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:يتلتأصيل املنهج الظاهرا دراسة يف حماولة الفاروقي  
إشكالية املوضوعية العلمية واخلصوصية الدينية   

�صاحل بن طاهر مشوش  
 

 
ملخص البحث  

ال شك أن دراسة الدين مثله كموضوعات حبثية أخرى يف جمال العمران البشري يقوم على منهجية علمية تتطلب 
ن غريها من العلوم ملا يترتب من العواقب إذا حدثت اإلخفاقات وكثرت الضالالت. الصرامة والدقة والتحقيق أكثر م

فالعلوم األخرى تؤثر على حياة اإلنسان الظرفية، بينما الدين حيدد املصري النهائي اخلالد لإلنسان. وعي هذه احلقيقة جعل 
حبيث اجتهدوا يف نطاق والعلوم اإلنسانية كلها.  وجعله حمور املعارف العلماء املسلمني يولون اهتماما بالغا لدراسة الدين

واسع يف بناء علوم دينية ختص كل اجلوانب اليت يقوم عليها إقامة وتبليغه وتدعيم ذلك بؤسسات علمية مستدمية يعجز 
-1921(البحث حماولة فريدة لألستاذ الفاروقي يعرض املرء إحصاء فضلها وتقومي دورها يف بناء كيان األمة اإلسالمية. 

يف صياغة املنهجية العلمية لدراسة الدين ظمن التحوالت املعاصرة يف الدراسات الدينية ودور الدين يف حياة ) م1986
ملنهجية التعريف باملبادئ األساسية إىل  الباحثسعى ياإلنسان املعاصر ثقافيا، وتربويا، وسياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا. 

يف العمران البشري اعتمادا على املنهج الظاهرايت الذي رجع اصوله ونسخته األصلية  الفاروقي يف دراسة الدين وظواهره
-973إىل جهود البريوين  ( اليت  اإلسالميةاملنهجية  خصوصيةبيان ) يف دراسته للثقافة اهلندية. يركز الباحث على م1048

يعتمد الباحث على حتليل  الدينية ومكونا"ا.صاغ ;ا الفاروقي مبادئ الظاهرتية واجتاهها التطبيقي يف دراسة املظاهر 
نصوص التفسريية للفاروقي واجراء مقارنات ضمنية بينه وبني تصورات علماء الغرب للمنهج ذاته. ينتهي البحث إىل 

املعرفة اليت اعتمد عليها على عمليات سالمية اأصيل من مناذج  منوذجأتعد  محه اهللا نتيجة مفادها أن حماولة الفاروقي
   لمية خمتلفة منها: التحقيق، والتأصيل، والتقعيد والتوظيف. ع

الذات العارفة، العوائق الطبيعية، التحيز،  املنهجية العلمية، الظاهرتية، الوحي، الضوابط، احلقيقة، :الكلمات املفتاحية
  املوضوعية.
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قدمةامل  
اديا على العامل واليت ادعت هناك قضايا كثرية تواجه بصفة خاصة احلضارة الغربية املسيطرة م

والعلم اليت  ،لنفسها القيادة الفردية املطلقة للعامل =يمنتها على جوانبه اإلستراجتية من اإلقتصاد والسياسة
حتدد مصري الثقافات واألمم اليت تنتجها. أهم هذه القضايا تتعلق بطبيعة اإلنسان وعالقات مع اهللا 

دما نتكلم عن عالقة اإلنسان بالطبيعة فإننا نوجه مشكلة "العلم" والطبيعة والناس الذين من حوله. عن
والنظريات املعرفية اليت تنظمه. أما عندما نوجه أنظارنا إىل عالقة اإلنسان باهللا فإننا جند أنفسنا أمام قضية 

قيق أال وهي العقيدة واملمارسات الدينية اليت يتخذها كل مجاعة كوسيلة لتح ،ال تقل أمهية من األوىل
السعادة الدنيوية واخلالص األخروي.   

إن الطبيعة املادية للفكر الغريب بصفة عامة مل تقطع اهتمامات املؤسسات التعليمة الغربية بالظاهرة 
لكن يف نفس  ،الدينية. وإن وجد نوع من التهميش واإلستخفاف بأثرها على جماالت احلياة املدنية العامة

مهية تبذهلا املدارس الفكرية يف خلق منط معني من الفهم للظاهرة الدينة الوقت نالحظ جمهودات بالغة األ
يتماش مع املشروع الفكري العام الذي تسري عليه هذه اجلتمعات حنوى جتليا-ا القصوى. هذا التوجه 

هج ااملناليت حدثت يف علم أصبحت جتلياته واضحة يف جمال الدراسات املقارنة ألديان العامل والتطورات 
لنقدية اليت تتراكم حوهلا. القاسم املشترك اليت تتدعيه كل املدارس هذا التوجه هو السعى إىل فهم ا

) وبدرجة أقرب إىل املوضوعية global  frameworkويف إطار أوسع( )deeperالظاهرة الدينية بطريقة أعمق (
ب اليت حتاول بدورها أن هذ التوجه ظهرت املدرسة الظاهراتية يف الغرضمن ). objectivityالعليمة (

يف دراسة الظاهرة الدينية اعتمادا على مناهج الوصف واملقارانات بني  1تتجاوز مناهج الفلسفية والتارخيية
خمتلف األديان.   

حناول يف هذه البحث أن نبني  ،بيانا للخصائص الفلسفية واملنهجية اليت تقوم عليها هذه املدرسة
هجية اليت تقوم عليها هذه املدرسة مع تقوميها وأشارة إىل الصعوبات أوال أهم األسس الفلسفية واملن

مث نقوم بعرض ونقد بعض حيثيات املنهج الظاهرايت اليت جندها متناثرة  ،والنقائص اليت تفرزهايف فهم الدين
يف مؤلفات املسلمني املعاصرين. وأخريا حناول تلخيص بعض األسس القرآنية اليت حتدد "منظور عادل" 

)Just framework)يف فهم ديانات العامل وبناء منهجية التواصل (الدعوة) واحلوار (dialogue & 

communication  .بني اتباع الديانات (  

                                                
1 - ال خيفون آماهلم يف جتاوز رغم عدم نفهيهم ألمهية التراكمات "العلمية" اليت تنتجها "فلسفة الدين" و"تاريخ  األديان" يف فهم الظاهرة الدينية, لكن الظاهراتنت   

يف رأيهم هذه املناهج بعيدة عن املوضوعية ألAا تقحم الظاهرة الدينية يف قوالب فلفسية قبلية جامدة تعطل البعد احليوي للظاهرة.   املناهج التقليدية.   
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يف التراث الفكري الغريب مفهوم الظاهرتية  

 Johann Heinrich" ألول مرة عند فيلسوف ورياضي أملاينphenomenology ظهرت كلمة "

Lambert  )1728 والذي عاجل فيه  ،1764عام  Leipzig" الذي نشر يف مدينة Neues Organonيف كتابه " )1777-
قضايا ختص علم املنطق واإلحتماالت ومباديء العامة للعلم. يف هذا التأليف مال صاحبه إىل استخدام 

رة عن حماولة ". هذه األخرية عباThe theory of illusionليعرب على "نظرية التوهم" " phenomenologyكلمة 
لفهم ظاهرة "التوهم" وأثرها يف التجربة اإلنسانية يف سعيها لبناء نظرية املعرفة اليت ميكن من خالهلا التميز 

تعين "الذي يكشف  ،"phainnomenonوأصل الكلمة مشتق من كلمة أغريقية " 2بني احلقيقة واألغاليط.
That which shows itself."3"نفسه"   

 ،" معنيني أساسني: األول يعكس مضمونا غري فلسفيphenomenology ة "تارخييا حتمل كلم
) يف explanatoryمقابل اإلجتاهات التحليلية والتفسريية ( (descriptive) ويقصد به املنهج الوصفي البحت 

جه يف دراسة الظواهر الطبيعة خاصة ما تعلق مبباحث العلوم والفيزياء. أما يف دراسة الدين يظهر هذا التو
عند املفكرين الذين يرون أن الظاهراتية منهج علمي يسعى إىل وصف الظواهر دون حتليلها وتفسري 
 معانيها الداخلية اليت عادة ما حيتاج الباحث إىل اعتماد أطر نظرية قبلية تساعده على فك رموز اليت

الباحث مبقارنات نسقية يقوم  ،تشكل الظاهرة. تدعيما لنتائج البحث اليت يتوصل إليها عن طريق الوصف
مث يبين تصنيفا0ا األساسية كمرحلة أخرية.  ،جيمع فيها معطيات حول الديانات ويبني مميزا'ا العامة  

أما املعىن الثاين فهو حيمل جذور فلسفية له عالقة مباشرة بنظرية األدراك واملعرفة بصفة عامة. 
مث  ،كما أسلفنا الذكر Johann Heinrich Lambertأملاينأول ما ظهر هذا الطرح كان على يد الرياضي 

ظهرت حماوالت أكثر عمقا وتأصيال للمفهوم يف أواخر القرن الثامن عشر على يد الفيلسوف األملاين 
(1804-1724) Immanuel Kant) يف كتابه .Critique of Pure   Reason 1781 حاول التفريق بني الظاهرة (

)Phenomenaوبني األشياء  ،التجربة واالشياء اليت تظهر واليت يعيد صياغتها الذهن ) اليت تشكلها معطيات
 ،والعلمية ،) وهي مستقلة عن الذهن وميكن أن تدرس من خالل املناهج العقلىيNoumenaيف ذا"ا (
.4واملوضوعية  

 

                                                
2 Scott Moreau A., Evangelical Dictionary of Theology, (revised edition 2000). 
3 Scott Moreau A., Ibid., p.273. 
4 See: Mircea Eliade (Editor), The  Encyclopedia of Religion (London: Macmillan Publishing Company), 
vol. 11, p. 273. 
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يكاد يكون هناك إمجاع بني الباحثني على أن أصول  ،أما فيما يتعلق مبجال دراسة أديان العامل
Chantepie P.D. de la Saussaye )1848املنهج الظاهرايت تعود إىل العال,م الالهويت اهلولوندي  الذي  )1920-

 1887) يف كتاب "تاريخ الدين" الذي ألفة سنة classificationاعترب الدين كموضوع خاص للتصنيف (
دين أو أصله أي تطروه مبتعدا بذلك عن املناهج املستخدمة آنذاك واليت تسعى إما لفهم ماهية ال

Max Müller Friedrich  )1822املستشرق األملاينقبله ذهب  5التارخي.  The Sacred() يف أجزاء كتابة 1900-

Books of the East، 51 vol. 1879-1904 إىل أن فلسفة الدين جيب أن تكون وصفية تنتمي إىل العلوم (
ررت من الطبيعة املعيارية اللهوتية والفلسفية يف دراسة ) اليت حتobjective scienceاملوضوعية "الوضعية" (

.    6الدين  
هي تعود ،كذلك ظهرت بعض ارهاصات فكرية حتمل بذور املنهج الظاهرايت قبل هذه املرحلة

Friedrich Schleiermacher )1768خاصة إىل احملاضرات اليت كان   :On Religionيلقيها حتت عنوان:  )1884-

Speeches to Its Cultured Despisers  كان هدفه األساسي هو نقد ومواجهة التوجه العقالين يف  .1799سنة
 absoluteتفسري الظاهرة الدينية باعتبار وفهم معانيها الداخلية مثل فكرة الشعور "بالتعلق املطلق" (

dependence.(  ) تلك كانت حماولته يف استحداث نظرية جديدة يف الفكر اللهويتtheology of 

consciousness.(7  .  
من خالل هذا العرض املختصر نالحظ أن املدرسة الظاهراتية هلا من خصوصات منهجية ما جيعلها 
تنشأ من بيئات علمية خمتلفة وتتفرع بعد ذلك حسب العلوم والظواهر اليت تنظر فيها. فالظاهراتية 

الفلسفة والعلوم والدين. بسبب هذه أصبحت مفهوم واسع ومشترك بني أنواع متعددة من املعارف منها 
ة الكلية للعلوم فينظر إىل الظاهراتية على أ'ا الفلس  Husserl، Edmundامليزة جعل الفيلسوف األملاين 

)universal philosophical science" يف كتابه.(The Idea of Phenomenology 1964" الذي ألفه سنة .  
يف البحث العلمي هو التخلص من املؤثرات الذاتية اليت يسقطها  فالظاهراتية أول ما كانت تسعى إليه 

الباحث على الظاهرة اليت يدرسها. هلذا السبب جعلت هذه املدرسة مبدأ اإلعتماد على ما هو ظاهري 
فالظاهراتية 8ذا املعىن جاءت كرد فعل للمناهج السائد ال غىن عنه يف الدراسة الديانات.  منطلقا منهجيا
كذلك املناهج التفسريية األخرى اليت  ،ة اليت تعتمد على الفصل بني الذات العارفة واملوضوعقبلها خاص

). هذا الوضع كثريا ما ساد apriori-frameworksتقحم الظاهرة الدينية يف قوالب فلسفية وفكرية مسبقة (

                                                
5 See, Mircea Eliade, The  Encyclopedia of Religion,  p. 276. 
7 See: Mircea Eliade, The  Encyclopedia of Religion,  p. 276. 
 
7 Scott Moreau A., Evangelical dictionary of theology, (Revised Edition 2000).    



 5 

العامة اليت متيت  الدراسات الفلسفية والتارخيية للدين الذي يقوم أساسا على التأويالت واإلسقاطات
حيوية الظاهرة الدينية و خصوصيتها.      

مما سبق نفهم أن املدرسة الظاهراتية تتشكل يف ضلها توجهات فكرية ومنهجية عديدة خاصة حني 
هلذا السبب جند أن عدد تعريفا9ا يعادل عدد الباحثني الذين ينتمون إىل هذه  ،تتعلق بدراسة الظاهرة الدين

قى بعض التصورات يف املنهج كقاسم مشرك يربط بني خمتلف التوجهات اليت تتبىن املدرسة. لكن تب
فلسفة الظاهراتية يف البحث العلمي.   

بسبب هذا الوضع نعتقد أن التعريفات اليت يقدمها الظاهراتيون للمنهج الذي يسلكونه تنبعث 
الظاهرة وليس عن معانيه  أساسا عن مبدأ "استراجتية" الباحث يف كيفية صياغة املنهج الذي يناسب

الفلسفية اليت يقوم عليها املنهج. هلذا فكثريا ما جند يف هذه التعريفات وصف للخطوات البحث ال 
  W. Brede Kristensenمضامينه ومآال<ا وقيمها العلمية. هذا ميكن مالحظته مثال يف التعريف الذي قدمه

ج الذي يسعى إىل فهم الظاهرة الدينية بتصنيفها إىل حني نظر إىل الظاهراتية بأ&ا املنه (1867-1953)
) املالئمة essential & typicalجمموعات...ال بد من مجع الظواهر حسب عناصرها الذاتية والنموذجية  (

بذلك فهو يؤكد مبدأ  8بقدر املمكن مع ما يشكل ماهية وجانب اخلصوصيات لتلك الديانة املدروسة."
). not normativeعيارية (الوصف واملقارنة وعدم امل  

ةيخصائص املنهج الظاهراتية يف فهم الظاهرة الدين  

Gerardus Van Der Leeuw )1890يرى  أن الظاهرة الدينية ميكن أن نفهم من زاويتني:   )1950-
ويف الثانية تقوم على النظرة اليت تبدأ من األعلى مع الرب يف  ،األوىل تنطلق من اإلنسان باعتبارنا مركزا

بعبارة أخرى ميكن أن ننظر إىل الدين باعتابره "جتربة قابلة للفهم  ،)Revelationصورة الوحي (
)intelligible experience( وميكن أن حنيلها إىل موضوع الوحي غري  ،وتتمثل يف الظاهرة كما تبدو للباحث

ة املباشرة مستحيلة أل"ا يف هذه احلالة تصبح الدراسة العلمي ،incomprehensible revelation(9مفهوم (
ببساطة ال تشكل "الظاهرة" . لكن رغم هذا يرى أنه بإمكاننا أن نتعرف عليها بطريقة غري مباشرة ألن 

.   10استجابات اإلنسان للوحي هي ظاهرة وبالتايل فهي قابلة للتحليل  
د ما نعرب عنها من تصبح الظاهرة الدينية قابلة للدراسة العلمية فقط عن ،يف عرف املنهج الظاهرايت

تنعدم فيه قيم املطلقة اليت حتملها الرسائل  ،جانبها اإلنساين اليت يتخذ ألوانا اجتماعية نسبية متغرية

                                                
7 Britannica Encyclopedia, CD 2000. 
9 See: Van Der Leeuw,  Ibid. p. 419. 
10 See: Seth D. Kunin, Religion: the modern theories, (London: Edinburgh University Press 2003), p. 123. 
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وأن تأكيده على ما هو  ،السماوية مثل حقائق احلياة األخروية. "فالدين ليس إال استجابة اإلنسان للوحي
 per via مباشرة فهم خصائص الدين نفسه (وحي هو الظاهرة اليت من خالهلا ميكن بطريقة غري

negationis(11    
للدين حتاول املدرسة الظاهراتية بشكل عام أن جتاوز بعض العقبات من خالل هذا التصور 

املعرفية اليت تراكمت يف كل من "فلسفة الدين" و"تاريخ الدين" هلذا نالحظ أن الظاهراتيني دائما 
هذه العلوم املتقاربة سواءا كان األمر يتعلق باملنهج أو أهداف البحث  يؤكدون على الفروق املوجودة بني

الذي يصرح بأن "الظاهراتية ال تعرف  Van Der Leeuwيف دراسة الظاهرة. هذا التأكيد جنده مثال عند 
–. رغم توفر وحدة املوضوع بيث الفروع املعرفة الثالث 12شيئا من أي نوع من التطور التارخيي للدين"

فلسفة الدين ،تاريخ الدين ،راتيةالظاه لكن يف كثري من أحيان جند أن  هذا التأكيد قد حتول إىل نوع   -
من النفي التعسفي للعالقات املعرفية القائمة بني املناهج البحث اليت يستعملها كل واحد منهم.  

تفسريية والتحليلية مشروع التجاوز الذي قدمه الفينومولوجيون يقوم أساسا استبدال مناهج التارخيية ال
مبنهج يقوم على الوصف واملقارانات والتصنيفات للديانات. اعتمادا على إمالءات "الظاهرة" حني تبدي 

يرى الظاهراتيون مبقدوراملنهج الذي يتبعونه أن حيد ولو بطريقة غري مباشرة تدخل الذات  ،نفسها للباحث
" تبحث يف "الظاهرة"  Van Der Leeuw  يصفهاللباحث يف املوضوع أل1ا. فاملنهج الظاهراتية كما 

)phenomenon) اليت تعكس ما هو ظاهرا (what appears(   للذي يرد أن يتعرف عليها. هذه البنية يف نظره
ثالثا:  ،هذا الشيء يظهرثانيا:  ،الشيء املوجود" أوال:  ) وهي:implicationsثالث مآالت (تنبين عليها 

13."يظهر ألنه ميثل الظاهرة  
فالصيغة التجاوز تعين عند الظاهراتيني مسايرة املنطق العلمي الذي يقر أنه كلما كانت هذه 

 Vanالنتائج بعيدة عن إمالءات الذاتية كانت أقرب إىل احلقيقة واملوضوعية العلمية. يف هذا اإلجتاه كان 

Der Leeuw ) يدعو الباحث إىل إجياد نوع من العالقة التركيبيةsyntheticباعتبار  ، الذات واملوضوع) بني
ذات  أن الظاهرة ليست انتاج الذات العارفة وتبقى أقل بيانا وتعبريا إذا استمدت قيمتها العلمية عرب

). 2ذا املعين تتشكل للظاهرة its appearanceالباحث. إذا فحقيقة الظاهرة الكاملة يقدمها فعل ظهورها (
أوال: وهي:  ،)phenomenalityات متفاوتة من الظهور (العلمية من عرب مسلل يتكون من ثالث مستوي

، وثالثا: )its gradually becoming revealedالتجلي املتدرج (، وثانيا: (relative concealment)اإلختفاء النسيب 

                                                
11 See: Van Der Leeuw,  Religion in essence and manifestation,  p. 419. 
12 Van Der Leeuw, Ibid. p. 424. 
13 Van Der Leeuw, Ibid, p. 412. 
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تتناسب مع ثالث  Van Der Leeuwهذه املستويات كما يرى  ).relative transparencyالشفافية النسبية (
    testimony.(14واملشاهدة ( ،والفهم ،أخرى يف احلياة العادية التجربةمستويات 

بل  ،) أو موضوع نفسهpure objectبناءا على هذه اإلعتبار تصبح الظاهرة ليس موضوع خالص (
فاملعرفة بصيغتها الظاهراتية  ،خالصة (subject)) كما أ(ا ليست ذات actual realityهي حوادث واقائعية (

يف هذا الطرح مساعي املدرسة نلمس تعرب عن عالقة الذات باملوضوع واملوضوع بالذات. هي اليت 
الظاهراتية إىل جتاوز منطق الثنائيات اليت يعتربو*ا معرقل معريف للمعرفة العلمية أل*ا ختلع نوع من 

ر الفكر الفواصل بني الذات واملوضوع يصعب على الباحث أن يتخلص منها. فالتقسيم الثائي كان جوه
René Descartes )1596الفلسفي احلديث خاصة يف مؤلفات  أبو الفلسفة احلديثة  -1650(.  

موعة من مفاهيم تعتربها أدوات منهجية علمية حتديدات خاصة #ا !املدرسة طورت لقد 
هذه تتمثل يف:  ،متناسقة متكن الباحث من أحداث هذه القفزة إذا ما أخذت بعني اإلعتبار  

(bracketing) لتعليق:اأوال:   
وهي  ،)the epochéويعرب عنه بـ ( ،يعترب هذا املبدأ من الركائز األساسية اليت يقوم عليها املنهج الظاهرايت

Husserl Edmund  )1859كم". يف بداية القرن العشرين استعمله ألول مرة حلكلمة يونانية تعين "تعليق ا -

اهيم الذاتية اليت ميكن أن تؤثر على قيمة العلمية املوضوعية ويقصد به اقصاء كل األفكار واملف ،)1938
كما يعرب كذلك على عزل املعتقدات املسبقة للباحث حول موضوع الدراسة. يف  ،للظاهرة عند دراستها

فرض هذا املبدأ حىت على األشخاص الذين يريد دراسة مفهوم التدين تحتاول املدرسة أن  ،أقصى طاقتها
سب هذه املدرسة يساعد هذا بناء صارمة علمية مبنية على نوع من احلاالت احليادية عندهم. هذا ألن ح

)neutrality  .جتاه املوضوع املدروس (    
(Description) الوصفثانيا:   

ترى املدرسة الظاهراتية  ،ولغوية واقعية ،وثقافية،بناءا على اعتبار الظاهرة الدينية ذات جتليات اجتماعية 
ف هو األمثل للتعريف ;ا تعريفا علميا بعيدا عن ما تذهب إليه العلوم األخرى من أن منهج الوص

إمالءات تسيطر عليها مقوالت قبلية عقلية كانت أم ميتافيزيقة. فالوصف يبعد التقييم املعيار الذي حيول 
الظاهرة الدينية ا4ال العلمي إىل جمال القيمي املعياري اللهويت.       

(Comparison) املقارنة  

                                                
14 See: Van Der Leeuw, Ibid, p. 413.  
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يقصد Iا املقارنات املنظمة اليت تسمح للباحث الظاهرايت أن يتعمق يف فهم الظاهرة الدينية والتعرف على 
). هلذا أصبح مفهوم "املقارنة" متصل essential structureمعانيها اليت تظهر على مستوى البنية اليت حتملها (
. قيمة هذه العملية عند الظاهراتني تزداد كلما اتساع أشد الإلتصال بالدراسات املتعلقة بالديانات العامل

مثال إدخال  ،جمال املقارنة كانت القدرة حلصر أكرب عدد ممكن من الظواهر يف فئة موضوعية واحدة
اليهودية واملسيحية واإلسالم حتت فئة واحدة وهي "الديانات التوحيدية" أو "اإلبراهيمية" أو "ديانات 

ت تتشكل شبكة من تصورات مشتركة جتمع بني هذه الديانات الثالث.الوحي". حتت هذه الفئا  
) :Sympathy /einfühlung( ةالعاطفي ةقاربامل  

Brede Kristensen )1867ينظر الكثري من الظاهراتيينت أمثال  إىل هذا املبدأ بأنه طريق إىل معرفة  )1953-
وظيفة هذا املبدأ أنه يلزم  تكمنلها النصوص. ) والقيم الدينية اليت حتمinner meaningاملعاين الداخية (

الباحث أن يتخذ موقفا "متعاطفا" جيعله ينظر إىل رأي أتباع الدين على أنه تفسري جاد للظاهرة اليت 
الذي يرى أن الدين ال ميكن فهمه إال من  Van Der Leeuwهذا التوجه يدعمه كثريا موقف  .15يدرسها

) ألنه يتعذر على الباحث أن يدرسها دراسة موضوعية حبتة. هلذا يقترح subjectivityخالل مبدأ الذاتية (
) للظاهرة الدينية لكي تصبح بالنسبة للباحث كتجربة re-experiencingعملية "إعادة التجريب الذايت" (

  16ذاتية ختصة.
أن يقوم مبا الباحث  Van Der Leeuw تلخيصا للخطوات املنهجية اليت يقوم عليها املنهج الظاهريت يأمر 

يلي:  
جيب على الباحث أن يعطي األمساء اليت بدورها جتمع شتات  للظواهر اليت يراها يف  .1

... وغريها من  ،العهد ،اخلالص ،احلج ،التضحية ،الديانات املختلفة مثال: الصالة
الظواهر.  

 the) وحياول فهم األشياء اليت تظهر (interpolateجيب على الباحث أن يتوسط ( .2

appearances) داخل جماهلا احليوي مع سعي إىل ادخاهلا يف التجربته الشخصية (experience 

themبطريقة نسقية ( (systematic).  
مث يترقب ملشاهدة  ،)withdraw to one sideجيب عليه كذلك أن ينسحب إىل جانب ( .3

. )intellectual suspenseاألشياء اليت تظهر وهو يف حالة التعليق الفكري (  
عى الباحث بعد ذلك إىل بيان ما قد شهد يف إطار منظم. يس .4  

                                                
15 See, Seth D. Kunin, Religion: the modern theories, p. 119. 
16 See, Seth D. Kunin, Ibid, p. 122. 
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الذي يبدوا يف  .)chaotic realityجيب على الباحث أن يواجه الواقع اليت تغمره الفوضى ( .5
    17حالته الرمزية مل تؤول بعد.

لمنهج الظاهرايتالرؤية الغربية ل ضنقائ  

د اجتاهات ثانوية عديدة داخل املنهج العام من خالل هذا العرض املختصر للمنهج الظاهرايت الحظنا وجو
وكل واحد منها تعرب عن وجهة النظر لباحث معني يصعب التفيق بينها يف العديد من األحيان. هذه 
اإلجتاهات تتميز عن بعضها البعض يف اخلطوات املنهجية اليت تتخذها والتصورات الكلية اليت تتبناها حول 

ثريا ما يظهر التباين يف فهم القضايا التالية: الوصف اخلارجي واملعىن مفهوم الظاهرة الدينية. فمثال ك
املعىن  ،البنية والتجليات ،اعتبار الدين يف عالقة اإلنسان بالر4ب أوعالقة الناس يف فهم املقدس ،الداخلي
شر اعتبارات اخلصوصيات أو اختزاهلا حتت إطار "العام" و"املشترك". قد يكون هذا التنوع مؤ ،والوصف

لكن هذا ال ينفي وجود بعض اإلرباكات تعمق مداها اإلختالفات اليت  ،إجيايب داخل املدرسة الظاهراتية
 ،يصعب التوفيق بينها يف فهم الدين. هذه املشكلة ناجتة عن اإلختزاالت اليت تفرضها املدرسة على الباحث

عكس ذلك لسبب بسيط وهو أن وبالتاىل فمهوم الظاهرايت للظاهرة الدينية يبقى ناقصا مهما ادعو 
الفريد ده والعناصر اليت تسقط من الديانات من أجل التقريب بعضها ببعض هو الذي يعطي الدين وج

املتميز.  و  
رغم أن املنهج مبين حسب أدبيات هذه املدرسة على اعطاء األولوية للظاهرة لتتحدث عن 

ارسها الظاهراتية جتاه مبدأ اخلصوصية يف لكن منهجيا  يتعذر ذلك بسبب اإلختزاالت اليت مت ،نفسها
الديانات لتحقيق املقاربات اليت متثل خطوة أساسية يف للوصف يعطل دور "املتدين".  

 (1953-1867)اقترح ،) من الظاهرة الدينيةthe insideجتاوز مأزق فهم اجلانب الداخلي (سعيا حنو 

W. Brede Kristensen  من التجربة الدينية اليت تسمح له فهم املعاين ضرورة امتالك الباحث مستوى معني
لكن خلف هذا اإلقتراح يبقى السؤال مطروحا حول نوع التجربة الدينية اليت  18الداخلية للظاهرة.

تستطيع أن جتعل الباحث يفهم التجارب الدينية للديانات املختلفة. مبعىن آخر يصعب علميا أن نعمم 
). نفس النقد يوجه uniquenessت املختلفة ألن من خصائصها "التفرد" (فهما ما للتجربة الدينية على ديانا

  Mircea Eliade) يف فهم الظاهرة الدينية أمثال structureمبدأ البنية (كذلك إىل اإلجتاه الذي يعتمد على 
)1907 ال تصل  مبعين "البنية اليت جتلى املقدس" ألن هذا املنهج  )hierophanyالذي عرب عنه مبفهوم ( )1986-

فالبنية اليت يشكلو"ا  ،إىل فهم املعاين الذاتية اليت تشكل جزءا أساسيا يف فهم اإلنسان للدين الذي يتعبد به
                                                

17 See, Gerardus Van Der Leeuw, Religion in essence and manifestation, p. 424. 
18  See, Seth D. Kunin,, Ibid. P.121.  



 10 

حول الدين ماهي إال نوع إعادة صياغة املعاين اإلصلية يف قوالب قد تكون غريبة عن النصوص أو 
ن "إحالة النصوص" والتأويل للتجارب وهذا هو نوع م ،دروساملمارسات األصلية الكامنة يف الدين امل

  . )de-contextualazaion & interpretationالدينية (
يهمنا هنا أن نذكر بعض األمثلة اليت تبني مدى سطحية هذا املنهج إذا اعتربنا خصوصيات اليت 

إىل  Kristensenيذهب  ،)worship of Earth Godحيملها الدين الواحد. يف فصل "عبادة رب األرضي" (
19حتليل أكثر من مثان ديانات يف حجم ال يتعدى اثنىت عشر صفحة.

عندما ننحاول أن نقوم هذا العمل  
يتبني هلا بوضوح مدى سطحية النتائج اليت  (quantitative standards) للمعلومات يالكمقياس بتطبيق م

ية اليت تشكل الدين وكل ما حيمله يتوصل إليها يف املقارنات واملقاربات اليت تعجز يف بيان احليثيات املاهو
من املعاين واخلصوصيات اليت كانت سبب يف وجوده. هذا اخلطأ يتكرر يف التعامل الظاهراتيني مع 

) ظاهرة عامة وإن اختلفت أشكاهلا sacrificeفمثال يرون أن مبدأ التضحية ( ،الطقوس واملناسك الدينية
لنا أمناط السلب واإلختزال املخل للمفاهيم الدينية واملعاين فمعانيها ال تغري من ديانة ألخرى. هنا يتضح 

 virtualاليت ال ميكن فهمها إال بالرجوع إىل بيئتها األصلية. لكن الظاهرايت جيد دائما مساحات مثالية (

spacesواليت ميكن أن يتم دراستها كوحدة  ،) يدعى أ9ا جتمع العناصر املتماثلة ظاهريا يف خمتلف الديانات
احدة.و  

أال وهي بيان دوره يف حياة الذين  ،هناك جانب أساسي يف الدين جتاهلتها املدرسة الظاهراتية
وما ينتج عن ذلك الدور من املؤساسات والتنظيمات املختلفة اليت  ،أفرادا كانوا أم مجاعات ،يعتنقونه

مليا. لقد أشار إىل هذه النقطة زيل التعاليم الدينية إىل الواقع الستفادة منهاعـتسعى يف أغلب األحوال تن
Wilfred Cantwell Smith املسيطرة على ذهنية املتطرفة  التارخيانية نظرةاليح ححني أكد على ضرورة تص

. مبعين آخر أن النسبية للقرآن اليت تفسر كل حمتواها بالرجوع إىل املعطيات التاريخ ميف قراء!املستشرقني 
 ،ولكن جيب كذلك أن ننظر إىل الشطر الثاين من القضية ،فهم الدين فهم التاريخ قد يساعدنا كثريا يف

يقول " فهم القرآن   ،وهي الكيفيات اليت يكون فيه الدين هو العامل األساسي الذي يصنع ذلك التاريخ
وإشباع  ،)ecstasiesوهداية ( ،وبيان احملرمات ،هي حماولة كيف يشكل التورات واإلحياءات يف الشعر

وتغذيية دوافع الرمحة  ،)chicaneriesواحليل ( نظيم العالقات األسرية وتسوية حاالت الغشوت ،العقول
ملئات املاليني من الناس يف متطلبات واسعة االختالف عرب عرب قرون ختتلف جذريا عن بعضها البعض 

                                                
19 See: Seth D. Kunin,, Ibid. Pp.120-121. 
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)radically divergent centuries."(20 مة عن ال شك أن هناك أسباب جعلت الظاهراتية تسكت بصفة عا
هذه اجلوانب العملية يف الدين. أهم هذه األسباب يف اعتقادنا هو اعتماد املنهج املقارابات وكسر كل 

، هي العملية اليت ال ميكن تفسريها إال ضمن احلركة العاملية احلواجز اليت حتمي خصوصية كل الدين
لدين أصال كالعلمانية أي إلضعاف الدين وتقليص دوره دعما الجتاهات املادية ال اليت ال تؤمن با

. حبث إذا نظرنا إىل هذه النقطة من الوجهة االسالمية حيق لنا أن نطرح السؤال التايل: ملاذا وجد الالدينية
يف التاريخ اإلنساين حضارة تنسب إىل اإلسالم (حضارة إسالمية) وعدم وجود حضارات أخرى حتمل 

والوضعية  اليهودية واملسيحيةات السماوية؛ الديانكما هو احلال يف  شيدو"اإسم دين القوم الذين ي
  املتبادلة لكن هذهريرتباط والتأثاالنوع من مثة أن ال شك . الشرقية كالبوذية والكنفوشيوسية واملاوية...

لكن معطياته ال ترتقي إىل مركز العامل التأسيسي احلاسم كما هو احلال يف احلضارة اإلسالمية. لكن هذا 
يهدف إىل السيطرة على مناذج إىل مشروع إيديولوجي حضارة تحول عندما توي قد يتقوى التأثري الثان

األخرى يف التفكري والسلوك والتدين والعلم والفن واإلقتصاد وغري ذلك من ا.االت. أما عندما يتعلق 
والغاية اليت تتجلى  ،والصبغة ،فهذا خيتلف متاما حبيث يبقى اإلسالم هو الدافع وهو املنهج ،األمر باإلسالم

. إذن فالفروق املوجودة بني يف كل األحوال والظروف يف كل قطعة فنية أنتجتها احلضارة اإلسالمية
الديانات قد تزداد كلما استحضرنا هذا النوع من اإلسهامات اليت قد ترفع مكانة الديانات وختض 

طاهر ما تسميه الظاهراتىي "بالظاهرة". األخرى بناء على معايري موضوعية ميكن مالحظتها ودراستها يف إ
لكن هذا النوع من التفاضل بني الديانات يبقي كقصة أسطورية يف دستور املدرسة الظاهراتية.     

البديل اإلسالمي يف صياغة املنهج الظاهرايت  

لدين ال شك أن الفلسفة العامة الظاهرة اليت يقوم عليها املنهج الظاهري هلا أمهية بالغة يف دراسة ا
وتقليل من التأثريات اخلارجية والذاتية ?دف إىل صناعة التصورات املسبقة تسعى غلى أغراض غري اليت 

يف دراسة نهج الفاروقي خيتار هذا املراجي ترتبط بأصحاب احلققني للدين املدروس. هذا املعطى جعل 
–اروقي استطاع الف. الدين وحتليل مسائله يف ضوء التحوالت العمرانية املعاصرة رمحة اهللا عليه أن ينجز  -

 Historical Atlas of أعماال بالغة األمهية يف جمال الديانات املقارنة وتاريخ احلظارات. هذه تتمثل يف مقال"

the Religions of the World ")1986(" ،Christian ethics: a historical and systematic analysis of its 

dominant ideas1967لفه عندما كان مرتبطا جبامعة ماكجيل الكندية " الذي أ" ،the cultural Atlas of 

                                                
20 Wilfred Cantwell Smith, The study of religion and the study of the Bible, in, Rethinking Scripture: Essays 
from a comparative perspective, Miriam Levering (Editor), (USA: State University of New York Press 
1989), p. 21.  
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Islam ")1984(و ، The great Asian religions: an anthology )1969(،  الذي ألفه مع جمموعة الباحثني يف
يف أواخر "، الذي ظهر Islam and other religionsالديانات املقارنة، باإلضافة إىل مقاالت عديدة مثل "

    ).Islam and other faiths ")1998السبعينات، وقد مجعها عطاء اهللا الصديقي يف كتاب حتت عنوان "
مع  تتمثل إسهامات الفاروقي املنهجية يف اقتراحه للمنهج الظاهرايت مبفهوم "خاص" يتماشى

. كر العلمي اإلسالميالتراث وتاريخ الفاستمرت يف تطورت واملبادىء املنهجية العلمية اليت نشأت و
) والعجز الذي الحظه يف املناهج اليت تتبناها shortcomingsالنقائص ( ةالوج ههذشجع الفاروقي اختاذ 

. االجتاهات اليت ذكرها بالنقد أمشلاملدارس املختلفة يف دراسات الديانات واحلضارات العاملية بصفة 
الذي يقوم أساسا   )Territorial arrangement" (ةافيتتمثل أوال: املنهج "التصنيفات اإلقليمية أو اجلغر

) املوضوع حسب األقاليم احملددة مع استدعاء اجلانب التارخيي لتلك materialsوحتليل معطيات ( فبتصفي
تمثل املنطقة واستعماهلا يف فهم جمموعة من املعطيات اليت حتددها مرحلة تارخيية حمددة. أما املنهج الثاين في

)، وهو chronological arrangementلألحداث حسب الترتيب الزماين اليت ظهرت فيه ( يلتارخيالسرد ا يف
.21املنهج الذي اختاره املؤرخون يف اإلسالم  

 ،يرى الفارقي أن دراسة الديانات ليست باملهمة السهلة بل عملية معقدة وحساسة يف نفس الوقت
) علمية وفنية manifestationsفكار وأفعال وجتليات (فهي حباجة إىل الغوص يف أعماق كل ما ميثلها من أ

وثقافية باستعمال أدوات منهجية خمتلفة منها ما يتعلق بالباحث ومنها ما يتعلق بالظاهرة. إلحداث هذا 
اإلصالح املنهجي يف دراسة ديانات العامل يرى الفاروقي أنه أصبح من الضروروي األخذ خبطوة يف املنهج 

كد فيها على مبدأ "ترك الباحث للظاهرة أن تتكلم عن نفسها عوض إدخاهلا يف قوالب الظاهرايت اليت يؤ
 eidetic)". استعمل الفاروقي مقولة روسل القائلة "اترك (predetermined ideational frameworkفكرية قبلية (

vision"فكرة.للتأكيد على هذه ال 22) "النظرة املاهوية" لتنظم املعطيات لتكون قابلة للفهم  
" الذي suspension" أو"bracketing" أو "epochéالذي ركز عليه هو مبدأ التعليق أو " الشيء اآلخر

األفكار وامليول الشخصية اليت قد تؤثر سلبا على القيمة العلمية لنتائج من " detachment" التجرديقوم على 
سة "دين اآلخر" يف حميط ثقايف وأن هذا اإلحتياط جيب أن يكون أشد حني يتعلق األمر بدرا ،البحث

ودينيي خمتلف ومتميزة عن الذي ينتمي إليها الباحث. هذا ألن جمال الدين حتيط به ميول وخلفيات ذهنية 
واعتقادية ذاتية قوية يصعب على الباحث اخفائها وجتوزها إن مل تكن هنا إرادة علمية تتبين مبدأ التعليق.  

                                                
21 See: Ismail Raji al Faruqi, The cultural Atlas of Islam, (New York: Macmillan Publishing Company), p. 
12. 
22 Ibid, p.12. 
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ال آليات "املنهج الظاهرايت" بل بني أنه قد عرف بصفة عامة مل يكتف الفاروقي بتنبيه إىل استعم
-973(عند علماء اإلسالم قبل الغرب، خاصة يف أعمال البريروين أبو الرحيان حممد بن أمحد    )م1048

الذي اهتم بصفة خاصة بدراسة الثقافات غري اإلسالمية واستطاع أن يدون تقنيات هذا املنهج يف كتبه 
.م 999ق ما للهند من مقبولة يف العقل أو مرذولة" الذي ألفه سنة مثل كتاب "يف حتقي  

التأكيد تقنيات املنهج الظاهرايت جيب توظيف لفهم السياق املعريف الذي نادى فيه الفاروقي إىل 
حيمل من مميزات املنهج هذا مسلمات وتطبيقات وحتديد  يف فهممسلك الفاروقي أن منذ البداية على 
، واستطاع بذلك أن يتجنب يف الغرباملتداولة ألنساق الظاهراتية لتقليد أو احملاكالت لجعلته يبتعد من ا

سلب الدين قدسيته وخاصيته املتعالية اليت تربطه االحنرافات املنهجية اليت وقعوا فيها واليت تسبب يف 
حتقيق جناحا يف  كان الفاروقي يسعى إىل. ، واختزاله إىل ظاهرة اجتماعية تولدها ظروف متجانسةبالسماء

حققه البريوين يف دراسته للديانات اهلند واليت استغرق فيها حسب ما أشارت إليه ا اجلانب يعادل ما ذه
بعض الدراسات تقريبا ثالثني عاما.   

هذا االستنتاج ميكن تفسريه حبصر الفاروقي لقيمة املنهج الظاهرايت يف مقولة "اترك الظاهرة تتكلم 
املنهج باعتبارة "نسق"، واليت تسلب عتمدها أنه مل ي/ت/ب/ن املسلمات الفلسفية اليت ي عن نفسها". مبعين آن

الدين مكانته املتعالية يف احلياة االجتماعية. كما أنه كان يؤكد على أصالة املقولة احلياد العلمي يف التراث 
"صاحب الدين"  اإلسالمي العلمي خاصة يف أعمال البريوين الذي كان يشترط ضرورة اقتناع ورضى

        23املدروس بنتائج ومضمون البحث كمعيار موضوعي وعلمي للتقييم.
قناعة الفاروقي بفشل الدراسات الغربية باعتمادها الكبري على هذه املناهج للوصول إىل فهم 

افية ) إىل وحدة تقdiversity) والعوامل اليت اليت حتول خاصية الكثرة والتعدد (essenceماهية األشياء (
جعلته يبحث عن بديل غري مرتبط بتقاليد الفكر الغريب املعروف بالالعلمية يف دراسته  ،وحضارية عضوية

 the culturalهذه الرغبة القوية ميكن استنتاجها يف معظم مؤلفاته حول الديانات. ففي والتراث اإلسالمي. 

Atlas of Islam،  هذه تتمثل يف  ،صعب للظاهراتينيجنده يستعمل مفاهيم كثريا ما كانت تشكل حتدي
)Essence( ،)World-view( ،)al Tawhid( ،)Theory of knowledge( . كل هذه املفاهيم يعتربها مهمة يف فهم

الدين. بذا املعين يصبح جليا أن التوجه الفاروقي يف دراسة الديانات مل يتقيد مبفهوم الغريب للمنهج 
الظاهرايت.  

                                                
23 See: Kamar Oniah Kamaruzaman, Towards forming an Islamic methodology of religionswissenshaf: the 
case of al BÊrËnÊ, Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 
(Vol. 3 Number 2 1998), pp. 33-39.  
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يستعمل عبارة "الدين الصحيح" الذي يقابله منطقيا "الدين اخلاطىء" بناءا  إضافة إىل هذا جنده كذلك
على هذا، وضع الفاروقي جمموعة من املعايري اليت من خالهلا ميكن تقييم ونقد ديانات العامل، هذه تتمثل 

يف ما يلي:     
ضرورة وجود تناغم داخلي يف الديانة الواحدة. .1  
رفة اإلنسانية املتراكمة.ضرورة حصول توافق بني الدين واملع .2  
انتفاء التعارض بني الديانات السماوية باعتبار وحدة مصدرها. .3  
ضرورة وجود النسبة بني الدين والواقع اإلنساين، والقدرة على معاجلة مشاكل اإلنسان  .4

24الواقعية.  
-metaمل يكتف الفاروقي مبجرد عرض املنهج وجمموعة من املعايري اليت تشكل ما يسميه بـ 

religion side  بل طبقه يف دراساته املتعددة.  مثال يف فصل حتت عنوان "الدين والديانات" يقول بصريح
 alيف كتابه "كذلك 25العبارة أن "الديانات باملنظور اإلسالمي ليست صحيحة يف كل ما تذهب إليه".

Tawhid: its implications for thought and life )1982(للديانة اليهودية واملسيحية  ، جنده يبدي نقدا واضحا
وحىت أن عناوين بعض الفصول  ،بناء على معايري قرآنية قائمة على مفاهيم للتوحيد والنبوة والرسالة

   Islam’s criticism of Judaism" ،"The offence of Christianity"26كانت حتمل عبارات مثل "
راث اإلسالمي، فاخلطوات العلمية اليت نسبها ملا كان توجه الفاروقي يف فهم الدين متصال أكثر بالث

إىل املنهج املذكور ال تعدو أن تكون سوى قواعد عامة تؤكد على مبدأ حياد الباحث جتاه املوضوع 
وتقليل من التأويالت اليت ختل مباهية الدين ومقاصده يف حالة قيام باملقارنات السطحية أو اعتماد 

ذا فهو يرى أن هذا اخلطوات تتمثل أساسا فيما يلي: التعميمات القصرية غري املربهنة. هل  
اعتماد مبد التعليق والفصل لكل ماهو شخصي ذايت ال يساعد على فهم الظاهرة فهما  .1

علميا.  
تتبع الظواهر ومالحظتها العينية وإعطائها فرصة التعبري عن ذوا+ا. مبعىن أن ندرس  .2

والتراكيب واألشكال اليت تنظمها. "الظاهرة الدينية" بلغتها ومفاهيمها اخلاصة "ا   

                                                
24 See, Ismail Raji al Faruqi, Christian ethics: a historical and systematic analysis of its dominant, (Canada: 
Mcgill University Press 1967), Pp.11-16.  
25 Wing-tsit Chan, Isma‘il al Faruqi, Joseph M. Kitagawa, P.T. Raju, The great Asian religions: an 
anthology,  (USA: Macmillan Publishin CO., Inc 1969), p. 323. 
26  See: Ismail Raji al Faruqi, al Tawhid: its implications for thought and life, (USA: IIIT 1992), p. 21, and 
“Historical Atlas of the religions of the world”, (USA: Macmillan Publishing Co., Inc 1974), Pp. 246-247.  
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)، فاملنهج essence & appearanceتتكون الظاهرة الدينية من جانبني؛ املاهية واملظهر ( .3
زال إحدامها على  حساب العلمي هو الذي جيمع بينهما يف البحث الواحد دون اخت

اآلخر.     
 أصالح املنهج يف دراسة Cذا العرض نصل إىل النتيجة وهي أن الفاروقي مل يقصد بدعوته إىل

خذ مببادىء كانت معرفة يف التراث العلمي اإلسالمي اليت كثريا ما يعرب عنها بلغة الديانات إال األ
عوض "الصحة". وأن هذا الوصف و"احلق" و"العدل" أخالقية دينية مثل استعمال مفهوم "الصدق" 

رحلة احلامسة  يف هذا ا-ال عند الفاروقي احليادي عنده ليس هو "اهلدف األساسي" من دراسة الدين. امل
تتمثل يف امتحانه مصداقية الدين أو التحقق من شرعيته السماوية. يف هذه املرحلة ال يتردد الفاروقي 

هلذا فهو انقد املسيحية واليهودية ومها أقرب  ،باعتبار أن ليس كل ما تذهب إليه الديانات صحيحا
متحان مصداقية الدين وارتباطه بالسماء تنتمي إىل جمال احملضورات خطوة اإن الديانات إىل االسالم. 

النسق الظاهرايت الذي يعترب كل الديانات صحيحة يف إطار حميطها الديين والثقايف واحلضاري. هلذا 
عن  عند الفاروقي يف فهم الدينالظاهرايت املنهج طبيعة ميكن أن نستنتجد وجود اختالف جوهري يبعد 

وبالتايل يتعذر علميا محل الفاروقي خصائص املنهج  ،في الغريب يف صياغة املنهج ذاتهالتراث الفلس
الظاهرايت يف التفسري والتعبري والفهم والتفكيك والتحليل والتأويل اليت طورها أتباعها يف مراحل خمتلفة 

ويف اجتاهات متباينة.  

مسألة املوضوعية يف ظاهرية الفاروقي  

الفاروقي من النقد من قبل املفكرين الغربيني خاصة فيما ذهب إليه يف  مل تسلم تطبيقات ظاهرية
ظاهرة يف أدبيات ") كتابه Hendrik Kraemerكتابه "األخالق املسيحية". وقد اعترب بعضهم أمثال (

a phenonem in modern Muslim apologetic literature(.27 ( "املسلمني التربيرية
إن خطاب الفاروقي العقالين  

أوقع الباحثني يف الغربيني الدافعني على الفكر الديين املسيحي املوروث تارخييا يف حرج جعلهم خيتلقون 
لغة نقدية ال لون هلا كما هو واضح يف وصفهم لطرحه بـ "التربيرية املعقولة" "التربيرية 

هيم اإلسالمية اليت لقد فشل خصوم الفاروقي يف استعاب املفا). rational/human apologeticاإلنسانية"(
، وحىت اليت حتمل جمال واسع من التقاطع واملشاركة مع دوئر الفكر الغريب، وأقصد بذلك اعتمد عليها

. لقد انتقدوها واعتربوها عنصر ذايت ال يدخل يف 28"احلنفية" و"املعرفة الفطرية" قاعدة "الفطرة اإلنسانية"

                                                
27 Al-Faruqi, 1967, p. vii. 
28 For more details about the concept of "al-Íanafiyah", see: Isma 'il Ragi al-Faruqi, David E. Sopher 
(editors), Historical Atals of the religions of the world (Macmillan Publishing Co., Inc.), pp. 237-238. 
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) ال presupositions of dogmaد أفكار ومعتقدات قلبية (بل هي عندهم جمر29،دائرة البداهة والوضوع الذايت
ترتقي إىل مستوى املوضوعية.  

إن مشكلة هؤالء مع طرح الفاروقي هو اكتشافهم لتناغم املوجود بني فكره تعاليم الدين اإلسالمي 
املوجود بني شابه أو التيف التفكري وبناء املعرفة العلمية ودراسة الدين. لقد الحظوا على سبيل املثال التناغم 

التوحيد. نظور مو )meta religion principles( املبادئ النظرية اخلمسة اليت اقترحا المتحان مصداقية دين ما
–وهذا العالقة تكفي حسب  رفض كل ما ينبين عليه من النقد للفكر الديين  )secular (ينمنظورهم الالدي

جليا سقوط هؤالء يف التحيز والسلطوية يف حتديد املسيحي. هذه العينات من االحتماك الفكري يظهر 
ماهية العلم واملوضوعية.   

ال شك أن املوضوعية اليت يتعتقدو=ا واليت باتوا يدعون إىل اعتمادها تناسب متاما التركيبة 
ظيفه عمليا. ولو رجع الباحث واإليبيستمولوجية اليت شكلت نظمهم يف التفكري والنقد وحتديد العلم وت

رة هذا املركب لوجده يقوم على قطبني ال ثالث هلما؛ ومها: الذات العارفة واملوضوع قيد إىل صو
الدراسة، ويتحكم يف العالقة بينها قدرات اإلنسان العقلية مدعمة باحلواس. فحسب هذا النظام الثنائي 

و العقالنية تكون معرفة ما علمية إذا كانت نتاج هذه احلركة حصرا.لذلك جتدهم ينفون صفة العلمية أ
تفكريي يستند إىل نص أو مفهوم ديين. فالعجيب عند هؤالء أ1م يوضفون أساليب التفكري لكل أسلوب 

فدعوة الفاروقي واستعماله للمنهج الظاهرايت يف اإلطار التوحيدي  الالديين ليدافعوا على ضالال(م الدينية.
الطبيعي الذي ال ينكره إال اجلاهل  استطاعت أن تضع املفكري أهل الكتاب وجه لوجه مع التفكري

والعنيد واملتعصب.   

فعل املنظور التوحيدي على املنهج الظاهرايت  

ال شك أن ما توصل إليه الفاروقي من النتائج يف دراسة األديان يعود الفضل إىل رمسه ملنهج مميز 
ا ا+ال حبكم الكم اهلائل خيط طريقه مستقال عن القوالب الفكرية الغربية املفروضة على الباحثني يف هذ

من املؤلفات والسياسيات املتبعة يف اعتبار البحوث وترويج لنتائجها. هذا املنهج "الظاهرايت املعدل" الذي 
خضعة ملنظور التوحيدي جعله يهدم التصورات اإليديلوجية اليت لفوها حول طبيعة املنهج واحملددات 

تقتضيه مصاحلهم ومصاحل املنظومات الفكريية والسياسية التعسفية والسلطوية اليت فرضوها وفقا ملا 
والثقافية اليت ينتمون إليها.   

                                                
29 See: Eric R. Dye, The apologetic methods of Isma‘il R. al-Faruqi and Cornelius Van Til (MA dis., 
School of Oriental and Africa Studies, University of London, 2000), P.17 
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لقد مكّن املنظور التوحيدي األستاذ الفاروقي من التخلص من جاذبية "املدراس الغربية" يف دراسة الدين 
ية. إن أول مادة علمية امللوثة باإليديوجليات اإلستعمراية والتفكري املادي الذي يعاين من التحيز والتجزيئ

قدمها املنظور التوحيدي يف هذا ا;ال هو حتديد مفهوم "الدين" الذي ساعد الفاروقي إىل وضع 
خطواته اجلديدة يف حتديد جمال علم "تاريخ األديان".  لقد تشبه الفاروقي يف هذه املسألة بفكرة أن 

حقب مجاعات إنسانية وديين ذايت وفق مياين فعل إبدا دراسة منعزلة وحمدودة لأتاريخ األديان ال يعين 
 religiousزمنية حمددة، بل هي دراسة لكل فعل بشري أل5ا تدخل يف ذلك املركب املسمى "ديين" (

complexus( فالدين بذاته . كما ذكر- "ليس فعل إمياين أو التواصل مع اهللا أو املشاركة، لكن هو بعد  -
اخلطوة األوىل يف كسر أسور املناهج الوضعية يف دراسة  وهكذا قد اكتمل الفاروقي 30.لكل فعل"

 religious the) ،(holy the) ،(the( األديان اليت سعت دائما إىل تضيق جمال الدين يف دوائر مصطنعة مستها

sacred(جيب أن تتوقف فال اليت جيب أن يسعى إليها الباحث يف هذا ا#ال  . وأما الغاية–  كما يرى
الفاروقي ، بل جيب أن )reportage) وكتابة التقارير حوهلا (collection of dataاملعلومات ( مجععند  -
 construction of) وتركيب املعاىن (classificationالتصنيف ( إىل عمليات أخرى ضرورية مثل: تتعداها

meanings) والتقومي (evaluationم (يحكت) والjudgment.(31  غاية مبمارسة هذه العمليات يتضح أن
الباحث يف األخري ليس فقط وصف الظاهر الدينية، بل البحث عن طبائعها وماهيا,ا احلقيقية اليت ميكن 
احلكم عليها وفق ميزان احلق الذي حاول الفاروقي جر الشتغلني يف جمال مقارنة األديان إليها باستخدام 

      . نفاهيم مفتاحية كالفطرة واحلنفية
صياغة مابدئ مالحظته بالسهولة يف تشكيل نظرية الفاروقي يتمثل يف  املدد الثاين الذي ميكن

التحقيق اخلمس املذكورة اليت جعلها حزمة قبلية ميكن تطبيقها على جيع الديانات العامل؛ القدمية 
واحلديثة. حبث لو دققنا النظر لوجدنا أن مبدأ املاهية يعين احلق، والوحدة هو التوحيد، والتناسق مع 

العلمية هو العلم، والتناسق الداخلي واخلارجي يعين (انتفاء الفطور واإلختالف)، ومبدأ الغائية  املعرفة
الصائبة يعين اإلستقامة والعمل الصاحل.... كل املبادئ اليت وضعها لتشكل ميزان احلكم على أديان 

). هلذا subjectivityية (العامل ماهي إال أصول أساية يف الدين اإلسالم، هلذا السبب ا-مه خصومه بالذات
ألصولية والعلمية جتد أن معظم نقاد الفاروقي يركزون على نقد مصدر تلك املبادي ال على قيمتها ا

والعملية لدراسات الديانات اليت تزداد أعدادها كل يوم وهي عارية أو شبه عارية حىت من املواد 
    ي البشري.  املنطيقية الضرورية اليت يسلم .ا احلدي األدىن من الوع

                                                
30 See: Ismai ‘il Raji al-Faruqi, Islam and other faiths (edited by: Ataullah Siddiqui, Islamic Foundation & 
IIIT, UK, 1998), p. 163. 
31 See: Ismai ‘il Raji al-Faruqi, Islam and other faiths, pp. 168-176. 
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املدد الثالث الذي استفاد منه الفاروقي لناء نظريته يف مقارنة األديان وبيان منهجته فيه يتثل يف 
تلك الشبكة من املفاهيم األساسية التس تساخدمها واليت يرجع أصلها إىل مصادر الوحي، مثال ذلك: 

الفطرة (نظرية اإلنسان)، واحلنفية (نظرية الدين).    

بحث ونتائجه خالصة ال  

هج الظاهرايت يف دراسة الدين متعدد اإلجتاهات لكن معظمها تتفق يف أن الدين جيب أن نأن امل
خيضع للقوانني االجتماعية اليت تتحكم على الظاهرة اإلنسانية و كل تغيري يطرأ عليها. وأن فهم الدين يف 

اإلجتاه وهذا  اعية املوضوعية اليت تعرب عنه.هذا اإلطار يقتضي استعانة مبناهج متعددة لتفسري الرموز االجتم
 ،الذي تسري عليه الظاهراتية جعلها تسلب الدين قدسيته وخصوصيه بإقحام كينونته داخل أطر إجتماعية

وأنسة ابعاده املختلفة بتوظيف املناهج املستعملة يف العلوم اإلنسانية األخرى خاصة علم النفس املدرسة 
من سيطر "الفلسفة الدينية" على املناهج اليت حتاول تطويرها لفهم الدين.  الظاهراتية ما زالت تعاين

ال قيمة هلا إذا نظرنا إىل شعارات وتصريح الظاهراتيني برفض إمالءات التأمالت الفلسفية هي جمرد 
ا#رد.كر الفلسفي الفومباحث التداخل القائم بني املنهج الظاهرايت واملناهج   

تضح للباحث قيمة حماولة الفاروقي يف إعادة صياغة املنهج وتأصيله مستعينا يف إطار هذه النتائج ي
أصول ونتائج يف مقاومة  عد جهدا فريداًتستحق أن تمبصادر الوحي. إن حماولة الفاروقي يف هذه املسألة 

الذي  املناهج الوضعية واملادية يف فهم الدين اليت حتاول فرض نتائجها قهرا عرب مؤسسات ا)تمع املدين
تروجها النظم السياسية السائدة يف وقتنا الراهن. كما ميكن اعتبار حماولة الفاروقي كدعوة مفتوحة 

غري ناضجة  ألعماهلا اليت تبدوللباحثني املسلمني الذين يتبنون املنهج الظاهرايت إىل القيام مبراجعات حقيقية 
املناهج بعيد عن روح  وتقليدي استسالمييشكل تيار فهي يف الغالب  ،سياسيافكريا ومعرفيا ودينيا و

تعكس ألوان من التفكري الواقع حتت قابلية التقليد واتباع التعاليم الدينية. فهي  بعيدا حىت عنالعلمية و
السطحية الطرح والغموض يف استعماهلا للمفاهيم الدينية "الغالب" لذا فهي دراسات تعاين من مشكلة 

املختلفة. اومؤسسا!بأشكاهلا املعاصر ادية امل اتا ا$تمع!رزفألتعرب عن مضامني "ال دينية"   
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