
 

  

 دراسات محكمة  
    

 ا�حر�ة �� منظور الفكر اإلسالمي املعاصر 
 تراث املدرست�ن ا�حضار�ة وامل��اجية قراءة ��

 

   إدريس مقبول 
 مدير مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات االس��اتيجية

  املغرب

2021 یونیو  16    

 



 
 الحریة في منظور الفكر اإلسالمي المعاصر  

 تراث المدرستین الحضاریة والمنھاجیة  قراءة في 

 

 

 
2021 يونیو  16  2 الصفحة     

 

 :من�جية الورقة 

وتكمن             وامل��اجية،  ا�حضار�ة  املدرست�ن  عند  ا�حر�ة  ملفهوم  قراءتنا   �� التحلي��  باملن�ج  قراءتنا   �� استعنا 

القضية  عن  تتفرع  ال�ي  التصورات  وتحليل  جزئية،  مشكالت  إ��  البحث  إش�الية  تقسيم   �� تقديرنا    �� نجاعتھ 

ء مفهوم ا�حر�ة عند املدرست�ن، وقد �جأنا أيضا للمن�ج املقارن ال�لية، وتفصيل ما اعت��ناه �� قراءتنا أسسا لبنا

 الذي يمكننا من مقابلة نموذج�ن فكر��ن من سياق�ن ثقافي�ن مختلف�ن أثناء بحث أوجھ االتفاق واالختالف. 

 _ اتحاد املرجعيات وتباين الرؤى 1

 _ اتحاد املرجعيات: 1.1

 _ مرجعية الو��:1.1.1

ا�حضار�ة   املدرستان  واالجتماعية  وامل��اجيةتتفق  السياسية  مفاهيمھ  املسلم  العقل  استمداد  مركز�ة   ��

قراءة  �عت�� أن   واالقتصادية من الو��، باعتباره النموذج اإلدرا�ي املتعا�� الذي يتسم بالشمول والتوازن، فياس�ن

السياس ملفاهيمھ  املسلم  العقل  بناء  �عنيھ  ما  جملة   �� �ع�ي  السيا�ىي  باملع�ى  "ا�حر�ة" القرآن  مفهوم  وم��ا  ية 

استلهام أن  اإل�سا�ي..ذلك  الواقع  ع��  املناسب  التن�يل  تن�يلها   �� واج��اده  الو��،  من  منح  الوحيي انطالقا 

با�حدود والفواصل  "العقل املؤمن"  ال�ي يظفر ف��ا  "الرؤ�ة"  ال��اية   �� النظر"، ليش�ل  "النموذجية" و�منح "زاو�ة 

 عكس ع�� صفحة العقل �� إدراكھ وفهمھ لألحداث واألفعال وللما�ىي واملستقبل. وا�خرائط املعرفية ال�ي تن

وروحھ،  نصھ  عند  واقف�ن  بالو��  وهم  هو  "مس��ديا  وأ�حابھ  يج��د  وسلم  عليھ  هللا  ص��  هللا  رسول  �ان  فقد 

 .1مج��دين �� التطبيق حسب االستطاعة واملقدار املو�� بالغرض، وحسب الزمان وامل�ان"

تؤسس  أن  شر�طة  اإل�سانية  ألدواء  مواجه��ا   �� واسع  بدور  تضطلع  الرسالية  األمة  أن  ن�ي  بن  مالك  و�رى 

. 2�� إنقاذ ا�حضارة اإل�سانية�� تحر�ر اإل�سان و  فكرها/إيديولوجي��ا ع�� الو�� الذي بمستطاعھ أن يلعب دورا  

 
 .26ياس�ن، عبد السالم. محنة العقل املسلم ب�ن سيادة الو�� وسيطرة الهوى، مؤسسة التغليف والطباعة والتوزيع للشمال.ص - 1
 .29، ص 1977_ بن ن�ي مالك، دور املسلم ورسالتھ �� الثلث األخ�� من القرن العشر�ن، ب��وت: مؤسسة الرسالة،  2
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اإل عن  األغالل  فك  غاي��ا  متجددة  طاقة  هو  ن�ي  بن  عند  أن  والو��  يجب  بل  اال�غالق،  �ع�ي  ال  هذا  لكن  �سان، 

، وذلك  3ينفتح تفس��نا لها ع�� علوم العصر، وأن ي�ون لتجر�ة األمة التار�خية تأث�� �� تطو�ر نظرتنا لهذا الو�� 

من أجل سد الفراغات والثغرات بصياغة إجابات عن إش�االت العصر ألن "�ل فراغ إيديولو�� ال �شغلھ أف�ارنا 

 . 4�ارا منافية معادية لنا"ينتظر أف

 _ مرجعية الفكر العمرا�ي ا�خلدو�ي:2.1.1

استلهمت  فقد  وامل��اجية،  ا�حضار�ة  املدرست�ن  من  ل�ل  املش��ك�ن  األساتذة  من  واحدا  خلدون  ابن  �ش�ل 

همتھ املدرستان الكث�� من املفاهيم النفسية واالجتماعية والتار�خية خصوصا مفهوم"العمران األخوي" الذي استل 

األخوي،  العمران  مدرسة  أو  امل��اج  بمدرسة  تلقب  فصارت  �عديلھ،  �عد  خلدون  ابن  عمران  من  امل��اج  مدرسة 

هَري االنحطاط بفقد قيمة "االستقاللية وا�حر�ة" 
ْ
�� املدرسة    5وكذلك مفهومي"نحلة الغالب" ودين االنقياد" ؛ َمظ

و"ا و"الدورة"  "ا�حضارة"  مفاهيم  نجد  كما  املدرسة امل��اجية،  عند  وغ��ها  و"االنحالل"  و"الصعود"  لسقوط" 

بالفكر  أبرز مفكر عر�ي معاصر ع�ي  " �ان  ن�ي  بن  أن مالك  ف��ا فه�ي جدعان  اعت��  ال�ي  الدرجة  إ��  ا�حضار�ة، 

أحاي�ن كث��ة    �� تمثال عميقا، واستلهم  ا�حديثة  ا�حضارة  تمثل فلسفات  أنھ قد  ابن خلدون. ومع  ا�حضاري منذ 

 . 6ض الفالسفة الغر�ي�ن، إال أن ابن خلدون بالذات يظل أستاذه األول وملهمھ األك��" أعمال �ع

والعبقر�ة للتحرر  نموذج  ابن خلدون  أن  ن�ي  ابن  مالك  ال�ي ويعت��  ��  والعقل  ا�حضارة اإلسالمية  أضاءت غروب 

العقل �� ا�حضارات قد يختفي "ألن آثاره تتبدد �� وسط ال �ستطيع أن يفهمها أو �ستخدمها،  ، وهو يرى أن7��اي��ا 

 
 .2000ترجمة عبد الصبور شاه�ن، دمشق: دار الفكر، _يراجع: بن ن�ي مالك، الظاهرة القرآنية،  3
 .58، ص1970_ بن ن�ي مالك، إنتاج املستشرق�ن وأثره �� الفكر اإلسالمي، القاهرة: مكتبة عمار،  4
 1/23، 1996،  1ب��وت ، دار لبنان للطباعة والنشر، ط _ ياس�ن، عبد السالم، التنو�ر، 5
 376ث ومقاالت أخرى من أطياف ا�حداثة ومقاصد التحديث ،ص_ جدعان فه�ي، املقدس وا�حر�ة: وأبحا 6
 .53ص ،1986، 1_ بن ن�ي مالك، شروط ال��ضة، ترجمة عبد الصبور شاه�ن، دمشق: دار الفكر ط 7
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  �� تنطبع  أن  �ستطع  فلم  أوا��ا:  عن  متأخرة  أو  مبكرة  إما  جاءت  قد  خلدون  ابن  أف�ار  أن  يبدو  الوجھ  هذا  ومن 

 . 8العبقر�ة اإلسالمية ال�ي فقدت مرون��ا ا�خاصة، ومقدر��ا ع�� التقدم والتجدد" 

ومنھ ا�جتمع اإلسالمي والصي�ي   التار���،أن ا�جتمع    9وترى املدرسة ا�حضار�ة استلهاما من روح فكر ابن خلدون 

الفكرة وليد  كيانھ   10والسوفيا�ي،  عن  للدفاع  تدفعانھ  اللذان  واملسؤولية  ا�حر�ة  يكتسب  ح�ى  يتش�ل  إن  ما   ،

وامل التوتر  وخلق  الفاعلية  خالل  من  املكتسب  وعن  ا�جديد  ا�حياة   �� ا�جديد  أسلو�ھ  عن  مدافعا  األخال��  بدأ 

 . 11�خصيتھ ا�حضار�ة 

 _ تباين الرؤى:2.1

 _ األولو�ات:1.2.1

أولو�ة ك��ى، ف�ي عنده "سراب" و"انحراف" السياسة بمعناها االح��ا��  ن�ي مسألة  يو�� مالك بن  ، بل يقدم 12ال 

"إن   يقول:  وال��بو�ة،  املعرفية  األولو�ة  ��  عل��ا  ورؤوسنا  �س��  الزلنا  ونحن  العقلية،  مش�لتنا  هو  املسألة  جوهر 

��ضتنا" ملش�لة  ا�جديد  املظهر  هو  لألوضاع  القلب  وهذا  الهواء،   �� وأرجلنا  "شروط  13األرض   �� تجده  ولهذا   ،

النفس اإل�سانية ال��ضة" يوجھ نقدا الذعا لتجر�ة علماء ا�جزائر �� اختيارهم اإلصالح من خالل االنقالب من دفع  

"فاملش�لة مش�لة أف�ار، والعالم اإلسالمي   ، و�� "مش�لة األف�ار" يقول: 14إ�� حض��ة اإليمان إ�� العمل السيا�ىي 

 .15منذ انحطاطھ ما �عد عصر املوحدين يواجھ مش�لة أف�ار ال مش�لة وسائل"

 
 .31، ص 1959_ بن ن�ي مالك، وجهة العالم اإلسالمي، ترجمة عبد الصبور شاه�ن، ب��وت:  8
 : عن عالقة فكر مالك بن ن�ي با�خلدونية _ للمز�د يراجع9

BadraneBenlahcene, The Socio-Intellectual Foundations of MalekBennabi’s Approach to Civilization, International Institute of Islamic 

Thought (IIIT), 2013. 
الساك_    10 ا�جتمع  �ع�ي  الذي  ن�ي،  بن  عند  الطبي��  ا�جتمع  ميالد و�قابلھ  مالك،  ن�ي،  بن  يراجع  الدينية.  الفكرة  توحده  لم  والذي  املفكك  البدائي  ن 

 9 ،ص2000مجتمع، ترجمة عبد الصبور شاه�ن، دمشق: دار الفكر، 
 . 84، ص 1991_ بن ن�ي مالك، القضايا الك��ى، دمشق: دار الفكر،  11

 .30_ بن ن�ي مالك، شروط ال��ضة، ص12
 . 36_ بن ن�ي مالك، شروط ال��ضة، م.س، ص 13
 .59_ بن ن�ي مالك، شروط ال��ضة، ص 14
 . 12، ص2002_ بن ن�ي مالك، مش�لة األف�ار �� العالم اإلسالمي، دمشق: دار الفكر املعاصر، ترجمة �سام بركة وأحمد شعبو،  15
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ة الدين �� ا�حياة، فـح�ن يصبح اإليمان املش�لة �� نظر املدرسة ا�حضار�ة �� فهم العقل ألدوار اإل�سان ولوظيف

إذا يصبح عاجزا عن دفع  تنت�ي ع�� األرض،  التار�خية  أع�ي نزعة فردية، فإن رسالتھ  إيمانا جذبيا دون إشعاع، 

ومسؤوليا��م،  واجبا��م  عن  و�تخلون  با�حياة،  صال��م  يقطعون  رهبان،  إيمان  يصبح  إنھ  وتحر�كها،  ا�حضارة 

 "16� صوامع املرابط�ن منذ عهد ابن خلدون".�أولئك الذين �جؤوا إ�

و��   �غي��  شرط  ع��  تتأسس  لم  إذا  األحالم،  من  حلما  تصبح  الثور�ة  التغي��ات  أن  إ��  ن�ي  بن  مالك  و�ذهب  بل 

االقتصادي،  النمط  و�غي��  الدولة،  إدارة  تنظيم  و�عادة  أخرى،  إ��  يد  من  سياسية  سلطة  فتحو�ل  اإل�سان، 

ا ألبناء  وظائف  و�غي��ات  و�سناد  لألبصار  �حر  �غي��ات  سوى  ت�ون  لن  املستعمر�ن،  بيد  باألمس  �انت  لوطن 

 . 17سطحية ما لم يتوجھ التغي�� لإل�سان من الداخل 

�� املقابل تحتل املسألة السياسية، لكن بمعناها املثا��، من�لة متقدمة لدى مدرسة امل��اج، إذ ترى هذه املدرسة أن 

عطبا سياسيا، صودر فيھ حق ا�جماعة وحر���ا �� اختيار من يحكمها باالنتقال من  أول عطب مس كيان األمة �ان 

�افة  يالشور ا�حكم   مصادرة  جسد  الذي  وا�ج��ي  العضوض  امللك  إ��  والتداول  االختيار  حر�ة  جسد  الذي 

السياسية. القهر  ا�حر�ات  ملتطلبات  العقل  واستسلم  التا�عة  القيم  �ل  اه��ت  العنيفة  الهزة  هذه  ومسارات   ومع 

 الفق�ي �حكم املتغلب بالقوة والسيف.  الت��ير

إ�� العرش عن طر�ق املرحوم أبيھ، فهو ال �عرف من أمور الدولة سوى   اإلسالمي يأ�ي�ان السلطان �� تار�خ ا�حكم  

ا�خالف �انت  لقد  امل��اث..  تدعيم هذا   �� يؤ�دونھ  الذين  وا�جالدين  ا�جالوزة  و�داري  أبيھ،  بم��اث  يتمتع  ة ع�� أن 

 . 18عهد الراشدين انتخابا فأمست �عد ذلك تمثيال مسرحيا"

 
 .32_ بن ن�ي مالك، مش�لة األف�ار �� العالم اإلسالمي، ص 16
 . 44_43،ص1978مالك، ب�ن الرشاد والتيھ، دمشق: دار الفكر،   _ بن ن�ي، 17
 267، ص1995، 2_ ع�� الوردي،وعاظ السالط�ن، دار �وفان لندن، ط 18



 
 الحریة في منظور الفكر اإلسالمي المعاصر  

 تراث المدرستین الحضاریة والمنھاجیة  قراءة في 

 

 

 
2021 يونیو  16  6 الصفحة     

الشورى اإلسالمي،    كوال ش مبدأ  �س�ى  ما  يخالف  ألنھ  االختيار،   �� ا�حر�ة  ملبدأ  نقض  العهد هو  والية  نظام  أن 

الذي �عتمد ع�� اختيار األمة ملن يتحمل مسؤولية إدار��ا مع محاسبتھ وعزلھ إن اقت�ىى األمر، �عتدل أو ينعزل 

 كما يقال.

ة ولم يبق م��ا إال اسمها، وح�ى البيعة الش�لية ال�ي �انت ومن لدن ب�ي أمية ومن جاء �عدهم "ذهبت معا�ي ا�خالف

 .19باقية اندثرت، واستمر حرمان ا�جماه�� من املشاركة �� شؤون ا�حكم"

 _ الوسائل:2.2.1

الطبي�� ح�ن تختلف األولو�ات  رغم اتفاق املدرست�ن �� استلهام الروح السلمية واملقاِومة بكسر الواو، إال أنھ من

وسائل املوصلة للغايات واملقاصد، ولهذا سنجد املدرسة ا�حضار�ة تتوسل بوسائل التوعية والتعليم أن تختلف ال

بما �سميھ وظيفة امل��اج أال و��  وسيلة للتحرر من قبضة التخلف واالستعمار، �� ح�ن تتوسل املدرسة امل��اجية  

في يتحكم  الذي  الباطل  للتسيد  االنقياد  دين  قبضة  من  اإل�سان  دين ان��اع  مع�ى  ليتذوق  وجماعات،  أفرادا  نا 

التحرر من �ل القيود األرضية ال�ي تأسر اإل�سان وتقعد بھ عن الفاعلية و�شل منھ اإلرادة، دين التحرر هو دين  

، إننا إزاء "دين ضد الدين" كما كتب ع�� شريع�ي، ولهذا ح�ن تراهن مدرسة 20هللا، ودين االنقياد هو دين البشر  

خروج السل�ي ع�� االستبداد، فإ��ا ال تراهن �� هذا ا�خروج  واالن��اع ع�� املقاومة الفردية والتغي�� امل��اج ع�� ا� 

الفاعلة أو ا�جماعة بمعناها "ال��"   للكتلة  انتماء  التيار، و�نما ع��  انتماء 21الفردي، ألنھ غ�� ُمجد �سبب قوة   ،

الن بالتدر�ب  الغاية  أولو�اتھ تحقيق هذه  الراحة ي�ون ع�� رأس  القعود وطلب  وال��بوي ع�� مغالبة أسباب  ف�ىي 

 
 .30، ص2013،  1_ فهد املال�ي ور�يع املال�ي. مختصر الثقافة السياسية، األردن:دار ابن ا�جوزي ، ط 19
�ع  20 �لمة  من  روحية  حكمة  فص   �� عر�ي  ابن  يم��  ا�حكم _  فصوص  ا�حات�ي.  عر�ي  ابن  يراجع:  ا�خلق،  عند  ودين  هللا  عند  دين  دين�ن:  ب�ن  قو�ية 

 .192، ص2015وخصوص ال�لم، تحقيق أبرار أحمد وعبد العز�ز سلطان املنصوب، باكستان، 
مات ميتة جاهلية. لكن أين ا�جماعة؟ أ��    _ يقول اإلمام ياس�ن متسائال ومستشكال مفهوم "ا�جماعة" "امليت" �� التار�خ:"من فارق ا�جماعة فمات،  21

 . 453، ص1981،. 1قطيع الرعية األخرس عن ا�حق؟"، يراجع: ياس�ن، عبد السالم. امل��اج النبوي،البيضاء: ط
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وال�جز، ألنھ "إذا �انت ا�جماعة مركبة من عناصر تميل للراحة، و�ست�جل النتائج، وتتجنب التعب، وتخاف من  

 .22املوت، و��جز عن اإلنجاز الدقيق الطو�ل النفس، فالفشل محقق" 

 _ �� نقد مفهوم ا�حر�ة عند الغرب 2

لقد راهنت املدرستان ا�حضار�ة وامل��اجية ع�� توجيھ النقد الضروري ملفهوم ا�حر�ة الذي حملتھ التجر�ة الغر�ية  

والرهان ع�� البعد النقدي �� تقو�م األف�ار �ان عند رائَدي املدرست�ن من منطلق مبدئي لتجاوز ب�افة نماذجها،  

نقد امل���� واملوضو�� هو الذي حرم التجارب السابقة "من أخطاء ا�حر�ات اإلصالحية السابقة، ذلك أن غياب ال

فرز ما هو إيجا�ي مما هو سل�ي �� منظوم�ي املفاهيم ومن�جية اإلنجاز ع�� حد سواء، ولم �سمح للو�� ا�حضاري  

ة ال�ي باالنتشار �� األمة لتخليصها من الفكر الطفي�� املأزوم، وتحر�رها من ال�وابح الفكر�ة والنفسية واالجتماعي 

 .23أثقلت �اهلها وحددت فاعلي��ا ا�حضار�ة" 

 _ نقد املدرسة ا�حضار�ة ل�حر�ة الغر�ية: 1.2

، "فهو لم يرفضها رفضا �امال 24لم يكن موقف مالك بن ن�ي سلبيا من ا�حضارة الغر�ية كما هو شأن سيد قطب

وال النظر  �ستوجب  تجر�ة  أ��ا  ع��  إل��ا  نظر  بل  طارئة،  ظاهرة  �عت��ها  ن�ي:"فمن  25دراسة" ولم  بن  مالك  .يقول 

 .26العبث إذن أن نضع ستارا حديديا ب�ن ا�حضارة ال�ي ير�د تحقيقها العالم اإلسالمي، وا�حضارة ا�حديثة"

و�رى مالك بن ن�ي أن العالم اإلسالمي إذا ما أدرك أن "صدق الظواهر األورو�ية مسألة �سبية فسي�ون من السهل  

��ا، كما سيتعرف ع�� عظم��ا ا�حقيقية، و��ذا تصبح الصالت واملبادالت مع هذا عليھ أن �عرف أوجھ النقص ف

 27العالم أعظم خصبا"

 
 .298_ ياس�ن، عبد السالم. امل��اج النبوي،م.س، ص 22
 .11، ص2004، ا�جزائر، 2مالك بن ن�ي، دار قرطبة، ط _ الطيب، برغوث. محور�ة البعد الثقا�� �� اس��اتيجية التجديد ا�حضاري عند 23
 _ للمز�د عن هذه املقارنة يراجع: 24

Mbaye Lo, Understanding Muslim Discourse, UPA ,2009.p102. 
 .17،  ص1985 ، ب��وت: دار القلم،،نقد العقل املتخلف: بحث �� أزمة الوجود ا�حضاري عند فقراء العصر التق�ي_عوض يوسف نور، 25
 .43_ بن ن�ي مالك، شروط ال��ضة، ص26
 . 112مالك، وجهة العالم اإلسالمي،م.س، ص  بن ن�ي_ 27
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من   و�ختلف  �سبق  الذي  اإل�سان،  مفهوم  ع��  ا�حر�ة  ملسألة  نظرتھ  يؤسس  ن�ي  بن  مالك  أن  القارئ  و�الحظ 

إ�� أن هناك أساسا غيبيا يؤطر فلسفة   إ�� أخرى، و�نبھ  �� اإلسالم "ح�ى إن الضم��  منظومة حضار�ة  اإل�سان 

اإلسالمي ال يمكنھ أن يفصل مفهوم اإل�سان عن هذا األساس الغي�ي دون أن ينفصل هو عن اإلسالم الذي قرن  

، من هنا إذا انفصلت ا�حر�ة عن "الضم��" أنتجت انحطاطا ال تقدما وفو�ىى ال نظاما،  28هذا املفهوم بتكر�م هللا"

العا أن  التوازن،  الغر�ي  لم  وهذا من منطلق  والتقنية إلقامة  للعلم  ا�حاجة ال  �� مسيس  ا�حضار�ة  املدرسة  عند 

و�نما إ�� الضم��، "فروح القرن التاسع عشر ال�ي ادعت تحقيق سعادة اإل�سان بواسطة اآللة قد ان��ت إ�� إفالس 

من جديد، والعبقر�ة اإلفر�قية ال فلم �عد العالم ينتظر ا�خالص ع�� يد العلم ولكن �� أن يبعث الضم�� اإل�سا�ي 

�ستطيع أن تنقده باكتشاف طر�قة جديدة �� صناعة ال�و�شوك أو وسيلة جديدة �� تحليل الذرة، ومن ثم فما  

 ."29ينب�� أن تقدمھ �خدمة السالم هو الضم�� ال العلم

"عنصر�ة" و"نخبو�ة" و"بيضاء" أي  وترى املدرسة ا�حضار�ة أن ا�حر�ة بمعناها الغر�ي ظلت طوال مس��ة تطورها  

الذي عمل ع�� ترسيخ حر�تھ ع�� حساب حر�ات شعوب   األبيض  أ��ا حق لإل�سان األبيض دون غ��ه، اإل�سان 

ومجتمعات وثقافات تمت إباد��ا و��ديم حضارا��ا تحت مسميات زائفة ومضللة، و�� حر�ة "جزئية" أي ال تتناول  

تتناول قضية املساواة ب�ن البشر ولهذا رافقها "االستعمار" كعدوان ع�� حر�ات تركيبية اإل�سان وشموليتھ كما ال  

الشعوب ا�ختلفة، وهذا واحد من مظاهر تراجع "الروح"، ألن "الروح والروح وحده، هو الذي يتيح لإل�سانية أن 

 يملك إال أن  ت��ض وتتقدم، فحيثما فقد الروح سقطت ا�حضارة وانحطت، ألن من يفقد القدرة ع�� الصعود ال

 .30��وي بتأث�� جاذبية األرض" 

و�متد نقد املدرسة ا�حضار�ة ل�حر�ة �� تار�خ الغرب إ�� عهود التأسيس �� ا�جتمع األثي�ي للديمقراطية األو�� ال�ي 

إن   ح�ى  االقتصادي،  النظام  "الرقيق من مقومات  �ان  الديمقراطية، فقد  �� هذه  من�لة  أي  العبيد  �ع��  تكن  لم 

 
 .181_ بن ن�ي مالك، �� مهب املعركة، دمشق: دار الفكر، ص 28
 . 127، ص1989دار الفكر،  مالك، مش�لة الثقافة، ب��وت: _ بن ن�ي  29
 . 31ص  م.س، مالك، وجهة العالم اإلسالمي، _ بن ن�ي30
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يأ�ي أحدا   بينما  فيھ،  اإل�سان  تقو�م  بذلك  فيكتمل  الرقيق  لتحر�ر  مبدأ  وضع   �� النظام  هذا  إطار   �� يفكر  لم 

اإلسالم فيقرر هذا املبدأ ب�ل وضوح: فيشمل بذلك تقو�مھ اإل�سان الذي وقع �� قيد الرق، بمقدمات أو أصول  

 . 31لرقيق بصورة تدر�جية" فقهية نجدها �� القرآن و�� السنة، وت�ون �� الواقع �شريعا لعتق ا

واألخالق  الدينية  األخالق  ب�ن  تمي��ها  هو  نقدها  ا�حضار�ة  املدرسة  عل��ا  سلطت  ال�ي  الفارقة  األسس  ومن 

ما لهذا التعب�� من مع�ى تقيم أعمال اإل�سان ع�� أساس املنافع ال�خصية  إن األخالق الالدينية بقدر"الالدينية، "

ا�جت أساس  صارت  ال�ي  ال�خصية العاجلة  املنفعة  أيضا  تح��م  التوحيدية  الدينية  األخالق  أن  ع��  املد�ي،  مع 

 ."32ولك��ا تمتاز برعاية منافع اآلخر�ن، و�� بذلك تدفع الفرد إ�� أن ينشد دائما ثواب هللا قبل أن ��دف إ�� فائدتھ

 _ نقد املدرسة امل��اجية ل�حر�ة الغر�ية:2.2

بناءها   امل��اج  مدرسة  مفأسست  أن  ع��  منطلق  من  تحديدا،  القرآنية  لنقل  أو  اإلسالمية  للثقافة  تنت�ي  اهيم 

و�نما  ا�حر�ة،  نقيض  و��  التبعية  ير�خ  الذي  العقيم  باالست��اد  وال  باالستعارة  ت�ون  ال  ا�حقيقية  ال��ضة 

مسرح إ��  العائد  الدين  �ش�ل  الذي  الثقا��  البعد  رأسها  وع��  ا�حضار�ة؛  الذات  معطيات  من  ا�حياة   باالنطالق 

ر�جيس ع��  كما  أو  فيھ،  الهو�ة  ومركز  ع��   دو�ري: أساسھ  وحيو�ة  تماس�ا  اإلسالم  يضفي  املأل،  من  مرأى  "ع�� 

 .33عمليات استعادة الشعوب هو���ا السليبة" 

الشعور   إ��  و�فتقر  "املعاناة"  يخلق  الغر�ية  ا�حر�ة   �� نموذجا  باعتبارها  اللي��الية  امل��اجية أسس  املدرسة  تنتقد 

بـ"اإل�سان"، وتركز املدرسة امل��اجية نقدها لقيم ا�حر�ة املرسلة واالحت�ار، يقول عبد السالم ياس�ن:" إن رفض 

ر فتجمح    الرأسمالية ال �ع�ي رفض وجود رؤوس أموال حرة،
َ
بل �ع�ي رفض األمراض األنانية ال�ي تطرأ ع�� الِفط

إ�عاد   �ع�ي  إنما  شر�ات،   �� ا�جماعية  أو  ال�خصية  ا�حرة  املبادرة  رفض  �ع�ي  ال  الرأسمالية  رفض  و�ن  ��ا. 

 
 .81  ص ،1989_بن ن�ي مالك، تأمالت، دمشق: دار الفكر،  31
 ,  207، ص1987، 4ن�ي مالك، الظاهرة القرآنية، دمشق: دار الفكر، ط _ بن32
 .10 دو�ري.  نقد العقل السيا�ىي، ترجمة عفيف دمشقية، ب��وت: منشورات اآلداب، ص _ ر�جيس 33
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الر�ح املادي ع�� حساب املص�حة االجتماعية، واستعباد  التعسفي، وطلب  التضامنات االحت�ار�ة، ورفع األسعار 

 .34لعامل األج�� واستغاللھ" ا

الذي  الوقت   �� نجده  لهذا  املرسلة،  املبادرة  مبدأ  ع��  ياس�ن  اإلمام  لدى  التحفظ  نزعة  القارئ  يلمس  ألجل ذلك 

بي��   �سم��ا  كما  أو  العمومية  املص�حة  تضمن  ال�ي  املراقبة  بقيد  �سيجها  املركز�ة  مواجهة   �� لها  ينتصر 

ها ع�� غار��ا، للمبادرة واملقاولة. إذ   :، يقول 35�وسلوفس�ي بمبدأ الت�حيح  
ُ
"ال نتماَد وال �غ��َّ با�حر�ة املرسلة، حبل

البد من توجيھ سيا�ىي َمِرن. و�ال تألفت املبادرة من بيننا مع املبادرات �� السوق ال ��تم إال بالر�ح، وال �عمل لتعاون  

 .املسلم�ن وتوحيد املسلم�ن 

كفالة األمة من عوزها و�جزها، وقوامھ الكفاية والقوة. واملبادرة املرسلة   نتذكر أن مطلو�نا عمران أخوي عماده

رك حبلها ع�� غار��ا
ُ
 36".تلتحق بالرأسمالية األنانية م�ى ت

و� آخر،  سياق   �� صر�حا  يأ�ي  والنقد  الرفض  بهذا  شب��ا  الديمقراطي  أ�ي  املسي��  ا�حزب  عضو  إليھ  ذهب  ما 

نظر�ة صاحب  وهو  كب��ة،  أزمة  من  وأنقذها  ا�حرب  عقب  ألملانيا  مستشارا  عمل  الذي  إرهارت  "اقتصاد   لودفيج 

، وقد عرف عنھ رفضھ تب�ي النموذج األمر��ي بحذاف��ه،  37السوق االجتما��" وصاحب كتاب "الرفاهية ل�جميع"  

ياس�ن:"   اإلمام  خطر يقول  طبيعتھ   �� يحمل  الذي  الوحش  ذلك  اإل�سان،  عدو  الرأسما��  النموذج  نبذ  يجب 

بالناب  اآلخر�ن  اف��اس  لھ  تج��  الفرد،  مص�حة  إال  �عرف  ال  أنانية  من  فيھ  بما  البشري  ا�جتمع  ع��  العدوان 

ليم، والرخاء، وسائر وا�خلب. ال �ستطيع بالرأسمالية أن نل�ي حاجة الشعب للتجه��ات األساسية، وال�حة، والتع

 
 .97،ص1995، 1االقتصاد، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، ، ط_ يراجع:ياس�ن، عبد السالم. ��  34
 _ يراجع:  35

Peter Koslowski, Principles of Ethical Economy, Kluwer Academic Publishers, 2001, p50. 
 .205، ص 1994،  1_ ياس�ن، عبد السالم. حوار مع الفضالء الديمقراطي�ن،الدار البيضاء: مطبوعات األفق،ط 36

37_ Ludwig Erhard, La Prosperite pour Tous, Trad Jacques Rueff,  Plon, 1959 . 
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املشاريع    �� إال  �ستثمرون  وال  ف��ا،  و�تحكمون  السوق،  يوجهون  فالرأسماليون  العامة.  الكر�مة  ا�حياة  مقومات 

 38.السريعة الر�ح، ال يأ��ون �عمل العاطل، وال بحق املسك�ن"

 _ �� تأسيس مفهوم ا�حر�ة �� الفكر اإلسالمي3

 _ ا�حر�ة �� املدرسة ا�حضار�ة 1.3

 _ ال��بية ع�� ا�حر�ة:1.1.3

ا�حضار�ة، ألن   املدرسة  تراه  ما  أوال حسب  الثقافية  الثورة  داخل  اإل�سان من  تحر�ر  ع��  ال��بية  �عمل  أن  يجب 

  طبيعة التغي�� تبدأ من حر�ة اإلرادة حسبما تفيده اآلية الكر�مة: "إن هللا ال �غ�� ما بقوم ح�ى �غ��وا ما بأنفسهم" 

ل اإل�سان مسؤوال عن أفعالھ، بمع�ى أن ال��بية �عمل ع�� غرس املسؤولية عن الفعل �عد ، وهو ما يجع 11الرعد:

 أن تمنح اإل�سان الو�� بقيمة وجوده. 

"املستحيل"  عقدة  من  اإل�سان  ُيحررا  أن  يجب  كالهما  واملدرسية  الشعبية  ال��بية  أن  ا�حضار�ة  املدرسة  و�عت�� 

وليس   �ىيء سهل  فليس هناك  تنحصر و"السهل"،  الذي  حلها  واقعية  ول�ل هناك مش�لة  �ىيء مستحيل،  هناك 

القضية �� تطبيقھ بحسب ا�جهد الذي �ستلزمھ، لهذا فقد حان الوقت ل�ي نتحرر من جميع ضروب العطالة ال�ي 

َسلنا كما �شرح مالك بن ن�ي
َ

 . 39توقف ا�جهد، ومن سائر أعذار العطالة ال�ي ت��ر ك

و�عليمھ كيف �عيش مع   اإل�سان،، ذلك أن ال��بية وسيلة فعالة لتغي�� 40تر�ية ع�� التحضرال��بية ع�� ا�حر�ة �� 

ون معهم شبكة 
َ
ون معهم مجموعة القوى ال�ي �غ�� شرائط الوجود نحو األحسن دائما، وكيف ُي�

َ
أقرانھ، وكيف ُي�

 . 41العالقات ال�ي تتيح للمجتمع أن يؤدي �شاطھ املش��ك �� التار�خ"

 
 .85_ ياس�ن، عبد السالم. �� االقتصاد،م.س، ص 38
 .190_ بن ن�ي مالك، آفاق جزائر�ة، ترجمة الطيب شر�ف، ا�جزائر: مكتبة ال��ضة، ص39
وف��ا �سيطر ع�� اإل�سان عالم األشياء رغم بدائيتھ وفقره فيصيبھ الر�ود، و�دب الضعف ��  _ يم�� ابن ن�ي ب�ن ثالث مراحل: مرحلة ما قبل التحضر40

وفيھ تنطلق �� ا�جتمع الدوافع النفسية نحو اإلنجاز ا�خالق ب��كيب مز�� متوازن ب�ن عالم اإل�سان وعالم األف�ار   شبكة عالقاتھ، ومرحلة التحضر

مجتمع ما �عد املوحدين وهو وضع انت�ا�ىي ومتدهور �عود فيھ السيطرة لعالم األشياء. يراجع: بن ن�ي مالك،    �عد التحضر أو  وعالم األشياء ومرحلة ما

 .41مشكالت العالم اإلسالمي، ص 
 . 100_ بن ن�ي، مالك، القضايا الك��ى،م.س، ص 41



 
 الحریة في منظور الفكر اإلسالمي المعاصر  

 تراث المدرستین الحضاریة والمنھاجیة  قراءة في 

 

 

 
2021 يونیو  16  12 الصفحة     

 �حر�ة عند إ�سان ا�حضارة: _ ا2.1.3

ال�ي  العالمة  تنب�ي ع�� تقديم مص�حة ا�جماعة ع�� مص�حة األفراد، و��  إ�سان ا�حضارة �� حر�ة  ا�حر�ة عند 

"لقد قرر اإلسالم ا�حر�ة السياسية وحر�ة العمل وحر�ة التنقل    تؤكد خروجھ من طور الغر�زة، يقول مالك بن ن�ي:

ت الفردية ع�� أساس مهم �� التشريع اإلسالمي حيث تقدم ف��ا مص�حة ا�جتمع  وحر�ة التعب��، كما قرر ا�حر�ا

 . 42ع�� مص�حة األفراد" 

ويعت�� مالك بن ن�ي أن التوجيھ العام الذي يقرر ا�حر�ات الفردية و�حم��ا �� �ل اتجاه �� اإلسالم، "يضع �� الوقت 

مشهور  حديث   �� ا�حر�ات  لهذه  املالئمة  ا�حدود  يقول  نفسھ  البخاري:  إذ  رواه  كما  والسالم  الصالة  "مثل   عليھ 

�� حدود هللا والواقع ف��ا، كمثل قوم اس��موا ع�� سفينة، فصار �عضهم أعالها و�عضهم أسفلها، و�ان  القائم 

الذين �� أسفلها إذا استقوا من املاء مروا ع�� من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا �� نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا،  

 تر�وهم وما أرادوا هل�وا جميعا، و�ن أخذوا ع�� أيدهم نجوا ونجوا جميعا". فإن 

فهذا ا�حد املوضوع ل�ل حر�ة فردية �� ظروف معينة، ي�ون أساسا مهما �� التشريع اإلسالمي تقدم ف��ا مص�حة 

تثناء املسلط ا�جتمع ع�� مص�حة األفراد. ولكن العمل يجري ع�� أساس التخفيف األد�ي واملادي من حدة االس

ع�� حر�ات الفرد �� مثل هذه الظروف. ومما يح�ى ��ذا الصدد أن امرأة ��ودية أرادت أن تحتفظ بملك لها يقع  

داخل ا�حدود ال�ي عي��ا التخطيط لبناء م�جد عمر �� بيت املقدس، فأراد القائم باملشروع تنفيذ ا�خطط دون 

قية املص�حة العامة، ولكن املدعية رفعت قضي��ا إ�� ا�خليفة الذي التفات إ�� وجهة نظر املدعية، ع�� اعتبار أسب

إ��   بالنسبة  عامة  مص�حة  ي�ون  ال  م�جد  بناء  أن  أساس  ع��  مقررة  نظره  وجهة  �انت  ور�ما  رغب��ا،  أوفاها 

 .43��ودية" 

من جهة أخرى �عطي املدرسة ا�حضار�ة األولو�ة عند إ�سان ا�حضارة �� ا�جال االقتصادي للتحرر من سلطان 

املال واالهتمام بالشق االجتما�� وا�جما�� إ�� جانب �عز�ز "قيمة العمل"، بمع�ى تنمية مشاعر الواجب واإليثار 

 
 81_80 _ بن ن�ي مالك، تأمالت،م.س، ص42
 .86_ بن ن�ي مالك، تأمالت، م.س،  ص43



 
 الحریة في منظور الفكر اإلسالمي المعاصر  

 تراث المدرستین الحضاریة والمنھاجیة  قراءة في 

 

 

 
2021 يونیو  16  13 الصفحة     

تنمية   فتنمية اإل�سان مقدمة ع��  لهذا  النتيجة  والتقاسم والت�حية،  القضية فست�ون  و�ذا فهمت هذه  املال، 

أن   حي��ا  استثمارات املنطقية  أو  بقروض  خار��..  عامل  بأي  ر�طها  أو  املتوحشة  اللي��الية  با�حر�ة  ال��ضة  ر�ط 

أساس  ع��  العمل  من  فالبد  ما،  مخطط  عل��ا  يقوم  قاعدة  �ش�ل  ال  ا�خارج  تلك  ألن  لفشلها،  مدعاة  خارجية 

 ."44ه �ستحق قو��ا و�ل السواعد يجب عل��ا العملقاعدة "�ل األفوا

 _ تحر�ر الضمائر أوال: 3.1.3

تنطلق مدرسة ا�حضارة من قاعدة أن تحر�ر اإل�سان ال يأ�ي من ذهنية املطالبة بل من ذهنية الواجب، وهو ما 

ة كث��ة يقابل ف��ا ب�ن �ع�ي تحر�ر الضمائر من األنانيات وا�حسابات الضيقة وروح االن��از�ة، ويعطي ع�� ذلك أمثل

التوعية  منطق  �ستدعيھ  وما  والعقول،  النفوس   �� املطالبة  ثقافة  ترسيخ  من  السياسة  منطق  �ستدعيھ  ما 

الهند،   لتحر�ر  سعيھ   �� غاندي  نموذج  يقدمها  ال�ي  األمثلة  ومن  الواجب،  لثقافة  ترسيخ  من  وال��بية  والتثقيف 

ا  �� �امنة  ا�حق  جذور  أن  يرى  غاندي  �ان  ونحن 45لواجبحيث  األصل؛  أنھ  ع��  الواجب  اختار  فقد  "و�التا��   ،

ندرك أهمية هذا االختيار وتأث��ه ا�خط�� ا�حاسم، ليس فقط ع�� مرحلة ثور�ة، و�نما ع�� عصر البناء االجتما�� 

الذي جاء �عدها. فلقد وفر الشعب الهندي ع�� نفسھ عبء أزمة أخالقية ح�ن ارتبط كفاحھ من أجل االستقالل 

الذي �عقب  اال��يار  التحرر، ولم �عرف  تأ�ي عقب  ال�ي  الصدمة  فلم �عرف  الواجب تحت قيادة غاندي،  بطر�ق 

  . 46هيجان ا�ح�ى"

إن تحر�ر الضمائر �� املدرسة ا�حضار�ة �ع�ي ت�يء اإل�سان ملهمات املستقبل ال�ي تتطلب ت�حيات و�ذال مثلما  

خا للعمل  وتقد�سا  العمل   �� استغراقا  الضيقةتتطلب  ال�خ�ىي  الر�ح  حسابات  ألن   رج  الفردية،  األمجاد  و�ناء 

ا�خروج من التخلف ومن مرحلة ما قبل التحضر أو العودة من مرحلة ما �عد التحضر إ�� مرحلة التحضر تقت�ىي 

 
 . 175لك، ب�ن التيھ والرشاد،م.س، ص _ بن ن�ي ما 44
خالل   _ يقول غاندي:"يمكن ا�حصول ع�� ا�حر�ة فقط من خالل املعاناة الذاتية، إ�� أن يدرك معارضونا خطأ أسالي��م، و�توقفوا عن اضطهادنا من45

قاومة العنف ع�� مستو��ن: رفض العنف من فرض إراد��م علينا..أما أي طر�قة أخرى ل�حصول ع�� ا�حر�ة ف�ي اغتصاب واستيالء، فا�حر�ة �ع�ي م

 اآلخر�ن، ومقاومة إغراء ممارستھ ع�� الغ��". يراجع : 

 . 58، ص2018د�ست�ن إليس هاوس، حر�ة بال عنف، مقاومة اإلرث السيا�ىي الغر�ي، ترجمة داود سليمان القرنة،، الر�اض: العبي�ان للنشر، 
 .112، ص1992ضوء مؤتمر باندو�غ، ترجمة عبد الصبور شاه�ن، دمشق: دار الفكر،  _ بن ن�ي مالك، فكرة اإلفر�قية اآلسيو�ة �� 46
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رسة  "وعيا" و تقديرا للعمل املنتج كيفما �ان نوعھ، والذي �عود بالنفع ع�� ا�جماعة، و�� مسألة "ثقافية" �� املد

 ا�حضار�ة. 

و�رجاع قضية التحرر إ�� الثقافة، يجد مستنده �� املدرسة ا�حضار�ة �� التمي�� الذي تضعھ ب�ن العلم والثقافة، 

و�عطاء األولو�ة للثقافة ع�� العلم رغم أهميتھ، ألنھ "�� األوقات الصعبة �� التار�خ: الثقافة �� ال�ي ت�ون طوق 

 . 47الغرق"النجاة للمجتمع، ح�ن يتعرض �خطر 

األشياء،   يراقب  إ�سانا  دائما  ي�ون  العلم  "رجل  أن  بمع�ى  أنھ موضو��،  أي  �خصية،  غ��  ذو طبيعة  العلم  وألن 

الدي�ارتية لعالم األشياء. لكن الثقافة أك�� من ذلك، إ��ا تخلق   ليسيطر عل��ا، وليحس��ا، تلك �� النظرة املن�جية

اإل�سان الذي يراقب ذاتھ �� بادئ األمر. تلك �� نظرة الغزا�� أو باس�ال اللذين �انا يبحثان عن تناسق ب�ن عالم 

ابتدع��ا   ال�ي  األشياء  أن �سيطر ع��  لإل�سان  ال�ي �سمح  النظرة  تلك ��  الداخل،  أي  الظواهر وعالم  عبقر�تھ، 

 .48ب�لمة مختصرة أن يتحضر"

 واملميتة: _ التحرر من األف�ار امليتة 4.1.3

التقليد طوق يمنع الفرد وا�جماعة من تحقيق حر���ما، وسواء �ان التقليد لنماذج �� التار�خ أو �� ا�حاضر، فإن  

ج تركت  حيث  إال  تنفع  ولن  لم  ال�ي  النماذج  هذه  سلطان  من  ٌص 
ُّ
ل

َ
خ

َ
ت  �� ن�ي  ا�حر�ة  بن  مالك  �سم��ا  ذورها، 

 .49"النفايات" أو "ا�جزء امليت من ا�حضارة"

�� الفصل السادس عشر من كتابھ "مشكالت األف�ار" �عا�ج مالك بن ن�ي األف�ار امليتة واألف�ار املميتة"، ويعت��  

ر�ن، "أف�ار منس�خة عن  �� عالم الثقافة ال�ي تفتقر إ�� ا�حر�ة ا�حقة، يمكن أن نجد نمط�ن من األف�ار متجاو  أنھ

 
 .55دمشق: دار الفكر، ص _ بن ن�ي مالك، من أجل التغي��،47
 . 55_  بن ن�ي مالك، من أجل التغي��،م.س، ص48
 . 150ن�ي مالك، مش�لة األف�ار،م.س، ص بن _  49
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فيھ   جذورها  تركت  آخر  ثقا��  عالم  من  ا�خارج  من  سيئة  بصورة  استوردت  أف�ار  مع  ميتة،  بالتا��  و��  جذورها، 

 .50فأ�حت لذلك مميتة"

وعملية التحرر تقت�ىي االهتمام باالنفصال ع��ما معا داخل دائرة الفكر والثقافة و�ناء الو��، فمن �عبد ال��اث 

ا�  إ�� ا�حر�ة، ذاك �عبد صنما قديما وهذا �عبد صنما جديدا، كمن �عبد  �� عبودية و�فتقر  حداثة كالهما واقع 

ذاك ال ��تم بأن يحمل معھ أف�ارا ميتة متعفنة لم �عد نافعة، والثا�ي ال �شعر بأنھ يحمل أف�ارا مميتة يمكن أن  

 لوجود حضاري آخر. �غتال وجوده ا�حضاري وتنسفھ بأن تجعل منھ مجرد ��خة ضعيفة وشا��ة

إ��ما معا، األف�ار امليتة واألف�ار املميتة، مظهران للمأساة االستعمار�ة، م��جم�ن �� �عب�� ثقا��، و�� سياق التمي��  

، ومن هنا يأ�ي 51ترى املدرسة ا�حضار�ة أن األف�ار امليتة ال�ي خلفها لنا مجتمع ما �عد املوحدين "تبدو أشد فت�ا"

 لتحر�ر العقل واالج��اد كمدخل لل��ضة ا�حضار�ة. م��ر الدعوة 

 _ ا�حر�ة وفكرة القابلية لالستعمار:5.1.3

�عت�� املدرسة ا�حضار�ة أن فكرة ا�حر�ة �� التار�خ �ان من ورا��ا أسباب سلبية �� ال�ي مهدت للمطالبة ��ا وعينت  

السلبية ذات الوجھ اإليجا�ي املوقظ، فمما قيم��ا و�� ال�ي مهدت لبناء ا�حضارات، واالستعمار من هذه األسباب  

اإل�سانية" من  جزءا  حرك  قد  االستعمار  أن  فيھ  جدال  عن    "ال  استعارة  تو�ن�ي  من  ن�ي  بن  مالك  ويستع�� 

رأيھ قاعدة االنطالق    �� ا�جبل، والذي �عد   �� النا�ئ  ال�ورنيش  الساكنة ع��  البدائية  االستعمار تصور الشعوب 

ا�جانب  إ�� �سلق  �� طر�قها  التار�خ،  �� فجر  املتطورة نفسها، عندما وجدت هذه ا�جتمعات نفسها  للمجتمعات 

رة، فا�جتمعات البدائية قد بدأت بدورها �� �سلق هذا ا�جانب بفضل االستعمار، وأن سوطھ الوعر من ا�حضا

اللع�ن هو من عرفهم قيمة ا�حر�ة، إذ أيقظ املتأخر�ن الذين ما زالوا يأخذون حمام الشمس ع�� ال�ورنيش شأ��ا 

 .52�� ذلك شأن األبراص 

 
 . 147_ بن ن�ي مالك، مش�لة األف�ار،م.س، ص 50
 . 148_ بن ن�ي مالك، مش�لة األف�ار،م.س، ص51
 .49، ص2001_ بن ن�ي مالك، فكرة اإلفر�قية اآلسيو�ة �� ضوء مؤتمر باندو�غ، ترجمة عبد الصبور شاه�ن، دمشق: دار الفكر املعاصر، 52
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من  املا�ع�ن  والداخ��  ا�خار��  للمعامل  مناقش��ا  منوطة   و��  القضية  أن  ا�حضار�ة  املدرسة  ترى  ال��ضة، 

بالتخلص مما �ستغلھ االستعمار �� "أنفسنا استعدادا �خدمتھ، من حيث �شعر أو ال �شعر، وما دام لھ سلطة  

خفية ع�� توجيھ الطاقة االجتماعية عندنا، وتبديدها و�شتي��ا ع�� أيدينا، فال رجاء �� استقالل وال أمل �� حر�ة، 

 .53انت األوضاع السياسية، وقد قال أحد املص�ح�ن:"أخرجوا املستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم" مهما � 

،و�� التعب�� األو�� عن إرهاصات القابلية 54ال�ي ت�لم ع��ا ابن ن�ي  La colonisabilitéإن فكرة القابلية لالستعمار  

القوي   وحكم  املغتصب  لصا�ح  �سهولة  ع��ا  والتخ��  ا�حر�ة  القابلية لفقدان  مع  يصبح  الوجود  إن  املستغل، 

 . 55لالستعمار وجودا معزوال فاقدا ل�حر�ة ع�� هامش التار�خ

يقف الذي  هو  فالتخلف  لھ،  هونتيجة  بل  التخلف  أسباب  من  ليس  ن�ي  بن  مالك  نظر   ��  وراء   واالستعمار 

 األف�ار   عالم  ��   اال��يار  من   �لةطو   ملرحلة  نتيجة  هو  ن�ي  بن   ملالك  بالنسبة  فالتخلف  إذا  العكس،  وليس  االستعمار

 املوحدين.  �عد ما مرحلة ن�ي بن  مالك التخلف،�سم��ا من  الطو�لة املرحلة وهاتھ والثقافة،

 _ ا�حر�ة �� املدرسة امل��اجية 2.3

 _ ا�حر�ة قيمة مركبة من ال�جاعة واملسؤولية: 1.2.3

اإل�سان   �عت��  ال  الفلسفات  وجميع  األديان  جميع  ففي  للمسؤولية،  وأسا�ىي  ضروري  شرط  ا�حر�ة  أن  غرو  ال 

  �� التفس��  هذا  ع��  فا�حر�ة  واختيار،  بحر�ة  عنھ  صدر  بما  إال  مسؤوال  ي�ون  ال  أي  حرا،  ي�ون  ح�ى  مسؤوال 

نون أو أمام هللا أو املسؤولية أمام الضم��،  الشرط األول �� املسؤولية، وال خالف �� ذلك ب�ن املسؤولية أمام القا

ومن هنا جاء رفع ا�حرج عن املكره واملضطر �� الشريعة �سبب أ��ما ال يقصدان الفعل، ألن الفعل ا�حر يصدر 

 
 . 155_154_ ابن ن�ي مالك، شروط ال��ضة،م.س،  ص53
 _ يراجع للمز�د: 54

Malek Bennabi, AbderrahmanBenamara, Colonisabilité, Dar cl-hadhara ,2003. 
 . 31_ ابن ن�ي مالك، القضايا الك��ى،م.س،  ص 55

https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abderrahman+Benamara%22
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يقول: "ا�حر�ة مسؤولية، ا�حر�ة   ؛ �جاعة ومسؤولية،56عن قصد، وقد جمع ياس�ن �� �عر�فھ ل�حر�ة  ب�ن قيمت�ن

 .57�جاعة"

وترى املدرسة امل��اجية أن اإل�سان �� تصرفاتھ و�افة أفعالھ مسؤول، ومسؤوليتھ نا�عة من سيادتھ وحر�تھ، وع�� 

قدر ا�ساع سلطتھ وتحققھ بحر�تھ ت�ون مسؤوليتھ وت�ون محاسبتھ، وع�� قدر ضعفھ و�جزه ي�ون إعفاؤه من 

لية قر�نة ا�حر�ة والقدرة. وا�حر�ة ت���خ ع��  مسؤوليتھ بن�ولھ من منطق العزمات إ�� منطق ال��خصات، فاملسؤو 

قدر ما �� ا�جتمع من أصوات تندد بالظلم واالستبداد، وأيضا ع�� قدر ما فيھ من مستعدين للت�حية من أجلها 

 بمسؤولية، و�ال فإ��ا تبقى حلما ورديا يراود النائم�ن.

لية" �� الدارج من لغة العصر �ع�ي شعورا ما يخ��نا ياس�ن وهو املعروف بحساسية لغو�ة عالية أن "�لمة "مسؤو 

بالتبعة، وخوف ما من لوم الناس، و�حث ما عن راحة الضم��، واع��از ما بإظهار الكفاءة ع�� حمل األعباء و�نجاز  

املهمات. أما مع�ى املسؤولية ح�ن يلفظ ��ا رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم وتفهمها العقول و�ع��ا القلوب ال�ي تقرأ  

واالبن،  ا واألب  واملرأة  والرجل  اإلمام  لُيسأل  القيامة  يوم  غدا  وجل  عز  هللا  يدي  ب�ن  الوقوف  فهو  و�عيھ  لقرآن 

 وُ�جازْوا عن أعمالهم، ُيثابون ِإن أحسنوا عمال، ويعاقبون إن أساءوا. 

كما �ستعمل ال�لمة املفاهيم ت��حلق، وتخرج من نظام عل�ي إ�� نظام، فتفقد قو��ا وأصال��ا ومغزاها. املسؤولية  

ْرجم مع�ًى أجنبيا. فهو جر�ٌح يِ�ّن مما أصابھ من دحرجة وزحلقة مثل سائر األلفاظ العر�ية ال��جمانة 
َ
اليْوَم لفظ ت

 .58عن لغة الثقافة العاملية" 

يرتقي   ح�ى  املواطنة  ال�خصية  لوازم  من  امل��اجية  املدرسة   �� �واجب  باملسؤولية  كحق  ا�حر�ة  ار��ان  و��ون 

جتمع برمتھ �عيدا عن الفهم الضيق وسوء التقدير والتصرف املتشنج و�ل أش�ال التخلف حيث يصبح ال��رب ا�

 
 ل��ام واملسؤولية لكن ع�� نحو منفصل، يراجع ع�� سبيل املثال:_ �عتقد أنھ قد تم ا�حديث عن ا�حر�ة بمع�ى ال�جاعة وأيضا بمع�ى اال56

_ Forrest Church, Freedom from Fear: Finding the Courage to Act, Love, and Be, St. Martin's Press, 2005. 

_ Osho, Freedom: The Courage to Be Yourself, St. Martin's Press, 2007. 

_ Paulo Freire, Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman and Littlefield publisher, 2001. 
 .89، ص 1996، 1ياس�ن، عبد السالم. الشورى والديمقراطية، الدار البيضاء: مطبوعات األفق، ط -57
 . 301، ص 2000، 1ألفق، ط_ ياس�ن، عبد السالم. العدل،الدار البيضاء: مطبوعات ا58
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يختار  نظام  ومن  املعطو�ة"  "ا�حر�ة  من  جزءا  الالمسؤولية  حالة  �ستحيل  وحيث  الناس،  ديدن  املسؤولية  من 

الواجبات، ألن املسؤولية �� امل��اج ترتبط السهولة والرخاء ع�� حساب ما تتطلبھ ا�حياة من املسؤولية واالل��ام ب

، و�ال فإننا سن�ون إزاء حالة معاكسة سلبية يندفع الناس ف��ا بالغر�زة دون تفك��،  59بالص�� واإلرادة واالقتحام

 .60يوازي ذلك ضعف الشعور باملسؤولية الذي ال يخلف وراءه سوى الشعور بالتفاهة والفراغ

 :_ ا�حر�ة وتأ�سن ال�ائن2.2.3

ل�حر�ة هو  الفاقد  املواطن  فإن  لذلك  وتبعا  "إ�سانا"،  "ال�ائن"  ي�ون  ��ا  ال�ي  القيمة   �� النبوي  امل��اج   �� ا�حر�ة 

جون   كرس  ال�ي  الفكرة  و��  بھ،  إال  تقوم  ال  "املواطنة"  شروط  من  أسا�ىي  ولشرط  ولإل�سانية  للمسؤولية  فاقد 

، ف�ل جهود  61ن ا�حر�ة" خصوصا حر�ة التفك�� والتعب��ستورات مل جهده لبح��ا �� الفصل الثا�ي من كتابھ "ع 

القول والعمل كحق من   إرادتھ من  إنما �انت جهودا من أجل تحر�ره وتمك�ن  العاملي،  التنو�ر  تار�خ  اإل�سان ع�� 

عليھ. الكر�م  القرآن  نص  الذي  الكيفي  بالتكر�م  الرتباطها  املقدسة،  يديھ    حقوقھ  يمد  الذي  "اإل�سان  أن  ذلك 

ا�حر�ة ليس بمتسول وال مستجد، و�نما هو يطلب حقا من حقوقھ ال�ي سلبتھ إياها املطامع البشر�ة، فإن لطلب  

 . 62ظفر ��ا فال منة �خلوق عليھ، وال يد ألحد عنده"

ال ي�ون اإل�سان حرا فعليا �� املدرسة امل��اجية ح�ى يتخلص من سلطان�ن: الهوى الذي يرمي بال�ائن اإل�سا�ي ��  

لُّ حركتھ �� اتجاه املستقبل. وا�خوفدرك ا�حيوانية الالأخالقية 
ُ

 الذي ُيفقده القدرة ع�� اإلبداع وَيش

هواه، يقول هذا الغافل:" ا�حر�ة �� استقالل أناني�ي عن  قد يتصور اإل�سان نفسھ حرا، وهو �� الواقع أس�� ألناه و 

مثَل  يقف  الذي  الوض��  القانون  فقط  يحدها  شهو��م،  عبودية  إال  "األحرار"  �عرف  ال  دي�ي.  أو  أخال��  وازع  �ل 

 
 . 1/15_ ياس�ن، عبد السالم. التنو�ر، م.س، 59
 . 164ص ،1999،  1ط دمشق: دار القلم، املت�املة،إ�� التنمية  الكر�م، مدخلب�ار، عبد  -60

61_  John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, 2010, p 13. 
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جندي املرور لكيال تصطدم "حر�ة" هذا بحر�ة ذاك، ولكيال تفسد شهوة هؤالء و"مص�ح��م" اللذاتية االس��الكية 

 .63هوة أولئك"�ش

و�ذا �ان الفقر من طبيعتھ أن يطلب الغ�ى كما تطلب العبودية ا�حر�ة. فإن ا�حاجة الفطر�ة تدفع إ�� ما يحقق 

مطمح الكرامة اإل�سانية. فإن حصل أن وقف حاجز يمنع ا�جتمع عن أهداف العدل وا�حر�ة، فإن ا�جواب هو 

 .64يطلبالثورة واالنتفاضة لطلب ما فقد، ذلك أنھ أعز ما 

وامليوالت والتصرفات  واملواقف  األفعال  �ل   �� مثلما  النبوي  امل��اج  نظر�ة   �� معنوي   "ا�حر�ة"  مجال  ا�حيو�ة، 

والتحزب  االقتصاديان،  والتوزيع  واإلنتاج  الفردية،  ا�حر�ة  �ىيء.  �ل  "وانت�ى  الفانية  بالدنيا  ينت�ي  ال  بامتياز 

قصد لذا��ا، وال لهدف حضاري أر�ىي. إنما تكسب معناها وشرفها ملا تؤدي إليھ  
ُ
السيا�ىي مع املؤمن�ن، أفعال ال ت

 .65من مص�� �عد املوت" 

ة"  �� املدرسة امل��اجية أن تتحرر من قبضة السوق، أن تتحرر من �ونك"شيئا" يلهث وراء "أشياء" �س��لكها "ا�حر�

وتقضمھ. يقضمها  ت�ون .و�س��لكھ،  فقط  قيادتك..عندها  عن  يتوقف  ال  الذي  االس��الك  سلطان  من  تتحرر  أن 

 إ�سانا.. 

 _ ا�حر�ة والكينونة ا�جادلة: 3.2.3

عها أن تصنع عاملا حيا يتجادل و�تحاور بال وصاية وال أبو�ة، و�ال فإن أفق الفكر الواحد ا�حر�ة �� ال�ي بمستطا

ل �� ال��اية _كما جاء �� امل��اج_ع��  والزعيم الواحد والنظام الواحد من شأنھ أن يؤشر ع�� ��اية اإل�سان..وال ُ�َعوَّ

 .66املتسلطة   أي ش�ل من أش�ال التنظيم واالجتماع الذي تقوده الطباع الفردية

�ل  ليشمل  يرتقي  مبدأ   �� بل  آخر،  دون  جنس  ع��  وال  غ��ها،  دون  نطاقات   �� يمارس  حقا  ليست  ا�حر�ة  إن 

، ومنھ  67النشاط اإل�سا�ي، أل��ا فوق الظواهر "حقيقة"، بل �� نفسها �ساوي "ا�حقيقة" كما �ع�� مارتن هايدجر 

 
 .168ياس�ن، عبد السالم. العدل،م.س، ص -63
 .6، ص1987، 1ياس�ن، عبد السالم. اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية،ط -64
 .63، ص1989، 1ياس�ن، عبد السالم. مقدمات �� امل��اج،ط -65
 .299_ ياس�ن، عبد السالم. امل��اج النبوي،م.س، ص 66
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الذي   الرسا��  الوجود  مستوى   �� لت�ون  املرأة  االل��امات تحر�ر  مجال   �� الرجل  مع  املساواة  قدم  ع��  يضعها 

واألح�ام، ف�ي حينئذ ال تقل مسؤولي��ا عن مسؤوليتھ، فقد دفع ��ن من خالل ال��بية النبو�ة إ�� ان��اع حقوقهن 

ن  وممارس��ا علنا �� مجتمع �ان يقيم بناءه ع�� عالقات �سلطية وتوظيفية بل استغاللية ب�ن الرجل واملرأة، ف�ا

شرائحھ   ب�ن  ا�جديدة  القيم  وانتقلت  أفراده،  ب�ن  والقيم  املفاهيم  انقالب   �� الوا�ح  وتأث��ه  أثره  النبوي  للم��اج 

" إذ  جديدة،  حقوقية  أسس  ع��  جديد  أخوي  عمران  �جتمع  مراجعة ممهدة  األنصار�ات  من  املهاجرات  �علمت 

يرف لم  ��ا  ن 
ْ
أ بيَّ

َ
ت فضيلة  و��  حقوقهن.  عن  والدفاع  �� الرجال  نبيھ  جادلت  ال�ي  قول  هللا  سمع  بل  اإلسالم،  ضها 

 . 68زوجها" 

 فا�حر�ة ال تتجسد إال حيث يتجسد ا�حق �� ا�جدل واإلعراب عما �� الضم��..

 _ ا�حر�ة و�عادة ترتيب سلم ا�حقوق الكونية: 4.2.3

إن �حر�ة األف�ار سلطانا أعظم مما يظن الناس، لكن ذلك ال يظهر إال �� املدى البعيد، ولهذا وجب العناية بتحر�ر 

الفكر باملع�ى اإليجا�ي للتحر�ر، ذلك أن ا�حر�ة باعتبارها حقا من حقوق املواطنة �� املنظور امل��ا�� تختلف عن  

اإلسال  املنظور   �� ا�حر�ة  ألن  الغر�ي،  حقوق املفهوم  وال  الوالدين  حقوق  وال  هللا  حقوق  إسقاط  �ستلزم  ال  مي 

اإل�سانية، بل �� ال تنفصل عن املسؤولية �� رعاية هذه ا�حقوق بخالف املنظور الغر�ي الذي يقدس"الفردانية"  

 وال يرفع عل��ا أي قيمة أخرى.

أ من الغاية ال�ي تدور عل��ا �ل تنظ��اتھ املدرسة امل��اجية �� تفتيشها عن مسألة املع�ى �� الفكر السيا�ىي الذي يبد

ومحاوالتھ �� فهم "قضية اإل�سان األو��"، "قضية القضايا" أو "أم القضايا"، حق اإل�سان �� معرفة هللا الذي ال 

وهو حقھ أن �عرف  -يقبل التفاوض، وهو أحد ما ا�شغلت بھ هذه املدرسة وانكبت عليھ، "حق اإل�سان األعظم.  

 
 .152،ص 1977هيدجر، مارتن، نداء ا�حقيقة، ترجمة عبد الغفار م�اوي، القاهرة:دار الثقافة ، 67
 . 1/180_ ياس�ن، عبد السالم. التنو�ر،م.س،  68
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�ع ومآلھ  املوت،  خالقھ  ا�حديثة"  -د  السياسة  وألغتھ  السائد،  ا�حديث  الفكر  عنھ  مهمات 69تو��  من  �ان  لهذا   .

كتاب    �� جاء  املركزي،  حقھ  ليعرف  أمامھ  ا�حر�ة  طر�ق  و�سط  ا�حجاب  هذا  رفع  امل��اجية  املدرسة   �� السياسة 

ھ عن مص��ه إليھ �� دار البقاء، هو  "إمامة األمة" :"حقُّ اإل�سان �� التحرر من �ل هذا الذي يصرفھ عن ر�ھ، يلهي

 .70َمْجَمُع حقوقھ �� اإلسالم ومداُرها" 

سؤال  عل��ا  يطرح  ألنھ  ا�حديثة  السياسة  وألغتھ  العصر،  تناسب  ال  ميتاف��يقا  ألنھ  ا�حديث  الفكر  عنھ  تو�� 

نافذة روح "الدين" ألنھ يدخل عل��ا من ال األخالق �� "الفعل السيا�ىي"، و"السياسة" ا�حديثة تتجنب هذا الطر�ق  

 ..الذي أخرجتھ من الباب

فيھ   ويسود  "ا�حر�ة"  �سوده  عالم   �� إال  ي�ون  أن  يمكن  ال  هللا"  معرفة   �� "ا�حق  مع�ى  و�املناسبة إن   التعا�ش، 

فنحن نتقاسم هذا العالم مع اآلخر�ن ل�ي �ش�ل امل��اج النبوي نفسھ ال يمكنھ أن يتحقق إال �� مناخ "ا�حر�ة"،  

ية واحدة، لك��ا متعددة وتقوم ع�� اختالف ال��ائي...�� مناخ ا�حر�ة، وا�حر�ة وحدها يمكن أن تنفتح  �حمة إ�سان

ع�ن اإل�سان ع�� ا�حقيقة..ورحم هللا املنفلوطي ح�ن قال: "ا�حر�ة شمس يجب أن �شرق �� �ل نفس، فمن عاش  

 . 71مة الق��"محروما م��ا عاش �� ظلمة حالكة، يتصل أولها بظلمة الرحم، وآخرها بظل

 _ حر�ة املعتقد و���اء بدعة االمتحان:5.2.3

ديي��سنغاس  األملا�ي  وهو  نقادهم  أحد  عنھ  �ع��  الغر�ية  األ�اديمية  األوساط   �� فاش  اعتقاد  أن   72هناك  مفاده 

الطا�ع الشمو�� والدعوي لإلسالم يجعل منھ رافضا ل�حر�ة و للتعددية ولقيمها ، وا�حقيقة أن التعددية الثقافية 

 
السالم. حو 69 عبد  ياس�ن،  ص  _  الديمقراطي�ن،م.س،  الفضالء  مع  بإدراجھ 230ار  إال  اإلمام  يتفرد  لم  معرفة هللا   �� ا�حق  مفهوم  أن  بالذكر  وجدير   .

 ضمن حقوق اإل�سان، و�� مسألة تجديدية، و�ال فإننا نجده لدى �عض املفكر�ن املسيحي�ن، يراجع: 

Philippe Boucher, L'Homme en face de la Bible: ou droits respectifs de la Bible sur l'Homme et de l'Homme sur la Bible, Imprimerie de 

C. H, LAMBERT, paris 1841 ,p119.George D. Shollenberger, The First Scientific Proof of God: Reveals God's Intelligent Design and a 

modern creation theory, Bloomington, Indiana, 2006; p10.Stanley J. Grenz,Denise Muir Kjesbo, Women in the Church: A Biblical 

Theology of Women in Ministry, usa, 1995, p15. 
 . 98،  ص2009،  1_ ياس�ن، عبد السالم. إمامة األمة، ب��وت: دار لبنان للطباعة والنشر،ط  70
 .126/ 1م.س، _ مصطفى لطفي املنفلوطي. النظرات، 71
 . 78ص ، 1،2008التفاهم �شأن الصراعات الثقافية ، ترجمة شو�� جالل، دار الع�ن للنشر، ط _ ديي��، سنغاس. الصدام داخل ا�حضارات، 72
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�� ا�جتمع اإلسالمي عالمة حضار�ة �انت وستبقى آية ع�� سماحة اإلسالم واستيعابھ لالختالف النا�ىئ ب�ن الناس 

وجهة النظر امل��اجية من غ�� أن ي�ون للتنوع والتعدد الثقا�� وجود    بالفطرة، وال يتصور قيام مجتمع إ�سا�ي من 

�� كث�� من األحيان �عدد   تار�خيا، بل هو  التعدد ليس بالضرورة �عدد تناقض و�ن �ان لم يمتنع  وحضور، وهذا 

"عاش   ن، كماتنوع يف�ىي إ�� اإلخصاب واإلغناء، ولقد أقر اإلسالم وجود اإليمان والكفر والتعا�ش مع غ�� املسلم�

وأماكن   وأموالهم  حقوقهم  اإلسالم  وَحِفظ  وأمان  أمن   �� املسلم�ن  بالد  من  كث��   �� يزالون  وال  املسيحيون 

 .73عباد��م"

ال��ود   املؤرخ�ن  باع��اف  األندلس  خليفة  كنف   �� قرون  عدة  ال��ود  "عاش  كيف  ياس�ن  السالم  عبد  لنا  يح�ي 

العصر   أن  أكدوا  الذين  �ان أنفسهم  فبينما  املسلمة.  إسبانيا   �� وتار�خيا  جغرافيا  يقع  ال��ودي  للشعب  الذه�ي 

ال��ودي �� با�� أصقاع أور�ا مطاردا منبوذا من مجتمعات �عت��ه قاتال البن اإللھ وسليال ل�جنس الذي خان املسيح 

أهِل الكتاب -سالم ألهل الذمة  وصلبھ، �ان ال��وُد والنصارى �� إسبانيا املسلمة يتمتعون با�حقوق ال�ي أعطاها اإل 

 ولألقليات عامة 
ً
 . 74"–خاصة

لم يكن اإلسالم "ا�حق" ليعاقب الناس ع�� ما �عتقدون، ومنظومة حقوق اإل�سان �� فكر اإلمام ياس�ن إذا �انت 

 .75تراد إلفشاء الرخاء، واألمن، وحر�ة االعتقاد، والتحرك، والتنقل، ف�ل هذا تضمنھ الشريعة اإلسالمية

املدرسة امل��اجية ال ترى نصب املشانق للناس �سبب اختالف عقائدهم وال ثقافا��م، بل إن الناس أحرار �� أن و 

حمة ا�جماعة وال ��ديدا 
ُ

�عتقدوا ما �شاؤون ما دامت حر���م محصورة �� نطاق الفكر املتسع وال �ش�ل ��ديدا ل�

حرر العقل املسلم من �ل قيد إال ما �ان من أصول  لوحدة الوطن، وقصة "الردة" يجب فهمها �� سياقها ح�ى يت

الذين  "إن  الدنيا   �� وليست  هللا  عند  العقائد  محاكمة  أن  ع��  ت�ح  مثلما  وأخ��ا،  أوال  "ا�حر�ة"  ع��  ت�ح  قرآنية 

 
 . 261، ص1993ب��وت: مركز دراسات الوحدة العر�ية.  اإلسالمية،الغنو�ىي راشد، ا�حر�ات العامة �� الدولة  -73
 . 115، ص2000، 1. اإلسالم وا�حداثة، وجدة: مطبوعات الهالل،ط_ ياس�ن، عبد السالم 74
 . 98_ ياس�ن، عبد السالم. إمامة األمة،م.س،  ص  75
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بما  إنھ  شئتم  ما  اعملوا  القيامة  يوم  آمنا  يأ�ي  أمن  خ��  النار   �� يلقى  أفمن  علينا،  يخفون  ال  آياتنا   �� ي�حدون 

 ).40عملون بص��"(فصلت:�

من  الفردية  أنظم��ا  اق��فتھ  بما  األمة  تار�خ  سودت  ال�ي  "االمتحان"  بدعة   �� بدعة  �عدها  ليس  ال�ي  البدعة  إن 

كبائر محاكم التفتيش عن العقائد سنية �انت أو مع��لية، إن الدين �� أصلھ ال ي�ون إال اختيارا وقناعة، يقول 

رسمية   عقيدة  الدين  ما  يقوم ياس�ن:"  سيا�ىي  حزب  مذهبية  اإلسالم  ما  لها.  ا�خضوع  الناس  ع��  تفرض  لدولة 

السيا�ىي. التنظيم  وعن  الدولة  عن  بمعزل  الدين  وما  ثوري.  انضباط  ع��  �خصية   تنظيمھ  قضية  الدين  وما 

أن تفرض   يتسامح بصددها املسلم مع ال�افر، والتائب مع املرتد. ال�افر اختار لنفسھ فال إكراه �� الدين. وال يمكن 

 أن ي�ون الدين عند هللا دينا، واإلسالم إسالما"
ُ
 . 76ع�� ا�خالئق بالضغط ا�خار�� إخالصا هو شرط

 _ ا�حر�ة وفكرة القابلية لالستبداد:6.2.3

تقر املدرسة امل��اجية بأن ا�جتمعات تظل عرضة لالستبداد إذا لم يرتفع منسوب ا�حر�ة ف��ا ليع�� الناس �لهم 

بحر  آرا��م  وتنم��ا،  عن  والتعليم  ال��بية  و�غرسها  و�حم��ا  القانون  يكفلها  عليھ �ة  هللا ص�� هللا  رسول  وفرها  وقد 

لـ"مدى الرؤ�ة الذي  وسلم أل�حابھ ور�اهم عل��ا من خالل سماحتھ وا�ساع أفقھ، بما هو األفق معرفيا تجسيد 

يومئذ، فقد ر�اهم ص�� هللا عليھ وسلم   �انت �� القرآن  77�شتمل ع�� �ل �ىيء يمكن رؤ�تھ من نقطة نظر معينة"

إ�� السعادة �� ا�حياة، إال إذا عاش اإل�سان ف��ا حرا يقول �لمتھ  ع�� استشعار قيمة ا�حر�ة، ع�� أنھ ال سبيل 

ويع�� عن مشاعره و�بدي موقفھ، �ان رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم �سمع النصيحة و�جسد قيم��ا سواء �انت  

، فقد روي أن رسول هللا ص��   78بل إن املرأة �انت أقدر �� �عض السياقات ع�� إنقاذ الوضع من رجل أو امرأة،  

ثالث  ذلك  قال  ح�ى  احلقوا"  ثم  فانحروا  "قوموا  أل�حابھ:  قال  الص�ح  كتابة  قضية  من  فرغ  ملا  وسلم  عليھ  هللا 

لت أم سلمة: يا ن�ي هللا أتحب مرات، فلما لم يقم م��م أحد، دخل ع�� أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقا
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ذلك؟ اخرج ثم ال ت�لم أحًدا م��م �لمة ح�ى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم ي�لم أحًدا م��م ح�ى  

�ان  ح�ى  �عًضا،  يحلق  �عضهم  وجعل  فنحروا  قاموا  ذلك  رأوا  فلما  فحلقھ،  حالقھ  ودعا  ُبدنة  نحر  ذلك،  فعل 

ا"  . 79�عضهم يقتل �عًضا غم�

با�حوار   هكذا �سمح  سيا�ىي  نظام  ضمن  الناس،  ع��  االنفتاح  خالل  من  إال  ا�حق  لنقل  سبيل  "ال  أنھ  لنا  يتب�ن 

 .80وتبادل العلم �عيدا عن القهر وال��ويع"

اقتحام  "االنحراف"،  مقاومة  لواقع  و�دراكية  تحليلية  أداة  العقبة"  "اقتحام  مفهوم  امل��اجية  املدرسة  وتوظف 

الذي   الذي العقبة  الشرك  بمقاومة  معرفيا  واالقتصادي،  والسيا�ىي  املعر��  للتحرر  طر�ق  البلد،  سورة  حملتھ 

بمقاومة  واقتصاديا  اإل�سان،  كرامة  يفسد  الذي  االستبداد  بمقاومة  وسياسيا  اإل�سان،  وعقيدة  فكر  يفسد 

 االحت�ار الذي يفسد معاش اإل�سان بإدخال الفقر واملسغبة عليھ. 

بتصور بنائي متدرج، يجعل من اإل�سان مركز �ل �غي�� مطلوب، ومصدر �ل   تتحقق إالمرام ال  وهذه �لها غايات و 

من "التبعيات املرهقة"، فـ"ليس التقدم الصنا��، وال الرخاء  واستقاللھ أوالاإل�سان    مرغوب، حر�ةتنمية أو تقدم  

قائمة   ماهيات  السيا�ىي  االستقرار  وال  الفكر�ة،  الكفاءة  وال  بواقع  االقتصادي،  وتلصق  تبتاع  وأشياء  بذا��ا، 

واملدير�ن  ا�جاهزة  واملصا�ع  ا�خ��اء  �ستورد  من  املسلم�ن  ع��  ا�ح�ام  فمن  الثوب.  يلبس  كما  تلبسھ  أو  متخلف 

األكفاء يزرعهم �� البالد، و�نفق �ل مدخرات املسلم�ن �� الصفقات الهائلة ال�ي تتحلب لها أفواه الشر�ات الك��ى  

. بذلك االست��اد وهذا اإلنفاق تن�رع �� بالدنا مراكز المتصاص ما عندنا من أموال وتصديرها وا�ح�ومات الغر�ية

ل�خارج. تلك األموال أصبحت لفساد وجوه إنفاقها سببا آخر لز�ادة تخلفنا، إذ فاتنا أن نركز ��ا جهدنا ع�� تحو�ل 
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وت الزراعة،  إلصالح  وتجنيده  الذات،  ع��  االعتماد  و�عو�ده  مستوانا"اإل�سان،  ع��  صناعة  هو 81أسيس  ..وهذا 

 عنوان ا�حر�ة والتحرر ا�حقيقي.

 خاتمة 

أما �عد، فإن كال املدرست�ن ا�حضار�ة وامل��اجية قد اهتمت بموضوع ا�حر�ة من زوايا متنوعة، يجمعهما هاجس 

سيا�ىي كما �� تجر�ة الليل الذي عاشتھ ا�جماعة �� ظل االستعمار كما �� تجر�ة مالك بن ن�ي و�� ظل االستبداد ال

عبد السالم ياس�ن، ووا�ح أن نقاط االلتقاء ب�ن املشروع�ن كث��ة إذا ما قورنت بنقط االختالف �جوهرانية ا�حر�ة 

أو  م��ا  ت��ير هو تحجيمها وا�حد  إ��  الذي يحتاج  و�نما  ت��ير  إ��  ذا��ا ال تحتاج   �� �� منظور��ما، فا�حر�ة كقيمة 

يمكن  ال  وحي��ا  تحرر   اغتصا��ا،  ع��  الداخل  من  تنطلق  ال�ي   �� معنا  مر  كما  وا�حر�ة  باس��ادادها،  إال  العيش 

ال�ائن من ضرورات الطبيعة إ�� تحرره من سلطان استغالل اإل�سان ألخيھ اإل�سان اقتصاديا وسياسيا، والشك 

روق ال�ي ظهرت ع��  أن طبيعة التجارب ال�ي حكمت العالقة مع الغرب تحديدا �ان لها تأث�� وا�ح ع�� �عض الف

وعرف  واملعرفة  للعلم  طلبا  فر�سا   �� حياتھ  من  شطرا  ن�ي  ابن  مالك  عاش  فقد  واألولو�ات،  التفضيالت  مستوى 

الغرب من خالل معاناة حقيقية، إذ عا�ى من العنصر�ة والتمي�� الذي الحقھ طوال عمره، �� املقابل عاش ياس�ن 

ا�حصار تجر�ة  داخل  من  االستبداد  مع  مناسبة   معاناة  ف�انت  أف�اره،  وع��  عليھ  فرضت  ال�ي  ا�ج��ية  واإلقامة 

للتفك�� مليا �� أهمية هذا البعد ا�حيوي �� تحديد إ�سانية اإل�سان..والو�� ا�جذري بأهمية الدفاع والنضال عن  

وما�ىي  االستبداد  حاضر  من  أفضل  ت�ون  لن  الفوضو�ة  ا�حر�ة  ألن  واملسؤولة،  املنظمة  اإل�سانية  ا�حر�ة 

 االستعمار. 
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