برجس :جلد ،1مشارہ2

أصالة علم مقارنة األداين يف الفكر اإلسالمي

يوليو -دمسرب 2014

أصالة علم مقارنة األداين يف الفكر اإلسالمي

*الدكتور عبد القادر خبوش
Abstract:

The interfaith dialogue has a very intricacy in its terminology. The interfaith
dialogue changes with the passage of time. So getting the fruitful result is
impossible unless & until the clear definition of interfaith dialogue. Islam teaches
to respect all religions and Prophets to maintain and sustain the peace & harmony.
Islamic teachings emphasize to convey the message to the followers of the
religions but especially to the revealed religions. This is the need of the day to
develop the sprite of harmony and understanding among the followers of revealed
religions. This article discusses the different ambiguous terminologies and all
these dimensions which are very essential for interfaith dialogue.

إن الفكر اإلسالمي مدعو يف العصر احلاضر أن يبني صورة اإلسالم النقية ومعامله يف عقول أتباعه ،مث يرفع اللبس
و الغموض الذي يكتنفه عند اآلخرين من جراء احلمالت العدائية املستمرة اليت تثري شكوكا وشبهات حول أصالة
بعض العلوم اإلسالمية عالوة على فضحها و كشف زيفها.
إن التطلع ملعرفة على هذا املستوى املسؤول يتطلب من الفكر اإلسالمي املعاصر أن ينتقل من مرحلة الوعي
ابلذات إىل مرحلة اكتشاف الذات وتقييمها ،مرحلة تشكيل اسرتاتيجيه قوامها إبراز خمتلف العلوم اإلسالمية
وبعثها من جديد.
أوال /مقارنة األداين علم إسالمي خالص
إن اهتمام علماء اإلسالم األوائل هبذا العلم أمر ال جدال فيه ،حيث نشطت احلركة اجلدلية بني املسلمني
وغريهم من أصحاب الدايانت املختلفة وتفاقمت حىت أسفرت عن ميال د علم إسالمي جديد هو علم مقارنة
األداين الذي تكفل بدراسة األداين األخرى لتعريف امل سلمني هبا ،فيددادوا إاماان حأحقية الدين اإلسالمي وهيمنته
على األداين األخرى .ولكي يقدم اإلسالم لغري املسلمني يف صورة مقارنة مع ما يعتقدونه ،مما يثري الشكوك يف
عقائدهم ويفتح الطريق أمامهم لتقبل اإلسالم ،وهم يف ذلك ملتدمون مبنهج القرآن يف دعوة أصحاب الدايانت،
فالقرآن الكرمي يعود إليه الفضل يف حتفيد العقل اإلسالمية على احلوار وإيقاظ روح البحث فيه.

.............................................................

*االستاذ املساعد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة قطر
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قدم القرآن الكرمي اإلطار العلمي واملنهجي لدراسة الكتب املقدسة ونقدها ،وحفل ابحلديث املفصل عن كتب
اليهود والنصارى وعرض العقائد وامللل و املذاهب املختلفة وبني مداعمهم ابستقصاء دقيق ،مث انقشها وبني الديف
و اخلطأ فيها ،وقارن بينها وبني الدين الصحيح الذي أرسل هللا به رسله.
قال تعاىل  (:اي أهل الكتا ب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على هللا إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول
هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي و روح منه فآمنوا ابهلل ورسله و ال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا هللا واحد سبحانه أن
يكون له ولد له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى ابهلل وكيال ))0(.
أرسى القرآن الكرمي القواعد األساسية يف نقد األداين ،وأعطى أصوال علمية منهجية لنقدها ،متكن علماء
اإلسالم بفضلها من الوصول إىل نتائج ابهرة ،فنشأت احلركة النقدية اإلسالمية القائمة على املنهج العلمي
التارخيي الرصني ،وعلى املوضوعية اليت امكن الوصول هبا إىل احلق.
وأفضى هذا إىل استخدام املنهج النقدي التارخيي الذي أسهم يف أتسيس قواعد نقد الرواايت واملتون نقدا خارجيا
و داخليا ،وابلتايل كان الفضل لعلماء اإلسالم يف إجياد علم مقارنة األداين.
يقول عبد هللا دراز  (:إن احلديث عن األداين بعد أن كان يف العصور السابقة هلا مغمورا يف جلة األحاديث عن
شؤون احلياة ،وإما مدفوعا يف تيار البحوث النفسية أو اجلدلية،أصبح يف كتاب العرب دراسة وصفية واقعية معدولة
عن سائر العلوم والفنون ،شاملة كافة األداين املعروفة يف عهدهم ،فكان هلم السبق يف تدوينه علما مستقل))2(.
فاملسلمون إذا كان وا سباقني لوضع أسس علم مقارنة األداين ونقد الكتب اإلسالمية ،وهذا عكس ما ذهب إليه
بعض الباحثني حأن احلركة النقدية للكتاب املقدس بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر للميالد ،بفضل سبينوزا
وغريه.
إن الباحثني املسلمني انتهوا –بتأثري مباشر من القرآن  -بدراسة أداين األمم ،و التنقيب عن عقائدهم و
طقوسها ،وألفوا هلذا الغرض كتبا خمتصة ،وفصوال مطولة يف مصنف اهتم فهذا كمال الدين بن يونس الشافعي
( )3يقول فيه ابن خلكان ( :إن أهل الذمة من اليهود والنصارى كانوا يقرؤون عل يه التوراة واإلجنيل فيفسرها هلم ،
وكانوا يعرتفون حأهنم ال جيدون من يوضحها هلم مثله))4(.
وهكذا كان علماء اإلسالم يستمدون خصائص كل داينة من مصادرها املوثوق هبا ،ويستقوهنا من منابعها األوىل،
و يدونوهنا علما مست قال اختذوا له منهجا علميا سليما .فمما ال شك فيه أن ابن حدم يعود إليه فضل األسبقية يف
هذا العلم و تطبيقه مل نهج صارم يف نقد الكتاب املقدس ،مما حدا ببعض الباحثني الغربيني على اعتباره مؤسس
علم مقارنة األداين بال منازع  ،وإن كتابه الفصل يف امللل واألهواء النحل أشهر ما صنف يف هذا الباب ولذلك
حظي ابن حدم يف الغرب هبالة من التقدير و اإلجالل)5(.
يؤكد األستاذ أمحد شليب حأ نه يف منتصف القرن اهلجري الثاين ،عندما طفق املسلمون يكتبون الفقه و التفسري و
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احلديث  ،عمدوا كذلك إىل الكتابة يف علم مقارنة األداين فهو بذلك علم إسالمي ينتمي إىل حظرية العلوم
اإلسالمية)6(.
ومن مشاهري العلماء الذين اهتموا هبذا العلم النوخبىت ت 212ه يف كتابه اآلراء والدايانت ويليه املسعودى
ت364ه كتب كتابه إدراك البغية يف وصف األداين والعبادات ،وهو كتاب مطول يقع يف ثالثة آالف ورقة.
ومن أبرز الكتب اليت كتبت عن امللل و النحل كتاب أيب املنصور البغدادي ت456ه وكتاب امللل والنحل
للشهرستاين ت 545ه وكذلك كتاب حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل مرذولة أليب الرحيان ألبريوين
)7(.
وهكذا اهتم املسلمون بدراسة مقارنة األداين  ،ولكن سرعان ما الحت عصور االحنطاط اليت حلقت املسلمني
حىت اجته كثري من الفقهاء إىل التعصب ملذاهبهم الفقهية فاحنصر أو انعدم اشتغاهلم ابألداين األخرى وتعاليمها.
وإذا كان املسلمون يف عصر اال حنطاط قد ألملوا مقارنة األداين ،فعلى العكس من ذلك طفق املسيحيون على
دراسة هذا العلم  ،وقد حفدهم على ذلك تلك اللقاءات السلمية بني املسلمني واملسيحيني يف الشام واألندلس اليت
عرفت املسيحيني مبقارنة األداين.
وعندما ج اء االستعمار استعان بعلم مقارنة األداين املبشرون يف نشر املسيحية من جهة ،وتشويه صورة اإلسالم
من جهة أخرى.
وما إن أطل العصر احلديث حىت تبىن الفكر الغريب علم مقارنة األداين مع لنا نسبته عنوة إليه نشأة ومنهجا
وموضوعا ،شأنه يف ذلك شأن علوم عديدة ،وبذلك دخل هذ ا العلم إىل عهد جديد ،غدا فيه املنهج الغريب مسة
ابرزة للدراسات العلمية اجلادة وما عداها ليس إال ضرواب من األوهام واخلرافات.
اثنيا /علم مقارنة األداين يف الفكر الغريب:
يعىن اجملال التأصيلي لعلم مقارنة األداين يف الفكر الغريب ابلتعرف على اتريخ الكتاابت العلمية األوىل اليت أسست
لعلم م قارنة األداين بصفته علما مستقال ،موضوعا ومنهجا.
تذهب الدراسات الغربية يف ذلك إىل اجتاهني خمتلفني:
االجتاه األول
يرجع أصحاب هذا االجتاه نشأة علم مقارنة األداين إىل كتب اتريخ األداين القدامة ،فغدو االسكندر أملك

دوين للشرق زودان مبعلومات أولية عن دايانت الشعوب اليت خضعت حلكمه ،هذه م علومات وردت متفرقة يف
كتاابت أرسطو وبعض املسيحيني األوائل الذين دأبوا على رواية مآثرهم ومثالب خصومهم فوضعوا شروحا
ونظرايت تبني الفرق بني املسيحيني وغريهم من ي هود أو وثنيني مع تعليل ومقارنة ،وغرضهم هو الرتويج لدينهم و
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الدفاع عنه ،إن من مبادئ املسيحية حتديد موقفها املبدئي من الدايانت األخرى مما حيدد طريقة تعامل املسيحي
مع أبناء الدايانت األخرى غري املسيحية وقد أابن عن ذلك املبدأ بولس يف رسالته إىل أهايل روما)5(.
االجتاه الثاين يعدو أصحاب هذا االجتاه نشأة علم مقارنة األداين إىل كتاابت مرتبة ومتناسقة ظهرت يف أورواب
بعد القرن السابع عشر ،واملعلومات اليت وردت قبل هذا التاريخ غصت فقراهتا ابلقصص واخلرافات املضللة
املتطرفة ،جاءت على شكل حكاايت لبعض الرحالة .ومن الكتاابت املبكرة :ما ذكره كليمنت اإلسكندري
ويظهر أن ه كان على اطالع على البوذية فقد بني أن هناك أتثريا فنيا يواننيا على الفنون اهلندية و الفن البوذي
ولكنها يف عمومها انقصة.
ويف القرن السابع عشر ظهر اللورد هربرت تشري بري املتوىف عام  0645ليمهد لدراسة مقارنة األداين بشكل
علمي ومن الذين كتبوا يف هذا املوضوع جون لوك 0632ـ0714و:سيسرو ،بلوت أرخ ،سلوتن ،وكانت
كتابتهم عن طبيعة الكهانة و القداسة يف العامل اليوانين الروماين ويف خضم املناقشات املؤيدة واملعارضة لعالقة
الدين ابلسلطة تبلورت نظرايت مبدئية خبصوص موضوع مقارنة األداين و اترخيها ،ومع مطلع القرن التاسع عشر
أضحى علم مقارنة األداين يف الفكر الغريب حقال علميا مستقال)9( .
هكذا يتم أتريخ علم مقارنة األداين بطريقة منحازة تغض الطرف عن ما خلفه علماء اإلسالم بصفة خاصة من
مؤلفات و ما تفردت به من فضائل مجة حيث أفلحت يف تقدمي صورة شاملة هلذا العلم،ال خيص الدين اإلسالم ي
فحسب بل العامل حأمجعه ،حيث حفظت اتريخ األداين من الضياع والتلف ،وال تدال كتب امللل والنحل خري ما
أنتجته القرائح البشرية يف تلك العصور وأضحت من الروائع العاملية اليت حرص العلماء على العناية هبا فرتمجت إىل
لغات عديدة.
يعد بوكيت أمرييكن منوذجا للباحثني الغربيني املتخصصني يف مقارنة األداين ففي ثنااي عرضه ملصادر هذا العلم
يسقط أهم املصادر اإلسالمية يف املوضوع ،ويكتفي بذكر الكتاابت الشرقية القاداينية ويعلق عليها بقوله( :إن
من دواعي األسف فإن هذه الكتاابت مضللة ألهنا مغالطة ومنحازة) ويضيف قائال ( :ولو أن هذه املواضيع
كتبت من قبل كتاب أوروبيني ملا وجد فيها مغالطة أو احنياز  ...إن األوروبيني اكتشفوا عظمة الدايانت الشرقية
ليس من أجل أنفسهم بل أيضا من أجل الشرقيني الذين مل يعرفوا القيمة العالية لدينهم كما عرفناها حنن))01(.
فالنظرة الغربية تصر على أن علم مقارنة األداين صناعة أوربية خالصة وما يعدز ذلك الرحالت األوربية اليت
فتحت أمام األوروبيني مناطق واسعة من العامل وشقت هلم الطريق للحصول على معلومات وفرية ومفصلة يف هذا
اجملال ألن احملرض إىل ذلك الدعاية املسيحية أو احلماس العلمي)00(.
تتناسى هذه النظرة املتحيدة أ ن الدراسات الدينية للشعوب قامت ابألساس من أجل غاايت استعمارية بعيدة
عن املوضوعية.فمع غدارة ماد هتا و تشعبها من حيث الكم والكيف .فإن ما اميدها يف أواخر القرن الثامن عشر و
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أوائل القرن التاسع عشر فرتة تشكل أرضية االستشراف املعاصرة هو أهنا أضحت متثل مؤسسة إسرتاتيجية بدأت
تنتظم يف نسق واحد يعتمد تقنيات ومناهج حمددة ،حيث ازدادت فيه ألمية املعرفة املنظمة ابلشرق ،وهي معرفة
دعمتها املواجهة االستعمارية ،فافتضح أمر هذه الدراسات وانكشفت نواايه )02(.وهو ما جعل إدوارد سعيد مل
يرتدد يف وصفها حأهنا أسلوب غريب للسيطرة على ال شرق وامتالك السيادة عليه)03(.
أما فيما يتعلق ابجلانب االصطالحي فقد أفرغت املصطلحات الدينية من مضامينها وحلت حملها مفاهيم متثل
نظرة إيديولوجية قاصرة وأسطع مثال على ذلك تعريف الدين كما ورد عند أقطاب علماء األداين الغربيني أمثال
وليام جيمس وماكس ميلر و شاليرماخر هؤالء وغريهم كثري مل يفلحوا يف وضع تعريف جامع للدين.
ما اميد هذه التعاريف هو أن كل تعريف على حدة ينظر إىل الدين من زاوية خاصة متثل جدئية يف الدين انعكس
هذا سلبا على دراسة األنساق الدينية)04(.
إن املتتبع للظاهرة الدينية عرب التاريخ ليجدها أكثر تعقيدا ومشوال تتشابك فيها مفاهيم عديدة ختتلف من دين إىل
آخر يتعذر فيها حصر الدين يف قالب واحد دون اإلحاطة بكل األداين ومعرفة ماهيتها وخاصيتها.
ولقد نرى كيف انعكست احلرية يف تعريفات الدين على احملاوالت العديدة اليت بذلت لتأسيس فلسفة صحيحة
له ،على أن تكون كاملة وم ستقلة متاما أي فلسفة تراعي املقومات األساسية املشرتكة يف كل األداين وتراعي عدم
االلتدام بدين معني.
وحنن نقر ابلقصور والعجد الذي أصاب الفكر الغريب يف وضع تعريف للدين شامال ومن مث فهم الظاهرة الدينية،
وهذا يعود إىل اخنراط الباحثني الغربيني يف أحد تيارين :إم ا تيار االستخفاف ابألداين و اهتامها يف كل ما جاءت
به ،وفاء مبا يدعم من احرتام العقل و تقديس حريته الفكرية أو تيار االنتصار األعمى و الدفاع الداينة املسيحية
مع اعتبارها منطا منوذجيا يف دراسة األداين ،وهذا ينطبق بصفة خاصة على تعاريف الدين عند كل من ماكس

ميلر وهيجل حىت أضحى هذا النمط الفكري شبيها جدا مبوقف الباحثني الالهوتيني املسيحيني.
إن قصور هذه النظرة يف الفكر الغريب امك ن يف أن علماء مقارنة األداين مل يعتمدوا يف دراساهتم على احلقائق
التجريبية لألداين ،أي مل يلتفتوا إىل الدين يف جانبه احلي الفعال وهذا من شأنه أن خيلف خلال منهجيا هائال
فطريقة البحث يف فرع معني تنبع من طبيعة املوضوع.
لقد اقتصرت األحباث الغربية يف مقارنة األداين على دراسة اآلاثر اليت يرتكها الدين على املستوى الفردي
واجلماعي وهكذا عجدت عن مالمسة طبيعة الدين وجوهره،مل يسلم من هذا القصور بعض ال باحثني املعاصرين
للدين إذ أهنم ال يتميدون عما سبقهم إال يف أهنم قد رتبوا بعض األفكار الرئيسية املتعلقة ابلدين وتناولوها ابلتعليق
والربط والتحليل ،مث اختذوا هلا ألقااب أو عناوين خمتلفة مثل الثيولوجي الطبيعية أو الالهوت الطبيعي والثيولوجي
النظرية أو العقلية والثيولوجي الفلسفية والفلسفة الدينية .وكلها يف الواقع مل تتخذ التجربة الدينية الفعلية كنقطة
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بدء ،ومل تستفد هبذا يف حبثها ودراستها.
إذن ال امكن التعويل على التعاريف الغربية ل لدين ألهنا مبنية على الشعور النفسي و اإلحساس الداخلي ،فهي إما
غري علمية وإما انقصة ال تفي ابلغرض  ،وهذا ينطبق على مصطلحات دينية مل يستطع الفكر الغريب اإلملام
مبضموهنا وسرب أغوارها كالوحي والنبوة والعرفان وحنوها.
ومن أجل جتاوز هذا القصور يف تعريف الدين يقرتح جارودي إىل ضرورة االستعانة ابلعارفني واحلكماء من أجل
معرفة أكرب جلوهر الدين وأنساقه)05(.
اثلثا /حنو إعادة صياغة علم مقارنة األداين .
مع أن هناك أزمة منهجية تتخبط فيها الدراسات املقارنة لألداين حتت وطأة التحيد الذي يكتنفها حيث ال امكن
التقليل من شأهنا ،وع ليه فإن علم مقارنة األداين يف أمس احلاجة إىل منهجية إبمكاهنا أن حتدث فيه ذلك
االنتشال من وضعه املتأزم إىل وضع أكثر حمايد.
وال يتسىن له ذلك إال أخذان االعتبارات اآلتية:
إن أنساق الدين الكربى كما برزت يف الفكر الغريب وردت جمدأة ومت تسويقها يف إطار من العاملية وهي مل تتحرر
من وطأة النظرة املتحيدة اليت تنظر إىل أداين بعينها وتتخذها منوذجا للدراسة كاملسيحية مثال وتتغاضى عن مناذج
ألداين مج عت بني هذه األنساق وزادت عليها.
وقد كان لتصنيف هذه األنساق وتبويبها حبسب املسيحية يف غالب األحيان أثره اخلطري يف املقارنة بينها خاصة
وأن وظيفة علم مقارنة األداين الغريب هو مقارنة بني اتريخ األداين.
وأسطع مثال على ذلك حماولة مقارنة الكتب املقدس ابلقرآن الكرمي حني طفق بعض الباحثني إىل إعادة ترتيب
القرآن الكرمي بطريقة جديدة حتذو حذو الكتاب املقدس يف ذلك ،والعدول عما أمجع عيه املسلمون وتعارفوا
عليه ،وما نقل إليهم ابلتواتر.
لقد كان هلذا الرتتيب الدمين أن مهد السبيل الستنباط أخطر النتائج يف جمال العلوم القرآنية وجعلوا منه أكرب
مدخل للطعن يف املصدر اإلهلي للقرآن الكرمي.
إن الدراسات النقدية للكتاب املقدس والقرآن الكرمي تضفي إىل استحالة املقارنة بينهما فطبيعة كل منهما تنضح
مبفارقات عديدة تعدت اللغة واإلعجاز إىل طريقة الكتابة واجلمع.
للتذكري هنا أن علما ء امللل والنحل يف اإلسالم رتبوا أنساق األداين وفق ما يعتقده مجهور معتنقيه ،مث عمدوا
إىل مقارنة األصول ابألصول والفروع ابلفروع ومنه فالعقائد ابلعقائد و العبادات ابلعبادات .وجدير ابلذكر هنا أن
نذكر منهج أيب احلسن العامري ت 350هـ الذي ورد يف مؤلفه كتاب اإلعالم مبناقب اإلسالم كنموذج للدراسة
املقارنة بني األداين ،حيث يقول ) وقبل أن نشرع فيما وعدانه من مقابلة ركن ،جيب أن نقدم مقدمة فنقول :إن
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ت بيان فضيلة الشيء على الشيء حبسب املقابالت بينها قد يكون صوااب وقد يكون خطأ .و صورة الصواب معلقة
بشيئني:
أحدلما :أال يوقع املقايسة إال بني األشكال املتجانسة ،اعين أال يعمد إىل أشرف ما يف هذا فيق يسه حأرذل ما يف
صاحبه ،ويعمد إىل أصل هذا فيقابله بفرع من فروع ذلك.
وإىل آخر :أال يعمد إىل خلة موصوفة يف فرقة من الفرق ،غري مستفيضة يف كافتها ،فينسبها غلى مجلة طبقاهتا)
هبذا املنهج الصارم وغري املتحيد انكب علماء امللل والنحل على دراسة األداين.
أزمة الفكر الغريب متكن يف جعل العقل قوة مستقلة عن احلس ومن اإلامان قوة مستقلة عن العقل متأثرا بذلك مبا
غصت به أدبيات املسيحية حول التناقض بني العقل واإلامان مع أن ملكات اإلنسان واحدة فالذي حيس ويعقل
ويؤمن إنسان واحد.
أضف إىل ذلك مبدأ الصراع بني األضداد الذي الزم الفكر الغريب منذ نشأته األوىل يف أحضان اليوانن يف القرن
اخلامس قبل امليالد وحىت عصران احلاضر فربزت على ساحة الفكر الغريب الثنائيات املتضادة املتصارعة املثالية
والواقعية املادة والروح العقل والوحي هذه الندعة كما يرى إقبال أصيلة يف املسيحية فالتعارض حاد بني الذات و

املوضوع ،بني فهم العامل كحقيقة رايضية خارجية ،وبني البيولوجية الكائنة يف النفس .ويؤكد إقبال حأن هذا
التعارض العنيف هو الذي ترك أثره يف النصرانية أما اإلسالم فإنه يواجه هذا التعارض بقصد التغلب عليه .وهذا
االختالف األساسي يف النظر إىل عالقة جوهرية بني اإلنسان والكون حيدد كال من اجتاه هذين الدينني العظيمني
حنو مشكلة ا حلياة اإلنسانية يف أوضاعها احلاضرة كاللما يرمي إىل توكيد روحانية النفس اإلنسانية مع فارق واحد
ال غري :هو أن اإلسالم،إلدراكه ما بني املثال والواقع من اتصال يستجيب لعامل املادة ويبني طريقة السيطرة عليه
بغية الوصول إىل كشف أساس لنظام واقعي للحياة)06( .
وال شك أن هذا التأصيل جيعل البحث يف قضااي اإلنسان واألداين والكون أمرا مشروعا ومطلبا معرفيا ،ونوعا من
التأمل يف مظاهر الفعل اإل هلي وجتليات القدرة اإلهلية وهو هبذا يتفق مع غينو يف تعايل العلم اإلهلي القدمي على
العلم اجلدئي احلسي)07(.
حرص علماء اإلسالم على إبراز مش ول الدين جملاالت أوسع من األنساق ذات اجلانب الواحد اليت سبق عرضها.
لذلك فإن مشاهري علماء اإلسالم مل يشعروا يف آية حلظة ابحلدود الفاصلة بني جماالت املعرفة اليت تناولوها على
النحو الذي نشعر به اآلن ومن مث ال جند لديهم أي أثر من آاثر التعارض أو االنفصال بل جند ابألحرى إحساسا
واضحا ابلتكامل بني اجملاالت املتعددة .فنحن ندرك أنه إابن ازدهار احلضارة اإلسالمية خالل القرنني الثالث
والرابع اهلجري ،كانت جمموعة علوم الدين واللغة تسري جنبا إىل جنب مع جمموعة العلوم الرايضية و التجريبية.
إن جهود ابن سينا  -الفيلسوف األك ثر شهرة العلمية  -تعكس يف ثنااي مراحل تطورها املختلفة ،مدى
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عبقريته يف إدراج العلوم الطبيعية جبانب الفلسفة اإلهلية فمباحثه يف كتاب اإلشارات األول إحدى طرق االستدالل
ويف الثاين تعريف وتوضيح للعرفان.
" قدم ابن سينا مثال حول صياغة برهانيه عرفانية معا للحقيقة كما رآها و أحسها فجمع بني أر سطو
وأفالطون يف مشهد واحد وقال بقدم املادة والصورة واحلركة و الدمان .ألن العامل يف مذهبه أزيل وقدمي ،إال أنه
يصدر عن هللا صدورا أزليا وضروراي كصدور النور عن الشمس ،أو احلرارة عن النار ،والوجوب وال خريية وال
كمال يف هذا العامل إال مبا يفضيه هللا عليه من الصور .فكأن كل شيء يف هذا العامل مظهر من مظاهر الذات
اإلهلية.كان هذا هو اجتهاد ابن سينا يف عصره حيث حاول أن يوازن بني الربهان والعرفان يف وسط مذهيب.
وجاء الغزايل فأثبت طريقة أخرى يف التقاء الربهان والعرفان مؤكدا مرة اثنية ألمية قيمة التوازن اليت رأى أبو الوليد
بن رشد أن جياوزها حلساب املنطق الربهاين الصرف حبدوده الوضعية")05(.
إن املتفحص كتب املسلمني ينبهر ابتساع الدائرة اليت يشغلها الدين وتنوع اجملاالت اليت يشملها ومنه فإن الغرض
الديين ال يقتصر على اجلانب النفسي وال على اجلانب الع قلي و ال على اجلانب اخللقي ابملستوى الفردي وإمنا
تتسع دائرته لتشمل املظهر احلضاري العام .وهذا يؤكد على أن الدين يعىن ابلكيان اإلنساين كله.
وليس غريبا أن جند بعض املفكرين الغربيني يعلنون يف صراحة أن الدين قد شغل الشخصية اإلنسانية وأاتح أوسع
مدى لقواها وملك اهتا ،ومل يكن جمرد أمر يتعلق ابلعقل ،أو ابلقلب.

مل تكن املسيحية مبنأى عن ندعة التحيد ،وحبسب غارودي إن هذا الت وجه الذي تنتهجه الكنائس الغربية ،يف
إطار تطورها التارخيي  ،ليس ابألمر العارض يف تقدير غارودي إنه ابلنسبة إليه إحدى املهام اجلوهرية لعلم الالهوت
امل عاصرة حيث االستيعاب من جديد لرسالة يسوع الناصري متجا وزة احلضارة اليواننية الالتينية ،اليت كثريا ما
حجبت جوهر الرسالة املسيحية ليسوع الناصري .جارودي ،نداء إىل األحياء.
لقد لبث غارودي وعلى مدار مسريته الفكرية يؤسس ملا اعتربه تسلل إيديولوجي وعالقته ابلفكر الديين املسيحي
يف الغرب بصفة أساسية أما الشرق الذي يرى أنه قد ملك نوع من احلصانة الداخلية يف توجهات كنائسه الدينية.
رفع غارودي شعار وجوب العودة إىل املسيحية ما قبل التقاليد الرومانية اإلغريقية أي رسالة يسوع ،الذي مل يفقه
من لغة الفلسفة اليواننية والتنظيم الروماين شيئا وغارودي يف رأيه هذا ليس بدعا يف القول فقد سبقه إىل ذلك

القاضي عبد اجلبار بقوله إن الرومان مل يتنصروا لكن النصرانية هي اليت ترومت .لذا جند غارودي يف حتليله للفكر
الديين املسيحي يركد بشكل أساس على ترصد أصول النظرة الدينية اليت جاءت رسالة يسوع تنشدها.
لذا ظل غارودي يلح على حماولة اإلفادة من هذا املكسب الذي يعرب عن التفاعل احلادث بني األداين السماوية
الثالث بتشجيع حماوالت التجديد يف الكنائس الغربية أي تعديد ت لك املساعي اليت يقوم هبا جممع الفاتيكان الثاين
يف دعوة يوحنا الثالث والعشرين إىل حتديث دين الكنيسة لكي تنفتح على العامل وترد على مسائله وحاجاته
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األساسية اليت تطرح إبحلاح يف العامل اإلنساين املعاصر من خالل العودة إىل كنيسة ما قبل احلضارة اليواننية
الرومانية)09(.
إن الفكر اإلسالمي اليوم هلو يف أمس احلاجة إىل أن تتضح صورته الناصعة بتنقية تراثه من أدران عكرت نقاءه
وأجنع وسيلة لتحقيق ذلك تتمثل يف إحياء علم مقارنة األداين ،فهو إبمكانه أن يضطلع بدور فعالن كما كان من
قبل وسيلة يف إهناض العقول من سباهتا.
وكم حيدوان األمل أن يشق هذا العلم طريقه كما فعل من قبل يف خدمة اإلنسانية بعيدا عن التحيد.
مع هذه األ لمية عاد هذا العلم إىل الظهور يف اجلامعات اإلسالمية ولكنه يف احلقيقة ظهور حمتشم مل أيخذ بعد
مكانته الالئقة ،وقد سعت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية منذ نشأهتا 0954م ابألخذ على عاتقه ا
القيام هبذا الدور حيث خصصت قسما حأكمله لدراسة مقارنة األداين.
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