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ملخص املداخلة

تسعى هذه املداخةل، اإىل تركزي الاهامتم حول النقاش الأاكدميي القامئ منذ مدة حول الرباديغ التفسريي لعمل الاجامتع ادليين، 
واذلي �أاثر العديد من النقاشات والتجاذابت؛ حيث اإنه اإذا ما اكن الاختالف يف الرؤى واملقارابت اذلي طال مفهوم ادلين بني 
املؤ�سني لسو�سيولوجيا ادلين، مل يسفر عن منوذج تفسريي موحد ملقاربة الظاهرة ادلينية - فاإن الأمر الأكرث اإاثرة للجدل هو الاختالف 
يف الرباديغم النظري املؤطر لعمل الاجامتع ادليين، عىل اعتبار �أن هذا التخصص، ت�أثر ابلنش�أة الوضعية للسو�سيولوجيا معوًما.

فاإذا اكن هذا التخصص قد �اعدان يف الكشف عن بعض اخلفااي الاكمنة وراء الظواهر ادلينية، وبشلك خاص، �اعد امجلاعة 
العلمية يف اإخراج هذه الظواهر من طابعها القدايس اإىل طابع معيل اإجرايئ، ومكننا من امتالك انصية القياس الأمبرييق جململ هذه 
الظواهر، فاإن الأمر اذلي جيب التوقف عنده هو مساءةل اإبسسمتولوجية لهذا التخصص، ومدى كونية مناهجه ومنوذجه التفسريي، 
كام يدعي البعض، والنظر يف اإماكنية فتح نقاش علمي هادئ ورصني ومزتن وبعيًدا عن �أية انغالق �أو تقوقع، للمرور اإىل مالمسة 
�أكرث تفسريية ملثل هذا التخصص، والنظر يف مدى الانتقال اإىل تَْبِيَئِة عمل اجامتع ديين يصلح كهنج دلرا�ة الظواهر ادلينية يف 

جممتعاتنا العربية والإ�المية بشلك عام.

أسئلة البحث الفرعية:

- ما يه املراحل التارخيية اليت قطعها ختصص عمل الاجامتع ادليين، ليك يربز كتخصص معريف قامئ اذلات؟ وما عالقته 
ابلسسياق املعريف اذلي �أطر ظهور عمل الاجامتع العام؟

- ما يه الإشاكليات املعرفية والنظرية والقميية اليت يطرهحا ختصص عمل الاجامتع ادليين؟

- ما يه طبيعة السؤال املهنجي يف عالقته ابلكونية واخلصوصية؟

- كيف ميكن التفكري يف عمل اجامتع ديين مطابق للخصوصيات الثقافية يف بدلان العامل الإ�اليم؟
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عىل سبيل االستهالل: السياق والدواعي واملقاربة:

مل يفت�أ النقاش الأاكدميي حول الرباديغامت التفسريية للظواهر ادلينية، يثري العديد من النقاشات والتجاذابت بل حىت اجلدل 
الكبري يف �أو�اط الباحثني واملهمتني هبذا التخصص املعريف، فاإذا اكن الاختالف يف الرؤى واملقارابت اذلي طال مفهوم ادلين بني 
املؤ�سني لسو�سيولوجيا ادلين )دوراكمي، فيرب، اكرل ماركس...(، مل يسفر عن منوذج تفسريي موحد ملقاربة الظاهرة ادلينية  -  فاإن 
الأمر الأكرث اإاثرة للجدل هو الاختالف يف الرباديغامت النظرية املفرسة للظواهر ادلينية عىل اختالفها وتعددها واتساع �أشاكلها 
-  خصوًصا مع التحولت الكبرية اليت طالت هذا احلقل، و�أنتجت مفاهمي جديدة بل رؤى ومقارابت تشلك قطيعة مع ما اكن 

ينظر هل املؤ�سون لسو�سيولوجيا التدين -  ونقصد بذكل مقوةل: “�أفول ادلين” وهناية امليتافزييقا)1(.

وحنن نعتقد �أن هذا الاختالف يف املقارابت والرؤى والرباديغامت املفرسة للظواهر ادلينية، اإمنا يعكس جزًءا من النقاش 
الإبسسمتولويج اذلي صاحب ميالد هذا التخصص املعريف، وذكل ابلنظر للخيارات الفلسفية والأيديولوجية والنظرية احملددة لطبيعة 

التعامل مع الظاهرة ادلينية.

التعدد  لهذا  واحلامكة  املؤطرة  اخللفيات  عن  الكشف  هبدف  وتفسرًيا،  وحتلياًل  رشًحا  النقاش،  هذا  عند  الوقوف  ولعل 
، يف اإعادة طرح الأ�سئةل الإبسسمتولوجية حول هذا التخصص، خصوًصا وحنن نشهد حتولت معيقة  والاختالف، ميثل مطلًبا نقداياًّ

تطال مجمل البناء املعريف للسو�سيولوجيا، ولسو�سيولوجيا ادلين بشلك خاص.

�أن  الإ�الم”، هذا دون  �أو “�و�سيولوجيا  البديلية،  ببارديغم اخلطاابت  الأخرية  الآونة  عليه يف  �أطلق  ما  ونقصد حتديًدا 
نتغافل عن نقاش قدمي/ جديد، يتعلق بطبيعة املناجه العلمية، يف ختصص �و�سيولوجيا ادلين، واجلدل اذلي ميوضعها بني الكونية 

واخلصوصية.

رغبة يف بسط عنارص من هذا النقاش، فاإن هذه املسامهة، تسعى لت�أطري مجمل التصورات النظرية والفسلفية والإبسسمتولوجية، 
لربوز ختصص “�و�سيولوجيا ادلين”، وذكل ابنهتاج مقاربة مقارنة ونقدية يف الآن نفسه. وذكل ابلرتكزي عىل �أمه املدارس النظرية 
يف �و�سيولوجيا ادلين، وكذا �أمه القضااي املثارة للنقاش، خصوًصا عالقة ادلين ابلعلمنة واحلداثة وما بعد احلداثة، ومقوةل “�أفول 

ادلين” �أو “عودته”. عالوة عىل تسليط الضوء عىل الرباديغامت احلامكة للنظر يف طبيعة التحولت ادلينية يف العامل املعارص.

من الناحية املهنجية، نشري بداية اإىل �أن تعاطينا مع هذا املوضوع، ل يسمل من صعوابت اإبستميولوجية، بل حىت من بعض 
املزنلقات اليت ميكن �أن يقع فهيا �أي دارس لهذا املوضوع؛ مفن بني تكل الصعوابت الإبستميولوجية، جند �أن �أي حماوةل لت�أطري ميالد 
ونش�أة ختصص السو�سيولوجيا ادلينية، اإل وتصطدم بوضع حتقيب زمين ملراحل تطور عمل الاجامتع ادليين، نظًرا للتداخل احلاصل 

بني العديد من السو�سيولوجيني، و�أيًضا للرتابط احلاصل بني التيارات السو�سيولوجية، وا�ستفادة بعضها من بعض.

1 انظر للمزيد حول هذا الموضوع: عبد اللطيف الهرماسي، “في الموروث الديني اإلسالمي: قراءة سوسيولوجية تاريخية”، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 
2012، خصوًصا القسم األول: قضايا في المنهج والنظرية.
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مفثاًل النظرية الوظيفية اليت بد�أت مع “دوركهامي” و“مالينوفسيك”، �تتطور يف شلك “الوظيفية البنائية” عىل يد “ابرنسونز” 
و“لوكامن” و“بريغر”، اإل �أن ذكل مل مينع من بروز اختالفات حادة يف املنظور السو�سيولويج دلرا�ة الظواهر ادلينية، مفثاًل 
“شلك املعتقد الربوتسستانيت، بتوافقه مع العقالنية والفردية والعلمنة، �أرضية ثقافية للحداثة الأمريكية وحاضًنا لعمل الاجامتع الأمرييك 
يف خطواته الأوىل، كام غلب الوفاق عىل عالقة اجملمتع بعمل الاجامتع. �أما يف فرنسا فاكنت اخلصومة يه السمة املمزية، خالل مدة 
طويةل، لعالقة املثقفني واجلامعيني ابلكنيسة الاكثوليكية، واكن لهذا املوروث من املواهجة دوره يف اإنتاج ثقافة لئكية ماكحفة لدلين)2(”.

اإل �أنه ابلرمغ من الطابع اجلديل لهذه النقاشات والاختالفات واليت ترشط بدورها لك معلية حتقيب للسو�سيولوجيا ادلينية، 
قرران �أن نعمتد معيارًا يقوم عىل مفهوم الرباديغم السو�سيولويج احلامك واملؤطر ملرحةل زمنية معينة، والسسياقات السو�سيواترخيية اليت 

غريت من المنوذج الإرشادي.

آخر طبيعة املقاربة السو�سيولوجية اليت انهتجها الباحثون يف مرحةل زمنية حمددة، وما يه �أوجه الاختالف بيهنا وبني  مبعىن �
مراحل �أخرى من تطور الفكر السو�سيولويج؟ وما يه طبيعة القضااي املطروحة يف خمتلف املراحل؟ وملاذا اختلفت هذه املقارابت؟

انطالًقا من هذا الاختيار املهنجي -  اذلي نعرتف �أنه متعسف و�وف يثري مجموعة من التساؤلت -  فاإننا نقرتح املراحل 
السو�سيواترخيية لتطور ختصص السو�سيولوجيا ادلينية، واليت ميكن تقسسميها اإىل �أربعة مراحل:

�أوًل: مرحةل املؤ�سني، السو�سيولوجيني اذلين معلوا عىل نش�أة التخصص العلمي لسو�سيولوجيا التدين، واليت انطلقت �سنة 
1912، بكتاب دوركهامي “الأشاكل الأولية للحياة ادلينية”.

تلهتا املرحةل الثانية، واليت بد�أت مع اجليل الثاين من السو�سيولوجيني الأمريكيني، خصوًصا مع مدر�ة الوظيفيني البنائيني 
“ابرنسونز” و“بريغر” و“روبيت بال”.

مث بعد ذكل املرحةل الثالثة، واليت احتدم فهيا النقاش بني العلمنة والتدين، وظهور براديغامت متعارضة، حيث �نتوقف عند 
منوذج من هذا النقاش، ابلرتكزي عىل الباحث السو�سيولويج “لوكامن”.

و�أخريًا مرحةل “الإ�الم السسيايس” واليت انفجرت مع مثانينيات القرن املايض، واليت تغري فهيا الرباديغم احلامك للتعاطي مع املس�أةل 
ادلينية، وظهور ما ميكن اجملازفة بتسميته “بسو�سيولوجيا الإ�الم”)3(، يف حني �سنخمت مسامهتنا هذه، ابحلديث عن السؤال 

املهنجي الإبيستميولويج حول السو�سيولوجيا ادلينية بني الكونية واخلصوصية: �أية رؤى و�أية رهاانت؟

2 عبد اللطيف الهرماسي، “في الموروث الديني اإلسالمي: قراءة سوسيولوجية تاريخية”، م، س، ذ، ص ص 31-30.

3 من خالل بحثنا في الموضوع، أمكننا العثور على بعض العناوين التي تربط بين اإلسالم والسوسيولوجيا، كفرع معرفي جديد في حقل السوسيولوجيا الدينية، وإن 
كان هذا المفهوم سيثير العديد من التساؤالت: هل يمكن القول: أنه لكل دين سوسيولوجيته الخاصة، كسوسيولوجيا المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو الهندوسية...؟ لكننا 
نعتبر أن ما يسوغ إطالق هذا المفهوم هو طبيعة التحول اإلبستيمولوجي في البراديغم المهيمن على جل الدراسات واألبحاث التي أنتجت مؤخًرا حول الدين اإلسالمي 
والمسلمين والحركات اإلسالمية، واألحزاب ذات الطبيعة الدينية في العالم العربي واإلسالمي بصفة خاصة، وإلعطاء مصداقية على ما ندعيه يمكن االطالع على 
مؤلف جماعي تحت عنوان:.”Thesociology of Islam” لمؤلفه: )Tugrul Keskin, 2011(، ويمكن أن نضيف أن دائرة المعارف السوسيولوجية، في أحدث 
إصداراتها لعام 2000، عرضت مصطلح “Sociology of Islam”، وتم تبرير إدخال هذا المصطلح على أساس أن اإلسالم يشكل ثاني أكبر ديانة في العالم )1، 

6مليار، حسب آخر تقرير صدر عن “بيو ريسريش، 2012،(.

هذه المعطيات مستقاة من كتاب: “التغير االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحديث”، حنان محمد عبد الحميد، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 2011، ص 67، مع بعض 
التعديالت الخاصة بالرقم الجديد للمسلمين.
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: علم االجتامع الديني ومقاربة الظاهرة الدينية مرحلة املؤسسني: أوالاً

ارتبط ظهور عمل الاجامتع ابدلين، ابلنقاش اذلي صاحب الفكر الأورويب يف مرحةل عرص الأنوار، حيث �أدى اإىل بروز توهجات 
فلسفية وفكرية تريد الت�أ�يس لقمي العقالنية والعمل واحلرية والاختالف. وذكل ابلقطيعة مع ادلين ومع التفكري الكنيس اذلي اتسم 
 ”revelation“ ،ابمجلود وابدلوغامئية، حيث اعترب لك من “دافييد هيوم)4(” و“فولتري” وديدرو” �أن التفكري القامئ عىل الويح

تفكري خاطئ وضد العقل “reason”، و�أنه تفكري ل يساعدان لفهم العامل)5(.

وكام حتدث “دايف كراس” �أنه ل ميكن فصل نش�أة عمل الاجامتع عن ختصص عمل الاجامتع ادليين؛ لأن السؤال ادليين اكن 
حارًضا عند الآابء املؤ�سني لفهم اجملمتعات البرشية)6(.

وقد اكن لظهور عمل الاجامتع، ادلور الرئيس يف اإعادة النظر يف الأداين، مبنظار التفسري �أو الت�أويل ملعىن النظام الاجامتعي. 
فلك مبد�أ �أو اعتقاد ديين يفرس ابحلوادث �أو الوقائع اجملمتعية، �أي �أن الظواهر الاجامتعية اليت ندر�ها جند تفسريها يف مبادهئا 
الاجامتعية، ل خارهجا، ول فوقها، وهذا ما يؤ�س ملنطق السسببية الاجامتعية. حيث توضع الظاهرة ادلينية يف مرجعها الاجامتعي، 

فتعرف به، ل بسواه.

اإىل تفسري احلوادث الاجامتعية من  وابلطبع هنا يفرتق عمل الاجامتع ادليين افرتاًقا مهنجياًّا عن فقه الأداين، اذلي يسعى 
خارهجا، معمتًدا نصوًصا �أو �أفاكرًا غيبية ل صةل لها مبا حيدث فعال)7(.

اجته علامء الاجامتع بدًءا من الرّواد دوراكمي وكونت وماكس فيرب حنو درا�ة وظيفة ادلين يف اجملمتع. واكنت مسامهة فيرب 
يه الأعظم اإذ حاول تفسري العقالنية الغربية، كام متثلت يف تطور الر�أ�املية والنظام الاقتصادي الغريب معوًما، ابعتبارها مبادئ 

العقالنية الشلكية.

وجل�أ اإىل ادلين مكصدر لُنُظم القمي اليت حتدد التنظمي الاجامتعي، مع الإشارة لتناقص دور ووظيفة ادلين يف اجملمتع الصناعي 
النظرية الاجامتعية  ا يف  هاماًّ موقًعا  ادلين  احتل  كيف  اإبراهمي عيل”،  الباحث “حيدر  السسياق، يرشح  هذا  الر�أ�اميل. ويف    -

الالك�سيكية، من خالل فكرة الوظيفة اليت وجدت لها جاذبية يف تفكري �أولئك العلامء، خصوًصا الوظيفة الاكمنة املتصةل ابدلين.

ا حول الدين “التاريخ الطبيعي للدين”، طرح فيه أفكاَره المادية التي ال تؤمن بالقضايا الميتافيزيقية، يقدم شهادة تاريخية ضللت الكثير من  4 كَتب “هيوم” كتاًبا هامًّ
الباحثين: “فكلما توغلنا في العصور السحيقة، كلما وجدنا أن البشر غارقون في تعدد اآللهة )الشرك(. فال توجد عالمات وال أعراض ألي دين كامل. والسجالت القديمة 
ا للعرق البشري ال تزال تقدم لنا ذلك النظام على أنه العقيدة الشعبية والقائمة”، انظر: “مجتمع مسلم”، إرنست غيلنر، ترجمة: أبو بكر باقادر، دار المدار اإلسالمي،  جدًّ

)بيروت(، 2005، ص ص 31/30.

5 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, Cambridge University Press, New 
York, 2011, p.6, on the web: www.cambridge.org/9780521675321, date consultation: 30/03/2012.

6 Grace Davie, ”The Evolution of the sociology of religion: theme and variations“, in HANDBOOK OF THE SOCIO -
OGY OF RELIGION, Edited by Michele Dillon, Cambridre university press, 2003, p, 61, on the web: www.cambridge.
org/9780521806244, date consultation: 20/03/2012.

7 يوسف شلحت، نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني: الطوطمية، اليهودية، النصرانية، اإلسالم. تحقيق وتقديم: د. خليل أحمد خليل، الجامعة اللبنانية، دار 
الفارابي، ط: األولى 2003، ص 20.
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كام �أن انطالقة عمل الاجامتع ادليين يه درا�ة تكوينات �أو تنظاميت للحراكت ادلينية يف �أي جممتع، �أو المتثالت ادلينية للناس 
�أنفسهم؛ فالجامتعي ل هيمت بدرا�ة حصة العقيدة �أو فعالية الطقوس ول حيمك عىل احنراف الت�أويل والتفسري للرتاث، فهو يقبل لك 

.Data ذكل -  مبوضوعية وحياد -  كامدة درا�ة

املؤمنني  من  ت�أيت  معلومات  ويرتكز عىل مجموعة  والسلوك،  الأفعال  �أي  والظاهر  املعلن  املسستوى الاجامتعي  من  وينطلق 
فراد املتدينني واجملموعات املتدينة يه نقطة البداية دلرا�سته. ومن هنا ميكن �أن يكون  �أنفسهم، و�أن يعترب �أن التفسري اذلايت للأ
اهامتمه يف طبيعة العقيدة ادلينية، جباذبية الطقوس �أو التعالمي ادلينية، بسريورات الاعتناق )التحول ادليين(، بطبيعة التنظاميت، 

وانتظام املامر�ة ادلينية ونتاجئ الالزتام ادليين، عالقة رجال ادلين ابلأفراد العاديني، �أ�لوب ووظيفة الرشعية ادلينية... اإخل )8(.

نتوقف  فاإننا  املسامهة،  منشغلني يف هذه  لأننا غري  نظًرا  لظهور عمل الاجامتع؛  الأوىل  للبداايت  ت�أرخي  ادلخول يف  وبدون 
عند الرواد الأوائل اذلين بلوروا املهنج السو�سيولويج يف درا�ة الظاهرة ادلينية، درا�ة علمية بعيدة عن لك تناول ميتافزييقي 
�أو لهويت. حيث ذكر “مريتشسيا اإلياده”، يف معرض حتليهل للبوادر الأوىل لدلرا�ة العلمية لدلين، واليت متثلت يف العمل الرائد 

ا يف الت�أ�يس لسو�سيولوجيا التدين. “دلوركهامي” من خالل مؤلفه “الأشاكل الأولية للحياة ادلينية)9(”، واذلي اعتربه مرجًعا هاماًّ

وكذكل كتاب “الغصن اذلهيب” )The Golden Bough( “ج. جون فرايزر” �سنة )1900(. وكتاب “الطوطمية والزواج 
اخلاريج” )Totemism and Exogamy( )1900()فرايزر()10(. ولهذا اعترب مؤرخ �و�سيولوجيا الأداين، مريتشسيا، �سنة 
1912، ذات دللت معيقة يف اترخي درا�ة ادلين، لزتامنه مع اإصدار دوركهامي ملؤلفه السابق اذلكر، ولأنه يؤرخ مليالد مرحةل 

جديدة يف الفكر العلمي السو�سيولويج حتديًدا.

1- دوركايم وبداية السوسيولوجيا الدينية:

1-1 السوسيولوجيا الدينية عند دوركايم “و النموذج التفسريي: املقدس واملدنس”:

�أن ابحًثا يف هذا اجملال، ميكنه التغايض عن الأطروحة  �أعتقد  �أحد مؤ�يس السو�سيولوجيا ادلينية، ول  ميثل “دوراكمي” 
املمتزية اليت كتهبا هذا السو�سيولويج الرائد، ورمغ املدة الزمنية الطويةل اليت تفصلنا عهنا، اإل �أننا اإذا ت�أملنا املقرتابت التفسريية 
اليت �أبدعها، مثل مفهويم: املقدس واملدنس، �أمكننا �أن نفهم رس رجوع الباحثني لهذا الرتاث، فهذين املفهومني، هام منطان من 
التنظري السو�سيولويج لفهم اخلريطة ادلينية، �واء عند اجملمتعات التارخيية حىت ل نقول “البدائية” )الأ�رتالية، واليت اكنت مرسًحا 

دلرا�ات ومتابعات دوراكمي(، �أو حىت اجملمتعات املعارصة.

8 حيدر إبراهيم علي، “سوسيولوجيا الفتوى، المرأة والفنون نموذًجا” عن مركز، السودانية للنشر، )الخرطوم(، 2010.

9 Emile Durkheim, ”les forms élémentaires de la vie religieuse: Le système Totémique en Australie“, Quadrige/ Puf, 6° édition, 
2008, )Paris(. 

10 ميرتشيا إلياده، “البحث عن التاريخ والمعنى في الدين”، ترجمة سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 2007، ص 69/68/67 بتصرف.
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فاملقدس خيزتن ما هو رويح متعال ومكمتل وحيقق الكامل الإنساين، ويف تصور دوركهامي �أنه اجملمتع، بيامن املدنس، يشري اإىل 
لك ما هو �أريض �افل وهابط و�أانين ودنيوي. وليك نقرتب �أكرث من هذين املفهومني املركزيني يف �و�سيولوجيا دوراكمي، حيدثنا 
“غيدنز” عن ذكل: “مثة نوعان متشاباكن تشاباًك حممًكا من الطقوس، الظواهر املقد�ة مفصوةل حتديًدا عن نظريهتا املدنسة. تتوىل 
طائفة من الطقوس هممة احلفاظ عىل هذا الفصل: )اإهنا طقوس �لبية �أو حترميات اتبوهات(، موانع حتظر الاحتاكك بني املقد�ات 
واملدنسات. ومثل هذه التحرميات تشمل عالقات لفظية و�أخرى �لوكية مع �أشسياء مقد�ة. يف احلاةل الطبيعية، ل جيوز لأي يشء 
من العامل املدنس �أن يتسلل اإىل الساحة املقد�ة، يف شلك غري متغري؛ ذلا يمت ارتداء مالبس مقد�ة خاصة للمنا�سبات الاحتفالية، 

ومجيع املهن الطبيعية الزمنية تصبح معلقة.

لولوج  نفسه و�أعدها  لها يكون قد قدس  الفرد اذلي يستسمل  اإجيايب واحد:  السلبية جانب  اإن “للطقوس  قائاًل:  ويضيف 
ملكوت املقد�ني”. ونسستنتج من هذا التفسري �أن الطقوس السلبية تفيد يف صيانة الفصل اجلوهري بني املقدس واملدنس، اذلي 
يشلك الأ�اس اذلي يعمتد عليه املقدس، وهذه الطقوس الإجيابية تضمن عدم اقتحام اجملالني �أحدهام للآخر. �أما وظيفة الطقوس 

الإجيابية فه�ي جتديد الالزتام ابملثل ادلينية اليت من ش�أهنا، دوهنا، �أن تنحدر اإىل العامل النفعي اخلالص)11(.

القبائل  به دوركهامي مرا�سمي احلزن عند  الطقس “التكفريي” اذلي فرس  الأولني، وهو  الطقسني  ومثة طقس اثلث يمكل 
الأ�رتالية القدمية، “فهو يشلك احلدث الأمه، متاًما كام تصبح عواطف الفرح ادلينية مرفوعة اإىل مسستوى امحلى يف الهياج امجلاعي 
املرتتب عىل الاحتفال الطقيس، جيري تطوير “ذعر الأمل” يف طقوس احلداد. وت�أثري ذكل يمتثل يف حشد �أعضاء امجلاعة اذلين 
تعرض تضامهنم للهتديد جراء فقدان �أحدمه؛ لأهنم يبكون مًعا، فاإهنم يامت�كون، فال تتعرض امجلاعة للوهن، رمغ الرضبة اليت نزلت 

علهيا...تشعر امجلاعة بعودة قوهتا اإلهيا تدرجيياًّا، تبارش احلمل ابحلياة من جديد”.

اإنه بلغتنا حنن املسلمني نوع من املوا�اة الإنسانية ملن فقد �أحًدا �أو �أصابه مكروه، لكن “دوركهامي، يف رشحه لهذا الطقس 
“التكفريي”، اإمنا يستبطن اخللفية املسسيحية الكنسسية، املمتثةل يف فكرة اخلالص، عىل اعتبار �أنه ينحدر من �أب راهب وهيودي 

ادلاينة، وقد اكن ت�أثره هبذه اخللفية ابرًزا كام يؤكد ذكل “براين تورنر”)12(.

ذلكل �أكد �أن هذا الطقس يساعد يف تفسري وجود الأرواح ادلينية الرشيرة �أو اخلبيثة، حيث اإنه يوجد يف لك ماكن: قوى 
خرية، وقوى رشيرة جالبة للمرض، للموت، وللخراب. والنشاط امجلاعي املتضمن يف الطقوس التكفريية )طقوس التوبة( يوفر وضًعا 
موازاًي ذلكل اذلي يمتخض عن تصور قوى رحمية، اب�ستثناء كون احلزن هو العاطفة املهمينة. اإهنا التجربة اليت يفرسها الإنسان حىت 

يتصور �أن هناك، اكئنات رشيرة ل ميكن حتييد عدواهنا الت�أ�ييس �أو العابر، اإل ابملعاانة الإنسانية)13(.

11 أنطوني غيدنز، “الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة: تحليل لكتابات ماركس ودوركهايم وماكس فيبر”، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب العربي، )بيروت، 
لبنان(، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2009، ص 187/186.

12 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 33.

13 أنطوني غيدنز، “الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة”، مرجع سابق الذكر، ص 188.
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تفسريية  �أداة  �أصبح  كيف  نفهم  ب�أ�رتليا،  الطوطمية  بلوره دوركهامي يف درا�سته حول  املفهوم اذلي  ولعلنا من خالل هذا 
ا�ستلهمها العديد من الباحثني يف حقيل السو�سيولوجيا والأنرثوبولوجيا، “مفالينوفسيك” Malinowski” حتدث عن طقس املوت 

ابعتباره طقًسا رئيًسا يف “اجملال ادليين)14(”.

�أما الباحث الأمرييك “كنيث براون” فقد ا�ستعار نفس املفهوم يف كتابه “انس �ال، )les gens de salé(” للحديث 
عن “طقوس العبور” “Rites de Passage”، ومهنا الطقس اجلنائزي)15(. ول ننىس يف هذا السسياق العمل املمتزي اذلي قام به 
الباحث “منديب” يف كتابه “ادلين واجملمتع”، عندما ا�ستكشف متثالت عينة من املبحوثني مبنطقة داكةل حول املوت وطقو�ه 

احملايثة، واليت قسمها اإىل ثالثة مراحل:

�أوًل: حلظة الاحتضار واملوت، واثنًيا: حلظة احلداد )احلزن(، واثلًثا: مرحةل ما بعد احلداد والعودة للحياة الاعتيادية)16(.

اإن هذه الانعطافة حنو بعض ادلرا�ات اليت ا�ستلهمت املقرتب التفسريي ادلوركهاميي، تبني اإىل �أي حد بقي حمافًظا عىل 
صالحيته الأاكدميية، ولهذا ميكن القول �أن �أطروحة “دوراكمي” “الأشاكل الأولية للحياة ادلينية”، تسمح لنا ابلنظر اإىل معق اخللفية 
الوظيفية السو�سيولوجية اليت تبناها يف نظرته لدلين ودوره يف احلفاظ عىل متا�ك اجملمتع العضوي، فالفكرة العامة اليت يلخصها هذا 
الكتاب، اإمنا ت�أيت منسجمة مع خلفيته النظرية، فادلين حقيقة اجامتعية “Social Fact”. اإذ دوراكمي ل يؤمن ابلكنسسية �أو السحر، 
فاليشء الأ�اس يف حياة اجملمتع هو ادلين؛ لأنه يليب حاجاته احليوية ولأنه حيافظ به عىل متا�كه ومحلته ورابطته، وادلين ل يظهر 
اإل من خالل املعتقدات امجلاعية وليس الفردية، ولفهم هذا التوجه، فاإن دوركهامي ت�أثر بفلسفة الأمرييك “وليام جميس” اذلي اكن 

يقول “احلقيقي هو املفيد”، ودوركهامي بدوره، اكن يردد “ادلين هو احلقيقة الاجامتعية)17(”.

 ”unified system“ ولعل هذا املنظور يسستقمي مع التعريف اذلي وضعه دوركهامي لدلين، عندما اعتربه “منظومة موحدة
نسمهيا  �أخالقية  جامعية  وحدة  جتمتع يف  اليت  احملرمات،  من  تعين مجموعة  مقد�ة،  �أشسياء  اإىل  نسسبًة  واملامر�ات  املعتقدات  من 

“كنسسية” “Church”، حيث ينخرط فهيا لك �أولئك اذلين يلزتمون هبا)18(.

هبذا املعىن، اعترب دوركهامي �أن الطوطمية يه شلك من �أشاكل ادلين، رمغ �أهنا مل تعرف كدايانت عليا وخارجة عن ما هو 
مادي، وحىت عندما حتدث يف كتابه السابق، عن مفهوم ادلين حتدث عنه بكونه يشلك مجموع المتثالت امجلاعية، واليت تعرب عن 

احلقائق امجلاعية، مبا يه من معتقدات وطقوس ونظرة للعامل)19(.

14 Bronislaw Malinowski, ”Magic, Science and Religion, and Other Essays )Glencoe: Free Press, 1954(.

15 Kenneth L.Brown, ”les gens de sale: les slawis: Traditions ET changements de 1803 à 1930“, traduction de Fernand Pod -
vin, Editions Eddif, )Casablanca(, 2001, pp: 148/149/150.

16 عبد الغني منديب، “الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب”، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2006”، ص من 157إلى 162؛ حيث يجد القارئ وصًفا 
مكثًفا للطقس الجنائزي ولمستتبعاته. ونحن نعتقد أن هذا الموضوع يستحق دراسة مستقلة نظًرا للتحوالت التي طرأت عليه ولنوعية الطقوس المستحدثة التي بدأت تؤثث 

هذا الطقس، ويمكن أن تشكل الدراسة مدخاًل لفهم مختلف التقاطعات واالختالفات التي تميز المنطقة العربية، في إطار منهج مقارن.

17 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society“, op, cit, p, 35.

18 Grace Davie, ”The Evolution of the sociology of religion: theme and variations“, in HANDBOOK OF THE SOCIOLOGY 
OF RELIGION, op, cit, p, 65.

19 Emile Durkheim, ”les formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie“, op, cit; p, 35.
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1-2 االنتقادات املوجهة لنظرية الدين عند دوركهايم:

مل تكن للنظرية اليت بلورها دوراكمي حول ادلين لمترَّ دون �أن تثري العديد من الانتقادات ماضًيا وحارًضا، فقد حتدث عن ذكل 
“مريتشسيا” “Mircea Eliade” عندما ذكر �أن الباحثني الإثنولوجيني، �أمثال “غودلنويزر”، �أشار �أن القبائل الأكرث بساطة مل يكن 
دلهيا ل عشائر ول طواطم، وتساءل من �أين تسسمتد الشعوب غري الطوطمية داينهتا اإذن؟ وحتدث عن كون دوراكمي عندما “كشف 
عن �أصل املشاعر ادلينية يف تكل امحلية امجلاعية اليت اكنت �أجواء الطقوس الأ�رتالية منوذهجا املفضل”، تساءل “غودلنويزر” ملاذا 

ل تتحول رقصات هنود �أمرياك الشاملية اليومية اإىل منا�سبات دينية؟

�أما “فلهمل مشيدت” فانتقد بدوره الاخزتال اذلي �قط فيه دوراكمي، عندما ركز عىل منطقة “عشائر الأرونتا”، وجتاهل 
�أ�رتالّيِ اجلنوب الرشيق ومه �أشدُّ اإغراًقا يف القدم ول يعرفون الطوطمية)20(.

ل شك �أن نظرية دوركهامي ُتعترب من بني النظرايت املؤ�سة يف �و�سيولوجيا ادلين، اليت جفرت نقاًشا اإبيستميولوجياًّا بني 
العديد من الباحثني، �واء داخل الفضاء الغريب �أو خارجه، ول ننىس �أن �سياق ظهور هذه النظرية، اإمنا ت�أثر ابلتحول الكبري اذلي 
عرفه ابرديغم العلمنة والتدين يف اجملمتع الأورويب مع بداية القرن 19، حيث اعترب ادلين عقبة �أمام التطور والتقدم، و�أن البديل هو 
ت�أ�يس علوم اجامتعية علمية عقالنية حترر الإنسان من لك فكر لهويت �أو ميتافزييقي؛ لأن ادلين مل يعد قادرًا عىل تلبية تطلعات 

اجملمتع اجلديد.

وعندما نسستوحض هذا السسياق، فاإننا نفهم اخللفيات الفكرية والفلسفية اليت حتمكت يف اإنتاج هذه الأطروحة وغريها، لكن اذلي 
هيمنا كباحثني اجامتعيني ليس هو حشد الأدةل واحلجج من �أجل تفنيذ هذه الأطروحة �أو تكل، بقدر ما هيمنا فهم طبيعة املهنج 

املوظف يف ا�ستكناه الواقع ادليين، وقدرة هؤلء الباحثني عىل ا�ستخالص مناذج تفسريية ل زالت حتتفظ بصالحيهتا التفسريية.

2- ماكس فيرب، والتقعيد النظري لسوسيولوجيا األديان:

2-1 يف الخلفيات املؤطرة لربوز سوسيولوجيا التدين عند فيب:

تشلك كتاابت “فيرب” حول الأداين من �أغزر الكتاابت و�أغناها عىل الإطالق)21(؛ اإذ اإنه شلك براديغم جديد يف مقاربة 
الظاهرة ادلينية، ليس فقط عىل مسستوى حنت الامنذج املعرفية اليت �أبدع فهيا، واليت مزيت الطبيعة التنظريية، اليت متتع هبا هذا 
السو�سيولويج الرائد، ولكن �أيًضا لكونه اهمت ابلبعد املقارن بني خمتلف الأداين، وهو ما ُيعدُّ يف نظران تطويًرا ملهنج �و�سيولوجيا 
الثقافات  هذه  بني  والاختالفات  التقاطعات  خمتلف  قراءة  عىل  الباحثني  تساعد  خمتلفة،  دينية  جتارب  عىل  ابلنفتاح  ادلين، 

واملنظومات ادلينية.

20 ميرتشيا إلياده، “البحث عن التاريخ والمعنى في الدين”، مرجع سابق الذكر، ص 70.

21 من خالل رصد وإحصاء كتب القرن الذي قامت به الجمعية الدولية للسوسيولوجيا ISA سنة 1998، توصلت أن هذا كتاب من ماكس فيبر “االقتصاد والمجتمع”، 
“Economy and Society” جاء في مقدمة الكتب المستشهد بها في كتابات الباحثين “ indexation“. )انظر، “العودة إلى القيم، ترجمة محمد مصباح، مجلة 

إضافات، العددان: 21/20، خريف وشتاء: 2013/2012، )لبنان(.
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ومتثل الإضافة اجلديدة اليت محلها “فيرب”، اإىل حقل السو�سيولوجيا معوًما والسو�سيولوجيا ادلينية حتديًدا، يف مقاربته لدلين 
وربطه ابلتغري الاجامتعي، وهو اجملال اذلي مل يتطرق اإليه “دوركهامي، كام يؤكد ذكل “غيدنز”)22(، وتتجىل هذه املقاربة يف كون 
فيرب اعترب ادلين عاماًل من عوامل التغري يف اجملمتع، وهو ل ينظر اإليه ابعتباره قوة حمافظة كام يرى املاركسسيون، بل اإنه )�أي ادلين(، 
�أ�هم يف ظهور الر�أ�املية الغربية، وذكل من خالل تتبعه للفكر ادليين الربوتسستانيت ولنخبه اليت ا�ستطاعت �أن حتقق ثورة هممة 

يف �أوراب عىل عكس املذهب الاكثولييك اذلي يمتزي بطابع احملافظة.

ورمغ �أننا لن ننشغل بلك فكر “فيرب”، لكن اذلي هيمنا يف هذه املسامهة، هو تصوره لدلين وعالقته ببايق احلقول، “فغيدنز” 
يرشح لنا هذا الرتابط، قائال: يبني فيرب �أن مفهوم ادلعوة “الر�اةل” مل يظهر اإىل الوجود اإل زمن الإصالح ادليين. اإنه غري وارد، ل 
هو ول �أي مرادف هل، يف املذهب الاكثولييك، ول يف العرص القدمي. و�أمهية مفهوم ادلعوة، والأ�لوب املعمتد لتوظيفه يف املعتقدات 

الربوتسستنتية، تمكن يف كونه يساعد عىل اإدخال شؤون احلياة اليومية املبتذةل يف دائرة الت�أثري ادليين احلاضن مجليع الأشسياء.

اإن الفرد مدعو لأداء واجبه جتاه الرب عن طريق الترصف الأخاليق يف حياته اليومية. وهذا يفرض حتول تركزي الربوتسستانتية 
عن مثال العزةل الرهبانية الاكثوليكية حنو اهلموم ادلنيوية)23(. اإن هذا املقطع التحلييل اذلي ذكره “غيدنز”، يبني اإىل �أي حد اكن 
“فيرب” مت�أثًرا خبلفياته الفلسفية والفكرية والأخالقية، واليت اكنت ترى �أن املذهب الربوتسستانيت، اكن الأقدر عىل اإحداث ثورة 

اقتصادية واجامتعية وحىت �سيا�سية يف العامل الغريب، وخصوًصا يف ادلول اليت تتبىن هذا التيار.

2-2 فيرب ونظرية فك السحر عن العامل:

عىل الرمغ من كون كتاابت “فيرب” لكها، تركز عىل العامل ادليين وكونه عاماًل تغيريًا، لكن عند التعمق �أكرث يف كتاابته، جنده 
يدعو اإىل نوع من العقلنة يف ادلين، �أو ما يسميه “املسريي” مبفهوم “الرتشسيد”، �أي ترشسيد عالقة العبد مع خالقه، حبيث يقوم 

املؤمن ابإخضاع نسق حياته بلك تفاصيلها لقواعد خارجية، فياكفئه الإهل العادل عىل �أفعاهل.

وتؤكد هذه الرؤية �أيًضا تزايد حتمك الإنسان يف مصريه وبيئته، وتركز الاهامتم عىل هذه ادلنيا؛ وذلا، فاإن اخلالص ل يمت عن 
طريق الشطحات الصوفية والانسحاب من ادلنيا، واإمنا بتطبيق قانون الإهل وتسخري اذلات والواقع يف خدمته بشلك مهنجي)24(.

 Désenchantement“ ولهذا مفسار هذه العقلنة، )واليت تشلك اإحدى التوابث يف فكر فيرب(، هو فك السحر عن العامل
du Monde”)25(. فلك نبوة، واحلق يقال، ل حتطم قوة السحر، ولكن النبوة عندما ترشعن نفسها بوا�طة املعجزات و�أ�اليب 

حسرية �أخرى فاإهنا حتطم الأنظمة التقليدية املقد�ة.

2005، ص 582، مع بعض  الرابعة،  )بيروت(، ط،  ترجمان(،  للترجمة، )مؤسسة  العربية  المنظمة  الصياغ،  فايز  ترجمة،  االجتماع”،  أنتوني غيدنز، “علم   22
التصرف.

23 أنتوني غيدنز، “الرأسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة”، مرجع سابق الذكر، ص 209.

24 عبد الوهاب المسيري، “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، المجلد الثاني، دار الشروق، )مصر(، 2002، ص 301.

 Le :25 تشكل كتب “مارسيل كوشي” إحدى النماذج الواضحة على إبراز فرضية العلمنة داخل المجتمعات المعاصرة، وذلك بفك ارتباطها بالدين، )انظر للمزيد
 Désenchantement du Monde: une histoire politique de la religion, Editions, Cérès, )Maghreb, 1995(Editions Gallimard, 1985,

).Tunis
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اإن النبوات يه اليت ودلت مرحةل ل حسرية العامل ووضعت مقومات علمنا وتقنياتنا احلديثة، كام وضعت مقومات الليربالية. 
“فاإخضاع احلياة ادلينية ملهنج متسق �أدى اإىل ا�تبعاد الطرق الارجتالية للتحمك، مثل السحر و�أشاكل التنبؤ البدائية. حفل النيب حمل 
الساحر، مث ا�سمترت العملية حىت حل البريوقراطي احلديث حمل امجليع،... ومن مثَّ الوصول اإىل حاةل العلمنة الاكمةل للمجمتع)26(”.

قد يسستغرب القارئ ملثل هذه الا�ستنتاجات اليت جتعل فيرب من دعاة العلامنية الاكمةل، لكن ابلطالع عىل املبادئ اليت 
حمكت فكر “فيرب” يزول بعض من هذا الا�ستغراب، فقد حتدث “كراس دايف” �أن فيرب حتمكت فيه ثالثة منطلقات ملقاربة ادلين:

�أ( فهم ادليين يف اإطار العالقة بينه وبني العامل، والرشوط املتغرية اليت حتمك لك �سياق عىل حدة.

ب( وهذه العالقة بني ادلين والعامل ل ميكن فهمها اإل يف �سياق الرشوط التارخيية والسو�سيوثقافية)27(.

ج( اإن نوعية العالقة اليت جتمع بني ادلين واجملمتع، �ستعرف حتولت مع مرور الوقت بفعل عامل فك السحر عن العامل، وت�آلك 
دور ادلين التقليدي ليحل حمهل دين عقالين جديد، �أو ما ميكنه تسميته برتشسيد العامل �أو علمنة احلياة)28(.

وقد فرس “املسريي” هذه املفارقة اليت تطبع حتليالت “فيرب” لدلين عندما حتدث عن املتتاليات اليت تربط بني التوحيد 
والعلمنة من خالل معلية الرتشسيد، كام ييل: ثورة توحيدية عىل الواحدية “المكونية الكونية)29(”.

- الإميان ابلإهل الواحد املتجاوز للطبيعة والتارخي )املرجعية املتجاوزة(.

- الإميان بقدرة الإنسان عىل جتاوز واقعه وذاته - انعدام التوازن بني اذلات والطبيعة.

- ترشسيد )�أي اإعادة صياغة( معلية اخلالص وحياة املؤمن، و�أخريًا العامل ب�أرسه، يف ضوء الإميان ابلإهل الواحد )املبد�أ الواحد( 
ل�رتجاع يشء من التوازن.

26 عبد الوهاب المسيري، “العلمانية الجزئية والشاملة”، مرجع سابق الذكر، ص 303. 

27 عمل العديد من الباحثين على استلهام هذا المنهج في دراسة الظاهرة الدينية، فمثاًل: “يوسف بالل اعتبر أنه لدراسة الدين فإننا نستحضر شيئين اثنين: تحليل نظام 
 Youssef Belal “ le cheikh(“ :الدالالت المترسخ أو الذائب في الرموز الدينية، وثانًيا وضع هذا النظام في سياقه السوسيوثقافي والنفسي الذي أنتجه، انطر للمزيد

.)et le calife sociologie religieuse de l’Islam politique au Maroc“, Tarik éditions, 2012, p: 13

28 Grace Davie, ”The Evolution of the sociology of religion, op, cit, p, 63/64.

29 يعرف “المسيري” هذا المفهوم، باعتباره مذهب الحلول أو الُكمون القائل بأن كلَّ ما في الكون )اإلله واإلنسان والطبيعة( مكون من جوهر واحد، مكتف بذاته، 
يحتوي مركزه وركيزته األساسية داخله.

ومن ثم فالعالم متماسك بشكل عضوي ال تتخلله أية ثغرات وال يعرف االنقطاع أو الثنائيات، خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه ال تفرق بين اإلنسان وغيره من الكائنات. 
ومن ثمَّ ينكر هذا المذهب وجود الحيز اإلنساني المستقل، كما ينكر إمكانية التجاوز، وفي إطار الُحلولية الُكُمونية يمكن رد كل الظواهر، مهما بلغ تنوعها وعدم تجانسها، 

إلى مبدأ واحد كامن في العالم. ومن ثم، تتم تسوية: 

- اإلنسان بالكائنات الطبيعية، وتلغى كل الثنائيات، وتسود وحدة الوجود، التي تتسم بالواحدية الصارمة التي تنزع القداسة عن كل األشياء، من ثم تصبح كل األمور 
نسبية. )انظر، عبد الوهاب المسيري، “العلمانية الجزئية..”، م، س، ذ، ملحق المفاهيم، ص 468/467.(.
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- عدم التعامل مع الواقع بشلك ارجتايل، واإمنا بشلك مهنجي هبدف التحمك فيه خلدمة الإهل �أو املبد�أ الواحد)30(؛ هبدف التحمك 
فيه خلدمة الإهل �أو املبد�أ الواحد، يف مرحةل �أخرى ختتفي القمي وظهور الرتشسيد )العقلنة بلغة فيرب( املتحرر من لك القمي، وهذا ما 

يؤدي اإىل فك السحر عن العامل وابلتايل علمنة اجملمتع”)31(.

ومعوًما فاإن هذه الصيغة الفيبريية تطرح العديد من التساؤلت هل اكن فيرب ينظر للعلمنة؟ �أم �أنه اكن يدعو لعقلنة ادلين؟

و�واء اتفقنا مع الطرح اذلي قدمه “املسريي”، �أو الزتمنا بقراءتنا اخلاصة لفكر “فيرب” واذلي نسستنتج منه �أنه اكن من بني 
السو�سيولوجيني اذلين معلوا عىل ربط ادلين ابلقتصاد وابلتايل ابلتطور، فاإن هذا النقاش يسستحق يف نظران �أطروحة مسستقةل 

تعاجل هذه الإشاكلية بنوع من التفصيل.

2-3 فيرب والتأسيس لسوسيولوجيا اإلسالم:

بقي �أن نشري، وحنن يف معرض احلديث عن نظرة “فيرب” لدلين والأداين، �أن هذا السو�سيولويج معل عىل درا�ة الإ�الم، 
رمغ �أهنا مل تكن درا�ة اكمةل، لكهنا اكنت بداية للحفر يف موقع “الر�ول” يف بنية هذا ادلين، وكذا طريقة تشلك ادلوةل الإ�المية، 
و“الرشعية  الاكرزما”  مكفهوم  التفسريي،  منوذجه  “فيرب”  طبق  املقاربة  هذه  ويف  والاقتصاد.  ابلتطور  الإ�الم  عالقة  و�أيًضا 

التقليدية” “والانتخاب)32(”.

ولعل التحليل اذلي طوره “فيرب” حول تطور الإ�الم، ميكن �أن يثري عدة نقاشات، فقد حتدث “�أن الإ�الم زاوج بني 
القمي التجارية والقمي الفرو�سية البدوية والقمي الصوفية، املعربة عن عواطف امجلاهري وحاجاهتا. ونتيجة لهذه املزاوجة الثالثية، وهجت 
الطبقة احملاربة الإ�الم ابجتاه اجلهاد والأخالقية العسكرية )Islamwas a warrior religion(، ووهجته الطبقة التجارية يف 

املدن ابجتاه الترشيع والتعاقد يف خمتلف �أوجه احلياة اليومية، ووهجت امجلاهري املسستضعفة ابلجتاه الصويف والهرب الضبايب)33(.

بل �أكرث من ذكل، فاإن “فيرب” اعترب �أن تعالمي الإ�الم تتعارض مع مبادئ املؤ�سات ادلميقراطية، وذكل ابلنظر للتحمك غري 
العقالين اذلي يقميه احلاكم بصورة غري دميقراطية، وبسبب ت�أثره بقمي البداوة والعصبية العائلية والقبلية، ونشوء حتالف بني السلطان 
وعلامء ادلين، مما يعيق التطور والتقدم)34(. وقد ا�ستنتج “فيرب” من ذكل �أن الإ�الم اكن معوًقا للتغري الاجامتعي؛ لأنه دين توافق 

وتكيف، �أكرث من منه دين حتول وتغري)35(.

30 من خالل هذا التفسير يمكن أن نفهم لماذا اعتبر “فيبر” أن األخالق البروتستنتية تفوقت على األخالق الكاثوليكية؛ ألن األولى ربطت بين النجاح الفردي وااللتزام 
باألخالق، لكن الثانية من خالل الكنيسة خففت من قبضتها وفرقت بين النجاح المادي والديني، بمعنى بين المقدس والمدنس.

31 عبد الوهاب المسيري، “العلمانية الجزئية..”، م، س، ذ، ص 304.

Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society“, op, cit, p, 62/63/64/65/66. :”32 يمكن أخذ فكرة عن هذه القضايا، في كتاب “براين تورنر

ولإلشارة يوجد كتاب آخر لنفس المؤلف- ألف في ثمانينيات القرن الماضي- موسوم بـ“علم االجتماع واإلسالم: دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر”، ترجمة، أبو بكر أحمد 
باقادر، بيروت، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، طبعة 2013.

33 أنتوني غيدنز، “علم االجتماع”، مرجع سابق الذكر، ص 584.

34 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society“, op, cit, p, 65.

35 حنان محمد عبد المجيد، “التغير االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحديث”، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، هرندن-فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2011، 
ص 47.
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مل تكن لهذه الطروحات اليت بلورها “فيرب” حول الإ�الم �أن مترَّ دون �أن تثري العديد من النقاشات واجلدل، بش�أن حصة 
فرضياهتا ومنطلقاهتا النظرية والفكرية والفلسفية، وقد بني “ترينر” �أن فيرب تغاىض يف حتليهل لالإ�الم، عن ادلور الرائد اذلي قام 
به اجملمتع الأهيل ممثاًل يف �أشاكل التضامن املمتزي، ومهنا الوقف، و�أيًضا ادلور الطالئعي اذلي قامت به حركة التصوف يف التعريف 

ابلإ�الم يف رشق �أ�سيا)36(.

3- املقاربة الفينومينولوجية للدين، نحو مقاربة أكرث تفسريية:

بعدما قدمنا �أمه النظرايت السو�سيولوجية اليت بلورها الرواد املؤ�سون ملقاربة الظاهرة ادلينية، فاإننا نسستمكل هذا املبحث، 
ابإطالةل عىل مقاربة جتديدية، جاءت يف �سياق النقد املوجه للمقرتابت السو�سيولوجية والسسيكولوجية والأنرثوبولوجية، واليت، رمغ 
اجلهد املبذول لفهم السلوك ادليين، فاإهنا ظلت تعرتهيا �أوجه القصور املعريف والإبيستميولويج، حىت ل نقول الوقوع يف نوع من الإخزتالية.

ذلكل �أكد “اإلياده” عل رضورة هنج مقاربة جديدة يف درا�ة الأداين؛ حيث اعترب “�أن الإنسان احلديث ل ينفك حيمل ويقع يف 
احلب ويسمع املو�سيقى ويذهب اإىل املرسح ويشاهد الأفالم السيامنئية ويقر�أ الكتب -  �أي �أنه، بلكمة، ل حييا فقط يف عامل اترخيي 
وطبيعي، بل حييا �أيًضا يف عامل وجودي، خاص، ويف كوٍن خيايل. واإذا اكن مثة من هو مؤهل للتعرف اإىل البىن واملعاين “ادلينية” 

اليت حتفل هبا هذه العوامل اخلاصة وهذه الأكوان اخليالية، فهو �أوًل و�أ�اً�ا، مؤرخ الأداين وعامل فينومينولوجيا الأداين)37(.

وقد �أشاد “اإلياده” ابجملهود اذلي بذهل “واش”؛ اإذ اعتربه �أملعياًّا، نظًرا لكونه �ألف كتااًب يعد معياراي” يف الت�أويل” )1926 - 
1933(، وتتلخص فكرة هذا املؤلف، يف “�أنه يدعو اإىل رضورة النظر مبنهت�ى الاهامتم اإىل التكيف الاجامتعي للحياة ادلينية فضاًل 
عن السسياقات الاجامتعية خملتلف التعبريات ادلينية. غري �أنه اكن يرفض التصور املتطرف اذلي اكن يرى احلياة ادلينية مثل ظاهرة 

برانية تطفو عىل �طح البنية الاجامتعية”.

لقد حرص “واش” عىل حتويل اهامتم املشستغلني بسو�سيولوجيا ادلين حنو عمل الأداين... وهمام يكن من �أمر، فاإن �و�سيولوجيا 
ادلين قدمت لعمل الأداين العام، وما زالت تقدم، اإ�هامات هممة. فقاعدة املعلومات واملعطيات السو�سيولوجية تساعد العامل عىل 

فهم السسياق احلي اذلي تندرج واثئقه مضنه، وتقيه رش الإنزلق وراء ت�أويل ادلين ت�أويالت جمردة.

واحلق �أنه ليس هناك �أمر ديين “حمض.” فالش�أن ادليين هو دامئًا “�أيًضا ش�أن اترخيي وثقايف ونفساين، اإذا شئنا �أن نذكر فقط 
�أمه �أبعاده، واإذا اكن مؤرخ الأداين ل يشدد دامئًا عىل هذا التعدد يف املعاين، فذكل يعود �أ�اً�ا اإىل �أنه يفرتض به �أن يركز عىل 

املعىن ادليين لواثئقه.

واإمنا يبد�أ الالتباس عندما يؤخذ “وجه واحد فقط” من �أوجه احلياة ادلينية عىل �أنه �أوىل وذو معىن، بيامن بقية الأوجه �أو 
الوظائف ينظر اإلهيا عىل �أهنا اثنوية �أو حىت ومهية)38(.

36 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society“, op, cit, p, 67.

37 ميرتشيا إلياده، “البحث في التاريخ، والمعنى في الدين”، مرجع سابق الذكر، ص 45.

38 نفسه، ص 78/77.
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ويعترب “�ألفرد شوتز” “Alfred Schutz”، من بني الباحثني اذلين طوروا هذا املقرتب؛ حيث اهمت يف كتابه “الفلسفة 
الظاهراتية للعامل الاجامتعي”)1972(، ابلتنظري للمقاربة الفينومينولوجية، حيث حاول �أن يدرس الإنسان اذلي يعيش يف عامل لكه 
معان، �أو ما �امه “�سياقات املعىن”، ويه مجموعة من املعايري اليت ننظم بوا�طهتا مدراكتنا احلسسية، وحنولها اإىل عامل ذي معىن واإىل 
ذخرية من املعرفة، وهكذا يصبح اهامتمنا عىل �أفعال الوعي وليس عىل الفعل يف العامل، والعامل الاجامتعي هو يشء خنلقه �واي)39(.

ويفهم من هذه املقاربة �أهنا تركز بشلك �أ�اس عىل عامل املعاين، وربطه مبختلف السسياقات اليت تنتجه وتتدخل فيه وتؤثر عىل 
اإنتاجه واإعادة اإنتاجه، ولعل مفهوم املعىن حييلنا عىل احلقل ادليين مبا حيبل به من رموز ودللت ور�اميل جتسد القمي املرجعية 

اليت تتفاعل مع خمتلف البيئات الاجامتعية، وتودل �لواكت ومواقف واجتاهات.

وجتدر الإشارة اإىل مقاربة “�ألفريد شوتز” اكن هل ت�أثري كبري عىل توجه لك من “بريغر” و“لوكامن” يف كتاهبام الرائع: “التشكيل 
الاجامتعي للواقع)40(” وقد ا�ستفاَدا منه اليشء الكثري.

4- بيري بورديو والباديغم الجديد ملقاربة الدين:

اليت  الإبستميولوجية  للخلفيات  الرجوع  دومنا  ادليين،  احلقل  مقاربة  بورديو يف  �أبدعه  اذلي  اجلديد  الرباديغم  فهم  ميكن  ل 
تفاعلت يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل، وقبيل احلرب العاملية الثانية، ذكل �أن �أزمة التفسري اليت واهجت العلوم الاجامتعية 
جعلت البعض يشكك يف علمية هذه العلوم)41(، يف هذا السسياق برزت العديد من النظرايت الفلسفية والسو�سيولوجية اليت 
�أرادت �أن تقدم تصوًرا نقداياًّ ملس�أةل الفهم للواقع الاجامتعي)42(، واكن اإ�هام “بورديو” �أ�ا�سياًّا؛ اإذ اإنه معل عىل اإزاةل التعارض 
�أنه للكشف  الالمنطقي بني الفردي وامجلاعي، وكذا التعارض بني الفينومينولوجيا الاجامتعية والفزيايء الاجامتعية، واكن يعترب 
السو�سيولوجيا الالك�سيكية، دوركهامي  املوضوعية، )اجتاهات مدر�ة  الزنعة  الظواهر الاجامتعية، لبد من جتاوز  عن حقيقة 
و�و�ري وليفي �رتوس و�ألتورس(، و�أًيضا الزنعة اذلاتية، كنظرايت الفعل، وعمل الاجامتع الت�أوييل والتحليل اللغوي، وذلكل 

بلور مفهوًما جديًدا “موضوعية اذلايت”)43(.

رمبا يطرح السؤال التايل: ملاذا احلديث عن اخللفيات الفكرية اليت �امهت يف بروز نظرية املامر�ة عند بورديو؟ وما عالقة 
ذكل بسو�سيولوجيا ادلين؟ وما يه الإضافات اليت طورها يف بلورة منوذج تفسريي لفك السحر عن الظواهر ادلينية؟

39 إيان كريب، “النظرية االجتماعية من بارنسونز إلى هابرماس”، ترجمة: محمد حسين غلوم، مراجعة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، عدد 244، سلسلة 
صادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت، 1999، ص 150.

40 Berger Peter, Luckmann Thomas, ”la construction sociale de la réalité“, Armand Colin)France(, 2006.

41 بعد وقوع ثورات الربيع العربي، طرح سؤال إبستيمولوجي: ما هو دور العلوم االجتماعية في فهم المجتمع؟ ولماذا لم تتنبأ بوقوع هذه الثورات؟ ولعل هذه اللحظة 
قبانجي”، مجلة  انتفاضتا تونس ومصر؟(، “جاك  فاجأتنا  )لماذا  للمزيد مقال  )انظر  العلوم االجتماعية،  التفسير في  أزمة  فيه  الذي وقعت  بالسياق  تذكرنا  التاريخية 

إضافات، عدد14، سنة 2011.

42 يمثل كتاب، “النظرية االجتماعية: من بارنسونز إلى هابرماس إليان كريب السابق الذكر، واحًدا من المؤلفات التي تتحدث عن أزمة النظريات االجتماعية والجدل 
الذي صاحب الفكر السوسيولوجي، وذلك في أفق تطوير نظريات أكثر تفسيرية.

43 بدوي أحمد موسى )ما بين الفعل والبناء االجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو( مجلة إضافات، )لبنان(، العدد الثامن، خريف سنة 2009، ص 
10، بتصرف.
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“اإذا اكن فيرب قد قدم مسامهة ثرية ومثرية للجدل يف عمل الاجامتع ادليين، فاإن قراءة بورديو لأعامل فيرب ليست �أقل �أمهية 
واإاثرة للجدل، ينطلق بورديو من تعريف فيرب للكنيسة ومن مجمل هجازه املفهويم مقرتًحا قراءة بنيوية توليدية ونظرية يف احلقل ادليين 
يتعامل فهيا مع المنوذج التارخيي املسسيحي، وخصوًصا الاكثولييك وكأنه المنوذج املرجعي، المنوذج ابمتياز لتشلك اجملال ادليين كحقل 

مواقع متقاطعة ومتعارضة، ومسستعيًدا املفهوم الفيربي للهريوقراطية واملفهوم ادلوراكميي لتعارض املقدس مع املدنس)44(”.

بدون شك فاملطلع عىل �أفاكر وكتب “بورديو” يلحظ كيف ا�ستطاع هذا السو�سيولويج الالمع �أن يطور منوذًجا تفسرياياًّ 
قادرًا عىل الغوص يف �أعامق الفعل الاجامتعي، وحماوةل فهمه وفك �ألغازه، ومن بني هذه املامر�ات �أو الأفعال، السلوك ادليين؛ 
اإذ هو يعترب نوًعا من املامر�ة الاجامتعية، ويه ليست فعاًل جمرًدا صادرًا يف الزمان احلارض، ولكهنا فعل موجه من املايض، فعل 
اترخيي، فكام لبد من �أن تتضافر عدة ظروف قبل هطول املطر، فكذكل املامر�ة، يه حمصةل خربات مكتسسبة �أو موروثة، تتضافر 

لتقيمي الواقع املعيش، وحتديد طبيعة الفعل املالمئ يف حلظة ما، حلظة املامر�ة، �أو هطول املطر)45(.

ولعل تطوير هذا املقرتب التفسريي ما دفع “براين تورنر” للقول ب�أن نظرية بورديو متثل براديغًما جدًيدا يف حقل السو�سيولوجيا 
ادلينية، خصوًصا عندما �أبدع مفاهمي مثل “الهاببيتوس” “Habitus” �أو مفهوم احلقل”field”، وحاول من خالهلام قراءة ترصفات 
الفاعل، اذلي ُيضفي معىن عىل �لوكه، بل �أكرث من ذكل عندما يصف “بورديو” �سياق الفكر والفعل بـ“الهابيتوس”؛ اإذ اإنه ميثل 
�أنظمة الزنعات احملوةل، طويةل املدى، �أو ما يطلق عليه “بنينة البنيات” “Structures structuring” مسسبًقا لتعمل عىل بناء 
البنيات، مبعىن �أهنا مبادئ تودل املامر�ات والصور وتنظمها”، و�أن “الهابيتوس” حيدد السسياق اذلي تظهر فيه ممار�ة الفكر والفعل، 

اإنه املاكن )الأماكن( الثقايف الفعيل اذلي ميارس الناس فيه حياهتم الثقافية وادلينية)46(.

الفعل  �أن ميوضع  ا�ستطاع  نه  فلأ “الهابيتوس”،  بورديو  التفسريي، اذلي �امه  املقرتب  �أمهية هذا  تقدير  ابلغنا يف  ما  واإذا 
الإنساين مضن ثالث مسستوايت للرؤية، متاكمةل ومتفاعةل مع بعضها البعض: حيث جند يف املسستوى الأول، يقع “هابيتوس” الفرد، 
)ولعلنا من خالل درا�ة السلوك ادليين اإمنا نقيس هذا املسستوى(، مث يف املسستوى الثاين “هابيتوس” امجلاعة احمللية احمليطة ابلفرد 
بدايًة من الأرسة وجامعات الأقارب، وجامعة اجلريان والأصدقاء، حيث يذهب “بورديو” اإىل �أن هذه امجلاعات متتكل الهابيتوس 
آلف املامر�ات وانصهار الفردي يف امجلعي، وهو الأمر اذلي يتيح  اخلاص هبا؛ الناجت عن متاثل ظروف الوجود، اذلي يؤدي اإىل ت�

للمامر�ات �أن تكون: “مامتثةل موضوعياًّا دون �أي حساب �أو قصد”.

ا اإىل هناية العمر)47(، واملسستوى الثالث هو هابيتوس اجملال، حيث يرى بورديو �أن  ويظل ت�أثري هابيتوس امجلاعة يف الفرد ممتداًّ
للك جمال من اجملالت القامئة )السسيايس، والاقتصادي، والثقايف... اإخل( يف اجملمتع، الهابيتوس اخلاص هبا وهو: “عبارة عن مجموعة 

املهارات والأ�اليب الفنية واملرجعيات ونظم املعتقدات الواجب توافرها يف عضو هذا اجملال، دون غريه من اجملالت)48(”.

44 الهرماسي، م، س، ذ، ص 55. 

 45نفسه، ص 12.

46 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 120/121.

47 لعله من خالل هذه النمذجة يمكن فهم إحدى مستويات تشكل السلوك الديني عند األفراد المنتمين للجماعات الدينية، والتي من خالل برامجها التربوية و“الوعظية” 
تترك بصمات في شخصية الفرد مهما تغيرت ظروفه وأحواله. 

48 أحمد بدوي، ما بين الممارسة والفعل...، م، س، ذ، ص 13. 
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وليك نوحض قمية هذا املقرتب وقدرته عىل تفسري السلوك ادليين املتناقض �أحيااًن، نستشهد ابملثال اذلي �اقه “مالوري اني” 
يف معرض حديثه عن املعتقد بني �سياق الفكر والفعل، حيث ختتلف النظرة اإىل الإهجاض حبسب السسياقات اجملمتعية والثقافية 
اليت يتفاعل معها الفرد، ففي “نيوجريس، ابلولايت املتحدة الأمريكية” قد مينع �أحد الاكثوليكيني الإهجاض، ولكن يف �سياق فكري 
آخر يف املدينة نفسها �أو يف الشارع نفسه، قد ميارس املعتقد بطريقة خمتلفة متاًما. �أي �أن الأمر ليس هل صةل حبقوق اجلنني،  وفعيل �

ولكن حبرمة حقوق البرش )وخباصة النساء( يف جتنب كبت نظام اجامتعي قامئ عىل عدم املساواة العميقة بني اجلندرين)49(.

ولعل املقاربة اليت يدعو اإلهيا بورديو تسمى بعمل الاجامتع الانعاكيس “sociologie réflexive”، واليت ل تؤمن ابحلدود بني 
 la sociologie doit etre une science“ التخصصات املعرفية، ومن مث فاملقاربة السو�سيولوجية وجب �أن تمتزي ابلشمولية
totale”، وبتعبري “مار�ل موس” جيب عىل عمل الاجامتع �أن ميدان بوقائع اجامتعية شامةل، قادرة عىل اإعادة الوحدة الأ�ا�سية 
للبحث العلمي اذلي طاملا مزقته احلدود املتواجدة بني التخصصات املعرفية وامليادين الإمبرييقية وتقنيات املالحظة والتحليل، ولهذا 
عارض بورديو الفصل بني اجلانب املهنجي امليداين واجلانب التنظريي يف العمل السو�سيولويج، وقد مسى الزنعة الضيقة اليت تغرق 

.)50(”le méthodologisme“ يف الاختبار �أو التنظري ابملهنجية السلبية

واإذا ما حاولنا �أن نسرتشد هبذا املقرتب التفسريي لبورديو، فاإننا ميكن �أن نقر�أ خمتلف التوهجات واملواقف والسلواكت ادلينية 
اليت تؤطر وجدان وخميال خمتلِف الرشاحئ الاجامتعية، وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن �أمهَّ ما ميكن ا�ستخالصه من هذا املقرتب، هو 
 ”Overdeterminition“ ”قدرته عىل احتواء الظاهرة ادلينية يف تركيبيهتا ومشوليهتا، دون السقوط يف نوع من “احلمتية املفرطة

اليت مزيت املقرتب املاركيس �أو الوظيفي ادلوركهاميي �أو حىت الفينومينولويج املغرق يف اذلاتية.

ثانياًا: علم االجتامع الديني والجيل الثاين من املنظرين:

1- “بارنسونز” والحاجة للدين والتكامل الوظيفي يف املجتمع املعارص:

خلفت النظرايت والفرضيات اليت طرهحا مؤ�سوا �و�سيولوجيا ادلين الأوائل، عدة ردود فعل وعدة نقاشات مل تتوقف اإىل 
خذ مبسار التحديث، واملمتثل �أ�اً�ا يف زايدة وثرية  الساعة، ومن بني هذه الفرضيات، �أن اجملمتعات املعارصة ويه يف طريقها للأ
التصنيع وانتشار املدن واتساع مسستوايت التعلمي، وا�ستلهام مبد�أ العقلنة �أو الرتشسيد كام يقول بذكل “فيرب”، �سيؤدي ل حماةل اإىل 

علمنة هذه اجملمتعات، و�وف ينحرس دور ادلين �واء يف اجملال العام �أو يف اجملال اخلاص.

49 مالوري ناي، “الدين األسس” ترجمة: هند عبدالستار، مراجعة جبور سمعان. الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط، 2009، بيروت”، ص 206/205.

50 محمود الذوادي، “المقدمة في علم االجتماع الثقافي برؤية عربية إسالمية”، )مجد(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، )بيروت(، 2010، ص 161.
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ورمغ �أن هذا التحليل اكن مرتبًطا ابلبيئة الأوروبية وابخلصوصيات السو�سيوثقافية اليت ت�أثر هبا علامء الاجامتع، وكام نعمل فاإن 
ختصص “�و�سيولوجيا املعرفة” يؤكد عىل عامل التحزي املعريف يف اإنتاج املعرفة)51(، فاإن براديغم العلمنة شغل اجليل الثاين من 

السو�سيولوجيني خصوًصا يف الولايت املتحدة الأمريكية، واليت تمتزي بسسياق �و�سيوثقايف خمتلف عن السسياق الأورويب.

يف هذا السسياق ملع امس “ابرنسونز” خرجي جامعة هارفرد، خصوًصا عندما طور املدر�ة الوظيفية ادلوركهامية، و�أعطاها صفة 
الوظيفية البنائية، اليت معلت عىل نقد املقرتابت املاركسسية، لكوهنا غري صاحلة لتفسري اجملمتعات املعارصة.

اكن “ابرنسونز” كام حييك ذكل “براين تورنر” مت�أثًرا بنظرية “اكنت” الأخالقية، وبوظيفية دوركهامي وابلسو�سيولوجية التفهمية 
عند “فيرب”، حىت �أنه معل عىل ترمجة كتاب “الأخالق الربوتسستانتية والنظام الر�أ�اميل” لفيرب، �سنة 1966، وقدم هل مبقدمة يرشح 

فهيا عالقة ادلين ابلقتصاد واجملمتع، وقد بني حدود التحليل الاقتصادي يف اإجياد حياة اجامتعية مطابقة)52(.

و�أكرث من ذكل مل يذهب “ابرنسونز” يف ت�أكيد فرضيات الرعيل الأول من السو�سيولوجني، اذلين اعتربوا تراجع ادلين يف 
اجملمتعات املعارصة، بل اإنه معل عىل الت�أكيد عىل �أمهيته يف الأنساق الاجامتعية والفعل الاجامتعي، فادلين موجه لالك اجملالني)53(.

ويرشح لنا “�ألفن جودلنر” الأمهية الفريدة اليت نسسهبا “ابرنسونز” لدلين يف العامل احلديث من خالل طريقني:

الأول: من خالل الفاعلية اليت نسسهبا “ابرنسونز” لدلين يف الت�أ�يس الواقعي للك ما ُيعده جممتًعا �أو ثقافة حديثة، مبا يف ذكل 
علمه وتكنولوجيته واقتصاده املتفرد يف قوته.

الثاين: من خالل اخلري اذلي ينسسبه اإليه واإىل نتاجئه، كام يتدمع ذكل يف الطبيعة املطردة الاعتدال للعامل اذلي يشجع عليه ادلين.

�أبرز “ابرنسونز” مشلكة غرابة احلياة والانفصال بني اخلري والقوة، والت�أكيد عىل �أن الك اجلانبني هل جذوره  ابختصار لقد 
آخر نسب اإليه “ابرنسونز” مثل هذا اخلري والقوة؛ حيث ر�أى �أن الكنيسة اكنت  يف املسسيحية، ومن مث فليس هناك نظام واحد �

الأ�اس واملشعل املنري ابلنسسبة للحضارة احلديثة)54(.

ومن خالل مقالتني الأوىل عن املسسيحية )1968(، والثانية عن “�أمرياك وادلين يف مرحةل ما بعد الصناعة” )1974(، اعترب 
�أن فرضية التحديث املؤدية للعلمنة يف اجملمتع الأمرييك -  غري دقيقة، نظًرا ملا تمتتع به �أمرياك من تعددية وتنوع بني ادلايانت، واكن 

 ”La وبيرغر،  لوكمان  للسوسيولوجيين:  الرائع  المؤلف  خالل  من  أو   ،2007 المعرفة”،  اجتماع  “علم  عمر،  خليل  معن  التخصص،  هذا  حول  للمزيد  انظر   51
“construction sociale de la réalité، السابق الذكر. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التخصص يقترب من علم االجتماع الديني؛ ألنه يهتم بدراسة المؤثرات الفاعلة 
في العالقات االجتماعية، وضوابط السلوك االجتماعي، والظاهرة الدينية، وكيف يفكر اإلنسان في معتقده؟ وكيف يتدين؟ وكيف تتشكل الحقيقة االجتماعية في ضوء 

ذلك، انظر للمزيد: اجتماعيات الدين والتدين: دراسات في النظرية االجتماعية اإلسالمية، الشيخ حسين أحمد شحادة، 2010. 

52 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 72.

53 Grace Davie, The Evolution of the sociology of religion, op, cit, p, 66.

للثقافة،  المجلس األعلى  للترجمة، إشراف جابر عصفور،  القومي  المشروع  ليلة،  الغربي”، 1970، ترجمة علي  لعلم االجتماع  القادمة  ألفن جولدنر، “األزمة   54
القاهرة، الجزء الثاني، 2004، ص 400.
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يرى �أنه ميكن �أن ينتج متازج خالق بني هذين املسستويني: العلمنة والتحديث، بدون هتميش دور ادلين. وقد عضد �أفاكره من خالل 
بعض التجارب املقارنة، خصوًصا ما اكنت تقدمه التجربة الياابنية من تاكمل بني التحديث وادلين)55(.

    2- روبريت بال “HALLEB .N.R وإعادة إحياء مفهوم “الدين املدين”:

ظهر مفهوم “ادلين املدين” “la religion civile” عند “ج، ج، رو�و” يف كتابه “العقد الاجامتعي” واذلي يعترب من 
بني �أمه الكتب السسيا�سية اليت تنظر لشلك اجملمتع التعاقدي ادلميقراطي، وقد تفطن رو�و اإىل �أن القوانني وحدها غري اكفية لإقامة 
دعامئ رصح ادلميقراطية، لأهنا حتتاج اإىل نوعية خاصة من املواطنني، تمتثل املبد�أين الأخالقيني: الواجب واحلقوق يف تاكمل بيهنام 

ودون اإفراط �أو تفريط.

ولهذا فاإن دور ادلين �أ�ايس يف هذه العملية؛ لأنه ميكننا من ضامن متا�ك اللحمة الاجامتعية، والتخفيف من غلواء الفردانية 
املؤ�سة مبوجب العقد الاجامتعي.

وجدير ابذلكر �أن رو�و مل يكن هيدف اإىل اإحياء الرتاث ادليين املسسيحي، بقدر ما اكن هيدف اإىل نوع من ادلين املدين �أو 
لنقل “دين املواطنة”)une religion de la citoyenneté“ )56”. وقد معل “روبريت بال” السو�سيولويج الأمرييك، يف مقاةل هل 
�سنة 1967، عىل اإعادة اإحياء هذا املفهوم، ليك جييب عن اجلدل ادلائر يف الولايت املتحدة الأمريكية اإابن حرهبا يف “الفيتنام”، 
بعدما تعرض الشعور الوطين والهوية الأمريكيتني لتصدعات قوية، تطلبت من النخبة القائدة يف هذا البدل، �أن تعيد الاعتبار ملكون 

الهوية الوطنية وللرابطة الاجامتعية ولثقة اجملمتع يف ادلوةل.

“جون  بيهنم،  من  البدل،  حمك  عىل  تعاقبوا  اذلين  للرؤ�اء  الرئا�سية  اخلطب  من  عىل مجموعة  “بال”  اعمتد  ذكل،  ولإبراز 
كينيدي”، و“�أبراهام لينكولن”، و“هاملتون” و“ابجنامن فر�لكني”، وهذه اخلطب شلكت الوعي ابذلات وابلهوية الأمريكية، اليت 

تستند يف �أعىل مسستوايهتا عىل القمي ادلينية، ليس يف صيغهتا الالك�سيكية، ولكن يف ثوب جديد ومطابق لروح العرص.

و�أفعال  قرارات  اإىل  بل حتولت  اخلطب،  حبيسة  لتبقى  اجلديد،  الرباديغم  �أو  اجلديد  الوعي  هذا  تشكيل  تكن معلية  ومل 
ومؤ�سات عىل �أرض الواقع؛ اإذ اإنه مت الفصل بني املؤ�سات السسيا�سية واملؤ�سات ادلينية عىل مسستوى حيازة السلطة، وذكل 

مبا يعنيه من بلورة مرشوع جممتعي يقوم عىل القمي ادلينية لكن يف غري تعارض مع قمي احلداثة والتحديث والعرصنة)57(.

ويوحض لك من “رث والاس” و“�ألسون وولف”، فاإن مفهوم ادلين املدين عند “بيال” يفيد: “اإن فكرة “روبريت بيال” حول 
ادلين املدين يف �أمرياك تعترب مثاًل عىل تعممي القمية، وبرصف النظر عن وصفه، فاإن هذا ادلين ل يعد بروتسستانتياًّا ول اكثوليكياًّا، ول 

، وميكن �أن يشمل عدًدا هائاًل من املؤمنني وغري املؤمنني؛ لأن هذا ادلين هو الوطنية )حب الوطن( بصورة �أ�ا�سية. هيوداياًّ

55 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 73.

56 Shmuel Trigano, ”Qu’est-ce que la religion? La transcendance des sociologues“, Flammarion, 2001, p, 220.

57 Ibid, pp, 222/223/224/225.
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اإن ادلين املدين اذلي يتنارص مع قمي احلياة، واحلرية، ومالحقة السعادة، يضفي رشعية عىل عدد كبري من الأهداف والوظائف 
�أكرث مما تفعل �أي من ادلايانت الثالث الأ�ا�سية، كام �أنه يقدم منًطا قميياًّا �أكرث معومية واذلي يعترب رضوراياًّ ابلنسسبة جملمتع يضم عدًدا 

كبريًا من الأعضاء”)58(.

وقد خنتلف مع التحليل اذلي عرب عنه “بيال” يف عدم قدرة الأداين عىل بلورة قمي مواطنة تكون عامة وتصلح للجميع؛ لأن 
آخر، لكن اذلي هيمنا يف هذا السسياق هو فهم السسياقات السو�سيوفكرية اليت �امهت  هذه املس�أةل تتطلب نقاًشا فكراياًّ يف مسستوى �

يف بلورة مفهوم “ادلين املدين” كتعبري عن براديغم جديد يف مقاربة الظاهرة ادلينية بعاملنا املعارص.

مثل “روبريت بال” واحًدا من اجليل الثاين من السسيو�سيولوجيني الأمريكني، اذلين انشغلوا ب�أطروحات العلمنة والتحديث 
ودور ادلين يف احلياة املعارصة، ومل يكن لهذا الانشغال �أن يتعمق و�أن يبلور مفاهمي ورؤى جديدة يف حقل �و�سيولوجيا ادلين، 
ادليين  املشهد  اليت متزي  املركبة  والطبيعة  الفكري،  الأمريكية والرصاع  املتحدة  الولايت  اليت شهدهتا  والمتوجات  التفاعالت  لول 
الأمرييك؛ حيث عرفت هذه الفرتة حاةل من الا�ستقطاب بني الكنائس ذات التوجه الربوتسستانيت والسلطات، ومث توظيف خمتلف 

الو�ائل من اإعالم ومحالت وتعبئة للر�أي العام من طرف هذه الكنائس لفرض توهجاهتا عىل السا�ة الأمريكيني.

التغري الرسيعة  التوترات اليت عرفها اجملمتع الأمرييك، جراء معليات  اإمنا يعكس خمتلف  �أن جزًءا من هذا الرصاع  واحلقيقة 
الباحثني  عىل  وقع  التحولت  لهذه  اكن  وقد  والاجتاهات،  والقمي  التقليدية  واملؤ�سات  البنيات  لك  زعزعة  عىل  معلت  واليت 
السو�سيولوجيني، ومن مثَّ حاولوا �أن يطورا براديغامت جديدة لفهم العامل، وهو ما �عى “روبرب بال” لتحقيقه عندما ا�ستعاد مفهوم 

“ادلين املدين”، ومت توظيفه يف قراءة الواقع ادليين الأمرييك.

ولعل السؤال اذلي يسستثريان: اإىل �أي حد ميكن �أن نقول: اإن اجملمتعات املعارصة الأخرى، ميكهنا �أن تسستلهم نفس املعىن ويكون 
آليًة لفك جدلية العلمنة والتدين؟ �

جابة عن هذا التساؤل، بقدر ما �أ�عى اإىل ا�ستعراض �أمه اللحظات التارخيية لتطور السو�سيولوجيا  ل �أعتقد �أنين مؤهل لالإ
بقية  الباحثني. و�سيتبني من  العديد من  للنقاش بني  القضااي واملفاهمي واملقارابت اليت شلكت جماًل  �أمه  ادلينية، واإىل ا�ستجالء 
التحليل قمية هذا النقاش وحيويته عىل املسستوى املاكرو�و�سيولويج، و�أيًضا حىت عىل مسستوى التحليل املناطقي اذلي اعمتدانه 

يف �أطروحتنا حول الشسباب والتدين)59(.

58 رث واالس، وألسون وولف، “النظرية المعاصرة في علم االجتماع: تمدد آفاق النظرية الكالسيكية”، ترجمة محمد عبد الكريم الحوراني، دار مجدالوي للنشر، 
)األردن(، ط: األولى، 2012، ص 279.

59 وجبت اإلشارة إلى أننا أنجزنا أطروحة تحت عنوان: رشيد جرموني، الشباب وتحول القيم واالتجاهات والممارسات الدينية: دراسة سوسيولوجية بعالىة سال”، 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، تحت إشراف الدكتور المختار الهراس، موسم 2013/2012، )غير منشور(.
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ثالثاًا: سوسيولوجيا الدين والجيل الثالث من الباحثني: جدل الدين والعلمنة:

1- “توماس لوكامن” ومفهوم الدين غري املريئ، وحدوده التفسريية:

ا�سمتر النقاش حول دور ادلين يف اجملمتعات املعارصة ما بني �سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، وقد اكن للتحولت اجلديدة 
يف املشهد القميي، دور ابرز يف تصاعد احلراك الفكري واملعريف والإبسسمتولويج، ذكل �أن الوضع بد�أ يؤرش عىل وجود ضبابية يف 
الصورة، و�أن التنبؤات اليت وضعها السو�سيولوجيون حول �أفول ادلين وتراجعه مل تكن اكفيًة لفهم جمرايت الأمور، فـ“دنيال هيفري 
 Les“ ليجي” اعتربت �أن �أمه ما مزي مسارات احلداثة يف عقد السسبعينيات من القرن املايض، هو ولدة “حراكت دينية جديدة
nouveaux mouvements religieux” ليس يف ادلول اليت عرفت حداثة قرسية وتعيش يف ظل �أنظمة مشولية ديكتاتورية 
)كبولونيا)60((، بل اإن هذه احلراكت ظهرت يف الولايت املتحدة الأمريكية )الأصولية الربوتسستانتية( ويف فرنسا، واللتان يعرفان 

دميقراطية جممتعية وتمنية مضطردة وحتديث عقالين)61(.

ومل يكن العامل الإ�اليم مبعزل عن هذه التحولت، فقد عرف بدوره، �أكرب ثورة شعبية اتسمت بطابع ديين، ويه الثورة 
الإيرانية )1979(، وعرف الرشق الأو�ط رصاعات وتوترات وتصادمات بني لك الأداين واحلراكت الأصولية، �واء اكنت هيودية 
�أو مسسيحية �أو مسلمة، عىل خلفية رصاعات قدمية حول السلطة يف اإطار حروب �أهلية وغري �أهلية)62(؛ اإل اإن �أخطر حتول حصل 
يف هذين العقدين، هو �أن �أزمة احلداثة، كام حتدث عهنا، لك من “بريغر” و“لوكامن” واليت ل ميكن تفسريُها من خالل ما توصل 
اإليه “اكرل ماركس”، عندما حتدث عن مفهوم الاغرتاب “Aliénation”، �أو يف ما طرحه من قبل دوركهامي يف مفهوم “الأنويم”، 

�أو حىت من خالل العلمنة اليت حدثت بسبب تراجع دور املؤ�سات ادلينية يف اإنتاج القمي اجملمتعية.

دية القمي، �أو تعدد املرجعيات، وتنازع الفاعلني حول املرجعية املودلة للمعىن، فالأفراد ليس  بل اإن �بب الأزمة هو يف تعدُّ
دلهيم اإشسباٌع عىل مسستوى تنا�قية القمي، و�أن القمي العامة ل جتد طريقها للتطبيق بشلك موحد ومالمئ يف مجيع منايح احلياة اجملمتعية. 

وابلتايل ميكن احلديث عن ضياع املرجعيات، و�أنه ل توجد حقيقة موحدة للجميع)63(.

نفهم من هذا السسياق، �أن نظرية العلمنة كام صاغها الرواد الأوائل من “اكرل ماركس” اإىل “جون �تيوارت ميل”، ومن 
“�أوغست كونت” اإىل “هربرت �سبنرس”، ومن “اإ.ب.اتيلور” اإىل “جميس فريزر”، ومن “فردانند تونيس” اإىل “جورج �سميل”، 
اإىل “ولمي ج،  وارد”  “ليسرت  فرويد”، ومن  اإىل “�سيغموند  فوندت”  “فيلهمل  فيرب”، ومن  “ماكس  اإىل  “اإميل دوركهامي”  ومن 
�امرن”، ومن “روبري ابرك” اإىل “جورج هـ.ميد”، بقيت صاحلة لقراءة خمتلف التحولت ادلينية اليت شهدها العامل، اإىل حدود بداية 
السستينيات من القرن املايض، حيث بد�أت تظهر العيوب الأوىل للنظرية، وللمرة الأوىل، �أصبح ابلإماكن فصل نظرية العلمنة عن 

60 وجبت اإلشارة أن المقالة تتحدث عن مسار سوسيوتاريخي تميز بهيمنة األنظمة الشمولية في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.

61 Danielle.H.Léger, ”Aspects psychosociologiques et historiques: Approches de la sociologie religieuse“, série, sectes et 
laïcité, 2003/2004.p, 3.

62 خوسيه كازانوفا، “األديان العامة في العالم الحديث”، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت(. 2005”، ص 13.

63 Peter Berger, Thomas Luckmann, ”la construction sociale de la réalité“, op, cit, p, 36.
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�أصولها الإيديولوجية يف النقد التنويري لدلين والمتيزي بني نظرية العلمنة، بوصفها نظرية الامتيز احلديثة املسستقةل ذاتياًّا للنطاقني الزمين 
وادليين وبني املقوةل اليت ترى �أنه نتيجة �ريورة الامتيز احلديث �وف يكون الت�آلك التدرجيي لدلين، مث �أفوهل، وانداثره �أخريًا)64(.

وقد شلكت هذه الأزمة التفسريية حماكاًّ حقيقياًّا لنظرية العلمنة، وابلتايل اكن ذكل حمفًزا للباحث “توماس لوكامن)65(” لإصدار 
كتاب حياول فيه �أن يقدم تصوًرا مطابًقا لعالقة ادلين ابحلياة اجملمتعية وابلتحولت اليت خلقهتا احلداثة يف اجملمتعات املعارص، وقد 
اكن لتسمية كتابه “ادلين غري املريئ” �أكرب من دلةل يف قراءة املشهد ادليين، حيث تقوم فرضيته عىل �أن ادلين لن يضمر بشلك 
هنايئ بقدر ما �سيقع حتول يف وظائفه اجملمتعية العامة التقليدية، و�يتحول اإىل ش�أن خاص، وميكن صياغة نظريته يف مقوةل �اقها 

.)66(”believing without belonging :براين تورنر” “تقول“

وهذا يعين �أن الإنسان املعارص �سيحافظ عىل معتقداته واإميانه بدون ارتباط ابملؤ�سات ادلينية وبدون انامتء لها، ولعل ذكل ما 
حييلنا عىل نوع من التدين اجلديد، وهو ما جيعلنا نسستنتج �أن العامل اليوم �أمام موجة جديدة من التدين تمتزي بتدين فردي خشصاين.

ول ميكن فهم نظرية “لوكامن” حول ادلين غري املريئ، اإل اب�تيعاب املرتكزات الفكرية والأيديولوجية اليت قامت علهيا مقوةل: 
“العلمنة الوظيفية اجلديدة” كام �امها “خو�سيه اكزانوفا”، واليت مل خترج يف اعتقادان عن الرباديغم العلامين السابق، واليت تمتثل يف: 
العقلنة )ابملعىن الفيبريي، �أي التنظمي والتنسسيق واإخضاع اكفة احلقول الاجامتعية للحساب والتخطيط والتوقع(، �أما الامتيز الوظيفي 
)فيقصد به الانتقال من اجملمتع املنصهر يف وحدة جامعة)67( اإىل وحدات مسستقةلَّ وظيفياًّا اكلبنية السسيا�سية �أو الاقتصادية �أو الرتبوية 

ا. �أو غريها من املؤ�سات اليت تفك ارتباطها ابملقدس، يف حني تشري اخلصخصة، اإىل �أن التدين يصبح ش�أاًن خاصاًّ

وت�أيت الإضافة النوعية “لتوماس لوكامن”، يف كونه صاغ النظرية يف قالٍب نسقّيٍ جمدد للنظرية النسقية لبارنسونز، ومعل عىل 
تكييفها )�أي نظرية العلمنة اجلديدة(، مع السسياقات اليت متر هبا اجملمتعات احلديثة.

وقد انقش “املسريي” هذه املنطلقات واخللفيات الفلسفية، معتربًا اإايها من الآاثر السلبية ملبد�أ علمنة الفكر، واليت تقوم عىل 
نسان، ويه موجة ما بعد حداثية، انطلقت من فكرة رفض املرجعية، �أو املرجعيات، ويصبح  مبد�أ التفكيك والتجزؤ والهتشسمي لالإ

اه ابلعلامنية الشامةل)68(. لكُّ يشء نسبياًّا؛ حيث ل توجد حقائق مطلقة، ول قمي موحدة، وهو ما مسَّ

64 خوسيه كازانوفا، األديان العامة في العالم الحديث”، مرجع سابق الذكر، ص 34/33/32، مع بعض التصرف.

65 فيلسوف وعالم اجتماع، ازداد سنة 1927، بسلوفينيا، رحل بعد الحرب العالمية الثانية للواليات المتحدة األمريكية، وتابع دراساته، وانخرط مبكًرا في “المدرسة 
الجديدة للبحث االجتماعي”، “New school for social research” وبعد ذلك التحق بجامعة “هارفرد” حيث كان للقائه مع “بارنسونز” عميق األثر في تطوير 
رؤيته للظواهر االجتماعية وإلنضاج نموذجه التفسيري، يشكل كتابه المشترك مع “بيرغر” واحًدا من الكتب القيمة في مجال النظرية االجتماعية، إال أن مؤلفه “الدين 
غير المرئي”، ” The invisible religion, the problem of religion in modern society.New york: Macmillan, 1967، يعتبر واحًدا من الكتب 

الرائدة التي استطاعت أن تقدم نظرية بديلة لنظرية العلمنة الكالسيكية.

66 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 11.

67 قد تكون الكنيسة في التجربة الغربية، وقد تكون المؤسسات االجتماعية والدينية في مجتمعات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للدول اإلسالمية، كالمسجد أو الزاوية 
أو القبيلة.

68 عبد الوهاب المسيري، “ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة”، المجلد األول، دار الشروق، )مصر(، ط األولى، 2002، ص 162. ولإلشارة فقد خصص الباحث 
الفصل الخامس للحديث عن موجة ما بعد الحداثة، وتحدث بتفصيل عن مبدأ التفكيك، وعن اإلله الخفي، وقد ركز في معرض حديثه- عن دور مدرسة “فرانكفورت” 

في تبنيها لمفهوم اإلله الخفي وكونه ليس سوى مجرد مفهوم ذكي لفك االرتباط بالمقدس ولكن بطريقة ناعمة وليس بمستوى القطيعة النهائية.
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وقد يظن البعض �أننا ابتعدان عن موضوعنا الأ�اس وهو الت�أطري النظري لسو�سيولوجيا ادلين، لكننا حنب �أن ننبه اإىل �أن 
احلقل املعريف غري معزول عن احلقل الفكري والفلسفي وحىت الإيديولويج، فقد تعلمنا من �و�سيولوجيا املعرفة �أن اإبداع الفكر 

السو�سيولويج مرشوٌط ببيئته وملتصق ابلرشوط املوضوعية اليت مير مهنا الباحث �أو امجلاعة العلمية.

وعودة اإىل ابحثنا “لوكامن، فاإنه عندما قام اب�ستلهام هذه اخللفية الفلسفية وحاول �أن يقدم نظرية تفسريية لواقع ادلين يف العامل 
املعارص؛ حيث اإنه من بني �أمه خصائصها احملايثة واملرتبطة ببقية السسياقات، جند الارتاكز عىل مبد�أين �أ�ا�ني؛ هام: اخلصصة، 
والامتيز. مفا يه �أمه خصائص هذين املنطلقني املعرفيني؟ وكيف ميكن الا�ستفادة مهنام يف فهم جزٍء من بعض مظاهر التحول يف 

الظاهرة ادلينية املعارصة؟ واإىل �أي حد ميكن اعتبار نظرية لوكامن نظريًة �أكرث تفسريية من �ابقاهتا؟

�أ( خصخصة ادلين:

ابلنسسبة “لتوماس لوكامن” فقد اكن يعتقد، �أن �ريورة العلمنة قد �أخذت جمراها اإىل حد كبري، و�أن هذه السريورة “ل عودة 
آخر يه تكل اليت خلصها “فولفغانغ شلوشرت” يف مقولتني:  عهنا” عىل الأرحج، و�أن نتاجئها ابلنسسبة لدلين املسسيحي �أو �أي دين �
الأوىل تشمل املعتقدات ادلينية، اليت �ستصبح ذاتية جراء الت�أويالت البديةل للحياة، واليت مل يعد ابلإماكن مبدئياًّا اإدراُج ذكل يف 

نظرة دينية شامةل، والثانية تشمل الامتيز بني اجلانب ادليين والسسيايس، وذكل جراء متايز وظيفي للمجمتع”)69(.

ومن خالل هذين املفهومني يتبنيَّ �أن “لوكامن” تبىنَّ براديغم العلمنة القامئ عىل مقولت: العقلنة والامتيز واخلصصة، واإن اكن 
قد ا�ستعاد يف الواقع حتليالت “فيرب” والرعيل املؤ�س ملفهوم العلمنة، فاإنه �أضفى علهيا طابًعا معلياًّا؛ اإذ معل عىل ربطها ابلتحولت 
اليت عرفها اجملمتع الأمرييك، واجملمتعات الأوربية يف هذه الفرتة، حيث مضور املؤ�سات ادلينية الكربى، ويعين هبا الكنائس، وحيث 

وقع متايز كبري يف وظائف اجملمتع اكلقتصاد والسسيا�ة والتعلمي والتكنولوجيا وغريها من القطاعات اليت وقع فك ارتباطها ابملقدس.

وقد اعترب “لوكامن” �أن ادلين غري املريئ �أصبح هو التعبري عن اذلات وحتقيق اذلات، و�أن اجملمتعات احلديثة لن حتتاج اإىل 
تقوم بوظيفة اجامتعية هممة ضد  التجميعية اليت  للكنسسية  �أعطاه دوراكمي  �أشاكل مؤ�ساتية موحدة، ابملعىن اذلي  الانتظام يف 

الالمعيارية، واإمنا اذلات الفردية يه اليت تبين نظام دللهتا مبعزل عن اجملمتع.

ٍؤ حاّدٍ للمؤ�سات اجملمتعية اخملتلفة،  ب( الامتيز “Differentiation“ ويقصد به “لوكامن” �أن �ريورة العلمنة تؤدي اإىل جتزُّ
ادلاخلية  مبعايريه  نطاق خاص مسستِقّلٍ حمكوم  اإىل  ميدان  )الكنيسة(، ويتحول لكُّ  قبل منصهرًة يف وحدة لكية  اليت اكنت من 

“العقالنية وظيفياًّا”.

فالشخص بوصفه خشًصا ل يصبح رضوراياًّ للميادين العقالنية وظيفياًّا، واليت تعمتد اعامتًدا مزتايًدا عىل �أداء الأدوار اجملردة 
اجامتعية  لأدوار  املرتابطة  الأداءات غري  اإىل مجموعة من  تتحول  للفرد  احلياة الاجامتعية  �أن  ومبا  لال�تبدال،  القابةل  والالخشصية 
متخصصة ومغفةل، فالتجزيئية املؤ�سسية ُتعيد اإنتاَج نفسها كتجزئة مضن الإدراك الفردي، و�أيًضا فكون املؤ�سات ادلينية ختضع 

69 خوسيه كازانوفا، األديان العامة في العالم الحديث”، مرجع سابق الذكر، ص 52.
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لسريورة متايز وختصص مؤ�سايت مشاهبة لتكل املتعلقة ابمليادين املؤ�ساتية الأخرى، فاإن الأدوار ادلينية تصبح كذكل متخصصة، 
وتتحول اإىل “�أدوار اثنوية” داخل الضمري الفردي )70(”.

مل تسمل نظرية العلمنة اجلديدة ومفهوم “ادلين غري املريئ” من الانتقادات، خصوًصا يف ظل تصاعد مؤرشات التديُّن يف عدد 
من اجملمتعات وخصوًصا اجملمتع الأمرييك، اذلي عرف منذ بداية القرن الثامن عرش واإىل حدود �أايمنا الراهنة، مسرية صعود للتدين 
ل مسرية �أفول، وتبني ادلرا�ات الا�ستقصائية الطولية كذكل عدم وجود �أفول واحض لدلين)71(؛ حيث اعترب “برايني تورنر” �أن 
“لوكامن” مل يدرس �وى ادلايانت التوحيدية وجتاهل دايانت رشق �أ�سيا، واليت ما زال ادلين يلعب فهيا دوًرا ابرًزا يف تشكيل 

هوية الأفراد، اكلبوذية والكونفشسيو�سية خصوًصا يف الصني.

وقد جتاهل “ولوكامن” دور ادلين الشعيب “popular religion“ يف اإ�عافهم من احلرية اليت تنتاهبم �أثناء وقوع الأزمات 
خصوًصا الكوارث الطبيعية وغريها)72(. وابملثل اعرتض “شلوشرت” عىل مقاربة لوكامن الوظيفية النسقية، واعتربها غري قادرة عىل 

ا�تيعاب خمتلف املقاومات اليت تعرض لها مرشوع العلمنة �واء يف صيغته الشامةل �أو اجلزئية)73(.

ومن هجته قدم “خو�سيه اكزانوفا” مجموعة من الاعرتاضات عىل �أطروحة العلمنة خصوًصا يف عالقة السسيايس ابدليين، وقد 
بني من خالل حالت ادلرا�ة لأربع دول: )الولايت املتحدة الأمريكية، الربازيل، اإ�سبانيا، بولندا(. كيف ا�ستطاع ادلين �أن يصمد 
�أماَم مزامع نظرية الأنساق؟ ولهذا دعا اإىل رضورة العمل عىل مراجعة ثالثة مبادئ من املبادئ اليت قامت علهيا نظرية العلمنة 
شاكل ادلينية الربوتسستانتية اذلاتية، واحنيازها للمفاهمي السسيا�سية “الليربالية” وخاصة املتعلقة بـ“النطاق  اجلديدة: ويه احنيازها للأ

العام”، و�أخريًا احنيازها اإىل ادلوةل- الأمة، ذات السسيادة بوصفها وحدة التحليل املهنجية)74(.

ا: سوسيولوجيا “اإلسالم”: يف السياقات والدالالت: رابعاً

الفرع املعريف؟ هل نريد اختالق ختصص معريف مل تتشلك بعد رشوطه املوضوعية والإبستميولوجية؟ وما هو  ملاذا هذا 
�أ�سئةل  هذه  مسامهتنا؟  مبوضوع  عالقته  وما  هكذا ختصص؟  عن  احلديث  اليت ختول  والسسياقات  ادلواعي  وما يه  موضوعه؟ 

مرشوعة قد يطرهحا �أي قارئ، و�أي متتبع، خصوًصا و�أن املفهوم غري متداول بشلك كبري بني الباحثني واملتخصصني.

بدون شك، �أن اقتحام مغامرة معرفية هبذا احلجم، ليست ابليسرية ول ابلهينة التبعات، لكننا من خالل اطالعنا عىل مجموعة 
من ادلرا�ات والأحباث، تبني لنا �أنه من الناحية املعرفية، ميكن �أن خنصص فقرة للحديث عن هذا التخصص.

70 نفسه، ص 53/52.

71 نفسه، ص 43.

72 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, p, 200/201.

73 خوسيه كازانوفا، “األديان العامة في العالم الحديث”، مرجع سابق الذكر، ص 55.

74 نفس المرجع، ص 56.
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لك  من  “ابلرمغ  اإنه  قائاًل:  التخصص،  هذا  مثل  اإنشاء  يف  ابلتفكري  الباحثني  اهامتم  عدم  �بب  تورنر”  “براين  ويرشح 
الإ�هامات السو�سيولوجية اليت اهمتت ابلإ�الم، ظلت حمدودة، حىت منتصف السسبعينيات. اإن حفص ومراجعة ما تناوهل عمل 
الاجامتع ادليين خالل امخلسني �سنة املاضية، يكشف �أن معظم علامء الاجامتع قد انعدم اهامتهمم ابلإ�الم، �أو افتقروا اإىل ما ميكن 
الإ�هام به يف ادلرا�ات الإ�المية، وقد لحظ “ترينر” �أن معظم �أ�اتذة عمل الاجامتع ادليين اكنوا يتجنبون عن قصد �أو بدون 

قصد معلية حتليل الإ�الم)75(.

�أما عن التحولت اليت عرفها اجملمتعات املسلمة، بدًءا من مثانينيات القرن املايض، فقد اكن للثورة الإيرانية وبروز احلراكت 
الإ�المية. وتصاعد موجات العنف والإرهاب واليت �ألصقت ابلإ�الم السسيايس، وكذا التوظيف املغرض ملفهوم اجلهاد يف الأو�اط 
نوًعا من  الغربية تعتربه  القراءات  �أحداث 11 �بمترب؛ حيث جند بعض  الإعالمية، واذلي ا�ستعمل يف غري حمهل، خصوًصا بعد 

الإرهاب اذلي ميار�ه املسلمون عىل الآخرين، مما حيمت الاهامتم بدرا�ة الإ�الم �و�سيولوجياًّا.

وقد �أشار “براين تورنر” اإىل �أن عالقة الإ�الم ابلسسيا�ة امللتبسة والإخفاقات املتتالية اليت حلقت ابدلول الإ�المية، تركت 
آاثرها يف الشعور العام للمسلمني برضورة التغيري، وقد تبلور ذكل يف شلك حراكت اإ�المية اكتسب ت�أثريًا كبريًا. �

البحث  الأوىل لإطالق ورش  النواة  كيبيل “و�أوليفي روا،  العلمية، للك من جيل  املساهامت  السسياق شلكت  ويف هذا 
الأاكدميي يف احلراكت الإ�المية،)76(”؛ حيث اكن لهذين الباحثني ت�أثري كبري عىل العديد من الباحثني املغاربة)77(؛ لأهنام من �أوائل 

من تطرق ملا ميكن �أن نسميه “�و�سيولوجيا الإ�الم السسيايس”.

بيد �أن هذا التوجه “الهميوجوين” )الإفراط البحيث( حنو احلراكت الإ�المية �أ�قَط الكثري من الباحثني يف نوع من العمى 
املهنجي؛ لأنه عوض �أن نبحث عن اخللفيات واجلذور الفاعةل واملؤثرة، ليس فقط يف بروز احلراكت الإ�المية، واليت ل تشلك 
اإل �أحد مظاهر التديُّن اجلديدة يف اجملمتعات العربية الإ�المية، بل ابلعمل عىل اإعامل هجد معريف لبحث خمتلف احليثيات اليت 
تفاعلت واليت �أدت اإىل اإعادة “اإحياء” �أشاكل جديدة للتدين، �أو تكل اليت تصادمت مع موجات العلمنة والاقتصاد “النيولربايل” 
“neo-liberalism“، وكيف ا�ستطاع املسلمون �أن يسستجيبوا ملنتجات احلداثة، لكن يف نفس الوقت بقوا حمافظني عىل املكون 

ادليين كأحد املكوانت الرئيسة يف ثقافة اجملمتع.

وقد بني الباحث الرتيك “تكرول كيساكن”، يف درا�سته اليت ومسها “بسو�سيولوجيا الإ�الم”، كيف معلت بعض ادلول 
الإ�المية، عىل تعزيز دور ادلين يف احلياة العامة، يف حني تشهد فيه بعض ادلول خصوًصا الأوربية، تراجًعا لهذا املكون.

75 حنان محمد عبد المجيد، “التغير االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحديث”، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، هرندن-فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2011، 
ص 61.

76 Bryan S.Turner, ”Religion and Modern Society: Citizenship, Secularization and the State“, op, cit, pp, 12/13/14.

77 إلعطاء فكرة عن بعض األبحاث التي أنجزت في هذا السياق المحكوم بمحاولة في الحركات اإلسالمية بالمغرب على األقل، يمكن أن نذكر: الدراسة الهامة التي 
أنجزها محمد الطوزي: “الملكية واإلسالم السياسي في المغرب”2001، وأيًضا، عكاشة بن المصطفى “اإلسالميون في المغرب” دار توبقال للنشر، ط: األولى، سنة: 

.2008

*Youssef Belal ” le cheikh et le calife sociologie religieuse de l’Islam politique au Maroc“, Tarik éditions, 2012.

Mohsine ElAhmadi; ” les mouvements islamistes au Maroc ” Najah El Jadida; Casablanca; 2006.
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“كامل  عهد  عىل  العلامين  النظام  رمحة  عاشت حتت  اليت  تركيا  بدله،  لتجربة  بعرض  قام  الفكرة،  هذه  عىل  شاهد  ومكثال 
�أاتتورك”، لكهنا ا�ستطاعت - كام يؤكد الباحث - بفضل هجود حركة “عبد هللا كولن”، �أن تشلك وعًيا جديًدا داخل النخب 
آاثر العلمنة والعوملة والاقتصاد النيوليربايل،  والشعب الرتيك، و�أيًضا ما وقع يف “ابكسستان” ودور امجلاعة الإ�المية يف مواهجة �

وقدمت جوااًب عن اإشاكلية العلمنة ابلحامتء يف القمي ادلينية احملافظة)78(.

ورمغ الزمخ اذلي عرفته جتربة الإ�الم السسيايس يف العامل العريب والإ�اليم، واملغرب واحد مهنا، فاإن نوعية ادلرا�ات اليت 
�أجنزت يف ختصص العلوم السسيا�سية)79(، مل تسستطع �أن ُتفرز لنا مقومات فرع علمي ختصيص، حيث طغى عىل ُجل الأحباث الطابع 

الرصدي والوصفي، ومعل الباحثون عىل اإعادة اجرتار بعض ما كتب وما مت حبثه بدون جتديد �أو اإبداع معريف يذكر.

فقد حتول البحث يف احلراكت الإ�المية من اجملال املعريف الرصف اإىل نوع من التسليع “واملاركوتينغ” البحيث، �أضف اإىل ذكل 
�أن لكية الآداب والعلوم الإنسانية ختصص السو�سيولوجيا -  مل تتطرق للبحث يف الظاهرة الإ�المية حبًثا وا�ستقصاًء وا�ترشاًفا، 

مما �أعاق تطور هذا الفرع البحيث املهم يف نظران.

وحنن عندما ندعي �أن هناك حاجة ملحة اليوم لفتح نقاش اإبستميولويج حول ختصص ما يسمى بـ“�و�سيولوجيا الإ�الم”، 
اإمنا نسعى لطرح وهجة نظرة متواضعة، لالنكباب عىل درا�ة القضااي املسستجدة يف حقل العلوم الإنسانية، واليت ميكن من خاللها 

تطوير هذا الفرع املعريف.

ولعل من بني القضااي اليت تسستحق ادلرا�ة، “�و�سيولوجيا الفتوى”، و“�و�سيولوجيا الإعالم ادليين”، و“�و�سيولوجيا 
ادلعاة اجلدد”، و“دور خطبة امجلعة يف احلياة العامة واخلاصة”، وكذا ا�سمترارية مذهب فقه�ي معني يف �سياقات زمنية خمتلفة)80(، 
وغريها من املواضيع اليت ميكهنا �أن تشلك مداخل لتعميق النظر يف الظاهرة ادلينية املعارصة، وهذا املرشوع يبقى مطروًحا عىل 

امجلاعة العلمية املغربية والعربية عىل حد �واء، وخصوًصا السو�سيولوجيا ادلينية ليك تطوره يف املسستقبل.

78 Tugrul Keskin, )The sociology of Islam(, contribution in ” The sociology of Islam: Secularism, EconomyandPolitics“, 
IthacaPress, Lebanon, 2011, )www.ithacapress.co.uk(, date consultation: 13/04/2012, p, 8/9/10.

79 لم تتولد خالصتنا من فراغ، فالمتابع لبعض األطروحات التي تناقش برحاب كلية الحقوق، تخصص العلوم السياسية، يالحظ كيف طغت المقاربة السياسية في 
الدينية وخصوًصا الحركات اإلسالمية، يمكن اإلشارة إلى بعض منها: “وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والحركات اإلسالمية: اإلدماج الديني  دراسة الظاهرة 
السياسي:  العمل  أو أطروحة: “اإلسالميون والسلطة ورهانات  الرباط، 2009.  أكدال،  الخامس،  للباحث: سليم احميمنات، جامعة محمد  السياسي،  كمقدمة لإلدماج 
اإلدماج السياسي لإلسالميين بالمغرب، للباحث، رشيد مقتدر، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء )2009(. و“الحركة اإلسالمية والمشاركة السياسية بالمغرب: حركة 
التوحيد واإلصالح وحزب التنمية نموذًجا، للباحث، البشير المتقي، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2008. و“المؤسسة الملكية والجماعات اإلسالمية بالمغرب: بين 
استراتيجية االستيعاب واستراتيجية االستبعاد، للباحث، عمر الشرقاوي، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، )2009(. أو من خالل كتاب “اإلسالميون المغاربة 
بين الدعوة والدولة: حركة التوحيد واإلصالح- نموذًجا، للباحث، حميد بحكاك، منشورات دفاتر، 2009. لكن يمكن تسجيل بعض االستثناءات كالدراسة الهامة التي 

أنجزها الباحث.

- عبد الحكيم أبو اللوز، “الحركات السلفية في المغرب” )1971-2004(، والتي عمل مركز دراسات الوحدة العربية على نشرها سنة 2009، ولإلشارة فإننا ال ندعي 
، لكن ذلك ال يمنع من استخالص ضعف المقاربة السوسيولوجية بحكم الفصل الالمنطقي بين تخصص  أي إلمام كامل بكل األطروحات، فهذا األمر يتطلب عماًل مستقالًّ
العلوم السياسية وعلم االجتماع، مما يحرم الباحثين من االستفادة من كال التخصصين؛ إذ الحاصل أن طلبة علم االجتماع يحتاجون لدراسة بعض المواد التي تدرس 
بكليات الحقوق، ومنها القانون، وبالمثل، فإن طلبة الحقوق، في أمّسِ الحاجة لدراسة المناهج البحثية والنظريات السوسيولوجية حتى يتمَّ التالقح بين التخصصين، 
وبالمناسبة فقد سبق للدكتور عبد الحي المودن، أن أثار هذه المالحظة في اليوم التكريمي الذي نظمته )مجموعة األبحاث والدراسات السوسيولوجية( بكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية بالرباط يوم 30 أبريل 2010. )غير منشور(. 

80 سبق أن دعا الباحث والمترجم الالمع، د.أبو بكر أحمد باقادير، في إحدى مساهماته، إلى ضرورة تطوير سوسيولوجيا لإلسالم تهتم بمثل هذه القضايا، مما يعزز 
مسلكنا في ضرورة قيام تخصص فرعي لعلم االجتماع. )انظر دراسته الموسومة بـ“العلوم االجتماعية والواقع الفكري عند المسلمين”، )الفصل الثاني(، وردت في 
مؤلف جماعي، “في االجتماع السياسي والتنمية واالقتصاد وفقه اإلصالح: مدخل لتكوين طالب العلم في عصر العولمة”، تقديم عبد العزيز القاسم، الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، بيروت، 2010(.
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ا: 1- تيار “أسلمة العلوم االجتامعية” وإشكالية املنهج يف سوسيولوجيا الدين منوذجاً

انطلقت ما مسي “بتيار �أ�لمة العلوم الاجامتعية” ومهنا عمل الاجامتع ادليين، من تصور فلسفي فكري، قامئ عىل نقض مقوةل 
“حيادية العمل” ومن مقوةل “التحزي”، ولهذا مت التساؤل: هل العمل حمايد؟ وهل هو صاحل للك اجملمتعات وللك التجارب التارخيية؟ 
آخر: هل العمل ومناهجه كوين �أو �أنه يرتبط خبصوصية ما؟ وهل ميكن اإنتاج معرفة علمية بدون الوقوع يف حتزيات معرفية  �أو مبعىن �
�أو “غائية” )معيارية( ما؟ وما يه رشوط ذكل؟ �أم �أنه يصعب احلديث داخل املهنج السو�سيولويج عن التخلص من “فريوس 

التحزي” كام �امه فيرب؟

شلكت هذه املنطلقات �أو الإشاكلت �أ�اَس قياِم نقد ونقض خمتلف الاجهتادات العلمية اليت طورهتا العلوم الاجامتعية، 
ومهنا عمل الاجامتع اذلي هيمت بدرا�ة الظاهرة ادلينية؛ حيث �أكد مؤ�سو هذا التيار “�أ�لمة العلوم الاجامتعية”، عىل �أن السسياق 

الإبستميولويج لتطور العمل يف التجربة الغربية اتسم مبرحلتني �أ�ا�سيتني:

الأوىل: يه نزع القدا�ة عن العامل، واليت متثلت يف براديغامت املدر�ة الوضعية، واليت تفرتض �أن ادلين ل معىن هل، و�أن العمل 
ثبات واملراجعة الأمربيقية، و�أن احلقيقة ميكن الإمساك هبا اكمةل. يتعامل مع احلقائق القابةل لالإ

�أكد هذا العامل املتخصص يف  وقد تبلورت هذه املدر�ة مع �أوكست كونت و“ماكس فيرب” ومع “فريديريك شسيلر”؛ فقد 
املياكنياك، �أن درا�ة الظواهر الطبيعية والإنسانية تقتيض اإناكر القوة اخلفية، وقد انتقلت هذه النظرة من عامل الفزيايء والبيولوجيا 

اإىل عامل الإنسان وعلومه الاجامتعية، خصوًصا مع املدر�ة السلوكية)81(.

هذه املنطلقات اليت ت�أ�س علهيا املهنج السو�سيولويج الغريب، جعلت بعض منتسسيب تيار “�أ�لمة العلوم الاجامتعية” يعتربون 
ذكل خمالًفا ملنطلقاهتم الفلسفية والفكرية والعقدية. يقول “محمد �أمزاين” يف هذا الصدد: “اإن عمَل الاجامتع العام بناٌء متاكمل هل �أ�سه 
اليت بين علهيا، وهل مهنجه اذلي ينبثق مهنا هذا البناء، وهل نسقه ادلاخيل اذلي حيمك هذا البناء. والفكرة الأ�ا�سية اليت ينبغي �أن 
نضعها بني �أعيننا �أن ميالد هذا العمل جاء بعد رصاع حاد وعنيف بني نسقني متناقضني: بني النسق ادليين وبني النسق العلامين 
اذلي ودل يف �أحضانه عمل الاجامتع. وهذا البناء املهنجي العلامين لعمل الاجامتع - وهو لك ل يتجز�أ -  ينطبق عىل لك فروعه)82(”.

ولهذا تساءل هذا الباحث وهو يرد عىل بعض احملاولت اليت قام هبا بعض الباحثني من املفكرين العرب، عن حماولهتم 
ادلمج بني املهنج العلمي السو�سيولويج وبني املهنج العلمي “لسو�سيولوجيا الإ�الم”، قائاًل: “فكيف ميكن �أن نعترب عمل الاجامتع 
آخر يقوم عىل  الإ�اليم -  وهو بناء مهنجي ممتزي هل نسقه ادلاخيل اخلاص والقامئ عىل التوحيد -  فرًعا من فروع بناء مهنجي �

�أ�س مناقضة متاًما لهذه العقيدة؟”)83(.

81 نصر عارف، نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة إبستيمولوجية(، منشورات جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية، ليزبرج/
فرجينيا، 1998، ص 24.

82 محمد محمد أمزيان، “منهج البحث االجتماعي: بين الوضعية والمعيارية”، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، هيرندن-فيرجينيا- الواليات المتحدة األمريكية، 1991، 
ص237/236.

83 نفسه، ص 237.
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اإن ما يلفت نظران يف هذا الاعرتاض هو الادعاء بوجود ختصص “لعمل الاجامتع الإ�اليم” مبناهجه ورؤاه وقوالبه النظرية، 
رمغ �أننا ل جند يف الساحة العربية ختصًصا ابرًزا هبذا الامس، فلك ما هناك حماولت �أولية ل تقوم مقام التخصص الناجز.

لكن وجه ا�ستحضار هذا النقاش اإمنا يندرج يف فهم كيف تنظر “امجلاعة العلمية” ملا مسي ب�أ�لمة العلوم الاجامتعية، لعالقة 
العلوم الاجامتعية ابدلين، واإبراز مدى التعارض اذلي يشلكه ذكل يف بناء �و�سيولوجيا خالية من القمي �أو مزنوعة السحر.

2- التكامل املعريف وقضية املنهج السوسيولوجي:

�أما املرحةل الثانية، فبد�أت يف النصف الثاين من القرن العرشين، حيث برزت حركة مضادة يف “فلسفة العمل”، و“اترخي وعمل 
اجامتع العمل”، و“عمل نفس العمل” ويف “العلوم الطبيعية” ذاهتا، هذه احلركة فتحت الطريق ملا مسي ابإعادة القدا�ة �أو احلجب عن 
 Reenchantment“ :العمل، والإقرار ب�أنه ل ميكن الإمساك بلك احلقيقة �أو كشفها اكمةل، وهو ما يطلق عليه ابللغة الإجنلزيية مفهوم
of Science”، وذكل من خالل اإعادة النظر يف طبيعة العمل، وتقدمي نظرة جديدة لأصول العمل احلديث، واإحداث تطورات 
داخهل، فبد�أت تزتايد القناعة ب�أن العمل ليس حقاًل خالًيا من القمي؛ اإذ القمي ليست جمرد القمي الفكرية اخلالصة واخلاصة ابحلقيقة ذاهتا، 

واإمنا يه تشلك نظرة اجملمتع العلمي للعامل)84(.

ولهذا اعترب الباحث “نرص عارف” �أنه وجب جتاوز التقسسمي الالك�سييك اذلي صاغه “روبرت مريتون”، واذلي يفرق بني 
العمل كنظام اجامتعي بداخهل العديد من القمي غري الرشسيدة، والعمل كنظام معريف خال من القمي، ما عدا تكل اليت تنبع من داخل 

العمل نفسه”.

ويضيف الباحث قائاًل: “وقد �أصبح معروًفا عىل نطاق وا�ع �أن هذا الفصل اذلي قدمه “مريتون” مل يعد ممكًنا؛ حيث اإن 
العوامل الاجامتعية تؤثر يف العمل بصورة �أ�ا�سية وتكوينية، وليس بصورة فرعية فوقية”)85(.

وقد ا�ستخلص الباحث �أوجه الاختالف بني الرباديغمني احلامكني للعمل بني مرحلتني زمنيتني، “فالتقاليد العلمية الأرثوذوكسسية 
)ل يقصد الباحث، املعىن ادليين، ولكن املعىن املتصلب يف المتسك ابملهنج(، اكنت تقوم عىل:

�أ( التحويل المكي.

ب( املادية املياكنيكية.

ت( الاخزتالية.

ث( العقلية احلدية.

بيامن التقاليد اجلديدة يف العمل، �أو النظرة كام �امها الباحث “غري �أرثوذوكسسية” تقوم عىل:

84 نصر عارف، نظريات السياسية المقارنة. مرجع سابق الذكر، ص 26.

85 نفسه، ص 27.
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�أ( الاقرتاب الكيفي.

.)Mystical( اإعطاء العمل معىًن روحياًّا يوصهل ابهلل )ب

.)Holistic( اللكية والشمول )ت

.)86()Tender-minded( العقلية املرنة )ث

شلكت هذه املراجعات، اليت مل يقم هبا علامء مسلمون �أو ما مسي بتيار “�أ�لمة العلوم الاجامتعية”، بل اإهنا جاءت عىل يد 
ابحثني غربيني، معلوا عىل نقد ومراجعة الأ�س الإبستميولوجية اليت قام علهيا العمل واملهنج يف العلوم الاجامتعية، مدخاًل لتعزيز 
مقولت هذا التيار، وادلعوة اإىل براديغم جديد: يقوم عىل مفهوم “الوحدة الإبسسمتيولوجية” اليت جتمع بني الثقافتني، كام �امها كبرُي 
علامء الاجامتع الغربيني “اإميانويل وار�ستاين” �أي امجلع بني العلوم الطبيعية والعلوم الاجامتعية)87(، �أو من خالل الت�أصيل اذلي قدمه 
الباحث املغريب “بلفقيه” عندما اعترب �أن “النظرية املعرفية البديةل)88(، �أو كام حيب �أن يسمهيا هذا الباحث بـ“ النظرية القميية” 
-  ترتكز عىل ثالث �أاثٍف ويه: الويح، والكون، والإنسان، �أي العنارص اليت تتاكمل هبا املعرفة، و�أكرث من ذكل يتاكمل هبا 

“املهنج السو�سيولويج)89(” اذلي يربط املتغري ابلثابت والواقع ابملقاصد)90(.

لكن الأمر اذلي نريد بسطه يف هذه املسامهة، هو �أننا رمغ تتبعنا خملتلف الكتاابت اليت صدرت عن تيار “�أ�لمة العلوم 
الاجامتعية”، حملاوةل فهم طبيعة الرباديغم اذلي يدعون اإليه، ابإقامة مهنج �أو منوذج معريف بديل يف العلوم الاجامتعية، اإل �أننا مل 
نمتكن من تشكيل صورة واحضة عن ذكل، نظًرا لضبابية املفاهمي املسستعمةل يف مجموعة من ادلرا�ات، و�أيًضا الوقوع يف خف التحزيات 

املعرفية اخلفية.

ادلرا�ات  فيه  وقعت  اذلي   ،”Teological Bias“ الغايئ  التحزي  مدى  يكشف  عــارف”  “نرص  الباحث  جند  مفثاًل 
الا�ترشاقية/ الغربية للمجمتعات العربية املسلمة، ولكنه يف طرحه للبديل، �قط يف ما انتقد فيه غريه، فقد دعا اإىل رضورة متيزي 
والثقايف  املتغريات اكلجامتعي  متغريًا من  اعتباره  الإ�اليم، ل ميكن  املعريف-  النسق  الإ�المية لأن “ادلين يف  ادلينية  التجربة 

86 نفسه، ص 27. ولإلشارة فقط، فقد اعتمد الباحث “محمد نصر عارف” في إبراز هذه الموجة الجديدة من البراديغم العلمي لمنهج العلوم االجتماعية على أحد علماء 
 David Ray Griffin, ”Introduction: The Reenchantment of Science, Postmodern Proposals)New االجتماع األمريكيين المرموقين، وهو

)york, State University of New York Press, 1988

87 إيمانويل والرستين، “علم االجتماع الغربي: مساءلة ومحاكمة”، مرجع سابق الذكر، ص 73. ولعل من المفيد اإلشارة إلى أن هذه الدعوة ال تختلف كثيًرا عن 
الخالصة التي توصل إليها تقرير للعلوم االجتماعية لسنة 2010، حول تقاسم المعرفة في العالم، حيث أوصى بضرورة تبني مقاربة جديدة تقوم على التكامل بين 
التخصصات “Interdisciplinarity”. )انظر للمزيد: رشيد جرموني: قراءة لهذا التقرير في مجلة “إضافات” عدد، 16، سنة 2011، )بيروت(، ص 141 إلى 

.152

ى مقاربته بأنها “إسالمية” ويطلق بداًل من ذلك مقاربة  88 من خالل االطالع على كتابه “العلوم االجتماعية وإشكالية القيم”، الحظنا أن هذا الباحث يتحاشى أن يسمَّ
بديلة، بيد أن التعمق في كنه الكتاب وخصوًصا َفْصلَه األخير يجد مقاربة تقترب كثيًرا مما تدعو إليه مدرسة “أسلمة العلوم االجتماعية”.

89 لم يتحدث “بلفقيه” مباشرة عن المنهج السوسيولوجي، لكن من خالل التحليل نجده يبني مقدماته على نقد أسس النظرية االجتماعية كما تبلورت على يد الرواد 
األوائل: أوكست كونت، ودوركهايم وفيبر” وبالتالي يستنتج ضرورة تجاوز هذا المنهج بنظرية بديلة سماها نظرية المعرفة في العلوم االجتماعية”، ونحن عملنا على 

تغيير مفهوم المعرفة بالمنهج نظًرا للترابط المنطقي بين كال المفهومين كما بينا ذلك في مستهل هذه الفقرة.

90 محمد بلفقيه، “العلوم االجتماعية وإشكالية القيم، تأصيل الصلة”، دار المعارف، الرباط، 2007، ص 313.
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والاقتصادي والسسيايس، مثلام هو احلال يف الأنساق املعرفية الأخرى؛ وذكل لأن ادلين يف تكل الأنساق اكن عنرًصا مكتسسًبا 
�أضيف اإىل وجود اجملمتع يف اإحدى مراحل تطوره.

�أما يف اخلربة العربية يالحظ �أن ادلين اكن عامل اإنشاء لهذا الكيان، اإذ ارتبطت نش�أة الكيان الاجامتعي بدعوة دينية، اكن 
نتيجهتا نش�أة كيان �سيايس �أوجد وحدة فكرية ثقافية بني مكوانت اجملمتع العريب القامئ الآن، ومن مث فادلين ليس عنرًصا �أو متغريًا من 
املتغريات ميكن فصهل، اكملتغري الاقتصادي مثاًل، واإمنا هو القاطع املسستعرض مجليع هذه املتغريات، فهو مبثابة معود �أفقي تقوم عليه 

�أمعدة ر�أ�سية يه املتغريات الثقافية والاجامتعية والسسيا�سية والاقتصادية، فيعطهيا مضموهنا وماهيهتا بدرجة �أو ب�أخرى)91(.

اإن هذا املنطلق املهنجي اذلي وضعه الباحث )نرص(، يعد يف نظران حتزيًا معرفياًّا، يشلك اإعاقة اإبيسسمتولوجية يف وجه الباحثني 
العرب واملسلمني لالنطالق يف درا�ة اذلات والآخر، وهو عىل عكس ما ذهب اإليه الباحث “الفارويق)92(” “عندما اعترب �أن 
ادلرا�ة املوضوعية لدلين تقتيض افرتاض �أن لك ادلايانت يه من �أصل واحد و�أهنا حصيحة ما دام مل يثبت خطؤها اترخيياًّا”. وابلتايل 

ملاذا منزي التجربة ادلينية الإ�المية عن بقية التجارب؟

حصيح �أننا ميكننا �أن منزيها يف �أبعادها السو�سيواترخيية واجلغرافية والعقدية، لختالف السسياقات من جتربة لأخرى، لكن 
ذكل ل يعين متيزيًا تفاضلياًّا.

خنلص مما �سبق، اإىل �أن ما مسي بـ“تيار �أ�لمة العلوم الاجامتعية”، مل يسستطع بعد، �أن يشلك اإطارًا نظراياًّ بدياًل عن الرباديغم 
اخلاص ابلسو�سيولوجيا ادلينية، ولك ما متَّ حلد الساعة ل يشلك يف نظران �وى اإرهاصات �أولية حمتشمة.

ومن خالل ذكل، نتساءل هل ميكن القول �أن هذا التيار ا�ستطاع �أن يتجرد من حتزياته الغائية؟ وابلتايل �أن ينتج معرفة 
علمية موضوعية يف العلوم الإنسانية، ويف ختصص �و�سيولوجيا ادلين منوذًجا؟ هذا السؤال يبقى مطروًحا عىل “امجلاعة العلمية” 
اليت تتبىن هذا الطرح، واليت نعتقد �أهنا اخملوةل بتقدمي بديل معيل عىل �أرض الواقع، وليس جمرد دعوات -  قد نعتربها -  عاطفية 

حمكومة بردود الأفعال.

يف انتظار الإجابة عن ذكل، ننتقل لطرح تصور جديد يف الساحة العلمية الإبسسمتولوجية، وهو املسمى ابخلطاب البديل يف 
العلوم الاجامتعية. مفايه خلفيات هذا التوجه؟ وما يه خمتلف الأ�س الفكرية اليت يعمتد علهيا؟ وهل متتكل صالحية تفسريية يف 

جمال �و�سيولوجيا ادلين؟ و�أخريًا ما يه الآفاق اليت يطرهحا عىل النظرايت السو�سيولوجية املعارصة؟

91 نصر محمد عارف، نظريات السياسية المقارنة. مرجع سابق الذكر، ص 405.

92 يعتبر “إسماعيل الفاروقي” ذو األصل الفلسطيني األمريكي الجنسية، )1921-1986( واحًدا من المؤسسسين لمدرسة ما يُسمى “أسلمة العلوم االجتماعية”؛ ألن 
إسهاماته كثيرة في هذا المجال، حيث ألف أزيد من عشرين كتاًبا، و100 مقال علمي، كما أنه ساهم في إنجاز “األطلس التاريخي لألديان”، وأسس “جمعية علماء 
االجتماع المسلمين”، وقد ساعد في إنشاء المعهد الدولي للفكر اإلسالمي، وعمل أستاًذا زائًرا بالعديد من الجامعات األمريكية والعربية، عالوة على ذلك، فقد كان له 

إسهام في تأسيس شعبة للدراسات اإلسالمية في جامعة “تامبل” بالواليات، م، أ. وتحكي بعض الروايات أنه اغتيل عام 1986 بنفس المدينة )تامبل(.
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خامسا: املنهج السوسيولوجي بني الكونية والخصوصية: ودراسة الظاهرة الدينية:

ابلنظر لأمهية النقاش املثار حول املهنج السو�سيولويج، ليس مبعناه الأدايت، ولكن بدللته الفلسفية وخلفياته الفكرية، فاإن 
التوقف لتجلية بعض القضااي املثار بش�أنه، حتمت علينا بسط فكرتنا حول املوضوع. و هكذا عندما نتحدث عن املهنج فاإننا نسستحرض 
آخر مواٍز هل، و�أكرث حدة من الأول، و هو مدى صالحية هذه املهنج للك الثقافات واخلصوصيات والأزمنة والأمكنة؟ �أم �أن  نقاًشا �
املهنَج البحيث كوينٌّ ويصلح للك اجملمتعات واخلصوصيات؟ وما يه البدائل املطروحة يف الساحة الفكرية، وخصوًصا تيار ما يسمى 
بـ“ �أ�لمة العلوم الاجامتعية؟ وهل متتكل جناعة تفسريية ملقاربة الظواهر الاجامتعية، ومهنا الظاهرة ادلينية موضوع مسامهتنا هذه؟

بدون شك متثل حماوةل الإجابة عن هذه التساؤلت �أو ابلأحرى الإشاكليات، اإحدى املغامرات البحثية احملفوفة ابلكثري من 
اخلطر، وذكل ابلنظر لطبيعة املوضوع الغارق يف معق النقاش املعياري �أو الأيديولويج، واإن ادعى �أحٌد �أن �يتحدث يف املوضوع 
حبيادية، فذكل ما ميكن الشكُّ فيه والتحوط منه، وحنن بدوران �سنحاول �أن نقرتب من املوضوع، وحنن واعون ابلتحزيات اليت 

خترتقنا واليت ل يسستطيع الباحث الانفاكك مهنا.

1- املنهج السوسيولوجي، وجدل لخطابات البديلة:

من بني النقاشات اليت ا�ست�أثرت ابهامتم الأاكدمييني والباحثني العرب، هو مدى كونية املهنج السو�سيولويج وصالحيته للك 
الثقافات والشعوب واملناطق؟ �أم �أنه يتسم بقدر من النسبية واحملدودية؟ وماذا عن اخلطاابت البديةل يف السو�سيولوجيا؟

رغبة يف جتلية بعض من �أوجه هذا النقاش، نتوقف عند خالصة �أ�ا�سية، اكن قد عرب عهنا “كبري علامء الاجامتع، يف اإحدى 
املؤمترات العاملية حول مصري السو�سيولوجيا، “اإميانويل والر�ستني”؛ حيث �أكد: )�أن من بني التحدايت اليت تواجه “ثقافة عمل 
الاجامتع” والعلوم الاجامتعية بصفة عامة، هناك حتدي املركزية الأوروبية “Eurocentrism”، وهو حتّدٍ شائع وكثري اليوم، واإن 

اكن احلديث عنه اندرًا قبل ثالثني �سنة.

ويعد �أنور عبد املاكل من �أوائل اذلين �أاثروا هذه القضية بيننا بشلك علين؛ لقد �سبق نقده “الا�ترشاق” )1963( نقَد 
اإدوار �عيد، ب�أكرث من عقد، وقد كرس حياته لطرح ما �امه بـ“املرشوع احلضاري البديل”.

يقول �أنور عبد املاكل: “اكنت الصعوبة الكربى اليت تواجه النظرية الاجامتعية يف زمن معاهدة ايلطا، ويه الفرتة اليت بلغت 
غري  ثقافية  قوالب  اإىل  املنمتية  املهمشة  والثقافات  اجملمتعات  ملعاجلة  وو�ائل  خلق طرق  ميكن  كيف  ذروهتا، يه  الغربية  الهمينة 

غربية.

ففكرة التسلمي املسسبق ابلعاملية “Universalism”، كوصفة منوذجية للك البرش، فكرة غري انحجة، فه�ي ببساطة مل تسستطع 
ت�أويل اخلصوصيات املوجودة من ادلاخل، ومل تكن هذه الفكرة مقبوةل من جانب التوهجات الكربى الوطنية يف الفكر والعمل؛ 
اإنتاج اإبستميولوجيات ذاتية لأحصاب الأيديولوجيات؛ املهنيني )�أي  فالنظرية الاجامتعية غري الزمنية تسستطيع �أن تنجح فقط يف 
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حمرتيف السو�سيولوجيا)93((، املنعزلني عن العامل الواقعي احملسوس، وعن اجلدلية املوضوعية للمجمتعات البرشية يف فرتات و�أماكن 
اترخيية معينة، وعن الت�أثريات اجلغرافية- التارخيية الأ�ا�سية اليت تعمل دون لكل يف اجلانب اخلفي جلبل اجلليد)94(.

ولهذا يدعو “عبد املاكل” اإىل مهنج مقارن غري اخزتايل، يسمح مبقارنة ما يرى عليه العامل اذلي يتكون عنده من ثالثة دوائر 
متداخةل يه: حضارات)95(، ومناطق ثقافية، و�أمم )�أو التكوينات القومية(”.

ماذا نسستنتج من هذه الفكرة التنويرية اليت طرهحا “�أنور عبد املاكل”؟

رمبا جنازف ابلقول، اإن ما يفهم من هذا التحليل، هو ادلعوة اإىل جتاوز جدلية الكونية واخلصوصية يف العلوم الاجامتعية، 
يعين  وهذا  التارخيي”،  اخليط  اإىل  جغرايف  “اإضافة خيط  تعبريه:  �أي حسب  الفكرية،  اخلصوصية  من  بنوع  الإقرار  مرحةل  اإىل 
ا�ستحضار خمتلف اخلصوصيات السو�سيوثقافية اليت تتفاعل يف خمتلف املناطق احلضارية، واليت ترشط املعرفة العلمية وخصوًصا 
السو�سيولوجيا مهنا، وبشلك �أكرث حدة، السو�سيولوجيا ادلينية. ولعل يف الفقرة املوالية تفصيل واف عن مضمون هذا اخلطاب 

اجلديد يف الفكر السو�سيولويج.

2- يف اتجاهات املنهج السوسيولوجي يف دراسة الظواهر الدينية:

شلك اجلدل الإبسسمتولويج حول الكونية واخلصوصية يف العلوم الإنسانية، حمور نقاش قدمي/ جديد، وميكن القول: اإن هناك 
ثالثة اجتاهات ابرزة يف هذا النقاش: الأول يرى رضورة التسلمي بكونية املهنج السو�سيولويج، و�أنه حمايد، وقادر عىل قراءة وتفسري 
لك اجملمتعات بغّضِ النظر عن طبيعة وخصوصية ثقافاهتا وبيئاهتا واترخيها، وميكن �أن نشري اإىل ما عرب عنه الباحث “محمد الصغري 
جنجار”. عندما قال: “اإن درا�ة الظاهرة ادلينية ابعامتد املناجه العلمية احلديثة، وحماوةل الربط بني هذه املناجه وبني واقع املسلمني 
املعيش، لك ذكل من �أجل اخلروج من فكرة )الإ�الم التارخيي(، وحماوةل اإنتاج معرفة علمية موضوعية ابلإ�الم املعارص، هبدف 

د والتنوع املوجود داخل الإ�الم. اإثبات التعدُّ

وكذا نقض وهدم �أطروحة “الا�ستثناء” اليت تريد اإقناعنا ب�أن هناك نوًعا من الا�ستثناء الإ�اليم، ومن مثَّ الرد عىل �أطروحة 
النسبية الثقافية، اليت تقول ب�أن درا�ة اجملمتع املغريب، ]�أو غريه من اجملمتعات العربية)96([، جيب �أن تنطلق من مناجه مسستقاة من 

93 هذه العبارة ليس للكاتب، بل هي من إضافتي حتى يفهم القارئ مضمون الفكرة، لذا وجب التذكير والتنويه.

94 إيمانويل والرستين، “علم االجتماع الغربي: مساءلة ومحاكمة”، مرجع سابق الذكر، ص 41.

95 في منظور أنور عبد المالك، أن هناك حضارتين فقط، هما: الحضارة الهندية اآلرية، والحضارة الصينية، ولكل منهما مناطق ثقافية متعددة، فتضم الحضارة الهندية 
اآلرية، الحضارة المصرية والحضارتين العريقتين: اإلغريقية والرومانية، وأوربا وأمريكا الشمالية، وشبه الصحراء اإلفريقية، والمناطق العربية اإلسالمية، والفارسية 

اإلسالمية، وأجزاء كبرى من أمريكا الالتينية.

وتشمل الحضارة الصينية، نفسها واليابان، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية وأقيونسيا، والمنطقة اآلسيوية اإلسالمية” )انظر المرجع السابق، 
ص 42(.

96 هذه اإلضافة ال توجد في النص األصلي، بل نحن الذين أضفناها، لذا وجب التذكير.
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داخل اجملمتع؛ لأن املناجه اليت �أجنزها العقل الإنساين الكوين من اترخي و�و�سيولوجيا، ومناجه مسستعمةل يف العلوم احلديثة صاحلة 
وقادرة عىل درا�ة خمتلف اجملمتعات، ملا لها من ا�ستقاللية عن الزمان واملاكن اذلي �أنتجت فيه”)97(.

وا�ستعمل  الإ�المية،  العربية  املنطقة  والأحباث حول  ادلرا�ات  اإليه مجموعة من  توصلت  مبا  الر�أي  �أحصاب هذا  ويستند 
فهيا املهنج السو�سيولويج كام متَّ تطويره وبلورته يف الواقع الغريب، وميكن �أن نذكر عىل �بيل املثال بعًضا مهنا، اكدلرا�ة املمتزية 
لـ“لكيفورد غريتز” حول الإ�الم يف املغرب و�أندونيسسيا، �أو ادلرا�ة املمتعة “لإرنست غيلرن” واملسامة “جممتع مسمل”، واليت طبق 
فهيا منوذًجا معرفياًّا يسستقي مسلامته من المنوذج الانقسايم، ورمغ الانتقادات اليت ُووِجَه هبا من طرف بعض الباحثني العرب، 

)طالل �أ�د، �ايم زبيدة، عبد هللا محودي(، فاإن ذكل مل يؤثر عىل قمية هذا البحث)98(.

ومعوًما فاإن هذا التيار يرى �أن املهنج السو�سيولويج كوين وحمايد، ومن مث فهو صاحل للك اخلصوصيات؛ لأنه ميتكل ا�ستقاللية 
عن الزمان واملاكن.

بينا الاجتاه الثاين، يرى �أن املهنج السو�سيولويج -  ب�أطره الفكرية والفلسفية -  ل ميكن �أن يكون صاحًلا لتفسري الظواهر 
الاجامتعية ومهنا الظاهرة ادلينية، يف جممتعات تمتزي خبصوصية ثقافية خمتلفة متاًما عن بقية الشعوب واجملمتعات، وميكن �أن نشري اإىل 
�أن من بني املنادين لهذا التوجه، جند بعض الباحثني العرب ذوي التوجه “القويم)99(” مكدر�ة الرعيل الأول من علامء الاجامتع 
العرب، )اكخلشاب، وعبد البا�ط عبد املعطي، و معن خليل معر...(؛ حيث يؤكدون عىل رضورة انبثاق عمل اجامتع عريب، ميثل 

الأيديولوجية العربية يف �أطره ومناهجه ومقاربته.

يقول “اخلشاب”: “�أما وقد ا�ستجلينا �أمهية النظرية الاجامتعية من وهجة النظر العلمية فاإنه جيدر بنا �أن ننبه الأذهان اإىل 
ا حمدوًدا من خطوطها تستند اإليه تطبيقاهتا العلمية...تنطق مبسستخلصات  �أمهيهتا من الناحية القومية، فالأيديولوجيا العربية متثل خطاًّ

مة العربية)100(”. التجربة التارخيية احلضارية، وجتسد املسستخلصات العقائدية والثقافية للأ

يف حني �أن الاجتاه الثالث، برز يف اإطار توجه �أيديولويج يرفض بدوره الهمينة الغربية للامنذج املعرفية السو�سيولوجية، وينتقد 
التوجه القويم السابق، لكون منطلقاته انبنت عىل �أ�س عرقية مفصوةل عن الفكر الإ�اليم كام يعتقد ذكل، ما مسي بـ“تيار �أ�لمة 
العلوم الاجامتعية)101(”. وقد تشلكت هذه املدر�ة انطالًقا من قناعات روادها)102(، اذلين اعتربوا �أن املنطلق العقائدي ممثاًل يف 

الإ�الم مكرجعية عليا حمددة لرباديغم التحليل والتفسري.

اليومي”، وردت في مجلة )اإلحياء( عدد، 28، سنة، 2008،  للعلماء، على هامش إصدار “تقرير اإلسالم  المحمدية  97 “الشباب والدين” ندوة نظمتها “الرابطة 
)الرباط(، ص 15.

98 انظر لمزيد من التفصيل في بعض هذه االنتقادات “مجتمع مسلم” إرنست غيلنر، مرجع سابق الذكر، )المقدمة التي كتبها أحمد باقادير(.

99 لإلشارة فنحن نستعمل هذا المفهوم بنوع من الحيادية، وهو مفهوم وصفي لتيار سياسي وأديولوجي وفكري يمثل مدرسة لها روادها ومفكروها وأطرها الفلسفية.

100 محمد أمزيان، “منهج البحث االجتماعي”، مرجع سابق الذكر، ص 221.

101 انظر لمزيد من النقد الموجه للتيار القومي في شأن توطين علوم اجتماعية عربية، في كتاب “منهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية.” )لمحمد أمزيان(، 
مرجع سابق الذكر، )الفصل الثالث، المبحث األول: علم االجتماع العربي أو القومي كبديل منهجي(.

102 يمكن اإلشارة إلى بعض األسماء التي أسست لبروز هذا التوجه، نذكر من بينهم المفكر اإليراني “علي شريعتي”، و“علي بشارات”، و“محمد المبارك”، و“ 
محسن عبد الحميد” “وأحمد باقادر”، ومحمد أسد، ونصر عارف، وأيًضا مؤسسي المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
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ويف طرهحم لهذا البديل، اإمنا يريدون اإقامة منوذج معريف مهنجي، يسستلهم مبادئ التوحيد ليس يف بعده الالهويت ولكن يف 
بعده الإبستميولويج، وذكل عندما يطرحون مس�أةل التاكمل املعريف، وهكذا جند �أحد منظري هذا الاجتاه )نرص عارف(، يؤكد �أن 
الانطالق من “الويح مكصدر للمعرفة، يعدُّ خطوة �أ�ا�سية يف الت�أ�يس ملهنج �أصيل غري مسستغرب؛ اإذ يعترب �أن الويح مصًدرا 

لنش�أة امجلاعة السسيا�سية العربية، ودافًعا لصريورهتا التارخيية)103(”.

آخر، �أنه من بني املسلامت الأ�ا�سية يف معلية البحث والا�ستكشاف للظواهر الإنسانية  ويضيف هذا الباحث يف موضع �
مبا فهيا الظاهرة ادلينية، رضورة تناول هذه الظواهر/الظاهرة يف ضوء �أبعادها العقدية، �أي البحث عن “عامل غيب الظاهرة”، �أو 
املسلامت الاكمنة خلفها واحملددة لأبعادها. وحتديد هذه املسلامت ُيعد مدخاًل �أ�ا�سياًّا لفهم حقيقة الواقع عىل وهجه الصحيح، دون 

ت�أول �أو حتزي)104(.

هذا التوجه البحيث املعياري اذلي ُيريد اإقامة عمل “اجامتع اإ�اليم”، �سيلقى اإقباًل من طرف بعض الباحثني، لكنه ابملقابل 
�سيواجه انتقادات شديدة، لكونه انبىن عىل فرضيات خارجة عن لك ضبط �أو نقد اإبسسمتولويج، و�أيًضا لكونه مل حيسم العالقة بني 

ادلين والعقل.

وكام يقول “حيدر عيل اإبراهمي”: فاإن تاكمل الويح والعقل يقوم عىل افرتاض خطري حيرم العمل من �أداة هممة ويه العقل، 
فرمغ الاعرتاف بدوره اإل �أن �أحصاب هذا الاجتاه يقولون: “اإن دور العقل يبقى حمدوًدا وجزئياًّا يقوم عىل الا�ستقراء وترامك املعرفة 

واخلربة، وابلتايل فهو يف حاجة لتسديده ابلويح)105(”.

هذا التحليل، �سيعتربه “حيدر” ب�أنه متناقض ومهتافت؛ اإذ يف الوقت اذلي يقر �أحصابه ب�أمهية العقل يقومون بتعطيل ملاكته 
وقدراته، و�أىن هلم درا�ة الظواهر الإنسانية ومهنا الظاهرة ادلينية، ومه يعطلون الأداة الأ�ا�سية يف فهم خمتلف تركيبهتا.

وابلإضافة لهذا النقد املوجه لهذه املدر�ة، ميكن �أن جنازف ابلقول: اإن من بني الأعطاب احلقيقية اليت وقعت فهيا “مدر�ة 
�أ�لمة العلوم الاجامتعية”، هو عدم قدرهتا عىل بلورة منوذج مهنايج معيل واحض املعامل واخلصائص وقابل للتجريب والاختبار، اللهم 
داين، �أو  بعض احملاولت املتواضعة اليت ل زالت بدورها يف طور التبلور، اكحملاوةل اليت �أقدم علهيا “الفارويق)106(”، يف درا�سته للأ
من خالل احملاوةل اليت �أجنزها “بلفقيه” يف درا�ة اإشاكلية التحرض وا�ستحضاره للبعد القميي املعياري يف مقاربة “املس�أةل احلرضية”، 
القمي  ت�أ�ست عىل  السوفيتية )�ابًقا(  الربوتسستانتية، واملدينة  القمي  ت�أ�ست عىل  الأمريكية  املدينة  �أن  الباحث،  اإذ يؤكد هذا 

103 نصر محمد عارف، “نظريات السياسية المقارنة...”، مرجع سابق الذكر، ص 386.

104 نصر عارف، “نظريات التنمية السياسية: نموذج للتحيز في العلوم السياسية”، مساهمة وردت في مؤلف جماعي، “إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، 
محور العلوم االجتماعية”، تحرير، عبد الوهاب المسيري، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1995، ص 202.

105 حيدر علي إبراهيم، “األسس االجتماعية للظاهرة الدينية”، مرجع سابق الذكر، ص 49.

106 إسماعيل الفاروقي، أطلس الحضارة اإلسالمية، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، مراجعة: رياض نور هللا، الرياض، مكتبة العبيكان، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
ط: 1، 1998. )معطيات مأخوذة من: عبد العزيز بو الشعير، “اإلطار النظري للتكامل المعرفي في العلوم عند إسماعيل الفاروقي”، مساهمة في كتاب جماعي تحت 
عنوان: التكامل المعرفي: أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية، تحرير: رائد جميل عكاشة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، هرندن، فرجينيا، الواليات 

المتحدة األمريكية، ط، 2012(، ص 277.
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املاركسسية، واملدينة الإ�المية ت�أ�ست عىل القمي الإ�المية؛ اإذ للك منط حضاري قميه املرجعية)107(، وقد مسى مقاربته ابلنهتاج 
.value-free املقاصدي”، وذكل مكقاربة بديةل عن املركزية الغربية اليت توظف مفهوم املهنج السو�سيولويج اخلايل من القمي

�أنه ابلرمغ من هذه احملاولت الأولية يبقى الإشاكل املهنجي قامئًا، مما يسستدعي تضافًرا جلهود “امجلاعة العلمية” لإبداع  بيد 
منوذج �أكرث مطابقة للواقع العريب الإ�اليم، كام وقع يف مناطق ثقافية �أخرى، وهو ما يشلك الاجتاه الرابع يف مس�أةل اخلصوصية 
والكونية يف العلوم الاجامتعية، مفا يه الفكرة الرئيسة لهذا التوجه؟ وهل ميكن القول: اإنه يشلك منوذًجا تفسرياياًّ بدياًل؟ وما يه 

حدوده الإبستميولوجية؟

ا: 3- يف إواليات الخطاب السوسيولوجي البديل: الظاهرة الدينية منوذجاً

تبلور الاجتاه اجلديد يف املنطقة الثقافية الأ�سيوية، حيث اعترب الباحث املالزيي “�سيد فريد عطاس” �أنه جيب التخلص من 
“التبعية الأاكدميية” )Academic Dependency(، متسائاًل “كيف ميكن التخلص من هذه التبعية؟ واثنًيا كيف ميكن اإنشاء 

علوم اجامتعية يف جممتعات اجلنوب تكون صاحبة مفاهمي و�أطروحات نظرية خاصة هبا؟

حيث ا�ستطاع الباحث �أن يقدم اجلواب عن هذين التساؤلني، ففي ما خيص التساؤل الأول: كيف ميكن التخلص من التبعية 
الأاكدميية، عندما اعترب “�سيد فريد عطاس”، �أنه جيب المتيزي يف املناجه الغربية السو�سيولوجية، بني “ثالثة �أنواع من املعرفة:

معرفة صاحلة للك اجملمتعات، معرفة حول العامل الغريب ل تفيد اجملمتعات النامية اإل قليال، معرفة حول الغرب لكهنا ذات فائدة 
نسبية جملمتعات العامل الثالث)108(”.

من خالل هذا الطرح يتبني مدى القدرة الا�تيعابية اليت حتىل هبا هذا الباحث؛ حيث اإنه ل ينطلق من موقف عديم للآخر 
وملناهجه ولرؤيته املعرفية، بل اإنه يعمل عىل القراءة النقدية لهذا الفكر، مع ا�ستحضار جوانب القوة فيه والعمل عىل اإدماهجا يف 

�و�سيولوجيا ادلين.

آ�سيا و�أفريقيا، “ففيرب”  يف هذا السسياق، “يذكر السسيد عطاس”، �أن فكر “فيرب” مكثال لسوء ا�ستعامل العلوم يف جممتعات �
يطبق منظوره حول ظاهرة الر�أ�املية خارج �أوراب. حفاول الكثريون اكتشاف المنوذج الربوتسستانيت يف الإ�الم والبوذية.

ويف هذا الصدد، يرى املؤلف مرشوعية طرح بديل مبثل هذا السؤال: ملاذا ا�ستطاع الإ�الم احملافظة عىل نظام الوقف 
والبداوة والرتحل ملدة طويةل، رمغ �أن رؤية “فيرب” الربوتسستانتية الر�أ�املية يه عكس ما يتوقعه املنظور الفيبريي؟ وينطبق هذا 

عىل عدم وقوع الصني البوذية يف النظام الر�أ�اميل، كام يرى فيرب)109(.

107 محمد بلفقيه، “العلوم االجتماعية ومشكلة القيم”، مرجع سابق الذكر، ص 386. )ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في ملحق الدراسة الموسوم، بـ“االنخالع 
القيمي واألزمة الحضارية(.

108 سيد فريد عطاس، “الخطاب البديل في العلوم االجتماعية اآلسيوية: رد على المركزية األوروبية”، ترجمة وتقديم: محمود الذوادي، مجلة )إضافات( العدد التاسع، 
2010، )بيروت(، ص 186.

109 نفسه، ص 188.
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�أما من حيث املناجه البحثية املطبقة من طرف الباحثني الغربيني حول بعض ادلرا�ات يف “العامل الثالث)110(” ل تسستطيع �رب 
خبااي الظواهر الاجامتعية، “فظاهرة الفساد يف جممتعات العامل الثالث ل ياكد يدر�ها اخملتصون الغربيون يف تكل العلوم ابعتبارها 
 )Survey Research( مشالًك اجامتعياًّا، ويعود ذكل يف جانب منه اإىل املناجه املسستعمةل من طرف هؤلء، مثل البحث املسحي
والتحليل املتعدد املتغريات )Multivariate Analysis(، واملرء ل يسستطيع القيام مبقابالت مع الناس الفا�دين واحلصول عىل 

معطيات دقيقة، ول هو قادر عىل الوصول بسهوةل اإىل مؤرشات اكفية عىل ظاهرة الفساد يف اجملمتع)111(.

ولعهل من املفيد �أن نذكر �أن هذه املالحظة املهنجية اليت �أاثرها هذا الباحث، اإمنا تؤرش عىل وعي ابملزالق املهنجية اليت يقع فهيا 
الباحثون الغربيون، �أو حىت العرب واملسلمني، عندما يستندون يف درا�اهتم عىل املؤرشات المكية، وهو ما ميكن الإشارة اإليه، 
ابملوجات املسحية اليت �أجنزها مركزي “اكلوب” �أو معهد “بيو” حول التدين ابلعامل واملنطقة العربية الإ�المية واحدة مهنا؛ حيث 

جند يف بعض الأحيان �أن النتاجئ املتوصل اإلهيا تثري الكثري من التساؤلت.

آخر تقرير ملعهد “بيو ريشريش” حول “الإ�الم بني التوحد والاختالف”، طرح �ؤاًل حول: هل تعترب �أن لالإ�الم  مفثاًل يف �
ت�أوياًل واحًدا �أم متعدًدا؛ اإذ ميكن اعتبار هذا السؤال من بني الأ�سئةل اجلديدة يف ادلرا�ات حول ادلين يف العامل الإ�اليم؛ ذكل �أن 
مس�أةل رصد متثالت املسلمني حول طرق ت�أويل ادلين تعد مس�أةل حيوية، اإل �أن واضعي السؤال مل يكشفوا عن خلفياهتم املتحمكة 

يف مبارشة مثل هذه الأ�سئةل؛ بيد �أنه معوًما ميكن طرح بعض الافرتاضات واليت قد تتوافق مع مهنجية البحث �أو ختتلف.

ادلينية،  املعرفة  اإىل  الوصول  وطرق  و�أوامره  الإ�الم  لأحاكم  الفهم  مدى  ابإبراز  السؤال  يسمح  املهنجية،  الناحية  مفن 
اه اإىل تعدد هذه املرجعيات،  �أن الأمر يتعدَّ �أم  اإنتاهجا، وهل الأمر متوقف عند وجود مرجعية دينية موحدة  واإنتاهجا واإعادة 

ومن مثَّ تعدد الت�أويالت.

آخر، مرتبط بنظرة الغربيني لدلين، واليت ترى �أن �أحاكم ادلين ونصوصه اثبتة وجامدة، ومن مث فه�ي نصوص  وهناك افرتاض �
متعالية عن الواقع؛ لأن الت�أويل الوحيد يسلمنا لهذا الافرتاض، بيامن يكشف تعدد الت�أويالت عن مرونة وانفتاح يف �أحاكم ادلين 
ومسستلزماته. ومن مثَّ اكن هذا السؤال للكشف عن خريطة متثل املسلمني لهذه املس�أةل اخلطرية يف عالقة املسلمني ابلنص ادليين 

وابلسالم.

واإذا ما حاولنا �أن نتجاوز هذه الأ�سئةل امللحة، فاإن النتاجئ تكشف عن كون �أكرث من نصف املسستجوبني يف 32 دوةل، يعتربون 
�أن هناك طريًقا واحًدا لت�أويل الإ�الم، ففي دول جنوب رشق �أوراب عربت �أغلبية ادلول عن كوهنا تعترب �أن هناك طريًقا واحًدا 
آ�سيا، لكن الاختالف يظهر يف دول الرشق  لت�أويل الإ�الم، و�أيًضا دول جنوب الصحراء الأفريقية، وكذا دول رشق وجنوب �
الأو�ط وشامل اإفريقيا، حيث املغرب وتونس وفلسطني والعراق ولبنان، يرون �أن هناك �أكرث من طريق لت�أويل الإ�الم، بيامن 

مرص و الأردن يعتربون العكس.

110 وجب التنويه، إلى أنه وقع تغيير في التسميات التي تميز بين المجتمعات، فهناك االسم المتداول حاليًّا: دول الشمال )الغنية(، ودول الجنوب )الفقيرة، والمحدودة 
التنمية(، لكن هذه التسمية بدورها بدأت تتعرض لنوع من االهتزاز بسبب التحوالت االقتصادية والتنموية التي حدثت مؤخًرا، وبالتالي فإنه يتحتم على الباحثين إيجاد 

معايير أكثر تفسيرية لتصنيف الدول.

111 نفس المرجع السابق، ص 189.



37

تكشف هذه النتاجئ، عن بعض املالحظات، واليت تتواقف مع ما طرحناه من افرتاضات، فكون منطقة جنوب ورشق 
آ�سيا، وكذا منطقة الساحل جنوب الصحراء، يعرب �أكرث من نصف مسستجوبهيا �أهنم يرون �أن هناك طريًقا واحًدا لت�أويل الإ�الم،  �
معناه �أن هناك متثاًل لدلين بشلك حريف، وهذا مرده يف نظران لالفتقار الكبري اإىل علامء ومراجع دينية ومؤ�سات، و�أيًضا حراكت 

“الإ�الم السسيايس” تقدم رؤيهتا لدلين من خالل اإعامل الاجهتاد والت�أويل املتعدد الأبعاد ملقاصد ادلين و�أحاكمه.

لكن هذا الا�ستنتاج يصطدم بمنوذج خمالف، مفرص حبمك خلفياهتا التارخيية ووجود �أخضم جامعة للعمل وللعلامء ممثةل يف الأزهر 
الرشيف، و�أيًضا وجود �أكرب عدد من العلامء و�أخضم “حركة اإ�المية عىل الإطالق” - ت�أيت نتاجئها خمالفًة لفرتاضاتنا؛ اإذ 78% 

يرون �أن هناك ت�أوياًل واحًدا لالإ�الم.

اإن هذه املالحظات تبني �أن طبيعة املقاربة المكية الرمقية لدلين، توقع يف كثري من املزنلقات املهنجية، ما يسستدعي تطوير هذه 
املناجه لتتالءم مع خصوصية ادلين وطبيعة املركبة)112(.

وعودة للمالحظات املهنجية اليت وضعها الفريق اجلديد )مدر�ة العلوم الاجامتعية البديةل(؛ فاإن الإجابة عن الإشاكل الثاين، 
كيف ميكن اإنشاء علوم اجامتعية مطابقة لبدلان اجلنوب؟

فقد اقرتح الباحث، ما �امه مبفهوم “توطني )Nationlization(، للعلوم الاجامتعية، حيث ا�ستحرض جتربة الصني يف 
“تصيني” عمل الاجامتع، بدًءا من ثالثينيات القرن العرشين؛ حيث معلت امجلاعة العلمية يف الصني عىل “دمج اخلصائص املمزية 

للمجمتع الصيين يف عمل الاجامتع كفرع معريف” وتقوم هذه اخلطوة، عىل ثالث منطلقات:

�أ( تصيني موضوع ومناجه ادلرا�ة السو�سيولوجية، وهو ما اكن يعين درا�َة قوانني تطور البنية الاجامتعية اليت اكنت تشلك 
الصني كأمة.

ب( اكن يتضمن وحدة النظرية واملامر�ة عىل �أ�اس املاركسسية والتجارب الأجنبية.

ت( يفضل اإضفاء الصبغة احمللية عىل عمل الاجامتع.

والنظرية  القمي،  وعمل  والإبستميولوجية،  الوجودية،  مسستوى الافرتاضات  عند  احمللية  الصيغة  اإضفاء  مرشوع  تنفيذ  ينبغي 
الإمربيقية)113(.

112 PEW FORUM ON RELIGION & PUBLIC LIFEHE, WORLD’S MUSLIMS: UNITY AND DIVERSITY, --2012, www.pew.

- ولإلشارة فقد أنجز معهد “بيو للدراسات واألبحاث” تقريًرا، يمثل سبًقا علميًّا ألنه أول دراسة تُعنى بالحياة الدينية عند المسلمين في أكثر من 39 دولة، والذي شمل 
نحو 38 ألف مستجوب بتقنية االستمارة وجًها لوجه، وهذه العينة تمثل ما يزيد عن 67℅ من مجموع المسلمين باستثناء )الصين والهند والمملكة العربية السعودية 

وسوريا(.

ولإلشارة فالمسلمون يقدرون حاليًّا بحوالي 1, 6 بليون نسمة، ومن ثم فهم يشكلون ربع سكان العالم. وقد أجري البحث عبر موجتين: األولى تمت في إطار دراسة كان 
قد اشتغل عليها المعهد نفسه سنتي: 2009/2008 والموسومة بـ“ التسامح والتوتر: اإلسالم والمسيحية في جنوب الصحراء اإلفريقية”، والثانية حديثة أجريت سنتي 

.2012/2011

يمثل  المقال  2010، ص 18، ولإلشارة فهذا  التاسع،  العدد  البديلة وأنواعها”، ترجمة: مها بحبوح، مجلة )إضافات(،  الخطابات  113 سيد فريد عطاس، “تعريف 
 Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism)New Delhi, :ملخًصا لكتابه الصادر باإلنجليزية تحت عنوان

TQHOUSAND Oaks/sage Publications, 2006(.
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و لإضفاء الصبغة التطبيقية ملفهوم توطني العلوم الاجامتعية، ومهنا عمل الاجامتع ادليين، فاإن الباحث “فريد عطاس”، يورد 
منوذًجا اجهتاداياًّ حول جتربة �أحد الباحثني الهنديني، اذلي بلور منوذًجا بدياًل عن املفاهمي الغربية يف �و�سيولوجيا ادلين، ومعل 
آخر من البديلية يتصل بتطبيق الأفاكر اليت  عىل قراءة الواقع احمليل يف ضوء التجربة السو�سيواترخيية اخلاصة ببدله: “مثة مسستوى �
آخر. املثال هنا هو اجلهد اذلي بذهل عامل الاجامتع الهندي “بنوي كومار ��اكر”  نش�أت يف جممتع ل غريب وطبقت يف جممتع ل غريب �
لرفض الثنائية المنطية املتعلقة ابدلاينتني الهندية والصينية لصاحل فكرة وحدة الأداين الآ�سيوية. وقد اكنت هذه الفكرة يه موضوَع 

البحث يف مؤلفه )ادلين الصيين بعيون هندية(.

تقول الثنائية: اإن عبقرية العرق الهندي ميتافزييقية يف جوهرها وليست دنيوية، )يف حني( �أن الصينيني �أمة معلية اإىل حد 
كبري ل حتركهم �أية ميول غري- دنيوية. ويقال: اإن الشعب الهندي هيمت حرًصا ابلأفاكر واملشاعر اليت حتركها مفاهمي الأبدي والالهنايئ 
واحلياة الآخرة، يف حني �أن الشعب الصيين يعتقد ب�أن “قمية الأخالقيات قد رحجت عىل �أية ادعاءات اإميانية، فواجب الفرد جتاه 

جاره يشغل غالًبا موقع الأولوية عىل واجبه اجتاه الإهل)114(”.

آخر يعزز ما ذكرانه �الًفا؛ حيث جند “�أن تقديس العمل يف ظل وجود �أرض محمية اإلهياًّا يف  وميكن �أن نقف عند منوذج �
تصورات الياابنيني العقائدية، هو اذلي دفع ابلإمرباطور اإىل التضحية مباكنته، فالإنسان الياابين حيب �أرضه، وهو فضاًل عن ذكل 

مثار يف �أية �أرض تسستضيفه، عىل خالف الشعوب الأخرى. قابل لالإ

ويعود ذكل لسسببني: الأول: هو �أن الإنسان الياابين يعرف قمية الأرض ما ظل يقدس العمل، والثاين: هو �أنه يعتقد ابلعناية 
الإلهية، وهو ما ينبغي عليه اإظهار التفوق عىل الآخرين، حىت حيقق املزيد من الرعاية والا�سمترار يف ترامك اإجنازاته.

ب�أجساهما  الأرض  تثقل  املعبودات  هذه  ومثل  والطبيعة،  والإمرباطور  الأ�الف  يعبدون  الياابنيني  فاإن  فضال عىل ذكل، 
و�أجحاهما، ومن مث فاإن الياابنيني ما انفكوا يبحثون عن اخلالص يف الأرض حىت �أصبح انشغاهلم ابلأرض مزية ايابنية خالصة)115(”.

اإن هذا املثال يعكس مدى القدرة الاجهتادية للباحثني يف �و�سيولوجيا الأداين، ليك يطوروا مقرتابت �أكرث مطابقة لقراءة 
وتفسري الواقع ادليين خملتلف الشعوب، واذلي يمتزي ابختالفات جوهرية كربى يف متثهل للعامل وللميتافزييقا واحلياة بصفة عامة.

وعليه خنلص مما �سبق، اإىل الت�أكيد �أنه من خالل هذا الطرح التجديدي الا�تيعايب اذلي بلوره “�سيد فريد عطاس”، ميكن 
ثنائية الا�تيعاب  النظري السو�سيولويج واملناجه املسستعمةل، يقوم عىل  التعامل مع الرتاث  �أنه يمتزي بنوع من املرونة يف  القول 
والتجاوز؛ حبيث اإنه ل ينفي الا�ستفادة من الرتاث النظري السو�سيولويج الغريب، ول يتجاههل، بل جنده يؤكد عىل قمية هذا املنت 

مع رضورة تكييفه مع الواقع احمليل واخلصوصيات الثقافية اليت ينقل اإلهيا.

114 نفسه، ص 25.

115 ناصر يوسف، دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة: دراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا، سلسلة أطروحات الدكتوراه )83( مركز دراسات الوحدة العربية، 
بيروت، لبنان، الطبعة األولى 2010، ص 128.
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ا: آفاق للتساؤل والحوار: سادساً

�أول: اإن جدلية اخلصوصية والكونية، وادلعوة للخطاابت البديةل، يف العلوم الاجامتعية والسو�سيولوجيا ادلينية، لن حتسم يف 
اعتقادان يف اجتاه تبين نوع من اذلاتية املنغلقة، �أو ما �امه “فرنسيس بيكون “ابلأوهام املذهبية”، �أو ما �امه “رايت ميلز” “ابلكبح 
املهنجي” “Inhibiton méthodologique”، بل اإن الأمر جيب �أن يتجاوز ذكل لنوع من احلوار اخلالق بني خمتلف املدارس 
النظرية  والتجديد يف  مبد�أ الاجهتاد  لإعامل  �أمهية خاصة  اإيالء  مع  �أكرث مطابقة،  اإجياد صيغة  والتيارات والاجتاهات يف �بيل 
السو�سيولوجية حىت تصبح �أكرث تفسريية خملتلف الظواهر الإنسانية، مبا فهيا الظاهرة ادلينية، وهذا لن يت�أىت اإل اإذا تبنينا رؤية مرنة 

منفتحة ومتعددة الأبعاد، �أو كام يتبناها الباحث املغريب “مصطفى حمسن”، برؤية “نقدية متعددة الأبعاد”.

اثنيا: لعلنا ل نبالغ اإذا قلنا ب�أن طرح النقاش الإبسسمتولويج حول الظاهرة ادلينية، يعد مس�أةل ملحة يف وقتنا املعارص؛ وذكل 
ابلنظر اإىل تزايد الإقبال عىل درا�ة الظواهر ادلينية ابلعامل العريب، وخصوًصا يف مرحةل التحولت الكربى اليت عرفها احلقل ادليين 

وغريه من احلقول.

وحنن نعتقد �أن ا�ستجالء �أمه الأطر النظرية والفلسفية املتحمكة يف بلورة الامنذج التفسريية اليت يمتُّ مقاربة الظواهر ادلينية من 
خاللها، حتتاج اليوم اإىل نقاٍش علمي و�أاكدميي هادئ، يتسلح ابملوضوعية والعقالنية يف طرح خمتلف القضااي الشائكة، خصوًصا ما 
تعلق بتطوير مقرتب كثريًا، تفسريي يالمئ اخلصوصيات الثقافية اليت متزي لك حضارة عىل حدة، دون تقوقع �أو انغالق �أو متاٍه مطلق 

مع ما يطرحه الفكر الغريب من مناذج ورؤى ونظرايت دلرا�ة الظاهرة ادلينية.

احلديثة  النظرايت  يكتب حول  ما  للك  ا�تيعابية  رؤية  بلورة  والأاكدميي يف  الفكري  �أمهية الانفتاح  عىل  الت�أكيد  مع  هذا 
بدائل معقوةل ُتالمئ خمتلف  الوقت الاجهتاد يف ا�ستلهام مرشوع جتاوزي، يطرح  يف ختصص �و�سيولوجيا ادلين، ويف نفس 

اخلصوصيات السو�سيوثقافية.
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