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المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم���ا تغ ّيرت الظ���روف ف����إنّ الفكر الأ�صي���ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق���ى عل���ى �إحكام���ه ،فالأ�صالة والإح���كام �أ�سا����س الثبات
���ي الراحل{
وال���دوام ،وم���ن هنا نج���د الإم���ام الخمين ّ
يو�صي:
«...الطبق ��ة المف ّك ��رة والط� اّّل�ب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�ست ��اذ العزي ��ز (ال�شهي ��د مرت�ض ��ى
مط ّه ��ري) ،وال يجعلوها ُتن�سى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
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والمع ��ارف الإ�سالم ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
علي
وكذلك نجد قائ���د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
���ي } ي�صف���ه ب�أ ّن���ه« :الم�ؤ�سّ �س الفك ��ريّ لنظام
الخامنئ ّ
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة ...،و� ّأن ّ
الخط الفك ��ريّ للأ�ستاذ
مط ّه ��ري هو ّ
الخط الأ�سا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و خ � ّ�ط ال�شهيد مطه ��ريّ يعني خ � ّ�ط الإ�سالم
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص ّيت ��ي �أن ال َت َدع ��وا كالم هذا ال�شهيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...
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حول الكتاب

هذا البحث م�أخوذ من محا�ضرة لل�شهيد مرت�ضى
مط ّهري تحت عنوان «الإن�سان في النظرة الإ�سالم ّية
للعالم» راجع كتاب «الإن�سان في القر�آن» دار الت ّيار الجديد
الطبعة الثانية .1993
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الإن�سا 
ن
الحرية والتكليف
بين
ّ

 -1ما هي العوامل ا ّلتي تح ّد من حر ّية
الإن�سان؟
الوراثي �أو
 -2كيف يتغ ّلب الإن�سان على العامل
ّ
الجغرافي؟
ّ
نف�سر الق�ضاء والقدر في �ضوء حر ّية
 -3كيف ّ
الإن�سان؟
 -4ما هي �شروط التكليف العا ّمة؟
�صحة التكليف؟
 -5ما هي �شروط ّ
 -6ما معنى قبح العقاب بال بيان؟
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ميدان حر ّية اإلنسان وإرادته

من الوا�ضح �أنّ للإن�سان حدود ًا كثيرة ،بل �إنّ ح ّريته
في ذاتها ن�سب ّي ٌة ،ومع ذلك هو قاد ٌر على اختيار م�ستقبله
ال�سعيد �أو ال�شقي في �ضمن تلك الدائرة من الحر ّية.
محدود ّيات حر ّية اإلنسان

 -1الوراثة
�إنّ الإن�سان يولد بالجبر �إن�سان ًا ،وذلك لأنّ �أبويه
�إن�سانان ،وهما يودعان فيه عدد ًا من �صفاتهما الموروثة
جبر ًا �أي�ض ًا ،من قبيل لون الب�شرة والعينين ،فهو لم يختر
�شيئ ًا من ذلك.
 -2الظروف االجتماع ّية
�إنّ بيئة الإن�سان االجتماع ّية كثير ًا ما تفر�ض عليه لغ ًة
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خا�ص ًة ،فالبيئة
خا�ص ًا ونظام ًا و�آداب ًا وتقاليد ّ
خا�ص ًة ودين ًا ّ
ّ
تلعب دور ًا كبير ًا في بناء �شخ�ص ّية الإن�سان.
 -3الظروف الطبيع ّية والجغراف ّية
 12ت�ضفي على �أع�ضاء الإن�سان الج�سم ّية والنف�س ّية وب�شكل
خا�ص ًا ،ك�سمرة الب�شرة وخ�شونة
ّ
جبري �أي�ض ًا لون ًا وطابع ًا ّ
الطبع في المناطق ال�صحروا ّية مث ًال ،بخالفه في المناطق
المعتدلة.
 -4التاريخ والعوامل الزمن ّية
ال ّ
�شك �أنّ الإن�سان يت�أ ّثر بالحا�ضر وما يجري من حوله،
كما يت�أ ّثر بالما�ضي والحوادث الواقعة فيه ،فما وقع في غابر
الزمان يترك �أثره وب�صورة جبر ّية على حا�ضر وم�ستقبل
الإن�سان ،فالما�ضي والم�ستقبل مترابطان ترابط ًا وثيق ًا ،بل
�إنّ الما�ضي ي�ش ّكل نطفة الم�ستقبل ونواته.
تم ّرد اإلنسان على الحدود

ينج من ت�أثير ما م ّر من
على الرغم من �أنّ الإن�سان لم ُ
عوامل ومحدود ّيات ،لكن ال يلجئه ذلك �إلى ح ّد الجبر ،بل
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عدد
يبقى قادر ًا على محو الكثير من �آثارها والتم ّرد على ٍ
كبير من تلك الحدود نف�سها ،فهو بمعونة ق ّوة العلم والعقل
ٍ
من جهة ،وقدرة الإرادة والإيمان من جهة �أخرى ي�ستطيع
�أن يوجد تغييرات جذر ّية بح�سب ما يتالءم مع رغباته13 ،
وبالتالي يكون هو المق ِّرر لم�صيره وم�ستقبله.
القضاء والقدر اإلله ّيين

لماذا لم يذكر الق�ضاء والقدر من العوامل المح ّددة
لحر ّية الإن�سان كما يعتقد الكثير من النا�س؟
والجواب� :إ ّنهما لي�سا من العوامل المح ّددة لحر ّية
إلهي
إلهي عبارة عن الحكم ال ّ
الإن�سان ،لأنّ الق�ضاء ال ّ
القطعي حول الحوادث .والقدر عبارة عن قيا�س تلك
ّ
الحوادث.
إلهي
ومن الم�س َّلم به في العلوم الإله ّية �أنّ الق�ضاء ال ّ
ال يتع ّلق ب�أ ّية حادثة ب�صور ٍة مبا�شر ٍة ،بل يكون تع ّلقه بها
بالوا�سطة ،و�إ ّنما ك ّل حادث ٍة توجبها عل ُلها و�أ�سبا ُبها فقط� ،أ ّما
الق�ضاء ف�إ ّنه يحكم ب�أن يكون النظام الحاكم للعالم نظام
الأ�سباب والم�س ّببات وال ِعلل والمعلوالت .والحر ّية الإن�سان ّية

اإلنسا ن بني احلر ّية والتكليف

إلهي ،كما �أ ّنه خ�ضع لحكم الق�ضاء
كانت بحكم الق�ضاء ال ّ
�أن يكون الإن�سان مزّود ًا بالعقل والعلم والق ّوة والإرادة ،تلك
الجهات ا ّلتي تجعله ي�سيطر على الرغبات والميول والظروف
 14وك ّل العوامل الم�ؤ ّثرة في تحديد م�ستقبله ،ويخ�ضعها ك ّلها
بح�سب ميوله ورغباته ،لي�صنع م�ستقبله بيده دون �أن يخرج
إلهي ا ّلذي يحكم النظام العام للكون.
ذلك عن الق�ضاء ال ّ
اإلنسان والتكليف

ي�ستطيع الإن�سان دون غيره من الموجودات �أن يعي�ش
�ضمن دائرة تحيط بها مجموعة من الأنظمة والقوانين،
فهو قادر على �إلزام نف�سه بهذا القانون �أو ذاك ،وما
ذلك � اّإل لوجود القابل ّية والإمكان ّية والقدرة عنده لاللتزام
بالقانون.
نوع من �أنواع الم�ش ّقة ،وهو
وال يخلو االلتزام بالقانون من ٍ
ما يع ّبر عنه بالتكليف .والم�ش ّرع قبل �أن يلقي على الإن�سان
م�س�ؤول ّية التكليف عليه �أن يراعي عدد ًا من ال�شروط ُيع ّبر
عنها بـ:
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العامة للتكليف
الشروط
ّ

ال�شرط العام بمعنى �أ ّنه �إذا لم يتو ّفر هكذا �شرط لم
يكن هناك تكليف وواجب ،وهي:
 -1البلوغ
الطبيعي منه ال يمكن تحديده ب�صورة دقيقة لجميع
الأفراد ،لأنّ مم ّيزات الأفراد الفرد ّية والمحيطة لها ت�أثير
في �سرعة البلوغ وت�أخيره ،لكن ما هو متي ّقن �أنّ البلوغ عند
جن�س المر�أة قبله عند الرجل.
المتو�سط للجميع
وال ب ّد من تحديد عمر مع ّين يعتبر ال�سنّ
ّ
بالإ�ضافة �إلى �شرط الر�شد في الفقه الإ�سالمي ليكون
�ضابط ًا لجميع الأفراد ،وقد ح ّدد البلوغ القانوني وفق ًا لر�أي
�أكثر ّية علماء ال�شيعة عند الرجل ب�إتمام الخام�سة ع�شرة
قمر ّية ،وعند المر�أة ب�إكمالها التا�سعة ودخولها بالعا�شرة.
والإن�سان غير مك ّلف ما لم ي�صل �إلى مرحلة البلوغ
القانوني � اّإل �أن يثبت بالدليل �أ ّنه و�صل �إلى مرحلة البلوغ
الطبيعي قبل البلوغ القانوني.
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 -2العقل
فالمجنون ال يك ّلف حال الجنون ،و ُيتعامل مع ال�صبي
توجه
غير البالغ كما يتعامل مع المجنون من ناحية عدم ّ
 16التكليف �إليه حال �صغره �أو حال جنونه ،فلو كبر �أو �أفاق
من جنونه فال ُيطالب بق�ضاء ما فاته وهو �صغير �أو وهو
مجنون.
 -3الإطالع والوعي
عقلي ا�صطلح عليه علماء الأ�صول «بقبح
وهو �أ�صل ّ
العقاب بال بيان» ،بمعنى �أنّ معاقبة من ال يعلم بالتكليف
مق�صر ًا في ك�سب االطالع قبيح عق ًال .لكنّ الإن�سان
ولم يكن ِّ
مك ّلف بتح�صيل العلم واالطالع ّثم ممار�سة ن�شاطه وفق ًا
الطالعه ،وهذا ما ي�س ّد باب الجهل والتذ ّرع �أمام المولى
بعدم العلم.
 -4القدرة والتم ّكن
ال ريب �أنّ قدرات الإن�سان محدودة ،وعليه فال ب ّد �أن
تكون التكاليف بحدود القدرة ،ومن هنا ع ّبر علم الأ�صول
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عن هذا ال�شرط «ب� ّأن التكليف بما ال يطاق قبيح عق ً
ال»،
بمعنى �أنّ الأمر ا ّلذي ال يقدر عليه الإن�سان يقبح على
الم�ش ّرع �أن يك ّلفه به ،لأ ّنه خالف حكمته وعدله:
17
} ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{(((.
والتكليف الم�شروط بالقدرة كالتكليف الم�شروط
يح�صل القدرة،
باالطالع حيث يجب على الإن�سان �أن ّ
ويعاقب على تق�صيره بتح�صيلها كما يعاقب على تق�صيره
بطلب المعرفة ،ومن هنا قد ال تعاقب الأ ّمة على عدم
القوي ولك ّنها تعاقب لأ ّنها لم تع ّد
مواجهتها العد ّو الظالم ّ
له الع ّدة من قبل ،وقد قال تعالى:
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{(((.
وعليه ال يع ّد العجز عذر ًا دائم ًا.
 -5الحر ّية واالختيار
فال ينبغي �أن يكون الإن�سان مجبر ًا �أو م�ضط ّر ًا عندما
((( �سورة البقرة ،الآية.233 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :
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يكون مك ّلف ًا ب�إنجاز التكليف ،فالجائع الم�شرف على الموت
ا ّلذي ال يجد �أمامه غير الميتة ي�سقط عنه تكليف حرمة
�أكل الميتة ،وال�صائم ا ّلذي فوقه ج ّبار يه ّدده بالقتل ي�سقط
 18عنه وجوب ال�صوم ،وما ذلك � اّإل لهذا ال�شرط ّ
الدال عليه
النبوي:
الحديث
ّ
«رفع عن �أ ّمتي ت�سعة :الخط�أ ،والن�سيان ،وما �أكرهوا
عليه ،وما ال يعلمون ،وما ال يطيقون ،وما ا�ضط ّروا �إليه،
والح�سد ،والطيرة ،والتف ّكر في الو�سو�سة في الخلق ما
لم ينطق َ
ب�ش َفة»(((.
فرق اإلجبار عن االضطرار

 -1ال تهديد مع اال�ضطرار ،بينما في الإكراه والإجبار
هناك تهديد من ق ّوة �أعلى.
 -2يبحث الإن�سان في مورد اال�ضطرار عن �سبيل لرفع
الظروف القاهرة بعد تح ّققها ،بينما في مورد الإجبار
يبحث عن �سبيل لدفعها قبل تح ّققها.
((( جامع �أحاديث ال�شيعة� ،أبواب املقدمات ،الباب الثامن ،احلديث .3
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كما �أ ّنه ينبغي التن ّبه �إلى �أ ّنه ال يمكن اعتبار الإجبار
واالكراه وكذلك اال�ضطرار من �شروط التكليف العا ّمة،
لأ ّنها:
�أو ً
ّال :لها �صلة بمقدار ال�ضرر ا ّلذي يجب رفعه �أو دفعه19 .
وثانياً :لها �صلة ب�أهم ّية التكليف ا ّلذي يريد الإن�سان
�إنجازه ،فبع�ض التكاليف توجب تح ّمل الأذى في �سبيل
بحجة
�إنجازها ،كما �أ ّنه ال يجوز �إزهاق �أرواح الآخرين ّ
اال�ضطرار �أو الإكراه.
صحة التكليف
شروط ّ

ال�صحة هو �أ ّنه �إذا لم يتو ّفر ال�شرط لم
ومعنى �شرط
ّ
�صحيح ،و�أنّ ما قام به خالي ًا
ب�شكل
ي�ؤ ِّد المك ّلف تكليفه ٍ
ٍ
من ال�شرط يعتبر باط ًال ،وهي كثيرة ،والمالحظ �أنّ بع�ض
ال�صحة هي �شروط تكليف وبع�ض �شروط التكليف
�شروط
ّ
�صحة ،فالن�سبة بينهما عموم وخ�صو�ص من
هي �شروط ّ
وجه كما في ا�صطالح المناطقة.
ولما كانت � ُ
أعمال الإن�سان عباد ّي ًة ومعامالت ّية ،كان من
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ال�صحة والتكليف �إلى ق�سمين،
الطبيعي انق�سام �شروط
ّ
هما:
20

�أ� -شروط العبادة.
� -2شروط المعاملة.
ل�صحة ك ّل من
وقد تكون بع�ض ال�شروط �شرط ًا م�شترك ًا ّ
العبادة والمعاملة مع ًا:
 -1العقل
لل�صحة �أي�ض ًا ،فالمجنون كما �أ ّنه
�شرط للتكليف و�شرط
ّ
ت�صح منه فيما لو �صدرت منه
ال تكليف في ح ّقه ،كذلك ال ّ
اتفاق ًا.
 -2القدرة
وال�صحة ،فكما �أنّ المكره ال تكليف في
�شرط للتكليف
ّ
ح ّقه ،كذلك لو �صدر منه الزواج مث ًال يعتبر باط ًال.
 -3البلوغ
ٌ
لل�صحة ،فالطفل غير مك ّل ٍف
�شرط للتكليف ولي�س �شرط ًا ّ
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لك ّنه لو �صار مم ّيز ًا كالبالغ وتم ّكن من �إنجاز العمل ب�صورة
�صحيحة فيعتبر العمل منه �صحيح ًا ،لذا يتم ّكن من النيابة
عن الآخرين ،نعم يعتقد بع�ض العلماء �أنّ البلوغ �شرط في
ي�صح منه �إجراء عقود لنف�سه �أو 21
ّ
�صحة المعامالت لذا ال ّ
عن غيره و�إن تم ّكن.
 -4االطّالع والوعي وعدم اال�ضطرار
ال�صحة ال التكليف ،ولذا لو تح ّققت ك ّل
من �شروط
ّ
ال�شروط في العمل ال�صادر من المك ّلف ا ّلذي لم يكن
�صح منه ،وكذا لو ا�ضط ّر لبيع داره مع عدم
عالم ًا بالتكليف ّ
رغبته في البيع فالعقد �صحيح ،نعم المعاملة الجبر ّية غير
�صحيحة بخالف اال�ضطرار ّية.
 -5الر�شد
لل�صحة ال للتكليف ،وهو بمعنى اللياقة والقابل ّية
�شرط
ّ
لإدارة العمل ا ّلذي يريد القيام به ،فلو تح ّققت ك ّل ال�شروط
دون الر�شد لم تكن المعاملة �صحيح ًة كالت�ص ّرف بالمال �أو
للولي حتّى يبلغ الر�شد قال تعالى:
الزواج ،والوالية تبقى ّ
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والإن�سان من ناحيته عليه �أن يدرك ذاته ،من �أين
 22وفي �أين و�إلى �أين ،وعندها يعرفه منزلته و�أ ّنه �أمين
اهلل في الأر�ض و�أ ّنه يملك القابل ّية لأن ي�صبح �أف�ضل من
المالئكة ،وما ذلك � اّإل لوجود قابل ّيات فيه ـ دون غيره من
المخلوقات ـ لم يتركها اهلل دون رعاية ،فقد �شرع له ما
ين ّمي قابل ّيته الج�سم ّية والروح ّية بال�شكل ا ّلذي يو�صله �إلى
الهدف ال�سامي وهو ال�سعادة الأبد ّية.
ومن هنا كان للإن�سان الدور الأ�سا�س في بناء م�ستقبله،
وهو و�إن ت�أ ّثر ببع�ض مح ّددات حر ّيته من وراثة وظروف
اجتماع ّية وجغراف ّية وزمن ّية ،لك ّنه مع ذلك يملك القدرة
للتغ ّلب على ك ّل هذه المح ّددات وقولبة نف�سه بالطباع ا ّلتي
يريدها ويختارها لنف�سه.

((( �سورة الن�ساء ،الآية.6 :
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الخالصة

بعد وجود الفرق ال�شا�سع بين الإن�سان والحيوان من
�صح �أن يلقى على عاتقه
قدرات و�إمكان ّيات وحر ّية واختيار ّ
التكليف ،والمق ِّنن من ناحيته يالحظ �شروط ًا في المك ّلف 23
والتكليف وال ُيلقي � ّأي تكليف على المك ّلف من دون مراعات
حاله وظرفه وقدرته وهذا ما يع ّبر عنه بال�شروط العا ّمة
ل�صحة
للتكليف ك�شرط البلوغ ،كما �أنّ هناك �شروط ًا
ّ
التكليف كالر�شد واالطالع ،وهناك �أي�ضا �شروط للتكليف
ولل�صحة مع ًا كالعقل والقدرة.
ّ
وبعد مراعات هذه ال�شروط ي�ستطيع المك ّلف �أن يو�صل
ك ّل القابل ّيات المودعة فيه �إلى كمالها وفعل ّيتها ،وعندها
ي�صل �إلى ال�سعادة الأبد ّية فال جبر وال �إكراه في ك ّل ذلك
و�إ ّنما هو ا ّلذي ي�صنع م�ستقبله ونهايته بيده.
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