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المغامرة الفلسفية حول نشأة الدين
حممد ال�شحي
�إ َّن من �أكرث حقول الفل�سفة طرقا ،و�أكرثها تعقيدا ،و�أكرثها حت�صينا �ضد �آلة الفكر العقل ،و�أكرثها ع�صيانا على املقاربة ال�سهلة ،و�أكرثها مت ّن ًعا ،ذلك احلقل الذي ي�شوك �أقدام
كل �سالك يف �سبيله :الدين� .إذ يعد الدين من الأ�سئلة امل�ؤرقة ل�سيل غري منت ٍه من املفكرين والفال�سفة الذين �سعوا ،وما زالوا� ،إىل تفكيك بنيته ،والتعرف على طبيعته التي
يعمل بها ،و�إعادة بنائه مبا يخدم الإن�سان احلديث .يطالعنا الفيل�سوف الربيطاين يف جملة «التفاهم» ،مبقاله املو�سوم بـ»كيف يتكون الدين؟ العقيدة والإن�سان واملجتمع» ،والذي
يعد ف�صال من كتابٍ له يحمل العنوان ذاته.
مفهومي االنتماء واملعنى؛ �إذ يقول ب�أن الدين ،يف �أ�شكاله الأوىل ،كان معززا لقيمة انتماء الفرد
ينظر الكاتب �إىل الدين بو�صفه رابطا بني عدد من املفاهيم النف�سية ،ال �سيما
ْ
للجماعة والوعي بالوحدة االجتماعية وامل�س�ؤولية االجتماعية من خالل املقدَّ�س .وهو ما �أ�ضفى معا َ
ين عديدة للحياة� .إن هذه املقاربة الأولية حتيلنا �إىل مدار�س نف�سية حاولت
تف�سري ظاهرة الدين ،ولعل مفهوم االنتماء يذكرنا بهرم عامل النف�س الأمريكي ما�سلو لالحتياجات الإن�سانية ،وهو الدرجة الثالثة من الهرم بعد احلاجات الف�سيولوجية
والإح�سا�س بالأمن .و�أما ثاين املفاهيم ،املعنى ،فيذكرنا مبدر�سة املعنى التي كان رائدها عامل النف�س النم�ساوي فيكتور فرانكل يف كتابه «الإن�سان يبحث عن املعنى» ،الذي يقرر
فيه �أن الإن�سان ميكنه العي�ش يف �أحلك الظروف و�أ�صعبها �إذا ما مت ّكن من خلق معنى ي�ستطيع العي�ش من �أجله ،مثب ًتا فر�ضيته بتجربته اخلا�صة يف �سجون النازية.
�إال �أن الدين توقف ،ح�سب الكاتب ،عن كونه حمركا
لتقدم الأمم منذ قرون مديدة ،وهي بذلك تكون قد
�أ ّدت واجبها ب�إنقاذها الف�ضائل القدمية التي جعلت من
اجلماعات جمتمعات كربى ،لكنها مل جتاهد �ساعي ًة
لتجعل من حيوات اجلماعات «دولة اهلل» �أو مدينته� .إن
هذا الوجه االجتماعي للدين ،يجعلنا ننظر �إليه بو�صفه
ُمن�شئًا ملنظومة �أخالقية اجتماعية ،وهو بذلك يتقاطع مع
مفهوم العادات والتقاليد �أو العرف يف الثقافة العربية� ،إال
�أن الفارق بني املنظومتني الأخالقيتني هاتني �أن الدين
يقدَّم بو�صفه ذا طابع مقدَّ�س ،الأمر الذي يعطيه قيمة
بقاء �أطول من غريه؛ ف�صفة القدا�سة �أ�شبه بجهاز املناعة
مت�س �أي
وخط الدفاع الأول من زعزعات احلوادث التي قد ّ
منظومة �أخالقية.
ولعل �أحد �أ�شكال الوعي باجلماعة الكربى ،ال�سفر.
فاملرء عندما يرحتل ف�إنه يتحرك بحمولة ثقافية ودينية
واجتماعية ،ليلتقي ب�أفراد جماعات �أخرى يختلفون،
بن�سب متفاوتة ،عنه يف طرائق التفكري وتعامالته مع
الأ�شياء من حوله يف العامل .وال نغفل �سمة اخلوف من
املختلف لدى الإن�سان؛ فهو ي�شعر بتهديد وجوده يف ظل
تزاحم الأفكار املتنافرة وغري املت�سقة ،لكن اخلوف من
�إظهار خوفه مع ما قد ي�ستتبع ذلك من م�شكالت مع
الآخر يطغى على تفكريه وال يتمكن من غربلة ما لدى
الآخر من �أفكار ومنظومات ،فال يبقى �سوى �أن ُيظهر نوعا
من الدبلوما�سية حفاظا على �سالمته ،وبذلك ين�ش�أ ال ُبعد
ال�سيا�سي للدين ،وبعد ذلك ،عندما ي�أمن املرء على وجوده،
ي�ستطيع عقد املقارنات والتحليالت فيغربل منظومته
مقارنة مبنظومات الآخرين.
يتحدَّث الفيل�سوف عن الدين العقالين ،وي�صفه ب�أنه

رد الفعل الواعي للإن�سان على جمريات الكون واملحيط
الذي يجد نف�سه فيه ،وهو ناجت للوعي الإن�ساين بالعامل.
ومثّل لهذا اجلني العقالين بالدولة الرومانية التي �ش ّبه
الدين فيها باملواد القانونية التي ال متنع -وحدها -وقوع
اجلرائم .وبكلمات �أخرى ميكن القول �إن الدين يف الدولة،
ال�سيما الإمرباطورية ،يبحث عن م�س ِّوغات وجود املختلف
عنه يف الإطار نف�سه ،وهو ما ي�سميه بالدين العقالين.
لكنني �أتوقف هنا م�ستو�ضحاً الفيل�سوف :كيف ي�سوغ لنا
ٍ
بو�صف �إال �إذا كان هذا الو�صف نابعا من
�أن ن�صف دينا
طبيعته ويكون داعيا �إليه ،فهل ي ّدعي �أي دين �أنه يدعو �إىل
العقالنية يف تق ّبل الآخر كما هو؟
ي�صف الكاتب طبيعة التجربة الدينية ب�أنها «قوة الإميان
التي ّ
تنظف داخل الإن�سان» ،و�أن احلياة الدينية «هي الفن
والنظرية للحياة الإن�سانية الداخلية» .وعند التدقيق يف
التعبري الأول جنده غارقا يف العمومية ،مم ِّوها �أكرث منه
ِّ
مو�ضحا ،ولعله يحاول و�صف م�شاعر �إن�سانية ت�صاحب
التجارب الدينية؛ مثل :الت�أمل وال�صلوات...وغريها،
م�شاعر ال�سم ّو عن كل ما هو �أر�ضي ،والنزوع نحو ال�سماوي
املتكامل ح�سب التو�صيفات الدينية التي تقابل بني
أر�ضيَ .ب ْيد �أنَّ و�صفه للحياة الدينية بالفن
ّ
ال�سماوي وال ّ
فبما هو �سلوك وعبادات ،وهي نظرية للحياة مبا هي عقائد
ومعارف.
يطرح الكاتب فر�ضيته يف ت�أ�س�س الدين من كونه يدور
حول ثالثة مفاهيم رئي�سة؛ هي :القيمة الذاتية للفرد
الإن�ساين ،والقيمة التي تظهر للأفراد فيما بينهم يف
هذا العامل ،وقيمة العامل املو�ضوعي باعتباره جماعة
والعالقات املتبدلة واخل�صبة ال�صافعة للعامل و�أفراده،
والتي تبدو �ضرورية لوجود كل فرد.

ومن خالل اجلدلية التي تن�ش�أ عن تفاعل هذه املفاهيم
فيما بينها ،يظهر لنا الدين ويت�شكّل يف �أطوار تختلف
تب ًعا لنظرة الفرد لذاته �أوال ،واملقدار الذي يعطيه لها
من حقوق وما ميلي عليها من واجبات ،وتب ًعا لنظرة
الأفراد (املجتمع) لعالقاتهم فيما بينهم ،واحلدود
التي ي�ضعونها للتعامل مع بع�ضهم بع�ضا ،و�أخريا
يت�شكل الدين يف جدلية تابعة لنظرة الأفراد للعامل
املو�ضوعي من حولهم.
وينهي الفيل�سوف مقالَه باحلديث عن �آلية «احلد�س»
يف التعرف على وجود اهلل ،ودورها الفاعل يف الو�صول
�إىل احلقائق ،م�ستندا �إىل تراث الإغريق يف حتليل
املق�صود باحلد�س .فاحلد�س ،عنده ،هو ال�شعور
الطبيعي ناحية الأ�شياء؛ مثل �شعور الأم بحقيقة ما
بخ�صو�ص �أبنائها دون �أن تتمكن من القدرة التعبريية
عن هذه احلقيقة التي ت�شعر بها .لكن املفارقة
احلا�صلة �أن الكاتب ي�ستمر يف ت�أكيده على اجلمع بني
احلد�س ك�آلية ميتافيزيقية والعقالنية التي تنطلق
من �أر�ض فيزيقية بال�ضرورة ،وهذا اخللط بني ما هو
فيزيقي وما هو ميتافيزيقي يجعل املقال خملخال
وغري ُمتكئ على �أر�ضية �صلبة مت�سقة من التحليل.
وختاما ،كانت مقاربة الفيل�سوف الإجنليزي ل�س�ؤال
ً
«كيف يتكون الدين؟» مقاربة غري وا�ضحة املعامل
من حيث املنهج؛ فهو تارة ي�ستعمل مفاهيم من علم
النف�س ،وتارة من علم االجتماع ،وتارة من الفل�سفة،
حم�ضا� ،إال �أنه مل يو�ضح يف مقاله
ولي�س هذا خط�أ
ً
توجه بحثه يف
ال�سبيل التي ي�سلكها والأ�سئلة التي ّ
�سبيل الإجابة عن ال�س�ؤال الكبري الذي َع ْن َون به
مقاله.
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