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رؤية اجتماعية لتعايش الحقائق
الدينية مع حقائق وواقع العلمانية

٧

رية الخزيرية

يف درا�سة الدين واقعة اجتماعية ،البد من عدم ف�صل املعرفة العلمية للظاهرة الدينية و�إنتاج التدين عن التغريات االجتماعية؛ لأنَّ التفاعل الذي
يحدث بني العلوم االجتماعية مع العلوم الدينية يظهر لنا حقيقة تطور التاريخ الديني .وهذا ما ُي�ؤكده مقال الكاتب حمد الإدري�سي والذي ن�شرته جملة
التفاهم بعنوان «�ﺳﻮ�ﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الدﻳﻦ �أم �ﺳو�سيوﻟﻮﺟﻴﺎ اﻤﻟﻌﺘﻘدات اﻟدﻳﻨﻴﺔ؟ ﻲﻓ درا�ﺳﺔ اﻟظﺎﻫﺮة اﻟدﻳﻨﻴﺔ اﻤﻟﻌﺎ�ﺻﺮة».
�أو�ضح الكاتب �أن العامل الفرن�سي (هرني كوين) �أ�شار �إىل �أن �سي�سيولوجيا املعتقدات الدينية ح�سا�سة و�أكرث عر�ضة لقراءاتها من التخ�ص�صات املختلفة
يف العلوم االجتماعية والتي منها علم الأنرثوبولوجيا ،بينما علوم االقت�صاد والعلوم املعرفية هي الأقل يف هذا.
وي�ن�ط�ل��ق ال �ك��ات��ب يف درا� �س ��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال ��دي ��ن وال �ت��دي��ن من
منظور ال�سي�سيولوجيا املعا�صرة يف �إط��ار التخ�ص�صات املختلفة
(ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة-ال�ف�ل���س�ف��ة -ال �ع �ل��وم ال�ن�ف���س�ي��ة) ح �ي��ث �إن
التغريات الكونية التي حت��دث يف جم��ال التدين الإن�ساين كانت
تفر�ض الوقوف عليها باعتبار �أننا جزء ال يتجز�أ من هذا (العامل
التديني) وم��ن ث��م تطرق الكاتب �إىل ال�ن�م��اذج العلمية لدرا�سة
املعتقدات الدينية.
ي��رى الكاتب �أن العلوم االجتماعية نظرت �إىل ق�ضية املعتقدات
الدينية باعتبارها واقعة اجتماعية؛ حيث �إنه عندما ن�س�أل فردا
م��ا دي �ن��ك؟ ف��إن�ن��ا ن���س��أل��ه ع��ن م��اه��ي ط��ري�ق��ة ح�ي��ات��ه وع�ي���ش��ه؟ �أي
�أن ��ه ي�ع�بر ع��ن ن�ظ��رت��ه ل��ذات��ه ول�ل�ع��امل م��ن خ�لال معتقده لذلك
فاملعتقدات الدينية تعد حتديا �أمام ال�سي�سيولوجيا.
وي ��أت��ي مفهوم االع�ت�ق��اد ال�ل�غ��وي وف��ق م��ا �أو��ض�ح��ه ال�ك��ات��ب �أن ��ه ال
نعتقد �أنّ اثنني يف اثنني ي�ساوي �أربعة؛ فهذا ي�أتي باخلربة وقدر
ب�سيط من املعرفة .وكذلك عندما نقول ب�أنها �ستمطر غدا؛ فهو
يخلو من اليقني .و�أ�شار الكاتب �إىل �أن هناك اختالفا بني كلمة
اعتقد واعتقاد فداللة اعتقاد ب�أن اهلل موجود ،واعتقد يف اهلل �أي
معنى �أين �أثق به.
يظل الدين واملعتقد الديني مو�ضوع تفاعل ونقا�ش بني العلوم
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وه �ن��ا ي�ن��اق����ش ال�ك��ات��ب ت �� �س��ا�ؤال م�ه�م��ا :ه��ل ن�ح��ن �أم ��ام
تخ�ص�صات متعددة �أم تداخل تخ�ص�صات ملناق�شة ق�ضية متعددة
وم��رك�ب��ة؟ فهناك �أن�ثروب��ول��وج�ي��ة (ف�ي��ورب��اخ) ونف�سية (ف��روي��د)
و�سو�سيولوجية (دور كامي) واقت�صادية (مارك�س) رغم �أ َّن العديد
م��ن ه ��ذه امل �ق��ارب��ات خ�ل�ط��ت ب�ين ال��درا� �س��ة ال�ع�ق�لان�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة
ل��درا��س��ة ال�ظ��اه��رة ال�ت��دي�ن�ي��ة .وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ف� ��إ َّن املارك�سية
تنظر �إىل الدين كو�ضعية اجتماعية عر�ضية وبنية فوقية تزول
مبجرد زوال النظام الر�أ�سمايل والعودة �إىل النمط اال�شرتاكي،
ويعنى ذل��ك ب��أن (امل�ؤ�س�سات الدينية �سوف ت��زول مبجرد تبينها
للتف�سريات املادية والتاريخية).
و�أو�ضح الكاتب ب�أن �سي�سيولوجيا التدين ردت اعتبارها من خالل
دوره��ا يف الرتكيز على دور الدين يف فهم التغريات يف املجتمعات
املعا�صرة وتطورها م��ن خ�لال االهتمام ب�أهمية ال��دي��ن يف ت�شكيل
وب �ن ��اء الأداء االج �ت �م ��اع ��ي .وم ��ن اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر� ،أن ال�ت�ف�ك�ير
االجتماعي �ساهم يف �إثراء املعتقدات الدينية وجعلها مو�ضع تف�سري
وحتليل وفهم علمي و�إ�صدار �إنتاجات علمية على �أن تكون مرجعية
دينية مهمة يف هذا العامل املت�شابك واملعومل.
ويظل الت�سا�ؤل امل�ط��روح هنا عن املعرفة الدقيقة ملا يقوله الفرد

ب�أنه يعتقد يف �شيء ما �أو عندما ي�صرح ب�أنه ال يعتقد يف �أي �شيء؟
ويوا�صل الكاتب ط��رح جمموعة من الت�سا�ؤالت منها :كيف نف�سر
ع ��ودة بع�ض �أن ��واع ال�ت��دي��ن وامل�ع�ت�ق��دات الدينية خا�صة املجتمعات
العربية (ال�سلفي  -ال �ف��ردي)؟ �أو معتقدات (التدين املتطرف)؟
وك��ذل��ك احل��رك��ة ال��دي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ال�ت�ع��اي����ش م��ع املعتقد
الأجنبي؟
وكيف ميكن احلديث عن �إمكانية درا��س��ة املعتقدات الدينية مع
احرتام اخل�صو�صيات الدينية للدين نف�سه؟
فمن الناحية ال�سي�سيولوجيا هناك مقرتح لدرا�سة الدين من
خ��ارج املعتقدات الدينية بل من خ��ارج الدين نف�سه؛ فقد اقرتح
جان بول ويليم ت�صورا اجتماعيا لتدين باعتباره توا�صال منظما
عرب طقو�س ومعتقدات مرتبطة ب�إعادة ت�أ�سي�س النبوة �أو الر�سالة
التي كانت متثل الت�أثري القوي.
فمن الآث��ار االجتماعية التي تظهر بت�أثري الدين هو ما يتعلق
مبا ينزله الوحي من �إ�شارات ورم��وز منبثقة من الكتاب املقد�س
والذي تتولد الثقافة منه وت�ستند عليه ،وبهذا ت�صبح املعتقدات
الدينية ن�شاطا تقليديا رمزيا ،حيث ي�صبح الدين مقرتنا بكل ما
يخربنا به النبي مبا يوجد يف الكتاب املقد�س .من ناحية �أخرى
تت�سم ال�ع��وامل الدينية مب��ا ي�سمى بالرتكيب واالن �ف�لات ،وذل��ك
يعني �أن املعتقدات الدينية ال ترجع بال�ضرورة �إىل قناعات �أو
ر�ؤى اجتماعية �أو �أفراد معينني يدافعون عنها بل تعد �إرثا ثقافيا
وح�ضاريا ورهانات �سيا�سية واقت�صادية حيث �إ َّن النبوة هي التي
ت�صنع احل�ضارة الإن�سانية.
�إن �سي�سيولوجيا املعتقدات الدينية مقرتنة بالروابط االجتماعية
والتي كان امتدادها من الدين مبا فيها الت�ضامنات واالنتماءات،
وه��ذا يف ح��د ذات��ه (ع�ق�ي��دة) حيث �إن �أ�شكالها التدينية ال ت�أتي
بنمط االعتقاد الر�سمي؛ �أي �أن��ه غري م�ؤ�س�سي بل هو جمتمعي،
وبلغة ماك�س فيرب ي�صبح املعتقد ه��و (ط��ري�ق��ة الت�صرف داخ��ل
املجتمع) ،ب��ل �إن ه�ن��اك معتقدات دينية خمتلفة داخ��ل املجتمع
الواحد وتف�ضل بع�ض املعتقدات عن الأخرى.
ويطرح الكاتب هنا ت�سا�ؤال  -كيف ت�ساهم �سي�سيولوجيا املعتقدات
الدينية يف فهم ور�صد التنوع واالخ�ت�لاف املعتقدي داخ��ل نف�س
العوامل الدينية وبني بع�ضها البع�ض؟
ومي�ك��ن تف�سريها م��ن خ�لال ث�لاث��ة م�ستويات وه ��ي :الفاعلون،
والتنظيمات ،والآيدولوجيات .من حيث الفاعلني ،فهي تركز على
الن�شاط الديني كن�شاط اجتماعي ،يربط بني الأفراد وعالقاتهم،
�أم��ا على امل�ستوى التنظيمي فهي تنظر للدين كجهاز م�ستمر

و�صالح بكل زمان ومكان ،يف حني �إ َّن امل�ستوى الأيديولوجي يرى
�أن ال��دي��ن جمموعة م��ن امل�م��ار��س��ات والتمثيالت امل�ع��روف��ة والتي
ترجع لن�ص حمدد.
ال�سي�سيولوجيا ي�ج��ب عليها �أن ت�ق��ارب ب�ين امل�ع�ت�ق��دات الدينية
من خالل االهتمام بالفاعلني الأ�سا�سني يف ن�شر وبث املعتقدات
الدينية ،وطبيعية العالقات والتفاعالت التي تن�ش�أ بينهم من
خالل التدين الر�سمي �أو غري الر�سمي.
من ناحية �أخ��رى ي��رى الكاتب ب��أن املعتقدات الدينية يف العلوم
االجتماعية تتداخل بها الفر�ضيات والأط��روح��ات والتي تن�صب
يف �� �ض ��رورة جت ��دي ��د احل � ��وار امل �ت ��داخ ��ل ب�ي�ن ت�خ���ص���ص��ات ال�ع�ل��وم
االجتماعية يف درا�سة الظاهرة الدينية املعا�صرة واملتعلقة بدرا�سة
تطور الظاهرة الدينية وا�شتباكها يف عامل اليوم.
ويظهر ال�ت��اري��خ جمموعة م��ن الأ��س�ب��اب الكامنة وراء ا�ستمرار
قوة االعتقاد والتي قد تكون فقدت قيمتها �أمام التطور الفكري
والتقني حيث �إن هناك حقيقة يقينية وقطعية تكت�سب قيمتها
من خ�لال ال�سياقات؛ فنجد �أن هناك جمموعة من الأ�شخا�ص
يعتربون �أ�شياء متناق�ضة على �أنها حقيقة ويكون لنف�س ه�ؤالء
الأ��ش�خ��ا���ص مت�سك مبعتقد معني يف مو�ضع ورف���ض��ه يف مو�ضع
�آخر� ،أي �أنهم يتكيفون ويكيفون �أنف�سهم ح�سب الظروف.
وي ��رى نيت�شه ب ��أن احل�ق�ي�ق��ة كقيم لي�ست م��رت�ب�ط��ة بالعقالنية
العلمية �أو التجربة بل مثلما يجدها دور كامي تعتمد على الوعي
املجتمعي �أي ما يتفق عليه الأفراد بكونه �صائبا وحقيقيا ،وبالتايل
جند �أن جمموعة من الأفراد ال ي�شعرون بالراحة واالطمئنان يف
معرفة احلقيقة �إال باملنطق والعقل والتجربة لكنهم يف مقابل
ذل��ك يجدون ال��راح��ة واالطمئنان ،ويكونون را�ضني بالأ�ساطري
والن�صو�ص املقد�سة و�أقوال ال�سلف.
من هنا جند ب�أن الأنرثوبولوجيا ت�ساعد على معرفة كيف ميكن �أن
تتعاي�ش احلقائق الدينية مع احلقائق والوقائع العلمية؟ ويطرح
ال�ك��ات��ب هنا م�ث��اال على ذل ��ك :ميكن �أن يعتقد الأن�ثروب��ول��وج��ي
ب��أن عي�سى مل ي�صلب و�أن��ه لي�س ابن اهلل وميكن �أن يقر�أ القر�آن
ويعتقد ب��أن التوراة واالجنيل كتب حمرفة� ،أو ميكن �أن يح�ضر
قدا�س الأحد وي�شرب النبيذ الأحمر معتقدا �أنه حلم ودم امل�سيح.
وب ��ال �ن �ه ��اي ��ة ف � � ��إن امل �ع �ت �ق ��دات ال ��دي �ن �ي ��ة وك� �ي ��ف مي �ك ��ن درا� �س �ت �ه��ا
�سي�سيولوجيا ب��االت �ف��اق ب��أن�ه��ا م�ت�ع��ددة وم�ت�ع��ار��ض��ة وم�ت��داخ�ل��ة
و�إن درا��س�ت�ه��ا حت�ت��اج �إىل جت��دي��د احل ��وار ب�ين تخ�ص�صات العلوم
االجتماعية وخمتلف العلوم الإن�سانية.
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