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الظاهرة الدينية بين الالهوت
وعلم األديان

٣

فيصل الحضرمي

ت ُعود جذور الف�صل بني املقاربتني الالهوتية والعلمية للظاهرة الدينية �إىل عهد الثورة الفرن�سية 1789؛ حيث بدا وا�ضح ًا �أنَّ جناح الثورة مرتهنٌ
باال�ستحواذ على املواقع الأكادميية ،وتغيري املناهج التعليمية ،و�صو ًال لفر�ض �سلطة العلم .ويف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «نظرية
الديانات العاملية عند علماء الدين الغربيني»ُ ،يلقي الكاتب التون�سي عز الدين عناية الأ�ستاذ بجامعة روما ،املزيدَ من ال�ضوء على منهجي الالهوت
وعلم الأديان يف تناول الظاهرة الدينية ،مت�سائ ًال عن وجاهة ا�ستمرار الف�صل بني هذين املنهجني ،و�سبل حتقيق التكامل بينهما؟!
وبح�سب ال�ك��ات��ب ،ث� َّم��ة تقليدان اث�ن��ان للمقاربة العلمية
للدين؛ �أحدهما �أمل��اين يحمل ا�سم «علم الأدي��ان» ،والآخ��ر
فرن�سي يحمل ا�سم «العلوم الدينية» ،وقد تزامن مع �إغالق
الدولة الفرن�سية لكليات الالهوت التابعة لها ،وا�ستحداثها
ق�سماً للعلوم الدينية يف امل��در��س��ة التطبيقية للدرا�سات
العليا يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر .ويف كل الأح��وال،
ف��إن املقاربة العلمية للظاهرة الدينية ال تتوخى التحقق
م��ن ��ص�ح��ة امل�ع�ت�ق��دات ال��دي�ن�ي��ة ،و�إمن� ��ا ت�ت�خ�ط��ى ذل ��ك �إىل
درا�سة االعتقادات وال�شعائر الدينية درا�س ًة مورفولوجية،
وتعيني وظائفها ،والتعرف على �آثارها وحتوالتها ،بهدف
ا�ستخال�ص ما ينتظمها من قواعد عامة.
�ضمن هذا ال�سياق ،انطلقت املحاوالت املبكرة لبناء نظرية
ع��ام��ة ل ل��أدي ��ان ،ت �ن ��أى بنف�سها ع��ن امل�ط��ب امليتافيزيقي،
وت�ت�ح��رى ف�ه��م امل�ق��د���س وت�ف���س�ير ظ ��واه ��ره ب� � ��أدوات املنهج
الواقعي االختباري� .إال �أنه ملقاربة الدين مبنهجية علمية
ك ��ان ل ��زام �اً �أو ًال ت�ع��ري�ف��ه ،وحت��دي��د ج ��وه ��ره .ه �ك��ذا �سعى
علماء االجتماع �إىل درا�سة اخل�صائ�ص التي متثل جوهر
الدين ،الثابت عرب خمتلف الأزمنة وال�سياقات التاريخية،
وحتليل وظائفه االجتماعية ،بق�صد ال��وق��وف على معناه
ل�شخ�ص
وج��دواه .ويتم ذلك عرب تتبع اخليارات الدينية
ٍ
من الأ�شخا�ص ،وما يقوم به من �أن�شطة يعتربها هو نف�سه
�أن�شط ًة ديني ًة� .إال �أن هذا التعريف الوظيفي للدين تك�شف
عن نقائ�ص ع��دة؛ منها اختزال الظاهرة الدينية يف �شيء
مغاير عن حقيقتها ،وتو�سيع احلقل الداليل بحيث ي�صعب
التمييز بني الطقو�س الدينية وغريها من الطقو�س غري
الدينية.
واحل��دي��ث ع��ن ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة ي�ق��ود �إىل احل��دي��ث عن
مبحثٍ �أعم هو «الظواهرية الدينية» ،الذي تعود بداياته
�إىل عام 1887؛ باعتباره الإطار الأ�شمل لتحليل الظواهر.
�إن م�ق���ص��د ال �ظ��واه��ري��ة ال يقت�صر ع�ل��ى درا� �س ��ة ال�ع�ي�ن��ي،
املالحظ ظاهرياً ،بل يتعداه �إىل حماولة �سرب غور الظاهرة
وم���ض�م��ون�ه��ا .م��ن ه�ن��ا ن���ش��أ ع��ن ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة ن��وع��ان من
الظواهرية« :الظواهرية الدينية الو�صفية» ،و«الظواهرية

الدينية الفهمية»؛ �إذ ال يكفي ر�صد الظاهرة وو�صفها من
اخل��ارج ،و�إمن��ا ينبغي الولوج �إىل �صلبها ،بغر�ض ت�أويلها
وحتديد معناها.
و ُي �� �ش�ير ك��ات��ب امل �ق ��ال �إىل ال �ت �ط��ور ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه درا� �س��ة
الظاهرة الدينية .فبعد �أن ك��ان ع��امل ال��دي��ن الكال�سيكي
ي�صبغ على الظاهرة الدينية �صفة القدا�سة ،ويرجعها �إىل
ق��وة م�ف��ارق��ة ،ب��ات ع��امل ال��دي��ن احل��دي��ث ي�ت�ن��اول الظاهرة
الدينية باعتبارها واقعة دنيوية منزوعة القدا�سة .واليوم،
ه�ن��اك ث�لاث��ة م���س�ت��وي��ات ل��درا� �س��ة ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة وف��ق
امل�ن��اه��ج احل��دي�ث��ة ل��درا��س��ة ال��دي��ن .يتمثل امل���س�ت��وى الأول
يف بحث الظاهرة الدينية فيلولوجياً؛ �أي با�ستخدام علم
حتقيق الن�صو�ص ،وذل��ك عرب تناول كل تقليد ديني على
حدة ،وحتليل الوثائق اخلا�صة به مكتوب ًة كانت �أم �شفهية.
وي�ت�م�ث��ل امل���س�ت��وى ال �ث��اين يف ت��وظ�ي��ف م�ن�ه��ج امل �ق��ارن��ة بني
التقاليد الدينية املختلفة� .أم��ا امل�ستوى الثالث ،فيتمثل
يف ف�ح����ص ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة ب�ع��د��س��ة ال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة
واالجتماعية الأخرى ،كعلم االجتماع ،وعلم النف�س ،وعلم
الإن�سان �أو الأنرثوبولوجيا ...وغريها.
ويف �إطار امل�ستوى الثالث ،ي�ستعر�ض عز الدين عناية� ،أهم
الأط ��روح ��ات ال�ت��ي ح��اول��ت تف�سري ال�ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة من
منظور عقلي غ�ير �إمي ��اين .م��ن ه��ذه الأط��روح��ات «قانون
الأطوار الثالثة» لعامل االجتماع الفرن�سي �أوغ�ست كونت،
ومفاده �أن �أي ت�صور ب�شري ،مهما كان نوعه ،مير بثالثة
�أطوار :الطور الالهوتي/اخلرايف ،والطور امليتافيزيقيي/
امل�ج��رد ،وال�ط��ور العلمي/الو�ضعي .وب��ذا ينظر كونت �إىل
ال �ظ��اه��رة ال��دي �ن �ي��ة؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا مت�ث��ل ال�ت���ص��ور ال�ب���ش��ري
للوجود يف طوره الأول.
والأطروحة الثانية هي فكرة «الكائن املتدين»؛ فقد �أو�ضح
العامل �إدوارد برينت تيلور م�ؤ�س�س علم ال�ساللة احلديث،
وباال�ستفادة من م�صطلحات «الأرواح�ي��ة» ،Animisme
�أن الإن���س��ان ال�ب��دائ��ي ي�سقط ت���ص��وره ل��ذات��ه على الأ��ش�ي��اء
م��ن ح��ول��ه ،م�ع�ت�ق��داً �أن �ه��ا ه��ي الأخ ��رى ح�ي� ٌة م�ث�ل��ه .وي��رى
تيلور �أن هذه الأرواحية هي العامل الأول وراء �أي ابتداع

ديني ،و�أنها �أ�صل مفهوم «املقد�س» .ويذهب العامل ويلهامل
وون��دت يف نف�س االجت��اه ،مبيناً �أن فكرة الألوهية ت�صعي ٌد
للفكرة القائلة بوجود رو ٍح مبثوثة يف الكون ،و�أنها ت�شكلت
ع�بر � �س�يرورة ث�ق��اف�ي��ة بطيئة م ��رت ب�ث�لاث م��راح��ل ،ب ��دءاً
من الأرواحية البدائية ،وم��روراً بعبادة الأ�سالف ،وانتها ًء
بعبادة الآلهة.
بعد ذلك ،يقابل كاتب املقال بني علم الالهوت �-أو «العلوم
ال�شرعية» بح�سب الت�سمية الإ�سالمية -وبني علم الأديان،
منوهاً �إىل ال�ف��روق��ات بينهما؛ فعلم ال�لاه��وت «على �صلة
بلحظ ٍة مفارق ٍة غري تاريخية ،تعرب عن وجهة نظر امل�ؤمن
الداخلية» ،ويتمحور اهتمامه ح��ول فهم الدين و�شرحه،
ودرا�سة �إ�شكالياته الفقهية والت�شريعية .بينما يهتم علم
الأدي��ان بدرا�سة املعتقدات املختلفة للب�شر ،بق�صد العثور
على ما هو م�شرتك وعام فيما بينها ،و«الإحاطة بالكوين
الكامن يف املحلي �أو املنعزل» ،و«�إماطة اللثام عن اجلوهري
املتخفي بالعر�ضي» .وبتعبري �آخ ��ر ،ف ��إن علم الأدي ��ان هو
الدرا�سة القائمة على �إخ�ضاع التجربة الدينية ملجموعة
من ال�ضوابط والقواعد امل�ستعارة من العلوم االجتماعية
والإن�سانية.
ويف خامتة املقال ،يناق�ش عز الدين عناية �آفا َق التكامل بني
الالهوت وعلم الأدي��ان .فرغم التمايز الكبري بني و�سائل
و�أه� ��داف ك��ل م�ن�ه�م��ا� ،إال �أ َّن ذل ��ك مل مي�ن��ع ع�ل�م��اء ال��دي��ن
الغربيني من بناء الهوت م�سيحي ذي نزعة علمية .وي�أتي
�أرن���س��ت ت��رول�ت����ش يف م�ق��دم��ة ه� ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء؛ ح�ي��ث ط��رح
ت���س��ا�ؤ ًال مه ًّما ع��ن �سبب تفرع الر�سالة الأ�صلية للم�سيح
�إىل �أ�شكال تنظيمية متباينة ،وعن حتول وحدة كلمة ي�سوع
احلية �إىل تعددية يف الأ�شكال الدينية .وخل�ص ترولت�ش
�إىل �أن جوهر امل�سيحية ُيكن التعرف عليه �إذا ما قوربت
مبنهجية ت��اري�خ�ي��ة و��س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة .ك�م��ا اف�تر���ض ب�ي��ار
جيزال �أ�ستاذ الالهوت املنهجي يف جامعة ل��وزان� ،إمكانية
التكامل ب�ين املنهجني؛ ب�شرط �أن يتم ذل��ك دون «تعايل
طرف على �آخر» ،ما دام ٍّ
لكل منهما تاريخه اخلا�ص به ،بل
و�إب�ستيمولوجيته -بنيته املعرفية -املميزة� ،أحياناً.
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