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 : ملخص

��دف هذا العمل إ�� الغوص ع�� مفهوم ا�حر�ة عند �عض أعالم ال��ضة العر�ية. فقد شهد هذا العصر  

�جزوا   العر�ية  ال��ضة  أعالم  أن  و�بدو  القيمة.  لهذه  ال��اثية  باملعا�ي  ل�حر�ة  اللي��ا��  املفهوم  �� -التقاء 

ل املفهوم �� عمقھ الفلسفي وُ�عده ا�حقو�� ألسباب عن –معظمهم 
ّ
 تار�خية وسياسية ودينية معّقدة.  تمث

ل املبتور  ال�لمات املفاتيح:
ّ
 ا�حر�ة، الفكر اللي��ا��، أعالم ال��ضة العر�ية، املفهوم والشعار، التمث

 

 

 

Summary: 
 

This research aims to deepen the concept of freedom of some luminaries 
of the Arab renaissance. This era witnessed the confluence of the liberal 
concept of freedom and the heritage meanings of this value. It appears that 
Arab renaissance notables - most of them - failed to represent the concept in 
its philosophical depth and legal dimension for complex historical, political 
and religious reasons. 
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 مقدمة:  -1

عرف العرب مع ��اية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر صدمة نجمت عن �عّرفهم إ�� اآلخر  

وع�� الغزو األور�ي ممثال �� البدء بحملة نابليون    ،األور�ي. �ان هذا التعرف ع�� االرساليات والرحالت حينا 

بونابرت ع�� مصر. هذا االحت�اك باآلخر االور�ي جعل املفكر العر�ي ينتبھ ا�� الفرق الكب�� ب�ن عاملھ الذي  

الفكر وطبيعة   �� نمط  نوعية  نقلة  ال�ي عرفت  الوسطو�ة وثقافة اآلخر  الثقافة  يرزح تحت وطأة  يزال  ال 

صوا  أ والعالم. وآ�� �عض املفكر�ن العرب ع��    واإل�سانوقف من الطبيعة  ا�حياة و�� امل
ّ

نفسهم أن ��خ

ور�ي يتقّدم باطراد  أسباب هذه الهوة العميقة ب�ن مجتمع لم يتخلص من عهود انحطاط طو�لة ومجتمع  أ

م��ا ال��بوي  و�قوة. بيد أن ج��ات النضال �انت متعددة م��ا االجتما�� وم��ا السيا��ي وم��ا االقتصادي و 

مما حدا بمعظمهم ا�� اخ��ال القضايا املتداخلة �� موضوع واحد رئي��ي هو املوضوع السيا��ي    والثقا��...

صال عن  أو�� قضية السلطة تحديدا، واعت��وا سائر القضايا متفرعة ع��ا. وقد ي�ون هذا التوجھ ناجما  

لسلطة السياسية، خصوصا إذا ما قارنوا ب�ن  موروث فكري يرى أن حاالت األمن والرفاه والتطور منوطة با

االستبداد   طبائع  من  بھ  اق��ن  وما  ا�خالفة  منذ    واألنظمةنظام  أور�ا   �� تبلورت  ال�ي  ا�حديثة  السياسية 

 ال��ضة األور�ية وظهور فالسفة األنوار وما اق��نت بھ من قيم ا�حر�ة.

كتابات أعالم ك�� من أولهم رفاعة رافع    لقد ظهرت الدعوات ا�� ا�حر�ة منذ عصر ال��ضة العر�ية ع��

) وعبد الرحمان ال�واك�ي (تـ  1885) وأديب ا�حاق (تـ  1889(تـ  التو���ي  خ�� الدين  و )  1873الطهطاوي (تـ  

ل مفهوم ا�حر�ة كما تصوره أعالم ال��ضة العر�ية مفهوما فلسفيا لھ عمقھ �� ما حصل    .) ..1902
ّ
لكن هل مث

اجتما�� وسيا��ي وقانو�ي أم إنھ ظّل عندهم يجّر املعا�ي ال��اثية وال يخرج عّما  �� العالم من تطور فكري و 

من التحوالت السياسية والطفرات    واإلسالميقرره الفقهاء واملت�لمون قديما؟ وهل نجم �� العالم العر�ي  

ن الطالع  العلمية ما �سمح بصياغة مفهوم تار��� جديد ل�حر�ة شأن ما حصل �� العالم األور�ي؟ وهل �ا

املص�ح�ن العرب ع�� التجارب الغر�ية �� معانقة ا�حر�ات وخصوصا ما اتصل م��ا بالثورة الفر�سية، صدى  

ت ع�� تمثل ل�حقائق التار�خية واملعرفية �� محاض��ا األصلية؟
ّ
 �� كتابا��م وتصورا��م دل

 : في تحدید مفهوم النهضة وسیاقها -2

داية عصر ال��ضة العر�ية بحملة نابليون بونابرت ع�� مصر وما  دأب املؤرخون والباحثون ع�� تحديد ب

ع�� البون الشاسع ب�ن حضارة األنا    واإلسالمييقظتا الو�� ا�جم�� العر�ي  أنجم ع��ا من دهشة وصدمة  

وحضارة اآلخر. بيد أن قراءة أك�� إنصافا للتار�خ تبّ�ن أن االم��اطور�ة العثمانية �انت قد شرعت �عد �� 

املدارس  صالحاإ تأسيس  ع��  العثما�ي  األسطول  تقو�ة  نحو  وتن�ع  الفر�سية  الثورة  مبادئ  من  �س��فد  ت 

ا�حر�ية وتوجيھ االرساليات والبعثات نحو أور�ا ثم �� وقت الحق ع�� استقدام ا�خ��اء من فر�سا والسيما  

 �� عصر محمد ع��.
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ب �سمح  الذي  بالعمق  يكن  لم  التغي��  بضرورة  الذا�ي  الو��  للفكر  لكن  العام  السياق   �� كب��  تحول 

ت جهود االصالح والتفك�� �� ا�حلول. ،وا�جتمع
ّ
 ف�انت حملة نابليون بمثابة الرجة العنيفة ال�ي استحث

يمتد عصر ال��ضة العر�ية فعليا من بداية القرن الثامن عشر إ�� ف��ة ما ب�ن ا�حر��ن العامليت�ن. لكن  

ستكمل ح�ى زمننا هذا �� كث�� من البالد العر�ية  
ُ
ن لم نقل ف��ا  إرهانات ال��ضة من تقدم وحر�ة وكرامة لم �

الم منذ تار�خ سقوط �غداد وح�ى القرن ن ت�ون تجاوزا لعصور االنحدار والظأرادت ال��ضة  أجميعا. فلقد  

الثامن عشر، و�� عصور مثلت " تقيدا بالنصوص ال�ي �� الكتب املوروثة دون مباشرة الطبيعة بتسليط  

بالثقافة   واكتفاء  الطارف  ع��  والتليد  املعارف  ع��  للعقائد  وسيادة  م��ا  املعارف  واستخراج  عل��ا  العقل 

. فالواقع أن العرب  1قراطية الدولة أي الدولة الدينية دون الدولة املدنية"الدينية دون الثقافة املدنية وثيو 

ظلوا ألزمنة �عيدين عن العلم التجر��ي وتحليل قوان�ن الطبيعة وصرفوا �ل همهم �� العلوم النقلية ح�ى  

 تجاوزنا اآلخر وتجاوزنا التار�خ.

قوم املسالك" �خ�� الدين أو �� كتاب  أاب "�ان العرب ع�� يق�ن بأ��م متخلفون عن أور�ا، نرى ذلك �� كت

يضا بأ��م  أللطهطاوي أو �� "الساق ع�� الساق" لفارس الشدياق. ولك��م �انوا ع�� و��    اإلبر�ز"تخليص  

ور�ي�ن ع�� حّد سواء. لذلك فقد شعروا  ضمن ا�حكم العثما�ي هم أك�� عددا وأك�� اس��دافا من ال��ك واأل 

ن االستبداد  أسالفهم العرب املسلم�ن. لقد تب�ن لهم  أحضاري الذي ورثوه عن  بمسؤولية استعادة ا�جد ا� 

  ، ونظام ا�حكم املطلق جّر ا�� تخلف �� جميع مستو�ات ا�حياة، ألن املواطن غ�� اآلمن ع�� كسبھ ومالھ

يبدع   أن  لھ  يمكن  ال  ثروتھ،  مصدر   �� مهددا  ذلك  إ��  التخلف  أو��ون  وهذا  بلده.  ��ضة   �� �ساهم  و 

األ اال بالبضائع  ا�حلية  السوق  و�غراق  الناس  أرزاق  مصادرة  الناتج عن  زاد من  قتصادي  املستوردة  ور�ية 

�جهات   أو  العسكري  لإلقطاع  البالد  وار��نوا  أتبعية  ثقيلة  ديون   �� وا�حرفيون  الفالحون  وسقط  جنبية 

الدول بأورو�ا �ستقرض املال،  �عض    أن   -والهوى غرار  -للبنوك "ور�ما استدانوا لغ�� األمور الضرور�ة وغّرهم

 .2من غ�� إعمال فكر �� ذلك"

األ  املنتج  الديون وسيطرة  ا�جند وتراكم  ارتفاع أجر  الدولة االسالمية �سبب  نفاد خزائن  ور�ي ع��  إن 

الثورات  األ  قيام  ا��  أدى  مما  املطلق،  وا�حكم  القهر  سياسة  وعّمق  االستبداد  فاقم  ا�حلية،  سواق 

 واالنتفاضات الشعبية ال�ي أهمها ثورة ع�� بن غذاهم �� تو�س وثورة عرا�ي باشا �� مصر.

ثقافيا   واملتخلف  القرم)  هز�مة  �عد  (خاصة  عسكر�ا  والضعيف  اقتصاديا  امل��ّدي  الوضع  هذا  إن 

ا�خالص    �� حلول االستعمار. و�ان ال بد من تفك�� �� سبلإصالح والتعليم، انت�ى  واجتماعيا رغم جهود اإل 

وهما عالقتنا    ،صالحي�ن العربو�� تحديد املوقف من موضوع�ن سي�ونان قطب الر�� �� توجيھ فكر �ل اإل 

 
 .113-112)، ص 1، (الطبعة ما هي النهضة) 1962موسى، سالمة ( -1
حمد ( -2

ٔ
مان ) 1965ا بن ابي الضياف، ا

ٔ
  1، طبعة كـتابة الدولة للشؤون الثقافية، ج اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد اال
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رسالن عن  أوعالقتنا باآلخر املستعمر واملتقدم من جهة أخرى. وقد ع�� شكيب    ،سالمي من جهةب��اثنا اإل 

 جوهر القضية عندما �ساءل: ملاذا تقدم الغرب وتأخر املسلمون؟ 

ال��ضة حسب  ي�ون من غ�� اإل   قد الرواد العرب �� عصر  العلمية تصنيف  الدقة  نصاف وال من باب 

أور�ا بوصفها   إ��  ينظر  �ان  العرب، فإن  أتيارات فكر�ة محددة. فجميعهم  املسيحي�ن  نموذجا. و�استثناء 

�ن مقتضيات الوجود  حر�صا ع�� املواءمة ب  ،ا�جميع �ان مرتبطا بالثقافة الدينية االسالمية �ش�ل أو بآخر

االم��اطوري للعثماني�ن وا�حمول اإلسالمي ل�خالفة من جهة واالس��فاد من اآلخر الغر�ي من جهة ثانية. ع��  

 :1أننا يمكن أن نصنف املفكر�ن العرب زمن ال��ضة وفق توجهات عامة أر�عة

أ��ا غ�� �افية. �ان رواد هذا  خانة ولكنھ رأى    صالحات العثمانية مثل خط شر�ف �لبارك اإل   :توجھ أول 

سباب  ور�ي واأل ن يبينوا مظاهر التمدن األ أو   ،فرنجالتوجھ من��ر�ن بما يحصل �� أور�ا وأرادوا أن يقتدوا باإل 

ال�ي مكنت اآلخر من القفزة ا�حضار�ة الهامة ال�ي حققها. و�� هذا السياق س�� "�ل من خ�� الدين التو���ي 

كيد أن ما يدعوان إليھ من أخذ عن الغرب، إنما هو إحياء ملا��ي الشريعة  ورفاعة رافع الطهطاوي إ�� تو 

ليھ السلف دون  إقا�ع�ن بما وصل    -غالق باب االج��ادإنتيجة    –االسالمية أخذه منا الغرب و�قينا نحن  

عنا" بدال  الغرب  فطّور  لتطو�ره،  العلم 2محاولة   �� عصره  رجاالت  يدعو  أن  الدين  �خ��  بدا  وهكذا   .

األمة  والس  حال  حسن  ا��  املوصلة  الوسائل  يمك��م من  ما  "التماس  إ��  ا�حل    اإلسالمية،ياسة  اهل  وهم 

 للشريعة.  والعقد عنده الذين يباشرون العمل ع�� جعل ا�حكم دستور�ا مقيدا بقانون مع اح��ام تامّ 

 مرآة حضارة اآلخر.   هو إذن هذا التوجھ السلفي الذي يروم �� العموم أن يرى ذاتھ املاضية زمن مجدها ��

ثان تار�خية    :توجھ  ظروف  عن  نجم  وقد  عبده  محمد  وتلميذه  األفغا�ي  الدين  جمال  أساسا  يمثلھ 

وتصاعد التسلط الغر�ي ع�� االم��اطور�ة العثمانية، وهو ما جعل    األور�يمستجّدة أهمها تنامي ا�حضور  

ر. و�ذن لم �غب اال�جاب بثقافة اآلخر �ليا.  لدى الرواد األوائل تتحول إ�� توجس وحذ  بأور�انظرة االن��ار  

فغا�ي اتخاذ االسالم دينا � ومدنّية ب�ن البشر ودعا ا�� وحدة ب�ن �ل املسلم�ن اج��د �� وقد �ان مشروع األ 

مام االم��يالية الغر�ية. وكتب مع محمد  أ تطبيقها ع�� أرض الواقع باالجتماع بالشباب املسلم لي�ون درعا  

ا�جر�دة ال�ي أّسساها باسم "العروة الوثقى" من أجل إحياء االسالم الصا�� ا�جامع ب�ن   عبده نصوصا ��

اإل  األمة  لبناء  خدمة  والعقل  األ الشريعة  املدنية  أن  عبده  واعت��  اإل سالمية.   �� موجودة  منذ  ور�ية  سالم 

وص  ، �شأتھ األور�يون  اغتنمها  فيما  لدي��م  وتركهم  بتناحرهم  أضاعوها  املسلم�ن  متطور�ن  ولكن  ��ا  اروا 

سالمية شاملة تحت نفوذ حاكم مسلم  إفغا�ي إال بوجود رابطة  ومهيمن�ن ع�� العالم. لذلك ال أمل عند األ 

 عادل ي��ك االستبداد والظلم أو مستبد عادل كما اق��ح محمد عبده. 

شروع عبده  فغا�ي العم�� السيا��ي ومليمكن القول إنھ ناجم عن قراءت�ن مختلفت�ن لفكر األ   توجھ ثالث:

اعت��   (تلميذ عبده)  رضا  املنار وصاح��ا محمد رشيد  مجلة  تمثلھ  تيارا سلفيا  جمع  توجھ  إنھ  ا�حضاري. 

 
حمد، السماوي -1

ٔ
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ح�ام الشرع، �� مواجهة  أحياء لثقافة السلف �� مقاومة البدع واستعادة إليھ الرجالن إصالح الذي دعا اإل 

أساسا العرب  املسيحيون  يمثلھ  علما�ي  السلطة  (شميل،    تيار  فصل  بضرورة  نادوا  الذين  أنطون..) 

السياسية عن السلطة الدينية والعمل ع�� تحقيق الدولة الديموقراطية ال�ي تضمن استقرار ا�جتمعات  

 قبال ع�� العلوم الدنيو�ة ال�ي من شأ��ا أن ت��ض بالعرب اقتداء ب��ضة أور�ا ا�حديثة.وتطورها، واإل

را�ع متقابتوجھ  موقف�ن  عن  نجم  استعمار�ا  :  عدّوا  اآلخر  اعت��  أول  شّق  الغرب.  مع  العالقة  من  ل�ن 

ونجمت عن هذا املوقف املتصلب نزعة أصولية مغالية �� العداء للغرب يمثلها أساسا فكر    ،وصليبيا �افرا

ن تفقد صل��ا بفكر الشيخ  أ�� سيد قطب، ونزعة مهادنة إزاء اآلخر دون  إخوان املسلم�ن من حسن البنا  اإل 

أعالمھ ع�� عبد الرازق وطھ حس�ن وأحمد لطفي    شهرأسالمية لعل  عبده يمثلها تيار من العلمانية اإل   محمد

ول سندا  السيد وحس�ن هي�ل. وقد وجد هذا الشق الثا�ي سندا من املسيحي�ن العرب فيما وجد الشق األ 

يديولوجية  إدودي إ��  �� قاعدة شعبية عر�ضة يمثلها إسالم �سيط وعامي تحّول بدروس البنا وقطب واملو 

 عنيفة وخط��ة ��ّدد أسس الدولة.

 : مفهوم الحریة عند بعض أعالم النهضة العربیة -3

هيمن �� الثقافة العر�ية واإلسالمية القديمة مفهوم ا�حر�ة �� معناه الطبي��، و�ان ا�حر �� مع�ى نقيض 

�ة من خالل حر�ة العبد �� اختيار  العبد. وع��ت املنظومات الفلسفية والكالمية القديمة عن مع�ى ا�حر 

السياسية   دالل��ا  و��  ا�حديث  اللي��ا��  معناها   �� ا�حر�ة  لكن  القيامة.  يوم  عل��ا  يحاسب  ال�ي  أفعالھ 

واالقتصادية و�� حواش��ما املادية والدنيو�ة سي�ون مجالها فكرة ا�حر�ة اللي��الية ال�ي سيقدمها الغرب  

م. سي��ك العرب واملسلمون شيئا فشيئا جدالهم حول  19م و18لقرن�ن  وسيتلقاها العرب واملسلمون �� ا

املفهوم الطبي�� وامليتاف��يقي ل�حر�ة ليحصروا اهتمامهم �� ا�حر�ة �� سياق الدولة واالقتصاد ع�� وجھ  

التحديد. وهذا األمر سي�ون نتاج حملة بونابرت ع�� مصر ونتاج البعثات العلمية والديبلوماسية ا�� أور�ا  

 ا�� جانب إ�شاء املدارس ا�حديثة. 

 : مفھوم الحریة في فكر رفاعة الطھطاوي   - 1- 3

�ان الطهطاوي من أوائل من حاول تفس�� مصط�ح "حر�ة" و�دخالھ ا�� ا�جال التداو�� العر�ي، واج��د  

هو العدل  �� أن يجد لھ مرادفا �� ال��اث العر�ي االسالمي ح�ى بدا لھ أن أقرب املفاهيم ا�� ذاك املصط�ح  

�� جانب ذلك خصص فصال إواالنصاف. وهذا ما ي��ر ترجمتھ للدستور الفر���ي �� كتابھ "تخليص االبر�ز".  

�سان وانت�ى إ�� أ��ا "من حيث  و�ّ�ن أ��ا حالة فطر�ة �� اإل  ،�� كتابھ "املرشد األم�ن" حّدد فيھ مع�ى ا�حر�ة

معارض محظور. فحقوق جميع أها�� اململكة املتمدنة،  �� رخصة العمل املباح من دون ما�ع غ�� مباح وال  

ترجع ا�� ا�حر�ة. فتّتصف اململكة بالنسبة ا�� الهيئة االجتماعية بأ��ا مملكة متحصلة ع�� حر���ا، و�تصف  

�ل فرد من أفراد هذه الهيئة بأنھ حر يباح لھ أن يتنقل من دار ا�� دار ومن جهة ا�� جهة بدون مضايقة  

ن يتصرف �� نفسھ ووقتھ وشغلھ فال يمنعھ من ذلك إال املا�ع ا�حدود بالشرع أو  أه مكره، و مضايق وال إكرا
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 ُيج��  
ّ
�سان ع�� أن ُينفى من  إالسياسة مما �ستدعيھ أصول مملكتھ العادلة. ومن حقوق ا�حر�ة األهلية أال

 ُيضيّ إبلده أو ُ�عاقب ف��ا  
ّ
 بحكم شر�� أو سيا��ي مطابق ألصول مملكتھ وأال

ّ
ق عليھ �� التصرف �� مالھ  ال

 بأح�ام بلده و 
ّ
 ُيخّل ما يقول  أ كما �شاء أو ال يحجر عليھ إال

ّ
 يكتم رأيھ �� ��يء �شرط أال

ّ
و يكتم بقوان�ن  أال

 .1بلده"

هذا التعر�ف هو من بواك�� التعر�فات العر�ية املوضوعة ملفهوم ا�حر�ة �� العصر ا�حديث. لقد �ان    إّن 

وذلك من    األديان، �� فر�سا و�ن �ان �عت�� الغرب بالد الكفر ودينھ اإلسالمي أحسن  يمّجد ا�حر�ة املوصوفة  

تقاليد   مع  مواجهة  يخوض  ال  ح�ى  والتقية  ا�حيطة  من  بكث��  ا�حديثة  الغر�ية  املفاهيم  �سّرب  أن  أجل 

لم �ستطع  الفر�سية ولكنھ    Libertéسالميان. لقد ترجم �لمة  مجتمعھ. فحر���م �� "عدلنا" و "إنصافنا" اإل 

أن ي��جم مدلولها املتو�ج واملتفجر با�حواف املدنية والسياسية واألنطولوجية. و�ان عليھ أن يجد وسيطا  

املفهوم   بتقر�ب  �سمح  لم  النقلة  وهذه  واالنصاف.  العدل  فأدخل  العر�ي  ومرادفها  الفر�سية  ال�لمة  ب�ن 

. بيد أن استبدال ا�حر�ة بالعدل  2لتفرنجفقط، بل جعل��م يحّسون نبض املفهوم وأن يدفع عن نفسھ ��مة ا

ب  واالنصاف ال يجب أن يحجب عنا رغبتھ �� أن �ستبدل
َ
. فا�حديث عن ا�حر�ة تحر�ك لهمم ا�ح�وم  ا�خاط

وا�حديث عن العدل استحثاث لهمة ا�حاكم، وا�حديث عن ا�حر�ة دعوة للمطالبة با�حق أما ا�حديث عن  

 النصيحة.العدل فمناشدة ل�حاكم �� نطاق فقھ 

إن ترجمة مواّد الدستور الفر���ي، �ان اكتشافا ثور�ا �� ع�ن القارئ بالعر�ية وقت صدور الكتاب. ولكن  

. ومصدر الثور�ة هنا وهناك، " هو أن القارئ املصري  أك�� ثور�ة  �عليقات الطهطاوي ع�� تلك املواد   تر�ما �ان 

   م، �ان �عيش �� إطار دولة ي�اد 1834�� عام  
ّ
بي��ا و��ن �خص حاكمها. و�ان محمد ع�� �� آن    يمّ��  املرء أال

باملقارنة مع سلطات    ،أدرك قد  واحد املالك الوحيد للصناعات والتاجر الوحيد. وال شك أن القارئ املصري  

 .3أن وا�� مصر �ان كذلك املشّرع الوحيد وا�حاصل بمفرده ع�� السلطة" ،امللك الفر���ي

رطة  "الشٌّ عن  الطهطاوي  كالم  لسنة  إن  الفر���ي  الدستور  عن  دفاعا  ليس  هو  1818"  و�نما  فقط،  م 

عرض لنظام �� ا�حكم ال يقوم إال ع�� العقل دون تدخل من الشريعة الدينية وأن هذا النظام يقود ا��  

ويع�ي ذلك    ،�سان و�ن لم �ستند ا�� النص الدي�ي. ثم إن هذا النظام فيھ مشاركةالعدل وا�حر�ة وخ�� اإل

االستبدادية. وفيھ حر�ة الرأي وحر�ة ال�حافة وحر�ة التملك وحر�ة التنقل وهذه جميعا    رفض االنظمة

�� الضامنة ال شّك للكرامة اال�سانية. فإذا �ان األمر ع�� هذا النحو فلَم ال نأخذ ��ذا النظام؟ لعّل هذا  

ھهو املطلب املس�وت عنھ �� خطاب الطهطاوي الذي يبدو  
ّ
عالم مختلف. ولم يأل  مجرد وصف ل   بدا �ا لو أن

 
مين للبنات ) 2012الطهطاوي، رفاعة، ( -1

ٔ
حمد زكي، الباب الخامس، الفصل السادس، دار   م، تقديوالبنينالمرشد اال

ٔ
منى ا

 .             273الكـتاب المصري ودار الكـتاب اللبناني، ص 
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ٓ
المجلس الوطني للثقافة والفنون واال
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و" "العقل"  عبارة  و���ديد  ا�حكماء  بأقوال  االستشهاد   �� جهدا  يمهد  أالطهطاوي  �أنما  العقول"  �حاب 

ر ل�حكم أو معلمنلتصور 
ّ

 بقبول تدر��� للعلمنة. يبش

الثقافة    �� �عنيھ  ما  الطهطاوي  �ع�ي عند رفاعة  الدينية. ف�ي ال  ا�حر�ة  �� شأن  أمر  ننبھ ع��  أن  بقي 

غر�ية من اختيار حّر للدين أو اختيار حر ب�ن االعتقاد والالاعتقاد. إ��ا "�ساوي عنده ما �س�ى تخصيصا  ال

باسم "حق االج��اد" �� الدين. فهو �عرفها �التا��: وا�حر�ة الدينية �� حر�ة العقيدة والرأي واملذهب �شرط  

 تخرج عن أصل الدين". و�ضرب أمثلة عل��ا بآراء األشاعرة  
ّ
واملاتر�دية �� العقائد و�آراء أر�اب املذاهب  أال

خالفھ العقيدة،  ي.وكيف لھ أن يتحدث �� موضوع ا�حر�ة الدينية وهو مازال يكّفر من  1ا�ج��دين �� الفروع"

فاخر بنبّيھ املع�ّ� بلغتھ، لغة القرآن.
ُ
ى لھ ذلك وهو الشيخ األزهري املتبا�� بدينھ امل

ّ
 وأ�

 : خیر الدین التونسي مفھوم الحریة عند    - 2- 3

مّما ال شّك فيھ أن سلطات العسكر العثما�ي خالل القرن التاسع عشر قد ا�سعت وتمّددت �� ا�حكم  

تقهقر قد  القبائل  ودور  الرّحل  البدو  دور  ونظام    وأن  اإلدارة  إصالح  مفهوم  "وأصبح  وسياسيا  اقتصاديا 

لتقو�ة سلط��ا داخل العثمانية وسيلة  الدولة  �� جهاز  الدولة  ا�حكم  يا وخارجيا �جا��ة مختلف تحديات 

التدخل االور�ي" العثماني�ن   .2األور�ية االستعمار�ة وحماية ا�جماعات االسالمية من خطر  و�ان استبداد 

وسل��م �حر�ة األفراد، قد ساق ا�� ارتفاع األصوات املنادية باإلصالح واملطالبة باتخاذ اجراءات اقتصادية  

تحّد من �سلط �� االقتصاد    وسياسية  الفردية  املبادرات  العثما�ي وحاشيتھ وعساكره و��ّجع  السلطان 

ره خ�� الدين التو���ي �� كتابھ "أقوم 
ّ
وتنادي بحكم مقيد بقانون. ومن أو�� الكتابات �� هذا املوضوع ما سط

 املسالك �� معرفة أحوال املمالك". 

ا املفهوم من الفكر اللي��ا�� الغر�ي. وهو ��  يرتكز مفهوم ا�حر�ة عند خ�� الدين ع�� استلهام أصول هذ

ا�خصوص   ع��  و�نادي  والسيا��ي  الوجودي  معناها   �� الفردية  با�حر�ة  ينادي  الذي  الفكر  ذلك  العموم 

ر لها  
ّ
� �� الغرب مثل ر��اردو وآدم سميث وجون ستيوارت ميل. فقد  أبا�حر�ة االقتصادية ال�ي نظ

ُ
�

ُ
عالم ك

ز هؤالء األعالم
ّ

ألّن حر�ة الفرد �� حر�ة طبيعية ال بّد من حماي��ا    ،الفرد ضّد الدولة املستبّدة  ع�� حق  رك

الفرد    ،بالقانون  ي�ون  أن  بد��ية وطبيعية من أجل  ا�جتمع، و�� حقوق  الفردية �� أصل  ا�حر�ات  وألن 

ا وحر�ة  واالعتقاد  التعب��  وحر�ة  وا�جسد  والنفس  املال   �� التصرف  فحر�ة  و�ذن  ومبدعا.  نتاج  إل منتجا 

ومراكمة ال��وة �� جوهر ا�حر�ة اللي��الية. إ��ا مجموع ا�حر�ات ال�خصية والسياسية واالقتصادية. و�� 

 مسؤولية الدولة أن تضمن هذه ا�حر�ات وتحافظ ع�� هذه ا�حقوق. 

ة  انتصر خ�� الدين التو���ي �� كتابھ "أقوم املسالك" ل�حر�ة �� معناها اللي��ا�� وذلك ع�� مساجلة ضمني 

مع التصورات التقليدية. لقد نّبھ ع�� أن االسالم �ان قد استوعب مفهوم ا�حر�ة الذي صار عنوان ا�حضارة  

أهل    �� غر�زتان  غر�ب  صنع  �ل  منشأ  هما  اللت�ن  اال�سانية  والهّمة  "ا�حر�ة  أن  ذلك  املعاصرة،  الغر�ية 
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حسب خ�� الدين الذي كث��ا    – ران  . إن العم1االسالم مستمّدتان مما تكسبھ شريع��م من فنون ال��ذيب"

ال يتأسس �� أي مملكة مهما �ان دي��ا وموط��ا ومهما �انت ثقاف��ا ونظمها   –ما �عود إ�� م�جم ابن خلدون 

�غياب   يتحقق  أن  يمكن  النمّو االقتصادي  ا�حضاري وال  التقّدم  العدل. فال  ا�حر�ة وقيمة  إال ع�� قيمة 

اه األور�يون من دوحة ا�حر�ة �سهيل املواصلة بالطرق ا�حديدية و�عاضد ا�حر�ة والعدل. فمن أهّم "ما اجتب

 .2ا�جمعيات املتجر�ة. فبا�جمعيات تتسع دوائر رؤوس األموال فتأ�ي األر�اح ع�� قدرها"

ھ ال �شعر با�  و�بدو خ�� الدين
ّ
حاجة إ�� التنظ�� املعمق ملفهوم ا�حر�ة العتقاده بأصال��ا، ��  كما لو أن

نھ إ�� �عض وجوه االختالف �� سياقها  مستوى الت
ّ
صّور العميق، �� تراثھ االسالمي. بيد أن ذلك لم يمنع تفط

السيا��ي واملد�ي واالقتصادي، وذلك ما دعاه إ�� تفس�� مع�ى ا�حر�ة ال�خصية بوصفها "إطالق تصّرف  

أمنھ ع�� نفسھ وعرضھ ومالھ ومساواتھ ألبناء جنسھ لدى  �� ذاتھ وكسبھ مع  ا�حكم بحيث أن    اال�سان 

. كما استد�� األمر تفس�� مع�ى ا�حر�ة السياسية  3اال�سان ال يخ��ى هضيمة �� ذاتھ وال �� سائر حقوقھ"

. إن هذه ا�حر�ات  4بما �� "تطلب الرعايا التداخل �� السياسات امللكية واملباحثة �� ما هو أص�ح للمملكة"

سالمية الكالسيكية. بيد أن مجال االختالف عن سياق  لم تكن غائبة عن الثقافة اال   - �� رأي خ�� الدين–

الثقافة األور�ية ا�حديثة �امن �� ش�ل التنظيم و�� درجة تقبل ا�ح�وم�ن لها. فقد سبق ل�خليفة عمر بن  

ا�خطاب أن أعطى ا�حر�ة للرعية �� نقده وتقو�م اعوجاجھ. وما الحظھ خ�� الدين هو أن إعطاء ا�حر�ة ��ذا  

. لكنھ لم ُيالحظ أن  5لسائر الناس يمكن أن ي�ون مدعاة "لتشتيت اآلراء وحصول الهرج"الش�ل القديم  

هبة وفضال ولم تكن استحقاقا    -فضال عن اختالف السياق املعر�� والتار���–ا�حر�ة �انت فيما م��ى  

. وهو لهذا السبب ال يجد حرجا من املقارنة ب�ن مجلس النواب وما سماه الفقهاء "أهل ا�
ّ
 حل والعقد". وحقا

ومع ذلك، يمكن القول إن خ�� الدين التو���ي اج��د �� أن �ستوعب الفهم اللي��ا�� ل�حر�ة خصوصا 

ح�ن لم ينغمس �� الفهم القديم ل�حر�ة كما ساقھ الفقهاء واملت�لمون وانصرف متوسعا �� ا�حديث عن 

التعب�� وال�حافة، وقد س السياسية وحر�ة  املطبعة"ا�حر�ة االقتصادية وا�حر�ة  بما �� 6ماها "حر�ة   ،

تحرر �� مستوى التفك�� والتعب�� والنشر واملعارضة. "و�بقى خ�� الدين متأثرا �س��ة امللوك األور�ي�ن من  

حيث درجة إعطاء هذه ا�حر�ة والتفاوت فيما بي��م ع�� حسب تقّدم األمة ا�ح�ومة من حيث درجة العلوم 

بفضل    ،. وهو �ع��ف بأن األمة االسالمية �� عصره قادرة7ة �� ا�حكم"واملعارف والقدرة ع�� تحقيق املص�ح
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ذكيت حر���ا ال�امنة بتنظيمات    ،ما بقي لها من أصول تمد��ا القديم و�عادا��ا املأثورة لها عن إسالمها
ُ
إذا أ

 مضبوطة، أن �عانق الفهم الغر�ي ا�حديث ل�حر�ة وتنافس شريع��م �� ذلك.

قادرا ع�� تقديم قراءة    –وهو رجل سياسة وفعل قبل �ل ��يء    –�� الدين  ورغم �ل هذا، هل �ان خ

 نقدية للتصّور اللي��ا�� ل�حر�ة ولطبيعة مطابقتھ للمرحلة التار�خية ال�ي مرت ��ا االم��اطور�ة العثمانية؟ 

 : الحریة في فكر الكواكبي   - 3- 3

) ال�واك�ي  الرحمان  عبد  ف 
ّ
أل ما  أهم  االستبداد  1902-1854من  "طبائع  كتاب  ا�حر�ة  موضوع   ��  (

  واإلسالمية ومصارع االستعباد". وهو كتاب يبّ�ن فيھ ال�واك�ي حجم االستبداد امل���خ �� الذهنية العر�ية  

يتضاعف بتحالف    ع�� وجھ ا�خصوص والسيما �� تجلياتھ السياسية والدينية وما يتبع ذلك من عسف

 الدين والسياسة. 

ثلة من   ب�ن  الثا�ي"  نّبھ "االجتماع  القرى". فقد  "أم  �� كتاب  إ�� موضوع ا�حر�ة  ال�واك�ي قد أملع  و�ان 

ا�حر�ة" "البلية فقدنا  أن  املسلم�ن ع��  الناس  1املفكر�ن  . وقد ساق  واستوحشوها، ولطول غيا��ا �س��ا 

سان مختارا �� قولھ وفعلھ ال �ع��ضھ ما�ع ظالم. ومن فروع ا�حر�ة �ساوي  �عر�فا ل�حر�ة مفاده "أن ي�ون اال�

ا�حقوق ومحاسبة ا�ح�ام باعتبار أ��م وكالء وعدم الرهبة �� املطالبة و�ذل النصيحة، وم��ا حر�ة التعليم  

ظالم    وحر�ة ا�خطابة واملطبوعات وحر�ة املباحثات العلمية وم��ا العدالة بأسرها ح�ى ال يخ��ى إ�سان من

أو غاصب أو غدار مختال. وم��ا األمن ع�� الدين واألرواح واألمن ع�� الشرف واألعراض واألمن ع�� العلم 

أن  2واستثماره" باالطمئنان  الشعور  �ستلزم  اال�عتاق  ألن  واألمن  بالعدل  مق��نة  ا�حر�ة  بدت  وهكذا   .

 با�حق �� ا�حر�ة من مخاطر ح�ن ال ت�ون    ا�خيارات ا�حرة ال �ستتبع عقابا أو انتقاما، �أنھ يلّمح إ�� ما
ّ

يحف

مؤسسات قو�ة تحم��ا وترعاها. ذلك أن ا�حر�ة "أعّز ��يء ع�� اال�سان �عد حياتھ، وأن بفقدا��ا تفقد  

. ف�ي ال�ي ��ب املرء دافعا نحو  3اآلمال وتبطل األعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختّل القوان�ن"

ع�� مقاومة الظلم وا�جرأة ع�� الن�ح والنقد، "وا�حاصل أن فقدنا ا�حر�ة هو سبب  البناء والتعم�� وتحثھ  

. و�ن تدهور حال األمة االسالمية ناجم عن الطغيان واالستبداد  4الفتور والتقاعس عن �ل صعب وميسور"

 واضمحالل اإلرادة ا�حرة و�عّود الناس ع�� الهوان خصوصا �� الشأن السيا��ي والدي�ي. 

عّرف بمقت��ى    لقد  املش��كة  الشؤون  إدارة   " بأ��ا  االستبداد"  "طبائع  كتاب   �� السياسة  ال�واك�ي 

هو  5ا�حكمة" السياسة  موضوع   �� ا�حديث  أبواب  أول  أن  ورأى  والعدل.  ا�حر�ة  حاصل   �� وا�حكمة   ،

ش�اليات  . ونّبھ إ�� معظم اال 6ا�حديث �� االستبداد بوصفھ "التصرف �� الشؤون املش��كة بمقت��ى الهوى"
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 ��ذه القضية من قبيل تطّرقھ ألسباب االستبداد ودواعيھ وطبائعھ وطرائق التخلص منھ. وقّدم  
ّ

ال�ي تحف

ال�واك�ي �عر�فات مقتضبة لغو�ة ونفسية وفلسفية وحقوقية من وجهات نظر مختلفة تدل ع�� محاولة  

فيما    –رة الشأن العام با�حكمة داّل  لإلملام باملوضوع من نواحيھ �افة. وحديثھ عن الشأن السيا��ي بأنھ إدا

فصل السلطات. لكنھ ال �عت��    بمبدإع�� ت�ّ�م با�حكم املطلق وتوّجھ نحو الدولة الدستور�ة وايمان    -نرى 

ذلك �افيا ليعصم األمة من العسف والتسلط. ذلك أن صفة االستبداد كما �شمل ح�ومة ا�حاكم الفرد  

ا أو  بالغلبة  ا�حكم  تو��  الذي  أو  املطلق  الوارث  املقيد  الفرد  "ا�حاكم  أيضا  أن �شمل  يمكن  فإ��ا  لوراثة، 

يدفع   الرأي ال   �� االش��اك  ألن  منتخبا  ولو  ا�جمع  ح�ومة  �شمل  غ�� محاسب. وكذلك  �ان  م�ى  املنتخب 

ر  1االستبداد و�نما قد ُ�عّدلھ نوعا وقد ي�ون أحكم وأضّر من استبداد الفرد"
ّ
وا�ح  . وهذا الكالم فيھ تأث

استبداد   إ�� مخاطر  نّبھ  ح�ن  ثّم  ا�حر�ة  ح�ن عّرف  ا�حر�ة"  "عن  كتابھ   �� ميل  جون ستيوارت  كتبھ  بما 

ر كذلك من "ا�ح�ومة الدستور�ة املفّرقة ف��ا قوة التشريع عن قوة التنفيذ ألن  
ّ

األغلبية. بل إن ال�واك�ي حذ

مسؤول�ن لدى املشرع�ن، وهؤالء مسؤولون  ذلك أيضا ال يرفع االستبداد وال يخففھ ما لم يكن املنفذون  

. فأهم عاصم من االستبداد حسب ال�واك�ي هو  2لدى األمة ال�ي �عرف أن تراقب وأن تتقا��ى ا�حساب"

و�� الشعوب بحقوقها ومحاسب��ا �ح�امها. فالكّم الهائل من الدسات�� والقوان�ن قد ال ي�ون ضمانة �افية  

  -حسب ال�واك�ي    -نجل�� �� التنعم بأفان�ن ا�حر�ة والعدلتواصل بالد اإل   للتمتع با�حر�ة ونفي الطغيان. وما 

نجل��ية استثناء من ب�ن األنظمة العاملية ال�ي قد تبدأ ديموقراطية ح�ى إذا تراخت  إال من باب يقظة األمة اإل 

ة من  قبضة الرقابة الشعبية وف��ت همم الناس عن محاسبة ا�ح�ام، تحولت تدر�جيا إ�� أش�ال مختلف 

 االستبداد. 

أما عالقة االستبداد الدي�ي باالستبداد السيا��ي فمتينة. فقد " تضافرت آراء أك�� ا�حرر�ن السياسي�ن 

من االفرنج ع�� أن االستبداد السيا��ي متولد من االستبداد الدي�ي والبعض القليل م��م يقول: إن لم يكن  

بي قو�ان  صنوان  أو  أخوان  أ��ما  شك  فال  توليد  اال�سان.  هناك  لتذليل  التعاون  ع��  ا�حاجة  رابطة  ��ما 

. هما إذن  3واملشا�لة بي��ما ظاهرة من أن أحدهما حاكم �� عالم القلوب واآلخر متحكم �� مملكة األجساد"

  �� �
ّ
ب �� السياسة وتخ�

ّ
شكالن متضايفان لالستبداد ويستد�� أحدهما اآلخر و�دالن �� ال��اية ع�� تصل

 أحدهما من اآلخر قد ي�ون املدخل الرئي��ي لإلصالح.   وف�اكالدين 

الدي�ي  ب�ن  الرابط  هذا  ببيان  وتمظهراتھ  االستبداد  لتجليات  املسهبة  تحليالتھ  ال�واك�ي  اس��ّل  لقد 

ف الدين ل��سيخ نفوذه السيا��ي ح�ى جاء االسالم وأ�شأ نظامھ  
ّ
والسيا��ي. ونّبھ ع�� أن املستبّد طاملا وظ

ظلم وا�حكم املطلق، ثم أشار إ�� ما حصل �عد ذلك من ن�وص عن مشروع الن�ّي ودولة  العادل وحارب ال

ا�خالفة الراشدة ح�ن رجع االستبداد وأناخ ب�ل�لھ ع�� األمة االسالمية رغم أن الدين االسالمي براء من ذلك.  
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افحة الشيخ عن  لإلسالم وللعصر التأسي��ي ال�ي نفهم م��ا من  و�صرف النظر عن هذه القراءة التمجيدية

أن يحلل تمفصالت القوة   عقيدتھ وتراثھ، فإن ال�واك�ي حاول ب�ل جدية و�� عمل رائد �� الفكر السيا��ي،

القهر�ة ال�ي حكمت األمم والشعوب وأن يضع إصبعھ ع�� �عض مراكز الداء والسيما هذا ا�حس العلما�ي  

خر جهدا �� تفصيل تجليات االستبداد �� �عض املنبھ ع�� خطر التحالف ب�ن الدين والسياسة. بل إنھ لم يّد 

مرتكزات االجتماع وا�حياة �املال والعلم وال��بية واألخالق. �انت ُعّدتھ القراءة واالقتباس وقد ذكر ذلك �� 

. لكن فضل ال�واك�ي أنھ صهر ما  Vittoriaمواضع عدة، م��ا تأثره بكتابات املفكر االيطا�� ألف��ي فيتور�ا

ھ وما شهده تار�خھ مع ما قرأه عن األمم األخرى، وصاغ عملھ الر�ادي بما يقيم الدليل ع��  �عتمل �� واقع

حقيقة ال��ضة العر�ية. و�كفيھ شرفا أنھ قّدم مق��حات جادة للتخلص من االستبداد وفهم أن أصل الداء 

انون نافذ ا�حكم...وأنھ يكمن �� تلك "ا�ح�ومة ال�ي ال توجد بي��ا و��ن األمة رابطة معينة معلومة مصونة بق

ال ع��ة بمن يتو�� السلطة أيا �ان وال �عهده ع�� مراعاة الدين والتقوى وا�حق والشرف والعدالة ومقتضيات  

املص�حة العامة وأمثال ذلك من القضايا ال�لية امل��مة ال�ي تدور ع�� ألسنة �ل بّر وفاجر وما �� �� ا�حقيقة  

. و�نما الع��ة باملؤسسات وتحديد  1م تأو�ال وألن من طبيعة القوة االعتساف"إال كالم فارغ ألن ا�جرم ال �عد

وعشر�ن   خمسة   �� السلطات  ب�ن  والتفر�ق  والقانونية  السياسية  املفاهيم  وتدقيق  والواجبات  ا�حقوق 

 مبحثا ذكرها ال�واك�ي تمهيدا لنظام يحقق ا�حر�ة والعدل والكرامة اال�سانية. 

 إسحاق: ب  الحریة في فكر أدی   - 4- 3

أقرب إ�� روح العصر ا�حديث وأد��    -العتبارات تار�خية وثقافية عديدة    -عموما، �ان املسيحيون العرب

الدي�ي   التساهل  إ��  "الر�حانيات"   �� الر�حا�ي  أم�ن  �� دعوة  ا�حداثة. وقد تج�� ذلك  تمثل مكتسبات  إ�� 

 سلطة الزمنية والسلطة الدينية.  وحر�ة املعتقد، كما تج�� �� حرص فرح أنطون ع�� الفصل ب�ن ال

ويعت�� أديب ا�حاق أحد أهم املفكر�ن الذين ناضلوا من أجل ا�حر�ة والديموقراطية، سواء عن طر�ق  

ال�حافة أو عن طر�ق العمل السيا��ي. ورغم تأثره بالفلسفة السياسية لعصر األنوار فإنھ �ان ُيؤثر ا�حياة  

الذي  بالش�ل  الثورة  و�ؤمن    الدستور�ة ع�� فكرة  للقانون  و�نتصر  الديموقراطي  بالتأسيس  ينادي  جعلھ 

با�حر�ة �� نطاق ذلك القانون. لهذا فإن أديب ا�حاق، لم يكن مّياال إ�� حر�ة رعناء ال تفقھ ك��ها وعمقها  

 الشعوب خصوصا أنھ ينطلق من معاينة لضروب ا�جهل والتخلف والفكر األسطوري.

�حر�ة ح�ى اش��ط قبل ا�حديث ع��ا تطّهرا نفسيا وأخالقيا. إن  ومع ذلك فقد دأب ع�� تقد�س قيمة ا

"ثالوث موحد الذات متالزم الصفات، ي�ون بمظهر الوجود فيقال لھ ا�حر�ة الطبيعية    –�� نظره    –ا�حر�ة  

السياسية" با�حر�ة  با�حر�ة املدنية و�مظهر العالئق ا�جامعة فيس�ى  . وهو ال  2و�مظهر االجتماع فيعرف 

ره بأعالم الفلسفة األنوار�ة من مثل مونت�ن ومونتسكيو. لكنھ ال يتورع عن نقدهم أيضا. كما أنھ  يخفي تأث 
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األنظمة   �عض   �� املزعومة  ا�حر�ة  من  في�خر  أعدا��ا.  من  وهو  ا�حر�ة  يزعم  من  �عض  عن  �سكت  ال 

ينيخ عل��ا طغاة السياسة وحّراس الشريعة، ألن "أهل السلطة االستبد ال�ي  ادية حيث �انوا  االستبدادية 

ومن حيث �انوا، يف��ون ع�� ا�حر�ة كذبا �� �عر�فها بالطاعة العمياء والتسليم املطلق بمقال ز�د مرو�ا عن  

القوة   وموت  الذهن  فناء  ا�حد  هذا  بموجب  ف�ي  خالد.  بمنام  مؤ�دا  بكر  رواية  إ��  مسندا  عمرو  ح�اية 

 .1ا�حاكمة وخروج اال�سان عن مقام اال�سان"

رجعية ال�انطية �� فكر أديب ا�حاق بّينة جلية السيما بالرجوع إ�� نص �انط الشه�� عن  وتحضر امل 

. فاملرء تتسلط ع�� إرادتھ إكراهات التعليم وضغوطات القانون والعرف، فتنت�ي إ�� أن 2معّوقات الفكر

يصال "من حيث  ا�حائط ب�ل قيد، بل أن ي�ون القانون ف  �سلبھ حر�تھ. غ�� أن ذلك ال �ع�ي أن نضرب عرض 

 .3أنھ يذهب بحر�ة فرد من القوم ولكن من وجھ أنھ يحفظ حر�ة ال�ل"

إنھ إذا �ان ا�ح�ام مّيال�ن بالطبع إ�� االستبداد، فإن الشعوب نّزاعة بالفطرة إ�� التحرر. وألن ا�حر�ة ��  

نظر    �� يتخالفان  وا�حر�ة  االمتيازات  فإن  املساواة  اال أتوأم  لهذا  ولعلھ  ا�حاق.  ا�حر�ة  ديب  تبدو  عتبار 

اعتقادا   ا�حر�ة   �� اعتقدوا  التفاضل والتمايز. فلو  إ��  الشره  ا�ح�ام  مادام دأب  املنال  السياسية صعبة 

را�خا �حرصوا ع�� املساواة ب�ن ا�جميع. لكن العيان دال ع�� خالف ذلك. ولهذه األسباب ينتشر التعصب  

 و�ك�� الت��م با�حر�ات. 

يبدو لھ دارجا �� اال�شاء العر�ي من حيث أنھ    – عدو ا�حر�ة    -فا للتعصبوقد أورد أديب ا�حاق �عر� 

للتساهل   و�عر�فا  يرى"،  وما  يدين  فيما  ���يء  خالفهما  من  ع��  التحامل  حّد  والرأي  الدين   �� "الغلو  هو 

  - ه �� نظر –. وهذان التعر�فان  4(التسامح) من حيث هو "االعتدال �� املذهب واملعتقد ع�� ضّد ذلك الغلّو"

يبستولو�� حاّد يرى أن كال التعر�ف�ن ال �ستغرق املراد م��ما ألن األول توسع  إيفتقران إ�� الدقة. فهو بو��  

لغوي بال ضابط والثا�ي خروج عن ا�حد اللغوي ألنھ ال يأ�ي ع�� حقيقة التساهل �� املع�ى الذي صاغتھ 

لذلك   أور�ا.   �� األنوار�ة والن�عة اال�سانية  ا�حديثة  الفلسفة  أك�� مالءمة مع تصوراتھ  �عر�فا  فهو �سوق 

ي�ون التعصب بمقتضاها " غلو املرء �� اعتقاد ال�حة بما يراه و�غراقھ �� استن�ار ما ي�ون ع�� ضّد ذلك 

الرأي ح�ى يحملھ اإلغراق والغلّو ع�� اقتياد الناس لرأيھ بقوة ومنعهم من إظهار ما �عتقدون ذهابا مع الهوى  

ا ادعاء  ا�خلق"��  النقص �خالفيھ من سائر  لنفسھ و�ثبات  املعتقد  5لكمال   �� الغلو  يتجاوز  . فالتعصب 

والفكر والتحامل ع�� ا�خالف �� الرأي إ�� دفع اآلخر بالقوة ح�ى يتب�ى رأينا ومنعھ بالقوة من التعب�� عن  

ع�� أن التعصب ليس مجرد    رأيھ بحر�ة غرورا بادعاء الكمال فينا وزعم النقص �� من سوانا. �ل ذلك دليل

أديب   التسامح عند  أما  أيضا.  مادي محسوس  إ�� عنف  يتحول  قد  و�نما  خلقية  نزعة  أو مجرد  احساس 
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ا�حاق فهو متأسس ع�� رضا املرء بما �عتقده صوابا واح��ام رأي الغ�� مهما �ان ومعاملة الناس بما ير�د  

�� رأي سواه وال يمنع الناس من إظهار    أا�خطقطع بلزوم  ع�� إثبات الصواب ملا يراه ال ي  أن �عاملوه بھ. فهو 

ما �عتقدون. وموقفھ هذا متوفر ع�� حظ ال بأس بھ من ا�حداثة الفكر�ة ألنھ يتجاوز مبدأ الرضا إ�� قيمة  

 االح��ام.

لقد تبّ�ن لنا أن أديب ا�حاق من أوائل من �ان لهم قصب السبق �� معانقة القيم ا�حديثة �� �سغها  

وعمقها الفلسفي ح�ن ذهب إ�� أن التسامح يتجاوز مسألة االيمان باالح��ام واالعتقاد �� حق الغ��    ري األنوا

�� التعب�� عن رأيھ ألن هذا الصنف من التسامح قد ي�ون املرء منقادا إليھ رغبة أو رهبة أو اشفاقا وتفضال. 

، ألنھ �سامح ثال�ي األ�عاد أحدها أخال�� 1إنما ال بّد من أن ي�ون هذا األمر "قياما بواجب من العدل وا�حق"

من جهة النفس والثا�ي سيا��ي حقو�� من جهة الناس والثالث فلسفي الهو�ي من جهة ا�حقيقة، وا�حقيقة  

�� هللا. فقد قال "ترتليانوس الكالمي: ليس من ال�� وال التقوى أن �سلب حر�ة الناس �� أمور الدين فإن هللا  

 .2عن أن ير�د أن ُ�عبد اضطرارا"سبحانھ و�عا�� منّ�ه 

 :خاتمة -4

إننا �عتقد أن ا�حر�ة زمن ال��ضة العر�ية لم تتأسس مفهوما حديثا بقدر ما �انت شعارا "��دف فقط  

. �انت ا�حاجة ال��ا براغماتية  3إ�� رفع حواجز أمام ال�خصية بدون اهتمام بتأصيل وتنظ�� مفهوم ا�حر�ة"

ستعمال �لمة "حر�ة" ال ُ�ع�ى كث��ا بالتحقق من املرجعيات ولهذا وجدنا "�ل  صالح ف�ان امتصلة بفكر اإل 

 .4مقال حول ا�حر�ة أصيال �ان أو مستوردا، قديما �ان أو معاصرا، عاما �ان أو خاصا، سهال �ان أو معقدا"

ق عناصر جديدة صلب العالم  
ّ
العتيق  �ان عصر ال��ضة حافال بالتحوالت. و�� تحوالت دلت ع�� تخل

لدى النخبة    وع�� بداية �غلغل ا�حداثة رغم مما�عة الرؤ�ة الكالسيكية للعالم. ف�ان ذلك عنوان و�� شقّي 

ع��ت عنھ برغب��ا �� االصالح العسكري والسيا��ي واالقتصادي واالجتما�� والثقا��. أ�شئت مدارس حديثة  

وال واملرأة  اللغة  قضايا  ونوقشت  ال�حف  وراجت  التعليم  سوق  وانتشر  ونفق  والتشريع.  والسياسة  دين 

وظهر االقتباس مالذا من الفوات التار��� و�شدانا ل�حاق �عالم املعرفة    العر�ية.حيائي للثقافة  الفكر اإل 

والتقدم. ورغم أن أطروحة االقتباس ال�ي هرع إل��ا العقل ال��ضوي تتضمن �جاعة �� مغادرة األنا التار���  

أ  يالدوغمائ ا�خاصة  "فإ��ا كشفت عن  أ�ساقها  داخل  �شتغل  ب�ى  ا�حضارات  اعتبار  أن  نقيض وهو  مر 
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. و�انت أور�ا قبلة املثقف�ن العرب،  1وا�حميمة يمنع من إم�انية تحو�ل االقتباس مشروعا حقيقيا للتمدن"

 لك��ا �انت النموذج والعدّو الصلي�ي واملستعمر �� آن واحد. 

ال��هنة ع�� أن ا�حر�ة واملساواة �� أور�ا ليستا غر�بت�ن عن الثقافة  حاول املص�حون العرب من املسلم�ن  

العر�ية وأن شريعة املسلم�ن حافلة بالقيم ال�ي ت��عمها ا�حداثة، معرض�ن عن حقيقة حركية املفاهيم وما  

التار�خ   بھ  حفل  وعما  املعرفية  والقطائع  العل�ي  التطور  بفضل  تكتسبھ  معر��  زخم  من  بھ  م�حونة   ��

األحوال  الع وقوان�ن  ا�حكم  شؤون   �� خصوصا  ل�حر�ات،  مناقضة  و�شريعات  نظم  من  واالسالمي  ر�ي 

 ال�خصية.

و�ان املسيحيون العرب، �� مقابل ذلك ألصق بروح ا�حداثة وأقرب إ�� مفهوم ا�حر�ة �� داللتھ األنوار�ة.  

��م لم يتخلصوا �� معظمهم  لك��م لم ي�ونوا يمثلون قوة ضغط حقيقية أمام الك��ة املسلمة من جهة وأل

املدنية   با�حر�ة  ُ�شيد  أن  �عد  مراش  فر�سيس  فهذا  امليتاف��يقي.  باملوضوع  ا�حقوق  ر�ط  من  أيضا،  هم 

املتأسسة ع�� العقل البشري واإلرادة ا�حرة لإل�سان �� فر�سا، يذهب إ�� أن مملكة ا�حر�ة "لم تقم إال عند  

مة �� هذه اململكة ألن مملكة الروح وحدها �ستطيع كبح جماح  قيام مملكة الروح، والدين يحتل م�انة عظي

 .2الشر وضمان ا�حر�ة البشر�ة"

ل �� الغرب؟ �� تقديري، إن وع��م با�حر�ة  
ّ
هل �ان لدى أعالم ال��ضة العر�ية هذا الو�� با�حر�ة كما �ش�

محا  �� �ان  ما  بقدر  التار�خية  وأغوارها  أ�عادها  فهم   �� يتجّل  لم  �� اللي��الية  املعر��.  سياقها  تفّهم  ولة 

أعالم   دعا  واالعتقاد.  والتعب��  الفكر  وحر�ة  االقتصادية  ا�حر�ة   �� اللي��الية  ا�حر�ة  املعر��،  املستوى 

لها وفق ت�و�نھ العل�ي 
ّ
ال��ضة العر�ية إ�� هذه القيم، لك��م كّيفوا هذه املعا�ي بحسب فهومهم، �ّل واحد تمث

وميوالت  االجتماعية  السلطة  ومن�لتھ  عن  الدينية  السلطة  فصل   �� أساسا  رآها  العلما�ي  االيديولوجية.  ھ 

 الزمنية �عبارة فرح انطون، والسلفي فهمها باشتقاق معا�ي التحرر والتسامح من القيم الدينية املوروثة. 

أ��ا   بمع�ى  بل  الكنيسة  سلطة  ضد  قامت  أ��ا  بمع�ى  ال  باألساس.  دينية  ثورة  الفر�سية  الثورة  �انت 

عتمدت طرائق الثورات الدينية. قامت ع�� التبش�� واالنتشار بالكيفية ال�ي تنتشر ��ا األديان، �سري إ��  ا

الناس وطبقا��م واعتقادا��م كما   انتماءات  النظر عن  ال�ونية بصرف  �ل طبقات ا�جتمع مغر�ة بقيمها 

أو  عرقھ  أو  جنسھ  �ان  مهما  ا�سان  ل�ل  املطلق  با�خ��  تبشر  ال�ي  املستبدين    األديان  أن  "والواقع  لونھ. 

 ألنفسهم مؤكدين أن �افة اآلخر�ن غ��  
ّ
أنفسهم ال ينكرون سمّو ا�حر�ة، و�ل ما هنالك أ��م ال ير�دو��ا إال

جدير�ن ��ا ع�� االطالق. وهكذا فإن ا�خالف ال يدور حول الرأي الذي ينب�� أن نتبّناه عن ا�حر�ة بل حول  

ة التقدير الذي نكنّ 
ّ
. فهل �ان لدى األعالم العرب هذا التقدير للبشر واالعتبار لألفراد  3ھ للبشر"شّدة أو قل
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بوصفهم أفرادا؟ لقد تحّفظ خ�� الدين من ا�حر�ات السياسية رغم إ�جابھ ��ا وكذلك �ان موقف محمد  

ية  عبده. أما املسيحيون العرب فاعت��وا املسألة مجرد فصل ب�ن الشأن الدي�ي والشأن السيا��ي ع�� أهم

 األمر.

ما لم يحدث �� العالم العر�ي ولم يدركھ أعالم ال��ضة هو الواقع التار��� للثورة الفر�سية/النموذج ال�ي 

تقر�ر   وحق  ال�لمة  و�عطاء  العامة  للسلطة  القوة  منح  إ��ا  الغر�ية.  ا�حر�ة  لقيمة  مركزي  �ش�ل  أسست 

� عاصفة   �� بل  تبش��  دعوة  مجرد  ا�حر�ة  فليست  للبشر.  لم  املص��  االجتما��  العمق  مستوى   �� غي��. 

يحدث ��يء ُيذكر يجعل التبش�� با�حر�ة دينا لالعتناق. ولعلھ لهذا السبب مال كث�� من أعالم ال��ضة إ�� 

استبدال املطالبة با�حر�ة باملطالبة بالعدل واملساواة. "و�� ح�ن أن أحد هذين امليل�ن (امليل إ�� ا�حر�ة) ُ�غّ��  

فيتقلص و�نمو و�قوى و�ضعف وفقا للتطورات يبقى اآلخر (امليل إ�� املساواة) كما هو  بال انقطاع مظهره  

دائما مرتبطا بنفس الهدف، بنفس ا�حماس العنيد وأحيانا األع�ى، مستعدا للت�حية ب�ل ��يء ألولئك  

بالع وتتملقھ  تحابيھ  أن   �� يرغب  ال�ي  ا�ح�ومة  يزّود  ألن  ومستعدا  نفسھ  بإشباع  لھ  سمحوا  ادات  الذين 

 .1واألف�ار والقوان�ن ال�ي يحتاج االستبداد إل��ا ليحكم"

شهد عصر ال��ضة نقاشات جادة ب�ن املنتصر�ن للرؤ�ة الدينية واملنتصر�ن للرؤ�ة العلمانية. �عضهم 

يرى القيم موضوعا دينيا باألساس مدنيا باالستتباع، والبعض اآلخر يراها موضوعا مدنيا باألساس دينيا  

العر�ية لم يكن  باالستتبا ال��ضة  التعارض زمن  ب�ن   –�� تقديرنا    –ع. إن  العلم والدين بقدر ما �ان  ب�ن 

بالدفاع   القانون  أ�سنة  إ��  اليوم  أكيدة  ا�حاجة  �انت  و�ذا  ا�حديث.  السيا��ي  والفكر  االسالمي  الفكر 

ر  �� سياق  املفاهيم  إ�� إجراء هذه  آكد  ا�حاجة  العدالة وا�حر�ة فإن  ؤ�ة أخالقية وسياسية  املستمّر عن 

قادرة ع�� جعل اح��ام القانون نا�عا من الشعور الرا�خ بالواجب و�عب��ا عن االيمان بالقيم املش��كة. ور�ما  

�ستد�� ذلك ا�حرص ع�� مأسسة القيم انتصارا للنظام و�شدانا للسعادة بما �� أق��ى ا�حاالت ال�ي يثبت  

يتھ �� ضرب من الر��ى النف
ّ
 ��ي والعق��.ف��ا اإل�سان إن
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