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يَّة  قضبان الحر ِّ

 

 نادين عب اس الدكتورة

إنَّ ثٌابَكم تحجب الكثٌَر من جمالكم، ولكنَّها ال تْستِر غٌَر الجمٌل. ومع »

ٌَّةَ التَّستُّر واالنفراد، فإنَّها تمٌِّدكم وتستعبدكم  «.أنَّكم تنشدون بثٌابكم حّرِ

ًّ ، جبران خلٌل جبران النّب  

 

 

 

 

 

 

 

 

... أنا ؟! أنظْر كٌف  أنا حرٌّ دها عموٌل كثٌرة... لكن مهًلا ٌا عمُل، هل أنَت حمًّا حرٌّ ة... عبارة تردِّ حرَّ

! ْل كٌف أنَت مسٌٌَّج بزماٍن وبمكان. وتمول إنَّن حرٌّ  أنَّن محبوٌس فً جسد، فً إنسان. تأمَّ

ظام الكون ولوانٌنه، ٌخضع اإلنسان لجبرٌٍَّة طبٌعٌٍَّة منذ لحظة مًٌلده إلى أوان موته؛ فهو محكوٌم بن

وخاضٌع لمواه وسلطته. وسواء آمن بأنَّ السَّببٌَّةَ فً الطبٌعة مرهونةٌ إللٍه خالٍك أْم نفى وجود مدبٍِّر للكون، 

 ، ًّ ًّ ٌؤثِّر فً والعه الفٌزٌم ، ال بل مجبوٌر، إلى مواجهة الحٌاة. وكذلن فإنَّ مولفَه المٌتافٌزٌم فإنَّه مدعوٌّ

 ه. سلوكه واختٌارات وفً

ٌَّتَه وٌمارسها؟ فكٌف ٌواجه  اإلنساُن اإللهَ والطَّبٌعةَ واآلَخر؟ وإلى أّيِ حٍد ٌستطٌع أْن ٌحمَِّك حّرِ

ٌَّتَه لٌَسْت مطلمة، بل ممٌَّدة 11ٌٔٔمول ابن رشد )ت  م( إنَّ اإلنساَن حرٌّ فً اختٌاراته، لكنَّ حّرِ

بالطَّبٌعة الَّتً ٌخضع لها
(ٔ)

عةٌ للنظام الَّذي وضعه الخالك؛ فأجزاء العالَم وحركات . والطَّبٌعة بدورها خاض

ر ال بدَّ من أْن ٌكوَن مخلولاا. وكذلن فكثٌٌر  رة لتحمٌك غاٌاٍت معٌَّنة، وكلُّ شًٍء مسخَّ أجرامه السَّماوٌَّة مسخَّ

دفة، بل هو ٌدلُّ  على وجود  من األشٌاء والكائنات تًلئم حٌاةَ اإلنسان، وال ٌمكن أْن ٌكوَن ذلن ولٌدَ الصُّ

                                         
   رئيسة قسم الفمسفة، ومديرة "مركز لويس پوزيو لدراسة الحضارات القديمة والوسيطة" في معيد اآلداب الشرقّية التابع لكمّية

 بيروت. –اب والعموم اإلنسانّية في جامعة القّديس يوسف اآلد
ا عمى الترسيم األيديولوجي  لمعقيدة ودفاًعا عن إبن رشد،  (1) الكشف عن مناهج األدل ة في عقائد المم ة، أو نقد عمم الكالم ضدًّ

ي ة االختيار في الفكر والفعل  2« ث الفمسفي العربي، مؤّلفات ابن رشد، سمسمة الترا2، تحقيق محّمد عابد الجابرّي، طالعمم وحر 
 .189-188( ص 2001)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربّية، 

ت نة عن دار المشرق مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ  ين في الس 
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خالٍك مدبٍِّر حكٌم
(ٕ)

ٌن فهو  ا الدِّ . والعلماء وحدهم ٌدرسون ظواهر الكون لتحصٌل معرفٍة برهانٌَّة بها. أمَّ

ٌتَّخذ منها وسٌلةا لتنبٌه العمول والِفَطر على أنَّ هذه الظَّواهر، وهً تجري بنظاٍم وترتٌب، عًلمة على 

ا بنظاٍم وترتٌب،  وجود صانعٍ صنعها؛ وبالتَّالً ٌجب أْن تجري فًل تصادَم وال »الحٌاة اإلنسانٌَّة هً أٌضا

«فوضى وال َجْور وال ظلم
(ٖ)

. 

ٌَّةَ بأنَّها المدرة على االختٌار بٌن األضداد. وٌمول إنَّ هذه المدرة لٌَسْت مطلمة،  ر ابن رشد الحّرِ ٌفّسِ

رها هللا فً الكون. وهذ ه األسباب لد تساعدنا على إتمام أفعالنا، ولد بل ممٌَّدة باألسباب الخارجٌَّة الَّتً سخَّ

 تعٌمنا عنها. ومن ثمَّ فإنَّ األفعاَل الَّتً نموم بها تنَسب إلى األمَرٌن معاا، أي: 

 الموى الدَّاخلٌَّة المخلولة فٌنا، وهً تابعة لنظام السَّببٌَّة فً أبداننا. -

رة لنا، وهً تابعة لنظام ال - سَّببٌَّة فً العالموالموى الخارجٌَّة المسخَّ
(4)

. 

ا  وال ٌمتصر دور الموى السَّبب فً أْن نرٌدَ أحدَ »الخارجٌَّة على إتمام الفعل أو إعالته، بل هً أٌضا

المتمابلٌَن، فإنَّ اإلرادةَ إنَّما هً شوٌق ٌحدث لنا عن تخٌٍُّل ما أو تصدٌك لشًء، وهذا التَّصدٌك لٌس هو 

ن فٌنا مًٌلا «األمور الَّتً من خارج الختٌارنا بل هو شًٌء ٌعرض لنا عن . وإذاا فاألشٌاء الخارجٌَّة تحّرِ

ة  ًٌّ إلى طلبها، فإذا كان فً ممدورنا الحصول علٌها أو تحمٌمها، ولم ٌكن ثمَّ ٌعٌمنا عنها، فإنَّه  سبٌب خارج

ٌَّة لًلختٌار. وهذا التَّوافك بٌن األسباب الخارجٌَّة )نظام ا لسَّببٌَّة فً العالم( واألسباب ٌكون لدٌنا حٌنئٍذ الحّرِ

ٌه ابن رشد المضاء والمَدَر الداخلٌَّة )نظام السَّببٌَّة فً أبداننا( ٌسّمِ
5
. 

ا كانت األسباب الَّتً من خارج تجري على نظاٍم محدوٍد وترتٌٍب منضود، ال تُِخلُّ »وهكذا فإنَّه  لـمَّ

أفعالنا ال تتمُّ وال توجد بالجملة إالَّ بموافمة األسباب فً ذلن، بحسب ما لدَّرها بارئها علٌه، وكانت إرادتُنا و

الَّتً من خارج، فواجٌب أْن تكوَن أفعالُنا تجري على نظاٍم محدود. أعنً أنَّها توجد فً أولاٍت محدودة 

 وممداٍر محدود. وإنَّما كان ذلن واجباا، ألنَّ أفعالَنا تكون مسبَّبة عن تلن األسباب الَّتً من خارج. وكلُّ 

مسبٍَّب ٌكون عن أسباب محدودة ممدَّرة، فهو ضرورةا محدودٌ ممدَّر. ولٌس ٌُلفَى هذا االرتباط بٌن أفعالنا 

واألسباب الَّتً من خارج فمط، بل وبٌنها وبٌن األسباب الَّتً خلمها هللا تعالى فً داخل أبداننا. والنِّظام 

، هو المضاء والمَدَر الَّذي كتبه هللا على  األسباب الدَّاخلة والخارجة، أعنً المحدود الَّذي فً الَّتً ال تُِخلُّ

«عباده. وهو اللوح المحفوظ
(6)

. 

ٌَّتُه ٌترتَّب علٌها الثَّواب والِعماب، فتُحاَسب النَّفس على ما لامت  فاإلنسان إذاا حرٌّ فً اختٌاراته، وحّرِ

  به من أفعاٍل فً الحٌاة الدُّنٌا.

 

                                         
 .119-118، ص المصدر نفسه (2)
مة الجابرّي، ص المصدر نفسه (3) . والجدير ذكره أنَّ كالم ابن رشد ىذا جاء في سياق انتقاده أدلَّة المتكمِّمين عمى حدوث 84، مقدِّّ

 .173-161، ص المصدر نفسههللا. راجع: العالم ووجود 
 .189-188، ص المصدر نفسه (4)
 .189، ص المصدر نفسه (5)
 ، الصفحة نفسيا.المصدر نفسه (6)
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هللا غٌُر  لكْن ماذا لو اعتمدنا أنَّ 

رنا هذا االعتماد من لٌد  موجود، أال ٌحّرِ

 اإلٌمان بالثَّواب والِعماب؟

إنَّ الخٌَر والشَّرَّ والمٌَم األخًللٌَّة ال 

ا باإلٌمان بوجود هللا كما ٌظنُّ  ترتبط حصرا

ة النَّاس؛ فالمول بأنَّ اإللهَ غٌُر موجود ال  عامَّ

االستعداد  كّلِ خٌٍر، وسهولةَ  ٌعنً التَّفلُّت من

   ول سارترپ -ن إلٌذاء اآلخرٌن. ٌذهب جا

م( إلى أنَّ الوجودٌٌِّن الملحدٌن 11ٓٔ)ت 

)وهو واحدٌ منهم( ٌمولون إنَّ االعتماد أنَّ هللاَ 

لٌس موجوداا ٌتحتَّم علٌه االعتماد بوجود 

كائٍن سبََك الوجودُ عنده الماهٌَّة، )أي كائن 

ةا فً عمل لم تكن صورتُه أو ماهٌَّتُه موجود

الخالك لبل أْن ٌوجدَه(، هذا الكائن هو 

اإلنسان
(7)

. ولد كان السَّائدُ فً الفلسفة االعتماد أنَّ الماهٌَّةَ تسبك الوجود؛ فمْبَل أْن ٌوجدَ العالم كانت 

ا كما تسبك فكرةُ الشًَّء وجودَه عند صانعه.  صورتُه موجودةا فً عمل هللا، تماما

  غٌُر موجوٍد نتٌجتان: وٌنتج من المول بأنَّ هللاَ 

، ثمَّ ٌشرع فً تحمٌك نفس .ٌخلك ماهٌَّتَه َمنهو  نَّ اإلنسانَ أ األولى هً - الا ر  هفهو ٌوجد أوَّ كما ٌتصوَّ

هو ما َشَرع فً أْن ٌكون . ولهذا فإنَّ اإلنسانَ وجودَ نفسه وجودَ نفسه وكما ٌرٌد
(1)

وما داَم مشروعاا . 

ا ٌكو ه علٌه وحده باعتباره فرداا، بل تتعدّاه وال تمتصر مسؤولٌَّتُ ن علٌه. ٌضعه لنفسه فهو مسؤوٌل عمَّ

د اإلنسان كما ؛ ألنَّه باختٌاره اجمٌعا  إلى النَّاس جمٌعاا. فهو عندما ٌختار نفَسه إنَّما ٌختار النَّاس ٌحدِّ

د لٌمة اختٌاره ألنَّه ال هو عندما ٌختارو ٌرغب فً أْن ٌكون. ٌختار إالَّ ما ٌعتمد  شٌئاا معٌَّناا فهو ٌحدِّ

ا للجمٌع أنَّه خٌر؛ وال خٌَر فً نظره إالَّ إذا كان خٌرا
(1)

. 

، بل  اإلنسانَ هً أنَّ الثَّانٌة  - ا  اإلنسانحرٌّ ٌَّة. فإذا كان هللا غٌَر موجود، فإنَّ اإلنساَن ال ٌجد لٌما حّرِ

ا فً اختٌاراته.  فاته، لذا فهو محكوٌم علٌه أْن ٌكوَن حرًّ فهو محكوٌم ألنَّه لم ٌخلك نفَسه، تسٌِّر تصرُّ

لكنَّه فً الولت عٌنه حرٌّ ألنَّه منذ السَّاعة الَّتً ألِمً فٌها فً هذا الكون وجد نفَسه مسؤوالا عن كّلِ ما 

ٌفعله
(ٔٓ)

. 

                                         
(2 ) Jean-Paul Sartre, l’existentialisme est un humanisme, coll. «Pensées» (Paris : Les Éditions Nagel, 1970),  

p21. 
(8)  Ibid, p 22-23. 
(9)  Ibid, p 24-26. 
(01  )Ibid, p 36-37. 

 عن القطيع لتوماس كوبيرا الخروجلوحة 
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ي ةلوحة   جبران خميل جبرانل الكفاح من أجل الحر 
 

ٌَّة الغٌر، كما أنَّ وجودَ اآلخر شرٌط لوجوده ولمعرفته نفسه.  ٌَّةَ اإلنسان ترتبط بحّرِ بٌدَ أنَّ حّرِ

ا وكذلن فإ ا إلى جانبه وإمَّ ٌَّة تعمل إمَّ نَّ اكتشافَه ذاته ٌكشف له فً الولت نفسه عن الغٌر بوصفه حّرِ

ضدَّه
(ٔٔ)

ٌَّة اآلخرٌن، وأنَّ  ٌَّتَه ترتبط بحّرِ ٌَّة لذاتها، وهو فً سعٌه ٌدرن أنَّ حّرِ . واإلنسان ٌسعى إلى الحّرِ

ٌَّة اآلخرٌن كذلن ٌَّته هدفاا ٌسعى إلٌه ال ٌمكنه إالَّ أْن ٌعتبَر  حّرِ ٌَّته. لذا فهو عندما ٌجعل حّرِ تتَّصل بحّرِ

ٌَّة الغٌر ٌَّته ال ٌمكنه إالَّ أْن ٌختار حّرِ ا. وهو عندما ٌختار حّرِ ٌَّة اآلخرٌن هدفاا أٌضا حّرِ
(ٕٔ)

. 

ٌَّة تُعَرف بفعل االختٌار، فلنأخذ مثالٌَن  من الوالع المحسوس ذكرهما سارتر: ولكْن لـّما كانت الحّرِ

ل مثل بطلة لصَّة  الَّتً ولعت بحّبِ شاّبٍ مرتبٍط بامرأةٍ أخرى، لكنَّها  Le moulin sur la flossاألوَّ

ة ا المثال الثَّانً فبطلة لصَّ جل الَّذي أحبَّته. أمَّ ً بنفسها وتتخلَّى عن الرَّ  La chartreuseاختاَرْت أْن تضّحِ

de Parme ًاعتبَرت أنَّ الحبَّ هو المٌمة األسمى، فتجاهلَت عًللة حبٌبها بزوجته واختاَرت الحبَّ  الَّت

لتحمٌك سعادتها. األولى اختاَرت التَّضحٌة بالحّب، فً حٌن اختاَرت الثَّانٌة اإلخًلَص للحّب. وخًلصة 

ٌَّتنا ونحمِّمها ذلن أنَّنا نستطٌع أْن نختاَر أيَّ شًء، وأنَّنا عندما نختار نمارس حّرِ
(ٖٔ)

. 

ٌَّة... هً  السٌَِّّدتان واجهتا المجتمع واختارتا بحّرِ

ر فً جمٌع المجتمعات. ٌخبرنا  ة ذاتُها تتكرَّ المصَّ

األرواح م( فً كتابه 1ٖٔٔجبران خلٌل جبران )ت 

دة ة  المتمر ِّ وردة »حكاٌة السٌَِّّدة وردة بطلة لصَّ

«الهانً
(ٔٗ)

جت فً الثَّامنة عشرة  من عمرها  الَّتً تزوَّ

رجًلا غنًٌّا ٌفولها سنًّا، وال تحبُّه. ثّم هجَرته عندما 

رها من  ا أحبَّته. فاختاَرت الحبَّ ألنَّه حرَّ التمَت شابًّا فمٌرا

لٌود العادات والتَّمالٌد االجتماعٌَّة، ومن شرٌعة األرض 

الَّتً تربطها برجٍل ال ترٌده. فتركته وخرجت من 

لتعٌش مع َمْن « هخروج األسٌر من سجن»منزله 

دها بالمول: إنَّنً بمٌُت فً منزل  تحّب. وهً تصف تمرُّ

جل  ٌَّتها، »ذلن الرَّ أحسد عصافٌر الحمل على حّرِ

وبنات جنسً ٌحسدننً على سجنً... لكنَّنً ولفُت 

ًَّ من  ونزعُت عنًِّ جبانةَ بنات جنسً، وحللُت جناح

ربط الضَّعف واالستسًلم، وطرُت فً فضاء الحّبِ 

ٌَّةو «الحّرِ
(ٔ٘)

. 

 

                                         
(00) Ibid, p 67. 
(07 )

Ibid, p 83-84. 
03 Ibid, p 86-89. 
شراف ميخائيل نعيمة المجموعة الكاممة لمؤل فات جبران خميل جبران، في: «األرواح المتمرِّدة»جبران خميل جبران،  (14) ، تقديم وا 

 .99-85(، ص 1949)بيروت: دار صادر، 
  .92، 90، ص نفسهالمصدر  (15)
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رنا من ثمل وجودنا ومن عبء اآلخر. لكْن ماذا لو أحبَّت امرأةٌ رجًلا من  رنا... ٌحّرِ هو الحبُّ ٌحّرِ

؟ أو لو أحبَّْت رجًلا ال ٌبادلها الشُّعوَر ذاتَه؟ تستطٌع لماء جبران فً الخٌال، وذان  زمٍن آخر، جبران مثًلا

جل فً الوالع. لكنَّها تبمى فً الح الٌَن أسٌرةَ مشاعرها، وحالها ٌكون كحال َمْن ٌصفه جبران فً الرَّ

 بموله: المواكبلصٌدته 

 ِسْجناا لَهُ َوْهَو اَل ٌَْدِري فٌَُْؤتََسرُ   َواْلُحرُّ فًِ اأْلَْرِض ٌَْبنًِ ِمْن َمنَاِزِعهِ 

َر ِمــْن أَْبـنَــاِء بَْجدَتِــهِ  ٌَْهَوى َوٌَْفتَِكرُ  ٌََظلُّ َعْبداا ِلَمنْ   فَــإِْن تَــَحـــرَّ
(16)

 

ماذا لو تخٌَّلنا أنَّنا نعٌش فً زماٍن آخر، فً مكاٍن آخر؟ ٌمكننا ذلن ألنَّ الخٌاَل ال ٌخضع للضرورة 

ا بالتَّعلُّك بما هو موجود  ٌَّة ودلٌٌل علٌها؛ إذ ٌدلُّ على أنَّ التَّفكٌَر لٌس ملَزما مانٌَّة المكانٌَّة. هو ولٌد الحّرِ الزَّ

ٌَّة حمٌمٌَّة تلن وكائن فحس ب، بل بوسعه أْن ٌتجاوَز الوالع وٌحلِّك فً سماء الًلوالع. ولكْن هل هً حّرِ

 الَّتً نعٌشها فً الخٌال؟

مان والمكان، بالمجتمع واآلخر، فكٌف ٌمكن ٌَّتً؟ إذا كنُت إنساناا ممٌَّداا بوجودي، بالزَّ  أْن أعٌَش حّرِ

ٌَّة؟ واهٌم َمْن ٌعتمد ذلن ألنَّه سٌكون، هل ٌكون اللجوء إلى مكاٍن بعٌٍد والعٌش ف ً عزلة تحمٌماا للحّرِ

دَ لٌسا سعٌاا إلى  بٌن السَّماء واألرض، محدوداا بالمكان أٌنما كان، محبوساا دَ والتَّفرُّ مان... إنَّ التَّوحُّ والزَّ

ٌَّة؛ ألنَّنا فً طبٌعتنا كائنات اجتماعٌَّة. وهل تس ٌَّة، بل هروٌب من الحّرِ  تطٌع النَّحلةُ أْن تعٌَش منفردة؟الحّرِ

ٌَّة إذاا؟  كٌف أحٌا الحّرِ

ح بٌن العدم والواجب.  ٌَّتً، كوجودي، تترجَّ ناتها، فإنَّ حّرِ ٌن من مكّوِ بما أنَّنً جزٌء من الطَّبٌعة ومكّوِ

ٌَّة فً الفكر سجٌن ضٌٌِّك طرفاه العدم والممكن؛ ألنَّنً مهما حلَّمُت فً خٌالً سأبمى سج ٌنةَ العمل؛ فالحّرِ

دة إذا لْم تتَّحْد بالمادَّة تبمى فً حال  ألنَّ الخٌاَل، وإِن اتَّسَع وامتدَّ والمَس السَّماء، فهو عدم؛ أْي صورةٌ مجرَّ

ٌَّة فً عًللتً باآلخر فهً عًللة الممكن بالممكن، وفٌها ٌمكن أْن أختبَر  ا الحّرِ ة ال الفعل. أمَّ اإلمكان والموَّ

َر من كّلِ المٌود وأْن نحٌَل جمٌَع مشاعرنا، ما صورةا جمٌلةا للحرِّ  ٌَّة، إذا استطعنا، أنا واآلخر، أْن نتحرَّ

ا؛ فٌمكننا آنذان أْن نحٌا بالشَّغف، وأْن نعٌدَ االتِّصال بالحّبِ علَّة والدتنا وخلمنا، فنشعر  عدا الحّبِ، عدما

ٌَّة فً  ا الحّرِ فهً عًللة الممكن بالواجب، وفٌها أحٌا  عًللتً بالطَّبٌعةبأنَّنا نلمس بشعورنا ظلَّ األزلٌَّة. أمَّ

ٌَّة... هنان، فً حضن األزرق واألخضر، أمشً، أرلص، أغنًِّ... أموج بٌن األرض  أجمل تجلٌِّات الحّرِ

ران عملً من لٌود األرض، فٌحاول بكّلِ لّوةٍ أْن ٌعانَك وجهَ السَّماء،  والسَّماء حٌث الحركة والتَّغٌُّر ٌحّرِ

 حلَم األبدٌَّة.

ٌَّة، لٌكوَن طلٌَك الحٌاة، ال سجٌناا خلَف لضبان  ر العمَل من لٌود التَّفكٌر فً الحّرِ ولكن، ما الَّذي ٌحّرِ

ٌَّة؟  الحّرِ
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