
 خلفية البحث

يف العامل اإلسالمي املعاصر، إن املسلمني يعانون قضايا خطرية، إذ مل يعاجلوها فقد 

من بعض هذه القضايا هو الغزو الفكري الذي . دد وجودهم وبقاؤهم بوصفهم أمة متميزة

خططه ونظمه الغربيون بأنواع طرق وأهداف ليكون املسلمون مضطربني يف فهم دينهيم 

  .ورسالتهم

كان من حصيلة هذا، ظهر كثري من املثقفني املسلمني الذين يريدون أن جيّددوا و 

فا عن العلوم املعاصرة، والذي يؤدي إيل  فهم األمة اإلسالمية وتفكريهم الذي كان متخّل

الليرباليني أساسا  - آخذين يف ذلك آراء الغربيني العلمانيني . ذلك هو سوء فهمهم اإلسالم

  . يف تأدية جتديدهم

من أجل تأدية برناجمهم، هؤالء يعتمدون على احلرية الواسعة يف تفكريهم، يريدون أن خيرجوا 
بالواقع . الشرائع اإلسالمية) Deconstruction(هو من صلبه، يريدون تفكيك  من اإلسالم ما

مثل ذلك التفكري يظهر من مسائل املسلمني الداخلية واخلارجية، كاجلمود يف الفكر 
 .العقيدة واللريالية والتعددية الدينيةوالشكلية يف 

كان الغزو الفكري يضر وجود الدين اإلسالمي بتفكريهم احلر واألخذ واالعتماد 

ا  على سبيل تفكري الغربيني والذين يقومون على ما تقوم عليه اإلنظمة الدميقراطية الغربية، 



ز هذه الليربالية بد.  فيسمي ذلك بالليربالية اإلسالمية ومتبعوها بالليرباليني ون الستار، ترمُ

يف القرآن  يف الشرائع اإلسالمية، و اإلسالمية عن هدف حركتها إىل ثالثة وجوه، هي

  .وتفسريه، والعقيدة اإلسالمية

األول، يف الشرائع اإلسالمية، يريد الليرباليون تفكيك الشرائع اإلسالمية ووفقها على 

والزواج بني األديان، وموقف حممد صلى اهللا عليه  اجليل املعاصر، كحكم السرقة، والتجلبب،

وسلم كالنيب وغريها، وذلك طريقة من طرق ليكون الدين اإلسالمي مفهوما من العيون 

  .الغربية، وهو مذهب اإلنسانية خاصة

الثاين، ماعدا الشرائع اإلسالمية، هم ينتقدون القرآن الذي يكون مصدر القوة 

سلمني يف الفكر مما يتمسكون به وهو اتباع التفاسري التقليدية يقولون إن ختلف امل. لإلسالم

ليس القرآن  : "عن تفسري القرآن، يقول فضل الرمحن. الىت تتنافر بالزمان والتاريخ املعاصر

األهلني لتفسري كتابا حماطا باألسرار و يصعب على األمة الواسعة فهمه حىت حيتاج العلماء 

  ."ن ليس صاحلا لألمة الواسعةاك، كان القرآوإذ. األوامر فيه

هذا النقد على القرآن له . ومن مث كان الليرباليون يدعون أن القرآن منتج إنساين

إن " :قال أمني عبد اهللا .هرمينيتكا يف فهم اآليات القرآنية تفسري عالقة متينة بوضع منهج



ة يؤّدي إىل احنطاط األ ّ مة اإلسالمية بصورة بعض التفاسري وعلومها الذي ورثه األمة اإلسالمي

  ."األخالق والسياسة والثقافة

. التعددية الدينية بنشر فهم الثالث، يف العقيدة اإلسالمية، هؤالء الليرباليون يقومون

إن تعدد األديان : ، أحد من أهم زعماء التعددية الدينية يقول)John Hick(جان هيك 

ا مث ينشر مش. سبيل واحد إىل رب واحد سواء وإىل سالمة رتكو هذا الفهم يف إندونيسيا كأ

عتَرب أنه مقاوم التعدد  ُ الزم وواجب على كل املتدينني أخذها واتباعها، ومن اليتخذها ي

يقولون، ال حيق لكل من األديان أن يّدعي أنه أحقها وأسلمها، وذلك . ومقاوم التسامح

نظرهم أن الدين منتج وهذا االدعاء يقوم على أساس . االعتبار منبع الصراع بني األديان

  .ثقايف

ولقد اختذ زعمائها بعض األحكام القطعية ختالف من املعاين األصلية بدليل إلجياد 

حكم الزواج بني املتدينني، هم : املثال منها. التسامح والتعايش بني األمة املتدينني املتعددين

األدلة األخرى  الىت  عن. بيحونه حبجة أن لكل من األديان له شرائعه الىت تستوي باإلسالم

ا ختالف ما فسرها املفسرون والعلماء الكالسيكيون أو  تعلق باألديان األخرى هم يفسرو

السلفيون مبنهج التفسري اجلديد، ويّدعون أن مايعملونه يؤدي إىل وجود التسامح والتعايش 

  .     بني األمة املتدينني



ن التعددية الدينية هلا دور هام من تلك األهداف الثالثة السابقة، يرى الباحث كأ

وسبب أول يف إجياد الصراع والتوتر بني األمة املتدينني الىت يلد منه القتل والقتال وإىل إعدام 

الىت نشرها رجال " الفهم"من هذا املظهر، ظهر اصطالح التعددية الدينية . الشعب

األمن، وحب السالم، الليرباليني ملطابقة مجيع اإلديان، فيكون املتدينون يعيشون يف 

كأن هذا الفهم يؤدي إىل األمل والرجاء . والتسامح، والتعّسر بينهم، والبعد عن أنواع الصراع

كال، بل ذلك حيمل إىل الظلم وليس العدل وعدم التسامح . و القيم اإلنسانية الشريفة

  .وليس التسامح وما أشبه ذلك

اليني عن التعددية الدينية تضر من تلك اخللفية، رأى الباحث أن آراء فكرة الليرب 

أصول الديانة اإلسالمية والشرائع اإلسالمية كانت بناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن تطابقها من القرآن  جهدا عظيما وزمنا طويال عن طريق وحي اهللا بتوجيه األسئلة

ء رجال املثقفني إن واحلديث بالزمان احلاضر من احلياة االجتماعية بني املتدينني، وتضر آرا

ها حيت يسوء وينحرف فهمهم من أصول الديانة اإلسالمية   .تدخلها آراؤهم وتشمّ

؟ وكيف كانت أحكامها احلقيقية كيف يرى الليرباليون عن اآليات املتعلقة بالتعددية الدينية

ا على ضوء القرآن واحلديث وآراء العلماء ؟ الىت يفسرو



رفة حقيقة اآلية القرآنية على التعددية الدينية، وآراء فعلى أساس هذه املسألة، وملع

األدلة القرآنية يف "الليرباليني عنها، يوّد الباحث القيام بدراسة علمية واختار حبثه بعنوان 

".التعددية الدينية وتفسريها عند الليرباليني
  تحديد المسألة

عند  وتفسريها  ة الدينيةاألدلة القرآنية على التعددي"نظرا إىل اخللفية السابقة عن 

ة الباحث ففيها مسائل متوافرة البد حبثها ،"الليرباليني  .حىت ظهر منها احلق من الباطل بدّق

 :فيحّدد الباحث حبثه فيما يلى لئال تتسع املسألة إىل ما ليس له عالقة أراد الباحث حتليلها 

 ؟ليرباليني األدلة القرآنية يف التعددية الدينية وتفسريها عند ال ما هي

  البحث هدف

  :إىل هذا البحث  يهدف

  عند الليرباليني وتفسريها الكشف عن األدّلة القرآنية يف التعدّدية الدينية

  أهميـة البحث

  :على األمور التالية أمهية هذا البحث تتمثل و 

  ني عن األدلة القرآنية على التعددية الدينية عند الليربالي توفري املعلومات وزيادة املعرفة .١



 .فيما يتعلق باملوضوع الوقوف على بعض الرتاث العلمي الذي تركه العلماء لألجيال .٢

تمع املسلم .٣   إبراز خطر التعددية الدينية على ا

  اإلطار النظري للبحث 

منهم من يفهم تعاليم اإلسالم من غري وجهها ويأخذ  من املعلوم، إن الليرباليني  

بعض اآلخر، يعرضون آرائهم يف فهم اآلية القرآنية ببعض األحكام والتعاليم وأعرض عن ال

واحلديث حبرية تفكريهم ويقدمون عقوهلم ويعتمدون على آراء الغربني الليرباليني مث وفقها 

على األجيال املعاصرة، كنظريتهم على مافعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

ا يف أنواع البلدانمناسب بزمنهم ولكن ال يناسب بالزمن احلديث مث ين وهؤالء يريدون . شرو

أن حييا املسلمون بغري اإلسالم، وإذا بقي هلم شيئ من اإلسالم، فليمن اإلسالم يف ضمري 

ومن اخلوف، يزيد . الفرد فقط، عالقة شخصية بني اإلنسان وربه، التتجاوز قفص الصدر

  .  اتساعها عن مجيع املسلمني يف هذا العامل

سألة املبحوثة ولتسهيل الباحث يف بيان وتوضيح األدلة القرآنية على أساس هذه امل

 Tematic( يستخدم الباحث يف حبثه منهج التفسري املوضوعيعلى التعددية الدينية، 

Approach(،  مايتعلق مبوضوع من موضوعات احلياة الفكرية أو االجتماعية هو بيان

بصدده وقال األخر من الباحثني املعاصرين، أوالكونية من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية 



إنه مجع اآليات املتفرقة يف سورة القرآن املتعلقة باملوضوع الواحد لفظا أوحكما وتفسريها 

  .حسب املقاصد القرآنية

األدلة  أراء الليرباليني وتفاسريهم عن يقوم الباحث بتحليل على أساس هذه الدراسة،

ن آراء وتفاسري العلماء آليات اهللا القرآنية وشروحهم القرآنية على التعددية الدينية م

قة بالتعددية الدينية   .لألحاديث النبوية املتعّل

  مـنهج البحث

 نوع البحث .١

للحصول على املعلومـات العلميـة يف هـذا بالنظر إىل ناحية املواد أو اهلدف املبحوث و 

ا مجع املعلومـات يت الّ ) Library Research(البحث، استخدم الباحث دراسة مكتبية  يقصد 

ــــة ــــائق   والبيــــان باســــتخدام خمتلــــف املــــواد يف املكتب ــــد والوث ــــالت واجلرائ ويرجــــو . كالكتــــب وا

ذه الدراسة كشـف املفـاهيم اجلديـدة مبطالعـة  املختلفـة والبحـث يف  املـواد مـن املكتبـهالباحث 

 .البيان املتعلق بالبحث

 أسلوب جمع المعلومات .٢



مكتبية، فاختذ الباحث كتبا وجمالت وجرائد ووثائق أخرى  ليكون هذا البحث دراسة

هنا مصدران من الكتب . للوصول إىل النتيجة العلمية املرجوة وعلى احلقائق املطلوبة

  :املستخدمة يف البحث واليت تكون مراجع حبثه، منها

 :املصادر الرئيسية األساسية ) أ

هذا . لطبريالقرآن المشهور بتفسير ا اتجامع البيان عن تأويل آي  )١

د ابن جرير الطربي  م (الكتاب مشتهر بتفسري الطربي، ألفه أبو جعفر حممّ

أثبت اإلمام الطربي اآليات القرآنية من املصحف وعلى رواية ). هـ ٣١٠

حفص وعزو اآليات الشواهد والتمييز بينها وبني اآليات املفسرة وذلك بتنوع 

 .احلروف

ـد الـر  )٢ بالتفسـير الكبيــر ازي فخـر الـدين املشـهور تفسـري الفخـر الـرازي لإلمـام حممّ

دا ومفاتيح الغيب يـث يف وهو يعتمد على األحاد. الذي يتكون سبعة عشر جمّل

تفسريه حيت يف اجلدل الفقهي الذي تصدى به ألقوال الفقهاء، ويستشهد علـى 

الشعر لالستدالالت اللغوية أو التمويه أو البالغية أو يف مناسبة أدبية أو خلقية 

 .وهذا الكتاب غين بأسباب النزول. أو دينية



٣( Argumen Pluralisme Agamaألفـه ،  Abd. Moqsith Ghozaliهـو يعـرض يف ، 

هــذا الكتــاب آراء عــن التعدديــة الدينيــة بضــوء األدلــة القرآنيــة وأقــوال العلمــاء بــل 

يـــتكلم فيـــه عـــن املســـائل . اعتمـــاده علـــي مـــنهج تفاســـريه وآراء زعمـــاء الليرباليـــني

تمـــع املتـــدينني بـــدليل لبنـــاء التســـامح الـــديين مـــن هـــذا الكتـــاب، . املعاصـــرة يف ا

ني علــى التعدديــة الدينيــة واألدلــة القرآنيــة اســتخدمه الباحــث لتوجيــه آراء اللبرياليــ

 .   املستخدمة عليها

 :املصادر الثانوية  ) ب

الت من  أما املصادر الثانوية الىت استخدمها الباحث يف حبثه هو الكتب والوثائق وا

 املكتبة

 أسلوب تحليل المعلومات .٣

  :هج التاليةاسلك الباحث يف كتابته هذا املوضوع علي املن

هو منهج البحث العلمي الذي يكون علميا (Description Method) ي املنهج الوصف .١

استخدم الباحث . ا للوصول إىل االستنباطملعطيات وترتيبها وحتليلها منوذججبمع ا

 .التعددية الدينية العلماء واملفّسرين عن مفهومآراء اللرباليني و  هذا املنهج لوصف



هو املنهج العلمي الذي ): Method of Critical Analysis(املنهج التحليلي النقدي  .٢

ا احلقيقي أو ذكر  قة مبوضوع البحث وبتصوير بيا يذكر األوصاف اخلاصة املتعّل

األوصاف اخلاصة باملظاهر الطالعة مع النقد عن الفكرة الرئيسية يف البحث مثّ 

ة والفكرة الثان ّ ة املناسبة مبا فيهو املقارنة أو املواصلة بني الفكرة الرئيسي ّ  .ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  مصادر البحث

باللغة العربية

فـي أصـول وثوابــت األسـيوطي، مرسـي، 

ــــــة ــــــب : القــــــاهرة(، الثقافــــــة الليبرالي مكت

  )النهضة املصرية، دون السنة

روح المعــــــاني فــــــي األلوســــــي، اإلمــــــام، 

تفســــــــير الققـــــــــرآن العظــــــــيم والســـــــــبع 

ــــان-بــــريوت(، ١. ، جـــــالمثــــاني دار : لبن

  )ت.الفكر، د

معــــــــــاني فــــــــــي روح ال، ________

تفســــــــير الققـــــــــرآن العظــــــــيم والســـــــــبع 

ــــان-بــــريوت(، ٢. ، جـــــالمثــــاني دار : لبن

  )ت.الفكر، د

روح المعــــــــــاني فــــــــــي ، ________

تفســــــــير الققـــــــــرآن العظــــــــيم والســـــــــبع 

ــــان-بــــريوت(، ٣. ، جـــــالمثــــاني دار : لبن

  )ت.الفكر، د

العقيـــدة الدينيـــة البـــاري، فـــرج اهللا عبـــد، 

 دار األفــاق: القــاهرة(، نشــأتها وتطورهــا

  )٢٠٠٦، ١. العربية، طـ

مختصر تفسـير ابـن  ابن كثري، إمساعيل، 

دار : لبنـــــــان-بـــــــريوت(، ١. ، جــــــــكثيـــــــر

  ) ت.الفكر، د

  



مشكالت الفكر  ،اجلندى، أنور

: مصر(، المعاصر في ضوء اإلسالم

  )١٩٩٦جممع البحوث اإلسالمية، 

حقيقة اخلراشي، سليمان بن صاحل، 

، اللييبرالية وموقف اإلسالم منها

  )هـ١٤٢٩، م.د(

الســــــــلمي، عبــــــــد الــــــــرحيم بــــــــن صــــــــمايل 

، الليبراليــة نشــأتها ومجاالتهــا الســلمي،

  )ت.د(

يســـــألونك فـــــي الشرباصـــــي، أمحـــــد، . د

ـــدين والحيـــاة دار : بـــريوت(، ١. ، جــــال

  )هـ١٤١٦، ١. اجليل، طـ

، ١. ، جــمفـاتيح الغيـب الرازي، اإلمام،

  ).١٩٨١، ١. دار الفكر، طـ: بريوت(

تفســــــــير يد، رضـــــــا، اإلمــــــــام حممـــــــد رشــــــــ

دار : لبنـــــان-بـــــريوت(، ١. ، جــــــالمنـــــار

  )ت.، د٢. الفكر، طـ

تفســــــــــــــــــــــــــــير ، ____________

دار : لبنـــــان-بـــــريوت(، ٢. ، جــــــالمنـــــار

  )ت.، د٢. الفكر، طـ

تفســــــــــــــــــــــــــــير ، ____________

دار : لبنـــــان-بـــــريوت(، ٣. ، جــــــالمنـــــار

  )ت.، د٢. الفكر، طـ

ســـــــــــعيد، عبـــــــــــد الســـــــــــتار فـــــــــــتح اهللا، . د

، لموضـــــوعيالمـــــدخل إلـــــى التفســـــير ا

دار التوزيــع والنشــر اإلســالمية، : القـاهرة(

 )مـ١٩٩١، ٢. طـ



، المعجـــــم الفلســـــفيصـــــلبيا مجيـــــل، . د

دار الكتـــــاب اللبنـــــاين، : لبنـــــان-بـــــريوت(

  )مـ١٩٨٢

جـــامع البيـــان عـــن الطـــربي، ابـــن جريـــر، 

ـــــريوت( ١. ، جــــــتأويـــــل أي القـــــرآن -ب

  )٢٠٠١دار الفكر، : لبنان

ــــان عــــن ، _________ جــــامع البي

ـــــريوت( ٢. ، جــــــأي القـــــرآن تأويـــــل -ب

  )٢٠٠١دار الفكر، : لبنان

ــــان عــــن ، _________ جــــامع البي

ـــــريوت( ٣. ، جــــــتأويـــــل أي القـــــرآن -ب

  )٢٠٠١دار الفكر، : لبنان

ــــان عــــن ، _________ جــــامع البي

ـــــريوت( ٤. ، جــــــتأويـــــل أي القـــــرآن -ب

  )٢٠٠١دار الفكر، : لبنان

تاريخ أوروبا عاشور، سعيد عبد الفتاح، 

دار : بـــــريوت(، الوســـــطىفـــــي العصـــــور 

  )١٩٧٩النهضة العربية، 

، عبــــد الكـــــايف، امساعيـــــل عبـــــد الفتـــــاح.د

الموســوعات االقتصــادية واالجتماعيـــة 

  )ت.د(، )انجلزي-عربي(

يــــــــــد الفكــــــــــر تجدالعلمـــــــــي، احلســــــــــن، 

مكتــب الــرتاث اإلســالمي، (، اإلســالمي

  )٢٠٠٣أبريل  ١. طـ

اإلســــالم كمــــا القرضــــاوي، يوســــف، . د

: مصـــــر(، مـــــحنـــــؤمن بـــــه ضـــــوابط ومال

  )مـ١٩٩٩، ١. ضة مصر، طـ

أضـواء علـى حممود، الدكتور أمحد فؤاد، 

. إشبيليا، طـ: رياض(، الثقافة اإلسالمية

٢٠٠٠، ١ (  



تفســـــــــــير املراغــــــــــي، أمحــــــــــد مصـــــــــــطفي، 

دار : لبنـــان-بـــريوت(، ١. ، جــــالمراغـــي

  ) ت.الفكر، د

تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــير ، ___________

دار : لبنـــان-بـــريوت(، ٢. ، جــــالمراغـــي

  ) ت.الفكر، د

تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــير ، ___________

دار : لبنـــان-بـــريوت(، ٣. ، جــــالمراغـــي

  ) ت.الفكر، د

مباحــــــــث فــــــــي مســــــــلم، مســــــــطفى، . د

: دمشـق-بـريوت(، التفسـير الموضـوعي

  ٢٠٠٥، ٤. دار القلم، طـ

املســـــــــريي، عبـــــــــد الوهـــــــــاب، وعزيـــــــــز . د

، العلمانيــــــة تحــــــت المجهــــــرالعظمــــــة، 

، ١. دار الفكــــــر، طــــــــ: لبنــــــان-بــــــريوت(

  )مـ٢٠٠٠

الليبراليــة الجديــدة ور، أشــرف، منصـ. د

، جذورها الفكرية وأبعادهـا االقتصـادية

)٢٠٠٨دار الكتـــــــــــــــــــــب، : القـــــــــــــــــــــاهرة(
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