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َتأريخ األديان عند العامري
والبيروني

سيف الوهيبي

قام منهج درا�سة الأديان عند العامري والبريوين على �أ�س�س نقدية ومو�ضوعية بعيد ًا عن التع�صب والتعميم ،فهما مل ي�ستغال النقد لالنق�ضا�ض على الأديان
الأخرى ،بل كانت درا�ستهما مو�ضوعية عقالنية هادئة ،ال تعرب عن �شيء �سوى الإن�صاف العلمي ،ومل يعرف الفكر الغربي -مقارنة الأديان  -كمنهج علمي يف جمال
الأديان� ،إال يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر يف الوقت الذي ا�شتغل به العلماء امل�سلمون منذ الع�صور الو�سطى ،و َب َر َز �أبو احل�سن حممد بن �أبي ذر يو�سف
العامري ،وحممد بن �أحمد اخلوارزمي امللقب ب�أبي الريحان و�شهرته البريوين يف ُمقدمة من ا�ستخدم منهج املقارنة وطبقه ب�صورة علمية .نناق�ش ت�أريخ العامري
والبريوين للأديان يف مقال الكاتبة «منى �أحمد �أبو زيد» املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «العالقات بني الأديان عند العامري والبريوين».
نظرة العامري والبريوين للأديان
يف بدايات القرن الرابع الهجري ظهرت نظرة جديدة تبناها
م ��ؤرخ ��و ع�ل��م الأدي � ��ان جت� ��اوزت ن �ظ��رة �أه ��ل احل��دي��ث يف ال�ك�ت��اب��ة
التاريخية ،حيث �أدرك �أ�صحاب تلك النظرة عزوف �أهل احلديث
عن ا�ستيعاب �أديان وفكر الأمم الأخرى ،وبرزت هذه النظرة عند
العامري والبريوين فاجتها �إىل درا�سة الأديان ال�سابقة ومقارنتها
مع الدين الإ�سالمي ،ومل يعد امل�ؤرخون هم الفقهاء واملحدثني،
و�إمنا كانوا مفكرين تناولوا �أحوال الأديان واملجتمعات الب�شرية،
وبيان ما عر�ض لها من تبدالت وحتوالت ودرا�ستها درا�سة علمية
نقدية؛ ملعرفة �أديانها وعر�ض عقائدها ،وحماورة �أ�صحابها.
ك��ان��ت ال�ن�ظ��رة ال���س��ائ��دة  -ق�ب��ل ال�ع��ام��ري وال �ب�ي�روين -ل�ت��أري��خ
الأدي ��ان ه��ي نظرة �أه��ل احل��دي��ث؛ �إذ ب��د�أت ال��درا��س��ات التاريخية
مت�صلة بالدرا�سات احلديثية ،وك��ان �أ�سلوب ال��رواي��ة هو �أ�سلوب
احلديث �شك ً
ال ومبنى ،و�أكدت تلك النظرة للتاريخ على �أنه جز ٌء
من العلوم ال�شرعية ،وهو علم م�ساعد لعلم «اجلرح والتعديل»،
كما ا�ستفاد علم التاريخ نف�سه من علم احلديث يف تقييم امل�ؤرخني،
وق ��ام ال �ت��اري��خ يف �أ��س��ا��س��ه ل�ل�ت��أري��خ ل�ل���س�يرة وامل �غ ��ازي وال�تراج��م
والفتوحات ،ونظر �إليه على �أنه «علم �ضبط الروايات ،والتحقق
من م�صداقية �أ�سانيدها وتواترها؛ لك�شف التزوير والكذب فيها»،
ونظر �إىل التاريخ على �أن��ه علم يخدم العلوم الدينية الأخ��رى
ويتممها وي��و��ض�ح�ه��ا ،خ��ا��ص��ة و�أ َّن ال�ع��دي��د مم��ن اه�ت��م بالتاريخ
من الأوائ��ل كانوا من املحدثني واملف�سرين �أو الفقهاء؛ لغر�ض
التدوين واحلفاظ على ال�شريعة ،وقد جمع العديد من العلماء
بني التاريخ والعلوم الإ�سالمية لإدراكهم حتمية التالزم بينهما.
  ما مي ّيز منهج العامري والبريوين
 -1ترك النقل واالعتماد على العقل
ي�ضع ال�ع��ام��ري العقل م�ع�ي��اراً للحكم وامل�ق��ارن��ة ب�ين الأدي ��ان،
ف��ال�ع�ق��ل �أم ��ر ث��اب��ت م���ش�ترك ب�ين ب�ن��ي ال�ب���ش��ر ،ووج ��ه ال�ع��ام��ري
ب���ض��رورة االع�ت�م��اد على العقل يف درا��س��ة الأدي ��ان �أن يبتعد عن
امل�ي��ل ال�ع��اط�ف��ي امل�ت�ح�ي��ز ال ��ذي يف�سد ر�ؤي ��ة ال��واق��ع واحل�ق�ي�ق��ة.
وه��ذه اخل�ط��وة اعتمدها ال�ب�يروين �أي���ض�اً عندما ن��ادى ب�أهمية
التحرز من �إ�سار العاطفة الدينية ،والتخل�ص من ثنائية املذموم
واملحمود يف درا�سة الأدي��ان ،ودرا�ستها درا�سة مو�ضوعية� ،إال �أن
مطلب ع�سري؛ فالباحث ذاته وثقافته وعقيدته
التجرد املطلق
ٌ
تظهر �آثارها يف درا�سته.
 -2االلتزام باملو�ضوعية

مت � َّي��ز م�ن�ه��ج ال �ع ��ام ��ري يف احل ��دي ��ث ع ��ن الأدي� � ��ان مب��و��ض��وع�ي��ة
و�صدق ،فهو مل يبالغ يف التهوين من �ش�أنها ،بل ح��اول �إ�شاعة
روح الت�سامح جت��اه الآخ��ر ب�صفة عامة ،والآخ��ر الديني ب�صفة
خا�صة ،يت�ضح ذلك من خالل حر�صه على االع�تراف ب�شرعية
غ�ير امل�سلم ودرا� �س��ة �أدي��ان��ه ،يف وق��ت د�أب ��ت فيه �أغ�ل��ب الأدب�ي��ات
الفقهية الإ�سالمية على رف�ض الآخر و�إق�صائه برغم اعرتاف
الن�ص ال�ق��ر�آين بحقوقه .التزم ال�ب�يروين املو�ضوعية؛ �إال �أنه
ر�أى �أن �أغلب من اهتم باملقارنة بني الأديان� ،إما متعاطف معها
�أو متحامل عليها ،فحر�ص على ال�ت��زام املو�ضوعية يف عر�ض
الأفكار واملعتقدات ،وجترد من التمييز العن�صري ،والتزم منهج
ال�صدق يف الإخ�ب��ار عن عقائد الهنود ،فو�صف كتابه« :حتقيق
ما للهند» ،ب�أنه لي�س لن�صرة دين على �آخر �أو ملة على �أخرى،
بل هو كتاب ير�صد احلقيقة فقط ،وه��و كتاب حكاية ومقارنة
ومقاربة  .
 -3النزول �إىل امليدان  
مل يكتف ال�ع��ام��ري وال �ب�ي�روين بجمع امل�ع�ل��وم��ات م��ن الكتب
امل���س�ط��ورة ،ب��ل ان�ط�ل�ق��ا� إىل م�ي��دان ال�ب�ح��ث ل�ل��درا��س��ة وامل�ع��اي�ن��ة،
وق��د حتقق ه��ذا للعامري م�ب�ك��راً ،فقد ول��د يف بلخ ال�ت��ي كانت
حينها م��رك��زاً ثقافياً ودينياً� ،ضم �أطيافاً متعددة من خمتلف
الديانات واملِلل ،كما تنقل العامري بني مراكز ثقافية خمتلفة،
مثل بخارى والري وبغداد وهي من �أهم مراكز العلم والتجارة
يف القرون الو�سطى ،ومن خالل تلك اجلوالت ا�ستطاع العامري
�أن ي�ت�ع��رف ع��ن ق��رب ع�ل��ى ع�ق��ائ��د �أه ��ل ال��دي��ان��ات الأخ ��رى و�أن
يحاورهم.
واعتمد البريوين منهج املعاينة وامل�شاهدة يف ت�أريخه للديانات،
وعاب على علماء امل�سلمني �أنهم مل يدر�سوا عقائد الهنود درا�سة
معاينة� ،إمن��ا اعتمدوا على اخليال والأ�ساطري ،وتعاملوا معها
ح�سب املنقول من الأخ�ب��ار ،وا�ستنتج ال�ب�يروين �أهمية املعاينة
وامل�شاهدة حيث عا�ش مدة طويلة بالهند ،يقال� :أنها ترتاوح بني
ثالثني �أو �أربعني عاماً ،ا�ستطاع فيها �أن يدر�س �أحوالهم ،ويعرف
تقاليدهم ،ويقف على �أ�ساليب حياتهم ،وتعلم لغاتهم ،فقد �أتقن
البريوين اللغة ال�سن�سكريتية ،كما تعلم بع�ض اللغات الأ�صلية،
مثل اليونانية والفار�سية �إىل جانب العربية والعربية.
�أوجه املقارنة التي �أعتمدها العامري والبريوين
 -1الألوهية والنبوات
ب� َّين العامري �أن الإ��س�لام متيز ع��ن الأدي ��ان الأخ ��رى بعقيدة

التوحيد اخلال�ص ،التي تنزه اهلل � -سبحانه وتعاىل -عن الت�شبيه
الذي اعتقده اليهود ،والتثليث الذي اعتقده الن�صارى ،وال�ضد
 �إله النور و�إله الظالم  -الذي يعتقده املجو�س ،وال�شرك الذييعتقده عبدة الأ�صنام ،ويخل�ص العامري �إىل �أن��ه مل يجد �أهل
دين حري�صني هلى تقدمي املقدمات العقلية ال�ستخراج النتائج
ال�ن�ظ��ري��ة يف ا��س�ت�خ�لا���ص ت��وح�ي��د اهلل م��ن امل�ع��ان��دي��ن ومغالطة
املغالطني ،ما عني به متكلمو الإ�سالم.
مل ي�سلم �أهل الأديان من الغلو والتق�صري يف مو�ضع الأنبياء� ،أما
الغلو فهو ما ادعته الن�صارى من �ألوهية عي�سى عليه ال�سالم،
و�أم� ��ا ال�ت�ق���ص�ير ف��و��ص��ف ال �ي �ه��ود لأن�ب�ي��ائ�ه��م وت�ك��ذي�ب�ه��م ،وق�ت��ل
بع�ضهم بغري وج��ه ح��ق .وي�شري ال�ب�يروين �إىل تقارب الديانات
الهندية وامل�سيحية يف مو�ضوع الر�سل ،واختالفها اختالفاً بيناً
يف العقيدة الإ�سالمية؛ �إذ �أن الر�سول يف اليهودية وامل�سيحية
يو�صف ب�أنه (اب��ن) الإل��ه ،تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبريا ،كمت
و�صف اليهود (عزيرا) ب�أنه ابن الإل��ه ،وو�صف الن�صارى عي�سى
بذلك� ،أما الديانات الهندية فقد اختلفت يف مو�ضوع النبوات،
فبع�ضها ي�صرح بوجود الأنبياء ،وبع�ضها ينكرها �أ�ص ً
ال.
 -3املالئكة
  ي�ؤكد العامري �أن عقيدة امل�سلمني يف املالئكة من �أ�صح العقائد
الإميانية بني الأدي ��ان ،فقد ك��ان امل�شركون يقولون� إن املالئكة
بنات اهلل ،وادعى املثنوية واملجو�س �أن الآلهة القدمية بعد موتها
عادت يف �صورة مالئكة ت�ستحق العبادة ،وادعى اليهود �أ َّن املالئكة
يجوز على الواحد منهم �أن يرتكب الكفر؛ في�ستحق امل�سخ من
اهلل .كما �أ� �ش��ار ال �ب�يروين �إىل االع�ت�ق��ادات الدينية والفل�سفية
ال �ف��ا� �س��دة ح ��ول امل�لائ �ك��ة؛ �إذ ي�ن���س��ب ل�ب�ع����ض ف�لا��س�ف��ة ال�ي��ون��ان
االعتقاد ب��أن الكواكب هي املالئكة ،و�أقاموا نظريات وت�أويالت
ب�أ�سماء املالئكة.
 -4الكتب ال�سماوية
َّ
بي العامري ميزة القر�آن الكرمي على الكتب ال�سماوية ال�سابقة
م��ن ع ��دة وج ��وه ،ت �ع��ود �إىل �إع �ج ��ازه يف � �ص��ورة اخل �ط ��اب ،ونظم
الأل�ف��اظ ،ويف ت�أليف امل�ع��اين ،فالكتب ال�سماوية و�إن كانت كلها
جليلة القدر؛ �إال �أن ما ا�ستجمعه القر�آن هو �شيء باَيَن جميع
الكتب .وقد عر�ض البريوين الكتاب املقد�سي عند الهنود وهو
(ال�ف�ي��دا) ،ومعناه العلوم مبا هو غري معلوم وه��و ك�لام ن�سبوه
�إىل الإل��ه ،ويتلوه الرباهمة من غري تف�سري ،وقد اختلطت فيه
جمموعة من الأ�ساطري اليونانية القدمية.
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