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אתאיזם, אמונה, וחקר הדת במדעי החברה
//  פרופ׳ רודני סטארק

 }*{

הנחות יסוד ספקניות וביקורתיות כלפי הדת הן שעיצבו את חקר הדת במסגרת מדעי 

־החברה המודרניים, ובכך הובילו אותם לבגידה בייעודם המקורי; כך טוען פרופ' רוד

ני סטארק, מבכירי וותיקי הסוציולוגים בארצות הברית. לפנינו תרגום ראשון לעברית 

 Acts of Faith: Explaining the פינקה,  רוג'ר  פרופ'  עם  המשותף  לספרו  המבוא  מתוך 

.Human Side of Religion

יסוד רדיקליות כלפי הדת, שהשפי ־כבר מראשיתם התאפיינו מדעי החברה בהנחות 

זו. במקום  עו באופן מכריע על התאוריות המדעיות שהתפתחו בדיסציפלינה צומחת 

לספק תיאור מהימן ומדעי של הדת והחברה הדתית, עירבו מדעי הדתות את ספקנותם 

ולעגם – ואף את סדר יומם הפוליטי – בתופעה שאותה הם פנו לחקור; בכך הם חטאו 

טוען  אחת,  לא  להנחותם.  היו  שאמורות  האובייקטיבית  ויומרתה  המדעית  למתודה 

סטארק, הוסוותה הביקורת על הדת בטקסטים ובטיעונים מדעיים־ניטרליים לכאורה: 

"פרימיטיביים"  היבטים  על  מרומזת  ביקורת  בחובה  קיפלה  הפגאניות  הדתות  הגחכת 

"השכל  תאוריית  מחודדים;  נשק  כלי  לכך  סיפק  אף  ההשוואתי  הדת  וחקר  בנצרות, 

גבי קרקע קדם־לוגית, אי־רציונלית, המונעת  כי הדתות צמחו על  הפרימיטיבי" טענה 

־מאשליות ויצרים – ובכך קיבעה את הדימוי האי־רציונלי של הדת; ולבסוף, הגישה הפ

סיכולוגיסטית שהציגה את הדת כנובעת מפחדים וחרדות, אשליות והזיות, ושלל בעיות 

מנטליות ועיוותים פסיכו־סקסואליים. 

סטארק סוקר גם את השינוי לטובה שנוצר עם כניסתם של חוקרים מאמינים אל ליבת 

המחקר המדעי־חברתי. אלו הביאו עימם הנחות יסוד מכבדות יותר כלפי הדת, וסללו 

את הדרך למחקר מדעי הוגן בנוגע ליחסים המורכבים שבין הדת לחברה.

זדון  וכוונות  מניעים  לציין(  יש  )למדי,  גורפת  בצורה  מייחסות  סטארק  של  טענותיו 

להוגים, חוקרים ומגמות רעיוניות. עם זאת, חשיבות הטקסט מרובה ביותר; נעשית בו 

עבודה ארכאולוגית וביקורתית החושפת את העובדה שכבר מראשיתם נטלו חלק מדעי 

החברה במאבק פוליטי מתמשך, והשתתפו בעיצוב הנחות היסוד והקביעות הרווחות 

בחברה בנוגע לדת ולדתיים.

תרגמו מאנגלית: דוד ויצ'נר ואהד מרלין
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עד לאחרונה היה מעט מאוד "מדע" בתחום חקר הדת של מדעי החברה. כצאצא של הנאורות, 
מדע החברה החל את דרכו מתוך שכנוע עמוק בכך שהדת היא לא רק שגויה אלא גם זדונית, 

־ושהדבר הטוב ביותר יהיה להיפטר ממנה מהר ככל האפשר. כמובן לא היה שום דבר חדש בא
כמה  גם  כפי שעשו  האלים,  את  דחו  העתיקה  יוון  של  מהפילוסופים  רבים  כשלעצמו:  תאיזם 
 Geertz( למעשה, על פי קליפורד גירץ .)Collins 1998( אסכולות בפילוסופיה ההודית והסינית
1966(, אתאיסטים קיימים אפילו בחברות "פרימיטיביות" שאינן יודעות קרוא וכתוב, ואם כן 

סביר להניח שהיו אתאיסטים כבר בתקופה הניאנדרטלית. 

לעומת זאת, מה שתומס הובס )Hobbes( וחבריו התחילו לעשות לפני יותר משלוש מאות שנה 
היה מקורי למדי. לא רק שהם היו הראשונים להשתמש בכליו המתפתחים של מדע־החברה כדי 

־לתקוף את הדת, אלא שהם גם ניסו להפוך את אותו מדע לדת בפני עצמה. מדובר במסורת אינ
טלקטואלית שהגיעה לשיא כוחה שלוש מאות שנה מאוחר יותר בספרות המדע הבדיוני של קרל 
סייגן )Sagan(, שבה "הקוסמוס" הוא האובייקט שיש לירא מפניו ו"הטבע" תמיד מופיע בה"א 
הידיעה )Barbour 1990; Ross 1985(. הובס, באחת הפסקאות בספרו רב־ההשפעה "לווייתן", 

־פוטר את כל הדתות כ"פתיּות", "בורּות" ו"שקרים", תוך שהוא מסביר שהאלים הקיימים ברא
שם של המאמינים אינם אלא "יצורים פרי דמיוננו", ובני האדם "ניצבים ביראה לפני הדמיונות 
שלהם עצמם" )I:98 ,1956 ]1651[(. מאתיים שנה לאחר מכן התרחשה אבולוציה משמעותית 
 von( בז'רגון האקדמי, כפי שניתן לקרוא בדבריו של הפילוסוף הגרמני לודוויג ואן פויירבאך
Feuerbach( בספרו "טבע הנצרות": "האדם – וזהו המסתורין של הדת – מבצע השלכה של 
ואז הופך את עצמו לאובייקט של אותה תמונה מושלכת  קיומו על המציאות האובייקטיבית, 
שהומרה לסובייקט... אלוהים הוא הסובייקטיביות הגבוהה ביותר של האדם המופשטת ממנו" 
ולכן "סודה של  ,1957 ]1841[(. לדבריו, הדת היא בסך הכול השתקפות של החברה,   29-31 ,(

 .)ibid., 207( "התאולוגיה הוא לא יותר מאשר אנתרופולוגיה

שבעים שנה מאוחר יותר ניסח אמיל דורקהיים )Durkheim( מחדש )ללא אזכור( את עמדתו 
המרכזית של פויירבאך, בקביעתו כי "אלוהים... לא יכול להיות אלא ]החברה[ עצמה, שעברה 
האנשה וייצוג מחדש על ידי הדמיון" )206, 1915(. זוהי אחת משתי התמות ששלטו בתאוריות 
של מדעי החברה לגבי הדת במשך יותר משלוש מאות שנה: האחת, האלים הם אשליות שנוצרו 

־באמצעות תהליכים חברתיים; השנייה, האלים הם אשליות שנוצרו על ידי תהליכים פסיכולו
גיים. רק לאחרונה החל מעמדן המדעי של טענות אלה להיבחן ברצינות בידי אנשי מדעי החברה.

־בשורות הבאות נתחיל בסיכום ההיסטוריה האינטלקטואלית של חקר הדת במדעי החברה כא
תאיזם, ונאתר את החוליות השונות בשרשרת זו דרך הוגים בולטים לאורך הדורות. לאחר מכן 
נסקור את השינוי שנעשה לאחרונה לכיוון גישה מדעית באמת, תוך הצפת העובדה ששינוי זה 
היה בעיקר תוצאה מהשתתפותם הגוברת של אנשים בעלי אמונה בתחום המחקר. על רקע זה, 
וננסה להראות שמחקר מדעי  נוספים לאותן הטיות אתאיסטיות מסורתיות,  נעיר על שרידים 
של הדת הוא אפשרי לחלוטין, הן עבור מאמינים והן עבור שאינם מאמינים )גם אם לא עבור 

אידאולוגים אגרסיביים משני המחנות(. 
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כשהאתאיזם הופיע בפרהסיה

בתחילת מלחמת האזרחים האנגלית, כש"לווייתן" נכתב אך עדיין לא פורסם, ברח הובס מלונדון 
לפריז. זו הייתה הראשונה מבין הפעמים שבהן שהה בפריז כדי להימלט מעונש על דעותיו – 
מצד אוליבר קרומוול בגלל ההגנה שלו על המונרכיה, ומצד תומכי המלוכה בגלל ההתקפה שלו 
על הדת. אומנם, קשייו הפוליטיים של הובס הסתיימו לבסוף ב-1660, כאשר עלה צ'ארלס השני 
על כס המלוכה האנגלי. הובס היה מורהו של צ'ארלס בנעוריו, והלה גילה אהדה לדעותיו. תחת 
שלטונו של צ'ארלס השני נוצר באנגליה אקלים אינטלקטואלי שעודד את תהליך ההתרחקות 

מהדת.

כאשר וולטייר )Voltaire( בילה שלוש שנים באנגליה )1726–1728( הוא היה המום מהאתאיזם 
שרווח שם בגלוי, ואמר כי "בצרפת מסתכלים עליי כמי שיש לו מעט מדי דת, ובאנגליה כמי 
שיש לו יותר מדי". בדומה לכך, מונטסקייה )Montesquieu( דיווח מאנגליה ב-1731 כי "אין 
 Durant כלל דת באנגליה... אם מישהו מדבר על דת כולם פורצים בצחוק" )שניהם צוטטו בתוך
and Durant 1965, 116(. אקלים זה עודד את צמיחת דור חדש של הוגים חברתיים, אתאיסטים 

לוחמניים, שהמפורסם ביניהם כיום הינו דיוויד יום, שכתב במאמרו המפורסם "על הניסים":

לא יימצא בכל ההיסטוריה נס שנעשה בפני מספר מספיק של בני אדם, בעלי שכל 
ישר, חינוך והשכלה שלא ניתן לפקפק בהם, כדי להבטיח לנו את נכונותו אל מול 
כל ההזיות האחרות, את אמינותו מעל לכל חשד של מזימה להוליך שולל... זוהי 
טענה חזקה נגד כל העניינים העל־טבעיים והניסיים, אשר נשמרים באופן רווח 
בקרב האומות הבורות והברבריות. אם אנשים בני תרבות הודו אי פעם במשהו 

והברב הבורים  אבותיהם  אותם מאבות  קיבלו  עצמם  אלה  הרי שאנשים  ־מהם, 
רים... כמה מוזר שאירועים פלאיים כאלה מעולם לא התרחשו בימינו. אבל אין 
 Hume ]1748[( דבר מוזר בכך... שבני אדם עלולים לשקר בכל דור מן הדורות

.)1962, 121-23

בינתיים, בצידה השני של התעלה ובהשראת הדוגמה האנגלית, הוגים צרפתים נהיו ל"פנאטיים, 
־מטיפים ללא הפסקה, והדוקטרינה אשר לה נשבעו אמונים היא האתאיזם" – כך כתב חבר הפ

וולטייר,  את  שהכיר  לאחר  ב-1765,   )Walpole( וואלפול  הוראס  הספר  ואיש  האנגלי  רלמנט 
טורגו )Turgot(, קונדורסה )Condorcet(, דידרו )Diderot( ורוסו )Rousseau( )צוטט בתוך

Durant and Durant 1965, 781(. וכך זה נמשך הלאה. בשנותיה המוקדמות של המאה ה־19 
טבע אוגוסט קונט )Comte( את המונח "סוציולוגיה" כדי לתאר מדע חברה חדש שיחליף את 
Marx( ואנגלס )Engels( הריעו לניצ־ )הדת בתור הבסיס לשיפוטים מוסריים. בתורם, מרקס 

חונו הממשמש ובא של האתאיזם המדעי, בדיוק כפי שפרויד )Freud( הבטיח מאוחר יותר את 
ניצחונה של הפסיכותרפיה על האשליות הנוירוטיות של הדת. כל המתקפות הללו על הדת הוצגו 

־כ"מדעי החברה" ולבשו שתי צורות עיקריות: הגישה התרבותית או המשווה, והגישה הפסיכו
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לוגית. ראוי אם כן להתחקות אחר תפקידו של האתאיזם בהיסטוריה של מדעי החברה באמצעות 
נתינת הדעת על שני התחומים הללו. 

אתאיזם והגישה התרבותית

־בכל תקופה שבה מתקיימת כמות משמעותית של מסעות, בני אדם שמים לב להבדלים תרבו
תיים והשוואות דתיות מגיעות לחזית הדיון. לפני יותר מאלפיים שנה גילו היוונים עניין מיוחד 
הקדיש   )Herodotus( הרודוטוס  שלהם.  העולם  בחלק  הדתות  של  והשונים  הדומים  בצדדים 
תשומת לב נרחבת להשוואת האלים והטקסים ולמעקב אחר האופן שבו ייתכן שהם התפשטו, 

בהתבסס על כך שצפה באופן אישי ביותר מחמישים חברות שונות. כך, לדוגמה, הוא כותב:

לעולם לא אאמין שהטקסים ]של דיוניסוס[ במצרים ואלה שביוון מזכירים זה את 
זה במקרה... השמות של כמעט כל האלים הגיעו ממצרים ליוון... אבל את עשיית 
פסליו של הרמס עם אבר המין שלו זקוף הם לא למדו מהמצרים אלא מהפלסגים, 
והיו אלה האתונאים שאימצו מנהג זה ראשונה מכל היוונים, ומן האתונאים למדו 

.)]ca. 450 B.C.[ 1987, 152-53( כל השאר

עידן התגליות האירופאי הוביל לתקופה חדשה של סיפורי מסעות והביא שוב להשוואות בין 
תרבויות. כאשר הספר שהיסטוריונים רבים ראו בתור "העבודה ]הרצינית[ הראשונה של חקר 
דת השוואתי" )Preus 1987, 8( נכתב ב-1593 על ידי ז'אן בודין )Bodin(, נזיר כרמליטי לשעבר, 
הוא כבר נכתב בשם האתאיזם. בספרו "כינוס השבעה אודות הסודות והנשגב" טען בודין שעל 
ידי השוואת כל טענות האמת מצד אוסף הדתות הנמצאות מסביב לעולם – "כולן מופרכות על 
ידי כולן". למרות שלא העז לפרסם אותו, כתב היד שלו "עבר כל העת מיד ליד והפך לקלאסיקה 

.)Preus 1987, 9( מחתרתית שנקראה על ידי רבים מהחושבים החופשיים של המאה ה־17״

מאה שנים מאוחר יותר עלו יריביה של הדת על שיטה להסוות את כוונותיהם באמצעות כתיבת 
כל  יוונית־רומית אלא את  פגאניות  רק  לא  פגאניות, שכללו  דתות  לבקר  כדי  וחוברות  ספרים 

־האמונות הלא־נוצריות שנמצאו בעולם החדש, אפריקה ואסיה. בכך שהוסיפו הצהרות־כזב שט
חיות בזכות האמונה הנוצרית, הם הצליחו להדוף מעליהם האשמות במינות או באתאיזם, אך הם 
ידעו היטב שהקוראים שלהם יבינו כיצד אותה ביקורת של הפגאניות מכוונת למעשה לנצרות 
ולנושאי דברה )Manuel 1959(. בשנת 1697 פרסם פייר בייל )Bayle( את המילון ההיסטורי 
והביקורתי שלו ברוטרדם. בחיבור זה הוא התמקד בחטאים המיניים הרבים מספור של האלים 

־והאלות היוונים־רומים, כולל גילוי עריות, ניאוף ללא הבחנה, סירוס ואונס הומוסקסואלי והטרו
סקסואלי, כולם "כתובים בפירוש ונידונים בהרחבה בכובד ראש מגוחך". כפי שהעיר פרנק מנואל 
)Manuel(: "ככל שבייל יכול היה לצבור יותר ראיות ליצרים של האלים והאלות, לפעולות המ־

שפילות שהם ביצעו מכוח התשוקות שלהם, כך גברה מידת האושר שלו... בייל יצר מחדש עולם 
של ישויות נעלות שהדחף המיני העביר אותן על דעתן" )27, 1959(.
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כפי שראינו, לדגש של בייל על מיניות קדם כבר בהרבה הרודוטוס, שנראה שאף הוא לא החמיץ 
אף הזדמנות כדי לדווח על ההיבטים המיניים של הדת, בייחוד כאשר הם היו משונים. לדוגמה, 
בדיון שלו על הפולחן של פאן, שהופיע בצורת עז גם במצרים וגם ביוון, הרודוטוס הסביר שאף 
אחד לא באמת האמין שפאן היה עז, "לא, הם חושבים עליו כמו האלים האחרים; אבל מדוע הוא 
מתואר בצורה זו, לא נעים לי לומר". הוא כן הסביר, בכל אופן, שהמנהג הזה התחיל במצרים בין 
תושבי מנדס: "בעיר זו, בזמני, התרחש מעשה מעורר־פלצות: תיש הזדווג עם אישה בגלוי, לעין 

.)]ca. 450 B.C.[ 1987, 151( "כול. זה נעשה באופן של תצוגה פומבית

מתקפות על פגאניות סיפקו גם שיטה בטוחה לחשוף את הכמרים כשרלטנים תאוותנים ומחללי 
קודש, ואת הניסים כלא יותר מאשר אחיזת־עיניים או פתיות. לדוגמה, בספרו "היסטוריה של 
 )Fontenelle( רב־מכר במושגים של אותו זמן, ברנרד לה בווייר דה פונטנל ,)האורקלים" )1687

־זייף אווירה של חסידות ]נוצרית[ במאמציו "לחשוף" כי טקסים דתיים פגאניים, ובייחוד האור
־קלים של דלפי, היו זיוף מבוים ומתוכנן בקפידה. בכתיבתו השנונה והקולחת )ובכך די שונה מה

טקסטים המהורהרים של כמה מלומדים הולנדים וגרמנים בני זמננו( שעשע פונטנל את קוראיו 
בסיפורי רמאות והונאה של נביאי האורקל, כשהוא סמוך ובטוח שהם יבינו שמטרתו האמיתית 
בביקורת זו הינה הדת בכללה, ובייחוד הנצרות. בספרו "מוצא האגדות" )שנכתב לפני 1680 אבל 
1724( צייר פונטנל את דתם של "פראים" ו"חברות נחשלות" מסביב לעולם. המי־  לא פורסם עד

תוסים המדהימים שמקובלים כאמת עובדתית אצל שלל קבוצות אנושיות מוסברים לדבריו בכך 
ש"בני אדם רואים פלאות ביחס ישר לבורות וחוסר הניסיון שלהם". שורשי הדת נעוצים ב"בורות 

.)Preus 1987, 42 שלא תיאמן" של האנושות הקדומה )צוטט בתוך פראוס

עד לזמן שבו כתב פונטנל, אירופאים מחונכים כבר ידעו די הרבה על אמונות לא אירופאיות, 
שכן חקר הדת ההשוואתי כבר נעשה לתחום מבוקש הודות למבול של דיווחים שנכתבו על ידי 
1661, לדוגמה, סיפק המלומד ההולנדי גודפ־  נוסעים, מיסיונרים ופקידים קולוניאליים – בשנת

רידוס קרולינוס )Carolinus( לבדו 50 כרכים על שלל אמונות "אליליות". 

בנוסף לתיאור של אמונות ומנהגים רבים מן הכתבים בסגנון זה היו עבודות משוות שבהן הושם 
־דגש על צדדים דומים בין הדתות, או מה שפונטנל תיאר כ"תיאום מעורר השתאות" בין תר

הוזכר בפירוש,  ולמרות שלא  גדול,  כך תוארה האוניברסליות של כתות הנחש בפירוט  בויות. 
כל קורא נבון היה מבחין בדמיון של תיאור זה לסיפור חטא גן העדן בבראשית. רוב חוקרי הדת 
ההשוואתית הסכימו עם פונטנל שקיומן של נקודות הדמיון הללו הוא תוצאה של העובדה שכל 
האמונות הדתיות "נוצרו מתוך הברבריות באותם אמצעים, ושהדמיונות של... קבוצות אנשים 

.)Preus 1987, 43 מרוחקות דומים זה לזה" )מצוטט בתוך

מעטים, אם בכלל, מבין הכותבים המוקדמים של עבודות בתחום הדת ההשוואתית פעלו מתוך 
מניעים מחקריים. במקום זה הם היו עסוקים בהמחשת העיקרון של בודין ש"כולן מופרכות על 

ידי כולן". כפי שכתב מנואל:
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דבר  שום  פונטנל;  מאת  האורקלים"  של  ב"היסטוריה  תמים  דבר  שום  היה  לא 
שעסק במקורות, המנגנונים, הטקס והאמונות של אף אחת מן הדתות, נדון ללא 
דעות קדומות באותה תקופה מהפכנית בתודעה הרוחנית של אירופה... לאורך 
כל המאה ה־18, שום דיון בדתות פגאניות או אקזוטיות לא היה חף מנימה של 
כפירה, לא משנה עד כמה נחרצות היו מחאותיהם של הפילוסופים שהם עסוקים 
רק במלחמה נגד אלים כוזבים... כאשר האתאיסטים של אולבאך הופיעו באמצע 
המאה הם לא מצאו כל קושי לתרגם את העבודות הללו להשתלחויות ארסיות נגד 

.)Manuel 1959, 50( הנצרות

השימוש במתודה ההשוואתית כדי לתקוף את הדת לא היה טקטיקה קצרת־ימים של ספקנים 
בזמנים של דיכוי. המאמץ לחשוף את מקורה האנושי של כל דת באשר היא באמצעות הדגשת 
הדמיון בין כל הדתות היה במשך זמן רב מאפיין סטנדרטי של מדעי החברה. הוא מובנה ב"גישה 
Whittaker(, כדי לגלות שאפילו "]הט־ )הביקורתית של האנתרופולוגים", מציין תומס וויטקר 

קסים הנוצריים[ הייחודיים ביותר הם עיבודים של טקסים פראיים או ברברים הנהוגים בכל רחבי 
העולם" )3 ,1911(. החיבור המפורסם ביותר בתחום זה הוא כמובן "הענף המוזהב" של סר ג'יימס 
פרייזר )Frazer(, שפורסם לראשונה ב-1890 ואחר כך יצא לאור בשנים עשר כרכים מ-1907 
עד 1915. פרייזר חיבר סדרה עצומה של דוגמאות כדי לטעון שסיפור הצליבה והקימה לתחייה 
הם מאפיינים סטנדרטיים של מיתולוגיות בכל העולם, תוך שהוא מתעכב רבות על מיתוסים 
של אלים או נסיכים שמתו על או בקרבת עץ מקודש )"הענף המוזהב"(. פרסומו של הספר )כמו 
במקרה של חיבורים דומים של פרויד( קשור הרבה יותר לאיכותו הספרותית מאשר לתרומה 

־ממשית כלשהי למדעי החברה, שהייתה מזערית לכל היותר. פרייזר קסם לאנתרופולוגים מקצו
עיים הודות לדבקות שלו בטיעון שאין שום דבר מקורי במסורת הנוצרית, או לצורך העניין בשום 

מסורת דתית בכלל. הכול גנרי, חוזר על עצמו שוב ושוב. 

למרות שהמתודה הזאת, כפי שכבר ראינו, לא התחילה עם פרייזר – הדוגמה שלו הפכה אותה 
לענף הפעילות הנפוץ עבור דורות של אנתרופולוגים; בייחוד אלה שעשו מעט מאוד, או לא עשו 
כלל, עבודת שטח. בדרך זו, בנוסף ל"זיהוים" של מיתוסים רבים כעוסקים בצליבה ו/או בקימה 

־לתחייה, בין "הצדדים הדומים" מצוטטים לעיתים קרובות אלה המשווים צורות שונות של קני
בליזם טקסי עם המנהג הנוצרי של אכילת לחם הקודש, ואלה שמראים שסיפורו של ישו הוא 
בסך הכול אחד מבין רבים שבהם אל מפרה נקבה אנושית. גישה זו רווחה במיוחד בספרי לימוד 
מכפי  יותר  מתוחכמות  הינן  חסרות־כתב  שחברות  להראות  הייתה  לא  המחברים  כוונת  שבהם 
שהיינו חושבים, אלא שדתות המערב הינן הרבה פחות מתוחכמות מכפי שהיינו רוצים להאמין.

־למן ההתחלה, תלמידים בתחום הדת ההשוואתית ניסו להמעיט עוד יותר בערכן של דתות בא
מצעות אישוש קביעתו של פונטנל שמקורן הוא אוזלת־ידו של "השכל הפרימיטיבי". כך בספר 
שפורסם בעילום שם בבריסל ב-1704, כותב בשם לה קרקוויינייר תיאר שלל טקסים ומנהגים 
מיסטיים בהודו, בישראל הקדומה, ואצל הכוהנים היוונים־רומים, והשווה את כולם לילדים – 
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 Manuel( "פסיכולוגיה של מנטליות אינפנטילית פרימיטיבית כבר החלה לקרום עור וגידים"
18 ,1959(. במילים אחרות, הדת צמחה בקרב "פראים" פתאים ולא מבריקים במיוחד, והמשיכה 
נותרה  המנטלית  הנמוכות" שהתפתחותן  ל"שדרות  מכיוון שקסמה  "מתורבתות"  חברות  אצל 

ברמתה הפרימיטיבית. 

כפי שכבר הערנו, השקפה זו פותחה באופן מלא על ידי פונטנל בספרו על מוצא המיתוסים. בן 
זמנו המפורסם של דורקהיים, לוי-ברוהל )le’vy-Bruhl(, שיבח את עבודתו של פונטנל בתור 
המתחקה  הדת,  של  אבולוציונית  תאוריה  להציע  הראשונה  היותה  בשל  בנכונותה"  "מופלאה 
,1899(. למעשה, שלבי האבולו־  135-38 )אחריה למן מקורה החייתי ועד לתקופה המודרנית 

ציה של הדת אצל קונט נבנו במפורש על יסודותיו של פונטנל. קונט טען שהשלב הפרימיטיבי 
ביותר של אבולוציה כזאת הוא השלב ה"תיאולוגי" או הדתי. בשלב זה, התרבות האנושית כפופה 
ל"אשליות הנוצרות על ידי פעילות אינטלקטואלית הנתונה לחסדם של היצרים" )2:554 ,1896(.

אך בעוד שקונט ייחס את הרעיונות הדתיים לאשליות הנטועות ביצרים, לפחות הוא לא הציע 
כלב  דרווין. בספר "מסעו של  צ'רלס  כפי שהציע  נחותה  ביולוגיה  שהשכל הפרימיטיבי שיקף 
הציד" תיאר דרווין את אנשי ארץ האש כחיות תת־אנושיות, שאינן מסוגלות ליהנות מחייהן יותר 
מאשר "בעלי החיים הנחותים ביותר")228-31 ,1906 ]1839[(. בדומה לכך, בן דודו של דרווין 
פרנסיס גאלטון )82, 1890( טען שהכלב שלו היה בעל אינטליגנציה גבוהה יותר מאשר הילידים 
בדרום אפריקה. חברו של גאלטון הרברט ספנסר הסכים כי "השכלים הפרימיטיביים" חסרים את 
"רעיון הסיבתיות" ונעדרים כל "סקרנות". השקפות אלו היו אוניברסליות לכל אורך המאה ה־19, 
ובאופן מעט יותר מעודן המשיכו לתוך המאה ה־20, בשעה שלוי-ברוהל כתב ספרים שלמים כדי 
להסביר ששכלם הפרימיטיבי של בני תרבויות שלמות הוא "קדם־לוגי" – השקפה שדורקהיים 

)1913( אימץ בהזדהות מלאה. 

למען האמת, דורקהיים ביסס את התאוריה המפורסמת שלו על הדת על גבי אתנוגרפיה )בלתי 
מדויקת למדי( של שבטים אוסטרליים, מפני שהוא ראה בהם את בני זמנו הפרימיטיביים ביותר 
וחשב שמשום כך הם מבטאים את "הצורה הפרימיטיבית והפשוטה ביותר" של כל דת )3 ,1915(. 
הוא הודה אומנם שכמה דתות "מכניסות למשחק פונקציות מנטליות גבוהות יותר... עשירות 
יותר ברעיונות וברגשות... ]ומכילות[ יותר מושגים". אבל, הוא טען, לא די בגיוונים הללו כדי 

־לפסול את יישומן של תובנות שנלמדו מתוך מחקר הדתות הפרימיטיביות ביותר על המתוחכ
מות ביותר. כך ייחס דורקהיים הן את הדת של מאמינים פרימיטיביים הן את הדת של מאמינים 
מודרניים לייצוגים הקולקטיביים של החברה. "המציאות הזו, שבה קיימים ייצוגים שונים של 
מיתולוגיות ועם זאת היא הסיבה האוניברסלית והנצחית לחוויה הדתית, היא החברה", הוא כתב 
כלומר, דת מורכבת מפרטים בחברה העובדים למעשה את השתקפותם שלהם   .)ibid., 418(
דורקהיים מציעה  זהירה של  אליו. קריאה  לחדור  יכולים  ולא מאמינים,  סוד שרק מדענים,   –
שהוא לא כל כך התעניין בטקסים הדתיים של פרימטיבים כמו האבוריג'ינים האוסטרליים כפי 
יותר מתוחכמים מהם. האג'נדה  היו הרבה  שהתאמץ להראות שהטקסים הנהוגים בנצרות לא 
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שלו ושל מדעני חברה נוספים הייתה לקשר כל דת לאירציונליות הפרימיטיבית ובכך להפוך את 
דתות זמנם למושמצות מבחינה אינטלקטואלית. איש לא ניסח זאת טוב יותר מאשר א"א אוונס-

:)Evans-Pritchard( פריצ'ארד

אותם אנשים שכתביהם היו המשפיעים ביותר ]בתחום השכל הפרימיטיבי[ היו 
־בזמן הכתיבה אגנוסטיים או אתיאיסטים... הם חיפשו ומצאו בדתות הפרימיטי

ביות נשק שיכול היה, לדידם, להיות יעיל כנגד הנצרות. אם ניתן היה לפטור את 
הדת הפרימיטיבית כסטייה אינטלקטואלית, חזיון־שווא הנגרם מלחץ רגשי, או 
על ידי תפקידה החברתי – גם דתות נעלות יותר יוכלו לאבד את אמינותן ואפשר 
יהיה להיפטר מהן באותה דרך... אמונה דתית הייתה עבור אנתרופולוגים אלה 

אבסורד )15 ,1965(.

ה"שכל הפרימיטיבי" נידון לכישלון בתור מושג ברגע שחוקרים החלו לעשות עבודת שטח הלכה 
בתאוריית  שתמכו  החשובים  החברה  ממדעני  אחד  אף  לדרווין,  שבניגוד  היא  עובדה  למעשה. 
השכל הפרימיטיבי לא פגש אי פעם מישהו מתרבות פרימיטיבית. כל המידע שלהם הגיע מן 
הספרייה, מדיווחים כתובים של מטיילים מכל מיני סוגים. מאוחר יותר הוכח שגוף המקורות 
ששימש את חלוצי חקר הדת במדעי החברה, מקונט וספנסר ועד לוי-ברוהל ודורקהיים )פרויד 
הסתפק בדרך כלל באינטואיציה שלו בתור מקור( היה שגוי, מטעה באופן קיצוני ולא אחת פשוט 
פנים אל  נפגשו  ברגע שאנתרופולוגים בעלי הכשרה   .)Evans-Pritchard 1965, 6( מפוברק 

־פנים במושאי המחקר שלהם, רעיון השכל הפרימיטיבי קרס תחת העדויות הסותרות. המהלו
מה הסופית הונחתה על ידי ברוניסלאב מלינובסקי, שהוכיח בזהירות את יכולותיהם של תושבי 
האי טרובריאנד לחשוב באופן רציונלי ולהבין כראוי סיבה ותוצאה. בפסקה מפורסמת )28-29 
,1992 ]1925[( הסביר מלינובסקי שאותם "פרימיטיבים" פנו לכוחות על־טבעיים רק בתור מוצא 
אחרון. הם לא השתמשו באמצעים על־טבעיים כדי לנכש עשבים שוטים בגנים שלהם או לתקן 
את הגדרות. הם כן פנו לכוחות על־טבעיים כדי לנסות ולהשפיע על מזג האוויר. השקפותיו של 
מלינובסקי אומצו במהרה על ידי כל האנתרופולוגים המובילים באותו זמן, ובסוף ימיו, אפילו 

.)Evans�Pritchard 1981, 120( לוי-ברוהל חזר בו

למרבה הצער, קריסתה של תאוריית השכל הפרימיטיבי לא הובילה גם לקריסת הרעיון שהדת 
זה אירציונלי  היה  הינה, בבסיסה, אירציונלית באופן מהותי. מלינובסקי הסתפק בטענה שלא 

־עבור מאמינים פרימיטיבים להאמין, בהינתן רמת הידע הזמינה להם. אבל הוא לא היה מוכן לה
עניק מידה שווה של רציונליות למאמינים בני תרבות, שכן הם צריכים להיות חכמים יותר מזה – 
. )Evans�Pritchard 1965( מלינובסקי התנגד לדת כמו כל אחד מן העמיתים שלו או מקודמיו

גינה את הנוהג  נותר דומיננטי בניתוחים השוואתיים של הדת. במאמר שבו  זה  סטנדרט כפול 
לפטור את המאמינים הדתיים כאירציונליים רק מפני שהמדע "יודע" שהם טועים, כתב מלפורד 

:)Spiro( א' שפירו
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בטיעון שלי שהרציונליות של האמונה, ללא קשר לשאלת הנכונות שלה, חייבת 
־להישפט ביחס להתפתחות המדעית של החברה שבה היא נמצאת, מובלעת הק

ביעה שאירציונליות מאפיינת באופן חריג את האמונה הדתית המערבית. דווקא 
בתרבות המערבית ממצאיו והשקפת עולמו של המדע בולטים כל כך, ולכן דווקא 
של  לאמונותיו  מנוגדות  רבות  פעמים  הינן  דתיות  אמונות  המערבית  בתרבות 

 .)Spiro 1964, 109( המדע

הגישה ההשוואתית הגיעה בסופו של דבר למקום הפסיכולוגי, וייחסה דתיּות לבעיות מנטליות. 
־באותה מידה שבה נסוגו מדעני החברה מייחוסה של הדת לפערים ביכולתו של השכל הפרימי
־טיבי, הם נרתמו במרץ לייחס אותה מחדש לבורות, לחריגות פסיכולוגיות ולבעיות פסיכו־סק

סואליות.

אתאיזם והגישה הפסיכולוגית

Hume( כי "מדע האדם הוא היסוד המו־ )בספרו המפורסם "מסכת טבע האדם" טען דיוויד יום 
צק היחיד למדעים האחרים" )42-43 ,1969 ]1739-40[(. יתרה מזאת, הוא קבע כי רק לימודו 
של מדע זה יאפשר לנו להבין כראוי את הדת, שכן רק במידה שבה אנחנו "מכירים לעומק את 
היקפה וכוחה של ההבנה האנושית, ]יש ביכולתנו[ להסביר את טבע הרעיונות שאנו מפתחים". 
אמונתו של יום בכך שפסיכולוגיה היא המדע שאליו יש להכפיף את הדת הייתה משותפת גם 
לרבים אחרים. כפי שניסח זאת פיטר גאי )Gay(: "הנאורות לא הסתפקה בהפיכת הפסיכולוגיה 

־למדע, והפכה אותו... למדע אסטרטגי. הוא היה אסטרטגי בכך שהציע ביסוס טוב, 'מדעי', לה
תקפותיהם של הפילוסופים על הדת" )167 ,1969(.

קו־התקפה זה לא התחיל עם יום. המדע של "הפסיכולוגיה של הדת" החל להתפתח באנגליה 
17, תוך שהוא מקבל חיזוק מאקלים הדעות שתמך בספקנות דתית, כנזכר לעיל. אומ־ ־במאה ה

נם, גם בזמן שלטונו של צ'ארלס השני נדרש עדיין כל כותב להעמיד פנים שהוא מקבל את קיומו 
של האל, לא משנה עד כמה רחוק ובלתי פעיל היה מושג האלוהות שלו. אבל במסגרת המגבלה 
הזאת אפשר היה לכתוב כמעט הכול )כל עוד לא היה מדובר בטקסט אדוק מדי, שכן הן פוריטנים 

־מושבעים והן קתולים נחשבו לאויבי הכתר(. כפי שציין מנואל, "האנגלים לא היו צריכים לח
שוף את ההתחזות של האורקלים הפגאניים ]כפי שעשה פונטנל[ כאשר כיוונו את חיציהם אל 
היהדות והנצרות" )Manuel 1959, 58(. ככל הנראה, היה זה הרוזן השלישי של שפסטברי שיצר 
לראשונה את "הפסיכולוגיה של הדת" )או ליתר דיוק, את "הפסיכולוגיה הבלתי־נורמלית של 

־הדת"( בספרו רב ההשפעה "מאפיינים של אנשים, נימוסים, דעות, זמנים". כמובן, הוא לא הש
תמש במונח "פסיכולוגיה", שנכנס לשימוש רק כעבור מאה שנים נוספות. במקום זה, שפטסברי 
התייחס למדע החדש העוסק ב"מחקר השכל" )I:290 ,1978 ]1711[(, שמטרתו הינה "הבנה של 
עצמנו" )285-6(. מדע חדש זה "הינו בעל קדימות על גבי כל המדעים האחרים... ומלמד אותנו 

ק
אר

ט
ס

ני 
וד

 ר
   

 /
/ 

   
ה

בר
ח

ה
עי 

מד
 ב

ת
הד

ר 
ק

ח
, ו

ה
ונ

מ
א

ם, 
יז

א
ת

א
   

 /
/ 

   
ם

זי
גנ



} 158 {

א
שפ"

ת
תיו 

ס
א     //     

ת      //     גיליון 
תי

ה ד
שב

ח
מ

ת ל
ה   בי

רליגי

את מידתו של כל אחד ומעניק את הערך הנכון לכל דבר בחיים", וכן "באמצעות מדע זה תוכל 
הדת עצמה להישפט" )297(. באמצעות יישומו של "מדע עליון" זה, שפסטברי ביצע רדוקציה 
יש  "ישנם מצבי תודעה מסוימים של האנושות שבהכרח  כך,  של הדת לפחד, חרדה ואשליה. 
צורך לתת להם מוצא. השכל והגוף האנושיים שניהם נתונים באופן טבעי למערבולת של דחפים" 
)14(, ולהט דתי מופיע כאשר "אנחנו מלאים בהפרעות ופחדים מבפנים, ואיבדנו, בעקבות סבל 
וחרדה, את השלווה הטבעית והמזג הנוח שלנו" )33(. יתרה מזאת, תחיות דתיות ואמונות בניסים 

נעוצות בהזיות המוניות – מין אדיקות מדבקת:

ובמצב כזה אפילו המראה שלהם מדבק. הזעם עף מפנים לפנים: והמחלה נראית 
־ומדבקת בו זמנית... וכך הדת היא גם פאניקה; כאשר התלהבות מכל סוג מתעו
־ררת; ולעיתים קרובות במצבים של מלנכוליה, די גם בזה. שכן קיטור עולה למע
־לה באופן טבעי, ובייחוד בזמנים רעים, כאשר מצב רוחם של בני האדם ירוד, במ

קרים של אסונות כלליים, או במצבים של אוויר מזוהם או דיאטה רעה, או כאשר 
 .)ibid., 15-16( מתרחשים זעזועים בטבע, סופות, רעידות אדמה או שאר ניסים

Trenchard( היה מייסד־שותף של הדי־ )אנגלי נוסף, חבר של שפסטברי בשם ג'ון טרנצ'ארד 
סציפלינה. ספרו של טרנצ'ארד "היסטוריה טבעית של האמונה הטפלה" )1709( תלה את הלהט 
הדתי באשמת השכל הבלתי מאוזן. חוברת בת 50 עמודים זו עוררה גלים ותורגמה לצרפתית, 
תוך שהיא הופכת לחביבת האתאיסטים הצרפתים. כפי שהבחין מנואל )72 ,1959( "ההיסטוריה 
הטבעית" של טרנצ'ארד השפיעה ללא ספק על יום ויחסו אל הדת, והוקעה על ידי הבישוף של 

מאן בתור "הספר המזיק ביותר".

1719 החל לפרסם – בשיתוף פעו־ -טרנצ'ארד קיבל פרסום והשפעה גדולים אף יותר, כאשר ב
לה עם תומאס גורדון – עיתון שבועי בלונדון בשם "הוויג העצמאי". במשך כמה שנים המשיך 
טרנצ'ארד להוקיע מעל דפי העיתון את כל האמונות הדתיות מלבד אלה הפושרות ביותר, כגון 
גורדון  ג'ורנל" לפרסם טורים שבועיים שלו ושל  דאיזם "רציונליסטי". ב-1720 החל ה"לונדון 
תחת שם העט "קאטו". כך קיבל טרנצ'ארד גישה לקהל גדול בקנה מידה לאומי – שהרי הג'ורנל 

היה העיתון המשפיע ביותר באנגליה באותה עת.

בסך הכול פורסמו 138 מכתבי "קאטו", רובם בנושאי פילוסופיה מדינית והמשטר הראוי, אבל 
כמה מהם היו כאלה שהמשיכו את מאמציו של טרנצ'ארד לחשוף את הבעיות הפסיכולוגיות של 
 ,)essay of April 1723( "מאמינים דתיים. הוא אפיין את "המתלהב הדתי" כ"תעלולן מטורף

־והטעים כי אדיקות כזו הייתה "ללא ספק קדחת בראש, וכמו סוגים אחרים של קדחת, היא מתפ
שטת ומדבקת... המאמין הנלהב מחמם את ראשו שלו באמצעות דמיונות מופרזים, ואז הופך את 
רוחו החכמה־מכול של האל לבעלים על ראשו הקודח... את ההשראה הוא מקבל מטירופו שלו". 

בנקודה זו במאמר, טרנצ'ארד סוטה מן הנושא כדי להסביר את עליית האסלאם: 
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מיומנת במלחמה  לא  ללא אמנות,  עירומה,  חצי  ונטושה,  ענייה  ברברית,  אומה 
־וחמושה רק למחצה, מונעת על ידי נביא משוגע ודת חדשה שהפכה את כולם למ

שוגעים... זה פשוט מדהים עד כמה הם סבלו ואיזה דברים גדולים הם עשו, בלי 
Trenchard and Gordon ]1720-( שום יכולת לעשות אותם מלבד דת חזקה

.)24[ 1995, 849-55

את דבריו סיים בקריאה נרגשת שהאמת של כל דת מוכרחת להימצא באמצעות התבונה, לא 
ההתגלות. בשבוע שלאחר מכן הגיע עוד מאותו דבר, במתקפה על טענותיו של קווייקר בכיר 

־שניתן לגלות את האמונה מבפנים באמצעות מדיטציה ורפלקציה, שכן "ישו הנוצרי פועל בתוכ
נו". טרנצ'ארד לא היה מוכן לשמוע דברים כאלה. הוא טען שהוא יודע כי

ישנם אלפים רבים... שבאמת ערכו את כל הניסויים בהתבוננות, תפילה פנימית, 
העולם  לגבי  ומפעולות  ממחשבות  היפרדות  פנים,  וכלפי  חוץ  כלפי  התבטלות 
הזה, קבלת הדין במחשבה וכניעה כלפי מעשי האלוהות, ועדיין מצאו את עצמם 
אחרי הכל באותה נקודה ממנה התחילו... ולכן, עד שאוכל להרגיש משהו בעצמי, 
נמוכים  מניעים  באמצעות  להסביר  יכול  לא  שאני  באחרים  שדרים  כמה  לגלות 
 ibid.,( יותר, אקח לעצמי את החירות לקרוא למעמידי־פנים האלה סתם רגשנים

.)855-64

לאחר מכן ִמחזר טרנצ'ארד את כל הטענות שלו על כך שהדת היא טירוף. "מכתבי קאטו" היה 
שכו כרכים,  לשמונה  דבר  של  בסופו  שהצטבר  במה  מחדש  פורסמו  ובהמשך  גדולה,  ־הצלחה 
החב הערצת  של  האופן  או,  "פנתאיסטיקון:  שנקרא  ספר  ונשנות.  חוזרות  להדפסות  זכו  ־לם 

טולאנד  ג'ון  מאת  ב-1751(  אנגלי  ובתרגום  ב-1720  בלטינית  במקור  )פורסם  הסוקרטית"  רה 
)Toland(, חלוץ אנגלי אחר בתחום הפסיכולוגיה של הדת, הוסיף אלמנט חדש בהבחינו בין דתם 

־של ההמונים ודתה של האליטה הנאורה. טולאנד פיתח טקס דתי שיש לערוך רק בדלתיים סגו
רות, "השבח להכול", וכלל בו מזמורים לחקירה החופשית, לאמת ולידע, שאין לשיר אותם עד 
שכל המשרתים פרשו מחדר המשתה. "נהיה במקום מבטחים", הוא כתב, "אם נפריד את עצמנו 
מן ההמון; שכן ההמון הוא הדגמה של הגרוע מכול... אנשים בעלי שליטה עצמית חמורה, נוהגים 
ועקשנים, כפי שאחות רחומה מתנהגת במטופליה הממלמלים...  באנשים תזזיתיים, טיפשים 
אלה שאינם משעשעים את הפעוטות בזוטות אלה הינם שנואים ובלתי רצויים על ידם" )צוטט 
בתוך Manuel 1959, 67(. כפי שהסביר מנואל, על פי טולאנד ובהתאם לשפטסברי ובייל, היו 
"שתי דתות בכל חברה, האחת עבור אנשי תבונה והאחת עבור פנאטים, אחת עבור אלה שהבינו 
את הסדר הנפלא של העולם ואחת עבור... בורים מלאי חרדות שהם השקיטו באמצעות טקסים 

.)ibid., 66( "מגוחכים

כפשוטה,  לפסיכופתולוגיה  מיוחסת  דת  אם  בין  "מיושנות".  דעות  אינן סתם  לציין שאלה  יש 
לפחדים חסרי בסיס, או סתם לטעויות בחשיבה ובהבנת המציאות, הטענה שהיא בלתי רציונלית 
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ומתוחכמים  נורמליים  לאחרונה, המחשבה שאנשים  עד  הדת.  בפסיכולוגיה של  עדיין שולטת 
יהיו דתיים הייתה מוגבלת למעט חוקרים בתחום מדעי החברה שהיו מוכנים להרשות לסוג של 

־דתיות מתונה מאוד, "עצמית", שהם עצמם הגדירו, לעבור את מבחן הרציונליות. גורדון אלפו
־רד, שטבע את המונח דת "עצמית", הציע את האפשרות שאנשים בוגרים מסוגלים להחזיק בא

מונה, כל עוד היא נתונה לספקות מתמשכים וקונסטרוקטיביים, אבל דחה ביטויים חזקים יותר 
של האמונה כ"פתיות פרימיטיבית" ו"ילדותית, סמכותנית ואירציונלית" )122 ,1960(. הבחנתו 
של אלפורט בין דת "עצמית" ודת "חיצונית" מקבילה בדיוק להבחנה בין דת של אנשים הגיוניים 

וזו של פנאטים, שהועלתה על ידי שפטסברי, טרנצ'ארד וטולאנד שלוש מאות שנה לפני כן.

־ההנחה האירציונלית ממשיכה בצורות רבות. המשפיעה ביותר מביניהן משווה את הדת עם פסי
מחקרה.  מושא  כלפי  מבטאת  שהיא  והאנטגוניזם  הגלוי  הבוז  בשל  לציון  וראויה  כופתולוגיה, 
כך הסביר זיגמונד פרויד בעמוד אחד מתוך ההצגה הפסיכואנליטית המפורסמת שלו את הדת, 

־"עתידה של אשליה", שהדת הינה "אשליה", "רעל מתוק – או חמוץ מתוק", "נוירוזה", "מש
לאשליות  לגורמים  באשר   .)]1927[  1961,  188( עליה"  להתגבר  שעתידים  ו"ילדותיות  כרת" 
נוראות אלה, פרויד הציע סיפור על כך שבזמנים פרימיטיביים אבא דומיננטי שמר לעצמו את כל 
הנקבות. כדי לקבל גישה מינית לנקבות הבנים מרדו, הרגו ואכלו את אביהם באורגיה קניבלית. 
מתוך האשמה שהתפתחה אצלם בעקבות המעשה, ומתוך החשש שלהם שמקרים כאלה יחזרו 
על עצמם, ייסדו הבנים טאבו דתי נגד גילוי עריות וקניבליזם, והחלו לסגוד לאביהם ההרוג בתור 

אל – וכך הגיעה הדת לעולם.

ה"הסבר" הפרוידיאני הזה, שהוא ללא ספק גולמי ובלתי מתקבל על הדעת באותה מידה כמו 
המיתוסים של האנשים ה"פרימיטיביים" ביותר, מסוכם באופן מכובד ובאריכות גדולה בספרי 
לימוד רבים. ספרו עטור השבחים של דניאל פאל )Pals( הנמצא בשימוש נרחב, "שבע תאוריות 
)Preus( בספרו הידוע  לו פרק ארוך, כפי שעושה גם סמואל פרוס  )1996(, מעניק  של הדת" 
הרבה  איבדה  האישיות  על  פרויד  של  שהתאוריה  בכך  בהתחשב   .)1987( הדת"  את  "להסביר 
דת  בנושא  חיבוריו  מדוע  לתהות  אלא  נותר  לא  הפסיכולוגיה,  מן  נדחתה  רבה  ובמידה  מכוחה 
חיים ובועטים. בספר "דת והאינדיבידואל" )1993( דניאל בייאסון )Bateson(, פטרישיה שורייד 
)Schoenrade( ולארי ונאיס )Ventis( מציעים תשובה: "אפילו מבט חטוף בספרות זו מסגיר 
את העובדה שאפשר לעסוק במחקר פסיכולוגי של הדת בעקבות מניעים שאינם ניסיון כן להבין 
קמפיינים  לבצע  ניסו  פסיכולוגים  כמה  בוטים,  להיות  אם  הדת.  של  ומשמעויותיה  טבעה  את 
 .)Bateson, Schoenrade, and Ventis 1993, 15( נגד הדת במסווה של מדע"  של הכפשה 
אחד מהם הינו מייקל פ' קרול )Carroll(, שמילא לאחרונה עמודים רבים של כתב העת למחקר 
מדעי של הדת בטענות שתפילת המחרוזות )Rosary( היא למעשה "סיפוק מוסווה של תשוקות 
אנאל־ארוטיות" – תחליף למשחק "של האדם עם הצואה שלו" )Carroll 1987, 491(. בדומה 
לכך, מורטימר אוסטו )Ostow( קובע כי הפרוטסטנטיות האוונגליסטית היא בסך הכול נסיגה 
"למצב התודעתי של ילד המתנגד להפרדה מאימו. המשיח והקבוצה עצמה מייצגים את החזרה 

.)Ostow 1990, 113( "לאם
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פסיכולוגים לא־פרוידיאניים בני זמננו מילאו תפקיד חשוב גם באבחונה של "מנטליות דתית". 
במבט ראשון, דעותיהם נראות קבילות יותר, מפני שהם אינם טוענים שאנשים דתיים הם חולי 
נפש במלוא מובן המילה. במקום זה, הם מסתפקים בטענה שאנשים המאמינים בכנות בדת פשוט 
אינם חושבים כל כך טוב; שתהליכי החשיבה שלהם נוקשים; שהאמונה משקפת "סמכותנות". 
השימוש בסמכותנות כדי להסביר פונדמנטליזם היה נפוץ מאז מלחמת העולם השנייה. אדורנו 
אמונות  עבורה  סמכותנית",  "אישיות  הרעיון של  את  העלו   )Adorno et al. 1950( ועמיתיו 
דתיות מקילות את הלחץ הנובע מחוסר היכולת לסבול כל סוג של סתירות אינטלקטואליות או 

־דו־משמעויות. סמכותנות לא רק הופכת אנשים לדתיים, הם טענו, אלא ששילובם של שני הגו
רמים הופך אותם גם לקנאים חשוכים – כל זאת על אף העובדה שאף מחקר רציני לא הראה שום 
 Allport,( גורדון אלפורט .)Stark 1971b; Bergin 1983 קורלציה בין סמכותנות ודתיות )ראו
1963( העלה טענות דומות לגבי מה שהוא כינה "דת חיצונית". כפי שצריך להיות ברור מציטו־
־טים קודמים של עבודתו, מניעיו של אלפורט היו פולמוסיים, לא מדעיים, וכתביו בנושא מס

תכמים בלא הרבה יותר מאשר טענות בדבר היותה של הדת שהוא פיתח עבור ערכים חברתיים 
ליברליים, עם נופך קל של קדושה, דת טובה, כאשר כל דבר שכולל אמונה רצינית בעל־טבעי 
הוא דת רעה. לאט לאט, הפסיכולוגיה החלה להכיר בהטיות היסודיות שבעבודתו של אלפורט, 

.)Hood( והוד )Kirkpatrick( ולאחרונה קירקפטריק )Dittes, 1971( בייחוד גי'יימס דיטס

אתאיזם וחירות

17 מכיוון שהדת איבדה את אמינותה בעי־ ־ה"התפרצות" של חוסר דתיות לא החלה במאה ה
דן המדע. ראשית, האתאיזם ככל הנראה עתיק כמו הדת עצמה. כפי שצוין, חוסר דתיות יכול 

־להימצא בכל מקום – בחברות "פרימיטיביות" כמו גם בחברות המודרניות ביותר. למעשה, אפי
־לו התנ"ך עצמו מציין את קיומם של אתאיסטים בזמן הברית הישנה )למשל תהלים יד(, וחוכ

מתו של שלמה מתמודדת איתם בהרחבה. אלה שאינם מאמינים היו "תופעה נפוצה למדי בימי 
הביניים", כפי שמאשר מקס גאונה )Gauna 1992, 34(. "ישנם רבים שאינם מאמינים במלאכים 

הק השילוש  מסדר  כתב  נראה",  ובלתי  רוחני  דבר  ובכל  המוות  אחר  בחיים  רעים,  או  ־טובים 
דוש בלונדון במחצית השנייה של המאה ה־12 )צוטט בתוך Coulton 1930 3:7(. פרנסואה בריו 
)Berriot, 1984( מספק דיוקן מקיף של מה שגאונה מאפיין כ"הזרם הנסתר של הרנסנס שהיה 
האתאיזם עצמו" )18 ,1992(. ב-1542 כתב אנטואן פומה )Fume’e( בתשובה לבקשתו של ג'ון 
קלווין )Calvin( למידע על אתאיסטים בפריז ש"הבלתי מאמינים רבים הם" באותו מקום )צוטט 
בתוך Gauna 1992, 74(. מכתבי החקירה של קלווין נשלחו בעקבות מאבקיו עם אתאיסטים 

.)Collins 1968( בעלי עוצמה בג'נבה

מה שהיה חריג בזמן ה"נאורות" היה הביטוי הפומבי הנרחב של האתאיזם – היה אפשרי לייסד 
ולקיים תנועה חברתית אנטי־דתית. כך, ב-1672 כתב סר צ'ארלס וולסלי )Wolseley( ש"חוסר 
דתיות במעשה היה בן לווייתה של כל תקופה, אבל ההגנה הגלויה והפומבית עליו היא ממאפייניה 
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המוזרים של התקופה שלנו" )צוטט בתוך Durant and Durant 1963, 567(. אבל אפילו זו לא 
הידועה  היוונית  הפילוסופית  האסכולה  כן,  לפני  שנה  אלפיים  כמעט  הראשונה.  הפעם  הייתה 
כאפיקוראית דחתה את קיומם של אלים כלשהם – בטענתה שאפילו אם קיימים יצורים על־

טבעיים, הרי שהם לא רלוונטיים, מפני שהם אינם יודעים שבני אדם קיימים ואין להם שום עניין 
בעולם החומרי )Gaskin 1989; whittaker 1911(. מה שהיה חריג לגבי תקופה זו בהיסטוריה 
היוונית־רומית היה אותו הדבר שהיה חריג בעידן ה"נאורות", דהיינו לא עצם קיומה של חוסר 

דתיות, כי אם החופש לבטא אותה בפומבי. שפטסברי היה ער לחלוטין להקבלה זו, בהעירו כי

לא רק חוזים ומתלהבים דתיים מכל הסוגים זכו לסובלנות מידי הקדמונים: אלא 
גם מן העבר השני, הפילוסופיה זכתה ליד חופשית, והותרה בתור איזון נגד אמונות 
טפלות. ובעוד כתות מסוימות, כמו הפיתגוראים ולאחר מכן האפלטוניים צידדו 
בדעות הקדומות וההתלהבות של הזמן; הרי שהאפיקוראים והאקדמאים ואחרים, 

הורשו להשתמש בכל כוחה של התבונה ולהתאגד כנגדם )1:18 ,1978 ]1711[(.

נוכחותו הבולטת של "אתאיסט הכפר" במאה ה־19 באמריקה ניצבה גם היא על אותו בסיס. כמו 
כן, כפי שניתן לראות מהתבוננות בגורלו של אתאיסט הכפר, ביטויים אתאיסטיים איבדו די מהר 
את ממד ההלם שהיה להם, ובעקבותיו גם את תשומת הלב של הקהל. המאמינים למדו להתעלם 
ממנו והבלתי מאמינים אינם מתעניינים – ועל כן אתאיזם מאורגן הפך לכל כך אנמי. זו גם הסיבה 
לכך שאתאיסטים מקצועיים מוצאים לעיתים קרובות כל כך תעסוקה אקדמית בדיסציפלינות 

 .)Allen 1996( דתיות" כמו בפקולטות למדעי הדת או תאולוגיה"

אמונה ויחס מדעי אל הדת

מן החוקרים הראשונים במדעי החברה שהיה  כל אחד  יותר,  יותר משלוש מאות שנה מאוחר 
"זוכה... להצצה בעתיד האינטלקטואלי" היה עומד נדהם "מן המראה המופלא של חוקרים רבים 
O’Toole 1984, 1(. מה שאותם חוקרים רא־ )בני זמננו המשקיעים את מאמציהם בחקר הדת" 

שונים היו מוצאים כמרגיז במיוחד הוא שאין כל מחסור במושאי מחקר – שהדת לא רק שלא 
יותר מאי פעם. מה שאותם חלוצים עלולים למצוא  נעלמה, אלא שבמובנים רבים היא חזקה 
כפוגע עוד יותר, הוא שהתחום כבר אינו בנוי בעיקר על חוסר־דת מיליטנטי. אמת, גם כיום רוב 
החוקרים בתחום מדעי החברה ממשיכים להראות הטיה משמעותית נגד אלה שלוקחים את הדת 
שלהם ברצינות רבה )"פונדמנטליסטים" הוא התואר הקטלני(, אבל אתאיזם כפרי חסר בושה 

־כבר אינו עובר בתור עיסוק מחקרי. בימים אלה חייבים לדון בסיבות לשקיעת האמונה הקתו
לית, לדוגמה, בטונים מפוכחים, ולא לנפנף בעובדה זו בתור הוכחה לכך שאנשים נעשים חסינים 

ל"טיפשות אפיפיורית". 

אין בכך כדי להכחיש את העובדה שאחוזים ניכרים מן הסוציולוגים בימינו הם אתאיסטים. אך 
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ההשלכות הבלתי נמנעות של האתאיזם שלהם מגולמות בהנחה שהדת היא בגדר ממסד גוסס, 
שאין כל טעם לחוקרו. כתוצאה מכך, חוקרים שהיו מעוניינים במחקרים חברתיים־מדעיים של 
הדת נאלצו לגבש לעצמם נישה מוסדית משל עצמם, תוך שהם משלבים כבוד רב יותר למושא 
מחקרם, עם כבוד רב יותר לקאנון המדעי. מן הראוי לספר מחדש את ההתפתחויות הללו בקצרה.

־האתאיזם המיליטנטי של הסוציולוגים המוקדמים שאב את המוטיבציה שלו בין היתר מן הפולי
טיקה. כפי שג'פרי האדן )Hadden( מזכיר לנו, מדעי החברה עלו כחלק מ"סדר ]פוליטי[ חדש 
590 ,1987(. הסדר החדש הזה איים למוטט את האלי־ )שבינו לבין הסדר הישן ניטשה מלחמה" 

טות האירופיות ששלטו באופן מסורתי, וכן איים על מבנים פוליטיים וכלכליים מדכאים, בְקרב 
שבו הכנסיות, פרוטסטנטיות וקתוליות כאחת, העניקו תמיכה נמרצת לסדר הישן. בתגובה לכך, 
הסוציולוגים יצאו הן נגד הדת והן נגד המדינה. כמו כן, למרות שלא היו מוכנים ללכת בעקבות 
הצעתו של דניס דידרו )Diderot(, שקרא "לחנוק את המלך האחרון באמצעות מעיו של הכומר 

האחרון", הרי שהרוב סברו כי הדבר ראוי ורצו בתוצאה הסופית.

עם זאת, בתחילת המאה ה־20, עם מעברו של מרכז הכובד של מדעי החברה מאירופה לאמריקה, 
ייצוגה של הדת כאויב פוליטי דעך, והאנטגוניזם כלפי הדת נאלם. ללא מניע משכנע לתקוף את 
 ,)Leuba 1916( הדת, ולאור העובדה שמדעני החברה האמריקנים היו ברובם אנשים לא דתיים
Swatos 1989(. דעותיהם של המייסדים הוצגו בפני דו־ )הופיעה כלפי הדת התעלמות מוחלטת 

רות של סטודנטים כהלכה, אך כחרקים המשוקעים בענבר. המחקר החברתי־המדעי של הדת היה 
יותר בגדר מוזאון מאשר תחום מחקר: "היה זה כאילו המייסדים כבר אמרו כל מה שיש לומר" 

.)Hammond 1985, 2(

את  לחקור  החלו  אמריקנים  סוציולוגים  של  וגדל  הולך  מספר  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 
רק שסיר חיוניותה של הדתיות האמריקנית, שלא  לאור  גבר  העניין שלהם  ־תופעת הדתיות. 

ה־40  שנות  במהלך  ואכן,  בעלייה.  נמצאת  שלה  שהפופולריות  היה  נראה  אף  אלא  לדעוך  בה 
וה־50 נדמה היה שתחייה דתית משמעותית מתרחשת בארה"ב. מדובר היה ככל הנראה בעניין 

־תקשורתי בעיקרו, שקיבל משנה תוקף לאור שגשוגם של פרויקטי־בינוי כנסייתיים, אשר הצו
רך בהם גבר לאור הצמיחה המהירה של הפרברים החדשים. חרף זאת, התופעה עוררה גל של 
מחקרים והעניקה לגיטימציה לתמיכתם של גופים רבים במחקרים מעין אלה. עוד בתקופה זו 

ונשנים עם תחומים בעלי "השפ ־מצאו מחקרים בנושא הדת תמריץ בדמות מפגשים חוזרים 
עות" דתיות עיקשות. לדוגמה: לדת יש השפעה משמעותית ובלתי תלויה בכל הנוגע לנישואין, 
 Wuthnow 1979; Stark and( גירושין, פוריות, חינוך, כפירה, פשע, וצריכת סמים ואלכוהול

.)Bainbridge 1997; Beit�Hallahmi and Argyle 1997

עם זאת, ואולי באופן אירוני, הגורם המשמעותי ביותר ביצירתו של המחקר המדעי הטהור של 
־הדת היה חלקם ההולך וגובר של אנשי אמונה במסגרתו. דבר זה התעורר תחילה לאור התרחבו
־תם של לימודי מדעי החברה בקולג'ים ובאוניברסיטאות המסונפים לכנסיות, ויצירתן של מחל

קות מחקר דתיות. עד מהרה הוקמו ארגונים חדשים שנועדו לתמוך בסוציולוגים דתיים אל מול 
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הבוז והאפליה המיליטנטיים שחוו בחוגי סוציולוגיה חילוניים. כך, האגודה האמריקנית הקתולית 
1938 בידי 220 סוציולוגים קתוליים אמריקנים שחיפשו  לסוציולוגיה )ACSS( הוקמה בשנת 
מקלט מפני היחס האתאיסטי )ופעמים רבות גם המרקסיסטי( המבזה והקשה שממנו סבלו בקרב 
אגודת הסוציולוגים האמריקנית. רבים מן החברים הללו התמחו ב"סוציולוגיה של הכנסייה", 

קתוליים שו ומוסדות  תוכניות  לחקור  כדי  הסוציולוגיה  מן  במתודות  ־בכך שהם עשו שימוש 
 American Catholic Sociological ,לפרסם כתב עת משלה ACSS-נים. ב-1940 החלה ה
Review. לאחר מכן, כאשר הרוח הכלל־נוצרית עלתה באמריקה שלאחר מלחמת העולם הש־

נייה, שינו הקתולים את שמו של כתב העת שלהם ל-Sociological Analysis. עד אז רבים 
מחברי ה-ACSS כבר החזיקו במשרות במוסדות חינוך חילוניים, וגם מחקריהם של לא־קתולים 

החלו להופיע מעל דפי כתב העת.

־עם שינוי השם הגיע גם שינוי במדיניות העריכה, וכתב העת החל להיות מוקדש כמעט כולו למ
חקר מדעי־סוציולוגי ולתאוריזציה בנושאי הדת. בשנת 1970 ראו מנהיגי ה-ACSS כי ההגדרה 
של האגודה כקתולית כבר לא הייתה נאמנה למציאות, וכך שונה השם ל"אגודה לסוציולוגיה של 
 Sociological הדת". לאחר מכן, כדי לשמור על עקביות, בשנת 1993, שונה שמו של כתב העת
עידן הסוציולוגיה הקתולית האמריקנית. עם  כך תם   .Sociology of Religion-ל Analysis
זאת, כל עוד האגודה התקיימה, היו חברים בה חוקרים מוכשרים שתרמו תרומות משמעותיות 
למחקר המדעי של הדת, ובהם ג'וזף פיכטר, תומס פ' או'דאה, וכמובן אנדרו גרילי, שהקריירה 

שלו חצתה לא מכבר את תחום הסוציולוגיה הקתולית.

"אגודת המחקר הדתית" )RRA( הייתה מקבילתה הפרוטסטנטית של ה-ACSS, כאשר חבריה 
־הראשונים היו חלק מסגל מחלקות המחקר מזרמים שונים. הקבוצה הזו הייתה במקורה "ועי

דה" בלתי־רשמית שהחלה להתכנס בשנת Hadden 1974( 1944(. פגישות אלה הפכו רשמיות 
.Review of Religious Research לפרסם את כתב העת RRA-ב-1951. ב-1959 החלו ה

התעוררות ראשונית של גישה מדעית כלפי הדת בקרב אמריקנים בחוגים אקדמיים חילוניים 
בעלי  חוקרים  של  בהשתתפותם  ה־40,  בשנות  בהרווארד  שהתכנס  פקולטה  בסמינר  התגלמה 
 ,)Allport( אלפורט  גורדון   ,)Clark( קלארק  יוסטון  וולטר  כדוגמת  לדת,  לפחות  קלה  זיקה 
סו־ פיטרים   ,)Tillich( טיליך  פול   ,)Adams( אדאמס  לותר  ג'יימס   ,)Kallen קאלן  )הוראס 

 Newman( )Parsons( וטאלקוט פארסונס )Williams( ג'יי פול ויליאמס ,)Sorokin( רוקין
Glock 1998 ;1974(. קיומו של הסמינר הוביל באופן ישיר להתאגדות "הוועידה לחקר מדעי 
1956 שונה שמה ל"אגודה לחקר מדעי של הדת" )SSSR(. ב-1961 פר־  של הדת", אשר בשנת

 .Journal for the Scientific Study of Religion סמה האגודה לראשונה את כתב העת שלה
זינק מספר החברים ב-SSSR מ-200 חברים ב-1960 ליותר מ-600 חברים  בתגובה לפרסומו 

.)Newman 1974( 1962-ב

באותה עת, בין היתר לאור ההתפתחויות הללו בארה"ב, החל המחקר המדעי החברתי של הדת 
בגרמניה  בצרפת,  קתולים  חוקרים  של  קטנים  ארגונים  של  הקמתם  עם  באירופה,  גם  לחזור 
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1948 הוקמה "הוועידה הבין־לאומית לסוציולוגיה של הדת" בידי שישה עשר חו־ -ובהולנד. ב
קרים קתוליים מצרפת, מבלגיה ומהולנד )Dobbelaere 1989(. כמו מקבילותיהן האמריקניות, 
בימינו הקבוצות האירופיות הללו כבר אינן קתוליות באופן בלעדי, והן אף מקבלות אליהן חברים 
מן "העולם החדש". למרות זאת הן היו ונשארו קטנות, ועל כן כמה כתבי עת אירופיים שהוקדשו 
)Beckford 1990(. עם  למחקר המדעי החברתי של הדת ראו אור במשך שנים מעטות בלבד 
 Archives de Sciences Sociales des Religions הצליחו:  כן  דווקא  עת  כתבי  שני  זאת, 
ו-Social Compass, שנוסדו שניהם בשנות ה־50, הראשון בצרפת והשני בהולנד. בשנת 1985 
 Journal of-ל מכן  לאחר  שונה  ששמו   ,Religion Today את  בריטיים  סוציולוגים  הקימו 

.Contemporary Religion

כתבי העת הללו נוסדו כבימה לפרסום מאמרים שנגעו למחקר חברתי־מדעי של הדת ונדחו לרוב 
בידי כתבי העת הקיימים בשל ההנחה שהנושא כבר אינו רלוונטי, ושמדובר במחקרים שעוסקים 
בתופעה גוססת ומעוררת סלידה )Beckford 1985b; Thompson 1990(. קיומם של כתבי העת 
1973 הפך ה-SSSR אר־  הללו גרר עלייה משמעותית במספרי הסוציולוגים שעסקו בתחום. עד

גון בין־לאומי ובו 1,468 חברים.

חשוב לציין כי למרות שרבים ממייסדי הקבוצות הללו היו גברים ונשים בעלי מחויבות דתית 
־עמוקה, הרי שהם גם היו מיומנים במתודות מחקר. רובם למדו במוסדות השכלה גבוהה מובי
־לים, והם דאגו באופן מובהק להשיג תוצאות בלתי מוטות. מכיוון שהם היו כבר מורגלים בד

קריאה  המדעי.  המחקר  עקרונות  את  קידשו  כמעט  הם   – במשוא־פנים  החשד  רקע  על  חייה 
במחקריהם תגלה תזכורות חוזרות ונשנות של החובה לעמוד בסטנדרטים מתודולוגיים ולהיות 
אובייקטיביים, דאגה שהייתה מרחיקת לכת הרבה יותר ממקבילותיה בפרסומים חילוניים של 

אותה תקופה.

במהלך שנות ה־60 סייעו כתבי העת הללו ותכניהם המהימנים במשיכת דור חדש של סוציולוגים 
מוכשרים מאוניברסיטאות מובילות בתחום. חלקם היו דתיים באופן אישי, רבים לא היו – אך 
כולם התעניינו בכנות בתופעה הדתית ודחו דעות קדומות כלפי תוצאות המחקר שלהם. היה להם 
 )Glock( דבר נוסף במשותף: רובם השתייכו או זוהו עם "חוג ברקלי" שנוסד בידי צ'ארלס גלוק
והסטודנטים שגייס, עודד ומימן באוניברסיטת קליפורניה שבברקלי, במהלך שנות ה־60 וה־70 

המוקדמות.

 Survey" את  הקים  שם   ,1958 בשנת  לברקלי  והגיע  קולומביה  אוניברסיטת  את  עזב  גלוק 
Research Center". גלוק היה לותרני וחבר הוועד המנהל של כמה סמינרים, וחיפש בהתמדה 
1960 הוא סייע בהוספת שמו־  מימון והזדמנויות לביצוע מחקרים בנושא הדת. לפני סוף שנת

תיהם של רוברט בלה וגאי סוונסון לרשימת הפרופסורים של ברקלי. יתרה מכך. לצידו היה אוסף 
יוצא מן הכלל של סטודנטים )ומבקרים( בוגרי ברקלי שהחלו לקחת חלק במחקר המדעי־חברתי 
של הדת. הם המציאו מחדש את התחום, וגם כאן רוב הקרדיט מגיע לגלוק. יותר מ-40 חוקרים 
שפרסמו את מחקריהם בסוציולוגיה של הדת היו סטודנטים בברקלי במהלך שנות ה־60. לו היו 
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־לומדים בכל מקום אחר, רובם מעולם לא היו חוקרים את הדת. ככל שמסה קריטית של סטוד
נטים צעירים ומוכשרים באופן בלתי רגיל החלה להתאסף סביב גלוק )בין היתר לאור העובדה 
שהיה ביכולתו להציע תקני עוזרי מחקר( – הושפעו גם אחרים מדרכם, ומהר מאוד הם הפכו 
את הדת לנושא "חם". חוקרים רבים )דוגמת ריימונד קארי, לאו דרידג'ר, ג'פרי ק' האדן, פיליפ 
האמונד, ברברה הארגרוב, האנס מול, וו.ג'. רונסימן, רות אנדרהיל ובראיין וילסון( הפכו מזוהים 

־עם חוג ברקלי, אם בשל ביקוריהם התכופים או לאור שהות של שנה או שנתיים בברקלי. בעשו
רים שלאחר מכן חינכו חברי החוג בוגרים רבים, ורבים מהם המשיכו וחינכו את הדורות הבאים. 
כך מספר בלתי רגיל של סוציולוגים של הדת בעולם היום יכולים לעקוב אחר "אילן היוחסין" 
האינטלקטואלי שלהם היישר אל חוג זה. כאשר המחלקה לדת נוסדה בתוך אגודת הסוציולוגים 
האמריקנית ב-1994, שלושה מתוך ארבעת ראשי המחלקה הראשונים היו בעברם סטודנטים 

מחוג ברקלי: רוברט ווטנואו, רודני סטארק ורות וואלאס.

מחקרים  אלפי  שהוציאה  נרחבת  ספרות  להתפתח  החלה  הזו,  הפעילות  כל  של  יוצא  כפועל 
מהימנים תחת ידיה )Warner 1993, 1044(. זאת ועוד, ספרות זו לא הייתה בעיקרה ספרות של 
הסוציולוגים  "התעניינות   ,)Wilson( ווילסון  בריאן  כפי שציין  אלא,  ספקולציות;  או  פולמוס 
11 ,1982(. כלומר, הספרות החדשה עוסקת בעיקר בעו־ )בדת מצאה ביטוי אמפירי הולך וגובר" 

 Argyle 1959; Argyke and Beit-Hallahmi 1975; Beit�Hallahmi and Argyle( בדות
1997(. כאשר הדת הפכה מושא למחקרים אמיתיים, היא החלה להיות מוצגת באור חיובי יותר. 
לדוגמה, חוקרים ביקשו להבין האם סמכותנות אכן קשורה בדתיות, במקום לראות בכך עובדה 
מובנת מאליה, כפי שאדורנו הבין אותה )1950(. באופן דומה, מחקרים שהראו כי ככל שההכנסות 
גבוהות יותר – כך יותר אנשים בצפון אמריקה ובבריטניה לוקחים חלק בכנסייה, נלקחו ברצינות, 
שכן הם התבססו על דוגמאות תקפות, המידע שהציגו נותח כראוי, והממצאים היו עקביים בכל 
בנו־ גם  תקף  היה  הדבר   .)Demerath 1965; Stark 1964; 1971a פעם מחדש  ובכל  )מחקר 

גע למחקרים שבחנו את הקשר שבין הדתיות והפסיכופתולוגיה, והממצאים העקביים שהוכיחו 
 Ellison, 1993; 1991; Stark and( טובה יותר )שאנשים דתיים נהנים מבריאות נפשית )וגופנית

.)Bainbridge 1997

כפי שהממצאים הללו מראים בבירור, ה"עובדות" לרוב מנוגדות לחלוטין לכמעט שלוש מאות 
־שנים של "תאוריות". כתוצאה מכך, בימינו כבר לא ניתן לערוך מחקרים אמינים במחקר החב

רתי־המדעי של הדת על בסיס ההנחה שדתיות היא סימן לטיפשות, נוירוטיות, עוני, בורות או 
תודעה כוזבת, או שהדבר מהווה בריחה מן המודרניות. לרוע המזל, סוציולוגים שאינם מעורבים 
בחקר הדת אינם ממהרים להפנים את המסר, ורובם עדיין מקבלים את האמונות הטפלות הללו. 
למרות העובדה שהקבלה הזו מביאה לביקורות מתנשאות ולא נכונות נגד מחקרים בנושא הדת 
כל השפעה על  לכך  הרי שאין  סוציולוגיה,  בנושאי  כלליים  כתבי עת  בפני  כאשר הם מובאים 
תחום המחקר עצמו. עם זאת, עדיין ניכרת השפעתם של שרידי דעות קדומות שנותרו בין שורות 
תת־הקבוצה. כלומר, רבות מן המתקפות המסורתיות נגד הדת עודן קיימות בצורות מחודשות, 

המעוותות את התחום. נדון בחשובות שבהן במה שנותר מהקדמה זו.
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הטיות רווחות

ההטיה המרכזית הראשונה נוגעת לדגש שמושם על קבוצות אקלקטיות ומוזרות, קרי: המקום 
ולתפוצה שלה במציאות.  נמצא ביחס הפוך כמעט לגודלה  שקבוצה דתית תופסת בכתבי עת 
מאשר,  מחקר  מושא  להיות  יותר  הרבה  מתאימה  שוודיה,  בלונד,  מכשפות  תשע  של  קבוצה 
למשל, כנסייה אפיסקופלית אמריקנית המונה יותר משני מיליון חברים. חלק מזה משקף את 
המציאות שלפיה קל יותר להביא לפרסומו של מחקר אם פרטיו מספיק מזעזעים או אם הקבוצה 
טרם תועדה. מחקר של התאולוגיה האפיסקופלית וציטוטים מספר התפילה הציבורי לא יעוררו 
עניין )תאוותני או כל סוג אחר של עניין( כמו סיפורים של נשים בלונדיניות על המזבח או מגע 

־מיני עם בעלי חיים. עם זאת, חלק מן ההעדפה כלפי אקזוטיות דתית משקפת גם את אותה מסו
רת, שחוזרת עד לז'אן בודין )Bodin(, השואפת להראות שהדת יסודה ברמאות, בטיפשות, בזיוף 

־ובסטייה. על כן, גם כאשר בוחרים מקרב קבוצות שנמצאות הרחק מחוץ למיינסטרים, הרי שיש
 Journal for-נה העדפה ברורה של הזניח והמוזר. למשל, במהלך 35 השנים האחרונות פרסם ה
the Scientific Study of Religion שלושה מאמרים בנושא "רג'ניש" והאגודה הבין-לאומית 
לתודעת קרישנה, אך רק מאמר אחד בנושא "עדי י־ה־ו־ה". בדומה לכך, מאז 1970 פרסם כתב 
Sociological Analysis )היום Sociology of Religion( חמישה מאמרים בנושא "כנ־  העת

סיית האיחוד" )ה"מוניז"(, אבל רק אחד בנושא הכנסייה האדוונטיסטית של היום השביעי.

־בוודאי, איננו מציעים שאין לחקור תנועות דתיות חדשות או בלתי מוכרות. כמובן שיש לח
קור אותן, גם אם רק בשל היותן המקבילה של "זבוב הפירות" מבחינתנו, כפי שוויליאם סימס 
ביינברידג' )ראה לדוגמה Bainbridge 1985( אוהב לנסח זאת. מה שאנו מבקשים לומר הוא כי 

־יש להעניק לפחות את אותו היקף של תשומת לב גם לקבוצות או לתנועות דתיות גדולות ומש
מעותיות מבחינה חברתית, הגם שהנהגותיהן מכובדות.

ההטיה השנייה היא האנטגוניזם שמתגלה כלפי קבוצות דתיות, ככל שחבריהן מחויבים יותר לדת 
וככל שתמונת העל־טבעי שהן מציירות ממשית יותר; כמעט כאילו שהקבוצות "טובות" יותר 
ככל שהן קרובות לחוסר אמונה. אומנם, מאמצי הפעילים באגודה הצפון־אמריקנית לחקר הדת 
)NASSR( להשמיט את האלמנטים העל־טבעיים מהגדרת הדת מטרתם להצדיק את האתאיזם 
האגרסיבי כרציונל ללימודי הדת )Allen 1996(. אם הדת יכולה להיות מוגדרת מחדש כזיהוי של 
"קדושה" ביחסים שבין אדם לחברו או בתפארתו של הטבע, הרי שמי שדורשים באובססיביות 
מהסטודנטים "להיפטר" מהאמונה בעל־טבעי יכולים לטעון שהם "מלומדים דתיים", שעומדת 
להם הזכות להאיר את עיני הסטודנטים באמצעות חינוכם לכך שרוב התנ"ך שקרי, שישו אמר 
מעט מן הדברים שמיוחסים לו ומת כמהפכן כושל )או שישו היה הומוסקסואל, או מסטר של 
תורת הזן, או קוסם, או יהודי מן השוליים, או שלא היה קיים כלל( ושההיסטוריה של הנצרות 
 Spong 1998; Mack 1996; Borg 1995;( אינה אלא "היסטוריה של מעשי זוועה" בלתי נגמרים
Crossan 1991(. דבר זה נצפה בידי ארנסט טרלטש )Troeltsch( כבר לפני כמאה שנים כאשר 

־התנגד להקמתה של "מחלקה ללימודי דת" בשל החשש שהיא "תאויש בידי חובבנים בלתי מק

ק
אר

ט
ס

ני 
וד

 ר
   

 /
/ 

   
ה

בר
ח

ה
עי 

מד
 ב

ת
הד

ר 
ק

ח
, ו

ה
ונ

מ
א

ם, 
יז

א
ת

א
   

 /
/ 

   
ם

זי
גנ



} 168 {

א
שפ"

ת
תיו 

ס
א     //     

ת      //     גיליון 
תי

ה ד
שב

ח
מ

ת ל
ה   בי

רליגי

ואף  יסב אושר לאיש  כל מחויבות דתית, דבר שלא  צועיים, המחויבים למחקר של הדת ללא 
לא לחוקרים עצמם; או שהמחלקה תהפוך לזירת התגוששות בין מאמינים לשאינם מאמינים" 

.)Troeltsch ]1906[ 1991, 113(

־כיום, באופן ברור, האמונות הדתיות האישיות של הסטודנטים זוכות לכבוד רב הרבה יותר בחו
גים למדעי החברה, בהשוואה למתרחש במחלקות דת ותאולוגיה )Allen 1996(. עם זאת, גם 
סוציולוגים של הדת יכולים להביע באופן חופשי את עוינותם כלפי כל קבוצה המראה אפילו 
סימן קלוש של "פונדמנטליזם". בעקבות כך, ישנם מאות מחקרים המזהירים מפני הימין הנוצרי, 
בין פונדמנטליזם לבין  )עדיין מותר להשוות  והחוקרים את הפסיכולוגיה החברתית של חבריו 
פסיכופתולוגיה(, אך אין ולו תחקיר אחד בנושא השמאל הנוצרי. אין ספק שקוראים רבים יתהו 

מה כבר אפשר לומר נגד השמאל הנוצרי. נציג דוגמה פשוטה ומאלפת.

Johnson( וג'וזף טמני )Tamney( כי ישנם אמריקנים שמ־ )לפני כמה שנים גילו סטיבן ג'ונסון 
תנגדים להפלות במקום שבו אין דאגה לבריאותה של האם או חשש למומים קשים בלידה – וגם 

־תומכים בעונש מוות במקרים מסוימים. הדעה הזו הייתה בעיניהם כה חסרת היגיון, שהם הק
דישו מאמר שלם ובו ניסו לחשוף את החשיבה המעוותת שמאחוריה, והגיעו למסקנה שאנשים 

־כאלה "נוטים להיות סמכותניים, וסמכותניים דוגמטיים נוטים להתעלם מאמונות חסרות עק
ביות או למדר אותן זו מזו". זאת ועוד, לא ג'ונסון וטמני, שערכו מחקרים מצוינים רבים אחרים, 
ולא העורך של כתב העת Review of Religious Research, ואף לא מבקרי המחקר – איש 
לא העלה בדעתו לתהות לגבי הדעה המקבילה: תמיכה בהפלות בכל מצב והתנגדות לעונש מוות 

בכל מצב, דעה הרווחת בקרב השמאל הנוצרי.

־לבסוף, גם בקרב החוקרים האובייקטיביים ביותר שולטת התפיסה שלפיה המחקר המדעי־החב
ל את האמונה. המקור לשגיאה זו הוא התפיסה שלפיה כדי שתהיינה  רתי של הדת כשלעצמו ְמַאּכֵ
אמת, על הדתות להיות חסינות בפני ניתוח סוציולוגי־מדעי, שכן הדת היא בגדר תעלומה בלתי 
המייסדים,  או  המנהיגים  ובייחוד  אם המאמינים,  סברה שלפיה  ישנה  לדוגמה,  להסבר.  ניתנת 
מתנהגים באופן צפוי, ונתונים לתאוות ולמניעים אנושיים רגילים – הרי שהדת שלהם חייבת 

־להיות תופעה טבעית לחלוטין, ללא כל אספקטים על־טבעיים. מנקודת מבט זו, העובדה שא
נשים מקבלים על עצמם דת חדשה בעקבות קרובים או חברים שעשו זאת גם כן, ולא משום 
שנמשכו לדוקטרינות חדשות – נראית כהוכחה ניצחת לכך שהדת אינה אלא המצאה אנושית. 

־הסקפטיים ישאלו: איזו סיבה נוספת יכולה להיות לכך שמומרים חדשים זקוקים לתמיכה חב
רתית, ולא מונעים מהדרכה רוחנית? למה שתנועות תתפשטנה דרך רשתות חברתיות על בסיס 

יחסים בין אישיים, ולא על בסיס סגולות רוחניות?

התקפה טיפוסית זו על האמינות של הדת מתעלמת ממה שהמאמינים מכירים בו זה מכבר – 
־שתמיד ישנו צד אנושי לתופעה הדתית. לדוגמה, מאמינים מדתות רבות, ובהם מוסלמים, נו

צרים ויהודים, מאמינים שהאל יכול להעביר את כל העולם אל דתם ברגע אחד, או לבטל כליל 
את האפשרות לחטוא, או לבצע ניסים אחרים מעין אלה בנקל. עם זאת, מאמינים אלה יכולים 
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גם להניח שזו איננה הכוונה האלוהית. הם מאמינים שהאל פועל באמצעות ההיסטוריה ושולח 
סוכנים אנושיים לא מושלמים, ואכן אמונות רבות מתארות את האנושיות של מייסדיהן. כך, 
לדוגמה, אין בושה בכך שלאחר ההתגלות הראשונה, מוחמד חשש שהוא מאבד את עשתונותיו; 
או שישו התייסר בגת שמנים )"אבי, אם זה אפשרי, הסר ממני את כוס הייסורים" )מתי 26:39(; 
יעילות  טקטיקות  לפתח  שואף  מיסיונרים  על  ומפקח  שמדריך  שמי  יותר,  הגשמית  ברמה  או 
להחזקת המורל ולדאגה לכל הסוגיות הרגילות הנוגעות לפעילות אנושית מאורגנת. כך, מנקודת 
המבט של המאמינים, אין כל כפירה בבחינת הצד האנושי של הדת במונחים אנושיים. המחקר 

המדעי החברתי של הדת אינו שונה מכל זה.

בסופו של דבר, מה שמבחין בין המדע לבין הגישה האתאיסטית הישנה כלפי הדת הוא ביסודו 
לא  וגם  הדת,  של  באמינותה  פגיעה  להיות  צריכה  אינה  מטרתנו  כסוציולוגים,  המניע.  שאלת 
קידום דת המדע. המטרה היסודית שלנו היא ליישם את הכלים הסוציולוגיים במסגרת מערכת 
היחסים שבין בני האדם ובין מה שהם חווים כאלוהי. המדע יכול לבחון כל אספקט של מערכת 

היחסים הזאת – מלבד את האותנטיות שלה.

שאין  תופעה  כל  של  האנושי  הצד  את  לתפוס  מסוגלים  אינם  הנראה  ככל  סוציולוגים  לבסוף, 
להם אמפתיה כלפיה. אומנם הסוציולוג שרוצה להבין את הדת אינו חייב להיות דתי בעצמו, אך 
עליו להיות מסוגל להשבית את חוסר האמונה שלו, במטרה להצליח להשיג תחושה כלשהי של 
הפנומנולוגיה של האמונה והפולחן. אפילו דורקהיים ידע זאת. בדברים שנשא בפני פגישה של 
"חושבים חופשיים" ב-1914, הוא הביע זאת בצורה הטובה ביותר: "מה שאני מבקש מן החושב 
החופשי הוא, שיפגוש את הדת באותו מצב מנטלי של המאמין... מי שאינו מביא לחקר האמונה 
כל סוג של רגש דתי – אינו יכול לדבר עליה! הוא כמו אדם עיוור המנסה לדבר על צבע" )צוטט 

.)Fields 1995, xvii בתוך
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