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مقارنـــة الأديــــان عند ابن حــــزم
هند احل�ضرمية

الأندل�س  ..ال يتناهى هذا اال�سم على م�سامعنا �إال ويحمل لنا معه �شيئاً من ثقله التاريخي يوم كان للح�ضارة الإ�سالمية العربية جمدها وقوتها ،ولكن ما �سيهمنا
هنا يف هذا املقال هو اهتمام علماء الأندل�س « ابن حزم �أمنوذجا  -بدرا�سة علم الدين بق�سميه « تاريخ الأديان ومقارنة الأديان » ذلك االهتمام الذي كان نتيجة للو�ضع
االجتماعي واجلانب الأمني الديني الذي كان يحيى النا�س يف ظله وقد حتدث �سعيد كفايتي يف جملة الت�سامح « �أكادميي من املغرب  -يف مقاله املعنون بـ «دور ابن حزم
الأندل�سي يف ت�أ�سي�س علم مقارنة الأديان» عن العامل املهم الذي دفع علماء امل�سلمني �إىل عقد مقارنة بني الأديان.
ال�س�ؤال الذي يجب �أن نطرحه بادئ ذي بدء  :ما
هي الأو�ضاع التي متيز بها املجتمع الأندل�سي والتي
�ساعدت على اهتمام علماء امل�سلمني فيه بدرا�سة
الأديان؟
كان املجتمع الأندل�سي جمتمعاً ذا تركيبة �سكانية مُتنوعة
�إذ ك��ان خليطاً من الأجنا�س والأع ��راق والديانات واملذاهب؛
ف��إىل جانب العرب ك��ان هناك الأم��ازي��غ وال�صقالبة واليهود
والن�صارى وغريهم مما يعني وج��ود تنوع لغوي فريد ،وقد
وهناك من يرى ب�أن الت�سامح يف املجتمع الإ�سالمي �آنذاك
كان للثقافة العربية ت�أثري على بع�ض اللغات مثل الالتينية
والأمازيغية �إذ تراجع ا�ستعمالها �أمام وجود اللغة العربية .هو الذي جعل للم�سلمني ال�سبق يف جمال مقارنة الأديان لأنهم
كانوا يعي�شون يف حالة اعرتاف بالأديان ال�سماوية وحتى غري
ولكن ال�سمة التي م َّيزت املجتمع الأندل�سي يف فرتة ازدهار ال�سماوية مثل الهندو�سية والبوذية بعك�س �أ�صحاب الديانات
احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ه��ي وج ��ود ج��و م��ن الت�سامح الديني ،الأخرى التي كانت ال تعرتف ب�أي دين �سواها { َو َقا َلتِ ا ْل َيهُو ُد
الأمر الذي ع َّزز من �أمن وا�ستقرار املجتمع .وقد كانت هذه َل ْي َ�ستِ ال َّن َ�صا َرى َعلَى َ�ش ْى ٍء َو َقا َلتِ ال َّن َ�صا َرى َل ْي َ�ستِ ا ْل َيهُو ُد َعلَى
اب} «البقرة من الآية »113:لذا ال ميكن
ال �ظ��روف �أي���ض�اً « مثلما �أ� �ش��ار كفايتي » ع��ام�لا م���س��اع��دا يف َ�ش ْى ٍء وَهُ ْم َي ْت ُلو َن ا ْل ِك َت َ
انخراط الك ّتاب امل�سيحيني واليهود مبكراً يف عملية الت�أليف �أن ت�ق��وم م�ق��ارن��ة ب�ين الأدي ��ان ط��امل��ا ال ي��وج��د ه�ن��اك اع�تراف
بالعربية وذل��ك بعد �أن ت�شبعوا بالثقافة العربية �أمي��ا ت�شبع بباقي الديانات.
مقتفني خطى علمائها املُ�سلمني يف جماالت علمية خمتلفة.
ومن بني علماء امل�سلمني كان البن حزم ال�سبق يف ت�أ�سي�س
« وق ��د ا��س�ت�ف��اد ال �ي �ه��ود ج �ي �دًا م ��ن ه ��ذا ال��و� �ض��ع ح�ت��ى �أن علم مقارنة الأدي��ان ويعترب كتابه «الف�صل يف امللل والأه��واء
م��ؤرخ�ي�ه��م امل�ع��ا��ص��ري��ن ي�سمون ف�ترة عي�شهم ب��الأن��دل����س يف والنحل» من �أهم الكتب يف هذا املجال نظرا النفتاح ابن حزم
كنف الدولة الإ�سالمية بالع�صر الذهبي ،حيث �أ�صبح منهم على الديانات الأخ��رى وعقده ملقارنات بينها وب�ين الإ�سالم
ال��وزراء وال�شعراء والأدب��اء .وكان يف طليطلة م�سلمون ،يهود كخطوة جريئة والنتقاله من م�ستوى الو�صف �إىل م�ستوى
وم�سيحيون يعملون معاً على ترجمة كتب الفل�سفة والعلوم النقد ال�صريح للتوراة و�أ�سفار العهدين القدمي واجلديد.
وبالن�سة للم�صادر ال�ت��ي اعتمد عليها اب��ن ح��زم يف نقده
اليونانية القدمية .كما قامت يف قرطبة مدر�سة للدرا�سات
العربية وتو�سعت حتى �أ�صبحت دار الإفتاء لل�شريعة اليهودية ل�ل�ت��وراة ذك��ر كفايتي �أن اب��ن ح��زم ك��ان يجهل اللغة العربية
ال ملدر�ستي العراق(�صور ومبباثا)اللتني كانتا لذا فقد اعتمد على م�صادر غري مبا�شرة من خالل ال�شروح
و�أ�صبحت بدي ً
والرتاجم الكاملة �أو اجلزئية للكتاب املقد�س ولكنه يف املقابل
ت�صدران الإفتاء لليهود »
ك��ان على معرفة وا��س�ع��ة باليهودية مكنته م��ن نقد ال�ت��وراة
ورغم �أن الكثري من كتب امل�سلمني يف جمال درا�سة الأديان ب�شكل منهجي.
قد �ضاعت ومل يبق منها �إىل القليل ،ف��إنّ ما بقي منها كان
وقد كان ابن حزم ظاهري املذهب ونقده الظاهري للتوراة
دليال على الأهمية التي حظيت بها مثل ه��ذه الدرا�سات يف
الثقافة العربية القدمية وقد ذكر كفايتي يف مقاله بع�ضاً من مثلما �أ�شار الدكتور حامد طاهر يف» منهج النقد التاريخي
الكتب التي ميكن �أن تدرج يف جمال درا�سة الأديان من بينها عند اب��ن ح��زم « متثل يف اط�لاع��ه على ن�سختني خمتلفتني
(الر�سائل املختارة يف الرد على الن�صارى للجاحظ « الف�صل للتوراة وتتبعه للتاريخ ال�سيا�سي والديني لليهود والظروف
يف امللل والأهواء والنحل البن حزم » �أجوبة احليارى يف الرد التي مت حفظ التوراة فيها ووجد �أنه « منذ وفاة مو�سى عليه
على اليهود والن�صارى الب��ن قيم اجل��وزي��ة وغريها كثري) « ال�سالم �إىل والي��ة �أول ملك لليهود وقع لبني �إ�سرائيل �سبع
وق��د ت�ع��ززت ه��ذه ال��درا��س��ات بكتب العلماء امل�سلمني الذين
كانوا يف الأ�صل يهودا �أو ن�صارى مثل كتاب «حتفة الأريب يف
الرد على �أهل ال�صليب» لل�شيخ عبد اهلل الرتجمان املريوقي
ال��ذي ك��ان ق�سي�سا و�أ�سلم .ويف املقابل ق��ام بع�ض العلماء من
ال�ي�ه��ود وال�ن���ص��ارى بالكتابة يف ه��ذا امل�ج��ال م�ث��ل �أب ��ي ح�سن
يهودا الالوي �صاحب كتاب « احلجة والدليل يف ن�صرة الدين
الذليل « الذي دافع فيه با�ستماتة عن اليهودية.

ردات فارقوا فيها الإميان و�أعلنوا عبادة الأ�صنام ثم يف �أثناء
�سقوط الأ�سباط الع�شرة من بني �إ�سرائيل تراوح �أمرهم بني
الإمي��ان والكفر ...وق��د ق��دم اب��ن ح��زم الكثري من التفا�صيل
الدقيقة ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إىل حقيقة �أن ال �ت��وراة ق��د م�ضى
عليها ت��اري��خ م���ض�ط��رب م�ل��يء ب���س�ن��وات ال�ك�ف��ر واال��ض�ط�ه��اد
الديني للأنبياء قد تعر�ضت للتبديل والتحريف والتغيري
والزيادة والنق�صان وبهذا تو�صل ابن حزم �إىل �أن ن�ص التوراة
الأ�صلي قد تعر�ض من الناحيتني الزمانية واملكانية لظروف
جتعلنا ال نثق به .وقد حر�ص ابن حزم على �أن يكون من�ص ًفا
يف نقده للتوراة ولذلك ا�ستبعد من ن�صو�صها ما كان حمتمال
ً
غام�ضا حتى ال ي��دع جم��اال ملعرت�ض وق��د اقت�صر يف جمع
�أو
مادته على الن�صو�ص ال�صريحة يف الداللة املبا�شرة على ما
يريد» .
وت �ط��رق ك�ف��اي�ت��ي �إىل ذك ��ر ال ��درا� �س ��ات احل��دي �ث��ة يف جم��ال
مقارنة الأديان يف �أوربا التي �شهدت منذ ع�صر النه�ضة قراءة
جديدة للعهدين القدمي واجلديد ،م�شرياً �إىل �أنّ �أهم �سمة
متيزت بها تلك الدرا�سات هو جتريدها للن�صو�ص الدينية
من قد�سيتها وتطبيق املناهج املختلفة عليها ،وقد ظهرت هذه
الدرا�سات �أوال على يد باروخ �سبينوزا ،الذي �أُرجع له الف�ضل
يف ت�أ�سي�س علم مقارنة الأدي ��ان! ث��م بلغت قمة ازده ��ار هذه
الدرا�سات يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين.
وعلى الرغم من عدم اطالع ابن حزم على امل�صادر املبا�شرة
ل�ل�ت��وراة مثلما ذك��ر كفايتي جلهله باللغة ال�ع�بري��ة واللغات
ال�سامية املعروفة يف عهده ،ف ��إ َّن تطبيقه للمنهج التاريخي
ؤ�س�سا حقيقياً
والفيلولوجي �أثناء نقده للتوراة جعل منه م� ً
لعلم مقارنة الأديان ورائدا يف علم نقد التوراة.
وبعد كل ما �سبق ن��درك �أن ذلك اجلهد ال��ذي بذله علماء
امل�سلمني يف درا�ستهم للأديان التي تعاملوا مع �أهلها وحتى
تلك التي تعرفوا عليها يف رحالتهم وحر�صهم على فتح باب
احلوار مع الآخر بهدف التعرف عليه عن قرب ،رغم �أن القوة
يومها كانت بيد الإمرباطورية الإ�سالمية ،مل يكن ترفاً بل
كان عام ً
ال م�ساعداً على خلق جو من الت�سامح الديني ،وما
�أحوجنا اليوم �إىل مثل تلك احل��وارات التي تقرب بيننا �أكرث
يف زمن الت�شتت والتطرف.
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