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  :البحثموضوع  
 والسياسي )طولوجىناال(على المستويين الوجودي  مشكله الوحدة والتعددية البحثتناول ي

   ها للمشكلة في الفلسفة الغربية و الفكر االسالمي ،الحلول التي تم وضعاهم و االجتماعي ،
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  :البحثخطه 
  :سمينقإلى وقد اخترنا تقسيمه 

  :الغربية ويتضمنالتعدد في الفلسفة  و الوحدةالقسم األول عن 
  .)االنطولوجيا(نظريه الوجودفي  والتعددالوحدة / ا

مذهب ،)الماركسية/ الهيجليه(ةذهب الوحدم: في الفلسفة السياسية واالجتماعيةالوحدة والتعدد /ب
   .)الليبرالية(التعدد

  :اإلسالمي ويتضمنعن الجمع بين الوحدة والتعددية في الفكر :القسم الثاني
  .للوجود اإلسالميفي التصور الجمع بين الوحدة والتعدد / ا

دد على الوحدة والتع: في الفلسفة السياسية واالجتماعية االسالميهالجمع بين الوحدة والتعدد  /ب
التعددية السياسية وتعدد الدينية وحقوق غير المسلمين،الحرية المستويين التكويني والتكليفى، 

  .في العالقات الدولية يةوالتعددالوحدة ،األحزاب
  : الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث فى كل من الفلسفة الغربية والفكر 
  .طرقنا لها في مكانها االسالمى

  :منهج البحث

،ويتمثل المنهج النقدي  في عدم االكتفاء بعرض المقارن في البحث استخدم الباحث المنهج النقدي
أراء الفالسفة الغربيين والمفكرين اإلسالميين في موضوع البحث بل بيان أوجه القوه والضعف 

ع البحث هو المقارنة بين الحلول المقدمة في هذه اآلراء،كما يتمثل المنهج المقارن في أن موضو
من كل من الفالسفة الغربيين والمفكرين اإلسالميين لمشكله الوحدة والتعدد،ونسبه لطبيعة المنهج 

  .الفلسفي التجريدية اكتفى البحث يتناول المشكلة على المستوى النظري
  

  
   ا������ ا������  ��وا����دا���ة :أو�


	 ا��: أو���  : )ا��������(��د �� 

هم الحلول اْو، )االنطولوجي(تناولت الفلسفة الغربية مشكله الوحدة والتعدد على المستوى الوجودي 
  :التي قدمتها هي
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أما التنوع الذي يبدو للخبرة اإلنسانية ،يرى أن هناك وجود حقيقي واحد :مذهب الوحدة )1(
ولهذا المذهب .احد ليس له أي وجود حقيقيالعادية فهو مجرد تجليات مختلفة لهذا الوجود الو

  :نشكال

) مثل الفكر أو الروح(أما ما سواها ،يرى أن المادة وحدها ذات الوجود الحقيقي:الوحدة المادية)ا(
أهم ممثلي هذا المذهب المدرسة األيونية في  .فما هو إال انعكاس للمادة ليس له وجود حقيقي

قوم به كل ييرجع جميع األشياء إلى مبدأ واحد ظهر عنه و )طاليس(حيث نجد ، الفلسفة اليونانية
يرى  )هيرفليطس(ثم نجد . يذهب إلى مبدأ األشياء هو الهواء )نيسمانكس (ثم نجد،شيء هو الماء

 )دي المتري(وفي الفلسفة الحديثة نجد .هو النارواحد أن األشياء جميعاً صدرت عن مبدأ مادي 
وكذلك ، التفكير ليس إال مرحلة معقدة من التنظيم المادي  وأن، يرى أنه ال يوجد سوى المادة 

لمادة ا الذي يرى أن )ماركس(،وكذلك الذي نفى أي وجود وراء الظواهر المحسوسة )خفيوربا(
  .أما الفكر فليس إال انعكاس لحركة تطور المادة ،وحدها ذات الوجود الحقيقي

مثل (حدة الوجود الحقيقي أما ما سواه يرى أن الفكر والعقل أو الروح و:الوحدة الروحية)ب(
في الفلسفة ف .فما هي إال تجلي لهذا الفكر أو العقل ليس لها وجود حقيقي) الظواهر واألشياء المادة
يقول أنه ليس من  )بارميندس(حيث نجد  ،كممثل لهذا المذهب )االيلية(اليونانية نجد المدرسة 

وانتهى إلى القول بأن الوجود  ،و أنها تتحلل للعدمأ ،المعقول أن تجئ األشياء للوجود من العدم
واعتبر الحركة والتغير والتنوع مظاهر وهمية مصدرها ، واحد مستمر غير حادث وال قابل للفناء 

يرى أن وراء العالم المحسوس المتضمن للظواهر الحسية  )أفالطون(ثم نجد.خداع الحواس
وهو  وحده ذو . لمعاني المعقولة الثابتة الواحدةد عالم المثل المتضمن لجالمتغيرة المتعددة يو

  .أما هذا العالم المحسوس فما هو إال ظالل وأشباح لعالم المثل  ،الوجود الحقيقي

هو الوجود ) المفارق لفكر اإلنسان(يرى أن الفكر المطلق نجد هيجل وفي الفلسفة األوربية الحديثة   
فهذا الفكر المطلق . ر عن الفكر المطلق المحكوم بالجدلالحقيقي الوحيد، أما المادة فليست إال تعبي

  .إذ يسير متطوراً يتبعه تطور المادة

  :ن أيضا،ولهذا المذهب شكاليرى أن هناك تعدد في الوجود الحقيقي:مذهب التعدد )2(  

يرد األشياء إلى ما أسماه الجذور  )امبادوقليس(في الفلسفة اليونانية نجد أن  :التعدد المادي)ا(
وهي متساوية في ،الحب والكراهية  ىاْمبدباإلضافة إلى ) الماء، النار، التراب والهواء(األربعة 
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أن الحقيقة  )ديموقريطس (حيث يقولتقول بالتعدد * )الذرية(ثم نجد أن المدرسة.القيمة والخلود
بعض  ىأجربالمذهب الذري بعد أن  )ابيقور(وقد أخذ ).فراغ(وال وجود ) ذرات(تنقسم إلى وجود 

  .رات عليهيالتغي

ويرى أن الكون مركب من أجزاء ال ،المؤسس الحقيقي للمذهب )ليبنتز(يعتبر  :التعدد الروحي)ب(
ومعناها األجزاء التي ال (ات دعبارة عن جواهر روحية أطلق عليها اسم الموانا يتقبل القسمة ه

منها يتميز عن اآلخر بشكل وال يمكن أن يتفاعل أي موناد مع أي موناد آخر إذ أن كل  ،)تتجزأ
وينفرد كل ،نظاماً تصاعدياً، واهللا هو الموناد األعظم  هوإن كان يستطيع أن يعكس نشاط،مطلق 

ها هو نتيجة للتناسق األزلي الذي أقامة اهللا من يبموناد عن غيره من المونادات ولكن حاصل ترت
 ).2()1(.قبل

����� و�� ا������ : �����تناولت الفلسفة الغربية مشكله الوحدة كما  :ا���� ـ�� ا��
طرح المجتمع في كل زمان ومكان مشكله دائمة والسياسي، إذ يوالتعدد على المستوى االجتماعي 

 واهم الحلـول التـي   . هي كيفيه حل التناقض الدائم بين وحده المجتمع وتعدد األفراد المكونين له
  :على هذا المستوى هي لمشكلةل السياسية الغربية االجتماعية و الفلسفة هاقدمت

 :مذهب الوحدة 

  من  ية على المستوى الوجوديوالتعددمشكله الوحدة )هيجل (تناول كما سبق بيانه فقد :الهيجليه
  

  .305ص  ،األولالجزء  ،1982بيروت،دار الكتاب اللبناني، ،المعجم الفلسفي ،ايبجميل صل)1(

   . 132ص  1986 -دار التقدم -سكومو -مجموعة مؤلفين -المعجم الفلسفي المختصر)2(
الجـزء  (أحدى مدارس الفلسفية اليونانية التي تقول بالتعدد المطلق استنادا إلى مفهوم الـذرة :المدرسة الذرية*

اكتشـاف التركيـب    حـين  واهم أعالمها لوقيبوس وديمقريطس وظل تصورها للذرة سائدا إلى) الذي ال يتجزأ

  1911الداخلى للذره

  أن للفكر وحدة الوجود  اىلية موضوعية قائمه على أولوية الفكر على المادة ،خالل فلسفة مثا

وال يقصـد هيجـل   ليس له اى وجود حقيقي ،للفكر أما المادة فمجرد تجلي أو انعكاس  ،الحقيقي
  ما يقابل اإلله في الديناى الفكر المطلق بالفكر  هنا الفكر االنسانى  بل 

خالل منهج مثالي جدلي اى منهج قـائم   السياسي واالجتماعي كما تناول المشكلة على المستوى 
والجدل يعني أن التطور يتم من خالل صـراع  ، على أن الفكر المطلق يتطور من خالل الجدل 

فهذا الفكر ) .الدعوى ونقيض الدعوى وجامع الدعوى ونقيضها ( المتناقضات عبر ثالث لحظات 
وهـي   )وتتضمن اللذة والعاطفة والفضيلة(الذاتية  المطلق يتطور عبر ثالث مراحل هي المرحلة
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وهي تقابـل   )وتتضمن األخالق والعرف والقانون(والمرحلة الموضوعية  ،تقابل لحظة الدعوى 
تتضمن الفن و(والمرحلة الجامعة للذات والموضوعية أو المرحلة المطلقة ،لحظة نقيض الدعوى 

  .يضها  وتقابل لحظة جامع الدعوى ونق )والدين والفلسفة
الفكر المطلق يتجسد أوال في االراده  نجد أنعلى حركه المجتمع  الجدلي المثاليوبتطبيق المنهج 

ـ البد لها أوال من التجسـد   الحرةه دراولكن يتجاوزها صاعدا إلى الدولة، فاال الحرةالفردية  ى ف
إال أنها  الحرة،ده ملكيه األشياء أول تجسيد لالراوهكذا يكون حق ،  مجردهتبقى  األشياء حتى ال

تجد نفسها في تناقض  من حيث هي مجسده في شيء فتنـزع إلـى تجـاوز هـذا الوضـع اى      
وذلك بان تتحد مع غيرها من االرادات ، الشيءالتخصيص في شيء إلى أن تكون اشمل من ذلك 

نـه  ولكالملكيـة،  على وجه يتجاوز  الحرةالتي تجسد االراده  العائلةآخرين فتوجد  ألفراد الحرة
من الصعود  السلسلةوبهذه ،وهكذا يتكون المجتمع ،يضيق بها أيضا فتنزع إلى  مزيد من الشمول

ولما كانت الدولـة هـي المثـل    ،ليصبح جزء من كل  الفرديإلى تجاوز وجوده  اإلنسانيصل 
عن الذي تعبر به الدولة  القانونويكون ،تمثيل لالراده الفردية  ارقيللمجتمع فان اراده الدولة هي 

وتكون الدولة هي مصدر الحريـات   ،إشكالها أرقىفي  الحريةألنه  ،فوق كل اراده فرديه إرادتها
   )1(وال يكون القانون حدودا للحريات بل خالق لها

رقى تجسيد للفكر المطلق، ولكنه ألغى كاْ وحده المجتمع ممثله في الدولة وهكذا فان هيجل أكد على
  .لة مصدر الحريات والقانون خالق لهاحرية األفراد فيه باعتباره الدو

  :الماركسية

  طبقا لفلسفه  والتعددية على المستوى الوجوديمشكله الوحدة  تناول ماركس كما سبق بيانه فان 
  تقوم على أن المادة وحدها الوجود الحقيقي أما الفكر فمجرد انعكاس لحركة المادة ليس له ماديه 

  
  .53-52،ص 2الوحدة، بيروت ،جعصمت سيف الدولة ، الطريق،دار )1(

كما تناول المشكلة على المستوى االجتماعي والسياسي طبقا للمنهج المـادي   .اى وجود حقيقي 
، أن حركة المادة جدلية اى عبارة عن تطور من خالل صراع المتناقضـات  القائم على *الجدلي

  .حيث هي متطورة وان الفكر يتبع المادة إلى
ة تطبيق المادية الجدلية على التاريخ ومضمونها أن البنية الفوقيـة  صلمحهي *والمادية التاريخية

مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية ) الفن والفلسفة واألخالق والنظم السياسية (
وهو ما يعبر عن نفسـه  ) . أسلوب اإلنتاج الذي يضم النقيضين أدوات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج (

ع طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات اإلنتاج والتي تمثل عالقات اإلنتاج وهـذا  في صورة صرا
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التطور يتم عبر أطوار هي الشيوعية البدائية فالعبودية فاإلقطاع فالراسماليه فالشيوعية العلميـة  
  . ةوأولى مراحلها االشتراكي

ويعكسان  الفوقيلى البناء كالهما ينتميان إ األسسوالقانون وجهان لعمله واحده فمن حيث  والدولة
 يأمر والدولةن وواحده القان وظيفةمعا  يؤديان الوظيفةومن حيث ،ويتطوران معها المادية  القاعدة

وكل دوله  الطبقي،للصراع  أداهفالقانون ليس إال طبقي ردع  أداهكالهما  الطبيعةتنفذ و من حيث 
ظهور (معينه تاريخيةمرحله  وليديانا ك هالنشاْومن حيث  المقهورة، الطبقةهي قوه خاصة لردع 

معـا فـي الطـور     اوجودهم سينتهير يومن حيث المص ،)الخاصة في الطور العبودى الملكية
  .العلمي الشيوعي
 طبقيقهر  أداه-والشيوعيةبين الراسماليه  انتقاليةمرحله –والقانون في دوله البروليتاريا  والدولة

أما كيف تتحدد مصلحه البروليتاريـا   .البرجوازية الطبقةتمارس بها البروليتاريا سيطرتها على 
سواء ) الفردية الملكيةإلغاء  (فان مصلحه البروليتاريا محدده ماديا وموضوعيا الماديةفاستنادا إلى 

بل  الحقيقيةير واعين بها فان هذا ال يعنى أنها ليست مصلحتهم غ اوإذا كانو كانوا واعين بها أم ال
اختـارت التأكيـد   أيضا  الماركسيةوهكذا فان .)1(أن توعيهم بها )الشيوعيب الحز(أن لطليعتهم 

 طبقـي قهـر   أدواتهما  عد األفراد فيه بتقريرها أن الدولة والقانونتت وإلغاءعلى وحده المجتمع 
  .المحكومة الطبقةسيطرتها على  حاكمةال الطبقةتمارس بها 

  

  .76-68ص،2ج سيف الدولة، الطريق، عصمت)1(

منهج المعرفة الذي استند إليه كارل ماركس ،ومضمونه أن حركه المادة عبارة عن :ج المادي الجدليالمنه*

  .تطور من خالل صراع المتناقضات 

هي محصله تطبيق المنهج المادي الجدلي على التاريخ،وهذا المصطلح لم يضعه ماركس إنما :المادية التاريخية*

  .وضعه تالميذه

  
ات السياسية الغربية التي تنتمي لمذهب الوحدة كالهيجليه والماركسية وهكذا فان الفلسف:تقويم

وحده المجتمع ولكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء حرية األفراد فيه اختارت التأكيد على 
  .وهذا الحل يقود كما هو واضح إلي االستبداد

   :مذهب التعددية 
إلى  التعددية على المستوى االجتماعي والسياسي استناداتناولت الليبرالية مشكله الوحدة  :الليبرالية

من خالل عمل كل أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما ( مضمونهاالتي فكره القانون الطبيعي 
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تري أن تكف الدولة عن التدخل في  بناءا على هذا).فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة
وهي حراسة ) الطبيعية( لة في حدود وظيفتها المحاوالت الفردية لتغير الواقع وان تبقي الدو

من أي محاوالت لتعويق فعاليته وذلك بان توفر للناس األمن الخارجي ) القانون الطبيعي(
  .والداخلي وتنفيذ ما يصل إليه الناس بإرادتهم

تعددي، يركز أساسا على التعددية الفردية اى حرية سياسي وبناءا على هذا فان الليبرالية مذهب 
يرتب على هذه التعددية الفردية إلغاء أو التقليل من وحده المجتمع لكنه فراد المكونين للمجتمع،األ

  .في المجتمع عن التدخل بدعوتها إلى أن تكفوذلك  ،ممثله في الدولة

المجتمع على انه متكون من  إلىمفهوم ليبرالي ينظر  (بأنها )التعددية( السياسية الموسوعة عرفت
التعدد واالختالف  أن و. متعددة، ذات مصالح مشروعة متفرقة)وغير سياسية  سياسية(روابط 

  ) 1( )يحول دون تمركز الحكم ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزع المنافع

بمثابة تنظيم حيـاة   )التعددية(أما قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية فيعتبر 
حترم وجود االختالف والتنوع في اتجاهـات السـكان فـي    المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة ت

المجتمعات ذات األطر الواسعة وخاصة المجتمعات الحديثة حيث تختلط االتجاهات األيديولوجيـة  
تنظيم للجسد السياسي حيث تعمل  أنهاويستطرد قاموس المصطلحات موضحا . والفلسفية والدينية

على الحفاظ على القيم الخاصة بها، وأن تشارك بفعالية  والفكرية المختلفة األيديولوجيةالجماعات 
 إلـى مؤسساتها وتنظيماتها الخاصـة للوصـول    بإنشاءفي الحياة السياسية، وفي سبيل ذلك تقوم 

  .أهدافها المنشودة

  

� -��� ا��ه�ب أ������)1(������ ا����  768ص  -&�'وت -ا��ار ا�)'&�� -ا�%$ء ا"ول -ا���
��� ا�����ا���� ���           وه��ا ��ن ا  :/.�-,�0�.�0ت ا�.��-��� ا�,�+��� ا�#�) *(#��) إ��& %��ه$ ا�#"�د �� وأه�

 &��� *>��; �) ه�ا ا�#3آ�� ��ر:9 إ�,�ء و6��7  ا5#�رت ا�#3آ�� 1)�� =�#>��� ?�@A���7 � ا��Bاد ا�
=�#>��"�ت ا�,�+��،و���  �G   إ�,�ء ا��.�واةإ�)   Gدىوه�ا ا�DE  ،ا�#>�دى آ�� هDI�% A �) *<�+9 ا�

 &JA0دي(إ�& ا��L#�Mر ا���@Mا��و��،ا N�0* (O��Pا� Q��"ت ا��"�#>% 9+�>* (� DI�% Aه ��  .آ
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   ا���� ا����� ا����د��و ا#"! �� ا���ة 

   :�� ا��$�ر ا� "!� �����د:أو�

لروحية الوحدة افهو يناقض مذهب  ،مذهب الوحدة بقسميه يناقضالتصور االسالمي للوجود 
اإلقرار بوجود خالق وإنكار وجود مخلوق،أو الخلط (نظرية وحده الوجودلما يلزم من  بمناقضته

طبقا من يتبنى هذه النظرية الفكر اإلسالمي رغم أننا نجد في  ،)بين وجود الخالق ووجود المخلوق
أما  ،عالىيرى أن ثمة وجوداً واحداً فقط هو وجود اهللا تالذي عربي ابن معينه مثل  لصياغات

كما يناقض مذهب  .)1(على التحقيق تحكم به العقول القاصرةوهم  يفه ،الكثرة المشاهدة في العالم
  .الوحدة المادية بمناقضته لما يلزم منه من إنكار حدوث العالم وإنكار وجود اله

ذهب مهذا النجد ما يقارب  رغم أننا ،كما يناقض مذهب التعدد ألنه معادل فلسفي لتعدد اإلله 
قال به ) هر الفردةاالجو(أطلقوا عليه اسم قد  و ،في انتقال المذهب الذري إلى المتكلمينمتمثال 

الذين  بعض مخالفوهم من أصحاب األشعري مثل الباقالني والجويني كما قال به .المعتزلة 
حامل (ما قاله اليونان من أن الجوهر  ايقولوولكنهم لم  ،استخدموه كوسيلة إلثبات وجود اهللا
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بل عرفوه بأنه ما يقبل العرض أي  اته،ذبوبالتالي قائم  ،أي أنه قائم بالعرض أو بدونه) للعرض
  .أن الجوهر ال يقوم إال بالعرض

يتجاوز مذهبي الوحدة المطلقة والتعدد المطلق في الفلسفة الغربية إلى  ناإلسالمي إذالتصور ف
إفراد الوجود المطلق  الذي مضمونه وم التوحيدمفهمذهب يجمع بين الوحدة والتعددية استنادا إلى 

أما ما ) عينا ونوعا(واحدوبالتالي  هللا تعالى وجود حقيقي مطلق ،وطبقا لهذا المفهوم فانهللا تعالى
 اإلسالمية نحن في الرؤية(مارهعمحمد . يقول د .وبالتالي متعدد وجود حقيقي محدودفله  سواه

 نفي هذا الكون إذ كل شيء. تعدد وال تركب ت اإللهية الفي الذا. لدينا واحدية وأحدية في الحق
 ).2()ما عدا الذات اإللهية يقوم على التعدد والتمايز واالختالف

����� و �������� ا:�����  :ا� "!�	  ا���� �� ا��
  يؤكد  التصور االسالمي استنادا إلي مفهوم الوسطية يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد، فهوو

  (وحرية اإلفراد المكونين له وكما يؤكد على التعددية) بتقريره المساواة( وحده المجتمععلى 
  

  .1972 ،عامة للكتابلالهيئة المصرية ا القاهرة، عثمان يحي،. ابن عربي،الفتوحات المكية، تحقيق د انظر) 1(

   .إسالمي،القاهرةالسياسي والتعددية السياسية من منظور  االسالم، محمد عماره)2(

  :وقد تناول كالهما على المستويين التكليفى والتكويني) بتقريره الحرية
  : الوحدة :أوال

األصل  ةالبشر ، بمعنى وحد ةالكون ووحد ةيتمثل في تقرير اإلسالم  وحد : يالمستوى التكوين
هي  البشرى،  المساواة بين إفراده ، بخضوع كل الناس لذات السنن االلهيه الكلية والنوعية  التي

                                                . )13:الحجرات( ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهللا اتقاكم ﴾ألراده اهللا  إظهار

يتمثل في تقرير مفهوم وحده الدين  بمعنى وحده مصدر كل األديان السماوية  :لتكليفي االمستوى
لهذه األديان،   اأو إلغاء اسالم هو جوهر كل األديان السماوية، وانه ليس نفين  اإلاْ، و) اهللا تعالى(

فالعالقة بين اإلسالم ،رقي مراحل الوحياْو خرآبل إكمال وتوحيد لها، فهو أكثر اكتماال باعتباره 
﴿  واألديان السماوية السابقة عليه هي عالقة الكل بالجزء يحدده فيكمله ويغني ولكن ال يلغيه 

بخالف نظريه وحده األديان التي رفضها علماء أهل ) 48:المائدة(   قا ملا بني يديه ومهيمنا عليه﴾مصد

، والتي ترى أن كل األديان صحيحة بالتساوي، وبالتالي فان عالقة اإلسالم باألديان السماوية لسنةا
  .عالقة تطابق، مما يؤدى إلي  انتفاء  الموضوعية 

  :التعددية: ثانيا
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(  ﴾شاء اهللا جلعلكم أمه واحده و﴿ وليتمثل في تقرير القران التعدد كسنه إلهيه :لتكويني المستوى ا

وهي سنة  )22:الروم( واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم﴾ ت﴿ ومن آياته خلق السماوا) 48:المائدة

شاء اهللا جلعلكم  ﴿ ولو, )8: الشورى (  ﴿ ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة ﴾التعدد التي أشار إليها القرآن

أرسلناك يف أمة قد خلت من  كذلك﴿وهذا التعدد مضطرد خالل الزمان , ) 97: النحل(   أمة واحدة﴾

كما أنه , ) 42: األنعام(  ﴿ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء﴾) 30: الرعد(  قبلها األمم ﴾

﴿ قيل يا نوح اهبط بسالم منا )  168: األعراف(   ﴿ وقطعناهم يف األرض أمما﴾مضطرد في المكان

  ).48: هود(  وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ﴾

اقر اإلسالم تعدد االنتماء  هذابناءا على . ويتمثل في تقرير تعدد الشرائع :المستوى التكليفى
الديني في االمه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده  االمه لذا نجد في القران عشرات اآليات 
التي تنظم العالقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتاب إلي ما هو 

﴿  مشترك في األديان السماوية ال التخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه ال يدعوهم إليه

 )64:آل عمران(﴾نشرك به شيئا،  قل يا أهل الكتاب تعالوا إيل كلمه سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال

وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم اصح عقيدة دون أن يمس أو يهدد الحوار هذه 
  )46:العنكبوت(.﴾أهل الكتاب إال باليت هي أحسن ا﴿وال جتادلوالحياة المشتركة 

  :وحقوق غير المسلمين الحرية الدينية

ثله في حرية االعتقاد وحرية ممارسه الشعائر واألحوال قرر اإلسالم الحرية الدينية مملذا 
ال إكراه يف (بشرط الخضوع لقواعد النظام العام اإلسالمي لغير المسلمين  الشخصية

  :كما قرر جمله من الحقوق لغير المسلمين منها،) 256:البقره()الدين

  :إسناد األعمال لغير المسلم

هناك من يرى الجواز  نفإحمد اْالمالكية واإلمام إذا كان هناك من يرى المنع المطلق كأغلب 
المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء حيث 

كما جوز الماوردي وأبو يعلى للرئيس ،أن كانت في ذلك فائدة محققه فال باس به" يرى ابن العربي
والذي نراه وجوب .التفويض وتاريخيا استعان بهم الخلفاءأن يتولى وزاره التنفيذ دون والية 

التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم االجنبى، فاألول يحق له إسناد األعمال له مادام 
  .له، ألنه جزء من حق المواطنة  أما الثاني فيتوقف على مصلحه الدولة امتوفر ةءالكفاشرط 
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ي الشورى الن مجال الشورى هو  الفروع ال األصول يقول كما يحق له األخذ برأيه ف:الشورى
اسألوا أهل العلم من األمم كاليهود والنصارى  اى )ا�(�ا أه' ا�&آ�( (ابن كثير 

  )1()فوسائر الطوائ

  :مفهوم أهل الذمةحول  

التزام تقرير الكفار في ديارنا ( أما اصطالحا  ) 2(الذمة لغة العهد والكفالة والضمان واألمان
تقرير حقوق المواطنة لغير  فهي )3)(وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية واالستسالم من جهتهم

مع احتفاظه بحريته الدينية على المستوى ) اليهود أمه مع المؤمنين(هالمسلم في الدولة االسالمي
ما ضمانا لعدم إهدارها بواسطة االغلبيه المسلمة مادام قائ) في ذمه اهللا ورسوله( الدستوري
  .بواجباتها

  :التمييزحول 

بن تيميه وابن القيم في اأما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين وقال به 
   االحتراس فهو ليس مرحله تاريخية الحقه لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين من باب

  )4(قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه
  .215ثير، تفسير القران العظيم،الجزء الثالث، صابن ك) 1(

  .4/115الفيروز ابادى، القاموس المحيط، )2(

   194المجتمع االنسانى، ص ،أبو زهره) 3(

  .199، ص1عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج) 4(

  :مفهوم الجزيةحول  

في الصلح مع نصارى أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل لإلعفاء من الجندية ورد 
لذا ال تؤخذ ) ليس على أهل الذمة مباشره قتال وإنما أعطوا الذمة على أن ال يكلفوا ذلك( نجران

ووهبه الزحيلى في حاله أداء الخدمة العسكرية كما في الدولة الحديثة إلي هذا ذهب رشيد رضا 
أنهم  :وهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه .وعبد الكريم زيدان

ومع أهل  .فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وان ال يؤخذوا بالجزية طلبوا األمان والصلح
  .على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك... أن ينفروا لكل غاره :ارمينه

  : التعددية السياسية واألحزاب
اى أن االباحه هنا . ذا الوجه أباح اإلسالم التعددية السياسية وحرية تكوين األحزابوعلى ه

أن : مشروطة بعدم مخالفه أو عدم االتفاق على مخالفه القواعد األصول التي سبق بيانها وأدله ذلك
 التعددية السياسية هي شكل من أشكال التعددية  التي اقرها اإلسالم ويؤكدها التاريخ االسالمي
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االشعريه، الحنابلة، الطحاويه،أهل ( حيث نجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة
المالكي، (حتى في إطار أهل السنة) الفقهية( كما نجد التعددية القانونية )الظاهر،الماتريديه

زاب التي أهلها األح( إقرار علماء اإلسالم للتعددية ،يقول ابن تيميه...).  الشافعي،الحنبلي الحنفي
مجمعون على ما أمر به اهللا ورسوله من غير زيادة أو تقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما 

فهذا ... وإذا زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل... عليهم
ضه السياسية يقول إقرار علماء اإلسالم لحرية ألمعار. )1()من التفرق الذي ذمه اهللا ورسوله

وإذا بغت طائفة على المسلمين وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا :األحكام السلطانية  فى الماوردى
تركوا ... بمذهب ابتدعوه و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة اإلمام وال تحيزوا بدار اعتزلوا فيها 

      .وأجريت عليهم أحكام العدل اولم يحاربو
فيه دليل ( لمبسوط على موقف اإلمام على بن أبى طالب من الخوارج بقولهفي ا ىويعلق السرخس 

   على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فاإلمام ال يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليل على أن 

 )2)(التعذير بالتعرض بالشتم لإلمام ال يوج

  :والتعددية االجتماعية والدينية الوحدة االسالميه
  االسالميه يترتب  ة،غير أن هناك من يعتقد أن الدعوة إلى الوحدمسلمين إلى الوحدةدعا اإلسالم ال

  

  112الصاوي، شرعيه االنتماء إلي األحزاب والجماعات االسالميه، ص )1(

  126- 125، ص10السرخسى، المبسوط، ج) 2(

  

أمم وشعوب وقبائل انتماء المسلمين إلى  فيالمتمثلة ) االجتماعية(التكوينية عليها إلغاء التعددية 
  :ومصدر هذا االعتقاد الخاطىء  متعددة

  .عدم فهم مذهب اإلسالم فى الجمع بين الوحدة والتعددية :أوال 
  تتحقق باالتفاق على أصول الدين اليقينية والتي )الدينية( التمييز بين الوحدة التكليفيهعدم :ثانيا

أن أقيموا الدين وال ﴿الظنية الورود والداللة الورود القطعية الداللة مع اباحه االختالف في فروعه 

التي تتميز عن غيرها وهى الجماعة أمه التكليف  وتستند إلى.)13:الشورى( ﴾تتفرقوا فيه

  )92:األنبياء(﴾هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون إن ﴿بالمضمون العقدي

  وتستند إلى.مه معينه اكتمل تكوينهاتتحقق بالوحدة السياسية الالتي  )السياسية( والوحدة التكوينية 
طور االستخالف ( التي تتميز عن غيرها بالمضمون االجتماعيوهى الجماعة أمه التكوين 

وعلى هذا يمكن استخدامها للداللة ) 159:األعراف(﴾أسباطا أمما ةوقطعناهم اثنيت عشر﴿ )االجتماعي
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على الشعب المعين الذي يتميز عن  ونستخدمها للداللة،والعشيرة والقبيلة والشعب ةاألسرعلى 
  .غيره باألرض والتاريخ والحضارة 

خلط بين الوحدة التكوينية والوحدة التكليفيه فهم الوحدة االسالميه  على أنها دوله وينتج من ال
واحده يكون االنتماء إليها مقصورا على المسلمين، وتكون لها وحدها الوالية السياسية على كل 

يلغى التعددية الدينية التي قررها اإلسالم على ألنه  خاطىءوهو فهم رض، المسلمين في األ
 تاريخ اإلسالم كله المستوى النظري كما سبق بيانه وعلى المستوى التطبيقي حيث لم توجد فى

دوله المدينة، التي ضمت اليهود  فى وال حتى على المسلمين فقط مقصورةدوله اسالميه 
  .سلمين خارج الوالية السياسية لكل الدول االسالميهوجد دوما مكما والمسلمين ، 

إلى  انتماء المسلمين كما ينتج من هذا الخلط فهم الوحدة االسالميه على أنها دوله واحده تلغى

   أن الوحدة االسالمبه   ، وهو فهم خاطىء الن )قبائل، شعوب، أمم( وحدات تكوين اجتماعي متعددة

فدوله . االجتماعي التي بلغتها البشريةالتكوين فصلة عن أطوار غير من وشكل الدولة التي تجسدها
لذا  ،في مرحله األمم في طور التكوين ةاإلسالميالوحدة تعبر عن شكل الدولة التي الخالفة كانت 
  :التاليأخذت الشكل 

  .األرض غير ثابتة الحدود تتبع جيوشها فتقف حيث تقف وتمتد حيث تمتد-1
  .ائل والشعوبوهى تضم مئات من القب -2
  .الذي له حق تعيين الوالة في األقاليم) الخليفة(وكانت السلطة فيها مركزيه  -3

ال دوله احد هذه القبائل والشعوب،اى  والشعوب القبائل كانت دوله مشتركه بين هذهوهى بعد هذا 
نيات جديدة تها بإمكامتداْبل ،أو انتماء المسلمين إليها هذه القبائل والشعوب أنها لم تلغ وجود

  .للتطور لتكمل تكوينها االجتماعي كأمم
  أما في واقعنا القائم على  اكتمال تكوين األمم وشكل الدولة القائم على 

  .الثابتةالدولة ذات الحدود  -1
  .الشعب الواحد-2
   )1. (السلطة البسيطة أو االتحادية-3

االسالميه فان الوحدة لتالي وبا ،انتهى حق الفتح وحل محله حق األمم في تقرير مصيرهافقد 
،فال يلغى وجود األمم البد أن يتسق مع هذه الخصائص يمكن أن يجسدهاوشكل الدولة التي 

  .بل يمدها بإمكانيات جديدة لالرتقاء إلى طور اجتماعي أعلى أو انتماء المسلمين إليها، المسلمة

  العالقات الدولية التعددية في و والوحدة اإلسالم
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 علىالوحدة عالقات الدولية فان اإلسالم يجمع بين الوحدة والتعددية ، فهو يقرر وفى مجال ال 
﴿ المساواة بين إفراده   ووحده البشر ، بمعنى وحده األصل البشرى،  بتقريرهالمستوى التكويني 

يفي المستوى ألتكل كما يقرر الوحدة على .وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهللا اتقاكم ﴾

، وان  اإلسالم هو ) اهللا تعالى(مصدر كل األديان السماوية  ةالدين  بمعنى وحد ةوحد هتقريرب
كما .لهذه األديان، بل إكمال وتوحيد لها  اأو إلغاء انه ليس نفيجوهر كل األديان السماوية، واْ

  ﴿ ومن آياته إلهيه  كسنه )االجتماعي(التكويني  التعدد هتقريرالتكويني ب المستوى يقررالتعدديه على 

  المستوى كما يقرر التعددية على) 22:الروم( واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم﴾ تخلق السماوا

  .تعدد الشرائع هالتكليفى بتقرير
مادامت تعبر عن المتحدة هذا يعني أن اإلسالم ال يعارض قيام منظمات عالمية مثل هيئة األمم و

تبعية  يجسد اال تنظيم امشترك او ما يتحقق عندما تكون تنظيموه ،لوحدة والتعدديةا الجمع  بين
  شكل جديد لدار العهد التي أوضحها  على هذا الوجه معين ، إذ هي أو شعب  األمم والشعوب ألمة

أن ��V1 ا��و�� اV-M%�9  فقد قرر الفقهاءالفقهاء في مرحلة اكتمال األمم وانتهاء طور القبلية،

��? 1? د (�Q 1:+,��ه� %? ا��ول ه)�.���? أو �#(� ا��.�  ��V �7ب �) ���7 ا1M#�اء 1�& د �ر ا�

  

  25، ص�1986<�= ��> ا��و��، �; ا�)'و&� وا:�9م،7'آ$ درا��ت ا���4ة ا�)'&��، &�'وت،)1(

  

7V<Zأو دار �7ب �) اQ���? أو *#0(�Q 1? و .�.�1�& د �ر ا� �#"* Q� ;%دا�% Q%Bا =% Q�- ��V1

  .همدار عهد في اصطالحد (�Q أو 

جواز انضمام الدولة اإلسالمية إلى منظمات دولية بحجة  ى القائل بعدمالراْ يتضح لنا خطاْ ناوه
  ) ص(قال . أن اإلسالم ال يبيح الحلف مع الكفار، وهذا غير صحيح على إطالقه بل مقيد بشروط

به قبل  تمر النعم، ولو دعيلقد شهدت في دار عبد اهللا بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به من ح"
، وهو عن حلف الفضول وسببه أن رجال قدم )1676و  1655رواه أحمد رقم " (اإلسالم ألجبت

إلى قوم مكة ببضاعة وباعها على العاص بن وائل من األشراف، فحبس عنه حقه، فطلب النصرة 
داً واحدة مع فاجتمعت زهرة وهاشم وتميم بن مرة في دار ابن جدعان تعاهدوا أن يكونوا ي

) ص(قول الرسول (المظلوم على الظالم، وانتزعوا الحق من العاص وكان ذلك في الجاهلية 
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صريح لو عرض إليه في اإلسالم ألجاب، أي يقبل التحالف مع غير المسلمين لنصرة المظلوم 
بي كذلك ما ورد في السيرة من تحالف بني هاشم وبني عبد المطلب مسلمهم ومشركهم لحماية الن.
وكذلك ما ورد .ولم ينقضوا عهدهم للنبي رغم الحصار من قريش الذي ظل أكثر من عامين) ص(

بعث المطعم بن عدي يستجيره فقبل وتسلح ودعا أوالده وقومه، فلبسوا ) ص(في السيرة أن النبي 
ليدخل الكعبة في جوارهم ) ص(السالح وانتشروا عند الكعبة وأعلن لهم ذلك، فأرسل إلى النبي 

ركعتين وعاد إلى بيته ) ص(دخل الكعبة وأعلن المطعم لقريش أن محمد في جواره فصلى النبي ف
وكذلك ما .لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني فيهم لتركتهم له"في أسرى بدر ) ص(لذا قال 

  .ورد في الوثيقة بالمدينة من التحالف بين المسلمين وغيرهم لمحاربة من يحارب أهل الصحيفة

  : قتال غير المسلمين إطالقا مذهب حول

، وغزو )إطالقاً(أوجب قتال غير المسلمين  هناك مذهب في الفكر االسالمي يرى أن اإلسالم
في تفسير سورة التوبة  الذي يقول سيد قطبومن ممثليه  ،واقامه دوله اإلسالم العالم لنشر الدعوة 

طبيعة المنهج الحركي لإلسالم ومراحله إن السورة بهذه االعتبارات ذات أهمية خاصة في بيان (
وخطواته حيث تراجع األحكام النهائية التي تضمنتها مع األحكام المرحلية التي جاءت في السور 

فيرى أن السورة تتضمن  )قبلها وهذه المراجعة تكشف مدى مرونة ذلك المنهج، وعن حسمه كذلك
مة في شبه الجزيرة العربية في المقطع تحديداً للعالقة بين المعسكر اإلسالمي والمشركين عا(

األول منها كما أن المقطع الثاني تضمن تحديداً للعالقات النهائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل 
، وعن انحراف أهل الكتاب عن دين  اهللا الصحيح عقيدة وسلوكاً بما يجعلهم في .…الكتاب عامة

ومن ممثليه .)1(.)ه لهم والذي به صاروا أهل الكتاباعتبار اإلسالم ليسوا على دين اهللا الذي أنزل
إن قول رسول اهللا عليه الصالة والسالم وفعله يدل داللة : الذي يقولتقي الدين النبهاني  أيضا

  .واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال إلعالء كلمة اهللا ونشر اإلسالم

����1( ا�#�A (�� وه�ا ا���ه$  #�*$ 1��9 أن ا\-Vم  (0& ا�#"�د �#:Mا�.��-�� وا (
9�0��1�& وا�"�Q وهA وا�=  آ�� ا@9) .ا�� (��(ا�#� Qده��1�& أ�5 %�اه$ ا�0[��ء ا�� ? +(Aا ا:# ()�%

وا�= اآ#��ل *�A ? اQ%B اى Aا�"(� �ا��و�� `�� �I+#� ا��Eود %#"�دة ا�_"Aب وا�[��^D دون %�ا�1ة 
�� ا�,cا�) وا@#��ء Abر ا�[���� و%� أ��ز6 %? اE% لA]  ،�7اAود وا�_"$ ا��Eا� �#+�I إن %��أ (��و��

 ،d@ &��� ��1�f وا�Aا�= أ@�� �Q]* Q ا#1��دًا 1@0; +3Zو ����DP آ�ن وراء أ��7م �[��+ ��%�"�ا�
?���.�1�& ا�[�Lص %��  (cل +�� ��  )2)(وإ@

ولقد (از الصلح الدائموقال الشيخ محمد أبو زهرة في معرض حديثه عن آراء الفقهاء في عدم جو
تحت تأثير حكم الواقع الكالم في جواز إيجاد معاهدات لصلح دائم وإن المعاهدات ال تكون  اأثارو
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إال بصلح مؤقت لوجود مقتضيات هذا الصلح، إذ أنهم لم يجدوا إال حروباً مستمرة مشبوبة 
يقع إال مؤقتاً إذ ما  موصولة غير مقطوعة إال بصلح مؤقت وقد قرر الكثيرون منهم أن الصلح ال

والحق أن أقوال الفقهاء ال تعتبر وحدها حجة (ثم يقول )كان يرى إال ما أيدته الوقائع المستمرة 
قربها من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية والوقائع  رفي اإلسالم وال حجة عليه إال بمقدا

يدل على هذا أن هناك علماء خالفوا و)3()الزمنية ال تحكم على القرآن بل القرآن هو الحاكم عليها
  وإذا كان (ما قرره هؤالء الفقهاء، فنجد ابن تيمية يخالف الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفر 

  أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصودة أن يكون الدين كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العليا
كالنساء  - لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلةفمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من 

فال يقتل عند جمهور العلماء إال أن  - والصبيان والراهب والشيخ الكبير واألعمى والزمن وغيرهم
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إال النساء والصبيان . يقاتل بقوله أو فعله

ب ألن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا كما لكونهم ماالً للمسلمين، واألول هو الصوا
.�- و� ,���وا "قال تعالى �,/�و3/,�ا   ��2' ا1 ا�&�0 �

0�����  وفي السنة عن "إن ا1 � 45 ا
  

  .1564، ص10سيد قطب، في ظالل القرآن، ج)1(
  .60ص ،2001،رهرة، دار نهضة مصالقامحمد الغزالي، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج، )2(

  .79- 78م، ص1384الدار القومية، القاهرة، "محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم )3(

ما كانت هذه "أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية قد وقف الناس عليها فقال ) ص(النبي 
  : يقول) ص(وفيها أيضاً عنه "وال عسيفاً  الحق خالداً فقل له  ال تقتلوا ذرية: ، وقال ألحدهم"لتقاتل

وذلك أن اهللا أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه . امرأةال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغيراً وال 
، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي "والفتنة أشد من القتل"في صالح الخلق كما قال تعالى 
هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين اهللا لم يكن كفره إال  فتنة الكفار من الشر والفساد ما

واسند أصحاب مذهب قتال المسلمين إطالقاً إلى القول بأن آية السيف ناسخة لكل )1)(على نفسه
  : اآليات التي تدعو للسلم وهي اآليات

  ). 5: التوبة( ﴾... ﴿فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم 
﴿وقاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين 

  ).29: التوبة( الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون﴾ وتوآ
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سلم، بل هي غير أن هذه اآليات ال تفيد قتال غير المسلمين إطالقاً، وبالتالي تنسخ اآليات الداعية لل
وهي إخراج المسلمين  امقيدة بالحاالت التي أباح اإلسالم فيها قتال غير المسلمين التي أوضحنا ه
يشيع بين المفسرين أن (من ديارهم أو إكراههم على الردة على دينهم يقول الشيخ محمد الغزالي 

وإنما هناك جملة من  آية السيف نسخت ما جاء قبلها، وعند التحقيق ال يوجد ما يسمى آية السيف،
اآليات في معاملة خصوم اإلسالم أو في مقاتلتهم أحياناً ألسباب ال يختلف المشرعون قديماً وحديثاً 

  )2)(على وجاهتها وعلى أنها ال تنافي الحرية الدينية في أرقى المجتمعات
يلغي باسم إن االضطراب الفكري انتقل إلى نصوص الكتاب والسنة فإذا بتيار الفوضى  (ويقول  

آية قرآنية، ويعوج بمفهوم آيات أخرى ويخرج اإلسالم للناس في صورة  120النسخ نحو 
  أن آية السيف تتراوح اآلية الخامسة من سورة التوبة الداعية (ويرى الشيخ رشيد رضا )3)(دميمة

ت ويستشهد إلى قتال المشركين كافة كما يقاتلون المسلمين كافة، وإنها غير ناسخة لغيرها من اآليا
بما قاله السيوطي من أن أياً من اآليتين ليس ناسخاً لغيرها من اآليات التي تتناول عالقة المسلمين 

  بالمشركين ولكن لكل منها حكماً يسري في ظرف معين، ويرى أن الدعوة إلى مقاتلة 
لعرب جزيرة ا يالمشركين هو رد على مبادأة المشركين القتال، وأن المقصود باآليتين مشرك

  الخاصة بأهل الكتاب فإن نزولها جاء تمهيداً للكالم في 29وليس مشركي األرض، أما اآلية 
  
 .51ص.ابن تيمية، السياسة الشرعية) 1(

 101محمد الغزالي، جهاد الدعوة، ص)2(

  .24المرجع السابق، ص) 3(

  
  

لقيظ فضالً عن أن غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب بالشام والخروج إليها في زمن العسرة وا
   )1(المقصود بها ليس أهل الكتاب ولكن فريقاً منهم له شروط أربعة معينة ذكرتها اآلية الكريمة
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  .255، ص10رشيد رضا، تفسير المنار، ج)1( 
  )ا�>�/;:(ا�8/9

تعرضت الفلسفة الغربية  نت أنحيث بي، الوحدة والتعددية  في الفلسفة الغربية  دراسةالتناولت     
 هيهذه الفلسفة الحلول التي قدمتها  أهمان مشكله الوحدة والتعدد على المستوى الوجودي ، وإلى 

مذهب الوحدة القائم على  أن هناك وجود حقيقي واحد،أما التنوع فهو مجرد تجليات مختلفة لهذا 
الذي  نقسم إلى مذهبي الوحدة الماديةالوجود الواحد ليس له أي وجود حقيقي، وان هذا المذهب ا

يرى أن المادة وحدها ذات الوجود الحقيقي أما الفكر فما هو إال انعكاس للمادة ليس له وجود 
الوحدة و.و أهم ممثلي هذا المذهب المدرسة األيونية و دي المتري و فيورباخ و ماركس .حقيقي

ليس لها المادة فما هي إال تجلي لهذا الفكر ا أمالقائم على أن للفكر وحدة الوجود الحقيقي  الروحية
الذي  مذهب التعددثم .هيجل  وأفالطون والمدرسة االيلية ،وأهم ممثلي هذا المذهب وجود حقيقي

 ومن ممثليه التعدد الماديانقسم إلى مذهبي  لذيوا، أن هناك تعدد في الوجود الحقيقي يرى



 18 

يعتبر ليبنتز المؤسس  الذي  التعدد الروحيومذهب ابيقور  والمدرسة الذرية  وامبادوقليس 
 .لهالحقيقي 

، مشكله الوحدة والتعدد على المستوى االجتماعي والسياسـي تناولت الفلسفة الغربية كما بينت أن 
واهـم   وان.حل التناقض الدائم بين وحده المجتمع وتعدد األفراد المكونين لـه  من خالل محاولتها

الجتماعية و السياسية الغربية للمشكلة على هذا المستوى هي مذهب الحلول التي  قدمتها الفلسفة ا
الفلسفات السياسية الغربية اختارت التأكيد على  ، وان هذهالماركسيةو الهيجليهأهم ممثليه و الوحدة

يقـود إلـي    ممـا وحده المجتمع ولكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء حرية األفراد فيـه  
اختارت التأكيد على حرية األفراد المكونين  التي الليبراليةواهم ممثليه  تعدديةمذهب ال و.االستبداد

  .للمجتمع لكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء وحده المجتمع 
التصور  الحل االسالمي للمشكلة على المستوى الوجودي حيث بينت أن  دراسةالثم تناولت 

ي الفلسفة الغربية إلى مذهب يجمع بين الوحدة والتعددية االسالمي يتجاوز مذهبي الوحدة والتعدد ف
ما  ماأ، طبقا له فان هللا تعالى وجود حقيقي مطلق وبالتالي واحدوالذي استنادا إلى مفهوم التوحيد 

  .سواه فله وجود حقيقي محدود وبالتالي متعدد
استنادا إلي مفهوم التصور االسالمي ثم انتقلت إلى  المستوى االجتماعي السياسي حيث بينت أن 

) بتقريره المساواة( يؤكد على وحده المجتمع الوسطية يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد، فهو
  .)بتقريره الحرية( المكونين له رادفاألوحرية  وكما يؤكد على التعددية

المستوى  ىعلالوحدة ففيما يتعلق ب:على المستويين التكليفى والتكويني الوحدة والتعددية تتناول ثم 
 على أما.األصل البشرى ةالبشر ، بمعنى وحد ةالكون ووحد ةتقرير اإلسالم  وحد بينتالتكويني 
مصدر كل األديان  هالدين بمعنى وحد همفهوم وحد االسالم بينت تقريرفقد لتكليفي االمستوى 
  اأو إلغاء افي، وان  اإلسالم هو جوهر كل األديان السماوية، وانه ليس ن) اهللا تعالى(السماوية 

تقرير بقد بينت المستوى التكويني على  التعدديةأما فيما يتعلق ب.لهذه األديان، بل إكمال وتوحيد لها
ثم  ،تعدد الشرائع بينت تقرير االسالمفقد  المستوى التكليفىوعلى ، القران التعدد كسنه إلهيه

  .يهفى الدولة االسالم الحرية الدينية وحقوق غير المسلمينتناولت 
أباح التعددية السياسية وحرية التعددية السياسية واألحزاب حيث وضحت أن اإلسالم ثم تناولت 

أن االباحه هنا مشروطة بعدم مخالفه أو عدم االتفاق على مخالفه القواعد و. تكوين األحزاب
  .األصول 
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 ةلدعوة إلى الوحداوبينت أن  الوحدة االسالميه والتعددية االجتماعية والدينيةثم تناولت عالقة 
المتمثلة فى انتماء المسلمين إلى ) االجتماعية(يترتب عليها إلغاء التعددية التكوينية  ال االسالميه

المتمثلة فى انتماء غير المسلمين للدولة ) الدينية(لتكليفيهاأو  أمم وشعوب وقبائل متعددة،
م فى الجمع بين الوحدة مصدر هذا االعتقاد الخاطىء عدم فهم مذهب اإلسالان االسالميه،و
والتي تتحقق باالتفاق على أصول الدين ) الدينية( التمييز بين الوحدة التكليفيهعدم ووالتعددية 

تستند والتي  ،الورود القطعية الداللة مع اباحه االختالف في فروعه الظنية الورود والداللة اليقينية
( والوحدة التكوينية .بالمضمون العقديوهى الجماعة التي تتميز عن غيرها إلى أمه التكليف 

التكوين  ةأم  تستند إلىوالتي ،اكتمل تكوينها ةمعين ةألمالتي تتحقق بالوحدة السياسية ) السياسية
الشعب المعين الذي يتميز عن  ى،اوهى الجماعة التي تتميز عن غيرها بالمضمون االجتماعي

  .غيره باألرض والتاريخ والحضارة 
هذا ان فى مجال العالقات الدولية وأن اإلسالم يجمع بين الوحدة والتعددية  ةدراسالثم أوضحت 

يعني أن اإلسالم ال يعارض قيام منظمات عالمية مثل هيئة األمم المتحدة مادامت تعبر عن الجمع  
بين الوحدة والتعددية، وهو ما يتحقق عندما تكون تنظيم مشترك ال تنظيم يجسد تبعية األمم 

من أشكال دار العهد في  ،وان هذا التنظيم يمكن اعتباره شكالة أو شعب  معين والشعوب ألم
الراى القائل بعدم جواز انضمام الدولة اإلسالمية إلى منظمات دولية  خطاْ وبينت. العصر الحديث

   .استنادا إلى السيرة النبوية بحجة أن اإلسالم ال يبيح الحلف مع الكفار

أن وبينت ، )إطالقاً(أن اإلسالم أوجب قتال غير المسلمين ب القائل بالمذه درسهلاتناولت  اوأخير
) السياسية واالجتماعية( هذا المذهب يترتب عليه أن اإلسالم ينفى التعددية التكوينية

اى الفقهاء الذين بنوا اجتهادهم على واقعهم بعض كما انه مبني على أخذ مذاهب ) .الدينية(التكليفيه
�� ا�#�A ?، دون مراعاة لواقعنا �#�A ?اAb (� Q%Bر اواقع �#�% Q%Bوأوردت أراء بعض اى وا�= ا

   .ورشيد رضا ابوزهره محمدو محمد الغزاليالمفكرين اإلسالميين الذين نقدوا هذا المذهب ك
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