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 :المستخمص 
ىذه الدراسة تسعى إلى تكضيح بعض القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم في التعددية        

الثقافية التي يمكف االستناد عمييا كتطبيقيا كاالستفادة منيا؛ لمكصكؿ إلى مجتمعات آمنة، كقد 
سيمة لحؿ ىذه النزاعات، كما زاؿ المفكركف كالسياسيكف سعت منظمات كبيرة كمؤسسات ج

كالتربكيكف، كيبل يسعى مف جانبو إليجاد سبؿ مقننة لتخفيؼ مف حدة الصراع المتصاعد في 
العالـ، فكثرة الدراسات في ىذا الجانب تزيد مف أىميتو كيصؿ صداىا كافة المجتمعات المتعددة 

ظكر اإلسبلمي لمتعددية الثقافية العالمية، كمكقؼ الفكر الثقافة كىدفت  الدراسة الي إيضاح المن
الغربي منيا، إبراز القيـ اإلسبلمية في مجاؿ الحكار الحضارم لمكاجية التعددية الثقافية 
العالمية، ككضع اقتراح التطبيقات التربكية لمقيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم لتككف منيج حياة 

 في مجتمعات التعددية الثقافية.
 . لحكار الحضارما -القيـ اإلسبلمية  -التعددية الثقافية لكممات المفتاحية:ا
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Abstract 
       This study seeks to clarify some of the Islamic values of 

civilizational dialogue in cultural pluralism that can be relied upon, 

applied and benefited from. To reach safe societies, large organizations 

and enormous institutions have sought to resolve these conflicts, and 

thinkers, politicians, and educators are still seeking, on their part, to find 

codified ways to mitigate the escalating conflict in the world, as the 

abundance of studies in this aspect increases its importance and resonates 

with all multicultural societies. The study aimed to clarify the Islamic 

perspective on global cultural pluralism, and the stance of Western 

thought towards it, to highlight Islamic values in the field of civilized 

dialogue to confront global cultural pluralism, and to develop a proposal 

for educational applications of Islamic values for civilized dialogue as a 

way of life in multicultural societies. 

Key words: cultural pluralism - Islamic values - civilizational dialogue . 
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 مقدمة  
الحمد  رب العالميف الذم كىبنا العمـ كجعمو لنا نكرنا كنبراس نيتدم بو، الحمد  الذم بيده    

كقت   كؿ الخير كبو تتـ كؿ الصالحات، سبحانو ال إلو إال ىك نحمده كنشكر فضمو في كؿ
 التسميـ.كأتـ  كحيف، كنشيد أف نبينا محمد خاتـ األنبياء كالمرسميف عميو أفضؿ الصمكات

          بداية اإلنسانية أسرة كاحدة تفرع منيا الناس كافة، كتكاثركا، كسمككا سببلن مختمفةإف     
  بقاع األرض، فاختمؼ الناس في طريقة معيشتيـ نتيجة البيئة كالظركؼ المحيطة بيـ،   يف

        كحكمة إليية، كلكف رغـ ىذا  ككنيةسنة كىذا أمر حتمي ال يمكف تغييره أك تبديمو، فيذه 
            ٹٱٹٱُّٱ ، كتعدد الثقافات بيف الشعكب كالقبائؿ، فقد أمر عز كجؿ أف يتعارفكا التبايف

فيكا ًإفَّ )  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كىجى مىٍقنىاكي ـٍ ًعٍندى المًَّو  يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى أىٍكرىمىكي
ًبيره ) ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى   ُّالحجرات :   ( (ُّأىٍتقىاكي

سانية بالتعارؼ كالتكاصؿ اإليجابي بيف الثقافات المتعددة كتكطد أكاصر ىذه العبلقات اإلن      
خمؽ الناس عمى قاعدة  يحقؽ األلفة كالتعاكف كاالستقرار االجتماعي، فا سبحانو كتعالى

المساكاة كاالشتراؾ في اآلدمية كاإلنسانية، ككفر ليـ اإلمكانيات؛ ليككف بينيـ  التعارؼ المؤدم 
دد الثقافي فيما بينيـ كالتكامؿ الثقافي، رغـ االختبلؼ كالتبايف كالتعإلى التآلؼ، كيتحقؽ التعاكف 

في الديف كالمغة كالقيـ كاأليدكلكجيات، إال أنو يكجد مقياس لمتعارؼ بينيـ، كىك التقكل أم العمؿ 
 بما أكجبو ا، كيشمؿ صبلح القمب كالعمؿ كالسمكؾ، أم صبلح الظاىر كالباطف. 

في القرآف الكريـ تبيف أف أصؿ الناس سكاء، ثـ حدث االختبلؼ، كقد كردت آيات          
مىا كىافى النَّاسي ًإالَّ أيمَّةن  )  ٹٱكمنيا قكلو  كالتعايش بيف الناس ميما كاف التبايف كالتعدد الثقافي، كى

ـٍ ًفيمىا  بّْؾى لىقيًضيى بىٍينىيي لىٍكالى كىًممىةه سىبىقىٍت ًمٍف رى سكرة يكنس: (  (ًُٗفيًو يىٍختىًمفيكفى )كىاًحدىةن فىاٍختىمىفيكا كى
    ُٗآية

كبينت السنة النبكية الجانب القيمي كاألخبلقي كالسمككي في العبلقات كالتكاصؿ بيف الناس       
كظيرت صكرة العبلقات بيف الجماعات المختمفة كاضحة جمية في عيد  في جميع شؤكف حياتيـ،

ف المياجريف كاألنصار، كتعامؿ مع الييكد فحافظ النبي صمى ا عميو كسمـ؛ عندما آخى بي
عمى حقكقيـ رغـ اختبلؼ دينيـ كتعدد قبائميـ، كامتددت جسكر تطبيؽ القيـ اإلسبلمية في 
العبلقات اإلنسانية في عيد الخمفاء الراشديف، كالعصكر التي بعدىا، كتجسدت القيـ اإلسبلمية 

مع شعكب كقبائؿ البمداف التي فتحيا المسممكف لمحكار الحضارم  في تعامبلت القادة المسمميف 
كذاع صيت عدليـ، كقيميـ اإلسبلمية التي كانت منيج حياة، كنظاـ سائد في ذلؾ الكقت، فكؿ 
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شخص يمارس معتقداتو الدينية بيحرية مع تبادؿ االحتراـ بيف األطراؼ المتعددة، كتقبؿ رأم 
ية، فعـ األمف كالسبلـ، كالتعايش السممي، اآلخر، كالحكار اليادؼ،  بقيمو اإلسبلمية العالم

كاألماف كاالستقرار، كىذه مف القيـ الحضارية التي كانت سائدة في عصر الدكلة اإلسبلمية 
 القكية، فانتشر اإلسبلـ كالسبلـ.

كتبايف الناس كاختبلفيـ في معتقداتيـ كأيديكلكجياتيـ مستمر إلى ماال نياية، كلقد كيضعت       
حات منيا التعددية الثقافية كىي في حد ذاتيا ليست إشكالية، فكؿ  مجتمع لو لو عدة مصطم

ثقافتو كقيمو الخاصة بو كمف حقو الحفاظ عمييا، كتنحى التعددية الثقافية إلى مساريف األكؿ: 
أنيا تككف  عامؿ لمتطكر كالتقدـ كالتنمية في عدد مف المجتمعات، كالثاني: أنيا تككف ذات أثر 

تمعات أخرل، كيتحكؿ األمر إلى صراع كنزاع، كىي المجتمعات التي تسعى سمبي في مج
لمسيطرة كتنادم بالعكلمة، كتحاكؿ أف تستبدؿ قيـ المجتمعات كحضاراتيا كثقافتيا بقيميا، 

 متجاىمة قيـ الحكار، ككضعت نصب عينييا أنيا بقكتيا تصؿ إلى غايتيا.
مقي القيـ الدخيمة تككف عمى ثبلث منعطفات إما كمكقؼ الحضارات كالثقافات المغايرة في ت     

ما الصمكد أماـ التحديات  القبكؿ الكامؿ بالثقافات الدخيمة، فتككف التبعية الثقافية العمياء، كا 
ما الكسطية كالسعي لتقارب كجيات النظر كأخذ القيـ  كرفضيا، كىنا يككف الصراع الحضارم، كا 

ب عمى المجتمع سيادة الثقافة األقكل، فتبدأ نقطة التي تتماشى مع ثقافة المجتمع، كقد يغم
 الصراع الحضارم كالتبايف الثقافي بيف الجماعات في المجتمعات استنادا عمى الرفض كالقبكؿ.    

فالنظرة العدائية أك الصدامية، أك الصراعية لف تفيد بؿ تزيد مف تأـز كاقع العرب        
يرة ركب الحضارة اإلنسانية التي ىي ممؾ لمجميع كالمسمميف كسيعزليـ عف العالـ كعف مسا

 ـ(. ََِٔ)بكعكد، 

كال يعني ذلؾ أال يعرض العرب قيميـ، ففرؽ كبير بيف عرض القيـ، كبيف فرضيا،       
كالتعددية داخؿ أم مجتمع مف المجتمعات، ال تتـ إال بكجكد المرجعية الكاحدة، فمك انتفت 

 ـ(ُٖٗٗنى التعددية في المجتمع )عمارة، المرجعية المكحدة لمثقافة انتفى مع

كاالختبلؼ كالتعددية الثقافية ليس لمجفاء كالتباعد، كالتصادـ في كجيات النظر، كليس مدعاة     
عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يىزىاليكفى )  ٱٹٱٹٱُّلمنبذ كالنفي كالتقميؿ مف شأف اآلخر،  بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى كى

ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّ ُُٖيفى )ميٍختىًمفً  يىنَّ ىفَّ جى ىٍمؤلى بّْؾى ألى تىمٍَّت كىًممىةي رى ـٍ كى مىقىيي ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى اًس ( ًإالَّ مىٍف رىًحـى رى
(  . (ُُٗ - ُُٖ)ىكد:  ( (ُُٗأىٍجمىًعيفى
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ا، كبينت دراسة بف جماعة تجارب ست دكؿ في تطبيؽ سياسة التعدد الثقافي ىي: أسترالي     
اليند، ىكلندا، سنغفكرة، جنكب أفريقيا،ك كندا، كسمط الضكء عمى التجربة الكندية بسبب تركيبتو 
الجامعة بيف الينكد الحمر )أك األمـ األكلى( كالفرنسييف كاإلنجميز، كبسبب االنفتاح كقبكؿ 

مف كمعتمد  ) Multiculturalism) األكؿ يعرؼ بالتعددية  الثقافية المياجريف فالنمكذج 
الحككمة الفيدرالية الكندية،  أما الثاني فيك معتمد مف قبؿ مقاطعة كيكبؾ كيعرؼ باسـ التفاعؿ 

 .(ََِٗ)ابف جماعة ،  ( Interculturalism )الثقافي

التعددية الثقافية بأنيا مصطمح يستعمؿ بثبلثة معاف  Simon  Bekker ))  كيصؼ       
، ككأيديكلكجية تيدؼ إلى دمج التنكع  العرقي في مختمفة ،ككصؼ لحالة التنكع في مجتمع ما

         المجتمع، ككسياسات عامة تيدؼ لخمؽ الكحدة الكطنية مف خبلؿ التنكع العرقي في المجتمع 
(. Bekker .2003)  . 

كيرل المنظركف أف إشكالية التطبيؽ لمتعددية الثقافية تنبثؽ مف عدة تساؤالت منيا: "كيؼ     
مف الثقافات األخرل دكف فقداف ىكيتنا الخاصة؟ كىؿ نظرية التعددية الثقافية  يمكف أف نقترب

العالـ الحقيقي؟ كىؿ يمكف لمدكلة  صالحة، أـ أنيا تقـك عمى افتراضات مثالية ال تصمد في
الديمكقراطية الميبرالية أف تعطي ألقمية ما حقيا كتقمع الفرد داخميا باعتبار فكرة الفردانية تضاد 

ت ىذه األقمية؟ كىؿ يؤدل التدخؿ لمصمحة الفرد إذا حدث إلى تفكؾ الجماعة في خصكصيا
 نياية المطاؼ كذكبانيا في الغالبية السياسية/ الثقافية؟" )ابك سكيف، د.ت(

ـ( عمى أف المجتمع المتعدد الثقافات ال يعني مجرد تجاكر َََِكتؤكد دراسة أبك الكفاء )      
إلى جنب؛ بؿ يعني حدكث عدة اتصاالت كتفاعبلت كتداخبلت، كال أك تعايش عدة ثقافات جنبا 

نما يتـ مف خبلؿ إقامة صمة تكاصؿ شاممة بيف  يتـ ذلؾ في مدارس تمارس الفصؿ كالتمييز، كا 
 المغات كالثقافات المختمفة.       

ة، كظيرت في اآلكنة األخيرة مجتمعات ذابت ىكيتيا الثقافية فأصبحت ال غربية كال عربي     
حيث انبيرت بثقافات أخرل كتقبمتيا، دكف تمييز بيف الحؽ كالباطؿ، كدكف مكازنة بيف القيـ 
المناسبة لثقافة مجتمعيا، كتجاكزت المجتمعات ذات السيادة حدكدىا، كفرضت ىيمنتيا، لنشر 
العكلمة، فكانت نتائجيا فرض قيـ معينة عمى مجتمعات ذات طابع ثقافي مختمؼ ال تتماشى 

 ع الثقافات الدخيمة، فتكلد الصراع، كفقداف التماسؾ االجتماعي.  قيمو م
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كقد تككف التعددية الثقافية في مجتمع كاحد، كىـ يتعايشكف معا في دكلة كاحدة كيتقبمكف      
ثقافة بعضيـ كيحتـر كؿ منيـ قيـ اآلخر، كما في الدكؿ اإلسبلمية كالعربية يعيش فييا أصكؿ 

كيعيشكف في تناغـ جميعيـ تحت مظمة القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم، عرقية كثقافية متباينة 
التي تدعك إلى السبلـ كاألمف كاألماف كاالستقرار كالتعايش السممي، فيي قيـ عالمية مصدرىا 
منيج رباني، تدعك إلى تقبؿ ثقافة اآلخر؛ فتسير ثقافة المجتمعات باتجاه حضارم راقي تيحتـر 

عات، كبالتالي لف يككف ىناؾ صراعات، كأرل في مثؿ ىذه الحالة ال يمـز فيو القيـ بيف الجما
استخداـ مصطمح تعددية ثقافية بؿ يستخدـ مصطمح تكامؿ ثقافي أك تبلقح ثقافي، ألنو رغـ 
اختبلؼ الثقافات إال إنو يكجد تناغـ بيف األفراد في المجتمعات، أما نقيض ذلؾ فيك الذم يكلد 

 .   لعدائية كاالختبلفات  كالعنصرية المتناحرة.الصراعات كالمنازعات ا

 مشكمة الدراسة  
إف مكضكع التعددية الثقافية العالمية، كقيـ الحكار الحضارم حرم بالدراسة كاألبحاث         

عادة ىيكمتيا؛ كي  المستفيضة كالتحميؿ، حيث يعد مف األكلكيات التي ينبغي االىتماـ بيا، كا 
اصر في محيط الثكابت اإلسبلمية، كينبغي ترسيخ القيـ في ىذه تتناسب مع اإلنساف المع

الظركؼ التي اختؿ فييا التكازف كامتددت جسكر مصطمح التعددية الثقافية أكثر مف ذم قبؿ، 
 كغمبت عميو القيـ الفردية كالمادية، كاضمحمت القيـ الركحية كاإلنسانية.

رعة، كتحتـر فييا قيـ اآلخر كثقافتو، كلكضع خطكط حمراء تقؼ عندىا المجتمعات المتصا    
كيمتـز المجتمع بحدكده كال يتجاكزىا؛ يحتاج األمر إلى إقناع المجتمعات اإلنسانية ثقافيا كمعرفيا 
 -بطرؽ حكيمة؛ حتى تمتـز فييا بالقيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم اقتناعا، كليس فرضا أك أمرا 

تحقؽ التعددية الثقافية التعايش السممي اآلمف بشكؿ كبذلؾ  -ألنيا تسير كفؽ منيج رباني عالمي
اجتماعي كاقتصادم كنفسي؛ كلك رجعت المجتمعات كدرست الكيفية التي تعايش فييا المسممكف 
قبؿ حقبة مف الزمف مع المجتمعات التي ليا ثقافات متعددة؛ لظير ليا ذلؾ جميا في السيرة 

الحكار الحضارم كغرستيا في نفكس الناس،  النبكية بكؿ مراحميا كأطكارىا، فقد أرست قيـ
كعقكليـ، فظير ذلؾ في سمككيـ فردا كجماعة، فامتدت جسكر الحكار الحضارم بقيمو 

 .اإلسبلمية المحايدة كاليادفة، في تمؾ مجتمعات
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فالمجتمعات العالمية المعاصرة ىيمف فييا القكم عمى الضعيؼ، كذابت كرامة بعض        
كلمة، كحدث ىذا التغير باسـ الحداثة كالتطكر كالتجديد فباتت الدكؿ التي المجتمعات أماـ الع

كانت قكية باألمس البعيد ضعيفة كميمشة، كبعيدة عف متطمبات المشاركة كالمساىمة اإليجابية 
في أحداث العالـ، كىذه المجتمعات تحتاج إلى مرتكز لتنيض مف جديد كتسترد عزىا كقكتيا، 

الحضارم مع  نية األساسية مف أجؿ الكصكؿ إلى تطبيؽ قيـ الحكاركىذا يككف بإعادة الب
حتراـ الخصكصيات كا كاالتفاؽ عميياىيـ كالمصطمحات،كتحديد المفاالمتعددة الثقافات، المجتمعات

خاصة اآلف في  -الغرب كأمريكا-ـ قبكؿ سياسة الطرؼ اآلخر كما ىيكعدبيف كؿ األطراؼ،
تيديد، كالتحقير، كاالستعبلء كىي لغة الحكار في العالـ عصر العكلمة، مف خبلؿ محاكالت ال

الجديد مف كجية نظرىـ، كلتجاكز تحديات الحكار الحضارم ينبغي أف تككف لو قيـ كمصطمحات 
كمفاىيـ بمغة كاضحة محددة غير مكجية إلى أمة أك ديف كما ىك الحاؿ اآلف، حيث يكجو 

)القماطي، د.ت،(، كظير بادئو بصكرة عمنيةسبلـ كقيمو كمالخطاب األمريكي األكربي ضد اإل
الصراع الحضارم كالتبعية في اآلكنة األخيرية نتيجة الييمنة كالعكلمة كفرض قيـ حضارة معينة 
عمى مجتمعات ذات طابع ثقافي مختمؼ ال تتماشى قيمو مع كؿ الثقافات. كاليدؼ صير 

 ، كسمب اإلرادة.   الثقافات كدمجيا في ثقافتيـ، لمسخ اليكية، كذكباف الشخصية
كىذا الخطر الزاحؼ المتشعب يحتاج إلى دراسات مستفيضة تكضح كتبيف أىمية القيـ       

اإلسبلمية لمحكار الحضارم، فيي تتناسب مع المعتقدات الدينية في المجتمعات المتعددة كتحتـر 
نسانية، كمف أىـ جميع الثقافات، كال تقمؿ مف شأف ثقافة اآلخر، فقيـ الحكار الحضارم قضية إ

احتياجات اإلنساف المعاصر، كضركرية لجميع فئات المجتمع، لمتكاصؿ اإلنساني. فإذا سار 
عمييا المسؤكلكف يتحقؽ التعايش السممي، كيعرؼ كؿ مجتمع كاجباتو كحقكقو، فيؤدم ما عميو 

 كيمتـز بما لو، كلندرة ىذه الدراسات العممية يجعؿ االحتياج إلييا مستمر. 
أما عف أزمة الحكار؛ فيي مترتبة عمى أزمة العقؿ كالفكر، كحميا يترتب عميو إصبلح       

األمة الذم ال يتحقؽ إال بتطبيؽ قيـ الحكار اإلسبلمي في التعددية الثقافة، لمكاجية التحديات 
 كحؿ الصراعات.

ة كىذه الدراسة تسعى إلى تكضيح بعض القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم في التعددي  
الثقافية التي يمكف االستناد عمييا كتطبيقيا كاالستفادة منيا؛ لمكصكؿ إلى مجتمعات آمنة، كقد 
سعت منظمات كبيرة كمؤسسات جسيمة لحؿ ىذه النزاعات، كما زاؿ المفكركف كالسياسيكف 
كالتربكيكف، كيبل يسعى مف جانبو إليجاد سبؿ مقننة لتخفيؼ مف حدة الصراع المتصاعد في 

            فكثرة الدراسات في ىذا الجانب تزيد مف أىميتو كيصؿ صداىا كافة المجتمعات  العالـ،
  المتعددة الثقافة.
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 أسئمة الدراسة 
 ما المنظكر اإلسبلمي لمتعددية الثقافية العالمية؟  (ُ
 ما مكقؼ الفكر الغربي مف التعددية الثقافية؟ (ِ
 ات التعددية الثقافية؟ ما القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم لمكاجية تحدي (ّ
ما التطبيقات التربكية لمقيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم في مجتمعات التعددية الثقافية  (ْ

 العالمية؟
 أهداف الدراسة  
 هدفت الدراسة إلى:

إيضاح المنظكر اإلسبلمي لمتعددية الثقافية العالمية، كمكقؼ الفكر الغربي منيا، إبراز       
            ككضع  جية التعددية الثقافية العالمية،مجاؿ الحكار الحضارم لمكاالقيـ اإلسبلمية في 

اقتراح التطبيقات التربكية لمقيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم لتككف منيج حياة في مجتمعات 
 التعددية الثقافية.

 أهمية الدراسة  
العالمية في ضكء القيـ تأتي أىمية الدراسة الحالية مف حيكية مكضكع التعددية الثقافية     

اإلسبلمية لمحكار الحضارم، حيث يتناكؿ مستجدات، كتحديات جساـ، ككقائع يشيدىا العالـ 
، كتبرز أىمية الدراسة عمى النحك التالي:    اليـك

جدة المكضكع خاصةن في الكقت الحالي الذم يشيد فيو العالـ صراعات مختمفة تستغؿ فيو  (ُ
 ة كالحضارية.كالمذىبيالدينية  االختبلفات

تكتسب الدراسة أىميتيا مف أىمية القيـ اإلسبلمية لمحػكار الحضػارم، فعمى الرغـ مف كثرة   (ِ
الكتابة في التعددية الثقافية إال أف صراع الثقافات المتعددة، لـ يستقر عمى قيـ لمحكار 

شػػػده المجتمعات الحضارم، التي ىػي الضػماف األكبػر فػي تحقيؽ السػػبلـ العػػػالمي الػػػذم تن
 كاألفراد، تجاكزا عػػػف أعػػػراقيـ كمعتقداتيـ كثقافاتيـ. 

تسيـ الدراسة في نشر القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم في التخفيؼ مف حدة الصراعات  (ّ
 .المتباينة في مجتمعات التعددية الثقافية

ثقافات بعض دراسة القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم مف العكامؿ التي تقاـك صير   (ْ
 الشعكب كمسخ ىكيتيا، كبذلؾ تمنع تصاعد الصراعات بيف الثقافات العالمية. 

تضيؼ ىذه الدراسة حمكؿ إنسانية كأخبلقية كسياسة لمرقي بالحكار الحضارم، لتضيؽ دائرة  (5
 الخبلؼ، الذم يكتنؼ المجتمعات المعاصرة، مف الخبلفات األيدلكجية كالثقافية.

ية لمحكار الحضارم يساىـ في حماية مجتمعات التعددية الثقافية، مف دراسة القيـ اإلسبلم   (6
 تسمط العكلمة كذكباف الثقافات المختمفة في بكتقة كاحدة. 
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اىتماـ حككمة المممكة العربية السعكدية المباركة، بمجاالت قيـ الحكار الحضارم، الذم  (ٕ
ركز الممؾ عبد ا بف يحث عمى احتراـ األدياف السماكية، كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ ىك )م

 عبد العزيز العالمي لمحكار بيف أتباع األدياف كالثقافات في فيينا(.
تساعد ىذه الدراسة القائميف في المؤسسات التربكية كالمؤسسات السياسية الدكلية، في تكعية  (ٖ

 فئات المجتمع ذا الثقافات المتعددة، بنبذ الفرقة كتكجيييـ نحك تحقيؽ السبلـ العالمي.
دـ ىذه الدراسة كاضعي المناىج كالقائميف عمى السياسات التعميمية كمراكز الحكار، تخ (ٗ

بإمدادىـ بقيـ إسبلمية لمحكار الحضارم قائمة عمى المنيج الرباني، المنظـ الخالي مف 
العشكائية، كالمتميز بالشمكؿ الفكرم كسبلمة األسمكب، كمكاجية المشكبلت، كالتحديات 

 ثقافي.الناتجة عف التعدد ال
 منهج البحث   

اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي كىك المنيج المبلئـ لطبيعة البحث الحالي      
كأىدافو، فيك ال يقؼ عند حد كصؼ الكاقع، بؿ يتعداه إلى جمع الحقائؽ كالمعمكمات ذات 

التحديات التي العبلقة بمكضكع البحث، ثـ تحميميا، ثـ تفسير الكضع العالمي الراىف، كتكضيح 
 تفرزىا التعددية الثقافية، كاستنتاج ما يتصؿ بمشكمة البحث كاإلجابة عمى أسئمتو.  

 حدود الدراسة   
التعددية الثقافية العالمية ليا مجاالت متعددة، منيا دينية، سياسية، اقتصادية، ثقافية،      

الثقافية العالمية بشكؿ عاـ .أما  أخبلقية، تربكية، إنسانية،  كسكؼ تقتصر الدراسة عمى التعددية
         في الحكار الحضارم فسكؼ تقتصر عمى بعض القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم، 

كضمف كؿ مجاؿ ثبلث قيـ مف القيـ كالتي ىي األكثر تأثيرا في المجتمعات كمنيا ثبلثة مجاالت 
األخبلقي  ،التسامح( كالثاني : ،األكؿ: اإلنساني )المساكاة ،الرحمة اإلسبلمية لمحكار الحضارم

)الصدؽ، العدؿ، التأني كفيـ رأم اآلخر كاحترامو( كالثالث: السياسي )حفظ الحقكؽ، التعايش 
 .مع التشريعات األخرل كاحتراميا، حفظ المكاثيؽ كالحقكؽ (.

 مصطمحات الدراسة   
 :(Multiculturalism)التعددية الثقافية 

تمفة ذات تقاليد كمعتقدات مختمفة، كفي الكقت ذاتو بناء مجتمع مككف مف جنسيات مخ (1
 ـ( ُُٕٗالحفاظ عمى تمؾ االختبلفات كاالحتفاؿ بيا )صميبا،

ثقافات متعددة متصارعة في المجتمع الكاحد نتيجة ألسباب كظركؼ متنكعة ظيرت في   (2
 ـ(. َََِالقرف العشريف )العاجز،
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يتناكؿ ىذا المصطمح، كبناء عمى محتكل لـ اتكصؿ إلى تعريؼ التعددية الثقافية العالمية: 
 البحث الحالي كيضع المفيـك اآلتي: 

الكضعية، كالكيفية التي يتعايش بيا جماعات مختمفة الثقافات، كمتمايزة في الممكية،        
كالنفكذ داخؿ المجتمعات، كيككف ليـ نتاج سياسي، كاقتصادم، كعممي، كمذىبي، كاجتماعي، 

بناء عمى ثقافاتيـ، كأيديكلكجياتيـ، فتتككف ىكيات متعددة الخبرات، كيتـ كيتصرفكف كيتفاعمكف 
تناقميا بيف المجتمعات، كيككف ليا مسارات مختمفة إما القبكؿ كالتعايش المثمر بدكف انصيار، 

 أك الرفض، كالصراع، كالنزاع. 
نسػػانية كينبغػػي االعتػػراؼ بػػو كبيػذا المعنػى فػػإف التعدد الثقافػػي ىػػك التػػراث المشػػترؾ لئل      

 كالتأكيػػد عميػػو لصالػػح األجيػاؿ الحاضػرة كالمسػتقبمية.
  القيم
ىي المعايير التي دعا إلييا اإلسبلـ، كحث عمى االلتزاـ كالتمسؾ بيا، مف خبلؿ القرآف     

ثؿ مكجيا لحياتيـ، الكريـ كالسنة النبكية، كأصبحت محؿ اعتقاد كاتفاؽ كاىتماـ عند المسمميف، تم
كمرجعا ألحكاميـ، إذ يحدد مف خبلليا المقبكؿ كالمرفكض، كالمستحسف كالمستيجف، كالمرغكب 

 ـ(.ُٗٗٗكغبر المرغكب فيو مف األقكاؿ كاألفعاؿ، كمظاىر السمكؾ المختمفة )ابراىيـ،
امة "معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قكية كعكالقيـ في االصطبلح التربكم ىي:     

مقية التي تقدميا الجماعة كيمتصيا الفرد مف بيئتو الخارجية،  كتتصؿ مف قريب بالمستكيات الخي
 ،  ـ(.ُٔٗٗكيقيـ منيا مكازيف يبرز بيا أفعالو كيتخذىا ىاديا كمرشدا " )مكـر

: لقاءات كتعاكف كتفاعؿ بيف األفراد أك الجماعات، يستمع بعضيـ إلى الحكار الحضارم    
كا مف ثقافات بعضيـ في شؤكف الحياة المختمفة، كليبمغ كؿ طرؼ رسالتو بعض كيستفسد

 ق(.َُّْالحضارية لآلخر بالجدؿ كاإلقناع كالبرىاف، فيك بيذا يعد عمبل فكريا )السنيدم،
: تفاكض كمناقشة كتبادؿ الرأم مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاقيات مشتركة الحكار الحضارم      

يانيف سياسييف مختمفيف بقصد الكصكؿ إلى اتفاؽ، أك االنتقاؿ مف في إطار شامؿ كمتكازف بيف ك
 ـ(.ََِٖضبلؿ إلى الحقيقة كالصكاب، كتحديد الخطأ كتكجييو. )الحسف،

: مجمكعة مف المبادئ كالقكانيف كالمقاييس التي تنشأ في جماعة ما قيـ الحكار الحضارم     
ى األعماؿ المادية كالمعنكية، كتككف ليا مسممة أك غير مسممة، كيتخذكف منيا معايير لمحكـ عم

مف القكة كالتأثير عمى الجماعة بحيث يصبح ليا صفة اإللزاـ، كيعتبر أم خركج عمييا خركجا 
             ـ(.َُٗٗعف مبادئ الجماعة كمثميا العميا )لطفي،
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ئ كالمثؿ كترل الباحثة أف القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم ىي: منظكمة مف المباد         
العميا كالخصائص التي تيبنى عمييا العبلقات اإلنسانية، كالممارسات السمككية المنضبطة، 
كالمحددة بشركط قيمية إسبلمية، كتيحدد بيا الدكافع، كالتصكرات، كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة، 

  لى كتتناسب مع المتحاكريف، كالعرؼ، كأىداؼ المجتمع، كتكجييـ في المكاقؼ المختمفة إ
  التحاكر بأسمكب حضارم راقي فيتفاعمكف في ضكء معايير ترتضييا الجماعات، كتؤدم إلى
مزيد مف القدرة عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ كبيف الخير كالشر كبيف القبيح كالجميؿ، 

 كالمقبكؿ كالمرفكض.
 أدبيات البحث  

إلسبلـ ال تتسـ بأم تفضيؿ ألم نزعة إف التعددية الثقافية في المجتمعات المتباينة في ا       
كانت سكاء قكمية أك لكنية أك لغكية، كال يكجد نظرة أحادية في قراءة األحداث كالكقائع أك 
التعامؿ معيا، كذلؾ استنادا عمى مصدر تشريعي سماكم، مع اإلقرار بكجكد التعدد كالتعامؿ معو 

 ق(.ُّْٓ)العتيبي، 
َوَما َأْرَسْمَناَك ِإَّلا َكافاًة ِلمنااِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا )  ٹ ٱ   ٹ                                      

 (ِٖ)سبأ:  (( 22َوَلِكنا َأْكَثَر النااِس ََّل َيْعَمُموَن )
           ٹ ٱ   ٹإف االختبلؼ سينَّة طبيعيَّة بٍيف البشىر، سكاء ًمف حيث لغاتيـ أك الكانيـ     

ًمٍف آىيىاًتًو  ) ـٍ ًإفَّ ًفي كى ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي ٍمؽي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى )خى ىيىاتو ًلٍمعىاًلًميفى  ((ِِذىًلؾى آلى
 : ـٍ لىشىتَّى ))  ٹ ٱ   ٹ، أك ًمف حيثي أعمالييـ  [ِِ]الرـك (، أك ًمف حيثي ْ)الميؿ:  ((ًْإفَّ سىٍعيىكي

لىٍكالى كى )  ٹ ٱ   ٹأفكاريىـ كمعتقداتييـ  ةه               مىا كىافى النَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كىاًحدىةن فىاٍختىمىفيكا كى كىًممى
ا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى ) ـٍ ًفيمى بّْؾى لىقيًضيى بىٍينىيي )               ٹ ٱ   ٹ(، ُٗ)يكنس:  (( ُٗسىبىقىٍت ًمٍف رى

عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى  بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى مىقىييـٍ ُُٖةن كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى )كى ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى ( ًإالَّ مىٍف رىًحـى رى
ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى ) يىنَّ ىفَّ جى ىٍمؤلى بّْؾى ألى تىمٍَّت كىًممىةي رى ( : ُُٗ -ُُٖ)ىكد: ( ( ُُٗكى
، ة، ككذلؾ التنافس كالتدافع بينيـكيتضح مما سبؽ إف اختبلؼ الناس سينة ككنية كحكمة إليي

ا يىشىاءي )  ٹ ٱ   ٹ مَّمىوي ًممَّ اليكتى كىآىتىاهي المَّوي اٍلميٍمؾى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى قىتىؿى دىاكيكدي جى ـٍ ًبًإٍذًف المًَّو كى  فىيىزىميكىي
لىًكفَّ ا ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي كى يي لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى مىى اٍلعىالىًميفى )كى  (( ُِٓلمَّوى ذيك فىٍضؿو عى

 (ُِٓ)البقرة : 
كألجؿ سير عجمة الحياة كما شاء ا ليا فقد سخر سبحانو كتعالى كؿ ما في األرض     

لئلنساف ليقـك بالميمة المكمؼ بيا كىي الخبلفة لعمارة األرض كيظير ذلؾ مف خبلؿ حكار ا 
ًميفىةن )  ٹ ٱ   ٹ سبحانو كتعالى مع المبلئكة اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًة ًإنّْي جى ًئكى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى كىاً 

نيقىدّْسي لىؾى قىاؿى ًإنّْ  ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاءى كى ٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى ي أىٍعمىـي مىا الى قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مى
 (َّ )البقرة: (( َّتىٍعمىميكفى )
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ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحىؽّْ كىالى تىتًَّبعً  ٹ ٱ   ٹك        ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى اٍليىكىل  يىا دىاكيكدي ًإنَّا جى
ا نىسيكا  ـٍ عىذىابه شىًديده ًبمى يىٍكـى اٍلًحسىاًب فىييًضمَّؾى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ًإفَّ الًَّذيفى يىًضمُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو لىيي

( . فالخبلفة تحتاج إلى القكة كالحكمة كالعدؿ كاتباع منيج ا القكيـ، فا ِٔ)ص : َّ( ِٔ)
خراجيـ مف الظممات إلى النكر كيعممكىـ الكيفية التي تككف  أرسؿ الرسؿ كاألنبياء ليداية الناس كا 

في حياتيـ كبعد مماتيـ، فمنيـ  بيا عمارة األرض، كتستقيـ بيا الحياة، كتكجيييـ إلى ما ينفعيـ
كاحد لما تنكعت الثقافات كظيرت  الميتدم كمنيـ الضاؿ، كلك كانكا نسخة كاحدة كفكر

ا بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب ) ٹ ٱ   ٹ الحضارات كتطكرت، دّْقنا ًلمى ؽّْ ميصى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى كىأىٍنزى
مىٍيًو فىاٍحكي  مييىٍيًمننا عى ـٍ كى عىٍمنىا ًمٍنكي ؽّْ ًلكيؿٍّ جى اءىؾى ًمفى اٍلحى ـٍ عىمَّا جى ا أىٍنزىؿى المَّوي كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي ـٍ ًبمى ـٍ بىٍينىيي

ـٍ فىاٍستىبً  ا آىتىاكي ـٍ ًفي مى كي لىًكٍف ًليىٍبميكى ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كى عىمىكي لىٍك شىاءى المَّوي لىجى ا كى ًمٍنيىاجن ٍيرىاًت ًإلىى قيكا الٍ ًشٍرعىةن كى خى
ـٍ ًبمى  ًميعنا فىيينىبّْئيكي ـٍ جى ٍرًجعيكي  (ْٖالمائدة : )((ْٖ)ا كيٍنتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى المًَّو مى

كتحقيقا لمحكمة اإلليية فقد اتسمت الثقافػة البشػرية بالتنكع الثقافي، كىذا التنكع ىػك حػؽ        
ييبػو بمثابة تغييػب لحقػكؽ اإلنسػاف؛ كلتفادم تغييػب أسػاس شػأنو فػي ذلػؾ شػأف باقػي الحقػكؽ، فتغ

الحػؽ فػي التعدد الثقافػي يتطمػب تعزيػز الحريػػات األساسػػية التي تعتبر متطمب أساس لؤلفراد في 
كؿ المجتمعات ذات التعدد الثقافي كالتي منيا: تقبؿ اآلخر، كاحتراـ متبادؿ لمرأم، كقبكؿ اآلخر، 

خر، كاالنتماء المشترؾ، كالحرية المسؤكلة، كاالشتراؾ في المكاطنة، كما في كاالعتراؼ بثقافة اآل
 .مف تصميـ الباحثة (ُشكؿ رقـ )

             
كالتعددية الثقافػية فػي المجتمعػات إذا حققت ىذه المتطمبات يتجمػى االعتراؼ باآلخر،       

ىماؿ الفػكارؽ بيػف اليكيػات مػف أجػؿ كعػدـ تشػكيش مكػكف ثقافػي عمػى مكػكف آخػر مغايػر، كا  
خمػؽ كحػدة متماسػكة فػي بنيػة المجتمػع، كتحقيؽ التعايش السممي، كيككف ىنالؾ اعتػراؼ متبػادؿ 
بيػف اليكيػات المختمفػة فػي المسػتكل نفسػو مػف دكف أدنػى انتقػاص أك تيميػش لمجمكعػة مػف 

 ذلؾ تسكد قيـ التعدد الثقافي في المجتمعات.  الثقافػات عمػى حسػاب الثقافػة األخرل، كب
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كىذه القيـ كغيرىا تحقؽ األمف كاألماف ألفراد المجتمع كىذا ما دعت إليو الشريعة الكاممة      
          المتكازنة العالمية، حيث نظمت ىذه الشريعة العبلقات اإلنسانية كافة كفؽ قكاعد كأسس 

متكافقة مع فطرة اإلنساف، كمنيج حكيـ ينبغي العمؿ لتحقيؽ السبلـ بضكابط محكمة كقيـ 
ميما اختمفت ثقافة المجتمعات؛ فالحكار الحضارم المتكج بقيـ المنيج الرباني، ينشر  بمقتضاه 

التعايش الحضارم، كيعزز تبادؿ المصالح المشتركة، كيحفظ كرامة اإلنساف أيا كاف جنسو أك 
 لكنو أك عرقو. 

لىقىدٍ  ) ٹ ٱ   ٹ       ـٍ  كى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آىدى كىرَّ
مىٍقنىا تىٍفًضيبلن ) مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى  ( َٕ)اإلسراء:  (( َٕعى

ما يتناسب مع كقبؿ تناكؿ القيـ اإلسبلمية لحكار الحضارات، التي تكجو السمكؾ البشرم ب    
طبيعتو اإلنسانية، كتركيبتو الفسيكلكجية، سكؼ أطرح مكقؼ اإلسبلـ مف التعددية الثقافية 

 العالمية كدكره في مد الجسكر العالمية لمرقي بثقافة المجتمعات المتعددة.

 المبحث األول: التعددية الثقافية العالمية من المنظور اإلسالمي
ي حكار الحضارات كقدمكا نماذج ساطعة مف خبلؿ تعايشيـ إف المسممكف ليـ األسبقية ف   

سكاء مع مجتمع إسبلمي، كفي ببلد غير ببلد المسمميف، كمنيا ىجرة أصحاب النبي عميو 
السبلـ إلى الحبشة، كاحتراميـ لقكانيف البمد المضيفة. كما تمثمت القدكة في التعايش السممي، 

إلييا المسممكف لنشر اإلسبلـ فييا، كىي تجارب كشكمت أساسا لمعبلقة مع الدكؿ التي سافر 
لمتعايش، كلـ تسجؿ عمى أف المسمميف أثاركا فييا الفتف، أك قامكا بثكرات ضدىا، أك ناصبكا 

 .(Hassan 2012  (أىميا العداء كالكراىية

عميو كالتجربة النبكية في المدينة المنكرة، تشير إلى ىذه الحقيقة، فالرسكؿ األكـر صمى ا      
كسمـ لـ يمغ تعددية المجتمع، كلـ يعمؿ مف أجؿ دحر خصكصيات فئات كمككنات المجتمع، 
دارم كقانكني متكامؿ يضمف خصكصيات الجميع، كيزيؿ  نما عمؿ عمى بناء نظاـ سياسي كا  كا 
كؿ عناصر الجفاء كالتكتر بينيا، كيعمؿ عمى بناء متحد اجتماعي مستند إلى احتراـ التنكع في 

كمدكنة المدينة المسماة ب )صحيفة المدينة( ىي الكثيقة النبكية التي .ء كحدة صمبةسبيؿ بنا
تؤكد ىذا الخيار كتشرعو، كترل أف الكحدات االجتماعية، ال تبنى بمخالفة ثقافة التعدد كمعاندتو، 

 ىػ(ُّّْبؿ باحترامو كتقديره كحمايتو قانكنيان كسياسيان. )ابف ىشاـ، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاني العدد  – 33اجمللد  633

 رررر

عاما حيف استقر صمى ا عميو كسمـ في المدينة أساسو "التعايش فقد أسس نظاما         
السممي" كبالمصطمح الحديث "المكاطنة " أك "السمـ األىمي " أك مفيـك قبكؿ اآلخر " ىذه 
المفاىيـ أقرىا اإلسبلـ كعمؿ بيا منذ أربعة عشر قرنا كنيؼ، كتعامؿ صمى ا عميو كسمـ مع " 

ث العقيدة، كاالنتماء القبمي كالعشائرم، كنمط المعيشة، فيناؾ مزيجا إنسانيا متنكعا مف حي
المياجركف مف قريش، كالمسممكف ،كالكثنيكف كالييكد مف األكس كالخزرج ، كقبائؿ الييكد الثبلثة، 
بنك قينقاع، كبنك النضير، كينك قريظة ،كاألعراب الذيف يساكنكف أىؿ يثرب، كالمكالي، كالعبيد ، 

 (َُِِكاألقميات المختمفة " )العسيمي،  كغيرىـ مف الطكائؼ
ـٍ أىفٍ )ٹٱٹٱُّٱ        ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى ـٍ ًفي الدّْيًف كى ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى ـٍ  الى يىٍنيىاكي كىي تىبىرُّ

ـٍ ًإفَّ  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي (ىذا المنيج الرباني ال يقتصر عمى ٖ)الممتحنة : (ٖ)المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى  كى
سبلـ ثقافة شاممة القيـ كالمبادئ النظرية، بؿ يتجاكزىا إلى التكجييات كالسمكؾ كاألفعاؿ، فاإل

مىٍكًعظىةه ًلٍمميتًَّقيفى ىىذىا بىيىافه ًلمنَّاًس كىىي )ٹ ٱ   ٹ متكازنة كعامة،  (  ُّٖ)اؿ عمراف: ((ُّٖ)دنل كى
ليست شعارات تردد بؿ ىي سمـ نفذ منيج التطبيؽ القيمي، فالقيـ فالرسكؿ صمى ا عميو ك      

سمكؾ يقتدل بو كينفذ، فقد تعامؿ مع كؿ الطكائؼ، كفي ظركؼ السمـ، كالحرب، كأياـ النصر 
ىائمة مف آداب العبلقات التي اتضحت كالقكة، كالضعؼ، كفي كقت الغنى كالفقر، فظيرت كنكز 

ميؽو عىًظيـو )) ٹ ٱ   ٹلحؽ جؿ جبللو فييا الكماؿ األخبلقي، كقد كصفو ا نَّؾى لىعىمى خي (          (ْكىاً 
 ـ (.ََُِ( )السرجاني،ْ)القمـ:  
ٍنوي ، قىاؿى كىافى غيبلىـه        كمف التطبيقات النبكية في المنيج الرباني كما ركاه أىنىسو ، رىًضيى المَّوي عى

ـي النًَّبيَّ صمى ا عميو كسمـ عميو كسمـ يىعيكديهي فىقىعىدى ًعٍندى  فىمىًرضى فىأىتىاهي النًَّبيُّ صمى ا يىييكًدمّّ يىٍخدي
ـٍ فىنىظىرى ًإلىى أىًبيًو كىٍىكى ًعٍندىهي فىقىاؿى لىوي أىًطٍع أىبىا اٍلقىاًسـً صمى ا عميو كسمـ               رىٍأًسًو فىقىاؿى لىوي أىٍسًم

رىجى النًَّبيُّ صمى ا ع ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍنقىذىهي ًمفى النَّارً فىأىٍسمىـى فىخى                   ميو كسمـ كىٍىكى يىقيكؿي اٍلحى
 (.ُّٔٓ، رقـ الحديث ٗق،جَُْٕ)البخارم ، 

يبرز الحديث الشريؼ مدل لطؼ التعامؿ مع غير المسمميف كتمني الخير ليـ، كتعاممو       
طؼ كأدب رفيع لينجك الطفؿ مف النار، مف غير صمى ا عميو كسمـ مع الغبلـ الييكدم، بكؿ ل

فبل ييكرىكف كال يجبركف عمى اإلسبلـ،  إكراه مما يدؿ عمى حسف التعامؿ مع غير المسمميف،
كليـ حرية العبادة، كما حـر اإلسبلـ ظمميـ كاالعتداء عمييـ، كحفظ كرامتيـ اإلنسانية، كحقيـ 

يـ في العدالة، كما حفظ دمائيـ كأمكاليـ في حرية االعتقاد، كااللتزاـ بشرعيـ، كليـ حق
كما حث اإلسبلـ عمى ق( ُّْٓ)العتيبي،كأعراضيـ، ككذلؾ حقيـ في التكافؿ االجتماعي

 : اءى قىاؿى ٍت لىوي شىاةه ًفي أىٍىًمًو، فىمىمَّا جى ك ذيًبحى ٍبدى اً ٍبفى عىٍمرو ، أىفَّ عى اًىدو اإلحساف إلى فقرائيـ فعىٍف ميجى
: أىٍىدىٍيتيـٍ ًلجى  مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؟ سىًمٍعتي رىسيكؿى اً صى اًرنىا اليىييكًدمّْ ؟ أىٍىدىٍيتيـٍ ًلجى  اًرنىا اليىييكًدمّْ

ثيوي)الترمذم،  تَّى ظىنىٍنتي أىنَّوي سىييكىرّْ اًر حى ، رقـ ّـ، جُٖٗٗمىا زىاؿى ًجٍبًريؿي ييكًصيًني ًبالجى
 (.ُّْٗالحديث
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منيج عالمي ألنو رباني المصدر كجميع عباد ا، كىك أعمـ بما يتناسب معيـ  فاإلسبلـ      
 في جميع الجكانب، كالتربية النبكية شاممة ككاممة كمتكازنة تسعى إلى إيجاد اإلنساف الصالح.

فاإلسبلـ آخر األدياف السماكية كىك المنيج الذم يتكافؽ مع الفطرة السميمة كالبشر كميـ       
ًف )ٹٱٹ كىك خالقيـ، كيعمـ ما يتناسب معيـ. عباد ا ؽّْ فىمى مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًلمنَّاًس ًباٍلحى ٍلنىا عى ًإنَّا أىٍنزى

ًكيؿو ) ـٍ ًبكى مىٍيًي ا أىٍنتى عى مى مىٍييىا كى ا يىًضؿُّ عى ؿَّ فىًإنَّمى مىٍف ضى ( اآلية ُْ)الزمر: ( ( ُْاٍىتىدىل فىًمنىٍفًسًو كى
ـ ديف عالمي، كرسالتو كمنيجو كشريعتو جاءت مناسبة لمعالميف الكريمة تشير إلى أف اإلسبل

)كما  ٹٱٹاألنس كالجف  رغـ كؿ التبايف في ألكانيـ، كأجناسيـ، كأكطانيـ كعقائدىـ كثقافاتيـ. 
سىنىةو فىًمفى المًَّو )  ٹ ٱ   ٹك(   َُٕأرسمناؾ إال رحمة لمعالميف، األنبياء اآلية  ابىؾى ًمٍف حى ا أىصى مى

ا أى  مى كىفىى ًبالمًَّو شىًييدنا )كى ٍمنىاؾى ًلمنَّاًس رىسيكالن كى ابىؾى ًمٍف سىيّْئىةو فىًمٍف نىٍفًسؾى كىأىٍرسى  (  ٕٗ)النساء:  (( ٕٗصى
ده ًمفى األٍنًبيىاًء قىٍبًمي:       ـٍ ييٍعطىييفَّ أحى ٍمسنا لى كقاؿ رسكؿ الٌمو صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ: " ٍعًطيتي خى

كىٍتوي نيًصٍرتي بالرٍُّعًب مى  ؿو ًمف أيمَّتي أٍدرى ًعمىٍت لي األٍرضي مىٍسًجدنا كطىييكرنا، كأىيُّما رىجي ، كجي ًسيرىةى شىٍيرو
ةن، كبيًعٍثتي إلى النَّاًس كىافَّ  اصَّ ـي، ككافى النبيُّ ييٍبعىثي إلى قىٍكًمًو خى ، كأيًحمٍَّت لي الغىنىاًئ ؿّْ ةي فىٍمييصى بلى ة الصَّ

 ( ُُٗ، صُٕٖٗالحديث  رقـ-قَُْٕ........" )البخارم، 
كىذه العالمية إف لـ تكف فاألمر يحتاج إلى رسالة سماكية أخرل، كما سبؽ في األقكاـ       

اتىـى النًَّبيّْيفى )  ٹٱٹ السابقة، كىذا مستحيؿ لىًكٍف رىسيكؿى المًَّو كىخى ـٍ كى اًلكي دو ًمٍف ًرجى مَّده أىبىا أىحى مىا كىافى ميحى
كىافى المَّوي ًبكيؿّْ  ًميمنا )كى  (َْ)األحزاب: ( َْشىٍيءو عى

لىًكفَّ أى )ٹٱٹ      نىًذيرنا كى ٍمنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن ًلمنَّاًس بىًشيرنا كى ا أىٍرسى مى )سبأ:  (ِٖ)(  ٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى كى
          ( ، الخطاب صريح ككاضح، كمكجو إلى الناس كافة كيتضمف محركات اإلنسانيةِٖ

                  ٹٱٹ عمى القيـ كالمبادئ كالعبلقات كالتعامبلت اإلنسانية بأنكاعيا، التي تستند
نَّا ًبالَّ )  قيكليكا آىمى ـٍ كى اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنيي ًذم أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كىالى تيجى

ـٍ  نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى )كىأيٍنًزؿى ًإلىٍيكي ـٍ كىاًحده كى لىييكي لىيينىا كىاً   ( ْٔ)العنكبكت:( ( ْٔكىاً 
كىذا األمر يؤكد عالمية اإلسبلـ كاالعتراؼ باآلخر كالحكار معيـ بالتي ىي أحسف، 
كليس اإلقصاء، كما أنو ال عبلقة ليا بحيازة األرض أك السيطرة عمييا، أك اإلكراه في الديف؛ بؿ 

ـ كالتعايش السممي، فيي عالمية إنسانية كركحية تتميز بالكماؿ كالشمكؿ كالتكازف؛ نشر السبل
ألنيا ربانية المنيج. كليست مادية كديكتاتكرية كضعية قاصرة كضعيا اإلنساف، الذم مف 
خصائصو السعي خمؼ مصالحو الخاصة، كأغراضو النفسية كالشخصية. كىذه ىي التعددية 

ـ،(.  َُِٕير كفؽ مطامع اليكل كالشيكات الدنيكية )دربالو، الثقافية لمفكر الغربي تس
https://maktaba-amma.com/?p=11949 
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مستقرة ينبغي التسميم بها والعمل  والعالمية اإلسالمية لها قواعد ومبادئ     
 بموجبها ومنها: 

ة أف األصؿ في عبلقة المسمميف بغيرىـ مف الدكؿ األخرل ىي عبلقة السمـ، كليست عبلق (ُ
ـي ))  ٹٱٹحرب  مىى المًَّو ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي كٍَّؿ عى تىكى ٍمـً فىاٍجنىٍح لىيىا كى كا ًلمسَّ نىحي ٍف جى ( (ُٔكىاً 

 (ُٔ)األنفاؿ: 
           إف الحرب في اإلسبلـ ىي حرب دفاعية كليست ىجكمية، فيي لرد العدكاف فقط،  (ِ

ـي ًبالشٍَّيًر ا)  ٹٱٹ رىا مىٍيًو الشٍَّيري اٍلحى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى اصه فىمى ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ٍلحى
ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى كىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى مىعى اٍلميتًَّقيفى ) مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى  (ُْٗ)البقرة:  (ًُْٗبًمٍثًؿ مى

    كمعاممتيـ بالتي ىي أحسف، إف اإلسبلـ اعترؼ باألدياف األخرل كدعا إلى احتراـ معتنقييا  (ّ
نَّا ًبالَّ )  ٹٱٹ قيكليكا آىمى ـٍ كى اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنيي ًذم كىالى تيجى

نىٍحفي لىوي مي  ـٍ كىاًحده كى لىييكي لىيينىا كىاً  ـٍ كىاً  ( فاألمر ْٔالعنكبكت: ) (ْٔ)( ٍسًمميكفى أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كىأيٍنًزؿى ًإلىٍيكي
بجداؿ أىؿ الكتاب بالتي ىي أحسف ىك اعتراؼ بكجكدىـ؛ ألف المحاكرة بحد ذاتيا تعني 

                ـ(.َُِٕ)دربالو،ة االعتراؼ باآلخر كاحترامو رغـ التعدد الثقافي
https://maktaba-amma.com/?p=11949 

 ات صريحة ال تدع مجاال لمشؾ أك االجتياداإلسبلـ يدعك إلى الحكار بعبار  (ْ
 ـ(.ََِٗ)بباكم،

كعميو فعالمية اإلسبلـ ال عبلقة ليا بحيازة األرض كالسيطرة عمييا، كقكؿ غير ذلؾ يتنافى      
مع القيـ، كيككف نكع مف أنكاع اإلكراه في الديف، كىذا مرفكض قطعنا في اإلسبلـ؛ لذلؾ ينبغي 

ـ العميا عمى كؿ قيـ كمبادئ األدياف، كىي مناسبة لكؿ البشر في أف تييمف قيـ عالمية اإلسبل
ذا خالؼ بعض المسمميف مفيـك  كؿ زماف كمكاف، كأنيا عالمية ركحية كليست عالمية مادية، كا 
ىذا المبدأ في عصر مف العصكر كجاكز حقيقتو إلى غيره؛ فإف ىذا التجاكز ال يقدح في ىذه 

ا لمعتنقييا يحاسبكف عمييا كال يحمؿ اإلسبلـ مف القيـ بحاؿ؛ إذ إنيا ال تعدك أف  تككف أفيامن
 أكزارىا شيئا.  

كمطالبة الغرب بااللتزاـ بالتعددية عمى مستكل العالـ المطمكب، يقابمو االلتزاـ بتطبيؽ      
التعددية في الدكؿ العربية، كجميع الدكؿ األخرل، خاصة أف التعددية مف أسس الحضارة. 

بية، مظير مف مظاىر التعددية في تاريخ اإلسبلـ. كلو مرجعيو إسبلمية، فمنكمؿ كالتعددية المذى
المسيرة التي انتيجيا خير البشرية صمى ا عميو كسمـ، كالتعامؿ معيـ بما يتكافؽ مع تعاليـ 

 كقيـ عالمية اإلسبلـ، كالتحاكر معيـ بقيـ اإلسبلـ العالمية. 
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          ككف لديو تصكرا عف ثقافة اآلخر، كتاريخيـ، كالمسمـ المتحاكر ينبغي عميو أف ي    
          ككاقعيـ، كحضارتيـ ثـ يسعى لمحكار بغية فيـ اآلخر كمحاكرتو، كأف يمتـز بآداب الحكار

 كقيمو اإلسبلمية. 
 المبحث الثاني: الفكر الغربي لمتعددية الثقافية 

 اليسار مف ت عمى بعض التساؤالت، ففريؽيختمؼ المنظركف لمتعددية الثقافية حكؿ اإلجابا      
استحالة تحقيؽ التعددية الثقافية في ظؿ كجكد تعددية طبقية اقتصادية  إلى االشتراكي يذىب

قائمة عمى البلمساكاة، كيتساءلكف ما الذم يعنيو التعدد الثقافي في غياب التعدد االقتصادم؟ 
ة التعددية الثقافية قد عممت عمى تقسيـ السكاف بينما يذىب اليميف الميبرالي إلى االعتقاد بأف فكر 

 إلى جماعات إثنية متنافسة، )أبك سكيف، د.ت(     
كامتدت تمؾ الصراعات في جميع مناحي الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية،     

 كأخطرىا التحديات الثقافية كالفكرية، كانقسـ الناس إلى قسميف:
 عمى العالـ تحت شعار عالمية الثقافة ككينكنة األفكار. بسط ىيمنتو كقكتو كثقافتو  (1
نظرة اإلعجاب كاالنبيار أدل إلى ما بيف خاضع كمطيع، كمقاـك كرافض، فظير الصراع  (2

 ـ( ََِٗالحضارم.  )محسف، 
https://www.iasj.net/iasj/article/9499 

أطيرىا داخؿ الدكلة كالكطف، كتقتصر معاجمة الدكؿ الغربية لمكضكع التعددية الثقافية في ت      
كرغـ  كلكنيا تتجاىؿ أك يقؿ اىتماميا بيذا المكضكع في تعامميا مع التعدد الثقافي الخارجي،

ذلؾ فإف كاقع سياسة التعددية الثقافية في الغرب ظيرت مف خبلؿ تصريحات قادة كبار دكؿ، 
كبقدر ما  كلكف تمؾ الدكؿ.تثبت أف ىذه السياسة فشمت كلـ تحقؽ ما كاف يصبكا إليو قادة كمسؤ 

يدعي الغرب قدرتو عمى النجاح في احتكاء الفئات الثقافية المتباينة، كتحقيؽ القدر الكافي مف 
إمكانية التعايش السممي بيف ىذه الفئات، إال أف تمؾ الدكؿ كانت كال تزاؿ تعاني مف تصدعات 

 .لكطف(، فضبل عف خارجوكتشققات عمى مستكل القبكؿ بالتعددية داخؿ المجتمع الكاحد )ا
 ق(ُّْٓ)العتيبي،
ككانت بدايات ظيكر مفيـك التعددية الثقافية مع بداية حركة حقكؽ اإلنساف في الستينات         

مف القرف العشريف كىذه كانت الشرارة األساسية لمتغيير نحك العمؿ بيذا المفيـك ، فركزت أكؿ 
ة الصكرة النمطية المنتشرة بيف المثقفيف كزيادة دراسة أثنية عمى األفارقة األمريكييف كمكاجي

النظرة اإليجابية نحك األفارقة األمريكييف، كدخكليـ لممدارس العميا، كظيرت  عدة مقاالت 
، بنظرة أعمؽ حكلو ككيؼ تيبنى برامج تعميمية متعددة الثقافات لكؿ  لمعالجة ىذا المفيـك

كؿ الجماعات كالطبقات في المجتمع  المساكاة بيف لتحقيؽ مستكيات التعميـ المتخصصة
 (. (Williams ,2009االمريكي. 
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كتابو "صداـ  " Huntington Samuel " ـ أصدر صمكئيؿ ىنتجتكف  ُٔٗٗكفي عاـ       
عادة بناء النظاـ العالمي "كتيرجـ الكتاب إلى أكثر مف سبعيف لغة، كأحدث الكتاب  الحضارات كا 

، كاعتبره الغرب خطة استراتيجية، لفرض ىيمنة الحضارة الغربية قنبمة في المناخ الثقافي العالمي
عمى كؿ حضارات العالـ مف خبلؿ صراع الحضارات، كحتى يسيؿ عمى أمريكا كالغرب فرض 
أحادية قيادة العالـ. مف خبلؿ المحافظة عمى تفكؽ الغرب عسكريا، كالضغط عمى المجتمعات 

كلضماف مصالحيا كاالستيبلء  ا لمسيطرة عمى العالـ؛ة كتعميقياألخرل لفرض قيـ الحضارة الغربي
  عمى منابع البتركؿ في العالـ، كثركات الدكؿ اإلسبلمية، كفتح األسكاؽ لمنتجات الغرب.

 ق( َُّْ)بباكم، 
كلتنفيذ الخطة الغربية، كفرض الييمنة الكاممة، بدأ اإلعبلـ الغربي في شف حممة شرسة    

باإلرىاب، رغـ أف الجميع يعمـ أف اإلسبلـ ىك ديف السبلـ، لتشكيو صكرة اإلسبلـ، كربطو 
كاإلرىاب ظاىرة عالمية تككنت مف طكائؼ كمذاىب متعددة، )فيو، الييكد، كالمسيح، كاليندكس، 
كالبكذييف، كأدياف سماكية مختمفة( كىناؾ كثير مف الكقائع كاألحداث تكضح تعامؿ الغرب مع 

 التعددية الثقافية منيا:
  ـ قاـ متطرؼ ييكدم يدعى )باركخ جكلد شتايف( بارتكاب مجزرة بشرية ُْٗٗفي عاـ

(. كىذا ََّ( فمسطينيا كأصيب )ّٗداخؿ الحـر اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ، كاف ضحيتيا )
 التعامؿ الغربي مع المسمميف.

بعد أف انتصرت أمريكا عمى االتحاد السكفيتي، كأصبحت الزعيـ األكحد لقيادة العالـ، 
ارىا العالـ الغربي، اتجيكا إلى الحضارة اإلسبلمية، كاعتبركىا ىي الحضارة المنافسة كالتي كبجك 

تيدد حضارة الغرب، كسكؼ تعكؽ فرض ىيمنة أمريكا كاتباعيا، فأخذت تحاكؿ تفتيت الدكؿ 
  ق( َُّْالعربية كاإلسبلمية لمتخمص مف الحدة كالتماسؾ اإلسبلمي )بباكم،

العدائية مػػػف جانػػػب الغػػػرب نحػػػك اإلسػػبلـ كالمسمميف، كالعركبة كالعػرب تظير  كىػػػذه النزعػػػة     
حقػد الغرب ضد المسمميف كالعرب، ككذلؾ الطمع في الثركات المكجكدة لدييـ، كمحاكلة ذكباف 
ىكياتيـ كالسيطرة عمى عقكليـ كشخصياتيـ  ليككنكا إمعة تابعيف لمغرب، فكاف ىذا الصراع الذم 

رت نتائجو السمبية كعكاقبو المدمرة لمعالـ ألف الصراع ىك ضياع لمحقكؽ كالغمبة لمقكم، كىذه ظي
السياسة مغايرة كمتباينة مع النظرية اإلسبلمية التي تدعك إلى السبلـ كالتعايش السممي، فكانت 

سعكد  المبادرة السعكدية مف قائدىا خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبدا بف عبد العزيز آؿ
)رحمو ا(، التي يدعك  فييا إلى حكار الحضارات بدال مف الصراعات، فنشأت نظرية حكار 

ـ( في رابطة ََِٖالحضارات لكقؼ زحؼ صراع الحضارات، ككاف المؤتمر اإلسبلمي عاـ )
      . ق(َُّْالعالـ اإلسبلمي بمكة   )نكح،
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قػذ المكقػؼ المتصارع كيحكلػو مػف صػداـ كىذا العمؿ الحضػارم مف القيادة السعكدية ين        
الحضارات إلى حكار الحضػارات كالحديث عػنو يتطمب تحديد أىدافػو، كأكلكياتو، كأفكػاره 
األساسية حتى يككف متكامػؿ شػامؿ يحقػؽ الحػكار المنشػػكد، كفػػي نفػس الكقػػت يحقػػؽ الحمايػػة 

  ىكيتيا كخصكصياتيا.اإلسبلمية كمرجعيتيػا ك الكاممػػة لمحضػػارة 
ـ طرحت األكساط الثقافية كالفكرية عدة ُْٓٗكفي مؤتمر التأسيس لميكنسكك عاـ         

تساؤالت حكؿ أسباب انتشار الفاشية، كالنازية، كأجمع الحاضركف عمى أف جكىر المشكمة ال 
نما في الغاية مف ىذا التقدـ كما  يفرزه مف قيـ يكمف في مستكل التقدـ العممي كالتكنكلكجي كا 

  .ـ(ُٕٗٗ)نافعة، 
كعمى إثر ذلؾ عقد سيؿ مف المقاءات كالندكات كالمؤتمرات في مختمؼ أرجاء العالـ نظمتيا     

استظمت جميعيا تحت مقكلة "حكار  –حككمية كخاصة –قكل دكلية كمراكز أبحاث متعددة 
 ىػ(. َُّْالحضارات" )محسف، 

الكاقي، إذا سار في مساره الصحيح كأمدت جسكر  كحكار الحضارات يعتبر بمثابة المصؿ    
التكاصؿ بقيـ عالمية إسبلمية. كما ينبغي أف يفيمو الغرب في التعددية الثقافية كالقيـ اإلسبلمية 

 لمحكار الحضارم ىك:
أف يمتـز الغرب بالتعددية في المرجعيات الحضارية؛ ألف أحادية الحضارة الغربية معناىا  -ُ

ف فرض مرجعية كاحدة عمى إلغاء الحضارات األخ رل، كمنيا المرجعية اإلسبلمية، كا 
الشعكب كمف يفرض عمييا أف تعيش عمى طعاـ كاحد، كيقيد حركتيا فبل تسير إال في 

 اتجاه كاحد، كيجبرىا أف ترل بعيف كاحدة.
                               ٹٱٹتداكؿ الحضارات، كأف الحضارة ليست حكرا لو، أف يعترؼ الغرب بقانكف  -2

ًليىٍعمىـى )  ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النَّاًس كى ًتٍمؾى اأٍلىيَّا ـٍ قىٍرحه فىقىٍد مىسَّ اٍلقىٍكـى قىٍرحه ًمٍثميوي كى  المَّوي الًَّذيفى ًإٍف يىٍمسىٍسكي
ـٍ شييىدىاءى كىالمَّوي الى ييًحبُّ الظَّاًلًميفى ) يىتًَّخذى ًمٍنكي فاليـك ( َُْ)آؿ عمراف:  ((َُْآىمىنيكا كى

الحضارة الغربية، كباألمس كانت الحضارة اإلسبلمية، كغدا قد تككف ألمة أخرل، فعمى 
 الحضارم. الغرب أف يحافظ عمى األمف خشية الكقكع في دائرة الثأر

أف ما يسمى بالحضارة الغربية اليـك ىك ناتج الحضارات السابقة كمنيا الحضارة اإلسبلمية  -3
صيب كبير، كالمنصفكف مف المستشرقيف الغرب اعترفكا التي شاركت فيو بقسط كافر كن

 بفضؿ الحضارة اإلسبلمية، التي كانت مرجع الحضارة الغربية )ياقكت، د.ت(. 
كالبنية التحتية ليذه الحضارة اإلسبلمية ىي القيـ اإلسبلمية التي كانت المكجو في التعامبلت     

المحكر كالمحرؾ الرئيس لمحكار الحضارم؛  كالحكارات كالعبلقات كالبناء كالتطكر، فالقيـ ىي
لذلؾ فإف تناكؿ بعض القيـ اإلسبلمية التي تساىـ في السبلـ العالمي كالتعايش السممي أمر 

 يحتاج إلى مزيد مف التكضيح.  
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 المبحث الثالث/ قيم الحوار الحضاري في اإلسالم       
في الحكار الحضارم، كييبني عمى قيـ اإلسبلـ يجعؿ الحجة كالبرىاف عماد الصحة كالخطأ       

تكجو ىذا الحكار نحك مساره الصحيح )ال إكراه في الديف(، )لكـ دينكـ كلي ديف(، كرغـ كجكد 
التعدد الثقافي كاالختبلؼ بيف التيارات الثقافية كالفكرية إال أف أمر إقناع الطرؼ اآلخر بالحكار 

قكية بمنيج عالمي متميز كذلؾ لحماية التعددية يتـ بالمنطؽ كالتثبت كالدليؿ القاطع كالحجة ال
 الثقافية مف االنحراؼ إلى زاكية التيارات المذىبية المتصارعة. 

كمع مصداقية كجكد حكار لمحضارات في اآلكنة األخيرة، كالقكؿ بأف مكضكع حكار          
أحداث الحضارات تنامى بصكرة ممحكظة في العقد األخير، ككصؿ درجة غير مسبكقة منذ 

الحادم عشر مف سبتمبر، كأف كثرة الحديث حكؿ ىذا المكضكع تزيده ضبابية، كغمكضا بدال 
مف تكضيحو، إال أف الغرب يطرح سؤاالن حكؿ مصداقية كجكد حكار لمحضارات في اإلسبلـ، 
كمناداتيـ بأف الفكر اإلسبلمي كالثقافة اإلسبلمية يرفضاف الحكار كأف الفكر الميبرالي ىك الذم 

قيٍؿ يىا أىٍىؿى )  ٹٱٹق( كالبراىيف كثيرة َُّْالسنيدم،قبمو، فمف يقكؿ ذلؾ فقكلو مردكد؟ )ي
ـٍ أىالَّ نىٍعبيدى ًإالَّ المَّوى كىالى نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئن  بىٍينىكي نىا اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى ا كىالى يىتًَّخذى بىٍعضي

ا أىٍربىابن  لٍَّكا فىقيكليكا اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى )بىٍعضن  (ْٔ)آؿ عمراف:  (( ْٔا ًمٍف ديكًف المًَّو فىًإٍف تىكى

فػػػالحكار أمر أساسي ألٌف ىنػػػاؾ قكاسػػػـ مشػػتركة، كىنػػػاؾ مجػػػاالت لمٌتفػػػاىـ كالٌتقػػػارب،       
صػدر كاحػد كىػك ا. فمتعارفكا كليعرفكا كىػػػي اإليماف بما أينزؿ عمى المسمميف، كغيرىـ فالم

بعضػيـ، كمػف ثػـ يتقاربكا كيتعاكنكا عمػى ما فيو صبلح الطرفيف فػالقرآف يعطي أسمكب بدء الٌمقاء 
كالحكار، ككيؼ نستغٌؿ نقط الٌتبلقي بيف المتحاكريف. فبٌيف األصكؿ التي يمكف االٌتفاؽ كاالرتكاز 

 ق(.َُّْ، عمييا كىك الكتب السماكية )محسف

ـٍ ًمٍف ) ٹٱٹ       ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكي مى ٍنًجيؿى كى تَّى تيًقيميكا التٍَّكرىاةى كىاإٍلً مىى شىٍيءو حى قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب لىٍستيـٍ عى
كيٍفرنا فىبلى تىٍأسى  بّْؾى طيٍغيىاننا كى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى ـٍ مى لىيىًزيدىفَّ كىًثيرنا ًمٍنيي ـٍ كى بّْكي مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى ) رى  (( ٖٔعى

(. فاإلسبلـ نظـ الحكار ككضع لو قيـ تبنى عمييا البنية التحتية الراسخة كتاريخيا ٖٔ)المائدة: 
المنصفيف مف المستشرقيف بذلؾ. ككؿ ثقافة تنطكم عمى أساس مف القيـ تعد  المجيد، كاعترؼ

مييز بيف أنماط حياة األفراد كالجماعات، فيي المكجو األساسي لسمككيات الفرد، كتساعد عمى الت
تجعؿ الحياة سكاء عمى المستكل الفردم أك الجماعي في أمف كسبلـ؛ لذلؾ فإف فقداف القيـ 
كضياع اإلحساس بيا أك عدـ التعرؼ عمييا يجعؿ الفرد يندمج في أعماؿ عشكائية ال تيحدد 

 ـ(.ََُِبمبادئ أك تردعيا قيـ )سعدات، 
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           ككؿ مجاؿ يتضمف ثبلث قيـ إسبلميةتناكؿ ثبلثة مجاالت قيمية كسكؼ يتـ     
          ، األكؿ: اإلنساني كيتضمف: )المساكاة، الرحمة، التسامح( كالثاني: لمحكار الحضارم

األخبلقي كيتضمف: )الصدؽ، العدؿ، التأني كفيـ رأم اآلخر كاحترامو( كالثالث السياسي 
لتعايش مع التشريعات األخرل كاحتراميا، حفظ المكاثيؽ كالحقكؽ(، كيتضمف: )حفظ الحقكؽ، ا

 ( مف تصميـ الباحثة لتكضيح مجاالت القيمية.ِكالشكؿ رقـ )
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 وفيما يمي توضيح المجاَّلت الثالثة وقيمها بشيء من التفصيل.   
 ني أوَّل: المجال اإلنسا

   المساواة-أ
إف قيمة المساكاة مف القيـ التي تذيب الفكارؽ العنصرية، كتقضي عمى االستعبلء عمى     

اآلخر، فعندما يفيـ المتحاكركف ىذه القيمة كتيبنى العبلقات الحكارية عمى قيمة المساكاة، ال 
 نتو كقيمتو االجتماعية. يشعر اآلخر بالدكنية، كتتككف لدية القدرة عمى الحكار الفعاؿ كالثقة بمكا

     كمف نماذج المساكاة في اإلسبلـ قكلو صمى ا عميو كسمـ يـك فتح مكة "يا معشر       
قريش، إف ا قد أذىب عنكـ نخكة الجاىمية كتعاظميا باآلباء. الناس مف آدـ، كآدـ مف تراب 

 ق(. َُْٖ)الجزائرم، 

 ٹٱٹلحقيقة العظمى التي يتغافؿ عنيا بعض الناس ككثير مف اآليات القرآنية بينت ىذه ا     
بىثَّ ًمٍنييمى ) يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي االن كىًثيرنا يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى ا ًرجى

ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى  ًقيبنا )كى ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ المَّوى كىافى عى )النساء :             (( ُا
(. فيذه إشارة إلى أصؿ كجكد جميع الناس كمرجعيتيـ، كأف ا خمقيـ مف نفس كاحدة جميعا، ُ

كجعؿ اإلسبلـ ىك خاتـ التشريعات السماكية، كجعمو الرسالة العالمية كالديف القكيـ لكافة الناس 
ًميعنا الًَّذم لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى ًإلىوى ًإالَّ  قيؿٍ ) ٹٱٹ ـٍ جى  يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي

اًتًو كىاتَّ  كىًممى ييًميتي فىآىًمنيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو النًَّبيّْ اأٍليمّْيّْ الًَّذم ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كى ـٍ تىٍيتىديكفى ىيكى ييٍحًيي كى ًبعيكهي لىعىمَّكي
 (ُٖٓ)األعراؼ:  ((ُٖٓ)

          كحقؽ اإلسبلـ ىذه المساكاة بالتطبيؽ الفعمي حيث تظير في مكاقؼ كثيرة منيا:     
عندما كصؿ صمى ا عميو كسمـ باب الكعبة أمر "ببلالن "رضى ا عنو أف يعمك عمى ظير 

             عمى ظير الكعبة كأذف فساء ذلؾ بعض سادةالكعبة، كيؤذف في الناس، فصعد ببلؿ 
قريش فتكممكا، ككاف ممف تكمـ "عتاب بف أسد" قاؿ: "الحمد  الذم قبض أبي حتى ال يرل ىذا 
، كقاؿ الحارث بف ىشاـ أما كجد غير ىذا الغراب األسكد مؤذنان؟ كقاؿ سييؿ بف عمرك:      اليـك

         ك سفياف: إني ال أقكؿ شيئان أخاؼ أف يخبر بو رب السماء،إف يرد ا شيئان بغيره، كقاؿ أب
  عميو كسمـ، كأخبره بما قالكا، فدعاىـ كسأليـ عما قالكا فأقركا، فأتى جبريؿ النبي صمى ا 

عىٍمنىاكي  ﴿ ٹٱٹفأنزؿ ا قكلػو تعالى:  ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأينثىى كىجى مىٍقنىاكي             ـٍ شيعيكبنا يىاأىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
فيكا قىبىاًئؿى ًلتىعىارى  ( ُّ)الحجرات: ﴾ كى
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كزجرىـ النبي صمى ا عميو كسمـ، عف التفاخر باألنساب، كالتكاثر باألمكاؿ كاالزدراء           
بالفقراء، كفييا يؤكد لمناس أنيـ جميعان عند ا سكاء ال فرؽ بيف أبيض كأسكد، كال فرؽ بيف 

ي، كال فرؽ بيف سامي كآرم كحامي. فكميـ مف أب كاحد كأـ كاحدة، ثـ تناسمكا عربي كعجم
كتكاثركا فصاركا عمى األجياؿ أمما كبيرة، كاألمـ الكبيرة تنقسـ إلى فركع صغيرة، ليعرؼ بعض 
الناس بعضان، كيأنس بعضيـ إلى بعض، فبل تفاخر باألحساب كاألنساب، ككثرة األمكاؿ، كازدراء 

 التقميؿ مف شأنيـ )حمزة.عمكاف.برانؽ،د.ت(. الفقراء، أك 

كالخطاب الذم كرد في اآلية فيو نداء لمناس جميعا "يا أييا الناس" يشمؿ المؤمنيف،  
كغير المؤمنيف ألنيـ إخكة في اإلنسانية، كيرجعكف في أصميـ آلدـ كآدـ مف تراب، كتكزيع الناس 

اإلنسانية في الناس، إنيـ ميما اختمفكا شعكبان  إلى شعكب كقبائؿ ليس أمران ذاتيان تتغير بو حقيقة
كأكطانان فإنيـ "إخكة قرابة كنسبان". كلقد أكد نبي األمة صمى ا عميو كسمـ، ىذه األخكة اإلنسانية 
في خطبة الكداع حيث قاؿ: )يا أييا الناس إف ربكـ كاحد، كأف أباكـ كاحد كمكـ آلدـ كآدـ مف 

كـ ليس لعربي فضؿ عمى أعجمي إال بالتقكل. أال ىؿ بمغت؟ الميـ تراب إف أكرمكـ عند ا أتقا
 ىػ(.ُُْٓأشيد. فميبمغ الشاىد منكـ الغائب )الخضرل، 

كمما يؤكد حرص اإلسبلـ عمى مبدأ المساكاة أف "األخكة اإلنسانية بيف البشر جميعان" جعمت      
النيى صريحا في السنة غير المسمميف يتمتعكا بحقكقيـ كحريتيـ في ظؿ اإلسبلـ، كيظير 

النبكية، عف عدـ إيذاء أىؿ الكتاب، كمنو قكلو صمى ا عميو كسمـ " مف آذل ذميان فأنا 
 (.َُق، جُِّْخصمو، كمف كنت خصمو، خصمتو يـك القيامة" )الصنعاني، 

             ىذه الحماية كالمساكاة مصدرىا كأساسيا اإلسبلـ، فأيف الغرب مف ىذه القيـ      
           « الناس سكاسية ال فضؿ لعربي عمى عجمي إال بالتقكل»لعظيمة، قاؿ عميو السبلـ ا

 .(ْق، جُِِْ،  )الزحيمي،

فعمى الغرب االعتراؼ بيذا المنيج القكيـ كتطبيقو فبل تستقيـ حياة األمـ جميعيا إال بو،      
اإلسبلـ ليس كما يزعـ الغرب، بؿ فيذه القيمة تكحد البشرية، كالعمؿ بمكجبيا يييأ سبؿ السبلـ، ف

ىك أرسى كأسس البنية التحتية لممساكاة لمنع المشاحنات كالتعالي عمى اآلخر.  كخبلؼ ذلؾ ال 
    ينسب إلى اإلسبلـ، مصدره مف عقكؿ جاىمة ال تفقو القيـ الصحيحة لئلسبلـ.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاني العدد  – 33اجمللد  633

 رررر

 الرحمة-ب
فالرحمة تبني المحبة، كتكجو إف قيمة الرحمة إذا سادت في مجتمع تماسؾ كتآلؼ أفراده،      

يا عائشة إف ا رفيؽ يحب ): سمكؾ الفرد إلى الرفؽ كالميف كتقكم العبلقات بيف الناس، قاؿ 
 الرفؽ، كيعطي عمى الرفؽ ما ال يعطي عمى العنؼ، كما ال يعطي عمى ما سكاه(

ال يككف  : )إف الرفؽ كقكلو(.  ِّٗٓ، كتاب البر كالصمة، ر: ْق، ج ُُْٔ)النيسابكرم،
، كتاب البر ْق، ج ُُْٔ)النيسابكرم،ييٍنزع مف شيء إال شانو( شيء إال زانو، كال في 

ًرـ الخير، أك مف ييحـر الرفؽ ييحـر كقكلو  (.ِْٗٓرقـ الحديث كالصمة، ًرـ الرفؽ حي : )مف حي
تظير األحاديث ( ِّٗٓرقـ الحديث ، كتاب البر كالصمة،ْق، ج ُُْٔ)النيسابكرم،الخير(. 

يحب الرفؽ كيثيب عميو أكثر مف أم شيء آخر، ككصفو المربي  نزلة الرفؽ في اإلسبلـ، فا م
بأنو يزيف العمؿ كيجممو، كيجمب لصاحبو الخير، خبلؼ العنؼ الذم يحـر صاحبو  األكؿ 

 الخير. فمف صدر منو عنؼ، عميو أف يعدؿ عممو كيزينو بالرفؽ، كما كجو المربي األكؿ 
: كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو أصحابو في ال ٍف أىًبيًو قىاؿى ٍبًد المًَّو، عى ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى            حديث عىٍف عى

مىرىةي فىجى  اءىًت اٍلحي ٍييىا، فىجى ٍذنىا فىٍرخى اًف فىأىخى مىرىةن مىعىيىا فىٍرخى ًتًو، فىرىأىٍينىا حي اجى          عىمىٍت ًفي سىفىرو فىاٍنطىمىؽى ًلحى
اءى النًَّبيُّ تىفٍ  ٍقنىاىىا  ًرشي فىجى رَّ لىدىىىا ًإلىٍييىا(، كىرىأىل قىٍريىةى نىٍمؿو قىٍد حى لىًدىىا؟ ريدُّكا كى عى ىىًذًه ًبكى : )مىٍف فىجى فىقىاؿى

: : )ًإنَّوي الى يىٍنبىًغي أىٍف ييعىذّْبى ًبالنَّاًر ًإالَّ رىبُّ  فىقىاؿى ، قىاؿى رَّؽى ىىًذًه(؟ قيٍمنىا: نىٍحفي               النَّاًر(. )مىٍف حى
 (ِٕٓٔ، كتاب الجياد، ر: ّأبك داكد، ج )

كما "كردت كممة الرحمة كمشتقاتيا في القرآف الكـر أكثر مف ثبلث مائة مرة، كليذا الكركد        
الكاسع في كتاب اٌ داللة كبيرة عمى عمك شأنيا في اإلسبلـ، كعمى أنيا تأتي في مقدمة أكلكيات 

           ٹٱٹق( ُّْٕكالسمكؾ، كأنيا مقصد قرآني أصيؿ في كؿ شيء" )عمي،االعتقاد 
كفى ًلمًَّذي) يىٍستىٍغًفري ييٍؤًمنيكفى ًبًو كى ـٍ كى بًّْي ٍمًد رى ٍكلىوي ييسىبّْحيكفى ًبحى مىٍف حى            فى آىمىنيكاالًَّذيفى يىٍحًمميكفى اٍلعىٍرشى كى

ًسٍعتى كيؿَّ شىٍيءو رىٍحمىةن  بَّنىا كى ًحيـً )رى ـٍ عىذىابى اٍلجى ًقًي ا فىاٍغًفٍر ًلمًَّذيفى تىابيكا كىاتَّبىعيكا سىًبيمىؾى كى  ( (ٕكىًعٍممن
 (ٕ)غافر: 
ًفي اآٍلىًخرىًة ًإنَّا ىيٍدنىا ًإلىٍيؾى قىاؿى عىذىاًبي أيًصيبي ًبًو مىٍف )  ٹٱٹ       سىنىةن كى كىاٍكتيٍب لىنىا ًفي ىىًذًه الدٍُّنيىا حى

ـٍ ًبآىيىاًتنىا ييٍؤًمني أىشىاءي كىرىٍحمى  ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىالًَّذيفى ىي ًسعىٍت كيؿَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتيبييىا ًلمًَّذيفى يىتَّقيكفى كى كفى ًتي كى
 (ُٔٓ)األعراؼ: ( ( ُٔٓ)

يىاةً )  ٹٱٹ       ـٍ ًفي اٍلحى ًعيشىتىيي ـٍ مى بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىيي ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى ـٍ  أىىي يي فىٍعنىا بىٍعضى الدٍُّنيىا كىرى
ا يىٍجمىعيكفى ) ٍيره ًممَّ ا سيٍخًريِّا كىرىٍحمىةي رىبّْؾى خى ـٍ بىٍعضن يي اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي  ( (ِّفىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى

 (ِّ)الزخرؼ: 
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إف كجكد التعددية كالتنكع سنة مف سنف ا في ىذا الكجكد، كجرت بو أقداره كحكمتو      
كتعالى، في جميع مناشط الحياة، فقد قسـ ا بيف عباده أرزاقيـ كمعيشتيـ، كرغـ ىذه سبحانو 

التعددية الثقافية، فاإلسبلـ يدعك إلى الكحدة في إطار التنكع، ليست كحدة قسرية كال عنيفة، إنما 
 الرحمة لممخمكقات كميا، كالثقافة الرحيمة منظكمة متكاممة تبدأ مف االعتقادكحدة مف خبلؿ 

ًميظى )  ٹٱٹ كالتصكرات، كتسرم في الفكر كالسمكؾ، لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىيي
ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى  شىاًكٍرىي ـٍ كى ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ مىى اٍلقىٍمًب الى كٍَّؿ عى

كًّْميفى )المَّ  فالتراحـ في التعددية، ينبغي أف يككف .  ُٗٓآؿ عمراف:  (( ًُٗٓو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميتىكى
بيف المجتمعات، كفي التحاكر؛ ألف قيمة الرحمة بيف األطراؼ، تذيب االستعبلء، كتزيؿ 

، كيرحـ الكبير الفركقات، كتمد جسكر المساكاة، فيرحـ الفقير الغني كيتعامؿ معو بأسمكب راقي
، كيرحـ السيد خادمو، فالرحمة  في كؿ األحكاؿ إجياض  الصغير ،كيرحـ الحاكـ المحكـك
لمتسمط، فعندما يميف القمب، كيتحكـ الضمير، تسير األمكر في مسارىا الصحيح، فإذا أصبحت 

لتناقض، قيمة الرحمة سمككا كاقعيا، في التعامبلت كالحكارات، يجعميا تثمر في ظؿ نظاـ تكامؿ ا
كحيف تنعدـ الرحمة كتضعؼ قدرتيا عمى الدمج فتككف مصدرا لحركب ثقافية كاجتماعية 

 كاقتصادية . 
كالتعددية الثقافية الغربية تحتاج إلى قيمة الرحمة التي أمر بيا اإلسبلـ، ليستقيـ معكجيا،        

ة العيش في مجتمع كيصمح خمميا، ألنيا في المحصمة النيائية نظرية سياسية، تنشأ مف تجرب
تعددم كمتسامح فكريا، لو تككيف متنكع مف الكجية الثقافية كاالجتماعية، يقـك عمى احتراـ آراء 
اآلخر، كتقبؿ ثقافاتيـ، كمراعاة ظركفيا، كاالعتراؼ بيكيتيـ، فينج حكار ىادؼ بناء، ينسج 

 ق(  ُّْٕخيكط التعايش السممي. )عمي،

، حدث أف مر عمر مع اآلخر في أياـ حكـ الخميفة عمركمف النماذج في قيمة الرحمة     
، كعميو سائؿ يسأؿ، ككاف شيخا ضرير البصر، فضرب عمر عضده رضي ا عنو،   بباب قـك

كقاؿ لو: مف أم: أىؿ الكتاب أنت؟ فقاؿ: ييكدم، فقاؿ: فما ألجأؾ إلى ما أرل؟ قاؿ: أسأؿ 
 منزلو كأعطاه مما كجد، ثـ أرسؿ بو إلى الجزية كالحاجة كالسف، فأخذ عمر بيده كذىب بو إلى

عند اليـر ما أنصفناه إذ أكمنا شبيبتو ثـ نخذلو   )*(خازف بيت الماؿ كقاؿ لو: أنظر ىذا كضرباءه
 ـ(.ََِٓ)الغزالي، 

                                                 

 ضرباءه أم: نظرائو كمف في حكمو كعمى مثؿ حالو .( *)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاني العدد  – 33اجمللد  633

 رررر

مكقؼ يجسد قيمة الرحمة في اإلسبلـ مع اآلخر رغـ التعددية كالفكارؽ الدينة، كالسمطة       
المتحاكريف، حيث بالحكار اليادئ عرؼ الخميفة رضي ا عنو ما  كالمكانة االجتماعية بيف

 يحتاجو الطرؼ اآلخر؟ فقدـ العكف كالمساعدة لو، ىذه ىي قيـ اإلسبلـ.

ٍمنىاؾى )   ٹٱٹعالمية فالرحمة كردت في القرآف         ا أىٍرسى مى ةن ًلٍمعىالىًميفى  كى  ( (َُٕ)ًإالَّ رىٍحمى
 (َُٕاألنبياء: 

ية النبكية عندما تذـ أمر أك تنيى عنو ففي تركو منافع لئلنساف، فاألكلى بالعاقؿ فالترب        
الفطف أف يعي أىمية الرحمة كالتراحـ بيف الناس جميعا ميما اختمفت التعددية الثقافية، كفي ذلؾ 
صبلحا لممجتمعات، فالفطرة البشرية السميمة تتبع المنيج القكيـ، حتى تحقؽ التكاصؿ الممتد 

فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى )  ٹٱٹالحكار المتناغـ المحاط بالرحمة بيف الناس جميعا. جسكر عبر 
ـٍ  شىاًكٍرىي ـٍ كى ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى ًفي اأٍلىٍمًر لىيي

كًّْمي مىى المًَّو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميتىكى كٍَّؿ عى  ( ُٗٓ)آؿ عمراف: ( ( ُٗٓفى )فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى

، كتؤلؼ بينيـ، فالتراحـ يجمب المكدة كالتعاكف إف الرحمة تربط أكاصر أفراد المجتمع       
 كالمحبة، أما القسكة كالغمظة فتسبب التناحر كالصراعات في المجتمعات متعددة الثقافات. 

تعددية الثقافية بالرؤية اإلسبلمية، فإيف دكر المنظمات الدكلية، كالدكؿ اإلسبلمية لتبرز ال       
 التي تقـك عمى التراحـ كالتعايش السممي. 

ةن ًلٍمعىالىًميفى )) ٹٱٹفاإلسبلـ ديف عالمي     ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمى ا أىٍرسى مى  (.َُٕ)األنبياء:  ((َُٕكى

تعمار كيظير التبايف الساطع في نماذج التعامؿ مع التعددية الثقافية في الغرب، ؼ "االس   
يناقض التعددية، حيث سمب حريات الناس كنيب مقدراتيـ كقتؿ أعدادا كبيرة منيـ أثناء المقاكمة 

 ىػ(.ُّْٕلو، كما عمؿ عمى نشر ثقافتو كلغتو عمى حساب ثقافات اآلخر )عمي، 

كبناء عمى ىذا تعد القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم مف المفاىيـ الجكىرية في جميع مياديف     
ياة االقتصادية، كالسياسية، كاالجتماعية، نظرا ألنيا تمس العبلقات اإلنسانية بكافة صكرىا الح

كذلؾ ألنيا ضركرة حتمية في التعامبلت، كألنيا معايير كأىداؼ البد أف تكجد في كؿ مجتمع 
منظـ سكاء أكاف متقدما أـ متأخرا، فيي تتغمغؿ في األفراد في شكؿ اتجاىات كدكافع كتطمعات، 

 ـ( ََُِتظير في السمكؾ الظاىرم الشعكرم كالبلشعكرم )سعدات،ك 



 د/ فاطمة سالم باجابر        التعددية الثقافية العالمية في ضوء القيم اإلسالمية
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 التسامح    -ج  
إف المجتمعات المعاصرة بحاجة ماسة إلى قيمة التسامح في حكاراتيـ الثقافية، فالتغاضي       

           كاستخداـ الحكمة كالتسامح في العبلقات اإلنسانية يزيد مف األمف كالسبلـ العالمي، 
ف قضي ة التسامح مف أىـ القضايا التي أىتـ بيا اإلسبلـ اىتمامان بالغان، كحظيت بمساحة كبيرة كا 

الشرع اإلسبلمي، كقد كرد في القرآف الكريـ خمؽ التسامح كالتعامؿ بالحسنى مع الناس، في 
الى كى )  ٹٱٹفاإلسبلـ ديف السبلـ العالمي لـ يكتفي بالتسامح بؿ دعا إلى المبادرة االيجابية أيضا، 
دىاكىةه كىأىنَّ  بىٍينىوي عى سىنىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى ًميـه تىٍستىًكم اٍلحى ًليّّ حى وي كى

ظٍّ عىًظيـو )ّْ) ا ييمىقَّاىىا ًإالَّ ذيك حى مى كا كى بىري ا ييمىقَّاىىا ًإالَّ الًَّذيفى صى مى  – ّْ فصمت:)          (ّٓ( كى
ىذا ىك المجتمع الفاضؿ الذم ينشده اإلسبلـ، مجتمع كد، كمركءة، كخير، كفضؿ، (. ّٓ

حساف، مجتمع  األمف كاألماف، مجتمع متماسؾ البنياف متكحد الصفكؼ، كاألىداؼ. كا 

فاإلسبلـ يريد أف تسرم ىذه القيمة في الحكار الحضارم بيف المسمميف كغير المسمميف،       
اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى )  ٹٱٹكالديانات، ؼ األشكاؿ كاأللكاف كالمغات رغـ اختبل كىالى تيجى

لىيينىا ـٍ كىاً  نَّا ًبالًَّذم أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كىأيٍنًزؿى ًإلىٍيكي قيكليكا آىمى ـٍ كى نىٍحفي  أىٍحسىفي ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنيي ـٍ كىاًحده كى لىييكي لىوي  كىاً 
 (ْٔ)العنكبكت: (( ْٔميٍسًمميكفى )

كمف نماذج قيـ الحكار في التسامح لما فتح رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مكة كدخميا       
نياران بعد أف خرج منيا ليبلن، كحطـ األصناـ بيده، كقؼ أىؿ مكة يرقبكف أمامو العقاب الذم 

اء ال يحتممو إال أىؿ العزائـ القكية، إال أنو قاؿ سينزلو بيـ رسكؿ ا جزاء ما قدمكه لو مف إيذ
ليـ: "يا معشر قريش ما تركف أني فاعؿ بكـ؟ قالكا خيران، أخ كريـ كابف أخ كريـ. قاؿ اذىبكا 

ق(. فعفا عنيـ كسامحيـ كىك قادر عمييـ، فكانت نتيجة َُّْفأنتـ الطمقاء" )الجزائرم، 
كؿ الكثير في اإلسبلـ، فما أجمؿ العفك عند اطمئناف كأمف كسبلـ ألىؿ مكة، كدخالتسامح 
ىًتيىةه فىاٍصفىًح ) ٹٱٹالمقدرة،  فَّ السَّاعىةى آلى ؽّْ كىاً  ا ًإالَّ ًباٍلحى ا بىٍينىييمى مى مىٍقنىا السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى مىا خى كى

ًميؿى ) ٍفحى اٍلجى  (ٖٓ)الحجر: ( ٖٓ) ((ٖٓالصَّ

، كعدـ الظمـ، كالصبر عمى األذل، لو فضؿ فالعفك، كالتسامح، كالصفح عف المسيء     
ـٍ كىالسَّعىًة أىٍف ييٍؤتيكا أيكًلي اٍلقيٍربىى)  ٹٱٹكيؤجر فاعمو                 كىالى يىٍأتىًؿ أيكليك اٍلفىٍضًؿ ًمٍنكي

كا أىالى تيًحبُّكفى أى  ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى ـٍ كىالمَّوي غىفيكره كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍلمييىاًجًريفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كى ٍف يىٍغًفرى المَّوي لىكي
 (ِِ)النكر:  ( ( ِِرىًحيـه )
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كالتسامح أمر يحتاج إلى قكة إرادة كثقة في المثكبة مف ا، كقد كرد في القرآف بعدد مف      
رَّاًء كىاٍلكىاظً )  ٹٱٹ الصيغ المغكية منيا العفك، ًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى ًفي السَّرَّاًء كىالضَّ

ًف النَّاًس كىالمَّوي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى ) ( فإف ذلؾ كمو مف شأنو ترسيخ ُّْ)آؿ عمراف: (( ُّْعى
 دعائـ األمف كاألماف في المجتمع.

ك"إف العالـ اليـك في أشد الحاجة إلى التسامح الفعاؿ كالتعايش االيجابي بيف الناس أكثر      
ت مضى، نظرا ألف التقارب بيف الثقافات كالتفاعؿ بيف الحضارات يزداد يكما بعد يـك مف أم كق

بفضؿ ثكرة المعمكمات كاالتصاالت، كالثكرة التكنكلكجية التي أزالت الحكاجز الزمنية كالمكانية بيف 
 (ْٓٔـ،ع ََِِاألمـ كالشعكب")عتيبة، 

ي في المجتمعات، كتزداد الصراعات، إف غياب قيـ التسامح تصير دعائـ األمف االجتماع     
بىرى  كييفقد الحكار الحضارم ىدفو كفعاليتو بيف الجماعات المتناحرة. كقكلو تعالى: ﴿ لىمىف صى كى

ٍزـً اأٍليميكًر﴾   (.ّْ)الشكرل: كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى
 ولمتسامح أنواع ذكرها "سنوب" وهي:

   Genuine Forgiveness    التسامح الحقيقي ( أ
 Superficial Forgiveness التسامح السطحي ( ب
           فالتسامح الحقيقي يختص بالمككنيف المعرفي كالكجداني، حيث يحدث تغيرا حقيقيا      

         في نفس الػميساء إليو فيتجاكز عف المسيء، كتستبدؿ االنفعاالت السمبية بأخرل ايجابية 
               قؽ لمشخص االنسجاـ كالتكافؽ النفسي كيزكؿ ما في النفس مف انفعاالت، كيتح

 (.ّ، عٗـ، مجمد ََُِ)أنكر، 
إما التسامح السطحي فتتـ االستجابة لو لفظيان بناء عمى ضغكط ثقافية، أك سمطة عميا أك     

الكصكؿ إلى مصالح شخصية، كلكف تظؿ االنفعاالت السمبية في النفس تجاه الشخص الػميسيء؛ 
حصكؿ عمى المصمحة، كىذا مؤشر عمى قطع أكاصر المحبة كاأللفة التي بيف كتظير بعد ال

األفراد، كجمب الصراعات؛ أما إذابة الشحنات السالبة مف النفكس، فيككف باعتراؼ المسيء 
التسامح في الحكار مع اآلخر، كيحدث بخطئو كاعتذاره مف الػمساء إليو، فيذا يدعـ قيمة 

ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف ) ٹٱٹ. اإلسبلـ كحث عميو التسامح الحقيقي الذم أمر بو خي
اًىًميفى ) بَّنىا اٍغًفٍر لىنىا ) ٹٱٹ ( كُٗٗ)األعراؼ: ( ُٗٗاٍلجى ـٍ يىقيكليكفى رى اءيكا ًمٍف بىٍعًدًى كىالًَّذيفى جى

اًف كىالى تىٍجعىٍؿ فً  يمى ٍخكىاًننىا الًَّذيفى سىبىقيكنىا ًباإٍلً بَّنىا ًإنَّؾى رىءيكؼه رىًحيـه )كىإًلً ( ( َُي قيميكًبنىا ًغبلِّ ًلمًَّذيفى آىمىنيكا رى
 (َُ)الحشر: 

إف الديف اإلسبلمي ديف العقبلنية كالمكضكعية، كااللتزاـ، كديف الحرية الفكرية كالدينية؛ كلذا      
يبة المينة، كاإلقناع كاف معظـ الذيف دخمكا في اإلسبلـ بسبب تطبيؽ مبدأ التسامح، كالكممة الط

عماؿ الفكر أضعافان مضاعفة )الشاؿ،   .ـ(ُٖٕٗكا 
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فقيمة التسامح كالمساكاة كالرحمة إذا اشتمؿ عمييا الحكار الحضارم، تتقارب النفكس كتمتد       
جسكر اإلنسانية، كيعـ األمف كالسبلـ، طالما عرؼ الناس مرجعيتيـ كأصميـ، كثمرات التسامح، 

 كد بالخير لئلنسانية.كأىمية الرحمة تع
 ثانيا: المجال األخالقي.

 الصدق  - أ
إف قيمة الصدؽ مف عظائـ القيـ؛ فيك إظيار الحؽ كمطابقتو لمكاقع، كىذا األمر الجمؿ         
          الثقة بيف األفراد، كخاصة عندما يعمـ المتحاكر أف اآلخر صادؽ معو في كعكده يكسب 

تستمر، كقد كردت آيات في القرآف الكريـ تضمنت تكجيو رباني كأفعالو، فالنفس تطمئف، كالثقة 
اًدًقيفى  ) ٹٱٹلممؤمنيف بأف يككنكا صادقيف  كيكنيكا مىعى الصَّ ( (ُُٗ)يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

 ( ُُٗ)التكبة:
بؿ البعثة، كجاء ككاف قكمو ينادكنو بالصادؽ األميف مف ق كصفة الصدؽ مبلزمة لمنبي      

كرفع مكانة الصدؽ كأىميتو، فالصدؽ أكؿ دركب الخير اتصؼ بو األنبياء كأثنى ا في كتابو  اإلسبلـ 
اًعيؿى ًإنَّوي )  ٹٱٹٱُّٱ الكرـي عمى كثير منيـ ككصفيـ بالصدؽ مف ىذه اآليات كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍسمى

كىافى رىسيكالن نى  اًدؽى اٍلكىٍعًد كى ـى ًإنَّوي ) ٹٱٹٱُّٱ ( كْٓ)مريـ : (( ًْٓبيِّا )كىافى صى كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي
 ( ُْ)مريـ: ((ُْكىافى ًصدّْيقنا نىًبيِّا )

كالصدؽ في عمكمو مع ا، كمع النفس، كمع اآلخريف، يظير في السمكؾ كاألعماؿ، فبل تطمئف       
ائما يشترط أف يككف الصدؽ في المقدمة حتى تككف األمكر نفس، كال ييدأ باؿ إال بالصدؽ، كفي الحكار د

ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى جمية كاضحة، فالصادؽ يجمع بيف خيرم الدنيا كاآلخرة قاؿ عميو السبلـ :  ) ًإفَّ الصّْ
تَّى يىكيكفى ًصدّْيقن  ؿى لىيىٍصديؽي حى فَّ الرَّجي نًَّة، كىاً  فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ، كىاً  فَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدماٍلًبرّْ           ا، كىاً 

تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى المًَّو كىذَّ  فَّ الرَّجيؿى لىيىٍكًذبي حى فَّ اٍلفيجيكرى يىٍيًدم ًإلىى النَّاًر، كىاً  كًر، كىاً              ابنا (ًإلىى اٍلفيجي
اًدًقيفى )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا اتَّقي ) ٹٱٹٱُّٱ،( كُُٖ، ر :  ٖ) البخارم، ج  كيكنيكا مىعى الصَّ  (ُُٗكا المَّوى كى

 (ُُٗالتكبة: ) 
 كاآليات التي كردت في القرآف الكريـ كثيرة كبصكر متعددة كمجاالت مختمفة تبرز أىمية   

           الصدؽ، كتبيف قيمو فيك مطمب أساسي في الحكار، كينبغي عمى األطراؼ المتحاكرة 
اقىاؿى رىبُّ ) ٹٱٹٱُّٱثبات الحجة بقكؿ الصدؽ االلتزاـ بو كالتمشي بمكجبو إل مى  اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كى

ا ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعًقميكفى ) كًنيفى )ِٖبىٍينىييمى ىٍجعىمىنَّؾى ًمفى اٍلمىٍسجي ٍذتى ًإلىينا غىٍيًرم ألى            ( ِٗ( قىاؿى لىًئًف اتَّخى
لىٍك ًجٍئتيؾى ًبشىٍيءو ميًبيفو ) اًدًقيفى ) (َّقىاؿى أىكى                (( ُّقىاؿى فىٍأًت ًبًو ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ

 (.   ُّ- ِٖ)الشعراء: 
اًدًقيفى )ك )  ٱُّٱٹٱٹك        ا أىٍنتى ًإالَّ بىشىره ًمٍثمينىا فىٍأًت ًبآىيىةو ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ  (ُْٓمى

 (  (ُْٓ)الشعراء:
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ا تىًعدينىاقىاليكا أىًجٍئتىنىا ًلتىأٍ ) ٹٱٹٱُّٱك       ٍف آىًليىًتنىا فىٍأًتنىا ًبمى اًدًقيفى  ًفكىنىا عى  ((ِِ)ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ
 ِِاألحقاؼ: 

إف مف أصكؿ الحكار كأساسياتو: أف يككف المتحاكركف صادقيف في أقكاليـ كسمككيـ،   
أما  كعدـ كتـ شيء مف الحؽ، أك إخفاء بعض العمـ الذم لو عبلقة بمكضكع النقاش أك الحكار،

عدـ المصداقية في التحاكر كالشفافية في التعامبلت كاالتفاقيات كالكعكد بيف الجماعات 
كالمجتمعات، ميما احتجبت، إال كتأتي عمييا حقبة مف الزمف تتضح فيو الرؤيا، كينكشؼ 
الغطاء، كتككف النتيجة فكضى كتنازع كصراع، كفقداف الثقة في الطرؼ اآلخر، كتزيد 

 كبلت.الصراعات، كالمش
رغب بالكضكح كالصدؽ في الحكار كالتعامؿ، كأقفؿ تماما باب الكذب كضع كاإلسبلـ كما     

عقاب لممخادعيف كالمراكغيف، كجعؿ عقكبة عظيمة ليـ، ليبتعد الناس عف ىذا الطريؽ اليالؾ 
دَّ ًلٍمكىا) ٹٱٹالمدمر لمنفس كاآلخريف  ـٍ كىأىعى ٍف ًصٍدًقًي اًدًقيفى عى ا )ًليىٍسأىؿى الصَّ  ((ًٖفًريفى عىذىابنا أىًليمن

 (ٖ)األحزاب: 
ـٍ ًإفَّ المَّوى )  ٹٱٹك     مىٍيًي ييعىذّْبى اٍلمينىاًفًقيفى ًإٍف شىاءى أىٍك يىتيكبى عى ـٍ كى اًدًقيفى ًبًصٍدًقًي ًليىٍجًزمى المَّوي الصَّ

ا ) مَّ ِْ)األحزاب:  (( ِْكىافى غىفيكرنا رىًحيمن سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف  ـى قىاؿى ( قاؿ صى ٍدؽى كىاً  كيا الصّْ رَّ : " تىحى
ا فَّ رىأىٍيتيـٍ أىفَّ ًفيًو النَّجى اةى، كىاٍجتىًنبيكا اٍلكىًذبى كىاً  ةى فىًإفَّ ًفيًو اٍليىمىكىةى رىأىٍيتيـٍ أىفَّ ًفيًو اٍليىمىكىةى، فىًإفَّ ًفيًو النَّجى

 (.ّْْ، صٖٔٓٔ، رقمو ّىػ،جَُُْ")المتقي،
مى قكؿ الصدؽ ميما كانت نتائجو، كالتحذير مف الكذب ميما كانت كىذا فيو ترغيب ع     

          عكاقبو، حتى لك فكر اإلنساف بنتائج ايجابية إال إف عاقبتو تككف سمبية، فالذيف تراكدىـ 
        أنفسيـ األمارة بالسكء بإخفاء الحقائؽ، كتجميؿ القبيح باألقكاؿ كالسمكؾ فذلؾ ىك النفاؽ، 

ف كاف يرل أصحابيا غير ذلؾ، فالباطؿ يجني كجميع أنكاع و كمجاالتو مدمرة كغير مثمرة، كا 
          باطؿ؛ لذا ينبغي مد جسكر التكاصؿ بالحكار اليادؼ الصادؽ كاالستعانة با في كؿ

ؿى ًصٍدؽو كىأىٍخًرٍجًني ميٍخرىجى ًصٍدؽو كىاٍجعىٍؿ ًلي مً ) ٹٱٹ األحكاؿ قيٍؿ رىبّْ أىٍدًخٍمًني ميٍدخى ٍف لىديٍنؾى كى
 ( َٖ)اإلسراء:  ((َٖ)سيٍمطىاننا نىًصيرنا

فالصدؽ مطمب حياتي كالزامي؛ لتسير بو عجمة الحياة كتستقيـ، فخير البشرية ىـ الرسؿ       
عمييـ السبلـ كانكا يدعكف ا أف يرزقيـ الصدؽ في أقكاليـ كأفعاليـ؛ ألنيـ يحتاجكف إلى 

(، ْٖ)الشعراء: (  (ًْٖلي ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي اآٍلىًخًريفى ) كىاٍجعىؿٍ )  ٹٱٹ ،الحكار مع أقكاميـ
فالصدؽ منجاة مف السقكط في زالت المساف، كىفكات النسياف، كلو تأثير قكم عمى نفكس الناس، 

             ٹٱٹ كمكانتو عظيمة، كثمراتو جسيمة دنيكية كأخركية فالصدؽ يرفع منزلة صاحبة
اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا  قىاؿى المَّوي ىىذىا يىٍكـي )  نَّاته تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى ـٍ جى ـٍ لىيي اًدًقيفى ًصٍدقييي يىٍنفىعي الصَّ

ـي ) ٍنوي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي كا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي    ُُٗالمائدة:  (ُُٗرىًضيى المَّوي عى
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ال يخاؼ أف ييفضح أمره في يكما فقيمة الصدؽ تجعؿ اإلنساف مطمئف النفس، ال يخشى ك       
ما، ككؿ أسمكب يككف الصدؽ أساسو يككف نجاحو مأمكؿ، كخاصة الحكار مع اآلخر بصدؽ 
يؤلؼ بيف القمكب، كيقرب المسافات، كيحقؽ األىداؼ، ىذا في الدنيا، أما في األخرة فإف 

 لممسمميف الثكاب كالفكز العظيـ مف عند ا.

  العدل  -ب 
        تحيز لفئة الجكر كىك االعتداؿ كاالستقامة، بيف الناس عامة، كعدـ الالعدؿ ضد      

كيظير العدؿ في المكاقؼ، كالمعامبلت، كىك قيمة أساسية لنشر معينة ألغراض شخصية. 
 التعايش السممي. 

ـٍ ًفي الدّْيًف كى  ﴿قاؿ تعالى:       ـٍ ييقىاًتميككي ـٍ المَّوي عىٍف الًَّذيفى لى ـٍ أىٍف ال يىٍنيىاكي ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى
ـٍ ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي فاآلية كاضحة تمامان فى تحديد  (.ٖ)الممتحنة: ﴾تىبىرُّ

كيفية العبلقة بيف المسمميف كغير المسمميف، بؿ كترتقي إلى أمر أعظـ مف العدؿ، الذم ىك 
 ؽ حقو، ككصمت إلى مرحمة اإلحساف، كىك الزيادة عمى الحؽ كقد قدمت اآليةإعطاء كؿ ذم ح

لفظ البر الذم يعنى فعؿ الخير، ثـ ذكر القسط الذم يعنى العدؿ، كىذه إشارة رائعة مف اآلية 
ة قائمة عمى البر كاإلحساف قالكريمة إلى كيفية معاممة غير المسمميف فى حالة السمـ، ككنيا عبل

 لعدؿ، كفكؽ إعطاء الحقكؽ.كىك أمر فكؽ ا
كالعدؿ ىك ميزاف ا الذم ارتضاه لعباده، كىك إحدل القكاعد األساسية ألنو نظاـ مصمح      

لكؿ شيء، فإذا أقيـ أمر بعدؿ، فسكؼ تحفظ الحقكؽ، كتتحقؽ العدالة في التعامؿ، كيتـ التعايش 
دُّكا ا)  ٹٱٹالسممي،  ـٍ أىٍف تيؤى كىٍمتيـٍ بىٍيفى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميكا ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  أٍلىمى

ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّوى كىافى سىًميعنا بىًصيرنا ) ا يىًعظيكي  (ٖٓ)النساء: ( ( ًٖٓباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّ

 معاممةفي كفي اإلسبلـ نماذج كاضحة كخالدة، يشيد عمييا المنصفيف مف المستشرقيف، 
اًريىةو المسمميف لغيرىـ مف الناس،  كمف أمثمة العدؿ في الحكـ مع اآلخر )إفَّ يىييكًديِّا رىضَّ رىٍأسى جى

أىٍت ًبرى  تَّى سيمّْيى اٍليىييكًدمُّ فىأىٍكمى ؟ حى ؟ أىفيبلىفه ٍف فىعىؿى ًبًؾ ىىذىا: أىفيبلىفه ٍيًف، فىًقيؿى لىيىا: مى رى جى ٍأًسيىا، بىٍيفى حى
، فىأىمىرى ًبًو النًَّبيُّ فىًجيءى بً  ارىًة( )البخارم، ج  اٍليىييكًدمّْ فىاٍعتىرىؼى  (.ِّ،  ر: ٗفىريضَّ رىٍأسيوي ًباٍلًحجى

تَّى )  ٹٱٹكالعدؿ مطمكب في األقكاؿ كاألفعاؿ  بيكا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي حى كىالى تىٍقرى
لىٍك كىافى ذىا يىٍبميغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيكا اٍلكى  ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكا كى ٍسعىيىا كىاً  ٍيؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسًط الى نيكىمّْؼي نىٍفسنا ًإالَّ كي

كفى ) ـٍ تىذىكَّري ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ًبعىٍيًد المًَّو أىٍكفيكا ذىًلكي  (  ُِٓ)األنعاـ:  ( (ُِٓقيٍربىى كى
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النفس كاألىؿ، كمكقؼ حكار الصحابة لمشفاعة عند كمطمكب في كؿ األحكاؿ حتى مع 
الرسكؿ عميو السبلـ لممخزكمية التي سرقت، كىك مكقؼ يظير عدؿ اإلسبلـ في صكرة جمية، 
كاضحة، كال يمكف ألم فرد أف ينكره، فقد قاـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فاختطب، فأثنى 

أىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ عمى ا بما ىك أىمو، ثـ قاؿ: "أما بعد، فإنما 
ني كالذم نفسي بيده، لك أف  ذا سرؽ فييـ الضعيؼي أقامكا عميو الحد، كا         الشريؼ ترككه، كا 
        فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتي يدىا". ثـ أمر بتمؾ المرأة التي سرقت فقطعت يدىا 

بيؽ الفعمي ييبرز قيمة العدؿ في الحكار كمكقؼ (. فيذا التطّ، جّٖق، الباب َُِْ)ابف كثير،
 اإلسبلـ الذم يكشؼ الحقائؽ كيكضحيا كيعالجيا. 

كال يقؼ عدؿ اإلسبلـ عند ىذا الحد بؿ تجاكز لمرتبة أعمى، عندما يككف الحكار خاص     
          قَاَل : َكانَ  فَعْن َأِب ُىَريْ َرَة ) بذات الشخص، كيككف ىك الحاكـ بيف نفسو كاآلخر، 

ؽّْ مىقىاالن ((، َدْيٌن ، فَ َهمَّ بِِو َأْصَحابُُو فَ َقاَل : )) لَِرُجٍل َعَلى َرُسوِل اللَِّو  اًحًب اٍلحى دىعيكهي فىًإفَّ ًلصى
: قىاؿى كا لىوي ًسنِّا فىأىٍعطيكىىا ًإيَّاهي  كى            ُل ((، فَ َقالُوا: إِنَّا ََل َنَُِد ِسنًّا ِإَلَّ ِسنًّا ِىَي أَْفضَ  )) اٍشتىري

اءن ((ِمْن ِسنِِّو، قَاَل: ))  ـٍ قىضى ـٍ أىٍحسىنىكي ٍيًركي كىىا فىأىٍعطيكىىا ًإيَّاهي فىًإفَّ ًمٍف خى                    (فىاٍشتىري
 (.ِٗ، ر : ّ)البخارم، ج 

الحديث يكضح قيمة العدؿ في الحكار، كالكصكؿ إلى إرجاع الحؽ بأفضؿ منو، فالعدؿ      
بالنفس، فاإلنساف إذا كاف منصفا عادال مع نفسو، يككف كذلؾ مع  ؿ المكاقؼ كيبدأمطمكب في ك

 اآلخر، كمف العدؿ اإلحساف إلى مف أحسف إليؾ.

الدكلة اإلسبلمية،  كىناؾ نماذج عالمية لقيـ العدؿ في اإلسبلـ منيا: عندما اتسعت        
ف فييا بعض المسمميف دكف أف كزادت الفتكحات، كفتح قتيبة رحمو ا مدينة سمرقند أسك

يستشير أىميا األصمييف، فساءىـ ىذا التصرؼ، كشككا ىذا األمر إلى الخميفة، فكتب عمر 
رضي ا عنو إلى عاممو أف ينصب ليـ قاضيا ينظر فيما ذكركه، فإف قضى بإخراج المسمميف 

ا عمى أف يبقى أخرجكا، فكاف الحكـ بإخراج المسمميف، كعندما أصبح األمر بأيدييـ كافقك 
 ق(ُِّْالمسمميف بينيـ. )السحيـ، 

إيف العالـ اليـك مف ىذه القيـ كىذه العدالة، كاالنصاؼ. ينبغي أف يعرؼ الغرب التاريخ        
المشرقة في اإلسبلـ باألعبلـ القكم، كال ينتظر المسممكف الغرب يرسؿ  المجيد، كالنماذج

 قيـ، ثـ يدافعكا عف قيميـ.اليجمات الشرسة عمى اإلسبلـ كيجرده مف ال
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 فهم رأي اآلخر واحترامه   -ج
إف فيـ اآلخر كاحتراـ رأيو مف أساسيات قيـ الحكار في اإلسبلـ؛ إذ يحتاج إلى قكاعد       

يرتكز عمييا لتكجيو دفة الحكار الحضارم إلى مساره الصحيح، كمف ىذه األسس كالقكاعد، تحديد 
لطرفيف، كالتجرد مف حب الذات كاالنا، فيذه إف تمكنت في لغة كاضحة كمفيكمة لمتحاكر بيف ا

الشخص فإنو يغمب عميو فيـ الصكاب، أما إذا تمسؾ برأيو كيرل ما عداه ال شيء، كيريد تحقيؽ 
المكاسب المادية كالرفعة، سكاء كاف ذلؾ سمطة أك ماال أك جاه. كيتصؼ بالتعصب األعمى 

ر أسباب االفتراؽ، ألنو ال يفرؽ بيف الحؽ بدكف مبررات كبراىيف صحيحة، فيذا مف أخط
 ىػ( ككذلؾ االستعبلء كالتكبر عمى الطرؼ اآلخر.   ُّْٓكالباطؿ )صالح، 

عراضو عف ما أمره ا بو، كآيات حكار الخالؽ،      كمف أمثمة الحكارات في ىذا، تكبر إبميس كا 
ًئكىةي كيمُّ  ) ٹٱٹبيذا الشأف فيو دركس بميغة،  دى اٍلمىبلى ـٍ أىٍجمىعيكفى )فىسىجى ( ًإالَّ ًإٍبًميسى أىبىى أىٍف َّيي

ا لىؾى أىالَّ تىكيكفى مىعى السَّاًجًديفى )ُّيىكيكفى مىعى السَّاًجًديفى ) دى ِّ( قىاؿى يىا ًإٍبًميسي مى ـٍ أىكيٍف أًلىٍسجي ( قىاؿى لى
إو مىٍسنيكفو ) مى اؿو ًمٍف حى ٍمصى مىٍقتىوي ًمٍف صى مىٍيؾى ٍّْج ًمٍنيىا فىًإنَّؾى رىًجيـه )( قىاؿى فىاٍخري ًّّلبىشىرو خى فَّ عى ( كىاً 

( قىاؿى فىًإنَّؾى ًمفى اٍلميٍنظىًريفى ّٔ( قىاؿى رىبّْ فىأىٍنًظٍرًني ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى )ّٓالمٍَّعنىةى ًإلىى يىٍكـً الدّْيًف )
ٍعميكـً )ّٕ) ٍقًت اٍلمى ٍيتى ّٖ( ًإلىى يىٍكـً اٍلكى ا أىٍغكى ـٍ ( قىاؿى رىبّْ ًبمى يٍغًكيىنَّيي ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض كىألى يّْنىفَّ لىيي يزى ًني ألى

مىيَّ ميٍستىًقيـه )َْ( ًإالَّ ًعبىادىؾى ًمٍنييـي اٍلميٍخمىًصيفى )ّٗأىٍجمىًعيفى ) ( ًإفَّ ًعبىاًدم ُْ( قىاؿى ىىذىا ًصرىاطه عى
ـٍ سيٍمطىافه ًإالَّ مىًف اتَّبىعىؾى ًمفى اٍلغىاًكيفى  مىٍيًي ـٍ أىٍجمىًعيفى )ِْ)لىٍيسى لىؾى عى ٍكًعديىي ـى لىمى يىنَّ فَّ جى  ( (ّْ( كىاً 

القادر عمى كؿ شيء  (. يكضح القرآف الكريـ تحاكر ا سبحانو كتعالى كىكّْ – َّ)الحجر: 
مع إبميس الذم أعمف تنمره كعصيانو عمى ا، كىك خالقو، كفي ىذا الحكار عبر كدركس، فا 

 لحكار حتى انتيى الى حكمة أرادىا ا.قادر عمى كؿ شيء، كلكف استمر ا

كالقرآف الكريـ يتضمف العديد مف أنكاع القيـ الحكارية التي تحتـر رأم اآلخر، فيك منيج     
لمحياة، كالسبيؿ القكيـ لمقاكمة التحديات المعاصرة، ففيو الكثير مف التطبيقات القيمية كالحكارية 

 مع المبلئكة، أك مع األنبياء مثؿ مكسى عميو السبلـ، كالتربكية المختمفة، سكاء كانت حكار ا
         أك أمر مف ا ألنبيائو بالحكار؛ إلقناع شعكبيـ بأفضؿ األساليب مف غير تعنت أك قكة، 

ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ) ٹٱٹ اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى ـي اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى بَّؾى ىيكى أىٍعمى ًإفَّ رى
ـي ًباٍلميٍيتىًديفى ) ؿَّ عىٍف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى  (ُِٓ)النحؿ:  ( ( ًُِٓبمىٍف ضى
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كاختبلؼ الرأم في الحكار حدث حتى بيف الصحابة في المسائؿ الفقيية، كبيف أئمة المذاىب،    
ؿ عف رأيو حينما تتضح لو كلكف يتـ بمكضكعية كسعة صد، فإما أف يخضع لمرأم اآلخر، كيتناز 

ما أف يتمسؾ برأيو مع تقديره لمخالفو كاحترامو لرأيو.    الحجة كالصكاب، كا 
      كالحكار مع اآلخر يدخؿ في كؿ المجاالت، ككؿ مجتمع لو أيدكلكجياتو كنظامو، كلو        

 اآلخر،  رأيو المستقؿ كليس بالضركرة أف يتبع اآلخر، كلكف الحتمية تتكجب عميو أف يفيـ
 كيتقبؿ رأيو، كيككف ذلؾ بالتحاكر، فقيمة الحكار ال تقمؿ مف شأف الطرؼ القكم، كال ترفع 
الطرؼ اآلخر؛ إنما التحاكر الستيضاح األمكر بيف الطرفيف، كليس الميـ بالضركرة اقتناع 
ح اآلخر، فقد يفترقا المتحاكريف بتمسؾ كؿ منيـ برأيو، كيفيـ كؿ طرؼ رأم اآلخر، كاالفصا

عما يترتب عميو الرفض أك المنع أك القبكؿ، كفي ذلؾ يتكصؿ األطراؼ المتحاكرة إلى اتخاذ 
 القرار المناسب ليا.

كاالعتراؼ باآلخر كالتحاكر معو أمر بالغ األىمية، حيث يكشؼ عف اآلخر خمفيتو الفكرية،      
كاف مف الضركرم أف كسمككو، كتاريخو، كمعرفة كاقعو الذم يستشؼ منو عناصر الحكار؛ كلذا 

ينطمؽ الحكار مف خبلؿ معرفة اآلخر، كليس مف خبلؿ ما يراه أحد األطراؼ أك يتمناه، كقد 
           ق(ََِِ)عتيبة،تأثره الشديد لعدـ ايماف قكمو. أنكر ا سبحانو كتعالى عمى نبيو 

اًء آىيىةن فىظىمٍَّت ( إً ّلىعىمَّؾى بىاًخعه نىٍفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى ))  ٹٱٹ ـٍ ًمفى السَّمى مىٍيًي ٍؿ عى ٍف نىشىٍأ نينىزّْ
اًضًعيفى ) ـٍ لىيىا خى  (ْ – ّ)الشعراء: ( ْأىٍعنىاقييي

إف عالمية اإلسبلـ جعمت احتـر رأم اإلنساف أيا كانت أيدكلكجياتو، كمعتقداتو، كمينتو،         
)          ٹٱٹ. مكرما ككنو إنسافمف الضركريات التي تساىـ في التعايش السممي، كجعمتو 

ٍمنىاىيـٍ  فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آىدى لىقىٍد كىرَّ مىى كىًثيرو ًممٍَّف  كى عى
مىٍقنىا تىٍفًضيبلن )  (َٕ)اإلسراء:  ( ( َٕخى

شرية إلى تجميع طاقاتيـ كجيكدىـ لمصمحة اإلنسانية، إف رسالة اإلسبلـ كجيت الب        
كعمارة األرض، كىذا التكميؼ لمناس كافة، فكؿ المجاالت تحتاج إلى التعاكف الذم يحتاج إلى 
التحاكر بقيـ تميؽ باإلنسانية التي كرميا ا. كبفاعمية، ككاقعية، كفيـ اآلخر، كاحتراـ رأيو، 

                                                     ٹٱٹ، حيمؿ مسؤكلية قرارتو، كنتيجة سمككياتو كالتعامؿ معو، كتقبمو، فكؿ إنساف
ـو ًلٍمعىًبيًد ))  بُّؾى ًبظىبلَّ مىا رى ٍف أىسىاءى فىعىمىٍييىا كى مى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن  (.ْٔ)فصمت:  ( (ْٔمىٍف عىًمؿى صى

كىذا ميزاف اإلسبلـ؛ ألنو ديف السماحة كالتفاىـ،  كؿ إنساف يتحمؿ نتيجة أفعالو كأقكالو،      
 كجعؿ التحاكر ىك لغة التفاىـ، لتكجيو الضاؿ، كتثبيت الصائب، كىذا مف قيـ اإلسبلـ العالمية
التي تيدؼ نحك البناء كالعمار، إما التعارض كالفرقة كاالستبداد بالرأم كالتزمت كاألنانية كفقداف 

ع، كالفرقة، كىي مف عكامؿ ىدـ المجتمعات كتناحرىا كفقداف الحكار، تجمب الصراع، كالتناز 
 التعايش السممي.  
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كمف يدعي أف اإلسبلـ ال يحتـر اآلخر أك ال يعترؼ بالتحاكر، كالحكار معو عقيـ، فعمييـ       
بالرجكع إلى القرآف الكريـ الذم كردت فيو جميع أساليب الحكار، كظير الحكار في القرآف الكريـ 

اًعؿه )  ٹٱٹكد البشرية في حكار ا عز كجؿ مع المبلئكة قبؿ كج ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى كىاً 
ٍمًدؾى كى  نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاءى كى ٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى ًميفىةن قىاليكا أىتىٍجعىؿي ًفييىا مى نيقىدّْسي لىؾى ًفي اأٍلىٍرًض خى

 (. َّ)البقرة:  (( ٍَّعمىـي مىا الى تىٍعمىميكفى )قىاؿى ًإنّْي أى 

ككذلؾ في حكار ا مع إبميس كما كرد في اآليات مسبقا، ككذلؾ حكار ا عز كجؿ مع      
رساؿ الرسؿ لمتحاكر مع أقكاميـ كاالعتراؼ برأييـ، كالتمسؾ بالقيـ اإلسبلمية أثناء  األنبياء، كا 

 (( ْْ( فىقيكالى لىوي قىٍكالن لىيّْننا لىعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىٍخشىى )ّْعىٍكفى ًإنَّوي طىغىى )اٍذىىبىا ًإلىى ًفرٍ )  ٹٱٹالحكار، 
 فالحكار إسبلمي قبؿ كجكد البشرية، كبعدىا كمستمر باستمرار الحياة.(  ْْ- ّْ)طو: 

رى فىًمنىٍفًسًو كى ) ٹٱٹك   ٍف أىٍبصى ـٍ فىمى بّْكي اًئري ًمٍف رى ـٍ بىصى اءىكي ًفيظو قىٍد جى ـٍ ًبحى مىٍيكي ا أىنىا عى مى مىٍف عىًميى فىعىمىٍييىا كى
 (َُْ)األنعاـ: ( (َُْ)

، كصحابتو، في التعامؿ مع كتتجسد كذلؾ السنة النبكية عمى أرض الكاقع، مع النبي       
اآلخر كيـك صمح الحديبية خير نمكذج كشاىد عمى الحكار كتقبؿ رأم اآلخر، فقد حضر عميو 

ابة كىـ متشكقيف لمكة كالجيش الكبير، كلكف بعد التحاكر ككضع البنكد كالمكاثيؽ، السبلـ كالصح
عاد المسممكف إلى المدينة كلـ يدخمكا مكة، فاألساليب الحكارية بأنكاعيا، كالتراث اإلسبلمي غني 

حكار بالحكارات اليادفة بقيميا اإلسبلمية العالمية، فمكؿ إنساف رأيو، كيتبع ما يريد؛ كلكف جيعؿ ال
لرفع الضبابية، ككشؼ الحقائؽ، كالتقريب بيف كجيات النظر، كيحؿ التعايش السممي بدؿ 

 الصراع كتحفظ الحقكؽ. 

 ثالثا: المجال السياسي 
 حفظ الحقوق  - أ

حاطتيا إف اإلسبلـ سباقان إلى اإلقرار بحقكؽ اإلنساف، كالحث عمى صكنيا     كحفظيا، كا 
نيج متكامؿ لمحياة اإلنسانية لو قكاعد ثابتة، كأصكالن راسخة، بالرعاية، كشمكليا بالعناية؛ ككضع م

كمبادئ خالدة، بؿ إف اإلسبلـ اعتبر التفريط في حؽ مف حقكؽ اإلنساف تفريطان في جنب ا، لذا 
 ىػ(. ُّْٕ)باجابر، يجب أداؤىا عمى خير كجو، كالكفاء بيا طاعة  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

         البشرية صمى ا عميو كسمـ، كمثاال إف أكؿ مف حفظ الحقكؽ اإلنسانية ىك خير       
عمى ذلؾ  إف المحافظة عمى الحقكؽ مسؤكلية جماعية، تحافظ عمى كياف المجتمع، كسبلمتو، 
         كترفع مف شأنو، كمف النماذج الحكارية في حفظ الحقكؽ مع اآلخر، عندما حاكر الرسكؿ

ذا المنيج الرباني الذم طبقتو التربية النبكية، الكريـ الفتاة لمكصكؿ إلى الفاعؿ كمعاقبتو، فبي
حققت العدالة االجتماعية، كأصمحت السرائر، لتحقيؽ األمف كاالستقرار بيف أفراد المجتمع 

ىػ( ألنو مجتمع متفرد بنظامو الخاص مغاير لمنظـ االجتماعية األخرل التي َُْٖ)الضبيعي، 
الي، كاالشتراكي كالشيكعي، كالتي أدت إلى انقساـ تعاني منيا البشرية، كالنظاـ اإلقطاعي كالرأسم

المجتمعات إلى طبقات متفرقة، ينيش القكم جيد الضعيؼ، كيسكد أىؿ األمكاؿ عمى غيرىـ، 
مما أدل إلى الصراع اإلنساني، ككثرة الجرائـ بيف أفراد المجتمع لعدـ كجكد قيـ لمحكار 

يجو، كجعؿ مف مقاصد الشريعة حفظ الديف الحضارم، أما المنيج الرباني فقد حقؽ العدؿ في من
كالنفس كالعقؿ كالماؿ كالنسؿ، مف أجؿ حفظ كياف اإلنساف، كمراعاة مصالحو، التي منيا: أف 
الماؿ ماؿ ا، كالناس مستخمفكف فيو ليـ ممكية التصرؼ كاالنتفاع بو، في الحدكد التي أقرىا 

ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا قيٍؿ تىعىالىٍكا ) ٹٱٹق(، ُّْٕالشرع )باجابر،ليـ  مىٍيكي ـٍ عى ـى رىبُّكي رَّ أىٍتؿي مىا حى
بيكا ـٍ كىالى تىٍقرى يَّاىي ـٍ كىاً  قيكي ؽو نىٍحفي نىٍرزي ـٍ ًمٍف ًإٍمبلى دىكي ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى  كى

ا بىطىفى كىالى تىٍقتيمي  مى ـٍ تىٍعًقميكفى )ًمٍنيىا كى ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ؽّْ ذىًلكي ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ  (( ُُٓكا النٍَّفسى الًَّتي حى
 (ُُٓ)األنعاـ: 

ًليّْ )  ٹٱٹ      عىٍمنىا ًلكى ا فىقىٍد جى ٍف قيًتؿى مىٍظميكمن مى ؽّْ كى ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ ًو سيٍمطىاننا كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى
 (ّّإلسراء:)ا( ( ّّفىبلى ييٍسًرٍؼ ًفي اٍلقىٍتًؿ ًإنَّوي كىافى مىٍنصيكرنا )

إذا حيفظت الحقكؽ في مجتمع ما، ككاف بينيـ تحاكر بالقيـ اإلسبلمية العالمية، فإنو يسكده       
إلى تشريؼ البشر  األمف كاالستقرار، ألف ىذه" الحقكؽ التي أقرىا اإلسبلـ كأعطاىا اإلنسانية تيدؼ

زالة االستغبلؿ، كالقير كالظمـ عنيـ كىي حقكؽ شديدة الصمة با كحده الذم ىك  كصكف كرامتيـ كا 
صاحب الشريعة كمصدر كؿ حقكؽ اإلنساف، لذلؾ فالحقكؽ منحة مف ا ال يممؾ أحد تقييدىا أك 

 ىػ(. َُِْانتياكيا " )آؿ سعكد، 
األرض، كانتيكت اإلنسانية، مف غير تفاىـ أك تحاكر، أك حفظ فبل أمف أذا انتشر القتؿ كسمبت    

ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو )  ٹٱٹ. الحقكؽ، أك عدـ االعتراؼ بأصحابيا. ا آىتىاىي ميكفى ًبمى كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى
ا بىًخميكا ًبًو يىٍكـى  قيكفى مى ـٍ سىييطىكَّ ـٍ بىٍؿ ىيكى شىرّّ لىيي ٍيرنا لىيي ًلمًَّو ًميرىاثي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  ىيكى خى ًة كى اٍلًقيىامى

ًبيره ) ميكفى خى ا تىٍعمى ))                كقىاؿى عميو السبلـ:   (َُٖ)آؿ عمراف، آية  (( َُٖكىالمَّوي ًبمى
رًا ِمَن اْْلَْرِض ظُْلًما، َطوَّقَُو اللَُّو ِإيَّاُه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ                  ِمْن َسْبِع أََرِضنَي(( َمِن اقْ َتَطَع ِشب ْ

 (.َُُٔ، كتاب الفرائض، ر : ّق، ج ُُْٔ)مسمـ ،
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ف كاف قدران المتأمؿ       في الحديث يستشعر عظمة إثـ أخذ حقكؽ اآلخريف بغير كجو حؽ، حتى كا 
لتفاىـ، كالخبلص مف ىذه العاقبة ىك التحاكر كا ،يسيران؛ فإنو سيككف كالطكؽ في عنقو بمقدار ما أخذ

كالتعرؼ عمى األسباب كالمسببات، كاحتراـ الحقكؽ كالحفاظ عمييا، أك استردادىا، أك إعادتيا، فالحكار 
مع اآلخر لحفظ الحقكؽ لو أسس يبنى عمييا بحيث تعرؼ كؿ جماعة ما ليا كما عمييا، كعمى أم 

بشفافية، كفاعمية، فسكؼ  أساس كاف الحؽ ليا، فإذا تحقؽ ىذا في الحكار كااللتزاـ  بقيـ حفظ الحقكؽ
يعـ األمف كاالستقرار بيف الجماعات في المجتمعات المتباينة؛ لذا فإف االعتراؼ بقيـ حفظ الحقكؽ 
كالعمؿ عمى ايقاظ الضمير، كاالحساس بالمسؤكلية تجاه اآلخر، يترتب عميو األماف بيف الجماعات، 

ؽ، فيك إشعاؿ فتيؿ المعارؾ الطاحنة التي كاالستقرار في المجتمعات، أما ما يترتب عميو سمب الحقك 
تعكد بالدمار لمطرفيف كالخسائر النفسية كالبشرية، كالمادية، كىذا نتيجة الطمع المادم كاالقتصادم 

لذلؾ تكلى اإلسبلـ كضع سياسة خالدة كقيـ عالمية يسير عمييا اإلنساف كيحدد كالسياسي؛  
  حقكقو ككاجباتو.

ٍف تىرىاضو يىا أىيُّيىا الَّ ) ٹٱٹ     ارىةن عى ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي ًذيفى آىمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ا ) ـٍ رىًحيمن ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي ـٍ كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي  .(ِٗالنساء:)(( ًِٗمٍنكي

الفرد نحك الحبلؿ كعدـ التعدم عمى كالعمؿ بمكجب ذلؾ فيو إصبلح لمنفس، كالسمكؾ، كتكجيو 
: كىافى   فعىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى ، حقكؽ اآلخريف، فبل تطغى شيكاتو كمطامعو عمى عقمو ككاجباتو قىاؿى

مىى رىسيكًؿ المًَّو  ؿو عى قىا ًلرىجي اًحًب اٍلحىؽّْ مىقىاالن(، كى : )دىعيكهي فىًإفَّ ًلصى ابيوي فىقىاؿى : دىٍيفه ، فىيىَـّ ًبًو أىٍصحى ؿى
ؿي ًمٍف ًسنًّْو، كا لىوي ًسنِّا فىأىٍعطيكىىا ًإيَّاهي(، فىقىاليكا : ًإنَّا الى نىًجدي ًسنِّا ًإالَّ ًسنِّا ًىيى أىٍفضى : )  )اٍشتىري قىاؿى

اءن ( ـٍ قىضى ـٍ أىٍحسىنىكي ٍيًركي كىىا فىأىٍعطيكىىا ًإيَّاهي فىًإفَّ ًمٍف خى فىاٍشتىري
( ِٗ، كتاب اليبة،  ر : ّالبخارم، ج ) 

إف مف تعاليـ المنيج اإلسبلمي مقابمة اإلحساف بالشكر كالعرفاف، كمقابمة اإلساءة بالصفح كالتجاكز، 
فقيمة حفظ الحقكؽ تتضح جمية في الحكار الذم كضح مكقؼ المديف عندما يريد أف يسترٌد الدائف 

تطبيقيا في حقكقو، كىذا مف أجؿ المحافظة عمى الحقكؽ، كيهشٌكؿ ىذا المكاقؼ دركسان ىادفة ل
 (.قُّْٕالمجتمعات في تعامبلتيـ)باجابر،

كاإلسبلـ يكضح الحقكؽ الخاصة كالعامة، كمف أمثمة حفظ الحقكؽ العامة، أمكاؿ الدكلة،    
مىٍيدو السَّاًعًدمُّ قىاؿى  رىجيبلن ًمٍف بىًني أىٍسدو ييقىاؿي لىوي  : اٍستىٍعمىؿى النًَّبيُّ  كما كرد في الحديث: عف أىبي حي

ـى النًَّبيُّ ابٍ  ـٍ ، كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي ، فىقىا ـى قىاؿى : ىىذىا لىكي ا قىًد دىقىةو ، فىمىمَّ مىى صى مىى اٍلًمٍنبىًر  في اأٍليتىًبيًَّة عى  -عى
ًعدى اٍلًمٍنبىرى  ا : فىصى مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى  -قىاؿى سيٍفيىافي أىٍيضن ًمدى المَّوى كىأىثٍنىى عى ا بىاؿي اٍلعىافىحى ًمًؿ نىٍبعىثيوي فىيىٍأًتي : ) مى

؟ كىالَّذً  ـٍ الى ًو فىيىٍنظيري أىييٍيدىل لىوي أى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو كىأيمّْ م نىٍفًسي يىقيكؿي : ىىذىا لىؾى ، كىىىذىا ًلي ؟ فىيىبلَّ جى
قىبىًتوً  مىى رى ًة يىٍحًمميوي عى اءى ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامى ، ًإٍف كىافى بىًعيرنا لىوي ريغىاءه، أىٍك بىقىرىةن لىيىا ًبيىًدًه الى يىٍأًتي ًبشىٍيءو ًإالَّ جى

، أىٍك شىاةن تىٍيعىري  كىاره تىٍي ًإٍبطىٍيًو  -خي تَّى رىأىٍينىا عيٍفرى فىعى يىدىٍيًو حى ؟  -ثيَـّ رى ثنا  -أىالى ىىٍؿ بىمٍَّغتي ( -ثىبلى
 (. ّٔ، كتاب األحكاـ، ر: ٗ)البخارم، ج 
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بصكرة فردية، كمكاقؼ أخرل يجب أف تطرح بكضكح  ىناؾ مكاقؼ يمكف أف تطرح كتحاكرك
كبصكرة عامة، كتعالج كتحاكر أماـ الجميع، فاإلنساف لك تيًرؾ لطباعو يتصرؼ في الماؿ حيث تكجيو 

 غريزتو الختمت المكازيف، كساءت النتائج؛ ألنيا تدفع باإلنساف إلى جمع الماؿ كاإلكثار منو.

ماؿ يسير عمييا اإلنساف كيحدد حقكقو ككاجباتو، كحذر كاإلسبلـ تكلى كضع سياسة خالدة لم   
مف أخذ األمكاؿ بغير كجو حؽ. ىذا األمر الذم شاع في الكاقع المعاش، كتفشى بخطكط سميكة 
كاضحة، كاألكثر مف ذلؾ أنو كثيران ما يطمب عمنيان مف أجؿ تسييؿ كتيسير األعماؿ، كىذا أشٌد فتكان 

عطائيا لآلخريف مقابؿ عركض مادية، أك قضاء مصمحة، بالمجتمع؛ ألنو يقـك عمى أخذ حق كؽ كا 
بحكـ المركز كالمجاؿ العممي، كىذه خيانة عممية ال يرتضييا اإلسبلـ، "إال إذا أعطى ليتكصؿ بو إلى 

 (. ّٕٕٓ، ر: ٔالحؽ، أك ليدفع عف نفسو ظممان فبل بأس بو" )العظيـ آبادم، ج 

مكانة أك سمطاف أف يسمب اإلنساف حقو في  كمف الحقكؽ صيانة حؽ النفس، فبل يحؽ لذا
الحياة، كمف فعؿ ذلؾ بغير حؽ تجاكز حدكده اإلنسانية، كيككف عقابو مف جنس عممو؛ كعبلج ذلؾ 

اًص ) ٹٱٹ، حد القصاص في القتمى لمحفاظ عمى حقو في الحياة ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي يىاةه يىا            كى حى
ـٍ تى  ) ًإفَّ            ( ، كقاؿ عبد ا بف عمر:ُٕٗ)البقرة آية  ((ُٕٗتَّقيكفى )أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىمَّكي

رىاـً ًبغىٍيًر ًحمًّْو(   ٍف أىٍكقىعى نىٍفسىوي ًفييىا: سىٍفؾى الدَّـً اٍلحى             ًمٍف كىرىطىاًت األيميكًر الًَّتي ال مىٍخرىجى ًلمى
 (.  ّ، كتاب الديات ، ر :  ٗ) البخارم، ج 

كجعؿ سفؾ الدـ الحراـ كرطة مف  ىذه تعاليـ اإلسبلـ التي أرسى دعائميا النبي       
           الكرطات: أم ال مخرج لمف أكقع نفسو فييا؛ ألنو أكقع نفسو في اليبلؾ، أم متعمد القتؿ

 بغير حؽ. 

فيي لنشر الحؽ كالسبلـ، كمف أجؿ سعادة اإلنساف. أما  أما الحركب التي قاـ بيا
رفعت منظمة " الحضارة الغربية تنادم بالسبلـ، ككأنو مف صنعيـ كتخطيطيـ، فقد  شعكب

اليكنسكك شعار التربية مف أجؿ السبلـ، منطمقة مف أف معاقؿ السبلـ ينبغي أف تقاـ في عقكؿ 
 ىػ(. َُِْ)السيد،  "الناس

أف تنادم  كىذه المدنية الغكغائية جعمت البشرية تتمرغ في دماء القتمى، كال تممؾ إال  
بشعارات زائفة، تخالؼ القيـ اإلسبلمية التي بدأت بتربية الذات، كحرصت عمى سبلمة اإلنساف 
ذاتو مف اتباع اليكل، فاإلسبلـ منيج مكحد لمجميع، فمف حاد عف الصكاب كجانب الحؽ فقد 

 ضؿ سكاء السبيؿ، كاختمت مكازيف الحياة لديو، إما لجيؿ أك لضبلؿ، كسار ضد التيار.
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لتكجيو ىذه التحديات، إلى مسارىا الصحيح، ينبغي المناداة بقيـ الحكار اإلسبلمية كبياف ك  
عالميتيا، فبل تسمب الحقكؽ كال تضيع، كيتحقؽ المطمب األساسي لكؿ مجتمع كىك األمف 
كاالستقرار، فالنظاـ اإلسبلمي منيج حياة فريد كمتكامؿ يييئ الجك الصحيح لممعامبلت المتبادلة 

راد المجتمع، كأكؿ حضارة رائدة كضعت خططان مستقبمية تتكافؽ مع الفطرة السميمة ىي بيف أف
الحضارة اإلسبلمية؛ ألنيا تحافظ عمى الحقكؽ كتعالج كؿ ما ييـ اإلنساف، كبدأت ببنائو مف 

 الداخؿ حتى ينعكس ذلؾ عمى سمككو الخارجي.
يده كطاقتو في امتبلؾ حقكؽ أما إذا فيقد الحكار كقيمو فكثير مف الناس يسعى كيستفذ ج

ف كانت  اآلخريف كال يقنع ميما أخذ، كال يبالي بالطريقة التي أخذ بيا حقكؽ اآلخريف حتى كا 
 بالسبلح، كالتسمط، كىذا فيو تجرد مف اإلنسانية.

كفي ىذا الفضاء يحتاج األمر إلى الحكار اليادؼ الذم يشؽ طريقو لتبياف الحقكؽ 
ستقرار، كالتعايش السممي رغـ التعدد الثقافي، في التشريعات كالكاجبات؛ ليعـ األمف كاال

 كااليدكلكجيات.
 التعايش مع التشريعات األخرى واحترامها   - ب

أقتضى أمر ا أف تككف البشرية متعددة األدياف كالتشريعات فمنيـ المسمـ كالكافر        
م في أصؿ الخمؽ، كالعيش كالمشرؾ، كيعيش الجميع عمى بقعة أرض كاحدة، كىنا يظير التساك 

كتقبميـ لآلخر، كطريقة  عمى األرض، كالتبايف يككف في سمكؾ الجماعات كأيدكلكجياتيـ،
ميكفى بىًصيره ))ٹٱٹمعيشتيـ، ا تىٍعمى ـٍ ميٍؤًمفه كىالمَّوي ًبمى ًمٍنكي ـٍ كىاًفره كى ـٍ فىًمٍنكي مىقىكي            ( ( ِىيكى الًَّذم خى
 (ِ)التغابف: 
االختبلؼ يحتاج إلى "نظاـ يضمف ليـ التعايش كعمى ىذا يككف السمـ ىك األصؿ كىذا         

( ، أما الحركب بيف البشر فقد حدثت ِْىػ، صُِْٕفي العبلقات بيف الناس" )المصمح، 
مف ىذه الحركب كالقتؿ، ككضع نظاـ حتى مع المسمميف ألسباب بينيـ كلنصرة الحؽ، كحذر 

كا، كىالى يىًبٍع ًو محكـ لذلؾ، قىاؿى رىسيكؿي المَّ  كا، كىالى تىدىابىري شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى :) الى تىحى
، الى يىٍظًمميوي، كىالى يى  ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىاننا، اٍلميٍسًم ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي ٍخذيليوي، كىالى بىٍعضي

ثى مىرار  -كىل ىىاىينىا يىٍحًقريهي، التَّقٍ  ٍدًرًه ثىبلى ييًشيري ًإلىى صى اهي  -كى ٍسًب اٍمًرئو ًمفى الشَّرّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى ًبحى
وي( )النيسابكرم، ج اليوي كىًعٍرضي مى رىاـه : دىميوي كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ، كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى ـى ، كتاب البر ْاٍلميٍسًم

ـ مجتمع ألفة كمكدة كمحبة، كينتج عنيا اختفاء الكثير مف (، المجتمع المسمِْٔٓكالصمة، ر : 
، كالنيي ضمف الكاجبات التي يجب فعميا، أمراض القمكب كالحسد كالبغضاء، كقد نيى عنيا

كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىاننا -كالتحمي بيا، كالمقصكد بقكلو  تعاممكا كتعاشركا بمكدة كرفؽ  -كى
ير، مع صفاء القمكب كالنصيحة، كاالبتعاد عف األىكاء المضمة كمبلطفة، كتعاكنكا عمى الخ

 (.ِٗٓٓ،كتاب البر كالصمة كاآلداب، ر:ُٔق،جُُْٖالمكجبة لمتباغض)النككم،
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كذكباف الشحناء كالتنازع بيف الجماعات كالمجتمعات ىك الحكار المقيد بقيـ اإلسبلـ        
فات، فقبكؿ اآلخر يزيد بيف مف تقارب جسكر العالمية، الذم يعترؼ بالتشريعات المتعددة الثقا

التكاصؿ، رغـ االختبلؼ، كىك ليس مستحيبل، فقد عاشت المجتمعات في حقبة مف الزمف في 
كلعؿ مف أركع األمثمة عمى ىذا التعايش مع أمف، كأماف، كاستقرار في صدر اإلسبلـ، 

حكالى ستيف شخصان، لكفد نصارل نجراف المؤلؼ مف  التشريعات األخرل ىك سماح النبي 
بدخكؿ مسجده الشريؼ، كجمكسيـ فيو فترة طكيمة، مف غير  عقد أك معاىدة كعندما حاف كقت 
صبلتيـ قامكا متكجييف إلى المشرؽ ليصمكا صبلتيـ فقاـ المسممكف لمنعيـ عف ذلؾ، إال أف 

 (.ُنياىـ عف ذلؾ كتركيـ يصمكف في طمأنينة)ابف ىشاـ،ج الرسكؿ 
ما سبؽ: يتضح أف اإلسبلـ أقر بحرية االعتقاد لكؿ الناس فبل إكراه ألحد عمى  كبناء عمى      

ف كاف يدعكىـ إليو، كيرغبيـ فيو، فالدعكة إلى دخكؿ اإلسبلـ، كاإلكراه عميو  اعتناؽ اإلسبلـ، كا 
أمراف متضاداف تمامان، فاألكؿ جائز مشركع، كالثاني حراـ ممنكع، كمف القكاعد األساسية في 

ير المسمميف ضمف ىذا اإلطار قاعدة )نتركيـ كما يدينكف( كىي لئلماـ عمي بف أبى معاممة غ
 (.ٕـ، جَُٕٗ)قاضى،  طالب رضى ا عنو

 كقد أثبتت الشكاىد التاريخية صحة ىذه المقكلة، كقد كردت كثيران، منيا في عيد النبي       
أنفسيـ إال مف ك ميف دينيـ، مكالييـ مع ييكد المدينة حيث قاؿ عميو السبلـ )لمييكد دينيـ كلممسم

في اليمف كالتي جاء فييا "كال يفتتف ييكدم  إلى معاذ بف جبؿ  ظمـ كأثـ(. ككذلؾ رسالتو 
 (، كفي ىذا عدـ اإلكراه في اعتناؽ الديف اإلسبلمي. ىػُّٔٗ)القاضي،  عف ييكديتو"

"كلنجراف كحاشيتيا جكار ا عندما أرسؿ إلى أىؿ نجراف جاء فيو  كأيضان في عيد النبي      
كذمة محمد النبي رسكؿ ا عمى أمكاليـ كأنفسيـ كأرضيـ كمٌمتيـ كغائبيـ كشاىدىـ كعشيرتيـ 
كبيعيـ. ككؿ ما تحت أيدييـ مف قميؿ أك كثير ال يغير أسقؼ مف أسقفيتو كال راىب مف رىبانيتو 

( ، كجاء في ٕىػ،جُّّٖركزة،كال كاىف مف كيانتو كليس عمييـ دية كال دـ جاىمية...." )د
: "ال الحديث الشريؼ النيي عف قتؿ أصحاب الصكامع كىـ رجاؿ الديف كالرىباف كالعباد، قاؿ 

 (.ُـ،جُٖٕٗتقتمكا الكلداف كال أصحاب الصكامع" )ابف حنبؿ، 
فاإلسبلـ كقيمو كتاريخو كشمس مشرقو في سماء صافية، يراىا الكؿ، كلكف الناس أصناؼ       
مف يعرؼ الحؽ كيتبعو، كمنيـ مف يعرؼ الحؽ كال يتبعو كال ينكره كالصخرة الصماء، منيـ 

كمنيـ مف يعرض عف الحؽ كينكره كيحاربو، كالحرية الدينية مكجكدة ال جداؿ في ذلؾ، كلكف 
منعا مف التناحر، كالحركب المعاصرة التي طغت عمييا األنا، كحب الماؿ، يككف الفاصؿ في 

حكار بقيمو اإلسبلمية العالمية اليادفة؛ لتقكيـ النفس، كتربية الذات، كالتعايش كؿ األحكاؿ ىك ال
 بأمف كاستقرار. 
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 المحافظة عمى المواثيق والوعود والعهود    -ج
إف الكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ يكفر االستقرار، كيجعؿ اإلنساف يشعر باألماف، كالكفاء بيا أمر      

ـٍ ًفي سىًبيًؿ )  ٹٱٹحتمي حتى في حالة الحرب،  ـٍ كىأىٍنفيًسًي اىىديكا ًبأىٍمكىاًلًي كا كىجى ري ًإفَّ الًَّذيفى آىمىنيكا كىىىاجى
ا لى  كا مى ـٍ يييىاًجري لى ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كىالًَّذيفى آىمىنيكا كى يي كا أيكلىًئؾى بىٍعضي ري نىصى ٍكا كى ـٍ المًَّو كىالًَّذيفى آىكى يىًتًي ـٍ ًمٍف كىالى كي

ـٍ ًمٍف شىٍيءو  بىٍينىيي ـٍ كى مىى قىٍكـو بىٍينىكي ـي النٍَّصري ًإالَّ عى ـٍ ًفي الدّْيًف فىعىمىٍيكي ككي ري ًف اٍستىٍنصى كا كىاً  تَّى يييىاًجري حى
ميكفى بىًصيره ) ا تىٍعمى  (ِٕ)األنفاؿ:( (ًِٕميثىاؽه كىالمَّوي ًبمى

افىفَّ ) ٹٱٹ                                              ا تىخى مَّ ـٍ  كىاً  ًمٍف قىٍكـو ًخيىانىةن فىاٍنًبٍذ ًإلىٍيًي
مىى سىكىاءو ًإفَّ ال اًئًنيفى عى  (ٖٓاألنفاؿ:( (ٖٓ)مَّوى الى ييًحبُّ اٍلخى

إف اإلشكاؿ الكاقع في العصر الحاضر عمى كجو الخصكص يتمثؿ في نقض الكعكد       
فييا مف طرؼ الجماعة ، كالتحايؿ في الكعكد التي ابرمت، أك التبديؿ  كالمكاثيؽ كقمة الحكار

المسيطرة، في أكثر مف بقعة مف بمداف العالـ، كيأتي في قمة ىذا المكضكع نظرة المجتمع الغربي 
إلى اإلسبلـ كالمسمميف بكيفية يغيب عنيا الجانب المكضكعي، كىذه النظرة خمفت صراع كاحتداـ 

اسات كاشكاالت، اقتضت بيف األدياف، كىك صراع قديـ حديث، لماٌ  أثير حكلو مف تصكرات كدر 
ضركرة االلتزاـ بالقيـ اإلسبلمية العالمية لمحكار الحضارم الذم ييحتـ الكفاء بالكعكد كالمكاثيؽ، 

 ق(.ُّْٗكالبد منو لكعي الذات كاآلخر كمجاكزة إكراىات التاريخ  المريرة ) جدم، بكعقاؿ، ،
سادت فييا ىيمنة ثقافة القكة كعدـ التمسؾ بكعكد الحاضر كدفف الصرعات القديمة، التي      

كالسيطرة، كذكباف ثقافة اآلخر، يزيد مف ضياع اليكية الثقافية، كبالتالي يرتفع مؤشر الصراعات 
 كالنزاعات كتذكب القيـ كتيضـ الحقكؽ. 

كديف السبلـ العالمي يرفض الصراعات، كاإلسبلـ يأمر بالكفاء بالعيكد كالمكاثيؽ كالكعكد         
قراف الكريـ عدة مرات بصيغ مختمفة كتجسدت في مكاقؼ كثيرة عمى أرض الكاقع، كذكرت في ال

 ، ككانت ىي السياسة السائدة في ذلؾ الكقت.عمى نيج المصطفى  كقد سار الصحابة 
كعمى مستكل الجماعة ككسياسة المسمميف العامة كالثابتة إنيـ فكؽ احتراميـ ألىؿ الكتاب       

يع الحقكؽ البلزمة ليعيشكا حياة آمنة مع المسمميف، ككنمكذج كتاب أبك كسماحتيـ ليـ كفركا جم
إلى نصارل نجراف "بسـ ا الرحيـ ىذا ما كتب عبدا أبك بكر خميفة محمد النبي  بكر 

رسكؿ ا ألىؿ نجراف: أجارىـ بجكار ا كذمة محمد النبي عميو السبلـ، عمى أنفسيـ كأرضيـ، 
ماشيتيـ، كعبادتيـ، كغائبيـ، كشاىدىـ كأساقفيـ، كرىبانيـ، كبيعيـ، ككؿ ما كممتيـ، كأمكاليـ، ك 

تحت أيدييـ مف قميؿ أك كثير، ال يخسركف، كال يعسركف، كال يغير أسقؼ مف أسقفيتو، كال راىب 
 (. ُق، جُِّْمف رىبانيتو" ) األنصارم،
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 رررر

مىا كىافى ًلميٍؤًمفو أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمننا ًإالَّ )ٹٱٹ       طىأن كى ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا خى مى طىأن كى  فىتىٍحًريري                 خى
ـٍ  دَّقيكا فىًإٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو عىديكٍّ لىكي مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو ًإالَّ أىٍف يىصَّ ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى  كىىيكى              رى

ٍف كى  قىبىةو ميٍؤًمنىةو كىاً  مَّمىةه ًإلىى أىٍىًمًو ميٍؤًمفه فىتىٍحًريري رى ـٍ ًميثىاؽه فىًديىةه ميسى بىٍينىيي ـٍ كى       افى ًمٍف قىٍكـو بىٍينىكي
كىافى المَّوي  تىتىاًبعىٍيًف تىٍكبىةن ًمفى المًَّو كى ٍيًف مي ـي شىٍيرى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا ٍف لى ٍؤًمنىةو فىمى قىبىةو مي تىٍحًريري رى ًميمنا  كى      عى

ًكيمنا )  (ِٗ )النساء:( ( ِٗحى
تَّى يىٍبميغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعى ) ٹٱٹ    بيكا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي حى ٍيدى كىافى كىالى تىٍقرى

 (ّْاإلسراء: ) ((ّْمىٍسئيكالن )
 (َِ)الرعد:  ((َِالًَّذيفى ييكفيكفى ًبعىٍيًد المًَّو كىالى يىٍنقيضيكفى اٍلًميثىاؽى )) ٹٱٹ
ٍف نىشىا)ٹٱٹ مى ـٍ كى ٍينىاىي ـي اٍلكىٍعدى فىأىٍنجى دىٍقنىاىي  (ٗ)األنبياء: ( ( ٗ)ءي كىأىٍىمىٍكنىا اٍلميٍسًرًفيفى ثيَـّ صى
ىذه اآليات تتضمف أىمية العيكد كالكعكد كالمكاثيؽ، فااللتزاـ بيا أمر إليي، كال يمكف       

اؿ، كىذه المكاثيؽ إذا لـ تطبؽ سكؼ ييبنى عمييا نزع التفريط فيو، أك التنحي عنو بحاؿ مف األحك 
فتيؿ الفتنة، كتحدث أمكر ال تحمد عقباىا، كالحركب، كالصراعات، كالنزاعات، كالكقاية مف ىذا 
كمو؛ يككف باتباع القيـ اإلسبلمية لمحكار الحضارم، التي تنشر السبلـ كاالستقرار كاألمف 

 كاألماف.
لمفاىيـ الجكىرية في جميع مياديف الحياة االقتصادية كالسياسية "لذا تعد القيـ مف ا       

كاالجتماعية، نظرا ألنيا تمس العبلقات اإلنسانية بكافة صكرىا كذلؾ ألنيا ضركرة اجتماعية، 
كألنيا معايير كأىداؼ البد أف نجدىا في كؿ مجتمع منظـ سكاء كاف متقدما أـ متأخرا، فيي 

تجاىات كدكافع كتطمعات، كتظير في السمكؾ الظاىرم تتغمغؿ في األفراد عمى شكؿ ا
 ق(. ُِِْكالبلشعكرم" )سعدات، 

إف البناء القيمي اإلسبلمي يقي المجتمع مف األنانية المفرطة، كاألىكاء المدمرة، كيزكده      
بالكيفية التي يتعامؿ بيا مع اآلخر كيحدد لو أىدافو كمبررات كجكده، كىك المرتكز األساسي 

حرؾ األفراد كالحضارات نحك األفضؿ كاألحسف، أك نحك االتجاه المعاكس؛ فإذا أيتخذ ىذا الذم ي
االتجاه السمبي فسكؼ ينحدر التدرج مف األعمى إلى األسفؿ في حالة عدـ كجكد قيـ ايجابية 

 يسير عمييا أفراد المجتمعات؛ لتنيض عمييا الحضارات، كبالتالي تظؿ الصراعات
 لة التعايش السممي بيف ىذه الحضارات المتعددة.  بيف المجتمعات كاستحا

كبناء عمى ما سابؽ تناكلو فإنو عند مقارنة التعددية الثقافية بيف الغرب كاإلسبلـ، يتضح          
فشؿ التعددية الغربية عمى المستكييف النظرم، كالعممي، في حيف أف التربية اإلسبلمية أثبتت 

ة الثقافية كقد مارستيا عمميا كنظريا، فانتشر األمف، كالسبلـ، نجاحيا كحسف تعامميا مع التعددي
 كاألماف، كاالستقرار، كالتعايش السممي رغـ تعدد األدياف كالثقافات، في مختمؼ العصكر
اإلسبلمية ،األمر الذم يعني أف أساليب تفعيؿ التعددية الثقافية ينبغي أف تقـك عمى البنية 

ة، كتيحدد بالقيـ اإلسبلمية العالمية لمحكار الحضارم، فالمنيج التحتية اإلسبلمية كليس الغربي



 د/ فاطمة سالم باجابر        التعددية الثقافية العالمية في ضوء القيم اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاني العدد  – 33اجمللد  633

 

الرباني أكؿ مف استخدـ أسمكب الحكار اليادؼ بأنكاعو، كحكار ا مع المبلئكة، كحكار األنبياء 
مع أقكاميـ، فاإلسبلـ أكؿ حضارة رائدة كضعت خططان مستقبمية تتكافؽ مع الفطرة السميمة؛ ألنيا 

ا ييـ اإلنساف، كبدأت ببنائو مف الداخؿ حتى ينعكس ذلؾ عمى سمككو، ناقشت كعالجت كؿ م
 كتفاعمو، فيك كاضع الحضارة كرائدىا.

كما يمكف قكلو في نياية المطاؼ ىك أف يعيد المسممكف النظر في أنفسيـ كمسمميف،       
ف مف كيتبعكف قيميـ اإلسبلمية، لينصمح حاليـ، كتصميـ نظرات احتراـ اآلخر، فالعبلج يكك 

ٍف كىًثيرو )) ٹٱٹ ،أنفسيـ يىٍعفيك عى ـٍ كى ـٍ ًمٍف ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكي ابىكي ا أىصى مى )الشكرل:  ((َّكى
َّ) 

ٍمنىاؾى ًلمنَّاًس ) ٹٱٹك      ابىؾى ًمٍف سىيّْئىةو فىًمٍف نىٍفًسؾى كىأىٍرسى ا أىصى مى سىنىةو فىًمفى المًَّو كى ابىؾى ًمٍف حى ا أىصى مى
كىفىى ًبالمًَّو شىًييدنا )رىسيكالن   (ٕٗ)النساء: (  (ٕٗ كى

 النتائج  
إف المنيج اإلسبلمي يدعك إلى التفاىـ كالتحاكر بأحسف كأفضؿ األساليب الدعكية كالتربكية،  (ُ

 كيزخر القرآف الكريـ كالسنة النبكية باألدلة كالبراىيف عمى ذلؾ. 
ف لـ يقتنع الحكار بقيمو اإلسبلمية جسر عبكر لمكصكؿ إلى نتائج  (ِ ترضي الطرفيف حتى كا 

 الطرؼ اآلخر، يكفي أف يعرؼ كؿ طرؼ حقكقو ككاجباتو كمسؤكلياتو، كتتضح رؤية اآلخر.
عند كجكد حضارة تريد الييمنة كالسيطرة، عمى الحضارات األخرل، ينبغي عمى الحضارات  (ّ

براز حضارتيا، كتاريخيا المجيد، كترفض الييمنة كتقاكميا ، لضماف األخرل التضامف كا 
 سبلمة مرجعيتيا. 

إف الصداـ كالتنازع يأتي مف الطرؼ األقكل، ليتمكف مف فرض حضارتو كسياستو، كيستخدـ  (ْ
 أسمكب اإلكراه، كيرفض مبادرات السبلـ، مف أجؿ مصمحتو.   

مف األمكر الميمة لنجاح الحكار ينبغي أف يسبقو تغير المفاىيـ الغربية ذات المحتكل  (ٓ
 ـ، فإذا نجحت ىذه الخطكة يتحقؽ اليدؼ مف الحكار. العدكاني نحك اإلسبل

يحػاكؿ الغرب السيطرة عمػى العػالـ بكػؿ قػٌكتو، كتعمػؿ أمريكا عمػػى أمركػػة العػػالـ تمييد   (ٔ
لفرض الييمنة كالسيطرة االقتصادية كالسياسية كالثقافية كالتربكية، كالسعي مف أجؿ إلغػػاء 

 الثٌقافات األخرل. 
خالد الذم كاف ىدفو تحكيؿ الصراع الحضارم إلى حكار حضارم، كاف لو  مشركع الممؾ (ٕ

 صدل كأثر ايجابي في العالـ بأسره، حفاظا عمى الثكابت اإلسبلمية كالحقػػػكؽ العربية.  
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 التوصيات
بناء شراكة مجتمعية بيف الدكؿ اإلسبلمية إلبراز قيـ اإلسبلـ، كبياف مكاقفو مع التعددية  (ُ

الببلد التي ساسيا المسمميف كدخمكىا، ككيؼ تعاممكا مع اآلخر في كافة  الثقافية في كافة
 المجاالت السياسية كالمذىبية، كاالجتماعية. 

إنشاء قنكات فضائية في أمريكا كالغرب تبرز القيـ اإلسبلمية في الحكار الحضارم،  (ِ
 قبة مف الزمف.كالتاريخ اإلسبلمي كالمكاقؼ التربكية كاإلنسانية التي مر بيا العالـ في ح

يجب أف تسيـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة المرئية كالمسمكعة كالمقركءة عمى الشبكة   (ّ
العنكبكتية بتعميـ خطاب معتدؿ كسممي يحث عمى التعايش كقبكؿ اآلخر، كتفيـ 

 االختبلفات مع اآلخر داخؿ الدكلة خارجيا.
التكفير أك الكراىية أك  تطكير الخطاب اإلعبلمي بحيث يزيؿ معاني كدالالت التخكيف أك  (ْ

االنقساـ الطائفي أك المذىبي أك القكمي، مع مراقبة صارمة لئلعبلـ الخارج عف القيـ 
  اإلسبلمية كالعالمية.

ينبغي إجراء أبحاث كدراسات تعمؿ لبناء الشخصية اإلسبلمية المتزنة، كتسعى إلحبلؿ   (ٓ
 كاإلبادة المتطرفة. السبلـ كالتعايش السممي بدال مف الصراع كالعنؼ كالنزاع 

نشر ثقافة التعايش السممي كالتسامح في الببلد التي فييا أقميات مسممة، يستمد فعاليتو مف  (ٔ
قيمو اإلسبلمية كمبادئو كثكابتو الحكارية، كالتفاىـ كالتعاكف بما يحقؽ تعايشا مشتركا بيف 

  المسمميف كغيرىـ مف الطكائؼ المختمفة كالمذاىب المتنكعة.
مى المناىج الكطنية، كالمؤسسات التربكية، أف تتصدل لجميع أنكاع التطرؼ ينبغي ع   (ٕ

الفكرم، كالعنؼ بأشكالو المختمفة، كتكجو الطمبة، إلى قبكؿ اآلخر سكاء كاف داخميا أك 
 خارجيا، بما يتكافؽ مع قيـ الحكار التي يعززىا كيكصي بيا اإلسبلـ.

في المجتمعات التعددية الثقافية المحمية تشجيع األنشطة كالمقاءات كالفعاليات اليادفة  (ٖ
 كالعالمية لتعزيز التعايش السممي كحماية الجماعات التنازع كالصراعات المختمفة. 

            عمى الحككمات اإلسبلمية التضامف كعمؿ مبادرة تسعى إلى تبني مشركع التعايش (ٗ
صدار قكانيف صارمة               لمعاقبة مثيرمبيف الطكائؼ المختمفة كتقبؿ رأم اآلخر، كا 

 الكراىية كالعنؼ.  
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ق(. مشكبلت الخبلؼ كاالفتراؽ كالتحزب كعبلج اإلسبلـ ليا. ُّْٓصالح، محمد عثماف. ) -
بحكث المؤتمر العالمي الثاني: العالـ اإلسبلمي. رابطة العالـ اإلسبلمي، 

 المشكبلت كالحمكؿ، التضامف اإلسبلمي.
دار  المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلنكميزية كالبلتينية. (.ُُٕٗصميبا،جميؿ.) -

 الكتاب المبناني. 
(. َُ. )ج التنكير شرح الجامع الصغيرق(. ُِّْالصنعاني، محمد بف إسماعيؿ. )  -

 )تحقيؽ: محمد إبراىيـ إسحاؽ(. دار السبلـ. 
 ، مطابع الكطف. الفرد كالمجتمعالصدقات كأثرىا عمى ىػ(. َُْٖالضبيعي، إبراىيـ محمد. )  -
مؤتمر: التربية التعددية الثقافية ـ(. اإلدارة المدرسية كالتعددية الثقافية. َََِالعاجز، فؤاد. ) -

 .دار الفكر العربي.   مع مطمع األلفية الثالثة
 .ْٓٔ، العدد مجمة الرابطة(. دعكة لمتسامح. ََِِعتيبة، آماؿ محمد. ) -
رسالة ىػ(. التعددية الثقافية مف منظكر التربية اإلسبلمية. ُّْٓ)العتيبي، عبدا عايض.  -

  . جامعة أـ القرل. مكة.ماجستير
ق ( األمة كالجماعات الفرعية تعددية في كنؼ الكحدة. ُّّْعمي. عبد الكريـ عثماف. ) -

. جامعة ّٔالمؤتمر الدكلي عف الرحمة في اإلسبلـ مجمة اإلحياء. العدد 
 الممؾ سعكد.

 المجمة السياسة كالدكليةق(. الغرب كاإلسبلـ حكار أـ صراع. َُّْزيد عدناف. )محسف،   -
،https://www.iasj.net/iasj/article/9499        

ـ(. التعددية كالتعايش الثقافي في ضكء الشريعة اإلسبلمية.جامعة َُِِالعسيمي، عبد ا. ) -
 القدس. فمسطيف.

 دار الحديث.  عكف المعبكد،ق(. ُِِْالعظيـ آبادم، الحافظ شمس الحؽ. ) -
مجمة ـ(. إنسانية كاحدة كتعددية في األمـ كالشعكب كالقبائؿ كاألجناس. ُٖٖٗعمارة، محمد. ) -

 (. ّٖٖ)ع الكعي اإلسبلمي. 
(. شركة نيضة ٔ. )طالتعصب كالتسامح بيف المسيحية كاإلسبلـىػ(. ُِْٔالغزالي، محمد. ) -

 مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

-https://download (..ٕ. )جكتاب فتح القديرق(. َُّٗأحمد بف قكدر زادة. ) قاضى، -
islamic-religion-pdf-ebooks.com/7184-redirect 

 (. نشر المطبعة السمفية. ٓ)ط كتاب الخراج.ىػ(. ُّٔٗالقاضى، يعقكب بف إبراىيـ. ) -
ة(.  أزمة الحكار القماطي ، ىنية مفتاح. )د.ت(.  أزمة الحكار الحضارم في عصر العكلم -

الحضارم في عصر العكلمة، جامعة قايكنس، جامعة قايكنس(.  أزمة 
 الحكار الحضارم في عصر العكلمة، جامعة قايكنس.كمية اآلداب 

 ( .َُٗٗلطفي، بركات أحمد .)دار المريخ لمنشر.فمسفة التربية .  
(. )تحقيؽ: ٓ.)طفعاؿكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاأل ق(.َُُْالمتقي، عبلء الديف عمي. ) -

 بكرم حياني؛ صفكة السقا( مؤسسة الرسالة.  
 المجمة السياسية كالدكلية. -حكار أـ صراع-ـ(. الغرب كاإلسبلـ ََِٗمحسف، زيد عدناف. ) -

https://www.iasj.net/iasj/article/9499 
بك، .  ككلكمالتعايش السممي في اإلسبلـىػ(. ُِْٕالمصمح، عبد ا بف عبد العزيز. ) -

 المركز اإلسبلمي.
، عبد الكدكد.)  -  ، دار الفكر العربي. األصكؿ التربكية لبناء الشخصية المسممةـ(. ُٔٗٗمكـر
         ق(. اليكنسكك كقضايا التعددية الثقافية كالحضارية السياسة الدكلية، ُُْٖنافعة، حسف. ) -

 (. ُِٕ)ع 
 نقبلن عف مكقع:

http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/23/P5.php 
رؤية لمنتائج  -ـ(. مف الحكار إلى التعايش كالتحالؼََِٗنكح، سمير عبد الحميد. ) -

 مؤتمر المستقبمية. 
 (. دار الخير. ْرح النككم. )طق(. صحيح مسمـ، بشُُْٖيحيى بف شرؼ. ) النككم، -
. صحيح مسمـق(. ُُْٔمسمـ بف الحجاج. )النيسابكرم،  -  . دار ابف الحـز
     www.nabialrahma.comياقكت، محمد. حكار الحضارات كخناجر في جسد اإلسبلـ.  -

http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/23/P5.php
http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/23/P5.php
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