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املقوالت املؤسسة لفكرة حقوق اإلنسان يف اإلسالم
(الصفحات )541 -531
ملخّص
ثمة مقوالت تعتبر محاار سااااية ل اا ماا كناح وا إلقاان اي اا فاي
اياااال و لو ااس ساااواة مقولااة االااات الش لتنااام توااو رة اي ااا ل ااور
دفاع اي ا و إلقوقهوثم مقولة ال رامة اي ا ية،لهي سراا م توإلا ما
القرآ ال ورم ،لفيوا تأكيد و س سموي هماا سااالة اافة ال راماة فاي النااع
اي ا ي ،لس هذه الصفة توما جميع الناس بدر ااتثناءو لالمقولة الثالثة هي
ّ
الحق لالحقان ،لمرجع هذه المقولة كنح األخبا لالحدرث فيما رتع اق بحقاان
اهلل لإلقان وب اده ،سلالحقاان الببيعياة لالو اعيةو لفاي هاذاالمعاب تعتبار ااالة
الحقان لإلما زي العابدي و ي ب الح ين ذات سهمية درنية لسخالقيةو

 1ـ املقوالت املؤسسة
ال نابااات التااي إلاللااع التعاارش و ااس ف ااار إلقااان اي ااا فااي اياااال ،

ااتندت إلس جم اة ما المقاوالت األااااية ،التاي رم ا لاافوا باالمقوالت المسا اة
لف ر إلقان اي ا في المعاب اياالمي ،لهي المقوالت التي جع إليوا ،لا ت ا

و يوااا مع اام سل جميااع الااذي إلاااللوا ال وااة لالتعاارش و ااس هااذه الحقااان فااي

*

 -ئيس تحورر مج ة ال

مة ا ال عودرة و
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ثقافتنا

●

المقوالت المسا ة لف ر إلقان اي ا في اياال

اياااال  ،لال ر اااد يوجااد بحااث سل كناااو تحاادإ سل تبااون إلااس هااذه الحقااان ،إال
لااتند سل ا ت

و س هذه المقوالت ك وا سل بعاواو

لالبحث و هذه المقوالت المسا ة لف ر الحقاان فاي التصاا ايااالمي ،رعاد

مبحثا جدردا لإلدرثا في المعااب ايااالمي المتع اق بواذا الواأ  ،للام سجاد مثاا هاذا
المبحث في الد ااات لال نابات التي جعع إليوا ،سل التي تعرفع و يواو

لال شك في سهمية لقيمة هذا المبحث ،الذي رمثا مدخال ل إطا ا معرفياا لمنوجياا

لت اي المعرفة بف ر إلقان اي ا فاي ايااال  ،لهاو سفااا مادخا ،لس اب

إطاا لمثاا هااذه المعرفاة ،للتحدرااد مادم تماار لتقااا و لاخاتالش هااذه الف ار وا
غيرها م األف ا األخر م في المذاهح الف ورة لاالجتماوية المغارر و

لالحاادرث وا ف اار إلقااان اي ااا لالتعاارش و يوااا فااي المعاااب اياااالمي ،ال

ر نما إال بالعود إلس هذه المقوالت المسا ة ،لمحاللاة فحصاوا ل اببوا ،لتعمياق

المعرفااة بوااا ،لال وااة و ا والئقوااا رالاببوااا لتراتبوااا ،ربقااد تعمااق المعرفااة بوااذه
المقوالت ال بر م بقد ما تنحدد ل عية هذه الف ر  ،ربقد ما تن وة سرااو
ربعد

ر لفحص لقد م االاتقراء لجدت س هذه المقوالت المسا اة تنحادد

فااي سابااع مقااوالت ساااااية ،لهااية مقولااة االااات الش ،لمقولااة ال رامااة اي ااا ية،

لمقولة الحق لالحقان ،لمقولة المقاادو
- 2مقولة االستخالف يف األرض

ْ
هذه المقولة كما هو لا ح ،م تنببة م القرآ ال ورم في قولاه تعاالس َ ل ِإذ
َ
َّ
ْ
ْ َ
َ َ َ
َ َ
قاااب َا ّبا َاك ِل َمال ِئ َ ا ِاة ِإ ّ ِ ااي َج ِاوااا ِفااي األ ْ ِ خ ِ يفااة ،)5( لقولااه تع االسة ََ ها َاو الا ِاذي
َ َ َ َ
َ
َج َع َ ْم خال ِئة األ ْ ِ )2( و

لم ااا ك ااا ما ا المم ا ا الح اادرث وا ا هاااذه المقول ااة ،بواااذه الص ااا البيا ي ااة
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لال ا ية ،لوال رالدها بوذا النص في القرآ ال ورمو

لم ا هااذا الاانص القرآ ااي تحااددت اارااة اياااال ال

يااة لإل ااا ذات اا رلجااودا

رلظيفة ،الوارة التي فعع اي ا إلس سو س من لة في هذا ال ا  ،لليس هناك ماا
هو سو س لسشرش م هذه الم ا ة التي ر ا اي ا فيوا خ يفة اهلل في األ

و

لفااي إطااا هااذه الوا رااة ،لتحقيق اا لغاراتوااا لمقاااادها جاااءت لتقااو ت ف اار

إلقان اي ا في اياال  ،الحقان التي تام لتصا شرش اي ا لكرامته،

ربما ر يق لخالفته في األ

و

لو هذه المقولة لوالقتوا بف ار إلقاان اي اا  ،رار م الواير اشاد الغنوشاي

«س إلقااان اي ااا فااي اياااال  ،تنب ااق ما مباادس اوتقااادي ساااااي ،س اي ااا

رحما في ذاته ت ورما إلهيا ،لس اه م ات ة وا اهلل وماا فاي ال اا  ،األمار الاذي
رخوله إلقوقا ال ا با ألإلد و يوا»()3و

لقد تع ع هذه المقولة في مفتنح ديباجة لثيقة إلقان اي ا في اياال التي

سشاارفع و يوااا من ماة المااستمر اياااالمي ( ،مااة التعااار اياااالمي) لجاااء فيواااة س

«الاادرب األوااااء فااي من مااة المااستمر اياااالمي إرما ااا منوااا باااهلل و العااالمين ،الااذي
خ ااق اي ااا فااي سإل ا تقااارم ،لكرمااه فجع ااه فااي األ

وما توا ل إاالإلوا»و

خ يفااة رلكااا إليااه

لالح مة م هذه المقولة ،تنحدد في سموي متالزمين هماة

األ

األمر األرب ة إ اهلل ابحا ه الذي شارش اي اا بواذه المن لاة لجع اه خ يفاة فاي
 ،فوذا رعني ور المحاف ة و س هذه المن لة ،لم سظور تع ياتوا س رحصا

اي ا و س كاما إلقوقه ،لال رعاز ا تواك هذه الحقان سل اال تقاص منواو

األمر الثا ية تقتاي هذه المن لة س ردافع اي ا و إلقوقه ،لال رت س ونوا سل

و قد منوا ،أل اهلل ابحا ه سوبس اي اا هاذه المن لاة ال اامية لو ياه س رادافع

ونوااا ،رر ااعس إليوااا دلم اا ،لفااي مقاادمتوا الحصاااب و ااس إلقوقااه كام ااة م ا در
ا تقاصو
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ثقافتنا

●

المقوالت المسا ة لف ر إلقان اي ا في اياال

لالعاادرر بايشااا  ،إ هااذه المقولااة سشااا إليوااا جميااع م ا تنااارب لتبااون لمو اااع

اي ااا فااي القاارآ  ،سل اي ااا فااي اياااال  ،قبااا الباإلااث القااا و ي المصااوي وبااد
القاد ووده في كنابه اياال لسل ااونا ال ياااية ،ربعاده سرااا ،بمعناس س هاذه
المقولااة ال تباادس تأاي ااا ما هااذا ال ناااو كمااا تصااا الاادكنا

ااوا ال اايد فااي

كنابه اياايات اياال المعاار ،مع ما لهذا ال ناو م لفتات في هذا الوأ و
- 3مقولة الكرامة اإلنسانية

ر دت هااذه المقولااة فااي الاانص القرآ ااي فااي قولااه تع االس َ ل َل َقا ْاد َ
ك َّر ْم َنااا َب ِنااي َآد َ
ْ ْ
َ
َ َ َْ
الب ّي َبات َل َف َّا ْ َن َاه ْم َو َ س َ
ََْ َ
َْ َ
ك ِث ٍير ِّم ّم ْ خ ق َناا
َل َإل َم ناه ْم ِفي ال َب ّ ِر َلال َب ْح ِر َر َا زقناهم ِّم َ ّ ِ ِ
ْ
َتف ِايال)4(و

لتعتبااار هاااذه ا راااة مااا سكثااار ا راااات القرآ ياااة تااادالال لإلااااا ا فااي ال نابااات

اياالمية التي تناللع ف ر إلقان اي ا  ،لذلك لود بيا واا لقاو ظوا هاا فاي

الدال لااة و ااس الماااراد ،لال ر اااد يوجااد كناااو رتحاادإ واا إلقااان اي ااا فااي

اياال  ،للم رأت و ذكرهاو

فقااد سا ا ع هااذه ا رااة لقاوااد  ،تعااد سهاام قاوااد مصاادارة فااي مجاااب إلقااان

اي ا  ،لهي قاود س األاا في اي ا ال رامة ،لس واا اافة مالزماة لإل اا

بمااا هااو إ ااا  ،بغااا الن اار وا لو ااه لورقااه ،لغتااه لل ااا ه ،درنااه لمذهبااه ،لال رعاااز
اا ا ح هاااذه الصااافة لهت واااا ،سل تحقيرهاااا لاال تقااااص منواااا ،فاي اااا إ اااا

ب رامته ،لم دل وا رنتقص اي ا م إ ا يته ،سي س اي اا كاائ م ار ،
لال ر ا إال ب رامتهو

لالقرآ ال ورم في هذه ا رة كا ب يغا ل غارة ،إلين اااتعما لااة بناي آد

وند إلدرثه و ال رامة ،ليسكد و س سموي متالزمين ،و س س ال رامة هي افة
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 531



● زكي الميالد

ساي ة في الناع اي ا ي ،لو س س هذه الصفة توما جمياع النااس بادر اااتثناء
الااذي ررجعااا فااي ساا وم اي ااا ي إلااس بنااي آد  ،للاايس هناااك ااانة ما البواار

خااج و هذا األاا اي ا ي الموتركو

لالح مة م هذا الوااة ،س ال راماة اافة ااابقة و اس كاا ماا ر وار فاي

اي اا الإلقاا ما وااوا

ال اا سل ال ااا سل الادي سل غيرهااا ،لس هاذه العااوا

موما كا ع طبيعتوا ال ت ح ال رامة م اي ا  ،لال رنبغي س تنتقص منواو

كما اوتبرت هذه ا رة س اهلل ابحا ه هو مصد ال راماة لإل اا  ،لهاو الاذي

ّ
فا ه و س كثير مم خ ق تفايال ،لهذا رعني اور س رتم اك اي اا بواذه
ما

ال رامة لال رت س ونواا سبادا ،تحاع سي ظارش ما ال اولش ،لسماا سي اغ
الاغوط ،لفاي سي إلااب ما األإلاواب ،أل واا ما اهلل للايس ّمناة ما سإلاد كائناا ماا
كا و

لهناك م لجد في هاذه ا راة ،ترجيحاا لمفواو ال راماة اي اا ية و اس مفواو

إلقان اي اا  ،لذلاك وناد الاذي شا

وا فاي هاذه الت امية ،لاوتبولهاا ت امية

تنتمي إلس المعاب الغوبي ،لس وا جاءت م هناك ،لتاداللع وناد الغاوبيأ سكثار ما

غيرهم ،لهذه الرسي في وي ليس اجحا ،لليس بمقادر ه م اإلماة مفواو إلقاان
اي ا ل إزاإلته ،لايإلال ب م ا هو

لس م س نا ل نا بحاجة إلاس هاذه الم اإلماة ،سل هاذه المفا ا ة ،فونااك إلاجاة م حاة

ل ااال هااذي المفوااومين ،رببورقااة رعا ااد فيوااا كااا مفوااو المفوااو ا خاار ،لهمااا
كذلك في األاا ،فوما قويبا لمتحدا مع بعاوما ،لال رفترقا سل رتعا ا و

رلجااه العال قااة بااين هااذي المفوااومين ،س ال رامااة اي ااا ية هااي التااي سلجب اع

إلقوقا لإل ا تحفظ له هذه ال رامة ،أل ه م ان م ر  ،لأل اهلل اابحا ه هاو
الذي كرمه لجع ه م سفاا م وقاتهو

لما هاذه العواة ،رار م الادكنا محماد واباد العاابوي س إلقاان اي اا فااي

_______________________________
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ثقافتنا

●

المقوالت المسا ة لف ر إلقان اي ا في اياال

اياااال هااي جميااع األمااا المادرااة لالمعنا رااة ،التااي تعااح لااه بموجااح ت ااورم اهلل لااه،

لتفاي ه إراه و س اائر خ قه()1و

لهذا التصا له سااس إلتس في الف ر اي ا ي القادرم لالحادرث ،إلياث ار م

س ال رامة هي ساا لجاوهر الحقاان لإل اا  ،لإلاين توقاة الادكنا مصابفس

الداماد سما هذه القاية شرإلوا بقولهة إ كرامة اي ا التي هي سل اح م األة

مالزمة لإل اا ية ،رم ا س تعتماد بواافوا سهام ساااس باديوي لحقاان اي اا ،

لهي ما د اتفان جميع البور في كا زما لم اا  ،األمار الاذي تاذو لاه كافاة

األدر ااا  ،فال رام ااة سم اار ال رم ا ا س رنف ااك وا ا سي ما ا الحيثي ااات لاالوتب ااا ات
اي ا ية األخر م ،لهو رحي

بخصائص كا فرد م سفراد اي ا ية ف وا()6و

لقد تع س هذا التصا بو وح كبير في ايوال العالمي لحقان اي اا  ،الاذي

اتخااذ م ا االقتاارا ب اين ال رامااة لالحقااان سااا اا لتأاي اا لااه ،لدلااع و ااس ذلااك
ايشا التي ر دت في ال بر األرب م ديباجة ايوال  ،لفي الماد األللس ما ماواد

ايوال و

ففااي الديباجااة ر د مااا صااه «لمااا كااا االوتااراش بال رامااة المتأاا ة فااي جميااع

سوااااء األااار البوااورة ،ربحقااوقوم المت اااررة الثابتااة هااو سااااس الحو رااة لالعاادب

لال ال في العالم»و

لجاء في الماد األللس م ايوال ماا صاه «يولاد جمياع النااس سإلارا ا مت ااري

فااي ال رامااة لالحقااان ،لقاد لهبااوا وقااال ل ااميرا لو اايوم س رعامااا بعاااوم بعااا
بولح ايخاء»و

لكا ع ل وير محمد و ي الت

يوي مالإل ة و س مفوو ال راماة الاوا د فاي

هذه الماد  ،سشا إليوا في المقا ة التي سجراها بين إوال ي إلقاان اي اا ايااالمي
لالعالمي ،إليث فون بين ال رامة الذاتية ،لال رامة الم ن بة التي هي سو س د جة
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م ال رامة األللس ،معتبرا س ايوال العالمي سشا إلس ال رامة الذاتية ،للم رتبون
إلس ال رامة الم ن ابة ،بخاالش ايواال ايااالمي الاذي التفاع إلاس هاذا العا اح،
لإل ااح سرااه الااذي رواارح فيااه مااا رقصااده بال رامااة الذاتيااة لال رامااة الم ن اابة،
رقاااب الوااير الت ا يوية إ ايوااال اياااالمي رفصااا بحااق بااين ساااا ال رامااة سل
ال رامااة التااي رحصااا و يوااا اي ااا باوتبااا ا تمائااه اي ااا ي فق ا  ،لال رامااة
الم ن بة التي رنالها اي ا وبر ايره الت ام ي المعناي ،لوم ه الصالح في خدمة
الخ ق ،فإ سي لجدا رد ك الفون بين والم كبير كاب اينا ماثال ،لفارد واادي
رعيش لنف ه در س رترك سثرا ،في الحيا ()7و

لم جوته رر م الدكنا محمد وبد اهلل د از س ال رامة التاي رقو هاا ايااال
ل و صااية اي ااا ية ،لي ااع كرامااة مفاارد  ،لل نوااا كرامااة مث ثااة ،كرامااة هااي
وصاامة لإلمارااة ،لكرام ااة هااي وا ا لااااياد  ،لكرامااة ه ااي اااااتحقان لج اادا ،
َََ ْ ََ
ك ّر ْم َناا
ال رامة األللاس ر اتحقوا اي اا ما طبيعتاه بموجاح قولاه تعاالسة للقاد
َ ْ ّ ََ
()1
َ
هلل ال ِعا
َب ِني آد َ  ، لال رامة الثا ية تنغذم م وقيدته بموجح قولاه تعاالسة ل ِ
َلل َر َاااوله َلل ْ َما ْاسمن َ
ين ،)9( لال رامااة الثالثااة ر ااتوجبوا بعم ااه لااايرته بموجااح قولااه
ِِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ ّ
َ
َ
َ َ ّ ََ َ ْ َ
ْ
كااا ِذي ف ْاا ٍاا
ات ِّم ّمااا َو ِم ااوا ،)51( لقولااه تع االسةَ ر َيااس ِت
تع االسة ل ِل ا ٍاا د ج ا
َ َ
ف ْا َه)55( و
لفي ر الدكنا د از س سلاع هذه ال رامات لسوموا لسقدموا لسدلمواا ،ت اك
ال رامة األللس التاي رنالهاا الفارد مناذ لالدتاه ،باا مناذ ت ارناه جنيناا فاي ببا سماه،
فوي كرامة لم يسد لها الفرد ثمناا مادراا لال معناراا ،لل نواا منحاة ما ال اماء التاي
منحته فبرته ،لجع ع كرامته ل إ ا يته اناي مقتر ين في شورعة اياال ()52و
م ا هنااا رتبااين س ال رامااة اي ااا ية هااي مقولااة ساااي ة فااي التأااايس لف اار
إلقان اي ا و س الم تايأ اياالمي لاي ا يو
_______________________________
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- 4مقولة احلق واحلقوق
ر دت هذه المقولة بصيغتيوا الحق لالحقاان لتاواترت ب ثار فاي الانص الادرني
اياالمي قرآ ا لانة ،لتحددت معنس لمامو ا في و مي الفقه ايااالمي لسااوله،
لودت م مقوالت هذي الحق ين الباازي في من ومة المعا ش اياالميةو
لق ااد لج ااد الدا اا اا الم ا ا ما س ت اااي المعرف ااة بف ااار إلق ااان اي ااا
ر ااتدوي الن اار فااي مقولااة الحااق لالحقااان ،لتح يااا هااذه المقولااة ل ااب

معناهااا،

لايإلاطاة بحق واا الادال لي ،لال واة وا منواأ هاذه الحقاان لمصاد ها لمنبعواا،
لاوتبولا س هاذه الخباو الباد منواا لتأاايس ف ار إلقاان اي اا فاي ايااال ،
ل لمعرفة كية تخت ة هذه الف ار لتنماار وا التصاا الغوباي ربااقي التصاا ات
األخر م بناء و س تح يا هذه المقولةو
لهااذه المقولااة سوااادت هااسالء الدا اااين إلااس كنااح الفقااه لسااااب الفقااه القدرمااة
لالحدرثااة ،التااي جاارت فيوااا سإلادرااث ل قاشااات و ميااة مح مااة إلاااب معنااس الحااق
لالحقااان ،لتق اايمات له اذه الحقااان إلااس مااا رعاارش بحقااان اهلل ااابحا ه لإلقااان
العباااد ،لالعال ق ااة بااين ه ااذي النمب ااين ماا الحق ااان ،لطبيع ااة كاااا منوم ااا ،لسيا ا
روتركا لسي رفترقا  ،لسيوما رتقد و س ا خر ،لمتس رتقد و س ا خر إلاس غيار
ذلكو
لإلين رعرش األاوليا المنت با إلس و ام ساااب الفقاه إلاق اهلل رقولاا إجمااال
هو ما رتع ق به النفع العا ما در اختصااص بأإلاد ما النااس در آخار ،ررن اح
هااذا الحااق إلااس اهلل لع مااه ،لشااماب فعااه ،ررقولااا وا إلااق العبااد هااو مااا رتع ااق بااه
مص حة خااةو
لهناك ما رعتماع فياه الحقاا  ،رر اا إلاق اهلل غالاح كحاد القاذش رر حاق
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بحقان اهلل ،لهناك ما رعتمع فيه الحقا  ،رر ا إلق العباد غالاح كالقصااص
رر حق بحقان العبدو
لفي كنح األخبا لالحدرث هناك صوص تبرقع إلس ش ا م العالقة بين
إلقااان اهلل لإلقااان العباااد ،ماا هااذه النصااوص مااا اري واا ايمااا و ااي -و يااه
ال ال  -قولهة «جعا اهلل ابحا ه إلقان وبااده مقدماة لحقوقاه ،فما قاا بحقاان

وباد اهلل كا ذلك مسدرا إلس القيا بحقان اهلل»()53و

ررت ا هذا النص الوا ح لالع ي ،م ثالثة وناار متراببة ،هية
العنصر األربة تقورر س الحقان تنق م إلس ق مين تعرش اابالإلا بحقان اهلل
لإلقان وبادهو
العنصر الثا ية تقورر العالقة المتالزمة باين هاذي النمباين ما الحقاان ،العال قاة
التااي تنحاادد فااي س إلقااان العباااد مقدمااة لحقااان اهلل ااابحا ه ،لطو يااق إلااس هااذه
الحقانو
العنصر الثالثة ور اال لتفات إلس إلقان العباد لالعنارة لاالهتماا بواذا الانم
م الحقان ل و وا مقدمة لمسدرة إلس القيا بحقاان اهلل اابحا ه ،لالتأكياد و اس
هذا العنصر بالذات أل ه قد رغيح و األذها  ،سل ر اء فومه رر تبس وند البعاو
لم ا هااذه النصااوص الدرنيااة سراااا ،الراااالة التااي تن ااح إلااس ايمااا و ااي ب ا
الح ين -و يه ال ال  -لهي االة تنج س م ونوا وا إليث تعرش براالة الحقان،
لجاااءت متااامنة خم ااا إلق اا ،تباادس بحااق اهلل ااابحا ه ثاام إلااق اي ااا الااذات
لا خرو
للألاة فإ هذه الراالة و س سهميتوا لقيمتوا الدرنية لاألخالقية لالتاارخياة لام
تحا بالعنارة لاالهتما وند الم مين المعااوي  ،لال

اد عد لها ذكرا لتنايوا

في العدرد م ال نابات لالمسلفات التي تعنس بوأ إلقان اي ا و
_______________________________
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لفااي د ااااات الم ا مين المعاا اوي هناااك تق اايمات لمقولااة الحقااان م ا سبعاااد
رزلارا م ت فة ،ر حظ فيوا تا مصد الحق ،لتا ر حظ فيوا ااإلح الحق ،لتاا
سخر م ر حظ فيوا ما د الحق إلس غير ذلك م إليثيات لاوتبا اتو
لما هاذه التق ايمات تق ايم الحقاان إلااس طبيعياة رل اعية ،رراراد ما الحقااان
الببيعيااة ت ااك الحقااان الثابتااة بااذاتوا لإل ااا طبيعااة لفباار  ،ر رااراد م ا الحقااان
الو عية ت ك الحقان التي ل عع ل عا ،فوناك لا ع لها ،لت ن ح شرويتوا م
ل عوا لليس م ذاتواو
لم هذه التق يمات كذلك ،تق ايم الحقاان إلاس خاااة لواماة و اس ساااس
ااإلح الحق ،فالحقان الخااة اظر إلاس اااإلح الحاق الفارد ،لالحقاان العاماة
اظر إلس ااإلح الحق العماوة سل المعتمع سل األمةو
لم ا جوااة المااا د لالمعاااب ،تق اام الحقااان إلااس ايااااية لاقتصااادرة لاجتماويااة
لغيرهااا ،فحااين رتع ااق الحااق مااثال بالموااا كة فااي اال ت ابااات ر ااا هااذا الحااق
اياااايا ،ل إذا تع ااق بالعمااا كااا اقتصااادرا ،ل إذا تع ااق بالصااحة لالتع اايم كااا
اجتماوياوو إلس غير ذلك م تق يمات سخر مو
لالواهد م كا ذلك س الباإلثين الم مين لجدلا فاي مقولاة الحاق لالحقاان
لالنقاشاات الع ميااة التااي جاارت إلولهاا ونااد سهااا الفقااه لاألاااب لالحقااان س وااا تمثااا
مدخال موما ،ر افدا إليارا في التأايس لف ر إلقان اي ا في اياال و
- 5مقولة املقاصد
ساس لهذه المقولة لورش بوا الفقيه الواطبي إبراهيم ب مواس التي شرإلوا في

كنابه الووير الموافقات في سااب الوورعة الصاد في القو الثاام الهجاوي ،فاي
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هذا ال ناو اوتبر الواطبي س «ت الية الوورعة ترجع إلس إلفظ مقااادها فاي
الخ ق ،لهذه المقااد ال تعدل ثالثة سق اا  ،سإلادها س ت اا

اورارة ،لالثاا ي س

ت ا إلاجية ،لالثالث س ت ا تح ينيةو فأماا الااورارة فمعناهاا س واا الباد منواا
في قيا مصالح الادي لالاد ياووو لسماا الحاجياات فمعناهاا فاع الاايق الماسدي فاي
الغالح إلس الحوج لالموقة الالإلقة بفوت المب ووووو لسما التح ينات فمعناها األخذ

بما ر يق م محاا العادات»()54و

لالاورارات التي الباد منواا إلاددها الوااطبي فاي خماس ورفاع بالااورارات
الخمااس ،لهااي إل ااح ترتيبااهة إلفااظ الاادي لالاانفس لالن ااا لالماااب لالعقااا ،ل قااا
الواطبي س وا مراوا في كا م ةو
مقولة المقااد بوذه الوارة لجد فيوا الدا اا الم ما س واا تمثاا إطاا ا شارويا
اظماا لف اار إلقااان اي ااا فااي اياااال  ،لما ثاام قاااموا بااوب

ف اار الحقااان

بن ورة المقااد التي ودت الإلقا سهم ورة في التأايس لف ار إلقاان اي اا
في اياال  ،لما در هاذه الن و راة ماا كاا المم ا ااياغة تأاايس متماااك
لهاااذه الف ااار ف ااي المع اااب ايا ااالمي ،ربوااا ا ر اااا متماااار ا وا ا تأاي ااات
ا خوي المخت فين ف ورا لاجتماوياو
لقااد سظواار الم ا ما تم ا ا لا ااحا بوااذه المقولااة ،التااي لجاادلا فيوااا ااالتوم،
لإل يع بقباب وا لدم المف وي اياالميأ إل ح قااب الواير اشاد الغنوشاي
رصا ونده إلس ما روبه ايجماع ،لذلك ل و وا تمثا ساااا ل إطا ا لن ورة الحقان
ّ
لالحو رااات العامااة لالخااااة فااي التصااا اياااالمي ،رت ااع رر ااتووح جااا الحقااان
المعولفاااة مثاااا إلاااق الحياااا لالحو راااة لالتع ااايم ل إقاماااة ايااااال  ،لإلاااق الم

لالموا كة في الحيا العامة يقامة ا وادب رحف وا()51و

ياااة،

ررتاح هذا الموقة وند العود إلس تصاا ات الدا ااين الم ا مين التاي ت واة
_______________________________
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بو وح كبيار وا مادم وناارتوم لتم ا وم بواذه المقولاة ،لطورقاة تعاام وم معواا
بوافوا مقولة مرجعية ساااية في هذا الوأ و
م ا هااذه التصااا ات مااا سشااا إليااه الوااير وبااد اهلل ب ا بيااه الااذي راار م س مقولااة
المقااد هي تأايا لن ر مت ام ة متواز ة لحقاان اي اا  ،لتنبااي و اس اايا ة
اااائر الحقااان اي ااا ية لال يااااية لاالقتصااادرة ،فالعا ااح الاااوراي ماا هاااذه
المقااد رتارجم فاي ار الواير با بياه بحاق الحياا  ،لإلاق التم اك ،لإلاق ت ااي
األااار  ،لإلااق التاادي  ،لإلااق الن ااا ،لالمقصااد الحاااجي رتاارجم فااي إلااق التع اايم
لالم ا

لغيرهااا ما الحقااان التااي ترفااع موااقة الحيااا  ،لتااسم الحيااا ال ورمااة،

لالمقصد التح يني ررمي إلس منح الحيا العماب لالمتعة لالتمتع بالبيبات()56و

لم ا جوتااه راار م الاادكنا محمااد ال إلي ااي س مقااااد الوااورعة هااي المنب ااق
الحقيقااي لاألاااااي لحقااان اي ااا  ،لس الوااو ع الحنيااة جاااء سااااال ماا سجاااا
اي ا لتحقيق مقااده ،لالتببيق الحقيقي لحقان اي ا ر م في التببيق
العم ي ل دي الحق()57و

لدب و س ذلك سراا ال ناو الموترك الذي اد و ا

ة كناو األمة فاي

قبر انة  ، 2112بعنوا إلقان اي ا في اياال وو محا مقااد الوورعةو
ربخالش هذا المنحس كا ع ل دكنا

وا ال يد لجواة ار سخار م م ت فاة

لمغارر  ،إليث رر م س اياالميأ المعااوي لعاألا إلاس مقاااد الواورعة ألغارا
توظيفيااة ،رببورقااة م ت فااة لمتراجعااة و ا البورقااة التااي اااات دموا اياااالإليا
قب وم ،لكا ع تنوخس إل ح قوله بنااء من وماة إااالمية لحقاان اي اا متماار
و المن وماات الغوبياة ،لوا ايواال العاالمي لحقاان اي اا  ،لذلاك باوب
المقاااد بف رتاي االااات الش لالت

مقولاة

ياة يثباات س إلقااان اي اا فاي اياااال
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هي ور ات سل لاجبات للي ع مجرد إلقانو
لهاذه البورقااة التوظيفيااة لخ ااق التمااار ال مباو لهااا فااي اار الاادكنا ال اايد أل
الواطبي الذي ااتند إليه اياالميا إل ح قوله ،قاب وا المصاالح الااورارة س واا
مراو ااا ف ااي كاااا م ااة ،سي س إد اكو ااا لمراواتو ااا وام ااا لش ااامال ل ااورارا

ل مصالح اي ا ية ،لليس قصرا و س الدي اياالمي()51و
مااع ذلااك فااإ العااود إلااس مقولااة المقااااد كااا

ااورارا لمفياادا لبناااء لتبااارر

ورة إاالمية في مجاب إلقان اي ا و
هذه المقوالت األابع ،هي المقوالت المسا ة لف ر إلقان اي ا في اياال و
اهلوامش
_____________________

5ا اا البقر و آرة 31.

2ا اا فاطرو آرة 39.

3ا اشد الغنوشيو الحورات العامة في الدللة اياالمية ،بياولتة مركا د اااات الوإلاد العوبياة، 5993 ،
ص321.

4ا اا اياراءو آرة 71.

1ا محمد وابد العاابويو الدرمقراطياة لإلقاان اي اا  ،بياولتة مركا د اااات الوإلاد العوبياة، 5994 ،
ص219.

6ا مجمووة كناوو إلقان اي ا د ااة النص لتحدرات الواقع ،بيولتة مرك الحاا لتنمية الف ار
اياالمي ، 2111 ،ص536.

7اا الوااير محمااد و ااي الت ا يويو إلقااان اي ااا بااين ايوال ااين اياااالمي لالعااالمي ،بيااولتة دا الثق ااين،
 ، 5991ص61.

1ا اا اياراء ،آرة 71.

9ا اا المنافقا  ،آرة 1.

51ا اا األ عا  ،آرة 532.
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55ا اا هود ،آرة 3.

52ا محمد وباد اهلل د ازو د اااات إااالمية فاي العال قاات الدللياة لاالجتماوياة ،القااهر ة دا الق ام، 2119 ،
ص559.

53ا محمد الورووويو مي ا الح مة ،قمة دا الحدرث5422 ،ها ،ج ،2ص176.

54ا إبراهيم ب مواس الواطبيو الموافقات فاي ساااب الواورعة ،بياولتة دا ال نااو العو باي ، 2112 ،ج،2
ص212.

51ا ا اشااد الغنوشاايو مقاابااات فااي الع ما يااة لالمعتمااع المااد ي ،لنااد ة المرك ا المغاااابي ل بحااوإ لالترجمااة،
 ، 5999ص33.

56ا وبد اهلل ب بيهو فتالم ف ورة ،جد ة دا األ دلس الخاراء ، 2111 ،ص65.

57ا مجمووة كناوو إلقان اي ا في اياال محا مقااد الوورعة ،الدلإلاةة كنااو األماة، 2112 ،
ص524.

51ا

وا ال يدو اياايات اياال المعااروو مراجعات لمتابعات ،بيولتة دا ال ناو العو باي، 5997 ،

ص212و
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