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 مقدمة

احلرية من أقدم املشكالت وأعقدها. حقا إن مشكلة    شك   الن مشكلة احلرية هي بتعسف يف القول إ  ال
، ولكنها  -Bainعلى حد تعبري الفيلسوف االجنليزي بني  -هي قفل امليتافيزيقا الذي عاله الصدأ من كل جانب  

 . 1قد اكتسبت أمهية جديدة يف الفلسفة املعاصرة حبيث قد يكون من املمكن أن نعدها مفتاح املشكالت مجيعا

هي واحدة من أكثر املفاهيم الفلسفية أمهية يف التطور العام للتاريخ البشري، إذ ال يكاد   احلرية عليه؛ فو 
وخلطورة املفهوم وأمهيته فقد صار البحث فيه معقدا حلدود قصوى، وذلك   يوازيها يف األمهية واخلطورة مفهوم آخر.

حده وتعريفه وتعيني مستوايته   راجع ابألساس الختالف أنظار الفالسفة عرب التاريخ اإلنساين الطويل حول
فلقد طرحت مسألة احلرية عرب مسار التاريخ ومازالت، ولكن مفهومها كان   .وجماالته وضوابطه وصوره املختلفة

اإلسالمي عن احلرية متسقا مع العريب و فكان طبيعيا أن أييت التعبري  خيتلف يف كل مرحلة، ومن جمتمع آلخر، 
عنها،   اإلسالمية اليت يصدرالعربية و اإلسالمية، ومستندا للمرجعية الفكرية لعربية/ااخلصوصية الثقافية واحلضارية 

 . 2كما كان من الطبيعي احلديث عن تعددية يف االجتهاد والنظر يف هذه املسألة داخل التيارات العربية/ اإلسالمية

خيتلف عنه يف  وتقدمي فهم لقد أبدى التيار اإلسالمي حرصا على التميز يف التعامل مع مفهوم احلرية، 
اجملال التداويل اآلخر، عنينا الغريب؛ فبينما يسعى هذا األخري ملفصلة مفهوم احلرية يف ضوء قوانني الطبيعة 
وإكراهاهتا، وقوانني التاريخ والبحث عن مساره والتساؤل عن احلتمية والتقدم واهلادفية، والعالقة بني الفرد واجملتمع  

سلم ملفهوم احلرية اإلنسانية وهو أيخذ يف اعتباره والبحث يف عالقات ال
ُ
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الفعالية اإلهلية يف الكون، فحّتى اخلالف الشهري بني املعتزلة واألشاعرة يف قضية خلق األفعال مل يُلِغ فيه أي من 
 . مية على أمهية هذه النقطةالطرفني الفعالية اإلهلية يف الكون، كما أكدت مجيع الفرق الكال

جلوء اخلطاب اإلسالمي املرجعية اإلسالمية؟ وهل السؤال هنا؛ كيف سيكون وضع احلرية يف إطار و 
للمواءمة مع الواقع اخلاضع للمؤثرات الغربية، جيعله قادرا على التكيف مع املفاهيم العصرية املطروحة يف مسألة 

 لعديد اإلشكاالت اليت يعاين منها الرتاث اإلسالمي يف جمال احلرايت احلرايت؟ أسئلة تكتسب شرعيتها ابلنظر 
كمسألة الردة وحق التعبري واحلرية الفكرية، وااللتباس التارخيي والثقايف عندان ملا نضع مسألة احلرية يف  من جهة )

وتلك اليت  .(لسياق وجوب تطبيق الشريعة، ولنا يف األخذ حبكم الردة قدميا وحديثا خري شاهد على صحة القو 
يعاين منها اترخينا السياسي من جهة اثنية )كاإليديولوجيا اجلربية اليت سعى املنظرون هلا إىل سلب اإلنسان من 
كل قدرة على االختيار، وأنه ابلتايل مسري يف كل شيء، وال بد أن يطيع كل صاحب سلطان، ذلك أن مشيئته  

 هي من مشيئة هللا(. 

احلرية يف فكر   متخذين منهبدف تتبع تطور اخلطاب اإلسالمي يف مسألة احلرية  -إذا  – أتيت الدراسة
حماولني من خالهلا سد فراغ ظل تراثنا املدون ابلعربية يعانيه؛ إذ ال نلمس اهتماما  ، أمنوذجا أيب القاسم حاج محد

د حديث عام وجمزء حوهلا، وتكاد تنعدم الدراسات بدراسة تطور اخلطاب اإلسالمي يف مسألة احلرية فهناك جمر 
املعمقة واملتخصصة، مع أن هذا ال يعين عدم ورود إشارات حوهلا يف بعض دراسات اتريخ الفكر العريب احلديث،  
لكنها تتحدث عن املسألة يف سياق احلديث عن أسباب التأخر أو التقدم مثال، أو يف سياق احلديث عن العالقة  

ري ذلك. إضافة إىل بعض الدراسات األكادميية اليت درست املسألة بشكل يكتنفه الكثري من التعميم ابلغرب، أو غ



 

3 

 

 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

وتنقصه الروح العلمية املنصفة، أو يغلب عليها الطابع الصحفي، فبقيت تلك الدراسات أسرية ملواقف أيديولوجية  
 .3مسبقة، أو أسرية آلراء متحيزة جيري تداوهلا كمسلمات 

 تناول أيب القاسم حاج محد ملشكلة احلرية فهما جديدا، يطرح وجهة نظر متميزة ومثرية  قد وجدان يفل
. مما آثران معه تناوهلا ابلدراسة والتحليل واملناقشة. متخذين من صورة احلرية يف  4كتاابته السابقةعهدانها يف  

 جاوز. تأفقا لل  ي احلديث واملعاصراخلطاب العريب واإلسالم

 . العربية اإلسالمية وسؤال الحريةاإلصالحية      

ال شك أن مشكلة احلرية شغلت العديد من رواد اإلصالحية العربية اإلسالمية، وظهرت دراسات  ا مم
دعوة احلرية يف الوطن العريب منذ عصر النهضة األوىل دعوة ملحة مدوية عند كثري من الكتاب ف  تناقش اإلشكال؛ 
واإلسالميني عموما ومنشؤها يف نظري دعوة خري الدين التونسي وقبلها بقليل دعوة الطهطاوي،  واملفكرين العرب  

دعوة كانت هتدف إىل نشر احلرية يف اجملتمعات العربية بعد أن عانت قروان طويلة من الظلم والتعسف واالستبداد 
حلرية، وذلك يف منت كتابه الشهري: والقهر والتسلط. فجاء خري الدين التونسي، فأظهر اعتناء ملموسا مبسألة ا

 . ""أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك 

 

 

  .216، ص س م.، احلرية يف اخلطاب اإلسالمي احلديثبسام البطوش،  -3
راءة معاصرة، تستعني  حتمل كتب أيب القاسم حاج محد رؤية جتديدية معاصرة، تقوم على استيعاب املوروث الديين والثقايف والسعي لتجاوزه بتقدمي رؤية بديلة وق -4

 أبدوات ومناهج العلوم احلديثة لفهم النص الديين.  
املرتبطة به. فقد انقش العاملية اإلسالمية الثانية، واألزمة الفكرية واحلضارية للعامل العريب  ظهر ذلك من خالل آرائه اجلريئة يف مقاربة النص الديين واملوضوعاتي

االجتماعية والتارخيية، وغريها  واإلسالمي، ومنهجية القرآن املعرفية، وإستمولوجيا املعرفية الكونية، واحلاكمية، وجذور املأزق األصويل، القرآن وإشكالية املتغريات 
 ت اليت صاغها عناوين ملؤلفاته العديدة.  من اإلشكاال
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"أن السبيل   رى ألربت حوراين أن الدافع لدى خري الدين التونسي إىل كتابة مؤلفه هو حماولة إلثبات ي
ناع املسلمني الوحيد يف العصر احلاضر لتقوية الدول اإلسالمية إمنا هو اقتباس األفكار واملؤسسات عن أورواب وإق

احلرية؛ معتربا احلرية   هومويف مقدمة ذلك مف .5احملافظني أبن ذلك ليس خمالفا للشريعة بل منسجما مع روحها" 
 .6فطرة وأن النفس البشرية جمبولة على احلرية

فاملالحظ أن خري الدين متيقن أن احلرية دعامة أساسية من دعائم ازدهار أوراب احلديثة إذ يعترب احلرية  
، وإذا كانت احلرية يف الفكر الغريب تعين حبسب خري الدين 7"منشأ سعة نطاق العرفان والتمدن ابملمالك األوربية" 

رضه وماله، ومساواته لبين جنسه لدى احلكم، "إطالق تصرف اإلنسان يف ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وع
،  8حبيث أن اإلنسان ال خيشى هضيمة يف ذاته وال يف سائر حقوقه، وابجلملة فالقوانني تقيد الرعاة كما تقيد الرعية"

فإنه ال يبدي اعرتاضا على فهمهم هذا؛ بل دافع خري الدين يف مقدمة كتابه عن مفهوم احلرية هبذا الوجه الليربايل 
صريح ضد خصومها يف اجملتمع التقليدي اإلسالمي عندما أكد بوضوح كامل أن اإلسالم يف صميمه دعوة ال

لتني مها منشأ كل حارة إىل احلرية هبذا املفهوم احلديث  املتداول يف الغرب قائال: "إن احلرية واهلمة اإلنسانية ال
 .  9هم من فنون التهذيب"صنع غريب غريزاتن يف أهل اإلسالم مستمداتن مما تكسبه شريعت

 

 

  . 114م، ص1986(، دار النهار، بريوت، ط، الرابعة، 1939-1798ألربت حوراين، الفكر العريب يف عصر النهضة ) -5
 .  158م، 1972نية، خري الدين التونسي، أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك، حتقيق، منصف الشنويف، الدار التونسية للنشر، تونس، ط، الثا -6
  .210، صنفسه  -7
  .212نفسه، ص -8
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كانت قضية احلرية يف بداية القرن العشرين من القضااي احليوية لدى تيار التحديث الليربايل، ولن ما  ك
جنانب الصواب إذا اعتربانها شعارهم األساس، حيث اعتربوها مفتاح النهضة واإلصالح. ومن أشهر أعالم هذا 

ولعل ما يؤكد  .10لعديد من الباحثني "صحفي الدعوة إىل احلرية"التيار أمحد لطفي السيد، الذي يعد يف نظر ا
اهتمام لطفي السيد بقضية احلرية، هو وعيه أبن حريتنا حبسب تعبريه "ليست مذهبا نستورده، بل حاجة حنسها 

 .11وختصنا"

واالجتماع"  لقد دافع عن احلرية دفاعا جميدا، إذ اعتربها يف كتابه: "أتمالت يف الفلسفة واألدب والسياسة  
أهم من اخلبز واملاء، حيث يقول: "لو كنا نعيش ابخلبز واملاء لكانت عيشتنا راضية. ولكن غذاءان احلقيقي الذي  

عقولنا وقلوبنا   ،اجلائعة، بل هو غذاء إرضاء العقول والقلوب به حنيا ومن أجله حنب احلياة ليس هو إشباع البطون  
 .12ال ترضى إال ابحلرية" 

لطفي السيد الكثري من الكتاابت واآلراء اليت مجعت يف كتب عديدة هي: "املنتخبات"  قد ترك أمحد ل
و"أتمالت يف الفلسفة واألدب والسياسة واالجتماع" و"صفحات مطوية من اتريخ احلركة االستقاللية يف مصر"، 

 إال أن أهم مؤلفاته املهتمة بفكرة احلرية كتابه: "احلرايت".

صص لطفي السيد جمموعة مقاالت "احلرايت" لتشخيص مظاهر اليأس السائدة يف أحوال عصره، خي
سواء يف املستوى السياسي أو يف املستوى االقتصادي، ويركب بدائلها يف دعواته إىل "احلرايت" أي يف دعوته إىل 

 

 

  .98، صم1980،ع، الثالثون، ط، األوىل، العدالة واحلرية يف فجر النهضة العربية احلديثة، سلسلة، عامل املعرفة، الكويتعزت قرين،   -10
  .98نفسه، ص،   -11
  .167، ص م، 2005م، عامل الفكر، الكويت، م، الثالث والثالثون، ع، الثالث، ، عاطف العراقي، دور الفكر املستنري يف معركة احلرية  -12
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ية يف أصوهلا تقدم تصورا عاما لإلنسان يني"، وإذا كانت الليربالالليربالية اليت ترد يف نصوصه بعبارة "مذهب احلر 
ل لطفي السيد علة ترمجة جوانب من هذا التصور يف نصوصه هبدف رسم معامل الطريق جعواملعرفة واجملتمع، فقد 

. حيث يقول السيد يف تعريفه للحرية: "خلقت نفوسنا حرة، طبعها هللا عل 13األقرب إىل حتقيق النهضة العربية
هي ذاتنا ومقوم ذاتنا هي معىن أن اإلنسان إنسان، وما حريتنا إال وجودان وما وجودان    ن.. احلرية، فحريتنا هي حن

 . 14إال احلرية"

ضر يف نصوص لطفي السيد املتعلقة ابحلرية؛ اإلقرار أبمهية املنظومة السياسية الليربالية يف عقلنة اجملتمع حي
ة تطابق احلرية ابحلياة واحلياة ابحلرية، وتزداد وعقلنة املؤسسات، بل إن كل ذلك حيصل يف سياق نظرة رومانسي

معاين الكلمات وضوحا ابخلاصيات األسلوبية املتميزة بقاموسها وسالستها، اليت كانت تتمتع هبا نصوص لطفي 
 .15السيد وكتاابته على وجه العموم

ا مثلت الصورة قد مثلث كتاابت لطفي السيد عن "احلرية" العنوان األبرز يف الليربالية العربية، كمل
النموذجية خلطاب سياسي يف الدعوة إىل احلرايت مبختلف أشكاهلا: "احلرية الشخصية، )املدنية( وهي أن تعمل 

 .16ما تشاء بشرط عدم اإلضرار ابلغري، وحرية الرأي والتعبري، واحلرية السياسية" 

خري من تناول مسألة احلرية اشور  الطاهر بن ع  حممد  النعطاف حنو تيار اإلصالحية اإلسالمية، فإننا جنداب
"مقاصد  النظام االجتماعي يف اإلسالم" و يف كتابيه: "أصولوذلك من رموز اإلصالحية اإلسالمية املعاصرين، 

 

 

  .97، صم2005 من احلرايت إىل ابب احلرية، م، عامل الفكر، الكويت، م، الثالث والثالثون، ع، الثالث،لطيف، كمال عبد ال -13
 .138م، ص1963، ط، األوىل، 149أمحد لطفي السيد، مبادئ يف السياسة واألدب واالجتماع، دار اهلالل، القاهرة،ع،  -14
  .98س، ص كمال عبد اللطيف، م. -15
  .146-132نفسه، ص -16
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الشريعة". ففي الكتاب األول اعترب احلرية هي إحدى املصاحل األساسية والضرورية اليت يقوم عليها اجملتمع وجيب 
 على والة األمور حتقيقها وصيانتها. 

بعد استعراضه ملفهوم احلرية الذي يتضمن معنيني مها: حرية الرقبة، وحرية التصرف، قال: "واحلرية بكال  و 
فطري نشأ عليه البشر، وبه تصرفوا يف أول وجودهم على األرض حّت حدثت بينهم املزامحة فحدث املعنيني وصف  

 . 17التحجري"

طرية احلرية أكدها الطاهر بن عاشور يف مرات عديدة إذ يقول: "إن احلرية خاطر غريزي يف النفوس  ف
ا تنطلق املواهب العقلية متسابقة يف البشرية، فيها )أي احلرية( مناء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل، وهب

.  18ميادين االبتكار والتدقيق، فال حيق أن تسام بقيد إال قيدا يدفع به عن صاحبها ضر اثبت أو جيلب به نفع"
ويؤكد أصالة احلرية وفطريتها يف موضع آخر بقوله: "واحلرية هبذا املعىن حق للبشر على اجلملة، ألن هللا ملا خلق 

اإلرادة وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن فيه حقيقة احلرية وخوله استخدامها ابإلذن التكويين لإلنسان العقل و 
 . 19املستقر يف اخللقة"

ابن عاشور يتجاوز ذلك النقاش والتأرجح الذي عرفه فالسفة احلرية الغربيون حول أصل احلرية ومصدرها،  ف
حرية التصرف واتباع هوى النفس وميوهلا، أم العقل والنظر  هل هو اخللقة األوىل لألفراد وما فيها من نزوع إىل

 ؟.20العقلي، والعمل مبقتضامها

 

 

  .11صم، 2002، شتاء 32-31الريسوين، احلرية يف أصالتها وأصوهلا، م. إسالمية املعرفة، السنة الثامنة، العدد، أمحد  -17
  .11، صه نفس -18
  .12-11صنفسه،  -19
  .13نفسه ص  -20
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

ب الثنائي يف مرجعية احلرية ومعيارها، فكون احلرية صفة  ذلرؤية اإلسالمية البن عاشور تتجاوز هذا التجاا
لنا كون عقلي. وهذا ما يفسر على العقل والنظر ال -أتصيال وممارسة–فطرية غريزية تلقائية، ال ينفي اعتمادها 

احلرية ولدت مع اإلنسان، ولكنها أيضا ولدت مقيدة من اللحظة األوىل، ولو أن تقييدها جاء يف البداية رمزاي 
واستثنائيا. يقول ابن عاشور: "وقد دخل التحجري يف بين البشر يف حريته من أول وجوده، إذ أذن هللا آلدم وزوجه  

االنتفاع مبا يف اجلنة، إال شجرة من أشجارها. قال تعاىل: واي آدم اسكن أنت  -حني خلقا وأسكنا اجلنة –
. مث مل يزل يدخل عليه التحجري 21وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما وال تقراب هذه الشجرة فتكوان من الظاملني" 

معاشريهن بتمييز حقوق يف استعمال حريته مبا شرع له من الشرائع والتعاليم املراعي فيها صالح حاله يف ذاهتن و 
 . 22اجلميع ومراعاة إيفاء كل حبقه"

هكذا تتأسس رؤية ابن عاشور إىل احلرية على أصالة مزدوجة متكاملة فيها: أصالة فطريتها املالزمة لكل و 
 فرد يف خلقته، وأصالة مبدأ تقييدها وعقلنتها، ابعتباره الشكل الوحيد املمكن لتحقيقها وإجناحها. 

، مشريا إىل 23عاشور "احلرية" إىل حرية اعتقاد، وحرية تفكري، وحرية قول، وحرية فعل قسم الطاهر بني
أن هذه احلرايت األربع حمدودة يف النظام االجتماعي اإلسالمي مبا حددت به شريعة اإلسالم أعمال األمة 

 .24اإلسالمية يف تصرفاهتم الفردية واجلماعية يف داخل البالد ومع األمم اجملاورة 

 

 

  .19سورة األعراف، اآلية  -21
  .13-12أمحد الريسوين، م.س، ص -22
  .170الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.ط، د.ت، ص -23
  .170نفسه، ص -24
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

شدد الطاهر بن عاشور على أمهية محاية هذه احلرايت ابعتبارها حلية اإلنسان وزينة املدنية فيها  ا وهلذ
 .25تنمى القوى وتنطلق املواهب وتتالقح األفكار وتورق أفنان العلوم

مجاال فالشيخ الطاهر بن عاشور ميثل أحد الرموز الفكرية اليت انفردت ابإلحلاح الفكري على دور احلرية إ
يف تنمية اإلنسان، وحتقيق رسالته االستخالفية. ومع أن الطاهر بن عاشور مل يعمق البحث يف احلرية بوصفها  

ومالبساهتا اليت كان حيملها يف ذهنه كفقيه تقليدي،    مبحثا وجوداي وإنسانيا واجتماعيا، نظرا لثقل الثقافة التارخيية
 .26فإنه كان حبق جريئا يف طرح موضوع احلرية واإلحلاح عليه

اإلسالمي يف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، قد  العريب  تبني لنا بوضوح أن التيار اإلصالحيي
الة احلرية. وأجنز بعض املهمات األساسية يف وضع أسسا وقواعد، بين عليها اخلطاب اإلسالمي املعاصر يف مس 

هذا امليدان، وقدم إسهاما معتربا يف الدعوة إىل فكرة احلرية والدفاع عنها ومنحها مكانة مهمة يف مشروعه 
النهضوي، ومن هنا فليس من اإلنصاف االنسياق وراء مقوالت مؤرخي الفكر العريب احلديث، حول غياب هم 

مي، أو ادعاء البعض برايدته يف الدعوة للحرية يف الفكر العريب، أو حماولته احتكار الدفاع احلرية يف الفكر اإلسال
 . 27عنها واالنتساب هلا كالتيار الليربايل ومعه التيار اليساري

ثالثة ومناقشتها.  ال صالحية  اإلنماذج  الإىل سياق وهدف البحث، ارأتينا تقدمي    ريد أن نؤكد أنه وابلنظرن
يفهم من ذلك، أننا نتجه لرتكيب مقارنة بني املشاريع الفكرية املقرتحة، بل إننا نتجه إلجناز مقاربة  وال نريد أن 

تروم معرفة كيفيات تطور جمال التفكري يف احلرية يف الفكر العريب اإلسالمي احلديث واملعاصر، مبا يسمح إبمكان  
 

 

  .170نفسه ص -25
املي عر، املعهد الحممد مهام، نقد مقصد احلرية يف فكر حممد الطاهر بن عاشور، ضمن أعمال املؤمتر العاملي: قضااي اإلصالح يف فكر الشيخ الطاهر بن عاشو  -26

  .298م، ص2011للفكر اإلسالمي، األردن، ط، األوىل، 
  . 216س، ص بسام البطوش، م. -27
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

ة، ونوع اإلضافة اليت أسهم هبا أبو القاسم حاج من جه مراقبة حياة مفهوم من أهم املفاهيم يف فكران اإلسالمي
 .           محد من خالل كتابه "احلرية يف اإلسالم من جهة اثنية

ي القاسم حاج حمد  ي فكر أب 
 
  . الحرية ف

مفهوم احلرية يف فكران العريب اإلسالمي اختذت  أن متظهرات  -ومن خالل ما سبق–إننا نعي جيدا  
جتليات متعددة، بل وتبلورت من خالل مفاهيم أخرى موصولة بنسيج الكتابة السياسية...ولعل حضورها املتنوع  
يف منتوج الفكر العريب اإلسالمي املعاصر مينحها وزان داال على حاجتنا املاسة إليها، سواء تعلق األمر بصيغتها  

الربانجمية والنضالية، أو يف صيغتها النظرية الرامية إىل بناء تصورات يف الفكر، قادرة على إسناد تيارات  الشعارية
 فكران السياسي... 

خرتان التوقف املباشر أمام نص نعتربه من أهم النصوص اليت تتيح لنا معاينة أفضل ملسار حتول شعار  ا
 كتاب: "حرية اإلنسان يف اإلسالم" حملمد أيب القاسم حاج محد.احلرية يف فكران العريب اإلسالمي املعاصر، وهو  

وبقي أن نشري إىل أمر يقتضي التوضيح، يتعلق ابملربرات اليت دفعتنا إىل اختيار هذا النص دون غريه، يف 
 حبث يعىن برسم املعامل العامة لتجليات مفهوم احلرية وإشكاالته النظرية يف فكران اإلسالمي املعاصر. 

بني هذه املربرات اصطباغ املنت الفكري أليب القاسم حاج محد ابلبعد املنهجي يف تناوله للقضااي  ن م
من الدراسات املنهجية يف الصميم، ففي سائر جوانب املنت الفكري أليب القاسم املعرفية اليت اشتغل عليها، ف

ماعية واإلنسانية فحسب، بل ملعاجلة قضية دراساته جتد حماولة متميزة ملعاجلة مشكالت املنهج ال يف العلوم االجت
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

املنهج بذاته ومن حيث كونه منهجا، بل جاوزت ذلك بفضل القرآن الكرمي لتقدم املنهج القرآين البديل عن سائر  
 . 28املناهج املعروفة. وهي يف الوقت ذاته دراسات فلسفية يف أبعادها ومراميها وطرائق تناوهلا ملا تناوله 

 

 

وأكد على ضرورة األخذ لقد كان أبو القاسم حاج محدا على وعي خبطورة قضية املنهج وأن هذه القضية من األبعاد الغائبة يف تفكري املسلمني يف زمننا املعاصر،  -28
إن الضابط املنهجي يعين القانون الفلسفي أو املبادئ الفلسفية الناظمة بتحديد واضح لألفكار، فاملنهجية يساعد على ضبط الفكر وتقنينه، يقول:  ابملنهج ألنه

تصلح للمواعظ  حيان و ذات جدوى يف كثري من األمشرقة جدا و خطرات انتقائية قد تكون عبقرية و دون هذا التقنني يتحول الفكر إىل أتمالت و تقنني للفكر، و 
  اجملادلة احلسنة ولكنها ال تكون منهجية.و 

 للفكر تتحول فعال إىل خطرات فمنهجية األفكار أو تقنينها ابملنهج متاثل حالة توليد القوانني من الطبيعة، فإذا مل تستند أسلمة املعرفة إىل منهج، إىل ضابط قانوين
املي املعاصر منهجه الضابط و املنظم، فإذا كان هذا املنهج ماداي يف تصوره للكون، ينتج أفكارا ال تكون إال مادية تغلق أتملية انتقائية. فلكل فكر يف حاضران الع

املنهج حركته على قانون الرتكيب عرب وحدة املتضادات بشكل جديل مادي، و يف كل االجتاهات العلمية من الطبيعة و إىل اإلنسان، و إذا كان هذا الوجود و 
أن يتفوه بكلمة عن احلرية أو  –لو أراد ضمن منهجه هذا و  –ال حيق له حركته يف إطار اجلربية الغيبية املطلقة، و يتصور الوجود و  –و ال أقول دينيا  –هوتيا ال

توفيقية أو انتقائية متاما كالقانون يف الظاهرات الطبيعية،  ليس من مسات املنهج أن يتقبل أي  تفيقيا و أصبح انتقائيا و إال فارق املنهج احملدد والناظم لألفكار و االختيار و 
هذه هي أزمة الفكر االنتقائي يف كل أشكاله ميا يشمل أولئك فال ميكن أن نقول إن احلرارة متدد األجسام مث نقول بذات الوقت إن األجسام تتمدد بذاهتا، و 

وكذلك هي أزمة كثري من مدارس املتكلمني اإلسالميني    ا نتائجها املادية يف التاريخ و اجملتمع و األخالق.الوضعيني الذين قبلوا األخذ بفلسفة العلوم الطبيعة مث رفضو 
  اضطربوا يف مطلق اهليمنة اإلهلية، أو الذين قالوا ابالثنني معا.اضطربوا يف حتديد مسؤولية اإلنسان عن أعماله أو الذين قالوا ابالختيار و الذين قالوا ابجلربية و 

نسد أمامنا حني نقول ابألسلمة املنهجية للمعرفة فإننا ال نغفل هذا القانون الصارم، و ال التوسط، فهي قانون حمدد إلنتاج األفكار، و ن املنهجية ال تقبل التوفيق و إ
إن املنهجية ال  بني ما يبدو متعارضا ابنتقائية واضحة.توفق ذلك النمط من )الراحة العقلية( اليت أتخذ من األمور أوسطها و  –أمام الباحثني أيضا منذ البداية و  –

لكن مثة فارق الوضعية االنتقائية، و االختيار، أو املادية و متعارضا، كمثال اجلرب و تعين )األحادية( يف التفكري، مبعىن إن قانون األفكار ال يستوعب ما يبدو متناقضا و 
من متعارضا دون منهج و دون توفيقية، وبني معاجلة ما يبدو متناقضا و إطار الضابط املنهجي نفسه لقانون األفكار و  متعارضا يفكبري بني معاجلة ما يبدو متناقضا و 

وهذا هو معىن املنهجية كناظم مقنن إلنتاج األفكار ذات النسق الواحد، فكل فكر تتعدد مقوالته و تتضارب إمنا هو فكر غري منهجي و   خال التأمل العقلي فقط.
حيمل ضمن وحدته الكتابية العضوية منهجية كاملة، غري أن اجلهد البشري املبذول يف  -مثال –لتزم يف إنتاجه الذهين إبطار مرجعي أرقى منه، فالقرآن الكرمي لو ا

ق نفس القول على إعمال مبادئ عقلية تبعا للمقاصد املوقوفة على أحكام بعينها ال مينح املفسرين صفة املنهجية، و ينطب التفسري انطالقا من النصوص اجملزأة و 
العقل من حالة التوليد وقياسا أو استدالال منطقيا يف موضوعات خمتلفة لتوليد مفاهيم ال تشكل يف اختبار كليتها نسقا واحدا، فاملنهجية اليت نعنيها هي خروج 

ر إلنتاجها حبيث حيكم التطبيقات يف خمتلف احلقول األخرى، فاملنهج هو الذايت للمفاهيم إىل اكتشاف النسق املرجعي الذي حياكم هذه املفاهيم نفسها ويؤط 
ليس جمرد صياغة موضوعية للتفكري. أبو القاسم حاج محد، منهجية القرآن املعرفية: أسلمة خالصة قوانني حتولت إىل نظرايت حتولت بدورها إىل إطار مرجعي و 

  .33-32، صم2008وت، ط، األوىل، فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية، دار اهلادي، بري 
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

نا على اختيار هذا النص، هو نوعية التجاوز الذي حققه مقارنة مع نصوص أخرى اهتمت ناك عامل آخر شجعه
مبسألة احلرية يف اإلسالم. فقد جاء كتاب "احلرية يف اإلسالم" أليب القاسم حاج محد مستوعبا لكثري من أفكار  

 هذه النصوص، ومتجاوزا هلا النفتاحه على أسئلة جديدة غري واردة فيها. 

سبق مننح نصوص أيب القاسم احلاج محد امتياز تدشني مراجعات نقدية لالحنرافات اليت  ناء على ماب
عرفها الرتاث اإلسالمي يف تعامله مع منهجية القرآن العظيم، مراجعات نقدية الحنرافات مشلت مجلة من املفاهيم 

 اخلطرية اليت ترتبت عنها احنرافات فكرية هائلة، أمهها مفهوم احلرية.

ص "احلرية يف اإلسالم" على أفق العاملية اإلسالمية الثانية، اليت يسعى من خالله أبو القاسم حاج  نفتح ني
محد تقدمي مشروع فكري حيمل يف طياته قراءة معاصرة للنص الديين وفق ضوابط وحمددات متثل منطلقا الخرتاق 

 ين.السقف النظري الذي تبنته أدبيات الدعوة إىل احلرية، خالل القرن العشر 

من احلاج محد منذ اللحظة األوىل بكون اإلسالم دين احلرية، بل يذهب أكثر من ذلك أن اإلسالم ال آ
ابعتبارها سبيال للتطور واإلبداع اإلنسانيني، إهنا ابختصار  يها يشجع على احلرية ألجل احلرية فقط، بل ينظر إل

 السبيل لتحقيق إنسانية اإلنسان.

كتشف يف ثنااي نص: "احلرية يف اإلسالم" أننا أمام منت يعلن بوضوح اتم عدم جدوى مواقف املقاربة  ن
أو املقارنة اليت تبلورت يف كتاابت عديدة عن موضوع احلرية، إذ يغيب يف منت "احلرية يف اإلسالم" التلعثم الذي  

إما بتأثري أفكار املقاربة التجديدية اليت رية، ظل مسة مالزمة لكثري من النصوص الفكرية اليت تناولت موضوع احل
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أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

ثري منطق وإما بتأ ،29اجتهت إىل حمايثة "حرية اإلسالم ابحلرية الدميوقراطية الليربالية األوروبية الغربية الصناعية"
هي  "املقارانت" املنطلق من "مثالية" املبادئ اجملرتحة من اإلسالم على حنو متيزه بعدالة إنسانية اجتماعية ال 

 .30االشرتاكية ابلرأمسالية و 

اخلصام ما بني فريق التجديد  شري أبو القاسم حاج محد إىل أن اختالف املنهجني كان سببا يف نشأةي
، وإن كان يف داخل الفريقني من حياول إجياد جسور للتفاهم لكنها  الليربالية، وفريق املقارانت املقارب على احملايثة  

 .31سرعان ما تنقطع وتنهار 

لكي تؤدي املقارابت فعلها، فإهنا مضطرة إلعادة قراءة وأتويل النصوص الدينية يف القرآن والسنة والرتاث، ف
وبطرق ومداخل معرفية خمتلفة، غالبا ما متتد إىل إعمال اجلوانب النقدية بتوجيه االهتام إىل ثقافات اجملتمعات 

ادرته. أما هنج املقارانت، فإنه ينطلق من أتصيل اإلسالمية اليت فرضت نفسها على النص القرآين والنبوي وص
املوروث ال زحزحته، ما جعل التأصيل مرادفا للسلفية. وهكذا يتجدد يف احلاضر اخلالف التارخيي املاضي بني 
مدارس الرأي من جهة والنقل من جهة اثنية، ولكن خبالف يف اخلطاب والرباهني تبعا ملقتضيات العصر. وكما  

رس الرأي يف املاضي أبهنا تتساوق مع الثقافة اليواننية ونتاجها الفلسفي العقلي، كذلك تتهم اهتمت معظم مدا
 مدرسة املقارابت املعاصرة ابلتساوق مع الثقافة الغربية ونتاجها الفلسفي.

 

 

 

 

  .19م، ص2012أبو القاسم حاج محد، احلرية يف اإلسالم، دار الساقي، بريوت، ط، األوىل،  -29
  .15م، ص2011أبو القاسم حاج محد، تشريعات العائلة يف اإلسالم، دار الساقي، بريوت، ط، األوىل،  -30
  .20س، ص أبو القاسم حاج محد، احلرية يف اإلسالم، م. -31
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

ي اإلسالم ثمرة لوعي اإلنسان وإلطالق عقله كونيا: 
 
 الحرية ف

يف العامل، قدميا كان أو معاصرا، قد وضع مفهومه حلرية   كل مذهبشري أبو القاسم حاج محد إىل أن  ي
اإلنسان من زاوية عالقات اإلنسان بغريه. وجاء القرآن أبخطر قاعدة حني رد مفهوم احلرية إىل تكوين اإلنسان 

ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمهَهاِتُكْم اَل  ئ ا َوَجَعَل َلُكُم   نفسه، ابعتباره الكائن املركب على مقومات احلرية )َواَّلله تَ ْعَلُموَن َشي ْ
. فهنا مسع ال أذن، وبصر ال عني، وفؤاد ال مضخة يف الصدر، أي  32السهْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن(

لق هبا  ة حيجعل مقومات الوعي اليت جتعل اإلنسان يف حالة تدامج وتواجد. وما السمع والبصر والفؤاد إال أجنح
، ليستحوذ على الكون كله وقد خلق هللا له ما يف األرض مجيعا منه، فيندمج به، فقوة اإلنسان يف جو السماء

احلرية يف اإلنسان، إمنا تكمن يف ذاته مبقومات التفاعل مع الكون كله، واحلرية هي املدى الذي يبلغه اإلنسان يف  
)أملَْ يَ َرْوا ِإىَل الطهرْيِ  78 ليوضح هذا املعىن من بعد اآلية: مثال القدرة على التفاعل، مث سهل هللا املعىن، وضرب 

ُ ِإنه يف َذِلَك آَلَاَيٍت لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن(  .33ُمَسخهَراٍت يف َجوِى السهَماِء َما مُيِْسُكُهنه ِإاله اَّلله

ني الناظرة، الطائر جبناحني، واإلنسان  ثال الطري يف جو السماء، داللة احلرية يف أرقى مناظرها املرئية ابلعم
بثالثة أجنحة، السمع والبصر والفؤاد ويف الكون كله، وليعلم اإلنسان من بعد أن أخرجه هللا من بطن أمه ال يعلم 
شيئا، والطائر رمز احلرية يف أدبنا املعاصر، فمن ذا الذي يفرتي على هللا كذاب ويقيد معىن احلرية عند هذا 

 .34اإلنسان؟

 

 

  .78سورة النحل، اآلية  -32
  .79سورة النحل، اآلية -33
  .23س، ص أبو القاسم حاج محد، احلرية يف اإلسالم، م. -34
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

د أطلق هللا كائنه )اإلنسان( الذي خلقه بيديه، حرا طليقا، ليتدامج بقوة السمع والبصر والفؤاد مع  ق
الكون كله حبركته ومظاهره وآايته كما هي حالة الطري يف جو السماء، مل خيلقه حجرا مقيدا إىل املكان ال ينفعل 

يف املكان. ومل خيلقه هبيمة تسعى يف كل ما حوهلا من إال آبلية احلرارة والربودة. ومل خيلقه نباات حيس وهو مأسور 
  األرض، فإن تغريت البيئة الطبيعية انقرضت، لكن جعله إنساان مزودا بقوة السمع والبصر والفؤاد، مث ماثل آفاق 

 حريته حبركة الطري يف جو السماء. 

الكوين الطبيعي كما اإلنسان هو كائن مقوماته الوعي الذي يسبح يف فلك الكتاب املسطور والكتاب و 
حالة الطري يف جو السماء، فاحلرية، قمة احلرية، أن يتجلى اإلنسان ابلوعي حرا يف هذا كله، فإن حجب نفسه 

 .35وأسر نفسه، فإن هللا يسأله 

على قدرات -حبسبه–احلرية القائمة    عند أىب القاسم حاج محد،   احلرية اإلسالمية   مفهوم ما ورد يتخلص  يف
 ه كونيا.ان واليت تطلق عقل لوعي لدى اإلنس ا

نا يرد اإلسالم "قيمة احلرية" إىل "قيمة اإلنسان"، فيعادل بينهما، فاحلرية واإلنسان مها صنوان يف املفهوم  ه
 الديين، وهي حرية ترفض االتباعية إال يف ما يقره اإلنسان بسمعه وبصره وفؤاده، فكل أولئك كان عنه مسؤوال. 

 

 

 

 

 

  .40-39نفسه،  -35
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

 حية: ة حرية رو الحرية اإلسالمي

إىل اإلنسان، غري أن هذا التعريف ال يكفي،   ؤكد أبو القاسم حاج محد أن احلرية يف اإلسالم، ترجعي
ويصبح مضلال يف بعض األحيان، فاحلرية يف النموذج الليربايل، هي أيضا حرية اإلنسان، فما هو الذي مييز حرية  

 .راطي؟اإلنسان املسلم عن حرية الفرد يف اجملتمع الليربايل الدميوق

يف اجملتمع  ان أبو القاسم حاج محد واعيا خبطورة هذا اإلشكال، وحاول تقدمي إجابة شافية عنه بقوله: ك
الليربايل، تقيد حرية الفرد إىل أخالق املنفعة الذاتية، فاإلنسان هو كائن منتج مث مستهلك فقط، ويتطور بدافع 

 اجملتمعات سوى منع التعارض مع حرية الغري بنفس املعادلة. اإلشباع املادي، فليس لدى هذا النوع من 

حلرية اإلسالمية مقيدة إىل أخالق الروح ال إىل امتدادات اجلسد احلسي ابملنفعة الليربالية. ففي اإلسالم  ا
عد يلتزم اإلنسان حبرية "البعد الرابع" يف تكوين اإلنسان نفسه، فالبعد األول هو البدن )وشبيهه اجلماد(، والب 

الثاين هو النبات )وفيه التطور من اجلماد إىل احلواس(، والبعد الثالث هو البهيمة واألنعام )وفيه التطور من احلواس  
إىل النفس(. أما البعد الرابع فهو الروح. فالروح سلطة فوق النفس واحلواس والبدن، هي انه للنفس اليت حترك فيها  

فتقيدها إىل منظور آخر يف التعامل. فاإلسالم ال يبيح لك أن تستجيب احلواس دوافع املنفعة واللذة الفردية، 
 للمنفعة واللذة حيثما اتفق أو حيثما وجدهتا، ولو كانت مشروعة ابلعرف الليربايل.

ذا فاحلرية اإلسالمية هي حرية روحية أساسها السلم وليس تقنني الصراع بوجهه الدميوقراطي الليربايل، إ
اجملتمع املسلم ال تتقوم حبدود املنفعة، وإمنا ختضع لضوابط التشريع االقتصادي واالجتماعي   ألن عالقات الناس يف 
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

ابلكتاب )اإلمام(. وتنتهي لديه إىل  -مسعا وبصرا وفؤادا -اليت تعامل اإلنسان كإنسان وتربطه مبسؤولية الرأي
 . 36قاعدة اجتماعية غري متناحرة طبقيا 

إن القضية اجلوهرية املاثلة أمام احلضارات العاملية برمتها اآلن  فاده:  وابه هذا قاده لطرح إشكال أخطر مج
هي: ملاذا تتعارض شرعة احلرية الروحية مع شرعة احلرية الليربالية الفردية، وابلذات يف اجلوانب الشخصية؟ فإذا  

كون التعارض بني سنة  جلأ الفقهاء ملدارات املسألة احتكاما لنصوص الدين، فإن التساؤل يبقى قائما حول ملاذا ي
الدين وسنة الطبيعة؟ فإن برر الفقهاء شرعة الدين بعادايت الطبيعة نفسها يف حالة الشذوذ، فإهنم يفارقون جوهر 
ثقافتهم الدينية يف االستدالل به، كما أن االحتكام إىل اإلخالل ابملبادئ الطبيعية تقابله حجة الطبيعيني إبمكانية  

 . 37معاجلة أمورها

تكمن يف أمر واضح مل حتاول األفهام الدينية اكتشافه  حسب أبو القاسم حاج محد، ابة احلامسة ن اإلجإ
ال يشرع له من زاوية أبعاده الثالثة )بدن/حواس/نفس( وإمنا من  -يف النصوص الدينية -يف نصوصها، فاإلنسان

 زاوية بعد رابع هو الروح.

أي أييت هبا هللا من خارج عامل التكوين الطبيعي، فلو  من "أمر" هللا،  -يف كافة النصوص الدينية -لروحا
كانت الروح من أصل املوجود يف املادة الطبيعية ألصبحت ابلضرورة جزءا من تكوين كل املوجودات املادية  

 . 38الطبيعية. ولكن ألن الروح هي من "أمر" هللا، فهي خارج سنة التكوين الطبيعي، أي أهنا من هللا 

 

 

  .41نفسه، ص -36
  .43نفسه، ص -37
  .44نفسه،  -38
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

اخلالق   -قد أوضح هللايف شرح ما ذهب إليه، قائال: رد أبو القاسم حاج محد زالة أي لبس يستطإل
هذا املعىن جيدا يف العالقة مع آدم حني سواه خلقا ماداي وعدله بشرا مث نفخ فيه من روحه )مُثه َسوهاُه   -العليم

، فالروح من خارج التكوين 39ِئَدَة قَِليال  َما َتْشُكُروَن( َونَ َفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السهْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَفْ 
الطبيعي. مث ربط هللا بني السمع والبصر واألفئدة ونفخ الروح، فجعلت مسؤولية اإلنسان يف الرتقي بقوى اإلدراك 

تكوينه   هذه ليعلو على سنة الطبيعة املادية اليت "تشيأت" فيها نفسه وحواسه وبدنه، فالبهيمة تشارك اإلنسان
النفسي، ولكن ألهنا ال تشاركه تكوينه الروحي، فقد أحل هللا له ذحبها وأكلها، إذ ليست هلا مقومات السمع  
وإن استمعت إبذهنا، وليست هلا مقومات الصر وإن نظرت بعينها، وليست هلا مقومات الوعي وإن أحست 

و على نفس اإلنسان وهي الروح أو "البعد حبواسها، فالفرق بني نفس اإلنسان ونفس البهيمة أن هناك ما يعل 
 الرابع". وهلذا مل حيل هللا ذبح اإلنسان وال أكله.

لقيمة الروحية لإلنسان، مع ترقيه بقوى اإلدراك، جتعل اإلنسان متجاوزا يف تكوينه خصائص املادة  ا
ا هو، وهذا هو مضمون  الطبيعية وحركتها، وابلتايل فقد طلب إىل اإلنسان أن خيضع الطبيعة له ال أن خيضع هل

"االستخالف"، ومن هنا أتيت التشريعات الروحية املفارقة لنوازع اإلنسان الطبيعية، إذ تصبح الروح هي الناهية 
 .40للنفس الطبيعية األمارة ابلسوء

صبح واضحا أن احلرية يف اإلسالم كما ذهب إىل ذلك أبو القاسم حاج محد، تنطلق يف مفهومها من أ
بوصفه كائنا ميلك مقومات الوعي كما عرب عنها القرآن اجمليد يف السمع والبصر والفؤاد. وهكذا  قيمة اإلنسان

 

 

  .9 سورة السجدة، اآلية -39
  .45س، ص أبو القاسم حاج محد، احلرية يف اإلسالم، م. -40
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

تكون حقيقة احلرية الروحية، مبتدئة ابلسمع والبصر والفؤاد، بقيمة اإلنسان اليت تعلو ابلروح على النفس، وابلنفس 
 مفهوم اإلسالم للحرية عن مماثلة الفردي الليربايل.  على احلواس، وابحلواس على البدن، لينتهي إىل الروح، وهبا يتميز

ي اإلسالم: 
 
 حدود الحرية ف

ان أبو القاسم حاج محد على وعي خبطورة اإلشكاالت املرتبطة مبفهوم احلرية يف اإلسالم، من قبيل  ك
حلد الردة، القاضي إبجبار املرتد ابلقوة على العودة  ء اإلسالمانطالقا من إقرار فقهاحرية االعتقاد، وقتل املرتد، 

، مما جيعلنا أمام لدين من أية حماولة لالستهانة بهإىل اإلسالم أو قتله إذا أصر على عدم الرجوع إليه، محاية ل
 . تعارض بني االعرتاف حبرية التدين وأنه ال إكراه يف الدين، وبني االعرتاف بشرعية حد الردة؟

أتيت هذه اإلشكاالت لتمثل حلقة ضعف يف اخلطاب اإلسالمي املتعلق ابحلرية، على اعتبار أن يف  و
 احلرية يف اإلسالم.القول حبد الردة نسف لكل مقومات 

مل يظل أبو القاسم حاج محد مسدودا إىل نصوص اترخيية ملتبسة أبحداث سياسية وصراعات مذهبية بل  
هتا عن بعضها البعض. فرفض ترتيب أية عقوبة جسدية أو بدنية عن الردة، مستنتجا اعمل على فرزها ومتييز سياق

الفقهاء يف ما خيتص ابملوقف من األفكار اليت يقومها البعض أن القرآن الكرمي واملكنون أييت بنقيض ما يتصوره 
ام دأو حّت "مرتدة" عن الدين؛ مؤكدا أن "هللا تعاىل الذي أطلق احلرية لإلنسان ملزما إايه استخأبهنا "منحرفة" 

ية السمع والبصر والفؤاد، قد شرع ألن تنال هذه احلرية أقصى مدى، ومبا يفوق حدود وسقف احلرية الليربال
 . 41الدميقراطية نفسها يف جمال إبداء الرأي، فما حد هللا حرية احلواس إال ليعطي اإلنسان حرية الوعي

 

 

  .50نفسه، ص -41
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

هي عالقة تذكري، أي حماورة وجمادلة حسنة من منطلق قوله فيناقضه أبفكاره    ممنغريه  بعن عالقة املسلم  و 
 .42عذبه هللا العذاب األكرب"تعاىل: "فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر إال من توىل وكفر في

ذا الفهم يستنكر أبو القاسم استخفاف احلركات الدينية املتطرفة مبشاعر الناس لتستعلي هبم يف السلطة، هب
مدمرة ملفهوم احلرية يف اإلسالم وانسفة لقاعدة السلم كافة، ومعطلة لقوى السمع والبصر والفؤاد، ومتحولة 

واإلرهاب ضد أسسه الكونية، وموقع اإلنسان يف هذه الكونية. ومبا أن هذا ابإلسالم إىل وجهة حماكم التفتيش 
املنحى الالإسالمي قائم على تعطيل السمع والبصر والفؤاد، فليس غريبا أن تكون هذه احلركات اتباعية النهج  

 . 43ألهنا عمياء 

برهن حّت اآلن على استهالكيته ونفعيته القصرية النفس، إذ مل   قوالعتربا قول هذه احلركات يف احلرية "م
يوضحوا لنا حّت اآلن موقع احلرية اإلسالمية إزاء احلرية الليربالية واحلرية الطبقية. ومل يوضحوا لنا حدود املواطنة  

راسة ملا ينبغي أن يكون  املتكافئة يف دولة متباينة دينيا، ومل يوضحوا لنا نوعية النظام الدستوري يف اإلسالم عرب د
 .44عليه اجملتمع اإلسالمي نفسه" 

نه هللا عرب أربعة عشر حياولون سرقة رصيد إنساين كوى  -حاج محدأيب القاسم حسب –ن هؤالء الناس إ
قران وعاىن فيه النيب األمي ثالاث وعشرين سنة، واستشهد فيه املاليني، مث جاء هؤالء للقطاف مستغلني استجابة  

نية، وحتت طائلة التهديد ابحلرمان من اآلخرة، فأوقعوا الناس يف تناقض بني رمحة رهبم الكامنة يف الناس الدي
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

أعماقهم وبني حكم الالهوتيني الذي ال عالقة له هبذه الرمحة اإلهلية املتسامية. هؤالء يقولون للناس كالما طيبا  
ابستالمهم السلطة سعوا يف األرض إهالكا  لكنهم حيطون اخلناجر خلف ظهورهم حّت إذا ما تولوا أمور الناس

 . 45للحرث والنسل وبكلمات هللا

تنطلق يف مفهومها من قيمة اإلنسان بوصفه كائنا  عند أيب القاسم حاج محد،  ن احلرية يف اإلسالم  إ  مجاالإ
حلرية يف شخصية كما جسد هللا حالة االفؤاد، و البصر و لقرآن اجمليد يف السمع و ميلك مقومات الوعي كما عرب عنها ا

وعلى الرغم من أتسيسه ملفهوم احلرية من منطلق ديين، فهو حييل ذلك إىل تكوين   ."جو السماء"الطائر احمللق يف  
اإلنسان، ولكن ليس تكوينه املادي فقط؛ وهنا أييت دور القرآن الذي يشري إىل البعد الروحي يف تكوين اإلنسان،  

من خالل  أخالق الروح" ال إىل امتدادات اجلسد احلسي ابملنعفة الليربالية.  واحلرية يف اإلسالم برأيه "مقيدة إىل
ربط حاج محد احلرية بنفخة الروح إبطالق الوعي اإلنساين كونيا يتحدد العمود الفقري ملسألة احلرية يف اإلسالم 

وإمنا هي مقيدة من النواحي  عنده. وهذه احلرية غري مقيدة ألي ضوابط تعيق استخدام اإلنسان ملقومات وعيه، 
 .داين والفلسفات األخالقية اليت متثل مساحة مشرتكة كبرية بني خمتلف األ

ؤكد أبو القاسم حاج محد، أنه ال ميكن أبي حال من األحوال إبطال أو تعطيل حالة احلرية اإلنسانية  ي
 يف اإلسالم، حمذرا من نوعني من اإلبطال أو التعطيل:

فؤاد بصر و اإلنسان نفسه حني يستخف مبقومات الوعي لديه من مسع و به  يقوم  لذي  اإلبطال الذايت: ا  -
 كبرية. ن مسؤول عن املوقف يف كل صغرية و فيتبع )يقفو( ما مل حيكم فيه مقومات وعيه، فاإلنسا
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

هض القيمة الذاتية حلرية اإلنسان حني تربط مفهوميا إىل القيود الفلسفية : الذي جيوضوعياإلبطال امل -
، فهذه األشكال االجتماعية  الدولة"-نظامالنظام االجتماعي يف شكل املفهوم "الطبقي" للحرية أو مفهوم "لل 

جتهض قيمة وعيه الذاتية. علما أبن هذه األنظمة  حرية النشاط الذهين الواعي لإلنسان و  –من قالب- تقولب
 . 46اعي اترخييا االجتم نتيجة لنشاط اإلنسان االقتصادي و السياسية هي يف النهاية  

فاستخف  وقد شبه أبو القاسم حالة اإلبطال املوضوعي هذه بفعل االستخفاف الوارد يف قوله تعاىل: "
هنا حبسب حاج محد، تعطيل ملقومات  فاالستخفاف . (45)الزخرف اآلية إهنم كانوا قوما فاسقني"  قومه فأطاعوه 

الفسق، مبعىن أن القابل ألن يستخف بعقله هو  و  قد ربط هللا ما بني االستخفافوعي اإلنسان، إذ يقول: و 
خطورة هذه اآلية أهنا ال تؤكد على لزوم ممارسة احلرية فقط، لكنها أيضا تؤكد على ضرورة أال خيضع الفاسق. و 

تدخل هنا مجلة من العوامل الكثرية املعروفة اليت  املسلم يف اختاذ قراره ملوحيات أو مؤثرات ال حتتكم إىل الوعي. و 
منها ما هو يف حالتنا التارخيية اإليدولوجية الراهنة ما ميس االجتذاب جتتذب الناس الختاذ قرارات غري موضوعية، و 

من دون أن يستوثق منه بقدرات يتبع( ما يقال له ابستناده إىل سلف صاحل ابلتأثري االتباعي فيقفو اإلنسان )
 .47مقومات وعيهو 

الغ عندما نصف "احلرية يف اإلسالم" ابلدراسة املنهجية املتميزة واملثرية،  مبثل هذه االجتهادات فإننا ال نب
فنحن على وعي بنوعية احلضور الفكري الذي يتمتع به الرجل يف فضاء فكران املعاصر، وكيف كان أبو القاسم 

ة فكرية  يغامر ببحث إشكاالت وقضااي فكرية ذات ارتباط عميق أبسئلة التاريخ والسياسة والفلسفة، مع يقظ
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

متنح إنتاجه النظري قوة وفاعلية، وسط فضاء ممتلئ بكثري من التشويه والصخب واللغط والغلط، وقليل من النظر 
 النقدي اهلادئ والفاحص. 

حيح أن "احلرية يف اإلسالم" مسبوق بنصوص أخرى ملفكرين وابحثني تناولوا مسألة احلرية يف فكران ص
العقالين والنقدي، إال أن كل هذا ال ينفي املزااي املنهجية اليت يتمتع هبا نص   العريب واإلسالمي بكثري من الرتكيب

 أيب القاسم حاج محد، واليت تؤهله للصفة التمثيلية اليت منحناها له يف هذا العمل.

د خنتلف مع أيب القاسم يف رأي أو أكثر من اآلراء اليت يقول هبا وبعض النقاط اليت أاثرها، فيما يتعلق ق
ابحلرية يف اإلسالم، ولكن هذا االختالف يعد دليال على ثراء فكره وعمق اجتاهه، وتعبريا عن أمهية اآلراء اليت 

 تركها لنا حاج محد يف متنه "احلرية يف اإلسالم".   

 ىل بدءعود ع

عموما؛ فلقد شكلت احلرية مطلبا حيواي ابلعامل العريب واإلسالمي، وأن الدعوة إىل احلرية دعوة مدوية   
لضمان    حلرية الضماانت اليت أحاطها اإلسالم اب  وكثرية هي، وأن اإلسالم دين احلرية،  48منذ عقود يف الوطن العريب

 ت. ويالأسباب وأي أتويل من التإهدارها واقعا أبي سبب من األ سريورهتا الفعلية يف اجملتمع واحليلولة دون

فكيف ميكن فهم دواعي التنايف والتضاد بني مسو املرجعية   – وهو مما ال شك فيه-إذا كان األمر كذلك، 
لتلك الضماانت والقواعد. وتدين الواقع املشخص يف التاريخ السياسي لإلسالم قدميا وحاضرا،   املؤكدةالقرآنية 

والذي يعكس موجات متكررة وحاالت سلبية شائنة من االرتداد املزري عن تلك الضوابط والقواعد مبرجعيتها  
بث بكرامة اإلنسان وهدر ستار  القرآنية، ونكوصا عنها، وترداي يف ظلمات القهر واهليمنة والقسر واإلكراه والع
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 سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلساليم املعارص: 
أبو القاسم حاج محد نموذجا  

 الناصريد. حممد 
 

املثل العليا القرآنية  بتعبري آخر، كيف ميكن جتاوز حالة التنافر البغيض والتضاد املنكر بني    ؟حرماته حد االستعباد
 .؟49يف جمال احلرايت، وبني الواقع املضاد حد املنافاة لتلك املثل السامية
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