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 (( المقدمة ))

َنذلا َألَ،َيةاإلظسائظَحيائ اليةَفا َنظومناةَسائاألسَالركائز َأهمَأحدَالدينَُيعدَ 
 ،َالبشااريةَالحياائ َمتظواايمَمتقميتهاائَظساائظيةاإلَالاارم َنحئكاائ َنيناا اَمتعئليناا َالاادين

َقاام تَ التااَةالرزيساايَهاامَالعماناا ناانَأَبمصاا  الاادينََلاا إَالحئمااةَبااسن َفاائلنمتن 
َ.َأذا ََالعلامَتَعملاةتقادنحتا َلامََظسئظيت إَل إَظسئناإلَميرم َ،َاالمتنئعيةَالرمابط
َم،َمنسايرتهئنانَأهامَاألسا َفا َتائريشَالبشاريةََآلظ َالدينَل إَنئسةَبحئمةَالظئ 
َلاا إَيظتقاا َ اامَباائل ردَيباادأذَ؛َإَساار بسَمللنمتناا َملألساار َال اارد َللكياائنَميظوااتهاامَ
َ.ََئلنمتن بَنرمرا ََسر األ

وفى  المىن ا السفةىسل المرااىا الى    ,لى  رااةىة الىر ن إ ومن هنا تنبع الحاجة
مىىىىن  رىىىىرالىىىى    الىىىىر ن  ففةىىىىسة موضىىىىو  هىىىىم المسىىىىاه م الر ن ىىىىة  بىىىىاالتحف ىىىىل  ول ب تنىىىىا

ىىى الموضىىىو ا  الاؤ ىىىة السفةىىىس ة  بواىىىس ةىىىاحة الساىىىا السفةىىىسل المرااىىىا , فىىىل ة الم م 
من ج ىىا السفةىىسل  فىى    بىىا   التىىل ت ىىتم باىىوا  تااىىة بتىى   ا الىىر نو لفىىر ن الرقالن ىىة 
بطا قىة ج ىر  ف ن ىا تقىرم  ا ا اةىت ما,  ة ةف مة المةاهمة فل تطواه وف  اؤ المجتمع و 

 . لفمجتمعالشلء الا  ا 
دمرا َنهنائَفا ََدينللَين  َه َقم تَالت َالبحثَفرضيةينكنَطر ََهظئَمننَ 

طبيعا َأمَبظئءَالنمتن َاإلظسئظ َمكيا َينكانَلظائَنعرفتا َما َديانَيعتقادَبا َهياممََ
َالاذ َبئلنضانمنَأمَاالصاطاح َبائلنعظ َهياممَلاد َديانَفلس ةَتممده َم؟َاإلله 
منائَها َالنشاكاتَالديظياةَالتا َتظئملهائَهيامم؟َ؟ََالدينَفلس ةَنقمالتَبدراسةَيتعلق

َ.ليهئَالبئحثَالظتئزجَالت َتمص َإننَخا َال رضيةَهذ ََعنَإلمئبةاننئَتقدمَينكنَ
 َالاديظَالح َذل َلدي ظمدََأظظئذَ؛َإَئ َتمريبيَئ َفيلسمفَمننَالمديرَبئلذكرَانَهيممَيعد

 ن ىا: إ هى ه الساضى ة  ن مان القول و  ،سئسيةاألَن ئهين مَدينللَعل َالرغمَننَظقد 
فىىىل مىىىن  بىىىل البىىىاح  ن الضىىىوء باىىىوا  مباشىىىا   ا  لىىىم  ةىىىفط  ف ىىى جر ىىىر ترىىىر موضىىىو ا  

شىىااا  برىىا اإ باةىىت ناء, الجامر ىىة الراا  ىىة األوةىىاطوالةىى ما فىىل الرااةىىا  السفةىىس ة 
   الواار  هنا وهناك .

مىىىن البحىىىي اتحر ىىىرا  فىىىل ففةىىىسة الىىىر ن فىىىل   فمىىىا   ن هىىى ا الس فةىىىو  لىىىم   تىىى  مةىىىاحت 
 منظومت  السفةس ة( . 

بالنقىر والمقاانىة تم فى  فىل رااةىت    اةتترم الباحي مناها  ىر  ر  و مان القول
 والتحف ل . 



 
 

هو محاولة  رتقىر الباحىي ب ن ىا جر ىر  لفاشى  ال ر  من ه ا البحي  ن  ول  ا إ
التىىل  االنتقىىارا اهىىم  ىىاا مىىن تىىالل ااء ر س ىىر ه ىىوم فىىل مةىىالة ففةىىسة الىىر ن  ىىن  

 . الةابق ن  ف  وج  ا فل ه ا الجانب لفسالةسة 
اىروبة  من ىا ؛ مىن الاىروبا ن الباحي  ىر ا تاضىت  مجمو ىة ل لك   ول : إ

 .  تاىمع الناوص المتاجمة األتاجمة برا الناوص ومقاانت ا الموضو  , و 
تمىىة , تناولىى  فىىل المقرمىىة تااطىىة فاىىول وتا ة ال ىىتضىىمن البحىىي مقرمىىة و إ  

اىىان برنىىوان تم  ىىر الىى  النظىىا الساىىل األول  مىىا غا  ألهىىم موضىىو ا  الاةىىالة , ماىى
 ىىا  هىىم مىىن تاللالسفةىىسل الىى  الىىر ن إ  تناولىى  فىىل هىى ا الساىىل  ابرىىة مباحىىي راةىى  

تحر ىر مرنى  اى لك و , تب ان مران  ىافضال   ن  مس وم ا وماه ت ا ,مساه م ففةسة الر ن
الرال ىة  فى  باىوا  مىوج   ةفط  الضىوء برىر  لىك  م تنا ؛ اون  موضو  رااة الر ن
ف مىا   ىاا تىاا ا السفةىسة ومرافىة حق قىة تفىك الرال ىة من تالل , الر ن والسفةسةب ن 

فىل  امىا تطا ى  ؟ اؤى  م  ال ىة نى ا  واىاا  ال ة تراون وتبارل لفى  اان  ,ب ن ما 
 حا شىىىتب ىىىان السىىىا  بىىى ن المجىىىال ن المىىى اوا ن مىىىن  وجىىى   ىىىر , مىىىع  إلىىى  هىىى ا الساىىىل

لاىل ماحفىة مىن مااحىل  ا  بىاا   ا  ففةىس  ا  و جى نم    ,  ىم  تى  مقتضب لتاا ا تفىك الرال ىة
   ؛ ل اون مرباا   ن تفك الرال ة الجرل ة.تاا ا السفةسة 

فقادََالاذ َيحنا َعظامانَالت كيارَالاديظ َعظادَدي يادَهياممأنئَف َال صا َال ائظ َ
َبحاثَعانالمالادينَن همنا َمطبيعتا َ،َتظئملاتَفيهائَقسنت َعل َأربعةَنبئحثَأيضائَ 

َظشااست؟َكياا َ،(البااداز َاإلظساائن)َاألم َاإلظساائنَلااد َالديظيااةَالظ عااةَظشاامءَنصاادر
فضااَ َ؛َاألسازلةَتلا َدي يادَهياممَعانَمقدَأمئبَ؟َظشمزهئَمنصدرَظشمزهئ؟َمأسبئب
َأمَسااايكملمميةهااامَحئماااةَهااا ََاإلظسااائن،َعظااادَالاااديظ َالحااا َظشااامءَأسااابئبَعااان

ااأمََةداخليااَظ عااةظهاائَأَهاا مَ؟َسمساايملممية َالاادين؛َفلساا ةَدراسااةَكااذل , َ؟َةخئرمي 

َنشاكلةمَدراساةَن هاممَالادينَبَ،(الادينَفلسا ةَبنقامالتَ)َئنمضامعئتهَعنَكش مال
َنااانَغيااار َنعاااَالااادينَينيااا َنمضااامعهئَألنَملااا ؛األَنقملاااةبمصااا هئَالَاأللمهياااة

َنقملةَفضا َعنَ؛النظطقيةََاألدلةَتل َ،سبحئظ َهللاَمممدَأدلةَنسسلةمَالنمضمعئت،
َحياثَمننَ،َنحئي ةَعلةَئكمظهَحيثَمننَ،َن ئرقةَةعل ََئكمظهَحيثَننَاإلل َصمر 

هىم األااىان األةاةىى ة مشىافة المرجى   بواىىس ا  حىر   فضىال   ىنَ،َنعلملااةَعلاةَئكمظها
َنظاذَالقديناةَالنشكلةَتل َالشر،َنشكلةووجور اهلل ,   با إب ة ما ف ما  ترف , واللفر ن

مهامَنائَساظبح  َعانَالشار،ََرنا لَنن ا ََالشيطئنَممع َاألرضَ)ع(َإل َآدمَهبمط
َ.طريقَإمئب َهيممَعظهئَ



 
 

ف َحينَبح ظئَف َال ص َال ئلثَماالخيرَالذ َيحن َعظامانَعظئصارَالنعرفاةَ
الديظيةَعظدَدي يدَهياممَالاذ َقسانظئ َعلا َ ا اةَنبئحاثَدرساتَنانَخالهائَعظئصارَ

َنَفكار االعتقائدَظائب َنانعرفةَاالعتقئدَالديظ َ،َنائَطبيعاةَهاذاَاالعتقائدَ؟َمها َهاذاَ
عقليااةَأمَتمريبيااةَ،َمكياا َينكاانَلظاائَأنَظعتقاادَبمماامدَهللاَساابحئظ َمالنمضاامعئتَ

عنََ؟ه َهظئل َفرقَبينَاالعتقئدَمالمهمَم االخر َ؟ عاقةَاالعتقئدَمنشاكلةَفضاَ 
ئطَنيتائفي يق َهمَنمضمعئتَالنعرفةَالت َلديهئَارتبأالت َتت رعَنظهئَبعضََالظ  ،
؟َمَنانَأ َاظطبائعَينكانَلظائَنعرفتا ََ؟ ئت َنائَصاَ؟مامهرَ ئبر هئَه َهظأ،َديظ َ

 َئءهياممَيتساَمهظائَظمادَ،َنمضمعةَالظ  َبمص هئَالمامهرَالرمحا الت َتتص َبم
َ،نظ صالةَالدراكائتَمَنمنمعاةَنانَاإلأَ دراكئتَنستنرإه َأعنَطبيعةَهذ َالذاتَ

التا َل َفكر َالعليةَالضرمر َماالحتنئ َ،َالذ َيت رعَإاالعتقئدَبينَنبدأََعنفضا َ
َالساينئَفا َمئظبهائَالاديظ مَ،ةَهياممكبيرَف َفلس َظحمتعدَننَالنمضمعئتَالبئر  َب

مَنماردَأَ،َلهئَمممدَف َالعائلمَالطبيعا ه ََ؟منئه َفكر َالضرمر ََئَ،يهمأ رهئَف
مناائَالساابي َلمعلهاائََ؟َلاا َاحتناائ إمكياا َتتحاام َهااذ َالضاارمر ََ؟َعاقااةَذهظيااة

َ؟احتنئال َ.َالضرمر َ
نَيعتر َبسنَنئَقدن َفا َهاذاَالمهادَالنتماضا َ،َس َالبئحثَإالَأالَيَاخيرا َم

علا َالطرياقَالصاحييَفا َالكشا َعانَن ئصا َفلسا ةََقدمظنئَهمَنحئملةَلمض َالإ
،َالدينَعظدَدي يدَهيممَننئَمعل َيحن َفئظم َديممينَلي تشَبظ س َعنَهذ َال لسا ةَ

َالَيخلمَنظ َأ َهظئ َ نةَنئَيؤخذَعل َالبحثَفهمَأذاَكئنَإم نَكظتَقادَإبئحثَمنر 
َالقراء َالنستنر َ.ََأمسماءَببذ َالمهمدََ ل َتمئم إسعيتَ

ها ََتنئمَهاذ َالرسائلةَ،َمهائإماشكر َعل َظعنةََسبحئظ َحندَهللامف َالختئمَأ
عليهائَ،َمالَيادع َالعلنياةََلحموائتباداءَالنإفئضا َلتقمينهائَمَأيد َاسئتذت َاألبينَ

َكنئ َفئلكنئ َهللَمحد َ،َمهللاَمل َالتمفيقَ.ََََالبئحثَف َعنل َال
َ
َ

 


