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 الحرية الذاتية

 : مدخل 

من عّدة زوايا، ووّسع  ، فتناوهلا"احلرية يف الوطن العريب" 4002كان حمور تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  
دائرة احلريات حبيث ال تقف عند حّد احلرية السياسية أو احلرية املدنية كحرية التعبري عن الرأي فقط وإمنا امتّدت حىت 
مشلت معاين التّحرر من القهر ومن مجيع أشكال احلّط من الكرامة اإلنسانية مثل اجلوع واملرض واجلهل والفقر واخلوف؛ 

املؤدية إىل خنق احلريّات يف املنطقة العربية فأشار إىل القيود املوضوعية اليت تكّبل كّل أنواع احلرية ألسباب ا قام بتحليلو 
وهو مفهوم من قبل األنظمة احلكومية من خالل طرح مفهومني يعّّب أحدمها عن القيود اخلارجية املفروضة على احلرية 

ه معظم احلكومات العربية يف إحكام قبضتها على اجلهاز التنفيذي حيث شّبه الداء املصابة ب" دولة الثقب األسود"
الذي حيّول اجملال االجتماعي احمليط به اىل ساحة ال يتحرك فيها شيء وال يفلت من بظاهرة الثقب األسود الفلكي 

ابتداًء من األسرة، مروراً ية من قبل البىن اجملتمع إسارها شيء؛ ويعّّب املفهوم الثاين عن القيود املوضوعة على احلرية الفردية
حيث تتعاضد تلك القوى ( سلسلة خنق احلريات)وعّّب عنه بـباملدرسة وجمال العمل وانتهاء مبنظمات اجملتمع املدين 

إىل حصار داخلي للذات يصبح فيه اإلنسان اجملتمعية يف تضييق اخلناق على احلرية الذاتية للفرد فيتحّول هذا احلصار 
  !حيارب كل نزعة للقول والفعل احلرّ  على نفسه رقيباً 

من الفرد اليت متنع مثّلة يف األنظمة احلكومية والبىن اجملتمعية تامل( املوضوعية)هذا بالنسبة للمعيقات اخلارجية  
حرية " خنق"عملية تلعب دورًا كبرياً يف اليت  (الذاتية)فماذا عن املعيقات الداخلية حريّته املكفولة بالقانون والشرع، ممارسة 
 تقف حائاًل دون ممارسته التفكريو تتداخل مع نفسيته فتؤثّر يف طريقة تفكريه الفرد نفسه ألهنا بطريقة قد تغيب عن الفرد 
 .تكون أكّب عائق أمام ممارسة حريّته الذاتية ؛ تلك املعيقات الذاتية هي موضوع هذه الورقةوبالتايل  احلرّ 

 :المقّدمة 

ريف، وهي من وجه هبة إهلية وفطرة مودعة يف اإلنسان ال حيق ألحد أن يسلبها منه احلرية مطلب إنساين ش 
أو مستبّداً، ومن وجه آخر مكفولة له من قبل املواثيق الدولية حيق له أن يطالب هبا إذا ما انُتهكت أو متنّفذاً مهما كان 

 : احلرية حرّيتانو  . ُحرم من أي شكل من أشكاهلا

ة، زمامها بيد اإلنسان نفسه يستطيع أن يناهلا وميارسها مىت ما شاء، وإن كان وحيدًا أو األوىل ذاتية، داخلي 
 .  تكالبت عليه قوى االستبداد كّلها؛ والثانية موضوعية، خارجية، تتحّكم فيها قوى سياسية أو اجتماعية، سلباً وعطاءً 
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يف وترخص انية تُعطى بعد املطالبة هبا األوىل تُنال بقرار شخصي وال حاجة لسفك قطرة دم يف سبيلها، والث 
 .  سبيلها األموال والدماء واألرواح

ن من خالل األنظمة االجتماعية والسياسية والدساتري ع وتُقن  قَيمي، فردي، أخالقي، والثانية ُتشر   التزام األوىل 
  .  وغريها

 فتئتوالثانية عزيزة، صعبة املنال ولكن ما  ؛األوىل يف متناول اجلميع، ولكنها منسّية ومعطّلة عند أكثر الناس 
    .سبيلهايف  والنفيسالشعوب تسعى لتحقيقها وتبذل الغايل 

 كال نوعي احلرية ضروري وبينهما عالقة متبادلة، فاحلرية الذاتية يصعب حتقيقها إذا ما كثرت القيود اخلارجية 
، بقيوده العقلية إذا ما عاش صاحبها مكّبالً بتورة ناقصة، م، واحلرية املوضوعية تبقى وأحكمت حصارها على املرء

والفرق يف أن احلرية املوضوعية أُعطيت حّقها من االهتمام من قبل املنّظمات الدولية، .   يف أوهامه وأهوائه وناً ومسج
الناس ، واملؤسسات اجملتمعية، والكّتاب واملفّكرين، وناضل من أجلها كل يوم ويناضل ماليني السياسية واألحزاب

فدخلت يف وعيهم وأصبحت جزءاً ال يتجزّأ من ثقافتهم، بينما بقيت احلرية الذاتية جمّرد مفاهيم يف متون الكتب، يتناوهلا 
حيّرر عقله إاّل لدى النزر اليسري من الناس ممن استطاع أن  أرض الواقعُتطّبق يف ومل الفالسفة واملفّكرون بالبحث واملناقشة 

ملاذا؟  ملاذا ُحّررت :  مفارقة غريبة هتتف بنا لنسأل.   الفكرية، وبقي أكثرهم يف غفلة عنها يعتق نفسه من قيودهو 
ملاذا يشعر اإلنسان بالسالسل اخلارجية اليت تكّبل و  ملاذا ُكّسرت األصنام وبقيت األوثان؟األوطان ومل حُتّرر العقول؟  

  حريّته وال يشعر باألغالل اليت يطوِّق هبا عقله؟  

 :الحريّة الذاتية معنى
احلرية الذاتية هـي أن يـتمّكن اإلنسـان مـن ممارسـة التفكـري احلـّر يف قراراتـه، واختياراتـه، بعيـداً عـن الـنفس والتواءاهتـا  

وعقدها، وعن األهـواء والرغبـات، وعـن سـلطة ا بـاء واألجـداد، وعـن هيمنـة اجملتمـع بأعرافـه وتقاليـده، وعـن ضـغط وسـائل 
احلاكمة، بعلم ووعي ودرايـة  ، والسياسيةواالجتماعية ،خارجاً عن أطر األنظمة الفلسفية، واالقتصادية، و هاوتضليل اإلعالم

يناهلـا مـىت  اإلنسـان ذاتـهاحلرية الذاتية كما تعّّب عنها التسـمية هـي احلريـة الـيت تقـع حتـت تصـّرف ف.  وإرادة ال جبهل وعصبية
لتحقيـــق أهوائهـــا  اخلـــرون مـــن ســـلطان الـــنفس و الفـــة إحلاحهـــا، و "احلـــرّ  التفكـــري"كمـــا أّن ممارســـة ،  قـــّرر وميارســـها مـــىت شـــاء

احلريــة الذاتيــة، تســاعد يف  .كــّل ذلــك يُعتــّب مــن ةــار احلريــة الذاتيــة  ، والقــدرة علــى امــتالك حريــة القــرار واالختيــار،ورغباهتــا
حريــة "حــق  أشــرنا إليــه هنــا ال يعــي الــذي" التفكــري احلــرّ "إن    .االختيــار بشــكل حــّر وطــوعّي للمــنه  والطريقــة يف احليــاة

عىن القدرة على ممارسـة التفكـري املنطقـي، بل يالذي يكفله القانون فإذا ما أُقيمت يف وجهه العوائق تعّذر وتعّطل، " التفكري
 .  واملتحّرر من الضغوط اخلارجية والداخلية العلمي، السليم من األغاليط واألخطاء املنطقية
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يَا َأييَُّها النَّبِييُّ لِيَم ): يف قوله له ،اهلل سبحانه لنبّيه يف شأن نفسه أشبه خبطابتتناوهلا هذه الورقة يت الذاتية الحلرية ا 
ٌَُفيورم رَِحييمم   ُُ ُُ لَيَ  تَيَبَتِييي َمَرَضياَت َأَاَواِجيَ  َواللَّي ُِ ُيِ يلُّ )و ،  (ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَّي ثَييَر َميَن ِفيي اأَلََر َْ َْ َأ  ،4(وكَ َوِإَن ُتِطي

ُُ لَيَد َّ اَلُمَرَسيُلونَ ) (: ع)ويف ندائه ملوسى  مـع نفسـه ( ع)، وجنـدها يف حـوار إبـراهيم   (يَا ُموَسى ال َتَخَف ِإنِّي ال َيَخيا
بَيُر )يف رحلة البحث عن احلقيقة  َْ ويف ،   (ونَ يَيا قَييَوِم ِإنِّيي بَيِر ِم ِممَّيا ُتَ يِرُْ )بـ وتّبّأ فانتهى برئ إىل أن 2(َهَذا رَبِّي َهَذا َأ

وا سـاجدين جتلّـت يف فعـل السـحرة الـذين ألَقـتلـك الـيت و   (مّميا ييدعونني إلييُ َربِّ السَِّجُن َأَحبُّ ِإَليَّ )(: ع)إباء يوسف 
نَيَيا): يف قوهلم( ع)ا عاينوا احلق يف دعوة موسى بعدم ٍُ ِإنََّما تَيَقِ ي َهِذِه اَلَحيَياَة اليدُّ ُأمجلـت كمـا ، و  (فَاَقِض َما َأَنَت قَا
 كـل األغيـارللـتخّلص مـن   ي دعـوةوهـ  "ال تكن عبد ٌيرك وقد جعلي  ا  حيّراا (: "ع)احلسن  بنهال( ع)وصّية علي يف 

ا يــات ا نفــة الــذكر بّينــت بعــق أنــواع القيــود الــيت تأســر اإلنســان ومتنعــه مــن ممارســة حريّتــه الذاتيــة، .  اهلل حــرّاً خلقــه مـادام 
حرفنــا عــن التفكــري فيصــنماً نّتخــذه وكــل مــا بــاء، والتعّلــق بالــدنيا، وطاعــة كــل مــا ســوى اهلل، ا  متابعــةفــاخلوف، واهلــوى، و 

   . يقف دون ممارستنا حريتنا الذاتيةو السديد 
  

  :معيقات الحرية الذاتية
ال  -ليـة سواء اخلارجيـة منهـا أو الداخ -مبا أن احلرية الذاتية هي احلرية اليت ميلك زمامها اإلنسان نفسه فمعيقاهتا  

تشــّكل إعاقــة حلريّتــه طاملــا مل يرضــت هلــا ومل يستســلم للضــغط الــذي متارســه عليــه، فهــو إذن مــن يقــّرر و تــار أن  علهــا قيــداً 
ومنهــا الفكــري، إن هــذه املعيقــات تتنـوع بتنــوع مصــدرها، فمنهـا النفســي، ومنهــا العقائـدي، .   علـى حريّتــه أو يــرفق ذلـك

وبعضـها ، "العقـد النفسـية"، فبعضـها ُمّـي أو آثارهـا أو نتائجهـا بنـاء علـى منشـأها سـمياهتات تاختلفـ قـدومنها اجملتمعـي، و 
األغـاليط "وهـا مّ أهـل املنطـق و ، "م القبيلـةاصـنأ"و " أصـنام الـذات" مثـلحبسـب الصـنمية الـيت ميثّلهـا " صـناماأل"ا خر ُمّي 

علـى وأثرهـا الروحـاين ناقشـوها مـن بعـدها ف" ل التفكـري السـديدعراقيـ"أطلقـوا عليهـا عنـوان والعرفـاء أو الروحـانيون ، "املنطقية
اخلطـــأ واخلطيئـــة لفظـــان لشـــيء  ، فخلصـــوا إىل أنّ "خطايـــا"أو  "أخطـــاء يف التفكـــري"اعتّبوهـــا الســـعادة الدنيويـــة واألخرويـــة و 

ّكــر بطريقــة ســليمة واعتــّبوا أن اإلنســان اخلــاطن هــو إنســان ضــّل ســبيل التفكــري الســليم، فــإذا مــا ف ،يقــع يف مســتويني واحــد
وكّلهــم اتّفقــوا علــى أن بعــق هــذه املعيقــات أو كلهــا تتكــاتف لتحــول دون التفكــري احلــّر والعلمــي فســيتخّلص مــن خطيئتــه، 

مينعـه حـد أن ألوال ميكـن وقتما يشاء مبلء إرادتـه ممارسة احلرية الذاتية قرار شخصي يّتخذه اإلنسان  لذا فرغم أنّ .  السديد
هلــا عالقـة بنفســية الشـخص واعتقاداتــه وجتاربـه وانتمائــه وغـري ذلــك مــا معّقــدة ومرّكبـه  هنـا تواجــه صـعوباتإالّ أمـن ممارســتها 

 : نلخصها يف ثالث نقاط ،(اخلارجية) املوضوعيةجعلها أبعد مناالً من احلريّة 
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فـإذا مـا جـنح ، بعضـها اـاهر صـريح وكثـري منهـا خفـي مسـترإن معيقات التفكـري احلـّر كثـرية، ومتداخلـة،  :األولى  
 ن حـــدث اخلطـــأ ليقـــع علـــى مكمـــن الـــداء،بـــالتفكري إىل حيـــث اخلطيئـــة أو اخلطـــأ فمـــن الصـــعب علـــى املـــرء أن يشـــّخص أيـــ

فأخطاء التفكري أو معيقات التفكري احلّر ليست نابعة من مصدر واحد بل يشرك فيها أكثـر مـن نـوع مـن هـذه األوهـام أو 
 . األصنام

 
يقـــات تتـــداخل مـــع نفســـية املفّكـــر ومعتقداتـــه، وبالتـــايل تتـــدخل مشـــاعره وعواطفـــه يف إن معظـــم هـــذه املع :الثانيييية 

يت الـــ اءر أو ختطئـــة ا اســـتقامة تفكـــريه مـــا  عـــل مهمتـــه يف حتريـــر عقلـــه مـــن تلـــك القيـــود ليســـت باليســـرية، فتصـــبح مناقشـــة 
ّبز األنــا هنــا لتكــون  أكــّب عــائق حلريــة تــ، فشخصــه أو احلــّط مــن شــأنهمبثابــة اإلســاءة إىل أو األفكــار الــيت يتبّناهــا ، يعتنقهــا
فـــأن يقـــف .  تصـــبح التقاليـــد واألعـــراف قـــدس األقـــداس ويكـــون الـــدفاع عنهـــا مبثابـــة الـــدفاع عـــن كيانـــه أو هويّتـــهف التفكـــري،
جـــل مناهضـــاً، ومشـــّككاً، ويف أيســـر األحـــوال حمـــاوراً لذاتـــه، وألفكـــاره، وملعتقداتـــه، ولنوايـــاه، وألقوالـــه، وألفعالـــه ألاإلنســـان 

غربلتها ومتييز الطيّـب مـن اخلبيـث منهـا لـيس بـاألمر اهلـنّي، بـل حباجـة إىل اخلـوض يف أغـوار ذاتـه بـالركيز والتأّمـل ليكتشـف 
 . ما خفي عنه منها

 
إّن من خصائص التفكري احلّر أنه  مع بني التفكري املنطقي والسمو األخالقي وعليه فإنـه يتطلـب معرفـة   :الثالثة 

، حبيــث يــتمكن الفـــرد مــن التمييــز بــني اخلـــري دائمــني ووعــي ويقظـــةة بالطريقـــة العلميــة يف التفكــري ، وخــّب اورياضــته بــالنفس
كـــاألهواء )ن الضـــغوط الداخليـــة اســـقاطاته الشخصـــية النابعـــة مـــعـــن والشـــر أو احلـــق والباطـــل فـــريى الواقـــع كمـــا هـــو بعيـــداً 

؛ (وغريهـا لـة يف العـادات والتقاليـد والقوالـب العقليـةتمـع املتمثّ كقيـود اجمل)اخلارجية القيود و ( واملعتقداتواملخاوف والرغبات 
 . م األصنام الفكريةا لدى بعق الفالسفة واملفكرين باساُصطلح عليهاليت  تلك
 
 

 
 

 معيقات الحرية الذاتية 

 (األصنام الفكرية)
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ألصنام ا

 الموضوعية

 الجموعصنم 

 (القبيلة)
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 الطائفة
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    :األصنام الفكرية
ية الــيت تعــرض ســبيل التفكــري فيــنجم تُعــرف األصــنام الفكريــة بأهنــا جمموعــة مــن امليــول الذهنيــة والرغبــات الشخصــ 

علــى ( األوهــام)أو ( األصــنام)لعــّل أول مــن أطلــق اســم و .  عنهــا خطــأ يف االســتدالل وبالتــايل تــؤّدي إىل خطــأ يف النتيجــة
املفكـــر الفرنســـي فرانســـيس هـــو  أنـــواع األخطـــاء الـــيت يتعـــرض هلـــا اإلنســـان يف فكـــره وســـلوكه أو األخطـــاء الشـــائعة يف العلـــوم

وقــّد صــّنفها إىل أربعــة أنــواع مــن  (novam organum)يف كتابــة األورغــانون اجلديــد  (1151-1211)بيكــون 
، وأصــنام  (Idols of the cave)وأصــنام الكهــف ،(Idols of the tribe) أصــنام القبيلــة: األصــنام
م يف هـذه الورقـة سـنقو    .(Idols of the theater)، وأصـنام املسـرح  (Idols of the market)السـوق

، (األصــنام الذاتيــة) معيقــات ذاتيــة: إىل صــنفني" التفكــري احلــرّ "املعيقــات أو املوانــع الــيت متنــع اإلنســان مــن ممارســة بتصــنيف 
وتندرن حتت كل صنف من هذه األصناف جمموعة أخـرى مـن املعيقـات نفّصـلها  ( األصنام املوضوعية)ومعيقات موضوعية 

 :   كالتايل
 

 :األصنام الذاتية: أوالا 
مـــا  علــه قــوي األثـــر  ، ألن املصـــدر األصــلي لــه هـــو الــنفس، وهــذا"صــنم الــذات"ول هــذه األصــنام وأقواهــا هـــو أ 

صعب الرصد وذلك لتداخله الشديد مع نفسية املتفّكر، ولشّدة خفائه وهيمنتـه علـى عقلّيتـه، ولقـد عُـّّب عنـه بأمـاء  تلفـة 
نم الـذات هـذا متعـّدد األلـوان واألشـكال يتـداخل مـع األصـنام صـ.  التمحـور حـول الـذات، أو الشخصـية، أو الذاتيـة: مثـل

األخرى إىل جانب تداخله مع مكّونات النفس املعّقدة الركيب مبا حتويه من تراكمـات املاضـي، ومـا ختتزنـه يف الوعيهـا مـن 
فكـــري املـــرء أحيانـــاً يف ت" صـــنم الـــذات"يتـــدخل .  وبالتـــايل للحريـــة الذاتيـــة جتـــارب، مـــا  عـــل منـــه أكـــّب معيـــق لتحريـــر العقـــل

صـــنم "لتفســـري الواقـــع والوقـــائع بنـــاء علـــى نظرتـــه اخلاصـــة لّمـــور فـــال ينظـــر إليهـــا إالّ مـــن كهفـــه اخلـــا  وهـــذا مـــا ُعـــرف بــــ
صـنم "، وأحياناً يقبل ويصّدق كّل غريب ومدهش مما يّتفق ويتناسب مع أهوائه ومنطلقاته الفكرية وهذا ما ُمي بــ"الكهف
صـــنم "ى ينســـ  احلقيقـــة املوضـــوعية خبيـــوط مـــن اعتقاداتـــه اخلاصـــة ووجهـــة نظـــره الضـــيقة فُيســـمي بــــ، وأحيانـــاً أخـــر "الروعـــة

 .   ، فهذه هي أبرز أنواع األصنام الذاتية"العنكبوت
  
الــتمّكن واالســتحواذ علــى يف درجــة يقــع االخــتالف صــنم الــذات بأنواعــه املختلفــة ال يكــاد  لــو منــه أحــد ولكــن  

بالنسبة لّفـراد فكـّل نظـرة اسـتعالئية، وصـائية، منغلقـة به األفراد كما تصاب به اجلماعات، أما وقد ُيصاب  ،سبل التفكري
أو رجــال وأمثــال هــؤالء بعــق رجــال العلــم  علــى الــذات والفظــة لفخــر رافضــة لــه تعــّّب عــن مظهــر مــن مظــاهر هــذا الصــنم؛

فيظنـون أهنـم الذاتيـة علـى حسـاب احلقيقـة املوضـوعية، متـأثرين برغبـاهتم وتصـوراهتم وفتاواهم الذين يتعّصبون  رائهم الدين 
يف  عـّّب عـن نفسـهوبالنسـبة للجماعـات فصـنم الـذات ي.  امتلكوا احلقيقة فريفضون كّل رأي مناهق  رائهم ويسـتخّفون بـه

( الشـعب املختـار)واليت جتد يف عرقها متّيزاً وأفضلية على األعراق األخرى كالعرق ا ري، أو دعـوى السـامية  (األنا القومية)
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  .اخل( والطائفــة املنصــورة) (الفرقــة الناجيــة)مــا يُعــرف بـــو أ( األنــا الطائفيــة)غريهــا؛ كمــا ويعــّّب عــن نفســه يف و  (والعــرق النقــيّ )
ميثّلــون الغالبيــة العظمــى مــن النــاس ( الكهــف، الروعــة، العنكبــوت)بأصــنافها الثالثــة األصــنام الذاتيــة إن الــواقعني حتــت تــأثري 

 كومـونوأهدافهم خلسة إىل تفكريهم فتوجه النتائ  إىل حيث يشـتهون ألهنـم بـدأوا وهـم حموعقائدهم ّلل رغباهتم تتسحني 
إّن   .أو التحّقــق مــن صــّحتها أو عــدم صــّحتها تثيبيتهــا والتصــديق عليهــا ال إلثباهتــااســاً لبافراضــاهتم الــيت كــانوا يهــدفون أس
الذات كصنم اهلوى وحده إذا ما استحوذ علـى وعـي اإلنسـان يـؤّدي إىل  صنماً من أصنامخطورة هذا الصنم تكمن يف أن 

ُِ )رف أدوات الفهــم والعلــم والبصــرية فقــدان أشــ ُُ َعلَييى ِعَلييٍم َوَخييَتَم َعلَييى َسييَمِع ُُ اللَّيي ُُ َهييَواُه َوَأَضييلَّ َأفَيَرَأيَييَت َمييِن اتََّخييَذ ِإَلَهيي
ُِ َوَجَعَل َعَلى  ٌَِ اَوةا َوقَيَلِب   .إذا ما تداخل أكثر من صنم يف تفكري الفرد أو اجلماعةفكيف   (َبَصرِِه 

 
 : صنم الروعة -1

: ويعــي ؛"صــنم الروعــة"هــو  كيل عقائــد األمــة وأثّــرت علــى وعيهــاأحــد أصــنام الــذات الــيت تــدّخلت كثــرياً يف تشــ 
ك كثـرية يف احلــوادث وأمثلـة ذلـ أهوائـه ورغباتـه؛مبـا يتناسـب مـع اعتقاداتـه و أو خـارق للعـادة كـل مـا هـو غريـب املـرء  تصـديق 

والقصص اخلرافية املدسوسـة يف ثقافـة الشـعوب قـدمياً وحـديثاً يتناقلوهنـا أبـاً عـن جـّد حـىت أصـبحت جـزءاً مـن تراثهـا املقـّدس 
 -هــذه اخلرافــات مل تكــن لُتصــد ق مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد اجملتمــع الواحــد .   الــذي ال يقبــل النقــد أو املســاءلة

إالّ ألهنــا تّتفــق مــع بعــق معتقــداهتم املغروســة يف الشــعورهم الفــردي واجلمعــي، ورمبــا ألهنــا تغــّذي حاجــة  -ئــه جّهالــه وعلما
أو حـدث نفسية لديهم كأن تشعرهم بأهنم اخُتّصوا هبـذه الكرامـة دون غـريهم وخاصـة إذا مـا كانـت ذات عالقـة بشخصـية 

الــيت مفادهـــا أن شــجرة مـــا تنــزف دمـــاً يف يـــوم " اميـــةالشــجرة الد"قصـــة قصــص ك، وقـــد يكــون تصـــديق مقــّدس بالنســـبة هلــم
ن ال تكفيــه مناقــب اإلمــام احلســني ملــاســتجابة لصــنم الروعــة ( ع)العاشــر مــن حمــّرم مــن كــّل عــام حزنــاً علــى اإلمــام احلســني 

ـــة فيبحـــث و  األصـــيلة (ع) ـــد املبالغـــات عـــن الغريـــب العجيـــب مـــناحلقيقي ـــاً لـــدى بعـــق  .الـــيت تضـــّر وال تفي وجنـــد هـــذا قريب
ـــاالً للعـــذراء مـــرمي  ـــة غريبـــة أّن متث أو آخـــر للســـّيد املســـيح ينـــزف دمـــاً أو يشـــخب ( ع)املســـيحيني باعتقـــادهم يف كـــذا حادث

  !بالدموع اجلارية
  
تقويـة املقـاييس املنطقيـة وذلـك مـن هـو " صـنم الروعـة"ضـّد الوقـوع يف بـراثن من أفضل طرق الوقاية والتحصـني إن  

لغربلـــة مـــا يصـــل إىل   تلـــف جمـــاالت احليـــاة فتتكـــون لـــدى املـــرء حصـــانة منطقيـــة تؤّهلـــهيف خـــالل ممارســـة التفكـــري املنطقـــي 
قابــل ل الغريــب احملتمــل علــى أنــه تقبّــيــرفق كــّل غريــب، بــل قــد ينبهــر بكــل جديــد وال يفــال  يقهتصــدقبــل إمضــائه و  مســامعه
تصديق كّل جديد قبـل التمحـيص والغربلـة فـإن هناك خطورة يف  كما أنّ و .  إذا ما أُسند بالوقائع واألمثلة احلقيقيةللتصديق 

   .ةحرمان وخسارة من معارف وعلوم جديدالبحث واالستقصاء قبل ومستحدث غريب رفق كل يف 
 
 

 :صنم الكهف -5

                                                 
9
 ( 4:اجلاثـية) - 
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إىل األمـور  "بصـنم الكهـف"فال ينظر املبتلى " ضيق األفق"فيعي  (Idols of the cave)أما صنم الكهف  
ى أن مـا توصـل إليـه مـن علـم هـو احلـق املبـني الـذي ال ميكـن أن  ـد فيـه نقصـاً أو عيبـاً وال إالّ من وجهة نظـره اخلاصـة، فـري 

كمــا " جحـره اخلــا "، أو فسـه وجعلــه منظـاره الــذي حيكـم بــهالــذي كونــه لن ميكـن أن ُ طــن، فهـو ينظــر مـن كهفــه اخلـا 
ذلـك إمـا لطبيعـة الفـرد  دو ويعـ: ".. يقـولب ذلـك لعـّدة أمـور فعّّب عن ذلك بيكون يف تعريفـه ألصـنام الكهـف مرّجعـاً أسـبا

وسلطة أولئك الذين ينظر إليهم بإجالل وإعجاب، أو لتبـاين االنطباعـات تأثّره بأفكار خالطته ا خرين، أو لملاخلاصة، أو 
كــل واحــد مــن هــذه األســباب قــد ُيشــّكل حبــّد ذاتــه صــنماً .  0 ..."وفقــاً لوجودهــا يف عقــل مســتحَوذ وذي ميــول مســبقة

فعلى سبيل املثال جنـد أن جمتمعاتنـا الذكوريـة متيـل كـّل امليـل لالعتقـاد بـأن ؛ (النفس)قى مصدرها مجيعاً واحد وهي ولكن يب
املرأة أقل شأناً مـن الرجـل، أو أهنـا ناقصـة عقـل وديـن فيتجـاهلون كـّل احلقـائق والوقـائع الـيت تفنّـد هـذا االعتقـاد ويتمّسـكون 

فطبائع اإلنسان وعاداته تقّيد بعضاً من تفكـريه، وعلمـه .  تصرّفون بناء على ذلكحبديث أو حادثة تسند اعتقادهم هذا وي
للبـّت يف فإذا مـا اجتمعـت كّلهـا أو بعضـها وهكذا يقّيد بعضاً آخر منه، وا خرون ممّن ُ ّل ويُقّدس، والسبقيات واألهواء، 

وملــن أراد أن يــتخلص مــن أفكــاره .   لــبفــأي تفكــري حــّر بعــد ذلــك يُطقضــية مــا أو تكــوين رأي بشــأن حــدث أو فكــرة مــا 
وتصوراته اخلاطئة والضيقة لّمور عليه أن ينظر إليها بعني جمردة، حىت تتبني له احلقيقة بـال قنـاع، وهـذه تتطلّـب الكثـري مـن 

 .، والتعّرف على أسس وقواعد التفكري النقدياملوضوعية يف التفكري، والتجّرد للحق
 

 :صنم العنكبوت -3
وأقـل سـيطرة علـى ( صـنم الروعـة والكهـف)أهـون مـن سـابَقيه  وهـذا" صـنم العنكبـوت"الذاتيـة صنام وآخر هذه األ 

ذا تـأثّر هبـحيث مييل املرء إىل نس  احلقيقة خبيوط صادرة من اعتقاده اخلا ، لـذا فـإن املال نفسي، النفس ألنه صنم ذهي 
، وقــد يصــل التــأثّر هبــذا صــحيحة ال حتتمــل اخلطــأائ  نتــالصــنم يّتســم بالتعّصــب لرأيــه واالعتقــاد بــأن مــا يتوصــل إليــه مــن 

بــني األصــحاء  مألوفــةفبــه الصــنم لــدى الــبعق إىل حــّد املــرض فــريى الواقــع حســب أوهامــه وتصــوراته، أّمــا اإلصــابة اخلفيفــة 
م الشخصـية يف إثبات رأيهم و الفة من يعارضهم يف آرائهـم متـأثّرين مبعتقـداهتويّبعون وباألخص أهل العلم الذين يتفّننون 

املفّسـرين بعـق قد يكون أفضل مثال لسيطرة صـنم العنكبـوت علـى الفكـر فهـم .  ومعّولني عليها ال على احلقيقة أو الواقع
تفسـري فهـم و يف اإلسـالمية ملـذاهب ا اختلـف أهـل (صـنم األنـا اجلمعيّـة)ومبشـاركة أثّرين باعتقاداهتم،  يات القرآن الكرمي مت

وبقــي هــذا االخــتالف إىل يومنــا هــذا ال  ــرر أحــد مــن الطــرفني أن حييــد عّمــا قالــه  األحكــام آيــات معينــة مثــل بعــق آيــات
طريقة الوضوء لدى الفريقني، واجلمع بني الصـالتني أو تفريقهـا الزالـت موضـع خـالف رغـم أن الطـرفني اسـتند إىل ف (آباره)

   .ا يات القرآنية للتدليل على النتيجة اليت توّصل إليها
 

  :تأثّر باألصنام الذاتيةمساوئ ال
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 حصـلت األمـة علـى حرّيتهــاحـىت لـو ف حلريـة الذاتيـةبالتـايل لنيــل اعتـّب أكـّب معيـق للتفكـري احلـّر و أصـنام الـذات تُ إن  
الروعـة )األصـنام الذاتيـة مـن بـراثن  ا حريّة تفكريهمو نتزعيمل ماالذاتية  فال ميكننا القول أّن أفرادها ميارسون حريّتهمالسياسية 

كـّل ،  متحزّبـامتعّصـباً و فسـتخلق جمتمعـاً  على عقول غالبيـة النـاستلك األصنام إذا ما استحكمت ، و (لكهف والعنكبوتوا
 همنبـني أفـراده، ويـؤّدي إىل ضـعف التواصـل بيـعلى العالقات اإلنسـانية سيؤثّر هذا و نفسه منغلق على فرح مبا لديه و حزب 

بــدالً مــن  والتكفــريسياســة اإلقصــاء  تســودسحلبــات التنــازع واخلصــام، و  وبــني مؤسســات اجملتمــع، ويــدفع باالختالفــات إىل
، ومُتنح األولويـة يف مراكـز صـنع القـرار بنـاء علـى امليـول والرغبـات الشخصـية واحلوارمبادئ التسامح وقبول ا خر واالنفتاح 

العالقـات الشخصـية واالنتمـاءات  األفضـلية، ويـؤّدي إىل شـيوع معـايري يف التقيـيم والتزكيـة علـى أسـس مـنالكفاءة و ال على 
تقــوم لــه  ة ويشــتعل أوارهــا، ويــوأد احلــق، ولــن، وتتكــرس الطائفيـالســليمة واملنطقيــةاحلزبيـة ال علــى املعــايري والقواعــد اإلنســانية 

هــي املهيمنــة علــى تفكــري األفــراد واجلماعــات، قــادة وتــابعني؛  والنظــرة الذاتيــة الضــيقةقائمــة طاملــا بقيــت األهــواء والرغبــات 
ــذ صــنم الــذات  التفاعــل  انتعــاش مــن قبــل أفــراد اجملتمــع اإلنســاين فهــذا يعــي -عــدّو اإلنســان واإلنســانية  -بينمــا إذا مــا نُب

هبــدف  لتهــا بعقــل حــرّ بعــد دراســتها وغربوغريهــا العلــوم اإلنســانية  تلــف يف مــا توّصــل إليــه ا خــر مــن منجــزات فياإل ــايب 
ـــوا علـــى أنفســـهم، فأّسســـوا احلضـــارة اإلنســـانية وتركـــوا  ـــه، كمـــا فعـــل أســـالفنا ومل ينكفئ ـــراكم املعـــريف وإثرائ االســـتفادة مـــن ال

ا وهـي العطـاء الالمتنـاهي واالنفتـاح علـى ا خـر بـال قيـد خلصـلة متيّـزوا هبـالـيت جـاءت بعـدهم بصماهتم على كل احلضـارات 
 .ة اليت عّزت ونضبتيرّواد وقادة احلرية احلقيقاليوم مثالً أعلى لو متثّلناه ألصبحنا ا لنوضربوا ط،  أو شر 

 
 :األصنام الموضوعية:  ثانياا 
هي كـل معيـق خـارجي يـؤثّر علـى حريّـة تفكـري الشـخص فيخرجـه عـن جـادة الصـواب ومينعـه " األصنام املوضوعية" 

  عـرفويُ  (Idols of the tribe)القبيلـة  كصـنماألصـنام املوضـوعية  مـن   تلفـةوهنـاك أنـواع ،  مـن رريـة األشـياء علـى حقيقتهـا
-رغـم أن األصـنام املوضـوعية و .  ، وصـنم الطائفـة وغريهـا (Idols of the theater)كـذلك بصـنم اجلمـوع، وصـنم املسـرح

إالّ أن هــذه األصــنام  يةذات اإلنســانداخــل الــتبــدو أن ال عالقــة هلــا باحلريــة الذاتيــة الــيت تنبــع مــن  -كمــا يــدّل عليهــا امهــا
 ( اخلارجيـة)املوضـوعية  فـإذا مـا اسـتجاب هلـا الشـخص ُصـّنفت ضـمن األصـنامملمارسـة التفكـري احلـّر معيقـاً اخلارجية تشـّكل 

 ـرن مـن دائـرة هـذه األصـنام القيـود و .   بالنسـبة لـهفـال تُعتـّب أصـناماً مـن تأثريهـا فكـره حـّرر اليت تعيق حريته الذاتيـة أمـا إذا 
مثـــل القيـــود الربويـــة، والسياســـية، والدينيـــة ألن  - الـــيت تُعطـــى وُتشـــرّع مـــن اخلـــارن -ة الـــيت تعيـــق احلريـــة املوضـــوعية ارجيـــاخل

 . للحرية الذاتية( اخلارجية)يرّكز على املعيقات املوضوعية موضوع هذه الورقة 
 
ر وعقائـد، فـإّن التـأثّر باألفكـار السـائدة ومبا أن اإلنسان كائن اجتماعي، يؤثّر ويتأثّر مبن حوله وما حوله من أفكا 

يعّّب عن حالة طبيعية فهو ال يعيش معزوالً عما يدور حوله وإمنا يعكس تفكري زمانه، ومـع أن هـذا التـأثري والتـأثّر كانـت لـه 
كقيمــة العلـــم   قــيم ســـاميةيف تعمـــيم و  التشـــارك املعــريف،بعــق ا ثــار اإل ابيـــة يف تطــّور املســـرية اإلنســانية فســـاهم أحيانــاً يف 

إالّ أنــه تســّبب يف إحيــان كثــرية يف إعاقــة التفكــري احلــّر فكــان مانعــاً مــن انتشــار الكثــري مــن احلقــائق اجلديــدة، وأمهيــة الــتعّلم 
أو ، كـأداة ملصـادرة احلـق حلسـاب الكثـرة (صـنم اجلمـوع)وخاصة إذا ما تبىّن رفق هذه احلقائق األكثرية من الناس فيصـبح 
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أو تار يــة أو عقائديــة  فكريــة اتموالتعامــل معهــا كمســلّ أو النظريــات اخلاطئــة لكثري مــن العقائــد الباليــة التمســك بــايف ســبباً 
وكمـا أن األصـنام الذاتيـة تتـداخل مـع نفسـية الفـرد فتـؤثّر علـى تفكـريه وهـو ال يشـعر؛ فكـذلك  . غري قابلـة للنقـاشدينية أو 

سـلفاً فتحـرف تفكـريه وهـو ال يشـعر فـإذا تـيّقو ووعـى ورفـق تأثريهـا األصنام املوضـوعية تصـدر أوامرهـا مـن الوعيـه املـّبم  
 .  كما ذكرنا آنفاً   وإالّ فهي تُعتّب أحد معيقات حريّته الذاتية رغم كوهنا خارجية ،على تفكريه وقرارته حتّرر منها
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أو كمــا يســميه نم األكثريــة، أي صــ " صــنم اجلمــوع"مــن أقــوى هــذه األصــنام وأكثرهــا أثــراً علــى حريــة الفكــر هــو   
، ومتثّـل كـل سـلطة ، والسـلطة الدينيـة وسـلطة املاضـي ،من الرأي العـامته ويستمد قوّ البعق صنم القبيلة أو صنم اجلماهري، 

أن يقــع اإلنســان .  مــن هــذه الســلطات حبــّد ذاهتــا عقبــة يف طريــق التفكــري احلــّر إذا مــا أدخلهــا الشــخص رقمــاً يف معادالتــه
ح معيـار احلـق فيصـبخطـأه صحة اعتقادهم أو بغّق النظر عن  يتابعهمو تأثّر باألكثرية أن ييعي  "صنم اجلموع"حتت تأثري 

واالســتقرار واالســتمرار يف أو قّلــتهم فــإذا مــا كثــر مؤيّــدو قضــية مــا فإهنــا حتصــل علــى جــواز العبــور  والباطــل هــو كثــرة مؤيّديــه
صـلحني، مثـال علـى ذلـك مناهضـة أكثـر النـاس لـدعوات األنبيـاء وامل وخـرياجملتمع حىت لو مل تكـن حّقـاً والعكـس صـحيح، 

ال  "أكثـر النـاس" يف الكثـري مـن ا يـات أن من اعتماد األكثريـة كمعيـار للصـواب أو احلـق فبـنّي  قد حّذر القرآن الكرميلذا ف
ثَييييُرُهَم ال يَيَعَلُمييي): كمـــا يف قولـــه تعـــاىلكـــارهون لـــه  " أكثـــرهم"يعلمـــون احلـــق، أو  َْ 00(وَن اَلَحييي َّ بَيييَل َأ

ثَييييُرُهَم لَِلَحييي ِّ  ) و  َْ َوَأ
ارُِهونَ  َْ) 4 .  

 
ييان اإلنسييان فييي تفكيييره الييذاتي عرضيية للجنييوح بسييبب تحّكييم  ر أنييُ إساْ  وميين المظحتييات الجييديرة بالييْذ
معيقاتُ الداخلية في سظمة تفكيره، فهو في تأثّره باألصنام الخارجية عرضة ألن يكون إّمعية، وهنيا تبيرا خطيورة هيذا 
بعين الصيينم فييي تحريييف الييوعي لييدو العاميية أو تيييبييُ حتييى تييتلّخح العقييوي فييي عقييل واحييد أوحييد ويكثيير عييدد التييا

م سل  لم يخلُ  اسيتطاعوا  اليذين( ع)وعليى رأسيهم األنبيياِ أحيرار التياري  مين مصيلحين ومفّكيرين  المنصاعين؛ وٌر
دة في مجتمعاتهم لييأتوا بيالح  الجدييد ويصيمدوا في سواتهم ويحرّْوا مياه التفكير ال" الكثرة"أن يتجاواوا عقبة  رْا
  .مْ ثّلة قليلة من المؤمنين بهم في الدفاع عنُ

 
، وبســبب ســعة انتشــارها وشــيوعها وتغلغلهــا يف ثقافــة أنــواع صــنم اجلمـوعكمـا وتعتــّب املعتقــدات االجتماعيــة أحــد  

اول أن يشـّكك يف صـحتها أو جـدواها، أمـا مـن الناس فـإن جمـرد حماولـة مسـاءلتها يواَجـه بـرفق عنيـف مـن قبـل كـل مـن حيـ
هــذه املعتقــدات .  اخلــارن عليــه وأحيــاول أن يتحــّرر مــن ســلطتها بــاخلرون عليهــا أو عــدم ممارســتها فكأنــه اخلــارن مــن الــدين 

االجتماعيــة قــد تكــون معتقــدات فكريــة ترتكــز علــى النظريــات واملبــادئ، فتصــبح هلــا قداســة كقداســة العقائــد الدينيــة وقــد 
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كـــون مســـتقاة مـــن أصـــل عقائـــدي مشـــّوه كمفهـــوم القضــــاء والقـــدر الـــذي خلّـــف أجيـــاالً خاملـــة، متواكلـــة، فأصـــبح مــــن ت
  .  املسلمات الدينية ومناقشته أو تصحيحه حيتان إىل شجاعة وجرأة قد ال تتوفر إالّ لدى القالئل من الناس

فعـادت حمفواـة يف القلـب ويف مثـال شـعبية صـيغت بصـورة أهـو أهّنـا بعق هـذه املعتقـدات االجتماعيـة إّن خطورة  
ل قواعـد عامـة ملـن يعتنقهـا متثّـ صـارمة التعامل معها كمسـّلمات فكريـةت كالنار يف اهلشيم، فتّم سر الوجدان وعلى اللسان و 

قلّيدها : "ةالـيت متاهـت والنصـو  املقّدسـ الذاتيـة؛ مـن أمثـال هـذه القواعـد املعيقـة تفكري وحترفه وبالتايل تعيـق احلريّـةالفتوّجه 
يض الوحيوغ ٌيير راقي  ميا "، و"ما لنا والدخوي بين السظطين"، "لعن ا  ال اكّ "، "عالم واطلْ سالم ض ْر لو تْر

البيياب الليي يجيي ليي  "، و"وراق ا  عليى السييف ويي  لي  بييالبحر وأهواليُ"، و"ح ير ميْ النيياس عييد"، و"تحيوغ
فتــورث الالمبــاالة،  .. "بيييت متلييوم وال تبيييت  ييالم"و  "مييّد رجليي  علييى قييّد لحافيي "و "منييُ الييريّ سييّده واسييتريّ

واالبتعـاد عـن كـل  ،والكسـل، والتـواين، وخـور اهلّمـة والتسـليم بالـدون واالتكالية، واالستئناس بالكثرة، واخلوف من اجملهول،
ه األطـر الـيت تشـّكل  اطرة وغريها؛ واحلّر يف احلقيقـة هـو مـن حيـّرر نفسـه مـن هـذه األفهـام املغلوطـة ويعـي لوجـود أمثـال هـذ

هـم "، أو "علـو اهلّمـة مـن اإلميـان":  جزءاً من ثقافتـه فيمنـع تأثريهـا علـى حريـة تفكـريه، وحيـّل حمّلهـا الثقافـة البديلـة مـن قبيـل
تلـك "، "وقـد خلقـك اهلل حـرّاً  ال تكـن عبـد غـريك"، "احلكمة ضالة املؤمن"، "اعرف احلق تعرف أهله"، "رجال وحنن رجال

سـلطة آراء هوانـه ومـن ليتحـّرر مـن " كّل امرئ مبا كسب رهـني" "ال تستوحش يف طريق احلّق لقّلة سالكيه"  "ة قد خلتمّ أُ 
 .و رن من إسار أفكارهلُيحاور ذاته وقناعاته  "العامل يُبّدل رأيه واجلاهل عنود" من سبقه من الرجال، أو

 
جــة حالــة نفســيه خاصــة هبــا أو بــاجملتمع الــذي وُتصــّنف املعتقــدات الشــعبية ضــمن أصــنام اجلمهــور الــيت تزدهــر نتي 

ـــا لوجـــدنا معظمهـــا ُيصـــّنف ضـــمن هـــذه  ـــة الرائجـــة واملتجـــّذرة يف جمتمعاتن ـــو حّمصـــنا املمارســـات االجتماعي ـــه، ول انتشـــرت في
والطالق، واملوت والوالدة، واملرض وكل جمال مـن  "!(قسمة ونصيب"الذي هو ) بالزواناملعتقدات، معتقدات ذات عالقة 

 .  ت احلياة لو فّتشنا يف أصوهلا ودواعي انتشارها لرأينا عجباً جماال
 
لدينية أو املنظمـات اإلعالنات، وفنون الروي  املتنوعة واملستخدمة من قبل املؤسسات التجارية أو اوتساهم كما  

حدثة ألجـل مسـتقبل إقناع الناس بفكرة، أو نظريـة، أو منـت ، أو سـلعة أو حـىت خدمـة مـن اخلـدمات املسـتاالجتماعية، يف 
علـــى هـــدم الـــرأي الفـــردي الناقـــد فتتـــدخل لتقنعـــه مبســـايرة  -بغـــق النظـــر عـــن نواياهـــا وأهـــدافها  -أفضـــل أو حيـــاة أهنـــأ 

غـري سـليم، فُيكافَـأ املاشـي يف ركـب األكثريـة بتقبّـل اجملتمـع لـه ويعاقـب املتخلّـف ( احلـرّ )األكثرية، ولتثبت لـه أن رأيـه الـذا  
ن منهـا أن يسـايروا بعـق الراشـديولعّل هذا ما يدعو الغالبيـة العظمـى مـن شـباب األمـة بـل وحـىت الزدراء، ا أوبالنبذ والعزل 

 .  مسرّيون وحمكومون برأي األكثرية وتقّبلهم هلمآخر صيحات املوضة وإن كانت ال تّتفق مع ثقافتهم أو قناعاهتم ألهّنم 
 
يف طــرق التفكــري وأمناطــه فكــان البــّد ل نســان مــن التــأثري هبــدف الــروي  والدعايــة األفكــار واملــذاهب ولقــد طــال  

دََع )فإذا واجههـا بـوعي  ليصمد أمام إغراء التقليد واالجنرار وراء ما مُيلى عليه فكرياً أو سلوكياً أو خلقياً، يتحّصن هباثقافة 
َل َعَلى اللَُِّ  ثَيُر النَّاِس َوَلَو َحرَ )، وثقافة (َأَساُهَم َوتَيَوَّْ َْ يَا َأييَُّها الَّيِذيَن مَمنُيوا )استجاب لدعوة احلق ، و (َصَت ِبُمَؤِمِنينَ َوَما َأ



 03 

، وإالّ فهـو لـيس مبنـأى عـن أي نـوع مـن أنـواع ، وغريهـا جنـا منهـا وسـلم(َعَلَيُكَم َأنَيُفَسُكَم ال َيُ رَُُّْم َمَن َضلَّ ِإَسا اَهتَيَديَيُتمَ 
 .واالعوجان السلوكي الفكرياالخراق 

 
ف الـوعي اجلمـاعي تتخـذ أشــكاالً عـّدة وتعتـّب الدعايـة مـن أكثرهــا انتشـاراً وأقواهـا أثـراً ألهنـا تضــرب إن عمليـة تزييـ 

على أوتار الضـعف واجلهـل فُتضـّخم املزايـا وخُتفـي العيـوب، وألهنـا تُبـّث بوسـائل إعـالم متطـورة حبيـث يسـتقبلها املاليـني مـن 
رهم فــالتوى النقــد عنــد معظمهــم واستعصــى علــيهم صــحة التقــدير النــاس فيتــأثرون هبــا ويســتجيبون هلــا بعــد مــا لعبــت بأفكــا

ن هلــا قيمــة غــري حقيقيــة فــأقبلوا عليهــا ال حبريــة اختيــار بــل بضــغط االقنــاع وســالمة التفكــري وأصــبح للبضــاعة أو للفكــرة املــرو  
إالّ بــوعي وإرادة  املخــادع، و ــرن مــن هــذه الــدائرة مــن ســعى لتحقيــق حريتــه الذاتيــة فلــم يقــدم علــى قبــول أي مــن العــروض

.  باإلعالنات املنهالة عليه، ويقرأ الصحافة وهو قادر على أن يكّون رأيـه اخلـا فيجلس أمام التلفزيون دون أن ينبهر  ذاتية
بتفاصـيل مـا  النـاستستغل جهـل متّثل أفضل أدوات صنم اجلموع ألهنا  -أخالقياً  -هذه األساليب الدعائية غري املشروعة 

ـــة أو معنويـــة)بضـــائع وســـلع  يُعـــرض علـــيهم مـــن ، فتعـــرض علـــيهم مـــا يّتفـــق وميـــوهلم التصـــديقويســـارعون إىل اجلـــزم و ( مادي
ورغباهتم وحتـّرك أصـنام الـذات لتسـاندها يف مهمتهـا وال تـركهم إالّ وقـد أسـرهتم وضـمنت اسـتجابتهم إالّ مـن اشـرى حريّتـه 

  .  فغنمبوعيه 
 
الــوعي اجلمــاعي يُعتــّب مــن أكــّب معيقــات احلريــة الذاتيــة ألن  فحــر التالعــب بــالوعي الفــردي مــن خــالل  نّ كمــا أ 

الســــاعي للتحــــرر مــــن قبضــــته إذا مــــا اســــتطاع أن يفلــــت مــــن مســــايرة ومتابعــــة اجلمــــوع بثقافتــــه ووعيــــه قــــد ال يصــــمد أمــــام 
س مـن املبالغـة ولـي.  االحباطات النفسية وسلطة األصنام الذاتية الـيت اسـُتنفرت بفعـل التأييـد اجلمـاعي هلـذه الفكـرة أو تلـك

لو اعتّبنا أن أساليب الدعاية املّتبعة اليوم علـى مجيـع األصـعدة سـواء للـروي  ملـدارس فكريـة معّينـة أو نظريـات أو أشـخا  
إمنـا متـارس إرهابـاً فكريـاً علـى النـاس وحتـرمهم مـن ممارســة حريـة الفكـر وبالتـايل حريـة االختيـار فتتـدخل لتـوجيههم إىل حيــث 

 . أمهية السعي حنو االرتقاء الذا  مبستوى الوعي الفردي لضمان أكّب مساحة من احلريّة الذاتية تشاء، وهنا يتبنّي 
  
إن اجملتمع الذي يعيش أفراده حتت ضغط استبداد األكثرية يعاين من أن القضايا غـري املَؤيـ دة شـعبياً تكـافح ألجـل  

ولعــــّل مـــا  ــــري يف مملكـــة البحــــرين بشـــأن تقنــــني األحــــوال ) البقـــاء وإن كــــان فيهـــا عالجــــاً ملشـــاكلها وخالصــــاً مـــن أزماهتــــا
، ولكــن بفعــل ســيطرة صــنم اجلمــوع (لــدى عمــوم النــاس الشخصــية مثــال حــّي علــى ســلطة اجلمــوع يف إعاقــة التفكــري احلــرّ 

تغيـري مبقاومـة ال بـلو لقُ تُعاَرض وتواَجه مواجهة عنيفة مث تُقّب قبل أن ترى النور بسبب عدم تقبل اجلموع هلا ولـو حتـّرر أفـراده 
 .  أقّل وانفتاح أكثر

  
ومــن الظــواهر الغريبــة ذات العالقــة بصــنم اجلمــوع أن قبــول فكــرة مــا أو رفضــها مــن قبــل األكثريــة لــيس لــه قواعــد  

حمــّددة حتكمــه، فحيــث جنــد أن األكثريــة تقــف مناهضــة للتجديــد الفكــري مــثاًل، ورمبــا هتــّب جمتمعــة لتمنــع تصــحيح مفهــوم 
تنشــط ملتابعــة كــل جديــد مســتغرب، وتســارع لتقّبــل كــل نزعــة اســتهالكية  -مــن جهــة أخــرى  - أهنــا عقائــدي مغلــوط، إالّ 

وتسـتقبل التجديـد الشـكلي وتتـابع آخـر صـيحات  ،(املوهـوم قداسـته) والعقائـديجديدة، أي أهنا تـرفق التجديـد الفكـري 
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بـذلك تُعــّّب عـن أزمــة احلريـة الذاتيــة  وهــي! سـلوكياً  ُ َرقـونمتغــرّيون تقليـديون فكريــاً، ولكـنهم ( اجلمــوع)هـم ظممعاملوضـة، ف
ألن األفــراد رهنــوا أنفســهم الختيــار اجلمــوع، ولعــّل هلــذا الســبب جــاءت دعــوة القــرآن الكــرمي للتفكــر يف رســالة النــ  اخلــا  

ُِ َمثَينَييى َوفُيييَراَدو)بـــ(  ) لُيقــيم الّ ففــرادى، فجعــل أقصــى عــدد يقــوم للبحــث عــن احلقيقــة هــو مثــىن وإ   (َأَن تَيُقوُمييوا لِلَّيي
إّن العقـول الـيت تعبـد القـدمي وتقّدسـة كثـرية، وكـذلك تلـك   .الـذات معحبثياً مع ا خر وحواراً ثانيا استكشافياً بذلك حواراً 

الــيت تبحــث عــن كــل جديــد وتطلبــه، إالّ أنــه ينــدر أن جتــد عقــوالً تفّكــر لتمّيــز وختتــار حبريــة فــال تطعــن يف القــدمي اجلّيــد وال 
 . جلديد املفيد ولكنها تنتقي بعلم ودرايةتزدري ا

 
 :صنم القالب.  5
أصـنام أحـد  هـوالـذي " الكهـفصـنم "، وهـو يشـبه "صـنم القالـب"ونوع آخر مـن األصـنام املوضـوعية مـا يُعـرف بــ 

ه ، وحمكومــاً باجتاهاتـــ(خارجيــاً )الــذات؛ ويــؤّدي إىل ضـــيق األفــق ألن صــاحبه يفكـــر مــن خــالل أطـــر معرفيــة حمــّددة مســـبقاً 
ليشــّكال للمــرء قالبــاً  (اخلــارجي/املوضـوعي) والقالــب (الــداخلي/الــذا ) الكهــف، فيتــداخل صـنما (داخليــاً )ومزاجـه وعاداتــه 

 بعــق نأســبيل املثــال نالحــو  فعلــى ،خاللــهأو مزاجــاً نفســياً خاصــاً بــه ال يــرى األمــور وال يفّســر الظــواهر إالّ مــن عقليــاً 
ــــة اجلديــــدة أو إىل املكتشــــف ونال ينظــــر  األيــــدلوجّيني اخلاصــــة  مالوقــــائع التار يــــة إالّ مــــن خــــالل معتقــــداهتبعــــق ات العلمي

عقليـة ما  عل نفس املعلومة تتلّون بتلـّون  ،موغريه ذلك، والعلماين يفعالن والالدييالديي ، واألحداث للوجود موتفسريه
لـو ُفّسـرت تفسـرياً علميــاً  اأهنــمـع الـبعق ا خـر،  متلّقيهـا فتكـون كشـفاً علميــاً لـدى الـبعق بينمـا تُعتـّب إحلــاداً لـدىوقالـب 

علـى حتّكـم القوالـب الفكريـة يف حريّـة التفكـري قضـية إثبـات أحـد األمثلـة .  نانثاا فيهبعيداً عن القوالب الفكرية ملا اختلف 
ثباهتــــا وقــــد حريّتــــه وحياتــــه ةنــــاً إل( م24   -م2   )الــــيت دفــــع جــــاليليو العــــامل والفيلســــوف اإليطــــايل   الشــــمسمركزيــــة 

االعتقاد مبركزية األرض من قبل رجـال الكنيسـة الـذين أسـاءوا فهـم النصـو  تغرّي يعاماً لكي  0  احتاجت إىل أكثر من 
الدينية واعتقدوا أهنا تؤّكد على مركزية األرض وبالتايل وصموه باإلحلاد واخلـرون عـن الـدين وفرضـوا عليـه اإلقامـة اجلّبيـة لـئال 

عشـر سـنوات يف دراســة ( الكنيســة)بعـد أن قضـت  4    يــرّد لـه اعتبـار مـن الكنيســة إالّ يف عـام يفسـد عقـول النـاس، ومل
 !!نظريته وانتهت إىل االعراف بفكرته

 
ــزون بســعة   إن تنــوع القوالــب الفكريــة لــدى أفــراد اجملتمــع أمــريف طبيعــي وال ضــري يف ذلــك إذا مــا كــان أصــحاهبا يتمّي

إذا مــا ابتلــوا مبــزان منحــرف، واحنصــار ذهــي مفــرط حينهــا يصــبحون نســخة مكــّررة ملــن األفــق واالنفتــاح علــى ا خــر، ولكــن 
، والعنـاد يف  رائهـمتّتصف عقول هؤالء األفراد بالتعصب  ،2 (َما ُأرِيُكَم ِإالَّ َما َأَرو َوَما َأَهِديُكَم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ ): قال

العقدة، كما أن املتعصب يصاب بـالعمى عـن كـل حقيقـة عـدا تلـك  التمسك بأفكارهم حىت يصبح الرأي عندهم نوعاً من
وآخـر ( خـارجي)إّن صنم القالب له وجه ثقـايف .  يرى األمور على حقيقتها نأاليت آمن هبا فيفكر بصورة ملتوية وال ميكن 

شـّكل طريقـة تفكـريه ، فاألول هو القالب الذي يصب اجملتمع فيه فكر املفكر مبعىن أن اجملتمع هـو الـذي ي(داخلي)مزاجي 
ولـــك أن تســـتقرئ أّن أكثـــر الكلمـــات ) فتنتشـــر العقليـــة الدينيـــة يف العصـــور الدينيـــة والعقليـــة التجاريـــة يف العصـــور التجاريـــة،

                                                 
03
 ( 2من ا ية: سـبأ) - 
01
 ( 4من ا ية: غافر) - 
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ومهـا مفردتــان مل يكــن هلمـا وجــود تقريبـاً قبــل قــرنني " دميقراطيــة"و" إرهـاب"اسـتخداماً لــدى مفكـّري العــامل اليـوم وكّتابــه هــي 
كــن يبقــى احلــاكم يف صــنم القالــب هــو املــزان الشخصــي أي القالــب الــداخلي للفــرد أو منــط تفكــريه املتّلــون لو  !(مــن الــزمن

 . مبعتقداته وأهوائه ونفسيته فتتحّدد حريته الذاتية مبستوى التفاعل بني القالب الداخلي واخلارجي ومقدار حتّرره منهما
 
 :صنم المسرح.  3
وهـي  (idols of the theater)أو كما أطلق عليه بيكـون اسـم صـنم املسـرح  وآخر هذه األصنام هو صنم املذهبية 

، أي صـنم "أصنام هاجرت إىل عقول الناس من العقائد املختلفة يف الفلسفة، ومن قوانني الّباهني اخلاطئـة: "حبسب تعريفه
قـــد اهـــر هـــذا ل . صـــّحتهادون التحقـــق مـــن  تقـــديس العلـــم والنظريـــات الفلســـفية أو املـــذاهب الفكريـــةالتصـــديق األعمـــى و 

تلفـة لتفسـري املشـاكل اإلنسـانية فظهـرت الصنم يف مراحل التفكري املتقدمة حيث بدء تأسيس املدارس الفكرية والعلمية املخ
صــنماً هــذه املــذاهب والنظريــات  املــذاهب الفكريــة أمثــال املــذهب األرســطي واإلفالطــوين واملثــايل واجلــديل وغريهــا، وال تُعتــّب

، وإالّ فـإن معرفــة هـذه املـدارس الفكريــة تفـتح آفاقـاً فكريــة التعامـل معهـا كمقّدســات غـري قابلـة للــنقق أو املناقشـة  ّ إالّ إذا 
حريـة  حينها تتحول إىل أصنام فكريـة تعيـقهبا الشخص وحبس تفكريه يف إطارها  إذا ما متذهب ف متنوعة للباحث واملفكر

 -ككــّل ال يتجــزّأ   - القــرآنَ  هبُ ااملــذبعــق تســوير ب، ات للمــذاهب اإلســالميةولعّلنــا إىل مثــل هــذا حُنيــل التعّصــب، التفكــري
االســتقاء مــن دلــو أحــد املــذاهب فقــط دون  مــا أوجــَب علــى األتبــاع، ولــو مــات واالنكفــاء علــى تقليــد عــامل واحــد ،ابســوره

   !التهم املذهُب الديَن كّلهفالباقني ولو أصابوا يف شيء دونه، 
 

  : الخاتمة
م تبّينـت احلاجـة املاسـة إىل الفهـم العميـق لطبيعـة الـنفس البشـرية واملعرفـة الدقيقـة لتفاعلهـا مـع البيئـة احمليطـة مما تقـدّ  

وغربلــة أعمــاق الـــنفس وهــذا لــن يــتم إالّ مــن خــالل إعمــال العقــل  وتعميــق الــوعي متهيــداً لتحريــر العقــلهبــا ســلباً وإ ابــاً، 
الـيت تتشـابك وتتعاضـد فيمـا بينهـا لتجعـل  مـن القيـود املوضـوعية والـتخّلصاهتـا وعقـدها والتواءلتخليصها من قيودها الذاتية 

 .  هذه املهمة أكثر صعوبة
 
، واعيمـن كـل القوالـب والقيــود الـيت حُتـاول اسـتالب خيارنـا الــالفكريـة إنّنـا حباجـة إىل ممارسـة إرادتنـا النتـزاع حريتنــا  

علـى  الفـة اهلـوى واملـألوف والشـائع و ، (للّبجمـة املفروضـة علينـا ادياإلر  لعصيانا)أي حباجة إىل تدريب ومتّرس عملي على 
وإلعطـاء أحياناً، نفعل ذلك ال ألنّه خاطن، بل فقـط السـتعادة االسـتقالل الفكـري ووعـي الـذات،  به، واملفروض؛ واملسّلم

ارســة وعينــا حبياديــة وجتــّرد عــن أّي إىل قــّوة التشــكيك بــدالً مـن جمــّرد املخالفــة، لنســتطيع مم نحتــانفاحتمـال أنـّـه رمّبــا خــاطن، 
  .خيوط حترّكه، لفرز الصائب

 
 ومــن أوىل املهمــات لتحريــر العقــل مــن أوهامــه هـــو غربلــة ومتحــيص األفكــار الســابقة، وتصــحيح العــادات العقليـــة 

يــل إىل التبســيط، والرريــة اجملتــزأة، وامل ،التعصــبكالــيت حتــول دون الرريــة الصــحيحة لّمــور   اخلاطئــة، وطــرق التفكــري امللتويــة
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وتكـــديس املســـّلمات الفكريـــة والدينيـــة والعقائديـــة غـــري ، وتصـــديق املقـــوالت الشـــائعةواجلـــزم القـــاطع بـــال دليـــل، واالنغـــالق، 
 . وغريهااملّبهن عليها 

  
إن العقــل الــذي حتــّرر مــن أوهامــه حيــاول أن  عــل أفكــاره متســاوقة مــع حجــم الّباهــني املتــوفرة لديــه، فعلــى مقــدار   

ّن امـــتالك العقـــل املـــنّظم املنفـــتح الـــذي يتفاعـــل مـــع املشـــكالت احملـــرّية كمـــا إ.  وثـــوق باألفكـــارالالّباهـــني تكـــون درجـــة  قـــوة
السـابقة بإ ابيـة وحتـّد وثقـة، يعـّود املـرء علـى كسـر  اصة تلك اليت ال تتفق مع فرضـياته أو اعتقاداتـهواملعضالت الغامضة وخ

رحابـة االخـتالف وســعته فيعينـه علـى ترشـيد األحكـام العقليـة الـيت يسـتند إليهــا يف  اجلمـود املفـروض علـى عقلـه ويأخـذه إىل
 .  وأحكامه قراراته

 
كمــا أن مناقشــة ا راء املختلفــة بعقــل حــّر وفكــر ناقــد قــد ال يــؤّدي بالضــرورة إىل الوصــول إىل رأي جــازم ومشــرك  

ي موّحـد؛ ومبناقشـة ا راء هو أمـى مـن جمـرد االتفـاق علـى رأو  ولكنه حتماً يريّب خلق التسامح وتقّبل ا خر واالنفتاح عليه
املختلفة سنصل إىل تكوين عقل مثقـف قـادر علـى النظـر واالطـالع علـى وجهـات نظـر  تلفـة يف املوضـوع الواحـد لتكـوين 

بية عـن رأي جديد ومتماسك  مع بني احلق املبعثر يف ا راء املختلفة، وكـذلك نضـمن حصـول العقـل  علـى اسـتقاللية نسـ
مبـا و  .  ال حتسـن سـوى التقليـد( عـةإمّ )الوسط الذي يعيش فيه، إذ أن املوافقة املطلقة ستخلق عقوالً أقل ما يقال عنها أهنـا 

أن األصــنام هلــا أســـاس مــن الــذات فإهنـــا ســتبقى ولكــن نفوذهـــا ســيقّل مــع التمـــّرس يف ممارســة التفكــري احلـــّر مــع كــّل قـــرار، 
 .  ل منعطف يف احلياة، إذا ما قّرر املرء أن ميارس حريته الذاتيةوتغليب اإلرادة احلرة أمام ك
ُِ َعييياِلِميَن )بســم اهلل الـــررن الـــرحيم  نَّيييا بِييي نَيييا ِإبَييييَراِهيَم ُرَشيييَدُه ِميييَن قَيَبيييُل َوُْ ُِ َميييا َهيييِذِه ( 21)َوَلَقيييَد متَيييَ ُِ َوقَيَوِمييي ِإَس قَييياَي ألَبِيييي

ُِْفو  َِنَا َلَهيا َعابِيِديَن ( 25)َن التََّماثِيُل الَِّتي َأنَيُتَم َلَها َعا َُْم ِفيي َضيظٍي ( 23)قَاُلوا َوَجَدنَا مبَا ُْ نيُتَم َأنَييُتَم َومبَيا قَياَي َلَقيَد ُْ
 .والسالمسورة األنبياء، صدق اهللُ العظيم، ( (25)ُمِبيٍن 


