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الرابع الباب  

 البحثلب 

  

 تعدد األديانالتي تحتوي على  سورة البقرة أيات .1

يقدم الفيلسوف التأويلي طريقة لرؤية طبيعة اللغة ، أي أن اللغة يُنظر إليها على أنها طريقة لفهم 

 وبهذا المعنى ، فإن الوظيفة األساسية للغة هي وظيفتها .الواقع والطريقة التي يظهر بها الواقع لنا

  .من خالل اللغة نقوم بتحويل العالم ومن خالل اللغة يغيرنا العالم .التحويلية

ال  .وبهذا المعنى يرى الفيلسوف التأويلي في الواقع الوظيفة األساسية للغة في حياة اإلنسان

تُفهم اللغة فقط على أنها البنية والمعنى واستخدامها في الحياة ، ولكن وظيفة اللغة تصف الواقع 

 1كامل للحياة البشرية.ال

اعتقدت التأويالت التي طورها فريد إيساك أال تخرج عن النص إلى السياق ، ولكن  وبالمثل ،

التأويل ال يعني فقط  . الممارسة ثم يتم تطبيق قراءة النص على .من السياق العمليالجديد إلى النص

 2علم تفسير أو فهم معنى النص القرآني بل هو أكثر من كونه عمل.

 فيما يلي: تعدد األديانالتي تحتوي على  سورة البقرة أيات

 الجدول

 التي تحتوي على تعدد األديان سورة البقرة أيات

 المعنى الفظ االية ص

                                                                 
  262  .، ص 2002 نموذج، :يوجياكارتا ، والتأويل فلسفة السيميائية كيالن ،1
2Jajat Firdaus   102 .، ص 2002 بريزما، :، يوجياكارتا.  التحرير ، الثورة ، التأويل ، الترج ،حسن حنفي 
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وقالوا لن يدخل الجنة اال من كان  .1

أو نصرى, تلك أمانيهم  هودا

 ("2):  111 البقرة سورة"

الكتاب أن القرآن يستنكر بعض علماء  تلك أمانيهم

اآلخرة لهم فقط وغير مقصودة 

 .لآلخرين

وقلوا كونوا هودا أو نصرى تهتدوا,  .2

قل بل ملة ابرهم حنيفا, وما كان 

:  131 البقرة سورةمن المشركين "

(2") 

قل بل ملة ابرهم 

 حنيفا

وندد الجهود لالستيالء على ميراث 

 إبراهيم وجعلها تنتمي إلى مجموعة

sosioreligius  إنها  ":أيضامعينة

ليست أعضاء اليهودي أو المسيحي 

التي تؤدي إلى التوجيه، وإنما هو 

 مسار إبراهيم المستقيم

قولوا ءامنا بالله وما أنزل الينا وما  .2

أنزل الى ابرهم واسمعيل واسحاق 

أوتى  ويعقوب واألسباط وما

موسى وعيسى وما أوتى النبيون 

من ربهم النفرق يين أحد منهم 

 البقرة سورةمون "ونجن له مسل

131  :(2") 

وما أوتى موسى 

وعيسى وما أوتى 

 النبيون من ربهم

يجعل القرآن اإليمان بصحة جميع 

 .األديان السماوية شرطا لإليمان

ولكل وجهة هو موليها, فاستبقوا  .2

تكونوا يأت الخيرت, أين ما 

بكمالله جميعا, ان الله على كل 

:  184 البقرة سورةشىء قدير  "

(2") 

لكل وجهة هو ) عبارة يمكن تفسير لكل وجهة هو موليها

الهدف الذي يريد  على أنها موليها(

تجاه الذي  تحقيقه أواال

يمكن تبرير كلتا الترجمتي،  .يواجهه

لكن االتصال يشير إلى أن التركيز 

 التعدد األديانأضيق مما يتوقعه أنصار 
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 ، أن الترجمة الثانية أكثر مالءمة

ان الذين ءامنوا والذين هادوا  .5

والنصرى والصبئين من ءامن بالله 

واليوم األخر وعمل صلحا فلهم 

أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم 

:  16 البقرة سورة"وال هم يحزنون 

(2") 

وال خوف عليهم وال 

 هم يحزنون

يعترف القرآن بالصالحية القانونية 

 :لجميع األديان السماوية بطريقتين

وجود الحياة الدينية للمجتمعات يقبل 

األخرى التي كانت في زمن المسلمين 

األوائل، ويحترم القوانين واألعراف 

ويقبل  .االجتماعية وممارساتهم الدينية

الرأي القائل بأن أتباع هذه الديانات 

ال "المؤمنين لديهم أيًضا الخالص وأنه

يوجد قلق لهم وال هم 

من كال جانبين  "القرأن واليحزنون

يمكن اعتبار هذا "موقف القرآن

تعدد االحترام لآلخرين كأساس لقبول 

 .األديان

 

 تعدد األديانالتي تحتوي على  سورة البقرة أياتتفسير  .2

 القران وغيره.أ

تم الكشف عن موقف القرآن ونحو اآلخرين من االنسجام التدريجي مع ردودهم المختلفة 

الفكرة القائلة بأن تطور اللوح القرآني تجاه اآلخرين تدريجي إن  .على رسائل اإلسالم وحضور الرسول

ضد "الموقف النهائي للقرآن"أواًل ، ال يمكن للمرء أن يتحدث عن  .وسياقي له دالالت مهمة

اآلخرين ، وثانيًا ، من الخطأ تطبيق نصوص عتاب على مستوى العالم ، بشكل غير تاريخي ، على 
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المشكلة ليست ألن   "الكفار "أو  "أهل الكتاب"لى أنهم جميع أولئك الذين تم تعريفهم ع

المترجمين الشفويين التقليديين غير قادرين على التحقيق في سياق آية معينة وبالتالي يختارون تحديد 

تطبيقها ، ولكن ألن هذا السياق يتم فقط عندما يشير القرآن إلى أشخاص آخرين ذوي موقف 

  .إيجابي

لمنع  .وراثيين ، حتى في المجتمعات التي تعتبر متجانسة وال تتغير اإليمان والسلوك ليسا

مثل هذه التعميمات غير العادلة ، عادة ما تتبع النصوص التي تدين الطوائف الدينية األخرى أو 

 سورةالقرأن " العديد منهم "تسبقها عبارات االستبعاد والمزيد من الجمل أو الشروط المشروطة ، مثل 

:  125 البقرة سورةالقرأن " بعضهم "(2):  101 البقرة سورةالقرأن " معظمهم "، (2):  101 البقرة

     2، غالًبا ما يستخدم في الخطاب القرآني عن اآلخرين.(2)

  

 أهل الكتاب.ب

في مجال التفسير أو التاريخ أو الفكر اإلسالمي ، ال أحد يقترب من اإلجماع على هوية  

هناك نزاع يتم تصنيف مجموعات معينة من المسيحيين واليهود على أنهم   الكاتب ، بداًل من ذلك

أو  بئينفي بعض األحيان ، يتم تضمين الهندوس والبوذيين والزرادشتيين والمجوس والصا .كتبة

يعتمد األمر على الميل الالهوتي للمترجم ، وربما بشكل  .استبعادهم من مجموعة الكتاب المقدس

في جميع الجهود المبذولة لتوسيع  .ياق الجغرافي السياسي لمكان اإلقامةأكثر حسما ، على الس

الحدود القرآنية فيما يتعلق بأهل الكتاب ، يعترف المفكرون المسلمون ضمنًيا بالشخصية اعتماًدا 

  .على حالة هذه الفئات من القرآن

                                                                 

    122 .، ص2000ميزان ،  :، باندونج يبرالية التعددية القرآنية تحرير المظلومينل ، يساكفريد إ3 
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القرأن  عما فعلوهولن تكون مسؤواًل  له ما يفعله ولك ما تسعى إليه ؛ .هذا هو أهل الماضي

 (2):  121 البقرة سورة

هناك سبب مهم وراء وجوب النظر إلى صلة الفئة الكتابية بأنها مشكوك فيها في عالم 

في سياق القوة السياسية والتكنولوجية اليهودية المسيحية من جهة ، والثروة النقدية للدول العربية  .اليوم

العالم على أساس تشبيه بسيط بأن اليهود والمسيحيين من ناحية أخرى ، فإن قرب المسلمين من هذا 

يجب أن يحاول التفاؤل  .هم كتاب معاصر يمكن ينظر إليها على أنها تحالف أصحاب السلطة

القرآني حول التضامن بين األديان ضد الظلم تجنب مثل هذه التحالفات واختيار فئة أكثر شمواًل ، 

 8المظلوم. على سبيل المثال ، ستشمل العالم الرابع

  

 عن أتباع الديانات األخرى في القرآن.ج

 سورةالقرأن  .القرآن يستنكر بعض علماء الكتاب أن اآلخرة لهم فقط وغير مقصودة لآلخرين

 (2):  111 البقرة

يتخذ القرآن موقفًا حادًا حيال تفاخر اليهود والمسيحيين بأن إيمانهم هو اإليمان الوحيد 

القرآن ال يدين المزاعم المسيحية بأنها خالية من أي مسؤولية أخالقية في على الرغم من أن  .المقبول

  .سلوكهم تجاه غير المسيحيين ، إال أنهم يعتقدون أيًضا ، وفًقا للقرآن ، أنهم محبون لله

 المتدنين اليهودلن يذهبوا إلى الجنة إال الناس  :ويقولون اليهود والمسيحيون

  .أظهر دلياًل على حقيقتك إذا كنت شخًصا صالًحا :قل .فارغة أحالمهم فقط وهكذا  .والمسيحيي

   .حتى من استسلم لله يفعل الخير ، لذلك في عيني ربه وال يهمهم وال هم واليحزنون ليس كذلك

                                                                 

   122 .ص ،نفس المراجع4 
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على  "لم يكن لليهود مقابض،":وقال المسيحيون"لم يكن للمسيحيين مقبض،":ويقول اليهود

وبالمثل أولئك الذين ال يعرفون ، يقولون كما يقولون ، ثم  .لمقدسالرغم من أن كالهما يقرأ الكتاب ا

 (2):  112-111سورة البقرة   عليه. اختلفوا سيحكم الله بينهم يوم الدين على ما

معينة  sosioreligius وندد الجهود لالستيالء على ميراث إبراهيم وجعلها تنتمي إلى مجموعة

المسيحي التي تؤدي إلى التوجيه، وإنما هو مسار إبراهيم إنها ليست أعضاء اليهودي أو  ":أيضا

 (2):  125سورة البقرة  "المستقيم

وجهة النظر الضيقة كخيار الله الخاص ،  نددبعد أن  .القرآن صريح في قبوله للتعددية الدينية

واحًدا  ولكنإن القول بأن إبراهيم ليس يهوديًا أو مسيحًيا ،  .ال يمكن قبول أن القرآن نفسه فعل ذلك

لكي تكون  .ال يتماشى مع رفض جميع االدعاءات الحصرية في هذه النصوص )أي المسلمين( منا

رسالة القرآن بدياًل، يجب أن تقدم رؤية الله التي تستجيب لجميع الناس وتقبل صدق وصالح جميع 

 سورةالقرأن ن.وهكذا يجعل القرآن اإليمان بصحة جميع األديان السماوية شرطا لإليما .المؤمنين

 (2):  126 البقرة

يقبل وجود الحياة الدينية  :يعترف القرآن بالصالحية القانونية لجميع األديان السماوية بطريقتين

للمجتمعات األخرى التي كانت في زمن المسلمين األوائل، ويحترم القوانين واألعراف االجتماعية 

ال "اع هذه الديانات المؤمنين لديهم أيًضا الخالص وأنهويقبل الرأي القائل بأن أتب .وممارساتهم الدينية

يمكن "كال جانبين من موقف القرآن( 2):  62 البقرة سورة "القرأن يوجد قلق لهم وال هم واليحزنون

، مع قبول واسع ، من بين أكثر المسلمين  التعدد األدياناعتبار هذا االحترام لآلخرين كأساس لقبول 

محافظة ، الحترام قوانين األديان األخرى ، حتى لو كان ذلك نظريًا فقط ، ورفًضا واسًعا بنفس القدر 

  .لخالصهم ، أريد أن أركز على المشكلة األخيرة
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تم توسيع هذا االعتراف  .يعترف القرآن على وجه التحديد بخبراء الكتاب كمجتمع شرعي

الحًقا من قبل العلماء المسلمين إلى مختلف الطوائف الدينية األخرى التي تعيش داخل حدود منطقة 

تؤدي التفاصيل ، والقيود ، والتطبيق الصريح لهذا االعتراف في جميع مراحل العصر  .إسالمية أوسع

إن ما يصيغ  .النبوي ، وفي التاريخ اإلسالمي الالحق ، إلى قضية مهمة في العالقات مع اآلخرين

موقف القرآن تجاههم هو الحاجات االجتماعية الدينية للجالية المسلمة ، مثل تنمية المجتمع وقضايا 

  .األمن ، وليس قضية العقيدة ، أو غيابها في المجتمعات األخرى

  

 لدينيالغرور اوصول .د

 .فيما يلي النص األكثر وضوحاً حول شرعية التنوع الديني

واليهود والمسيحيين والصابئة، من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر وعمل الخير، وسوف حقا، المؤمنين "

:  62البقرة "تحصل على أجرهم في عيني الرب، وليس هناك قلق بالنسبة لهم، وال تفعل فإنها تحزن

(2) 

يفشل العديد من المترجمين الفوريين في تجنب النص الصريح ، أي أن الجميع يؤمنون بالله 

إن رفض االعتراف بأن جميع المسارات الدينية يمكن  .النهاية وأن عمل الخير سيحقق الخالصويوم 

وبحسب هذه . الفوقيةأن تحصل على الخالص بعد وصول النبي محمد يستند إلى قرار نهائي 

ثم تبطل القاعدة الجديدة  العقيدة ،تبقى أي قاعدة دينية سارية حتى تأتي القاعدة لتحل محلها ،

،ومن يسمع رسالة النبي موسى عليه أن يؤمن بها اتبع التوراة حتى مجيء يسوع ، 1القاعدة السابقة

الذي تحل رسائله محل رسالة موسى حتى وصول النبي محمد ، عندما يتم تحديد الشكل النهائي 

  .لإليمان وال يمكن تعويضه
                                                                 

 62ص.  1141يوب,  ا 1      
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يذكر  .الواضحة في هذا النصهناك طريقتان اتخذتهما غالبية المفكرين للتحايل على المعاني 

كل من يبحث  ،(2):  55 ال عمران  سورةالقرأن  تم إلغاؤه من قبل( 2):  62 البقرة سورةالقرأن  أن

بعض المترجمين الذين نوقش  1البن عباس و مجموعة من  .عن دين غير اإلسالم ، لن يُقَبل منه أبًدا

عملهم هنا هم الذين يرفضون هذا الرأي أو يتجاهلونه ، والذين يرفضونه يقولون أن الفكرة أن إلغاء الله 

للوعد يتعارض مع طبيعة عدله ، وأن الله لن يكسرها في تنفيذ وعده ، ويمكن أن تكون نظرية اإللغاء 

ده الحصريون ، ولكن ألن القضية هي واضح للغاية هي أسهل طريقة للحصول على التفسير الذي يري

، ليس لدى المترجمين العديد من الخيارات باستثناء إنشاء أجهزة تفسيرية ، والتي تكون متناقضة في 

  .بعض األحيان ، من أجل الحصول على معنى غير موات للمسيحيين واليهود والصابئة

ذين آمنوا والذين اتبعوا النبي محمد كنبي ، إذا افترضنا أن الخالص يقتصر فقط على أولئك ال

والثانية هي  .يليها ذكر اآلخرين"المؤمنون"المشكلة األولى هي .فإن هذا النص يطرح مشكلتين مهمتين

المرحلة الشرطيةكل من يؤمن بينهم،والتي يبدو أنها تعني أن اإليمان هنا له معنى مختلف عن اإليمان 

 ."الذين يؤمنونأولئك "في المسرحية األولى

عالج الزمخسيري ، إلى جانب عدد من المترجمين الفوريين اآلخرين ، المشكلة األولى بإعادة 

إنهم ، أولئك الذين ":كتب الزمخسيري .زائف إيمان أنهم علىفي الفئة الرابعة "المؤمنين"تعريف 

ها له إيمان نقي ويدخل كل من يرفضها أو ينكر   2يؤمنون بألسنتهم، دون اتباع قلوبهم، أي المنافقون

يعّرف  المرجع نفسه"بإخالص إلى اإلسالم ، فلن يكون هناك أي قلق عليهم ، ولن يكون حزيًنا

ثم  5أولئك الذين يقبلون ما يجلبه رسول الله في حقائقه"في هذا النص على أنهم "المؤمنين"الطبري 

،  مع العبارات الثالث التاليةفي هذا "أي شخص من بين الذين يؤمنون "يميزون بين تطبيق عبارة
                                                                 

 6 363, ص. 1,  1118 لمترجمين للطبريا 1      
  181, ص. 1ت, 7     

 312, ص. 1, 81118    
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أن يظل مخلًصا لهذا اإليمان "فإن المعنى هو"أي شخص من بين الذين يؤمنون،"فحينما تكون عبارة

أن يصبح مؤمنًا ، أي اعتناق "ولكن في حالة اليهود والمسيحيين قال الصابئة أن قصده هو "وال يغيره

ن اآلخرين اعتنقوا اإلسالم هو الرأي األكثر شيوًعا النظر القائلة بأن األشخاص المقبولي وجهة 1اإلسالم

في تفسير يطبق القرآن على جميع النصوص التي تميز بين الناس اآلخرين الذين ال يزالون يرفضهم الله 

 .والذين قبلوا ووعدوا بخالصهم

 صعوبات في التفسير.ه

األجيال السابقة من أصبح انتقاد نظرية اإللغاء ، بأن الله خالف الوعود أو تسبب في معاناة 

والذي ( 2):  55 ال عمران( سورة) عالوة على ذلك .نقص اإليمان لدى الجيل الحالي ، واضًحا

إذا كان  .الذي يعتبر ملغى( 2):  62 البقرة سورةالقرأن  يعتبر كنص إلغاء ، ال يقل شمولية عن

لن ُيستلم من أفعاله في  ، الخادم يبحث عن دين غير االستسالم لله ترجمة األسد لكلمة اإلسالم

 أن يعتقدون "أهمية هذا الرأي أن ابن أبا ومجموعة من المترجمين"  .حياته ، وسوف ُيضّلل في حياته

 المعلق هو عباس ابن وكان. المسلمين لغير بالفعل الخالص تقدم سابق، مستوى على اآلية هذاكانت

 نظر توجهة ظهر تعقيًدا أكثر تفسيرات للمترجمين كان عندما الحق وقت في فقط .للقرآن األول

  .اآلخرين فبسالمة لمتعتر النظرية لهذه بديلة

يشيرون فعاًل إلى المنافقين، يعزون التضاد إلى "المؤمنين"التفسير الذي قدمه الزمخسيري بأن

إن لبس التفسير  .هذا ال يفضي إلى فهم أي نص .العبارة بال مباالة ، دون دعم الهوتي أو لغوي

تحدثه بالتأكيد مثل هذه األجهزة، مهما كان المترجم العظيم، له تأثير خطير على أي محاولة  الذي

عندما يستخدم القرآن كلمة اإليمان لإلشارة إلى المنافقين ، يتم التالوة باستخدام   .لفهم كلمة الله

 سورةالقرأن  مؤمنونومتغيرات مختلفة ، مما يعني أنهم يقولون فقط أو يدعون أنهم  q -w-  l كلمة
                                                                 

 361-360 المرجع نفسه ، ص.9    
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 اإليمان "أولئك الذين وصلوا إلى اإليمان"وأخيرًا ، في القرآن ، ُتستخدم عبارة ( 2):  62 البقرة

تتطلب حالة تخصص واحدة تؤدي إلى تفسير معاني ".المؤمنين"مرة بشكل صريح بمعنى  222

 .متناقضة تماًما تفسيرًا أكثر أهمية مما تم تقديمه

بأن اليهود والمسيحيين والصابئة المشار إليهم في هذه اآلية هم أولئك الذين  :النظرية هناك ثم

إلى اإلسالم ، على "متحولون جدد"أي أن الجالية المسلمة المبكرة بأكملها كانت  .اعتنقوا اإلسالم

ولكن ربما ألن   .الرغم من عدم استخدام هذا المصطلح بشكل شائع في األدب اإلسالمي المبكر

هذا المجتمع اكتسب شخصية جديدة ، فإن أولئك الذين دخلوا كانوا معروفين أو يشار إليهم باسم 

 10مثل هذا المصطلح موجود بالفعل المسلمة ، التي استخدمها الطبري." المسلمين الجدد"

 هؤالء أن إلى يشير ما هناك ليس ذلك ومع .الكتاب مسلمةأهل السياق هذا في 11والزمخسياري

 أن يمكن الذين األوائل المسلمين عن منفصلة دينية اجتماعية فئة شكلوا الجدد المسلمين

 على الجدد أشخاص أوال جدد مسلمون مصطلح نا أو "المؤمنين" فئة عن انفصالهم يضمنوا

 عالقة لتقوية المبذولة الجهود فإن ذلك من العكس وعلى  .واسع نطاق على تستخدم اإلسالم

لن يسمح بتشكيل  النبي محمد أن على تدل المختلفة األخرى القبلية والعالقات ومهاجريرين أنصار

يكاد يكون من المستحيل أن ُيشار إلى هؤالء المسلمين الجدد على  .فئات أخرى بين المسلمين

بحيث أنه من المستحيل أيًضا الرجوع إليهم بهذه الطريقة ، في نص  "المؤمنين" أنهم فئة فرعية من

 .يعد بالخالص

لكن األهم من ذلك هو حقيقة أن المسلمين ينتمون إلى الفئة األولى وليس هناك حاجة 

وال يوجد شك في الخالص للمسلمين الذين كانوا  .الستبعادهم من اليهود والمسيحيين والصابئة

                                                                 

 814, ص. 2, 111118   

 811.ص. 1ت. 11   
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كان إذا   .من المشرك"المؤمنين"مسيحيين أو يهود قبل التحول إلى اإلسالم ، فدينهم أقرب إلى

المشركون السابقون مؤهلين للخالص بالتحول إلى اإلسالم ، فلن يكون هناك شك في خالص اليهود 

   .والمسيحيين الذين فعلوا الشيء نفسه

  

  ال جدوى .و

واستشهد بنصوص  .باهتمام كبير بالمعنى الشامل لهذه النصوص Rasyid Ridhaاهتم 

حتى أنه  .لم يلتقوا بالنبي ، أو لم يتلقوا تعاليمهداعمة ، وناقش بإسهاب قضية خالص أولئك الذين 

 المسلمونبأنهم  "المؤمنين" وفسر رضا .شكك في الحاجة أو اإليمان بنبوة محمد كشرط للخالص

يجادل بأن أي شخص من  .الذين اتبعوا النبي محمد خالل حياته وجميع الذين تبعوه حتى يوم الدين

الذين يؤمنون ئين ، وهي اليهود والمسيحيين والصاب أخرى بين المؤمنين هو تحديد لثالث مجموعات

 12.بـاإليمان الحقيقي

ووصًفا لمجموعة اجتماعية دينية تاريخية مثل المجموعات الثالث "المؤمنين"يقبل الثابائي فكرة

األخرى ، وليس فقط كمجموعة من األشخاص الذين يعتبر اإليمان دائًما بحثًا شخصًيا يتطور 

تشير إلى "المؤمنين "يدل على أن عبارة"كل من يؤمن بالله "إن سياق عبارة :قال .ومتقلبةباستمرار 

 12.تشير إلى من يطلقون على أنفسهم أنهم مسلمون"مؤمنون "إيمان خالص ، وأن عبارة

جميع الذين يؤمنون بالله ويقومون بأعمال صالحة ، بغض  :كالهما يستنتجان بنفس الطريقة

الديني الرسمي، سيتم خالصهم ألن الله ال يعطي أولوية لمجموعة ما بينما يظلم النظر عن انتمائهم 

                                                                 

 331,ص.  1, 121140   

 113, ص. 1, 133791   
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ال يوجد اسم ، وال صفة ، من يستطيع أن يفعل الخير إذا لم يكن  :قال الثابثائي 18المجموعة األخر ،

   و .كل من رضا تنطبق هذه القاعدة على البشرية جمعاء .مدعوًما باإليمان والعمل الصالح

Thabathaba'i  رؤية هذه النصوص كما رد على التفرد من الناس، بمن فيهم المسلمون، الذين

ال يمكن أن تكون  ، وكتب رضا،الخالص khauvinisme تنحصر في الطائفية الدينية الضيقة و

إن تطلعات المسلمين واليهود  .موجودة في الطائفية الدينية، ولكن في اإليمان الحقيقي والفضيلة

 .سيحيين حول أهمية الدين ليس لها أي تأثير على الله ، وال تشكل األساس التخاذ قراروالم

، يبدو أن رضا يعترف باليهود (2):  62 البقرة سورةالقرأن  في جهد سياقي مثير لالهتمام

الرسالة يرى رسالة هذه اآلية على أنها تكرار للوعد الوارد في . "مؤمنون"والمسيحيين والصابئة على أنهم

أولئك الذين يتبعون تعليماتي لن يكون هناك قلق عليهم ولن ( 2):  25 البقرة سورةالقرأن  :أي

 .يحزنوا

المعيار الوحيد ، ارتفاع الكرامة  :، قال الثابثائي(2):  111 البقرة سورةالقرأن  وباإلشارة إلى

قف الذي رضا المو 11بأعمال صالحة إلهيةوالسعادة هو اإليمان الحقيقي بالله ويوم القيامة ، مصحوبًا 

اتخاذها فيما يتعلق مسار الديانات األخرى ينسجم مع روح عالمية القرآن  Thabathaba'i و 

كان هذا التفسير ولدت من التفكير في موقف القرآن من التنوع  .ومعنى النصوص التي تمت مناقشتها

 .الديني

  

 رد القرآن على التنوع الديني .ح

                                                                 

 331, ص. 1, 141140   

     113, ص. 1, 151123   
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ثم التنافس في فعل لكل وجهة هو موليها  (التي يواجهه) هناك قبلة نفسها ولكل مجتمع

إن الله سبحانه وتعالى على كل  .يوم القيامة الله فقط أينما كنت بالتأكيد سوف يجمعك .الخير

 (2):  125سورة البقرة  .شيء

تجاه  أواالالهدف الذي يريد تحقيقه  على أنها لكل وجهة هو موليها() عبارة يمكن تفسير

يمكن تبرير كلتا الترجمتي، لكن االتصال يشير إلى أن التركيز أضيق مما يتوقعه أنصار  .الذي يواجهه

  .، أن الترجمة الثانية أكثر مالءمة التعدد األديان

قال الزمخسيري أن العبارة تشير إلى القبلة المختلفة التي تؤخذ عند الصالة في الديانات 

ألنه  :قال الثابثائي 11المسلمين يتحدون المسلمين للتنافس مع أتباع الديانات األخرىاألخرى ، وأن 

ال يحتاج المرء إلى إضاعة الوقت والطاقة في الجدل  ...شيء مرجعي متأصل في القبلة ال يوجد 

 12.حوله

، طرح رضا آراءه حول التنافس في الفضيلة من  التعدد األديانللتعويض عن فكرته في صحة 

والرخاء القانوني  ...الركود القانوني الراكد في اليهودية "خالل مناقشة مطولة حول عدم التوافق بين 

، ثم يقارن هذا مع التفوق  14مع الخضوع للسلطة الدنيوية في المسيحية ...الوفرة الروحية  ..، 

   :وأخيرًا قال .ذي يؤمن بهالمعتدل والديناميكي لإلسالم ال

حتى تنظر إلى الدين من خالل ما يميز ويقسم ، بينما تتجاهل حكمة التنوع  ...ما خطبك "

يجب أن تجعل الشريعة  ...أال يمنعك ذلك من توجيه واتباعك الخيال  .وأهداف الدين والشريعة

 11."سببا للتنافس في الفضيلة ، وليس عذرا للعداء والمنافسة في التحيز

                                                                 
        601, ص. 1ت,       16
            362, ص. 1, 171123     

          834, ص. 1, 1140        18

          المرجع نفسه19    
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على الرغم من أن الثابثائي اعتبر أن تحدي التنافس في الفضيلة قد أشار إلى المسلمين ، فقد 

 60.خلص إلى أنه ال ينبغي أن يهتموا بهذه االختالفات

ما هو واضح من هذه األمثلة هو أن االستعارات المتنافسة في الفضيلة ال تؤخذ على محمل 

نناقش أعماله ، يستبعد أتباع الديانات األخرى بشكل  وال حتى مترجم واحد ، .الجد في التفسير

ولكن بناء على سياق اآليات التي تجري  .صريح ، فقط رضا والثاباتي الذين يفعلون ذلك صراحة

يأتي تحدي التنافس في الفضيلة مباشرة بعد  .مناقشتها ، فإن إدراج األديان األخرى أمر ال مفر منه

ن شاء الله ، فقد جعلك بالتأكيد شعًبا واحًدا ، لكنه يريد أن يختبرك وإ :بيان طرق اإليمان المختلفة

  .ألنها تتنافس في الفضيلة .بما أعطاك إياه

 

 تعدد األديانالتي تحتوي على   سورة البقرةأيات  منهج اللغوىال  تحليل .2

 هو اللغويات تحليل من واحد أي توجيه توجه يتم النص الى باإلضافة األداب دارسة في

stilistika ، اللغة أسلوب عن يتعلمون الذين  .stilistika من استخدام أن يعني الذي النمط، هو 

 كما اللغة الستخدام نية وذكرت( الكاتب) إيساك فريد هو الجامعية الرسالة هذه في ، ما شخصا

 .الغرض القصد لتحقيق وسيلة

 لغة رمزية يعتبر أكثر فعالية للتعبير عن ما الذي يقصد القلم, ألنه:  21وفقا برينو 

 .التفسيرى متعة إنتاج قادرعلى من رمزية لغة .1)

 يصبح المجرد أن حتى ، التلحين باإلضافةإلى األرز سورة لعرض وسيلة هو التصويرية اللغة .2)

  .ملموسا
                                                                 

        313, ص. 1, 1123         20
 52: 1257في الويو, 21
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 موقف. له نقل في للعمل المشاعر البالغ في كثافة لزيادةوسيلة  هي اللغة التصويرية .2)

 :(2: ) 62سورة البقرة  تعدد األديان آيات في  الحادي لغة بعض وفيمايلي

  sinekdoke pars pro toto.أ

  سورة  الكريم القرآن في تستخدم التي" األخر اليوم و الله في نعتقد"  بيان إيجازا و

 يذكر وهو ، النمط لغة sinekdoke pars pro toto أحد هو( 2: ) 62 البقرة سورة

  ،ولكن وحده هو األشياء من اثنين نعتقد  يكون فقط ليس هنا. العموم إلى الرجوع إلى بعض

 22.األسالم أبعاد جميع يشمل

 مكافحة الذروة .ب

هو  القديم الحصول على بالتسلسل األشياء بعض ذكر التي اللغة نمط من هو خيبة أمل

   22.بسيط التي األشياء إلى معقدة و من سلسلة في الفكر التعرض أو انخفاض علىالحصول 

وأي من الذين يؤمنون ,السبيعين,اليهود والمسيحيين  ,أولئك الذين يؤمنون ،  في الواقع 

ال يوجد اهتمام بهم و ال  ,سيحصلون على أجر من ربهم  ,ويفعلون الخير  ,وآخر الزمان  ,بالله 

 62 :سورة البقرة ." حزينين ايضاً سيكونون

 عن الكشف هو ثقة لديهم ليس الذين تلك من تبدأ التي السورة مرئية بوضوح هو اآلية في

 إلى جنبا تسلسل في ثقة لديهم ليس الذين الناس من خصائص شرح قبل من يتبع و المجمع

      .الرد و مع جنب

 مبض  .ت

                                                                 
 22(, ص. PT.Elek Komputindo ,2010,)جاكرتا, باقة من الزهور عن النبي محمد ص.مروني أستراد,22
 122: 2012, يوتامي23



16 
 

 على االفتراضات أساس على شخصية أو حدث الى مباشرة ليس هو المعرض ومضات

 .االشارة هذه للتقاط القارئ على القدرة لهم و القراء و الكتاب قبل من تملكها التي المعرفة

 :السؤال هو هذا حالة في

  "؟ الجحيم يدخل سوف الصابئة ، المسيحيين ، اليهود على كانمااذا  "

     .التفرد الدين إلى الرجوع أن ومضات

 أتباع تستبعد ال صراحة Thabathaba'i و رضا فقط أن ايساك من الكتب في ويبدو

 إدراج فإن ، مناقشتها تجري التي اآليات سياق على بناء ولكن.  للخالص األخرى الديانات

 اإليمان طرق بيان بعد مباشرة الفضيلة في التنافس تحدي يأتي. منه مفر ال أمر األخرى األديان

 بما يختبرك أن يريد ولكنه ، بالتأكيد واحًدا شخًصا جعلك فقد ، الله شاء وإن: المختلفة

  . الفضيلة في تتنافس ألنها. إياه أعطاك

 االنقالب  .ث

ووجد   .أكثر يفضل االنقالب هو لغة يسبق اإلفصاح عن العبارة األصلية موضوعها كما

الحالية ، قل )يا أيها الذين آمنوا(: "نحن  126 آية البقرة سورةالمؤلف المقلوب في ترجمات 

نؤمن بالله وما أنزل لنا وما ينزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألطفال األحفاد ، وما 

 ال نميز ضد أحدهم ونحن فقط نطيعه نحن .أعطي لموسى ويسوع وما أعطاه األنبياء من ربهم

". 

 .نوع من انعكاس الكالم إنه اآلية وقد سبق ذلك العنوان يقول

  Polisindenton.ج
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olisindentonP صورة 22.مبكرًا المذكور بالتوصيل مرتبطة فقرة أو جملة عن الكشف هو 

 ، 111 آية ، 2 سورة" ) بيتينا بقرة" البقرة ترجمات كتاب في المكتوب بوليسندنتون لخطاب

 (.125 فرعي قسم ، 125 قسم

"واحد نهجا جديدا لن يدخل الجنة إال تلك )الدينية( اليهود والمسيحيين( وقال:  اليهود وأنهم) 

أظهر دليالً على برك إذا  " :قل .وهم كانوا مجرد محض فارغة (فقط) وهكذا كان ."أو المسيحيين

 .(111قرة بكنت شخًصا صحيًحا" )ال

حصلت يجب عليك أن تكون تابعا لدين اليهود أو المسيحيين، وبالتأكيد كنت " :يقولون وكانوا

قرة ب)ال المشركين ال ، بل )نتبع( دين إبراهيم مباشرة. أليس هو )إبراهيم( من" :قل ."على فكرة

111) 

 متأكد أنت وقت أي في. الخير( فعل في) العرق ثم. يواجهه كان(  نفسه هو) اتجاه أمة ولكل

 (.125 اآلية. )شيء كل على يعمج الّله إن(. القيامة يوم)  سيجمعك الله أن من

 و"" يمكن استنتاج أن الفقرة الثالثة مسبوقة بكلمة أعاله ، إذا لوحظ من المثال الثالث في الفقرة

 . polisindenton وفًقا لمعنى أساًسا من شكل الكالم

 

 الداللة علوم في اللغوي التحليل .2

 ال القرآن دراسة ثم ، النص شكل في منا قدما الحصول إلى القرآن من الوحي بخصوص

 النبي إلى مجيء مع العربية لألمة نعمة العطاء له وتعالى سبحانه الله.  اللسانيات نهج من الهروب

                                                                 

    24(Utami ، 125 :2012) 
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 اللغة  اللتلقائي ذلك مع حتى مقدس كتاب أنه على القرآن و اإلسالم، من الكتيب أدى الذي

 .الكريم القرآن تعليم لغة العربية اللغة أصبحت

 في يتناول أن اللغة علم من فرع وهو ،الداللة  العلم وهي الشهيرة واللغوي  فروع من واحد

 25.مغزى و معنى

 المعاني أنواع .أ

كان معنى اللغة مجموعة  المجتمع ، ألن اللغة تستخدم ألنشطة واحتياجات مختلفة في حياة

وقد قدم أعضاء اللغة العديد من  .متنوعة من اآلراء حول المصطلحات أو وجهة النظر المختلفة

سياقية  معجمية ، معنىأنواع المعنى بالخير  عبد يقسم .علم اللغة األهمية في كتباألسماء ذات 

 26.ترابطية ، داللة ، مفاهيمية ، تنموية ،

 المعجمي المعنى .1

بمعنى أنه وفًقا لنتائج المالحظة يستشعرنا ،  الحقيقة ، المعنى المعجمي هو معنى

المعنى " للمؤمنين" سبيل المثال ،على  .فهذا هو ما يوجد أو معاني موجودة في القاموس

 27.المعجمي ألولئك الذين يقبلون ما يجلبه رسول الله من حقيقته

 السياقي المعنى  .2

سبيل  على .السياق المعنى السياقي هو معنى المعنى أو الكلمات الموجودة في

في مجال التفسير أو التاريخ أو الفكر معنى سياق كلمات "عضو الكتاب" ،  المثال ،

اإلسالمي ، ال أحد يقترب من اإلجماع على هوية الكاتب ، بداًل من ذلك هناك نزاع يتم 

في بعض األحيان ، يتم  .تصنيف مجموعات معينة من المسيحيين واليهود على أنهم كتبة
                                                                 

 25 JWM. Verharr  ، 12( ، ص. 1226، أساسيات اللغويات العامة )يوجياكارتا: مطبعة جامعة جادجا مادا 

 226-252. ص ،(1225 ، والنشر التأليف حقوق  RinekaPT: جاكرتا) إندونيسيا البهاسا الداللة علم في مقدمة ، الخير عبد 26 
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أو استبعادهم من مجموعة  بئينتضمين الهندوس والبوذيين والزرادشتيين والمجوس والصا

األمر على الميل الالهوتي للمترجم ، وربما بشكل أكثر حسما ، يعتمد  .الكتاب المقدس

في جميع الجهود المبذولة لتوسيع الحدود  .على السياق الجغرافي السياسي لمكان اإلقامة

القرآنية فيما يتعلق بأهل الكتاب ، يعترف المفكرون المسلمون ضمنًيا بالشخصية اعتماًدا 

 25.على حالة هذه الفئات من القرآن

  المرجعي المعنى  .2

 لن" مثل كلمات.  العفن أو ، انكسار هناك كان إذا معنى االنكسار دعا كلمة هو

 هو هنا" والمسيحيي، اليهود المتدنين الناس إال الجنة إلى يذهبوا

                                           :المرجع

 المتدنين اليهودلن يذهبوا إلى الجنة إال الناس  :ويقولون اليهود والمسيحيون

أظهر دلياًل على حقيقتك إذا كنت شخًصا  :قل .أحالمهم فارغة فقط وهكذا  .والمسيحيي

حتى من استسلم لله يفعل الخير ، لذلك في عيني ربه وال يهمهم وال  ليس كذلك  .صالًحا

 .يحزنون

سواء كانت  شيء ما ، مباشرة إلىألمح المعنى المرجعي إلينا عن معنى اإلشارة 

في اآلية هذه هي  .األشياء أو الظواهر أو الحقائق أو األحداث أو العمليات أو الخصائص

يستنكر بعض علماء الكتاب أن اآلخرة لهم فقط وغير "الحقيقة" التي ندد بها القرآن 

 (2):  111 البقرة سورةالقرأن  .مقصودة لآلخرين

حادًا حيال تفاخر اليهود والمسيحيين بأن إيمانهم هو اإليمان يتخذ القرآن موقفًا 

على الرغم من أن القرآن ال يدين المزاعم المسيحية بأنها خالية من أي  .الوحيد المقبول
                                                                 

  (217، ص  1،  1252)28    
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مسؤولية أخالقية في سلوكهم تجاه غير المسيحيين ، إال أنهم يعتقدون أيًضا ، وفًقا للقرآن ، 

 .أنهم محبون لله

 

 الداللي المعنى  .2

يملكها كلمة  أصل معنى، أو معنى في الحقيقة التي األصلي، و معنى داللي ومعنى

 ,أولئك الذين يؤمنون  ,حقا  (2):  62 البقرة سورةالقرأن على سبيل المثال  .أو الجملة

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

 .ال يوجد اهتمام بهم و ال ايضاً سيكونون حزينين ,سيحصلون على أجر من ربهم 

واستشهد  .باهتمام كبير بالمعنى الشامل لهذه النصوص Rasyid Ridhaاهتم 

بنصوص داعمة ، وناقش بإسهاب قضية خالص أولئك الذين لم يلتقوا بالنبي ، أو لم يتلقوا 

 وفسر رضا .اإليمان بنبوة محمد كشرط للخالصحتى أنه شكك في الحاجة أو  .تعاليمه

الذين اتبعوا النبي محمد خالل حياته وجميع الذين تبعوه حتى  المسلمونبأنهم  "المؤمنين"

،  يجادل بأن أي شخص من بين المؤمنين هو تحديد لثالث مجموعات أخرى .يوم الدين

 22.قيقيالذين يؤمنون بـاإليمان الحئين وهي اليهود والمسيحيين والصاب

ووصًفا لمجموعة اجتماعية دينية تاريخية مثل "المؤمنين"يقبل الثابائي فكرة

المجموعات الثالث األخرى ، وليس فقط كمجموعة من األشخاص الذين يعتبر اإليمان 

يدل "كل من يؤمن بالله "إن سياق عبارة :قال .دائًما بحثًا شخصًيا يتطور باستمرار ومتقلبة

                                                                 

  (226. ص ، 1 ، 1250)29   
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تشير إلى من يطلقون "مؤمنون "تشير إلى إيمان خالص ، وأن عبارة"المؤمنين "على أن عبارة

 20.على أنفسهم أنهم مسلمون

جميع الذين يؤمنون بالله ويقومون بأعمال صالحة  :كالهما يستنتجان بنفس الطريقة

، بغض النظر عن انتمائهم الديني الرسمي، سيتم خالصهم ألن الله ال يعطي أولوية لمجموعة 

ال يوجد اسم ، وال صفة ، من يستطيع أن  :قال الثابثائي 31ينما يظلم المجموعة األخر ،ما ب

تنطبق هذه القاعدة على البشرية  .يفعل الخير إذا لم يكن مدعوًما باإليمان والعمل الصالح

رؤية هذه النصوص كما رد على التفرد من  Thabathaba'i   و .كل من رضا جمعاء

 khauvinisme المسلمون، الذين تنحصر في الطائفية الدينية الضيقة والناس، بمن فيهم 

ال يمكن أن تكون موجودة في الطائفية الدينية، ولكن في اإليمان  ، وكتب رضا،الخالص

إن تطلعات المسلمين واليهود والمسيحيين حول أهمية الدين ليس لها  .الحقيقي والفضيلة

  .التخاذ قرار أي تأثير على الله ، وال تشكل األساس

  االتصاالت استخدام  .5

 من الشعور و مع اتفاق على كان داللي معنى إلى يضاف أن معنى يعني  تلميحي معنى

 :الداللة المعاني على أمثلة.  هي كلمة يستخدم أن مجموعة أو شخص

:  55 ال عمران  سورةالقرأن  تم إلغاؤه من قبل( 2):  62 البقرة سورةالقرأن  يذكر أن .

 البن عباس و مجموعة من . كل من يبحث عن دين غير اإلسالم ، لن يُقَبل منه أبًدا ،(2)

 363, ص. 1,  1118 للطبري المترجمين

                                                                 

 113ص.  311,1,3791   

 331, ص. 1, 311140   
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والذين يرفضونه يقولون أن الفكرة أن إلغاء الله للوعد يتعارض مع طبيعة عدله ، وأن الله لن 

أسهل طريقة للحصول على ، ويمكن أن تكون نظرية اإللغاء هي يكسرها في تنفيذ وعده

التفسير الذي يريده الحصريون ، ولكن ألن القضية هي واضح للغاية ، ليس لدى المترجمين 

العديد من الخيارات باستثناء إنشاء أجهزة تفسيرية ، والتي تكون متناقضة في بعض األحيان 

  .، من أجل الحصول على معنى غير موات للمسيحيين واليهود والصابئة

    معنى قابيالن   .6

 ، اللمثال.  لغة كلمة أو leksem قبل من مملوكة الذي المعنى هو النقابي يعني وهذا

 :يةاال في كما ، شيء إلى يؤدي أن شيء مع يرتبط و القبلة كلمة

ثم التنافس في فعل لكل وجهة هو موليها  (التي يواجهه) ولكل مجتمع هناك قبلة نفسها

إن الله سبحانه وتعالى على  .يوم القيامة الله بالتأكيد سوف يجمعكفقط أينما كنت  .الخير

 (2):  125سورة البقرة  .كل شيء

الهدف الذي يريد تحقيقه  على أنها لكل وجهة هو موليها() عبارة يمكن تفسير

يمكن تبرير كلتا الترجمتي، لكن االتصال يشير إلى أن التركيز أضيق  .تجاه الذي يواجهه أواال

  .، أن الترجمة الثانية أكثر مالءمة التعدد األديانمما يتوقعه أنصار 

 إندونيسيافي  واقعيةال .5

، من الضروري ربط بعض  التعدد األديانبعد رؤية قصة صغيرة عن حياة فريد إساك في عرض 

عندما يسيء البعض فهم مهمة التضامن الديني  .المشاكل المماثلة التي حدثت أيًضا في إندونيسيا

  .في كثير من األحيان ، فإنه يتسبب في صراع أو جدال داخل المجتمع

  :عبد الرحمن وحيد بخصوص رسالة األديان بقوله الحاج هذا ما أكده
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الرغم من أن الرسالة الدينية هي  على.ألخرى ال تجلب سوى العداوةكراهية الديانات ا إن"

تعدد تتطلب  .تعدد األديانالكراهية والعداء هو عكس  .السالم ، وهو شيء يتعارض مع العداء

  "22. االنفتاح والتسامح واالحترام المتبادل للبشر األديان

هو تنوعها الديني والثقافي  ودينًيا غنًيا بلًدا كما هو معروف جيًدا ، فإن ما يجعل إندونيسيا

التي تعلم القيم النبيلة عن الله واإلنسانية  Pancasila والدولة اإلندونيسية التي تقوم على أيديولوجية

 .مختلفة لكنها ما زالت واحدة  .والوحدة والتداول والعدل بشعار الوحدة في التنوع

 من والمضمونة رسمًيا بها المعترف األديان بعض فإن ، إندونيسيا في السارية لألحكام وفًقا

 والهندوسية والبوذية الكثوليكية والمسيحية البروتستانتية والمسيحية اإلسالم هي الحكومة قبل

  .االنقسام بذور تكون أن يمكن ألنها بالفعل ضعيفة ناحية من الدينية االختالفات. والكونفوشيوسية

واقف من التسامح واالحترام المتبادل حقوق  ومع ذلك ، طوال كل عرق وجهالتطوير الم

ومع ذلك ، هناك أيًضا العديد من  .ال يزال سيتم الحفاظ على كل عرق والوئام واالستقرار - كل

إن االفتقار إلى التسامح بين   .الصراعات التي تحدث في المجتمع بسبب خلفية عوامل التمايز الديني

البعض هي العوامل الرئيسية التي تثير الصراع واالنقسام في كل دين وكذلك عدم احترام حقوق بعضهم 

  .المجتمع

من الناحية االجتماعية ، يعتبر الدين مهًما جًدا لحياة اإلنسان حيث ال تنجح المعرفة والخبرة 

يصبح موقع الدين مهًما للغاية فيما يتعلق بعناصر  .في توفير وسائل التكيف أو آليات التكيف الالزمة

للحالة  أساسية سمة اإلنسانية المستمدة من عدم اليقين والعجز والندرة التي هي بالفعل التجربة

  .اإلنسانية

                                                                 

 :Cet: I  ،Jakartaوعبد الرحمن وحيد ، الفكرة المركزية للمذهب النرويجي :الحداثة اإلسالمية الحديثة اإلندونيسية ،أحمد أمير عزيز 32 
RinekaCipta ،199960-52.  ، ص   
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الدين قادر على  .إن دور الدين هو في الواقع مهم جدا للحياة البشرية ، وخاصة في المجتمع

  .ةتنظيم وتوجيه اإلنسانية نحو حياة أفضل ، من خالل القيم واألعراف والتعاليم الديني

فيما يلي مثال على حاالت النزاع والعنف التي وقعت في هذا الوطن األم ، وهي أعمال 

  .الشغب التي حدثت في مالوكو وكان مركز النزاع في أمبون

نزاًعا حدث بسبب االختالفات في  الصراع الذي وقع في منطقة أمبون كان ورد ما وبحسب

وهكذا يمكننا أن نستنتج أن  .اإلسالمية والمسيحيةالدين والمعتقدات ، وتحديدًا بين المجتمعات 

  .الدين السائد في أمبون هو اإلسالم والمسيحية

على سبيل المثال في الحروب الصليبية  .في التاريخ ، كانت هاتان الديانتان تقاتالن دائًما

العملية ، من من الناحية  .وقضية اإلرهاب التي فجرها المسيحيون الغربيون ضد المجتمعات اإلسالمية

تصبح  .لذلك غالبا ما تنشأ الصراعات .الصعب جًدا العيش في مجتمعات الديانتين جنًبا إلى جنب

  .ادعاءات الحقيقة حول أحد الديانات أحد العوامل المحفزة

كثيرا ما وصفت بأنها عداوة قديمة بين المسلمين والمسيحيين، على  و الصراع في مالوكو

تقسيم الناس مالوكو  جاء و االستعمار الهولندي الماضي، هذا في .أكثر تعقيدا الرغم من أن الواقع هو

أعطى االستعمار الهولندي للمسيحيين وصواًل أكبر إلى التعليم  .على أسس دينية، جغرافيا واجتماعيا

هذا هو عامل التمييز  .والمناصب السياسية ، في حين شكل المسلمون غالبية التجار ورجال األعمال

مالوكو شهدت العديد من التغييرات االجتماعية خالل حكومة  حتى .ذي يؤثر على المرحلة التاليةال

يعتقد أن الممارسات التقليدية قللت من التوترات بين المسيحيين والمسلمين في ظل  .سوهارتو

ال ومع ذلك ، فإن العالقات السلمية بين المسيحيين والمسلمين  .السبعينيات ظروف مستقرة حتى

  .تظهر إال في الطبقات الخارجية
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بعد سياسة الحكومة في الهجرة التي بدأت في الخمسينيات ، نمت الهجرة الطوعية من 

، أسس  1220في عام .بوجيس وبوتون وماكاسار في السبعينيات ، نما عدد سكان مالوكو المسلمين

ين الدعم السياسي من كأداة لتأم (ICMI)سوهارتو جمعية المثقفين المسلمين اإلندونيسية 

 .M، تم تعيين  1992في عام .الجماعات اإلسالمية عندما تضاءلت سلطته على الجيش

AkibLatuconsina مدير ،ICMI كان أول مولوكان وأول مدني يشغل  .في مالوكو محافظًا

 .M أدى تعيين.هذا المنصب ، والذي كان يشغله دائًما مسؤولون عسكريون من جاوة

AkibLatuconsina أدى هذا التغيير إلى إزعاج  .إلى جميع الحكام في المقاطعة اإلسالمية

 22.السكان المسيحيين وتقسيم مالوكو إلى خطوط دينية

الصراع العنيف في مالوكو ، والذي يتركز إلى حد كبير في أمبون ، هو واحد من أكثر 

أودى الصراع بحياة ما يقرب  .حدثت في إندونيسيا بعد سقوط نظام سوهارتو التي الصراعات المدمرة

  22.وشرد ثلث سكان مالوكو وشمال مالوكو 6006 إلى 1222 شخص في الفترة من  5000من 

في غضون ذلك ، اعتبرت  .هو الصراع الديني Ambon يقول كثير من الناس ، الصراع

، وبالتأكيد  بعض الجماعات ، وخاصة الطبقة الوسطى المتعلمة ، أن نزاع أمبون كان صراًعا سياسًيا

ولكن في الواقع ، تم بناء الصراع من قبل مجتمع أمبون كصراع شمل  .مؤامرة للنخبة السياسية

كما  .المسيحيين والمسلمين في مالوكو ، بحيث قال الناس في هذا البعد أن الصراع كان صراًعا دينًيا

سي في جاكرتا بأن يجادل معظم النخب السيا .تحدث اختالفات في الرأي على المستوى الوطني

                                                                 

، المعهد اإلندونيسي للعلوم ، آسيا الحالية ومركز الحوار  مالوكو ، بابوا وبوسو تحليل الصراعات في - إدارة النزاعات في إندونيسيا كيت بوكانان ،33 
   2011  اإلنساني ، جاكرتا

،  "تحليل السالم والتنمية في مالوكو وشمال مالوكو :التغلب على الصراع العنيف " ،Suprayoga ، كريستوفر وهادي ،  ويلسون ، براون ، جراهام34 
  2005، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمعهد اإلندونيسي للعلوم ، جاكرتا ،Bappenas،  2 .المجلد
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صراع مالوكو باعتباره صراًعا سياسًيا ، هو مؤامرة لبعض النخب التي تستخدم الدين كأداة سياسية 

  .إلسقاط الحكومة أو تقويض عملية التحول الديمقراطي الجارية

، والتي  "الديني الحربجادل بعض الشخصيات السياسية في جاكرتا بأن صراع مالوكو هو 

وبعبارة  .استراتيجية مسيحية لتوسيع نفوذهم وتحويل إندونيسيا في نهاية المطافكانت جزًءا من 

تعدد  غالًبا ما تؤدي .أخرى ، فإن صراع مالوكو هو أحد أشكال إبادة الجماعات اإلسالمية

في المجتمع إلى صراعات مختلفة تؤدي إلى أعمال عنف معينة ، وأن العرق والدين ليسا  األديان

هناك العديد من االدعاءات بأن الصراع أكثر توجهًا إلى الصراع على الموارد  .سوى أقنعة صراع

المتاحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها ، في حين أن العرق والدين يصبحان 

المجتمع في نهاية المطاف "جر"وبدون أن يدركه المجتمع ، تم .أدوات للنضال من أجل هذه الموارد

  .لصراعإلى ا

مسؤولية االنسجام في المجتمع هي مسؤولية جميع األطراف والزعماء  من الصراع في أمبون ،

لكن الحكومة لديها مسؤوليات  .الدينيين والشخصيات السياسية ووسائل اإلعالم واألكاديميين

ام قبل أن تحافظ الحكومة على وئام المجتمع ، يجب على الحكومة أواًل أن تحقق االنسج .أكبر

على سبيل المثال ، تقدم الحكومة خدمات مرضية ويقيًنا قانونًيا وأمًنا ، وهذا  .في بيئتها الداخلية

  . سيبني ثقة الجمهور في الحكومة

من الوصف أعاله ، يمكن استخالص نتيجة نهائية مفادها أن لكل دين وجهة نظره الخاصة 

إندونيسي جيد يجب أن يكون ممتنا ويحافظ على لذلك ، وفقا لرأي الكاتب كمواطن  .عن الحقيقة

لذلك في هذه الحالة للحفاظ  . التعدد األديانو  Pancasila التنوع الثقافي والديني ويدعم قيم

كما اقترح  ، التعدد األديانالتزام بالتسامح و على تنوع إندونيسيا ، وخاصة التنوع الديني ، يجب تنفيذ
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إليجاد أرضية مشتركة  للعمل مًعا مختلف األديان أو المعتقداتالجمع بين  فريد إساك ، من أجل

  .يمكن أن أن تستخدم كأساس لبناء سالم األمة اإلندونيسية

 

 

 

 

 

 

 

 


