
اإلسالم ومناھج الفكر الحدیث: األسس والمنطلقات والتطبیقات

(األدیان المقارنة/ علم النفس الدیني / علم االجتماع الدیني/ األنثروبولوجیا الدینیة)

د. المبروك الشیباني المنصوري

باحث دولي مشارك بجامعة تسوكوبا بطوكیو

الدمامأساذ مشارك في العقیدة والمذاھب واألدیان بجامعة 

،ُیعتبر الّدین أهّم محّددات الهوّیة الثّقافّیة والفكرّیة والتّاریخّیة وحّتى الوجودّیة لمختلف شعوب العالم

ولذلك اهتّمت مناهج كثیرة بدراسته وتحلیله، وقّدمت في ذلك مقاربات مختلفة المفاهیم والّتوّجهات. وُتعتبر 

واألنثروبولوجیا من أهّم المناهج الحدیثة اّلتي اهتّمت بدراسة األدیان المقارنة وعلم الّنفس وعلم االجتماع

الّظاهرة الّدینّیة بمختلف بناها ومكّوناتها. 

المسلمین بسبب منشئها الغربّي وارتباطها بعض قد تبدو المناهج الحدیثة غیر مستساغة عند و 

یدرك إدراكا تاّما أّن هذه المناهج هي نتاج تطّور بالحضارة الغربّیة ثقافّیا وفكرّیا وفلسفّیا. ولكّن الباحث المتمّعن 

وقد ساهم في تشیید معالمها األّولّیة المسلمون األوائل بما خّطوه في مصّنفات الفكر البشرّي على مّر العصور

كثیر من الباحثین المعاصرین إلى أّن ابن الملل والّنحل واألخالق والّنفس وعلم العمران وغیرها... حتى ذهب 

نثروبولوجّیین المعاصرین. األالتاریخ و علماء االجتماع و كّل هو أستاذ ، مثال،نخلدو 

أسسها  في التعریف بعدد من العلوم الحدیثة التي اهتّمت بدارسة الفكر الّدینيالّدورة على هذه ترّكز س

:، ومنهاوبعض تطبیقاتهامقّوماتها العاّمة وتفصیالتها الداخلّیةومنطلقاتها 

Comparative(علم مقارنة األدیان -١ Religion(

Psychology(علم الّنفس الدیني -٢ of Religion(

Sociology(علم االجتماع الدیني -٣ of Religion(

Anthropology(األنثروبولوجیا الّدینّیة -٤ of Religion(.

صلة اإلسالم بمناهج الفكر الحدیث من حیث األسس االصطالحّیة والمنطلقات الفكرّیة درس ستثّم 

واالرتباطات الحضارّیة العاّمة التي نبعت منها هذه المناهج الفكرّیة الحدیثة ومدى االستفادة منها في تحلیل 



ات المفهومّیة والمنهجّیة اإلشكالیّ وستحّلل قضایا الفكر اإلسالمي المعاصر ومشاغله المعرفّیة والحضارّیة.

. ومن هذه اإلشكالّیات قضّیة هذه العلوم في الثقافة العربیة اإلسالمّیة المعاصرةوالمعرفّیة اّلتي تجابه

وقضّیة َوْهِم المماثلة بصفة عاّمة، والّدراسات الّدینّیة بصفة خاّصة،الموضوعّیة وحدودها في العلوم اإلنسانّیة،

البشرّیة ذات المكّونات والمقّومات المختلفة اختالفا الثّقافاتّیة بین المناهج الّتحلیلّیة فيالمطلقة والمطابقة اآلل

كلّیا أو جزئّیا.

كیف الّسبیل إلى المساهمة في تأصیل هذه المناهج وتطویرها :المركزّي لهذه الّدورة هوالّسؤالو 

مع الوعي -كل عملّي بحثا وتنظیرا وتطبیقاواالستفادة منها في تحلیل قضایا الفكر اإلسالمي المعاصر بش

؟ - الكامل بحدودها وانزیاحاتها المؤّكدة أو المحتملة


