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   أحمد الحمدي  

 
   

 

 " ُشـَعاع":

 .(1) اندرة ، امسها الفهم!!"  تنبُت على شجرة    اندرة ،  مثرة    احلُريةُ    "

 ميخائيل نعيمه                       

 :ِمــَهاد -

زيد من اجلدل واملطالبات والكتاابت العربية منذ أكثر من مئة سنة.. وكان كانت مسألة احلرية ومل تزل، تثري امل         
العرب من أوائل الناس الذين عشقوا احلرية منذ القدم وأهنم أفاضوا يف احلديث عنها إابن القرن العشرين من جلساهتم، 

م، وإبداعاهتم،.. كوهنا مسألة عاشت وندواهتم، ومؤمتراهتم، ويف صحفهم وبرملاانهتم، وتظاهراهتم، ويف أشعارهم، وأغانيه
يف ضمريهم ووجداهنم، وامتدت إليهم من خالل طبيعة حياهتم األوىل اليت مل تكن حتدها حدود أو تسدها سدود 

: امتداد صحراواهتم حنو اآلفاق البعيدة، ووضوح مساواهتم، وانفتاح ثقافتهم احلديثة (2)خصوصا وأن الذي ميزهم فيها
 على العامل.

منذ القرن التاسع عشر امليالدي،  (3)آسيا وأفريقيا لقد أاثر العرب مسألة احلرايت قبل غريهم من شعوب         
سواء كانت سياسية أم اجتماعية، أم ثقافية،.. خصوصا على أيدي املثقفني، والكتاب من أبناء النخبة اليت أتثرت 

لذين كانوا يتطلعون إىل إجياد فرص جديدة للحياة املدنية احلديثة، ابألفكار التحررية الغربية، وكان أغلبهم من املستنريين ا
وخلق بدائل حقيقية ملا كان سائدا من املتوارث قدميا..وكان البد أن جتد تلك األفكار اجلديدة سبيلها للتحقق كما 

ية حديثة تستقيم حصل يف جمتمعات أخرى، استطاعت أن تؤسس مجلة من املرتكزات والثوابت القوية يف بناء حياة مدن
 مع طبيعة ما جيري يف العامل كله.. ولكن؟!
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هل انطلقت فكرة احلرايت عند العرب من أعماق الواقع املضين الذي عاىن منه الناس مبختلف فئاهتم         
وخنبهم، ومستوايهتم، وشرائحهم...؟؟ أم أهنا وصلتهم مستوردة كما هو حال غريها من األفكار اليت وصلت العرب 

املسلمني عندما بدأ احتكاكهم أبورواب؟؟ وما هو الفرق بني الفكرة األصيلة النابعة من صميم اجملتمع، وبني الفكرة و 
 البديلة املستوردة عن اآلخرين؟

بطبيعة احلال، استورد العرب وغريهم من أبناء العامل اإلسالمي احلديث، فكرة احلرايت الدستورية، على غرار     
كار ومبادئ وأيديولوجيات، على امتداد القرنني األخريين.. وكان البد أن يرسخوا القيم احلديثة كبدائل ماستوردوه من أف

عن القيم القدمية اليت عاشت عندهم زمنا طويال ابنقسام اجملتمع إىل خاصة وعامة، وهم رعااي للدولة السلطانية اليت 
 . (4)ولكن ماذا حصل؟عمرت طويال ابسم الشرعية التارخيية وحتت واجهة الدين! 

على إثر هذه الدعوات يف خطها العام بني الشعوب ذات املرجعية اإلسالمية عموما،   تشكلت أفكار املواجهة،    
ذات املرجعيات املختلفة فيما بينها، املتفقة على إدخال اجلديد! والغريب،  –وبني أطياف أخرى كانت النخب إمجاال 

السعي إىل مزيد من املطالبات ابحلرايت   هي الوجه البارز يف-حيان لثقافة هذه الشعوبورمبا املصادم يف كثري من األ
اليت اتشحت بثوب السياسي مرة، وبثوب االجتماعي مرة، وبثوب الثقايف و الديين أخريا؛ األمر الذي جيعل من حماولة 

وى حتققها، أمرا الزما على الكشف عن تبلور هذه املطالبات، والتحقيب الزمين لظهورها، وفحص إمكاانت جد
الذوات املـفكرة يف مصائر هذه اجملتمعات، ومستقبلها يف اخلارطة الكونية، ودورها الوظيفي فيه؛ وهذا ما تسعى إليه هذه 

إانرات النص األصلي القرآين/النبوي، ملفهوم احلرية،   احملاولة املوجزة لفتح املزيد من سؤاالت احلرية اإلسالمية، عرب
 ه العامة النظرية، وجتلياته الوجودية، عرب مسارين:وقسمات

 املسار األول: حلظة نشوء اإلرادة اإلنسانية، حدا، وغاية/ املستوى النظري.      

 املسار الثاين: حلظة جتلي اإلرادة اإلنسانية، واقعا، وأمال/ املستوى العملي.      

  

 وغاية/ املستوى النظري.: حلظة نشوء اإلرادة اإلنسانية، حدا، املسار األول

  

 ؟احلرية مسؤولية، أم حق -



كيف تعرف احلياة العلم، والفن، واألدب،..واالزدهار إذا مل تلمسها عصا احلرية املبدعة الساحرة؟ هل تصلح       
م احلرية احلياة وهتنأ إال يف ظالل احلرية؟ وهل يسبح الفكر يف عامل النبوغ والعبقرية إال على أجنحتها؟ كيف يتذوق طع

من كان كالقطيع، يؤمر فيطيع؟...إن الشعوب اليت آمنت حبقها يف احلياة، وابتسمت للصعاب، هي اليت انضلت، 
وأتقنت صناعة احلياة، يف سبيل حريتها، وكرامتها، وأيقنت، وعرفت سلفا، أن طريق احلرية ليست مفروشة ابلورود 

، وهذا رمبا كان نوعا حبرية الكالمالناس استعماهلا، ومع ذلك يطالبون اليت ال حيسن أكثر   فحرية التفكريوالرايحني، ...
 من التعومي.

لون من ألوان احلرية، واحلرية ال تتجزأ فإذا كانت سجينة، فكيف يتحرك العقل حبثا عن حياة  التفكري العقليإن    
 .(5)أفضل

اإلنسان من ذاته عبدا هلا، هذه عبودية أخرى!؛  قد خلق هللا اخللق أحرارا من رق العبودية لبعضهم، فكيف جيعل      
وعلى دروب إخراج الناس من تعبيد بعضهم لبعض جاء األنبياء واملرسلون واملصلحون، ابلوقوف إىل جانب غريزة العيش 

يار، حبرية تكفل لصاحبها حياة يتحرك فيها وينمو وجودا، ووجداان، فاهلل متع اإلنسان ابإلرادة، وأقدره على حرية االخت
، وقد مسى القرآن (6)فبوسعه أن يستعني هبما يف نطاق التصرفات اليت مكنه من ممارستها، أي: يف نطاق شؤونه االختيارية،

توجه اإلنسان ابختياره، إىل عمل ما"كسبا"؛ والثواب والعقاب منوطان هبذا الكسب الذي هو من شأن اإلنسان، وهو 
 .(7)ني الفعل الذي هو من خلق هللا منوطني بع  صاحبه، واملسؤول عنه، وليسا

 وعند البحث عن التصور القرآين ملسألة احلرية اإلنسانية وحدودها، جند أننا عرب مستويني نتلمس خطها املضموين:    

 أوال: اخلط اللساين/االشتقاقي.         

 واثنيا: اخلط املفاهيمي/ النسقي.        

: فإن مفردة" احلرية"هكذا جمردة مل ترد، وإمنا الذي ورد هو ثالثة اشتقاقات شتقاقيأما ما يتعلق ابملدلول اللساين/اال -
  ،(10)"احلُرو" ،(9)"، و"حُمررًا(8)":" حَتْرِيرُ 

واخلروج من الرق. فاحلرية حىت يف هذا املعىن اللغوي تشري  ،(11) وكلها تشري إىل معىن ضد القيد، واالستعباد البشري
 خالل ارتباطها ابحلق، واخلري! وهذا املدلول اللغوي له بعده اجللي يف:إىل حدودها بذاهتا من 

غري واضح،  :إن كلمة "حرية" جارية على ألسنة عرب اليوم، ومفهومها(12)املدلول املفاهيمي/ النسقي        



بني آايت القرآن   ؛ بيد أننا لو دخلنا مباشرة، ولو قليال،(13)وغري راسخ ومكني، وواقعها غري حمقق يف سلوكهم
الكرمي لوجدان أن مسألة"احلرية"اإلنسانية، تتداخل بشكل واضح وصريح يف عملية تكوين األفعال، واألحداث بكل 

البعيد جزء من إرادة هللا يف خلق األفعال واألحداث، ألن هللا فتح احلرية جتلياهتا التارخيية، فهي"احلرية" يف مداها 
لإلنسان ابتداء لكي يصنع اترخيه الفردي، واجلماعي، اعتمادا على ما ركب يف وجوده من قوى العقل املدرك، والروح 

مصريه، إمنا يعتمد على  املنفعلة، واحلس املتحرك؛ واإلنسان بدوره عندما يستخدم حريته يف صياغة أي حدث وتوجيه
مقدمات ال ميكنه أبي حال االستغناء عنها:الزمان، املكان، مث القيم والنظم واألعراف والتقاليد، مهما كانت نوعيتها 
مساوية أو إنسانية أو اجتماعية، من هنا كان التسليم بسلطة هللا العليا، وحبرية اإلنسان أمران متالزمان يف القرآن 

ض لنا القرآن الكرمي مناذج من الفعل اإلهلي الذي يتحقق من خالل اإلرادة اإلنسانية احلرة، مبعىن أن الكرمي، لذا يعر 
حرية اإلنسان متثل حمورا لتلك القضية، أو احلدث التارخيي، يف إطار هذه السلطة"املشيئة"اإلهلية املتعالية، 

 ؛ أنخذ منها منوذجني سننية:(14)والشاملة

، بعد حتقق شرطه من إرادة ومشيئة البشر، النموذج األول: يف التغيري الذي يتحقق إبرادة هللا ومشيئته        
ُواْ  َحىت   ِبَقْوم   َما يـَُغريُِّ  الَ  اللَّ  ِإن   (وحريتهم يف التغيري، قال تعاىل:  ((، وكذلك قوله تعاىل:11)الرعد:)أِبَنـُْفِسِهمْ  َما يـَُغريِّ

ًا َيكُ  ملَْ  اللَّ  أِبَن   َذِلكَ  ُواْ َما َحىت   قـَْوم   َعَلى أَنـَْعَمَها نِّْعَمةً  ُمَغريِّ يع   اللَّ  َوَأن   أِبَنُفِسِهمْ  يـَُغريِّ  (.53)األنفال:)َعِليم   مسَِ

الذي ترتتب عليه املشيئة اإلهلية،  النموذج الثاين: يف فعل حرية اإلنسان يف الفعل عندما يكون األساس          
 َأْهلَ  َأن   َوَلوْ  (ريبة عنها، قال تعاىل:فتأيت املؤثرات اخلارجية طبقا لتلك التجربة ومواصفاهتا ال خارجة عليها، وال غ

بُواْ  َولَـِكن َواأَلْرضِ  الس َماء بـَرََكات  مِّنَ  َعَلْيِهم َلَفَتْحَنا َواتـ َقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى  مبَا فََأَخْذاَنُهم َكذ 

ْكِسُبونَ   (.96)األعراف:)َكانُواْ َ

تقع ضمن دائرة العدل اإلهلي، ومقاييس الثواب والعقاب،  إذا من خالل ماتقدم يتضح لنا أن دائرة حرية اإلنسان
أن هناك مسؤولية   فالرمحة اليت تنزل على الفرد أو اجلماعة إمنا تكون ضمن حدود فاعلية ذلك الفرد أو تلك اجلماعة، أي

ا، وحرا، شخصية، ومسؤولية مجاعية، وطبيعي جدا أن املسؤولية ال ميكن أن يتحملها إال الشخص الذي يكون خمتار 
  َيْصنَـُعونَ  َكانُواْ  مبَا  (وقادرا، على أن يتحرك حبرية داخل نطاق تلك املسؤولية، فكثريا ماتنتهي اآلايت القرآنية بعبارة:

 (، تعقيبا على اجلزاء الذي يلحق أمة أو مجاعة.14)املائدة:)

إرادته، وإمكاانته، ومواصفاته الذاتية،  إذا هناك عدة غحتماالت على الساحة الكونية خيتار اإلنسان ما يتناسب مع  
مث أييت)القدر( الذي هو اجلزاء؛ فهو ال أييت على شكل ضربة مفاجئة، بل يرتبط أساسا إرتباطا منطقيا مبفهوم العدل، 



. وهكذا نشاهد أن التعاليم (3)اإلنسان: )  َكُفوًرا َوِإم ا َشاِكرًا ِإم ا الس ِبيلَ  َهَديـَْناهُ  ِإان   (وسنن الثواب والعقاب الرابين، 
 .، فلو مل يكن حرا ملا عاقبه على مااليستطيع(15)القرآنية كلها مبنية على أساس مسؤولية اإلنسان على نفسه وجمتمعه

(16). 

إال أننا جيب أن ندرك صفات متايز اإلرادة واحلرية اإلنسانية مع السنن الرابنية، وسلكها الرتاتيب يف قائمة ثالثية    
 يزة:متما

 احلقيقة األوىل: أن السنن ذات طابع استمراري. - 

احلقيقة الثانية: أن جتليات هذه السنن يف احلـراك التارخيي وقوانينه ذات بعد غييب، حيث أهنا ليست يف احلقيقة سوى  -
 .  تعبري عن إرادة هللا، وجتسيد وحتقيق لقدرته، فهي "كلمات هللا" وقوانينه، وإرادته، وحكمته...

احلقيقة الثالثة: وهي اليت ضربنا هلا مبثالني سابقني، هي حقيقة اختيار اإلنسان يف عملية صنع احلدث التارخيي، وهذا  -
 هو حملها يف هذا اهلرم الثالثي.

وبذلك نتبني حد، وغاية، احلرية واالختيار اإلنساين مبنطقهما القرآين، وأن حلظة احلرية اإلنسانية هي الساحة التارخيية   
كلها، فهما ليستا معطلتني، فالقرآن يسند دورا إجيابيا لإلنسان يف العمليات الوجودية، وحيمله مسؤولية أي فعل يقوم به 

 سلبا أو إجيااب. وبناء عليه يتضح أن القضاء اإلهلي ينقسم إىل قسمني:

 القسم األول: هو القضاء الذي اخرب هللا به أنبيائه، ورسله، أبنه سيقع حتما. -    

 القسم الثاين: هو القضاء الذي أخرب به أنبياءه ورسله بوقوعه، ولكنه موقوف على شيء ما. -    

فاألول ال دخل إلرادة اإلنسان وحريته فيه، فتبقى حرية اإلنسان وإرادته، شرطا يتوقف عليه الفعل اإلهلي من النوع 
 .(17)الثاين، أي النوع غري احلتمي، الذي سبقت الربهنة عليه

ا َعَرْضَنا األَمانََة َعَلى الس َماَواِت َواأَلْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأن حَيِْمْلنَـَها ِ( -وهبذا يتبني أن األمانة اليت محلها اإلنسان،    ََ إنّْ
َها َومَحََلَها اإِلْنَساُن ِإن ُه َكاَن ظَُلوًما َجُهوالً  سؤولة، حيث خرج من بني كانت عن حرية م-(.72) األحزاب:  )َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
احلرية أمانة، واألمانة اليت حتملها بكامل إرادته   . لتصبح هذه(18)ة،سائر املخلوقات رافعا راية قبوهلا، عن اختيار، وحري

ىَل َأْهِلَها َوِإَذا ِإن  هللَا أَيُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا األَمااَنِت إِ (يقول:  –جل وعال  –فاألمانة هي احلرية، واحلرية أمانة، وهللا  !ُحرية



يًعا َبِصريً  و اإلنسان خليفة (.58النساء:  ))اَحَكْمُتْم َبنْيَ الن اِس َأن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل ِإن  هللَا ِنِعم ا َيِعُظُكْم ِبِه ِإن  هللَا َكاَن مسَِ
 دارة اإلنسان هبا، وهللا أعلم حيث يضع رسالتههللا يف أرضه، ابختياره احلرية، اختاره هللا هلذا املعىن الرفيع، اختاره هللا جل

(19). 

احلرية الداخلية /املستوى النظري: أو حرية اإلرادة واالختيار الباطين عند اإلنسان: هذا ما يتعلق مبفهوم احلرية على    
يني، وغري اإلسالميني، وهي اليت دار البحث حوهلا من قبل علماء العقيدة " علماء الكالم"، والفالسفة، واملفكرين اإلسالم

 .(20)وانتهى البحث فيها إىل مذاهب وآراء شىت

  

 حلظة جتلي اإلرادة اإلنسانية، واقعا، وأمال/ املستوى العملي: املسار الثاين: -

  

، آلية عمل العقل ومعاجلته ألمور احلياة، بكل ما يشمله ذلك من تشكيل للوعي اجلمعي لألمة، حرية الفكرمتثل      
ة الثقافة. فاحلرية، ليست حرية الفرد، فيما خيص نفسه، وأفكاره اخلاصة، بل هي حرية املبدع واملثقف والفنان وصناع

 والكاتب والعامل، فيما خيص دورهم يف حياة األمة.

والواقع، أن مناقشة قضية حرية الفكر، ومفهوم احلرية عموما، حىت كفكرة فقط تشكل منطقة حساسة، وخط        
وجس منه عند شرائح عريضة يف بالد العروبة واإلسالم، وما حيدث يف الواقع، يبدو من قانون التاريخ. فاحلملة جيب الت

ضد األمة وتراثها، وحالة التدهور واالهنيار اليت وصلت هلا األمة، تدفع لظهور حالة الدفاع عن النفس، اليت حتول 
رحلة الدفاع عن النفس، ال تشيد أمة انهضة، بل هي مرحلة تسبق الرتاث إىل أسلحة يف وجه القوى املعادية له. ولكن م

النهضة. وحىت ندخل إىل مرحلة النهضة، حنتاج إىل وقف عملية اهلجوم على الرتاث، وكذلك وقف عملية الدفاع 
تأخر، املصاحبة له. وأان أُرجع سبب هذه احلساسية إىل عدة أسباب أمهها هو الوضع العام لألمة، حيث أهنا يف وضع م

عن صنع احلياة املعاصرة، انهيك عن النهش من جسدها املادي/ استعمارا، والنهش من جوهرها الرمزي/ تغريبا، 
وتفكيكا، وتشكيكا، هذا ماجيعل تناول موضوع احلرية ابلتحليل... يُدخلنا مباشرة يف صراع بني فريق يؤمن هبا، وفريق 

جوهر القصد التحليلي مسبقا. ولكن هذا الصراع املفرتض ـ يف تصوران يفرض عليها قواعد احلالل واحلرام، فيقضي على 
ـ أحد جتليات القضية، ولكنه ليس كل شيء. بل هو يف الواقع تصور متحيز، جيعل احلرية منطوقًا علمانياً، ومنعها 

 . منطوقاً إسالمياً، وهذا غري صحيح



ف ضمنًا أن هذا االنتماء ال يعين فكراً واحداً، وال جيب ومن خالل االعرتاف أبن لألمة انتماءها احلضاري، نعر       
أن يعين ذلك. فمن خالل احلضارة االسالمية كإطار مرجعي، خترج أطر وتيارات متعددة، لكل منها رؤيته اخلاصة، ولكنها 

 واجب.مجيعًا تنبع من سياق املرجعية احلضارية االسالمية. وتعدد هذه الرؤى، ليس حقاً، بل هو فرض، وأيضًا 
فأية رؤية اسالمية، دينية أو حضارية، حتاول أن تقدم نفسها ابعتبارها احلق الوحيد ـ هي رؤية خترج عن قيم هذه      

األمة. فاألصل أن التعدد ليس فقط مقبواًل، بل هو أيضاً طبيعي، وابلتايل، فإن الفكر الواحد غري طبيعي، ومناف  للفطرة. 
 ر واإلبداع، ابعتبارها أدوات مولدة للتعدد، املفضي لإلثراء، واحملقق لالزدهار.ومن هنا تظهر أمهية حرية الفك

، وتقوم بوظيفة اجتماعية، جتاه هذه األمة. والفكر حر، ألنه حماولة أشكال اإلبداع، تعرب دائمًا عن أمتهاكل        
ة األمة حريتها، فإهنا تنتج أفكارًا مقبولة لفهم األمة، وطرح رؤى هلا ومنها، وتصور بدائل ملستقبلها. وعندما متارس طليع

وأخرى مرفوضة، واألمة هي اليت تقرر من خالل االتفاق واالجتماع. وبذلك يتم فرز األفكار والرؤى، النافع منها والضار. 
 لنا. أخرى وابلتايل فإن حدودها، ومعايريها، ليست منا، بل معادية خنبة تبدع لصاحل حضارةولكن ما نواجهه اليوم، هو 

  

. ويف نفس الوقت، فإن هذا اهلجوم املستمر على تراث األمة، ينتج من اجلمود املعادي حلرية الفكرهبذا املعىن، نؤكد أن 
اجلمود، سلوك دفاعي، ال يقيم هنضة. فإذا ركزان نظران على النهضة احلضارية االسالمية، جند أن آليات حرية الفكر 

لذلك فاجلمود الفكري، املدافع عن تراث األمة، هو حرب ضد العلمانية الغربية، وضد والتعددية، هي جوهر هذه النهضة. 
 .21) اهلجوم على الرتاث، وضد التغريب، وضد ضياع قيم األمة ومقدساهتا، ويف نفس الوقت، هو فعل معيق للنهضة!

  

وصف أبنه دعوة للحرية، أو وقوف إذا أدركنا البعد الفكري ملوضوع احلرية، نعرف أكثر، سذاجة حصر جتليات ما ي    
، شعر، (22)أدبية" اللحية، الثوب، اجللباب..."، أو ثقافية" دينيةضد دعاهتا، يف شكليات وجودية، لتفرعات ثقافية 

" مساءلة، شفافية، نقد، تكوين أحزاب، سياسية" املرأة، اجلنس، االختالط،..." أو اجتماعيةقص، وفنون..."، أو 
مع مدين...إخل، ماجيعل الصراعات االجتماعية يف جمتمعاتنا، تكشف عن نفسها أكثر، حيث أهنا تكتالت، مؤسسات جمت

التعرب إال عن ذاهتا، وعلى أساسها حياول فريق اجتماعي أن يؤكد هيمنته، أو يوسعها على حساب الفريق اآلخر. فهو 
ى املبالغة يف أمهية النمط األساسي الذي يسعى إىل مد حقل نفوذه أو تقوية قبضته يف النظام االجتماعي ابلعمل عل

يتماهى معه سياسيا، أو دينيا أو أخالقيا، او علميا. وهو يضفي على هذا النمط يف مواجهة األمناط األخرى طابعا مشوليا، 
اسية إنسانيا، أو علميا، جيعل منه مركز توازن النسق الثقايف أبكمله، وهذا يعين أن كل منط ثقايف يرتجم نوعا من احلس



االجتماعية اليت تزداد فاعلية، وأتثريا ابزدايد الدور الذي تلعبه الفئة اليت حتملها، واملكانة اليت حتتلها يف عمود النظام 
 ، وتقاطعها مع السياسي، األمر الذي جيعل من حريتها حرية القوة، ال قوة احلرية!(23) االجتماعي

، ابنعكاساته االجتماعية، والفكرية، واالقتصادية، هو مفتاح القضية إال أن ابحثني كثر يرون أن الواقع السياسي   
ولب املوضوع، وهذا الواقع السياسي تلخصه كلمتان اثنتان: احلرية، والدميقراطية، حيث أهنما املعيار الذي يقاس به 

ية، والفوضى املادية، فاملهم االزدهار يف جمتمع واحنطاطه، وهذا الصنف من الباحثني اليفسرون احلرية ابإلابحية األخاللق
هو املعىن والقيمة اليت حتقق لألمة مكاهنا برؤيتها، ومنطلقاهتا احلضارية، وعموماهتا اإلنسانية املشرتكة، فإن العمل اإلسالمي 

الغلو،  الميكن أن يؤيت مثاره يف غيبة احلرية، وميثل هذا الرأي شرحية انقدة لعوامل التشوه يف مفهوم احلرية من مثل مجاعات
وتكفري اجملتمع، والتشنج واهللوسة ابسم الدين، ويرون أن أحد أسباب ظهور هذه الدوائر العنيفة، مل تظهر إال يف مرحلة 

والتفكري، فال مكان حرية التعبري صودرة فيها حرية العمل اإلسالمي الشرعي، ضمن إجراءات أخرى استهدفت مصادرة 
. ومع ذلك ال يرون أن احلرية متثل حال سحراي جلميع املشكالت اليت (24)لسياسيةاحلرية اللحرية العقلية، بدون توفر 

تراكمت، وتقاطعت مع أزمات أخرى، ولكن البديل عنها، إذ أهنا شرط ضروري، ومدخل رئيسي لكل عملية حتديث 
 .(25)سياسي

العاملي، والذي متثل حلظة التجلي العريب حنن أما قائمة من التجليات احلية لن مطالبات احلرية اإلنسانية يف وجهها       
 واالسالمي فيه مقطعا من سنفونية طويلة، ومشهدا من لوحة فسيفسائية كبرية، ميكن تقريبها يف اجلدول التايل:

   

 كم يلي:  (26)خريطة احلرايت يف الدولة احلديثة

 :ة وتشملمعنوي فرديةحرية  :وتشمل مادية فرديةحرية 

 العقيدة ةحري * البدن سالمة *

 اآلراء حرية * األمن *

 االجتماع حرية * والتجارة امللكية والصناعة *

 الصحافة حرية * املسكن حرمة *



 التعليم * املراسالت سرية *

 اجلمعيات تكوين *  

 وميكن أيًضا تقسيمها بشكل خمتلف كالتايل:

 مدنية حرايت فكرية/تعبريية حرايت اخلاصة حرية اخليارات

 النقاابت حرية أتليف * التعليم حرية * البدن ةحري *

 والشركات واجلمعيات* الصحافة حرية * األمن حق *

 الطوائف وتكوين * االجتماع حرية * التنقل حق *

     العمل حق *

  

إذا تصوران ممارسة احلرية أبهنا فعل متجاوز للضوابط واملعايري، والقوانني،ـ أو أنه فعل مسموح به قانوان، وغري خاضع    
لألعراف، فإن ذلك التصور، مفض بال شك للفوضى والعبث، ألن ممارسة احلرية اللتعين السلوك احلر، يف فضاء غري حمدد 

ملواقف احمليطة به، بل إن السلوك يكتسب داللته مما حييط به، وعندما نتكلم عن حرية املعامل، فأي سلوك مرهون ابلبيئة، وا
الفرد، فإننا ندرك ابلتايل، أن فعله يسري خالل سيلق حميط، وكلما جعلنا حرية الفرد مطلقة، سحبنا من حرية السياق احمليط 

ن يتحرك فيها حبرية، هي املساحة، اليت ال تؤثر على به، وتلك هي القاعدة األوىل للحرية، ألن املساحة املتاحة للفرد، أ
 حرايت اآلخرين.

واملشكلة لدينا أننا تصوران التقدم الغريب، بوصفه نتاج فعل احلرية املطلقة، بدون حتقيق شروطها اإلرادية، وادعى البعض  
تنظيم احلرايت شرط ألن منا ذلك خصوصا وكاللء الغرب الثقافيني، وهذا األمر غري صحيح، حىت يف الغرب نفسه، 

! والتنظيم فاعل أبدوات عدة، من خالهلا يفرض االتفاق العام للمجتمع، على اجملتمع، فمثال جند يف للممارسة احلرية
الغرب اآلن موجة من الكراهية ضد املسلمني هي أشبه ابالتفاق العام، من خالل سيطة وسائل اإلعالم، ومداعبة العنصرية 

أية رسائل خترج من غربيني، )ابلغني املعجمة(، تظهر اقتناعها بتسامح اإلسالم، وتؤكد تعاطفها مع الغربية، لذلك فإن 
العرب واملسلمني، فإهنا ستواجه بضغوط شديدة، جتعلها الجتد طريقها للعقل الغريب، ورمبا جتد طريقها للعقل العريب واملسلم 



 فقط.

 فراد، واملؤسسات، دون اللجوء إىل القانون.لذا الغرب ميارس الضبط االجتماعي من خالل األ  

متلك حقوقا تتجاوز األمة،  أيضا ال جلماعةميلك حقوق تتجاوز األمة، وا ال الفردوتلك هي القضية احمللية عندان، ألن  
لتايل اليت ال جتتمع على ضاللة، واب  (27) وابلتايل فإن املسموح للفرد هو تلك املساحة اليت ال تتجاوز اختيار األمة!

 يصبح الفعل هو فعل التواصي ابحلق والصرب.

وما نبحث عنه هو التوازن، الذي يعطي األمة حقها، يف إعالن ثوابتها، وحقها يف ممارسة الضبط االجتماعي، وقصر   
عي ألن القانون على جماله، واملشكل أن دعاة الغرب لدينا يهامجون اية حماولة لألمة لتمارس دورها يف هذا الضبط االجتما

الدعوة للحضارة الغربية، ليست فقط خترج عن العرف والثوابت، كما يتصوره متهوري احلديث ابسم الثوابت، بل إهنا خترج 
عن هوية األمة ككل، لذلك كانت رسالة دعاة الغرب يف حتييد أمرين: القانون، والضبط االجتماعي، وهو أمر لن 

 يتحقق!.

واجهة كل خروج عن العرف ابلقانون، وكل جتاوز للثوابت ابلقانون، ألن هذه وهذا املوقف اليقل خطورة عن م    
الدعوة حتول الضبط االجتماعي، إىل القانون، وهنا نتعرض لقضية هامة جدا، وهي حتويل ثوابت األمة إىل مقوالت، 

ا ابلرحابة، ألهنا اتفاقات ضمنية، تتبناها سلطة، أو فئة، وهو أمر مناف لدور األمة، اليت تتسم آليات إمجاعها واتفاقها دائم
، تعد حرية الرأي والنقدتتحول فيما بعد إىل صنم وعجل يُعبد!. وهذا بدوره يتطلب مساحة من   (28)وليست نصية،

حبق مدخال لوحدة كيان هذه األمة، وذلك مبا حتدثه يف العقول من خصائص منهجية مشرتكة، تتكون ابلتاللقي واحلوار 
 ،(30)، فتكون هذه احلرية الرؤيوية، والنقدية مقدستني (29)ول، تنشأ عنها وحدة ابملعىن املنهجيوالتبادل، والتدا

مييلون للتفريط يف مقدسات األمة، واستخدام"احلرية" ضد ثوابتها، لزرع  وكاللء الغربإننا نعيش أزمة احلرايت، ألن    
ن للدفاع عن املقدس بفرضه، دون وجود فرصة إلفعاله، من مجاعات العنف، مييلو  وكالء الرتاثمقدسات مستوردة، وألن 

 ،.(31)وتقويته ابإلبداع اخلالق عامليا

  

 خـامتـة:  

من ضوابط الشرع، والعقل  احلرية يف املنظور اإلسالمي، ال تعين أبي حال من األحوال، حترير الغرائز والشهوات      



اليت حتول دون أتدية أدواره أو القيام بوظائفه اخلاصة والعامة،  ملعوقات،اإلنساين، وإمنا هي حترير اإلنسان من كل الكوابح وا
وقاعدة التقوى، وقاعدة توفري املصاحل، وحقل اإلابحة العام الذي ميارس فيه اإلنسان نشاطاته العمرانية، والوجدانية، هي 

 سياجات عامة تكفل له حريته.

املصدر األول للكون واحلياة.  ة وحيدة، يرتبط مبوجبها اإلنسان ابهللفاحلرية وفق التصور اإلسالمي، هي مثرة عبودي    
العبودايت املختلفة، تعرض ومازال يتعرض هلا منذ أقدم العصور  وملّا كان اإلنسان موضوعًا خصبًا ألشكال ال تنتهي من

اإلطار، توفر الشروط النفسية و قيم الدين يف هذا .ما دامت احلياة قائمة، البشرية حىت عصران، وسوف يستمر هذا التعرض
 احلرية، وإجنازها يف الواقع اجملتمعي واإلنساين. فالرؤية الدينية تتجه صوب اإلنسان، والسلوكية لالخنراط يف مشروع جتسيد

بذاته  واحلرية احلقيقية لإلنسان تبدأ حينما يثق اإلنسانللحرية، ابحلرية.  لتوفر له املناخ النفسي والوجداين والعقلي احملقق 
وتقليد  التطلع إىل احلرية دون الثقة ابلذات والعقل، حتّول هذا التطلع إىل سراب واستالب . وذلك ألنوعقله وقدراهتما

املكنونة، لن يستطيع اجرتاح جتربته يف  اآلخرين دون هدى وبصرية. لذلك فما مل يكتشف اإلنسان ذاته ويفجر طاقاته
ولو أتملنا قلياًل يف مضامني احلرية اإلنسانية،  .الدميوقراطية والشراكة بكل مستوايهتا ةاحلرية، وبناء واقعه العام على قاعد
العدل والعدالة، وهكذا جند أن كل جتليات مفهوم احلرية، ترجع يف جذورها العميقة  لوجدانها حقائق جوهرية يف مفهوم

احلياة   حرية خاصة أو عامة دون عدالة يف حقولوال  (32) العدالة. فهي طريقها إىل كل الفضائل. واإلنسانية إىل قيمة
 .املختلفة

قبل امليالد(، أي منذ  845ولعلي أختم هذه اإلطاللة حول احلرية مبوقف، ألحد فالسفة الصني القدماء، ) سنة  -   
ة" حيث تتصل حوايل ثالثة آالف سنة تقريبا، وفيه خالصة حلكمة صينية راقية، تنظر إىل احلياة على أهنا" وحدة متكامل

تفاصيل احلياة ببعضها أشد االتصال، يقول الفيلسوف الصيين" جاو "، يف خطاب ألقاه بني يدي اإلمرباطور " يل وانج "، 
 : -ق،م 845واتريخ اخلطاب، هو كما أشران، سنة 

نصح، والفقراء أحرارا " يعرف اإلمرباطور كيف حيكم إذا كان الشعراء أحرارا يف قول الشعر، والناس أحرارا يف إسداء ال  
يف التذمر من الضرائب، والطلبة أحرارا يف تعلم العلم علنا!! والعمال أحرارا يف مدح مهاراهتم، والسعي إىل احلصول على 

 (33)العمل الذي يناسبهم، والشعب حرا يف أن يتحدث عن كل شيء، والشيوخ أحرارا يف ختطئة كل شيء!"أ.هـ اخلطاب
 . 

هنر احلكمة الصينية القدمية، الذي حياول أن حيصل على سفينة اإلنسان يف هذه احلياة إىل النور  تلك بعض قطرات من  
والسعادة، وراحة البال، والعدالة، واحلرية، وااللتفات إىل مجال الدنيا البسيط، والغزير، حيث مل يعد إنسان العصر احلديث 



نا كان التعب واضطراب األعصاب، واإلحساس الدائم ابلتوتر وفقد يلتفت إىل هذه املعاين، أو يهتم هبا، ملاذا؟... ومن ه
 .  (34) األمان!.

    

============================= 

 * إحــاالت:

 (.305، رضا ديب، )ص: سنابل احلكمة     (1)

يفة الرايض ، )مقال(، عبد هللا الغذامي، صحالقبيلة واجملتمع لغة الصمتكما يفيده درس النقد الثقايف،       (2)
 م.24/4/2008السعودية، 

، اسرتاتيجية تفكري من أجل العرب : العوملة واملستقبلكما يراه املؤرخ و املفكر د.سيار اجلميل، يف كتابه      (3)
 (.بتصرف.411واملسلمني يف القرن احلادي والعشرين، )ص:

 (.412-411املصدر السابق:)ص:     (4)

 (.بتصرف.310-304)ص:  ، رضا ديب،سنابل احلكمة     (5)

كبريا يف الفكر الكالمي اإلسالمي، نتج عنه ثالثة آراء    شغلت قضية التسيري والتخري اإلنساين حيزا   (6)
بينهما.  السينإىل جانب التسيري املطلق، وتوسط الفكر  اجلربيةإىل جانب االختيار املطلق، و  املعتزلةحيث وقف 

 عاجلة هنا، ولكنه وارد.وهذا مبحث كالمي طويل ليس موضع امل

 (.234-233، حممد سعيد رمضان البوطي، )ص: اإلنسان مسري؟ أم خمري؟     (7)

 قـََتَل ُمْؤِمًنا َوَمن َخطًَئا ِإال   ُمْؤِمًنا يـَْقُتلَ  َأن لُِمْؤِمن   َكانَ  َوَما (ونصها: ( من:سورة النساء. 92اآلية )     (8)

قُواْ  َأن ِإال   ِإىَل َأْهِلهِ  مَُّسل َمة   َوِديَة   َنة  مُّْؤمِ  َرقـََبة   فـََتْحرِيرُ  َخطًَئا  فَـَتْحرِيرُ  ْمْؤِمن   ل ُكْم َوُهوَ  َعُدوّ   قـَْوم   ِمن َكانَ  فَِإن َيص د 

َنُكمْ  قـَْوم   َكاَن ِمن َوِإن مُّْؤِمَنة   َرقـََبة   نَـُهمْ  بـَيـْ يثَاق   َوبـَيـْ ْد َفِصَيامُ  مل ْ  َفَمن مُّْؤِمَنةً  رَقـََبة   رِيرُ حتَْ وَ  َأْهِلهِ  مَُّسل َمة  ِإىَل  َفِديَة   مِّ  جيَِ

نَ  تـَْوبَةً  ُمتَـَتاِبَعنْيِ  َشْهَرْينِ   .)َحِكيًما  َعِليًما وََكاَن اللُّ  اللِّ  مِّ



 َبْطيِن  يف  َلَك َما َنَذْرتُ  ِإيّنِ  َربِّ  ِعْمرَانَ  اْمَرأَةُ  قَاَلتِ  ِإذْ  (ونصها:  ( من: سورة آل عمران.35اآلية )     (9)

 .)اْلَعِليمُ  الس ِميعُ  أَنتَ  ِإن كَ  ِمينِّ  فـَتَـَقب لْ  حُمَر رًا

 احْلُرُّ  اْلَقتـَْلى يف  اْلِقَصاصُ  ُكِتَب َعَلْيُكمُ  آَمُنواْ  ال ِذينَ  أَيُـَّها ايَ  (ونصها: ( من: سورة البقرة.178اآلية )( 10)

 .)ىَواألُنَثى ابألُنثَ  اِبْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  اِبحْلُرِّ 

 (.225-224، للراغب األصفهاين، )ص: املفردات ( 11)

تلفت التعريفات اإلجرائية ملفهوم احلرية يف املعاجم االجتماعية والفلسفية، إال أن اختالف التعريفات اخ (12)
اليت يراها راجع إىل طبيعة التطبيقات املختلفة يف أحد اجملاالت،الرتبوية، القانونية، النفسية، السياسية،...والقيود 

هي : اخلروج عن رق الشهوات، وفناء اإلرادة يف  امليدان األخالقي/ العرفاين الوجداينأصحاهبا ذات أمهية، ففي 
وامليدان  (.225-224، للراغب األصفهاين، )ص: : املفرداتإرادة هللا، كما يقول اجلرجاين يف تعريفاته؛ انظر

أم الدوافع  motifsع لتأثري قوى ابطنة، سواء أكانت البواعث ، هي: القدرة على حتقيق الفعل دون خضو النفسي
mobiles هي : القدرة على حتقيق فعل أو امتناع عن حتقيقه، دون خضوع ألي ضغط امليدان القانوين، ويف ،

يشري   التعليمي الرتبوي اإلبداعي(. ويف امليدان 288-287، مراد وهبه، )ص: املعجم الفلسفيخارجي، انظر: 
(، إىل أن من مجلة التصورات اخلاطئة حول مفهوم اإلبداع 129، )ص:صناعة العقلنسون، يف كتابه : كني روب

توهم احلرية املطلقة!! ويضرب مثال ابلطفل الذي إن تُرك على طبيعته، يفعل مطلقا ما حيلو له من عبث وختريب، 
إهنا ستؤدي إىل نتائج سلبية! واملهم هو دون حماولة الضبط، والتأنيب اللطيف، حبجة تنمية روح اإلبداع لديه، ف

هبذه النقطة هو الذي حيدد سلبية وإجيابية   طبيعة الشيء الذي جيب أن تلتزم به هذه احلرية وقيمته! واالهتمام
 النتائج، مع االعتقاد املسبق ابن العفوية، واحلرية، ضروراين للحصول على دفق األفكار والتخيالت.

التخصصات واحلقول املعرفية، أما على املستوى الفردي الفكري لرموز الفكر العاملي فإننا  هذا على مستوى          
عبارة عن  (، يرى أن احلرية هي: فالفيلسوف األملاين كانطجند أن األمر هوهو نفسه من الغائية يف ذات املقدم للتعريف، 

يكن يرى أن احلرية مستغنية، عن أعمال القانون مل فهو ء إال عن القانون األخالقي(، استقالل اإلنسان عن أي، شي
، ستيوارت، ميل جوناألخالقي، بل كان يرى أن رعاية القانون، األخالقي أمر ضروري يف حتقق احلرية املقبولة.حىت: 

يقول: )إن احلرية عبارة عن قدرة اإلنسان على السعي، وراء مصلحته اليت يراها، حبسب منظوره، شريطة أن ال تكون، 
ليست يف نظرة حرية مقبولة (، وذلك ألن، احلرية اليت تكون متزامحة ومصاحل اآلخرين مفضية إىل إضرار اآلخرين

ترمجة عبد الكرمي أمحد / د.  –القراءة للجميع  –: جون ستيوارت مل، اهليئة املصرية للكتاب عن احلريــةة عقالئيا.انظر:



(. فوجود 31-30، سري نسيبة، ) ص: ـــرية بني احلـد واملطلقاحلانظر:  و(. 74، 72حممد أنيس مراجعة، )ص: 
الناس مجيًعا إبرادة مطلقة لكل منهم على السواء، مستحيلة فرًضا، ومستحيلة وجوًدا. والسعي وراء هذا الوهم، هو سعي 

هنا جيب التأكيد على أن فاحلرية املقيدة متصورة يف العقل، كما جاء هبا النقل.و  لتحطيم الفرقان، والوجدان، واألداين!. 
 احلرية ال ترادف اتباع اهلوى، فال يوجد أعداء أخطر على احلرية من تقي جاهل، أو عامل فاجر.

 (.  105، عبد هللا العروي، ) ص: مفهوم احلــرية ( 13)

لنبوة ولعل الدخول يف اإلميان واالرتقاء إىل درجة توحيد األلوهية والربوبية، اليت أوضحت مفهومها ا ( 14)
اخلامتة، وأصلتها يف الرؤية اإلسالمية، هو الذي يشكل املصدر األساس للحرية، سواء ابلنسبة للذكر أو لألنثى، 

 (.107، عمر عبيد حسنه، ) ص: من فقه احلالةعلى حد سواء . 

 (.بتصرف.173-164حسن سلمان، )ص:  -دراسات قرآنية حول اإلنسان واجملتمع( 15)

تطابق اسم السورة)اإلنسان( مع مفهوم فسح طريق اهلداية االختياري، لكأهنا إشارة  وإنين ألعجب من ( 16)
 مباشرة بنسقية بديعة جلنس اإلنسان أن يكون حرا وكفى حبرية تستمد حريتها ممن وهبها إايها!.

 (.بتصرف.176-174حسن سلمان، )ص:  -دراسات قرآنية حول اإلنسان واجملتمع ( 17)

 (.6/428بن اجلوزي، ) ، الزاد املسري ( 18)

، نشأت جعفر )حبث(، موقع" إسالم أون الين"نت"،  احلرية.. تكليفات وليست حقوقا ( 19)
 م.بتصرف.28/11/2004

 ، )مقال(عن: مبادئ النهوض االجتماعي، مطبوعات البالغ" نت".احلرية.. واحرتام إرادة اإلنسان ( 20)

)مقال(،  ،حرية الفكر يف الواقع العريب املعاصر و(.  41-43، رفيق حبيب، )ص: املقدس واحلــريــة ( 21)
 موقع: البالغ" نت".

 موقع: البالغ" نت". بتصرف.

ثقافة كامت انظر مثال: احلالة املصرية، وسجاالت الثقايف األديب، مع الديين، ومناورات السياسي،  ( 22)



م. 2003ت حقوق اإلنسان، ط، األوىل: ، حلمي سامل، سلسلة: مبادرات فكرية، مركز القاهرة لدراساالصوت
اإللـحاد وقارن بني احلالة الثقافوية العربية، يف دعوات احلرية مع احلالة الغربية، ما كتبه: رمسيس عوض، يف: كتابيه:) 

(، سيناء للنشر، القاهرة، مصر، و مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، لبنان.وغريمها  الـهرطقة يف الغرب( و )يف الغرب
. 

، من سقوط جدار برلني إىل سقوط العرب وحتوالت العامل(. 91، برهان غليون، )ص: اغتيال العقل ( 23)
 (.166-165برهان غليون، )ص:   بغداد،

احلبيب اجلنحاين، )مقال(،   احلرية أوال، وأخريا،(؛ 26-20، فهمي هويدي، ) ص: القرآن والسلطان ( 24)
 (. 122، ص:   561، )عدد:جملة العريب

 (. 127، ص:   561، )عدد:جملة العريباحلبيب اجلنحاين، )مقال(،   احلرية أوال، وأخريا،( 25)

، نشأت جعفر )حبث(، موقع" إسالم أون الين"نت"،  احلرية.. تكليفات وليست حقوقا ( 26)
 م.بتصرف.28/11/2004

 (. 46-45، رفيق حبيب، )ص: املقدس واحلــريــة ( 27)

 (.   47، ) ص: املصدر السابق ( 28)

 (. 86-85، عبد اجمليد عمر النجار، )ص: دور حـــرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني ( 29)

، )مقال(، أبو يعرب املرزوقي، موقع "جدل"نت"، حرية الرأي، وحق النقد مقدسان( 30)
 م.2007سبتمرب//23

 (. 47، رفيق حبيب، )ص: املقدس واحلــريــة ( 31)

جملة فصلية تعىن بشؤون الفكر اإلسالمي  -"نت". -)مقال مطول(، جملة الكلمة معىن احلـرية يف ( 32)
 م.16/3/2006عن موقع جدل"نت"، -وقضااي العصر والتجدد احلضاري

 : خريي محاد.، الفيلسوف الصيين، لني يواتنج، ترمجةأهـمية احلياة ( 33)



 (. 188-187) ص: ، املرحوم: رجاء النقاش، مطالعات وتـأمالت ( 34)
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