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العنكاف :العدالة في المنظكر اإلسبلمي كأثرىا في تحقيؽ مقاصد الحكار الحضارم
المشرؼ عمى الرسالة :األستاذ الدكتكر حسف حميد عبيد
تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مفيكـ العدالة في المنظكر اإلسبلمي كأثرىا في تحقيؽ مقاصد
الحكار الحضارم ،كيمكف أف تتجسد في خمسة مقاصد مقترحة في ىذه الدراسة ،كىي :حفظ
الكرامة اإلنسانية ،كحرية المعتقد ،كحرية التعبير عف الرأم ،كالمصالح اإلنسانية المشتركة،
كالتعارؼ كالتعايش ،فالعدالة مبدأ إنساني كمقصد عظيـ ،د ٌؿ عميو القرآف الكريـ كالسنة النبكية
ككاف مف أىـ أسباب النيضة الحضارية كاإلسبلمية كاالنفتاح عمى اآلخر إقامة العدؿ.
معنى كنتيجة ،كغيابيا يؤدم إلى عدـ
إف كجكد العدالة في مشيد الحكار الحضارم ييكسبو
ن
كتبعا لذلؾ اضطرب االستقرار ،كتبلشت الحريات
كجكد نتائج إيجابية كاقعية لمحكار كمقاصده ،ن
اإلنسانية؛ كبناء عمى ذلؾ تأتي ىذه الدراسة لتبيِّف مفيكـ كأىمية مبدأ العدالة في الرؤية اإلسبلمية
لتحقيؽ مقاصد دينية كانسانية كحضارية كثيرة ،كباستقراء التاريخ اإلسبلمي يتأكد أف األمة
مت نماذج حكارية رائعة جسدت مبدأ العدالة في الحكار مع اآلخر ،كقد تكصمت ىذه
اإلسبلمية قد ٍ
الدراسة إلى نتائج منيا :أىمية تطبيؽ مبدأ العدالة بمفيكميا اإلنساني؛ لتتحقؽ المقاصد المرجكة
مف الحكار الحضارم كاإلنساني بيف األمـ ،كالشعكب ،كالحضارات المختمفة.
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ABSTRACT
JUSTICE IN THE ISLAMIC PERSPECTIVE AND ITS IMPACT
ON ACHIEVING CIVILIZED DIALOGUE
THIS STUDY DEALS WITH THE CONCEPT OF JUSTICE. A
HUMAN PRINCIPLE AND A GREAT PURPOSE, EVIDENCED BY THE
HOLY QUR’AN AND THE SUNNAH OF THE PROPHET, AND ONE OF
THE MOST IMPORTANT REASONS FOR THE CIVILIZATIONAL AND
ISLAMIC RENAISSANCE AND OPENNESS TO THE OTHER IS THE
ESTABLISHMENT OF JUSTICE.
THE PRESENCE OF JUSTICE IN THE CIVILIZED DIALOGUE
SCENE GIVES IT MEANING AND A RESULT, AND ITS ABSENCE
LEADS TO THE ABSENCE OF POSITIVE AND REALISTIC RESULTS
AND PURPOSES OF DIALOGUE, AND ACCORDINGLY STABILITY
HAS BEEN DISTURBED, AND HUMAN FREEDOMS HAVE VANISHED.
BASED ON THAT, THIS STUDY COMES TO SHOW THE CONCEPT
AND IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE
ISLAMIC VISION TO ACHIEVE MANY RELIGIOUS, HUMAN AND
CIVILIZED
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PRESENTED WONDERFUL DIALOGUE MODELS THAT EMBODIED
THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DIALOGUE WITH THE OTHER, AND
THIS STUDY REACHED RESULTS, INCLUDING: THE IMPORTANCE
OF APPLYING THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN ITS HUMANITARIAN
SENSE; TO ACHIEVE THE DESIRED GOALS OF CIVILIZED AND
HUMAN

DIALOGUE

BETWEEN

DIFFERENT CIVILIZATIONS.
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شكر وتقدير
ػر عمػػى نعم ػو
ػر ،فالحمػػد هلل كثيػ نا
الحمػػد هلل الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات ،الشػػكر هلل أكنال كآخػ نا
كلطائفو التي أحاطتني خبلؿ مرحمة الماجستير في كتابة البحث كاتمامو ،كاهلل اسأؿ أف يتقبؿ ىذا
العمؿ بقبكؿ حسف ،كالشكر مكصكؿ ألمي الغالية ككالدم الكريـ -رحمو اهلل -فمك كاف بيننا لكػاف
اليد األخرل التي تدفعني إلى األماـ.
كم ػػا أتكج ػػو بػ ػكافر الش ػػكر لؤلس ػػتاذ ال ػػدكتكر حس ػػف عبي ػػد ال ػػذم ك ػػاف بمثاب ػػة األب المكج ػػو
كالناصػػح خػػبلؿ إش ػرافو عمػػى األطركحػػة ،فج ػزاه اهلل عنػػي خيػػر الج ػزاء ،كخػػالص شػػكرم كتقػػديرم
ألساتذتي الكراـ عمى ما قدمكه مف جيػكد عمميػة مباركػة يبغيػة اإلرتقػاء بالمسػتكل العممػي لطمبػتيـ،
كأخص منيـ أساتذتي :أ .د محمد خميفة حسف  -أتـ اهلل عافيتو  ،-كاألسػتاذ الػدكتكر عبػد القػادر
بخػػكش ،كاألسػػتاذ الػػدكتكر محمػػد عيػػاش ،كاألسػػتاذ الػػدكتكر عػػز الػػديف معمػػيش ،كالػػدكتكر عػػبلء
إلى يد
ىيبلت ،كمنسؽ برنامج األدياف كحكار الحضارات األستاذ الدكتكر أحمد زايد ،ككؿ مف مد ٌ
العػػكف كالمسػاعدة بكممػػة أك مصػػدر أك تكجيػػو أك نصػػيحة ،كمػػا أشػػكر زمػػيبلت التخصػػص البلتػػي
شاركنني ساعات االجتياد كالبحث فكانكا خير صاحبات في طمب العمـ.
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المقدمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل رب العالميف ،كالصػبلة كالسػبلـ عمػى سػيدنا محمػد-صػمى اهلل عميػو كسػمـ -كعمػى
ػدم لػكال
آلو كصحبو الطيبيف أفضػؿ الصػبلة كأتػـ التسػميـ ،الحمػد هلل الػذم ىػدانا ليػذا كمػا كنػا لنيت ٌ
أف ىدانا اهلل ،كبعد.
فإف غاية اإلنساف في ىذه الدنيا أف يحيى حياة طيبة ،كقد تكفؿ اإلسبلـ بتكفير ىذه الحيػاة
يتب ػػع شػ ػريعتو ،كيتحم ػػى بقيم ػػو كمبادئ ػػو ،فال ػػديف اإلسػ ػبلمي يش ػػتمؿ عم ػػى مجمكع ػػة م ػػف
لك ػػؿ م ػػف ٌ
األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ التي تحافظ عمى اإلنساف مػف االنييػار الركحػي كالخػكاء النفسػي ،كمػا أف
قيمػػة العدالػػة مػػف القػػيـ الكبػػرل فػػي يسػػمـ القػػيـ كالمبػػادئ اإلسػػبلمية؛ إذ إنيػػا قيمػػة إنسػػانية عظيمػػة
كردت في ذكرىػا آيػات قرآنيػة ،كأحاديػث نبكيػة دالػة عمػى أىميتيػا ،كمكانتيػا ،كمحكريتيػا؛ إذ يقػكؿ
شه ِ
هان وِايتَه ِ
ْم ُر ِبا ْل َعه ْهد ِل َو ِ
هاء َوا ْل ُمن َكه ِهر
هاء ِْي ا ْلقُ ْرَبههى َوَي ْن َيههى َعه ِهن ا ْلفَ ْح َ
اهلل تعػػالى﴿ :إِ َّن المَّه َ
سه ِ َ
اإل ْح َ
هو َي هر ُ
ون (النحػػؿ ،)َٗ :كلمعدالػػة دكر بػػارز فػػي تحقيػػؽ نيضػػة إنسػػانية،
َوا ْل َب ْغه ِ
هي َي ِعظُ ُكه ْهم لَ َعمَّ ُكه ْهم تَ ه َْ َّك ُر َ
كعمرانية ،تجمت بحضارة إسػبلمية أشػرقت بنكرىػا أرجػاء المعمػكرة ،كمػا أف رحمػة البحػث اإلنسػاني
عف العدالة في التاريخ ،طكيمة كممتدة مف بداية الخمؽ إلى يكمنا الذم نعيشو.
كيركػػز ىػػذا البحػػث عمػػى مبػػدأ العدالػػة باعتبػػاره مبػ نػدا محكرًّيػػا فػػي اإلسػػبلـ؛ كألجػػؿ تحقيق ػو
كانت المنظكمة التشريعية كالمقاصدية ،كمف ثـ جاءت ىذه الدراسة لتتبع أثر ىذا المقصػد العظػيـ
في تحقيؽ مقاصد الحكار اإلنساني كالحضارم.
ليبيف أىمية كأثر مبدأ العدالة كمبدأ محػكرم فػي اإلسػبلـ فػي اإلسػبلـ؛
كقد جاء ىذا البحث ٌ
ألف المقص ػػكد م ػػف تشػ ػريع األحك ػػاـ تحقي ػػؽ المص ػػالح كدرء المفاس ػػد كذل ػػؾ ال يتحق ػػؽ إال بتطبي ػػؽ
تجسد في مجاالت
العدالة بمفاىيميا كدالالتيا المختمفة في الديف كالدنيا ،كىك مبدأ كمقصد عظيـ ٌ
ُ

ػاني يتجمٌػػى فػػي مجػػاالت الح ػكار المختمفػػة لتحقيػػؽ مقاصػػد
الػػديف كالػػدنيا ،فضػ نػبل عػػف ٌأنػػو مبػػدأ إنسػ ه
كتبيف أثره في تحقيؽ مقاصد الحكار
كثيرة ،لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتكظيؼ ىذا المقصد العظيـ ٌ
اإلنس ػػاني كالحض ػػارم ،كمني ػػا :حف ػػظ الك ارم ػػة اإلنس ػػانية ،كتحقي ػػؽ حري ػػة المعتق ػػد ،كتحقي ػػؽ حري ػػة
التعبير عف الرأم ،كتحقيؽ التكافؿ االقتصادم ،كتحقيؽ التعارؼ كالتعايش.

أول :أىداف البحث
ً
ُ) ييدؼ ىذا البحث إلى بياف مفيكـ العدالة كمكانتو في اإلسبلـ.
تتبػػع أثػػر العدالػػة فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد الحػكار الحضػػارم كىػػي :حفػػظ الك ارمػػة اإلنسػػانية،
ِ) ٌ
كتحقيػػؽ حريػػة المعتقػػد كحريػػة التعبيػػر عػػف الػرأم ،كتحقيػػؽ التكافػؿ األقتصػػادم ،كأخي ػ ار
تحقيؽ التعارؼ كالتعايش اإلنساني المنشكد.

ثانيا :مشكمة البحث
ً
يكمف السؤاؿ الرئيس لمبحث :ما أثر المنظكر اإلسػبلمي لمعدالػة فػي تحقيػؽ مقاصػد الحػكار
الحضارم؟ كيتفرع منو عدة أسئمة:
ُ) ما مكانة العدالة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية؟
ِ) ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية؟
ّ) ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حرية المعتقد كحرية التعبير عف الرأم؟
ْ) ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التكافؿ االقتصادم؟
ٓ) ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التعارؼ كالتعايش؟

ِ

ثالثًا :أىمية البحث
تتجمٌػػى أىميػػة البحػػث فػػي تسػػميط الضػػكء عمػػى أحػػد أىػػـ مبػػادئ اإلسػػبلـ إف لػػـ يكػػف المبػػدأ
الميػػيمف عمػػى رأس القػػيـ كالمبػػادئ اإلسػػبلمية ،كىػػك مبػػدأ غائػػب عػػف المشػػيد الح ػكارم الحضػػارم
بغيػة تحقيػؽ
اليكـ مع أىمية كجكده كضركرة حضكره الفاعؿ كالمؤثر في مجاالت الحكار المختمفة ٌ
مقاصد كثيرة تترتب عف ىذا الحكار الذم يتأسس عمى مبدأ ميـ كمبػدأ العدالػة كمػا كػاف فػي عيػد
النبػػي -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -كالعصػػكر اإلسػػبلمية البلحقػػة التػػي تمسػػكت بمػػنيج الكتػػاب كالسػػنة
في مجاؿ الحكار مع الذات كاآلخر.
كلػػذلؾ تتبػ ٌػيف أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػي التأصػػيؿ لحػكار إنسػػاني كحضػػارم يرتكػػز عمػػى مبػػادئ
كقػػيـ إنسػػانية سػػامية مػػف أىميػػا مبػػدأ العدالػػة ،لتحقيػػؽ مقاصػػد إنسػػانية كحضػػارية مختمفػػة كحفػػظ
الك ارمػػة اإلنسػػانية كارسػػاء دعػػائـ التعػػارؼ كالتعػػايش اإلنسػػاني المتكامػػؿ بغػػض النظػػر عػػف الػػديف
كالجنس كالعرؽ كالمكف كالثقافة.

ابعا :الدراسات السابقة
ر ً
ُ .عمههي محمههد الصههالبي ،العدالههة مههن المنظههور اإلسههالميٕٓٔٗ ،م) ٔ) :تيػػدؼ ىػػذه
الد ارسػػة إلػػى بيػػاف مفيػػكـ العدالػػة كالػػذم يعػػدىا المؤلػػؼ مػػف المفػػاىيـ األساسػػية فػػي فمسػػفة الحقػػكؽ
كالسياسػػة ،كمػػا تيػػدؼ إلػػى التركيػػز عمػػى مفيػػكـ العدالػػة بكصػػفيا القيمػػة المركزيػػة فػػي المنظكمػػة
السياسػػية المركزيػػة ،كاب ػراز قيمػػة العػػدؿ فػػي التصػػكر اإلسػػبلمي ،كأف العػػدؿ مقصػػد قرآنػػي كمبػػدأ
إنسػػاني ،كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى نتػػائج ،كػػاف أىميػػا :أف قيمػػة العػػدؿ مطمقػػة كربانيػػة ،ليػػا سػػمات
كمبلمح تميزىا عف غيره مثؿ الخيرية كالكسطية ،أمر بيا القرآف الكريـ ،كتعد مف مقاصده.

(ُ) الصبلبي :عمي محمد ،العدالة من المنظور اإلسالمي( ،بيركت :دار المعرفة ،د.طَُِْ ،ـ).

ّ

كتشػػترؾ ىػػذه الد ارسػػة مػػع البحػػث فػػي بيػػاف مفيػػكـ العدالػػة فػػي المنظػػكر اإلسػػبلمي ،كىػػك
المنطم ػػؽ ال ػػذم ينطم ػػؽ من ػػو البح ػػث ليك ػػكف بمثاب ػػة األس ػػاس ال ػػذم ييبن ػػى عمي ػػو مض ػػمكف البح ػػث
كمقاصػػده ،كتختمػػؼ ىػػذه الد ارسػػة مػػع البحػػث فػػي المجػػاؿ الػػذم يكتػػب مػػف أجمػػو ،فد ارسػػة الصػػبلبي
تتح ػػدث ف ػػي المج ػػاؿ السياس ػػي ،الحق ػػكقي ،الق ػػانكني ،بينم ػػا ى ػػذا البح ػػث ينت ػػاكؿ جمي ػػع الجكان ػػب
االجتماعية ،كاإلنسانية ،كالسياسية ،كاالقتصادية.
ِ.

مطالسي حمهي نهور الهدين ،سهاال العدالهة ومبهدأ احتهرام الحهق اإلنسهاني ٔ) :تيػدؼ

ىػػذه الد ارسػػة إلػػى جمػػع أجكبػػة أرسههطو كأفبلطػػكف حػػكؿ س ػؤاؿ العدالػػة ،كيحػػاكؿ المؤلػػؼ المقارنػػة
كالتحميؿ بيف تمؾ األجكبة.
كتشػػترؾ ىػػذه الد ارسػػة مػػع بحثنػػا فػػي أىميػػة العدالػػة فػػي ضػػماف الحػػؽ اإلنسػػاني ،كعبلقػػة
العدالة في استم اررية اإلنسانية ،كتختمؼ ىذه الدراسة مع البحث في احتكائيا عمى الجانب الفكرم
الفمسفي الذم تبناه أرسطك كأفبلطكف في تجربة تطبيؽ مبدأ العدالة مف خبلؿ النظريات ،كلـ يكف
ليا أثرىا الكاسع في البيئة الغربية ،بينما بحثنا يتمثػؿ فػي د ارسػة مقصػد العدالػة فػي ضػكء الشػريعة
اإلسبلمية.
ّ .عائشة أوىاب ،موقع اإلنسان بين مفيومي العهدل فهي المسهيحية واإلسهالم ،جامعهة
البويرة ،كمية العموم اإلنسانية والجتماعية(ِ) :تيدؼ الدراسة إلى بحػث مفيػكـ العدالػة كاإلحسػاف
كالمحبػػة فػػي اإلسػػبلـ والمسههيحية ،كمػػدل اتسػػاؽ المفيػػكـ مػػع مقصػػد الػػديف كفطػرة اإلنسػػاف ،كيتبػػع
المؤلؼ المنيجية الكصفية التحميمية ،كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتػائج ،أىميػا :أف العػدؿ فػي

(ُ) مطالسي :حمي نكر الديف ،ساال العدالة ومبدأ احترام الحق اإلنساني ،رسالة دكتكراة( ،الجزائر :جامعة بف أحمد كىراف ،د.ط ،د.ت).

(ِ) أكى ػػاب :عائش ػػة ،موقهههع اإلنسهههان بهههين مفيهههومي العهههدل فهههي المسهههيحية واإلسهههالم( ،الج ازئ ػػر :جامع ػػة الب ػػكيرة ،كمي ػػة العم ػػكـ اإلنس ػػانية
كاالجتماعية ،مجمة البحكث العممية كالدراسات اإلسبلمية ،العدد الثامف عشر ،د.ت) ،صّٖٕ.

ْ

اإلس ػػبلـ كالمس ػػيحية يتص ػػؼ بالش ػػمكؿ كاإلطػ ػراد ،فالع ػػدؿ ال يت ػػأثر بالح ػػب كال ػػبغض كال يمي ػػؿ م ػػع
اليكل ،كما أنو مطمؽ كعاـ" ،يبدأ بالنفس كينتيي إلى المخالؼ كالعدك".
كتشترؾ ىذه الدراسة مع بحثنا في بياف مفيكـ العدؿ فػي اإلسػبلـ كبػذلؾ فػإف ىػذه الد ارسػة
عقػػدت مقارنػػة لبيػػاف مكقػػع اإلنسػػاف فػػي ضػػكء مفيػػكـ العػػدؿ فػػي المسػػيحية كاإلسػػبلـ بينمػػا بحثنػػا
يقصػػد منػػو بيػػاف مفيػػكـ العػػدؿ فػػي المنظػػكر اإلسػػبلمي كأث ػره فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد إنسػػانية عظيمػػة
تتجاكز بياف مكقع اإلنساف.
ْ .سيام حمادي ،مقصد العدل وأثره فهي رعايهة حقهوق اإلنسهانٕٓٔ٠ ،م) ٔ) :تيػدؼ
الدراسة إلى الجػكاب عمػى سػؤاليف ،ىمػا :مػا العبلقػة بػيف مقصػد العػدؿ كحقػكؽ اإلنسػاف؟ كمػا دكر
الع ػػدؿ ف ػػي الحف ػػاظ عم ػػى حق ػػكؽ اإلنس ػػاف؟ كم ػػا أف لمد ارس ػػة نت ػػائج ،أىم ػػا" :أف الع ػػدؿ ش ػػامؿ لك ػػؿ
مجاالت الحياة ،فميس مختصًّا بالجانػب التشػريعي كالقضػائي فحسػب" ،كأف مقصػد العػدؿ يعػد مػف
"المقكمات األساسية" لرعاية حقكؽ اإلنساف.
تشترؾ ىذه الدراسة مع بحثنا في بياف مفيكـ العدؿ كأثره فػي بعػض مجػاالت الحيػاة فكانػت
ىػػذه الد ارسػػة مقصػػكرة عمػػى بعػػض الحقػػكؽ كىػػي حػػؽ الحيػػاة كالحريػػة كالمسػػاكاة ،بينمػػا جػػاء بحثنػػا
ليدرس أثر العدالة في تحقيؽ مقاصد لـ تتضمنيا دراسة سياـ حمادم.
كاضافة لما تقدـ فإف ىذا البحث يضيؼ عمى الدراسات السابقة كيفية تكظيػؼ مبػدأ العدالػة
فػي المنظػػكر اإلسػػبلمي كبيػػاف أثػره فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد الحػكار الحضػػارم المختمفػػة ،كسػػأركز عمػػى
خمسػػة مقاصػػد ،كىػػي :حفػػظ الك ارمػػة اإلنسػػانية ،كتحقيػػؽ حريػػة المعتقػػد ،كحريػػة ال ػرأم كالتعبيػػر،
أخير تحقيؽ التعارؼ كالتعايش.
كتحقيؽ التكامؿ اإلقتصادم ،ك نا

(ُ) حمادم :سياـ ،مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق اإلنسان( ،الجزائر :جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسبلمية ،د.طَُِٖ ،ـ).

ٓ

أما اإلضافة الثانيػة فتتجمٌػى فػي بيػاف أثػر ترسػيخ مبػدأ العدالػة فػي نفػكس المتحػاكريف عمػى
اختبلؼ أديانيـ كحضاراتيـ كثقافاتيـ ،كأثره في تحقيؽ المقاصد المترتبة عمى الحكار.

خامسا :منيجية البحث
ً
المرجكة منيا كالكصكؿ إلى
ألجؿ معالجة اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة كتحقيؽ األىداؼ
ٌ
نتائج معتبرة اتبعت المناىج العممية اآلتية:
أول :المنيج التاريخي :مف خبلؿ رصد األحداث التاريخية كمكاقػؼ رسػكؿ اهلل -صػمى اهلل
ً
عميو كسمـ -في تطبيؽ العدالة ،ككثيقػة المدينػة ،ككثيقػة عمػر ألىػؿ إيميػاء ،كالحكػـ اإلسػبلمي فػي
األندلس ،كالخمفية التاريخية الغربية لمصطمح حرية المعتقد.
ثاني ها :المههنيج الوصههفي :مػػف خػػبلؿ كصػػؼ مقاصػػد الح ػكار الحضػػارم ،ككصػػؼ المفػػاىيـ
ً
المتعمقة بالدراسة كالعدالة كالحكار كالحضارة.
ثالثًا :المنيج الستنباطي :مػف خػبلؿ اختيػار المقاصػد الخمسػة لمقاصػد الحػكار الحضػارم
كتتبع أثر العدالة في تحقيقيا.

سادسا :خطة البحث
ً
يأتي ىذا البحث في :مقدمة ،كتمييد ،كفصميف ،كخاتمة.
المقدمة :تشتمؿ عمى أىمية البحث كأىدافو كالدراسات السابقة كمنيج البحث كخطتو.
التمييد ،كيشتمؿ عمى:
 -أكنال :مصطمحات الدراسة.

الفصل األول :العدالة في المنظور اإلسالمي وأىميتيا فهي تحقيهق الحهوار مهع
الْات واآلخر:
ٔ

كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:
 المبحث األكؿ :العدالة في القرآف الكريـ. المبحث الثاني :العدالة في السنة النبكية. المبحث الثالث :العدالة في الفكر اإلسبلمي. -المبحث الرابع :أىمية العدالة في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر.

الفصل الثاني :أثر العدالة في تحقيق مقاصد الحوار الحضاري:
كيشتمؿ عمى ستة مباحث:
 المبحث األكؿ :التأصيؿ لمقاصد الحكار الحضارم. المبحث الثاني :أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية. المبحث الثالث :أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حرية المعتقد. المبحث الرابع :أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حرية التعبير عف الرأم. المبحث الخامس :أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التكافؿ االقتصادم. المبحث السادس :أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التعارؼ كالتعايش.الخاتمة ،كتشتمؿ عمى:
النتائج كالتكصيات.

المصادر والمراجع.

ٕ

التمييد
مصطمحات الدراسة
ٔ .مفيوم العدالة:
العدالػػة لغػةن :مػػف عػػدؿ" ،كالعدالػػة كالمعادلػػة لفػظه يقتضػػي معنػػى المسػػاكاة كيسػػتعمؿ باعتبػػار
المضػػايفة كالعػػدؿ يتقاربػػاف ،لكػػف العػػدؿ يسػػتعمؿ فيمػػا ييػػدرؾ بالبصػػيرة كاألحكػػاـ ،كعمػػى ذلػػؾ قكلػػو
﴿ي ْح ُك ُم ِب ِو َْ َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم (المائدة.)ُ(")ٗٓ :
تعالىَ :
اقعػا
كىناؾ فرؽ بيف العدؿ كالمساكاة " :كيقتضي العػدؿ المسػاكاة حينمػا يكػكف كاقػع األفػراد ك ن
تماما في كؿ الصفات ،مػف جيػة التػي يػراد إقامػة العػدؿ فييػا ،فالمسػاكاة حينئ وػذ تكػكف مػف
ن
متساكيا ن
العدؿ ضمف حدكد الجية التي أقيـ فييا العدؿ"(ِ).
ػاؿ ،كع ىدالػػةً ،
العػ ٍػد يؿ :اإلنصػػاؼ ،كىػػك إعطػػاء
كعػ يػدكنال :مػ ى ى
كعػ ىػد ىؿ :عػ ٍػد نال ،ي
ى
كم ٍعدلى ػةن :اسػػتقاـ ،ك ى
ى
المرء ما لو كأخذ ما عميػو ،ك ً
الع ٍػد يؿ :المثػؿ كالنظيػر ،كالعدالػة فػي الفمسػفة :إحػدل الفضػائؿ األربعػة
التي سمٌـ بيا الفبلسفة مف قديـ ،كىي :الحكمة ،كالشجاعة ،كالعفة كالعدالة.

(ّ)

(ْ)
ب فيك
ض ىر ى
(ع ىد ىؿ) عميو في القضية مف باب ى
كالعدؿ في المغة معناىا ضد الجكر  ،كيقاؿ ى

"(العػ ٍػد يؿ) بالكسػػر ً
(عػػاد هؿ) ،كقػػاؿً :
ت) بيػػذا
الم ٍث ػ يؿ،
ك(العػػد يؿ) بػػالفتح أصػػمو مصػػدر قكلػػؾ( :عػػدلى ي
ى

(ُ) الراغب األصفياني :أبي القاسـ الحسيف بف محمد ،المفردات في غريب القهرنن( ،مكػة :مركػز الد ارسػات كالبحػكث بمكتبػة نػزار مصػطفى
الباز ،د.طََِٗ ،ـ) ،جُ ،صِِْ.
(ِ) الميداني ،عبد الرحمف بف حسف حبنكة ،نظام الخمهق خاضهع لسهنة التفاضهل ل المسهاواة ،بحػث فػي مجمػة التكعيػة اإلسػبلمية ،العػدد،ُ:
دمشؽ :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةَُٗٗ ،ـ ،صّْ.
(ّ) أنيس :إبراىيـ ،كآخركف ،المعجم الوسيط( ،القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية ،طََِْْ ،ـ) ،جُ ،صٖٖٓ.

(ْ) الرازم :محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ،مختار الصحاح( ،بيركت :مكتبة لبناف ،طُ ،ـُٖٔٗ) ،جُ ،صُٕٔ.
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ً
ك(العػ ٍػد يؿ) بالكسػػر
(العػ ٍػد يؿ) بػػالفتح مػػا عػػدؿ الشػػيء مػػف غيػػر جنسػػو،
(عػ ن
ػدال) حسػ نػنا ،كقػػاؿ الف ػراء :ى
المثؿ".

(ُ)

كالعدؿ :المرضي مف الناس قكليو كحكمو ،ىذا عد هؿ ،كىـ عد هؿ(ِ) ،كالفرؽ بيف ً
العدؿ
ي ي ي
العدؿ -بالكسرً -
كالعدؿ(ّ) :أف ً
المثؿ؛ تقكؿ عندم ًعد يؿ جاريتؾ ،فبل يككف إال عمى جارية
ى
العدؿ مف قكلؾ :عندم ىعد يؿ جاريتؾ فيككف عمى قيمتيا مف الثمف ،كمنو قكلو تعالى:
مثميا ،ك ى
﴿ي ْح ُك ُم ِب ِو َْ َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم (المائدة.)ٗٓ :
َ
الجرجاني :االستقامة ،ككذلؾ في الشريعة ييعرفيا بأنيا:
أما مفيكـ العدالة في المغة عند ي
دينا ،أما العدؿ فيك عبارة عف األمر
عما ىك محظكر ن
االستقامة عمى طريؽ الحؽ باالجتناب ٌ
المتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط ،كقيؿ العدؿ مصدر بمعنى العدالة ،كىك االعتداؿ
كاالستقامة ،كالميؿ إلى الحؽ.

(ْ)

اصطبلحا" :عبارة عف استقامة السيرة كالديف كيرجع حاصميا إلى ىيئة راسخة في
كالعدالة
ن
(ٓ)

جميعا"
النفس ،تحمؿ عمى مبلزمة التقكل كالمركءة
ن

كما عرؼ بأنو" :إنصاؼ الغير بفعؿ ما

يجب لو كيستحؽ عميو كترؾ ما ال يجب عميو"(ٔ).
كتكجد مصطمحات أخرل تمتقي مع مصطمح العدالة في بعض المعاني ،مف أمثمة ذلؾ
اإلنصاؼ ،القسط ،الحؽ ،كالسكاء.

(ُ) المرجع السابؽ ،جُ ،صُٕٔ.
(ِ) الفراىيدم :الخميؿ بف أحمد ،كتاب العين ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم( ،بيركت :دار الكتب العممية ،طََُِّ ،ـ) ،جُ ،صَُُ.

(ّ) العسكرم :الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سػعيد أبػك ىػبلؿ ،الفهروق المغويهة ،تحقيػؽ :محمػد إبػراىيـ سػميـ( ،القػاىرة :دار العمػـ كالثقافػة،
طُ ،د.ت) ،جُ ،صُٓٓ.
(ْ) الجرجاني :عمي بف محمد السيد الشريؼ ،معجهم التعريفهات ،تحقيػؽ :محمػد صػديؽ المنشػاكم( ،القػاىرة :دار الفضػيمة ،طُُُّْ ،ىػػ)،
جُ ،صُِْ.
(ٓ) الغزالي :محمد ،المستصفى من عمم األصول( ،السعكدية :المدينة المنكرة لمطباعة ،د.طََِٖ ،ـ) ،جُ ،صُِّ

(ٔ) البصرم ،محمد بف عمي الطيب ،المعتمد في أصول الفقو ،بيركت :دار الكتب العممية ،طُ ،جَُِّْ ،ىػ ،صُّّ

ٗ

ٕ .مفيوم الحوار:
الح هوار فههي المغههة :حػ ىػكىر ،كالحػ ٍػكير الرجػػكع إلػػى الشػػيء كعنػػو ،كالمحػػاكرة يمراجع ػة الكػػبلـ(ُ)،
(ِ)
المػر ٌادة
الحكير الرجكع  ،ك ى
الحكر "التردد إما بالذات كاما بالفكر ..كالمحاكرة كالحػكار ي
كفي القامكس ٍ

ِ
هو ِ
هير
﴿والمَّه ُ
هو َي ْ
سه َهمعُ تَ َح ُاو َرُك َمهها إِ َّن المَّه َ َ
فػػي الكػػبلـ كمنػػو التحػػاكر ،قػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿَ :
سههميعٌ َبصه ٌ
(المجادلة")ٗ :

(ّ)

فأغمب المعاني تدكر حكؿ معنى :الرجكع.

الحهوار فهي اإلصهطالح :مفيػكـ الحػكار الػذم يناقشػو البحػث ىػك مػا ذكرتػو سػناء محمػد بػػأف
الحػكار لػػيس مجػػرد مناكبػػة أك تنػػاكب

(ْ)

كانمػػا يقػػكـ عمػػى أبعػػاد معرفيػػة ،كىػػي ثبلثػػة أبعػػاد  " :يبعػػد

كبعد التعارؼ
المعرفة (ذم صبغة ابستمكلكجية) :كشرطو أف يككف ببل كاسطة كأف يككف مباشرة ،ي
كبعد االعتراؼ (ذم صػبغة
(ذم صبغة سكسيكلكجية) :كشرطو أف يجرم في مناخ كدم كسممي ،ي
أكسيكلكجية) :كشرطو أف يأتي طكعا ال كرىا كحقيقيا ال مجازنيا"(ٓ).
كىناؾ فرؽ بيف الحكار كالجداؿ؛ كالجداؿ ينقسـ إلى قسميف؛ جداؿ محمكد ،كجداؿ مػذمكـ،
فالج ػػداؿ الم ػػذمكـ يك ػػكف بالخص ػػكمة كيتس ػػـ بالتعص ػػب كالتمس ػػؾ ب ػػالرأم كالعن ػػاد ،بينم ػػا المح ػػاكرة
كالحػكار " :مراجعػػة الكػػبلـ كالحػػديث بػػيف طػرفيف ،ينتقػػؿ مػػف األكؿ إلػػى الثػػاني ثػػـ يعػػكد إلػػى األكؿ
كىكذا ،دكف أف يككف بيف ىذيف الطرفيف ما يدؿ عمى كجكب الخصكمة"(ٔ).

ٖ.

مفيوم الحضارة:

(ُ) الفراىيدم :العين ،مرجع سابؽ ،صَّٕ.
(ِ) الفيركزآبػػادم :مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب ،القههاموس المحههيط ،تحقيػػؽ :مكتػػب تحقيػػؽ الت ػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة( ،بيػػرت :مؤسسػػة
الرسالة ،طََِٖٓ ،ـ) ،صَّٖ.
(ّ) الراغب :األصفياني ،المفردات في غريب القرنن ،مرجع سابؽ ،ص ُٕٕ.ُٕٖ-

( )4سناء محمد سميماف ،فف كأدب الحكار :بيف األصالة كالمعاصرة( ،عالـ الكتب ،طَُُِّ ،ـ) ،ص ُِْ
( )5مقبػػكؿ ،إدريػػس ،الح هوار الحضههاري ،دراسههة فههي النظههام المعرفههي والقيمههي القرننههي ،البحػػث الثػػاني الفػػائز بجػػائزة قطػػر لحػكار الحضػػارات
َُِٖـ ،صِٔ: ٌ.ِٕ-ؽٌّ}ب

(ٔ) عجؾ :بساـ داككد دعجؾ ،الحوار اإلسالمي المسيحي ،صٗٔ

َُ

ػر بػيف المفكػريف كالفبلسػفة فػي
ػدال كبي نا
عد مفيكـ الحضارة مف أكثػر المفػاىيـ التػي أثػارت ج ن
يي ٌ
أكثػػر مػػف قػػرف ،كىػػذا مػػا أدل إلػػى اخػػتبلفيـ فػػي شػػرح معنػػى الحضػػارة كارسػػاء مفيػػكـ كاحػػد فػػي
الفض ػػاء الفك ػػرم الع ػػاـ ،فالحض ػػارة ف ػػي المغ ػػة العربي ػػة مش ػػتقة م ػػف الحض ػػر" ،كى ػػي خ ػػبلؼ الب ػػدك،
كالحاضر :خبلؼ البادم ،كفػي الحػديث ال يبػع حاضػر لبػاد؛ الحاضػر :المقػيـ فػي المػدف كالقػرل،
كالبادم :المقيـ بالبادية.

(ُ)

عرفيػػا ابػػف خمػػدكف-فػػي مقدمتػػو -بأنيػػا" :تفػػنف فػػي
أمػػا مفيػػكـ الحضػػارة فػػي االصػػطبلحٌ :
الترؼ كاحكاـ الصنائع-كىي الصناعة -المستعممة فػي كجكىيػا كمػذاىبيا مػف المطػابخ كالمبلبػس
كالمبػػاني كالفػػرش كاألبنيػػة ،كسػػائر عكائػػد المنػػزؿ كأحكالػػو ،فمكػػؿ كاحػػد منيػػا صػػنائع فػػي اسػػتجادتو،
كالتأنؽ فيو ،تختص بو كيتمك بعضيا بعضا ،كتتكثر باختبلؼ مػا تنػزع إليػو النفػكس مػف الشػيكات
كالمبلذ كالتنعـ بأحكاؿ الترؼ ،كما تتمكف بو مف العكائد".

(ِ)

أما مفيكـ الحضارة في األدبيات الغربية ،فيعرفيا كيؿ ديكرانت بأنيا" :نظاـ اجتماعي يعيف
اإلنس ػػاف عم ػػى الزي ػػادة م ػػف إنتاج ػػو الثق ػػافي ،كانم ػػا تت ػػألؼ الحض ػػارة م ػػف عناص ػػر أربع ػػة :المػ ػكارد
الخميقيػػة ،كمتابعػػة العمػػكـ كالفنػػكف؛ كىػػي تبػػدأ حيػػث ينتيػػي
االقتصػػادية ،كالػػنظـ السياسػػية ،كالتقاليػػد ي
االضطراب كالقمؽ؛ ألنو إذا ما أمف اإلنساف مف الخكؼ ،تحررت في نفسػو دكافػع التطمػع كعكامػؿ
ػي فػػي طريقػػو إلػػى فيػػـ
اإلبػػداع كاإلنشػػاء ،كبعػػد ذلػػؾ ال تنفػػؾ الح ػكافز الطبيعيػػة تستنيضػػو لممضػ ٌ
الحياة كازىارىا.)ّ(".

(ُ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جْ ،صُٕٗ
(ِ) ابػػف خمػػدكف :كلػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ،مقدمههة ابههن خمههدون ،تحقيػػؽ :عبػػد اهلل محمػػد الػػدركيش( ،دمشػػؽ :دار يعػػرب ،طُ،
ََِْـ) ،صّّٖ

(ّ) ديكرانت :كيؿ ،قصة الحضارة ،ترجمة :زكي نجيب محمكد( ،بيركت :دار الجيؿ ،د .ط ،د.ت) ،جُ ،صّ

ُُ

ٗ .مفيهههوم حهههوار الحضهههارات" :ىػػك ذلػػؾ الح ػكار الػػذم يػػتـ بػػيف الحضػػارات بتكسػػط
كبلميػا أـ حػكار غيػػر
المنتمػيف إلييػا سػكاء عمػى المسػتكل الفػردم أك الجمػاعي ،كسػكاء كػاف حػكار
ن
كبلمي ،كمنظما أك غير منظـ ،كفي أم مجاؿ كاف كذلؾ ليدؼ مكضكعي"(ُ).
٘ .المقصههد :مػػف قصػػد ،فيػػك "غايػػة ،فحػػكل مقصػػدم مػػف فعػػؿ كػػذا مسػػاعدتو ،مقاصػػد
الش ػريعة :األىػػداؼ التػػي كضػػعت ليػػا ،مقاصػػد الكػػبلـ ،مػػاكراء السػػطكر أك مػػا بينيػػا".

(ِ)

فمقاصػػد

الحكار الحضارم ىي الغايات المرجكة مف ىذا الحكار.

(ُ) المص ػػعبي ،عب ػػد المم ػػؾ منص ػػكر حس ػػف ،حػ ػكار الحض ػػارات :المفي ػػكـ كالمقكم ػػات ،أعم ػػاؿ ن ػػدكة مكق ػػع اإلس ػػبلـ ف ػػي الق ػػيـ الككني ػػة كحػ ػكار
الحضارات ،تكنس :جامعة الزيتكنةََِٓ ،ـ ،صَِ
(ِ) معجـ المغة العربية ،جامعة بير زيتhttps://cutt.ly/YYnZnuE ،

ُِ

الفصل األول :العدالة في المنظور اإلسالمي
يػأتي ىػذا الفصػؿ ليمقػي الضػكء عمػى العدالػة فػي المنظػكر اإلسػبلمي ،ببيػاف ىػذا المبػدأ فػػي
نصكص القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية ،كمػف ثػـ التطػرؽ إلػى د ارسػة المفيػكـ فػي الفكػر اإلسػبلمي،
كصكنال إلى أىميتو في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر.

ُّ

المبحث األول :العدالة في القرنن الكريم
ييعن ػػى ى ػػذا المبح ػػث بد ارس ػػة العدال ػػة ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ب ػػالتعرض إل ػػى مف ػػردات المفي ػػكـ
كدالالتػػو فػػي القػرآف ،ككيػػؼ أنػػو يشػػير إلػػى الػػذات العميػػة سػػبحانو ،كمػػا يتطػػرؽ المبحػػث إلػػى بيػػاف
أىمية كمنزلة العدالة في القرآف كحث القرآف عمييا.

المطمب األول :مفردات العدالة في القرنن الكريم
إف مف أسػماء اهلل -سػبحانو كتعػالى -العػدؿ؛ فيػك العػادؿ بػيف مخمكقاتػو كميػـ ،فقػد اتصػؼ
اهلل -عز كجؿ -بالعدؿ ،فمف آثار عدلو -سبحانو كتعالى -إرساؿ األنبياء كالمرسميف لتبميغ دعكة
ػدل
اإلسػػبلـ؛ كلبيػػاف شػػرع اهلل -سػػبحانو كتعػػالى-كأف اهلل كاحػػد ال ش ػريؾ لػػو ،كلػػـ يتػػرؾ العبيػػد سػ ن
كىمبل؛ بؿ أرشدىـ لمطريؽ الصحيح مف خبلؿ الرسؿ كاألنبياء عمى مر القركف.
ن
كأدل الرسػػؿ كاج ػػبيـ ف ػػي إرش ػػاد الن ػػاس إل ػػى اإلل ػػو الح ػػؽ ،كأيرس ػػؿ لك ػػؿ ق ػػكـ رس ػػكؿ م ػػنيـ،
يفيمكف لغتو كيفيميػـ ،كيعػرؼ أمػكر قكمػو ،كحػدكد المجتمػع الػذم فيػو ،كمػف رحمػة اهلل -سػبحانو
ػدر
كتعػػالى -تنزيػػؿ القػرآف الكػريـ عمػػى محمػػد ﷺ خػػاتـ األنبيػػاء كالرسػػؿ ،كجعػػؿ القػرآف الكػريـ مصػ نا
كمرجعػػا يرجػػع إليػػو المسػػممكف لمعرفػػة ديػػنيـ ،كمػػا يترتػػب عمػػييـ مػػف حقػػكؽ
لمتش ػريع اإلسػػبلمي،
ن
ككاجبات ،فكاف القرآف اليدل كالمنارة التي ييتدم إلييا الضاؿ ،كمف عدؿ اهلل -سػبحانو كتعػالى-
أف جعؿ مبدأ العدالة مف أىـ مبادئ الػديف ،كركيػزة مػف ركػائز اإلسػبلـ ،كاىػتـ القػرآف الكػريـ بمبػدأ
العدالػػة كدعػػا إلييػػا فػػي آياتػػو ،كسػػكره ً
العظػػاـ ،كقػػد كرد لفػػظ العدالػػة كمرادفاتيػػا كمشػػتقاتيا؛ مثػػؿ:
القسط ،كالسكاء ،كالحؽ.
كلفػ ػػظ (عػ ػػدؿ) جػ ػػاء فػ ػػي إحػ ػػدل عش ػ ػرة سػ ػػكرة ىػ ػػي :البق ػ ػرة ،كالنسػ ػػاء ،كالمائػ ػػدة ،كاألنعػ ػػاـ،
كاألعراؼ ،كالنحؿ ،كالنمؿ ،كالشكرل ،كالحجرات ،كالطبلؽ ،كاالنفطار.
كأربع كعشريف آية ،قاؿ تعالى:
ُْ

س َع ْن َن ْف ٍ
اع ٌة َول ُي ْا َخ ُْ ِم ْن َيا َع ْد ٌل
ش ْي ًئا َول ُي ْق َب ُل ِم ْن َيا َ
س َ
شفَ َ
﴿واتَّقُوا َي ْو ًما ل تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
 َون (البقرة.)ْٖ :
نص ُر َ
َول ُى ْم ُي َ
س َع ْن َن ْف ٍ
اع ٌة َول
ش ْي ًئا َول ُي ْق َب ُل ِم ْن َيا َع ْد ٌل َول تَنفَ ُع َيا َ
س َ
شفَ َ
﴿واتَّقُوا َي ْو ًما ل تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
 َون (البقرة.)ُِّ :
نص ُر َ
ُى ْم ُي َ
ِ
ب
ُّيا الَِّْ َ
س ِّمى فَا ْكتُُبوهُ َوْل َي ْكتُ ْب َب ْي َن ُك ْم َكات ٌ
نم ُنوا إِ َْا تَ َد َاينتُ ْم ِب َد ْي ٍن إِلَى أ َ
 َ﴿يا أَي َ
َج ٍل ُم َ
ين َ
ِ
ق َوْل َيتَّ ِ
ب َك َما َعمَّ َم ُو المَّ ُو َف ْم َي ْكتُ ْب َوْل ُي ْممِ ِل الَِّْي َعمَ ْي ِو ا ْل َح ُّ
ق
ب أْ
َن َي ْكتُ َ
ْب َكات ٌ
ِبا ْل َع ْد ِل َول َير َ
ض ِعيفًا أَو ل ي ِ
ق ِ
ِ
ش ْي ًئا فَِإ ْن َك َ ِ
س ِم ْن ُو َ
المَّ َو َرب ُ
ييا أ َْو َ
ستَطيعُ
ْ َْ
َّو َول َي ْب َخ ْ
سف ً
ان الَّْي َعمَ ْيو ا ْل َح ُّ َ
ُّو ِبا ْل َع ْد ِل (البقرة.)ِِٖ :
أْ
َن ُي ِم َّل ُى َو َف ْم ُي ْممِ ْل َولِي ُ
 ﴿فَِإ ْن ِخ ْفتُم أََّل تَع ِدلُوا فَو ِاح َدةً أ َْو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم َْلِ َك أ َْد َنى أََّل تَ ُعولُوا (النساء.)ّ :
ْ
َ
ْ
﴿وِا َْا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
َن تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل (النساء.)ٖٓ :
اس أ ْ
 َْ
الن ِ
 ﴿ولَ ْن تَستَ ِطيعوا أ ْ ِصتُ ْم (النساء.)ُِٗ :
ساء َولَ ْو َح َر ْ
َن تَ ْعدلُوا َب ْي َن ّْ َ
ْ ُ
َ
ام َ ِ
ين نم ُنوا ُكوُنوا قَ َّو ِ
 ﴿يا أَي َِّاء لِمَّ ِو َولَ ْو َعمَى أَنفُ ِس ُك ْم أ َِو ا ْل َوالِ َد ْي ِن
س ِط ُ
ين ِبا ْلق ْ
َ َ
ش َي َد َ
ُّيا الْ َ َ
َن تَ ْع ِدلُوا َوِا ْن تَ ْم ُووا أ َْو
ين إِ ْن َي ُك ْن َغ ِنيِّا أ َْو َف ِق ًا
ير فَالمَّ ُو أ َْولَى ِب ِي َما فَال تَتَِّب ُعوا ا ْل َي َوى أ ْ
َواألَق َْرِب َ
ير (النساء.)ُّٓ :
ون َخ ِب ًا
ان ِب َما تَ ْع َممُ َ
ضوا فَِإ َّن المَّ َو َك َ
تُ ْع ِر ُ
ِ
ين نم ُنوا ُكوُنوا قَ َّو ِ
 ﴿يا أَي َِّآن قَ ْوٍم َعمَى أََّل
س ِط َول َي ْج ِرَم َّن ُك ْم َ
ين لِمَّ ِو ُ
ش َن ُ
ام َ
اء ِبا ْلق ْ
َ َ
ش َي َد َ
ُّيا الْ َ َ
اع ِدلُوا ُىو أَقْر ِ
َّ ِ َّ
ون (المائدة.)ٖ :
ير ِب َما تَ ْع َممُ َ
تَ ْع ِدلُوا ْ
َ َُ
ب لمتَّ ْق َوى َواتَّقُوا الم َو إ َّن الم َو َخ ِب ٌ
﴿ي ْح ُك ُم ِب ِو َْ َوا َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم (المائدة.)ٗٓ :
 َصي ِ
ين ا ْلو ِ
ضر أَح َد ُكم ا ْلمو ُ ِ
شي َ ِ
َّة اثْ َن ِ
ان َْ َوا َع ْد ٍل
ُّيا الَِّْ َ
 َادةُ َب ْين ُك ْم إِ َْا َح َ َ َ ُ َ ْ
نم ُنوا َ َ
﴿يا أَي َ
تح َ َ
ين َ
ِم ْن ُك ْم (المائدة.)َُٔ :

ُٓ

ين اتَّ َخ ُْوا ِدي َن ُي ْم لَ ِع ًبا َولَ ْي ًوا َو َغ َّرتْ ُي ُم ا ْل َح َياةُ ُّ
س ِب َما
الد ْن َيا َوَْ ّْك ْر ِب ِو أ ْ
﴿وَْ ِر الَِّْ َ
س َل َن ْف ٌ
َن تُْب َ
 َس لَ َيا ِم ْن ُد ِ
ش ِفيعٌ َوِا ْن تَ ْع ِد ْل ُك َّل َع ْد ٍل ل ُي ْا َخ ْْ ِم ْن َيا أ ُْولَ ِئ َك
ون المَّ ِو َولِ ّّي َول َ
س َب ْت لَ ْي َ
َك َ
شراب ِم ْن ح ِم ٍيم وع َْ ِ
الَِّْ َ ِ
ون (األنعاـ:
يم ِب َما َكا ُنوا َي ْكفُُر َ
ََ ٌ
َ
س ُبوا لَ ُي ْم َ َ ٌ
ين أ ُْبسمُوا ِب َما َك َ
اب أَل ٌ
َٕ).
ِ
ّْل لِ َكمِم ِات ِو و ُىو َّ ِ
ِ
ِ
يم (األنعاـ.)ُُٓ :
﴿وتَ َّم ْت َكم َم ُة َرّْب َك ص ْدقًا َو َع ْدًل ل ُم َبد َ َ َ َ
 َالسميعُ ا ْل َعم ُ
ان
﴿ول تَ ْق َرُبوا َم َ
شدَّهُ َوأ َْوفُوا ا ْل َك ْي َل َوا ْل ِم َ
س ُن َحتَّى َي ْبمُ َغ أَ ُ
يز َ
ال ا ْل َي ِت ِيم إَِّل ِبالَِّتي ِى َي أ ْ
َح َ
 َِ
ان َْا قُ ْرَبى َوِب َع ْي ِد المَّ ِو أ َْوفُوا
س ِط ل ُن َكمّْ ُ
اع ِدلُوا َولَ ْو َك َ
س َع َيا َوِا َْا ُق ْمتُ ْم فَ ْ
سا إَِّل ُو ْ
ِبا ْلق ْ
ف َن ْف ً
ون (األنعاـ.)ُِٓ :
َْلِ ُك ْم َو َّ
صا ُك ْم ِب ِو لَ َعمَّ ُك ْم تَ َْ َّك ُر َ
ون (األعراؼ.)ُٓٗ :
ون ِبا ْل َح ّْ
وسى أ َّ
ق َوِب ِو َي ْع ِدلُ َ
ُم ٌة َي ْي ُد َ
﴿و ِم ْن قَ ْوِم ُم َ
 َون (األعراؼ.)ُُٖ :
ون ِبا ْل َح ّْ
﴿و ِم َّم ْن َخمَ ْق َنا أ َّ
ق َوِب ِو َي ْع ِدلُ َ
ُم ٌة َي ْي ُد َ
 َش ْي ٍء َو ُى َو َك ّّل َعمَى َم ْولهُ أ َْي َن َما
َح ُد ُى َما أ َْب َك ُم ل َي ْق ِد ُر َعمَى َ
 ﴿ َو َب المَّ ُو َمثًَال َر ُجمَ ْي ِن أ َ
ض َر َ
ِ ٍ
ِ
ستَ ِق ٍيم (النحؿ:
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ُى َو َعمَى ص َراط ُم ْ
ُي َو ّْج ُّو ل َيرْت ِب َخ ْي ٍر َى ْل َي ْ
ستَ ِوي ُى َو َو َم ْن َير ُ
ٕٔ).
ش ِ
ان وِايتَ ِ
ِ َّ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِ
اء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي
اء ِْي ا ْلقُ ْرَبى َوَي ْن َيى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
سِ َ
اإل ْح َ
 ﴿إ َّن الم َو َير ُون (النحؿ.)َٗ :
َي ِعظُ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ َْ َّك ُر َ
 ﴿وأ َِع َمالُ ُك ْم ل ُح َّج َة َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ُم المَّ ُو
ُم ْر ُ
َع َمالُ َنا َولَ ُك ْم أ ْ
َع ِد َل َب ْي َن ُك ُم المَّ ُو َرُّب َنا َو َرُّب ُك ْم لَ َنا أ ْ
ت ِأل ْ
َ
ِ
ِ
ير (الشكرل.)ُٓ :
َي ْج َمعُ َب ْي َن َنا َوِالَ ْيو ا ْل َمص ُ
﴿وِا ْن طَ ِائفَتَ ِ
ُخ َرى
اى َما َعمَى األ ْ
َصمِ ُحوا َب ْي َن ُي َما فَِإ ْن َب َغ ْت إِ ْح َد ُ
ان ِم َن ا ْل ُم ْا ِم ِن َ
ين اقْتَتَمُوا فَر ْ
 َفَقَ ِاتمُوا الَِّتي تَْب ِغي حتَّى تَ ِفيء إِلَى أَم ِر المَّ ِو فَِإ ْن فَاء ْت فَرَصمِحوا ب ْي َنيما ِبا ْلع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا
َ
َ َ
َ
َ
ْ
ْ ُ َ َُ
ين (الحجرات.)ٗ:
إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
ُٔ

وى َّن ِبمعر ٍ
وى َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
ش ِي ُدوا َْ َوي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم
وف َوأَ ْ
 ﴿فَِإ َْا َبمَ ْغ َن أ َارقُ ُ َ ْ ُ
َجمَ ُي َّن فَر َْمس ُك ُ َ ْ ُ
(الطبلؽ.)ِ :
كمف خبلؿ استعراض اآليات فقد تكرر لفظ عدؿ في القرآف الكريـ أربعة كعشريف مرة،
كفي إحصائية المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ جاء ذكر لفظ عدؿ كمشتقاتيا في ثمانية
ىعًد ىؿ ،تى ٍعًد ٍؿ ،تى ٍعًدليكٍا :كقد تكررت ىذه المفردة
كعشريف
مكضعا في القرآف الكريـ ،كىي" :فى ىع ىدلى ىؾً ،أل ٍ
ن
ً
اعًدليكٍا :كقد تكررت
كف :كقد تكررت ىذه المفردة خمس مراتٍ ،
أربع مرات في سكر مختمفة ،ىي ٍعدلي ى
كركدا في القرآف؛ فقد تكررت ثبلث عشرة مرة ،ىك ىع ٍد نال".
مرتيف ،ىع ٍد هؿ :كىي أكثر المفردات ن

(ُ)

اهلل سبحانو كتعالى المتصؼ بالعدؿ ،مف أسمائو العدؿ ،فيك العدؿ-سبحانو -كيأمر
ِ
س ِط (األعراؼ ،)ِٗ :كيجازييـ سبحانو كتعالى يكـ القيامة
َم َر َرّْبي ِبا ْلق ْ
الناس بالعدؿُ ﴿ :ق ْل أ َ
ين نم ُنوا وع ِممُوا َّ ِ ِ ِ
بالعدؿ﴿ :ي ْج ِز ِ
س ِط (يكنس ،)ْ :كيجازم أيضا الذيف كفركا
ي الَّْ َ َ َ َ
الصال َحات ِبا ْلق ْ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ون (يكنس،)ْٓ :
س ِط َو ُى ْم ل ُي ْظمَ ُم َ
ام َة لَ َّما َأر َُوا ا ْل َع َْ َ
اب َوقُض َي َب ْي َن ُي ْم ِبا ْلق ْ
﴿وأ َ
بالقسطَ :
َس ُّروا الن َد َ
كيتكعد اهلل -سبحانو كتعالى -مف يحارب كيقتؿ مف يأمر بالقسط بالعذاب األليـ ،قاؿ تعالى:
ين يرْمر َ ِ
ق وي ْقتُمُ َ َِّ
ون َّ
س ِط ِم َن
الن ِب ّْي َ
آيا ِت المَّ ِو َوَي ْقتُمُ َ
ين َي ْكفُُر َ
﴿إِ َّن الَِّْ َ
ين ِب َغ ْي ِر َح ٍّ َ َ
ون ِب َ
ون ِبا ْلق ْ
ون الْ َ َ ُ ُ
ش ْرُىم ِب َع َْ ٍ
َّ
الن ِ
اب أَلِ ٍيم (آؿ عمراف.)ُِ :
اس فَ َب ّْ ْ
(ِ)

كما يقسـ الدامغاني العدؿ عمى خمسة أكجو

كىذا بحسب ما جاءت لفظة العدؿ في

س َع ْن َن ْف ٍ
ش ْي ًئا
س َ
﴿واتَّقُوا َي ْو ًما ل تَ ْج ِزي َن ْف ٌ
القرآف الكريـ ،فجاءت بمعنى (الفداء) ،لقكلو تعالىَ :
ِ
ون (البقرة ،)ْٖ :أما الكجو الثاني
َول ُي ْق َب ُل ِم ْن َيا َ
نص ُر َ
شفَ َ
اع ٌة َول ُي ْا َخ ُْ م ْن َيا َع ْد ٌل َول ُى ْم ُي َ

(ُ) عبد الباقي :محمد فؤاد ،المعجم المفيرس أللفاظ القرنن الكريم( ،القاىرة :دار الكتب المصرية ،د.طُّْٔ ،ىػ) ،صْْٖ.ْْٗ-

(ِ) الدامغاني :الحسيف بف محمد الػدامغاني ،قاموس القرنن أو إصالح الوجوه والنظائر في القرنن الكهريم ،تحقيػؽ :عبػد العزيػز سػيد األىػؿ،
(بيركت :دار العمـ لممبلييف ،طُّْٖٗ ،ـ) ،ص ُّٕ.ُّٖ-

ُٕ

لمفظ العدؿ جاءت بمعنى (اإلنصاؼ) ،لقكلو تعالى﴿ :فَِإ ْن ِخ ْفتُم أََّل تَع ِدلُوا فَو ِ
اح َدةً أ َْو َما َممَ َك ْت
ْ
َ
ْ
أ َْي َما ُن ُك ْم َْلِ َك أ َْد َنى أََّل تَ ُعولُوا (النساء ،)ّ :كالثالث :جاءت بمعنى (القيمة) ،لقكلو تعالى﴿ :أ َْو
ِ ِ
ال أ َْم ِرِه (المائدة ،)ٗٓ :أما الكجو الرابع :شيادة أف ال إلو إال اهلل أم
وق َوَب َ
اما لِ َي ُْ َ
َع ْد ُل َْل َك ص َي ً
َّ
ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِ
سِ
ان
اإل ْح َ
بمعنى (التكحيد) لقكلو تعالى﴿ :إ َّن الم َو َير ُ

(النحؿ ،)َٗ :أما الكجو

ون (األنعاـ.)ُ :
ين َكفَُروا ِب َرّْب ِي ْم َي ْع ِدلُ َ
الخامس :العدؿ بمعنى الشرؾ لقكلو تعالى﴿ :ثُ َّم الَِّْ َ
كيذكر ابف منظكر في لساف العرب أف لفظ العدؿ في القرآف الكريـ جاء عمى أربعة
أقساـ:
﴿وِا َْا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
َن تَ ْح ُك ُموا
اس أ ْ
القسم األول :العدؿ في الحكـ ،قاؿ اهلل تعالىَ :
ْ
ِبا ْل َع ْد ِل (النساء.)ٖٓ :
اع ِدلُوا (األنعاـ.)ُِٓ :
﴿وِا َْا ُق ْمتُ ْم فَ ْ
والقسم الثاني :العدؿ في القكؿ ،قاؿ اهلل تعالىَ :
﴿ول ُي ْق َب ُل ِم ْن َيا َع ْد ٌل (البقرة:
وأما القسم الثالث :العدؿ بمعنى الفدية ،قاؿ اهلل عز كجؿَ :
ُِّ).
ون
ين َكفَُروا ِب َرّْب ِي ْم َي ْع ِدلُ َ
والقسم الرابع :العدؿ في اإلشراؾ ،قاؿ اهلل عز كجؿ﴿ :ثُ َّم الَِّْ َ
(األنعاـ.)ُ()ُ :
أما مفردات العدؿ؛ فقد كرد لفظ (قسط) في القرآف الكريـ اثنيف كعشريف مرة ،كلفظ (سكاء)
سبعة كعشريف مرة ،أما لفظ (الحؽ) فقد كردت في القرآف الكريـ مائة كثمانيف مرة ،يقكؿ اهلل
ِ
ّْل لِ َكمِم ِات ِو و ُىو َّ ِ
ِ
ِ
يم (األنعاـ:
﴿وتَ َّم ْت َكم َم ُة َرّْب َك ص ْدقًا َو َع ْدًل ل ُم َبد َ َ َ َ
سبحانو كتعالىَ :
السميعُ ا ْل َعم ُ

(ُ) ابف منظكر :لسان العرب ،مرجع سابؽ ،جُُ ،ص ُّْ.ِّْ-

ُٖ

كعدال في األمر كالنيي ،فبل أصدؽ
ُُٓ) ،كجاء في تفسير ىذه اآلية" :أم :صدقنا في األخبار،
ن
مف أخبار اهلل التي أكدعيا ىذا الكتاب العزيز ،كال أعدؿ مف أكامره كنكاىيو"(ُ).
ككردت لفظة القسط في القرآف الكريـ في ثبلث عشرة سكرة ،كفي ستة عشر آية ،كمف ذلؾ
ِ
ِِ ِ
ِ
س ِط ل إِلَ َو إَِّل ُى َو
قكلو تعالىَ ﴿ :
ش ِي َد المَّ ُو أ ََّن ُو ل إِلَ َو إَِّل ُى َو َوا ْل َمالئ َك ُة َوأ ُْولُوا ا ْلع ْمم قَائ ًما ِبا ْلق ْ
ِ
ال ا ْل َي ِت ِيم إَِّل ِبالَِّتي ِى َي
﴿ول تَ ْق َرُبوا َم َ
ا ْل َع ِز ُ
يم (آؿ عمراف ،)ُٖ :كقاؿ سبحانو كتعالىَ :
يز ا ْل َحك ُ
يز َ ِ
اع ِدلُوا
شدَّهُ َوأ َْوفُوا ا ْل َك ْي َل َوا ْل ِم َ
س ُن َحتَّى َي ْبمُغَ أَ ُ
س ِط ل ُن َكمّْ ُ
س َع َيا َوِا َْا ُق ْمتُ ْم فَ ْ
أْ
سا إَِّل ُو ْ
ان ِبا ْلق ْ
ف َن ْف ً
َح َ
ون (األنعاـ.)ُُٓ :
ان َْا قُ ْرَبى َوِب َع ْي ِد المَّ ِو أ َْوفُوا َْلِ ُك ْم َو َّ
صا ُك ْم ِب ِو لَ َعمَّ ُك ْم تَ َْ َّك ُر َ
َولَ ْو َك َ

(ُ) السػػعدم :عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعدم ،تيسههير الكههريم الههرحمن فههي تفسههير كههالم المنههان ،تحقيػػؽ :عبػػد الػػرحمف بػػف معػػبل المكيحػػؽ،
(بيركت :دار ابف حزـ ،طََُِّ ،ـ) ،صِْٖ.

ُٗ

المطمب الثاني :منزلة العدالة في القرنن الكريم.
القرآف الكريـ كاضح في بياف مبدأ العدالة كالدعكة إليو ،كما ح ٌذر مف القيمة المضادة لو
كىي الظمـ؛ كىذا مف كماؿ عدؿ القرآف الكريـ التحذير مف القيمة المضادة ،كما أف القرآف لـ
اضحا في الدعكة إلى العدالة ،كالتحذير مف الظمـ ،قاؿ
نصو؛ بؿ كاف ك ن
يجعؿ اإلنساف تائينا أماـ ٌ
ون ِم ْن قَْبمِ ُكم لَ َّما ظَمَموا وجاءتْيم رسمُيم ِبا ْلب ّْي َن ِ
ات َو َما َكا ُنوا لِ ُي ْا ِم ُنوا
﴿ولَقَ ْد أ ْ
َىمَ ْك َنا ا ْلقُُر َ
ُ َ َ َ ُْ ُ ُ ُْ َ
سبحانوَ :
ْ
ين (يكنس ،)ُّ:كقاؿ تعالى﴿ :ول تَ ْحسب َّن المَّ َو َغ ِ
اف ًال َع َّما َي ْع َم ُل
َك َْلِ َك َن ْج ِزي ا ْلقَ ْوَم ا ْل ُم ْج ِرِم َ
ََ
َ
ِ ِ
﴿وِت ْم َك ا ْلقَُرى
ون إِ َّن َما ُي َا ّْخ ُرُى ْم لِ َي ْوٍم تَ ْ
الظَّالِ ُم َ
ص ُار (إبراىيـ ،)ِْ:كقاؿ تعالىَ :
ص فيو األ َْب َ
ش َخ ُ
اى ْم لَ َّما ظَمَ ُموا َو َج َع ْم َنا لِ َم ْيمِ ِك ِي ْم َم ْو ِع ًدا (الكيؼ ،)ٓٗ :فإف تكرار مفيكـ العدالة في القرآف
أْ
َىمَ ْك َن ُ
يبيف لنا مدل اىتماـ القرآف الكريـ بمكضكع العدالة.
الكريـ ٌ
كاشتمؿ القرآف الكريـ عمى العدالة ،كبيف لمقارئ أف ليا مجاالت مختمفة كجب عمى المسمـ
أف يقؼ عمييا ،كيتعمـ منيا العدؿ ،فنرل العدالة في الحكـ بيف الناس ،قاؿ تعالى﴿ :إِ َّن المَّ َو
َن تُ َاُّدوا األَما َن ِ
َىمِ َيا َوِا َْا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
َن تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن المَّ َو ِن ِع َّما
ات إِلَى أ ْ
اس أ ْ
ْم ُرُك ْم أ ْ
ْ
َ
َير ُ
ان س ِميعا ب ِ
ِ
ِ
ير (النساء ،)ٖٓ :كالعدؿ مع النفس ،كىي عدـ الشرؾ باهلل،
ص ًا
َيعظُ ُك ْم ِبو إِ َّن المَّ َو َك َ َ ً َ
ِ
قاؿ تعالى﴿ :إِ َّن ّْ
يم
الش ْر َك َلظُ ْم ٌم َعظ ٌ

(لقماف .)ُّ :كالعدالة مع فئات الناس المختمفة ،إذ

النس ِ
ِ
اء ُق ِل
﴿وَي ْ
ستَ ْفتُوَن َك في ّْ َ
أكصى اهلل -سبحانو كتعالى  -بالعدؿ مع اليتامى ،فقاؿ عز كجؿَ :
ِ
اء َّ ِ
النس ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ب لَ ُي َّن
الال تي ل تُ ْاتُوَن ُي َّن َما ُكت َ
امى ّْ َ
الم ُو ُي ْفتي ُك ْم في ِي َّن َو َما ُي ْتمَى َعمَ ْي ُك ْم في ا ْلكتَاب في َيتَ َ
ِ
ِ
َن تَ ِ
ين ِم َن ا ْل ِوْل َد ِ
س ِط َو َما تَ ْف َعمُوا ِم ْن
ان َوأ ْ
نك ُح ُ
ون أ ْ
ستَ ْ
ض َع ِف َ
َوتَْر َغ ُب َ
امى ِبا ْلق ْ
وى َّن َوا ْل ُم ْ
وموا ل ْم َيتَ َ
َن تَقُ ُ
َخ ْي ٍر فَِإ َّن المَّ َو َك َ ِ ِ
يما (النساء.)ُِٕ :
ان ِبو َعم ً

َِ

المبحث الثاني :العدالة في السنة النبوية
خص اهلل سبحانو كتعالى أمة النبي المصطفى بالعدؿ كالكسطية ،كنص القرآف الكريـ عمى
اء َعمَى َّ
الن ِ
سو ُل
سً
ون َّ
﴿و َك َْلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
طا لِتَ ُكوُنوا ُ
اس َوَي ُك َ
الر ُ
ش َي َد َ
ُم ًة َو َ
ذلؾ في قكلو تعالىَ :
يدا (البقرة ،)ُْ :كىذه اآلية دليؿ عمى خيرية األمة.
َعمَ ْي ُك ْم َ
ش ِي ً
كجاء في الحديث ،عف أبي سعيد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ﷺ" :يجيء نكهح كأمتوي ،فيقك يؿ اهلل
ً
ألمتو :ىؿ بمٌغكـ؟ فيقكلكف :ال ،ما جاءنا مف نبي
رب .فيقك يؿ
تعالى :ىؿ بمغت؟ فيقكؿ :نعـ ،أم ٌ
يشيد لؾ؟ فيقكؿ :محمد صمى اهلل عميو كسمـ كأمتوي .فنشيد أنو قد بمغ ،كىك
فيقك يؿ لنكح :مف
ي
اء َعمَى َّ
الن ِ
سو ُل َعمَ ْي ُك ْم
ون َّ
﴿و َك َْلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
سطًا لِتَ ُكوُنوا ُ
اس َوَي ُك َ
الر ُ
ش َي َد َ
ُم ًة َو َ
قكلو جؿ ذكرهَ :
الك ىسطي :العدؿ(ُ).
َ
ش ِي ً
يدا  ،ك ى
كاشتممت السنة النبكية عمى األحاديث التي تدعك إلى العدالة ،كتدفع المسمميف بأف يعدلكا
مع غيرىـ ،كقد كعد اهلل المقسطيف يكـ القيامة بالمكانة العالية؛ كىي أف يككنكا عمى منابر مف
نكر ،قريبيف مف عرش الرحمف ،فقد جاء في الحديث جزاء العادؿ " : ،عف عبد اهلل بف عمرك
ً
ً
حديث يز و
مير كأبك و
ابف ين و
إف
بكر :ىيٍبميغي بو النبي ﷺ ،كفي
رسك يؿ اهلل ﷺٌ « :
قاؿ ي
ىير قاؿ :قاؿ ي
ند ً
ًً
الر ً
كر ،عف ً
منابر مف ين و
يميف الذيف
اهلل ،عمى
حمف ٌ
يفً ،ع ى
يديو ه
عز ىك ىجؿ ،ككٍمتىا ٍ
الم ٍقسط ى
يميف ٌ
ى
ي
ً
كف في يح ٍك ًم ًي ٍـ كأىمً ًي ٍـ كما ىكليكا» (ِ).
ىي ٍعدلي ى

مجنػدة ،رقػـ ،ّّّٗ:ينظػر :البخػارم ،محمػد بػف إسػماعيؿ بػف
(ُ) أخرجو البخارم في صحيحو ،كتػاب أحاديػث األنبيػاء ،بػاب األركاح جنػكد ٌ
إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،صحيح البخاري( ،دمشؽ :دار ابف كثير ،طََُِِ ،ـ) ،صَِٖ.
(ِ) أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو ،كتػػاب اإلمػػارة ،بػػاب فضػػيمة اإلمػػاـ العػػادؿ ،رقػػـ ،ُِٖٕ:ينظػػر :النيسػػابكرم ،مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ
القش ػػيرم النيس ػػابكرم ،صههههحيح مسههههمم ،تحقي ػػؽ :نظ ػػر ب ػػف محم ػػد الفاري ػػابي أب ػػك قتيب ػػة( ،الس ػػعكدية :دار طيب ػػة ،طََُِٔ ،ـ) ،جُ،
صٖٖٔ.

ُِ

كتؤكد السنة النبكية مف خبلؿ األحاديث الشريفة مكانة العدالة في اإلسبلـ ،كأىمية العدالة؛
كعظميا في اإلسبلـ ،كجاء تقديـ اإلماـ العادؿ عمى الشاب الصالح ،كالرجؿ الخاشع ،كالرجؿ
المعمؽ قمبو بالمساجد ،ففي حديث سبعة يظميـ اهلل في ظمو أكليـ اإلماـ العادؿ ،يركيو لنا أبك
ُّ
يكـ القيامة في
ىريرة -رضي اهلل عنو ،-فعف أبي ىريرة ،عف
يـ اهللي ى
النبي ﷺ قاؿ :سبعةه ييظم ي
ٌ
و
ً
ففاضت
خبلء
كرج هؿ ذكر اهلل في
إماـ عادؿ
ٍ
ه
كشاب نشأ في عبادة اهلل ،ي
ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو :ه
كرج هؿ دعتو امرأةه ذات م و
نصب
ه
كرجبلف تحابا في اهلل ،ي
معمؽ في المسجد ،ي
عيناه ،كرجؿ قمبوي
ى
و
صدقى وة فأخفاىا؛ حتى ال تعمـ ًشماليوي ما
كجماؿ إلى نفسيا قاؿ إني
ؽ بً ى
كرج هؿ تصد ى
ي
أخاؼ اهلل ،ي
يمينوي"(ُ) ،فيذا الحديث يؤكد عمى أىمية العدالة كمكانتيا في الشريعة اإلسبلمية.
صنعت ي
كما اشتممت األحاديث النبكية الدعكة إلى العدالة ،كترؾ ظمـ اإلنساف ،فعف أبي و
ذر ،عف
ت الظيمـ عمى نفسي
حرم ي
النبي ﷺ فيما يركم عف اهلل تبارؾ كتعالى ،أنو قاؿ» :يا عبادم ،إني ٍ
تظالمكا«(ِ) ،كعف جابر -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل ﷺ ،قاؿ:
كجعٍمتيوي بينكـ يمحرنما فبل
ي
الش ىح؛ فإف ُّ
ات يكـ القيامةى ،كاتقكا ُّ
أىمؾ مف كاف قبم يكـ .ىح ىممىييـ
الش ىح
ى
«اتقيكا الظيٍم ىـ ،فإف الظٍُّم ىـ ظيمي ىم ه
ً
ً
محارىميي ٍـ»"(ّ).
ماءىـ ،كاستحمُّكا
عمى أف سف يككا د ي
ب القارئ كاإلنساف المسمـ أف يمتزـ
إف األحاديث المشتممة عمى العدالة؛ كىي كثيرة ،ترًغ ي
بالعدالة؛ لما فييا مف الكعد بالجزاء الحسف في الدنيا كاآلخرة ،كالجمع بيف أجريف ،كتحصيؿ
ِّ
كتحذر مف عاقبة الظمـ.
األجر في الدنيا كاآلخرة ،كما تعزز األحاديث النبكية مف مكانة العدالة

(ُ) أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ،كتػػاب الحػػدكد ،بػػاب فضػػؿ مػػف تػػرؾ الف ػكاحش ،رقػػـ ،َٖٔٔ :ينظػػر :صهههحيح البخهههاري ،مرجػػع سػػابؽ،
صُّٖٔ.
(ِ) أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،بػاب تحػريـ الظمػـ ،رقػـ ،ِٕٕٓ:ينظػر :النيسػابكرم ،مسػمـ بػف الحجػاج بػف مسػمـ
القش ػػيرم النيس ػػابكرم ،صههههحيح مسههههمم ،تحقي ػػؽ :نظ ػػر ب ػػف محم ػػد الفاري ػػابي أب ػػك قتيب ػػة( ،الس ػػعكدية :دار طيب ػػة ،طََُِٔ ،ـ) ،جُ،
صُُٖٗ
(ّ) المرجع السابؽ ،ح ، ِٕٖٓ:صُُٗٗ.

ِِ

كاضافةن لما جاء في األحاديث النبكية مف تعزيز مكانة العدالة كالتحذير مف الظمـ ،فقد
جاءت المكاقؼ في عيد الرسكؿ ﷺ تبيف تعاممو بيا كتثبت عدالتو ﷺ ،كمنيا :ما جاء في
كاف قىٍبمى يك ٍـ ،أنيي ٍـ
ام ىأروىة ،فى ى
قاؿ :إنما ىىمى ىؾ ىمف ى
الحديث« :عف عائشةى أف أ ى
امةى ىكم ىـ النبي ﷺ في ٍ
يس ى
يؼ ،كالذم ىن ٍف ًسي بيًد ًه ،لك أف فى ً
ً
ً
ذلؾ
ت ى
اط ىمةى فى ىعمى ٍ
كف الش ًر ى
ى
الكضي ًع ى
كف ى
كيتٍيريك ى
يم ى
ىك يانكا ييق ي
الحد عمىى ى
ت ىي ىد ىىا»(ُ).
لىقى ى
ط ٍع ي
ففي ىذا الحديث بياف لعدالة النبي ﷺ كعدـ التحيز ألىمو أك ألصحابو في المشاكؿ التي
تحتاج لقضاء كحكـ ،فالحكـ عند الرسكؿ ﷺ يشمؿ الجميع دكف استثناء أك نقصاف في حؽ
المظمكـ ،كبذلؾ يتبف أف لمعدالة في السنة النبكية مكانة خاصة كأىمية قصكل تتمثؿ في تطبيقيا،
كالتحذير مف تركيا؛ مما يجعؿ الظمـ يحؿ محميا فيما لك غابت.

(ُ) أخرجو البخارم فػي صػحيحو ،كتػاب الحػدكد ،بػاب إقامػة الحػدكد عمػى الشػريؼ كالكضػيع ،رقػـ ،ٕٖٕٔ :ينظػر :صهحيح البخهاري ،مرجػع
سابؽ ،صَُٖٔ.

ِّ

المبحث الثالث :العدالة في الفكر اإلسالمي
اىتـ الفكر اإلسبلمي باألخبلؽ كالقيـ كالمبادئ ،إذ لـ يغب عف اإلسبلـ مبدأ العدالة في
الفكر الديني ،كالسياسي ،كاالجتماعي ،ككؿ مفكر كتب في فنو ،كمحيط تخصصو ،كسأركز في
ىذا المبحث عمى مفكرٌيف تناكال مكضكع العدالة في كتاباتيـ ،كىما :ابف تيمية ،كابف خمدكف -
رحميما اهلل.
كثير في مؤلفاتو -رحمو اهلل-
كمف ذلؾ ما كتب ابف تيمية متناكنال العدالة ،إذ تحدث عنيا نا
كزاد عمييا تمميذه ابف القيـ ،فنجد ابف تيمية يكتب عف العدالة في الدكلة ،كيرل أف مبدأ العدالة
البد أف تمتزـ بو الدكلة أك السياسة الحاكمة؛ ألنيا ىي األساس في دكاـ الحكـ كاألمف ،فيقكؿ ابف
تيمية" :كأمكر الناس ٌإنما تستقيـ في الدنيا مع العدؿ الذم قد يككف فيو االشتراؾ في بعض أنكاع
إف اهلل يقيـ الدكلة
اإلثـ أكثر مما تستقيـ مع الظمـ في الحقكؽ ،كا ٌف لـ تشترؾ في إثـ ،كليذا قيؿٌ :
العادلة كاف كانت كافرة ،كال يقيـ الظالمة كاف كانت مسممة"(ُ) ،كأرل بأف تعبير ابف تيمية عف
يار في استقامة البشرية
اضحا؛ إذ جعميا مف األمكر التي تستقيـ بيا الناس ،بؿ مع نا
العدالة كاف ك ن
نصو ارتباط العدالة بالسياسة فقط كانما اشتراطيا في
كدكاـ الدكؿ ،كاف لـ يقصد ابف تيمية خبلؿ ٌ
جميعا ،في األمكر السياسية ،كاالجتماعية ،كالدينية ،كتمثؿ العمكد ،كالمرتكز،
قياـ أمكر الناس
ن
كالشرياف ألم مجتمع.
مبدا
كلذلؾ يذكر ابف تيمية أف مبدأ العدالة يتجاكز إطار الديف كالبيئة اإلسبلمية ألنيا ن
إنساني ،كال يشترط أف يقتصر تطبيؽ العدالة كدكرىا في المحيط اإلسبلمي ،كألف العدالة تحتاج
لمف يؤمف بيا كيعمؿ ليا ،كيسعى إلى تطبيقيا ،فالعدالة ترفع شأف الدكؿ عمى اختبلؼ دياناتيا؛

(ُ) ابػػف تيميػػة :أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبػػد السػػبلـ الدمشػػقي الحنبمػػي أبػػك العبػػاس تقػػي الػػديف ابػػف تيميػػة ،األمههر بههالمعروف والنيههي عههن
المنكر ،تحقيؽ :صبلح الديف المنجد( ،بيركت :دار الكتاب الجديد ،طُُٕٗٔ ،ـ) ،ص ٓٗ.

ِْ

إذ إف اهلل يقيـ الدكلة العادلة كاف كانت كافرة ،كال يقيـ الدكلة الظالمة كاف كانت مسممة ،كتقكـ
إسبلميا فإف
عمى العدالة حضارة الدكلة ،بينما لك غابت عف أم مجتمع كاف ،كاف كاف مجتمع
ن
ىذا المجتمع سينيار؛ كىذا ما يؤكده ابف تيمية فيقكؿ" :الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر ،كال تدكـ مع
الظمـ كاإلسبلـ"(ُ).
كتطرؽ ابف خمدكف لمحديث عف العدالة في مقدمتو ،فتناكؿ الحديث عنيا في إحدل فصكؿ
العمراف ،كيتفؽ مع ابف تيمية في أف الدكلة التي ال تحكـ
مقدمتو ،كارتباطيا الكثيؽ بالحضارة ك ي
بالعدؿ؛ سيحكميا الظمـ ،فالظمـ كما ذكر ابف خمدكف :سبب الخراب كىبلؾ العمراف ميما كاف
خرب كؿ شيء ،كالعدالة إف كجدت في
شكؿ ىذا العمراف ،كميما كانت صبغتو ،فالظمـ إف كجد ٌ
مجتمع ما قاـ ىذا المجتمع كازدىر ،كاف غابت عف مجتمع ما ضعؼ ىذا المجتمع كخرب ،فإف
لـ تكجد العدالة فإف البديؿ ليا بالطبع الظمـ كالطغياف ،فالظمـ يؤدم إلى خراب العمراف كما قاؿ
مؤذف بخراب العمراف"(ِ).
ابف خمدكف في مقدمتو" :الظمـ
ه
لذلؾ فإف الظمـ أكثر ما ييدد الدكؿ كالحضارات كالعمراف فيما ذكر ابف خمدكف ،كيتمثؿ
الظمـ في عدـ إعطاء صاحب الحؽ حقو ،كالتعدم عمى حقكؽ اآلخريف ،السيما أمكاليـ؛ ألف
الماؿ المصدر األىـ في قكاـ الحياة ،فعندما ال ييعطى الماؿ ألىمو فإف ذلؾ يؤدم إلى الظمـ
المكصؿ لخراب العمراف ،فإف كاف خراب العمراف ينصمح ،فإف انقطاع النكع البشرم أشد مصيبةن؛
كليذا فإننا أماـ خياريف إما الخراب ،كاما الفساد ،ككبلىما ال يصمحاف مع اإلنساف كالبناء
الحضارم.

(ُ) المرجع السابؽ ،ص َْ.
(ِ) ابػػف خمػػدكف :كلػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ،مقدمههة ابههن خمههدون ،تحقيػػؽ :عبػػد اهلل الػػدركيش( ،د.ـ ،دار يعػػرب ،طََُِْ ،ـ)،
صَْٔ.

ِٓ

بانية يسردىا لنا ابف خمدكف في مقدمتو
كتحريـ الشريعة اإلسبلمية لمظمـ كاف لحكمة ر ٌ
قائبل" :كاعمـ :أف ىذه ىي الحكمة المقصكدة لمشارع في تحريـ الظمـ ،كىك ما ينشأ عنو مف فساد
ن
مؤذف بانقطاع النكع البشرم ،كىي الحكمة العامة المراعاة لمشرع في جميع
العمراف كخرابو ،كذلؾ
ه
مقاصده الضركرية الخمسة"(ُ).
كنفيـ مف نص ابف خمدكف عف الظمـ :أف اإلنساف كالظمـ ال يجتمعاف؛ ألف الظمـ سبب
في انقطاع النكع البشرم ،ال سيما ذاؾ الذم يعمر األرض ،الفاعؿ في بناء الحضارة كعمارة
األرض ،كما يتفؽ المفكر اإلسبلمي مالؾ بف نبي مع ابف خمدكف عمى أف اإلنساف أحد األدكات
حرـ اهلل -سبحانو كتعالى -الظمـ؛ حفاظنا عمى اإلنساف
كالمككنات في تعمير أم حضارة ،لذلؾ ٌ
مف التمؼ ،ألف العدالة تحفظ لو ،دينو ،كنفسو ،كعقمو ،كنسمو.
(ِ)

كالعدالة عند ابف خمدكف" :كظيفة دينية تابعة لمقضاء"

كىي كظيفة تابعة لمقضاء ،كال

شؾ أف القضاء يعتمد بشكؿ أساسي عمى الديف ،كمنو يستمد أحكامو كتعاليمو ،فالعدالة عند ابف
خمدكف -كما أشار إلييا -ترتبط بالقضاء مف ناحية إصدار األحكاـ بيف المتخاصميف؛ أم :تأخد
العدالة دكر تسكية النزاعات ،كالعمؿ عمى تحقيؽ الحكـ المناسب لمطرفيف.

(ُ) المرجع السابؽ ،صْٕٗ.
(ِ) المرجع السابؽ ،صَْٔ.

ِٔ

المبحث الرابع :أىمية العدالة في تحقيق الحوار مع الْات واآلخر
تأكيد المرجعية اإلسبلمية عمى مبدأ العدالة ،كنبذ الظمـ ،جعؿ مف المسمـ المتمقي لمكحي
يتصرؼ بصكرة كاضحة ،تحت منظكمة دينية متكاممة؛ لذا مف الميـ كضكح الرؤية في المرجعية
الدينية ،كنجحت المرجعية اإلسبلمية في ترسيخ مبدأ العدالة في نفكس المسمميف ،كىذا مف خبلؿ
آيات اهلل -عز كجؿ -التي تأمر الناس بالعدؿ ،كمف تطبيقات الرسكؿ ﷺ ،كالصحابة -رضي
حية ككاقعية في تطبيؽ العدالة.
اهلل عنيـ ،-فقد قدمكا لممسمميف نماذج ٌ
إف دكر -الحكار مع الذات -في تأصيؿ الشخصية الحكارية ،كالتي تنتج عنيا مبادئ
الحكار كالتفاىـ ىك المؤىؿ لمحكار مع اآلخر ،كقدرة حكار اإلنساف لذاتو في استيعاب اآلخر،
كمحاكرتو ،فيصؼ الييتي الحالة التي يجب عمييا أف تككف حكارنا مع اآلخر مف حيث الجذكر،
كالبناء الداخمي.
فممارسة الحكار مع الذات خطكة أكلية لمحكار مع اآلخر ،كىي مرحمة كجب أف يمر بيا
المحاكر الجيد في الحكار مع اآلخر ،كغياب الحكار الداخمي-الحكار مع الذات -يؤدم إلى عدـ
كتعكد أبناءىا عمى الحكار الداخمي قبؿ أف تخرج
تتدربِّ ،
فيـ اآلخر ،كعميو فإف عمى األمة أف ٌ
لمعالـ" :إف ىػذا النكع مف الحكار الذم يمكف أف نطمؽ عميو «الحكار الداخمي» ىػك خطكة أكلى
يقكم النسيج الكطني بيف أفراد األمة ،كيكسب المجتمع مناعة
نحك الحكار مع الخارج؛ ألنو ٌ
لمتعامؿ مع العالـ المحيط بنا ،ذلؾ أننا ال يمكف أف نفمح في الحكار مع العالـ ما لـ نفمح في
الحكار مع أنفسنا"(ُ).

(ُ) الييتي :عبد الستار إبراىيـ ،الحوار الْات واآلخر ،ص َُٖ.

ِٕ

كاتخذ الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -الحكار كمنيج تربكم ربى الصحابة كاألمة عميو:
(ُ)

صكر عدة ،كلكف يبقى الحكار أساس ىذه المناىج"
نا
"تتعدد المناىج التربكية النبكية ،كتأخذ

كيتضح ذلؾ في حديث مف المفمس" ،عف أبي ىريرة-رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل -صمى اهلل
عميو كسمـ -قاؿ( :أتدركف ما المفمس؟) قالكا :المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع ،فقاؿ( :إف
المفمس مف أمتي يأتي يكـ القيامة بصبلة كصياـ كزكاة ،كيأتي كقد شتـ ىذا ،كقذؼ ىذا ،كأكؿ
فيعطى ىذا مف حسناتو ،كىذا مف حسناتو ،فإف فنيت
ماؿ ىذا ،كسفؾ دـ ىذا ،كضرب ىذا ،ي
حسناتو قبؿ أف يقضى ما عميو أخذ مف خطاياىـ فىطي ًرحت عميو ثـ طيرح في النار)(ِ).
ابتداء ،كالحكار
كتكمف أىمية الحكار في الكصكؿ إلى اإلنساف ،فاإلنساف يتحاكر مع نفسو
ن
مع الذات يبدأ بتربية الناشئة عمى قيمة العدؿ ،كىي التنشئة االجتماعية في عمـ االجتماع ،كىك
ما حرص عميو الرسكؿ ﷺ مع صحابتو كالمسمميف ،في غرس العدؿ في نفكسيـ ،مف خبلؿ
تطبيقاتو عميو الصبلة كالسبلـ ،فإقامة العدؿ في النفس البشرية تدفع باإلنساف بالتفكر في ذاتو،
مدخبلت تعزز مف مكانة العدالة،
المدخبلت ليذه النفس
ه
كذات مف حكلو ،كخاصة إذا كانت ي
كالحكار مع اآلخر ،كبعد عممية الترسيخ كالغرس تبدأ النفس البشرية الشعكر بالعدؿ ،كاإلحساس
بالعدالة في النفس ،فيحمميا عمى السمكؾ العادؿ مع غيرىا.
كمف ثـ فإف المدخبلت الذىنية لدل فكر اإلنساف ىي التي تحدد الفكرة العامة عف أم
شيء ،كلمتنشئة االجتماعية دكر كبير في غرس قبكؿ اآلخر لدل األبناء أك الطبلب أك المجتمع،
كيبدأ في التساؤؿ :ما االنطباعات كاألفكار التي أخذىا اإلنساف عف اآلخر؟ كىذا االنطباع
يتشكؿ عند الفرد منذ صغره كحتى يكبر.

(ُ) الفيفي ،مكسى بف يحيى ،الحوار أصولو وندابو ،وكيف نربي أبناءنا عميو؟ ،المدينة المنكرة :دار الخضيرم ،د.طُِْٕ ،ىػ ،ص ُِ
(ِ) أخرجو مسمـ في صحيحو ،باب البر كالصمة كاآلداب ،رقـ ،ُِٖٓ :صُُٗٗ ََُِ-مرجع سابؽ

ِٖ

كعميو فإف مفيكـ الحكار مع الذات في اإلسبلـ مف المفاىيـ الميمة؛ فمسألة أف يحاكر
اإلنساف ذاتو ىي مسألة في غاية األىمية في اإلسبلـ ،كيعزز مف قيمتيا الرسكؿ -صمى اهلل
المك ًت ،ك ي
أتبع نفسوي
عميو كسمـ -عندما قاؿ« :الكي يس مف ى
العاجز مف ى
داف نفسوي ،ىك ىعم ىؿ لىما بعد ٍ
ىكاىا ىكتمنى عمى اهلل»(ُ) ،كداف نفسو أم :حاسب نفسو ،كقاؿ عمر بف الخطاب -رضي اهلل
حاسيبكا"(ِ).
"ح ي
عنو : -ى
اسبكا يأنفيسكـ قبؿ أف تي ى
"كاذا كاف االحتراـ المتبادؿ ىػك المنطمؽ األكؿ لمحكار فإف اإلنصاؼ كالعدؿ ىػك المنطمؽ
نم ُنوا
ُّيا الَِّْ َ
الثاني ،كلنا في التكجيو القرآني قاعدة ثابتة كىداية دائمة ،قاؿ اهلل تعالىَ :
﴿يا أَي َ
ين َ
آن قَوٍم عمَى أََّل تَع ِدلُوا ْ ِ
ِ
ُكوُنوا قَ َّو ِ
ب لِمتَّ ْق َوى
س ِط َول َي ْج ِرَم َّن ُك ْم َ
ين لِمَّ ِو ُ
ام َ
اعدلُوا ُى َو أَق َْر ُ
ش َن ُ ْ َ
ْ
اء ِبا ْلق ْ
ش َي َد َ
َّ ِ َّ
ون (المائدة ،)ٖ :فالعدؿ ىػك أساس الحكار اليادؼ ،الذم
ير ِب َما تَ ْع َممُ َ
َواتَّقُوا الم َو إ َّن الم َو َخ ِب ٌ
ينفع الناس كيمكث أثره في األرض كيستدعي االعتراؼ بالفضؿ لذكيو ،كيعمؿ عمى إقرار الحؽ
حتى كلك يكف في صالح جميع األطراؼ.)ّ(".
دكر في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر ،فيي المحرؾ
كبناء عمى ذلؾ فإف لمعدالة ا
ترسخ في
لمحكار ،كمنيا ينطمؽ اإلنساف ليحاكر نفسو
ابتداء ثـ محاكرة اآلخريف ،فمبدأ العدالة إذا ٌ
ن
النفس أصبحت النفس تحاكر نفسيا محاكرة ذاتية ،كقد أقسـ اهلل -عز كجؿ -بيذه النفس في
ِ
الن ْف ِ َّ
ْسم ِب َّ
ام ِة (القيامة ،)ِ :كالنفس المكامة ىي
القرآف الكريـ ،قاؿ اهلل تعالىَ :
س الم َّو َ
﴿ول أُق ُ
النفس التي تمكـ نفسيا عمى الخير كالشر ،فيي دائما في مراجعة مع تصرفاتيا.

(ُ) أخرجػو الترمػذم فػي سػننو ،بػاب ،ٗ :رقػـِْٓٗ :؛ ينظػر :الترمػذم :أبػي عيسػى محمػد بػف عيسػى ،سهنن الترمهْي ،تحقيػؽ :بشػار عػكاد
معركؼ( ،بيركت :دار الغرب اإلسبلمي ،المجمد الرابع ،طُُٗٗٔ ،ـ) ،صِْٔ.ِْٕ-
(ِ) المرجع السابؽ ،صِْٕ.
(ّ) الييتي ،عبد الستار إبراىيـ ،الحوار الْات واآلخر ،مرجع السابؽ ،صَُٖ.

ِٗ

الفصل الثاني :أثر العدالة في تحقيق مقاصد الحوار الحضاري
إف العدالة في المنظكر اإلسبلمي مف المبادئ الميمة في يسمٌـ المبادئ الكبرل ،كعمى رأس
المبادئ التي يأمر بيا الشرع ،كيحذر مف عدـ االتصاؼ بيا ،كىذا ما تحدثنا عنو في الفصؿ
األكؿ ،كىك المميد لمفصؿ الثاني لمبحث الذم سنركز فيو عمى أثر العدالة في تحقيؽ مقاصد
الحكار الحضارم.
كسنمقي الضكء عمى خمسة مقاصد ،كىي :حفظ الكرامة اإلنسانية ،كتحقيؽ حرية المعتقد،
أخير تحقيؽ التعارؼ كالتعايش،
كتحقيؽ حرية التعبير عف الرأم ،كتحقيؽ التكافؿ االقتصادم ،ك نا
بناء عمى دراسة الكاقع أكنال ،كاحتياجاتو في تحقيؽ ىذه المقاصد مف خبلؿ
كاخترت ىذه المقاصد ن
بناء عمى ما تـ دراستو سابقا لمقررات التخصص فإف إحدل غايات الحكار
حكار الحضارات ،ك ن
كثانيا؛ تـ اعتماد ىذه المقاصد بناء عمى مككنات
الحضارم ىك تحقيؽ التعارؼ كالتعايش،
ن
الحضارة الخمسة كىي :الديف ،كاإلنساف ،كالجانب المادم ،كالجانب المعنكم ،كالنمكذج.

َّ

المبحث األول :الترصيل لمقاصد الحوار الحضاري
إف التفكر في حػاؿ الحضػارات كاألحػداث التػي أدت إلػى بناءىػا ،كتشػكيؿ حضػارة مػا؛ نجػد
بأف عممية البناء الحضارم تحتاج لمككنات أساسية؛ فالحضارة عبارة عف مجمكعة مػف المككنػات
الماديػػة كالركحيػػة .كاختمػػؼ المفكػػركف فػػي تحديػػد ىػػذه المككنػػات ،فنجػػد مالػػؾ بػػف نبػػي يحػددىا فػػي
ثبلثػػة عناصػػر؛ كىػػي :اإلنسػػاف ،كالتػراب ،كالكقػػت .يػػرل مالػػؾ بػػف نبػػي أف الحضػػارة أساسػػا ليسػػت
عممية تكديس لمنتكجات حضارية ،كانما ىي "مركب اجتماعي يشمؿ ثبلثة عناصر فقط"(ُ).
كلكػػف المعادلػػة ىػػذه يعتبرىػػا مالػػؾ بػػف نبػػي ناقصػػة بنػػاء عمػػى شػػركط التػػاريخ؛ فػػإف التػػاريخ
حدد مركب يدخؿ في تركيبة العناصر الثبلثة السابقة ،ككاف لػو أثػره الكاضػح ،كىػك مركػب الػديف.
إ نذا مف المككنات التي يجب تحققيا في بناء الحضارة:
أول :مكون الدين ،كلمديف أىمية كبيرة في تشكيؿ أم حضارة ما ،فيك يدفع اإلنساف لمقياـ
ً
باألعمػػاؿ كالميػػاـ الدينيػػة؛ ممػػا يشػػكؿ مجمكعػػة بش ػرية تتفػػؽ فػػي المبػػادئ ،كالعقائػػد ،كالسػػمككيات
أف تمػ ػػؾ
المح ػػددة .فأىمي ػػة الػ ػػديف ف ػػي بنػ ػػاء الحض ػػارة متعمػ ػػؽ بكح ػػدتيا ،كتماسػ ػػكيا ،كازدىارى ػػا ":ك ٌ
الحضػػارات قػػد ازدىػػرت فػػي رحػػاب اإليمػػاف .بػػؿ كانػػت نمػػاذج رفيعػػة فػػي الفػػف كالعمػػارة"(ِ) ،أمػػا
الحضارات التي انحرفت عف شرع اهلل -عز كجؿ -أذاقيا اهلل -سبحانو كتعالى -الخكؼ كالجػكع،
ً
ػكف كيزركوع كمقىػ وػاـ ىكػ ًػر ويـ كىنعمػ وػة ىكػ ي ً
و
ً
يف ىك ػ ِىذلً ىؾ ۖ
ػانكا فييىػػا فىػػاك ًي ى
ى ٍى
قػػاؿ تعػػالى { :ىكػ ٍػـ تىىريك ػكا مػػف ىجنػػات ىك يعييػ و ى ي ى ى
يف} (الدخاف.)ِٖ-ِٓ :
اىا قى ٍك نما ى
ىكأ ٍىكىرثٍىن ى
آخ ًر ى

(ُ) مالؾ بف نبي ،ترمالت ،دمشؽ :دار الفكر ،طََُِِ ،ـ ،صََِ

(ِ) طيػػب ،زمخشػػرم بػػف حسػػب ،أسههس البنههاء الحضههاري مههن المنظههور القرننههي ،بحػػث ماجسػػتير ،كميػػة معػػارؼ الػػكحي كالعمػػكـ اإلنسػػانية،
ماليزياََِٗ ،ـ ،صِ

ُّ

كالديف مككف أساسي فػي الحضػارات القائمػة اآلف ،كالحضػارات السػابقة .فقػد كػاف لػو الػدكر
ال ػرئيس فػػي اجتمػػاع اإلنسػػاف مػػع اإلنسػػاف اآلخػػر مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ كحػػدة أك مجمكعػػة دينيػػة ليػػا
يجيا إلػى أف تأخػذ حيػز كبيػر
صػبغتيا الدينيػة كالفكريػة ،كمػف ثػـ تجتمػع ىػذه المجمكعػة كتكبػر تػدر ن
مف األرض كتبدأ بعد ذلؾ بتعمير ىذه األرض .إذ إف لمديف كظيفة فػي قيػاـ الحضػارات كمػا ذكػر
محمد دراز -رحمػو اهلل -عػف كظيفػة األديػاف فػي المجتمػع ،كأف الػديف يكحػد الجماعػات ،كيجعميػـ
يعممكف في نظاـ كاحد ،كما أف ىذا النظػاـ يقػكدىـ إلػى احتػراـ ىػذا النسػؽ كعػدـ الخػركج منػو" :ال
حاجة بنا إلى التنبيو عمى أف الحياة في الجماعة ال قياـ ليا إال بالتعاكف بػيف أعضػائيا؛ كأف ىػذا
التعاكف إنما يػتـ بقػانكف يػنظـ عبلقاتػو ،كيحػدد حقكقػو ككاجباتػو ،كأف ىػذا القػانكف ال غنػى لػو عػف
سمطاف نازع كازع ،يكفؿ ميابتو في النفكس كيمنع انتياؾ حرماتو"(ُ).
كقد تحدث مالؾ بف نبي عف أثر الفكرة الدينية في تككيف الحضارات ،كعف دكرىا اإليجابي
كالفع ػػاؿ ف ػػي تركي ػػب أم حض ػػارة ،كأف ال ػػديف ق ػػادر عم ػػى تنظ ػػيـ س ػػمكؾ اإلنس ػػاف كغ ارئػ ػزه" .ف ػػدكرة
الحضارة إذف تتـ عمى ىػذا المنػكاؿ ،إذ تبػدأ حينمػا تػدخؿ التػاريخ فكػرة دينيػة معينػة"(ِ) ،كيػرل بػأف
الديف يعالج مشكبلت نفسية ،اجتماعية ،مرتبطة باسػتم اررية الحضػارة" :كيػؼ تشػرط الفكػرة الدينيػة
ػاببل إلنجػػاز رسػػالة محض ػرة؛ غيػػر أف دكر الفك ػرة الدينيػػة ال يكتفػػي
سػػمكؾ اإلنسػػاف ،حتػػى تجعمػػو قػ ن
بػػالكقكؼ عنػػد ىػػذا الحػ ٌػد ،فيػػي تحػػؿ لنػػا مشػػكمة نفسػػية اجتماعيػػة أخػػرل ذات أىميػػة أساسػػية تتعمػػؽ
باستمرار الحضارة .فالمجتمع ال يمكنو مجابيػة الصػعكبات التػي يكاجيػو بيػا التػاريخ كمجتمػع ،مػا
لـ يكف عمى بصيرة جمية مف ىدؼ جيكده"(ّ).

(ُ) دراز ،محمد ،الدين بحوث مميدة لدراسة تاريخ األديان ،بيركت :دار القمـََِٖ ،ـ ،صٖٗ
(ِ) مالؾ بف نبي ،شروط النيضة ،دمشؽ :دار الفكر ،طَُُِٕٔ ،ـ ،صٖٕ
(ّ) المرجع السابؽ ،ص ٕٗ

ِّ

كلمحض ػػارة اإلس ػػبلمية تجربتيػ ػػا الخاص ػػة فػ ػػي تفعي ػػؿ مك ػػكف ال ػػديف فػػػي بنائي ػػا الحضػػػارم،
كتطكرىا العمراني كالفكرم عبر التاريخ اإلسبلمي ،فقػد لعػب الػديف دكر ميػـ فػي تصػدر الحضػارة
اإلسػػبلمية بػػيف الحضػػارات آنػػذاؾ ،كىػػذا بسػػبب أف اإلسػػبلـ ال يخاطػػب الػػركح فقػػط كانمػػا يخاطػػب
ال ػػركح كالعق ػػؿ مع ػػا ،فك ػػاف ل ػػو أثػ ػره الكاض ػػح ف ػػي قي ػػاـ حض ػػارة قكي ػػة ماديػ ػ وة كمعنكيػ ػ وة .إ نذا ت ػػنيض
الحضارات بكجكد الديف.
كلػػدل ت ػػكينبي فمس ػػفة خاص ػػة فػػي م ػػيبلد الحض ػػارات ،كى ػػي تتمثػػؿ ف ػػي عنصػػريف :التح ػػدم
كاالستجابة ،كممخص ىذه الفمسفة أف ىناؾ ظركؼ صعبة كقاسية تخمؽ تحديا ،كفي نفػس الكقػت
ليػػذا التحػػدم ردة فعػػؿ أك اسػػتجابة .كالتحػػدم كاالسػػتجابة يعػػدىا تػػكينبي مػػف العكامػػؿ النفسػػية التػػي
تسػػبب فػػي مػػيبلد الحضػػارة كنشػػكئيا .كيػػرل تػػكينبي أف لمػػديف دكر فػػي بنػػاء الحضػػارة ،كقػػد سػػماىا
بالقكة الركحية التي تتحػدل الظػركؼ القاسػية .فيعتبػر تػكينبي أف الػديف مػف التحػديات التػي غيػرت
كجػػو العػػالـ؛ كخاصػػة صػػحراء شػػبو الجزي ػرة العربيػػة كانبيػػاره بحضػػارة خرجػػت مػػف أصػػعب بيئػػة.
"انبثاؽ الحضارة العربية اإلسػبلمية مػف صػحراء الجزيػرة العربيػة منػذ حػكالي خمػس عشػرة قرنػا مػف
الزماف ،كما كاف لئلسبلـ كقػكة ركحيػة فػي قيػاـ حضػارة إسػبلمية تح ٌػدت ظػركؼ الصػحراء القاسػية
كالظ ػػركؼ االجتماعي ػػة األقس ػػى ،كالمتمثم ػػة ف ػػي س ػػيادة الديان ػػة الكثني ػػة كخرج ػػت إل ػػى الع ػػالـ عب ػػر
الفتكحات اإلسبلمية"

(ُ)

.

إف مرحمػة التػػاريخ عنػػد اشػػبنجمر ،تتػألؼ مػػف حضػػارات عظيمػػة ،تظيػر كػػؿ كاحػػدة مػػف ىػػذه
الحضارات مف خبلؿ فكرة بدائية في تربة إقميـ مػا ،كتكػكف تمػؾ التربػة بمثابػة األـ لمحضػارة ،كىػذا
الرتباطيػػا بيػػا ط ػكاؿ دكرة حياتيػػا ،كتمثػػؿ تمػػؾ القػػكة ركحػػا تصػػبغ كػػؿ مظػػاىر الحضػػارة بطابعيػػا

(ُ) بكفضػة ،ىػدم ،دور الههدين فههي بنههاء الحضهارة فههي فمسههفة أرنولهد تههوينبي ،رسػػالة ماجسػتير ،ج ازئػػر :جامعػة األخػػكةََِٕ ،ـََِٖ-ـ،
صِِ

ّّ

الخاص.

(ُ)

كال يمكػف أف تكػكه ىػذه الػركح التػي يصػفيا شػبنجمر إال ركح متجػذرة مػف قمػب اإلنسػاف

كعقمو؛ ألنيا مرتبطة فيػو كارتبػاط الػديف باإلنسػاف ،أك مػا يعتقػده كيفكػره فيػو .كالػديف يػنعكس عمػى
كؿ جكانب المجتمع مف ثقافة كفف كعمـ.
كيحقؽ الديف مف خبللو مقاصد عظيمة لمحضارة ،منيا مقصد العدؿ ،كمقصد التعاكف
كاإلخاء ،كمقصد حرية المعتقد؛ فيك بمثابة المككف المسؤكؿ عف القيـ .فمقاصد الديف كثيرة،
كلكني سأركز عمى مقصد كاحد كىك مقصد حرية المعتقد؛ فإف كجكده في الحضارة سيأدم إلى
حفظ القيـ كالمقاصد األخرل؛ إذ إننا ال نتخيؿ كجكد عدالة أك تعاكف دكف كجكد حرية المعتقد،
فيي بكابة القيـ كاألخبلؽ كالمقاصد الدينية .كمف ثـ يتحقؽ الحكار الحضارم في ظؿ مقصد
حرية المعتقد.
أما المكون الثاني في البناء الحضاري :اإلنسان .فيك الفاعؿ ،كىك المحرؾ ،كىك الذم
يبني الحضارة .كببل شؾ أف كجكد اإلنساف ميـ في عممية البناء الحضارم؛ ألف اليدؼ مف
ارتقاء الحضارات ىك ترفيو اإلنساف كاستق ارره ماديا كمعنكيا .فأىمية اإلنساف لمحضارة :ىك
الفاعؿ في بناء الحضارة كاالرتقاء بيا ،كاستثمار عقمو كطاقاتو في البناء ،فاإلنساف ىك الذم
يحرؾ التاريخ ،كىك الذم يصعد بالحضارة أك يككف سبب ىبلكيا.
كيرل مالؾ بف نبي أف صعكد الحضارة بسبب صعكد اإلنساف ،كرككدىا بسبب رككد
اإلنساف؛ فالحالة الحضارية متعمقة باإلنساف(ِ) .كالقدرة التي كىبيا اهلل -عز كجؿ -لئلنساف مف
عقؿ كجكارح استطاع مف خبلليا تسخير ىذه المكاىب في بناء الحضارة؛ فالعقؿ يخطط كيدرس

(ُ) اشػػبنجمر ،أس ػكالد ،تههدىور الحضههارة الغربيههة ،ترجمػػة :أحمػػد الشػػيباني ،جُ ،منشػػكرات دار مكتبػػة الحيػػاة :بيػػركت ،لبنػػاف ،طُ،ُْٗٔ ،
ص َٖٕٔ-

(ِ) مالؾ بف نبي ،ترمالت ،صُّٗ ،بتصرؼ

ّْ

اإلمكانيات ،كاليد تعمؿ كتبني ":كىذه اليد نفسيا كانت مف أكبر العكامؿ في شحذ ذىنو كاخراج
طاقاتو العقمية ..كىكذا كانت يده مفتاح ذىنو كعقمو دليؿ يده ،كأدل ىذا التعاكف بيف اليد كالذىف
إلى خطكات بعد خطكات مف التقدـ"(ُ).
ككذلؾ لئلنساف خصائص حضارية كىبيا اهلل سبحانو كتعالى لو؛ كالمساف ،الذم مف
خبللو تخرج األصكات ،كالتي عرفت بعد إذف بالحركؼ(ِ) .فالمغة كذلؾ لعبت دكر كبير في
التاريخ اإلنساني الحضارم .كمككف اإلنساف في الحقيقة مككف معقد ،يحتاج إلى عممية بناء
داخمية ،قبؿ أف يككف جزء مف عممية البناء الخارجي؛ كىي عممية البناء الحضارم ،فيك بحاجة
إلى أف يككف مييأ قبؿ أف يككف مككف مف مككنات البناء الحضارم .كعممية البناء اإلنساني تبدأ
داخميا ،سكاء كاف مف خبلؿ العمـ؛ كما عبر عنو آرنست كاسيرر
بناء
ن
مف بناء اإلنساف ذاتو ،ن

(ّ)

بأف" :العمـ ذركة الفعاليات اإلنسانية"(ْ) ،كأف اإلنساف بحاجة ألف يتطكر ذىنيا كعقميا مف خبلؿ
الحصكؿ عمى (المعرفة) .فإف التطكر الحضارم ،كاالزدىار العمراني يحتاج لعقكؿ مفكرة ،كأيدم
عاممة.
فغاية بناء الحضػارة ىػي مػف أجػؿ اإلنسػاف ،كقػد اسػتخدـ اإلنسػاف فػي بعػض األحيػاف عبػر
كتحديدا في عممية بنػاء األى ارمػات؛ قػد
التاريخ بصكرة غير إنسانية .ففي ظؿ الحضارة الفرعكنية،
ن
ظميـ اإلنساف العامؿ ،كالذم شارؾ في بناء األىرامات ،كىذا مف خبلؿ صعكبة كتعقيد عممية بناء
اليرـ الكاحد! فكيؼ ببناء أى ارمػات ما ازلػت منيػا مكجػكدة فػي عػالـ الحاضػر .كتعػد األى ارمػات مػف

(ُ) مؤنس ،حسيف ،الحضارة :دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىا ،الككيت :عالـ المعرفةَُٗٗ ،ـ ،صُِ
(ِ) المرجع السابؽ ،بتصرؼ
درس في جامعتي برليف كىمبرج ثـ كاف أستا نذا لمفمسفة في جامعة جكتنبرج بالسكيد.
(ّ) فيمسكؼ ألماني ٌ
(ْ) كاسػػيرر ،أرنسػػت ،مههدخل إلههى فمسههفة الحضههارة اإلنس هانية أو مقههال فههي اإلنسههان ،ترجمػػة :محمػػد يكسػػؼ نجػػـ ،بيػػركت :دار األنػػدلس،
ُُٔٗـ ،ص ّْٖ.

ّٓ

التػ ػراث العجي ػػب كالمعج ػػز ك ػػذلؾ ف ػػي أع ػػيف عمم ػػاء اآلث ػػار كالميندس ػػيف ،كم ػػازالكا إل ػػى يكمن ػػا ى ػػذا
يتعجبػػكف مػػف قػػدرة اإلنسػػاف فػػي بنػػاء األى ارمػػات.

(ُ)

كالنػػاظر فػػي م ارحػػؿ بنػػاء األى ارمػػات ،كالمػػدة

الزمنيػػة فػػي بناءىػػا ،نجػػد بػػأف اإلنسػػاف قػػد عمػػؿ فػػكؽ طاقتػػو ،كاف اسػػتفاد اإلنسػػاف الحقػػا مػػف بنػػاء
األى ارمػػات إال أف االنتفػػاع منيػػا لػػـ يسػػتمر ،كلػػـ يحقػػؽ المنفعػػة المطمكبػػة لمبش ػرية" .يمكػػف اعتبػػار
النفع ىك أحد المقاييس الحضارة ،فكمما زاد المنتفعيف مف الحضارة كمنجزىا كانػت الحضػارة أرقػى
كأبقى ،فمقابر العظماء ،كقصكر السمطاف ليست في ميزاف النفع شيئا لئلنساف .فأفضػؿ المنجػزات
ما جعمت حياة اإلنساف أكثر سيكلة كيس ار كسعادة كأكجدت حمكال لمشكبلتو"(ِ).
إذ البد أف ندرؾ طبيعة اإلنساف الػذم يبنػي حضػارتو ،كمػا حػدكد قدرتػو ،كعممػو ،كالمكاىػب
التي كىبيا اهلل عز كجؿ لو ،كامكانياتو ،فاختيار اإلنساف كمككف مف مككنات البناء الحضارم لػو
شػػركطو ،فاإلنسػػاف الفاعػػؿ فػػي الحضػػارة؛ ىػػك اإلنسػػاف المكػػرـ ،كىػػذا يػػنعكس فػػي عمميػػة البنػػاء
الحضارم عندما ييعطى لئلنساف كرامتو كحقكقو.
كعندما تيسمب ىذه الكرامة لف يتفاعؿ ىذا اإلنساف مع البناء بؿ بالعكس؛ سنجد بأف عمميػة
البناء لف تتطكر .فعامؿ الكرامة اإلنسانية مسمكب .فإف مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية مػف القكاعػد
الميم ػػة ف ػػي تش ػػكيؿ ى ػػذا المك ػػكف؛ مك ػػكف اإلنس ػػاف ،كاف الحض ػػارة اإلس ػػبلمية عرف ػػت طبيع ػػة ى ػػذا
اإلنسػػاف؛ فكانػػت نظ ػرة اإلسػػبلـ لئلنسػػاف الفاعػػؿ فػػي الحضػػارة؛ نظ ػرة سػػماكية ،تعػػي طبيعػػة ىػػذا
المخمكؽ ،كحدكد قدرتو ،كعممو.

(ُ) عزب ،خالد ،أيمف منصػكر ،األىرامات المصرية أسهطورة البنهاء والواقهع ،عػيف لمد ارسػات كالبحػكث اإلنسػانية كاالجتماعيػة :مصػر ،طُ،
َََِـ ،صّْ
(ِ) عاشػ ػ ػ ػ ػػكر ،مصػ ػ ػ ػ ػػطفى ،اإلنسههههههههههان معيههههههههههار الحضههههههههههارة ،مقػ ػ ػ ػ ػػاؿ منشػ ػ ػ ػ ػػكر عمػ ػ ػ ػ ػػى مكقػ ػ ػ ػ ػػع مركػ ػ ػ ػ ػػز كجػ ػ ػ ػ ػػداف الحضػ ػ ػ ػ ػػارمَُِِ ،ـ،
ٖ٘ٗhttps://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘Aٓ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Bّ٘Dٖ٘Aٕ٘D

ُٔ-%Dٖٗ٘ٓ٘Dٖ٘Bٗ٘Dٖٗ٘A%Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bٗ/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘AD%Dٖ٘Bٔ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bُ٘Dٖ٘A

ّٔ

ل ػػذلؾ نجح ػػت الحض ػػارة اإلس ػػبلمية عن ػػدما تعامم ػػت م ػػع اإلنس ػػاف بم ػػا يتناس ػػب م ػػع طبيعت ػػو
كامكانياتػػو ،فمػػـ تكمفػػو فػػكؽ طاقتػػو ،كلػػـ تقمػػؿ مػػف شػػأنو كمكاىبػػو .بػػؿ تكازنػػت معػػو ماديػػا كمعنكيػػا،
مستمدة في تعامميا مع اإلنساف الكحي؛ ألف الخػالؽ ىػك اهلل عػز كجػؿ ،فػإف اإلنسػاف مخمػكؽ ،كال
يعػػرؼ طبيعتػػو كحػػدكده إال اهلل عػػز كجػػؿ .فمػػف أراد أف يعػػرؼ حقيقػػة نفسػػو فمي ارجػػع كتػػاب اهلل عػػز
كجؿ .كذلؾ الحضػارة اإلسػبلمية اسػتمدت تعامميػا مػع اإلنسػاف مػف السػنة النبكيػة؛ كىػي الشػارحة،
كالمفسػرة لكتػػاب اهلل عػز كجػػؿ .كالقػرآف الكػػريـ ":ىػػك الػكحي المعصػػكـ قػد صػػكر لنػا الحضػػارة كفػػؽ
منظكر يتربع فكؽ ذركة المثالية في كافة الجكانػب م ارعػي بػذلؾ قػدرة اإلنسػاف المكمػؼ عمػى األخػذ
(ُ)
ىنزٍل ىنػػا إًلىػ ٍػي يك ٍـ ًكتى نابػػا ًفيػ ًػو ًذ ٍكػ يػريك ٍـ ۖ أىفىػ ىػبل
بأسػػباب ديمكمػػة االرتقػػاء"  ،فقػػد قػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ{ :لىقىػ ٍػد أ ى

تى ٍع ًقميك ىف} (األنبياء )َُ :فيو ذكركـ :أم شرفكـ(ِ).
ُّؾ لًٍمم ىبلئً ىك ًة إًِّني ج ً
اع هؿ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىخمًيفىةن} (البقػرة )َّ :فقػد
كقاؿ اهلل عز كجؿ{ :كًا ٍذ قى ى
ى
اؿ ىرب ى ى
ذكػػر ابػػف كثيػػر -رحمػػو اهلل -فػػي معنػػى ىػػذه اآليػػة ،فقػػاؿ :ي"يخبػػر تعػػالى بامتنانػػو عمػػى بنػػي آدـ
ػاؿ رُّب ى ً ً ً
أم كاذكػر يػا
ػؾ لٍم ىم ىبلئ ىكػة} ٍ
بتٍنكييو بذكرىـ في المؤل األعمى قبؿ إيجادىـ ،فقاؿ تعالى{ :كًا ٍذ قى ى ى
محمػػد إذ قػػاؿ ربػػؾ لممبلئكػػة ،كاقصػػص عمػػى قكمػػؾ ذلػػؾ".

(ّ)

بأنػػو خميفػػة اهلل
فعنػػدما يعمػػـ اإلنسػػاف ٌ

فػي األرض حينيػػا يستشػعر مكانتػػو أكنال ،ك ٌأنػػو يخمػؽ لغايػػة عظيمػة ،كمػػف ثػػـ سػيعمؿ ليبنػي حضػػارة
قائمػة عمػى الػديف ،كالقػيـ ،كالمبػادئ ،كاألخػػبلؽ ،ككػذلؾ العمػؿ كالسػعي نحػك اإلصػبلح كالعمػراف".
كاسػػتخبلؼ اإلنس ػػاف فػػي األرض تشػ ػريؼ كتكميػػؼ ل ػػو بتحمػػؿ األمان ػػة العظمػػى الت ػػي لػػـ تحتممي ػػا

(ُ) الػ ػ ػ ػ ػ ػػدكرم ،سػ ػ ػ ػ ػ ػػيؼ صػ ػ ػ ػ ػ ػػفاء عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ ،مفيههههههههههههوم الحضههههههههههههارة كمهههههههههههها يصههههههههههههورىا القههههههههههههرنن ،شػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة األلككػ ػ ػ ػ ػ ػػةَُِِ ،ـ،
file:///Users/aishaalsenaid/Downloads/ُِْٕ-َََ-َِٗ-َََِِ٘(ُ).pdf
(ِ)  http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/suraُِ-ayaَُ.htmlجامعة الممؾ سعكد ،المصحؼ االلكتركني
(ّ) ابف كثير ،المصباح المنير في تيْيب تفسير ابن كثير ،ص ٓٓ

ّٕ

السماكات كاألرض"(ُ) .فعمى اإلنساف أف يحقؽ العدؿ ،ألف اهلل عز كجؿ جعمو خميفػة ،كأىػـ يخميػؽ
كصفة يجب تكفرىا في ىذا الخميفة :العدؿ.
ألنػػو بالتأكيػػد ىػك مػػف يػػنظـ عمميػػة
إ نذا اإلنسػاف مكػػكف أساسػػي فػي عمميػػة البنػػاء الحضػارم؛ ٌ
البنػػاء ،كىػػك المكجػػو ،كأيضػػا المشػػارؾ فػػي البنػػاء بيديػػو كعقمػػو كمػػا كىبػػو اهلل عػػز كجػػؿ مػػف قػػدرة.
كتفضيؿ آدـ عميو السبلـ بما اختصو مف عمػـ عمػى المبلئكػة؛ يػدؿ عمػى تشػريؼ اإلنسػاف ،كعمػى
كيعمٌـ بو غيره ،كىذا شأف اإلنساف المسؤكؿ عػف بنػاء الحضػارة.
قدرة اإلنساف في أف يحمؿ العمـ؛ ي
الػػذم يعػػرؼ قيمتػػو ،كيػػدرؾ مكاىبػػو كنقػػاط قكتػػو ،كنقػػاط ضػػعفو ،لػػذا سػػأحاكؿ أف أركػػز فػػي ىػػذا
البحث عف أىمية حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ إرساء مقصػد عظػيـ كىػك مقصػد العدالػة؛ فػإف
العدالػػة تحقػػؽ لئلنسػػاف كرامتػػو مػػف خػػبلؿ معرفػػة طبيعػػة اإلنسػػاف أكنال ،كىػػذا يػػؤدم إلػػى عػػدـ ظممػػو
كثانيػ ػا :إشػ ػراكو ف ػػي البن ػػاء منطم ػػؽ م ػػف معرفت ػػو بقيمت ػػو كمكانت ػػو ف ػػي
كتكميف ػػو ف ػػكؽ م ػػا يس ػػتطيع ،ن
المجتمع.
أما المكون الثالث :المكون المادي ،أو الجانب المادي ،كىػك مػا أشػار إليػو مالػؾ بػف نبػي
بػػ"عالـ األشػػياء" فاإلنسػػاف فػػي ظػػؿ ىػػذه النظريػػة يعػػيش فػػي عػكالـ ثبلثػػة :عػػالـ األشػػخاص ،كعػػالـ
األفكار ،كعالـ األشياء .أمػا عػالـ األشػياء :فيػك كػؿ مػا تنتجػو األمػة مػف صػناعة كز ارعػة كشػكارع
كمباف ،كغيرىا مف الخدمات كالمنتجات الممكسة كالمحسكسة ،فيك العالـ الذم يقكـ عمى الماديات
كالمممكسات بالحكاس الخمس .كينتج ىذا الجانب -الجاني المادم -االقتصاد ،كالجانػب العم ارنػي
الفن ػػي ،كمػ ػكاد الخ ػػاـ ،في ػػك بمثاب ػػة المك ػػكف المس ػػتثمر لمطبيع ػػة كاألرض؛ كى ػػك اس ػػتقبلؿ المػ ػكارد؛
لبلسػػتفادة منيػػا فػػي إعمػػار األرض ،كالتقػػدـ فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة .كأىميػػة الجانػػب المػػادم

(ُ) المترجػػي ،البػػدالي ،مفيههوم العم هران فههي ضههوء الق هرنن ،الج ازئػػر :جامعػػة م ػكالم السػػمطاف بنػػي بػػبلؿ ،مجمػػة األثػػر ،ـُٖ ،عَُُِِ ،ـ،
صِْٗ

ّٖ

لمحضػػارة ىػػك مػػف أجػػؿ اسػػتم ارريتيا ،كمكاكبتيػػا لمعصػػر الػػذم تعيشػػو ،كسػػباقيا لمػػزمف كالتغي ػرات
الحياتيػة السػريعة .كمػا أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػيف العقػػؿ كالتفكػر فػػي اإلنتػػاج كاالكتشػاؼ؛ فيعػػدىا كمػػاؿ
لدرع مػف مرتكػزات البنػاء الحضػارم ،فيقػكؿ" :كجػكب قيػاـ العقػؿ بفريضػة التفكػر كالتػدبر مػف أجػؿ
اإلنتػػاج كاإلبػػداع كاالكتشػػاؼ"(ُ) .كأىميػػة الجانػػب المػػادم فػػي الحضػػارة ىػػك إمػػدادىا بالضػػركريات
المادية التي تكفؿ استم اررية بناءىا ،كيضع الجانب المػادم قكاعػد البنػاء ،كيسػيؿ عمميػة ازدىارىػا
كتطكرىػا .ككانػت نتيجػة اسػتثمار عقػؿ اإلنسػاف ،كاسػتقبللو ،كاسػتخداـ مكاىبػو كطاقاتػو فػي ابتكػػار
الكسائؿ التي تعيف اإلنساف في التطكر مثؿ :التكنكلكجيا كالصناعة.
فػػإف الجانػػب المػػادم يظيػػر تػػدريجيا مػػع صػػعكد الحضػػارة؛ فكممػػا ازدىػػرت الحضػػارة ازدىػػر
فييا العمراف كالصناعات كالحرؼ" :مف مظاىر الحياة المتحضػرة كجػكد الصػنائع كالميػف كالحػرؼ
التي بيا تتحقؽ كثير مف احتياجات الناس ،كقػد كانػت الدكلػة اإلسػبلمية األكلػى ذاخػرة بجممػة مػف
ذلؾ مما يػدؿ عمػى ركح التطػكر كالمدنيػة حينئػذ"(ِ) .كالحضػارة اإلسػبلمية اعتنػت بالجانػب المػادم
كثير كىذا لـ يجعميا أف تسرؼ فيو كلكػف كػاف اعتنائيػا كاسػتخداميا لممػادة بكسػطية .كنجػد مفيػكـ
نا
قريػػب مػػف الجانػػب المػػادم فػػي اإلسػػبلـ؛ كىػػك مفيػػكـ العمػراف .أك عمػػارة األرض ،ففػػي التأمػػؿ فػػي
يظنػػو بعػػض النػػاس بأنػػو م ػرتبط بالجانػػب المػػادم فقػػط ،يكضػػح لنػػا الق ػرآف
مفيػػكـ العم ػراف؛ كالػػذم ٌ
الكريـ مصطمح العمراف كمعانيو التي تدكر حػكؿ المفيػكـ ،كىػي" :حالػة الحيػاة ،كاإلقامػة كالسػكف،
كالبناء في مكاف محدد ،كالعمراف المادم ،كالعمراف الفكرم كالثقافي"

(ّ)

.

(ُ) لدرع ،كمػاؿ ،المرتكزات العممية لمبناء الحضاري لألمة اإلسالمية من وجية نظهر الهدين اإلسهالمي ،الج ازئػر :مجمػة اإلحيػاء ،العػدد َُ،
ََِٔـ ،صِّٔ

(ِ) زايد ،أحمد محمد أحمػد ،من معالم الحضهارة والمدنيهة فهي الدولهة النبويهة قهراءة فهي فكهر اإلمهام محمهد عبهد الحهي الكتهاني ،مجمػة كحػدة
األمة ،الجامعة اإلسبلمية ،ـّ ،عَُِٔٔ ،ـ ،ص ّٔٔ

(ّ) المترجي ،البدالي ،مفيوم العمران في ضوء القرنن ،صِْٗ

ّٗ

إذ إف تصػػكرنا حػػكؿ مفيػػكـ العم ػراف محػػدد ،كىػػك الجانػػب المػػادم فقػػط بينمػػا ىنػػاؾ مفػػاىيـ
أعمػػؽ مػػف المػػادة كى ػػك الجانػػب الفكػػرم؛ كيقص ػػد بعمػػارة الفكػػر كبنػػاء الجان ػػب المعنػػكم كىػػذا م ػػا
سػػنتحدث عن ػػو فػػي الفقػ ػرات القادمػػة إف ش ػػاء اهلل .فػػالعمراف الحض ػػارم صػػكرة م ػػف صػػكر ازدى ػػار
الحضارات ،فإننا ال نجد حضارة دكف عمراف كنيضة سكنية باإلضػافة إلػى عنصػر الفػف كاإلبػداع
في بناء العمارة الحضارية.
كيضيؼ الجانب المادم لمحضارة صبغتيا الخاصة ،كشكميا المميز عػف بػاقي الحضػارات،
كي ػػنعكس الجان ػػب المعن ػػكم عم ػػى العمػ ػراف كالنيض ػػة المادي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ ثقاف ػػة األفػ ػراد ،كم ػػا م ػػدل
تمسكيـ بيكيتيـ الدينية كالفكرية .كىذا يؤكد لنا ارتباط مككنات البناء الحضارم ببعضيا ،كعبلفػة
الثقافػػة كالػػديف بالجانػػب المػػادم مػػف خػػبلؿ الصػػناعات كالحػػرؼ كالزخػػارؼ كالنقػػكش .كىػػذه العبلقػة
نجػػدىا كاضػػحة فػػي حضػػارة األنػػدلس عنػػدما كانػػت تحػػت الحكػػـ اإلسػػبلمي؛ فنػػرل مػػف خػػبلؿ ىػػذه
الحض ػػارة العريق ػػة ثقاف ػػة كدي ػػف المس ػػمميف كاض ػػحا م ػػف خ ػػبلؿ العم ػػارة كالف ػػف ف ػػي البن ػػاء كالمس ػػاكف
كالجكامع آنذاؾ.
فابتكرت حضارة األنػدلس زخارفيػا كفنكنيػا المعماريػة كنجحػت فػي اسػتقطاب العػالـ ليػا مػف
خػػبلؿ فػػف العمػػارة" ،لقػػد ابتكػػر األندلسػػييف نظامػػا جديػػدا فػػي البنػػاءات الخاصػػة بػػالجكامع كالقصػػكر
كالمتمثمة في نظاـ العقكد التي اعتنى بيا ميندسك المنطقة كبينكا التأثيرات الجمالية فييا باستخداـ
ما يسمى بالعقكد اليكائية التي تنبػت مػف األذرع الطكيمػة لقػرـ التيجػاف"(ُ) .كىػذه صػكرة مػف صػكر
الف ػػف الحضػػػارم ال ػػذم كفمػػػو الجان ػػب المػ ػػادم لمحضػػػارة كي ػػدؿ عمػ ػػى االس ػػتقرار الم ػػادم لحضػػػارة
ػأثر
ػأثر تػ نا
األنػػدلس" .نظػػاـ العقػػكد خػػبلؿ عصػػر اإلمػػارة كالخبلفػػة األمػػكيتيف فػػي األنػػدلس كػػاف متػ نا

(ُ) شريؼ ،قكعيش ،الفن الجمالي في حضارة األندلس ،مجمة الناطقيف بغير المغة العربية ،ـِ ،عّ ،َُِٗ ،صِٔ

َْ

كاضحا بالفف اإلسبلمي ،فاستخدمت العقكد فكؽ األقكاس عمى شكؿ حدكة حصاف ..كامتػد التػأثير
فػػي بعػػض الكنػػائس المسػػيحية"(ُ) ،فم ػكال الجانػػب المػػادم فػػي الحضػػارة ،كامػػتبلؾ ىػػذا المكػػكف لمػػا
ازدىرت األندلس كانتيضت بعمراف فني مازاؿ الناس يتكافدكف لزيارتو كالتفكر في جمالو.
فالجانػػب المػػادم مػػف المككنػػات األساسػػية لمبنػػاء الحضػػارم ،فيػػك يػػدعـ اإلنسػػاف مػػف خػػبلؿ
تكفير احتياجاتو الضركرية كالكمالية ،ككػذلؾ يػدعـ الجانػب المعنػكم مػف خػبلؿ إبػراز ثقافػة كىكيػة
األفراد داخؿ المجتمعات .كقد خمٌد التاريخ أعماؿ كانجازات الممكؾ الذيف أقامكا الببلد كالحضػارات
مػػف خػػبلؿ اسػػتقبلؿ المػػادة كاسػػتثمارىا فػػي تػػكفير سػػبؿ الرفاىيػػة كتطػػكير اإلنسػػاف .كمػػف اإلنجػػازات
التػػي خمػػدىا التػػاريخ إنجػػازات الممػػؾ حمػػكرابي الػػذم أسػػس المػػدارس ،كحفػػر األنيػػر(ِ) ،فيػػذا جانػػب
مف الجكانب المادية لحضارة ببلد الرافديف.
كيحقؽ الجانب المادم عدة مقاصد منيا :مقصد االزدىار العم ارنػي كالفنػي ،كمقصػد تػكفير
سػػبؿ العػػيش؛ كىػػي ضػػركريات المعيشػػة كالمأكػػؿ كالممػػبس كالسػػكف ،فمػػف دكنيػػا ال تسػػتمر حيػػاة
اإلنسػػاف ،كػػذلؾ مقصػػد تحقي ػػؽ المصػػالح اإلنسػػانية المشػػتركة كالت ػػي مػػف صػػكرىا تحقيػػؽ الكفاي ػػة
كالتكافػػؿ االقتصػػادم ،كىػػك المقصػػد الػػذم سػػأتناكلو كأحػػد مقاصػػد الح ػكار الحضػػارم كمقصػػد مػػف
مقاصد الجانب المادم.
إذ إف الجانػػب المػػادم يحقػػؽ مقصػػد الكفايػػة كىػػك مقصػػد إسػػبلمي عظػػيـ ،كيحقػػؽ مقص ػػد
التكافؿ االقتصادم ،كبتحقيقيما يتحقؽ مفيكـ العدالة .فإف العدالة ال تكػكف مػع اإلنسػاف فقػط ،بػؿ
يجب أف تككف العدالة في كػؿ شػيء ،كمكجػكدة فػي كػؿ جانػب مػف جكانػب الحيػاة .فغيػاب العدالػة
يػػؤدم إلػػى الػػدخكؿ فػػي مرحمػػة خطيػرة مػػف م ارحػػؿ الحضػػارة كىػػي مرحمػػة اإلسػراؼ كالتبػػذير نتيجػػة

(ُ) المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا
(ِ) الحسيني ،عبد الرزاؽ ،العراق قديما وحديثًا ،مطبعة العرفاف :صيدا ،بيركت ،طُّٖٗٓ ،ـ ،صُْ

ُْ

الترؼ .كىذا ما أشار إليو ابف خمدكف في مقدمتو عف األطكار التي تنتقؿ بينيا الدكلة ،كذكر بػأف
الدكلة تمر بأطكار كعبلمة سقكطيا عندما تمر بالطكر ال اربػع كىػك طػكر اإلسػراؼ كالتبػذير.

(ُ)

إ نذا

البد لمعدالة أف تتحقؽ في الجانب المادم كتضبط استثماره كاستخدامو.
أما المكون الرابع مهن مكونهات الحضهارة :الجانهب المعنهوي ،كيتمثػؿ فػي القػيـ ،كاألخػبلؽ،
كالمبػػادئ ،كالثقافػػة ،كاليكيػػة ،كالمعرفػػة ،كاآلداب ،كىػػك الجانػػب الثقػػافي ألم حضػػارة " .إف الثقافػػة
ىػػي مجمكعػػة المعمكمػػات التػػي يقػػكـ عمييػػا نظػػاـ حيػػاة أم شػػعب مػػف الشػػعكب ،فيػػي عمػػى ىػػذا
أسػمكب حياتػو كمحيطػو الفكػرم كنظرتػو إلػى الحيػاة ،كالبػد أف تكػكف خاصػة بػو ،نابعػة مػف ظركفػػو
كاحتياجاتػو كبيئتػو الجغرافيػػة كتطػكر بػبلده التػػاريخي كالحضػارم)ِ(".كىػك يشػػمؿ كػؿ سػمكؾ مجتمػػع
عميو أفراد البيئة الكاحدة ،مف طبيعة الممبس ،كالمأكؿ ،كالعادات كالتقاليد ،كالطقػكس فػي أعيػادىـ،
كاحتفػاالتيـ؛ ممػػا يقػكم الصػػمة بػيف المجتمػػع الكاحػػد ،كيػدعـ أفكػػارىـ ،كينقميػا مػػف جيػؿ إلػػى جيػػؿ،
"ككػػؿ ليجػػة صػػكرة مػػف طبيعػػة أىميػػا كأثػػر مػػف بيئػػتيـ كصػػكرة تفكيػػرىـ كالمعػػاني التػػي تػػدكر فػػي
أذىانيـ ،فيي عمى ىذا مظير ثقافتيـ أم أسمكبيـ في الحياة.
فثقافة األمة ىي عمميا غير الكاعي الذم تتكارثو أجياليا كتسػير بػو فػي شػؤكف حياتيػا ،أم
ىي طريقتيا في الحياة .تدخؿ في ذلػؾ المغػة ،أك الميجػة مػف المغػة ،كنظػاـ إقامػة البيػكت"(ّ) .فػإف
الثقافػػة ىػػي الجانػػب المعنػػكم فػػي الحضػػارة ،فينػػاؾ عبلقػػة بػػيف الثقافػػة كالحضػػارة ،كىػػي" :عبلقػػة
اعتمػاد كتكامػؿ ككػػؿ منيػا يػػؤدم إلػى كجػكد األخػػر"(ْ) ،فقػد جػػاء فػي احػدل تعػػاريؼ الثقافػة بأنيػػا:

(ُ) ابف خمدكف ،المقدمة ،تحقيؽ :عبد اهلل محمد الدركيش ،دار يعرب :دمشؽ ،طََُِْ ،ـ ،صُّّ
(ِ) مؤنس ،حسيف ،الحضارة :دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىا ،صِِّ
(ّ) المرجع السابؽ ،صِّّ
(ْ) الػػذيب ،عبػػد الػػرحمف محمػػد عمػػي ،العالقههة بههين الثقافههة والحضههارة :دراسههة نظريههة ،تػػكنس :مجمػػة جامعػػة الزيتكنػػة ،العػػدد ِٗ ،جامعػػة
الزيتكنةَُِٗ ،ـ ،صُْ

ِْ

"جيػػاز فعػػاؿ ينتقػػؿ باإلنسػػاف إلػػى كضػػع أفضػػؿ ،كضػػع يكاكػػب المشػػاكؿ كالطمػػكح الخاصػػة التػػي
تكاجو اإلنساف في ىذا المجتمع أك ذاؾ في بيئتو كفي سياؽ تمبيتو لحاجتو األساسية"(ُ).
كيضػػيؼ شػػبنجمر أف كػػؿ حضػػارة كانػػت فػػي التػػاريخ (ثقافػػة) تحمػػؿ إمكانػػات جديػػدة خاصػػة
بيا ،تعبر عف نفسيا مف خبلليا ،كىذا التعبير الذم ينشأ كينمك ،ثـ ينضج كيختفي تدريجيا ثـ لف
يعػػكد أبػػدا ،لػػذلؾ ال يكجػػد رياضػػيات أك فػػف كاحػػد ،أك عمػػـ كاحػػد لمظػػاىر حضػػارة؛ فمكػػؿ حضػػارة
فني ػػا ،كأدبي ػػا ،كعمكمي ػػا الخاص ػػة .كأف لك ػػؿ فػ ػف أك عم ػػـ ،حي ػػاة مح ػػدكدة منف ػػردة ب ػػذاتيا ،تش ػػبو أك
مش ػػابية لحي ػػاة النبات ػػات كازىارى ػػا ،ككم ػػا أف أزى ػػار الحق ػػكؿ تنم ػػك دكف أف تع ػػي ى ػػدفيا كغايتي ػػا،
فالحضارات تنمك دكف أف تشعر بفكرتيا أك غايتيا

(ِ)

.

كفي ضكء ىذا التعريؼ نستنتج أىمية الثقافة في البنػاء الحضػارم ،كخاصػة بنػاء اإلنسػاف،
فيػػك المحػػرؾ كالفاعػػؿ فػػي عمميػػة البنػػاء كمػػا ذكرنػػا سػػابقنا .كأف الثقافػػة تصػػنع التغييػػر فػػي المحػػيط
اإلنساني فتنقمو إلى أحسف ما كاف عميو .كىذا بالضبط ما تصنعو الحضارة مف نقػؿ اإلنسػاف إلػى
مستكل أفضؿ مف ذم قبؿ .إ نذا لمثقافة دكر في بناء الحضارة؛ فيي تمػد اإلنسػاف بمػا يحتاجػو مػف
كس ػػائؿ إلش ػػباع حاجات ػػو االجتماعي ػػة كالنفس ػػية؛ في ػػي تػ ػزكد اإلنس ػػاف المك ػػكف ف ػػي بن ػػاء الحض ػػارة.
كالثقافة كذلؾ تساعد عمى خمؽ شعكر الكالء كاالنتماء لمػكطف كالجماعػة كالحضػارة .ككػذلؾ أىميػة
الثقافػػة لئلنسػػاف أنيػػا تعمػػـ اإلنسػػاف القػػدرة عمػػى التفكيػػر كىػػذا مػػف خػػبلؿ تفاعمػػو مػػع محيط ػو الػػذم
يشاركو نفس الثقافة(ّ).

(ُ) المرجع السابؽ ،صُٗ
(ِ) اشػػبنجمر ،أس ػكالد ،تههدىور الحضههارة الغربيههة ،ترجمػػة :أحمػػد الشػػيباني ،جُ ،منشػػكرات دار مكتبػػة الحيػػاة :بيػػركت ،لبنػػاف ،طُ،ُْٗٔ ،
ص َٖٕٔ-
(ّ) المرجع السابؽ ،صَِ

ّْ

كأىمية ىذا الجانب في البناء الحضارم يكمف في خمؽ طريقػة كاحػدة ،تسػاعد أم مجمكعػة
بش ػرية فػػي االسػػتمرار كاالزدىػػار مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ بيئػػة آمنػػة يسػػكدىا التعػػاكف القيمػػي .إذ أف لمقػػيـ
دكر كبيػػر فػػي قيػػاـ الحضػػارة ،كفقػػدانيا-القػػيـ -قػػد يكػػكف سػػبب فػػي انيي ػار الحضػػارة؛ فالحضػػارة
أف الحضػارة اإلنسػانية ال ارئػدة ىػي
اإلنسانية ىي الحضارة التي تجمػع بػيف المػادة كالػركح ":ال شػؾ ٌ
التػػي تجمػػع بػػيف المػػادة كالػػركح ،كفقػػداف أحػػدىما كفيػػؿ بػػأفكؿ تمػػؾ الحضػػارة كسػػقكطيا ،كلعػػؿ مػػا
تعاني منو الدكؿ اإلسبلمية اليكـ مف ضعؼ كتخمؼ حضارم؛ إنما ىك بسبب االنحػراؼ كالتغييػر
الذم ط أر عمى القيـ الركحية فييا"(ُ).
كي ػرتبط الجان ػػب المعنػػكم بمك ػػكف ال ػػديف فػػي المص ػػدرية أك المرجعي ػػة غالبػػا؛ فال ػػديف يش ػػكؿ
المصدر األساسي لمجانب المعنكم في الحضارة ،فالديف؛ ميما كاف ىذا الديف :مصدر ثقافة كقيـ
كأخبلؽ مجتمع ما ،إذ ال نجد تعارض بيف الديف في حضارة ما مع ثقافة كقيـ ىذه الحضارة؛ ألف
كم ػػا ذك ػػرت الػػػديف مػ ػرتبط بالجانػػػب المعن ػػكم لمحض ػػارة .فػ ػػإف مص ػػدر الثقافػ ػػة اإلس ػػبلمية :الػػػديف
اإلسػبلمي ،كمصػػدر ثقافػة الحضػػارة الغربيػة؛ الػػديف المسػيحي .فمككنػػات البنػاء الحضػػارم مرتبطػػة
ببعضيا في عبلقة تكاممية؛ يحتاج كؿ مككف لآلخر.
كيحقػؽ الجانػب المعنػكم مقاصػد ،منيػا :مقصػد االسػتم اررية؛ كىػك اسػتم اررية القػيـ كالمبػػادئ
مف جيؿ إلػى جيػؿ ،فالجانػب المعنػكم يحفػظ ىػذا التػرابط القيمػي فػي أم حضػارة؛ ممػا يسػاعد فػي
استم ارريتيا .كيحقؽ ىذا الجانب مقصد العدؿ ،كالتسامح ،كاالنتمػاء ،كالحريػة ،كالتػرابط ،كالتكاصػؿ
مػػع اآلخ ػريف ،كتحفيػػز اإلنسػػاف كتنميػػة ضػػميره ،كيحقػػؽ كػػذلؾ مقصػػد حريػػة التعبيػػر عػػف ال ػرأم.
كمقصػػد حريػػة التعبيػػر عػػف ال ػرأم ييعبػػر عػػف الجانػػب المعنػػكم فػػي الحضػػارة ،إلػػى جانػػب تحقيػػؽ

(ُ) ببكش ،محمد العربي ،دور القيم الروحية في بناء األمم والحضارات( ،مجمة الشياب :مجْ ،عِ ،الجزائرَُِٖ ،ـ ،صِٕٔ).

ْْ

مقصد العدالة .كاختػرت فػي ىػذا البحػث أف أركػز عمػى مقصػد حريػة التعبيػر عػف الػرأم؛ ألنػو يعػد
مف المقاصد الميمة في الفضاء المعنكم لمبناء الحضارم.
أمهههها المكههههون الخههههامس :النمههههوْج ،كيقص ػػد ب ػػالنمكذج :ص ػػكرة الحض ػػارة ب ػػيف الحض ػػارات
األخػػرل ،كىػػذه الصػػكرة ليػػا أبعادىػػا الخاصػػة ،كالتػػي تتمحػػكر حػػكؿ الػػديف ،كالبعػػد المػػادم ،كالبعػػد
ػطبلحا ،فيقػػكؿ :بأنيػػا "أداة تحميميػػة كنسػػقنا
المعنػػكم لمحضػػارة .كيعػػرؼ أحمػػد خضػػر النمػػكذج اصػ ن
كامنا ،يدرؾ اإلنساف مف خبللو كاقعيـ ،كيتعاممكف معو كيصكغكنو" أك ىك" بنيػة فكريػة تصػكرية،
ن
ييجردىػػا العقػػؿ اإلنسػػاني مػػف كػ ٌػـ ىائػػؿ مػػف العبلقػػات كالتفاصػػيؿ ،فيختػػار بعضػػيا ثػػـ يرتبيػػا ترتيبػػا
خاصا ،أك ينسقيا تنسػيقا خاصػا؛ بحيػث تصػبح مترابطػة بعضػيا بػبعض ،ترابطنػا يتميػز باالعتمػاد
ن
المتبادؿ"(ُ) .كنستطيع أف نمخص مفيكـ النمكذج بأنو :البناء الفكرم كالمػادم الػذم يبنيػو اإلنسػاف
فػػي الحضػػارة لتكػػكف الصػػكرة ليػػا بػػيف الحضػػارات .كىػػي كمػػا ذكرىػػا مالػػؾ بػػف نبػػي أف لمنمػػكذج
مقكمات ،كىي أكنال :النسؽ العقدم ،كيشمؿ عبلقة اإلنساف بإلو سكاء كانػت ىػذه العبلقػة سػمبية أـ
كثانيػا :الجانػػب المػػادم ،كيشػػمؿ االبتكػػارات كتسػػخير الكػػكف لئلنسػػاف ،كاسػػتثمار اإلنسػػاف
إيجابيػػة ،ن
ػر النظػاـ ،كىػي الطريقػة التػي
لممادة ،كثالثنا :الجانب المعنكم ،كيشمؿ الثقافة كالفكر كاليكيػة ،كأخي نا
تتبعي ػػا الحض ػػارة ف ػػي عممي ػػة التط ػػكر ،ف ػػإذا اجتمع ػػت ى ػػذه المككن ػػات األرب ػػع ف ػػي أم ػػة م ػػا؛ تتح ػػكؿ
لحضارة أك نمكذج حضارم.
ف ػ ػػبل يمك ػ ػػف أف تك ػ ػػكف الحض ػ ػػارة؛ حض ػ ػػارة إال بتص ػ ػػدرىا ،كانتش ػ ػػارىا ،كالتحاقي ػ ػػا بص ػ ػػفكؼ
الحض ػػارات األخ ػػرل؛ الت ػػي اس ػػتطاعت أف تع ػػرؼ ع ػػف نفس ػػيا لمحض ػػارات كاألم ػػـ .كى ػػي المرحم ػػة
التككينية األخيرة في البناء الحضػارم .كدكر ىػذا المكػكف-النمػكذج -فػي الحضػارة؛ إرسػاء صػبغة

(ُ) خضػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ ػػف إب ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ ،النظريهههههههههههههة والنمهههههههههههههوْج ،مقػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ منشػ ػ ػ ػ ػ ػػكر عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى االنترنػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،مكقػ ػ ػ ػ ػ ػػع األلككػ ػ ػ ػ ػ ػػةَُِّ ،ـ،
ّٖٓٓٓ/https://www.alukah.net/web/khedr/َ/
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العالمي ػػة لمحض ػػارة ،كاثب ػػات كجكدى ػػا ب ػػيف الحض ػػارات ،كتق ػػديـ ص ػػكرة كتجرب ػػة حض ػػارية إنس ػػانية
لممجتمعات التي ما ازلػت تبنػي نفسػيا .كمػا أف النمػكذج الحضػارم كسػيمة لمتكاصػؿ كالتػرابط كاقامػة
العبلقات بيف الحضارات األخػرل ،فمػثبل نمػكذج التعػايش كالتسػامح يعػداف مػف النمػاذج الحضػارية
اإلنس ػػانية؛ الت ػػي تس ػػعى البشػ ػرية ف ػػي تحقيقي ػػا ألني ػػا نم ػػكذج لمحض ػػارة الكاعي ػػة كاإلنس ػػانية .كى ػػذا
بالضبط مػا أثبتتػو الحضػارة اإلسػبلمية فػي ترسػيخ ىػذا النمػكذج ،كتحقيػؽ ىػذا المكػكف ،مػف خػبلؿ
تحقيؽ التعايش كالتسامح مع الحضارات األخرل.
كتقػػدـ النمػػاذج الحضػػارية بكافػػة مجاالتيػػا س ػكاء النمػػكذج المعرفػػي أك النمػػكذج الثقػػافي أك
النمكذج السياسي حمكال ككسائؿ مساعدة لحؿ مشكبلت حضارية أخرل .فالنمكذج ينفع الناس كاال
لـ يكف نمػكذج فػي األصػؿ ،فػإف طبيعػة النمػاذج أك النمػكذج الحضػارم أف يقػدـ بػديؿ لبيئػة مػا أك
ظنػا
عبلج لمشكمة .فمثبل نجد النمكذج الغربي دائما ما يقدـ ليككف بديبل لنماذج عربية أك أفريقية ن
بأنو عبلج لمشاكؿ إنسانية حضارية كثيرة .كالنمكذج اإلسبلمي كاف النمكذج األقػكل عبػر التػاريخ
اإلسػػبلمي؛ ألن ػػو ك ػػاف يش ػػمؿ الجكان ػػب الحياتي ػػة سػ ػكاء الجان ػػب النفس ػػي أك الص ػػحي أك الم ػػالي أك
تدرس اآلف في الجامعػات العربيػة
االجتماعي كحتى الحضارم .فإف التجربة الحضارية اإلسبلمية ٌ
كاألكركبية كذلؾ ،كىػذه طبيعػة النمػكذج .كامتػازت الحضػارة اإلسػبلمية بنمػكذج العػدؿ كالعدالػة فػي
القضاء كالحكـ ،كقد ٌبينت ىذا الجانب في الفصؿ األكؿ مف البحث.
فانتقمػػت -الحضػػارة اإلسػػبلمية -مػػف الحضػػارة إلػػى النمػػكذج ،فمػػـ تغمػػؽ بػػاب الح ػكار عمػػى
نفسيا؛ بؿ تجاكز حكارىا الداخمي إلى الحكار مع اآلخر ،كاالنفتاح عمى اآلخػر ،مػع الحفػاظ عمػى
ىكيتيػػا كثقافتيػػا؛ فتحقػػؽ فيمػػا بعػػد مقصػػد إنسػػاني عظػػيـ كىػػك مقصػػد التعػػايش كالتعػػارؼ .كسػػأركز
عمػػى مقص ػػد التعػػايش كالتع ػػارؼ فػػي ى ػػذا البحػػث؛ ألني ػػا صػػكرة م ػػف صػػكر النم ػػكذج ،ؼ نم ػػكذج

ْٔ

التعايشي مف النماذج الحضارية اإلنسػانية عمػى مػر التػاريخ كالػى يكمنػا ىػذا ،فكجػكده يعنػي كجػكد
العدالة اإلنسانية .كىذا ما نحف بصدده في ىذا البحث إف شاء اهلل.
إ نذا ىناؾ مككنات يجب تحققيا في البناء الحضارم؛ كىي خمس مككنات:
ُ) الديف.
ِ) اإلنساف.
ّ) الجانب المادم.
ْ) الجانب المعنكم.
ٓ) النمكذج.
كترتبط ىذه المككنات ببعضيا فتنتج حضارة راسخة ،فكؿ مككف يحتاج لباقي المككنات في
عممية البناء كال نستطيع أف نستغني عف مككف كاحد .فإف األصؿ في قياـ الحضارات؛ ىي الفكرة
الدينية التي تكمـ عنيا مالؾ بف نبي كأثرىا في ميبلد مجتمع ،كىذه الفكرة البد أف تككف راسخة
ألنو ىك الفاعؿ كالمحرؾ لمتاريخ؛ فمف أجؿ اإلنساف قامت الحضارات.
في قمب كعقؿ اإلنساف ٌ
ثـ إف اإلنساف يحتاج أف يعيش مف خبلؿ تكفير احتياجاتو الضركرية ،كيحتاج ألدكات
البناء ،كاالزدىار ،كالتطكر العمراني؛ فكميا تحتاج لمجانب المادم كىك المككف الثالث مف
مككنات البناء الحضارم .كاف حضارة األشياء ال تنفع دكف حضارة األفكار كما شرحيا مالؾ بف
نبي عندما كضع معيار لثركة المجتمع مف خبلؿ كجكد األفكار ،فقاؿ جممتو الشييرة" :ال يقاس
غنى المجتمع بكمية ما يممؾ مف (األشياء) ،بؿ بمقدار ما فيو مف أفكار".

(ُ)

كىنا نجد عبلقة

كثيقة بيف الجانب المادم كالجانب المعنكم في الحضارة؛ فكبلىما ميماف في البناء الحضارم.

(ُ) مالؾ بف نبي ،ميالد مجتمع ،دار الفكر :دمشؽ ،طُِ ،َُِٖ ،ص ّٕ

ْٕ

كمف خبلؿ ىذه المككنات تـ استخراج خمسة مقاصد ضركرية لمحكار الحضارم كىي
نابعة مف مككنات البناء الحضارم ،فمقصد تحقيؽ حرية المعتقد نابع مف مككف الديف ،كمقصد
حفظ الكرامة اإلنسانية نابع مف مككف اإلنساف ،كمقصد تحقيؽ حرية التعبير عف الرأم نابع مف
الجانب المعنكم لمحضارة ،كمقصد تحقيؽ التكافؿ االقتصادم نابع مف الجانب المادم
لمحضارم ،كمقصد تحقيؽ التعارؼ كالتعايش نابع مف مككف النمكذج.

ْٖ

المبحث الثاني :أثر العدالة في تحقيق مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية
المطمب األول :موقف اإلسالم من حفظ الكرامة اإلنسانية
إف حفظ الكرامة اإلنسانية مف أسمى ما ينبغي أف يسعى إلى تحقيقو كؿ إنساف ،فيي غاية
كرـ اإلسبلـ اإلنساف ،كجعؿ لو مكانتو ،كرفع مف شأنو ،فاإلسبلـ ينظر إلى
كؿ إنساف ،كلقد ٌ
﴿ولَقَ ْد
اإلنساف عمى أنو أكرـ مخمكؽ عمى األرض ،يقكؿ اهلل -سبحانو كتعالى -في كتابو الكريـَ :
اىم ِم َن الطَّ ّْيب ِ
ندم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
اى ْم َعمَى َك ِث ٍ
ير ِم َّم ْن
ات َوفَ َّ
ض ْم َن ُ
َ
اى ْم في ا ْل َبّْر َوا ْل َب ْح ِر َو َرَزْق َن ُ ْ
َك َّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
يال (اإلسراء.)َٕ :
ضً
فيذا بياف تكريـ اهلل -عز كجؿ -لئلنساف ،كمف مظاىر عدلو كرحمتو -سبحانو كتعالى-
جعؿ الفاصؿ الحقيقي بينيـ ىك التقكل ،فبل فرؽ بيف أحد إال بالتقكل ،قاؿ اهلل -سبحانو كتعالى:
ُّيا َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد المَّ ِو
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َْ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
َ
﴿يا أَي َ
الن ُ
ِ َّ ِ
ير (الحجرات" ،)ُّ :فالكرامة التي أعطيت لئلنساف ،في ضكء اآليات
يم َخ ِب ٌ
أَتْقَا ُك ْم إ َّن الم َو َعم ٌ
القرآنية ،نستطيع أف نقسميا إلى الكرامة الفطرية ،التي أعطيت لئلنساف منذ الكالدة ،كىي كرامة
ببل استحقاؽ ،كالكرامة المكتسبة التي تأتي مف خبلؿ التقكل كالعمؿ الصالح"(ُ).
كيضيؼ العقاد عف العدالة اإلسبلمية في تكريـ بني آدـ ،كتقسيـ البشر ،كأف ىذه التقسيمة
كدينا -في
عمما ن
تعتمد عمى التقكل في األفضمية" ،فحكل ىذا أف القرآف قد كضع اإلنساف  -ن
مكضعو الصحيح ،حيف جعؿ تقسيمو الصحيح إنو (ابف ذكر كأنثى) كأنو ينتمي بشعكبو كقبائمو
إلى األسرة البشرية التي ال تفاضؿ بيف األخكة فييا بغير العمؿ الصالح ،كبغير التقكل" "..فإذا

(ُ) فرمػزم ،فتحػػي جػػكىر ،مبههدأ تكههريم اإلنسههان فههي ضههوء أحكههام التههوراة واإلنجيههل والقهرنن( ،العػراؽ :مجمػػة كميػػة العمػػكـ اإلسػػبلمية ،جامعػػة
المكصؿ ،العدد َُُِْٓ ،ـ) ،جٖ ،صُْٓ.

ْٗ

شعكبا كقبائؿ كما جاء في اآلية الشريفة ،فإنما كاف ىذا التعدد أقكل األسباب إلحكاـ
تعددكا
كانكا ٌ
ن
صمة التعارؼ بينيا كتعريؼ (اإلنسانية) كميا بأسرار خمقيا.)ُ(".
كمف مقاصد الحكار الحضارم حفظ الكرامة اإلنسانية ،مف خبلؿ االعتراؼ باآلخر ،كفيـ
اآلخر ،كاعطائو المساحة المناسبة لمتعبير عف فكره ،كما يؤمف بو مف دكف قمع أك تيميش أك
عدـ االستماع لو ،فتكريمو يككف باالعتراؼ بو أكنال ،ألف اإلنساف -أقصد اآلخر -يتشارؾ مع
بني البشر في التكريـ اإلنساني.
كقد كاف لمسيرة النبكية األثر الكاضح في تحقيؽ الكرامة اإلنسانية ،فالرسكؿ ﷺ حفظ
لصحابتو كالمسمميف كغيرىـ كرامتيـ مف خبلؿ إعطاء أنمكذج كلمبشرية جمعاء ،فقد كاف ﷺ
يتعامؿ مع المسمميف كاآلخر معاممة ال تجرح كرامتيـ كال تنتقص منيا ،بؿ كاف ﷺ كما قالت
عنو عائشة رضي اهلل عنيا :يخميقيو القرآف.
أشكاال مف إىانة اإلنساف حتى جاء الرسكؿ
كقد عاشت العصكر التي قبؿ البعثة النبكية
ن
محمد ﷺ لينقذ اإلنسانية مف الجكر ،كينقذ إنسانية اإلنساف قبؿ أف تذكب في العادات ،كالتقاليد
كرميا اهلل -عز كجؿ -كأعمى مف شأنيا.
الجاىمية ،كيرفع مف قيمة اإلنساف ،كيحفظ كرامتو التي ٌ
كمف المكاقؼ الدالة عمى حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ تعامبلت الرسكؿ ﷺ مع البشر كافة،
نييو عميو الصبلة كالسبلـ عف ضرب الكجو ،فالكجو أشرؼ ما في اإلنساف كمكضع الكرامة
كالعزة« ،عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -عف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ :إذا قاتى ىؿ

(ُ) العقاد :عباس ،اإلنسان في القرنن ،المرجع السابؽ ،صْٗ.

َٓ

ًً
الك ٍجوى ،)ُ(».كحتى الميت في اإلسبلـ تيحفظ كرامتو؛ فقد نيى-عميو الصبلة
ى
أح يد يك ٍـ ىفٍم ىي ٍجتىنب ى
كالسبلـ -التمثيؿ بالجثث..« ،كالتغدركا كال تمثيميكا كال تقتمكا كليدا.)ِ(»..
أثر عظيما في تحقيؽ حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ مراعاة
تبيف أف لمعدالة ا
كقد ٌ
إنسانيتو بغض النظر عف جنسو كدينو كلغتو ،كىذا ال نجده إال في الديف اإلسبلمي ،فالشريعة
شامبل يحفظ لئلنساف كرامتو منذ كالدتو ،كحتى بعد مكتو ،فاألحكاـ
نظاما
اإلسبلمية جاءت
ن
ن
شرعت مف أجؿ التخفيؼ عمى اإلنساف كلحفظ كرامتو كىذا أصؿ مكجكد في اإلسبلـ كاألدياف
الكتابية ،فاألصؿ في كضع األحكاـ في األدياف الكتابية" :ىك أف ىذه األحكاـ إنما كضعت في
األصؿ؛ ألجؿ أف يناؿ اإلنساف كرامتو كحقكقو ،فاإلنساف كحياتو كسعادتو كاحقاؽ الحؽ كرفع
الظمـ كتحقيؽ العدالة ىي اليدؼ مف إنزاؿ ىذه التشريعات"

(ّ)

.

إف األسباب التي أدت إلى حفظ الكرامة اإلنسانية في اإلسبلـ ،كالتي تختمؼ معيا القكانيف
الكضعية ىي المرجعية ،يقكؿ التكيجرم" :إننا نجد أف مفيكـ الكرامة اإلنسانية في القكانيف
الكضعية ،يختمؼ عنو في المبادئ اإلسبلمية ألسباب مكضكعية كثيرة ،أىميا عمى كجو
اإلطبلؽ ،أف الكحي اإلليي ىك الذم كضع األساس الثابت لمكرامة اإلنسانية كأكد أصالتيا ،في
ند َم
﴿ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َب ِني َ
قكلو تعالىَ :

(اإلسراء ،)َٕ :كىك تكريـ إليي يعمك فكؽ كؿ تكريـ

لمبشرية جاءت بو القكانيف التي كضعيا اإلنساف لتنظيـ شؤكف حياتو"(ْ).

(ْٗ) أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب العتؽ ،باب فضؿ إذا ضرب العبػد فميجتنػب الكجػو ،رقػـ ،ِٓٓٗ :ينظػر :صهحيح البخهاري ،مرجػع
سابؽ ،صُٗٔ.
(ِ) أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو ،كتػػاب الجيػػاد كالسػػير ،بػػاب ج ػكاز االغػػارة عمػػى الكفػػار الػػذيف بمغػػتيـ دعػػكة اإلسػػبلـ ،رقػػـ ،ُُّٕ:ينظػػر:
النيسابكرم ،مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،صحيح مسمم ،صِٖٖ
(ّ) فرمزم :فتحي جكىر ،مبدأ تكريم اإلنسان في ضوء أحكام التوراة واإلنجيل والقرنن ،مصدر سابؽ ،صْٖٗ.

(ْ) التكيجرم :عبد العزيز بف عثماف ،الحوار من أجل التعايش( ،القاىرة :دار الشركؽ ،طُُٖٗٗ ،ـ) ،صَُّ.

ُٓ

المطمب الثاني :مظاىر حفظ الكرامة اإلنسانية في اإلسالم
يما لئلنساف ،كرفعت مف مكانتو ،أنيا
مف مظاىر العدالة اإلسبلمية ،كالتي حققت تكر ن
كيعمي مف
منحت لئلنساف :الفكر ،كحرية االختيار ،فنجد القرآف الكريـ يحترـ العقؿ اإلنساني ،ي
عرؼ الناس
شأنو؛ ألف اإلنساف مسؤكؿ عما يختاره بإرادتو ،فمف عدؿ اهلل -سبحانو كتعالى -أف ٌ
عمى الديف الصحيح ثـ جعميـ يختاركف بأنفسيـ الطريؽ ،فنجد القرآف الكريـ يخاطب العقؿ،
قائبل" :في القرآف خطاب متكرر إلى العقؿ ،كبياف متكرر لحساب اإلنساف العاقؿ
كيشرحيا العقاد ن
عمى الخير كالشر ،مع إسناد اإلرادة إليو في استحقاقو لمثكاب كالعقاب"(ُ).
فاإلسبلـ يحاسب اإلنساف عمى اختياره بيف الخير كالشر؛ كمناط االختيار قائـ عمى عقؿ
ليميز بيف الخير كالشر ،كىذا مف عدؿ اهلل -سبحانو
اإلنساف الذم كىبو اهلل -سبحانو كتعالىٌ -
كتعالى.
ككذلؾ مف صكر تحقيؽ الكرامة اإلنسانية ىي المسؤكلية كالحرية" :إف المسؤكلية كالحرية
كرـ بني آدـ،
ترتبطاف في المنظكر اإلسبلمي بالكرامة اإلنسانية ارتباطنا كثيقنا؛ فاهلل تعالى الذم ٌ
احد بكزر كاحد،
فردا كجماعة ،ال يؤخذ ك ه
ىك الذم -سبحانو -جعؿ اإلنساف مسؤكنال عف عممو ،ن
ام ِر ٍ
ين (الطكر ،)ُِ :كقاؿ تعالى﴿ :ل
ب َرِى ٌ
سَ
ئ ِب َما َك َ
كال أمة بكزر أمة؛ قاؿ تعالىُ ﴿ :ك ُّل ْ
س َع َيا (البقرة .)ِٖٔ :فيي إذف مف مظاىر الكرامة اإلنسانية المسئكلة،
ُي َكمّْ ُ
سا إَِّل ُو ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً
المتفردة ،كالتي تترتب عمييا
كرامة إنسانية مسؤكلة تنبع مف إحساس المرء بكجكده الحر كبذاتيتو
ٌ

(ُ) العقاد :عباس ،اإلنسان في القرنن( ،بيركت :دار الكتاب العربي ،د.طُُٕٗ ،ـ) ،جْ ،صُْ.

ِٓ

منسجما
تبعات ،إف نيض بيا صاحبيا عمى النحك الذم يرضي اهلل أكنال ،ثـ يرضي ضميره ،كاف
ه
ن
مكفيا ليا حقيا مف المراعاة كاالعتبار كمف الحفظ كالصكف.)ُ(".
مع كرامتو،
مستمتعا بيا ،ن
ن
فالحكمة اإلليية في عبادة إلو كاحد ،كعدـ الشرؾ باهلل ىي في صالح البشرية أجمع ،كىي
جكىر العدالة اإلسبلمية ،كتي ُّ
عد عقيدة التكحيد صكرة مف صكر تكريـ اإلنساف في اإلسبلـ" :حينما
كتقيدىا بشرائعو
نا
جعؿ شرؼ اإلنسانية يتمثؿ أكنال
كآخر في صمتيا باهلل ،كاستمدادىا منوٌ ،
ككصاياه .كالحرية الحقيقية -التي ىي جكىر الكرامة اإلنسانية -ليست في حؽ اإلنساف أف
يتدنس إذا شاء كيرتفع إذا شاء ،بؿ الحرية أف يخضع لقيكد الكماؿ ،كأف يتصرؼ داخؿ نطاقيا
كحده"(ِ).
فالتكحيد يحفظ العقؿ مف التشتت ،كالقمب مف التٌمفت؛ ألف المقصد كاحد ،كالمعبكد كاحد،
أما الدعاء ،كمناجاة اهلل فبل تحتاج إلى أمكاؿ تيصرؼ عمى القرابيف ،كال كسطاء بينؾ كبيف اهلل،
كأف اهلل سبحانو كتعالى ىك مف خمؽ اإلنساف ،كىك كحده مف يعرؼ احتياجاتو ،كقدراتو،
كاستيعابو.
فمف عدؿ اهلل -سبحانو كتعالى -أف جعؿ الشريعة اإلسبلمية كاضحة ،بحيث أف مف
يقرأىا يفيميا.
فيرل التكيجرم أف التكحيد أحد تجميات الكرامة اإلنسانية في اإلسبلـ ،كأنيا دعكة اإلنساف
لمكرامة" :إف أعظـ تكريـ لئلنساف -في المنظكر اإلسبلمي -أف ىداه اهلل إلى التكحيد ،كمف
التكحيد دعكةي اإلسبلـ إلى الكرامة كالى الحرية ،كالتكحيد ىك تحرير اإلنساف مف الشرؾ ،كمما

(ُ) التكيجرم :عبد العزيز بف عثماف ،الحوار من أجل التعايش ،صُُّ.
(ِ) المرجع السابؽ ،صُِّ.

ّٓ

يقذفو الشرؾ في قمب المرء مف شعكر باليزيمة كالسقكط :سقكط القيمة كاليمة كاالعتبار ،كسقكط
الشخصية المعنكية كالكرامة اإلنسانية"(ُ).

المطمب الثالث :أثر عدالة الحوار في حفظ الكرامة اإلنسانية
الحكار يعكس مدل احتراـ المجتمع لئلنساف؛ ألف مف صكر تكريـ اإلنساف في مجتمع ما
االعتراؼ بو أكنال ،كىذا مف خبلؿ إفساح المجاؿ لو ،كالتعرؼ عميو يككف مف خبلؿ الحكار ،كىذا
م يعكس تطكر المجتمع
قائبل" :كما داـ الحكار الراقي ىك
ما يؤكد عميو التكيجرم ن
مظير حضار ه
ه
كنضج فئاتو الكاعية ،فإنو البد أف يستند إلى أسس ثابتة ،كضكابط يمحكمة ،كأف يقكـ منطمقات
أساس يمكف حصرىا في ثبلث ،ىي .ُ :االحتراـ المتبادؿ .ِ ،اإلنصاؼ كالعدؿ .ّ ،نبذ
التعصب كالكراىية.)ِ(".
كألف الحكار ضركرة إنسانية ،كصكرة مف صكر تكريـ اإلنساف؛ فقد شرعو اإلسبلـ ،كدعا
إليو القرآف الكريـ كما ذكرنا سابقنا ،فما أثر العدالة في تحقيؽ الكرامة اإلنسانية؟ كما الدكر الذم
قامت بو العدالة إلرساء مفيكـ الكرامة اإلنسانية لدل الناس؟
إف العبلقة بيف حفظ الكرامة اإلنسانية كالعدالة ىك أف الكرامة اإلنسانية ال نجدىا إال في
البيئة العادلة التي تحفظ لئلنساف كرامتو ،منطمقنا مف معرفة ىذا اإلنساف كماىيتو كجكىره ،كالديف
اإلسبلمي جاء لئلنساف ،كإلحياء قيمتو اإلنسانية ،كحفظ كرامتو بعد أف زاد جيؿ الناس ،كأصبحكا
يدفنكف ىذه الكرامة مف أجؿ الطبقات ،كالمكف ،ك ً
العرؽ ،كالديف ،فمنذ أف خمؽ اهلل -سبحانو
مكرمة بتكريـ اهلل -عز كجؿ -ليا.
كتعالى -آدـ كالبشرية ٌ

(ُ) المرجع السابؽ ،صُّّ
(ِ) التكيجرم :عبد العزيز بف عثماف ،الحوار من أجل التعايش ،المرجع السابؽ ،صُٕ.

ْٓ

"جاء اإلسبلـ دعكة لمناس كافة ألف يقيمكا العبلقات بينيـ عمى أساس األخكة كالتعاكف
عمى الخير كنبذ الشر ،فإلييـ كاحد ،خمقيـ مف نفس كاحدة ،فبل مبرر ألم حاجز يقيمكنو بينيـ
مف لكف أك جنس أك لغة أك مكطف ،فكاف الخطاب اإلسبلمي بذلؾ أكؿ دعكة عالمية إلقامة
مجتمع إنساني عمى أساس الحكار كالتعارؼ كالتعاكف عمى معرفة الحؽ كالعمؿ بو كالتنافس في
ُّيا َّ
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َْ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم
عمؿ الخير كالبر ،كالعدؿ كاإلحسافَ .
﴿يا أَي َ
الن ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ير (الحجرات.)ُ(")ُّ :
ُ
ش ُع ً
يم َخ ِب ٌ
وبا َوقَ َبائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إ َّن الم َو َعم ٌ

(ُ) الغنكشػػي :ارشػػد ،حقهههوق المواطنهههة ،حقهههوق غيهههر المسهههمم فهههي المجتمهههع اإلسهههالمي( ،تػػكنس :المعيػػد العػػالمي لمفكػػر اإلسػػبلمي ،طُ،
ُُٖٗـ) ،صّٓ.

ٓٓ

المبحث الثالث :أثر العدالة في تحقيق مقصد حرية المعتقد
المطمب األول :الخمفية التاريخية لمصطمح حرية المعتقد
إف مف مقاصد الحكار الحضارم؛ حرية المعتقد ،كقبؿ الحديث عف ىذا المقصد ،كأثر
سنعرؼ المصطمح بدايةن ،فما ىك مفيكـ المعتقد؟ "يعرؼ المعتقد (الضمير)
العدالة في تحقيقو
ٌ
بالحس الباطني الذم يميز بو الحسف كالقبيح ،النافع كالضار ،الحؽ كالباطؿ ،األخبلقي
كالبلأخبلقي ،في حيف تعريؼ حرية المعتقد بأنيا حؽ كؿ فرد في اختيار القيـ كالمبادئ كاألفكار،
التي تحكـ حياتو ،كما تحمي حرية المعتقد كؿ فرد في ق ارره بتغيير رأيو كاعتقاداتو كقيمو،)ُ(".
كىك مصطمح غربي أك فكرة غربية خرجت بعد الثكرة الفرنسية كقد جاء بيا فبلسفة السكفسطائية
كبناء عمى ىذا فعمى اإلنساف أف
كىي فكرة تقكؿ بنسبية الحقيقة؛ أم ال كجكد لمحقيقة المطمقة،
ن
يعتنؽ ما يشاء ،كينتمي لمديف الذم يريد ،كىذه الفكرة إحدل نتائج الدكلة العممانية كالتي تقكؿ
بعزؿ الديف عف الدكلة ،ككضعت الديف جزنءا مف النظاـ ،باستطاعتيـ التحكـ فيو ،كتغييره ،أك
إزالتو ،فانتشرت ىذه الفكرة -حرية االعتقاد -في الغرب ،كأصبحت جزنءا مف الدساتير ،كالقكانيف
المتعمقة بالدكلة" ،كىكذا يتبيف أف الحرية الدينية ،كحؽ التديف ،كحرية االعتقاد ،ليس ليا تاريخ
بعيد في الشرؽ ،كالغرب ،كفي أكركبا خاصة ،كسائر أنحاء العالـ ،كانما كاف االكراه عمى الديف،
كالتعصب ،ىك السائد ،حتى قامت الثكرة الفرنسية ،كفصمت الديف عف الدكلة ،كأعمنت حرية
فنص عمى ذلؾ"(ِ).
التديف ،كلك نظرنيا ،إلى أف جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ٌ

(ُ) ص ػػبرينة :برارم ػػة ،حريتههها التعبيهههر والمعتقهههد كرسهههموب لالتصهههال والتبهههادل ،أطركح ػػة دكت ػػكراه( ،الج ازئ ػػر :جامع ػػة محم ػػد لم ػػيف دب ػػاغيف،
َُِٔـ) ،صِِ.ِّ-
(ِ) المرجع السابؽ ،صُٓ.

ٔٓ

ثـ جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لييئة األمـ المتحدة عاـ ُْٖٗـ ليدعـ ىذه
الفكرة ،كتـ التنصيص عمى حؽ حرية االعتقاد في المادة الثامنة عشر كالتاسعة عشر ،فجاء في
المادة ُٖ " :لكؿ شخص الحؽ في حرية التفكير كالضمير كالديف ،كيشمؿ ىذا الحؽ حرية تغيير
ديانتو أك عقيدتو ،كحرية اإلعراب عنيما بالتعميـ كالممارسة كاقامة الشعائر كمراعاتيا سكاء أكاف
سر أـ مع الجماعة ".كجاء في المادة ُٗ " :لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأم كالتعبير،
ذلؾ نا
كيشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دكف تدخؿ ،كاستقاء األنباء كاألفكار كتمقييا كاذاعتيا بأم
تقيد بالحدكد الجغرافية.)ُ(".
كسيمة كانت دكف ٌ

(ُ) كثيقة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ُْٖٗـ ،الصادر مف الييئة المتحدة ،كثيقة تاريخية ،مادة ُٖ كُٗ.

ٕٓ

المطمب الثاني :أثر عدالة اإلسالم في تحقيق مقصد حرية المعتقد
كألف خمفية المصطمح غربية البد مف اإلشارة إلى مكقؼ اإلسبلـ مف المصطمح ،كخمفياتو
الفكرية ،فقد كاف لبعض عمماء المسمميف رأم حكؿ مفيكـ حرية االعتقاد ،كىك الحذر مما يحممو
و
معاف أخرل قد ال تكافقيا الشريعة اإلسبلمية؛ معمٌميف ذلؾ بأف مصطمح -حرية
المصطمح مف
االعتقاد -نشأ في بيئة غربية عممانية.
كيذكر صالح الزىراني عف مصطمح حرية االعتقاد في اإلسبلـ أنو مصطمح جديد ،فيقكؿ:
"أما بالمفيكـ اإلسبلمي فإف مصطمح حرية االعتقاد مصطمح جديد كافد كغيره مف مصطمحات
الحضارة الغربية العممانية ،لذا فإف المتصدم لبيانو يجب عميو الحذر مف االنزالؽ كراء ما يحممو
مف مفاىيـ عممانية غربية"(ُ) ،كىناؾ مف يرل أف حرية المعتقد ال تقتصر عمى حرية اإليماف بما
كلكنيا تحتكم عمى حرية العبادة أيضا" :كىناؾ مف اعتبر أف حرية الضمير تحتكم
يعتقد فقطٌ ،
صحيحا بالضركرة ،فإذا تـ ضماف حرية المعتقد في
عمى حرية األدياف ،دكف أف يككف العكس
ن
القانكف ،فإنيا تنطكم بالنتيجة عمى حماية أشكاليا الخاصة ،أم حرية العبادة ،لكف ال تضمف
حرية األدياف لكحدىا حرية المعتقد لمجميع ،)ِ(".كىناؾ مف يرل بأف حرية المعتقد تختمؼ عف
حرية العبادة" :كيبرز ىنا فرؽ بيف حرية االعتقاد كحرية العبادة؛ إذ تنحصر حرية االعتقاد في
حؽ كؿ فرد في أف يؤمف أك ال يؤمف ،في أف يعتقد في شيء أك ال يعتقد ،في أف يعتقد عقيدة

(ُ) الزىراني :صالح ،بف درباش بف مكسػى ،حرية العتقاد في اإلسالم( ،جػدة :بحػث نشػر فػي مجمػة التأصػيؿ لمد ارسػات الفكريػة المعاصػرة،
العددَُِِٔ ،ـ) ،صُٖ.

(ِ) صبرينة :برارمة ،حريتا التعبير والمعتقد كرسموب لالتصال والتبادل ،مرجع سابؽ ،صِِ.ِّ-

ٖٓ

مغايرة لمعقيدة السائدة أك معارضة ليا ،كىي بالتالي حؽ كؿ فرد في التفكير أك إعبلف رأيو في
المسائؿ الدينية ،كتككف بذلؾ حرية المعتقد شعبة مف حرية التفكير"(ُ).
كعف عبلقة حرية الديف بحرية المعتقد ،فتقكؿ برارمة صبرينة" :ال يككف بذلؾ ،حسب رأينا
لحرية الديف معنى دكف حرية المعتقد ،فتعتبر حرية المعتقد شرطنا لحرية الديف ،إنيا تجعميا
ممكنة ،يمكف حتى الذىاب إلى أبعد مف ذلؾ ،كالقكؿ بأف حرية المعتقد تعطي لحرية الديف
قيمتيا ،كاال سترتكز ىذه األخيرة عمى األشكاؿ العديدة كالمتناقضة التي عرفت عبر التاريخ ،مثؿ
التماثؿ ،الضغط العائمي أك القبمي ،المكانة االجتماعية ،الضغط السياسي ،محاكـ التفتيش،
قيدا عمى
االنتقاـ ،شراء الضمائر ،التيديد ،العنؼ الجسدم ،التعذيب ،المحرقة  ...بما يشكؿ ن
حرية التعبير عف المعتقد.)ِ(".
أما تفسير سيد قطب لقكلو تعالى﴿ :ل إِ ْك َراهَ ِفي الد ِ
ّْين (البقرة ،)ِٓٔ :فيقكؿ" :كال يعقؿ
في شيء أف دعكة اإلسبلـ التي كافحت لفرض حرية االعتقاد ،كالقى أىميا األىكاؿ ،كىـ قمٌة
مستضعفة في مكة ،مف طرؼ قكل الضبلؿ كالشرؾ التي عابت عمى المسمميف مخالفتيـ ديف
اآلباء كاألجداد ،كلـ تدخر كس نعا في اضطياد المسمميف كمنعيـ مف حقيـ في االختيار ،ليس
جبلديف
نا
جائز في منطؽ العقؿ كاألخبلؽ أف ينتصب ىؤالء في الغد كقد م ٌكف ليـ في األرض ٌ
سفاحيف يسكمكف أصحاب العقائد األخرل العسؼ كاليكاف لحمميـ عمى خبلؼ ما يعتقدكف.
فكيؼ يعقؿ أف يحصؿ ذلؾ؟ إف شكاىد التاريخ بعد أدلة العقؿ كالنقؿ ،متضافرة عمى أف أىـ
غايات الجياد اإلسبلمي كسر شككة الطكاغيت كابطاؿ سحرىـ كبطشيـ ،كترؾ الناس بعد ذلؾ

(ُ) المرجع السابؽ ،ص ِْ.
(ِ) المرجع السابؽ ،صِٖ

ٗٓ

كما يدينكف".

(ُ)

فحرية االعتقاد يعتبرىا سيد قطب أكؿ حقكؽ اإلنساف(ِ) ،كىذا مكقؼ القرآف

الكريـ مف حرية المعتقد.
أما مكقؼ السنة النبكية مف حرية المعتقد فبالتأكيد ال يخرج عف مكقؼ القرآف الكريـ،
"كمما يمحؽ بحرية التفكير حرية االعتقاد ،فمقد كانت الشريعة اإلسبلمية أكؿ شريعة اعترفت
لئلنساف بحرية المعتقد مما لـ تتكصؿ الييئات األممية إلى إق ارره إال في القرف األخير ،دكف أف
غالبا"(ّ) ،فإف رسكؿ اهلل ﷺ عندما دخؿ المدينة كترأسيا،
يتجاكز ذلؾ اإلقرار المجاؿ النظرم ن
كاف في المدينة ممف ال يعتقد باإلسبلـ؛ فكاف ىناؾ فئة مف الييكد المتمثميف في ثبلث قبائؿ
مشيكرة ،كىي :قبيمة بني قريظة ،كبني قينقاع ،كبني النظير ،كذلؾ كاف ىناؾ أقمية ممف يعتنقكف
المسيحية ،فكيؼ تعامؿ الرسكؿ ﷺ مع األقمية غير المسممة؟ كىؿ أجبرىـ ﷺ عمى الدخكؿ في
اإلسبلـ ألف الدكلة التي تحكميـ دكلة إسبلمية؟
أحدا قط في الدخكؿ في اإلسبلـ ،كلـ
لقد كاف رسكؿ اهلل ﷺ
ن
عادال في حكمو ،فمـ يجبر ن
يكما أنو فرض اإلسبلـ عمى أحد ،كقد عاش الييكد في المدينة لسنكات ،دكف أف
نسمع عنو ن
يسيء أحد لدينيـ ،فيناؾ مف المكاقؼ في السيرة النبكية ما يدؿ عمى حرية المعتقد.
كىذا لكجكد العدالة في اإلسبلـ كما كضحت في الفصؿ األكؿ ،كعدالة النبي ﷺ كصحابتو
الكراـ ،فكاف مف أثرىا تحقيؽ حرية المعتقد في زمف النبكة.

(ُ) قطب :سيد ،في ظالل القرنن( ،القاىرة :دار الشركؽ ،طَُِّٗ ،ـ) ،جُ ،ص ُِٕ.
(ِ) المرجع السابؽ ،الصفحة نفسيا.

(ّ) الغنكشي :راشد ،حقوق المواطنة ،حقوق غير المسمم في المجتمع اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،صٕٔ.

َٔ

فقد كاف عـ النبي ﷺ أبك طالب عمى الشرؾ ،ككاف عمى معتقد أجداده ،كمع ذلؾ لـ يجبره
لعمو أف يؤمف كيدخؿ في
النبي ﷺ عمى اعتناؽ اإلسبلـ ،كفي نفس الكقت كاف النبي ﷺ يدعك ٌ
ديف اإلسبلـ ،كالصحابة-رضي اهلل عنيـ-اتبعكا منيج الرسكؿ ﷺ في تحقيؽ حرية المعتقد ،كعدـ
إكراه الناس عمى الدخكؿ في اإلسبلـ.
فقد كاف عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -أشد الناس غيرة عمى اإلسبلـ كالمسمميف،
كفي نفس الكقت كاف شديد الحرص عمى إقامة العدؿ بيف الناس ،ميما كانت أجناسيـ،
(ُ)

جميا ،في كثيقة عمر
اضحا ن
كعقائدىـ ،كألكانيـ ،كيظير ىذا ك ن

-رضي اهلل عنو -ألىؿ إيميا في

القدس فقد خاطبيـ بالميف ،كأعطاىـ األمف ،كحرية ما يعتقدكف ،كىذا يمكف استنباطو مف خبلؿ
الكثيقة ،التي جاء فييا" :كال يكرىكف عمى ديف كال يضار منيـ أحد"(ِ).
كمف ثـ نستنتج مف كثيقة عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -أف حرية المعتقد مكفكلة في
كعرؼ بالعدالة في فترة خبلفتو،
اإلسبلـ ،ككاف عمر -رضي اهلل عنو-
ن
عادال في حكمو ،ي
كالعدالة تستمزـ إعطاء كؿ ذم حؽ حقو ،فمف حؽ اآلخر أف يديف كيعتقد بما يشاء ،دكف أف
يؤذم اآلخر أك يخترؽ مبادئو ،فالعدالة التي اتصؼ بيا عمر بف الخطاب -رضي هلل عنو-
اما بما جاء بو الرسكؿ ﷺ كما أنزؿ مف القرآف الكريـ ،فكاف -رضي اهلل عنو-
جعمتو أكثر التز ن
ين لَ ْم ُيقَ ِاتمُو ُك ْم
يعمؿ بالقرآف كما جاء بو مف مبادئ ،يقكؿ اهلل عز كجؿ﴿ :ل َي ْن َيا ُك ُم المَّ ُو َع ِن الَِّْ َ
ّْين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجو ُك ْم ِم ْن ِد َي ِ
ِفي الد ِ
ين
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِي ْم إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
َن تََب ُّر ُ
ارُك ْم أ ْ
ب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ

أمنيـ فيو عمى كنائسيـ كممتمكاتيـ.
(ُ) كتب الخميفة عمر بف الخطاب ألىؿ إيمياء (القدس) عندما فتحيا المسممكف عاـ ّٖٔىػ ن
كتابا ٌ
(ِ) الشعيبي :صالح بف محمد بف إبراىيـ ،حقوق اإلنسان في وثيقة عمهر بهن الخطهاب ألىهل إيميهاء ،دراسهة مقارنهة بهالمواثيق والمعاىهدات
الدولية ،رسالة ماجستير( ،الرياضُّْٔ :ىػ َُِٓ -ـ) ،صُّ.

ُٔ

(الممتحنة ،)ٖ :فما داـ لـ يقاتمكننا ،كلـ يؤذكننا ،فبل حرب معيـ كال إيذاء ليـ ،بؿ الكاجب عمينا
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِي ْم (الممتحنة.)ٖ :
َن تََب ُّر ُ
أف نبرىـ كنحسف إلييـ ،لقكلو تعالى﴿ :أ ْ
احدا،
إف كجكد مبدأ العدالة في الحكـ اإلسبلمي ،كخاصة في األندلس ،سنرل
مجتمعا ك ن
ن
ييكديا ،كمنيـ مف كاف
يحكمو ديف كاحد ،كلكف الشعب مختمؼ في االعتقاد ،فمنيـ مف كاف
ن
مسيحيا ،إال أف ىؤالء طكاؿ فترة الحكـ اإلسبلمي لـ يخضعكا لمديف اإلسبلمي ،كلـ ييجبركا عمى
ن
الدخكؿ فيو ،بؿ بالعكس كاف الحكـ اإلسبلمي آنذاؾ -كما زاؿ -ال ييكره غير المسمميف عمى
اتباع اإلسبلـ ،كما جاء فيو ،بؿ كاف غير المسمميف ليـ الحؽ في اختيار الديف ،كممارسة
طقكسيـ ،كعباداتيـ ،بكؿ حرية ،كلذلؾ نجد الحكار فيما بينيـ -بيف المسمميف كغير المسمميف-
لو نتائجو ،كأثره الكاضح في االستفادة مف العمكـ اإلسبلمية ،كالفنكف المعمارية ،كالتبادؿ التجارم،
كالرخاء االقتصادم في تمؾ الفترة ،يثبت لنا مدل التفاىـ الحاصؿ بيف المسمميف كغيرىـ مف
أتباع األدياف كالمذاىب األخرل ،كلمعدالة أثر كاضح في تحقيؽ حرية االعتقاد ،فأينما تكجد
العدالة تكجد حرية االعتقاد كما يتبعيا مف حريات كحقكؽ.
إف الديف اإلسبلمي يرتكز عمى مبدأ العدالة التي ىي أصؿ كؿ يخميؽ كقيمة في اإلسبلـ،
كألنو ديف العدالة فقد سمح لآلخريف بحرية ما يعتقدكف؛ ألف لئلنساف حرية في التفكير طالما
خمؽ اهلل -سبحانو كتعالى -لو العقؿ ،كالذم ىك مناط المسؤكلية الفردية عما يفعؿ كيتصرؼ،
فمف العدالة أف يككف ىناؾ مساحة في االختيار؛ بؿ كاف السبب األكؿ ألف يككف اإلنساف مسئكنال
عف أفعالو طالما لو عقؿ يستطيع مف خبللو أف يفكر كيختار.
كمكانة العدالة في اإلسبلـ تحتؿ القاعدة األساسية لكؿ المبادئ كاألخبلؽ التي تنطمؽ منيا
القيـ الكبرل ،كقضايا ميمة كقضية السمـ ،فتحقيؽ السمـ في المجتمعات يعتمد عمى يجممة مف

ِٔ

ثانيا االحتكاـ
األبجديات ،كىي خمس ،رتبيا معاذ عميكم كاآلتي :أكنال اإلدارة السممية لمتعددية ،ن
أخير إعبلـ المكاطنة"(ُ).
خامسا ك نا
ابعا العدالة االجتماعية،
ن
لمقانكف ،ثالثنا حرية التعبير ،ر ن
كلمعدالة دكر في تعزيز حرية االعتقاد ،كتحقيؽ الحرية الدينية مف خبلؿ تييئة األجكاء
النفسية المعنكية ،كاألجكاء المادية ،كىذا بعكس ما حصؿ في تاريخ الحركب الصميبية ،كالتي
أرادت مف خبلليا إرساء ديف كاحد كىك الديف المسيحي.
فمثبل عندما ننظر لكؿ مف
كغياب العدالة يؤثر عمى تحقيؽ الحريات كمنيا حرية المعتقد ،ن
كظالما،
يقمع الحريات ،كخاصة حرية المعتقد ،نجده في المقابؿ غير عادؿ ،كقد يككف طاغية
ن
كيؤكد القرآف الكريـ ىذه الحقيقة عندما ىنقؿ لنا حكـ فرعكف ،كما كاف يفعمو مع أتباعو ،إذ كاف
َعمَى
يفرض عمييـ عبادتو كما جاء في القرآف الكريـ عمى لساف فرعكف﴿ :فَقَ َ
ال أََنا َرُّب ُك ُم األ ْ
(النازعات" ،)ْْ :كلـ تكف الحرية الدينية ظاىرة كمكفكلة ،بؿ كاف فرعكف ينادم كما قاؿ عنو
َعمَى
القرآف الكريـ﴿ :فَقَ َ
ال أََنا َرُّب ُك ُم األ ْ

ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغ ْي ِري
﴿ما َعمِ ْم ُ
(النازعاتَ ،)ْْ :

ِ
ين
(القصص ،)ّٖ :كقاؿ فرعكف لمكسى﴿ :قَ َ
ال لَ ِئ ِن اتَّ َخْ َ
س ُجوِن َ
ْت إِلَ ًيا َغ ْي ِري َأل ْ
َج َعمَ َّن َك م َن ا ْل َم ْ
(الشعراء.)ِٗ :
ككاف الييكد يفرضكف عقيدتيـ ،فمما جاء عيسى  بما يصحح ديانتيـ اعتبركه مارقنا مف
فنجاه اهلل
عقيدتيـ كدينيـ ،كتآمركا عميو مع الركماف لمحاكمتو ،كالحكـ عميو بالقتؿ كالصمبٌ ،
تعالى منيـ كرفعو إلى السماء"(ِ).

(ُ) عميػكم :معػاذ ،العدالههة وحريههة التعبيههر خطهوات الوصههول لمسههمم األىمهي فههي المجتمههع( ،الدكحػة :بحػػث فػي مكقػػع مػدكنات الجزيػرة ،د.ط،
َُِٖـ).
(ِ) الزحيم ػػي :محم ػػد ،الحريهههة الدينيهههة فهههي الشهههريعة اإلسهههالمية ،أبعادىههها وضهههوابطيا( ،دمش ػػؽ :مجم ػػة جامع ػػة دمش ػػؽ لمعم ػػكـ االقتص ػػادية
كالقانكنية ،المجمدِٕ ،العدد األكؿَُُِ ،ـ) ،صُُ.

ّٔ

ككانت قريش تيعذب كؿ مف يدخؿ في ديف محمد ﷺ كقد القى الرسكؿ ﷺ كصحابتو
و
معتقد،
كالمسممكف في مكة أشد العذاب كالتنكيؿ مف ًقبؿ قريش؛ كال يعتدكف بحريتو في اختيار
اضحا داخؿ مجتمع مكة
غير ديف اآلباء كاألجداد ،كعبادة األصناـ ،فغياب مبدأ العدالة كاف ك ن
قبؿ مجيء الرسكؿ ﷺ كالجير بالدعكة اإلسبلمية.
فالعدالة تميد لتحقيؽ حرية المعتقد كالحرية الدينية ،ككجكد البيئة العادلة تساىـ بشكؿ كبير
في إعطاء الناس الحؽ في اختيار دينيـ ،كما يعتقدكف بو ،فإف التاريخ يحكي لنا أىمية مبدأ
العدالة لتحقيؽ حرية المعتقد؛ فنرل في أكركبا في عصكر الظممات؛ بسبب الحالة التي كانت
تعيشيا أكركبا في ذلؾ الكقت ،مف االضطراب كالتأخر عف ركب العالـ آنذاؾ ،الذم يتسابؽ مع
الزمف في تطكر ممحكظ ،كعمكـ جديدة ،إال أف أكركبا لـ تستطع أف تمحؽ بالتطكر السريع نتيجة
تحكـ رجاؿ الديف في قيادتيا ،كمحاربة العمـ ،كمحاكلة إرغاـ الناس في اتباع عقيدة كاحدة ،كديف
كاحد ،كىي :الديانة المسيحية.
"فالعدالة تحفظ لمناس حقكقيـ كتضع مساحة مناسبة لحرياتيـ فيي كالبكابة التي تمر مف
خبلليا الحقكؽ كالحريات ،كاغبلؽ ىذه البكابة سيؤدم حتما إلى انحسار الحقكؽ كالحريات"(ُ) .

(ُ) الزحيمي ،محمد ،الحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية ،أبعادىا وضوابطيا ،صُٔ.

ْٔ

المبحث الرابع :أثر العدالة في تحقيق مقصد حرية التعبير عن الرأي
المطمب األول :العالقة بين حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأي
إف حرية التعبير عف الرأم تمحؽ بحرية المعتقد أك الديف ،فياتاف الحريتاف مرتبطتاف
ببعضيما البعض؛ ألف أحد أشكاؿ حرية المعتقد ىك إفساح المجاؿ لآلخر أف يعبر عف دينو
دكف تعدم عميو ،كلكف قد ينفصبلف -حرية المعتقد كحرية الرأم كالتعبير -عف بعض في أف
حرية التعبير عف الرأم قد ال تككف شرطنا منبثقنا مف ديف أك معتقد معيف فربما تككف فكرة أك قرار
لمصمحة جماعة.

ٓٔ

المطمب الثاني :موقف اإلسالم من حرية التعبير عن الرأي
مكقؼ الديف اإلسبلمي تجاه حرية التعبير عف الرأم مرتبط بكفالة حرية المعتقد ،كقبؿ
الشركع في مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه الحرية أكد لفت انتباه القارئ إلى عدة أمكر ،كقكانيف ،متعمقة
ثانيا :اإلسبلـ
بالتشريع اإلسبلمي ،أكنال :اإلسبلـ يدعك إلى كؿ ما ينفع اإلنساف دنيكيًّا كأخركيًّا ،ن
أمر فيذا مف مصمحة اإلنساف ،كدرء المفاسد عنو" ،فالشارع ال يأمر إال بما
يحرـ نا
عندما ٌ
مصمحتو خالصة أك راجحة ،كال ينيى إال عما مفسدتو خالصة أك راجحة ،كىذ األصؿ شامؿ
لجميع أحكاـ الشريعة ال يشذ عنو شيء مف أحكاميا كما أف ىذه الشريعة لـ تيمؿ مصمحة قط،
(ُ)

فما مف خير إال كقد حثنا عميو النبي ﷺ كما مف شر إال كحذرنا منو"

.

أما مكقؼ اإلسبلـ مف حرية التعبير عف الرأم ،فنجد القرآف الكريـ مف خبلؿ آياتو
الكريمة؛ يصرح بمكضكع الشكرئ ،كما أف الشكرئ إحدل صكر التعبير عف الرأم كاحتراـ الرأم
شِ
او ْرُى ْم ِفي األ َْم ِر .
﴿و َ
اآلخر ،قاؿ اهلل -سبحانو كتعالىَ :-
أما مكقؼ السنة النبكية مف حرية التعبير عف الرأم ،فإف الرسكؿ ﷺ كاف قدكة ألصحابو
كالمسمميف في احتراـ ىذه الحرية ،يقكؿ عبد المجيد النجار" :كرسكؿ اهلل أسكة كنمكذج في تعميـ
أصحابو -رضي اهلل عنيـ -مناىج تككيف الرأم الناضج ،كالتعبير عنو بكؿ الكسائؿ ،ككؿ ما
ركم عنو ﷺ في مشاكراتو كمراجعاتو كحكاراتو مع أصحابو كحثيـ عمى االجتياد بحضكره كبغيابو
دليؿ عمى ذلؾ ،كمع أنو عميو الصبلة كالسبلـ صاحب أرجح عقؿ حممو إنساف عمى كجو

(ُ) العتيبي ،سعد بف بجػاد ،وسطية اإلسالم تجهاه حريهة التعبيهر عهن الهرأي ،مصػر :المجمػة العمميػة لكميػة أصػكؿ الػديف كالػدعكة ،عػدد ِّ،
َُُِـ ،صَِ.

ٔٔ

األرض ،كأطير لب ،كأكضح رؤية ،لكنو لـ يكف يغفؿ عف الشكرل أك يتجاكزىا ،ال في عظائـ
األمكر كال في صغائرىا".

(ُ)

كما كرد في السنة النبكية أحاديث تدعـ مف حرية التعبير عف الرأم ،فقد جاء في حديث
أصحابوي،
أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قاؿ" :أتى النبي ﷺ رج هؿ يتقاضاهي ،فأغٍمظى لو ،فىيىـ بو
ي
دعكهي فإف لصا ً
ِّ
مقاال"(ِ) ،كقاؿ الحافظ ابف حجر -رحمو اهلل" :-فإف لصاحب
حب
الحؽ ن
ى
فقاؿ :ي
مقاال"" :أم صكلة الطمب كقكة الحجة .لكف مع مراعاة األدب المشركع"(ّ) ،ككاف ﷺ يشاكر
الحؽ ن
أصحابو ،كيأخذ برأييـ.
كمف المكاقؼ التي تدؿ عمى حرية التعبير عف الرأم لدل رسكؿ اهلل ﷺ ىك مكقؼ أبي
يكما فقالكا:
الكليد عتبة مع الرسكؿ ﷺ عندما أتاه ليساكمو في الديف" ،فعندما اجتمع قريش ن
فرؽ جماعتنا كشتت أمرنا كعاب
انظركا أعممكـ بالسحر كالكيانة كالشعر فميأت ىذا الرجؿ الذم ٌ
أحدا غير عتبة بف ربيعة ،فقالكا :أنت يا أبا
ديننا فميكممو كلينظر ماذا يرد عميو ،فقالكا :ما نعمـ ن
خير أـ
خير أـ عبد اهلل؟ فسكت رسكؿ اهلل ﷺ .فقاؿ :أنت ه
الكليد فأتاه عتبة ،فقاؿ :يا محمد ،أنت ه
خير منؾ فقد عبدكا اآللية
عبد المطمب؟ فسكت رسكؿ اهلل ﷺ .فقاؿ :فإف كنت تزعـ أف ىؤالء ه
التي ًعبت ،كاف كنت تزعـ أنؾ خير منيـ فتكمـ حتى نسمع قكلؾ ،إنا كاهلل ما رأينا سخمة قط
فرقت جماعتنا ،كشتت أمرنا ،كعبت ديننا ،كفضحتنا في العرب حتى لقد
أشأـ عمى قكمو منؾ ٌ
الحبمى أف
طار فييـ أف في قريش
ساحرا ،كأف في قريش ن
كاىنا ،كاهلل ما ننتظر إال مثؿ صيحة ي
ن

(ُ) النج ػػار :عب ػػد المجي ػػد ،دور حريهههة الهههرأي فهههي الوحهههدة الفكريهههة بهههين المسهههممين( ،الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة :المعي ػػد الع ػػالمي لمفك ػػر
اإلسبلمي ،طُُِٗٗ ،ـ) ،صُٔ.

(ِ) أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب االسػتقراض ،بػاب لصػاحب الحػؽ مقػاؿ ،رقػـ ،َُِْ :ينظػر :ينظػر :البخػارم ،محمػد بػف إسػماعيؿ
بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،صحيح البخاري( ،دمشؽ :دار ابف كثير ،طََُِِ ،ـ) ،صٕٕٓ

(ّ) ابف حجر ،أحمد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني ،فهتح البهاري ،تحقيػؽ :عبػد العزيػز بػف عبػد اهلل بػف بػاز( ،القػاىرة :المكتبػة السػمفية ،جٓ،
طُُّٕٗ ،ق) ،صِٔ.

ٕٔ

يقكـ بعضنا إلى بعض بالسيكؼ حتى نتفانى ،أييا الرجؿ ،إف كاف إنما بؾ الحاجة جمعنا لؾ
جبل ،كاف كاف إنما بؾ الباءة فاختر أم نساء قريش شئت فمنزكجؾ
حتى تككف أغنى قريش ر ن
عشرا ،فقاؿ رسكؿ اهلل ﷺ« :فرغت؟» قاؿ :نعـ! فقاؿ رسكؿ اهلل ﷺ« :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ن
الر ْحم ِن َّ ِ ِ ِ
﴿حمِ ِ .
ون (فصمت-ُ :
َ
اب فُ ّْ
نياتُ ُو قُْرن ًنا َع َرِبيِّا لِقَ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ
صمَ ْت َ
الرحيم .كتَ ٌ
تنزي ٌل م َن َّ َ
ّ).
اعقَ ًة ِمثْ َل ص ِ
ضوا فَ ُق ْل أَن َْرتُ ُكم ص ِ
ود (فصمت.»)ُّ :
اعقَ ِة َع ٍاد َوثَ ُم َ
َع َر ُ
حتى بمغ﴿ :فَِإ ْن أ ْ
َ
ْ ْ َ
فقاؿ عتبة :حسبؾ حسبؾ ما عندؾ غير ىذا؟ قاؿ« :ال»(ُ).
ككاف رسكؿ اهلل ﷺ يستمع لعتبة بف ربيعة ،كىك أحد كبار قريش ،فأرسمو قكمو إلى الرسكؿ
ﷺ ليجادلكه حكؿ الديف الجديد؛ ألف قريش ترفض ىذا الديف الجديد الذم يناقض ديف آبائيـ،
كتفصيبل ،فعندما جاء عتبة لمرسكؿ ﷺ ،كقاؿ لو كؿ ما يجكؿ في
كأجدادىـ ،بؿ كينكركه يجممة
ن
خاطره لـ يقاطعو الرسكؿ ﷺ حتى سكت عتبة بف ربيعو ،فقاؿ لو الرسكؿ ﷺ« :أفرغت يا أبا
الكليد؟» ليتأكد الرسكؿ بأف أبا الكليد قاؿ كؿ ما يريد.
كاف رسكؿ اهلل ﷺ عمى الرغـ مف مكانتو كمنزلتو العظيمة إال أنو كاف يستمع لآلخريف،
ميما كانكا ،كميما كاف انتماؤىـ ،كعقيدتيـ ،كعرقيـ ،كجنسيـ ،فالرسكؿ ﷺ يؤكد ىنا عمى حرية
التعبير عف الرأم ،كالحؽ في أف يقكؿ اإلنساف رأيو مع احترامو لآلخر ،كعدـ إىانتو أك التقميؿ
مف قيمتو اإلنسانية ،كالناظر لكبلـ عتبة بف ربيعة سيجد بأف ىناؾ إتيامات مكجية لمرسكؿ ﷺ
كمع ذلؾ لـ يتكمـ الرسكؿ أك يرد عمى ىذه االتيامات إلى بعد انتياء عتبة مف حديثو ،ثـ جاء رد
الرسكؿ ﷺ.

(ُ) ابف كثير ،البداية والنياية ،مرجع سابؽ ،صّْٗ.

ٖٔ

كفي سيرة الصحابة -رضي اهلل عنو -مكاقؼ تدعـ حرية التعبير عف الرأم ،فعف الحسف
رحمو اهلل  -قاؿ( :كاف بيف عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -كبيف رجؿ كبلـ في شيء،فقاؿ لو الرجؿ( :اتؽ اهلل يا أمير المؤمنيف) ،فقاؿ لو رجؿ مف القكـ( :أتقكؿ ألمير المؤمنيف اتؽ
اهلل) ،فقاؿ لو عمر ( :دعو فميقميا لي ،نعـ ما قاؿ) .ثـ قاؿ عمر( :ال خير فيكـ إذا لـ تقكلكىا،
كال خير فينا إذا لـ نقبميا منكـ)(ُ).
كفي ىذا المكقؼ الذم حصؿ بيف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو-
كعبر عما في داخمو لعمر بف الخطاب ،ككاف عمر في ذلؾ الكقت
كبيف الرجؿ الذم قاؿ رأيوٌ ،
خميفة الناس ،كقائدىـ؛ إال أف الرجؿ قاؿ كممتو دكف أف يخاؼ أك يتردد ،كىذا يجعمنا نتساءؿ عف
البيئة التي أحاطت ىذا الرجؿ ليقكؿ رأيو أماـ خميفة المسمميف كالفاتح العظيـ! لقد كاف عمر بف
عادال ،كقد يعرؼ بعدالتو ،كانصافو بيف الناس ،كربما ىذه أحد
الخطاب-رضي اهلل عنو-
ن
األسباب التي جعمت الرجؿ ينتقده -عمر بف الخطاب -كيقكؿ رأيو بكؿ حرية ،كالذم دؿ عمى
انتقاد الرجؿ ،ككممتو ،التي قد تغضب عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -ىك تدخؿ الرجؿ
ينبيو عمى كبلمو ،كأنو تجاكز اآلداب العامة
الذم قاؿ« :أتقكؿ ألمير المؤمنيف اتؽ اهلل» ككأنو ٌ
لمجمسة.
كأرل بأف كممة عمر -رضي اهلل عنو -تجاكزت آفاؽ كؿ منظمة ديمقراطية ،كآفاؽ كؿ مف
عبر عف رأيو بأماف ،كعدـ تيديد لحياتو ،كدفع ثمف كممتو ،كرأيو ،كما حصؿ لمعديد
يطمح أف يي ٌ
مف الناس حياؿ إبداء آرائيـ ،فكاف المكقؼ تجاىيـ القتؿ أك السجف.

(ُ) ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادم ،مناقب أمير المهامنين عمهر بهن الخطهاب ،تحقيػؽ :حممػي محمػد
إسماعيؿ( ،مصر :دار ابف خمدكف ،طُُٗٗٔ ،ـ) ،صِٕ

ٗٔ

مف ىنا نستطيع أف نستنتج مف مكقؼ سيدنا عمر -رضي اهلل عنو -تجاه حرية التعبير
أول :حرية التعبير عف الرأم تحتاج لضمانات ،كمساحةي أماف ،كما فعؿ عمر مع
عف الرأم أفً :
ثانيا :حرية التعبير عف الرأم تتطمب بيئة عادلة؛ إف أرادت أف تؤتي ثمارىا ،ثالثًا :حرية
الرجؿً ،
التعبير عف الرأم في اإلسبلـ مكفكلة" ،فاإلسبلـ كفؿ حرية التعبير عف الرأم في الجممة ،فمـ
يأت ليكمـ األفكاه ،كال ليكبت الحريات ،كال ليصادر اآلراء السميمة ،كانما أعطى األفراد الحرية في
أف يعُّبركا عما في أنفسيـ ،بؿ أنو في بعض األحياف أكجب ذلؾ ،فمف حؽ المسمـ ،بؿ مف
باطبل يمتفقا عمى بطبلنو ،كيكفي أف جعؿ الرسكؿ ﷺ أفضؿ أنكاع
كاجبو أف ينكر ما يراه
ن
رجؿ قاـ في كجو سمطاف جائر ،حيث قاؿ ﷺ« :أفضؿ الجياد كممة و
االستشياد ،استشياد و
عدؿ
عند سمطاف جائر»(ُ) ،كفي ىذا تعميـ لؤلمة كيؼ تحاسب نفسيا ،كتنقد ذاتيا ،كتسعى إلى
إصبلح شأف دينيا كدنياىا"(ِ).
كنجد العبلقة بيف حرية الرأم كالتعبير باإلصبلح" :فالمرجع في اإلسبلـ في تحديد منزلة
التعبير كالرأم ىك الحكـ الشرعي لمرأم الذم يراد التعبير عنو ،كعميو فيذه المنزلة عمى درجات،
فقد تككف مف قبيؿ الضركرات إذا كاف يتكقؼ عميو إصبلح المجتمع في دينو كدنياه كاستق ارره،
الحاجيات إذا كاف يندفع بو ما يجمب الحرج كالمشقة عمى المجتمع مثؿ:
كقد يككف مف قبيؿ
ٌ
األمكر المتعمقة ببعض مصالح الدنيا التي تيـ المجتمع في الطرؽ كالزراعة ككسائؿ االتصاؿ
كنحك ذلؾ ،كقد يككف مف قبيؿ التحسينيات إذا تعمؽ الرأم بما يكمؿ كيحسف مف رعاية مصالح
الناس"(ّ).

(ُ) أخرجػػو أبػػك داككد فػػي سػػننو ،كتػػاب المبلحػػـ ،بػػاب األمػػر كالنيػػي ،رقػػـ ،ّْْْ :ينظػػر :أبػػي داككد ،سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني،
صحيح سنن أبي داوود ،مرجع سابؽ ،صّٕ.

(ِ) العتيبي :سعد بف بجاد ،وسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأي ،صّّ.
(ّ) المرجع السابؽ ،صّٔ.ّٓ-

َٕ

كيصنؼ الغزالي-رحمو اهلل -حرية التعبير عف الرأم مف الحقكؽ اإلنسانية ،التي تدخؿ في
حؽ الدعكة كالببلغ حقنا مف حقكؽ المسمميف ،فيقكؿ" :حؽ الدعكة كالببلغ :لكؿ فرد الحؽ أف
منفردا كمع غيره  -في حياة الجماعة :دينيًّا ،اجتماعيًّا ،كثقافيًّا ،كسياسيًّا ،كأف ينشئ
يشارؾ -
ن
مف المؤسسات ،كيصطنع مف الكسائؿ ما ىك ضركرم لممارسة ىذا الحؽ لقكلو تعالىُ ﴿ :ق ْل َى ِْ ِه
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
ان المَّ ِو َو َما أََنا ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
س ْب َح َ
يرٍة أََنا َو َم ِن اتََّب َعني َو ُ
َ
س ِبيمي أ َْد ُعوا إلَى المو َع َمى َبص َ
(يكسؼ" ،)ُ(")َُٖ:فمف حؽ كؿ فرد ،كمف كاجبو أف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر ،كأف
تعاكنا عمى البر
يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تيييئ لؤلفراد الكفاء بيذه المسئكلية،
ن
ون ِبا ْلمعر ِ
ُم ٌة َي ْد ُع َ ِ
وف َوَي ْن َي ْو َن
﴿وْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أ َّ
كالتقكل لقكلو تبارؾ كتعالىَ :
ْم ُر َ َ ْ ُ
ون إلَى ا ْل َخ ْي ِر َوَير ُ
﴿وتَ َع َاوُنوا َعمَى ا ْل ِب ّر ِ
َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأ ُْولَ ِئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْفِم ُح َ
ون (آؿ عمراف ،)َُْ :كلقكلو تعالىَ :
(المائدة.)ِ(")ِ:
كلذلؾ جاءت الشريعة اإلسبلمية تقرر حرية التعبير عف الرأم ،ككسطيتيا في جميع
الشؤكف" :فيي كسط بيف تكسيع دائرتو إلى أبعد الحدكد ،كبيف تضييقيا كتكبيميا بالقيكد
(ْ)

الشديدة"(ّ) ،مقارنة بما نجده في األنظمة كالفمسفات األخرل كالميبرالية

حيث أف حرية التعبير

عف الرأم عندىـ مطمقة في التعبير عف الرأم ليصؿ إلى حد اإللحاد كالكفر ،أك إلى تجاكز كؿ
ما ىك فطرم كانساني ،مثؿ الدعكة إلى الشذكذ الجنسي ،كالفكاحش ،كما إلى ذلؾ مف إىبلؾ
كافساد لمناس ،كالمجتمع ،كالعالـ أجمع ،كنجد في الضفة األخرل األنظمة اإلستبدادية كالتي تقمع

(ُ) الغزالي :محمد ،حقوق اإلنسان في اإلسالم بين تعاليم اإلسالم واعالن األمم المتحدة ٗٔ٨٠م ،مرجع سابؽ ،صُِٖ.ُِٗ-
(ِ) المرجع السابؽ ،صُِٖ.ُِٗ-
(ّ) العتيبي ،سعد بف بجاد ،وسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأي ،مرجع سابؽ ،صّْ.
(ْ) انظر :المرجع السابؽ ،صّْ ،بتصرؼ.

ُٕ

محبل كسطنا
اآلراء كتضيؽ دائرة حرية الرأم كالتعبير ،بينما نجد اإلسبلـ بيف ىذيف النظاميف يحؿ ن
طا كال تفريطنا.
ال إف ار ن
كعناية اإلسبلـ بحرية التعبير عف الرأم تتجسد بالقكؿ كالنشر ،أما بالقكؿ فيك ما ذكرناه
أقرت عمييا المكاثيؽ كالعيكد الدكلية،
آنفنا ،كأما بالنشر فيي ما تتعمؽ بحرية النشر كالطباعة ،فقد ٌ
كأعطتيا أىمية بارزة فتسابقت عمى تطبيقيا الدكؿ الكبرل كحرصت عمى اإللتزاـ بيذه الحرية،
كىي طباعة الصحؼ كالمجبلت كالكتب ،كالتي مف خبلؿ ىذه المطبكعات يستطيع األفراد
المثقفكف كالباحثكف أف يكتبكا ما يركف أنو حؽ كيصمكف رأييـ إلى الناس ،كقد تككف ىذه اآلراء
متعمقة بأحد جكانب الحياة السياسية كاالجتماعية ،فتصؿ لمرأم العاـ ،كمف خبلؿ الرأم العاـ يتـ
التأثير في المجتمعات ،كتحريكيـ نحك الرأم األقكل كاألغمب.
كمف مظاىر حرية التعبير عف الرأم حرية النشر اإللكتركني كىذه الحرية بدأت مع العالـ
يعا نتيجة الشبكة اإللكتركنية ،كالتي بدأت حديثنا بتطكير العممية
الجديد الذم تطكر سر ن
االجتماعية بابتكار كسائؿ تساعد الناس عمى اإللتقاء مف خبلؿ برامج اجتماعية إلكتركنية ،كالتي
تسمى اآلف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ،كانتشرت ىذه الكسائؿ المتضمنة برامج عالمية مثؿ
تكيتر كالفيسبكؾ كاليكتيكب ،فأصبحت ىناؾ برامج كاممة في اليكتيكب تعد مف أفراد مستقميف عف
اإلعبلـ ينشركف مف خبلليا آرائيـ السياسية كاالجتماعية.
كما أف مف مظػاىر حرية التعبير عف الرأم ،التجمعات السممية كالتي نشاىدىا اليكـ أماـ
السفارات أك الك ازرات الحككمية كغيرىا ،كالتي يقصد مف خبلليا الناس إيصاؿ رأييـ حكؿ قضية

ِٕ

ما إلى الجية الرسمية المتعمقة بحؿ ىذه القضية ،كيدخؿ في ىذه التجمعات السممية القياـ
بالمسيرات أك اإلعبلف عف حمبلت أك اعتصامات سممية(ُ).

(ُ) الضػبلعيف :أنسػػاـ نػػاجي الضػػبلعيف ،حريههة الهرأي والتعبيههر فههي المواثيههق الدوليههة والتشههريع األردنههي ،د ارسػػة مقارنػػة ،َُِٗ ،صُٕ-
َِ ،بتصرؼ.

ّٕ

المطمب الثالث :أثر العدالة في تحقيق حرية التعبير عن الرأي
إف عبلقة مبدأ العدالة في كؿ ىذه المظاىر السابقة ،ىي تييئة األجكاء؛ لتمكيف ىذه
المظاىر كعدـ قمعيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ،إذ نجد ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العدالة كحرية
التعبير عف الرأم ،في إبداء الرأم كالتعبير دكف إيذاء لمناس أك كتـ أفكاىيـ ،كىذا مف خبلؿ
مكاقؼ عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -مع رعيتو كمع الناس عامة ،كذلؾ ال تككف ىناؾ
البناءة تيصمح المجتمعات،
بيئة عادلة إف لـ يكجد فييا مف ينتقد األخطاء
ن
بناء ،فاالنتقادات ٌ
انتقادا ن
فالمجتمعات التي تيعطي مساحة لحرية التعبير عف الرأم نجدىا سريعة التغيير لؤلفضؿ
كاألحسف.
فإف مف مقاصد الحكار الحضارم اليكـ؛ ىك تحقيؽ حرية الرأم كالتعبير تحت ضكابط،
كحدكد ،ال تسمح لآلخريف بتجاكزىا ،فالحريات المطمقة ال تعتبر حرية كانما تعدم عمى حريات
الغير ،فمكؿ حرية حدكد ،كضكابط ،حتى ال ينتيي بنا المطاؼ إلى ىتؾ حرية اآلخر ،كقد كضع
اإلسبلـ قيكد لحرية التعبير عف الرأم ،كمف ىذه القيكد " :أكنال :أف في شريعة اإلسبلـ يجب إنكار
ثانيا :حظر الرأم الذم يؤدم إلى اإلفساد
المنكر كلك كاف صاحب المنكر يرل في منكره الحرية ،ن
بعد صبلح األمر ،ثالثنا :تحريـ العبث بأعراض الناس ،و
ابعا :تحريـ الكذب،
بسب أك شتـ ،ر ن
خامسا :تحريـ الفحش ،كالتفحش ،كبذاءة المساف"(ُ).
ن
كقد تستخدـ حرية الرأم كالتعبير في الصراعات ،كالنزاعات ،كالتفرقة بيف الناس ،كقد
استخدمت ىذه الحرية في صالح إفساد العبلقات بيف الشعكب ،كىذا ما حصؿ بالضبط في
الدنمارؾ عندما أساءت الصحيفة الدنماركية ألحد الشخصيات ،كالرمكز الميمة في اإلسبلـ؛ مثؿ

(ُ) الفيفي ،مكسى بف يحيػى ،الحوار أصولو وندابو ،وكيف نربي أبناءنا عميو؟ ،المدينػة المنػكرة :دار الخضػيرم ،د.طُِْٕ ،ىػػ ،صَٓ-
ُٓ

ْٕ

سيدنا محمد -صمى اهلل عميو كسمـ ،-كاف شخصية النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -ليست
شخصيةن عادية أك عابرة في اإلسبلـ ،بؿ ىك قدكة المسمميف عميو الصبلة كالسبلـ ،كمع ذلؾ تـ
مميار كنصؼ؛ بإسـ حرية التعبير عف الرأم ،مف خبلؿ نشر
نا
إستفزاز المسمميف الذم يبمغكف
صكر ،ككارتير يسيء لمرسكؿ ﷺ ،لذلؾ نحف نرفض الحرية المطمقة في التعبير عف الرأم؛ ألنيا
ستككف أداة قاسية في التفريؽ بيف الشعكب ،كعدـ التعارؼ ،كاإلنغبلؽ عمى اآلخر.
(ُ)

كيذكر محمد قيراط

عف خطكرة حرية التعبير عف الرأم إذا لـ تيقنف ،كالقكؿ بالحرية

المطمقة ،فيقكؿ" :األخطر في القضية كميا ىك نتائج استطبلعات الرأم العاـ التي جاءت لتؤكد
ماذا يدكر في أذىاف الناس العادييف ،إذ أكدت عدـ االعتراؼ بالخطأ كعدـ احتراـ معتقدات
كديانات اآلخريف كىذا أمر خطير ألنو يشير إلى ضعؼ درجة التسامح كالتفاىـ كالحكار بيف
الشعكب ،كىنا نبلحظ الدكر العكسي كالسمبي كالخطير الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ في عصر
العكلمة كالثكرة المعمكماتية كالمجتمع الرقمي ،كعصر القرية العالمية ،فبدال مف تشجيع الحكار
الثقافي كالتفاىـ كالتعرؼ عمى خصكصية اآلخر كثقافتو نبلحظ أف اآللة اإلعبلمية في المجتمع
المعاصر أصبحت تيدـ أكثر مما تبني كأصبحت تساىـ في إثارة الفتف كالحركب كالنزاعات أكثر
مف مساىمتيا في نشر السمـ كاألمف كاألخكة كالمحبة كالتبلحـ كالتفاىـ بيف الشعكب كالثقافات"(ِ).
إف غياب مبدأ العدالة في حرية التعبير عف الرأم سيؤدم إلى تجاكز الحدكد المسمكحة،
كسينتج عنيا ظيكر مشاكؿ جديدة بإسـ حرية التعبير عف الرأم ،كالتي مف المفترض أف تككف
أداة تجمع الشعكب ،كتزرع تقبؿ اآلخر كعدـ اإلضرار بو ،لذا كضع اإلسبلـ ضكابط كحدكد ليذه
الحرية؛ ألنو يعمـ أف لكؿ شيء لو قدره.

(ُ) أحد أساتذة اإلعبلـ في جامعة قطر.
(ِ) قيراط :محمد ،مقاؿ نشر في جريدة الشرؽ القطرية بعنكاف :تقديس حرية التعبير وتدنيس مشاعر وأديان اآلخرينَُِٓ ،ـ.

ٕٓ

كبالنظر إلى أثر عدالة عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -في تحقيؽ حرية التعبير عف
الرأم ،فقد فكانكا يبدكف رأييـ كيعبركف عف أم مشكمة دكف أف يخافكا أك يترددكا! بؿ كاف عمر
رضي اهلل عنو -نفسو ىك مف يقكؿ :ال خير فينا إف لـ نسمعيا؛ ألنو يعمـ بأف حرية التعبيرعف الرأم جزء مف التغيير لؤلفضؿ ،كىي قياس مدل رضا الناس عف أفعاؿ الحاكـ المسئكؿ عف
فعؿ العدالة.
كماذا يعني كجكد مبدأ العدالة في حرية التعبير عف الرأم؟ يعني حرية بدكف إفراط كال
كبير في تحقيؽ حرية الرأم كالتعبير في ضكء احتراـ اآلخر،
دكر نا
تفريط ،كبالتالي فالعدالة تمعب نا
كعدـ اإلساءة إليو ،كعدـ التجريح أك حتى المجاممة كقكؿ الباطؿ أك انتياؾ حريات اآلخر ،فمكؿ
حرية حدكدىا ،كتجاكزىا يعني تجاكز اآلخر ،فالحرية تنبغي أف تككف في إطار يخميقي كمنطقي.
كمف مقاصد الحكار الحضارم حرية التعبير عف الرأم؛ ألنيا الحرية التي تكفؿ لمناس
تعارفيـ فيما بينيـ ،كالتعايش في ظؿ الحكار" :كحينما تتاح حرية الرأم في مستكل اإلعبلف
المضادة ،كتتـ في نطاؽ الحكار
كالحجاج فإف العقؿ ينفتح عمى الرأم المخالؼ كالمعطيات
ٌ
المقابمة بيف اآلراء فيسقط الضعيؼ كيصح القكم ،كذلؾ أمر ٌبيف بالمشاىد ،كمف ثـ فإف الكبت
كالمنع مف التعبير كالمحاكرة فبل يثمر إال االنغبلؽ عمى الرأم الكاحد ،كالتشبث بو كالتعصب لو،
أحيانا كثيرة ،كال غرك
ناظر إلى األمكر إال مف زاكية كاحدة قد تخطئو الحقيقة
فبل يككف العقؿ نا
ن
التعصب لآلراء كالتشبث األعمى بيا في كؿ مناخ تصادر فيو حرية التعبير"(ُ).
حينئذ أف ينمك
ٌ

(ُ) النجار :عبد المجيد ،دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسممين ،مرجع سابؽ ،صُٔ.

ٕٔ

المبحث الخامس :أثر العدالة في تحقيق مقصد التكافل القتصادي
التشريع اإلسبلمي تشريع شامؿ يضـ مختمؼ جكانب الحياة اإلنسانية ،كقد حرص الديف
ألنو يي ىع ُّد مف المصالح اإلنسانية المشتركة ،كالتي
اإلسبلمي في اإلىتماـ بالجانب اإلقتصادمٌ ،
تسعى البشرية في تحقيقيا؛ بسبب تكفير احتياجاتيـ ،فالجانب اإلقتصادم ميـ لمفرد كالمجتمع
كاألمة بشكؿ عاـ ،كىذا بسبب أف اإلنساف يحتاج ألخيو اإلنساف ،كىذه قاعدة ميمة يجب أف
ألنو الفاعؿ في ىذه القاعدة ،فيك مشارؾ لآلخر في مصالح ال تتحقؽ إال
يفيميا كؿ إنسافٌ ،
باستشعارىا كالسعي في تحقيقيا ،كقد أكدت عمييا آيات القرآف الكريـ ،قاؿ اهلل -سبحانو كتعالى-
شتَيم ِفي ا ْلحي ِ
ِ
اة ُّ
الد ْن َيا َو َرفَ ْع َنا
في كتابو الكريـ﴿ :أ ُ
َى ْم َي ْق ِس ُم َ
ََ
ون َر ْح َم َة َرّْب َك َن ْح ُن قَ َ
س ْم َنا َب ْي َن ُي ْم َمعي َ ُ ْ
ض َدرج ٍ
ون
ض ُي ْم فَ ْو َ
س ْخ ِريِّا َو َر ْح َم ُة َرّْب َك َخ ْيٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
ض ُي ْم َب ْع ً
ات لِ َيتَّ ِخ َْ َب ْع ُ
َب ْع َ
ق َب ْع ٍ َ َ
ضا ُ
(الزخرؼ.)ِّ :
سخر بعضيـ
كيقكؿ ابف كثير -رحمو اهلل -في تفسير اآلية السابقةٌ ،أنو يقصد بيا" يلي ٌ
بعضا في األعماؿ؛ الحتياج ىذا إلى ىذا ،كىذا إلى ىذا ،)ُ(".أما عند السعدم -رحمو اهلل:-
ليسخر بعضيـ بعضا في األعماؿ ك ً
الح ىرؼ كالصنائع ،فمك تساكل الناس في الغنى ،كلـ
"أم:
ٌ
يحتج بعضيـ إلى بعض ،لتعطٌؿ كثير مف مصالحيـ كمنافعيـ.)ِ(".
كمف خبلؿ اآلية السابقة نرل بأف البشر يحتاجكف لبعضيـ البعض إلنجاز األعماؿ،
كالمصالح ،كالمنافع فيما بينيـ ،كمف المعمكـ أف مبدأ المصمحة مكجكد في اإلسبلـ كالديانات
السماكية إلحتياج اإلنساف لئلنساف؛ ألنو أساس قياـ الحضارات كالمجتمعات" ،فمبدأ المصمحة
في اإلسبلـ ىك مبدأ قررتو الشرائع كاألدياف كالفمسفات عمى اختبلفيا الكاسع ،بؿ إف ىذه األدياف

(ُ) ابف كثير :اإلماـ إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،المصباح المنير في تيْيب تفسير ابن كثير ،مرجع سابؽ ،صَُِٗ.
(ِ) السعدم :عبد الرحمف بف ناصر السعدم ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،صِّٕ.

ٕٕ

كالشرائع كالمناىج كجدت في األصؿ لتحقيؽ المصمحة؛ فمممصمحة -كحدىا -أنزؿ اهلل الكتب
كأرسؿ الرسؿ كقرر الشرائع"

(ُ)

.

كعميو فيناؾ مصالح إنسانية مشتركة ،ال يتـ تحقيقيا إال بالتعاكف ،كالتكزيع العادؿ بيف
الناس ،كىذه المصالح اإلنسانية معيارىا كشرطيا اإلنساف ،ميما كاف لكنو ،أك عرقو ،أك جنسو،
أكد الديف اإلسبلمي عمى المصالح
أك دينو ،فتحقيؽ ىذه المصالح مسؤكلية اإلنساف ،كقد ٌ
اإلنسانية كالدعكة إلى تحقيقيا؛ مف خبلؿ إرساء مبادئ كبرل تصب في مصمحة اإلنساف ،كاف لـ
يشعر بيذه المصمحة ،فالشريعة اإلسبلمية تدعك إلى تحقيؽ مقاصد ضركرية خمسة ،كىي :حفظ
أخير حفظ الماؿ ،كىي مف الضركريات الخمس في
الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالعرض أك النسؿ ،ك نا
اإلسبلـ" ،كمف األمكر المقررة أف ىذه المقاصد كترتيبيا تتعمؽ بالفرد كالجماعة عمى حد سكاء،
كما تتعانؽ كتتفاعؿ مع بعضيا البعض ،إذ تشتمؿ الكاحدة عمى األخرل كتتفاعؿ معيا لتحقيؽ
تماـ الحفظ كالرعاية كالصيانة ليا ،فحفظ النفس كما ىك بدييي أساسي لحفظ الديف ،ألنو حفظ
لمكياف كالكجكد ،ككذلؾ حفظ العقؿ كالنسؿ كالماؿ"(ِ).
كالعدالة مقصد إسبلمي إنساني؛ إلرتباطو بحماية كرعاية اإلنساف ،ميما كاف انتمائو
كعقيدتو ،فمقصد حفظ الماؿ يؤكد عمى اىتماـ اإلسبلـ بالماؿ مف خبلؿ شريعتو التي تساعد
اإلنساف في الحفاظ عمى مالو ،كعدـ إىداره أك استخدامو بصكرة غير عادلة" ،فمقصكد الشرع مف
الخمؽ خمسة؛ كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ ،كنفسيـ ،كعقميـ ،كنسميـ ،كماليـ؛ ُّ
فكؿ ما يتضمف

(ُ) انظر :السرجاني :راغب ،مقاؿ بعنكاف :مبدأ شرعي وفطرة بشرية ،مكقع قصة اإلسبلـَُِٕ ،ـhttps://cutt.ly/wYdYQUr ،

(ِ) عبػػد الفتػػاح :سػػيؼ الػػديف ،النمههوْج المقاصههدي وحقههوق اإلنسههان الترسيسههية رايههة إسههالمية( ،مصػػر :جمعيػػة المسػػمـ المعاصػػر ،د.ط،
ََُِـ) ،صٕٓ.

ٖٕ

حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحةُّ ،
ككؿ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدةه كدفعيا
مصمحة"(ُ).
كبير في الحياة اإلنسانية فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية تؤكد
دكر نا
كما داـ االقتصاد يمعب نا
النظاـ االقتصادم كأىميتو ،فقضية التكافؿ االقتصادم تعتبر مف أىـ القضايا المتعمقة بالمصالح
اإلنسانية المشتركة ،كالتي أحاط اإلسبلـ بيا ،كحدد معالميا كشركطيا ،كأىميتيا كذلؾ ،فإف
مكقؼ اإلسبلـ مف أىمية االقتصاد في حياة الشعكب كاف مكقؼ إدراؾ لفطرة ىذا اإلنساف
كحاجاتو الطبيعية كالنفسية ،كألننا بصدد مكضكع التكافؿ االقتصادم فبلبد مف تعريفو ،فالتكافؿ
في المغة مف " ىك ىف ىؿ ،ك ً
الكافؿ :العائؿ ،ىك ىفمىو ي ٍك يفمو ،ككفمو ٌإياه ،كفي التنزيؿ العزيز :ك ىك ىفميا زكريا،
كالكافؿ كالكفيؿ :الضامف"(ِ)" ،كيقصد بالتكافؿ في معناه المفظي أف يككف آحاد الشعب في كفالة
جماعتيـ كأف يككف كؿ قادر أك ذم سمطاف كفيبل في مجتمعو يمده بالخير ،كأف تككف كؿ القكل
اإلنسانية في المجتمع متبلقية في المحافظة عمى مصالح اآلحاد كدفع الضرار"(ّ).
ألنو شرياف الحياة ،كأصؿ قياـ اإلنساف كالمجتمعات
كاىتـ اإلسبلـ بالتكافؿ االقتصادم ٌ
الحث
كديمكمتيا ،فبدكف سعي أك عمؿ ال يككف نماء كاستقرار كعيش ،لذلؾ أمر اإلسبلـ بالعمؿ ك ٌ
عميو؛ ليناؿ المسمـ األجر كالثكاب في الدنيا كاآلخرة ،فأما أجره في الدنيا فيك الكسب الحبلؿ،
الحث عمى العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ.
فقياـ االقتصاد أساسو
ٌ
فالتكافؿ االقتصادم مكجكد داخؿ األسرة الصغيرة ،كالتي منيا يتككف المجتمع ،كيشير
محمد الصالح إلى صكرة ىذا التكافؿ المتمثمة في األسرة الصغيرة ،فيقكؿ" :يبدأ التكافؿ داخؿ

(ُ) الغزالي :محمد ،المستصفى من عمم األصول( ،السعكدية :المدينة المنكرة لمطباعة ،د.طََِٖ ،ـ) ،جُ ،صِْٖ.
(ِ) ابف منظكر ،لسان العرب ،مرجع سابؽ ،جُُ ،صٖٗٓ .َٓٗ-

(ّ) الفنجرم :محمد شكقي ،المْىب القتصادي في اإلسالم( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،طُُِٗٗ ،ـ) ،صَُِ.

ٕٗ

األسرة الكاحدة ،مظيرة تكزيع المسئكلية بيف أفرادىا ،كاناطة المسئكلية االقتصادية برب األسرة،
تشاركو في ذلؾ ربة األسرة".

(ُ)

كىذا عمى مستكل األسرة ،فكيؼ بالمجتمع الكبير؟ ككيؼ تعامؿ

اإلسبلـ مع التكافؿ االقتصادم بيف أفراده؟ كالجكاب مف خبلؿ فريضة الزكاة التي أكجبيا اهلل -
سبحانو كتعالى -عمى المسمميف.
فمف صكر التكافؿ االقتصادم في اإلسبلـ الزكاة ،فالزكاة فريضة كركف مف أركاف
اإلسبلـ ،كنظاـ الزكاة في اإلسبلـ قائـ عمى نظرة اإلسبلـ لئلنساف ،فنجد اإلنساف الغني كاإلنساف
الفقير ،لذلؾ جاءت ىذه العبادة المالية لتكفؿ مجمكعة مف الناس بصكرة دكرية مستمرة كفؽ
اقتصاديا بيف أفراد المجتمع الكاحد ،كبيذا نجد البيئة
شركط محددة ،كالزكاة تحقؽ تكازننا
ن
اقتصاديا لتكفير حياة كريمة،
اإلسبلمية بيئة عادلة ،ال يظمـ القكم الضعفيؼ ،بؿ يتكافؿ معو
ن
كىذا نمكذج لمبيئة العادلة التي يبحث عنيا اإلنساف ،فيذه البيئة عادة تتصؼ بعدة أشياء ،أىميا:
(ِ)

كجكد التكافؿ اإلجتماعي؛ لتنكع األفراد داخؿ المجتمع الكاحد ،كيؤكد خالد الدغيـ

أىمية

التكافؿ االجتماعي في المجتمعات اإلنسانية ،كخاصة في ىذا العصر؛ كالسبب يعكد لممشكبلت
التي يعاني منيا أغمب الناس مثؿ الفقر كالحرماف كالشقاء ،كىؤالء يسعكف دائما لمبحث عف
العدالة كالمساكاة كالسعادة(ّ) ،فمكقؼ اإلسبلـ مف أىمية االقتصاد في حياة الشعكب كانعاشيا
كاستقرارىا مكقؼ صريح مف خبلؿ فرض الزكاة ،فيناؾ عدالة اقتصادية في اإلسبلـ مف خبلؿ
كثانيا :نظاـ الزكاة ،فالعدالة تتجمى في االقتصاد اإلسبلمي كرؤيتو
أكنال :مقصد حفظ الماؿ،
ن

(ُ) الصالح :محمد بف أحمد بف صالح ،الزكاة والتكافل في اإلسالم( ،الرياض :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،د.ط ،)ُْٖٗ ،صُِ.
(ِ) أستاذ في كمية العمكـ اإلسبلمية بجامعة إسطنبكؿ صباح الديف زعيـ في تركيا.
(ّ) يينظر :الدغيـ :خالد ،التكافل الجتماعي في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية وترسهيخيا ول سهيما قهيم التعهاون والخهاء
والكرم والمساواة والرحمة( ،األردف :المجمة األكاديمية لؤلبحاث كالنشر العممي ،اإلصدار الرابعََِِ ،ـ) ،صِٗٓ (بتصرؼ).

َٖ

الثاقبة في تكزيع الماؿ عمى الناس ،فبلبد مف كجكد العدالة االقتصادية التي تحكـ العبلقات
القيـ اإلنسانية.
اإلنسانية في ظؿ حكار يستند إلى تحقيؽ ٌ
كتي ُّ
عد قضية العدالة االقتصادية مف القضايا اليامة بالنسبة لمفرد كاألسرة كالمجتمع كالدكلة
لكنو أيضا
كاإلنسانية بشكؿ عاـ ،كمع أف لبلقتصاد نا
دكر في التأكيد عمى الكالء كاإلنتماء لؤلمةٌ ،
دكر كبير لمبشرية جمعاء في ظؿ التحديات المعاصرة التي يمكج فييا العالـ
في ذات الكقت لو ه
بتغيرات سريعة ،كصراعات مختمفة ،مما يفرض عمى بني البشر أف يؤكدكا كجكدىـ اإلنساني في
دكر محكرنيا في
العالـ مف منطمؽ المشاركة كالتفاعؿ كالتأثر كالتأثير في قضية أساسية تمعب نا
الحياة اإلنسانية تتمثؿ باالقتصاد ،كاشارة إلى أىمية العدالة االقتصادية عمى مستكل اإلنسانية
التي تضمف حقكؽ المتفاعميف في التبادؿ االقتصادم.
كفي المقابؿ نجد األنظمة األخرل السائدة في الغرب ،ال تيحقؽ ما نحف بصدد البحث عنو،
كالتأكيد عميو ،مثؿ النظاـ البرجماتي(ُ) ،كالرأسمالي(ِ) ،كاالشتراكي(ّ) ،فجمعييا ال تيحقؽ المصالح
اإلنسا نية المشتركة كعمى رأسيا التكافؿ االقتصادم ،ألف ىذه األنظمة تعتمد فييا عمى تقسيـ
الناس ،فأصحاب الثركة ليـ السمطة في اكتساب األمكاؿ كالتصرؼ فيو ،بينما الفقراء -كفي
تسميتيـ العبيد -ال يحؽ ليـ الحصكؿ عمى األمكاؿ ،فيـ بمثابة األدكات التي يستخدمكنيا
لمكصكؿ إلى أىدافيـ ،كىذا يعكد لنظرتيـ غير المنصفة لئلنساف ،كتقسيـ الناس إلى طبقات كمف
ثـ يتـ التعامؿ معيـ عمى حسب طبقتيـ ،فرؤية اإلسبلـ لمفيكـ االقتصاد كالتكافؿ االقتصادم

(ُ) "البرغماتيػة اسػػـ مشػػتؽ مػػف المفػػظ اليكنػػاني براغمػػا ،كمعنػػاه العمػػؿ ،كىػي مػػذىب فمسػػفي يقػػرر أف العقػػؿ ال يبمػػغ غايتػػو إال إذا قػػاد صػػاحبو
إلى العمؿ النػاجح ،فػالفكرة الصػحيحة ىػي الفكػرة الناجحػة ،أم الفكػرة التػي تحققيػا التجربػة" ،صػميبا ،جميػؿ ،المعجهم الفمسهفي ،بيػركت:
دار الكتب المبناني ،جُ ،د.طُِٖٖ ،ـ ،صَِّ
(ِ) "النظاـ االجتماعي الذم يككف فيو العماؿ غير مالكيف لمثركات التي يستثمركنيا" ،المرجع السابق ،صَِٔ

(ّ) "مذىب اجتماعي مضاد لممذىب الفردم ،كىك المذىب الذم يعمؽ حياة الفرد بحياة المجتمع" ،المرجع السابق ،صٖٖ

ُٖ

رؤية عادلة بخبلؼ ما أنتجتو الفمسفات كالنظريات كاألنظمة ذات البعد المادم الكجكدم النفعي،
الذم ال ييتـ بالمصمحة اإلنسانية.
ييموي مصمحة
فبل يسعى إلى تحقيؽ المصالح اإلنسانية المشتركة إال مف كاف
عادالُّ ،
ن
الجميع ،كمصمحة اإلنساف ،كىنا نجد أثر العدالة في تحقيؽ المصالح اإلنسانية المشتركة ،ألف
ىناؾ مصمحة قد تعتدم عمى مصمحة اآلخريف لينفع ذاتو فقط ،كىذه المصمحة تتجسد في
الفمسفة البرجماتية التي تدعك لممصمحة الشخصية ":الفمسفة البرجماتية التي تيىنظِّر لممنفعة
ؤدم إلى التقاتؿ كالفناء ،كتي ُّ
الشخصية ،التي تي ِّ
عد أحد مظاىر الفمسفات المادية العبثية"(ُ) ،فنجد
أنمكذج اإلنساف الذم يسعى إلى تحقيؽ منافعو ،كمصالحو الشخصية عمى حساب مصالح
الناس ،كعدـ المساكاة في تكزيع الثركة ،كىذا بالضبط ما يحصؿ في األنظمة غير العادلة ،كالتي
ال تقكـ بعمميا كما ينبغي ،كينسى اإلنساف أنو ضمف مجتمع إنساني ،يحمؿ أفراده نفس
المصالح ،كنفس اإلحتياجات ،فيأتي مبدأ العدالة ىنا ليقكـ بدكر الفاحص كالباحث عف المصالح
اإلنسانية المشتركة ليقدميا لممجتمعات اإلنسانية مف خبلؿ تكزيع الثركات كالحقكؽ بصكرة عادلة،
كتييئة األجكاء المعنكية التي تحمؿ اإلنساف عمى القياـ بدكره في تقبؿ ٌأنو يحتاج لآلخر في
تكفير مصالح إنسانية ضركرية.
عادال في التعامؿ مع أىـ شرياف يقكد إلى
نستنتج مف خبلؿ المبحث أف اإلسبلـ كاف
ن
تحقيؽ منافع كمصالح إنسانية مشتركة ،سكاء عمى مستكل الفرد أك المجتمع.

(ُ) السرجاني :راغب ،مقاؿ بعنكاف :مبدأ شرعي وفطرة بشرية ،مكقع قصة اإلسبلـَُِٕ ،ـhttps://cutt.ly/wYdYQUr ،
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المبحث السادس :أثر العدالة في تحقيق مقصد التعارف والتعايش
بعض ػا"(ُ) ،أمػػا مفيػػكـ
إف مفيػػكـ التعػػارؼ لغػػة" :مػػف ىعػ ىػر ى
بعضػػيـ ن
ؼ ،كقػػد تعػػارؼ القػػكـ أم عػػرؼ ي
اصطبلحا ،فيك" :مبدأ إسبلمي كاستراتيجية لممستقبؿ اإلنساني ،كايجاد القكاسػـ المشػتركة
التعارؼ
ن
ب ػػيف بن ػػي البش ػػر كتنبي ػػو كاض ػػح لئلنس ػػاف حت ػػى ي ػػدرؾ طبيعت ػػو العقمي ػػة كالنفس ػػية أكنال ،ث ػػـ طبيعت ػػو
ثانيا ثـ دكره في االستخبلؼ كتعمير الدنيا ثالثنا".
اإلنسانية الشمكلية ن

(ِ)

فإف مقصد التعارؼ ينظـ العبلقات اإلنسانية في اإلسبلـ ،في ظؿ اختبلؼ الحاجات
كالمصالح ،فاإلسبلـ يحدد شكؿ التعامؿ مع اآلخر ،كلمقرآف الكريـ رؤية خاصة لمفيكـ التعارؼ،
ُّيا َّ
وبا َوقَ َب ِائ َل
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َْ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
يقكؿ اهلل -عز كجؿَ :-
﴿يا أَي َ
الن ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ير (الحجرات ،)ُّ :كقد أشارت ىذه اآلية
يم َخ ِب ٌ
لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إ َّن الم َو َعم ٌ
الكريمة إلى مرتكزات أربع كىي ،أكنال :المرتكز المغكم ،كىك استخداـ مصطمح التعارؼ الذم
يعني تبادؿ فعؿ المعرفة ،كثاني نا :المرتكز العممي؛ ألف اآلية اشتممت عمى حقيقتيف ،أكليما :كحدة
األصؿ اإلنساني كثانييما :التنكع اإلنساني ،كثالثنا :المرتكز األخبلقي ،كىذا ما جاء في ختاـ
اآلية الكريمة﴿ :إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْم فإذا إلتزـ الناس عمى مبدأ أف التفاضؿ بيف الناس
ابعا :المرتكز الديني ،كيتمثؿ في عمـ اهلل
يككف بالتقكل ،سكؼ يتجاكزكف مشكمة العصبيات ،كر ن
سبحانو كتعالى:

(ُ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جٗ ،صِّٕ

(ِ) البػػاش ،حسػػف ،مههنيج التعههارف اإلنسههاني فههي اإلسههالم ،نحػػك قكاسػػـ مشػػتركة بػػيف الشػػعكب ،طػرابمس :منشػػكرات جمعيػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية
العامة الجماىرية العظمى ،طََُِٓ ،ـ ،صٓ

ّٖ

﴿إِ َّن المَّه َ ِ
ههيم َخ ِبيه ٌههر كألن ػػو عم ػػيـ ف ػػإف مقي ػػاس التفاض ػػؿ ال يتع ػػارض م ػػع مب ػػدأ الع ػػدؿ
ههو َعمه ٌ
كالمساكاة.

(ُ) (ِ)

فالتعارؼ فػي ظػؿ الرؤيػة القرآنيػة يؤكػد عمػى اخػتبلؼ النػاس ،كلكػف أصػميـ كاحػد

كخالقيـ كاحد -عز كجؿ ،-كأف ىذا االختبلؼ ال يعني التضاد ،بػؿ التكافػؽ كالتعػارؼ ،كاخػتبلؼ
ني ِات ِهو
﴿و ِم ْهن َ
الناس في ألكانيـ؛ ىػذا لبيػاف إعجػاز اهلل فػي قدرتػو فػي الخمػؽ ،يقػكؿ اهلل عػز كجػؿَ :
هك َآلي ٍ
ِ ِ
ِ
اخ ِت ُ ِ ِ
السمو ِ
ات َواأل َْر ِ
ين (الػركـ،)ِِ :
ض َو ْ
َخ ْم ُ
هات لِ ْم َعهالِ ِم َ
الف أَْلسه َنت ُك ْم َوأَْل َهوان ُك ْم إِ َّن فهي َْل َ َ
ق َّ َ َ
تعرؼ عمى المسػمميف
كالتعايش ال يتـ إال بالتعارؼ-كما سيأتي بيانو الحقنا فالنجاشي ن
مثبل عندما ٌ
المياجريف كالقرآف سمح ليـ أف يستقركا في الحبشة.
أما مفيكـ التعايش في المغة :مف (عاش) أم" :عايشو :أم عاش معو ،كتعايشكا :عاشكا
عمى األلفة كالمكدة ،كالعيش :معناه الحياة كما تككف بو الحياة مف المطعـ كالمشرب كالدخؿ"(ّ).
بأنو" :البديؿ عف العبلقة العدائية بيف الدكؿ ذات النظـ
كمفيكـ التعايش اصطبلحا ،يع ٌرؼ ٌ
االجتماعية المختمفة ،كمع ىذا ليس ىناؾ أم مانع لمتكسع في استخدامو في ساحة العبلقات
االجتماعية بيف أتباع الديانات المختمفة "(ْ).
كقيؿ التعايش يتحقؽ بأمريف ىما :الحرية كعدـ اإلستبداد كالمساكاة في الحقكؽ ،فمف
مقاصد الحكار الحضارم ىك تحقيؽ التعايش كالتعارؼ ،ألف التعايش بيف الشعكب ،كالمؤسسات
الدينية ،كاألفراد ،ىي خطكة بعد مشكار مف البذؿ ،كالبناء الثقافي كالحضارم (ٓ).

(ُ) المػػيبلد :زكػػي ،المسهههرلة الحضهههارية كيهههف نبتكهههر مسهههتقبمنا فهههي عهههالم متغيهههر؟)( ،المغػػرب :المركػػز الثقػػافي العربػػي ،طُُٗٗٗ ،ـ)،
صَٕ( ْٕ-بتصرؼ).
(ِ) ارىػػي :قػػيس ناصػػر ،أطروحههة تعههارف الحضههارات عنههد زكههي المههيالد( ،البص ػرة :جامعػػة البص ػرة ،كميػػة التربيػػة ،مجمػػة د ارسػػات تاريخيػػة،
العددَُُِّٓ ،ـ) ،صِّٓ (بتصرؼ)

(ّ) المعجم الوسيط ،صَْٔ.ّٔٗ-
(ْ) الكعبي :عمي عطية ،التعايش السهممي بهين األديهان السهماوية فهي األنهدلس مهن الفهتح اإلسهالمي حتهى نيايهة دول الطوائهف( ،دمشػؽ:
دار كمكتبة عدناف ،د.طَُِْ ،ـ) ،صٕ.
(ٓ) المرجع السابؽ ،صّٓ (بتصرؼ).
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كألف اإلسبلـ ديف عدالة فقد ساىمت ىذه العدالة في تحقيؽ التعايش كالتعارؼ بيف
المسمميف كاآلخر ،بؿ بيف اإلنساف كاآلخر ،كيأتي الحكار ىنا كسيمة لتحقيؽ ىذا التعايش ،كربما
يككف التعايش كسيمة لتحقيؽ الحكار الذم يطمح إليو العالـ اليكـ ،فيي أحد الكسائؿ المكصمة
لمتعايش" :كالتعايش الثقافي كالتساكف الحضارم ،ىما المذاف يميداف لمحكار الذم ىك ضركرة مف
ضركرات العيش ،فالحكار بيف الثقافات كالحضارات ،كبيف االفراد كالجماعات ،كبيف الشعكب
كالحككمات ،كبيف المؤسسات كالمنظمات ،ىك الكسيمة المثمى لتحقيؽ التكازف في الحياة
اإلنسانية"(ُ).
يحا في القرآف الكريـ ،كالسنة
كقد دعا اإلسبلـ إلى التعارؼ كالتعايش ،كىذا نجده صر ن
النبكية ،منطمقنا مف تكريـ اإلنساف ،كاعبلف أف البشر سكاء فبل اختبلؼ بينيـ إال بالتقكل،
فالتكريـ ليس لو عبلفة بالديف أك العرؽ أك الشكؿ ،فمعيار التكريـ في اإلسبلـ ىك اإلنسانية؛
ُّيا َّ
اس إِ َّنا َخمَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َْ َك ٍر َوأُنثَى
فالكؿ أماـ اهلل متساككف ،قاؿ اهلل -سبحانو كتعالىَ :-
﴿يا أَي َ
الن ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ير (الحجرات:
َو َج َع ْم َنا ُك ْم ُ
ش ُع ً
يم َخ ِب ٌ
وبا َوقَ َبائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد المو أَتْقَا ُك ْم إ َّن الم َو َعم ٌ
ُّ).
كجاء في السنة النبكية تحذير عف عدـ ظمـ اآلخر أك إيذائو ألف عقابو عند اهلل عظيـ،
ً ً
اى ندا لى ٍـ ىي ىرٍح ىرائً ىحةى
فع ٍف ىع ٍبدالمو ٍب ًف عمر رضي اهلل عنيما ،ىع ًف النبً ِّي ﷺ قىاؿ « :ىم ٍف قىتى ىؿ يم ىع ى
ى
اٍلجن ًة ،كًاف ًريحيا لىيكجد ًمف م ًس ً ً
اما»"(ِ).
يرة أ ٍىرىبع ى
ىى ي ى ٍ ى ى
يف ىع ن
ى ى

(ُ) التكيجرم ،عبد العزيز ،الحوار من أجل التعايش ،مرجع سابؽ ،صٔ.

(ِ) أخرجػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ،كتػاب الجزيػػة كالمكادعػػة ،بػػاب إثػػـ مػف قتػػؿ معاىػػدا بغيػػر جػػرـ ،رقػـ ،ُّٔٔ :ينظػػر :البخػػارم ،محمػػد بػػف
إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،صحيح البخاري( ،دمشؽ :دار ابف كثير ،طََُِِ ،ـ) ،صِٖٕ.
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كأحد النماذج التي تشير إلى أىمية كجكد العدالة لتحقيؽ التعارؼ كالتعايش ،نمكذج اليجرة
إلى الحبشة ،كما تبعيا مف أحداث كحكارات ،أدت إلى التقاء بيف حضارتيف مختمفتيف في الديف،
كالمكف ،كالمكاف ،ففي العاـ الخامس مف البعثة ،كبعد إعبلف الرسكؿ ﷺ الدعكة اإلسبلمية ،لـ
ت قتنع قريش بيذه الدعكة كالفكر الجديد فرفضكىا بالسب كالشتـ كالتنكيؿ ،كقد آذكا الرسكؿ ﷺ
كأصحابو ،كمف تبع الديف الجديد  -اإلسبلـ -حتى شككا إلى الرسكؿ ﷺ عف عدـ استطاعتيـ
كتحمميـ أذل المشركيف ،فأذف الرسكؿ ليـ باليجرة إلى الحبشة؛ ألف فييا حاكـ عادؿ.
متجاكز الديف الذم يعتقده
ىا
كىنا نبلحظ أف الرسكؿ ﷺ يركز عمى عدالة ىذا الحاكـ
كمتجاكز يبعد المكاف الذم سيياجر إليو المسممكف ،كلكف عدالة ىذا الحاكـ ربما
ىا
النجاشي،
ستككف الحسنة الكحيدة في ىذه اليجرة الصعبة ،فبمغ عدد المسمميف في ىذه اليجرة إلى اثني
سر كعاشكا في الحبشة مدة يسيرة ثـ رجعكا لمكة بعد أف
رجبل كأربع نسكة ،كقد ىاجركا ىا
عشر ن
سمعكا بخبر إسبلـ قريش كأتباعيـ ،كلكف لـ يكف األمر صحيحاى ،كىذا في الحادثة المشيكرة عف
سجكد قريش عندما نزلت عمى رسكؿ اهلل ﷺ سكرة النجـ.
أما اليجرة الثانية فكاف سببيا أف المشركيف زاد آذاىـ كتعذيبيـ لممسمميف ،فأذف الرسكؿ ﷺ
عددا
أف يياجر المسممكف إلى الحبشة مرة أخرل ،كقد كاف عدد المسمميف في اليجرة الثانية أكثر ى
مف اليجرة األكلى ،فقد كاف يبمغ عددىـ ثبلثة كثمانيف رج نبل كتسع عشرة امرأة ،كقد استعدت
قريش ألم فرار لممسمميف مف مكة ،كلكف بقدرة اهلل استطاع المسممكف الفرار مف المشركيف مرة
ثانية.
فأرسمت قريش إلى النجاشي حاكـ الحبشة اثنيف مف دىاة رجاليا كىما عمرك بف العاص
كعبد اهلل بف ربيعة ،ككاف معيما اليدايا الستعطاؼ النجاشي كبطارقتو لمسماح ليـ بإرجاع
منا غمماف يسفياء،
المسمميف المياجريف معيـ لمكة ،فقالكا ليـ" :إنو قد ضكل إلى بمد الممؾ ى
ٖٔ

فارقكا ديف قكميـ ،كلـ يدخمكا في دينكـ ،كجاءكا بديف مبتدع ،ال نعرفو نحف كال أنتـ ،كقد بعثنا
الممؾ فييـ ،فأشيركا عميو بأف يسمىميـ إلينا كال يكمىميـ"(ُ).
انيا ييعرؼ بعدالتو كحكمتو ،فمما حضر عمرك بف العاص
لقد كاف النجاشي
حاكما نصر ن
ن
كعبد اهلل بف ربيعة مجمس النجاشي ،كأخبركه بما يريدكف ،أمر النجاشي بإستدعاء المسمميف
قائدا ليـ ،كالمتحدث باسميـ ،فعندما جاءكا
لمجمسو ،كقد اتخذ المسممكف جعفر بف أبي طالب ى
كسمعكا ما قالو عمرك بف العاص ،فسأليـ النجاشي عف دينيـ ،فقاؿ" :ما ىذا الديف الذم قد
(ِ)
تقدـ جعفر كقاؿ:
فارقتـ فيو قكمكـ ،كلـ تدخمكا في ديني ،كال في ديف أحد مف ىذه الممؿ؟"  ،ى

قكما أىؿ جاىمية ،نعبد الحجر كاألصناـ ،كنأكؿ الميتة ،كنأتي الفكاحش ،كنسفؾ
"أييا الممؾ ،كنا ن
الدماء حتى بعث اهلل إلينا رسكنال منا ،نعرؼ صدقو كأمانتو ،فدعانا هلل كحده كخمع ما كاف يعبده
آباؤنا مف دكف اهلل ،كدعانا لصمة األرحاـ كأداء األمانة ،كحسف الجكار ،كنيانا عف الفكاحش،
كسفؾ الدماء ،كقكؿ الزكر .كأمرنا بالصبلة ،كالزكاة ،كالصياـ ،كتكحيد اهلل كعدـ اإلشراؾ بو ،فعدا
عمينا قكمنا ،فعذبكنا ،كفتنكنا عف ديننا ،كحالكا بيننا كبيف ديننا فحرجنا إلى ببلدؾ ،كاخترناؾ عمى
مف سكاؾ ،كرغبنا في جكارؾ ،كرجكنا أال تظمـ عندؾ أييا الممؾ!"(ّ).
فمما سمع النجاشي كبلـ جعفر بف أبي طالب -رضي اهلل عنو -طمب منو قراءة شيء مف
القرآف ،فق أر عميو مف سكرة مريـ ،فبكى النجاشي كبكى معو األساقفة ،كقاؿ النجاشي بأف ىذا
الديف الذم تنتمكف لو ليك الحؽ.

تد يمرم( ،بيركت :دار الكتاب العربي ،طَُّٗٗ ،ـ) ،جُ ،صُّٔ.
(ُ) ابف ىشاـ ،السيرة النبوية ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ ٍ
(ِ) المرجع السابؽ ،صِّٔ.
(ّ) المباركفكرم ،روضة األنوار في سيرة النبي المختار( ،الرياض :د.ف ،طُِّْٖ ،ىػ) ،ص ّْ.ْْ-
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إف المتأمؿ في الحكار الذم دار بيف النجاشي كجعفر -رضي اهلل عنو -كدىاة قريش ،يجد
المشرؾ ،كالمسمـ ،كالنصراني،
اختبلفات كثيرة بيف األطراؼ الثبلثة؛ أىميا المعتقد كالديف ،فنجد ي
كىؤالء ليسكا ببعيد عف المشيد الحكارم الذم ييقاـ كؿ سنة في المؤتمرات الدينية تحت شعارات
غيابا في بعض المبادئ كالقيـ التي تحرؾ ىذا المشيد ،كتجعمو
تعايشية كتعار ٌ
ٌ
فية ،إال أف ىناؾ ن
قكيا في المشيد السابؽ -حكار
نا
كاقعياى كذك نتائج إيجابية ،كما أننا نجد لمبدأ العدالة
حضكر ن
النجاشي مع جعفر -رضي اهلل عنو -كالذم أدل إلى تعايش المسمميف في الحبشة لمدة طكيمة
دكف أف يككف ىناؾ صراع أك إنتياؾ لمحقكؽ.
فالعدالة في الحكار؛ تحقؽ التعايش كالتعارؼ بيف الطرفيف ،كىذا نجده كاضحاى عندما طمب
النجاشي مف جعفر أف يق أر عميو شيئا مف القرآف ،ككأف النجاشي أراد أف يتعرؼ أكثر عف
اإلسبلـ ،ككاف المشترؾ الديني بيف جعفر-رضي اهلل عنو -كبيف النجاشي ىي السيدة مريـ -
عمييا السبلـ-فق أر جعفر-رضي اهلل عنو -سكرة مريـ.
عما يريد ،فقد أعطى
كىكذا فإف مبدأ العدالة في الحكار أعطى لمطرفيف ما يحتاجو لمتعبير ٌ
لممسمميف فرصة العيش كاإلستقرار كاألمف في الحبشة ،كأعطى لمنجاشي المعرفة ،كالتعرؼ عمى
اإلسبلـ ،فكاف ىناؾ شبو التقاء بيف الديانتيف اإلسبلمية كالنصرانية ،كحصؿ تعارؼ بينيما ،كىذا
بفضؿ اهلل -سبحانو كتعالى -أكالى ،ثـ عدالة النجاشي ،كىذا يجعمنا نؤكد عمى أىمية ترسيخ
القيـ اإلنسانية كبخاصة مبدأ العدالة في الحكارات الحضارية المتمثمة في الندكات
المبادئ ك ٌ
كالمؤتمرات العالمية.
ففي كثيقة المدينة كالتي أسسيا النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -عمى العدالة كالرحمة كالبر
كانت خير مثاؿ لتعايش المسمميف مع اآلخر ،كالتي كاف طرفيا الثاني الييكد ،كخاصة ييكد
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المدينة ،كلقد عرفت كثيقة المدينة بالكثيقة السياسية كقد استفاد منيا السياسيكف اآلف فاشتيرت
بأسماء أخرل مثؿ :الدستكر ،الكثيقة ،كالصحيفة.
ككاف مجمؿ الكثيقة ىك حماية الييكد كعدـ ظمميـ أك إيذاءىـ ،فجاءت اإلتفاقية عادلة في
حكميا ،كشركطيا ،كسنستعرض بعض ما نصت عميو الكثيقة(ُ):
" كأنو مف تبعنا مف ييكد فإف لو النصر كاألسكة غير مظمكميف كال متناصر عمييـ كأف
سمـ المؤمنيف كاحدة ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ في سبيؿ اهلل إال عمى سكاء
بعضا كأف المؤمنيف يبئ بعضيـ
كعدؿ بينيـ كأف كؿ غازية غزت معنا يعقب بعضيـ
ن
عف بعض بما ناؿ دماؤىـ في سبيؿ اهلل".
" كأف الييكد ينفقكف مع المؤمنيف ما دامكا محاربيف كأف ييكد بني عكؼ أمة مع
المؤمنيف لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ مكالييـ كأنفسيـ إال مف ظمـ أك أثـ فإنو ال
يكتغ إال نفسو كأىؿ بيتو".
عادال مع الييكد في بياف ما عمييـ مف حقكؽ
كنستنتج مف الكثيقة أف النبي ﷺ كاف
ن
ككاجبات ،كبياف الشركط التي تنقض الكثيقة حتى ال يظمـ أحد مف الييكد ،ككتابة الكثيقة مف
البداية كانت فكرة عادلة؛ ألنيا تدؿ عمى االعتراؼ باآلخر ،كمراعاة ما عميو مف حقكؽ بغض
النظر عف دينو كما يعتقد ،ألف النبي ﷺ أعدؿ الناس ،كىك قدكة المسمميف لذا حرص النبي أف
يككف أكؿ العامميف بالشريعة اإلسبلمية كالتي أساسيا العدالة كمصدرىا العدؿ كىك اهلل سبحانو
كتعالى.

(ُ) الشعيبي :صالح بف محمد ،حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألىهل إيميها ،د ارسػة مقارنػة بػالمكاثيؽ كالمعاىػدات الدكليػة ،رسػالة
ماجستير( ،الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،د.طَُِٓ ،ـ) ،صْٕ.ْٖ-
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كعندما نقؼ عمى ما كتبو عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -ألىؿ إيميا فإننا نجد يجممة
مف الحقكؽ التي كفميا عمر بف الخطاب ألىؿ إيمياء ،كىي :أكنال ضماف اآلمف ليـ في نفسيـ
كماليـ كدينيـ ،فحماية النفس كالماؿ كالديف أعظـ حماية قد يتمتع بيا الفرد؛ ألف أغمى ما يممؾ
المرء ىك نفسو كدينو كمالو ،كىنا نجد عمر بف الخطاب -رضي اهلل عنو -ييطمئف أىؿ إيمياء
بتأميف أنفسيـ كماليـ كدينيـ.
ككذلؾ قضية السمـ مف ضمف القضايا المكجكدة في يسمٌـ التعايش؛ كالتي يسعى الناس إلى
تحقيقيا ألنيا تصنع ليـ بيئة آمنة بعيدة عف الصراعات كالحركب ،كمف جية أخرل فإف اإلسبلـ
الس ْمِم
ين ن َم ُنوا ْاد ُخمُوا ِفي ّْ
ُّيا الَِّْ َ
يدعك إلى السمـ في كتابو العزيز ،يقكؿ اهلل -عز كجؿَ :-
﴿يا أَي َ
َكافَّ ًة ول تَتَِّبعوا ُخطُو ِ
ات َّ
طِ
﴿وِا ْن
الش ْي َ
ان إِ َّن ُو لَ ُك ْم َع ُد ّّو ُم ِب ٌ
ين (سكرة البقرة ،)َِٖ :كقاؿ تعالىَ :
َ
ُ
َ
ِ
اج َن ْح لَيا وتَو َّك ْل عمَى المَّ ِو إِنَّ ُو ُىو َّ ِ
يم (سكرة األنفاؿ ،)ُٔ :كقاؿ
َج َن ُحوا لِ َّ
مس ْمِم فَ ْ
َ
َ
َ َ َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
يال (سكرة
اعتََزلُو ُك ْم َفمَ ْم ُيقَ ِاتمُو ُك ْم َوأَْلقَ ْوا إِلَ ْي ُك ُم َّ
س ِب ً
تعالى﴿ :فَِإ ِن ْ
السمَ َم فَ َما َج َع َل المَّ ُو لَ ُك ْم َعمَ ْي ِي ْم َ
ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو فَتََب َّي ُنوا َول تَقُولُوا لِ َم ْن
ُّيا الَِّْ َ
نم ُنوا إِ َْا َ
النساء ،)َٗ :كقاؿ تعالىَ :
﴿يا أَي َ
ض َرْبتُ ْم في َ
ين َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ض ا ْلحي ِ
اة ُّ
يرةٌ َك َْلِ َك ُكنتُ ْم ِم ْن
أَْلقَى إِلَ ْي ُك ُم َّ
سَ
ت ُم ْا ِم ًنا تَْبتَ ُغ َ
ون َع َر َ َ َ
الم لَ ْ
الد ْن َيا فَع ْن َد المو َم َغان ُم َكث َ
الس َ
ير (النساء.)ُ()ْٗ :
ون َخ ِب ًا
ان ِب َما تَ ْع َممُ َ
قَ ْب ُل فَ َم َّن المَّ ُو َعمَ ْي ُك ْم فَتََب َّي ُنوا إِ َّن المَّ َو َك َ
كما أف العدالة التي اتصؼ بيا الحكـ اإلسبلمي في األندلس كاف ليا الدكر الكبير في
التعايش كالتعارؼ بيف المسمميف كالنصارل كالييكد ،كحصؿ تعايش بيف المسمميف كالنصارل،
فيذكر ىذه العبلقة عمي الكعبي في كتابو التعايش السممي بيف األدياف السماكية في األندلس،

(ُ) التكيجرم ،عبد العزيز ،الحوار من أجل التعايش ،مرجع سابؽ ،صَُٔ.
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فيقكؿ" :فقد كاف لممعاممة التي أبداىا المسممكف تجاه نصارل األندلس أثرىا اإليجابي بحيث
جعمتيـ يتقبمكف النظاـ الجديد"(ُ).
فمف مظاىر التعايش بيف المسمميف كالنصارل في األندلسٌ :أنو لـ يحدث اختبلؼ بيف
خاصا
نكعا
أزياءىـ ،بؿ كاف لآلخر حريتو في اختيار مبلبسو ،فمـ تفرض الحككمة اإلسبلمية ن
ن
مف المبلبس لآلخر ،بؿ سمحت لمجميع أف يمثؿ ثقافتو كىكيتو دكف تدخؿ منيـ ،كلقد تعممكا
المغة العربية ،كأصبح ىناؾ حركة في الترجمة ،كخاصة ترجمة العمكـ العربية كالطب
كالرياضيات(ِ).
كذلؾ الييكد عاشكا في استقرار تحت الحكـ اإلسبلمي في األندلس ،كأصبح ىناؾ تعايش
بيف المسمميف كالييكد ،فاندمجكا في التجارة كاألعماؿ المالية ،ىذا التعايش كاف نتيجة العدالة
اإلسبلمية المتمثمة في الحكـ في ذلؾ الكقت ،فمـ يفرض الحكـ اإلسبلمي الديف اإلسبلمي عمى
اآلخريف ،بؿ أعطاىـ مساحتيـ الخاصة في اختيار الديف ،كمف ثـ احترـ اإلسبلـ اختيارىـ ،كىذا
بعكس اإلمبراطكرية الركمانية التي أجبرت الناس في الدخكؿ في المسيحية ،فاإلسبلـ ديف يحترـ
اإلنساف ميما كاف كضعو ،فنجد شكقي أبك خميؿ يضع شرطنا لقياس مستكل التحضر ألم أمة،
فيقكؿ " :إف المعيار السميـ الذم يجب أف تقاس بو مستكيات التحضر ألم آمة ما ،ىك نظرتيا
إلى اإلنساف ،كمكقعو كمكانتو في إطار ىذه الحضارة"(ّ) ،لذلؾ أعجب الفيمسكؼ الفرنسي ريناف
بقيمة اإلنساف في اإلسبلـ ،فقاؿ :اإلسبلـ ديف اإلنساف(ْ).

(ُ) الكعبػػي :عمػػي عطيػػة ،التعههايش السههممي بههين األديههان السههماوية فههي األنههدلس مههن الفههتح اإلسههالمي حتههى نيايههة دول الطوائههف ،مرجػػع
سابؽ ،صُّٕ.
(ِ) انظر :المرجع السابؽ ،ص ُّٗ
(ّ) شكقي أبك خميؿ ،الحضارة العربية اإلسالمية وموجز عن الحضهارات السهابقة( ،بيػركت :دار الفكػر المعاصػر ،دمشػؽ :دار الفكػر ،طُ،
ُْٗٗـ) ،صَُ.
(ْ) المرجع السابؽ ،صُُ
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سببا إلى التعايش بيف أتباع األدياف الثبلثة بحيث بدأت حياة جديدة كنظاـ في
فكاف ذلؾ ن
األندلس يسكدىما العدؿ كاإلنسانية ،مما أدل إلى التعايش فكاف لآلخر حقكؽ ككاجبات كما
لممسمـ حقكؽ ككاجبات فبل ظمـ كال عدكاف عمى اآلخر بسبب الديف أك المكف بؿ كاف المسممكف
يتعاممكف مع ىؤالء باحتراـ ككنيـ يرتبطكف معيـ برابطة اإلنسانية ،ككاف يسمى اآلخر الذم
ذميا كىك في القانكف اإلسبلمي تحت حماية ،كرعاية المسمميف،
يعيش تحت الحكـ اإلسبلمي ،ن
فبل يؤذل ،كال يظمـ ،كال تنتيؾ حقكقو" ،ككذا الذمييف كالمستأمنيف منزلة خاصة في التعامؿ
معيـ ،كتقيـ العبلقة بيف المسمميف كمكاطنييـ مف أىؿ الكتاب عمى أسس كطيدة مف التسامح
ين
كالعدالة كالرحمة كالبر ،كأساس ىذه العبلقة كالتعامؿ في قكلو تعالى﴿ :ل َي ْن َيا ُك ُم المَّ ُو َع ِن الَِّْ َ
ّْين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجو ُك ْم ِم ْن ِد َي ِ
لَ ْم ُيقَ ِاتمُو ُك ْم ِفي الد ِ
ب
وى ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِي ْم إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
َن تََب ُّر ُ
ارُك ْم أ ْ
ين (الممتحنة.)ُ(")ٖ :
ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
فالنػػاظر فػػي الحكػػـ اإلسػػبلمي خػػبلؿ حكميػػـ فػػي األنػػدلس يجػػد أف الحكػػـ اإلسػػبلمي كػػاف
يتمتػػع بخصػػائص كممي ػزات ،أىميػػا :أف األمػػف كاالسػػتقرار كالتعػػايش بػػيف المسػػمميف كالنصػػارل قػػد
سػػاد ،ككػػذلؾ التعػػايش بػػيف المسػػمميف كالييػػكد ،كلقػػد عػػاش الييػػكد لقػػركف طكيمػػة فػػي اسػػتقرار بعػػد
شػػتاتيـ الممتػػد فػػي أكركبػػا ،إل ػى أف كجػػدكا األنػػدلس المكػػاف اآلمػػف ليػػـ ،كالػػذم سػػاعد عمػػى زيػػادة
األمف ىك الحكـ اإلسبلمي الذم اتصؼ بالعدالة آنذاؾ.
فالعالـ اليكـ بأمس الحاجة إلى أداة حضارية تمنع نشػكب الحػركب بػيف الػدكؿ ،كىػذه األداة
ىػػي الح ػكار الحضػػارم ،كلكػػي يكػػكف ىنػػاؾ ح ػكار حضػػارم عمينػػا أف نحقػػؽ التعػػارؼ كالتعػػايش،
إنساني حضاروم حقيقي مستمر لمعالجة المشاكؿ ،كىناؾ مػف يقػدـ التعػايش
ألنيما يميداف لحك وار
و

(ُ) المرجع السابؽ ،صِّٓ.ِّٔ-
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لمحصكؿ عمى حػكار ،فأييمػا مقػدـ عمػى االخػر؟ الحػكار أـ التعػايش؟ كأرل أف مبػدأ العدالػة يجمػع
يسير ىذه البيئة كيحافظ عمى
بيف االثنيف؛ الحكار كالتعايش ،كلمتعايش صمة بالبيئة كالقانكف الذم ٌ
نمائيػػا كتطكرىػػا ،كالقػػانكف الػػذم يحتػػرـ اإلنسػػاف ىػػك القػػانكف المبنػػي عمػػى مجمكعػػة مػػف األخػػبلؽ
كالمبادئ كالقيـ الفضيمة كالتي تراعي اإلنسػاف أكنال ،كتحفػظ لػو حقكقػو ككاجباتػو ،كأىػـ مبػدأ يسػاعد
عمى بناء ىذه البيئة ىك مبدأ العدالة.
فتحقيؽ التعايش ال يككف إال في ظؿ مبدأ العدالة" ،كال يتـ التعايش في ظؿ ىيمنة القكم
عمى الضعيؼ ،أك استغبلؿ الغني لمفقير ،كانما التعايش يقكـ كيزدىر في ظؿ التعاكف المشترؾ،
كاإلحتراـ المتبادؿ ،عمى أساس مف اإللتزاـ بمبادئ الحؽ كالعدؿ كالشرعية كالقانكف الدكلي(ُ).
كمػػا أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف تحقيػػؽ التعػػايش كتحقيػػؽ المصػػالح اإلنسػػانية المشػػتركة ،كالتػػاريخ
اإلنساني حافؿ بالكقائع كاألحداث التي تؤكد عمى أف اإلنساف يبحث عف المصمحة المشػتركة مػف
قاعدة صمبة كراسخة ىي التعارؼ كالتعايش.

(ُ) المرجع السابؽ ،صَُٔ.
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الخاتمة
إف مب ػػدأ العدال ػػة ف ػػي المنظ ػػكر اإلس ػػبلمي ييش ػػكؿ لبن ػػة أساس ػػية ف ػػي المنظكم ػػة األخبلقي ػػة،
ػداء مػػف الػػدعكة إلػػى تحقيػػؽ العػػدؿ كالعدالػػة كانتيػػاء بتحػريـ
كالمبػػادئ ٌ
الكميػػة لمشػريعة اإلسػػبلمية ،ابتػ ن
الظمـ ،فالعدالة ليا مكانتيا الخاصة في الكحييف؛ القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،كىذا يعكد ألىميتيا
العظمى ،كفاعميتيا في تحقيؽ مقاصد كبرل كمقاصد الحكار الحضارم.
كما أف دكر العدالة في تحقيؽ مقاصد الحكار الحضػارم اختصػر لمبشػرية أسػباب النيػكض
كاالزدىار كالتقدـ العمراني ،كأسباب التفاكت كاالنييار الحضػارم ،فمػف المبلحػظ أف حضػكر مبػدأ
العدالة في الحكار سيعالج أغمب المشكبلت التي يحاكؿ مف خبلليا ممػؼ حػكار الحضػارات إيجػاد
حمػػكؿ ممكنػػة ككاقعيػػة ليػػا ،كقػػد أثبتػػت ىػػذه الد ارسػػة أىميػػة كجػػكد مبػػدأ العدالػػة فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد
إنسػػانية كانػػت كما ازلػػت تسػػعى البش ػرية منػػذ تاريخيػػا فػػي تحقيقيػػا ،كالتػػي تتجسػػد فػػي حفػػظ الك ارمػػة
اإلنسػػانية ،كحريػػة المعتقػػد كالتعبيػػر عػػف ال ػرأم ،كتحقيػػؽ التكاف ػؿ االقتصػػادم ك كتحقيػػؽ التعػػارؼ
كالتعايش.

النتائج التي توصل إلييا البحث:
يمكف إجماؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث في ما يأتي:
ُ) كضكح الكحي في بياف مبدأ العدالة كالتحذير مف القيمة المضادة لو كىي الظمـ.
ِ) أف السنة النبكية اشتممت عمى أحاديث نبكية شريفة تدعك إلػى العدالػة كتػأمر المسػمميف
بالعدؿ كمبدأ إنساني عظيـ كعد اهلل سبحانو كتعالى أصػحابو مػف المقسػطيف أف يككنػكا
عمى منابر مف نكر ،قريبيف مف عرش الرحمف.
ّ) اىتماـ الفكر اإلسبلمي بمكضكع األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ ،إذ لـ يغػب مبػدأ العدالػة فػي
كتب كدراسات المفكريف المسمميف.
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ْ) أثر العدالة في حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ منح اإلنساف :الفكر ،كحرية االختيار،
كىػػذا نجػػده فػػي الػػديف اإلسػػبلمي ،كىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف الح ػكار كحفػػظ الك ارمػػة اإلنسػػانية،
ابتداء.
كىي :أف الحكار مع اآلخر أك مع الذات ىك اعتراؼ لمنفس البشرية كقبكليا
ن
ٓ) إف اإلسػػبلـ يحق ػؽ حريػػة المعتقػػد مػػف خػػبلؿ عػػدـ إك ػراه النػػاس فػػي الػػدخكؿ فيػػو ،كعػػدـ
إجبار غير المسمميف باإلسبلـ ،فمف أىـ مظاىرىا كثيقػة عمػر-رضػي اهلل عنػو -ألىػؿ
إيميا كالذم جاء فييا " :كال يكرىكف عمى ديف كال يضار أحد منيـ".
ٔ) أثػػر العدالػػة فػػي تحقيػػؽ حريػػة التعبيػػر عػػف ال ػرأم مػػف خػػبلؿ االعت ػراؼ بػػاآلخر أكنال ،ثػػـ
تبادؿ الرأم بيف الطرفيف دكف صراع أك إنقاص في حقو.
ٕ) أث ػػر العدال ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ التع ػػارؼ كالتع ػػايش ب ػػيف بن ػػي البش ػػر عم ػػى اخ ػػتبلؼ أدي ػػانيـ
كثقافاتيـ كحضاراتيـ مف خبلؿ مكاقؼ كآثار كثيرة مدكنة في التراث التاريخ اإلسبلمي.

التوصيات:
ُ) تكصػػية البػػاحثيف كالباحثػػات فػػي مجػػاؿ األديػػاف كح ػكار الحضػػارات لد ارسػػة أثػػر مبػػادئ
كقيـ إسبلمية آخرل لضماف حكار حضارم يحقؽ مقاصده.
ِ) عق ػػد ن ػػدكات كم ػػؤتمرات ترك ػػز عم ػػى مب ػػدأ العدال ػػة ،كتب ػ ٌػيف جان ػػب الد ارس ػػات التأص ػػيمية
الميتمة بدكر مبادئ اإلسبلـ في تحقيؽ مقاصد الحكار الحضارم.
ّ) إمكانيػػة إضػػافة مبػػادئ كقػػيـ إسػػبلمية كمبػػدأ العدالػػة كبيػػاف أثرىػػا فػػي تحقيػػؽ الح ػكار
الحضارم كمقاصده.

ٓٗ

قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.


ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادم ،مناقب أمير
المامنين عمر بن الخطاب ،تحقيؽ :حممي محمد إسماعيؿ( ،مصر :دار ابف خمدكف ،طُ،
ُٔٗٗـ).

الحكمية في السياسية
 ابف القيـ :محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ،الطرق ُ
الشرعية ،تحقيؽ :نايؼ أحمد الحمد( ،السعكدية :دار عالـ الفكائد ،طُُِْٖ ،ىػ).
 ابف تيمية :أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الدمشقي الحنبمي أبك العباس تقي الديف ابف
تيمية ،األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،تحقيؽ :صبلح الديف المنجد( ،بيركت :دار
الكتاب الجديد ،طُُٕٗٔ ،ـ).
 ابف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،فتح الباري ،تحقيؽ :عبد العزيز بف عبد اهلل
بف باز( ،القاىرة :المكتبة السمفية ،جٓ ،طُُّٕٗ ،ق).


ابف خمدكف :كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ،مقدمة ابن خمدون ،تحقيؽ :عبد اهلل محمد
الدركيش( ،دمشؽ :دار يعرب ،طََُِْ ،ـ).

 ابف خمدكف :كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ،مقدمة ابن خمدون ،تحقيؽ :عبد اهلل
الدركيش( ،د.ـ ،دار يعرب ،طََُِْ ،ـ).
 ابف عاشكر :محمد الطاىر بف عاشكر ،التحرير والتنوير( ،تكنس :الدار التكنسية لمنشر،
ُْٖٗـ).
 ابف منظكر :محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،لسان العرب( ،بيركت :دار صادر ،د.
ط ،د .ت).
ٔٗ

 ابف نبي :مالؾ ،شروط النيضة( ،دمشؽ :دار الفكر ،طَُُُِّ ،ـ).
تد يمرم( ،بيركت :دار الكتاب العربي،
 ابف ىشاـ ،السيرة النبوية ،تحقيؽ :عمر عبد السبلـ ٍ
طَُّٗٗ ،ـ).
 أستاذ في كمية العمكـ اإلسبلمية بجامعة إسطنبكؿ صباح الديف زعيـ في تركيا.
 اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ُْٖٗـ ،الصادر مف الييئة المتحدة ،كثيقة تاريخية ،مادة
ُٖ كُٗ.
 األندلسي :أحمد بف محمد بف عبد رٌبو ،العقد الفريد ،تحقيؽ :مفيد محمد قميحة( ،بيركت:
دار الكتب العممية ،طُُّٖٗ ،ـ).
 أنيس :إبراىيـ ،كآخركف ،المعجم الوسيط( ،القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية ،طََِْْ ،ـ).
 أكىاب :عائشة ،موقع اإلنسان بين مفيومي العدل في المسيحية واإلسالم( ،الجزائر:
جامعة البكيرة ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،مجمة البحكث العممية كالدراسات
اإلسبلمية ،العدد الثامف عشر ،د.ت).
 التكيجرم :عبد العزيز بف عثماف ،الحوار من أجل التعايش( ،القاىرة :دار الشركؽ ،طُ،
ُٖٗٗـ).
 الجرجاني :عمي بف محمد السيد الشريؼ ،معجم التعريفات ،تحقيؽ :محمد صديؽ المنشاكم،
(القاىرة :دار الفضيمة ،طُُُّْ ،ىػ).
 حمادم :سياـ ،مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق اإلنسان( ،الجزائر :جامعة األمير عبد
القادر لمعمكـ اإلسبلمية ،د.طَُِٖ ،ـ).
 حمداف :إياد فكزم ،مظاىر الحرية الشخصية والعامة في اإلسالم( ،السكداف :مجمة دراسات
دعكية ،العددََُِٕٗ ،ـ).
ٕٗ

 الدامغاني :الحسيف بف محمد الدامغاني ،قاموس القرنن أو إصالح الوجوه والنظائر في
القرنن الكريم ،تحقيؽ :عبد العزيز سيد األىؿ( ،بيركت :دار العمـ لممبلييف ،طُّْٖٗ ،ـ).
 الدغيـ :خالد ،التكافل الجتماعي في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية
وترسيخيا ول سيما قيم التعاون والخاء والكرم والمساواة والرحمة( ،األردف :المجمة
األكاديمية لؤلبحاث كالنشر العممي ،اإلصدار الرابعََِِ ،ـ).


ديكرانت :كيؿ ،قصة الحضارة ،ترجمة :زكي نجيب محمكد( ،بيركت :دار الجيؿ ،د .ط،
د.ت).

 الرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ،مختار الصحاح( ،بيركت :مكتبة لبناف ،طُ،
ـُٖٔٗ) ،جُ ،صُٕٔ.
 الراغب األصفياني :أبي القاسـ الحسيف بف محمد ،المفردات في غريب القرنن( ،مكة :مركز
الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز ،د.طََِٗ ،ـ).
 راىي :قيس ناصر ،أطروحة تعارف الحضارات عند زكي الميالد( ،البصرة :جامعة البصرة،
كمية التربية ،مجمة دراسات تاريخية ،العددَُُِّٓ ،ـ).
 الزحيمي :محمد ،الحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية ،أبعادىا وضوابطيا( ،دمشؽ :مجمة
جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمدِٕ ،العدد األكؿَُُِ ،ـ).
 الزىراني :صالح ،بف درباش بف مكسى ،حرية العتقاد في اإلسالم( ،جدة :بحث نشر في
مجمة التأصيؿ لمدراسات الفكرية المعاصرة ،العددَُِِٔ ،ـ).
 السعدم :عبد الرحمف بف ناصر السعدم ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،
تحقيؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ( ،بيركت :دار ابف حزـ ،طََُِّ ،ـ).

ٖٗ

 الشعيبي :صالح بف محمد بف إبراىيـ ،حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألىل
إيمياء ،دراسة مقارنة بالمواثيق والمعاىدات الدولية ،رسالة ماجستير( ،الرياضُّْٔ :ىػ
 َُِٓـ).

الشعيبي :صالح بف محمد ،حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألىل إيميا ،دراسة
مقارنة بالمكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية ،رسالة ماجستير( ،الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،د.طَُِٓ ،ـ).



شكقي أبك خميؿ ،الحضارة العربية اإلسالمية وموجز عن الحضارات السابقة( ،بيركت :دار
الفكر المعاصر ،دمشؽ :دار الفكر ،طُُْٗٗ ،ـ)

 الصالح :محمد بف أحمد بف صالح ،الزكاة والتكافل في اإلسالم( ،الرياض :جامعة اإلماـ
محمد بف سعكد ،د.ط.)ُْٖٗ ،
 صبرينة :برارمة ،حريتا التعبير والمعتقد كرسموب لالتصال والتبادل ،أطركحة دكتكراه،
(الجزائر :جامعة محمد لميف دباغيفَُِٔ ،ـ).
 طيب :زمخشرم بف حسب ،أسس البناء الحضاري من المنظور القرنني( ،بحث ماجستير،
كمية معارؼ الكحي كالعمكـ اإلنسانية ،ماليزياََِٗ ،ـ).
 الصبلبي :عمي محمد ،العدالة من المنظور اإلسالمي( ،بيركت :دار المعرفة ،د.ط،
َُِْـ).
 مؤنس :حسيف ،الحضارة :دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىا( ،الككيت :عالـ
المعرفةَُٗٗ ،ـ).



مالؾ بف نبي ،ترمالت( ،دمشؽ :دار الفكر ،طََُِِ ،ـ).

ٗٗ

 الضبلعيف :أنساـ ناجي الضبلعيف ،حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريع
األردني ،دراسة مقارنة.َُِٗ ،
 عبد الباقي :محمد فؤاد ،المعجم المفيرس أللفاظ القرنن الكريم( ،القاىرة :دار الكتب
المصرية ،د.طُّْٔ ،ق).
 عبد الفتاح :سيؼ الديف ،النموْج المقاصدي وحقوق اإلنسان الترسيسية راية إسالمية،
(مصر :جمعية المسمـ المعاصر ،د.طََُِ ،ـ).
 العتيبي ،سعد بف بجاد ،وسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأي ،مصر :المجمة
العممية لكمية أصكؿ الديف كالدعكة ،عدد َُُِِّ ،ـ.
 عجؾ :بساـ داككد دعجؾ ،الحوار اإلسالمي المسيحي( ،د.ـ ،دار قتيبة ،طُ.)ُٖٗٗ ،
 العسكرم :الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد أبك ىبلؿ ،الفروق المغوية ،تحقيؽ :محمد
إبراىيـ سميـ( ،القاىرة :دار العمـ كالثقافة ،طُ ،د.ت).
 العقاد :عباس ،اإلنسان في القرنن( ،بيركت :دار الكتاب العربي ،المجمد الرابعُُٕٗ ،ـ).
 عميكم :معاذ ،العدالة وحرية التعبير خطوات الوصول لمسمم األىمي في المجتمع( ،الدكحة:
بحث في مكقع مدكنات الجزيرة ،د.طَُِٖ ،ـ).
 عميكم ،معاذ ،العدالة وحرية التعبير خطوات الوصول لمسمم األىمي في المجتمع ،بحث في
مدكنات الجزيرة.
 الغزالي :محمد ،المستصفى من عمم األصول( ،السعكدية :المدينة المنكرة لمطباعة ،د.ط،
ََِٖـ).
 الغنكشي :راشد ،حقوق المواطنة ،حقوق غير المسمم في المجتمع اإلسالمي( ،تكنس:
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،طُُُٖٗ ،ـ).
ََُ

 الفراىيدم :الخميؿ بف أحمد ،كتاب العين ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم( ،بيركت :دار الكتب
العممية ،طََُِّ ،ـ).
 فرمزم ،فتحي جكىر ،مبدأ تكريم اإلنسان في ضوء أحكام التوراة واإلنجيل والقرنن،
(العراؽ :مجمة كمية العمكـ اإلسبلمية ،جامعة المكصؿ ،العدد َُُِْٓ ،ـ).
 الفنجرم :محمد شكقي ،المْىب القتصادي في اإلسالم( ،القاىرة :الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،طُُِٗٗ ،ـ).
 الفيركزآبادم :مجد الديف محمد بف يعقكب ،القاموس المحيط ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث
في مؤسسة الرسالة( ،بيرت :مؤسسة الرسالة ،طََِٖٓ ،ـ).
 قطب :سيد ،في ظالل القرنن( ،القاىرة :دار الشركؽ ،طٗ ،جَُُِّ ،ـ).
 الكتاب المقدس ،سفر الخركج ،كسفر البلكييف ،كسفر التثنية .إنجيؿ متى.
 الكعبي :عمي عطية ،التعايش السممي بين األديان السماوية في األندلس من الفتح
اإلسالمي حتى نياية دول الطوائف( ،دمشؽ :دار كمكتبة عدناف ،د.طَُِْ ،ـ).
 المباركفكرم ،روضة األنوار في سيرة النبي المختار( ،الرياض :د.ف ،طُِّْٖ ،ىػ).
 مطالسي :حمي نكر الديف ،ساال العدالة ومبدأ احترام الحق اإلنساني ،رسالة دكتكراة،
(الجزائر :جامعة بف أحمد كىراف ،د.ط ،د.ت).
 المناكم :عبد الرؤكؼ ،التوقيف عمى ميمات التعاريف ،تحقيؽ :عبد الحميد صالح حمداف،
(القاىرة :عالـ الكتب ،طَُُٗٗ ،ـ).
 الميبلد :زكي ،المسرلة الحضارية كيف نبتكر مستقبمنا في عالم متغير؟)( ،المغرب:
المركز الثقافي العربي ،طُُٗٗٗ ،ـ).

َُُ

 النجار :عبد المجيد ،دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسممين( ،الكاليات المتحدة
األمريكية :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،طُُِٗٗ ،ـ).
 النككم ،يحيى بف شرؼ النككم الدمشقي ،رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين،
تحقيؽ :ماىر ياسيف الفحؿ( ،دمشؽ -بيركت :دار ابف كثير ،طََُِٕ ،ـ).
 الييتي :عبد الستار إبراىيـ ،الحوار الْات واآلخر( ،قطر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
ضمف سمسمة كتب األمة قطر ،العدد ،ٗٗ :طََُِْ ،ـ).
 الكطكاط :جماؿ الديف محمد بف إبراىيـ ،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص
الفاضحة ،تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف( ،بيركت :دار الكتب العممية ،طََُِٖ ،ـ).
 صميبا ،جميؿ ،المعجم الفمسفي ،لبناف ،بيركت :دار الكتب المبناني ،جُ ،د.طُِٖٗ ،ـ.
 الفيفي ،مكسى بف يحيى ،الحوار أصولو وندابو ،وكيف نربي أبناءنا عميو؟ ،المدينة المنكرة:
دار الخضيرم ،د.طُِْٕ ،ىػ.
 البصرم ،محمد بف عمي الطيب ،المعتمد في أصول الفقو ،بيركت :دار الكتب العممية،
طُ ،جَُِّْ ،ىػ.
 سناء محمد سميماف ،فن وأدب الحوار :بين األصالة والمعاصرة( ،عالـ الكتب ،طُ،
َُِّـ).
 مقبكؿ ،إدريس ،الحوار الحضاري ،دراسة في النظام المعرفي والقيمي القرنني ،البحث الثاني
الفائز بجائزة قطر لحكار الحضارات َُِٖـ.
 لدرع ،كماؿ ،المرتكزات العممية لمبناء الحضاري لألمة اإلسالمية من وجية نظر الدين
اإلسالمي( ،الجزائر :مجمة اإلحياء ،العدد َََُِٔ ،ـ).

َُِ

 المترجي ،البدالي ،مفيوم العمران في ضوء القرنن ،الجزائر :جامعة مكالم السمطاف بني
ببلؿ ،مجمة األثر ،ـُٖ ،عَُُِِ ،ـ.
 زايد ،أحمد محمد أحمد ،من معالم الحضارة والمدنية في الدولة النبوية قراءة في فكر اإلمام
محمد عبد الحي الكتاني ،مجمة كحدة األمة ،الجامعة اإلسبلمية ،ـّ ،عَُِٔٔ ،ـ.
 شريؼ ،قكعيش ،الفن الجمالي في حضارة األندلس ،مجمة الناطقيف بغير المغة العربية ،ـِ،
عَُِّٗ ،
 الحسيني ،عبد الرزاؽ ،العراق قديما وحديثًا ،مطبعة العرفاف :صيدا ،بيركت ،طُّٖٗٓ ،ـ.
 الذيب ،عبد الرحمف محمد عمي ،العالقة بين الثقافة والحضارة :دراسة نظرية ،تكنس :مجمة
جامعة الزيتكنة ،العدد ِٗ ،جامعة الزيتكنة.
 كاسيرر ،أرنست ،مدخل إلى فمسفة الحضارة اإلنسانية أو مقال في اإلنسان ،ترجمة :محمد
يكسؼ نجـ ،بيركت :دار األندلسُُٗٔ ،ـ.
 عزب ،خالد ،أيمف منصكر ،األىرامات المصرية أسطورة البناء والواقع ،عيف لمدراسات
كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية :مصر ،طَََُِ ،ـ.
 اشبنجمر ،أسكالد ،تدىور الحضارة الغربية ،ترجمة :أحمد الشيباني ،جُ ،منشكرات دار
مكتبة الحياة :بيركت ،لبناف ،طُُْٗٔ ،ـ.
 مالؾ بف نبي ،ميالد مجتمع ،دار الفكر :دمشؽ ،طُِ.َُِٖ ،
 بكفضة ،ىدم ،دور الدين في بناء الحضارة في فمسفة أرنولد توينبي ،رسالة ماجستير،
جزائر :جامعة األخكةََِٕ ،ـََِٖ-ـ.

المراجع اإللكترونية:

َُّ

 السرجاني :راغب ،مقاؿ بعنكاف :مبدأ شرعي وفطرة بشرية ،مكقع قصة اإلسبلـَُِٕ ،ـ،
https://cutt.ly/wYdYQU
 خضر ،أحمد بف إبراىيـ ،النظرية والنموْج ،مقاؿ منشكر عمى االنترنت ،مكقع
األلككةَُِّ،ـ/https://www.alukah.net/web/khedr/َ/ّٖٓٓٓ ،
 الدكرم ،سيؼ صفاء عبد الكريـ ،مفيوم الحضارة كما يصورىا القرنن ،شبكة األلككة،
َُِِـ،

file:///Users/aishaalsenaid/Downloads/ُِْٕ-َََ-َِٗ-

َََِِ٘(ُ).pdf
 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/suraُِ-ayaَُ.html جامعة الممؾ
سعكد ،المصحؼ االلكتركني.
 عاشكر ،مصطفى ،اإلنسان معيار الحضارة ،مقاؿ منشكر عمى مكقع مركز كجداف
َُِِـ،

الحضارم،

٘ٓhttps://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘A
ٖٔ٘ٗDٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Bّ٘Dٖ٘Aٕ٘Dُ%Dٖٗ٘ٓ٘Dٖ٘Bٗ٘Dٖٗ٘A%Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bٗ/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘AD%Dٖ٘Bٔ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bُ٘Dٖ٘A

َُْ

