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**Mohammed El Idrissi

*

محمد اإلدريسي

تقرير عن الندوة الدولية حول
«الدين والتدين :بين العلوم اإلسالمية
والعلوم االجتماعية»
***

Report on the international symposium
«Religion and Religiosity in the Islamic Sciences
»and the Social Sciences
-1على مدى يومين كاملين ( 26 -25تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2015عقدت الكلية المتعددة
الـتـخـصـصــات فــي الـنــاظــور ،بـشــراكــة مــع الـمـجـلــس الـعـلـمــي الـمـحـلــي لـمــديـنــة الـنــاظــور وجــامـعــة
محمد األول في وجدة والرابطة المحمدية لعلماء المغرب ،ندوة دولية حول موضوع «الدين والتدين:
بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية» في رحاب الكلية المتعددة التخصصات في الناظور ،شارك
وخبيرا في العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية ،جاءوا من
في أشغالها أكثر من خمسة وعشرين باحثًا
ً
دول عربية وأجنبية (إسبانيا والجزائر والمغرب ،)..وقدموا أوراقهم العلمية وتعليقاتهم النقدية عبر أربع
جلسات أعقبتها جلسة ختامية حــاولــت صــوغ مجموعة مــن التوصيات العلمية التي تصب فــي رهــان
التكامل بين مختلف العلوم والتخصصات الفاعلية في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة.
إن أهمية هذه الندوة ال تكمن في موضوعها فقط ،أي العالقة الجدلية بين الدين والتدين في العلوم
اإلنسانية المعاصرة ومسلسل التغيرات والتحوالت التي يشهدها العالم عامة ،والدول العربية خاصة،
وإنما تكمن ً
أيضا في ثقل الباحثين واألساتذة المشاركين الذين أتوا من جامعات ومراكز بحثية عربية
وأجنبية ،لتقديم تجاربهم العلمية ومناقشة أفكارهم النقدية في فضاء ينتصر للغة العلم والموضوعية
من جهة ،ويجسد من جهة أخرى ،وبشكل فعال ،دور الجامعة في تعزيز وعي الوحدة الفكرية والعلمية
العربية واإلنسانية.
* أستاذ الفلسفة في الثانويات العامة في المغرب وباحث في علم االجتماع.

**

Teacher of Philosophy to Baccalaureate students in Morocco’s secondary schools, and carries out research in the
social sciences.

*** عقدت الندوة في الكلية المتعددة التخصصات ،جامعة محمد األول في الناظور ،المغرب 26-25 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2015
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عقدت الندوة على أساس بعض األفكار والتوجيهات التأطيرية التي تدور حول تشعب أنماط التدين
ـديــن رسـمــي ،شـعـبــي ،سـلـفــي/حــركــي ،راديـكــالــي ،ف ــردي ،جـمــاعــي)...
فــي الـعــالــم الـعــربــي واإلســامــي (تـ ّ
وطــرق دراســة الظاهرة الدينية ومناهجها وتقنياتها في إطــار العلوم االجتماعية .والــديــن لم يعد ظاهرة
شعائرية مقترنة بالعلوم الدينية ( ،)Les sciences religieusesبــل أضحى ظــاهــرة إنسانية واجتماعية
ه ــي ب ــال ـض ــرورة م ـحــط دراسـ ــة عـلـمـيــة م ــن ط ــرف مـخـتـلــف ال ـع ـلــوم وال ـح ـق ــول ال ـم ـعــرف ـيــة (خ ــاص ــة الـعـلــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة) .غـيــر أن س ـي ــادة الــوصــايــة الـفـقـهـيــة والـمــذهـبـيــة عـلــى ال ــدي ــن ســاهـمــت ف ــي تـحــويــر الـنـقــاش
وإكسابه الصفة األيديولوجية في تناس تام لكون العلوم االجتماعية ال تــدرس الدين كمعتقد (النسق
المعياري) بل تركز على دراســة التدين كممارسة (النسق البراكسيولوجي) .هناك إجماع شبه تــام بين
عـلـمــاء االج ـت ـمــاع عـلــى الـتـمـيـيــز بـيــن ســوسـيــولــوجـيــا األدي ــان ( )la sociologie des religionsكــدراســة
ـاجــا اجـتـمــاعـ ًـيــا ،والـســوسـيــولــوجـيــا الــديـنـيــة
عـلـمـيــة مــوضــوعـيــة لـلـتــديــن وال ـم ـمــارســات الــديـنـيــة بــاعـتـبــارهــا إن ـتـ ً
( )la sociologie religieuseالتي أنتجتها الكنيسة الكاثوليكية لدعم مصالحها السياسية واالجتماعية
(م ــا ي ـجــد صـ ــداه ف ــي ال ــدع ــوة إل ــى ســوس ـيــولــوج ـيــا إســام ـيــة م ـب ـتــورة م ــن ال ـس ـيــاق ال ـتــاري ـخــي ل ـن ـشــأة الـعـلــم
االجتماعي العالمي).
إن المجتمعات والـبـنــى الموضوعية والــذهـنـيــة العربية واإلســامـيــة منخرطة بــدورهــا فــي هــذه النقاشات
اإلبستيمولوجية في خضم األحداث العالمية الراهنة (خاصة أحداث باريس األخيرة) ،حيث ُطرح من
جديد سؤال تعدد الممارسات الدينية والتدينية وتشعبها في العالم العربي واإلسالمي ،وما ينجم عن
ذلك من ارتفاع نسب التطرف الديني من جهة واإلسالموفوبيا من جهة أخــرى .لقد أعــادت األحداث
األخـيــرة تــذكـيــر عـلـمــاء االجـتـمــاع بــالـقــوة االجـتـمــاعـيــة الـكــامـنــة للمعتقدات الــديـنـيــة ،وقــدرتـهــا عـلــى توجيه
السياسات واألحــداث العالمية والتأثير فيها والتأثر بها؛ ففي غمرة ارتفاع نسب المهاجرين والجوالي
العربية واإلسالمية في الدول الغربية ،لم يعد سؤال الدمج واإلدماج مقترنًا بالبعد السياسي واالجتماعي
والثقافي فحسب ،بل بالبنية الدينية ً
أيضا .إن تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والعنصرية ،التي تطبع
العالقة بين المهاجرين والسكان األصليين ،دفــع بالخبراء نحو التشديد على ضــرورة تجاوز المقاربة
األمنية ،والبحث عن صيغ توافقية للمصالحة بين األديان العالمية كمدخل أساسي للقضاء على أشكال
التطرف واإلرهاب وأنواعهما المختلفة.

-2تركزت أعمال الندوة على أربعة محاور رئيسية:

المحور األول :الدين والتدين :رؤية شرعية.

المحور الثاني :الدين والتدين في اللغة والنقد.

المحور الثالث :مقاربات قانونية وسياسية للتدين.

المحور الرابع :الدين والتدين مقاربة سوسيولوجية.

ةيملعلا تارمتؤملا ريراقت
عامتجالا مولعلاو ةيمالسإلا مولعلا نيب :نيدتلاو نيدلا« لوح ةيلودلا ةودنلا نع ريرقت

-3ال يمكن اخـتــزال األوراق الـتــي ُقــدمــت فــي الـنــدوة – على أهميتها  -فــي الـحـ ّـيــز الضيق الــذي ُيخصص
عادة لكتابة مثل هذه التقارير العلمية ،ومع ذلك سنحاول في ما يلي تقديم مجموعة من المالحظات
اإلبستيمولوجية والنقدية حول بعض األوراق التي شدت االنتباه ،بما يخدم رهان الندوة المتمثّل في
تجديد الحوار بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية في دراســة الظاهرة التدينية المعاصرة بشكل
عام ،من دون الوقوف عند التفصيالت.
ً
أول :تـعــددت الـمـقــاربــات المعرفية وزواي ــا النظر اإلبستيمولوجية ،وتـنــوعــت الـنـقــاط والـقـضــايــا الـمـثــارة،
وتـجــاوزت النسق االنـغــاقــي للتخصصات المعرفية فــي اتـجــاه تجديد الـحــوار بين الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية من منطلق االنفتاح على المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات ،وهذا هو المنحى
ال ـع ــام والـطـبـيـعــي ال ــذي سـعــت ال ـن ــدوة لـتـقــديـمــه ف ــي إط ــار ال ـبـحــث ع ــن ال ـمــركّ ــب وال ـم ـع ـ ّقــد ف ــي ال ـظــاهــرة
والمقدمة في صورة نظرية خالصة – مع بعض
الدينية والتدينية المعاصرة .جاءت األوراق المختلفة،
َّ
االسـتـثـنــاءات ،مـتـمــاشـيــة وره ــان الـتـجــديــد الـمـعــرفــي لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـتـكــامــل اإلبـسـتـيـمــولــوجــي بين
اإلشكالي والمفهومي في البناء النسقي للمتن العلمي.
ثانيا :اهتمت أوراق الجلسة األولى بالجانب الشرعي والعقدي  -اإلسالمي للظاهرة الدينية ،من دون
ً
أن تستطيع تـقــديــم وجـهــات نـظــريــة علمية ومــوضــوعـيــة تـخــدم الــرهــان الـعــام لتجديد الـحــوار بـيــن العلوم
االجتماعية والـعـلــوم اإلســامـيــة فــي دراســة الـظــاهــرة التدينية .وسـعــت نحو تأكيد أهمية الــديــن فــي حياة
اإلنسان ،وتأصيل النزوع اإلنساني نحو التوحيد والتعبد الخالص في ظل سؤال ترشيد الحياة والقيم
واألخ ــاق ـي ــات اإلن ـســان ـيــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي يـفـســر عـمــق األزم ــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـع ـلــوم الــديـنـيــة الـعــربـيــة -
اإلسالمية المعاصرة ،والمرتبطة باالنغالق على الذات العقدية المتعالية ،ونسيان اإلنتاجية االجتماعية
والثقافية للتدين كسلوكات وممارسات موضوعية وذهنية تحتاج إلى تكامل العلوم اإلنسانية المختلفة
لـلـكـشــف عــن مـكـنــونــاتـهــا الــوجــوديــة وفـهــم حــركـيــاتـهــا الــزمــانـيــة والـمـجــالـيــة ،فــي ظــل سـيــاق عــالـمــي متغير
ومتصف بالصراع الخفي – والظاهر – بين أنماط التدين االجتماعي واإلنساني داخــل المعتقد نفسه
وبين مختلف الديانات.
خاصا من القراءة المعتقدية للوقائع والظواهر االجتماعية
ثالثًا :حملت معظم األوراق المقدمة نسقًا
ً
واإلن ـســان ـيــة الـمـقـتــرنــة بــالـتــديــن اإلن ـســانــي الـمـعــاصــر .وت ـلــك نـتـيـجــة طـبـيـعــة لـمـحــاولــة الـقـطـيـعــة بـيــن الـعـلــوم
االجتماعية والـعـلــوم اإلنسانية والدينية ،وربــط الــديــن بالمعتقد والـتــديــن بــالـخــروج أو االلـتــزام بالمعتقد
الخالص .لكن جــل الـمــداخــات السوسيولوجية حــاولــت التنبيه إلــى هــذا الخلط اإلبسيتمولوجي بين
الدين والتدين وبين «المعتقد» و«االعتقاد» :تسعى العلوم االجتماعية نحو دراسة الظاهرة الدينية بما
لها وفيها ،أي كإنتاج اجتماعي ،ثقافي ،سياسي ...وإنساني بالضرورة ،مقرون بسلوكات وممارسات
ُينظر إليها بحياد موضوعي على أنها «تــديــن» مهما يكن ارتباطها أو انزياحها عــن المعتقد ،فــي حين
واجتماعيا بصورة قطعية
جماعيا
مقدسا
أن سؤال المعتقد الديني كإنتاج إلهي أو طوطمي  ...باعتباره
ً
ً
ً
ونهائية ،يظل محط رهان دراسة وتحليل ومقارنة مرتبطة بالعلوم الدينية.
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راب ـ ًـع ــا :إن مــا مـيــز ه ــذه ال ـن ــدوة ،إضــافــة إل ــى ال ـم ـحــاوالت الـمـخـتـلـفــة إلق ـحــام س ــؤال تـجــديــد ال ـح ــوار بين
اإلنسانيات واالجتماعيات في دراسة التدين اإلنساني ،هو االنفتاح على وجهات نظر علمية مختلفة
(لسانيات ،قانون ،علوم سياسية ،علم االجتماع ،علوم إسالمية ،أدب )...بغية إتاحة الفرصة لمختلف
الـتـخـصـصــات الـمـعــرفـيــة الـمـعــاصــرة كــي تـقــارب إشـكــالـيــة الــديــن والـتــديــن ،فــي إطــار خــدمــة رهــان العلمية
والموضوعية المنشودة في عصرنا العالمي.
مؤسسة على أسئلة إبستيمولوجية رئيسية:
خامسا :من بين األبحاث المقدمة ،كان هناك ثالثة أبحاث َّ
ً
كـيــف نفصل بـيــن الــديــن والـتــديــن فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـمـعــاصــرة؟ وكـيــف يمكن دراس ــة المعتقدات
الدينية من دون التأثير والتأثر بالمعتقد نفسه؟ وإلى أي حد يمكن رصد الصورة العامة العالمية للعالقة
بين الدين والتدين من جهة واألديان اإلنسانية من جهة أخرى؟
 قدم عالِم االجتماع اإلسباني خوان سيباستيان ( – )Juan Sebastianأستاذ السوسيولوجيا في جامعةألميريا  -ورقــة تحت عـنــوان «الــواقــع :اتـجــاهــات وقيم الــديــانــات فــي الـعــالــم» ،وحــاول مــن خــال الورقة
تسليط الضوء على واقــع االتجاهات الدينية اإلنسانية في العالم من خــال نماذج مختلفة (مسيحية،
إسالمية )...ونطاقات مجالية متعددة (أوروبا ،أميركا الالتينية .)...وما يعرف عن المدرسة السوسيولوجية
اإلسـبــانـيــة هــو اسـتـفــادتـهــا مــن الـسـجــال اإلبستيمولوجي (الـفــرنـســي  -األلـمــانــي  -األمـيــركــي) حــول جدلية
الكم والكيف في األبحاث والدراسات االجتماعية ،وتطويرها لمقاربات شمولية ومتعددة المنطلقات
المنهجية تصب في رهــان تجديد الحوار بين مختلف العلوم والمعارف اإلنسانية في دراســة الظواهر
ومنهجيا لتجاوز األزمات المختلفة التي
علميا
مطلبا
المتنوعة .وبما أن العودة إلى األصول أصبحت
ً
ً
ً
تعترض العلوم االجتماعية المعاصرة ،سعى سيباستيان نحو ربط التراث التفهمي (ماكس فيبر) لدراسة
الظاهرة الدينية بالمستجدات الواقعية والميدانية المعاصرة ،في إطار المزاوجة بين الكم والكيف في
دراسة التدين اإلنساني في صورته العالمية .إن تكامل عدة الباحث المنهجية والتقنية ّ
مكنه من تجاوز
المنطلق الكالسيكي للتمييز بين الدين والتدين ،واالنتصار لفكرة دراســة المعتقد من خــارج المعتقد
نـفـســه ،والـتــديــن مــن خ ــارج الــديــن نـفـســه ،بــاعـتـبــاره الـسـبـيــل الــوحـيــد لـفـهــم ال ـصــراعــات الــديـنـيــة الـمـعــاصــرة
وتفسيرها ،وإمكانية التنبؤ بمستقبل الدين العالمي عامة ،والدين المسيحي واإلسالمي خاصة.
 عــرض مـحـمــد عـبــد الـلــه فــرنــانــديــث – أسـتــاذ الـعـلــوم االجتماعية فــي جامعة غــرنــاطــة بإسبانيا  -مداخلةم ــن ن ــوع خـ ــاص :دراسـ ــة ســوس ـيــولــوج ـيــة ب ـشــأن سـ ــؤال ال ـهــويــة واالن ـت ـم ــاء ل ــدى الـمـسـلـمـيــن اإلس ـب ــان فــي
منطقة األندلس في الفترة المعاصرة ،وتجربة شخصية وخاصة العتناق اإلســام وبناء الهوية في ظل
االختالف واالستبعاد االجتماعي والثقافي من جانب الطرفين [اإلسبان والعرب] .جاءت الورقة تحت
عـنــوان «مـسـلـمــي أنــدلــس الـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن وش ـهــادة حـيــة العـتـنــاق اإلس ــام» ،سـعــى مــن خاللها
الباحث نحو توظيف المعرفة العلمية لمعالجة سؤال الهوية واالنتماء لدى األفراد اإلسبانيين المعتنقين
الديانة اإلسالمية خــال الـقــرن المعاصر ،فــي إطــار االنفتاح على المعيش كسند للباحث االجتماعي
ومخبر لكل ما هو ميكرو  -سوسيولوجي .لم يقدم الباحث تجربته الخاصة في اعتناق اإلسالم وفقدان
سعيا
الهوية واالنـتـمــاء المحلي والعالمي الــذي يعانيه ،بغية االنـغــاق وراء الــذاتــويــة المعتقدية ،وإنـمــا ً
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منه نحو إعادة طرح السؤال الكالسيكي في صورة معاصرة :ما الحدود بين الدين والتدين بالنسبة إلى
الـبــاحــث  -اإلن ـس ــان؟ إنـهــا قـضـيــة إبـسـتـيـمــولــوجـيــة جــوهــريــة فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـمـعــاصــرةُ ،طــرحــت
بــإلـحــاح فــي إط ــار الـحــديــث عــن أزم ــة الـمـنـهــج الـمـعــاصــر .لــذلــك يـمـكــن اعـتـبــار ه ــذا الـنـهــج الـجــديــد من
إبستيمولوجيا الختراق منطق الظواهر التابو
إشراك الذاتي في الموضوعي (في إطار بين -ذاتي) رهانًا
ً
داخ ــل الـمـجـمـعــات اإلنـســانـيــة مــن جـهــة ،وتـمــريــن الـبــاحــث عـلــى إع ــادة إنـتــاج ذات ــه الـعــالـمــة الـخــالـصــة من
جهة أخرى.
 انطلق محمد اإلدريسي (أستاذ الفلسفة – المغرب) في مداخلة تحت عنوان «سوسيولوجيا الدين أمسوسيولوجيا المعتقدات الدينية؟ نحو تجديد الحوار المتداخل التخصصات بين العلوم االجتماعية
في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة» من سؤال إبستيمولوجي أعيد إحياؤه بإلحاح شديد ضمن علم
االجتماع الديني الفرنسي الجديد :كيف يمكن دراســة المعتقدات الدينية ،من منظور سوسيولوجي،
ف ــي إط ــار م ـقــاربــة م ـت ـعــددة وم ـتــداخ ـلــة ال ـت ـخ ـص ـصــات؟ ح ــاول ال ـبــاحــث ال ـغ ــوص بــال ـحــاضــريــن ف ــي رحـلــة
زمـنـيــة قـصـيــرة نـحــو مــا ي ــروج فــي أروق ــة «ال ـج ـمــاعــات الـســوسـيــولــوجـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،فــي ارت ـبــاط
بــالـظــاهــرة التدينية الـمـعــاصــرة .إذا اتفقنا على أن الـمـعـقــدات الدينية مـتـعــددة ،مـتـعــارضــة ،مختلفة وأيـ ًـضــا
مـتــداخـلــة األب ـعــاد ،فــإن دراسـتـهــا وموضعتها تـحـتــاجــان إلــى تـجــديــد الـحــوار الـمـتــداخــل التخصصات في
دراســة الظاهرة الدينية المعاصرة ،ليس فقط بين العلوم االجتماعية بــل بين مختلف العلوم اإلنسانية
األخ ــرى أيـ ًـضــا .وال يـمـكــن لـعــالِــم االج ـت ـمــاع ال ــذي ي ــرى أن ق ــوة الـمـعـتـقــدات الــديـنـيــة ب ــدأت تـضـعــف أو
تتجه نحو النسق الدهراني أو المدني ،أو أن نسبة المعتقدين المسيحيين في تراجع في مقابل تزايد
عدد المعتقدين المسلمين ،أن يدرك عمق الظاهرة التدينية واالعتقادية ،بل يساهم في إنتاج «اعتقاد»
( )DOXAبــأن الـســوسـيــولــوجـيــا عــاجــزة عــن فـهــم الـظــاهــرة الــديـنـيــة وتـفـسـيــرهــا وإمـكــانـيــة الـتـنـبــؤ بتحوالتها
وتـغـيــراتـهــا .وال يـتـعـلــق األم ــر بـمـحــاولــة تـكـمـيــم «تــدي ـيــن» (ال ــدي ــن) أو مـهـنـنـتــه أو تـكـيـيــف الـســوسـيــولــوجـيــا
فــي إط ــار االنـفـتــاح عـلــى الـمـعـتـقــدات الــديـنـيــة ،بـقــدر مــا هــو دع ــوة صــريـحــة إلــى الـبـحــث عــن سـبــل إحـيــاء
مقاربة السوسيولوجيا لــأديــان مــن خــارج األديــان ،والمعتقدات الدينية مــن خــارج المعتقدات نفسها،
لـكــن عـلــى خـطــى مـخـتـلــف ال ـع ـلــوم الـفــاعـلــة ف ــي م ـجــال دراسـ ــة ال ـظــاهــرة الـتــديـنـيــة ف ــي شـكـلـهــا الـمـعــاصــر
– األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا ،اإلث ـن ــول ــوج ـي ــا ،ال ـت ــاري ــخ ،ال ـع ـل ــوم ال ـن ـف ـس ـيــة ،ال ـف ـل ـس ـف ــة - ....ض ـمــن م ـق ــارب ــة م ـت ـعــددة
ومتداخلة التخصصات.
تـقــودنــا هــذه الـمــداخــات إلــى طــرح أسـئـلــة إشـكــالـيــة مـشــروعــة مــن الـنــاحـيــة اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة :كـيــف تُنتج
المعتقدات الدينية المجتمع نفسه ،وما أنــواع الروابط التي تولدها؟ وهل هذه الروابط السوسيو دينية
بين مختلف الديانات من طبيعة واحــدة وبراديغم واحــد؟ ثــم ،كيف تُساهم سوسيولوجيا المعتقدات
الــديـنـيــة وال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة واإلســام ـيــة فــي رص ــد ال ـت ـنــوع واالخ ـت ــاف الـمـعـتـقــدي
وفهمهما وتحليلهما ودراستهما داخل العوالم الدينية نفسها وبعضها بين بعض(((؟
((( بعبارة أخرى ،هل السوسيولوجيا – وحدها -قادرة على هذه المهمة؟
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يمكن أن نفهم األمر في ضوء مفهوم «العقالنية المعرفية» ( ((()la rationalité cognitiveالذي اقترحه
عالِم االجتماع الفرنسي ريمون بودون ( )R. Boudonلتفسير االعتقاد في المعتقدات الهشة أو حتى
الخاطئة ،التي ال يتم تشاركها أو االعتقاد فيها – في حد ذاتها  -على نطاق واسع ،سواء ضمن الدين
نفسه أو بين األديــان المختلفة :إنها تُؤسس لمعارف عقالنية تتجاوز كل ما هو ثقافي أو عاطفي ،وال
يمكننا االستغناء عنها أو تجاوزها في ظل المعارف المحدودة لــأفــراد والجماعات ،ويصبح الجهل
ِ
المعتقد نفسه قوة لالعتقاد في هذا المعت َقد !
بالمع َتقد الذي يؤمن به
ويـمـكــن أن ننظر مــن هــذه الــزاويــة إلــى الـمـعـتـقــدات عـلــى أنـهــا مـقـتــرحــات تفسيرية ذات دالالت ومـعــان
مختلفة؛ فعندما أقــول« :إن الـبــاب مـفـتــوح» ،فإنني ال أقــول شي ًئا غير أن الـبــاب مـفـتــوح ،وعـنــدمــا أقــول:
«هناك حياة بعد الموت» ،فإن األمر يعني شي ًئا غير الذي تقوله العبارة التي استخدمتها .وبما أن بعض
المفاهيم ،كالموت والحياة ،هو اآلخر غير واضح بالنسبة إلى بعضها اآلخر ،فإن التشديد على أن هناك
حياة بعد الموت يفتح ً
حقل من التفسيرات الالنهائية التي يمكن االختيار بينها – أو بشكل أفضل ،ال
معين باعتقاد ما ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسمح
يمكن االختيار بينها .وهكذا ،فإن ُّ
تشبث فرد ّ
(((
له بإصدار أحكام مسبقة على التأويل الــذي يقدمه  .لذلك ،يمكن ً
أيضا أن نضيف التأويل الحرفي
اختيارا (بدل أن نسمع عبارة «هناك شيء ما !») –
لمقترح «أن هناك حياة بعد الموت» ويكون عادة أقل
ً
«حتى أنه أمر مثير للسخرية أن نستهزئ بهذا االعتقاد»((( في حد ذاته.

-4تماشيا مع الهدف العام للندوة« :الدين والتدين :بين العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية»ُ ،قدمت
ً
مـجـمــوعــة مــن الـتــوصـيــات الـتــي ت ـجــاري ره ــان خــدمــة ال ـتــواصــل والـتـفــاعــل وتـجــديــد ال ـحــوار بـيــن الـعـلــوم
االجتماعية والعلوم اإلسالمية واإلنسانية الفاعلة في دراسة الظاهرة التدينية المعاصرة:
 ال يمكن فصل الدين واالعتقاد الديني عن حياة اإلنسان االجتماعية. ضــرورة العمل على تب ّني استراتيجيات علمية ومعرفية جــادة وملتزمة تهدف إلــى االهتمام بالظاهرةالدينية ،في إطار تفاعل العلوم اإلسالمية مع العلوم االجتماعية.
 تظل مثل هــذه الـنــدوات حلقة وصــل أســاسـيــة بين المفكرين والمهتمين الـعــرب واألجــانــب بالظاهرةالدينية ،في سياق األزمات السياسية والدينية التي تتخطى فيها مجموعة من الدول العربية واإلسالمية
والغربية ،لتتباحث سبل الخروج من هذه األزمات المختلفة.
((( بشأن هذه النقطة ،انظرRaymond Boudon: Raison, bonnes raisons, philosopher en sciences sociales (Paris : Presses :
universitaires de France, 2003); Le sens des valeurs, quadrige; 280 (Paris : Presses universitaires de France, 1999), et
L’Art de se persuader des idées fausses, fragiles ou douteuses, l’espace du politique (Paris: Fayard, 1990).

((( لمزيد من التفصيالت ،انظر:

Charles-Henry Cuin, «Les Croyances religieuses sont-elles des croyances comme les
autres?,» Social Compass, vol. 59, no. 2 (June 2012), pp. 221-238.

((( المصدر نفسه ،ص .85 - 84
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 ت َُع ّد المقاربات المتعددة والمتداخلة التخصصات أساس بناء معرفة ملتزمة بالظواهر المدرجة ضمنالتابوهات داخل الثقافة والمجتمعات العربية.
 ال يمكن فصل العلوم اإلسالمية والدينية عن العلوم االجتماعية في ظل دراسة التدين اإلنساني. ضرورة وعي الفاعل السياسي والديني بأهمية العلوم االجتماعية ،في ظل سياق متغير ،لدراسة الفكرالحر والملتزم وتعزيزه ،وتجاوز جميع سبل اإلرهاب والتعصب الطائفي والديني واإلثني – خاصة في
بلداننا العربية واإلسالمية.
 يظل إحــداث دوريــات علمية وأكاديمية متخصصة تعنى بـشــؤون التدين داخــل المجتمعات العربيةأساسيا لمحاولة فهم األزمــات والـصــراعــات الدينية المعاصرة وتفسيرها في
علميا
مطلبا
واإلســامـيــة،
ً
ً
ً
إطار مقاربات متعددة ومتداخلة التخصصات.
 ضـ ــرورة إحـ ــداث م ـخ ـت ـبــرات ووح ـ ــدات لـلـبـحــث م ـت ـعــددة ال ـت ـخ ـص ـصــات داخـ ــل ال ـجــام ـعــات وال ـمــراكــزال ـب ـح ـث ـيــة ،ل ـل ـت ـبــاحــث ف ــي م ـس ـت ـج ــدات ال ـت ــدي ــن اإلن ـس ــان ــي وخ ـب ــاي ــاه ــا وت ــدارسـ ـه ــا ب ـك ــل ح ـي ــاد مــوضــوعــي
والتزام علمي.
تـبـقــى م ـثــل ه ــذه الـ ـن ــدوات الـعـلـمـيــة ال ــدول ـي ــة م ـب ــادرة اسـتـثـنــائـيــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،ن ـظ ـ ًـرا إل ــى م ــا بــانــت
ع ـل ـيــه م ــن اس ـت ـع ــداد م ـل ـتــزم لـمـخـتـلــف الـمـشـتـغـلـيــن ف ــي ح ـقــل ال ـع ـل ــوم الــدي ـن ـيــة وال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة فــي
سـبـيــل ت ـجــديــد ال ـح ــوار ب ـيــن هــذيــن الـحـقـلـيــن الـمـعــرفـيـيــن ،ورغ ـب ـت ـهــم ف ــي ال ـخ ــروج م ــن مـنـطــق االنـغــاقـيــة
ال ـض ـي ـقــة لـلـعـلــم ال ـعــربــي ال ـم ـعــاصــر ،ع ـبــر ن ـقــاشــات عـمـيـقــة ت ـج ـعــل م ــن إش ـك ــال ال ــدي ــن وال ـت ــدي ــن مــدخـ ًـا
أس ــاس ـ ًـي ــا لـفـهــم ع ــوائ ــق الـتـنـمـيــة ال ـعــرب ـيــة ال ـق ـطــريــة وال ـقــوم ـيــة ال ـم ـعــاصــرة .وال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى تــزامــن
وق ــائ ــع ال ـن ــدوة م ــع األح ـ ــداث ال ــدم ــوي ــة ال ـتــي صــدمــت مــدي ـنــة ب ــاري ــس ال ـفــرن ـس ـيــة وأودت ب ـح ـيــاة ع ـشــرات
األب ـ ــري ـ ــاء ،وه ـ ــو م ــا ج ـع ــل ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن يـ ــولـ ــون أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـه ــذا الـ ـحـ ــدث فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـن ـق ــاش ــات
الموازية للندوة.

المصادر والمراجع
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