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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�س ��تاذ العزي ��ز (ال�ش ��هيد مرت�ض ��ى
مط ّهري) ،وال يجعلوها ُتن�س ��ى 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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والمعارف الإ�س�ل�ام ّ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 ّ
الخامنئ � ّ�ي } ي�صفه ب�أ ّن ��ه« :الم�ؤ�سّ ���س الفك ��ريّ لنظام
الجمهور ّي ��ة الإ�س�ل�ام ّية ...،و� ّأن ّ
الخط الفكريّ للأ�س ��تاذ
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.»...
هذا البحث عبارة عن تحرير وخال�صة لكتاب «الحر ّية
الفكر ّية والعقيدة في الإ�سالم» لل�شهيد المط ّهري .M

الفكرية
الحرية
ّ
ّ

 -1ما هي �أهم ّية حر ّية الفكر؟
 -2كيف يتعامل الإ�سالم مع الحر ّية الفكر ّية؟
 -3هل يحقّ طرح ما يطر�أ على الأذهان من
�شبهات؟
 -4هل يمكن �إكراه النا�س على الإيمان؟
 -5ما ر�أي الإ�سالم في احترام عقيدة
الآخرين؟
 -6ما هو ال�سبب في حما�س الأوروب ّيين لحر ّية
الدِّ ين والعقيدة؟
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أ  -ح ّرية الفكر
تمهيد

الفكر هو عبارة عن ق ّوة في داخل الإن�سان ناجم ٍة عن
امتالكه للعقل ،فالتفكير هو العمل ّية العقل ّية ا ّلتي يكت�شف
الإن�سان بوا�سطتها الحقائق .وهذه الق ّوة قد منحها اهلل
للإن�سان ا ّلذي يولد جاه ً
ال} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{((( ،وهو من خالل الفكر
والدرا�سة يتع ّلم ،حيث يف ّكر في ك ّل م�س�ألة يحتاج �إليها
بطريقة علم ّية ليفهمها فهم ًا �صحيح ًا.
حر ّية الفكر وحقوق اإلنسان

االجتماعي المطلوب
هناك جملة ق�ضايا ال تبلغ الن�ضج
ّ
الفكري ،لكيال
� اّإل بترك الإن�سان ح ّرا فيها ،ومنها الن�ضج
ّ
((( �سورة النحل ،الآية.78 :
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يعتر�ض تق ّدمه � ّأي مانع �أو حاجز يحول دون تنمية قابل ّياته
أهم
ا ّلتي ين�شدها لتحقيق �سعادته ،وبما �أنّ الفكر هو من � ّ
ما ينبغي تنميته لدى الإن�سان ،والتنمية بحاجة �إلى الحر ّية
 10كما تق ّدم ،فالإن�سان بحاجة �إلى الحر ّية في الفكر ،لذا
تعتبر حر ّية الفكر من حر ّيات الإن�سان االجتماع ّية ،وتدخل
في �صميم �ش�ؤونه الحيات ّية.
ومن هنا احت ّلت حر ّية الر�أي اليوم �أهم ّية عالم ّية ،وقد
العالمي لحقوق الإن�سان ،بل
ورد ذلك في مق ّدمة الإعالن
ّ
اعتُبرت فيها من «�أ�سمى الأهداف الإن�سان ّية» .ف�إنّ �أمنية
الب�شر هي في حر ّية �إبداء الر�أي ،بالإ�ضافة �إلى ال�شعور
االقت�صادي ،فت�ش ّكل هذه الأمور
أمني والرفاه
ّ
باال�ستقرار ال ّ
مع ًا هدف ًا ب�شر ّي ًا.
�ضروري وواجب ،بل هو
وعليه ف�إنّ الفك َر والتفكي َر عمل
ّ
من م�ستلزمات الحياة الب�شر ّية حيث ال ت�ستقيم بدونه.
وكذلك الكالم في م�س�ألة الدِّ ين ،ف�إنّ الإن�سان ال يمكن
�أن ين�ضج في الق�ضايا الدين ّية ما لم ُي َ
عط الحر ّية الفكر ّية،
�أ ّما منع النا�س من التفكير خ�شية الوقوع في الخط�أ فيع ّد
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خط�أ فاح� ًشا؛ حيث ي�ؤ ّدي �إلى عدم الن�ضج في ق�ضاياهم
الدين ّية والتق ّدم فيها.
حر ّية الفكر في الرؤية اإلسالم ّية

بعد �أن تب ّينت �أهم ّية حر ّية الفكر من الناحية االجتماع ّية
الو�ضعي ،ال ب ّد من درا�سة الق�ض ّية
العالمي
وفي القانون
ّ
ّ
إ�سالمي لتحديد الموقف ال�صحيح من حر ّية
بالمنظار ال
ّ
الفكر والعقيدة ،فال�س�ؤال:هل ي�ؤ ّيد الإ�سالم هذه الحر ّية �أم
ال؟
يكتف بمنح حر ّية التفكير بل جعله من
�إنّ الإ�سالم لم ِ
الواجبات والعبادات ،وي�شهد لذلك ع ّدة �أمور:
�أو ًّال :ما ورد من الآيات القر�آن ّية ا ّلتي تحثّ على التف ّكر،
ديني هذا القدر
ديني �أو غير ّ
بحيث ال نجد في � ّأي كتاب ّ
من دعوة النا�س �إلى التفكير في �شتّى المجاالت ،كما
في قوله تعالى}:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ {(((،
وقوله} :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ{((( ،ومثل هذه الآيات كثير ج ّد ًا في القر�آن
الكريم.
ثانياً :اعتبرت الأحاديث الواردة في ال�س ّنة ال�شريفة التفكير
عبادة« :تف ّكر �ساعة خير من عبادة �سنة»((( ،وفي �آخر
« ...خير من عبادة �س ّتين �سنة»((( ،وفي ثالث « ...خير
من عبادة �سبعين �سنة»(((.(((...
ثالثاً :نالحظ �أنّ الإ�سالم ال يقبل الإيمان ب�أ�صول العقائد
تقليد ًا ،بل يطالب النا�س بالتحقيق في �أ�صول الدِّ ين،
فهو يرى للنا�س حر ّية فكر ّية تكون الأ�سا�س لقبول
الإيمان بوحدان ّية اهلل والنب ّوة والمعاد ،فالإ�سالم يعتبر
((( �سورة �آل عمران ،الآية190 :ـ .191
((( �سورة الذاريات ،الآية20 :ـ .21
((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،86ص .129
((( م .ن ،ج � ،66ص .293
((( ابن �أبي جمهور الإح�سائي ،عوالي اللئالي ،ج � ،2ص  ،57نق ًال عن الديلمي.
((( وي�ستفاد من هذه الأحاديث �أنّ من التف ّكر ما يدفع الإن�سان �إلى الأمام بمقدار �سنة من
العبادة ،وهناك تف ّكر يدفعه بمقدار �ستّين �سنة و�آخر بمقدار �سبعين �سنة.
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�أنّ التوحيد والنب ّوة والمعاد و�سائر الأ�صول االعتقاد ّية
م�سائل يجب التف ّكر فيها والو�صول �إلى حقائقها من
العلمي.
خالل الجهد
ّ
كيف نتعامل مع الوسوسات والشبهات؟

�إذا كان التفكير ي�ؤ ّدي �إلى ح�صول و�سو�سات و�شبهات
في الذهن ،فهل يحقّ لل�شخ�ص ا ّلذي يخطر في ذهنه �شبهة
�أن ينقلها �إلى الآخرين؟
ال يعتبر الإن�سان مذنب ًا وال يع ّذب ما دامت الو�ساو�س
وال�شكوك في القلب ،وقد تط ّرقت روايات كثيرة �إلى م�س�أل ِة
ما لو طر�أ على الذهن ب�سبب هذا التفكير �شبهات و�شكوك
النبي حيث قال « :Pرفع
وو�سو�سة ،منها ما روي عن ّ
عن �أ ّمتي ت�سعة �أ�شياء :الخط�أ ،والن�سيان ،وما �أكرهوا
عليه ،وما ال يعلمون ،وما ال يطيقون ،وما ا�ضطروا �إليه،
والح�سد ،والطيرة ،والتف ّكر في الو�سو�سة في الخلوة ما
لم ينطقوا ب�شفة»(((.
((( الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة (�آل البيت) ،ج  ،51باب جملة مما عفي عنه� ،ص .369
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وفي رواية �أخرى ذكر�« :أو الو�سو�سة في التف ّكر في
الخلق»(((.
وعلى الإن�سان �إن كان في حالة تحقيق وبحث� ،أن يرجع
� 14إذا ّ
�شك �إلى نب ّيه و�إلى تعاليم الإ�سالم ،حيث يعتبر هذا الأمر
�ضرور ّي ًا للو�صول �إلى الحقائق ،وعليه ال ب ّد �أن ن�س ّلم ب�أنه
يحقّ ل ّأي �شخ�ص ح�صلت لديه �شبهة �أن ينقلها �إلى الآخرين
بهدف ح ّلها ،وهذا حقّ
طبيعي له ،ويجب ح ّل �شبهته.
ّ
ونحن �إذا راجعنا التاريخ نجد �أنّ النا�س كانوا ي�س�ألون
النبي  Pوالأئ ّمة الأطهار Rعن �أمور كثيرة يتع ّلق
ّ
ق�سم كبير منها بمجال االعتقادات(((.
ّ
�سيء في نف�س
من هنا يتب ّين �أنّ
ال�شك ا ّلذي هو �أمر ّ
و�ضروري.
الوقت هو معبر ج ّيد
ّ
نعم ،لو بقي الإن�سان في حالة ّ
ال�شك وبقي في مكانه
((( م�.س ،ج � ،3ص .270
النبي  Pلال�ستف�سار و�أخذ الجواب منه،
((( من هذا القبيل ما كان من رجوع النا�س �إلى ّ
علي  Qفي زمن ال�شيخين للإجابة على �أ�سئلة القادمين من �أطراف
وجلو�س الإمام ّ
المجتمع الإ�سالمي ،الذين ّ
اطلعوا حديث ًا على الإ�سالم ،ونجد في كتب الإحتجاج مباحثات
ومناظرات جرت بين الأئ ّمة Rوبين علماء الأديان الأخرى اليهود والن�صارى والمجو�س
وال�صابئة والوثن ّيين والدهر ّيين والماد ّيين.
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فهذا هو الهالك ّ
و�شك الك�سالى ،وكذلك الأمر لمن �أ�صبح
عنده الت�شكيك هدف ًا يحاول بوا�سطته الت�شويه والت�شنيع على
تعاليم ومفاهيم الإ�سالم ،كما نرى ذلك في ك ّل ع�صر من
الع�صور ،حيث تظهر طائفة من ال�ش ّكاكين ا ّلذين ين�شرون 15
ال�شبهات بين عا ّمة النا�س(((.
نماذج مشرقة من الحر ّيات

يالحظ المتت ّبع للتاريخ الإ�سالمي �أنّ الإ�سالم لم ُيكره
النا�س على الإيمان ولم يحارب ال�شعوب ،نعم حارب
الحكومات الم�ست ِّبدة ا ّلتي ق ّيدت النا�س ب�سال�سل فكر ّية
خيال ّية ،ولهذا �آمن الكثير من ال�شعوب بالإ�سالم عن رغبة
و�شوق؛ فحر ّية العقيدة من ال�صفحات ال�ساطعة في التاريخ
إ�سالمي ،وقد ذكر �سببان �أ�سا�س ّيان النت�شار الح�ضارة
ال
ّ
الإ�سالم ّية وهما:
((( هناك وجه �آخر لظهور ال�ش ّكاكين ا ّلذين يلقون محا�ضرات ويكتبون مقاالت �ض ّد الإ�سالم،
ف�إ ّنهم ي�ؤدّون �إلى جالء وجه الإ�سالم �أكثر ،حيث يت�صدّى العلماء لهم بما ي�ؤول ل�صالح
الإ�سالم ..وهذا ما ح�صل فع ًال حينما كتبت بع�ض الكتب والمقاالت �ض ّد الإ�سالم ،ما �أدّى
�إلى قيام العلماء ب�شرح م�سائل كانت غام�ضة لفترة من الزمن .وذلك من قبيل الإمامة
والت�ش ّيع والتقية والبدَ اء و. ...
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 -1الحثّ الم�ستمر للإ�سالم على التفكير والتع ّلم
والتعليم.
 -2احترام الإ�سالم لعقائد ال�شعوب ،والت�سامح والت�ساهل
التدريجي
 16في هذا المجال ا ّلذي �أ ّدى �إلى الذوبان
ّ
للأديان الأخرى في الإ�سالم(((.
فالإ�سالم ا ّلذي يثق بمنطقه يطلب من الم�سلم التفكير
بك ّل ما يرغب ،ولكن �ضمن قواعد ،وعلى �ضوء المنطق وفي
حدود القدرات الفكر ّية للنا�س(((.
والنتيجة :يتب ّين مما تق ّدم �أ ّنه بنظر الإ�سالم لي�س
التفكير في �أ�صول الدِّ ين جائز فح�سب ،بل هو �أمر واجب،
فحر ّية التفكير هي من مفاخر الإ�سالم ا ّلتي �أعطاها لجميع
الم�سلمين وال�شعوب الأخرى ومنذ بزوغ فجر الإ�سالم.
((( راجع كتاب مح ّمد خاتم النب ّيين  ،Pمقالة عمل الإ�سالم.
((( يبقى �أ ّنه هناك م�سائل هي فوق قدرة الفكر الب�شري ،كالتفكير لإدراك ُكن ِه وحقيقة اهلل
ع ّز وج ّل ،وهذا ال ي�ؤدّي �إلى �إنكار وجوده :ف�إنّ العقل الب�شري كما �أ ّنه لم ُيدرك حقيقة
العديد من مخلوقات اهلل ،وعلى ر�أ�سها حقيقة ال�ضوء والمادّة والطاقة ووجود الحياة ومع
ذلك ال ننكر وجودها .فاهلل ع ّز وج ّل ال يمكن �إدراك حقيقته لكن يمكن معرفته ب�صفاته
ور�ؤية �آثاره. ...
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بين اإلسالم وبق ّية األديان

يظهر الفرق بين الإ�سالم و�سائر الأديان ،من خالل
ما تق ّدم من ت�أكيد الإ�سالم على وجوب التفكير لتح�صيل
االعتقادات ،ففي الم�سيح ّية مث ً
ال الأمر بالعك�س؛ حيث 17
اعتبرت �أنّ �أ�صول الدِّ ين فوق م�ستوى العقل والفكر ،فقالوا
�إنّ هذه الأ�صول تدخل في دائرة الإيمان ولي�س في دائرة
العقل ،وال يحقّ للنا�س التفكير في دائرة الإيمان ،ف�إ ّنها
دائرة الت�سليم فقط.
فالفرق بين الإ�سالم وغيره� :إعالن غيره �أنّ �أ�صوله
الدين ّية هي منطقة محظورة على العقل والفكر ،فيما
الإ�سالم يعلن �أ ّنه ال ب ّد من اقتحام العقل والفكر لهذه
المنطقة ومن ّثم يح�صل االعتقاد ،وهذا معنى حر ّية
التفكير(((.

وق�صة
((( ويمكن الإطالع على التاريخ المظلم للم�سيح ّية بمراجعة تاريخ �ألبر مالر جّ ،3
الح�ضارة ج  ،13وحول المجو�س يمكن مراجعة تاريخ المجو�س الع�صر ال�سا�ساني لإيران
ق�صة الح�ضارة ،ج  ،11حول الإ�سالم حيث يظهر
قبل الإ�سالم ،ومقارنة ذلك مع ما ورد في ّ
مدى احترام الإ�سالم والم�سلمين لحر ّيات ال�شعوب ا ّلتي كانوا يحكمونها.
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ب  -حر ّية العقيدة
بين اإلسالم واإليمان

حينما جاء بع�ض الأعراب وزعموا �أ ّنهم �آمنوا قال اهلل
18
تعالى في القر�آن الكريم }:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{(((.
فيترتّب على ت�ش ّهد ال�شهادتين بق�صد الإ�سالم ع ّدة
�أحكام حقوق ّية ،ك�أن ُيعتبر المرء داخ ًال في زمرة الم�سلمين
م�سا ٍو لهم في الحقوق االجتماع ّية ،فيمكن �أن يتز ّوج الم�سلمة
�إن كان رج ًال ،وتتز ّوج بالم�سلم �إن كانت امر�أة(((.
و�أ ّما الم�ؤمن ف�إنّ �أفعاله تقترن بالإيمان ،واالعتقاد،
القلبي.
وااللتزام
ّ
خصائص اإليمان

القلبي فقد
حيث ا�شتُرط في الإيمان االعتقاد وااللتزام
ّ
تم ّيز بع ّدة خ�صائ�ص:
((( �سورة الحجرات ،الآية.14 :
((( ويدفن في مقابر الم�سلمين ويحرم دمه وماله وعر�ضه و...
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�أو ًّال :ال ت�ؤ ّثر فيه الق ّوة وال يتح ّقق بالإكراه :يعتبر الإ�سالم
�أنّ الدِّ ين والإيمان هما بغاية الو�ضوح بحيث ال ُيحتاج فيهما
�إلى الإكراه ،قال تعالى} :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
(((
ﰇ ﰈ{  ،فقد ات�ضحت الحقيقة وات�ضح طريق الهداية 19
من طريق ال�ضالل ،و�إذا لم ي�سلك �شخ�ص طريق الهداية
فلي�س ذلك � اّإل ب�سبب المر�ض ،بل �أكثر من ذلك حيث يعتقد
الإ�سالم ب�أنّ الإيمان ال يمكن �أ�ص ًال �أن يح�صل بوا�سطة
الإكراه ،فكما �أنّ الطفل ال يمكن �أن يح ّل م�س�ألة ما �إذا ما
ُق ّيد و�ضرب �ضرب ًا مبرح ًا ،بل ال ب ّد لح ّلها من تركه يف ّكر
بحر ّية ،كذلك الإيمان.
ثانياً :يجب �أن يتح ّقق الإيمان عبر التفكير ودعوة المنطق
ا ّلتي تخ�ضع لها القلوب ،وتنبت فيها المح ّبة ،قال تعالى} :
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ {(((.
يتم بالتذكير والإر�شاد ،قال تعالى} :ﯟ
ثالثاً� :أن ّ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ {(((.
((( �سورة البقرة ،الآية.256 :
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
((( �سورة الغا�شية ،الآيتان20 :ـ .21
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وفي النتيجة �إنّ الإيمان ال يمكن فر�ضه كما المح ّبة
وال�صداقة ،فمح ّبة �شخ�ص مث ًال ال يمكن جعلها في قلب
 20من يكرهه ،وال يمكن �سلب مح ّبة �آخر من قلب مح ّبه؛
القلبي ال مطلق
هكذا الإيمان �إذ الإ�سالم يريد م ّنا االلتزام
ّ
االنقياد.
ّ
الحقة ا ّلتي يقبلها اإلسالم
العقيدة

يقبل الإ�سالم االعتقاد �إذا كان مبن ّي ًا على �أ�سا�س
التفكير ،و�أ ّما العقائد القائمة على الوراثة والتقليد فهي
قائمة على الجهالة ولذا ال يمكن للإ�سالم �أن يقبلها ،فعدم
التفكير ،والخ�ضوع لعوامل م�ضا ّدة للفكر ال يمكن للإ�سالم
�أن يقبله با�سم حر ّية العقيدة �أبد ًا.
فهناك اختالف كبير بين حر ّية التفكير وبين حر ّية
تفكير
العقيدة ،من هنا ف�إنّ الإ�سالم يعطي الإن�سانَ حر ّية ٍ
مطلقة ،وكذلك يعطيه حر ّية االعتقاد �إذا كان مبن ّي ًا على
�أ�سا�س التفكير؛ لأنّ حر ّية العقيدة ا ّلتي ال تكون قائمة على
�أ�سا�س الفكر هي بمعنى حر ّية ّ
الرق والقيد والأ�سر ،وهذا
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ما جاء الإ�سالم لإنقاذ الإن�سان منه.
منشأ االعتقاد لدى اإلنسان

ُتبنى االعتقادات على �أ�سا�س التف ّكر ودعوة المنطق كما
21
تق ّدم ،وبذلك تكون اعتقادات �سليمة ومقبولة � ،اّإل �أنّ هذه
االعتقادات تح�صل �أحيان ًا من دون �أن يكون للعقل والفكر
� ّأي دور في ح�صولها ،ولذلك ع ّدة منا�شئ:
القلبي �أو
فقد يعتقد الإن�سان ب�أمر نتيجة التع ّلق والميل
ّ
النجذاب م�شاعره نحو �أمر ما ،كما �أ ّنه قد يعتقد تقليد ًا
الخا�صة
للأبوين وت�أ ّثر ًا بالمحيط ،وقد تلعب الرغبات
ّ
والم�صالح الفرد ّية دور ًا في ح�صولها ...و�أكثر عقائد
النا�س قائمة على هذا الأ�سا�س.
وهنا ُيطرح �س�ؤال وهو �أ ّنه :هل يجب �أن يكون الإن�سان
في بناء عقائده متح ّرر ًا من تع ّلقاته القلب ّية؟
آثار التع ّلقات القلب ّية

ُ
الفكري وحر ّية
تحول التع ّلقات القلب ّية دون الن�شاط
ّ
التع�صب والجمود وال�سكون ،وكمثال
التفكير ،وت�ؤ ّدي �إلى
ّ
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التنا�سلي،
على ذلك عبادة الأوثان �أو البقر �أو �أع�ضاء الجهاز
ّ
تنم عن اعتقاد ناجم عن فكر وعقل
ف�إنّ هذه النماذج ال ّ
قدم على
ح ّر؛ �إذ ال يمكن �أن يحمل الإن�سان فكر ًا ح ّر ًا ّثم ُي ِ
الب�شري حتّى
 22عبادة مثل هذه النماذج ،ف�إنّ العقل والفكر
ّ
في �أدنى م�ستوياتهما ال يو�صالن الإن�سان �إلى هذه الحالة،
فال ّ
�شك �أنّ لهذه العقيدة جذور ًا �أخرى غير عقل ّية ،ك�أن
يكون �أ�سا�سها بع�ض النفع ّيين بترويجهم عباد ًة ماّ ،ثم ي�أتي
�أنا�س مغ ّفلون فيت�أ ّثرون ّثم يق ّلدهم �أبنا�ؤهم وهكذا.
احترام حر ّية اعتقاد اإلنسان

قد ُيقال ،وبنا ًء على قاعدة �أنّ فكر الإن�سان ح ّر وعقله
فالوثني مث ًال ح ّر
كذلك؛ �أنّ عقيدته ال ب ّد �أن تكون ح ّرة ،ولذا
ّ
في عقيدته .وهذه مغالطة موجودة في العالم حال ّي ًا ،وهي
بدعواها منح الحر ّية للفكر ف�إ ّنها في الواقع تق ّيد الفكر.
هناك مسلكان في ميزان احترام اعتقاد اإلنسان

الأ ّول� :أن نعتبر الإن�سان ح ّر ًا ومختار ًا ،فنحترم ك ّل ما
يعتقد به ولو ك ّنا نرف�ض ما اختاره� ،أو ك ّنا نعلم ب�أ ّنه َك ِذ ٌب
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وخرافة ،بل حتّى لو ترتّب عليه م�ستلزمات باطلة وفا�سدة.
الرقي
الثاني� :أن يكون احترامنا له بتوجيهه نحو
ّ
والتكامل وال�سعادة.
ف�أيّ ال�سبيلين �أجدر ب�أن ُي�سلك؟
في الواقع �إنّ ترك الإن�سان يختار العقائد الفا�سدة ،ك�أن
الوثني عبادة الوثن ،هو تقييد لفكر النا�س ،واحترام
يختار
ّ
هذا القيد هو عدم احترام لقابل ّيته الإن�سان ّية والعتباره
إن�ساني في مجال التفكير ،في المقابل ف�إنّ الم�سلك الثاني
ال ّ
هو ا ّلذي ينه�ض بالإن�سان ويو�صله �إلى رق ّيه المن�شود.
والنتيجة �أ ّنه ال ب ّد من ّ
فك هذا القيد ليكون فك ُره ح ّر ًا،
إن�ساني احترام المرتكز
وعليه فمن الخط�أ على ال�صعيد ال ّ
العقائدي ل�شعب يريد تقييد الإن�سان.
ّ
شواهد من سيرة األنبياء R

م ّما ي�شهد على ما ذكرنا ما نجده في �سير الأنبياء ،R
فالنبي �إبراهيمQمث ًال قام بتحطيم �أوثان قومه ا ّلتي
ّ
كانوا يعتقدون بها ويعبدونها وترك الوثن الكبير ،ف�ش ّكل هذا

23
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الأمر �صدمة لهم جعلتهم يرجعون �إلى �أنف�سهم وفطرتهم
ويت�أ ّملون في عقيدتهم ،حيث �إنّ هذه الأ�صنام غير قادرة
على الدفاع عن �أنف�سها ،وكبيرهم عاجز عن هذا التحطيم،
} 24ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{ ،ولذا
إن�ساني لأ ّنه ح ّرر
ف�إنّ ما مقام به �إبراهيم  Qهو عمل � ّ
فكرهم من قيد العقيدة الفا�سدة.
النبي مو�سى Qفقد كان عمله �إن�سان ّي ًا في حرقه
وكذا ّ
لعجل ال�سامريّ } :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{(((.
للنبي الخاتم،P
و�إذا انتقلنا �إلى البعثة المباركة ّ
فنجد �أ ّنه قد قام بمحاربة العقيدة الوثن ّية �سنين طويلة كي
الرقي والتكاملّ ،
وفك
يح ّرر فكرهم ،وتق ّدم بذلك بهم نحو ّ
قيودهم العقائد ّية وو�ضع } ...ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ{(((.
سبب ظهور حر ّية العقيدة في أوروبا

أهم الأ�سباب ا ّلتي �أ ّدت �إلى ن�ش�أة
نعر�ض فيما يلي ل ّ
((( �سورة الأنبياء ،الآية.64 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.157 :
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ظاهرة احترام حر ّية الدِّ ين والعقيدة في �أوروبا ،و�إن كان
هذا الدِّ ين وهذه العقيدة فا�سدة:
 -1ر ّدة فعل لممار�سات الكني�سة التع�سف ّية في القرون
25
الو�سطى.
ّ
ونلخ�ص الممار�سات بما يلي:
�أ -مراقبة �أفكار النا�س للك�شف عن عقائدهم المخالفة
الفل�سفي،
العلمي �أو
لفكرة الكني�سة� ،سواء في المجال
ّ
ّ
واعتبار ذلك جرم ًا عظيم ًاّ ،ثم القيام بمحاكمة من
يطرحها ومعاقبته.
ب� -إحراق مجموعة من الن�ساء وهنّ على قيد الحياة
التهامهنّ بجرم ب�سيط ج ّد ًا.
ج� -سلب العلماء الحقّ في �إبداء وجهة نظرهم في مطلق
الم�سائل ،حتّى تلك ا ّلتي ال تتّ�صل ب�أ�صول الدِّ ين �إن كانت
الكني�سة قد �أبدت ب�ش�أنها وجهة نظر علم ّية.
�إ ّننا بقراءة تاريخ �أوروبا في القرون الو�سطى �سيتّ�ضح
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لنا ب�شاعة الجرائم ا ّلتي كانت ُترتكب ،وا ّلتي ال ت�صل �إليها
جرائم بني �أم ّية والع ّبا�س ّيين ،الأمر ا ّلذي �أ ّدى �إلى ظهور
ردود فعل تدعو �إلى حر ّية النا�س في العقيدة حتّى لو �أرادوا
 26عبادة البقر.
 -2نتيجة لبع�ض الآراء الفل�سف ّية
يرى بع�ض الفال�سفة الأوروب ّيين �أنّ الدِّ ين مهما كان نوعه،
وثن ّي ًا �أو �إله ّي ًا ،فهو يتع ّلق ب�ضمير ك ّل �شخ�ص ،ف�إنّ ك ّل �شخ�ص
ب�ضميره ومكنوناته بحاجة �إلى اال�ستئنا�س بالدِّ ين والتعزّي
به ،كما �أنّ الإن�سان بحاجة �إلى اال�ستئنا�س بالفنّ ِّ
وال�شعر،
الفردي
ال�شخ�صي
ف�إنّ هكذا ق�ضايا ذات ال�صلة بال�ضمير
ّ
ّ
لي�س فيها ُح ْ�سن و ُقبح ،وال حقّ وباطل ،وال �صدق وكذب ،و�إ ّنما
بحب الإن�سان ،فك ّل ما يح ّبه الإن�سان ح�سن.
ترتبط ّ
وعلى �سبيل المثال م�س�ألة تف�ضيل الألوان ف�إنّ الأذواق
فيه مختلفة ،ولذا ال يمكن ال�س�ؤال عن �أف�ضل الألوان بنظر
كا ّفة النا�س ،بل ي�س�أل عن اللون ا ّلذي يف�ض ّله ك ّل فرد ،وهكذا
الحال بالن�سبة للأطعمة وغيرها ،وهذه ت�س ّمى م�سائل ذوق ّية
خا�صةُ ،ح�س ُنها و ُقبحها يرتبط برغبة الإن�سان.
وم�سائل ّ
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وعلى العموم ف�إ ّنهم يعتقدون ب�أنّ الدِّ ين ال حقيقة وال
�أ�سا�س له ،لكنّ الإن�سان ال يقدر على العي�ش بدون دين
ي�ست�أن�س به ،وعليه فمن حقّ ك ّل �شخ�ص �أن يختار الدِّ ين
ا ّلذي يهواه ويميل �إليه.
27
الر ّد على هذه النظرة الفل�سف ّية
�أو ًّال� :إنّ �أ�صحاب هذه النظر ّية يعتبرون �أن ال �أ�سا�س
وال حقيقة للدِّ ين ،وبالتالي �سمحوا باختيار الدِّ ين ح�سب
ميل ك ّل �شخ�ص وهواه ،والحال �أنّ اهلل قد بعث �أنبياء ب ّينوا
للنا�س طريق ًا حقيق ّي ًا ن ّير ًا تكمن فيه �سعادة الب�شر.
ثانياً� :إنّ ه�ؤالء الفال�سفة ا ّلذين يتب ّنون هذه النظر ّية
�أنف�سهم ال يلتزمون دائم ًا بهذه الحر ّية.
ولتو�ضيح ذلك :ن�س�أل ما ر�أيكم في حر ّية الر�أي �ضمن
ال�صحة والثقافة؟ هل يحقّ للنا�س اختيار الإ�صابة
ق�ضيتي
ّ
بالمر�ض؟! ولماذا تلزمون النا�س بالتع ّلم وتبنون المدار�س
ل ّلذين ال يريدون العلم؟! �أال يعتبر ذلك �سلب ًا لحقّ الحر ّية
ا ّلذي تلتزمون به للإن�سان؟!
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ن�ص على �إلزام ّية
�إنّ الإعالن
العالمي لحقوق الإن�سان قد ّ
ّ
التعليم في المرحلة االبتدائ ّية ،وبناء المدار�س ومعالجة
المر�ضى ُيعتبر عندهم خدم ًة له�ؤالء الغافلين وطريق ًا
 28ل�سعادتهم ،ويجب تقديم هذه الخدمات ولو بالق ّوة.
ونو�سع ذلك للدِّ ين لكونه
ونحن من نف�س الباب نع ِّمم ِّ
�أمر ًا حقيق ّي ًا موجب ًا ل�سعادة الب�شر وباعث ًا للعقل والفكر على
التق ّدم والن�شاط.
ج -الرشد عند اإلنسان

(((

�إنّ الر�شد عند الإن�سان هو من الق�ضايا ال تحتمل الإكراه
بالطبع ،ويجب �أن يكون الإن�سان فيها ح ّر ًا ،حيث ال يمكن
�أن يح�صل عليه الإن�سان � اّإل �إذا كان ح ّر ًا في عمله واختياره،
وهنا ن�أخذ نموذجين:
�شخ�صي ،كتنمية �شخ�ص ّية الطفل،
فردي
الأ ّول :وهو ّ
ّ
ف�إ ّنه �إذا ما قام الأهل بتو ّلي ك ّل �ش�ؤون الطفل انطالقا من
ّ
بالتدخل في ك ّل �صغيرة وكبيرة في حياة
مح ّبتهم له ،فقاموا
((( وي�أتي تف�صيل ذلك في مو�ضوع الر�شد في الإ�سالم.
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الطفل ،من دون �أن يف�سحوا له المجال في تنمية �شخ�ص ّيته
واالعتماد على نف�سه ،ف�إ ّنه بالتالي من ال�صعب ج ّد ًا �أن
ي�صبح �شخ� ًصا ذا �شخ�ص ّية قو ّية؛ فكما �أنّ توجيه الأوالد
واجب في حدود مع ّينة ،كذلك �إعطا�ؤهم الحر ّية واجب 29
في حدود مع ّينة �أخرى ،وباقتران التوجيه مع الحر ّيةّ ،ثم
بم�ساعدة القابل ّية نح�صل على تربية كاملة.
الثاني :وهو للمجتمع ب�شكل عام ،ف�إنّ �أفراد المجتمع
كما يحتاجون �إلى التوجيه من الق ّيمين على المجتمع،
كذلك ال يمكن �سلبهم الحر ّية بذريعة �أ ّنهم لي�سوا �أه ًال
لها؛ لأ ّنهم بممار�ستها ي�صبحون �أهال لها ،مث ًال :في
العمل ّية االنتخاب ّية ال يمكن لوجهاء المجتمع �أن يفر�ضوا
على النا�س انتخاب ال�شخ�ص الفالني لأ ّنه الأ�صلح ،بل ال
االجتماعي من تركهم
ب ّد لكي ي�صل النا�س �إلى الن�ضج
ّ
�أحرار ًا للمقارنة بين �سلب ّيات و�إيجاب ّيات ك ّل مر�شح ،حتّى
ولو التفتوا �إلى خط�أهم بعد االقتراع لذلك ال�شخ�ص ،وقد
تتك ّرر الحال هذه �إلى �أن يكتمل ن�ضجهم ور�شدهم ولو
�أخط�أوا مائة م ّرة.
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د -األخالق االجتماع ّية

هناك ق�ضايا يمكن فيها �إكراه النا�س ،ولكنّ الإكراه ال
يع ّد كم ً
اال لهم ،فمث ًال :على النا�س �أن يتح ّلوا في الجوانب
 30الأخالق ّية بال�صدق والأمانة ،فال يخون بع�ضهم بع� ًضا،
وكذا عليهم �أن يتح ّلوا بالعدالة من ناحية المق ّررات
االجتماع ّية ،ف�إذا ما ارتكبوا خيانة و�سرقوا تقطع �أيديهم
لإلزامهم بهذه المق ّررات ،ولكن توجد في هذا النوع من
الق�ضايا جنبة �أخرى ،وهي �أن تكون الأمانة وال�صدق
ملكة روح ّية نف�سان ّية لدى الإن�سان ،بمعنى �أن تكون لديه
تقوى ت�صدر عنها الف�ضائل الأخالق ّية ،ال �أ ّنه ينزجر عن
الكذب والخيانة خوف ًا من القانون �أو العقوبة ،وعليه يع ّد
ال�صدق والأمانة ف�ضيلة وكم ً
اال للإن�سان� ،إذا ما �أخذت
طابع التربية.
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الخالصة

� -1إنّ حر ّية الإن�سان الفكر ّية �ضرور ّية لتنمية قابل ّيته
ولتحقيق �سعادته ،وقد احت ّلت �أهم ّية عالم ّية باعتبارها
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من �أ�سمى الأهداف الإن�سان ّية.
إ�سالم الإن�سانَ حر ّية التفكير ،بل جعله من
منح ال ُ
َ -2
الواجبات والعبادات باعتباره من م�ستلزمات الحياة
الب�شر ّية.
 -3يحقّ لك ّل �شخ�ص طر�أت على ذهنه �شبهة ،نتيج ًة لتفكيره
وت�أ ّمله� ،أن يطرحها على الآخرين بهدف ح ّلها.
 -4يمتاز الإ�سالم عن غيره من الأديان ب�أ ّنه يجعل �أ�صول
الدِّ ين داخلة في دائرة العقل والفكر ،فيما تعتبر الأديان
الأخرى �أنّ �أ�صول الدِّ ين منطقة محظورة على العقل
والفكر.
ُ -5يعتبر الإن�سان م�سلم ًا بمج ّرد ت�ش ّهده ال�شهادتين،
ويترتّب على ذلك ع ّدة حقوق اجتماع ّية� ،أ ّما �أن يكون
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الإن�سان م�ؤمن ًا فال ب ّد �أن يقترن فعله باالعتقاد وااللتزام
القلبي.
ّ
يتم بالتذكير والإر�شاد ودعوة المنطق
 -6يتم ّيز الإيمان ب�أ ّنه ّ
 32وال يتح ّقق باالكراه.
 هناك م�سلكان في بناء الإن�سان العتقاداته:�أ� -أن يبنيها على �أ�سا�س التف ّكر.
القلبي.
ب� -أن يبنيها وفق ًا لأهوائه وميله
ّ
القلبي في بناء العقائد ي�ؤ ّدي �إلى
� -8إنّ اعتماد الميل
ّ
والتع�صب و�إلى تقييد الفكر ،من قبيل ذلك
الجمود
ّ
عبادة الأوثان والأبقار وغيرها...
الرقي
� -9أن نحترم اعتقاد الإن�سان يكون بتوجيهه نحو
ّ
والكمال ،وذلك بمواجهة عقائده الفا�سدة ا ّلتي تق ّيد
فكره الح ّر ،كما كانت �سيرة ر�سل ال�سماء .R
أهم منا�شئ ظهور حر ّية الدِّ ين والعقيدة في
� -10إنّ من � ّ
�أوروبا:
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التع�سف ّية في القرون
�أ -ر ّدة فعل على ممار�سات الكني�سة ّ
الو�سطى.
ب -نتيج ًة لنظرة فل�سف ّية تَعتبر الدِّ ين �أمر ًا يخ�ضع
33
لالعتبارات والأذواق ال�شخ�ص ّية ،وبالتالي فال حقيقة
له .وذلك لتغافلهم عن �أنّ اهلل تعالى قد بعث �أنبياء
حقيقي لإ�سعاد الب�شر ،مع �أ ّنهم
بالدِّ ين ا ّلذي هو طريق
ّ
�أنف�سهم ال يلتزمون بهذه الحر ّية عندما ُيلزمون النا�س
بالتع ّلم ويكافحون انت�شار الأوبئة والأمرا�ض.
� -11إنّ الر�شد لدى الإن�سان هو من الق�ضايا ا ّلتي ال تحتمل
واجتماعي.
فردي
الإكراه بالطبع ،وهو على نوعين ّ
ّ
� -12إذا كانت الأخالق االجتماع ّية حالة روح ّية نف�سان ّية
ف�إ ّنها تع ّد من الكماالت� ،أ ّما �إذا ح�صلت بوا�سطة الإكراه
فال ُتع ّد كذلك ،بل تكون مجرد التزام بالقانون.
رب العالمين
والحمد هلل ّ
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