


احل��������رّي��������ة ال����ف����ك����رّي����ة









5

احلرّية الفكرّية

المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ض���تاذ �لعزي���ز )�ل�ض���هيد مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ري(، ول يجعلوها ُتن�ض���ى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمعارف �لإ�ض����مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

����س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سفه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة �لإ�ض����مياّة،... و�أناّ �لخطاّ �لفكرياّ ل�أ�ض���تاذ  �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخطاّ �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���طاّ �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ

ة  هذا البحث عب�رة عن تحرير وخال�سة لكت�ب »�لحرياّ

.M لفكرياّة و�لعقيدة في �لإ�ض�م« لل�سهيد المطّهري�



ة
ّ
ة الفكري

ّ
الحري

1- م� هي اأهمّية حرّية الفكر؟

2- كيف يتع�مل الإ�سالم مع الحرّية الفكرّية؟

من  الأذه�ن  على  يطراأ  م�  طرح  يحّق  هل   -3

�سبه�ت؟

4- هل يمكن اإكراه الن��س على الإيم�ن؟

عقيدة  احترام  في  الإ�سالم  راأي  م�   -5

الآخرين؟

6- م� هو ال�سبب في حم��س الأوروبّيين لحرّية 

ين والعقيدة؟ الدِّ
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أ - حّرية الفكر

تمهيد

الفكر هو عب�رة عن قّوة في داخل الإن�س�ن ن�جمٍة عن 

يكت�سف  اّلتي  العقلّية  العملّية  هو  ف�لتفكير  للعقل،  امتالكه 

اهلل  منحه�  قد  القّوة  وهذه  الحق�ئق.  بوا�سطته�  الإن�س�ن 

ې  ې  ې  {ې  ج�هاًل:  يولد  اّلذي  لالإن�س�ن 

الفكر  خالل  من  وهو   ،
(1(

ائ} ائ  ى  ى 
اإليه�  يحت�ج  م�س�ألة  كّل  في  يفّكر  حيث  يتعّلم،  والدرا�سة 

بطريقة علمّية ليفهمه� فهمً� �سحيحً�.

حرّية الفكر وحقوق اإلنسان

هن�ك جملة ق�س�ي� ل تبلغ الن�سج الجتم�عّي المطلوب 

اإّل بترك الإن�س�ن حّرا فيه�، ومنه� الن�سج الفكرّي، لكيال 

)1)   �سورة النحل، الآية: 78.
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يعتر�س تقّدمه اأّي م�نع اأو ح�جز يحول دون تنمية ق�بلّي�ته 

اأّن الفكر هو من اأهّم  اّلتي ين�سده� لتحقيق �سع�دته، وبم� 

م� ينبغي تنميته لدى الإن�س�ن، والتنمية بح�جة اإلى الحرّية 

لذا  الفكر،  في  الحرّية  اإلى  بح�جة  ف�لإن�س�ن  تقّدم،  كم� 

تعتبر حرّية الفكر من حرّي�ت الإن�س�ن الجتم�عّية، وتدخل 

في �سميم �سوؤونه الحي�تّية.

ومن هن� احتّلت حرّية الراأي اليوم اأهمّية ع�لمّية، وقد 

ورد ذلك في مقّدمة الإعالن الع�لمّي لحقوق الإن�س�ن، بل 

اأمنية  اعُتبرت فيه� من »�أ�ضمى �لأهد�ف �لإن�ضانياّة«. ف�إّن 

ال�سعور  اإلى  ب�لإ�س�فة  الراأي،  اإبداء  حرّية  في  هي  الب�سر 

ب�ل�ستقرار الأمنّي والرف�ه القت�س�دّي، فت�سّكل هذه الأمور 

معً� هدفً� ب�سرّيً�.

وعليه ف�إّن الفكَر والتفكيَر عمل �سرورّي وواجب، بل هو 

من م�ستلزم�ت الحي�ة الب�سرّية حيث ل ت�ستقيم بدونه.

ين، ف�إّن الإن�س�ن ل يمكن  وكذلك الكالم في م�س�ألة الدِّ

اأن ين�سج في الق�س�ي� الدينّية م� لم ُيعَط الحرّية الفكرّية، 

الوقوع في الخط�أ فيعّد  التفكير خ�سية  الن��س من  اأّم� منع 
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ق�س�ي�هم  في  الن�سج  عدم  اإلى  يوؤّدي  حيث  ف�ح�سً�؛  خط�أ 

الدينّية والتقّدم فيه�.

حرّية الفكر في الرؤية اإلسالمّية

بعد اأن تبّينت اأهمّية حرّية الفكر من الن�حية الجتم�عّية 

الق�سّية  درا�سة  من  بّد  ل  الو�سعّي،  الع�لمّي  الق�نون  وفي 

حرّية  من  ال�سحيح  الموقف  لتحديد  الإ�سالمّي  ب�لمنظ�ر 

الفكر والعقيدة، ف�ل�سوؤال:هل يوؤّيد الإ�سالم هذه الحرّية اأم 

ل؟

اإّن الإ�سالم لم يكتِف بمنح حرّية التفكير بل جعله من 

الواجب�ت والعب�دات، وي�سهد لذلك عّدة اأمور:

التفّكر،  على  تحّث  اّلتي  القراآنّية  الآي�ت  من  ورد  م�  ًل:  �أواّ

بحيث ل نجد في اأّي كت�ب دينّي اأو غير دينّي هذا القدر 

كم�  المج�لت،  �سّتى  في  التفكير  اإلى  الن��س  دعوة  من 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  تع�لى:{ڈ  قوله  في 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
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 ،
(1(

{ ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
وقوله: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

القراآن  في  جّدًا  كثير  الآي�ت  هذه  ومثل   ،
(2(

ہ}

الكريم.

ثانياً: اعتبرت الأح�ديث الواردة في ال�سّنة ال�سريفة التفكير 

، وفي اآخر 
(3(

ر �ضاعة خير من عبادة �ضنة« عب�دة: »تفكاّ

، وفي ث�لث »... خير 
(4(

»... خير من عبادة �ضتاّين �ضنة«

.
(6(

...
(5(

من عبادة �ضبعين �ضنة«

ثالثاً: نالحظ اأّن الإ�سالم ل يقبل الإيم�ن ب�أ�سول العق�ئد 

ين،  الدِّ اأ�سول  في  ب�لتحقيق  الن��س  يط�لب  بل  تقليدًا، 

لقبول  الأ�س��س  تكون  فكرّية  حرّية  للن��س  يرى  فهو 

الإيم�ن بوحدانّية اهلل والنبّوة والمع�د، ف�لإ�سالم يعتبر 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 190ـ 191.

)2)   �سورة الذاري�ت، الآية: 20ـ 21.

)3)   العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 86، �س 129.

)4)   م. ن، ج 66، �س 293.

)5)   ابن اأبي جمهور الإح�س�ئي، عوالي اللئ�لي، ج 2، �س 57، نقاًل عن الديلمي.

الأم�م بمقدار �سنة من  اإلى  الإن�س�ن  التفّكر م� يدفع  اأّن من  )6)  وي�ستف�د من هذه الأح�ديث 

العب�دة، وهن�ك تفّكر يدفعه بمقدار �سّتين �سنة واآخر بمقدار �سبعين �سنة.
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العتق�دّية  الأ�سول  و�س�ئر  والمع�د  والنبّوة  التوحيد  اأّن 

من  حق�ئقه�  اإلى  والو�سول  فيه�  التفّكر  يجب  م�س�ئل 

خالل الجهد العلمّي.

كيف نتعامل مع الوسوسات والشبهات؟

و�سبه�ت  و�سو�س�ت  ح�سول  اإلى  يوؤّدي  التفكير  ك�ن  اإذا 

في الذهن، فهل يحّق لل�سخ�س اّلذي يخطر في ذهنه �سبهة 

اأن ينقله� اإلى الآخرين؟

الو�س�و�س  دامت  م�  يعّذب  ول  مذنبً�  الإن�س�ن  يعتبر  ل 

وال�سكوك في القلب، وقد تطّرقت رواي�ت كثيرة اإلى م�س�ألِة 

م� لو طراأ على الذهن ب�سبب هذا التفكير �سبه�ت و�سكوك 

»رفع   :P ق�ل  حيث  النبّي  عن  روي  م�  منه�  وو�سو�سة، 

�أكرهو�  وما  و�لن�ضيان،  �لخطاأ،  �أ�ضياء:  ت�ضعة  تي  �أماّ عن 

عليه، وما ل يعلمون، وما ل يطيقون، وما ��ضطرو� �إليه، 

ر في �لو�ضو�ضة في �لخلوة ما  و�لح�ضد، و�لطيرة، و�لتفكاّ

.
(1(

لم ينطقو� ب�ضفة«

)1)   الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت(، ج 51، ب�ب جملة مم� عفي عنه، �س 369.



14

احلرّية الفكرّية

في  ر  �لتفكاّ في  �لو�ضو�ضة  »�أو  ذكر:  اأخرى  رواية  وفي 

.
(1(

�لخلق«

وعلى الإن�س�ن اإن ك�ن في ح�لة تحقيق وبحث، اأن يرجع 

اإذا �سّك اإلى نبّيه واإلى تع�ليم الإ�سالم، حيث يعتبر هذا الأمر 

ب�أنه  ن�سّلم  اأن  بّد  ل  وعليه  الحق�ئق،  اإلى  للو�سول  �سرورّيً� 

يحّق لأّي �سخ�س ح�سلت لديه �سبهة اأن ينقله� اإلى الآخرين 

بهدف حّله�، وهذا حّق طبيعّي له، ويجب حّل �سبهته.

ونحن اإذا راجعن� الت�ريخ نجد اأّن الن��س ك�نوا ي�س�ألون 

يتعّلق  كثيرة  اأمور  عن   Rالأطه�ر والأئّمة   P النبّي 

.
(2(

ق�سم كبير منه� بمج�ل العتق�دات

نف�س  في  �سيّ ء  اأمر  هو  اّلذي  ال�سّك  اأّن  يتبّين  هن�  من 

الوقت هو معبر جّيد و�سرورّي.

مك�نه  في  وبقي  ال�سّك  ح�لة  في  الإن�س�ن  بقي  لو  نعم، 

)1)   م.�س، ج 3، �س 270.

P لال�ستف�س�ر واأخذ الجواب منه،  اإلى النبّي  )2)   من هذا القبيل م� ك�ن من رجوع الن��س 

Q في زمن ال�سيخين لالإج�بة على اأ�سئلة الق�دمين من اأطراف  وجلو�س الإم�م علّي 

المجتمع الإ�سالمي، الذين اّطلعوا حديثً� على الإ�سالم، ونجد في كتب الإحتج�ج مب�حث�ت 

ومن�ظرات جرت بين الأئّمةR وبين علم�ء الأدي�ن الأخرى اليهود والن�س�رى والمجو�س 

وال�س�بئة والوثنّيين والدهرّيين والم�دّيين.
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فهذا هو الهالك و�سّك الك�س�لى، وكذلك الأمر لمن اأ�سبح 

عنده الت�سكيك هدفً� يح�ول بوا�سطته الت�سويه والت�سنيع على 

تع�ليم ومف�هيم الإ�سالم، كم� نرى ذلك في كّل ع�سر من 

الع�سور، حيث تظهر ط�ئفة من ال�سّك�كين اّلذين ين�سرون 

.
(1(

ال�سبه�ت بين ع�ّمة الن��س

نماذج مشرقة من الحرّيات

اأّن الإ�سالم لم ُيكره  يالحظ المتتّبع للت�ريخ الإ�سالمي 

ح�رب  نعم  ال�سعوب،  يح�رب  ولم  الإيم�ن  على  الن��س 

فكرّية  ب�سال�سل  الن��س  قّيدت  اّلتي  دة  الم�ستبِّ الحكوم�ت 

خي�لّية، ولهذا اآمن الكثير من ال�سعوب ب�لإ�سالم عن رغبة 

و�سوق؛ فحرّية العقيدة من ال�سفح�ت ال�س�طعة في الت�ريخ 

الح�س�رة  لنت�س�ر  اأ�س��سّي�ن  �سبب�ن  ذكر  وقد  الإ�سالمّي، 

الإ�سالمّية وهم�:

)1)   هن�ك وجه اآخر لظهور ال�سّك�كين اّلذين يلقون مح��سرات ويكتبون مق�لت �سّد الإ�سالم، 

ل�س�لح  يوؤول  بم�  لهم  العلم�ء  يت�سّدى  اأكثر، حيث  الإ�سالم  وجه  اإلى جالء  يوؤّدون  ف�إّنهم 

الإ�سالم.. وهذا م� ح�سل فعاًل حينم� كتبت بع�س الكتب والمق�لت �سّد الإ�سالم، م� اأّدى 

الإم�مة  قبيل  وذلك من  الزمن.  لفترة من  ك�نت غ�م�سة  م�س�ئل  ب�سرح  العلم�ء  قي�م  اإلى 

والت�سّيع والتقية والبَداء و... .
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والتعّلم  التفكير  على  لالإ�سالم  الم�ستمر  الحّث   -1

والتعليم.

2- احترام الإ�سالم لعق�ئد ال�سعوب، والت�س�مح والت�س�هل 

التدريجّي  الذوب�ن  اإلى  اأّدى  اّلذي  المج�ل  هذا  في 

.
(1(

لالأدي�ن الأخرى في الإ�سالم

ف�لإ�سالم اّلذي يثق بمنطقه يطلب من الم�سلم التفكير 

بكّل م� يرغب، ولكن �سمن قواعد، وعلى �سوء المنطق وفي 

.
(2(

حدود القدرات الفكرّية للن��س

لي�س  الإ�سالم  بنظر  اأّنه  تقّدم  مم�  يتبّين  و�لنتيجة: 

ين ج�ئز فح�سب، بل هو اأمر واجب،  التفكير في اأ�سول الدِّ

فحرّية التفكير هي من مف�خر الإ�سالم اّلتي اأعط�ه� لجميع 

الم�سلمين وال�سعوب الأخرى ومنذ بزوغ فجر الإ�سالم.

)1)   راجع كت�ب محّمد خ�تم النبّيين P، مق�لة عمل الإ�سالم.

)2)   يبقى اأّنه هن�ك م�س�ئل هي فوق قدرة الفكر الب�سري، ك�لتفكير لإدراك ُكنِه وحقيقة اهلل 

حقيقة  ُيدرك  لم  اأّنه  كم�  الب�سري  العقل  ف�إّن  وجوده:  اإنك�ر  اإلى  يوؤّدي  ل  وهذا  وجّل،  عّز 

العديد من مخلوق�ت اهلل، وعلى راأ�سه� حقيقة ال�سوء والم�ّدة والط�قة ووجود الحي�ة ومع 

ذلك ل ننكر وجوده�. ف�هلل عّز وجّل ل يمكن اإدراك حقيقته لكن يمكن معرفته ب�سف�ته 

وروؤية اآث�ره... .
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بين اإلسالم وبقّية األديان

خالل  من  الأدي�ن،  و�س�ئر  الإ�سالم  بين  الفرق  يظهر 

التفكير لتح�سيل  ت�أكيد الإ�سالم على وجوب  م� تقّدم من 

حيث  ب�لعك�س؛  الأمر  مثاًل  الم�سيحّية  ففي  العتق�دات، 

ين فوق م�ستوى العقل والفكر، فق�لوا  اعتبرت اأّن اأ�سول الدِّ

دائرة  في  ولي�س  الإيم�ن  دائرة  في  تدخل  الأ�سول  اإّن هذه 

ف�إّنه�  الإيم�ن،  دائرة  في  التفكير  للن��س  يحّق  ول  العقل، 

دائرة الت�سليم فقط.

اأ�سوله  اأّن  غيره  اإعالن  وغيره:  الإ�سالم  بين  ف�لفرق 

فيم�  والفكر،  العقل  على  محظورة  منطقة  هي  الدينّية 

لهذه  والفكر  العقل  اقتح�م  من  بّد  ل  اأّنه  يعلن  الإ�سالم 

حرّية  معنى  وهذا  العتق�د،  يح�سل  ثّم  ومن  المنطقة 

.
(1(

التفكير

ة  وق�سّ ج3،  م�لر  األبر  ت�ريخ  بمراجعة  للم�سيحّية  المظلم  الت�ريخ  على  الإطالع  ويمكن     (1(

13، وحول المجو�س يمكن مراجعة ت�ريخ المجو�س الع�سر ال�س��س�ني لإيران  الح�س�رة ج 

ة الح�س�رة، ج 11، حول الإ�سالم حيث يظهر  قبل الإ�سالم، ومق�رنة ذلك مع م� ورد في ق�سّ

مدى احترام الإ�سالم والم�سلمين لحرّي�ت ال�سعوب اّلتي ك�نوا يحكمونه�.
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ب - حرّية العقيدة

بين اإلسالم واإليمان

حينم� ج�ء بع�س الأعراب وزعموا اأّنهم اآمنوا ق�ل اهلل 

تع�لى في القراآن الكريم:{ ڑ ک ک ک ک گ گ 

.
(1(

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}
عّدة  الإ�سالم  بق�سد  ال�سه�دتين  ت�سّهد  على  فيترّتب 

اأحك�م حقوقّية، ك�أن ُيعتبر المرء داخاًل في زمرة الم�سلمين 

م�س�ٍو لهم في الحقوق الجتم�عّية، فيمكن اأن يتزّوج الم�سلمة 

.
(2(

اإن ك�ن رجاًل، وتتزّوج ب�لم�سلم اإن ك�نت امراأة

والعتق�د،  ب�لإيم�ن،  تقترن  اأفع�له  ف�إّن  الموؤمن  واأّم� 

واللتزام القلبّي.

خصائص اإليمان

حيث ا�سُترط في الإيم�ن العتق�د واللتزام القلبّي فقد  

تمّيز بعّدة خ�س�ئ�س:

)1)   �سورة الحجرات، الآية: 14.

)2)   ويدفن في مق�بر الم�سلمين ويحرم دمه وم�له وعر�سه و...
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ًل: ل توؤّثر فيه القّوة ول يتحّقق ب�لإكراه: يعتبر الإ�سالم   �أواّ

ين والإيم�ن هم� بغ�ية الو�سوح بحيث ل ُيحت�ج فيهم�  اأّن الدِّ

اإلى الإكراه، ق�ل تع�لى: {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

، فقد ات�سحت الحقيقة وات�سح طريق الهداية 
(1(

خب مب}
من طريق ال�سالل، واإذا لم ي�سلك �سخ�س طريق الهداية 

فلي�س ذلك اإّل ب�سبب المر�س، بل اأكثر من ذلك حيث يعتقد 

بوا�سطة  يح�سل  اأن  اأ�ساًل  يمكن  ل  الإيم�ن  ب�أّن  الإ�سالم 

الإكراه، فكم� اأّن الطفل ل يمكن اأن يحّل م�س�ألة م� اإذا م� 

بّد لحّله� من تركه يفّكر  ُقّيد و�سرب �سربً� مبرحً�، بل ل 

بحرّية، كذلك الإيم�ن.

ثانياً: يجب اأن يتحّقق الإيم�ن عبر التفكير ودعوة المنطق 

اّلتي تخ�سع له� القلوب، وتنبت فيه� المحّبة، ق�ل تع�لى: {

.
(2(

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }
تع�لى: {ۋ  ق�ل  والإر�س�د،  ب�لتذكير  يتّم  اأن  ثالثاً: 

.
(3(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }

)1)   �سورة البقرة، الآية: 256.

)2)   �سورة النحل، الآية: 125.

)3)   �سورة الغ��سية، الآيت�ن: 20ـ 21.
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المحّبة  كم�  فر�سه  يمكن  ل  الإيم�ن  اإّن  النتيجة  وفي 

قلب  في  جعله�  يمكن  ل  مثاًل  �سخ�س  فمحّبة  وال�سداقة، 

محّبه؛  قلب  من  اآخر  محّبة  �سلب  يمكن  ول  يكرهه،  من 

هكذا الإيم�ن اإذ الإ�سالم يريد مّن� اللتزام القلبّي ل مطلق 

النقي�د.

العقيدة الحّقة اّلتي يقبلها اإلسالم

اأ�س��س  على  مبنّيً�  ك�ن  اإذا  العتق�د  الإ�سالم  يقبل 

فهي  والتقليد  الوراثة  على  الق�ئمة  العق�ئد  واأّم�  التفكير، 

ق�ئمة على الجه�لة ولذا ل يمكن لالإ�سالم اأن يقبله�، فعدم 

التفكير، والخ�سوع لعوامل م�س�ّدة للفكر ل يمكن لالإ�سالم 

اأن يقبله ب��سم حرّية العقيدة اأبدًا.

حرّية  وبين  التفكير  حرّية  بين  كبير  اختالف  فهن�ك 

العقيدة، من هن� ف�إّن الإ�سالم يعطي الإن�س�َن حرّية تفكيٍر 

اإذا ك�ن مبنّيً� على  مطلقة، وكذلك يعطيه حرّية العتق�د 

اأ�س��س التفكير؛ لأّن حرّية العقيدة اّلتي ل تكون ق�ئمة على 

اأ�س��س الفكر هي بمعنى حرّية الرّق والقيد والأ�سر، وهذا 
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م� ج�ء الإ�سالم لإنق�ذ الإن�س�ن منه.

منشأ االعتقاد لدى اإلنسان

ُتبنى العتق�دات على اأ�س��س التفّكر ودعوة المنطق كم� 

اإّل اأّن هذه  تقّدم، وبذلك تكون اعتق�دات �سليمة ومقبولة، 

العتق�دات تح�سل اأحي�نً� من دون اأن يكون للعقل والفكر 

اأّي دور في ح�سوله�، ولذلك عّدة من��سئ:

فقد يعتقد الإن�س�ن ب�أمر نتيجة التعّلق والميل القلبّي اأو 

تقليدًا  يعتقد  قد  اأّنه  كم�  م�،  اأمر  نحو  م�س�عره  لنجذاب 

ة  الخ��سّ الرغب�ت  تلعب  وقد  ب�لمحيط،  وت�أّثرًا  لالأبوين 

عق�ئد  واأكثر  ح�سوله�...  في  دورًا  الفردّية  والم�س�لح 

الن��س ق�ئمة على هذا الأ�س��س.

اأن يكون الإن�س�ن  اأّنه: هل يجب  وهن� ُيطرح �سوؤال وهو 

في بن�ء عق�ئده متحّررًا من تعّلق�ته القلبّية؟

آثار التعّلقات القلبّية

وحرّية  الفكرّي  الن�س�ط  دون  القلبّية  التعّلق�ت  تحوُل 

وكمث�ل  وال�سكون،  والجمود  ب  التع�سّ اإلى  وتوؤّدي  التفكير، 
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على ذلك عب�دة الأوث�ن اأو البقر اأو اأع�س�ء الجه�ز التن��سلّي، 

النم�ذج ل تنّم عن اعتق�د ن�جم عن فكر وعقل  ف�إّن هذه 

حّر؛ اإذ ل يمكن اأن يحمل الإن�س�ن فكرًا حّرًا ثّم ُيقِدم على 

عب�دة مثل هذه النم�ذج، ف�إّن العقل والفكر الب�سرّي حّتى 

في اأدنى م�ستوي�تهم� ل يو�سالن الإن�س�ن اإلى هذه الح�لة، 

ك�أن  عقلّية،  غير  اأخرى  جذورًا  العقيدة  لهذه  اأّن  �سّك  فال 

يكون اأ�س��سه� بع�س النفعّيين بترويجهم عب�دًة م�، ثّم ي�أتي 

اأن��س مغّفلون فيت�أّثرون ثّم يقّلدهم اأبن�وؤهم وهكذا.

احترام حرّية اعتقاد اإلنسان

الإن�س�ن حّر وعقله  اأّن فكر  وبن�ًء على ق�عدة  ُيق�ل،  قد 

كذلك؛ اأّن عقيدته ل بّد اأن تكون حّرة، ولذا ف�لوثنّي مثاًل حّر 

في عقيدته. وهذه مغ�لطة موجودة في الع�لم ح�لّيً�، وهي 

بدعواه� منح الحرّية للفكر ف�إّنه� في الواقع تقّيد الفكر.

هناك مسلكان في ميزان احترام اعتقاد اإلنسان

ل: اأن نعتبر الإن�س�ن حّرًا ومخت�رًا، فنحترم كّل م�  �لأواّ

يعتقد به ولو كّن� نرف�س م� اخت�ره، اأو كّن� نعلم ب�أّنه َكِذٌب 
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وخرافة، بل حّتى لو ترّتب عليه م�ستلزم�ت ب�طلة وف��سدة.

الرقّي  نحو  بتوجيهه  له  احترامن�  يكون  اأن  �لثاني: 

والتك�مل وال�سع�دة.

فاأياّ �ل�ضبيلين �أجدر باأن ُي�ضلك؟

في الواقع اإّن ترك الإن�س�ن يخت�ر العق�ئد الف��سدة، ك�أن 

يخت�ر الوثنّي عب�دة الوثن، هو تقييد لفكر الن��س، واحترام 

ولعتب�ره  الإن�س�نّية  لق�بلّيته  احترام  عدم  هو  القيد  هذا 

الإن�س�نّي في مج�ل التفكير، في المق�بل ف�إّن الم�سلك الث�ني 

هو اّلذي ينه�س ب�لإن�س�ن ويو�سله اإلى رقّيه المن�سود.

والنتيجة اأّنه ل بّد من فّك هذا القيد ليكون فكُره حّرًا، 

وعليه فمن الخط�أ على ال�سعيد الإن�س�نّي احترام المرتكز 

العق�ئدّي ل�سعب يريد تقييد الإن�س�ن.

R شواهد من سيرة األنبياء

 ،R مّم� ي�سهد على م� ذكرن� م� نجده في �سير الأنبي�ء

اّلتي  قومه  اأوث�ن  بتحطيم  ق�م  اإبراهيمQمثاًل  ف�لنبّي 

ك�نوا يعتقدون به� ويعبدونه� وترك الوثن الكبير، ف�سّكل هذا 
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وفطرتهم  اأنف�سهم  اإلى  يرجعون  جعلتهم  لهم  �سدمة  الأمر 

ق�درة  غير  الأ�سن�م  هذه  اإّن  حيث  عقيدتهم،  في  ويت�أّملون 

على الدف�ع عن اأنف�سه�، وكبيرهم ع�جز عن هذا التحطيم، 

{ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ}، ولذا 

اإن�س�نّي لأّنه حّرر  Q هو عمل  اإبراهيم  ف�إّن م� مق�م به 

فكرهم من قيد العقيدة الف��سدة.

وكذا النبّي مو�سىQ فقد ك�ن عمله اإن�س�نّيً� في حرقه 

.
(1(

لعجل ال�س�مرّي: {ىئ ىئ ىئ ی ی ی}

 ،Pالخ�تم للنبّي  المب�ركة  البعثة  اإلى  انتقلن�  واإذا 

فنجد اأّنه قد ق�م بمح�ربة العقيدة الوثنّية �سنين طويلة كي 

يحّرر فكرهم، وتقّدم بذلك بهم نحو الرقّي والتك�مل، وفّك 

ک  ڑ  ڑ   ...} وو�سع  العق�ئدّية  قيودهم 

.
(2(

ک ک ک}
سبب ظهور حرّية العقيدة في أوروبا

ن�س�أة  اإلى  اأّدت  اّلتي  الأ�سب�ب  لأهّم  يلي  فيم�  نعر�س 

)1)   �سورة الأنبي�ء، الآية: 64.

)2)   �سورة الأعراف، الآية: 157.



25

احلرّية الفكرّية

ين والعقيدة في اأوروب�، واإن ك�ن  ظ�هرة احترام حرّية الدِّ

ين وهذه العقيدة ف��سدة: هذا الدِّ

�لقرون  في  �لتع�ضفياّة  �لكني�ضة  لممار�ضات  فعل  ة  رداّ  -1

�لو�ضطى.

ونلّخ�س المم�ر�س�ت بم� يلي:

المخ�لفة  عق�ئدهم  عن  للك�سف  الن��س  اأفك�ر  مراقبة  اأ- 

الفل�سفّي،  اأو  العلمّي  الكني�سة، �سواء في المج�ل  لفكرة 

من  بمح�كمة  القي�م  ثّم  عظيمً�،  جرمً�  ذلك  واعتب�ر 

يطرحه� ومع�قبته.

الحي�ة  قيد  على  وهّن  الن�س�ء  من  مجموعة  اإحراق  ب- 

لته�مهّن بجرم ب�سيط جّدًا.

اإبداء وجهة نظرهم في مطلق  ج- �سلب العلم�ء الحّق في 

ين اإن ك�نت  الم�س�ئل، حّتى تلك اّلتي ل تّت�سل ب�أ�سول الدِّ

الكني�سة قد اأبدت ب�س�أنه� وجهة نظر علمّية.

�سيّت�سح  الو�سطى  القرون  اأوروب� في  ت�ريخ  بقراءة  اإّنن� 
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لن� ب�س�عة الجرائم اّلتي ك�نت ُترتكب، واّلتي ل ت�سل اإليه� 

اإلى ظهور  اأّدى  اّلذي  الأمر  والعّب��سّيين،  اأمّية  بني  جرائم 

ردود فعل تدعو اإلى حرّية الن��س في العقيدة حّتى لو اأرادوا 

عب�دة البقر.

2- نتيجة لبع�س �لآر�ء �لفل�ضفياّة

ين مهم� ك�ن نوعه،  يرى بع�س الفال�سفة الأوروبّيين اأّن الدِّ

وثنّيً� اأو اإلهّيً�، فهو يتعّلق ب�سمير كّل �سخ�س، ف�إّن كّل �سخ�س 

والتعّزي  ين  ب�لدِّ ال�ستئن��س  اإلى  بح�جة  ومكنون�ته  ب�سميره 

عر،  وال�سِّ ب�لفّن  ال�ستئن��س  اإلى  بح�جة  الإن�س�ن  اأّن  كم�  به، 

الفردّي  ال�سخ�سّي  ب�ل�سمير  ال�سلة  ذات  ق�س�ي�  هكذا  ف�إّن 

لي�س فيه� ُح�ْسن وُقبح، ول حّق وب�طل، ول �سدق وكذب، واإّنم� 

ترتبط بحّب الإن�س�ن، فكّل م� يحّبه الإن�س�ن ح�سن.

الأذواق  ف�إّن  الألوان  تف�سيل  المث�ل م�س�ألة  �سبيل  وعلى 

فيه مختلفة، ولذا ل يمكن ال�سوؤال عن اأف�سل الألوان بنظر 

ك�ّفة الن��س، بل ي�س�أل عن اللون اّلذي يف�سّله كّل فرد، وهكذا 

الح�ل ب�لن�سبة لالأطعمة وغيره�، وهذه ت�سّمى م�س�ئل ذوقّية 

ة، ُح�سُنه� وُقبحه� يرتبط برغبة الإن�س�ن. وم�س�ئل خ��سّ
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ول  حقيقة  ل  ين  الدِّ ب�أّن  يعتقدون  ف�إّنهم  العموم  وعلى 

دين  بدون  العي�س  على  يقدر  ل  الإن�س�ن  لكّن  له،  اأ�س��س 

ين  الدِّ يخت�ر  اأن  �سخ�س  كّل  حّق  فمن  وعليه  به،  ي�ست�أن�س 

اّلذي يهواه ويميل اإليه.

 �لرداّ على هذه �لنظرة �لفل�ضفياّة

اأ�س��س  ل  اأن  يعتبرون  النظرّية  هذه  اأ�سح�ب  اإّن  ًل:  �أواّ

ح�سب  ين  الدِّ ب�ختي�ر  �سمحوا  وب�لت�لي  ين،  للدِّ حقيقة  ول 

ميل كّل �سخ�س وهواه، والح�ل اأّن اهلل قد بعث اأنبي�ء بّينوا 

للن��س طريقً� حقيقّيً� نّيرًا تكمن فيه �سع�دة الب�سر.

النظرّية  يتبّنون هذه  اّلذين  الفال�سفة  اإّن هوؤلء  ثانياً: 

اأنف�سهم ل يلتزمون دائمً� بهذه الحرّية.

ولتو�ضيح ذلك: ن�س�أل م� راأيكم في حرّية الراأي �سمن 

ق�سيتي ال�سّحة والثق�فة؟ هل يحّق للن��س اختي�ر الإ�س�بة 

ب�لمر�س؟! ولم�ذا تلزمون الن��س ب�لتعّلم وتبنون المدار�س 

لّلذين ل يريدون العلم؟! األ يعتبر ذلك �سلبً� لحّق الحرّية 

اّلذي تلتزمون به لالإن�س�ن؟!
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اإّن الإعالن الع�لمّي لحقوق الإن�س�ن قد ن�ّس على اإلزامّية 

ومع�لجة  المدار�س  وبن�ء  البتدائّية،  المرحلة  في  التعليم 

وطريقً�  الغ�فلين  لهوؤلء  خدمًة  عندهم  ُيعتبر  المر�سى 

ل�سع�دتهم، ويجب تقديم هذه الخدم�ت ولو ب�لقّوة.

لكونه  ين  للدِّ ذلك  ع  ونو�سِّ م  نعمِّ الب�ب  نف�س  من  ونحن 

اأمرًا حقيقّيً� موجبً� ل�سع�دة الب�سر وب�عثً� للعقل والفكر على 

التقّدم والن�س�ط.

ج- الرشد عند اإلنسان)))

اإّن الر�سد عند الإن�س�ن هو من الق�س�ي� ل تحتمل الإكراه 

اأن يكون الإن�س�ن فيه� حّرًا، حيث ل يمكن  ب�لطبع، ويجب 

اأن يح�سل عليه الإن�س�ن اإّل اإذا ك�ن حّرًا في عمله واختي�ره، 

وهن� ن�أخذ نموذجين:

الطفل،  �سخ�سّية  كتنمية  �سخ�سّي،  فردّي  وهو  ل:  �لأواّ

ف�إّنه اإذا م� ق�م الأهل بتوّلي كّل �سوؤون الطفل انطالق� من 

محّبتهم له، فق�موا ب�لتدّخل في كّل �سغيرة وكبيرة في حي�ة 

)1)   وي�أتي تف�سيل ذلك في مو�سوع الر�سد في الإ�سالم.
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الطفل، من دون اأن يف�سحوا له المج�ل في تنمية �سخ�سّيته 

اأن  جّدًا  ال�سعب  من  ب�لت�لي  ف�إّنه  نف�سه،  على  والعتم�د 

الأولد  توجيه  اأّن  فكم�  قوّية؛  �سخ�سّية  ذا  �سخ�سً�  ي�سبح 

واجب  الحرّية  اإعط�وؤهم  كذلك  معّينة،  حدود  في  واجب 

اأخرى، وب�قتران التوجيه مع الحرّية، ثّم  في حدود معّينة 

بم�س�عدة الق�بلّية نح�سل على تربية ك�ملة.

�لثاني: وهو للمجتمع ب�سكل ع�م، ف�إّن اأفراد المجتمع 

المجتمع،  على  القّيمين  من  التوجيه  اإلى  يحت�جون  كم� 

اأهاًل  لي�سوا  اأّنهم  بذريعة  الحرّية  �سلبهم  يمكن  ل  كذلك 

في  مثاًل:  له�،  اأهال  ي�سبحون  بمم�ر�سته�  لأّنهم  له�؛ 

يفر�سوا  اأن  المجتمع  لوجه�ء  يمكن  ل  النتخ�بّية  العملّية 

على الن��س انتخ�ب ال�سخ�س الفالني لأّنه الأ�سلح، بل ل 

تركهم  من  الجتم�عّي  الن�سج  اإلى  الن��س  ي�سل  لكي  بّد 

اأحرارًا للمق�رنة بين �سلبّي�ت واإيج�بّي�ت كّل مر�سح، حّتى 

ولو التفتوا اإلى خط�أهم بعد القتراع لذلك ال�سخ�س، وقد 

ولو  ور�سدهم  ن�سجهم  يكتمل  اأن  اإلى  هذه  الح�ل  تتكّرر 

اأخط�أوا م�ئة مّرة.
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 د- األخالق االجتماعّية

هن�ك ق�س�ي� يمكن فيه� اإكراه الن��س، ولكّن الإكراه ل 

يعّد كم�ًل لهم، فمثاًل: على الن��س اأن يتحّلوا في الجوانب 

بع�سً�،  بع�سهم  يخون  فال  والأم�نة،  ب�ل�سدق  الأخالقّية 

المقّررات  ن�حية  من  ب�لعدالة  يتحّلوا  اأن  عليهم  وكذا 

الجتم�عّية، ف�إذا م� ارتكبوا خي�نة و�سرقوا تقطع اأيديهم 

لإلزامهم بهذه المقّررات، ولكن توجد في هذا النوع من 

وال�سدق  الأم�نة  تكون  اأن  وهي  اأخرى،  جنبة  الق�س�ي� 

اأن تكون لديه  ملكة روحّية نف�س�نّية لدى الإن�س�ن، بمعنى 

تقوى ت�سدر عنه� الف�س�ئل الأخالقّية، ل اأّنه ينزجر عن 

اأو العقوبة، وعليه يعّد  الكذب والخي�نة خوفً� من الق�نون 

اأخذت  م�  اإذا  لالإن�س�ن،  وكم�ًل  ف�سيلة  والأم�نة  ال�سدق 

ط�بع التربية.
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الخالصة

ق�بلّيته  لتنمية  �سرورّية  الفكرّية  الإن�س�ن  حرّية  اإّن   -1

ولتحقيق �سع�دته، وقد احتّلت اأهمّية ع�لمّية ب�عتب�ره� 

من اأ�سمى الأهداف الإن�س�نّية.

من  جعله  بل  التفكير،  حرّية  الإن�س�َن  الإ�سالُم  منَح   -2

الحي�ة  م�ستلزم�ت  من  ب�عتب�ره  والعب�دات  الواجب�ت 

الب�سرّية.

3- يحّق لكّل �سخ�س طراأت على ذهنه �سبهة، نتيجًة لتفكيره 

وت�أّمله، اأن يطرحه� على الآخرين بهدف حّله�.

4- يمت�ز الإ�سالم عن غيره من الأدي�ن ب�أّنه يجعل اأ�سول 

ين داخلة في دائرة العقل والفكر، فيم� تعتبر الأدي�ن  الدِّ

العقل  على  محظورة  منطقة  ين  الدِّ اأ�سول  اأّن  الأخرى 

والفكر.

ال�سه�دتين،  ت�سّهده  بمجّرد  م�سلمً�  الإن�س�ن  ُيعتبر   -5

يكون  اأن  اأّم�  اجتم�عّية،  عّدة حقوق  على ذلك  ويترّتب 
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الإن�س�ن موؤمنً� فال بّد اأن يقترن فعله ب�لعتق�د واللتزام 

القلبّي.

6- يتمّيز الإيم�ن ب�أّنه يتّم ب�لتذكير والإر�س�د ودعوة المنطق 

ول يتحّقق ب�لكراه.

- هن�ك م�سلك�ن في بن�ء الإن�س�ن لعتق�داته:

اأ- اأن يبنيه� على اأ�س��س التفّكر.

ب- اأن يبنيه� وفقً� لأهوائه وميله القلبّي.

اإلى  يوؤّدي  العق�ئد  بن�ء  في  القلبّي  الميل  اعتم�د  اإّن   -8

ذلك  قبيل  من  الفكر،  تقييد  واإلى  ب  والتع�سّ الجمود 

عب�دة الأوث�ن والأبق�ر وغيره�...

الرقّي  نحو  بتوجيهه  يكون  الإن�س�ن  اعتق�د  نحترم  اأن   -9

تقّيد  اّلتي  الف��سدة  عق�ئده  بمواجهة  وذلك  والكم�ل، 

.R فكره الحّر، كم� ك�نت �سيرة ر�سل ال�سم�ء

والعقيدة في  ين  الدِّ اأهّم من��سئ ظهور حرّية  اإّن من   -10

اأوروب�:
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القرون  التع�ّسفّية في  الكني�سة  رّدة فعل على مم�ر�س�ت  اأ- 

الو�سطى.

يخ�سع  اأمرًا  ين  الدِّ َتعتبر  فل�سفّية  لنظرة  نتيجًة  ب- 

حقيقة  فال  وب�لت�لي  ال�سخ�سّية،  والأذواق  لالعتب�رات 

اأنبي�ء  بعث  قد  تع�لى  اهلل  اأّن  عن  لتغ�فلهم  وذلك  له. 

ين اّلذي هو طريق حقيقّي لإ�سع�د الب�سر، مع اأّنهم  ب�لدِّ

اأنف�سهم ل يلتزمون بهذه الحرّية عندم� ُيلزمون الن��س 

ب�لتعّلم ويك�فحون انت�س�ر الأوبئة والأمرا�س.

11- اإّن الر�سد لدى الإن�س�ن هو من الق�س�ي� اّلتي ل تحتمل 

الإكراه ب�لطبع، وهو على نوعين فردّي واجتم�عّي.

نف�س�نّية  روحّية  ح�لة  الجتم�عّية  الأخالق  ك�نت  اإذا   -12

ف�إّنه� تعّد من الكم�لت، اأّم� اإذا ح�سلت بوا�سطة الإكراه 

فال ُتعّد كذلك، بل تكون مجرد التزام ب�لق�نون.

و�لحمد هلل رباّ �لعالمين
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