
تعريف الدين
ثالثة علامء اجتامع يقاربون املفهوم

]*[
روبرت ميلتون أندروود االبن]]]

يتضمن هذا املقال للباحث األمرييك روبرت ميلتون أندروود االبن، معالجة أبستمولوجية 

لتعريف كلمة الدين عىل صعيد املصطلح واملفهوم كام وردت يف أبحاث ودراسات فلسفة 

الدين يف أوروبا و أمريكا الشاملية. وقد ركز الباحث هنا عىل التعريفات التي قّدمها ثالثة من 

والالهويت األملاين  الفيلسوف  التوايل:  الغربيني وهم عىل  االجتامع  الفالسفة وعلامء  كبار 

ملفرود  املعارص  األنرثوبولوجيا  وعامل  ماسلو،  أبراهام  األمرييك  النفس  وعامل  تيليش،  بول 

سبريو، الذي اشتهر بكتاب كان وضعه قبل سنوات تحت عنوان: »الدين.. مشاكل التعريف 

والرشح«.

املحرر

الوجود والحياة، رغبًة منها يف  الغيب، فضالً عن جوهر  الدينية كافة إىل فهم  تسعى النظمة 

مد جسور بني العامل املريئ والعامل  الالمريئ واملجهول )نيس، 2(. إالّ أن عبارة »دين« قد تعني 

أموراً عّدة بحسب السياق املوجودة فيه، وال وجود لتعريف موّحد للدين يُجمع عليه العلمء كافة. 

وبالتايل، يجب دراسة العديد من اآلراء، فضالً عن طريقة وضع التعريف ليك نتمّكن من الوصول 

إىل فهم أوضح لطبيعة الدين.  

*- كاتب وباحث أمرييك.
.www.home saustin.com :نقالً عن موقع

 Defining Religion :ـ العنوان األصيل للبحث

ـ تعريب: منار درويش، مراجعة: كريم عبد الرحمن.



347 ين تعريف الدِّ

2 0 1 بيــع 6 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

اآلراء الثالثة 

تيليش، وأبراهام ماسلو، وملفرود سبريو، فكرة حول  تبلور اآلراء املفّصلة أدناه لكّل من بول 

مدى إمكان فهم الدين. 

تيليش: كان بول تيليش )1886-1965( عاملَ دين مسيحيّاً، حاول »استعادة االنسجام املفقود 

](. لعل كل  البرشية مع العراف املسيحية واليهودية، والثقافة، والطبيعة« )هاغان  يف العالقات 

تيليش  بذلها  التي  الجهود  لذا، جاءت كل  املادية.  تركيز خاطئ عل  »انسجام مفقود« نجم عن 

هو »حني  الدين  بأّن  تيليش  كتب  محلها.  للدين يف  الحقيقية  الطبيعة  فهم  الناس عل  ملساعدة 

ذاته  مبدئية، ويتضمن بحد  الهواجس الخرى  يعترب جميع  يراودك هاجس أسايس، وهو هاجس 

اإلجابة عن مسألة معنى الحياة« )تيليش ](. انتقد البعض عبارة »هاجس أسايس« التي استخدمها 

تيليش لكونها مبهمة، إالّ أن قراءة تعريفه أعاله ضمن سياق عمله يساعد من دون شك عل تحديد 

معناها.   

عنها  يعرّب  ما  غالباً  وأنه  سيم  ال  تيليش،  آراء  تقبّل  يف  صعوبة  املتدينون  الفراد  بعض  واجه 

باستخدام مصطلحات علمنية. إالّ أّن استخدام تلك اللغة العلمية بدالً من املصطلحات التجسيمية 

كان مفيداً، لنه استطاع جذب أوسع رشيحة من الناس. ساعد هذا المر كذلك عل وضع خط 

فاصل بني اثنني من الخصائص الساسية للعقيدة الدينية التي يطالب بها الدين، أال وهي اإلميان 

بإله محدد يأمرنا بعقيدة محّددة«. )هاغان 8(، وهو ما قام به تيليش خالل وصف اإلميان الديني 

عل أنه الشاغل السايس أو الكث أهمية للبرشية، فضالً عن أّن الله واإلميان يشكالن جزءاً من 

نظام املنظور الديني.

الحركة  أبو  ُوصف  ما  غالباً  أمريكيّاً  نفس  عاملَ   )19[0-1908( ماسلو  أبراهام  كان  ماسلو: 

شكل  عل  له  بيانيّاً  رسمً  ووضع  اإلنسانية،  لالحتياجات  هرمي  تسلسل  بتصّور  قام  اإلنسانويّة. 

التي  تلك  أي  الحياة،  قيد  للبقاء عل  أساسية  تعترب  التي  الهرم لالحتياجات  أسفل  هرم. خّصص 

توفّر التوازن. وبعد تلبية احتياجات البقاء عل قيد الحياة، سلّط الضوء عل احتياجات السالمة. 

باعتقاد ماسلو، كان ال بد من تلبية احتياجات كل مستوى من الهرم قبل إيالء الهمية الحتياجات 

املستويات العل، ذلك لن املستوى العل، يف نظره، هو التسامي، أي أعل مستوى ممكن 

بالنسبة إىل اإلنسان.
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ساعدت نظريات ماسلو الناس ليصبحوا بحال أفضل وذوي أداء أعل، إالّ أن ماسلو مل يأِت 

عل ذكر الله عند أي مستوى من منوذجه. قد يعترب بالتايل املفهوم الذي وضعه حول »التجربة 

غالبية  تُعنى  متوارث.  ديني  طابع  ذا  مفهوماً  الفكر، ال  إطار  أو  الحياة  عن منط  مفهوماً  الذروة«، 

التجارب الذروة التي قام بها ماسلو بعمق الروح البرشية، أكث منه بعالَم الدين، ما مل يتّم بالطبع 

للعامل  وفّرت  الذروة  التجارب  بأّن  ماسلو  ذلك، الحظ  مع  الله.  يستثني  للدين  تعريف  استخدام 

سعادة ممثلة للسعادة الدينية. »يف نظر ماسلو.... تعترب التجربة العادية، والصحية، واملتكاملة، 

والسعيدة هي جوهر الدين« )هاغان 12(. ففي أقرب مرة أىت فيها ماسلو عل ذكر الله ضمن الئحته 

املؤلفة من ]] معنى »للتسامي«، كانت حني قال أّن الشخص يصبح مقّدساً أو ربّانياً )فارذر ]26(. 

لكنه رسعان ما أوضح أنّه قصد بذلك ما هو "ميتا برشي"، وليس ما هو خارق للطبيعة.

»التسامي  التسامي القىص كان  بأّن  للتسامي،  ]] معنى  كتب ماسلو، يف الئحته املؤلفة من 

عن الثنائيات؛  أي التعايل عن الثنائية نحو الكلية املتفوقة« )فارذر ]26(. ويعتقد بأن تجاوز مفهوم 

التسامي  رضورة وجود تقاطبات وحاالت تحتم االختيار بني أمرين كان أعظم شكل من أشكال 

التي ميكن تحقيقها. 

هذا وارتأى ماسلو بأّن »تكريس جزء من حياة اإلنسان للدين مييل إىل علمنة الجزء اآلخر منها« 

)الديان 1](. فبالنسبة إىل شخص ال يعربِّ عن إميانه بالله، كان ذلك ينطبق حتمً عل ماسلو أو 

عل أي شخص آخر ميكنه تجزئة الدين. لكن مم ال شك فيه أن ذلك ال يصح بالنسبة إىل كثريين 

ممن يؤمنون بدين يشمل الله ويؤثر عل كل ما يعتقدونه، ويرونه، ويفعلونه يف الحياة.  

»الدين:  املعنونة:  مقالته  املعارص، يف  النثوبولوجيا  عالِم  إ. سبريو،  ملفرود  كتب  سبريو: 

تفاعل منطي من  تتكّون من  أنه »مؤسسة  الدين عل  بأنه ميكن فهم  التعريف والرشح«،  مشاكل 

يف  خبري  أنه  ومبا   .)[1 )كيسلر  الثقافية«  الناحية  من  مفرتضة  خارقة  كائنات  مع  الثقافية  الناحية 

التحليل النفس، كان لديه شعور قوّي بأّن طبيعة اإلنسان الفطرية، مبا يف ذلك تلك التابعة للبنى 

الواقية لألرسة، لعبت دوراً عظيمً يف جميع وظائف اإلنسان، ومن ضمنها التطور الديني. وبالتايل، 

تيليش  ورأي  البرشية  ماسلو  نظر  وجهة  مع  يختلف  يجعله  للدين  الثقايف  الجانب  عل  ارتكازه 

الربّاين. استنتج سبريو بأّن القيم، واملعتقدات، والتاريخ، والتقاليد التي متلكها كافة الثقافات حول 

الدين ساعدت هذه الخرية عل تطوير مجموعة من املعتقدات السطورية واملمرسات الدينية. 
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سامت التعريف

بعد طرح النظريات التي جاء بها كّل من تيليش، وماسلو، وسبريو، أصبح من الواضح اتّساع 

التعريف  خصائص  مناقشة  املناسب  من  صار  وبالتايل،  الدين.  ماهية  حول  املعتقدات  تنوع 

أكث  تجعله  ُجمعت،  إن  التي،  السمت  من  بعدد  للدين  املناسب  التعريف  يتمتّع  قد  السليم. 

وخالياً  ومحّدداً،  التحليلية،  الناحية  من  مفيداً  الدين  تعريف  يكون  أن  يجب  هنا  ومن  وضوحاً. 

من التحيّز غري املستحّق عل قدر املستطاع )كيسلر ]](. كذلك يجب أن يكون ذي مغزى وأن 

يعالج مسألة وجود الله. 

فائدة تعريف الدين

لدى مختلف الناس، من العلمنيني إىل العلمء، استخدامات مختلفة لتعريف الدين. فاملؤرخون 

يستخدمونه لغرض معنّي، وقد يستخدم علمء االجتمع وعلمء النفس تعريف الدين لغرض آخر. 

اللذين  البعد، والسلوب متعدد البعاد،  وصف كيسلر نوعني من الساليب: السلوب الحادي 

يساعدان عل تحديد فائدة تعريف الدين.    

األسلوب األحادي البعد

بدراسة  يقوم  الذي  الصحفي  يدرس هذا السلوب أحد جوانب مسألة ما. فقد يجد املراسل 

بسيطة حول اإلميان بالله، بأن أسلوباً كهذا يعود عليه باملنفعة املبارشة. لنناقش املسألة املنفردة 

والبسيطة التالية: »هل تؤمن بالله«؟ قد تكون اإلجابات الثالث املتوقعة عن هذه اإلستبانة »نعم«، 

و»ال«، و »غري متأكّد«. ميكن وضع اإلجابات بسهولة عل رسم بياين دائري أو رسم بياين خطّي. 

إالّ أن املشكلة يف هذا املثال املحّدد ذي السلوب الحادي الجانب، هي أنه يهمل الكثري من 

عل  بالله  اإلميان  تأثري  كيفية  تحديد  عل  وتساعد  كبرية  أهمية  ذات  تكون  قد  التي  املعلومات 

ممرسة الشعائر الدينية.

األسلوب املتعدد األبعاد

يساهم هذا السلوب الذي يضّم عّدة عوامل مختلفة إىل حد كبري يف إدراك ماهية أن يكون املرء 

متديّناً. فعل سبيل املثال، ميكن إضافة السئلة التالية عل إستبانة »هل تؤمن بالله؟«: »كم مرّة 

تشارك يف الطقوس الدينية؟« »كم مرة تصيل؟« »هل تشارك يف النشاطات التي تقيمها مؤسستك 

الدينية غري الطقوس الدينية؟« »هل كان لهلك تأثري عليك يف اختيار الدين الذي تعتنقه؟« ميكن 
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ههنا التأكّد من العالقات واالرتباطات من خالل اللجوء إىل الساليب املتعددة البعاد )مثالً: ما 

هي نسبة الشخاص املؤمنني الذين ميتنعون عن املشاركة يف الطقوس الدينية؟(  

الدّقة
إن  حيث  سليم،  تعريف  إىل  للوصول  كيسلر  وضعها  التي  الثالثة  العنارص  ثاين  الدقة  تعترب 

تعريف حدود،  يكون لكل  أن  اإلمكان. يجب  قدر  وواضحاً  دقيقاً  يكون  أن  الدين يجب  تعريف 

والذي سيتتضمن  مهمة،  معلومات  إغفال  إىل  انحصاره  عند  الذي سيؤدي  نطاقه  لصقل  قيود  أو 

عند اتّساعه الكثري من املعلومات السطحية. تعترب بعض العبارات غري واضحة ما مل يتّم تعريف 

عنارصها. يشري كيسلر إىل أّن »بعض العبارات )مثل: هاجس أسايس( تعترب غامضة جداً بحيث 

ميكن أن تندرج عملياً أي معلومات مناسبة ضمن حدودها« )5](. قد يكون »الهاجس السايس« 

للمستثمر املرصيف جمع الثوات واملحافظة عليها. أما »الهاجس السايس« للعّداء العاملي فقد 

لكن  بدنية.  بأفضل حالة  السباقات املحّددة  الحضور إىل  أجل  املثالية من  التهيئة  توقيت  يكون 

من الواضح بأّن اإلميان بالله ليس بالرضورة أن يشّكل جزءاً من الهاجس السايس للمرصيف أو 

الريايض. 

اجلوهرية  

إن الغرض من التعريفات هو محاولة ذكر جوهر أمر ما. فجوهر النافذة الزجاجية، هو مجموعة 

من  نوعان  يربز  اإلطار،  هذا  يف  الزجاجي.  الكوب  عن  متيّزها  والتي  متتلكها  التي  الخصائص 

التعريف املوضوعي  يسعى  الوظيفية.  والتعريفات  املوضوعية  التعريفات  الجوهرية:  التعريفات 

للدين إىل توضيح ماهية الدين، يف حني أّن التعريف الجوهري يحاول ذكر ما يقوم به الدين )أي 

دوره يف الثقافة(.

التعريفات التكّتلية

ميكن اعتبار جمع الصفات أو الخصائص بأنها تعريفات تكتليّة، وقد ال يستلزم ذلك صفات 

املعارص  الديني  الفيلسوف  قام  باإلجمل.  الفهم  يعّزز  منها  أكث  أو  اثنني  أن جمع  إالّ  رضورية، 

تجميعات  من خالل  أو  تساعد، مبجملها  تسع خصائص  من  قامئة  بوضع  أليستون،  ويليام ب. 

جزئية، عل تفسري ماهية الدين )كيسلر 6](:

االعتقاد بوجود كائنات خارقة )اآللهة(. 1
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التمييز بني ما هو مقّدس وما هو مدنّس . 2

الطقوس املرتكزة عل املقّدسات. ]

قانون أخالقي يعتقد أنه يحظى مبصادقة اآللهة. ]

مشاعر دينية مميزة. 5

الصالة وغريها من أشكال التواصل مع اآللهة. 6

رؤية عاملية أو صورة عامة حول العامل ككّل وموقع الفرد فيه. ]

تنظيم إجميل إىل حّد ما لحياة الفرد عل أساس الرؤية العاملية. 8

مجموعة اجتمعية ملزمة معاً بكل ما ذكر أعاله. 9

لعله كان باإلمكان إضافة خصائص أخرى، لكن قامئة أليستون تكّون فكرة حول كيفية معالجة 

أفكار متعددة بشكل جمعي لتقديم تعريف أكث شمولية للدين. 

التعريف غري املتحيز

يعترب عدم التحيّز ثالث العنارص التي وضعها كيسلر لتكوين تعريف سليم. قد تؤثر أنواع مختلفة 

للتحيز عل اإلدراك، وبالتايل عل التعريفات. ناقش كيسلر خمسة أنواع مختلفة للتحيّز قد تؤثر 

عل كيفية تعريف املرء للدين )]]-0](.

التحّيز الغريب: يعترب التحيز الغريب أحد هذه النواع. بعبارة أخرى، إن الطريقة التي ننظر فيها 

religion مشتّقة من  العبارات. فعبارة »الدين«  التاريخ تؤثر عل كيفية صياغة  نحن )الغرب( إىل 

اللغة الالتينية religio، واستخدمها املسيحيون الالتينيون السابقون لوصف عبادتهم وتركيزهم عل 

التبجيل. ثم استُخدمت هذه العبارة يف وقت الحق لوصف التقاليد الدينية املختلفة حول العامل. 

أما اليوم، فنحن نستخدمها للتعبري عن هذه التقاليد الدينية الخرى، ولكن قد يجد ممرسون آخرون 

للدين عبارات مشتقة من مصادر مختلفة تكون أكث مالءمة لوصف ممرساتهم وتجاربهم.

التحّيز التقوميي:  قد يُستخدم هذا الشكل من أشكال التحيّز عند نشوء الحكام التقوميية. فالشخص 

املتديّن يصف الدين من حيث اإلميان بتغلّب االعتقاد عل عدم االعتقاد. يف السياق عينه، ينظر امللحد 

إىل العامل مباديّة، ويظهر تحيّزاً تقوميياً عند مناقشة مسألة اللوهية من وجهة نظر غري املؤمن.
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بالتعريفات.  النظريات  عالقة  خالل  من  التحيّز شكله  من  النوع  هذا  يتّخذ  النظري:  التحيز 

ملختلف  وصفاً  نظرية  كل  تتضمن  وقد  ماهيته.  حول  نظرية  للدين  تعريف  كل  خلف  يوجد  إذ 

املمرسات الدينية املرتبطة بها؛  فعل سبيل املثال، قد تختلف النظرية الالهوتية حول الدين عن 

تلك القامئة عل أساس أنثوبولوجي أو نفس.

التحيز القائم عىل الجنس: قد نجد هذا النوع من التحيّز يف تعريف الدين الذي طاملا هيمن 

عليه الذكور وكان بقيادتهم. لذلك، ميكن أن تظهر أوصاف الدين تحيّزاً ذكوريّاً، وغالباً ما تكون 

كذلك. 

متبادل،  بشكل  و»الروحانية«  »الدين«  عبارتا  تُستخدم  ما  غالبا  الروحانية:  مقابل  الدين 

اإلنجليزية  اللغة  قاموس  من  الكاملة  النسخة  تكشف  مختلفة.  داللة  منها  لكلٍّ  أن  إالّ 

Random House Dictionary of the English Language استخدامات تسعة لـ»الدين« وأربعة 

لـ»الروحانية« )1628، 0]18(. وجاء التعريف الول لكل منهم عل الشكل اآليت:

عند  سيّم  ال  وغرضه،  وطبيعته،  الكون،  نشوء  سبب  حول  املعتقدات  من  مجموعة  الدين: 

اعتباره تقليداً لقّوة أو قوى جبارة فوقبرشية )Super human(، تتمحور عادًة حول تطبيقات لعبادات 

وطقوس، وغالباً ما تتضمن قانوناً أخالقياً يحكم السلوك البرشي. 

الروحانية: كل ما يتعلق بطبيعة الروح أو وجودها؛  روحاين؛  غري مادي. ميكن للشخص أن 

يكون موّجهاً روحانيّاً دون أن ينتمي بالرضورة إىل كنيسة ما أو يكون من رّوادها. يقصد بالتديّن 

ممرسة تعبري أو فعل ظاهري بطريقة ما، أو أحد املركبات الثقافية. يف املقابل، تفرتض الروحانية 

للغيب. قد يكون بعض الشخاص روحانيني ومتدينني يف آن، يف حني قد  إدراكاً صامتاً وباطنيّاً 

يكون آخرون روحانيني لكن غري متدينني. 

مبا أن النقاش يطول يف »الروحانية«، يكفي القول أن "الروحانية" ليست مرادفاً لـ »الدين«. 

املعنى: يتمثل املظهر الرئيس الرابع لتعريف سليم للدين يف أن لهذه الكلمة معنى. فمعنى 

الكلمة هو العالقة بني الكلمة نفسها وفكرة تلك الكلمة )ناغل 2](. تحوم الفكار واملفاهيم عل 

ما يبدو حول الكلمة، واملفاهيم والكلمت ذات الصلة املستخدمة يف اللغة تساعدنا عل استنباط 

أفضل  فهم  إىل  وتوصلنا  الدين  يخص  ما  من رصد يشء  ما متكنا  إذا  الكلمة.  تلك  من  املعنى 

عل  مغزى  ذي  أمر  اختبار  من  متكنا  ما  وإذا  التقويم.  تستحق  الرصدية  املقاربة  هذه  فمثل  له، 
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الصعيد الشخيص من خالل الدين أو املمرسات الدينية، عندها نستطيع تقويم مثل هذه املقاربة 

االختبارية. فعرب الرصد، واالختبار، والتعبري عن مفاهيم دينية باللغة، نستطيع تقديم معنى فّعال.  

مسألة األلوهية 

تقع مسألة وجود الله يف صميم أي نقاش حول تعريف الدين، وقد توسع استخدام مصطلح 

»الدين« ليشمل معناه أساليب العيش املركّزة )مثل: الرياضة هي دينه(.ذلك لّن كون لفظ »الدين« 

ميكن استعمله يف اللغة العامية بدون إرجاعه إىل اللّه، ال يعني أنّه ينبغي استعمله بدون اإلشارة 

إىل اللّه حني مناقشة املوضوع. بالرغم من أن كلمة »دين« قد تستخدم حرفياً يف سياق علمين، 

اللوهية  مسألة  استبعاد  االستهتار  فمن  املوضوع.  دراسة  عند  اللّه  مفهوم  تتضمن  أن  من  بد  ال 

يف أي نقاش ديني، كم هي الحال عند استبعاد مسألة أسعار رصف العمالت عند الحديث عن 

نجاح مستثمر مرصيف، أو مسألة الجهاز القلبي الوعايئ عند الحديث عن رشوط تأهل متسابق يف 

ماراتون إىل عّداء من الدرجة الوىل.  

خالصة

تضم الكثري من املجموعات الصولية أعداداً كبرية من العضاء ذلك لنها تطرح الدين كنوع 

من أنواع علم نفس العيش اإللهي )هاغان 15(. ففي عامل يتّسم بالتعقيد، اإلنسان بحاجة إىل أجوبة 

بسيطة، وهذه الجوبة البسيطة املستندة إىل الدين توفرها املؤسسات الدينية الصولية. لكن ليس 

من السهل اعتمد مقاربة تحليلية لدراسة الدين، لن المر يتطلّب عناية كبرية. من الصعب التوصل 

إىل تعريف دقيق يجمع عليه الناس كافة، إذ يبدو أن »البحث عن تعريف شامل موّحد للدين ميكن 

الدين  الناس  يستخدم   .)[[ )كيسلر  خاطئ«  الكادميية  االختصاصات  جميع  يف  منه  االستفادة 

بكل بساطة لإلشارة إىل أمور مختلفة، مبعاٍن متنوعة. االختصايص النفس الذي يُهدئ من روع 

املريض قبل دخوله غرفة العمليات يف املستشفى؛  املبعوث الذي يساعد عل إعادة بناء قرية 

قطّعت الحرب أوصالها؛  عامل الدين الذي يدرس آثار الصالة؛  عامل النثوبولوجيا الذي يسعى 

إىل فهم كيف ميكن لقبيلة بدائية تعيش يف الدغال أن ترى الغيب، كل هؤالء الفراد يرغبون يف 

فهم العقيدة الدينية، وكل منهم له طريقته الفريدة يف رؤية موضوع الدين.

يتمثل أحد السباب املهمة لفهم ماهية الدين يف مساعدة الشخاص عل تعلّم التسامح تجاه 

اآلخرين بالرغم من عقائدهم املختلفة. مثّة توتّرات كثرية قامئة بني معتنقي مختلف الديانات. قال 
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البابا بندكتوس السادس عرش يف خطاب علني ألقاه يف اآلونة الخرية أن »ما نشهده هو غالباً التالعب 

العقائدي بالدين، أحياناً لغايات سياسية. وهذا بالضبط ما يولّد التوتر واالنقسام، ويف بعض الحيان، 

العنف يف املجتمع«، وذلك حسبم أفادت صحيفة لوس أنجلس تاميز. لذلك، من أجل تخطي 

الصعوبات بني مختلف البرش من حيث اختالفاتهم الدينية، يجب اإلقرار بأنه »نظراً إىل أنه ما من 

كلمة أو وصف يعرّب عن الله، فكل هذه الساليب املتناقضة تشري عل القل إىل الواقع نفسه، أو أن 

جميع الديانات عبارة عن لغات مختلفة يتحدث عربها البرش عن الله، أو أن جميعها دروب مختلفة 

تؤدي إىل الهدف نفسه« )باوكر 2]](. لو أن جميع البرش يعتمدون مقاربة أكث انفتاحاً ملناقشة الدين، 

فلن يتعلّموا التسامح ويتقبلوا آراء اآلخرين فحسب، إمنا سيعطون معنى وقيمة أفضل ملعتقداتهم. 

فاكتشاف التنوع ليس جرساً ممدوداً بني مختلف اآلراء فحسب، إمنا يساعد أيضاً يف الفهم الفردي.  
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