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وعي اإليمان وعالقته بوعي الحرية
الدين اإلسالمي نموذجا

٥

أم كلثوم الفارسي

نتناول يف هذا املقال ما كتبه رئي�س حترير جملة التفاهم -عبد الرحمن ال�ساملي -يف مقاله املعنون بـ «الإ�سالم ووعي احلرية «واملن�شور يف جملة
التفاهم» معتربا �أن الإميان الديني ر�أ�س الإح�سا�س باحلرية ..لذا ي�أتي اختيار الدين يف قمة هرم الإح�سا�س باحلرية «فمن �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء
فليكفر» �سورة الكهف .ذلك لأنه اختيار �شخ�صي يعتنقه الإن�سان دون �أن ي�ستطيع �أحد الت�أثري فيه .فلي�س العقل فح�سب هو ما ُي ِّيز الإن�سان ،بل
احلر َّية هي العن�صر الذي يك ِّمل العقل ويجعل الإن�سان ُيفكِّر بفاعلية كبرية؛ ذلك �أنَّ الإن�سان هو عقل وحر َّية ،ولو فقد �أحد هذين املكونني ،لأ�صبح
منقو�صا وم�شوهً ا ،فبفقدان العقل ،ي�صبح جمنو ًنا ،وبفقدان احلر َّية ،يتحول �إىل عبد.
�إن�سا ًنا
ً
م�صطلح م��وج��و ٌد مع وج��ود الإن�سان وترتبط
فاحلرية
ٌ
ب ��ه ،ف�ه��ي ج ��ز ٌء م��ن ك�ي��ان��ه م�ن��ذ ال� � ِق� �دَم ،وب��امل�ع�ن��ى ال�ع��ام
احل��ري��ة تعني ام�ت�لاك ال�شخ�ص لإرادت ��ه وق��درت��ه على
طرف
�بري �أو
طوعي من ٍ
اتخاذ ال�ق��رارات دون ت�أث ٍ
ري ج ٍّ
ٍّ
�آخر.
ومما ال �شك فيه �أ َّن مفهوم احلرية من املفاهيم الكربى
التي حتكم وعي الإن�سان فتحرك م�شاعره وتوجه فعله،
م�ث��ل م�ف��اه�ي��م احل �ي��اة وامل ��وت والأم� ��ل .وه ��ي ل��ذل��ك من
املفاهيم التي ي�صعب حتديدها حت��دي��داً جامعاً مانعاً،
ن�ظ��راً لت�أثرها ب��اخل�برة االجتماعية وارت�ب��اط معانيها
بجملة م��ن املفاهيم امل��وازي��ة ،وه�ن��ا يظهر التباين بني
الإ��س�لام والغرب يف تعريف احلرية الختالف ت�صورات
ال�ف�ل���س�ف�ت�ين ال�غ��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة ح ��ول ح��ري��ة ال�ف��رد
ت�صورا وممار�سة� ،إ�ضافة �إىل اختالف امل�صدر واملنطلقات
واملقومات الفكرية واحلمولة الثقافية واملعرفية يف كلتا
املنظومتني.
ف��الإ��س�لام ي��رى �أن �إن���س��ان�ي��ة الإن���س��ان ه��ي ره��ن حريته
�إذ ال ُيكن �أن تتحقق �إن�سانيته ب��دون حرية فاحلرية
يف الإ� �س�لام تتمحور ح��ول اخل���ض��وع ال��واع��ي لنوامي�س
الكون وال�شرع� .إنها لي�ست ا�ستباحة :افعلوا ما متليه
عليكم رغائبكم ،فتلك «ح��ري��ة» احل�ي��وان ،و�إمن��ا افعلوا
الواجب الذي �أمركم اهلل به تتحرروا من �أهوائكم ومن
ت�سلط بع�ضكم على بع�ض .ومما ي�ؤكد ذلك هو م�س�ألة
التقرب �إىل اهلل بالعبادة �إذ يعتربها الإ�سالم عمال �إراديا
اختياريا لأنه لي�س اخليار الوحيد الذي و�ضعه اهلل �أمام
الإن�سان« :وهديناه النجدين» .ف�إ ًذا ،هو اختار عن بينة.
جن��د البعد ع��ن اخل�ير فتلك حرية خ ّولها اهلل ل��ه ،هي
احل��ري��ة ال�شيطانية ح��ري��ة الكفر ال�ت��ي خولها لإبلي�س
ومن �سلك �سبيله� .أما امل�سلم احلق فهو من اختار بوعي
وحرية التوجه �إىل ربه بالعبادة بكل كيانه .وعلى قدر
اجتهاده فيها يتحرر ،وتتحرر لديه �إمكانات الفعل� .إذا

دققنا النظر يف طبيعة ر�سالة الإ�سالم ومقا�صدها العليا
�سريتفع ه��ذا التناق�ض امل�صطنع بني الدين واحلرية؛
ف��الإن �� �س��ان م�ستخلف ول�ي����س �إل �ه ��ا ،وه ��ذا اال��س�ت�خ�لاف
يفرت�ض �آمرا هو اهلل عز وجل وم�أمورا هو الإن�سان ،ف�إ َّن
هذا اال�ستخالف م�شروط بتوفر �شرطني يف امل�ستخلف:
العقل واحل��ري��ة ،وهما جوهر الأم��ان��ة التي ت�ش ّرف بها
الإن�سان ،وخافت من حملها كل املخلوقات الأخرى « .إ� ّنا
عر�ضنا الأمانة على ال�سماوات والأر���ض واجلبال ف�أبني
�أن يحملنها و�أ�شفقن منها ،وحملها الإن�سان»؛ فاحلرية
والعقل مناط امل�س�ؤولية والتكليف ،كما يقول الأ�صوليون،
وذل ��ك �أث ��ر لتكرمي اهلل ل�ل�إن���س��ان ،ه��ذا ال�ت�ك��رمي يجعل
للفعل الإن�ساين ق�صدا قائما على االختيار بني عبادة
اهلل عن وعي و�إرادة وبني التمرد»وهنا ينتفي التعار�ض
الظاهري بني الدين واحلرية ،بل ت�صبح احلرية كالعقل
�شرطا للتدين يف حد ذاته .والتدين ال�صحيح يعززهما
ويرتقي بهما ،ف��وق م�ستوى ال�ضرورة ،على نحو تكون
حرية الإن�سان بح�سب عبوديته وعلمه.
ويف �أوجه احلياة املختلفة ف� ّإن الإن�سان له احلر ّية الكاملة
واالخ�ت�ي��ار غ�ير املنقو�ص يف �أن ي�سلك �أيّ ال� ّ�ط��رق التي
يراها منا�سبة يف حياته ،فقد هدى اهلل تعاىل الإن�سان
�إىل طريق اخلري كما ّبي له طريق ّ
ال�شر ،ف� ّإما �أن يكون
�شاك ًرا و�إما كفوراً .
لقد �أ ّكد الإ�سالم على حر ّية الأفراد ّ
ال�شخ�ص ّية يف احلياة؛
فللإن�سان �أن ي��أك��ل م��ا ُي��ري��د و�أن ي�شرب م��ا ي��ري��د و�أن
يتن ّعم مبا يريد وي�شاء من اخلريات ،و�أن يبيع وي�شرتي
ما ي�شاء ،ما دامت تلك املُباحات ال ت�ض ّر بال ّنف�س �أو ُت�ؤذي
ال� ّن��ا���س .ح��ر���ص الإ� �س�لام على حت��ري��ر الإن���س��ان حت��ري� ًرا
ً
كامل من العبود ّية للب�شر �أو العبود ّية ل�شهوات ال ّنف�س،
فقد ح ّد الإ�سالم من مظاهر ال ّرق والعبود ّية التي كانت
ميا بح ّثه على حترير الأر ّقاء وملك اليمني،
منت�شرة قد ً
كما �أ ّكد الإ�سالم على �ضرورة حترير ال ّنف�س من ال ّتعلق

ّ
أحب �شي ًئا تع ّلق به
بال�شهوات من مالٍ ومتا ٍع وزينة ،فمن � ّ
قلبه ،و�إذا تع ّلق القلب ب�شيء ملكه هذا ّ
ال�شيء وا�ستعبده.
�إذ مل يكن للحياة الإن�سانية قيمة ُتذكر ،فكان يكفي �أن
يختلف �شخ�صان لت�شتعل الأر�ض حر ًبا ومعارك طاحنة،
تفنى فيها �أجيال و�أج�ي��ال ،ذنبها الوحيد �أنها ُول��دت يف
ع�صر �أ َفلَت فيه الإن�سانية ،ومل يبق من معامل الفطرة
ما ينقذها.
ف ��إ َّن �أه��م م��ا ج��اءت ب��ه ال�شريعة الإ�سالمية ه��و حترير
الإن���س��ان م��ن ع��امل الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي ت�ستعبده ،وم��ن عامل
الأ�شخا�ص الذين ي�ستغلونه وي�ست�صغرونه وي�ستعبدونه،
وج�ع�ل��ه ع�ب��دا هلل ال ��ذي خلقه ووه �ب��ه احل �ي��اة ،وك�ف��ل له
َ
رزق ��ه ،و�أك ��رم ��ه ب��ال�ع�ق��ل .وب �ع��د ع�ق��دي��ن وب���ض��ع ��س�ن��وات
تغري احلال ،وظهر جمتمع جديد ،يعرف معاين احلياة
ويع�شق احل��ري��ة ،فبعد �أن ك��ان املجتمع يئد البنت وهي
حية حت��ول املجتمع �إىل ج�سم واح ��د ق ��ادر على خو�ض
ف�سي امل�سلمون
حرب �ضارية لأجل حرية �شخ�ص واحدّ ،
جي�شا �إىل بني قينقاع لإهانتهم م�سلمة واح��دة وقتلهم
م�سلما داف ��ع ع�ن�ه��ا ،و� �س�يروا جيو�شا لتحرير القبائل
العربية التي كانت ترزح يف �أغ�لال العبودية الرومانية
وال�ف��ار��س�ي��ة ،ب��ل م�ضى ه��ذا ال�ع��رب��ي -ال ��ذي ك��ان يرعى
الإب ��ل وي�ح�ف��ل ب��و��ض��ع الأغ �ل�ال يف �أي ��د ب�شر م�ث�ل��ه� -إىل
حترير جمتمعات رومانية وفار�سية كانت تعاين عذابات
الظلم واجلور والطغيان.
ل�ق��د جن��ح الإ� �س�ل�ام يف �أن ي�صنع ح �ي��ا ًة حتكمها القيم
احل�ي��ة ،والأخ�ل�اق ال�صاحلة ،وم��زق الطبقية التي جاء
وه��ي م��وج��ودة يف ك��ل ال �ع��امل ،ون��زل��ت الآي ��ات حت��ث على
ال �ع �ت��ق ،ف�ه�ب��ت ن���س��ائ��م احل ��ري ��ة حت ��رك � �ش ��راع امل�ج�ت�م��ع
وت��وق��ظ فطرته التي ط��ال �سباتها ،وتطهر ثيابه التي
تلطخت بالدنايا� ،إذن الإ��س�لام معني بالدرجة الأوىل
باحلرية ،وال يوجد على الأر� ��ض م��ا مياثل الإ��س�لام يف
حثه على احلرية وحفظه �إياها.
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