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رؤية موجزة لمفهوم الدين ونشأته
زينب الكلبانية
اختلف علماء االجتماع يف حتديد النظم االجتماعية القائمة يف املجتمعات الب�شر َّية؛ فمنهم من يرى �أنها قائمة على �أربعة :الأ�سرة ،ونظام امللكية ،والدين ،وال�سيا�سة .ومنهم
من �أ�ضاف �إليها الرتبية ،وحدَّدها دوركهامي ب�ستة :الدين ،والأخالق ،والقانون ،واالقت�صاد ،واللغة ،والفن اجلمايل ،وهذا ما ناق�شه الكاتب ب ّراق زكريا يف مقاله بعنوان «الدين:
ن�ش�أته ،ماهيته� ،أدواره ووظائفه» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
وقد بنوا حتديداتهم تلك� ،إما على �أ�س�س حيوية ج�سمية ،و�إما على �أ�س�س نف�سية داخلية ،ويف مو�ضوع كالمنا هنا هو النظام الديني فح�سب .ويف هذا ال�سياق ،يذهب دوركهامي
�إىل �أن النظم االجتماعية ن�ش�أت من �أ�صول الدين ،وتو�صل �إىل �أنه يف روح الدين هناك روح املجتمع ،وكل ما هو اجتماعي فهو ديني الأ�صل ،وربط كل من دي كوالجن ودوركهامي
بني الدين واملجتمع لدرجة �أنهما اعتربا اهلل واملجتمع �شيئا واحدا .وهناك نقطة مهمة �أ�شار لها الكاتب وهي االرتباط الوظيفي؛ حيث تعني ارتباط الناحية االقت�صادية مثال
بالدين ،وت�أتي متمثلة يف حاجات الإن�سان ال�ضرورية ،حيث �إنَّ جميع مطالبه البد �أن تكون متمثلة من الناحية الدينية ،وكذلك عليها باقي النظم االجتماعية.
وي��رى العديد من علماء االجتماع �أن الدين هو �أه��م الظواهر
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال��ت��ي الب���د م���ن �أخ���ذه���ا يف ع�ي�ن االع���ت���ب���ار ،وم��ن
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ان��ب��ع��ث��ت م��ن��ه ب��ق��ي��ة ال��ط��ق��و���س ال��دي��ن��ي��ة املختلفة،
كاالحتفال الديني «االنت�شيوما» وال��ذي يهدف لإي��ج��اد رابطة
ت��رب��ط ب�ين �أف����راد ال��ع��ائ��ل��ة ،وت��ق��وي��ة ت��راب��ط��ه��م ع��ن ط��ري��ق �أك��ل
اللحوم احليوانية املفرت�سة التي يعبدونها يف ه��ذه الطقو�س.
كما �أ���ش��ار بع�ض الدار�سني �إىل الق�ص�ص القدمية ،والأ�ساطري
الدينية ،والتي �ساهمت بانبعاث وخروج بع�ض الفل�سفة والفنون
والعلوم املختلفة والفنون الفنية ،كالت�صوير ،والر�سم ،واحلفر،
وال��ع��م��ارة ،ك��م��ا �أث����رت يف ان��ب��ع��اث ال��ق��واع��د ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وان�ين
و�أ�صول الأخالق.
ال�شيء الظريف يف املو�ضوع �أنه ظهر هناك بع�ض العلماء الذين
ي�شيدون ب��وج��ود ال�شعور ال��دي��ن��ي للحيوانات حيث �إن��ه��ا حت�س
باملوت� ،أو قد تعلم بظاهرة كونية قد حتدث ،ولكن العلم النف�سي
احلديث مل ي�ؤيد هذه الفكرة متاما ،و�صرحوا ب�أن الإن�سان هو
الوحيد الذي يخت�ص بالدين� ،أما احليوانات ف�إنها تفتقر للدين
بقدر افتقارها للقواعد والقوانني والأخ�لاق ،فالتدين عن�صر
�أ�سا�سي لتكوين الإن�سان ،واحل�س الديني يكمن يف القلب الب�شري
فقط ،ويدخل يف �صميم ماهية الإن�سان ،مثله مثل العقل متاما،
ولكن احل�س الديني يكون يف الإن�سان ولكن بدرجات متفاوته.
وق���د �أ����ش���ارت ب��ع�����ض ال��درا���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة احل��دي��ث��ة ،وبع�ض
املفكرين �أمثال جون جاك رو�سو �إىل �أن الأقوام املت�أخرين ال دين
لهم ،معتربين �أن الإن�سان يعي�ش عي�شة احليوان ،وي�سعى فقط
لإ�شباع غرائزه .وما هذه الأقوال �إال �أنها بعيدة عن عني الواقع.
و�صرحت بع�ض الدرا�سات االجتماعية احلديثة ب�أن الدين تعود
ن�ش�أته �إىل التكوين الب�شري� ،أي �أن الدين ب�إن�سانيته ،والإن�سان
هو الذي �صنع الدين لغايات وم�آرب خا�صة ،والآخرون قالوا ب�أن
الدين هو النف�س البدائية امل�ستوحاة من فكرة الإل��ه ال�سامي.
الإن�سان هنا جمبور ب�أخذ دين معني له ي�ؤمن به ويقد�سه فيظهر
يف طباعه وفطرته ،وهناك العديد من النظريات والأفكار حول
ن�ش�أة الدين؛ ومنها:
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��وري��ة� :أ����ش���ارت �إىل �أن ف��ك��رة «اهلل» وج����دت يف

املجتمعات الأوىل ب�شكل عقائدي� ،إذ �إنها ظهرت من الأف��راد �أو
اجلماعة ،مثلما تطورت احلياة البيولوجية للإن�سان؛ فكذلك
تتطور احلياة العقلية للإن�سان ،والكائن ينتقل طبقا لقانون
ال��ت��ط��ور م��ن ماهية �أدن���ى �إىل ماهية �أ���س��م��ى ،يتطور يف حياته
ال��ف��ك��ري��ة ث���م ي��ن��ت��ق��ل م���ن م��رح��ل��ة لأخ�����رى ،ح��ت��ى ي�����ص��ل ملرحلة
االكتمال الب�شري ،ومن هنا ظهرت مذاهب متعددة مثل املذهب
الطبيعي ،واملذهب احليوي ،واملذهب التومتي.
النظرية الفطرية :وتعني �أن فكرة «اهلل» �أو الدين ككل هي فكرة
فطرية انغر�ست يف النف�س الإن�سانية.
تعريف ال��دي��ن -يف ال��ل��غ��ة -ه��و ال��ع��ادة وال�����ش���أن ،وق��ي��ل ه��و ال��ذل
واالن��ق��ي��اد ،ف�لا ج��رم �أن ال��ط��اع��ة ت��ك��ون م�صحوبة ب��ذل وانقياد
وق��ي��ل �أن ال��دي��ن ه��و ال���داء وال��ق��ه��ر والغلبة واال���س��ت��ع�لاء ،وقيل
ب�أنه ال�سلطان وامللك ،والدين هو الق�صا�ص فهناك الكثري من
التعاريف حول مفهوم الدين ،واجتمعت �أقاويل العرب جميعها
ع��ل��ى �أن ال��دي��ن ه��و ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين ط��رف�ين :يعظم
�أح��ده��م��ا الآخ����ر وي��خ�����ض��ع ل���ه ،ومي��ل��ك ال��ث��اين الأول ول���ه عليه
ال�سلطان ،ف���إذا و�صف الأول بهذه العالقة ،كانت بالن�سبة �إليه
خ�ضوعا وط��اع��ة ،و�إذا و���ص��ف بها ال��ث��اين ،ك��ان��ت �أم���را و�سلطانا
و�إل���زام���ا ،و�إذا ق�صد ال��رب��اط اجل��ام��ع ب�ين ال��ط��رف�ين ك��ان��ت هي
مبثابة الد�ستور املنظم لهذه العالقة ،وتكون هنا عالقة قوية
�إلزامية.
تعريف الدين -يف اال�صطالح -ق��دَّم العلماء امل�سلمون تعاريف
ع��دة للدين ،فعند التهانوي «و���ض��ع �إل��ه��ي �سائق ل��ذوي العقول
ال�سليمة باختيارهم �إياه �إىل ال�صالح ويف احلال والفالح» ،و�أ�شار
�أب��و البقاء �إىل �أن��ه و�ضع �إلهي �سائق ل��ذوي العقول باختيارهم
املحمود �إىل اخلري بالذات قلبيا �أو قالبا ،و�أتى ابن جوزي على
�أن��ه «ق��ول �إل��ه��ي رادع للنف�س يقومها ومينعها م��ن اال�سرت�سال
فيما طبعت ع��ل��ي��ه» ،وق���ال حممد ع��ب��ده« :و���ض��ع �إل��ه��ي ومعلمه
والداعي �إليه الب�شر» ،وعند جميع الأمم هو ال�شيء الذي تتعلق
به القلوب ،وترتبط به ،ويرت�سخ يف الأفئدة .العجيب يف الأمر �أن
كلمة الدين باللغة الإجنليزية َّ
مت �إرجاعها لأ�صولها وجذورها،
ووجدت �أنها ت�شمل معنى الربط بني �شيئني �أو طرفني ،كالربط

بني النا�س والأعمال امللزمة لهم فعلها �أو ربط النا�س ببع�ضهم
البع�ض� ،أو ربط النا�س بالآلهة.
ال�لاف��ت للعقل �أن���ه ي��وج��د ج���دال ب�ين علماء االج��ت��م��اع وعلماء
النف�س ،لتف�سري كلمة ال��دي��ن ،فكالهما يريد تف�سريا مليدانه،
فعلماء االجتماع يقولون ب�أنه ظاهرة اجتماعية ،نظرا الت�صاله
ب�����ش���ؤون اجل��م��اع��ة و�أول���ئ���ك ي����ردون عليهم ب���أن��ه ح��ال��ة عاطفية
نف�سية منغر�سة داخل النف�س الب�شرية.
ومنهم من يجعل �أ�صل الدين �شعو َر الإن�سان ب�أنه غري م�ستقل يف
�أفعاله و�أحواله ،ومنهم من يرده �إىل ما يلقى على روح الإن�سان
بالفطرة من وجود ال يتناهى ،ومنهم من يرى الدين ينبعث من
النزوع �إىل الزهد يف الدنيا ،ويرجح علماء النف�س �إىل �أن هذا
احلدث من �أح��داث احلياة النف�سية ،ولي�س من ال�سهل رده �إىل
�سبب واحد ب�سيط من هذه الأ�سباب املذكورة.
ْ
ظهرت نظريات نف�سانية عدة يف الدين وفل�سفته وماهيته؛
وقد
ب��اع��ت��ب��اره ح��ال��ة �شعورية نف�سانية وج��دان��ي��ة يعي�شها الإن�����س��ان،
وجن��د الفيل�سوف الفرن�سي �ساباتيه ي��ح��اول ج��اه��دا ت�أ�سي�س
العقيدة الدينية على �أ�سا�س عوامل نف�سية؛ باعتبار �أن العقيدة
تتولد يف نف�س الإن�����س��ان منذ نعومة �أظ��اف��ره نتيجة �إح�سا�سه
بالتناق�ض الكبري بني �أحا�سي�سه و�إرادت��ه ،وهما مبثابة القوتني
اللتني تت�ألف منهما احلياة النف�سية يف �أب�سط �صورها ،وعالوة
على ذلك �أ�ضاف ب�أن الإن�سان ال مفر له من هذا التناق�ض الذي
يعانيه يف داخله بالتدين.
فللدين دور ب���ارز يف جم���ال ال�ترب��ي��ة والأخ��ل�اق وق��ي��م �سامية،
وال��دي��ن هو �أ���س��رع م�ؤثر يف بناء الأخ�ل�اق ،وم��ن هنا َب�� َرز علماء
الرتبية �إىل �أن قاعدة ال�سلوك اخللقي ال تقوى البقاء دون ت�أييد
من الدين.
ويف خال�صة الأمر نقول� :إ َّن الدين هو كل �شيء ،له �أهمية كبرية
يف تنظيم حياة النا�س ب�شتى جماالته احلياتية ،فهو الذي يربط
الفرد بالنا�س والعامل كله ،ويربط املا�ضي باحلا�ضر ،وامل�ستقبل
بالنهاية ،وهناك برزت ظواهر عديدة ونظريات تكمن يف �أهمية
الدين و�أ�س�سه وقوانينه ،التي ال ينبغي للإن�سان املفر منها �أو
التنكر لها.
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