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 الُممخَّص

 :برنامج األدياف كحكار الحضارات، ماجستير في ئشة راشد عمي صبيح السنيدعا

 .ـ َِِِ يناير

 العدالة في المنظكر اإلسبلمي كأثرىا في تحقيؽ مقاصد الحكار الحضارم العنكاف: 

 األستاذ الدكتكر حسف حميد عبيد المشرؼ عمى الرسالة: 

ه الدراسة إلى بياف مفيـك العدالة في المنظكر اإلسبلمي كأثرىا في تحقيؽ مقاصد تيدؼ ىذ

الحكار الحضارم، كيمكف أف تتجسد في خمسة مقاصد مقترحة في ىذه الدراسة، كىي: حفظ 

ية المشتركة، اإلنسانية، كحرية المعتقد، كحرية التعبير عف الرأم، كالمصالح اإلنسانالكرامة 

، فالعدالة مبدأ إنساني كمقصد عظيـ، دٌؿ عميو القرآف الكريـ كالسنة النبكية كالتعارؼ كالتعايش

 ككاف مف أىـ أسباب النيضة الحضارية كاإلسبلمية كاالنفتاح عمى اآلخر إقامة العدؿ. 

إف كجكد العدالة في مشيد الحكار الحضارم ييكسبو معنىن كنتيجة، كغيابيا يؤدم إلى عدـ 

ية لمحكار كمقاصده، كتبعنا لذلؾ اضطرب االستقرار، كتبلشت الحريات كجكد نتائج إيجابية كاقع

ية؛ كبناء عمى ذلؾ تأتي ىذه الدراسة لتبيِّف مفيـك كأىمية مبدأ العدالة في الرؤية اإلسبلمية اإلنسان

نسانية كحضارية كثيرة، كباستقراء التاريخ اإلسبلمي يتأكد أف األمة  لتحقيؽ مقاصد دينية كا 

مٍت نماذج حكارية رائعة جس دت مبدأ العدالة في الحكار مع اآلخر، كقد تكصمت ىذه اإلسبلمية قد  

ي؛ لتتحقؽ المقاصد المرجكة اإلنسان كمياالدراسة إلى نتائج منيا: أىمية تطبيؽ مبدأ العدالة بمفي

 ي بيف األمـ، كالشعكب، كالحضارات المختمفة. اإلنسانمف الحكار الحضارم ك 
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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 PURPOSES, AND BY EXTRAPOLATING ISLAMIC 

HISTORY, IT IS CONFIRMED THAT THE ISLAMIC NATION 
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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 NATIONS, PEOPLES, AND 

DIFFERENT CIVILIZATIONS.  
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 شكر وتقدير

و هلل كثيػػرنا عمػػى نعمػػ، فالحمػػد خػػرناآك  كالن هلل الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات، الشػػكر هلل أ الحمػػد

تمامو، في أحاطتني خبلؿ مرحمة الماجستير  كلطائفو التي أف يتقبؿ ىذا كاهلل اسأؿ كتابة البحث كا 

مك كاف بيننا لكػاف ف -رحمو اهلل- الكريـ ألمي الغالية ككالدم كالشكر مكصكؿالعمؿ بقبكؿ حسف، 

 اليد األخرل التي تدفعني إلى األماـ. 

المكجػػػػو  الػػػػذم كػػػػاف بمثابػػػػة األب لؤلسػػػػتاذ الػػػػدكتكر حسػػػػف عبيػػػػد بػػػػكافر الشػػػػكرمػػػػا أتكجػػػػو ك

خػػالص شػػكرم كتقػػديرم ، فجػػزاه اهلل عنػػي خيػػر الجػػزاء، ك األطركحػػةكالناصػػح خػػبلؿ إشػػرافو عمػػى 

اإلرتقػاء بالمسػتكل العممػي لطمبػتيـ،  ةعمى ما قدمكه مف جيػكد عمميػة مباركػة بيغيػ ألساتذتي الكراـ

كاألسػتاذ الػدكتكر عبػد القػادر  ،- أتـ اهلل عافيتو -: أ. د محمد خميفة حسف اتذتيكأخص منيـ أس

بخػػكش، كاألسػػتاذ الػػػدكتكر محمػػد عيػػػاش، كاألسػػتاذ الػػدكتكر عػػػز الػػديف معمػػػيش، كالػػدكتكر عػػػبلء 

ىيبلت، كمنسؽ برنامج األدياف كحكار الحضارات األستاذ الدكتكر أحمد زايد، ككؿ مف مد إلٌى يد 

اعدة بكممػػة أك مصػػدر أك تكجيػػو أك نصػػيحة، كمػػا أشػػكر زمػػيبلت التخصػػص البلتػػي العػػكف كالمسػػ

 في طمب العمـ.  احباتساعات االجتياد كالبحث فكانكا خير ص ننيشارك
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 المقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ى كعمػ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-الحمد هلل رب العالميف، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى سػيدنا محمػد

الطيبيف أفضػؿ الصػبلة كأتػـ التسػميـ، الحمػد هلل الػذم ىػدانا ليػذا كمػا كنػا لنيتػدٌم لػكال  بوآلو كصح

 أف ىدانا اهلل، كبعد. 

حياة طيبة، كقد تكفؿ اإلسبلـ بتكفير ىذه الحيػاة  ىفإف غاية اإلنساف في ىذه الدنيا أف يحي

بلمي يشػػػتمؿ عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف لكػػػؿ مػػػف يتٌبػػػع شػػػريعتو، كيتحم ػػػى بقيمػػػو كمبادئػػػو، فالػػػديف اإلسػػػ

األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ التي تحافظ عمى اإلنساف مػف االنييػار الركحػي كالخػكاء النفسػي، كمػا أف 

ػػم ـ القػػيـ كالمبػػادئ اإلسػػبلمية؛ إذ إنيػػا قيمػػة إنسػػانية عظيمػػة  قيمػػة العدالػػة مػػف القػػيـ الكبػػرل فػػي سي

أىميتيػا، كمكانتيػا، كمحكريتيػا؛ إذ يقػكؿ آيػات قرآنيػة، كأحاديػث نبكيػة دالػة عمػى  ذكرىػافي  تكرد

ي اْلُقْرَبههى َوَيْنَيههى َعههِن اْلَفْحَشههاِء َواْلُمنَكههِر اهلل تعػػالى:  يتَههاِء ِْ ﴿ِإنَّ المَّههَو َيههْرُمُر ِباْلَعههْدِل َواإِلْحَسههاِن َواِ 

َْكَُّروَن  نيضػػة إنسػػانية، (، كلمعدالػػة دكر بػػارز فػػي تحقيػػؽ َٗ)النحػػؿ:  َواْلَبْغههِي َيِعُظُكههْم َلَعمَُّكههْم تَهه

كعمرانية، تجم ت بحضارة إسػبلمية أشػرقت بنكرىػا أرجػاء المعمػكرة، كمػا أف رحمػة البحػث اإلنسػاني 

 ية الخمؽ إلى يكمنا الذم نعيشو.داعف العدالة في التاريخ، طكيمة كممتدة مف ب

و محكريًّػػا فػػي اإلسػػبلـ؛ كألجػػؿ تحقيقػػ االبحػػث عمػػى مبػػدأ العدالػػة باعتبػػاره مبػػدن ىػػذا كيركػػز  

ىذا المقصػد العظػيـ  تبع أثركانت المنظكمة التشريعية كالمقاصدية، كمف ثـ جاءت ىذه الدراسة لت

 في تحقيؽ مقاصد الحكار اإلنساني كالحضارم. 

فػي اإلسػبلـ؛  اإلسػبلـكقد جاء ىذا البحث ليبٌيف أىمية كأثر مبدأ العدالة كمبدأ محػكرم فػي 

لح كدرء المفاسػػػد كذلػػػؾ ال يتحقػػػؽ إال بتطبيػػػؽ ألف المقصػػػكد مػػػف تشػػػريع األحكػػػاـ تحقيػػػؽ المصػػػا

 عظيـ تجٌسد في مجاالت مبدأ كمقصد كىك ،العدالة بمفاىيميا كدالالتيا المختمفة في الديف كالدنيا
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يتجمٌػػى فػػي مجػػاالت الحػػكار المختمفػػة لتحقيػػؽ مقاصػػد  مبػػدأ إنسػػانيه  أٌنػػوعػػف  الػػديف كالػػدنيا، فضػػبلن 

ىذا المقصد العظيـ كتبٌيف أثره في تحقيؽ مقاصد الحكار كثيرة، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتكظيؼ 

اإلنسػػػاني كالحضػػػارم، كمنيػػػا: حفػػػظ الكرامػػػة اإلنسػػػانية، كتحقيػػػؽ حريػػػة المعتقػػػد، كتحقيػػػؽ حريػػػة 

 ؿ االقتصادم، كتحقيؽ التعارؼ كالتعايش. فالتعبير عف الرأم، كتحقيؽ التكا

 : أىداف البحثأوًل 

 مكانتو في اإلسبلـ. دالة ك ييدؼ ىذا البحث إلى بياف مفيـك الع (ُ

تتٌبػػع أثػػر العدالػػة فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد الحػػكار الحضػػارم كىػػي: حفػػظ الكرامػػة اإلنسػػانية،  (ِ

ؿ األقتصػػادم، كأخيػػرا فػػكتحقيػػؽ التكا ،كتحقيػػؽ حريػػة المعتقػػد كحريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأم

  تحقيؽ التعارؼ كالتعايش اإلنساني المنشكد. 

 : مشكمة البحثاثانيً 

لمعدالػة فػي تحقيػؽ مقاصػد الحػكار ما أثر المنظكر اإلسػبلمي رئيس لمبحث: يكمف السؤاؿ ال

 كيتفرع منو عدة أسئمة: الحضارم؟ 

 ما مكانة العدالة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية؟  (ُ

 ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية؟ (ِ

 عف الرأم؟ ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حرية المعتقد كحرية التعبير (ّ

 ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التكافؿ االقتصادم؟ (ْ

 ما أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التعارؼ كالتعايش؟  (ٓ
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 : أىمية البحثاثالثً 

تتجمٌػػى أىميػػة البحػػث فػػي تسػػميط الضػػكء عمػػى أحػػد أىػػـ مبػػادئ اإلسػػبلـ إف لػػـ يكػػف المبػػدأ 

غائػػب عػػف المشػػيد الحػػكارم الحضػػارم  الميػػيمف عمػػى رأس القػػيـ كالمبػػادئ اإلسػػبلمية، كىػػك مبػػدأ

مجاالت الحكار المختمفة بغٌيػة تحقيػؽ في الفاعؿ كالمؤثر اليكـ مع أىمية كجكده كضركرة حضكره 

كمػا كػاف فػي عيػد مقاصد كثيرة تترتب عف ىذا الحكار الذم يتأسس عمى مبدأ ميـ كمبػدأ العدالػة 

التػػي تمسػػكت بمػػنيج الكتػػاب كالسػػنة  كالعصػػكر اإلسػػبلمية البلحقػػة -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-النبػػي 

 في مجاؿ الحكار مع الذات كاآلخر.

كلػػذلؾ تتبػػٌيف أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػي التأصػػيؿ لحػػكار إنسػػاني كحضػػارم يرتكػػز عمػػى مبػػادئ 

كقػػيـ إنسػػانية سػػامية مػػف أىميػػػا مبػػدأ العدالػػة، لتحقيػػؽ مقاصػػػد إنسػػانية كحضػػارية مختمفػػة كحفػػػظ 

رسػػاء دعػػائـ ال تعػػارؼ كالتعػػايش اإلنسػػاني المتكامػػؿ بغػػض النظػػر عػػف الػػديف الكرامػػة اإلنسػػانية كا 

 كالجنس كالعرؽ كالمكف كالثقافة.

 : الدراسات السابقةارابعً 

تيػػدؼ ىػػذه : (ٔ م(ٕٗٔٓعمههي محمههد الصههالبي، العدالههة مههن المنظههور اإلسههالمي،   .ُ

الحقػػكؽ الدراسػػة إلػػى بيػػاف مفيػػـك العدالػػة كالػػذم يعػػدىا المؤلػػؼ مػػف المفػػاىيـ األساسػػية فػػي فمسػػفة 

كالسياسػػة، كمػػػا تيػػدؼ إلػػػى التركيػػػز عمػػى مفيػػػـك العدالػػة بكصػػػفيا القيمػػػة المركزيػػة فػػػي المنظكمػػػة 

بػػػراز قيمػػػة العػػػدؿ فػػػي التصػػػكر اإلسػػػبلمي، كأف العػػػدؿ مقصػػػد قرآنػػػي كمبػػػدأ  السياسػػػية المركزيػػػة، كا 

ت إنسػػاني، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى نتػػػائج، كػػاف أىميػػا: أف قيمػػة العػػػدؿ مطمقػػة كربانيػػة، ليػػا سػػػما

 كمبلمح تميزىا عف غيره مثؿ الخيرية كالكسطية، أمر بيا القرآف الكريـ، كتعد مف مقاصده.

                                  

 ـ(.َُِْ، )بيركت: دار المعرفة، د.ط، من المنظور اإلسالمي الصبلبي: عمي محمد، العدالة (ُ)
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كتشػػػترؾ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع البحػػػث فػػػي بيػػػاف مفيػػػـك العدالػػػة فػػػي المنظػػػكر اإلسػػػبلمي، كىػػػك 

المنطمػػػػؽ الػػػػذم ينطمػػػػؽ منػػػػو البحػػػػث ليكػػػػكف بمثابػػػػة األسػػػػاس الػػػػذم ييبنػػػػى عميػػػػو مضػػػػمكف البحػػػػث 

الدراسػػة مػػع البحػػث فػػي المجػػاؿ الػػذم كيتػػب مػػف أجمػػو، فدراسػػة الصػػبلبي  كمقاصػػده، كتختمػػؼ ىػػذه

تتحػػػػدث فػػػػي المجػػػػاؿ السياسػػػػي، الحقػػػػكقي، القػػػػانكني، بينمػػػػا ىػػػػذا البحػػػػث ينتػػػػاكؿ جميػػػػع الجكانػػػػب 

 .االجتماعية، كاإلنسانية، كالسياسية، كاالقتصادية

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

كأفبلطػػكف حػػكؿ سػػؤاؿ العدالػػة، كيحػػاكؿ المؤلػػؼ المقارنػػة  أرسههطوىػػذه الدراسػػة إلػػى جمػػع أجكبػػة 

 كالتحميؿ بيف تمؾ األجكبة.

كتشػػترؾ ىػػذه الدراسػػػة مػػع بحثنػػػا فػػي أىميػػػة العدالػػة فػػػي ضػػماف الحػػػؽ اإلنسػػاني، كعبلقػػػة  

كائيا عمى الجانب الفكرم العدالة في استمرارية اإلنسانية، كتختمؼ ىذه الدراسة مع البحث في احت

الفمسفي الذم تبناه أرسطك كأفبلطكف في تجربة تطبيؽ مبدأ العدالة مف خبلؿ النظريات، كلـ يكف 

دراسػة مقصػد العدالػة فػي ضػكء الشػريعة فػي بينما بحثنا يتمثػؿ  ليا أثرىا الكاسع في البيئة الغربية،

 اإلسبلمية. 

ل فهي المسهيحية واإلسهالم، جامعهة عائشة أوىاب، موقع اإلنسان بين مفيومي العهد .ّ

تيدؼ الدراسة إلى بحػث مفيػـك العدالػة كاإلحسػاف  :(ِ)البويرة، كمية العموم اإلنسانية والجتماعية

، كمػػدل اتسػػاؽ المفيػػـك مػػع مقصػػد الػػديف كفطػػرة اإلنسػػاف، كيتبػػع والمسههيحيةكالمحبػػة فػػي اإلسػػبلـ 

لى مجمكعة نتػائج، أىميػا: أف العػدؿ فػي المؤلؼ المنيجية الكصفية التحميمية، كتكصمت الدراسة إ

                                  

 ، رسالة دكتكراة، )الجزائر: جامعة بف أحمد كىراف، د.ط، د.ت(. ساال العدالة ومبدأ احترام الحق اإلنسانيمطالسي: حمي نكر الديف،  (ُ)
، )الجزائػػػر: جامعػػػة البػػػكيرة، كميػػػة العمػػػـك اإلنسػػػانية موقهههع اإلنسهههان بهههين مفيهههومي العهههدل فهههي المسهههيحية واإلسهههالمأكىػػػاب: عائشػػػة،  (ِ)

 .  ّٖٕات اإلسبلمية، العدد الثامف عشر، د.ت(، صكاالجتماعية، مجمة البحكث العممية كالدراس
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اإلسػػػبلـ كالمسػػػيحية يتصػػػؼ بالشػػػمكؿ كاإلطػػػراد، فالعػػػدؿ ال يتػػػأثر بالحػػػب كالػػػبغض كال يميػػػؿ مػػػع 

 اليكل، كما أنو مطمؽ كعاـ، "يبدأ بالنفس كينتيي إلى المخالؼ كالعدك".

ذه الدراسػة كتشترؾ ىذه الدراسة مع بحثنا في بياف مفيـك العدؿ فػي اإلسػبلـ كبػذلؾ فػإف ىػ 

عقػػدت مقارنػػة لبيػػاف مكقػػع اإلنسػػاف فػػي ضػػكء مفيػػـك العػػدؿ فػػي المسػػيحية كاإلسػػبلـ بينمػػا بحثنػػا 

العػػدؿ فػػي المنظػػكر اإلسػػبلمي كأثػػره فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد إنسػػانية عظيمػػة  مفيػػكـيقصػػد منػػو بيػػاف 

  تتجاكز بياف مكقع اإلنساف.

تيػدؼ  :(ٔ م(٠ٕٔٓسيام حمادي، مقصد العدل وأثره فهي رعايهة حقهوق اإلنسهان،   .ْ

الدراسة إلى الجػكاب عمػى سػؤاليف، ىمػا: مػا العبلقػة بػيف مقصػد العػدؿ كحقػكؽ اإلنسػاف؟ كمػا دكر 

العػػػدؿ فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى حقػػػكؽ اإلنسػػػاف؟ كمػػػا أف لمدراسػػػة نتػػػائج، أىمػػػا: "أف العػػػدؿ شػػػامؿ لكػػػؿ 

ا بالجانػب التشػريعي كالقضػائي فحسػب"، كأف مقصػد العػدؿ يعػد مػف  مجاالت الحياة، فميس مختصًّ

 "المقكمات األساسية" لرعاية حقكؽ اإلنساف.

تشترؾ ىذه الدراسة مع بحثنا في بياف مفيـك العدؿ كأثره فػي بعػض مجػاالت الحيػاة فكانػت 

بينمػػا جػػاء بحثنػػا  ىػػذه الدراسػػة مقصػػكرة عمػػى بعػػض الحقػػكؽ كىػػي حػػؽ الحيػػاة كالحريػػة كالمسػػاكاة،

  دراسة سياـ حمادم.أثر العدالة في تحقيؽ مقاصد لـ تتضمنيا  يدرسل

ضافة لما تقدـ فإف ىذا البحث يضيؼ عمى الدراسات السابقة كيفية تكظيػؼ مبػدأ العدالػة  كا 

فػي المنظػػكر اإلسػػبلمي كبيػػاف أثػره فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد الحػكار الحضػػارم المختمفػػة، كسػػأركز عمػػى 

التعبيػػػر، خمسػػػة مقاصػػػد، كىػػػي: حفػػػظ الكرامػػػة اإلنسػػػانية، كتحقيػػػؽ حريػػػة المعتقػػػد، كحريػػػة الػػػرأم ك 

 كتحقيؽ التكامؿ اإلقتصادم، كأخيرنا تحقيؽ التعارؼ كالتعايش.

                                  

 ـ(. َُِٖ، )الجزائر: جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية، د.ط، مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق اإلنسانحمادم: سياـ،  (ُ)
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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. 

 : منيجية البحثاخامسً 

معالجة اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة كتحقيؽ األىداؼ المرجٌكة منيا كالكصكؿ إلى  ألجؿ

 نتائج معتبرة اتبعت المناىج العممية اآلتية: 

صػمى اهلل -رصد األحداث التاريخية كمكاقػؼ رسػكؿ اهلل مف خبلؿ  المنيج التاريخي: :أوًل 

كالحكػـ اإلسػبلمي فػي  ة عمػر ألىػؿ إيميػاء،ككثيقػ ككثيقػة المدينػة، في تطبيؽ العدالة، -عميو كسمـ

 كالخمفية التاريخية الغربية لمصطمح حرية المعتقد. ندلس، األ

مػػف خػػبلؿ كصػػؼ مقاصػػد الحػػكار الحضػػارم، ككصػػؼ المفػػاىيـ  : المههنيج الوصههفي:اثانًيهه

 المتعمقة بالدراسة كالعدالة كالحكار كالحضارة. 

لمقاصػد الخمسػة لمقاصػد الحػكار الحضػارم مػف خػبلؿ اختيػار ا : المنيج الستنباطي:اثالثً 

 كتتبع أثر العدالة في تحقيقيا. 

 : خطة البحثاسادسً 

 يأتي ىذا البحث في: مقدمة، كتمييد، كفصميف، كخاتمة.

 تشتمؿ عمى أىمية البحث كأىدافو كالدراسات السابقة كمنيج البحث كخطتو. المقدمة:

 كيشتمؿ عمى: ، التمييد

-  :    مصطمحات الدراسة.أكالن

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

 :الْات واآلخر



 

ٕ 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

 المبحث األكؿ: العدالة في القرآف الكريـ. -

 المبحث الثاني: العدالة في السنة النبكية.  -

 المبحث الثالث: العدالة في الفكر اإلسبلمي. -

 عدالة في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر. المبحث الرابع: أىمية ال -

 الفصل الثاني: أثر العدالة في تحقيق مقاصد الحوار الحضاري:

 مباحث:  ستةكيشتمؿ عمى 

 التأصيؿ لمقاصد الحكار الحضارم.المبحث األكؿ:  -

 أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية.المبحث الثاني:  -

 في تحقيؽ مقصد حرية المعتقد.: أثر العدالة لثالمبحث الثا -

 : أثر العدالة في تحقيؽ مقصد حرية التعبير عف الرأم. رابعالمبحث ال -

 ؿ االقتصادم.ف: أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التكاخامسالمبحث ال -

 : أثر العدالة في تحقيؽ مقصد التعارؼ كالتعايش.سادسالمبحث ال -

 كتشتمؿ عمى:، الخاتمة

 النتائج كالتكصيات. 

 صادر والمراجع. الم
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 التمييد

 مصطمحات الدراسة

 مفيوم العدالة: .ٔ

كالعدالػػة كالمعادلػػة لفػػظه يقتضػػي معنػػى المسػػاكاة كيسػػتعمؿ باعتبػػار "العدالػػة لغػػةن: مػػف عػػدؿ، 

المضػػايفة كالعػػدؿ يتقاربػػاف، لكػػف العػػدؿ يسػػتعمؿ فيمػػا ييػػدرؾ بالبصػػيرة كاألحكػػاـ، كعمػػى ذلػػؾ قكلػػو 

َوا عَ  تعالى: َْ  . (ُ)"(ٓٗ)المائدة:  ْدٍل ِمْنُكْم ﴿َيْحُكُم ِبِو 

 احينمػا يكػكف كاقػع األفػراد كاقعنػ : " كيقتضي العػدؿ المسػاكاةىناؾ فرؽ بيف العدؿ كالمساكاةك 

مػف جيػة التػي يػراد إقامػة العػدؿ فييػا، فالمسػاكاة حينئػذو تكػكف مػف  ،في كؿ الصفات اتمامن  امتساكين 

 . (ِ)العدؿ ضمف حدكد الجية التي أقيـ فييا العدؿ"

: اإلنصػػاؼ، كىػػك إعطػػاء   ٍعًدلىػػةن: اسػػتقاـ، كالعىػػٍدؿي ، كعىدىالػػة، كمى : مػػاؿى ػػديكالن ، كعي : عػػٍدالن ػػدىؿى كعى

: المثػؿ كالنظيػر، كالعدالػة فػي الفمسػفة: إحػدل الفضػائؿ األربعػة  المرء ما لو كأخذ ما عميػو، كالًعػٍدؿي

 (ّ)كالعدالة.التي سٌمـ بيا الفبلسفة مف قديـ، كىي: الحكمة، كالشجاعة، كالعفة 

رىبى فيك (ْ)كالعدؿ في المغة معناىا ضد الجكر ( عميو في القضية مف باب ضى ، كيقاؿ )عىدىؿى

( بيػػػذا  ( بػػػالفتح أصػػػمو مصػػػدر قكلػػػؾ: )عػػػدلىتي ، ك)العىػػػدؿي ( بالكسػػػر الًمٍثػػػؿي (، كقػػػاؿ: ")الًعػػػٍدؿي )عػػػادؿه

                                  

راسػات كالبحػكث بمكتبػة نػزار مصػطفى ، )مكػة: مركػز الدالمفردات في غريب القهرننالراغب األصفياني: أبي القاسـ الحسيف بف محمد،  (ُ)
 .ِِْ، صُـ(، جََِٗالباز، د.ط، 

، ُ، بحػث فػي مجمػة التكعيػة اإلسػبلمية، العػدد:نظام الخمهق خاضهع لسهنة التفاضهل ل المسهاواةالميداني، عبد الرحمف بف حسف حبنكة،  (ِ)
 .  ّْـ، صَُٗٗدمشؽ: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 

 .ٖٖٓ، صُـ(، جََِْ، ْ، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، طالمعجم الوسيطخركف، أنيس: إبراىيـ، كآ (ّ)
 .ُٕٔ، صُ(، جُٖٔٗ، ـُ، )بيركت: مكتبة لبناف، طمختار الصحاحالرازم: محمد بف أبي بكر بف عبد القادر،  (ْ)
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( بػػالفتح مػػا عػػدؿ الشػػيء مػػف غيػػر ج ( حسػػننا، كقػػاؿ الفػػراء: )العىػػٍدؿي ( بالكسػػر )عػػدالن نسػػو، ك)الًعػػٍدؿي

 (ُ)المثؿ."

، كىـ عدؿه  كميو، ىذا عدؿه ، كالفرؽ بيف الًعدؿ (ِ)كالعدؿ: المرضي مف الناس قكليوي كحي

الًمثؿ؛ تقكؿ عندم ًعدؿي جاريتؾ، فبل يككف إال عمى جارية  -بالكسر -: أف الًعدؿ(ّ)كالعىدؿ

 متيا مف الثمف، كمنو قكلو تعالى:مثميا، كالعىدؿ مف قكلؾ: عندم عىدؿي جاريتؾ فيككف عمى قي

ََْوا َعْدٍل ِمْنُكْم   (. ٓٗ)المائدة:  ﴿َيْحُكُم ِبِو 

أما مفيكـ العدالة في المغة عند الجيرجاني: االستقامة، ككذلؾ في الشريعة ييعرفيا بأنيا: 

، أما العدؿ فيك عبارة عف األمر ااالستقامة عمى طريؽ الحؽ باالجتناب عٌما ىك محظكر دينن 

لمتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط، كقيؿ العدؿ مصدر بمعنى العدالة، كىك االعتداؿ ا

 (ْ)كاالستقامة، كالميؿ إلى الحؽ.

ىيئة راسخة في كيرجع حاصميا إلى  عبارة عف استقامة السيرة كالديف": اكالعدالة اصطبلحن 

"إنصاؼ الغير بفعؿ ما كما عرؼ بأنو:  (ٓ)"االنفس، تحمؿ عمى مبلزمة التقكل كالمركءة جميعن 

 . (ٔ)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. 

                                  

 .ُٕٔ، صُالمرجع السابؽ، ج (ُ)
 .َُُ، صُـ(، جََِّ، ُد الحميد ىنداكم، )بيركت: دار الكتب العممية، ط، تحقيؽ: عبكتاب العينالفراىيدم: الخميؿ بف أحمد،  (ِ)
، تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ سػميـ، )القػاىرة: دار العمػـ كالثقافػة، الفهروق المغويهةالعسكرم: الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سػعيد أبػك ىػبلؿ،  (ّ)

 .ُٓٓ، صُ، د.ت(، جُط
ىػػ(، ُُّْ، ُ، تحقيػؽ: محمػد صػديؽ المنشػاكم، )القػاىرة: دار الفضػيمة، طجهم التعريفهاتمعالجرجاني: عمي بف محمد السيد الشريؼ،  (ْ)

 .ُِْ، صُج
  ُِّ، صُـ(، جََِٖ، )السعكدية: المدينة المنكرة لمطباعة، د.ط، المستصفى من عمم األصولالغزالي: محمد،  (ٓ)
 ُّّىػ، صَُّْ، ِ، جُكتب العممية، ط، بيركت: دار الالمعتمد في أصول الفقوالبصرم، محمد بف عمي الطيب،  (ٔ)



 

َُ 

 مفيوم الحوار:  .ٕ

، كالحػػٍكري الرجػػكع إلػػى الشػػيء كعنػػو، كالمحػػاكرة ميراجعػػ الحههوار فههي المغههة: ، (ُ)ة الكػػبلـحػػكىرى

ما بالفكر.. كالمحاكرة كالحػكار الميػراٌدة (ِ)كفي القامكس الحٍكري الرجكع كر "التردد إما بالذات كا  ، كالحى

 ﴿َوالمَّههُو َيْسههَمُع َتَحاُوَرُكَمهها ِإنَّ المَّههَو َسههِميٌع َبِصههيٌر  فػػي الكػػبلـ كمنػػو التحػػاكر، قػػاؿ اهلل عػػز كجػػؿ:

 حكؿ معنى: الرجكع.  فأغمب المعاني تدكر (ّ)("ٗ)المجادلة: 

مفيػـك الحػكار الػذم يناقشػو البحػث ىػك مػا ذكرتػو سػناء محمػد بػػأف  الحهوار فهي اإلصهطالح:

نمػػا يقػػكـ عمػػى أبعػػاد معرفيػػة (ْ)الحػػكار لػػيس مجػػرد مناكبػػة أك تنػػاكب : " بيعػػد كىػػي ثبلثػػة أبعػػاد  ،كا 

، كبيعد التعارؼ : كشرطو أف يككف ببل كاسطة كأف يككف مباشرةالمعرفة )ذم صبغة ابستمكلكجية(

)ذم صبغة سكسيكلكجية(: كشرطو أف يجرم في مناخ كدم كسممي، كبيعد االعتراؼ )ذم صػبغة 

 .(ٓ)"اأكسيكلكجية(: كشرطو أف يأتي طكعا ال كرىا كحقيقيا ال مجازين 

كالجداؿ ينقسـ إلى قسميف؛ جداؿ محمكد، كجداؿ مػذمكـ، كىناؾ فرؽ بيف الحكار كالجداؿ؛ 

كػػػػكف بالخصػػػكمة كيتسػػػػـ بالتعصػػػب كالتمسػػػػؾ بػػػالرأم كالعنػػػػاد، بينمػػػا المحػػػػاكرة يالمػػػذمـك فالجػػػداؿ 

كالحػػكار: " مراجعػػة الكػػبلـ كالحػػديث بػػيف طػػرفيف، ينتقػػؿ مػػف األكؿ إلػػى الثػػاني ثػػـ يعػػكد إلػػى األكؿ 

 .(ٔ)ىذيف الطرفيف ما يدؿ عمى كجكب الخصكمة" بيف كىكذا، دكف أف يككف

 مفيوم الحضارة:   .ٖ

                                  

 .َّٕ، مرجع سابؽ، صالعينالفراىيدم:  (ُ)
، تحقيػػؽ: مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة، )بيػػرت: مؤسسػػة القههاموس المحههيطالفيركزآبػػادم: مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب،  (ِ)

 .َّٖـ(، صََِٓ، ٖالرسالة، ط
 .ُٖٕ-ُٕٕ، مرجع سابؽ، ص لقرننالمفردات في غريب االراغب: األصفياني،  (ّ)
  ُِْـ(، ص َُِّ، ُسناء محمد سميماف، فف كأدب الحكار: بيف األصالة كالمعاصرة، )عالـ الكتب، ط (4)
، البحػػث الثػػاني الفػػائز بجػػائزة قطػػر لحػػكار الحضػػارات الحههوار الحضههاري، دراسههة فههي النظههام المعرفههي والقيمههي القرننههيمقبػػكؿ، إدريػػس،  (5)

 ٌ{بّ.ٌ :ؽِٕ-ِٔـ، صَُِٖ
   ٗٔالحوار اإلسالمي المسيحي، صعجؾ: بساـ داككد دعجؾ،  (ٔ)



 

ُُ 

مف أكثػر المفػاىيـ التػي أثػارت جػدالن كبيػرنا بػيف المفكػريف كالفبلسػفة فػي ييعٌد مفيكـ الحضارة 

رسػػػاء مفيػػػكـ كاحػػػد فػػػي  أكثػػػر مػػػف قػػػرف، كىػػػذا مػػػا أدل إلػػػى اخػػػتبلفيـ فػػػي شػػػرح معنػػػى الحضػػػارة كا 

كىػػػي خػػػبلؼ البػػػدك، "الفضػػػاء الفكػػػرم العػػػاـ، فالحضػػػارة فػػػي المغػػػة العربيػػػة مشػػػتقة مػػػف الحضػػػر، 

يث ال يبػع حاضػر لبػاد؛ الحاضػر: المقػيـ فػي المػدف كالقػرل، كالحاضر: خبلؼ البادم، كفػي الحػد

 (ُ).كالبادم: المقيـ بالبادية

بأنيػػا: "تفػػنف  فػػػي  -فػػػي مقدمتػػو-مفيػػكـ الحضػػارة فػػي االصػػػطبلح: عٌرفيػػا ابػػف خمػػدكفأمػػا 

حكاـ الصنائع المستعممة فػي كجكىيػا كمػذاىبيا مػف المطػابخ كالمبلبػس  -كىي الصناعة-الترؼ كا 

ش كاألبنيػػة، كسػػائر عكائػػد المنػػزؿ كأحكالػػو، فمكػػؿ كاحػػد منيػػا صػػنائع فػػي اسػػتجادتو، كالمبػػاني كالفػػر 

كالتأنؽ فيو، تختص بو كيتمك بعضيا بعضا، كتتكثر باختبلؼ مػا تنػزع إليػو النفػكس مػف الشػيكات 

 (ِ)كالمبلذ كالتنعـ بأحكاؿ الترؼ، كما تتمكف بو مف العكائد."

فيعرفيا كيؿ ديكرانت بأنيا: "نظاـ اجتماعي يعيف  أما مفيكـ الحضارة في األدبيات الغربية،

نمػػػا تتػػػألؼ الحضػػػارة مػػػف عناصػػػر أربعػػػة: المػػػكارد  اإلنسػػػاف عمػػػى الزيػػػادة مػػػف إنتاجػػػو الثقػػػافي، كا 

ميقيػػة، كمتابعػػة العمػػكـ كالفنػػكف؛ كىػػي تبػػدأ حيػػث ينتيػػي  االقتصػػادية، كالػػنظـ السياسػػية، كالتقاليػػد الخي

اإلنساف مف الخكؼ، تحررت في نفسػو دكافػع التطمػع كعكامػؿ االضطراب كالقمؽ؛ ألنو إذا ما أمف 

اإلبػػداع كاإلنشػػاء، كبعػػد ذلػػؾ ال تنفػػؾ الحػػكافز الطبيعيػػة تستنيضػػو لممضػػٌي فػػي طريقػػو إلػػى فيػػـ 

زىارىا.  . (ّ)"الحياة كا 

                                  

 ُٕٗ، صْج لسان العرب،ابف منظكر،  (ُ)
، ُ، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل محمػػد الػػدركيش، )دمشػػؽ: دار يعػػرب، طمقدمههة ابههن خمههدونابػػف خمػػدكف: كلػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد،  (ِ)

 ّّٖـ(، صََِْ
 ّ، صُ، ترجمة: زكي نجيب محمكد، )بيركت: دار الجيؿ، د. ط، د.ت(، جةقصة الحضار ديكرانت: كيؿ،  (ّ)



 

ُِ 

ىػػػك ذلػػػؾ الحػػػكار الػػػذم يػػػتـ بػػػيف الحضػػػارات بتكسػػػط "مفيهههوم حهههوار الحضهههارات:  .ٗ

أـ حػكار غيػػر  الفػردم أك الجمػاعي، كسػكاء كػاف حػكار كبلمينػالمنتمػيف إلييػا سػكاء عمػى المسػتكل ا

 .(ُ)كبلمي، كمنظما أك غير منظـ، كفي أم مجاؿ كاف كذلؾ ليدؼ مكضكعي"

فيػػك "غايػػة، فحػػكل مقصػػدم مػػف فعػػؿ كػػذا مسػػاعدتو، مقاصػػد  مػػف قصػػد،المقصههد:  .٘

فمقاصػػد  (ِ)الشػػريعة: األىػػداؼ التػػي كضػػعت ليػػا، مقاصػػد الكػػبلـ، مػػاكراء السػػطكر أك مػػا بينيػػا".

 الحكار الحضارم ىي الغايات المرجكة مف ىذا الحكار. 

 

  

                                  

المصػػػعبي، عبػػػد الممػػػؾ منصػػػكر حسػػػف، حػػػكار الحضػػػارات: المفيػػػـك كالمقكمػػػات، أعمػػػاؿ نػػػدكة مكقػػػع اإلسػػػبلـ فػػػي القػػػيـ الككنيػػػة كحػػػكار  (ُ)
 َِـ، صََِٓالحضارات، تكنس: جامعة الزيتكنة، 

 https://cutt.ly/YYnZnuEزيت، معجـ المغة العربية، جامعة بير  (ِ)



 

ُّ 

 الفصل األول: العدالة في المنظور اإلسالمي

يػأتي ىػذا الفصػؿ ليمقػي الضػكء عمػى العدالػة فػي المنظػكر اإلسػبلمي، ببيػاف ىػذا المبػدأ فػػي 

لفكػر اإلسػبلمي، نصكص القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، كمػف ثػـ التطػرؽ إلػى دراسػة المفيػـك فػي ا

 كصكالن إلى أىميتو في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر.

  



 

ُْ 

 المبحث األول: العدالة في القرنن الكريم

ييعنػػػى ىػػػػذا المبحػػػػث بدراسػػػػة العدالػػػة فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ بػػػالتعرض إلػػػػى مفػػػػردات المفيػػػػكـ 

حػػث إلػػى بيػػاف كدالالتػػو فػػي القػػرآف، ككيػػؼ أنػػو يشػػير إلػػى الػػذات العميػػة سػػبحانو، كمػػا يتطػػرؽ المب

 أىمية كمنزلة العدالة في القرآف كحث القرآف عمييا.

 : مفردات العدالة في القرنن الكريمالمطمب األول

العػدؿ؛ فيػك العػادؿ بػيف مخمكقاتػو كميػـ، فقػد اتصػؼ  -سػبحانو كتعػالى-مف أسػماء اهلل  إف

مرسميف لتبميغ دعكة إرساؿ األنبياء كال -سبحانو كتعالى-بالعدؿ، فمف آثار عدلو  -عز كجؿ-اهلل 

كأف اهلل كاحػػد ال شػػريؾ لػػو، كلػػـ يتػػرؾ العبيػػد سػػدلن -سػػبحانو كتعػػالى-اإلسػػبلـ؛ كلبيػػاف شػػرع اهلل 

؛ بؿ أرشدىـ لمطريؽ الصحيح مف خبلؿ الرسؿ كاألنبياء عمى مر القركف.  كىمبلن

كأد ل الرسػػػؿ كاجػػػبيـ فػػػي إرشػػػاد النػػػاس إلػػػى اإللػػػو الحػػػؽ، كأيرسػػػؿ لكػػػؿ قػػػكـ رسػػػكؿ مػػػنيـ،  

سػبحانو -فيمكف لغتو كيفيميػـ، كيعػرؼ أمػكر قكمػو، كحػدكد المجتمػع الػذم فيػو، كمػف رحمػة اهلل ي

خػػاتـ األنبيػػاء كالرسػػؿ، كجعػػؿ القػػرآف الكػػريـ مصػػدرنا  ملسو هيلع هللا ىلصتنزيػػؿ القػػرآف الكػػريـ عمػػى محمػػد  -كتعػػالى

لمتشػػريع اإلسػػػبلمي، كمرجعنػػا يرجػػػع إليػػو المسػػػممكف لمعرفػػة ديػػػنيـ، كمػػا يترتػػػب عمػػييـ مػػػف حقػػػكؽ 

 -سػبحانو كتعػالى-جبات، فكاف القرآف اليدل كالمنارة التي ييتدم إلييا الضاؿ، كمف عدؿ اهلل ككا

أف جعؿ مبدأ العدالة مف أىـ مبادئ الػديف، كركيػزة مػف ركػائز اإلسػبلـ، كاىػتـ القػرآف الكػريـ بمبػدأ 

قاتيا؛ مثػػؿ: العدالػػة كدعػػا إلييػػا فػػي آياتػػو، كسػػكره الًعظػػاـ، كقػػد كرد لفػػظ العدالػػة كمرادفاتيػػا كمشػػت

 القسط، كالسكاء، كالحؽ.

كلفػػػػظ )عػػػػدؿ( جػػػػاء فػػػػي إحػػػػدل عشػػػػرة سػػػػكرة ىػػػػي: البقػػػػرة، كالنسػػػػاء، كالمائػػػػدة، كاألنعػػػػاـ،  

 كاألعراؼ، كالنحؿ، كالنمؿ، كالشكرل، كالحجرات، كالطبلؽ، كاالنفطار.

 كأربع كعشريف آية، قاؿ تعالى:  



 

ُٓ 

ُْ ِمْنَيا َعْدٌل ﴿َواتَُّقوا َيْوًما ل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس  - َشْيًئا َول ُيْقَبُل ِمْنَيا َشَفاَعٌة َول ُيْاَخ

 (. ْٖ)البقرة:  َول ُىْم ُينَصُروَن 

﴿َواتَُّقوا َيْوًما ل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َول ُيْقَبُل ِمْنَيا َعْدٌل َول َتنَفُعَيا َشَفاَعٌة َول  -

 (. ُِّ)البقرة:  ُىْم ُينَصُروَن 

َْا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتبٌ  - يَن نَمُنوا ِإ  ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ

ي َعَمْيِو اْلَحقُّ َولْ  تَِّق يَ ِباْلَعْدِل َول َيْرَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو المَُّو َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِمِل الَِّْ

ي َعَمْيِو اْلَحقُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو ل َيْسَتِطيعُ   المََّو َربَُّو َول َيْبَخْس ِمْنُو َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّْ

 (.ِِٖ)البقرة:  َأْن ُيِملَّ ُىَو َفْمُيْمِمْل َوِليُُّو ِباْلَعْدِل 

ِلَك َأْدَنى َألَّ َتُعوُلوا ﴿َفِإْن ِخْفُتْم َألَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو مَ  - َْ  (. ّ)النساء:  ا َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم 

َْا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل  -  (.ٖٓ)النساء:  ﴿َواِ 

 (.ُِٗ)النساء:  ﴿َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَن النَّْساِء َوَلْو َحَرْصُتْم  -

يَن نَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن ﴿َيا َأيَُّيا ا - لَِّْ

نْ  َتْمُووا َأْو  َواأَلْقَرِبيَن ِإْن َيُكْن َغِنيِّا َأْو َفِقيرًا َفالمَُّو َأْوَلى ِبِيَما َفال َتتَِّبُعوا اْلَيَوى َأْن َتْعِدُلوا َواِ 

 (. ُّٓ)النساء:  ِرُضوا َفِإنَّ المََّو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرًا ُتعْ 

يَن نَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َول َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى أَ  - لَّ ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ

 (. ٖ)المائدة:  ُقوا المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَن َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َواتَّ 

ََْوا َعْدٍل ِمْنُكْم  -  (.ٓٗ)المائدة:  ﴿َيْحُكُم ِبِو 

َوا َعدْ  - َْ َْا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن  يَن نَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإ ٍل ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ

 (.َُٔ)المائدة:  ْم ِمْنكُ 



 

ُٔ 

ُْوا ِديَنُيْم َلِعًبا َوَلْيًوا َوَغرَّْتُيُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَْكّْْر ِبِو َأْن ُتْبَسَل َنفْ  - يَن اتََّخ ِر الَِّْ ٌس ِبَما ﴿َوَْ

ْن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ل ُيْاخَ  ْْ ِمْنَيا ُأْوَلِئَك َكَسَبْت َلْيَس َلَيا ِمْن ُدوِن المَِّو َوِليّّ َول َشِفيٌع َواِ 

َْاٌب أَِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكُفُروَن  يَن ُأْبِسُموا ِبَما َكَسُبوا َلُيْم َشرَاٌب ِمْن َحِميٍم َوَع )األنعاـ:  الَِّْ

َٕ .) 

 (. ُُٓاـ: )األنع ﴿َوَتمَّْت َكِمَمُة َربَّْك ِصْدًقا َوَعْدًل ل ُمَبدَّْل ِلَكِمَماِتِو َوُىَو السَِّميُع اْلَعِميُم  -

 ﴿َول َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإلَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَانَ  -

َْا ُقْرَبى َوِبَعْيِد المَّ  َْا ُقْمُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن  ِو َأْوُفوا ِباْلِقْسِط ل ُنَكمُّْف َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَيا َواِ 

َْكَُّروَن  اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َت ِلُكْم َوصَّ  (. ُِٓ)األنعاـ:  َْ

 (. ُٗٓ)األعراؼ:  ﴿َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْيُدوَن ِباْلَحقّْ َوِبِو َيْعِدُلوَن  -

 (.ُُٖ)األعراؼ:  ﴿َوِممَّْن َخَمْقَنا ُأمٌَّة َيْيُدوَن ِباْلَحقّْ َوِبِو َيْعِدُلوَن  -

َوَضَرَب المَُّو َمَثاًل َرُجَمْيِن َأَحُدُىَما َأْبَكُم ل َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء َوُىَو َكلّّ َعَمى َمْولُه َأْيَنَما ﴿ -

وُّ ل َيْرِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمْن َيْرُمُر ِباْلَعْدِل َوُىَو َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  )النحؿ:  ُيَوجّْ

ٕٔ.) 

ي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ﴿ِإنَّ المَّ  - يتَاِء ِْ َو َيْرُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 

َْكَُّروَن   (. َٗ)النحؿ:  َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم َت

َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم المَُّو ﴿َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْيَنُكُم المَُّو َربَُّنا َوَربُُّكْم َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلكُ  - ْم َأْعَماُلُكْم ل ُحجَّ

َلْيِو اْلَمِصيُر   (. ُٓ)الشكرل:  َيْجَمُع َبْيَنَنا َواِ 

ْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْاِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَرْصِمُحوا َبْيَنُيَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأُلْخَرى  - ﴿َواِ 

ي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو َفِإْن َفاَءْت َفَرْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا َفَقاِتُموا الَّتِ 

 (.ٗ)الحجرات: ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 



 

ُٕ 

َْا َبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفَرْمِسُكوُىنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُىنَّ ِبَمْعُروٍف َوأَ  - ََْوي َعْدٍل ِمْنُكْم ﴿َفِإ  ْشِيُدوا 

 (. ِ)الطبلؽ: 

مرة،  أربعة كعشريفكمف خبلؿ استعراض اآليات فقد تكرر لفظ عدؿ في القرآف الكريـ 

كفي إحصائية المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ جاء ذكر لفظ عدؿ كمشتقاتيا في ثمانية 

،  يفكعشر  ، تىٍعًدؿٍ مكضعنا في القرآف الكريـ، كىي: "فىعىدىلىؾى تىٍعًدليكٍا: كقد تكررت ىذه المفردة ، أًلىٍعًدؿى

: كقد تكررت ىذه المفردة خمس مرات، اٍعًدليكٍا: كقد تكررت  أربع مرات في سكر مختمفة، يىٍعًدليكفى

: كىي أكثر المفردات كركدنا في القرآف؛ فقد تكررت ثبلث عشرة مرة، ". مرتيف، عىٍدؿه كىعىٍدالن
(ُ) 

كيأمر  -سبحانو-لى المتصؼ بالعدؿ، مف أسمائو العدؿ، فيك العدؿاهلل سبحانو كتعا

(، كيجازييـ سبحانو كتعالى يكـ القيامة ِٗ)األعراؼ:  ﴿ُقْل َأَمَر َربّْي ِباْلِقْسِط الناس بالعدؿ: 

اِلَحاِت ِباْلِقْسِط بالعدؿ:  يَن نَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ يف كفركا (، كيجازم أيضا الذْ)يكنس:  ﴿َيْجِزَي الَِّْ

َْاَب َوُقِضَي َبْيَنُيْم ِباْلِقْسِط َوُىْم ل ُيْظَمُموَن بالقسط:  وا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَع (، ْٓ)يكنس:  ﴿َوَأَسرُّ

مف يحارب كيقتؿ مف يأمر بالقسط بالعذاب األليـ، قاؿ تعالى:  -سبحانو كتعالى-كيتكعد اهلل 

يَن َيْكُفُروَن ِبآَيا يَن َيْرُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن ﴿ِإنَّ الَِّْ ِت المَِّو َوَيْقُتُموَن النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُموَن الَِّْ

َْاٍب أَِليٍم   (. ُِ)آؿ عمراف:  النَّاِس َفَبشّْْرُىْم ِبَع

كىذا بحسب ما جاءت لفظة العدؿ في  (ِ)يقسـ الدامغاني العدؿ عمى خمسة أكجوكما 

﴿َواتَُّقوا َيْوًما ل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا جاءت بمعنى )الفداء(، لقكلو تعالى: القرآف الكريـ، ف

ُْ ِمْنَيا َعْدٌل َول ُىْم ُينَصُروَن  (، أما الكجو الثاني ْٖ)البقرة:  َول ُيْقَبُل ِمْنَيا َشَفاَعٌة َول ُيْاَخ

                                  

 .ْْٗ-ْْٖىػ(، صُّْٔ، )القاىرة: دار الكتب المصرية، د.ط، المعجم المفيرس أللفاظ القرنن الكريمعبد الباقي: محمد فؤاد،  (ُ)
عزيػز سػيد األىػؿ، تحقيػؽ: عبػد ال ، قاموس القرنن أو إصالح الوجوه والنظائر في القرنن الكهريم،الدامغاني: الحسيف بف محمد الػدامغاني (ِ)

 .ُّٖ-ُّٕـ(، ص ُّٖٗ، ْ)بيركت: دار العمـ لممبلييف، ط



 

ُٖ 

ْن ِخْفُتْم َألَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَمَكْت ﴿َفإِ لمفظ العدؿ جاءت بمعنى )اإلنصاؼ(، لقكلو تعالى: 

ِلَك َأْدَنى َألَّ َتُعوُلوا  َْ ﴿َأْو (، كالثالث: جاءت بمعنى )القيمة(، لقكلو تعالى: ّ)النساء:  َأْيَماُنُكْم 

ُْوَق َوَباَل َأْمرِِه  ِلَك ِصَياًما ِلَي َْ ادة أف ال إلو إال اهلل أم (، أما الكجو الرابع: شيٓٗ)المائدة:  َعْدُل 

(، أما الكجو َٗ)النحؿ:  ﴿ِإنَّ المََّو َيْرُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن بمعنى )التكحيد( لقكلو تعالى: 

يَن َكَفُروا ِبَربِّْيْم َيْعِدُلوَن الخامس: العدؿ بمعنى الشرؾ لقكلو تعالى:   (.ُ)األنعاـ:  ﴿ُثمَّ الَِّْ

ف العرب أف لفظ العدؿ في القرآف الكريـ جاء عمى أربعة كيذكر ابف منظكر في لسا 

 أقساـ: 

َْا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا العدؿ في الحكـ، قاؿ اهلل تعالى:  القسم األول: ﴿َواِ 

 (. ٖٓ)النساء:  ِباْلَعْدِل 

َْا ُقْمُتْم َفاْعدِ العدؿ في القكؿ، قاؿ اهلل تعالى:  والقسم الثاني:  (. ُِٓ)األنعاـ:  ُلوا ﴿َواِ 

)البقرة:  ﴿َول ُيْقَبُل ِمْنَيا َعْدٌل العدؿ بمعنى الفدية، قاؿ اهلل عز كجؿ:  وأما القسم الثالث:

ُِّ.) 

يَن َكَفُروا ِبَربِّْيْم َيْعِدُلوَن العدؿ في اإلشراؾ، قاؿ اهلل عز كجؿ:  والقسم الرابع:  ﴿ُثمَّ الَِّْ

 .(ُ)(ُ)األنعاـ: 

مرة، كلفظ )سكاء(  يفكعشر  يف؛ فقد كرد لفظ )قسط( في القرآف الكريـ اثنلعدؿا أما مفردات

مرة، يقكؿ اهلل  يفمرة، أما لفظ )الحؽ( فقد كردت في القرآف الكريـ مائة كثمان يفسبعة كعشر 

)األنعاـ:  ِميُع اْلَعِميُم ﴿َوَتمَّْت َكِمَمُة َربَّْك ِصْدًقا َوَعْدًل ل ُمَبدَّْل ِلَكِمَماِتِو َوُىَو السَّ سبحانو كتعالى: 

                                  

 .ِّْ-ُّْ، ص ُُ، مرجع سابؽ، جلسان العربابف منظكر:  (ُ)



 

ُٗ 

(، كجاء في تفسير ىذه اآلية: "أم: صدقنا في األخبار، كعدالن في األمر كالنيي، فبل أصدؽ ُُٓ

 .(ُ)مف أخبار اهلل التي أكدعيا ىذا الكتاب العزيز، كال أعدؿ مف أكامره كنكاىيو"

ر آية، كمف ذلؾ ككردت لفظة القسط في القرآف الكريـ في ثبلث عشرة سكرة، كفي ستة عش

 ﴿َشِيَد المَُّو َأنَُّو ل ِإَلَو ِإلَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوا اْلِعْمِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ل ِإَلَو ِإلَّ ُىوَ قكلو تعالى: 

لَِّتي ِىَي ﴿َول َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإلَّ ِبا(، كقاؿ سبحانو كتعالى: ُٖ)آؿ عمراف:  اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

 َْ ا ُقْمُتْم َفاْعِدُلوا َأْحَسُن َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن ِباْلِقْسِط ل ُنَكمُّْف َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَيا َواِ 

َْكَّ  اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َت ِلُكْم َوصَّ َْ َْا ُقْرَبى َوِبَعْيِد المَِّو َأْوُفوا   (.ُُٓ)األنعاـ:  ُروَن َوَلْو َكاَن 

  

                                  

، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف بػػف معػػبل المكيحػػؽ، تيسههير الكههريم الههرحمن فههي تفسههير كههالم المنههانالسػػعدم: عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر السػػعدم،  (ُ)
 .ِْٖـ(، صََِّ، ُ، ط)بيركت: دار ابف حـز



 

َِ 

 .: منزلة العدالة في القرنن الكريمالمطمب الثاني

القرآف الكريـ كاضح في بياف مبدأ العدالة كالدعكة إليو، كما حٌذر مف القيمة المضادة لو 

كىي الظمـ؛ كىذا مف كماؿ عدؿ القرآف الكريـ التحذير مف القيمة المضادة، كما أف القرآف لـ 

ا في الدعكة إلى العدالة، كالتحذير مف الظمـ، قاؿ  يجعؿ اإلنساف تائينا أماـ نٌصو؛ بؿ كاف كاضحن

ِمُنوا ﴿َوَلَقْد َأْىَمْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِمُكْم َلمَّا َظَمُموا َوَجاَءْتُيْم ُرُسُمُيْم ِباْلَبيَّْناِت َوَما َكاُنوا ِلُياْ سبحانو: 

ِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِ  َْ ﴿َول َتْحَسَبنَّ المََّو َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُل (، كقاؿ تعالى: ُّ)يكنس: ِميَن َك

ُرُىْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِو اأَلْبَصاُر  ﴿َوِتْمَك اْلُقَرى (، كقاؿ تعالى: ِْ)إبراىيـ: الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَاخّْ

(، فإف تكرار مفيكـ العدالة في القرآف ٗٓ)الكيؼ:  ْم َمْوِعًدا َأْىَمْكَناُىْم َلمَّا َظَمُموا َوَجَعْمَنا ِلَمْيِمِكيِ 

  الكريـ يبٌيف لنا مدل اىتماـ القرآف الكريـ بمكضكع العدالة.

اشتمؿ القرآف الكريـ عمى العدالة، كبي ف لمقارئ أف ليا مجاالت مختمفة كجب عمى المسمـ ك 

﴿ِإنَّ المََّو كـ بيف الناس، قاؿ تعالى: أف يقؼ عمييا، كيتعمـ منيا العدؿ، فنرل العدالة في الح

ا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ  َْ المََّو ِنِعمَّا  َيْرُمُرُكْم َأْن ُتَادُّوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ 

مع النفس، كىي عدـ الشرؾ باهلل، دؿ كالع(، ٖٓ)النساء:  َيِعُظُكْم ِبِو ِإنَّ المََّو َكاَن َسِميًعا َبِصيرًا 

العدالة مع فئات الناس المختمفة، إذ ك (. ُّ)لقماف:  ﴿ِإنَّ الشّْْرَك َلُظْمٌم َعِظيٌم قاؿ تعالى: 

﴿َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَّْساِء ُقِل بالعدؿ مع اليتامى، فقاؿ عز كجؿ:  -سبحانو كتعالى -أكصى اهلل 

ِتي ل ُتْاُتوَنُينَّ َما ُكِتَب َلُينَّ المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ  َوَما ُيْتَمى َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب ِفي َيتَاَمى النَّْساِء الالَّ

ُموا ِمْن َوَتْرَغُبوَن َأْن َتنِكُحوُىنَّ َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن َتُقوُموا ِلْمَيتَاَمى ِباْلِقْسِط َوَما َتْفعَ 

 . (ُِٕ)النساء:  ِإنَّ المََّو َكاَن ِبِو َعِميًما َخْيٍر فَ 

  



 

ُِ 

 المبحث الثاني: العدالة في السنة النبوية

خص اهلل سبحانو كتعالى أمة النبي المصطفى بالعدؿ كالكسطية، كنص القرآف الكريـ عمى 

َِْلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء عَ ذلؾ في قكلو تعالى:  َمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل ﴿َوَك

 (، كىذه اآلية دليؿ عمى خيرية األمة.ُْ)البقرة:  َعَمْيُكْم َشِييًدا 

: "يجيء نكحه كأمتوي، فيقكؿي اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعف أبي سعيد قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ، كجاء في الحديث

ال، ما جاءنا مف نبي  تعالى: ىؿ بم غت؟ فيقكؿ: نعـ، أم رٌب. فيقكؿي ألمتًو: ىؿ بٌمغكـ؟ فيقكلكف:

فيقكؿي لنكح: مف يشيدي لؾ؟ فيقكؿ: محمد صمى اهلل عميو كسمـ كأمت وي. فنشيد أنو قد بمغ، كىك 

ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَمْيُكْم قكلو جؿ  ذكره:  َْ ﴿َوَك

سىطي َشِييًدا   .(ُ): العدؿ، كالكى

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 

هلل بف عمرك نكر، قريبيف مف عرش الرحمف، فقد جاء في الحديث جزاء العادؿ، : " عف عبد ا

: يىٍبميغي بو الن بي   إٌف : »ملسو هيلع هللا ىلص، كفي حديًث زيىيرو قاؿ: قاؿ رسيكؿي اهلًل ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابفي نيميرو كأبك بكرو

ؿ، ككٍمتىا يدٍيو يميفه الذيف  ، عف يميًف الٌرحمًف عٌز كىجى ، ًعندى اهلًل، عمى منابرى مف نيكرو الميٍقًسًطيفى

ـٍ كما كى  ـٍ كأىًمًي ٍكًمًي  . (ِ) «ليكايىٍعًدليكفى في حي

                                  

، ينظػر: البخػارم، محمػد بػف إسػماعيؿ بػف ّّّٗأخرجو البخارم في صحيحو، كتػاب أحاديػث األنبيػاء، بػاب األركاح جنػكد مجٌنػدة، رقػـ: (ُ)
 .َِٖـ(، صََِِ، ُ)دمشؽ: دار ابف كثير، طصحيح البخاري، إبراىيـ بف المغيرة البخارم، 

، ينظػػر: النيسػػابكرم، مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ ُِٕٖة، بػػاب فضػػيمة اإلمػػاـ العػػادؿ، رقػػـ:أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب اإلمػػار  (ِ)
، ُـ(، جََِٔ، ُ، تحقيػػػػؽ: نظػػػػر بػػػػف محمػػػػد الفاريػػػػابي أبػػػػك قتيبػػػػة، )السػػػػعكدية: دار طيبػػػػة، طصههههحيح مسههههممالقشػػػػيرم النيسػػػػابكرم، 

 .ٖٖٔص



 

ِِ 

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 

ؿ، يركيو لنا أبك المعمؽ قمبو بالمساجد، ففي حديث سبعة يظميـ اهلل في ظمو أكليـ اإلماـ العاد

قاؿ: سبعةه ييظمُّيـي اهللي يكـى القيامة في  ملسو هيلع هللا ىلصعف أبي ىريرة، عف النبٌي ، ف-رضي اهلل عنو-ىريرة 

ؿه ذكر اهلل في خبلءو ففاضٍت  ظمو يكـ ال ظؿ  إال ظمو: إماـه عادؿ كشابه نشأ في عبادًة اهلل، كرجي

ؿه دعتو امرأةه ذات مىنصبو  عيناه، كرجؿ قمبوي معمؽه في المسجد، كرجيبلف تحاب ا في اهلل، كرجي

ؿه تصد ؽى ًبصدىقىةو فأخفاىا؛ حتى ال تعمـ ًشماليوي ما  كجماؿو إلى نفسيا قاؿ إني أخاؼي اهلل، كرجي

 ، فيذا الحديث يؤكد عمى أىمية العدالة كمكانتيا في الشريعة اإلسبلمية.(ُ)صنعت يمينيوي"

، عف فعف أبي ذرو  ،لعدالة، كترؾ ظمـ اإلنسافكما اشتممت األحاديث النبكية الدعكة إلى ا

يا عبادم، إني حرٍمتي الظيمـ عمى نفسي «فيما يركم عف اهلل تبارؾ كتعالى، أنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصأف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-، كعف جابر (ِ)»كجعٍمتيوي بينكـ ميحر منا فبل تظالميكا

ـى ظيمي » ، فإف الظٍُّم ـى مىييـ ات قيكا الظيٍم مى ؛ فإف الشُّحى أىمؾى مف كاف قبمكيـ. حى مىاته يكـ القيامةى، كات قكا الشُّحى

 .(ّ)«"عمى أف سفكيكا ًدماءىيـ، كاستحمُّكا محاًرمىييـٍ 

األحاديث المشتممة عمى العدالة؛ كىي كثيرة، تر ًغبي القارئ كاإلنساف المسمـ أف يمتـز إف 

الحسف في الدنيا كاآلخرة، كالجمع بيف أجريف، كتحصيؿ بالعدالة؛ لما فييا مف الكعد بالجزاء 

 األجر في الدنيا كاآلخرة، كما تعزز األحاديث النبكية مف مكانة العدالة كتحذِّر مف عاقبة الظمـ.

                                  

، مرجػػػع سػػػابؽ، صهههحيح البخهههاري، ينظػػر: َٖٔٔ، رقػػػـ: أخرجػػو البخػػػارم فػػي صػػػحيحو، كتػػػاب الحػػدكد، بػػػاب فضػػؿ مػػػف تػػػرؾ الفػػكاحش (ُ)
 .ُّٖٔص

، ينظػر: النيسػابكرم، مسػمـ بػف الحجػاج بػف مسػمـ ِٕٕٓأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بػاب تحػريـ الظمػـ، رقػـ: (ِ)
، ُـ(، جََِٔ، ُطيبػػػػة، ط، تحقيػػػػؽ: نظػػػػر بػػػػف محمػػػػد الفاريػػػػابي أبػػػػك قتيبػػػػة، )السػػػػعكدية: دار صههههحيح مسههههممالقشػػػػيرم النيسػػػػابكرم، 

  ُُٖٗص
 .  ُُٗٗ، ص ِٖٕٓالمرجع السابؽ، ح: (ّ)



 

ِّ 

ضافةن لما جاء في األحاديث النبكية مف تعزيز مكانة العدالة كالتحذير مف الظمـ، فقد  كا 

، كمنيا: ما جاء في ملسو هيلع هللا ىلصف تعاممو بيا كتثبت عدالتو تبي ملسو هيلع هللا ىلصجاءت المكاقؼ في عيد الرسكؿ 

، أن ييـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعف عائشةى أف  أيسىامىةى كىم ـى النبي  »الحديث:  ـٍ : إن ما ىىمىؾى مىف كافى قىٍبمىكي في اٍمرىأىةو، فىقاؿى

، كالذم نىٍفًسي بيىًدًه، لك ًضيًع كيىٍتريكيكفى الش ًريؼى د  عمىى الكى أف  فىاًطمىةى فىعىمىٍت ذلؾى  كىانيكا ييًقيميكفى الحى

 . (ُ)«لىقىطىٍعتي يىدىىىا

كعدـ التحيز ألىمو أك ألصحابو في المشاكؿ التي  ملسو هيلع هللا ىلصففي ىذا الحديث بياف لعدالة النبي 

يشمؿ الجميع دكف استثناء أك نقصاف في حؽ  ملسو هيلع هللا ىلصتحتاج لقضاء كحكـ، فالحكـ عند الرسكؿ 

كية مكانة خاصة كأىمية قصكل تتمثؿ في تطبيقيا، المظمكـ، كبذلؾ يتبف أف لمعدالة في السنة النب

 كالتحذير مف تركيا؛ مما يجعؿ الظمـ يحؿ محميا فيما لك غابت. 

  

                                  

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



 

ِْ 

 المبحث الثالث: العدالة في الفكر اإلسالمي

اىتـ الفكر اإلسبلمي باألخبلؽ كالقيـ كالمبادئ، إذ لـ يغب عف اإلسبلـ مبدأ العدالة في 

في كسأركز  الجتماعي، ككؿ مفكر كتب في فنو، كمحيط تخصصو،الفكر الديني، كالسياسي، كا

-كىما: ابف تيمية، كابف خمدكف  تناكال مكضكع العدالة في كتاباتيـ، عمى مفكرٌيفىذا المبحث 

 . رحميما اهلل

 -رحمو اهلل-كمف ذلؾ ما كتب ابف تيمية متناكالن العدالة، إذ تحدث عنيا كثيرنا في مؤلفاتو  

ذه ابف القيـ، فنجد ابف تيمية يكتب عف العدالة في الدكلة، كيرل أف مبدأ العدالة كزاد عمييا تممي

البد أف تمتـز بو الدكلة أك السياسة الحاكمة؛ ألنيا ىي األساس في دكاـ الحكـ كاألمف، فيقكؿ ابف 

كاع تيمية: "كأمكر الناس إٌنما تستقيـ في الدنيا مع العدؿ الذم قد يككف فيو االشتراؾ في بعض أن

ٌف لـ تشترؾ في إثـ، كليذا قيؿ: إٌف اهلل يقيـ الدكلة  اإلثـ أكثر مما تستقيـ مع الظمـ في الحقكؽ، كا 

ف كانت مسممة" ف كانت كافرة، كال يقيـ الظالمة كا  ، كأرل بأف تعبير ابف تيمية عف (ُ)العادلة كا 

ا؛ إذ جعميا مف األمكر التي تستقيـ بيا الناس، بؿ مع يارنا في استقامة البشرية العدالة كاف كاضحن

نما اشتراطيا في  ف لـ يقصد ابف تيمية خبلؿ نٌصو ارتباط العدالة بالسياسة فقط كا  كدكاـ الدكؿ، كا 

تمثؿ العمكد، كالمرتكز، ك قياـ أمكر الناس جميعنا، في األمكر السياسية، كاالجتماعية، كالدينية، 

 كالشرياف ألم مجتمع. 

 امبدن  ألنياالعدالة يتجاكز إطار الديف كالبيئة اإلسبلمية  كلذلؾ يذكر ابف تيمية أف مبدأ

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؛ 

                                  

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



 

ِٓ 

ف كانت مسممة، كتقـك إذ إف اهلل يقيـ الدكلة ا ف كانت كافرة، كال يقيـ الدكلة الظالمة كا  لعادلة كا 

ف كاف مجتمع إسبلمينا فإف  عمى العدالة حضارة الدكلة، بينما لك غابت عف أم مجتمع كاف، كا 

ىذا المجتمع سينيار؛ كىذا ما يؤكده ابف تيمية فيقكؿ: "الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر، كال تدكـ مع 

 .(ُ)سبلـ"الظمـ كاإل

كتطرؽ ابف خمدكف لمحديث عف العدالة في مقدمتو، فتناكؿ الحديث عنيا في إحدل فصكؿ 

مقدمتو، كارتباطيا الكثيؽ بالحضارة كالعيمراف، كيتفؽ مع ابف تيمية في أف الدكلة التي ال تحكـ 

كاف بالعدؿ؛ سيحكميا الظمـ، فالظمـ كما ذكر ابف خمدكف: سبب الخراب كىبلؾ العمراف ميما 

شكؿ ىذا العمراف، كميما كانت صبغتو، فالظمـ إف كجد خٌرب كؿ شيء، كالعدالة إف كجدت في 

ف غابت عف مجتمع ما ضعؼ ىذا المجتمع كخرب، فإف  مجتمع ما قاـ ىذا المجتمع كازدىر، كا 

 لـ تكجد العدالة فإف البديؿ ليا بالطبع الظمـ كالطغياف، فالظمـ يؤدم إلى خراب العمراف كما قاؿ

 .(ِ)ابف خمدكف في مقدمتو: "الظمـ مؤذفه بخراب العمراف"

لذلؾ فإف الظمـ أكثر ما ييدد الدكؿ كالحضارات كالعمراف فيما ذكر ابف خمدكف، كيتمثؿ 

 ألفالظمـ في عدـ إعطاء صاحب الحؽ حقو، كالتعدم عمى حقكؽ اآلخريف، السيما أمكاليـ؛ 

ال ييعطى الماؿ ألىمو فإف ذلؾ يؤدم إلى الظمـ الماؿ المصدر األىـ في قكاـ الحياة، فعندما 

المكصؿ لخراب العمراف، فإف كاف خراب العمراف ينصمح، فإف انقطاع النكع البشرم أشد مصيبةن؛ 

ما الفساد، ككبلىما ال يصمحاف مع اإلنساف كالبناء  كليذا فإننا أماـ خياريف إما الخراب، كا 

 الحضارم. 

                                  

 .َْالمرجع السابؽ، ص  (ُ)
ـ(، ََِْ، ُر يعػػرب، ط، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل الػػدركيش، )د.ـ، دامقدمههة ابههن خمههدونابػػف خمػػدكف: كلػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد،  (ِ)

 .َْٔص



 

ِٔ 

كاف لحكمة ربانٌية يسردىا لنا ابف خمدكف في مقدمتو  كتحريـ الشريعة اإلسبلمية لمظمـ

: "كاعمـ: أف ىذه ىي الحكمة المقصكدة لمشارع في تحريـ الظمـ، كىك ما ينشأ عنو مف فساد  قائبلن

العمراف كخرابو، كذلؾ مؤذفه بانقطاع النكع البشرم، كىي الحكمة العامة المراعاة لمشرع في جميع 

 .(ُ)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 

الظمـ؛ حفاظنا عمى اإلنساف  -سبحانو كتعالى-ي تعمير أم حضارة، لذلؾ حٌرـ اهلل كالمككنات ف

 مف التمؼ، ألف العدالة تحفظ لو، دينو، كنفسو، كعقمو، كنسمو.

كىي كظيفة تابعة لمقضاء، كال  (ِ)كالعدالة عند ابف خمدكف: "كظيفة دينية تابعة لمقضاء"

كمنو يستمد أحكامو كتعاليمو، فالعدالة عند ابف شؾ أف القضاء يعتمد بشكؿ أساسي عمى الديف، 

ترتبط بالقضاء مف ناحية إصدار األحكاـ بيف المتخاصميف؛ أم: تأخد  -كما أشار إلييا-خمدكف 

 العدالة دكر تسكية النزاعات، كالعمؿ عمى تحقيؽ الحكـ المناسب لمطرفيف. 

  

                                  

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



 

ِٕ 

 اآلخرالمبحث الرابع: أىمية العدالة في تحقيق الحوار مع الْات و 

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 

ؿ الدينية، كنجحت المرجعية اإلسبلمية في ترسيخ مبدأ العدالة في نفكس المسمميف، كىذا مف خبل

رضي - ةصحابال، ك ملسو هيلع هللا ىلصالتي تأمر الناس بالعدؿ، كمف تطبيقات الرسكؿ  -عز كجؿ-آيات اهلل 

 . ، فقد قدمكا لممسمميف نماذج حٌية ككاقعية في تطبيؽ العدالة-اهلل عنيـ

في تأصيؿ الشخصية الحكارية، كالتي تنتج عنيا مبادئ  -الحكار مع الذات-إف دكر 

مع اآلخر، كقدرة حكار اإلنساف لذاتو في استيعاب اآلخر،  ىك المؤىؿ لمحكار الحكار كالتفاىـ

الحالة التي يجب عمييا أف تككف حكارنا مع اآلخر مف حيث الجذكر،  الييتي كمحاكرتو، فيصؼ

 . كالبناء الداخمي

فممارسة الحكار مع الذات خطكة أكلية لمحكار مع اآلخر، كىي مرحمة كجب أف يمر بيا  

يؤدم إلى عدـ  -الحكار مع الذات-مع اآلخر، كغياب الحكار الداخمي المحاكر الجيد في الحكار

د أبناءىا عمى الحكار الداخمي قبؿ أف تخرج  فيـ اآلخر، كعميو فإف عمى األمة أف تتدٌرب، كتعكِّ

ىػك خطكة أكلى « الحكار الداخمي»لمعالـ: "إف ىػذا النكع مف الحكار الذم يمكف أف نطمؽ عميو 

رج؛ ألنو يقٌكم النسيج الكطني بيف أفراد األمة، كيكسب المجتمع مناعة نحك الحكار مع الخا

لمتعامؿ مع العالـ المحيط بنا، ذلؾ أننا ال يمكف أف نفمح في الحكار مع العالـ ما لـ نفمح في 

  .(ُ)الحكار مع أنفسنا"

                                  

 .َُٖ، ص الحوار الْات واآلخرالييتي: عبد الستار إبراىيـ،  (ُ)



 

ِٖ 

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

 (ُ)"تتعدد المناىج التربكية النبكية، كتأخذ صكرنا عدة، كلكف يبقى الحكار أساس ىذه المناىج"

صمى اهلل -أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-كيتضح ذلؾ في حديث مف المفمس، "عف أبي ىريرة

 إف)قالكا: المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع، فقاؿ:  (أتدركف ما المفمس؟)قاؿ:  -عميو كسمـ

مف أمتي يأتي يكـ القيامة بصبلة كصياـ كزكاة، كيأتي كقد شتـ ىذا، كقذؼ ىذا، كأكؿ  المفمس

ماؿ ىذا، كسفؾ دـ ىذا، كضرب ىذا، فييعطى ىذا مف حسناتو، كىذا مف حسناتو، فإف فنيت 

 .(ِ)(حسناتو قبؿ أف يقضى ما عميو أخذ مف خطاياىـ فىطيًرحت عميو ثـ طيرح في النار

لحكار في الكصكؿ إلى اإلنساف، فاإلنساف يتحاكر مع نفسو ابتداءن، كالحكار كتكمف أىمية ا

مع الذات يبدأ بتربية الناشئة عمى قيمة العدؿ، كىي التنشئة االجتماعية في عمـ االجتماع، كىك 

مع صحابتو كالمسمميف، في غرس العدؿ في نفكسيـ، مف خبلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصما حرص عميو الرسكؿ 

لسبلـ، فإقامة العدؿ في النفس البشرية تدفع باإلنساف بالتفكر في ذاتو، تطبيقاتو عميو الصبلة كا

كذات مف حكلو، كخاصة إذا كانت الميدخبلت ليذه النفس مدخبلته تعزز مف مكانة العدالة، 

كالحكار مع اآلخر، كبعد عممية الترسيخ كالغرس تبدأ النفس البشرية الشعكر بالعدؿ، كاإلحساس 

 يحمميا عمى السمكؾ العادؿ مع غيرىا.بالعدالة في النفس، ف

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، 

اف عف اآلخر؟ كىذا االنطباع كيبدأ في التساؤؿ: ما االنطباعات كاألفكار التي أخذىا اإلنس

 يتشكؿ عند الفرد منذ صغره كحتى يكبر.

                                  

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



 

ِٗ 

فمسألة أف يحاكر ؛ كعميو فإف مفيكـ الحكار مع الذات في اإلسبلـ مف المفاىيـ الميمة

صمى اهلل -اإلنساف ذاتو ىي مسألة في غاية األىمية في اإلسبلـ، كيعزز مف قيمتيا الرسكؿ 

مف دافى نفسوي، كىعىمؿى لىما بعد المٍكًت، كالعاجزي مف أتبعى نفسوي  الكي سي »عندما قاؿ:  -عميو كسمـ

تمن ى عمى اهلل رضي اهلل -، كداف نفسو أم: حاسب نفسو، كقاؿ عمر بف الخطاب (ُ)«ىكاىا كى

اسبيكا أنيفيسكـ قبؿ أف تيحاسىبيكا" -عنو  . (ِ): "حى

ذا كاف االحتراـ المتبادؿ ىػك المنطمؽ األكؿ لمحكار فإف  اإلنصاؼ كالعدؿ ىػك المنطمؽ  "كا 

يَن نَمُنوا الثاني، كلنا في التكجيو القرآني قاعدة ثابتة كىداية دائمة، قاؿ اهلل تعالى:  ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ

َو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َول َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َألَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ىُ 

(، فالعدؿ ىػك أساس الحكار اليادؼ، الذم ٖ)المائدة:  َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَن 

ينفع الناس كيمكث أثره في األرض كيستدعي االعتراؼ بالفضؿ لذكيو، كيعمؿ عمى إقرار الحؽ 

 .(ّ)".حتى كلك يكف في صالح جميع األطراؼ

في تحقيؽ الحكار مع الذات كاآلخر، فيي المحرؾ  اكبناء عمى ذلؾ فإف لمعدالة دكر  

لمحكار، كمنيا ينطمؽ اإلنساف ليحاكر نفسو ابتداءن ثـ محاكرة اآلخريف، فمبدأ العدالة إذا ترٌسخ في 

بيذه النفس في  -عز كجؿ-النفس أصبحت النفس تحاكر نفسيا محاكرة ذاتية، كقد أقسـ اهلل 

(، كالنفس المكامة ىي ِ)القيامة:  ﴿َول ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمِة ف الكريـ، قاؿ اهلل تعالى: القرآ

 النفس التي تمكـ نفسيا عمى الخير كالشر، فيي دائما في مراجعة مع تصرفاتيا. 

  

                                  

، تحقيػؽ: بشػار عػكاد سهنن الترمهْي؛ ينظػر: الترمػذم: أبػي عيسػى محمػد بػف عيسػى، ِْٗٓ، رقػـ: ٗأخرجػو الترمػذم فػي سػننو، بػاب:  (ُ)
 .ِْٕ-ِْٔـ(، صُٔٗٗ، ُمعركؼ، )بيركت: دار الغرب اإلسبلمي، المجمد الرابع، ط

 .ِْٕالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .َُٖ، مرجع السابؽ، صالحوار الْات واآلخرالييتي، عبد الستار إبراىيـ،  (ّ)



 

َّ 

 الفصل الثاني: أثر العدالة في تحقيق مقاصد الحوار الحضاري

ٌمـ المبادئ الكبرل، كعمى رأس  مف المبادئ الميمة فيسبلمي إف العدالة في المنظكر اإل سي

التي يأمر بيا الشرع، كيحذر مف عدـ االتصاؼ بيا، كىذا ما تحدثنا عنو في الفصؿ  المبادئ

األكؿ، كىك المميد لمفصؿ الثاني لمبحث الذم سنركز فيو عمى أثر العدالة في تحقيؽ مقاصد 

 الحكار الحضارم. 

ى خمسة مقاصد، كىي: حفظ الكرامة اإلنسانية، كتحقيؽ حرية المعتقد، كسنمقي الضكء عم

، ؿ االقتصادم، كأخيرنا تحقيؽ التعارؼ كالتعايشفكتحقيؽ حرية التعبير عف الرأم، كتحقيؽ التكا

تحقيؽ ىذه المقاصد مف خبلؿ كاحتياجاتو في  ،أكالن  ة الكاقعاخترت ىذه المقاصد بناءن عمى دراسك 

حكار ال إحدل غاياتبناءن عمى ما تـ دراستو سابقا لمقررات التخصص فإف ك حكار الحضارات، 

؛ تـ اعتماد ىذه المقاصد بناء عمى مككنات ا، كثانين الحضارم ىك تحقيؽ التعارؼ كالتعايش

  الحضارة الخمسة كىي: الديف، كاإلنساف، كالجانب المادم، كالجانب المعنكم، كالنمكذج.

  



 

ُّ 

 اصد الحوار الحضاريالترصيل لمق المبحث األول:

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 

ددىا فػػي الماديػػة كالركحيػػة. كاختمػػؼ المفكػػركف فػػي تحديػػد ىػػذه المككنػػات، فنجػػد مالػػؾ بػػف نبػػي يحػػ

ثبلثػػة عناصػػر؛ كىػػي: اإلنسػػاف، كالتػػراب، كالكقػػت. يػػرل مالػػؾ بػػف نبػػي أف الحضػػارة أساسػػا ليسػػت 

نما ىي "مركب اجتماعي يشمؿ ثبلثة عناصر فقط"  .(ُ)عممية تكديس لمنتكجات حضارية، كا 

كلكػػف المعادلػػة ىػػذه يعتبرىػػا مالػػؾ بػػف نبػػي ناقصػػة بنػػاء عمػػى شػػركط التػػاريخ؛ فػػإف التػػاريخ  

يدخؿ في تركيبة العناصر الثبلثة السابقة، ككاف لػو أثػره الكاضػح، كىػك مركػب الػديف.  حدد مركب

 إذنا مف المككنات التي يجب تحققيا في بناء الحضارة:

كلمديف أىمية كبيرة في تشكيؿ أم حضارة ما، فيك يدفع اإلنساف لمقياـ  : مكون الدين،أوًل  

شػػرية تتفػػؽ فػػي المبػػادئ، كالعقائػػد، كالسػػمككيات باألعمػػاؿ كالميػػاـ الدينيػػة؛ ممػػا يشػػكؿ مجمكعػػة ب

المحػػػػددة. فأىميػػػػة الػػػػديف فػػػػي بنػػػػاء الحضػػػػارة متعمػػػػؽ بكحػػػػدتيا، كتماسػػػػكيا، كازدىارىػػػػا:" كأٌف تمػػػػؾ 

، أمػػػا (ِ)الحضػػػارات قػػػد ازدىػػػرت فػػػي رحػػػاب اإليمػػػاف. بػػػؿ كانػػػت نمػػػاذج رفيعػػػة فػػػي الفػػػف كالعمػػػارة"

الخكؼ كالجػكع،  -سبحانو كتعالى-ا اهلل أذاقي -عز كجؿ-الحضارات التي انحرفت عف شرع اهلل 

ييػػكفو }قػػاؿ تعػػالى:  ن ػػاتو كىعي كيػػكا ًمػػف جى ـٍ تىرى ػػ ػػًريـو  كى قىػػاـو كى مى كعو كى ري ػػانيكا ًفييىػػا فىػػاًكًييفى  كىزي ػػةو كى نىٍعمى ػػذِىًلؾى  كى  ۖ  كى

ًريفى  ٍثنىاىىا قىٍكمنا آخى  (. ِٖ-ِٓ{ )الدخاف: كىأىٍكرى

                                  

 ََِـ، صََِِ، ُ، دمشؽ: دار الفكر، طترمالتمالؾ بف نبي،  (ُ)
الػػكحي كالعمػػـك اإلنسػػانية، ، بحػػث ماجسػػتير، كميػػة معػػارؼ أسههس البنههاء الحضههاري مههن المنظههور القرننههيطيػػب، زمخشػػرم بػػف حسػػب،  (ِ)

   ِـ، صََِٗماليزيا، 



 

ِّ 

ف، كالحضػارات السػابقة. فقػد كػاف لػو الػدكر كالديف مككف أساسي فػي الحضػارات القائمػة اآل

الػػرئيس فػػػي اجتمػػاع اإلنسػػػاف مػػع اإلنسػػػاف اآلخػػر مػػػف أجػػؿ تحقيػػػؽ كحػػدة أك مجمكعػػػة دينيػػة ليػػػا 

إلػى أف تأخػذ حيػز كبيػر  اصػبغتيا الدينيػة كالفكريػة، كمػف ثػـ تجتمػع ىػذه المجمكعػة كتكبػر تػدريجين 

ديف كظيفة فػي قيػاـ الحضػارات كمػا ذكػر إذ إف لم مف األرض كتبدأ بعد ذلؾ بتعمير ىذه األرض.

عػف كظيفػة األديػاف فػي المجتمػع، كأف الػديف يكحػد الجماعػات، كيجعميػـ  -رحمػو اهلل-محمد دراز 

يعممكف في نظاـ كاحد، كما أف ىذا النظػاـ يقػكدىـ إلػى احتػراـ ىػذا النسػؽ كعػدـ الخػركج منػو: "ال 

قياـ ليا إال بالتعاكف بػيف أعضػائيا؛ كأف ىػذا حاجة بنا إلى التنبيو عمى أف الحياة في الجماعة ال 

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"

، كعف دكرىا اإليجابي كقد تحدث مالؾ بف نبي عف أثر الفكرة الدينية في تككيف الحضارات

كالفعػػػاؿ فػػػي تركيػػػب أم حضػػػارة، كأف الػػػديف قػػػادر عمػػػى تنظػػػيـ سػػػمكؾ اإلنسػػػاف كغرائػػػزه. "فػػػدكرة 

، كيػرل بػأف (ِ)الحضارة إذف تتـ عمى ىػذا المنػكاؿ، إذ تبػدأ حينمػا تػدخؿ التػاريخ فكػرة دينيػة معينػة"

"كيػؼ تشػرط الفكػرة الدينيػة الديف يعالج مشكبلت نفسية، اجتماعية، مرتبطة باسػتمرارية الحضػارة: 

إلنجػػاز رسػػالة محضػػرة؛ غيػػر أف دكر الفكػػرة الدينيػػة ال يكتفػػي  سػػمكؾ اإلنسػػاف، حتػػى تجعمػػو قػػاببلن 

بػػالكقكؼ عنػػد ىػػذا الحػػٌد، فيػػي تحػػؿ لنػػا مشػػكمة نفسػػية اجتماعيػػة أخػػرل ذات أىميػػة أساسػػية تتعمػػؽ 

يػو بيػا التػاريخ كمجتمػع، مػا باستمرار الحضارة. فالمجتمع ال يمكنو مجابيػة الصػعكبات التػي يكاج

 .(ّ)لـ يكف عمى بصيرة جمية مف ىدؼ جيكده"

                                  

   ٖٗـ، صََِٖ، بيركت: دار القمـ، الدين بحوث مميدة لدراسة تاريخ األدياندراز، محمد،  (ُ)
 ٖٕـ، صَُِٕ، ُٔ، دمشؽ: دار الفكر، طشروط النيضةمالؾ بف نبي،  (ِ)
  ٕٗالمرجع السابؽ، ص  (ّ)



 

ّّ 

كلمحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية تجربتيػػػػا الخاصػػػػة فػػػػي تفعيػػػػؿ مكػػػػكف الػػػػديف فػػػػي بنائيػػػػا الحضػػػػارم، 

ـ   فػي تصػدر الحضػارة  كتطكرىا العمراني كالفكرم عبر التاريخ اإلسبلمي، فقػد لعػب الػديف دكر ميػ

نمػػا يخاطػػب اإلسػػبلمية بػػيف الحضػػارات آنػػذاؾ،  كىػػذا بسػػبب أف اإلسػػبلـ ال يخاطػػب الػػركح فقػػط كا 

. إذنا تػػػنيض ةو كمعنكيػػػ ةو الػػػركح كالعقػػػؿ معػػػا، فكػػػاف لػػػو أثػػػره الكاضػػػح فػػػي قيػػػاـ حضػػػارة قكيػػػة ماديػػػ

 الحضارات بكجكد الديف.

كلػػػدل تػػػكينبي فمسػػػفة خاصػػػة فػػػي مػػػيبلد الحضػػػارات، كىػػػي تتمثػػػؿ فػػػي عنصػػػريف: التحػػػدم 

ة أف ىناؾ ظركؼ صعبة كقاسية تخمؽ تحديا، كفي نفػس الكقػت كاالستجابة، كممخص ىذه الفمسف

ليػػذا التحػػدم ردة فعػػؿ أك اسػػتجابة. كالتحػػدم كاالسػػتجابة يعػػدىا تػػكينبي مػػف العكامػػؿ النفسػػية التػػي 

يا. كيػػرل تػػكينبي أف لمػػديف دكر فػػي بنػػاء الحضػػارة، كقػػد سػػماىا ئتسػػبب فػػي مػػيبلد الحضػػارة كنشػػك 

القاسػية. فيعتبػر تػكينبي أف الػديف مػف التحػديات التػي غيػرت  بالقكة الركحية التي تتحػدل الظػركؼ

كجػػو العػػػالـ؛ كخاصػػػة صػػػحراء شػػػبو الجزيػػػرة العربيػػػة كانبيػػػاره بحضػػػارة خرجػػػت مػػػف أصػػػعب بيئػػػة. 

"انبثاؽ الحضارة العربية اإلسػبلمية مػف صػحراء الجزيػرة العربيػة منػذ حػكالي خمػس عشػرة قرنػا مػف 

ي قيػاـ حضػارة إسػبلمية تحػٌدت ظػركؼ الصػحراء القاسػية الزماف، كما كاف لئلسبلـ كقػكة ركحيػة فػ

كالظػػػركؼ االجتماعيػػػة األقسػػػػى، كالمتمثمػػػة فػػػػي سػػػيادة الديانػػػة الكثنيػػػػة كخرجػػػت إلػػػػى العػػػالـ عبػػػػر 

 . (ُ)الفتكحات اإلسبلمية"

إف مرحمػة التػػاريخ عنػػد اشػػبنجمر، تتػألؼ مػػف حضػػارات عظيمػػة، تظيػر كػػؿ كاحػػدة مػػف ىػػذه 

ية في تربة إقميـ مػا، كتكػكف تمػؾ التربػة بمثابػة األـ لمحضػارة، كىػذا الحضارات مف خبلؿ فكرة بدائ

الرتباطيػػا بيػػا طػػكاؿ دكرة حياتيػػا، كتمثػػؿ تمػػؾ القػػكة ركحػػا تصػػبغ كػػؿ مظػػاىر الحضػػارة بطابعيػػا 

                                  

ـ، ََِٖ-ـََِٕ، رسػػالة ماجسػتير، جزائػػر: جامعػة األخػػكة، ارة فههي فمسههفة أرنولهد تههوينبيدور الههدين فههي بنههاء الحضهبكفضػة، ىػدم،  (ُ)
   ِِص



 

ّْ 

كال يمكػف أف تكػكه ىػذه الػركح التػي يصػفيا شػبنجمر إال ركح متجػذرة مػف قمػب اإلنسػاف  (ُ)الخاص.

كارتبػاط الػديف باإلنسػاف، أك مػا يعتقػده كيفكػره فيػو. كالػديف يػنعكس عمػى كعقمو؛ ألنيا مرتبطة فيػو 

 كؿ جكانب المجتمع مف ثقافة كفف كعمـ. 

كيحقؽ الديف مف خبللو مقاصد عظيمة لمحضارة، منيا مقصد العدؿ، كمقصد التعاكف 

يرة، كاإلخاء، كمقصد حرية المعتقد؛ فيك بمثابة المككف المسؤكؿ عف القيـ. فمقاصد الديف كث

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 

 ية المعتقد.حر 

فيك الفاعؿ، كىك المحرؾ، كىك الذم  أما المكون الثاني في البناء الحضاري: اإلنسان.

يبني الحضارة. كببل شؾ أف كجكد اإلنساف ميـ في عممية البناء الحضارم؛ ألف اليدؼ مف 

ارتقاء الحضارات ىك ترفيو اإلنساف كاستقراره 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 

لئلنساف مف  -عز كجؿ-. كالقدرة التي كىبيا اهلل (ِ)اإلنساف؛ فالحالة الحضارية متعمقة باإلنساف

عقؿ كجكارح استطاع مف خبلليا تسخير ىذه المكاىب في بناء الحضارة؛ فالعقؿ يخطط كيدرس 

                                  

، ُْٔٗ، ُ، منشػػكرات دار مكتبػػة الحيػػاة: بيػػركت، لبنػػاف، طُ، ترجمػػة: أحمػػد الشػػيباني، جتههدىور الحضههارة الغربيههةاشػػبنجمر، أسػػكالد،  (ُ)
 َٕ-ٖٔص 

 ، بتصرؼ ُّٗ، صترمالت مالؾ بف نبي، (ِ)



 

ّٓ 

خراج  اإلمكانيات، كاليد تعمؿ كتبني:" كىذه اليد نفسيا كانت مف أكبر العكامؿ في شحذ ذىنو كا 

ىنو كعقمو دليؿ يده، كأدل ىذا التعاكف بيف اليد كالذىف طاقاتو العقمية.. كىكذا كانت يده مفتاح ذ

 .(ُ)إلى خطكات بعد خطكات مف التقدـ"

ككذلؾ لئلنساف خصائص حضارية كىبيا اهلل سبحانو كتعالى لو؛ كالمساف، الذم مف 

. فالمغة كذلؾ لعبت دكر كبير في (ِ)خبللو تخرج األصكات، كالتي عرفت بعد إذف بالحركؼ

ي الحضارم. كمككف اإلنساف في الحقيقة مككف معقد، يحتاج إلى عممية بناء التاريخ اإلنسان

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 

 (ّ)، سكاء كاف مف خبلؿ العمـ؛ كما عبر عنو آرنست كاسيرراذاتو، بناءن داخمين  مف بناء اإلنساف

، كأف اإلنساف بحاجة ألف يتطكر ذىنيا كعقميا مف خبلؿ (ْ)بأف: "العمـ ذركة الفعاليات اإلنسانية"

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 

التاريخ بصكرة غير إنسانية. ففي ظؿ الحضارة الفرعكنية، كتحديدنا في عممية بنػاء األىرامػات؛ قػد 

ظميـ اإلنساف العامؿ، كالذم شارؾ في بناء األىرامات، كىذا مف خبلؿ صعكبة كتعقيد عممية بناء 

فػي عػالـ الحاضػر. كتعػد األىرامػات مػف  ةمنيػا مكجػكد تاليـر الكاحد! فكيؼ ببناء أىرامػات مازالػ

                                  

  ُِـ، صَُٗٗالككيت: عالـ المعرفة،  الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىا،، حسيف، مؤنس (ُ)
 المرجع السابؽ، بتصرؼ  (ِ)
 فيمسكؼ ألماني دٌرس في جامعتي برليف كىمبرج ثـ كاف أستاذنا لمفمسفة في جامعة جكتنبرج بالسكيد. (ّ)
، ترجمػػة: محمػػد يكسػػؼ نجػػـ، بيػػركت: دار األنػػدلس، انية أو مقههال فههي اإلنسههانمههدخل إلههى فمسههفة الحضههارة اإلنسههكاسػػيرر، أرنسػػت،  (ْ)

 .  ّْٖـ، ص ُُٔٗ



 

ّٔ 

، كمػػػازالكا إلػػػى يكمنػػػا ىػػػذا سػػػيفالتػػػراث العجيػػػب كالمعجػػػز كػػػذلؾ فػػػي أعػػػيف عممػػػاء اآلثػػػار كالميند

كالنػػاظر فػػي مراحػػؿ بنػػاء األىرامػػات، كالمػػدة  (ُ)يتعجبػػكف مػػف قػػدرة اإلنسػػاف فػػي بنػػاء األىرامػػات.

ف اسػػتفاد اإلنسػػاف الحقػػا مػػف بنػػاء ا لزمنيػػة فػػي بناءىػػا، نجػػد بػػأف اإلنسػػاف قػػد عمػػؿ فػػكؽ طاقتػػو، كا 

األىرامػػات إال أف االنتفػػاع منيػػا لػػـ يسػػتمر، كلػػـ يحقػػؽ المنفعػػة المطمكبػػة لمبشػػرية. "يمكػػف اعتبػػار 

أرقػى  النفع ىك أحد المقاييس الحضارة، فكمما زاد المنتفعيف مف الحضارة كمنجزىا كانػت الحضػارة

كأبقى، فمقابر العظماء، كقصكر السمطاف ليست في ميزاف النفع شيئا لئلنساف. فأفضػؿ المنجػزات 

 . (ِ)ما جعمت حياة اإلنساف أكثر سيكلة كيسرا كسعادة كأكجدت حمكال لمشكبلتو"

إذ البد أف ندرؾ طبيعة اإلنساف الػذم يبنػي حضػارتو، كمػا حػدكد قدرتػو، كعممػو، كالمكاىػب 

مكانياتو، فاختيار اإلنساف كمككف مف مككنات البناء الحضارم لػو التي كىبيا  اهلل عز كجؿ لو، كا 

، كىػػػذا يػػػنعكس فػػػي عمميػػػة البنػػػاء  ،شػػػركطو فاإلنسػػػاف الفاعػػػؿ فػػػي الحضػػػارة؛ ىػػػك اإلنسػػػاف المكػػػـر

 الحضارم عندما ييعطى لئلنساف كرامتو كحقكقو. 

ناء بؿ بالعكس؛ سنجد بأف عمميػة كعندما تيسمب ىذه الكرامة لف يتفاعؿ ىذا اإلنساف مع الب

فعامؿ الكرامة اإلنسانية مسمكب. فإف مقصد حفظ الكرامة اإلنسانية مػف القكاعػد  البناء لف تتطكر.

ف الحضػػػارة اإلسػػػبلمية عرفػػػت طبيعػػػة ىػػػذا  الميمػػػة فػػػي تشػػػكيؿ ىػػػذا المكػػػكف؛ مكػػػكف اإلنسػػػاف، كا 

رة سػػػماكية، تعػػػي طبيعػػػة ىػػػذا اإلنسػػػاف؛ فكانػػػت نظػػػرة اإلسػػػبلـ لئلنسػػػاف الفاعػػػؿ فػػػي الحضػػػارة؛ نظػػػ

 المخمكؽ، كحدكد قدرتو، كعممو. 

                                  

، ُ، عػيف لمدراسػات كالبحػكث اإلنسػانية كاالجتماعيػة: مصػر، طاألىرامات المصرية أسهطورة البنهاء والواقهععزب، خالد، أيمف منصػكر،  (ُ)
   ّْـ، صَََِ

ـ، َُِِمقػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػػػع مركػػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػػداف الحضػػػػػػػػػػارم، ، اإلنسههههههههههان معيههههههههههار الحضههههههههههارةعاشػػػػػػػػػػكر، مصػػػػػػػػػػطفى،  (ِ)
https://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘Aٓ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Bّ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖٗ٘

ٔ-%Dٖٗ٘ٓ٘Dٖ٘Bٗ٘Dٖٗ٘A%Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bُ-
%Dٖ٘Aٕ٘Dْٖٗ٘٘Dٖ٘AD%Dٖ٘Bٔ٘Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bُ٘Dٖ٘Aٗ/  

https://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
https://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
https://www.wijdancenter.net/mcc_articles/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/


 

ّٕ 

لػػػذلؾ نجحػػػت الحضػػػارة اإلسػػػبلمية عنػػػدما تعاممػػػت مػػػع اإلنسػػػاف بمػػػا يتناسػػػب مػػػع طبيعتػػػو 

مكانياتػػو، فمػػـ تكمفػػو فػػكؽ طاقتػػو، كلػػـ تقمػػؿ مػػف شػػأنو كمكاىبػػو. بػػؿ تكازنػػت معػػو ماديػػا كمعنكيػػا،  كا 

الخػالؽ ىػك اهلل عػز كجػؿ، فػإف اإلنسػاف مخمػكؽ، كال مستمدة في تعامميا مع اإلنساف الكحي؛ ألف 

يعػػرؼ طبيعتػػو كحػػدكده إال اهلل عػػز كجػػؿ. فمػػف أراد أف يعػػرؼ حقيقػػة نفسػػو فميراجػػع كتػػاب اهلل عػػز 

 ،كذلؾ الحضػارة اإلسػبلمية اسػتمدت تعامميػا مػع اإلنسػاف مػف السػنة النبكيػة؛ كىػي الشػارحة .كجؿ

يـ:" ىػػك الػكحي المعصػػـك قػد صػػكر لنػا الحضػػارة كفػػؽ كالقػرآف الكػػر  .كالمفسػرة لكتػػاب اهلل عػز كجػػؿ

منظكر يتربع فكؽ ذركة المثالية في كافة الجكانػب مراعػي بػذلؾ قػدرة اإلنسػاف المكمػؼ عمػى األخػذ 

ـٍ (ُ)بأسػػباب ديمكمػػػة االرتقػػػاء" ـٍ ًكتىابنػػػا ًفيػػػًو ًذٍكػػػريكي ٍلنىػػػا ًإلىػػػٍيكي أىفىػػػبلى  ۖ  ، فقػػػد قػػػاؿ اهلل عػػػز كجػػػؿ: }لىقىػػػٍد أىنزى

{ )األنبياء: تىٍعًقميك   . (ِ)( فيو ذكركـ: أم شرفكـَُفى

ًميفىةن{ )البقػرة: }ك  كقاؿ اهلل عز كجؿ: اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنِّي جى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى ( فقػد َّاً 

فػػػي معنػػػى ىػػػذه اآليػػة، فقػػػاؿ: "ييخبػػػر تعػػػالى بامتنانػػػو عمػػػى بنػػػي آدـ  -رحمػػػو اهلل-ذكػػر ابػػػف كثيػػػر 

ًئكىػًة{ أٍم كاذكػر يػا }ك في المؤل األعمى قبؿ إيجادىـ، فقاؿ تعالى: بٍتنكييو بذكرىـ  بُّػؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىػاؿى رى اً 

فعنػػدما يعمػػـ اإلنسػػاف بأٌنػػو خميفػػة اهلل  (ّ)محمػػد إذ قػػاؿ ربػػؾ لممبلئكػػة، كاقصػػص عمػػى قكمػػؾ ذلػػؾ."

مػؽ لغايػػة عظيمػة، كمػػف ثػػـ سػيعمؿ ليبنػػفػي األرض حينيػػا يستشػعر مكانتػػو أكالن  ي حضػػارة ، كأٌنػػو خي

قائمػة عمػى الػديف، كالقػيـ، كالمبػادئ، كاألخػػبلؽ، ككػذلؾ العمػؿ كالسػعي نحػك اإلصػبلح كالعمػػراف." 

كاسػػػتخبلؼ اإلنسػػػاف فػػػي األرض تشػػػريؼ كتكميػػػؼ لػػػو بتحمػػػؿ األمانػػػة العظمػػػى التػػػي لػػػـ تحتمميػػػا 

                                  

ـ، َُِِ، شػػػػػػػػػػػػبكة األلككػػػػػػػػػػػػة، مفيههههههههههههوم الحضههههههههههههارة كمهههههههههههها يصههههههههههههورىا القههههههههههههرننالػػػػػػػػػػػػدكرم، سػػػػػػػػػػػػيؼ صػػػػػػػػػػػػفاء عبػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػريـ،  (ُ)
file:///Users/aishaalsenaid/Downloads/ُِْٕ-َََ-َِٗ-َََِِ٘(ُ).pdf  

(ِ) http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/suraُِ-ayaَُ.html مؾ سعكد، المصحؼ االلكتركنيجامعة الم 
  ٓٓ، ص المصباح المنير في تيْيب تفسير ابن كثيرابف كثير،  (ّ)

file:///C:/Users/aishaalsenaid/Downloads/1742-000-029-002%20(1).pdf
file:///C:/Users/aishaalsenaid/Downloads/1742-000-029-002%20(1).pdf
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya10.html


 

ّٖ 

ميػؽ . فعمى اإلنساف أف يحقؽ العدؿ، ألف اهلل عز كجؿ جعمو خميفػة، كأىػـ (ُ)السماكات كاألرض" خي

 كصفة يجب تكفرىا في ىذا الخميفة: العدؿ.

إذنا اإلنسػاف مكػػكف أساسػػي فػي عمميػػة البنػػاء الحضػارم؛ ألٌنػػو بالتأكيػػد ىػك مػػف يػػنظـ عمميػػة 

 البنػػاء، كىػػك المكجػػو، كأيضػػا المشػػارؾ فػػي البنػػاء بيديػػو كعقمػػو كمػػا كىبػػو اهلل عػػز كجػػؿ مػػف قػػدرة.

المبلئكػة؛ يػدؿ عمػى تشػريؼ اإلنسػاف، كعمػى كتفضيؿ آدـ عميو السبلـ بما اختصو مف عمػـ عمػى 

قدرة اإلنساف في أف يحمؿ العمـ؛ كييعٌمـ بو غيره، كىذا شأف اإلنساف المسؤكؿ عػف بنػاء الحضػارة. 

الػػػذم يعػػػرؼ قيمتػػػو، كيػػػدرؾ مكاىبػػػو كنقػػػاط قكتػػػو، كنقػػػاط ضػػػعفو، لػػػذا سػػػأحاكؿ أف أركػػػز فػػػي ىػػػذا 

اء مقصػد عظػيـ كىػك مقصػد العدالػة؛ فػإف البحث عف أىمية حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ إرس

، كىػػذا يػػؤدم إلػػى عػػدـ ظممػػو العدالػػة تحقػػؽ لئلنسػػاف كرامتػػو مػػف خػػبلؿ معرفػػة طبيعػػة اإلنسػػاف أكالن 

: إشػػػراكو فػػػي البنػػػاء منطمػػػؽ مػػػف معرفتػػػو بقيمتػػػو كمكانتػػػو فػػػي اكتكميفػػػو فػػػكؽ مػػػا يسػػػتطيع، كثانينػػػ

 المجتمع. 

، كىػك مػا أشػار إليػو مالػؾ بػف نبػي ب الماديأو الجان، أما المكون الثالث: المكون المادي

بػػػ"عالـ األشػػياء" فاإلنسػػاف فػػي ظػػؿ ىػػذه النظريػػة يعػػيش فػػي عػػكالـ ثبلثػػة: عػػالـ األشػػخاص، كعػػالـ 

األفكار، كعالـ األشياء. أمػا عػالـ األشػياء: فيػك كػؿ مػا تنتجػو األمػة مػف صػناعة كزراعػة كشػكارع 

لمحسكسة، فيك العالـ الذم يقـك عمى الماديات كمباف، كغيرىا مف الخدمات كالمنتجات الممكسة كا

االقتصاد، كالجانػب العمرانػي  -الجاني المادم-كينتج ىذا الجانب  كالمممكسات بالحكاس الخمس.

بلؿ المػػػػكارد؛ قالفنػػػػي، كمػػػػكاد الخػػػػاـ، فيػػػػك بمثابػػػػة المكػػػػكف المسػػػػتثمر لمطبيعػػػػة كاألرض؛ كىػػػػك اسػػػػت

ميػػػع مجػػػاالت الحيػػػاة. كأىميػػػة الجانػػػب المػػػادم لبلسػػػتفادة منيػػػا فػػػي إعمػػػار األرض، كالتقػػػدـ فػػػي ج

                                  

ـ، َُِِ، ُ، عُٖ، الجزائػػر: جامعػػة مػػكالم السػػمطاف بنػػي بػػبلؿ، مجمػػة األثػػر، ـمفيههوم العمههران فههي ضههوء القههرننالمترجػػي، البػػدالي،  (ُ)
 ِْٗص



 

ّٗ 

لمحضػػػارة ىػػػك مػػػف أجػػػؿ اسػػػتمراريتيا، كمكاكبتيػػػا لمعصػػػر الػػػذم تعيشػػػو، كسػػػباقيا لمػػػزمف كالتغيػػػرات 

الحياتيػة السػػريعة. كمػا أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػيف العقػػؿ كالتفكػر فػػي اإلنتػػاج كاالكتشػاؼ؛ فيعػػدىا كمػػاؿ 

قيػاـ العقػؿ بفريضػة التفكػر كالتػدبر مػف أجػؿ لدرع مػف مرتكػزات البنػاء الحضػارم، فيقػكؿ: "كجػكب 

. كأىميػػة الجانػػب المػػادم فػػي الحضػػارة ىػػك إمػػدادىا بالضػػركريات (ُ)اإلنتػػاج كاإلبػػداع كاالكتشػػاؼ"

كفؿ استمرارية بناءىا، كيضع الجانب المػادم قكاعػد البنػاء، كيسػيؿ عمميػة ازدىارىػا ت تيالمادية ال

، كاسػتقبللو، كاسػتخداـ مكاىبػو كطاقاتػو فػي ابتكػػار كتطكرىػا. ككانػت نتيجػة اسػتثمار عقػؿ اإلنسػاف

 الكسائؿ التي تعيف اإلنساف في التطكر مثؿ: التكنكلكجيا كالصناعة. 

فػػإف الجانػػب المػػادم يظيػػر تػػدريجيا مػػع صػػعكد الحضػػارة؛ فكممػػا ازدىػػرت الحضػػارة ازدىػػر 

كالميػف كالحػرؼ فييا العمراف كالصناعات كالحرؼ: "مف مظاىر الحياة المتحضػرة كجػكد الصػنائع 

التي بيا تتحقؽ كثير مف احتياجات الناس، كقػد كانػت الدكلػة اإلسػبلمية األكلػى ذاخػرة بجممػة مػف 

. كالحضػارة اإلسػبلمية اعتنػت بالجانػب المػادم (ِ)ذلؾ مما يػدؿ عمػى ركح التطػكر كالمدنيػة حينئػذ"

ة بكسػطية. كنجػد مفيػـك كثيرنا كىذا لـ يجعميا أف تسرؼ فيو كلكػف كػاف اعتنائيػا كاسػتخداميا لممػاد

قريػػب مػػف الجانػػب المػػادم فػػي اإلسػػبلـ؛ كىػػك مفيػػـك العمػػراف. أك عمػػارة األرض، ففػػي التأمػػؿ فػػي 

مفيػػكـ العمػػراف؛ كالػػذم يظٌنػػو بعػػض النػػاس بأنػػو مػػرتبط بالجانػػب المػػادم فقػػط، يكضػػح لنػػا القػػرآف 

ة، كاإلقامػة كالسػكف، الكريـ مصطمح العمراف كمعانيو التي تدكر حػكؿ المفيػكـ، كىػي: "حالػة الحيػا

 . (ّ)كالبناء في مكاف محدد، كالعمراف المادم، كالعمراف الفكرم كالثقافي"

                                  

، َُ، الجزائػر: مجمػة اإلحيػاء، العػدد ري لألمة اإلسالمية من وجية نظهر الهدين اإلسهالميالمرتكزات العممية لمبناء الحضالدرع، كمػاؿ،  (ُ)
 ِّٔـ، صََِٔ

، مجمػة كحػدة من معالم الحضهارة والمدنيهة فهي الدولهة النبويهة قهراءة فهي فكهر اإلمهام محمهد عبهد الحهي الكتهانيزايد، أحمد محمد أحمػد،  (ِ)
  ّٔٔص ـ، َُِٔ، ٔ، عّاألمة، الجامعة اإلسبلمية، ـ

  ِْٗ، صمفيوم العمران في ضوء القرننالمترجي، البدالي،  (ّ)



 

َْ 

إذ إف تصػػكرنا حػػكؿ مفيػػـك العمػػراف محػػدد، كىػػك الجانػػب المػػادم فقػػط بينمػػا ىنػػاؾ مفػػاىيـ 

أعمػػػؽ مػػػف المػػػادة كىػػػك الجانػػػب الفكػػػرم؛ كيقصػػػد بعمػػػارة الفكػػػر كبنػػػاء الجانػػػب المعنػػػكم كىػػػذا مػػػا 

عنػػػو فػػػي الفقػػػرات القادمػػػة إف شػػػاء اهلل. فػػػالعمراف الحضػػػارم صػػػكرة مػػػف صػػػكر ازدىػػػار سػػػنتحدث 

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،

كيػػػنعكس الجانػػػب المعنػػػكم عمػػػى العمػػػراف كالنيضػػػة الماديػػػة مػػػف خػػػبلؿ ثقافػػػة األفػػػراد، كمػػػا مػػػدل 

تمسكيـ بيكيتيـ الدينية كالفكرية. كىذا يؤكد لنا ارتباط مككنات البناء الحضارم ببعضيا، كعبلفػة 

ة الثقافػػة كالػػديف بالجانػػب المػػادم مػػف خػػبلؿ الصػػناعات كالحػػرؼ كالزخػػارؼ كالنقػػكش. كىػػذه العبلقػػ

نجػػدىا كاضػػحة فػػي حضػػارة األنػػدلس عنػػدما كانػػت تحػػت الحكػػـ اإلسػػبلمي؛ فنػػرل مػػف خػػبلؿ ىػػذه 

الحضػػػارة العريقػػػة ثقافػػػة كديػػػف المسػػػمميف كاضػػػحا مػػػف خػػػبلؿ العمػػػارة كالفػػػف فػػػي البنػػػاء كالمسػػػاكف 

 كالجكامع آنذاؾ. 

ف فابتكرت حضارة األنػدلس زخارفيػا كفنكنيػا المعماريػة كنجحػت فػي اسػتقطاب العػالـ ليػا مػ

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 

ىػذه صػكرة مػف صػكر . ك (ُ)ما يسمى بالعقكد اليكائية التي تنبػت مػف األذرع الطكيمػة لقػـر التيجػاف"

الفػػػػف الحضػػػػارم الػػػػذم كفمػػػػو الجانػػػػب المػػػػادم لمحضػػػػارة كيػػػػدؿ عمػػػػى االسػػػػتقرار المػػػػادم لحضػػػػارة 

األنػػػدلس. "نظػػػاـ العقػػػكد خػػػبلؿ عصػػػر اإلمػػػارة كالخبلفػػػة األمػػػكيتيف فػػػي األنػػػدلس كػػػاف متػػػأثرنا تػػػأثرنا 

                                  

  ِٔ، صَُِٗ، ّ، عِ، مجمة الناطقيف بغير المغة العربية، ـالفن الجمالي في حضارة األندلسشريؼ، قكعيش،  (ُ)



 

ُْ 

د التػأثير كاضحا بالفف اإلسبلمي، فاستخدمت العقكد فكؽ األقكاس عمى شكؿ حدكة حصاف.. كامتػ

، فمػػكال الجانػػب المػػادم فػػي الحضػػارة، كامػػتبلؾ ىػػذا المكػػكف لمػػا (ُ)فػػي بعػػض الكنػػائس المسػػيحية"

 ازدىرت األندلس كانتيضت بعمراف فني مازاؿ الناس يتكافدكف لزيارتو كالتفكر في جمالو. 

فالجانػػب المػػادم مػػف المككنػػات األساسػػية لمبنػػاء الحضػػارم، فيػػك يػػدعـ اإلنسػػاف مػػف خػػبلؿ 

ير احتياجاتو الضركرية كالكمالية، ككػذلؾ يػدعـ الجانػب المعنػكم مػف خػبلؿ إبػراز ثقافػة كىكيػة تكف

نجازات الممكؾ الذيف أقامكا الببلد كالحضػارات  األفراد داخؿ المجتمعات. كقد خٌمد التاريخ أعماؿ كا 

نجػػازات بلؿ المػػادة كاسػػتثمارىا فػػي تػػكفير سػػبؿ الرفاىيػػة كتطػػكير اإلنسػػاف. كمػػف اإلقمػػف خػػبلؿ اسػػت

، فيػػذا جانػػب (ِ)التػػي خمػػدىا التػػاريخ إنجػػازات الممػػؾ حمػػكرابي الػػذم أسػػس المػػدارس، كحفػػر األنيػػر

 مف الجكانب المادية لحضارة ببلد الرافديف. 

كيحقؽ الجانب المادم عدة مقاصد منيا: مقصد االزدىار العمرانػي كالفنػي، كمقصػد تػكفير 

ممػػػبس كالسػػػكف، فمػػػف دكنيػػػا ال تسػػػتمر حيػػػاة سػػػبؿ العػػػيش؛ كىػػػي ضػػػركريات المعيشػػػة كالمأكػػػؿ كال

اإلنسػػػاف، كػػػذلؾ مقصػػػد تحقيػػػؽ المصػػػالح اإلنسػػػانية المشػػػتركة كالتػػػي مػػػف صػػػكرىا تحقيػػػؽ الكفايػػػة 

كالتكافػػؿ االقتصػػادم، كىػػك المقصػػد الػػذم سػػأتناكلو كأحػػد مقاصػػد الحػػكار الحضػػارم كمقصػػد مػػف 

 مقاصد الجانب المادم.

كىػػػك مقصػػػد إسػػػبلمي عظػػػيـ، كيحقػػػؽ مقصػػػد  إذ إف الجانػػػب المػػػادم يحقػػػؽ مقصػػػد الكفايػػػة

التكافؿ االقتصادم، كبتحقيقيما يتحقؽ مفيـك العدالة. فإف العدالة ال تكػكف مػع اإلنسػاف فقػط، بػؿ 

فػي كػؿ جانػب مػف جكانػب الحيػاة. فغيػاب العدالػة  كجػكدةيجب أف تككف العدالة في كػؿ شػيء، كم

مرحمػػة اإلسػػراؼ كالتبػػذير نتيجػػة  يػػؤدم إلػػى الػػدخكؿ فػػي مرحمػػة خطيػػرة مػػف مراحػػؿ الحضػػارة كىػػي

                                  

 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا  (ُ)
   ُْـ، صُٖٓٗ، ّاف: صيدا، بيركت، طمطبعة العرف، االعراق قديما وحديثً الحسيني، عبد الرزاؽ،  (ِ)



 

ِْ 

الترؼ. كىذا ما أشار إليو ابف خمدكف في مقدمتو عف األطكار التي تنتقؿ بينيا الدكلة، كذكر بػأف 

إذنا  (ُ)الدكلة تمر بأطكار كعبلمة سقكطيا عندما تمر بالطكر الرابػع كىػك طػكر اإلسػراؼ كالتبػذير.

 ستثماره كاستخدامو. البد لمعدالة أف تتحقؽ في الجانب المادم كتضبط ا

، كيتمثػؿ فػي القػيـ، كاألخػبلؽ، أما المكون الرابع مهن مكونهات الحضهارة: الجانهب المعنهوي

كالمبػػادئ، كالثقافػػة، كاليكيػػة، كالمعرفػػة، كاآلداب، كىػػك الجانػػب الثقػػافي ألم حضػػارة. " إف الثقافػػة 

يػػػي عمػػػى ىػػػذا ىػػػي مجمكعػػػة المعمكمػػػات التػػػي يقػػػكـ عمييػػػا نظػػػاـ حيػػػاة أم شػػػعب مػػػف الشػػػعكب، ف

أسػمكب حياتػو كمحيطػو الفكػرم كنظرتػو إلػى الحيػاة، كالبػد أف تكػكف خاصػة بػو، نابعػة مػف ظركفػػو 

كىػك يشػػمؿ كػؿ سػمكؾ مجتمػػع (ِ)كاحتياجاتػو كبيئتػو الجغرافيػػة كتطػكر بػبلده التػػاريخي كالحضػارم."

قػكس فػي أعيػادىـ، عميو أفراد البيئة الكاحدة، مف طبيعة الممبس، كالمأكؿ، كالعادات كالتقاليد، كالط

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.

عمميا غير الكاعي الذم تتكارثو أجياليا كتسػير بػو فػي شػؤكف حياتيػا، أم فثقافة األمة ىي 

. فػإف (ّ)ىي طريقتيا في الحياة. تدخؿ في ذلػؾ المغػة، أك الميجػة مػف المغػة، كنظػاـ إقامػة البيػكت"

الثقافػػة ىػػي الجانػػب المعنػػكم فػػي الحضػػارة، فينػػاؾ عبلقػػة بػػيف الثقافػػة كالحضػػارة، كىػػي: "عبلقػػة 

، فقػد جػػاء فػي احػدل تعػػاريؼ الثقافػة بأنيػػا: (ْ)منيػا يػػؤدم إلػى كجػكد األخػػر" اعتمػاد كتكامػؿ ككػػؿ

                                  

   ُّّـ، صََِْ، ُ، تحقيؽ: عبد اهلل محمد الدركيش، دار يعرب: دمشؽ، طالمقدمةابف خمدكف،  (ُ)
  ِِّ، صالحضارة: دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىامؤنس، حسيف،  (ِ)
 ِّّالمرجع السابؽ، ص (ّ)
، جامعػػة ِٗ، تػػكنس: مجمػػة جامعػػة الزيتكنػػة، العػػدد الثقافههة والحضههارة: دراسههة نظريههةالعالقههة بههين الػػذيب، عبػػد الػػرحمف محمػػد عمػػي،  (ْ)

   ُْـ، صَُِٗالزيتكنة، 



 

ّْ 

"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"

انػػت فػػي التػػاريخ )ثقافػػة( تحمػػؿ إمكانػػات جديػػدة خاصػػة كيضػػيؼ شػػبنجمر أف كػػؿ حضػػارة ك

كينمك، ثـ ينضج كيختفي تدريجيا ثـ لف  أبيا، تعبر عف نفسيا مف خبلليا، كىذا التعبير الذم ينش

يعػػكد أبػػدا، لػػذلؾ ال يكجػػد رياضػػيات أك فػػف كاحػػد، أك عمػػـ كاحػػد لمظػػاىر حضػػارة؛ فمكػػؿ حضػػارة 

ف أك عمػػػـ، حيػػػاة محػػػدكدة منفػػػردة بػػػذاتيا، تشػػػبو أك فنيػػػا، كأدبيػػػا، كعمكميػػػا الخاصػػػة. كأف لكػػػؿ فػػػ

زىارىػػػا، ككمػػػػا أف أزىػػػػار الحقػػػػكؿ تنمػػػك دكف أف تعػػػػي ىػػػػدفيا كغايتيػػػػا،  مشػػػابية لحيػػػػاة النباتػػػػات كا 

 . (ِ)فالحضارات تنمك دكف أف تشعر بفكرتيا أك غايتيا

ف، كفي ضكء ىذا التعريؼ نستنتج أىمية الثقافة في البنػاء الحضػارم، كخاصػة بنػاء اإلنسػا

. كأف الثقافػػة تصػػنع التغييػػر فػػي المحػػيط افيػػك المحػػرؾ كالفاعػػؿ فػػي عمميػػة البنػػاء كمػػا ذكرنػػا سػػابقن 

اإلنساني فتنقمو إلى أحسف ما كاف عميو. كىذا بالضبط ما تصنعو الحضارة مف نقػؿ اإلنسػاف إلػى 

اجػو مػف مستكل أفضؿ مف ذم قبؿ. إذنا لمثقافة دكر في بناء الحضارة؛ فيي تمػد اإلنسػاف بمػا يحت

زكد اإلنسػػػاف المكػػػكف فػػػي بنػػػاء الحضػػػارة. تػػػكسػػػائؿ إلشػػػباع حاجاتػػػو االجتماعيػػػة كالنفسػػػية؛ فيػػػي 

كالثقافة كذلؾ تساعد عمى خمؽ شعكر الكالء كاالنتماء لمػكطف كالجماعػة كالحضػارة. ككػذلؾ أىميػة 

و الػػذم الثقافػػة لئلنسػػاف أنيػػا تعمػػـ اإلنسػػاف القػػدرة عمػػى التفكيػػر كىػػذا مػػف خػػبلؿ تفاعمػػو مػػع محيطػػ

 . (ّ)يشاركو نفس الثقافة

                                  

   ُٗالمرجع السابؽ، ص (ُ)
، ُْٔٗ، ُ، منشػػكرات دار مكتبػػة الحيػػاة: بيػػركت، لبنػػاف، طُ، ترجمػػة: أحمػػد الشػػيباني، جتههدىور الحضههارة الغربيههةاشػػبنجمر، أسػػكالد،  (ِ)

  َٕ-ٖٔص 
   َِرجع السابؽ، صالم (ّ)



 

ْْ 

كأىمية ىذا الجانب في البناء الحضارم يكمف في خمؽ طريقػة كاحػدة، تسػاعد أم مجمكعػة 

بشػػرية فػػي االسػػتمرار كاالزدىػػار مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ بيئػػة آمنػػة يسػػكدىا التعػػاكف القيمػػي. إذ أف لمقػػيـ 

ار الحضػػػارة؛ فالحضػػػارة قػػػد يكػػكف سػػػبب فػػػي انييػػ -القػػيـ-دكر كبيػػر فػػػي قيػػاـ الحضػػػارة، كفقػػػدانيا

اإلنسانية ىي الحضارة التي تجمػع بػيف المػادة كالػركح:" ال شػؾ أٌف الحضػارة اإلنسػانية الرائػدة ىػي 

التػػي تجمػػع بػػيف المػػادة كالػػركح، كفقػػداف أحػػدىما كفيػػؿ بػػأفكؿ تمػػؾ الحضػػارة كسػػقكطيا، كلعػػؿ مػػا 

بب االنحػراؼ كالتغييػر تعاني منو الدكؿ اإلسبلمية اليكـ مف ضعؼ كتخمؼ حضارم؛ إنما ىك بس

 . (ُ)الذم طرأ عمى القيـ الركحية فييا"

كيػػػرتبط الجانػػػب المعنػػػكم بمكػػػكف الػػػديف فػػػي المصػػػدرية أك المرجعيػػػة غالبػػػا؛ فالػػػديف يشػػػكؿ 

الديف: مصدر ثقافة كقيـ ىذا المصدر األساسي لمجانب المعنكم في الحضارة، فالديف؛ ميما كاف 

يف الديف في حضارة ما مع ثقافة كقيـ ىذه الحضارة؛ ألف كأخبلؽ مجتمع ما، إذ ال نجد تعارض ب

كمػػػػا ذكػػػػرت الػػػػديف مػػػػرتبط بالجانػػػػب المعنػػػػكم لمحضػػػػارة. فػػػػإف مصػػػػدر الثقافػػػػة اإلسػػػػبلمية: الػػػػديف 

اإلسػبلمي، كمصػػدر ثقافػة الحضػػارة الغربيػة؛ الػػديف المسػيحي. فمككنػػات البنػاء الحضػػارم مرتبطػػة 

 آلخر. ببعضيا في عبلقة تكاممية؛ يحتاج كؿ مككف ل

كيحقػؽ الجانػب المعنػكم مقاصػد، منيػا: مقصػد االسػتمرارية؛ كىػك اسػتمرارية القػيـ كالمبػػادئ 

مف جيؿ إلػى جيػؿ، فالجانػب المعنػكم يحفػظ ىػذا التػرابط القيمػي فػي أم حضػارة؛ ممػا يسػاعد فػي 

كاصػؿ استمراريتيا. كيحقؽ ىذا الجانب مقصد العدؿ، كالتسامح، كاالنتمػاء، كالحريػة، كالتػرابط، كالت

مػػع اآلخػػػريف، كتحفيػػػز اإلنسػػػاف كتنميػػػة ضػػػميره، كيحقػػؽ كػػػذلؾ مقصػػػد حريػػػة التعبيػػػر عػػػف الػػػرأم. 

كمقصػػد حريػػػة التعبيػػػر عػػف الػػػرأم ييعبػػػر عػػػف الجانػػب المعنػػػكم فػػػي الحضػػارة، إلػػػى جانػػػب تحقيػػػؽ 

                                  

 (.  ِٕٔـ، صَُِٖ، الجزائر، ِ، عْ، )مجمة الشياب: مجدور القيم الروحية في بناء األمم والحضاراتببكش، محمد العربي،  (ُ)
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مقصد العدالة. كاختػرت فػي ىػذا البحػث أف أركػز عمػى مقصػد حريػة التعبيػر عػف الػرأم؛ ألنػو يعػد 

 د الميمة في الفضاء المعنكم لمبناء الحضارم. مف المقاص

ج ، كيقصػػػػد بػػػػالنمكذج: صػػػكرة الحضػػػػارة بػػػػيف الحضػػػػارات أمهههها المكههههون الخههههامس: النمههههْو

األخػػرل، كىػػذه الصػػكرة ليػػا أبعادىػػا الخاصػػة، كالتػػي تتمحػػكر حػػكؿ الػػديف، كالبعػػد المػػادم، كالبعػػد 

 ابأنيػػػا "أداة تحميميػػػة كنسػػػقن  ، فيقػػػكؿ:االمعنػػكم لمحضػػػارة. كيعػػػرؼ أحمػػػد خضػػػر النمػػكذج اصػػػطبلحن 

، يدرؾ اإلنساف مف خبللو كاقعيـ، كيتعاممكف معو كيصكغكنو" أك ىك" بنيػة فكريػة تصػكرية، اكامنن 

ـٌ ىائػػؿ مػػف العبلقػػات كالتفاصػػيؿ، فيختػػار بعضػػيا ثػػـ يرتبيػػا ترتيبػػا  ييجردىػػا العقػػؿ اإلنسػػاني مػػف كػػ

يتميػز باالعتمػاد  اا بػبعض، ترابطنػ، أك ينسقيا تنسػيقا خاصػا؛ بحيػث تصػبح مترابطػة بعضػياخاصن 

. كنستطيع أف نمخص مفيـك النمكذج بأنو: البناء الفكرم كالمػادم الػذم يبنيػو اإلنسػاف (ُ)المتبادؿ"

فػػػي الحضػػػارة لتكػػػكف الصػػػكرة ليػػػا بػػػيف الحضػػػارات. كىػػػي كمػػػا ذكرىػػػا مالػػػؾ بػػػف نبػػػي أف لمنمػػػكذج 

إلو سكاء كانػت ىػذه العبلقػة سػمبية أـ : النسؽ العقدم، كيشمؿ عبلقة اإلنساف بمقكمات، كىي أكالن 

: الجانػػب المػػادم، كيشػػمؿ االبتكػػارات كتسػػخير الكػػكف لئلنسػػاف، كاسػػتثمار اإلنسػػاف اإيجابيػػة، كثانينػػ

: الجانب المعنكم، كيشمؿ الثقافة كالفكر كاليكيػة، كأخيػرنا النظػاـ، كىػي الطريقػة التػي الممادة، كثالثن 

اجتمعػػػت ىػػػذه المككنػػػات األربػػػع فػػػي أمػػػة مػػػا؛ تتحػػػكؿ  تتبعيػػػا الحضػػػارة فػػػي عمميػػػة التطػػػكر، فػػػإذا

 لحضارة أك نمكذج حضارم. 

فػػػػػبل يمكػػػػػف أف تكػػػػػكف الحضػػػػػارة؛ حضػػػػػارة إال بتصػػػػػدرىا، كانتشػػػػػارىا، كالتحاقيػػػػػا بصػػػػػفكؼ 

الحضػػػارات األخػػػرل؛ التػػػي اسػػػتطاعت أف تعػػػرؼ عػػػف نفسػػػيا لمحضػػػارات كاألمػػػـ. كىػػػي المرحمػػػة 

فػي الحضػارة؛ إرسػاء صػبغة  -النمػكذج-كر ىػذا المكػكفالتككينية األخيرة في البناء الحضػارم. كد

                                  

جخضػػػػػػػػػػػػػر، أحمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػػػػراىيـ،  (ُ) ـ، َُِّ، مقػػػػػػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػى االنترنػػػػػػػػػػػػػت، مكقػػػػػػػػػػػػػع األلككػػػػػػػػػػػػػة، النظريهههههههههههههة والنمهههههههههههههْو
https://www.alukah.net/web/khedr/َ/ّٖٓٓٓ/   

https://www.alukah.net/web/khedr/0/55385/
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ثبػػػػات كجكدىػػػػا بػػػػيف الحضػػػػارات، كتقػػػػديـ صػػػػكرة كتجربػػػػة حضػػػػارية إنسػػػػانية  العالميػػػػة لمحضػػػػارة، كا 

قامػة  لممجتمعات التي مازالػت تبنػي نفسػيا. كمػا أف النمػكذج الحضػارم كسػيمة لمتكاصػؿ كالتػرابط كا 

لتعػايش كالتسػامح يعػداف مػف النمػاذج الحضػارية العبلقات بيف الحضارات األخػرل، فمػثبل نمػكذج ا

. كىػػػػذا كاإلنسػػػػانيةاإلنسػػػانية؛ التػػػػي تسػػػػعى البشػػػػرية فػػػي تحقيقيػػػػا ألنيػػػػا نمػػػػكذج لمحضػػػارة الكاعيػػػػة 

بالضبط مػا أثبتتػو الحضػارة اإلسػبلمية فػي ترسػيخ ىػذا النمػكذج، كتحقيػؽ ىػذا المكػكف، مػف خػبلؿ 

 تحقيؽ التعايش كالتسامح مع الحضارات األخرل. 

تقػػػدـ النمػػػاذج الحضػػػارية بكافػػػة مجاالتيػػػا سػػػكاء النمػػػكذج المعرفػػػي أك النمػػػكذج الثقػػػافي أك ك 

ال  النمكذج السياسي حمكال ككسائؿ مساعدة لحؿ مشكبلت حضارية أخرل. فالنمكذج ينفع الناس كا 

لـ يكف نمػكذج فػي األصػؿ، فػإف طبيعػة النمػاذج أك النمػكذج الحضػارم أف يقػدـ بػديؿ لبيئػة مػا أك 

 امشكمة. فمثبل نجد النمكذج الغربي دائما ما يقدـ ليككف بديبل لنماذج عربية أك أفريقية ظننػعبلج ل

بأنو عبلج لمشاكؿ إنسانية حضارية كثيرة. كالنمكذج اإلسبلمي كاف النمكذج األقػكل عبػر التػاريخ 

 اإلسػػػبلمي؛ ألنػػػو كػػػاف يشػػػمؿ الجكانػػػب الحياتيػػػة سػػػكاء الجانػػػب النفسػػػي أك الصػػػحي أك المػػػالي أك

االجتماعي كحتى الحضارم. فإف التجربة الحضارية اإلسبلمية تدٌرس اآلف في الجامعػات العربيػة 

كاألكركبية كذلؾ، كىػذه طبيعػة النمػكذج. كامتػازت الحضػارة اإلسػبلمية بنمػكذج العػدؿ كالعدالػة فػي 

 القضاء كالحكـ، كقد بٌينت ىذا الجانب في الفصؿ األكؿ مف البحث. 

مػػف الحضػػارة إلػػى النمػػكذج، فمػػـ تغمػػؽ بػػاب الحػػكار عمػػػى  -سػػبلميةالحضػػارة اإل-فانتقمػػت 

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 

ىػػػذا البحػػػث؛ ألنيػػػا صػػػكرة مػػػف صػػػكر النمػػػكذج، ؼ نمػػػكذج عمػػػى مقصػػػد التعػػػايش كالتعػػػارؼ فػػػي 
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لػى يكمنػا ىػذا، فكجػكده يعنػي كجػكد  التعايشي مف النماذج الحضارية اإلنسػانية عمػى مػر التػاريخ كا 

 العدالة اإلنسانية. كىذا ما نحف بصدده في ىذا البحث إف شاء اهلل. 

 ات:إذنا ىناؾ مككنات يجب تحققيا في البناء الحضارم؛ كىي خمس مككن

 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 

نبي كأثرىا في ميبلد مجتمع، كىذه الفكرة البد أف تككف راسخة  الدينية التي تكمـ عنيا مالؾ بف

 في قمب كعقؿ اإلنساف ألٌنو ىك الفاعؿ كالمحرؾ لمتاريخ؛ فمف أجؿ اإلنساف قامت الحضارات. 

ثـ إف اإلنساف يحتاج أف يعيش مف خبلؿ تكفير احتياجاتو الضركرية، كيحتاج ألدكات 

فكميا تحتاج لمجانب المادم كىك المككف الثالث مف  البناء، كاالزدىار، كالتطكر العمراني؛

ف حضارة األشياء ال تنفع دكف حضارة األفكار كما شرحيا مالؾ بف  مككنات البناء الحضارم. كا 

نبي عندما كضع معيار لثركة المجتمع مف خبلؿ كجكد األفكار، فقاؿ جممتو الشييرة: "ال يقاس 

كىنا نجد عبلقة  (ُ)، بؿ بمقدار ما فيو مف أفكار."غنى المجتمع بكمية ما يممؾ مف )األشياء(

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

                                  

 ّٕ، ص َُِٖ، ُِ، دار الفكر: دمشؽ، طميالد مجتمعمالؾ بف نبي،  (ُ)
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كمف خبلؿ ىذه المككنات تـ استخراج خمسة مقاصد ضركرية لمحكار الحضارم كىي 

عتقد نابع مف مككف الديف، كمقصد نابعة مف مككنات البناء الحضارم، فمقصد تحقيؽ حرية الم

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. 
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 : أثر العدالة في تحقيق مقصد حفظ الكرامة اإلنسانيةثانيالمبحث ال

 : موقف اإلسالم من حفظ الكرامة اإلنسانيةالمطمب األول

، فيي غاية إف حفظ الكرامة اإلنسانية مف أسمى ما ينبغي أف يسعى إلى تحقيقو كؿ إنساف

شأنو، فاإلسبلـ ينظر إلى كؿ إنساف، كلقد كٌرـ اإلسبلـ اإلنساف، كجعؿ لو مكانتو، كرفع مف 

﴿َوَلَقْد في كتابو الكريـ:  -سبحانو كتعالى-اإلنساف عمى أنو أكـر مخمكؽ عمى األرض، يقكؿ اهلل 

ْمَناُىْم َعَمى َكثِ  يٍر ِممَّْن َكرَّْمَنا َبِني نَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّ

 (. َٕ)اإلسراء:  ْقَنا َتْفِضياًل َخمَ 

 -سبحانو كتعالى-لئلنساف، كمف مظاىر عدلو كرحمتو  -عز كجؿ-فيذا بياف تكريـ اهلل 

سبحانو كتعالى: -جعؿ الفاصؿ الحقيقي بينيـ ىك التقكل، فبل فرؽ بيف أحد إال بالتقكل، قاؿ اهلل 

ََْكرٍ  َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو  ﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن 

(، "فالكرامة التي أعطيت لئلنساف، في ضكء اآليات ُّ)الحجرات:  َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر 

لئلنساف منذ الكالدة، كىي كرامة  القرآنية، نستطيع أف نقسميا إلى الكرامة الفطرية، التي أعطيت

 . (ُ)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 

في  -عممنا كديننا-تعتمد عمى التقكل في األفضمية، "فحكل ىذا أف القرآف قد كضع اإلنساف 

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 

                                  

، )العػػراؽ: مجمػػة كميػػة العمػػـك اإلسػػبلمية، جامعػػة مبههدأ تكههريم اإلنسههان فههي ضههوء أحكههام التههوراة واإلنجيههل والقههرننفرمػزم، فتحػػي جػػكىر،  (ُ)
 .ُْٓ، صٖـ(، جَُِْ، ُٓؿ، العدد المكص



 

َٓ 

ا التعدد أقكل األسباب إلحكاـ كانكا تعٌددكا شعكبنا كقبائؿ كما جاء في اآلية الشريفة، فإنما كاف ىذ

 . (ُ)صمة التعارؼ بينيا كتعريؼ )اإلنسانية( كميا بأسرار خمقيا."

كمف مقاصد الحكار الحضارم حفظ الكرامة اإلنسانية، مف خبلؿ االعتراؼ باآلخر، كفيـ 

عطائو المساحة المناسبة لمتعبير عف فكره، كما يؤمف بو مف دكف قمع أك تيميش أك  اآلخر، كا 

، ألف اإلنساف  عدـ يتشارؾ مع  -أقصد اآلخر-االستماع لو، فتكريمو يككف باالعتراؼ بو أكالن

 بني البشر في التكريـ اإلنساني.

حفظ  ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف لمسيرة النبكية األثر الكاضح في تحقيؽ الكرامة اإلنسانية، فالرسكؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كاف عاءجمكلمبشرية  إعطاء أنمكذجلصحابتو كالمسمميف كغيرىـ كرامتيـ مف خبلؿ 

كما قالت  ملسو هيلع هللا ىلصيتعامؿ مع المسمميف كاآلخر معاممة ال تجرح كرامتيـ كال تنتقص منيا، بؿ كاف 

ميقيو القرآف.  عنو عائشة رضي اهلل عنيا: خي

كقد عاشت العصكر التي قبؿ البعثة النبكية أشكاالن مف إىانة اإلنساف حتى جاء الرسكؿ 

ذ إنسانية اإلنساف قبؿ أف تذكب في العادات، كالتقاليد لينقذ اإلنسانية مف الجكر، كينق ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 كأعمى مف شأنيا. -عز كجؿ-الجاىمية، كيرفع مف قيمة اإلنساف، كيحفظ كرامتو التي كٌرميا اهلل 

 ،كافة مع البشر ملسو هيلع هللا ىلصكمف المكاقؼ الدالة عمى حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ تعامبلت الرسكؿ 

الكجو، فالكجو أشرؼ ما في اإلنساف كمكضع الكرامة  ضربعف الصبلة كالسبلـ  نييو عميو

إذا قاتىؿى قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ -عف النبي  -رضي اهلل عنو-عف أبي ىريرة » ،كالعزة

                                  

 .ْٗ، المرجع السابؽ، صاإلنسان في القرننالعقاد: عباس،  (ُ)



 

ُٓ 

ـٍ فىٍميىٍجتىًنًب الكىٍجوى  ديكي عميو الصبلة -؛ فقد نيىكحتى الميت في اإلسبلـ تيحفظ كرامتو، (ُ).«أحى

 .(ِ)«التغدركا كال تمثيميكا كال تقتمكا كليدا....ك »التمثيؿ بالجثث،  -كالسبلـ

في تحقيؽ حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ مراعاة  اعظيما كقد تبٌيف أف لمعدالة أثر 

في الديف اإلسبلمي، فالشريعة إال إنسانيتو بغض النظر عف جنسو كدينو كلغتو، كىذا ال نجده 

، فاألحكاـ و منذ كالدتو، كحتى بعد مكتواإلسبلمية جاءت نظامنا شامبلن يحفظ لئلنساف كرامت

شرعت مف أجؿ التخفيؼ عمى اإلنساف كلحفظ كرامتو كىذا أصؿ مكجكد في اإلسبلـ كاألدياف 

: "ىك أف ىذه األحكاـ إنما كضعت في كتابيةفاألصؿ في كضع األحكاـ في األدياف الالكتابية، 

حقاؽ الحؽ كرفع األصؿ؛ ألجؿ أف يناؿ اإلنساف كرامتو كحقكقو، فاإلنساف ك  حياتو كسعادتو كا 

 . (ّ)الظمـ كتحقيؽ العدالة ىي اليدؼ مف إنزاؿ ىذه التشريعات"

إف األسباب التي أدت إلى حفظ الكرامة اإلنسانية في اإلسبلـ، كالتي تختمؼ معيا القكانيف 

يف الكضعية ىي المرجعية، يقكؿ التكيجرم: "إننا نجد أف مفيكـ الكرامة اإلنسانية في القكان

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 

يـ (، كىك تكريـ إليي يعمك فكؽ كؿ تكر َٕ)اإلسراء:  ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني نَدَم قكلو تعالى: 

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

  

                                  

، مرجػع صهحيح البخهاري، ينظػر: ِٗٓٓأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العتؽ، باب فضؿ إذا ضرب العبػد فميجتنػب الكجػو، رقػـ: ( ْٗ)
 .ُٗٔسابؽ، ص

، ينظػػر: ُُّٕر، بػػاب جػػكاز االغػػارة عمػػى الكفػػار الػػذيف بمغػػتيـ دعػػكة اإلسػػبلـ، رقػػـ:أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب الجيػػاد كالسػػي (ِ)
  ِٖٖ، صصحيح مسممالنيسابكرم، مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم، 

 .  ْٖٗ، مصدر سابؽ، صمبدأ تكريم اإلنسان في ضوء أحكام التوراة واإلنجيل والقرننفرمزم: فتحي جكىر،  (ّ)
 .َُّـ(، صُٖٗٗ، ُ، )القاىرة: دار الشركؽ، طالحوار من أجل التعايش: عبد العزيز بف عثماف، التكيجرم (ْ)



 

ِٓ 

 : مظاىر حفظ الكرامة اإلنسانية في اإلسالمالمطمب الثاني

مف مظاىر العدالة اإلسبلمية، كالتي حققت تكريمنا لئلنساف، كرفعت مف مكانتو، أنيا 

، كييعمي مف يحتـر العقؿ اإلنسانيكريـ منحت لئلنساف: الفكر، كحرية االختيار، فنجد القرآف ال

أف عٌرؼ الناس  -سبحانو كتعالى-اإلنساف مسؤكؿ عما يختاره بإرادتو، فمف عدؿ اهلل  ؛ ألفشأنو

 ،عمى الديف الصحيح ثـ جعميـ يختاركف بأنفسيـ الطريؽ، فنجد القرآف الكريـ يخاطب العقؿ

: "في القرآف خطاب متكرر إلى ا لعقؿ، كبياف متكرر لحساب اإلنساف العاقؿ كيشرحيا العقاد قائبلن

 .(ُ)عمى الخير كالشر، مع إسناد اإلرادة إليو في استحقاقو لمثكاب كالعقاب"

فاإلسبلـ يحاسب اإلنساف عمى اختياره بيف الخير كالشر؛ كمناط االختيار قائـ عمى عقؿ 

سبحانو -ا مف عدؿ اهلل ليمٌيز بيف الخير كالشر، كىذ -سبحانو كتعالى-اإلنساف الذم كىبو اهلل 

  .كتعالى

ككذلؾ مف صكر تحقيؽ الكرامة اإلنسانية ىي المسؤكلية كالحرية: "إف المسؤكلية كالحرية 

ترتبطاف في المنظكر اإلسبلمي بالكرامة اإلنسانية ارتباطنا كثيقنا؛ فاهلل تعالى الذم كٌرـ بني آدـ، 

ا كجماعة، ال يؤخذ كاحده بكزر كاحد، جعؿ اإلنساف مسؤكالن عف عممو، فردن  -سبحانو-ىك الذم 

﴿ل (، كقاؿ تعالى: ُِ)الطكر:  ﴿ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِىيٌن  كال أمة بكزر أمة؛ قاؿ تعالى:

(. فيي إذف مف مظاىر الكرامة اإلنسانية المسئكلة، ِٖٔ)البقرة:  ُيَكمُّْف المَُّو َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَيا 

تنبع مف إحساس المرء بكجكده الحر كبذاتيتو المتفٌردة، كالتي تترتب عمييا كرامة إنسانية مسؤكلة 

                                  

 .ُْ، صْـ(، جُُٕٗ، )بيركت: دار الكتاب العربي، د.ط، اإلنسان في القرننالعقاد: عباس،  (ُ)



 

ّٓ 

، ثـ يرضي ضميره، كاف منسجمنا  ، إف نيض بيا صاحبيا عمى النحك الذم يرضي اهلل أكالن تبعاته

 . (ُ)مع كرامتو، مستمتعنا بيا، مكفينا ليا حقيا مف المراعاة كاالعتبار كمف الحفظ كالصكف."

ة في عبادة إلو كاحد، كعدـ الشرؾ باهلل ىي في صالح البشرية أجمع، كىي فالحكمة اإلليي

جكىر العدالة اإلسبلمية، كتيعدُّ عقيدة التكحيد صكرة مف صكر تكريـ اإلنساف في اإلسبلـ: "حينما 

جعؿ شرؼ اإلنسانية يتمثؿ أكالن كآخرنا في صمتيا باهلل، كاستمدادىا منو، كتقٌيدىا بشرائعو 

ليست في حؽ اإلنساف أف  -التي ىي جكىر الكرامة اإلنسانية-حرية الحقيقية ككصاياه. كال

يتدنس إذا شاء كيرتفع إذا شاء، بؿ الحرية أف يخضع لقيكد الكماؿ، كأف يتصرؼ داخؿ نطاقيا 

 .(ِ)كحده"

فالتكحيد يحفظ العقؿ مف التشتت، كالقمب مف الٌتمفت؛ ألف المقصد كاحد، كالمعبكد كاحد، 

كمناجاة اهلل فبل تحتاج إلى أمكاؿ تيصرؼ عمى القرابيف، كال كسطاء بينؾ كبيف اهلل،  أما الدعاء،

كأف اهلل سبحانو كتعالى ىك مف خمؽ اإلنساف، كىك كحده مف يعرؼ احتياجاتو، كقدراتو، 

 كاستيعابو.

أف جعؿ الشريعة اإلسبلمية كاضحة، بحيث أف مف  -سبحانو كتعالى-فمف عدؿ اهلل 

  يقرأىا يفيميا.

فيرل التكيجرم أف التكحيد أحد تجميات الكرامة اإلنسانية في اإلسبلـ، كأنيا دعكة اإلنساف 

أف ىداه اهلل إلى التكحيد، كمف  -في المنظكر اإلسبلمي-لمكرامة: "إف أعظـ تكريـ لئلنساف 

لى الحرية، كالتكحيد ىك تحرير اإلنساف مف الشرؾ، كم ما التكحيد دعكةي اإلسبلـ إلى الكرامة كا 

                                  

 .ُُّ، صالحوار من أجل التعايشالتكيجرم: عبد العزيز بف عثماف،  (ُ)
 .ُِّالمرجع السابؽ، ص (ِ)



 

ْٓ 

يقذفو الشرؾ في قمب المرء مف شعكر باليزيمة كالسقكط: سقكط القيمة كاليمة كاالعتبار، كسقكط 

 . (ُ)الشخصية المعنكية كالكرامة اإلنسانية"

 : أثر عدالة الحوار في حفظ الكرامة اإلنسانيةالمطمب الثالث

مجتمع ما  الحكار يعكس مدل احتراـ المجتمع لئلنساف؛ ألف مف صكر تكريـ اإلنساف في

، كىذا مف خبلؿ إفساح المجاؿ لو، كالتعرؼ عميو يككف مف خبلؿ الحكار، كىذا  االعتراؼ بو أكالن

: "كما داـ الحكار الراقي ىك مظيره حضارمه يعكس تطكر المجتمع  ما يؤكد عميو التكيجرم قائبلن

ف يقكـ منطمقات كنضج فئاتو الكاعية، فإنو البد أف يستند إلى أسس ثابتة، كضكابط ميحكمة، كأ

. نبذ ّ. اإلنصاؼ كالعدؿ، ِ. االحتراـ المتبادؿ، ُأساس يمكف حصرىا في ثبلث، ىي: 

 .(ِ)التعصب كالكراىية."

كألف الحكار ضركرة إنسانية، كصكرة مف صكر تكريـ اإلنساف؛ فقد شرعو اإلسبلـ، كدعا 

لكرامة اإلنسانية؟ كما الدكر الذم إليو القرآف الكريـ كما ذكرنا سابقنا، فما أثر العدالة في تحقيؽ ا

 قامت بو العدالة إلرساء مفيـك الكرامة اإلنسانية لدل الناس؟

إف العبلقة بيف حفظ الكرامة اإلنسانية كالعدالة ىك أف الكرامة اإلنسانية ال نجدىا إال في 

جكىره، كالديف البيئة العادلة التي تحفظ لئلنساف كرامتو، منطمقنا مف معرفة ىذا اإلنساف كماىيتو ك 

اإلسبلمي جاء لئلنساف، كإلحياء قيمتو اإلنسانية، كحفظ كرامتو بعد أف زاد جيؿ الناس، كأصبحكا 

سبحانو -يدفنكف ىذه الكرامة مف أجؿ الطبقات، كالمكف، كالًعرؽ، كالديف، فمنذ أف خمؽ اهلل 

 ليا.  -عز كجؿ-آدـ كالبشرية مكٌرمة بتكريـ اهلل  -كتعالى

                                  

   ُّّالمرجع السابؽ، ص (ُ)
 .  ُٕ، المرجع السابؽ، صالحوار من أجل التعايشالتكيجرم: عبد العزيز بف عثماف،  (ِ)



 

ٓٓ 

دعكة لمناس كافة ألف يقيمكا العبلقات بينيـ عمى أساس األخكة كالتعاكف "جاء اإلسبلـ 

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 

حكار كالتعارؼ كالتعاكف عمى معرفة الحؽ كالعمؿ بو كالتنافس في مجتمع إنساني عمى أساس ال

َكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم عمؿ الخير كالبر، كالعدؿ كاإلحساف.  َْ ﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن 

 .(ُ)("ُّ)الحجرات:  ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم 

  

                                  

، ُ، )تػػػكنس: المعيػػػد العػػػالمي لمفكػػػر اإلسػػػبلمي، طحقهههوق المواطنهههة، حقهههوق غيهههر المسهههمم فهههي المجتمهههع اإلسهههالميالغنكشػػػي: راشػػػد،  (ُ)
 .ّٓـ(، صُُٖٗ



 

ٓٔ 

 : أثر العدالة في تحقيق مقصد حرية المعتقدثالثالمبحث ال

 حرية المعتقد صطمح: الخمفية التاريخية لمالمطمب األول

إف مف مقاصد الحكار الحضارم؛ حرية المعتقد، كقبؿ الحديث عف ىذا المقصد، كأثر 

المصطمح بدايةن، فما ىك مفيكـ المعتقد؟ "يعرؼ المعتقد )الضمير(  العدالة في تحقيقو سنعٌرؼ

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، 

، (ُ)ي حرية المعتقد كؿ فرد في قراره بتغيير رأيو كاعتقاداتو كقيمو."التي تحكـ حياتو، كما تحم

جاء بيا فبلسفة السكفسطائية كقد كىك مصطمح غربي أك فكرة غربية خرجت بعد الثكرة الفرنسية 

كىي فكرة تقكؿ بنسبية الحقيقة؛ أم ال كجكد لمحقيقة المطمقة، كبناءن عمى ىذا فعمى اإلنساف أف 

نتائج الدكلة العممانية كالتي تقكؿ  إحدلينتمي لمديف الذم يريد، كىذه الفكرة يعتنؽ ما يشاء، ك 

مف النظاـ، باستطاعتيـ التحكـ فيو، كتغييره، أك  ابعزؿ الديف عف الدكلة، ككضعت الديف جزءن 

في الغرب، كأصبحت جزءنا مف الدساتير، كالقكانيف  -حرية االعتقاد-إزالتو، فانتشرت ىذه الفكرة 

، "كىكذا يتبيف أف الحرية الدينية، كحؽ التديف، كحرية االعتقاد، ليس ليا تاريخ ة بالدكلةالمتعمق

نما كاف االكراه عمى الديف،  بعيد في الشرؽ، كالغرب، كفي أكركبا خاصة، كسائر أنحاء العالـ، كا 

كأعمنت حرية كالتعصب، ىك السائد، حتى قامت الثكرة الفرنسية، كفصمت الديف عف الدكلة، 

 . (ِ)التديف، كلك نظرينا، إلى أف جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف فنٌص عمى ذلؾ"

                                  

، أطركحػػػة دكتػػػكراه، )الجزائػػػر: جامعػػػة محمػػػد لمػػػيف دبػػػاغيف، ريتههها التعبيهههر والمعتقهههد كرسهههموب لالتصهههال والتبهههادلحصػػػبرينة: برارمػػػة،  (ُ)
 .ِّ-ِِـ(، صَُِٔ

 .ُٓالمرجع السابؽ، ص (ِ)



 

ٕٓ 

ـ ليدعـ ىذه ُْٖٗثـ جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لييئة األمـ المتحدة عاـ 

الفكرة، كتـ التنصيص عمى حؽ حرية االعتقاد في المادة الثامنة عشر كالتاسعة عشر، فجاء في 

: " لكؿ شخص الحؽ في حرية التفكير كالضمير كالديف، كيشمؿ ىذا الحؽ حرية تغيير ُٖمادة ال

قامة الشعائر كمراعاتيا سكاء أكاف  ديانتو أك عقيدتو، كحرية اإلعراب عنيما بالتعميـ كالممارسة كا 

 : " لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأم كالتعبير،ُٗذلؾ سرنا أـ مع الجماعة." كجاء في المادة 

ذاعتيا بأم  كيشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دكف تدخؿ، كاستقاء األنباء كاألفكار كتمقييا كا 

 . (ُ)كسيمة كانت دكف تقٌيد بالحدكد الجغرافية."

  

                                  

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



 

ٖٓ 

 : أثر عدالة اإلسالم في تحقيق مقصد حرية المعتقدالمطمب الثاني

مف المصطمح، كخمفياتو  كألف خمفية المصطمح غربية البد مف اإلشارة إلى مكقؼ اإلسبلـ

الفكرية، فقد كاف لبعض عمماء المسمميف رأم حكؿ مفيكـ حرية االعتقاد، كىك الحذر مما يحممو 

حرية -المصطمح مف معافو أخرل قد ال تكافقيا الشريعة اإلسبلمية؛ معٌمميف ذلؾ بأف مصطمح 

 نشأ في بيئة غربية عممانية. -االعتقاد

حرية االعتقاد في اإلسبلـ أنو مصطمح جديد، فيقكؿ:  كيذكر صالح الزىراني عف مصطمح

"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 

ف يرل أف حرية المعتقد ال تقتصر عمى حرية اإليماف بما ، كىناؾ م(ُ)مف مفاىيـ عممانية غربية"

يعتقد فقط، كلكٌنيا تحتكم عمى حرية العبادة أيضا: "كىناؾ مف اعتبر أف حرية الضمير تحتكم 

ا بالضركرة، فإذا تـ ضماف حرية المعتقد في  عمى حرية األدياف، دكف أف يككف العكس صحيحن

ية أشكاليا الخاصة، أم حرية العبادة، لكف ال تضمف القانكف، فإنيا تنطكم بالنتيجة عمى حما

، كىناؾ مف يرل بأف حرية المعتقد تختمؼ عف (ِ)حرية األدياف لكحدىا حرية المعتقد لمجميع."

كيبرز ىنا فرؽ بيف حرية االعتقاد كحرية العبادة؛ إذ تنحصر حرية االعتقاد في "حرية العبادة: 

أف يعتقد في شيء أك ال يعتقد، في أف يعتقد عقيدة  حؽ كؿ فرد في أف يؤمف أك ال يؤمف، في

                                  

، )جػدة: بحػث نشػر فػي مجمػة التأصػيؿ لمدراسػات الفكريػة المعاصػرة، حرية العتقاد في اإلسالم، بف درباش بف مكسػى، الزىراني: صالح (ُ)
 .  ُٖـ(، صَُِِ، ٔالعدد

 .ِّ-ِِ، مرجع سابؽ، صحريتا التعبير والمعتقد كرسموب لالتصال والتبادلصبرينة: برارمة،  (ِ)



 

ٓٗ 

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"

نة: "ال يككف بذلؾ، حسب رأينا كعف عبلقة حرية الديف بحرية المعتقد، فتقكؿ برارمة صبري

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 

ال سترتكز ىذه األخيرة عمى األشكاؿ العديدة كالمتناق ضة التي عرفت عبر التاريخ، مثؿ قيمتيا، كا 

التماثؿ، الضغط العائمي أك القبمي، المكانة االجتماعية، الضغط السياسي، محاكـ التفتيش، 

االنتقاـ، شراء الضمائر، التيديد، العنؼ الجسدم، التعذيب، المحرقة ... بما يشكؿ قيدنا عمى 

 . (ِ)حرية التعبير عف المعتقد."

(، فيقكؿ: "كال يعقؿ ِٔٓ)البقرة:  ﴿ل ِإْكرَاَه ِفي الدّْيِن  تعالى:أما تفسير سيد قطب لقكلو 

في شيء أف دعكة اإلسبلـ التي كافحت لفرض حرية االعتقاد، كالقى أىميا األىكاؿ، كىـ قٌمة 

مستضعفة في مكة، مف طرؼ قكل الضبلؿ كالشرؾ التي عابت عمى المسمميف مخالفتيـ ديف 

عنا في اضطياد المسمميف كمنعيـ مف حقيـ في االختيار، ليس اآلباء كاألجداد، كلـ تدخر كس

جائزنا في منطؽ العقؿ كاألخبلؽ أف ينتصب ىؤالء في الغد كقد مٌكف ليـ في األرض جبٌلديف 

سفاحيف يسكمكف أصحاب العقائد األخرل العسؼ كاليكاف لحمميـ عمى خبلؼ ما يعتقدكف. 

عد أدلة العقؿ كالنقؿ، متضافرة عمى أف أىـ فكيؼ يعقؿ أف يحصؿ ذلؾ؟ إف شكاىد التاريخ ب

بطاؿ سحرىـ كبطشيـ، كترؾ الناس بعد ذلؾ  غايات الجياد اإلسبلمي كسر شككة الطكاغيت كا 

                                  

 .ِْالمرجع السابؽ، ص  (ُ)
 ِٖصالمرجع السابؽ،  (ِ)



 

َٔ 

مكقؼ القرآف  ، كىذا(ِ)فحرية االعتقاد يعتبرىا سيد قطب أكؿ حقكؽ اإلنساف (ُ)كما يدينكف."

 الكريـ مف حرية المعتقد.

حرية المعتقد فبالتأكيد ال يخرج عف مكقؼ القرآف الكريـ، أما مكقؼ السنة النبكية مف 

"كمما يمحؽ بحرية التفكير حرية االعتقاد، فمقد كانت الشريعة اإلسبلمية أكؿ شريعة اعترفت 

لئلنساف بحرية المعتقد مما لـ تتكصؿ الييئات األممية إلى إقراره إال في القرف األخير، دكف أف 

عندما دخؿ المدينة كترأسيا،  ملسو هيلع هللا ىلصفإف رسكؿ اهلل  ،(ّ)لنظرم غالبنا"يتجاكز ذلؾ اإلقرار المجاؿ ا

كاف في المدينة ممف ال يعتقد باإلسبلـ؛ فكاف ىناؾ فئة مف الييكد المتمثميف في ثبلث قبائؿ 

ير، كذلؾ كاف ىناؾ أقمية ممف يعتنقكف ظالن يقينقاع، كبن يقريظة، كبن يمشيكرة، كىي: قبيمة بن

عمى الدخكؿ في  ملسو هيلع هللا ىلصمع األقمية غير المسممة؟ كىؿ أجبرىـ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ المسيحية، فكيؼ تعامؿ 

 اإلسبلـ ألف الدكلة التي تحكميـ دكلة إسبلمية؟

عادالن في حكمو، فمـ يجبر أحدنا قط في الدخكؿ في اإلسبلـ، كلـ  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كاف رسكؿ اهلل 

ا أنو فرض اإلسبلـ عمى أحد، كقد عاش الييكد في المدينة لسنكا ت، دكف أف نسمع عنو يكمن

 يسيء أحد لدينيـ، فيناؾ مف المكاقؼ في السيرة النبكية ما يدؿ عمى حرية المعتقد.

كصحابتو  ملسو هيلع هللا ىلصكىذا لكجكد العدالة في اإلسبلـ كما كضحت في الفصؿ األكؿ، كعدالة النبي 

 الكراـ، فكاف مف أثرىا تحقيؽ حرية المعتقد في زمف النبكة.

 

                                  

 .  ُِٕ، ص ُـ(، جَُِّ، ٗ، )القاىرة: دار الشركؽ، طفي ظالل القرننقطب: سيد،  (ُ)
 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا.  (ِ)
 .ٕٔ، مرجع سابؽ، صحقوق المواطنة، حقوق غير المسمم في المجتمع اإلسالميالغنكشي: راشد،  (ّ)



 

ُٔ 

شرؾ، ككاف عمى معتقد أجداده، كمع ذلؾ لـ يجبره أبك طالب عمى ال ملسو هيلع هللا ىلصفقد كاف عـ النبي 

يدعك لعٌمو أف يؤمف كيدخؿ في  ملسو هيلع هللا ىلصعمى اعتناؽ اإلسبلـ، كفي نفس الكقت كاف النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

في تحقيؽ حرية المعتقد، كعدـ  ملسو هيلع هللا ىلصاتبعكا منيج الرسكؿ -رضي اهلل عنيـ-ديف اإلسبلـ، كالصحابة

 إكراه الناس عمى الدخكؿ في اإلسبلـ.

أشد الناس غيرة عمى اإلسبلـ كالمسمميف،  -رضي اهلل عنو-مر بف الخطاب فقد كاف ع

كفي نفس الكقت كاف شديد الحرص عمى إقامة العدؿ بيف الناس، ميما كانت أجناسيـ، 

ا جمينا، في كثيقة عمر ألىؿ إيميا في  -رضي اهلل عنو- (ُ)كعقائدىـ، كألكانيـ، كيظير ىذا كاضحن

أعطاىـ األمف، كحرية ما يعتقدكف، كىذا يمكف استنباطو مف خبلؿ القدس فقد خاطبيـ بالميف، ك 

 . (ِ)الكثيقة، التي جاء فييا: "كال يكرىكف عمى ديف كال يضار منيـ أحد"

في  مكفكلةأف حرية المعتقد  -رضي اهلل عنو-كمف ثـ نستنتج مف كثيقة عمر بف الخطاب 

رؼ بالعدالة في فترة خبلفتو، عادالن في حكمو، كعي  -رضي اهلل عنو-اإلسبلـ، ككاف عمر 

كالعدالة تستمـز إعطاء كؿ ذم حؽ حقو، فمف حؽ اآلخر أف يديف كيعتقد بما يشاء، دكف أف 

 -رضي هلل عنو-يؤذم اآلخر أك يخترؽ مبادئو، فالعدالة التي اتصؼ بيا عمر بف الخطاب 

 -رضي اهلل عنو-فكاف كما أنزؿ مف القرآف الكريـ،  ملسو هيلع هللا ىلصجعمتو أكثر التزامنا بما جاء بو الرسكؿ 

يَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم  يعمؿ بالقرآف كما جاء بو مف مبادئ، يقكؿ اهلل عز كجؿ: ﴿ل َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّْ

وُىْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِ   يَن ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

                                  

 ىػ كتابنا أٌمنيـ فيو عمى كنائسيـ كممتمكاتيـ.ّٖٔفتحيا المسممكف عاـ  كتب الخميفة عمر بف الخطاب ألىؿ إيمياء )القدس( عندما (ُ)
دراسهة مقارنهة بهالمواثيق والمعاىهدات ، حقوق اإلنسان في وثيقة عمهر بهن الخطهاب ألىهل إيميهاءالشعيبي: صالح بف محمد بف إبراىيـ،  (ِ)

 .ُّـ(، صَُِٓ -ىػ ُّْٔ، رسالة ماجستير، )الرياض: الدولية



 

ِٔ 

فما داـ لـ يقاتمكننا، كلـ يؤذكننا، فبل حرب معيـ كال إيذاء ليـ، بؿ الكاجب عمينا  (،ٖ)الممتحنة: 

وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم أف نبرىـ كنحسف إلييـ، لقكلو تعالى:   (.ٖ)الممتحنة:  ﴿َأْن َتَبرُّ

، امجتمعنا كاحدن  إف كجكد مبدأ العدالة في الحكـ اإلسبلمي، كخاصة في األندلس، سنرل

يحكمو ديف كاحد، كلكف الشعب مختمؼ في االعتقاد، فمنيـ مف كاف ييكدينا، كمنيـ مف كاف 

 عمىمسيحينا، إال أف ىؤالء طكاؿ فترة الحكـ اإلسبلمي لـ يخضعكا لمديف اإلسبلمي، كلـ ييجبركا 

 عمىالمسمميف  ال ييكره غير -كما زاؿ-الدخكؿ فيو، بؿ بالعكس كاف الحكـ اإلسبلمي آنذاؾ 

اتباع اإلسبلـ، كما جاء فيو، بؿ كاف غير المسمميف ليـ الحؽ في اختيار الديف، كممارسة 

 -بيف المسمميف كغير المسمميف-طقكسيـ، كعباداتيـ، بكؿ حرية، كلذلؾ نجد الحكار فيما بينيـ 

ة، كالتبادؿ التجارم، لو نتائجو، كأثره الكاضح في االستفادة مف العمكـ اإلسبلمية، كالفنكف المعماري

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.

ميؽ كقيمة في اإلسبلـ، إف الديف اإل سبلمي يرتكز عمى مبدأ العدالة التي ىي أصؿ كؿ خي

حرية ما يعتقدكف؛ ألف لئلنساف حرية في التفكير طالما بكألنو ديف العدالة فقد سمح لآلخريف 

المسؤكلية الفردية عما يفعؿ كيتصرؼ،  ناطلو العقؿ، كالذم ىك م -سبحانو كتعالى-خمؽ اهلل 

ف ىناؾ مساحة في االختيار؛ بؿ كاف السبب األكؿ ألف يككف اإلنساف مسئكالن فمف العدالة أف يكك 

  عف أفعالو طالما لو عقؿ يستطيع مف خبللو أف يفكر كيختار.

كمكانة العدالة في اإلسبلـ تحتؿ القاعدة األساسية لكؿ المبادئ كاألخبلؽ التي تنطمؽ منيا 

ممة مف  القيـ الكبرل، كقضايا ميمة كقضية السمـ، فتحقيؽ السمـ في المجتمعات يعتمد عمى جي



 

ّٔ 

األبجديات، كىي خمس، رتبيا معاذ عميكم كاآلتي: أكالن اإلدارة السممية لمتعددية، ثانينا االحتكاـ 

لمقانكف، ثالثنا حرية التعبير، رابعنا العدالة االجتماعية، خامسنا كأخيرنا إعبلـ المكاطنة"
(ُ). 

قاد، كتحقيؽ الحرية الدينية مف خبلؿ تييئة األجكاء كلمعدالة دكر في تعزيز حرية االعت

النفسية المعنكية، كاألجكاء المادية، كىذا بعكس ما حصؿ في تاريخ الحركب الصميبية، كالتي 

 أرادت مف خبلليا إرساء ديف كاحد كىك الديف المسيحي.

ظر لكؿ مف كغياب العدالة يؤثر عمى تحقيؽ الحريات كمنيا حرية المعتقد، فمثبلن عندما نن

يقمع الحريات، كخاصة حرية المعتقد، نجده في المقابؿ غير عادؿ، كقد يككف طاغية كظالمنا، 

كيؤكد القرآف الكريـ ىذه الحقيقة عندما نىقؿ لنا حكـ فرعكف، كما كاف يفعمو مع أتباعو، إذ كاف 

 ا َربُُّكُم اأَلْعَمى ﴿َفَقاَل َأنَ يفرض عمييـ عبادتو كما جاء في القرآف الكريـ عمى لساف فرعكف: 

عنو قاؿ (، "كلـ تكف الحرية الدينية ظاىرة كمكفكلة، بؿ كاف فرعكف ينادم كما ْْ)النازعات: 

 ﴿َما َعِمْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيِري (، ْْ)النازعات:  ﴿َفَقاَل َأَنا َربُُّكُم اأَلْعَمى القرآف الكريـ: 

َت ِإَلًيا َغْيِري أَلَْجَعَمنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن ﴿َقاَل (، كقاؿ فرعكف لمكسى: ّٖ)القصص:  ْْ  َلِئِن اتََّخ

 (.ِٗ)الشعراء: 

بما يصحح ديانتيـ اعتبركه مارقنا مف  ككاف الييكد يفرضكف عقيدتيـ، فمما جاء عيسى 

عقيدتيـ كدينيـ، كتآمركا عميو مع الركماف لمحاكمتو، كالحكـ عميو بالقتؿ كالصمب، فنٌجاه اهلل 

 .(ِ)عالى منيـ كرفعو إلى السماء"ت

                                  

، )الدكحػة: بحػػث فػي مكقػػع مػدكنات الجزيػػرة، د.ط، العدالههة وحريههة التعبيههر خطهوات الوصههول لمسههمم األىمهي فههي المجتمههععػاذ، عميػكم: م (ُ)
 ـ(.َُِٖ

، )دمشػػػؽ: مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـك االقتصػػػادية الحريهههة الدينيهههة فهههي الشهههريعة اإلسهههالمية، أبعادىههها وضهههوابطياالزحيمػػػي: محمػػػد،  (ِ)
 .ُُـ(، صَُُِد األكؿ، ، العدِٕكالقانكنية، المجمد



 

ْٔ 

كصحابتو  ملسو هيلع هللا ىلصكقد القى الرسكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصككانت قريش تيعذب كؿ مف يدخؿ في ديف محمد 

 ، كالمسممكف في مكة أشد العذاب كالتنكيؿ مف ًقبؿ قريش؛ كال يعتدكف بحريتو في اختيار معتقدو

ا داخؿ مجتمع مكة غير ديف اآلباء كاألجداد، كعبادة األصناـ، فغياب مبدأ العدالة كاف كاضحن 

 كالجير بالدعكة اإلسبلمية.  ملسو هيلع هللا ىلصقبؿ مجيء الرسكؿ 

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 

لمعتقد؛ فنرل في أكركبا في عصكر الظممات؛ بسبب الحالة التي كانت العدالة لتحقيؽ حرية ا

يتسابؽ مع  م، مف االضطراب كالتأخر عف ركب العالـ آنذاؾ، الذفي ذلؾ الكقتتعيشيا أكركبا 

الزمف في تطكر ممحكظ، كعمكـ جديدة، إال أف أكركبا لـ تستطع أف تمحؽ بالتطكر السريع نتيجة 

يا، كمحاربة العمـ، كمحاكلة إرغاـ الناس في اتباع عقيدة كاحدة، كديف تحكـ رجاؿ الديف في قيادت

 كاحد، كىي: الديانة المسيحية.

"فالعدالة تحفظ لمناس حقكقيـ كتضع مساحة مناسبة لحرياتيـ فيي كالبكابة التي تمر مف 

غبلؽ ىذه البكابة سيؤدم حتما إلى انحسار الحقكؽ كالحريات"  . (ُ)خبلليا الحقكؽ كالحريات، كا 

  

                                  

 .ُٔ، صالحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية، أبعادىا وضوابطياالزحيمي، محمد،  (ُ)



 

ٔٓ 

 : أثر العدالة في تحقيق مقصد حرية التعبير عن الرأيرابعالمبحث ال

 : العالقة بين حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأيالمطمب األول

إف حرية التعبير عف الرأم تمحؽ بحرية المعتقد أك الديف، فياتاف الحريتاف مرتبطتاف 

إفساح المجاؿ لآلخر أف يعبر عف دينو  ببعضيما البعض؛ ألف أحد أشكاؿ حرية المعتقد ىك

عف بعض في أف  -حرية المعتقد كحرية الرأم كالتعبير-دكف تعدم عميو، كلكف قد ينفصبلف 

حرية التعبير عف الرأم قد ال تككف شرطنا منبثقنا مف ديف أك معتقد معيف فربما تككف فكرة أك قرار 

 لمصمحة جماعة. 

  



 

ٔٔ 

 حرية التعبير عن الرأي: موقف اإلسالم من المطمب الثاني

، كقبؿ حرية المعتقدبكفالة مرتبط مكقؼ الديف اإلسبلمي تجاه حرية التعبير عف الرأم 

الشركع في مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه الحرية أكد لفت انتباه القارئ إلى عدة أمكر، كقكانيف، متعمقة 

: اإلسبلـ يدعك إلى كؿ ما ينفع اإلنساف دنيك  يًّا كأخركيًّا، ثانينا: اإلسبلـ بالتشريع اإلسبلمي، أكالن

عندما يحٌرـ أمرنا فيذا مف مصمحة اإلنساف، كدرء المفاسد عنو، "فالشارع ال يأمر إال بما 

مصمحتو خالصة أك راجحة، كال ينيى إال عما مفسدتو خالصة أك راجحة، كىذ األصؿ شامؿ 

عة لـ تيمؿ مصمحة قط، لجميع أحكاـ الشريعة ال يشذ عنو شيء مف أحكاميا كما أف ىذه الشري

 . (ُ)كما مف شر إال كحذرنا منو" ملسو هيلع هللا ىلصفما مف خير إال كقد حثنا عميو النبي 

أما مكقؼ اإلسبلـ مف حرية التعبير عف الرأم، فنجد القرآف الكريـ مف خبلؿ آياتو 

بمكضكع الشكرئ، كما أف الشكرئ إحدل صكر التعبير عف الرأم كاحتراـ الرأم الكريمة؛ يصرح 

  .﴿َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر : -سبحانو كتعالى-اؿ اهلل ، قاآلخر

كاف قدكة ألصحابو  ملسو هيلع هللا ىلصأما مكقؼ السنة النبكية مف حرية التعبير عف الرأم، فإف الرسكؿ 

كالمسمميف في احتراـ ىذه الحرية، يقكؿ عبد المجيد النجار: "كرسكؿ اهلل أسكة كنمكذج في تعميـ 

يف الرأم الناضج، كالتعبير عنو بكؿ الكسائؿ، ككؿ ما مناىج تكك  -رضي اهلل عنيـ-أصحابو 

في مشاكراتو كمراجعاتو كحكاراتو مع أصحابو كحثيـ عمى االجتياد بحضكره كبغيابو  ملسو هيلع هللا ىلصركم عنو 

دليؿ عمى ذلؾ، كمع أنو عميو الصبلة كالسبلـ صاحب أرجح عقؿ حممو إنساف عمى كجو 

                                  

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



 

ٕٔ 

عف الشكرل أك يتجاكزىا، ال في عظائـ األرض، كأطير لب، كأكضح رؤية، لكنو لـ يكف يغفؿ 

  (ُ)األمكر كال في صغائرىا".

كما كرد في السنة النبكية أحاديث تدعـ مف حرية التعبير عف الرأم، فقد جاء في حديث 

ـ  بو أصحابيوي،  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: "أتى النبي   -رضي اهلل عنو-أبي ىريرة  رجؿه يتقاضاهي، فأغٍمظى لو، فىيى

: دعيكهي فإف لصا "فقاؿى : "فإف لصاحب -رحمو اهلل-، كقاؿ الحافظ ابف حجر (ِ)حًب الحؽِّ مقاالن

": "أم صكلة الطمب كقكة الحجة. لكف مع مراعاة األدب المشركع" يشاكر  ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف (ّ)الحؽ مقاالن

 أصحابو، كيأخذ برأييـ.

ىك مكقؼ أبي  ملسو هيلع هللا ىلصكمف المكاقؼ التي تدؿ عمى حرية التعبير عف الرأم لدل رسكؿ اهلل 

ا فقالكا:  ملسو هيلع هللا ىلصد عتبة مع الرسكؿ الكلي عندما أتاه ليساكمو في الديف، "فعندما اجتمع قريش يكمن

انظركا أعممكـ بالسحر كالكيانة كالشعر فميأت ىذا الرجؿ الذم فٌرؽ جماعتنا كشتت أمرنا كعاب 

يا أبا  ديننا فميكممو كلينظر ماذا يرد عميو، فقالكا: ما نعمـ أحدنا غير عتبة بف ربيعة، فقالكا: أنت

. فقاؿ: أنت خيره أـ ملسو هيلع هللا ىلصالكليد فأتاه عتبة، فقاؿ: يا محمد، أنت خيره أـ عبد اهلل؟ فسكت رسكؿ اهلل 

. فقاؿ: فإف كنت تزعـ أف ىؤالء خيره منؾ فقد عبدكا اآللية ملسو هيلع هللا ىلصعبد المطمب؟ فسكت رسكؿ اهلل 

ف كنت تزعـ أنؾ خير منيـ فتكمـ حتى نسمع قكلؾ، إنا كاهلل ما ر  أينا سخمة قط التي ًعبت، كا 

أشأـ عمى قكمو منؾ فٌرقت جماعتنا، كشتت أمرنا، كعبت ديننا، كفضحتنا في العرب حتى لقد 

بمى أف  طار فييـ أف في قريش ساحرنا، كأف في قريش كاىننا، كاهلل ما ننتظر إال مثؿ صيحة الحي

                                  

، )الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة: المعيػػػد العػػػالمي لمفكػػػر دور حريهههة الهههرأي فهههي الوحهههدة الفكريهههة بهههين المسهههممينيػػػد، النجػػػار: عبػػػد المج (ُ)
 .ُٔـ(، صُِٗٗ، ُاإلسبلمي، ط

، ينظػر: ينظػر: البخػارم، محمػد بػف إسػماعيؿ َُِْأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب االسػتقراض، بػاب لصػاحب الحػؽ مقػاؿ، رقػـ:  (ِ)
 ٕٕٓـ(، صََِِ، ُ)دمشؽ: دار ابف كثير، طصحيح البخاري، لمغيرة البخارم، بف إبراىيـ بف ا

، ٓ، تحقيػؽ: عبػد العزيػز بػف عبػد اهلل بػف بػاز، )القػاىرة: المكتبػة السػمفية، جفهتح البهاريابف حجر، أحمد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني،  (ّ)
 .  ِٔق(، صُّٕٗ، ُط



 

ٖٔ 

معنا لؾ يقكـ بعضنا إلى بعض بالسيكؼ حتى نتفانى، أييا الرجؿ، إف كاف إنما بؾ الحاجة ج

ف كاف إنما بؾ الباءة فاختر أم نساء قريش شئت فمنزكجؾ  ، كا  حتى تككف أغنى قريش رجبلن

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ : »ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: نعـ! فقاؿ رسكؿ اهلل « فرغت؟: »ملسو هيلع هللا ىلصعشرنا، فقاؿ رسكؿ اهلل 

َمْت نَياُتُو ُقْرنًنا َعرَ  -ُ)فصمت:  ِبيِّا ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن ﴿حمَ. تنِزيٌل ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم. ِكتَاٌب ُفصّْ

ّ) . 

ْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد حتى بمغ:  َْ («. ُّ)فصمت:  ﴿َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأن

 .(ُ)«ال»فقاؿ عتبة: حسبؾ حسبؾ ما عندؾ غير ىذا؟ قاؿ: 

ش، فأرسمو قكمو إلى الرسكؿ يستمع لعتبة بف ربيعة، كىك أحد كبار قري ملسو هيلع هللا ىلصككاف رسكؿ اهلل 

ليجادلكه حكؿ الديف الجديد؛ ألف قريش ترفض ىذا الديف الجديد الذم يناقض ديف آبائيـ،  ملسو هيلع هللا ىلص

، فعندما جاء عتبة لمرسكؿ  ممة كتفصيبلن ، كقاؿ لو كؿ ما يجكؿ في ملسو هيلع هللا ىلصكأجدادىـ، بؿ كينكركه جي

أفرغت يا أبا : »ملسو هيلع هللا ىلص حتى سكت عتبة بف ربيعو، فقاؿ لو الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلصخاطره لـ يقاطعو الرسكؿ 

 ليتأكد الرسكؿ بأف أبا الكليد قاؿ كؿ ما يريد.« الكليد؟

عمى الرغـ مف مكانتو كمنزلتو العظيمة إال أنو كاف يستمع لآلخريف،  ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسكؿ اهلل  

يؤكد ىنا عمى حرية  ملسو هيلع هللا ىلصىـ، كعقيدتيـ، كعرقيـ، كجنسيـ، فالرسكؿ ؤ ميما كانكا، كميما كاف انتما

كالحؽ في أف يقكؿ اإلنساف رأيو مع احترامو لآلخر، كعدـ إىانتو أك التقميؿ التعبير عف الرأم، 

 ملسو هيلع هللا ىلصمف قيمتو اإلنسانية، كالناظر لكبلـ عتبة بف ربيعة سيجد بأف ىناؾ إتيامات مكجية لمرسكؿ 

مف حديثو، ثـ جاء رد  ةعتب انتياءكمع ذلؾ لـ يتكمـ الرسكؿ أك يرد عمى ىذه االتيامات إلى بعد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 

                                  

 .ّْٗ، مرجع سابؽ، صالبداية والنيايةابف كثير،  (ُ)



 

ٔٗ 

مكاقؼ تدعـ حرية التعبير عف الرأم، فعف الحسف  -رضي اهلل عنو-في سيرة الصحابة ك 

كبيف رجؿ كبلـ في شيء،  -رضي اهلل عنو-قاؿ: )كاف بيف عمر بف الخطاب  -رحمو اهلل -

: )أتقكؿ ألمير المؤمنيف اتؽ  فقاؿ لو الرجؿ: )اتؽ اهلل يا أمير المؤمنيف(، فقاؿ لو رجؿ مف القـك

: )دعو فميقميا لي، نعـ ما قاؿ(. ثـ قاؿ عمر: )ال خير فيكـ إذا لـ تقكلكىا، لو عمر  اهلل(، فقاؿ

  .(ُ)كال خير فينا إذا لـ نقبميا منكـ(

 -رضي اهلل عنو-كفي ىذا المكقؼ الذم حصؿ بيف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 

عمر في ذلؾ الكقت  كبيف الرجؿ الذم قاؿ رأيو، كعٌبر عما في داخمو لعمر بف الخطاب، ككاف

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 

نصافو بيف  -رضي اهلل عنو-الخطاب ، كقد عيرؼ بعدالتو، كا  الناس، كربما ىذه أحد عادالن

كيقكؿ رأيو بكؿ حرية، كالذم دؿ عمى  -عمر بف الخطاب-األسباب التي جعمت الرجؿ ينتقده 

ىك تدخؿ الرجؿ  -رضي اهلل عنو-انتقاد الرجؿ، ككممتو، التي قد تغضب عمر بف الخطاب 

اآلداب العامة  ككأنو ينٌبيو عمى كبلمو، كأنو تجاكز« أتقكؿ ألمير المؤمنيف اتؽ اهلل»الذم قاؿ: 

 لمجمسة. 

تجاكزت آفاؽ كؿ منظمة ديمقراطية، كآفاؽ كؿ مف  -رضي اهلل عنو-كأرل بأف كممة عمر 

يطمح أف ييعٌبر عف رأيو بأماف، كعدـ تيديد لحياتو، كدفع ثمف كممتو، كرأيو، كما حصؿ لمعديد 

 . مف الناس حياؿ إبداء آرائيـ، فكاف المكقؼ تجاىيـ القتؿ أك السجف

                                  

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



 

َٕ 

تجاه حرية التعبير  -رضي اهلل عنو-نا نستطيع أف نستنتج مف مكقؼ سيدنا عمر مف ى

حرية التعبير عف الرأم تحتاج لضمانات، كمساحةي أماف، كما فعؿ عمر مع  أوًل:عف الرأم أف: 

حرية  ثالثًا:حرية التعبير عف الرأم تتطمب بيئة عادلة؛ إف أرادت أف تؤتي ثمارىا،  ثانًيا:الرجؿ، 

ر عف الرأم في اإلسبلـ مكفكلة، "فاإلسبلـ كفؿ حرية التعبير عف الرأم في الجممة، فمـ التعبي

نما أعطى األفراد الحرية في  يأت ليكمـ األفكاه، كال ليكبت الحريات، كال ليصادر اآلراء السميمة، كا 

أف يعُّبركا عما في أنفسيـ، بؿ أنو في بعض األحياف أكجب ذلؾ، فمف حؽ المسمـ، بؿ مف 

أفضؿ أنكاع  ملسو هيلع هللا ىلصاجبو أف ينكر ما يراه باطبلن ميتفقا عمى بطبلنو، كيكفي أف جعؿ الرسكؿ ك 

أفضؿ الجياد كممة عدؿو : »ملسو هيلع هللا ىلصاالستشياد، استشياد رجؿو قاـ في كجو سمطاف جائر، حيث قاؿ 

، كفي ىذا تعميـ لؤلمة كيؼ تحاسب نفسيا، كتنقد ذاتيا، كتسعى إلى (ُ)«عند سمطاف جائر

 . (ِ)كدنياىا" إصبلح شأف دينيا

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، 

نياه كاستقراره، فقد تككف مف قبيؿ الضركرات إذا كاف يتكقؼ عميو إصبلح المجتمع في دينو كد

كقد يككف مف قبيؿ الحاجٌيات إذا كاف يندفع بو ما يجمب الحرج كالمشقة عمى المجتمع مثؿ: 

األمكر المتعمقة ببعض مصالح الدنيا التي تيـ المجتمع في الطرؽ كالزراعة ككسائؿ االتصاؿ 

اية مصالح كنحك ذلؾ، كقد يككف مف قبيؿ التحسينيات إذا تعمؽ الرأم بما يكمؿ كيحسف مف رع

 .(ّ)الناس"

                                  

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

 .ّّ، صوسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأيالعتيبي: سعد بف بجاد،  (ِ)
 .ّٓ-ّٔالمرجع السابؽ، ص (ّ)



 

ُٕ 

حرية التعبير عف الرأم مف الحقكؽ اإلنسانية، التي تدخؿ في  -رحمو اهلل-كيصنؼ الغزالي

حؽ الدعكة كالببلغ حقنا مف حقكؽ المسمميف، فيقكؿ: "حؽ الدعكة كالببلغ: لكؿ فرد الحؽ أف 

يًّا، كسياسيًّا، كأف ينشئ في حياة الجماعة: دينيًّا، اجتماعيًّا، كثقاف -منفردنا كمع غيره  -يشارؾ 

ِه مف المؤسسات، كيصطنع مف الكسائؿ ما ىك ضركرم لممارسة ىذا الحؽ لقكلو تعالى:  ﴿ُقْل َىِْ

 َسِبيِمي َأْدُعوا ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن المَِّو َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن 

مف حؽ كؿ فرد، كمف كاجبو أف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر، كأف ، "ف(ُ)("َُٖ)يكسؼ:

يطالب المجتمع بإقامة المؤسسات التي تيييئ لؤلفراد الكفاء بيذه المسئكلية، تعاكننا عمى البر 

ُروِف َوَيْنَيْوَن ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْرُمُروَن ِباْلَمعْ كالتقكل لقكلو تبارؾ كتعالى: 

 ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبّر ِ (، كلقكلو تعالى: َُْ)آؿ عمراف:  َعِن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن 

 .(ِ)("ِ)المائدة:

كلذلؾ جاءت الشريعة اإلسبلمية تقرر حرية التعبير عف الرأم، ككسطيتيا في جميع 

و إلى أبعد الحدكد، كبيف تضييقيا كتكبيميا بالقيكد الشؤكف: "فيي كسط بيف تكسيع دائرت

حيث أف حرية التعبير  (ْ)كالميبرالية ، مقارنة بما نجده في األنظمة كالفمسفات األخرل(ّ)الشديدة"

عف الرأم عندىـ مطمقة في التعبير عف الرأم ليصؿ إلى حد اإللحاد كالكفر، أك إلى تجاكز كؿ 

نساني، مثؿ الدعكة إلى الشذكذ الجنسي، كالفكاحش، كما إلى ذلؾ مف إىبلؾ  ما ىك فطرم كا 

فساد لمناس، كالمجتمع، كالعالـ أجمع، كنجد في الضفة األخرل األنظمة اإلستبدادية كالتي تقمع  كا 

                                  

عالن األمم المتحدة الغزالي: محمد،  (ُ)  .ُِٗ-ُِٖجع سابؽ، ص، مر م٨٠ٗٔحقوق اإلنسان في اإلسالم بين تعاليم اإلسالم وا 
 .ُِٗ-ُِٖالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ّْ، مرجع سابؽ، صوسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأيالعتيبي، سعد بف بجاد،  (ّ)
 .، بتصرؼّْانظر: المرجع السابؽ، ص (ْ)



 

ِٕ 

اآلراء كتضيؽ دائرة حرية الرأم كالتعبير، بينما نجد اإلسبلـ بيف ىذيف النظاميف يحؿ محبلن كسطنا 

  ال إفراطنا كال تفريطنا.

كعناية اإلسبلـ بحرية التعبير عف الرأم تتجسد بالقكؿ كالنشر، أما بالقكؿ فيك ما ذكرناه 

آنفنا، كأما بالنشر فيي ما تتعمؽ بحرية النشر كالطباعة، فقد أقٌرت عمييا المكاثيؽ كالعيكد الدكلية، 

ذه الحرية، كأعطتيا أىمية بارزة فتسابقت عمى تطبيقيا الدكؿ الكبرل كحرصت عمى اإللتزاـ بي

كىي طباعة الصحؼ كالمجبلت كالكتب، كالتي مف خبلؿ ىذه المطبكعات يستطيع األفراد 

رأييـ إلى الناس، كقد تككف ىذه اآلراء  كيصمكفأف يكتبكا ما يركف أنو حؽ  كفكالباحث كفالمثقف

لعاـ يتـ متعمقة بأحد جكانب الحياة السياسية كاالجتماعية، فتصؿ لمرأم العاـ، كمف خبلؿ الرأم ا

 التأثير في المجتمعات، كتحريكيـ نحك الرأم األقكل كاألغمب. 

كمف مظاىر حرية التعبير عف الرأم حرية النشر اإللكتركني كىذه الحرية بدأت مع العالـ 

الجديد الذم تطكر سريعنا نتيجة الشبكة اإللكتركنية، كالتي بدأت حديثنا بتطكير العممية 

تساعد الناس عمى اإللتقاء مف خبلؿ برامج اجتماعية إلكتركنية، كالتي االجتماعية بابتكار كسائؿ 

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 

 ا آرائيـ السياسية كاالجتماعية.اإلعبلـ ينشركف مف خبللي

كما أف مف مظػاىر حرية التعبير عف الرأم، التجمعات السممية كالتي نشاىدىا اليكـ أماـ 

السفارات أك الكزارات الحككمية كغيرىا، كالتي يقصد مف خبلليا الناس إيصاؿ رأييـ حكؿ قضية 



 

ّٕ 

ه التجمعات السممية القياـ ما إلى الجية الرسمية المتعمقة بحؿ ىذه القضية، كيدخؿ في ىذ

 .(ُ)بالمسيرات أك اإلعبلف عف حمبلت أك اعتصامات سممية

  

                                  

-ُٕ، صَُِٗ، دراسػػة مقارنػػة، ردنههيحريههة الههرأي والتعبيههر فههي المواثيههق الدوليههة والتشههريع األ الضػبلعيف: أنسػػاـ نػػاجي الضػػبلعيف،  (ُ)
 ، بتصرؼ.َِ



 

ْٕ 

 : أثر العدالة في تحقيق حرية التعبير عن الرأيالمطمب الثالث

، ىي تييئة األجكاء؛ لتمكيف ىذه السابقة إف عبلقة مبدأ العدالة في كؿ ىذه المظاىر

ذ نجد ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العدالة كحرية المظاىر كعدـ قمعيا بأم شكؿ مف األشكاؿ، إ

مف خبلؿ ، كىذا أك كتـ أفكاىيـ مناسكالتعبير دكف إيذاء لالرأم إبداء  فيالتعبير عف الرأم، 

مع رعيتو كمع الناس عامة، كذلؾ ال تككف ىناؾ  -رضي اهلل عنو-مكاقؼ عمر بف الخطاب 

ا بناءن، فاالنتقادات البٌناءة تيصمح المجتمعات، بيئة عادلة إف لـ يكجد فييا مف ينتقد األخطاء انتقادن 

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، 

نما تعدم كحدكد، ال تسمح لآلخريف بتجاكزىا، فالحريات الم حريات عمى طمقة ال تعتبر حرية كا 

كقد كضع  الغير، فمكؿ حرية حدكد، كضكابط، حتى ال ينتيي بنا المطاؼ إلى ىتؾ حرية اآلخر،

: أف في شريعة اإلسبلـ يجب إنكار اإلسبلـ قيكد لحرية التعبير عف الرأم، كمف ىذه القيكد: " أكالن 

: حظر الرأم الذم يؤدم إلى اإلفساد الحرية، ثانين المنكر كلك كاف صاحب المنكر يرل في منكره ا

: تحريـ الكذب، ا: تحريـ العبث بأعراض الناس، بسبو أك شتـ، رابعن ابعد صبلح األمر، ثالثن 

 .(ُ): تحريـ الفحش، كالتفحش، كبذاءة المساف"اخامسن 

قد قد تستخدـ حرية الرأم كالتعبير في الصراعات، كالنزاعات، كالتفرقة بيف الناس، ك ك 

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 

                                  

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



 

ٕٓ 

ف شخصية النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-سيدنا محمد  ليست  -صمى اهلل عميو كسمـ-، كا 

عابرة في اإلسبلـ، بؿ ىك قدكة المسمميف عميو الصبلة كالسبلـ، كمع ذلؾ تـ شخصيةن عادية أك 

كنصؼ؛ بإسـ حرية التعبير عف الرأم، مف خبلؿ نشر  اإستفزاز المسمميف الذم يبمغكف مميارن 

، لذلؾ نحف نرفض الحرية المطمقة في التعبير عف الرأم؛ ألنيا ملسو هيلع هللا ىلصصكر، ككارتير يسيء لمرسكؿ 

 التفريؽ بيف الشعكب، كعدـ التعارؼ، كاإلنغبلؽ عمى اآلخر.  ستككف أداة قاسية في

عف خطكرة حرية التعبير عف الرأم إذا لـ تيقنف، كالقكؿ بالحرية  (ُ)كيذكر محمد قيراط

المطمقة، فيقكؿ: "األخطر في القضية كميا ىك نتائج استطبلعات الرأم العاـ التي جاءت لتؤكد 

، إذ أكدت عدـ االعتراؼ بالخطأ كعدـ احتراـ معتقدات ماذا يدكر في أذىاف الناس العادييف

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 

كعصر القرية العالمية، فبدال مف تشجيع الحكار  العكلمة كالثكرة المعمكماتية كالمجتمع الرقمي،

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 

 .(ِ)المحبة كالتبلحـ كالتفاىـ بيف الشعكب كالثقافات"مف مساىمتيا في نشر السمـ كاألمف كاألخكة ك 

إف غياب مبدأ العدالة في حرية التعبير عف الرأم سيؤدم إلى تجاكز الحدكد المسمكحة، 

المفترض أف تككف مف كسينتج عنيا ظيكر مشاكؿ جديدة بإسـ حرية التعبير عف الرأم، كالتي 

رار بو، لذا كضع اإلسبلـ ضكابط كحدكد ليذه أداة تجمع الشعكب، كتزرع تقبؿ اآلخر كعدـ اإلض

 الحرية؛ ألنو يعمـ أف لكؿ شيء لو قدره.

                                  

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



 

ٕٔ 

في تحقيؽ حرية التعبير عف  -رضي اهلل عنو-كبالنظر إلى أثر عدالة عمر بف الخطاب 

فكانكا يبدكف رأييـ كيعبركف عف أم مشكمة دكف أف يخافكا أك يترددكا! بؿ كاف عمر  فقدالرأم، 

نفسو ىك مف يقكؿ: ال خير فينا إف لـ نسمعيا؛ ألنو يعمـ بأف حرية التعبير  -رضي اهلل عنو-

، كىي قياس مدل رضا الناس عف أفعاؿ الحاكـ المسئكؿ عف فضؿعف الرأم جزء مف التغيير لؤل

 .فعؿ العدالة

فراط كال إكماذا يعني كجكد مبدأ العدالة في حرية التعبير عف الرأم؟ يعني حرية بدكف 

لتالي فالعدالة تمعب دكرنا كبيرنا في تحقيؽ حرية الرأم كالتعبير في ضكء احتراـ اآلخر، تفريط، كبا

كعدـ اإلساءة إليو، كعدـ التجريح أك حتى المجاممة كقكؿ الباطؿ أك انتياؾ حريات اآلخر، فمكؿ 

ميقي كمنطقي.   حرية حدكدىا، كتجاكزىا يعني تجاكز اآلخر، فالحرية تنبغي أف تككف في إطار خي

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 

كالحجاج فإف العقؿ ينفتح عمى الرأم المخالؼ كالمعطيات المضاٌدة، كتتـ في نطاؽ الحكار 

اآلراء فيسقط الضعيؼ كيصح القكم، كذلؾ أمر بٌيف بالمشاىد، كمف ثـ فإف الكبت  المقابمة بيف

كالمنع مف التعبير كالمحاكرة فبل يثمر إال االنغبلؽ عمى الرأم الكاحد، كالتشبث بو كالتعصب لو، 

 الحقيقة أحياننا كثيرة، كال غركو فبل يككف العقؿ ناظرنا إلى األمكر إال مف زاكية كاحدة قد تخطئ

 .(ُ)حينئذ أف ينمك التعٌصب لآلراء كالتشبث األعمى بيا في كؿ مناخ تصادر فيو حرية التعبير"

  

                                  

 .ُٔ، مرجع سابؽ، صدور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسممينالنجار: عبد المجيد،  (ُ)



 

ٕٕ 

 التكافل القتصادي : أثر العدالة في تحقيق مقصدخامسالمبحث ال

التشريع اإلسبلمي تشريع شامؿ يضـ مختمؼ جكانب الحياة اإلنسانية، كقد حرص الديف 

قتصادم، ألٌنو ييعىدُّ مف المصالح اإلنسانية المشتركة، كالتي اإلسبلمي في اإلىتماـ بالجانب اإل

تكفير احتياجاتيـ، فالجانب اإلقتصادم ميـ لمفرد كالمجتمع بسبب تسعى البشرية في تحقيقيا؛ 

كاألمة بشكؿ عاـ، كىذا بسبب أف اإلنساف يحتاج ألخيو اإلنساف، كىذه قاعدة ميمة يجب أف 

في ىذه القاعدة، فيك مشارؾ لآلخر في مصالح ال تتحقؽ إال  يفيميا كؿ إنساف، ألٌنو الفاعؿ

 -سبحانو كتعالى-باستشعارىا كالسعي في تحقيقيا، كقد أكدت عمييا آيات القرآف الكريـ، قاؿ اهلل 

الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا ﴿َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَّْك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي اْلَحَياِة في كتابو الكريـ: 

َْ َبْعُضُيْم َبْعًضا ُسْخِريِّا َوَرْحَمُة َربَّْك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن   َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخ

 (.ِّ)الزخرؼ: 

في تفسير اآلية السابقة، أٌنو يقصد بيا" لييسٌخر بعضيـ  -رحمو اهلل-كيقكؿ ابف كثير 

: -رحمو اهلل-، أما عند السعدم (ُ)الحتياج ىذا إلى ىذا، كىذا إلى ىذا." بعضا في األعماؿ؛

"أم: ليسٌخر بعضيـ بعضا في األعماؿ كالًحرىؼ كالصنائع، فمك تساكل الناس في الغنى، كلـ 

 .(ِ)يحتج بعضيـ إلى بعض، لتعٌطؿ كثير مف مصالحيـ كمنافعيـ."

بعضيـ البعض إلنجاز األعماؿ، كمف خبلؿ اآلية السابقة نرل بأف البشر يحتاجكف ل

كالمصالح، كالمنافع فيما بينيـ، كمف المعمكـ أف مبدأ المصمحة مكجكد في اإلسبلـ كالديانات 

السماكية إلحتياج اإلنساف لئلنساف؛ ألنو أساس قياـ الحضارات كالمجتمعات، "فمبدأ المصمحة 

رتو الشرائع كاألدياف كالفمسفات عمى اختبلفيا الكاسع، بؿ إف  ىذه األدياف  في اإلسبلـ ىك مبدأ قر 

                                  

 .َُِٗ، مرجع سابؽ، صالمصباح المنير في تيْيب تفسير ابن كثيرابف كثير: اإلماـ إسماعيؿ بف عمر بف كثير،  (ُ)
 .ِّٕ، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانم: عبد الرحمف بف ناصر السعدم، السعد (ِ)
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أنزؿ اهلل الكتب  -كحدىا-كالشرائع كالمناىج كجدت في األصؿ لتحقيؽ المصمحة؛ فمممصمحة 

ر الشرائع"  . (ُ)كأرسؿ الرسؿ كقر 

كعميو فيناؾ مصالح إنسانية مشتركة، ال يتـ تحقيقيا إال بالتعاكف، كالتكزيع العادؿ بيف 

إلنسانية معيارىا كشرطيا اإلنساف، ميما كاف لكنو، أك عرقو، أك جنسو، الناس، كىذه المصالح ا

أك دينو، فتحقيؽ ىذه المصالح مسؤكلية اإلنساف، كقد أكٌد الديف اإلسبلمي عمى المصالح 

ف لـ  اإلنسانية كالدعكة إلى تحقيقيا؛ مف خبلؿ إرساء مبادئ كبرل تصب في مصمحة اإلنساف، كا 

يعة اإلسبلمية تدعك إلى تحقيؽ مقاصد ضركرية خمسة، كىي: حفظ يشعر بيذه المصمحة، فالشر 

الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض أك النسؿ، كأخيرنا حفظ الماؿ، كىي مف الضركريات الخمس في 

اإلسبلـ، "كمف األمكر المقررة أف ىذه المقاصد كترتيبيا تتعمؽ بالفرد كالجماعة عمى حد سكاء، 

ا البعض، إذ تشتمؿ الكاحدة عمى األخرل كتتفاعؿ معيا لتحقيؽ كما تتعانؽ كتتفاعؿ مع بعضي

تماـ الحفظ كالرعاية كالصيانة ليا، فحفظ النفس كما ىك بدييي أساسي لحفظ الديف، ألنو حفظ 

 .(ِ)لمكياف كالكجكد، ككذلؾ حفظ العقؿ كالنسؿ كالماؿ"

يما كاف انتمائو بحماية كرعاية اإلنساف، م إلرتباطو ؛كالعدالة مقصد إسبلمي إنساني 

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 

ما يتضم ف  الخمؽ خمسة؛ كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ، كنفسيـ، كعقميـ، كنسميـ، كماليـ؛ فكؿُّ 

                                  

 https://cutt.ly/wYdYQUrـ، َُِٕ، مكقع قصة اإلسبلـ، مبدأ شرعي وفطرة بشريةانظر: السرجاني: راغب، مقاؿ بعنكاف:  (ُ)
ج المقاصههدي وحقههوق اإلنسههان الترسيسههيةعبػػد الفتػػاح: سػػيؼ الػػديف،  (ِ) ، )مصػػر: جمعيػػة المسػػمـ المعاصػػر، د.ط، رايههة إسههالمية النمههْو

 .ٕٓـ(، صََُِ
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حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة، ككؿُّ ما يفكت ىذه األصكؿ فيك مفسدةه كدفعيا 

 . (ُ)مصمحة"

كما داـ االقتصاد يمعب دكرنا كبيرنا في الحياة اإلنسانية فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية تؤكد 

ايا المتعمقة بالمصالح النظاـ االقتصادم كأىميتو، فقضية التكافؿ االقتصادم تعتبر مف أىـ القض

اإلنسانية المشتركة، كالتي أحاط اإلسبلـ بيا، كحدد معالميا كشركطيا، كأىميتيا كذلؾ، فإف 

فطرة ىذا اإلنساف لمكقؼ اإلسبلـ مف أىمية االقتصاد في حياة الشعكب كاف مكقؼ إدراؾ 

ف تعريفو، فالتكافؿ كحاجاتو الطبيعية كالنفسية، كألننا بصدد مكضكع التكافؿ االقتصادم فبلبد م

، كالكاًفؿ: العائؿ، كىفىمىو يٍكفيمو، ككفمو إٌياه، كفي التنزيؿ العزيز: ككىفىميا زكريا،  في المغة مف "كىفىؿى

، "كيقصد بالتكافؿ في معناه المفظي أف يككف آحاد الشعب في كفالة (ِ)كالكافؿ كالكفيؿ: الضامف"

في مجتمعو يمده بالخير، كأف تككف كؿ القكل جماعتيـ كأف يككف كؿ قادر أك ذم سمطاف كفيبل 

 .(ّ)اإلنسانية في المجتمع متبلقية في المحافظة عمى مصالح اآلحاد كدفع الضرار"

كاىتـ اإلسبلـ بالتكافؿ االقتصادم ألٌنو شرياف الحياة، كأصؿ قياـ اإلنساف كالمجتمعات 

لؾ أمر اإلسبلـ بالعمؿ كالحٌث كديمكمتيا، فبدكف سعي أك عمؿ ال يككف نماء كاستقرار كعيش، لذ

عميو؛ ليناؿ المسمـ األجر كالثكاب في الدنيا كاآلخرة، فأما أجره في الدنيا فيك الكسب الحبلؿ، 

 فقياـ االقتصاد أساسو الحٌث عمى العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ. 

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 

                                  

 .ِْٖ، صُـ(، جََِٖ، )السعكدية: المدينة المنكرة لمطباعة، د.ط، المستصفى من عمم األصولالغزالي: محمد،  (ُ)
 .  َٗٓ- ٖٗٓ، صُُ، مرجع سابؽ، جلسان العربابف منظكر،  (ِ)
 .َُِـ(، صُِٗٗ، ُ، )القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، طدي في اإلسالمالمْىب القتصاالفنجرم: محمد شكقي،  (ّ)
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ناطة المسئكلية االقتصادية برب األسرة،  األسرة الكاحدة، مظيرة تكزيع المسئكلية بيف أفرادىا، كا 

ؼ تعامؿ كىذا عمى مستكل األسرة، فكيؼ بالمجتمع الكبير؟ ككي (ُ)تشاركو في ذلؾ ربة األسرة".

-اإلسبلـ مع التكافؿ االقتصادم بيف أفراده؟ كالجكاب مف خبلؿ فريضة الزكاة التي أكجبيا اهلل 

 عمى المسمميف.  -سبحانو كتعالى

فمف صكر التكافؿ االقتصادم في اإلسبلـ الزكاة، فالزكاة فريضة كركف مف أركاف 

نساف، فنجد اإلنساف الغني كاإلنساف اإلسبلـ، كنظاـ الزكاة في اإلسبلـ قائـ عمى نظرة اإلسبلـ لئل

الفقير، لذلؾ جاءت ىذه العبادة المالية لتكفؿ مجمكعة مف الناس بصكرة دكرية مستمرة كفؽ 

بيف أفراد المجتمع الكاحد، كبيذا نجد البيئة  ااقتصادين  اشركط محددة، كالزكاة تحقؽ تكازنن 

فؿ معو اقتصادينا لتكفير حياة كريمة، اإلسبلمية بيئة عادلة، ال يظمـ القكم الضعفيؼ، بؿ يتكا

كىذا نمكذج لمبيئة العادلة التي يبحث عنيا اإلنساف، فيذه البيئة عادة تتصؼ بعدة أشياء، أىميا: 

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

خاصة في ىذا العصر؛ كالسبب يعكد لممشكبلت التكافؿ االجتماعي في المجتمعات اإلنسانية، ك 

التي يعاني منيا أغمب الناس مثؿ الفقر كالحرماف كالشقاء، كىؤالء يسعكف دائما لمبحث عف 

نعاشيا  ،(ّ)العدالة كالمساكاة كالسعادة فمكقؼ اإلسبلـ مف أىمية االقتصاد في حياة الشعكب كا 

عدالة اقتصادية في اإلسبلـ مف خبلؿ  كاستقرارىا مكقؼ صريح مف خبلؿ فرض الزكاة، فيناؾ

: مقصد حفظ الماؿ، كثانينا: نظاـ الزكاة، فالعدالة تتجمى في االقتصاد اإلسبلمي كرؤيتو  أكالن

                                  

 .ُِ(، صُْٖٗ، )الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، د.ط، لزكاة والتكافل في اإلسالمالصالح: محمد بف أحمد بف صالح، ا (ُ)
 تركيا.  أستاذ في كمية العمـك اإلسبلمية بجامعة إسطنبكؿ صباح الديف زعيـ في (ِ)
التكافل الجتماعي في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية وترسهيخيا ول سهيما قهيم التعهاون والخهاء يينظر: الدغيـ: خالد،  (ّ)

 )بتصرؼ(. ِٗٓـ(، صََِِ، )األردف: المجمة األكاديمية لؤلبحاث كالنشر العممي، اإلصدار الرابع، والكرم والمساواة والرحمة
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الثاقبة في تكزيع الماؿ عمى الناس، فبلبد مف كجكد العدالة االقتصادية التي تحكـ العبلقات 

 نسانية.اإلنسانية في ظؿ حكار يستند إلى تحقيؽ القٌيـ اإل

كتيعدُّ قضية العدالة االقتصادية مف القضايا اليامة بالنسبة لمفرد كاألسرة كالمجتمع كالدكلة 

في التأكيد عمى الكالء كاإلنتماء لؤلمة، لكٌنو أيضا  اكاإلنسانية بشكؿ عاـ، كمع أف لبلقتصاد دكرن 

تي يمكج فييا العالـ في ذات الكقت لو دكره كبير لمبشرية جمعاء في ظؿ التحديات المعاصرة ال

في بتغيرات سريعة، كصراعات مختمفة، مما يفرض عمى بني البشر أف يؤكدكا كجكدىـ اإلنساني 

العالـ مف منطمؽ المشاركة كالتفاعؿ كالتأثر كالتأثير في قضية أساسية تمعب دكرنا محكرينا في 

شارة إلى أىمية العدالة االقتص ادية عمى مستكل اإلنسانية الحياة اإلنسانية تتمثؿ باالقتصاد، كا 

 . التي تضمف حقكؽ المتفاعميف في التبادؿ االقتصادم

كفي المقابؿ نجد األنظمة األخرل السائدة في الغرب، ال تيحقؽ ما نحف بصدد البحث عنو، 

، فجمعييا ال تيحقؽ المصالح (ّ)، كاالشتراكي(ِ)، كالرأسمالي(ُ)كالتأكيد عميو، مثؿ النظاـ البرجماتي

نية المشتركة كعمى رأسيا التكافؿ االقتصادم، ألف ىذه األنظمة تعتمد فييا عمى تقسيـ اإلنسا

كفي -بينما الفقراء  ،الناس، فأصحاب الثركة ليـ السمطة في اكتساب األمكاؿ كالتصرؼ فيو

ال يحؽ ليـ الحصكؿ عمى األمكاؿ، فيـ بمثابة األدكات التي يستخدمكنيا  -تسميتيـ العبيد

ىدافيـ، كىذا يعكد لنظرتيـ غير المنصفة لئلنساف، كتقسيـ الناس إلى طبقات كمف لمكصكؿ إلى أ

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  (ُ)
، بيػركت: المعجهم الفمسهفيإلى العمؿ النػاجح، فػالفكرة الصػحيحة ىػي الفكػرة الناجحػة، أم الفكػرة التػي تحققيػا التجربػة"، صػميبا، جميػؿ، 

   َِّـ، صُِٖٖ، د.ط، ُبناني، جدار الكتب الم
  َِٔ، صالمرجع السابق"النظاـ االجتماعي الذم يككف فيو العماؿ غير مالكيف لمثركات التي يستثمركنيا"،  (ِ)
  ٖٖ، صالمرجع السابق"مذىب اجتماعي مضاد لممذىب الفردم، كىك المذىب الذم يعمؽ حياة الفرد بحياة المجتمع"،  (ّ)



 

ِٖ 

رؤية عادلة بخبلؼ ما أنتجتو الفمسفات كالنظريات كاألنظمة ذات البعد المادم الكجكدم النفعي، 

 يتـ بالمصمحة اإلنسانية. الذم ال ي

، ييمُّوي مصمحة  فبل يسعى إلى تحقيؽ المصالح اإلنسانية المشتركة إال مف كاف عادالن

الجميع، كمصمحة اإلنساف، كىنا نجد أثر العدالة في تحقيؽ المصالح اإلنسانية المشتركة، ألف 

تتجسد في  ىناؾ مصمحة قد تعتدم عمى مصمحة اآلخريف لينفع ذاتو فقط، كىذه المصمحة

الفمسفة البرجماتية التي تدعك لممصمحة الشخصية:" الفمسفة البرجماتية التي تينىظِّر لممنفعة 

، فنجد (ُ)الشخصي ة، التي تيؤدِّم إلى التقاتؿ كالفناء، كتيعدُّ أحد مظاىر الفمسفات المادي ة العبثي ة"

ية عمى حساب مصالح أنمكذج اإلنساف الذم يسعى إلى تحقيؽ منافعو، كمصالحو الشخص

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 

حث عف المصالح المصالح، كنفس اإلحتياجات، فيأتي مبدأ العدالة ىنا ليقـك بدكر الفاحص كالبا

اإلنسانية المشتركة ليقدميا لممجتمعات اإلنسانية مف خبلؿ تكزيع الثركات كالحقكؽ بصكرة عادلة، 

كتييئة األجكاء المعنكية التي تحمؿ اإلنساف عمى القياـ بدكره في تقبؿ أٌنو يحتاج لآلخر في 

 تكفير مصالح إنسانية ضركرية.

في التعامؿ مع أىـ شرياف يقكد إلى  عادالن نستنتج مف خبلؿ المبحث أف اإلسبلـ كاف 

 تحقيؽ منافع كمصالح إنسانية مشتركة، سكاء عمى مستكل الفرد أك المجتمع. 

  

                                  

 https://cutt.ly/wYdYQUrـ، َُِٕ، مكقع قصة اإلسبلـ، مبدأ شرعي وفطرة بشريةمقاؿ بعنكاف: السرجاني: راغب،  (ُ)
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 : أثر العدالة في تحقيق مقصد التعارف والتعايشسادسالمبحث ال

ػػ ػػيـ بعضن ، كقػػد تعػػارؼ القػػكـ أم عػػرؼ بعضي ػػرىؼى ، أمػػا مفيػػـك (ُ)"اإف مفيػػكـ التعػػارؼ لغػػة: "مػػف عى

يجاد القكاسػـ المشػتركة اتعارؼ اصطبلحن ال ، فيك: "مبدأ إسبلمي كاستراتيجية لممستقبؿ اإلنساني، كا 

، ثػػػـ طبيعتػػػو بػػػيف بنػػػي البشػػػر كتنبيػػػو كاضػػػح لئلنسػػػاف حتػػػى يػػػدرؾ طبيعتػػػو العقميػػػة كالنفسػػػية أكالن 

 (ِ)."اثـ دكره في االستخبلؼ كتعمير الدنيا ثالثن  ااإلنسانية الشمكلية ثانين 

لتعارؼ ينظـ العبلقات اإلنسانية في اإلسبلـ، في ظؿ اختبلؼ الحاجات فإف مقصد ا

كالمصالح، فاإلسبلـ يحدد شكؿ التعامؿ مع اآلخر، كلمقرآف الكريـ رؤية خاصة لمفيكـ التعارؼ، 

َكٍر َوأُنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشعُ  :-عز كجؿ-يقكؿ اهلل  َْ وًبا َوَقَباِئَل ﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن 

(، كقد أشارت ىذه اآلية ُّ)الحجرات:  ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر 

: المرتكز المغكم، كىك استخداـ مصطمح التعارؼ الذم الكريمة إلى مرتكزات أربع كىي، أكالن 

ا:ن المرتكز العممي؛ ألف اآلية اشتممت عمى حقيقتيف، أكليما: كحدة يعني تبادؿ فعؿ المعرفة، كثاني

األصؿ اإلنساني كثانييما: التنكع اإلنساني، كثالثنا: المرتكز األخبلقي، كىذا ما جاء في ختاـ 

الناس فإذا إلتـز الناس عمى مبدأ أف التفاضؿ بيف  ﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم  اآلية الكريمة:

: المرتكز الديني، كيتمثؿ في عمـ اهلل ايككف بالتقكل، سكؼ يتجاكزكف مشكمة العصبيات، كرابعن 

 سبحانو كتعالى: 

                                  

  ِّٕ، صٗ، جلسان العربابف منظكر،  (ُ)
، نحػػك قكاسػػـ مشػػتركة بػػيف الشػػعكب، طػػرابمس: منشػػكرات جمعيػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية مههنيج التعههارف اإلنسههاني فههي اإلسههالمالبػػاش، حسػػف،  (ِ)

   ٓـ، صََِٓ، ُالعظمى، ط العامة الجماىرية



 

ْٖ 

كألنػػػو عمػػػيـ فػػػإف مقيػػػاس التفاضػػػؿ ال يتعػػػارض مػػػع مبػػػدأ العػػػدؿ  ﴿ِإنَّ المَّهههَو َعِمهههيٌم َخِبيهههٌر 

ؼ النػاس، كلكػف أصػميـ كاحػد فالتعارؼ فػي ظػؿ الرؤيػة القرآنيػة يؤكػد عمػى اخػتبل (ِ) (ُ)كالمساكاة.

، كأف ىذا االختبلؼ ال يعني التضاد، بػؿ التكافػؽ كالتعػارؼ، كاخػتبلؼ -عز كجؿ-كخالقيـ كاحد 

﴿َوِمهْن نَياِتهِو الناس في ألكانيـ؛ ىػذا لبيػاف إعجػاز اهلل فػي قدرتػو فػي الخمػؽ، يقػكؿ اهلل عػز كجػؿ: 

ِلهَك آَلَيهاٍت ِلْمَعهاِلِميَن َخْمُق السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف أَْلِسهَنتِ  َْ :  ُكْم َوأَْلهَواِنُكْم ِإنَّ ِفهي  (، ِِ)الػرـك

عندما تعٌرؼ عمى المسػمميف  فالنجاشي مثبلن  اكما سيأتي بيانو الحقن -كالتعايش ال يتـ إال بالتعارؼ

 المياجريف كالقرآف سمح ليـ أف يستقركا في الحبشة. 

م: "عايشو: أم عاش معو، كتعايشكا: عاشكا أما مفيكـ التعايش في المغة: مف )عاش( أ

 . (ّ)عمى األلفة كالمكدة، كالعيش: معناه الحياة كما تككف بو الحياة مف المطعـ كالمشرب كالدخؿ"

"البديؿ عف العبلقة العدائية بيف الدكؿ ذات النظـ  ، عيٌرؼ بأٌنو:كمفيكـ التعايش اصطبلحا

مانع لمتكسع في استخدامو في ساحة العبلقات االجتماعية المختمفة، كمع ىذا ليس ىناؾ أم 

 .(ْ)االجتماعية بيف أتباع الديانات المختمفة "

بأمريف ىما: الحرية كعدـ اإلستبداد كالمساكاة في الحقكؽ، فمف  يتحقؽكقيؿ التعايش 

مقاصد الحكار الحضارم ىك تحقيؽ التعايش كالتعارؼ، ألف التعايش بيف الشعكب، كالمؤسسات 

 .(ٓ) األفراد، ىي خطكة بعد مشكار مف البذؿ، كالبناء الثقافي كالحضارمالدينية، ك 

                                  

ـ(، ُٗٗٗ، ُ، )المغػػػرب: المركػػػز الثقػػػافي العربػػػي، طالمسهههرلة الحضهههارية  كيهههف نبتكهههر مسهههتقبمنا فهههي عهههالم متغيهههر؟(المػػػيبلد: زكػػػي،  (ُ)
 )بتصرؼ(. ْٕ-َٕص

دراسػػات تاريخيػػة،  ، )البصػػرة: جامعػػة البصػػرة، كميػػة التربيػػة، مجمػػةأطروحههة تعههارف الحضههارات عنههد زكههي المههيالدراىػػي: قػػيس ناصػػر،  (ِ)
 )بتصرؼ(  ِّٓـ(، صَُِّ، ُٓالعدد

 .ّٗٔ-َْٔ، صالمعجم الوسيط (ّ)
، )دمشػؽ: التعايش السهممي بهين األديهان السهماوية فهي األنهدلس مهن الفهتح اإلسهالمي حتهى نيايهة دول الطوائهفالكعبي: عمي عطية،  (ْ)

 .ٕـ(، صَُِْدار كمكتبة عدناف، د.ط، 
 رؼ(. )بتص ّٓالمرجع السابؽ، ص (ٓ)



 

ٖٓ 

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 

، فيي أحد الكسائؿ المكصمة  يككف التعايش كسيمة لتحقيؽ الحكار الذم يطمح إليو العالـ اليـك

لمتعايش: "كالتعايش الثقافي كالتساكف الحضارم، ىما المذاف يميداف لمحكار الذم ىك ضركرة مف 

ضركرات العيش، فالحكار بيف الثقافات كالحضارات، كبيف االفراد كالجماعات، كبيف الشعكب 

المنظمات، ىك الكسيمة المثمى لتحقيؽ التكازف في الحياة كالحككمات، كبيف المؤسسات ك 

 .(ُ)اإلنسانية"

ا في القرآف الكريـ، كالسنة  كقد دعا اإلسبلـ إلى التعارؼ كالتعايش، كىذا نجده صريحن

عبلف أف البشر سكاء فبل اختبلؼ بينيـ إال بالتقكل،  النبكية، منطمقنا مف تكريـ اإلنساف، كا 

بالديف أك العرؽ أك الشكؿ، فمعيار التكريـ في اإلسبلـ ىك اإلنسانية؛ فالتكريـ ليس لو عبلفة 

َكٍر َوُأنَثى : -سبحانو كتعالى-فالكؿ أماـ اهلل متساككف، قاؿ اهلل  َْ ﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن 

)الحجرات:  َد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 

ُّ).  

كجاء في السنة النبكية تحذير عف عدـ ظمـ اآلخر أك إيذائو ألف عقابو عند اهلل عظيـ، 

ٍبًدالم ًو ٍبًف عمر رضي اهلل عنيما، عىًف الن ًبيِّ  ـٍ يىرىٍح رى »قىاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصفعىٍف عى ٍف قىتىؿى ميعىاىىدنا لى ةى مى اًئحى

امنا د ًمٍف مىًسيرىًة أىٍربىًعيفى عى يىا لىييكجى ف  ًريحى ن ًة، كىاً   .(ِ)«"اٍلجى

                                  

 .ٔ، مرجع سابؽ، صالحوار من أجل التعايشالتكيجرم، عبد العزيز،  (ُ)
، رقػـ:  (ِ) ، ينظػػر: البخػػارم، محمػػد بػػف ُّٔٔأخرجػو البخػػارم فػػي صػػحيحو، كتػاب الجزيػػة كالمكادعػػة، بػػاب إثػػـ مػف قتػػؿ معاىػػدا بغيػػر جػػـر

 .ِٖٕـ(، صََِِ، ُثير، ط)دمشؽ: دار ابف كصحيح البخاري، إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، 



 

ٖٔ 

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،

الدعكة اإلسبلمية، لـ  ملسو هيلع هللا ىلص، كبعد إعبلف الرسكؿ بعثةكالمكف، كالمكاف، ففي العاـ الخامس مف ال

 ملسو هيلع هللا ىلصقتنع قريش بيذه الدعكة كالفكر الجديد فرفضكىا بالسب كالشتـ كالتنكيؿ، كقد آذكا الرسكؿ ت

عف عدـ استطاعتيـ  ملسو هيلع هللا ىلصحتى شككا إلى الرسكؿ  -اإلسبلـ -كأصحابو، كمف تبع الديف الجديد 

 مميـ أذل المشركيف، فأذف الرسكؿ ليـ باليجرة إلى الحبشة؛ ألف فييا حاكـ عادؿ.كتح

يركز عمى عدالة ىذا الحاكـ متجاكزىا الديف الذم يعتقده  ملسو هيلع هللا ىلصكىنا نبلحظ أف الرسكؿ 

، كلكف عدالة ىذا الحاكـ ربما كفالنجاشي، كمتجاكزىا بيعد المكاف الذم سيياجر إليو المسمم

في ىذه اليجرة الصعبة، فبمغ عدد المسمميف في ىذه اليجرة إلى اثني  ستككف الحسنة الكحيدة

عشر رجبلن كأربع نسكة، كقد ىاجركا سرىا كعاشكا في الحبشة مدة يسيرة ثـ رجعكا لمكة بعد أف 

سمعكا بخبر إسبلـ قريش كأتباعيـ، كلكف لـ يكف األمر صحيحاى، كىذا في الحادثة المشيكرة عف 

 سكرة النجـ. ملسو هيلع هللا ىلصعمى رسكؿ اهلل  سجكد قريش عندما نزلت

 ملسو هيلع هللا ىلصممسمميف، فأذف الرسكؿ لأما اليجرة الثانية فكاف سببيا أف المشركيف زاد آذاىـ كتعذيبيـ 

أف يياجر المسممكف إلى الحبشة مرة أخرل، كقد كاف عدد المسمميف في اليجرة الثانية أكثر عددىا 

بلن كتسع عشرة امرأة، كقد استعدت رج يفمف اليجرة األكلى، فقد كاف يبمغ عددىـ ثبلثة كثمان

الفرار مف المشركيف مرة  كفقريش ألم فرار لممسمميف مف مكة، كلكف بقدرة اهلل استطاع المسمم

 ثانية.

رجاليا كىما عمرك بف العاص  ىاةفأرسمت قريش إلى النجاشي حاكـ الحبشة اثنيف مف د

كبطارقتو لمسماح ليـ بإرجاع  طاؼ النجاشيعكعبد اهلل بف ربيعة، ككاف معيما اليدايا الست

المسمميف المياجريف معيـ لمكة، فقالكا ليـ: "إنو قد ضكل إلى بمد الممؾ منىا غمماف سيفياء، 



 

ٖٕ 

فارقكا ديف قكميـ، كلـ يدخمكا في دينكـ، كجاءكا بديف مبتدع، ال نعرفو نحف كال أنتـ، كقد بعثنا 

 .(ُ)ميـ"الممؾ فييـ، فأشيركا عميو بأف يسمىميـ إلينا كال يكمى 

لقد كاف النجاشي حاكمنا نصرانينا ييعرؼ بعدالتو كحكمتو، فمما حضر عمرك بف العاص 

كعبد اهلل بف ربيعة مجمس النجاشي، كأخبركه بما يريدكف، أمر النجاشي بإستدعاء المسمميف 

جعفر بف أبي طالب قائدىا ليـ، كالمتحدث باسميـ، فعندما جاءكا  كفلمجمسو، كقد اتخذ المسمم

سمعكا ما قالو عمرك بف العاص، فسأليـ النجاشي عف دينيـ، فقاؿ: "ما ىذا الديف الذم قد ك 

، تقدىـ جعفر كقاؿ: (ِ)فارقتـ فيو قكمكـ، كلـ تدخمكا في ديني، كال في ديف أحد مف ىذه الممؿ؟"

كنسفؾ "أييا الممؾ، كنا قكمنا أىؿ جاىمية، نعبد الحجر كاألصناـ، كنأكؿ الميتة، كنأتي الفكاحش، 

الدماء حتى بعث اهلل إلينا رسكالن 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، 

عدـ اإلشراؾ بو، فعدا كسفؾ الدماء، كقكؿ الزكر. كأمرنا بالصبلة، كالزكاة، كالصياـ، كتكحيد اهلل ك 

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!"

طمب منو قراءة شيء مف  -رضي اهلل عنو-فمما سمع النجاشي كبلـ جعفر بف أبي طالب 

لقرآف، فقرأ عميو مف سكرة مريـ، فبكى النجاشي كبكى معو األساقفة، كقاؿ النجاشي بأف ىذا ا

 الديف الذم تنتمكف لو ليك الحؽ.

                                  

 .ُّٔ، صُـ(، جَُٗٗ، ّ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تٍدميرم، )بيركت: دار الكتاب العربي، طالسيرة النبويةابف ىشاـ،  (ُ)
 .ِّٔالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ْْ-ّْىػ(، ص ُِّْ، ٖ، )الرياض: د.ف، طروضة األنوار في سيرة النبي المختارالمباركفكرم،  (ّ)



 

ٖٖ 

يجد كدىاة قريش،  -رضي اهلل عنو-كجعفر النجاشي  بيفإف المتأمؿ في الحكار الذم دار 

الميشرؾ، كالمسمـ، كالنصراني،  اختبلفات كثيرة بيف األطراؼ الثبلثة؛ أىميا المعتقد كالديف، فنجد

كىؤالء ليسكا ببعيد عف المشيد الحكارم الذم ييقاـ كؿ سنة في المؤتمرات الدينية تحت شعارات 

في بعض المبادئ كالقيـ التي تحرؾ ىذا المشيد، كتجعمو  اتعايشٌية كتعارفٌية، إال أف ىناؾ غيابن 

حكار  -في المشيد السابؽ اقكين  ادالة حضكرن كاقعياى كذك نتائج إيجابية، كما أننا نجد لمبدأ الع

كالذم أدل إلى تعايش المسمميف في الحبشة لمدة طكيمة  -رضي اهلل عنو -النجاشي مع جعفر

 دكف أف يككف ىناؾ صراع أك إنتياؾ لمحقكؽ. 

فالعدالة في الحكار؛ تحقؽ التعايش كالتعارؼ بيف الطرفيف، كىذا نجده كاضحاى عندما طمب 

مف القرآف، ككأف النجاشي أراد أف يتعرؼ أكثر عف  ئاجعفر أف يقرأ عميو شيالنجاشي مف 

-كبيف النجاشي ىي السيدة مريـ  -رضي اهلل عنو-ككاف المشترؾ الديني بيف جعفراإلسبلـ، 

 سكرة مريـ.  -رضي اهلل عنو-فقرأ جعفر-عمييا السبلـ

متعبير عٌما يريد، فقد أعطى كىكذا فإف مبدأ العدالة في الحكار أعطى لمطرفيف ما يحتاجو ل

كالتعرؼ عمى  ،لممسمميف فرصة العيش كاإلستقرار كاألمف في الحبشة، كأعطى لمنجاشي المعرفة

اإلسبلـ، فكاف ىناؾ شبو التقاء بيف الديانتيف اإلسبلمية كالنصرانية، كحصؿ تعارؼ بينيما، كىذا 

يجعمنا نؤكد عمى أىمية ترسيخ  أكالى، ثـ عدالة النجاشي، كىذا -سبحانو كتعالى-بفضؿ اهلل 

المبادئ كالقٌيـ اإلنسانية كبخاصة مبدأ العدالة في الحكارات الحضارية المتمثمة في الندكات 

  كالمؤتمرات العالمية.

عمى العدالة كالرحمة كالبر  -صمى اهلل عميو كسمـ-ففي كثيقة المدينة كالتي أسسيا النبي 

خر، كالتي كاف طرفيا الثاني الييكد، كخاصة ييكد كانت خير مثاؿ لتعايش المسمميف مع اآل
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المدينة، كلقد عرفت كثيقة المدينة بالكثيقة السياسية كقد استفاد منيا السياسيكف اآلف فاشتيرت 

  بأسماء أخرل مثؿ: الدستكر، الكثيقة، كالصحيفة.

عادلة في ككاف مجمؿ الكثيقة ىك حماية الييكد كعدـ ظمميـ أك إيذاءىـ، فجاءت اإلتفاقية 

 : (ُ)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 

ا كأف المؤمنيف يبئ بعضيـ كعدؿ بينيـ كأف كؿ غازية غزت معنا يعقب بع ضيـ بعضن

 .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"

كاف عادالن مع الييكد في بياف ما عمييـ مف حقكؽ  ملسو هيلع هللا ىلصمف الكثيقة أف النبي كنستنتج 

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 

أعدؿ الناس، كىك قدكة المسمميف لذا حرص النبي أف  ملسو هيلع هللا ىلصعتقد، ألف النبي النظر عف دينو كما ي

يككف أكؿ العامميف بالشريعة اإلسبلمية كالتي أساسيا العدالة كمصدرىا العدؿ كىك اهلل سبحانو 

 كتعالى. 

                                  

، دراسػة مقارنػة بػالمكاثيؽ كالمعاىػدات الدكليػة، رسػالة حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألىهل إيميهابي: صالح بف محمد، الشعي (ُ)
 .ْٖ-ْٕـ(، صَُِٓماجستير، )الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، د.ط، 
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ممة  -رضي اهلل عنو-كعندما نقؼ عمى ما كتبو عمر بف الخطاب  ألىؿ إيميا فإننا نجد جي

:أكالن ضماف اآلمف ليـ في نفسيـ  كفميا عمر بف الخطاب ألىؿ إيمياء، كىيمف الحقكؽ التي 

كماليـ كدينيـ، فحماية النفس كالماؿ كالديف أعظـ حماية قد يتمتع بيا الفرد؛ ألف أغمى ما يممؾ 

ييطمئف أىؿ إيمياء  -رضي اهلل عنو-المرء ىك نفسو كدينو كمالو، كىنا نجد عمر بف الخطاب 

 .ماليـ كدينيـبتأميف أنفسيـ ك 

ٌمـ التعايش؛ كالتي يسعى الناس إلى  ككذلؾ قضية السمـ مف ضمف القضايا المكجكدة في سي

تحقيقيا ألنيا تصنع ليـ بيئة آمنة بعيدة عف الصراعات كالحركب، كمف جية أخرل فإف اإلسبلـ 

يَن ن: -عز كجؿ-يدعك إلى السمـ في كتابو العزيز، يقكؿ اهلل  ْمِم ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ َمُنوا اْدُخُموا ِفي السّْ

ْن (، كقاؿ تعالى: َِٖ)سكرة البقرة:  َكافًَّة َول َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن  ﴿َواِ 

ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َعَمى المَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميُم  (، كقاؿ ُٔاألنفاؿ: )سكرة  َجَنُحوا ِلمسَّ

َمَم َفَما َجَعَل المَُّو َلُكْم َعَمْيِيْم َسِبياًل تعالى:  )سكرة   ﴿َفِإِن اْعَتَزُلوُكْم َفَمْم ُيَقاِتُموُكْم َوأَْلَقْوا ِإَلْيُكُم السَّ

َْا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل المَِّو َفتَ (، كقاؿ تعالى: َٗالنساء:  يَن نَمُنوا ِإ َبيَُّنوا َول َتُقوُلوا ِلَمْن ﴿َيا َأيَُّيا الَِّْ

ِلَك ُكنُتْم ِمْن أَْلَقى ِإَلْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْاِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفِعْنَد المَِّو َمَغاِنُم َكِثيَرٌة كَ  َْ

 .(ُ)(ْٗ)النساء:  َمُموَن َخِبيرًا َقْبُل َفَمنَّ المَُّو َعَمْيُكْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ المََّو َكاَن ِبَما َتعْ 

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، 

دياف السماكية في األندلس، فيذكر ىذه العبلقة عمي الكعبي في كتابو التعايش السممي بيف األ

                                  

 .َُٔ، مرجع سابؽ، صالحوار من أجل التعايشالتكيجرم، عبد العزيز،  (ُ)
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فيقكؿ: "فقد كاف لممعاممة التي أبداىا المسممكف تجاه نصارل األندلس أثرىا اإليجابي بحيث 

 .(ُ)جعمتيـ يتقبمكف النظاـ الجديد"

لـ يحدث اختبلؼ بيف أٌنو فمف مظاىر التعايش بيف المسمميف كالنصارل في األندلس: 

 اخاصن  ايار مبلبسو، فمـ تفرض الحككمة اإلسبلمية نكعن أزياءىـ، بؿ كاف لآلخر حريتو في اخت

مف المبلبس لآلخر، بؿ سمحت لمجميع أف يمثؿ ثقافتو كىكيتو دكف تدخؿ منيـ، كلقد تعممكا 

كالطب  العربية المغة العربية، كأصبح ىناؾ حركة في الترجمة، كخاصة ترجمة العمكـ

 .(ِ)كالرياضيات

الحكـ اإلسبلمي في األندلس، كأصبح ىناؾ تعايش  كذلؾ الييكد عاشكا في استقرار تحت

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 

اختيار الديف، كمف ثـ احتـر اإلسبلـ اختيارىـ، كىذا  اآلخريف، بؿ أعطاىـ مساحتيـ الخاصة في

بعكس اإلمبراطكرية الركمانية التي أجبرت الناس في الدخكؿ في المسيحية، فاإلسبلـ ديف يحتـر 

اإلنساف ميما كاف كضعو، فنجد شكقي أبك خميؿ يضع شرطنا لقياس مستكل التحضر ألم أمة، 

تقاس بو مستكيات التحضر ألم آمة ما، ىك نظرتيا  فيقكؿ: " إف المعيار السميـ الذم يجب أف

لذلؾ أعجب الفيمسكؼ الفرنسي ريناف  ،(ّ)إلى اإلنساف، كمكقعو كمكانتو في إطار ىذه الحضارة"

 .(ْ)فقاؿ: اإلسبلـ ديف اإلنساف ،بقيمة اإلنساف في اإلسبلـ

                                  

، مرجػػع التعههايش السههممي بههين األديههان السههماوية فههي األنههدلس مههن الفههتح اإلسههالمي حتههى نيايههة دول الطوائههفالكعبػػي: عمػػي عطيػػة،  (ُ)
 .ُّٕسابؽ، ص

 ُّٗانظر: المرجع السابؽ، ص  (ِ)
، ُدمشػؽ: دار الفكػر، ط، )بيػركت: دار الفكػر المعاصػر، الحضارة العربية اإلسالمية وموجز عن الحضهارات السهابقةشكقي أبك خميؿ،  (ّ)

 .َُـ(، صُْٗٗ
   ُُالمرجع السابؽ، ص (ْ)
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جديدة كنظاـ في إلى التعايش بيف أتباع األدياف الثبلثة بحيث بدأت حياة  افكاف ذلؾ سببن 

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 

خر الذم يتعاممكف مع ىؤالء باحتراـ ككنيـ يرتبطكف معيـ برابطة اإلنسانية، ككاف يسمى اآل

كىك في القانكف اإلسبلمي تحت حماية، كرعاية المسمميف،  ايعيش تحت الحكـ اإلسبلمي، ذمين 

فبل يؤذل، كال يظمـ، كال تنتيؾ حقكقو، "ككذا الذمييف كالمستأمنيف منزلة خاصة في التعامؿ 

مح معيـ، كتقيـ العبلقة بيف المسمميف كمكاطنييـ مف أىؿ الكتاب عمى أسس كطيدة مف التسا

يَن كالعدالة كالرحمة كالبر، كأساس ىذه العبلقة كالتعامؿ في قكلو تعالى:  ﴿ل َيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّْ

وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المَّوَ   ُيِحبُّ َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

  .(ُ)("ٖ)الممتحنة:   اْلُمْقِسِطينَ 

فالنػػاظر فػػػي الحكػػـ اإلسػػػبلمي خػػبلؿ حكميػػػـ فػػي األنػػػدلس يجػػد أف الحكػػػـ اإلسػػبلمي كػػػاف 

يتمتػػع بخصػػائص كمميػػزات، أىميػػا: أف األمػػف كاالسػػتقرار كالتعػػايش بػػيف المسػػمميف كالنصػػارل قػػد 

رار بعػػد سػػاد، ككػػذلؾ التعػػايش بػػيف المسػػمميف كالييػػكد، كلقػػد عػػاش الييػػكد لقػػركف طكيمػػة فػػي اسػػتق

أف كجػػدكا األنػػدلس المكػػاف اآلمػػف ليػػـ، كالػػذم سػػاعد عمػػى زيػػادة  ىشػػتاتيـ الممتػػد فػػي أكركبػػا، إلػػ

 األمف ىك الحكـ اإلسبلمي الذم اتصؼ بالعدالة آنذاؾ. 

فالعالـ اليكـ بأمس الحاجة إلى أداة حضارية تمنع نشػكب الحػركب بػيف الػدكؿ، كىػذه األداة 

نػػػاؾ حػػػكار حضػػػارم عمينػػػا أف نحقػػػؽ التعػػػارؼ كالتعػػػايش، ىػػػي الحػػػكار الحضػػػارم، كلكػػػي يكػػػكف ى

يميداف لحكارو إنسانيو حضارمو حقيقي مستمر لمعالجة المشاكؿ، كىناؾ مػف يقػدـ التعػايش  ألنيما

                                  

 .ِّٔ-ِّٓالمرجع السابؽ، ص (ُ)
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لمحصكؿ عمى حػكار، فأييمػا مقػدـ عمػى االخػر؟ الحػكار أـ التعػايش؟ كأرل أف مبػدأ العدالػة يجمػع 

ش صمة بالبيئة كالقانكف الذم يسٌير ىذه البيئة كيحافظ عمى بيف االثنيف؛ الحكار كالتعايش، كلمتعاي

نمائيػػا كتطكرىػػا، كالقػػانكف الػػذم يحتػػـر اإلنسػػاف ىػػك القػػانكف المبنػػي عمػػى مجمكعػػة مػػف األخػػبلؽ 

، كتحفػظ لػو حقكقػو ككاجباتػو، كأىػـ مبػدأ يسػاعد كالمبادئ كالقيـ الفضيمة كالتي تراعي اإلنسػاف أكالن 

 بدأ العدالة.عمى بناء ىذه البيئة ىك م

فتحقيؽ التعايش ال يككف إال في ظؿ مبدأ العدالة، "كال يتـ التعايش في ظؿ ىيمنة القكم 

نما التعايش يقكـ كيزدىر في ظؿ التعاكف المشترؾ،  عمى الضعيؼ، أك استغبلؿ الغني لمفقير، كا 

 .(ُ)كف الدكليكاإلحتراـ المتبادؿ، عمى أساس مف اإللتزاـ بمبادئ الحؽ كالعدؿ كالشرعية كالقان

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، ص (ُ)
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 الخاتمة

اإلسػػػػبلمي ييشػػػػكؿ لبنػػػػة أساسػػػػية فػػػػي المنظكمػػػػة األخبلقيػػػػة، إف مبػػػػدأ العدالػػػػة فػػػػي المنظػػػػكر 

كالمبػػادئ الكمٌيػػة لمشػػريعة اإلسػػبلمية، ابتػػداءن مػػف الػػدعكة إلػػى تحقيػػؽ العػػدؿ كالعدالػػة كانتيػػاء بتحػػريـ 

الظمـ، فالعدالة ليا مكانتيا الخاصة في الكحييف؛ القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كىذا يعكد ألىميتيا 

 ا في تحقيؽ مقاصد كبرل كمقاصد الحكار الحضارم.العظمى، كفاعميتي

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 

ؿ مف خبلليا ممػؼ حػكار الحضػارات إيجػاد العدالة في الحكار سيعالج أغمب المشكبلت التي يحاك 

حمػػكؿ ممكنػػة ككاقعيػػة ليػػا، كقػػد أثبتػػت ىػػذه الدراسػػة أىميػػة كجػػكد مبػػدأ العدالػػة فػػي تحقيػػؽ مقاصػػد 

إنسػػانية كانػػت كمازالػػت تسػػعى البشػػرية منػػذ تاريخيػػا فػػي تحقيقيػػا، كالتػػي تتجسػػد فػػي حفػػظ الكرامػػة 

ؿ االقتصػػادم ك كتحقيػػؽ التعػػارؼ فػػالتكا اإلنسػػانية، كحريػػة المعتقػػد كالتعبيػػر عػػف الػػرأم، كتحقيػػؽ

 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.  (ُ

ة تدعك إلػى العدالػة كتػأمر المسػمميف السنة النبكية اشتممت عمى أحاديث نبكية شريف أف (ِ

أف يككنػكا  فبالعدؿ كمبدأ إنساني عظيـ كعد اهلل سبحانو كتعالى أصػحابو مػف المقسػطي

 عمى منابر مف نكر، قريبيف مف عرش الرحمف.

اىتماـ الفكر اإلسبلمي بمكضكع األخبلؽ كالقيـ كالمبادئ، إذ لـ يغػب مبػدأ العدالػة فػي  (ّ

 مميف. كتب كدراسات المفكريف المس



 

ٗٓ 

أثر العدالة في حفظ الكرامة اإلنسانية مف خبلؿ منح اإلنساف: الفكر، كحرية االختيار،  (ْ

كىػػذا نجػػده فػػي الػػديف اإلسػػبلمي، كىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف الحػػكار كحفػػظ الكرامػػة اإلنسػػانية، 

 كىي: أف الحكار مع اآلخر أك مع الذات ىك اعتراؼ لمنفس البشرية كقبكليا ابتداءن. 

ؽ حريػػة المعتقػػد مػػف خػػبلؿ عػػدـ إكػػراه النػػاس فػػي الػػدخكؿ فيػػو، كعػػدـ إف اإلسػػبلـ يحقػػ (ٓ

ألىػؿ  -رضػي اهلل عنػو-إجبار غير المسمميف باإلسبلـ، فمف أىـ مظاىرىا كثيقػة عمػر

  ".إيميا كالذم جاء فييا: " كال يكرىكف عمى ديف كال يضار أحد منيـ

، ثػػـ بػػاآلخر أكالن  فػػي تحقيػػؽ حريػػة التعبيػػر عػػف الػػرأم مػػف خػػبلؿ االعتػػراؼ أثػػر العدالػػة (ٔ

 تبادؿ الرأم بيف الطرفيف دكف صراع أك إنقاص في حقو. 

تحقيػػػػؽ التعػػػػارؼ كالتعػػػػايش بػػػػيف بنػػػػي البشػػػػر عمػػػػى اخػػػػتبلؼ أديػػػػانيـ  أثػػػػر العدالػػػػة فػػػػي (ٕ

 كثقافاتيـ كحضاراتيـ مف خبلؿ مكاقؼ كآثار كثيرة مدكنة في التراث التاريخ اإلسبلمي. 

 التوصيات: 

فػػي مجػػاؿ األديػػاف كحػػكار الحضػػارات لدراسػػة أثػػر مبػػادئ  تكصػػية البػػاحثيف كالباحثػػات (ُ

 كقيـ إسبلمية آخرل لضماف حكار حضارم يحقؽ مقاصده. 

عقػػػد نػػػدكات كمػػػؤتمرات تركػػػز عمػػػى مبػػػػدأ العدالػػػة، كتبػػػٌيف جانػػػب الدراسػػػات التأصػػػػيمية  (ِ

 الميتمة بدكر مبادئ اإلسبلـ في تحقيؽ مقاصد الحكار الحضارم.

سػػػبلمية كمبػػػدأ العدالػػػة كبيػػػاف أثرىػػػا فػػػي تحقيػػػؽ الحػػػكار إمكانيػػػة إضػػػافة مبػػػادئ كقػػػيـ إ  (ّ

 الحضارم كمقاصده.

  



 

ٗٔ 

 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ 

   ،مناقب أمير ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادم

، ُ، تحقيؽ: حممي محمد إسماعيؿ، )مصر: دار ابف خمدكف، طالمامنين عمر بن الخطاب

 ـ(.ُٔٗٗ

  ،الطرق الُحكمية في السياسية ابف القيـ: محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية

 ىػ(.ُِْٖ، ُ، تحقيؽ: نايؼ أحمد الحمد، )السعكدية: دار عالـ الفكائد، طالشرعية

  ابف تيمية: أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الدمشقي الحنبمي أبك العباس تقي الديف ابف

صبلح الديف المنجد، )بيركت: دار  تحقيؽ:مر بالمعروف والنيي عن المنكر، األتيمية، 

 ـ(.ُٕٔٗ، ُالكتاب الجديد، ط

  ،تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل فتح الباريابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،

 ق(.ُّٕٗ، ُ، طٓبف باز، )القاىرة: المكتبة السمفية، ج

   تحقيؽ: عبد اهلل محمد مقدمة ابن خمدونحمف بف محمد، ابف خمدكف: كلي الديف عبد الر ،

 ـ(.ََِْ، ُالدركيش، )دمشؽ: دار يعرب، ط

  ،تحقيؽ: عبد اهلل مقدمة ابن خمدونابف خمدكف: كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ،

 ـ(.ََِْ، ُالدركيش، )د.ـ، دار يعرب، ط

 الدار التكنسية لمنشر،، )تكنس، التحرير والتنويرابف عاشكر: محمد الطاىر بف عاشكر : 

 ـ(.ُْٖٗ

  ،بيركت: دار صادر، د.  لسان العرب،ابف منظكر: محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ(

 ط، د. ت(.



 

ٕٗ 

  ،ـ(.َُِّ، ُُ، )دمشؽ: دار الفكر، طشروط النيضةابف نبي: مالؾ 

  ،ربي، ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تٍدميرم، )بيركت: دار الكتاب العالسيرة النبويةابف ىشاـ

 ـ(.َُٗٗ، ّط

  .أستاذ في كمية العمـك اإلسبلمية بجامعة إسطنبكؿ صباح الديف زعيـ في تركيا 

  ـ، الصادر مف الييئة المتحدة، كثيقة تاريخية، مادة ُْٖٗاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

 .ُٗك ُٖ

  ،بيركت: ، تحقيؽ: مفيد محمد قميحة، )العقد الفريداألندلسي: أحمد بف محمد بف عبد رٌبو

 ـ(.ُّٖٗ، ُدار الكتب العممية، ط

  ،ـ(.ََِْ، ْ، )القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، طالمعجم الوسيطأنيس: إبراىيـ، كآخركف 

  ،الجزائر: موقع اإلنسان بين مفيومي العدل في المسيحية واإلسالمأكىاب: عائشة( ،

ث العممية كالدراسات جامعة البكيرة، كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، مجمة البحك 

 اإلسبلمية، العدد الثامف عشر، د.ت(. 

  ،القاىرة: دار الشركؽ، طالحوار من أجل التعايشالتكيجرم: عبد العزيز بف عثماف( ،ُ ،

 ـ(.ُٖٗٗ

  ،تحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم، معجم التعريفاتالجرجاني: عمي بف محمد السيد الشريؼ ،

 (.ىػُُّْ، ُ)القاىرة: دار الفضيمة، ط

  ،الجزائر: جامعة األمير عبد مقصد العدل وأثره في رعاية حقوق اإلنسانحمادم: سياـ( ،

 ـ(. َُِٖالقادر لمعمـك اإلسبلمية، د.ط، 

  ،السكداف: مجمة دراسات مظاىر الحرية الشخصية والعامة في اإلسالمحمداف: إياد فكزم( ،

 ـ(.ََِٗ، ُٕدعكية، العدد



 

ٖٗ 

 قاموس القرنن أو إصالح الوجوه والنظائر في امغانيالدامغاني: الحسيف بف محمد الد ،

 ـ(.ُّٖٗ، ْتحقيؽ: عبد العزيز سيد األىؿ، )بيركت: دار العمـ لممبلييف، ط القرنن الكريم،

  ،التكافل الجتماعي في تفعيل القيم األخالقية في المجتمعات اإلسالمية الدغيـ: خالد

، )األردف: المجمة م والمساواة والرحمةوترسيخيا ول سيما قيم التعاون والخاء والكر 

 ـ(.ََِِاألكاديمية لؤلبحاث كالنشر العممي، اإلصدار الرابع، 

   ،ترجمة: زكي نجيب محمكد، )بيركت: دار الجيؿ، د. ط، قصة الحضارةديكرانت: كيؿ ،

 د.ت(.

  ،بيركت: مكتبة لبناف، طمختار الصحاحالرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر( ،ُ ،

 .ُٕٔ، صُ(، جُٖٔٗـ

  ،مكة: مركز المفردات في غريب القرننالراغب األصفياني: أبي القاسـ الحسيف بف محمد( ،

 ـ(.ََِٗالدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز، د.ط، 

  ،البصرة: جامعة البصرة، أطروحة تعارف الحضارات عند زكي الميالدراىي: قيس ناصر( ،

 ـ(.َُِّ، ُٓتاريخية، العدد كمية التربية، مجمة دراسات

  ،دمشؽ: مجمة الحرية الدينية في الشريعة اإلسالمية، أبعادىا وضوابطياالزحيمي: محمد( ،

 ـ(.َُُِ، العدد األكؿ، ِٕجامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد

  ،ي ، )جدة: بحث نشر فحرية العتقاد في اإلسالمالزىراني: صالح، بف درباش بف مكسى

 ـ(.َُِِ، ٔمجمة التأصيؿ لمدراسات الفكرية المعاصرة، العدد

  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم: عبد الرحمف بف ناصر السعدم ،

، ط  ـ(.ََِّ، ُتحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، )بيركت: دار ابف حـز



 

ٗٗ 

  ،قة عمر بن الخطاب ألىل حقوق اإلنسان في وثيالشعيبي: صالح بف محمد بف إبراىيـ

ىػ ُّْٔ، رسالة ماجستير، )الرياض: دراسة مقارنة بالمواثيق والمعاىدات الدولية، إيمياء

 ـ(.َُِٓ -

   ،دراسة حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألىل إيمياالشعيبي: صالح بف محمد ،

عة نايؼ العربية لمعمـك مقارنة بالمكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية، رسالة ماجستير، )الرياض: جام

  ـ(.َُِٓاألمنية، د.ط، 

  ،بيركت: دار الحضارة العربية اإلسالمية وموجز عن الحضارات السابقةشكقي أبك خميؿ( ،

 ـ(ُْٗٗ، ُالفكر المعاصر، دمشؽ: دار الفكر، ط

 الرياض: جامعة اإلماـ لزكاة والتكافل في اإلسالمالصالح: محمد بف أحمد بف صالح، ا( ،

 (.ُْٖٗسعكد، د.ط،  محمد بف

  ،أطركحة دكتكراه، حريتا التعبير والمعتقد كرسموب لالتصال والتبادلصبرينة: برارمة ،

 ـ(.َُِٔ)الجزائر: جامعة محمد لميف دباغيف، 

  ،بحث ماجستير، أسس البناء الحضاري من المنظور القرننيطيب: زمخشرم بف حسب( ،

 ـ.(ََِٗا، كمية معارؼ الكحي كالعمـك اإلنسانية، ماليزي

  ،بيركت: دار المعرفة، د.ط، العدالة من المنظور اإلسالميالصبلبي: عمي محمد( ،

  ـ(.َُِْ

  ،الككيت: عالـ  الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قياميا وتطورىا،مؤنس: حسيف(

 ـ(.َُٗٗالمعرفة، 

  ،ـ(.ََِِ، ُ، )دمشؽ: دار الفكر، طترمالتمالؾ بف نبي 



 

ََُ 

 حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريع لضبلعيف، الضبلعيف: أنساـ ناجي ا

 .َُِٗ، دراسة مقارنة، األردني

  ،القاىرة: دار الكتب المعجم المفيرس أللفاظ القرنن الكريمعبد الباقي: محمد فؤاد( ،

 ق(.ُّْٔالمصرية، د.ط، 

  ،ج المقاصدي وحقوق اإلنسان الترسيسية رايعبد الفتاح: سيؼ الديف ، ة إسالميةالنمْو

 ـ(.ََُِ)مصر: جمعية المسمـ المعاصر، د.ط، 

  ،مصر: المجمة وسطية اإلسالم تجاه حرية التعبير عن الرأيالعتيبي، سعد بف بجاد ،

 ـ.َُُِ، ِّالعممية لكمية أصكؿ الديف كالدعكة، عدد 

  ،د.ـ، دار قتيبة، طالحوار اإلسالمي المسيحيعجؾ: بساـ داككد دعجؾ( ،ُ ،ُٖٗٗ.) 

 تحقيؽ: محمد الفروق المغويةكرم: الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد أبك ىبلؿ، العس ،

 ، د.ت(.ُإبراىيـ سميـ، )القاىرة: دار العمـ كالثقافة، ط

  ،ـ(.ُُٕٗ، )بيركت: دار الكتاب العربي، المجمد الرابع، اإلنسان في القرننالعقاد: عباس 

  ،الدكحة: وصول لمسمم األىمي في المجتمعالعدالة وحرية التعبير خطوات العميكم: معاذ( ،

 ـ(.َُِٖبحث في مكقع مدكنات الجزيرة، د.ط، 

  ،بحث في العدالة وحرية التعبير خطوات الوصول لمسمم األىمي في المجتمععميكم، معاذ ،

 .مدكنات الجزيرة

  ،السعكدية: المدينة المنكرة لمطباعة، د.ط، المستصفى من عمم األصولالغزالي: محمد( ،

 ـ(.ََِٖ

  ،تكنس: حقوق المواطنة، حقوق غير المسمم في المجتمع اإلسالميالغنكشي: راشد( ،

 ـ(.ُُٖٗ، ُالمعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، ط



 

َُُ 

  ،تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، )بيركت: دار الكتب كتاب العينالفراىيدم: الخميؿ بف أحمد ،

 ـ(.ََِّ، ُالعممية، ط

  ،م اإلنسان في ضوء أحكام التوراة واإلنجيل والقرننمبدأ تكريفرمزم، فتحي جكىر ،

 ـ(.َُِْ، ُٓ)العراؽ: مجمة كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة المكصؿ، العدد 

  ،القاىرة: الييئة المصرية العامة المْىب القتصادي في اإلسالمالفنجرم: محمد شكقي( ،

 ـ(.ُِٗٗ، ُلمكتاب، ط

 تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث القاموس المحيط، الفيركزآبادم: مجد الديف محمد بف يعقكب ،

 ـ(.ََِٓ، ٖفي مؤسسة الرسالة، )بيرت: مؤسسة الرسالة، ط

  ،ـ(.َُِّ، ُ، جٗ، )القاىرة: دار الشركؽ، طفي ظالل القرننقطب: سيد 

 .الكتاب المقدس، سفر الخركج، كسفر البلكييف، كسفر التثنية. إنجيؿ متى 

  ،مي بين األديان السماوية في األندلس من الفتح التعايش السمالكعبي: عمي عطية

 ـ(.َُِْ، )دمشؽ: دار كمكتبة عدناف، د.ط، اإلسالمي حتى نياية دول الطوائف

  ،ىػ(.ُِّْ، ٖ، )الرياض: د.ف، طروضة األنوار في سيرة النبي المختارالمباركفكرم 

  ،الة دكتكراة، ، رسساال العدالة ومبدأ احترام الحق اإلنسانيمطالسي: حمي نكر الديف

 )الجزائر: جامعة بف أحمد كىراف، د.ط، د.ت(. 

  ،تحقيؽ: عبد الحميد صالح حمداف، التوقيف عمى ميمات التعاريفالمناكم: عبد الرؤكؼ ،

 ـ(.َُٗٗ، ُ)القاىرة: عالـ الكتب، ط

  ،المغرب: المسرلة الحضارية  كيف نبتكر مستقبمنا في عالم متغير؟(الميبلد: زكي( ،

 ـ(.ُٗٗٗ، ُقافي العربي، طالمركز الث



 

َُِ 

  ،الكاليات المتحدة دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسممينالنجار: عبد المجيد( ،

 ـ(.ُِٗٗ، ُاألمريكية: المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، ط

  ،رياض الصالحين من كالم سيد المرسمينالنككم، يحيى بف شرؼ النككم الدمشقي ،

 ـ(.ََِٕ، ُبيركت: دار ابف كثير، ط -فحؿ، )دمشؽتحقيؽ: ماىر ياسيف ال

  ،قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الحوار الْات واآلخرالييتي: عبد الستار إبراىيـ( ،

 ـ(.ََِْ، ُ، طٗٗضمف سمسمة كتب األمة قطر، العدد: 

  ،غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الكطكاط: جماؿ الديف محمد بف إبراىيـ

 ـ(.ََِٖ، ُ، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، )بيركت: دار الكتب العممية، طحةالفاض

  ،ـ. ُِٖٗ، د.ط، ُ، لبناف، بيركت: دار الكتب المبناني، جالمعجم الفمسفيصميبا، جميؿ 

  ،المدينة المنكرة:  الحوار أصولو وندابو، وكيف نربي أبناءنا عميو؟،الفيفي، مكسى بف يحيى

 ىػ. ُِْٕدار الخضيرم، د.ط، 

  ،بيركت: دار الكتب العممية، المعتمد في أصول الفقوالبصرم، محمد بف عمي الطيب ،

 ىػ. َُّْ، ِ، جُط

  ،عالـ الكتب، طفن وأدب الحوار: بين األصالة والمعاصرةسناء محمد سميماف( ،ُ ،

 ـ(.َُِّ

  ،الثاني  ، البحثالحوار الحضاري، دراسة في النظام المعرفي والقيمي القرننيمقبكؿ، إدريس

 ـ. َُِٖالفائز بجائزة قطر لحكار الحضارات 

  ،المرتكزات العممية لمبناء الحضاري لألمة اإلسالمية من وجية نظر الدين لدرع، كماؿ

 ـ(.ََِٔ، َُ، )الجزائر: مجمة اإلحياء، العدد اإلسالمي



 

َُّ 

  ،بني ، الجزائر: جامعة مكالم السمطاف مفيوم العمران في ضوء القرننالمترجي، البدالي

 ـ.َُِِ، ُ، عُٖببلؿ، مجمة األثر، ـ

  ،من معالم الحضارة والمدنية في الدولة النبوية قراءة في فكر اإلمام زايد، أحمد محمد أحمد

 ـ.َُِٔ، ٔ، عّ، مجمة كحدة األمة، الجامعة اإلسبلمية، ـمحمد عبد الحي الكتاني

  ،ِبغير المغة العربية، ـ، مجمة الناطقيف الفن الجمالي في حضارة األندلسشريؼ، قكعيش ،

 َُِٗ، ّع

  ،ـ.ُٖٓٗ، ّمطبعة العرفاف: صيدا، بيركت، ط، االعراق قديما وحديثً الحسيني، عبد الرزاؽ 

  ،تكنس: مجمة العالقة بين الثقافة والحضارة: دراسة نظريةالذيب، عبد الرحمف محمد عمي ،

 ، جامعة الزيتكنة.ِٗجامعة الزيتكنة، العدد 

  ،ترجمة: محمد خل إلى فمسفة الحضارة اإلنسانية أو مقال في اإلنسانمدكاسيرر، أرنست ،

 ـ.ُُٔٗيكسؼ نجـ، بيركت: دار األندلس، 

  ،عيف لمدراسات األىرامات المصرية أسطورة البناء والواقععزب، خالد، أيمف منصكر ،

 ـ.َََِ، ُكالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية: مصر، ط

  ،منشكرات دار ُ، ترجمة: أحمد الشيباني، جلغربيةتدىور الحضارة ااشبنجمر، أسكالد ،

 ـ. ُْٔٗ، ُمكتبة الحياة: بيركت، لبناف، ط

  ،دار الفكر: دمشؽ، طميالد مجتمعمالؾ بف نبي ،ُِ ،َُِٖ . 

  ،رسالة ماجستير، دور الدين في بناء الحضارة في فمسفة أرنولد توينبيبكفضة، ىدم ،

 ـ.ََِٖ-ـََِٕجزائر: جامعة األخكة، 

 اجع اإللكترونية:المر 



 

َُْ 

  :ـ،َُِٕ، مكقع قصة اإلسبلـ، مبدأ شرعي وفطرة بشريةالسرجاني: راغب، مقاؿ بعنكاف 

https://cutt.ly/wYdYQU  

  ،جخضر، أحمد بف إبراىيـ ، مقاؿ منشكر عمى االنترنت، مكقع النظرية والنمْو

 /ّٖٓٓٓ/َ/https://www.alukah.net/web/khedrـ، َُِّاأللككة،

  ،شبكة األلككة، مفيوم الحضارة كما يصورىا القرننالدكرم، سيؼ صفاء عبد الكريـ ،

-َِٗ-َََ-ُِْٕ/file:///Users/aishaalsenaid/Downloadsـ، َُِِ

َََِِ٘(ُ).pdf  

 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/suraُِ-ayaَُ.html  جامعة الممؾ

 .سعكد، المصحؼ االلكتركني

  ،مقاؿ منشكر عمى مكقع مركز كجداف معيار الحضارةاإلنسان عاشكر، مصطفى ،

ـ، َُِِالحضارم، 
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