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ف تػخرر عػف هومإهػمن هنم مػة هتػمرات   ػ  الكالـ عمى التعددية الدينيػة  إا   إف

ف بملمإيػة الإطنيػة  هجتهعمتنم العربية  إاإلتالهية  إبهم ال يحتمج إلى تخكيد  ألن  ا تر 
مػػم نػػزإؿ الػػديمنمن التػػهمإية   ػػ  تمػػؾ األهػػمكف تملقإهيػػة  ػػ  ه م مػػم الإاتػػعة التػػ  ه إا

إاألصقمع  إذا تبمعدنم جداًل عف تجم ينم  ألحإاؿ تمؾ الهجتهعمن  ػ  عقمدػد م لهبػمبر 
مػػإرية  إتػػإهرية إبمبميػػة   ػػ  بػػالد هػػم بػػيف النمػػريف  إبػػالد هأزهمنمػػم  إحرػػمرتمم  بػػيف 

 ترطينػػػمإ  راهػػػمن  ػػػ   رعإنيػػػة هصػػػر  إالػػػديمنمن الإ نيػػػة  ػػػ  مػػػب  جزيػػػر  العػػػر  اال
ديمنػػػمن الحرػػػمران الصػػػينية  إالمنديػػػة إالتمتػػػمنية  بننػػػم نجػػػد أف التبػػػميف إاالرػػػتالؼ 
العقمدػػد   لكػػػؿ حرػػػمران المػػػعإ    ػػػد تجػػػذر تمريريػػػًم  إ ػػػد ا ػػػر اإلتػػػالـ  ػػػ  هعجػػػز 

نية  ال هتإغ    االنوالن هػف إجإد ػم إذ كتمب  ذلؾ التومإن االعتقمد   ألن  تنة كإ 
 ػػػػ  هرا قػػػػة لهظػػػػم ر الجهمعػػػػمن البمػػػػرية  ػػػػ  هظم ر ػػػػم  إجإا ر ػػػػم  إحتػػػػى انهمطمػػػػم 

مم تعػدد  إال تػنوراد  ال يهإاالحدانية إ الوكرية إال قم ية  إالعر ية  إالقيهية  إألف تبؿ ال
إِالَّ مَه  *اسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالَ يَزَالُىنَ مُخْتَلِفِنيَ وَلَىْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّيعتريمم تركي   مؿ تعملى : ))

(()تػإر   ػإد : رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ألَمْألننَّ ََهَألنَّمَ مِألهَ الْجِنَّألةِ وَالنَّألاسِ أََْمَعِألنيَ      
)عمػيمـ التػالـ( رطمبػًم  (  إلذلؾ كمف رطم  جهيػ  الرتػؿ إاألنبيػم 111-111اآلية 

إاحػػػػدًا  هصػػػػدرد التإحيػػػػد  إاإليهػػػػمف بػػػػمليـإ اآلرػػػػر  عنػػػػد الهتػػػػمهيف  هػػػػ  تبػػػػميف ذلػػػػؾ  
إارتال ػ   ػ  الػديمنمن التػهمإية األرػرهي نم يػؾ عػف دعإتمػم النػمس إلػى التتػمه   ػ  

 التمإكيمن  إالتهتؾ بورمدؿ األرالؽ بعمهة    الهعممر ي
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صػػػرنم الحمرػػػر هػػػف التػػػيم من ال قم يػػػة  إلػػػذلؾ عػػػدن التعدديػػػة الدينيػػػة  ػػػ  ع
إالتيمتية  إبرمصة    الهجتهعمن البربيػة  ألف هجريػمن عإلهػة اال تصػمد العػمله   

  هجتهػػػ  عبػػػرن عػػػف التحػػػإالن االجتهمعيػػػة  إاال تصػػػمدية إال قم يػػػة التػػػ  ال يهكػػػف أل
هنمػػػػم  إلعمنػػػػم ال ننكػػػػر أف ذلػػػػؾ زاهػػػػف عػػػػإد  الػػػػديف   االنوػػػػالنهعمصػػػػر  التحػػػػإؿ  أإ 

بػػدأ عمػػى مػػكؿ حركػػمن دينيػػة  أإ االعتقػػمد بػػملقيـ أكػػمف بمػػتى هظػػم رد إ يهػػ   تػػإاً  إ 
أتمتػػًم بنمديػػة  يهكػػف لمػػم تتجػػمإز الهعر يػػة  إذلػػؾ هػػم إ ػػر لهومإهػػمن هػػم بعػػد الحدا ػػة 

ؿ االطػػػػمب  العػػػػده  البيبػػػػ   إمػػػػكؿ بمػػػػم نقػػػػدًا صػػػػريحًم لمحدا ػػػػة  بصػػػػوتمم  تإعػػػػد بػػػػخ إ 
تمػػػػػم  إانهمطمػػػػػم مهإر التعدديػػػػػة الدينيػػػػػة بنتمجرػػػػػالػػػػػديمنمن  إهتػػػػػمراتمم  إهنم جمػػػػػم  إ 

الهتبمينة ه  أف التعددية الدينية تمؾ تعد عمى إج  التيم من  هظمر هف هظػم ر ذلػؾ 
التحػػػإؿ الوكػػػر  إاأليػػػدإلإج   الػػػذ   يدركػػػ  العػػػملـ الحمرػػػر  إال يهكػػػف التجم ػػػؿ بػػػخف 

  الإجػػػإد  التعػػػدد الػػػدين  لػػػ   ال ػػػة هعػػػمن   إدالالن  يهكػػػف أف تحصػػػر   ػػػ  الهعنػػػى
الرمقػ   إالهيتػم يزيق   التصػإر  إالال ػإت  الكالهػػ   إالػذ  تقمبمػ  الإاحديػة  ػ  عػػدـ 
نهػػػم يقتػػػرف بعنمصػػػر عديػػػد   إ ػػػذا  اهكمنيػػػة رد الإجػػػإد اإلنتػػػمن  إلػػػى عنصػػػر إاحػػػد  إا 

قيػػد بملعديػػد هػػف التيػػمران الومتػػوية  إ ػػ  هقػػدهتمم : التيػػمر التجريبػػ  تالػػرأ  انتصػػر  إ 
 إالبراكهمت ي
لهعنػػى اآلرػػر :  ػػإ الهعنػػى العمهػػ   أإ االتػػتهإلإج  الػػذ  تبنػػى هومػػـإ أف إا

عددًا هف النظريػمن يهكػف أف تكػإف هتطمبقػة هػ  الإا ػ   قػط لتحديػد هػم  ػإ تػمدد   ػ  
 ػ  كػؿ ه ؿ تعدد األديمف إالهذا   تهمإية كمنن اـ إرعية نحإ الطإادػؼ إاالعتقػمد 

الهية  إكػػذا البإذيػػة  إالتػػيرية المنديػػة هػػ  انحػػم  العػػملـ كمليمإديػػة  إالهتػػيحية  إاإلتػػ
تعدد هجريمن اعتقمداتمم إتبؿ تإجيمم  إلمػذا ينببػ  التهييػز  ػ  الكػالـ عمػى التعدديػة 
بػػيف الإا ػػ  اإلنتػػمن  الػػذ   ػػد يػػرتبط  بػػمالحإاؿ الهمديػػة أإ االجتهػػمع  إحتػػى األ كػػمر 

ة الدينيػػػػة بصػػػػوتمم إالهػػػذا   إاالعتقػػػػمدان الدينيػػػػة هػػػػ  هػػػػم  ػػػػإ هتبػػػػميف  إبػػػػيف التعدديػػػػ
هعميير إهقمييس  إ يـ  إالهإ ؼ اإلنتمن  هنمم عمى الهتتإيمن ال ال ة الهتقدهة  هػف 
حيػػػػت هتػػػػتإيمتمم الإجإديػػػػة  أإ الهعر يػػػػة  أإ القيهيػػػػة  إذلػػػػؾ هػػػػم عػػػػد هيػػػػمديف  تػػػػيحة 

ـ( 1111-1111ويػػػد  يػػػـإ  )ديلهتنػػػمإالن الوالتػػػوة البػػػربييف  ػػػ  هنطػػػؽ الويمتػػػإؼ  
HUME David حتػػمس العقمدػػد   ػػإ إا ػػ  تػػإؼ اله ػػمل  : الػػذ  زعػػـ أف اإليمالو
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دان  ذات    د يعجز عف تحقيؽ العملـ الرمرج    صنؼ القرػميم عمػى هنحنيػيف : جإ 
 رػػػميم تصػػػؼ هػػػم  ػػػإ كػػػمدف إأرػػػره تصػػػؼ هػػػم يجػػػ  أف يكػػػإف  إعمػػػى إ ػػػؽ ذينػػػؾ 

يهكػػف  اآلتػػ  : بػػملرمـ ههػػمالهنطمقػػيف الإصػػوييف لالعتقػػمد  يهكػػف لنػػم أف نطػػر  التػػ اؿ 
أف تحهمػػػػ  همػػػػكالن التهييػػػػز بػػػػيف تمػػػػؾ القرػػػػميم :  نتػػػػخؿ : هػػػػم القمعػػػػد  التػػػػ  ينببػػػػ  
اإلحتكػػمـ اليمػػم  ػػ  هعملجػػة إا ػػ  التعػػددا  إ ػػ  هجهػػؿ الهتػػمران اآلنيػػة إ ػػ  هقػػدهتمم 
التعدد الدين   إف بدا دارؿ هجته  هم أإ    أرجم  العػملـ كم ػة  إهػم اآلرا   إاأل كػمر 

إالومتػػوية الهقنعػػة التػػ  يهكػػف لمػػم أف تتػػمـ  ػػ  تحصػػيؿ ظػػإا ر الال إتيػػة الكالهيػػة  
التعدديػػة عمػػى هجهػػؿ أمػػكملمم  ػػ  الهجتهعػػمن اإلنتػػمنية الهعمصػػر ا إعميػػ  ال بػػد هػػف 
 :تحديػػػد هعنػػػى التعدديػػػة الدينيػػػة  ػػػ  الهعنػػػى العػػػمـي الػػػذ  يتػػػير  ػػػ  هيػػػدانيف : األإؿ 

  إيقرػػ  هعنػػمد إلػػى  رػػميم الهيػػداف الال ػػإت  الكالهػػ ي الػػذ  يػػإعز إلػػى  متػػوة الػػديف
الحريػػػة  إالحقيقػػػة  ػػػ  الػػػديف  إاآلرػػػر : الهيػػػمديف االجتهمعيػػػة إالتيمتػػػية  إاألرال يػػػة 
التمدد     الهجتهعمن البمرية   د يورض  رميم هكمنة الديف  ػ  الهجتهعػمن بعمهػة  
إ ػػ  هتػػمرات  التػػمدد   ألف إا ػػ  األحػػإاؿ  تحتػػمج إلػػى تخهػػؿ أف الػػديف لػػـ يرػػهحؿ اإ 

ر  هكمنتػػػ  العمهػػػة التػػػمدد   ػػػ  الهجتهعػػػمن اإلنتػػػمنية عمػػػى الػػػرمـ هػػػف كػػػؿ تػػػبؿ  يمجػػػ
العمهنػػة  إالتطػػإر التقنػػ   إالوكػػر الهتحرػػر الػػذ  تػػهن  يػػ  إاهكمنػػمن  إتطػػإر تػػبؿ 

الهجتهعػػمن البربيػػة  بعمهػػة إحكمتمػػم  إ مػػدتمم العديػػد هػػف الهجتهعػػمن المػػر ية الهتػػخرر  
هػػف ذلػػؾ   ػػبف هتػػمران الػػديف  لمػػم إا ػػ    ػػ  هرػػهمر التقػػدـ الحرػػمر   إعمػػى الػػرمـ

ذ هم زالن هجمالتػ  تػمدد  عمػى امػكمؿ  ه تتػمن اجتهمعيػة   األ ر    الهجتهعمن  إا 
إ قم يػػة   رػػاًل عػػف إجػػإد االنتهػػم ان الهذ بيػػة إاالعتقمديػػة  ػػ  الهجتهعػػمن الحدي ػػة  

 رض نوتػ   مريبمم  إمر يمم إذ الديف إبجهي  إتمدم   إهظم رد  إتعددات  الدينية   د
حتى الهجتهعمن الت  تإصؼ أنظهتمم بملديهقراطية الميبراليػة بكإنػ  أحػد الهإرػإعمن 
الرديتة لمحإار  إالنقمش    هرمهين  دارؿ تمؾ الهجتهعػمن  ههػم دعػم اممػ  الػدإؿ  
أف تحػػػػدد الهكمنػػػػمن إالإ ػػػػمد  التػػػػ  ينببػػػػ  أف تتبنم ػػػػم  لهعملجػػػػة االعتقػػػػمدان الدينيػػػػػة 

مديف العمهػػػة دارػػػؿ هجتهعمتمػػػم  إاألهػػػر عينػػػ   ػػػد  ػػػرض هومػػػـإ إهتػػػمراتمم دارػػػؿ الهيػػػ
التعػػػدد الػػػدين   ػػػ  هرػػػمهيف العمػػػـإ اإلنتػػػمنية إهحتإيمتمػػػم  ههػػػم د ػػػ  تمػػػؾ العمػػػـإ إلػػػى 
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ديػة  ػ  تقصػ  تػبؿ تمػؾ الظػم ر  التػ  هملػن إلػى هجػمالن تركمػم نتػبيًم هػف جالنظر ب
 العمه ي  بؿ هتمران الحدا ة  إالتطإر
عهػػػمؿ الوكػػػر  رأينػػػم أف التعدديػػػة الدينيػػػة  اتتػػػهن إلػػػذلؾ عبػػػر إدراؾ لػػػآ را   إا 

بهػال  عمهػػة  عمػػى الػػرمـ هػػف بػػيف هػػم طػػر  عنمػػم هػػف هرا  لعمهػػم  الال ػػإني إبػػيف هػػم 
 إجدنمد هف تهمن عمهة  يهكف لنم عررمم  يهم يخت :

ػػػ أولا  هومػػػـإ التعدديػػػة الدينيػػػة هػػػدركًم هعمصػػػرًا  إاكػػػ  التقػػػدـ العمهػػػ   إاالزد ػػػمر  د  : ع 
بربيػػةي  ػخدرؾ جػػؿ عمهػػم  الال ػػإن  ػ  ه ػػؿ  بػػإؿ تمػػيش  لالحرػمر  لمهجتهعػػمن ا

إكػػمرؿ بػػمرن  إكػػمرؿ رانػػر إ ػػمنس كإنػػ   إجػػإف  يػػؾ  إميػػر ـ  بعػػد أف اعتهػػدإا  
ـ  التػ  دعػن 1111إأ مدإا هف هقرران  هجه  الومتيكمف ال من   الهنعقد    عمـ 

يتػػػػير عمػػػػى إ ػػػػؽ   ال إتيػػػػةإلػػػػى إ ػػػػرار أف التعدديػػػػة الدينيػػػػة  هػػػػف الهإرػػػػإعمن ال
هرمهيف  إهيمديف الال ػإن الهتػيح   بتبنيػة  إا  ػرارد  بإجػإد حقػمدؽ دينيػة رػمرج 
الهتػػيحية  بعػػد أف تجمػػى ذلػػؾ بػػإع  عهيػػؽ  إإ ػػمد   مبتػػة   بػػدا هإرػػإع التعدديػػة 
الدينية  هف الهإرإعمن العملهية  الت  أنبره لمػم العديػد هػف العمهػم   إالهوكػريف  
إ   هرتمؼ األديمف تهمإية كمنن أـ إرعية   وتش عمهم  اليمإديػة  ػ  هتػمران 

اإلتػػالهية  إالبإذيػػة  إالمندإتػػية إمير هػػم هػػف الػػديمنمن ديػػمنتمـ  إكػػذا الهتػػيحية  إ 
الهوكػػػريف هػػػف الهتػػػمهيف عػػػر   إميػػػر ـ  الإرػػػعية اإلنتػػػمنية إلمػػػذا حػػػمإؿ بعػػػض

البحػػػػػت  ػػػػػ  هجػػػػػمالن التعػػػػػدد الػػػػػدين   بملتخكيػػػػػد عمػػػػػى هجهإعػػػػػة هػػػػػف القػػػػػيـ ببيػػػػػة 
الهممركة  إالتعمإف لجه   كػر الهتػمإا  بػيف األديػمف إالعقمدػد  بػمن هػف اله كػد أف 
يعتنػػ  اصػػحم  جهيػػ  األديػػمف التوتػػيش إالتنقيػػر  ػػ  هرػػمهيف هجريػػمن ديمنػػمتمـ  

هإا قة أإ الر ض لهم أ رد  التوة البر   إ ػرض هػم رأإد هػف تطػمبؽ ببية تحإ  ال
هرا  عمػػػى طمإلػػػة نقممػػػمن  إحػػػإاران هتػػػتهر   إعمػػػى إ ػػػؽ هجريػػػمن هػػػم يعتقدإنػػػ   
إهػػف ذلػػؾ عػػف العػػر  هحهػػد أركػػإف إعػػف الهتػػمهيف  عبػػد الكػػريـ تػػرإش   عػػرض 
  ذاتػػػػؾ الهوكػػػػريف بعػػػػض هومرػػػػمن  إهػػػػدران هػػػػم  ػػػػررد  ػػػػديهًم : أرػػػػإاف الصػػػػوم  ػػػػ

اعتقػمد ـ اإلتػهمعيم  المػيع  هػف أف ))الحػؽ هإجػػإد  ػ  كػؿ ديػف  إالحػؽ يجػػر  
من   بح)التػػ عمػػى كػػؿ لتػػمف  إهػػف الههكػػف أف تعػػرض المػػبمة عمػػى كػػؿ لتػػمف((

  إال يهكػػػػػػف تجػػػػػػم   أإ إنكػػػػػػمر أف بعػػػػػػض التػػػػػػبؿ أإ الطرادػػػػػػؽ (1  ص ػػػػػػػ1241
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لقػػرهف بعػػض هرػػمهيف التوتػػيران لهجريػػمن هيػػمن هػػف االصػػإ ية  ػػد تتػػربن إليمػػم 
الكريـ إلذلؾ أإرد دي عبد الكريـ ترإش الهوكر اإليران  لمتدليؿ عمى إجإد جػذإر 

  ػ( بقإل     بعض أمعمرد:214لمتعددية الدينية لهح  الديف بف عرب  )ن
 كدددددة صدددددورة وقدددددد صدددددار قمبدددددي قدددددابالا 

 وديدددددددددر لرببدددددددددا   وكعبدددددددددة  دددددددددا  
 أديدددددد  بدددددددي  التدددددد  أ دددددد  تواج دددددد 

 

   األوثدددددددا يدددددددفمرعددددددد  لغدددددددزل  أو ب 
 ألددددددددوا  تددددددددوراة  ومصددددددددت  قددددددددر  و 

 ركا بدددددددددي أرودددددددددم  دي دددددددددي وديدددددددددا ي
 

 (1  صترإش  الين)
مير أف ذلؾ  ػ  رأ  بعػض البػمح يف إالهوكػريف اإلتػالهييف ال يعبػر عػف هرا  
التعدديػػػة الدينيػػػة  بػػػؿ يتػػػدارؿ هعمػػػم  ألف التعدديػػػة تركػػػزا عمػػػى إا ػػػ  االرتال ػػػمن  إال 

لػرمـ ههػم  ػإ صػمدر إلػى تبمعػدان  تنكر م  إتبب  الحومظ عمػى هػم  ػإ هإجػإد عمػى ا
إتبمينػػػمن  بصػػػوة أف التنػػػإع  ػػػإ حملػػػة طبيعيػػػة انتػػػمنية  مػػػكاًل إهرػػػهإنًم  ألألف كػػػؿ 
إنتمف يإلد    ظرؼ تمرير   إبيدة ال تجػمنس  يمػم لبيػردي إتمػؾ األحػإاؿ لمػم الهجػمؿ 

 ه ػػػؿ  ػػػ  تبػػػميف  كػػػرد  إاعتقػػػمدد  إ قم تػػػ   إلػػػيس ذلػػػؾ هجػػػماًل لمبحػػػت  يػػػ األعمػػػى  إاأل
طملة تحر  هيمدين ي  لتعت   إا 

ديػمف : إعد  التوة البر   إالداعيف إلى التعدد الدين  ررإر  اعتراؼ جهي  األ ثا ياا 
بعرمم ببعض  بصوة أف هذ    أإ هعتقد ال يهكن  التإاصؿ ه  بقية األديػمف 
إالهػػذا   األرػػره بمػػكؿ هتتػػمإ يبقػػى  ػػ  هتػػمران هػػم  بػػؿ التعػػدد  إبػػذا يهتػػ  

نمن التػ   ػد ال تهتمػؾ الحقيقػة اهتالكػًم تمهػًم  ألف  ػ  نظػر  التػوة أن  هػف الػديم
البػػػػر  أف الحقيقػػػػة الدينيػػػػة لجهيػػػػ  االديػػػػمف الكبػػػػره إاحػػػػد   هػػػػ  اف هظم ر ػػػػم  
إهتػمران هتعػػدد   إالتعدديػة تقػػر بملطػمب  الإجػػإد  لكػؿ إحػػ  دينػ   بصػػوة أف 

إكيمت   رال يػػػمن اإلنتػػػمف  إالػػػدعإ  إلػػػى تتػػػمه  تػػػمأإحػػػ  هإجػػػ  إلػػػى تحتػػػيف 
إبػػػذلؾ عػػػدن التعدديػػػة إعػػػمد  نظػػػر جديػػػد   ػػػ  هومإهػػػمن الػػػديمنمن  إهػػػدركمن 
الحقيقػػػػػة لكػػػػػؿ الهعتقػػػػػدان اإلنتػػػػػمنية  إالتػػػػػيهم الكبػػػػػره هنمػػػػػم  إعمػػػػػى ذلػػػػػؾ رأه 

ـ( 1142-1164الويمتإؼ الذ  يعد هف أ ـ  التوة البر    ػإ جػإف  يػؾ )
(John Hickم يػػنجـ عنػػ  ( أف التعدديػػة )) ػػ  امػػكمؿ الػػإح  اإللمػػ   إ ػػإ هػػ

 (يHick, 1985, P.34تعدد    األجإبة الرالصية لإلنتمف(()
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الحصػر  إالقصػر  :يقر     هعمني  : إلػى  ػالت هوتر ػمن  كريػة األإؿ : ذلؾ  ثالثاا 
لمحقيقة الدينية الهتيحية إاتتبعمد بقية الحقمدؽ الدينية  إذلؾ يعػد بقيػة الحقػمدؽ 

بمطمػػػػة   كػػػػؿ هورػػػػيمتمم بعيػػػػد  عػػػػف الدينيػػػػة لكػػػػؿ الهػػػػذا    إالعقمدػػػػد األرػػػػره  
الإا عيػػػة لإجػػػإد  نمديػػػة حيػػػم  اإلنتػػػمف  إال ػػػمن  : االمػػػتهمؿ  إالترػػػهيف لػػػبعض 
الحقػػمدؽ  ػػ  هجريػػمن هتػػمران بعػػض االديػػمف األرػػره  إال أنمػػم  ػػ  نظػػر  يػػؾ 
حقمدؽ  منإيػة  إ ػ  تمبعػة لمحقيقػة األتػمس التػ  ه ممػم الػديف الهتػيح   إبػذلؾ 

 ح     رأي  هركزية  مدد  لكؿ تمؾ الحقمدؽ ال منإيةي بف حقيقة الديف الهتي
إال ملػػػت : اتػػػتقالؿ الحقػػػمدؽ األرػػػره بتعػػػدد م  إبمبتعمد ػػػم عػػػف حقيقػػػة الديمنػػػة 
الهتػػيحية  إذلػػؾ يعنػػ  االعتػػراؼ الجزدػػ  بملحقػػمدؽ الدينيػػة االرػػره  ػػ  بعػػض هيػػمديف 

هرتمػػػػػؼ  هتػػػػمراتمم  إلكػػػػف ذلػػػػؾ ال يعنػػػػػ  بخيػػػػة حملػػػػة هػػػػف األحػػػػػإاؿ أف يتبػػػػ  أ   ػػػػرد
الػػديمنمن  ألف كػػؿ إنتػػمف ينببػػ  أف يحػػدد رأيػػ   ػػ  انتهمدػػ  إلػػى ديػػف بعينػػ    ملتعدديػػة 

تعتػرؼ تقإؿ بملمإية القإهية  إبػملحؽ  ػ  التبػميف  إاالرػتالؼ   مػ  بػذلؾ الهومػـإ  ػد 
بملتطإران الوكرية  إالرإحية  إالتيمتػية التػ  تتػإد  ػ  إا ػ  الحمرػر اإلنتػمن   ألف 

  يطمبمػػػم الهنعقػػػد بقبإلمػػػم  لػػػيس  نػػػمؾ هػػػف يهنػػػ  إجإد ػػػم  ػػػ  بقيػػػة حقيقػػػة الػػػديف التػػػ
األديػػػػمف  إال يهكػػػػف أف تنوػػػػى عػػػػف يقػػػػيف بقيػػػػة الهػػػػ هنيف  ػػػػ  هتػػػػمران  قم يػػػػة  إدينيػػػػة 
هرتموػػة  لإجػػإد أررػػية همػػتركة  إ إاعػػد  إأعهػػمؿ عبمديػػة  إنظػػـ ارال يػػة بػػيف هعظػػـ 

تح اعتقػػػػمد ـ بػػػػم   االديػػػػمف  بصػػػػوة أف البمػػػػر يتال ػػػػإف رػػػػهف إطػػػػمر دينػػػػ  إاحػػػػد لوػػػػ
إلبػػرض احقػػمؽ العػػدؿ  إالتػػع  ال بػػمن الورػػمدؿ  إالريػػر  إالعػػيش بخهػػمف  إطهخنينػػة 
تختيتًم : عمى  إؿ التػيد الهتػيح )عميػ  التػالـ( : ))أ عػؿ بملنػمس هػم تحػ  أف يوعمػ  

((   ػػذا بهػػم  ػػإ هعتهػػد عمػػى بعػػض الػػديمنمن التػػهمإية   ػػ  حػػيف يقػػإؿ : ؾالنػػمس بػػ
ض الػػػديمنمن الإرػػػعية : ))ال توعػػػؿ بػػػمآلرريف هػػػم ال تحػػػ  أف )كإنوإمػػػيإس(  ػػػ  بعػػػ

يوعم  اآلررإف بؾ((  إ   اإلتػالـ هػم  ملػ  الرتػإؿ )صػمى ا  عميػ  إهلػ  إتػمـ( ))ال 
 (ي12  ص4441ي هف احدكـ حتى يح  ألري  هم يح  لنوت (() منصإ  

جػإف  يػؾ إذلؾ هم دعم إلي  العديد هف الهعتقديف بملديمنة اإلتالهية  يهػم نقمػ  
  الػذ  أطػر  كػرد االعتقػمد   ػ  القػرف ال ملػت هػعف الممعر الهتمـ جػالؿ الػديف الرإ 

ف  ػػذا النػػإر يػػخت  دعمػػر الهػػيالد  بقإلػػ  : ))الهصػػمبيح هتعػػ د   إلكػػف النػػإر إاحػػد  إا 
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(  لػػذلؾ رأه بػػإؿ تيمػػيش بقإلػػ  ))تإجػػد نقطػػة 114  ص4441 يؾ  هػػف األ مصػػ (()
ف إيجػمد  ػذد النقطػة      عقيد  الإح   إالومتوة يصػبح عنػد م األ نػمف مػيدًم إاحػدًا  إا 

 (ي61  ص4441تيمش  إهنمم تبن  حاًل تركيبيًم  إ الهمهة الحمتهة لومتوة الديف(()
إبذلؾ رأن التعددية الدينية    جمن  هف تطإر م الوكر   بخف التعددية الدينيػة 

  أإ هتػػػخلة مرصػػػية  ر بػػػ  أف الػػػديف  هإرػػػ ر : إا عػػًم جمبػػػ  الإا ػػػ  العمهػػػ   الػػػذ   ػػ
ينببػػ   إبخيػػة هجػػمالن لػػ  : ال يهكػػف أف تتػػدرؿ  ػػ  الهجػػمالن العمهػػة  إعميػػ   ال بػػد 
هػػف االعتػػراؼ بكػػؿ األديػػمف  إتمكيػػد رػػرإر   إحػػؽ األديػػمف  ػػ  تكػػإف لمػػم هكمنتمػػم  ػػ  

إال م جهي  األنظهػة التػ  تتبنػى الهومػـإ الػديهقراط   ػ  عمن اإلنتمنية  إتتكؿ الهجته
إانيف  إعػػػػدـ اعتهػػػػمد ذلػػػػؾ عمػػػػى التطبيػػػػؽ إال بػػػػمالعتراؼ الػػػػدين   إالتػػػػيهم احتػػػػراـ القػػػػ

إيهكػػػف الإصػػػإؿ إلػػػى نتيجػػػة تػػػتمرص أف التعدديػػػة الدينيػػػة  ػػػ  االعتػػػراؼ بملهتػػػيحية 
إعػػ  دينػػ  هعهػػؽ  إجديػػد  ػػ  تميدػػة التجديػػد الال ػػإت  لمهػػدركمن الهتػػيحية  إالتػػيهم 

كبػػػػره  إهحمإلػػػػة طػػػػر  التعػػػػدد  ديػػػػمف ال ػػػػ  تبنػػػػ  هبػػػػمدل الحػػػػإار  إالهنم مػػػػة بػػػػيف األ
إاالرػػتالؼ الػػدين  بكإنػػ  إا عػػًم لمػػترمص هػػف همػػكالن الهجتهعػػمن الحدي ػػة  إبرمصػػة 
هف نإاح  التمـ  إاألهف  إاالتتقرار  إالتعمد   لذلؾ إصػؼ انصػمر التعدديػة الدينيػة 

 هف  بؿ الهوكريف البربييف بخن  األنهإذج االرممد     الال إن الهتيح ي
 المصادر :

- Hick, John, (1985), Problems of Religious Pluralism, New York, 

Starting Press.  

(  التعدديػػػػة الدينيػػػػة  ػػػػ   متػػػػوة جػػػػإف  يػػػػؾ  الهتركػػػػزان 4441 منصػػػػإ  إجيػػػػ   ) -
 الهعر ية  إالال إتية  لبنمفي

(  الهصػػػمبيح هتعػػػدد   لكػػػف النػػػإر إاحػػػد  ترجهػػػة : همػػػتمؽ 4441 يػػػؾ  جػػػإف  ) -
 ي64-61إتالهية هعمصر   التنة العممر   العدداف  الحمإ  هجمة  رميم

ـ(  الػػديف هػػم  ػػإا الحػػ   اإليهػػمف  ال قم ػػة  ترجهػػة : هجم ػػد 4441تػػيمش  يػػإؿ  ) -
 عبد الهنعـ هجم د  هكتبة دار الكمهة  القم ر   هصري


