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 وتقدير شكر

 هذا إجناز يف يل توفيقه حسن على سبحانه وأشكره نعمائه، جزيل على كثريا   محدا   تعاىل اهلل أمحد
 قديروالت   كربالش   أتقدم بعد ومن. ل  متقب   خالصا   وجهدا   مباركا   عمل   جيعله أن تعاىل وندعوه العمل،

 هوتشجيع هتأييد مث ،اي  ادم العمل هذا هلتمويل ،ليزيامبا العاملي ة اإلسلمي ة باجلامعة البحوث ملركز
، الفضل أهل ولسائر مجيعا ، ألولئك. لبحثا هذا إلجناز املعنوي    مبزيد هلم ودعائي شكري أقد م علي 

  . اخلتام وحسن العلمي   العطاء من
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 مقدمة
 دور اجلغرافي ة للحدود يعد مل بشكل البشري ة اجملتمعا  افيه تتفاعل كوني ة قرية يف اليوم شينع

 لكنها نةمتباي مستويا  عرب يتم   التفاعل اهذ. للفرد والثقافي ة الفكري ة اهلوي ة حتديد يف تقليدي  
 أو اإلعلم، ووسائل التكنولوجيا أو عليم،والت   قافةوالث   واالقتصاد، جارةكالت   ،نفسه لوقتا يف متداخلة

 العامل جعل مما املكان، حيث من حملي   وبشكل الزمن، حيث من آن   بشكل ياسة،والس   الدبلوماسي ة
 هذا يفو  .مشرتكة مصاحل وذ هنلك واألجناس األعراق متعدد واحد جمتمع فيها يعيش جبزيرة أشبه

 شعوب بني السلمي   عايشوالت   املشرتك فاهمالت   صار االتصال، ووسائل املعلوما  ثورة عصر العصر،
 البشري   الوجود بل ،وأمان بسلم فيها الكل ليعيش فقط ليس األمهي ة، غاية يف ا  ر أم الكوني ة القرية

 ال نهأ: وهو ،(Hans Kung) كونغ هانز املسيحي   هوت  الل الكاتب إليه أشار ما نؤكد لكننا. بأكمله
 بني مشرتك مي  سل تفاهم وال األديان، بني سلمي   تفاهم على احلصول دون العامل شعوب بني سلم

 األديان أصول دراسة دون األديان بني حوار وال األديان، بني ومعريف   فكري   حوار دون األديان
 :والفكري ة املعرفي ة ومعتقداهتا

“No peace among the nations without peace among the 

religions, no peace among the religions without 

dialogue between the religions, no dialogue between 

the religions without investigation of the foundations 

of the religions.”
1
  

 احلميد عبد عرفان األستاذ أمثال املقارن، ينالد   جمال يف آخرون أكده ما ذاوه
 عصر الراهن، الد ويل   الوضع وظروف اليوم عامل يف حنن أما: "بقوله عليه، اهلل رمحة 2،(م7002: )

 معرفة إىل احتياجنا فإن ،(Globalization) والكوننة العوملة ودعاوي االتصال، ووسائل املعلوما  ثورة

                                                                 
1 Hans Kung. Judaism between yesterday and tomorrow,(New York: Continuum, 1991), pxxii. 

دكتوراه جبامعة كمربدج يف وأهنى دراسته لل. م، بدرجة الشرف األوىل0154-0152جامعة بغداد عام  يفمن مواليد مدينة كركوك العراقي ة، خترج   2
، وجامعة آل البيت الكرمي باألردن (م0121-0121)در س يف كليا  جامعة بغداد وكلية اآلداب جبامعيت الكويت . م0164اململكة املت حدة عام 

. م1112حىت وافته املني ة عام  ؛م0115م مث التحق بكلي ة معارف الوحي والدراسا  اإلنساني ة، باجلامعة اإلسلمي ة العاملي ة مباليزيا عا. عام تأسيسها
 ،عشرا  الد راسا  العلمي ة املنشورة يف جمل  علمي ة، وعشرا  الكتب يف الفكر اإلسلمي   -رمحه اهلل تعاىل-عرفان عبد احلميد  ذستاترك األ

 .ويف جمال مقارنة األديان ،والفلسفة اإلسلمي ة



11 

 

 وغري السماوي ة األديان خبصائص وتارخيي ة، حمايدة وموضوعي ة، وصفي ة ودقيقة، رصينة علمي ة
  3."إليه نكون ما وأحوج مضى وقت أي   من أشد   عقائدها،  ومرتكزا توارخيها وتفاصيل السماوي ة،

عبد احلميد عرفان  األستاذعلى ما ذكره و هانز كونغ  كلم  نذهب إىل املواقفة علىومع أننا 
 مشرتك بني الشعوب،سلمي  ضرورة دراسة األديان واملعتقدا  من أجل احلصول على تفاهم  حول

ين من دور حموري  يف صياغة التصورا  الفكري ة وأمناط احلياة يف كثرٍي من اجملتمعا  البشري ة، ملا للد  
تدور يف هناك أسئلة أن  إال ؛املعاصرةوملا للدين أيضا  من دور حاسم وفاعل يف تشكيل معامل احلياة 

؟ وإذا كان بإمكاننا ين بشكل موضوعي  وهل بإمكاننا دراسة الد   ين؟كيف ندرس الد    :يه، و خلدنا
وما  ين؟لدراسة الد  ف توظ  املناهج اليت  وما ؟هانت بعاليت نهجي ة املقاربة امل فما هيين، أن ندرس الد  

على البحث حناول أن جنيب  ايف هذين؟ م إليها يف دراستنا للد  تحك  املعرفي ة والفكري ة اليت ن املعايري
اليت  ينين، وماهي ة املقاربا  املنهجي ة لدراسة الد  ة دراسة الد  عن بعض األسئلة املتعلقة بكيفي  األقل 

ة ، مع مقارنقه الفكري ة واملعرفي ةئين املقارن وطرا، من خلل استعراض مفاهيم علم الد  حىت اآلن بيدنا
راسة على مر  العصور، دون عرض طويل وال االجتاها  الفكري ة واملعرفي ة اليت تناولت املوضوع بالد  

أولي ة مداخل معرفة املبتدئ، ومتكينه من  للمتعلمتبسيط هذه املسائل  القصد من تأليفه هوإذ  ؛ممل
هوتي ة اصيل التارخيي ة رد فيه التفو نولذلك مل . تتعلق مبجال دراسة األديان مفاهيمي ة ومصطلحي ة أو الل 

 .ألهل العلم عن هذا املوضوع والفلسفي ة الواردة يف الكتب املطولة
وقد . الدراسةهذه ألهم مراجع  ا  موجز  ا  مهيد الذي تضمن تعريفالت  يأت جانب املقدمة، إىل و 

ة موضوعي  مدى و  إمكاني ة دراسة األديان الفصل األول منها،، تناول مثاني ةقسمنا البحث إىل فصول 
، واالصطلحي   اللغوي   بشق يهمفهوم علم الدين املقارن، ل الفصل الثان، و تناو ين، رس املقارن للد  الد  

ين علم الد   سألة حتديد مفهوم موضوعمناقش فقد  ،لثالثاالفصل وأما  ؛مث تاريخ نشأته وتطوره
الجتاها  هم األ ا  خمتصر  لرابع حتليل  الفصل اوقد حوى  .وطبيعته بني مؤرخة األديان( الدين)املقارن 

لدارسي  دراسة مسحي ة تارخيي ة تضمنت حتليل  تصنيفي ةعرب ين املقارن، الفكري ة واملعرفي ة لدراسة الد  
مناهج علماء الغرب احلديث يف دراسة  اخلامسالفصل وقد تناول .  قدًاا  وحديثا  الديين  الفكر 

 السادسالفصل اشتغل و  .ينساسي ة ملقارباهتم الدراسي ة للد  األديان، من خلل حتليل امللمح األ
                                                                 

، (1115، 1دار التجديد للطباعة والنشر والرتمجة، ط: كواالملبور) نشأتها التاريخّية وأصول عقائدها: النصرانّيةعرفان عبد احلميد فتاح،   3
 .01ص
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حتليل النصوص القرآني ة اليت عرب املفاهيم املعرفي ة واملنهجي ة لدراسة األديان يف املنظور القرآني ة، بتحليل 
مناهج علماء املسلمني قد انربى يناقش أما الفصل السابع، فو  ؛جال األديان واملعتقدا هلا صلة مب

وماهي ة املعامل املشرتكة يف  املعرفي ة يف هذا اجملال إسهاماهتمز يرب و ، ا  وحديثا  يف دراسة األديانقدًا
مناذج من مناهج علماء مقارنة األديان يف الفكر كما تناول الفصل األخري   .ينمناهجهم لدراسة الد  

، اجملال  اقة بكيفيا  حتسني هذوصيا  املتعل  مث اخلامتة اليت فيها خلصة هذا البحث، والت   اإلسلمي 
 .ودراسته يف املستقبل

 
 

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب
 
 

 عبد الرزاق عبد اهلل حاش، 
 مدينة كوانتان الس احلي ة، 
 ماليزيا، جنوب شرق آسيا،

 1011 يونيو شهر 10
 

 


