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املقدمة
بعــد أن كانــت لنــا وقفــات ســابقة عــى 
تعريــف الّديــن، واالجتاهــات فيــه، 
بوصفهــا خطــوة منهجيــة، نشــتغل هنــا 
عــى معرفــة منشــأ الدافــع الدينــّي عنــد 
ــة  ــه، ومالحق ــات في ــان، والنظري اإلنس
ــن  ــة الدي ــل بني مســاراهتا؛ لغــرض حتلي
منهــا  البســيطة  مكوناتــه،  ومعرفــة 

ــة.  واملركب
احلديثــة  الدراســات  ان  املعلــوم 
املوضوعــات  ُتفصــل  ومناهجهــا 
ــة  ــا بثالث ــا، وجتعله ــتغل عليه ــي تش الت
طبيعــة  يف  تبحــث  األوىل،  مراحــل، 
املوضــوع وماهيتــه- وهــو مــا اشــتغلنا 
ــاين يف  ــن-، والث ــف الدي ــه يف تعري علي

ــنعمل  ــا س ــو م ــأة، وه ــة والنش الكيفي
عليــه يف هــذا البحــث، والثالــث يف 
األمهيــة والــدور وهــو مــا ســينفتح 
ــل.    ــا العم ــف يف ثناي للقــارئ ويتكش
وتاريــخ  امليثولوجيــا  علــاء  يــرى 
األديــان “ ان املعتقــد الدينــي يقــوم 
الوجــود  بانقســام  اإلحســاس  عــى 
املســتوى  جمالــن؛  أو  مســتوين،  إىل 
الظواهــر  عــامل  وهــو  الطبيعــاين، 
ويتحــرك  يعانيــه  الــذي  املحسوســة 
ــديس،  ــتوى الق ــان، واملس ــه اإلنس ضمن
وهــو الغيــب الــذي صــدرت عنــه هــذه 
الظواهــر املحسوســة بــا فيهــا اإلنســان 
يتصــل  األخــرى.  احليــاة  وأشــكال 
املســتوى القــديس بالكــون مــن خــالل 
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حالــة فعاليــة، هــي قوتــه الســارية، 
التــي جتمــع بــن املســتوّين يف ادارة 
واحــدة، باطنهــا األلوهــة وظاهرهــا 
احليــة  الظواهــر  مــن  حيــى  ال  مــا 

)1( واجلامــدة.” 
ــام يف  ــا بواعــث االنقس ــم، م ومــن ثَّ
ــتوى  ــى مس ــتوين، ع ــود إىل مس الوج
والتايــز  ضمنًــا  االحتــاد  يف  الباطــن 
واالختــالف يف الظاهــر؟ أو مــن يقــف 

وراء الظاهــرة الدينيــة يف النشــأة ؟ 
ــا  ــن وم ــأ الدي ــا منش ــة: م ــارة بديل بعب
يمكــن  وأيًضــا  التديــن؟  خلفيــات 
ــأة  ــن نش ــث ع ــاذا البح ــاءل: مل أن نتس
الديــن ؟ ومــا األهــداف املعرفيــة التــي 
يمكــن أن تؤدهيــا مثــل هــذه الدراســة؟ 
ومــا الرؤيــة التــي يكتنزهــا تفســر 
اآليــات  وقوفــه عــى  عنــد  امليــزان 
القرآنّيــة التــي تعالــج هــذا املوضــوع ؟ 
ولكــي نقــف عــى هــذا املوضــوع املهــم 
امليــزان،  تفســر  ســياق  يف  ونقاربــه 
نجعــل هــذا الفصــل بثالثــة مباحــث : 
االجتاهــات  جــدل  األول:  املبحــث 

الديــن.  نشــأة  يف  املدرســية 
املبحث الثاين: نظريات نشأة الدين.

املبحــث الثالــث: الديــن ونشــأته يف 
تفســر امليــزان.

مل  البحــث  أنَّ  إىل  ُأْشــَر  أْن  وبَقــّي يل 
ــدد،  ــريف حم ــاء مع ــل فض ــوق داخ يط
ــات  ــة االجتاه ــواَل وأدَل ــِمَل أق ــل َش ب
صــورة  إلعطــاء  املتعــددة؛  املعرفيــة 
ٍأوســع وانضــَج للبحــِث التفســري 
الــذي قدمــه تفســر امليــزان مــن خــالل 

مقاربتــه. 
إّن البحــث يف نشــأة الديــن هــو بحــث 
مســتمر باســتمرارية اإلنســان وحــواره 
وتكشــيفات  الواقــع  مــع  وحركتــه 
النصــوص، فــال أزعــم لنفــي اســتيفاًء 
أو  كامــاًل للموضــوع دون ســقطات 
ــَا  ــاىل: ﴿ َأَف ــال تع ــة، ق ــات فكري َهنَ
ــِد  ــْن ِعنْ ــْو َكاَن ِم ــْرَآَن َوَل ــُروَن اْلُق َيَتَدبَّ
َغــْرِ اللَِّ َلَوَجـــــــُدوا فِيــِه اْختَِاًفــا 
َكثـِـًرا ﴾)2( واهلل مــن وراء القصــد وهــو 

ويّل التوفيــِق
الكلامت املفتاحية:

الدينيــة،  الظاهــرة  امليــزن،  الديــن،   
النظريــة.  االجتاهــات،  الفطــرة، 

املبحث األول: جدل االجتاهات 
املدّرسّية يف نشأة الّدين.

يــرى كثــر مــن العلــاء أنَّ تاريــخ 
العــامل مل خيــل مــن الديــن، وكذلــك 
مســتقبله لــن خيلــَو منــه. )3( وعــى حــّد 
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تعبــر أرنســت رينــان)ت1892م(- 
الفرنــي-:  واملــؤرخ  الفيلســوف 
ــة  ــى الرغب ــتحيل أن تتالش ــن املس ))م
النفــس  مــن  تحــى  أو  الديــن،  يف 
ــوف  ــدة وس ــا خال ــل إّن ــانّية، ب اإلنس

األبــد.(()4( إىل  تبقــى 
ــا  ــات وغره ــذه القناع ــت ه ــد دع وق
إىل البحــث عــن بواعــث التديــن يف 
اإلنســان ومنشــأ الديــن، وقــد طرحــت 

ــت.  ــات وتفرع ــدة نظري ع
دراســة  هــي  النشــأة،  دراســة  ان 
ــت  ــي واكب ــورات الت ــات والتط للبداي
وفهــم  الدينــي،  االعتقــاد  حركــة 
لســرة الســلوك الدينــي عــر التاريــخ، 
ــأة  ــة النش ــك أن دراس ــي ذل دون أن يعن
والتاريــخ هــي أمــر ُيغنــي بالكامــل 
ــة  ــر لدراس ــق آخ ــاج أي طري ــن انته ع
ــا،  ــن. وهن ــلوك الدينّي ــرة والس الظاه
وعــر  نستكشــف،  أن  املفيــد  مــن 
ــز بــن ديــن  دراســة » النشــأة«، مــا ُيميَّ
ــن  ــن دي ــي، وب ــر وثن ــدي وآخ توحي
واألســالف،  األرواح  عــى  يعتمــد 
وآخــر يعتمــد الســحر، وبــن ديــن 
ينتمــي إىل الطبيعــة وآخــر ينتمــي إىل 
األســطورة. كــا وينبغــي التنبيــه إىل 
ارتبــاط هــذه األنــواع بجملــة مــن 

املعطيــات املتعلقــة بالبيئــة اخلاّصــة. 
ترتبــط   « األديــان  هــذه  غالــب  إذ 
ــو  ــة وه ــع البيئ ــق م ــف والتواف بالتكيُّ
ــاع،  ــم االجت ــه عل ــذي درس ــن ال الدي
الصــن  يف  الرشقيــة  كاحلضــارات 
مرتبطــة  حضــارات  فهــي  واهلنــد، 
ــا  ــوم يف تصوره ــة، وتق ــات عملّي بغاي
األصطــورّي.  الديــن  عــى  للكــون 
اهلنــدّي  ــور  التصُّ يف  العــامل  ومــا 
خيضــع  ال  ألنــه  افــراض  جمــرد  إالَّ 
ــي موضوعــي. والعــامل، يف  لعلــم عق
التصــور الصينــي، بــل ويف التصــور 
اليونــاين حتــى عهد)صالــون(، عــامل 
ذايت شــخيص يقــوم عــى تشــخيص 
األوربيــة  أمــا احلضــارة  الطبيعــة... 
فعــى الرغــم مــن خلطهــا الفلســفة 
والالهــوت، كــا وَضــح يف الفلســفات 
حتويــل  اســتطاعت  فإّنــا  احلديثــة، 
الديــن إىل بحــث نظــري خالــص حتــى 
ــح اهلل هــو العقــل الشــامل.. لقــد  أصب
ــل  ــة حتوي ــارة األوربي ــتطاعت احلض اس
الديــن إىل علــم شــامل، واهلل إىل منطــق، 
وأعطــت لــكلَّ حمتويــات الديــن معــاين 
مســتقّلة، يمكــن التعبــر عنهــا بصــورة 
خالصــة.. فــاهلل يف نظــر هيغــل هــو 
العقــل يف التاريــخ.. وعــى هــذا يصف« 
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هــورسل« )5( الشــعور األوريب وكأن اهلل 
يقــوم عــى رأس اجلاعــة اإلنســانية. 
فــاهلل هــو عقالنيــة العــامل والتاريــخ 
مًعــا، تّتحــد فيــه الــذوات العاقلــة مــن 

أجــل انتصارهــا عــى املــوت.« )6(
تأثــر  حجــم  لنــا  يعكــس  وهــذا 
يف  الثقافيــة  واألســبقيات  املنطلقــات 
للظاهــرة  والقــراءة  الرؤيــة  زاويــة 
ــن  ــا ال يمك ــن. ك ــأة الدي ــة ونش الديني
ــة  ــر دراس ــم تأث ــن » حج ــل ع التغاف
النشــأة عــى بنيــة النظــرة للظاهــرة 
ــض،  ــت البع ــة أوصل ــة، إىل درج الديني
ــات  ــر اخللفي ــم تأث ــه حج ــا واج حين
ــا  ــأ إن ــار أن املنش ــات، إىل اعتب واملعطي
ــي  ــا ه ــة املان ــا«. ونظري ــود إىل » املان يع
تلــك التــي تّدعــي أن بدايــة الديــن 
كانــت عبــارة عــن إيــان بقــوة ســحرية 
ــه  ــا اجت ــة. بين ــة ومشوش ــة غامض ديني
آخــرون، كتعبــر عــن حجــم املشــكلة، 
جنــس   « ضمــن  النشــأة  حــر  إىل 
أّن  إذ اعتقــد ماكــس مولــر  د«،  حمــدَّ
ــة  ــس املرحل ــدا« )7( تعك ــغ في الـــ » ري
األوالنّيــة مــن الديانــة اآلرّيــة متجــاوًزا 
ــي«  ــا » برغين مه ــد قدَّ ــات كان ق دراس
ــل  ــُن أن الراتي ــام 1870م ُتعل ــذ ع من
الفيديــة مل تكــن تعبــًرا عفوًيــا وســاذًجا 

ــا  ــت نتاًج ــل كان ــة، ب ــة طبيعي ــن ديان ع
ــى  ــة ع ــن القساوس ــة م ــه طبق ــت ب قام
ــاء.  ــة والصف ــن الثقاف ــع م ــط رفي قس
املفــرط  اليقــن  هلــذا  كان  وهكــذا 
مــن  أّوالينَّ  شــكل  عــى  بالعثــور 
أشــكال الديــن أن يتحــول مــرة أخــرى 
إىل رساٍب بعــد القيــام بتحليــل الوثائــق 

ــا.)8(     ــا صارًم ــا دقيًق ــاًل لغوًي حتلي
ومــن هنــا يــرى شــفيق جــرادي ان مثل 
ــراب  ــوم بال ــراب املوس ــذا االضط ه
ــد  ــع، وبع ــذي دف ــو ال ــوض ه والغم
أكثــر مــن قــرن مــن العمــل، عــى 
ــل  ــة وإدراك أص ــأة الدينّي ــة النش معرف
الديــن بوســائل تارخييــة لالنــراف 
نحــو دراســة ُمتلــف أوجــه احليــاة 
ــدون  ــم يعي ــا جعله ــو م ــة، وه الدينّي
طــرح األســئلة عــى نحــو مفــاده: 
أيمكــن أن يكــون الديــن جمــرد ظاهــرة 
ــقوط  ــث س ــا نبح ــا ك ــة، نبحثه تارخيي

األندلــس واحلــروب الصليبيــة ؟ )9(
وقــد توزعــت املــدارس الباحثــة يف 
ــتندت يف  ــات اس ــن إىل اجتاه ــأة الدي نش
قراءهتــا إىل بعــض العوامــل واملؤثــرات 
ــا عنــد فرويــد و  كالبعــد النفســية ك
كارل غوســتاريونغ، أو االجتاعــّي كــا 
عنــد دوركهايــم، أو الفطــري كــا عنــد 
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ــي، أو  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد حمم الس
ــور، ، أو  ــد تايل ــا عن ــي ك االنثربولوج

ــل.  ــرح هيغ ــا ط ــفي ك الفلس
ــي  ــات الت ــى االجتاه ــف ع ــى نق وحت
يف  الدينيــة  الظاهــرة  عــى  اشــتغلت 
النشــوء واالرتقــاء، ليســاعدنا ذلــك 
ــث يف  ــات البح ــة خصوصي ــى معرف ع
الفكــر الدينــي ومنطلقاتــه، ويمكــن 
ــة  ــات يف ثالث ــل االجتاه ــا أن نمفص لن

مطالــب: 
املطلب األول: االجتاه الفلسفي.

هــذا االجتــاه يــرى ان الديــن يف جــذوره 
اإلنســانية،  قــدم  قديــم  وظواهــره 
وهكــذا احلــال هــو الوجــود الفلســفي؛ 
إذ يقــال بأّنــا نمــط مــن أنــاط التفكــر 
ــم، فهي  العقــي لــدى اإلنســان؛ ومــن ثَّ
ــال  ــا يق ــم م ــان رغ ــدم اإلنس ــة ق قديم
ــرن  ــق يف الق ــم دقي ــأهتا كعل ــن أن نش ع
الســادس قبــل امليــالد يف بــالد اليونــان. 
ــن  ــل م ــاز بالعق ــذي أمت ــان ال فاإلنس
ــذه األرض كان ال  ــوده يف ه ــة وج بداي
ــر  ــن ظواه ــه م ــا حول ــر في ــد أن يفك ب
عــن  ويتســاءل  والوجــود،  الطبيعــة 
ــكل  ــان ب ــه كإنس ــن عالقت ــا وع أصله
هــذه الظواهــر وبــا خلفهــا. ومــن هــذه 
ــرة  ــأة الظاه ــا نش ــاؤالت وطبيعته التس

يف  االعتقــاد،  يف  والقداســة  الدينيــة 
فيــه  الــذي ظهــرت  الوقــت  نفــس 
ــول  ــرد ح ــري جم ــر نظ ــفة كتفك الفلس

ــر.)10( ــذه الظواه ه
ومــن هنــا فــان اخلرتــن الفلســفية 
والدينيــة قديمتــان قــدم اإلنســان ذاتــه، 
وتســاؤالت اإلنســان األوىل يف الوجــود 
صميمهــا  يف  هــي  واملــآل  واملعــاش 
ــرة  ــدأت اخل ــيًئا ب ــيًئا فش ــفية. وش فلس
الدينيــة تتــاز عــن اخلــرة الفلســفية بعد 
أن غلفــت كالمهــا باألســطورة والوهــم 
واخليــال يف بــادئ األمــر، إىل أن تطورت 
بنجــاح أرســطو يف بلــورة تصــور شــبه 
ــفي  ــث الفلس ــز البح ــن تاي ــل ع متكام
أول  فــكان  الدينيــة،  العقيــدة  عــن 
قدمــوا  الذيــن  اليونــان  الفالســفة 
فلســفتهم بعيــًدا عــن النزعــة الدينية)11( 
أمــا عــى الصعيــد الدينــي فالتايــز بــن 
اخلــرة الدينية والفلســفية حــدث بنزول 
الوحــي اإلهلــي، وال ســيَّا مع املســيحية 
واإلســالم. وأصبــح التايــز جــي يف 
ــى  ــوم ع ــن يق ــة، فالدي ــج واملعاجل املنه
ــا ورد  ــان ب ــان واإلذع ــليم واإلي التس
يف النــص الدينــي، يف حــن أن الفلســفة 
ــه  ــر في ــا يفك ــى م ــة ع ــا قائم بطبيعته
إليــه  تقــوده  ومــا  اإلنســان  عقــل 
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ــة  ــن العقلي ــى الراه ــة ع ــه املبني تأمالت
التــي جتعــل هــذا الفيلســوف أو ذاك 
ــك  ــض ذل ــة ترف ــة معين ــن بحقيق يؤم
التســليم واإلذعــان، وبغــض النظــر 
ــة،  ــة أم مرحي ــت مقلق ــه كان ــن نتائج ع
منســجمة مــع التقاليــد البرشيــة أو غــر 
منســجمة. وهــذا هــو التايــز بعينــه مــا 
ــوت يف  ــكالم )أو الاله ــاء ال ــن عل ب
ــفة  ــن فالس ــيحي( وب ــالح املس االصط

ــن.)12(   الدي
وخيتلــف االجتــاه الفلســفي حــول نشــأة 
لــدى  ورضورتــه  الدينــي  االعتقــاد 
اإلنســان، وإن كان أغلبهــم يميــل إىل 
النفــس  الفطــري يف  الدافــع  وجــود 
اإلنســانية، واملرتكــز الــذي انطلقــوا 
ــان«  ــو األدي ــده مؤرخ ــا اك ــو م ــه ه من
ــانية،  ــة إنس ــاك مجاع ــس هن ــه لي ــن أن م
ــت دون أن  ــم مض ــت ث ــرت وعاش ظه
ــدأ اإلنســان ومصــره، ويف  تفكــر يف مب
تعليــل ظواهــر الكــون وأحداثــه، ودون 
ــا  ــائل رأًي ــذه املس ــن ه ــا م ــذ هل أن تتخ
ــا،  ــا أو ظنً ــاًل، يقينً ــا أو باط ــا حًق معينً
تصــور بــه القــوة التــي ختضــع هلــا هــذه 
الظواهــر يف شــأنا واملــآل الــذي تصــر 

ــا.)13(   ــد حتوهل ــات بع ــه الكائن إلي
ــاء  ــض العل ــدا ببع ــا ح ــك م ــا ذل ورب

إىل القــول بــأن » الديــن أو االعتقــاد 
هــو عمــل ال شــعوري، ســواء كان 
طريقــه  الالشــعوري  العمــل  ذلــك 
يف  فهــو  اإلهلــام  أو  الباطــن  العقــل 
دخــل  ال  اختيــاري  عمــل  نظرهــم 
ــى  ــه ع ــدرة ل ــه وال ق ــرء يف تكوين للم
رده عنــه. ومــن هنــا فــإن الديــن يف 
نظرهــم خيالــف العلــم، ألنــه قائــم عــى 

واإلرادة.«)14(  الشــعور 
بينــا الــرأي الراجــح عنــد جانــب مــن 
الفالســفة كديــكارت، وهيغــل، ووليــم 
ــن  ــدة، م ــان أو العقي ــس، أن اإلي جيم
عمــل العقــل واإلرادة مًعــا، وأّنــه ال 
يمكــن جتريــد االعتقــاد أو الديــن عــن 
ــار واإلرادة، فهــذا هيغــل  عمــل االختي
وهــو يدافــع عــن هــذا الــرأي فيقــول: » 
إن الفكــر هــو الــذي يميــز اإلنســان عن 
احليــوان.. ومــن العجيــب أن نباعــد 
الشــعور  أو  الفكــر والوجــدان  بــن 
بحيــث  ضديــن؛  لنجعلهــا  حتــى 
نعتقــد أن الفكــر يلــوث الشــعور- وال 
ــل  ــوهه ب - ويش ــيَّ ــعور الدين ــيَّا الش س
ويقــي عليــه« ومــن العجيــب أيًضا، » 
أن نتصــور أن الديــن والتقــوى قــد شــّبا 
بعيــًدا عــن الفكــر، وأنــا اعتمــدا عــى 
يشء آخــر ســواه.« وَمــن يتصــور ذلــك 
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ينســى يف الوقــت ذاتــه« أن اإلنســان 
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــده ال ــو وح ه
لــه ديــن، وأن احليوانــات تفتقــر إىل 
الديــن بقــدر مــا تفتقــد إىل القانــون 

واألخــالق.«)15(
ــس  ــن لي ــرون إن الدي ــن ي ــل مم إن هيغ
مســألة ال شــعورية لــدى اإلنســان، 
وإنــا هــي مســألة فيهــا قــدر كبــر 
ــر،  ــن الفك ــعوري وم ــي الش ــن الوع م
ــر،  ــاج الفك ــان نت ــد اإلنس ــن عن فالدي
ويدلــل عــى ذلــك بــأن الفكــر هــو مــا 
ــا أن  ــوان، وب ــن احلي ــان ع ــز اإلنس يمي
ــن  ــد املتدي ــن الوحي اإلنســان هــو الكائ
ــون  ــدع للقان ــد املب ــو الوحي ــه ه ــا أن ك
ــج  ــه إذن نات ــن لدي ــالق، فالدي واألخ
درجــة مــن درجــات الفكــر والوعــي، 
ــر  ــن الفك ــة م ــع درج ــت بالطب وإن كان
تقــل قليــاًل، لديــه عــن درجــة الفلســفة 

ــة.)16(           ــة اخلالص العقلي
فالديــن يف هــذا االجتــاه الفلســفي يعــر 
عــن املطلــق يف إطالقــه وعــن املحــدود 
يف حمدوديتــه وعــن العالقــة بينهــا. 
ــأيت)17(:  ــا ي ــن ب ــف أي دي ــذا يتص وهل

ممارسة شعائر وطقوس معينة.- 1
ال - 2 مطلقــة  قيمــة  يف  االعتقــاد 

أخــرى.  قيمــة  أي  تعدهلــا 

روحيــة - 3 بقــوة  الفــرد  ارتبــاط 
ــرة  ــا وقــد تكــون هــذه القــوة متكث علي

أحاديــة.  أو 
ــد عــى  ولعــل هــذا مــا يقــود إىل التأكي
أن ثمــة خصائــص تتميــز هبــا األديــان- 
نقــاط،  بعــــــدة  كافــة  أديــان-  أي 

ــا )18(:  أمهه
ــات أ-  ــه أو كائن ــود آل ــان بوج اإلي

األديــان  فمعظــم  الطبيعيــة،  فــوق 
ــدة  ــد أو ع ــق واح ــود خال ــد بوج تعتق
قادريــن  والعــامل  للكــون  خالقــن 
ــة  ــرش وكاف ــا، وبالب ــم هب ــى التحك ع

األخــرى. الكائنــات 
 التمييــز بــن عــامل األرواح وعــامل ب- 

املادة. 
ــد ج-  ــة يقص ــوس عبادي ــود طق  وج

ــة  ــن ذات إهلي ــدس م ــل املق ــا تبجي هب
ــف  ــي تتص ــياء الت ــن األش ــا م وغره

بالقداســة. 
رشيعــة د-  أو  أخالقــي  قانــون   

التــي  واألحــكام  األخــالق  تشــمل 
النــاس،  ِقَبــل  مــن  أتباعهــا  جيــب 
ــة مــن  ويعتقــد املؤمنــون عــادة أنــا آتي

اإللــه. 
الشــكل ه-  وهــي  الصــالة، 

األســايس لالتصــال بــاهلل أو اآلهلــة 
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واخلضــوع  التبجيــل  وإظهــار 
  . ن فــا لعر ا و

رؤيــة كونيــة تــرشح كيفيــة خلــق و- 
ــاوات واألرض،  ــب الس ــامل وتركي الع
وبعــض األديــان حتتــوي عــى آليــة 
الثــواب والعقــاب؛ أي كيــف ينظــم 

ــامل. ــؤون الع ــه ش اإلل
رشعيــة ز-  مبــادئ  أو  رشيعــة 

ــة  ــا للرؤي ــن، وفًق ــاة املؤم ــم حي لتنظي
ــن.  ــذا الدي ــا ه ــي يقدمه ــة الت الكوني
خــالل  مــن  ينظــر  االجتــاه  وهــذا 
هــذا اإلطــار إىل خصائــص األديــان 
بشــكل عــام أًيــا كان نوعهــا وصورهتــا 

وعرهــا.    

املطلب الثاين: االجتاه العلمي ومناهجه 
احلديثة. 

اســتعان  الــذي  االجتــاه  وهــو 
ــث  ــة يف بح ــوم احلديث ــات العل بمنهجي
الوثائــق التارخييــة وحتليهــا ونقدهــا. 
وقــد انقســم إىل زمرتــن أو جمموعتــن. 
تؤكــد األوىل عــى البعــد العقــالين، بينا 
ــي.  ــد العاطف ــى البع ــة ع ــز الثاني ترك
نتيجــة  إىل  املجموعتــن  كال  وتنتهــي 
تفرضهــا مقدماهتــا، وهــي أن الديــن ال 
ينبــع إالَّ عــن وهــم خلقــه خيــال البــرش 

ــم عــر التاريــخ، وأنــه ال  أو عواطفه
يعكــس بــأي صــورة جتربــة دينيــة تــُت 

ــة.)19( ــة بصل ــامل احلقيق إىل ع
األرواحيــة  النظريــة  طرحــت  وقــد 
كأبــرز معــر عــن االجتــاه العلمــي 
يــرى  إذ  الدينيــة،  الظاهــرة  فهــم  يف 
ــد  ــة ق ــبنر،)20( أن البرشي ــرت س هرب
مل  بعــر  األوىل  مراحلهــا  يف  مــرت 
ــن  ــذ الدي ــم أخ ــه، ث ــن في ــرف الدي تع
اجلاعــات  عمــدت  عندمــا  يتجــى 
زعائهــا  أرواح  اختــاذ  إىل  البرشيــة 
الدينــن بعــد وصفهــم بالقداســة إىل 
ــام  ــاه الع ــس االجت ــاء يف نف ــم ج ــه. ث آل
ــه  ــرح نظريت ــور وط ــي تيل االنثربولوج
املوصوفــة بـ)األنيميــوم( أي االرواحيــة 
نســبة إىل األرواح يف كتابــه »املجتمــع 
البدائــي« عــام 1871 م، والتــي أثــرت 
ــن  ــن الباحث ــل م ــر قلي ــدد غ ــى ع ع
إىل أن ضعفــت يف القــرن العرشيــن. 
وتــرى االرواحيــة أن الديــن إنــا ينشــأ 
نتيجــة التأمــل يف العمليــات النفســية يف 
اإلنســان. فاإلنســان البدائــي مل تنفصــل 
عنــده بشــكل واضــح الكائنــات احليــة 
فقــد  ولذلــك  اجلامــدة،  واألشــياء 
ــان  ــرش إىل اإلي ــأرواح الب ــه ب ــل إيان نق
وفــر  الطبيعيــة،  املظاهــر  بــأرواح 
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مــا يــراه مــن حركــة هــذه املظاهــر 
وبذلــك  تســكنها.  التــي  بــاألرواح 
ــي  ــروح الت ــوم ال ــان مفه ــع اإلنس وس
ــمل  ــة ليش ــات احلي ــا يف الكائن افرضه

ــة.  ــامل الطبيع ع
أمــا دوركهايــم فيشــر إىل خدمــات 
االرواحيــة بالنســبة إىل علــم الديــن 
ــا  ــرى فيه ــه  ي ــكار إالَّ ان ــخ األف وتاري
ناتــج مــن نواتــج الديــن، وليســت 

لنشــوئه.)21(  املصــدر األصــي 
يف  األخــرى  النظريــة  تــأيت  وهنــا 
املوصوفــة  وهــي  العلمــي  االجتــاه 
أصحاهبــا  جــاء  وقــد  بالـــطبيعانية، 
أديــان  يف  الباحثــن  صفــوف  مــن 
ــوف  ــن صف ــرى، ال م ــارات الك احلض
ــا.  ــا واالثنولوجي ــاء االنثروبولوجي عل
ــة  ــذه النظري ــة ه ــاهم يف صياغ ــد س وق
عــدد مــن الباحثــن مــن أمثــال األملــاين 
ولكــن  1859م(،  عــام   )  A. Kuhn
املســؤول األخــر عــن صياغتهــا بأجــى 
ــًرا  ــا وتأث ــا وضوًح ــكال وأكثره األش
 Max  عــى العــر  هــو ماكــس موللــر
Mullerعــام) 1878م(. إذ يــرى موللر 
أن االعتقــاد الدينــي ال يتضمــن عنــًرا 
ال يقــوم عــى اإلدراك احلــي والتصــور 
ــفار  ــة أس ــن دراس ــق م ــبق. وينطل املس

الفيــدا السنســكريية يف اهلنــد، فيجــد أن 
ــة،  ــدو- أوربي معظــم أســاء اآلهلــة اهلن
هــي كلــات دالــة عــى ظواهــر طبيعية، 
ــذي  ــى– Agni  ال ــم أغن ــال االس فمث
ــار، هــو يف الوقــت  ــه الن يطلــق عــى آل
نفســه اســم للنــار. لينتهــي إىل أن عجــز 
اإلنســان االجتاعــي والطبيعــي هــو 
ــي  ــاس الدين ــه اإلحس ــن زرع يف نفس م

ــذوره.)22(    وب
ــب  ــي تذه ــة الت ــة العاطفي ــا النظري أم
االجتــاه  هــذا  مــن  جمموعــة  إليهــا 
ــا  ــن انعكاًس ــرى أن الدي العــام، فهــي ت
اســتجابة  ال  اإلنســانية  للعواطــف 
للتأمــالت الذهنيــة. ويمكــن تلخيــص 
أصحــاب  يــرى   التــي  العواطــف 
وراء  وجودهــا  العاطفــي  االجتــاه 
أساســيتن  عاطفتــن  إىل  الديــن، 
عنــد البــرش مهــا اخلــوف والطمــع. 
اإلنســان  مــاوف  منتهــى  أن  وبــا 
ومنتهــى  املــوت،  مــن  خوفــه  هــو 
واخللــود  االســتمرار  هــو  طمعــه 
ــن  ــن العاطفت ــإن هات ــات، ف ــد امل بع
ــم  ــد يقس ــة معتق ــى صياغ ــان ع تتعاون
اإلنســان إىل كيانــن؛ واحــد مــادي 
واآلخــر روحــاين. فــإذا كان املــوت 
ــود  ــان الوج ــادي ف ــود امل ــدرك للوج م
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واقعــة  جيتــاح  ســوف  الروحــاين 
ــة  ــل النظري ــل أه ــد توص ــوت. وق امل
ــي  ــس الدين ــول أن احل ــة إىل الق العاطفي
هــو نتــاج ثانــوي لعاطفــة اخلــوف مــن 
املــوت وعاطفــة الطمــع يف اخللــود، 
إالَّ  يرســخ  مل  األلوهــة  مفهــوم  وأن 
لكــي يضمــن اإلنســان لنفســه خالًصــا 

أبدًيــا.)23(      وبقــاًء 
ــاه،  ــذا االجت ــدف ه ــان ه ــل ف وباملجم

ــالث:  ــور ث ــتهدف أم يس
األول: البحث عن أصل الدين. 

الثاين: البحث عن بني الدين. 
الثالث: البحث عن السلوك الديني.

ــم، فــال يوجــد بحــث يف إطــار  ومــن ثَّ
منفصــل  الدينيــة  والنشــأة  التاريــخ 
عــن حيثيــات تتعلــق بنفــس الديــن 

وتأثراتــه. 
وهكــذا فــان أصحــاب هــذا االجتــاه قد 
ــة،  ــم الفكري ــض قناعاهت ــون بع يدخل
املعطيــات  بتحليــل  يقومــون  وهــم 
ــرق  ــم وف ــذي مّيزه ــن ال ــة. لك التارخيي
كأصحــاب  غرهــم-  وبــن  بينهــم 
االجتــاه األول- هــو اعتادهــم القــراءة 
اإلنســان؛ ألن  منظــور  مــن  الدينيــة 
ــم -حســب رأهيــم- ال يعــرف إاِلَّ  العل
ــو  ــبة إىل اهلل. وه ــان بالنس ــل اإلنس عم

ــل اهلل..  ــن عم ــكالم ع ــن ال ــز ع عاج
إذ الــكالم عــن عمــل اهلل هــو مــا يقــوم 

عليــه الالهــوت. )24( 
ــر  ــار- مفك ــامي النش ــي س ــرى ع وي
مــري- يف هــذا االجتــاه الــذي يســمي 
ــوا  ــم طوق ــالتطورين ان ــه بــ أصحاب
أنفســهم بمنطــق التطــور يف تصــور 
ــكلة يف  ــو املش ــان إذ » حل ــخ األدي تاري
ضــوء حتليلهــم لتطــور احليــاة اإلنســانية 
نفســها، مــن األدنــى إىل األســمى، فكا 
ــة  ــاة البيولوجي ــود احلي ــور يس أن التط
لإلنســان، فإنــه يســود أيضــا احليــاة 
طبًقــا  ينتقــل-  الكائــن  إن  العقليــة، 
لقانــون التطــور- مــن ماهيــة أدنــى إىل 
ــافل إىل  ــوع س ــن ن ــمى، وم ــة أس ماهي
ــور  ــن األوىل إذن أن يتط ــى فم ــوع أع ن
مــن  تنتقــل  وأن  الفكريــة  حياتــه  يف 
ــا  ــل إىل كاهل ــى تص ــور حت ــور إىل ط ط
النســبي فــا زال يف مراتــب الكــال 
املطلــق درجــات مل تصــل اإلنســانية 
ــة  ــم ناحي ــن عنده ــد. والدي ــا بع إليه
مــن النواحــي اإلنســانية الفكريــة، بــدأ 
ــور  ــذاجتها، وتط ــانية يف س ــع اإلنس م
ــل إىل  ــى وص ــاة حت ــا يف درج احلي معه

ــايل.«)25(                    ــه احل كال
     وهكــذا فقــد يذهــب هــؤالء بحســب 
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نظرياهتــم إىل اعتبــار أن الصــورة األوىل 
ــرش،  ــة وال ــى الوثني ــت ع ــادة انبت للعب
ــم  ــد. لكنه ــو التوحي ــورت نح ــم تط ث
ُصدمــوا بالكثــر مــن األتنولوجيــات26( 
والــدالالت املشــرة إىل بدايــة التوحيــد 
إذ  الدينيــة،  والظواهــر  النــزوع  يف 
تولــدت نظريــة اعتــرت أن القاســم 
املشــرك عنــد كل املجتمعــات البدائيــة 
ــن  ــد.. وم ــرة اهلل الواح ــود فك ــو وج ه
هنــا زعمــوا أن األصــل هــو الوحدانية، 
ألنــا تعــر عــن حقيقــة نفســية راســخة 
ــر  ــا ع ــذا م ــان. وه ــدان اإلنس يف وج

ــرة.)27(  ــرآن بالفط ــه الق عن
        

   املطلب الثالث: التأليهيون. 
ــاه إىل أن  ــذا االجت ــاب ه ــب أصح يذه
عقيــدة اخلالــق األكــر هــي أقــدم ديانــة 
ــدة مل  ــذه العقي ــرش وأن ه ــرت يف الب ظه
تنفــك عنهــا أمــة مــن األمــم يف القديــم 
ــم ، فــان الديــن  واحلديــث. )28( ومــن ثَّ
ــّي.  ــدر إهل ــن مص ــأة م ــرة نش ــو ظاه ه
ــد  ــرة التوحي ــاه فك ــذا االجت ــب ه ونس
اليهوديــة  إىل  الكاملــة  صورهتــا  يف 

ــالم.        ــيحية واإلس واملس
وقد شــغلت دراســة األديان ومعتقدات 
الشــعوب بمللهــا ونحلهــا اهتــام علاء 

ــيا املجــاورة هلــم)29(،  املســلمن، والّس
ــوا  ــادة، فاق ــات ج ــا دراس ــوا فيه فصنف
ــيحيون.  ــود واملس ــه اليه ــا أنتج ــا م فيه
تكــون  أن  إىل  تصــل  مل  أنــا  إاِلَّ   )30(

ــا مســتقاًل، نتيجــة لعوامــل  ــا علمًي فرًع
تارخييــة وسياســية واجتاعيــة. فالطــرح 
العلمــي يف  والتوصيــف  املوضوعــي 
فضــاء الصـــــراع وتداعياتــه جمــرد 
ــادة  ــا م ــكلت بذاهت ــم ش ــم.)31( نع وه
هبــذا  للقيــام  يف  للــرشوع  معتــرة 

العمــل. )32(
وقــد تبنــوا أصحــاب هــذا االجتــاه 
التــي  البدائــي«  »الوحــي  »نظريــة 
تنــادي هبــا األديــان، والتــي حــاول 
ــدء  ــوا ب كثــر مــن علــاء الديــن أن يثبت
اإلنســانية بديــن الوحــي احلقيقــي. وأن 
هــذا الوحــي أقــام فكــرة » اهلل« يف نفــس 
اإلنســان ولكــن اخلطيئــة األوىل أخفــت 
تلــك احلقيقــة عــن البــرش. فلــم تصــل 
إىل فكــرة التوحيــد إطالقــا » فكــرة اهلل« 

ــاء«)33( ــه الس ــرة » إل أو فك
مل  انــه  النشــار  ســامي  عــي  ويــرى 
ــخ  ــرض لتاري ــة تع ــاث متلف ــأ أبح تنش
ــذه  ــا يف ه ــى م ــاء، ع ــه الس ــرة إل فك
ــي  ــب تارخي ــراء وخص ــن ث ــرة م الفك
عــالوة عــى فائدهتــا اهلامــة لتاريــخ 
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ــوكارت  ــه ف ــا الحظ ــو م ــان. وه األدي
إذ كتــب مقــااًل  أيًضــا،   )Foucart(
 Sky and Sky- Gods “ ــن ــا ع هام
“ يف دائــرة معــارف األخــالق والديــن، 
مل  املوضــوع  هــذا  أن  إىل  فيــه  أشــار 
يــدرس يف ذاتــه دراســة وافيــة. ثــم 
ظهــرت أبحــاث بعــد ذلــك عــن فكــرة 
اهلنديــة  الفيلولوجيــا  الســاء يف  إلــه 
ــا  ــقت الفيلولوجي ــد كش ــة. وق اجلرماني
ــود  ــن وج ــات ع ــك اللغ ــة لتل املقارن

“إلــه الســاء األســمى”.)34(
ــن مــن  ــد ظهــرت فكــرة نشــأة الدي وق
مصــدر إهلــي بعــد ذلــك عنــد األملــان، 
ــفة  ــه » فلس ــنج يف كتاب ــد ش ــك عن وذل
ــرًة  ــب إىل أن فك ــد ذه ــا« وق امليتولوجي
عــن التوحيــد غامضــة وغــر واضحــة 
كانــت تســود اإلنســانية األوىل. ولكــن 
بوضــوح  يتحقــق  مل  التوحيــد  هــذا 
ــت  ــا انتقل ــن هن ــو. وم ــث ه ــن حي م

ــانية         اإلنس
إىل التعــدد والــرشك، وهامــت يف بحــار 
اآلهلــة  تعــدد  عــن  األســاطر  مــن 

)35( وتكثرهــا. 
ــاث يف  ــات واألبح ــطت الدراس وانبس
هــذا االجتــاه عنــد املفكــر االســكتلندي 
ــن  ــون م ــه باحث ــب علي ــج، وتعاق الن

وكرويــر  ورشودر،  شــميت،  أمثــال 
إىل  ويدفعــوه  ليطــوروه  وغرهــم، 

ــام.  اإلم
إذ يعتقــد النــج أن العنــر الدينــي 
ــن  ــة م ــر، ويف حال ــن متوف ــد البدائي عن
ــيادته  ــن، وس ــاء الكامل ــارة والنق الطه
جبــارة عــى الفكــر البدائــي األول. ثــم 
تــال ذلــك ظهــور العنــر األســطوري 
ــل.  ــر اجلمي ــذا العن ــى وراءه ه فأخف
أمــا عــن عالقــة العنــر اإلهلــي األعى 
ــرر  ــى، فيق ــطوري األدن ــر األس بالعن
النــج انــا عالقــة تناقــض مطلــق، 
فــاألول عقــي وســام بينــا اآلخــر غــر 
عقــي ومنحــط. ظهــر األول عــن الفكر 
ــر،  ــل والنظ ــاج التأم ــو نت ــاين وه اإلنس
العقــي،  االستســالم  إليــه  ويدفــع 
بينــا الثــاين نتــاج املخيلــة، وتدفــع 
ــي  ــة.)36( لينته ــزوات املضطرب ــه الن إلي
ــة إىل  ــة باملعرف ــاث غني ــد أبح ــج بع الن
أن املســيحية واإلســالم ظهــر فيهــا 
التوحيــد يف أجــى صــوره، غــر عالــق 
ــذي  ــطوري ال ــر األس ــوائب العن بش

ــه األول.)37(      ــوه مجال ش
ــة  وكانــت االســتفادة مــن علــوم مقارن
األديــان ومناهــج البحــث التارخيــي 
كانــت  واالنثروبولوجــي  والنفــي 



49

     أ.م.د. حممد محزة الشيباني                 الباحثة: ُسيَّة إبراهيم كاظم اجلنابيَّ
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

حــارضة، وان تفاوتــت مســتوياهتا مــن 
جمــال آلخــر، ومــن ذلــك النظريــة 
ــودربلوم  ــا س ــي وضعه ــة الت االنتخابي
أصــاًل  اهلل  لفكــرة  ان  تــرى«  والتــي 
رهــا. إننــا  ثالثًيــا، وكذلــك كان تطوُّ
نجــد عنــد البدائّيــن، بالتســاوق، عبادة 
الروحّيــة.  العبــادة  أو  املــادة  حيوّيــة 
املوجــودات  العبــادة  تلــك  وتعــد 
ــد  ــم نج ــة، ث ــة روحّي ــة ذات صبغ حّي
ــة  ــا( مرتبط ــخصية )املان ــوى الالش الق
بفكــرة التابــو أو الالمســاس، وأخــًرا، 
ــرج  ــد خ ــة... وق ــة اخلالق ــرة اآلهل فك
الديــن مــن هــذا األصــل الثالثــي، عــى 
نســق ثالثــي مــن التطــور؛ مــن اآلهلــة 
ــاوية-  ــة الس ــت اآلهل ــى خرج العظم
وهــذا مــن اإللــه العظيــم عــن الصــن. 
املانــا خــرج مذهــب وحــدة  ومــن 
اهلنــدي،  الرمهانــا  مــع  الوجــود 
ــًرا  ــرج أخ ــوي خ ــب احلي ــن املذه وم

           )38( اليهــودي.«  التوحيــد 
          

املبحث الثاين: نظريات نشأة الدين.
قدمــت الدراســات احلديثــة ومناهجهــا 
التــي  النظريــات،  مــن  جمموعــة 
النصــوص  حفريــات  يف  اشــتغلت 
التارخييــة املهتمــة يف نشــوء األديــان، 
ــا،  ــا بينه ــت في ــّددت واختلف ــد تع وق
تبًعــا للمدرســة واملنهــج املتخــذ يف فهــم 
الظاهــرة الدينيــة، ومــن أبــرز هــذه 
ــا يف  ــال أضعه ــو اإلمج ــات بنح النظري

املطالــب اآلتيــة: 

املطلب األول: النظرية الطبيعية.
البحــث  مســتندات  لنــا  تكشــف  مل 
ــن  ــند الدي ــن أس ــة عّم ــي الثقافي التارخي
تيتــوس  قبــل  الطبيعــة  مؤثــرات  إىل 
 -))Titus Lucretius لوكريشــيوس
الرومــايّن- والشــاعر  الفيلســوف 
)ت94 ق.م(، فهــو بحســب مــا وصــل 
ــا أّول مــن ربــط بــن التعاليــم  مــن إلين
الدينّيــة وبــن اخلــوف مــن مظاهــر 

الطبيعــة. 
ق.م(  لوكريشــيوس-)ت94  يقــول 
ــة  ــق اآلهل ــذي خل ــو ال ــوف ه “ أّن اخل
ــل  ــل وآري ــرى وي ــة “،)39( وي يف البداي
واملــؤرخ  الفيلســوف  ديورانــت- 
قصــة  كتــاب  صاحــب  األمريكــي 
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احلضــارة- أن اخلــوف مــن القــوى 
واألنــار  األرض  يف  املخبــوءة 
والســاء  واألشــجار  واملحيطــات 
ــود  ــة يف وج ــرة الديني ــع الظاه ــو منب ه
اإلنســان. وهكــذا صــار الديــن العبــادة 
االســتعطافية هلــذه القــوى عــن طريــق 
القرابــن والعتويذ والصــالة. ومل يصبح 
ــة، إاِلَّ حــن اســتخدم  ــن قــوة فعال الدي
ــعائر يف  ــاوف والش ــذه املخ ــة ه الكهن

والقانــون.)40( األخــالق  تدعيــم 
ــذه  ــّم أركان ه ــر أه ــس مول ــّد ماك وُيع
ــن  ــر نشــأة الدي ــة، إذ ُيرجــُع مول النظري
الطبيعــة  مارســتها  قويــة  أفعــال  إىل 
أن  ويــرى  فأثارتــه،  اإلنســان،  عــى 
الديــن:  نشــأة  يف  مرحلتــن  ثمــة 
األوىل تكمــن يف التأمــل، والعجــب، 
ــان إىل  ــت اإلنس ــي دفع ــة، الت والدهش
ــتقلة  ــوى مس ــاٌط بق ــه حم ــر يف أن التفك
ــي  ــة: ه ــة الثاني ــه، واملرحل ــن إرادت ع
التعبــر عــن هــذا التفكــر عــن طريــق 
ــذه  ــن ه ــان ع ــّر اإلنس ــد ع ــة، وق اللغ
الطبيعــة وقواهــا يف اســتخدامات لغوية 
ــارش  ــر املب ــن التعب ــت ع ــرة انفصل كث
بواســطة املجــازات، ّثــم أصبحــت هذه 
املجــازات قائمــة بذاهتــا، فتحّولــت 
ــة،  ــور اللغ ــع تط ــيَّا م ــة، وال س إىل آهل

ــك  ــّون تل ــة تك ــن مرحل ــا ع وابتعاده
املجــازات لغوًيــا، وهكــذا فرضــت 
ــن  ــا م ــا خيالي ــة عل ــى الطبيع ــة ع اللغ
ــت  ــي أصبح ــة، الت ــات الروحي الكائن
املعتقــد  وجوهــر  للطبيعــة،  حمّركــة 

الدينــي.)41(
 ،)Jevons( جيوفنــس  العــامل  أمــا 
يف  والنظــر  التأمــل  أّن   “ رأى  فقــد 
ــي  ــة ال يكف ــة والعادي ــر الطبيعي الظواه
ــذي  ــا ال ــة، وإّن ــرة الديني ــارة الفك إلث
ــة.  ــاذة العنيف ــة الش ــو الطبيع ــا ه يثره
فهــذه احلــوادث الرهيبــة تبعــث الفــزع 
ــه  ــان، وجتعل ــس اإلنس ــوف يف نف واخل
ــبها إىل  ــا، فينس ــن مصدره ــتفر ع يس
قــوة خفيــة غيبيــة، وهــذه القــوة اخلفيــة 
هــي التــي تســر األمل، وال بــّد مــن 
ــا  ــم اهلداي ــا بتقدي ــى إرضائه ــل ع العم

              )42( واألضاحــي.”  والقرابــن 
ــذه  ــد ه ــش ونق ــد ناق ــض ق إاِلَّ أّن البع
النظريــة وأبــدى مالحظاتــه عليهــا، 

ــات:  ــذه املناقش ــن ه وم
ــض  ــوح بع ــا جن ــو افرضن ــا ل أواًل: إنن
األمــم واملجتمعــات نحــو الديــن بتأثر 
ــي  ــذا ال يعن ــإّن ه ــة، ف ــوف والرغب اخل
ــاالت  ــأ إىل ح ــذا املنش ــل ه ــم مث تعمي
التدّيــن األخــرى عنــد شــعوب ختتلــف 
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يف بنيتهــا الفكرّيــة واإليانّيــة، ومــن ثَّم، 
ــك  ــون ذل ــن يفعل ــول إّن كل املؤمن الق
رغبــة منهــم يف التغّلــب عــى ماوفهــم. 
هــو قــول ال تتوفــر لــه األدلــة الكافيــة 

ــي.43  ــات والتبن يف اإلثب
ــر  ــة يف تفس ــذه الرؤي ــق ه ــا: تنطل ثانًي
أحياًنــا  ُتســمى  التــي  الديــن  نشــأة 

التفســر العلمــي للديــن
 )  the scientific study of religion(

ــر  ــن يفتق ــا أّن الدي ــة حاصله إىل فرضّي
ــو  ــة؛ ول ــة والعقلّي ــئ الفطري إىل املناش
عــى  العثــور  املقابــل  يف  افرضنــا 
ــان ويف  ــرة اإلنس ــن يف فط ــئ للدي مناش
طريــق تفكــره العقلّيــة، فــإّن هــذه 
وختــر  تتهــاوى  ســوف  النظرّيــة 
منهــا.  انطلقــت  التــي  مصادرهــا 
ــه الشــيخ مرتــى  وهــذا مــا ذهــب إلي
ــرى  ــول: “ ي ــته، يق ــري يف مناقش مطه
هــؤالء أّن االعتقــاد بوجــود اهلل وغــره 
ــاد  ــبه االعتق ــة، يش ــم الدينّي ــن املفاهي م
التشــاؤم  مثــل  اخلرافــات  ببعــض 
تتشــاءم  كــا  األرقــام،  بعــض  مــن 
 ،13 العــدد  مــن  الشــعوب  بعــض 
وبعــد افراضهــم التشــابه يف املنشــأ 
ــدون إىل  ــن، يعم ــن االعتقادي ــن هذي ب
ــاد.  ــن االعتق ــن م ــن النوع ــر هذي تري

ــن  ــوع األول م ــر للن ــإذا توّف ــه، ف وعلي
ــرّي  ــّي أو فط ــّرر منطق ــادات م االعتق
فــإّن هــذا التفســر لنشــأة الديــن ســوف 
ــح  ــة تصل ــذه املناقش ــاوى.”)44( وه يته
أن تثــار عــى مجيــع النظريــات التــي 

ســنقدمها يف هــذا املبحــث.
ثالًثــا: ان اخلــوف قــد يكــون ســبًبا مــن 
أســباب يقظــة الفطــرة- وهــي النظريــة 
املطروحــة يف الفكــر اإلســالمي- يف 
النــاس  فبعــض  اإلنســان«  نفــس 
حياهتــم  يف  الديــن  فطــرُة  تســتيقظ 
عــن  نتجــا  وبــالء  بســبب خســارة 
بســبب  وبعضهــم  عزيــز،  فقــدان 
تأمُّالهتــم يف اآلفــاق، وبعضهــم بســبب 
وآخــرون  أنفســهم،  يف  تأمُّالهتــم 
بســبب تأمُّالهتــم العقلّيــة، أو وجدانــم 
االجتاعيــة  األلفــة  أو  األخالقــّي، 
ــداء  ــة، أو االهت ــلطة اجلاع ــة س وهيمن
إىل نــور الرســاالت، أو اّيــة واحــدة 
ــة  ــًرا- العّل ــي – ح ــون ه ــا، لتك منه
حّتــى  أو  الديــن،  لنشــوء  والســبب 
ــن. أّمــا األصــل يف الديــن،  ظاهــرة التديُّ
ــان،  ــل يف ذات اإلنس ــود أصي ــو وج فه
اإلنســانّية  الــذات  هــذه  يف  ُخِلــَق 
ــة  ــّكل الصيغ ــا، لُيش ــل خالقه ــن ِقَب م
عــى  اإلنســان  الســتخالف  اإلهلّيــة 
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              )45 األرض.«)
يــؤّدي  الديــن  أّن  ريــب  ال  رابًعــا: 
مــاوف  مــن  احلــّد  يف  مهــاًّ  دوًرا 
اإلنســان ويســاعده يف جتــاوز بعــض 
ــة التــي يمــّر  احلــاالت النفســية العصيب
ــن  ــًعا ب ــا شاس ــة بوًن ــن ثّم ــا؛ ولك هب
ــن  ــال وب ــذا املج ــن يف ه ــاعدة الدي مس
ــوف  ــذا اخل ــل ه ــن إىل مث ــناد الدي إس

وهواجســه.)46(    

املطلب الثاين: النظرية االجتامعية. 
ــم)ت 1917م(-  ــل دوركاي ــف إمي يق
ــى رأس  ــي- ع ــاع الفرن ــامل االجت ع
ــوء  ــر نش ــة يف تفس ــة االجتاعي املدرس
األديــان، ويوّجــه يف بــادئ األمــر، نقــًدا 
ــة  ــيَّا نظري ــات، وال س ــض النظري لبع
ماكــس مولــر الطبيعيــة اللغويــة، إذ 
ــس  ــى أس ــن ع ــم الدي ــا تقي ــا أن يراه
ــبكة  ــا إىل ش ــي هب ــة تنته ــية فيزيقي حس
ــم، فانــا هتــرب  جمازيــة لغويــة. ومــن ثَّ
االجتاعيــة.  طبيعتــه  عــن  بالديــن 
ومــن هنــا انطلقــت دراســة دوركهايــم 
والتــي اســتهدفت املجتمعــات البدائية، 
ــد  ــراليا. فق ــكان أس ــت س ــه كان وعينت
أســهب يف دراســـــة )الطوطميـــــة 
ــكلت  ــي ش ــرالية( )47(، الت االستــــــ

معطيــات أبحاثــه ونظريتــه، إذ يــرى 
جمموعــة  مــن  تتألــف  قبيلــة  كّل  أّن 
مــن  واحــد  وكّل   )clan(عشــائر
ــاّص  ــا اخل ــا طوطمه ــائر هل ــذه العش ه
ــا  ــون نباًت ــد يك ــم ق ــذا الطوط ــا، وه هب
حــّي.  غــر  يشء  أي  أو  حيواًنــا  أو 
عــى  تضفــي  مــن  هــي  والعشــرة 
ــًزا  ــه رم ــة وجتعل ــم القداس ــذا الطوط ه
ــذه  ــس ه ــة إن تقدي ــارة بديل ــا. وبعب هل
األشــياء هــو يف حقيقــة األمــر تقديــس 
ــن  ــارة ع ــا عب ــها، وأن ــرة نفس للعش
ــم  ــرة. فالطواط ــر إىل العش ــوز تش رم
ورموزهــا إذن هــي بمنزلــة األعــالم 
ــًزا  ــة رم ــم احلديث ــا األم ــي تتخذه الت
ــن  ــة م ــم جمموع ــكل طوط ــا. )48( ول هل
التابــوات )املحرمــات( املرتبطــة بــه 
ــا  ــن احرامه ــرة ع ــر العش ــي تع والت

لطوطمهــا.
ــد  ــام ق ــذا النظ ــم أن ه ــرى دوركهاي وي
ــل  ــن العق ــه م ــاء نفس ــن تلق ــث م انبع
ــة  ــد اجتاعي ــق فوائ ــه حق ــي وأن اجلمع
ــة  ــاة االجتاعي ــرة. فاحلي ــة كب ذات أمهي
املجتمــع  كان  إذا  إالَّ  تســتقيم  ال 
موضــع  ونواهيــه  وأوامــره  ونظمــه 
ــام  ــم. والنظ ــراد وإجالهل ــس اإلف تقدي
الطوطمــي كان وســيلة لتمريــن األفــراد 
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وترويضهــم عــى هــذا التقديــس لتقوية 
أوارص ارتباطهــم بمجتمعهــم، فتســهل 
بذلــك قيادهتــم للحيــاة االجتاعيــة. )49(   
والديــن بالنســبة إليــه، »هــو تعبــر 
وإذا  نفســه.  املجتمــع  عــن  جمــازي 
ــر  ــه تعب ــول: إن ــر، نق ــة أكث ــا دّق أردن
ــي ال  ــاة، الت ــروف احلي ــن ظ ــازي ع جم
ــان  ــع« )50( فاإلنس ــا يف املجتم ــّر منه مف
عندمــا، كان يشــرك مــع جمموعــة مــن 
النــاس يف عبــادة كائــن معــن، فهــو إنــا 
ــع،  ــك املجتم ــادة ذل ــك عب ــي، بذل يعن
ــس  ــص لوي ــه، ويلخ ــي إلي ــذي ينتم ال
مــر نظريــة دوركهايــم بعبــارة )اهلل هــو 
املجتمــع يف نظــر دوركايــم(. »لقــد 
قامــت الطقــوس وإجــراءات التحريــم 
لنشــوء  اجتاعًيــا  مهــاًدا  )التابــو( 
ــة  ــاة االجتاعي ــت احلي ــان، إذ قدم األدي
ــان،  ــوء األدي ــية لنش ــة أساس ــادة أولي م
ودليــل دوركهايــم عــى ذلــك أّنــه ليس 
ــرت  ــك ظه ــة، ولذل ــان فردي ــة أدي ثم
ــات.« )51(     ــور املجتمع ــع ظه ــان م األدي
لقــد وجهــت هلــذه النظريــة ضفــرة من 
ــة يف  ــكاالت املنهجي ــات واإلش املاحظ

تفســره، ومنهــا : 
إىل  اســتندت  النظريــة  ان هــذه  أواًل: 
ــة االســرالية،  ــل املحلي ــات القبائ معطي

اجتاعيــة  عينــة  أخــذت  أنــا  أي 
خاصــة وعممتهــا عــى جممــل الظاهــرة 
ــم، فــال دليــل  الدينيــة يف العــامل. ومــن ثَّ
ــة التــي عرفتهــا  واضــح يف أن الطوطمي
ــن  جمتمعــات أســراليا هــي أصــل الدي

ومنشــؤه.)52( 
ثانًيــا: ان دوركهايــم ال يــرى أصالــًة 
هــو  املجتمــع  يــرى  بــل  للفــرد، 
األصيــل، إذ ال يبقــي أي هويــة للفــرد، 
ــإّن  ــك. ف ــس كذل ــر لي ــن أن األم يف ح
فرديــة  طاقــات  يمتلــك  اإلنســان 
مســتقلة، وال يمتلــك املجتمــع إالَّ أّن 
أســباب  ويوفــر  ويطورهــا  يوظفهــا 
ُرقّيهــا أو ســقوطها. وإاِلَّ كيــف يمكــن 
لدوركهايــم أن جييــب عــن نفــي اهلويــة 
لألفــراد،  اخلاصــة  واالســتعدادات 

ــة )53(:  ــور اآلتي ــا األم ــن بينه وم
ــورات أ-  ــر الث ــم تفس ــف يت كي

ــول  ــى ط ــدث ع ــي حت ــوالت الت والتح
التاريــخ بكثــرة، وهــي مغايــرة- بطبيعة 
ــي  ــادي والطبيع ــار الع ــال- للمس احل
صّحــت  ملــا  )وإاِلَّ  للمجـــــتمعات 

تســميتها بالتحــّول والتغيــر( ؟!
باالختيــار ب-  الشــعور  إن 

أهــم  مــن  هــي  التــي  واملســؤولية 
ــون  ــدو أّن تك ــة، ال تع ــاعر البرشي املش
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ــم-؛ إذ  ــا لدوركهاي ــام- وفًق ــّرد أوه جم
ــن  ــو م ــا ه ــرد إن ــى كل ف ــرض ع الف
صنــع جمتمعــه، وهــذا يعنــي أنــه مكــره 
وجمــر عــى قبــول مــا يمليــه عليــه 

املجتمــع.
تفســر ج-  يمكــن  كيــف 

ــرز  ــي ت ــات الت ــافات واإلبداع االكتش
مــع  األوىل،  للمــرة  املجتمعــات  يف 
ــؤون  ــز ش ــار عج ــر االعتب ــذ بنظ األخ
أو  املجتمــع عــن إجيادهــا  احليــاة يف 

؟!  كيفياهتــا  تعيــن 
ثالًثــا: حيــاول دوركهايــم إثبــات نظريتــه 
باالنطــالق مــن فرضّيــات مل تثبــت، 
ومــن تعريــف حمــّدد يتبنّــاه للديــن 
ــل  ــن يف أوائ ــّرف الدي ــاًل يع ــره. مث غ
كتابــه “ اإلشــكاالت األساســية للحيــاة 
مــن  ــد  موحَّ نســق  بأّنــه”  الدينيــة” 
ــل  ــي تتص ــات الت ــدات واملارس املعتق
ــم، يعمــد بعــد  س.” مــن ثَّ بــيء مقــدَّ
ذلــك إىل خلــق عالقــة وثيقــة بــن 
األمــور املقّدســة واألمــور االجتاعّيــة. 
ــتناد  ــة االس ــدم صّح ــح ع ــن الواض وم
ــة. ويف  ــيس النظرّي ــات لتأس إىل الفرضّي
ــمح  ــم ال يس ــع دور كاي ــذه م ــا ه حالتن
أن  نفــرض  بــأن  العلمــّي  املنهــج 
ــل  ــال تتص ــن أع ــق م ــو نس ــن ه الدي

باملقــدس، ّثــم نربــط بــن املقــّدس 
ــل إىل  ــك نص ــد ذل ــّي، وبع واالجتاع
النتيجــة املرجــّوة، وهــي: الديــن ليــس 
شــيًئا ســوى احلاجــات االجتاعّيــة. )54( 
ــاء  ــن عل ــدد م ــك أن ع ــى ذل ــادة ع زي
وجــود  أّن  يّدعــون  االنثروبولوجيــا 
مجاعــات إنســانّية مل تعــرف الفصــل وال 
ــدس،  ــر املق ــّدس وغ ــن املق ــز ب التميي
بعــده  يفقــد  قــد  نفســه  واملقــّدس 

 )55( االجتاعــّي. 
اإللــه  أّن  دوركهايــم  يــرى  رابًعــا: 
وســائر التعاليــم الدينّيــة هــي انعــكاس 
للوجــدان اجلمعــّي لعشــرة،  أو مجاعــة 
ــّرر  ــف ي ــذا كي ــّح ه ــإذا ص ــا؛ ف بعينه
عاّمــة  قوانــن  وجــود  دوركهايــم 
وعامليــة تقّرهــا األديــان كّلهــا وختاطــب 
ــا إىل  ــه خطاهب ــا وال توج ــة كّله البرشي

مجاعــة حمــّددة ؟ )56( 
إمهــااًل  دوركهايــم  أمهــل  خامًســا: 
ــان  ــيولوجي لإلنس ــل الفس ــا العام باًت
العامــل  وهلــذا  الديــن،  تكويــن  يف 
آثــاره التــي ال يمكــن جحدهــا. إن 
ــى  ــارصة ع ــر ق ــة غ ــاة االجتاعي احلي
ــا  ــات حتي ــض احليوان ــان، وإن بع اإلنس
حيــاة اجتاعيــة منظمــة، ومــن األمثلــة 
الفيلــة  مــن  مجاعــات  هــذا-  عــى 
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ــن  ــواع م ــك أن ــة. كذل ــاة مجعي ــا حي حتي
الشــمبانزي والقــردة، وكذلــك النحــل 
والنمــل، غــر أّنــه ليــس هنــاك أي 
ــدى  ــة ل ــاة ديني ــود حي ــى وج ــل ع دلي
تلــك األنــواع. واإلنســان وحــده- 
تعيــش يف  التــي  األنــواع  بــن  مــن 
مجاعــة- هــو الــذي ظهــر الديــن يف 
تارخيــه. أليــس هــذا يثبــت أن لركيــب 
اإلنســان العضــوي أو الفســيولوجي 
؟  الديــن  انبثــاق  يف  أثــًرا  نفســه  يف 
باجلاعــة،  مرتبًطــا  ليــس  الديــن  إن 
إنــه مرتبــط باإلنســان. ولذلــك كان 
ويمكــن  إنســانية.  ظاهــرة  الديــن 
ــالءم  ــان تت ــة أدي ــك، فثم ــة ذل مالحظ
ــاك  ــة، غــر أن هن ــاة االجتاعي مــع احلي
ــزات  ــذه املي ــا ه ــق فيه ــا ال تتحق أدياًن
ــوًرا  ــون ص ــكاد تك ــل ت ــة، ب االجتاعي
فرديــة، واملســيحية مثــال واضــح، عــى 

هــذا الديــن الفــردي الصــويف.)57(        
  

املطلب الثالث: النظرية الفلسفية.  
تتعــدد القــراءة الفلســفية للديــن بتعــدد 
الفالســفة، إذ ال يوجــد اتفــاق بــن 
الفالســفة عــى حتديــد الديــن ونشــأته، 
فــكل منهــم ينظــر إليــه مــن وجهــة نظر 
ــفة،  ــة الفلس ــي طبيع ــذه ه ــة، وه خاص

ــل  ــًدا مث ــا واح ــت كياًن ــفة ليس فالفلس
ــي.)58( ــايض أو الطبيع ــم الري العل

لقــد قدمــت الفلســفة منــذ بداياهتــا 
ــرز  ــن أب ــأته، وم ــن ونش ــا للدي قراءهت
نظريتهــم  قدمــوا  الذيــن  الفالســفة 
ــة،  ــمول يف املعاجل ــمت بالش ــي اتس الت
الفلســفي  الوســط  يف  وأثرهــا 
األملــاين  الفيلســوف  بســطه  مــا 
ــوم  ــرى بمفه ــل)ت1831م(، إذ ي هيغ
ــدل  ــن ج ــع ضم ــن يق ــديل أّن الدي ج
نتــاج  هــو  الــذي  املطلــق،  الــروح 
للــراع بــن الــروح الــذايت، والــروح 
هــو  املطلــق  والــروح  املوضوعــي. 
ــا، الــذي  الــروح احلــّر الالمتناهــي تاًم
ظهــر عنــد اإلنســان يف ثــالث مراحــل، 
ــفة. )59( ــن، الفلس ــن، الدي ــي: الف وه
ــة  ــه املرحل ــّن بوصف ــإن الف ــذا، ف وهك
األوىل، هــو » أدنــى الصــور التــي يدرك 
فيهــا اخلالــد األزيل، وأقّلهــا اكتــااًل. أّما 
ــن،  ــا الدي ــكّل فيه ــي يتش ــورة، الت الص
فهــي تــأيت يف مرحلــة أعــى تاليــة. لكــّن 
الفلســفة هــي وحدهــا الصــورة التامــة 
املكتملــة إلدراك املطلــق. وفضــاًل عــن 
ــل  ــذه املراح ــر ه ــا دام جوه ــك، م ذل
كلهــا ليــس إالَّ شــيًئا واحــًدا، فحســب، 
فــإّن علّوهــا النســبي، أو انخفاضهــا 
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النســبي، إّنــا يرجــع، يف النهايــة، إىل 
الصــورة. فالديــن يتضمــن احلقيقــة 
األساســية التــي تتضمنهــا الفلســفة، 
لكنّــه يعــّر عنهــا عــى نحــو أدنــى مــن 

تعبــر الفلســفة.« )60(             
ــالث  ــّر بث ــن م ــل أّن الدي ــرى هيغ وي
الديانــة  هــي:  كــرى؛  مراحــل 
ــة،  ــة الروحي ــة الفردي ــة، الديان الطبيعي

املســيحية.  أو  املطلقــة  الديانــة 
الطبيعيــة، فتــدّل عــى  الديانــة  أمــا 
تشــمل  التــي  القــوة،  أو  اجلوهــر، 
ثــم  الســحر،  أو  املبــارشة،  الديانــة 
ــه  ــوّر إل ــّم تص ــة، إذ يت ــة اجلوهري الديان
ــذا  ــن ه ــّر ع ــر، ويع ــه جوه ــى أّن ع
بمذهــب وحــدة الوجــود، أو اإللوهيــة 
الشــاملة التــي تثلــت بثــالث مراحــل، 
ــية،  ــة، واهلندوس ــة الصيني ــي: الديان ه
ــر إىل  ــرة اجلوه ــل فك ــة. وتنتق والبوذي
ــات  ــالث ديان ــالل ث ــروح خ ــرة ال فك
والســورية  هي)الزردشــتية،  أخــرى 

واملريــة(. 
الروحيــة،  الفرديــة  الديانــة  أمــا 
 : هــي  ديانــات  ثــالث  فتضــّم 
والرومانيــة،  واليونانيــة،  اليهوديــة، 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة املطلق ــأيت الديان ــّم ت ث
املســيحية)عند هيغــل(، وإذ يكشــف 

)61( تاًمــا.  نفســه  عــن  اإللــه 
ــا  ــأ عندم ــن نش ــل أّن الدي ــرى هيغ وي
ــة، إذ  ــام الطبيع ــده أم ــل وح كان العق
كان ال يــزال أقــل مــن الــروح، ومل يكــن 
باســتطاعته الســيطرة عــى الطبيعــة، ومل 
يكــن هــذا العقــل يفصــل بــن مــا هــو 
ــان(،  ــو جزئي)اإلنس ــا ه كي)اهلل(، وم
ولذلــك فقــد تّثــل، أواًل، يف صــورة 
ــدة  ــى الوح ــوم ع ــي تق ــحر، » الت الس
ــي  ــي، أعن ــكي واجلزئ ــن ال ــارشة ب املب
ــط  ــَز أو توسُّ ــر تاي ــي تظه ــدة الت الوح
هــذه  عــى  يقــوم  وألّنــه  اجلانبــن، 
ي الديــن  الوحــدة املبــارشة، فهــو ُيســمَّ

املبــارش.« )62(                
ــدت  ــة ونق ــذه النظري ــت ه ــد نوقش وق

ــا:  ــوه، ومنه بوج
فيوربــاخ  لودفيــغ  ذهــب  أواًل: 
الفيلســوف  1872م(-  )ت 
واالنثروبولوجــي األملــاين إىل أّن فلســفة 
ــي  ــل، وه ــأ قات ــت يف خط ــل وقع هيغ
إضفــاء الصفــات التــي تليــق باإلنســان 
عــى موجــود أجنبــّي غريب هــو الروح 
املطلــق أو اهلل بنــوع من اإلســقاط. وهو 
ــراب«  ــات« االغ ــن عالم ــرى أّن م ي
وأعراضــه، أّن ُيســقط اإلنســان صفــات 
كاخلــر، واجلــال، واحلقيقــة، واحلكمــة 
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التــي هــي صفــات لإلنســان نفســه، أن 
يســقطها عــى موجــود آخــر، وينحنــي 

ــا. )63( ــًا واحراًم ــه تعظي أمام
ــالع عــى فلســفة هيغــل  ثانًيــا: االط
ــه  ــي أّن مهمت ــن حيك ــن الدي ــه م وموقف
كانــت الدفــاع عــى املســيحية وتريرهــا 
عقلًيــا إذ قــام بتريــر العقائــد كلهــا 
وخاصــة التثليــث كــا بــرر وجــود 
مــن  الكثــر  لديــه  كــا  الكنيســة، 
ــن  ــرى حس ــتانتية وي ــكار الروتس األف
ــن  ــو م ــكل ال خيل ــر هي ــي أن فك حنف
توصيفــه  بعــد  وقوميــة،  عنريــة 
ــق،  ــن املطل ــه الدي ــيحي بأن ــن املس للدي
ــا  ــددة، ك ــات حم ــداه ديان ــا ع وكل م
اعتــر اإلمراطوريــة اجلرمانيــة هــي 
وريثــة احلضــارة اإلنســانية، وان كل 
ــرد  ــو جم ــارات ه ــن حض ــا م ــا عده م
مقدمــات هلــا، ومــن ثَّــم جعــل هيجــل. 
ــة أو  ــيحية الغربي ــب املس ــئ نصي كل ش

األوربيــة.)64(  احلضــارات  يف 
 

املطلب الرابع: النظرّية النفسّية. 
يقــف ســيغموند فرويــد)ت1939م(- 
ــى رأس  ــاوي- ع ــس النمس ــامل النف ع
ــًة لتقديــم حتليــل  مــن بذلــوا جهــوًدا مجَّ
ــا  ــن بينه ــة، وم ــر الثقافي ــيَّ للظواه نف

ــره  ــن تفس ــن، لك ــّن واألدب والدي الف
مــن  الكثــر  أثــار  ونشــأته  للديــن 

والتســاؤالت.     الدراســات 
وقــد طــرح فرويــد حتليلــه النفــي 
الطوطــم  األربعــة:  كتبــه  يف  للديــن 
ومســتقبٌل  واملحــّرم)1914م(، 
واحلضــارة  )1927م(،  وْهــم 
وُكروهُبــا)1939م(، وموســى وعقيــدة 
عــام  وبشــكل  التوحيــد)1939م(. 
هــذه  كتبــه  جممــل  مــن  يتحصــل 
أّن  األول:  الديــن،  لنشــوء  تفســران 
وهــو  عصاٌب)65(وســوايسٌّ  الديــن 
الديــن  بــن  قــارن  إذ  أثــر مجاعــّي. 
الدينيــة  فاملعتقــدات  والطفولــة،« 
ــع  ــا طاب ــل معه ــوم، حتم ــة، الي القائم
أنتجتهــا،  التــي  األوىل،  األزمــان 
ــو،  ــاًل حيب ــارة طف ــت احلض ــا كان عندم
ــه  ــذي جتلب ــزاء، ال ــرى أّن الع ــو ي وه
ال يســتحّق الثقــة، فالديــن، واحلالــة 
ــارة  ــّور احلض ــة يف تط ــو مرحل ــذه، ه ه
ــا يتجــاوز الفــرد  ينبغــي جتاوزهــا، مثل
ــه  ــة يف طريق ــة العصابي ــوال الطفول أح
إّن  آخــر،  وبتعبــر  النضــج،  نحــو 
ــة عــى املســتوى  ــن ظاهــرة عصابي الدي
العصابيــة  الظاهــرة  ُتعــادل  العــام 
نــوع  إّنــه  اخلــاص.  املســتوى  عــى 
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ــذي  ــتحواذي، ال ــاب االس ــن العص م
يــرى  فهــو   )66( اجلاعــة.«  يصيــب 
ــن  ــن املتدّين ــركة ب ــات مش ــود س وج
والعصابّيــن. ومــن ذلــك أّن هاتــن 
ــوم  ــا تق ــام ب ــدان إىل القي ــن تعم الفئت
ــوذج،  ــكل نم ــى ش ــال ع ــن أفع ــه م ب
أّن  كــا  بالذنــب،  يشــعر  وكالمهــا 
النفســّية  واالضطرابــات  العصــاب 
ــات  ــع الرغب ــت وقم ــذور يف كب ــا ج هل
اإلنســان  يدعــو  والديــن  اجلنســّية، 
والغــــــرائز  األنانّيــة  تغّلــــب  إىل 

       )67 ( الشــخصية.
الثــاين: أّن الديــن هــو الشــعور البــرشي 
بالضعــف، ومــن ملفــات الضعــف 
ــة إىل  ــو احلاج ــن، ه ــوف الطفولّي واخل
محايــة األب والتبعيــة األصيلــة لــه. 
ــا  ــا مــن خــالل تعّلقن ــد تعّلمن فنحــن ق
القّلبــيَّ بــاهلل واخلضــوع  لــه، والتــّرع 
القــادر  األب  اهلل   كان  ســواء  إليــه 
الرحيــم – أو  اآلهلة املتعــّددة – يف النظم 
نتخّلــَص مــن وحشــة  أْن  اإليانيــة  
الدنيــا املخيفــة. فلآلهلــة وقوانينهــم 
ســلطة وســيطرة عــى العــامل، لكــّن 
ــن  ــاع ع ــم للدف ــوا وحده ــرَش ُترك الب
التــي  القــوى  مواجهــة  يف  أنفســهم 
ــن  ــؤولية ع ــم. إّن املس ــم مصائره ترس

ــق  ــى طري ــور ع ــة،  والعث ــة اآلهل هتدئ
الســعادة، تــؤّدي إىل  األخــالق الدينّيــة 
وإىل جمموعــة مــن األوامــر والنواهــي، 
الفــرد،  هلــا  يذعــن  أن  جيــب  التــي 
ويتأقلــم معهــا. لــذا فــإن التعاســة 
والتبعيــة يف مرحلــة الطفولــة، واخلــوف 
مــن غضــب األب، تنتقــل إىل حيــاة 
الكبــار، وحتــل معهــا عالقــة الفــرد 
بالســلطة  اإليــان  إذا  بربــه.  املؤمــن 
اخلــرة للعنايــة اإلهلّيــة، حيمينــا مــن 
ــذي  ــن هــو ال ــذا العــامل. فالدي رشور ه

ــة. )68(  ــذه الضان ــا ه يعطين
بــن  الربــط  عــى  فرويــد  ويعمــل 
كّل عنــارص الطفولــة اجلنســية وبــن 
العنــارص الدينيــة، بوصــف االثنــن 
يقعــان يف املــايض، فالديــن هــو املــايض 
هــي  والطفولــة  للبرشيــة،  اجلاعــي 
ــايّن.)69(       ــوع اإلنس ــردي للن ــايض الف امل
ــم  ــون لدهي ــاء تتك ــرى أن األبن ــو ي فه
ــة  ــول جتــاه أمهاهتــم، وهــم يف مرحل مي
الطفولــة يــرون األب منافًســا هلــم. 
ــن  ــت لك ــد البن ــأ عن ــه ينش ــر عين واألم
األب  نحــو  جتنــح  ورغبتهــا  ميلهــا 
ويــرى  هلــا.  منافســا  األّم  يف  وتــرى 
ــو  ــس ه ــاس بالتناف ــد أّن اإلحس فروي
الــذي جيعــل الولــد خيشــى أبــاه وخيافه. 
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ويتجــاوز تفســر اخلــوف مــن األب إىل 
ــض  ــن بع ــال م ــوف األطف ــر خ تفس
احليوانــات، وأّن خلوفهــم هــذا جــذوًرا 

يف شــعورهم باملنافســة مــع األب. 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
ــه  ــم األب ودفاع ــد أّن دع ــرى فروي ي
يمكــن  ال  خدمــة  مهــا  ابنــه  عــن 
إنكارهــا وغــّض  النظــر عنهــا، وينتــج 
عنهــا حمّبــة لــألب يف قلــب االبــن. 
ومــن هــذه العاطفــة املزدوجــة )احلــّب 
والكــره( يولــد اإليــان بوجــود اهلل؛ 
هــذا اإللــه الــذي هــو مــن جهــة أهلــل 
للمحّبــة، ومــن جهــة أخــرى أهــل ألن 
خُيشــى منهــا وُيّتقــي. والصفــات التــي 
ــن  ــي م ــى اهلل ه ــان ع ــا اإلنس يضيفه
اخــراع اإلنســان نفســه، وُتنســب إليــه 
ــكال  ــن أش ــكل م ــي بش ــن دون وع م

اإلســقاط.)70( 
إن حتليــالت فريــد ورشحــه للديــن، قد 
تعّرضــت للنقــد واملاحظــات، ومنها: 

أواًل: تعــّرض منهــج فرويــد يف التحليل 
ــخصّيات  ــن ش ــادات م ــّي النتق النف
علمّيــة المعــة، وبخاّصــة جلهــة اهتامــه 
ــن  ــّية. وم ــزة اجلنس ــه بالغري ــغ في املبال
هــت إىل  أقــوى االعراضــات التــي وجَّ
ــن  ــتنتج م ــن أن نس ــه ال يمك ــد أّن فروي

معاينــة عــدد مــن األشــخاص ذوي 
الســلوك امَلــريّض نظرّيــًة عاّمــًة ثــّم 
ــا أن  ــه.)71( ك ــامل كّل ــى الع ــا ع نطبَّقه
فكــر فرويــد نفســه قــد تشــّكل يف إطــار 
املســيحية،  اليهودّيــة  الثقافيــة  البيئــة 
ــة  ــات تشــّكلت يف بيئ وال يمكــن لنظرّي
ــة  ــات ثقافي ــى بيئ ــم ع ــة أّن ُتعّم خاّص

ــة.)72(      ــان متلف ــرى، وأدي أخ
ــغ-  ــتاف يون ــد كارل غوس ــا: يعتق ثانًي
ــذي  ــويري- ال ــي الس ــل النف امللحّل
ــذه،  ــد وتالمي ــاء فروي ــن أصدق كان م
أّن الديــن ليــس مرًضــا نفســيًّا بــل عــى 
ــا هــو بديــل عــن املــرض  العكــس تاًم
ملــا يقدمــه مــن خدمــات  النفــّي. 
والتاســك  النفســية،  التغذيــة  يف 

االجتاعــي.)73( 
     كــا ويقــول غوســتاف يونــغ يف 
ــي  ــية، الت ــد اجلنس ــة فروي ــده لنظري نق
ــن :«  ــول الدي ــه ح ــاس حتليل ــي أس ه
ــن  ــا م ــّن جانًب ــورة تب ــدة املذك إّن العقي
جوانــب الواقع فحســب؛ ألّن اإلنســان 
الغريــزة  لضغــط  فقــط  خيضــع  ال 
اجلنســّية، فلديــه غرائــز أخــرى غرهــا. 
غريــزة  أّن  مثــاًل،  احليــاة  عــامل  ويف 
الغــذاء مهّمــة كالغريــزة اجلنســّية يف 
املجتمعــات البدائّيــة، عــى الّرغــم مــن 
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دور اجلنــس. للغــذاء مكانــة أكــر، فهــو 
أهــم رغبــات اإلنســان البدائــّي وأقــوى 
أخــرى  جمتمعــات  هنــاك  ميولــه.. 
ــات  ــود املجتمع ــا – املقص ــة أيًض قائم
ــؤّدي الســلطة فيهــا دوًرا  املتحــّرة- ت
ــة أّن  ــس. واملالحظ ــن دور اجلن ــر م أك
ــن  ــار والصناعّي ــًرا مــن التّج ــدًدا كب ع
لدهيــم عجــز جنــي؛ ألّنــم يرفــون 
ــة  ــطة التجارّي ــم يف األنش ــم طاقاهت معظ
يولــون  وهــم  اإلدارّيــة،  واألعــال 
هــذه األعــال أمهّيــة أكــر مــن األمــور 

ــرأة.«)74(             ــة بامل ــا املتعّلق والقضاي
ثالًثــا: يّتفــق فرويــد مــع ســائر ملحــدي 
التاســع عــرش والعرشيــن،  القرنــن 
ــا  ــة وكّل م ــان اإلهلّي ــة األدي يف معارض
ــا  ــن هن ــان، وم ــذه األدي ــه ه ــو إلي تدع
عمــد كــا غــره إىل فكــرة التوحيــد 
ــّرر  ــة وق ــول طوطمي ــا إىل أص وأعاده
ــن  ــت م ــة انطلق ــات البرشّي أّن املجتمع
الــرشك الطوطمــي لتصــل إىل التوحيــد 
ــة.  ــان التوحيدّي ــه يف األدي ــذي نعرف ال
علــاء  بعــض  يــرى  كــا  واحلــال 
االجتــاع، أّنــه مل يقــم دليــل مقنــع 
ــزم أّن  ــأّن نج ــا ب ــمح لن ــى اآلن يس حّت
الطوطميــة هــي الشــكل األّول لألديــان 
ــكله  ــل إىل ش ــّور إىل أّن وص ــذي تط ال

ــا  ــي نعرفه ــان الت ــّى يف األدي ــذي جت ال
اليــوم.)75( 

ــد يقــّر هــو نفســه عــن  ــا: إّن فروي رابًع
ــد،  ــاف والَوْج ــاالت االنخط إدراك ح
والتجــارب الروحّيــة والعرفانّيــة، يف 
ــر  ــي بنظ ــارب ه ــذه التج ــن أّن ه ح
الكثريــن مصــدر املشــاعر الدينيــة. 
حــن أرســل فرويــد نســخًة مــن كتابــه 
ــه  ــر في ــذي ُينك ــم«، ال ــتقبٌل وْه » ومس
رصح  روالن«،  رومــان   « إىل  الديــن 
هــذا األخــر أّن فرويــد مل يفهــم املصــدر 

ــة.)76(           ــاعر الدينّي ــّي للمش احلقيق

املبحث الثالث
 الدين ونشأته يف تفسر امليزان

مــن  جمموعــة  عــى  وقفنــا  أن  بعــد 
ــددة  ــها املتع ــة بمدارس ــات املهم النظري
األديــان  نشــوء  يف  بحثــت  والتــي 
الطباطبائــي،  الســيد  عنــد  نتوقــف 
للديــن  نظرتــه  معرفــة  حماولــن 
ــع  ــان الداف ــم بي ــة. ث ــف وماهي كتعري

ونشــأته. اإلنســان  عنــد  الدينــي 
ويف مــا يتعلــق بــآراء الســيد الطباطبائــي 
وقناعاتــه ملفهــوم الديــن يف تفســره 
»امليــزان«. فقــد أرشنــا إىل أن تصــورات 
الســاحة اإلســالمّية للديــن جــاءت 
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عــى نحويــن: األول: النظــرة العمومية 
ــص  ــى الفح ــة ع ــتيعابية، املبني أو االس
النصويص)القــرآين( الداخــي القائــم 
مصطلــح  اســتعال  يف  التعــدد  عــى 
يف  اخلارجيــة  النظــرة  مــع  الديــن، 
إطــالق غــر املســلمن عــى أفكارهــم 
ــم  ــن ثَّ ــن«، وم ــم الدي ــم »اس وعقائده
وجــود الرغبــة املعرفيــة يف شــموهلم 
ــرة  ــاين: النظ ــوم. الث ــذا املفه ــل ه بمث
املبنيــة  التخصصيــة،  أو  اخلصوصيــة 
التــي  والــدالالت  املضامــن  عــى 
حيملهــا مصطلــح الديــن يف أنظومــة 
ــل  ــن يمث ــر م ــة. وخ ــالم املعرفي اإلس
هــذا التوجــه هــو العامــة الطباطبائــي، 
يقــول يف تعريــف الديــن: » أنــه ســلوك 
يف احليــاة الدنيــا يتضمــن صــالح الدنيــا 
بــا يوافــق الكــال األخــروي، واحليــاة 
الدائمــة احلقيقيــة عنــد اهلل ســبحانه، 
قوانــن  مــن  الرشيعــة  يف  بــد  فــال 
تتعــرض حلــال املعــاش عــى قــدر 

االحتيــاج.«)77(      
ــي يف  ــج اهل ــلوك ومنه ــا س ــن هن الدي
ــنن  ــكار والس ــاة، فاألف ــر واحلي التفك
واألنظمــة التــي نعيشــها هــي ســنن اهلل 
ــن.  ــا بالدي ــر عنه ــي املع ــه، وه وقوانين
وهــذا املعنــى يؤكــده الســيد حممــد 

تفســره  عنــد  الطباطبائــي  حســن 
ــْم  ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــاىل:  ْالَي ــه تع لقول
 ،)78(ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي ِدينَُكــْم َوَأْتَْم
بالديــن  املــراد  أن  »يفيــد  فيقــول: 
واألحــكام  املعــارف  جممــوع  هــو 
أخــرى  مناســبة  ويف  املرشعــة.«)79( 
يقــول العالمــة الطباطبائــي: » ويســتفاد 
مــن اجلميــع أن الديــن صبغــة اجتاعيــة 
يــرىض  وال  النــاس  عــى  اهلل  محلــه 
لعبــاده الكفــر.« )80( والصبغــة بتعريــف 
األصفهاين)ت425هـــ(:«   الراغــب 
صبغــت  مصــدر  الصبــغ   : صبــغ 
) صبغــة  املصبــوغ وقولــه  والصبــغ 
اهلل( إشــارة إىل مــا أوجــده اهلل تعــاىل 
ــن  ــه ع ــز ب ــل املتمي ــن العق ــاس م يف الن
البهائــم كالفطــرة وكانــت النصــارى إذا 
ولــد هلــم ولــد غمســوه بعــد الســابع يف 
مــاء عموديــة يزعمــون أن ذلــك صبغــة 
ــن  ــال ) وم ــك وق ــه ذل ــاىل ل ــال تع فق

أحســن مــن اهلل صبغــة (.« )81(
الطباطبائــي  حســن  حممــد  فالســيد 
يــرى أن صبغــة اهلل واحــدة، والتــي 
ــا  ــا، أم ــاس عليه ــون الن ــي أن يك ينبغ
ــا  ــي يتخذوه ــي الت ــاس فه ــة الن صبغ
بأوهامهــم وميوالهتــم. وعليــه فالديــن 
ــح  ــذي تلم ــو ال ــاس ه ــى الن ــم ع القيَّ
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إليــه الفطــرة، يقــول الســيد الطباطبائــي 
عنــد تفســر قولــه تعــاىل : َفَأِقــْم 
ــي  ــَرَة اللَِّ الَّتِ ــا فِْط ــِن َحنِيًف ي ــَك لِلدِّ َوْجَه
ْلــِق اللَِّ  ــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل ِلَ َفَطــَر النَّ
يــُن اْلَقيِّــُم َوَلكـِـنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس  َذلـِـَك الدِّ
لكــون  وذلــك   »:  )82(َيْعَلُمــوَن اَل 
ــا عــى مــا فيــه خــر  هــذا الديــن مهيمنً
ــالح  ــى إص ــًا ع ــم قي ــم وآخرهت دنياه
حاهلــم يف معاشــهم ومعادهــم، وليــس 
ــرة  ــه الفط ــا تقتضي ــا مل ــه موافًق إالَّ لكون
اهلل  ســواه  التــي  واخللقــة  اإلنســانية 
ــا  ــبها ب ــزه بحس ــا وجه ــبحانه عليه س
هيديــه إىل غايتــه التــي أريــدت لــه، 

ــه.« )83( ــت ألجل ــي هيئ ــعادته الت وس
ــي  ــيد الطباطبائ ــرى الس ــا، ي ــن هن وم
أن اختــالف األديــان والرشائــع راجــع 
إىل مراتــب الكــال وليــس أصــل تلــك 
األديــان وماهّيتهــا. وهــو مــا أشــار إليــه 
يــَن  عنــد تفســره لقولــه تعــاىل:  إِنَّ الدِّ
ــَن  ــَف الَِّذي ــا اْخَتَل ــَاُم َوَم ْس ــَد اللَِّ اإْلِ ِعنْ
ُأوُتــوا اْلكَِتــاَب إاِلَّ ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءُهــُم 
اْلِعْلــُم َبْغًيــا َبْينَُهــْم)84( فيقــول:« املعنى 
ــد ال  ــبحانه واح ــد اهلل س ــن عن إن الدي
ــه ومل  ــاده إال ب ــه مل يأمــر عب اختــالف في
يبــن هلــم فيــا أنزلــه مــن الكتــاب عــى 
أنبيائــه إالَّ إيــاه ومل ينصــب اآليــات 

ــذي  ــالم ال ــو اإلس ــه وه ــة إالَّ ل الدال
ــق  ــو ح ــذي ه ــق ال ــليم للح ــو التس ه
االعتقــاد وحــق العمــل وبعبــارة أخرى 
هــو التســليم للبيــان الصــادر عــن 
ــكام  ــارف واألح ــة يف املع ــام الربوبي مق
يف  وكيفــا  كــا  اختلــف  وإن  وهــو 
رشائــع أنبيائــه ورســله عــى مــا حيكيــه 
اهلل ســبحانه يف كتابــه غــر أنــه ليــس يف 
احلقيقــة إال أمــًرا واحــًدا وإنــا اختالف 
الرشائــع بالكــال والنقــص دون التضاد 
ــات  ــا بالدرج ــل بينه ــايف والتفاض والتن
ــة  ــليم وإطاع ــا تس ــع أن ــع اجلمي وجيم
هلل ســبحانه فيــا يريــده مــن عبــاده عــى 

ــله.« )85( ــان رس لس
ثــم يضيــف: »فهــذا هــو الديــن الــذي 
أراده اهلل مــن عبــاده وبينــه هلــم والزمــه 
ــن  ــه م ــن ل ــا تب ــان ب ــذ اإلنس أن يأخ
عنــد  ويقــف  التبــن  حــق  معارفــه 
ــر  ــن غ ــليم م ــوف التس ــبهات وق الش
ــا  ــه وأم ــد نفس ــن عن ــا م ــرف فيه ت
ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــالف أه اخت
نــزول  مــع  الديــن  يف  والنصــارى 
ــاىل  ــه تع ــم وبيان ــي عليه ــاب اإلهل الكت
ملــا هــو عنــده ديــن وهــو اإلســالم لــه 
ــة  ــم بحقيق ــل منه ــن جه ــن ع ــم يك فل
األمــر وكــون الديــن واحــدا بــل كانــوا 
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عاملــن بذلــك وإنــا محلهــم عــى ذلــك 
بغيهــم وظلمهــم مــن غــر عــذر وذلك 
كفــر منهــم بآيــات اهلل املبينــة هلــم.«)86( 
ــة  ــدة الديني ــده للوح ــن تأكي ــًرا ع وتعب
اإلهليــة، يتوقــف عنــد قولــه تعــاىل: 
ــْم  ــْم َوإِْخَواِنِ اِتِ يَّ ــْم َوُذرِّ ــْن َآَبائِِه  َوِم
اٍط  ِصَ إىَِل  َوَهَدْينَاُهــْم  َواْجَتَبْينَاُهــْم 
ــِه  ــِدي بِ ــَدى اللَِّ َيْ ــَك ُه ــَتِقيٍم * َذلِ ُمْس
َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه.. 87فيقــول 
الســيد حممــد حســن الطباطبائــي: “ 
أن اآليــة تــدل عــى أن مــن خاصــة 
اهلدايــة اإلهليــة أنــا تــورد املهتديــن 
ــا ســوًيا ال  هبــا رصاًطــا مســتقيًا وطريًق
ــض  ــال بع ــالف. ف ــه وال اخت ــف في ختل
ــا  ــه ب ــو دين ــذي ه ــه ال ــزاء رصاط أج
ــض  ــع يناق ــارف والرشائ ــن املع ــه م في
ــل  ــع يمث ــا أن اجلمي ــر مل ــض اآلخ البع
إال  ليــس  الــذي  اخلالــص  التوحيــد 
ــا  ــا أن كله ــدة، ومل ــة واح ــة ثابت حقيق
مبنيــة عــى الفطــرة اإلهليــة التــي ال 
ختطــئ يف حكمهــا وال تتبــدل يف نفســها 
وال يف مقتضياهتــا. وال بعــض الراكبــن 
عليــه الســائرين فيــه يألفــون بعضــا آخر 
ــاء  ــن أنبي ــي م ــه نب ــو إلي ــذي يدع فال
ــم ،  ــه مجيعه ــو إلي ــذي يدع ــو ال اهلل ه
والــذي ينــدب إليــه خاتهــم وآخرهــم 

هــو الــذي ينــدب إليــه آدمهــم وأوهلــم 
إاِلَّ مــن حيــث  مــن غــر أي فــرق 

االمجــال والتفصيــل.” )88(
ــي  ــيد الطباطبائ ــة الس ــتنادا إىل رؤي اس
يف قــراءة هــذه النصــوص فالديــن هــو 
ــن  ــام، وان كل دي ــاه الع ــالم بمعن اإلس
ــه ســهم ونصيــب  ــان ل مــن هــذه األدي
مــن حقيقــة اإلســالم)الواحدة(. وهــو 
مــا حتــدث عنــه القــرآن الكريــم وأملــح 
ــم  ــي إبراهي ــارته إىل أن النب ــه يف إش إلي
)ع( كان حنيًفــا مســلًا. قــال تعــاىل: 
ــا  انِيًّ ــا َواَل َنْصَ ــُم َيُوِديًّ ــا َكاَن إِْبَراِهي َم
َكاَن  َوَمــا  ُمْســلاًِم  َكاَن َحنِيًفــا  َوَلكِــْن 
كِــن)89(، ويــرى الســيد  ِمــَن امْلُْشِ
اآليــة  هــذه  تفســر  يف  الطباطبائــي 
ــه  ــوا أن ــأن: »اليهــود والنصــارى جهل ب
ــا  ــم مؤسًس ــون إبراهي ــن ك ــزم م ال يل
ــق  ــل احل ــن األصي ــو الدي ــالم وه لإلس
ــة  ــن حــق باســم اليهودي ــم ظهــور دي ث
ــن  ــعبة م ــم ش ــو اس ــة وه أو النراني
شــعب كالــه ومراتــب تامــه أن يكــون 
إبراهيــم هيودًيــا وال نرانًيــا بــل يكــون 
ــالم  ــم اإلس ــا باس ــا متلبًس ــلًا حنيًف مس
ــة  ــل اليهودي ــو أص ــه وه ــذي أسس ال
ــل ال  ــها واألص ــة دون نفس والنراني
ينســب إىل فرعــه بــل ينبغــي أن يعطــف 
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ــه.«)90( ــرع علي الف
إليــه  أشــار  الــرأي  هــذا  ومثــل 
الطريس)ت548هـــ(- مفر إمامي-، 
إذ يقــول« نــزه إبراهيــم وبــرأه عــن 
اليهوديــة والنرانيــة، ألنــا صفتــا 
عــى  واإلمجــاع  القــران  دل  قــد  ذم 
ذلــك. وهــذا يــدل عــى أن موســى 
أيًضــا مل يكــن هيودًيــا، ومل يكــن عيســى 
نرانًيــا. فــإن الديــن عند اهلل اإلســالم. 
رشع  عــن  حمرفــة  ملــة  واليهوديــة 
ــن  ــة ع ــة حمرف ــة مل ــى. والنراني موس

عيســى.«)91( رشع 
كــا تعــرض الســيد الطباطبائــي إىل 
الفــروق بن مصطلــح الديــن والرشيعة 
ــم  ــن أع ــّد الدي ــرآن، وع ــة يف الق واملل
ــرة  ــة متكث ــة، وان الرشيع ــن الرشيع م
ومتعــددة بخــالف الديــن. وقــد عالــج 
ــاىل:  ــه تع ــى قول ــه ع ــد وقوف ــك عن ذل
ًقا  ــقِّ ُمَصدِّ َوَأْنَزْلنَــا إَِلْيــَك اْلكَِتــاَب بِاحْلَ
ــا  ــاِب َوُمَهْيِمنً ــَن اْلكَِت ــِه ِم ــْنَ َيَدْي ــا َب ملَِ
ــَزَل اللَُّ َواَل  ــاَم َأْن ــْم بِ ــْم َبْينَُه ــِه َفاْحُك َعَلْي
ــقِّ  ــَن احْلَ ــاَءَك ِم ــامَّ َج ــْم َع ــْع َأْهَواَءُه َتتَّبِ
ــا  ــًة َوِمنَْهاًج َع ــْم ِشْ ــا ِمنُْك ــُكلٍّ َجَعْلنَ لِ
ــًة َواِحــَدًة  َعَلُكــْم ُأمَّ َوَلــْو َشــاَء اللَُّ َلَ
َوَلكِــْن لَِيْبُلَوُكــْم يِف َمــا َآَتاُكــْم َفاْســَتبُِقوا 
مَجِيًعــا  َمْرِجُعُكــْم  اللَِّ  إىَِل  اِت  ــْرَ اْلَ

ــون  َتلُِف ــِه َتْ ــْم فِيــــ ــاَم ُكنُْت ــْم بِ َفُينَبُِّئُك
)92( فقــال الســيد الطباطبائي: » فنســبة 

الرشائــع اخلاصــة إىل الديــن- وهــو 
واحــد والرشائــع تنســخ بعضهــا بعضــا 
– كنســبة األحــكام اجلزئيــة يف اإلســالم 
فيهــا ناســخ ومنســوخ إىل أصــل الدين، 
فــاهلل ســبحانه مل يتعبــد عبــاده إال لديــن 
أنــه  إال  لــه  اإلســالم  وهــو  واحــد 
ســلك هبــم لنيــل ذلــك مســالك متلفــة 
وســن هلــم ســننا متنوعــة عــى حســب 
ــا.«)93(  ــتعداداهتم وتنوعه ــالف اس اخت
ــكان  ــة ف ــا املل ــًا: » وأم ــم أردف قائ ث
املــراد هبــا الســنة احليويــة املســلوكة بــن 
النــاس، وكان فيهــا معنــى االمــالل 
الطريقــة  هــي  فيكــون  واإلمــالء 
املأخــوذة مــن الغــر، وليــس األصــل يف 
معنــاه واضحــا ذاك الوضــوح، فاألشــبه 
ــى أن  ــة بمعن ــة للرشيع ــون مرادف ان تك
امللــة كالرشيعــة هــي الطريقــة اخلاصــة 
ــرق  ــا ف ــن، وإن كان بينه ــالف الدي بخ
مــن حيــث إن الرشيعــة تســتعمل فيهــا 
بعنايــة أنــا ســبيل مهــده اهلل تعــاىل 
لســلوك النــاس إليــه، وامللــة انــا تطلــق 
عليهــا لكونــا مأخــوذة عــن الغــر 
ال  لذلــك  ولعلــه  العمــي،  باإلتبــاع 
تضــاف إىل اهلل ســبحانه كــا يضــاف 
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ــة.«)94( ــن والرشيع الدي

ــة  ــن يف رؤي ــدم أن الدي ــا تق ــح مم فيتض
إىل  املســتندة  الطباطبائــي-  الســيد 
ــن  ــس إىل الدي ــة، ولي ــة القرآني املنظوم
ــع  ــرَّ يف مجي ــد ال يتغ ــه- واح بمطلقيت
األديــان الســاوّية، وإن املتبــدل واملتغرَّ 
هــو الرشائــع اإلهليــة. كــا ويمكــن 
هــذه  يف  العرفانيــة  اآلثــار  مالحظــة 
ــعب  ــن ش ــه ع ــد حديث ــن عن ــة م الرؤي
الكــال ومراتبــه، وكــون التجليــات 
الدنيــا  املراتــب  تنــايف  ال  العليــا 
ــيد  ــط الس ــا رب ــك ملحن ــا. كذل وصدقه
الطباطبائــي الديــن بأبعــاده األخرويــة. 
ــر  ــة، ع ــة تكويني ــن بصبغ ــراز الدي وإب
ــذرة يف  ــانية املتج ــرة اإلنس ــا بالفط عنه
كل فــرد. والتــي عــر عنهــا القــرآن 

بأنــا صبغــة اهلل.  
وقــد ســجل البعــض عــى العالمــة 
ــن  ــدث ع ــه حت ــره، ان ــي وغ الطباطبائ
ــن  ــه وب ــل بين ــم، ومل يفص ــن القيَّ الدي
ــرآن  ــا أن الق ــم، عل ــر القيَّ ــن غ الدي
حتــــدث يف مناســبات متلفــة عــن  اَل 
َأْعُبــُد َمــا َتْعُبــُدوَن)95( و َلُكــْم ِدينُُكْم 
ــرآين  ــص الق ــِن )96(. أي أّن الن َوِلَ ِدي
حتــدث عــن الديــن )اإلســالم(، وعــن 

ــالًما.)97(    ــس إس ــو لي ــر ه ــن آخ دي

الديــن  بنشــأة  يتعلــق  مــا  يف  أمــا 
ــي  ــة الطباطبائ ــر العالم ــه يف نظ ودوافع
البعــض  أن  إىل  التنويــه  فينبغــي 
ــن، يف  ــأ الدي ــح منش ــتخدم مصطل يس
ــذر  ــي احل ــل، وينبغ ــى األق ــن ع معني
ــان  ــذان املعني ــا، وه ــط بينه ــن اخلل م
مهــا: عّلــة ظهــور الديــن، واآلخــر عّلــة 
ــز  ــن.)98( ومل يمي ــان إىل الدي ــل اإلنس مي
عــدد مــن الباحثــن يف هــذا املجــال 
بــن املعنيــن، وانتهــوا مــن خــالل 
دراســتهم يف األســباب التــي تدعــو 
النــاس إىل التديــن إىل احلكــم بــأّن هــذه 
األســباب هــي نفســها األســباب التــي 

أدت إىل ظهــور الديــن. 
ــن  ــد حس ــيد حمم ــة الس ــق رؤي وتنطل
الطباطبائــي إىل أن ميــل اإلنســان إىل 
الديــن واندفاعــه نحــو التديــن مهــا مــن 
آثــار التأمــل والنظــر العقــالين واملعرفــة 
ــا  ــان عندم ــإن اإلنس ــاهلل، ف ــة ب الفطري
ــا  ــرى أن كل م ــود ي ــر يف رس الوج يتفك
حييــط بــه آيــة تــدل عــى الوجــود ســواء 
كان ذلــك يف مــا يوّلــد مثل هــذا التفكر 
ــث ال  ــا عب ــط بن ــا حيي ــأن م ــاًدا ب اعتق
واالنســجام  كالنظــام  وراءه.  يشء 
بــن الظواهــر، والتدبــر املشــهود يف 
املخلوقــات،  فهــذه قــد تبــدو يف الظاهر 
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ووجــوًدا  ضمنًــا  إنــا  إاِلَّ  صامتــة، 
حتكــي عــن آلــه حكيــم ومدبــر وقــادر. 
يقــول الســيد الطباطبائــي يف حديثــه 
ــد  ــر: » وق ــخ التفك ــرآن وتاري ــن الق ع
ــري  ــق الفط ــد الطري ــه يؤي ــت أن عرف
مــن التفكــر الــذي تدعــو إليــه الفطــرة 
دعــوة اضطراريــة ال معــدل عنهــا عــى 
حــق مــا تدعــو إليــه الفطــرة مــن الســر 
يســتعمل  نفســه  والقــرآن  املنطقــي. 
ــان  ــن بره ــة م ــات املنطقي ــذه الصناع ه
وجــدل وموعظــة، ويدعــو األمــة التــي 
هيدهيــا إىل أن يتبعــوه يف ذلــك فيتعاطــوا 
الواقعيــات  مــن  كان  فيــا  الرهــان 
ــتدلوا  ــل ويس ــاب العم ــن ب ــة م اخلارج
ــر  ــا يعت ــك أو ب ــر ذل ــلات يف غ باملس

ــه.«)99(  ب
ــى  ــان ع ــة اإلنس ــان طبيع ــم، ف ــن ّث وم
مســتوى الرؤيــة وامليــول، مرتبطــة بــاهلل 
تعــاىل؛إذ يمكــن عــّد معرفــة اهلل وامليــل 
إليــه مــن القضايــا الفطريــة املغــروزة يف 
ــة  ــة الفطري ــانية. واملعرف ــة اإلنس الطبيع
بــاهلل يمكــن معاجلتهــا ودرســها يف جمايل 
ــويل.  ــم احلص ــوري والعل ــم احلض العل
ــّى  ــة تتج ــة الفطري ــذه املعرف ــا إّن ه ك
ــث ع اهلل،  ــل: البح ــّدة مث ــكال ع يف أش
ــادة  ــال، وعبــــــ ــن الك ــث ع والبح

)100( اهلل. 
عليهــا  يــدل  التــي  املعــاين  واحــد 
ــو أّن  ــة » ه ــة الفطري ــح »املعرف مصطل
اإلنســان يعــرف وجــود اهلل بالعلــم 
احلضــوري، وإذا غفــل عنــه ألي ســبب 
فــإن إزالــة هــذه الغشــاوة أو الصــدأ عن 
احلالــة الفطريــة يعيــد اإلنســان إىل وعي 
مــا كان يعرفــه قبــل أن ينســاه. بــل إنــه 
ــاىل  ــود اهلل تع ــه إىل أّن وج ــوف يتنب س
أوضــح مــن وجــود أي يشء آخــر. 
وقــد اســتدل بعــض املفريــن)101( هلــذا 
املعنــى بقولــه تعــاىل : ﴿ َقاَلــْت ُرُســُلُهْم 
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض  ــِر السَّ َأيِف اللَِّ َشــكٌّ َفاطِ
َيْدُعوُكــْم لَِيْغِفــَر َلُكــْم ِمــْن ُذُنوبُِكــْم 
ى..﴾ )102(  ــمًّ ــٍل ُمَس ــْم إىَِل َأَج َرُك َوُيَؤخِّ
إالَّ أن الســيد الطباطبائــي قبــل هــذا 
ــة،  ــهادهم باآلي ــض استش ــى ورف املعن
ــب  ــان مرات إذ ذهــب إىل انــا بصــدد بي
ــة،  ــد يف الربوبي ــو التوحي ــد، وه التوحي
ــة  ــة معرف ــان فطري ــام بي ــت يف مق وليس

اهلل.)103(    
ــن  ــن– الدي ــأ الدي ــا أن منش ــح لن ليتض
ــن  ــارة ع ــو عب ــه- ه ــا عرف ــم ك القي
مقدمتــن: األوىل: كّل إنســان يســعى 
ــري،  ــع فط ــق بداف ــال املطل ــل الك لني
اهلل  هــو  املطلــق  الكــال  والثانيــة: 
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وحــده، ليســتنتج منهــا أّن اإلنســان 
ــى  ــن اهلل حت ــري ع ــث فط ــة بح يف حال
ــو كان ال  ــى ل ــل حت ــم ب ــو كان ال يعل ل

ــاهلل.)104(  ــن ب يؤم
          

الاتة
ويتضح لنا مما تقدم: 

يف  الديــن  تبديــات  دراســة  إن  أواًل: 
ومظاهــره  ومكوناتــه  األوىل  نشــأته 
التــي واكبــت حركــة االعتقــاد الدينــي 
عــر الزمــن، كانــت احــد األســباب يف 
ــتغلة  ــة واملش ــات الباحث ــوع االجتاه تن
ــا.  ــأة ومراقبته ــذه النش ــيف ه يف تكش
ــّي  ــس الدين ــة، أو احل ــة الدينّي فالتجرب
بوصفــه القــاع يف بنــاء الظاهــرة الدينّية، 
مــن  ومالحقتــه  تلمســه  يمكــن  ال 
ــل  ــب يف داخ ــو تنقي ــا ه ــارج، وإّن اخل
ــن  ــان، وم ــن اإلنس ــذايت م ــب ال اجلان
هنــا كانــت الصعوبــة يف رســم حمــددات 
ــان  ــن يف اإلنس ــث التدي ــة لبواع معرفي
ومنشــأ الديــن. نعــم قامــت النظريــات 
يف  والتفتيــش  الطقــوس  مراقبــة  يف 
حفريــات التاريــخ املهتمــة يف نشــوء 
األديــان، للخــروج بســات جامعــة 
حتــدد لنــا مقومــات وأســباب هــذا 

ــة  ــق حرك ــذي راف ــي ال ــور الدين الظه
اإلنســان ووجــوده.     

ثانًيــا: مــن أبــرز الثغــرات املنهجيــة 
ــن  ــوء الدي ــات نش ــت نظري ــي طوق الت
وتطــوره- باســتثناء النظريــة الفطريــة- 
هــو نظرهتــا األحاديــة أو االســقاطية يف 
الفهــم والتحليــل، إذ ان جنــوح بعــض 
املجتمعــات نحــو التديــن بتأثــرات 
أو  الضعــف،  أو  كاخلــوف،  معينــة 
االجتاعّيــة  احلاجــات  أو  الكبــت، 
ــي  ــذا ال يعن ــان ه ــدس، ف ــلطة املق لس
ســحبها وتعميمهــا عــى جممــل الظاهرة 
ــف يف  ــعوب ختتل ــا لش ــة مكوناهت الدينّي
ــا مل  ــو م ــة. وه ــة واإليانّي ــا الفكرّي بنيته
تقيــم الراهــن العلميــة والعقليــة عــى 

ــه. ــه وتعميم إثبات
ــد  ــيد حمم ــة الس ــق رؤي ــا: تنطل      ثالُث
ــأة  ــه لنش ــي يف مقاربت ــن الطباطبائ حس
ــى  ــم ع ــالين قائ ــد عق ــن بع ــن م الدي
الفطــري  العقــي  والنظــر  التأمــل 
البرشيــة،  الــذات  املغــروز يف عمــق 
ــوده،  ــذ وج ــان من ــذي الزم اإلنس وال
ودفعــه نحــو البحــث عــن الكــال 
ــود ال  ــذا الوج ــق. وه ــود املطل والوج
ــم  ــاهلل، نع ــاد إاِلَّ ب ــل أبع ــى بكام يتج
الوجــود  هــذا  يصــاب  أن  يكمــن 
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بـــ« الفطــرة«  األصيــل واملعــر عنــه 
بغشــاوة، نتيجــة لعوامــل متلفــة إالَّ 
ــذات  ــل يف ال ــتيقظ بالتأم ــد تس ــا ق أن
واآلفــاق لالهتــداء بنــور الســاء، أو 
اخلــوف والرهبــة مــن مظاهــر الطبيعــة، 
أو  االجتــاع،  حركــة  يف  البــالء  أو 
الغربــة داخــل ســلطة اجلاعــة، كل 
ــرة،  ــداء الفط ــزة لن ــل حمف ــك عوام ذل
ــن  ــداء بم ــذا الن ــدد ه ــن دون أن حي وم
ــل  ــا دام األص ــره م ــاهلل أو ينك ــن ب يؤم
يف البحــث واالنشــداد نحــو الكــال 

املطلــق متوفــرة دوًمــا.           

اهلوامش:
1- فراس السواح، دين اإلنسان، 312. 

2- سورة النساء ، 82.
ديورانــت-  وآريــل  ويــل  يقــول   -3
صاحــب  األمريكــي  واملــؤرخ  الفيلســوف 
لقــد عّلمنــا   «  : كتــاب قصــة احلضــارة- 
التاريــخ أّن الديــن لــه أرواح عــّدة، وكلــا 
ــدًدا إىل  ــاد جم ــات؛ ع ــا وم ــدًة منه ــد واح فق
احليــاة بــروح جديــدة. وإّن اهلل والديــن ماتــا يف 
التاريــخ أكثــر مــن مــّرة ثــّم ُبعثــا مــن جديــد. 
إخناتــون اســتخدم كل قــوى الفراعنــة ليقتــل 
ــدة  ــنة واح ــالل س ــن يف خ ــون، لك ــن آم دي
مــن مــوت إخناتــون تــم اســتعادة ديــن 
آمــون. انتــرش اإلحلــاد بــن الشــباب البــوذي، 
ــه؛  ــا إل ــس هل ــة لي ــى ديان ــه أرس ــوذى نفس وب
ــة  ــة إىل ديان رت البوذي ــوَّ ــه تط ــد موت ــن بع لك
معقــدة هلــا آهلتهــا، وقساوســتها وجحيمهــا.« 
ويــل وآريــل ديورانــت، دروس مــن التاريــخ، 
ترمجــة يوســف ربيــع، النــارش: عصــر الكتــب 
    .83 2020م،  األوىل-  الطبعــة  القاهــرة،   –
4- حممــد فريــد وجــدي، دائــرة معــارف 

 .111  /4 العرشيــن،  القــرن 
فيلســوٌف  هــرل)ت1938م(  إدمنــد   -5

املــاين مؤســس الظاهرتّيــة.  
والعــادي،  املقــدس  إليــاد،  مرســيا   -6
ترمجــة: عــادل العــوا، بودابســت-صحارى – 

  .15 1994م، 
الثنــاء عــى  كلمــة سنســكريتية تعنــي   -7
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املعرفــة، وهــي تطلــق عــى أقــدم الكتــب 
وتقديًســا. قدًمــا  اهلندوســية 

األصــول،  إىل  احلنــن  إليــاد،  مرســيا   -8
ــس-  ــارش: دار قاب ــي، الن ــن قبي ــة: حس ترمج

 .70 1994م،  األوىل-  الطبعــة  بــروت، 
9- مقاربــات منهجيــة يف فلســفة الديــن، 77-

 .78
10- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 
ــة  ــدار املري ــارش: ال ــن، الن ــفة الدي إىل فلس
اللبنانيــة، الطبعــة األوىل- 2015م، 49- 50.
11- ينظــر: د. مصطفــى النشــار، مدخــل إىل 
الفلســفة النظريــة والتطبيقيــة، النــارش: دار 
ــرة، 2007م، 29- 32.  ــة- القاه ــاء احلديث قب
ــكالهتا،  ــا ومش ــفة وأنواعه ــد، الفلس وهنرمي
ــة-  ــارش: دار النهض ــا، الن ــؤاد زكري ــة: ف ترمج
ــة- 1975م، 34- 45.     ــة الثاني ــر، الطبع م
12- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 

إىل فلســفة الديــن، 52. 
13- د. حممــد عبــد اهلل دراز، الديــن- بحــوث 
مهــداة لدراســة تاريــخ األديــان، النــارش: 
ــرة، 1969م، 34.  ــعادة – القاه ــة الس مطبع
ــة يف  ــان القديم ــلبي، األدي 14- د. رؤوف ش
الــرشق، النــارش: دار الــرشوق- القاهــرة، 

الطبعــة الثانيــة- 1983م، 29. 
15- هيغــل، موســوعة العلــوم الفلســفية، 
ــارش:  ــام، الن ــاح إم ــد الفت ــام عب ــة: إم ترمج
ــخ، 51.  ــال تاري ــرة، ب ــويل- القاه ــة مدب مكتب
16- مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد إىل 

ــن، 26.  ــفة الدي فلس
ــم  ــة، املعج ــراد وهب ــرم وم ــف ك 17- يوس
اجلديــدة  الثقافــة  دار  النــارش:  الفلســفي، 

 .229 1979م،  بالقاهــرة، 
ــبهات  ــف الش ــان، طوائ ــى ملكي 18- مصطف
الدينيــة، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: الفكــر 
الدينــي وحتديــات احلداثــة، ترمجــة: أمحــد 
القبانجــي، النــارش: مؤسســة دار االنتشــار 
ــة األوىل- 2009م،  ــروت، الطبع ــريب- ب الع

 .17-16
19- ينظــر: فــراس الســواح، ديــن اإلنســان، 

 .313
ــت  ــا تثب ــبنر:« ك ــرت س ــول هرب 20- يق
الســجاالت والتقاليــد القديمــة، فــإن احلــكام 
ــخصيات  ــروا ش ــد اعت ــل ق ــاء األوائ والزع
إهليــة، كــا اعتــرت أوامرهــم ونواهيهــم 
حياهتــم،  يف  اســتنوها  التــي  واألعــراف 
بمثابــة رشائــع مقدســة، فرضهــا عــى النــاس 
ــة  ــا إىل املرتب ــوا أيض ــن رفع ــم، الذي خلفاؤه
نفســها وعبــدوا إىل جانــب ســابقيهم. وبذلــك 
تــم تشــكيل جممــع اآلهلــة األول. بحيــث أخــذ 
ــاله  ــن ت ــر م ــه األك ــدم دور اإلل ــم األق الزعي

ــى.  ــة األدن دور اآلهل
Herbert Spencer , First Principles , London 

1862, pp 179-227( Cited in; Encyclopedia of 

Religion, Vol, 173.    

21- Emile Durkhiem , The Elementary Forms 

, , op . cit pp72-88. (
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22- فراس السواح، دين اإلنسان، 314. 
23- فراس السواح، دين اإلنسان، 318.

ــة يف  ــات منهجي ــراي، مقارب ــفيق ج 24- ش
ــن، 57.  ــفة الدي فلس

ــة  ــارش: دار نــرش الثقاف ــن، الن 25- نشــأة الدي
باإلســكندرية، مطابــع عابديــن- 1949م، 2. 
املتعلقــة  املعلومــات  اســتخراج   -26
بحضــارات غابــرة مــن الوثائــق املكتوبــة. 
مقاربــات  جــراي،  شــفيق  ينظــر:   -27
ــي  ــن، 59-60. وع ــفة الدي ــة يف فلس منهجي
 .31-30 الديــن،  نشــأة  النشــار،  ســامي 

28- عبــد الســالم حممــد عبــدة، مدخــل 
ــالم  ــة الس ــارش: مكتب ــان، الن ــة األدي لدراس

 .47 مــر،  احلديثــة- 
ــق يف  ــن يدق ــمي أن م ــه اهلاش ــرى ط 29- ي
ــم  ــان ان ــلمون يف األدي ــاء املس ــه العل ــا كتب م
اهتمــوا بأديــان مــن جاورهــم مــن الشــعوب 
القديمــة  األديــان  عــن  البحــث  وأمهلــوا 
ــن  ــرون ع ــع املتأخ ــن، وانقط ــد األول وعقائ
ــا  ــان في البحــث. ثــم ظهــر كتــاب عــن األدي
نعلــم هــو كتــاب ) نوفــل نعمــة اهلل اللبنــاين( 
وهــو متــر يف األديــان ســاه )كتاب سوســنة 
ســليان يف أصــول العقائــد واألديــان(. تاريــخ 
مكتبــة  دار  النــارش:  وفلســفتها،  األديــان 

احليــاة- بــروت، 1963م، 24.
30- ينظــر: خزعــل املاجــدي، علــم األديــان، 

 .73
31- لقــد أدرك ذلــك مؤلفــو كتــب امللــل 

ــة  ــن كل املوضوعي ــم م ــى الرغ ــل، ع والنح
التــي ميــزت كتــب الشــخصيات اهلامــة، 
)ت324هـــ(،  األشــعري  ومنهــم: 
حــزم  وابــن  429هـــ(،  والبغــدادي)ت 
)ت548هـــ(،  ــتاين  والشهرس )ت456هـــ(، 
ــة  ــة الصارم ــت املوضوعي ــإذا كان ــم. ف وغره
تيــز )مقــاالت( األشــعري، فاالهتــام املؤدلج، 
ــرق  ــز )الف ــا يمي ــري، م ــدل الفك ــة اجل وعقلن
بــن الفــرق( للبغــدادي، يف حــن تطغــى 
ــة)  ــة اجلــدل الفكــري، والدراســة املقارن عقلن
ــل(  ــواء والنح ــل واأله ــل يف املل ــى الفص ع
ألبن حــزم. أمــا )ملــل ونحــل( الشهرســتاين، 
فيعــد نموذًجــا للمثــال الكالســيكي للنصــف 
ــة  ــري للعقالني ــادس اهلج ــرن الس األول للق
واملوضوعيــة الصارمــة.« ميثــم اجلنــايب، علــم 
امللــل والنحــل- تقاليــد املقــاالت واألحــكام 
ــال  ــة عيب ــارش: مؤسس ــالم، الن ــة اإلس يف ثقاف

          .99 1994م،  والنــرش،  للدراســات 
32- ومــن أبــرز إســهاماهتم املتعــددة يف فهــم 
األديــان وأســاطرها وفلســفتها مــا خلصــه طه 
اهلاشــمي إذ يقــول: مل يتطــرق علــاء الديــن إىل 
فلســفة الديــن فقط، بــل عنــوا بتاريــخ األديان 
أيًضــا.. كان ابــن املقفــع وهــو أول مــن عــّرب 
الكتــب الفارســية الباحثــة عــن أديــان فــارس 
القديمــة وعــن أســاطرها، كــا عّرب أســاطر 
ــايس  ــد العب ــون يف العه ــذ املرمج ــد، وأخ اهلن
والريانيــة  الكلدانيــة  الكتــب  يرمجــون 
الباحثــة عــن أســاطر الكلــدان، كــا أّن ســعيد 
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Abstract
The scholars of the mythology and the 

history of religions believe that “religious 

belief is based on the sense of the division 

of existence into two levels or two fields; 

the natural level, which is the world of the 

physical phenomena in which a person 

suffers and moves within him, and the 

sacred level, which is the unseen from which 

these sensible phenomena, including man 

and other life forms, originate The divine 

plane is connected to the universe through 

a state of activity, which is its transmissible 

force, which unites the two planes in one 

administration, the inside of which is the 

divinity and its apparent form are countless 

living and inanimate phenomena.

Hence, this research works to answer many 

of the questions, including, what are the 

motives for the division of existence into two 

levels, at the level of the interior in the union 

implicitly and the distinction and difference 

in appearance? Or who is behind the religious 

phenomenon in its emergence?
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