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  الحــــاجـــــة
إلـــى
القانــــون 

 

أحــد�أهــم�ا�شــاكل�ال!ــ �تواجــه�العالــــــم�البشــري�هــو�حالــة�التصــادم�الــذي�تعيشــه�ا�جتمعــات��ــي�

كيا=)ـــا�نتيجـــة�التباينــــات��ـــي�ا�صـــالح�و/فكــــار�وال!ـــ �تضـــعها�أمــــام�/زمـــات�ال!ـــ �تعصــــف�+)ـــا�و()ــــّز�

ــة�وضــعيفة�أركا=)ــا�وأسســها�وقــد�تقودهــا�نحــو�الحــرب،�وهــذا�يع?ــ �
ّ

أن�تكــون�هــذه�ا�جتمعــات�هش

وســـهلة�Mنفـــراط�والوقـــوع��ـــي�الطريـــق�ا�ســـدود�الـــذي��Qينفـــتح�أمـــام�العـــدل�والســـNم�وMســـتقرار�

 .ال! �]ي�من�أهم�أماني�واحNم�البشرية

�بمصـــــالحه�
ً
و�Qشـــــّك�فـــــإن�تلـــــك�/نانيـــــة�ا�فرطـــــة�ال!ـــــ �تـــــNزم�`نســـــان�]ـــــي�ال!ـــــ �تجعلـــــه�متمّســـــكا

و�Q. مهمـــا�كانـــت�الظـــروف�والنتـــائج�والســـبل�ال!ـــ �يختارهـــا�لتحقيـــق�أطماعـــهالشخصـــية�والذاتيـــة�

�
ً
�وقيــــودا

ً
ــــره�البشــــري�الــــذي��Qيعــــرف�حــــدودا

ّ
ننpــــ�noأن�معظــــم�الحــــروب�وقعــــت�نتيجــــة�لــــذلك�الش

م�نتيجــــة�لــــذلك�الظلــــم�ا�vــــtاكم�عuــــ�tتجــــاوزات�. sشــــباع�رغباتــــه�ونزواتــــه
ّ
والتــــاريخ�Qزال�يــــxن�ويتــــأل

  .عتدي�ع�ى�حريات�~خرين�ويل{)م�حقوقهمإخtvقها�الطغيان�البشري�لي

̀ختNف�الذي�قد�يحصل�ب�ن�أفراد�ا�جتمع�ووضع�حد��ولئـك�الـذين� ولكي�يتم�فك�التشابك�و

Qتقــــف�أطمــــاعهم�عنــــد�حــــد،�كــــان��Qبــــّد�مــــن�وجــــود�معــــاي��tومبــــادئ�يرجــــع�إل�)ــــا�ا�جتمــــع�لتنظــــيم�

ذلـــــك�أن�. وعة�لكـــــّل�فـــــردالســـــلوك�Mجتمـــــا�ي�وفـــــك�التصـــــادمات�والحفـــــاظ�ع�ـــــى�الحقـــــوق�ا�شـــــر 

كــائن�اجتمــا�ي�بفطرتــه�وطبيعتــه��Qيســتطيع�أن�يعvــ�ل�النــاس��نــه�عــاجز�بمفــرده�عــن�«`نســان�

الوفـاء�بحاجياتــه�وذلــك�يســتتبع�وجــود�عNقــات�عديــدة�بــ�ن�أفــراد�ا�جتمــع�و]ــي�عNقــات��Qيمكــن�

د�موضــوعة�أن�تvـtك�فو�ــ�noينظمهـا�كــل�فـرد�وفــق�رغبتـه�ومشــيئته،�لـذلك��Qبــّد�مـن�وجــود�قواعـ

()ــــدف�إ�ــــى�إقامــــة�التـــــوازن�بــــ�ن�الحريــــات�ا�تعارضــــة�وا�صـــــالح�ا�تضــــاربة�محققــــة�بــــذلك�العـــــدل�

̀ســـــــــتقرار عّقـــــــــدة�وا�تشـــــــــابكة�تفـــــــــرض�وجـــــــــود�ضـــــــــوابط�فهـــــــــذه�العNقـــــــــات�Mجتماعيـــــــــة�ا�. )1(»و

تســــــتوعب�التناقضــــــات�ا�تداخلــــــة�وا�صــــــالح�ا�تعارضــــــة،�فكــــــّل�فــــــرد�يــــــرى�أن�لحريتــــــه�وحاجياتــــــه�

/ولويــة�وهــذا��Qشــّك�ســوف�يــؤدي�إ�ــى�الصــدام�إن�لــم�توجــد�هنــاك�مبــادئ�تبلــور�مفهــوم�الحريــة�

نــــــــوازع�الفرديــــــــة�كســــــــلوك�ونظــــــــام�اجتمــــــــا�ي�رادع�لفــــــــك�التــــــــداخل،�و`نســــــــان�الــــــــذي�تحّركــــــــه�ال

�للنظـــام�بــــل��Qبـــّد�مـــن�عمليــــة�ضـــبط�اجتمـــا�ي�تحتــــوي�
ً
والحاجـــات�Mجتماعيـــة��Qيخضــــع�تلقائيـــا

النظــــام��ــــي�ا�جتمــــع�لــــيس�«ومــــن�هنــــا�فــــإن�. نزعــــة�`نســــان�الفرديــــة��ــــي�النظــــام�Mجتمــــا�ي�العــــام

ف�عليه
ّ
�ولكنه�ينجم�عن�الضبط�Mجتما�ي�ويتوق

ً
�و�Qتلقائيا

ً
�غريزيا

ً
  .)2(»سلوكا

إن�عمليـة�الضـبط�Mجتمـا�ي�وتنظـيم�الحريـات�وا�صـالح�عuــ�tوجـود�قواعـد�وأحكـام�هـو�مـا�أطلــق�

̀ســــتعمال�Mكــــاديم �الحــــديث�والــــ) القــــانون (عليــــه�اســــم� ذي�يــــرادف�مصــــطلحات�أخــــرى�حســــب�

�ال!ـــ �تطـــابق��ـــي�معان�)ـــا�كلمـــة�القـــانون�وتبحـــث�عـــن�غايـــة�واحـــدة�و]ـــي�التنظـــيم�Mجتمـــا�ي
ً
. أيضـــا

القــانون�مــن�أهــم�وســائل�الضــبط�Mجتمــا�ي�بــل�هــو�الوســيلة�/ساســية�ال!ــ �يعتمــد�«لــذلك�يعــد�

م��ــي�ضــبط�ســلوك�أفــراده
ّ
إن�«: ويــرى�أحــد�البــاحث�ن�وهــو�روســكو�باونــد. )3(»عل�)ــا�ا�جتمــع�ا�ــنظ
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القــانون�هـــو�علــم�الهندســـة�Mجتماعيـــة�الــذي�يتحّقـــق�مــن�خNلـــه�تنظـــيم�العNقــات�`نســـانية��ـــي�

 Mأو�الضــــــبط��
ً
̀ســــــتخدام�ا�¨)§ــــــي�ا�طــــــرد�لقــــــّوة�ا�جتمــــــع�ا�ــــــنظم�سياســــــيا جتمــــــا�ي�عــــــن�طريــــــق�

 
ً
فالقــــانون�حســــب�~راء�ال!ــــ �مــــّرت�يقــــوم�بــــدور�أسا»ــــo ��ــــي�حفــــظ�. )4(»ا�جتمــــع�ا�ــــنظم�سياســــيا

ا�جتمــع�والحفــاظ�ع�ــى�اســتقراره�وتماســكه�عـن�طريــق�تــوف��tالعدالــة�و/مــن�والحريــة،�عuــ�tلحمـة�

  .`ل�vام�بالنظام�والقواعد�ال! �تأمر�+)ا�السلطة�العليا

ولكـن�يبقــى�هــذا�الكــNم�ع�ــى�ا�ســتوى�النظــري�أمــا�ع�ــى�ا�ســتوى�العم�ــي�هــل�يحّقــق�القــانون�تلــك�

اهـا�واضـعوه،�وهــل�أّن�
ّ

الtvكيبـة�ال!ـ �يشـتمل�عل�)ــا�القـانون�مـن�قواعـد�أســس�/هـداف�ال!ـ �يتوخ

  ؟..قادرة�ع�ى�تحقيق�تلك�Mهداف

الواقــع�العم�ــي�أثبــت�عــدم�قــدرة�الكث�ــ�tمــن�الدســات��tالوضــعية�ع�ــى�تحقيــق�تلــك�ا�ثــل�العليــا�بــل�

إ=)ـــا��ـــي�بعـــض�/حيـــان�أدت�إ�ـــى�تصـــاعد�الظلـــم�والفو�ـــ�noوMســـتغNل�والعبوديـــة�خاصـــة�عنـــدما�

ســــلطة�مســــتبّدة؛�وهــــذا�/مــــر�يــــرتبط�بــــالجوهر�الــــذاتي�للقــــانون�الوضــــ²ي�ومفهومــــه�يتعلــــق�/مــــر�ب

ا�عنـــوي�و�Qيتوقـــف�ع�ـــى�الكيفيـــة�الســـليمة�ال!ـــ �تـــتم��ـــي�تنفيـــذه،�باعتبـــار�أن�واضـــع�القـــانون�هـــو�

نفـــس�`نســـان�ا�تح�ـــ��إ�ـــى�اعتباراتـــه�الخاصـــة�ومصـــالحه�الشخصـــية�وخضـــوعه�لظـــروف�الزمـــان�

،�ولــذا�فــان�مفهــوم�العــدل�هنــا��Qيكــون��وا�كــان�ا�حــدودة�مهمــا�كــان
ً
�أو�محايــدا

ً
هــذا�`نســان�نزµ)ــا

�يـــــراه�واضـــــع�القـــــانون�مـــــن�خـــــNل�زاويتـــــه�البشـــــرية�الضـــــيقة
ً
�وضـــــيقا

ً
والعـــــدل�بمفهومـــــه�. إ�Qنســـــبيا

الشــمو�ي�وMســتيعابي�غ�ــ�tا�حــّدد�وغ�ــ�tا�تحّ�ــ��والقــادر�ع�ــى�تــوف��tتلــك�Mهــداف�العليــا��Qيتحّقــق�

ك�تلــك�الخصوصــيات،�ومــن�هنــا�يتم�ــ��القــانون�`ل·ــ �بأنــه�أقــدر�ع�ــى�تحقيــق�إ�Qمــن�واضــع�يمتلــ

  .العدل�و/من�وMستقرار�والحرية�باعتباره�يمتلك�ا�وضوعية�ا�حايدة��ي�التشريع�والتقن�ن

̀سـNمية�باعتبـار�أ=)ـا�تسـتند�ع�ـى� وا�شكلة�/ساسية�ال! �تواجه�العامل�ن�ع�ـى�تطبيـق�الشـريعة�

  :ية��ي�قواني¨)ا�تتج�ى��ي�أمور�م¨)االرسالة�السماو 

̀عراض�ع¨)ا�والتمّسـك�بـالقوان�ن�الوضـعية�ال!ـ �أفرز()ـا�الحضـارة�الغربيـة�ا�عاصـرة�بعـد�أن�) 1

  .نادت�بفصل�الدين�عن�الدولة

والتطبيـــق�الpـــo ء�الـــذي�قامـــت�بـــه�بعـــض�الـــدكتاتوريات��ـــي�اســـتغNل�الـــدين�كواجهـــة�لتحكـــيم�) 2

  .سلطا()ا�Mستبدادية�ا�طلقة

̀ســNمية�ال!ــ �Qزالــت�بــنفس�Mســلوب�القــديم�) 3 وعــدم�وجــود�صــياغة�حديثــة�لــبعض�القــوان�ن�

أو��ـــي�إطــــار�الكليــــات�ال!ـــ �تحتــــاج�إ�ــــى�تطبيــــق�دقيـــق�ع�ــــى�مصــــاديقها،�وهــــذا�Mمـــر�يــــؤدي�إ�ــــى�عــــدم�

  .استيعا+)ا�وفهما�بشكل�واضح

̀مـــــام�الســـــيد�محمـــــد�الشـــــ �tرجـــــع�الـــــدي? �الكب�ـــــ�ســـــباب�جعلـــــت�اMازي�يقـــــوم�بعملـــــه�كـــــّل�هـــــذه�t�

̀ســNمية�وصــور()ا� العظــيم��ــي�دراســة�القــانون�وصــياغته�وفــق�التشــريع�`ل·ــ �sعطــاء�الشــريعة�

  ./صيلة��ي�كو=)ا�شريعة�قادرة�ع�ى�تحقيق�ا�ثل�`نسانية�العليا
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̀سـNمي�وصـياغته�بأسـلوب� وهذه�ليست�اول�انطNقة�مبدعة�ل«مام�الشـ�tازي��ـي�تجديـد�الفكـر�

د�يتناســب�مــع�ا�ســتجدات�وا�تغ�ــtات�الكب�ــtة،�فقــد�كتــب�ســماحته�عــن�السياســة�حضــاري�جديــ

لتتــويج�أعمالــه�الفكريــة�] الفقــه�القــانون [وMقتصــاد�والحقــوق�وأبــواب�كث�ــtة�أخــرى،�وجــاء�كتــاب�

و�Qشــــّك�فــــإن�قــــراءة�هــــذا�الكتــــاب�ســــوف�تغنينــــا�عــــن�الكث�ــــ�tمــــن�/فكــــار�والــــرؤى�وتفــــتح�. ا�بدعــــة

̀ســــــNمية�بشــــــكلها�الصــــــحيح�والعصــــــري�خاصــــــة�عنــــــد�مقارن{)ــــــا�/بــــــواب�أمامنــــــا�لفهــــــم� القــــــوان�ن�

  .بالقوان�ن�الوضعية

̀مام�الش�tازي�أن�الحاجـة�إ�ـى�القـانون��Qتتوقـف�ع�ـى�عمليـة�احتيـاج�`نسـان�إ�ـى�ا�جتمـع� يرى�

فالقــانون�إنمــا�نشــأ�مــن�احتياجــات�`نســان�الجســدية�والروحيــة،�«و�Qللضــبط�Mجتمــا�ي�فقــط�

 Mركــــب�والطعــــام�وأصــــول��لــــبس�وا�ْســــكن�وا
َ
حتياجــــات�الجســــدية�ا�ســــتدعية�لوضــــع�القــــانون�ا�

 .. ونحوهــا
ً
̀يمـــان�والفضــيلة�والعلـــم�والتقـــوى�: كمـــا�أن�أصــول�Mحتياجـــات�الروحيــة�عشـــرة�أيضــا

  .)5(»والتقّدم�و/من�وMستقNل�والحرية�وا�ساواة�والعدالة

وبمعرفـــــة��ــــــاذا�يحتـــــاج�`نســــــان�القـــــانون�يمكــــــن�معرفــــــة�نوعيـــــة�القــــــانون�الـــــذي�يNئــــــم�`نســــــان�

وحياتــــه،�ذلــــك�أن�علــــم�القــــانون�الوضــــ²ي�حــــّدد�الحاجــــة�للقــــانون��ــــي�الحاجــــات�ا�اديــــة�وتنظــــيم�

̀مـــام�العNقــات�Mجت ماعيــة،�والحـــال�أن�الحاجــة�إ�ـــى�القــانون�]ـــي�أعــم�مــن�ذلـــك�كمــا�يـــرى�ذلــك�

إنمـــا�إحتـــاج�`نســـان�القـــانون��نـــه�إنســـان�لـــه�حـــوائج�فرديـــة�واجتماعيـــة��ـــي�مختلـــف�«: الشـــ�tازي 

�إ�ـــى�القـــانون�الـــذي�
ً
�عـــاش�وحـــده��ـــي�غابـــة�أو�كهـــف�sحتـــاج�أيضـــا

ً
الجوانـــب،�ولـــو�فـــرض�أن�إنســـانا

م�ســلوكه�مــع�نفســه�مضــ
ّ
م�ســلوكه�مــع�خالقــه�ومــع�الكــون�بصــورٍة�يــنظ

ّ
�إ�ــى�القــانون�الــذي�يــنظ

ً
افا

�حيـث�. عامة
ً
�أو�مثاليـا

ً
�أو�متوسـطا

ً
فالقانون�Qزم�لتنظيم�شؤون�ا�جتمع�مهما�كان�ا�جتمع�بدائيا

ومـــن�. )6(»أن�الـــNزم�أن�يكـــون�هنـــاك�مقيـــاس�لســـ��tالفـــرد�وMجتمـــاع��ـــي�مختلـــف�جوانـــب�الحيـــاة

̀مـــام�الشـــ�tازي�يعتuـــ�tأن�القـــانون�يتكـــون�مـــع�`نســـان�فهـــو�متأّصـــل�معـــه�وذاتـــي،�ع�ـــى� هنـــا�فـــان�

�خــNف�أولئــك�الــذين�يــرون�القــانون�بأنــه�عر�ــo �يوضــع�لكــبح�جمــاح�`نســان�وضــبطه�اجتم
ً
اعيــا

فاsنســـان�مطبــوع�ع�ـــى�الشــر�ولـــو�Qتطّبعــه�بـــالخ��t«باعتبــار�أنــه�شـــرير�وأنــاني�بطبيعتـــه�التكوينيــة،�

��Qيتعامـل�إ�Qع�ـى�أسـاس�قـانون�الغـاب،�و�ـا�
ً
عن�طريق�اكتساب�صفته�Mجتماعية�لصار�حيوانا

حالـــــة�تيّســـــر�للمجتمـــــع�التكـــــّون�أو�البقـــــاء،�فاsنســـــان�بطبيعتـــــه�كمـــــا�يقـــــول�هuـــــ��وحÇـــــo �أنـــــاني�وال

الطبيعيـة�حالـة�حـرب�وعـدوان�حالـة�لـيس�ف�)ـا�عـدل�و�Qقـانون�و�Qملكيـة�فهـذه�الـنظم�مـن�صـنع�

  .)7(»الدولة

  

  مع��
القانون 

 

و�ـــي�. /صـــل�وقـــانون�كـــل�Éـــo ء�طريقـــه�ومقياســـه: تع?ـــ ] لســـان�العـــرب[�ـــي��القـــانون��ـــي�اللغـــة�كمـــا

ـي�ينطبـق�ع�ـى�جميـع�جزئياتـه�ال!ـ �تتعـرف�أحكامـه�]: ا�عجم�الوج��[
ّ

القانون��ي�MصطNح�أمـٌر�ك�
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كـل�قاعـدة�أو�قواعـد�مطـردة�حمـل�اطرادهـا�«فالقانون��ي�اللغة�يحمل�مع?�nعام�يطلق�ع�ى�. منه

 .)8(»ار�والنظاممع?M�nستمرار�وMستقر 

��ـــي�فهـــم�أبعـــاد�القـــانون�مـــن�ناحيـــة�الخصـــائص�
ً
و�Qشـــك�فـــإن�معرفـــة�مع?ـــ�nالقـــانون�يغنينـــا�كث�ـــtا

�ـــــي�مع?ـــــ�nهـــــذه�الكلمـــــة�حيـــــث�يـــــرى�/كـــــاديميون�أن��فقـــــد�اختلـــــف�البـــــاحثون . والضـــــيق�والتوّســـــع

،�فالقــانون�عنــدهم
ً
هــو�مجموعــة�القواعــد�العامــة�الجtuيــة�«: القــانون�مصــطلح�يحمــل�مع?ــ�nًضــيقا

أي�أن�. )9(»ال!ـــــ �تصـــــدر�عـــــن�إرادة�الدولـــــة�وتـــــنظم�ســـــلوك�Mشـــــخاص�الخاضـــــع�ن�لهـــــذه�الدولـــــة

اللغــــة�القانونيــــة�رصــــدته�بوجــــه�عــــام�للدQلــــة�ع�ــــى�مجمــــوع�قواعــــد�الســــلوك�ا�لزمــــة�لÑفــــراد��ــــي�«

إن�هنــاك��ــي�كــل�مجتمــع�مــن�ا�جتمعــات�عــدد��QيحÔــ�noمــن�«: ويــرى�ترمــان�آرنولــد. )10(»ا�جتمـع

̀جبـار�وكـل�هـذا�مـا�يطلـق�عليـه��ـي�العـادة� ̀جراءات�والتداب��tال! �لها�صفة� القواعد�والعادات�و

  .)11(»صفة�القانون 

̀جبــار� �nصـطلح�الحــديث�تحمــل�مع?ــ�راجــع�القانونيـة�أن�كلمــة�القــانون��ــي�ا�وُيفهـم�مــن�كلمــات�ا

قواعـد�ملزمـة�تـنظم�سـلوك�Mشـخاص��ـي�ا�جتمــــع�ع�ـى�أنــــه�ُيفهـم�«والقسر�و`لزام�بـالقوة��=)ـا�

�توقعه�السلطة�العليا��ي�الجماعة
ً
  .)12(»مــن�مع?�n`لـــزام�بأن�له�جزاًء�ماديا

̀مـــام��ـــي�تعر ] الفقـــه�القـــانون [ولكـــن�مـــاذا�نستكشـــف�مـــن�قـــراءة�كتـــاب� يـــف�القـــانون�ومـــاذا�يـــرى�

  ؟..الش�tازي��ي�معناه

يـــرى�ســـماحته�أن�كلمـــة�القـــانون�لـــيس�بـــا�ع?�nالضـــيق�الـــذي�فّســـره�/ديميـــون�بـــل�القـــانون�كلمـــة�

̀صــطÖNي�حيــث�أن� �nع?ــ�العــام�«تحمــل��ــي�طيا()ــا�معــاني�أوســع�مــن�ا�n?ع�القــانون�قــد�يطلــق�بــا

د�الخارجيــة،�وقـد�يطلـق�ع�ــى�ا�صـاديق�الخارجيــة�مثـل�إطـNق�`نســان�ع�ـى�الك�ـي�الشــامل�لÑفـرا

وكـذلك�فـإن�القـانون�. »..لهذا�الك�ي�العام�مثل�القانون�التجاري�والقانون�الدو�ي�والقانون�ا�دني

عنـــد�ســـماحته��Qيحمـــل�مع?ـــ�n`لـــزام�والقســـر�الـــذي�تفرضـــه�الســـلطة�ع�ـــى�الفـــرد�كواجـــب�مكـــره�

̀مـــام�الشـــ�tازي�هـــو�مســـؤولية�عليـــه��ـــي�`لvـــ�ام�بمســـؤولياته�Mجتماعيـــة،�بـــل�إ ن�القـــانون�عنـــد�

وربمــا�ُعــرف�القــانون�بأنــه�«: ذاتيــة�يتحّملهــا�`نســان�باقتنــاع�وو�ــي�وإيمــان�حيــث�يقــول�ســماحته

معرفة�كل�مـا�يلـزم�ع�ـى�`نسـان�أن�يعملـه�تجـاه�نفسـه�وربـه�وتجـاه�أسـرته�وتجـاه�محيطـه�وتجـاه�

،�فقد�قال�ع�
ً
�أو�جمادا

ً
�أو�نباتا

ً
. »إنكم�مسؤولون�ح!�nعن�البقـاع�وال×)ـائم): ع(ي�الطبيعة�حيوانا

�nيقتصــر�ع�ــى�مع?ــ�Q�
ً
�كليــا

ً
القــانون�«إذ�أن�) جــزاء�الــرادع(لــذلك�فــان�القــانون�يحمــل�مع?ــ�nجامعــا

+)ــــذا�ا�ع?ــــ�nيشــــمل�الشــــريعة�بمختلــــف�فروعهــــا�الفقهيــــة�و/خNقيــــة�والtvبويــــة�ممــــا�يعــــّم�قــــانون�

وهـــذا�الـــرأي�يعuـــ�tعـــن�نظـــرة�شـــمولية��ســـألة�. )13(»الفـــرد�والحكومـــة��ـــي�مختلـــف�مجـــاQت�الحيـــاة

القــــانون،��ن�القــــانون�لــــيس�مجــــّرد�آليــــة�تحتــــوي�ع�ــــى�مجموعــــة�قواعــــد�جامــــدة�تــــأمر�وتن·ــــ�nبــــل�

ليم�هـــو�الـــذي�ينبعـــث�مـــن�كافـــة�ا�ســـتويات�وينـــدمج�مـــع�مختلـــف�الجوانـــب�الثقافيـــة�القـــانون�الســـ

  .و/خNقية�والtvبوية�بحيث�يتكامل�مع�العناصر�/خرى�لتحقيق�ا�ثل�`نسانية�و`لهية�العليا

 الغاية�من�القانون 
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̀شـكاليات�ال!ـ �تواجـه�القـانون�وتضـعه�تحـت�مرصـد�النقـد�هـو�عـدم�وضـوح�الغايـ ة�إن�من�أهـم�

�
ً
�ســــيئا

ً
QNل�القــــانون�اســــتغNساســــية�لوضــــعها،�عــــدم�الوضــــوح�هــــذا�هــــو�الــــذي�أدى�إ�ــــى�اســــتغ/

فتـــارة��Qيتـــوانى�أربـــاب�ا�صـــالح�الخاصـــة�عـــن�إســـتخدام�. أفقـــده�مصـــداقيته��ـــي�كث�ـــ�tمـــن�/حيـــان

القـانون�وصــياغته�حسـب�مــا�()ـدف�إليــه�منــافعهم،�وأخـرى�تســتخدمه�السـلطات�ا�ســتبّدة�لتtuيــر�

ومـــن�جهــة�ثالثــة�يطØـــى�نفــس�القــانون�ويخـــرج�عــن�غايتـــه�. طعــون�ف�)ـــا�وقمــع�الحريــاتشــرعي{)ا�ا�

�ولــــو�خــــالف�روح�القــــانون 
ً
لــــذلك�فــــإن�وضــــوح�. عنــــدما�يصــــّر�الب�tوقراطيــــون�ع�ــــى�تطبيقــــه�حرفيــــا

الغاية�من�القانون�ومعرفة�أبعادها�يسلب�الفرصة�من�الذين�يمتلكون�النفـوذ�والقـّوة��ـي�ترجمـة�

̀مـــــام�الشـــــ�tازي�يـــــرى�ضـــــرورة�وجـــــود�مبـــــادئ�. الذاتيـــــةالقـــــانون�حســـــب�منـــــافعهم� ومـــــن�هنـــــا�فـــــإن�

أساســــية�ثابتـــــة�تحكـــــم�النظــــام�Mجتمـــــا�ي�العـــــام�وتشــــكل�الغطـــــاء�الـــــذي�تتحــــرك��ـــــي�إطـــــاره�كافـــــة�

أحـــد�هـــذه�ا�بـــادئ�Mساســـية�ال!ـــ �. /بعـــاد�الحيويـــة�ومـــن�ضـــم¨)ا�القـــانون�والسياســـة�وMقتصـــاد

حريــة�ال!ــ �وه×)ــا�هللا�ســبحانه�إ�ــى�`نســان�وفطــره�عل�)ــا�ترســم�غايــة�القــانون�وتــؤطر�حركتــه�هــو�ال

�للوصـول�إ�ـى�الطاعـة�اليقينيـة�والتكامـل�`نسـاني
ً
�وسـلوكيا

ً
�معرفيـا

ً
ومـن�يقـرأ�كتـب�. لتكون�منهجا

��ـي�صـياغة�نظرياتـه�حيـث�
ً
�أساسـيا

ً
إن�مـن�أساسـيات�«̀مام�الش�tازي�يرى�أن�الحريـة�تمثـل�ركنـا

̀مام�الشـ�tازي�هـو�أولويـة ̀جرائـي�والحقـوÛي�وإنمـا��رؤية� الحريـة�الفكريـة�لـيس�مـن�بـاب�الtvتيـب�

�يكـــاد�أن�يبـــدع�فيـــه�. مـــن�زاويـــة�Mهميـــة�الذاتيـــة��صـــاديق�الحريـــة
ً
̀مـــام�الشـــ�tازي�رأيـــا هنـــا�يتخـــذ�

إن�القـوان�ن�ليسـت�]ـي�الحاكمــة�. ف�ـtى�أن�القـوان�ن�Mجتماعيـة�]ــي�ال!ـ �يجـب�ان�تتـأطر�بالحريــة

أن�تنطلــق�: فاsمــام�الشــ�tازي�يــرى�مــن�الــNزم. ي�الحاكمــة�ع�ــى�القــوان�نع�ــى�الحريــة�بــل�الحريــة�]ــ

ع�ـى�هـذا�فـإن�الحريـة�]ـي�و . )14(»القوتان�التأط�tية�التشـريعية�والتنفيذيـة�مـن�الحريـة�`نسـانية

الغايــــة�/ساســــية�ال!ــــ �يجــــب�أن�ينطلــــق�القــــانون�وفقهــــا،�فــــإذا�لــــم�يســــتطع�القــــانون�أن�يضـــــمن�

الحريــات�للمجتمـــع�أو�يحــافظ�عل�)ـــا�أو�قــام�بمصـــادر()ا�فانـــه�تنتفــي�ضـــرورته�وجوهريتــه�ال!ـــ �قـــام�

 .عل�)ا

̀شــــكالية�ا�عّقــــدة�ال!ــــ �جعلــــت�القــــانون�الوضــــ²ي��ــــي�موضــــع�الشــــك��ــــي�ق درتــــه�ع�ــــى�تحقيــــق�إن�

: الغاية�هو�أنه�جعـل�الحريـة��ـي�ا�رتبـة�الثانيـة�وقـّدم�ا�صـالح�وا�نـافع�~نيـة�ال!ـ �تخـدم�واضـعيه

أمـــا�الغايـــة�الحقيقيـــة�للقـــانون�ف·ــــ �تحقيـــق�مصـــالح�معينـــة�هـــذه�ا�صــــالح�]ـــي�الغايـــة�ال!ـــ �مــــن�«

فالقــــــانون�الوضــــــ²ي�وضــــــع�بالدرجــــــة�/و�ــــــى�. )15(»أجلهــــــا�أقــــــام�القــــــانون�هــــــذا�النظــــــام�Mجتمــــــا�ي

لتحقيــــق�مصــــالح�وغايــــات�نفعيــــة�تخــــدم�قــــوى�النفــــوذ�ال!ــــ �تصــــوغ�القــــانون،�لــــذلك�فــــإن�الحريــــة�

�مبـــــد
ً
Nلـــــذلك�نـــــرى�أن�الـــــدول�الغربيـــــة�ال!ـــــ �عنـــــدهم�]ـــــي�حريـــــة�نفعيـــــة�عرضـــــية�وليســـــت�أصـــــ�

ً
ئيا

��ـــي�
ً
اعتمــدت�ع�ــى�Mســتعمار��ـــي�تحقيــق�مصــالحها�السياســية�وMقتصـــادية�تطّبــق�الحريــة�نـــــسبيا

نظـــــــام�الحريـــــــة�الشخصـــــــية��ـــــــي�ا�جتمـــــــع�«ومـــــــع�أن�. بNدهـــــــا�لك¨)ـــــــا�تقمعهـــــــا��ـــــــي�الـــــــبNد�ا�ســـــــتعمرة

كان،�فــــان�للدولــــة�الســــلطة�الــــديمقراطي��Qيتضــــّمن�الحريــــة�للمــــواطن�ن�فحســــب�بــــل�لجميــــع�الســــ

لطــــرد�أي�أجنÞــــ �مقــــيم�ع�ــــى�أراضــــ�)ا�أو�أن�تعيــــده�إ�ــــى�وطنــــه�عــــن�طريــــق�التســــليم،�ولــــيس�هنــــاك�
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توضيح�للخطر�الكامن��ي�جعل�الحريات�الشخصية�/ساسية�خاضعة�sعتبـارات�الصـالح�العـام�

  .)16(»الغامض

ـــق�الغايــات�مــن�وجــوده�هــو�القــانون�الــذي�يســتطيع�عنــد�تطبيقــه� إن�القــانون�الســليم�الــذي�يـــحقـ

̀ضــرار�بــاßخرين� أن�يحــافظ�ع�ــى�الحريــات�وينظمهــا�بشــكل�تتــوازن�فيــه�حريــات�Mفــراد�مــع�عــدم�

̀مـــام�الشـــ�tازي��Qبـــّد�أو�ســـلب�حريـــا()م،�وحينئـــذ�وك �بـــ�ن�«مـــا�يقـــول�
ً
أن�يكـــون�القـــانون�متوّســـطا

إعطــاء�الحاجــة�بقــدر�وســلب�الحريــة�بقــدر،�فمــن�الواضــح�أن�كــل�قــانون�يســلب�بقــدره�مــن�حريــة�

وتقــــــدير�كــــــل�جانــــــب�مــــــن�) /هــــــم�وا�هــــــم(`نســــــان،�ولــــــذلك�يجــــــب�أن�يNحــــــظ��ــــــي�وضــــــع�القــــــانون�

�ف�)ا�الصالح�لنفس�`نسانالجانب�ن�سواء�بالنسبة�إ�ى�حرية�`نسان�مل
ً
  .)17(»حوظا

̀ســNمي�/صــيل� ـــرازي�يــرى�ذلــك�الــرأي�الــذي�يعuّــ�tعــن�الفكــر� ̀مــام�الشيـــ وهنــا�يمكــن�القــول�أن�

�Qحــّق�«: يفــة�القــانون�هــو�فقــط�إيجــاد�التــوازن�بــ�ن�الحريــات�Mجتماعيــة�فيقــول�ســماحتهأن�وظ

̀سNمية�وإ�Qكـان�خـNف�قاعـدة� ل��ي�شؤون�الناس�إ�Qبالقدر�ا�قرر��ي�الشريعة�
ّ

للقانون�التدخ

ط�الناس�ع�ى�أموالهم�وأنفسهم
ّ
نـرى�أن�سـماحته�] الفقه�القـانون [و�ي�قراءتنا�لكتاب�. )18(»تسل

̀ســــNم�لــــه�«: يعتقــــد��ــــي�أولويــــة�الحريــــة�وأصــــال{)ا إن�`نســــان�يتطلــــب�الحريــــة��ــــي�كــــل�Éــــo ء�واقــــّر�

كــــــذلك�يتطلــــــب�الحريــــــة��ــــــي�عقيدتــــــه�.. بــــــذلك�باســــــتثناء�مــــــا�فيــــــه�إضــــــرار�نفســــــه�وإضــــــرار�~خــــــرين

̀ســـNم�ذلـــك�فقـــّرر�لـــه�Mنتخابـــات�حيـــث�قـــال�ســـبحانه� وأمـــرهم�شـــورى�(وشـــريعته�ولـــذا�أقـــّر�لـــه�

وقــد�أشـار�القــرآن�إ�ـى�إمضــاء�. وفــوض�إليـه�إختيــار�مرجـع�التقليــد�والقا�ـo �وإمــام�الجماعـة) بيـ¨)م

̀ســـNم�حيـــث�قـــال�ســـبحانه كـــل�(،�) إكـــراه��ـــي�الـــدين�Q : (هـــذه�الحريـــة�العقيديـــة�والتشـــريعية��ـــي�

 (،�) امرء�بما�كسب�ره�ن
ً
) ولـو�شـاء�هللا�لجعلكـم�أمـة�واحـدة(،�) لكّل�جعلنـا�مـنكم�شـرعة�وم¨)اجـا

«)19(.  

  

  �ل��
خصائص
القانون 

 

̀ســــNمي�وخصائصــــه�] الفقــــه�القــــانون [إن�أهــــم�مــــا�نستخلصــــه�مــــن�قــــراءة� هــــو�مم�ــــ�ات�القــــانون�

�لكــّل�/زمــان�وا�جتمعــات،�
ً
�وصــالحا

ً
�متجــّددا

ً
̀ســNمي�قانونــا Mيجابيــة�ال!ــ �جعلــت�مــن�القــانون�

̀مــام�الشــ�tازي�ا. وقدرتــه�ع�ــى�حــل�الكث�ــ�tمــن�ا�شــكNت ل!ــ �ومــن�أهــم�الخصــائص�ال!ــ �يــذكرها�

 :تم���القانون�MسNمي�عن�الوض²ي�]ي

1 / 
ً
لوضــــــوح�أن�القــــــوان�ن�الوضــــــعية�يضـــــــعها�جماعــــــة�ع�ــــــى�أحســــــن�الظــــــروف�لهـــــــا�: الــــــدوام�زمانــــــا

مNبســا()ا�ا�وجبــة�للتبــاين�ومــن�وجــه�وا�طلــق�بالنســبة�إ�ــى�الزمــان�ا�تــأخر،�ان�ا�قــãن�ال�ãيــه�مــن�

�ولــــذا��Qالبشــــر�محــــدود�بالزمــــان�وا�كــــان�والشــــرائط�و/هــــواء�والن
ً
�فرضــــا

ً
ســــيان�وإن�كــــان�مخلصــــا

بينمــا�تــرى�القــوان�ن�. يكــون�قانونــه�إ�Qوليــد�تلــك�الظــروف�للــزوم�ا�ناســبة�بــ�ن�الواضــع�ومــا�وضــع
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الشــــرعية�غ�ــــ�tذلــــك،�وإنمــــا�ا�حتــــاج�إليــــه�هــــو�Mســــتنباط�لتطبيــــق�الكtuيــــات�ع�ــــى�الصــــغريات�مــــع�

  .متجّددات�الزمان

2 / 
ً
̀ســـNم��ـــي�شـــرائعه�ال: الكمـــال�كّمـــا عامـــة�والخاصـــة�واٍف�بكـــل�حاجيـــات�`نســـان�ويـــدّل�ع�ـــى�و

�من�/يام�ب�Nجواب
ً
  .ذلك�الفقه�ا�دّون�حيث�لم�تكن�مسألة�من�ا�سائل�يوما

3 / 
ً
لوضوح�أنه�قانون�الكـل�بـ�Nفـرق�بـ�ن�اخـتNف�الشـعوب�والقبائـل،�أمـا�القـوان�ن�: الواسع�مكانا

�ن��-وم�ــــ�ة�الســــعة�ا�كانيــــة�-بلــــد،�الوضــــعية�ح!ــــ�nالديمقراطيــــة�م¨)ــــا�فيختلــــف�قــــانون�بلــــد�عــــن�

وحدة�القانون�توجب�التفـاهم�والتقـارب�بـ�ن�فصـائل�ا�جتمـع�`نسـاني�بعضـه�مـع�الـبعض�حالـه�

  .حال�وحدة�اللغة�والدين

4 / 
ً
�نه�مطابق�للفطرة�موجـب�للعدالـة�آخـذ�باsعتبـار�ضـعف�`نسـان�فلـم�يعنـت�: التسامي�كيفا

نــاس�مهمــا�بلغــوا��ــي�ا�ســتوى�وتقــّدموا�إ�ــى�أبعــد�حــّد�معــه�وهــو�مــع�هــذا�كلــه�أســم�nمــن�مســتوى�ال

)20(.  

�هــو�مرونــة�القــانون�/ 5
ً
̀ســNمي�متم�ــ�ا وقابليتــه�ومــن�الخصــائص�ا�همــة�ال!ــ �تجعــل�مــن�القــانون�

�منذ�عهد�الرسـالة،�أمـا�Mج{)ـاد�فهـو�حـق�«: لNج{)اد�حيث�يرى�سماحته
ً
كان�باب�Mج{)اد�منفتحا

طبي²ــــي�لحملــــة�كــــل�ديــــن�أو�مبــــدأ�يريــــد�اســــتيعاب�الحيــــاة�وهــــذا�الــــدين�الــــذي�شــــمل�هــــذه�الرقعــــة�

?ــــ�nالواســــعة�والــــذي�يريــــد�هللا�لــــه�شــــمول�/رض�كلهــــا��Qبــــّد�وأن�يكــــون�لحملتــــه�حــــق�Mج{)ــــاد�بمع

̀ســــNم��ــــي�حــــال�. )21(»اســــتفادة�الجزئيــــات�مــــن�الكليــــات و�ن�بــــاب�Mج{)ــــاد�مفتــــوح�فــــإن�قــــانون�

ــــــــام�الشيــــــــــــرازي�أن�تطـــــــور�وتجـــــــدد�باســـــــتمرار�حســـــــب�تغ�ـــــــ�tالظـــــــروف�وا�وضوعـ ̀مــــ ــــــــات�إذ�يـــــــرى� ــ

القــانون��ــي�حـــال�تطــّور�دائـــم�مــن�نـــاحيت�ن�ناحيــة�اخـــتNف�Mســتنباطات�وناحيـــة�تجــدد�الفـــروع�«

  .)22(»والجزئيات

،�فالقـــانون�) يريـــد�هللا�بكـــم�الُيْســـَر�و�Qيريـــُد�بكـــم�العْســـَر (قـــال�ســـبحانه�: البســـاطة��ـــي�القـــانون / 6

�تــأتي�مــن�بــاب�
ً
̀ســNمي�وضــع�ع�ــى�اليســر�ســواء��ــي�الواجبــات�أم�ا�ســتحبات�وإنمــا�الشــّدة�أحيانــا

̀ســــNم�بمختلــــف�شــــعبه�و  فروعــــه�وجــــد�/هــــم�وا�هــــم�ف·ــــ �اســــتثناء��Qأصــــل،�فــــاذا�ســــاد�قــــانون�

̀سـNم�هـو�مصـداق�لقولـه�سـبحانه� الناس�ا=)م�دخلـوا�إ�ـى�جنـة�الرفـاه�والراحـة�فـإن�تـرك�قـانون�

  .)23()وضاقْت�عل�)م�Mرُض�بما�رحبْت (

̀ســNم��Qيفــرض�قانونــه�إ�Qع�ــى�اتباعــه �فانــه�يقســر�ذلــك�: ومثــل�إن�
ً
فإنــه�إذا�صــار�الÇــo ء�قانونــا

ع�ــى�اتباعـــه�فقـــط�دون�غ�ـــtهم�و�Qيقســـر�غ�ـــ�t/تبـــاع�بــل�لغ�ـــtهم�أن�يـــأتي�بمـــا��ـــي�قانونـــه�الخـــاص�

��Qيقسر�ع�ى�عدم�شرب�الخمر
ً
Nسلم�مث�ا�t24(وهذا�ما�نسميه�بقانون�`لزام،�فغ�(.  

̀ســNمي�يتقــدم��ــي�قدرتـــه� ̀مــام�الشــ�tازي�الكث�ــ�tمـــن�العناصــر�ال!ــ �جعلــت�مــن�القـــانون� ويــذكر�

التســـــامح،�التســـــاوي�بـــــ�ن�الرجـــــل��ا�ســـــاواة،: ع�ـــــى�تحقيـــــق�ســـــعادة�`نســـــان�وســـــمّوه�ورقيـــــه�مثـــــل

�tة�الحريات،�العقل�والتعقل،�الشورى�والتشاور،�العفو�والتجاوز،�عدم�مؤاخـذة�الغ�ـtåرأة،�ك�وا

فكــــّل�إنســــان�يحمــــل�ذنــــب�نفســــه�و�Qيؤاخــــذ�بــــه�غ�ــــtه،�و/خــــNق�ال!ــــ �]ــــي�مــــن�مقّومــــات�ا�جتمــــع�
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تـــــأخره�وانحطاطـــــه��الصـــــالح�ومـــــن�دعـــــائم�رقيـــــه�وتقدمـــــه�وتركهـــــا�يوجـــــب�شـــــقاء�ا�جتمـــــع�ويســـــّبب

  .)25(..وكذلك�قانون�/خّوة،�وقانون�/مة�الواحدة،�وقانون�الحرية
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