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مناهج دراسة الدين والتدين بين علم االجتماع واألنثربولوجيا
من الوظيفية البنائية إلى التأويلية الرمزية
عياد أبالل

)(1

مقدمة

ً
إذا كان علــم االجتمــاع قــد نشــأ علــى أســاس دراســة املجتمــع بشــكل علمــي ،منفصــا فــي ذلــك عــن الفلســفة التــي
احتكــرت شــرعية الســؤال منــذ بدايــات التفكيــر البشــري ،فــإن هــذه النشــأة فــي صيغتهــا الوضعيــة مــع أوغســت كونــت
ً
خصوصــا ،بعــد
ورواد التفكيــر االجتماعــي األوائــل مــن ســان ســيمون إلــى هيربــرت سبنســر لــم تنفصــل عــن الديــن.
ً
الفصــل الــذي أحدثــه الفكــر الغربــي تجــاه الكنيســة التــي هيمنــت طويــا علــى الحيــاة اليوميــة للنــاس ،إذ شــكل عصــر
النهضــة واألنــوار مرحلــة مفصليــة وقطيعــة إبســتمولوجية فــي نظــام املعرفــة الــذي انتقــل مــن ســؤال الســماء إلــى
ســؤال األرض .وقــد شــكل االنفصــال اإلبســتيمي عــن الفلســفة مــن جهــة ،والديــن مــن جهــة ثانيــة أســاس النظــام
املعرفــي الوضعــي ،حيــث تحــول الديــن نفســه إلــى موضــوع للدراســة والتحليــل والنقــد .وهــو مــا ابتــدأت بــه الفلســفة
التــي نزعــت هالــة القداســة عــن التفكيــر الدينــي طيلــة القــرون الوســطى ،وانتهــى بالحــروب الدينيــة األوروبيــة
ومحاكــم التفتيــش ،مــا مهــد الطريــق لبــروز علــم االجتمــاع الدينــي واألنثربولوجيــا الثقافيــة واالجتماعيــة التــي جعلــت
مــن الديــن أحــد موضوعاتهــا املفضلــة.
لقــد تأســس فصــل الديــن عــن العلــم علــى قاعــدة املوضوعيــة العلميــة والحيــاد والتجريــب ،بعدمــا انفصــل النظــام
املعرفــي الوضعــي عــن األســطوري والخرافــي ،مثلمــا انفصــل اإللهــي عــن البشــري ،وفــق مســار تطــوري نشــأ علــى قاعــدة
املاديــة والواقعيــة واالختباريــة التــي جــاءت علــى أســاس مبــدأ الشــك املؤســس لعلميــة الظواهــر الطبيعيــة .وهــو مــا
ً
محاكيــا قوانيــن
شــكل خلفيــة مرجعيــة لتطــور علــم االجتمــاع الــذي جعلــه أوغســت كونــت بمنزلــة فيزيــاء اجتماعيــة،
تأثيرا ً
الفيزياء والكيمياء وباقي العلوم الطبيعية .األمر الذي أثر ً
كبيرا في التطور الالحق لعلم االجتماع الديني منذ
نشــأته مــع إميــل دوركهايــم ،مــن خــال كتابــه الكالســيكي «األشــكال األوليــة للحيــاة الدينيــة» الــذي أســس لالرتبــاط
ً
منطلقــا مــن الطوطميــة ً
أساســا لتطــور التفكيــر
الســبببي والتفســيري الوضعــي للظواهــر االجتماعيــة بصــورة عامــة،
الديني.
وإذا كان دوركهايــم قــد أســس ملوضــوع علــم االجتمــاع الدينــي ،فــإن تطــور هــذا الحقــل العلمــي قــد ارتبــط بعــدد
مــن األســماء التــي شــغلت حيـ ًـزا ً
مهمــا مــن مســاحة التفكيــر الدينــي بيــن الفلســفي واألنثربولوجــي ،خاصــة بعــد أن
ً
ميدانــا الختبــار وتجريــب عــدد مــن
ازدهــرت األنثربولوجيــا فــي املرحلــة االســتعمارية ،حيــث وجــدت فــي املســتعمرات
النظريــات واملفاهيــم ،مــن البنيويــة إلــى الوظيفيــة التــي لــم تســتطع تحريــر الدراســات والظواهــر الدينيــة مــن أحــكام
(((  عياد أبالل :باحث في علم االجتماع واألنثربولوجيا الثقافية ،املغرب
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القيمــة والنظريــات الجاهــزة واملغلقــة .تلــك األبحــاث بقيــت رهينــة املســيحية وســياقها الكني�ســي التاريخــي ،إذ لــم
تحــظ األديــان األخــرى باالهتمــام نفســه ،ومنهــا اإلســام الــذي ظلــت املركزيــة الغربيــة تنظــر إليــه ،باعتبــاره مجــرد
ً
إيديولوجيــا علــى العلــوم
نســخة معدلــة عــن املســيحية بشــكل يتعــارض مــع الحداثــة والدولــة الحديثــة .وهــو مــا أثــر
االجتماعيــة التــي تناولتــه بالدراســة والتحليــل ،خاصــة فــي الحقبــة االســتعمارية .لكــن مــع الدراســات املعاصــرة
التــي جــاءت علــى أعقــاب الوظيفيــة البنائيــة ،ســوف يشــهد علــم االجتمــاع واألنثربولوجيــا تطــورات ذات أهميــة فــي
مجــال األديــان ودراســة الظواهــر الدينيــة ،ال ســيما مــع الفصــل املنهجــي الــذي أقامتــه بيــن الديــن املعيــاري والديــن
ً
اجتماعيــا ُخ ّ
ً
صــب بالدراســات الرمزيــة التــي قلصــت مســاحة الفصــل بيــن
التاريخــي مــن جهــة ،والتديــن باعتبــاره فعــا
ِ
اإللهــي واملقــدس املتعالــي مــن جهــة ،والدنيــوي والبشــري مــن جهــة أخــرى ،مثلمــا هــو حــال املنهــج التأويلــي الرمــزي
فــي األنثربولوجيــا ،والتفاعليــة الرمزيــة فــي علــم االجتمــاع .األمــر الــذي أصبــح معــه معنــى الديــن والتديــن ورؤيــة
العالــم واألشــياء ينبــع مــن املتديــن نفســه الــذي طاملــا ســجنته البنيويــة فــي البنيــات الدالــة ،ضمــن فصــل تعســفي بيــن
اإللهــي والبشــري .وهــو فصــل قتــل اإلنســان ،بعدمــا اغتــال ُبعــده الرمــزي ،مــا حــدا بروجيــه غــارودي لنعــت البنيويــة
بفلســفة مــوت اإلنســان .فكيــف يمكننــا دراســة الديــن والتديــن دراســة علميــة وعقالنيــة مــن دون أن نهــدر مكوناتهمــا
ومرجعياتهمــا التاريخيــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،ومــن دون أن نســقط فــي الغــي املنهجــي والفصــل
التعســفي الــذي مارســته الوضعيــة علــى أبعــاد اإلنســان الروحيــة والرمزيــة؟ وكيــف تطــور علــم االجتمــاع الدينــي
واألنثربولوجيــا ومناهجهمــا فــي ســياق مقاربتهمــا للظواهــر الدينيــة؟
أســئلة مــن ضمــن أخــرى ،سنســعى مــن خــال هــذه الدراســة لإلجابــة عنهــا مــن خــال تفكيــك املفهومــات املؤسســة
لعلــم االجتمــاع الدينــي ولألنثربولوجيــا فــي صيغتهمــا الوظيفيــة والتأويليــة الرمزيــة مــن الديــن إلــى التديــن ،ومــن
التحــول الدينــي إلــى تغييــر املعتقــد ،مـ ً
ـرورا باملقاربــات والنظريــات ذات الصلــة.

 .1اإلطارالنظري واالستشكال املفاهيمي من الدين إلى التدين

يأخــذ الديــن دالالت وأبعـ ًـادا عــدة يتداخــل فيهــا املقــدس بالدنيــوي ،واالجتماعــي بالفــردي ،واملطلــق واملتعالــي
بالتاريخــي والحربــي ،والسيا�ســي والنف�ســي بالجمالــي واألخالقــي والفلســفي والتربــوي .وتمتــزج هــذه األبعــاد مــع أخــرى،
ً
طقوســا وممارســات فرديــة وجماعيــة ،حيــث يغــدو الديــن فكــرة وأســطورة فلســفية ،وتجربــة
لتشــكل عبــر الزمــن
روحيــة زاخــرة بالرمــوز واملعانــي ،وذاكــرة ألجيــال عــدة ومتباعــدة .غيــر أن هــذه املعانــي والرمــوز عرفــت خــال
ً
ً
تذبذبــا فــي تبجيــل الديــن أو إزاحتــه ،وارتبــاكا بيــن تكريســه عامـ َـل لحمــة بيــن أفــراد مجتمــع،
حقــب التاريــخ البشــري
ً
ً
ً
أو اعتبــاره عنصــر تشــتت وتناحــر بيــن تأرجــح فــي التنظيــم االجتماعــي للديــن نظريــا وعمليــا وتحييــده ســلوكيا،
انسـ ً
ـجاما مــع الفردانيــة كمــا هــو حــال التديــن فــي الحداثــة الغربيــة .ولعــل الســؤال الجوهــري الــذي يفــرض نفســه
علــى الباحــث فــي هــذا املقــام هــو :مــا الفــرق بيــن الديــن مــن جهــة والتديــن مــن جهــة أخــرى؟ أو بعبــارة أخــرى مــا الفــرق
ً
منهجيــا بيــن مكونــات الديــن بصيغــة التعميــم والتديــن
بيــن الديــن املعيــاري والديــن التطبيقــي ،وكيــف يتــم التمييــز
بصيغــة التخصيــص ،خاصــة أن التديــن يتلــون بلــون الثقافــة وســياقها االجتماعــي والتاريخــي ،مثلمــا يتلــون الديــن
ً
منهجيــا التمييــز بيــن الديــن
نفســه ،ويختلــف بيــن املجتمعــات لالعتبــارات والعوامــل نفســها .وإذا كان مــن الضــروري
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والتديــن ،فهــل يصــح التمييــز بيــن الديــن واأللوهــي ،بحيــث تكــون كل ألوهيــة دينيــة ،لكــن ليســت كل ديانــة مؤلهــة(((،
وقبــل ذلــك مــا الديــن؟
ً
عمومــا إلــى الربــع الثانــي مــن
يعــود التأســيس للفصــل املنهجــي بيــن مختلــف مكونــات الظاهــرة الدينيــة واملقــدس

القــرن التاســع عشــر ،إذ تحــت تأثيــر فلســفة أوغســت كونــت ( ،)1857 1798-انبنــت رؤيــة جديــدة لعالقــة اإلنســان
باملقــدس ارتكــزت علــى اإلقــرار بأهميــة الوقائــع االجتماعيــة وقوتهــا اإلكراهيــة علــى الفــرد .إضافــة إلــى ذلــك ،عرفــت
ً
عمليــة الوعــي باالجتماعــي بدورهــا تحـ ً
تدريجيــا مــن االفتراضــات الفلســفية .فــكان مــؤداه ميــاد علــم اجتمــاع
ـررا
ً
دينــي»((( ارتبــط منــذ نشــأته باملســيحية ً
دينــا ،وبالكنيســة مؤسســة دينيــة ،مــا حــرم هــذا العلــم النا�شــئ ،ومــا يــزال
فــي طــور تراكــم نوعــي وكمــي فــي الوقــت ذاتــه ،فــي دراســته لباقــي األديــان .خاصــة اإلســام الــذي اختزلتــه الدراســات
عمومــا ،ومــن جهــة أخــرى فــي أبعــاده التدينيــة الشــعبية ً
ً
أحيانــا،
االستشــراقية مــن جهــة ،والسوســيولوجية الغربيــة
ً
أو فــي أبعــاده املعياريــة فــي فصــل تعســفي بينــه وبيــن تجلياتــه الثقافيــة واالجتماعيــة أحيانــا أخــرى ،مــع تقزيمــه فــي
ظواهــر التطــرف والغلــو ،وتعارضــه مــع الحداثــة الغربيــة ضمــن مركزيــة غربيــة فصلــت الثقافــي عــن الدينــي ومنحــت
نفســها حــق التقــدم والحضــارة ،بعدمــا جعلــت الثقافــة الغربيــة مركــز العالــم ،وجعلــت نهايــة الدينــي يتمثــل فــي التــراث
اليهــودي املســيحي .مــا جعــل علــم االجتمــاع نفســه يقلــص الظاهــرة الدينيــة فــي التديــن ،ويفصــل التديــن نفســه عــن
ً
األلوهيــة ،مختــزل املقــدس املتعالــي فــي املقــدس الدينــي بعيـ ًـدا عــن الوحــي مــن جهــة ،واإللهــي مــن جهــة أخــرى.
ً
وتأسيســا علــى الدراســات السوســيولوجية األولــى للظاهــرة الدينيــة باعتبــار الفصــل املنهجــي
فــي هــذا الســياق،

الــذي أقامتــه السوســيولوجيا منــذ بداياتهــا مــع إميــل دوركهايــم مــن خــال كتابــه الكالســيكي «األشــكال األوليــة
للحيــاة الدينيــة» ،بيــن الديــن واأللوهيــة ،واختــزال الديــن فــي بعــده التدينــي املرتبــط بتجليــات الدينــي فــي الحيــاة
اليوميــة ،وقابليتــه للمالحظــة والتحليــل ،يعــرف دوركهايــم الديــن كمــا يلــي« :إن الديــن نظــام متيــن مــن املعتقــدات
واملمارســات املتعلقــة باألشــياء املقدســة ،أي املفارقــة واملحظــورة .وتضــم هــذه املعتقــدات واملمارســات كل أولئــك
ً
تعريفــا
الذيــن ينســبون إليهــا فــي جماعــة أخالقيــة واحــدة تســمى كنيســة(((» .لكــن االنتقــال مــن ديــن إلــى آخــر يقت�ضــي
ً
مختلفــا الختــاف الســياق الثقافــي والتاريخــي ،وهــو منحــى منهجــي تأســس منــذ أوغســت كونــت .بيــد أن علــم االجتمــاع
فــي تطــوره الالحــق ســرعان مــا ســوف يهــدر الســياق الثقافــي والتاريخــي فــي دراســته لألديــان ،بعدمــا أصبحــت املســيحية
الكنســية مهــد ومركــز موضوعــه ،وأصبــح « املقــدس قبــل كل �شــيء رمـ ًـزا ،ذلــك أن املســألة الوحيــدة الجديــرة بجــدب
اهتمــام العالــم ليــس البحــث عــن أصــل فكــرة هللا ،ولكــن دراســة الوقائــع التــي تكــون األمــور الشــعائرية رمــوزا لهــا
بــكل دقــة وفــرت الطوطميــة األســترالية لدوركهايــم إمكانيــة البرهنــة علــى أطروحتــه .والتحليــل الــذي قــام بــه أظهــر لــه
جليــا وجــود عالقــة دينيــة بيــن الفــرد وعشــيرته أو قبيلتــه أو وســطه االجتماعــي ،فتلــك العالقــة ذات الطابــع القدا�ســي
أظهــرت لدوركهايــم ،كمــا بــدت وراء أصــل كل ديــن ،أن الطوطــم هــو الوجــه اآلخــر للمقــدس .فهــو االنعــكاس الرمــزي
(2) André Comte Sponville, L’esprit de l’athéisme: Introduction à une spiritualité sans Dieu, Editions Albin Michel, )Paris, 2006(, p. 15.
ً
(مترجما) ،ط( ،1بيروت :املركز الثقافي العربي ،بيروت ،)2009 ،ص 72
(((  ميشال مسالن ،علم األديان ،مساهمة في التأسيس ،عز الدين عناية
(4) Emile Durkheim, Les formes élémentaire de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Livre I. Questions préliminaires, (Paris :
PUF, 1968),
p. 52.
ً
نقال عن :محمد جديدي« ،أمريكا ومعضلة الدين عند ريتشارد رورتي» ،مجلة األزمنة الحديثة ،العدد  ،4-3أكتوبر 2011م ،ص120
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علــى املســتوى الدينــي للجماعــة البشــرية .وهكــذا يخلــص إلــى أن الوقائــع االجتماعيــة تفســر الوقائــع الدينيــة .وككل
ديــن لــه أصــل اجتماعــي ،وبهــذا فــإن ســلطة الطقــوس تفســر علــى أســاس أنهــا ميــراث اجتماعــي(((.
وقــد كانــت دراســة األشــكال األوليــة للظاهــرة الدينيــة مــا قبــل الديانــات التوحيديــة أســاس موضــوع علــم
االجتمــاع الدينــي فــي نشــأته ،بحيــث أق�صــي البعــد الوحيانــي مثلمــا أق�صــي املقــدس املتعالــي برمتــه مــن دائــرة موضــوع
علــم االجتمــاع .بيــد أن الدراســات الحديثــة واملعاصــرة والتــي جــاءت علــى أنقــاض الوظيفيــة والبنيويــة ،ســرعان مــا
ســوف تتــدارك هــذا الغــي املعرفــي واملنهجــي فــي دراســة الظاهــرة الدينيــة عبــر ربــط الديــن والتديــن بــكل ارتباطاتهمــا
باملقــدس املتعالــي ،بالتركيــز علــى البعــد التأويلــي للمتديــن نفســه ،إذ «يبــدو مــن األسا�ســي التمييــز بيــن حركتــي الفعــل
الدينــي :فهــم املقــدس مــن طــرف اإلنســان وإدراكــه كواقعــة موضوعيــة متعاليــة ،عبــر تجربــة عقالنيــة أو عاطفيــة،
شــعرية أو رمزيــة مــن ناحيــة ،والتعبيــر الــذي يعطيــه لتلــك الواقعــة بجعلــه مالزمــا لهــا مــن ناحيــة أخــرى .فذلــك الفهــم
الــذي يشــكله اإلنســان عبــر اللغــات املختلفــة ليــس مجــرد عمليــة وصــف للمقــدس كأمــر خارجــي عنــه ،وإنمــا هــو فــي
ذات الوقــت شــهادة عــن العالقــة بينــه وبيــن �شــيء آخــر ،بحســب إدراك متميــز يرمــي مــن ورائــه لتغييــر حياتــه»((( .مــن
ً
نمطــا مسـ ً
ـبقا ،وظرفيــة
هنــا ،فــإن توصيــف ذلــك بمصطلحــات دقيقــة ،يفتــرض كل صنــف مجــرد فــي حالنــا مــن الديــن
واقعيــة ذات طابــع نف�ســي وثقافــي وتاريخــي ينظــر الفــرد مــن خاللهــا ،ويكــون قــد ولــد ونشــأ وعــاش فيهــا .وقــد يدفعنــا
هــذا التوضيــح األولــي مــن النــوع املعرفــي إلــى اســتلهام عنصــر مفاهيمــي متداخــل مــع التجربــة الواقعيــة حيــن نتحــدث
أو نبحــث فــي موضــوع نســميه الديــن ،أو املقــدس(((.
مــن خــال رؤيــة عميقــة للديــن ،يمكــن القــول« :إنــه نظــام متكامــل لتنظيــم الحاجــات األساســية للكائــن البشــري.
ومــن دون رغبــة للخــوض فــي التفاصيــل التحليليــة لهــذه الحاجــات فــي الوقــت الحالــي ،يمكــن القــول إن الديــن يمثــل
ً
ً
ً
منظمــا مــن العقائــد .فهــو مــن ثــم تأويــل
وضربــا
اســتراتيجية معرفيــة ،شــكل مــن اإلفصــاح عبــر ســلوكيات طقوســية،
محــوري يلبــي حاجــة الكتشــاف العالــم املفــارق واختبــاره .وهــو فــي النهايــة آليــة اجتماعيــة ثقافيــة لتحديــد الهويــة
العرقيــة والسياســية ومــا شــابهها»((( .فــإذا كان هنــاك شــبه إجمــاع حــول تعريــف الديــن ،فــإن مســاحات االختــاف
والتبايــن تتعــدد بتعــدد املنظــورات والتنظيــرات واملقاربــات ،مثلمــا تختلــف فــي ذلــك الثقافــات واللغــات .ومــن هنــا،
بحســب ميشــال مســان ،فــإن «التعريــف العــام للديــن ال يكــون بصفتــه إال محاولــة تقريبيــة وغيــر وافيــة بالغــرض،
حيــث الكلمــة حمالــة أوجــه ،ولكــن ألن أي غــرض علمــي للميتافيزيقــي هــو تشــويه وزيــغ لعمليــة البحــث العلمــي ،إذ مــن
الجلــي أنــه ال يتيســر لنــا اإلملــام بتجربــة اإلنســان الدينيــة إال عبــر مــا يتجلــى بواســطة منظومــات تعبيــر نظريــة ،ســواء
كانــت مفاهيميــة أو طقوســية أو رمزيــة ،باعتبارهــا تمظهــرات للغــات اإلنســانية .فالعديــد مــن التأويــات ضروريــة
لفهــم مختلــف تلــك اللغــات التــي عبــر اإلنســان بواســطتها عــن عالقاتــه باملقــدس ،ســاعيا مــن خاللهــا لدحــض القلــق
العميــق الــذي يكتنــف وجــوده»(((.
((( ميشال مسالن ،علم األديان ،مساهمة في التأسيس ،ص.75 ،
((( ميشال مسالن ،علم األديان ،مساهمة في التأسيس ،ص.14 ،
ً
(((  أكوافيفا (سابينو) ،بات�شي (إنزو) ،علم االجتماع الديني ،اإلشكاليات والسياقات ،عز الدين عناية (مترجما) ،ط( ،1أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث
(كلمة) ،)2011 ،ص.69
((( املرجع السابق نفسه ،ص.70
((( ميشال مسالن ،علم األديان ،مساهمة في التأسيس ،ص.14 ،
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وبمــا أن البداهــة اإلبســتيمولوجية فــي ســياق الديانــات الســماوية التوحيديــة (اليهوديــة ،املســيحية ،اإلســام)
ً
مختلفــا عــن التديــن ،حيــث إن الديــن أصــل إلهــي ،والتديــن تنــوع إنســاني ،الديــن جوهر
تقت�ضــي أن يكــون معنــى الديــن
ً
(((1
االعتقــاد ،والتديــن هــو نتــاج االجتهــاد  .فضــا علــى أن اســتيعاب هــذه اإلشــارات الجوهريــة جعــل جــورج ســيمل
ً
ً
مثــا ،يقيــم تقابــا بيــن الدين والتديــن ،حيــث يمثــل الديــن الدافــع الحيــوي والتديــن الشــكل االجتماعــي الــذي يســعى
إلى االستحواذ والسيطرة على األول .من هنا ،يصبح التدين ً
ً
مختفيا وراء حجب الطقوس والشعائر
بارزا والدين
ً
واملعتقــدات .لذلــك ،يحضــر الكائــن البشــري بالنســبة إلــى جــورج ســيمل مجبــول بطبيعتــه علــى صياغــة رؤاه الدينيــة
الخاصــة عــن العالــم .فــكل فــرد ينجــذب كمــا يجــري بصــورة عفويــة إلــى دائــرة الفــن أو اإليــروس ،وبالشــكل نفســه،
تفتنــه بعفويــة املعانــي الرمزيــة التــي تتيــح لــه الدائــرة الدينيــة التمتــع بهــا .ومــن ثــم ،فالتديــن هــو تجربــة ذاتيــة عــن
عالقــة بشــيفرة غريبــة للحيــاة نفســها .وفــي هــذه الشــفرات التــي تصوغهــا األشــكال االجتماعيــة للدينــي  -كمــا ندركــه
ً
ً
تاريخيــا فــي مختلــف التعبيــرات ،مــن املســيحية إلــى البوذيــة  -انطالقــا مــن التجربــة الذاتيــة ،يجــد التديــن الذاتــي
نحــن
إجابــة فــي الحاجــات الحيويــة العميقــة ،مثــل الحاجــة إلــى املطلــق الــذي يتجــاوز حــدود الخصوصيــة املميــزة للوجــود
اإلنســاني ،أو الحاجــة إلــى العشــق بالشــكل الصــرف الــذي يتجــاوز اآلثــار الفعليــة فــي املحبــة(.((1
لكــن الديــن هنــا ،ال ينفصــل عــن التديــن إال لكــي يعيــد تشــكيله مــن جديــد ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى املعتقــد
الدينــي فــي تحوالتــه ،باعتبــار االعتقاد/املعتقــد الدينــي أحــد املكونــات الخمســة للديــن .ولذلــك بالعــودة إلــى جوليــان
فرونــد الــذي يعــد مــن كبــار املختصيــن فــي علــم االجتمــاع ،نســتخلص مثلمــا الحــظ ذلــك ،أنــه ال مجــال للتبخيــس مــن
قيمــة األشــكال الدينيــة مقارنــة بالتديــن فــي نمــط التفكيــر لــدى ســيمل .فهمــا مظهــران متكامــان :يبلــور الديــن التديــن،
وهــذا األخيــر يشــكل مبــدأ التجديــد املــازم لــأول .وكيفمــا كان التديــن فهــو ليــس بالضــرورة متحجـ ًـرا فــي أشــكال
ً
تاريخيــا فــي البلــدان ذات التــراث الكاثوليكــي أو اإلســامي .وهنــا يمكــن للتديــن أن يمنــح
اجتماعيــة ثقافيــة ،كمــا حــدث
األشــكال غيــر الدينيــة حيــاة ،كمــا قــد ينتهــي إلــى شــحذ معنــى الهويــة العرقيــة الوطنيــة لشــعب بأســره ،مثلمــا يحــدث
فــي الحــروب العرقيــة(.((1
إن األهميــة املنهجيــة الكبيــرة التــي أسســها التميــز بيــن الديــن مــن جهــة والتديــن مــن جهــة ثانيــة ،تشــكل فــي الحقيقــة
أحــد االبتــكارات املفاهيميــة والنظريــة التــي أســهمت فــي تطــور علــم االجتمــاع الدينــي ،مثلمــا أســهمت فــي الربــط بينــه
َ
وبيــن األنثربولوجيــا الدينيــة مــن جهــة أخــرى ،خاصــة بعــد أن برهنــت األنثربولوجيــا الثقافيــة االرتبــاط الجدلــي
بيــن الثقافــي والدينــي .ذلــك أن التديــن نفســه يدمــج بشــكل عضــوي عناصــر ثقافيــة غيــر دينيــة فــي التديــن ،كمــا يدمــج
املقــدس االجتماعــي فــي املقــدس الدينــي ضمــن وحــدة يصعــب تفكيكهــا .وهــي وحــدة ال تشــكل ً
ثابتــا ،مــا دامــت الثقافــة
نفســها تخضــع للتحــول .ولذلــك ،مثلمــا يؤثــر الدينــي فــي االجتماعــي والثقافــي ،فــإن االجتماعــي والثقافــي يؤثــران فــي
الديــن .وهنــا يجــب التمييــز ً
أيضــا بيــن الديــن املعيــاري والديــن التاريخــي ،ســواء تعلــق األمــر باملســيحية واليهوديــة أو
تعلــق األمــر باإلســام فيمــا يخــص األديــان الوحيانيــة «التوحيديــة» .بيــد أن مــا ســقطت فيــه الوظيفيــة ســواء فــي علــم
ُ
االجتمــاع أو األنثربولوجيــا هــو اعتمادهــا علــى التــوزان البنيــوي الــذي بموجبــه اختزلــت الظاهــرة الدينيــة فــي بنياتهــا
الدالــة ووظيفتهــا االجتماعيــة ،مثلمــا ذهــب إلــى ذلــك جــورج ســيمل وتالكــوت بارســونز وآخــرون.
( ((1يوسف زيدان ،دوامات التدين ،ط( ،2القاهرة :دار الشروق ،)2013 ،ص.7
( ((1سابينو أكوافيفا و إنزو بات�شي ،علم االجتماع الديني :اإلشكاليات والسياقات ،ص63
( ((1املرجع نفسه ،ص.64-63
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إن تصــور جــورج ســيمل للعالقــة بيــن الديــن والتديــن قــد طغــى عليــه التصــور البرســونزي لحالــة التــوازن
والتكامــل الوظيفــي .وبذلــك لــم يكــن بوســعه تصــور حــاالت االغتــراب التــي قــد تنشــأ عــن الديــن وفيــه .األمــر الــذي
ُ
تؤكــده ظاهــرة تغييــر املعتقــد الدينــي مــن ديــن إلــى آخــر أو مــن ديــن إلــى اإللحــاد .لقــد شـ ِـرح العبــور مــن الديــن إلــى
ً
التديــن مــن طــرف ســيمل عبــر مفهــوم الــورع مقصـ ً
نمطــا مثيـ ًـرا ً
خاصــا بالــروح .إنهــا إثــارة
ـودا فــي معنــاه الجوهــري
تســمح للــروح البشــرية بحــدس الروابــط االجتماعيــة مــع اآلخــر :إنــه اكتشــاف قيمــة الشــبكات الجامعــة ،العاطفيــة
ً
تلقائيا مرجعية لدى كل منا ،نقول« :إن الدين يمد هذه الشــبكات العاطفية العميقة بنســيج
والحيوية التي تشــكل
ً
مكثــف مــن العالقــات ،محــول مــا هــو متدفــق إلــى �شــيء ثابــت ،مــا هــو فــي حالــة حــراك غيــر جليــة إلــى تأســيس منتظــم،
قويــا للتالحــم ،وتجـ ً
فيتحــول التديــن إلــى ممارســة اجتماعيــة ،حيــث يجــد املجتمــع فــي الديــن مجـ ًـازا ً
ـاوزا لالنقســامات،
ً
وتخطيــا ملظاهــر التنافــس الفــردي ،ذلــك أنــه باإلمــكان فــي الوحــدة الدينيــة تصــور وحــدة أوســع للمجتمــع وللبشــرية
ً
اغترابــا ،بــل فضــاء ينتــج فيــه البشــر ،بشــكل مســتقلً ،
قيمــا رمزيــة ،ال تجــد لهــا
جمعــاء .و بهــذا الشــكل ال يعــد الديــن
ً
تطبيقــا فــي مــكان آخــر»(.((1
بهــذا الشــكل ،بحســب ســيمل ً
دائمــا ،تكــون العوالــم الحيويــة بمقــام خــزان للمعلومــات يتلقــاه كل فــرد عبــر
مرتئيــا أن اآلخريــن يســتندون إليهــا ً
ً
أيضــا
شــفرات بــث فطريــة واجتماعيــة ،تشــكل األطــر التــي يتحــرك فــي حضنهــا،
ً
بالشــكل نفســه ،فاملدخــرات املعرفيــة األساســية مكتســبة إذا بوســاطة االحتضــان االجتماعــي .ولذلــك فالواقــع كمــا
يقــول بيرغــر ولوكمــان «هــو بنــاء اجتماعــي ،بمعنــى أن املعلومــات األساســية املتلقــاة تيســر التدفــق ،وتثمــن العالقــات
الثنائيــة بيــن األفــراد .ومــن ثــم ،كل ذلــك يقــوي أواصــر الوفــاق بيــن النــاس بشــأن وجــود دالالت ومعــان جليــة تبــرر
النشــاط الجماعــي»( ((1الــذي يبقــى ً
رهينــا بالبنــاء االجتماعــي والثقافــي الــذي بــات يخضــع إلكراهــات ومســتلزمات
ً
ً
صراعيــا تجــاه الهويــات
خطابــا
الفردانيــة فــي عالــم بــات يميــل ،أكثــر فأكثــر ،نحــو الهويــات الفرديــة التــي أضحــت تبلــور
الجماعيــة .وهــو مــا يمكــن تســميته بالهويــة الصراعيــة ،مــا يناقــض تصــور ســيمل املتجــاوز بفعــل التطــور التاريخــي
الحاصــل علــى مســتوى أشــكال التديــن فــي زمــن العوملــة .فـ«حقيقــة اجتماعيــة الفــرد البشــري ال تنفــي حقيقتــه
األخــرى ً
كائنــا ذي وجــود مســتقل ،بــل إن هــذا الوجــود الفــردي املســتقل هــو الوحــدة األساســية التــي يقــوم عليهــا بنــاء
املجتمــع .وهــذا مــا ينطبــق ً
أيضــا علــى الديــن الفــردي والديــن الجمعــي ،ذلــك أن الديــن ظاهــرة اجتماعيــة ،إنمــا يقــوم
ً
انطالقــا مــن ظاهــرة فرديــة فــي أساســها»( .((1ولهــذا ،فــكل فصــل بيــن البعديــن الفــردي والجماعــي فــي التديــن مثلمــا هــو
الحــال فــي الديــن هــو فصــل تعســفي ،حتــى وإن كان بحجــة املنهجيــة العلميــة .وهــو صــدى لرجــع الفصــل الــذي أقامتــه
املقاربــات الوظيفيــة والبنيويــة مــا بيــن األلوهــي واملقــدس املتعالــي والدينــي والتدينــي.
ً
إجرائيــا ،فــإن كل انتقــال مــن الديــن فــي ُبعــده الخام/الالهوتــي إلــى بعــده الفــردي والجماعــي مــن خــال تطبيقاتــه
وممارســاته ،هــو ولــوج نحــو مســاحات الناســوت الشــائكة ،بمــا هــو انتقــال إلــى التديــن .فـ«مــن املعلــوم أن االشــتغال
ً
أساســا ،عبــر اســتعمال مفاهيــم نظريــة تتجــاوز
السوســيولوجي علــى كل املوضوعــات التــي تــم التطــرق لهــا يتــم،
التعابيــر املتداولــة للحــس املشــترك ،أو ً
أحيانــا تحافــظ علــى األلفــاظ نفســها .ولكــن بمعــان جديــدة وبــدالالت مكثفــة
تقطــع مــع معانــي املعرفــة العاميــة.
( ((1املرجع نفسه ،ص.64
( ((1املرجع نفسه ،ص.66
( ((1فراس السواح ،دين اإلنسان ،بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ،ط( ،1بيروت :دار عالء الدين ،)1998 ،ص39
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وتســري هــذه الحالــة األخيــرة علــى املفهــوم املركــزي الــذي اســتعملناه داخــل هــذه الدراســة ،ونقصــد بــه مفهــوم
ً
جذريــا عــن املعنــى البســيط املتــداول الــذي
التديــن ( ،)Religiosityإذ إن املعنــى املعتمــد هنــا ،لهــذا املفهــوم يختلــف
ً
يحيــل علــى االلتــزام بتطبيــق التعاليــم الدينيــة والتقيــد بأحكامهــا .فالتديــن ،أساســا ،هــو الكيفيــة التــي يعيــش بهــا
النــاس معتقداتهــم الدينيــة فــي حياتهــم اليوميــة»( .((1وتتجلــى أهميــة هــذا املفهــوم فــي عامليــن :كونــه يســمح بتجــاوز
املنظــور التبســيطي واالختزالــي ملعنــى التديــن فــي الحــس املشــترك .هــذا املنظــور الــذي يقســم النــاس إلــى فئتيــن :متدينيــن
وغيــر متدينيــن ،أي إلــى أنــاس يلفهــم الديــن ويلتفــون حولــه ،وإلــى أنــاس آخريــن بعيديــن عــن املعتقــدات الدينيــة
واملمارســات املرتبطــة بهــا ،بحيــث ال تقــوم هــذه األخيــرة بــأي دور فــي حياتهــم .و«الواقــع أن هــذا املعنــى التبســيطي
واالختزالــي ال يحتــوي علــى أيــة قيمــة إجرائيــة ،إذ إن الواقــع السوســيولوجي يكشــف بوضــوح عــن وجــود أشــكال
مختلفــة ومتعــددة للكيفيــة التــي يتمثــل بهــا األفــراد معتقداتهــم ،وممارســاتهم الدينيــة»( .((1وهــو مــا ينطبــق علــى امللــل
والنحــل فــي كل األديــان ،ذلــك أن إغفــال هــذا البعــد االختزالــي للديــن فــي فهــم الحــس املشــترك الــذي يخضــع بــدوره إلــى
االختــاف بتعــدد وجهــات النظــر واالنتمــاءات الثقافيــة واالجتماعيــة ،والــذي أســهم إسـ ً
ـهاما كبيـ ًـرا فــي الصراعــات
ً
الدينيــة فــي املســيحية ،مثلمــا هــو الحــال فــي اإلســام اليــوم ،انطالقــا مــن ادعــاء الفهــم الكامــل والكلــي للديــن املعيــاري،
جعــل التديــن يخضــع ملفهــوم الفرقــة الناجيــة .ولهــذا ،فــكل منهجيــة يمكــن اعتمادهــا فــي دراســة الديــن ال تســتقيم مــن
وجهــة نظــر وظيفيــة وبنيويــة مــع تأويليــة الظاهــرة الدينيــة.
ً
لكــن قبــل التطــرق إلــى هــذه املشــكلة ،وجــب أول تحديــد تعريــف للتديــن ،ذلــك أننــا ال يمكــن أن نقيــس ظاهــرة مــا
مــن دون أن نعرفهــا ،وال أن ندرســها مــن دون أن نفهمهــا ،بحيــث يصبــح الفهــم يحظــى باألولويــة علــى املنهــج نفســه،
و«دون الدخــول فــي نقاشــات طويلــة أمالهــا تعــدد االتجاهــات واملناهــج فــي علــم االجتمــاع واألنثربولوجيــا ،يمكــن
االكتفــاء بالتعريــف الــذي يعتمــده ( ،)C.Y. Glockإذ يقســم التديــن إلــى خمســة أبعــاد تســمح بتعيينــهُ :بعــد االعتقــاد،
ُبعــد املمارســةُ ،بعــد املعرفــةُ ،بعــد التجربــةُ ،بعــد االنتمــاء .إن هــذه األبعــاد تترابــط وتتضافــر فيمــا بينهــا ،لتنتــج عنــد
ً
تعريفــا للتديــن .غيــر
الفــرد ،كمــا عنــد الجماعــة ،التديــن  .((1(« Glock: 1964وقــد «قــدم غلــوك ،منــذ ســنوات،
أن مســائل عديــدة باتــت قابلــة للنقــاش ،وأخــرى مــا عــادت مقنعــة أبـ ًـدا ،مقارنــة بمــا كان شـ ً
ـائعا بيــن الدارســين إبــان
ســتينيات وســبعينيات القــرن املا�ضــي ،ممــن حاولــوا ترجمــة التحديــد املفاهيمــي لغلــوك فــي أنمــاط تحليــل تجريبيــة
ذات طابــع اجتماعــي ودينــي مختلفــة عمــا يســود فــي أمريــكا ،أو فــي البلــدان اإلســكندنافية .وعلــى الرغــم مــن التأمــات
النقديــة التــي أتاحتهــا األبحــاث التجريبيــة ،مــا يــزال مــن املجــدي وإلــى اليــوم االســتئناس بمقتــرح «غلــوك» الــذي يســمح
بتحديــد التديــن مــن خــال خمســة مســتويات ،أو خمســة عوامــل .وهــي :االعتقــاد -املمارســة الشــعائرية -املعرفــة-
التجربــة -االنتمــاء .ضمــن هــذا الســياق التصنيفي-العاملــي يتــم التعامــل مــع العناصــر الخمســة بشــكل مســتقل
نسـ ًـبيا فــي مــا بينهــا .وهــو مــا جــرت العــادة بــه فــي التحليــل العاملــي ( ،)factor analysisممــا يعنــي وجــود شــيئين فــي غايــة
األهميــة :ففــي املســتوى األول ،يمكــن أن تتضافــر بعــض العوامــل ً
معــا ،فتكــون لهــا درجــة الكثافــة نفســها والتمــازج
الداخلــي ،لكــن فــي مســتوى ثــان ،يمكــن أن توحــي فــي بعــض الحــاالت بحضــور ُبعــد مــن أبعــاد التجربــة الدينيــة ،قــد ال
تبــدي دالالت علــى ارتباطــه بأبعــاد كالســيكية أخــرى مــن التديــن»( .((1لكــن التحليــل النســقي التأويلــي فــي األديــان
( ((1عبد الغني منديب ،الدين واملجتمع ،دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب( ،الدار البيضاء :إفريقيا الشرق2006 ،م) ،ص.7
( ((1عبد الغني منديب« ،التدين واملظهر الخارجي في الوسط الطالبي املغربي :مقاربة سوسيولوجية» ،ص.100
( ((1أكوافيفا ،علم االجتماع الديني ،مرجع سابق ،ص.69
(  ((1املرجع السابق نفسه ،ص.70-69
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الوحيانيــة ،وخاصــة فــي اإلســام ،العتبــارات ثقافيــة واجتماعيــة ،يحظــى باألولويــة ،مــا دام يســمح باندمــاج كل
أبعــاد التديــن فــي وحــدة منهجيــة ،عبــر اســتحضار بعــد النبــوة والوحــي .وهنــا« ،وجــب أن نميــز بيــن الدراســات الدينيــة
النصيــة التــي تعتمــد علــى أصــول الفقــه والكتــاب والســنة وبيــن دراســة الظواهــر الدينيــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام
مناهــج العلميــة املتعــارف عليهــا فــي العلــوم االجتماعيــة»( ،((2وعلــم الالهــوت ومرتكــزه األســاس فــي الفلســفة
ودراســة مختلــف أشــكال وتجليــات التديــن مــن طقــوس وشــعائر وعبــادات.
مــن هنــا« ،تمتلــك األبحــاث الدينيــة مناهــج متنوعــة للغايــة ،وذلــك لســعة دائــرة املوضــوع ونطــاق اإلشــكاالت
وتعقيــد املســائل ،إذ نالحــظ أن املفســرين مثــا ،يســتخدمون مناهــج متنوعــة فــي فهــم النــص القرآنــي ،فيتجهــون
إلــى التفســير باملأثــور تــارة ،ويلجــؤون إلــى التفســير اللغــوي تــارة أخــرى ،كمــا يســتخدمون ثالثــة مناهــج تحليــل بنيــة
النــص ،يســتعين إيزوتســو فــي تحليــل املفاهيــم الدينيــة فــي القــرآن ،بعلــم الســيمانطيقا ومناهجــه ،بينمــا يأخــذ آخــرون
باتجــاه الهرمنيوطيقــا .ويتجــه علمــاء الــكالم املســلمون أحيانــا إلــى اســتخدام منهــج البرهــان فــي بعــض مســائل الــكالم.
كمــا يســتعينون حينــا آخــر بمنهــج الجــدل ،بينمــا يعمــدون إلــى األدوات واملبــررات التاريخيــة فــي بعــض املســائل ثالثــة،
إلــى جانــب أنهــم يســتخدمون فــي بعــض الحــاالت النــادرة بالطبــع املناهــج الدينيــة الجوانيــة»( ((2مــن التفســير إلــى
التأويــل ،مـ ً
ـرورا بالتحميــل بــكل مــا يرتبــط بقناعــات الباحــث الذاتيــة ،والتــي تجعلــه بشــكل مــن األشــكال يســقط
قناعاتــه العلميــة املســبقة علــى النــص الــذي يتــم تحميلــه دالالت ال تخضــع بالضــرورة أليــة نظريــة .بيــد أن نقطــة
ضعــف هــذا النــوع مــن الدراســات الدينيــة ،هــو فصلهــا التعســفي عــن التديــن ،باعتبــاره تجــل ســياقي للديــن فــي ارتبــاط
باملتديــن الحامــل األسا�ســي للمعنــى فــي هــذا الســياق ،ذلــك أن دراســة النصــوص بعيــدا عــن تمثــات وآراء ووجهــات
نظــر املتدينيــن هــو تحميــل للنــص الدينــي مــا ال يمكــن احتمالــه ،خاصــة حينمــا يتــم إهــدار ســياق الحاضــر لصالــح
املا�ضــي وأطــره اإليديولوجيــة إلنتــاج املعرفــة الدينيــة بتعبيــر جــورج غورفيتــش .األمــر الــذي يقت�ضــي مقاربــة نســقية
لدراســة الظواهــر الدينيــة تربــط دراســة الديــن بــدراس ة ظواهــر التديــن.

 .2الدين والتدين وتغييراملعتقد الديني من علم االجتماع إلى األنثربولوجيا

يقت�ضــي اشــتغال الســؤال السوســيو-أنثربولوجي وفــق بنيــة إبســتيمية –معرفيــة تأطيـ ًـرا ً
نظريــا يخضــع بموجبــه
موضــوع هــذا الســؤال لتجريــب مفاهيمــي ،وتســييج نظــري –تحليلــي ،يتــم وفقــه َم ْف َه َمــة املوضــوع وبنــاؤه وفــق نســق
وظيفــي يجعــل الجــواب فــي العمــق مقاربــة تحليليــة وتأويليــة فــي الوقــت ذاتــه ،خاصــة إذا تعلــق األمــر بموضــوع متعــدد
األبعــاد والخلفيــات ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى موضــوع تغييــر املعتقــد الدينــي الــذي بــا شــك يقــع علــى مســتوى
ً
ً
التمفصــل املتوتــر ً
ً
ً
ً
تداوليــا .وبلغــة «فيكتــور تيرنــر» بيــن
تطبيقيــا
مفهومــا
مرجعيــا ،والتديــن
مفهومــا
دومــا بيــن الديــن
تلخيصيــا والتديــن رمـ ًـزا وسـ ً
ً
ـيليا .ولذلــك ،فــإن ســؤال تغييــر املعتقــد الدينــي يقت�ضــي ضمــن هــذا التجريــب
الديــن رمـ ًـزا
النظــري محاولــة تطويــع ســياق مفاهيمــي ونظــري يمكننــا مــن بنــاء املوضــوع علــى قاعــدة إشــكالية متنوعــة الخلفيــات
( ((2أماني عبيد عبد الرحمن ،املناهج العلمية ودراسة الظواهر الدينية ،على الرابط:
 http://www.sudanile.comتم التصفح يوم 2020/07/16
(  ((2أحد قراملكي« ،مناهج واتجاهات البحث الديني» ،موقع معهد الدراسات الدينية والفلسفية ،انظر الرابط:
 http://maarefhekmiya.orgتم التصفح يوم 2020/07/17
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واألبعــاد نظـ ًـرا للتمــاس اإلشــكالي الــذي يشــكله هــذا املوضــوع مــا بيــن الثقافــي مــن جهــة ،واالجتماعــي مــن جهــة أخــرى،
مــا بيــن الجماعــة فــي إطــار املعتقــد وفــق ُبعــده التاريخــي ،والفــرد وفــق ُبعــد هــذا املعتقــد النف�ســي ،حيــث ينشــأ توتــر
الدينــي والتدينــي .ولذلــك ،فبنــاء هــذا النســق لــن يتــم ً
نظريــا إال مــن خــال تعالــق املســعى السوســيولوجي باملســعى
األنثربولوجــي ،مــن دون التضحيــة بأهميــة ُ
ً
عمومــا.
البعــد الســيكولوجي لالعتقــاد الدينــي
ً
جماعيــا
إن تغييــر املعتقــد الدينــي شــأن فــردي ابتــداء ،لكــن امتداداتــه االجتماعيــة والثقافيــة يجعــل منــه شـ ًـأنا
يختــرق الفــردي ليحيلــه إلــى الخلــف وفــق منطــق التســتر والحجــب والخفــاء .مــن هنــا ،يتخــذ مفهــوم الــردة ُبعــده
ََْ
�ضــي مــن ثــم كل تغيــر فــي املعتقــد الدينــي الفــردي بمجــرد خروجــه مــن حيــز الفردي-الخــاص
الجماعي/االجتماعــيِ ،ليقت ِ
إلــى حيــز الجماعــة العــام .رد الفعــل هــذا الــذي ترســمه دائــرة الســلطة الدينيــة التــي ترســم وفــق برادايــم اجتماعــي
ً
اجتماعيــا .وكل انزيــاح هــو انحــراف
وثقافــي فــي تمــاس حــاد مــع السيا�ســي حــدود الفعــل الدينــي املقبــول واملرغــوب
يســتوجب إقامــة الحــدود ،كمــا هــو الشــأن فــي تغييــر املعتقــد الدينــي أو الردة/الكفــر وفــق الســجل الدينــي اإلســامي
فــي بلــدان العالــم العربــي واإلســامي.
لكــن الســؤال اإلشــكالي الــذي بمقتضــاه نســتدعي أساســات بنــاء هــذا املوضــوع ،هــو ســؤال الجوهــر والهويــة فــي
الوقــت نفســه ،جوهــر تغييــر املعتقــد الدينــي ،بمــا هــو تحــول الفــرد مــن االعتقــاد واإليمــان بمجموعــة مــن األفــكار
واملعتقــدات ذات ُ
البعــد الدينــي إلــى اإليمــان بمعتقــدات أخــرى ،أي التحــول بيــن املذاهــب الدينيــة التــي اســتحالت
إلــى جــزر متباعــدة ،تأسســت علــى قاعــدة الخطــاب التنازعــي بتعبيــر هابرمــاس ،لينتقــل هــذا الخطــاب مــن اللغــة إلــى
الــدم ،كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التحــول مــن املذهــب املالكــي ،أو الحنبلــي ،أو الحنفــي إلــى املذهــب الشــيعي بمختلــف
تياراتــه وتالوينــه ،أو مــن ديــن ســماوي -توحيــدي إلــى آخــر ،كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى التحــول مــن اإلســام إلــى
ً
الهوتيــا مــع
املســيحية وفــق تشــعب وتبايــن كنائســها ومذاهبهــا ،علــى أن املســيحية وفــق منطــوق التثليــث تتعــارض
ً
فصل ً
بائنا بين الخطاب الثيولوجي اإلسالمي والخطاب الكريستولوجي املسيحي .فإذا كان
التوحيد .ومن ثم تقيم
«الخطــاب الالهوتــي ينصــب علــى دراســة الــذات اإللهيــة ،مــن خــال صفاتهــا ،كمــا يــدرس الخلــق ،الكــون ،والخلــود...
ً
خطابــا يسـ ً
ـوعيا
فــإن ارتبــاط علــم الــكالم املســيحي بــذات الســيد املســيح ،يعنــي بالنبــي عي�ســى عليــه الســام ،جعــل منــه
( .)Discours christologiqueولذلكّ ،
يعد بعض الباحثين أنه إذا كان اإلســام يتميز بالالهوت ،فإن املســيحية لم
تصــل إلــى هــذا املســتوى ،نظـ ًـرا الرتبــاط خطابهــا بــذات الســيد املســيح باعتبــاره ابــن هللا وروح القــدس»(.((2
وعليــه ،يتأســس البعــد البنائــي الثانــي مــن أبعــاد هــذا الســؤال االستشــكالي ،أال وهــو ُبعــد الهويــة ،فجوهــر التحــول
يقت�ضي استدعاء ُبعد الهوية بشكل تالزمي ،باعتبار التحول هو إعادة بناء الهوية وترميم جروحها .فاالنتقال هو

فــي العمــق رفــض هويــة وتبنــي أخــرى .والتبنــي هنــا ،هــو نتــاج تمفصــل الثقافــي واالجتماعــي وتمــاس الفــردي بالجماعــي،
حيــث الفعــل االجتماعــي هــو نســق وظيفــي يتطلــب عـ ً
ـددا مــن اإلجــراءات واملتطلبــات النفســية والجماعيــة والثقافيــة
ً
خروجــا
واالجتماعيــة ،وحيــن يكــون هنــاك خلــل فــي أداء األنســاق ذات الصلــة ،يصبــح أداء نســق الفعــل االجتماعــي
ً
ً
ً
ً
وثقافيــا وفــق مختلــف مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة التــي
اجتماعيــا
صريحــا وانحرافــا عــن نســق القيــم املصوغــة
تختــرق التاريــخ وفــق قاعــدة إعــادة اإلنتــاج .وهــو مــا يحيلنــا علــى الهويــة الثابتــة التــي تتشــكل داخــل الثقافــات املنغلقــة
واملتمركــزة علــى ذاتهــا .إن تغييــر املعتقــد الدينــي بمــا هــو تحــول وترميــم هويــة ،وإعــادة بنــاء أخــرى ،هــو فــي العمــق

(  ((2انظر :يوسف زيدان ،الالهوت العربي وأصول العنف الديني ،ط( ،6القاهرة :دار الشروق.)2009 ،
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جــواب عــن أزمــة فــي القيــم ،وأزمــة فــي الرمــوز املؤسســة للثقافــة الدينيــة لــدى الشــخص املتحــول .ولذلــك ،يقت�ضــي
ً
فرضيــا أن تلبــي رغبتنــا املعرفيــة فــي تســييج
مســعانا النظــري محاولــة التوفيــق بيــن مختلــف املقاربــات التــي يمكنهــا
مجــال اشــتغال هــذا الســؤال وتوضيــح امتداداتــه ،وفهــم طبقاتــه ومســتوياته التحليليــة والتأويليــة ،علــى أن رؤيتنــا
النظريــة هــي فــي العمــق خالصــة تصــور نظــري نأمــل أن يمنحنــا القــدرة علــى فهــم الســؤال واســتحضار كل خلفياتــه.
إن التحــول الدينــي هــو خالصــة انصهــار توتــر الفــردي والجماعــي مــن جهــة ،والتاريخــي واالجتماعــي والثقافــي مــن
جهــة أخــرى ،حيــث يحضــر نســق الشــخصية كأحــد أهــم أبعــاد بنــاء الهويــة الدينيــة والجماعيــة ،فمــا بيــن النســق
مرجعــا ونسـ ًـقا ً
ً
ً
تأويليــا قـ ً
ـادرا علــى مدنــا بعــدد مــن
رمزيــا
االجتماعــي ،ومــا بيــن الفــردي والجماعــي تنتصــب الثقافــة
املفاهيــم واإلجــراءات التحليليــة ،ولذلــك اقتضــت رحلتنــا التنظيريــة الربــط بيــن رواد املدرســة الوظيفيــة البنائيــة:
تالكــوت بارســونز ،درانــدروف ،ومرتــون ،وماكــس فيبــر باعتبــاره حلقــة الوصــل بيــن التــراث الوظيفــي والتأويليــة
التــي يمكــن اعتبــار كليفــورد غيرتــز أحــد الــرواد الذيــن دشــنوا هــذا الــورش النظــري ،فــي محاولــة للربــط والتوفيــق
بيــن املســعى التحليلــي -التفســيري الــذي ميــز املدرســة السوســيولوجية ،واملســعى التأويلــي الــذي ميــز املدرســة
ً
تحديدا من خالل اعتمادها على الثقافة .وبما أن الوظيفية البنائية
األنثربولوجية األنجلوسكسونية ،واألمريكية
ً
قــد تأسســت علــى قاعــدة اعتبــار الديــن فعــا اجتماعيــا ،مثلــه فــي ذلــك مثــال باقــي األفعــال االجتماعيــة األخــرى ،فــإن
وحــدة التحليــل الجوهريــة فــي هــذه النظريــة هــو هــذا الفعــل منظـ ً
ـورا إليــه مــن زاويــة املعنــى الــذي يضفيــه الفاعــل
ً
ضمنيــا علــى معنــى الفاعــل الدينــي الــذي هــو باملحصلــة فاعــل اجتماعــي .وهــو
عليــه .ذلــك أن كل فعــل دينــي يحتــوي
مــا صــار عليــه ماكــس فيبــر الــذي يعتبــر أحــد رواد علــم االجتمــاع الدينــي .بيــد أن تطويــر نظريــة الفعــل االجتماعــي فــي
الســياق الوظيفــي تعــود إلــى بارســونز الــذي ســجن النظريــة فــي ســياق مفاهيــم التــوازن ،التكامــل والتســاند الوظيفــي،
مهـ ً
ـدرا البعــد الرمــزي الــذي دشــنه ماكــس فيبــر فــي دراســاته ،وإال لــكان بارســونز قــد وضــع أســس نظريــة وظيفيــة
تأويليــة للديــن .ولهــذا ،تأتــي محاولتنــا لربــط الوظيفيــة بالتأويليــة فــي ســياق إعــادة قــراءة املتــن النظــري البارســونزي
علــى قاعــدة تجــاوز وظيفيــة التــوزان التــي أغفلــت دور الديــن فــي التغييــر االجتماعــي ،مثلمــا أغفلــت دور املجتمــع فــي
تحوالتــه املســتمرة فــي التأثيــر فــي الديــن والتديــن ،ومــن ثــم ربطهــا بالتأويليــة الرمزيــة عنــد كليفــورد غيرتــز.
فإذا كان فيبر يرى «أن الفعل االجتماعي له معنى عند الفاعل (كل فعل له قصد معين) ،فإن الفعل االجتماعي
هــو املوضــوع األسا�ســي لعلــم االجتماعــي عنــده ،وقــد عرفــه بأنــه صــورة الســلوك االنســاني الــذي يشــتمل علــى االتجــاه
الداخلــي أو الخارجــي الــذي يكــون معبـ ًـرا عنــه بواســطة الفعــل أو اإلحجــام عنــهً .
فوفقــا ملنظــور فيبــر وتعريفــه للفعــل
االجتماعــي ،البــد مــن فهــم الســلوك أو الظواهــر االجتماعيــة مــن خــال مســتويين :أن نفهــم الفعــل االجتماعــي علــى
مســتوى معنى األفراد أنفســهم ،وأن نفهم هذا الفعل على املســتوى الجمعي بين جماعات األفراد .ولكي نفهم عمل
الفــرد وأفعالــه أو ســلوكه االجتماعــي علــى مســتوى املعنــى ،ال بــد مــن فهــم الفعــل االجتماعــي علــى املســتوى الجمعــي،
ومــن وجهــة نظــر الفــرد كعضــو فــي الجماعــة»( .((2وهــو مــا يجعلنــا نكتشــف حجــم تأثــر بارســونز بماكــس فيبــر،
خاصــة علــى مســتوى صياغتــه للمفاهيــم املؤسســة لنظريتــه فــي األنســاق الوظيفيــة ،وفــي رأيــه فــي الديــن ،باعتبــاره
فعــا اجتماعيــا ،بالرغــم مــن كونــه لــم يتــرك لنــا تراكمــا يتعلــق بموضــوع الديــن الــذي «يأخــذ دورا حاســما بمجــرد مــا
يمنــح للمنظومــة مــوردا للشــرعنة الفعالــة التــي ال ترقــى أيــة منظومــة أخالقيــة أخــرى ألن تمنحهــا .إنــه يلعــب وظيفــة
( ((2بين صيدلي« ،ملخص نظرية الفعل االجتماعي ملاكس فيبر وتالكوت بارسونز» ،على املوقعhttps://groups.google.com/forum/#!topic/social-ser� :
 vice20012/Th08Zi2Zp0wتم التصفح بتاريخ 2020/07/10
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مهمــة وعاليــة فــي ضبــط املنظومــة االجتماعيــة .ولعــل هــذا مــا يجعلنــا نفهــم ،دفــاع بارســونز فــي أواخــر الســتينيات،
عــن الــدور الــذي لعبتــه املســيحية فــي تطــور الســيرورة الديمقراطيــة ،خاصــة فــي املنظومــة السياســية األميركيــة.
ثــم قولــه بــأن الديــن لــن يعــرف الــزوال ،وأن التحــوالت مهمــا وقعــت ،ســوف لــن تــؤدي ســوى إلــى تغييــر مضامينــه
االجتماعيــة .إن الديــن ،فــي نظــر بارســونز ،إذا كان ال يعــرف النهايــة ،فألنــه ً
بنيويــا يقــوم بإشــباع حاجيــات تــوازن
املنظومــة فــي جميــع مظاهرهــا»(.((2
إن تعالــق مرجعيــات وأواليــات تحليــل الظاهــرة الدينيــة بيــن السوســيولوجي واألنثربولوجــي والســيكولوجي،
أو مــا بيــن ســؤال االجتماعــي والثقافــي والشــخ�صي ،يقودنــا ً
حتمــا إلــى تشــبيك مقاربتنــا النظريــة لعقلنــة ومفهمــة
ً
مندمجــا فــي مســعانا النظــري ،خاصــة وأن الثقافــة
موضــوع الدراســة بشــكل يجعــل التأويــل األنثربولوجــي الرمــزي
ضمــن هــذا التوجــه النظــري هــي شــبكة مــن الرمــوز ،واالســتعارات التــي تهيــكل الحقــل الدينــي وتحيــل عليــه فــي اآلن
ً
مفهوميــا إلــى التديــن
نفســه .والديــن فــي تعالقــه مــع االجتماعــي وفــق تمفصــل الفــردي والجماعــي يمكننــا مــن االنتقــال
بشــكل يســتحضر مــن خاللــه الباحــث مشــمول رمــوزه واســتعاراته .ولذلــك ،يجــب علــى النســق االجتماعــي ككل أن
يشــكل نطــاق البعــد السوســيولوجي كإطــار تصــوري ال ينفصــل عــن البعــد األنثربولوجــي .لقــد كان املجتمــع هــو الواقــع
األمبريقــي الــذي يعنيــه النســق االجتماعــي عنــد تالكــوت بارســونز .فهــو يؤكــد أن املجتمــع نســق إمبريقــي ذو اكتفــاء
ذاتــي لــه قــدرة علــى االســتمرار والــدوام إلــى مــدى يتجــاوز الحيــاة الفرديــة .فــإذا مــا كان هنــاك نســق اجتماعــي لــه
قــدرة اإلشــباع واملواجهــة لــكل متطلباتــه الوظيفيــة الرئيســية ملــدة تتســم باالســتمرار مــن داخــل مصــادره الذاتيــة،
فــإن هــذا النســق فــي تســانده الوظيفــي مــع باقــي األنســاق األخــرى يشــكل حالــة التــوزان .وهــو مــا يعنــي أن الديــن يــؤدي
دوره بشــكل جيــد فــي التماســك والتســاند االجتماعــي .بيــد أن إغفــال بارســونز للصــراع والتحــول االجتماعــي ،بمــا
فــي ذلــك الالتــوزان االجتماعــي ،جعلــه يحــرم الوظيفيــة مــن آفــاق تحليليــة رحبــة كانــت ال محالــة ســتفيد الباحثيــن
فــي مجــاالت علــم االجتمــاع عامــة ،وعلــم اجتمــاع الديــن بصفــة خاصــة .لقــد باتــت العالقــات االجتماعيــة اليــوم
عابــرة للقــارات والثقافــات الســتقاللية النســق االجتماعــي وتنافــي حــدوده املجتمعيــة فــي عصــر العوملــة ،بحيــث أصبــح
النســق الثقافــي مفتوحــا علــى أنســاق ثقافيــة عــدة ،مثلمــا أصبــح الديــن نفســه عبــارة عــن ســوق دينيــة مفتوحــة علــى
التعــدد واالختــاف .وهــو مــا يجعــل املتدينيــن يعيشــون علــى إيقــاع أبعــاد صراعيــة ووظائــف كامنــة لــم ينتبــه إليهــا
ً
بارســونز .ولعلنــا نجــد فــي التحــول الدينــي مثــال علــى ذلــك .ولربمــا يرجــع قصــور بارســونز إلــى تصــوره الصــوري لنســق
الفعــل ضمــن حــدود الدولــة الوطنيــة التــي شــكلت إطــار اشــتغاله النظــري ،مثلمــا يرجــع لعــدم اشــتغاله علــى الظواهــر
الدينيــة بشــكل حصــري ومنهجــي.
وكمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى ماكــس فيبــر ،يتكــون البنــاء الصــوري للنســق البارســونزي مــن ثــاث وحــدات
ً
رئيســة هــي :الفعــل أو الســلوك وحــدة رئيســية فــي النســق ،ثــم الفاعــل املشــتغل ضمــن النســق االجتماعــي ،وأخيـ ًـرا
املكانــة البنائيــة والوظيفيــة للفاعــل ،والفاعليــة التــي يؤديهــا هــذا الفاعــل مــن موضعــه فــي النســق ،بحيــث تخضــع
هــذه الوحــدات إلــى مفاهيــم الكليــة والتكامــل والتــوازن البنائــي ،ثــم التســاند واإلســهام الوظيفــي املتبــادل .فــإذا ظــل
بارســونز سـ ً
ـجينا لحالــة التــوازن والتكامــل الوظيفــي ،فإننــا فــي ســياق مختلــف ظواهــر التديــن نســتحضر حــاالت
الالتــوازن التــي قــد تصيــب املجتمــع مــن خــال اســتعارة مفهــوم الصــراع مــن درانــدروف .مــن هنــا ،تعــدو وظيفيــة
( ((2محسن لحسن خوخو« ،موقف علم االجتماع من الدين» ،مجلة فكر ونقد ،على املوقع https://www.aljabriabed.net/n51_08khokho.htm :تم
التصفح يوم 2020/07/10
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الديــن كأحــد أهــم املكونــات الرمزيــة للهويــة الثقافيــة منفتحــة علــى مختلــف األبعــاد الداخليــة والخارجيــة للفــرد.
ومــن ثــم ،فباختــاف املســارات الفرديــة تختلــف املســارات التأويليــة .وهنــا ،نكــون قــد انتقلنــا بالفعــل مــن الديــن فــي
ُبعــده التفســيري إلــى التديــن ،باعتبــاره شــبكة مــن الرمــوز التــي تخضــع علــى مســتوى الفهــم آلليــات تأويليــة ،خاصــة
وأن االنتقــال مــن ديــن إلــى آخــر ،أو مــن معتقــد إلــى آخــر انتقــال يقت�ضــي بالضــرورة اســتدعاء عــدد مــن العوامــل
املتعــددة ذات االمتــداد فــي املعيــش اليومــي للفــرد مــن جهــة ،وســجله التاريخــي كأحــد مكوناتــه الهوياتيــة« ،مادامــت
وظيفــة الديــن ليســت متضمنــة بــل تأويليــة مــن جهــة أخــرى .وهــو مــا يعنــي أنهــا تمثــل لألفــراد معنــى مــن املعانــي تســمح
بتصــور موحــد ملــا هــو فــي الواقــع مشــتت بتصــور مطلــق ملــا هــو نســبي ،وتوفــر تلــك الوظيفــة لألفــراد عالمــات أفرزتهــا
نظــم فرعيــة أخــرى مــن فضائهــا الخــاص»( .((2وهنــا ،يبــدو قصــور الوظيفيــة فــي دراســة التديــن ،باعتبــاره ســيرورة
اعتقاديــة وطقوســية تخضــع لشــرطي الزمــن واملــكان وتحــوالت املتديــن نفســه ،نتيجــة تأثيــر االجتماعــي فــي الديــن،
وتأثيــر هــذا األخيــر فــي االجتماعــي.
إن مقاربــة بارســونز ،وقــد تــم تخصيبهــا بالوظائــف الكامنــة بتعبيــر «ميرتــون» ،تجعلنــا نصــادق علــى بعــد التغييــر
والتحــول وهــدم التــوازن ،وهــو مــا يقتضيــه تغييــر املعتقــد الدينــي نفســه« .لقــد رأينــا كيــف أن رؤيــة فيبــر مغايــرة
بأوجــه عــدة للمقاربــة الوظيفيــة ،ألنــه ال يحــاول اإلجابــة عــن ســؤال قيــام النظــام االجتماعــي ،بــل عــن ســبل تغييــره.
لذلــك ،ال يأتــي النظــر للديــن عامــل لحمــة اجتماعيــة فحســب ،بــل ً
أيضــا وبالخصــوص ،عنصـ ًـرا قـ ً
ـادرا علــى خلــق
تجديــد وتغييــر اجتماعييــن»( ،((2بــل علــى تغييــر الديــن نفســه علــى مســتوى املعتقــدات ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة
إلــى ُبعــده التطبيقــي .ومــن ثــم ،يصبــح التديــن نفســه رهيــن هــذه التغيــرات .إن الديــن والحالــة هاتــه ال يؤثــر فــي املجتمــع
واألفــراد وفــق ُبعــده اإلكراهــي واإللزامــي بحســب دوركهايــم فقــط ،بــل يتأثــر بقــدرة الفــرد و املجتمــع علــى إحــداث
تحــوالت وتغيــرات تمــس ً
(((2
أحيانــا جوهــره .وهــو مــا برهــن عليــه الباحــث األنثربولوجــي املغربــي عبــد الغنــي منديــب»
فــي عالقــة الديــن بالتديــن فــي املجتمــع .وهــو بذلــك ،يخالــف النظريــات املاركســية للديــن ،ويمــزج مــن ثــم الرؤيــة
السوســيولوجية بالرؤيــة األنثربولوجيــة مــن خــال تعالــق وجتهــي نظــر ماكــس فيبــر وكليفــورد غيرتــز .فمــن املعلــوم
ً
ً
جذريــا ،وبشــكل عــام تتميــز
«أن قــراءة ماكــس فيبــر للديــن تختلــف عــن النظريــات التابعــة ملاركــس وإنجلــز اختالفــا
مقاربــة الكاتبيــن األخيريــن بخاصيــات فلســفية أكثــر منهــا اجتماعيــة ،محكومــة بفكــرة أن الديــن ليســت لــه اســتقاللية
ً
ضمــن الســياق االجتماعــي .فهــو رهيــن �شــيء آخــر .ومــن ثــم وانطالقــا مــن ذلــك ال�شــيء اآلخــر ،يتــم شــرحه وتفســيره.
التصــور نفســه ،يقــوم بــه فرويــد ضمــن مجــال آخــر ،حيــن يختــزن البعــد الدينــي فــي أبعــاد بنيويــة أخــرى تتلخــص فــي
الالشــعور البشــري»( ،((2خاصــة أمــام هشاشــة الكائــن البشــري الــذي كلمــا وجــد صعوبــات فــي التعاطــي مــع نمــط
معيــن مــن التديــن يلجــأ إلــى التغييــر.
ً
فمــا دام «الديــن هــو ملجــأ يســعى إليــه اإلنســان بحثــا عــن األمــان .وهــو الطــرح الــذي تنطلــق منــه التفاعليــة
الرمزيــة التــي ارتبطــت باســم جــورج هيربــارت ميــد وبعملــه الرئيــس (Mind, Self And Society) (1934م) ً
أساســا.
وتتمحــور االفتراضــات التــي ينطلــق منهــا ميــد ،مــن جانــب فــي االعتــراف بهشاشــة ومحدوديــة الكائــن البشــري التــي
( ((2سابينو أكوافيفا وإنزو بات�شي ،علم االجتماع الديني :اإلشكاليات والسياقات ،ص .148
(  ((2املرجع نفسه ،ص.56
(  ((2انظر ،عبد الغني منذيب ،الدين واملجتمع.
( ((2املرجع نفسه ،ص.57
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تدفعــه إلــى البحــث عــن عالقــات مــع كائنــات بشــرية أخــرى للعيــش .ومــن جانــب آخــر ،فــي وجــود اتجــاه مــن قبــل األفــراد
النتقــاء أنــواع مــن الفعــل تيســر التعــاون والتحــول االجتماعــي ،ولتنفيــذ املخطــط الفعلــي الــذي يســمح للفــرد بالعيــش
فــي أوضــاع اجتماعيــة ،تبقــي الكائنــات البشــرية فــي حاجــة إلــى صياغــة جملــة مــن التصــورات الرمزيــة فــي أذهانهــا عــن
الواقــع االجتماعــي»( .((2فــي تلــك العمليــة يســتعمل العقــل الرمــوز ملراقبــة الوســط الــذي يجــدد معــه حســاباته
بشــكل مســتمر« ،لذلــك فثمــة فعــل وحركــة مســتديمان عبــر التمثــات الرمزيــة .فاملجتمــع هــو مجمــوع التمثــات
التــي يصوغهــا كل عقــل لترتيــب أفضــل فــي تدفــق املعلومــات املباشــرة ،وعقلنــة أرقــى للطاقــات الخاصــة ،مقابــل فضــاء
ينحــو إلــى خلــق تشــتت للطاقــة .ضمــن هــذا املســعى الدائــم ،ال يتعلــم كل كائــن بشــري تمثــل اآلخريــن واملجتمــع الــذي
يعيــش فيــه فحســب ،بــل ً
أيضــا ،وفــي الوقــت نفســه ،بنــاء ذاتــه (األنــا ،الهويــة الذاتيــة كنتــاج للتفاعــل»(.((3
إن مقاربــة موضــوع الديــن والتديــن مــن منظــور وظيفــي بنائــي ال يســمح بتفهــم مختلــف القضايــا والظواهــر
ذات الصلــة ،كمــا ال يســمح بتفهــم ومفهمــة التغييــرات والصــراع االجتماعــي الــذي يكــون ســببه املباشــر اختــاف
املعتقــدات الدينيــة حتــى داخــل املجتمــع نفســه .ولذلــك ،وجــب اســتحضار البعــد األنثربولوجــي التأويلــي الرمــزي ألن
بنيــة الصــراع التــي لــم يســتحضرها بارســونز  -وباقــي رواد الوظيفيــة البنائيــة -جعلتــه يتجاهــل الوظائــف الكامنــة
التــي تهــدد بنيــة التــوازن لنســق الفعــل االجتماعــي .وبالعــودة إلــى ذلــك ،نجــد التاريــخ الــذي تقصيــه الوظيفيــة البنائيــة،
ً
أن كل الديانــات مــرت بمثــل هــذا املســار .هكــذا« ،وعــى النبــي محمــد (ص) مثــا ،فــي اللحظــة التــي كان يدعــو فيهــا
إلــى التوحيــد الخالــص فــي مكــة ،قلــب العالــم العربــي القديــم ،أن رســالته ســتدخل ً
حتمــا فــي صــراع مــع رؤيــة للعالــم
ً
ومصالــح ماديــة مرتبطــة بــذوي النفــوذ مــن تجــار مكــة .وقــد أنتــج الصــراع الدينــي ،فضــا عــن السيا�ســي واالقتصادي،
إعــادة تنظيــم عميقــة .كمــا فســح املجــال النطــاق املجتمــع القبلــي نحــو نــوع مــن الدولــة  -األمــة  -الجماعــة للمؤمنيــن
بالغــة التعقيــد ،وهــو مــا يتبيــن حتــى اليــوم فــي قدرتهــا علــى تحمــل صدمــات التحديــث ( ،)...وبالشــكل نفســه ،يمثــل
املســيح صــورة بــارزة للمجــدد الدينــي .فهــو نبــي خلقــي ً
كليــا ،كان انطالقــه مــن أحضــان التــراث اليهــودي ،معيـ ًـدا تأويلــه
حتــى بلــوغ تحويــره العميــق .وقــد دخــل فــي صــراع مــع النظــام الدينــي الســائد جــراء مــا اقترحــه مــن نهــج خــاص،
كــون ال يعنــي الشــعب املختــار فقــط»( .((3مــن هنــا ،يتأســس مســعانا النظــري الــذي يــرى فــي الصــراع بنيــة مؤسســة
للهويــة الدينيــة صــراع داخلــي فــردي ،وصــراع خارجــي بيــن فــردي .وبيــن الفــردي والجماعــي ،تتأســس بنيــة الصــراع
علــى قاعــدة رمزيــة ،ذلــك أن الديــن كيفمــا كان هــو بنيــة مــن الرمــوز ذات املعنــى .وكلمــا فقــد رمــز مــن الرمــوز معنــاه
االجتماعــي والثقافــي ،حصــل خلــل فــي بنيــة األنســاق املؤسســة للفعــل االجتماعــي.

 .3الدين والتدين وتغييراملعتقد الديني ،من الوظيفية البنائية إلى التأويلية الرمزية
   إذا كان النسق البنائي هو جوهر النظرية «البارسونزية» ،فإن األنساق املكونة للفعل هي النسق االجتماعي
ونســق الشــخصية ونســق الثقافة .فالنســق االجتماعي يتكون من مجموعة من األدوار ذات العالقة املتداخلة التي
ُ
تحــدد أو تشــخص بوســاطة املعاييــر املشــتركة ،والتــي تحكــم وتســيطر عليهــا بوســاطة مجموعــة مــن القيــم األساســية.
( ((2سابينو أكوافيفا وإنزو بات�شي ،علم االجتماع الديني ،ص .65-64
(  ((3السابق ،ص.65
( ((3نفسه.
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ونســق الثقافــة ،فهــو النســق املكــون مــن العالقــات املتداخلــة للقيــم واملعتقــدات والرمــوز املشــتركة التــي توجــد فــي
أي مجتمــع .فــي حيــن أن نســق الشــخصية هــو النســق الــذي يضــم الدوافــع واملؤثــرات واإلمكانيــات والقابليــات ،وكل
مــا يتصــل بالفــرد بوصفــه ً
ً
عضويــا ،وكــذا األفــكار فــي حالــة اســتيعابها واســتدخالها داخــل كل فــرد .وتتشــابك
كائنــا
هــذه األنســاق الثالثــة وتتفاعــل فــي ظــل نســق الفعــل االجتماعــي ،حيــث تخضــع عالقــة التفاعــل والتســاند البنائــي
الوظيفــي بيــن هــذه األنســاق الثالثــة لخصيصتــي التبــادل واالســتقالل الوظيفــي املميــزة للعالقــة الوظيفيــة الرابطــة
بيــن الوحــدات املتفاعلــة .فنحــن نعــرف أن أســاس الوجــود البنائــي للنســق واالســتمرار فــي هــذا الوجــود يتطلــب
إشــباع أو مواجهــة متطلبــات وظيفيــة معينــة الزمــة وضروريــة لهــذا النســق .وبالنظــر إلــى عالقــة النســق االجتماعــي
بالنســقين اآلخريــن (الشــخصية والثقافــة) ،نؤكــد أن هــذه العالقــة عالقــة تبــادل وتفاعــل وظيفــي .إال أن تمامهــا،
أي تمــام هــذا التفاعــل والتبــادل يتوقــف علــى شــرطين رئيســين يحكمــان الوجــود األمثــل لهــذه العالقــة .ويؤكــد
الشــرط األول علــى أن «النســق االجتماعــي ال يمكــن أن يكتمــل بنــاؤه إذا كان علــى خــاف جــذري وشــروط األداء
الوظيفــي لفاعليــة األفــراد املكونيــن لــه ككائنــات بيولوجيــة وكأشــخاص ،أو مــع شــروط األداء الوظيفــي للتكامــل
واالســتقرار النســبي لنســق الثقافــة .أمــا الشــرط الثانــي ،فهــو أن النســق االجتماعــي بــدوره يعتمــد علــى كل الجبهتيــن
علــى الحــد األدنــى مــن الدعــم أو املــدد املطلــوب مــن كال النســقين اآلخريــن .ويعنــي ذلــك ،أن النســق االجتماعــي يجــب
أن يحتــوي علــى عــدد مــن الفاعليــن املكونيــن لــه واملدفوعيــن بصــورة مالئمــة ،ألن يتصرفــوا ً
وفقــا ملتطلبــات نســق
إيجابيــا بإنجــاز التوقعــات أو مــا هــو متوقــع منهــم ،وسـ ً
ً
ـلبيا باالمتنــاع عــن الســلوك املتجــه نحــو التحطيــم
أدوارهــم،
أعنــي الســلوك املنحــرف»( .((3ممــا يفيــد أن صياغــة األدوار الدينيــة تتــم عبــر التديــن فــي بعديــه الفــردي والجماعــي،
وفــق تســاند النســقين االجتماعــي والثقافــي ،وإال حصــل االنحــراف عــن البرادايــم االجتماعــي ،خاصــة فــي البلــدان
العربيــة واإلســامية ،حيــث الديــن والدولــة متالزمــان ،بخــاف الغــرب الحديــث واملعاصــر الــذي تأســس علــى
الحداثــة والعلمانيــة بــكل تجلياتهمــا فــي حريــة الديــن واملعتقــد.
ً
ربطــا للوظيفيــة البنائيــة بالديــن والتديــن وتغييــر املعتقــد الدينــي تحديـ ًـدا ،يعتبــر الســلوك االنحرافي/األنومــي
ً
اجتماعيــا .بمعنــى أنــه ســلوك
بتعبيــر ميرتــون ودرانــدروف كل أشــكال االنزيــاح عــن البرادايــم املقبــول واملرغــوب فيــه

انحرافــي مــن منظــور املجتمــع الــذي ال يعتــرف بحريــة التحــول الدينــي .وبمــا أننــا أصبحنــا نعيــش علــى إيقــاع عــروض
دينيــة متعــددة ومختلفــة فــي ســياق العوملــة ،حيــث الديــن أصبــح أشــبه بســوق تخضــع لقانــون العــرض والطلــب فــي
ســياق البحــث عــن املعنــى .فــإن علــى النســق االجتماعــي أن يتجنــب االرتبــاط أو التمســك باألنمــاط الثقافيــة التــي
إمــا أن تكــون قــد فشــلت فــي تحديــد حــد أدنــى مــن النظــام واملعنــى ،أو تلــك التــي تفــرض متطلبــات مســتحيلة علــى
ُ
أفــراد النســق .ومــن ثــم ،تقــوي امليــول نحــو االنحــراف والصــراع إلــى الدرجــة التــي تكــون فيهــا متناقضــة والحــد األدنــى
ً
لشــروط النمــو املنظــم واملســتقر للنســق .وهنــا ،نســتحضر التحــول الدينــي (تغييــر املعتقــد الدينــي) شــكل مــن أشــكال
البحــث عــن أنمــاط ثقافيــة جديــدة كفيلــة بتحقيــق اإلشــباع للفاعــل الدينــي الــذي بــات يعيــش أزمــة معنــى بصــدد
ً
وصراعــا مــع املجتمــع مــن جهــة ،واملؤسســة الدينيــة مــن جهــة أخــرى ،علــى قاعــدة تحديــد ســلطة
هويتــه الدينيــة،
ً
ً
املعتقــد املقبــول اجتماعيــا وسياســيا .ضمــن هــذا الســياق ،ومــع عالــم االجتمــاع الفرن�ســي الراحــل بييــر بورديــو،
جــرت محــاوالت ربــط وجهــة نظــر فيبــر مــع نظــرة ماركــس بشــأن موضــوع الديــن ،بحيــث تتلخــص الفكــرة الرئيســة
للمقاربــة فــي اإلقــرار بــأن الحقــل الدينــي يســتدعي العناصــر املفاهيميــة التاليــة« :إن الديــن هــو مجمــوع ثــروات رمزيــة
( ((3علي محمود أبو ليلة ،البنائية الوظيفية في علم االجتماع واألنثربولوجيا :القضايا واملفاهيم ،ط( ،1القاهرة :دار املعارف ،)1991 ،ص  .265بتصرف
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تتعلــق بدائــرة املقــدس ،واسـ ً
ـتنادا إلــى هــذه الثــروات تمــارس ســلطة ذات طابــع إنتاجــي وإعــادة إنتاجــي ،مــن طــرف
مجموعــة مــن الــوكالء علــى املقــدس ،حيــث تفــرز تلــك الســلطة داخــل الحقــل تراتبيــة متأسســة علــى ســلطة معرفيــة
تتولــى تحديــد املعتقــد الصائــب .وبالتالــي ،تكــون النتيجــة هــي بــروز اختالفــات دائمــة داخــل الحقــل بيــن املختصيــن
وغيــر املختصيــن باملقــدس ،أي النــاس املدنييــن»( .((3لذلــك ،تعتبــر املؤسســات الدينيــة الرســمية ،مثلهــا فــي ذلــك
جمهــور األئمــة واملشــايخ ،أن الباحثيــن فــي العلــوم االجتماعيــة يعتــدون علــى املقــدس ،بمجــرد اقترابهــم مــن املجــال
الدينــي ،كونــه محصـ ً
ـورا فــي دائــرة مــا يســمونها بالعلــوم الشــرعية .وهنــا ،يبــدأ الصــراع حــول الشــرعية بيــن الطرفيــن،
خاصــة وأن األطــر اإليديولوجيــة إلنتــاج املعرفــة الدينيــة يحرمــون املتديــن نفســه مــن حقــه فــي التأويــل والفهــم .فمــا
بالــك بعلمــاء االجتمــاع واألنثربولوجيــا .وعلــى هــذا األســاس ،تعيــش هــذه املجتمعــات علــى قاعــدة التوتــر.
ً
تأسيســا علــى مــا ســبق ،تنشــأ بيــن الفــردي مــن جهــة ،والجماعــي مــن جهــة أخــرى ،وبيــن الــذات واآلخــر مســافة مــن

التوتــر ،وتنتفــي كل شــفافية اجتماعيــة ،ويقــام التعــارض بيــن التديــن والديــن لتغيــب الحريــة فــي املعتقــد ،ويصبــح
ً
النســق االجتماعــي عامــا مــن عوامــل اإلكــراه باســم الديــن .وتصــاب مــن ثــم العالقــة بيــن النســق االجتماعــي ونســق
الشخصية بخلل وظيفي ،ونحن نعرف أن األخير يحتوي على جمع من املتطلبات الوظيفية التي قد تبدأ باملتطلبات
البيولوجيــة للحيــاة الفرديــة كالتغذيــة واألمــان الفيزيقــي ،وتنتهــي بمتطلبــات اســتقرار الشــخصية نسـ ًـقا .و«بيــن هــذه
املتطلبــات وبيــن حالــة النســق االجتماعــي ،تقــوم عمليــة التطبيــع التــي تتوســط بيــن الدعــم املؤثــر واإلشــباع .ويشــكل
الحــد األدنــى لحاجــات الفاعليــن األفــراد مجموعــة الشــروط الرئيســية التــي علــى النســق االجتماعــي أن يتكيــف معهــا.
وتصبــح العالقــة علــى نحــو أنــه كلمــا توفــر اإلشــباع علــى املســتوى الفــردي أو الشــخ�صي ،أدى ذلــك إلــى تمســك الفــرد
َ
باألنمــاط التــي توفــر لــه اإلشــباع .ومــن ثــم ،قـ ّـل االتجــاه نحــو االنحــراف وأدى ذلــك إلــى توفيــر التكامــل للنســق .أمــا إذا
انتابــت التغيــرات هــذا األخيــر فــي اتجــاه معيــن ،فــإن هــذه التغيــرات ســوف تميــل ،ألن تكــون لهــا تــرددات علــى النســقين
اآلخريــن ،ومنهــا نســق الشــخصية ،حيــث تميــل هــذه التــرددات بدورهــا إلــى إنتــاج الســلوك املنحــرف عنــد الفاعليــن فــي
ً
محطمــا أو منتهـ ًـكا ،أو يكــون سـ ً
ً
ـلبيا
النســق .وهــذا الســلوك إمــا أن يكــون منحرفــا بصــورة إيجابيــة ،بمعنــى أن يكــون
ً
وظيفيــا .وهــذا يــؤدي إلــى انفجــار النســق .وملواجهــة ذلــك ،فــإن النســق
بــأن ينســحب مــن املناشــط أو الجهــود املهمــة
االجتماعــي يطــرح ميكانزمــي التطبيــع والضبــط اللذيــن تكــون وظيفتهمــا األساســية توفيــر نــوع مــن املالءمــة الحافزيــة
بيــن الشــخصية والنســق االجتماعــي ،حيــث تمكــن إتاحــة هــذه املالءمــة فــي بنــاء الشــخص وفــي تكامــل النســق عــن طريــق
خاصيتيــن :همــا املرونــة والحساســية»( ،((3وهاتــان الخصيصتــان منعدمتــان فــي املجتمعــات العربيــة اإلســامية
ً
عمومــا.
لتــأكل التســامح الدينــي واالجتماعــي
علــى هــذا األســاس ،تكمــن عالقــة النســق االجتماعــي بنســق الثقافــة فــي اإلشــباع الوظيفــي .فالنســق االجتماعــي
مســتحيل وجــوده دون وجــود اللغــة التــي تعــد جـ ً
ـزءا مــن الثقافــة ،والتــي قــد تــؤدي إلــى انهيــار الثقافــة وتكلســها .فاللغــة
قنــاة رمزيــة أساســية للديــن تحظــى باألولويــة .ولذلــك ،كل خلــل قــد يصيــب وظيفــة اللغــة التعبيريــة والتواصليــة يهــدد
النســق الثقافــي برمتــه .وهــو مــا يمكــن أن نســتدل عليــه بعجميــة تكلــس اللغــة الدينيــة وانحصارهــا فــي كتــب ومراجــع
ظلــت بعيــدة عــن فعــل التاريــخ والتحــوالت لتدخــل دائــرة املقــدس نفســه .هكــذا ،ينشــأ النفــور اإليمانــي مــن تكلــس
الفكــر الدينــي ولغتــه .وهــذا ال يشــتمل فقــط علــى جمهــور املســلمين ،ولكــن حتــى بالنســبة إلــى الباحثيــن والفقهــاء
( ((3سابينو أكوافيفا وإنزو بات�شي ،علم االجتماع الديني ،ص .58
( ((3علي محمود أبو ليلة ،البنائية الوظيفية في علم االجتماع واألنثربولوجيا :القضايا واملفاهيم ،ص.280
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الدراسات

وطــاب الفقــه« ،الســيما بعــد مــا اكتملــت صناعــة الفقــه علــى أيــدي بعــض املتأخريــن مــن العلمــاء ،بــل املعاصريــن
منهــم .فقصــور العبــارة عــن إفــادة املعنــى واالختــزال املخــل واســتخدام الضمائــر املوهــم والتعقيــد اللفظــي ســمة بارزة
فــي كتــب الفقــه يعرفهــا الدارســون َ
واملدرســون .وكل مــن تعاطــى قــراءة هــذا الفــرع مــن العلــوم الدينيــة .ويكفــي أن
يمــر القــارئ علــى كتــب املتقدميــن كالشــيخ املفيــد والشــيخ الطو�ســي الفقهيــة ،ويقارنهــا بكتــب املتأخريــن واملعاصريــن
ســواء كانــت ً
كتبــا اســتداللية أو فتوائيــة ،فيكشــف ســامة اللغــة ونقاءهــا عنــد املتقدميــن ،وعجمتهــا وارتباكهــا عنــد
املتأخريــن .وهــذا إن دل علــى �شــيء ،فإنمــا يــدل علــى املســافة الشاســعة بيــن قــدرة الصنــف األول علــى فهــم أحــكام
اآليــات وداللتهــا ومغازيهــا ومقاصدهــا واملســتتر وراء نصوصهــا ،وعجــز الصنــف الثانــي عــن إدراك ذلــك وهيبتــه
ً
وأحيانــا تعمــد التعقيــد مــع ســبق اإلصــرار
وتهيبــه مــن التحــرش باملــوروث ،وكذلــك ضغــط العقليــة االســتصحابية،
لغايــة فــي نفــس يعقــوب ،حيــث يقــوم املؤلــف ً
أحيانــا بتلفيــق الــرؤى أو اســتعارتها وتمريــر املتشــابك فيهــا ملــداراة األمــر
ً
ً
الواقــع بعبــارة موهمــة .وأمثــال ذلــك ممــا يختمــه العلمــاء بعبــارة (وهللا العالــم) انســال أو انســاخا مــن الخوانــق
واملزالــق مــن جانــب ،وعــدم اقتحــام املــوروث املقــدس أو تخطئتــه مــن جانــب آخر...ومــداراة الدهمــاء والعــوام ،ومــا
يســمى املشــهور مــن جانــب ثالــث .األمــر الــذي يربــك الــدارس أو املتعلــم ،ويتركــه فــي حيــرة ال يحســد عليهــا ،وإحبــاط ال
ً
يجــد فــكاكا منــه» ( ،((3ممــا جعــل لغــة الخطــاب الدينــي فــي ُبعــده الفقهــي معقــدة أشــد مــا يكــون التعقيــد .وهــو مــا يؤثــر
ً
حتمــا علــى الثقافــة الدينيــة للمســلمين فــي كل أرجــاء العالــم العربــي واإلســامي.
باملقابــل اســتطاعت البروتســتانتية تبســيط اللغــة اإلنجيليــة ،ومــن ثــم الخطــاب الكريســتولوجي مــن خــال
تبســيط تعاليمــه التــي أصبحــت أكثــر مرونــة بفضــل الترجمــة إلــى كل اللغــات ،بمــا فــي ذلــك العربيــة الفصحــى والدارجــة
املغربيــة والجزائريــة واملصريــة وأخيـ ًـرا األمازيغيــة .وكمــا يطــرح الســلوك املنحــرف للفاعليــن األفــراد مشــكالت
وظيفية للنســق االجتماعي .وهو ما نجده في مفهوم الردة وإقامة الحد في الثقافة الدينية اإلســامية .تلك املشــاكل
التــي يحلهــا النســق باللجــوء إلــى ميكانزمــات الضبــط ،وإال بــدأت هــذه املشــكالت فــي إفــراز خلــل وظيفــي فــي أداء النســق
االجتماعــي ،ولكــن إذا اشــتد الضبــط حــدة وغلـ ًـوا ،فإنــه يــؤدي بــدوره إلــى الســلوك األنومــي ،مــن خــال تأثيــره علــى
تماســك األنســاق املغذيــة لنســق الشــخصية .ومــن ثــم ،قــد يقــع الخلــل فــي النســق املجتمعــي والحضــاري ككل (ولنــا فــي
جماعــات اإلســام السيا�ســي املتطرفــة خيــر مثــال علــى ذلــك) .لكــن عالقــة النســق االجتماعــي بالثقافــة ،ال تتــم فقــط
وفــق منطــق التطبيــع والضبــط ،مــا دام نســق الشــخصية لــم يحصــل وفــق هــذه اآلليــات علــى اإلشــباع .وهــو مــا يعكــس
مــدى تأثــر الديــن باالجتماعــي ،ومنــه االقتصــادي والسيا�ســي ،باعتبــار السيا�ســي معلــم مــن معالــم النســق الثقافــي ،بــل
تصبــح مــن ثــم كل قــراءة لهــذا الجانــب أو ذاك مــن الديــن ال تخلــو مــن هــذا التأثيــر.
خالصــة لــكل مــا ســبق ،نؤكــد أن هنــاك «ثالثــة أنــواع مــن املتطلبــات املتعلقــة بنســق الفعــل االجتماعــي علــى
مســتويات األنســاق الثالثــة .وهــي :املتطلبــات الوظيفيــة بالنظــر إلــى الفــرد ،ونقصــد بهــا إشــباع الحــد األدنــى لحاجــات
معظــم الفاعليــن األعضــاء فــي النســق .واملتطلبــات الوظيفيــة بالنظــر إلــى املجتمــع ،ويقصــد بهــا ضــرورة توفــر حــد
أدنــى مــن الضبــط أو الســيطرة علــى الســلوك املنحــرف .واملتطلبــات الوظيفيــة بالنظــر إلــى الثقافــة ،بمعنــى أن النســق
االجتماعــي يصبــح ممكــن الوجــود إذا توفــرت اللغــة والثقافــة .وعلــى ذلــك ،يجــب أن تتوفــر مصــادر ثقافيــة يتــم
اســتيعابها فــي الشــخصية لكــي توفــر مســتوى تتــاءم علــى أساســه والنســق االجتماعــي»( .((3وهــو مــا تمثلــه دعــوات
( ((3مختار األسدي ،أزمة العقل الشيعي ،ط( ،1بيروت :مؤسسة االنتشار العربي ،)2009 ،ص143-142 ،
( ((3علي محمود أبو ليلة ،البنائية الوظيفية في علم االجتماع واألنثربولوجيا :القضايا واملفاهيم ،ص .259
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املفكريــن التنويرييــن بضــرورة تجديــد الثقافــة والخطــاب الدينيــن ،حتــى تصبــح هــذه املصــادر قــادرة علــى تلبيــة
متطلبــات املتدينييــن.
ً
ً
عطفــا علــى مــا ســبق ،يصبــح اســتحضارنا لثالثيــة بارســونز الوظيفيــة شــكل مــن أشــكال اســتدعاء أساســات

كيلفــورد غيرتــز التأويليــة ،حتــى وإن كان هــذا األخيــر يتبــرم مــن توظيــف مصطلــح نســق ،مــن خــال تعويضــه بمفهــوم
الســبب والعامــل فــي تأويليــه للشــبكة الدالليــة للرمــوز الدينيــة .ولذلــك ،نــرى أن االنتقــال مــن ديــن إلــى آخــر ي�شــي
بــأن بنيــة ديــن االنتمــاء األول وقــع فــي أزمــة معنــى .ومــن هنــا ،فتلقيــح الوظيفيــة فــي ُبعدهــا السوســيولوجي (نظريــة
الفعــل االجتماعي/بارســونز) بالتأويليــة الرمزيــة فــي بعدهــا األنثربولوجــي (األنثربولوجيــا التأويليــة الرمزية/غيرتــز)
كفيــل بمعرفــة طبيعــة هــذه األزمــة وطبيعــة الخلــل الوظيفــي ومكامنــه .وهــو مــا يمكــن أن نســتعيره ً
جزئيــا مــن مقاربــة
ً
ً
خصوصــا ،مــن خــال قصــة أيــوب التــي أثمــرت اســتنتاجات
عمومــا ،وللرمــز الدينــي
كارل يونــغ للظاهــرة الدينيــة
وتأويــات جديــرة بالتأمــل وقابلــة لصــور شــتى مــن النقــاش والنقــد العلمييــن .وقــد تأكــد لدينــا ،بعــد هــذه املقارنــة،
أن «الرمــوز الدينيــة ال تــدرك مقاصدهــا ومغزاهــا إال عبــر عمليــة تأويليــة ينهــض بهــا الباحــث املتخصــص واملسترشــد
بمنهــج معيــن مــن مناهــج املقاربــة .ومــن ثــم ،فــإن التأويــل الواحــد هــو فــي الحقيقــة إمــكان مــن جملــة إمكانــات أخــرى فــي
التأويــل»( ،((3خاصــة إذا نظرنــا إلــى التديــن بوصفــه عمليــة فرديــة أكثــر مــن كونهــا جماعيــة .مــن هنــا ،يجــب رد بنيــة
هــذه الرمــوز إلــى أساســها الثقافــي ،حيــث تحضــر األســطورة املؤسســة لــكل ديــن مــن األديــان ،عبــر مســاره التاريخــي
الــذي ال يق�صــي مفهــوم االنبنــاء (البناء-الهدم-البنــاء) مــن مجــال وظيفــة الرمــوز الدينيــة.
«فعلــى الرغــم مــن أهميــة البنيــة فــي فهــم منطــق الرمــز الدينــي عبــر األســطورة ،فــإن االلتفــات إلــى الســياق الثقافــي
الــذي راج فيــه ذلــك الرمــز والتعــرف إلــى اآلثــار النفســية واالجتماعيــة التــي يمكــن أن يحدثهــا فــي مســتخدميه مــن
القضايــا املحوريــة ،التــي لــم تلــق مــن البنيويــة أدنــى اهتمــام ،بســبب اختيــارات منهجيــة ثابتــة داخــل هــذه املقاربــة»(،((3
بحيــث أن رفــض ديــن مــا ،وتغييــره بآخــر معنــاه أن أســطورته املركزيــة لــم تعــد تلبــي رغبــة املعنــى التــي تتملــك املؤمــن
بــه ،وتمــوت مــن ثــم قــواه الفاعلــة بتعبيــر نيتشــه ،إذ حينمــا يتحــول الديــن إلــى قــوى ارتكاســية ،ويصبــح تجــارة
واقتصــاد متعــة باســم الجنــة ،يصبــح مجــرد إطــار إيديولوجــي لتكريــس التخلــف والجهــل باســم االجتهــاد الفقهــي،
ممــا يجعــل الجهــل الدينــي يتأســس علــى قاعــدة اإلجمــاع الفقهــي النقلــي ،ويغيــب العقــل لصالــح الخرافــة ،مثلمــا هــو
حــال واقــع الديــن فــي العالــم العربــي واإلســامي .األمــر الــذي يــؤدي إلــى ســقوط البنيــة الرمزيــة لإلســام فــي أزمــة
معنــى ،تجعــل العالقــة بالواقــع االجتماعــي صراعيــة ناتجــة عــن خلــل وظيفــي فــي أداء النســق الثقافــي ملهمــة الضبــط
ً
وتأسيســا علــى إشــكالية
والتطبيــع ،حيــث يصبــح اإللهــي مجــرد خلفيــة للتبريــر واملصادقــة .وحتــى نفهــم قضايــا الديــن،
تغييــر املعتقــد الدينــي ،وجــب علينــا ً
عمليــا التمييــز املنهجــي بيــن األنطولوجــي واملتعالــي ،بيــن اإلنســاني واإللهــي ،والتركيــز
علــى كيفيــة إنتــاج وإعــادة إنتــاج املعنــى الدينــي ،دون فصــل تعســفي بيــن اإللهــي واملتعالــي مــن جهــة ،والدينــي والدنيــوي
مــن جهــة ثانيــة.
ً
ً
ً
اجتماعيــا مرتبطــا
هكــذا ،نلــج دائــرة الثقافــي لنقيــم داخــل بنيــة األنســاق املشــكلة للفعــل الدينــي ،باعتبــاره فعــا
ً
ومرتهنــا للســماوي ،حيــث الواقــع الدينــي هــو بنــاء رمــزي بامتيــاز .إن مــا نقترحــه لدراســة ظاهــرة تغييــر
باألر�ضــي

املعتقــد وعمــوم ظواهــر التديــن ،هــو تجــاوز الوظيفيــة البنائيــة وفتحهــا علــى آفــاق تأويليــة رحبــة ،بموجبهــا تصبــح

( ((3بسام الجمل ،من الرمز إلى الرمز الديني ،بحث في املعنى واملقاربات ،ط( ،1القاهرة :دار رؤية ،)2011 ،ص.109
( ((3املرجع نفسه ،ص .117
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ً
وخصوصــا لإلســام التــي قــام ببســطها غيرتــز فــي جانبيهــا املنهجــي والنظــري ،فــي كتابيــه
املقاربــة األنثربولوجيــة للديــن،
(تأويــل الثقافــات) و(ســوق اليهــود) ،مــن خــال إقامتــه للقطيعــة مــع الوظيفيــة البنيويــة ،وخلــق بديــل لهــا مــن خــال
ً
تأثــره الكبيــر بماكــس فيبــر الــذي يعــد أحــد أهــم روافــده .فالديــن بحســب غيرتــز «يعبــر عــن نفســه أول بواســطة
الرمــوز ،ويحــدث أن ال يعــود لهــذه الرمــوز تأثيــر يذكــر فــي الواقــع ،فقــدرة هــذه الرمــوز علــى التفســير لــم تعــد عمليــة
وإجرائيــة ،إذ يحــدث طــاق بيــن الواقــع والرمــوز الدينيــة التــي لــم تعــد لهــا ســلطة ،حتــى وإن ظلــت تتمتــع بســمعة مــا»
( . ((3
إن االنتقــال مــن اإلســام إلــى املســيحية معنــاه ً
رمزيــا تغييــر املســجد بالكنيســة ،وتغييــر عيــد األضحــى وعيــد

الفطــر بأعيــاد املســيح ،واعتبــار عي�ســى املســيح ابــن هللا ،ومــن ثــم لــم يعــد هنــاك مــن رمــز اســمه رســول اإلســام.
َ
وبذلــك تصبــح أســطورة نبــي املســيحية ُمؤ ِ ّسســة للطقــوس الدينيــة الجديــدة بعــد التحــول مــن اإلســام ،وبنــاء علــى
أن «الرمــوز الدينيــة تتضمنهــا ،أكثــر مــا تتضمنهــا ،الطقــوس أو األســاطير ألن التعبيــر عــن املعانــي يتــم مــن خــال
الرمــوز ،ومنهــا الرمــوز الدينيــة التــي تنــدرج فيهــا الرمــوز املقدســة .فهــذه الرمــوز ،فــي تقديــر غيرتــز ،مكــون أسا�ســي
ً
جذريــا يحــدث علــى
مــن مكونــات النظــام الدينــي .وهــي موجــودة فــي جــل الثقافــات العامليــة»( ،((4فــإن انقالبــا رمزيــا
املســتوى الدينــي والتدينــي علــى حــد ســواء .لقــد َخ ُل ْ
ص َنــا فــي مقاربتنــا النظريــة إلــى ضــرورة رد تغييــر املعتقــد الدينــي،
كفعــل اجتماعــي «انحرافــي» عــن البراديــم الدينــي إلــى النســقين االجتماعــي والثقافــي ،ألن تغييــر املعتقــد الدينــي هــو
رد فعــل نســق الشــخصية علــى الواقــع االجتماعــي ،وســياق تفاعــل الفــرد فــي مجتمــع اإليمــان الدينــي ،حيــث « تقــدم
الرمــوز املقدســة صياغــة معينــة للعالــم مــن خــال جملــة مــن الصــور ،وتعبــر عــن الســلوك ومنظومــة مــن القيــم التــي
يديــن بهــا املجتمــع .ولذلــك ،شــدد غيرتــز علــى أهميــة العالقــة بيــن الرمــوز املقدســة والســياق االجتماعــي الــذي تتــداول
فيــه » ( . ((4

ضمــن هــذا الســياق املنهجــي ،رصــد غيرتــز أســباب التعامــل مــع الرمــوز الدينيــة املســتفادة مــن الطقــوس ،وأرجعهــا
إلــى ثالثــة أســباب متعاضــدة تذكرنــا بثالثيــة بارســونز النســقية ،وهــي « :ســبب نف�ســي لــه عالقــة بحاجــات الفــرد
النفســية ،مثــل الحاجــة إلــى ســلطة خارجيــة ،أو الحاجــة إلــى الشــعور بالثقــة النفســية ،ثــم ســبب اجتماعــي يتمثــل
فــي كــون الحاجــة إلــى الديــن تكــون أشــد فــي املجتمعــات غيــر الصناعيــة خاصــة ،ففيهــا يكــون للديــن أثــر بالــغ فــي النســيج
االجتماعــي (وهــذا مــا تأكــد للمؤلــف حينمــا درس وضــع الديــن فــي إندونيســيا واملغــرب) .ففــي مثــل هــذه املجتمعــات
يــؤدي القبــول الظاهــري بالديــن ،فــي غالــب الحــاالت إلــى التديــن الراســخ .باإلضافــة إلــى ســبب ثقافــي ،حيــث يــرد
التعامــل مــع الرمــوز الدينيــة إلــى مــا ينتــاب الفــرد مــن إحســاس بــأن األفــكار واآلراء واملقــوالت –وهــي فــي عيــن املجتمــع
معقولــة وشــائعة– ليســت لهــا جــدوى فــي حياتــه ،وتفتقــر إلــى الفعاليــة والصالحيــة ،خاصــة متــى كانــت تلــك األفــكار
خالصــة تجــارب معقــدة ،وال تــدرك مراميهــا بيســر .وهــذا الوضــع هــو مــا يســميه ماكــس فيبــر مشــكلة املعنــى .فهنــاك
عــدة أســئلة يطرحهــا اإلنســان وال يجــد لهــا ً
جوابــا شـ ً
ـافيا ،مثــل حقيقــة الشــر والعــدل ،حيــث يتدخــل الديــن ويوفــر
اإلجابــات املنتظــرة مــن خــال رمــوز دينيــة مجســدة فــي الطقــوس»( .((4وحــول هــذا املعطــى تتمســك كل الشــعوب
ً
(مترجما) ،موقع مؤمنون بال حدود على الرابطhttps://insaniyat.revues. :
( ((3محمد إبراهيم صالحي« ،الدين بوصفه شبكة داللية» ،مصطفى مر�ضي
5064/org
( ((4بسام الجمل ،من الرمز إلى الرمز الديني ،مرجع سبق ذكره ،ص .152
( ((4املرجع نفسه ،ص.153
( ((4املرجع نفسه ،ص.154
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بالدينــي واملقــدس املتعالــي باختــاف الســياقات الثقافيــة وطبيعــة التديــن ،بمــا فــي ذلــك الغــرب نفســه الــذي بــات ينحــو
نحــو عــروض دينيــة جديــدة ،بعدمــا فشــلت املؤسســات الدينيــة التقليديــة فــي منــح املجتمعــات مــا بعــد العلمانيــة
بتعبيــر داســتن بــورد( ((4معنــى لوجودهــم ولكينونتهــم.
ً
فــي هــذا الســياق ،يجــب أال نن�ســى أن التعامــل اإليمانــي مــع الرمــوز الدينيــة ليــس مرتبطــا بالســياق املحصــور فــي
رقعــة املجتمــع ،بقــدر مــا هــو منفتــح ومفتــوح علــى املجتمعــات األخــرى ،حيــث تنشــأ املقارنــة بيــن مختلــف الرمــوز
ّ
املؤسســة للســوق الدينيــة بتعبيــر أوليفييــه روا .مــن هنــا ،فتفضيلنــا للتقســيم الــذي اشــتغل بــه غيرتــز ،وأعطــاه
أبعـ ًـادا منهجيــة ونظريــة يمكــن اعتبارهــا ُم َؤ ّسســة للوظيفيــة التأويليــة ،والتــي هــي مــن صياغــة بارســونز ً
أساســا بيــن
ِ
ً
املصــادر الخارجيــة واملصــادر الداخليــة للتغييــر .فتغييــر اإلســام باملســيحية مثــا ،هــو نتــاج عوامــل داخليــة وأخــرى
ً
خارجيــة ،ثــم إن القابليــة االجتماعيــة لتغييــر املعتقــد الدينــي املرتبطــة
جوهريــا بنســق الشــخصية تؤشــر فــي العمــق
علــى أزمــة فــي النســق الثقافــي وفــي نســق الشــخصية علــى حــد ســواء ،ذلــك أن « تصــور بارســونز للتغييــر يتجلــى فــي بنيــة
ثنائيــة تتشــكل ً
أساســا مــن مصــادر خارجيــة ومصــادر داخليــة ،إذ إن بنــاء النســق االجتماعــي هــو الحــد املميــز بيــن نوعــي
هــذه املصــادر ،ألن بنــاء النســق لــه طبيعتــه الخاصــة ،وخصائصــه املميــزة بصــورة تختلــف عــن تصــور دوركهايــم أو
مالينوفســكي ،أو أي مــن الــرواد الوظيفييــن .فهــو بنــاء صــوري يتكــون مــن مكانــات تنطلــق منهــا أدوار تــؤدي وظائــف.
ومــن هنــا ،فهــو يســتخرج مــن هــذا الوجــود البنائــي األشــخاص ً
مكونــا فــي بنــاء النســق علــى نحــو مــا يفعــل دوركهايــم،
واملكونــات الثقافيــة علــى نحــو مــا يفعــل دوركهايــم ومالينوفســكي ً
أيضــا ،بحيــث تصبــح مصــادر التغيــر الخارجيــة تلــك
أساســا مــن أنســاق الشــخصية أو األنســاق الثقافيــة ،ولــو أنهــا تتوقــف ً
املتســببة بعوامــل منطلقــة ً
أساســا علــى امليــول
الناميــة مــن الداخــل نحــو التغيــر»(. ((4
فــإذا كانــت التغيــرات فــي البيئــة الثقافيــة تؤثــر مــن خــال األفــراد علــى طريــق اإلدراك ،فإنهــا تؤثــر مــن خــال
الجوانــب املالئمــة فــي النســق الثقافــي علــى ســبيل املثــال علــى املعرفــة التكنولوجيــة ،إذ ال يخفــى مــا مــدى تأثيــر العوالــم
االفتراضيــة فــي تشــكيل وعــي دينــي جديــد ،وتنميــط الفعــل االجتماعــي وفــق رؤيــة أداتيــة بتعبيــر أدورنــو ،بحيــث يصبــح
ً
مطبوعــا ببعــد أداتــي منفعــي ،بــل إن التجــاور املكانــي بيــن مجتمعيــن قــد يعــد أحــد املصــادر
التعامــل اإليمانــي مــع الديــن
املهمــة للتغييــر النامــي مــن الخــارج الــذي ينبــع مــن أنســاق اجتماعيــة أخــرى فــي إطــار مختلــف أشــكال وصيــغ التثاقــف
واالحتــكاك الحضــاري« .أمــا العوامــل أو املصــادر الداخليــة فــي إحــداث التغييــر فتكمــن فــي الضغــوط أو التوتــرات
املتزايــدة بالتدريــج فــي إحــدى املناطــق االســتراتيجية فــي بنــاء النســق ،و التــي تنتهــي أو تنجلــي فــي النهايــة عــن إعــادة
التنظيــم البنائــي لهــذا النســق ،ذلــك أن التوتــر بيــن أي وحدتيــن فــي النســق يشــير إلــى الضغــط نحــو تغيــر العالقــة بينهمــا
بعالقــة أخــرى تحقــق التــوازن بينهمــا والنســق ،إال أن هــذا التوتــر والضغــط قــد يتزايــد إلــى الدرجــة التــي تكــون فيــه
كل ميكانزمــات الضبــط والســيطرة عاجــزة عــن اإلبقــاء علــى حالــة التوافــق والتوقعــات املعياريــة املختصــة لتجنــب
انهيــار التــوازن»( ،((4مثلمــا وقــع فــي ثــورات الربيــع العربــي ومســتتبعاته الدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،حيــث
يــؤدي فشــلها إلــى انهيــار هــذا التــوازن ،فــي تفاعــل الداخــل والخــارج ،بيــن أي وحدتيــن مــن وحــدات النســق ،لكــن األمــر
ً
(مترجما) ،ط( ،1بيروت :مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
(  ((4انظر داستن بورد ،اإلسالم في املجتمعات العلمانية وما بعد العلمانية ،محمد أعفيف
والنشر.)2018 ،
( ((4علي محمود أبو ليلة ،البنائية الوظيفية في علم االجتماع واألنثربولوجيا :القضايا واملفاهيم ،ص.267
(  ((4املرجع نفسه ،ص .268

525

العددان الثالث عشر والرابع عشر -كانون األول /ديسمبر2020

الدراسات

ينبنــي علــى فرضيــة برهنــت علــى جدواهــا العمليــة األبحــاث الجديــدة ،كمــا عرضهــا وليــام جايمــس علــى األقــل .وكل
هــذا يعنــي مــن منظــور نف�ســي اجتماعــي أن «الديــن هــو واقعــة قابلــة للتبــدل ،ألن هــذه الخاصيــات املميــزة التــي تدفــع
باألفــراد الستكشــاف الخــارج تســوقهم كذلــك نحــو تأمــل باطنــي نف�ســي ،يف�ضــي إلــى تطــور متواصــل .تطــور يتولــد
ً
طبيعيــا بموجــب التفاعــل بيــن هــذه التجربــة الداخليــة والواقــع الخارجــي»( .((4وهــو مــا يمكــن أن نستشــفه مــن خــال
املعاينــة األنثربولوجيــة لواقــع تغييــر املعتقــد الدينــي بالنســبة إلــى الديانــات كلهــا ،مثلمــا هــو الحــال مــن املســيحية إلــى
ً
وخصوصــا اإلســام والبوذيــة فــي أوروبــا وأميــركا.
باقــي الديانــات،
ً
ـتخالصا ،يتعــرض الديــن بــدوره للتغيــر والتبــدل والتحــول ،كمــا ســبق وأشــرنا إلــى ذلــك ،مثلمــا هــو الحــال
اسـ

بالنســبة إلــى التديــن فــي مفهومــه العــام .ولذلــك« ،كل فشــل للنســق الثقافــي فــي ضمــان تلبيــة حاجــات الفــرد الرمزيــة
التــي تخلــق لــه األمــن واألمــان ،وتمنحــه فرصــة التعاطــي اإليجابــي مــع الواقــع االجتماعــي ومــع العالــم واألشــياء
ً
اجتماعيــا ،ليبــدأ فــي البحــث
والنــاس يجعــل نســق الشــخصية نفســه يتعــرض لخلــل وظيفــي فــي أداء دوره املنــوط بــه
عــن مصــادر إلشــباع متطلباتــه الرمزيــة ،وعــن أشــكال تطبيــع اجتماعــي ذات معنــى ال تنفصــل عــن شــعوره بالحريــة
واألمــان .وبذلــك ،تصبــح القضيــة األساســية للتطبيــع االجتماعــي هــي إقامــة نــوع مــن الحافزيــة فــي الشــخصية تميــل
إلنجــاز توقعــات الــدور ،مــا دام اإلنجــاز الحافــزي لهــذه التوقعــات هــو أســاس تكامــل وتــوازن النســق ،وتصبــح عمليــة
التطبيــع االجتماعــي فــي أساســها عمليــة تعليــم وتدريــب اجتماعــي تســتخدم فــي إنجــاز غايتهــا وســائل عــدة كالتبديــل
والتقليــد وتأكيــد الــذات ،وإعــادة تقويــة التوســيع أو االســتيعاب القيمــي»( .((4ومنــه ،فــإن النســق االجتماعــي الــذي
ً
يعمــل علــى التحطيــم الثــوري لثقافتــه ،مــن خــال ســد قنــوات اكتســابها مثــا ،وهــو مــا يمكــن االســتدالل عليــه مــن
خــال نخبويــة التعليــم ،ونســب األميــة املتفشــية فــي بلــدان العالــم العربــي ،واحتــكار معنــى الخطــاب الدينــي مــن
قبــل املؤسســات الرســمية ،وتوجيــه اإلعــام وتأميمــه بمــا يخــدم املؤسســة الدينيــة والسياســية الرســمية ،ســوف
يتعــرض لعــدم التكامــل الثقافــي واالجتماعــي .فــإذا تــم التواجــد الثقافــي املتكامــل واملندمــج مــن خــال قــدرة الفاعليــن
على االســتدخال واالســتبطان ،فإنه يبدأ في أداء دوره بشــكل إيجابي .وبالنســبة إلى النســق الثقافي ،فإنه يبدأ في أداء
ً
وظيفيــا فــي النســق االجتماعــي ،وأول مــا يدعــم بــه النســق االجتماعــي هــو أن الثقافــة توفــر التواصــل
دوره املتســاند
الفعــال بيــن أعضــاء النســق ،وتبــدو أهميــة هــذا التواصــل مــن أن غيابــه أو اضطــراب نســق التواصــل فــي املجتمــع
لــه نفــس خطــورة اضطــراب نظــام املجتمــع ذاتــه .بيــد أن طبيعــة النســق الثقافــي نفســه تقت�ضــي منــا معرفــة مفهــوم
الثقافــة وتشــريح دالالتــه األنثربولوجيــة ،حتــى نتبيــن ً
نظريــا طبيعــة التأثيــر الــذي يمكــن لهــذا املفهــوم أن يمارســه فــي
مفهمــة إشــكالية تغييــر املعتقــد الدينــي.
ًّ
أنثربولوجيــا ،هــي بنــاء وتجريــد أكثــر ممــا هــي واقــع عيانــي ملمــوس ،حتــى وإن بــدت ماديــة مــن خــال
إن الثقافــة
بعــض عناصرهــا امللموســة كالتقنيــات واألدوات والبنايــات والعمــران ،ومــا إلــى ذلــك مــن التقنيــات واألشــكال
املعماريــة والطقــوس والشــعائر القابلــة للمالحظــة العيانيــة ،ألن الثقافــة هــي ٌّ
كل ال يقبــل التجــزيء ،بقــدر مــا هــي
ً
انتقائيــا يخضــع حســب الضــرورة العلميــة إلــى توجهــات األنثربولوجــي مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
تعريــف مبنــي بنــاء
إلــى إرغامــات تحتفــظ بعناصــر علــى حســاب أخــرى يتــم االســتغناء عنهــا .وعلــى الرغــم مــن أن « التعريفــات تتطــور
ً
تبعــا لتطــور االتجاهــات واملناهــج واملقاربــات املختلفــة ،فإنــه يمكننــا رصــد اتجاهيــن تنــدرج فــي إطارهمــا مختلــف هــذه
( ((4أكوافيفا علم االجتماع الديني ،ص.10
( ((4أحمد القصير ،منهجية علم االجتماع بين الوظيفية واملاركسية والبنيوية ،ط( ،3القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،)2012 ،ص .129
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التعريفــات .فــاألول :اتجــاه واقعــي يــرى أن الثقافــة ٌّ
كل يتكــون مــن أشــكال الســلوك املكتســب الخــاص بمجتمــع أو
بجماعــة معينــة مــن البشــر ،والثانــي :اتجــاه تجريــدي يــرى أن الثقافــة مجموعــة أفــكار يجردهــا العالــم مــن مالحظتــه
للواقــع املحســوس الــذي يشــتمل علــى أشــكال الســلوك املكتســب الخــاص بمجتمــع أو بجماعــة معينــة .وبمــا أن العلــم
ً
ًّ
ًّ
ًّ
واقعيــا يمكــن مالحظتــه وقياســه والتعبيــر عنــه
محسوســا
طبيعيــا ال ُبـ َّـد لــه أن يــدرس أمـ ًـرا
اجتماعيــا أو
ســواء كان
ًّ
كميــا كلمــا أمكــن ذلــك ،مــن خــال التحليــل واملقارنــة واســتخدام طــرق البحــث العلمــي ،فــإن االتجــاه التجريــدي يبعــد
ً
مطروحــا باملعنــى
الثقافــة عــن نطــاق العلــوم ،ومــع ذلــك يدافــع (كروبــر) بالقــول« :إن مصطلــح «الثقافــة تجريــد» ليــس
امليتافيزيقــي لهــذه الكلمــة ،ألن التجريــد هنــا يعنــي أنهــا نمــط ( .)Paternوالنمــط هــو الصــورة العامــة أو الســلوك الــذي
يتكــرر حدوثــه فــي الحــاالت الفرديــة لألشــياء واألفعــال اإلنســانية ،أي أنــه يمثــل أحــد أكثــر األشــياء تكـ ً
ـرارا فــي الحــاالت
الفرد يــة» ( . ((4
األمــر الــذي يقودنــا نحــو تفكيــك منهجــي يطــال عالقــة الثقافــة بالنســق االجتماعــي ،بــكل مــا يقتضيــه التفكيــك فــي
املعجــم الفلســفي لجــاك دريــدا ،حيــث يصبــح التفكيــك ً
هدمــا وبنـ ًـاء فــي الوقــت نفســه« .إن إحــدى الطــرق النافعــة-
ولكنهــا ليســت بالتأكيــد الطريقــة الوحيــدة -للتمييــز بيــن الثقافــة والنظــام االجتماعــي هــي فــي النظــر إلــى األولى باعتبارها
ً
نظامــا ً
مرتبــا مــن املعانــي والرمــوز ،يتــم بوســاطتها التفاعــل االجتماعــي ،والنظــر إلــى الثانــي بوصفــه نمــط هــذا التفاعــل
االجتماعــي ذاتــه .فعلــى املســتوى األول هنــاك إطــار العقائــد والرمــوز املعبــرة والقيــم التــي يحــدد األفــراد بوســاطتها
معالــم العالــم الــذي يعيشــون فيــه ،ويعبــرون عــن مشــاعرهم ،ويطلقــون أحكامهــم .وعلــى املســتوى الثانــي هنــاك
العمليــة املســتمرة للســلوك التفاعلــي التــي نطلــق علــى شــكلها الثابــت اســم البنيــة االجتماعيــة .إن الثقافــة هــي نســيج
املعنــى الــذي بوســاطته يــؤول البشــر تجاربهــم ،ويســددون أفعالهــم .أمــا البنيــة االجتماعيــة ،فهــي الشــكل الــذي يتخــذه
هــذا الفعــل ،أي هــو شــبكة العالقــات االجتماعيــة القائمــة ً
فعليــا .وهكــذا تكــون الثقافــة والبنيــة االجتماعيــة ليســتا
إال تجريديــن للظاهــرة ذاتهــا ،فينظــر أحدهمــا إلــى الفعــل االجتماعــي مــن زاويــة مغــزى العمــل بالنســبة إلــى الذيــن
يقومــون بــه ،بينمــا ينظــر إليــه اآلخــر مــن خــال مــا يقدمــه إلــى عمــل نظــام اجتماعــي معيــن»(. ((4
َُ
مــن هــذا املنطلــق ،يصبــح التديــن نتــاج التفاعــل الرمــزي والتأويلــي ملختلــف أنســاق املعنــى املشــكلة للفعــل
االجتماعــي فــي صيرورتــه التاريخيــة ،بــكل مــا يقت�ضــي ذلــك مــن اســتحضار البعــد النف�ســي والثقافــي الــذي يعمــل علــى
إعــادة إنتــاج املعنــى وفــق صيــرورة التحــول والتغييــر التــي تطــال أنســاق املعنــى املضمــرة فــي املســافة الفاصلــة بيــن
النصــوص املقدســة (القــرآن واإلنجيــل والتــوراة) والنصــوص الالحقــة ،أو الحافــة بتعبيــر تركــي علــي الربيعــو
(الســنة و تاريخ الســير الدينية و ســيرة الرســول (ص) وســيرة الصحابة...في اإلســام .وهي نصوص شــفهية دونت في
القــرن الثانــي للهجرة...ورســائل الرســل ،واعترافــات الرهبــان والقساوســة فــي املســيحية) .ولذلــك ،فــإن التديــن هــو
انصهــار آفــاق التأويــل بيــن مختلــف تقاطعــات هــذه النصــوص جميعهــا.

( ((4انظر :املرجع نفسه.
ً
( ((4كليفورد غيرتز ،تأويل الثقافات ،محمد بدوي (مترجما) ،ط( ،1بيروت :املنظمة العربية للترجمة ،)2009 ،ص322 ،
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 .4مناهج دراسة التدين وتغيير املعتقد الديني من الوصف املكثف إلى دراسة السيرة
البيوغر افية

  تشــكل ســيرة املتحــول الدينــي ،بمــا هــي اعتــراف وبــوح ســردي فــي نهايــة املطــافً ،
ً
ثقافيــا بتعبيــر غيرتــز،
نصــا
ذلــك أن األجوبــة الشــفهية أو الكتابيــة عــن املقابــات أو االســتمارات التــي يجريهــا الباحــث مــع أفــراد عينتــه ،وبغــض
ً
ُ
النظــر عــن إكراهــات وإرغامــات الكتابــة بوصفهــا وســيطا أساسـ ًـيا للتخييــل ،تشــكل القنــاة الرئيســة للمــرور مــن نــص
الســيرة الدينيــة إلــى ســيرة النــص ،أي خطابــه .وبهــذا ،فــإن البحــث فــي طبيعــة وكيميــاء تغييــر املعتقــد الدينــي ظاهــرة
سوســيو أنثربولوجيــة ،يقت�ضــي قــراءة خطــاب الظاهــرة وتســييج معانيهــا وطبيعتهــا ،طاملــا أن التحــول مــن مذهــب إلــى
آخــر ،أو مــن ديــن إلــى آخــر يقت�ضــي ً
حتمــا املــرور بعــدد مــن التجــارب واملراحــل التــي ال تســتقيم إال بالســرد .وبتعبيــر
بــول ريكــور «إننــا نحيــا بالســرد» ،ونعيــش مــن ثــم التجربــة الدينيــة بالســرد ،والديــن نفســه علــى مســتوى املعتقــد هــو
ً
حاضنــا للفعــل
صيــرورة حكــي يختلــط فيهــا الســرد بالوصــف والتقريــر ،حيــث يعتلــي الرمــز قمــة الطقــس باعتبــاره
الدينــي .ولذلــك ،فمعرفــة الرمــوز ّ
املؤسســة للفعــل الدينــيً ،أيــا كان هــذا الفعــل ،يمــر ً
حتمــا عبــر اســتنطاق رمــوز
ِ
نصوصــه املؤسســة واملؤولــة واملفســرة .ومعرفــة تغييــر املعتقــد تتــم ً
حتمــا عبــر تأويــل رمزيتــه مــن خــال فعــل الســرد
نفســه ،ســرد تغييــر املعتقــد الدينــي بمــا هــو مشــمول ســرد الــذات املتحولــة التــي تخضــع ً
دومــا الشــتراط الســياق
الثقافــي واالجتماعــي ،مــا دام التحــول ذاتــه فعـ ًـا ً
ثقافيــا.
ًّ
تأويليــا عنــد كل الشــعوب واملجتمعــات ،ورؤيــة
إن األنســاق الرمزيــة للتفكيــر واملمارســة ليســت هــي نفســها

النــاس للعالــم واألشــياء تختلــف بحســب الســياق الثقافــي .لذلــك ،كان النــداء إلــى نســبية الثقافــات وارتباطهــا
ًّ
بســياقها الخــاص مبكـ ًـرا مــن طــرف العديــد مــن الكتــاب واألنثربولوجييــن واألدبــاء ،نـ ً
ـتراتيجيا تبتغيــه القــراءة
ـداء اسـ
األنثربولوجيــة التأويليــة الرمزيــة التــي نقترحهــا هنــا .فهــي منهجيــة قرائيــة لســير املتحوليــن الســردية ،باعتبارهــا ً
نصــا
ً
شـ ً
ومكتوبــا طاملــا أن وظيفــة الباحــث ،هنــا ،هــي وظيفــة الترجمــة بمــا هــي تحريــر ونقــل موضوعــي ال ذاتــي .إنهــا
ـفهيا
نصــوص أدبيــة (مــن قبيــل أدبيــات الحكــي البيوغرافــي ،الســير الذاتيــة .).....ولذلــك ،ســوف نســعى لقراءتهــا قــراءة
أنثربولوجيــة ،بمــا يعنــي ذلــك مــن فهــم املعنــى والقبــض عليــه ،والنقــد بمــا يعنــي مــن ربــط ســياق النــص ذاتــه بســياق
ً
وتخصيصــا مقاربــات
املجتمــع ،مــن خــال ســعينا إلــى تشــبيك مختلــف املقاربــات النقديــة التــي عرفهــا تاريــخ األدب،
تحليــل املضمــون»( .((5ففــي إطــار منهــج قرائــي ،يركــز تســاتلي علــى املقاطــع الرمزيــة الدالــة ،وعلــى الرمــوز املؤسســة
ًّ
أنثربولوجيــا بســياقه خــارج الن�صــي .لهــذا ،فــكل مســتويات قــراءة هــذا النــص
للنســق الداخلــي للنــص فــي ارتباطــه
ســوف يتــم إرجاعهــا إلــى أسســها وأصولهــا األنثربولوجيــة ،ممــا يعنــي أننــا ال نبحــث فــي شــعرية نــص الســيرة ،مــن خــال
البحــث فــي أســلوبه ،ومســتويات تذوقــه الجمالــي واللغــوي ،وهــذه مســتويات مــن اختصــاص الناقــد األدبــي ،وإن كان
األنثربولوجــي والكتابــة األنثربولوجيــة ال يعدمــان هــذه املســتويات.
ّ
ً
نصوصــا أدبيــة
إننــا نعنــي بالقــراءة األنثربولوجيــة لســير التحــول ،بمــا هــي ســير اعترافــات تشــكل فــي العمــق
وسوســيو أنثربولوجيــة فــي الوقــت نفســه ،املقاربــة الدائريــة( )circulaireالتــي تنطلــق مــن النســق الداخلــي للنــص
ُّ
إلــى النســق خــارج الن�صــي ،مـ ً
ـرورا بمختلــف مســتويات تشــكل نــص الســيرة ،حيــث يعتبــر تأصيــل مختلــف املقاربــات
( ((5انظر بهذا الخصوص ،نورمان فاركلوف ،تحليل الخطاب ،التحليل الن�صي في البحث االجتماعي ،طالل وهبة (مترجمان) ،ط( ،1بيروت :املنظمة العربية
للترجمة2009 ،م).
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النقديــة الســابقة وردهــا إلــى أصولهــا األنثربولوجيــة ،مــن أولويــات املســعى املنهجــي لهــذا النــوع مــن القــراءات .فالنــص
ســيصبح منــذ اآلن بمقــام ميــدان األنثربولوجــي ،حيــث تتشــكل املعطيــات مــن عــدد مــن الرمــوز والعالمــات التــي تنــدرج
ضمــن املدخــل األسا�ســي ملمارســة القــراءة األنثربولوجيــة الرمزيــة فــي أفــق تشــييد نـ ّ
ـواز لهــذا النــص الســردي.
ـص مـ ٍ
ٍ
ً
تناظريــا مــع
فالقــارئ نفســه باحــث أنثربولوجــي ســوف يســتخلص معطيــات ميدانــه مــن هــذه النصــوص التــي تتماثــل
نصــوص اإلثنوغرافــي الوصفيــة والســرديةً ،
تمامــا كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى قــارئ الروايــة اإلثنولوجيــة ،حيــث
يجــد نفســه ً
ملزمــا بالخــروج مــن الســياق الن�صــي الــذي تشــكله الروايــة موضــوع القــراءة إلــى الســياق خــارج الن�صــي
الــذي يشــكل ميــدان الدراســة اإلثنولوجيــة ،مـ ً
ـرورا بمختلــف مســتويات بنــاء النــص .وهــذا األمــر يقت�ضــي معــه إعــادة
إنتــاج وصياغــة الرمــوز املوظفــة فــي الكتابــة ،وإدماجهــا فــي الــكل الــذي لــن يكــون ســوى املجتمــع ،ميــدان الدراســة.
وبهــذا ،يكــون القارئ/الباحــث قــد وقــف علــى الكيفيــة واالســتراتيجية الرمزيــة التأويليــة التــي صــاغ مــن خاللهــا
املستجوب/املســتجوبون (أفــراد العينــة) الواقــع الكائــن الــذي يجســد واقــع االنتمــاء الدينــي األول ،والواقــع املمكــن
واملســتحب باعتبــاره واقــع االنتمــاء الدينــي الجديــد .ومــا بيــن الواقعيــن تتأســس الهويــة الدينيــة للمتحــول ،وتجربتــه
الدينيــة بمــا هــي ســرد ال يخلــو مــن اســتعارات وانزياحــات ومجــازات تشــكل فــي النهايــة املقاطــع الدالــة التــي تشــتغل
عليهــا املقاربــة التأويليــة الرمزيــة.
إن التماهــي الحاصــل بيــن الخطابيــن األدبــي الســردي (ســير ذاتيــة ،روايــة ،اعترافــات ،)....والخطــاب األنثربولوجــي
كمــا أشــار إلــى ذلــك كليفــورد غيرتــز فــي الكثيــر مــن املناســبات ،يقت�ضــي اعتبــار النــص الســيري الدينــي بمرتبــة امليــدان
الذي من خالله يجمع القارئ/األنثربولوجي معطياته األولية التي تتشــكل ً
أساســا من شــبكة من العالمات والرموز
املكونــة ملختلــف تيمــات وقضايــا النــص األنتربوثقافيــة ،ومثلمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى انتقائيــة الوصــف اإلثنوغرافــي
ً
منهجيــا علــى الكتابــة األنثربولوجيــة ،يصبــح الباحــث فــي ظاهــرة تغييــر
املكثــف والقــراءة التأويليــة الرمزيــة املهيمنــة
ً
ُ
ً
تأسيســا علــى هــذا املســعى املنهجــي ،مــزودا بعــدة منهجيــة تمكنــه مــن انتقــاء الرمــوز الدالــة فــي النــص،
املعتقــد الدينــي،
ً
فــي إطــار مختلــف تعالقاتهــا ،ومســتويات الداللــة مــن النســق الداخلــي إلــى الســياق خــارج الن�صــي ،مــرورا بطبيعــة
الحــال بتفكيــك الشــفرات املتحكمــة فــي االســتراتيجية الســيميائية للنــص موضــوع القــراءة ،مــن خــال تحديــد
ً
الرمــوز الوســيلية املهيمنــة والتلخيصيــة لهــذا النســق .ذلــك أن موضعــة األنثربولوجــي فــي موقــف القــارئ ،هــي إذا،
عمليــة ُتقـ ّـدم عـ ً
ـددا مــن الفوائــد .فهــي ال تصــادق علــى الخطــوات الكالســيكية فــي القــراءة فحســب ،بــل تســمح بــأن
ِ
ّ
ً
تمــارس بعــض الوقائــع التــي تــم إدراكهــا ،والتــي ننقلهــا كذلــك ،تأثيــرا وحساســية .إنهــا تعلــن بــأن املســتجوب نفســه يعبــر
عــن وجهــة نظــره تجــاه العالــم واألشــياء ،وأن ســرده فــي النهايــة هــو قــراءة لنــص املجتمــع ،وتأليــف لســيرته الدينيــة
التــي ســينطلق منهــا األنثربولوجــي ،القــارئ ملعرفــة واســتنطاق املعنــى والداللــة مــن ســيرته التــي لــن تتحــدد إال بفضــل
النقــد اإلثنولوجــي .فهــو مــن ســوف ُيســمح لــه فحســب ،بــأن يأخــذ املقيــاس الواقعــي للمعلومــة املتوصــل بهــا( ،الشــكل
واملضمــون املمزوجيــن»(.((5
هكــذا يتمكــن األنثربولوجــي فــي هــذا املســتوى الثانــي مــن العمــل (ينقســم عملــه إلــى مســتويين :املســتوى امليدانــي،
حيــث يجمــع املعطيــات ،واملســتوى التحليلــي والتأويلــي الــذي يحــول قــراءة املعطيــات نفســها إلــى كتابــة موازيــة)
ً
انطالقــا مــن النظريــة التــي تتوســط املؤلــف والوضعيــة التــي يصفهــا ،بمــا يمكــن مــن االنتقــال مــن النــص إلــى ســياقه
َ
ّ
الخارجــي الــذي يشــكل ميــدان التحقيــق األنثربولوجــي ،ومــن ثــم الثقافــة واملجتمــع موضــوع الدراســة .ومــا دام
(51) Mondher Kilani, L’invention de l’autre, essais sur le discours anthropologique, )éditions Payot Lausanne 1994(, p. 42.
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املتحـ ّ ِـول (مؤلــف الســيرة الذاتيــة الدينيــة) يريــد نقــل حساســية الوضعيــات ،فــإن إرغامــات وإكراهــات الكتابــة تميــز
ســؤال األســلوب بشــكل نهائــي ،حيــث يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة كل متحـ ّ ِـول فــي التعبيــر عــن معطيــات
الواقــع الكائــن ،وبنائــه التخييلــي لســيرته الدينيــة التــي بقــدر مــا تنتمــي إلــى الثقافــة التــي ينــدرج فيهــا بقــدر مــا يحــاول
تغييرهــا بتغيــر الواقــع االجتماعــي الــذي يصبــح بالنســبة إليــه عاملًــا ً
ً
مفتوحــا علــى اليوتوبيــا ،ويشــترع أســئلة
ممكنــا
مســتقبل هــذه الثقافــة ذاتهــا ،وهــذا املجتمــع الــذي إليــه ينتمــي املتحـ ّ ِـول الدينــي.
إن لــكل متحــول دينــي أســلوبه الخــاص فــي التعبيــر عــن تجربتــه الدينيــة ،مثلمــا هــو حــال كل متديــن حســب طبيعــة
َ
تجربتــه الدينيــة .ولهــذا ،يجــب أن نعــرف هــل األســلوب الــذي نتوفــر عليــه يتما�شــى مــع الفعــل الثقافــي املعالــج والشــكل
املختــار أم ال؟ وهــل إمكانيــة املــرور إلــى التخييــل الكامــل ( )Lorat-Jacobأم الجزئــي ( )Labruthe-Tolraمتوافــرة
أم ال؟ ووفــق أيــة اســتراتيجية نصيــة؟ وهــي علــى العمــوم ليســت ممنوحــة للجميــع( .((5إن وجهــة نظرنــا القاضيــة
ً
بموقعــة األنثربولوجــي فــي موقــع أفــراد العينــة يعنــي إذا ،بتعبيــر منــذر كيالنــي أن نمنحــه َو ْهـ َـم كونــه فــي وضعيــة
يمكنــه مــن خاللهــا أن يســتخلص مــن تلقــاء نفســه ،األحــداث املبينــة لتجربتهــم الدينيــة فــي مختلــف تجلياتهــا الثقافيــة
واالجتماعيــة ،ولــو أن التحليــل التأويلــي يجعلــه يــدرك أننــا ال يمكــن أن نمنحــه ســوى الحــدث الخــام .وهــذه األخيــرة
هــي تخييــل ،ألن املتحــول الدينــي ال يقــدم ســوى الحــدث الــذي َّأولــه ،وتأويلــه هــو الســكة التــي ســوف ينتقــل عبرهــا
تأويــل األنثربولوجــي.
بعــد كل هــذا يبقــى ســؤاال الشــرعية والكفايــة املنهجيــة منتصبيــن أمــام مســعانا التأطيــري لهــذه املقاربــة
ً
الجديــدة .فهــل مــن الشــرعي أن نموضــع األنثربولوجــي باعتبــاره قارئــا فــي وضعيــة املتحــول الدينــي؟ وإذا كنــا قــد
اســتعرنا الســؤال مــن منــذر كيالنــي ،فإننــا ســوف ننحــو منحــاه لتأطيــر اإلجابــة بكثيــر مــن الدقــة والتفصيــل .فاملشــكل
الحقيقــي هــو معرفــة هــل األســلوب والتنظيــم «الســيري  -الســردي» (مــن الســيرة) يقــدم انحرافــات أكثــر بالعالقــة
ً
مــع جوهــر املنطــق وحقيقــة األحــداث مثــل املونوغرافيــا مثــا؟ وهنــا ،يجــب أن نميــز مــا ينتمــي إلــى الوصفــي ومطابــق
للواقــع املــدرك واملالحــظ ،ممــا ينتمــي إلــى الســردي ،حيــث قــد تكــون العناصــر صحيحــة أو خاطئــة« ،خاطئــة» ألنهــا
ً
مبنيــة ومرغمــة مــن طــرف اللغــة .وباعتبــار الســرد الجنــس األكثــر اســتعمال مــن طــرف األنثربولوجييــن [كلــود ليفــي
ســتروس ،وبيرنــارد ال كومــب ،ودافيــد لوبروتــون( ، ((5فــإن ملخــص ســيرة كل متحــول هــو بالنهايــة حكايــة تجربتــه
الدينيــة ،أي روايــة واقعيــة ملســاره الدينــي الــذي ال ينفصــل عــن مســاره االجتماعــي والثقافــي .إننــا بتفحصنــا لــكل
تجربــة تغييــر املعتقــد الدينــي ،نجــد أن كل حكايــة هــي تحويــل للواقــع مــن أجــل غايــات اســتداللية فــي إطــار الخضــوع
إلكراهــات الخطــاب الســردي ،بمــا هــو جنــس أدبــي بشــكل أو بآخــر.
بصفــة عامــة« ،يعـ ّـد شـ ًـاذا االعتقــاد أن أجوبــة املســتجوبين التــي تشــكل ً
بوحــا سـ ً
ـفهيا أم ً
ـرديا ،ســواء كان شـ ً
كتابيــا
هــي تصويــر للواقــع االجتماعــي والثقافــي أكثــر منــه صــورة إيحائيــة تقريبيــة مــن أجــل بعــض الغايــات واملقاصــد»(،((5
ً
مثلً ،
دينا لالنتماء األولي ،أي االنتماء بالوراثة،
عبر وسيط التمثل الرمزي للثقافة واملجتمع ،ألن رفض اإلسالم،
ً
واعتنــاق املســيحية أو الكفــر بهمــا ليــس فــي النهايــة ســوى رفــض للرمــوز املؤسســة للدينيــن معــا .وهنــا ،يصبــح نــص
نصــا ً
األجوبــة ً
رمزيــا فــي العمــق .هكــذا ،فالنصــوص الرمزيــة مثــل الكتابــة ،تضــع بشــكل مــا أشــياء العالــم تحــت أعيننــا،

(52) Bernard Lacombe, Le lecteur comme anthropologue, Harmattan, )Paris , 2011(, p. 42.
(53) Davide lebreton, Mort sur la route, Roman, )éditions Métaillé, 2009(.
(54) Bernard Lacombe, op.cite, p. 39.
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ولكــن بشــكل مجــازي ،بمعنــى ضمــن مجــال موضوعــات التفكيــر .إنهــا تســمح لنــا باالشــتغال عليهــا علــى مســتوى النــص
بوســاطة نمــاذج متداخلــة .لهــذا ،تشــكل القــراءة األنثربولوجيــة التأويليــة الرمزيــة ،علــى الرغــم مــن فرادتهــا علــى
ً
املســتوى املنهجــي َو ِج َّد ِتهــا علــى مســتوى املقاربــة النقديــة ،تشــبيكا ملختلــف مســتويات التحليــل التــي ســبق للمقاربــات
ً
وتطبيقــا ،حيــث تصبــح كل املقاربــات وحــدة منهجيــة متناســقة ضمــن
النقديــة األدبيــة أن اشــتغلت عليهــا تنظيـ ًـرا
دائــرة املنهــج األنثربولوجــي التأويلــي الرمــزي الواصــل بشــكل منهجــي بيــن النســق الداخلــي للنــص وســياقه الخارجــي
ً
ً
ً
وتاريخيــا.
وثقافيــا وسياسـ ًـيا
اجتماعيــا
تأسيســا علــى مــا ســبق ،وشـ ً
ً
ـرحا ملنهجيتنــا األنثربولوجيــة لقــراءة نصــوص ِسـ َـير التحــول الدينــي ،وهــي منهجيــة
«دائرية» ،ومن خالل املفهوم الذي استعرناه من «فلوران غوديز» فقد عملنا على تكييفه مع مختلف الخالصات
املنهجيــة والنظريــة لتحليــل الخطــاب .فــإذا كان الباحــث األنثربولوجــي فلــوران غودريــز يقتــرح فــي قراءتــه للميــدان
ً
الب َنيـ ِـوي الداخلــي
وفــق منهجيتــه الدائريــة مســلكا يســمح لــه باملــرور مــن الســياق االجتماعــي الخارجــي إلــى الســياق ِ
للظاهــرة ،أو الفعــل املــراد دراســته ،مــن خــال بنــاء وصفــي لهذيــن الســياقين ،ولــكل الســياقات التــي يقتضيهــا العمــل
التأويلــي حســب املعاييــر املنســجمة ،فــإن منهجيتنــا «الدائريــة» تقت�ضــي توضيــح تشــابهات وتماثــات البنيــات فــي مــا بيــن
الســياقين مــن خــال تأويلهــا ًّ
رمزيــا بغــض النظــر عــن العالقــات الســببية ،وذلــك باملــرور مــن النســق الداخلــي للنــص
إلــى الســياق خــارج الن�صــي ،ومنــه إلــى الكــون الداخلــي لنــص ســيرة تغييــر املعتقــد ،موضــوع القــراءة ،مـ ً
ـرورا بمختلــف
َ ُّ
مســتويات تشــكل النــص .
إن النســق الداخلــي للنــص املقــروء يتشــكل فــي الحقيقــة مــن مجموعــة مــن أنســاق الداللــة ،حيــث لــكل نســق نمــط
خــاص بــه فــي الفهــم والتفســير والتحليــل ،إذا جــاز لنــا أن نقــارب كل نســق مــن هــذه األنســاق الدالليــة وفــق إحــدى
املقاربــات النقديــة .لكــن التركيــز علــى التقاطعــات ،أو بعبــارة بســيطة علــى التمفصــل الرمــزي ألنســاق الداللــة،
يجعلنــا فــي قلــب القــراءة التأويليــة الرمزيــة كمــا صاغهــا ًّ
ًّ
وتطبيقيــا كليفــورد غيرتــز ،وهــو مــا يشــير إليــه كل
نظريــا
مــن «جــان بييــر جيرفــو ،وجــان بييــر طوريــل» بكــون كل مجمــوع أو نســق دال لــه نمطــه الخــاص بــه فــي التفســير .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،يمكننــا أن نالحــظ إلــى هــذا الحــد أو ذاك تقاطعــات أكيــدة تمكننــا مــن اســتخالص أســباب وعلــل
تغييــر املعتقــد الدينــي بعــد مقارنــة ومماثلــة ســير كل أفــراد العينــة .إن النــص املعتبــر فــي ذاتــه و خاصيتــه املحايثــة،
أو فــي عالقتــه بمرجــع خارجــي ،ســواء تعلــق األمــر بكــون متخيــل أو رمــزي شــخ�صي (شــعوري أو الشــعوري) ،أو
َ
ْ
بكــون جماعــي (اجتماعــي وثقافــي) ُيكـ ّ ِـو ُن َو ُين ِتـ ُـج معنــى عبــر التمثــات املبنينــة حــول حكايــة مــا أو ســرد مــا .هــذه األكــوان
والعوالــم مختلفــة الداللــة فــي كل حقــل مــن الحقــول األنثربولوجيــة املعاينــة ،تظهــر مســتويات أو امتــدادات متغيــرة
كيفمــا كانــت الهويــة اإلنســانية الخاصــة التــي تشــكل مبــدأ إنتــاج املعنــى فــي كــون خــاص.((5(»...
إن املقاربــات املختلفــة املســتعملة أو املوظفــة بشــكل منفصــل ال تف�ضــي إال إلــى معرفــة جزئيــة باملوضــوع .ويعــود
ً
ذلــك إلــى توظيــف منهجيــة ثقيلــة ً
وأحيانــا أخــرى إلــى االدعــاء الــذي تدعيــه بعــض املقاربــات للنــص بطريقــة
أحيانــا،
شــمولية واســتقصائية مــن خــال العمــل علــى تحديــد دقيــق ملســتويات الفهــم .فمــن أجــل تلطيــف الخاصيــة املختزلــة
لــكل مقاربــة ،ومــن أجــل تحليــل النــص فــي تعقــده الــذي يميــزه ،هــل يكفــي مضاعفــة املقاربــات؟ وهــل يمكننــا أن نذهــب
بعيـ ًـدا فــي جــرد الحقــول األنثربولوجيــة؟ وهــل يوجــد هنــاك فضــاء مشــترك يختــرق ويعبــر هــذه الحقــول قــادر علــى
(55) Ibid, p. 19.
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ـددا ،وأن يكــون ً
أن يكــون محـ ً
معينــا كمبــدأ لهــا أو نســقها التكوينــي؟ تبــدو مجمــوع القــراءات املنجــزة فــي مقــام أول
مــن خــال تجــاوز مجموعــة مــن نقــط االلتقــاء قابلــة للتحديــد علــى مختلــف مســتويات هــذه املقاربــات ،وهــذا علــى
صعيديــن متمايزيــن :صعيــد املدلــول أو الداللــة ،وصعيــد الــدال أو العالمــات .إن واقعيــة هــذا االزدواج ،وحضــور
بنيــات مماثلــة ومجانســة ملختلــف مســتويات العمــل تقودنــا إلــى طــرح وجــود نســق داخلــي مبــدأ تفسـ ً
ـيريا للعمــل
ولقراءته املعمقة ،وهذا النســق هو في اآلن نفســه أســطورة أو خرافة ومفارقة .فهو أســطورة ،إذا اعتبرنا أن لهذه
ملمحــا ً
الحكايــة -وهــي مثــل كل أســطورةً -
مبنينــا .وهــو مفارقــة ،إذا اعتبرنــا أن هــذه الحكايــة لهــا خاصيــة برهانيــة ذات
حديــن .ومفارقــة هــذا النســق الداخلــي الــذي هــو فــي اآلن نفســه أســطورة يولــد وينتــج سـ ً
ـردا ً
مركبــا مــن عناصــر هــي
الب َنيـ ِـوي نفســه للتناقــض أو املفارقــة .إنــه
نفســها منظمــة عنــد مختلــف مســتويات الفهــم والتأويــل حســب النمــوذج ِ
ً
فــي هــذه النقطــة الجوهريــة واملمتــدة ينبثــق مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى األســطورة املؤسســة مبــدا للنــص ،ويمثــل
املرتكــز الــذي ُي َب ْن ِيـ ُـن الهويــة الثقافيــة للمتحــول الدينــي بمــا هــو مؤلــف نــص ســيرته الدينيــة.
فــي الواقــع « إن الهويــات املختلفــة الخاصــة ،والتــي تســمح نخبــة مــن املقاربــات بصياغتهــا وحصرهــا ،ليــس متعـ ً
ـذرا
ً
ً
منتوجــا متماســكا للعالقــات التــي تكونــه.
تبســيطها ،واختــزال بعضهــا فــي بعــض ،فالتعالقــات تســمح باكتشــاف العمــل
فبالنســبة إلــى املتحول/املؤلــف ذاتــه ،فمختلــف هــذه الهويــات الخاصــة ،وهــذه التعالقــات الدالــة علــى هــذه الهويــات
ُ ْ
نفســها مرتبطــة باألســطورة املؤسســة التــي ت َبنينهــا»( .((5لذلــك ،فالقــراءة األنثربولوجيــة لنصــوص تغييــر املعتقــد
الدينــي ،بمــا هــي نصــوص ســير ذاتيــة ،هــي ممارســة ذهنيــة يجــب فهمهــا فــي إطــار ارتباطهــا بالســياق الثقافــي واالجتماعــي
ًّ
عالئقيــا ،ولفتــرة طويلــة فــي ميدانــه ،ســيكون
الــذي تنتمــي إليــه ،ومثلمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى األنثربولوجــي املتــورط
ً
عنــد هــذا املســتوى مــن التحليــل ،جـ ً
ـزءا مــن شــبكات القــراءة ،متورطــا بالضــرورة فــي هــذا الســياق ،حيــث النــص
ً
ًّ
تخييليــا لثقافــة املجتمــع الــذي ينتمــي إليــه هــذا
انزياحــا
املقــروء يتخــذ شــكل امليــدان ،وحيــث نســقه الداخلــي يشــكل
املتحــول /املؤلــف أو ذاك .وهنــا ،تشــكل الرمــوز (الوســيلية ،املهيمنــة ،التلخيصيــة) الوســاطة الرمزيــة بيــن القــارئ/
الباحــث ،والكاتب/املتحــول الدينــي والســياق خــارج الن�صــي.
إن بنــاء املعنــى الــذي يشــكل الوســاطة الرمزيــة بيــن العالــم املعطــى والعالــم املبنــي يتشــكل وفــق اشــتغال وظيفــي
تســاتلي بيــن الرمــوز املؤسســة لهــذا البنــاء« .فــإذا كان تيرنــر قــد انطلــق فــي صياغتــه لهــذه الرمــوز مــن خــال دراســته
ُ
َ
لنظــام القرابــة والــزواج فــي عــدد مــن املجتمعــات ،حيــث يشــكل املقـ َّـدس خلفيــة هــذا النظــام ومرجعيتــه التطبيقيــة،
ُ
إذ تجربــة األلوهيــة أو املقـ َّـدس بشــكل عــام ،ليســت فــي نهايــة األمــر ســوى الوســيلة التــي ينظــم بهــا اإلنســان عالقتــه
بالعالــم»( .((5إنهــا عالقــة تســتحيل خــارج الرمــوز املؤسســة لبنائــه الداللــي .فالرمــوز الوســيلية التــي تشــكل جوهــر
الطقــوس والشــعائر هــي الرمــوز املؤسســة للمعيــش اليومــي فــي ُبعــده التفاعلــي ،مــا دامــت عالقــة اإلنســان بالطبيعــة
أو باآلخــر عالقــة تتأســس علــى عــدد مــن الوســائل التــي تبتغــي تحقيــق املنفعــة واملبتغــى بشــكل عــام .وبهــذا ،تتحــول
هــذه الرمــوز بفضــل اإلجمــاع واالتفــاق علــى معناهــا ،وبفضــل التكــرار والتكثيــف والوحــدة ،وهــي خصائــص تمكنهــا
مــن الهيمنــة ًّ
ًّ
ًّ
رمزيــا علــى مجمــل الطقــس ،ســواء كان هــذا الطقــس ًّ
اجتماعيــا إلــى رمــوز مهيمنــة.
ثقافيــا أو
دينيــا أو
ومــن هنــا ،ال تمثــل الرمــوز الوســيلية بحســب تيرنــر أهميــة فــي حــد ذاتهــا ،بــل تكتســب أهميتهــا مــن خــال اســتخدامها
وســائل لتحقيــق األهــداف األساســية ،ســواء أكانــت األهــداف مرتبطــة بــأداء شــعيرة معينــة ،أم بنمــط معيــن مــن
(56) Ibid, p. 21.
(57) Régis Boyer: Anthropologie du sacré, )éditions Mentha,1992(, p. 9.
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ً
أنمــاط التفاعــل االجتماعــي .ويضــرب هــذا الباحــث مثــال يوضــح بــه الفــرق بيــن الرمــوز املهيمنــة والرمــوز الوســيلية،
ً
ً
مهيمنــا وهدفــا فــي حــد ذاتــه .ففــي مجتمــع (ديمبــو) تســتخدم
والــذي يتعلــق بشــعيرة تخصيــب النســاء التــي تعــد رمـ ًـزا
النســاء أجـ ً
ـزاء مــن أشــجار مثمــرة وســيلة لتحقيــق هــدف التخصيــب ،إذ ترمــز الثمــار إلــى األطفــال ،والتــي لهــا تأثيــر
إيجابــي علــى عمليــة التخصيــب .ومــن ثــم ،فهــي تعــد رمـ ً
ـوزا وســيلية تســتخدم لتحقيــق الهــدف األسا�ســي للشــعيرة
املتمثــل فــي جعــل النســاء أكثــر خصوبــة» ( .((5إن التمييــز بيــن الرمــوز الوســيلية واملهيمنــة يتــم علــى مســتوى نــص
الســيرة الذاتيــة الدينيــة عبــر تمييــز طبيعــة هــذا الحضــور (وظيفتــه ،وتكــراره ،وكثافتــه ...إلــخ) ،وهــي طبيعــة ال تتشــكل
فقــط علــى مســتوى النــص بقــدر مــا تتشــكل فــي ارتبــاط النــص بالســياق االجتماعــي والثقافــي خــارج الن�صــي .ولذلــك،
فتمثــل طبيعــة هــذا الحضــور كفيــل بالتمييــز بيــن هــذه الرمــوز .وبالعــودة إلــى تيرنــر نجــد أن خصائــص الرمــوز املهيمنــة
تتلخــص فــي»:
أ .تعــدد املعانــي  :Mutiple meaningsال يعبــر الرمــز املهيمــن عــن موضــوع أو معنــى واحــد ،بــل يشــتمل علــى عــدة
ً
موضوعــات أساســية أو معــان فــي وقــت واحــد ،دون أن يكــون هنــاك تناقــض فــي ذلــك ،إذ يضــرب تيرنــر مثــال علــى ذلــك
مــن (مجتمــع ديمبــو  )Dembuبزامبيــا حيــث توجــد شــجرة تســمى شــجرة اللبــن ( ،)Milk treeوالتــي تســتخدم رمـ ًـزا
ً
مهيمنــا يتضمــن عـ ً
ـددا مــن املعانــي املختلفــة مثــل صــدر املــرأة (بســبب وجــود مــادة بيضــاء فــي الشــجرة مثلمــا هــي الحــال
بالنســبة إلــى لبــن األم) ،وتعنــي ً
أيضــا األمومــة ومبــدأ االنتســاب إلــى األم ،إذ إن املجتمــع مجتمــع أمومــي.
ب .التكثيــف :تمثــل خاصيــة التكثيــف  Condensationالوجــه اآلخــر مــن الخاصيــة الســابقة ،وهــو تعــدد املعنــى،
إذ إن الرمــز املهيمــن يتصــف بتكثيــف عــدد مــن األفــكار والتصــورات واالنفعــاالت أو األفعــال املصاحبــة لهــا فــي
صياغــة رمزيــة واحــدة.
ج .الوحــدة :Unification :إذا كانــت خاصيــة تعــدد املعانــي التــي تتســم بهــا الرمــوز املهيمنــة تعتمــد علــى مبــدأ تعــدد
ًّ
جوهريــا يحتــوي املعانــي املتنوعــة واملختلفــة
املعنــى للرمــز الواحــد ،فــإن خاصيــة الوحــدة تعنــي أن هنــاك معنــى واحـ ًـدا
ًّ
ظاهريا.
د .قطبيــة املعنــى  :Polarization of meaningباإلضافــة إلــى الخصائــص الســابقة للرمــوز املهيمنــة ،والتــي
تــدور حــول تعــدد املعانــي وتكثيفهــا ووحدتهــا ،فــإن تيرنــر يشــير إلــى خاصيــة مهمــة ،وهــي قطبيــة املعنــى التــي تشــير
إلــى أن كل رمــز مــن الرمــوز املهيمنــة يحتــوي علــى ُبعديــن أو قطبيــن متباعديــن ومتقابليــن :أحدهمــا القطــب املــادي
أو الفســيولوجي أو الح�ســي ( ،)Sensoryواآلخــر القطــب املعرفــي أو املعيــاري أو اإليديولوجــي ( .)Ideologicalوإذا
كان القطــب الح�ســي أو املــادي يرتبــط بالشــكل الخارجــي للرمــز ،وكذلــك بالرغبــات واملشــاعر نحــوه ،فــإن القطــب
(((5
اإليديولوجــي يتعلــق بالتصــورات ،واألفــكار ،واملعاييــر ،والقيــم التــي تؤثــر فــي ســلوك األفــراد فــي تفاعلهــم اليومــي»
مــن هــذا املنطلــق ،تصبــح الرمــوز املهيمنــة رمـ ً
ـوزا تتمتــع بخصوصيــات الرمــوز الوســيلية مــن جهــة ،وخاصيــة
الهيمنــة التــي يشــرحها تيرنــر مــن خــال النقــط األربــع ســالفة الذكــر ،وهــي الخصوصيــات التــي يمكــن اســتخالصها مــن
طبيعــة حضورهــا فــي الطقــوس والشــعائر والظواهــر االجتماعيــة والثقافيــة ،ومــن خــال تجلياتهــا فــي النــص .ال�شــيء
الــذي يجعلهــا ،كمــا يؤكــد الباحــث ذاتــه ،رمـ ً
ـوزا ديناميــة وجــب رصدهــا فــي إطــار ديناميــة الزمــن الثقافــي واالجتماعــي.

(  ((5السيد حافظ األسود ،األنثربولوجيا التأويلية الرمزية ،ط( ،1القاهرة :منشأة املعارف ،)2002 ،ص 127-126
(  ((5املرجع السابق نفسه ،ص.127
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أمــا بخصــوص الرمــوز التلخيصيــة ،فهــي تتصــف بالتكثيــف واالختصــار ،وتكــون موضــع االحتــرام والتقديــر مــن
طــرف أعضــاء املجتمــع ،لكونهــا تكــون مشــبعة باالنفعــاالت الرتباطهــا بقيــم دينيــة واجتماعيــة .ومــن األمثلــة علــى هــذه
الرمــوز نجــد العلــم الوطنــي ،والصومعــة وقبــة الضريــح والصليــب ...إنهــا رمــوز تلخــص هويــة ثقافيــة ،وتحيــل عليهــا
مــن خــال أحــد أهــم أجزائهــا الرمزيــة.

خاتمة

  تأسيســا علــى مــا ســبق ،تصبــح الوظيفيــة التأويليــة الرمزيــة التــي صغناهــا فــي مــا ســبق إطـ ًـارا ً
ً
ً
تجريبيــا
نظريــا
قـ ً
ـادرا علــى تحليــل ظواهــر التديــن وتغييــر املعتقــد الدينــي ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى كل عمــوم الظواهــر
الدينيــةً ،أيــا كانــت طبيعتهــا .وهــذا هــو اإلطــار الــذي يجعــل مــن التحــول والتغييــر فــي النهايــة نتــاج نســق الشــخصية،
وأحــد خصوصياتهــا النســقية ،وهــي التحــوالت والتغيــرات التــي تنتــج بالضــرورة التحليليــة عــن أي خلــل قــد يصيــب
باقــي األنســاق املغذيــة للشــخصية فــي متطلباتهــا املاديــة والرمزيــة .مــن هنــا ،يصبــح التحــول الدينــي أحــد ممكنــات
التغيــرات التــي قــد تصيــب نســق شــخصية الفــرد ،كيفمــا كانــت بيئتــه الثقافيــة واالجتماعيــة ،ومهمــا كانــت ديانتــه،
أو خصوصياتــه الســيكولوجية ،وعلــى منــوال دراســة ظواهــر التحــول الدينــي وتغييــر املعتقــد ،تخضــع كل الظواهــر
الدينيــة إلــى أبعــاد تأويليــة.
ولهــذا ،فــإن املنهــج األنثربولوجــي التأويلــي الرمــزي كفيــل بتقديــم فهــم أعمــق للديــن فــي تناغــم بيــن بعديــه الكتابــي
والشــفهي ،مثلمــا هــو الحــال فــي اإلســام .بيــد أن « اإلكليــروس» الدينــي يضــع حاجـ ًـزا بيــن املتديــن وحقــه فــي الفهــم
والتأويــل ،ويؤمــم ســلطة النــص لصالــح األطــر اإليديولوجيــة إلنتــاج املعرفــة الدينيــة فــي تالحــم تــام مــع الســلطة
السياســية« .إن األدوات واملناهــج التــي نســتخدمها ملعرفــة القــرآن وفهــم معانيــه هــي أدوات ومناهــج ملعرفــة ثقافــة
ّ
مدونــة .فــي حيــن ّأن فهــم الثقافــة الشــفوية تتطلــب أدوات ومناهــج متفاوتــة ،بمعنــى ّأن كيفيــة املشــاركة فــي ثقافــة
تمامــا عــن كيفيــة الرجــوع إلــى ثقافــة ّ
شــفوية تختلــف ً
مدونــة .والحــوار الحضــوري الــذي وقــع بيــن طرفيــن ،بيــن النبــي
األكــرم مــن جهــة ،وبيــن النــاس مــن جهــة أخــرى ،وعلــى مــدى ثــاث وعشــرين ســنة مــن الحركــة النبويــة لنبــي اإلســام،
ومــا اكتنفتــه تلــك املــدة مــن متغيــرات اجتماعيــة شــكلت بمجموعهــا الثقافــة الشــفوية ،ونحــن اآلن ال طريــق لدينــا
للتواصــل مــع تلــك الثقافــة الشــفوية ،فمــا نملكــه اآلن هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الرمــوز والعالمــات تتضمــن
معنــى فــي باطنهــا «النــص القرآنــي» الــذي يحكــي بشــكل مــن األشــكال عــن تلــك الثقافــة الشــفوية»( .((6ولذلــك ،يجــب
أن يحضــر االشــتغال األنثربولوجــي التأويلــي الرمــزي فــي اإلســام ،مثلمــا هــو الحــال فــي املســيحية بــكل تياراتهمــا
ً
ومذاهبهمــا حضـ ً
جوهريــا ،بــكل مــا يعنــي ذلــك مــن ضــرورة اســتحضار البعــد النف�ســي -الســيكولوجي واالجتماعــي-
ـورا
الثقافــي ،والتاريخــي مــن دون فصــل تعســفي بيــن املتعالــي والدنيــوي.
باختصــار ،إن الكتابــات األنثربولوجيــة هــي نفســها تأويــات ،وهــي تأويــات مــن الدرجــة الثانيــة ،أو الثالثــة علــى
أحســن تقديــر .وبـ ــحسب تعريــف التأويــل األنثربولوجــي لــدى غيرتــز ،فليــس هنــاك إال تأويــل واحــد يأتــي فــي الدرجــة
ً
األولــى ،وهــو الــذي يقدمــه ابــن الثقافــة نفســه ،فهــو بذلــك يقــدم تأويــا لثقافتــه نفســها ،ولدينــه وتدينــه نفســيهما.
وكل وســاطة بيــن هــذا التأويــل الحامــل للمعنــى واملجتمــع فــي تحوالتــه املســتمرة ،ســتؤول ً
حتمــا إلــى انفجــار النســق
ً
(مترجما) ،ط( ،1أملانيا :منشورات الجمل ،)2009 ،ص.150
( ((6محمد مجتهد الشبستري ،قراءة بشرية للدين ،أحمد القابنجي
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االجتماعــي والثقافــي والدينــي علــى حــد ســواء ،مــا دام التديــن كمــا الديــن هــو شــأن فــردي انتهــاء ،حتــى وإن كان ينبــع
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