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احلداثة �صديقة الأديان ال عدوتها
فاطمة نا�صر

يتناول الباحثان غري�س ديفي وهايرن�ش �شيفر عرب مقالهما (مقدمات نظرية لدرا�سة الدين يف الأزمنة احلديثة) �سري العالقة بني الدين
واحلداثة ،كيف � ّأن الدين لي�س جامدًا بل هو يف حالة ت�شكل دائمة ،ت�ؤثر به املتغريات التي حوله� .إال � ّأن هذا الت�شكل ال يخلو من �صراع داخلي
بداخل الدين نف�سه ،حيث يختلف الب�شر القائمون عليه ،فمنهم �أكرث تقب ً
ال للتغيري ويدعو للتكيف واملتغريات احلديثة ،ومنهم �أكرث �أ�صولية،
يرى مثالية الدين كما جاء و�أي تغيري حديث ُيعد م�صدراً من م�صادر التهديد .ولكن كيف نفهم هذه التوجهات الدينية ،هذا ما ُيحاول املقال
الإجابة عنه.
يطرح الكاتبان النموذج الأوروبي العلماين بو�صفه منوذجا
ا�ستثنائياً ،وي�ست�شهدان بال�سوق الدينية الرائجة يف �أمريكا،
ون�����ش��اط امل�سيحية يف �أم��ري��ك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة و�أف��ري��ق��ي��ا م���اوراء
ال�صحراء ،وظهور جماعات تطلق على نف�سها (الإجنيليون
ا ُ
جل���دد) ،وح��االت التم�سك بالإجنيل الكاثوليكي يف ال�شرق
الآ���س��ي��وي :كالفلبني وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .وال�����ص��ع��ود الديني
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط والإح���ي���اء ال��دي��ن��ي يف ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة
م�ستهدين مب��ا ق��ال��ه ع��امل االج��ت��م��اع وال�لاه��وت��ي الأمريكي
بيرت برغر ع��ام  « : 1992ب���أن ال��ع��امل يتحول دينياً �إىل حد
مل يبلغه من قبل « ،ولفهم هذا التغري احلا�صل ،ي�ستعر�ض
الكاتبان ثالث �أدوات نظرية:
�أول���ه���ا  :ال��ن��ظ��ري��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال���ت���ي ت��ف�تر���ض �أن ظ��اه��رة
االن�����س�لاخ ع��ن ال��دي��ن ل�����ص��ال��ح ال��ع��ل��م��ن��ة ���س��وف ت��ت��ح��ول �إىل
ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة م��ع ت��ق��دم امل���د احل���داث���ي يف ال���ع���امل .وي��ق��ول
الكاتبان �إن النظام العلماين من ال�صعب تطبيقه �أو تعميمه
خ����ارج ال�����س��ي��اق الأوروب�������ي ،الخ���ت�ل�اف امل��ح��ي��ط ال����ذي يحكم
العالقة بني الدين واملجتمع .كما �أنّ الظروف التي �ساعدت
على ن�شوئه ،وخا�صة حركة التنوير والتحديث الفرن�سية،
�أعادت ت�شكيل عالقة الدين والدولة .حيث �أ�صبحت املدر�سة
وم�ؤ�س�سات الدولة حتل حمل الكني�سة .ويقول الكاتبان �إنّ
ال�صراع التاريخي بني الدين وال��دول��ة يف فرن�سا ُي�برر هذا
الف�صل� ،إال �أن تبعاته التزال موجودة وغري مفهومة ،خا�صة
فيما يتعلق بق�ضية حجاب الفتيات يف املدار�س ومنع فرن�سا
له .وهنا �أختلفُ مع الكاتبني ،حيث �إنّ ق�ضية احلجاب لي�ست
م�شكلة غ�ير مفهومة كما ي��ق��والن ،ب��ل ه��ي ق�ضية مفهومة
خ�صو�صا من اجلانب الت�شريعي .فالد�ستور
ج�� ًدا ووا�ضحة
ً
ال��ف��رن�����س��ي ���ص��ان ح��ري��ة ُم��ار���س��ة ال�����ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة� ،إال �أنّ
القوانني املنظمة للد�ستور �أوج��دت قوانني متنع ارت��داء � ّأي
�شيء ي�شري �إىل هوية دينية يف املدار�س الر�سمية فقط ،وهذا
ي�شمل كل الرموز الدالة على دين معني ولي�س احلجاب �إال
رم��زا من الرموز ه��ذه ،حاله حال ال�صليب ،ف��ارت��داءه مينع
ب���ذات ال��ق��ان��ون .ه���ذا م��ن ب���اب ال��ت��و���ض��ي��ح ،ح��ي��ث �إنّ ال��ق��ارئ
للمقال يف غياب �شرح لهذه النقطة� ،سيفهم �أنّ املنع موجه
للم�سلمني فقط دون �سواهم .وخلتم نقطة العلمانية نقول

�إنّ على الرغم من الف�صل الظاهري للم�ؤ�س�سة الدينية ،ف�إن
الدين حا�ضر يف الكثري من التحليالت حتى ال�سيا�سية منها،
و�إن الكثري من الأفكار حول الف�صل املطلق للدين عن احلياة
العامة هي غري دقيقة وتت�سم بالتعميم.
�أم���ا النظرية ال��ث��ان��ي��ة :فهي نظرية اخل��ي��ار ال��ع��ق�لاين وهي
النظرية املطبقة يف �أمريكا .وهي ترتكز على مبد�أ العر�ض
والطلب ،حيث تتنوع العرو�ض الدينية تبعاً حلاجة النا�س.
وتزدهر يف احليز الأمريكي عرو�ض متنوعة وبالغة التباين
والتمايز� ،إال �أنّ املكان والإن�سان الأمريكي يتقبالنها .و ُيعزي
الباحثان ال�سبب �إىل �أن �أمريكا على عك�س النظام الأوروبي
الذي ذكرناه �سابقًا ،مل تت�صادم مع الدين ،و�أن الف�صل بني
ال�سلطة وال��دي��ن ك��ان حم��ددا منذ ال��ب��دء ،على عك�س �أوروب��ا
التي دخل فيها الدين كمناف�س على ال�سلطة� .أما الدين يف
�أمريكا فهو خيار عقالين ح��ر ،متار�سه �أينما �شئت وكيفما
�شئت ،دون �أن يت�صادم مع ال�سلطة ،فهو غري معني بها وال
يناف�س عليها .يذكر الباحثان �أن ال�سوق الدينية يف �أمريكا
مزدهرة ،و�أ�ضيف �إىل ما ذكراه �أنه مزدهر �إىل درجة ابتكار
�أدي��ان جديدة؛ فالدين يف �أمريكا مرتبط بال�سوق ارتباطاً
وثيقاً ،و�أثناء بحثي عن هذه العالقة وجدت كتاباً مهماً ،وهو
(Religion and the Marketplace in the United
 ،)Statesحيث يو�ضح الكتاب تزايد الطلب الديني ،وبالتايل
ت��ن��وع ال��ع��ر���ض ب��ن��ا ًء ع��ل��ي��ه .ب��ل �إنّ ك�ثرة الطلب على الدين
�أ�صبحت حمفزاً تناف�س ًيا لل�سوق ،حيث ُيعامل الدين ك��� ّأي
�سلعة �أخرى ،حتتاج �إىل خطة ت�سويقية وعرو�ض ترويجية،
وهذا ما يتم تطبيقه بالفعل يف �أمريكا .بل �إنّ �أمريكا بيئة
خ�صبة للدين �إىل درجة �أن هناك �أديانًا جديدة ن�ش�أت فيها.
ففي كتاب :
Religions

and the Theological
 ،Imagination in Americaيتناول

New

درا���س��ة لعينة من
�ستة �أدي���ان جديدة ن�ش�أت يف القرنني التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين ،وهيMormonism, Christian Science, :

Theosophy, The Unification Church,
. Scientology and The New Age Movement

وهذه التجربة الأمريكية ،لها خ�صو�صية معينة ،ال تنطبق

على غريها من الأقطار .لهذا ي�صل الكاتبان �إىل ا�ستعرا�ض
لنظرية ثالثة �أكرث �شمولية من النظرية الأوىل والتي كانت
خا�صة بالنطاق الأوروبي ،والنظرية ال�سابق ذكرها واخلا�صة
منوذجا ل�صامويل
باملناخ الأمريكي .تتبنى النظرية الثالثة،
ً
ايزن�شتات يدعى (احلداثات املتعددة) ،وهي النظرية املقابلة
ل��ل��ن��ظ��ري��ة ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��ق��د �أن ل��ل��ح��داث��ة �شكال
واح���دا ي��ت��م تعميمه ح���ول ال��ع��امل ،ف��ف��ي ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة يتم
ال�ترك��ي��ز على االخ��ت�لاف��ات البيئية وال��ف��ك��ري��ة وال��ت��ي جتعل
لكل ح��داث��ة �شكلها اخل��ا���ص يف حيزها امل��ك��اين .وه��ي بذلك
تناق�ض مقولة �إنّ العوملة الأوروب��ي��ة �ستنت�شر ح��ول العامل
بفعل مقومات احلداثة وهيمنة ال�سوق .ويف�سر هذا ظهور
جت��م��ع��ات م��ن رح���م احل��داث��ة ت��ع��ار���ض ال��ك��ث�ير م��ن مبادئها:
ك��احل��رك��ات امل��ق��اوم��ة لال�ستعمار وهيمنة ال�����س��وق وح��رك��ات
املجتمع امل���دين،واحل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة الأ���ص��ول��ي��ة ال��ت��ي �أي�����ض��اً
ترى �أنها �صاحلة لكل العامل وال تعرتف باحلدود ،بل ت�أخذ
من الإ�صالح �شعاراً عاملياً لها ،وكذا احلال حلركات الإ�سالم
املعا�صر التي تتبنى خطابا حداثياً و�إ�صالح ًيا جدي ًدا ،يواجه
فيه ما هو �سائد ورتيب ال يتجدد.
�أم���ا ال��ن��ظ��ري��ة ال��راب��ع��ة والأخ��ي��رة ف��ه��ي :ن��ظ��ري��ة ال��ف��اع��ل�ين،
التي ترتكز على العنا�صر الفاعلة التي �أوج��دت (احلداثات
امل��ت��ع��ددة) ،فالرتكيز ال يكون فقط على امل�ؤ�س�سة الدينية:
كالكني�سة �أو امل�سجد ،ب��ل ال�ترك��ي��ز على العنا�صر الفاعلة
وغ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون يف خ����ارج ه���ذه امل���ؤ���س�����س��ات ،ح��ي��ث ي�ستغل
ال��ف��اع��ل��ون احل��ري��ات امل��ت��اح��ة للتعبري وال����ر�أي ال��ع��ام ،فيجد
الأ�صويل حقه يف الكالم واحل�شد ،وكذلك الو�سطي يح�صل
على ذات احليز.
وخ��ت��ام��اً� :أت��ف��ق م��ع ال��ك��ات��ب�ين ب�����أنّ احل���داث���ة وال��ع�����ص��ري��ة ال
يعار�ضان الدين يف �شيء ،بل �إنّ ال�شخ�ص الع�صري قد ينقد
�شخ�صا �آخر ينقد احلداثة
الدين با�سم احلداثة ،وقد ترى
ً
با�سم ال��دي��ن ،و�أن ه��ذا الع�صر ه��و ع�صر الهيمنة الدينية،
والتي من املهم حماولة فهمها من خالل النظريات ال�سابقة.
و�أ���ض��ي��ف عليهما �أن ك�لا م��ن الهيمنة الإ���س�لام��ي��ة ،ب�شقيها
الأ�صويل والو�سطي ،ي�ستخدم معطيات احلداثة و�أدواتها يف
ن�شر ما يدعو �إليه.
f_wahaibi@hotmail.com

