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َب ْي الو�صاية واحلرية الفكرية
عاطفة امل�سكر َّية

إن�سان يت�أ َّثر بالبيئة املحيطة به ،مبا فيها من �أفكار وعادات وعقائد ،وتقر بع�ض الأديان بذلك ،مبا فيها ديننا الإ�سالمي احلنيفِّ ،
عِ ندما ُي ْو َلد ال ُ
بغ�ض النظر ع َّما �إذا
كان ت�أثريا �صحيحا �سليما �أو غري �سليم .يقول �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث له« :مَا مِ نْ َم ْو ُلو ٍد ِ�إ َّال ُيو َل ُد َعلَى ا ْلف ِْط َرةَِ ،ف َ�أ َب َوا ُه ُي َه ِّودَا ِن ِه �أَ ْو ُي َن ِّ�ص َرا ِن ِه َ�أ ْو ُي َِّج َ�سا ِنهِ» .فهنا،
داللة على ت�أثري الأفراد املحيطني -حتديدا الوالدين -على الفرد نف�سه منذ مراحل مبكرة من حياته ،ون�ستطيع القول ب�أ َّن هذا الت�أثري ي�ستمر مع الإن�سان مدى
احلياة يف الغالب �إال ما ندر .مبعنى �آخر :ال ُيولد الإن�سان و ُي�س�أل ع َّما يريد �أن يعتنق من ديانة مثال� ،إمنا ال ُنبالغ � ْإن قلنا ب�أ َّن الأفكار وحتى العقائد ُت ْف َر�ض عليه ب�شكل
غري مبا�شر؛ حيث يتوقع من املولود �أن مي�شي على نهج وعقيدة والديه ..يتم تلقينه باكرا ،وغالبا ما ي�ستجيب الفرد لذلك.

ف � �� ْإن ف �ع �ل��وا� ،أ��ص�ب�ح��وا �أ��ش�خ��ا��ص��ا طبيعيني ي�ستطيعون
االنخراط يف املجتمع الذي هم فيه ب�شكل طبيعي� ،إال �أ َّن
العك�س �صحيح؛ حيث �إ َّن ع��دم اال�ستجابة للنهج ال�سائد
َ
لأي �سبب كان من قبل الأفراد -كامل�ؤثرات خارجية مثال-
قد جتعلهم ي�صبحون منبوذين مكروهني يف جمتمعاتهم،
�إىل احل� ��د ال � ��ذي ق ��د مي �ن �ع �ه��م م ��ن مم ��ار� �س ��ة ح �ي��وات �ه��م
الطبيعية يف بع�ض الأح �ي��ان ،خا�صة يف املجتمعات التي
تكون القوانني فيها مو�ضوعة بطريقة قد ت�ؤذي الأقلية
املختلفة فيه .ورغم ذلك ،ظهرت فل�سفة الأنوار التي ت�شري
�إىل �أهمية اخلروج من الو�صاية �أ ًّيا كان نوعها ،وال�سماح
ل�ل��أف ��راد ب��االخ �ت �ي��ار امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ال�ت�ف�ك�ير� .إذا م ��ا جئنا
نتفح�ص الواقع جند �أ َّن ذلك مُتاح ،لكن بطريقة عك�سية،
َّ
�أي يلقن ال�ف��رد �أوال ،وم��ن ث � َّم ُت�صبح ل��ه ح��ري��ة التفكري
مُ�ستقبال ،ع�ن��دم��ا يُ�صبح م ��ؤه�لا ل��ذل��ك بحكم ن�ضجه،
ِّ
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كان ي�سمح له املناق�شة وال�س�ؤال على
امللأ �أم ال .وناق�ش الكاتب والباحث ُم َّمد زاهد جول ،يف
مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «فل�سفة الأن��وار
والفكر الإ�صالحي الإ�سالمي» ،هذه الفل�سفة التي برزتْ ،
و�أدَّت لظهور فل�سفة النقد الديني يف القرن الثامن ع�شر
امليالدي.
وك ��ان ه�ن��اك حت � ُّول يف امل���س��ار الإن �� �س��اين يف ت�ل��ك ال�ف�ترة؛
التوجه نحو العلم والعقل واحلرية ،بعيدا عن
حيث كان
ُّ
«اخل ��راف ��ات» .وب�ن�ي��ت ه��ذه الفل�سفة حقيقة ع�ل��ى م�ب��ادئ
رئي�سية ت�ستند �إليها؛ �أال وهي :الر�شد ،والنقد ،وال�شمول.
�أوال :ال��ر��ش��د؛ ح�ي��ث ي�ك��ون الإن���س��ان ق ��ادرا ع�ل��ى التفكري
ب�ح��ري��ة دون �إم �ل�اء م��ن ط ��رف �آخ ��ر �أو ت ��أث�ير خ��ارج��ي؛
مم��ا ي�ع�ن��ي اال��س�ت�ق�لال ال �ت��ام امل�ب�ن��ي ع�ل��ى الإب � ��داع ال�ن��اب��ع
م��ن دواخ �ل��ه .ول�ك��ن م��ن اجل��دي��ر بالذكر يف ه��ذه النقطة

بالتحديد �أ َّن الأط��راف اخلارجية ال ي�شرتط �أن تفر�ض
فكرها �أو قيمها على الفرد� ،إمن��ا تنقل جتربتها مثال يف
�سبيل الإف��ادة واكت�ساب اخل�برة ،وتوفري الوقت الذي قد
ي�ستغرقه الإن���س��ان يف التو�صل �إىل نف�س النتيجة التي
�سبق وتو�صل �إليها �شخ�ص �آخر بعد عملية تفكري مُع َّمق.
فتطبيق مبد�أ الر�شد قد ي�ستغرق وقتا غري هني من حياة
الإن�سان يف �سبيل فهم الفكرة بنف�سه دون ت�أثري الأطراف
الأخ��رى ،ولكن من ناحية �أخرى ذلك قد ي�ستخدم كعذر
للتقاع�س عن التفكري �أي�ضا ،فيجدر على الفرد � ْأن يتزن
وي �ق � ِّرر م��ا ي��ري��د ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه بنف�سه يف ح ��ال ت��واف��رت
ال�سبل �إىل ذلك� .أمَّا بالن�سبة ملبد�أ النقد يف فل�سفة الأنوار،
فيعني �إخ���ض��اع ك��ل ��ش��يء مل �ب��ادئ ال�ع�ق�لان�ي��ة! م��ع و��ض��وح
حمدودية عقل الإن�سان كونه ال ي�ستوعب كل ما يحيط
ب��ه؛ حيث توجد �أم��ور كالغيبيات مل يجبل عقل الإن�سان
على ا�ستيعابها �أو التحقق منها -و�أب�سط مثال على ذلك
م��ا يحدث للإن�سان بعد امل�م��ات -ف��امل��وت ح��ق ظاهر ي��راه
كل الب�شر ،ومع ذلك ال ي�ستطيع �أحد التحقق مما يحدث
بعده؛ لأنها تعد �أموراً غيب َّية ال يعلم بها �إال اهلل ،وينبغي
على الب�شر الت�سليم بها.
ً
ويعدُّ ال�شمول -مثلما �سبق ذكره -مبد�أ �أخرياً يف فل�سفة
الأنوار ،وي�شري �إىل �إلغاء كل �أنواع احلدود خا�صة الفكرية
م�ن�ه��ا .ق��د جت ��ري حم ��اوالت ال�ت�ج��دي��د ه ��ذه و�إع� ��ادة فهم
الأم ��ور وو�ضعها حت��ت املجهر �إىل ال��رغ�ب��ة يف الإ��ص�لاح؛
فهناك عالقة بني الإ�صالح والأنوار؛ حيث تزداد الرغبة
يف املعرفة واال�ستي�ضاح .ت�أثر العرب بهذه الفل�سفة كذلك،
لكنهم علموا بها عن طريق احتكاكهم بالغرب يف ع�صر
النه�ضة الأوروبية ،كون ذلك الع�صر بالتحديد حمل �أفكارا
مُ�شابهة جلوهر فل�سفة الأنوار املناه�ضة للو�صاية الدينية

واحلكم املطلق .فيعرف عن هذه الفرتة الزمنية ما حدث
�أثناء الثورة الفرن�سية من مقاومة حلكم اال�ستبداديني.
وب��ال�ت��ايل؛ فالفكر الإ��ص�لاح��ي الإ��س�لام��ي اكت�شف مدى
ت�ط�وُّر احل���ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة ،وم ��دى مت��دُّ ن�ه��ا؛ حيث مل يبق
امل�سيحيون هم �أنف�سهم الذين كانوا يف احلروب ال�صليبية،
و�إمن��ا � ْأ�ص َبح لديهم فائ�ض معريف انعك�س على تطوُّرهم
يف جم��االت ك�ث�يرة .فظهرت فئتان يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي:
ف�ئ��ة ت� ��أ َّث � ْ
�رت ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي ح�ي��ث رغ �ب��ت ب��الإ� �ص�لاح �إىل
احلد ال��ذي ال مي�س الأ�س�س واجلوهر الإ�سالمي .والفئة
الأخرى :ج َّرها االنبهار �إىل «النزق»؛ حيث �أرادوا ا�ستن�ساخ
التجربة ككل ولو على ح�ساب القيم والأ�س�س الإ�سالمية.
ما ح��دث تف�صي ً
ال �أ َّن بع�ض امل�صلحني العرب ر َّك��زوا على
اقتبا�س ال�ع�ل��وم الطبيعية ال�ت��ي �ستجدي نفعا فقط من
ال�غ��ربُ ،م�ؤمنني ب�أهمية �إع ��ادة الإ��س�لام �إىل �سابق عهده
من جم��دٍ وق � َّوة� .أ َّم��ا الفئة الأخ ��رى ،فكانت ُت�صر وتدعو
لقطيعة الأم��ور الغيبية امل�س َّلم بها من قبل امل�سلمني ،بل
�إ َّن البع�ض ر�أى �أ َّن النه�ضة الإ�سالمية والتطوُّر والإ�صالح
كلها تعدُّ �أم��وراً م�ستحيلة و�صعبة التحقق �إذا مل ترتبط
الأم��ة بالتقاليد الأوروبية كلها ،مع جتاهل كل املوروثات
الإ�سالمية وما فيها من �أوامر و�أحكام .وما يجب الإ�شارة
�إل �ي ��ه ه �ن��ا �أ َّن ال�ت�ق�ل�ي��د الأع� �م ��ى ال� ��ذي ��ش�م��ل ك ��ل ن��واح��ي
احلياة الأوروب �ي��ة جعل ه��ذه الأم��ة ت�سقط ب�سهولة يف يد
اال�ستعماريني؛ لأ َّن كل ما لديها عبارة عن ن�سخة مكررة
ي�سهل ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ك��اف��ة تفا�صيلها وم�ك��ام��ن ال�ضعف
والقوة فيها كذلك؛ حيث �إ َّن املمكن واملعقول يف مثل هذه
الأو�ضاع �أن يخلق التوازن؛ مبعنى �أن ال تقيدنا الو�صاية
�أيًّا كان نوعها ،وال ت�ضللنا احلرية � ً
أي�ضا.
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