
�أو تخ ّيل عوامل موازية ونحو ذلك من الظواهر ذات الأثر يف املا�ضي
واحلا�ضر.
خام�سا� :إن القدا�سة تخ�ضع ملبد�أ التح ّول ولي�س ملبد�أ تعاقب
الأدوار ،فال يكون م�ستبعدا �أن العديد من جتليات احلياة احلديثة �إمنا
مت ّثل �أ�شكاال جديدة لظواهر دينية موغلة يف القدم ،ومن هذا املنطلق
ميكن درا�سة العديد من املو�ضوعات مثل االعتقاد يف الأبراج وعبادة
جنوم الفن وتكيف العقول لو�سائل الإعالم املرئية ودور الريا�ضة يف
امت�صا�ص �شحنات العنف �أو ت�أجيجها والتوجيه الرمزي للمواطنة عرب
الأعياد الوطنية واملنا�سبات الر�سمية وت�شخي�ص الف�ضاءات العمومية
وغريها .كما �أن العديد من الق�ضايا احل�ضارية الآن ّية لي�ست جم ّرد
ق�ضايا �أخالقية لك ّنها تدفع اليوم �إلى مراجعة عميقة لت�ص ّورات
ر�سختها الأديان منذ القدم ،ومن تلك الق�ضايا الإخ�صاب ال�صناعي
والتوالد من دون �أب وزواج املثليني وا�ستن�ساخ الب�شر� ...إلخ.
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�ساد�سا� :إن املقاربة املعقلنة للأديان بعد �ضروري يف فهم
احل�ضارات الكربى التي امتزج تاريخها بتاريخ �أديانها ،باعتبار هذه
الأديان وقائع ح�ضارية �أ�سهمت يف هيكلة العقليات لفرتات طويلة
ومازال �أثرها �ساريا يف احلياة االجتماعية العامة و�آليات التفكري
العميقة .واملقاربة املعقلنة ال تتنافى ودرا�سة كل الظواهر ومنها ما ال
يبدو معقوال� ،أو �أنه بالأحرى يخ�ضع �إلى معقول ّية غري تلك التي تقوم
عليها املعرفة العلمية .واملجتمعات ال تقت�صر يف تاريخها وحا�ضرها على
فعل العقل املنطقي ،بل العك�س هو الغالب .كما �أن العديد من الق�ضايا
الراهنة ال تفهم �إال من خالل امتداداتها البعيدة يف التاريخ ،وعالقاتها
بع�صور �سابقة كانت اللغة الدينية فيها لغة التعبري عن حاجات الإن�سان
وتطلعاته ،عميقة الغور يف كل ما ينتجه من معارف �أو يقدم عليه من
�أعمال .وحيثما ذهبنا يف �سرب �أعماق الذاكرة اجلماعية ا�صطدمنا
بالعامل الديني مك ّونا تاريخيا من مك ّوناتها.
الروافد الثالثة

�إنّ م�شروع درا�سة الظاهرة الدين ّية وتدري�سها يف املجتمعات
العرب ّية ،باملعنى احلديث واملقارن الذي ق ّدمنا ،لن يكون منطلقا من
فراغ .توجد ثالثة روافد هي :الرتاث القدمي ،ومقاربات الق�ضايا
الدينية يف العلوم االجتماعية ،وحماولة �إقامة علم خا�ص بالظاهرة
الدينية منذ �أكرث من قرن.
لقد �أ�شرنا �إلى ال�سبق العربي يف �صياغة تاريخ امللل والنحل .كان
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الدافع �إلى هذه الأدبيات عر�ض مقوالت �أ�صحاب العقائد واملذاهب
والأديان وكانت هذه الأدب ّيات يف الغالب مق ّدمة للر ّد عليها .لك ّنها
مل تكن جمرد جدل مذهبي ،بل م ّثلت جهدا حقيقيا ملعرفة العقائد
من مظانها ،مع ما يقت�ضيه ذلك من تع ّرف على اللغات واحل�ضارات
املختلفة .فالأ�شعري يف «مقاالت الإ�سالميني» وابن حزم يف «الف�صل يف
امللل والنحل» وال�شهر�ستاين يف «امللل والنحل» قد بلغوا م�ستوى ملحوظا
من املو�ضوعية يف العر�ض باملقارنة بال�سائد يف ذلك الع�صر ،ب�صرف
النظر عن الر�ؤية الذات ّية التي كانوا يحملون -للحقيقة .ولي�س املق�صود
طبعا �أن نعود �إلى منهجياتهم التي جتاوزها ع�صرنا احلا�ضر ،بل �أن
ن�ستلهم منهم اجلر�أة على الإقرار بالتعددية وحت ّمل الر�أي املخالف.
كما بلغ التع ّمق املنهجي �أق�صاه مع البريوين الذي ق ّدم حماولة
متكاملة لفهم بنيوي حل�ضارة معينة انطالقا من �سلوكها الديني ،مع
د ّقة يف العر�ض جعلت «حتقيق ما للهند من مقولة» م�صدرا معتمدا
�إلى اليوم يف جمال درا�سة الديانات الهندية .ي�ضاف �إلى هذا ما تركه
الفال�سفة مثل الفارابي وابن �سينا وابن ر�شد الذين اهتموا بت�شريح
طبيعة الدين ووظائفه من خالل معاجلتهم ق�ضية عالقته بالفل�سفة.
ون�شري �أخريا �إلى �أنّ «املقدمة» البن خلدون قد ت�ض ّمنت نظرية متميزة
حول الأدوار والتحوالت التي ي�شهدها الدين يف �صلب العمران الب�شري.
ونحن يف حاجة �إلى �أن نتذ ّكر ما كان كتبه ابن ر�شد يف القرن ال�ساد�س
الهجري ،الثاين ع�شر امليالدي ،حول املوقف الواجب اتخاذه من العلوم
ممن قبلنا بفح�ص عن القيا�س
الكون ّية �إذ قال�« :إن كان مل يتق ّدم �أحد ّ
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العقلي و�أنواعه يجب علينا �أن نبتدئ بالفح�ص عنه و�أن ي�ستعني يف ذلك
املت� ّأخر باملتق ّدم حتّى تكتمل املعرفة به ،ف�إ ّنه ع�سري �أو غري ممكن �أن
يقف واحد من النا�س من تلقائه وابتداء على جميع ما يحتاج �إليه من
ذلك ( )...و�إن كان غرينا قد فح�ص عن ذلك فتبينّ �أ ّنه يجب علينا �أن
ن�ستعني على ما نحن ب�سبيله مبا قاله من تق ّدمنا يف ذلك ،و�سواء كان
ذلك الغري م�شاركا لنا �أو غري م�شارك يف امل ّلة» (.)1
ومل تعرف �أوروبا امل�سيح ّية حماوالت بالدرجة نف�سها من
املو�ضوعية �إال مع بداية ع�صر نه�ضتها� ،إال �أنّ حماوالتها �أ�سفرت عن
نقلة منهجية عميقة كانت �أداتها الأولى الفيلولوجيا .ثم كان لن�ش�أة
الفل�سفة احلديثة وتف ّرع العلوم الإن�سانية عنها ،ف�ضال عن االكت�شافات
العيان ّية لأديان الب�شرية ،الدور الأهم يف تثوير الر�ؤية للظاهرة الدينية،
حتى حت ّول لفظ دين من املعنى القدمي� ،أي معتقدات جمموعة ب�شرية
معينة� ،إلى معنى الظاهرة امل�شرتكة بني جمموع الب�شرية .و�أ�سفر التقاء
الفيلولوجيا بق�ضايا الفل�سفة الدينية احلديثة عن طموح ت�أ�سي�س علم
خا�ص بالأديان ،كما ت� ّأ�س�س علم النف�س �أو علم االجتماع .وقد اتخذ
هذا العلم م�س ّميات خمتلفة (علم الأديان ،تاريخ الأديان ،الأديان
املقارنة ،التاريخ املقارن للأديان ،فينومينولوجيا الدين� ...إلخ) وحاول
�أن يدر�س الدين لذاته ويف ذاته ليكون جديرا ب�صفة العلم امل�ستقل.
لك ّنه مل ينجح بالت�أكيد يف بلوغ درجة من امل�شروعية ت�ساوي ما بلغته
العلوم الإن�سانية الأخرى.
((( يراجع كتابه “ف�صل املقال وتقرير ما بني ال�شريعة واحلكمة من االت�صال».
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أهم يف جمال درا�سة الظاهرة الدينية املقاربات
فالرافد ال ّ
والنتائج التي متخ�ضت عنها خمتلف العلوم الإن�سانية ،فقد اهتمت ك ّلها
بهذه الظاهرة و�أحدثت يف �صلبها فروعا خمت�صة بها (علم االجتماع
الديني ،علم النف�س الديني ،التاريخ الديني ،الأنرثوبولوجيا الدينية...
�إلخ) .على �أن كل اخت�صا�ص قد منح الأولوية لزاوية نظره للظاهرة
الدينية ،على الرغم من �أنها جميعا ا�ضطرت �إلى تو�سيع ميدانها
الأ�صلي لتتابع هذه الظاهرة ب�أكرث �شمولية.
فلئن مل تت�ضح بعد املعامل النهائ ّية لعلم خا�ص بالدين ،ف�إنّ
الر�ؤية للظاهرة الدين ّية قد تط ّورت ،والدرا�سات املقارنة للأديان يف
ال�صور املتن ّوعة والرث ّية التي غ ّذتها علوم الإن�سان واملجتمع �أ�صبحت
جزءا من مكت�سبات احلداثة املعرف ّية .وامله ّمة التي تبدو �أكرث
فائدة اليوم هي �إقامة ارتباط بني االخت�صا�صات (connexion
 )interdisciplinaireمي ّكن من مقاربة الظاهرة الدين ّية مقاربة
منهج ّية ومو�ضوع ّية وعلم ّية يف ف�ضاءات التدري�س والبحث(.)1
فاملطلوب هو امتداد املعرفة العلمية لت�شمل كل الأبعاد الإن�سانية
وكل الظواهر التاريخية واالجتماعية .ولي�س املق�صود �إ�ضافة اخت�صا�ص
جديد الخت�صا�صات �سابقة ،بل �إقامة توا�صل بني اخت�صا�صات خمتلفة
تتقاطع حول درا�سة ظاهرة معينة .ولي�س املطلوب اخلو�ض يف الإميانيات
والغيبيات وو�سائل االجتهاد ،و�إنمّ ا عر�ض ما هو مو�ضوعي م�شرتك بني
((( يراجع كتابنا :ديانة ال�ضمري الفردي ،دار املدار ،بريوت.2006 ،
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جمموعات ب�شر ّية خمتلفة� .إنّ احلرية الأكادميية والتفتح على املعرفة
الكون ّية والإميان بالطاقات ال�شباب ّية هي ال�شروط ال�ضرور ّية للنجاح
يف هذا امل�سار .و�أختم بالإ�شارة �إلى �أنّ برنامج ماج�ستري الدرا�سات
املقارنة الذي � ّأ�س�سناه �سنة  2004كان قد قام على مبادئ ثالثة اعترب
�أ ّنها كافية اليوم لتكون منطلقا لهذا النوع من الدرا�سات يف اجلامعات
العرب ّية وهي التالية:
 اعتبار الظاهرة الدينية ظاهرة �إن�سانية اجتماعية م�ستم ّرةا�ستمرار الوجود الإن�ساين ،وقابلة �أن تكون مو�ضوع بحث منهجي
معقلن.
 ق�صر االهتمام على البحث العلمي دون غريه من االهتماماتذات الطابع ال�سيا�سي �أو الإمياين �أو االجتهادي.
 االعتماد على مكت�سبات العلوم الإن�سانية واالجتماعيةومقارباتها املتعددة للظاهرات الدينية ،على �أن يكون هذا االعتماد
نقديا اختباريا ال تلقينيا �إ�سقاطيا.
فالربامج التعليم ّية العرب ّية مدع ّوة �إلى التفكري يف تعميم
الدرا�سات الدين ّية املقارنة يف ك ّل م�ستويات التعليم ،على الرغم من ك ّل
امل�شكالت وامل�صاعب النظر ّية والعمل ّية التي �أ�شرنا �إليها.
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الأ�ستاذ حممد احل� ّ�داد ي�شرف على ماج�ستري الدرا�سات املقارنة
للأديان واحل�ضارات باجلامعة التون�سية وعلى كر�سي اليون�سكو
للدرا�سات املقارنة للأديان.
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