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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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الفكر  اليت يواجهها  موضوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم من أكرب املوضوعات اإلشكالية 
اإلسالمي احلديث واملعاصر، موضوعة شّكلت اليوم أزمًة للفكر الديين من جهة، ولألنظمة الدينية من 
جهة اثنية، وصارت جزءاً من األوراق السياسية اخلطرة اليت حتّرك ـ ولو ظاهرايً ـ احلروَب ومظاهر الغزو، 

وتربّر األنشطة العسكرية.
ولسنا هنا بصدد طرح رؤية حول موضوعة احلقوق يف التصّور اإلسالمي، بقدر ما نريد تسجيل 

نقاط، نعتقد أّنا داّلة وضرورية، لتطوير الدرس احلقوقي يف الثقافة اإلسالمية املعاصرة.
1ـ  أّول إشكالّية توّرط فيها اخلطاب اإلسالمي احلديث منذ القرن التاسع عشر امليالدي، كانت 
إشكالية اخلطاب احلقوقي األيديولوجي التعبوي العام، فكثرياً ما جند يف خطاابت اإلسالميني تبجياًل 
حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، وكلمات من نوع: اإلسالم حفظ للمرأة متام حقوقها، ووضع قوانني شاملة 
ودقيقة ورائعة لكل حركة من حركات اإلنسان، وحفظ حقوق الشعوب، و... وهي كلمات مل تعد ـ 

بصيغتها هذهـ  انفعًة يف توجيه خطاب علمي إسالمي دقيق، يضع النقاط على احلروف.
إن مقولة: اإلسالم هو احلّل، مل تعد تنفع إبطالقيتها وعمومّيتها، سيما بعد فشل جتارب إسالمية 
عديدة يف العامل اإلسالمي، هلذا صار املطلوب من املفّكر اإلسالمي أن يتعامل بواقعية أكرب، ولغة رََقِمية 

أدق، بعيداً عن التهوميات، واإلطالقيات، وثقافة التضبيب.
إّن احلديثـ  بلغة اإلطالقيةـ  عن أّن اإلسالم حفظ حقوق اإلنسان، ابت يواجه اليوم إشكالية 
املفردات، إن املثقف املسلم أو الشاب املتطّلع مل تعد تكفيه اجلمل اإلطالقية هذه، إنه يقول لك: أّي 
حقوق وأنتم تقتلون املرتد جملّرد فكره؟! وأين هي حقوق املرأة العظيمة يف اإلسالم ولزوجها اجلاهل أن 
يطّلقها ساعة يشاء ويدّمر حياهتا وأسرهتا لرغبة جاحمة آنية له يف امرأٍة أخرى؟! وأين هي حقوق الشعب 
وأنتم ال تقبلون برأي الشعب ميزاانً يف احلكم وفق بعض النظرايت؟!... إّن هذه األسئلة جاّدة، مل يعد 

خطاب األيديولوجيات والتعبوية كافياً جلواهبا، أو حىت قادراً على الوقوف بوجهها.

حقوق اإلنسان يف اإلسالم

د. حيدر حب هللا*

* أستاذ وابحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل على شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االداين والالهوت املسيحي( وله العديد 
من الكتب واملقاالت.
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2ـ  من هنا جيب التفكري يف وضع صيغة عقالنية أنضج لتكوين خطاب ثقايف موزون، لكن ال 
يفرتض هبذه احلركة حنو إعادة التفكري أن تقع حتت أتثري اهلزمية النفسية إزاء الغرب، كيال يقع املثقف 
واملفّكر اإلسالمي يف استالب فكري، خيّر على إثره مغشياً عليه، إنّنا ال نريد أن ننتج النظام احلقوقي 
اإلسالمي يف املصانع الغربية، فلكّل أّمة تراثها وثقافتها، إّنا نريد أن نعيد إنتاج نظامنا احلقوقي مستفيدين 
من التجربة اإلنسانية عموماً، مبا يف ذلك التجربة الغربية نفسها، وهذا شيء خمتلف متاماً عن التبعية 
والذوابن واالستالب، وال يصّحـ  بدعوى اخلصوصيةـ  أن نعيش القطيعة مع العامل، بل املفرتض أن نوازن 

بني ما ينتمي للخصوصية وما ينتمي للحاصل املشرتك اإلنساين العام.
من هنا، نالحظ على بعض التجارب الثقافية اإلسالمية أّنا خلطت بني هذين املفهومني، 
فذهب فريق إىل االرمتاء يف أحضان الغرب أو السقوط النفسي والفكري إزاءه، حىّت مسعنا أصوااتً تطالب 
ابلتخّلي ـ مجلًة وتفصيالً ـ عن القانون اإلسالمي، ورفع اليد نائياً عن الفقه وأحكامه، واحلديث عن 
نفي أّي نوع من أنواع النظام احلقوقي يف اإلسالم، مطالبني بتبيّن اإلعالن العاملي للحقوق دون مناقشة، 
واالخنراط يف املواثيق الدولية دون مساءلة أحد أو نقده، وكأن هذه املواثيق نّص مساوي منزل! وكأن 
من كتبها استشار اإلنسانية أبداينا وأطيافها وحضاراهتا وقواها احلقوقية والثقافية! وكأن من كتب هذا 

القانون كان خارج اإلطار التارخيي الذي شهدته أورواب خصوصاً بعد احلربني العامليتني!...
إّن الغرب احلقوقي واإلنسانوي، قد تقّدم تقّدماً مذهالً يف مشروعه احلقوقي بعد احلرب العاملية 
الثانية، على صعيده الداخلي، إالّ أّن أزمة تعامله مع خارج حدوده اجلغرافية ما تزال قائمة، وهذه 
إشكالية حقيقية يف الثقافة الغربية، ملاذا مل تشمل الرؤية احلقوقية اإلنسانية عند الغرب ما وراء جغرافيا 

أورواب وأمريكا؟ وملاذا مل تقَو أصوات مناصري اإلنسانيات لوضع حّد لالستبداد الغريب؟
كما ذهب فريق آخر لدعوى القطيعة التاّمة مع النتاج الغريب احلقوقي، بوصفه تقنيناً بشرايً يفتقد 
صفة اإلهلية، ومن مثّ الشرعية، وكأن العقالء ال دور هلم يف التقنني على بعض الصعد حىت يف نظم 
القانون الديين! وكأن الغرب كّله استعمار، ونب، وسلب، وقتل، وفتنة، وال يوجد فيه أهل رمحة، وال 
عاقلون، وال ..! وكأن الغرب ليس تطّوراً يف االقتصاد، والسياسة، واألمن، والتكنولوجيا، والعلم و...!
هذان االجتاهان خمطئان بنظران، جيب أن نكون أكثر توازانً يف االستفادة من الرتاث واجلديد معاً.

3ـ  لكّن السؤال األساسي يكمنـ  عندما خنوض غمار احلياة املعاصرةـ  يف ما هي اآللية لتكوين 
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نظرية حقوقية يف اإلسالم؟ فهناك اجتاهان أساسيان يف الثقافة اإلسالمية املعاصرة، خيتلفان عن بعضهما 
يف منهج اكتشاف النظرية احلقوقية، ويف مكّوانت النظرية أيضاً.

املنهج األول: وحياول أن يستخدم منهج الصعود من األسفل إىل األعلى، من املفردات الفقهية 
والقانونية اإلسالمية الصغرية املتناثرة إىل تكوين فقه النظرية، بعد تكميل الصورة الفسيفسائية للمنظومة 
القانونية، وهو املنهج الذي نظّر له وكان من رّواده الشهيد حممد ابقر الصدر، نرصد األحكام الفقهية 

الصغرية، وهي اليت تكّون لناـ  على ضوئهاـ  النظرية العامة احلقوقية.
واألولوية يف هذا املنهج تكون دائماً لصاحل املفردات، والفتاوى، النابعة من ممارسة االجتهاد 

الفقهي املدرسي، فيما ُيشاد الصرح الُعْلوي على هذه املفردات، ويتبع أوضاعها، ويتناسب معها.
املنهج الثاين: وهو املنهج الذي يعكس الصورة، فينطلق من األعلى ليصل إىل األسفل، وقد 
كان من رّواده العالمة املغفور له الشيخ حممد مهدي مشس الدين، وقد اعتقد هذا االجتاه أبّن املطلوب 
أوالً غّض الطرفـ  للخروج بنظرية حقوقية متكايفة ونفسهاـ  عن املفردات، ونتائج االجتهاد املدرسي، 
مرّكزين النظر على القواعد العامة يف التشريع، ال املفردات املتفرّقة، ومعىن ذلك أن تغدو هذه القواعد 
العامة حاكمًة على املفردات، تكيُِّفها تبعاً هلا، ال العكس، أي أّن مبدأ وجوب العدل املستفاد من 
اآلايت والرواايت مثالً يكون حاكماً على بعض حاالت الطالق اليت يراها العقالء ظلماً، أو يكون 
مبدأ األخّوة اإلسالمية متقّدماً على بعض احلاالت اليت قد يراها الفقيه متنافيًة وهذا املبدأ، كجواز غيبة 
املخالف ولعنه وحنو ذلك.. وأعتقد أن حتديد اخليار بني هذين املنهجني له دوره الكبري جداً يف حسم 

املوقف إزاء قضااي إشكالية اليوم، وحنن ال نبّت هنا؛ الحتياجه إىل جمال أوسع.
4ـ  واإلشكالية اليت أثرانها يف النقطة السالفة حول املنهج وضرورة اختياره عن دراسة علمية مثبتة 
ومستدّلة، ال تقّل عنهاـ  يف األمهية واخلطورةـ  إشكالية أخرى، نعتقد أّنا أهم إشكالية اليوم أو من أمّهها، 
فهناك سؤال كبري يقف يقول: هل يوجد يف الفكر اإلسالمي واملوروث الديين شيء امسه احلقوق؟! هل 

مقولة احلّق دينيًة أم أّنا صنيعة التطّور احلداثي الغريب؟!
ويقوم هذا التساؤل على التمييز بني االجتاه احلقوقي يف الثقافة، واالجتاه التكليفي فيها القائم 
على مبدأ الطاعة، ومن مث يُنظر إىل النص القرآين بوصفه خطاابً من األعلى، يستبطن تكليفاً وإطاعة ال 
حقاً ومناصرة، وحىت تلك اخلطاابت الدينية القابعة يف الكتاب والسّنة واليت تشتمل حقاً من احلقوق، ال 
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حتوي خطاابً حقوقياً بقدر ما حتوي خطاابً إلزامياً، فبدل أن تقول الشريعة: للمرأة مثالً حق كذا وكذا، 
توّجه اخلطاب إىل الرجل وتقول له: جيب عليك فعل كذا مع املرأة، أي أن الطافح على السطح على 

مستوى اخلطاب لغة التكليف والطاعة ال لغة احلق واحلقوق.
وهذه القضية أساسية جداً، ألّنا قد تنسف ـ لو ثبتت ـ كل جهود اإلسالميني لبناء نظام 
من عناصر متواشجة وكثرية، ليس آخرها رصد  انطالقاً  حقوقي إسالمي، وهلذا البّد من دراستها 
مسألة طبيعة اللغة الدينية، ومكّوانهتا اخلاّصة، وخصوصية املتكلم احلكيم سبحانه وتعاىل وأمثال ذلك، 
كما ليس آخرها أيضاً رصد جتارب اإلنسانيني املسلمني عرب املوروث اإلسالمي، ومتابعة موضوع 
األنسنة يف الثقافة اإلسالمية، متابعة علمية حمايدة، كتجربة املفكر اجلزائري حممد أركون يف كتابيه نزعة 
األنسنة، ومعارك من أجل األنسنة، وجتربة املفّكر املغريب حممد عابد اجلابري يف نقد العقل العريب )قسم 

األخالق(، بقطع النظر عن موقفنا من احملاولتني املذكورتني.
5ـ  ويف هذا السياق أتيت مسألة إعادة ترتيب النصوص الدينية، ولدينا هنا مالحظة نقدية تتمثل 
يف استبعاد الفقهاء نصوصاً كثريًة عن الساحة احلقوقية والقانونية، جملّرد ما يسّمونه: اللسان األخالقي 
يف النص، إّن هذه املقولة تؤّدي إىل تغييب نصوص حيتاجها الدرس احلقوقي الديين، فعلى سبيل املثال، 
رسالة احلقوق لإلمام السّجاد، وهي الرسالة اليت نفتخر هبا يف تراثنا اإلمامي، إّن هذه الرسالة سوف 
تفقد قيمتها احلقوقية يف البعد القانوين حينما تتحّول برّمتها إىل نّص أخالقي ال حيمل معطى جاد يف 

التقنني، وهذا ما ينسف دورها الرئيس على صعيد احلقوق اإلسالمية.
إّن هذا موضوع أساسي حنن مطالبون إبعادة قراءته، أي أن إبمكان التخّلي اجلزئي عن هذه 
املقولة أن يؤّمن لنا حجماً أكرب من النصوص القانونية احلقوقية اليت تساعد الباحث على تكوين نظرية 

يف احلقوق اإلسالمية، بدل خطاب أخالقي تعبوي عام.
6 ـ وتبقى نقطة ضرورية خنتم ابإلشارة إليها، وهي معيار التقنني يف اإلسالم واختالفه عّما هو 

املوجود يف املدارس األخرى، وذلك من جهتني:
اجلهة األوىل: إن العلوم اإلنسانية اليت نت يف الغرب، ولدت داخل أنساق علمانية، ال أتخذ يف 
إنتاجها للمفاهيم، وال رصدها للظواهر، مسألة الغيب وما يؤمن به العقل الديين، وهلذا كانت الدراسات 
الظاهراتية الغربية خمتلفة عن أي درس نفسي أو اجتماعي داخل التصّور اإلسالمي، وهذه نقطة أساسية 
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جيب فهمها بدقة، دون التوّرط يف مفهوم سليب ألسلمة العلوم، ألن التفريط أو اإلفراط فيها يؤدي إىل 
خسائر.

إذن، فاإلنسانيات اليت تشاد عليها احلقوق يف الغرب، يفرتض أن ُتدرس وفق السياق الديين 
أيضاً، لتكوين حقوق دينية قائمة على إنسانيات متوّلدة من داخل املناخ الديين نفسه.

اجلهة الثانية: يذهب بعض الباحثني الكبار يف القرن العشرين إىل أّن القانون احلقوقي اإلسالمي 
يقوم على مبدأ العدالة العاّمة، ومعىن ذلك أّن املعيار يف نظام احلقوق ليس راحة اإلنسان ودعته ورفاهيته 
دوماً، فكل قانون يعّزز هذه املسائل يغدو حقوقياً ممدوحاً، إّنا املعيار هو العدالة العامة، وهي قد 
تستدعي الشّدة، واإلنقاص من بعض احلقوق لصاحل االجتماع العام، الذي يعود على الفرد نفسه ابخلري 
واملصلحة، فللمجتمع حّق على اجملرم أن يعاقب، وللمجتمع حق على املرأة أن تسمح بتعّدد الزجيات، 

وهذا موضوع أساسي وهام جيب درسه، لتقومي املعايري املنهجية.

<َي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًب َوقـََباِئَل لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 
ِعنَد هللا أَتـَْقاُكْم> ]احلجرات: 13[.
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