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كيف نقرأ الظاهرة الدينية؟
قيس الجهضمي
ُتعترب الظاهرة الدينية من الظواهر املركبة؛ مبعنى �أنها حتمل �أكرث من منظور وجمال للدرا�سة ومب�ستويات متعددة ،لذا يتناول عبدالإله بلقزيز يف مقاله
املن�شورة مبجلة «التفاهم»« -درا�سات الظاهرة الدينية :يف املو�ضوعات  themesواملفاهيم ومناهج املقاربة» هذه الظاهرة الدينية مقرتحا درا�ستها مبنظورتركيبي ومنهج عمل تركيبي ،وهو يرجع الأمر لأ�سباب ثالثة :غنى املعطيات لهذه الظاهرة ،وقوة الرتابط بني كل امل�ستويات فيها ،و�أي�ضا قوة ترابط م�ستويات
الظاهرة بالظواهر الأخرى يف املجتمع الإن�ساين،
�إذ يطمح الكاتب من خالل املقالة املن�شورة �إىل �أن يبذل
ال��ب��اح��ث��ون ج��ه��دا م��ع��رف��ي��ا ومنهجيا يف درا���س��ة ال��ظ��اه��رة
وال��ن��ظ��ر لنقاط �إ�شكالية م��ت��ع��ددة فيها ،وي���رى �أي�����ض��ا �أن
يبتعد الباحثون ع��ن التم�سك بفكرة املنهجية ال��واح��دة
القادرة على حتقيق الإمكان املعريف ،كما �أن تعدُّ د املناهج
ال���ذي ي�سعى �إل��ي��ه ي�ضعه يف ح��اج��ة للتخطيط وال��ع��م��ل
امل�������ش�ت�رك ب��ي�ن ت��خ�����ص�����ص��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وي���ح���ل���ل ال��ك��ات��ب
الظاهرة الدينية يف �ستة �أبعاد وهي :الن�صي ،والإمي��اين،
واالجتماعي ،وال�سيا�سي ،والأخ�لاق��ي ،والثقايف ،ويف هذه
الأبعاد ن�ستطيع �أن ننظر للمو�ضوعات واملناهج احلديثة
وترابطها مع املناهج والتخ�ص�صات الأخرى.
ففي ُبعد الن�ص الديني ،يرى بلقزيز �أنه ال �سبيل �إىل فهم
هذا الن�ص �إال بتحليل بنيته اللغوية والداللية ،فمقاربة
الظاهرة الدينية من خ�لال بعدها الن�صي لن يقدم لنا
فائدة كبرية �إذا ا�ستخدمنا العلوم القدمية ،ولكن �ستح�صل
الفائدة �إذا انفتحنا يف حتليل الن�ص على ما �أنتجته ثورة
العلوم واملناهج اجلديدة ،ومن هذه العلوم علم الل�سانيات
وال�سيميائيات والأدوات احلديثة لتحليل اخلطاب ،والتي
ظهرت لنا منذ مطلع القرن الع�شرين ،كما يرى �أن هذه
القراءات الن�صية احلديثة �سواء الل�سانية �أو ال�سيميائية
ل��ي�����س��ت م��ط��ل��وب��ة يف ذات��ه��ا ل��ك��ن��ه��ا م��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ع��ا���ض��د مع
القراءات الأخرى للن�ص كالقراءة التاريخية مثال.
والإميان هو ال�شكل الأول -ورمبا الدائم -النتقال الدين
ن�صا وت��ع��ال��ي��م �إىل ال��ت��اري��خ ،ف��ال�لاه��وت وال��ك�لام ق��ام��ا يف
تاريخ الأديان الكتابية قبل ال�سيا�سة واالجتماع والأخالق،
ل����ذا ي����رى ال���ك���ات���ب �أن اع���ت���ن���اق امل�����رء ل���دي���ن م���ا ال يعني
انف�صاله عن حالة حميطه �أو جمتمعه ،ويجب التمييز
بني م�ستويني يف هذا البعد الإمي��اين وهما قيام املمار�سة
�إم��ا على اقتناع �أو ع��ادة ،فالأ�صل �أن «ال�شعور الديني هو
حالة �إدراكية وجدانية متولدة من �أثر املعطى الديني يف
وجدان املتلقي»� ،أما ال�شعور الآتي من �إكراه اجلماعة قد
يحمل يف داخله زيفا ونفاقا ،وهو يتعار�ض مع ذم الأديان
للمنافقني .ويذكر بلقزيز �أن الأ�سلوب القدمي يف مناق�شة
ال��ق�����ض��اي��ا الإمي��ان��ي��ة ال ي��ف��ي بغر�ضه لإن�����س��ان ال��ي��وم ،لأن

امل�شكلة اليوم لدى الإن�سان هو القلق الوجودي يف حياته،
فهو يطلب من الإميان �أن ي�ساعده على تقبل العامل وفهم
معاين الأ�شياء من حوله.
وت��ك�� ُم��ن ق��وة ال��دي��ن �أي�����ض��ا يف ال��ف��رد ال���ذي ينقله للتاريخ
عن طريق �سلوكه و�أفعاله؛ لذا فاجلماعة الإميانية لها
مركزية يف الت�أثري يف املجتمع امل�سلم حتى �صاروا �إىل �أن
�إجماعها هو م�صدر ت�شريع ،فامل�ؤمنون كما يرى بلقزيز
يف ال��ب��داي��ة ك��ان��وا ج��م��اع��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ث��م ا�صطبغت ه��ذه
اجلماعة بالدين بعد �أن دخ��ل عليها ،فالدين هنا �أي�ضا
ه��و ظ��اه��رة اج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���ن ع��م��ق ال��ع�لاق��ة ب�ين الديني
واالج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن �أن نفهم الكيفيات ال��ت��ي يعي�ش بها
النا�س يف ه��ذا ال��دي��ن وكيف ميار�سونه فيما بينهم و�أث��ر
ذلك من خالل الطقو�س والقيم الدينية.
�أم��ا البعد ال�سيا�سي �أو احل��ال��ة ال�سيا�سية ،فهي حا�صلة
من فعل اجلماعة من خ�لال التاريخ ولي�ست من �صميم
الدين ،والإ�شكال احلا�صل �أن اختيارات وق��رارات و�أفكار
النا�س التي يختارونها ويعتنقونها ال تعود عندهم �شيئا
من التاريخ بل يل�صقونها بالدين ،ومنها ي�صبح اخللط
ب�ين الديني والب�شري ،ل��ذا مل تكن ال��دول��ة املدنية التي
�أقامها الر�سول هي ب�أمر ق��ر�آين بل باجتهاده ومب�ساعدة
�صحابته الكبار ،و«�إذا كانت الكني�سة قد حكمت وفر�ض
بابواتها القوانني با�سم احلق الإلهي ،فقد اكتفى الإ�سالم
بالتما�س ال�شرعية ال��دي��ن��ي��ة للخليفة وال�����س��ل��ط��ان» ،ويف
الع�صر احلديث مل تنته هذه العالقة القوية بني الدين
وال�����س��ي��ا���س��ة ،فمعظم ال���دول ال��ع��رب��ي��ة م��ا زال���ت ت�ستجدي
ال��دي��ن للح�صول على �شرعيتها ال�سيا�سية ،و�أ���ص��ب��ح من
الإ���ش��ك��ال �أن ي�����ص��ار �إىل اخ��ت��زال ال��دي��ن يف ال�سيا�سة عن
طريق الأحزاب واحلركات الدينية ،وهنا الكاتب يقرتح �أن
هذه املوا�ضيع التي تربط بني الدين وال�سيا�سة وال�شرعية
بحاجة لعدة مفاهيمية ومنهجية جديدة.
ويف الأخ���ل��اق ،ي��ذك��ر ب��ل��ق��زي��ز �أن���ه���ا ه���ي م���ن �أك��ث�ر �أب��ع��اد
الدين ا�ستمرارية ودميومة ،لأنها تنتمي ملنظومة القيم
وال��ث��واب��ت ،وق��د مت ا�شتقاق الأخ�ل�اق وال��ق��ي��م امل��دن��ي��ة من
م��ن��ظ��وم��ات الأخ��ل��اق ال��دي��ن��ي��ة ،وم���ن ه���ذا اال���ش��ت��ق��اق مت

�إيجاد امل�شرتك الأخالقي بني الأديان على عك�س ال�شرائع
ال��دي��ن��ي��ة ف��ه��ي خمتلفة وب�����ش��دة ب�ين الأدي�����ان ،ف��امل���ؤم��ن ال
يكفيه �أن يلتزم بالطقو�س وال��ع��ب��ادات ب��ل عليه �أن يلتزم
�أي�ضا بالأخالق والقيم الدينية ليثبت يف �إميانه ،فالبحث
يف الدين ُيحتم علينا البحث يف �أخالقه التي جت�سده يف
الواقع من خالل تفاعله مع جماعته الدينية ،ومن خالل
ه��ذا البحث ن�ستطيع �أن نفهم الكيفيات التي يتكون بها
وعي امل�ؤمنني و�سلوكهم يف ذلك الدين ،و«كيف على امل�سلم
�أن يفكر اليوم يف �أمثل الطرق ،لكي يعي�ش �إ�سالمه متوازنا
من دون �صدمات مع ع�صره وجمتمعه والقيم احلاكمة
له».
ومبا �أنَّ الدين ي�شكل املجموع الرتاثي والفكري والثقايف
للجماعة امل�ؤمنة ،فريى الكاتب �أن علينا �أن ننتبه ملركزية
الثقافة يف هذا الدين لنفهم ح�ضارة تلك الأم��ة ،وهنا ال
يق�صد الكاتب فقط ال�ت�راث الثقايف العقالين واملكتوب
فقط بل حتى الرتاث ال�شعبي وال�شفهي ،لهذا كانت �أغلب
الدرا�سات الإ�سالمية يف الرتاث املكتوب ،ومل يهتم الكثري
من الباحثني بالرتاث ال�شفوي وال�شعبي ،كما �أن الإ�شكال
حا�صل يف طريقة م�ساءلة املو�ضوعات فيه ،فيذهب بلقزيز
�إىل �أن على الباحثني �أن يعيدوا تركيب الأ�سئلة يف تاريخ
فكر الإ���س�لام و�صياغتها يف �إ�شكاليات تركيبية ج��دي��دة،
ك��م��ا �أن «ال��ت��اري��خ ال��ن��ق��دي اال���س��ت�����ش��ك��ايل للفكر �أي ال��ذي
ي�سمح بتحليل وقراءة الرباديغمات الأ�سا�س يف حقب من
ت��اري��خ الفكر ذاك� ،أو النظم املعرفية الأ���س��ا���س ف��ي��ه» هو
املطلوب الآن ،بالتزامن مع منهج النقد التاريخي الذي
ه��و م��ن امل��ن��اه��ج ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث�ين التم�سك بها
لأنها ت�سمح بالتفكيك و�إع��ادة تركيب املو�ضوع املدرو�س،
كما �أتفق مع ر�أي الكاتب يف املنظور الرتكيبي للظاهرة
الدينية؛ فا�ستجداء املناهج القدمية ال يلبث �أن يرجعنا
للما�ضي دون النظر ملتطلبات احل��ي��اة الع�صرية ،وتعدد
الأبعاد املدرو�سة يف الظاهرة يجعلنا ن�ستجلي الكثري من
املعارف ل�صياغة النظرة ال�شمولية التي ت�ساعد الإن�سان
على الو�صول للغاية التي يرجتيها �أو يطلبها من خالل
اعتناقه لهذا الدين.
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