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 الباب األول  

 أساسيات البحث

 مقدمة  .1

اليوم الذي يتطلب اتخاذ موقف حالي في تفسير سياق  هذايواجه المثقفون المسلمون في 

  .تسمى عملية المعنى هذه التأويل .ومن النص المطبق على السياق ,النص 

وهناك بعض الشخصيات  ,العصر الحديث معين من التحرير في القرآنالتأويلي 

لتحرير  إعادة اإلعمار التأويلي هو الذي إيساكفريد .إيساكمنهم حسن حنفي وفريد  المعروفة

بل أكثر من ذلك  القرآنليس فقط علم تفسير أو فهم لمعنى النص من تأويالتيعني  . القرآن

  .                  1.العمل

الهوت التحرير  كثيرًا عن مفهومالتي طورها فريد إيساك ال تختلف  " تأويالت"

Gueterrez, ال يخرج تفكيره عن النص إلى السياق .بل إنها مستوحاة بالفعل من هناك, 

فريد  .ثم يتم تطبيق قراءة النص على الممارسة .ولكن من السياق الممارسة الجديدةإلى النص

لدولي من خالل عمله يحظى بالكثير من االهتمام ا أفريقيا الجنوبيةإيساك مفكر إسالمي من 

ويحلل ادعاءات الحقيقة الدينية الحصرية ليحل محلها بعد ذلك  ,ومشاركته في الحركة العملية

أوضح إيساك األسس الالهوتية لتطبيق  ,واستنادًا إلى نظريته التأويلية .بأفكار تعددية وتحريرية

أكثر من  .وقدمها ,وخاصة المسلمين وغير المسلمين  ,بين المجتمعات الدينية  تعدد األديان

من أجل تحريك جماهير المسلمين وغير  حتى تفسيره للنص المقدس القرآن إيساكوجه  ,ذلك 

 المسلمين إلجراء تغييرات مشتركة.

                                                                 

 1Jajat Firdaus الترج ,التأويل  ,الثورة  ,التحرير  ,حسن حنفي  .,: Prisma Yogya , 3002.101 ,ص  
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بين  تعدد األديانأوضح إيساك وقدم األساس الالهوتي لتطبيق  ,واستناداً إلى نظريته التأويلية

من  يتزوج إيساك ,في هذه الحالة .خاصة غير المسلمين ,ت الدينية والداخليةالمجتمعا

حالة حقيقية من بلده  .الممارسة والتفسير في نفس الوقت من أجل تقديم تأويالت تحريرية

الفصل  أفريقياالتي كانت سميكة حقا مع الفروق الدقيقة في ذلك الوقت

بما في ذلك اإلكراه اإلرادة على  ,والسيطرة األغلبية ,وضبط النفس ,القمع , الهيمنة العنصري

أن يعرض أن القرآن ال يمنع المسلمين  ,من خالل تأويله للتناغم التضامن ,أراد إيساك  .األقلية

فإن نصوص القرآن التي بدت أنها  ,ووفقا له  .من التعاون مع اآلخرين لدعم العدالة والحقيقة

كانت داعمة للغاية لتفسير القرآن فيما يتعلق   ,قها التاريخي عند النظر إليها من سيا ,تحرمه 

        3.والحرية التعدد األديانب

هو نموذج فكري يرى أن لكل دين حقيقته الخاصة ومسار  تعدد األديانإن موقف 

ليس مجرد سبب اجتماعي ولكن . لذلك ال يوجد سبب لرفض التعاون بينهما ,خالصه

  2الهوتي.

أولئك  ,حقا  " .فإن القرآن يظهر بوضوح ووضوح تعدد وتنوع األديان ,وبحسب إيساك 

 ,وآخر الزمان  ,وأي من الذين يؤمنون بالله ,السبيعين,اليهود والمسيحيين  ,الذين يؤمنون 

ال يوجد اهتمام بهم و ال ايضًا سيكونون  ,سيحصلون على أجر من ربهم  ,ويفعلون الخير 

    23.4 :سورة البقرة ." حزينين

 ,نهائيا  تؤكد بشكل قاطع أن الرب وعد بالخالص لكل من آمن به و ,وفقا إيساك ,اآلية 

   .بغض النظر عن انتمائهم الديني الرسمي مصحوبا بأعمال حسنة أمل صالح
                                                                 

   11 .ص , تحرير المضطهدين إيساك,فريد 2
3 Budhy Munawar-Rachman, Pluralist Islam , h. 42   

  68-62 .ص , القرآن إيساك,4
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 ,فكيف تحصل هذه الشخصيات اإلسالمية المعاصرة على اإللهام في تأويل تحرير القرآن 

الرسالة يأمل الكاتب في مقترح  ,في القرآن الكريم  تعدد األديانوخاصة التفسير اللغوي آليات 

 :بعنوان الجامعية

هذا "(في سورة البقرة إيساكفريد ل اللغوي تحليل منهج) تعدد األديانآيات  في ويالتالتأ"

يصبح فكرة إضافية في فهم معنى النص القرآني في مصيبة اإللهية بعد تطبيقها في هذا العصر 

                المعاصر.

 أسئلة البحث  .3

 :من خلفية المشكلة يمكن للكاتب أن يصيغ على النحو التالي

 ؟ تعدد األديانالقرآن الكريم التي تحتوي على معنى  سورة البقرة في ما هي آيات .1

  ؟ تستخدم نهج اللغوي سورة البقرة في القرآن الكريم تعدد األديان كيف تفسيري .3

 البحث هدافأ  .2

تعدد القرآن الكريم مما يعني  سورة البقرة في السلطة الفلسطينية فقط آيات و مع العلم.1

  . األديان

سورة  في القرآن الكريم إيساكفريد  تعدد األديان آية الفقرة على تفسيري معرفة كيفية.3

  .باستخدام نهج اللغوي البقرة

 فوائد البحث  .4

في  تعدد األديان واضحة للفقرة التفسيريآية سورةمن المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة 

 ,من هذا الوصف  .إيساكقبل شخصيات إسالمية معاصرة فريد  سورة البقرة من القرآن الكريم

  :وهي ,من المتوقع أن يوفر فوائد عملية ونظرية 



4 
 

لذلك يستحق أن يؤخذ في  ,تعدد األديان إيساك التفسيرية جدا فريد الطبيعي د عمليا .1

بالنظر إلى أحد أسباب التوتر والعنف هو  ,عند تطبيقه في هذا المجتمع في العصراالعتبار 

  .المفرطالدين التعصبالتفرد آراء ديتونجولكانيا مشوشة دينيا ومواقف من

في مبنى فكري  إيساكمن المتوقع أن تكون قادرة على بناء فكر فريد  ,من الناحية النظرية .3

القرآنية التي تم  تعدد األديانيفيد القارئ على فهم معنى آيات  بحيث ,متكامل ومنهجي

  تصورها في تأويالت فريد إيساك.

 السابقةالدراسات   .5

فإن  ,حول النموذج التفسيري للقرآن  إيساكبما أن هذا البحث يركز على دراسة أفكار فريد 

 :العديد من الدراسات التي سبقته تشمل ما يلي

 الدين على وآثارها اإلسالمي التحرير الهوت" عنوان تحملNaibin (3012 ) أطروحة

 يحاول الذي ،" إيساك فريد و الفكر المهندس علي اصغر مقارنة دراسة: المسلمين األخالقي

" بعنوان أطروحة ثم. إيساك فريد مع مهندس علي اصغر بدأها التي التحرير الفكر اهوتية مقارنة

 الرسالة  البصري، كتبها التي" إيساك فريد تفسير حول دراسة التحرير، آيات تفسير المعرفة نظرية

 مشاكل من بالقرب إيساك فريد الكريم القرآن لتفسير المعرفي األساس وتتبع تقييم هو الجامعية

 هو مقال شكل في األديان التعدد البحث منهج. وتعدد واالضطهاد الفقر مثل ، اإلنسانية

 محمد تأليف" القرآن تفسير في موضوعية دراسة سيدخطب تفسير في األديان التعدد: "بعنوان

 اإلشارة خالل من األديان التعدد يناقش و الجامعية الرسالة هذه من محتويات. مرسيدين أرتهم

 .الكريم القرآن من آيات إلى
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 الجدول
 الدراسات السابقة 

بالطبع ال يزال لديهم نقاط ضعفهم والمناقشات تكمل بعضهم  ,من بعض هذه الدراسات 

يشعر المؤلف أنه ال يزال لديه فجوة في دراسة وانتقاد جميع جوانب أفكار فريد  .البعض

أي أن اختالف هذا البحث مع  .تعدد األديانخاصة مفهوم التفسير القرآني في دراسة  .إيساك

 ص عنوان عام محاوله فرق

 تقارن بين المفكرين و الرسالة الجامعيةهذه 

teologi  التحرير التي بدأها اصغر علي

 إيساك المهندس فريد 

تستخدم هذه الدراسة المنهج الفلسفي حسن 

 حنفي لتصوير بناء الهوت التحرير من اصغر و 

 .إيساك

الرسالة 

 الجامعية

  

الهوت التحرر اإلسالمي وتداعياته " 3012

على الدين األخالقي للمسلمين: 

دراسة مقارنة لتفكير المهندس أصغر 

  ."إيساك علي وفريد 

 عمل نايبين

1 

تستعرض التفسير المعرفي  الرسالة الجامعية

 .إيساك لقاعدة المسار للقرآن الكريم فريد 

ووفًقا له ، فإن مبادئ تفسير إيساك تنحرف 

ائق االجتماعية والسياسية التي تقترب عن الحق

 .من المشكالت اإلنسانية ، مثل الفقر والقمع

الرسالة 

 الجامعية

نظرية المعرفة لتفسير آيات التحرير ؛   3012

 إيساك دراسة تفسير فريد 

 عمل البصري

3  

بأخذ آيات  التعدد األديان مقالتناقش هذه ال

من القرآن الكريم ، كما أشار المؤلفون من 

قبل، واالختالف هو فقط في صفة الفكر 

 .وحده

 خطبفي تفسير سيد التعدد األديان 3013 مقال 

  .دراسة موضوعية في تفسير القرآن

 العمل: محمد ارتهم مرسيدين

2 
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 ,في القرآن الكريم البقرة تعدد األديانبحث آخر يكمن في دراسته التي تركز على دراسة آيات 

والمبادئ األساسية واألسس النظرية لتفسير القرآن التحريري التي غالًبا ما تكون ملونة بتفاصيل 

ألنه فيما  .ن هو محور أفكارهوكذلك انظر كيف أن إطار ذهن فريد إيساك حول القرآ .دقيقة

 ة.ال توجد ورقة تدرس المنطق ,يتعلق بمالحظات المؤلف 

 اإلطار النظري  .2

للمساعدة في حل  ,من بين أمور أخرى ,هناك حاجة إلى إطار نظري ,في دراسة علمية

بصرف النظر عن كونها مرجًعا في تحليل سياق المشكلة  .وتحديد المشكلة التي سيتم فحصها

يستخدم اإلطار النظري أيًضا إلظهار  ,باإلضافة إلى ذلك .يتم البحث عن اإلجابة عليهاالتي 

لذلك في هذه الدراسة اإلطار النظري هو كما  .المعايير أو المعايير التي تثبت شيًئا ما عليها

   :يلي

رية النظ والتي ,بشكل عام على اثنين من التيارات الرئيسية وضع التأويل إيساكفريد تأويالت .1

أراد إيساك  ,مثل اقتباسه لكارل براتين  ,مع نهجين استخدمهما  .الفلسفة التأويلية و التأويلية

أي كيفية  ,تلخيص نهجه في وضع نفسه بشكل منهجي في مجموعته المفاهيمية التأويلية

جعل كلمة أو حدث واحد في وقت سابق وثقافة مفهومة وذات معنى وجوديفي الوضع 

 5.الحالي

الذي هو مزيج من  ,يأتي من اللغة الهولندية تعدد األديانآتا  ,األديانتعدد  .3

يتم تفسير كلمة الجمع لإلشارة إلى أكثر من واحد أو  .والمذاهب الجمع الكلمات

بينما في اللغة  .على أنه شيء يتعلق بالفهم أو التدفق ism بينما يتم تعريف .جمع

                                                                 
    62 .ص ,التحرير والتعددية ,القرآن  إيساك,فريد 5
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سواء في  ,هي فهم أو موقف تجاه ظروف متعددة تعدد األديانإذن  . تعددية اإلنجليزية

الفكر الديني التعددي هو عقلية  .السياقات االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية

دينيةجديدةللعصر متعدد الثقافات واألديان التي ال يمكن بناؤها إال من خالل النهج الظواهري 

نسبية والتعامل معها وحوارها وتوحيدها في للدين من خالل النظر دائًما في أبعاد الغفران وال

  2. االجتماعية الدينية. عقلية كاملة ونفس واحد من الحياة

كمكان   أفريقيا الجنوبيةسياق السياسة في  في ,تعدد األديانتتعلق أفكار فريد إيساك ب .2

لـمشروع إيساك الكبيرالذي يميل إلى البناء من خالل هيمنة السلطة والقمع وانتهاكات حقوق 

أفريقيا تميل تجربة  ,وفًقا لمالحظة إيساك. الفصل العنصري االستبدادي نظام اإلنسان وظهور

لذا فإن ما يناقشه سكان  .إلى فهم القرآن كشكل من أشكال الدور وكيفية فهمه الجنوبية

وليس عن ,براغماتية-هو كيفية التحدث عن استخداماتهم وطرقهم وظيفية أفريقيا الجنوبية

  .طبيعة القرآن

يصبح استخدام التأويالت كوسيلة قراءة لواقع النص وسياق  ,مع رحيل الموقف أعاله 

أراد ظهرت أربعة أشياء  ,لذلك  .أمرًا مهًما ال يمكن المساومة عليه بعد اآلن أفريقيا الجنوبية

 :مخاطبتها إيساك

تبين أنه من الممكن العيش في إيمان القرآن من جهة وفي سياق كان حاضرًا  ,أواًل 

الترويج لفكرة  ,ثانًيا .بالتعاون معهم لبناء مجتمع أكثر إنسانية ,معاصرًامع أشخاص آخرين

مراجعة الطريقة  ,ثالثًا  .في اإلسالم تعدد األديانالتفسير القرآني كمساهمة في بناء الهوت 

إلعطاء الحقيقة لآلخرين  ,المؤمنين وغير المؤمنين,"اآلخرين"و "الذات"التي يدرس بها القرآن 

ابحث عن العالقة بين االستبعاد الديني مع  ,رابعاً  .من أجل التحرير تعدد األديانفي الهوت 
                                                                 

   32 .ص , بناء علم الالهوت التعددي الشامل ,ألوي بودي بورنومو  6
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لشمولية وا ,من جهة  ( الفصل العنصري شكل واحد من أشكال المحافظة السياسية دعم

وتقديم أسباب  ,دعم التحريرمن ناحية أخرى ) الدينية مع شكل من أشكال السياسة التقدمية

  .لهذا األخير

إن "8. تأويل التحرير"يحاول إيساك أن يصيغ صيغة تأويلية تسمى في كتابه  ,لهذا السبب

إن  . نصوص سابقةتفرد هذا التأويل هو وضع الموقع المركزي للتفسير على نصوص معينة 

المعنى "الشيء المهم الذي تريد إيساك تحقيقه من هذه الفكرة الكبيرة هو إعادة اكتشاف 

أفريقيا السياسي الخاص وفًقا الحتياجات سياق -لتفسير القرآن في سياقه االجتماعي"الجديد

  . تعدد األديان ما يطمح إليه هو بحيث يكون الجنوبية

 6.وهي طرق ومبادئ فهم النصوص ,التأويل هي طريقة للفهم  .1

وفًقا  .إيساكأحدها فريد  ,التحرير التأويلي هو طريقة طورتها شخصيات إسالمية معاصرة  .3

بل يعني أكثر  ,ال يعني التأويل فقط علم التفسير أو طرق فهم النصوص  ,لهذا التفسير 

  .من كونه فعاًل 

حقيقته الخاصة ومسار هو نموذج فكري يرى أن لكل دين  تعدد األديانإن موقف  .2

ليس مجرد سبب اجتماعي ولكن  .لذلك ال يوجد سبب لرفض التعاون بينهما ,خالصه 

 .9الهوتي

 .10النهج اللغوي هو التحليل الذي يؤدي مباشرة إلى النص .4

 طرق البحث  .8

                                                                 

   62 .ص ,المرجع السابق  .. التحرر والتعددية ,القرآن  إيساك,فريد 7 

  8Noeng Muhajir Rake Sarasin65.ص,:1998يوجياكارتا دراسة منهجية وظيفية مقارنة :فلسفة العلوم   
9 Budhy Munawar-Rachman, Pluralist Islam ,h 46  

   15.ص , معاصر هيرمينوتيس ,جوزيف بليشر 10 
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 :طرق البحث التي أستخدمها هي

 أنواع البحث .1

 ,واإلدراك ,مثل السلوك ,أي البحث لفهم الظواهر التي يمر بها الموضوع ,هذا النوع 

في سياق محدد  ,من خالل الوصف في شكل كلمات أو لغة  ,والتفكير ,والتحفيز

فإنه  ,بينما يعتمد هذا البحث على النموذج  .منهجي باستخدام أساليب علمية مختلفة 

د المكتبة أو األدب في شكل كتب ووثائق أي تحليل موا ,ينتمي إلى فئة أبحاث المكتبات

بينما يعتمد هذا البحث على  .ونتائج بحث وأعمال علمية أخرى بطريقة منهجية ومنظمة

وهي دراسات مكثفة ومنهجية  ,فهو عبارة عن بحث عن أرقام ,الكائن الذي تتم دراسته

باإلضافة إلى التاريخ  ,والمساهمات  ,واألفكار ,والرحلة الفكرية ,ونقدية حول السيرة الذاتية

  .والسياق االجتماعي السياسي الذي يحيط به

 تقنية جمع البيانات  .6

 :يستخدم المؤلف الطرق التالية ,في جمع البيانات 

لذلك يتم جمع البيانات من خالل  ,هذا البحث هو نوعي بحت يعتمد على األدب 

أي من خالل جمع جميع المواد البحثية الالزمة مثل الكتب  ,تقنيات البحث في المكتبات 

والمجالت ونتائج البحث والتعليقات واألعمال العلمية األخرى واألدبيات المختلفة الداعمين 

 .اآلخرين 

 تقنية تحليل البيانات  .1

 :تقنية التحليل المستخدمة في هذه الدراسة هي كما يلي

 :الصفيتحليلي و  .1
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سيصف الباحث البنية األساسية للفكر التأويلي لتحرير القرآن  ,على وجه التحديد 

ثم وصف  .ثم يجري تحلياًل نقديًا للبحث عن جذور تفكير إيساك إيساك,الكريم فريد 

التي تم الحصول عليها من استخراج  تعدد األديانالفكر التأويلي لتحرير القرآن في دراسة 

 تعدد األديانالتأويلي لتحرير القرآن في دراسة  سيتبين كيف أن بناء الفكر ,لذا .البيانات

تقتصر هذه التقنية فقط على مجال التعبير الوصفي لما كتبه  .التي طورها فريد إيساك

    .إيساكفي أعماله المختلفة

 المحتويتحليل  .3

وهي , تحليل المحتوى االشتراكية تحليلل هناك على األقل ثالثة شروط في عقد

طريقة  تحليل المحتوى هو المقصود من لذا فإن .والتعميم ,مقاربة منهجية ,الموضوعية

وطريقةاستخدامها للحصول على  تحليل المحتوى و .لتحليل المستدام في الوصف

سواء  ,والتي يتم تسليمها في شكل رموز موثقة أو موثقة ,المعلومات من جانب االتصاالت

أو غيرها من األعمال فريد  ,والكتب ,والمجالت ,والمقاالت ,في شكل أشرطة الفيديو

سيتم الحصول على فهم منهجي ومنطقي وشامل لبناء الفكر التأويلي  ,وهكذا  .إيساك

                 .تعدد األديانوخاصة في دراسة  ,يساكلتحرير القرآن فريد إ

 اقتراح البحث المنهجي   .10

تألف المؤلف الذي تم تجميعهم منخمسةفصول تفاصيلها كما  ,في اقتراح البحث هذا 

 :يلي

 ,أهداف البحث, مقدمة ,والخلفيات ,ويحتوي هذا الفصل التمهيدي : الفصل األول

  .وكتابة المقترحات البحثية المنهجية ,وطرق البحث ,وفوائد البحوث
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يحتوي على لمحة  . التعدد األديانللتحليل اللغوي و النظرية التفسيرات :الفصل الثاني

 ).اإلسالم:قرأ) عامة عن الخطاب التأويلي الذي تطور في كل من الغرب والشرقا

حتى  في التحليل اللغوي الفكر التأويلي نظرية خصائص و, من التأويل تاريخ موجز يتضمن

 .إيساكفي عرض فريد  التعدد األديانوكذلك معنى , اآلن

 إيساك فريد والتاريخي االجتماعي اإلعداد على يحتوي. الفكرية السيرة: الثالث الفصل

 كما إيساك وأعمال, عقالنية خلفية, الذاتيته السيرة سواء, التاريخ تحديد خالل من الحياة

           .األديان تعدد فكرته على تؤثر البيئية السياقات الذي المدى إلى, الحق شرح

تعدد معنى روث  تحتويالتي  سورة البقرة في التأويل من القرآن :الفصل الرابع

التي تحتوي على  سورة البقرة يحتوي على صياغة وأمثلة من تأويالت آيات القرآن .األديان

يعرض هذا الفصل جميع جوانب المفاهيم والنماذج  .إيساكألفكار فريد تعدد األديانمعنى 

 إيساكلكريم فريد فضاًل عن الطريقة العملية لتفاسير القرآن ا ,واألفكار والمبادئ األساسية

الفصل الرابع هو شرح نقدي للتحليل استجابًة  . في سورة البقرة تعدد األديانحول آيات 

  . لصياغة المشكلتين الثانية والثالثة

من الفصول  يحتوي على استنتاجات وملخصات مأخوذة .مختاال:الفصل الخامس

 .اقتراحات لمزيد من التطوير البحثثم تليها  .السابقة
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