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موقعية حقوق الإن�سان يف الفقه الإ�سالمي

(((

ال حيتاج الباحث يف القرآن الكريم إىل مزيد جهد وعناء ليكتشف

ريادة القرآن الكريم يف إعالن حقوق اإلنسان ،والتأسيس ملنظومة
متكاملة من املبادئ واملفاهيم واإلجراءات التي تقرر تلك احلقوق،

وتعزز حتقيقها ومحايتها.

فكرامة اإلنسان منحة من اللّه تعاىل ،مرتبطة بذات خلقته اإلنسانية،
ٍ
دون أي إضافة أخرى ،من ِع ٍ
رق أو ٍ
دين أو مكانة ،حيث يقول تعاىل:
ِ
{و َلق َْد ك ََّر ْمنَا َبني آ َد َم} [سورة اإلرساء :اآلية.]70
َ
واإلنسان يف القرآن الكريم هو س ّيد هذا الكون بإذن اللّه تعاىل،
((( ورق�ة ق ُِّدم�ت للمؤمتر الثاين للهيئة العاملية للفقه اإلسلامي ،املنعق�د بعنوان «الفقه
اإلسلامي وحتديات العصر» يف الفرتة م�ن 16-15ربي�ع األول1430هـ املوافق
 13-12مارس 2009م يف مدينة اسطنبول يف تركيا.
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حيث سخر اللّه له كل ما يف الوجود { َألمَ َتروا َأنَّ اللّه سخَّ ر َل ُكم ما فيِ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ات َوما فيِ الأْ َر ِ
السماَ َو
ض}[سورة لقامن :اآلية .]20وأمر تعاىل املالئكة أن
ْ
َ
َّ

احتفاء بوالدته ،يقول تعاىل:
يؤدوا مراسيم التحية واإلكرام لإلنسان
ً
ِ
ِ
الئ َك ِة إِنيِّ َخالِ ٌق ب رَش ًا ِمن طِ ٍ
ني * فَإِذَا َس َّو ْي ُت ُه َو َنفَخْ ُت
{إِ ْذ ق ََال َر ُّب َك لل َْم
ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ج ُعونَ }
فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجدي َن * ف ََس َج َد المَْالئ َك ُة ُكل ُُّه ْم َأ مْ َ

[سورة ّص :اآليات .]73-71

كام قرر القرآن الكريم مبدأ املساواة بني أفراد البرش ذكور ًا وإناث ًا
ِ
اس إِ َّنا َخ َل ْقنَاك ُْم م ْن
عىل اختالف انتامءاهتم ،يقول تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا النَّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َذك ٍَر َو ُأ ْنثَى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائ َل ل َت َع َارفُوا إِنَّ َأك َْر َم ُك ْم عنْ َد اللّه
َأ ْتقَاك ُْم}[سورة احلجرات :اآلية.]13
وقرر القرآن الكريم حق احلياة ،ومحاية هذا احلق لكل فرد ،بأعىل

درجة من االهتامم والتأكيد ،فاستهداف حياة أي فرد من البرش هو
اعتداء عىل البرشية مجعاء ،يقول تعاىل{ :من َق َت َل َنفْس ًا بِغ ِ
َي َنف ٍ
ْس َأ ْو
َ ْ
رْ
ِ
ٍ
اد فيِ الأْ َر ِ
ف ََس
اس مَجيعاً}[سورة املائدة :اآلية.]32
ض َف َك َأ َّنماَ َق َت َل النَّ َ
ْ

وكذلك حق التمتع باحلياة ،وإشباع الرغبات واحلاجات من
ِِ ِِ
ِ ِ
خرياهتا ،يقول تعاىل{ :ق ُْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اللّه الَّتي َأ ْخ َر َج لع َباده
ِ ِ
الر ْز ِق}[سورة األعراف :اآلية.]32
َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
وبسط القرآن الكريم القول حول تقرير حرية االعتقاد والرأي
لإلنسان ،حيث تناولته عرشات اآليات القرآنية ،كقوله تعاىل{ :ال
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ِ
الد ِ
ين}[سورة البقرة :اآلية  ]256وقوله تعاىل{ :ف ََم ْن َش َاء َف ْل ُي ْؤم ْن
إِك َْرا َه فيِ ِّ
{ول َْو َش َاء َر ُّب َك
اء َف ْل َي ْكف ُْر}[سورة الكهف اآلية  ،]29وقوله تعاىلَ :
َو َم ْن َش َ
ِ
ِ
لآَ م َن م ْن فيِ الأْ َر ِ
اس َح َّتى َي ُكو ُنوا
ض ُكل ُُّه ْم مَجيع ًا َأ َف َأ ْن َت ُت ْكر ُه النَّ َ
ْ
َ َ
ِِ
ني}[سورة يونس :اآلية .]99
ُم ْؤمن َ
كام أكد القرآن الكريم عىل احلق يف العدل بني البرش ،يقول تعاىل:
ِ
{إِنَّ ال ّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َوالإْ ْح َسان}[سورة النحل :اآلية ،]90ويقول تعاىل:
{وإِذَا َح َكم ُتم َب َ النَّ ِ
اس َأنْ تحَ ْ ُك ُموا بِا ْل َع ْد ِل}[سورة النساء :اآلية.]58
َ
ْ ْ ينْ
كام قرر القرآن الكريم رشاكة الناس يف االستفادة من موارد
{والأْ َ ْر َض َو َض َع َها
الطبيعة ،واستخدام ثروات احلياة ،يقول تعاىلَ :
لِ أْ َ
ل َنا ِم}[سورة الرمحن :اآلية.]10
وكذلك حق الناس يف املشاركة يف اإلدارة السياسية وتسيري شؤون
ورى َب ْينَ ُه ْم}[سورة الشورى :اآلية]38
احلياة ،يقول تعاىلَ :
{و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ِ
فيِ
{و َشاو ْر ُه ْم الأْ َ ْم ِر}[سورة آل عمران:
ويأمر اللّه نبيه حممداً Aبقولهَ :
اآلية.]159
هكذا ُيريس القرآن الكريم معامل منظومة متكاملة من املبادئ

واملفاهيم واألحكام لتشمل كل أبعاد حقوق اإلنسان ،مما مل يكن مفكر ًا
فيه قبل هذا العرص.

وكانت السنة النبوية الرشيفة وخاصة يف بعدها العميل املتمثل يف

املامرسة القيادية لرسول اللّه ،Aانعكاس ًا وترمجة فعلية إلعالن حقوق
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اإلنسان يف القرآن الكريم.

حيث كان رسول اللّه Aيبدي االحرتام والتكريم لكل إنسان،

ال كان أو امرأة ،وإن كان مرشك ًا رافض ًا
صغري ًا كان أو كبرياً ،رج ً

لدعوته ،ما مل يأخذ موقف الظلم والعدوان ،كام تؤكد ذلك الكثري من
شواهد السرية النبوية ،انطالق ًا من قوله تعاىل{ :ال َينْ َهاك ُُم ال ّل ُه َع ِن
ال َِّذين لمَ يقَاتِلُوكُم فيِ
ِ ِ ِ
ين ولمَ خُ ْ ِ
ِّ ِ
وه ْم
ب ُ
َ ْ ُ
ير ُجوك ُْم م ْن د َيارك ُْم َأنْ َت رَ ُّ
ْ
الد َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني}[سورة املمتحنة :اآلية.]8
ب المُْقْسط َ
َو ُتقْسطُوا إ َل ْي ِه ْم إنَّ اللّه يحُ ُّ
وجه أحد الصحابة كالم ًا بذيئ ًا ألحد املرشكني يف حمرض
وحينام ّ
رسول اللّه ،Aهنره رسول اللّه Aقائالً« :مه ،أفحشت عىل الرجل،

ثم أعرض عنه»((( كام جاء يف حوادث غزوة بدر.

ويقوم Aحينام متر به جنازة هيودي جميب ًا عىل تساؤل أصحابه

كيف تقوم جلنازة هيودي بقوله« :أليست نفساً؟»((( .أي إن كون املتوىف

إنسان ًا يكفي إلظهار االهتامم بجنازته ،بغض النظر عن أي صفة
أخرى.

وتؤكد السرية النبوية الرشيفة عىل ممارسة الرسول Aمنهج

الشورى يف إدارته ألمور األمة ،يف خمتلف املجاالت ،يف قضايا احلرب

عيل» حتى قال بعض
وشؤون السلم ،فكانت عبارته املشهورة «أشريوا ّ
((( ابن هشام :السرية النبوية ،ج 2ص.226
((( صحيح البخاري ،حديث .1312
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صحابته« :ما رأيت أحد ًا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اللّه

.(((»A

وكان Aحيكم بني الناس بالعدل ،ويساوي بينهم يف العطاء ،ويف

تكافؤ الفرص ،حيث قلّد زيد بن حارثة منصب ًا عسكري ًا رفيعاً ،وكان

يف األصل موىل مستعبداً ،وكذلك قلّد ابنه أسامة بن زيد ،كام جعل
بالل احلبيش املؤذن الداعي للصالة واالجتامعات ،وعينّ عبداللّه ابن
أم مكتوم كفيف البرص إمام ًا خيلفه يف صالة اجلامعة ،وعينّ أم ورقة

إمام ًا لصالة مجاعة النساء ،وكرس أعراف التفاوت القبيل والطبقي يف
فزوج ابنة عمه ضبيعة بنت الزبري بن عبداملطلب من مقداد بن
الزواجّ ،
األسود ،فتكلمت يف ذلك بنو هاشم ،فقال« :Aأردت أن تتضع

املناكح»((( ،أي أن ال يتعاىل أحد عىل أحد يف موضوع التزاوج.

ومل يقمع املعارضة الداخلية يف وسط ما أطلق عليه مصطلح

(املنافقني) ،رغم إساءاهتم املتكررة ،إال أنه مل يلجأ يف التعامل معهم إىل
القوة والعنف ،ومل يصادر شيئ ًا من احلقوق املدنية ألحد منهم ،بل كانوا
يتمتعون بحقوق املواطنة كاملة كسائر املسلمني ،حيرضون املسجد،
ويدلون بآرائهم يف قضايا السياسة واملجتمع ،ويأخذون نصيبهم من

الغنائم وعطاء بيت املال.

((( سنن الرتمذي ،ج 2ص 571حديث .1714
((( وسائل الشيعة ،حديث رقم .25061
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وحني كان ينفعل بعض الصحابة جتاه استفزازات أحد من هؤالء

املنافقني ،ويطلب اإلذن من الرسول Aلردعه وقمعه ،كان Aجييب:
«دعه .ال يتحدث الناس أن حممد ًا يقتل أصحابه»(((.

ويمكن القول إن سرية رسول اللّه Aتقدم أفضل نموذج تطبيقي

يف تاريخ البرشية ملبادئ حقوق اإلنسان.

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .63-2584

واقع حقوق الإن�سان يف حياة الأمة

وإذا كنا كمسلمني نفخر بريادة قرآننا الكريم يف إعالن حقوق

اإلنسان ،وبنموذجية املامرسة السياسية واالجتامعية امللتزمة بحقوق
اإلنسان يف العهد النبوي الرشيف ،فإننا جيب أن نشعر باألسف
واألسى لتخلف معظم واقعنا التارخيي واحلارض عن مستوى االلتزام

بحقوق اإلنسان.

ذلك ألن تارخينا اإلسالمي السيايس يف معظمه ،وكذلك حارضنا،

قد ابتيل بداء االستبداد ،فانعدمت فيه املشاركة السياسية لألمة،

وتقلصت احلريات العامة ،وس��ادت لغة القمع ،وتالشت قيمة
اإلنسان ،وأهدرت حقوقه.

وانعكس هذا الواقع السيئ عىل اجلانب الثقايف املعريف ،حيث تم

جتاهل وتغييب ما صدع به القرآن من إعالن حقوق اإلنسان ،وما ورد
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يف السرية النبوية ،وجرى تأويل كل ذلك وتفسريه بام يمنع تفعيله يف
واقع احلياة ،ليبقى جمرد آيات كريمة تتىل لطلب الثواب ،وسرية رشيفة

حتكى للتربك والفخر.

وتشكلت لألمة ثقافة بديلة تربر التخلف واالستئثار بالسلطة،

وترشع القمع ومصادرة احلريات ،وتبارك إهدار حقوق اإلنسان،
ّ
وختلق حالة من املامنعة لإلصالح والتغيري يف أوساط األمة باسم
الدين.

وقد تأثر الفقه اإلسالمي هبذا الواقع املتخلف ،فتوسعت

وتضخمت فيه أبواب العبادات ،بينام تقلصت وتضاءلت أبواب

السياسات وما يرتبط بإدارة الشأن العام لألمة.

فقد ألغى معظم الفقهاء أبواب السياسات من دراستهم وبحوثهم

الفقهية ،حتى ال يصطدموا بواقع االستبداد السيايس ،واختاروا

االبتعاد واالنكفاء عام يرتبط بالشأن العام ،حتى عىل املستوى املعريف،

والبحث العلمي الفقهي.

وخضع بعضهم اآلخر لواقع احلال السيايس ،فتشكلت آراؤهم يف

الفقه السيايس عىل أساسه ،وربام كان ذلك من بعضهم استجابة
للرتغيب أو الرتهيب.

ومن يقرأ كتب األحكام السلطانية ،ومباحث السياسات يف
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الكتب التي تناولتها ،يفاجأ بفتاوى وآراء واضحة التباين مع مفاهيم
القرآن ،وتطبيقات السنة النبوية ،ومبادئ حقوق اإلنسان.

إن مخسة أفراد يمكنهم أن يصادروا إرادة األمة كلها ،فيبايعون

أحدهم ليكون إمام ًا لألمة ،وتنعقد إمامته ،ويصبح حاك ًام رشع ًّيا تلزم

طاعته ،هبذا أفتى طائفة من الفقهاء ،بينام أفتى آخرون بكفاية اتفاق
ثالثة أشخاص عىل تقرير مصري األمة بدالً عن األمة كلها.

كام نقل املاوردي يف األحكام السلطانية ،قال« :وقالت طائفة

أخرى :أقل من تنعقد به منهم اإلمامة مخسة جيتمعون عىل عقدها ،أو
يعقدها أحدهم برضا األربعة ...وهذا قول أكثر الفقهاء واملتكلمني
من أهل البرصة .وقال آخرون من علامء الكوفة :تنعقد بثالثة يتوالها

أحدهم برضا االثنني ،ليكونوا حاك ًام وشاهدين ،كام يصح عقد النكاح

بويل وشاهدين .وقالت طائفة أخرى :تنعقد بواحد»(((.
ٍّ

وهناك رأي فقهي برشعية اغتصاب السلطة بالقوة ،كام ينقل

القايض أبو يعىل احلنبيل يف األحكام السلطانية ،مسند ًا هذا الرأي لإلمام

أمحد بن حنبل يف أحد النقلني عنه ،قال «:وقد روي عن اإلمام أمحدD

ألفاظ تقتيض إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل (يف اخلليفة) ،فقال

يف رواية عبدوس بن مالك القطان« :ومن غلبهم بالسيف حتى صار

خليفة وسمي أمري املؤمنني ال حيل ألحد يؤمن باللّه واليوم اآلخر أن
((( األحكام السلطانية للاموردي ص. 6
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يبيت وال يراه إمام ًا عليه ،بر ًا كان أو فاجراً ،فهو أمري املؤمنني» وقال

أيض ًا يف رواية املروزي« :فإذا كان أمري ًا ُيعرف برشب املسكر والغلول
يغزو معه إنام ذاك له يف نفسه» ...وقد روي عنه ما يعارض هذا»(((.

((( األحكام السلطانية للفراء ص.20
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الفقه اإلسالمي هو الفتاوى واآلراء ،التي حتدد األحكام الرشعية

الفرعية ألبناء األمة ،والتي يستنبطها الفقهاء من األدلة التفصيلية.

ومع أن الكتاب والسنة مها املرجع األساس للفقهاء يف استنباط

األحكام الرشعية ،يليهام اإلمجاع والعقل عند الشيعة ،ويقابل العقل

القياس عند السنة.

حد كبري بذهنية الفقيه وظروف
إال أن عملية االستنباط تتأثر إىل ٍّ

بيئته .صحيح أن العمل االجتهادي نشاط علمي له قواعده وأدواته،
لكن املجتهد الذي يؤدي العمل االجتهادي إنسان له خلفيته الفكرية
ومشاعره االجتامعية ،وليس جهاز ًا آل ًّيا.

وقد حتدث الشهيد السيد حممد باقر الصدر عن تأثري اجلانب الذايت

حيف هبا خطر
يف العملية االجتهادية ،مشري ًا إىل أن عملية االجتهاد ّ
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العنرص الذايت وترسب الذاتية إليها ،خاصة حينام يعالج الفقيه قضايا

الواقع االجتامعي ،بام فيه من تصادم وتباين مع مؤدى نصوص رشعية،

أشد منه يف حال معاجلة القضايا
فهنا يكون خطر دخالة العنرص الذايت ّ
العبادية الفردية.

وأشار Dإىل أربعة منابع خلطر الذاتية يف املامرسة االجتهادية:

أوالً :تربير الواقع :حيث يندفع الفقيه بقصد أو بدون قصد ،إىل تطويع
ربر الواقع الفاسد.
النصوص ،وفهمها فه ًام ًّ
خاصا ُي ِّ

ثانياً :دمج النص ضمن إطار خاص ،قد يكون منبثق ًا عن الواقع
املعيش ،فيختار الفقيه من النصوص ما ينسجم مع اإلطار الذي

سيطر عىل ذهنه ،متجاوز ًا النصوص األخرى.

ثالثاً :جتريد الدليل الرشعي من ظروفه ورشوطه ،خاصة يف التعامل

مع دليل (التقرير) الذي هو مظهر من مظاهر السنة الرشيفة،

ويعني سكوت النبي Aأو اإلمام Eعن عمل معينَّ يقع عىل
مرأى منه ومسمع ،سكوت ًا يكشف عن سامحه به وجوازه يف

اإلسالم.

لكن استنتاج احلكم من هذا السكوت يتوقف عىل التأكد من

عدم صدور النهي من الرشيعة عن ذلك السلوك ،كام يتوقف

عىل أخذ مجيع الصفات والرشوط املوضوعية يف ذلك السلوك
ال يف السامح بذلك السلوك
بعني االعتبار ،فقد يكون لبعضها دخ ً

موقعية حقوق الإن�سان في الفقه الإ�سالمي
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وعدم حتريمه.

رابعاً :اختاذ موقف معينَّ بصورة مسبقة جتاه النص :واملقصود منه
االجتاه الذهني والنفيس للفقيه ،فإن الفقيه الذي يتجه إىل حتكيم
الرشيعة يف احلياة عىل املستوى االجتامعي ،خيتلف يف اختياراته
الفقهية عن الفقيه الذي يتعامل مع الرشيعة ضمن دائرة تكاليف
الفرد املسلم فقط(((.

كام تناول الشهيد مطهري هذه املشكلة بوضوح أكرب ،فقال يف

بحث له عن (االجتهاد يف اإلسالم) حتت عنوان :أثر شخصية الفقيه يف

فتاواه ،ما ييل:

«عمل الفقيه واملجتهد هو استنباط األحكام الرشعية ،إال أن

معرفته وإحاطته وطراز نظرته إىل العامل تؤثر تأثري ًا كبري ًا يف فتاواه .عىل

الفقيه أن يكون حميط ًا إحاطة كاملة باملوضوع املطلوب منه إصدار
فتوى فيه .فإذا افرتضنا فقيه ًا دائم االنزواء يف بيته أو مدرسته ،ثم

نقارنه بفقيه آخر يعايش حركة احلياة حوله ،نجد أن كليهام يرجعان إىل
األدلة الرشعية الستنباط احلكم ،ولكن كل منهام يستنبط حكمه عىل

أساس وجهة نظره اخلاصة.

لو أن أحد ًا أجرى مقارنة بني فتاوى الفقهاء ،وتعرف يف الوقت

نفسه عىل ظروف حياة كل فرد منهم وطريقة تفكريهم يف مسائل
((( اقتصادنا :ص ( 390-380بترصف).
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احلياة ،لعرف كيف أن املنظورات الفكرية لكل فقيه ومعلوماته عن
العامل اخلارجي املحيط به تتأثر هبا فتاواه ،بحيث أن فتوى العريب تفوح

منها رائحة العرب ،ومن فتوى العجمي رائحة العجم ،ومن فتوى
القروي رائحة القرية ،ومن فتوى املدين رائحة املدنية»(((.

من هنا فإن نقد الفقه اإلسالمي ليس نقد ًا للرشيعة أو للدين ذاته،

وإنام هو نقد ملا استنبطه وفهمه هذا الفقيه أو ذاك من املصادر الدينية،

فالرشع املقطوع به من قبل اللّه تعاىل ٌ
حق ال يصح الرتدد يف
كامل ٌّ

قبوله ،أو توجيه النقد إليه ،لكن ما يفهمه ويستنبطه الفقيه من الرشع،
هو جهد برشي حمتمل للصواب واخلطأ.

لذلك خيتلف الفقهاء فيام بينهم يف أصول االستنباط ومبانيه ،كام

خيتلفون يف اآلراء والفتاوى الفقهية ،وديدن الفقهاء نقدهم لبعضهم

بعض ًا يف مسائل االختالف ،وهي أكثرية مسائل الفقه؛ ألن املتفق عليه
واملقطوع به ال تزيد نسبته عىل  %5من جمموع مسائل الفقه.

وللنقد دور كبري يف إثراء علم الفقه وأصوله ،وهو ال يعني التقليل

من عظمة هذا العلم األصيل ،وال االستهانة باجلهود الكبرية التي بذهلا
الفقهاء يف حتقيق أبحاثه ومسائله .فإن من يطلع عىل كنوز الفقه ويقرأ

عن إخالص الفقهاء ورصف أعامرهم وحياهتم يف مدارسة العلم
وغامر البحث ،يدرك قيمة تلك اجلهود اجلبارة العظيمة.

((( حمارضات يف الدين واالجتامع ،ص.534

حقوق الإن�سان بني القر�آن والفقه

ال شك أن جممل مسائل الفقه اإلسالمي تستهدف محاية احلقوق

بني الناس وإقامة العدل ،ورفض الظلم واجلور.

إال أن هناك تفاوت ًا واضح ًا وبون ًا شاسع ًا بني مستوى االهتامم

القرآين بحقوق اإلنسان ،وبني موقعيتها يف الفقه اإلسالمي ،ذلك ألن
نتاج العملية االجتهادية للفقهاء كان يف الغالب حمكوم ًا بالبيئة السياسية
والثقافية السائدة يف جمتمعات األمة ،تلك البيئة اخلاضعة لواقع

االستبداد والتخلف.

وجيب االعرتاف بأن قضية حقوق اإلنسان مل يظهر االهتامم هبا

عىل املستوى العاملي ،إال يف أعقاب اإلعالن األمريكي لالستقالل سنة
1776م ،واإلعالن الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن ،املنبثق من
حركة الثورة الفرنسية عام 1789م ،حيث كان نقطة االنطالق لصياغة
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نظرية عامة متكاملة للحريات العامة.

تكرست موقعية حقوق اإلنسان عامل ًّيا بعد صدور اإلعالن
ثم ّ

العاملي حلقوق اإلنسان من األمم املتحدة عام 1948م.

والالفت للنظر عدم مواكبة الفقه اإلسالمي لتطور مسرية حقوق

اإلنسان يف هذين القرنني األخريين ،مع ما حققته هذه املسرية من تقدم
عىل الصعيد املعريف يف أوساط املفكرين الغربيني ،وكذلك تتابع التقدم

السيايس باعتامد مواثيق حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل ،ثم

تصاعد االهتامم بحقوق اإلنسان إعالم ًّيا وشعب ًّيا ،بتكوين منظامت

املجتمع املدين املهتمة بحقوق اإلنسان يف خمتلف أنحاء العامل.
ِ
بينام مل ُت ْبد حركة الفقه اإلسالمي أي تفاعل يذكر مع هذه املسرية

الصاعدة لقضية حقوق اإلنسان.

فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وملحقاته ،مل يحَ ْ ظَ بدراسة علمية
ناقدة تؤصل موا ّده وفق موازين الفقه اإلسالمي.
ومل يتب َّن الفقهاء حقوق اإلنسان كعنوان لباب من أبواب الفقه
يبحثون فيه ما يرتبط بجوانب هذه احلقوق من مسائل رشعية.
إضافة إىل ذلك ،مل تراجع الفتاوى واآلراء الفقهية التي يبدو منها

أقرته املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،عىل صعيد حرية
التصادم مع ما ّ
املعتقد ،والعالقة مع اآلخر الديني ،ويف جمال اإلدارة السياسية ،وحول

دور املرأة ومشاركتها العامة.

موقعية حقوق الإن�سان في الفقه الإ�سالمي
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وال يصح لنا أن نتجاهل بعض املبادرات التي قام هبا بعض العلامء

واملفكرين ملقاربة موضوع حقوق اإلنسان عىل ضوء الرشيعة
اإلسالمية ،وكذلك انعقاد بعض املؤمترات واللقاءات العلمية املهتمة

هبذا املوضوع إلاّ أهنا مل َت ْر َق إىل مستوى االهتامم العاملي بقضايا حقوق

ال عن قصورها عن مقاربة الواقع االجتامعي والسيايس
اإلنسان ،فض ً
الذي تعيشه أغلب املجتمعات اإلسالمية يف خمالفته ملبادئ ومواثيق

حد تركيز هذا املوضوع يف منهجية
حقوق اإلنسان ،ومل تصل إىل ِّ
ومنظومة البحث الفقهي.

حب اللّه من أن الفقه
وأتفق هنا مع ما ذكره األستاذ الشيخ حيدر ّ

اإلسالمي ،كسائر العلوم البرشية ،حيتاج إىل إعادة هيكلة وتبويب كل

فرتة؛ ألن تبويب الفقه وتقسيم مباحثه ليس أمر ًا جزاف ًّيا أو اتفاق ًّيا عاد ًة،

تصور له ،فقد يعيق
وإنام يلعب دور ًا يف مسرية العلم ،أو يكشف عن ّ
يصيه
حركته ،وقد يدفعه إىل األمام ،كام قد جيعله مواكب ًا للواقع وقد رّ

أعجز من أن يؤثر فيه أو يصاحبه ،من هنا حتتاج العلوم ـ عاد ًة ـ إىل
هيكلة تستجيب لطبيعة التطورات من جهة ،كام تدفع العلم نفسه نحو

املزيد من اإلنتاج من جهة أخرى(((.

وللفقيه الراحل السيد حممد الشريازي جتربة رائدة عىل هذا

((( ح�ب اللّه :حيدر/فقه اجلهاد يف اإلسلام ،حاجات التجدي�د ورضورات املنهجة،
جملة االجتهاد والتجديد ،العدد الثالث 1427هـ ـ بريوت.
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الصعيد ،حيث أفرد يف موسوعته الفقهية ،أجزاء لعناوين مستحدثة يف
البحث الفقهي مثل :فقه البيئة ،فقه املرور ،فقه العوملة ،فقه االجتامع،

فقه السياسة ،فقه اإلدارة ،فقه احلقوق ،وغريها من األبواب اجلديدة

التي مل يسبق إفرادها بعناوين مستقلة يف الكتابات الفقهية.

إنني أمتنى عىل احلوزات واملراكز العلمية الدينية :بأن تضع مقرر ًا

لتدريس حقوق اإلنسان ضمن براجمها الدراسية ،وأن يرشع الفقهاء

بتناول موضوع حقوق اإلنسان يف أبحاثهم العالية (بحث اخلارج) ،كام
يبحثون سائر أبواب الفقه ،وأن تضم الرسائل العملية التي يصدرها

ال حول حقوق اإلنسان ،ومن األمهية
الفقهاء متضمنة لفتاواهم فص ً

بمكان إعادة بحث املسائل الفقهية التي يبدو منها التعارض مع مواثيق

حقوق اإلنسان بجرأة وشجاعة ،تلتزم ضوابط الرشع ،وتتجاوز
السلف.
حتفظات األجواء الفقهية السائدة واخلاضعة لرأي َّ

امل�صادر

•ابن هشام :السرية النبوية ،الطبعة األوىل 1415هـ ،دار إحياء
الرتاث العريب ـ بريوت.

•البخاري :حممد بن إسامعيل/صحيح البخاري ،دار الكتب
العلمية1999 ،م ـ بريوت.

•الرتمذي :حممد بن عيسى/سنن الرتمذي ،الطبعة األوىل
1421هـ  ،دار الكتب العلمية ـ بريوت.

•حب اللّه :حيدر/فقه اجلهاد يف اإلسالم ،حاجات التجديد
ورضورات املنهجة ،جملة االجتهاد والتجديد ،العدد الثالث

1427هـ ـ بريوت.

•احلر العاميل :حممد بن احلسن/وسائل الشيعة ،الطبعة األوىل
1993م ،مؤسسة آل البيت Bإلحياء الرتاث ـ بريوت.
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•الصدر :حممد باقر/اقتصادنا ،دار التعارف للمطبوعات
1991م ـ بريوت.

•الفراء :أبو يعىل حممد بن احلسني/األحكام السلطانية ،الطبعة
الثانية 1406هـ ،مركز النرش ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ

قم.

•امل��اوردي :أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب/األحكام
السلطانية ،الطبعة الثانية 1406هـ ،مركز النرش ـ مكتب

اإلعالم اإلسالمي ـ قم.

•مطهري :مرتىض/حمارضات يف الدين واالجتامع ،الطبعة
األوىل 1420هـ ،الدار اإلسالمية ـ بريوت.

•النيسابوري :مسلم بن احلجاج/صحيح مسلم ،الطبعة
األوىل1419هـ ،دار املغني للنرش ـ الرياض.
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