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اء والمعاصرين في دراسة مقارنة بين مناهج علماء المسلمين القدم
  : في ضوء إشكالية الموضوعية األديان

  الفيلسوف أبو الحسن العامري نموذًجا من القدماء، واألستاذ أحمد شلبي من المعاصرين

  إعداد
الدوسكي مينأمين حجي محمد أ

م  ٢٠١٧ - ھـ ١٤٣٩
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  ملخص البحث
  

عند علماء املسلمني، وبيان املناهج املتبعة عندهم فيها، دراسة األديان ومقارنتها هدف إىل ي بحثال
وأهله،  يهتم بالعلموفكري  حافز ديينبوصفه  ؛اإلسالم اهتماممدى  ضمن مناذج حمددة، لغرض إظهار

ذا العلم ذلك احلافز الديين الفكري؟،  علماء املسلمني ل الدافع يف اعتناءبدراسة األديان ومقارنتها، وه
التأسيس  ذلك؛ ليبني من خاللهوجه املقارنة بني ما قام به علماء املسلمني وبني غريهم يف  مث إظهار

 ،يف ضوء إشكالية املوضوعية السبق ملقعدي قواعده ومرسيِّ أسسه،فضل  وظهورالنظري هلذا العلم، 
  . أمحد شليباألستاذ  :املعاصرينمن و  ،احلسن العامري االفيلسوف أب: من القدماء امنوذجً آخًذا 

  . وقد اتبع البحث املنهج التحليلي والوصفي واملنهج النقدي
املسلمني علماء  ا اهتمقد ومقارنتها؛ األديان  دراسةن علم إ: إىل نتائج أمههاووصلت الدراسة 

من الدارس  ُتمكِّنتتخذ لاليت  املنهجية: نهجية املوضوعية اليت هياملكان يدرس وفق ا، و وحديثً  اقدميً 
   .اخلارجيةواألحكام ا عن املؤثرات الذاتية احلقيقة، بعيدً  إىل صولالو 

 ؛إال أنَّ املضمون املعريف الذي ينطوي عليه جديد يف الساحة العلمية، "املوضوعية"مصطلح و 
   .وغريهاإلنصاف، والعدل، واحلياد، كاستعمل يف الرتاث اإلسالمي  

قعدت واستعملت من قبل علماء املسلمني؛ وإن  قديف العلوم اإلنسانية وإن أسس املوضوعية 
الكتابات أقرب املناهج إىل املوضوعية والدراسة الظاهراتية اليت اختذوها يف دراسة األديان، هي منهجية 

    .ليةالوصفية والتحلي

  
  أهمية البحث

  : يف اآليتتكمن أمهية البحث 
 تبني املنهجية املتبعة عندهم فيها، والدافع أن اهتمام علماء املسلمني بدراسة األديان ومقارنتها، .١

م وحبوثهم العلمية افز احلقيقي من ورائها،احلو   .والذي كانوا يتبنَّونه يف مجيع كتابا

املناهج اليت درست وقارنت األديان من خالهلا عند علماء املسلمني، تظهر صالحيتها يف أن  .٢
حمايدة، و  موضوعيةدراسة دراسة الجتعل من تكون من األسس املنهجية املتبعة يف ذلك، واليت 
، وسوف يرى للقاريء أن العلماء املعاصرين وبعيدة عن التحيز العاطفي والتدخل الشخصي

 .قد أهلموا الكثري من مناهج علماء املسلمني يف دراسة األديانالغربيني؛ 
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  المقدمة
  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق  * الَِّذي َخَلقَ  اقْـَرْأ بِاْسِم رَبِّكَ ﴿: اآلية الكرمية يف ضوء   *اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم  *َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم   ﴿: ، وآية]٤-١: سورة العلق[ ﴾َعلََّم اْإلِ

العلم فريضة طلب ": صلى اهللا عليه وسلموقول رسوله ، ]١١  : اجملادلةسورة [ ﴾َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 
: ، رقمابن ماجهأخرجه ( "تغفر له كل شيء؛ حىت احليتان يف البحرسعلى كل مسلم، وإن طالب العلم ي

خاض املسلمون  ؛)٣٩١٤- ٣٩١٣: ، رقم٢/٧٢٧، م١٩٨٨، وصححه األلباين، ١٣: ، وابن عبد الرب رقم٢٢٤
لوا من معينها؛ ومن ضمن احلقول ا  األديان ومقارنتها، حبث ؛ملعرفيةيف مجيع جماالت العلوم واملعارف، و

ا وقاموا بدراستهاف ، ومن منطلق خدمة نشر الدين اإلسالمي والدعوة ألجلهمن منطلق  قد اهتموا 
م باالهتمام ب اإلنسانية م ومعتقدا ليعطي القيمة و ، اليجلو احلق  بالدين اإلسالمي ةومقارنتدراسة أديا

  .على ظهر البسيطةمفتاح العطاء القيمي لألمم  احلقيقية ملا هي مبثابة
  
   :على مبحثني تضمن خطة البحثتو 

دراسة األديان ومقارنتها عند علماء المسلمين والمناهج المتبعة عندهم فيها،  :المبحث األول
  . في ضوء إشكالية الموضوعية

   .املنهج واملوضوعية مفهوم :المطلب األول
  . فضل السبق لعلماء املسلمني يف دراسة األديان ومقارنتها :المطلب الثاني
  .ومقارنتها ألديانا ةيف دراس املتبعة عندهماملناهج  :المطلب الثالث
الحسن العامري من علماء المسلمين  يمقارنة بين منهج الفيلسوف أب: المبحث الثاني

   .ياندالمقارنة لأل مافي دراسته ،وبين منهج األستاذ أحمد شلبي من المعاصرين ،القدماء
ألديان من خالل كتابه ل ته املقارنةبو احلسن العامري ومنهجه يف دراسأ فيلسوفال :المطلب األول

   ).اإلعالم مبناقب اإلسالم(
مقارنة (ألديان من خالل كتابه ل ته املقارنةومنهجه يف دراسالباحث أمحد شليب  :المطلب الثاني

  . )املسيحية، واليهودية: األديان
  .لألدياناملقارنة أمحد شليب يف دراستهما مقارنة بني منهج أيب احلسن العامري، و  :المطلب الثالث
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  المبحث األول
، في ضوء إشكالية دراسة األديان ومقارنتها عند علماء المسلمين والمناهج المتبعة عندهم فيها 

  الموضوعية
ى بيان مفهوم املنهج واملوضوعية، وبيان فضل السبق سنلقي الضوء بوجه عام وخمتصر يف هذا املبحث عل

  .لعلماء املسلمني يف دراسة األديان ومقارنتها، وبيان املناهج املتبعة عند القدماء واملعاصرين منهم فيها
  
   :مطالبثالثة املبحث على يشتمل و 

  . مفهوم المنهج والموضوعية: المطلب األول
  .المسلمين في دراسة األديان ومقارنتهافضل السبق لعلماء : المطلب الثاني
  .المناهج المتبعة عندهم في دراسة األديان ومقارنتها: المطلب الثالث
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  المطلب األول
  ضوعيةو ج والمالمنه مفهوم

  :المنهج :أوًال 
 أخذ النَّ  )ن ه ج(من : املنهج يف اللغة

َ
ج وطُ ،  نهاجهج واملِ نْ هج وامل جْ ،  جة قٌ رُ وطريق   تُ و

ج الطريقُ   ،بّينته وانتهجته ،ريقالطَّ  ج استبنته و الزخمشري،  :ينظر(، والطريق املنهوج املسلوك وضح  ،وأ
    .)٢٢٩، صت.د املناوي،(، )٢/٣١١م، ١٩٩٨

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من " :هويف االصطالح : واملنهج
يمن على سري العقل، وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة ، البدوي(، "القواعد العامة؛ اليت 

  ). ٥م، ص١٩٧٧
  تعريف الموضوعية ومرتكزاتها: ثانًيا

م، ١٩٩٥املسريي، ( ،"حكام األخالقية من القيمية واألالعلم اخلايل": هياملسريي املوضوعية عند 
إدراك األشياء على ما هي؛ دون أن يشوهها نظرة "أو ، )١٣٢، صم٢٠١٠ ،احلايفنقًال عن . ٢/٤١٦

ويُعرِّفها ) ٣٢٨م، ص٢٠٠٠ وغريه، املسريي". (ضيقة، أو أهواء، أو مصاحل، أو حتيزات، أو حب، أو كره
ا اليت ُمتكِّننا من الوقوف على احلقيقة، والتعامل معها على جمموعة من األساليب واخلطوات : "بكار بأ

، نقًال عن احلايف، املصدر ٤٥م، ص١٩٩٨بكار، ( ."ا عن الذاتية واملؤثرات اخلارجيةما هي عليه، بعيدً 
    ).االسابق

 (Edmund Husserl)وهذان التعريفان للموضوعية يف حقيقتهما متثيل لفكرة أدموند هوسرل األملاين 

عن املنهجية الظاهراتية أو الظواهري م، ١٩٢٨-١٨٤٧ (max scheller)، وماكس شيلر م١٩٣٨- ١٨٥٩
الدراسة الوصفية ": لدراسة األديان والعلوم اإلنسانية، وهي) phenomenology(الفينومينولوجي، 

الوصف "أو هي  ،)٩٦-٩٥، صم١٩٩١حممد، ( ،"جملموعة من الظواهر كما تبدو يف الزمان واملكان
    .)٩٦املصدر نفسه، ص". (لص جملال حمايد ووصف للماهيات القائمة فيهاخلا

يف تراثنا اإلسالمي، إال أنَّ  مل يكن مستعمًال " Objectivity"من املعلوم أنَّ مصطلح املوضوعية "و
املضمون املعريف الذي ينطوي عليه املصطلح يرتادف مع مصطلحات أخرى استعملت يف الرتاث 

عامر احلايف، املصدر السابق، ( ."اإلنصاف، والعدل، واحلياد، والنـزاهة، والتجرد عن اهلوى: اإلسالمي وهي
  .)١٣٢ص

   :من التعريفين السابقين للموضوعيةويستنتج 
ا طرح األدلة وسردها البياين كما هي بعيًدا عن املؤثرات الذاتية واألحكام األخالقية، وذلك بعدم  بأ
فرض أيدولوجيات شخصية وأفكار دينية يف تفسري األدلة، بل تركها تفسر نفسها بنفسها خارًجا عن 

  . الواقع الذهين للشخص
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  :المرتكزات األساسية للموضوعية
  :أن نستخلص املرتكزات األساسية للموضوعية يف دراسة العلوم اإلنسانية كاآليتوملا سبق نستطيع 

احليادية يف طرح األدلة واستنتاج األحكام منها، من حيثية عدم فرض ما ليس لذاتية املعرفة  :أوًال 
تلك املعارف وما يستنتج من أدلتها، عدم إخضاع  :املدروسة هلا سند عليها، وبطريقة أخرى هي

   .الشخصية وانفعاالتنا العاطفيةاتنا وحتليالتنا تفسري ل
عن األخالق اإلجيابية، كاإلنصاف والنـزاهة العلمية والعدل "تخلى التعين املوضوعية إال أنه ال 

بل إنَّ هذه األخالق هي مبثابة  ؛ظن به وافرتاض اخلري واحلكمة فيهوالتواضع واحرتام اآلخر وحسن ال
احلايف، املصدر (.  "ضمانات ضرورية لبلوغ املعارف اجلديدة، واالعرتاف مبا تنطوي عليه من حقائق

  .)السابق
على  ايف العلوم اإلنسانية، حىت ال ينعكس سلبً  إلنصاف يف بيان النتائج واألفكارالعدل وا :ثانًيا
  .خالف حقيقته، فتكون سفسطةالدراسة، ومن مث يفهم الشيء  احلق من مقصود
ما كانت مبنية على أسس معرفية تكون موضع : هيالدراسة املوضوعية يف العلوم اإلنسانية  :ثالثًا

  ).  ١٢٥م ص١٩٩٨الفيلسوف العامري، : ينظر( .ميع أو األكثراتفاق بني اجل
تارخيية تفسر الوصفة  أدلةما كانت مستندة إىل  ة املوضوعية يف العلوم اإلنسانيةالدراس :رابًعا

  . الظاهراتية فيها
قد ال يوافق أصول علم األديان،  إال أن هذا املرتكز األخري للموضوعية يف دراسة العلوم اإلنسانية

فمثًال إن اتبع يف الدين اليهودي واملسيحي منهج العرض التارخيي  خاصة ما يتعلق بالدين اإلسالمي؛
ما وأحكامهما، فهذا غري ممكن ومقبول يف اإلسالم فمثًال لتفسري  املستشرق  ما قاله :وبيان معتقدا

يف ... اجلائز أن يدرس الدين والفكر الديين، من وجهات نظر كثرية متباينة، جنمعها"ب أن من جي
فاألخري  ،)١١، ٣٧م، ص١٩٧٧ب، يجاملستشرق (، "االعتقادية والنزعة العلمية والتارخيية: نزعتني كبريتني مها

بني اإلسالم  اخلطً جند يف كتابات كثري من املؤلفني "أي تفسري اإلسالم وفق النزعة التارخيية : منه
واملسلمني، ويفهم أمثال هؤالء املؤلفني تراث املسلمني يف الفكر والعمل والتعبري على أنه من مكونات 

فحقيقة أن اإلسالم خيتلف عن تارخيه مسألة ... ديةكما ينظرون إىل املسيحية واليهو   ااإلسالم نفسه، متامً 
ا تتعرض مع ما يعرفون عن تاريخ املسيحية واليهودية م ال يدركون ... ال تسرتعي انتباههم أل ويبدوا أ

يف الوحي القرآين  مكتمًال  مسحية واليهودية، قد ولد مكتمًال، مكتمًال يف رؤيته،لل اأن اإلسالم خالفً 
لذا فإن املوضوعية احلقة تتطلب التمييز بني اإلسالم وبني ... يف السنة اليت ميثلها مًال الذي تلقاه، ومكت

الفاروقي ( ،"تاريخ اإلسالم، كما تتطلب النظر إىل اإلسالم على أنه جوهر ذلك التاريخ ومعياره ومقياسه
   .)٢٧-٢٦هـ، ص١٤١٨ولوس، 
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  المطلب الثاني
  .األديان ومقارنتهافضل السبق لعلماء المسلمين في دراسة 

  :فضل السبق يف دراسة األديان ومقارنتهاأن هلم ملسلمني ا علماء صدق دعوى ومما يربهن
مبا قدموا للحقل املعريف فيما خيص بدراسة األديان ومقارنتها؛ من حبوث وكتب قيمة، ككتاب  :أوًال 

اإلعالم بمناقب ، واإلبانة عن علل الديانةهـ؛ و٣٤٦للمسعودي ت المقاالت في أصول الديانات
تحقيق ما للهند من ، واآلثار الباقية عن القرون الخاليةهـ؛ و٣٨١أليب احلسن العامري تاإلسالم 

لعبد القاهر بن طاهر  الفرق بين الفرقهـ؛ و٤٠٤للبريوين ت مقالة مقبولة في العقل أو مرذولة
الملل هـ؛ و٤٥٦دلسي تالبن حزم األن الفصل في الملل واألهواء والنحلهـ؛ و٤٢٩البغدادي، ت

هـ، ٧٢٨، البن تيمية تالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحهـ؛ و٥٤٨للشهرستاين ت  والنحلل
اإلسالم ؛ وأليب زهرة بنفس العنوان؛ ومقارنة األديان ألحمد الشلبيومن املعاصرين، . وغريهم كثري

دراسة الوهاب املسريي؛ ولعبد موسوعة اليهودية والصهيونية، ملصطفى حلمي؛ و ومقارنة األديان
  .، ملي بنت حسني وغريهممقارنة األديان السماوية

حسن، ( ".األديانعلم األبدان وعلم : أخي أّن العلم علمان علم يااو ": يف رسائل إخوان الصفاورد 
يته تكمن يف أّن وأمه .املسلمنيويف هذا إشارة واضحة إىل أمهية هذا العلم وقدمه عند  .)١٢٧، صم١٩٨٥
  .)٢٠٠٩ ،الكردوسي( .فيهحىت ولو مل يكونوا خمتصني  ؛اا خاصً قد خصصوا له مبحثً  املسلمني علماءجّل 

نسخت هذا الكتاب من كتاٍب يوم : "يقول ابن الندمي يف الفن الثاين من املقالة التاسعة يف فهرسته
احلكاية اليت يف هذا الكتاب ملن هي؟ اجلمعة لثالث خلون من احملرم سنة تسع وأربعني ومائتني، ال أدري 

إال أين رأيته خبط يعقوب بن إسحاق الكندي حرفًا حرفًا، وكانت حتت هذه الرتمجة ما هذه حكايته 
حكى بعض املتكلمني بأن حيىي بن خالد الربمكي بعث رجًال إىل اهلند ليأتيه بعقاقري : بلفظ كاتبه

م، فكت   ).٢٨م، ص٢٠٠٣األعظمي، ( ".ب له هذا الكتابموجودة يف بالدهم، وأن يكتب له أديا
؛ بل دور حسبليس دور مبني ومفصل فومقارنتها دور علماء املسلمني يف دراسة األديان  :ثانًيا

األسس املنهجية اليت تصلح  وإبرازإرساء صوله، فالفضل يعود إليهم يف أل ذا العلم ومرسٍ مبلور ألسس ه
احلسن العامري،  عند الفيلسوف أيبتلك األسس ما سيأيت بيان ك  ،أن تدرس األديان وتقارن من خالهلا

 ؛)١٩-١٨، ٥-٤م، ص١٩٥٨البريوين، ( ؛)١٢٥م، ص١٩٩٨العامري، : ينظر( الرحيان البريوين ، أيبوالفلكي
  ).  ٢١م، ١٩٩٧ اخللف،(

إن علماء املسلمني حني قيامهم بدراسة األديان ومقارنتها كانوا يف مصدر قوة وليس ضعف،  :ثالثًا
إذ كانت دولة اإلسالم ما زالت قائمة حتكم البالد يف أكثر من قارة، ومع ذلك مل يألوا جهًدا أن قدموا 

ا تتضمن االعرتاف باآلخر، و  ا، واليت هي بذا إعطاء القيمة له؛ لإلنسانية خدمة كبرية بدراسة أديا
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بوصفه ذو كيان له حقوقه الدينية والفكرية اليت ال يعتدى عليها، وإذا كان هناك خطأ يف رأي أو ضالل 
يف اعتقاد، فإنه يدخل ضمن احلقل املعريف النقدي الذي يناقش ضمن حوارات وجمادالت باليت هي 

  .أحسن وباحلكمة واملوعظة احلسنة
واليت كانت حتكم العامل، كاألمرباطورية  - املعاصرة لدولة اإلسالم-ى أما يف األنظمة األخر  :رابًعا

الرومانية واليت كانت حتت احلكم الكنسي، ما كانت تسمح بقراءة الكتاب املقدس لغري البابوات 
والقسيسني منهم، فضًال عن ترمجته، أو مقولة املقارنة بني دين النصرانية وغريه، وإال فاهلرطقة نصيبه، 

م مع اليهود والنصارى وهو التسامح الذي مل  املسلمنيأن تسامح " تزآدم مِ يقول  حتفه،واملوت  يف حيا
هر ق مبباحث علم الكالم شيء مل يكن قط من مظاحلَْ أيف أن  بّ سبَّ  ،يسمح مثله يف العصور الوسطى

   .)٣٤٣-١/٣٤٢، م١٩٨٦تز، مِ ( ."هو علم مقارنة امللل ؛الوسطى عصورال
م مل يهتموا بدراسة األديان السماوية فحسب؛ بل اهتموا بدراسة األديان غري السماوية  :خامًسا أ

ا وما أفرز ،)Les religions non biblique("أيًضا  ا ومبعتقدا من أطر اجتماعية  اواليت اعتنوا 
 لوتها، حىت أن كتب علم الكالم ال ختوثقافية، فكانت دراستهم من أهم ما أنتجه الفكر اإلنساين وق

 ، (Almazdakia)زدكية، املناوية امل(Althanawiya)كالثانوية ( األديانمن دراسة ومناقشة هذه 
 .Budhisme(.Guy Monnot. 1986( )أصحاب البوذ(، البوذية )L’hindouisme( )الربمهية( اهلندوسية

Pp. 38-44) الكردوسي، املصدر نفسه: ينظر( ؛.(  
هو  م،١٩يف القرن  ...الذي عرفه"ومقارنته  ما قدمه الغرب مؤخرًا من دراسة علم األديان :ًساساد

 املسلمنيولكن بعد ضعف  ...القرون األوىل للحضارة اإلسالميةمن ابتكار البيئة اإلسالمية يف 
 ،ليفةخ: ينظر( ".مربزه من جديد واستسالمهم ألدبيات التخلف اّجته الفكر الغريب حنو هذا العلم

  ).، نقًال عن الكردوسي، املصدر السابق١٢٨ص
اليت فتح فيها قسم خاص  )Chicago( شيغاغو كجامعة  ،كربيات اجلامعات الغربيةكما أبرز يف  

 مانشسرت جامعةويف  ؛)األديانعلم (م بأسم فتح قسو  ؛م١٨٩٣ سنةيف  )املقارنة األديان( مسي
)Manchester (م، وجامعة السربون١٩٠٤ سنة )Sorbonne ( قرر الربملان  بعد مام ١٨٨٥سنة

وقد فتح كذلك . م١٩١٠سنة ) برلني(ا يف أملاني األديانكما فتح أّول كرسي لعلم  ه؛فتحب الفرنسي
 ,Atlas, 1997:ينظر( .م١٩١٢سنة) Milano( جبامعة ميالنو األديانبإيطاليا أّول كرسي لعلم 

pp,30-35 ( .  
فأخذ، بذلك هذا العلم طابًعا معرفًيا مميزًا عند الغرب، فظهرت عّدة تسميات لكن فضلت التسمية "

باملعىن العلمي الذي يريده ) Religions Wissemschaft( بالغرب األديانمقارنة  علماءاألملانية عند 
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لعلمهم، وضياع هذا املعىن يف الكلمات املقابلة يف الّلغات األوربية األخرى وخاصة   األديانمقارنة  علماء
  ).خليفة، املصدر السابق: ينظر(". اإلجنليزية والفرنسية) Science( كلمة

دراسة األديان ومقارنتها علم واسع تتعلق به علوم كثرية أخرى، وتعترب من املتممات له،  إن : سابًعا
علم "(: (s.roystone pike)رويستون بيك . يقول أ .نساينكالتاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس اإل

، "مبحث وسط يقف بني التاريخ من جهة، وبني علم النفس، وعلم االجتماع من جهة أخرى) األديان
  .)٥ص ،١٩٧٧ب، يجاملستشرق (

كما هو بني يف اهتمام علماء املسلمني بالتاريخ وعلم -بل تعد هذه العلوم خادمة لعلم األديان؛ 
عقائد يعد من أجل العلوم؛ ألن كافة الناس  د عن ديينألن العلم ال -النفس واالجتماع خدمة لإلسالم

مو الناس  م ومعامال حياة يعد الدين احلقيقي منهًجا ودستورًا تنظم به بل  ، مشتملة ومبينة فيه،عبادا
- أمجعهم كما هو مؤمن به عند الناس-اإلنسان، من قبل ع خيرت  ألن الدين ال ة؛صعداأل يف كافة يةالبشر 

  .يف الدنيامن القوانني واألحكام  مبا يصلح أحواهلم العامل خبلقه اللطيف اخلبريعند اهللا منزل من  ؛ بل
 حركة حياته ومنائه وفق قواعده، والتدين موقف سريِّ الّدين ضرورة حياتية يطبع اإلنسان بل يُ "وألن 

قبة التارخيية فنجد عرب احل .إالّ به اأساسي من مواقف القّيم اإلنسانية، بل من أعظمها واليت ال مندوحة هل
لإلنسان أنّه ال يوجد قوم عاشوا دون أن يتدينوا بديـن أو ينقادوا إىل رسوم وطقوس، لذلك فالفكرة 

 والسومريني ،)بعل وعشتار( الدينية منتشرة بني مجيع الشعوب واألقوام البدائية أو املتحضرة، كالبابليني
وهلذا ذكر مؤرخو احلضارات وتاريخ  ،)…ودابُ  ا،فَ يْـ سِ  ،امهَْ رِ بِ ( واهلنود) مزدا وراأه( والفرس) نليلأنـوو ا(

أّن الّدين من العوامل اليت سيطرت على البشر وأّن التحّسس الّديين من : كبنيامني كوستان  األديان
إىل ذهننا فكرة  اخلواص الالزمة لطبائعنا الرّاسخة، ومن املستحيل أن نتصّور ماهية اإلنسان دون أن تتبادر

  ).، نقًال عن الكردوسي املصدر السابق١٢ص م،١٩٨٩ب، يجاملستشرق ( ".الّدين
ا تؤكد على هذه احلقيقة ّ إف) القرآن اإلجنيل، التوراة،( إذا رجعنا إىل نظرة الكتب السماوية"و

 ﴾نوْ دُ بُ عْ يَـ لِ  الَّ إِ  سَ نْ اإلِ وَ  نَّ اجلِ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ ﴿ خلق لدافع ديين ...فإّن القرآن يؤكد أّن اإلنسان ،السرمدية
  . )الكردوسي، املصدر السابق(، "]٥٦ :الذاريات[

الفكرة الدينية لدى مجيع الشعوب، ويف العصور كافة،  فمن الثابت أنا نلقى: "ويستون بيكيقول ر 
ولعل ما يؤيد ذلك أننا جند عبادات علمانية يسميها الالهوتيون . وعلى مستويات احلضارة كلها

فكار حملها أجتماعي والسياسي لتحل ما زالت فكرة اهللا من التقومي االجندها حيث) الديانات البديلة(
  ). ٦ص ،١٩٧٧ب، يجاملستشرق (، "الدولة أو قيمة اجملتمع أخرى، وقيم مغايرة، مثل فكرة

هي يف  انية وسابًقا املاركسية الشيوعيةكالعلم  املعاصرة واليت تنكر الوصل بدين فاأليدولوجيات
عنها ويذب هلا، وقد بنيت أعظم دول يف العامل على هذه  بع، ألن هذه األفكار يدافعتها دين يتقحقي
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لماركسية تدين ل - سابًقا االحتاد السوفيايت-األيدولوجيات، كأمريكا ودول أوروبا، وكما كانت روسيا 
  .لعلمانيةنقاضها الرأمسالية االشيوعية، واآلن مبنية على أ

بعض العبادات القيام با عند األديان األخرى، فليس هو لتدين يف اإلسالم خيتلف مفهومه ممإال أن ا
رى مراسيمها يف أماكن معينة، بل التدين يف اإلسالم مفهومه يشمل مجيع اجلوانب واليت جت ،والطقوس

العملية يف احلياة، من صالة وصيام وزكاة وحج ومعامالت وسياسة واقتصاد وتعاون وبناء وإعمار، فكل 
اَب بِاَحلقِّ ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الِكتَ ﴿: قال تعاىل-عمل صدر عن مسلم، إن صادف فعله اإلخالص هللا، 

ْين ، ١/٦ ،هـ١٤٢٢ ،البخاري( ،"إمنا األعمال بالنيات: "وقال  ،]٢:الزمر[ ﴾...فَاْعُبِد اَهللا ُخمِْلًصا َلُه الدِّ
من أحدث يف أمرنا " : قال-والصواب وفق أمر اهللا، - )١٩٠٧ :، رقم٣/١٥١٥ ت،.دمسلم،  ؛١ :رقم

فهو تدين -  )١٧١٨: ، رقم٣/١٣٤٣مسلم، ؛ ٢٦٩٧: ، رقم٣/١٨٤لبخاري، ا(، "هذا ما ليس منه فهو رد
سم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال العبادة ا: "يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش .وعبادة

ا إىل اهللا... الباطنة والظاهرة      . )٩، صت.دابن تيمية، (، "فالواجب اختاذ اإلمارة ديًنا وقربة يتقرب 
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  المطلب الثالث
  :ومقارنتها ألديانا المتبعة عند علماء المسلمين في دراسةالمناهج 

  :لمنيمن املناهج اليت اتبعها علماء املس
الِفَصل (يف كتابه  ابن حزم األندلسي ، كما اختذ هذا املنهجالكتابات النقدية واجلدليةمنهج  :أوًال 

ابن القيم و  ؛)األجوبة الفاخرة في الرد على األسئلة الفاجرة(يف القرايف و  ؛)في الملل واألهواء والنَِّحل
دراسة ) المالئكة والجن(ومن املعاصرين ما كتبته مي حسن حممد املدهون، ). هداية الحيارى(يف 

يف قدمت وهي رسالة دكتوراه ، )اليهودية، النصرانية، اإلسالم(مقارنة يف الديانات السماوية الثالث 
؛ وما كتبه سعود بن عبد العزيز هـ١٤٣٠مكة املكرمة، قسم أصول الدين العقيدة،  جامعة أم القرى،

  .م١٩٩٧، ١ط، يف الرياض وقد طبع ).دراسات في األديان، اليهودية والنصرانية(اخللف، 
إال أنه كان مبنًيا على الدليل  النقد واجلدل يف طرح أسس األديان وأدلتهم؛ ويفهم من هذا االجتاه

أنه على  اأعمال سابقيه يف نقد األديان واملذاهب، مبينً "ابن حزم  عقلي والنقلي، ولذلك انتقدالربهاين ال
 ،."الرغم من كثرة التأليف يف هذا اجملال، فإن النـزر اليسري منه فقط قد اتبع الطريقة السوية يف النقد

 دراسته لألديان مما أمساه وانطلق ابن حزم يف .)١٤١، صم٢٠١٠، نقًال عن احلايف، ٦٨م، ص٢٠٠٨املقراين، (
وهي براهني منطقية تقوم على  ).احلايف، املصدر السابق(، "الرباهني اجلامعة املوصلة إىل معرفة احلق"

وجعل ابن حزم منهجه  ).١٤٢املصدر السابق، ص(، "معطيات احلواس اخلمس، وأولويات العقل وبدهياته
فيها املتكلمون يف نقدهم للمعتقدات املخالفة، ورأى أنَّ النـزعة اجلدلية اليت وقع " اجلديل طريقا لنقد

  ).املصدر نفسه(. "اجلدل وحده دون برهان يبني الصواب، إمنا هو شغب ال طائل منه
ذا املنهج  .الكتابات الوصفية والتحليليةمنهج  :ثانًيا بسط اآلراء واملعتقدات أكثر من "ويُعىن 

وقد بني  ،"الشهرستاين، والبريوين مثلة من كتب يف هذا االجتاهأ اهتمامها بنقدها وتقويض أسسها، ومن
احلايف، : ينظر(، تحقيق ما للنهدكتابه ، والبريوين، يف  الملل والنحلالشهرستاين هذا املنهج يف كتابه 

، وممن اتبع هذا اإلعالم بمناقب اإلسالموكذلك أبو احلسن العامري يف كتابه  ؛)١٤٢املصدر السابق، ص
ات، ديانمقارنات ال(من املعاصرين الشيخ حممد أبو زهرة، يف كتابه  -يف دراسة األديان ومقارنتها-املنهج 

وكذلك ما كتبه األستاذ أمحد شليب يف  .م١٩٦٥طبع يف دار الفكر العريب، ، وقد )القديمة اتديانال
دراسته املقارنة ، كما سيأيت معنا بيان منهجه يف )مقارنة األديان، اليهودية والنصرانية(موسوعته 
  .لألديان

وأبو الرحيان البريوين بعد الفيلسوف أبو احلسن العامري، من األوائل الذين اهتموا بدراسة األديان 
ميكننا : "على الطريقة الفينومينولوجية الظاهراتية، واليت متثل املنهج الوصفي التحليلي، يقول األستاذ احلايف

أكثر من كونه يف علم مقارنة األديان، ويتسم هذا الكتاب بأنَّه  بداية تصنيفه ضمن علم تاريخ األديان
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معتقدات اهلنود كما هي، فالبريوين يف أخباره عن األديان، مل يناقض اخلصوم، ومل يتحرج من  ...َوَصفَ 
وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل : "يقول ).احلايف، املصدر السابق( ،"حكاية كالمهم، وإْن باين احلق

ية، ل فيه ذلك بإيراد حجج اخلصوم ومناقضة الزائغ منهم عن احلق، وِإمنا هو كتاب حكاحىت َأستعمِ 
، انـزيهً  اعلميً  اوهلذا كان َحبُْث البريوين حبثً  .)٥، صالبريوين، حتقيق ما للنهد( ،"فُأورُد كالم اهلند على وجهه

، فيقول عما كتب مها صدق اخلربقد انتقد كتب امللل لعدم التزابل  ؛اطفة واخليالوأخباره خالية من الع
أكثرها هو مسطور يف الكتب هو منحول، وبعضها عن بعض منقول، وملقوط " :عن ديانات اهلند

خملوط غري مهذب على رأيهم وال مشذب، فما وجدت من أصحاب كتب املقاالت أحًدا قصد احلكاية 
  .) ٤، صالسابقاملصدر ( ،"اجملردة من غري ميل

من خالل السمات ) حتقيق ما للهند( هكتابدراسته لألديان يف  البريوين يف عند وضوعية املوتتجلى 
  : اآلتية

ا الكتب املقدسة عند اهلندوسإتقانه للغة السنسكريتية، وهي اللغة اليت كتب :السمة األولى ، ت 
   .وإقامته الطويلة يف اهلند

، فتكوينه الفلسفي هودراسته لفلسفة للعالقته املباشرة مع موضوع دراسته، ومعرفته  :السمة الثانية
أقصى الوسع يف  هعن بذل فضًال . أّهله للخوض يف قضايا الفكر الديين اهلندي الذي ميتزج بالفلسفة

يف دراسته للفكر الديين اهلندي، ويعّرب البريوين  اكبريً   ادراسته للمعتقدات اهلندية، فقد بذل البريوين جهدً 
اخيل فيه، مع حرصي الذي تفردت به يف أيامي، وبذيل املمكن، غري وقد أعيتين املد"عن ذلك بقوله 

 ؛١٨، صاملصدر السابق( ،"شحيح عليه يف مجع كتبهم من املظان، واستحضار ما يُهتدى هلا من املكامن
: ، يقولوقد اتّبع البريوين املنهج الوصفي يف دراسة الفكر اهلندي .)١٤٣احلايف، املصدر السابق، ص: وينظر

املصدر البريوين، ( ."حاٍك غري ُمنتقد إال عن ضرورة ظاهرة) اهلنود( يف أكثر ما سأورده من جهتهموأنا "
   .)احلايف، املصدر نفسه: ينظر ؛١٩السابق، ص

فقد استطاع البريوين أن : املباشر إىل املصادر الدينية املعتمدة لدى اهلنود هيف رجوع :السمة الثالثة
اليت صبغت صورة اهلند لدى العديد من املؤلفني املسلمني، واليت غلب يعيد صياغة التصورات العامة 

عليها الكثري من التزيني املبالغ فيه، ويرجع بعضهم سبب ذلك إىل بعد املسافة، وغرابة احلضارة، وندرة 
  ).احلايف، املصدر نفسه( ."املعلومات
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  بحث الثانيالم
العامري من علماء المسلمين القدماء وبين منهج الفيلسوف أبي الحسن مقارنة بين منهج 

  في دراستيهما المقارنة لألديان األستاذ أحمد شلبي من المعاصرين
  

  :مطالبثالثة ويشتمل املبحث على 
الفيلسوف أبو الحسن العامري ومنهجه في دراسته المقارنة لألديان من : المطلب األول

  ).اإلعالم بمناقب اإلسالم(خالل كتابه 
الباحث أحمد شلبي ومنهجه في دراسته المقارنة لألديان من خالل كتابه : لب الثانيالمط

  ).المسيحية، واليهودية ،مقارنة األديان(
مقارنة بين منهج الفيلسوف أبي الحسن العامري، والباحث أحمد شلبي : المطلب الثالث

  .في دراستهما المقارنة لألديان
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  المطلب األول
اإلعالم (خالل كتابه المقارنة لألديان من  تهالحسن العامري ومنهجه في دراس الفيلسوف أبو

  )بمناقب اإلسالم
إن الطريق الذي اتبعه أبو احلسن العامري يف دراسته املقارنة لألديان يتضمن مجلة قواعد وأسس جعلها 

ا، ولكنه رأى أن املنهجية األساس اليت  توفق اإلنسان لإليصال منهجية له يف دراسته لألديان سيأيت بيا
وطلب العون منه والتوفيق، مث جتدد العهد له بإظهار  التضرع إىل اهللا تعاىل: إىل احلقيقة والنجاح، هي

احلق من غري خوف لومة الئم، ألن اإلنسان مهما حياول تطبيق األسس العلمية واملنطقية للوصول إىل 
ق اهللا تعاىل، ال تكون فيها بركة وجناح كامل، لذلك فإنه النتائج العلمية احلقيقية، إذا مل يكن معها توفي

جعل اخلضوع إىل اهللا وطلب العون منه من أولويات منهجياته يف حياته كله، وليس يف دراسته هذه 
إن الدين كرمي الصحبة، يعز من : "مث جدد العهد له بإظهار احلق من األدلة العقلية والنقلية، يقول. فقط

وكما أن من عدم . يوب من اتصل به، مع ما يذخر له يف عاقبته من الغبطة األبديةجلأ إليه، ويسرت ع
فنحن إذن جدراء بأن نسأل ... مل يزده السلطان عزًا، كذا من عدم اإلميان مل تزده الرواية حكمة العقل

، العامري، املصدر السابق( ".واهب العقل أن يرشدنا إىل طريق الفضل، لنالحظ احلقائق بنور احلق
  ).١٢٦ص

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ :األديان الستة اليت وردت يف قوله تعاىلالعامري دراسته املقارنة على  جعل اإلمام
اليهودية، اإلسالم، ، ]١٧: سور احلج[ ،﴾...َمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكواَوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َوالْ 

سية املشرتكة ، وعلى احملاور األسا)عبدة األصنام(دين الشرك ، و )الزردشتية(الصابئة، اجملوسية النصرانية، 
فغري بعيد أن يعلم ": قال ).املزجرة( احلدود والعقوبات ،املعامالت ،العبادة العقيدة،: بني األديان

عيه إليه، ومنهج يف وله اعتقاد بشيء جيري سإال ... أنه ليس وال واحد من األديان الستة... العاقل
ا معاشهم، ورسوم يف املزاجر  العبودية يتحرى بالتزامه إقامة الطاعة، وأوضاع يف املعامالت ينتظم 

ا عن البوائق واألشرار األربعة، مدركة  ه األركانوأن هذ ).١٢١العامري، املصدر السابق، ص( ."يتحصن 
ا عند-بربهان العقل ولذلك على صاحب الديانة أن يتحقق  ه ويبدأ به، قدممبا هو األهم في ،-العمل 

يقرب على العقل تناوله والوقوف على "أمٌر  وهو .)١٢٢-١٢١، صالسابقاملصدر : ينظر( .فيؤخره مث املهم
  .)١٢٢املصدر نفسه، ص( ."صدقه

 هذه األركان بفروعها، على منوال دقيق ومبدع؛ حيث قسم فروع كل ركن من هذه بني العامريوقد 
ما هو موقع اتفاق بني األديان يف االعتقاد به، واختياره كأصل يف ذلك  ان إىل مخسة أقسام، متناوًال األرك

 ،"ديانليتمكن املتدين من مقابلة كل ركن مما يدين به بنظريه الذي اطرحه من األ"الركن، وما هذا إال 
  : وتقسيمه كاآليت .)ملصدر نفسها(
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  . كته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخراإلميان باهللا، ومالئ: االعتقادات
اجلهاد، والعبادة العبادة النفسية كالصالة، والبدنية كالصيام، واملالية كالزكاة، وامللكية ك: العبادات
  . املشرتكة كاحلج
كالدعاوى والبينات،   :كالتزوج والطالق، واملخاصمات  :كالبيع واإلجارة، واملناكحات  :المعامالت

  . كالوصايا واملواريث  :والعواري، والرتكات كالودائع  :واألمانات
مزجرة قتل النفس كالقود والدية، وأخذ املال  ): المزجرات(والذي عرب عنها بـ ،الحدود والعقوبات

التفسيق، وخلع البيضة كالقتل  كالقطع والصلب، وهتك السرت كاجللد والرجم، وثلب العرض كاجللد مع
   .)١٢٣-١٢٢نفسه، املصدر ( ،"الردةعن 

ا هي : اليت ذكرها )املزجرات(واحلدود والعقوبات  الدين، (الضرويات اخلمس الرادعة ملا خيرم 
والذي شرع اهللا الشرائع ألجل حفظها؛ ألن قيام وقوام واملسببة حلفظها، ) النفس، العقل، النسل، املال

حسب علمي، إال أنه مل يذكر حفظ  بني الضروريات اخلمساحلياة عليها؛ واإلمام العامري أول من 
مل جيعل العرض من الضروريات  العقل؛ وإمنا ذكر حفظ الِعرض، وشيخ املقاصد اإلمام الشاطيب أيًضا

فلعل ذكر العامري حلفظ النفس يشمل حفظ العقل أيًضا؛ ألنه  حلفظ النفس؛بل جعله تابًعا  اخلمس،
  ).دهاوما بع ٢/٢٦٦م، ٢٠٠٦، ط الشاطيب: ينظر( .جزء منه

 ،النظام السياسي نظام احلكم )الملك(: مث ضم إليها .فمجموع فروع هذه األركان يبلغ عشرين
لعامري، ا( . اإلجناز الثقايف )المعارف(و ،اإلجناز احلضاري )األجيال(و ،جتماعيالنظام اال )الرعايا(و

    .)وما بعدها ١٥١املصدر السابق، ص
قام بشرحها ومقارنتها مع أسس األديان  .للمقارنة مثانيةاليت عرضها العامري جمموع األسس و 

 .)اإلبانة عن علل الديانة(حيث خص هلما كتابًا آخر للمقارنة وهو ) املعامالت واملزاجر(األخرى، عدا 
  ).٢٢هامش حتقيق غراب، لكتاب العامري، اإلعالم، ص: ينظر(

  
  :ن هي كاآلتيلألديا المقارنةالمنهجية التي اتبعها في دراسته واألسس القواعد 
أال يوقع املقايسة إال بني األشكال املتجانسة، أعين أال يعمد إىل أشرف ما يف هذا فيقيسه " :أوًال 

العامري، املصدر نفسه، (، "ويعمد إىل أصل من أصول هذا فيقابله بفرع من فروع ذاك، بأرذل ما يف صاحبه
العقائد يف األديان مع بعضها األخرى، واملقارنة بني بعض أصول  كاملقايسة واملقارنة بني ،)١٢٥ص

  . باألصل الفرع وفرع أبال أصول العبادات، وال يعكس األمر فال يقاس األصل
: األساسية املذكورة وهيوانب يف دراسته املقارنة بني األديان الستة اليت ذكرناها على اجلقام ولذلك 

  .دراسته بوصفها أصوًال مشرتكةلحمورًا وغريها، وجعلها  والعبادات ،العقائد
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ال يعمد إىل خلة موصوفة يف فرقة من الفرق، غري مستفيضة يف كافتها، فينسبها إىل مجلة " :ثانًيا
ا أو املعتزيل مع املذهب  باضيعقائد املذهب الشيعي أو اإلكأن يقارن بني  ،)املصدر السابق( ،"طبقا
؛ وهذا بيان منه بالعكس مع األديان األخرى؛ أو كافتهم  ا عقائد املسلمني اليت متثلعلى أ النصراىن

م األكثرية على مقارنته باألركان واألسس املوجودة عند أهل ا لسنة واجلماعة مع األديان األخرى، لكو
     .من بني الفرق اإلسالمية األخرى، فالتمثيل لإلسالم يكون من قبلهم

ا، وذلك ألنه من  اختذ العامري منهجية عرض العقائد على :ثالثًا العقول، ليتبني صدقها من كذ
من الواجب على اإلنسان أن يعرض " :القائلني بأن العقل السليم والنقل الصحيح ال يتعارضان، يقول

املصدر ( ."مجيع ما يسنح لقوته املتخيلة من األبواب االعتقادية على قوته العاقلة؛ ليأمن به آفات الكذب
مبادرة منه لعرض أسس األديان حني املقارنة بينها على أدلة هي موضع اتفاق هذه و   ).٧٩، صالسابق

  .بني اجلميع
التعصب ملعتقدات  ا، رافضً سائل العقائد واإلميانانتقد العامري التقليد يف البحث العلمي يف م :رابًعا

باإلصالح واإلنصاف  على الرجوع إىل منهج القرآن، الذي يكون فيه املسلم قدوة ااآلباء واألجداد، وحاثًّ 
، ٨٣ص: ، وينظر١٢٢-١٢١، صالسابقاملصدر : ينظر( ،والعدل جتاه غريه، قبل أن يأمرهم بشيء من ذلك

 احملبة التقليد، وخصوصً  ،أن ال يكابر ما أوجبه العقل الصريح: "وداعًيا املتدين إىل ؛)١١٨، ٩٩-٩٨، ٨٦
-١١٨املصدر نفسه، ص( ".بنفسهيعرف ل  يعرف بالرجال، بملن ال يشهد له بالعصمة، فإن احلق ال

١١٩.(  
؛ فهو موضوعية ،حتليلية ،وصفية ،رتكز يف منهجية استقرائيةاملقارنة ت واملنهجية املتبعة يف دراسته 
ا بني األديان وما  ها،تعلق بتلك األسس املشرتكة بني األديان، مث يقوم بوصفأ األدلة اليت تيستقر  ويقارن 

على أدلة عقلية ونقلية، ومعظم  ا، مستندً اموضوعيً  هلا تعلق بتلك األسس، مث يقوم بتحليلها حتليًال 
   .سالميةواستقاها من الشريعة اإل، للمقارنة األسس واألركان اليت أوردها

: علماء الغرب، هي بوصفها مصطلًحا عند (comparative religion)وإذا كانت مقارنة األديان 
  بيان فلسفة 

األديان، وتارخيها، وعلم االجتماع، والنفس الديين، وأن تتخذ أصول األديان مواضيع للدراسة العلمية 
فإن العامري قد واىف  ،)م٢٠١٠مقاتل من الصحراء،  موسوعة(مبناهج موضوعية هلا أصوهلا وخصائصها، 

علمية متفقة بينها، وهي من ركائز فلسفة األديان، وهذا  ذلك وأجاد من خالل مقارنته لألديان بأسس 
  .كان شأن علماء اإلسالم يف مقارنتهم ودراستهم لألديان بدًءا من القرن الثاين اهلجري حىت اآلن

وإذا نظرنا إىل احلقل املعريف الغريب، فقد خاض يف هذا امليدان مؤخًرا آتيا معه منهًجا يظهر فيه 
فينومينولوجي (بفلسفة مقارنة األديان، واملسمى بالدراسات الظاهراتية التجديد، وهو ما يتعلق 
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phenomenology( ،املبنية على ترك ظواهر أسس األديان حني مقارنتها ودراستها تتحدث عن نفسها ،
وأول من أدخل الطريقة الظاهراتية  .)٢٥الفاروقي، املصدر السابق، ص(دون إقحامها يف إطار فكري سلًفا، 

ماكس شيلر (ويف دراسة األخالق  (Edmund Husserl)) إدموند هوسريل(لسفة الغربية يف الف
(Maxsheller)، )وقد مر ذكر هذه املنهجية الفكرية يف املبحث األول ).الفاروقي، املصدر نفسه: ينظر.  

األساسيات "وهذا املنهج قد انتهجه علماء اإلسالم يف دراستهم ومقارنتهم لألديان، حيث كانت 
هـ، فطبقها بدقة يف كتابه ٤٤٠املسلم أيب الرحيان البريوين ت...  الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العامليف

وكذلك أبا احلسن العامري؛ وذلك فيما إذا ، )الفاروقي، املصدر السابق(". الفذ عن ديانة اهلند وثقافتها
درس الظاهرة على ما هي عليه مع احلرص : "نظرنا إىل الدراسة الظاهراتية يف الظاهرات الدينية اليت هي

ويف تقديرنا ميثل هذا التعريف ... ويف هذا الشرط التزام باحلياد واملوضوعية. على جتنب اخلطأ والزلل
صالح الدين، (". سة الظاهرات الدينية اليت تعددت وتنوعت يف عصرهأساًسا ملنهج العامري يف درا

  ).٦٦م العدد٢٠١٠
ه قد سبق البريوين يف ذلك، من حيث بيان أسس األديان وأصوهلا، واليت متثل ٣٨١والعامري ت

ماهيات قائمة فيها، مث القيام بدراسة األديان من خالهلا فيعطي الديانة صورة عن نفسها كما هي عليها؛ 
إال أنه زاد يف ذلك بالتحليل النقدي من خالل طرِحِه لُألصول الثمانية اليت ذكرناها؛ والدراسة العلمية 
البد من النقد والتحليل  فيها لكي تصل بالبحث إىل نتيجة وهدف، ولكن بشرط املوضوعية واحليادية 

العامري يف دراسته املقارنة وهذا ما قام به . يف سرد األدلة، وعدم رجحان كف على كف إال بأدلة علمية
ا   .لألديان باألدلة العقلية والنقلية القاطعة عنق الشك 
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  ثانيالمطلب ال
 مقارنة األديان،(ن من خالل كتابه ألديال هجه في دراسته المقارنةالباحث أحمد شلبي ومن

  )واليهودية ،المسيحية
لالستاذ الشليب، وقبل كل شيء بسط رداء التضرع إىل اهللا؛  ) املسيحية: مقارنة األديان(يف بداية كتاب 

الطمع يف رمحة اهللا، إنه القرىب : "كي يعينه ويوفقه بتكميل كتابه هذا، والذي الغاية من تأليفه كما قال
ما يف شكر وتواضع، ذاكًرا باليد األخرى وألوح ) اإلسالم(اليت أمسكها بإحدى يدي وأمسك كتاب 

ما ساعدا على تقدمي اهلداية ملاليني البشر، وإنقاذهم من التبشري ووسائله  ).٢٦م، ص١٩٩٨شليب، (". أ
وهذا ما انتهجه الفيلسوف أبو احلسن العامري أيًضا كما مر معنا، وهذا هو هدف كل مسلم، وهو  

والنجاح يف كل شيء بعد اجلد واالجتهاد كسب رضى اهللا تعاىل وتوفيقه، وبه سيصل إىل احلقيقة 
  . واألخذ باألسباب

َّج األستاذ أمحد شليب يف دراسته لألديان ومقارنته هلا منهج االستقراء والوصف والتحليل،  وقد 
، "فكنت أتتبع النصوص لتقودين إىل الغاية: "ومنهج النقد العلمي، فيستقرأ ويتتبع أدلة كل فريق؛ يقول

ا بني األسس املشرتكة بني األديان، ويقوم بوصف تلك األدلة  ).٣٦م، ص١٩٨٨شليب، ( لكي يقارن 
وحتليلها حتليًال موضوعًيا نقديًا؛ مبنًيا على الوصف الظاهرايت القائد بنفسه إىل الغاية؛ أو بشكل آخر  

الشخصي كان يستقرأ األدلة والنصوص، كي تتبني الفكرة الغائية بنفسها دون فرض احلكم عليها بالفكر 
  . الذايت البعيد عن مضمون موضوعه أو املفهوم األصلي لتلك الفكرة الذي من أجله أستقرأت األدلة

، كما مر بيانه مع منهج اإلمام )الفينومينولوجي(وهذا املنهج هو املسمى مبنهج الوصف الظاهرايت 
  :ي كاآليتواملناهج املتبعة عنده يف دراسته املقارنة لألديان ه. أيب احلسن العامري

  العلمي والنقدي يالتحليل هجمنال: أوًال 
ا وشعائرها من البوذية، "وهذا املنهج يتبني يف طرح الشليب لفكرة  أن املسيحية كثريًا من معتقدا

فالتثليث، واألقانيم، وقصة الصلب للتكفري عن خطيئة البشر، والزهد، والتخلص من املال للدخول يف 
شليب، (" دة قرونملكوت السماوات، والرهبانية، كلها مستعارة من البوذية اليت سبقت املسيحية بع

  ).١٧٨م، ص١٩٩٨
وهذا منهجه يف التحليل أو البيان النقدي، ولكن مل يكن ليعلق وينقد قبل إيضاح ذلك الفكر 
النقدي من األدلة املستقاة من مصادرها األصلية، وهنا تتبلور منهجية أخرى للباحث من مناهج البحث 

ل أهلها، مث استدراك احلكم عليه من ِقبلهم، العلمي، وذلك إعطاء الصبغة العلمية على الشيء من ِقب
والبناء النقدي على ذلك، ويتضح أكثر بأن دراسته لألفكار املتعلقة باألديان، كانت تسري حسب ما 

 :من التشريع المسيحي نماذج"يفهمه أهل ذلك الدين يف األغلب، كما يتبني ذلك يف خطة حبثه مثل 
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الكنيسة وطقوسها و العبادات، تشريعات حول األسرة، االهتمام بكثرة النسل، وفقٌر يف التشريع، 
بنة الرهو  ،أسس الرهبنة ،مراحل الرهبنة :الرهبنة واألديرةطقوس الكنيسة، وأسرار الكنيسة، و: وأسرارها

  ).٢٤٦-٢٤٤، ٢٤٣، ٢٣٧-٢٣٥شليب، املصدر السابق، (. اقتباس من الفكر اهلندي
العبادات، تشريعات حول األسرة، : ما مر بنيَّ الباحث ما هو سائد يف الفكر املسيحي منهففي

فقٌر يف : وطقوسها وأسرارها؛ إال أنه يف الفقرتني األخريتني اللتني مها الكنيسةاالهتمام بكثرة النسل، 
النصارى بتتبعه أدلة  بنة اقتباس من الفكر اهلندي، قام بتحليل نقدي خمالف ملا يعتقدهالرهالتشريعات، و 

  . أوصلته إىل تلك النتيجة
ويتبني هنا أن املوضوعية يف مقارنة األديان تكون؛ يف سرد األدلة بأمانة علمية من غري تقطيع 
وال تأويل حبيث يزيغ الفكر األصلي عن املوضوع؛ أما إذا أوصل الدليل إىل النتيجة املخالفة للفكر 

ن املوضوعية؛ وإال فال تبقى يف دراسة األديان ومقارنتها، ودراسة العلوم السائد، فال يعترب ذلك خروًجا ع
األخرى قيمة ومعىن فيما إذا اختزلنا حقيقة األشياء على السائد واألغلب من فكر القوم؛ ألن احلق ال 

  .      يعرف باألغلبية وال بالكثرة؛ وإمنا يعرف باحلق أهله؛ سواء كان واحًدا أو مجاعة
  النقدي المبني على الوصف الظاهراتي يالتحليلمنهج ال: ثانًيا

؛ لكي  إن دراسته املقارنة لألديان مبنية على التحليل النقدي املبين على الوصف الظاهرايت كما مرَّ
  . يصل باإلنسان إىل الغاية املرجوة من الفكرة املقارنة

   :املصادر احلقيقية للمعتقدات املسيحيةويتبني هذا من خطة حبثه يف 
 . صري يف املسيحيةالفكر امل .١

    .الوثنية يف املسيحية .٢

  .مقارنة العقائد الوثنية بعقائد املسيحية احلالية .٣

 .مقارنة بني حماكمة بعل وحماكمة عيسى .٤

 .مقارنة بني حياة بوذا وحياة عيسى .٥

     ).١٨٨-١٧٧م، ص١٩٩٨شليب، (. الكنيسة يف خدمة السياسة الغربية .٦
   :باألناجيلالتعريف : وكذلك

 . جنيل مىتإ .١

 .إجنيل مرقص وإنكار ألوهية املسيح .٢

  .جثمان القديس مرقص بني القاهرة والبندقية .٣

  .إجنيل لوقا .٤

  .إجنيل يوحنا ومن الذي كتبه .٥
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  .جنيل برنابا وعن برنابا مؤلفهحديث عن إ .٦

  ).٢٢٧- ٢١١شليب، املصدر السابق، ص(. املسيح ينكر القول بألوهيته ويقرر بشريته .٧
ومن يتأمل فيما سبق جيد أن تلك العناوين هي مضمون نقده ملا عند النصارى من فكرة التثليث 

التعريف باألناجيل ونقده لفكرة : وحماكمة املسيح، وتعقيبه خبدمة الكنيسة لسياسة الغرب؛ واحملور اآلخر
ة إجنيل يوحنا، وكالمه ألوهية املسيح يف إجنيل مرقص مستدًال بقول املسيح نفسه، وحتليله النقدي لكتاب

  . يف إجنيل برنابا، فكل هذا دليل على استخدامه منهج التحليل النقدي املبين على الوصف الظاهرايت
  .منهج النقد التاريخي: ثالثًا

مما يؤكد التزام األستاذ الشليب مبنهجه هذا، عرضه ألفكار حتليلية نقدية جتاه فكر وديانة؛ ختالف ما 
ا وأدلتهم، وأهل االختصاص منهم،  عليه غالب أهل ذلك  الفكر والديانة، ولكن مستدًال بأقوال أصحا

كي ال يتهم أن ذلك من عنده، كما يف عرضه أن الكنيسة هي يف خدمة السياسة الغربية االستعمارية 
ويندهش : "من املسيحيني، فيقول على الدول النامية، فيستدل بأقوال املختصني بشؤون السياسة والدين

باحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون املسيحية ومبادئها األصلية السمحة، وجيندون أنفسهم ال
خلدمة االستعمار، وهم يتخذون الدين املسيحي وسيلة للضغط على الشعوب املسيحية النامية حىت ال 

  .)١٨٩م، ص١٩٨٨شليب، (". تتطور، وحىت تبقى مبنأى عن الرقي والتصنيع والتقدم
لست أنا الذي أقول هذا القول، وإمنا هي كلمات مسيحي مثقف هو الدكتور رمزي "و: شليبيقول 
منذ عدة سنوات كنت أقرأ عن اجتماعات وقرارات جملس الكنائس العاملي، ولقد فوجئت : فهيم فـيقول

حني وجدت أن ما يتعرض له من مسائل ليست من املوضوعات الدينية اليت ينتظر أن تكون هي 
م، قرر يف أن السياسة ١٩٥٩هتمامه، فمثًال عقد اجمللس مؤمترًا يف مدينة سالنيك باليونان سنة موضوع ا

هي اجملال الذي يتحتم على الكنيسة يف دول إفريقية وآسيا وأمريكا الالتينية أن تعمل فيه، والغريب أن 
لة، ال ميكن اقتباسه يف اجمللس يقرر يف نفس املؤمتر أن املبدأ الغريب الذي يقضي بفصل الدين عن الدو 

هل هناك نوعان من املسيحية أحدمها يطبق يف بالد الغرب واآلخر : الدول النامية، وهنا يثور التسائل
  ).املصدر السابق(". ليعمل به يف الدول النامية) اخلرباء(بواسطة ) يفربك(

ذا املوضوع-وأتى له بكالم كثري  وقعت يف القرن العشرين،  معتمًدا على حقائق تارخيية -فيما يتعلق 
وهذا هو املنهج النقدي التارخيي لتثبيت احلقائق، والذي بىن به األستاذ حبثه العلمي، ويعترب عند علماء 
الغرب أن هذا املنهج من الركائز األساسية لدراسة األديان ومقارنتها؛ لكون مصطلح مقارنة األديان 

comparative religion)( وأن تتخذ أصول األديان مواضيع ... األديان، وتارخيه، بيان فلسفة : "هو
    ).موسوعة مقاتل من الصحراء، املصدر السابق( .للدراسة العلمية مبناهج موضوعية هلا أصوهلا وخصائصها

   :المنهج االستقرائي: رابًعا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢١ 

  :لى هذه املواضيعلو نتتبع خطة حبثه جند املنهج االستقرائي الئًحا فيه، وذلك باألدلة اجلزئية اآلتية ع
   :اليهود يف التاريخ

ا .١  . املنطقة وسكا

 . املناطق احمليطة .٢

 . حتركات العربانيني .٣

 . لغة العربانيني .٤

 . اهلكسوس والعربانيون يف مصر وخروجهم منها .٥

 . إسرائيل وبنوه يف مصر .٦

 ).٦٧-٣٧م، ص١٩٨٨شليب، (. بعد اخلروج من مصر .٧

  : ، وهي كما يلياحملاور على سبيل املثال ال احلصرواألدلة املستقرأة عند الباحث يف هذه 
 . ثالثة رسوم من اخلرائط .١

 ؛٢٧-٢٦، ١٢- ١١، ٤٢/٥ ؛٤٥/١٧،٢٠:تكوين ؛١٥/١٨،٢٠:سفر التكوين: التوراة .٢
 .     ٣٦- ٣٥/ ١٢ ،٢٢-٣/٢١ ،١،٧:اخلروج ،١:العدد

 ؛٨-٧:القصص ؛٦٨:آل عمران ؛١٤:احلجرات ؛٩٧:التوبة ؛٧٧-٦٩:الشعراء: القرآن الكرمي .٣
 . اخل ١٢٩:األعراف ؛١٤-١٠:طه

 A. Hestory of the Hebrew people, pg :يف كتابه) Chorles Foster(آراء العلماء أمثال  .٤

يف   وول ديورانت ؛٢٦اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل، ص: يف كتابه وغوستاف لوبون ؛29
 .Struggle of the nation vol: 4 :يف كتابه) Maspero(و ؛٢/٣٢١قصة احلضارة، : كتابه

P.70(وغريهم ؛٣ومذكرات وايزمان، ص ؛٢٨٤قصة العقائد، ص: يف كتابه مظهروسليمان  ؛ .
ا، بتنوع األدلة والبيانات، وهكذا يف بقية جزئيً  اواستقراءه لألدلة على هذه احملاور كان اسقراءً 

  . الكتاب
  والمراجع المصادر ثبتمنهج : خامًسا

: ومن سبل املنهجية العلمية عنده، ما يتعلق بثبت املصادر واملراجع اليت ترجع إليها دراسته، يقول
ا وأمحد اهللا عليها أنين اتبعت الفكرة األصلية فيما يتعلق باملراجع يف دراسة " من املفاخر اليت أشعر 

هذه الديانات وعرضت  على املراجع الرئيسية، ودرست عقائد -أساًسا-مقارنة األديان، فاعتمدت 
  ).٣٥م، ص١٩٨٨شليب، (". أفكارها من مراجعها، وكان هذا سبيلي يف كل هذه الكتب

  لألديان المقارنةالمنهج الموضوعي والحيادي في دراسته : اسادسً 
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وقد التزم األستاذ مبنهج احليادية واملوضوعية يف دراسته املقارنة لألديان، وعهد على نفسه الوفاء به  
: من كتابه مادة فتية فيما يتعلق بعلم األديان، وفق منهجية البحث العلمي الذي هو كي خيرج

عوض وعلي، (، "عن املعلومات والسعي وراء املعرفة باتباع أساليب علمية مقننة"االستمرارية يف البحث 
ي اختذت الصرب وسيليت، ورحت يف حبث علم... وسرت يف مقارنة األديان: "إذ يقول .)٢٥م، ص٢٠٠٢

واحليدة ... سرت: "ويقول كذلك ).١٧مقدمة الطبعة األوىل، ص م،١٩٨٨شليب، ( ،"مل تتدخل العاطفة فيه
طريقي، ال أحيد عنها وال أحنرف، كما اختذت اليسر وسيليت، فكنت أتتبع النصوص لتقودين إىل الغاية، 

وال شك أن . دون أن أفرض نفسي أو فكري عليها، وكان هديف أن أجعل الدراسة موضوعية ال ذاتية
نصًفا وموضوعًيا وأرجو أن أكون قد وفقت ولقد حاولت جهدي أن أكون م... هذا هو الطريق الصواب
  ).٣٦م، ص١٩٩٨شليب، (". فيما حاولت الوصول إليه

ويلوم الباحث بعض املفكرين الذين استعملوا علم مقارنة األديان يف حبوثهم بدون قصد اخلوض فيه، 
م يقولون بالتفاضل بني األديان بنتائج غري مبنية على مقدمات علمية،  م، ١٩٨٨ شليب،: ينظر(مث إ

خيرج منها ثروة فكرية رائعة تربز مجال اإلسالم ورجحانه على "مبيًنا أن علم مقارنة األديان  ،)٣١ص
شليب، (، "سواه، فعلم مقارنة األديان ميسك القضايا الدينية، ويشرحها ويربز عناصرها، ويقارن بينها

اجتاهات األديان املختلفة جتاه اهللا كما فعلنا يف قضية األلوهية حيث عرضنا : "مث قال ).املصدر السابق
سبحانه وتعاىل، وقد وضَّحت هذه االجتاهات أن الفكر اإلسالمي قمة شاخمة، وأن ما سواه حافل 
باالحنراف والوثنية والتعدد، ومثل هذا ظهر عند ما تدارسنا معجزات األنبياء، والكتب املقدسة، 

  ).املصدر السابقشليب، (". والتشريع
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  ثالثالمطلب ال
هما المقارنة أحمد شلبي في دراستبي الحسن العامري، والباحث فيلسوف أمقارنة بين منهج ال

  .لألديان
 :هما المقارنة لألديانتفاق المنهجي بينهما في دراستاال

أن االثنني اختذا املنهج االستقرائي يف دراسة األديان، وهو التتبع باألدلة اجلزئية للوصول إىل  :أوًال 
  .ما ة متعلقة بفكرقضية كلي

ما اختذا املنهج الوصفي للظاهرة اليت كانت دراست :ثانًيا عليها، ولكن هناك اختالف بني  اهميأ
ختذا املنهج الوصفي الظاهرايت ولكن على العموم مها ا. أيت بيانهاملنهجني فيما يتعلق بالنقد والتحليل سي

زيادة ونقصان، حسب مقومات البحث العلمي، واليت بسرد األدلة كما هي من غري ) لوجيانو الفينومي(
  .بدورها يلقي الضوء على الفكرة اليت من أجلها قامت الدراسة

ما اختذا املنهج التارخي :ثالثًا ة راسداحلسن العامري قام ب ي يف دراستيهما املقارنة لألديان، فمثال أبوأ
األديان كلها موجودة يف هذه و ة، اجملوسية، املشركني، اإلسالم، اليهودية، النصرانية، الصابئ: األديان الستة

 للمنهج التارخييوألن  .الذي يعيش فيه هذا تتبع للمنهج التارخييمنشئه ومرباه يف نيسابور خراسان، ف
  . منهج معياري: الثاينمنهج وصفي، و : مرتكزين األول

والنتائج اليت مت التوصل  يف املرحلة األوىل يكون قد حتقق من وصف الظاهرة وعمليات إدراكهاو 
ا. إليها  ،أما يف املرحلة الثانية فإنه يصدر األحكام العلمية العقالنية، وبالتايل ينتج معرفة علمية 

وكذلك الباحث أمحد شليب يف دراسته لليهودية . وقد عمل اإلمام باملنهجني ،)، مقالة٢٠٠٩حشادي، (
  . بًقاوالنصرانية عمل باملنهج التارخيي كما ُبني سا

ما اختذا املنهج التحليلي النقدي يف دراستمها املقارنة لألديان، وسيتبني الفرق بني  :رابًعا أ
      .منهجيهما يف التحليل والنقد عند احلديث عن منهجيهما يف الوصف الظاهرايت

ما اختذا املنهج الغائي الذي هو :خامًسا بيان الغرض من الدراسة املقارنة، وهو عند العامري : أ
، )اإلعالم مبناقب اإلسالم(لبيان فضيلة اإلسالم على غريه من األديان؛ بتلك املقارنة، وعنوان كتابه 

خيرج منها ثروة علم مقارنة : "أما أمحد شليب فكذلك، لكنه مل يصرح به وإمنا لوح بقوله. يصرح بذلك
، إال أنه من الناحية )٣١م، ص١٩٨٨شليب، (، "فكرية رائعة تربز مجال اإلسالم ورجحانه على سواه

  . الوصفية الظاهراتية لدراسته املقارنة كان أكثر منهجية من العامري
ما اختذا املنهج املوضوعي يف طرح الفكرة السائدة والغالبة للجماعة املعرضة للدرا :سادًسا سة أ

ا جيب أن تكون بني الفكرة  واملقارنة عندمها، وهذا بني عند العامري يف تأصيله للمقارنة الصحيحة؛ بأ
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. الغالبة للدين مثل املقارنة بني الفكر السين اإلسالمي وبني الفكر املسيحي السائد الذي عليه األغلبية
ا الشليب   .وكذلك عمل 

اليت هي من نوعها املقارنة بن من يقوم بدراسة األديان، عليه بـقد مر أن اإلمام العامري بني أ :سابًعا
    .وغريها كأن يقارن بني العقائد بالعقائد،و وعلى درجتها؛ كمقارنة الفرض بالفرض واألصل باألصل، 

واإلمام العامري مل يبني تفضيل ما إذا كانت املقارنة يف أسس األديان تكون يف كتاب واحد، 
ألسس اليت تقابلها عند األديان األخرى، أو تكون مقارنة أسس كل دين يف كتاب وتشمل مقارنة مجيع ا

  .واحد ويقارن مبا يقابلها من أسس األديان األخرى، إال أن عمله املقارين قام على األساس األول
والباحث الشليب مشى على نفس املنوال يف مقارنة القضايا الكربى بعضها مبا يقابل البعض، ولكنه 

أن خيصص كتاب لكل دين تدرس فيه مباحثه يف العقائد والتشريعات املختلفة مشفوعة : "ريقةفضل ط
دراسة أسس األديان ، وبني أن طريقة )٣٤شليب، املصدر السابق، ص( ،"باملقارنة كلما وجد هلا جمال
ماكس ( (Max Mueller)وكذلك ) اهللا(قد مشى عليها، العقاد يف كتابه  ومقارنتها يف كتاب واحد،

  ).شليب، املصدر نفسه(، )أحباث يف األسطورة الدينية املقارنة(يف كتابه ) مللر
ويظهر أن الشليب مل يكن له علم أن العامري هو أول من بني تلك الطريقة، واختذها كمنهجية يف 

  .دراسته املقارنة لألديان
س املشرتكة بني األديان يف  فيما يتعلق جبعل األصول واألس، ويرى الباحث أن منهجية العامري أجنع

ويعرف أين وصلت  ،بوضوحستتبني أكثر و الفكرة كتاب واحد والقيام بالدراسة املقارنة فيها، ألن 
على ما جيري من املقارنة والدراسة إذا ما كانت الدراسة واملقارنة  االنتيجة، ألن القاريء سيكون مسيطرً 

كل دين أصول وأسس   بدراسة وذلك ؛ كتبا يفجعل تلك األصول متشتتً يف كتاب واحد، خبالف 
يف كتاب، وليس  ينهامشرتكة بني األديان نستطيع أن نقارن ب ا، ألن هناك أمورً واحدمقارنتها يف كتاب و 

   .يف كتب متفرقًا

  :ألديانالمقارنة ل هماتاسر االختالف المنهجي بينهما في د
مع اختاذمها املنهج الوصفي الظاهرايت، يف دراسة األديان، لكنهما خيتلفان من الناحية املنهجية  :أوًال 

التحليلية النقدية، فاإلمام العامري مل يسلك املنهج الفينلومينولوجي حرفًيا، ومل يرتك النتائج تسطع 
أما . أدلة نقلية وعقلية بنفسها من الدليل، بل بينها بيان نقد وحتليل، بطريقة موضوعية مستندة على

الشليب فقد التزم مبا ألزم نفسه به، وهو ترك النصوص تأخذ به إىل غايته يف دراسته لألديان، إال أنه كان 
يؤكد بقوله بنفس حتليل ونقد ما يؤدي إليه الدليل، إًذا فهما يتفقان يف عرض املقدمات العلمية واليت 

ما إىل النتيجةتورث الوصول إىل الغاية، ولكن خيتلفان يف  . التحليل النقدي املوصل 
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، الغالبالعقالين يف ديان كان يتخذ املنهج الربهاين أن اإلمام العامري يف دراسته ومقارنته لأل :ثانًيا
افتتح كل باب بتنبيه على االستضاء بنور  فقدذلك، قلية القطعية، وقد متيز كتابه بويستدل باألدلة الع

ق ختصصه الفلسفي؛ إذ يعد هو من كبار فالسفة فو  للوصول إىل احلقيقة، وهذاه وسيلة العقل، واختاذ
تلميذ فيلسوف العرب الكندي، وقد استقى و  ،هو شيخ ابن سينا وتلميذ الفيلسوف الكرخياإلسالم، ف

كتاب دراسة لألديان، ويقارن ) اإلعالم مبناقب اإلسالم(كتابه   مه الفلسفية من هؤالء، ولذلك أصبحعلو 
  . ألدلة النقليةبابالفلسفة واألدلة العقلية، املعاضدة  بينها

جانب االستدالل النقلي على االستدالل العقلي يف منهجه طغى  فبخالفه؛ فقدشليب ال أما األستاذ
 يدنو من الفلسفة وأهلها، بل حصل على من حيثية مكانته العلمية األكادميية، إذ هو باحث أكادميي مل

جامعة كمربدج بإنكلرتا،  مندكتوراه على الجامعة لندن، و  منالتاريخ والنظم يف بريطانيا  املاجستري يف
 .م١٩٤٥يف سنة القاهرة قبل ذلك  يف وأخذ الدبلوم يف الرتبية وعلم النفس

 يف دراسته املقارنة لألديان،استخدم شىت العلوم  فقد ،متيز دراسة العامري لألديان باملوسوعية :ثالثًا
واملعامالت، والقانون واحلدود، وعلم  إلجناز احلضاري واإلجناز الثقايف، والعقيدة، والعبادات،او  ،خالتاريك

والسياسة،  ، وعلم احلديث، وعلم الكالم،الفقهو  النفس الرتبوي، وعلم االجتماع، ومقاصد الشريعة
أخرى  اجيد أمورً وف س) ماإلعال(يف كتابه  ومن ينعم النظر. ، وغريها من فروع العلماهلندسةو  والفلسفة،

ا خمرتعة  ا قبل بينهلكنه و  يف القرن العشرين؛بيَّنها من خالل دراسته لألديان، وهذه األمور يف احلسبان أ
ا، و  منها مسألة التخصصية العلمية، ألف سنة تقريًبا بيانه املوضوعي يف مقارنة األديان وغري واالهتمام 

  .  خبالف الشليب فلم يتطرق إىل هذه األمور. ذلك
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  الخاتمة
  

  : أهم النتائج اليت توصل إليها البحث هي كاآليت
  قد ضمن العلوم اإلنسانية، كعلم االجتماع وعلم النفس وغريها، و ن علم مقارنة األديان من إ

كان احلافز والدافع األساس يف بالدراسة والنقد والتحليل، و  اثً وحدي اعلماء املسلمني قدميً اهتم 
 .الفكر اإلسالمي وعقيدته هم بعلم األدياناهتمام

 يدل عية، وهذا املوضو  نهجيةاملن علم مقارنة األديان، كان يدرس عند علماء املسلمني، وفق إ
ا علماءعلى مساحة اإلسالم وعدله، ألن الدراسة املوضوعية اليت قا  املسلمني يف األديان كان م 

 . احلافز الديين والعقائدي كما مر هاوراء

  مصطلح املوضوعية"Objectivity "يكن مستعمًال يف مصطلح جديد يف الساحة العلمية، ومل 
استعمل يف قد استخدم و اإلسالمي، إال أنَّ املضمون املعريف الذي ينطوي عليه املصطلح تراثنا 

 .وغريها حلياد، والنـزاهةاإلنصاف، والعدل، واك ،الرتاث اإلسالمي

 احلقيقة، والتعامل معها  إىل صولمن الو الدارس  ُتمكِّنتتخذ لاليت  املنهجية: واملوضوعية هي
واملؤثرات  ،من التحيز العاطفي والتدخل الشخصي ؛ا عن الذاتيةعلى ما هي عليه، بعيدً 

وعليه . مائلة عن احلق والعدلو الدراسة معوجة  جتعل واليت من املعتقدات واألفكار، ؛اخلارجية
ومنصفة ومقبولة الدراسة دراسة حمايدة  اسة األديان والعلوم اإلنسانية جتعلإن املوضوعية يف در ف

 . لدى اجلميع

  إن أسس املنهجية املوضوعية والدراسة الظاهراتية(phenomenology)  قديف العلوم اإلنسانية 
والفلكي أيب رحيان  احلسن العامري، ء املسلمني، كالفيلسوف أيببل علمامن قوأصَّلت  أرست
: لألديان جيب أن تكون وفق قاعدتني، األوىل املقارنةأن الدراسة  فقد بني العامري. البريوين

املقارنة بني األصل والفرض الذي يدين : والثانية. املقارنة بني األصل واألصل والفرض والفرض
وهذه من الركائز . دين به الديانة األخرىتع األصل والفرض الذي به الغالب من الديانة، م

جيب أن تكون وفق الوصف اخلالص  املقارنةوالبريوين بني أن الدراسة  .األساسية للموضوعية
 .وهذه من أسس الدراسة الظاهراتية للديانة واحلكاية املنفردة عن النقد والتقويض،

 سلمني يف دراسة األديان إىل املوضوعية والدراسة إن أقرب املناهج اليت اختذها علماء امل
   .الكتابات الوصفية والتحليليةالظاهراتية، هي منهجية 

 في دراستهما المقارنة لألديان تفاق المنهجي بين العامري والشلبياال: 
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ي، واملنهج التحليلي املنهج التارخيو  ،املنهج الوصفيثنني اختذا املنهج االستقرائي، و ن اإلإ
  .النقدي، واملنهج الغائي، واملنهج الوصفي الظاهرايت، واملنهج املوضوعي

 ألديانالمقارنة ل تهمااسر االختالف المنهجي بينهما في د: 

العامري يتخذ املنهج االختالف املنهجي الذي حصل بينهما هو يف املنهج التحليلي النقدي، ف
 النقلي فحسب، تخذ املنهج االستداليلالربهاين العقالين مع املنهج النقلي؛ بينما الشليب ي

تميز دراسات العامري لألديان ومقارنتها باملوسوعية حيث يستخدم شىت العلوم، خبالف وت
  .الشليب
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