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هل الدين ظاهرة اجتماعية؟
اإلمام الشهيد البوطي
يف حياتنا الفكرية والثقافية نقاط كثرية تظل مضطربة بني دوافع املد واجلزر ،بل تظل مبددة تائهة خلف
كلمات وعبارات هي إىل الرمزية أقرب منها إىل الكالم املبني.
ولو كانت هذه النقاط هامشية يف حياتنا الفكرية ،إذن هلان اخلطب ،وألجزنا ألنفسنا أن جنعل من
موضوعاهتا قصائد رمزية يفهمها كل سامع حسب ما يريد وينال الشاعر بذلك رضا اجلميع .ولكنها نقاط
تتضمن أهم ،بل أخطر قضايانا املصريية ،ومن مث فهي ال حتتمل إال البيان اجلازم والنصوص احملكمة
القاطعة.
ويف نظري أن خري ما يُلجئ رجال الفكر والعلم يف بالدنا إىل جتلية آرائهم حول هذه القضايا األساسية

وإىل االبتعاد عن استعمال العبارات ذات الدالالت العمومية أو الغامضة واملتشاهبة ،وإىل وضع النقاط
على احلروف ،وإمنا هو احلوار  ..احلوار الوجاهي بني ذوي األفكار املتعارضة واملذاهب املتخالفة.
إذ األساليب الرمزية واجلمل الغامضة واملتشاهبة ،ال مكان هلا بني طريف حوار.وتلك هي مزية النقاش
بني األطراف ،إهنا تصقل الفكرة ،وتصفيها من الشوائب وأسباب الغموض.
وإذا مل يتح لنا أن ننشئ مثل هذا احلوار يف ندوات مفتوحة أو مساجالت منظمة ترعاها جمالت أو
صحافة ُُتلص يف خدمة هذا اهلدف القدسي العظيم ،فال أقل من أن نالحق أولئك الذين ينثرون أفكارهم
فوق املنابر السيارة املتحركة  ..أولئك الذين ما يكادون يطرحون آراءهم حىت يولوا سراعا مدبرين ال يلوون
على أحد  ..نسعى وراءهم ونسمعهم  -جهد االستطاعة  -حوارنا ونقاشنا واستيضاحاتنا بروح علمية
موضوعية هادئة.
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لعلهم يلتفتون ،فيتوقفون ،فينصاعون إىل املناقشة واحلوار ،فتتضح املبهمات وتتالقى اآلراء وجتتمع
الكلمة ،ولئن مل يتم شيء من ذلك ،فحسنا أننا قد أبرأنا الذمة ،على طريقة ذلك الفقيه الذي قالوا إنه
كان سائرا يف طريق فمر به رجل أعجبته القلنسوة اليت على رأسه ،فخطفها ووىل مسرعا ،فتبعه الفقيه
ينادي :يا هذا ،وهبتك القلنسوة ،قل قبلت.
يف حديث أو حوار صحايف قال الدكتور فواز زكريا رئيس قسم الفلسفة جبامعة الكويت :إن من أهم
القضايا اليت تنتظر احلل ،مشكلة موقف اإلنسان املعاصر من الدين ،فمفكرو النهضة العربية املعاصرة مل
يتخذوا موقفا صرحيا وجريئا من هذه القضايا إىل اآلن  ..مث قال :إنين وإن كنت ال أدعو إىل ثورة شاملة
يف هذا امليدان ،ولكين على األقل أدعو إىل فكر مستنري يف امليدان الديين .وضرب املثل يف احلل على
الطريقة األوربية؛ فقد اُتذ األوربيون موقفا صرحيا وحامسا من هذه القضية وحلوا املشكلة حال جذريا
عندما حدوا من سلطان الدين ،وأبعدوه عن التدخل يف أمور الدولة وأمور العلم .
وأنا أوافق الدكتور زكريا على أن هذه املعضلة من أهم القضايا العربية اليت تنتظر احلل .ولذا فقد كنت
أمتىن أن جيعل منها موضوع حماضرة .يف البلدة اليت دعي أستاذا زائرا إليها ،وأجرى هذا احلديث الصحايف
فيها ،يدعى إليها لفيف ممن مساهم مفكروا النهضة العربية املعاصرة من خمتلفي األفكار واالجتاهات ،مث
جيري حوار ونقاش علمي رزين بني األطراف ،حول ما قد يطرحه من قناعات وأفكار يف هذه القضية ..
ويف تصوري أن مثارا إجيابية ذات أمهية ستتحق من وراء ذلك ،ولسوف يصقل احلوار القضية املطروحةـ،
ويربز حجمها وجذورها ،ويكشف عن احلل العلمي األمثل هلا.
ولكن الرجل مل يفعل ذلك ،بل اكتفى بتحريك املوضوع واستثارة األفكار إليه ،بعبارات ملفوفة
وإشارات لدنه ذات احتماالت متعددة.
ونظرا لقناعيت التامة ،بأن املسألة تعد كما قال حقيقة من أهم القضايا اليت تنتظر احلل ،وأن على
املفكرين اُتاذ موقف صريح وجريء منها ،ورغبة مين يف االستجابة الصادقة لدعوته .أقول بكل موضوعية
وتقدير :ها أنا ذا كواحد من هؤالء املفكرين سأُتذ موقفا صرحيا وحامسا من هذه القضية ولسوف ابتعد،
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جهدا االستطاعة عن استعمال العبارات الشمولية الغامضة أو احملتملة ،ولسوف أكون أكثر جرأة وصراحة
مما يريد الدكتور زكريا ،ولسوف أبتعد جهد االستطاعة عن استعمال العبارات ذات الداللة الشمولية أو
املعاين الغامضة واحملتملة.
ونظرا لقناعيت التامة ،بأن املسألة تعد حقيقة كما قال من أهم القضايا اليت تنتظر احلل ،وأن على
املفكرين اُتاذ موقف صريح وجريء منها ،أقول بكل موضوعية وتقدير:
إنين  -كواحد من هؤالء املفكرين  -على استعداد الُتاذ موقف أكثر صراحة وجرأة يف هذه القضية
مما يريده أستاذ الفلسفة يف جامعة الكويت .ولسوف أضع النقاط جهد استطاعيت على احلروف ،وابتعد
عن استعمال تلك اجلمل والعبارات الشمولية ذات الدالالت الغامضة أو احملتملة.
إن مما هو معروف بداهة أن الدين املتعامل به يف حياة األوربيني ،ويف منظورهم الفكري ،ظاهرة
اجتماعية أفرزها الفكر اإلنساين خالل القرون الغابرة ،وإن كانت له جذور ذاتية ال عالقة هلا بصنع
اإلنسان ،فيما يراه املؤمنون منهم.
فمسيحية الغرب  -فيما يعرفه الغربيون مجيعا  -هي تلك صاغها بولص اليهودي وقسطنطني الروماين،
واألناجيل املتدولة ،ليست ،فيما يعرفون ويعتقدون تعبريا عن الوحي الذي كان يتنزل على سيدنا عيسى
عليه الصالة والسالم ،وإمنا هي كتابات ومذكرات ألولئك الذين يسمون بالرسول ،مجعوا فيها أخبار
املسيح وطائفة من أقواله.
ومن مث ،فإهنم ال ينظرون إىل التعاليم واملبادئ املسيحية ،على أهنا أوامر إهلية نزلت على بين إسرائيل
أو على الناس عموما حبيث ال يسعهم إال تطبيقها وااللتزام هبا وإمنا هي فيما يعتقدونه وجيزمون به ،جمموعة
أفكار وإهلامات وآراء متالحقة ومتطورة ،لقيت استجابة وقبوال ،مث حظيت من اجملامع الكنسية باالحرتام
والتقديس .ومن هنا جاز هلم عموما ،وللباحثني االجتماعيني منهم خصوصا أن ينظروا إىل الدين املتعامل
به يف حياهتم على أنه ظاهرة اجتماعية من نسج الناس وصنعهم.
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يقول جون ستوارت ميل يف كتابه احلرية ،جوابا ملن قد يقرتح حتديد نوع الضرورات اليت ينبغي أن تقيد
هبا احلرية ،يف اآلداب املسيحية ،ولكي يزول اللجج واخلصام يف حتديد الضرورات بني فئات اجملتمع ،يقول
تعليقا على هذا االقرتاح:
إن ما يسميه الناس آداب املسيحية – وإن كان األصح أن يسمى آداب الكهنوتية -ليس مما أخذ
عن السيد املسيح وال مما نقل عن احلوارين ،بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على سبيل التدريج
أثناء القرون اخلمسة األوىل"
ومن هنا جاز هلم أن جيعلوا ألنفسهم سلطانا يف تطويره واستخدامه ملا يرونه من منافعهم واجتاهاهتم
وتوسيع أو تضييق مهامه وصالحيته ،شأهنم يف ذلك كشأن من قبلهم  ..فليس غريبا وال مستهجنا يف
اجملتمع الغريب أن يقرتح باحث قانوين أو عامل من علماء النفس أو الفلسفة مثال تغيري كثري من املبادئ
واآلداب املسيحية أو توجيهها وجهة خمالفة ،إذ إن ذلك شأهنم ،بل رمبا كان داخال يف صالحياهتم
االجتماعية ،وإن كان األخذ بتلك املقرتحات قد حتتاج إىل إجراءات حمددة.
يقول بنتام – وهو عامل بريطاين يف االجتماع والفلسفة والقانون" :جيب أن يكون سري الديانة موافقا
ملقتضى املنفعة ،فالديانة باعتبارها مؤثرا ترتكب من عقاب وجزاء ،فعقاهبا جيب أن يكون موجها ضد
األعمال املضرة باهليئة االجتماعية فقط .وجزاؤها يكون موقوفا على األعمال اليت تنفعها فقط .وهذه هي
القاعدة األولية ،والطريقة الوحيدة يف حكم سري الديانة هو النظر إليها من جهة اخلرب السياسي يف األمة
فقط .وما عدا ذلك ال يلتفت إليه" .
اخلالصة أن الدين املتعارف عليه عن الغربيني ليس أكثر من ظاهرة إنسانية.
ومن مث فال عجب أن يتخذوه أداة تسخري لبلوغ رغباهتم وحتقيق أفكارهم ،بل ال غرابة يف تطويعه
الُتاذ عونا لتحقيق الكثري من أهوائهم ونزواهتم ونلتفت اآلن إىل اإلسالم الذي هو الدين الذي يعتنقه
الغالبية العظمى من سكان البالد العربية واإلسالمية ،ونتساءل  -حبكم ما رأيناه من واقع الدين يف
اجملتمعات الغربية  -كيف ينبغي أن نتعامل مع اإلسالم هنا؟ ..أنتعامل معه هو اآلخر على أنه ظاهرة
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إنسانية واجتماعية فنستخدمه حنن أيضا أداة لتحقيق اجتاهاتنا السياسية واالجتماعية وقناعاتنا الفكرية ،مث
نقدره ونلتزم به ضمن هذا النطاق؟
إن اإلجابة العلمية واملنهجية عن هذا السؤال نقيض  -بدون ريب  -أن نبدأ فننظر إىل اإلسالم
الذي نتعامل معه وندين به :ما هو وما حقيقته؟ ننظر إليه من خالل دراسة علمية حيادية دقيقة .فإن
تبني أنه هو اآلخر ليس أكثر من ظاهرة اجتماعية جتمعت من إبداعات الفكر اإلنساين وصنعه خالل
القرون املتصرمة ،فإين عندئذ ال أدعو إىل احلد من سلطانه فحسب ،بل ال بد أن أذهب ،بكل قناعة
فكرية وطمأنينة وجدانية إىل ضرورة التخلص من سائر قيوده وأثقاله ،مرددا مع (سارتر) أطروحته اليت يقول
فيها (إن من العبث أن نبحث عن قيم نقيد أنفسنا هبا يف عامل ال وجود فيه للخالق).
أجل ..فإن ذلك أحرى من أن جنامل قيما ال وجود هلا ،حىت وإن حصرنا وجودها يف املعابد وربطناها
مبوازين الرتبية واألخالق ،كما يفعل الغربيون ،حبجة أن الدين عندهم وإن كان ال يتفق مع العلم
ومقتضاياته ،إال أنه يف مجلته ذريعة إىل اخلري واحلب وتصعيد الوجدان.
وما من ريب يف أن اتفاقنا على اُتاذ ضوابط وقيود حتقق ما نراه مصلحة لنا ،خري من أن نربط
أنفسنا بقيود وضوابط ال يربطنا هبا إال وهم أهنا ضوابط دينية منزلة من عند اهلل.
أم إن قضى قرار البحث العلمي املوضوعي املتجرد من أي أسبقيات فكرية ونفسية بأن اإلسالم يف
أصوله االعتقادية وبنيانه التشريعي ،واقع ذايت ،ذو وجود موضوعي خارج ومستقل عن ذهن اإلنسان
وكيانه ،وأنه ليس حصيل الفكر اإلنساين وإبداعه ،فال مناص عندئذ  -إن أردنا أن نكون علميني
وموضوعني حقا  -من اخلضوع لسلطانه والتقيد بأحكامه ،كما ال مفر لنا من اخلضوع ألي ناموس أو
نظام كوين مشاهد أمامنا ذي وجود خارجي عن تصورتنا وأذهاننا ،ويغدو السعي يف إقناع الغربيني وتقليدهم
– واحلالة هذه  -عبثا سخيفا ومضحكا ،ال يعرب إال عن ذل املهانة والتبعية العمياء يف نفوسنا.
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