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 يف أزمة احلضارة  ـهوراملوقف من الدين ود

 عبد هللا الفرجيي

مل تواجو البشرية قط )مشاكل ضخمة كاليت تفرض نفسها عليها اليوم؛ فوراء اخلصومات السياسية ووراء 
االقتصادية ادلسلحة مفهوم مشًتك يفرض نفسو، ىو مفهوم أزمة عادلية جترنا إىل اجملازفة  -النزاعات القومية 

متضامنُت، ويف موازاة ذلك فإن شدة ىذه األزمة وخطورهتا على مستوى القرون مقّدرتان تقديرًا أفضل، 
 (.1وإننا لندرك أهنا ال مثيل ذلا يف ادلاضي وأهنا لتتحكم مبستقبلنا كلو، ضلن شعوب األرض()

بل كانت هناية  ىذه األزمة اليت طغت على سحنة عصرنا احلاضر بوضوح، مل تكن وليدة اللحظة احلاضرة
طبيعية دلسار قطعتو احلضارة الغربية احلديثة، واليت تشكلت )فيما بُت القرنُت اخلامس عشر والثامن عشر، 

 -وبلغت هنايتها القصوى مع مطلع القرن التاسع عشر، إذ كان التطور الشامل قد أدى إىل )فك السحر( 
ويعود إىل ىذا العصر )الفضل( يف خلق  -حسب وصف )ماكس فيرب( عن آخر ميادين احلياة يف أوربا 

(، وكان التطور 2ثقافة ال دينية عقالنية على أثر التفكيك التدرجيي وادلستمر للتصورات الدينية عن العامل( )
األخطر ىو إسراعها لتعمم على أرجاء الكون عندما عملت على )إحالل الثقافة الغربية الليربالية أواًل، 

(، موجهة بذلك 3)(الثقافات التقليدية اإلسالمية والبوذية واذلندوسية والكونفوشيوسيةوادلاركسية ثانيًا زلل 
ضربة قاصمة إىل طرائق الوعي اليت تأسست عليو ىذه احلضارات، فمنحت شعوب األرض التوازن الضروري 

ال تتم التضحية لقيام حياة متعادلة تعيش فيها الروح واألخالق إىل جانب ادلنجزات ادلادية بوئام تام، حبيث 
بالبناء األخالقي والديٍت لصاحل ادلصاحل ادلادية، شلا جيعل اإلنسان معنيًا بإشباع حاجاتو الغريزية بدرجة 

 رئيسية، وىذا يعٍت تفاقم النزاعات والصراعات ومشاكل البيئة وغياب التفاعل السلمي للحضارات.

 األزمة وخلل الوعي

الغربية على صعيد العامل أدى إىل قيام أزمة عالقات وأزمة أولويات إن خلل الوعي الذي أفرزتو احلضارة  
حيددىا ىذا الوعي بطريقة مسبقة وىو ينظر إىل ادلوضوعات وادلصاديق، وىذا ىو مرض العصر الذي ال 

 خيتلف عليو اثنان.
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، لكن وال يّدعي أحد أن العصور اليت سبقت سيادة احلضارة الغربية احلديثة كانت عصورًا بال أزمات
األزمات تلك مل تكن تتعلق بأسس الوعي ونظم ادلرجعيات، بل كانت متعلقة بادلعامل اخلارجية والبٌت 
الفوقية، كما أن األزمات إن وجدت كانت زلدودة برقعة جغرافية معينة وال تتعدى إىل حضارات أخرى، 

 وكان بإمكان أي حضارة أن دتارس حياهتا ادلستقلة بكل حسناهتا وسيئاهتا.

أما العصر احلديث فإنو نقل كل شيء إىل أفق عادلي، وىاجم أسس احلضارات، فاهنارت ولو كان الهنيارىا 
أصوات تشبو أصوات اهنيار األبنية لكنا مسعنا أصواتًا مدوية تنبعث من مجيع أصقاع األرض؛ لقد حولت 

 نفس الوقت حولتو إىل معول يضرب احلضارة الغربية العلم والعقالنية إىل دعامة وحيدة لبنائها الداخلي، ويف
األعمدة اليت أقيمت عليها احلضارات األخرى، ذلك أن العامل جبميع حضاراتو تقريبًا كان عادلًا يلعب فيو 
الدين الدور الرئيسي، فإذا اهنار ىذا الدور علمنا خطورة األداء الغريب، الذي قاد إىل ىدم الدين دون أن 

ا من االستمرار يف حياهتا بكيفية مشاهبة حلياهتا السابقة قبل عهد االستعمار يقدم بدياًل للحضارات ديّكنه
 الغريب.

إن ما حدث يشبو القيام بتقويض أعمدة خيام قوم وترك ساكنيها يف العراء، بدعوى أن ىذه اخليام قددية 
حلياة التشرد يف  وأن نسيجها غَت سليم، فاحلضارة الغربية عّرت اإلنسان الغريب نفسو وجعلت منو أمنوذجاً 

صحراء امسها )العقل(، جعلت منو أكثر البشر حاجة للهدوء واألمن الذي كان إنسان التخلف ينهل منو 
 بغزارة مثَتة إلعجاب اإلنسان ادلتقدم كلما سنحت لو فرصة دلعايشة احلضارات األخرى.

ديد أنتجتو العصور اإلسالمية، احلضارة الغربية شرعنت العودة إىل ادلاضي اليوناين باالستفادة من سالح ج
فسمحت ألمناط سلوكية بالعودة بينما كان البد ذلا من أن تقرب ألهنا تنتمي إىل ألفي سنة من ادلاضي 
البائد، لقد سلخت العلم الذي ولد يف إطار احلضارة اإلسالمية من إطاره اإلنساين الذي ولد يف أحضانو، 

ات التوقف واالسًتاحة عندما أنتجت آليات التسارع اليت مل فتحول إىل سوط جيلد صاحبو وحيرمو من حلظ
 يعد مبقدور اإلنسان التحكم هبا.
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إن األزمة وببساطة وهبذا الوصف يتفق على قيامها ووجودىا عدد كبَت من ادلفكرين غربيُت وشرقيُت، كما 
وادلثل األخالقية، ذلك التوازن  يتفقون على أن منشأىا عائد إىل اختالل التوازن بُت الروح وادلادة وبُت الغريزة

الذي ىشمو العلم عندما فك ارتباط احلياة بالدين وقدم نفسو بدياًل عنها، عندما حتكمت هبذا العلم 
مناىج خاصة ضيقت من دائرتو لتسلب الدين كل ذرائع البقاء والوجود، ألن الدين كان ىو اخلصم 

 ىا العلم مبناىجو الغربية، وليس العلم بإطالق الكلمة.األيديولوجي، ولذلك فإن ىذه النتيجة قاد إىل بروز 

 األزمة.. موقف من الدين

ىذه ببساطة صورة األزمة يف مقاربة أولية حتدد بدون تردد اضلصار سبب قيام األزمة ادلعاصرة )بادلوقف من 
ؤس عليهم الدين(، ذلك ادلوقف الذي مت تعميمو على مجوع البشر يف كل أصقاع األرض لتنطبع معامل الب

مجيعاً، فالغرب انتفع من التقنية وحصل على الثراء عن طريق االستعمار، لكنو تضرر شلا حلق بو من فقدان 
الروح واألخالق، أما بقية البشر فقد خسروا اإلديان والثراء التقليديُت معاً، فتكون احملصلة تعاسة يرتع فيها 

ة األرضية، وختمة يف الغرب، وفقدانًا عامًا للقيم واألخالق مجيع بٍت اإلنسان، وفقرًا يعّم ثالثة أرباع الكر 
 والروح يتفشى يف األرض كالنار يف اذلشيم.

 فهذه الوقائع تشَت بال شك إىل أزمة؛ جيب معرفة منشؤىا كمقدمة لعالجها؟!.

 منشأ األزمة

حلضارات القددية إن أصل األزمة كما مر تأكيده ينحصر يف حتديد عالقة اجملتمع بالدين، فالفرق بُت ا
واحلضارة احلديثة يتمثل يف أن احلضارة األخَتة نزلت بعامل السماء إىل األرض، وزعمت أن الدين ىو عبارة 

 عن نتاج العقل اإلنساين، فقطعت صلة اإلنسان بالسماء وقيم السماء.

ىذا ادلوقف برز يف العصر الذي عرف بـ)عصر األنوار( كموقف نقدي للدين ادلسيحي، وصار يتحول 
تدرجيياً إىل موقف علمي يؤسس رؤاة على أساس نتائج بعض العلوم كما يدعي وقد بلغ أقصى مداه عندما 

ل من األيديولوجية صار علم االجتماع يقدم أدلة تدعم تبنيو ذلذا ادلوقف، وىو بالطبع يعكس عملية التحو 
 إىل العلم..
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وعلى ىذا فإن زلور األزمة يقوم على أساس انتشار األفكار اليت عاجلت أصل الدين ومنشأه، وىي مهمة 
أسندت إىل علم االجتماع الذي )تشكل مهمة حتديد الدين وحتليل أصولو يف اجملتمع قضايا مركزية يف حقل 

 (.4)(والنفسية األخرىعلم االجتماع الديٍت والعلوم االجتماعية 

ويتأسس ادلوقف من الدين وبالتايل حتديد أصلو ومنشئو على ادلنهج الذي ديارسو علم االجتماع، وىو منهج 
خاص يعتمد على قراءة تاريخ الدين ودوره، فهو يقرأ الدين كما ىو يف الواقع ادلعاش وادلعاصر، وكما 

 واألعصار ادلنصرمة.سجلت لنا كتب التاريخ دوره وحركتو يف اجملتمعات 

فهذه القراءة تضع نصب عينيها ما ىو قائم ومتحقق بالفعل من الفكر وادلمارسة الدينية كأرضية إلصدار 
األحكام؛ ولذلك فهي ال خترج عن الواقع سواء أكان واقعًا معاصرًا أم واقعًا تارخيياً، سجلت لنا الكتب 

 واحلفريات معادلو.

قوس اليت مارسها البشر خالل األحقاب ادلاضية ويف العصر احلاضر، وىذا فالدين ىو تلك ادلعتقدات والط
ادلنهج سيؤدي إىل ضياع ادلائز الذي يفصل الدين عن ما سواه، فيساوى بينو وبُت بقية مظاىر احلياة 

 االجتماعية، وىذه ىي إحدى النتائج اخلطرة ادلًتتبة على أصل عملية اإلدراج.

 نقد ادلنهج

ىذا ادلنهج يؤدي إىل ضياع ادلائز بُت ادلعتقدات الدينية مع أهنا سلتلفة ومتباينة ويصبح  باإلضافة إىل أن
باإلمكان النظر إليها كشيء واحد امسو الدين، وىذا طبعًا ال ديكن التسليم بو ألن بعض الديانات تنزل 

وتساعده على باإلنسان ووعيو إىل أسفل السافلُت، بينما تؤدي ديانات أخرى إىل السمو باإلنسان 
 التماسك االجتماعي فتؤدي بذلك مهاماً غاية يف الرقي يف احلياة االجتماعية.

ويضاف إىل ذلك أنو يتكئ على تعريف خاص للدين غاية يف السعة، يضم بُت جنباتو عددًا ىائاًل من 
كافيًا لدراستها مبعزل   ادلعتقدات متفاوتة ادلعامل، ال جيمع بينها إال القليل من األسس، وبالتايل ال جيد مربراً 

عن باقي معتقدات اإلنسان غَت الدينية، وىكذا يصار إىل تدعيم النظرة السلبية عن الدين، دون أن يالحظ 
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أن العدد األغلب من الديانات قد تسربت إليها اإلضافات، فيضيع القليل السليم الذي ال نشك يف وجوده 
 )ضياع األخضر بسعر اليابس(.

وىو من الباحثُت الرواد يف حقل علم  -م( ( 1918-1858ل فإن )جورج سيمل )وعلى سبيل ادلثا
أكد على أسبقية اجملتمع على الدين؛ فقال: إن أمناط التفاعل االجتماعي والقيم ادلتصلة هبا  -االجتماع 

ات اليت ىي نفسها غَت دينية، وىي اليت تركت آثارىا العميقة يف الدين، بل إن الكثَت من ادلشاعر والتعبَت 
تنسب للدين ىي عناصر جوىرية من عناصر التفاعل االجتماعي عامة، فالتأليو وااللتزام والعبادة واحملبة أمور 
مشًتكة يف كل أشكال التجارب والعالقات اإلنسانية يف سلتلف العصور واجملتمعات، قبل ظهور األديان 

جدت أصاًل يف اجملتمع السابق للدين، ومن ىنا وبعدىا؛ إن ادلشاعر والتعبَتات وادلعتقدات الدينية كافة و 
 (.5أمهية القول بدراسة دور اجملتمع يف نشوء الدين وتطوره( )

فهنا نالحظ اجملازفة األوىل وىي اليت تقول بوجود طور من احلياة اإلنسانية سابقة على الدين، وىذا طبعاً 
أشواطًا مهمة يف التفكَت، عندما حقق مؤسس على نظرية تعترب ظهور الدين مؤشرًا على قطع اإلنسان 

الدين )تعبَتًا عن احلاجات اإلنسانية للقيم وادلبادئ األخالقية، و التغلب والتحرر من القلق واخلوف 
والبؤس، أو لفهم معٌت احلياة واإلجابة على أسئلة غامضة زلَتة للعقل البشري كمسألة نشوء الكون 

 عة.وادلخلوقات، أو عن كل ىذه األمور رلتم

ويف حتديد الدين قد يكون الًتكيز على اآلذلة أو القوى اخلارقة ادلتفوقة على اإلنسان، أو على الصراع بُت 
ادلقدس وادلدنس وهللا والشيطان، ووحدانية األلوىية أو تعددىا أو على التجارب الذاتية، أو على الوظائف 

 .(6واألدوار اليت يؤديها الدين يف اجملتمع وحياة الفرد( )

وىناك أيضًا عملية فرز ال أساس ذلا بالنسبة ألمناط التفاعل االجتماعية والقيم ادلتصلة هبا بُت أشكال دينية 
وأشكال ال دينية، وألهنا كذلك فإهنا تركت آثارًا عميقة يف الدين، وإذا مت نفي ىذا التقسيم واعتبار ىذه 

 لذلك. األمناط غَت منفصلة عن الدين فإن النتيجة تتهاوى تبعاً 
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فالدين يدخل إىل وعي اإلنسان فيكيفو ويوجهو، وعندئٍذ ال رلال الفًتاض تفاعل اجتماعي ديٍت وتفاعل 
اجتماعي غَت ديٍت، ألن كل نشاط اإلنسان يرتبط بالوعي، ويرتبط الوعي بدوره بالدين؛ وذلذا فإننا ضلتاج 

 ين!.لتربير ىذا الفرز إىل القول بوجود تاريخ لإلنسان سبق ظهور الد

 الدين والتاريخ

وىنا نالحظ ضرورة تأكيد ما ينفي الفرضية القائلة بوجود ىذا التاريخ الذي سبق ظهور الدين، وىي الفًتة 
اليت سبقت وصول اإلنسان إىل درجة من النضج العقلي كفيلة جبعلو قادراً على اخًتاع الدين، وبالطبع فإن 

 إثبات وال ديكن إثبات ذلك؛ ألن ادلصادر اليت بُت أيدينا ال افًتاض وجود ىذه احلقيقة التارخيية حيتاج إىل
تتجاوز التاريخ الفعلي لإلنسان، وىو يؤشر على أن الدين حالة سبقت بكثَت التاريخ ادلعروف من خالل 

 ادلدونات واحلفريات.. وغَت ذلك شلا يعُت على معرفة ادلاضي.

د على نظرية التطور العضوي اليت تقول بأن اإلنسان تطور أما القول بوجود ىذه الفًتة من التاريخ فإنو يعتم
عن أشكال قريبة من احليوان )القرود(، مث تطور حىت ظهر اإلنسان بأشكالو األوىل، وكانت مداركو قريبة من 

 احليوان وال تسمح بظهور األشكال ادلعقدة من التفكَت كأشكال التفكَت الديٍت.

ه، فإننا سنصل إىل نتائج تنقض أصل افًتاض كون الدين نتاج عقل وعندما نعتمد على نظرية التطور ىذ
اإلنسان، وذلذا فإن ىذه الفًتة سيتم االستغناء عنها لنفي أصل الفرضية وىي فرضية كون الدين إنتاجاً 

 بشرياً أو يصار إىل اهنيارىا نتيجة عدم ثبوهتا باألدلة ادلادية اليت يعتمدىا البحث التارخيي.

ادلنهج حيتاج إىل نقاش، ألنو يعطي الدين ىذا التعريف ويعاجلو كحالة موجودة يف الواقع،  ولذا فإن أصل
 نافياً كل ما لو يف ىذا الواقع، وديكننا أن نرى كيف ستختلف النتائج مبجرد أن نغَت ادلناىج.

 ادلنهج اآلخر

وفق ىذا األساس نفًتض وجود  إننا إذا أردنا اكتشاف الفارق يف النتائج اعتمادًا على تغَت ادلنهج، فإننا
أكثر من منهج، وأن ادلنهج الذي يتبناه علم االجتماع ليس ادلنهج الوحيد؛ وذلذا فإننا لسنا مضطرين إىل 
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الولوج إىل أصل الدين عربه، خصوصًا أنو أيضًا ال يسلم من النقد وأنو ال ميزة لو سوى كونو زلاولة جملاراة 
 ى، وبالتايل ال ديكن لنا اعتماد نتائجو جملرد انطوائو على النية الطيبة.ادليادين التجريبية للعلوم األخر 

وإذا أردنا االلتفات إىل طبيعة ىذا ادلنهج ادلغاير، والذي يصفو جزافًا )حليم بركات( بقولو: )ليس الغرض 
لوم الدين ىنا حتليل النصوص وادلعتقدات الدينية اجملردة وتوضيحها ومناقشتها حبد ذاهتا، كما يف منهج ع

وادلنهج السكوين الذي يعترب الدين ثابتاً خارج التاريخ )فهو منهج مثايل ومعياري، ال دييز بُت ادلثال كما يرد 
يف النصوص والواقع كما يتجلى يف السلوك، بل خيلط بينها ويعمم أحدمها على اآلخر( ينطلق أصحاب 

يُت سياسيُت خصوصًا يف اجملتمع العريب ادلعاصر، ادلنهج السكوين ادلثايل من مستشرقُت وعلماء دين وإسالم
من فرضيات تعترب الدين ىو ادلفتاح األساسي لفهم الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي، فيتم الًتكيز 
على النصوص اجملردة، ومنها التعميمات ادلبسطة حول السلوك اإلنساين باعتبار أهنا تصدق يف كل زمان 

 (.7ومكان( )

من النص السابق أن منهج الًتكيز على النصوص الدينية وحدىا يدفعنا للخروج بأحكام على  فما يفهم
الدين توقع اإلنسان يف االستغراق بادلثاليات وجتاىل الواقع ، وىذا يدفعنا إىل التساؤل كما حيصل يف 

ص باإلضافة إىل قراءة القراءات االجتماعية، أال ديكن لنا الوصول إىل طريق ثالث يقرأ الواقع كما يقرأ الن
العالقة الناشئة بُت النص والواقع؛ خصوصًا أننا نقرأ واقعًا ال ينفك عن النص، وبالتايل فإن النص الديٍت 

 يفرز إفرازاتو وتأثَتاتو الصارخة عليو؟.

ومن جهة أخرى ما ىو منشأ القراءة النصية؛ فهل الدين ىو ادلسؤول عن ىذه القراءة أم نفس اجلهة اليت 
ارس القراءة؟، وبالتايل إذا كانت القراءة مبتورة فيمكن القيام بإضافة البعد الناقص إليها لتصبح أكثر دت

 نضجاً وتكاماًل، خصوصاً أن البديل ال يعطي إال نتائج ناقصة فتكون النتيجة أداء قراءة جديدة.

مل: أوذلا قراءة النص من زاوية ويف النهاية فإن قراءة الدين ستكون وفق ادلنهج اجلديد الذي يعتمد على معا
عالقتو بالواقع، وقراءة الواقع من زاوية عالقتو بالنص، قراءة تقييمية )معيارية( للواقع من خالل النص، 

 ليكون اجملموع ىو بالنتيجة ادلوقف من الدين.
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راسة الوقائع وذلذا فإن اخلطوة األوىل تقتضي إخراج الدين من دائرة علم االجتماع؛ ألن كلمة علم تقتضي د
 ادلادية وىذا ال ديكن أن يصدق على الدين، ولكي نثبت ذلك فإننا نبدأ بقراءة النص.

 قراءة النص

إذا كنا رلربين على قراءة نص فإننا رلربون كذلك على اختيار نص ديٍت حبد ذاتو؛ ولذلك سنختار 
ن التحريف؛ وذلذا فهي ستكون النصوص اإلسالمية ألهنا آخر النصوص ادلنزلة من السماء وألهنا سادلة م

 مادة للخروج بنتائج قابلة للتعميم.

الدين اإلسالمي يؤكد على ضرورة الفرز بُت الدين وما يطلق عليو لفظة )دين(، ىذه اللفظة اليت تعٍت لغوياً 
ن (، فيقسم الدي8)الطاعة وقد دنتو ودنت لو أي أطعتو.. والدين هلل من ىذا إمنا ىو طاعتو والتعبد لو( )

إىل )دين حق( و)دين غَت حق( ويقدم الضابطة يف قولو تعاىل: )مل يكن الذين كفروا من أىل الكتاب 
وادلشركُت منفكُت حىت تأتيهم البينة * رسول من هللا يتلو صحفًا مطهرة * فيها كتب قيمة * وما تفرق 

هللا سللصُت لو الدين حنفاء ويقيموا  الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة * وما أمروا إال ليعبدوا
 (.9الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة( )

 وعن تفسَتىا جاء يف ادليزان:

)تسجل السورة رسالة زلمد )ص( لعامة أىل الكتاب وادلشركُت، وبعبارة أخرى للمّليُت وغَتىم وىم عامة 
 سياق يشَت إىل قيام احلجة على الذين كفروا البشر فتفيد عموم الرسالة.. وقولو )مل يكن الذين..( وىي يف

بالدعوة اإلسالمية من أىل الكتاب وادلشركُت وعلى الذين أوتوا الكتاب حينما دب بينهم 
 (.11)(االختالف

وىنا يالحظ تأكيد النص على أن األمر اإلذلي وىو معٌت الدين حصراً يتلخص بـ)عبادة هللا دون سواه( وىو 
 (.11معٌت اإلخالص)
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(. مث إقامة الصالة وإيتاء 12وحنفاء )مجع حنيف وىو ادليل عن جانيب اإلفراط والتفريط إىل االعتدال( )
 الزكاة وذلك دين القيمة.

فهذه مجلة أوصاف دلعامل الدين الذي مساه القرآن دين القيمة، ومعناه كما جاء يف ادليزان )دين الكتب 
ة مجيع الكتب السماوية أعٍت كتاب نوح ومن دونو من القيمة على ما فسروا، وادلراد بالكتب القيم

 (.13األنبياء)ع(( )

وإذا أمكن تبٍت ىذا ادلعٌت فإن القرآن يقسم الدين تقسيمًا خيتلف عن الوحدة اليت يتبناىا علم االجتماع؛ 
ذي قسمو فالقرآن يؤكد وجود دين القيمة الذي بُت معادلو هبذه السورة كما أسلفنا وما عداه فإنو الكفر ال

أيضًا إىل )كفر أىل الكتاب وكفر شرك( والكفر ىو نقيض الشكر وىو أيضًا مضمون الالدين )عدم 
 الطاعة(، حىت وإن لبس لبوس الدين وأدى لالتصال باهلل فإن هللا ينفي صحة ىذه الصلة ويرفضها.

لينا أن منتلك أدوات فرز وبالتايل فإن قراءة النص تؤكد على وجود أديان غَت قيمة أو غَت خالصة، وذلذا ع
بُت ىذه األديان تقدم لنا ادلعيار الذي يصدق على الفًتة اليت وجدت فيها الكتب السماوية ومن خالل 

 السورة السابقة.

ويًتتب على قراءة النص سلب صفة الدين )الطاعة( عن الكثَت شلا يعده علم االجتماع دينًا ألن الضابطة 
باهلل عن طريق طاعتو لينفتح أفق التواصل بُت الواقع والنص ويصح دتثل الدين فيما نسميو ديناً ىو االتصال 

 من خالل أشكال التفاعل االجتماعي.

وبغَت ىذه احلالة فإن أشكال التفاعل االجتماعي ستنطلق مبعزل عن النص حىت لو حاولت االحتفاظ 
لنص والواقع ستلغي ضرورة دراسة ببعض ادلظاىر واألشكال والطقوس وغَت ذلك، فإن حالة االنقطاع بُت ا

ىذا الواقع االجتماعي على أنو ذو دين، ألن حقيقتو الالدينية ىي احلقيقة العميقة اليت ختتفي خلف 
ادلظاىر، وذلذا فإن ادلوضوعية العلمية تقتضي أن تتناولو مبا ىو وأن تربز الدينيتو، وبالتايل أنو ال خيتلف عن 

ياسة واالقتصاد، وذلذا فإن األحكام اليت ستخرج هبا الدراسة جيب أن ال بعد آخر من أبعاد اجملتمع كالس
تعمم على الدين، وىذا ما ال جيرؤ علم االجتماع على اإلفصاح عنو، بل إن منهجو قاصر عن رؤية ىذه 
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إىل  الفاصلة اذلامة اليت تنتج عن استخدام ادلناىج غَت الدقيقة، يف التعامل مع بعض مناحي احلياة اليت حتتاج
مناىج أكثر علمية، شلا نريد أن نطلق عليو اسم علم يف ادلناىج الغربية، خصوصًا أننا ال نريد أن نقرأ النص 

 مبعزل عن الواقع بل نقرأه من خالل الواقع وىذه ىي أىم صفات العلم.

 قراءة الواقع

الواقع ادلوجود أو كما سجل أما بالنسبة لتحليل الواقع فإننا سنضطر إىل دراسة األديان كما ىي عليو يف 
 التاريخ صورهتا.

فإذا وضعنا القراءة السابقة للنص كضوء يف قراءة الواقع، فإن اإلسالم أكد وقبل أن تقع أي عملية حتريف 
يف متونو على أن التحريف واإلضافة البد واقعتان، وىو بذلك يقدر أن ىذه اإلضافة حقيقة من حقائق 

ات البشرية، وىو حُت حيكم بأدانة اإلضافة والتحريف فإنو يطلب منا اختاذىا  التفاعل بُت الدين واجملتمع
 كمرجع يف التعامل والفهم مث التصرف على ضوئها.

ومن ىنا نكتشف الدقة يف التوجيو اإلسالمي؛ ذلك أن علم االجتماع سيكون صادقًا يف وصف األطوار 
النهائية أديان عمل عقل اإلنسان على صنع معادلها الفعلية اليت انتهت إليها األديان، ألهنا يف زلصلتها 

الرئيسية، لكن اإلسالم لن يقف عند ىذه النقطة ألنو يطالب بالسعي دلعرفة األجزاء األساسية يف الدين، 
وىي األجزاء ادلوحى هبا من السماء، وغالبًا ما يتم استيعاهبا يف البٌت االجتماعية بطرق تنتج تعدداً غريباً يف 

ات واألفكار، وأن كل دين يتمزق إىل أشكال ال حصر ذلا كلما تدخل اإلنسان مضيفًا فهمو ادلعتقد
 ومدركاتو مازجاً رؤاه وتصوراتو بوحي السماء.

ففي احملصلة النهائية نرى أن الرؤية اإلسالمية والرؤية اليت خيرج هبا علم االجتماع تتطابقان يف دائرة من 
دم السبق يف إصدار احلكم على ىذه الدائرة إذ أنو أعلن قبل أكثر من النظر إىل أصل الدين، ولإلسالم ق

ألف سنة بأن اإلنسان تدخل يف رسم أغلب معامل األديان، وبالتايل فهي من صنع اإلنسان، لكنو انفرد بأن 
 ىذا يصدق على أغلب معامل الدين وليس كلو، فهناك دائرة من النص ويف الواقع مل تصل إليها يد اإلنسان.
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وبذلك تبٌّت اإلسالم نظرة متحركة للدين، على عكس ما حياول البعض ادعاءه من أن نظرتو سكونية؛ ذلك 
أن اإلسالم قال بأن الدين دير بأطوار استحالة فهو يبدأ بطور الضياء ذي ادلصدر السماوي، مث تبدأ عملية 

ها اإلنسان، مث لتبدأ ديانة التدخل البشرية حىت نصل يف النهاية إىل دين أغلب معادلو تصرف يف صنع
جديدة لتعيد الدورة، ولذلك فإننا سنحصل على نسخ سلتلفة لألديان يف هناية كل دورة، عن النسخة اليت  
كانت ذلذه األديان يف بداياهتا السماوية، واالختالف يأيت من مستوى تدخل الناس وتبعًا لفًتة الظهور 

 مع الوحي حذفاً وإضافة.التارخيية وحبسب نوعية الشعب الذي يتعامل 

فبداية أي دين مساوية، ولكن هنايتو أرضية، فبدايتو وحي منزل من السماء، لكن احلالة اليت ينتهي إليها 
يصنعها أتباعو بعد عدد من اإلضافات والتحريفات والتفسَتات، وىو بذلك ال خيتلف عن الطبيعة اليت 

عها وينتفع منها بالصورة اليت جتعلها تؤدي غرضها، أو أن توفرىا السماء لإلنسان، فإما أن حيسن التعامل م
ال حيسن ذلك فتنقلب إىل عكس دورىا؛ وبعبارة أوضح: إن الدين يرتبط بوعي اإلنسان، وبالتايل فإنو 
يتجلى من خالل ذات ىذا اإلنسان، سواء كانت ذاتًا فردية أو ذاتًا اجتماعية، وذلذا فإن اإلنسان يشبو 

يشبو ادلاء إذ يتخذ ادلاء شكل اإلناء الذي يوضع فيو، وىذا يضفي على قضية دراسة  الوعاء وإن الدين
الدين نوعًا من التعقيد، فالدين من جهة ينطوي على رؤية للكون واحلياة ورؤية ألصل اإلنسان وهنايتو، 

ىل مستوى عال ورؤية دلا ىو موجود، ودلا جيب أن يوجد، وكل ىذه ادلفردات دتتاز بنوع من التعقيد حيتاج إ
من اإلدراك للتعامل معو، فمثاًل حُت نريد أن نتصور اجلنة أو اجلحيم ضلتاج إىل خيال وجتريد، ومن جهة 
أخرى ضلتاج إىل نظام عقلي متُت ليوفق بينهما توخياً للخروج بصورة هنائية متناسقة، وكذلك بالنسبة للعالقة 

و ينطوي على احلاجة إىل عقل فلسفي، وذلذا فإن اإلنسان بُت هللا الالزلدود وبُت ىذا الوجود احملدود، فه
ظل يتصور ىذه األمور بصور تتيح لو تقبلها حبسب مستواه العقلي والثقايف، وتدرجييًا تأخذ ىذه الصور 
طابع الرسوخ والقداسة وتصبح من الدين مع أن أحدًا ال يستطيع أن يؤكد ذلك، وىذا طبعًا ما حصل يف 

وية األرض ومركزيتها للكون يف الدين ادلسيحي عندما نالت القداسة دون أن تكون شلا دخول اآلراء مثل كر 
 أوحت بو السماء.
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وعمليات التفسَت ىذه غالبًا ما دتارس ألكثر من مرة، وخصوصًا عند انتقال الدين عرب األجيال إذ يعمد  
خر فإن عمليات اإلضافة كل جيل إىل إضافة فهمو لو، وتتفاقم احلالة عندما ينتقل الدين من شعب آل

تتوسع ألن الشعوب اجلديدة رمبا نقلت موروثاهتا إليو، وذلذا فإن األديان اليت تبدأ يف الشرق وتنتقل إىل 
كما يؤكد عدد كبَت من ادلفكرين وعلى رأسهم ادلفكر الفرنسي )روجيو غارودي( يف كتابو )ضلو   -الغرب 

دث بدءًا من حلظة االنتقال، مث تتصاعد لتكون الديانة فإن عملية تغَت وإضافة حت -حوار احلضارات( 
 ادلنتقلة قد تغَتت مالزلها فتختلف عما مت يف بلد ادلنشأ ومن قبل الشعوب اليت نزل عليها الوحي.

ومن ىنا فإن عملية االستيعاب للدين ضمن ثقافة معينة ستؤدي إىل تغَت معادلو، وىو طبعًا أمر ال مناص 
ديان التوحيدية مثااًل ذلذا األمر فإننا صلد أهنا تعرضت إىل عدد من التفسَتات آلت يف منو، وإذا اختذنا األ

النهاية إىل تشويو معادلها، فالديانة اليهودية حتول األنبياء فيها إىل أناس ال ينطبق عليهم وصف النبوة، 
نسبة لإلسالم فإن ونفس الشيء بالنسبة للدين ادلسيحي، إال أن العملية كانت على نطاق أضيق، وبال

الرسول)ص( أعلن يف عدد من األحاديث بأن الكذب عليو سيكثر يف زمان آت، وذلذا فإنو وضع معيار 
 التطابق بُت القرآن وبُت السنة الصحيحة لقبول احلديث أو رده.

ضافة إىل ويستثٌت القرآن بعمل إعجازي من عمليات التزوير، دتهيدًا جلعلو معيارًا يف احلكم على األجزاء ادل
 الدين اإلسالمي ولعموم الديانات، وىو ما أكدتو سورة البقرة يف مواضع عدة.

ولذلك فإننا إذا نظرنا إىل الدين عمومًا رأينا صورًا مشوشة ألفكار اعتقادية كاأللوىية، والرابطة بُت البشر 
نية كلما تقدم اإلنسان باجتاه والعامل اآلخر، ومبدأ اإلنسان ومصَته، ىذه الصور ال تزال تزداد وضوحاً وعقال

العصر احلاضر، حىت نصل إىل أوضح صورىا متمثلة بالقرآن الكرمي، الذي ال يستطيع منصف وذا اطالع  
 كاف إنكار أنو وحي السماء.

فادلتأمل يف النصوص الدينية يف احلضارة البابلية مثاًل يرى معامل قريبة دلا ورد يف الديانات الراقية اليت يعتربىا 
لماء االجتماع أرقى أشكال الدين، وخصوصًا يف جانب التشريعات، فمثاًل صلد قانون القصاص قد ولد ع

 عند البابليُت بصورة قريبة شلا ىو موجود عند الديانات ادلعاصرة، فقد جاء يف بعض النصوص ما يلي:
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وإذا فقأ عُت رجل )إذا فقأ سيد حر عُت سيد آخر تفقأ عينو، وإذا كسر عظمة سيد حر تكسر لو عظمة، 
ثاقاًل أو ما يعادل كيلو  61من العامة أو كسر لو عظمة فعليو أن يدفع )ميناً( من الفضة )ادلينا يساوي 

 (.14غراماً واحداً( )

االضطراب يالحظ أكثر يف اجلوانب االعتقادية حيث نرى أن الدين يف ىذا ادلقطع قد كتب يف فًتة متأخرة 
، وعليو ديكننا استنتاج ىذا األمر من خالل اإلضافات األسطورية اليت بعدما شاعت الوثنية وانتشرت

 أدخلت على حادثة الطوفان حيث أن أغلب معادلها جاءت شبيهة مبعامل قصة الطوفان القرآنية.

مع العلم أن الصياغة البابلية ذلذه األفكار جاءت متأخرة كثَتاً، وأن أصل التدوين كان سومرياً وىذا يؤيد ما 
ا إليو من وقوع عمليات احلذف واإلضافة، ومع ذلك فإن الكثَت من ادلالمح بقيت قائمة من أحداث ذىبن

الطوفان وشخصياتو الرئيسية مثل )أوتونابشتم احلكيم( رغم إخراج القصة بقالب أسطوري تتحول فيو 
 -ن ملحمة جلجامش األغراض الرئيسية إىل أغراض ثانوية ويربز فيو صراع اإلرادات والقوة، فالنص اآليت م

 فيو: -مثالً 

 )حىت اآلذلة أصاهبا اخلوف

 تراجعوا وجلأوا إىل مساء )آنو(

 ىنالك يرقدون خارج السماء قابعُت كالكالب

 عشتار تولول كامرأة يف ادلخاض

 سيدة اآلذلة تئن

 (15ذات الصوت( )

ورًا لبشر أسقطت عليهم فاآلذلة ىنا خائفة من الطوفان، وىذا يفتح الباب الحتمال كون ىذه اآلذلة ص
األلوىية فيما بعد، وبالتايل فإن التصورات اليت توحي هبا النصوص غَت دقيقة ألهنا أدب متأخر وألهنا رلتزأة 
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يسيطر عليها التشبيو والكناية، مث ألهنا مًتمجة، ومعلوم أن الًتمجة ال تعكس الدالالت بدقة، وذلذا فإن 
 ور حيتاج إىل ادلزيد من اإلجالء.الدين يف صورتو الدقيقة يف تلك العص

ويف النهاية فإننا نستطيع أن ضلدد بصورة إمجالية أن التشابو يف الدور واألفكار األساسية يعكس بقايا 
 األصل السماوي للديانات، خصوصاً أن القرآن أكد ذلك.

مة ادلشًتكة يف احلياة العقلية أما بالنسبة لعالقة الدين بالواقع فإننا البد لنا أن نعاجلها يف ضوء القواعد العا
اإلسالم على أهنا متطورة وليست سكونية، وذلذا فإن هللا جيدد دينو، فهناك  مفكرولإلنسان، حيث جيمع 

أحاديث تؤكد ىذا األمر، كما توجد عدد من اآليات تؤكد على أن هللا يف كل مقطع تارخيي يرسل ديانة 
 جديداً. جديدة لتوقظ القيم والتصورات وتنشئ واقعاً 

وىذا األمر يقتضي أن يتم فهم التحريف ليس بصورتو السلبية فقط، بل يف جانبو اإلجيايب، أي عملية 
استيعاب لوحي السماء بالقدر الذي تتيحو الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعقلية لإلنسان 

 الذي ينزل عليو الوحي.

يعمل على تقبل اجلزء غَت احملرف، وحتويلو إىل جزء من ثقافتو اليت فاإلنسان وىو يقوم بتحريف الدين فإنو 
يعًتف هبا، وىكذا فإنو يف كل مرة يقوم بنقل جزء رئيسي من الوحي إىل الثقافة مث يعمد إىل نقلها إىل 

 اآلخرين بواسطة االحتكاك احلضاري.

 اخلـــادتة

ة حاولت تقدمي الرؤى من خالل عدسات رؤيتها ويف النهاية فإن علم االجتماع ومن قبلو أيديولوجيا النهض
اخلاصة وأفكارىا اليت ختتزن عقد الصراع مع الدين، ولذلك وكما مر فإهنا عدسات غَت دقيقة تفتقر إىل 
ادلنهج الذي جيب أن يأخذ بعُت االعتبار الفرق بُت العلوم االجتماعية والعلوم الصرفة، فضاًل عن الظواىر 

ليت جيب أن تفرد ذلا علوم خاصة ومناىج مالئمة تدرسها بدون أفكار مسبقة، ا -مثل الدين  -اخلاصة 
تلك األفكار اليت تساىم يف دفع الرؤى ضلو وجهات نظر خاطئة، ألهنا تنشأ عند شعوب وجد اخللل يف 
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أصل بنائها التارخيي، وبالتايل ال تصلح للحكم على الًتاث اإلنساين غَت احلسي، ألهنا ىي باألصل 
 البنية حسية الرؤى وادلنهج، وىذا يعٍت أن احلكم على ىذه األفكار بالنفي آت ال زلالة.وحبسب 

وذلذا فإن األزمة ديكن أن تنحل بإعادة الوعي إىل سابق عهده، عندما يعود العلم يف إطاره اإلنساين 
 ويتفاعل مع البٌت الروحية واألخالقية يف احلضارة ادلعاصرة ليصوغها صياغة جديدة.

..................... 
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