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حقوق اإلنسان في الديانات التوحيدية
ناصر الكندي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «الر�ؤية القر�آنية حلقوق الإن�سان :من اخل�صو�صية �إىل الكونية» ،يتناول الكاتب حممد علي اجلماين مفهوم حقوق الإن�سان بني
اخل�صو�ص والعموم� ،أي �إمكانية انتقال هذه احلقوق من احليز اخلا�ص للدين �إىل احليز العام للكون؛ ذلك �أن اخل�صو�صية الدينية مثال يف الإ�سالم مت ا�ستغاللها من بع�ضهم لتربير
التمييز �ضد املر�أة والتمل�ص من االلتزامات الدولية كاملواثيق والإعالنات بحجة اخل�صو�صية الثقافية والدينية.

ويثري الكاتب عدة ت�سا�ؤالت يف �صدر املقال مثل :هل
اخل�صو�صية يف ال�ع��امل العربي والإ��س�لام��ي والعامل
ك�ك��ل منغلقة ع�ل��ى ذات �ه��ا؟ �أو ه��ي م�ق��دم��ة لالنفتاح
ال�ك��وين؟ كيف �أ�سهمت الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة ل�ل�أدي��ان
ال �ت��وح �ي��دي��ة الإب ��راه �ي �م �ي ��ة يف ت��ر� �س �ي��خ ق �ي��م ح�ق��وق
الإن�سان؟ �أي��ن تتجلى جدلية اخل�صو�صية والكونية
من منظور الر�ؤية القر�آنية التي هي امتداد للأديان
التوحيدية الإبراهيمية؟ وكيف ميكن للخ�صو�صية
�أن تنفتح على الكونية من منظور الر�ؤية القر�آنية؟
ومن خالل هذه الت�سا�ؤالت يحاول الكاتب ا�ستقراء
الن�سق ال �ق��ر�آين االرت�ق��ائ��ي م��ن ال�ف��رد �إىل اجلماعة
ومن ثم اخلالفة الكونية .ولأجل تو�ضيح ذلك يقرتح
الكاتب ث�لاث��ة حم��اور للتحليل :الأول :خ�صو�صية
حقوق الإن�سان يف الأدي ��ان التوحيدية الإبراهيمية.
الثاين :مفهوم الإن�سان يف الر�ؤية القر�آنية .الثالث:
الر�ؤية القر�آنية لكونية حقوق الإن�سان.
يف املحور الأول ،ي�شري الكاتب �إىل �أن الأديان ال�سماوية
(اليهودية وامل�سيحية والإ� �س�لام) ك��ان لها دور كبري
يف ن���ش��ر وت�ط��وي��ر م �ب��ادئ ح�ق��وق الإن �� �س��ان ذل ��ك �أن�ه��ا
�أ�سهمت يف ت�أ�سي�س الوعي بحرية الإن�سان وحقه يف
العي�ش الكرمي ،وجعلته مدار الكون ومناط التكرمي.
�إال �أن ��ه ينبغي �أي��ً��ض��ا التمييز ب�ين خ�صو�صيات هذه
الأدي ��ان يف مفهوم حقوق الإن���س��ان .ففي خ�صو�صية
حقوق الإن�سان بالديانة اليهودية تعد ر�سالة مو�سى
ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام مب �ث��اب��ة م�ل�ح�م��ة ل�ت�ح��ري��ر ال �ف ��رد من
طغيان فرعون ،ويتجلى ذلك يف و�صاياه التي وردت
يف ��س�ف��ر ال�ت�ث�ن�ي��ة ك�ح��ق ال��وال��دي��ن وال �ف �ق��راء وحفظ
حقوق الإن�سان املالية ومنع الغ�ش والر�شوة وغريها
من احل�ق��وق .ولكن تكمن �إ�شكالية ه��ذه الو�صايا يف
حتديدها فقط لبني �إ�سرائيل وعدم جتاوزها لهم.
�أما يف الديانة امل�سيحية ،فقد انتقلت من اخل�صو�صية
امل�ن�غ�ل�ق��ة �إىل اخل���ص��و��ص�ي��ة امل�ن�ف�ت�ح��ة م �ث��ل احل ��ق يف
احل �ي ��اة وح ��ري ��ة االع �ت �ق��اد وح ��ق ال � ��زوج ع �ل��ى زوج �ت��ه
وال�ع�ك����س ،وح ��ق ال�ت�ع�ل�ي��م وامل �� �س��اواة وال�ع�م��ل والإرث

وال�ت���س��ام��ح وغ�يره��ا ،وت��دع��و الأن��اج �ي��ل الأرب �ع ��ة �إىل
املحبة والت�سامح مع الآخ��ر� .إذن امل�سيحية هي دعوة
دينية خال�صة� ،إال �أنها مل تهتم بنظام احلكم الذي
تف�ضله و�إمن��ا اكتفت ب�إعالن حرية العقيدة وحتقيق
مثل �أعلى للإن�سانية معتمدة على �أ�سا�س املحبة .وهي
تختلف عن اليهودية بكونها مل تهتم ب�شريعة تنظم
مبادئها وال بقومية تكون مركزها.
ويعد الإ�سالم �آخر الديانات التوحيدية ،وقد تعاي�ش
م��ع ب��اق��ي ال��دي��ان��ات ��س��واء ك��ان��ت توحيدية �أو وثنية،
ومن �أهم خ�صائ�ص حقوق الإن�سان يف الإ�سالم وجود
ال�شريعة الإ�سالمية؛ �إذ �إن حقوق الإن�سان جزء منها،
وتتميز �أحكامها بال�صفة الدينية وقوة الإل��زام وهي
حقوق �إلهية مقيدة بامل�صلحة العامة .ومن �أبرز نتائج
�إ�ضفاء ال�صفة الدينية على الأح�ك��ام العامة حلقوق
الإن �� �س��ان ه��ي ال �ك �م��ال واخل �ل��و م��ن ال�ن�ق����ص كالظلم
وال�ه��وى وامل ُ�ح��اب��اة والن�سيان .وتتميز ه��ذه ال�شريعة
ب�أنها �إلهية وعاملية ولي�ست مرتبطة بقومية معينة.
وهنا يثري الكاتب ت�سا�ؤال :ما هو موقع الإن�سان يف
الر�ؤية القر�آنية؟ وكيف ميكن للخ�صو�صية �أن تنفتح
على الكونية من منظور الر�ؤية القر�آنية؟
ي�ج�ي��ب ال �ك��ات��ب ع��ن ذل ��ك يف امل �ح��ور ال �ث��اين «م�ف�ه��وم
الإن�سان يف الر�ؤية القر�آنية» ذلك �أن مفهوم الإن�سان
يف ال �ق��ر�آن ق��ائ��م على حقيقتني داخليتني يف قوامه
وتركيبه الإن�ساين :الأوىل �أنه خملوق �أ�صله الأول من
تراب و�ساللته من ماء مهني ،والثانية تكرميه على
�سائر املخلوقات الأخ��رى .وعليه ،فقد و�ضع القر�آن
الإن�سان يف مكانه الطبيعي باعتباره املخلوق امل�س�ؤول
وحام ً
ال للأمانة ،وخطاب القر�آن للإن�سان �شامل من
خلقه �إىل مماته ،يدله على �سعادته يف الدنيا والآخرة
ويحدثه عن طبيعته و�صفاته ال�سلبية ونق�صه .وهو
هنا ينقل الإن�سان من عامله الفردي ثم �إىل الأ�سري
لي�صل به يف النهاية �إىل ت�سخري الأر�ض له.
وي�ن��اق����ش ال�ك��ات��ب حم�م��د اجل�م��اين يف امل�ح��ور الثالث

املعنون بـ «الر�ؤية القر�آنية لكونية حقوق الإن�سان» عن
بع�ض معامل هذه احلقوق مثل -1 :حقوق الإن�سان يف
امل�ساواة والتي تكون بامل�ساواة يف احلقوق الق�ضائية
واحل �ق ��وق امل��دن�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة -2 .ح��ق الإن �� �س��ان يف
احلياة �إذ ع ّدها القر�آن حقا مقد�سا للإن�سان بل جعل
القتل م��وازي��ا لل�شرك وذل��ك دون متييز ب�ين امل�سلم
وغ �ي�ره -3 .ح��ق الإن �� �س��ان يف الأم � ��ن ،وذل ��ك ح�ف� ً
�اظ��ا
على حياته وج�سد وم��ال��ه وعر�ضه ون�سبه وم�سكنه
وملب�سه ،وحق يف الدفاع عن نف�سه من العدوان-4 .
حق الإن�سان يف التمتع بنظام ق�ضائي فاعل ،وذلك من
خ�لال ا�ستخدام ال�شهادة ال�صحيحة الثابتة كدليل
ل�ل�إث�ب��ات يف امل�ع��ام�لات -5 .ح��ق الإن���س��ان يف احل��ري��ة،
م �ث��ل احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة وال �ف �ك ��ري ��ة وح ��ري ��ة ال�ت�ن�ق��ل
واحلرية ال�سيا�سية -6 .حق الإن�سان يف العدالة ،ذلك
�أن الق�سط �شعار ال��دي��ان��ات ال�سماوية كلها ،والعدل
من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وجعل الإ�سالم العدل �شامال
دون متييز لأي نوع �أو طائفة -7 .حقوق امل��ر�أة ،فقد
�أع�ل�ن��ت ال�ك�ث�ير م��ن �آي ��ات ال �ق ��ر�آن م �ب��د�أ امل �� �س��اواة بني
ال��رج��ل وامل ��ر�أة م��ن حيث القيمة امل�شرتكة واحلقوق
والواجبات ،ويف ال��زواج وامل�يراث -8 .حق الإن�سان يف
التعليم ،وه��و العامل الأ��س��ا��س��ي النتقال ال�ع��رب من
اجلاهلية �إىل العلم واحل�ضارة من �أول كلمة له «اقر�أ»
والدعوات املتكررة للت�أمل والتدبر -9 .حق الإن�سان
يف العمل ،وهو �شامل للعمل الدنيوي والأخروي ،فقد
قرن العبادة كقيمة م�شابهة للعمل الدنيوي.
ويختتم الكاتب درا��س�ت��ه مبقاربة ب�ين كونية حقوق
الإن�سان يف ال��ر�ؤي��ة القر�آنية وب�ين ال��ر�ؤي��ة الو�ضعية
العاملية وذل��ك من �أج��ل معرفة الت�أ�صيل للم�شرتك
الإن���س��اين وال�ث�ق��ايف ،حيث �إن ال �ق��ر�آن ن�سخ ال�شرائع
ال���س��اب�ق��ة ل ��ه ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن�غ�ل�ق��ة يف ال �ي �ه��ودي��ة �إىل
االنفتاح يف امل�سيحية وانتهاء بكونية حقوق الإن�سان يف
الر�ؤية القر�آنية بو�صفها خامتة الأدي��ان التوحيدية
والإبراهيمية.
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