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ملخص:

فياألسبقلمعرفةیحیلالذياألمرباآلخر،أحدھماتأثراستعراضخاللمنوالقانونالدینثنائیةالبحثیتناول

بھ.وتأثرهالدولةدینعنالقانونانبثاقحولالمطروقالفرضعلىاإلضاءةخاللمنوذلكالشعوب،وجدان

طرحذلكخاللنخصصمنتسبیھ.قوانینعننفسھالدینینبثقبأناحتمالیتھ،ومدىالفرضھذامعكوسوافتراض

حول تأثر القانون الجزائي تحدیًدا بالدین. وندلل على كل ذلك بأمثلة من التاریخ والحاضر بما یناسب حال الطرح.

Summary:

This paper deals with the tradition of religious dualism and law through a review of each

other's vulnerability, which refers to the first in the conscience of peoples.This is done

by illuminating the content of the law that has emerged from and been influenced by the

religion of the State. The assumption of the inverse of this imposition and its

probability,The debt itself should emerge from the laws of its members. In the meantime,

we have devoted a presentation on the specific impact of penal law on religion. And we

show all of that with examples from history and the present that suit the case of

subtraction.

الكلمات الدالة: الحكومة الثیوقراطیة، السینتولوجیا، النظام القانوني، مونتسكیو، قوانین ماعت، الحكم القبلي.



تمھید:

ركیزتھایظلاإلنسانخیرلكنھدفھاویختلفشارعھایختلفقوانین،عدةإلىحیاتھفياإلنسانیحتكم

كانواحضاراٍتفياألخالقیةقوانینھمشرعواوالفالسفةالعالمین،علىاإللھیةقوانینھشارٌعفا�األساسیة؛

.رعایاھاحقوقبھتحفظماالقوانینمنتشرعوالدولةمنھا،جزًءا

إنسانعلىفتداخلواحد؛واإلنسانعنھ،تصدرالتيالشرائعوبالتاليالنظرزاویةحیثمنالمشترعیتعدد

االنتصارأوللربالقصاصلعلةعلیھالُمعاقبالمشترععلىتداخلمثلمابالُمجرم،الحرامالیوم-إنساناألمس-كما

فالنبيواضح،فاصلحددونبدورهیتداخلالذيالوجودأسبقیةبمنطقُمسببتداخلوھوكالھما.أوالمجتمعلخیر

مكارمألتممجئت"إنماقال:والدین،القانونعھده:فيواحداالثنینفصارالمقوننبالدینجاءالذيمحمد

یدعوالتياألخالقمنظومةمعتكاملكمفاعلأتىبلقبلھ.منالعربعلیھكانتمایجّبلمبذلكفالدیناألخالق".

الدیناإلسالم/أنفھلالیوم.القانونیقابلالذيالنظامكانتوالتقنینالقوننةقبلمازمنفيواألخالقدین.كلإلیھا

مكارممنعّدفیمااألقل--علىقوانینھمروحمنعلیھمالمنزلالدینفكانالعربیةالجزیرةشبھأنظمةرحممنجاء

األخالق/النظام؟ 

السعودیةصارتالعربیةالجزیرةشبھمناألكبرالجزءالالمنتھیةاألزمنةدورةففيالدین،ولیدالقانونأنأم

بامتدادبلفحسباإللھيتقنینھفيالللقانونمصدًراصارسابقًاالعربجرمتھماتحرمبقواعدأتىالذيوالدین

التفسیر الحنبلي لھذا التقنین اإللھي المتمثل في القرآن الكریم. ال بل أصبح التشریع اإللھي ھو الدستور.

بینوالتداخلالتأثیرألصالةالوصولبلالتأریخ،التساؤلمنالھدفلیسالقانون،أمالدینأسبقأیھماسؤالفي

الدینأناألولى:فرضیتینتبرزذلكوفياألزمنة،مرعلىوالقانون--الدینالشعوب:حیاةسیرتاسطوتینأكبر

بالدینالالحقالقانونتأثرحتمیةمعنسیرالسیاقھذاوفياألمم،لحیاةومنظمةرادعةكقوةالقانونوجودسبق

وتسعىسعتالتيالشعوبیردعماأولاآلخرویةوالمخاوفالحراممنكلیكونالفرضھذاوفيالسابق،

للطرح،معكوسھاتفرضفرضیةوكلالدولة.فيالسائدالدینمععنھاتصدرالتيالقوانینلموائمةالحاكمةسلطتھا

الردعأسالیبمنالشعوبعرفتھماأولوأندین،أيبوجودهسبقالقانونأنوھيالثانیة:للفرضیةنؤولوبذلك



سائدھوممایتجزأالجزءالقانونوألنفیھا،نشأالتيالشعوبتناسببتعالیمجاءالدینوأنالقانون،قوةمردھا

ذاتھا،الشعوبمعتناسبھمنانطالقاالوجودفيالسابقالقانونمعمتناسبالالحقالدینجاءالشعوب،لدى

فالقانون مرآة ھذه الشعوب.

األھمیة: 

اآلخرعلىأحدھماوأسبقیةالشعوب،حیاةفيوالدینيالقانونيللوجودمواٍزفھٍمفيأھمیةًالبحثفينتوسمعلیھ

-أي الدین والقانون- ضمن السیاق التاریخي.

 المنھج: 

المنھج الوصفي التحلیلي وھو األنجع اتباًعا لحال الطرح في ھذا البحث. 

ھدف البحث: 

دراسة القوانین من حیث صلتھا بالدین القائم في كل بلد، ومن حیث صلتھا بقیام دین كل بلد. 

مشكلة البحث: 

كالھماأنأمالجزاء،تنظیمفيأقوموأیھمااآلخر.منروحھیستمدومنالقانونأمالدیناآلخریستحدثمنجدلیة

یكمل ما جاء بھ اآلخر. 

عناصر المشكلة: 

إاللھایكونالألنھالدین؛موضوعفيالعقوباتقوانیناجتنابضرورةمونتسكیوارتأىوالقانونالدینثنائیة-في

أثر الخراب، فھل یمكن إطالق ھذه النتیجة على التجربة اإلسالمیة



الدراسات السابقة: 

روح الشرائع/ مونتسكیو الباب الرابع والعشرون والباب الخامس والعشرون. 

أفادوقداآلخر.فيأحدھماوتأثیروالقانونالدینثنائیةلدراسةمساحةًالذكرسابقيالبابینكالفيمونتسكیوأفرد

منشابھامالوالوالقانون،الدینلثنائیةطرحھذلكفيبمافلسفي،قانونيبِسفرھذایومناإلىالقانونیةالمكتبة

الصفحاتتلكفيمتعصبًاكانفمونتسكیوالھوتیة؛قاعدةكلمنالفیلسوفبتحررالقارالفلسفيللمنھجمناقضة

یعتنقھتخففًاتتطلبالتيالفلسفةجوھرتخالفبصورةلمعتقدهتحدیًدا-والعشرینالرابعالبابمنالثالث-الفصل

عنغابتوقداإلسالميللدینموضوعیةأكثرتناوًالالدراسةھذهفيالھوتیة. ونعتقدعقدةكلمنممارسھا

حداإلسالمإزاءأفكارمنعصرهفياألوروبیونحملھبمامتأثًرابداالخصوص. إذبھذاالثیمةتلكمونتسكیو

المستبدةللدولةمالئمةأكثراإلسالمأنإلىخلَُصحینمونتسكیوبھآمنماوھذاینتشرلمالسیفلوالبأنھاالعتقاد

في حكمھا وقوانینھا.

خطة الدراسة: 

المبحث األول: مدى تحقق سمة الحیاد في ثنائیة الدین والقانون عند مونتسكیو

المطلب األول: انبثاق القوانین عن الدین القائم في الدولة

الفرع األول: شكل الحكومة ودین الدولة

الفرع الثاني: الشرائع الجزائیة الوضعیة واحتكامھا للدین



المطلب الثاني: القوانین كمرجعیٍة للدین المستحدث في الدولة

الفرع األول: انبثاق الدین عن القانون- السیَنتولوجیا مثاًال

الفرع الثاني: النظام القانوني في الدولة قبل ظھور الدین السماوي- العرب نموذًجا

مدى تحقق سمة الحیاد في ثنائیة الدین والقانون

عند مونتسكیو

فيالدینمعیشتركالذيالقانوننتاجفالحكوماتالدولة؛دینعنبمعزللیستالحكوماتلشكلالمحددةالقوانین

الجبریة التي عرفھا اإلنسان/المواطن. 

المعتدلةالحكومةفیمااإلسالمي،للدینمالئمةأكثرالمستبدةالحكومةأنمفادھاتفرقةالصددھذافيمونتسكیوأسس

فيالسیاسةبمجریاتمحدودةكانتأنھافیبدولإلسالممونتسكیوبرؤیةیتعلقوفیماالنصراني.للدینمالئمةتأتي

الشرقفياتسعدینعنالحیاتیةمونتسكیومعارفضمنعشرالحاديالقرنحتىسبقھوماعشرالثامنالقرن

توسٍععلىمبنیةغیرتلكنظرتھوكانتالعثمانیة،الوالیةتحتأوروبافياالتساعمنلمزیدمنتسبیھویسعىاألدنى

فھذهمونتسكیورأىكمابالسیفانتشردینوأنھأمامحمد.النبيمؤسسھمنذاإلسالميالتاریختناولفيشمولي

تتبع ناشره ال اإلسالم ذاتھ. 



لكاتبشخصیًارأیًاتكونأنتعدوالالرؤیةوھذهنتیجتھ!أنھاعتبارعلىالدینجوھرمعمونتسكیوتعامللقد

بالقوةالھورعلىاستولىقددارانيشاهأحمدكانفإنالمآالت.اختالففيإلیھیرجعسیاسیًارأیًاولیستسیاسي

(روحالعظیملمؤلفھمونتسكیونشرفترةذاتفيھو-لیست-لكنھااإلسالمتعتنقالتيالدارانیةللدولةلضمھا

أحسنفيالكنیسةتكنلموخاللھاالفرنسیة،الثورةقامتعامخمسینمنبأقلالنشرتاریخعلىتالیًافإنالشرائع)،

ألنھابالمعتدلةمونتسكیووصفھاالتيالحكومةوبذلكالمبكرة،صورھابأوضحالالكئیةتجلتالثورةوإبانأحوالھا،

األخیرةلتستعیدالدولة،عناعتدالھافيسببًایراهالذيالدینلفصلطریقھافيكانتالمسیحي،للدینمالئمةأكثر

اعتدالھا! 

التأسیسفيجافاهالذيالحیادوإنمافحسب،لإلسالمنظرتھفيلیسالحیادعنابتعدمونتسكیوأنیظنلذلك

علىردهفيذاتھمونتسكیوأكدهماوھذا.أوًالنتائجھافيالروحھافيالدیاناتأنحینفيالنتیجة،علىالمنطقي

واالستمرار،البقاءعلىقادرةدولةإقامةعلىیقدرواأنلھمكانماالحقةالنصرانیةاتباعبأنالقارةبیلمسیوآراء

النصرانیةإقامةنظمیمیزأنیعرفلم"أنّھوشخصھ:بیل،لمسیوالقولھذاعلىمونتسكیوتعلیقضمنمنفكان

روحھافياألدیانتضربلمامعیاًراالنتیجةتكونثانیًاثمنصائحھ".مناإلنجیلمبادىءوالنفسھاالنصرانیةمن

كتابةزمنحینإلىمؤسسھامنذواحدةكوحدةتؤخذفإنمامادراسةفيالنتائجتلكأُخذتفإنواقًعا،لتحقیقھ

المعطیات،ثبتتوإنثابتةلیستالمآالتألنمستقبًال،الزمنيإطالقھاعلىالدراسةحصیلةتكونوالاألطروحة.

ھذا ما یخبرنا بھ التاریخ على األقل.

حولرأیھأسسعندماالظالمي،الدینيالتعصبتعاظملصالحالتنویريمونتسكیوعنالحیادغابثانیة،مرة

تعددتحریممعأوروباعرفتھاالستقرارھذاوأنحكمھم،باستقرارالمتزوجینلألمراءالجنسیةالحیاةتنظیمارتباط

فيواحدة،بزوجةوملزًمامحكوًمامنھمالواحدكانوبالتاليعنھ،المحظورینمنجزًءااألمراءكانالذيالزوجات

األثرفيعلیھیترتبالذياألمرالزوجات،تعدددینھمأحلالذینالمسلمینالعربأمراءعناإللزامیةغابتحین

أمیر أوروبي ملتزم تجاه شعبھ وأمیر عربي غوغائي تجاه رعیتھ. 



أنإذللمحظیات،بالنسبةكذلكیكنفلمواحدةبزوجةملزًماكانإذاألوروبياألمیرأنعنھاغابالرؤیةوھذه

باولمببدًءاالمحظیاتمنمحدودغیرعددلھكانحكمھ،منبعًضامونتسكیوعاصروالذيعشرالرابعلویس

] .2006ودوبوا،[دلوارفالیار.دوالالسیدةإلىماري،شقیقتھاثممانسیني

إطارداخلالجنسیةحریتھكانتماإذااألمیرتقیدالتياإللزامیةبشقالتحلیلفيأصابتقدالرؤیةھذهأننرى

حیاةفيمتعددةجوانبإلىستمتدحكًماالتياإللزامیةھذهالواحدة،الزوجةضمنھامنبضوابطمحددةالزوجیة

دینیةبضابطة،محكوًماذاتھالحاكملكونكنتیجةبأمیرھمالرعایالثقةالوصولحتىھكذاحكمھ،وبالتالياألمیر

الدیانتینبیناعتنقوهمااختالفعلىاألمراءأنإذالذكر،سابقلرأیھمونتسكیواستداللمعنختلفلكنناآنذاك.

للحالالتأطیراختالفیكونأناالختالفیعدوولمالجنس،محدودیةاألعم-الغالب-فيیعرفوالمالمقارنة،محل

بین أربعة زوجات وما ملكت أیمانھم لدى أمراء الشرق، وزوجة واحدة ومحظیات كثر لدى أمراء الغرب. 

المطلب األول

انبثاق القوانین عن الدین القائم في الدولة

ماإذاالشعوبإرادةمعمتسقًاھذاویبدویبیحھ.عّماوتسكتیحرمھ،مماكثیًرافتجرمالدولة،بدینالقوانینتتأثر

منذلكلكنباألول.الثانيمنتیمنًاالوضعيالمشترعصاغھماترضىأندینًااإللھيالشارعأقرهمارضیت

بدینتدینأنھاجدًالفرضناإنھذاواحدة،طائفةعلىلیستوالشعوبومذاھب،فرقاألدیانأنبمكانالتوسع

والثانيالدین،یحرمھلماالقانونتجریمحالفياألولبالدین،القانونتأثرصورمنبنموذجینندللوعلیھواحد.

حال صمت المشرع عن تجریم المسكوت عن تحریمھ في الدین. 

سادوقدالقدیمة،مصروصاغتھعرفتھوقدالطرحلھذاتمثیلأقدمنستحضرفإننادینیًا،للمحرمالقانونتجریموعن

كانتلقد]. 2009[مانسیني،النبیلوالخلقالسدید،والطریقالصائب،التصرفإئتساءیعنيوالذيالماعتفیھا

ماعت آلھة العدل والحق والنظام، وكانت قوانینھا االثنین وأربعین نظام أخالقي دیني.



َخلَُصمماجزءوھذامتكامل،كونیًانظاًمامجتمعةًتمثلإنماوأربعیناالثنینماعتوقوانینماعتاآللھةفإنوعلیھ

طابعذاتأنھااألدنىالشرقلحضاراتتحلیلھفيتبنىإذالقدیم-بالعھدمختص-عالمشمیدھینریتشھانسإلیھ

خالقوھولھ،الضامنھووبالتاليالنظامذلكمبتدعذاتھوالخالقواحد،بخالقتؤمنحضاراتفھيمطلق؛نظامي

]. 2010الفرعونیة[أسمان،الحضارةفيالملكفيالمتمثلةنفسھااآللھة

سادوقداألرض.فيلتحقیقھیسعىوماعتالكونينظامھیشرعوالخالقاآللھة،األرضوفيالخالقالسماءففي

تأتيجمیعھاأنویالحظإقراریة،بصورةوأربعیناالثنینماعتلقوانینالسفليالعالمفيالمیتبتالوةاالعتقاد

أخربلم"أنااألخیرة:القاعدةوحتىخطیئة"ارتكبلم"أنالماعت:األولىالقانونیةالقاعدةمثلمنالمتكلمبصیغة

وبالعقوبةماعت،بقوانینااللتزامعلىنفسھالقدیمةمصرإنسانأجبرالذاتيباإللزامھكذا،اإللھة"./اإللھممتلكات

اآلخرقتلعننفسھیمنعإذالقدیمةمصرإنسانأنمؤداهتكاملماعت،قوانینجبریةعلىالقدیمةمصرحافظت

ماعتقانونمنالرابعةبالقاعدةیعترفأنالسفليالعالمفيعلیھإذأیًضا،ونفسھبلفقط،اآلخرنفسیحفظالفھو

والناصة على: "أنا لم أقتل رجاًال أو نساء". وعلى الجمیع الجھوزیة لذلك الیوم بمجانبة ارتكاب ما تنفیھ االعترافات.

فالكلبالعمومیةتتسمالعقوبةوكانتاإلعدام،عقوبةالقتلعلىالقدیمةمصررتبتتلك،ماعتاآللھةقاعدةولتحقیق

حرقًاالتعذیبآلبائھماألبناءقتلعلىفرتبتالتغلیظ،أسبابعرفتالقدیمةمصرأنإلىباإلضافةسواء،أمامھا

معنویةعقوبةأبنائھماقتلعلىیقدماناللذاناألمأواألبعلىرتبتوكذااإلعدام،حكمتنفیذقبیلاألشواكعلى

إنقاتلھاحضنفيبالتحللالجثةبدءحینإلىأيمتین.بوثاقأیامثالثةمدةالمقتولبولدهالقاتلالوالدبربطتتمثل

]. 2004[محمود،للقتیلأًماأوأبًاالقاتلذاككان

فيمیٍتاعترافجوھرھافيھيالدولةترعاھاوالتيالقدیمةمصرفيالقانونیةالقاعدةأنإلىذلكمننخلص

العالم السفلي. والعقوبة المترتبة علیھا وإن لم یحتویھا تقنین ھي ردع دنیوي لسالمة صدق االعترافات األخرویة. 

تفرضھالذيالتكاملفإنالتجریم؛عدممفادهأیضاموقفالمشرعصمتوألنالتشریعي،الصمتنطاقفيأما

فيالزوجياالغتصابتجریممبادراتتصادفالتيالعوائقأحدیزالوالكانوالدین،القانونبینالدینیةالدولة



لسنةالسودانيالجنائيالقانونفيجاءماذلكومنحقًا.یعتبرمانجرمكیفإذالعربیة،اإلسالمیةالدولأغلب

سلطةأوقوامھذاالجانيكانإذاعدمھمنبالرضایعتد"الاالغتصاب:جریمةتناولتوالتي149المادةفي1991

أكره"َمنمنھ:503المادةفي1943لعاماللبنانيالعقوباتقانونفيجاءالسیاقذاتوفيعلیھ".المجنيعلى

غیر زوجھ على الجماع". 

الجنسیةبالمعاشرةیتعلقفیمازوجتھعلىأصیلحقللزوجأنتعتبرخاصةًواإلسالمیةعامةًالعربیةفالتشریعات

وبالتاليالزوجة،لدىشرعيعذریتوفرلمماجبریةأمرضائیةبصورةالمعاشرةتلكتمتإذاعّماالنظربغض

]. 2016[نظرة،رغبتھ.منالزوجتمكینواجبالزوجةعلىیترتب

االغتصابفعلعنوالعربیةاإلسالمیةالدولفيالوضعيالمشرعلسكوتأدىوالذيالتوجھھذاأنونرى

بعیًدایتمخضلمالمرأة-ضدالعنفبنودمنكبندیصنفحیثاإلنسانحقوقإعالنبموجبالمجرم-وھوالزوجي

دعا"إذاالنبوي:الحدیثفيوردإذاألخرى؛واالجتماعیةالثقافیةالمؤثراتمجموعةضمنالدینيالتأثرعن

]. 2018البخاري،[صحیحتصبح".حتىالمالئكةلعنتھاعلیھاغضبانفباتفأبْتفراشھإلىامرأتھالرجل

االغتصابمعنىفيفرقالذياإلندونیسيالمشرعحذویحذوأنوالعربیةاإلسالمیةالدولفيالمشرعندعووھنا

فیختلفالسكان-من%88نسبتھمافیھالمسلمونیشكللمجتمعتشریعھ-رغمالفقھيمنظورهحیثمنالزوجي

المعنى االصطالحي الفقھي اإلسالمي لالغتصاب الزوجي عن المعنى االصطالحي الفقھي القانوني. 

علىالرجلمنكالھماأوالعنفأوبالتھدیدوالمتحققةالتامباإلیالجالمتمثلةالجنسیةالممارسةإلىیشیراألولحیث

إكراھًاكانسواءالجنسیةالمعاشرةعلىباإلكراهیتمثلاإلندونیسيالجنائيالقانونحسبالثانيفیماالزوجة،غیر

التجریمعلةأنذلكالرجل،عنأجنبیةأوزوجةالفعلھذاعلیھاالواقعالمرأةتكونأنویستويمعنویًا،أومادیًا

]. 2019[اسمنتو،لألفراد.قانونًاالمكفولةالجنسیةالحریةعلىاالعتداءوھيالحالتینفيمتحققة

منمصدًراالدینیكونعندمااإلسالميللدینالمستندالقانونيالتشریعفيمتواتًرایكونأنالمشرعوندعوكما

وفيحیثنفسھ،القرآنعلىبتقدیمھالتشریعيالسلمفيالنبويالحدیثفقھإعالءیكونأالبمعنىالتشریع،مصادر

لِبَاٌس{ھُنَّالمجازي:بالتعبیرالرفثألحقتقدالبقرة-|187-رقماآلیةكانتاألزواجبینالجنسیةالمعاشرةنطاق



}.لِبَاٌسَوأَنتُْملَُّكْم منھمكلبلبھ.ومفعوٌلفاعٌلفلیسالمشاركةفعلإلىتشیرإنمااآلیةمنالقرآنیةالجملةفھذهلَّھُنَّ

]. 2015كثیر،[ابنویخالطھاآلخریضاجع

بابومنالمادیة،بالواقعةالتشاركیوردفإنماالقرآني،التعبیریوردهالذيالجنسیةالعملیةفيالتشاركمنطلقومع

علىالثنائيالقبولقیاسلیسفھوذاتھ.للفعلالحرةالطرفینإرادةباتجاهالمتمثلالمعنويركنھافيالتشاركأولى

القیام بالفعل، بل إطالق النص القرآني المنظم للواقعة المادیة وھي المعاشرة الجنسیة إلى القبول الذي ھو جزء منھا.

الفرع األول

شكل الحكومة ودین الدولة

تحققتإنوالقانونالدینثنائیةوتضعناالحكومة.شكلوبالتاليفیھا،الحكمشكلدولةكلفياألساسالقانونیحدد

في دولة ما أمام الحكم الثیوقراطي. 

هللاشعببأنھمباعتقادھمتتعلقالعتباراتالیھود،ھمالثیوقراطیةاصطالحصاغمنأولأنالمصادروترجح

فإنراسلبیرتراندوحسبمباشرة"،بصورةهللایحكمھا"اسرائیلالتثنیة:ِسفرفيجاءماذلكعلىیدللالمختار،

]. 1994[إمام،الیھوديالسیاسيالفكرفيجذورهالضاربةالدینلحكممحاكاةإالھيماالمسیحیةالثیوقراطیة

الدینيالحكمفتراتإحدىبوصفھاالدیني؛اإلصالححقبةنستعرضفإنناالمسیحیةالثیوقراطیةإلىنحیلوإذ

الواضحة في أوروبا. 

مثلمافلیساالسترجاع.وإنمااالستحداثسبیلعلىالتصحیحيلوثرمارتنمساریكنلمبأنھنستھلأنینبغيعلیھ،

المسیحیةاستعادةعلىاإلصالحیةخطتھانصبتبلجدیدة،كنیسةوإنشاءجدیددینالبتداعلوثریسعىلمیظن؛

الحواریونبمثابةأؤلئككانتالیًا.البروتستانتيالمذھبثملوثرألتباِعثوریًافعًالإالتكنلمالتيالعودةتلكالحقة.

]. 2014[ھندریكس،خلفھم.بھتعبدعّماجذریًاتختلفدینیةشعائرسیمارسونالذینالجدد



المذھبأتباععندلألبدغابتثمالكنیسةمواجھةفيحضرتسیكولوجیةثیمةمجردتكنلمالثوریةالروحتلك

روحھابموجبذلكفعلتإنماالسائدالدینيعلىوانتفضتبلوثرآمنتالتيالشمالشعوبأنذلكالبروتستانتي؛

األقرب باألصالة للحریة واالستقالل. 

ذلكفإنالدولة؛فيالحكمنظاملشكلتحدیدهخصیصةفيالقانونعلىدینیةاعتناقاتمنتقدمماإسقاطسیاقوفي

[مونتسكیو،أكبر.بصورةالملكیةالكاثولیكیةتالئمحینفيالجمھوریة،تالئمالبروتستانتیةبأناالعتقادیعمق

2014 [

وإنللثیوقراطیة.بسعیھكذلكفإنھالدیني،اإلصالحيالمسارفيلوثرلمارتنخلیفةكالفنجوننعتبرأنصحوإن

ذواتھمفيالشمالشعوبوألنالحاكماختیارفياالنتخابلوسیلةالجمھوریةمعتماھیًاأكثرالبروتستانیةكانت

أناعتبرالمصلحین-الالھوتعلماءأبرزأحد-وھوكالفنفإنمونتسكیو،زعممثلماواالستقاللللحریةأقرب

لنظریةالتمثیلتماممنوھذا].1994[إمام،الناخبإرادةولیستللحكمماشخصاختیارفيهللاإرادةاالنتخاب

فيالثیوقراطيالحكمعرفتقدجنیفأنالمؤرخونیعتقدلذلكالثیوقراطیة؛أنواعمنكنوعالمباشرغیرالحق

عھد كالفن خالل القرن السادس عشر. 

مجانبةكانتإیرانفيبادئًاأنھرغمعلیھا.مثالینأوضحوالسعودیةإیرانتكونفتكادالمعاصرةالثیوقراطیة وعن

تتجھكانتالشیعیةالدینیةالمؤسساتأنذلكالشیعة،الدینرجالمناألكبرالقسمقرارالحكمفيالسیاسياالنخراط

معلكناإللھیة،الحكومةظھورهعلىتالیًالتتشكلالمھدي،ظھورحینإلىالسیاسيالحكمفيالتدخلعنلالمتناع

تمھدثیوقراطیةحكومةلتشكیلالدعواتبدأتالمثقفین،تأثیرعاصرھاوالتيالجدیدةاإلسالمیةالحركاتبزوغ

الحكمعنواالمتناعثیوقراطي!أحالھماالتوجھانأنأي].2018رمان،المھدي[أبوظھورحلوللحیناألرضیة

یكنلمالدینیةالحوزاتفحسبدینیة؛نبوءةبتحققمقرونإرجاءمنأبعدیكنلمالقانوني--وبالتاليالدینيالسیاسي

ما یؤجل الشروع في تشكیل الحكومة الدینیة إال عالمة دینیة، ولم یعجل بتشكیلھا إال التمھید للحكومة اإللھیة! 

جعلتإذحد،ألبعدثیوقراطيالحكمأنیتبینللحكماألساسالنظاممناألولىالمادةبموجبفإنھالسعودیةعنأما

تفسیرفيتالیًاوغیرهأوًالالحنبليللفقھویتسعحرفیتھالنصیتجاوزللبالد،دستوًراالنبویةوالسنةالقرآنمنكل



الالتینيالنظامبینخلیطھوإنماالسعوديالقضائيالنظامأنتعتقدآراءوثمةالقرآن،یشوبأنھیعتقدغموضكل

واألنجلو-سكسوني، وال یفھم كیف یكون كذلك في ظل غیاب تدوین القوانین، مع عدم األخذ بالسوابق القضائیة! 

الفرع الثاني

الشرائع الجزائیة الوضعیة واحتكامھا للدین

العربيالمثالالسعودیةتبقىإذللدین؛الوضعیةالجزائیةالشرائعاحتكاماشكالیةحولالسعوديبالنموذجنستكمل

للقوانینمبتدًعالیسالسعوديفالمشرعاألخیر،تھمیشحدبالوضعياإللھيالتشریعتداخلعلىاألوضحاإلسالمي

بتأثیروھذابالقانونتشریعمنعنھیصدرمایسميأنویرفضبلهللا،حكمیخالفالبماإالاألعم-الغالب-في

استخدامھاوفياإلسالميالمجتمععلىدخیلةكلمةإاللیستقانونكلمةأنیعتقدإذاإلسالمیة،الشریعةعلماءمن

الإلھي،دستورالدولةقانونإذننظام،لفظةالسعوديالمشرععنیصدرماعلىیطلقلذلكالشریعة.عنتغریب

لكلحتمیةكنتیجةویفترضأنظمة،وتسمىتقزموقوانینھاوالفقھیة.التشریعیةباآلراءیتبعبلبحرفیتھوالبھیكتفى

الجنائیةالركائزأھموغیابالحدیثة،للدولةالقانونيالنظامفيوالمطلوبةالمعروفةالتشریعیةالھرمیةغیابتقدمما

الفقھیةللقاعدةواضًحاتفعیًاللیعتبرمحرمھومااإلسالمیةالشریعةتحددأنیكفيفالالشرعیة.مبدأفيالمتمثلة

بالقرآنالواضحعلىیقتصرالحینمطاطيالفقھيالتشریعيفالنصبنص"؛إالعقوبةوالجریمة"البأنالقارة

التشریعيللنصالتقنینیكونأنقبولجدًالافترضناإذاھذالالستیضاح.السعودیةفيمقبولفقھيمرجٍعلكلفیمتد

-كماخلطًایورثالذياألمرتامة،بصورةالقضائیةالسوابقبنظامتأخذالالدولةأنطالماقانونیة!مدونةبغیر

ذكرنا سابقًا- بین النظام الالتیني والنظام اإلنجلو-سكسوني، ویعقد عمل القضاء. 

موضوعفيالخرابأثرإاللھایكونالالعقوباتقوانینبأنمونتسكیورؤیةنستذكرالحدیثھذامعرضوفي

علىینطويإنماالعقوباتقانونأنذلكوسببالدین.موضوعفيالعقوباتقوانیناجتنابضرورةرأىوقدالدین

أیًضا.النفوسفيالخوفطبعمنیكفيمابھاالتيعقوباتھلدیھكذلكوالدینالخوف،تطبیععلىتعملجزاءات



اعتقدلذلكبالنتیجة،قسوةالقلوبفيیورثممااآلخر،سیمحيمنھمأیًافإنخوفیناإلنسانعلىتعاقبماوإذا

] 2014[مونتسكیو،الدین.تغییرحالالعقوبةمنبدًالالدعوةإعمالبضرورة

یعرفماعلىیرتبجمیعھالیسأننجداإلسالمیة،الدولفيالدینتغییرحالعلىمونتسكیورؤیةقیاسوعند

أندونوالمدنیةالسیاسیةحقوقھمنالمرتدتجریداإلسالمتركعلىترتباألردنحیثجزائیة،عقوباتبالردة

وتحكمواالعتقاد.األدیانحریةعلىصارختعٍدذلكیعدالدولیةالقوانینمعاییروفيالجزائیة،للعقوباتذلكیمتد

–]1994الیمیني،العقوبات[قانونوالسعودیة.وموریتانیا،والیمن،قطر،من:كلالمرتدعلىالجنائیةبالعقوبات

الجزائيالقانونالحكمفي] .ویؤیدھم11،2004رقمالقطري[القانون–]1983الموریتاني،الجنائي[القانون

العربيالجزائي[القانوناإلعدام.عقوبةترتبوجمیعھا،1996لعامالعربیةالدولجامعةعنالصادرالعربي

] .1996الموحد،

فيتماًماوألغیتاإلعدام،ھياإلسالمعنالردةعلىجنائیةعقوبةترتبالتيالعربیةالدولمنالسودانوكانت

المجلسبینإلیھاالتوصلبعدحالیًاالسودانتحكمالتيالدستوریةالوثیقةمعاتساقاًذلكوجاء2020العاممنتصف

]. 1991السوداني،الجنائي[القانونالعام.والتغییرالحریةوقوىالعسكري

لمجرداألفرادحیاةإنھاءمنأكثرخرابفالالخرابأثرإاللھالیسالدینتغییرعلىالعقوبةبأنمونتسكیونؤید

لحدترتیبأيالقرآنیتضمنفلمالنبویة،السنةوالالقرآنمنالردةحكمولیساالعتقاد،فيلحریتھمممارستھم

على الردة، ولم یذكر أن النبي محمد قد أقامھ على أحد.

تقنینفيشرعواعندماالردةبحدالفقھاءجاءإذالتشریعیة،للعقوبةمنھالسیاسیةللعقوبةأقربالردةحدإنبل

المذھبیة،والخالفاتالسیاسیةالعداواتوتیرةتصاعدتعندمااألمویة،الدولةأواخرالفقھوتدویناألحكام

لكلاستئصالعملیةالردةحدفكأنمالھا،الضابطةواألحكاماألمةوحدةعلىخطرتشكلاالحتداماتوأصحبت

]1998[البنا،آنذاك.السیاسیةالمنظومةعنخارج

التيبالدعوة،دینھتاركأوُمبدلعلىالجنائیةالعقوبةعناالستعاضةبجزئیةاألخذعدمحدإلىذلكونتجاوزبل

وحریةالدینیةالحریةقیمةإعالءمنقرونقبلِسفرهمونتسكیوصاغإذنخالفھ،والنتجاوزهمونتسكیو،اقترحھا



فيیزالالللدینالتبشیرفیھاكانفترةفيصاغھاإلنسان،حقوقإعالنوفيالدوليالقانونفيالمرعیةاالعتقاد

أوجھ. ونعتبر أن الدعوة لیست إال أسلوب اعتداء سلمي یتطفل على حریة االعتقاد لدى األفراد. 

المطلب الثاني

القوانین كمرجعیة للدین المستحدث في الدولة

الدینیكونأنإمكانیةتحلیلمؤداهعكسيالفتراٍضنحیلالسابق،المطلبفيلھعرضنالماموازیةفھممحاولةفي

من القانون السائد قبل الدین ذاتھ. مستنبطًا

تتعلقدوامةفيندخلفإنناالمجتمعات،فيأصًالالسائدةالقوانینعنالمنبثقةالدیاناتعنالحدیثعندأنھونرى

ومرجعیتھالرائيباختالفتختلفالرؤیةوألنأرضیة.أوسماویةكانتإذافیمالألدیاننفسھالباحثبتقسیم

الطبیعيالقانوننقصدلمماالدینالقانون علىبأسبقیةتشیرموازنةوضعبمكاناالستحالةمنوألنھاإلیدیولوجیة،

الممكنغیرمنإذسماویة؛دیانةأیةعلىسابقًاالوضعيالقانونیكنلمإذاإللھي؛القانونعنصورةھووالذي

فھيقانونیة؛أنظمةمجموعةوإنماالیومبھالقوانیننعّرفالذيالشكلحسبقوانین،القوةعھدخاللالسائداعتبار

حالةأوتمنعھا،فبالتاليمعینةتصرفاتحیالبالخطیئةالجماعةشعورعنناتجةغریزیةحالةتكونأنتعدوال

دفاعیة حیال الشعور بالخطر، أو حالة من استعمال القوة لمجابھة االعتداء أو المجازاة علیھ إن وقع. 

الواحدةالمجموعةحدودداخلفحتىفقط،مختلفةأجناسبینالناشئةالعالقاتفيحاضًراللقوةاللجوءیكنولم

كانتالبشریةالتجمعاتوألنالثارات،أوالشخصيباالنتقامالمؤطرالعقابمفھومضمنحاضرةالقوةكانت

یرقىماشخصعلىالواقعالفعلكانإذاماتقدیریعتمدبلجرائم،المعدةلألفعالعنونةھنالكیكنلممحدودة

بمعاونةأوبنفسھالعقوبةأنزلاالنتقامیستدعيمافیھوجدفإذانفسھ،علیھالمعتدىالشخصعلىاعتداءالعتباره

علیھالمعتدىوإنماالجماعةبھاتحفلالالتيالخاصةالجرائمإطارضمنذلكویقعالمعتدي،علىوأقاربھأصدقائھ

منالزواجأوبالسحرالقتلمثلتقالیدھایمساالعتداءكانإذاالعقوبةبإنزالالجماعةوتحفلتبین،كماوحده

علىالباحثونیصنفھاھذهومثلالمحارمزناقبیلمنذلكیعدإذاالغتراب؛بنظامتأخذالجماعةكانتإناألقارب

اإلنسانعرفأنإلىھكذاالحال]. وبقي1972طالب،[أبووالقبلیةالبدائیةالمجتمعاتفيالعامةالجرائممنأنھا



األفرادحاجةبموجبھااندثرتمطلقةبسلطةالحكاموُمنيالجماعات،أفئدةفيحاضًرافأصبحالدیني،االعتقاد

]. 1969[یكن،رجاالتھبیدیباشرھاوحده،الحاكمعلىحكًراالعقابسلطةأصبحتإذلالنتقام،

مثالوأبرزاألول.اعتناقھاقبلالمجتمعاتتعرفھلمالثانيأنیعنيالأصًال،السائدالقانونعنالدینانبثاقوعدم

مالكلفیھا. مراعاةاإلسالمظھورقبلالعربیةالجزیرةشبھفياألفرادحیاةنظمتالتيالقانونیةاألنظمةذلكعلى

دیانةبوصفھاالسانتولوجیاودیانةالطبیعيالقانونبینفیھنوازناألولفرعینإلىالمطلبھذانقسمفإنناتقدم

خاللمنالمجتمعفيالدینظھورقبلالسائدالقانونيالنظامفیھنبحثوالثانيعنھ.انبثاقھامدىوندرسوضعیة،

استعراض النظام القانوني في شبھ الجزیرة العربیة قبل ظھور اإلسالم فیھا. 

الفرع األول

انبثاق الدین عن القانون-الَسنتولوجیا مثاًال

إلىوتسعىالرب،ھوخالقبوجودمعتنقیھایعتقد،1954عامفيھوباردأسسھاوضعیًا،دینًابوصفھاالسیَنتولوجیا

درجةلبلوغتسعىفإنھابذاتھالفردبعالقةیتعلقوفیماوالعنف.الدممنخالجدیدعصرإلىبحملھاإلنسانخیر

طریقعناإلنسانیةالنفسداخلأيالداخل،منالحقیقةباستنباطالقارسقراطمنھجبذلكمتبعةاالستنارةمنعالیة

]2004الجلیل،[عبدباألسئلة.مواجھتھا

ومنبثقةالعصریة،بصورتھالطبیعيالقانونجزئیًاولوتمثلدیانةھيإنماعمقھافيالسیَنتولوجیاأنالقولنستطیع

بتأثرالطبیعيوالقانونالسینتولوجیابینالموازنةلھذهاستنادناوندعمالكمال.إلىاإلنساننزعةتحاكيإذعنھ.

ھوبارد نفسھ بأعالم القانون الطبیعي. 

منمعأسھمواأنھماعتبارعلىوأفالطون،وسقراط،ألرسطو،شكرهبتوجیھالَسینتولوجیامبتدعھوباردقام إذ

علىالروحقوةأيالدیانیتك،یصیغأناستطاعماقدموه،ماولوالفكرهتكوینفيوالفالسفةالعلماءمنأسھم

سابقةالفالسفةأسماءأنالمعلومومن].2004الجلیل،[عبدتعبیرهحدعلىالَسینتولوجیا.مبادئأحدوھوالجسد،

الذكر كان لھا البصمة األكبر في وضع ركائز القانون الطبیعي وصیاغتھ. 



أنھانعرفعندمابالكلیةالمحاكاةھذهتختلفبمبادئھا،الطبیعيالقانونتحاكيإذدیانةأنھاحقیقةمعنصتدملكننا

فقطلیسیدعوالطبیعيالقانونوكانالمدفوعة.الكنیسةلعضویةاالنتسابعلىمادیًاالمقتدرینلغیرمتاحةلیست

لحریة اإلنسان، بل والمساواة بین سائر البشر تحدیًدا بعد تطویر القدیس توما اإلكویني للقانون الطبیعي. 

علىتقتصربحكمةشكھعنالدیانةھذهأربابضدأمامھمنظورةقضیةفيفرنسافيالعامةالنیابةوكیلعبروقد

لغیره[وودرو،العارفھبةھيبلمدفوعة،تكونالالحكمةأنواعتبرإلیھ.منتسبًاالفقیریقبلالودینالغني،

1981 .[

لتحریریسعىاألخیرأنالطبیعي،القانونعنمبادئھافيمنبثقةدیانةالَسینتولوجیاتكونأنالستثناءیدعوناوما

اإلنسان من أي سلطة غیر سلطة القانون اإللھي. وال تتفق الَسینتولوجیا مع ذلك. 

-دارالعلماویةالكنیسةفتتھمنفسھ،ھوباردسلطةغیرسلطةأيمنلإلنسانتحریرإاللیستبصلبھاأنھایعتقدإذ

القانونمعبمبادئھامتفقةتكونبذلك].2015[میلر،شمولياستبداديطابعذاتبأنھاالَسینتولوجیا-لدیانةالعبادة

الطبیعي، ومناقضة لھ تطبیقًا. 

عنینبثقتقدم-ماسبیلعلىالَسینتولوجیا-الوضعيالقانونأناعتبارعلىالباحثیؤسسإذالفرضھذاوفي

كان-وإنالدینبأناالفتراضفإناإللھي،القانوننوامیسعنالحالبطبیعةبدورهالمنبثقالطبیعيالقانون

وضعیًا- قد ینشأ عن القانون من االستحالة بمكان في ضوء ما تقدم. 

الفرع الثاني

النظام القانوني في الدولة قبل ظھور الدین السماوي- العرب نموذًجا

الدمبموجبإلیھاالمنتمینبأبنائھاقبیلةكلقبلي،مجتمعاإلسالمظھورقبلالعربیةالجزیرةشبھمجتمعكان

القانونالعالممنالمنطقةتلكفيالفترةتلكفيالعربيالمجتمعیعرفولمدویلة،ذاتھابحدتشكلوالنسب

التيالقرابةعالقاتذلكومردالحترامھ،اإلكراهمنلكثیربحاجةولیسملزًماالتشریعكانذلكمعالمكتوب،

]1998[الفتالوي، ببعضھم.األفرادربطت



الحقبة،تلكبممارساتمحدوًداالقانونيالنظامكانفقداألولى،بالدرجةفیھینشأالذيالمجتمعنتاجالقانونوألن

الزوجیةرباطظلفيأكثرھموعاشھذه،أیامنافينعرفھاالتيالعقودمعظمفعرفواالتجارةالعربعرفوقد

فكان نظام األسرة، وأنھى الموت حیوات أصولھم أو فروعھم فكان تنظیم اإلرث والوصیة. 

علىجمعياتفاقوإنماتقنینوجودیعنيالالتنظیمواصطالحأیًضا،الطالقحاالتالعربعندالزواجنظامنظم

ركائز النظام القانوني لألسرة. 

منمدةزوجتھیقرببأالالزوجیقسمعندماباإلیالءویسمىمؤقتًایكونقدوھوالعربعندجائًزاالطالقفكان

الزمن. وعرفوا الطالق الدائم باسم الظھار ویكون بتلفظ الزوج على سبیل القسم ب: "أنت علي كظھر أمي".

الالتيبالنساءالبدلوھوالشغاروبزواجالمؤقت،الزواجوھوالمتعةبزواجیقبلكانآنذاكالسائدالزواج ونظام

الرجالمنجمعیشتركبأنالجمعزواجوعرفوامھًرا،تبادلھنعلىیترتبأالعلىالرجالوالیةتحتھن

موافقتھا،تبديلمولوفیتزوجھایرثماجملةمعأبیھزوجةاالبنیرثبأنالمقتوزواجواحدة،امرأةمنبالزواج

].1982[جعفر،لھاأباهتطلیقعندإلیھتحولأنأو

كثیرةنكاحأشكالفثمةاألسرة،نظامضمنأوضحھاھذهلكنالعربعرفھاالتيالوحیدةالنكاحأشكالھذهلیست

الرایات.صاحباتونكاحوالمضامدة،والرھط،االستبضاع،نكاحذلكیشملللزواجمنھاالجنسیةللعالقةأقربھي

وخالفًا لذلك یعتبر نكاح الظغینة ونكاح اإلماء زواًجا ولیس عالقة جنسیة رغم غیاب المھر أو الصداق. 

أختھوالحفیدتھ،والابنتھ،والأمھ،الرجلینكحفالالعرب،عندمحرمالمحارمبینالزواجكانالنظامھذاوحسب

بحكمالمرأةعلىتقاسوالحرمة].1984[الترمانیني،األختینبینالجمعالحرمةتشملوالالعمة.والالخالة،وال،

قرابتھا من الرجل بذات الصورة المبینة. 

عنداإلرثكانالشعوب،روحمنتنبعالقوانینكانتولماالرجال،علىاقتصرأنھفالمعلومباإلرثیتعلقوفیما

مقروٌنالتركةاستحقاقوكانالتركة.فيسواهعلىباألفضلیةالمقاتلالرجلیمتازفكانبالشجاعةمشروطًاالعرب

]. 2012[علي،الحلفأوالتبنيأوبالنسببالمورثالوارثبارتباط

االستخالفإمابطریقتینحكامھمنّصبوافقدالعرب،علیھكانتالذيالقبليالمجتمعظلفيالحكمنظامعنأما

رئیستوفيحالفيتتمالشورىوكانتموتھ،قبللخلیفتھالقبیلةرئیسبتسمیةیتماالستخالفوكانالشورى،وإما



بإرادتھلذلكیجنحأنھأوموت،مرضدونمافجأةیموتأوحربفيمقتوًالیموتكأنخلیفتھتسمیةدونالقبیلة

ویكونأوالده،أمھاتتتعددأوشیوخھاالقبیلةفيیكثرعندماذلكویكونوالعقدالحلألھلالخلیفةاختیارفیترك

أبقتالعربأنویالحظالقبیلة.فيالخالفاتلوقوعمنًعاواالتفاقالشورىأساسعلىوالعقدالحلألھلاالختیار

وسائللتغطیةالسنةأوالقرآنتطرقعدمظلفياإلسالم،دخولھابعدمحمدالنبيخلیفةاختیارفيالطرقھذهعلى

]. 19٨٣[فوزي،الحكمتداول

ذلكالقانون،عنالدینالنبثاقتمثیًالاإلسالمدخولھمبعدالقبليالحكملتداولالعرباقتباسفيأننرىالذلكمع

إحدى-وھوالقبليالحكمنظامعلىواإلبقاءالخالفة،أوالحكمتدوالألسلوبیتعرضلمبیناكمانفسھاإلسالمأن

ماعلىباإلبقاءأنفسھمالمسلمینمنخیاًرایكونأنیعدوالاإلسالم-قبلالعربعرفتھاالتيالقانونیةاألنظمة

عرفوه، ولیس وسیلة أقرھا الدین الذي باتوا یدینون بھ، أو تأثرا من الدین بما كان علیھ منتسبیھ.

أقربكانبلنعرف،الذيالحاليبمعناهالقضاءالعربیعرففلماإلسالم،قبلالعربعندالقضائيالنظاموعن

ھذهوتتموضعللخصومة،العربتحكیمعنغابتكذلكلنعتبرهالقضاءفيمطلوبةثالثةخصائصأنإذللتحكیم؛

رفعھابمجردبالخصومةعلیھالمدعىوإلزامیةإلیھ،المرفوعةللخصوماتالقاضينظرإلزامیةفيالخصائص

للقضاءاالحتكامتعرفلمالعربأنوالحالالخصومة.لطرفيالقاضيعنالصادرةاألحكاموإلزامیةللقاضي،

یعرفوالمالعربأنإلىذلكسببونرجح].1994التحكیم[عثمان،علىمقتصًرااألمركانبلالصورة،بھذه

ولمبدوشبھأوبدواكانوإذالخصومة؛ونظرالحقوقحفظفيالمنظمةاإلرادةسلطانوالاإلسالمقبلالحكومة

].1996[حسن،الدمرابطةیقدسالذيالقبليالنظامغیریحكمھم

ومحكٌمبلمحكم،سوىعكاظسوقفيیجلسالذيالسوققاضيیكنولمالقاضي،منصبالعربتعرفلمكذلك

یعرفلمكذلكالسوق.موسمخاللمحدودةأغراضفيبینھملیقضياختیارهعلىالسوقجماعةیُجمعموسمي

كانتالتسمیةھذهأنیظنلكنھالحكومة،أصحاببكونھمسھمبنياشتھاررغموأسلفنا،سبقكماالحكومةالعرب

یدللومماالحكومة.بأصحابتلقیبھمفدرجفیھمالمحكمینبكثرةسھمبنواشتھرإذللمنصب؛منھااللقبإلىأقرب

ضمنولیسصاغرینإلیھاالمختصمینلجّرتكذلككانتلوأنھاالمنصبسبیلعلىتكنلمالتسمیةھذهأنعلى

].1985للمحكم[العجالني،اللجوءفيورغبتھمخیارھم



لعقوباتالتامالغیابیعنيالوھذاالشخصي.واالنتقامالثأربزوغالعربعندالقضائيالنظامجدیةعدمعلىترتب

المجتمع إذ كان ثمة جرائم محدودة یعاقب علیھا المجتمع من خالل ما عرف بإقامة الحدود. 

لزوجھا،وغدرخیانةمنعلیھتنطويلمامحصنةامرأةعنصدرتماإذاجریمةعدتالتيالزنافعلةمنھا

]. 1993بأمره[علي،أومالكھنبرضىاإلماءبھتقومماالمجرمالجنسممارسةمنویستثنى

لكنھقبلھ،السائدةالعربقوانینعنینبثقلماإلسالمبأنالقولعنمندوحةالالقانونیةلألنظمةالعرضھذابعد

معاإلسالموتناسبأباحتھ.لمامحرًماأوسابقًاالعربشرعتھلمامنظًماإمافھوفیھا،ظھرالتيللبیئةمتناسبًاجاء

عناألولانبثاقأوقبلھالعربعرفتھالذيالقبليالقانونبروحاإلسالميالدینتأثریعنيالفیھاظھرالتيالبیئة

الثاني، وإنما محاكاتھ لإلنسان المخاطب بھذا الدین، والذي سابقًا انبثقت عنھ-أي اإلنسان- القوانین المنظمة لحیاتھ. 



الخاتمة والتوصیات

ھذه،دراستناسیاقفيكنموذجاستعرضناھاالتيالشعوبحیاةفيثنائیةحقًاشكالوالقانونالدینأنإلى-نخلص

لفھمھيإنماوفلسفتھالقانونتاریخدراسةفياإلفادةأنونظنلتغطیتھا.البحثنطاقیسعناالشعوٍبحیاةوفي

اإلنسانیة،نجاةطوقھوبلوحسب،علًماالقانونفلیسالمختلفة،جوانبھافيیحكمھاوماحیاتناھيالتيالمآالت

أقلویصبحینحطتطبیقھغیابوفيالحیوانعلىاإلنسانیسموالقانونتطبیقفيأنالحالأرسطووصفومثلما

من الحیوان حتى.

الدیاناتمنأوسماوي،كانإذافیماالدینھذاوصفاختالفعلىعنھاالمنبثقةالقوانینفيالدیانات-أثرت

العرقیة، الوثنیة نموذًجا كما دللنا في ما أوردناه من تناول لإلیمان في  الماعت في مصر القدیمة.

یخاطبھابلالمجتمعات،بممارساتالربیتأثرأنیمكنفالسماوي،كانماإذاالقانونعنینبثقأنللدینیمكن-ال

مقابلةفيالطبیعيالقانونیكونأنمسارفيإالالقانونعنانبثقدیٍنعلىمثاًالنملكوالواقعھا.یناسببما

الدیانات الوضعیة. 

ففيالتاریخیة،الدراسةمنأبعدمحمٍلعلىوالدینالقانونوحدةتؤخذأالفھيالدراسةلھذهتوصیاتنتركإذوإننا

طرحنطاقفيأوضحناكماللمستقبلالثنائیةھذهحملبمكانالصعبمنیصبح،القانونومبادئالقانوندولةظل

تورداللذلكمعاكسةوكلدینیةدولةوإماقانونیةدولةإمافھيللدین.الوضعیةالجزائیةالشرائعاحتكامإشكالیة

الخلط.منالمزیدغیر
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