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 التعايش السلميقيم اهمية املواطنة يف حتقيق 

 باسم صالح ا.م.د عمار

 املقدمت

 في ػاحخىا ؤلاػالمُت ملٌلح اإلاواًىت،  مً  نا
ً
هىاى اججاه قاإلالٌلحاث التي باجذ مخساولت يثحرا

محو الكواضم  وكوال ئلىللكطز في املجخمؼ  اهسقنوي حسا في ؤلاغالم ًحاُو حػل اإلاواًىت 

ً الواحس  الثهاقُت بحن ئقطاز املجخمؼ  جهوم قٌطة  ،اشوجحهُو نُم الخػاٌف الؼلمي بحن ابىاء الًو

املجخمؼ ومً ؾحر جكوُل لكطز  أقطازاإلاواًىت غلى اإلاؼاواة في الحهوم والواحباث لٍل قطز مً 

ا  أوغطنُا  أوجحذ أي مؼوؽ زًيُا  آدطغلى  لصلَ غمسث الى غمل  مجخمػُا ، أوػلويُا  أوقٌٍط

واهمُتها في جحهُو الخػاٌف الؼلمي ، ان  وجأزحرها غلى هبص الخٌطفبحثا  غً جطػُر اإلاواًىت 

 السًاهاث املخخلكت في املجخمؼ الواحس  أجباعجحجُم الخػلب السًجي لسى هو  باألػاغهسقها 

ؼ الاػالمي  جم  أناإلاواًىت مهبولت  ان البحثًويس اش  ،وهبص الخٌطف وقو جٌبُو مهاكس الدـَط

وغسم محاضبتهم في غهاةسهم وػلويُاتهم مؼ مطاغاة  ألادطى  ألازًان أهلجكؼحرها باحترام 

ًاملجخمؼ  أقطازدلاةم   .آلادٍط

ت اإلاٌهطة مبازب اإلاواًىت نبل الؿطب، وشلَ مً دالُ  أضس ى اش م والؼىت الىبٍو الهطان الٌٍط

والكٌطة بال ؿَ قٌطة بطانت وحمُلت وبذاكت بػس ،(الػظُم) لٌم زًىٌم ولي زًً ؤلالهيالىساء 

الث التي حطتها الهوٍاث الكطغُت مً اكٌطاع زادلي احطم الحطر واليؼل، اكٌطاع  الٍو

مسضوغ ًسقؼ باججاه اغخماز مبسأ اإلاواًىت قوم ضابُت مً الهوٍاث الكطغُت والثهاقُت اإلاخىوغت 

ت اإلادـطشمت واإلامعنت والتي هجحذ بؼطغت في جكخِذ ا ليؼُج املجخمعي ويُان السولت الػلٍط

 واإلاسهُت.

حننل مننا جهننسم ادتننرث هننصا البحننث، محنناوال اماًننت اللثننام غننً اإلاوهننوع بخجننطز يبحننر، وانخوننذ أمننً 

وداجمننت، جىاولننذ فنني اإلاهسمننت الؼنن ب مننً وضاء ادخُنناض  حندٌننت البحننث جهؼننُمم غلننى مهسمننت ومبحثنن

نل  فني اللؿنت والاكنٌال  ،  لنٌلحاث البحنثوبُنان مغىوان البحث، ودللذ اإلابحث الاُو لخػٍط

،  وزوضهنا فني جطػنُر اإلاواًىنت وهبنص الخٌنطف لهنُم الخػناٌف الؼنلميوحػلذ اإلابحث الثاوي مذللا 
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ههأُ هللَا أْن وؼنننوأدحنننًرا  وامنننا الخاجمنننت قهنننس أوحنننعث قجهنننا اهنننم هخننناةج البحنننث ، ِ
ّ
 ٍنننون  ننننس وق

ُ
فننني ضػنننم  ىنننا

ىظنننط ئلُنننم منننً ظواًنننا مخػنننسزة، وأملكنننوضة وا نننحت اإلاػنننالم لهنننصا البحنننث  النننصي ننننس    ىننناًُ
 
بننناب يبحنننر أال

الحمس ب ضب الػناإلاحن واللنالة والؼنالم  وادط زغواها انجٍون مً بُنها هظطة ػٌحُت جحٌم غلُم،

 .غلى اإلابػور ضحمت للػاإلاحن

 الباحث

 املبحث الاول 

 شاث الللتاإلالٌلحاث 

 املطلب الاول : مفهوم املواطىت 

حن وباػخهطاء مظان مكطزة اإلاواًىت هجس بان الٍلمت مـخهت    بخدبؼ يخب اللؿت وملىكاث اللؿٍو

مً ألاكل واًً، وهي بمػجى اإلاواقهت، ًهاُ واًىخم غلى ألامط واقهخم، وواًً غلى ألامط أهمط 

 .(1)قػلم مػم

ٌم: وهي مجُز ؤلانامت ً بدؼٌحن الٌاء وجحٍط ، ومطبٍ البهط ومً اإلاكطزة هكؼها اؿخو لكظ الًو

 
ً
ىا ىم، اجذصه ًو ىم واػخًو ىم وًو ً في البلس أنام قُم، وأًو ان، وأًو  .2والؿىم، والجمؼ أًو

ِثيَرة  ﴿ومً هصا الهبُل  نولم حػالى: 
َ
ُ ِفي َمَواِطَن ك ُم َّللاه

ُ
َصَرك

َ
ْد ه

َ
ق
َ
ً: أي (3)﴾ل ، وهي حمؼ مًو

 .(4)مهاماث الحطب وأمايىم

مػاهجها : هي ككت اإلاواًً الصي لم حهوم وغلُم واحبناث أما في الاكٌال  قاإلاواًىت بأبؼٍ 

ً وهي ئلتزاماث مخبازلت بحن ألاشخاق والسولت، قالصخم ًحلل  جكطهها ًبُػت اهخماةم ئلى ًو

غلى حهونم اإلاسهُت والؼُاػُت والانخلازًت والاحخماغُت هدُجت اهخماةم ملجخمؼ مػحن، وغلُم في 

                                                           

فتح القجيخ، دمحم بن  (، وينظخ424/ 4(، ومعجم تهحيب اللغة األزهخي )451/ 13(ينظخ لدان العخب البن منظهر، مادة وطن )1)
 (.347/ 2علي الذهكاني،  )

 .487ينظخ أساس البالغة، محمهد الدمخذخي،  ص  (2)
 .25(سهرة التهبة: االية3)
 .5( ينظخ المهاطنة، إبخاهيم ناصخ، ص 4)
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ٌاهُت ئلى أن اإلاواًىت " 5ها )الونذ شاجم واحباث ًخحخم غلُم أزاؤ  (وحـحر زاةطة اإلاػاضف البًر

ت وما ًلاحبها مً  غالنت بحن قطز وزولت يما ًحسزها ناهون جلنَ السولنت مخومىت مطجبت مً الحٍط

 ػُاػُت مثل حهوم الاهخذاب وجولي اإلاىاكب الػامت. ومحزث 
ً
مؼإولُاث وحؼبـ غلُم حهونا

 ما حؼخذسم في ئًاض الترازف ئش أن الجيؼُت  جومً الساةطة بحن اإلاواًىت والجيؼُت الت
ً
ي ؾالبا

 أدطى مثل الحماًت في الخاضج)
ً
 غً اإلاواًىت حهونا

ً
ل اإلاواًىت غلى 6قوال (وغلى شلَ ًمًٌ حػٍط

خي ؿنامل ومػهس لم أبػاز غسًسة ومخىوغت منها ما هو مازي ناهووي، ومنها ما هنو  انها مكهنوم جناٍض

 غً 
ً
ي، قوال جُا، لصلَ قان هوغُت اإلاواًىت في زهافي ػلًو ًونها وػُلت أو ؾاًت ًمًٌ بلوؾهنا جنسٍض

 (7زولت ما جخأزط بالىونج الؼُاػني والطنني الحواضي)

نل اإلاواًىنت فني ؤلاػنالم بأنهنا " كنوضة منً كنوض الخكاغنل ؤلاوؼناوي بنحن  وفي هوء ما ػبو: ًمٌنً حػٍط

ػنالمي منً حهنت أدنطى، والتني جهنوم غلنى أػناغ أقطاز املجخمؼ الواحس مً حهت واملجخمنؼ ؤلاوؼناوي ال

الحهننوم والواحبنناث وؤلادنناء وحننب الخحننر للىنناغ والحننطق غلننى مىكػننتهم والخػنناون مػهننم بمننا ًط نن ي 

 .(8)هللا "

 املطلب الثاوي : اهميت املواطىت :

حػخبر اإلاواًىت قٌطة احخماغُت وناهوهُت وػُاػُت ػاهمذ في جٌوض املجخمؼ ؤلاوؼاوي بـٍل  

يبحر بجاهب الطقي بالسولت ئلى اإلاؼاواة والػسُ وؤلاهلاف، وهمان الحهوم والواحباث قهي جخمخؼ 

 بأهمُت يبحرة ج خجي غلجها السُو ومً كوض اهمُتها ما ًلي : 

                                                           
 – 1987 –الكهيت  –مكتبة الفالح  –سعج مرلهح  –تعخيب عادل الههاري  –ميذل مان  –نظخ : مهسهعة العلهم االجتماعية ي(  5

 .444ص 
لمهاطنة ، الجكتهرة بان غانم احمج الرائغ كلية العلهم الدياسية/ جامعة المهصل ، بحث منذهر على ( التأصيل التاريخي لمفههم ا 6

 https://www.iasj.netالخابط االلكتخوني : 
 مخكد دراسات الهحجة العخبية بذيخ نافع، سميخ الذمخي، علي خليفة الكهاري واخخون،  المهاطنـة والجيمقخاطيـة في البلـجان العخبية، 7

 .36- 40، ص 2001بيخوت 
 .53(حب الهطن منظهر شخعي، د. زيج بن عبج الكخيم الديج،ص8)
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ً والسولت؛ لٍوناوال : جومً حهوم ؤلاوؼان في  جىهل الحو ؤلاوؼاوي ئلى حو  هااملجخمؼ والًو

اض الؼُاس ي الصي ٌػبر غىم وهو  ػم وجهىِىم. وجومً اػخمطاض املجخمؼ في ؤلًا للمواًىت غبر حـَط

 (9السولت.)

زاهُا : ان اإلاواًىت الحهُهُت ال جخجاهل حهاةو التريُبت الثهاقُت والاحخماغُت والؼُاػُت في 

ً وال جحس  إلاوانؼ،الًو
ً
ُكا  في وؼب مٍوهاتها ، وال جماضغ جٍع

ً
واهما جخػامل مؼ هصا الوانؼ  ر حؿُحرا

ً التي  ً زهاقت الًو مً مىٌلو حهاةهم الثابخت بحُث جوقط البِئت الصحُحت والخلبت لخٍٍو

( ً  (10جدـٍل مً جكاغل زهاقاث أبىاء الًو

الهاهون ودسماث اإلاإػؼاث، وأمام  زالثا : جومً اإلاؼاواة والػسُ وؤلاهلاف بحن اإلاواًىحن أمام

الوظُكت الػمومُت واإلاىاكب في السولت، وأمام اإلاـاضيت في اإلاؼإولُاث غلى نسم ومؼاواة، وأمام 

ت واملحاقظت  ؼ الثرواث الػامت، ويصلَ أمام الواحباث مً زقؼ الوطاةب والخسمت الػؼٌٍط جوَظ

ً والسقاع غىم؛ قن "اإلاواًىت هي الحو الكطزي لغ ً، ى الًو ط ملحر الًو ً في جهٍط لٍل أبىاء الًو

 (11والخمخؼ بٍل دحراجم)

ضابػا : جحكظ غلى اإلاواًً حهونم املخخلكت وجوحب غلُم واحباث ججاه زولخم ، بمػجى أنها جحكظ 

ججاه اغلى السولت حهونها ججاه اإلاواًىحن. وجإزي ئلى الطقؼ مً الثهت لسى اإلاواًً والسولت في 

إزي ئلى ؿطايت في جىمُت املجخمؼ أحسهما لآلدط ، بما ًحه و لحمت اليؼُج الاحخماعي للمجخمؼ، ٍو

جي جخٌلب الدؼلُم  مً دالُ اإلاواًً والسولت في هكؽ الونذ؛ شلَ أن "مخاهت اليؼُج الًو

ىاُ قُم الكطز مونػم الاحخماعي  بمكهوم اإلاواًىت، مكهوم جخحهو قُم اإلاؼاواة بحن ال ـط، ٍو

و يكاءجم ون سضاجم وهعاهخم .قالوانؼ ًإيس أن زمت غالنت في اإلاومون بحن مكهومي ووظُكخم غً ًٍط

                                                           

 
  14193،90جخيجة الخياض، المملكة العخبية الدعهدية، العجد  دمحم بن عبج هللا الدهيلي،  ( "دور القانهن في تكخيذ المهاطنة"، 10

 2007.ص ،
 91المرجر نفده ،  10
 http://mcsr.net/activities/007.htm على الخابط :،ياسخ خالج عبج بخكات،  الجستهر الجائم،( مبجأ المهاطنة واستحقاق  11
 .82، ص 2010عمان: دار وائل لمنذخ والتهزيع، أماني غازي جخار، ( المهاطنة العالمية،  11
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ًمًٌ أن جخحهو اإلاواًىت، بسون مواًً ٌـػط ؿػوضا حهُهُا  ال ماإلاواًً واإلاواًىت. حُث ئه

ىم.  بسون مواًً، وال مواًً ئال بمـاضيت حهُهُت في ؿإون  قباإلاواًىتبحهونم وواحباجم في ًو

اجم) ً غلى مذخلل مؼخٍو  (12الًو

دامؼا :  جحسز مىظومت الهُم والخمثالث والؼلوى ألاػاغ اليدؼاب اإلاواًىت والتربُت غلجها، يما 

اض الاحخماعي اإلاطحعي إلاماضػت الحهوم والواحباث و الػالناث بحن ألاقطاز والجماغاث  جحسز ؤلًا

 (13والسولت.)

املجخمؼ والسولت في ػُام ػازػا : حػمل غلى ضقؼ الخالقاث والادخالقاث الوانػت بحن مٍوهاث 

ت جطابٍ املجخمؼ وحػمو  الخساقؼ الحواضي، وجصهب ئلى جسبحرها في ئًاض الحواض بما ٌؼمح مً جهٍو

ط مجخمػ ىم وزولخم، وجسقػم ئلى جٌٍو ىم داكت والسقاع غى ماإلاواًً بًو ، قنخكػُل مغامت وًو

اغاث الٌاةكُت و الػطنُت حو اإلاواًىت في املجخمؼ هو آلالُت الىاحػت للحس مً الكتن و اللط 

 (14والجيؼُت في أي مجخمؼ غلى ناغسة اإلاؼاواة وغسم الخمُحز")

ألاكل هو)غِف( ،الػحن والُاء والؼحن صحُح ًسُ غلى الحُاة والبهاء أكل، ناُ 

تي ٌػِف بها ؤلاوؼان مً اإلاٌػم و (الخلُل
ّ
. واإلاػِـت: ال

ُ
اإلاـطب، والِػِـت: هطٌب الػُِف: الحُاة

ّل ش يء ٌػاُؾ بم أو قُم قهو مػاؾ، الّنهاض مػاؾ، ُت، ًو
ْ
ؼت، واإلِاـ

ْ
 (15)(مً الػِف، مثل: الِجل

هاُ )حػاٌـوا(غاؿوا غلى ألالكت واإلاوزة ، وغاٌـم :غاؾ مػم   .(16)ٍو

                                                           
  http://www.amcoptic.com لتحرل عليه: مججي خليل،  ( حقهق اإلندان وحقهق المهاطنة، 12
 
 

 .54، ص.25، 2006مجلة الفكخ الدياسي، سهريا، العجد حدين جمعة، ( "الهطن والمهاطنة"،  14
 ، باب) العين والذين و )واي( معهما(2/179( ينظخ كتاب العين ، للخليل:15

بن فارس معجم مقاييذ اللغة،  أبي الحدين أحمج  416-415/ 1( ينظخ كتاب غخيب القخآن، أبه بكخ دمحم بن عديد الدجدتاني،  5
 ،.322-321/ 6، لدان العخب البن منظهر4/194بن زكخيا، 
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ت الؼابهت، لًٌ نبل شلَ غلُىاما  ا الخػٍطل ؤلاكٌالحي ال ً خػس يثحرا غً اإلاػاوي اللؿٍو

ت إلاكطزة الخػاٌف. ً، زم وؼخيبٍ مً اإلاػاوي اللؿٍو كاث اإلاكٌٍط  ؤلاػدـهاز بخػٍط

ل ؾحر اإلاؼلمحن بسًيىا ، والسغوة ئلُم  ل: )هو حػٍط ل، ومً هصه الخػاٍض غطقم الػلماء بػسة حػاٍض

، قان لم ًهبلوه زًىا لهم، قُيبغي حُيئص وهؼ الهواغس التي جٌكل حهً السماء ، والخمٌحن للىاغ 

الؼعي في ألاضن وإنامت الػسُ بحن الىاغ، والخػاون قُما ًمًٌ الخػاون قُم(  مً
(17 ) 

ت والحونننناضاث املخخلكننننت فنننني الػمننننل مننننً أحننننل أن و  الخػنننناٌف هننننو" ئضازة أهننننل ألازًننننان الؼننننماٍو

ٌؼننوز ألامننً والؼننالم الػننالَم، وحتننى حػننِف ؤلاوؼنناهُت فنني حننو مننً ؤلادنناء والخػنناضف غلننى ماقُننم الخحننر 

 .(18)ال ـط حمُػا زون اػخثىاء الصي ٌػم بجي

: هنننو الػنننِف والؼنننالم بنننحن ؤلاوؼنننان وهكؼنننم، وبنننحن ؤلاوؼنننان وأدُنننم ؤلاوؼنننان فنننني بمعنىىىخ   ىىىر

تهمنننا باغخباضهمنننا  ننان هٍو ًن زًىنننم، وأدُنننم ؤلاوؼنننان اإلانننإمً فننني زًنننً آدنننط، بنننحن ؤلاوؼنننان وؤلاوؼنننان مهمنننا 

هللا بجنننني آزم أحمػننننحن، يمننننا  (، ولهننننس يننننّطمًاةىننننان مٌطمننننان مننننً هللا حػننننالى، باغخباضهمننننا ئبىننننا آزم)

َىاُهْم  )ًهنُو حػنالى
ْ
نل و 
َ
َبناِث َوق ُِّ

 
ًَ الٌ ن َىناُهم ِمّ

ْ
َبْحنِط َوَضَظن

ْ
َبنِرّ َوال
ْ
َىناُهْم ِفني ال

ْ
ْمَىنا َبِجني آَزَم َوَحَمل ط 

َ
نْس ي
َ
ه
َ
نى  َول

َ
َغل

ْكِوًُل 
َ
ْهَىا ج
َ
ل
َ
ًْ د م  ِثحٍر ِمّ

َ
 .(19)( ي

منننً الخكننناهم بننننحن الـنننػوب بػُنننسا غننننً  حػبحنننر ًنننطاز بنننم دلننننو حنننو هننننو لتعىىىاال اليىىىل  :اامنننا 

 .  (20)الحطب والػىل"

                                                           

-هـ1427بيخوت، الطبعة األولى: -دمذق -( التقارب والتعاير مع غيخ المدلمين، الجكتهر دمحم مهسى الذخيف، دار ابن كثيخ1
 0 7م،ص 2006

 .  76م /1998، 1ينظخ: الحهار من أجل التعاير، د.عبجالعديد بن عثمان التهيجخي، دار الذخوق، القاهخة، ط (18)
 . 70سهرة اإلسخاء:  (19)
 معجم الغني، عبج الغني أبه العدم، مهقع صخخ العخبية. الخابط: (20)

http://qamoos smkhr.com/openme.asp  . 
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غننطف أًوننا" : بأهننم الاحتننرام والهبننُو والخهننسًط للخىننوع الثهننافي وألؿننٍاُ الخػبحننر واللننكاث ؤلاوؼنناهُت املخخلكننت. و         

ننناته ً فننني الخمخنننؼ بحهنننونهم وحٍط ًنننل شننن يء اجذننناش موننننل اًجنننالي قُنننم ئننننطاض بحنننو آلادنننٍط نننل ٌػجننني نبنننل  م وهنننصا الخػٍط

 .21" ألاػاػُت اإلاػترف بها غاإلاُا

ِ     وغلُم     
ْ
ل َعاُاُل الِيّ

ه
ًِ الَحْطِب َوالُػْىِل . ، فالت ُػوِب َبِػُسا" َغ

ُّ
اُهِم َبْحَن الـ

َ
ك ًَ الخ  ُو َحٍوّ ِم

ْ
ل
َ
َطاُز ِبِم د ًُ ْػِبحٌر 

َ
 : ح

 اإلابحث الثاوي

 الػامت للخػاٌف الؼلمي اإلابازب

: الػسالت   واإلاؼاواةاإلاٌلب الاُو

ئن أهم واحباث السولت الاػالمُت انامت الػسُ بحن الىاغ وهي مً نُمها الػلُا في جحهُو           

و لٍل قطز مً أحل للوكُو الى حهم الصي هاع  الػسُ بحن أقطاز املجخمؼ وجِؼط وحؼهُل الٌٍط

 
ً
 أو ماال

ً
 زون ان ًٍلكم حهسا

ً
 .(22)او ادص ؾلبا

ًان الػسُ   هو أمىُت الـػوب ومٌالبها التي جطى قُم مالشها وهمانها  –وما ظاُ  –لهس 

ت والظمت وال مىاق غنها  ت بهسض ما هي هطوٍض وأمنها مً الحاحت والػوظ والظلم والحُل ، ئّن الحٍط

اء باػخػباز الوػكاء ولؤلؾىُاء باػخؿالُ الكهطاء . ومبسأ الػسالت هو وحسه  قأنها نس حؼمح لؤلنٍو

 الصي ًهل زون شلَ.

وإّن مكهوم الػسُ مً اإلاكاهُم الػاإلاُت وؤلاوؼاهُت ولم ًًٌ مكهوما زًيُا بهسض ما هو مكهوم           

ذها ألاُو ئلى ًومىا هصا جبحث غً ججؼُس هصه الهُمت وجخ ىاها  ت مىص جاٍض غهلي وحطيت ال ـٍط

 ضؾم ادخالف ألازًان قهو مً اإلاكاهُم الػاإلاُت اإلاـتريت بحن بجي ال ـط.

                                                           
 . 76ص  أحمج جابخ حدنين ، اإلعالم العخبي بين التنهيخ والتدويخ ،  21
 . 85، ص : دمحم عبد القادر ابه فارس( يظظر ، الظظام السياسي في االسالم ،22)
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لهس حث الاػالم وهسز بالػصاب الـسًس غلى الحٍام اشا ابخػسوا غً الحو وغسم انامت           

ا الػسُ بحن الىاغ الن الػسُ هو الوحم الادط للخوحُس وهو ضو  ضػالت الاػالم ، ناُ حػالى : )) ًَ

 ٍِ ِهْؼ
ْ
اِمحَن ِبال و 

َ
وا ن
ُ
وه
ُ
ًَ آَمُىوا ً ِصً

 
َها ال يُّ
َ
 ًحملٌم بؿى نوم غلى ظلمهم ،. ومػجى آلاًت ان ال (23)...((أ

ومً لواظمم ان ال ًحملىٌم نوم غلى محاباتهم واإلاُل مػهم
(24) . 

 لتي اهخم بها الاػالم وحػلها مً همً الهُم الػلُا التي ال ههاؾ وادخالف قجهاالادطى مً الاموض و 

حت في الصحُكت مثال ) ان شمت هللا واحسة( )وان بػو حُث، اإلاؼاواة هم وضزث في هلوق كٍط

موالي بػى زون الىاغ( وهصا ٌػجي انهم ًدىاكطون في الؼطاء والوطاء ، وجومىذ الصحُكت ان 

ومػجى نولم ًبجى هو مً البواء ، ،)اإلاإمىحن ًبجي بػوهم غلى بػى بما هاُ زمائهم في ػ ُل هللا( 

 . (25)أي : اإلاؼاواة

اإلابازب التي حؼاهم في بىاء ملجخمؼ وجحلِىم ونس اهخم بم الاػالم  اهم  مبسأ اإلاؼاواة مًان         

ى...ولم اللساضة في مىظومت اإلاكاهُم ناُ حػالى : ))
َ
هث
ُ
ٍط َوأ
َ
ي
َ
ًْ ش ْم ِم

ُ
ْهَىاي
َ
ل
َ
ا د اُغ ِئه  َها الى  يُّ

َ
ا أ ((. وناُ ًَ

ل لػطلي غلى اعجمي ))ًا ايها الىاغ الان ضبٌم واحس ، وان ابايم واحس ، الا ال قو ()ضػُو هللا 

 . (26)، وال عجمي غلى غطلي وال احمط غلى اػوز ، وال اػوز غلى احمط الا بالخهوى ، ابلؿذ((

ًاقت الاحٍام الاػالمُته حُث  ولِؽ  (27)هلس باإلاؼاواة اإلاؼاواة امام الـطع والهاهون و

ًاقت وهصا ؾحر مػهُو ومً البسيهُاث ادخالف الىاغ في نابلُاتهم  اإلاؼاواة في حمُؼ ؿإون الحُاة 

                                                           

 5الطائدة ، اآلية سهرة   23  
  (.8/88)دمحم طاهر بن عاشهر ،  ( يظظر : التحرير والتظهير ،24)

 . (71/ 2) ،السهيلي،( يظظر : الروض االنف ،25)

 . (177/، 8)احطد بن حظبل ، الطسظد ، الطسظد،( يظظر : 26)

 . 164صعلي دمحم الصالبي ،  ( يظظر : فقه التطكين في القرآن الكريم ،27)
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ً
ويكاءاتهم بل الادخالف والخكاوث في الخلهت الصي ًهخض ي غسم اإلاؼاواة بل اغٌاء ًل شي حها

 . (28)حهم مً الؼجن الالهُت بل هي ؾاًت الخلو

 الادوة ؼ وقو مبسأجىظُم اموض املجخم  اإلاٌلب الثاوي:

اػؼذ هصه الوزُهت اهم واغظم مبسأ الامط هو الادوة في الاػالم ،قالػالناث بحن اإلاؼلمحن           

ناةمت غلى الادوة بؿى الىظط غً الجيؽ واللون والهبلُت والانلُم ، ولم جبحن غلى اػؽ 

حاػب غلجها ، قأكبحذ الادوة  ػٌحُت ، بل انُمذ غلى حعء مً الػهُسة ٌؼئل غنها اإلاؼلم ٍو

و امام الاػالمُت ً انت هاةلت جسقؼ باملجخمؼ الى الؼلم والخٌوض والخٍاقل الاحخماعي وحؼس الٌٍط

)) ال ًإمً  ()الاغساء مً مىاقهحن وؾحرهم وبلـ هصا اإلاػجى نمخم حُىما ههطأ نُو الطػُو 

. وبهصا حػل الاػالم الادوة السًيُت انوى مً (29)احسيم حتى ًحب ألدُم ما ًحب لىكؼم((

اض الػظُم ًهُو الطػُو اليؼ ُت همً هص : ))اإلاؼلم ادو اإلاؼلم ال ًظلمم وال ()ا الًا

 .(30)ًحهطه((

ئن الاهسماج في يخلت واحس هو الصي ًيخج مجخمؼ مخماػَ مخجاوظ ًل الكطوناث مً غل ُت  

خجاوظون ًل ما هو مإزي الى ؿطخ في الٌُان الاحخماعي ، وهصا مً اهم الاموض  نبلُت او مىاًهُم ٍو

ْم التي ايس غلجها الهطآن : ))
ُ
ٌ ا َضبُّ
َ
ه
َ
 َوأ
ً
 َواِحَسة

ً
ت م 
ُ
ْم أ
ُ
ُخٌ م 
ُ
اْغُبُسوِوي ِئن  َهِصِه أ

َ
 ((. ق

الى الـػوض باالحخماع الػام أي اإلاللحت الػامت ،ونس ججاوظوا الامط الكطزي  هصا الامط ًإزي        

ً ًل  ً( امت واحسة مخجاوٍظ واإلاللحت الصخلُت ،وهصا مما حػل مً )الاهلاض واإلاهاحٍط

ػعظ مكهوم الخػاٌف الؼلم  ي. الػهباث مما ٌػٌجها هوع مً الهوة والخماًع َو

                                                           

  .711ص ماجد عرسان الكيالني ،  ( يظظر : فلسفة التربية االسالمية ،28)

  .(7/47)الظهري : محي الدين  ،  (الطجطهع في شرح الطهذب ،29)

  (.2/68)،احمجبن حنبل(المدنج ، 30)
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ً والاهلاض امت واحسة ضؾم ادخالف نباةلهم نطضث   وزُهت اإلاسًىت حػل اإلاهاحٍط

واهخماءاتهم وجكاوث اإلاؼخوٍاث ،وحجم الٌموحاث واهواغها ، وضؾم ادخالف اإلاؼخوى اإلاػِش ي 

بُنهم والاحخماعي ، قلصا جمثل هصا الهطاض لم ابػازه الاحخماغُت والحهونُت والؼُاػُت وؾحرها 

ت ،ولم اوػٍ ً الاحخماعي والؼُاس ي ، وغلى الحاالث لػاًكُت والكٌٍط اػاث غلى الخٍٍو

 . (31)واإلاػِـُت

لم جٌخكي غلى جىظُم غالناث اإلاؼلمحن مؼ ؾحرهم )الػالناث الخاضحُت(،  صحُكت اإلاسًىت 

لُت لطػم الػالنت بحن اإلاؼلمحن اهكؼهم )الػالناث السادلُت (،  ولًٌ حػطهذ الى نواغس غامت ًو

حُث حؼ ذ ًل الحؼاباث التي ًمًٌ ان جهؼ مً ادٌاء بحن اإلاؼلمحن ، قهي بمثابت زػخوض غمل 

في السولت الىاؿئت ، في زادل اإلاسًىت أو داضحها ، وهي مً الوزاةو اإلاهمت  حػّبر غً اػؽ الػالناث

ؼخذللوا ما ًىكػهم مً احٍام ونواهحن  التي ًجب غلى اإلاخذللحن في الهاهون أن ًخأملوا بها َو

ت وؾحرها لإلوؼان ومهاضهتها بؿحرها مً الهواهحن الهاضة غً جلبُت حاحاث الكٌٍط
(32). 

مجطز غاًكت واهما هي غالنت وزُهت جمخس الى اغمام الهلوب لِؼذ الادوة الاػالمُت ان      

وا في البأػاء والوطاء .  ئشن جوزُو الادوة في املجخمؼ (33)والىكوغ قخحخم غلى اإلاؼلمحن ان ٌـتًر

الواحس ًكض ي الى بىاء مجخمؼ مخماػَ ومخٍامل وحٍطم غلى اإلاللحت الػامت، بحُث مـٌالث 

 مـٍلت املجخمؼ بٍاملم وفي مثل هصا املجخمؼ ٌػعظ لخػاٌف الؼلمي ايثر وايثر . اقطازه اغس

 الخاجمت

ًاض إلاا حههم البحث مً مهاكس وما جوكل ئلُم مً هخاةج بػس أن  قال بس مً ونكت جأمل واػخص

:  ايخملذ كوضجم بالـٍل الصي ضػمىاه لم، قأنُو

                                                           

 . 286ص ،العاملي ،جعفر مرتضى ،( يظظر : ، الصحيح من سيرة الرسهل االعظم 31)

 .  288-211ص العاملي ،جعفر مرتضى ،  ( يظظر: الصحيح في سيرة الرسهل االعظم ،32)

 . 271-275م، ص7115دار التعارف ، بيروت ،  القرشي ، باقر شريف  ،  ( يظظر : الظظام السياسي في االسالم ،33)
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والواحباث وؤلاداء وحب الخحر للىاغ والحطق غلى أػاغ الحهوم اإلاواًىتجهوم     -1

 .غلى مىكػتهم والخػاون مػهم بما ًط  ي هللا

ً والسولت؛ لٍونها جىهل الحو ؤلاوؼاوي ئلى حو  -2 جومً حهوم ؤلاوؼان في املجخمؼ والًو

ػم وجهىِىم  .للمواًىت غبر حـَط

ت والتربُت مىظومت الهُم والخمثالث والؼلوى ألاػاغ اليدؼاب اإلاواًىاإلاواًىت جحسز  -3

اض الاحخماعي اإلاطحعي إلاماضػت الحهوم والواحباث و الػالناث بحن  غلجها، يما جحسز ؤلًا

 .ألاقطاز والجماغاث والسولت

 بوحوز ألالكت واإلاوزة، وال ان الخػاٌف الًٍون  -4
 
 ئشا وحس  الا

 
ٌػِف ؤلاوؼان مؼ ؾحره الا

 .هتا اإلاوزة والثبُنهما جكاهم وضؾبت بػِـت مـتريت لحمتها ألالكت حؼوزه

ت والحواضاث املخخلكت في الػمل مً أحل أن  -5 الخػاٌف هو ئضازة أهل ألازًان الؼماٍو

ٌؼوز ألامً والؼالم الػالَم، وحتى حػِف ؤلاوؼاهُت في حو مً ؤلاداء والخػاضف غلى 

 .ماقُم الخحر الصي ٌػم بجي ال ـط حمُػا زون اػخثىاء

ًِ الَحْطِب َوال -6 ُػوِب َبِػُسا" َغ
ُّ
اُهِم َبْحَن الـ

َ
ك ًَ الخ  ُو َحٍوّ ِم

ْ
ل
َ
َطاُز ِبِم د ًُ ْػِبحٌر 

َ
ِميُّ ح
ْ
ل ُف الِؼّ ٌُ َػا  ُػْىِل . الخ 

ُ  اجكام هوالخػاٌف الؼلمي  -7  متهومػامال حػاملهم في غاالى بحن أدالقي وجلالح ونبو

 .واإلاٍان العمان هكؽ في ما ُوِحسوا حُث

مكهوم الػسُ مً اإلاكاهُم الػاإلاُت وؤلاوؼاهُت ولم ًًٌ مكهوما زًيُا بهسض ما هو ئّن  -8

ذها ألاُو ئلى ًومىا هصا جبحث غً ججؼُس هصه  ت مىص جاٍض مكهوم غهلي وحطيت ال ـٍط

 الهُمت وجخ ىاها ضؾم ادخالف ألازًان قهو مً اإلاكاهُم الػاإلاُت اإلاـتريت بحن بجي ال ـط.

 اإلالازض

م      الهطآن الٌٍط

 .1988أػاغ البالؾت، محموز العمذـطي،  زاض الٌخب ،بحروث، (1

ؤلاػنننننالم والخكننننناهم والخػننننناٌف بنننننحن الـنننننػوب، ألاػنننننخاش هننننناوي اإلابننننناضى والنننننسيخوض ؿنننننوقي أبنننننو  (2

 م. 1997، 1دلُل، زاض الكٌط، زمـو، ي
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ط ، أحمس حابط حؼىحن ،  زاض الُاظوضي  (3 ط والتزٍو الػلمُت لليـط ؤلاغالم الػطلي بحن الخىٍو

ؼ ،لبىان،   . 2017والخوَظ

خي إلاكهوم اإلاواًىت ، السيخوضة بان ؾاهم احمس اللاتـ ،ًلُت الػلوم  (4 الخأكُل الخاٍض

الؼُاػُت/ حامػت اإلاوكل ، بحث ميـوض غلى الطابٍ الالٌترووي : 

https://www.iasj.net 

ط والخىوٍط ، دمحم ًاهط بً غاؿوض ،  زاض الٌخب الـطنُت ، (5  . 1984جووؽ ، الخحٍط

 .2007جطبُت اإلاواًً ، دمحمالـِباوي ، زاض الكٌط،زمـو، (6

الخػاٌف الؼلمي مً مىظوض ئػالمي ، غبس ضبم غبس الهازض حؼً الػجزي ،  مجلت حامػت  (7

 .  2017( ،  41( ، الػسز )  1الهسغ اإلاكخوحت للبحور ؤلاوؼاهُت والاحخماغُت ، مجلس ) 

-زمـو -ن، السيخوض دمحم موس ى الـٍطل، زاض ابً يثحرالخهاضب والخػاٌف مؼ ؾحر اإلاؼلمح (8

 0م 2006-هن1427بحروث، الٌبػت ألاولى: 

ز دلُل ئبطاهُم حموزي الؼامطاتي،  0الخوحُم الىحوي واللؿوي لهطاءاث نطآهُت، جألُل أ (9

 م.2007بحروث ،  -ز كالح حُسض الجمُلي ، مإػؼت الطػالت0م0و: أ

س بً غ (10 ً مىظوض ؿطعي، ز. ٍظ س،حب الًو م الٍع ىُت، بس الٌٍط ،  مٌخبت اإلالَ قهس الًو

ان   .1997الٍط

جطي، زاض الـننننطوم، الهنننناهطة،  (11 ع بننننً غثمننننان الخننننٍو الحننننواض مننننً أحننننل الخػنننناٌف، ز.غبننننسالػٍع

 م . 1998، 1ي

دالكت الوقاء بأدباض زاض اإلالٌكى ، احمس غلي الؼمهوزي ،  جحهُو دمحم مخي السًً  (12

 م. 1955ي ، بحروث ، غبس الحمُس ، زاض احُاء الترار الػطل

ان، اإلاملٌت  (13 سة الٍط زوض الهاهون في جٌَطؽ اإلاواًىت، دمحم بً غبس هللا الؼهُلي، حٍط

 .2007،  90الػطبُت الؼػوزًت، الػسز 

 . 1995الطون الاهل ،الؼهُلي، زاض الٌخب الـطنُت ، جووؽ ،  (14
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بحروث ، الصحُح مً ػحرة الطػُو الاغظم  ،  حػكط مطجض ى الػاملي ، زاض الهازي ، (15

 م. 1995

ع السجؼخاوي، جحهُو: دمحم أزًب غبس الواحس حمطان  (16 ب الهطآن، أبو بٌط دمحم بً غٍع ؾٍط

 م . 1995،زاض نخِبت ،الاضزن، 

ًاوي،  (17  .1988زاض الكٌط، بحروث،قخح الهسًط، دمحم بً غلي الـو

م ، غلي دمحم اللاللي ، زاض البُاضم ، غمان ، ي (18  .  1999، 1قهم الخمٌحن في الهطآن الٌٍط

هن 1409قلؼكت التربُت الاػالمُت ، ماحس غطػان الٌُالوي ، مٌخبت هازي ، مٌت اإلاٌطمت ،  (19

 . 

 . 2003،بحروث،زاض الٌخب الػلمُت يخاب الػحن ،الخلُل احمس الكطاهُسي: (20

هي اإلالطي ،   زاض لؼان الػطب،ألي الكول ح (21 ماُ السًً دمحم بً مٌطم ابً مىظوض الاقٍط

 . 1987كازض ، بحروث ، 

 حهوم ؤلاوؼان وحهوم اإلاواًىت، مجسي دلُل، لخحلل غلُم: (22

http://www.amcoptic.com  

 . 1987املجموع في ؿط  اإلاهصب ، مخي السًً  الىوضي،زاض الكٌط ، بحروث،  (23

 . 1991اإلاؼىس، احمس بً حىبل ،  زاض كازض ، بحروث،  (24

 . 2008معجم اللؿت الػطبُت اإلاػاكطة ، أحمس مذخاض غمط ،غالم الٌخب ، الهاهطة ،  (25

اث / حامس غبس الهازض / دمحم  (26 اإلاعجم الوػٍُ ، جألُل ئبطاهُم ملٌكى / أحمس الٍع

 .1993الىجاض،  زاض السغوة، جحهُو: مجمؼ اللؿت الػطبُت ، 

عجنننم تهنننصًب اللؿنننت، أبنننو مىلنننوض دمحم بنننً أحمنننس بنننً أظهننننط ألاظهننننطي ، جحهُنننو : أحمنننس غبنننس النننطحمً م (27

 م .2004مذُمط ،  زاض الٌخب الػلمُت ،بحروث، 

ا، جحهُو: غبس الؼالم دمحم  (28 معجم مهاًِؽ اللؿت،  ألي الحؼحن أحمس بً قاضغ بً ظيٍط

 م،1999 -بحروث  -هاضون، زاض الجُل 
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  .1998احمس اإلاُاهجي، زاض الحسًث ،الاضزن،  مٍاجِب الطػُو ،غلي (29

ؼ، غمان: (30  .2010اإلاواًىت الػاإلاُت، أماوي ؾاظي حطاض،  زاض واةل لليـط والخوَظ

اإلاواًىنت والسًمهطاًُنت في البلنسان الػطبُت، بـحر هاقؼ، ػمحر الـمطي، غلي دلُكت  (31

 .2001الٍواضي وادطون،  مطيع زضاػاث الوحسة الػطبُت ،بحروث ،

 . 1994مٌخبت الطاةس الػلمُت، غمان، واًىت، ئبطاهُم هاكط، اإلا (32

ب غازُ الهواضي  ،مِـل مان  :موػوغت الػلوم الاحخماغُت  (33 مٌخبت ،ػػس مللو   ،حػٍط

ذ ،الكالح   .1999 ،الٍٍو

ل الهطش ي ،زاض الخػاضف ، بحروث ،  (34  م. 1978الىظام الؼُاس ي في الاػالم ، بانط ؿٍط

مطيع الحواضة  لخىمُت الكٌط  ، دمحم غبس الهازض ابو قاضغ ، الىظام الؼُاس ي في الاػالم (35

 . 2002،بحروث, ؤلاػالمي

ا، الػسز  (36 ً واإلاواًىت، حؼحن حمػت،  مجلت الكٌط الؼُاس ي، ػوٍض  .2006، 25الًو

ًاث،  غلى الطابٍ : (37  مبسأ اإلاواًىت واػخحهام السػخوض الساةم، ًاػط دالس غبس بط

http://mcsr.net/activities/007.htm 

   

 

 اإلالخم

ئن مً اهم الاموض التي جبحث غنها حمُؼ املجخمػاث في الػالم وهو الؼلم الاهلي او 

 .الخػاٌف الؼلمي بحن الازًان واإلاصاهب واإلالل الادطى 

ت والحواضاث املخخلكت في  ان  حاُو البحث ئبطاظ الخػاٌف هو ئضازة أهل ألازًان الؼماٍو

والؼالم الػالَم، وحتى حػِف ؤلاوؼاهُت في حو مً ؤلاداء الػمل مً أحل أن ٌؼوز ألامً 

ِميُّ ق،ُم الخحر الصي ٌػم بجي ال ـط حمُػا زون اػخثىاءه والخػاضف غلى ما
ْ
ل ُف الِؼّ ٌُ َػا الخ 

ًِ الَحْطِب َوالُػْىِل  ُػوِب َبِػُسا" َغ
ُّ
اُهِم َبْحَن الـ

َ
ك ًَ الخ  ُو َحٍوّ ِم

ْ
ل
َ
َطاُز ِبِم د ًُ ْػِبحٌر 

َ
 .ح
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ت والحواضاث املخخلكت في الػمل ان البحث  ًإيس  الخػاٌف هو ئضازة أهل ألازًان الؼماٍو

مً أحل أن ٌؼوز ألامً والؼالم الػالَم، وحتى حػِف ؤلاوؼاهُت في حو مً ؤلاداء والخػاضف 

ونس أبطظ البحث حملت مً  ،غلى ماقُم الخحر الصي ٌػم بجي ال ـط حمُػا زون اػخثىاء

نخكػُل حو  ػالجت اإلاهسماث اإلامهسة لها؛ اش و ح البحث أهمُتالحهاةو بػس أن جمذ م

اإلاواًىت في املجخمؼ وآلالُت الىاحػت للحس مً الكتن و اللطاغاث الٌاةكُت و الػطنُت 

 .والجيؼُت في أي مجخمؼ غلى ناغسة اإلاؼاواة وغسم الخمُحز

ػت وهو املحا قظت غلى غهُو ان هبص الخٌطف لم ازط في جطػُر مهلس مهم مً مهاكس الـَط

لصا أكبح لعاما مً هطوضة   الىاغ، مً الاهحساض هحو الخلوضاث الكاػسة، والاقٍاض اإلاىحطف

جحصًط الػوام مً الولوج في قهم الهواًا الػلمُت وبىاء جلوضاتهم غلى وقو نطاءاتهم الخاكت 

ًازًمي.  وؾحر اإلاىوبٌت بأكُو ونواغس الخكٌحر الػلمي وألا

ُ  اجكام هوخػاٌف الؼلمي الالبحث أن  يما وايس   في غاالى بحن أدالقي وجلالح ونبو

 .واإلاٍان العمان هكؽ في ما ُوِحسوا حُث متهومػامال حػاملهم

. 

 


