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 علم مقارنة األديان

 و إشكالية التحيز بين الوعي والالوعي

 الدكتور عبد القـادر بـخـوش

شكَّلت الحضارة الغربية المعاصررة ققلرة سقنراقية  يرر دع رودة درن ديردار التارور المراد  

والتقدم التقنن المميز، واإلقالع بمنتوى العلوم الابيعية سلى درجات عليا اكتشادا وتنرخيرا، ويرن 

ظايرة التن خلفت قدرا كبيرا دن االدتتار واإلعجاب  بتفوق ا د برت جمروع  فيررة سلرى االرتمرا  ال

 دن أحضاق ا.

صرراحه يررلا الوجررر المشررر  الجميرره  لررقوة يررلس الحضررارة دررن دنرراو   ا ررة دررن    

الخاورة أدقدت ا بر ق ا الوياج حينما وقعت يلس العلوم دن اقتكالة دعردية، تمثلت ألالا دن عردم 

حرر أ له يلس العلوم دن قبضة التحيز، لوا  عن وعن أم عن  ير وعن و التن أضحت النمة ت

 الغالبة على أبحاث ا.

بظرايرة  فوتبع ذلك سقصا  و تشو ر ألقنا  دعردية دغا رة، قاييك عن  بروز دا عرر   

نيررات التوظير  الالأخالقررن للعلرروم اإلقنرراقية بصررفة خاصررة دبرردت دنتظمررة دررن قنرر  واحررد  عتمررد تق

ودنايج دحددة، أخرجت يلس العلوم عن سةاريا النظرادن األكراد من الصررف.د و درا  شركه بحر  

دفارقررة صررارخة تنررتدعن الكثيررر دررن التادرره الجرراد الحثيررع والبحررع العميرر  عررن بواعررع اإلرادة 

 الخفية التن تددع دن يلا االتجاس.

رب  عاقن دن األزدة ذات ا، دن سر علم دقارقة األد ار كغيرس دن العلوم اإلقناقية دن الغ  

بيئة تغض الارف عن سل ادات  ير  ربية ،دما أدرز أخاا  دظيعة درن ترار ن قظر رات درالرة 

 األد ار  وقنبة اكتشاف قظر ات علمية سلى  ير أصحاب ا . 

لم  كن دصالح دقارقة األد ار حاضرا دن الدرالات اإللالدية القد مة ،د رو دصرالح    

ود تار ن ظ ورس سلى القرقيين اآلخرر ن قنربيا، بعرد أر بررزت الحاجرة سلرى تمييرز حد ع النشاة،  ع

يلا العلم عن العلوم الاليوتية العادرة درن ج رة ولرعير سلرى دقارقرة الظرواير الد نيرة المختلفرة ديمرا 

.أدا دادة يلا العلم د ن أصيلة و ز رة دن الفكر اإللالدن وردت دبثوثرة (1)بين ا دن ج ة أخرى

 رف دن دجال العلوم اإللالدية بعلم المله والنحه .ديما ع

لقد كار لعلم المله والنحه، دنل ظ ورس دن العالم اإللالدن، دور يام دن االقفترا  علرى    

دن المعردة المباشرة .دصنفت دير دؤلفرات   سالشعوب واألدم، وشكه آداة للتواصه دع ا على ألا

وققدا، دنتخددين دنايج دختلفرة درن تنراول األد رار  وتخصص دير ريط دن العلما  المنلمين بحثا

 تن ه جميع ا دن د م ا و ألن ا المن جية دن دعين التصور القرآقن حول األد ار المختلفة.

للقرآر الكر م الفضه دن تاصيه النظرة العلمية لدرالة األد ار والترن تنالر  أصرال درن   

األصه رلالة واحدة بشرر ب را الرلرول دحمرد  وحدة المصدر بالننبة للرلاالت النماو ة، د ن دن

صررلى ع عليررر ولررلم خرراتم األقبيررا  والمرلررلين.وقد حفررزت يررلس النظرررة العالميررة للررد ن العقررول 

اإللالدية لاليتمام بتار ن األقبيا  واإللرائيليات ،سلى جاقه أق ا أةلقت العنرار لرصرد آرا  الملره 

 والنحه.

                                                 
  جامعاة األمياع ع اد القاادر للعلاو   -الجامعة للدراساا  العلياا رئيس قسم العقيدة ومقارنة األديان ، مستشار نائب رئيس

       .قسنطينة الجزائع-اإلسالمية 
 

 .32م(، ص2000حممد عبد هللا الشرقاوي، حبوث يف مقارنة األداين )القاهرة: دار الفكر العريب،  1 
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دن ثرا  للعلوم وتنوع را  تررزرت علرى درالرة األد رار ودع دا اقفرد بر العصر الحد ع   

ليشمه تار ن األد ار ودلنفة الد ن وعلم االجتمراع -حتى اتنعت دائرة يلا العلم دن القرر العشر ن

، دإق را -أضحت أقنام أو حقول لعلم الد ن المقارر (2)الد نن وعلم قفس الد ن دينو دنولوجيا الد ن

احررد و علررى أدواتررر المعرديررة دررن أجرره اإلقرررار علررى دركز ررة تتفرر   جميع ررا علررى قنرر   ربررن و

دعردية أحاد ة د يمنة دما  جعه البور شالعا بين ا وبين علم المله والنحره درن القضرا ا والمنرايج 

 واأليداف.

سر الدرالررات الد نيررة المقارقررة الغربيررة  تتميررز بمحاولت ررا  دررن  سضررفا  ةررابع البدايررة و   

الحتمية على دوضوعات ا،بينما أكثريا ال تز د عرن كوق را أدكرارا دبترورة  صبغة العلمية المالقة و

و أقماةا خاصة تخل  تشو شا دعرديا  قاييك عن الشعور باإلقصا  الل   نتراب المجتمعرات  يرر 

 الغربية. 

و قاده أر  نايم يلا البحع دن بيار القصور المن جن دن يرلا الحقره المعردرن، برصرد   

د ولوجن الغربن ودحاولتر بنرط ييمنترر علرى يرلا اللرور درن الدرالرات، قاييرك دالدح التنله اإل 

عن التجايه والمصادرة المعرديرة عرن وعرن أم عرن  يرر وعرن لمرا أقتجترر القررائح البشرر ة عبرر 

 العصور دن يلا المجال.

 كما  حدوقا األده  بغية سحيا   التراث اإللالدن لعلم المله والنحره ال  رزال  دغمرورا أو  

دتجايال  بنبه قظرة  التوجس والحلر التن [ نظرر ب را سليرر درن قبره لفير  درن التيرارات الفكر رة 

 المنغلقة دن العالم اإللالدن.

سر عملية التاصيه يلس ال  نبغن أر ترتم درن خرالل دركز رة دتحيرزة دعرديرة دترد رة درن   

اآلخر ن .ودا  عرزز ذلرك  درا  االقغال  والجمود به دن خالل االقفتا  وااللتيعاب الواعن لمفاييم

بر الحضرارة اإللرالدية درن تعرا ح أصرحاب الملره والنحره المختلفرة درن كنف را ردحرا درن  تاقفرد

الزدن ال قكاد قعثر علير دن دثل ا، دع سدكاقية التثمارس لفائدة البشر ة ققرو  ادعرا  التخروف درن  

new-phobie  .التن روجت ل ا بعض األةروحات الد نية الغربية 

 دضمن يلس اآلرا  و دن سةار يلس التداعيات تقتر  يلس الدرالة المحاور اآلتية :  

 المحور األول: أصالة علم مقارنة األديان في التعاث اإلسالمي  -

سر الفكر اإللالدن ددعو درن العصرر الحاضرر أر  برين صرورة اإللرالم النقيرة ودعالمرر   

   كتنفر عند اآلخر ن دن جرا  الحمالت العدائيرة دن عقول أتباعر، ثم  ردع اللبس و الغمو  الل

المنتمرة التن تثير شكوكا وشب ات حول أصرالة بعرض العلروم اإللرالدية  عرالوة علرى دضرح ا و 

 كش  ز ف ا.

سر التالرررع لمعردرررة علرررى يرررلا المنرررتوى المنرررؤول  تالررره درررن الفكرررر اإللرررالدن       

حلة اكتشاف اللات وتقييم ا ،درحلرة تشركيه المعاصر أر  نتقه دن درحلة الوعن  باللات سلى در

 التراتيجية  قواد ا سبراز دختل  العلوم اإللالدية  وبعث ا دن جد د . 

سر ايتمررام علمررا  اإللررالم األوائرره ب ررلا العلررم أدررر ال جرردال ديررر،حيع قشررات الحركررة    

عرن دريال د  الجدلية بين المنلمين و يريم درن أصرحاب الرد اقات المختلفرة وتفاقمرت حترى ألرفرت

علم سلالدن جد د يو علم دقارقة األد رار الرل  تكفره بدرالرة األد رار األخررى لتعر ر  المنرلمين 

ب ا، ديزدادوا س ماقا باحقية الد ن اإللالدن وييمنتر على األد ار األخرى. ولكن  قدم اإللالم لغيرر 

م و فرتح الار ر  أدراد م المنلمين دن صورة دقارقة دع دا  عتقدوقر، دما  ثير الشكوك دن عقائدي

                                                 

2  C.J Bleeker , Comparing the Religion-Historical And The Theological 
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لتقبه اإللالم،ويم درن ذلرك دلتزدرور بمرن ج القررآر درن دعروة أصرحاب الرد اقات، درالقرآر الكرر م 

  عود سلير الفضه دن تحفيز العقه اإللالدية على الحوار وس قاظ رو  البحع دير.

 قرردم القرررآر الكررر م اإلةررار العلمررن والمن جررن لدرالررة الكترره المقدلررة وققررديا،وحفه  

بالحد ع المفصه عن كته الي رود والنصرارى وعرر  العقائرد والملره و المرلايه المختلفرة وبرين 

دزاعم م بالتقصا  دقي ، ثم قاقش ا وبين الز   و الخاا دي ا، وقارر بين ا وبرين الرد ن الصرحيح 

 الل  أرله ع بر رللر.

ع سال الحر  سقمرا المنريح  قال تعالى :)  ا أيه الكتاب ال تغلوا دن د نكم وال تقولروا علرى  

عينررى ابررن دررر م رلررول ع وكلمتررر ألقايررا سلررى دررر م و رو  دنررر دررردنوا بررا  ورلررلر و ال تقولرروا 

ثالثة اقت وا خيرا لكم سقما ع واحد لبحاقر أر  كور لرر ولرد لرر درا درن النرماوات ودرا درن األر  

 .(3)وكفى با  وكيال (

األلالية دن ققرد األد رار ، وأعارى أصروال علميرة دن جيرة  أرلى القرآر الكر م القواعد  

لنقررديا، تمكررن علمررا  اإللررالم بفضررل ا دررن الوصررول سلررى قتررائج بررايرة، دنشررات الحركررة النقد ررة 

اإللالدية القائمة على المن ج العلمن التار خن الرصين، وعلى الموضوعية الترن  مكرن الوصرول 

 ب ا سلى الح .

م المررن ج النقررد  التررار خن الررل  ألرر م دررن تالرريس قواعررد ققررد وأدضررى يررلا سلررى الررتخدا   

الروا ات والمتور ققدا خارجيا و داخليا، وبالتالن كار الفضه لعلما  اإللالم دن س جاد علم دقارقرة 

 األد ار.

 قررول عبررد ع دراز :) سر الحررد ع عررن األد ررار بعررد أر كررار دررن العصررور النررابقة ل ررا  

عرن شرؤور الحيراة ، وسدرا درددوعا درن تيرار البحروث النفنرية أو الجدليرة دغمورا دن لجة األحاد ع 

،أصبح درن كتراب العررب درالرة وصرفية واقعيرة دعزولرة عرن لرائر العلروم والفنرور، شرادلة كادرة 

 .(4)األد ار المعرودة دن ع ديم ،دكار ل م النب  دن تدو نر علما دنتقه(

ارقررة األد ررار وققررد الكترره اإللررالدية، دالمنررلمور سذا كرراقوا لررباقين لوضررع ألررس علررم دق  

ويلا عكس دا ذيه سلير بعض الباحثين بار الحركة النقد ة للكتاب المقدس بدأت دنرل دالرع القررر 

 التالع عشر للميالد، بفضه لبينوزا و يرس.   

بدرالرة أد رار األدرم، و التنقيره  -بتاثير دباشر دن القررآر–سر الباحثين المنلمين اقت وا   

د رلا  مئديم و ةقول ا ، وألفوا ل لا الغر  كتبا دختصة، ودصوال داولة دن دصن  ات عن عقا

 قرول ديرر ابرن خلكرار :) سر أيره اللدرة درن الي رود  والنصرارى (5)كمال الد ن بن  وقس الشرادعن 

كاقوا  قرؤور علير التوراة واإلقجيه ديفنريا ل م ، وكاقوا  عتردور باق م ال  جدور درن  وضرح ا 

 .(6)ثلر(ل م د

                                                 

 .171سورة النساء، اآلية  3 
 21م(، ص1982الدين حبوث ممهدة لدراسة اتريخ األداين، )الكويت: دار القلم،  4 
الدين يونس، بن  ابن يونس هو العالمة شرف الدين أبو الفضل أمحد بن الشيخ الكبري كمال الدين موسى، ابن الشيخ رضي5 

هـ، أنظر الذهيب ، هتذيب سري أعالم النبالء، 622حممد اإلربلي، مث املوصلي الشافعي، صاحب شرح التنبيه، مات يف سنة 
 .206، ص3ج
(، 1988، 2أبو حامد الغزايل، الرد اجلميل على ألوهية املسيح، حتقيق حممد عبد هللا الشرقاوي )القاهرة: دار اهلداية، ط 6 

 .18ص
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ويكلا كار علما  اإللرالم  نرتمدور خصرائص كره د اقرة درن دصرادريا الموثرو  ب را ،   

و نتقوق ا دن دنابع ا األولى ،و  دوقوق ا علما دنتقال اتخلوا لر دن جا علميرا لرليما .دممرا ال شرك 

ترراب ديررر أر ابررن حررزم  عررود سليررر دضرره األلرربقية دررن يررلا العلررم و تابيقررر لمررن ج صررارم دررن ققررد الك

المقدس ،دما حدا ببعض الباحثين الغربيين على اعتبارس دؤلس علرم دقارقرة األد رار برال دنرازع ، 

وسر كتابر الفصه دن المله واأليوا  النحه أش ر دا صن  درن يرلا البراب ولرللك حظرن ابرن حرزم 

 .(7)دن الغرب ب الة دن التقد ر و اإلجالل

رر ال جر  الثاقن ، عنددا ةف  المنرلمور  ؤكد األلتاذ أحمد شلبن باقر دن دنتص  الق  

 كتبور الفقر و التفنير و الحد ع ، عمدوا كللك سلى الكتابة دن علم دقارقة األد رار د رو برللك علرم 

 .(8)سلالدن  نتمن سلى حظيرة العلوم اإللالدية

س درررن كتابرررر اآلرا  202ودرررن دشرررايير العلمرررا  الرررل ن ايتمررروا ب رررلا العلرررم النررروبختى ت  

س كته كتابر سدراك البغية دن وص  األد ار والعبادات ، ويرو 364قات و لير المنعودى ت والد ا

كتاب داول  قع دن ثالثة آالف ورقة. ودن أبرز الكته التن كتبت عرن الملره و النحره كتراب أبرن 

س وكرللك كتراب تحقير  درا 548س وكتاب المله والنحره للش رلرتاقن ت 456المنصور البغداد  ت

 .(9) نولة دقبولة دن العقه درذولة ألبن الر حار ألبيروقدن دق دلل ن

ويكرررلا ايرررتم المنرررلمور بدرالرررة دقارقرررة األد رررار ، ولكرررن لررررعار درررا الحرررت عصرررور  

االقحااة التن لحقت المنلمين حتى اتجر كثير دن الفق ا  سلى التعصه لملايب م الفق ية داقحصرر 

 أو اقعدم اشتغال م باألد ار األخرى وتعاليم ا.

وسذا كار المنلمور دن عصر االقحااة قد أيملوا دقارقة األد ار ،دعلى العكس دن ذلك   

ةف  المنيحيور على درالة يلا العلم ، وقد حفزيم على ذلك تلك اللقا ات النلمية برين المنرلمين 

 .روالمنيحيين دن الشام واألقدلس التن عردت المنيحيين بمقارقة األد ا

التعار بعلرم دقارقرة األد رار  المبشررور درن قشرر المنريحية درن  وعنددا جا  االلتعمار  

 ج ة، وتشو ر صورة اإللالم دن ج ة أخرى.

ودا سر أةه العصر الحرد ع حترى تبنرى الفكرر الغربرن علرم دقارقرة األد رار دعلنرا قنربتر   

ع د  عنوة سلير قشاة ودن جا ودوضوعا ،شاقر دن ذلك شار علوم عد دة، وبللك دخه يلا العلم سلى

جد د،  دا دير المن ج الغربن لمة بارزة للدرالات العلمية الجادة ودا عدايا لريس سال ضرروبا درن 

 .تاألويام والخرادا

 المحور الثاني: أنماط التحيز في علم مقارنة األديان

 تعرلر علينررا تتبرع بدقررة دتناييرة دظرراير التحيررز المختلفرة التررن ديرزت الدرالررات الغربيررة   

 ار حيع اتنمت بالتنتر  و التعقيرد ،بحيرع  صرعه درن أكثرر األحيرار الوقروف عنرديا لمقارقة األد

وتحد ررد حيثيات ررا ، دحنرربنا أر قرصررد أيررم المعررالم المغل ررة والموج ررة ل ررلا االتجرراس ودرر  المجرراالت 

 اآلتية:

 :يواالصطالح التأصيليأوال/ المجال 
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لميرة األولرى الترن ألنرت لعلرم  عنى المجال التاصيلن بالتعرف علرى ترار ن الكتابرات الع  

 دقارقة األد ار بصفتر علما دنتقال ،دوضوعا ودن جا.

 تليه الدرالات الغربية دن ذلك سلى اتجايين  دختلفين :  

/  رجررع أصررحاب يررلا االتجرراس قشرراة علررم دقارقررة األد ررار  سلررى كترره تررار ن االتجرراس األول 

ودقرا بمعلودرات أوليرة عرن د اقرات الشرعوب للشرر  ز ناألد ار القد مة ،دغزو االلكندر ألمرك دوقر

وبعض المنيحيين األوائه  والتن خضعت لحكمر، يلس دعلودات وردت دتفرقة دن كتابات أر لا

الررل ن دأبرروا علررى روا ررة درررثريم ودثالرره خصررود م دوضررعوا شررروحا وقظر ررات تبررين الفررر  بررين 

 م يررو الترررو ج لررد ن م و المنرريحيين و يررريم دررن   ررود  أو وثنيررين دررع تعليرره ودقارقررة ، و رضرر

الدداع عنر، سر دن دباد  المنيحية تحد د دوقف ا المبدئن دن الرد اقات األخررى دمرا  حردد ةر قرة 

تعادرره المنرريحن دررع أبنررا  الررد اقات األخرررى  يررر المنرريحية وقررد أبررار عررن ذلررك المبرردأ بررولس دررن 

 . (10)رلالتر سلى أيالن رودا 

تجرراس قشرراة علررم دقارقررة األد ررار سلررى كتابررات درتبررة /  عررزو أصررحاب يررلا االاالتجرراس الثرراقن

ودتنالقة ظ رت دن أوروبا  بعد القررر النرابع عشرر، والمعلودرات الترن وردت قبره يرلا الترار ن 

 صررت دقرات ررا بالقصررص والخرادررات المضررللة المتاردررة ،جررا ت علررى شرركه حكا ررات لرربعض 

در  و ظ ر أقر كرار  علرى اةرالع علرى كليمنت اإللكن سالرحالة . ودن الكتابات المبكرة : دا ذكر

البوذ ة دقد بين أر يناك تاثيرا دنيا  وقاقيا علرى الفنرور ال ند رة و الفرن البروذ  ولكن را درن عمود را 

 قاقصة.

ليم ررد  1648المتررودى عررام   ودرن القرررر النررابع عشررر ظ ررر اللررورد يربررت تشررير بررر  

ن يرررلا الموضررروع جرررور لررروك لدرالرررة دقارقرررة األد رررار بشررركه علمرررن  ودرررن الرررل ن كتبررروا دررر

، لررلوتن، وكاقررت كتررابت م عررن ةبيعررة الك اقررة و القدالررة دررن خو:لينرررو، بلرروت أر1704ـر1632

العالم اليوقاقن الروداقن  ودن خضم المناقشات المؤ دة والمعارضة لعالقة الد ن بالنلاة تبلرورت 

ر التالرع عشرر  قظر ات دبدئيرة بخصروم دوضروع دقارقرة األد رار و تار خ را، ودرع دالرع القرر

 . (11)أضحى علم دقارقة األد ار  دن الفكر الغربن حقال علميا دنتقال

يكلا  تم تار ن علرم دقارقرة األد رار بار قرة دنحرازة تغرض الاررف عرن درا خلفرر علمرا   

اإللالم بصفة خاصة دن دؤلفات و دا تفردت بر دن دضرائه جمرة حيرع أدلحرت درن تقرد م صرورة 

ص الد ن اإللالدن دحنره بره العرالم باجمعرر،حيع حفظرت ترار ن األد رار شادلة ل لا العلم ،ال  خ

دن الضياع والتل ، وال تزال كته المله والنحه خير دا أقتجتر القرائح البشر ة دن تلرك العصرور 

 وأضحت دن الروائع العالمية التن حرم العلما  على العنا ة ب ا دترجمت سلى لغات عد دة.

جا للبراحثين الغرربيين المتخصصرين درن دقارقرة األد رار   دفرن قموذبوكيت أميعيكن  عد   

ثنا ررا عرضررر لمصررادر يررلا العلررم  نررقط  أيررم المصررادر اإللررالدية دررن الموضرروع، و كتفررن بررلكر 

الكتابات الشرقية القاد اقية و عل  علي را بقولرر: )سر درن دواعرن األلر  درإر يرلس الكتابرات دضرللة 

لما  نال :) ولو أر يلس المواضيع كتبت دن قبه كتاب أوروبييألق ا دغالاة ودنحازة(  و ضي  قائ

اكتشررفوا عظمررة الررد اقات الشرررقية لرريس دررن أجرره  نوجررد دي ررا دغالاررة أو اقحيرراز ...  سر األوروبيرري

 .(12)أقفن م به أ ضا دن أجه الشرقيين الل ن لم  عردوا القيمة العالية لد ن م كما عردنايا قحن(

                                                 

 .11أ.س بوكيت أمرييكن، مقارنة األداين، ترمجة :ران سامي اخلش )سوراي : حلب ، دار الرضوان(، ص 10 
 .12املرجع نفسه، ص 11 
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ى أر  علم دقارقة األد رار صرناعة أوربيرة خالصرة  ودرا  عرزز دالنظرة الغربية تصر عل  

دنراة  والرعة درن العرالم وشرقت ل رم الار ر   نذلك الرحالت األوربية التن دتحت أدام األوروبيي

للحصول على دعلودات وديرة ودفصلة دن يلا المجال ألر المحر  سلرى ذلرك الدعا رة المنريحية 

 .(13)أو الحماس العلمن

لنظرررة  المتحيررزة أر الدرالررات الد نيررة للشررعوب قادررت باأللرراس دررن أجرره تتنالررى يررلس ا  

 ا ات التعمار ة بعيدة عن الموضوعية.دمع  زارة دادت ا و تشعب ا دن حيع الكرم والكير  .درإر 

دررا  ميزيررا دررن أواخررر القرررر الثررادن عشررر و أوائرره القرررر التالررع عشررر  دترررة تشرركه أرضررية 

ت تمثه دؤلنة التراتيجية بدأت تنتظم دن قنر  واحرد  عتمرد االلتشرا  المعاصرة يو أق ا أضح

تقنيات ودنايج دحددة ، حيع ازدادت ديرر أيميرة المعردة.المنظمرة بالشرر ، ويرن دعردرة دعمت را 

. ويررو دررا جعرره سدوارد (14)المواج رة االلتعمار ة،دادتضررح أدررر يررلس الدرالررات واقكشررفت قوا رراس

 .(15)بن للنيارة على الشر  وادتالك النيادة عليرلعيد لم  تردد دن وصف ا باق ا أللوب  ر

أدررا ديمررا  تعلرر  بالجاقرره االصرراالحن دقررد أدر ررت المصررالحات الد نيررة دررن دضررادين ا   

وحلت دحل ا دفاييم  تمثه قظرة س د ولوجية قاصرة وألاع دثال على ذلك تعر   الد ن كما ورد 

 وداكس ديلر و شال رعند أقااب علما  األد ار الغربيين أدثال وليام جيمس 

 داخر يؤال  و يريم كثير لم  فلحوا دن وضع تعر   جادع للد ن. 

دا  ميز يرلس التعرار   يرو أر كره تعر ر  علرى حردة  نظرر سلرى الرد ن درن زاو رة خاصرة 

 .(16)تمثه  جزئية دن الد ن اقعكس يلا للبا على درالة األقنا  الد نية

ن ليجديا  أكثر تعقيدا وشموال تتشرابك دي را دفراييم سر المتتبع للظايرة الد نية عبر التار   

عد دة تختل  دن د ن سلى آخر  تعلر دي ا حصر الد ن دن قالره واحرد دور اإلحاةرة بكره األد رار 

 ودعردة داييت ا وخاصيت ا.

ولقد قرى كي  اقعكنت الحيرة دن تعر فرات الرد ن علرى المحراوالت العد ردة الترن برللت   

ر،على أر تكرررور كادلرررة ودنرررتقلة تمادرررا أ  دلنرررفة تراعرررن المقودرررات لتالررريس دلنرررفة صرررحيحة لررر

 األلالية المشتركة دن كه األد ار وتراعن عدم االلتزام بد ن دعين.

وقحن ققر بالقصور والعجز الل  أصاب الفكرر الغربرن درن وضرع تعر ر  للرد ن شرادال   

غرربيين درن أحرد تيرار ن :سدرا تيرار ودن ثم د م الظايرة الد نية،  ويلا  عود سلى اقخراة البراحثين ال

برر، ودرا  بمرا  رزعم درن احتررام العقره و تقرد س  تااللتخفاف باألد ار و ات اد را درن كره درا جرا 

حر تر الفكر ة. أو تيار االقتصرار األعمرى و الردداع الد اقرة المنريحية درع اعتباريرا قمارا قموذجيرا 

الررد ن عنررد كرره دررن درراكس ديلررر  دررن درالررة األد ررار ،ويررلا  نابرر  بصررفة خاصررة علررى تعررار   

 وييجه حتى أضحى يلا النمط الفكر  شبي ا جدا بموق  الباحثين الاليوتيين المنيحيين.

                                                 

 .12املرجع نفسه، ص 13 
الكتاب العريب  رودي ابرت، الدراسات العربية و اإلسالمية يف اجلامعات األملانية، ترمجة مصطفى ماهر، )القاهرة: دار 14 
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 .232-231(، ص1995، 4إدورد سعيد، االستشراق، ترمجة كمال أبو ديب، )بريوت: مؤسسة األحباث العربية، ط15 
 .25( ص1970حممد كمال إبراهيم جعفر، يف الدين املقارن، )القاهرة: دار الكتب اجلامعية،  16 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

سر قصور يلس النظرة دن الفكر الغربن   كمن دن أر علمرا  دقارقرة األد رار لرم  عتمردوا   

جاقبرر الحرن الفعرال ويرلا  لألد ار، أ  لم  لتفتوا سلى الد ن دن ةدن درالات م على الحقائ  التجر بي

 دن شاقر أر  خل  خلال دن جيا يائال دار قة البحع دن درع دعين تنبع دن ةبيعة الموضوع . 

لقد اقتصرت األبحاث الغربية دن دقارقرة األد رار علرى درالرة اآلثرار الترن  ترك را الرد ن  

،لم  نرلم درن على المنتوى الفرد  والجماعن ويكلا عجزت عرن دالدنرة ةبيعرة الرد ن وجرويرس

يلا القصور بعض الباحثين المعاصر ن للد ن سذ أق م ال  تميزور عما لبق م سال دن أق م قرد رتبروا 

بعض األدكار الرئينية المتعلقة بالد ن وتناولويا برالتعلي  والرربط والتحليره ، ثرم اتخرلوا ل را ألقابرا 

والثيولروجن النظر رة أو العقليرة أو عناو ن دختلفة دثره الثيولروجن الابيعيرة أو الاليروت الابيعرن 

والثيولرروجن الفلنررفية والفلنررفة الد نيررة. وكل ررا دررن الواقررع لررم تتخررل التجربررة الد نيررة الفعليررة كنقاررة 

 بد ،ولم تنتفد ب لا دن بحث ا ودرالت ا.

سذر ال  مكن التعو ه علرى التعرار   الغربيرة للرد ن ألق را دبنيرة علرى الشرعور النفنرن و   

،د ن سدرررا  يرررر علميرررة وسدرررا قاقصرررة ال تفرررن برررالغر  ، ويرررلا  نابررر  علرررى اإلحنررراس الرررداخلن

دصررالحات د نيررة لررم  نررتاع الفكررر الغربررن اإللمررام بمضررموق ا ولرربر أ واريررا كررالوحن والنبرروة 

 والعردار وقحويا.

سلررى ضرررورة     ودررن أجرره تجرراوز يررلا القصررور دررن تعر رر  الررد ن  قتررر  جررار ود  

 .(17)دن أجه دعردة أكبر لجوير الد ن وأقناقر االلتعاقة بالعاردين والحكما  

 ثانيا: أنساق األديان 

قعنررن باألقنررا   الموضرروعات الكبرررى للدرالررات الد نيررة والمقارقررة بين ررا ، تتجلررى يررلس 

األقنرررا  درررن الفكرررر الغربرررن درتبارررة باأليرررداف الترررن تحقق رررا لررروا  علرررى المنرررتوى الفررررد  أو 

د األيداف التن  نعى الد ن سلى تحقيق را براختالف الرؤ رة الجماعن.دبرزت آرا  دلنفية عد دة تحد

 التن  نظر دن خالل ا سلى الد ن. 

 و مكن حصر األيداف دن دجمل ا ود  المحاور الثالثة اآلتية: 

: مثه الد ن دنتودعا للقيم األخالقية، دالرد ن بررأ  كراقط  نرعى سلرى الهدف االجتماعي  -

س برعا ترر أليرم دصرالح اإلقنراقية دتمثلرة درن وحردة دشرتركة سلدا  خددة قفعية ال  قردر عليرر  يرر

 للمنظودة األخالقية  تالقى حول ا بنو البشر عبر عن ا كاقت بالقاقور األخالقن العالمن.

وقد  كور كاقط دحقا ديما ذيه سليرر ولكنرر ديمرا  بردو قرد قلرص دائررة وظيفرة الرد ن وقيرد   

دررا  تالررع سليررر المررر  دررن ربررر حتررى دررن دائرررة  دجررال خددتر،بحصرررس علررى الجاقرره األخالقررن.سر

األخال  قفن ا ال  قتصر على أر  جعه الخير واجبا به يرو  رجرو سلرى جاقره ذلرك عوقرر وتوديقرر 

على التدادة الصال  و الحيراة الايبرة ،كمرا أقرر  شرعر بحاجترر سلرى ع درن دجراالت كثيررة أخررى 

 تضمن ا التجربة الد نية.

المنظودررة الد نيررة جلدرجررة أضررحت بعررض الررد اقات دنظودررات ودررع أيميررة األخررال  دررن 

أخالقيررة خالصررة تكرراد تخلررو دررن سشررارات عقائد ررة كالبوذ ررة داصرربحت عنررد بعررض البرراحثين دررليبا 

 .(18)أخالقيا.ولكن يلا ال  عنن االدعا   بار األخال  ين جوير الد ن

                                                 

 .128( ص1981، 1حياء ، ترمجة دوقان قرنوط،)سوراي: دار دمشق، طروجي غارودي ، نداء إىل األ 17 
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مى صرريغة خلقيررة، لقررد شررجع المنرريحيور االتجرراس األخالقررن للررد ن درلررموا للمنرريحية ألرر  

ولكن  ؤخل علرى يرلا الررأ  الرتبعادس للعناصرر النظر رة و العاةفيرة درن الحيراة األخالقيرة أ  أق رم 

  قصور أجزا  دن الد ن.

سر التاكيد على الواجره األخالقرن وحردس قرد  نفرن الشرعور بالواجره قحرو ع و االلرتغنا   

سلررى رعا ررة  ولررعادة اإلقنررار بقرردر دررا ترقرر عنررر.دالتعاليم ا األخالقيررة اإللررالدية ترقررو سلررى تحقيرر 

ترددع الفررد علرى أر  نشرد دائمرا ثرواب ع قبره أر مالا  بان ن اي دصالح اآلخر ن،وين كمرا  رلكر 

 . (19)  دف سلى تحقي  دائدة بعين ا

دالد ن ظايرة لوليولوجية تضرالع برادوار عد ردة لينرت أخالقيرة دحنره بره تمترد سلرى   

وعلرى الباحرع أر  ردرس يرلس األدوار برلات ا   درالمالوب علميرا يرو أصعدة ليالرية و اقتصراد ة، 

درس دا  حدث دن المجتمع ، وتحد د قنبة الحدث الد نن وقوتر، وتبيار أثرس و تاثيرس،وخصوصرا 

 .(20)تاثرس بالمجتمع الل   عتنقر ويلا دوضوع علم االجتماع الد نن

ا وليردة المجتمرع د رو الرل   نرتج وينا  تضح القصور درن د رم الظرايرة الد نيرة باعتبارير  

 الظايرة الد نية و وج  ا د ن دعردة أقتج ا البشر، ال وحيا وال لرا  تعلر د مر.

تبعررا لمررا لررب   دررإر العقائررد الد نيررة يررن دررن سقترراج دجتمعات ررا عبررر تغيريررا وتاوريررا،و   

ل ن  حتردور الم نرة لينت دن سقتاج أدراد  رجال د ن أقبيا  رله ك نة عرادور  د ؤال  األدراد ال

.لرللك دإقنرا ال قكراد (21)الد نية المقدلة يم دن المجتمع،ويم  مثلور المقدس دن الحياة االجتماعية

 رقعثر دن قادوس علرم األد رار المقرارر الغربرن  دفراييم حرول النبرن أو الرلرول  ألقرر ودر  اإلةرا

ذلرك سلرى  سقصرائ ا عمردا درن المن جية  المتبعة   عجز يلا العلم عن شرر  يرلس الظرواير  ديفضرن 

 قادولر.  

ويلا دن شاقر أر  خل  ققصا دظيعرا درن درالرة الظرايرة الد نيرة بتجر رديا درن المعراقن  

 الباةنية التن تميزيا وبللك  لغن المعردة الد نية الخالصة. 

 ضررالع الررد ن بوظيفررة لررادية دررن تلبيررة حاجررات قفنررية   الهاادف نيسااي وعاااطيي: -

الد نية والشعائر التعبد ة التن  قروم ب را المترد ن ل را أبلرأ التراثير درن تلبيرة وعاةفية ،دالاقوس 

 يلس الحاجات ،ودن يلا اإلةار تتبلور المواضيع الكبرى للد ن  كالعبادات،و الاقوس الد نية.   

تولى االيتمام ب لا ال دف بشكه خام علم النفس الد نن الغربن ، ودرع تقد مرر لمرادة 

ار حاجة المتد ن الملحة إلشباع حاجاتر دن خالل  قيادر بالاقوس الد نيرة  ز رة خاصة دن بي

سال  أر الفكررررر الغربررررن قظررررر سلررررى الررررد ن باعتبررررارس النفعررررن دررررن حيررررع سشررررباعر أل رررررا  

 قفنية.وتغاضى عن المعيار القيمن الل   ميز الد ن.  

لرنفس سلرى  نعى  المترد ن سلرى التالرع اليقرين البريراقن و النراكن افكعي ععفاني: -3

العقرررد اإل مررراقن درررن اعرررتال  العرررروة الررروثقى دينرررمو لررررس علرررى القررردس لينرررال درررن رو  

 .  (22)االتصال

                                                 

 .248مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، )دمشق: دار الفكر(، ص 19 
 .14-13( ، ص2003، 1يوسف شلحت ، حنو نظرية جديدة يف علم االجتماع الديين )بريوت: دار الفارايب ط 20 
 .16-15املرجع نفسه، ص 21 
 104، ص2هـ( ج1325، 1ابن سينا ، اإلشارات، )املطبعة اخلريية،ط  22 
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الل  عرف الد ن  هيجلودن أش ر دن عبر عن يلا ال دف الل   رجى دن الد ن     

علرى  هيجالبقولر سقر المعردة الترن تكتنرب ا الرنفس المحردودة لجويريرا كررو  دالر . و ردله 

ألاس أر كه الد اقات سقما تتالع سلى تحقي  اتحراد األلوييرة باإلقنراقية،وبنا  علرى  دكرتر على

كاق را دررت براةوار تدر جيرة لتحقير  يرلس الوحردة حترى    هيجالذلك دإر تنوع الرد اقات بنظرر 

 .(23)قصه سلى المنيحية  التن تجند يلس الوحدة  د ن قمة البنا  

ه ظه بجاقه اإلقنرار  مردس بإجابرات علرى األلرئلة والمؤكد أر الد ن دن تار خر الاو      

ليشبع  ق مرر  المحيررة والمتعلقرة ألالرا بنفنرر وبالعرالم   ، تضرح ذلرك جليرا درن الرد اقات النرماو ة 

الكبرى.لقد أجراب الرد ن علرى ألرئلة كثيررة ةالمرا شرغلت اإلقنرار و أقضرت دضرجعر،ودع لرلاجة  

دالقا سلن االلرتخفاف بالرد ن ودرع دا.قددرر الرد ن درن اإلجابات دن بعض الد نات البدائية ال تدعو 

دضمور دكر  أو عرداقن.،سال أر يلا كلر ال  عبر عرن دخرزور الرد ن كلرر و سال اعتبررت الفلنرفة 

 د نا.

 مناهج ال حث في مقارنة األديانثالثا: 

دأب علما  دقارقة األد ار على تابي  دنايج عد دة دن درالة األد ار و  راتن درن ةليعرة 

يلس المنايج   دن ج التاثير والتاثر ، ا ة يلا المن ج يرو تصريد المتشراب ات والنظرائر برين األد رار 

 المختلفة ليخلص سلى قتيجة حتمية حول التاثير الد نن للناب  على الالح  .

وكررار ل ررلا المررن ج أثرررس الخايررر علررى الدرالررات الد نيررة ، وخاصررة تلررك الدرالررات التررن 

 خصت اإللالم.

دحاولرة التشركيك درن المصردر اإلل رن للقررآر الكرر م، ولرعوا  صحاب يلا المرن جوظ  أ

بكه وليلة إلرجراع دصرادر القررآر سلرى عردة عوادره داخليرة وخارجيرة حراولوا البرينرة علي را درا 

 والبحع دنتمر عن دصادر د نية قد مة للقرآر الكر م. رالتااعوا

لقرررآر الكررر م بصررفة خاصررة، وكاقررت األبحرراث دنررعالى شررادال لكرره دررا  رررتبط بقصررص ا

 ودقارقت ا بكه دا ورد دن األد ار النماو ة دن قظائر دتشاب ة.

 لما ل ا دن التغالل دغر  دن قبه المنتشرقين ولنحاول تتبع دزاعم ا والرد علي ا

أر القرآر الكر م قنخة دحردة دن التوراة واإلقجيه،  علما  األد ار الغربيين ثلة دن  رى

اخرا؛ دال بد أر  كور قد اقتربس كره عقائردس وأحكادرر درن يرلس الكتره المقدلرة، ثرم داإللالم جا  دت

ظنوا أر دحمدا ال بدّ وأر  كور قد تعّرف على بعض الي ود والنصارى وتتلمل علي م. وأقصرى درا 

 قيمر يؤال  دن أدلة علرى يرلس الفر رة يرلا التشرابر درن بعرض القصرص الرواردة درن القررآر والترن 

 لتوراة واإلقجيه.أشارت سلي ا ا

ودررع بدا ررة القرررر التالررع عشررر أصرربح ل ررلا النرروع دررن الدرالررة لررمات تبرردو علي ررا دررن 

تعلررن دررن شررار  دتحيررزدظايريررا، وخصصررت كترره ل ررلا الغررر ؛ ويررن دررن دعظم ررا ذات اتجرراس 

 .(24)ة، تتزعم ا األبحاث التالية الي ود ة والمنيحية

م. 1902م. ليبررـزس لررنة 1833لررنة  = كترراب ادررا ذا الررتفاد دحمررد دررن الي ود ررةا  بررور

 للحبر الي ود  سبراييم جا جر.

 = درقة النادر ين دن القرآر، وكتاب التوراة دن القرآر. لجوز   داليفن.
                                                 

م( 1998، 1هانس كينغ، مشروع أخالقي عاملي ، ترمجة جوزيف معلوف وأورسوال عساف، )لبنان : املكتبة البولسية، ط 23 
 229ص

 .27( ص1997ديه، )القاهرة: عبد الرمحن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتق 24 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

م. 1886م. ودقالررة دررن تفنررير القرررآر، لررنة 1878= العنصررر الي ررود  دررن القرررآر. عررام 

   HARTWI .لهيعشااااييلدم. 1902وأبحرررراث جد رررردة دررررن تقنرررريم قظررررم القرررررآر. لررررنة 

HIRAHFELD. 

  هيناع  اشا ايع ولر  درورودتح، وقرد تراثر برر تلميرلس  1926= درالات قرآقيرة، لرنة 

HINRICH  SPEYER   الرل  أدلرى بردلوس درن يرلا البراب دكتره اقصرص التروراة درن القررآر

الكررر ما وديررر قررارر بررين قصررص األقبيررا  كمررا وردت دررن القرررآر والمصررادر الي ود ررة والمنرريحية 

 النر اقية. وخصوصا

= األلما  الي ود ة الحقيقية ودشتقاتر دن القرآر. وين حولية كلية االتحاد العبر 
(25)

. 

را  اآل يرلس   صلة القرآر بالي ود ة والمنيحيةا دتمثه خالصةرودلف فلهلم "أدا درالة 

ه دن يلا المجال. دقد جمع كره األدكرار ورا   رزعم برار القررآر درن عمره دحمرد وتفكيررس. ثرم  عمر

علرى التنقيره عرن المصررادر الترن تنراعدس دررن يرلا االدعرا  دلررم  ظفرر بشرن   وثرر  برر، ديقرول: سقررا 

دضارور أر قفتر  أر الي ود ة والمنيحية قد عردتا النبيه على قحرو درا سلرى دكرة الترن  عنينرا 

مرد. أدريا كثيرا ألق ا دوةن دحمد. وسر لم  كن ثَم دا  ثبت أقر كار   ود أو دنيحيور دن ع د دح

سال احتفظرت لنرا النرير  باقبرا  أكثرر سلر ابا عمرا  ودن العنير أر قنا  أقرر كرار ب را كثيرر درن م. و

سلينا تنادن
 (26)

. 

وب لا  قرر باألدلة التار خية خلو دكة دن أتباع ياتين الد اقتين، ألر األخبار التن وصرلتر 

 ا القرآر.ليس دي ا دا  دل على أقر كار ب ا دن  مكن أر  تعلم دنر دحمد يل

ثم لجا سلى دكرة أخرى، ين أر دكة دلتقى التجار بين بالد العرب ولور ا والعررا ، وسر 

حررر لتجاريررا صررالت تجار ررة دررن الجنرروب والشررمال. دررال ر رره أق ررم قررد اةلعرروا علررى دعتقرردات 

مدائ 
(27)

. 

بضررع  دنررتندس ديتنررا ل عمررا سذا كررار العرررب الجررايليور قبرره دحمررد قررد  رودلاافو شررعر 

سقا لنجد أقفننا لنو  الحظ واقفين دن يلا المجال على »دكارا   ود ة أم دنيحية؟ و جيه: عردوا أ

سذ لرريس ينرراك أدلررة تمرردقا بررللك، ثررم  شررير سلررى أر كترره التررار ن  - يررر دنررتقرة–أر  دتمررورة 

«اإللالدن أوردت ألما  أشخام  عزى سلي م أق م كاقوا دعلمن دحمد
(28)

. 

الترن أشرار سلي را، والمؤكرد   كار كللك للكر يلس الكتره  ويو ينا  ير صاد  أ ضا، سذ لو

أقر ال  وجد كتاب سلالدن دير شن  دن يلا. أدا األشخام الل ن  كور الرلول قرد التقرى ب رم د رم 

ويو صبن، دبشروس بالنبوة لما رأوا دن عالدرات،  دن الحنفا  الموحد ن، وقد التقى ب م الرلول 

 وده.ودن م بحيرا الرايه وورقة بن ق

والنؤال: يه  تصور عاقره أر ةفرال ال  تجراوز تنرع لرنوات أو اثنترن عشررة لرنة  لتقرن 

 برايه دثه بحيرا ديتعلم دنر و لقنر عقيدتر ود اقتر دن بضع لاعات؟

                                                 

 .82-27، ص  دفاع عن القرآن ضد منتقديهعبد الرمحن بدوي،  -(25

. ترمجة: عصام الدين حنفي انصف. )بريوت، دار الطليعة للطباعة صلة القرآن ابليهودية واملسيحيةفلهلم رودلف،  -(26
 .7( ص1974والنشر، 

 املرجع نفسه. -(27

 .8، صنفسهاملرجع  -(28
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ورددس الكثير  دن المنتشررقين، وقرد اتخرلت يرلس  رودلف فلهلميلس خالصة دا ذيه سلير 

 األبحاث ثالثة دناحن، ين:

أر دحمرردا باعتبررارس دؤلفررا للقرررآر اقترربس أ لرره اب دررن ج الترراثير والررـتاثرأصررحكررد ؤ=  1

القصررص وعررددا كبيرررا دررن الصررور البياقيررة، وكررللك الحكررم واألدثررال دررن الكترره المقدلررة، أو شرربر 

 المقدلة لدى الي ود والنصارى.

 ولكن قفتر  يلا الرزعم جردال، درال برد أر دحمردا  عررف العبر رة والنرر اقية واليوقاقيرة،

والبررد أقررر بحوزتررر دكتبررة زاخرررة بالكترره القد مررة تشررتمه علررى كرره األلررفار المقدلررة واألقاجيرره 

المختلفة وقرارات المجادع الكننية. يه  مكن أر  عقه يلا الكالم الشاذ ل ؤال  الكتاب، ويرو كرالم 

 ؟دردود الدتقارس لدليه  نتند سلير

عنرددا  توادر  القررآر درع الكتره = ترد د القول بار دن القرآر اقتحاال، و حدث ذلرك 2

المقدلة دن ذكر بعض الحقائ ، وكاقر  جه على القرآر حتى  كور بر ئا درن اقتحرال أر  قرول 

 أشيا  دخالفة لما لب .

= أقر بمجرد العثور على كلمة أو كلمتين دتشراب تين برين القررآر وأ  جرز  درن التروراة 3

برررادترا  اقتبررراس الالحررر  عرررن النررراب . و  عرررد  أو اإلقجيررره، درررإق م  نت رررور سلرررى النتيجرررة المنررربقة

زعيم يلا االتجاس هيعشييلد
(29)

. 

ولعره درن القررائن التار خيررة والترن تثبرت الررتحالة تلفير  درادة القرررآر درن عناصرر الثقادررة 

 الي ود ة والمنيحية ين: 

وعدم دعردتر للكتابة والقرا ة باللغة العربية دضال عن أر  حنن لغرة  أ==أدية الرلول 

ل رورَ خرى، قال تعالى: أ بتا  تَراَب التم  ين رَك س ذالا الرت َارر  ب يَم  تَراَب َوال تَخ  رنت ك  رر  د  رنت قَبتل   َوَدرا ك نترَت تَتتل رو د 

(30)
. 

هنااعي دي كاسااتع يررلس حقيقررة تار خيررة ثابتررة أقررر ب ررا المنتشرررقور المنصررفور،  قررول 

الكونت
(31)

ر تعقيدا ألر الباحثين لم   تردوا ودا دنالة الوحن بالقرآر د ن أكثر سشكاال وأكب»:

سلى حل ا حرال درضريا، والعقره  حرار كير   تراتى أر تصردر تلرك اآل رات عرن رجره أدرن، وقرد 

«اعترف الشر  قاةبة باق ا آ ات  عجز دكر اإلقنار عن اإلتيار بمثل ا لفظا ودعنى
(32)

. 

ضح أدرس عنرددا أورد برار دحمردا قرد اةلرع علرى درا كتبرر الي رود  فتهيعشييلد ولللك قجد 

 البد أر دحمدا كار  تقن اآلرادية. هورفيتشبالعربية والعبر ة، وحنه قول 

علررى يررلس اآلرا ، سال أقررر  صررّر دررن عنرراد  وا   مااونتجمعيودررع اعترررا  المنتشررر  

                                                 

 .29-28. ص دفاع عن القرآن ضد منتقديهرمحن بدوي، عبد ال -(29

 .48سورة العنكبوت، آية  -(30

( مستشرق فرنسي، عمل مقدما يف اجليش. ومن 1850-1927) .CASTRIAS Aدي كاسرتي ألكونت.  -(31
يف احملمدية ومسك النقود  1921( ومن أحباثه: األشراف السوريون 1905آاثره: مصادر غري منشورة عن اتريخ العرب. )ابريس

 .1951وفتح املنصور للسودان.عام  1922
 .210، ص 1. جاملستشرقونانظر: جنيب العقيقي، 

 .18. ترمجة أمحد فتحي زغلول ابشا )القاهرة، مطبعة السعادة( صاإلسالم  خواطر وسوانحهنري دي كاسرتو،  -(32
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و دن ققاشر  قرّر باديرة الرلرول، لم  نلم دن التاثير الي ود  والمنيحن، د  ودكابرة بار الرلول 

علرى الكتره المقدلرة دباشررة، وسر  سةالعررو نفن عنر دعردة القرا ة والكتابرة، وبرللك  ؤكرد عردم 

كار  غله علير الظن بار الرلول تلقّى تعاليم م شفايا
(33)

. 

وسر كنرا قنرتغرب يرلا الررأ  الرل  ال  نرتند سلرى نولدكا،، وقد ردد يلا الكالم المنتشرر  

دليه
(34)

 . 

دنظمررة درتباررة  أ عقرره أر تنقرره يررلس الروا ررات الشررفو ة دررن الكترراب المقرردس سلررى دحمررد 

 ودفصلة ال  شوب ا خالف أو تناقض؟

سر ققه يلس التعاليم جميع ا عن ةر ر  الررواة البرد أر   حردث تضراربا ديمرا بيرن م درن ققره 

ترراب المقرردس الررل  يررلس الروا ررات. ويررلا دضررال عررن التنرراقض والتعررار  الصررارخ دررن دقرررات الك

 تؤكدس الدرالات النقد ة الحد ثة. 

وب لا ال تنتقيم قتائج دن أقكرر اقتبراس دحمرد درن الكتره المقدلرة كتابرة وسثبات را واإلقررار 

 ب ا شفايا.

بعيدا سلى حد االدترا ، و عمد سلى دناقشتر باللوب ياد  ورصين  مال  بن ن يو ليه 

ير المكتوب لكن  كور دن دتناول أّدّن، وربما كرار ينراك دإذا كار يلا المصدر الشف ن  »بقولر: 

بكرره دررا  تصرره بدعوتررر، وسر الاررابع الخرراة   -دور علمررر-دررن يررلس الحالررة دلقررن دررا   مررس سليررر 

الدتررا  ك ررلا ليقرر  دررن دواج ررة واقعررين ال  قربالر المناقشررة، يمررا القيمررة القرآقيررة، وقيمررة الررلات 

«تناقض تار خن وقفنن المحمد ة. ويكلا  نت ن بنا الغر  سلى
(35)

. 

دررن دعررر  الررتداللر بعرردم اقتبرراس الرلررول دررن الكترراب مالاا  باان ن ااي أدررا دررا ذيرره سليررر 

المقدس، وأرجرع ذلرك سلرى تردقن المنرتوى الثقرادن للي رود، وأق رم لرم  كوقروا أكثرر حظرا درن أولئرك 

العرب دن شبر الجز رة العربية
(36)

. 

كمرا –دن وجروس عردة، أيم را أر القررآر الكرر م سر يلا الرأ  دن اعتقادقا  جاقبر الصواب 

خاةه الي ود دن أكثر دن دنالبة، ويو  شرير سلرى علم رم بالكتراب، وحرثّ م علرى تصرد    -در بنا

، كما يو دنصوم علير دن التوراة. دكي   ادريم ع بللك ويم ال علم ل رم بمرا الرلول  دحمد 

ود شرربر الجز رررة العربيررة؟ وكيرر  قفنررر ذلررك حوتررر الترروراة؟ أم  عقرره أقررر  خاةرره   ررودا  يررر   رر

درن أكثرر درن دنالربة؟ ودرا ذا تمثره لنرا  الجدال الفكر  االلتفزاز  دن ق به الي ود تجاس الرلول 

ليات؟ ودرا ذا يتلك التفالير الماثورة عن الصحابة والتابعين، والتن ال تكاد تخلرو درن ذكرر لالررائ

لمن أيه الكتاب، كعبد ع برن لرالم، وكعره األحبرار، كاقت تعنن تلك األلئلة التن تار  على دن

 و يريما دن ق به الصحابة؟

لعردم وجرود اتصرال  = عد  وجاود رعجماة ععبياة للتاوراة واإلنجيال ق ال عداع محماد 2

علمن بالمعنى المف وم بين العرب والي ود والنصارى سال دن أواخرر القررر الثراقن لل جررة تقر برا، 

ألوائرره سلررى اللغررة العربيررة. ودررع ذلررك دإقنررا قنررلّم بوجررود تررراجم قررادرة عنررد البررد  دررن ققرره كترره ا

                                                 

33)- .156PWAIT  MOHAMMED  AT MECCA.   

 .346-345، ص 2جاالستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية.  الظاهرةساسي سامل احلاج.  -(34

 .261ص  الظاهرة القرآنيةمالك بن نيب،  -(35

 .258، صنفسهاملرجع  -(36
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دحصورة بين الي ود والنصرارى الرل ن عاشروا درن الربالد العربيرة. لينر ه علري م دعردرة د رن م سذا 

 تعلر علي م قرا ت ا باللغات األصلية.

ولقررد أكرردت األبحرراث المنرريحية عرردم وجررود ترجمررة عربيررة للكترراب المقرردس دررن عصررر 

لرلول، دمن المؤكد أر اإلقجيه حتى القرر الرابع ال جر  لم تكن قد وضعت لر ترجمرة عربيرة، ا

أبا حامد الغزاليبدليه أر 
(37)

دن ققدس للمنيحية لم  جرد ل را دصردرا سقجيليرا سال دخاروة قبارن . 

دن أجه تحر ر ردس
(38)

. 

يرلا المجرال، وبغّض النظر عن ذلك كلر، وقصد  بما ذيه سلير االلتشررا  الي رود  درن 

دكيرر   مكررن تفنررير لرركوت الي ررود علررى اقتبرراس الرلررول دررن كترراب م المقرردس كرره يررلس التعرراليم 

 والمرو ات وعدم احتجاج م على ذلك دن عصرس؟

أباي دن دعر  ترجمترر لكتراب  R. P CHEDICشدياق وتجدر اإلشارة سلى أر األب 

كر بار أول قص دنيحن تررجم سلرى بحع عن المصادر اإلقجيلية التن التخدد ا، دل حامد الغزالي

 اباانم بيررد رجرره  رردعى 1060كترره حرروالن  بطعساا ع العربيررة كررار دخاوةررا بمكتبررة القررد س 

العسال
(39)

 

، دكيرر   مكررن أر تكررور الغزالاايويكررلا لررم تكررن توجررد ترجمررة عربيررة لاقجيرره دررن عصررر 

درن اإلقجيره  دوجودة دن العصر الجايلن؟ وكي   مكن أر توجد ترجمة عربية للتوراة ويرن أقردم

 بزدن ةو ه؟

سر أصحاب يلا المن ج دن أجه تاكيد دزاعم م   عمدور سلى االلرتعاقة باحرداث د رزوزة 

عمليرة اقتبراس القررآر الكرر م لتعراليم التروراة د دن التار ن ددام الغر  يو البرينة على درضيات م

ض المنتشرقين برين يرلا برايه كار  علم دحمدا لّرا. ربط بع واإلقجيه قد تّمت بالتعاقة دحمد 

دننجوا حولر األلاةير والخراداتبحيعا، الرايه وبين 
(40)

. 

قصة المقابلة التن تّمت بين دحمد ويلا الرايه دن الشرام  على الباحثينودع تعو ه أ له 

وتضخيم شاق ا، دإقر ال  وجد لند صحيح ل لس القصة
(41)

. ويلا دا  عتررف بعرض المحققرين برر، 

خية للعرب تؤكد ذلك الدور المنند سلى يلا الرايه النور ، سال أق ا دجرد بار النصوم التار »

«قصة دن قنج الخيال
(42)

. 

والمؤكد أر يلا الرايه لم  كن لر أثر دن التار ن اإللالدن، لو لم  رلكرس دؤرخرو النريرة 

عنرر أر يرلا الشرخص يرو رايره دتعبرد  رالنبو ة، د م دصدر كه دا رو  عنر. وأقصى دا  رووقر

ش دن د رس على أةراف الجز رة العربية، وكار د رس  قع دن ةر ر  تجرارة قرر ح سلرى الشرام. عا

                                                 

 الرد اجلميل على ألوهية املسيحانظر كتابه:  -(37

 .258مالك بن نيب، املرجع السابق، ص -(38

 املرجع نفسه.  -(39

 .97-96ص  )القاهرة: مطبعة املدينة(.ق يف الفكر اإلسالمي املعاصراالستشراحممد مجيل الشرقاوي،  -(40

)اجلزائر : فقه السرية. ينفي الشيخ حممد الغزايل وجود أنباء تصف هذه الرحلة يف السنن الصحاح. انظر: حممد الغزايل،  -(41
 .68ص  ابتنة، دار الشهاب(
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ودن أ له الظروف تاو  سلير القواده التجار رة للراحرة درن وعثرا  النرفر، دي حنرن ضريادت ا. وأر 

لما بلأ اثنتن عشرة لنة دن عمرس خررج عمرر أبرو ةالره درن قادلرة تجار رة سلرى الشرام،  الرلول 

دررّ  لرر عمرر، واصراحبر دعرر ويرو  رالم صرغير. وعنرددا حلّرت  ت يّا لللك تعل  بر دحمد ولما 

القادلة بد ر الرايه للراحة أحضر ل م الرايه بحيرا ةعادا، وقد تفّرس يلا الرايره درن الرلرول 

  ورأى دعالم النبوة دن وج ر وبرين كتفيرر، ثرم توجرر سلرى الرلرول  ،بالرئلة عرن حالرر درن قودرر

ع  جيبر، دتيقّن بحيرا أر يلا الغالم ليكور لر شار كبير، دحلّر عمر دن كيرد الي رود لرر، ورلول 

وأدرس بالعودة بر سلى دكة حين  نت ن دن د ادر التجار ة
(43)

. 

عمردوا سلرى تاو ره يرلس األخبرار  أصرحاب درن ج التراثيريلا كه دا ذكررس المؤرخرور. لكرن 

 وأضادوا سلي ا أخبارا بال لند. دن ا:

كاقررت لررر عالقررة وةيرردة ب ررلا الرايرره، دقررد ظرره  تررردد عليررر سبررار لررفرس  أر الرلررول  =

للتجارة، وأقر التقى دنر الكثير دن الوصا ا واألخبار الد نية
(44)

 . 

والنؤال الملّح يرو: يره  تصرور عاقره أر صربيا ال  تجراوز لرنر اثنترن عشررة لرنة  لتقرن 

 ود اقتر دن ددة زدنية قصيرة؟برايه دثه بحيرا، ديتعلم دنر و لقنر عقيدتر 

وكي  ال  الحظ درادقوس درن تجرار قرر ح التقرا  الرلرول برر والمكروث دعرر أ ادرا وليرالن 

 ةو لة. ويو  غترف دن دعين يلا الرايه الد نن؟

وسذا كررار يررلا األدررر دعرودررا، دكيرر   خفررى علررى قررر ح ويررن التررن تنررعى دائمررا لتشررو ر 

 صورتر دن أولاة أتباعر؟ 

علررى  لرراو الررل   برردو بررين القرررآر والكترره المقدلررة  ال   عررزى سلررى عمليررات سر التشررابر

األد ار دن قبه دحمرد ، والمؤكرد أر درا  وادر  النريا  القرآقرن درن بعرض أقروال التروراة د رو سلرى 

را الوحن اإلل ن أقررب. وسر القررآر حنرم ذلرك حرين قرال:  رى ب رر  ق وحال رنت الردّ  ن  َدرا َوصَّ َشرَرَع لَك رمت د 

ق وا د ير  َوالَّ  وا الدّ  َن والَ تَتَفَرَّ يَنى أَرت أَق يم  وَلى َوع  يَم َود  يتنَا ب ر  س بتَراي  َحيتنَا س لَيتَك َوَدا َوصَّ ل   أَوت
(45)

. 

ودن ينا دإر أ  بحع  حاول أر  بررز أوجرر التشرابر برين الكتره النرماو ة د رو  ردور درن 

وصرد   دن قفرس الوقرت  ؤكرد قبروة الرلرول دلك اآل ة النابقة  حين أقرت وحدة وحن النما ، و

 ا  تشابر قد  الحظ بين يلس الكته دإقر  عبّر صراحة عن وحدة المصدر.ددا أخبر بر.

ودع يلا درإر القررآر  خرال  يرلس الكتره درن وجروس كثيررة، د رو أحياقرا  ز رد علي را أدرورا 

ى قصرص لرم ترلكر درن علر أشتمه ج ل ا أيه الكتاب، وأخرى  صحح ل م كثيرا دن األخاا . دقد 

كتب م المقدلرة كقصرة ابرن قرو  وكفررس و رقرر بالاودرار، وحادثرة سضررام النرار إلحررا  سبرراييم 

وحفررظ ع لررر، وقصررة س مررار ادرررأة درعررور، وقجرراة يررلا األخيررر بجنرردس بعررد دوتررر  رقررا. وتكلرريم 

 المنيح للناس دن الم د، وسقزال المائدة و ير ذلك دما ال  عردر أيه الكتاب.

دما صححر القرآر دن دعلودات  خاةئة أر ذبيح سبراييم كرار سلرماعيه ولريس سلرحا ، و

وأر الل  صنع العجه لبنن سلرائيه دن  ياب دولى يو النادر ، وليس يارور. كما قفى رؤ رة 

                                                 

-204، ص 1ج( 1973، 5حتقيق عمر عبد السالم تدمري ) بريوت: دار املعرفة، ط السرية النبوية.  ابن هشام، -(43
207. 
 . 330، ص2جالظاهرة االستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية. ساسي سامل احلاج.   -(44

 .13سورة الشورى، آية  -(45
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 دولى لرلات ع جره جاللرر. وقررر عردم سدكاقيرة الرؤ رة درن الردقيا، وقفرن أ ضرا صرله المنريح 

ما يو دن ش بّر ل موسقما الل  صله سق
(46)

. 

دررإذا كررار دحمررد قررد الررتقى يررلس المعلودررات دررن كترره الي ررود والنصررارى، دلمرراذا يررلس 

 الز ادات؟ ولماذا خّاايم القرآر دن بعض دا ذكروس؟ أدا كار األَولى دوادقت م ديما قالوا؟

وكيرر  سذا كررار االخررتالف بررين القرررآر والترروراة دررن بعررض الحقررائ  التار خيررة وترراتن 

 ثائ  الثاقية لتؤكد صحة القرآر الكر م.الو

دمثال قجد دن التوراة دن دعر  حد ث ا عن عبور بنن سلرائيه البحرر األحمرر؛ دإق را 

أشارت سلى  ر  درعرور وجنرودس. أدرا الروا رة القرآقيرة دقرد أتمرت يرلا المشر د بتفصريه دقير  

 تمثرره دررن النجرراة البدقيررة لفرعررور
(47)

وترراتن الدرالررات  . الررل  قجررا باعجوبررة دررن الغررر .

المصررر ة القد مررة لت رراجم وتررنقض الروا ررة التوراتيررة، دؤكرردة أر تررار ن دلرروك دصررر لررم  نررجه 

اختفا  درعور المعاصر لمولى دن البحر األحمر
(48)

. 

حررين قررارر بررين الروا ررات  مااوريس بوكااايولعرره دررن الواجرره أخيرررا أر قنررجه دررا أعرردس 

يمرا  تعلر  بقصرة الخلر ، وأثبرت أر اآل رات القرآقيرة القرآقية وروا ات التوراة واإلقجيه، وخاصة د

تواد  الحقائ  العلمية؛ بينما تعار  الكته المقدلة األخرى يلس الحقائ 
(49)

. 

 تضرررح دنرررا لرررب  أر حررررم المنتشررررقين الررردائه علرررى تصررريّد النظرررائر والمتشررراب ات، 

دررر دردررو ، ألر واتخاذيررا ذر عررة للتشرر ير بتبعيررة دزعودررة للقرررآر لغيرررس دررن الكترره المقدلررة أ

 التشابر حدث دن أشيا  دشتركة بين البشر؛ واللاكرة اإلقناقية واحدة.

سر الافرة العلمية المعاصرة التن حدثت دن الدرالات التار خيرة قتيجرة دّك را لكثيرر درن  و

الردوز اللغو ة القد مة كشفت بار قصص األقبيا  واألدم الترن وردت درن التروراة قرد لرب  ذكريرا 

 لة دن القدمدن كته دو
(50)

. 

سر االضاراب والتناقض الملحوظ دن قصوم التوراة واإلقجيه، ووحردة الموضرع الترن 

 ةبعت قصوم القرآر الكر م أدت سلى االعتقاد بالتحالة أخل القرآر عن يلس الكته المقدلة.

ب رداا درن االعترراف ب رلا التنراقض الصرارخ  س ينوزادالتوراة دثال ال  جد المحق  الي ود  

بين دقرات ا وقصوص ا، وتبعا لللك قرر بار دولى  نتحيه أر  كور كاته التوراة
(51)

. 

                                                 

-262، ص 3مطابع اجملد التجارية. جاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، اقشات: ابن تيمية، انظر هذه املن -(46
263. 
 .91انظر سورة يونس، آية  -(47

 .264-262ص الظاهرة القرآنية، مالك بن نيب،  -(48

ص  (1990 ،2ترمجة خنبة من الدعاة )بريوت: دار الكندي، طالتوراة واإلجنيل والقرآن والعلم. موريس بوكاي، -(49
124-127. 
-368، ص 2ج(1964ترمجة حممد بدران )مصر : مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة قصة احلضارة، ول ديورانت،  -(50

369.. 
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لقد أثارت االختالدرات والتناقضرات البرارزة درن قصروم التروراة الحاليرة اقتبراس كثيرر درن 

الباحثين قد ما وحد ثا، ودع االعتراف بوجود درالرات ققد رة لرابقة إلثبرات تعردد دصرادر التروراة 

أضاف سلى النقد النراب  للتروراة عمليرة  يوليوس فلهاوزنأصل ا الموَحى بر، سال أر وابتعاديا عن 

الربط بين المصادر ودراحره تارور الد اقرة الي ود رة، دعمره علرى ترتيره المصرادر ودر  عالقت را 

بتار ن الد اقة. وب لا دخلت عملية النقد درحلة جد دة وخايرة كار ل ا عظيم األثر على حركة ققرد 

 أعظم قاقد للتوراة دن عصرقا الحد ع. فلهاوزنة بشكه عام، وجعلت دن التورا

 سر المصادر التن أعاقت على كتابة التوراة أربعة، وين:

و ، وكره دن را لرر خصائصرر ودميزاترر الترن تختلر  نثـاأللوين والي ود  والك نوتن وال

واألحكررام، وحتررى عررن اآلخررر، وقررد دررّس يررلا الخررالف جواقرره دتعررددة، دن ررا القصررص، العقائررد، 

األللوب. و تعدى يلا الخالف سلى تار ن كتابت ا
(52)

. 

درن أ  دصردر أخرل القررآر التعراليم؟ أم سقرر لرم  فرر  برين  دنتعملن يلا المرن جوللا قنال 

يررلس المصررادر. ولمرراذا لررم  برررز االخررتالف والتنرراقض دررن القرررآر؟ شرراقر شررار تعرردد المصررادر دررن 

 التوراة؟

األقاجيرره، دا لرره النصررارى  تفقررور علررى االعتقرراد بررار سقجيرره وكررللك الحررال ديمررا  خررص 

المنيح د قد، وأر المصادر التار خية تثبت باقر خالل القرر األول المريالد  بررزت أكثرر درن دائرة 

سقجيرره دّوق ررا أتبرراع المنرريح
(53)

والمقربررور دنررر. وال شررك أر سقجيلررر كررار دوجررودا، ولكنررر دنررر  

قاجيره المعتررف ب را عنرد النصرارى دتعارضرة ديمرا بين را، بره التحر   والتزو ر . وحتى يرلس األ

  ختل  اإلقجيه دع قفنر دن بعض الموضوعات.

والنؤال الل   تبادر سلى اللين: دا يو اإلقجيه الرل   قتربس دنرر القررآر؟ ولمراذا لرم قعثرر 

 دير على ذلك االختالف والتناقض الل  تعج بر دقرات اإلقجيه؟

دن د م الظايرة الد نية حيع  عمرد سلرى  ادت يلا المن ج وقصورسويلا ألاع دثال  بين ت 

وارتباةرر الترار خن، عرالوة درالت ا دن عالم ا الحنن ديعنى بالرؤ ة التار خيرة درن تارور الرد ن 

توظيرر   يررر البررر   للمررن ج المتبررع حيررع الررتفاد االلتشرررا  أعظررم الررتفادة دررن يررلا المررن ج دررن 

  .التشكيك دن أصالة اإللالم خاصة

                                                 

 .38-20ص ( 1988)القاهرة: دار الثقافة للنشر و التوزيع،  اإلسالم ابليهودية.عالقة حممد خليفة حسن أمحد،  -(52

 . 317، ص3ج قصة احلضارة.وول ديورانت،  -(53
 .59ص  التوراة و اإلجنيل و القرآن والعلم،موريس بوكاي، 
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 المحور الثالث : نحو إعادة صياغة علم مقارنة األديان .

تحت وةراة التحيرز الرل  دع أر يناك أزدة دن جية تتخبط دي ا الدرالات المقارقة لألد ار 

حيررع ال  مكررن التقليرره دررن شرراق ا ، وعليررر دررإر علررم دقارقررة األد ررار دررن أدررس الحاجررة سلررى  كتنف ررا 

 االقتشال دن وضعر المتازم سلى وضع أكثر دحا د.دن جية بإدكاق ا أر تحدث دير ذلك 

 وال  تننى لر ذلك سال أخلقا االعتبارات اآلتية: 

سر أقنا  الد ن الكبرى كما برزت دن الفكر الغربن وردت دجزأة وتم تنو ق ا درن  -

سةررار دررن العالميررة ويررن لررم تتحرررر دررن وةرراة النظرررة المتحيررزة التررن تنظررر سلررى أد ررار بعين ررا 

قموذجررا للدرالررة كالمنرريحية دررثال وتتغاضررى عررن قمرراذج  ألد ررار جمعررت بررين يررلس وتتخررليا 

 األقنا  وزادت علي ا.

وقد كرار لتصرني  يرلس األقنرا  وتبو ب را بحنره المنريحية درن  الره األحيرار أثررس  

دقارقرة األد ررار الغربرن يرو دقارقرة بررين    الخايرر درن المقارقرة بين را خاصررة وأر وظيفرة علرم

 .تار ن األد ار

وألرراع دثررال علررى ذلررك دحاولررة دقارقررة الكترره المقرردس بررالقرآر الكررر م حررين ةفرر   

بعض الباحثين سلى سعادة ترتيه القرآر الكر م بار قرة جد ردة تحرلو حرلو الكتراب المقردس درن 

 ذلك، والعدول عما أجمع عير المنلمور وتعاردوا علير، ودا ققه سلي م بالتواتر.

أر د د النبيه اللتنباة أخار النتائج درن دجرال العلروم  لقد كار ل لا الترتيه الزدنن 

 القرآقية  وجعلوا دنر أكبر ددخه للاعن دن المصدر اإلل ن للقرآر الكر م.

سر الدرالرات النقد رة للكترراب المقردس والقرررآر الكرر م تضرفن سلررى  الرتحالة المقارقررة  

عجرراز سلررى ةر قررة الكتابررة بين مررا دابيعررة كرره دن مررا تنضررح بمفارقررات عد رردة تعرردت اللغررة واإل

 والجمع. 

رتبرروا أقنررا  األد ررار  ودرر  دررا    مللتررلكير ينررا  أر علمررا   الملرره والنحرره دررن اإللررال 

 عتقرردس جم ررور دعتنقيررر ،ثررم عمرردوا سلررى دقارقررة األصررول باألصررول والفررروع بررالفروع ودنررر 

أباي الحسان العاامعي  ج دالعقائد بالعقائد و العبادات بالعبادات .وجد ر باللكر ينا أر قلكر درن 

يـ الل  ورد دن دؤلفر كتراب اإلعرالم بمناقره اإللرالم كنمروذج للدرالرة المقارقرة برين  381ت

وقبه أر قشرع ديما وعدقاس دن دقابلة ركن ،  جه أر ققدم دقددة دنقول   (األد ار، حيع  قول

قد  كرور خارا.و :سر تبيار دضيلة الشن  على الشن  بحنه المقابالت بين ا قد  كور صوابا و

 صورة الصواب دعلقة بشيئين :

أحديما: أال  وقع المقا نة سال بين األشكال المتجاقنرة، اعنرن أال  عمرد سلرى أشررف درا 

 دن يلا ديقينر بارذل دا دن صاحبر ، و عمد سلى أصه يلا ديقابلر بفرع دن دروع ذلك.

دنتفيضررة دررن  : أال  عمررد سلررى خلررة دوصررودة دررن درقررة دررن الفررر ،  يررر روسلررى آخرر  

كادت ا ، ديننب ا  لى جملة ةبقات ا( ب لا المن ج الصارم و ير المتحيرز اقكره  علمرا    الملره 

 والنحه على درالة األد ار.

أزدة الفكر الغربن تمكن دن جعه العقه قروة دنرتقلة عرن الحرس ودرن اإل مرار قروة   -

التنرراقض بررين العقرره  لدنررتقلة عررن العقرره دترراثرا بررللك بمررا  صررت بررر أدبيررات المنرريحية حررو

 واإل مار دع أر دلكات اإلقنار واحدة دالل   حس و عقه و ؤدن سقنار واحد . 

سلى ذلك دبدأ الصراع بين األضداد الل  الزم الفكر الغربن دنل قشاتر األولى دن   أض  

أحضار اليوقار دن القرر الخادس قبه الميالد وحتى عصرقا الحاضر دبررزت  علرى لراحة الفكرر 

غربن الثنائيات المتضادة المتصارعة المثالية والواقعية المادة والرو  العقه والوحن يلس النزعة ال
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أصيلة دن المنيحية دالتعار  حاد بين اللات و الموضوع، بين د م العرالم كحقيقرة  إق الكما  رى 

العنير  يرو برار يرلا التعرار   إق االر اضية خارجية، وبين البيولوجية الكائنة دن النفس. و ؤكرد 

الررل  ترررك أثرررس دررن النصررراقية أدررا اإللررالم دإقررر  واجررر يررلا التعررار  بقصررد التغلرره علير.ويررلا 

االختالف األلالن دن النظر سلى عالقة جوير ة بين اإلقنرار والكرور  حردد كرال درن اتجراس يرل ن 

ى توكيرد الد نين العظيمرين قحرو دشركلة الحيراة اإلقنراقية درن أوضراع ا الحاضررة كاليمرا  ردرن سلر

روحاقية النفس اإلقناقية دع درار  واحرد ال  يرر: يرو أر اإللرالم،إلدراكر درا برين المثرال والواقرع 

دن اتصال  نتجيه لعالم المادة و بين ةر قة النيارة علير بغية الوصول سلى كش  ألاس لنظرام 

 . 54واقعن للحياة

والكرور أدررا دشرروعا  وال شك أر يلا التاصيه  جعه البحع دن قضا ا اإلقنار واألد ار

ل ن وتجليات القدرة اإلل ية ويو ب رلا  تفر  إودالبا دعرديا ،وقوعا دن التاده دن دظاير الفعه الغ

 .55دع  ينو دن تعالن العلم اإلل ن القد م على العلم الجزئن الحنن

حرم علمرا  اإللرالم علرى سبرراز شرمول الرد ن لمجراالت أولرع درن األقنرا  ذات  -

التن لب  عرض ا.  لللك دإر دشايير علما  اإللالم لم  شعروا درن آ رة لحظرة الجاقه الواحد 

بالحدود الفاصلة بين دجاالت المعردة التن تناولويا على النحو الل  قشعر بر اآلر ودن ثرم ال 

قجد لد  م أ  أثر دن آثار التعار  أو االقفصال به قجرد براألحرى سحنالرا واضرحا بالتكادره 

ددة. دنحررنن قرردرك أقررر سبررار ازديررار الحضررارة اإللررالدية خررالل القرررقين بررين المجرراالت المتعرر

الثالع والرابع ال جر ، كاقت دجموعة علوم الد ن واللغة تنير جنبا سلرى جنره درع دجموعرة 

 العلوم الر اضية و التجر بية. 

تعكررس دررن ثنا ررا دراحرره  -الفيلنرروف األكثررر شرر رة العلميررة  -سر ج ررود ابررن لررينا  

تلفة،ددى عبقر تر دن سدراج  العلوم الابيعية بجاقه الفلنفة اإلل ية  دمباحثر درن تاوريا المخ

 كتاب اإلشارات األول سحدى ةر  االلتدالل ودن الثاقن تعر   وتوضيح للعردار .

رآيرا و أحنر ا  ادعرا للحقيقرة كمر ةا قدم ابن لينا دثال حول صيا ة برياقير عرر داقير 

دشرر د واحررد وقررال بقرردم المررادة والصررورة والحركررة و وأدالةررور دررن   ودجمررع بررين أر لررا

الزدررار.ألر العررالم دررن دليبررر أزلررن وقررد م ، سال أقررر  صرردر عررن ع صرردورا أزليررا وضرررور ا 

كصدور النرور عرن الشرمس، أو الحررارة عرن النرار،والوجوب وال خير رة و ال كمرال درن يرلا 

درن يرلا العرالم دظ رر درن دظراير العالم سال بما  فضير ع عليرر درن الصرور. دكرار كره شرن  

اللات اإلل يرة.كار يرلا يرو اجت راد ابرن لرينا درن عصررس حيرع حراول أر  روازر برين البريرار 

 والعردار دن ولط دليبن.

درن التقرا  البريرار والعردرار دؤكردا دررة ثاقيرة  أخررىوجا  الغزالرن داثبرت ةر قرة   

اوزيررا لحنرراب المنارر  البريرراقن أيميررة قيمررة الترروازر التررن رأى أبررو الوليررد بررن رشررد أر  ج

 56الصرف بحدودس الوضعيةا.

سر المتفحص كتره المنرلمين  نب رر باتنراع الردائرة الترن  شرغل ا الرد ن وتنروع المجراالت  

التن  شمل ا ودنر دإر الغر  الد نن ال  قتصر على الجاقه النفنن وال علرى الجاقره العقلرن و ال 

                                                 

 16-15(،ص1985حممد إقبال،جتديد التفكري الديين يف اإلسالم،ترمجة عباس حممود دار اسيا،)بريوت  54 
 55  69-53pp 1990Rene guenon  la crise du monde moderne alger bouchene, 

يونيــو 11-10حنــو نظــام معــريف إســالمي أعمــال احللقــة الدراســية )عمــان  -وليــد منــري أبعــاد النظــام املعــريف ومســتوايته  56 
1998  ،)184-185 
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مرا تتنرع دائرترر لتشرمه المظ رر الحضرار  العرام. ويرلا على الجاقه الخلقن بالمنتوى الفرد  وسق

  ؤكد على أر الد ن  عنى بالكيار اإلقناقن كلر.

ولرريس  ر بررا أر قجررد بعررض المفكررر ن الغررربيين  علنررور دررن صررراحة أر الررد ن قررد شررغه  

الشخصررية اإلقنرراقية وأتررا  أولررع درردى لقوايررا ودلكات ررا ، ولررم  كررن دجرررد أدررر  تعلرر  بالعقرره ،أو 

 ه.بالقل

سر يررلا التوجررر الررل    غاااروديلررم تكررن المنرريحية بمنرراى عررن  قزعررة التحيررز ،وبحنرره  -

تنت جر الكنائس الغربية ، دن سةار تاوريا التار خن ، ليس براألدر العرار  درن تقرد ر  رارود  

سقر بالننبة سلير سحدى الم ام الجوير ة لعلم الاليوت المعاصرة حيع االلتيعاب دن جد رد لرلرالة 

الناصررر  دتجرراوزة الحضررارة اليوقاقيررة الالتينيررة ، التررن كثيرررا دررا حجبررت  جرروير الرلررالة  نرروع 

 المنيحية لينوع الناصر  . جارود ،قدا  سلى األحيا .

لقررد لبررع  ررارود  وعلررى درردار دنرريرتر الفكر ررة  ؤلررس لمررا اعتبرررس تنررله س ررد ولوجن    

ا الشرر  الرل   ررى أقرر قرد دلرك قروع وعالقتر بالفكر الد نن المنيحن دن الغرب بصفة ألالية أدر

 دن الحصاقة الداخلية دن توج ات كنائنر الد نية.

ردع  ارود  شعار وجوب العودة سلى المنيحية دا قبه التقاليد الروداقيرة اإل ر قيرة أ    

رلالة  نوع،الل  لم  فقر دن لغة الفلنفة اليوقاقية والتنظيم الروداقن شيئا وجارود  دن رأ ر يلا 

بدعا دن القول دقرد لربقر سلرى ذلرك القاضرن عبرد الجبرار بقولرر سر الرودرار لرم  تنصرروا الكرن ليس 

النصراقية ين التن ترودت.للا قجد  ارود  دن تحليلر للفكر الد نن المنيحن  ركز بشركه ألراس 

 على ترصد أصول النظرة الد نية التن جا ت رلالة  نوع تنشديا. 

اإلدررادة دررن يررلا المكنرره الررل   عبررر عررن التفاعرره  لررلا ظرره  ررارود   لررح علررى دحاولررة  

الغربيرة أ  تعز رز  سالحادث بين األد رار النرماو ة الرثالث. بتشرجيع دحراوالت التجد رد درن الكنرائ

قلك المناعن التن  قوم ب ا دجمع الفاتيكار الثاقن دن دعروة  وحنرا الثالرع و العشرر ن سلرى تحرد ع 

د علرى دنرائلر وحاجاترر األلالرية الترن تارر  بإلحرا  درن د ن الكنينة لكن تنفتح على العرالم وترر

 57العالم اإلقناقن المعاصر دن خالل العودة سلى كنينة دا قبه الحضارة اليوقاقية الروداقية.

سر الفكررر اإللررالدن اليرروم ل ررو دررن أدررس الحاجررة سلررى أر تتضررح صررورتر الناصررعة 

ذلرك تتمثره درن سحيرا  علرم دقارقرة بتنقية تراثر دن أدرار عكرت ققا س وأقجع وليلة لتحقي  

د و بإدكاقر  أر  ضالع بدور دعال ر كما كار دن قبره ولريلة درن سق را  العقرول  ،األد ار

 دن لبات ا .

وكم  حدوقا األده أر  ش  يلا العلرم ةر قرر كمرا دعره درن قبره درن خددرة اإلقنراقية بعيردا  

 عن التحيز.

الجادعررات اإللررالدية ولكنررر دررن الحقيقررة درع يررلس األيميررة عرراد يررلا العلررم سلررى الظ ررور دررن 

وقد لعت جادعة األدير عبد القادر للعلوم االلالدية دنرل  ظ ور دحتشم لم  اخل بعد دكاقتر الالئقة،

حيرع خصصرت قنرما باكملرر لدرالرة دقارقرة القيام ب لا الردور  اخل على عاتق األم ب1984قشات ا 

 األد ار دحق  أيدادا دن ا

خاوةات قد مرة حرول دنراظرات علمرا  المغررب العربرن درع أيلره المنايمة دن قشر د -

 األد ار األخرى .

                                                 

 .38( ص1992 1:دار عام ألفني طغارودي ، األصوليات املعاصرة ترمجة خليل أمحد خليل )ابريس 57 
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بيررار  أصررالة علررم دقارقررة األد ررار دررن الفكررر االلررالدن وقنرربتر سلررى العلرروم الالررالدية  -

دقددت ل لا الغر  رلائه داجنتير ودكتورا دثه درن ج كره درن القاضرن عبرد الجبرار والبراقالقن 

 ة .وققديما للد اقة المنيحي

تجلية دور علما  المنلمين المعاصر ن وبيرار دنرايج م درن درالرة األد رار ،و راتن درن  -

ةليعة ي ؤال  الدكتور عبد الوياب المنرير  الرل  اقكره ةلبرة الماجنرتير علرى درالرة دولروعتر 

 الش يرة دكار دن ثماريا دناقشة دلكرة داجنتير حول دن جر دن درالة الد اقة الي ود ة.

ق يرره بررالمفكر ن المنررلمين لاليتمررام ب ررلا العلررم ، قعتقررد بررار يررلا  ررتم دررن ظرره وقحررن سذ  -

 قفتا  على اآلخر برصد سقجازاتر وتقييم ا بعيدا عن االقكفا  على اللات  لللك أخرل قنرم دقارقرةاال

بعررض ور دررع ابالتعرر فااي مقارنااة األديااان هالاادكتورااالد ررار علررى عاتقررر دشررروع دررتح ددرلررة 

 هداف اآلرية : لتحقي  األ  الجادعات االجنبية

 األهداف العامة: 

الدرالررة العلميررة المعمقررة للمصررادر األصررلية لألد ررار تنررايم بقرردر كبيررر دررن الحرروار بررين -

 أصحاب الد اقات المختلفة.

الرررتخراج دبررراد  سقنررراقية عادرررة و قررريم حضرررار ة درررن خرررالل درالرررة المصرررادر الد نيرررة -

 األصلية.

درررن دصرررادريا األصرررلية بعيررردة عرررن التشرررو ر و  تقرررد م صرررورة صرررحيحة عرررن األد رررار-

 االقحراف.

 تحد د المنالقات الد نية للنحه الد نية المعاصرة.-

 تتبع اآلثار الد نية دن المجتمعات البشر ة الناجمة عن اقتشار النحه الد نية المعاصرة.-

 المنايمة دن سعداد دليه علمن لآلثار الد نية القد مة دن الجزائر.-

 ت التعاور العلمن دع الجادعات األروبية.دتح دجاال-

 سعادة بعع التراث الوةنن و توظيفر و تفعيلر.- 

 األهداف الخاصة: 

تنعى ددرلة الدكتوراس دن دقارقة األد ار لتلبية الحاجة دن يرلا التخصرص العلمرن الرل  

  عاقن دن الواقع ققصا دن الكم و النوع، وعلير دإر المشروع   دف سلى دا  اتن:

 واكبة التاورات العالمية دن يلا المجال.د-

 ضمار تاةير دنتمر ودزدوج.-

 تقد م برادج علمية دعمقة ودقيقة.-

 سقادة عالقات علمية دع المخابر ووحدات البحع دن الجزائر و درقنا على النوا .-

 تحد د دحاور للبحع ذات أولو ة دن دجاالت دقارقة األد ار. -

 الاة البحع.تكو ن اختصاصين دردوقين بو-

تادين تواصه دع المؤلنات الجزائر ة العادلة دن القااع و تشجيع التفتح على المحريط  -

 بإبرام عقود درالات و ذلك دع ال يئات الوةنية.

 دعم الكليات و أقناد ا المنتمية سلي ا باإلةارات العلمية العالية.-
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