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العلوم الإن�سان َّية وفهم ت�أثري الدين
عبداهلل ال�شحي

لحة نحو فهم الدين .يقوم املفكر �أبوبكر �أحمد باقادر يف مقالته مبجلة
يعترب الدين مكوناً �أ�سا�سيا لدى العديد من املجتمعات يف العامل؛ لذلك تتجلى حاجة ُم َّ
الت�سامح «الدرا�سات االجتماعية والأنرثوبولوجية والدين» بتو�ضيح �أهمية البحث االجتماعي والأنرثوبولوجي يف الدين ،ويطرح وجهات نظر بع�ض الفال�سفة
بالإ�ضافة لعر�ض �سريع لبع�ض �أهم النتائج يف هذا املجال.
ي�شته ُر �أوغ�ست كونت بر�ؤيته حول انتقال املجتمعات الب�شرية من الأ�سطورة �إىل الدين ثم العلم ،ويف مرحلة العلم َّ
مت �إنتاج عدد كبري من العلوم؛ منها :علم االجتماع
�أو ال�سو�سيولوجيا؛ حيث ظهرت حركات ودرا�سات �سعت نحو فهم الدين كعامل من العوامل امل�ؤثرة يف حياة الإن�سان ،والتي يفرت�ض بها �-أي :الدرا�سات االجتماعية
للدين� -أن تكون مو�ضوعية ،و�أنْ ال تدر�س الأديان بغية حماكمة العقائد؛ ف�صحة العقيدة �أو خط�ؤها ال يعني للباحث �شيئا �ألبتة ،فذلك ال يلغي ت�أثري العقيدة
والدين ،والإميان الديني عندما ي�ؤ�س�س �سلوكيات لأتباعه ال ي�ستمد ت�أثريه من �صحة العقيدة ،بل من �إميان �أتباعه به .وهذه اخلا�صية تتمتع بها كل الأديان يف
العامل مما يجعلها مادة خ�صبة للدرا�سة والبحث� ،سواء الأديان القدمية �أو احلالية.
َب�� َرز على ال�ساحة ع��د ٌد م��ن الفال�سفة ال��ذي��ن قدموا
�أعماال تتعلق بالبحث يف الدين ،وعند احلديث عن كارل
مارك�س ،ف�إن �أول ما قد يتبادر �إىل الذهن هي مقولته
ال�شهرية «الدين �أفيون ال�شعوب» ،وهي ال تعني �أبدا ما
قد يفهم للوهلة الأوىل ،من �أن الدين خمدر للعقول،
فهذا اقتتطاع غري حممود للجملة من �سياقها وحتريف
ملعناها ،بل املق�صود هو �أن الدين عزاء للطبقات الكادحة
وخم���ف���ف �آالم����ه����م ،ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ف��ه��و ي�����ص��رف��ه��م
ع��ن امل��ط��ال��ب��ة بحقوقهم و�إق��ن��اع��ه��م ب��االك��ت��ف��اء ب��اجل��زاء
الآخروي.
ُيوجد لدى كارل مارك�س ر�ؤية تقول �إن الدين اليهودي
يعترب معوقا الندماج اليهود يف املجتمعات الأوروب��ي��ة،
وه���ذا ي��رج��ع م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ل��ك��ون ال��دي��ن ال��ي��ه��ودي
نف�سه يعزل اليهود عن �شعوب العامل باعتبارهم ال�شعب
املختار� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�سيحيني يرون اليهود على �أنهم
�أعداء امل�سيح وال�شياطني يف هذا العامل.
�إ���ض��اف��ة �إىل م��ارك�����س ،ف�����إنَّ م��اك�����س ف��اي�بر م��ن �أ���ش��ه��ر
الفال�سفة الذين قاموا بدرا�سة ظاهرة الدين .ناق�ش
فايرب ال�سبب يف ن�شوء فكرة الر�أ�سمالية عند جماعة
(الكالفانيني) الدينية دون غ�يره��م؛ حيث ي��رى فيرب
وج��ود خ�صائ�ص مميزة ل��دى الكالفانيني مكنتهم من
تطوير النظام الر�أ�سمايل .تربز هنا مالحظة مهمة هي
�أنه من ال�صعب جعل دين معني منوذجا لباقي الأديان
وال حتى جعل طائفة من��وذج��ا للطوائف داخ��ل الدين
ال��واح��د ،مبعنى �أن درا���س��ة حالة دينية معينة و�إط�لاق
التعميمات منها لباقي احلاالت ال تعطي نتائجا �سليمة،
وه���ذا ���ش��يء م���ؤك��د ووا���ض��ح يف �أع��م��ال ف��ي�بر وغ�ي�ره من
الفال�سفة.

عديدة؛ فقد اقرتح مفهوم «الأخ�لاق الربوت�ستانتية»؛ بني املمار�سات الدينية وال�سحرية ،كون كل منهما يلعب
ب��و���ص��ف��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن الأخ���ل���اق ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دوره اخلا�ص.
الكالفانيون وقادتهم خللق الر�أ�سمالية احلديثة؛ الأمر
وي��ع��ت��م��د الأن�ثروب��ول��وج��ي��ون ع��ل��ى م�����س��ل��م��ات و�أدوات
الذي دفع عددا من الرواد للقول ب�أن املجتمعات النامية معرفية معينة ،تنطلق م��ن ن��ظ��رة مت اع��ت��ب��اره��ا نظرة
متتلك منظومة دينية خالية من ه��ذه الأخ�لاق ،وهذا دونية لل�شعوب الأخرى؛ بحيث يكون املجتمع الأوروبي
�سبب تخلفها .لكنه من غري املرجح عندي الوقوف عند ه��و ال��ن��م��وذج ،وك��ل م��ا دون���ه ه��و تخلف ،على �أن���ه ميكن
ه��ذا العامل فقط ،ف��ال��دول النامية ق��د تكون �-إ�ضافة ع��ل��ى �أي���ة ح��ال الإف����ادة م��ن ن��ت��ائ��ج ه��ذا ال��ع��ل��م .ف��ق��د ق��ام
لذلك -قليلة امل��وارد ،وحت��ت وط���أة احل��رب واال�ستبداد ،دميزديه بدرا�سة الن�صو�ص الهندية مثال؛ مما �ساعد يف
وك��ل ه��ذه ع��وام��ل تفاقم امل�شاكل ومتنع عجلة التنمية تو�سيع الفهم ب�ش�أن ت�صورات �أتباع تلك الديانات للحياة
والتطور.
والكون.

َب ْيد �أنه من غري املمكن على �أية حال جتاوز �أثر العامل
ال��دي��ن��ي على �سلوك الأف����راد داخ��ل املجتمع؛ فاملجتمع
ال��ذي ت�سود فيه �أفكار دينية ال تقد�س العمل وال تعلو
من قيمته �أو تدفع نحو حت�سني الو�ضع املعي�شي ،عالوة
على الدعوة لنبذ االرتباط بهذا العامل وت�سفيه اجلهد
املبذول للبناء ،كل ذلك لن ي�ؤدي �سوى لرتدي الأو�ضاع.
يت�ضح من ذل��ك جل ًّيا �أن العامل الديني عامل مهم يف
الت�أثري على االقت�صاد ،ول��ه نف�س مقدار الت�أثري على
الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي ،وكل ذلك يعترب ت�أكيدا
على نتائج الدار�سني يف هذا املجال.

مل ي��ت��وق��ف االه��ت��م��ام ب��ال��دي��ن ع��ن��د ف�لا���س��ف��ة وعلماء
االجتماع فقط ،بل �إنَّ علم الأنرثوبولوجيا؛ وقد عرفه
معجم املعاين اجلامع ب�أنه العلم الذي يدر�س الإن�سان
و�أ���ص��ل��ه وت��ط��وره وت��ط��ور ع��ادات��ه ومعتقداته .فقد بذل
علماء الأنرثوبولوجيا -املتخ�ص�صون يف اجلانب الثقايف
واحل�ضاري خ�صو�صا -جهودا كبرية تركزت يف بدايتها
على امل��ع��ت��ق��دات ال��ب��دائ��ي��ة والأ���س��اط�ير� ،إ���ض��اف��ة لدرا�سة
اخل��راف��ات وال�سحر �أي�ضا ،وال��ذي رك��ز بع�ض الباحثني
���س��اع��دتْ �أع���م���ال ف��ي�بر ع��ل��ى ب���ل���ورة �أف���ك���ار ون��ظ��ري��ات على �ضرورة التفريق بينه وبني الدين� ،أي عدم اخللط

مل يتوقف الأنرثوبولوجيون عند املعتقدات القدمية
ف��ق��ط ،ب��ل ق��ام��وا ب��درا���س��ة احل��دي��ث م��ن��ه��ا �أي�����ض��ا ،مثل
كليفرد جريت�س الذي در�س مفهوم الإ�سالم بني املغرب
و�إندوني�سيا ،ووج��د �أن ال��رم��وز وال�شخ�صيات ت�ستطيع
ع��م��ل �إع����ادة تف�سري للن�صو�ص ال��دي��ن��ي��ة وت��ق��دم معاين
ج��دي��دة للت�سامح والتجديد الديني .و�أت�����ص��ور �أن��ه من
املمكن ات��ب��اع نف�س الآل��ي��ات لتحليل معاين ال��رم��وز مع
اجلماعات املتطرفة؛ مما �سي�ساعد يف تقدمي فهم �أعمق
جتاه تلك اجلماعات ورمبا امل�ساعدة يف مقاومتها ،وقد
يدفع ذلك نحو ا�ستمرار الدرا�سات الأنرثوبولوجية ال
من ناحية معرفية فقط ،بل من ناحية �سيا�سية �أمنية
�أي�ضا.
هكذا ..ف�إنَّ العلوم الإن�سانية عموما وعلمي االجتماع
والأنرثوبولوجيا خ�صو�صا عندما تتناول الدين ،ف�إنها
توفر عددا كبريا من املعطيات التي ميكن �أن ت�سهم يف
فهم �آل��ي��ة ت���أث�ير ال��دي��ن يف العوامل املختلفة ،وال ي��زال
ال��ب��اح��ث��ون ي�����ض��ي��ف��ون م���زي���دا م���ن الأب���ح���اث ل�ل�أب��ح��اث
امل��وج��ودة ،يف �سبيل زي��ادة حجم املعلومات ح��ول ظاهرة
الدين ودقتها.
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