َّ
مرتين في السنة عن دار المشرق
مجمة
َّ
إلكترونية تصدر َّ
العدد العاشر ،حزيران 7102

قضبان ِّ
الحرَّية
الدكتورة نادين عباس



« َّ
غٌر الجمٌل .ومع
إن ثٌابَكم تحجب
الكثٌر من جمالكم ،ولكنَّها ال ت ْستِر َ
َ
حرٌَّةَ التَّستُّر واالنفراد ،فإنَّها تم ٌِّدكم وتستعبدكم».
أنَّكم تنشدون بثٌابكم ِ ّ
ً
جبران خلٌل جبران ،النّب ّ

جبران خميل جبران

جان پول سارتر وسيمون دي بوڤوار

نور الشريف في دور ابن رشد في فيمم المصير

حرة ...عبارة تردِّدها عمو ٌل كثٌرة ...لكن ا
أنظر كٌف
حر؟!
ْ
مهًل ٌا عملُ ،هل أنتَ حمًّا ٌّ
حر ...أنا َّ
أنا ٌّ
حر!
محبوس فً جسد ،فً إنسان .تأ َّم ْل كٌف أنتَ مسٌَّ ٌج
أنَّن
بزمان وبمكان .وتمول إنَّن ٌّ
ٌ
ٍ
ٌخضع اإلنسان لجبرٌَّ ٍة طبٌعٌَّ ٍة منذ لحظة مًٌلده إلى أوان موته؛ فهو محكو ٌم بنظام الكون ولوانٌنه،
وخاض ٌع لمواه وسلطته .وسواء آمن َّ
ك أ ْم نفى وجود مدبِّ ٍر للكون،
بأن السَّببٌَّةَ فً الطبٌعة مرهونةٌ إلل ٍه خال ٍ
مجبور ،إلى مواجهة الحٌاة .وكذلن َّ
ً،
مدعو ،ال بل
فإنَّه
ً ِ
ٌ
ٌّ
ٌؤث ّر فً والعه الفٌزٌم ّ
فإن مولفَه المٌتافٌزٌم ّ
وفً سلوكه واختٌاراته.
َّ
ي ِ ح ٍد ٌستطٌع ْ
ُ
حرٌَّت َه وٌمارسها؟
فكٌف ٌواجه
اإلنسان اإللهَ
أن ٌح ِمّكَ ِ ّ
والطبٌعةَ واآلخَر؟ وإلى أ ّ
حر فً اختٌاراتهَّ ،
ٌمول ابن رشد (ت ٔٔ11م) َّ
س ْ
ت مطلمة ،بل ممٌَّدة
لكن ِ ّ
إن اإلنسانَ ٌّ
حرٌَّت َه لٌ َ
َّ
َّ
والطبٌعة بدورها خاضعةٌ للنظام الَّذي وضعه الخالك؛ فأجزاء العالَم وحركات
بالطبٌعة الَّتً ٌخضع لها(ٔ).
ت معٌَّنة ،وك ُّل شًءٍ مس َّخر ال بدَّ من ْ
أجرامه السَّماوٌَّة مس َّخرة لتحمٌك غاٌا ٍ
فكثٌر
أن ٌكونَ مخلولاا .وكذلن
ٌ
من األشٌاء والكائنات تًلئم حٌاة َ اإلنسان ،وال ٌمكن ْ
صدفة ،بل هو ٌد ُّل على وجود
أن ٌكونَ ذلن ولٌدَ ال ُّ


()1

لكمية
قية التابع ّ
رئيسة قسم الفمسفة ،ومديرة "مركز لويس پوزيو لدراسة الحضارات القديمة والوسيطة" في معيد اآلداب الشر ّ
القديس يوسف – بيروت.
اآلداب والعموم
اإلنسانية في جامعة ّ
ّ
إبن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الممة ،أو نقد عمم الكالم ًّ
ودفاعا عن
ضدا عمى الترسيم األيديولوجي لمعقيدة
ً
محمد عابد الجابر ّي ،ط ،2سمسمة الت ارث الفمسفي العربي ،مؤّلفات ابن رشد» 2
العمم وحرية االختيار في الفكر والفعل ،تحقيق ّ

(بيروت :مركز دراسات الوحدة العر ّبية )2001 ،ص .189-188
1

ك مد ِبّ ٍر حكٌم(ٕ) .والعلماء وحدهم ٌدرسون ظواهر الكون لتحصٌل معرف ٍة برهانٌَّة بها .أ َّما الدٌِّن فهو
خال ٍ
أن هذه َّ
ٌتَّخذ منها وسٌلةا لتنبٌه العمول وال ِف َ
طر على َّ
بنظام وترتٌب ،عًلمة على
الظواهر ،وهً تجري
ٍ
صانع صنعها؛ وبالتَّالً ٌجب ْ
تصادم وال
بنظام وترتٌب« ،فًل
ضا
وجود
أن تجري الحٌاة اإلنسانٌَّة هً أٌ ا
ٍ
َ
ٍ
فوضى وال َج ْور وال ظلم»(ٖ).
الحرٌَّةَ بأنَّها المدرة على االختٌار بٌن األضداد .وٌمول َّ
س ْ
ت مطلمة،
سر ابن رشد
ٌف ِ ّ
ِّ
إن هذه المدرة لٌ َ
بل ممٌَّدة باألسباب الخارجٌَّة الَّتً س َّخرها هللا فً الكون .وهذه األسباب لد تساعدنا على إتمام أفعالنا ،ولد
تعٌمنا عنها .ومن ث َّم َّ
األمرٌن معاا ،أي:
سب إلى
فإن األفعا َل الَّتً نموم بها تن َ
َ
 الموى الدَّاخلٌَّة المخلولة فٌنا ،وهً تابعة لنظام السَّببٌَّة فً أبداننا.4

 والموى الخارجٌَّة المس َّخرة لنا ،وهً تابعة لنظام السَّببٌَّة فً العالم( ).ضا «السَّبب فً ْ
وال ٌمتصر دور الموى الخارجٌَّة على إتمام الفعل أو إعالته ،بل هً أٌ ا
أن نرٌدَ أحدَ
ٌ
المتمابلٌَنَّ ،
شوق ٌحدث لنا عن تخٌُّ ٍل ما أو تصدٌك لشًء ،وهذا التَّصدٌك لٌس هو
فإن اإلرادة َ إنَّما هً
تحرن فٌنا ا
مًٌل
الختٌارنا بل هو شً ٌء ٌعرض لنا عن األمور الَّتً من خارج» .وإذاا فاألشٌاء الخارجٌَّة ِ ّ
ً ٌعٌمنا عنها ،فإنَّه
إلى طلبها ،فإذا كان فً ممدورنا الحصول علٌها أو تحمٌمها ،ولم ٌكن ث َّمة سببٌ خارج ٌّ
الحرٌَّة لًلختٌار .وهذا التَّوافك بٌن األسباب الخارجٌَّة (نظام السَّببٌَّة فً العالم) واألسباب
ٌكون لدٌنا حٌنئ ٍذ
ِّ
5
الداخلٌَّة (نظام السَّببٌَّة فً أبداننا) ٌس ِ ّمٌه ابن رشد المضاء والمَدَر .
ب منضود ،ال ت ُ ِخ ُّل
وهكذا فإنَّه «لـ َّما كانت األسباب الَّتً من خارج تجري على
نظام محدو ٍد وترتٌ ٍ
ٍ
فً ذلن ،بحسب ما لدَّرها بارئها علٌه ،وكانت إرادتُنا وأفعالنا ال تت ُّم وال توجد بالجملة َّإال بموافمة األسباب
الَّتً من خارج ،فواجبٌ ْ
نظام محدود .أعنً أنَّها توجد فً أولا ٍ
ت محدودة
أن تكونَ أفعالُنا تجري على
ٍ
وممدار محدود .وإنَّما كان ذلن واجبااَّ ،
ألن أفعالَنا تكون مسبَّبة عن تلن األسباب الَّتً من خارج .وك ُّل
ٍ
ب ٌكون عن أسباب محدودة ممدَّرة ،فهو ضرورة ا محدودٌ ممدَّر .ولٌس ٌُلفَى هذا االرتباط بٌن أفعالنا
مسبَّ ٍ
واألسباب الَّتً من خارج فمط ،بل وبٌنها وبٌن األسباب الَّتً خلمها هللا تعالى فً داخل أبداننا .وال ِنّظام
المحدود الَّذي فً األسباب الدَّاخلة والخارجة ،أعنً الَّتً ال ت ُ ِخ ُّل ،هو المضاء والمَدَر الَّذي كتبه هللا على
6
عباده .وهو اللوح المحفوظ»( ).
سب النَّفس على ما لامت
حر فً اختٌاراته،
ِّ
فاإلنسان إذاا ٌّ
وحرٌَّتُه ٌترتَّب علٌها الثَّواب وال ِعماب ،فتُحا َ
به من أفعا ٍل فً الحٌاة الدُّنٌا.

()2

المصدر نفسه ،ص .119-118
ِّ
أن كالم ابن رشد ىذا جاء في سياق انتقاده َّ
مقدمة الجابر ّي ،ص  .84والجدير ذكره َّ
أدلة المتكِّّممين عمى حدوث
المصدر نفسهّ ،
العالم ووجود هللا .راجع :المصدر نفسه ،ص .173-161

()5

المصدر نفسه ،ص .189

()3

()4

()6

المصدر نفسه ،ص .189-188
المصدر نفسه ،الصفحة نفسيا.
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ْ
لكن ماذا لو اعتمدنا َّ
غٌر
أن هللا
ُ
ٌحررنا هذا االعتماد من لٌد
موجود ،أال
ِّ
اإلٌمان بالثَّواب وال ِعماب؟
الخٌر وال َّ
َّ
والمٌم األخًللٌَّة ال
ش َّر
إن
َ
َ
ُّ
ٌظن
حصرا باإلٌمان بوجود هللا كما
ترتبط
ا
عا َّمة النَّاس؛ فالمول َّ
غٌر موجود ال
بأن اإللهَ ُ
خٌر ،وسهولةَ االستعداد
ٌعنً التَّفلُّت من ك ِّل ٍ
إلٌذاء اآلخرٌنٌ .ذهب جان  -پول سارتر
(ت ٓٔ11م) إلى َّ
أن الوجود ٌٌِّن الملحدٌن
إن االعتماد َّ
(وهو واحدٌ منهم) ٌمولون َّ
هللا
أن َ
لٌس موجوداا ٌتحتَّم علٌه االعتماد بوجود
كائن سبَكَ الوجودُ عنده الماهٌَّة( ،أي كائن
ٍ
لوحة الخروج عن القطيع لتوماس كوبي ار
لم تكن صورتُه أو ماهٌَّتُه موجودة ا فً عمل
الخالك لبل ْ
أن ٌوجدَه) ،هذا الكائن هو
أن الماهٌَّةَ تسبك الوجود؛ فم ْب َل ْ
اإلنسان( .)7ولد كان السَّائد ُ فً الفلسفة االعتماد َّ
أن ٌوجدَ العالم كانت
صورتُه موجودة ا فً عمل هللا ،تما اما كما تسبك فكرة ُ ال َّ
شًء وجودَه عند صانعه.
وٌنتج من المول َّ
غٌر موجو ٍد نتٌجتان:
بأن هللاَ ُ
ٌتصور
 األولى هً أ َّن اإلنسانَ هو َمن ٌخلك ماهٌَّت َه .فهو ٌوجد َّأو اال ،ث َّم ٌشرع فً تحمٌك نفسه كماَّ
()1
فإن اإلنسانَ هو ما ش ََرع فً ْ
وجودَ نفسه وكما ٌرٌد وجودَ نفسه .ولهذا َّ
عا
دام مشرو ا
أن ٌكون  .وما َ
ٌضعه لنفسه فهو مسؤو ٌل ع َّما ٌكون علٌه .وال تمتصر مسؤولٌَّت ُه علٌه وحده باعتباره فرداا ،بل تتعدّاه
سه إنَّما ٌختار النَّاس جمٌعاا؛ ألنَّه باختٌاره ٌحدِّد اإلنسان كما
إلى النَّاس جمٌعاا .فهو عندما ٌختار نف َ
ٌرغب فً ْ
أن ٌكون .وهو عندما ٌختار شٌئاا معٌَّناا فهو ٌحدِّد لٌمة اختٌاره ألنَّه ال ٌختار َّإال ما ٌعتمد
خٌرا للجمٌع(.)1
خٌر فً نظره َّإال إذا كان ا
أنَّه خٌر؛ وال َ
غٌر موجودَّ ،
 الثَّانٌة هً َّفإن اإلنسانَ ال ٌجد لٌ اما
حر ،بل اإلنسان ِ ّ
أن اإلنسانَ ٌّ
حرٌَّة .فإذا كان هللا َ
تصرفاته ،لذا فهو محكو ٌم علٌه ْ
سه،
تس ٌِّر
أن ٌكونَ ًّ
ُّ
حرا فً اختٌاراته .فهو محكو ٌم ألنَّه لم ٌخلك نف َ
ا
مسؤوال عن ك ِّل ما
سه
لكنَّه فً الولت عٌنه ٌّ
حر ألنَّه منذ السَّاعة الَّتً أل ِمً فٌها فً هذا الكون وجد نف َ
ٌفعله(ٓٔ).

()2

()8
()9

Jean-Paul Sartre, l’existentialisme est un humanisme, coll. «Pensées» (Paris : Les Éditions Nagel, 1970),
p21.
Ibid, p 22-23.
Ibid, p 24-26.

(Ibid, p 36-37. ) 01
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ٌ
بحرٌَّة الغٌر ،كما َّ
بٌدَ َّ
شرط لوجوده ولمعرفته نفسه.
أن وجودَ اآلخر
حرٌَّةَ اإلنسان ترتبط ِ ّ
أن ِ ّ
حرٌَّة تعمل إ َّما إلى جانبه وإ َّما
وكذلن فإ َّن اكتشافَه ذاته ٌكشف له فً الولت نفسه عن الغٌر بوصفه ِ ّ
بحرٌَّة اآلخرٌنَّ ،
الحرٌَّة لذاتها ،وهو فً سعٌه ٌدرن َّ
وأن
ضدَّه(ٔٔ) .واإلنسان ٌسعى إلى
حرٌَّت َه ترتبط ِ ّ
أن ِ ّ
ِّ
حرٌَّته هدفاا ٌسعى إلٌه ال ٌمكنه َّإال ْ
ٌعتبر
أن
بحرٌَّته .لذا فهو عندما ٌجعل ِ ّ
حرٌَّة اآلخرٌن كذلن تتَّصل ِ ّ
ِّ
َ
حرٌَّته ال ٌمكنه َّإال ْ
حرٌَّة الغٌر(ٕٔ).
حرٌَّة اآلخرٌن هدفاا أٌ ا
أن ٌختار ِ ّ
ضا .وهو عندما ٌختار ِ ّ
ِّ
ْ
عرف بفعل االختٌار ،فلنأخذ مثالٌَن من الوالع المحسوس ذكرهما سارتر:
ولكن لـ ّما كانت
ِّ
الحرٌَّة ت ُ َ
صة  Le moulin sur la flossالَّتً ولعت بحبّ ِ شابّ ٍ مرتبطٍ بامرأةٍ أخرى ،لكنَّها
األول مثل بطلة ل َّ
َّ
ت ْ
اختار ْ
صة La chartreuse
الرجل الَّذي أحبَّته .أ َّما المثال الثَّانً فبطلة ل َّ
أن تض ِ ّحً بنفسها وتتخلَّى عن َّ
َ
َّ
اعتبرت َّ
أن الحبَّ هو المٌمة األسمى ،فتجاهلَت عًللة حبٌبها بزوجته
 de Parmeالتً
واختارت الحبَّ
َ
َ
اإلخًلص للحبّ  .وخًلصة
اختارت الثَّانٌة
اختارت التَّضحٌة بالحبّ  ،فً حٌن
لتحمٌك سعادتها .األولى
َ
َ
َ
(ٖٔ)
ذلن أنَّنا نستطٌع ْ
حرٌَّتنا ونح ِمّمها .
أن
ي شًء ،وأنَّنا عندما نختار نمارس ِ ّ
َ
نختار أ َّ
بحرٌَّة ...هً
ال َّ
س ٌِّدتان واجهتا المجتمع واختارتا ِ ّ
تتكرر فً جمٌع المجتمعاتٌ .خبرنا
صة ذاتُها
الم َّ
َّ
جبران خلٌل جبران (ت ٖٔٔ1م) فً كتابه األرواح
صة «وردة
المتمردة حكاٌة ال َّ
س ٌِّدة وردة بطلة ل َّ
ِّ
)
ٗٔ
(
تزوجت فً الثَّامنة عشرة من عمرها
الهانً» الَّتً َّ
ا
هجرته عندما
رجًل غنًٌّا ٌفولها سنًّا ،وال تحبُّه .ث ّم
َ
حررها من
فمٌرا أحبَّته.
فاختارت الحبَّ ألنَّه َّ
التمَت شابًّا ا
َ
لٌود العادات والتَّمالٌد االجتماعٌَّة ،ومن شرٌعة األرض
الَّتً تربطها برج ٍل ال ترٌده .فتركته وخرجت من
منزله «خروج األسٌر من سجنه» لتعٌش مع َم ْن
تمردها بالمول :إنَّنً بمٌتُ فً منزل
تحبّ  .وهً تصف ُّ
حرٌَّتها،
الرجل «أحسد عصافٌر الحمل على ِ ّ
ذلن َّ
وبنات جنسً ٌحسدننً على سجنً ...لكنَّنً ولفتُ
ً من
ونزعتُ ع ِنًّ جبانةَ بنات جنسً ،وحللتُ جناح َّ
ربط الضَّعف واالستسًلم ،وطرتُ فً فضاء الحبّ ِ
الحرٌَّة»(٘ٔ).
و ِّ

لوحة الكفاح من أجل الحرية لجبران خميل جبران

(Ibid, p 67. )00
(Ibid, p 83-84. )07
03

Ibid, p 86-89.

ِّّ
المتمردة» ،في :المجموعة الكاممة لمؤلفات جبران خميل جبران ،تقديم واشراف ميخائيل نعيمة
( )14جبران خميل جبران« ،األرواح
()15

(بيروت :دار صادر ،)1949 ،ص .99-85
المصدر نفسه ،ص .92 ،90
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ا
لكن ماذا لو أحبَّت امرأة ٌ
ٌحررنا من ثمل وجودنا ومن عبء اآلخرْ .
رجًل من
ٌحررناّ ِ ...
هو الحبُّ ِ ّ
ا
زمن آخر ،جبران ا
رجًل ال ٌبادلها ال ُّ
مثًل؟ أو لو أحب ْ
عور ذات َه؟ تستطٌع لماء جبران فً الخٌال ،وذان
َّت
ش َ
ٍ
الرجل فً الوالع .لكنَّها تبمى فً الحالٌَن أسٌرة َ مشاعرها ،وحالها ٌكون كحال َم ْن ٌصفه جبران فً
َّ
لصٌدته المواكب بموله:
َاز ِع ِه
َو ْال ُح ُّر فًِ ْاأل َ ْر ِ
ض ٌَ ْبنًِ ِم ْن َمن ِ
ـــر َر ِم ْ
َــاء بَجْ دَتِــ ِه
ــن أَبْـن ِ
فَــإِ ْن ت َــ َح َّ

س ُر
سِجْ ناا لَهُ َو ْه َو َال ٌَد ِْري فٌَُؤْ ت َ َ
ٌَ َ
ظ ُّل َع ْبداا ِل َم ْن ٌَ ْه َوى َوٌَ ْفت َ ِك ُر
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مكان آخر؟ ٌمكننا ذلن َّ
ألن الخٌا َل ال ٌخضع للضرورة
زمان آخر ،فً
ماذا لو تخٌَّلنا أنَّنا نعٌش فً
ٍ
ٍ
َّ
الحرٌَّة ودلٌ ٌل علٌها؛ إذ ٌد ُّل على َّ
فكٌر لٌس ملزَ اما بالتَّعلُّك بما هو موجود
الزمانٌَّة المكانٌَّة .هو ولٌد
ِّ
أن الت َّ َ
ْ
وكائن فحسب ،بل بوسعه ْ
حرٌَّة حمٌمٌَّة تلن
وٌحلّك فً سماء الًلوالع.
أن ٌتجاوزَ الوالع
ِ
ولكن هل هً ِ ّ
الَّتً نعٌشها فً الخٌال؟
إذا كنتُ إنساناا ممٌَّداا بوجوديَّ ،
بالزمان والمكان ،بالمجتمع واآلخر ،فكٌف ٌمكن ْ
حرٌَّتً؟
أن
أعٌش ِ ّ
َ
للحرٌَّة؟ واه ٌم َم ْن ٌعتمد ذلن ألنَّه سٌكون،
مكان بعٌ ٍد والعٌش فً عزلة تحمٌماا
هل ٌكون اللجوء إلى
ِّ
ٍ
َّ
والزمانَّ ...
فردَ لٌسا سعٌاا إلى
سا بٌن السَّماء واألرض ،محدوداا بالمكان
أٌنما كان ،محبو ا
إن التَّو ُّحدَ والت َّ ُّ
الحرٌَّة؛ ألنَّنا فً طبٌعتنا كائنات اجتماعٌَّة .وهل تستطٌع النَّحلةُ ْ
تعٌش منفردة؟
أن
الحرٌَّة ،بل هروبٌ من
ِّ
ِّ
َ
الحرٌَّة إذاا؟
كٌف أحٌا
ِّ
بما أنَّنً جز ٌء من َّ
مكوناتهاَّ ،
حرٌَّتً ،كوجودي ،تتر َّجح بٌن العدم والواجب.
الطبٌعة
فإن ِ ّ
ومكو ٌن من ّ ِ
ِّ
ٌ
سجن ض ٌِّ ٌك طرفاه العدم والممكن؛ ألنَّنً مهما حلَّمتُ فً خٌالً سأبمى سجٌنةَ العمل؛
فالحرٌَّة فً الفكر
ِّ
َّ
وإن اتَّس َع وامتدَّ
مجردة إذا ل ْم تتَّح ْد بالمادَّة تبمى فً حال
أي صورة ٌ َّ
والمس السَّماء ،فهو عدم؛ ْ
َ
ألن الخٌالَِ ،
الحرٌَّة فً عًللتً باآلخر فهً عًللة الممكن بالممكن ،وفٌها ٌمكن ْ
أختبر
أن
والموة ال الفعل .أ َّما
اإلمكان
ِّ
َّ
َ
صورة ا جمٌلةا
نتحر َر من ك ِّل المٌود ْ
للحرٌَّة ،إذا استطعنا ،أنا واآلخرْ ،
وأن نحٌ َل جمٌ َع مشاعرنا ،ما
أن
َّ
ِّ
شغفْ ،
أن نحٌا بال َّ
عدا الحبّ ِ ،عد اما؛ فٌمكننا آنذان ْ
وأن نعٌدَ اال ِت ّصال بالحبّ ِ علَّة والدتنا وخلمنا ،فنشعر
َّ
بالطبٌعة فهً عًللة الممكن بالواجب ،وفٌها أحٌا
الحرٌَّة فً عًللتً
بأنَّنا نلمس بشعورنا ظ َّل األزلٌَّة .أ َّما
ِّ
الحرٌَّة ...هنان ،فً حضن األزرق واألخضر ،أمشً ،أرلص ،أغنًِّ ...أموج بٌن األرض
تجلٌّات
أجمل ِ
ِّ
لوةٍ ْ
أن ٌعانكَ وجهَ السَّماء،
والسَّماء حٌث الحركة والتَّغٌُّر ِ ّ
ٌحرران عملً من لٌود األرض ،فٌحاول بك ِّل ّ
حلم األبدٌَّة.
َ
خلف لضبان
الحرٌَّة ،لٌكونَ طلٌكَ الحٌاة ،ال سجٌناا
ٌحرر العم َل من لٌود التَّفكٌر فً
ِّ
ولكن ،ما الَّذي ِ ّ
َ
الحرٌَّة؟
ِّ

( )16جبران خميل جبران« ،المواكب» ،في :المجموعة الكاممة لمؤلفات جبران خميل جبران ،تقديم واشراف ميخائيل نعيمة (بيروت:
دار صادر ،)1949 ،ص  .357والبيتان من البحر البسيط.
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