قراءة في محاولة الفاروقي لتأصيل المنهج
الظاهراتي في مقارنة األديان:
إشكالية الموضوعية العلمية والخصوصية الدينية
صالح مشوش

(*)

مقدمة:

هنــاك قضايــا كثــرة تواجــه بالخصــوص
الحضــارة الغربيــة املســيطرة ماديًــا
وأيديولوج ًيــا عــى العــامل ،والتــي تعمــل
جاهــدة الحتــكار قيادتــه وبســط هيمنتهــا
عــى جوانبــه االســراتيجية مــن االقتصــاد
والسياســة والعلــم التــي تحــدد مصــر
الثقافــات واألمــم التــي تنتجهــا .أهــم هــذه
القضايــا تتعلــق بطبيعــة اإلنســان وعالقاتــه
مــع اللــه والطبيعــة والنــاس الذيــن مــن
حولــه .عندمــا نتكلــم عــن عالقــة اإلنســان
بالطبيعــة؛ فإنَّنــا نواجــه مشــكلة (العلــم)
والنظريــات املعرفيــة التــي تنظمــه .أمــا
عندمــا نوجــه أنظارنــا إىل عالقــة اإلنســان
(*) أســتاذ مســاعد ،كليــة علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية ،قســم
الدراســات العامــة والبينيــة ،الجامعــة اإلســامية العاملية-ماليزيــا.
الربيــد اإللكــروينbentahar@iium.edu.my :
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باللــه؛ فإنَّنــا نجــد أنفســنا أمــام قضيــة ال
تقــل أهميــة عــن األوىل ،أال وهــي العقيــدة
واملامرســات الدينيــة التــي تتخذهــا كل
جامعــة كوســيلة لتحقيــق الســعادة الدنيوية
والخــاص األخــروي.
إن الطبيعــة املاديــة للفكــر الغــريب بصفــة
عامــة لـــم تقطــع اهتاممــات املؤسســات
التعليمــة الغربيــة بالظاهــرة الدينيــة .وإن
وجــد نــوع مــن التهميــش واالســتخفاف
بأثرهــا يف مجــاالت الحيــاة املدنيــة العامــة،
لكــن يف الوقــت نفســه نالحــظ مجهــودات
بالغــة األهميــة تبذلهــا املــدارس الفكريــة
يف خلــق منــط معــن مــن الفهــم للظاهــرة
الدينيــة يتــاىش مــع املــروع الفكــري العام
الــذي تســر عليــه هــذه املجتمعــات نحــو
تجلياتهــا القصــوى .هــذا التوجــه أصبحــت
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تجلياتــه واضحة يف مجــال الدراســات املقارنة
ألديــان العــامل والتطــورات التــي حدثــت
يف علــم املناهــج النقديــة التــي ترتاكــم
حولهــا .القاســم املشــرك الــذي تتدعيــه كل
مــدارس هــذا التوجــه هــو الســعي إىل فهــم
الظاهــرة الدينيــة بطريقــة أعمــق ()deeper
ويف إطــار أوســع ()global framework
وبدرجــة أقــرب إىل املوضوعيــة العليمــة
( .)objectivityضمــن هــذ التوجــه ظهــرت
املدرســة الظاهراتيــة يف الغــرب التــي تحــاول
بدورهــا أن تتجــاوز املناهــج الفلســفية
والتاريخيــة((( يف دراســة الظاهــرة الدينيــة
اعتــا ًدا عــى مناهــج الوصــف واملقارنــات
بــن مختلــف األديــان.
بيانًــا للخصائــص الفلســفية واملنهجيــة التــي
تقــوم عليهــا هــذه املدرســة ،نحــاول يف هــذه
أول أهــم األســس الفلســفية
البحــث أن نبــن ً
واملنهجيــة التــي تقــوم عليهــا هــذه املدرســة
مــع تقوميهــا واإلشــارة إىل الصعوبــات
والنقائــص التــي تفرزهــا يف فهــم الديــن ،ثــم
نقــوم بعــرض ونقــد بعــض حيثيــات املنهــج
الظاهـرايت التــي نجدهــا متناثــرة يف مؤلفــات
املســلمني املعارصيــن .وأخ ًريا ،نحــاول تلخيص
((( رغــم عــدم نفيهــم ألهميــة الرتاكــات (العلميــة) التــي
تنتجهــا (فلســفة الديــن) ،و(تاريــخ األديــان) يف فهــم الظاهــرة
الدينيــة ،فــإن الظاهراتيــن ال يخفــون آمالهــم يف تجــاوز
املناهــج التقليديــة .ففــي رأيهــم ،إن هــذه املناهــج بعيــدة عــن
املوضوعيــة؛ ألنهــا تقحــم الظاهــرة الدينيــة يف قوالــب فلســفية
قبليــة جامــدة تعطــل البعــد الحيــوي للظاهــرة.

بعــض األســس القرآنيــة التــي تحــدد (منظو ًرا
عــادلً ) )Just framework( ،يف فهــم ديانــات
العــامل وبنــاء منهجيــة التواصــل (الدعــوة)
والحــوار ()dialogue & communication
بــن أتبــاع الديانــات.
مفهوم الظاهراتية في التراث الفكري
الغربي:

ظهــرت كلمــة ( )phenomenologyألول
مــرة عنــد الفيلســوف والريــايض األملــاين
(-1728( )Johann Heinrich Lambert
 )1777يف كتابــه ( )Neues Organonالــذي
نــر يف مدينــة ( )Leipzigعــام (1764م)،
والــذي عالــج فيــه قضايــا تخــص علــم املنطق
واالحتــاالت ومبــادئ العامــة للعلــم .يف هذا
التأليــف مــال صاحبــه إىل اســتخدام كلمــة
( )phenomenologyليعــر بهــا عــن (نظرية
التوهــم) .)The theory of illusion( ،هــذه
األخــرة عبــارة عــن محاولــة لفهــم ظاهــرة
(التوهــم) وأثرهــا يف التجربــة اإلنســانية يف
ســعيها لبنــاء نظريــة املعرفــة التــي ميكن من
خاللهــا التمييــز بــن الحقيقــة واألغاليــط(((.
وأصــل الكلمــة مشــتق مــن كلمــة إغريقيــة
( ،)phainnomenonتعنــي (الــذي يكشــف
نفســه).((()That which shows itself( ،
تاريخيًـا تحمـل كلمـة ()phenomenology
(2) Scott Moreau A.، Evangelical Dictionary of Theology،(revised edition 2000).
((( املصدر نفسه( ،ص.)273 /
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معنيين أساسـيني :األول يعكـس مضمونًـا
غير فلسـفي ،ويقصـد بـه املنهـج الوصفـي
البحـت ()descriptiveمقابـل االتجاهـات
التحليليـة والتفسيرية ( )explanatoryيف
دراسـة الظواهـر الطبيعيـة خاصـة مـا تعلـق
مبباحـث العلـوم والفيزيـاء .أمـا يف دراسـة
الديـن فيظهـر هـذا التوجـه عنـد املفكريـن
الذيـن يـرون أن الظاهراتيـة منهـج علمـي
يسـعى إىل وصـف الظواهـر دون تحليلهـا
وتفسير معانيهـا الداخليـة التـي عـادة مـا
يحتـاج الباحـث إىل اعتماد أطـر نظريـة
قبليـة تسـاعده على فـك الرموز التي تشـكل
تدعيم لنتائج البحـث التي يتوصل
الظاهـرة.
ً
إليهـا عـن طريـق الوصـف ،يقـوم الباحـث
مبقارنـات نسـقية يجمـع فيهـا معطيـات
حـول الديانـات ويبين مميزاتهـا العامـة ،ثـم
يبنـي تصنيفاتهـا األساسـية كمرحلـة أخيرة.
أمــا املعنــى الثاين فهــو يحمل جذو ًرا فلســفية
لهــا عالقــة مبــارشة بنظريــة اإلدراك واملعرفــة
بصفــة عامــة .أول مــا ظهــر هــذا الطــرح
كان عــى يــد الريــايض األملــاين (Johann
 )Heinrich Lambertكــا أســلفنا الذكــر،
ثــم ظهــرت محــاوالت أكــر عم ًقــا وتأصيـ ًـا
للمفهــوم يف أواخــر القــرن الثامــن عــر عــى
يــد الفيلســوف األملــاين ()Immanuel Kant
( ،)1804 -1724يف كتابه (Critique of Pure
1781( )Reasonم) ،حيــث حــاول التفريــق
بــن الظاهــرة ( )Phenomenaالتــي تشــكلها

معطيــات التجربــة واألشــياء التــي تظهــر
والتــي يعيــد صياغتهــا الذهــن ،وبــن األشــياء
يف ذاتهــا ( )Noumenaوهــي مســتقلة عــن
الذهــن وميكــن أن تــدرس مــن خــال املناهج
العقليــة ،والعلميــة ،واملوضوعيــة(((.
أ َّمــا فيــا يتعلــق مبجــال دراســة أديــان العامل،
فيــكاد يكــون هنــاك إجــاع بــن الباحثــن
عــى أن أصــول املنهــج الظاه ـرايت تعــود إىل
العالِــم الالهــويت الهولنــدي (Chantepie
 )1920-1848( )P.D. de la Saussayeالــذي
اعتــر الديــن كموضــوع خــاص للتصنيــف
( )classificationيف كتــاب (تاريــخ الديــن)،
الــذي ألفــه ســنة ( ،)1887مبتعــ ًدا بذلــك
عــن املناهــج املســتخدمة آنــذاك والتــي
تســعى إمــا لفهــم ماهيــة الديــن وإمــا
أصلــه أي تطــوره التاريخــي((( .وقبلــه
ذهــب املســترشق األملــاين (Max Müller
 )1900-1822( ،)Friedrichيف أجــزاء كتابــه
(-1879( ،)The Sacred Books of the East
 ،)51 .vol( )1904إىل أن فلســفة الديــن
يجــب أن تكــون وصفيــة تنتمــي إىل العلــوم
املوضوعية (الوضعيــة) ()objective science
التــي تحــررت مــن الطبيعــة املعياريــة
الالهوتيــة والفلســفية يف دراســة الديــن(((.
(1) Mircea Eliade (Editor)، The Encyclopedia of Religion،
(London: Macmillan Publishing Company)، vol. 11، p. 273.
(2)	(Mircea Eliade، The Encyclopedia of Religion، p. 276).
((( املصدر نفسه( ،ص.)276 /
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كذلـــك ظهـــرت بعـــض إرهاصـــات فكريـــة
تحمـــل بـــذور املنهـــج الظاهـــرايت قبـــل
هـــذه املرحلـــة ،وهـــي تعـــود خاصـــة
إىل املحـــارضات التـــي كان (Friedrich
 )1884-1768( ،)Schleiermacherيلقيهـــا
تحـــت عنـــوانOn Religion: Speeches( :
 ،)to Its Cultured Despisersســـنة
( .)1799وكان هدفـــه األســـايس هـــو نقـــد
ومواجهـــة التوجـــه العقـــاين يف تفســـر
الظاه ــرة الديني ــة باعتب ــار وفه ــم معانيه ــا
الداخليـــة مثـــل فكـــرة الشـــعور (بالتعلـــق
املطلـــق) .)absolute dependence( ،تلـــك
كانـــت محاولتـــه يف اســـتحداث نظريـــة
جديـــدة يف الفكـــر الالهـــويت (theology of
.((()consciousness
مـــن خـــال هـــذا العـــرض املختـــر
نالح ــظ أن املدرس ــة الظاهراتي ــة له ــا م ــن
خصوصيـــات منهجيـــة مـــا يجعلهـــا تنشـــأ
م ــن بيئ ــات علمي ــة مختلف ــة وتتف ــرع بع ــد
ذلــك حســب العلــوم والظواهــر التــي تنظــر
فيهــا؛ فالظاهراتيــة أصبحــت مفهو ًمــا واسـ ًعا
ومشــركًا بــن أنــواع متعــددة مــن املعــارف،
منه ــا الفلس ــفة والعل ــوم والدي ــن .بس ــبب
هـــذه امليـــزة ،نظـــر الفيلســـوف األملـــاين
( ،)Husserl Edmundإىل الظاهراتي ــة ع ــى
أنَّه ــا الفلس ــفة الكلي ــة للعل ــوم (universal
(1) Scott Moreau A.، Evangelical dictionary of theology،
(Revised Edition 2000).
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 )philosophical scienceيف كتابـــه (The
 ،)Idea of Phenomenologyالـــذي ألفـــه
ســـنة (.)1964
مــن خــال هــذا العــرض املختــر
نالحــظ أن املدرســة الظاهراتيــة لهــا مــن
خصوصيــات منهجيــة مــا يجعلهــا تنشــأ
مــن بيئــات علميــة مختلفــة وتتفــرع
بعــد ذلــك حســب العلــوم والظواهــر
التــي تنظــر فيهــا؛ فالظاهراتيــة أصبحت
مفهو ًمــا واســ ًعا ومشــركًا بــن أنــواع
متعــددة مــن املعــارف ،منهــا الفلســفة
والعلــوم والديــن.
فالظاهراتيــة أول مــا كانــت تســعى إليــه
يف البحــث العلمــي هــو التخلــص مــن
املؤثــرات الذاتيــة التــي يســقطها الباحــث
عــى الظاهــرة التــي يدرســها .لهــذا الســبب
جعلــت هــذه املدرســة مبــدأ االعتــاد عــى
مــا هــو ظاهــري منطلقًــا منهج ًيــا ال غنــى
عنــه يف الدراســات الدينيــة .فالظاهراتيــة
بهــذا املعنــى جــاءت كــرد فعــل للمناهــج
الســائدة قبلهــا خاصــة التــي تعتمــد عــى
الفصــل بــن الــذات العارفــة واملوضــوع،
واملناهــج التفســرية األخــرى التــي تقحــم
الظاهــرة الدينيــة يف قوالــب فلســفية
وفكريــة مســبقة ()apriori-frameworks
تتســبب يف ظهــور تأويــات إضافيــة عــن
ماهيــة الحقيقــة والواقعيــة للظاهــرة
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الدينيــة التــي تحــت قيــد الدراســة .هــذا
الوضــع كث ـ ًرا مــا ســاد الدراســات الفلســفية
أساســا عــى
والتاريخيــة للديــن الــذي يقــوم ً
التأويــات واإلســقاطات العامــة التــي متيــت
حيويــة الظاهــرة الدينيــة وخصوصيتهــا.

( )essential & typicalاملالمئـة بقدر املمكن
مـع مـا يشـكل ماهية تلـك الديانة املدروسـة
وخصوصياتهـا((( ،وبذلـك فهـو يؤكـد مبـدأ
الوصـف واملقارنـة وعـدم املعياريـة (not
.)normative

مما سـبق نفهـم أن املدرسـة الظاهراتيـة
َّ
تتشـكل يف ظلّهـا توجهـات فكريـة ومنهجيـة
عديـدة خاصـة حني تتعلـق بدراسـة الظاهرة
الدينية؛ لهذا السـبب نجـد أن عدد تعريفاتها
يعـادل عـدد الباحثين الذيـن ينتمـون إىل
هـذه املدرسـة .لكـن تبقـى بعض التصـورات
يف املنهـج كقاسـم مشترك يربط بين مختلف
التوجهـات التـي تتبنى فلسـفة الظاهراتية يف
البحـث العلمـي .بسـبب هذا الوضـع ،نعتقد
أن التعريفـات التـي يقدمهـا الظاهراتيـون
أساسـا مـن
للمنهـج الـذي يسـلكونه تنبعـث ً
مبـدأ (استراتجية) الباحـث يف كيفيـة صياغة
املنهـج الـذي يناسـب الظاهـرة ،وليـس مـن
معانيـه الفلسـفية التـي يقـوم عليهـا .لهـذا
فكثي ًرا مـا نجـد يف هـذه التعريفـات وصفًـا
لخطـوات البحـث ال مضامينـه ومآالتهـا
العمليـة وقيمهـا االجتامعيـة .وهـذا ميكـن
مثلا يف التعريـف الـذي قدمه (W.
مالحظتـه ً
 )1953 -1867( ،)Brede Kristensenحين
نظـر إىل الظاهراتيـة على أنَّهـا املنهـج الـذي
يسـعى إىل فهـم الظاهـرة الدينيـة بتصنيفهـا
إىل مجموعـات ...فلا بـد مـن جمـع الظواهر
حسـب عنارصهـا الذاتيـة والنموذجيـة

خصائص المنهج الظاهراتي في فهم
الظاهرة الدينية:

يــــــــــرى (،)Gerardus Van Der Leeuw
( )1950-1890أن الظاهــرة الدينيــة ميكــن أن
تــدرس وتفهــم مــن زاويتــن :األوىل تقوم عىل
اعتبــار اإلنســان مرك ـ ًزا ،ويف الثانيــة الــرب يف
صــورة الوحــي ( ،)Revelationبعبــارة أخــرى
ميكــن أن ننظــر إىل الديــن باعتبــاره (تجربــة
قابلــة للفهــم)،)intelligible experience( ،
وتتمثــل يف الظاهــرة كــا تبــدو للباحــث،
وميكــن أن نحيلهــا إىل موضــوع الوحــي
غــــــر املفهــــــــوم (incomprehensible
 ،((()revelationويف هــذه الحالــة تصبــح
الدراســة العلميــة املبــارشة مســتحيلة؛ ألنَّهــا
ببســاطة ال تشــكل (الظاهــرة) ،لكــن رغــم
هــذا؛ فإنَّــه يــرى أنَّــه بإمكاننــا أن نتعــرف
إليهــا بطريقــة غــر مبــارشة؛ أل َّن اســتجابات
اإلنســان للوحــي هــي ظاهــرة ،وبالتــايل فهــي
قابلــة للتحليــل(((.
(1) Britannica Encyclopedia، CD 2000.
(2) Van Der Leeuw، Ibid. p. 419.
(3) Seth D. Kunin، Religion: the modern theories،)London: Edinburgh University Press 2003)، p. 123.
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يف عــرف املنهــج الظاهـرايت ،تصبــح الظاهــرة
الدينيــة قابلــة للدراســة العلميــة فقــط عنــد
مــا نعــر عنهــا مــن جانبهــا اإلنســاين الــذي
يتخــذ ألوانًــا اجتامعيــة نســبية متغــرة،
تنعــدم فيــه القيــم املطلقــة التــي تحملهــا
الرســائل الســاوية ،مثــل حقائــق الحيــاة
األخرويــة« .فالديــن ليــس إال اســتجابة
اإلنســان للوحــي ،وإن تأكيــده عــى مــا هــو
وحــي هــو الظاهــرة التــي مــن خاللهــا ميكــن
بطريقــة غــر مبــارشة فهــم خصائــص الديــن
نفســه».((()per via negationis( ،
مــن خــال هــذا التصــور للديــن تحــاول
املدرســة الظاهراتيــة بشــكل عــام أن تجــاوز
بعــض العقبات املعرفية التــي تراكمت يف كل
من (فلســفة الديــن) ،و(تاريخ الديــن)؛ ولهذا
نالحــظ أن الظاهراتيــن دامئًــا مــا يؤكــدون
عــى الفــروق املوجــودة بــن هــذه العلــوم
املتقاربــة ســواء كان األمــر يتعلــق باملنهــج أو
أهــداف البحــث يف دراســة الظاهــرة .هــذا
مثل عنــد ()Van Der Leeuw
التأكيــد نجده ً
الــذي يــرح بــأ َّن «الظاهراتيــة ال تعــرف
شــيئًا مــن أي نــوع مــن التطــور التاريخــي
للديــن»((( .رغــم توفــر وحــدة املوضــوع
بــن الفــروع املعرفيــة الثالثــة -الظاهراتيــة،
تاريــخ الديــن ،فلســفة الديــن -فإنَّــه يف
(1) Van Der Leeuw، Religion in essence and manifestation، p. 419.
(2) Van Der Leeuw، Ibid. p. 424.
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كثــر مــن األحيــان نجــد أن هــذا التأكيــد
قــد تحــول إىل نــوع مــن النفــي التعســفي
للعالقــات املعرفيــة القامئــة بــن مناهــج
البحــث التــي يســتعملها كل واحــد منهــم.
إ َّن مشــــــروع التجــــــاوز الـــــذي قدمــه
أساســا عىل اســتبدال
الفينومولوجيــون يقــوم ً
مناهــج التاريخيــة التفســرية والتحليليــة
مبنهــج يقــوم عــى الوصــف واملقارانــات
والتصنيفــات للديانــات .واعتــا ًدا عــى
إمــاءات (الظاهــرة) حــن تبــدي نفســها
للباحــث ،يــرى الظاهراتيــون أنــه مبقــدور
املنهــج الــذي يتبعونــه أن يحـ ّد -ولــو بطريقة
غــر مبــارشة -مــن تدخــل الــذات للباحــث
يف املوضــوع .فاملنهــج الظاهـرايت كــا يصفــه
( ،)Van Der Leeuwيبحــث يف الظاهــرة
( )phenomenonالتــي تعكــس مــا هــو
ظاهــر ( )what appearsللــذي يريــد أن
يتعــرف إليهــا .وهــذه البنيــة يف نظــره تنبنــي
عليهــا ثالثــة مــآالت ( )implicationsوهــي:
ً
«أول :الــيء املوجــود .ثانيــا :هــذا الــيء
(((
يظهــر .ثال ًثــا :يظهــر ألنــه ميثــل الظاهــرة» .
فصيغـة التجـاوز تعنـي عنـد الظاهراتيين
مسـايرة املنطـق العلمـي الـذي يقـر أنه كلام
كانـت هـذه النتائـج بعيـدة عـن إملاءات
الذاتيـة كانت أقـرب إىل الحقيقة واملوضوعية
العلميـة .ويف هـذا االتجـاه كان (Van Der
(3) Van Der Leeuw، Ibid، p. 412.
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 )Leeuwيدعـو الباحـث إىل إيجـاد نـوع مـن
العالقـة الرتكيبيـة ( )syntheticبين الـذات
واملوضـوع ،باعتبـار أن الظاهرة ليسـت إنتاج
الـذات العارفـة وتبقـى أقـل بيانًـا وتعبي ًرا إذا
اسـتمدت قيمتهـا العلمية عبر ذات الباحث.
إذن فحقيقـة الظاهـرة الكاملـة يقدمهـا فعل
ظهورهـا ( .)its appearanceوبهـذا املعنـى
تتشـكل الظاهرة العلمية من ثالثة مستويات
متفاوتـة يف الظهـور (،)phenomenality
وهـيً :
أول :االختفـاء النسـبي (relative
 .)concealmentوثان ًيـا :التجلي املتدرج (its
 .)gradually becoming revealedوثالثًـا:
الشفافية النسبية (.)relative transparency
هـذه املسـتويات كما يـرى (Van Der
 )Leeuwتتناسـب مـع ثالثـة مسـتويات
أخـرى يف الحيـاة العاديـة وهـي :التجربـة،
والفهـم ،واملشـاهدة (.((()testimony
بنــا ًء عــى هــذا االعتبــار ،ال تصبــح الظاهــرة
خالصــا ( ،)pure objectأو موضو ًعا
موضو ًعــا ً
بنفســها ،بــل هــي حــوادث وقائعيــة (actual
 ،)realityكــا أنَّهــا ليســت ذات ًــا ()subject
خالصــة ،فاملعرفــة بصيغتهــا الظاهراتيــة هــي
التــي تعــر عــن عالقــة الــذات باملوضــوع
واملوضــوع بالــذات .نلمــس يف هــذا الطــرح
مســاعي املدرســة الظاهراتيــة إىل تجــاوز
معرقــا
ً
منطــق الثنائيــات التــي يعتربونهــا
(1) Van Der Leeuw، Ibid، p. 413.

معرف ًيــا للمعرفــة العلميــة؛ ألنهــا تخلــع نو ًعــا
مــن الفواصــل بــن الــذات واملوضــوع يصعب
عــى الباحــث أن يتخلــص منهــا .فالتقســيم
الثنــايئ كان هــو جوهــر الفكــر الفلســفي
الحديــث ،خاصــة يف مؤلفــات أيب الفلســفة
الحديثة (.)1650-1596( ،)René Descartes
إذن فحقيقــة الظاهــرة الكاملــة يقدمهــا
فعــل ظهورهــا (.)its appearance
وبهــذا املعنى تتشــكل الظاهــرة العلمية
مــن ثالثــة مســتويات متفاوتــة يف
الظهــور ( ،)phenomenalityوهــي:
ً
أول :االختفــاء النســبي (relative
 .)concealmentوثان ًيــا :التجــي املتدرج
(.)its gradually becoming revealed
وثالثًــا :الشــفافية النســبية (relative
.)transparency
لقــد طــورت املدرســة تحديــدات خاصــة
بهــا ملجموعــة مــن مفاهيــم تعتربهــا أدوات
منهجيــة علميــة متناســقة متكــن الباحــث
مــن إحــداث هــذه القفــزة إذا مــا أُخــذت
بعــن االعتبــار ،والتــي تتمثــل يف:
ً
أول :التعليق (:)bracketing

يعت ــر ه ــذا املب ــدأ م ــن الركائ ــز األساس ــية
التــي يقــوم عليهــا املنهــج الظاهـرايت ،ويعــر
عنــه بـــ ( ،)the epochéوهــي كلمــة يونانيــة
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تعن ــي (تعلي ــق الحك ــم) ،ويف بداي ــة الق ــرن
العرشيـــن ،اســـتعمله ألول مـــرة (Husserl
 ،)1938-1859( ،)Edmundويقصـــد بـــه
إقصـــاء كل األفـــكار واملفاهيـــم الذاتيـــة
التـــي ميكـــن أن تؤثـــر يف القيمـــة العلميـــة
املوضوعيـــة للظاهـــرة عنـــد دراســـتها،
كـــا يعـــر كذلـــك عـــن عـــزل املعتقـــدات
املس ــبقة للباح ــث ح ــول موض ــوع الدراس ــة.
وتح ــاول ه ــذه املدرس ــة -بأق ــى طاقته ــا-
أن تفـــرض هـــذا املبـــدأ حتـــى عـــى
األشـــخاص الذيـــن تريـــد دراســـة مفهـــوم
التديــن عندهــم؛ أل َّن هــذا يســاعد -حســب
هـــذه املدرســـة -يف بنـــاء رصامـــة علميـــة
مبني ــة ع ــى ن ــوع م ــن الح ــاالت الحيادي ــة
( )neutralityتجـــاه املوضـــوع املـــدروس.
ثانيا :الوصف (:)Description
بنـــا ًء عـــى اعتبـــار الظاهـــرة الدينيـــة ذات
تجليـــات اجتامعيـــة وثقافيـــة ولغويـــة
واقعيـــة ،تـــرى املدرســـة الظاهراتيـــة أ َّن
منه ــج الوص ــف ه ــو األمث ــل للتعري ــف به ــا
تعري ًف ــا علميً ــا بعيــ ًدا ع ــا تذه ــب إلي ــه
العلـــوم األخـــرى مـــن إمـــاءات تســـيطر
عليهـــا مقـــوالت قبليـــة ،عقليـــة كانـــت
أم ميتافيزيقـــة .فالوصـــف يبعـــد التقييـــم
املعيـــاري الـــذي يحـــول الظاهـــرة الدينيـــة
مـــن املجـــال العلمـــي إىل املجـــال القيمـــي
املعيـــاري الالهـــويت.
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المقارنة (:)Comparison
يقصــد بهــا املقارنــات املنظمــة التــي تســمح
للباحــث الظاهــرايت أن يتعمــق يف فهــم
الظاهــرة الدينيــة والتعــرف إىل معانيهــا التــي
تظهــر عــى مســتوى البنيــة التــي تحملهــا
()essential structure؛ ولهــذا أصبــح
متصــا أشــد االتصــال
ً
مفهــوم (املقارنــة)
بالدراســات املتعلقــة بديانــات العــامل .فقيمة
هــذه العمليــة عنــد الظاهراتيــن تــزداد كلــا
كان اتســاع مجــال املقارنــة قــاد ًرا عــى حــر
أكــر عــدد ممكــن مــن الظواهــر يف فئــة
موضوعيــة واحــدة ،مثــل إدخــال اليهوديــة
واملســيحية واإلســام تحــت فئــة واحــدة هي
(الديانــات التوحيديــة) ،أو (اإلبراهيميــة)،
أو (ديانــات الوحــي) .وتحــت هــذه الفئــة،
تتشــكل شــبكة مــن التصــورات املشــركة
تجمــع بــن هــذه الديانــات الثــاث.
المقاربة العاطفية

(:)Sympathy/ einfühlung
ينظـر الكثير مـن الظاهراتيني أمثـال (Brede
 )1953-1867( ،)Kristensenإىل هـذا املبـدأ
على أنَّـه طريـق إىل معرفـة املعـاين الداخلية
( ،)inner meaningوالقيـم الدينيـة التـي
تحملهـا النصـوص .وتكمـن وظيفـة هـذا
املبـدأ يف أنـه يلـزم الباحـث بـأن يتخـذ موقفًا
(متعاطفًـا) يجعلـه ينظـر إىل رأي أتبـاع
الديـن على أنـه تفسير جـاد للظاهـرة التـي
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كثيرا موقف
يدرسـها((( .هـذا التوجـه يدعمه ً
( ،)Van Der Leeuwالـذي يـرى أن الديـن
ال ميكـن فهمـه إال مـن خلال مبـدأ الذاتيـة
()subjectivity؛ ألنَّـه يتعـذر على الباحـث
أن يدرسـها دراسـة موضوعيـة بحتـة؛ ولهـذا
يقترح عملية (إعـادة التجريب الـذايت)re-( ،
 )experiencingللظاهـرة الدينية ،ليك تصبح
بالنسـبة إىل الباحـث كتجربة ذاتيـة تخصه(((.
تلخيصــا للخطــوات املنهجيــة التــي يقــوم
ً
عليهــا املنهــج الظاهــرايت ،يأمــر (Van Der
 )Leeuwالباحــث أن يقــوم مبــا يــي:
يجــب عــى الباحــث أن يعطــي األســاء
التــي بدورهــا تجمــع شــتات الظواهــر التــي
يراهــا يف الديانــات املختلفــة مثـ ًـا :الصــاة،
التضحيــة ،الحــج ،الخــاص ،العهــد ...وغريهــا
مــن الظواهــر.
يجـــب عـــى الباحـــث أن يتوســـط
( ،)interpolateويحاول فهم األشـــياء التي
تظهـــر ( )the appearancesداخل مجالها
الحيـــوي ،مع ســـعيه إىل إدخالها يف تجربته
الشـــخصية ( )experience themبطريقـــة
نســـقية (.)systematic
يجــب عليــه كذلــك أن ينســحب إىل جانــب
( ،)withdraw to one sideثــم يرتقــب
(1) Seth D. Kunin، Religion: the modern theories، p. 119.
(2) Seth D. Kunin، Ibid، p. 122.

ملشــاهدة األشــياء التــي تظهــر وهــو يف حالــة
التعليــق الفكــري (.)intellectual suspense
يســعى الباحــث بعــد ذلــك إىل بيــان مــا قــد
شــهد يف إطــار منظــم.
يجــب عــى الباحــث أن يواجــه الواقــع الــذي
تغمــره الفــوىض ( ،)chaotic realityوالــذي
يبــدو يف حالتــه الرمزيــة ومل يــؤول بعــد(((.
نقائض الرؤية الغربية للمنهج
الظاهراتي:
مـن خلال هـذا العـرض املختصر للمنهـج
الظاهـرايت الحظنـا وجـود اتجاهـات ثانويـة
عديـدة داخـل املنهـج العـام ،وكل واحد منها
يعبر عـن وجهـة نظـر باحـث معين يصعب
التفريـق بينهـا يف العديـد مـن األحيـان .هذه
االتجاهـات تتميـز عـن بعضهـا البعـض يف
الخطـوات املنهجية التي تتخذهـا والتصورات
الكليـة التـي تتبناهـا حـول مفهـوم الظاهـرة
فمثلا ،كث ًريا ما يظهـر التباين يف فهم
الدينيـةً .
القضايـا التاليـة :الوصـف الخارجـي واملعنـى
الداخلي ،اعتبـار الديـن يف عالقـة اإلنسـان
بالـ ّرب أو عالقـة النـاس يف فهـم املقـدس،
البنية والتجليات ،املعنـى والوصف ،اعتبارات
الخصوصيـات أو اختزالها تحـت إطار (العام)،
رشا
و(املشترك) .قـد يكـون هـذا التنـوع مـؤ ً
إيجابيًـا داخـل املدرسـة الظاهراتيـة ،لكـن
(3) Gerardus Van Der Leeuw، Religion in essence and
manifestation، p. 424.
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هـذا ال ينفـي وجـود بعـض اإلربـاكات التـي
تعمـق مداهـا االختالفـات التـي يصعـب
التوفيـق بينهـا يف فهـم الديـن .هذه املشـكلة
ناتجـة عـن االختـزاالت التي تفرضها املدرسـة
على الباحـث ،وبالتـايل فمفهـوم الظاهراتيني
ناقصـا مهما ادعـوا
للظاهـرة الدينيـة يبقـى ً
عكس ذلك؛ لسـبب بسـيط ،وهو أن العنارص
التي تسـقط مـن الديانـات من أجـل تقريب
بعضهـا ببعـض هـي التـي تعطـي الديـن
وجـوده الفريـد واملتميـز.
رغــم أن املنهــج مبنــي حســب أدبيــات
هــذه املدرســة عــى إعطــاء األولويــة
للظاهــرة لتتحــدث عــن نفســها؛ فإنــه
منهج ًيــا يتعــذر ذلــك بســبب االختــزاالت
التــي متارســها الظاهراتيــة تجــاه مبــدأ
الخصوصيــة يف الديانــات لتحقيــق
املقاربــات التــي متثــل خطــوة أساســية
مــا يعطــل دور (املتديــن).
يف الوصــفَّ ،
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ســعيًا نحــو تجــاوز مــأزق فهــم الجانــب
الداخــي ( )the insideمــن الظاهــرة الدينية،
اقــرح (-1869( ،)W. Brede Kristensen
 )1953رضورة امتــاك الباحــث مســتوى
معي ًنــا مــن التجربــة الدينيــة التــي تســمح
لــه بفهــم املعــاين الداخليــة للظاهــرة((( .لكن
خلــف هــذا االقـراح يبقــى الســؤال مطرو ًحــا
حــول نــوع التجربــة الدينيــة التــي تســتطيع

أن تجعــل الباحــث يفهــم التجــارب الدينيــة
للديانــات املختلفــة .مبعنــى آخــر ،يصعــب
علم ًيــا أن نعمــم فهـ ًـا مــا للتجربــة الدينيــة
عــى الديانــات املختلفــة؛ أل َّن مــن خصائصهــا
(التفــرد) ( .)uniquenessوالنقــد نفســه
يوجــه كذلــك إىل االتجــاه الــذي يعتمــد
عــى مبــدأ البنيــة ( )structureيف فهــم
الظاهــرة الدينيــة أمثــال (،)Mircea Eliade
( )1986-1907الــذي عــر عنــه مبفهــوم
( ،)hierophanyمبعنــى« :البنيــة التــي تجــي
املقــدس»؛ أل َّن هــذا املنهــج ال يصــل إىل فهــم
املعــاين الذاتيــة التــي تشــكل جــز ًءا أساس ـ ًيا
يف فهــم اإلنســان للديــن الــذي يتعبــد بــه،
فالبنيــة التــي يشــكلونها حــول الديــن مــا
هــي إال نــوع مــن إعــادة صياغــة املعــاين
األصليــة يف قوالــب قــد تكــون غريبــة عــن
النصــوص أو املامرســات األصليــة الكامنــة يف
الديــن املــدروس ،وهــذا نــوع مــن (إحالــة
النصــوص) ،والتأويــل للتجــارب الدينيــة (de-
.)contextualazaion & interpretation
يهمنــا هنــا أن نذكــر بعــض األمثلــة التــي
تبــن مــدى ســطحية هــذا املنهــج إذا اعتربنــا
الخصوصيــات التــي يحملهــا الديــن الواحــد.
يف فصــل (عبــادة رب األرض)worship( ،
 ،)of Earth Godيذهــب (،)Kristensen
إىل تحليــل أكــر مــن مثــاين ديانــات يف
حجــم ال يتعــدى اثنتــي عــرة صفحــة(((.

(1) Seth D. Kunin،، Ibid. P.121.

(2) Seth D. Kunin، Ibid.، pp.120-121.
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عندمــا نحــاول أن نقـ ّوم هــذا العمــل بتطبيق
املقيــاس الكمــي للمعلومــات (quantitative
 ،)standardsيتبــن لنــا بوضــوح مــدى
ســطحية النتائــج التــي يتوصــل إليهــا يف
املقارنــات واملقاربــات التــي تعجــز يف بيــان
الحيثيــات املاهويــة التــي تشــكل الديــن
وكل مــا يحملــه مــن املعــاين والخصوصيــات
التــي كانــت ســب ًبا يف وجــوده .هــذا الخطــأ
يتكــرر يف تعامــل الظاهراتيــن مــع الطقــوس
واملناســك الدينيــة ،فهــم مثـ ًـا يــرون أن مبــدأ
التضحيــة ( )sacrificeظاهــرة عامــة وإن
اختلفــت أشــكالها فمعانيهــا ال تتغــر مــن
ديانــة ألخــرى .هنــا يتضــح لنــا أمناط الســلب
واالختـزال املخــل للمفاهيــم الدينيــة واملعاين
التــي ال ميكــن فهمهــا إال بالرجــوع إىل
بيئتهــا األصليــة .لكــن الظاه ـرايت يجــد دامئًــا
مســاحات مثاليــة ( )virtual spacesيدعــي
أنَّهــا تجمــع العنــارص املتامثلــة ظاهريًــا يف
مختلــف الديانــات ،والتــي ميكــن أن يتــم
دراســتها كوحــدة واحــدة.
وهنـاك جانـب أسـايس يف الديـن تجاهلتـه
املدرسـة الظاهراتيـة ،أال وهـو بيـان دوره
يف حيـاة الذيـن يعتنقونـه ،أفـرا ًدا كانـوا أم
جامعـات ،ومـا ينتـج عـن ذلـك الـدور مـن
املؤسسـات والتنظيمات املختلفـة التـي
تسـعى يف أغلـب األحوال إىل تنــزيل التعاليم
الدينيـة إىل الواقع لالسـتفادة منها عمل ًيا .لقد
أشـار إىل هـذه النقطـة (Wilfred Cantwell

 ،)Smithحين أكـد على رضورة تصحيـح
النظـرة التاريخانيـة املتطرفـة املسـيطرة على
ذهنيـة املسـترشقني يف قراءتهـم للقـرآن التي
تفسر كل محتـواه بالرجـوع إىل املعطيـات
التاريخيـة النسـبية .مبعنـى آخـر ،إن فهـم
التاريـخ قـد يسـاعدنا كثي ًرا يف فهـم الديـن،
ولكـن يجـب كذلك أن ننظر إىل الشـطر الثاين
مـن القضية ،وهي الكيفيـات التي يكون فيها
الديـن هـو العامل األسـايس الـذي يصنع ذلك
التاريـخ ،يقـول« :فهـم القـرآن هـو محاولـة
كيـف يشـكل اإليحـاءات يف الشـعر ،وبيـان
املحرمـات ،وهدايـة ( )ecstasiesالعقـول
وإشـباعها ،وتنظيم العالقات األرسية وتسـوية
حـاالت الغـش والحيـل (،)chicaneries
وتغذيـة دوافـع الرحمـة ملئـات املاليين مـن
النـاس يف متطلبـات واسـعة االختلاف عبر
قـرون تختلـف جذريًـا عـن بعضهـا البعـض
( .(((»)radically divergent centuriesال
َّ
شـك أ َّن هنـاك أسـبابًا جعلـت الظاهراتيـة
تصمـت بصفـة عامـة عـن هـذه الجوانـب
العمليـة يف الديـن .أهـم هـذه األسـباب يف
اعتقادنـا هـو اعتماد منهـج املقاربـات وكرس
كل الحواجـز التي تحمـي خصوصية كل دين،
وهي العملية التي ال ميكن تفسريها إال ضمن
الحركـة العامليـة إلضعـاف الديـن وتقليـص
دعما التجاهـات املاديـة ال التـي ال
دورهً ،
(1) Wilfred Cantwell Smith، The study of religion and the
study of the Bible، in، Rethinking Scripture: Essays from
a comparative perspective، Miriam Levering، (Editor)،
(USA: State University of New York Press 1989)، p. 21.
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أصلا كالعلامنيـة ،أي الالدينية.
تؤمـن بالدين ً
بحيـث إذا نظرنـا إىل هذه النقطة من الوجهة
اإلسلامية ،يحـق لنـا أن نطـرح السـؤال التايل:
ملـاذا وجد يف التاريخ اإلنسـاين حضارة تنسـب
إىل اإلسلام (حضـارة إسلامية) وعـدم وجـود
حضـارات أخـرى تحمـل اسـم ديـن القـوم
الذيـن يشـيدونها كام هـو الحـال يف الديانات
السماوية؛ اليهوديـة واملسـيحية ،والوضعيـة
الرشقيـة كالبوذية والكنفوشيوسـية واملاوية...
ال شك أن مثة نو ًعا من االرتباط والتأثري املتبادل،
لكن معطياته ال ترتقي إىل مركز العامل
التأسييس الحاسم ،كام هو الحال يف الحضارة
اإلسالمية .لكن هذا التأثري الثانوي قد يتقوى
عندما تتحول حضارة إىل مرشوع أيديولوجي
يهدف إىل السيطرة عىل النامذج األخرى
يف التفكري والسلوك والتدين والعلم والفن
واالقتصاد وغري ذلك من املجاالت .أما عندما
يتعلق األمر باإلسالم ،فهذا يختلف متا ًما بحيث
يبقى اإلسالم هو الدافع وهو املنهج ،والصبغة،
والغاية التي تتجىل يف كل قطعة فنية أنتجتها
الحضارة اإلسالمية يف كل األحوال والظروف.
إذن ،فالفروق املوجودة بني الديانات قد تزداد
كلام استحرضنا هذا النوع من اإلسهامات التي
قد ترفع مكانة ديانة ما وتخفض أخرى بناء عىل
معايري موضوعية ميكن مالحظتها ودراستها يف
إطار ما تسميه الظاهراتية (بالظاهرة) ،لكن
هذا النوع من التفاضل بني الديانات يبقى
كقصة أسطورية يف دستور املدرسة الظاهراتية.
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البديل اإلسالمي في صياغة المنهج
الظاهراتي:

ال َّ
شـك أ َّن الفلسـفة العامـة الظاهـرة التـي
يقـوم عليهـا املنهـج الظاهـرايت لهـا أهميـة
بالغـة يف دراسـة الديـن وتقليـل التأثيرات
الخارجيـة والذاتيـة التـي تهـدف إىل صناعـة
التصـورات املسـبقة التـي تسـعى إىل أغـراض
غير التـي ترتبـط باألصحـاب الحقيقيين
للديـن املـدروس .هـذا املعطـى جعـل راجي
الفاروقـي يختار هـذا املنهج يف دراسـة الدين
وتحليل مسـائله يف ضوء التحـوالت العمرانية
املعـارصة .اسـتطاع الفاروقـي -رحمـة اللـه
عليـه -أن ينجز أعاملً بالغة األهمية يف مجال
الديانـات املقارنـة وتاريـخ الحضـارات .تتمثل
هـذه األعمال يف مقـالHistorical Atlas( :
،)1986( ،)of the Religions of the World
(Christian ethics: a historical and
systematic analysis of its dominant
 ،)ideasالـذي كتبـه عندمـا كان مرتبطًـا
بجامعـة ماكجيـل الكنديـة ( ،)1967و(the
 ،)1984( ،)cultural Atlas of Islamو(The
،)great Asian religions: an anthology
( ،)1969الـذي ألفـه مـع مجموعـة الباحثين
يف الديانـات املقارنـة ،باإلضافـة إىل مقـاالت
عديدة مثل،)Islam and other religions( :
الـذي ظهـر يف أواخـر السـبعينيات ،وقـد
جمعهـا عطـاء اللـه الصديقـي يف كتاب تحت
عنـوان (.)1998( ،)Islam and other faiths
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تتمثـل إسـهامات الفاروقـي املنهجيـة يف
اقرتاحـه للمنهـج الظاهـرايت مبفهـوم (خـاص)
يتماىش مـع املبـادئ املنهجيـة العلميـة
التـي نشـأت وتطـورت واسـتمرت يف التراث
وتاريـخ الفكـر العلمـي اإلسلامي .شـجع
النقائص
الفاروقـي على اتخاذ هـذه الوجهـة
ُ
( ،)shortcomingsوالعجـز الـذي الحظـه
يف املناهـج التـي تتبناهـا املـدارس املختلفـة
يف دراسـات الديانـات والحضـارات العامليـة
بصفـة أشـمل .وتتمثـل االتجاهـات التـي
أول :منهـج (التصنيفـات
ذكرهـا بالنقـد يفً :
اإلقليميـة أو الجغرافيـة)Territorial( ،
أساسـا بتصفيف
 )arrangementالـذي يقوم ً
وتحليـل معطيـات ( )materialsاملوضـوع
حسـب األقاليـم املحـددة مـع اسـتدعاء
الجانـب التاريخـي لتلـك املنطقة واسـتعامله
يف فهـم مجموعـة مـن املعطيـات التـي
تحددهـا مرحلـة تاريخية محـددة .أما املنهج
الثـاين فيتمثـل يف السرد التاريخـي لألحـداث
حسـب الرتتيـب الزمـاين الـذي ظهـرت فيـه
( ،)chronological arrangementوهـو
املنهـج الـذي اختـاره املؤرخـون يف اإلسلام(((.
يــرى الفاروقــي أ َّن دراســة الديانــات ليســت
باملهمــة الســهلة ،بــل عمليــة معقــدة
وحساســة يف الوقــت نفســه ،فهــي بحاجــة
إىل الغــوص يف أعــاق كل مــا ميثلهــا مــن
(1) Ismail Raji al Faruqi، The cultural Atlas of Islam، (New
York: Macmillan Publishing Company، 1986)، p. 12.

أفــكار وأفعــال وتجليــات ()manifestations
علميــة وفنيــة وثقافيــة باســتعامل أدوات
منهجيــة مختلفــة ،منهــا مــا يتعلــق بالباحــث
ومنهــا مــا يتعلــق بالظاهــرة .إلحــداث هــذا
اإلصــاح املنهجــي يف دراســة ديانــات العــامل،
يــرى الفاروقــي أنــه أصبــح مــن الــروري
األخــذ بخطــوة املنهــج الظاهـرايت التــي يؤكد
فيهــا عــى مبــدأ «تــرك الباحــث للظاهــرة أن
تتكلــم عــن نفســها عــوض إدخالهــا يف قوالب
فكرية قبليــة (predetermined ideational
 ،»)frameworkاســتعمل الفاروقــي مقولــة
روســل القائلــة« :اتــرك (،)eidetic vision
(النظــرة املاهويــة) لتنظــم املعطيــات لتكــون
قابلــة للفهــم»((( للتأكيــد عــى هــذه الفكــرة.
الشيء اآلخـر الـذي ركـز عليـه هـو مبـدأ
التعليـق ،أو ( ،)epochéأو (،)bracketing
أو ( ،)suspensionالـذي يقـوم على التجـرد
( )detachmentمن األفكار وامليول الشخصية
التـي قد تؤثر سـلبًا يف القيمـة العلمية لنتائج
البحـث ،وأن هـذا االحتيـاط يجـب أن يكـون
أشـد حني يتعلـق األمر بدراسـة (ديـن اآلخر)
يف محيـط ثقـايف وديني مختلـف ومتميز عن
الـذي ينتمـي إليـه الباحـث؛ وهـذا ألن مجال
الديـن تحيـط بـه ميـول وخلفيـات ذهنيـة
واعتقاديـة ذاتيـة قويـة يصعب على الباحث
إخفاؤهـا وتجاوزهـا إن لــم تكن هنـاك إرادة
(2) Ibid، p.12.
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ِ
يكتـف
علميـة تتبنـى مبـدأ التعليـق .لــم
الفاروقـي بتنبيهه إىل اسـتعامل آليات (املنهج
الظاهـرايت) ،بـل بيَّ أنه قد ُعـرف بصفة عامة
عنـد علماء اإلسلام قبـل الغـرب ،خاصـة يف
أعمال البيروين أيب الريحان محمـد بن أحمد
(1048-973م) الـذي اهتـم بصفـة خاصـة
بدراسـة الثقافـات غير اإلسلامية ،واسـتطاع
أن يـدون تقنيـات هـذا املنهـج يف كتبـه ،مثل
كتـاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف
العقـل أو مرذولـة» ،الذي ألفه سـنة (999م).
لفهـــم الســـياق املعـــريف الـــذي نـــادى
فيـــه الفاروقـــي إىل توظيـــف تقنيـــات
املنهـــج الظاهـــرايت ،يجـــب التأكيـــد منـــذ
البدايـــة عـــى أن مســـلك الفاروقـــي يف
فهـــم مســـلامت هـــذا املنهـــج وتطبيقاتـــه
وتحديدهـــا يحمـــل مميـــزات جعلتـــه
يبتع ــد ع ــن التقلي ــد أو املح ــاكاة لألنس ــاق
الظاهراتي ــة املتداول ــة يف الغ ــرب ،واس ــتطاع
بذلـــك أن يتجنـــب االنحرافـــات املنهجيـــة
التــي وقعــوا فيهــا والتــي تتســبب يف ســلب
الدي ــن قدس ــيته وخاصيت ــه املتعالي ــة الت ــي
تربطـــه بالســـاء ،واختزالـــه إىل ظاهـــرة
اجتامعي ــة تولده ــا ظ ــروف متجانس ــة .كان
الفاروقـــي يســـعى إىل تحقيـــق نجـــاح يف
ه ــذا الجان ــب يع ــادل م ــا حقق ــه الب ــروين
يف دراســـته للديانـــات الهنديـــة ،والتـــي
اس ــتغرق فيه ــا -حس ــب م ــا أش ــارت إلي ــه
بعـــض الدراســـات -ثالثـــن عا ًمـــا تقري ًبـــا.
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ِ
يكتــف الفاروقــي بتنبيهــه إىل
لـــم
اســتعامل آليــات (املنهــج الظاهــرايت)،
بــل بـ َّـن أنــه قــد ُعــرف بصفة عامــة عند
علــاء اإلســام قبــل الغــرب ،خاصــة يف
أعــال البــروين أيب الريحــان محمــد بــن
أحمــد (1048-973م) الــذي اهتــم بصفة
خاصــة بدراســة الثقافات غري اإلســامية،
واســتطاع أن يــدون تقنيــات هــذا املنهج
يف كتبــه ،مثــل كتــاب «تحقيــق مــا
للهنــد مــن مقولــة مقبولــة يف العقــل
أو مرذولــة» ،الــذي ألفــه ســنة (999م).
هـــذا االســـتنتاج ميكـــن تفســـره بحـــر
الفاروقـــي لقيمـــة املنهـــج الظاهـــرايت يف
مقولـــة« :اتـــرك الظاهـــرة تتكلـــم عـــن
ـن املس ــلامت
نفس ــها» .مبعن ــى أن ــه لـ ــم يَتَ ـ َ َّ
الفلس ــفية الت ــي يعتمده ــا املنه ــج باعتب ــاره
(نســـقًا) ،والتـــي تســـلب الديـــن مكانتـــه
املتعالي ــة يف الحي ــاة االجتامعي ــة .ك ــا أنَّ ــه
كان يؤكـــد عـــى أصالـــة مقولـــة الحيـــاد
العلمـــي يف الـــراث اإلســـامي العلمـــي
خاصـــة يف أعـــال البـــروين الـــذي كان
يشـــرط رضورة اقتنـــاع «صاحـــب الديـــن»
املــدروس ورضــاه بنتائــج البحــث ومضمونــه
كمعيـــار موضوعـــي وعلمـــي للتقييـــم(((.
(1) Kamar Oniah Kamaruzaman، Towards forming an Islamic methodology of religionswissenshaf: the case
of al BÊrËnÊ، Journal of the International Institute
of Islamic Thought and Civilization، (ISTAC)، (Vol. 3
Number 2 1998)، pp. 33-39.
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قناعـة الفاروقـي بفشـل الدراسـات الغربيـة
باعتامدهـا الكبير عىل هـذه املناهج للوصول
إىل فهـم ماهية األشـياء ( ،)essenceوالعوامل
التي تحول خاصية الكرثة والتعدد ()diversity
إىل وحـدة ثقافيـة وحضارية عضويـة ،جعلته
قناعتـه هـذه يبحـث عـن بديـل غير مرتبـط
بتقاليـد الفكـر الغـريب املعـروف بالالعلميـة
يف دراسـته للتراث اإلسلامي .وهـذه الرغبـة
القويـة ميكـن اسـتنتاجها يف معظـم مؤلفاتـه
حـول الديانـات .ففـي (the cultural Atlas
 ،)of Islamنجـده يسـتعمل مفاهيـ َم كثي ًرا
مـا كانـت تشـكل تحديًـا صع ًبـا للظاهراتيني،
وتتمثـل هـذه املفاهيـم يفEssence)،( :
(World-view)، (al Tawhid)، (Theory
 .)of knowledgeكل هـذه املفاهيـم يعتربها
مهمـة يف فهـم الديـن ،وبهـذا املعنـى يصبـح
جل ًّيـا أن التوجه الفاروقي يف دراسـة الديانات
لــم يتقيد باملفهوم الغريب للمنهج الظاهرايت.
إضافــة إىل هــذا ،نجــده كذلــك يســتعمل
عبــارة «الديــن الصحيــح» الــذي يقابلــه
منطق ًيــا «الديــن الخاطــئ» ،وبنــا ًء عــى هذا،
وضــع الفاروقــي مجموعــة مــن املعايــر التي
مــن خاللهــا ميكــن تقييــم ديانــات العــامل
ونقدهــا ،وتتمثــل هــذه املعايــر يف مــا يــي:
 رضورة وجــود تناغــم داخيل يف الديانــة الواحدة. رضورة حصــول توافــق بــن الديــن واملعرفةاإلنســانية املرتاكمة.

 انتفــاء التعــارض بــن الديانــات الســاويةباعتبــار وحــدة مصدرهــا.
 رضورة وجــود النســبة بــن الديــن والواقــعاإلنســاين ،والقــدرة عــى معالجــة مشــاكل
اإلنســان الواقعيــة(((.
إضافــة إىل هــذا ،نجــده كذلــك يســتعمل
عبــارة «الديــن الصحيــح» الــذي يقابلــه
منطق ًيــا «الديــن الخاطــئ» ،وبنــا ًء عــى
هــذا ،وضــع الفاروقــي مجموعــة مــن
املعايــر التــي مــن خاللهــا ميكــن تقييــم
ديانــات العــامل ونقدهــا.
ِ
يكتـــف الفاروقـــي مبجـــرد عـــرض
لــــم
املنهـــج ومجموعـــة املعايـــر التـــي تشـــكل
م ــا يس ــميه بـــ ( ،)meta-religion sideب ــل
طبق ــه يف دراس ــاته املتع ــددة .فف ــي فص ــل
مثـــا
تحـــت عنـــوان «الديـــن والديانـــات» ً
يقـــول برصيـــح العبـــارة إن «الديانـــات
باملنظـــور اإلســـامي ليســـت صحيحـــة
يف كل مـــا تذهـــب إليـــه»((( .وكذلـــك يف
كتابـــه (al Tawhid: its implications
 ،)1982( ،)for thought and lifeنجـــده
(1) Ismail Raji al Faruqi، Christian ethics: a historical
and systematic analysis of its dominant، (Canada:
Mcgill University Press 1967)، Pp.11-16.
(2) Wing-tsit Chan، Isma‘il al Faruqi، Joseph M. Kitagawa،
P.T. Raju، The great Asian religions: an anthology،
(USA: Macmillan Publishin CO.، Inc 1969)، p. 323.
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يبـــدي نقـــ ًدا واض ًحـــا للديانـــة اليهوديـــة
واملســيحية بنــاء عــى معايــر قرآنيــة قامئــة
ع ــى مفاهي ــم التوحي ــد والنب ــوة والرس ــالة،
وحتـــى إن عناويـــن بعـــض الفصـــول
كانـــت تحمـــل عبـــارات مثـــل (Islam’s
criticism of Judaism)، (The offence of
.((()Christianity
ولــــا كان توجه الفاروقـــي يف فهم الدين
متصل أكـــر بالرتاث اإلســـامي ،فالخطوات
ً
العلميـــة التي نســـبها إىل املنهـــج املذكور
ال تعـــدو أن تكـــون ســـوى قواعـــد عامة
تؤكد عـــى مبـــدأ حيـــاد الباحـــث تجاه
املوضـــوع وتقليـــل التأويـــات التي تخل
مباهيـــة الديـــن ومقاصده يف حالـــة قيامه
باملقارنات الســـطحية أو اعتامد التعميامت
القرصية غـــر املربهنة؛ ولهـــذا فهو يرى أن
أساســـا فيام ييل:
هـــذا الخطوات تتمثـــل ً
 اعتــاد مبــدأ التعليــق والفصــل لــكلمــا هــو شــخيص ذايت ال يســاعد عــى فهــم
فهــا علم ًيــا.
الظاهــرة ً
 تتبع الظواهر ومالحظتها العينية وإعطاؤهافرصـة التعبير عـن ذواتهـا .مبعنـى أن نـدرس
(الظاهـرة الدينية) بلغتها ومفاهيمها الخاصة
بهـا والرتاكيـب واألشـكال التـي تنظمهـا.
(1) Ismail Raji al Faruqi، al Tawhid: its implications for
thought and life، (USA: IIIT 1992)، p. 21، and “Historical Atlas of the religions of the world”، (USA:
Macmillan Publishing Co.، Inc 1974)، Pp. 246-247.
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 تتكون الظاهرة الدينية من جانبني :املاهيةواملظهر ( ،)essence & appearanceفاملنهج
العلمي هو الذي يجمع بينهام يف البحث
الواحد دون اختزال أحدهام عىل حساب اآلخر.
بهــذا العــرض نصــل إىل النتيجــة ،وهــي أن
الفاروقــي لـــم يقصــد بدعوتــه إىل إصــاح
املنهــج يف دراســة الديانــات َّإل األخــذ مببــادئ
كانــت معروفــة يف الـراث العلمــي اإلســامي،
والتــي كث ـ ًرا مــا يعــر عنهــا بلغــة أخالقيــة
دينيــة ،مثــل اســتعامل مفهــوم (الصــدق)،
و(الحــق) ،و(العــدل) عــوض (الصحــة) .وأ َّن
هــذا الوصــف الحيــادي عنــده ليــس هــو
(الهــدف األســايس) مــن دراســة الديــن.
إن املرحلــة الحاســمة يف هــذا املجــال عنــد
الفاروقــي تتمثــل يف امتحانــه مصداقيــة
الديــن أو التحقــق مــن رشعيتــه الســاوية.
ويف هــذه املرحلــة ال يــردد الفاروقــي باعتبار
أن ليــس كل مــا تذهــب إليــه الديانــات
صحي ًحــا؛ ولهــذا فقــد انتقــد املســيحية
واليهوديــة ،وهــا أقــرب الديانــات إىل
اإلســام .إن خطــوة امتحــان مصداقيــة
الديــن وارتباطــه بالســاء تنتمــي إىل مجــال
املحظــورات يف النســق الظاهـرايت الذي يعترب
كل الديانــات صحيحــة يف إطــار محيطهــا
الدينــي والثقــايف والحضــاري .ولهــذا ميكــن
أن نســتنتج وجــود اختــاف جوهــري يبعــد
طبيعــة املنهــج الظاهـرايت عنــد الفاروقــي يف
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فهــم الديــن عــن الـراث الفلســفي الغــريب يف
صياغــة املنهــج ذاتــه ،وبالتــايل يتعــذر علم ًيــا
حمــل الفاروقــي خصائــص املنهــج الظاهـرايت
يف التفســر والتعبــر والفهــم والتفكيــك
والتحليــل والتأويــل ،التــي طورهــا أتباعهــا يف
مراحــل مختلفــة ويف اتجاهــات متباينــة.
مسألة الموضوعية في (ظاهرية
الفاروقي):

لـــم تســلم تطبيقــات ظاهريــة الفاروقــي
مــن النقــد مــن قبــل املفكريــن الغربيــن
خاصــة فيــا ذهــب إليــه يف كتابــه
(األخــاق املســيحية) .وقــد اعتــر بعضهــم
أمثــال )Hendrik Kraemer( :كتابَــه
«ظاهــر ًة يف أدبيــات املســلمني التربيريــة»،
( a phenonem in modern Muslim
 .((()apologetic literatureإن خطــاب
الفاروقــي العقــاين أوقــع الباحثــن الغربيــن
املدافعــن عــن الفكــر الدينــي املســيحي
املــوروث تاريخ ًيــا يف حــرج جعلهــم يختلقون
لغــة نقديــة ال لــون لهــا ،كــا هــو واضــح يف
وصفهــم لطرحــه بـــ (التربيريــة املعقولــة)،
(التربيريــة اإلنســانية)rational/human( ،
 .)apologeticلقــد فشــل خصــوم الفاروقــي
يف اســتيعاب املفاهيــم اإلســامية التــي اعتمد
ـال واسـ ًعا من
عليهــا ،وحتــى التــي تحمل مجـ ً
التقاطــع واملشــاركة مــع دوائر الفكــر الغريب،
(1) Al-Faruqi، Christian ethics، p. vii.

وأقصــد بذلــك قاعــدة (الفطــرة اإلنســانية)،
و(املعرفــة الفطريــة)( ،الحنيفيــة)((( .لقــد
را ذات ًيــا ال يدخــل
انتقدوهــا واعتربوهــا عنـ ً
(((
يف دائــرة البداهــة والوضــوح الــذايت  ،بــل
هــي عندهــم مجــرد أفــكار ومعتقــدات
قلبيــة ( )presupositions of dogmaال
ترتقــي إىل مســتوى املوضوعيــة.
إ َّن مشـــكلة هـــؤالء مـــع طـــرح الفاروقي
هو اكتشـــافهم للتناغم املوجـــود بني فكره
وتعاليـــم الدين اإلســـامي يف التفكري وبناء
املعرفة العلمية ودراســـة الدين .لقد الحظوا
عىل ســـبيل املثـــال -التناغم أو التشـــابهاملوجود بني املبادئ النظرية الخمســـة التي
اقرتحهـــا المتحان مصداقية ديـــن ما (meta
 )religion principlesومنظـــور التوحيـــد.
وهذه العالقـــة تكفي -حســـب منظورهم
الالدينـــي ( -)secularلرفـــض كل ما ينبني
عليه من النقـــد للفكر الديني املســـيحي.
هـــذه العينات من االحتـــال الفكري تظهر
جل ًيا ســـقوط هؤالء يف التحيز والســـلطوية
يف تحديـــد ماهيـــة العلـــم واملوضوعيـــة.
((( ملعرفة معنى «الحنيفية» أكرث عند الفاروقي ،انظر:
Isma ‹il Ragi al-Faruqi، David E. Sopher، (editors)، Historical Atlas of the religions of the world، (Macmillan
Publishing Co.، Inc.)، pp. 237-238.
(3) Eric R. Dye، The apologetic methods of Isma‘il R.
al-Faruqi and Cornelius Van Til، (MA dis.، School of
Oriental and Africa Studies، University of London، 2000)،
P.17
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ال شـــك أن املوضوعيـــة التـــي يعتقدونهـــا
والتـــي باتـــوا يدعـــون إىل اعتامدهـــا
تناســـب متا ًمـــا الرتكيبـــة اإلبســـتيمولوجية
الت ــي ش ــكلت نظمه ــم يف التفك ــر والنق ــد
وتحديــد العلــم وتوظيفــه عمل ًيــا .ولــو رجــع
الباح ــث إىل ص ــورة ه ــذا املرك ــب لوج ــده
يق ــوم ع ــى قطب ــن ال ثال ــث له ــا؛ وه ــا:
ال ــذات العارف ــة واملوض ــوع قي ــد الدراس ــة،
وتتحك ــم يف العالق ــة بينه ــا ق ــدرات اإلنس ــان
العقلي ــة مدعم ــة بالح ــواس .فحس ــب ه ــذا
النظ ــام الثن ــايئ تك ــون معرف ــة م ــا علمي ــة
را.
إذا كانـــت نتـــاج هـــذه الحركـــة حـــ ً
ولذل ــك تجده ــم ينف ــون صف ــة العلمي ــة أو
العقالني ــة ل ــكل أس ــلوب تفك ــري يس ــتند
إىل ن ــص أو مفه ــوم دين ــي .فالعجي ــب عن ــد
هـــؤالء أنهـــم يوظفـــون أســـاليب التفكـــر
الالدينــي ليدافعــوا عــى ضالالتهــم الدينيــة.
فدعـــوة الفاروقـــي واســـتعامله للمنهـــج
الظاهــرايت يف اإلط ــار التوحي ــدي اس ــتطاعت
أن تضـــع املفكريـــن أهـــل الكتـــاب وج ًهـــا
لوجـــه مـــع التفكـــر الطبيعـــي الـــذي ال
ينكـــره إال الجاهـــل والعنيـــد واملتعصـــب.
فعل المنظور التوحيدي على المنهج
الظاهراتي:

ال شــك أن مــا توصــل إليــه الفاروقــي مــن
النتائــج يف دراســة األديــان يعــود الفضــل فيها
ـتقل
إىل رســمه ملنهــج مميــز يخط طريقه مسـ ً
عــن القوالــب الفكريــة الغربيــة املفروضــة
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عــى الباحثــن يف هــذا املجــال بحكــم الكــم
الهائــل مــن املؤلفــات والسياســات املتبعــة
يف اعتبــار البحــوث وترويــج نتائجهــا .هــذا
املنهــج (الظاه ـرايت املعــدل) الــذي أخضعــه
للمنظــور التوحيــدي جعلــه يهــدم التصورات
األيديولوجيــة التــي لفوهــا حــول طبيعــة
املنهــج واملحــددات التعســفية والســلطوية
التــي فرضوهــا وف ًقــا ملــا تقتضيــه مصالحهــم
ومصالــح املنظومــات الفكريــة والسياســية
والثقافيــة التــي ينتمــون إليهــا.
ولــو رجــع الباحــث إىل صــورة هــذا
املركــب لوجــده يقــوم عــى قطبــن ال
ثالــث لهــا؛ وهــا :الــذات العارفــة
واملوضــوع قيــد الدراســة ،وتتحكــم يف
العالقــة بينهــا قــدرات اإلنســان العقليــة
مدعمــة بالحــواس .فحســب هــذا النظام
الثنــايئ تكــون معرفــة مــا علميــة إذا
را.
كانــت نتــاج هــذه الحركــة حــ ً
لقـــد مكّـــن املنظـــور التوحيـــدي األســـتاذ
الفاروقـــي مـــن التخلـــص مـــن جاذبيـــة
(املـــدارس الغربيـــة) يف دراســـة الديـــن
امللوثـــة باأليديولجيـــات االســـتعامرية
والتفك ــر امل ــادي ال ــذي يع ــاين م ــن التحي ــز
والتجزيئيـــة .إن أول مـــادة علميـــة قدمهـــا
املنظ ــور التوحي ــدي يف ه ــذا املج ــال ،ه ــي
تحديـــد مفهـــوم (الديـــن) الـــذي ســـاعد
الفاروقــي عــى وضــع خطواتــه الجديــدة يف
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تحدي ــد مج ــال عل ــم (تاري ــخ األدي ــان) .لق ــد
تش ــبث الفاروق ــي يف ه ــذه املس ــألة بفك ــرة
أن تاريـــخ األديـــان ال يعنـــي أبـــ ًدا دراســـة
منعزلـــة ومحـــدودة لفعـــل إميـــاين دينـــي
ذايت وفـــق جامعـــات إنســـانية وحقـــب
زمنيـــة محـــددة ،بـــل هـــي دراســـة لـــكل
فعــل بــري؛ ألنَّهــا تدخــل يف ذلــك املركــب
املســمى (دينــي).)religious complexus( ،

( .((()judgmentومبامرســة هــذه العمليــات،
يتض ــح أن غاي ــة الباح ــث يف األخ ــر لي ــس
فقــط وصــف الظاهــرة الدينيــة ،بــل البحــث
ع ــن طبائعه ــا وماهياته ــا الحقيقي ــة الت ــي
ميك ــن الحك ــم عليه ــا وف ــق ميــزان الح ــق
ال ــذي ح ــاول الفاروق ــي ج ــر املش ــتغلني يف
مجـــال مقارنـــة األديـــان إليـــه باســـتخدام
مفاهيـــم مفتاحيـــة كالفطـــرة والحنيفيـــة.

فالدي ــن بذات ــه -ك ــا ذك ــر( -لي ــس فع ـ ًـا
إميان ًي ــا أو التواص ــل م ــع الل ــه أو املش ــاركة،
لكـــن هـــو بعـــد لـــكل فعـــل)((( .وهكـــذا،
فقـــد اكتمـــل للفاروقـــي الخطـــوة األوىل يف
ك ــر أس ــوار املناه ــج الوضعي ــة يف دراس ــة
دائــــا إىل تضييـــق
األديـــان التـــي ســـعت
ً
مج ــال الدي ــن يف دوائ ــر مصطنع ــة س ــمتها
(.)religious the)، (holy the)، (the sacred
وأم ــا الغاي ــة الت ــي يج ــب أن يس ــعى إليه ــا
الباحـــث يف هـــذا املجـــال ،فـــا يجـــب أن
تتوق ــف -ك ــا ي ــرى الفاروق ــي -عن ــد جم ــع
املعلومـــات ( ،)collection of dataوكتابـــة
التقاري ــر حوله ــا ( ،)reportageب ــل يج ــب
أن تتعداهـــا إىل عمليـــات أخـــرى رضوريـــة
مث ــل :التصني ــف ( ،)classificationوتركي ــب
املعـــاين (،)construction of meanings
والتقويـــم ( ،)evaluationوالتحكيـــم

املـــادة الثانيـــة التـــي ميكـــن مالحظتهـــا
بســـهولة يف تشـــكيل نظريـــة الفاروقـــي
تتمثـــل يف صياغـــة مبـــادئ التحقيـــق
الخمســـة املذكـــورة التـــي جعلهـــا حزمـــة
قبليـــة ميكـــن تطبيقهـــا عـــى جميـــع
الديانـــات العـــامل؛ القدميـــة والحديثـــة.
بحي ــث ل ــو دققن ــا النظ ــر لوجدن ــا أن مب ــدأ
املاهيـــة يعنـــي الحـــق ،والوحـــدة هـــي
التوحي ــد ،والتناس ــق م ــع املعرف ــة العلمي ــة
ه ــو العل ــم ،والتناس ــق الداخ ــي والخارج ــي
يعن ــي (انتف ــاء الفت ــور واالخت ــاف) ،ومب ــدأ
الغائي ــة الصائب ــة يعن ــي االس ــتقامة والعم ــل
الصال ــح ...كل ه ــذه املب ــادئ الت ــي وضعه ــا
لتش ــكل ميــزان الحك ــم ع ــى أدي ــان الع ــامل
مـــا هـــي إال أصـــول أساســـية يف الديـــن
اإلس ــامي؛ وله ــذا الس ــبب اتهم ــه خصوم ــه
بالذاتيـــة ( .)subjectivityولهـــذا تجـــد أن
معظـــم نقـــاد الفاروقـــي يركـــزون عـــى

(1) Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، (edited
by: Ataullah Siddiqui، Islamic Foundation & IIIT، UK،
1998)، p. 163.

(2) Ismai ‘il Raji al-Faruqi، Islam and other faiths، pp. 168-176.
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نق ــد مص ــدر تل ــك املب ــادئ ال ع ــى قيمته ــا
األصوليـــة والعلميـــة والعمليـــة لدراســـات
الديانـــات التـــي تـــزداد أعدادهـــا كل يـــوم
وه ــي عاريـــة أو شـــبه عاريـــة حتـــى مـــن
املـــواد املنطقيـــة الرضوريـــة التـــي يســـلم
بهـــا الحـــد األدىن مـــن الوعـــي البـــري.

مـن سـيطرة (الفلسـفة الدينية) على املناهج
التـي تحـاول تطويرهـا لفهم الديـن .وترصيح
الظاهراتيين برفـض إملاءات التأملات
الفلسـفية هو مجرد شـعارات ال قيمـة لها إذا
نظرنا إىل التداخل القائم بني املنهج الظاهرايت
ومناهـج الفكـر الفلسـفي املجـرد ومباحثـه.

املــادة الثالثــة التــي اســتفاد منهــا الفاروقــي
لبنــاء نظريتــه يف مقارنــة األديــان وبيــان
منهجيتــه فيهــا تتمثــل يف تلــك الشــبكة مــن
املفاهيــم األساســية التــي اســتخدمها والتــي
يرجــع أصلهــا إىل مصــادر الوحــي ،ومثــال
ذلــك :الفطــرة (نظريــة اإلنســان) ،والحنيفيــة
(نظريــة الديــن).

يف إطـار هـذه النتائـج ،يتضـح للباحـث قيمة
محاولـة الفاروقـي يف إعـادة صياغـة املنهـج
وتأصيله مسـتعي ًنا مبصـادر الوحي .إ َّن محاولة
الفاروقـي يف هـذه املسـألة تسـتحق أن تعـد
جهـ ًدا فريـ ًدا يف مقاومـة أصـول املناهـج
الوضعيـة واملاديـة ونتائجهـا يف فهـم الديـن،
والتي تحاول فرض نتائجها قه ًرا عرب مؤسسات
املجتمـع املدين التي تروجها النظم السياسـية
السـائدة يف وقتنـا الراهـن .كما ميكـن اعتبـار
محاولـة الفاروقـي دعـو ًة مفتوحـة للباحثين
املسـلمني الذيـن يتبنون املنهـج الظاهرايت إىل
القيـام مبراجعـات حقيقية ألعاملـه التي تبدو
غير ناضجـة فكريًا ومعرفيًـا ودينيًا وسياسـيًا،
فهـي يف الغالـب تشـكل تيـا ًرا استسلام ًيا
وتقليديًـا بعيـ ًدا عـن روح املناهـج العلميـة
وبعيـ ًدا حتـى عـن التعاليـم الدينيـة .فهـي
تعكـس ألوانًا من التفكير الواقع تحت قابلية
التقليـد واتبـاع (الغالب)؛ ولذا :فهي دراسـات
تعاين من مشـكلة سـطحية الطـرح والغموض
يف اسـتعاملها للمفاهيـم الدينيـة لتعبر عـن
مضامين (الدينية) أفرزتهـا املجتمعات املادية
املعـارصة بأشـكالها ومؤسسـاتها املختلفـة.

خالصة البحث ونتائجه:

إ َّن املنهـج الظاهـرايت يف دراسـة الدين متعدد
االتجاهـات ،لكن معظمها تتفـق يف أن الدين
يجـب أن يخضـع للقوانين االجتامعيـة التـي
تتحكـم يف الظاهرة اإلنسـانية وكل تغيري يطرأ
عليهـا .وإن فهـم الدين يف هـذا اإلطار يقتيض
االسـتعانة مبناهـج متعـددة لتفسير الرمـوز
االجتامعيـة املوضوعيـة التي تعبر عنه .وهذا
االتجـاه الـذي تسير عليـه الظاهراتيـة جعلها
تسـلب الديـن قدسـيته وخصوصيتـه بإقحـام
كينونتـه داخـل أطـر اجتامعيـة ،وأنسـنة
أبعاده املختلفة بتوظيف املناهج املسـتعملة
يف العلـوم اإلنسـانية األخـرى ،خاصـة علـم
النفس .إن املدرسـة الظاهراتية ما زالت تعاين

