
ظاهراتّية الدين
ن�اتها املعرفّية تأّمل منهيّج يف تعيُّ

[1[
أحمد عبادي]*[

تحظى ظاهراتّية الدين يف الوقت الراهن باملقبولّية عند الكثري من املحّققني يف حقل الدين. 

وقد تسلّل هذا االتجاه إىل حقل البحث الدينّي تحت تأثري من ظاهراتّية هوسريل. إن العنارص 

بحت ومجرّد عن  بشكل  الدينّية  الظاهريّات  توصيف  عبارة عن:  الدين  الجوهريّة يف ظاهراتّية 

البيان، والرتكيز عىل الحيثّية االلتفاتّية الكامنة يف الظاهريّات الدينّية، ومواجهة الرؤية التحليلّية، 

وتعليق جميع الفرضّيات واملعلومات السابقة، والسعي إىل شهود ذات الدين. إن ظاهراتّية الدين 

تفتقر إىل جميع أبعاد النظام املعريفّ الكامل؛ ولذلك ال ميكن اعتباره علاًم مستقالًّ يحتوي عىل 

التعنّي املعريفّ التاّم. إّن ظاهراتّية الدين يف أجدى صورة هي مجرّد اتّجاه متعلّق مبقام الجمع، 

، وال منهًجا وأسلوبًا ملقام الحكم. وبناًء عليه فإّن التوّقف عند التوصيف  وليست علاًم مستقالًّ

البحت، والغفلة عن البيان والتفسري، وعدم الجدوائّية يف الوقاية من النزعة التحويلّية وعالجها، 

املحّدد  الدرايّس  النموذج  إىل  واالفتقار  واملبهمة،  والغامضة  الكلّّية  املفاهيم  إىل  واالستناد 

واملنهج البحثّي املدّون، لتقويم النظريّات يف مقام الحكم واإلمعان يف مقام الجمع، كّل ذلك 

أّدى إىل عدم جدوائّية ظاهراتّية الدين بوصفها منطًقا لفهم الدين.

*     *     *

الكلامت املفتاحّية: ظاهراتيّة الدين- املنهج- االلتفات- النزعة التحويليّة- البحث الدينّي.

*- أستاذ مساعد يف جامعة إصفهان، إيران.
ـ املصدر: فصلية )الفكر الديني الجديد( شتاء ١٣٩٤ عدد ٤٣.

ـ تعريب: حسن عيل مطر.

الملخص
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بي�ان املسألة
من  الكثري  أكّد  وقد  واسع،  نطاق  عىل  املايض  العرشين  القرن  يف  الدين]1]  ظاهراتيّة  شاعت 

ظاهراتيّة  يف  املتخّصصون  كان  الدينيّة.  الدراسات  يف  الظاهرايتّ  االلتفات  تقّدم  عىل  الباحثني 

الوقاية  ـ عرب توظيف ذلك، وضمن  ليتمّكنوا  الدين،  لفهم  تقديم منطق جامع  الدين يسعون إىل 

وعلج الرؤية التحويليّة يف الدراسات الدينيّة ـ من الوصول إىل توصيف منسجم وكامل عن جميع 

للغاية،  ومعّقدة  األضلع  كثرية  هو حقيقة  الدين  أّن  إىل  االلتفات  من  بّد  وال  الدينيّة.  الظاهريّات 

والرؤية التحويليّة ترّض بها للغاية، ومن هنا فإّن الحصول عىل منطق جامع ملعرفة الدين وظاهراتيّته 

ا. لقد كان هؤالء املتخّصصون يف ظاهريّات  بالنسبة إىل الباحثني يف الشأن الدينّي رضورّي جدًّ

التعنيُّ  بحث  إىل  تسعى  املقالة  وهذه  به.  والتعريف  املنطق  من  النوع  هذا  تدوين  بصدد  الدين 

املعريّف لظاهراتيّة الدين؛ فهل لظاهراتيّة الدين تعنّي معريّف؟ وهل ميكن اعتبارها سلسلة واسعة 

معيّنة يف البحث الدينّي، مثل علم االجتمع الدينّي، وعلم النفس الدينّي؟ إّن هذه التساؤالت هي 

التي متثّل محور هذه املقالة. ولهذه الغاية يجب العمل أّواًل عىل التعريف اإلجميّل بالظاهراتيّة، 

وسوف نذكر لها خمسة عنارص أساسيّة. وبعد ذلك، نعمل ـ بالنظر إىل العنارص املعرفيّة للرؤية 

الظاهراتيّة ـ عىل بيان أبعاد ظاهراتيّة الدين. ثّم سنبحث يف باب التعنّي املعريّف لظاهراتيّة الدين، 

حيث يتّم التأكيد يف هذا القسم ـ ضمن تعريف مفاهيم »العلم«، و»االلتفات«، و»األسلوب« ـ عىل 

بيان مصاديق هذه املفاهيم يف خصوص ظاهراتيّة الدين. ويف الختام ويف إطار النقاط الخمس، 

سوف نعمل عىل تقويم جدوائيّة وكفاية األبعاد املعرفيّة لظاهراتيّة الدين وجامعيّته، بوصفها منطًقا 

لفهم الدين.

جذور البحث
لقد حظيت ظاهراتيّة الدين]2] عىل مدى القرن املنرصم، باإلقبال من جانب الكثري من الباحثني 

دوال  يب  كون  د.  وب.  1902م(،  ـ   1830( تيليه]3]  ب.  ك.  كلمن  كان  وقد  الدينّي.  الشأن  يف 

الدين بوصفها حقلً مستقلًّ يف  ًسا لظاهراتيّة  الذي يعترب مؤسِّ ـ  ساوساييه]4] )1848 ـ 1920م( 

[1]- phenomenology of religion.

[2]- phenomenology of religion.

[3]- C. P. Tiele.

[4]- P. D. Chantepie de la Saussaye.
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البحث الدينّي]1] ـ وردولف أوتو]2] )1869 ـ 1937م(، ويواخيم واخ]3] )1898 ـ 1955م(، وك. 

إلياده]6]  ومريتشا  1967م(،  ـ   1892( هيللر]5]  وفريدريك  1983م(،  ـ   1898( جوكوبليكر]4] 

الدينّي، وكان لهم دور ملحوظ يف تأسيس وتوسيع  الباحثني يف الشأن  )1907 ـ 1986م(، من 

ـ   1767( فريدريك شليرماخر]7]  أمثال:  املتألّهني، من  استفاد بعض  الدين. كم  رقعة ظاهراتيّة 

1834م(، وبول تيليش]8] )1886 ـ 1965م(، وإدوارد فاريل]9] )1919 ـ 1994م( ـ بشكل وآخر 

هوتيّة.  ـ من ظاهراتيّة الدين يف دراساتهم اللَّ

مل تلق ظاهراتيّة الدين رواًجا كبريًا بني الناطقني باللغة الفارسيّة من الباحثني يف الشأن الدينّي. 

ومن بني علمء الغرب سعى هرني كوربان]10] )1903 ـ 1978م(، إىل تحليل ظاهرايّت ملفاهيم 

التشيّع، ورأى أّن مصطلح »كشف املحجوب« يف األدبيّات العرفانيّة، واملصطلح القرآيّن »التأويل«، 

بدورها يف  ـ 2003م(   1922( ماري شيميل]12]  آنا  قامت  كم  الظاهراتيّة]11].  مفهوم  مع  يتطابق 

دراسة اإلسلم من بوابة الظاهراتيّة]13]. وهكذا عمد محّمد عيل أمري معزّي )1958 ـ ؟م( إىل دراسة 

عقائد اإلماميّة بهذه الرؤية]14].

[1]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 276.

[2]- Rudolf Otto.

[3]- Joachim Wach.

[4]- C. Jouco Bleeker.

[5]- Friedrich Heiler.

[6]- Mircea Eliade.

[7]- F. Schleiermacher.

[8]- Paul Tillich.

[9]- Edward Farrley.

[10]- Henry Corbin.

[١١]- انظر: كوربان، هرني، فلسفه إيرايّن و فلسفه تطبيقي )الفلسفة اإليرانّية والفلسفة املقارنة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: السيد جواد 

الطباطبايئ، ص2١ ـ 22، نرش توس، طهران، ١٣6٩هـ ش.

[12]- Annemarie Schimmel.

[١٣]- انظر: شيميل، آنا ماري، تبيني آيات خداوند: نگاهي پديدارشناسانه به اسالم )تفسري آيات الله: رؤية ظاهراتّية إىل اإلسالم(، ترجمه 

إىل اللغة الفارسّية: عبد الرحيم گواهي، دفرت نرش فرهنگي اسالمي، طهران، ١٣76هـ ش.

[١٤]- انظر: موحديان عطار، عيل، »معريف كتاب رهنامي ألوهي در تشّيع نخستني، مثره كاربست روش پديدارشنايس در پژوهيش در 

باب اماميه نخستني« )التعريف بكتاب الهداية اإللهية يف التشّيع األول: نتيجة تطبيق األسلوب الظاهرايّت يف البحث والتحقيق يف حقل 

اإلمامّية األوائل(، مجلة: هفت آسامن، العدد: ٩ ـ ١0، ص٣2٩ ـ ٣٤5، ١٣80هـ ش.
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1 ـ الظاهراتّي�ة
اليونانيّة]1]  الكلمة  من   »phenomenology« وكلمة   »phenomenon« كلمة  اشتُّقت 

مصطلح  استعمل  من  وأّول  تلقائه(]2].  من  يظهر  الذي  اليشء  )مبعنى   ،»phainomenon«

ـ   1728( المربت]3]  هايرنيش  يوهان  األملايّن  الفيلسوف  هو  )الفينومينولوجيا(  »الظاهراتيّة« 

1777م( يف كتابه )األورغانون الجديد(]4]. وحيث كان مراده من »الظاهر« هو الخصائص الوهميّة 

لإلدراك اإلنسايّن، فقد عرّف الظاهراتيّة بـ »نظريّة التوّهم«]5] أيًضا]6]. وقد ذهب إميانوئيل كانط]7] 

)1724 ـ 1804م( خطوة أبعد؛ حيث فرّق بني األشياء كم تظهر يف اإلدراك، واألشياء كم هي 

يف نفسها وبشكل مستقل عن قوانا املعرفيّة. وقد عرّب عن القسم األول من األشياء بـ »الظاهر«]8]، 

والقسم الثاين من األشياء بـ »الذات«]9] )غري املعلومة( أو »األشياء يف نفسها«]10]. يرى إميانوئيل 

كانط أّن الـ »نومان« غري قابل للتعريف أبًدا، وأّن الظاهر )الفينومينون« وحده هو القابل للتعريف؛ 

ولذلك فإّن املعرفة تعني العلم بالظاهريّات. وبعبارة أخرى: إّن املعرفة تساوي »الظاهراتيّة«]11].

وقد عمد هيجل]12] )1770 ـ 1831م( ـ من خلل تقديم مفهوم جديد عن الظاهراتيّة ـ إىل 

كتابه  يف  بنّي  وقد  و)فينومينون(،  )نومان(  بـ  املعروف  الكانطّي  الثنايّئ  التقسيم  عىل  االعرتاض 

)ظاهراتيّة الروح(]13] )1807م( كيف تصل الروح يف مراحلها التكامليّة املتنّوعة من معرفة النفس 

مثل  بألفاظ  ترتبط  حيث  الظهور،  مبعنى   »phainesthai« اليونايّن  الجذر  من  مأخوذة  املفردة  هذه  أن  يرى  املفكّرين  بعض  إن   -[١]

»phOs« «phaos« يف اللغة اليونانّية )مبعنى النور(، و»photo« يف اللغة اإلنجليزيّة، وكلمة »فانوس« يف اللغة الفارسّية. )انظر: ريخته 

گران، محمد رضا، پديدار شنايس: هرن و مدرنيته )الظاهراتية: الفن والحداثة(، ص٩8، نرش ساقي، طهران، ١٣82هـ ش(.

[2]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 273.

[3]- Johann Heinrich Lambert.

[4]- Neues Organon, New Organon.

[5]- theory of illusion.

[6]- See: Echmitt, Richard, 1967, »Phenomenology«, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 135.

[7]- Immanuel Kant.

[8]- Phenomena.

[9]- Noumena.

[10]- things-in-themselves.

الفارسّية: غالم عيل حداد عادل، ص١55 ـ ١66، مركز نرش  اللغة  )التمهيدات(، ترجمه إىل  انظر: كانط، إميانوئيل، متهيدات   -[١١]

دانشگاهي، طهران، ١٣67هـ ش.

[12]- G. W. F. Hegal.

[13]- Phenomenology Of Spirit.
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ظاهراتيّة  بني  الجوهرّي  االختلف  موجودة(]1].  )كم هي  نفسها  الذات يف  معرفة  إىل  الظاهراتيّة 

التاسع عرش  القرن  منتصف  والوجود]2]. ويف  الظاهر  بني  العلقة  تصّور  يكمن يف  وكانط  هيجل 

مفهوم  أو  »الواقعيّة«  ملفهوم  مرادفًا  استعمله  وتّم  أعّم،  تعريًفا  الظاهر  مفهوم  اكتسب  للميلد، 

»الحقيقة الخارجيّة«، ومن هنا فقد ذهب بعضهم ـ من أمثال وليم هيملتون]3] )1805 ـ 1865م(، 

هذا  ـ يف ضوء  »الظاهراتيّة«  تعريف مصطلح  إىل  ـ  ـ 1906م(   1842( فون هارمتن]4]  وإدوارد 

معنّي«]6].  موضوع  حقل  يف  بحت  توصيفّي]5]  »تحقيق  اآليت:  النحو  عىل  ـ  »الظاهر«  لـ  املبنى 

وقد قام تشارلز ساندرز بريس]7] )1839 ـ 1914م( سنة 1902م بتقديم مفهوم أوسع للظاهراتيّة، 

حيث يشمل الدراسة التوصيفيّة لكل ما يرد عىل الذهن، سواء أكان ذلك الوارد عىل الذهن حقيقيًّا 

»الظاهراتيّة«  مفردة  استعمل  إىل  ـ 1938م(   1859( إدموند هوسريل]9]  وقد عمد  موهوًما]8]،  أم 

عنوان:  تحت  الفلسفة  يف  لنهضة  بدايًة  شّكل  حيث  الفلسفة]10]،  يف  مستقّل  أسلوب  إطار  يف 

»النهضة الظاهراتيّة«]11]]12]، ومنذ ذلك الحني شاع استعمل مصطلح الـ »الظاهراتيّة الفلسفيّة«]13]. 

أّما أبرز مشاهري نهضة الظاهراتيّة، فهم عىل التوايل: أدولف رايناخ]14] )1883 ـ 1917م(، وماكس 

[١]- انظر: مجتهدي، كريم، پديدارشنايس روح بر حسب نظر هگل )ظاهراتّية الروح من وجهة نظر هيجل(، ص228، انتشارات علمي 

و فرهنگي، طهران، ١٣7١هـ ش. )مصدر فاريس(.

[2]- انظر: دارتيغ، آندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما معنى الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محمود نوايل، ص٤، سازمان مطالعه 

و تدوين كتب علوم انساين دانشگاه ها )سمت(، طهران، ١٣7٣هـ ش.

[3]- William Hamilton.

[4]- Eduard Von Hartman.

[5]- descriptive study.

[6]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London.p. 135.

[7]- Charles Sanders Pierce.

[8]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.

[9]- Edmund Husserl.

[١0]- انظر: هورسل، إدموند، »تز ديدگاه طبيعي وتعلق آن )جهان طبيعّي: من و جهان بريامون من(« )أطروحة الرؤية الطبيعّية وتعليقها 

»العامل الطبيعّي: أنا والعامل الذي حويل«(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: ضياء موّحد، مجلة: فرهنگ، العدد: ١8، ص٣8 ـ 50، صيف عام: 

١٣88هـ ش.

[11]- the phenomenological movement.

[12]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 135.

[13]- philosophical phenomenology.

[14]- Adolf Reinach.
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بيفيندر]3]  وألكساندر  1937م(،  ـ   1880( غايجر]2]  وموريتس  1928م(،  ـ   1874( شيللر]1] 

)1870 ـ 1941م(، وأوسكار بيكر]4] )1889 ـ 1964م(، ومارتن هايدغر]5] )1889 ـ 1976م(.

إّن الغاية األصليّة للظاهراتيّة الفلسفيّة، هي التعرّف املبارش عىل الظاهرات، وذلك عن طريق 

ليصل  الظاهرايتّ عىل هذه اإلمكانيّة؛  الناحية يحصل  التجربة ومن دون وساطة منهم، ومن هذه 

إىل التوصيف الصحيح والكامل للبنية املاهويّة لهذه الظواهر؛ ومن هنا فإّن الظاهرايتّ يسعى إىل 

التخلّص من جميع الفرضيّات والتصّورات السابقة، وأن يتحّرر من التفسريات والرشوح العليّة]6]. 

2 ـ العناصر األساسّية للظاهراتّي�ة
وهكذا فإّن للظاهراتيّة الفلسفيّة خمسة عنارص أساسية، وسوف نعمل فيم ييل عىل إيضاحها.

أـ  التوصيف[7]: يرى هوسريل أّن مهّمة الفلسفة األساسيّة هي البحث يف حقل ذوات املوجودات 

وحقائقها كم تظهر لنا، وليك نعرف األشياء يتعنّي علينا التخيّل عن املفاهيم والنظريّات الفلسفيّة، 

والخوض يف الشهود والتوصيف املبارش للظاهريّات كم تبدو يف التجربة والشعور املبارش ومن 

دون واسطة]8]. تسعى الظاهراتيّة إىل توصيف ماهيّة الظاهرات]9]، والرتكيبات املاهويّة]10]، وطريقة 

ظهور التجلّيات]11] يف عمق التجربة اإلنسانيّة]12]. تبدأ الظاهراتيّة بهذا الفهم: وهو أّن كّل ما هو 

موجود، يجب بحثه عىل شكل »ظاهرايتّ«؛ مبعنى أنّنا يف معرفة األشياء يجب علينا أّواًل أن نلتفت 

التعرّف عىل  ففي  ولذلك  إلينا؛  بالنسبة  تجلّيه وطريقة ظهوره  تبدأ لحظة  معرفة كّل يشء  أّن  إىل 

[1]- Max Scheler.

[2]- Moritz Geiger.

[3]- Alexander Pfander.

[4]- Oscar becker.

[5]- Martin Heidegger.

[6]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.

[7]- description.

[8]- direct awareness.

[9]- nature of phenomena.

[10]- essential structures.

[11]- Appearances.

[12]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.
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األشياء بشكل صحيح وكامل، ينبغي أن نتّجه »إىل ذات األشياء«]1] ونقصدها]2]؛ من ذلك ـ عىل 

سبيل املثال ـ أنّنا إذا أردنا أن نعرف »األخرض« يجب علينا أن نصل إىل ذات األخرض، وعليه يجب 

التخيّل عن خرضة أوراق األشجار أو خرضة الجدران، والخرضات األخرى بأجمعها، واالقرتاب 

مبارشة من ذات األخرض. وعىل هذا األساس فإّن املسألة الجوهريّة يف الظاهراتيّة، تكمن يف كيفيّة 

ظهور األشياء لإلنسان]3].

بـ  االلتفات[٤]: لقد أخذ هوسريل هذا املصطلح من أستاذه فرانتز برنتانو]5] )1837ـ  1917م(. 

إّن االلتفات يف أدبيّات برنتانو يعمل عىل بيان النسبة بني الظاهرة الذهنيّة والظاهراتيّة الفيزيقيّة]6]، 

الدوام  يلتفت عىل  الوعي واإلدراك  أّن  يرى  فهو  آثار هوسريل]7]،  ولهذا املفهوم مكانة مهّمة يف 

إىل موضوع أو متعلٍَّق، وحقيقة الذات إضافة. إذ للوعي واإلدراك »حيثية«]8]؛ مبعنى أنه يدور عىل 

لـ ...«]9]؛ ولذلك فإّن  الدوام »إدراك  الدوام حول يشء، ويتّجه نحو يشء ما. واإلدراك هو عىل 

مدركاتنا ليست مجرّد ظواهر ذهنيّة فقط، بل هي تتّجه نحو الغري واآلخر أيًضا]10].

الظاهراتيّون من خلل نظريّة »نحو األشياء«]12] عن  التحويلّية[١١]: لقد أعلن  أو  ـ املخالفة  ج 

[1]- to the things.

[2]- zu den sachen selbst.

[٣]- انظر: مصلح، عيل أصغر، تقريري از فلسفه هاي اگزيستانس )تقرير عن الفلسفات الوجوديّة(، ص١0١، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 

و انديشه اسالمي، ١٣8٤هـ ش. )مصدر فاريس(.

[4]- Intentionality.

[5]- Franz Brentano.

[6]- انظر: بل، ديفد، انديشه هاي هورسل )أفكار هوسريل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: فريدون فاطمي، ص22 ـ 2٣، نرش مركز، طهران، 

١٣76هـ ش.

تاريخي نظريّه  انظر: كورويج، آرون، »دورمناي  [7]- لتفصيل الكالم يف حقل ماهّية االلتفات ونقد ودراسة صياغة مفاهيمه املختلفة، 

التفايت بودن آگاهي« )األبعاد التاريخّية لنظريّة التفاتّية اإلدراك(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أمري حسني رنجرب، مجلّة فرهنگ، العدد: ١8، 

ص5١ ـ 8٩، صيف عام: ١٣75هـ ش.

[8]- Aboutness.

[9]- consciousness is always consciousness of … .

[١0]- انظر: ريخته گران، محمد رضا، پديدار شنايس: هرن و مدرنيته )الظاهراتّية: الفّن والحداثة(، ص١00 ـ ١0١، ١٣82هـ ش. )مصدر 

فاريّس(.

[11]- opposition to reductionism.

[12]- to the things.
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مخالفتهم لجميع أنواع التحويليّة، أو عىل حّد تعبري رايناخ: »فلسفات هذا وليس سواه«؛ وقالوا]1]: 

إّن املراد من الرؤية التحويليّة هو إحالة ظاهريّة ما إىل أمر أدن منها، وأخذ جانب من اليشء بداًل 

من حقيقته]2]]3]. لقد أدرك الظاهراتيّون ـ من خلل التأّمل يف أسباب وخلفيّات النظرة التحويليّة ـ 

أّن النزعة التحويليّة بشكل عام تنشأ من أّن املحقِّق بداًل من معرفة املاهيّة وحقيقة املوضوع مورد 

وإدراك  الذات  شهود  دون  تحول  التي  املسبقة  الفرضيّات  توظيف  إىل  يعمد  والتحقيق،  البحث 

الحقيقة. إّن هذه الفرضيّات ترسخ يف الذهن بحيث ال يرى املحقِّق معها حاجة إىل الشهود املبارش، 

وإدراك حقيقة اليشء لتوصيف الظاهرات؛ بل يذهب به الظّن إىل أّن الظاهرة مورد البحث يجب 

أن يُنظر إليها بحسب األصول عىل هذه الحالة. ال يرى املحقِّق ما هو موجود حقيقة، وإمّنا يرى ما 

يريده فقط. إّن الفرضيّات تؤّدي إىل ظهور معلّبات فكريّة؛ حيث ينظر املحّقق يف مقام التوصيف 

إىل الظاهر من زاوية قوالبه ومعلّباته الفكريّة؛ ولذلك فإنّه يراه دون ما هو يف الواقع والوجود. إّن 

الرؤية التحويليّة تعّد من اآلفات املدّمرة يف العلوم اإلنسانيّة؛ إذ تؤّدي باملحّقق والباحث ـ بداًل من 

رؤية األشياء كم هي )الظهور يف نفسه( ـ إىل رؤية األشياء كم يريد لها أن تكون. وبعبارة أخرى: 

إّن القضيّة التحويليّة بداًل من توصيف »ما هو موجود«، تتضّمن متّني »ما يجب«]4].

دـ  التعليق: إّن »الوضع بني قوسني«]5] أو »التعليق«]6] هو من املصطلحات الجوهريّة واملفتاحية 

يف تفكري هوسريل]7]، فهو يذهب إىل االعتقاد بوجوب التخيّل عن جميع الفلسفات السابقة وغّض 

النظر عنها، والذهاب ـ من أجل الوصول إىل العلم الكامل ـ إىل األشياء نفسها دون أن يكون مثّة 

يف البني أّي أحكام مسبقة]8]. إّن الظاهرايّت يعمل ـ من خلل تعليق جميع الفرضيّات املسبقة ـ 

[1]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 137 - 138.

[2]- إن العبارات اآلتية تتضّمن رؤية تحويلّية: »إّن القوانني املنطقّية، ليست سوى القوانني النفسانّية«، »إّن الدين ليس سوى األخالق«، »إّن 

املجتمع ليس سوى االقتصاد املتجّسد«، »إّن أحكام الجامل، ليست سوى تجيّل األذواق الشخصّية«، وما إىل ذلك.

دانشگاه علوم  انتشارات  ـ ٣8٤،  الدينّية(، ص٣8٣  الدراسات  )منهج  ديني  قرامليك، أحد، روش شنايس مطالعات  انظر: فرامرز   -[٣]

اسالمي رضوي، مشهد، ١٣88 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[٤]- انظر: املصدر أعاله، ص٣٣2، ١٣88هـ ش.

[5]- Bracketing.

[6]- Epoche.

[7]- ميكن العثور عىل رؤية هوسريل بشأن التعليق )Epoche( يف املصدر اآليت: هورسل، إدموند، »تز ديدگاه طبيعي وتعلق آن )جهان 

طبيعي: من و جهان بريامون من(« )أطروحة الرؤية الطبيعّية وتعليقها »العامل الطبيعّي: أنا والعامل الذي حويل«(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

ضياء موّحد، مجلة: فرهنگ، العدد: ١8، ص٣8 ـ 50، صيف عام: ١٣88هـ ش.

[8]- انظر: ورنو، روجيه وال وآخرون، نگاهي به پديدارشنايس و فلسفه هاي هست بودن )إطاللة عىل الظاهراتّية والفلسفات الوجوديّة(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسّية: يحيى مهدوي، انشارات خوارزمي، طهران، ص27، ١٣72هـ ش.
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أبعد  ما يذهب إىل  يركن جانبًا كّل  فإنّه  الوعي واإلدراك، وبذلك  الخالص يف  التأّمل  عىل مجرّد 

إّن  له فقط.  ما يظهر  التجربة املبارشة، ويُحجم عن إصدار األحكام بشأنها، ويكتفي مبجرّد  من 

الظاهرايتّ ـ من خلل وضع العامل العينّي بني قوسني ـ يتحّول إىل ناظر حيادّي، ويتحّول ما اختربه 

إىل مجرّد ظاهريّة رصفة.

إّن االكتشاف األهّم يف هذه املرحلة هو »األنا االستعلئيّة«]1]، وهو أيّن يف مسار الحصول عىل 

املعرفة، أدرك أّن كّل ما له اعتبار ومفهوم، إمّنا يكون قد اكتسب معناه واعتباره بالنسبة يل »أنا«. وإّن 

الـ »أنا« تحّول العامل إىل »ظاهريّة بحتة«، ويف هذا املسار ترى نفسها تحويليّة. إّن هذا التحويل 

املعتقدات  جميع  تعليقه  بعد  الظاهرايتّ  إّن  الظاهرايتّ.  االستعليّئ/  للتأويل  األصليّة  النواة  هو 

املرتبطة بالعامل الطبيعّي، يعمل عىل تحويل اليشء إىل مجرّد ظاهراتيّة بحتة؛ ولذلك فإّن التأويل 

االستعليّئ/ الظاهرايتّ، عبارة عن توصيف العبور من الرؤية غري املتأّملة إىل املعرفة التأّمليّة]2].

هــ  شهود الذات[٣]: إّن التعليق وإدراج العامل الطبيعّي ضمن قوسني، يساعد املحّقق يف الوصول 

إىل مرتبة الذات؛ ومن هنا فإّن الظاهراتيّة هي نوع من العلم بالذات، وعىل أساسها ال بّد من أجل شهود 

الذات من التوّجه إىل ما تّم العلم به وإدراكه مبارشة. إّن شهود الذات عبارة عن الوصول إىل املعنى 

واملفهوم الذي ميّهد الطريق إىل معرفة األمر الواقع كم هو موجود]4]. ويتّم إدراك الذات يف شهود 

وجدايّن]5]؛ ومن هنا فإّن شهود الذات ال يشتمل عىل أّي خصلة ميتافيزيقيّة )مبفهومها األفلطويّن(، 

وإمّنا هو ظهور »ذات اليشء« عىل »األنا«]6]. إّن شهود الذات إدراك يحيك عن التوافق والقرابة بني 

التي تعكس »ماهيّة« األشياء؛  إّن املراد من الذات هنا هي »الذات الكلّيّة«  الذات والظاهريّات]7]. 

مبعنى الخواص الذاتيّة والثابتة للظاهريّات التي تجيز لنا التعرّف عىل الظاهريّات الجزئيّة ضمن »نوع 

«. إّن الشخص الظاهرايتّ يسعى من خلل »شهود الذات« إىل تخليص الرتكيبات الذاتيّة ـ التي  كيّلّ

تجّسدت يف الظاهريّات الخاّصة ـ من القيود. إّن مسار الظاهريّات يبدأ بواسطة املعطيات الخاّصة 

[1]- Trenscendental ego.

استعاليّئ/  »تأويل  ريتشارد،  اشميت،  اآليت:  املصدر  الظاهرايّت، يف  االستعاليّئ:  التأويل  بشأن  الكالم  تفصيل  العثور عىل  [2]- ميكن 

پديدارشناختي هورسل« )التأويل االستعاليّئ/ الظاهرايّت لهوسريل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: ضياء موّحد، مجلة: فرهنگ، العدد: ١8، 

ص27 ـ ٣7، صيف عام:  ١٣75هـ ش.

[3]- eidetic vision.

[٤]- انظر: دارتيغ، آندريه، پديدارشنايس چيست؟ )ما معنى الظاهراتّية؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محمود نوايل، ص ١8، ١٣7٣هـ ش.

[5]- التجربة املعاشة.

[6]- انظر: ليوتار، جان فرانسوا، بديده شنايس )علم الظاهرة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عبد الكريم رشيديان، ص١7 ـ ١8، نرش ين، 

طهران، ١٣75هـ ش.

[7]- انظر: مرلوبونتي، موريس، در ستايش فلسفه )يف الثناء عىل الفلسفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية:  ستاره هومن، ص٩٣، نرش مركز، 

طهران، ١٣75هـ ش.
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والجزئيّة، وتختتم يف نهاية املطاف بكشف »املاهيّة« أو »الرتكيبة املاهويّة« املتجّسدة يف املعطيات 

الخاّصة]1]]2]. وعندما يتّم إدراك »املاهيّة الكلّيّة«، يصل الشخص الظاهرايّت إىل شهود الذات.

3 ـ الظاهراتّي�ة الدينّي�ة
تركت الرؤية الظاهراتيّة تأثريها حتّى عىل حقل الدراسات الدينيّة، وفتحت مدخًل جديًدا يف 

الظاهراتيّني  الهتمم  مورًدا  تشكِّل  الفلسفيّة  للظاهراتيّة  الخمسة  العنارص  وجميع  املساحة.  هذه 

املختّصني يف الشأن الدينّي أيًضا، وأّما تفصيل ذلك فعىل النحو التايل:

أّواًل: يسعى الظاهرايتّ يف الشأن الدينّي بشكل مبارش إىل إقامة مواجهة حضوريّة مع الدين، 

وذلك بداًل من التفسري]3] الظاهرايّت للدين، ويدرس الدين بعيًدا عن األبحاث املفهوميّة كم يظهر 

إلدراكنا. للحصول عىل املعرفة الصحيحة والكاملة عن الدين، يجب اجتناب املفاهيم والنظريّات 

الفلسفيّة، والذهاب مبارشة إىل الشهود والتوصيف املبارش للظاهراتيّة الدينيّة، عىل نحو ما تتجىّل 

االعتقاد  إىل  كريستنسن  يذهب  الدين«]4].  ذات  »نحو  والتوّجه  املبارش،  واإلحساس  التجربة  يف 

بأّن كانون ظاهراتيّة الدين، يكمن يف توصيف هذا األمر، وهو »كيف يفهم املتديّنون إميانهم؟«. 

يجب التخيّل يف هذا التوصيف البحت عن جميع أنواع التفسري والحكم والتقويم]5]؛ ومن هنا فإن 

الظاهراتيّني املختّصني يف الشأن الدينّي يفرّقون بني توصيف الظاهراتيّات الدينيّة وبني تفسرياتها، 

ويعتربون الظاهراتيّة الدينيّة متكّفلة يف توصيف املعطيات الدينيّة فقط.

ثانًيا: إّن الظاهراتينّي املختّصني يف الشأن الدينّي، يذهبون إىل االعتقاد بأّن تحّقق اإلدراك والفهم 

الصحيح والكامل للدين رهن بالرتكيز عىل الحيثيّة االلتفاتيّة الكامنة يف الظاهراتيّات الدينيّة؛ ومن 

هنا فإّن املعرفة الدينيّة عىل الدوام »إدراك ليشء«؛ من ذلك أّن املعرفة الدينيّة من وجهة نظر أوتو ـ 

عىل سبيل املثال ـ هي »املتعلّق املقّدس«]6]. إّن ديالكتيك األمر املقّدس يُعّد بدوره ـ من وجهة 

[١]- ميكن تتبع جذور هذا البحث يف املصدر اآليت: هورسل، إدموند، تأّمالت دكاريت مقدمه اي بر پديده شنايس )تأّمالت ديكارتّية: 

مقّدمة عىل الظاهراتّية(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عبد الكريم رشيديان، ص١١8 ـ ١26، نرش ين، طهران، ١٣8١هـ ش.

[2]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 275.

[3]- Explanation.

[4]- to the religion.

[5]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 276 - 277.

[6]- Numinous.
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نظر مريتشا إلياده ـ أسلوبًا إليضاح الخصائص االلتفاتيّة للظاهراتيّات الدينيّة]1].

الباحثون يف الشأن الدينّي ـ من خلل االنخراط يف الظاهراتيّة ـ يسعون إىل  وثالًثا: لقد كان 

معالجة آفة الرؤية التحويليّة يف حقل الدراسات الدينيّة. إّن الدين ظاهرة معّقدة وذات أضلع معرفيّة 

البحتة،  التاريخية  الدينيّة  واملعارف  كثرية.  لها أرضاًرا  تسبِّب  التحويليّة  والرؤية  ومتنّوعة،  متعّددة 

والنفسيّة أو االجتمعيّة، تقّدم تصّورات ناقصة ـ بل وحتّى خاطئة ـ عن الدين. إّن التهرّب من النزعة 

السطحيّة والوصول إىل باطن الدين يشّكل هاجًسا أصليًّا للظاهراتيّة. يجب التعرّف يف الظاهراتيّات 

الدينيّة عىل ذات الصورة التي تظهر نفسها يف التجربة اإلنسانيّة لـ »األمر القديّس«]2]]3].

بأنّهم يف مدخلهم يدرسون  الدينّي إىل االّدعاء  الشأن  الظاهراتيّون من املختّصني يف  يذهب 

الظاهراتيّات الدينيّة بشكل خالص وعىل نحو ال يقبل التحويل. وقد سعى كلٌّ من علمء االجتمع، 

غري  اآلراء  زاوية  من  الدينيّة  الظاهراتيّات  تفسري  إىل  وغريهم،  االقتصاد  وعلمء  النفس،  وعلمء 

معطيات  إىل  الدينيّة  الظاهراتيّات  لتحويل  معارضتها  ضمن  ـ  الدينيّة  الظاهراتيّة  وتسعى  الدينيّة. 

اجتمعيّة ونفسيّة واقتصاديّة وسياسيّة وما إىل ذلك ـ من أجل التمهيد لشهود ذات الدين. لقد كان 

الظاهراتيّون من أوائل العلمء الذين أدركوا أبعاد آفات الرؤية التحويليّة عىل تفكري عرصهم، وسعوا 

إىل تقديم منهج وأسلوب للوقاية من هذه اآلفات أو معالجتها. وقد كان لهم من حيث االهتمم 

بآفات النظرة التحويليّة يف معرفة الظاهراتيّات اإلنسانيّة ـ وال سيّم منها الظاهراتيّات الدينيّة ـ دور 

طبّي معالج، حيث إنّهم يرون أّن االتجاه نحو أمور من قبيل علم االجتمع الدينّي، وعلم النفس 

الدينّي، وتاريخ األديان، يؤّدي إىل ظهور النظرة التحويليّة يف دائرة البحث الدينّي، والطريقة الوحيدة 

للعلج والوقاية من ذلك تكمن يف أخذ الظاهراتيّة يف معرفة حقيقة الدين والظاهرات الدينيّة.

لقد كان للظاهراتيّة الدينيّة ـ من حيث االهتمم باآلفات الشائعة يف التفكري املعارص ـ الكثري من 

النجاحات؛ إاّل أّن هذا ال يعني أّن كّل من يقف عىل اآلفات واألرضار، سوف يكون ناجًحا بالرضورة 

يف الوقاية واالحرتاز منها أيًضا، فل شّك يف أّن اكتشاف وتحديد أخطاء النظرة التحويليّة رهن بالتأّملت 

املنهجيّة للظاهراتينّي؛ ولكن هل قّدمواـ  فيم يتعلّق بالوقاية من أرضار النظرة التحويليّةـ  أسلوبًا وأداة 

ناجعة يف هذا الشأن أم ال؟ سوف نتحّدث الحًقا يف هذا الشأن بتفصيل أكرب.

[1]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 281.

[2]- the experience of the Sacred.

[3]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 279.
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ورابًعا: إّن الشخص الظاهرايتّ يف الدين يسعىـ  من خلل تعليق جميع الفرضيّات واملعلومات 

التجارب غري  يتجاوز  يتخىّل عن كّل ما  الدينيّة، وأن  الظاهراتيّات  التأّمل يف  ـ إىل مجرّد  السابقة 

املبارشة، ويحجم عن إصدار األحكام بشأنها، وأن يكتفي مبجرّد ما يظهر له فقط. إّن الظاهرايتّ 

يتحّول ـ من خلل وضعه للمفاهيم الدينيّة بني قوسني ـ إىل مجرّد ناظر محايد؛ مبعنى أنّه يحّول 

ما جّربه من الدين إىل ظاهرياتيّة بحتة، ويذهب الظاهراتيّون من املختّصني يف الشأن الدينّي إىل 

التوصية بأن يتّم تجّنب ـ تجّنب مقصود ومنظم ـ جميع أنواع األحكام املرتبطة بالدين، األعّم من 

األحكام املبارشة وغري املبارشة. يجب يف معرض الكشف عن الحقيقة، تعليق كّل فرضيّة مسبقة 

ال تخرج عن اختبار الشّك والرتديد من ِقبل املحّقق]1].

تعليق  خلل  من  ـ  يسعى  الدينّي  الشأن  يف  املتخّصص  الظاهرايتّ  الشخص  إّن  وخامًسا: 

املعتقدات الدينيّة ووضعها بني قوسني ـ من أجل الوصول إىل ذات الدين، ولشهود ذات الدين 

وتفسري  هو شهود  الدينيّة  الظاهراتيّة  غاية  إّن  مبارش.  بشكل  وفهمه  إدراكه  تّم  االهتمم مبا  يجب 

ما هو  النظر حول  اختلف يف وجهات  يوجد  الدينيّة وماهيتها؛ ولكن  الظاهراتيّة  وتوصيف ذات 

اليشء الذي يبلور الرتكيبة املاهويّة للظاهراتيّة الدينيّة، فيوجد بني الظاهراتيّني َمن يرى أّن »الرتكيبة 

يف  مشرتكة  خصوصيّة  عن  يعرّب  الذي  االستقرايّئ/التجريبّي  للتعميم  نتيجة  هي  للدين«  املاهويّة 

الظاهرات الدينيّة املختلفة. إّن ذات أو ماهية الدين عبارة عن األبنيّة العميقة والكامنة التي ال تظهر 

عىل سطح التجربة بالواسطة، ويجب العمل عىل تفسريها والكشف عنها وفّك رموزها عن طريق 

األسلوب الظاهرايتّ. إّن هذه األبنية تعرّب عن الخصائص الرضوريّة والثابتة التي تعمل عىل توفري 

إمكانيّة لفهمها وإدراكها بشكل متميز ومشّخص]2].

4 ـ نقد منهيّج لظاهراتّي�ة الدين
لقد كانت غاية الظاهراتيّة أن تظهر عىل الدوام بوصفها علًم مستقلًّ وحقًل علميًّا]3] متميّزًا]4]. 

والسؤال الذي نبحث عن اإلجابة عنه يف هذه املقالة، هو: هل ميكن اعتبار الظاهراتيّة يف الدين 

؟ وهل يّصح إطلق عنوان »األسلوب« أو املنهج عىل ظاهراتيّة الدين كم ذهب  »علًم« مستقلًّ

[1]- See: Ibid, p. 281.

[2]- See: Ibid, p. 282.

[3]- Discipline.

[4]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.
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بعضهم إىل ذلك]1]؟ نسعى يف هذه املقالة إىل إثبات أّن ظاهراتيّة الدينـ  بسبب عدم اشتملها عىل 

الرشائط والخصائص اللزمة للتعنّي املعريّف ـ ال هي »علم« وال هي »منهج«، وإمّنا هي يف أرقى 

حاالتها مجرّد »اتجاه« ال أكرث؛ ولذلك ال بّد يف معرض اإلجابة عن األسئلة أعله، من العمل قبل 

كّل يشء عىل بيان تعريف »التعنّي املعريّف«.

5 ـ التعّي املعريّف
التعنّي املعريّف يف مساحة ما، هو أن تكون تلك املساحة مشتملة عىل جميع  إّن املراد من 

األركان املعرفيّة لعلم ما. ويجب عدم الخلط بني مفهوم »العلم« وبني مفهوم »املنهج« أو »االتجاه«، 

وفيم ييل سوف نقّدم تعريًفا دقيًقا لهذه املفاهيم الثلثة: »االتجاه« و»املنهج« و»العلم«.

»مقام  بني  االختلف  إىل  »االتجاه«  وبني  »املنهج«  بني  االختلف  يعود  واالتجاه:  املنهج 

الجمع«]2] وبني »مقام الحكم«]3]، توضيح ذلك أّن مسار البحث العلمّي يشتمل عىل ثلث مراحل، 

وهي كاآليت:

املحّقق  يواجهه  الذي  والسؤال]4]  املعريّف  بالتسلل  يبدأ  التحقيق  مسار  إّن  املسألة:  بيان  ـ   ١

والباحث.

2ـ  بيان الفرضّية: بعد طرح السؤال، يعمد املحقق والباحث إىل تقديم الجواب الظّنّي والحديّس 

عنها، ويُسّمى هذا الجواب بـ »الفرضيّة«]5].

وإثبات  ودراسة  نقد  عىل  واملحّقق  للباحث  املنهجّي  الجهد  ينصّب  الفرضّية:  اختبار  ـ   ٣

الفرضيّة، وهو ما يُسّمى بـ »االختبار«]6].

ويُعّد ركن اختبار الفرضيّة ومنهجها من أهّم أركان التحقيق العلمّي، وعىل هذا األساس ميكن 

الحكم،  ومقام  الجمع،  مقام  وهم:  رئيسني،  ومقامني  قسمني  إىل  العلمّي  البحث  مسار  تقسيم 

[1]- See: Ibid, p. 275; Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited 

by Paul Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 139.

[2]- context of discovery.

[3]- context of justification.

[4]- Problem.

[5]- Hypothesis.

[6]- Test.
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ويشتمل مقام الجمع عىل مرحلتني؛ األوىل )بيان املسألة(، والثانية )بيان الفرضيّة(. وأمام العلمء 

الشخصيّة،  والتجارب  الفلسفيّة،  التأّملت  بينها:  ومن  متنّوعة،  طرق  املقام  هذا  يف  واملفّكرين 

والنبوغ الفكرّي، والدراسة املقارنة، وما إىل ذلك، وكلّها طرق ميكن من خللها اكتشاف مسألة أو 

فرضيّة ما، ويُسّمى هذا املقام مبقام الجمع؛ حيث تتضح فيه املسائل والفرضيّات. إّن مقام الجمع 

الفرضيّات  اكتشاف  الخام، واملراد من االكتشاف هنا ليس هو  اكتشاف وتجميع املواد  هو مقام 

الصحيحة؛ بل من املحتمل أن يتّم جمع واكتشاف اآلراء الصحيحة واآلراء الخاطئة أيًضا]1]. إّن 

مفهوم »االتجاه« مبنزلة الطريق للقرتاب من املسألة، واملدخل الصطياد النظريّة أو الفرضيّة.

إّن املرحلة الثالثة يف البحث والتحقيق، هي مرحلة )اختبار الفرضيّة(، متثّل مقام الحكم يف 

خصوص اآلراء الخام التي تّم العمل عىل جمعها واكتشافها يف مقام الجمع. ويُسّمى هذا املقام بـ 

»مقام الحكم«]2]. واملراد من االختبار هنا هو األعّم من االختبار التجريبّي واالختبار غري التجريبّي، 

فإذا كانت فرضيّة التحقيق عبارة عن تلحم بني متغرّيين، سوف يكون التحقيق بحاجة إىل االختبار 

الدراية.  بأسلوب  اختبارها  وجب  رواية،  تحليل  عن  عبارة  التحقيق  فرضيّة  كانت  وإن  التجريبّي، 

وتسّمى طريقة اختبار الفرضيّة بـ »املنهج« وتتعلّق مبقام الحكم]3]. وأّما االتجاه فهو طريقة الصطياد 

املسألة واقتناص الفرضيّة؛ وأّما املنهج واألسلوب فهو أداة تستعمل يف نقد وتقويم الفرضيّة التي 

يتّم الحصول عليها. ومن هنا فإّن »االتجاه« يتعلّق مبقام الجمع، و»املنهج« يتعلّق مبقام الحكم.

العلم: إّن العلم هو املساحة املعرفيّة التي تشتمل عىل الخصائص اآلتية:

١ ـ االلتفات إىل مرحلتي التوصيف والبيان وعدم التوّقف يف مرحلة التوصيف؛ يعّد التوصيف 

من أهّم الهواجس يف كّل علم، وتعمل جميع العلوم عىل توصيف الظاهريّات بشكل أو بآخر، وقد 

كان املتقّدمون يبحثون التوصيف يف تبويب مسائل العلوم ضمن مسألة الهليّة املركّبة، واملراد من 

الهليّة املركّبة هو بيان الكيفيّة؛ وعىل هذا األساس فإّن التوصيف ال يتعرّض إىل بيان )ما الحقيقيّة( 

أو وجود )الهليّة البسيطة(، وإمّنا يعمل عىل بيان الكيفيّة. لقد كان املتقّدمون ـ من خلل حرص 

العلم بالعلوم الربهانيّة ـ يحرصون املسائل التحقيقيّة الناظرة إىل التوصيف بالسؤال عن العوارض 

الذاتيّة للموضوع، وقد أّدى هذا الحرص إىل حدوث الكثري من املشاكل يف العلوم الربهانيّة وسائر 

[١]- انظر: رسوش، عبد الكريم، قبض و بسط تئوريك رشيعت: نظريّه تكامل معرفت ديني )القبض والبسط النظرّي للرشيعة: نظريّة تكامل 

املعرفة الدينّية(، ص227، مؤسسه فرهنگي رصاط، طهران، ١٣88هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص٩٤.

[٣]- انظر: فرامرز قرامليك، أحد، روش شنايس مطالعات ديني )منهج الدراسات الدينّية(، ص227، ١٣88هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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العلوم األخرى]1]، ويعمل الحرص املذكور عىل إخراج الكثري من التحقيقات يف العلوم عن دائرة 

األبحاث والتحقيقات العلميّة؛ ومن هنا فقد ذهب بعض علمء املنطق يف سياق رفع هذا اإلشكال 

باب  يف  املتقّدمني  العلمء  رأي  ويختلف  الذاتيّة]2].  العوارض  تعريف  يف  بالتوسعة  القول  إىل 

التوصيف عن رأي العلمء املتأخرين إىل حّد كبري، وما يُسّمى اليوم بـ »التوصيف« يحظى مبفهوم 

بل هو األعّم من  الذاتيّة؛  بيان األوصاف، مبا يف ذلك األوصاف  ليس مجرّد  فالتوصيف  أوسع، 

بيان األوصاف أو النسبة بني أمرين متغرّيين. إّن السؤال عن اآلثار والعلمات ونسبة ظاهريّة إىل 

الظاهراتيّات األخرى ـ سواء أكانت النسبة مبارشة أو معكوسة ـ يُعّد بحثًا عن التوصيف.

يتضّمن  فهو  »ملاذا«،  بـ  السؤال  وأّما  »ملاذا«]3]،  بـ  السؤال  عن  الجواب  هو  البيان  من  املراد 

)التوجيه(]5]؛  أو  االستدالل  مسألة  أو  بالدليل]4]  املطالبة  األّول:   السنخ  املسائل،  من  سنخني 

والسنخ الثاين: املطالبة بالعلّة]6] أو البيان]7]. والبيان هو ذات بيان علّة الظاهرة؛ بيد أّن بيان العلّة يتّم 

بطريقني، وهم: الطريق العلمّي، والطريق غري العلمّي )العاّمّي(؛ أّما البيان العلمّي]8] فهو عبارة عن 

بيان علّة ظاهرة ما يف ضوء قانون علمّي]9]، مبعنى أنّنا يف حقل البيان نواجه أمرين، وهم: الواقعيّة 

املعيّنة]10]، والقانون العميّل]11] املعنّي الذي يعمل عىل بيان تلك الحقيقة]12]]13].

وتعّد مسألة البيان من العنارص الجوهريّة يف التعنّي املعريّف لعلم ما، وعىل الرغم من أّن البيان 

مسبوق من الناحية املنطقيّة بالتوصيف، وعىل الرغم من أّن اإلخفاق يف التوصيف يؤّدي بدوره إىل 

[١]- لتفصيل البحث والكالم يف هذا الشأن، انظر: فرامرز قرامليك، أحد، جستار در مرياث منطق دانان مسلامن )جولة يف تراث املناطقة 

املسلمني(، ص27 ـ 7٤، پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي، طهران، ١٣٩١ هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[2]- انظر: الطويس، نصري الدين، رشح اإلشارات )حّل معضالت اإلشارات(، ج ١، ص60، نرش البالغة، قم، ١٣8٣هـ ش.

[3]- why - question.

[4]- the request for a reason.

[5]- Justification.

[6]- the request for a cause.

[7]- Explanation.

[8]- scientific explanation.

[٩]- انظر: فرامرز قرامليك، أحد، روش شنايس مطالعات ديني )منهج الدراسات الدينّية(، ص١86، ١٣88هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[10]- certain particular fact.

[11]- scientific law.

[12]- See: Hospers, John, 1970, An Introduction to Philosophical Analysis, London.  p. 241.

[١٣]- ميكن العثور عىل تفصيل الكالم يف باب ماهّية البيان العلمّي وتقرير وتحليل النامذج املتنّوعة، يف املصدر أدناه:

Kim, Jaegwon, 1967, “Explanation in Science”, The Encyclopedia of philosophy, edited by Paul Edwards, 

Collier-Macmillan Publishers, Landon. P. 163 - 159.
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عدم النجاح يف البيان]1]، إالّ أّن عدم االلتفات إليه يؤّدي إىل زوال التعنّي املعريّف لعلم ما، فالبيان 

مينح العلم تعيًّنا معرفيًّا، وبعبارة أخرى: ال ميكن تسمية األبحاث الفاقدة للبيان  »علًم«؛ وذلك 

لخلّوه من االستقلل العلمّي.

2 ـ الجدوائّية يف مقام الوصول إىل األهداف؛ إّن عدم النجاح يف األهداف ـ التي تشّكل الحافز 

الرئيس يف ظهور علم ما ـ يُشري إىل الضعف املعريّف والنقص املنهجّي؛ حيث إّن التعنّي املعريّف 

والعينيّة املنهجيّة يفرض تحّديًا يف تلك املساحة التي هي مبنزلة علم يشتمل عىل جميع األبعاد 

واألضلع املعرفيّة.

٣ ـ عدم الغموض يف املفاهيم األساسّية؛ إّن فقدان النموذج املفهومّي واملحّدد واملتناغم، 

يؤّدي إىل التشويش واالضطراب يف تلك الدائرة التي يسلب عنها التعنّي املعريّف.

٤ ـ االستفادة من األسلوب املعنّي والناجع يف مقام الحكم؛ إّن املنهج هو أداة قياس عاّمة]2]، 

تجعل من إمكان النقد وتقويم النظريّات أمرًا ممكًنا ومتاًحا لجميع األشخاص. إّن كمل مساحة 

معرفيّة ما يكمن يف اشتملها عىل أدوات القياس والتقييم العام للحكم بشأن النظريّات، وفقدان 

النقد ويعجز  يفتقر إىل  الذي  التعنّي املعريّف للعلم، والعلم  هذه األدوات يعّد نقًصا يقيض عىل 

عن تقويم الفرضيّات والنظريّات، سوف يكون مفتقرًا إىل بعض األضلع املعرفيّة يف حقل معريّف 

كامل وجامع.

5 ـ االستفادة من نظريّة كاملة يف التفسري؛ إّن أحد االختلفات بني األبحاث املنظّمة والعلميّة 

وبني الدراسات غري املنهجيّة واملضطربة، يكمن يف أّن مطلوب التحقيق العلمّي هو املعرفة]3]، 

[١]- انظر: فرامرز قرامليك، أحد، اصول و فنون پژوهش در گسرته دين پژوهي )أصول وفنون التحقيق يف دائرة البحث الدينّي(، ص١2٩، 

انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، قم، ١٣85هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[2]- Public.

[3]- Knowledge.
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عىل  واالشتمل  الوجاهة  إّن  واملوّجه«]2]]3].  الصادق  »االعتقاد  عن  عبارة  اعتقاد]1].  كّل  وليس 

الدليل]4]، رشط يف تحّقق املعرفة. والتوجيه بدوره هو مثل البيان، يُعّد جوابًا عن السؤال بـ »ملاذا«؛ 

مع فارق أّن البيان هو طلب العلّة]5]، وأّما التوجيه فهو طلب الدليل]6]، والذي يتّم التعبري عنه مبسألة 

االستدالل.

6 ـ التعّي املعريّف لظاهراتّي�ة الدين
تفتقر ظاهراتيّة الدين إىل جميع أبعاد النظام املعريّف الكامل؛ ولذلك ال ميكن اعتبار ظاهراتيّة 

مستقلّة  مساحة  ليست  الدين  ظاهراتيّة  إّن  كامل.  معريّف  تعنّي  عىل  مشتمًل  مستقّلّ  علًم  الدين 

وليس حقًل متعيًّنا، من قبيل علم النفس الدينّي أو علم االجتمع الدينّي؛ بل هي مجرّد اتجاه يسعى 

إىل التعريف باألبعاد الكامنة لظاهراتيّات الدين من خلل التوصيف البحت والخالص. لقد سعى 

الظاهراتيّون إىل إظهار ظاهراتيّة الدين يف إطار علم مستقّل]7]. ولكن عىل الرغم من هذه الجهود 

فإنّهم مل يحققوا نجاًحا كبريًا يف تعيينها؛ ومن هنا فإّن ظاهراتيّة الدين عىل مستوى االتجاه البحت 

بوصفها علًم مستقلًّ عىل  تتمّكن من فرض وجودها  ولكّنها مل  الجمع،  متعلّقة مبقام  بقيت  قد 

مستوى املساحات األخرى يف البحث الدينّي، من قبيل علم االجتمع الدينّي وعلم النفس الدينّي. 

وإلثبات هذا االّدعاء، وبالنظر إىل الرشائط الخمسة التي ذكرناها للتعنّي املعريّف ملساحة ما، ننتقل 

إىل بيان بعض النقاط عىل النحو اآليت:

أّواًل: يذهب بعض املختّصني يف ظاهراتيّات الدين ـ من أمثال: ف. ماكس مولر]8] )1823 ـ 

[1]- Belief. 

[2]- true justified belief.

[٣]- انظر: شمس، منصور، آشنايئ با معرفت شنايس )التعرّف عىل علم املعرفة(، ص5٣، طرح نو، طهران، ١٣87هـ ش؛ بومين، لزيس 

يب، معرفت شنايس: مقدمه اي بر نظريّه شناخت )األبستمولوجيا: مقدمة عىل نظريّة املعرفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: رضا محمد زاده، 

ص٩5 ـ ٩6، انتشارات جامعة اإلمام الصادق )عليه السالم(، طهران، ١٣87 هـ ش. إّن هذا التعريف للمعرفة إمّنا هو من إبداع أفالطون 

الفارسّية: محمود  اللغة  تيوتوس( املطبوعة ضمن: چهار رساله )أربع رسائل(، ترجمه إىل  تئوتتوس« )رسالة  )انظر: أفالطون، »رساله 

صناعي، ص255، نرش هرمس، طهران، ١٣82هـ ش(.

[4]- Reason.

[5]- the request for a cause.

[6]- the request for a reason.

[7]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.

[8]- F. Max Muller.
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1900م( ـ إىل االعتقاد بأّن ظاهراتيّات الدين علم توصيفّي مستقّل]1]، وتحظى بذات االستقلل]2] 

الدين بحث توصيفّي بحت]4]  إّن ظاهراتيّة  التجريبيّة]3].  العلوم  بها  التي تحظى  )الذايتّ( والعينيّة 

الدينيّة]6].  الظاهراتيّات  بتوصيف  املبارش]5]  الشعور  بواسطة  يعمل  معنّي، حيث  متعلّق مبوضوع 

إّن ظاهراتيّة الدين ال تعمل عىل بيان الظاهراتيّات الدينيّة، بل تعمل عىل مجرّد توصيفها، ويذهب 

املختصون يف ظاهراتيّات الدين إىل االعتقاد بأّن التوصيفات غري الظاهراتيّة عن الدين تقوم عىل 

خطأ »أخذ جانب من اليشء بداًل من كنهه«، وال يخفى أّن هذا األمر يجعل منها تقارير ناقصة وتعمل 

والخاطئة،  الناقصة  األوصاف  هذه  عن  وللحرتاز  الدينيّة.  الظاهراتيّات  من  واحد  بعد  بيان  عىل 

أخذوا يؤكّدون عىل التوصيف البحت، وأخذوا يرّصون بشّدة عىل تجّنب التفسريات العلّيّة]7].

إّن الظاهراتيّة الدينيّة املتوقّفة عىل مسألة التوصيف تتنّصل من تقديم التفسري، فل ميكن اعتبارها 

علًم مستقلًّ يف مضمر البحث الدينّي عىل غرار علم االجتمع الدينّي وعلم النفس الدينّي. إّن 

غاية البحث والتحقيق العلمّي ليست هي مجرّد اكتشاف وتوصيف الظاهراتيّات فقط؛ بل الغرض 

هو العمل عىل بيان وتفسري أسباب حدوث هذه الظاهراتيّات عىل هذا املنوال أيًضا؛ وملاذا يجب 

أن يكون النبّي معصوًما؟ وملاذا ظهر الخوارج؟ وملاذا تنّوعت التفاسري عن الدين؟ وما هي علّة 

تحّول اإلميان؟ وما هو سبب ظهور األنواع املختلفة للتجربة الدينيّة؟ وما هو عنرص اقرتان الحياء 

املقّدس والتجربة الدينيّة؟ وما إىل ذلك من األسئلة التي هي بأجمعها من نوع األسئلة التي تطالب 

بالرشح والبيان والتفسري]8]، واألجوبة عن هذا النوع من األسئلة ـ كم هو الحال بالنسبة إىل أّي 

مضمر علمّي آخر ـ تؤّسس لظهور العلم عىل الساحة املعرفيّة. ومجرّد توصيف عصمة النبّي أو 

[1]- descriptive science or discipline.

[2]- autonomy.

[3]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 281.

[4]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 139.

[5]- direct awareness.

[6]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 137.

[7]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 274.

[8]- explanation seeking.
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تقرير ظهور الخوارج أو ماهيّة التجربة الدينيّة، وما إىل ذلك من األمور األخرى من ِقبل الباحث 

ولكّنه  الزًما ورضوريًّا  كان  وإن  اتجاهه  »العلم« عىل  عنوان  الدينّي إلطلق  الشأن  واملحّقق يف 

ليس كافيًا. إّن التفسري والبيان رشط رضورّي يف التعنّي املعريّف للعلم، وهذا ما تفتقر إليه ظاهراتيّة 

الدين، ويعمد الظاهراتيّون يف الدين إىل االبتعاد عنه فيم يتعلّق بالبحث الدينّي. إّن كمل علم ما 

يكمن يف مبادرته إىل تفسري الظاهرات باإلضافة إىل توصيفها؛ يف حني أّن ظاهراتيّة الدين مل تصل 

إىل هذا النوع من الكمل.

والعلج من  الوقاية  الظاهراتيّة يف  تؤيّد جدوائيّة  الزمن ال  من  لقرن  املمتّدة  التجربة  إّن  ثانًيا: 

النظرة التحويليّة، وعىل الرغم من أّن الظاهراتينّي قد واجهوا أنواًعا مختلفة من النظرة التحويليّة، من 

قبيل: تحويل املنطق إىل علم النفس]1]، وتحويل األشياء إىل أوصافها املحسوسة )النزعة الظاهريّة 

الحّسيّات  من  املضامني  من  مجموعة  إىل  واإلحساس  الشعور  وتحويل  الظاهر(]2]،  أصالة  أو 

أنّهم  إاّل  العلم]3]]4]،  أصالة  ومذهب  النفس(،  علم  أو  النفسانيّة  )الذّريّة  واالنفعاالت  والعواطف 

التحويليّة.  النظريّة  من  والعلج  للوقاية  تقديم طريقة عمليّة  من  يتمّكنوا  العميّل مل  الصعيد  عىل 

إّن ظاهراتيّة الدين بدورها تقوم عىل نوع من الحرص املنهجّي]5]، ويرى الظاهراتيّون املختّصون 

يف الشأن الدينّي أّن الظاهراتيّة الدينيّة إمّنا ميكن فهمها بواسطة املدخل املعريّف الظاهرايتّ، وأّن 

االتجاهات األخرى )من قبيل: االتجاه التاريخّي، واالتجاه التطبيقّي واملقارن، واالتجاه املنطقّي، 

واالتجاه التجريبيّ وما إىل ذلك( عاجزة عن تعريفها. وهذه النزعة الحرصيّة عنرص أصيلٌّ يف النظرة 

التحويليّة، فالنظرة التحويليّة وليدة هذا النوع من الحرصيّات املنهجيّة واألسلوبيّة، والتي ال تزال 

تعّد أكرب مانع يف تحليل املسائل اللهوتيّة. إّن تحويل الدين إىل األخلق، وتحويل التجربة الدينيّة 

إىل األمور األحيائيّة والنفسيّة، وتحويل الدين إىل أيديولوجيا، وتحويل الدين إىل املعرفة الدينيّة، 

أمثلة ومناذج تحول دون كشف هويّة الظاهراتيّات الدينيّة املتعّددة األضلع، ومن هنا نجد اليوم 

الكثري من الظاهراتيّني املختّصني يف الدين يعدلون عن األساليب الظاهراتيّة، ويذهبون إىل النمذج 

البديلة، من قبيل: الدراسات البينيّة، وعىل هذا األساس فإّن ظاهراتيّة الدين التي تّدعي علج النظرة 

[1]- psychologism.

[2]- Phenomenalism.

[3]- scientism.

[4]- See: Echmitt, Richard, 1967, “Phenomenology”, The Encyclopedia of Philosophy, edited by Paul 

Edwards, collier Macmillan publishers, London. p. 136 - 137.

[5]- methodological exclusivism.
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التحويليّة هي بنفسها تعاين من هذا الداء؛ حيث عملت أّواًل عىل تحويل الدين إىل ظاهراتيّة دينيّة، 

ثّم سعت بعد تعليق جميع أنواع الفرضيّات إىل توصيفه من طريق شهود الذات؛ يف حني أّن الدين 

وظاهريّاته إمّنا ميكن بحثه ودراسته يف الحواضن االجتمعيّة والتاريخيّة والثقافيّة وحتى السياسيّة. 

إّن ظاهراتيّة الدين ليست عاجزة عن الوقاية من النظرة التحويليّة وعلجها فحسب، بل وهي من 

الناحية العمليّة قد أّدت إىل املزيد من التخبّط يف التحويليّة، وهذا هو ذات األمر الذي أوجب عدم 

كفاية منهج ظاهراتيّة الدين. إّن عدم نجاح ظاهراتيّة الدين يف الوقاية من النظرة التحويليّة وعلجها 

الذي كان ميثّل الدافع والحافز الرئيس يف تبلور الظاهراتيّة، يشري إىل الضعف املعريّف والنقص 

األسلويّب واملنهجّي الذي يفرض تحّديًا عىل التعنّي املعريّف وعينيّة األسلوب املعريّف الظاهرايتّ 

للدين بوصفه علًم مشتمًل عىل جميع األبعاد واألركان املعرفيّة.

تُركت  قد  الدين،  ظاهراتيّة  عليها  تقوم  التي  املعرفيّة  والعنارص  املفاهيم  من  الكثري  إّن  ثالًثا: 

تقديم  يتّم  ومل  الكلّيّة،  التعاريف  مبجرّد  االكتفاء  تّم  بحيث  واإلبهام؛  الغموض  من  حالها  عىل 

دون  ومن  املبارش  »الشعور  إّن  الواقع.  أرض  عىل  تطبيقها  لكيفيّة  وواضح  محّدد  عميّل  مسار 

والبصرية  الذات  و»شهود  قوسني«،  بني  والوضع  و»التعليق  املتجانس«]1]،  و»اإلدراك  واسطة«، 

الدين  ظاهراتيّة  يف  األساسيّة  املفاهيم  بني  من  هي  االستعليّئ«  و»التأويل  املاهويّة«]2]،  باألبنية 

ذهب  ا  حدًّ الخأل  هذا  بلغ  وقد  واملنظّمة.  املحّددة  العمليّة  الدراسيّة  واألدوات  لآلليّات  الفاقدة 

معه بعض الظاهراتيّني املختّصني يف الدين من أمثال بليكر إىل اإلقرار واالعرتاف بأّن الكثري من 

املفاهيم الجوهريّة يف ظاهراتيّة الدين إمّنا تستعمل يف املعاين املجازيّة]3] فقط]4]. كم أّن مسار 

اكتشاف »البنية املاهويّة« بدوره مبهم للغاية، وال يزال مورًدا للنقاش والجدل ومضمًرا الختلف 

اآلراء، فهل البنية املاهويّة هي نتيجة لتعميم استقرايّئ تجريبّي؟ وهل معرفة البنية املاهويّة بحث 

مسار  املاهويّة  البنية  اكتشاف  وهل  للتاريخ]6]]7]؟،  مخالف  تحقيق  هي  أم  تاريخّي]5]  وتحقيق 

مقارن وتطبيقّي يتحّقق بفعل املقارنة بني اآلحاد والتعّدديّات يف الظاهراتيّات الدينيّة؟ إّن الكثري من 

[1]- sympathetic understanding. 

[2]- insight into essential structures.

[3]- pigurative sense.

[4]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 282.

[5]- Historical.

[6]- Antihistorical.

[7]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 280.
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املفاهيم الجوهريّة يف ظاهراتيّة الدين تنطوي عىل هذه الحالة، وفقدان النموذج العميّل املحّدد 

واملنظّم حّول ظاهراتيّة الدين إىل مسلك مزاجّي وذهنّي وغري عميّل.

رابًعا: تفتقر ظاهراتيّة الدين إىل منهج وأسلوب]1] معنّي وناجع لتقويم النظريّات الدينيّة يف مقام 

الحكم، حيث إّن ظاهراتيّة الدين قد توقّفت يف مقام الجمع، ومل تنتقل إىل مقام الحكم؛ ولهذا 

السبب فإّن ظاهراتيّة الدين مل تحّقق نجاًحا ملحوظًا يف التعريف مبناهج النظريّات الدينيّة وأساليب 

نقدها وتقوميها، وإمّنا تتجىّل هذه النقيصة عندما نقارن ظاهراتيّة الدين بسائر أبعاد البحث الدينّي؛ 

من ذلك أّن علم االجتمع الدينّي وعلم النفس الدينّي ـ عىل سبيل املثال ـ قد متّكنا من تقديم 

مناهج وأساليب معيّنة يف مقام الحكم )وهي يف الغالب أساليب تجريبيّة(؛ يف حني أّن ظاهراتيّة 

الدين مل تحصل عىل مثل هذا الكمل يف تعيّنها املعريّف. 

 ، إّن ظاهراتيّة الدين يف أجدى صورة هي مجرّد اتّجاه متعلّق مبقام الجمع، وليست علًم مستقلًّ

وال منهًجا وأسلوبًا ملقام الحكم، وإذا متّت الغفلة عن أساليب  الحكم يف علم ما أو كانت هذه 

األساليب بطيئة أو ضعيفة، وتّم االستناد إليها غالبًا يف مقام الجمع، يف حني ال يُعلم كيف يجب 

تقويم ما تحّقق يف هذا املقام، وما هو الطريق للتمييز بني الصحيح وغري الصحيح منها، فإّن هذا 

النوع من املعرفة سوف يكون ضعيًفا وناقًصا]2]؛ ولذلك يجب  العمل عىل نقد وتقويم معطيات 

الظاهراتيّني يف حقل الدين باألساليب ذات الصلة مبقام الحكم]3]. وعىل هذا األساس فإّن ظاهراتيّة 

الدين ـ بسبب تأكيدها وتركيزها عىل التوصيف البحت للظاهرات الدينيّة ـ قد توقّفت أّواًل يف مقام 

الجمع ومل تذهب إىل أبعد من ذلك؛ ولذلك فهي مجرّد اتجاه بالنسبة إىل هذا املقام؛ ثانيًا: بسبب 

غياب األساليب الخاّصة مبقام الحكم لنقد وتقويم النظريّات، وكذلك الغفلة عن أدوات من قبيل 

مستقلًّ  علًم  بوصفها  لها  املعريّف  التعنّي  فقدان  إىل  ذاته  حّد  يف  ذلك  أّدى  والتوجيه،  التفسري 

يحتوي عىل إضلع كاملة.

خامًسا: إّن ظاهراتيّة الدين تعاين من النقص والخأل حتى من حيث إبداء نظريّة متكاملة يف التربير 

[1]- Method.

[2]- انظر: رسوش، عبد الكريم، قبض و بسط تئوريك رشيعت: نظريّه تكامل معرفت ديني )القبض والبسط النظرّي للرشيعة: نظريّة تكامل 

املعرفة الدينية(، ص ٩6، ١٣88 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[٣]- هناك من يذهب إىل االعتقاد بأن الفرضيات الناتجة عن أبحاث الظاهراتية »يجب التأكيد عليها أو العمل عىل إضعافها من خالل 

فرهنگي رصاط، طهران،  النبوية(، ص ٣5، مؤسسه  التجربة  )بسط  نبوي  تجربه  بسط  الكريم،  )انظر: رسوش، عبد  للتجربة«  إخضاعها 

١٣7٩ هـ ش(.
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والتسويغ]1] أيًضا، إّن املتوقّع يف الدراسات الدينيّة هو الحصول عىل اعتقاد دينّي مرّبر ومستدّل، 

فاملتديّن من جهةـ  بوصفه مخاطبًا بالوحيـ  يسأل بشكل طبيعّي عن أحّقيّة التعاليم الدينيّة ويبحث 

عن أدلّتها، ومن ناحية أخرى فإنّه ملزم بأن يأيت بدليله يف مواجهة املنكرين واملتشّككني والناقدين 

من غري املتديّنني؛ ولكن كيف يصبح االعتقاد مرّبًرا؟ لقد خاطب الوحي الناس وطالبهم باإليجاب 

)اإلميان(، واإلميان يف التعريف الشائع هو تصديق يقينّي بالتعاليم الدينيّة، واليقني بدوره اعتقاد 

؟ لقد أثار هذا السؤال  مستدّل وإميان قائم عىل الدليل، فيف ميكن الوصول إىل معتقد دينّي مستَدلٍّ

الكثري من األبحاث يف املعرفة الدينيّة؛ فم هو أسلوب إقامة االستدالل يف األبحاث الدينيّة؟ وهل 

تربير وتسويغ املفهوم الدينّي وإثباته محدود باألسلوب الربهايّن البحت أم أّن مثّة أساليب متنّوعة 

لذلك؟ وما هي الطرق املؤّدية إىل ذلك؟ وما هي الطرق غري املؤّدية يف هذا الشأن؟  وأّي نظريّة 

من هذه النظريّات املرتبطة بالتربير والتسويغ الدينّي هي املعتربة؟ هل هي النظريّة البنيويّة]2]، أم 

النظريّة االنسجاميّة]3]، أم النظريّة الرباغمتيّة والعملنيّة]4]، أو النظريّة النّصيّة]5]]6]؟

عىل ظاهراتيّة الدين أن تحّدد موقفها تجاه كّل واحد من هذه األسئلة؛ إذ إّن اإلجابة عن هذه 

الدين من خلل  األسئلة ميثّل رشطًا الزًما إلثبات تعنّي املساحة املعرفيّة، يف حني أّن ظاهراتيّة 

تأكيدها عىل تقديم توصيف بحت عن الظاهراتيّات الدينيّة، قد أّدت إىل اإلهمل يف مسألة التربير 

الدينيّة، قد  الظاهراتيّات  التربير والتسويغ املصرييّة يف دراسة  الغفلة عن مسألة  والتسويغ، وهذه 

إىل  الدين  لظاهراتيّة  الناقدين  بعض  ذهب  فقد  هنا  من  الدين؛  لظاهراتيّة  املعريّف  بالتعنّي  أرّض 

الترصيح بأّن عىل هذا الحقل أن يتمّكن من تدوين أسلوب أدّق، كيم ميكن بواسطته ـ يف البحث 

عن الظاهراتيّات الدينيّة ـ من اتخاذ خطوات أبعد من مجرّد التوصيف البحت]7].

[1]- Justification.

[2]- Foundationalism.

[3]- Coherentism.

[4]- Pragmatism.

[5]- Contextualism.

 Pojman, Louis, 2000, What Can( :[6]- ميكن العثور عىل تفصيل الكالم يف حقل كل واحد من هذه النظريّات يف املصادر اآلتية

We Know?, Wadsworth. p. 82 - 85؛ وانظر أيًضا الرتجمة الفارسية لهذا الكتاب يف املصدرين اآلتيني: بومين، لزيس يب، معرفت 

شنايس: مقدمه اي بر نظريّه شناخت )األبستمولوجيا: مقدمة عىل نظريّة املعرفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: رضا محمد زاده، ص ٣٤١ ـ 

٣٤5، ١٣87 هـ ش؛ شمس، منصور، آشنايئ با معرفت شنايس )التعرّف عىل علم املعرفة(، ص ١2١ ـ ١٤0، ١٣87 هـ ش(.

[7]- See: Allen, Douglas, 1987, “Phenomenology of Religion”, The Encyclopedia of Religion, edited by 

Mircea Eliade, Macmillan Publishing company, New York. p. 284.
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سادًسا: ال ميكن اعتبار ظاهراتيّة الدين منطًقا كامًل وجامًعا ملعرفة الدين، فالتوقف يف التوصيف 

التحويليّة،  النظرة  من  والوقاية  العلج  الجدوائيّة يف  والتفسري، وعدم  البيان  والغفلة عن  البحت، 

الدراسات  العميّل املحّدد واملنظّم يف  النموذج  الكلّيّة واملبهمة، وغياب  والقيام عىل املفاهيم 

الدينيّة، وانعدام األساليب املعيّنة واملجدية يف تقويم النظريّات الدينيّة يف مقام الحكم، واإلمعان 

يف مقام الجمع، قد أّدى بظاهراتيّة الدين إىل فقدان جدوائيّتها وكفاءتها بوصفها منطًقا لفهم الدين. 

إّن الشموليّة والجامعيّة بالنسبة إىل اتجاهات مقام الجمع، وأساليب مقام الحكم، وااللتفات إىل 

التعريف بنمذج  التربير والتسويغ والبيان، وكذلك  قبيل  العنارص املعرفيّة واألسلوبيّة املهّمة من 

الدراسات املنظّمة والعمليّة، تُعّد من الرشوط اللزمة يف جدوائيّة وكفاءة منطق فهم الدين، وهو ما 

تفتقر إليه ظاهراتيّة الدين.
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النتيجة
عن  ومجرّد  بحت  بشكل  الدينيّة  الظاهرات  توصيف  عن:  عبارة  الدين  ظاهراتيّة  أهداف  إّن 

مع  واملواجهة  الدينيّة،  الظاهرات  يف  الكامنة  االلتفاتيّة  الحيثيّة  عىل  والرتكيز  والتفسري،  البيان 

الدين.  السابقة والسعي إىل شهود ذات  الفرضيّات واملعلومات  التحويليّة، وتعليق جميع  النظرة 

إّن الظاهراتينّي املختّصني يف الدين بصدد التأسيس لعلم مستقّل باسم ظاهراتيّة الدين، ولكنهم 

الذي يحظى  العلم  الظهور مبظهر  أبًدا من  تتمّكن  الدين مل  فظاهراتيّة  أخفقوا يف هذا املسعى، 

الدينّي. وال ميكن عّد ظاهراتيّة  النفس  أو علم  الدينّي  بالتعنّي املعريّف عىل غرار علم االجتمع 

اللزمة  الرشائط  عىل  يحتوي  أن  يجب  املستقّل  العلم  ألّن  وذلك  ؛  مستقلًّ علًم  بوصفها  الدين 

للتعنّي املعريّف؛ يف حني أّن ظاهراتيّة الدين تفتقر إىل هذه الرشائط؛ فإّن ظاهراتيّة الدين تعاين من 

جملة من التعقيدات، ومنها:

 أّواًل: توقّفت يف التوصيف البحت.

ثانًيا: قد غفلت عن بيان وتفسري الظاهرات.

ثالًثا: تفتقر إىل نظريّة كاملة وراسخة يف التربير والتسويغ. 

رابًعا: النظريّة غري مجدية يف علج النظرة التحويليّة والوقاية منها، مم يعّد هو الغاية الرئيسة 

للظاهراتيّني )والدليل عىل ذلك عدم نجاحهم يف تحقيق هذه األهداف والغايات(. 

بيان ورشح  تقديم  يتّم  عاّمة وغامضة، ومل  الجوهريّة واألساسيّة  مفاهيمها  بقيت  لقد  خامًسا: 

واضح ودقيق ومفهوم عنها. 

سادًسا: تفتقر النظريّة إىل النموذج العميّل املحّدد واملنظّم يف الدراسات الدينيّة. 

سابًعا: تفتقر النظريّة إىل األساليب املعيّنة واملجدية لتقويم النظريّات الدينيّة يف مقام الحكم، 

باإلضافة إىل بقائها رازحة يف مقام الجمع أيًضا.
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