
مفهوم الدين وتصنيف األديان
التحليل العليّم والرؤى الفلسفّية

]1[

مصطفى النشار]*[

األديانّية  والرؤى  الّدين  مفهوم  النشار  مصطفى  املرصي  للباحث  الدراسة  هذه  يف  نقرأ 

املختلفة لهذا املفهوم، انطالقاً من تأسيس كلِّ ديٍن ملاهّيته والغاية اإللهّية منه، كام مييض إىل 

عقد رؤيٍة تحليلّيٍة ملوقف األديان من العلم سواًء يف الفضاء اإلسالمي أو يف الفضاء الغريب 

املسيحي، قاصداً جالء جملٍة من املجهوالت املعرفّية املّتصلة بهذا الشأن.

المحرر

الّدين، ذلك اللفظ الساحر الذي ما أْن يسمعه أيُّ امرٍؤ حتى يهتّز وجدانه، إنّه جوهُر الحضارات 

اإلنسانيّة عرب العصور وإن عالَ شأنه يف بعض الحضارات وابتعد عن الصورة يف بعضها اآلخر. 

اللُّه  فطر  التي  الفطرة  فيها،  الفطرة  تضافرت  التي  البرشيّة  املنجزات  أحد  الّدين  يظّل  ذلك  ومع 

الخوف  اإلنسان  البرش يف تجنيب  لهداية  الله  أرسلها  التي  السامويّة  الرساالت  الناَس عليها، مع 

من األساطري الكثرية حول معبوداته التي ابتدعها منذ فجر التاريخ، وجعله يهتدي إىل اإلله الواحد 

دياناٌت  عليها  نطلق  أن  التي ميكن  الطبيعيّة  الديانات  هذا  وقتنا  تزال حتى  فال  ذلك  األحد. ومع 

فلسفيٌّة باعتبارها صناعًة إنسانيًّة إىل جوار الديانات الساموية، كام أنه ال تزال هناك دعواٌت وتياراٌت 

إلحاديٌّة رافضٌة لإلميان بالوجود اإللهي عىل أيِّ شكٍل من األشكال. هذا هو اإلنسان وهذه هي 

ِجبلّته التي خلقه الله عليها كام ورد يف اآليات البيّنات للقرآن الكريم يف مثل قوله تعاىل: »من شاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر«، »ونفٍس وما سّواها فألهمها فجورها وتقواها«، »لكم دينكم ويل دين«. 

*ـ  أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة.
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ويف اآلية األخرية ما يشري حتامً إىل أن اإلنسان وإن مل يكن من املؤمنني بوجود خالٍق للكون، فهذا 

بحّد ذاته يعّد عقيدًة وديناً!!

ولعّل هذا هو ما يدعونا بدايًة إىل تعريف الّدين لغًة واصطالحاً حتى تتضح الصورة يف ما يتعلق 

مبعنى الدين واملقصود باللفظ ذاته لغًة واصطالحاً.

أواًل: املعنى اللغوي للدين:

إن الّدين كام عرّفه »املعجم الوجيز« هو »اسٌم لجميع ما يتديّن به وجمعه أديان«]1[ أما املعنى 

الدين فلها معاين شتّى عند العرب؛ يقال: دانه ديناً أي جازاه ومصداق ذلك قوله  الحريف للفظة 

تعاىل: »إنا ملدينون« أْي مجزيون ومحاسبون عىل أفعالنا، ومنه الديّان وهي صفٌة من صفات الله 

جل وعال، والدين: الجزاء، والدين: الحساب، كام يف قوله تعاىل: »مالك يوم الدين«، والدين: 

الطاعة وقد دنته ودنت له، أي أطعته، والجمع: األديان. والدين: العادة والشأن كام يف قول العرب: 

ما زال ذلك ديني وديدين أي عاديت]2[.

أما القاموس املحيط، للفريوز آبادي فيعرّف الدين بأنّه ماله أجل كالِدينة )بالكس(: أدين وديون 

ومدان.  ومديٌن  دائٌن  ورجٌل  أخذه،  هو  ودان  وأقرضته،  أجٍل  إىل  أعطيته  وأدنته،  )بالكس(  وِدنته 

ين )بالكس(: الجزاء وقد دنته بالكس ديناً، وقد دنت به )بالكس(: العادة والعبادة]3[. والدِّ

بالكس:  »الدين  يقول  حيث  الصحاح«  »مختار  يف  الرازي  لدى  اللغوية  املعاين  هذه  ونفس 

كالعادة والشأن، ودانه يدينه ديناً بالكس: أذلّه واستعبده فدان. ويف الحديث: الكيّس من دان نفسه 

وعمل ملا بعد املوت. والّدين أيضاً: الجزاء واملكافأة: يقال دان يدينه ديناً أي جازاه. يقال »كام 

تدين تدان« أي كام تُجازي تُجازى بفعلك وبحسب ما عملت. والدين أيضاً الطاعة. ومنه الدين 

والجمع األديان]4[.

ويتضح من كلِّ هذه التعريفات اللغويّة أّن الدين يف اللّغة هو العادة والحالة التي يكون عليها 

اإلنسان مطيعاً وذليالً أمام دائنه، ينتظر الجزاء منه بحسب عمله. إن الدين إذاً حالُة املرء إزاء شأٍن 

ما، وال شّك أن هذا املعنى اللّغوي بكلِّ اشتقاقاته يجعلنا أمام طرفني؛ طرٌف أعىل وطرٌف أدن، 

والدين هو حالٌة للطرف األدن الذي هو محتاٌج للطرف األعىل. ومن هنا ارتبط الدين باالستسالم 

]1]- املعجم الوجيز، من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية، طبعة 2009، ص241.

]2]- انظر ابن منظور: لسان العرب)مادة دين(، الجزء 17، ص-24 30.

]3]- الفريوز ابادى: القاموس املحيط، الجزء الرابع، مؤسسة البايب الحلبى، بدون تاريخ، القاهرة، نقال عن د. سعيد مراد، املدخل إىل 

دراسة تاريخ األديان، مكتبة الرشيد بالزقازيق، 1998م، ص7.

]4]- نقال عن: د. محمد عثامن الخشت: مدخل إىل فلسفة الدين، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع بالقاهرة 2003، ص-13 14. 
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والطاعة للمعبود، كام يستسلم املرء ملن يدينه ويستكني طاعًة له وذاُلًّ يف الطلب.

أما يف اللّغات الغربيّة اإلنجليزية والفرنسية فكلمة Religion مشتّقٌة عن الالتينية Religio وهي 

تعني بشكٍل عاٍم اإلحساس املصحوب بخوٍف أو تأنيِب ضمري، بواجٍب ما تجاه اآللهة]1[.

اللغات األخرى من دان أي خضع وذّل،  العربيّة أو يف  اللّغة  الدين سواًء يف  فإّن  وبوجٍه عام 

ومنها دان بكذا فهي ديانٌة وهو دينه، وتديّن به أي أصبح متديناً. والكلمة إذا أطلقت يُراد بها: ما 

يتديّن به البرش، ويدين به من اعتقاٍد وسلوك. ومبعنى آخر هي طاعة املرء والتزامه مبا يعتنقه من 

فكٍر ومبادئ. ومييّز يف اللغة العربية بني الدين باعتباره العادة أو الشأن أو الحال، وبني التديّن الذي 

هو الخضوع، واالستعباد، والديّان التي تطلق عىل اإلله الخالق الذي يوكل إليه يف النهاية الحساب 

من ثواٍب وعقاٍب حيث ينبني الدين عىل املكافأة أو الجزاء فيجازى اإلنسان عىل عمله إن خرياً 

فخرٌي وإن رشاً فرش. 

وأدياٌن هي جمع دين: أما رجال الّدين فهم املطيعون املنقادون، وقد يُحّمل الديُن اإلنساَن ما 

يكره، ومن هنا تأيت كلمة الدين مبعنى القرض، إما باألخذ أو بالعطاء يف ما كان له أجل، كام أجله 

والحاسب  والحكم  وامللك  والسلطان  واالستعالء  والغلبة  واملواظبة  والطاعة  والحساب  الجزاء 

واملُجازي الذي ال يضيّع عمالً مبا يجزي بالخري والرش؛ ففي الديانة: عزٌّة ومذلٌّة، وطاعٌة وعصياٌن، 

وعادًة يف الخري أو الرش واالبتالء]2[.

ثانًيا: املعنى االصطالحي للدين:

صاحب  فيها  ويعتقد  بها  يؤمن  التي  النظر  جهة  حسب  للدين  االصطالحيّة  التعريفات  تتعدد 

اإلدراكات  من  جملٌة  »أنه  منها  للدين  معاٍن  عّدة  عىل  أكّدوا  املحّدثون  فالفالسفة  التعريف؛ 

واالعتقادات واألفعال الحاصلة للنفس من جرّاء حبّها لله، وعبادتها إياه، وطاعتها ألوامره«. ومنها 

»أن الّدين هو اإلميان بالقيم املطلقة والعمل بها، كاإلميان بالعلم أو اإلميان بالتقّدم أو اإلميان 

خالقه  يحّب  الذي  املتعبّد  كفضل  القيم  بهذه  املؤمنون  ففضل  باإلنسانيّة،  اإلميان  أو  بالجامل 

ويعمل مبا رشّعه ال فضل ألحدهام عىل اآلخر إال مبا يتّصف به من تجرٍّد وحبٍّ وإخالٍص وإنكاٍر 

للذات«، ومنها أن »الدين مؤسسٌة اجتامعيٌّة تضّم أفراداً يتحلّون بالصفات اآلتية: 

أ- قبولهم بعض األحكام املشرتكة وقيامهم ببعض الشعائر. 

]1]- انظر: الالند: املعجم، معجم الالند الفلسفي، ترجمُه إىل العربية تحت عنوان “موسوعة الالند الفلسفية” د. خليل أحمد خليل، دار 

عويدات بباريس وبريوت، الطبعة الثانية 2001م، املجلد الثالث، ص1203 - 1204. 

P.2ودين- معتقد  /Wikipedia.org/wiki  .2]- انظر: مادة “ دين - معتقد” يف ويكيبديا- املوسوعة الحرة[

الملف
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ب- إميانهم بقيٍم مطلقٍة وحرصهم عىل تأكيد هذا اإلميان وحفظه.

ج- اعتقادهم أن اإلنسان متصٌل بقّوٍة روحيٍّة أعىل منه، مفارقة لهذا العامل أو سارية فيه، كثرية أو 

موحدة »]1[.

وإذا ما انتقلنا من هذه الكلامت العامة إىل معاٍن محّددٍة أعطاها بعض الفالسفة للدين فنجد أن اميل 

دوركايم اعترب أن »الدين مؤسسٌة اجتامعيٌّة قوامها التفريق بني املقّدٍس وغري املقّدس، ولها جانبان 

أحدهام روحّي مؤلٌّف من العقائد واملشاعر الوجدانيّة، واآلخر مادّي مؤلٌف من الطقوس والعادات«]2[.

وبالطبع فإّن التعريف الذي قّدمه دوركايم هنا يتسق مع منظوره االجتامعي للدين، فهو يف واقع 

األمر تعريٌف للدين من خالل التحليل االجتامعي والفكري للمؤمنني والتمييز بني املقّدس وغري 

املقّدس، والتمييز بني الروحي واملادي يف العقيدة ومامرسة الشعائر.

أما التعريف الذي يقّدمه لنا وايتهد فيقول: إّن الدين عياٌن ليشٍء يقوم يف ما وراء املجرى العابر 

لألشياء املبارشة، أو خلف هذا املجرى، أو يف باطنه؛ يشٌء حقيقيٌّ ولكنه مع ذلك ال يزال ينتظر 

التحقق، يشٌء هو مبثابة إمكانيٍّة بعيدة، ولكّنه يف الوقت نفسه أعظم الحقائق الراهنة؛ يشٌء يخلع 

معنى عىل كّل ما من شأنه أن ينقيض ويزول ولكّنه مع ذلك يند عن كل فهم؛ يشٌء يعّد امتالكه 

مبثابة الخري األقىص ولكّنه يف اآلن نفسه عيصٌّ بعيُد املنال، يشٌء هو املثل األعىل النهايئ ولكّنه 

يف الوقت نفسه مطلٌب ال رجاء فيه«]3[.

ويغلب عىل هذا التعريف بالطبع املنحى الصويف إذ إنّه نابٌع عن خربة صاحبه الدينية الخاصة، 

ورمبا يتفق ولرت ستيس مع وايتهد يف هذا التعريف الحديس الصويف للدين حيث إنّه يعلّق عليه 

قائال بأن »الّدين هو تعطش النفس إىل املستحيل؛ إىل ما هو بعيد املنال، إىل ما يفوق التصور.. 

بحكم  إذن  فهو  املنال  بعيد  أو  مستحيٌل  تعريفه  بحكم  والالمتناهي  الالمتناهي؛  ينشد  الدين  وأن 

تعريفه ما ال سبيل إىل بلوغه أبدا.. والدين أيضاً ينشد النور ولكّنه النور الذي ال ميكن العثور عليه 

يف أّي مكان، أو يف أّي زمان. إنه ليس موجوداً يف أّي مكاٍن أو هو النور الذي ال وجود له أصالً 

يف عامل املكان.. إّن الدين هو النزوع إىل قطع العالئق مع الكينونة والوجود معاً أو هو الرغبة يف 

التحّرر متاماً من أغالل الكينونة.. إن الّدين هو هذا النهم الذي هيهات أليِّ وجوٍد ماضياً كان أم 

]1]- جميل صليبا، املعجم الفلسفى، املجلد األول، دار الكتاب اللبناىن ببريوت، 1978م، مادة “ألدين”، ص572 - 573.

]2]- نقال عن نفس املرجع السابق، ص573.

[3[- Whitehead )A.N.( Science and the Modern World, Ch. 12.

العامة  الهيئة املرصية  األرسة،  مكتبة  منشورات  إبرهيم،  زكريا  د.  ترجمة  الدين،  فلسفة  مقال يف  واألزل-  الزمن   وولرت سيتس:  نقال عن 

للكتاب، القاهرة، 2013م، ص37.

مفهوم الدين وتصنيف األديان



االستغراب 158

2 0 1 ــف 8 ي خر
 A L - I S T I G H R A B13 االستغراب

حارضاً أم مستقبالً، بل هيهات أليِّ وجوٍد فعيلٍّ أو أليِّ وجوٍد ممكٍن يف هذا العامل أو يف أيِّ عامٍل 

آخر عىل األرض أو فوق السحب والنجوم مادياً كان أو نفسياً أم روحياً، هيهات له أن يشبعه..«]1[. 

أما الدين من منظور علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا فهو »مجموعة األفكار املجرّدة والقيم أو 

الثقافة، ولذلك فالّدين هو رؤيٌة ال غنى عنها يف العامل تحكم األفكار  القادمة من رحم  التجارب 

الشخصية واألعامل، واملعتقد الديني يرتبط عادًة بالطبيعة، الوجود، وعبادة إلٍه واحٍد أو آلهة، وإرشاك 

الزعيم  ِقبل  تنتقل من  التي  بالقيم واملامرسات  يتعلّق ذلك  البرشيّة وقد  الكون والحياة  اآللهة يف 

املعتقدات  فمعظم  )الساموية(  اإلبراهيميّة  الديانات  يف  أما  الديانات،  بعض  يف  للديانة  الروحي 

األساسية قد كشفت من خالل اإلله]2[ )أي عرب الوحي اإللهي ألحد األنبياء أو الرسل(. 

وإذا انتقلنا من هذه التعريفات العامة والفلسفيّة واألنرثوبولوجية إىل املنظور اإلسالمي لتعريف 

الدين فإّن الدين عند فالسفتنا القدامى يُطلق »عىل وضعٍ إلهيٍّ يسوق ذوي العقول إىل الخري«]3[.

وهذا املعنى الذي أشار إليه تحديداً أبوالبقاء يف كتابه »الكلّيات« حينام قال يف معرض تعريفه 

للدين أنه »عبارٌة عن وضعٍ إلهيٍّ لذوي العقول باختيارهم املحمود إىل الخري بالذات قلبياً كان أو 

قالبيّاً كاالعتقاد والعلم والصالة. وقد يتجّوز فيه فيطلق عىل األصول خاصة فيكون مبعنى امللّة، 

وعليه قوله تعاىل: »دينا قيام ملّة إبراهيم« )سورة األنعام- آية 161(، وقد يتجّوز فيه أيضاً فيطلق عىل 

الفروع خاصة، وعليه »ذلك دين القيمة« )البينة- آية 5(، أي امللّة القيّمة يعني فروع هذه األصول. 

والدين منسوٌب إىل الله تعاىل. وامللّة إىل الرسول، واملذهب إىل املجتهد، وامللّة اسٌم ما رشّعه 

الله لعبادِه عىل لسان نبيّه ليتوّصلوا به إىل أجل ثوابه، والدين مثلها، لكن امللّة تقال باعتبار الدعاء 

إليه، والدين باعتبار الطاعة واالنقياد إليه«]4[.

ويف نفس السياق يتحدث الجرجاين يف تعريفه للدين حيث يقول »أنه وضٌع إلهيٌّ يدعو أصحاب 

ومختلفان  بالذات  متّحدان  وامللّة  الدين  وسلم.  عليه  الله  الرسول صىّل  عند  هو  ما  إىل  العقول 

باالعتبار؛ فإن الرشيعة من حيث إنها تطاع تسّمى ديناً، ومن حيث إنها تجمع تسّمى ملة. ومن حيث 

إنها يُرجع إليها تسّمى مذهباً، وقيل الفرق بني الدين وامللّة، واملذهب أن الدين منسوٌب إىل الله 

تعاىل، وامللّة منسوبٌة إىل الرسول، واملذهب منسوٌب إىل املجتهد«]5[.

]1]- وولرت ستيس، نفس املرجع السابق، ص39 - 43.

[2[- Wikipedia. Org./wiki/ دين , P. 3− 4.

]3]- انظر جميل صليبا، نفس املرجع السابق، ص572.

1982م،  دمشق،  القومي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  الثالث،  الجزء  املرصي،  ومحمد  درويش  عدنان  د.  تحقيق  الكليات،  البقاء:  أبو   -[4[

ص327 - 329. نقال عن: د. سعيد مراد، نفس املرجع السابق، ص9.

]5]- الجرجاين، التعريفات، دار الكتب العلمية ببريوت، 1983م، ص105 - 106.
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الّدين  بني  املسلمني  العلامء  لدى  الدقيق  التمييز  السابقني  التعريفني  من  االعتبار  ولنأخذ يف 

وامللّة واملذهب، فهذه مصطلحات ثالث وإن كان بينها ارتباٌط حيث إنّها كلّها تعود إىل األصل 

أتباعه جغرافياً  الدين أو ذاك تبعاً لوجود  التابعني لهذا  بتعّدد  وهو الدين، فامللل ميكن أن تتعّدد 

وبيئيّاً وثقافياً، إذ تتلّقى هذه الجامعات الدين بصور قد تختلف يف بعض التفاصيل. وبالنسبة إىل 

الدين اإلسالمي فاملسألة رمبا تكون أكرث وضوحاً حيث إّن الدين من الله )أي من الوحي(، وامللّة 

هي ملة الرسول واألنبياء وآخرهم رسول الله صىّل الله عليه وآله وسلم يف )السنة النبوية الرشيفة(، 

واملذهب يعود إىل أولئك املجتهدين، بالقياس عىل أصل الرشيعة يف القرآن والسنة النبويّة، مثل 

اجتهادات األمئة األربعة أو غريهم من أصحاب املذاهب الفقهية.

وعود إىل بدء فإّن تعريف الدين عموماً من زاويٍة فلسفيٍّة يف املعجم الفلسفي هو »أن الدين 

يُعرّب عن املطلق يف إطالقه وعن املحّدد يف محدوديته وعن العالقة بينهام. ولهذا يتصف أّي ديٍن 

مبا يأيت: 

أ- مامرسة شعائٍر وطقوٍس معيّنة.

ب- االعتقاد يف قيمٍة مطلقٍة ال تعدلها أّي قيمة أخرى.

ج- ارتباط الفرد بقّوٍة روحيٍّة عليا وقد تكون هذه القّوة متكرّثًة أو أحادية]1[. 

هذه  أهم  ومن  األديان  بها  تتميز  خصائص  مثة  أّن  عىل  التأكيد  إىل  يقودنا  ما  هو  هذا  ولعّل 

الخصائص]2[:

- اإلميان بوجود إلٍه أو كائنات فوق طبيعية، فمعظم األديان تعتقد بوجود خالٍق واحٍد أو عّدة 

خالقني للكون والعامل قادرين عىل التحكم بهام وبالبرش وكافّة الكائنات األخرى. 

- التمييز بني عامل األرواح وعامل املادة.

- وجود طقوٍس عباديٍّة يقصد بها تبجيل املقّدس من ذاٍت إلهيٍّة وغريها من األشياء التي تتصف 

بالقدسيّة.

- قانوٌن أخالقيٌّ أو رشيعٌة تشمل األخالق واألحكام التي يجب إتباعها من قبل الناس ويعتقد 

املؤمنون عادًة أنها آتيٌة من اإلله.

- الصالة وهي الشكل األسايس لالتصال باللّه أو اآللهة وإظهار التبجيل والخضوع والعرفان. 

]1]- يوسف كرم ومراد وهبة: املعجم الفلسفي، دار الثقافة الجديدة بالقاهرة 1979م، ص299.

.P. 4 , دين أو معتقد /Wikipedia.org/wiki  :2]- انظر[
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- رؤيٌة كونيٌّة ترشح كيفيّة خلق العامل وتركيب السموات واألرض وبعض األديان تحتوى عىل 

آليّة الثواب والعقاب أي كيف ينظم اإلله شؤون العامل.

- رشيعٌة أو مبادئ رشعيّة لتنظيم حياة املؤمن وفقاً للرؤية الكونيّة التي يقّدمها هذا الدين.

نوعها وصورتها  كان  أيّاً  عام  بشكٍل  األديان  ينظر إىل خصائص  الذي  اإلطار  هذا  وميكن يف 

وعرصها التأكيد عىل ثالث حقائٍق أو مستوياٍت مشرتكة بني هذه األديان]1[:

- أن الّدين- أيُّ ديٍن- يقّدُم تفسرياً لعامل الوجود وموضع اإلنسان، وهي مبثابة املقوالت التي 

يطلق عليها »عقائد الدين«.

- إن من شؤون الّدين أن يقول ألتباعه عليكم أن تتحركوا مبنهجيٍّة خاصة يف واقع الحياة وأن 

القسم  التي متثّل  التعاليم  الدين يف إطار مجموعٍة من  التي يطرحها هذا  التوصيات  تعملوا بهذه 

الثاين للدين أي »التعاليم األخالقية«.

- »عباداٌت دينيٌّة« وهو ما يجّسد املستويني السابقني، وهي مجموعٌة من األعامل والسلوكيات 

الرمزيّة والشعائريّة ومجموعة هذه األعامل مثل الصالة والصوم والحج..إلخ.

ومن ثم فإّن الدين عموًما ينقسم إىل ثالثة أقساٍم يف األغلب األعم وهي:

العقائد الدينّية.   2 - األخالق الدينّية.   3 - العبادات الدينّية.

ويف هذا السياق أيضا ينبغي اإلشارة إىل أّن الدين، أيُّ دين، له خمسة أسٍس وثوابٍت محّددٍة وهي: 

- مؤّسس الديانة: وهو الشخصيّة التي أسست العقيدة وحّددت ثوابتها ونظّمتها وأّول من برّشَت 

بها أو هي التي أنشأتها أو هي التي أُوحَي إليها بالكتاب املقّدس.

- اسم الديانة: ويطلق اسم الديانة حسب اسمها املعتقد وله معنى، أو تطلق حسب اسم منشِئها 

أو حسب املكان الذي خرجت منه.

- الكتاب املقدس: ولكلِّ عقيدٍة دينيٍّة كتابها املقدس أو رمبا عّدة كتٍب مقدسٍة وهو الكتاب أو 

الكتب التي أنشأها املؤسس األول أو من اتبعوه من عظامء هذه الديانة، وعادًة ما يضّم هذا الكتاب 

الديانة من فروٍض وعقائٍد وأخالقياٍت وسلوكياٍت وترشيعاٍت  بأركان هذه  يتعلق  ما  املقدس كّل 

باعرتافها  إما  الكتب  أو  الكتاب  ذلك  ويظهر  ومعامالت.  وعباداٍت  وأعياٍد  وتقويٍم  واجتامعيّاٍت 

]1]- انظر: مصطفى ملكيان: طوائف الشبهات الدينية، ضمن كتاب: الفكر الديني وتحديات الحداثة، تعريب أحمد القبابجى، مؤسسة دار 

االنتشار العريب، بريوت، لبنان 2009م، ص16 - 17.
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بتأليفها كام يف البوذيّة والكونفوشيّة والطاوية والجينيّة، أو القول بأنّها ُموىص بها من قبل الله كام 

يف اليهودية واملسيحيّة واإلسالم. 

- التقويم: لكلِّ ديٍن تقوميه الخاص الذي يتحّكم يف كلِّ مواعيده مثل األعياد والصيام ومواعيد 

الحج.. إلخ ويبدأ التقويم غالباً من وقِت إنشاء الدين مثل التقويم الهجري عند املسلمني والتقويم 

امليالدي عند املسيحيني والتقويم العرباين عند اليهود. 

- اللغة: ولكلِّ ديٍن لغة نزل بها، وهي ذات اللّغة التي مُتارس بها الشعائر]1[.

ولعّل السؤال اآلن عن أسباب نشأة الدين وملاذا يبدو التديّن أمراً رضورياً يف حياة اإلنسان يف 

كلتا الحالتني سواًء أكان مؤمناً أم غري مؤمن؟!

ثالًثا: نشأة الدين وبواعثه بني الفلسفة والعلم:

يختلف الفالسفة والعلامء حول نشأة االعتقاد الديني ورضورته لدى اإلنسان. وإن كان أغلبهم 

مييل إىل أّن الديَن فطرٌة يف النفس البرشيّة. والفطرة هي الطبيعة التي خلقها الله يف جميع البرش، 

ومن هنا فإّن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرّخو األديان »هي أنه ليست هناك جامعٌة إنسانيّة، ظهرت 

وعاشت ثم مضت دون أن تفّكر يف مبدأ اإلنسان ومصريه ويف تعليل ظواهر الكون وأحداثه ودون 

أن تتخذ لها من هذه املسائل رأياً معيناً حّقاً أو باطالً، يقيناً أو ظّناً، تُصّور به القّوة التي تخضع لها 

هذه الظواهر يف شأنها واملآل الذي تصري إليه الكائنات بعد تحولها »]2[.

ورمبا يكون ذلك هو ما حدا ببعض العلامء إىل القول بأن الدين أو االعتقاد هو عمٌل ال شعورّي 

سواًء أكان ذلك العمل الالشعوري طريقه العقل الباطن أم اإللهام فهو يف نظرهم عمل اختياريٌّ ال 

دخل للمرء يف تكوينه وال قدرة له عىل رّده عنه. ومن هنا فإّن الدين يف نظرهم يخالف العلم ألنه 

قائٌم عىل الشعور واإلرادة«]3[.

بينام الرأي األرجح عند جانٍب آخٍر من الفالسفة مثل ديكارت وهيجل ووليم جيميس أن اإلميان 

أو العقيدة من عمل العقل واإلرادة معاً وأنّه ال ميكن تجريد االعتقاد أو الدين عن عمل االختيار 

واإلرادة. انظر إىل هيجل وهو يدافع عن ذلك الرأي فيقول: »إّن الفكر هو الذي مييّز اإلنسان عن 

نباعد بني الفكر والوجدان أو الشعور حتى لنجعلهام ضدين بحيث  الحيوان.. ومن العجيب أن 

نعتقد أن الفكر يُلّوث الشعور- وال سيام الشعور الديني- ويشوهه بل ويقيض عليه« ومن العجيب 

.5−P. 4 , دين أو معتقد /Wikipedia.org/wiki :1]- انظر[

]2]- د. محمد عبد الله دراز: الدين- بحوث مهداة لدراسة تاريخ األديان، مطبعة السعادة بالقاهرة 1969م، ص34.

]3]- د. رؤوف شلبي، األديان القدمية يف الرشق، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة الثانية، 1983م، ص29.
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الفكر وأنّهام اعتمدا عىل يشٍء آخر سواه«  الديّن والتقوى قد شبَّا بعيداً عن  أّن  »أن نتصّور  أيضاً 

ومن يتصور ذلك ينىس يف الوقت ذاته »أن اإلنسان هو وحده الذي ميكن أن يكون له دين وأن 

الحيوانات تفتقر إىل الدين بقدر ما تفتقد إىل القانون واألخالق«]1[.

إن هيجل ِمن الذين يرون أّن الدين ليس مسألًة ال شعورية لدى اإلنسان وإنا هي مسألٌة فيها 

قدٌر كبرٌي من الوعي الشعوري ومن الفكر، فالدين عند اإلنسان ناتُج الفكر ويدلّل عىل ذلك بأّن 

أنه هو  الوحيد املتديّن كام  الكائن  الحيوان، ومبا أن اإلنسان هو  الفكر هو ما مييّز اإلنسان عن 

وإن  والوعي،  الفكر  ناتج درجٍة من درجات  إذن  لديه  فالدين  للقانون واألخالق،  املبدع  الوحيد 

كانت بالطبع درجٌة من الفكر تقّل قليالً لديه عن درجة الفلسفة العقليّة الخالصة.

بالطبع فإّن هذا الرأي يتّفق مع الحقيقة التي نراها واضحًة ال تحتاج كثرياً إىل برهان وهي أن 

جميع  يف  األرض  عىل  نشأته  منذ  املخلوقات-  من  غريه  دون  اإلنسان-  صاحبت  ظاهرٌة  الدين 

العصور ويف شتّى بقاع األرض. وهذه الحقيقة ال يختلف حولها ال العلم وال األديان السامويّة، 

فإن أخذت مبا جاء يف الكتب السامويّة من أن آدم أبو البرش وهو أول إنساٍن ظهر عىل هذه األرض 

فإن آدم كام هو معروف أول األنبياء. وإذا أخذت بنظريِّة التطور العلميّة أي نظريّة النشور واالرتقاء 

فإن انبثاق اإلنسان ارتقاًء من الحيوان أو مبعنى آخر فإن آخر ارتقاء اإلنسان من طور الحيوانيّة إىل 

طور اإلنسانيّة جعله يتميّز بعّدة أموٍر منها اللّغة واستخدام األلفاظ الدالة عىل املعاين التي يريد أن 

يعرّب عنها، ومنها كذلك استخدام األدوات واآلالت التي يسيطر بها عىل الطبيعة ويسّخرها لخدمته، 

ومنها بالطبع التدين والعبادة. ومنذ فجر هذا التاريخ اإلنساين يتميز اإلنسان بالتدين]2[، وأصبح له 

معتقده الديني الذي انفرد به عن بقية الكائنات.

عليها وهي  الناس  اللّه  فطر  عقليٌّة  فطرٌة  بأنه  الّدين  نشأة  تفّس  التي  النظريّة  هذه  تجاوزنا  وإذا 

النظريّة التي تكاد تَلقى إجامعاً من العلامء والفالسفة وأصحاب األديان عىل حدٍّ سواء، فإن مثة 

يرى  التي  النظرية  تلك  دوركايم،  عند  االجتامعيّة  النظريّة  منها  الدين  نشأة  تفّس  أخرى  نظريات 

صاحبها أن الدين ظاهرٌة اجتامعيٌّة تختلف باختالف الظروف االجتامعيّة التي يعيشها الناس من 

املجتمعات البدائية إىل املجتمعات املتحرضة، وقد دلّل عىل ذلك بثالثة حجٍج هي: 

- التجانس املطلق واالطّراد الدائم يف الظواهر الدينية عامة، فال يوجد ديٌن إال وقد أخذ عن 

سلفه من األديان من العقائد السابقة واطّرد عنها منذ الديانات البدائية.

]1]- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل بالقاهرة، بدون تاريخ، ص51.

]2]- د. أحمد فؤاد األهواىن، تقدميه لكتاب ستيس: الزمان واألزل، سبق اإلشارة إليه، ص9. 
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- استقالل الحقائق الدينيّة وموضوعيّتها باعتبارها مستقلًة إىل حدٍّ كبريٍ عن األفراد قامئًة بذاتها 

ومن ثم فهي موضوعيّة بكلِّ ما يف املوضوعيّة من معنى.

- جربيّة الحقائق الدينية وهي حقائٌق آمرٌة مسيطرٌة تضع التكاليف وهي يف جميع صورها عاليٌة 

آمرٌة ألنها تنبثق من املجموع وتعود إليه«]1[.

فاملقّدُس يشمل  مقّدٍس ومدنٍّس؛  تقسيم األشياء إىل:  يتمثّل يف  للدين  إن املحور األسايس 

العادية. ويرى  الفرديّة  النفع للمجتمع، واملدنّس أو غري املقّدس هي األمور  جميع األمور ذات 

دوركايم من خالل مطالعته حول األديان، أن األديان البدائية وخاصًة الوثنيّة يف القبائل األسرتالية، 

تعترب الوثنية منشأ األديان الكبرية ومتثّل عبادة الصنم تجسيداً ملقدسات املجتمع ودينه. ويعتقد 

دوركايم أن األقوام البدائيّة حرصت الّروح الجمعيّة لديها والتي تتمتع بقدراٍت فوق فرديٍّة يف قالب 

الوثن  تقديس  ظاهرة  الظاهرة  وهذه  مقّدس،  نباٍت  أو  حيوان  تقديس  يف  ذلك  وينعكس  الصنم، 

تكاملت بالتدريج يف املراحل الالحقة من حركة املجتمعات البرشيّة إىل تقديس األرواح وأخرياً 

تقديس وعبادة اإلله الواحد. وعىل هذا األساس ظهر االعتقاد الديني يف مجالني؛ مجاٌل مقّدس 

ومجاٌل غري مقدس. ومعتقد دوركايم أن سائر املعتقدات الدينية كاالعتقاد بالروح والخلود وغريها 

تُعترب عامالً من  الدينية  الشعائر  تنحو هذا املنحى يف معرفة املنشأ لها، وعىل سبيل املثال فإن 

عوامل تقوية العالقات االجتامعية بني األفراد]2[. 

والحقيقة أن نظرية دوركايم يواجهها الكثري من االنتقادات حيث إنّه ال يوجد دليل عىل أن الوثنية 

كام يقول دوركايم تُعترب منشأً ألدياٍن أخرى، كام أن الوثنية يف اسرتاليا ال تعترب نوذجاً فريداً للوثنية 

يف املجتمعات البرشيّة األخرى. وكذلك فإن املجتمع مع كونه يتمتع بقدراٍت كبريٍة للتأثري عىل 

الفرد إال أنّه يف مسألة العقائد الدينية، فإن الفرد يخضع لهيمنة معتقده الديني أكرث من خضوعه يف 

أحياٍن كثريٍة لهيمنة املجتمع بحيث ميكن للفرد أن يتحرك يف مواجهة املجتمع بسبب وجود الدافع 

كان  وإذا  الديني.  املعتقد  ذلك  بسبب  املجتمع  عن  واالبتعاد  العزلة  يختار  رمبا  أو  لديه  الديني 

دوركايم يعتقد بأن الدين وليُد قوى املجتمع، فإّن الواقَع يقول أن االختالف الديني ووجود الِفرق 

واملذاهب املختلفة يف املجتمع يدلُّ عىل أن الدين رمبا يكون عامالً من عوامل الفرقة ومتزيق 

املجتمع مثلام أنّه ميكن أن يكون عامالً من عوامل توحيده]3[.

وهناك نظريٌة أخرى لتفسري نشأة الدين وهي النظرية املاركسية التي تعترب أن العامل االقتصادي 

]1]- د. عىل سامى النشار: نشأة الدين- النظريات التطورية واملؤلهة يف نرشة مكتبة الخانجى مبرص، بدون تاريخ، ص14 - 15.

]2]- أبوالفضل محمودي، منشأ الدين، ضمن كتاب الفكر الديني وتحديات الحداثة، تعريب أحمد القبابجي، سبق اإلشارة إليه، ص33 - 34.

]3]- نفسه، ص35 – 36.
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ذاته األصليّة بسبب  وابتعاده عن  اإلنسان  استغراب  ناتٌج عن  الدين  أن  يعترب  هو األهم؛ فامركس 

الظروف االقتصاديّة والتفاوت الطبقي الذي يرتبط يف بنيته التحتيّة بعوامٍل اقتصاديٍّة وشكل اإلنتاج 

االقتصادي يف املجتمع. ويعتقد ماركس وأتباعه بأن كّل مجتمعٍ إنا ينبني عىل بُعدين أساسيني هام 

البنية التحتية والبنية الفوقية؛ واملقصود باألوىل العالقات االقتصادية وأشكال اإلنتاج االقتصادي 

الدينية واألفكار  والعقائد  السياسية  والنظم  الحقوقيّة  املراتب  بالثانية  املقصود  أما  يف املجتمع، 

األيدلوجية والفنون والفلسفات وغريها. والدين يف نظر ماركس رغم كونه من األمور الفوقيّة إال 

أنّه يتأثر بالبنى والعوامل التحتية وهي عوامٌل متغريٌة ومتحولٌة يف حياة البرش. ومن ثم فإنّه عندما 

يحدث تغرّيٍ يف الحياة االقتصادية وأناط اإلنتاج يف املجتمع فإن ذلك يرتتب عليه إيجاد تغيريٍ يف 

املعتقدات الدينية لدى الناس. كام يرى ماركس أن الدين عبارًة عن أيدلوجيِة الطبقة الحاكمة حيث 

يقدم للفقراء توصيات لحفظ النسيج االجتامعي ويقرر أن النظام السيايس مقّدٌر محتوٌم عىل أفراد 

املجتمع فال ينبغي مواجهة هذا النظام من موقع الرفض والتمرّد. فوظيفة الدين عند ماركس إذن 

هي تفسري العامل ومنح املرشوعيّة للوضع املوجود ومواساة املحرومني. ومن هنا فهو يتنبأ بزوال 

الدين تدريجياً مع زيادة الوعى الطبقي ومعرفة اإلنسان لذاته وللعامل]1[.

وبالطبع فإن هذه الرؤية االقتصاديّة لنشأة الدين واعتباره أداًة أيدلوجيّة تسّخرها الطبقة الحاكمة 

للسيطرة عىل فقراء املجتمع ليسلموا بالواقع أيّاً كان نوُع الظلم الذي يعانون منه مسألٌة فيها نظر 

ألن الواقع كثرياً ما كّذب ذلك، فالحقيقة هي أن الدين رمبا يكون من العوامل األهم للثورة عىل 

أدّل عىل ذلك من أن  الدين استخداماً سياسيا. وليس  التي تحاول استخدام  الحاكمة  النظم  هذه 

الدين كان هو العامل املحرّك ملوىس وأتباعه يف مواجهة الفرعون دفاعاً عن املحرومني والفقراء 

من بني إرسائيل، كام أّن الدين لدى نبي اإلسالم محمد صلوات الله وسالمه عليه كان حركًة يف 

مواجهة أرشاف قريش وتحّكمهم االقتصادي، فضالً عن أن تجربة البلدان االشرتاكية التي طبّقت 

املاركسية هي ذاتها تُكّذب نظريّة ماركس ونبوءاته فهي مل تساعد يف زوال الدين، بل رمبا حدث 

العكس وليس أدّل عىل ذلك من أن الشعوب التي خضعت لهذه التجربة االشرتاكية ظلّت محافظًة 

عىل عقائدها الدينية وما أن زالت الحكومات االشرتاكية عادت هذه العقائد الدينية إىل الظهور وعاد 

أتباعها ملامرسة شعائرهم الدينية دون خوف من بطش هذه الحكومات الشيوعية التي كانت معاديًة 

للدين واملتدينني. ومن جانٍب آخر فإنّه إذا كان ماركس واملاركسيون يقولون باملنشأ االقتصادي 

للدين، فإن مثة نظرياٍت مقابلٍة ترى العكس متاماً، فها هو ماكس فيرب عامل االجتامع الشهري يرى 

بأن  ذلك  عىل  ودلّل  لالقتصاد  التحتيّة  البنية  وميثّل  لالقتصاد  واألصل  األساس  ميثّل  الدين  أن 

]1]- نفسه، ص36.
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الربوتستانتية كانت عامالً رئيسيّاً من عوامل ظهور الرأساملية والنظام الرأساميل]1[.

ومثة تفسري آخر هو ما ميكن أن نطلق عليه التفسري النفيس )السيكولوجي( لنشأة الدين يقّدمه 

كالًّ من فرويد ويونج من علامء النفس املحدثني؛ إذ يرى فرويد أن الدين ينبع من عجز اإلنسان 

يف مواجهة قوى الطبيعة يف الخارج والقوى الغريزيّة داخل نفسه، وينشأ الدين كام يضيف فرويد 

يف كتابه »مستقبل وهم« أن الدين ينشأ يف مرحلٍة مبكرٍة من التطّور اإلنساين عندما مل يكن اإلنسان 

يستطيع أن يستخدم عقله يف التصّدي لهذه القوى الخارجية والداخلية، وكان الدين يف رأي فرويد 

تكراراً لتجربة الطفل حيث يتعامل اإلنسان مع القوى املهّددة له بنفس الطريقة التي تعلّم بها وهو 

طفل، وعىل هذا اعترب فرويد أن الدين وهم، بل وخطٌر ألنه مييُل إىل تقديس مؤسساٍت إنسانيٍة سيئٍة 

الداخلية  الدين يستمد فاعليته من االنفعاالت  أّن  التاريخ]2[. ويعتقد فرويد  تحالف معها عىل مرِّ 

أوديب«؛  »عقدة  فرويد  عليه  يطلق  ما  يف  الطفولة  مرحلة  يف  الجنيس  الكبت  حالة  من  املتولّدة 

فاالعتقاد بالله يعكس ميول ورغبات كامنة يف الالشعور تظهر عىل شكِل حاجٍة إىل أٍب ساموي 

ميلك قدرًة كبريًة لحامية اإلنسان، كام كان الطفل يشعر بالحاجة لألب لحاميته يف مرحلة الطفولة. 

وعىل هذا األساس فالدين ميثّل حالًة نفسانيّة ناشئًة عند اإلنسان من أوهاٍم وآماٍل ورغباٍت نفسيٍّة 

يف أعامق وجوده]3[.

ويف نفس اإلطار يرى يونج من خالل كتابه »علم النفس والدين« أن جوهر التجربة الدينية هو 

الدينية عىل أساس أن الالشعور  الخضوع لقوى أعىل من أنفسنا. ويربط بني الالشعور والتجربة 

ميكن أن يكون مجرّد شطٍر من العقل الفردي، بل هو قّوٌة تند عن سيطرتنا وتؤثّر عىل عقولنا. ومن 

ثم فإن الخربة الدينية تتسم برضٍب خاٍص من الخربة العاطفيّة تتمثل يف الخضوع لقّوٍة أعىل سواًء 

أأطلقنا عىل هذه القّوة اسم اإلله أم أطلقنا عليها اسم الالشعور]4[.

والحقيقة أنّه عىل الرغم من أّن هذه النظريّة النفسيّة لنشأة الدين قد القت رواجاً واسعاً بني 

الجنيس  املنشأ  تركّز عىل  الجانب  أحاديٌّة  نظريٌّة  فإنّها  بالرفض،  أو  باملوافقة  املختصني سواًء 

اإلنسان  ترصف  أن  وتّدعي  الخصوص،  وجِه  عىل  الديني  والسلوك  عموماً  اإلنساين  للسلوك 

ميكن  ال  ألنه  الغرابة  يف  غايٌة  أمٌر  وهذا  طفويّل  جنيسٍّ  لكبٍت  نتيجًة  إياه  واعتناقه  الدين  إزاء 

ألحد عاملاً كان أو فيلسوفاً أن يّدعي أن هذا الطفل لديه وعٌي جنيسٌّ ألنه ال يوجد أساساً ميل 

]1]- نفسه، ص39-38.

]2]- نقال عن: د. سعيد مراد، نفس املرجع السابق، ص23.

]3]- أبوالفضل محمودي، نفس املرجع السابق، ص39.

]4]- اريك فروم: الدين والتحليل النفىس، ترجمة فؤاد كامل، مكتبة غريب بالقاهرة،  1977م، ص21 - 23.

نقال عن سعيد مراد، نفس املرجع السابق، ص24 - 25.
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جنيسٌّ لدى الطفل يف هذه املرحلة والذي ميكن أن يظل يؤثر عليه حتى بعد بلوغه.

أن  تقّرر  املنطقي؛ فمن جهة  الدور  نوٌع من  فيها  الفرويديّة  النظريّة  فإّن هذه  آخر  ومن جانٍب 

فتظهر عىل شكل  كبتها وقمعها  الفرد وتؤدي إىل  البرشيّة واالجتامعيّة تحّدد من ميول  الحضارة 

»عقدة أوديب«، ومن جهٍة أخرى فالحضارة والفنون البرشيّة وليدة هذا الكبت وامليول الجنسية من 

خالل عملية التفعيل واإلسقاط حيث تظهر انعكاسات هذا الكبت عىل شكل ديٍن وفنٍّ وغري ذلك. 

إن مثة تناقضاً هنا يف مضمون هذا الكالم]1[.

ويف اعتقادي الشخيص أن هذه النظريات الثالث األخرية إنا تركّز كلُّ واحدٍة منها عىل بُعٍد واحٍد 

من أبعاد نشأة الظاهرة الدينية يف املجتمعات اإلنسانية. وهذا التفسري األحادي البعد عادًة ما يكون 

تفسرياً قارصاً ألّن أّي ظاهرٍة إنسانيٍّة إنا هي يف واقع الحال ظاهرٌة معقدٌة ينبغي عدم قرص فهمها عىل 

أحد عواملها أو أحد مصادرها.

والخالصة أننا نرى أّن الدين فطرٌة فطر اللُه الناَس عليها، فهم منذ فجر التاريخ بإرادتهم وعقولهم 

يعتقدون يف دين ما. اختلفت مظاهر العبادة وأسامء املعبودات لكنهم يف النهاية يؤمنون بعقيدٍة 

ما حول أصل الخلق ونشأة الوجود وما وراء هذه الظواهر الطبيعية. وهذه الفطرة ليست ال شعورية 

بقدر ما هي فطرة عاقلة حيث إن اإلنسان هو الكائن الوحيد املتديّن يف هذا الوجود ومل يكن ممكناً 

له أن يكون كذلك إال عرب عقله الواعي وإرادته الحرّة. وهذه الحقيقة هي ما عرّب عنها القرآن الكريم 

بوضوٍح يف قوله تعاىل: »وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم 

ألست بربكم قالوا بىل شهدنا« )األعراف- آية 172(.

إن هذه اآلية إذن تتضمن النظريّة اإلسالميّة لنشأة الدين، إذ يعرّف فيها القرآن حقيقَة الباعث عىل 

التدين، فقد استخرج الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم التي سوف توجد جيالً بعد جيل يف قرن 

بعد قرن، وسألهم ألست بربكم؟ فأجابوا: بىل.. فكانت الفطرة التي خلق الله عليها اإلنسان فطرًة 

سيمًة من حيث استطاعتها التعرّف عىل الله دون حاجٍة إىل وسيط، فإذا انحرفت عن ذلك بعد ذلك 

فال علّة لها وال عذر. ولذلك فقد أبرز الله الحكمة من هذا السؤال والناس ال يزالون يف عامل الذر 

إنا كنا عن هذا غافلني«،   القيامة  الله عليهم هذا امليثاق فقال تعاىل: »أن تقولوا يوم  يوم أن أخذ 

»أو تقولوا إنا أرشك آباؤنا من قبل وكّنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون«. وقد فّس ابن 

عباس آية األعراف التي سبق اإلشارة إليها بقوله: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة 

هو خالقها إىل يوم القيامة فأخذ منهم امليثاق أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاً وتكفل لهم باألرزاق 

ثم أعادهم يف صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطاه امليثاق يومئذ، فمن أدرك منهم امليثاق 

]1]- أبوالفضل محمودي، نفس املرجع السابق، 41.
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اآلخر فوىّف به نفعه امليثاق األول، ومن مات صغرياً قبل أن يدرك امليثاق اآلخر مات عىل امليثاق 

األول أي عىل الفطرة، ومن هنا ندرك حقيقة أن التدين مرتبٌط بالفطرة وهي امليثاق األول وهو قوله 

تعاىل »فطرُة الله التي فطر الناس عليها«]1[.

الكون كلّه إىل  انقاد  الله إىل اإلنسان عامة، حيث  الدين يف املفهوم اإلسالمي هو قانون  إن 

الناموس اإللهي حسب قوله تعاىل »ثم استوى إىل السامء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعاً 

أو كرهاً قالتا أتينا طائعني« )فصلت: آية 11(، ومل يبق يف الكون إال اإلنسان فأنزل الله له الدين وحياً 

سامويًّا من عنده جّل شأنه حسب قوله تعاىل: »أفغري دين الله يبغون، وله أسلم من يف السموات 

واألرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون« )آل عمران- آية 83(. وهذا الدين الذي أنزله الله عىل البرش 

جميعاً مصدره الوحي اإللهي إىل األنبياء جميعاً عىل امتداد التاريخ البرشى. وهذا ما تعرّب عنه اآلية 

الكرمية »إنا أوحينا إليك كام أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده« )النساء: آية 163(]2[.

وعىل كلِّ حاٍل فإن تعّدد الديانات وتعّدد صور األلوهيّة ال يند عن هذه الرؤية إال مبا مييّز الدين 

اإلسالمي عن الديانات والعقائد السابقة منذ آدم حتى اآلن. والخالصة أن الدين فطرٌة من الله فطر 

الناس عليها ومن يشذ عن ذلك فإنا خالف الفطرة وخرج عليها. وهو من ثم دائم اإلحساس أن 

مثة ما ينقصه حتى ولو اّدعى غري ذلك عرب أسانيٍد وحجٍج واهيٍة ميكن ببساطة أن يختربها جميعاً 

بالنظر يف ذاته متسائالً كيف خلق وكيف ُخلقت كّل هذه الخالئق وأين مصدرها وأين منتهاها..؟؟ 

إىل آخر هذه التساؤالت التي إن أمعن النظر فيها أدرك أن الفطرة الصحيحة هي اإلميان بالله الخالق 

ومن ثم اكتشف رضورة الدين وعبادة الخالق الواحد األحد.

نقاط  ديورانت يف خمسة  لّخصها ول  ما  بعقيدٍة  والتديّن  بالله  بواعث عديدة لإلميان  إن مثة 

وهي: الخوف والدهشة واألحالم والنفس والروحانية]3[، واتفق معه كثريون من العلامء بشكٍل أو 

بآخر، فلقد قالوا أن بواعث االعتقاد خمسة هي:

- الحاجة الفردية.

- الخوف من الطبيعة واإلحساس بروعة املجهول.

- االعتقاد بأن لكلِّ ماّدٍة روحاً تحمل فيها وأّن االستحواذ عىل هذه الروح ميّكن اإلنسان من 

استخدامها واالنتفاع بها.

- السحر الذي اعتربه البعض املصدر الذي دفع اإلنسان إىل التدين.

]1]- د. رءوف شلبى، نفس املرجع السابق، ص36 - 37.

]2]- نفسه، ص39 - 40.

]3]- انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة، املجلد األول، منشورات مكتبة األرسة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2001م، ص99 - 102.
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- العادات والتقاليد حيث إن األجيال تحرص دامئاً عىل تقليد بعضها البعض يف التديّن وهذا 

يلخص قوله تعاىل: »وجدنا آباءنا كذلك يفعلون«]1[. 

من  السحر  أّن  يعترب  فديورانت  التصنيف،  وأولئك خالفاً يف  ديورانت  ول  بني  الخالف  ولعّل 

واألحالم  الدهشة  عن  ديورانت  ول  قاله  ما  فإّن  آخر  جانٍب  ومن  بواعثه.  من  وليس  الدين  طرائق 

كبواعٍث للدين ليس دقيقاً، فليس كّل ما يعلم به املرء أيّاً كانت درجة غرابته باعثاً لإلميان والتدين، 

وكذلك ليس ما يدهش املرء باعثاً للعقيدة الدينية اللهم إاّل إْن كانت الدهشة أمام إعجاٍز إلهيٍّ ما 

سواًء شاهده املرء يف الكون من حوله أو من دعوٍة جاءت عىل يد نبيٍّ من األنبياء أو رسوٍل من 

الرسل من أصحاب الرساالت. وعىل كلِّ حاٍل فإّن تعّدد هذه البواعث أيّاً كان موقفنا منها يرتتب 

عليها صوًرا عديدًة من األديان؛ فام هي هذه الصور وكيف نصنفها؟

رابًعا: تصنيف األديان من منظوٍر موضوعيٍّ شامل:

إّن املعتقدات الدينيّة لدى شعوٍب وحضاراِت العامل تتعّدد وتتنّوع أصولها وتفريعاتها لدرجٍة 

يصعب بالفعل حرصها وتصنيفها، وقد اجتهد كثرٌي من علامء تاريخ األديان وعلامء مقارنة األديان 

يف تصنيفها. وبالطبع فقد اختلفت هذه التصنيفات تبعاً مليول هؤالء العلامء وتبعاً للمناهج املتعّددة 

التي اتبعوها. وإن كنت أميل إىل األخذ بتصنيف العالِم املرصي د. محمد خليفة، حيث مييّز بني 

نوعني كبريين من التصنيفات؛ تصنيفاٌت غري علميٍّة وغري موضوعيٍة، وتصنيفاٌت علميٌّة موضوعيٌة. 

وبالطبع فإن التصنيفات التي يرى ونحن معه أنّها علميٌّة يشوبها الكثري من أوجه النقص التي متنع 

من اعتامدها وإقرارها، بينام التصنيفات العلميّة فهي لها أساٌس علميٌّ موضوعّي ميكن أن نختلف 

حوله لكّنه مقبوٌل نظراً لألساس العلمي الذي يستند عليه. 

) أ ( التصنيفات غري العلمية]]]:

أو عدم وجوده  الدين  يستند عىل وجود هذا  التصنيف  وميتة، وهذا  األديان إىل حيّة  تصنيف 

عىل مسح الحياة الحديثة واملعارصة؛ فاألديان الحيّة هي التي لها وجوٌد حايلٌّ ولها أتباٌع يؤمنون 

بها. أما األديان امليتة فهي التي زالت من الوجود وانتهت يف التاريخ ومل يعد لها أتباع يؤمنون بها 

حاليا. وأساس عدم علميِّة هذا التصنيف أنّه أغفل حقيقة أّن الفكرة الدينية ال متوت وأنها قد تنتقل 

إىل صورٍة أخرى أو تتطور إىل شكٍل آخر. ومن ثم فاألديان ال متوت موتاً حقيقياً كام يف الكائنات 

]1]- د. رؤوف شلبي، نفس املرجع السابق، ص30.

وراجع كذلك: عىل سامى النشار، نشأة الدين. سبق اإلشارة إليه، ص30 وما بعدها.

]2]- انظر: د. محمد خليفة حسن، تاريخ األديان- دراسة وصفية مقارنة، بدون دار نرش، 2000م، ص33 - 39.
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الحيّة وإنا تنتقل أفكارها ومفاهيمها من ديٍن إىل ديٍن آخر. فام نتصور أنها دياناٌت ماتت هي ليست 

كذلك، وعىل سبيل املثال فإن الفكر الهندي الديني القديم السابق عىل الهندوسيّة الرباهامنية مل 

ميت متاماً وإنا هو موجود بصورٍة أو بأخرى يف الهندوسيّة ويف البوذيّة ويف الجينية. حتى الفكر 

الديني البدايئ ال يزال له وجوده الحايل إما يف شكٍل مستقلٍّ أو من خالل تّسبه يف بعض الديانات 

األحدث. ففي القارة األفريقية مثالً دخلت بعض هذه األفكار الدينية البدائية يف املسيحيّة واإلسالم 

حال انتشارها يف هذه القارة وهذا ما حدث يف كّل ديانات الرشق اآلسيوي حيث تّسبت األفكار 

الدينية البدائية القدمية يف الديانات الحديثة التي يؤمن بها املحدثون.

تصنيف األديان إىل طبيعيّة وغري طبيعية، وهو تصنيٌف يعتمد عىل فصل األديان الطبيعيّة أي التي 

تستمد فكرها الديني من الطبيعة عن األديان التي تركّز عىل الفكر املاورايئ )امليتافيزيقي( وهذا 

تنظر إىل الطبيعة والوجود نظرًة كليًّة وتُكّون تصوراً شامالً  فصٌل تعسفيٌّ نظراً ألن األديان عموماً 

للعامل الطبيعي وعامل ما وراء الطبيعة حتى وإّن ركّزت عىل أحد العاملني دون اآلخر؛ فالديانات 

البدائية مثالً يُنظر إليها عىل أنّها دياناٌت طبيعيٌّة ارتبط فيها اإلنسان بالطبيعة، ومع ذلك مل ينفصل 

اإلنسان املؤمن بها رغم فكره البدايئ عن عامل ما وراء الطبيعة وإن جاء تعبريه عن ذلك من خالل 

التي رمبا حلّت يف ما بعد يف مرحلٍة الحقٍة  العقليّة املجردة  األساطري وليس من خالل األفكار 

من تطّور هذه الديانات الطبيعيّة محل األسطورة حيث إن موقف اإلنسان من الطبيعة مرتبٌط بدرجة 

األديان  بني  املزعوم  التمييز  فإن  ثم  ومن  الطبيعة.  أرسار  فهم  عىل  قدرته  ومدى  الفكري  التقّدم 

الطبيعيّة واألديان امليتافيزيقيّة ليس متييزاً علميّاً.

معينة.  مذهبيٍّة  أو  دينيٍّة  لرؤيٍة  يخضع  ذايتٌّ  تصنيٌف  وهو  وباطلة،  إىل حقيقيٍة  األديان  تصنيف 

به، وبني  نؤمن  الذي  أنا وطائفتي  ديني  ديٍن واحٍد حقيقيٍّ هو  بني  ولذلك فهو يكون عادًة متييزاً 

دياناٍت أخرى باطلٍة وزائفٍة ألننا ال نؤمن بها. وبالطبع فهو تصنيٌف بنَي عىل التمييز والتعّصب من 

البداية، ألن كلَّ صاحب ديانٍة يعترب دينه هو الحق وبقية األديان باطلة. ولذا فهو تصنيٌف تعسفيٌّ 

هذه  مختلفون حول  البرش  دام  وما  الحقيقة  إىل  للوصول  طريقٌة  هو  إنا  لدى صاحبه  ديٍن  فكّل 

الحقيقة وتتعدد رؤاهم حولها، فإنهم بالتايل سيختلفون يف عقائدهم الدينية. وال يرى املتعّصب 

لديٍن ما أّي حسناٍت أليِّ ديٍن آخر. وعىل ذلك فإن هذا التصنيف ال يقوم عىل أساٍس علميِّ بل يقوم 

عىل أساس الرؤية املذهبيّة املتعصبة واملتحيزة مقدما.

التصنيف اإلحصايئ للدين، وهو تصنيٌف يستند عىل أعداد املؤمنني بكلِّ ديانة من الديانات، 

ومن ثم فهو يتدرج من أكرث الديانات أتباعاً حتى أقلّها يف عدد التابعني. وهو بالتايل تصنيٌف نسبيٌّ 

فهناك  لها؛  التابعني  بعدد  تُقاس  وقيمتها ال  األديان  أهميّة  إن  املآخذ حيث  من  الكثري  عليه  متغرّيٌ 
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أدياٌن عىل قدٍر كبريٍ جداً من الرقي والتقّدم الديني ولكن أتباعها قليلون ألسباٍب قد تخّص أصحاب 

الدين أنفسهم الذين يضعون قيوداً عىل التحّول إىل دينهم ومينعون انتشاره مثل ما هو حادٌث يف 

اليهودية؛ فهي ديانٌة توحيديٌّة راقيٌة ومتقدمة، ولكّن أهلها حّولوها إىل ديانٍة قوميٍّة خاصٍة بهم دون 

غريهم، فمنعوا انتشارها وقّل عدد أتباعها. وهناك دياناٌت كثريٌة األتباع ولكّنها قليلة القيمة ومتدنيٌة يف 

فكرها الديني وهذا وضع الديانات البدائية املنترشة يف بعض مواضع القارة األفريقية، وآسيا وأمريكا 

الجنوبية واسرتاليا. فضالً عن أن مثة ديانات قليلة األتباع لكنها ذات تأثري قويٍّ وخطريٍ يف غريها من 

األديان كالزرادشتية ذات التأثري يف كلٍّ من اليهوديّة واملسيحيّة، وكاليهودية ذات التأثريٍ القوي يف 

املسيحية. ولعّل من أصعب ما يواجه هذا التصنيف من االنتقادات أن أعداًدا كبريًة من املنتمني إىل 

بعضها يعّد انتامؤهم شكلياً وباالسم فقط، وهذا األمر واضٌح جداً يف أوربا وأمريكا ويف االتحاد 

السوفيتي املنحل. إن معظم بل رمبا كّل هؤالء يُحَصون ضمن املؤمنني باملسيحية يف حني أن 

الواقع أن الكثري منهم تحّولوا إىل العلامنيّة ورفضوا الدين واعتربوه أمراً شخصياً، وكذلك تقف ظاهرة 

تحّول البعض من ديٍن إىل ديٍن أخر دون اإلحصاء الدقيق ألتباع هذا الدين أو ذاك.

)ب( التصنيفات العلمّية]]]:

بجغرافيّة  الجغرافيا  علم  يف  سمي  ما  عىل  يعتمد  تصنيٌف  وهو  لألديان،  الجغرايف  التصنيف 

األديان وهو يختص بدراسة التوزيع الجغرايف لألديان وعمل األطالس الجغرافيّة التي تحّدد مناطق 

البيئة  الديني وتأثري  العوامل الجغرافية والفكر  الّصلة بني  بتحديد  العامل وتهتّم  انتشار األديان يف 

خالل  من  األديان  إىل  النظر  التصنيف،  هذا  صور  ومن  الدينية.  والتقاليد  العادات  يف  الجغرافيّة 

التمييز بني أديان الرشق وأديان الغرب وذلك حسب تقسيم أقاليم العامل إىل رشقيٍّة وغربية، ومن 

وهكذا.  أوربا  أديان  أو  أفريقيا  أديان  أو  آسيا،  أديان  فيقال  لألديان  القاري  التصنيف  أيضاً  صوره 

والحقيقة أنه تصنيٌف رغم استناده إىل بعض املعايري العلميّة إاّل أنه قارٌص نظراً ألن ما يسّمى مثالً 

بأديان الغرب مثل اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم هي كلها أدياٌن ظهرت يف الرشق ولها أتباعها يف 

كّل مكان يف العامل.

وإذا كان البعض ينظر إىل اليهودية واملسيحية تحديداً بأنهام ديانتان غربيّتان فهذا خطأ ألنهام 

يف األصل دياناٌت رشقيٌّة كام قلنا، فضالً عن أنه ال ميكن أن ينظر إىل اإلسالم عىل أنه ديٌن غريبٌّ 

أو رشقيٌّ فهو جغرافيًّا ينتمي إىل الرشق وله انتشاره يف الغرب. وهكذا الحال يف ما ينظر إليه عىل 

أنها دياناٌت رشقيٌة بحتة مثل الديانات الهندوسية والبوذية والكونفوشية والطاوية وغريها. فهذه أيضاً 

دياناٌت ظهرت يف الرشق اآلسيوي وخاصًة الرشق األقىص ولكن اآلن لها أتباعها يف كثريٍ من دول 

]1]- انظر: نفس املرجع السابق، ص40 - 47.
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العامل وخاصة يف الغريب منه. وعىل أّي األحوال فإن هذا التصنيف الجغرايف لألديان إنا يستند 

عىل أساٍس علميٍّ واضٍح ميكن االستفادة العلميّة منه يف أحيان كثريٍة حيث يحدد األماكن التي 

يكرث انتشار أتباع ديانٍة معينٍة فيها وحجم هذا االنتشار، وتكشف هذه الدراسات الجغرافية لألديان 

األتباع وإعادة  توزيع هؤالء  متابعة  باستمرار  وانتقاالتها مام يقيض  األديان  انتشار هذه  عن حركة 

التوزيع الجغرايف لهم حسب الواقع الديني للشعوب.

التصنيف التاريخي لألديان، وهذا التصنيف معنيٌّ برتتيب أديان العامل تاريخياً حسب ظهورها 

أدياٌن قدمية، ودياناٌت وسيطٌة،  يُقال  التاريخية مثلام  فيقّسم األديان حسب عصورها  التاريخ،  يف 

ودياناٌت حديثٌة وأحياناً ما يتم التقسيم التاريخي إىل دياناٍت بدائيٍة ودياناٍت حضارية. وهذا التصنيف 

رغم استناده إىل بعض الحقائق التاريخية إال أنه يُواجهه مشاكل عديدة مثل عدم تحديد زمان نشأة 

بعض الديانات بدقة، كام أن مثة ديانات متزامنة يف ظهورها ويصعب ترتيبها ترتيباً تاريخياً مثلام 

هو الحال يف ديانات الزرادشتية والبوذية والكونفوشية والطاوية فكلها تعود إىل القرن السادس قبل 

امليالد وقد ارتبطت يف ظهورها بشخصياٍت يُحاط الكثري منها بأساطريٍ تحجب الرؤية التاريخية 

أدياٍن وسيطٍة وأدياٍن حديثٍة غري دقيٍق ألن  التمييز بني  لعصورهم وظروف تأسيس دينهم. كام أن 

املقصود به ليس نشأة الدين وإنا فقط األوضاع الدينية يف العرصين الوسيط والحديث.

وليس عىل  الديني  العامل  يعتمد عىل  التصنيف  لألديان، وهذا  املوضوعي  الديني  التصنيف 

العلوم كالتصنيف الجغرايف أو التاريخي. ويعّد هذا التصنيف أكرث التصانيف مناسبًة لألديان؛ إذ 

يقوم عىل أساٍس من تشابه األديان واختالفها يف العقائد واملفاهيم الدينية، مثلام نصنف األديان 

إىل أدياٍن إلهيٍة وأدياٍن غري إلهيٍة عىل أساس اإلميان باأللوهية، وهناك الديانات التعّددية والديانات 

التوحيديّة عىل أساٍس من التمييز بني األديان التي يؤمن أتباعها بآلهٍة متعّددٍة والديانات التي يؤمن 

واليونانية  الرشقيّة  الديانات  الديانات معظم  ويتبع املجموعة األوىل من  بإلٍه واحٍد فقط.  أتباعها 

القدمية حيث تعددت فيها اآللهة وعبادة العنارص الطبيعيّة والكائنات الحية. أما املجموعة الثانية 

فهي تُطلق عىل الديانات الساموية اإلبراهيمية الثالثة )اليهودية واملسيحية واإلسالم(. ومثة ديانات 

متثّل مجموعًة ثالثة من الديانات الثنوية أو اإلثنية الثنائية مثل الزرادشتية واملانوية]1[ واملزدكية]2[. 

]1]- نسبة إىل ماين بن فاتك )216-274م(، وهي ديانة تعترب مزيًجا من الزرادشتية واليهودية واملسيحية. وقد ادعى ماين النبوة يف بابل 

بعد أن اطلع عىل األديان املوجودة وسمى نفسه “فارقليط” الذي أخرب عنه السيد املسيح ومن أقواله: يبرش األنبياء بأوامر اإلله أحيانًا من 

الهند بواسطة زرادشت واآلن أرسلني الله لنرش دين الحق يف بابل “ و” أرسني الله نبًيا من بابل حتى تصل دعويت العامل أجمع “. د. إمام 

عبدالفتاح إمام، هامش برتجمته العربية لكتاب جفري بارندر: املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص129.

]2]- املزدكية دين ثنوي منبثق من املانوية ومؤسسه الزعيم الديني الفاريس مزدك املتوىف حوايل 528م. وقد قاد حركة اشرتاكية مناهضة 

للزرادشتية السائده يف عرصه،  ودعى إىل ديانة دعت إىل املشاركة يف األموال والنساء. لكن الكهنة والنبالء من الزرادشتيني والفرس ثاروا 

.P.1 ,مزدكية  /Wikipedia.org/wiki   .عليها، وقتل مزدوك وأتباعه
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وهناك يف هذا اإلطار تصنيٌف آخر يقوم عىل التمييز بني الديانات الساموية والديانات األرضيّة، 

فالديانات السامويّة هي الديانات املُنزلة من الله عرب الوحي، والديانات األرضية مصدرها املعرفة 

اإلنسانية األرضيّة دون االعتامد عىل الوحي أو عىل أّي مصدٍر خارجيٍّ للمعرفة.

وميكن أن يندرج تحت هذا التصنيف التمييز بني الديانات الفلسفية يف مقابل ديانات التوحيد 

املعتمدة عىل الوحي اإللهي.

عامليٍة  أو  وقوميٍة  عامليٍة  إىل  األديان  يصنف  الديني  األساس  نفس  آخر عىل  تصنيٌف  وهناك 

فالديانة  به لطبيعة دينهم وطبيعة عالقتهم باإلله املعبود؛  ومحليٍة وذلك حسب رؤية من يؤمنون 

دون  بقوٍم  خاصًة  وليست  كلّه  وللعامل  ومكاٍن  زماٍن  لكلِّ  صالحٌة  ديانٌة  أنّها  أهلها  يعتقد  العاملية 

غريهم مثل اإلسالم واملسيحية والبوذية فهي دياناٌت تقول بالعاملية، أما الديانة القوميّة أو املحلية 

فهي دياناٌت خاصٌة يعتقد أهلها أنّها تخصهم دون غريهم مثل الهندوسية واليهودية اللتان تّدعيان 

الخصوصيّة ومنها أيضاً الديانات القبليّة البدائيّة التي يرتبط فيها اإلله بالقبيلة وبالجامعة يف رباٍط 

عرقيٍّ دموي ومثلها أيضاً الديانات التي تعبد اآلباء واألجداد. 

واستناداً إىل هذا التصنيف الذي يعتمد عىل العاملية أو الخصوصية ميكن تقسيم األديان إىل 

أدياٍن دعويٍّة تسعى إىل االنتشار وتقوم بجهوٍد يف سبيل نرش عقائدها ومفاهيمها، وأدياٍن غري دعويٍّة 

أو غري تبليغيٍّة حيث إن طبيعتها عدم تبليغ الدعوة لغري املؤمنني بها أصال.

خامًسا: األديان اخلاصة واألديان العامة يف العامل احلديث:

إن عنوان هذه الفقرة والتصنيف املقرتح الذي أقّدمه هنا يستند عىل أسٍس سياسيٍّة واجتامعيٍّة 

عىل  والخاص،  العام  بني  التمييز  يف  يستند  فانرتاوب  جيف  السيايس  مؤسسه  عند  وهو  حديثٍة 

النموذج الليربايل يف السياسة واالقتصاد الذي ينظر إىل التمييز بني العام والخاص أساساً بوصفه 

متييزاً بني إدارة الدولة واقتصاد السوق]1[. وقد حّوله خوسيه كازانوفا صاحب كتاب »األديان العامة 

يف العامل الحديث« إىل إطاٍر تحلييلٍّ يف مجال الدين ليميّز من خالله بني األديان العامة واألديان 

الخاصة يف العامل الحديث مرتكزاً عىل أربعة أسٍس للتمييز هي:

] - التصّوف الفردي يف مقابل املذهبية:

الخاصة، وبني كلِّ األشكال  الذات  دين  ما يسمونه  أو  الخاص  الفردي  التدين  التمييز بني  إن 

العربية  املنظمة  البلمند، نرش  والرتجمة يف جامعة  الحية  اللغات  ترجمة قسم  الحديث،  العامل  العامة يف  األديان  ]1]- خوسيه كازانوفا: 

للرتجمة، وتوزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 2005م، ص72.
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العامة للدين التجمعي، إنه كالفرق بني ما يسّمى لدى البعض بالدين غري املريئ والدين الكنيس. 

إن هذا الدين الخاص يعرّب عنه الكثريون بصيغٍ مختلفة؛ خذ مثالً قول جان جاك روسو: »إن دين 

»أنا بحدِّ ذايت  توماس جيفرسون:  أو قول  الطقوس«،  أو  أو املذابح  الهياكل  يعرف  اإلنسان.. ال 

فرقٌة دينية«، أو قول توماس باين: »فكري هو كنيستي«. وهذه كلّها تعبرياٌت نوذجيٌّة عن الشكل 

الحديث للدين الفردي. أما أطرف التعبريات عن ذلك الدين الفردي هو ما أطلقته سيدة تُدعى شيال 

عىل ديانتها، لقد أطلقت اسمها عىل ديانتها فقالت»شيالنيتي« ورصّحت بأنها غري متشّددٍة دينياً وال 

تذكر املرّة األخرية التي ذهبت فيها إىل الكنيسة، وقد ختمت ترصيحاتها قائلة: لقد حملني إمياين 

شوطاً بعيداً. إنها شيالنيتي صويت الخافت فقط ال غري«. وهذا ما حدا مبن أجروا معها الحوار إىل 

القول بأنه ميكن أن نجد –بناء عىل ذلك- أكرث من 220 مليون ديانة أمريكية، أي ديانة لكّل فرد. 

وقد اختلف املنظّرون حول هذا التطرّف الديني فبعضهم اعترب أن هذا هو الشكل الحديث للوثنية، 

إنه ليس الرشك بالله، بل هو الرنجسيّة البرشيّة، يف حني اعتربه البعض اآلخر بأنه الصور املعارصة 

واملستقبليّة للدين. فقد قال أحدهم: إن التصّوف الفردي هو ديُن املستقبل، حيث وجد يف أمريكا 

الفردي  التصّوف  هذا  لنرش  الوسيلة  القلب« هام  »دين  أو  اإلنجيلية«  »التقوية  تربًة خصبًة وكانت 

وأضفت عليه طابعاً دميقراطيّاً وشعبيّاً.

العقائد املذهبيّة  يقابل  الحديث  أمريكا والعامل األوريب  التصوف يف  أو  الفردي  التديّن  وهذا 

التقليديّة التي شهدت، هي األخرى إحياء ممثلٍة يف الربوتستانتية، والكاثوليكية مضافًة إىل اليهودية، 

التي تعترب اآلن هي األشكال املذهبية املحرتمة للدين األمرييك]1[. 

] - األديان املعرتف هبا مقابل األديان غري املعرتف هبا:

وهذا التمييز يقوم عىل التمييز بني األديان الخاّصة والعامة يف إطار التقليد السيايس الليربايل 

لجهة الفعل الدستوري بني الكنيسة والدولة. وهو يأيت انسجاماً مع النزعة الليربالية لحرص النطاق 

تعرف  حيث  واسع،  »خاص«  قطاٍع  ضمن  النطاقات  سائر  تجّمع  مع  الحكومي  القطاع  يف  العام 

كّل كنائس الدولة املعرتف بها باألديان »العامة« يف ما تعترب كّل األديان األخرى أدياناً »خاصة«. 

إن الدين باملفهوم الليربايل هو شأٌن خاٌص وال بّد أن يظّل كذلك، والخوف الليربايل من تسييس 

الدين هو يف الوقت ذاته، الخوف من مؤسسة قد تهّدد حرية املعتقد الفرديّة ومن املنظور املعياري 

للحداثة ال ميكن للدين أن يدخل النطاق العام وأن يتّخذ شكالً عاماً إال إذا قبل مببدأ الخصوصيّة 

غري القابل لالنتهاك وبقدسيّة مبدأ حريّة املعتقد]2[.

]1]- نفس املرجع السابق، ص83 - 85.

]2]- نفسه، ص88 - 90.
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] - الديانات املدنّية العامة مقابل الديانات الدينّية اخلاصة:

يرتبط املفهوم الحديث للدين املدين منذ بداياته بأعامل جان جاك رسو، حيث إنه متى تعلّق األمر 

بالدين. مييز التقليد الجمهوري الكالسييك بني أدياٍن تؤّدي وظيفة عبادة الجامعة السياسية من جهة، 

وبني عباداٍت محليٍّة خاصة، ودياناٍت خالصيّة )أي الصوفيّة املؤمنة بالخالص الفردي( وتُعترب أكرث 

األديان املدنية الجمهورية إزعاجاً تلك العقائد الدينيّة الخالصيّة التي تحّرر الفرد من الوالء املطلق 

للجامعة السياسيّة وتساعد عىل انعتاق الذات الختيار سبٍل فرديٍّة باطنيٍّة نحو الخالص]1[.

إن روسو يرى أنه »ما من دولٍة قامت مل يكن أساسها الدين« ولكّنه يقّرر أّن ال شكل من أشكال 

الدين الثالثة القامئة يف عرصه يستويف الرشوط من أجل »حكم صالٍح« ألن »دين الكاهن« )أي 

الكاثوليكية( غري نافعٍ سياسيّاً ورشير؛ فداخلياً مينح هذا الدين للبرش رشيعتني وزعيمني ويطلب منهم 

واجبات متناقضة ويحول دون كونهم رجاالً أتقياء ومواطنني يف آن. وخارجياً تتجاوز املؤسسات 

الكنسيّة املتعديّة الجنسية الحدود القوميّة واملحلية والجامعة السياسية والسيادة املعيارية للدولة- 

األمة، وبالتايل ال تستطيع أن تنتج رعايا مخلصني. وخالفاً لذلك فـ »دين املواطن« من شأنه أن 

يقوم عىل  كذلك ألنه  الدين هو رشٌّ  هذا  ولكن  واألمة،  الدولة  تقديس  رعايا مخلصني عرب  ينتج 

الخطأ والزيف ويؤّدي إىل شوفينيّة قوميّة غري متسامحٍة وغلوٍّ دمويٍّ يف الوطنية، وأخرياً يعترب »دين 

أنّه يُحّول كّل الكائنات البرشيّة إىل أخوة، ولكنه ال يجدي نفعاً  اإلنسان« ديناً مقدساً وسامياً يف 

سياسياً ألنه ال يضيف- نظراً لعدم ارتباطه بالجسم السيايس- أّي يشٍء إىل رشعة القوانني أو إىل 

األوارص الكربى للمجتمعات الخاصة. وعالوًة عىل ذلك فهذا الدين يقّوض الفضيلة الجمهورية 

نادى  فقد  هنا  ومن  الخاصة.  الدنيويّة  باهتامماتهم  بالدولة  تعلّقهم  املواطنني  قلوب  مستبدالً يف 

روسو بالحريات الدينية وحريّة الرأي اللتني ال يحّق أليِّ حاكٍم أن يخترصهام أو يسيطر عليهام، 

وأكّد عىل الحاجة إىل »إعالٍن إمياينٍّ مدينٍّ رصف يقّرر الحاكم مواده ال بالتحديد كعقائٍد دينيٍّة بل 

كمشاعٍر مجتمعيٍّة يستحيل بدونها أن يكون املرء مواطناً صالحاً أو من الرعايا املخلصني«]2[.

لكن الحقيقة أن هذا الرأي لروسو فيه نظر حيث إنه بدالً من املناداة بهذا الدين املدين - كام 

القدمية  التي ميكن لألديان  يقّرر الحاكم مواده، ميكن دراسة األساليب  يسميه - املرتبط بإعالٍن 

والجديدة، التقليدية والحديثة أن تضطلع بأدواٍر عامٍة بّناءٍة وظيفيّاً يف النطاق العام، أو حتى إذا تم 

]1]- نفسه، ص91.

]2]- نقال عن: نفس املرجع السابق، ص92 - 93.
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األخذ برأيه حول الدين املدين »فمن الرضوري نقله من مستوى الجامعة الحاكمة أو املجتمعية 

التي ستفرضه إىل مستوى املجتمع املدين]1[ والتفاعل االجتامعي بشكٍل طبيعيٍّ وتلقايئ. 

وإذا ما أردنا تطبيقاً لرؤية روسو يف الواقع املعارص فرمبا نجده يف املجتمع األمرييك، حيث 

إن السياسة األمريكيّة كانت يف وقٍت من األوقات داخل ديٍن مدينٍّ مؤلٍف من تركيبٍة خاصة تقوم 

عىل املبادئ التوراتية/ الطهرانية، والجمهورية/ التنويرية، والليربالية، النفعية / والدينية/ األخالقية. 

كام أن املبادئ الثالثة التي تشّكل الدين املدين األمرييك ال تختلف يف بعض جوانبها عن األديان 

الثالثة عند روسو]2[.

4 -  النطاق النسوي اخلاص للدين واألخالق مقابل النطاق الذكوري العام للعمل والرشعية:

العرص  برز يف  العام والخاص  الدين  للتمييز بني  التحليل  النسوي من وجوه  إن هذا املنظور 

الحارض يف إطار الفلسفة النسويّة املعارصة حيث يستند عىل التمييز النسوي بني العامل الذكوري 

خاص؛  شأٌن  هو  ما  بقدر  عاماً  شأناً  نظرهم  يف  الدين  يعد  مل  حيث  الخاص.  النسايئ  والعامل 

فاملوقع الذي تحّدده الحداثة للدين- كام يقول أتباع االتجاه النسوي هو »املنزل« ال مبعنى الفضاء 

والتعبري  الحب  نطاق  فاملنزل هو  لعواطف املرء«،  الثابت  بل مبعنى »املكان  للمنزل  امللموس 

والحميمية والذاتيّة والعاطفيّة والفضيلة والروحانيّة والدين، وعالوًة عىل ذلك فهذا النطاق املنزيل 

هو النطاق األنثوي بامتياز. ومن ثم فقد وصفت آن دوجالس السريورة التاريخية لخصخصة الدين 

التي حصلت يف القرن التاسع عرش يف أمريكا بأنّها عمليٌّة »تأنيثيٌّة«]3[.

إن الدين وكذلك األخالق بعد إعفائهام من العقالنيّة واملسؤولية الخطابيّة العامة التي ميثلها 

الرجال، أصبح مجرّد مسألِة ذوٍق فرديٍّ خاص. لقد كانت املجتمعات السابقة للحداثة تنزع إىل 

اإلكراه عىل التحليالت العامة للدين بدءاً من األفعال اإلميانيّة الجامعيّة يف الساحات العامة، إىل 

التكفري العام والجامعي، بينام تنزع املجتمعات الحديثة خالفاً لذلك إىل إدانة أّي استعراٍض عام 

للدين. ويف الواقع تبلغ خصخصة الدين مبلغاً يصبح فيه استعراض املرء لدينه علناً أمام اآلخرين 

عمالً غري جديٍر باالحرتام، وينم عن »ذوٍق سيّئ ».!

املنزل  داخل  خاصاً  لتصبح شأناً  الدينية  العقيدة  التفسريي النزواء  النسوي  البعد  هذا  ورغم 

]1]- خوسيه كازانوفا، نفس املرجع، ص94.

]2]- نفسه، ص93.

.Ann Duglas: The Feminization of Amercan Culture, New York 1977 :3]- انظر[

نقال عن خوسيه كازانوفا، نفس املرجع السابق، ص97.

مفهوم الدين وتصنيف األديان
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مع خوسيه  اإلقرار  إىل  الغالبية متيل  فإن  بشكٍل جامعي،  فيه  الشعائر  مُتارس  عاماً  شأناً  وليس 

كازانوفا إىل أن الدين ال يزال يتمتع ببعٍد عاٍم يتخطّى كّل هذه الضغوط والتحليالت. وأي نظريٍّة 

تتجاهل هذا البعد العام للدين الحديث هي بالرضورة نظريٌة غري مكتملة]1[. 

سادًسا: تعقيب:

إّن ما قدمناه من تصوراٍت وآراٍء حول مفهوم الدين وتصنيف األديان إنا هي آراٌء برشيٌّة متفاوتة 

حول الدين. وفرق كبري بني القراءة البرشيّة للدين: نشأته وتعريفه وأنواعه، وبني التصّور الذي رسخ 

لدى املؤمنني بكلِّ دين عىل حدة. لكن الذي ال شك فيه أن التمييز األكرث وضوحاً لتصنيف األديان 

إنا هو الذي مييّز ببساطٍة بني الديانات البرشيّة أي التي انتسبت إىل برش واستندت عىل أقوالهم 

وأفعالهم، وبني الديانات السامويّة التي مصدرها الوحي اإللهي وهي ببساطٍة ما تسّمى بالديانات 

اإلبراهيمية الثالثة )اليهودية املسيحية واإلسالم(. 

وال يستطيع أيُّ فيلسوٍف للدين أن يُهمل النظر إىل كّل ما يف العامل من دياناٍت برشيّة كانت 

أو سامويّة، فالعقائد الدينية تعّددت وال تزال عرب التاريخ البرشي إىل درجٍة يصعب بحق تصنيفها 

وإدراك كّل تفريعاتها وإحصاء املتدينني بها واملامرسني لشعائرها؛ إذ ال تزال ديانات العامل ترتاوح 

بني عبادة اإلله الواحد واآللهة املتعّددة، ترتاوح بني اإلميان بالحياة األخرى، واالكتفاء بالهداية 

الدنيويّة، ترتاوح بني مامرسة الشعائر والطقوس املقدسة وبني الشعائر واملظاهر الدنيوية املدنية. 

ال تزال ديانات العامل ترتاوح بني االهتامم بالشأن الدنيوى واالهتامم بالشئون املا ورائية األخروية، 

الفردى  بالخالص  املؤمنة  الديانات  بني  الواضح،  العقل  وديانات  األرسار  ديانات  بني  ترتاوح 

والديانات املؤمنة باملصري الجامعى كل حسب عمله وميزان هذه األعامل، بني الديانات التي ترى 

أن ثنائية الخري والرش ترجع إىل ثنائية اآللهة والتى ترى أن الخري والرش من فعل اإلنسان، وبينهام ما 

يرى التكليف مناطا للكائن العاقل الذي عليه إرادة فعل الخري وإرادة فعل الرش.

]1]- انظر: نفس املرجع السابق، ص98 - 100.
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