
 احلرية الدينية يف اإلسالم
 

 عبده الفياليل األنصاري
 

 (  م  2005هـ / 1426  خريف ) جملة التسامح ، العدد الثاين عشر 
 

عندما جنُد مثل هذا العنوان: احلرية الدينية يف اإلسالم، يكون علينا فوراً أن ُنشري إىل االرتباك 
ٍق كثريٍة ال ضوابَط عليها. فهو يشري مرًة واحدًة الذي يُثريُُه. فاإلسالم مصطلٌح ُيستعمُل اليوم بطر 

إىل ديٍن ومجاعٍة وأيديولوجيا وخليط من وجهات النظر اخلاصة واألحداث والوقائع..إخل. وخيُلُف 
ذلك مواقف يقوم فيها الناس ابلتعبري ابملفرد نفِسه عن أشياء خمتلفة، مسّببني بذلك وجوهاً كثريًة 

يدفع ذلك إىل جمادالت ونقاشات حتول دون الوصول إىل نتائج من سوء الفهم. ويف الواقع، 
موضوعية؛ تساعد على استجالب فهٍم أفضل ومعقولية من وراء كّل تلك اجلهود. واحلق أنه ليس 
هناك شيء هكذا امسه اإلسالم بدون ختصيٍص أو توصيف. وكما أشار عدٌد من املراقبني، الواقع 

ون، وهم أفراٌد يـَُعدُّون اليوم ماليني وماليني، آبراء متباينة ومواقف أّن ما منلكه يف الواقع هو املسلم
خمتلفة، تّدعي أحياانً االنتساب أو التواُصل مع جمموعٍة من النصوص املقدسة والتقاليد التأسيسية. 

ولذلك يكون علينا السعي دائماً للتعبري عن احلاجة إىل "نظاٍم للخطاب" يف هذه النقاشات. 
 للتعبري النظامي واالصطالحي ميكن أن تضعنا على املسار الصحيح، مسار الوضوح وهذه احلاجةُ 

والفهم، بدالً من االستمرار يف تداول األفكار املسبقة والنمطية. فاخلطاابت عن املسلمني والتقاليد 
ن اإلسالمية، ما كانت من الدقة حبيث ُُتيّـُز بني الوقائع واألحداث اليت نشري إليها، مثلما يكو 

 األمر لو حتدثنا عن املسيحية أو العاََل املسيحي، حبيث تضطر أحياانً إلضافة تعبري املسيحاين مثاًل. 
واألمر اآلخر الذي يكون علينا من أجله أن نكوَن حِذرين، مسألة "احلرية الدينية" يف اإلسالم، 

سلبية هبذا الشكل أو ذاك،  ألّن اإلقداَم على ذلك بدون استعداٍد يدفع ملواقف اعتذارية )إجيابية أو
ومتعاطفة أو معادية لإلسالم(. فتلك األحاديث يف العادة جتمع بعضاً من الالهوت وبعضاً من 
التاريخ، بدون فكرٍة أو منهٍج حاكم؛ سواٌء أكان ذلك حيمُل وراءه دافعاً علمياً أو دينياً. والذي 

احلرية الدينية، القيام بعرٍض اترخيي وآخر   أقرتحه جلمع مشل التنوع والتعقيد يف مواقف املسلمني من
كالمي أو الهويت، ميكن أن يساعد يف فتح أفٍق للحديث عن مستقبل احلرية الدينية يف سياقاٍت 



 إسالمية. 
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االنطباع الذي خيتاره املرُء. الالهوت أواًل، يعين يف هذا السياق،  معينٍة حبيث تُعطي منذ البداية
اختيار وجهات نظر معينة والدفاع عنها بطرائق جدالية. والطريقة هذه ُتّكُن اأُلصوليني من 

الوصول إىل تقرير حقائق يعتربوهنا اثبتًة وأبدية، كما يعتربون أنفسهم املمثّلني الشرعيني لتلك 
جتاوز هذه املقاربة، فسأُورُد بعض التطورات التارخيية املهمة، اليت آُمُل من ورائها احلقائق. ولكي أ

 أن نتعرف على الواقع، وليس على املقال الذي ينبغي أن يسود. 
إّن نظرًة سريعًة يف التاريخ، تشري إىل تعدٍد كبرٍي يف اآلراء حول احلرية الدينية، كما تشري إىل أّن 

 ذلك ما كانت حتددها النصوص أو النظرايت الدينية املسبقة. فالذي وجهات نظر املسلمني يف
نشاهده أنه يف أكثر األحيان، جاءت وجهة النظر ابعتبارها تربيراً أو تعريفاً "بعد الواقعة"، والقصد 

من ذلك تقدمي أتصيل عقائدي أو دعم لسلوكات وسياسات، جرى السري فيها يف الغالب، 
صطلحات املأخوذة من النصوص املقدسة أو التقاليد املقدسة والتعليمات العتباراٍت دنيوية. فامل

واملبادئ والسوابق التارخيية، جرى استعماُُلا لُنصرة هذا املوقف أو ذاك. بل وميكن القول إّن هذا 
الفرد أو تلك الفئة من املسلمني صارت مع احلرية الدينية، ألهنا وجدت نفسها يف موقع األقلية، 

رية اليت ال وصوَل ُلا إىل السلطة السياسية. وقد كان هؤالء يعودون للمحافظة أو أو األكث
للمواقف الثابتة من الرتتيبات الدينية عندما جيدون أنفسهم يف مواقع األكثرية السائدة. وميكن 

ر اعتباُر ذلك قاعدًة تنطبُق على خمتلف اجلماعات الدينية والثقافية والسياسية. وهكذا فإّن املسيط
مييُل إىل الوصول لدرجة اُليمنة، واألقلية الفاقدة للقوة تسعى لتأكيد نفِسها ابعتبارها قوًة متمّيزة 
ابلشعائر والقواعد والعقائد املختلفة.. وابلطبع فإّن لكٍل من هذه القواعد استثناءات. وميكن أن 

 نعود لذلك الحقاً. 
نظر إليها هنا؛ فهي أّن "اخلطوط الفاصلة" يف مسألة أما النقطة الرئيسية الثانية، واليت نودُّ لفت ال

احلرية الدينية، تظهر يف املواقع اليت ال ننتظرها. فعلى سبيل املثال، "املعتزلة" وهم الفرقة األكثر 
ليرباليًة وعقالنيًة يف التاريخ اإلسالمي املبّكر؛ كانوا هم الذين نّظموا إحدى أوسع محالت 

الديين. فاحملنُة )حركة االضطهاد والتفتيش الَعَقدي( اليت قامت هبا  االضطهاد ضد حرية التفكري
اخلالفة العباسية، واليت كان املعتزلة أقرب حلفائها، تركت آاثراً عميقًة يف تطور الفكر الديين، 

والتاريخ اإلسالمي لعصوٍر متطاولة. وميكن القول إّن تلك اآلاثر ابقيٌة حىت اليوم؛ إذ إّن 



بداخل اإلسالم إمنا كوَّهنا أولئك الذي اعُتربوا شهداء   )السّنية( اليت تسوُد حىت اليوماألرثوذكسية 
وضحااي احملنة اليت صنعتها السياسات القمعية آنذاك. وبذلك صارت العقالنية وحرية اإلرادة 

كم واالنفتاح على الفلسفة والعلوم التطبيقية، مرتبطًة يف أذهان اجلمهور ابالضطهاد الديين واحل
الطغياين الذي نشره حاكٌم أبمره. وما كانت تلك احلركة االضطهادية هي الوحيدة يف التاريخ 

اإلسالمي، واليت تركت آاثراً عميقًة وغائرة. فحركة املوحدين ابملغرب بدأت ابعتبارها تعبرياً قوايً عن 
لرسوم والشكليات االحتجاج على النزوع الفقهي التجزيئي لرجال الدين املسلمني، واالنشغال اب

الكثرية وغري اجملدية. وظلت تصرفاهتا يف سِنّتها األوىل معنيًة ابلعودة لبساطة اإلسالم األول، 
بوحدانيته التأسيسية الواضحة. بيد أهنا ما لبثت أن تشددت، واختذت مواقف الهوتية وعقائدية 

 متصّلبة، وانصرفت الضطهاد الناس وإرغامهم ابلقوة العسكرية. 
جهٍة أخرى، فإّن األنظمة السياسية القوية واملركزية، بدت لديها ميوٌل وسلوكاٌت لصون ومن 

احلرايت الدينية داخل مجاعة املسلمني، ومع الدايانت األخرى، أكثر من الفئات االجتماعية 
والسياسية األخرى. ويبدو ذلك يف تصرفات الفاطميني الذين كانوا من الشيعة اإلمساعيلية، وكان 

ايهم يف أكثرهم من أهل السنة. وما حاول هؤالء أن يفرضوا "أرثوذكسيتهم" على الرعااي أو رعا
حيّدوا من حرايت منافسيهم املسلمني. وقد صار "األزهر" الذي أنشأوه مؤسسًة رئيسيًة للتعليم 
ية السين يف الكالم والفقه. ومضى حكام اُلند املغول خطوًة أبعد، حني أفادوا من النصوص القرآن
يف مّد التسامح إىل أوساط رعاايهم من غري أتباع دايانت التوحيد إذ كانت أكثرية رعيتهم من 

اُلندوس، وقد حصلوا على تفسريات جديدة من علمائهم للنصوص مسحت بتبيّن سياسات مسحة 
اه جتاههم. بل إهنم توصلوا إىل مواقف جديدة دعمت إىل حٍد بعيٍد مسائل احلرية الدينية ويف االجت

نفسه أوَجد العثمانيون نظام املَِلل، الذي أعطى أبناء الدايانت األخرى والطوائف حرايٍت واسعة 
ما عرفوها من قبل. وعرفت أسبانيا اإلسالمية ِحَقباً من االنفتاح الكبري يف عصرها الذهيب، الذي 

هدت، واحلقُّ ظهر فيه عيٌش مشرتٌك بني أهل األداين واملذاهب املختلفة. بيد أّن األندلس ش
 يقال، موجاٍت من الصعود واُلبوط، أفضت أحياانً إىل تقييد احلرايت، ومنع النقد والنقاش املنفتح. 

ونصُل أخرياً إىل االستثناء على القاعدة. فاألنظمة السياسية القوية هي اليت كانت تقُف مع 
نظر عن الدين واملذهب والِعْرق. احلرايت الدينية، وتؤّمن لرعاايها مجيعاً عيشاً شبه متساٍو بغّض ال
ين تقوُم إبظهار التشدد يف أما األنظمة الضعيفة، فقد كانت واستناداً إىل متكِلميها املتشدد

التدين، والضغط على اآلخرين املختلفني ابسم محاية الدين أو املذهب الصحيح، لتشرتي بذلك 



والَء العامة من طريق مكافحة "العدو الداخلي". واملعروُف أّن الضغوط على األقليات وعلى 
 املختلفني حتُدُث يف حاالت اخلطر وحاالت األزمات. 

رى ذكره اعتباره جديداً أو مفاجئاً. بل هذا هو ما ميكن أن نتعلمه من التاريخ. ال شيَء مما ج
ولسنا حباجٍة الستعمال نظرايت معقَّدة إلثبات أّن الرموز الدينية ُتستعمل ابعتبارها لغًة ميكُن ُلا 

 أن تقول الشيَء وعكسه أحياانً. 

يت ينبغي احرتاُمها من أجل القدرة على ماذا ميكننا اإلفادة من النصوص؟ لكل لغٍة قواعُدها ال -2
الفهم. وسنحاول اإلشارة إىل بعض النقاط واملراجع والنصوص اليت اسُتخدمت يف ظروٍف خمتلفٍة 

 وسياقاٍت خمتلفة. 
)ال إكراه يف الدين) مجلٌة مأخوذٌة من آية قرآنية، وقد جرى ذكرها كثرياً يف النقاشات حول "احلرية 

واندراً ما يسمع املرُء اآليَة كلَّها: ذلك أنَّ اجلزء الباقي من اآلية يضيف الدينية يف اإلسالم". 
َ احلقَّ من  مواصفاٍت عدًة إىل ذلك التأكيد. فبقية اآلية تقول إّن الربهان اإلُلي* قد أتى فبنيَّ

 الباطل، والصحيح من املخطئ.
اإلكراه واإلرغام، ألنَّ الوضوَح  واالنطباُع األوُل من قراءة جزء اآلية ذاك أنه ال حاجَة الستخدام

صار سائداً بعد ظهور احلّق والصواب، وُتايُزه عن اخلطأ والضالل. وهذا يرتك السؤال مفتوحًا، 
ماذا سيحصل ألولئك الذين يُنكرون دالئل وبراهني اُلُدى )كما حدث ابلفعل(؛ هل جيري 

أعداء للطريق الصحيح واملستقيم؟ وال  التساُمُح معهم، أم يُعتربون ذوي اعتقاٍد سيء، أو يُعتربون
شك أّن هذه األسئلة واالحتماالت كّلها ظّلت اتبعًة يف التأويالت للظروف والسياقات التارخيية 
اليت أُنزل فيها هذا النّص. وهذا من انحيٍة أخرى جيعُلنا حِذرين إزاء استخدام النصوص املقدسة 

نيًة أّن النصوص اجلدالية ال تشّكل أساساً ألي مبدأ أو من القرآن وغريه. فقد أثبت التاريخ مرًة اث
موقف. وقد كان سهالً دائماً على اخلصوم يف اجلدال استحضار نٍص آخر أو موقٍف آخر ينُقُض 

 ما جرى االحتجاج له أو به. 
وهنا ميكن، على أي حال، ذكر نصوٍص أخرى، قليالً ما جرى االحتجاج هبا، وميكن أن تفتح 

. إهنا ليست آفاقاً للحرايت الدينية ابلضرورة. بل إهنا قد تشّجع على وجوٍه ُأخرى من آفاقاً أخرى
التفكري والتقدير. من هذه النصوص، ما ورد يف القرآن: ) لكٍل جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاجاً ولو 

كم فينّبؤكم شاء هللا جلعلكم أمًة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آاتكم فاستِبقوا اخلريات إىل هللِا مرِجعُ 
(. توّضح هذه اآلية أن التعددية الدينية هي جزٌء من خطة 5/48مبا كنتم فيه ختتلفون ))القرآن: 



للبشر الذين خلقهم. فقد أعطى للجماعة واألُمم لكٍل منها شرائع ومناهج خمتلفة.  -عزوجلّ –هللا 
هنا إمكان النقاش الديين بل ويستطيع املتكلمون الذين يقودون النقاشات إىل هناايهتا أن يقرروا 

حول احلقيقة حبريٍة، ألنّه ال يعلُم احلقيقة غري هللا. والواقُع أن من يقرأ هذا النّص بعنايٍة يستطيع 
الوصول إىل أتمالٍت ِعّدة يف مسائل احلرية الدينية. وأحد تلك االستنتاجات أنه ال أحد من البشر 

قد الديين. واثنيها أّن هللا وحده ميلك الكلمة الفصل يستطيع الوصول إىل احلقيقة النهائية يف املعت
يف املوضوع. واثلثها أّن الكلمة النهائية حول احلقيقة ال ميكن الوصوُل إليها يف العاَل الدنيوي. ال 

بد من االنتظار إىل هناية التاريخ )النهاية احلقيقية، وليس اُليغلية أو ما ذهب إليه فوكواي ما( لبلوغ 
قينية. واالستنتاج الرابع أّن النقاش حول أمور احلقيقة الدينية شيء طبيعي وميكن أن احلقيقة الي

يستمر. وأخرياً فإّن املطلوب هو الرتكيز على األعمال احلسنة والطيبة واخلريّة بغّض النظر عن 
احلرية  االعتقادات الدينية! رمبا حنسُب أننا وصْلنا من وجهة نظر إسالميٍة إىل قوٍل فْصٍل يف مسألة

الدينية، وحرية التفكري بشكٍل عام. ومع ذلك فالذي أنصح به البقاَء على َحَذر. فاجلداليون 
 يستطيعون إذا أرادوا أن جيدوا أيضاً آَخر يدعم وجهة نظرهم. 

هل هناك اسرتاتيجيٌة بديلة؟ رمبا أمكن لنا التفكري للخروج من املأزق، ابلتعرض لعقوبة املرتّد،  -3
عرب التاريخ وإىل اليوم حاجزاً ال ميكن ختّطيه وال إقناع املسلمني بتجاُهله. فالردة لدى  واليت ظّلت

املسلم املتدين خطيئٌة كربى ال جزاء ُلا غري املوت. نستطيع البدء ابلقول إّن كثرياً من الدارسني 
ون العقيدة ذهبوا إىل أّن العقوبة على املرتد هي شأٌن من شؤون التاريخ اإلسالمي، وليس من شؤ 

اإلسالمية. لقد كانت سلوكاً سابقاً على األزمنة احلديثة؛ لكّن كثرياً من املسلمني يصَّرون على 
 ربطها ابلرسالة اإلسالمية؛ رغم أّن التاريخ يقول غري ذلك. 

الواقع أّن هذا األمر هو جزٌء من مرياث التدين اإلسالمي. فرغم إميان املسلمني أنه ال كتاب بعد 
، وال سنة بعد النيب اخلامت؛ فإهنم أضافوا إىل مصطلح اإلميان كثرياً من املفاهيم والشروح القرآن

واملؤسسات اليت قال هبا الفقهاء أو بعض السلطات يف أزمنٍة مبّكرة. لقد حدث مثل ذلك ابلنسبة 
. بيد أّن ملؤسسة اخلالفة، اليت أثبت علي عبدالرازق أّن املسلمني األوائل أوجدوها بعد وفاة النيب

بعض املسلمني يعترب تلك املؤسسة مقدسة، وهي جزٌء ال يتجزأُ من رسالة اإلسالم. لقد كان 
املسلمون مضطرين بعد وفاة النيب إىل إجياد مؤسسة سياسية، اخلالفة أو كما قال البعض أخرياً: 

أحدث م 1924الدولة اإلسالمية. لكّن إلغاء اخلالفة من جانب مصطفى كمال أاتثورك عام 
صدمًة عميقًة يف أوساط املسلمني عرب العاََل. وقد برهن علي عبدالرازق أّن اخلالفة كانت خياراً 



بني عدة خياراٍت بعد وفاة النيب، وأهنا تدين ابنتصارها وبقائها لظروٍف وسياقاٍت مَعينة ما عادت 
قاً هبذه الصيغة موجودة وال ضرورية. والذي حدث أّن املسلمني فيما بعد طوروا إعجاابً عمي

العائدة لآلابء املؤّسسني، وصارت يف وعيهم جزًءا من الدين ذاته. وهذا األمر ميكن تتبـُُّعُه يف عدة 
أموٍر أو مؤسسات أو أحكام مثل املواقف من املرأة أو من احلرايت الدينية. "تقديس التاريخ" هو 

ئل كثريٌة جزًءا من الذاكرة اجلماعية، األمر الذي حُتُسُن مناقشُتُه يف هذا السياق. فقد صارت مسا
ومن الوعي التاريخ، وأدت حىّت إىل جتاُهل التعاليم اإلسالمية أو القرآنية األوىل. وقد حدث ذلك 

ابلنسبة لعقوبة املرتد. إذ أثبت مؤرخون كثريون أّن املسلمني جلأوا لذلك يف ظروف الضعف 
روب إىل العدو. وميكن لقائٍل أن يقول إّن الرتاث واحلصار، وعندما صارت الردُة معتربًة مبثابة اُل

الديينَّ إمنا يتكون ويرتاكم نتيجة السوابق والتقاليد والشروح وال فاصل ابلقطع بني التاريخ والرسالة. 
فزمُن "الصياغة" مستمرٌّ إىل ما ال هناية، وكل فصٍل بني التاريخ واملقدس أو حديث عن "هناية 

هن املتدينني ووعيهم؛ كما ال معىن يف السياق نفسه للنقد التارخيي الذي الوحي" ال معىن له يف ذ
 قام به عبدالرازق ملسألة اخلالفة. 

ومع ذلك، فالذي أراه أنه البد من حتوُّل. وهو حتوٌُّل ميكن أن حيدث من خالل النقد التارخيي. 
بني الفلسفة والعلم. البد  فبواسطته ميكن الوصول إىل نوٍع من التمييز مثلما حاول إدموند هوّسرل

من تفرقٍة أو ُتييٍز بني املتسامي واملعيش أو بني املضمون )النظرية، التفسري( وشروط االكتشاف. 
إّن النقد التارخيي هو الذي يكشف عن أّن التقاليد الدينية حتدث يف زمن االنتشار واإلجناز 

و هي يف احلقيقة( أن تنتمي إىل جمرى والتحقق خالل التاريخ. ورغم أّن األعمال األوىل ميكن )أ
التاريخ، حيث ُتتزج املبادئ ابملصاحل واملكائد واملواجهات؛ فإّن معناها "النهائي"، ال خُتطُئه العني. 

 لكْن من أجل أن ال ختطئه؛ فإننا حنتاج للنقد التارخيي. 

__________________ 
 * مفكر وأكادميي من املغرب. 
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