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الحرية ومعوقات الفعل
التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي
Freedom and Impediment to Action

Foundations for a Liberal Concept of Freedom in the Arab Thought
 والتي يــراد بها أن تقودنا إلــى نتيجة، تقوم الــورقــة بمناقشة عــدد من األفـكــار المترابطة:ملخص
للحر ّية في سياق الثقافة العربية
مفادها ّأل مبرر لالعتقاد بعدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي
ّ
للحر ّية أساس ميتافيريقي
 للمفهوم الليبرالي: باإلمكان تلخيص هذه األفكار كما يلي.اإلسالمية
ّ
 كما أن لــه حـضــوره على،و لهذا األســاس الميتافيزيقي تجليات مختلفة فــي شتى الـمـجــاالت
 كما وجدنا بأن وجد. اإلسالمي-  سواء اليوناني منه أو العربي،صعيد الفكر الفلسفي القديم
هذا األساس الميتافيزيقي فرصته للتعبير عن نفسه وبقوة في الفلسفة السياسية الغربية وتحت
 تتوافر (أو تــوافــرت منذ، وفــي سياق حداثة عربية فرضت علينا أو تطورت عندنا،تأثير الـغــرب
للحر ّية عن نفسه في الفلسفة
يعبر هذا التصور الميتافيزيقي
ّ عصر النهضة العربية) فرصة لكي
ّ
.السياسية العربية الحديثة والمعاصرة
 الغرب، األساس الميتافيزيقي، الفكر العربي، معوقات الفعل، الحرية:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper explores, and ultimately finds no justification for, the idea
that it is not possible to root the liberal concept of freedom in the Arab-Islamic
cultural context. It examines this supposition from two main angles: First, that
the liberal understanding of freedom has a metaphysical basis, which itself has
various implications in a range of areas. The paper shows that this basis is also
present in ancient philosophical thought—both Greek and Arab-Islamic. In the
context of an imposed Arab modernity, there is now (or has been since the period
of the Nahda) a chance for this metaphysical conception of freedom to express
itself within modern and contemporary Arab political philosophy.
Keywords: Freedom, Obstacles to Action, Arab Thought, Metaphysical Basis,
the West
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مقدمة
تـقــدم هــذه الــورقــة البحثية سلسلة مــن األطــروحــات المترابطة حــول مفهو ٍم أثــار ،وال يــزال يثير
اهـتـمــام الـمـفـكــريــن الـعــرب الـنـهـضــويـيــن وآخــريــن مــن بـعــدهــم .نـطـلــق عـلــى هــذا الـمـفـهــوم تسمية
«المفهوم الليبرالي للحرية» ،ونستخدم مصطلح «الليبرالية» بالطريقة المعهودة ،لإلشارة إلــى مجمل
التصورات التي ترتكز على هذا المفهوم للحرية في مجاالت السياسة واالقتصاد واالجتماع وغيرها.
بــوسـعـنــا الـتـعـبـيــر عــن األطــروحــات الـتــي نــرمــي إلــى تـبـيــانـهــا ومـنــاقـشـتـهــا عـلــى الـشـكــل الـتــالــي )1 :للمفهوم
الليبرالي للحرية أســاس ميتافيريقي يتم بموجبه تصور الحرية على أنها تكمن في غياب العوائق من
أمــام الفعل و(بالتالي) تحدد الفعل على أســاس من الرغبة أو المشيئة؛  )2لهذا األســاس الميتافيزيقي
تجليات مختلفة في مجاالت السياسة واالقتصاد ومختلف جوانب الحياة االجتماعية ،حيث يمكننا
الـحــديــث عــن «حــريــات لـيـبــرالـيــة»؛  )3لـهــذا األس ــاس الـمـيـتــافـيــزيـقــي وج ــود عـلــى صـعـيــد الـفـكــر الفلسفي
القديم ،ســواء اليوناني منه أو الـعــربــي  -اإلســامــي؛  )4وجــد هــذا األســاس الميتافيزيقي فرصته للتعبير
عــن نـفـســه ،وب ـقــوة ،فــي الـفـلـسـفــة الـسـيــاسـيــة الـغــربـيــة فــي الـفـتــرة الـحــديـثــة فـقــط ،فـهــو بــالـتــالــي ،ومــن منظور
مـعـ ّـيــن ،أمــر مستجد حـتــى فــي الـغــرب نـفـســه؛  )5تـحــت تــأثـيــر ال ـغــرب ،وفــي سـيــاق حــداثــة عــربـيــة ُفــرضــت
علينا أو تطورت عندنا ،تتوافر لهذا المفهوم الميتافيزيقي للحرية فرصة للتعبير عن نفسه في الفلسفة
الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة والـمـعــاصــرة ،بــدايــة مــن عـصــر الـنـهـضــة ومــا بـعــد .بــالـتــالــي ،وبــالـنـظــر إلــى هــذه
الـمـســارات الـمـتــوازيــة (إلــى درجــة مــا) ،ليس هـنــاك مـبــرر للقول بـعــدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي
مما هــي عليه الحال
للحرية فــي سياق ثقافتنا العربية اإلســامـيــة؛ فليس هــذا األمــر بأسهل أو بأصعب ّ
في الثقافة الغربية.
تـشـ ّـكــل ه ــذه األف ـكــار بـمـجـمــوعـهــا مــرتـكـ ًزا لـهــدفـيــن آخــريــن ي ـت ـجــاوزان هــدفــي الــرصــد الـتــاريـخــي وتحليل
ـوجــه الليبرالي فــي الفكر العربي اإلســامــي،
المفاهيم .يتلخص الـهــدف األول فــي محاولة تأسيس الـتـ ّ
بحيث ال نعود ننظر إلى هذا األخير كمستودع ألفكار ومعتقدات ال تتباين إال في درجة دوغماطيقيتها
والـتـصــاقـهــا بــالـمــاضــي .ول ـهــذا ال ـهــدف قـيـمــة وأهـمـيــة كـبــرى فــي الـسـجــال الــدائــر بـيــن الــداع ـيــن إل ــى تـبـ ّنــي
المفاهيم السياسية المعاصرة ،كمفاهيم الحرية والمساواة والحقوق ،وأولئك الذي يرون في مثل هذا
االنـفـتــاح اغـتــرا ًبــا وسـلـ ًـبــا لـلــذات وفـقــدا ًنــا للهويةّ .أمــا الـهــدف اآلخــر ،الــذي ال يتسع الـمـجــال للبحث فيه
ه ـنــا((( ،فـيـتـمـ ّثــل فــي إرس ــاء بـعــض األس ــس الــازمــة لتقييم الـنـقــاش الــدائــر عــربـ ًـيــا (وغــربـ ًـيــا) ومـنــذ فـتــرة غير
وجيزة ،حول معنى ومغزى المناداة بمفهوم ليبرالي للحرية :فهل المفهوم الليبرالي للحرية غاية يجدر
بنا إدراكها لما يحمله هذا المفهوم من جوانب تقدمية وتحررية ،أم إنه شيء ينبغي تجاوزه إلى ما هو
أفضل منه؟ وما عساه أن يكون؟
((( قمت ،منذ نيف وعشرين سنة ،بمعالجة هذه المسألة بعض الشيء في «المفهوم الليبرالي للحرية في الفكر العربي الحديث»،
حـيــث ن ـظــرت إل ــى تـجـلـيــات وص ـعــوبــات تـمـ ّثــل ه ــذا الـمـفـهــوم فــي الـفـكــر ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،ول ـكــن دون ـمــا تــركـيــز عـلــى مـســألــة األص ــول
والتأسيسRaja Bahlool, «The Liberal Concept of Freedom in Contemporary Arab Thought,» Journal of Arabic and :
Islamic Studies 10 (1993): 22-66.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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في القسم الثاني من البحث ،نشرع في مناقشة سؤال التأصيل ،ونعرض لمقولة مشهورة لقيت وتلقى
الكثير من التأييد ،حتى عند أولئك الذين ينعون صدقها .تفيد هذه المقولة المشهورة بأن مفهوم الحرية
بالمعنى الليبرالي في المجمل غريب عن ثقافتنا العربية اإلسالمية ،التي لم تعرف شي ًئا من هذا القبيل
حتى بدأت عملية تالقح فكري بيننا وبين الغرب الحديث في أواسط القرن التاسع عشر ،وأن جل ما
أدركه التراث العربي اإلسالمي من معاني الحرية المختلفة كان يدور في فلك ميتافيزيقي أخالقي ال
يمت إلى حقول السياسة واالجتماع بصلة وثيقة.
فــي الـقـســم الـثــالــث نستعرض ً
(أول) أهــم عناصر المفهوم الليبرالي للحرية كما تجلت هــذه فــي عصر
النهضة عند مفكرين عــرب مختلفين ،ونقارنها بما يماثلها في الفكر الغربي ،الــذي ُيفترض أنــه أصل
ل ـهــا .ال ن ـقــوم ب ـهــذا مــن ب ــاب الـتـعــريــف بـمــا قــالــه الـنـهـضــويــون ال ـعــرب وأقــران ـهــم فــي ال ـغــرب عــن الـحــريــة
بـتـفـسـيــرهــا الـلـيـبــرالــي ،فـهــذا غـنــي عــن ال ـب ـيــان ،ولـكــن مـنــاقـشــاتـنــا الـمـخـتـلـفــة فــي األق ـســام الــاحـقــة مــن هــذا
الـبـحــث تـسـتــدعــي اإلل ـمــام بـنـطــاق الـسـيــاقــات الـفـكــريــة والـعـمـلـيــة الـتــي تـسـتــدعــي اسـتـعـمــال مـفــردة «حــريــة»
ومشتقاتها بأشكالها الصرفية المختلفة ،وهو ما ال يتحصل من دون التمعن في ما قاله هؤالء وأولئك
عن الحرية.
ونسعى في هذا القسم ً
أيضا للتمييز بين الحرية «بحد ذاتها» من جهة ،والحريات كما تتجلى في ميادين
مختلفة من جهة أخرى ،ونطرح السؤال :هل الحرية شيء ،والحرية االقتصادية والحرية السياسية وحرية
نحاج في هذا القسم بأن المذهب الليبرالي في الحرية ،أو ما أسماه أحمد
الفكر والتعبير أشياء أخرى؟
ّ
لطفي السيد «مذهب الحريين»((( ،دأب منذ فترة طويلة على استيعاب مفهوم الحرية من خالل عائلة
سببيا على أساس اإلرادة وغياب العوائق من
مفاهيمية تشتمل على مفاهيم الرغبة واإلرادة ،وتحدد الفعل ً
أمام الفعل .إذا كان هذا ما ترتد إليه الحرية في نهاية األمر ،بحسب الفهم الليبرالي ،فهو تصور ميتافيزيقي
أنـطــولــوجــي بـحــت ،تـتـحــدد بـمــوجـبــه الـعــاقــة بـيــن الـحــريــة والـحــريــات بــوصـفـهــا عــاقــة بـيــن الـمـفـهــوم الـعــام
والحاالت الخاصة.
نعود لنطرح مسألة األصل والتأسيس في القسم الرابع من البحث .يتبين لنا في هذا القسم أن الطريقة
الـتــي يسير عليها الـفـكــر الـلـيـبــرالــي فــي تـصــوره للحرية ليست شـيـ ًئــا جــديــدً ا الـبـتــة ،وأن لـهــا ســوابــق كثيرة،
لـيــس فـقــط فــي الـفـلـسـفــة الـيــونــانـيــة ،وإن ـمــا فــي الـفـلـسـفــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة أيـ ًـضــاُ .ج ــل مــا يـقــوم بــه الـفـكــر
ـاســا
الـلـيـبــرالــي (وه ــو لـيــس أم ـ ًـرا قـلـيــل األه ـم ـيــة) ال يـتـعــدى إل ـبــاس ه ــذا الـتـصــور الـمـيـتــافـيــزيـقــي لـلـحــريــة لـبـ ً
اجتماعيا بــألــوان سياسية واقتصادية ومدنية وغيرها ،بحسب السياقات المختلفة للحياة االجتماعية.
ً
ـراع ــا ج ــدي ــدً ا أت ــى ب ــه ال ـغــرب
ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ،ال ي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ال ـم ـف ـهــوم ال ـل ـي ـبــرالــي ل ـل ـحــريــة ك ــان اخ ـت ـ ً
الـلـيـبــرالــي الـحــديــث مــن ال ـعــدم؛ فللمفهوم الـلـيـبــرالــي الـحــديــث لـلـحــريــة أص ــول ،حـتــى فــي الـفـكــر الـغــربــي
الحديث نفسه.
((( انظر الهامش رقم  18أدناه.
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في القسم الخامس واألخير من البحث ،نستكمل نقاشنا التأسيسي بالقول إن الظروف التي أوجدتها
الحداثة الغربية في موطنها في االقتصاد ثم في السياسة واالجتماع استدعت بعث الحياة في تصور
ميتافيزيقي مـعـ ّـيــن لـلـحــريــة .ثــم إن هــذا الـتـصــور تــوســع وانـتـشــر ،مـتـخـ ًـذا أش ـكـ ًـال مختلفة فــي الـمـجــاالت
ال ـح ـيــات ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة .وال ش ــيء م ــن ه ــذا ب ـمــانــع م ــن أن ت ـس ـتــدعــي م ـس ـت ـجــدات ح ــداث ــة عــرب ـيــة (ن ـشــأت
عـنــدنــا بـحـكــم تـغـيــرات تــاريـخـيــة ،أو فــرضـتـهــا عـلـيـنــا ال ــدول الـمـسـتـعـ ِـمــرة) بـعــث الـحـيــاة فــي ه ــذا الـمـفـهــوم
الـمـيـتــافـيــزيـقــي نـفـســه ال ــذي هــو بـمـثــابــة إرث مـشـتــرك بـيــن الـعــرب وال ـغــرب الـحــديــث .بـعـبــارة أخ ــرى ،نقول
إن ال ـفــرق بـيــن ثـقــافــة ال ـغــرب ال ـحــديــث والـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة (قــديـمـهــا وحــديـثـهــا) ال يـكـمــن على
الـصـعـيــد الـمـفــاهـيـمــي الـبـحــت ،بمعنى وج ــود أفـكــار أو مـفــاهـيــم غــربـيــة لــم يـكــن مــن الـمـمـكــن إدراك ـهــا أو
الـتـعـبـيــر عـنـهــا فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة ،بــل إن الـمـســألــة كــانــت وال ت ــزال مـحــض ظ ــروف تــاريـخـيــة
واجتماعية وسياسية ربما تجعل أو ال تجعل مــن الــازم تفعيل مــا هــو كامن فــي الـتــراث الفكري لهذه
األمة أو تلك.

األصالة والمعاصرة وسؤال التأصيل
يـ ـق ــوم ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـف ـك ــري ــن ب ــال ـت ـم ـي ـي ــز ب ـي ــن ال ـم ـن ــاق ـش ــات (والـ ـنـ ـظـ ــريـ ــات) ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـف ـه ــوم ال ـح ــري ــة
فـ ــي سـ ـي ــاق ال ـب ـح ــث ال ـم ـي ـت ــاف ـي ــزي ـق ــي أو األنـ ـط ــول ــوج ــي ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي تـ ـ ــدور ح ـ ــول م ـف ـه ــوم ال ـح ــري ــة فــي
سـ ـي ــاق ال ـم ـب ــاح ــث ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة عـ ـم ــو ًم ــا ،ب ـم ــا قـ ــد ي ـش ـت ـم ــل ع ـل ـي ــه ذل ـ ــك مـ ــن م ـب ــاح ــث فــي
م ـ ـجـ ــاالت االقـ ـتـ ـصـ ــاد والـ ـنـ ـظ ــم ال ـق ــان ــون ـي ــة وح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان والـ ـحـ ـيـ ــاة الـ ـم ــدنـ ـي ــة .وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز األم ـث ـل ــة
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ال ـم ـف ـك ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي ج ـ ــون سـ ـتـ ـي ــوارت ِم ـ ــل ( )J.S. Millال ـ ــذي ي ـق ــول ف ــي ب ــداي ــة م ـقــال ـتــه
المشهورة في الحرية:
يسمى
يسمى بحرية اإلرادة التي يفترض أنها تتعارض مع ما ّ
ال يتناول موضوع هذه الرسالة ما ّ
(خطأ) بمبدأ الضرورة الفلسفية ،ولكنه يتناول الحرية المدنية أو االجتماعية ،ويبحث في طبيعة
ـرعــا أن يـمــارسـهــا فــي حــق الـفــرد ،وح ــدود تـلــك الـسـلـطــة ،وهــذه
السلطة الـتــي يـجــوز للمجتمع شـ ً
مسألة قلما تعرض لها الك ّتاب أو تناولوها بالدراسة بوجه عام(((.

مـثــل ه ــذا الـتـمـيـيــز ،بـمــا لــه وم ــا عـلـيــه مـ ّـمــا س ــوف نـنــاقـشــة بــالـتـفـصـيــل فــي ه ــذا ال ـب ـحــث ،يـعـنـيـنــا ك ـث ـيـ ًـرا نحن
المهتمين بالفكر الـعــربــي الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي ،قــديـمــه وحــديـثــه؛ ذلــك أن كـثـيـ ًـرا مــن الـبــاحـثـيــن دأبــوا،
ومـنــذ أمــد طــويــل ،على الـقــول بــأن الفكر الـعــربــي اإلســامــي ،باستثناء الـحــديــث مـنــه ،يحفل بالنقاشات
الميتافيزيقة لمسألة الحرية ،ولكن مناقشاته المطولة لمسألة الحرية ال تبدي أي اهتمام يذكر بمسائل
السياسة واالجتماع.
يـ ـعـ ــود ق ـص ــب ال ـس ـب ــق فـ ــي مـ ـجـ ــال اسـ ـتـ ـخـ ــدام هـ ـ ــذا ال ـت ـم ـي ـي ــز مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ــدي ــد وت ـح ـل ـي ــل م ـف ـه ــوم (أو
م ـف ــاه ـي ــم) ال ـح ــري ــة ف ــي ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي اإلسـ ــامـ ــي إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ــرق ف ــران ــز روزن ـ ـتـ ــال ال ـ ــذي قـ ــام بــرصــد
((( جون ستيوارت ِمل ،حول الحرية (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،)2012 ،ص .5

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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م ـعــان مـخـتـلـفــة لـلـحــريــة ف ــي ال ـتــاريــخ ال ـف ـكــري ال ـعــربــي اإلس ــام ــي .ت ـت ــراوح ال ـم ـعــانــي ال ـتــي ق ــام روزن ـت ــال
بــرصــدهــا م ــا ب ـيــن ال ـحــريــة ال ـم ـنــاف ـيــة ل ـل ـع ـبــوديــة (بــال ـم ـع ـنــى ال ـق ــان ــون ــي) وال ـح ــري ــة ال ـم ــرادف ــة ل ـل ـكــرم وال ـن ـبــل،
وال ـح ــري ــة الـنـفـســانـيــة لـلـمـتـصــوف (ال ـت ــي ت ـتــرجــم ك ـع ـبــوديــة مـطـلـقــة ل ـل ـخــالــق) ،وح ــري ــة الـمـتـكـلـمـيــن الــذيــن
ج ـهــدوا فــي تـحــديــد درج ــة أو ن ــوع مــن الـحــريــة لــإن ـســان قـبــالــة إل ــه م ـقـ ّـدر ل ــأق ــدار وك ـلــي ال ـق ــدرة .ولـكــن
روزن ـت ــال ال يـعـثــر عـلــى أي مـفـهــوم لـلـحــريــة ذي م ـغــزى سـيــاســي أو اج ـت ـمــاعــي .ل ــذا يـخـلــص إل ــى نتيجة
مفادها أن:
على الرغم من وجود نقاشات مطولة للحرية (في الفكر العربي اإلسالمي) ،فإن فكرة الحرية

لم تبلغ مرتبة المفهوم السياسي األساسي الذي بوسعه أن يلم الشعث حول القضايا الكبرى ...
متوقعا مــن الـفــرد المسلم أن يعتبر أن السلوك القويم يتمثّل فــي مــواءمــة حريته الشخصية
كــان
ً

يثمن حريته الشخصية
لمعتقدات وأخــاق وأعــراف الجماعة الـتــي ينتمي إليها .ومــع أنــه كــان ّ
خيرا مطلقًا يتوجب الذود
ويفتخر بها ،فإنه لم يكن من المفترض له أن ينظر إليها كما لو كانت ً
عنه قبالة مطالب الجماعة ،وبأي ثمن .ومن الناحية السياسية ،لم يكن يتوقع أن للفرد أي خيار

حر في ما يخص نظام الحكم الذي يعيش تحت ظله(((.

الرأي في المجمل ،وإن لم يكن في التفصيالت ،عدد كبير من المفكرين والك ّتاب العرب .نذكر
تبع هذا
َ
منهم ،على سبيل المثال ،المفكر المغربي عبد الله العروي الذي ينتهي به الفحص اللغوي إلى التمييز بين
أربعة معان للحرية :المعنى الخلقي (الحر بمعنى الكريم) ،والمعنى القانوني (الحر على خالف العبد)،
والمعنى «االجتماعي» ،ومــن األفضل القول« :المعنى االقتصادي» (الحر هو المعفى من الضريبة)،
والمعنى الصوفي (الحرية بمعنى الخروج من رق الكائنات إلى عبودية الله) .لكن ،وعلى الرغم من أن
يقرع المستشرقين على اقتصارهم على ميادين الدولة والفقه عند البحث عن مواطن وجود الحرية،
العروي ّ
إال أن هذا ال يمنعه من التمييز بين الحرية بالمعنى النفساني الميتافيزيقي والحرية بالمعنى السياسي
االجتماعي ،فيقول:
نفرق بين حرية نفسانية ميتافيزية ،يتناولها الفكر اإلسالمي بالتحليل ،وبين حرية
يمكن إذن أن ّ
سياسية اجتماعية ينكب عليها الفكر الليبرالي ويحصر فيها كــل تـســاؤالتــه ومناقشاته .وينتج

بالطبع عن اختالف االهتمام والنظرة اختالف في المفاهيم(((.

يمكننا اإلشــارة هنا ً
أيضا إلــى ك ّتاب آخرين يقترحون تميي ًزا بين الحرية التي يجري الحديث عنها في
سياق الميتافيزيقا واألنطولوجيا ،والحرية التي يجري الحديث عنها في السياقات السياسية واالقتصادية
معينة على األقل ،بنفي الثانية وإثبات
واالجتماعية المألوفة ،من دون أن يكونوا معنيين ،في سياقات ّ
(4) F. Rosenthal and B. Lewis, «Hurriyya,» in Encylopedia of Islam, vol. 3, New Ed. (Leiden: E.J. Brill, 1971), 589.

قارن ً
أيضا بـ :فرانتز روزنتال ،مفهوم الحرية في اإلسالم :دراسة في مشكالت المصطلح وأبعاده في التراث العربي اإلسالمي ،ترجمة
وتقديم معن زيادة ورضوان السيد ،ط ( 2بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2007 ،ص .179
((( عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1987 ،ص .17
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األولــى كصفة الزمــة فــي التاريخ الفكري للعرب والمسلمين .هــذا مــع أن ليس مــن الصعب (بــل ربما
من المحتم) أن تلتقي آراؤهــم مع وصف ٍّ
كل من العروي وروزنتال لوضعية التراث العربي اإلسالمي
فــي هــذا الـخـصــوص ،ومــن هــؤالء فهمي جــدعــان الــذي يــزيــد عـلــى مــا قـلـنــاه ســابـ ًقــا بــذكــره بـعــض الـفــروق
بـيــن ال ـحــريــة بـمـفـهــومـهــا الـمـيـتــافـيــزيـقــي (ال ــذي يـشـيــر إل ـيــه بـمـصـطـلــح «أن ـطــولــوجــي») وال ـحــريــة بـمـفـهــومـهــا
السياسي االجتماعي:
وإما أنها غير كائنةّ .أما الحرية
إن الحرية األنطولوجية غير خاضعة للتغيير ،فهي ّإما أنها كائنة ّ

الثانية  -المجتمعية – فكسب يولده جهد وكفاح .والحرية األنطولوجية موقف وجودي مطلق

يرتبط بميتافيزيقا الحرية وبالالحتمية ،والثانية نسبية تندرج تحتها جملة من الحريات :السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والشخصية .والحرية األنطولوجية سالبة تتضمن انتفاء الحتمية بينما

الثانية موجبة تنضوي فيها ثلة الحريات(((.

كما يمكن اإلشارة إلى ناصيف نصار الذي يختلف عن غيره بإعادته إنتاج هذا التمييز بين الميتافيزيقي
األن ـطــولــوجــي وال ـس ـيــاســي االج ـت ـمــاعــي مــن خ ــال اس ـت ـخــدام تـفــريــق غـيــر مــألــوف بـيــن مـفـهــوم الـلـيـبــرالـيــة
كأيديولوجيا بــرجــوازيــة «تـمـحــورت حــول شـعــار الحرية وسـعــت إلــى تجسيد هــذا الشعار فــي الممارسة
والمؤسسات االقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية واإلعالمية» ،ومفهوم الليبرالية كتفكير فلسفي.
فهذه األخيرة:
ت ـم ـحــورت ح ــول م ـبــدأ ال ـحــريــة ب ــإط ــاق ،وس ـع ــت  ...إل ــى الـكـشــف ع ــن مـضــامـيــن م ـبــدأ الـحــريــة
ومستلزماته فــي الــوجــود الـبـشــري ،أحـيــا ًنــا مــن وجـهــة نظر ميتافيريقية ،وأحـيــا ًنــا أخــرى مــن وجهة

نظر أخالقية ،واندمجت لهذا السبب في األنظمة الفلسفية التي حددت معناها ،مثل الكانطية

أو البرغسونية أو السارترية(((.

ي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص ه ـ ــذا ك ـل ــه ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى مـ ــا ي ـق ــول ــه ال ـم ـف ـك ــر ال ـم ـغ ــرب ــي م ـح ـم ــد ال ـم ـص ـب ــاح ــي ب ـش ــأن
ع ـب ـث ـيــة ال ـب ـحــث ع ــن م ـف ـهــوم لـ ـ «ال ـح ــري ــة بــال ـم ـع ـنــى ال ـح ــدي ــث» ف ــي ث ـنــايــا ال ـف ـل ـس ـفــات ال ـق ــدي ـم ــة ،ال ـيــونــان ـيــة
منها واإلسالمية:
مـ ــن الـ ـب ـ ّـي ــن ب ـن ـف ـس ــه أن م ـف ـه ــوم الـ ـح ــري ــة م ـف ـه ــوم حـ ــديـ ــث ،ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ح ـس ــاس ـي ــة وأف ـ ـ ــق ف ـك ــري
مـ ــا ك ـ ــان ل ـي ــوج ــد فـ ــي ال ـف ـك ــر ال ـف ـل ـس ـف ــي ل ـل ـح ـق ـب ـت ـيــن ال ـي ــون ــان ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة اإلسـ ــامـ ـيـ ــة .ف ـم ــا ك ــان
ُي ـع ـت ـبــر ح ــريـ ـ ًة ف ــي األزمـ ـنـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة ع ــن الـ ـح ــداث ــة ،وهـ ــو ال ــوع ــي ب ــالـ ـض ــرورة ال ـع ـق ـل ـيــة وال ـس ـب ـب ـيــة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة والـ ـجـ ـب ــر الـ ــديـ ـنـ ــي ،ص ـ ــار ُيـ ـن ـ َـظ ــر إلـ ـيـ ــه ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ق ـب ـي ــل الـ ـعـ ـبـ ــوديـ ــة؛ وم ـ ــا ك ـ ــان ُي ـع ـت ـ َـب ــر

((( فهمي جدعان« ،الحرية في الثقافة العربية الحديثة »،في فهمي جدعان ،المقدس والحرية وأبحاث ومقاالت أخرى من أطياف
وإما أنه
الحداثة ومقاصد التحديث (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)2009 ،ص 82؛ أي ّإما أن اإلنسان ،بطبيعته ،حر ّ
مخير ،من دون تحديد مجاالت الفعل والتصرف.
مسير ّ
وإما أنه َّ
غير حر ،أو فلنقُ ل ،وبلغة األقدمين من العرب والمسلمينّ ،إما أنه َّ
((( ناصيف نصار ،باب الحرية :إنبثاق الوجود بالفعل (بيروت :دار الطليعة ،)2003 ،ص .46

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ع ـب ــودي ــة إزاء األهـ ـ ــواء وال ـش ـه ــوات وال ـ ـنـ ــزوات ال ـف ـك ــري ــة وال ـج ـس ــدي ــة ،أض ـح ــى ح ــري ـ ًة بــالـمـعـنــى
الحديث للكلمة(((.

ال مفر إ ًذا مــن االعـتــراف بــذلــك التمييز الــذي يصوغه ِمــل ويـجــد روزنـتــال والـعــروي وكثير غيرهم شقه
األول مـتـمـ ّثـ ًـا فــي مـسـيــرة الـفـكــر الـعــربــي اإلس ــام ــي ،بـيـنـمــا يـتـمـ ّثــل الـثــانــي فــي الـفـكــر الـغــربــي الـحــديــث.
ولكن ،ما أهمية ذلــك بالنسبة إلينا؟ تكمن األهمية في أحــد االستنتاجات المترتبة على شــروع العرب
والـمـسـلـمـيــن مـنــذ أواس ــط الـقــرن الـتــاســع عـشــر فــي الـحــديــث عــن الـحــريــة ولـكــن بمعنى الـحــريــة الـمــدنـيــة،
كـمــا يـسـ ّـمـيـهــا ِم ــل .هـنــاك اف ـتــراض صــريــح فــي بـعــص األح ـيــان ومـضـمــر فــي أح ـيــان أخ ــرى م ـفــاده أن هــذا
ّ
يشكل نقلة نوعية فــي التفكير الـعــربــي المتعلق بــالـحــريــة ،مــن منطلق أن الـحــريــة الـمــدنـيــة ،ومــا يشاكلها
ً
متصل بالحرية
من حريات شرع العرب والمسلمون في الحديث عنها في القرن التاسع ،ليست أمـ ًـرا
ـوعــا للنقاش فــي العصور
الـتــي قــد ينشدها الـعـبــد أو الـمـتـصــوف أو الـمـتـكـلــم ،والـتــي طــالـمــا كــانــت مــوضـ ً
العربية اإلسالمية الغابرة .عندئذ تُستخ َلص نتيجة مفادها أن الحرية بهذا المعنى المستجد محض تأثر
بالغرب الــذي شرع العرب والمسلمون في التعرف إلى قيمه ومعارفه ونظمه منذ ذلك الوقت ،في ما
غدا ُيعرف بعصر النهضة العربية الحديثة .وفي هذا االستنتاج تظهر بوادر مشْ كل التراث والمعاصرة،
فإما التمسك بتراث
حيث يجد العرب والمسلمون أنفسهم بين خيارين يظن البعض أن كالهما مــرّ :
لــم تـعــد قـيـمــه وأصــولــه الـفـكــريــة ق ــادرة عـلــى اإلم ـســاك بـتــابـيــب الـتـقــدم والـحـضــارة الـمـعــاصــرة (كـمــا يظهر
وإمـ ــا االل ـت ـحــاق بـمـعــاصــرة تـسـتـجـلــب
م ــن غ ـيــاب أي مـفـهــوم لـلـحــريــة بــالـمـعـنــى ال ـمــدنــي أو ال ـس ـيــاســي)ّ ،
مفاهيم (على شاكلة مفهوم الحرية المدنية) ليس لها في التراث جــذور ،وهو ما يؤدي إلى االغتراب
عن النفس.

تـتـمـ ّثــل إح ــدى ال ـغــايــات ال ـتــي يـسـعــى ه ــذا الـبـحــث لـتـحـقـيـقـهــا ف ــي الـبــرهـنــة عـلــى أن س ــؤال ال ـحــريــة لـيــس
ب ـهــذه الـبـســاطــة ،س ــواء فــي مــا يـتـعـلــق بـشـقــه الـعــربــي اإلس ــام ــي ،وال ــذي ي ـبــدو مـضـطـ ًـرا إل ــى االخ ـت ـيــار بين
أمــريــن كــاهـمــا مــر ،أو مــا يتعلق بـشـقــه الـغــربــي ال ــذي ال يـبــدو مـضـطـ ًـرا (لـسـبــب ال بــد لـنــا مــن االسـتـفـســار
عــن كنهه) إلــى االخـتـيــار .ســوف نلقي فــي الـبــدايــة نظرة خاطفة على الطريقة التي تمثّل بها المفكرون
الـعــرب والـمـسـلـمــون فــي عـصــر النهضة (ومــن قبلهم الـمـفـكــرون الـغــربـيــون فــي الحقبة الـحــديـثــة) الـحــريـ َة
بالمفهوم الليبرالي.

الفكر الليبرالي في عصر النهضة العربية
م ــا ق ــال ــه ال ـم ـف ـك ــرون ال ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ــون ال ـن ـه ـض ــوي ــون ع ــن ال ـح ــري ــة ومـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـه ــا م ــن م ــوض ــوع ــات
لـصـيـقــة لـيــس س ـ ًـرا خــافـ ًـيــا؛ فـقــد ُك ـتــب وال ي ــزال ُيـكـتــب الـكـثـيــر عــن ه ــذه الـحـقـبــة ال ـفــريــدة مــن نــوعـهــا في
الـتــاريــخ الـعــربــي اإلســامــي .لــذا ،فــإنـنــا لسنا فــي سـيــاق الـبـحــث الـحــالــي بـحــاجــة إلــى اسـتــرجــاع المفاهيم
واإلدراكـ ـ ــات الـنـهـضــويــة الـمـتـعـلـقــة بــالـحــريــة بـقـصــد الـتـعـلــم أو اإلعـ ــام ،وإن ـمــا بـقـصــد تـحــديــد الـمـفــاهـيــم
((( محمد عزيز المصباحي ،مع ابن رشد (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2006 ،ص .41
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وجــائـهــا بـصــورة ال لـبــس فـيـهــا .فـمـفـهــوم الـحــريــة لـيــس مـهـ ًّـمــا أو شــائـ ًـكــا فـقــط ،بــل يـعـتــوره أيـ ًـضــا كـثـيــر من
االل ـت ـبــاس ال ــذي يـجـعـلــه مــرتـ ًـعــا خ ـصـ ًـبــا ل ــاق ــوال الـمـتـنــاقـضــة ،أو ت ـلــك ال ـتــي يـشــوبـهــا ال ـغ ـمــوض الـمـطـبــق
دخ ــل
أحـ ـي ــا ًن ــا .ك ـم ــا أنـ ــه أف ـس ــح وال ي ـ ــزال ُي ـف ـس ــح ال ـم ـج ــال ل ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـشـ ــاءات ال ـش ــاع ــري ــة ال ـت ــي ال ْ
للفلسفة فيها.
تكلم المفكرون النهضويون على الحرية وامتدحوا فضائلها في مجاالت مختلفة ،منها االقتصاد ،ومنها
حــريــة التعبير ومـجــال الـحـيــاة الشخصية واالجـتـمــاعـيــة ،وغـيــرهــا مـ ّـمــا يمكننا إدراك ــه بــاإلشــارة إلــى بعض
أقــوالـهــم ذات األهـمـيــة الـبــالـغــة .يـصــف مصطفى الـغــايـيـنــي فــي عـظــة الـنــاشـئـيــن الـحــريــة االقـتـصــاديــة بأنها
«حياة األمة المادية»ً ،
قائل إن األمة «إن لم تُط َلق لها حرية التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستغالل
ال ـم ـعــادن ...كــانــت حـيــاتـهــا كــامــرئ ُشــد وثــاقــه» ،وإن «أوروب ــه لــم تـقـبــض عـلــى نــاصـيــة ال ـثــروة إال بـعــد أن
أطـلـقــت الـحــريــة االقـتـصــاديــة مــن ق ـيــودهــا»((( .وفــي مـجــال الـحــريــة االقـتـصــاديــة أيـ ًـضــا ،يـبــدي أحـمــد لطفي
لتدخل الحكومة ً
قائل:
السيد معارضة شديدة ّ
إن الـحــس قــد أثـبــت باألمثلة اليومية أن الحكومة فــي كــل أمــة ،مــا ولـيــت عـمـ ًـا خــارج الــواليــات
ال ـث ــاث ال ـت ــي ذك ــرن ــاه ــا ،إال أس ـ ــاءت ف ـيــه ت ـص ــر ًف ــا ،وف ـش ـلــت ن ـت ـي ـج ـتــه .وع ـن ــدن ــا ف ــي م ـصــر نـصـبــت

ـزارع ــا ك ـب ـي ـ ًـرا ،وجـ ــاءت ل ـنــا ب ــال ـب ــذور وال ـمــاش ـيــة وآالت ال ــزراع ــة ل ـن ــزرع عـلــى
ال ـح ـكــومــة نـفـسـهــا م ـ ً
ُ
ح ـســاب ـهــا م ــراب ـع ـي ــن ،ف ـف ـش ـلــت ف ــي م ـق ـصــدهــا وسـ ـ ــاءت زراع ـت ـه ــا ولـ ــم ت ــؤت ـه ــا األرض م ــن أك ـل ـهــا

مذكورا(.((1
شي ًئا
ً

وفي المجاالت المتعلقة بحرية التفكير والتعبير على نحو ما اش ُتهر عن الليبرالية ،يقرر المؤلف نفسه
أن «خير ما تفعله الحكومات لنفسها ولألمة التي تحكمها أن تكون مع الصحافة على غاية التسامح،
رقيها ألن ذلك وقوف في طريق الرأي العام ومصادرة العتقاده»( ،((1وهذا ً
أيضا ما
فال تقف في طريق ّ
يطلبه خير الدين التونسي الذي يفهم «حرية المطبعة» «أن ال يمنع أحد من األفراد أن يكتب ما يظهر له
من المصالح في الكتب والجرناالت التي تطلع عليها العامة ،أو يعرض ذلك على الدولة والمجالس،
ولو تضمن االعتراض على سيرتها»(.((1
ك ـم ــا أن ال ـح ــري ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـم ـس ـلــك وأسـ ـلـ ــوب ال ـح ـي ــاة وج ـ ــدت م ــن ي ــداف ــع ع ـن ـهــا فــي
شـخــص أدي ــب إس ـحــق ال ــذي وق ــف مــوق ـ ًفــا مـخــالـ ًفــا م ــن أول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـعـ ّـرفــون ال ـحــريــة «ت ـعــري ـ ًفــا زائ ـ ًف ــا»
ـرب ــون األوالد
بــأن ـهــا ال ـطــاعــة لـلـتـقــالـيــد ،وال ــذي ــن ال يـتـحـمـلــون مـخــالـفــة ال ـع ــادات « -ف ـل ـقــد رأي ـن ــا األق ـ ــوام ي ـ ّ
((( مصطفى الغالييني ،عظة الناشئين :كتاب أخالق وآداب واجتماع (بيروت :المطبعة الوطنية ،)1936 ،ص .92

( ((1أحمد لطفي السيد ،المنتخبات ،ج ( 2القاهرة :مطبعة المقتطف ،)1945 ،ص  .65الواليات الثالث المذكورة في النص هي
األمن والقضاء والدفاع عن الوطن.
( ((1المصدر نفسه ،ص .84 - 83

( ((1خير الدين التونسي ،أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ،تقديم محمد الحداد ،في الفكر النهضوي اإلسالمي (القاهرة:
دار الكتاب المصري؛ بيروت :دار الكتاب اللبناني ،)2012 ،ص .117

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ك ـم ــا ي ـض ــرب ــون الـ ـ ــدراهـ ـ ــم»( .((1ك ـم ــا ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ــرى م ــا ي ــؤي ــد هـ ــذا ف ــي ت ـع ــري ــف خ ـي ــر ال ــدي ــن ال ـتــون ـســي
لـلـحــريــة الـشـخـصـيــة الـتــي تـعـنــي «إط ــاق تـصــرف اإلن ـســان فــي ذات ــه وكـسـبــه ،مــع أمـنــه عـلــى نـفـســه وعــرضــه
ـدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي أم ـ ــور ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ق ــائ ـ ًـا إن ـهــا
ومـ ـ ــالـ ـ ــه»( ،((1وفـ ــي م ـع ــارض ــة أح ـم ــد ل ـط ـفــي ال ـس ـي ــد ل ـت ـ ّ
«معلم غير نافع»(.((1
ب ـ ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ال ـم ـف ـك ــري ــن ال ـن ـه ـض ــوي ـي ــن كـ ــانـ ــوا ع ـل ــى وع ـ ــي ب ـح ـق ـي ـق ــة أن ل ـل ـحــريــة
ال ـم ـن ـشــودة م ـج ــاالت ع ــدة تـتـجـلــى ف ـي ـهــا ،ول ــذل ــك ل ــم ي ـج ــدوا ض ـي ـ ًـرا ف ــي الـتـمـيـيــز ب ـيــن أنـ ــواع مـخـتـلـفــة مــن
ال ـح ــري ــة ،ك ـمــا ي ـف ـعــل ال ـغــاي ـي ـنــي ف ــي ت ـم ـي ـيــزه ب ـيــن «ح ــري ــة ال ـف ــرد وح ــري ــة ال ـج ـم ــاع ــة ،وال ـح ــري ــة الـسـيــاسـيــة
وال ـحــريــة االق ـت ـص ــادي ــة»( ،((1أو كـمــا يـفـعــل الـتــونـســي فــي تـمـيـيــزه بـيــن الـحــريــة الـشـخـصـيــة وحــريــة المطبعة
والـ ـح ــري ــة الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة( .((1وال بـ ــد أن ن ـخ ــص ب ــال ــذك ــر أحـ ـم ــد ل ـط ـف ــي الـ ـسـ ـي ــد ،الـ ـ ــذي ج ـه ــد فـ ــي سـبـيــل
ال ـتــوصــل إل ــى مـصـطـلــح عــربــي ي ـقــابــل مـصـطـلــح ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ف ـمــا ك ــان م ـنــه إال أن تــوصــل إل ــى مـصـطـلــح
«مــذهــب الـحــريـيــن» ،ثــم قــدم لــه تـعــريـ ًفــا يــدل عـلــى رؤي ــة نــافــذه لــأمــور؛ ذلــك أن تـعــريـفــه لـلـيـبــرالـيــة يــدلــل
ـورا مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـح ــري ــة ف ــي م ـجــاالت ـهــا ال ـم ـت ـعــددة.
ع ـلــى م ـف ـهــوم عـ ــام م ــن ش ــأن ــه أن ي ـط ــرح أم ــام ـن ــا ص ـ ـ ً
يقول الكاتب:
مذهب الحرية ،أو مذهب الحريين ،يقضي في أصله بأنه ال يسمح للمجموع في البالد الحرة

أو لـلـحـكــومــة فــي أن تـضـ ّـحــي بـحــريــة األف ــراد ومـنــافـعـهــم لـحــريــة الـمـجـمــوع أو ال ـح ـكــومــة ...هــذا
الـمــذهــب يقضي فــي أصــل وضـعــه بــأن ال يـكــون للحكومة سلطان إال مــا دلتها الـضــرورة عليه،
وهــو ثالثة [ثــاث] واليــات :واليــة البوليس ،وواليــة القضاء ،وواليــة الــدفــاع عــن الــوطــن .وفيما
عدا ذلك من المنافع ،فالوالية فيه لألفراد والمجاميع الحرة(.((1

من المتفق عليه أن مثل هذه األفكار لم تكن شائعة أو حتى معروفة بالمطلق عند العرب والمسلمين
ف ــي ع ـص ــوره ــم ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي س ـب ـقــت ع ـصــر ال ـن ـه ـضــة ،وأن ج ــل م ــا ق ــال ــه ال ـم ـف ـك ــرون ال ـن ـه ـضــويــون عــن
ال ـحــريــة ال ي ـت ـجــاوز ح ــدود وآفـ ــاق مــا قــالــه ال ـغــرب ـيــون مــن قـبـلـهــم .بــوسـعـنــا ال ـتــأكــد مــن ص ــدق ه ــذا الـقــول
مــن خــال نـظــرة عــابــرة إلــى بـعــض مــا قــالــه الـمـفـكــرون الـغــربـيــون أنفسهم فــي الـقــرون الـســابـقــة عـلــى عصر
النهضة العربية.
( ((1أديب إسحاق« ،حول الحرية واإلستقالل »،في :أديب إسحاق ،الدرر (بيروت[ :المطبعة األدبية] .)1909 ،أعيد طبعه في :في
قضية الحرية ،حصاد الفكر العريي الحديث؛ ( 2بيروت :مؤسسة ناصر للثقافة.)1980 ،
( ((1التونسي ،ص .18
( ((1السيد ،ص .77

( ((1الغالييني ،ص .90

( ((1التونسي ،ص .117-116

( ((1السيد ،ص  .65ربما ال يكون مضيعة للوقت التكهن بما كان يمكن أن يترتب من آثار على سريان مثل هذا المصطلح العربي،
«مذهب الحرية» ،أو «مذهب الحريين» ،لو ُقدِّ ر له أن يحيا في اللغة العربية السياسية منذ بدايات هذا القرن .واآلن ،وبعد مضي قرن
راغبا في تج ّنب مصطلح «الليبرالية» لسبب غير واضــح ،ولكنه غير قــادر في الوقت نفسه
أو أكثر ،نجد فيلسو ًفا مثل ناصيف نصار ً
على أن يجد «لفظة تفي بالمراد كما هي حال ‹الليبرالية› في اللغات الغربية» (نصار ،ص .)46-45
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ل ــو ب ــدأن ــا ب ـم ــا أسـ ـم ــاه ال ـغــاي ـي ـنــي ال ـح ــري ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ل ـق ـل ـنــا إن ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ارت ـب ـط ــت ،وم ـنــذ
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ب ــال ــدف ــاع ع ــن م ــذه ــب اق ـت ـص ــادي م ـع ـ ّـي ــن ه ــو م ــذه ــب «ال ـل ـي ـس ـيــه ف ـي ــر» ()laissez faire؛
ففي الـبــدايــة ،وعـبــر مــا ُيـعــرف أحـيــا ًنــا بالفترة الكالسيكية للموقف الليبرالي ،أي تلك الـتــي سبقت تأثر
الـمـمــارســة الـلـيـبــرالـيــة بــأفـكــار جــون مـيـنــارد كـيـنــز ( ،)J. M. Keynes) 1883) - 1946نــاصــر الـلـيـبــرالـيــون
ـدخ ــل ال ــدول ــة ف ــي ن ـظــام ال ـس ــوق ،ح ـيــث يـلـتـقــى ال ـعــامــل وصــاحــب
ال ـمــوقــف االق ـت ـص ــادي ال ـقــائــل ب ـعــدم ت ـ ّ
رأس الـ ـمـ ــال .وي ـظ ـه ــر هـ ــذا ال ـم ــوق ــف ب ـق ـس ــوة ش ــدي ــدة ف ــي ف ـك ــر ه ــرب ــرت س ـب ـن ـســر (،)1903 – 1820
ـدخــل الحكومة مــن أجل
الــذي ربـمــا كــان آخــر الليبراليين الكالسيكيين؛ فهو يشن حملة شـعــواء ضــد تـ ّ
مـســاعــدة ال ـف ـقــراء ،أو الـقـيــام بــأي مـهـمــات اجـتـمــاعـيــة أخ ــرى ،مــدعـ ًـيــا أن ال ـســوق ســاحــة طـبـيـعـيــة لـلـصــراع،
طبيعيا ،مثل موت حيوانات الغاب
جوعا شي ًئا
حيث البقاء لألصلح ،وحيث يكون تضور بعض الناس
ً
ً
الضعيفة التي ال تقوى على الدفاع عن نفسها(.((1
تعبيرا جيدً ا عنها عند ِمل في كتاب في الحرية ،حيث
ّأما بالنسبة إلى األمور غير االقتصادية ،فإننا نجد
ً
يقول ،محد ًدا دائرة الحرية اإلنسانية:
تشتمل الـحــريــة اإلنـســانـيــة ً
أول عـلــى الـمـجــال الــداخـلــي لـلـشـعــور ،متطلبة حــريــة الـضـمـيــر بــأوســع
معاني الكلمة ،وحرية الفكر واإلحساس ،والحرية المطلقة في الرأي والتعاطف في ما يتعلق
بكل المواضيع ،عملية كانت أم نظرية ،علمية أم أخالقية ،دينية أم دنيوية .وقد يبدو أن حرية

التعبير ونشر اآلراء تقع تحت نطاق مبدأ آخر ،حيث إنها تتعلق بسلوك الفرد الذي قد يؤثر على
جزئيا
اآلخرين .ولكن بما أن لها أهميه تكاد توازي أهميه حرية الفكر نفسها ،وبما أنها ترتكز ً

عمليا فصلها عن حرية الفكر.
على نفس األسس التي ترتكز عليها حرية الفكر ،فإنه يستحيل
ً
ثــانـ ًـيــا ،هـنــاك حــريــة األذواق والمساعي الحياتية ،بحيث يــرســم الــواحــد منا خطة حياتية تناسب
ً
متحمل كـ ّـل مــا يترتب على ذلــك مــن نتائج ،دون أي إعــاقــة مــن أقــرانــه ،حتى لــو بدا
شخصيته،

لهم سلوكه أحمق أو ً
ضال .ثالثًا ،يتبع من هذا كله ،وضمن نفس الحدود ،حرية االجتماع من
مكرهين
أجل أي غرض ال يضر باآلخرين ،بشرط أن يكون المجتمعون
ً
أشخاصا بالغين ،وغير َ

أو مخدوعين(.((2

نـضـيــف ،أخ ـيـ ًـرا ،فــي مــا يـخــص الـعــاقــة بـيــن الــدولــة واألف ــراد ،نـ ًـصــا مـهـ ًّـمــا مــن جــون لــوك يتصل بعالقات
األفراد مع الدولة:
تـكـمــن حــريــة أولـئــك الــذيــن يـعـيـشــون فــي إط ــار دول ــة مــا فــي وج ــود قــانــون دائ ــم يـعـيـشــون بموجبه
ـرعــا مــن ِقـبــل السلطة التشريعية فــي المجتمع ،بحيث يتبع
وينطبق عليهم جـمـيـ ًـعــا ،ويـكــون مـشـ ً
(19) Herbert Spencer, «Social Statics,» in Great Political Thinkers: Plato to the Present, Edited by William Ebenstein,
4th ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), 650.

(ِ ((2مل ،ص ( .27مع بعض التغييرات استنا ًدا إلى النص اإلنكليزي في األصل)

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
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ال ــواح ــد مـنـهــم رغ ـبــاتــه ف ــي جـمـيــع األمـ ــور ال ـتــي ال يـمـنـعـهــا ال ـق ــان ــون ،وال ي ـكــون خــاضـ ًـعــا إلرادة

اآلخرين االعتباطية(.((2

ال نـ ّـدعــي أن مــا اقـتـبـسـنــاه مــن أق ــوال لـلـمـفـكــريــن ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن وم ــن سـبـقــوهــم فــي ال ـغــرب يستنفد
ومفصلة عن المفهوم الليبرالي
جل ما يمكن عرضه من أفكار ومقوالت ترسم بمجملها صورة كاملة
ّ
ف ــي ال ـح ــري ــة ،ول ـك ــن م ــا ق ـم ـنــا ب ـل ـفــت ال ـن ـظــر إل ـي ــه م ــن أف ـك ــار وم ـع ـت ـق ــدات ي ـك ـفــي ل ـت ـحــديــد م ـع ـنــى واض ــح
ـب عـلـيـهــا الـفـكــر الـلـيـبــرالــي ويحصر
لـلـحــديــث عــن (وب ـع ـبــارات ال ـعــروي) «حــريــة سـيــاسـيــة اجـتـمــاعـيــة يـنـكـ ّ
فيها كــل تـســاؤالتــه ومـنــاقـشــاتــه» ،كما أن فيه مــا قــد يفسح الـمـجــال فــي نظر البعض أمــام تمييز حــاد بين
ه ــذه وب ـيــن «حــريــة نـفـســانـيــة مـيـتــافـيــزيـقـيــة» انـحـصــر فــي دائــرت ـهــا اه ـت ـمــام الـفـكــر ال ـعــربــي واإلس ــام ــي حتى
وقت قريب.
حاد
ولكن ،هل االنفصام بين السياسي واالجتماعي من جهة ،والميتافيزيقي النفساني من جهة أخرى ٌّ
إلى هذه الدرجة؟ وهل من الصواب القول إنه ال توجد عالقة بين الحديث عن حرية األفراد االقتصادية
أو حريتهم في اختيار تعليم مناسب ألوالدهــم (بناء على طــرح لطفي السيد الــذي يفيد بــأن الحكومة
مع ّلم فــاشــل) ،والحديث عــن استعباد اإلنـســان لإلنسان ،أو عبودية اإلنـســان لرغباته ،أو قــدرة اإلنسان
على الفعل في ظل القدرة اإللهية المطلقة؟
يـمـكـنـنــا طـ ــرح الـ ـس ــؤال ب ـطــري ـقــة أخـ ــرى ت ـق ــودن ــا إلـ ــى ن ـق ــاش ــات م ـعــاصــري ـنــا م ــن ال ـع ــرب وال ـغــرب ـي ـيــن س ــواء
ب ـس ــواء :ل ـمــاذا نـسـتـخــدم كـلـمــة «ح ــري ــة» نـفـسـهــا فــي الـسـيــاقــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة والـنـفـســانـيــة الـخــالـصــة ،كما
نـسـتـخــدمـهــا ف ــي س ـي ــاق ــات س ـيــاس ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة وح ـيــات ـيــة؟ ه ــل لـكـلـمــة «ح ــري ــة» أك ـث ــر م ــن م ـع ـنــى ،ربـمــا
ع ـشــرة أو ع ـشــريــن ،بـحـســب ال ـس ـيــاقــات الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي ُت ـس ـت ـخــدم ف ـي ـهــا ،س ــواء بــالـعــربـيــة أو بـغـيــرهــا مــن
الـلـغــات؟ أعـتـقــد أن اإلجــابــة بـنـعــم عــن ه ــذه األسـئـلــة تـشـكــل مــوقـ ًفــا انـهــزامـ ًـيــا ال يـلـيــق بــالـفـلـسـفــة ،وه ــو ما
ال نـنــوي الـقـيــام بــه .ولـنــا فــي مــا يـقــولــه نــاصـيــف نـصــار أســوة حـسـنــة؛ فـهــو يـمـيــل ،ألسـبــاب خــاصــة بــه ،إلــى
«تـغـلـيــب الـنـظــر فــي ال ـحــريــة فــي حــد ذات ـهــا عـلــى الـنـظــر فـيـهــا بـحـســب ال ـم ـيــاديــن ال ـتــي يـمـكــن أن تـمــارس
ـاصــا فــي الـحــريــة الـسـيــاسـيــة وال فــي الـحــريــة
فـيـهــا» .وه ــذا ال ـنــوع مــن الـبـحــث فــي الـحــريــة «لـيــس بـحـ ًثــا خـ ً
االقـتـصــاديــة وال فــي الـحــريــة االعـتـقــاديــة وال فــي غـيــرهــا مــن الـحــريــات ال ـم ـيــدان ـيــة»( ،((2وإن ـمــا فــي الـحــريــة
بحد ذاتها.
فـلـنـنـظــر إ ًذا إل ــى ال ـحــريــة «ب ـحــد ذات ـه ــا» .تـكـلــم كـثـيــر م ــن الـمـفـكــريــن ع ـلــى ال ـحــريــة ب ـحــد ذات ـه ــا ،ودون ـمــا
تـحــديــد ،وق ـ ّـدم كثير مــن الـمــذاهــب الـفـكــريــة نـظــريــات فــي الـحــريــة .وكــان ال بــد أن تعتمد نتيجة البحث
فــي ال ـحــريــة عـلــى هــويــة ال ـبــاحــث وتــوج ـهــاتــه ال ـف ـكــريــة؛ فـلـيــس نـظــر هـيـغــل فــي ال ـحــريــة بـحــد ذات ـهــا كنظر
ه ـيــوم أو ِم ــل فـيـهــا .ول ـك ــن ،بـمــا أن مــوضــوعـنــا ه ــو الـمـفـهــوم الـلـيـبــرالــي لـلـحــريــة ،وم ـحــاولــة تــأسـيـســه فــي
ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي اإلسـ ــامـ ــي ،ف ـم ــن ال ـح ــري ب ـن ــا أن ن ـس ــأل ال ـم ـف ـكــريــن ال ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن أن ـف ـس ـهــم ع ــن ال ـحــريــة
(21) John Locke, «Two Treatises on Government,» in Great Political Thinkers, 406.

( ((2نصار ،ص .8
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ب ـحــد ذات ـه ــا؛ ف ـم ــاذا ت ـع ـنــي ال ـحــريــة بــالـنـسـبـيــة إل ــى ال ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن ،ب ـم ـعــزل ع ــن تـجـلـيــاتـهــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـيــدان
الحياتي أو ذاك؟
هناك ما يبرر القول بأن الحرية بالمفهوم الليبرالي تُختزل إلى غياب المعوقات من أمام فعل الفاعل،
تسمى حينذاك «إرادة
وهــو ما يفسح المجال لتحدد الفعل بحسب الرغبة أو المشيئة أو اإلرادة التي ّ
حــرة» (للفعل أو االمتناع) .بوسعنا أن نــدرك هــذا األمــر من خــال التمعن في ما يقوله الليبراليون (من
العرب والغربيين) في معرض بيانهم للحريات الليبرالية؛ فعلى سبيل المثال ،تتجلى «حرية المطبعة»
عـنــد خـيــر الــديــن الـتــونـســي فــي «أن ال ُيـمـنــع أح ــد مــن األفـ ــراد أن يـكـتــب مــا يـظـهــر لــه مــن الـمـصــالــح في
ـؤيــدً ا بـقــوة الــدولــة إن
الكتب والـجــرنــاالت» .وبــالـطـبــع ،فــإن المنع الــذي يـصــدر مــن السلطة السياسية ،مـ َّ
اقتضى األمر ،ليس سوى معوق للفعل ،وهو ال محالة حائل دون تحدد فعل الكتابة الصحافية بحسب
مشيئة الكاتب الصحافي ورغبتهّ .أمــا الحرية االقتصادية ،فتتجلى في غياب السلطة اإلكراهية للدولة
وللمجتمع فــي مـجــال الـنـشــاط اإلقـتـصــادي .عـنــدهــا تتجلى حــريــة صــاحــب رأس الـمــال فــي قــدرتــه على
استثمار أمــوالــه فــي هــذا الـمـشــروع اإلنـتــاجــي أو ذاك ،بحسب مــا يـقــوده إليه تفكيره الـتـجــاري ،وبحسب
ما تقرر إرادته في نهاية األمرّ .أما حرية العامل ،فتكمن في قدرته على رفض أو قبول عروض وفرص
الـعـمــل الـتــي تـطــرحـهــا الـســوق أمــامــه .ولـلـنــاس حــريــة تـعـلـيــم أوالده ــم ،بـحـســب مــا هــو مـتـضـمــن فــي كــام
لطفي السيد .الحكومة مع ّلم فاشل ،وينبغي لها أال تفرض على الناس هذا أو ذاك في مجال التعليم.
ـرارا في تعليم أوالدهــم :إن أرادوا تعليم أوالدهــم بهذه الطريقة أو تلك،
بل ينبغي أن يكون الناس أحـ ً
فـلـهــم الـحــريــة فــي ذل ــك ،وال يـجــوز وضــع الـعــوائــق فــي طــريـقـهــم .وكـمــا يــرى ِم ــل ،تـكـمــن حــريــة األذواق
والمساعي فــي أن يــرســم الــواحــد منا خطة لحياته «كـمــا يناسبه» ،أي كما يـشــاء« ،دون إعــاقــة مــن أقــرانــه
الـبـشــر ،حـتــى لــو بــدا لـهــم سـلــوكــه أح ـمــق» .ومــا حــديــث الـتــونـســي عــن «إط ــاق تـصــرف اإلن ـســان فــي ذاتــه
وكسبه» ببعيد عن هــذا ،فليس إطــاق تصرف اإلنسان في ذاتــه سوى إفساح المجال أمامه (أي غياب
مما
الـمـنــع واإلك ــراه ،أي عــدم التقييد) لـكــي يفعل مــا فــي وده فـعـلــه .وأخ ـيـ ًـرا ،لـيــس هـنــاك مــا هــو أوضــح ّ
يقوله لوك عن الحرية السياسية لمواطني الدولة :فهي توجد حيث «يتبع الواحد منهم رغباته في جميع
خاضعا إلرادة اآلخرين االعتباطية» .أي ،بعبارة أخرى ،إن ما
األمور التي ال يمنعها القانون ،وال يكون
ً
يشكل تحديدً ا للحرية ليس سوى المنع القانوني (الذي ال محالة من أن يكون مسنو ًدا بالقوة القمعية
الموجودة في متناول يد السلطة السياسية) ،أو الخضوع إلرادة اآلخرين ،بحيث ال تغدو أفعال اإلنسان
محددة على أساس رغباته هو نفسه ،بل على أساس رغبات اآلخرين (وهذه بالضبط هي عالقة العبد
بالسيد) .بالتالي ،بموجب ما يقوله لــوك ،يغدو اإلنسان حـ ًـرا إلــى الدرجة التي تنعدم فيها القيود على
الفعل ،بحيث يغدو الفعل (أو االمتناع) محد ًدا باإلشارة إلى رغبة اإلنسان ومشيئته في األمور المختلفة
التي يواجهها.
الـقــول بــأن جــوهــر حــريــة اإلن ـســان يـكـمــن فــي غـيــاب الـمـعــوقــات مــن أم ــام الـفـعــل ،وبــالـتــالــي تـحــدد الفعل
ـاعــا) بـحـســب الــرغـبــة (الـمـشـيـئــة أو اإلرادة) هــو ق ــول مـيـتــافـيــزيـقــي بـحــت (أو أنـطــولــوجــي،
(ق ـيــا ًمــا أو ام ـت ـنـ ً
كـمــا يـقــال أيـ ًـضــا)؛ ذلــك أن الـنـظــر إلــى الـحــريــة بـصــورة م ـجــردة ،وبـمــا هــي خــاصـيــة مــن خــاصـيــات الفعل

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ـاص ــا ب ـهــذا ال ـم ـجــال أو ذاك
اإلن ـس ــان ــي ،ه ــو م ــن صـمـيــم ال ـن ـظــر الـمـيـتــافـيــزيـقــي الـ ــذي ال يـعـيــر اه ـت ـمــا ًمــا خ ـ ً
م ــن م ـج ــاالت ال ـف ـعــل اإلن ـس ــان ــي ،ب ــل يـشـتـمــل ع ـلــى جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ،ب ـمــا فـيـهــا ت ـلــك ال ـت ــي ق ــد يـكــون
لـ ــإرادة اإلل ـه ـيــة يــد فـيـهــا .كـمــا أن الـنـظــر إل ــى الـفـعــل بــاعـتـبــار أس ـبــابــه وش ــروط ــه وم ـحــدداتــه يـضــع الـفـعــل
ف ــي دائـ ــرة ال ـق ــوال ــب األن ـطــولــوج ـيــة؛ ف ـهــو ح ــدث ي ـحــدث ف ــي وق ــت م ـعـ ّـيــن ،وف ــي س ـيــاق أحـ ــداث أخ ــرى
ت ـحــدده أو ت ـكــون عـلــه لـحــدوثــه (الــرغ ـبــات ،أو ال ـظــروف الـطـبـيـعـيــة ،أو اإلرادة اإلل ـه ـيــة) .وم ــن الـطـبـيـعــي
أن ي ـقــودنــا الـبـحــث فــي ه ــذه األم ــور إل ــى مـســألــة ال ـح ـت ـم ـيــة( ،((2وال ـعــاقــة الـسـبـبـيــة ،وال ـف ــرق بـيــن األس ـبــاب
ال ـتــي ت ـتــرتــب ف ــي إط ــار ال ـس ـي ــرورات الـطـبـيـعـيــة وت ـلــك ال ـتــي ت ـتــأتــى ف ــي س ـيــاق ال ـح ـيــاة اإلن ـســان ـيــة الـمـفـعـمــة
بالشعور والعقل.
هذه وغيرها مباحث ميتافيزيقية  -أنطولوجية ،وهي تقفز إلى واجهة اهتماماتنا في اللحظة التي يتبين
لنا فيها أن الحريات اللييرالية في الميادين المختلفة تلتقي في هذه النقطة المحددة :إن وجود عوائق
أمــام الفعل ،ومــا يترتب على ذلــك من تعطيل للقوة المؤثرة للرغبة والمشيئة ،هو ما يشكل تهديدً ا أو
نفيا للحرية.
ً
فـلـنـ ُقــل إ ًذا إن الـحــريــة بــالـنـسـبــة إل ــى الـلـيـبــرالــي تـكـمــن فــي غـيــاب ال ـعــوائــق وفـعــالـيــة الـمـشـيـئــة .ورب ـمــا يـبــدو
أول وهـلــة أن هــذا االسـتـنـتــاج غـيــر مـحــق؛ فــالـحــريــة بالنسبة إلــى الـلـيـبــرالــي ال تكمن فــي قــدرة الـفــرد على
تقريبا ،حديث عــن حرية الفعل ضمن حــدود
فعل مــا يريد على اإلطــاق ،وإنـمــا هـنــاك ،وعلى الــدوام
ً
أشخاصا بالغين ال ينوون إلحاق الضرر
معينة .فحرية االجتماع مشروطة عند ِمــل بكون المجتمعين
ً
ّ
بالغير .ويـصــف رفــاعــة الـطـهـطــاوي الـفــرد مــن «الهيئة االجتماعية المتمدنة» بــأنــه «حــر يـبــاح لــه أن ينتقل
مــن دار إلــى دار بــدون مـضــايــق ،وال إك ــراه مـكــره ،وأن يـتـصــرف فــي نفسه وفــي وقـتــه وشـغـلــه ،»...ولكنه
ُيـتـبِــع ذل ــك بــال ـقــول« :ف ــا يـمـنـعــه مــن ذل ــك إال الـمــانــع ال ـم ـحــدود بــالـشــرع مـ ّـمــا تـسـتــدعـيــه أص ــول مملكته
ـدخ ــل الـحـكــومــه
الـ ـع ــادل ــة»( .((2وع ـنــدمــا يـكـتــب ســامــة مــوســى ح ــول حــريــة ال ـف ـكــر ق ــائ ـ ًـا إن ــه «ال ي ـبــرر ت ـ ّ
وم ـن ـع ـهــا ل ـل ـنــاس م ــن ح ــري ــة الـتـفـكـيــر س ــوى ح ـق ـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـفــس وح ـمــايــة ال ـج ـم ـهــور م ــن أذى
مـبــاشــر»( ،((2فــإن إطــاق الحرية يستتبع فــي ذهـنــه تحديدها فــي الـحــال ضمن حــدود الــدفــاع عــن النفس
وحماية الجمهور.
يبنغي أال أن ّ
يشكل مثل هــذا االعـتــراض طع ًنا بالمقترح الليبرالي لتفسير الـحــريــة ،كغياب للمعوقات
من أمام الفعل؛ ذلك أنه في واقع األمر يمثّل ً
خلطا بين االعتقاد بأن الحرية تكمن في قدرة الفرد على
ـروعــا فــي الحرية مــن دون
فعل مــا يــريــد ،مــن دون أي إعــاقــة مــن اآلخــريــن ،واالعـتـقــاد بــأن للفرد حقًا مـشـ ً
حد .فالقول ً
مثل إن حرية المساعي واألذواق تكمن في السماح للفرد بأن يحدد طريق حياته بحسب
ما يريد «من دون إعاقة من أقرانه البشر» شيء ،والقول إن من حق الفرد أن يفعل ما يشاء في المجال
( ((2نشير إلى ما قاله مل ،وما قاله أيضا جدعان بخصوص الحتمية والحرية أعاله.

( ((2رفاعة رافع الطهطاوي ،المرشد األمين ،أعيد طبعه في :في قضية الحرية ،ص .17

( ((2سالمة موسى ،حرية الفكر وأبطالها في التاريخ (القاهرة :سالمة موسى للنشر والتوزيع ،)1935 ،ص .220
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نصيرا للحكم المطلق ،بما ال يدع لألفراد أي حرية
السلوكي ،شيء آخر .ولو نظرنا إلى هوبز لوجدناه
ً
سياسية ُتــذكــر ،ولـكـنــه رغــم ذلــك ،ال يضمر مـفـهــو ًمــا مختل ًفا عــن معنى الـحــريــة .يـقــول هــوبــز« :تنحصر
حرية الرعية في األمور التي يسمح بها الحاكم الذي ّ
ينظم أمورهم ،مثل حرية الشراء والبيع ،والتعاقد،
واخـتـيــار مـكــان الـعـيــش ،واألك ــل ،والـمـهـنــة ،وتــربـيــه األب ـنــاء ،كـمــا ي ــرون ذلــك م ـنــاسـ ًـبــا»( ،((2أي إن األف ــراد
مناسبا :أو ُقل كما
يتاجرون ،ويسكنون ،ويأكلون ،ويتخذون المهن ،وينشئون أبناءهم كما يرون ذلك
ً
يرغبون؛ فالحرية محصورة فــي هــذه الـمـجــاالت ،ولكن طبيعتها ،على الــرغــم مــن ضيق مجالها ،تبقى
تدخل من اآلخرين .بعبارة أخرى الحرية شيء ،وكونها مقيدة
كما هي ،من اتباع الفرد لرغباته ،من دون ّ
شيء آخر.
هذا إ ًذا هو المعنى الذي يقرنه الليبراليون بكلمة «الحرية» ،والذي يتوجب تمييزه في جميع الحاالت من
نوعا ما .وبوسعنا أن نقول إن الحريات
الحريات الليبرالية ذاتهاّ .أما العالقة بين األمرين ،فهي عالقة بسيطة ً
الليبرالية تتحدد بالنسبة إلى مفكر ما بالمجاالت التي يعتقد المفكر أن للفرد الحق في أن تطلق حريته
فيها ،فإذا كان يعتقد أن لألفراد الحق في التعبير عن آرائهم ،كان مجال التعبير عن الرأي حرية ليبراليه
بالنسبه إليه ،وإذا كان يعتقد أن لألفراد الحق في تأليف الجمعيات واألحــزاب السياسية ،كانت حرية
االجتماع حرية ليبرالية بالنسبه إليه .وهكذا ،يكون شأن المجاالت األخرى التي قد تختلف من مفكر
إلى آخر.

أصول األصول :ميتافيزيقا الحرية في الفكر اليوناني
والفكر العربي اإلسالمي
إذا صــدق مــا قلناه عــن المفهوم الليبرالي فــي الـحــريــة «بـحــد ذاتـهــا» ،كــانــت الـحــريــة بالمفهوم الليبرالي
بـمـثــابــة «أص ــل» لـلـحــريــات الـلـيـبــرالـيــة فــي الـمـيــاديــن الـحـيــاتـيــة المختلفة ،أي «الـحــريــات الـمـيــدانـيــة» بعبارة
المعبرة .وهــي أصــل بمعنى الجوهر ،وليس بمعنى السبق الزماني أو المكاني أو حتى
ناصيف نصار
ِّ
السببي (بالمعنى المتداول في علوم الطبيعة) ،وإنما هي أصل بمعنى يقارب مقولة أفالطون في المثُل
(األفالطونية) التي هي أصل األشياء المحسوسة.
عـلــى الــرغــم مــن أهـمـيــة ه ــذه ال ـم ـســألــة ،ف ــإن مــا يـعـنـيـنــا بــالــدرجــة األولـ ــى فــي ه ــذه الـمــرحـلــة هــو أن لـهــذا
األص ـ ــل ال ـل ـي ـب ــرال ــي (الـ ـ ــذي ي ـس ـت ــوع ــب ال ـح ــري ــة م ــن خـ ــال غ ـي ــاب ال ـم ـع ــوق ــات) ن ـف ـس ــه أصـ ـ ـ ً
ـول ض ــارب ــة
ف ــي ال ـم ــاض ــي ال ـف ـل ـس ـفــي ال ـب ـع ـي ــد؛ ف ـه ــو ل ـي ــس م ـف ـه ــو ًم ــا اب ـ ُت ـك ــر ف ــي الـ ـغ ــرب ال ـح ــدي ــث ،غـ ــرب ال ـح ــداث ــة.
وش ــأن ــه ف ــي ذل ــك ش ــأن م ـفــاه ـيــم فـلـسـفـيــة أخ ـ ـ ــرى( ((2ك ــان ــت م ــد َرك ــة ت ـم ــام اإلدراك ع ـنــد فــاس ـفــة ال ـيــونــان
والـ ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ـيــن وفــاس ـف ـت ـهــم وم ـت ـك ـل ـم ـي ـهــم .ول ـك ــن ل ــم ي ـ ُـس ــد ح ـي ـن ـئــذ ظ ــن أو اع ـت ـق ــاد أن ال ـحــريــة
(26) Thomas Hobbes, Leviathan, with an Introduction by Herbert W. Schneider (Indianapolis; New York: Bobbs-Merrill
Company, 1958), 173.

( ((2نذكر من هذه مفهوم الدولة الديمقراطية ،وهو ليس ببعيد عن موضوعات الفلسفة الليبرالية.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ُت ـخ ـتــزل إل ــى غ ـي ــاب ل ـل ـعــوائــق ،أو أن ل ـه ــذا الـتـفـسـيــر ل ـل ـحــريــة أي مـعـنــى أو جـ ــدارة لـلـتـطـبـيــق ف ــي حـقــول
السياسة واالجتماع.
ل ـن ـبــدأ ً
أول ب ــذك ــر ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي ت ـح ـ ّـدث ف ـي ـهــا كـ ـ ٌّـل م ــن أف ــاط ــون وأرسـ ـط ــو ع ــن ال ـح ــري ــة .ك ـث ـيــرة هــي
ت ـل ــك ال ـن ـص ــوص ،ول ـك ــن أق ــرب ـه ــا إلـ ــى ال ــذه ــن وأك ـث ــره ــا أل ـف ــة ع ـن ــد دارسـ ـ ــي ال ـف ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي ال ـيــونــانــي
ه ــي تـلــك ال ـتــي ت ـقــرن بـيــن ال ـحــريــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي س ـيــاق واحـ ــد ،وذل ــك م ــن خ ــال زع ــم أن الــدولــة
ـرارا ،ي ـف ـعــل ال ــواح ــد م ـن ـهــم م ــا ي ــري ــد .ي ـق ــول أف ــاط ــون،
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ه ــي ت ـلــك ال ـت ــي ي ـك ــون أه ـل ـهــا أحـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ،ل ـهــم حــريــة ال ـكــام
واص ـ ًف ــا ح ــال ال ـن ــاس ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ــدول ــة« :ي ـك ــون ال ـن ــاس ق ـبــل ك ــل ش ــيء أحـ ـ ـ ً
ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وي ـف ـعــل ال ــواح ــد م ـن ـهــم م ــا يـ ــريـ ــد»(ّ .((2أمـ ــا أرس ـط ــو ،ف ـي ـ ّـدع ــي أن «األس ـ ــاس الـ ــذي تـقــوم
ع ـل ـيــه ال ــدول ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ه ــو ال ـح ــري ــة ...وأحـ ــد م ـب ــادئ ال ـح ــري ــة أن َي ـح ـكــم ال ـج ـم ـيــع وأن ُي ـح ـك ـمــوا،
كل بدوره»(.((2
مثل هذه األفكار نجدها ً
أيضا عند الفارابي الذي يقول في السياسة المدنية:
وأم ــا الـمــديـنــة الـجـمــاعـيــة ،فـهــي الـمــديـنــة الـتــي كــل واحــد مــن أهـلـهــا مطلق مخلى لنفسه يفعل ما
ّ
يشاء .وأهلها متساوون ،سنتهم أن ال فضل إلنسان على إنسان في شيء ً
أصل .ويكون أهلها

أحرارا يعملون ما شاءوا وال يكون على أحد منهم وال من غيرهم سلطان إال أن يعمل ما تزول
ً
به حريتهم(.((3

عبارة أفالطون القائلة «أحرار ،يفعل الواحد منهم ما يريد» ليست ببعيدة في معناها عن حديث لوك عن
أناس «يتبع الواحد منهم رغباته في جميع األمور» ،أو كالم ِمل المتعلق برسم اإلنسان خطة لحياته «من
دون إعاقة من أقرانه البشر» ،أو كالم لطفي السيد عن «عدم وقوف» الحكومة في طريق الصحافة ،أو
كالم التونسي على كتابة اإلنسان «ما يظهر لــه» .من الواضح أن هذه حرية بمعنى التخلية واإلطــاق،
أي بمعنى غياب العوائق الخارجية من أمــام الفعل ،وبالتالي يتحدد الفعل على أســاس رغبة اإلنسان
المعمق حول األفعال اإلرادية
ومعتقداته ومشيئة .يبان هذا المعنى للحرية بجالء أكبر في بحث أرسطو
ّ
والــإراديــة .فما عسى أن تكون أفعال اإلنسان اإلراديــة ســوى تلك األفعال التي يقوم بها بحريته ،وما
(28) Plato, The Republic of Plato (Oxford: Oxford University Press, 1941), 276.
(29) Aristotle, Politics, in: The Basic Works of Aristotle, by Aristotle, Edited and with an Introduction by Richard
McKeon (New York: Random House, 1941), 1265.

( ((3أبو نصر محمد بن محمد الفارابي ،كتاب السياسة المدنية :الملقب بمبادئ الموجودات ،حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري
«فأما [المدينة] الجماعية فهي التي يكون فيها كل واحد من
نجار (بيروت :المطبعة الكاثوليكية ،)1964 ،ص  .99ومثل هذا قول ابن رشدّ :
الناس مطلقًا [من كل قيد] ويفعل ما يرغب فيه ،ويتحرك نحو كل شيء تهفو إليه نفسه من أمور الجماعية» .انظر :أبو الوليد محمد بن أحمد
بن رشد ،الضروري في السياسة :مختصر كتاب السياسة ألفالطون ،نقله عن العبرية إلى العربية أحمد شحالن؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية
وشروح للمحمد عابد الجابري ،سلسلة التراث الفلسفي العربي .مؤلفات ابن رشد؛ ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1998 ،
ص .174
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مجبورا عليها،
مضطرا إليها أو
عسى أن تكون األفعال الإلرادية سوى تلك األفعال التي يكون اإلنسان
ً
ً
فال يفعلها بحريته؟
أنظر إلى ما يقوله أرسطو في معرض حديثه عن التفرقة بين الفعل اإلرادي والفعل الالإرادي .وسياق
الـحــديــث هـنــا ميتافيزيقي (وأخــاقــي) ص ــرف ،يـتـصــل بــالـعــاقــة السببية بـيــن الـفــاعــل وفـعـلــه ،وبمسؤولية
اإلن ـســان عــن أف ـعــالــه .وكـمــا هــي ال ـحــال فــي الـنـقــاشــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة عــامــة ،ف ــإن الـنـقــاش يـخـلــو مــن أي
مضمون اجتماعي أو سياسي صريح .يقول أرسطو:
يمكن أن يعتبر الإراد ًيــا جميع األشياء التي تقع بقوة قاهرة أو بجهل .الشيء الــذي يقع بالقوة
طبع ما كان الكائن الذي يفعل أو الذي يقبل ليساعده
القاهرة هو الذي تكون ع ّلته خارجية ومن ٍ
فــي ش ــيء .مـثــال ذل ــك إذا اجـتــذبـتـنــا ري ــح ال قـبــل لـنــا بـمـقــاومـتـهــا ،أو أن ــاس مـسـتـبــدون بــالـسـلـطــان

على أشخاصنا(.((3

ّأمــا الـفـعــل اإلرادي ،فـهــو الـفـعــل الــذي ينبع مــن مـبــدأ مـحــرك «داخ ـلــي» .ويـتـضــح هــذا مــن خــال األمثلة
البحار الــذي يلقي
القاسية التي يسوقها أرسطو بعد ذلــك بقليل ،من أجــل توضيح ما يرمي إليهَ :مثل ّ
تجنبا ألمر أكثر
مكروها
طلبا للنجاة ،أو اإلنسان الــذي يفعل أمـ ًـرا
ً
ً
بأمتعته في البحر في أثناء العاصفة ً
قسرا ،ولكن أرسطو ال يرى ذلــك ،بالنظر إلى أن «المبدأ الذي
كراهية؛ فقد ُيظن أن هذه األفعال تقع ً
يـحــرك أع ـضــاء جـســم الـفــاعــل ،وهــي بـمـثــابــة أدوات الـفـعــل ،مــوجــود فــي داخ ـل ــه»( .((3يــرغــب الـبـ ّـحــار في
النجاة من الـغــرق ،ويعتقد أن حياته أثمن من ممتلكاته ،وأن تقليل حمولة السفينة يــؤدي إلــى النجاة.
وبالتالي ،يتحدد فعل إلقاء المتاع في البحر على أســاس الرغبات والمعتقدات والمشيئة التي تتبلور
عـلــى أســاسـهــا .الـبـ ّـحــار ،إ ًذا ،حــر فــي فـعـلــه ،وقــد كــان يـمـكـنــه أن يـفـعــل غـيــر ذل ــك ،كــأن يـلـقــي بــرفــاقــه في
الـبـحــر .إذا كــان هــذا فـ ْـعــل الـبـ ّـحــار فــي الــوضــع غـيــر الـمـعـتــاد ،فـكــم بــالـحــري أن نـقــول إن فـعــل الصحافي
الــذي يكتب بحسب مــا تحمله عليه قيمه وأفـكــاره ورغـبــاتــه يفعل مــا يفعله بـحـ ّـريــة؟ فــي كلتا الحالين،
ت ـفــارق ال ـحــريــة وي ـحــل مـحـلـهــا الـقـســر فــي الـفـعــل عـنــدمــا ي ـغــدو «[ال ـم ـب ــدأ] ال ـم ـحــرك خ ــارج ـ ًـي ــا» ،كـمــا هي
الـحــال عـنــدمــا ُيـسـ َـجــن أو ُت ـصــا َدر أقــامــه ودف ــات ــره ،أو عـنــدمــا تــرتـطــم بـشـخــص يـقــف أمــامــك ألن أحــدهــم
قام بدفعك من الوراء.
أمرا غير مألوف ،بل إنه المعنى المعتاد
ليس مفهوم الحرية بمعنى اإلطالق والتخلية بين الفاعل وفعله ً
للحرية ،على خــاف االنطباع الــذي ساهم فــي إحــداثــه كثير مــن الفالسفة على مــر العصور واألزمــان.
وربما كــان أول من تفلسف على أســاس مثل هــذا المعتقد في الفكر العربي ،ومــن دون كثير تأثر بما
قالته األمم السابقة في فلسفاتها ،بعض متكلمي اإلسالم الذين جهدوا في تحديد معنى ومجال فلسفي
للحرية البشرية في أوج انغماسهم في قضية القدرة اإللهية المطلقة ،وعالقتها بسؤال التخيير والتسيير.
( ((3أرسطوطاليس ،علم األخالق إلى نيقوماخوس ،ترجمة أحمد لطفي السيد (القاهرة :دار الكتب المصرية ،)1924 ،ص .266
( ((3المصدر نفسه ،ص .266

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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ينطبق هــذا على أشعريتهم بقدر ما ينطبق على المعتزلة منهم ،وإن بطرق مختلفة( .((3وســوف نكتفي
هنا بما ما طرحه األشاعرة في هذا الصدد.
ربـمــا يـبــدو مـسـتـغــر ًبــا ،بــل غـيــر مـنـطـقــي ،اخـتـيــار األش ــاع ــرة ،أص ـحــاب نـظــريــة الـكـســب ،مــن أج ــل تــأسـيــس
مفهوم للحرية ،بأي معنى كان .أليس القول بالكسب هو «في نهاية األمر تعليق لحرية اإلنسان وإرادته
بإرادة اآلخر وجعلها مشروطة به؟»( .((3ليس هذا باألمر الواضح أو المفروغ منه ،وال سيما إذا تذكرنا،
وبمعزل عن أي أفكار مسبقة ،أننا لسنا بصدد الحديث عن نظرية تقول إن ليس لإلنسان من أمــره أي
شــيء ،فــا قـعــوده وال قيامه مــن مكانه ،وال صالته أو صيامه ،وال كالمه أو سكوته ،وال شــره أو خيره
خاضع إلرادتــه أو مشيئته ،فهذا كالم مرفوض .ولكي ينتهي اإلنسان إلى قول مثل هذه األمــور ،يلزمه
أن يكون على درجة كبيرة من الغباء أو على األقل عدم البصيرة ،ما يجب أال ُينسب إلى األشاعرة وال
إلــى غيرهم بمنتهى السهولة .فــي واقــع األمــر ،ال يختلف موقف األشــاعــرة عــن موقف بعض الفالسفة
المحدثين ،ومــا أكثرهم ،ممن قــالــوا بـجــواز الجمع بين الحتمية فــي الـكــون وحــريــة اإلنـســان .وقــد سبق
لـنــا ذكــر واح ــد مــن ه ــؤالء فــي بــدايــة هــذا الـبـحــث؛ فـقــد أوردن ــا عـلــى لـســان ِمــل كــا ًمــا يـتـضـمــن ال ـقــول إن
حــريــة اإلرادة اإلنـســانـيــة ال تـتـعــارض مــع مــا يـســمــى خ ـطـ ًـأ م ـبـ َ
ـدأ ال ـض ــرورة الـفـلـسـفـيــة ،ذل ــك الـمـبــدأ الــذي
ّ
يصل إليه بعض الفالسفة عن طريق الظن بــأن السببية الكونية متطلب من متطلبات العلم ال تقوم له
من دونها قائمة.
ن ــورد فــي ال ـبــدايــة نـ ًـصــا ي ـقــارن فـيــه األش ـعــري بـيــن حــركــة أو فـعــل تـحــرك هــو بـمـثــابــة مــا نـسـ ّـمـيــه فـعـ ًـا إراد ًي ــا
ـأس ــا م ــن الـ ـم ــاء إلـ ــى ف ـم ــه ب ـق ـصــد الـ ـشـ ــرب ،وف ـع ــل ت ـح ــرك اضـ ـط ــراري
ل ــإنـ ـس ــان ،كـ ــأن ي ــرف ــع أح ــده ــم ك ـ ً
الإرادي مـ ــن ال ـ ـنـ ــوع الـ ـ ــذي قـ ــد يـ ـح ــدث ن ـت ـي ـج ــة مـ ـ ــرض ،أو ك ـ ــأن ُي ـح ـم ــل ش ـخ ــص مـ ــا إل ـ ــى مـ ـك ــان مــا
بــواس ـطــة ال ــري ــح ،أو بــواس ـطــه أن ــاس أح ـك ـمــوا الـسـيـطــرة عـلـيــه ع ـنــوة ،كـمــا ي ـقــول أرس ـط ــو .يـظـهــر مــن كــام
األش ـعــري أن الـتـفــريــق بـيــن الـفـعــل «الـمـكـتـســب» والـفـعــل االض ـط ــراري الـجـبــري يـتـطــابــق مــع الـتـفــريــق بين
اإلرادي والإلرادي:
فإن قال قائل :فيجب إذا كانت إحدى الحركتين [حركة المرتعش من الفالج] ضرورة أن تكون
كسبا أن
األخــرى [نـهــوض الـمــرء مــن مقعده ،على سبيل الـمـثــال] كــذلــك ،وإذا كانت إحــداهـمــا ً

تكون األخرى كذلك (أي أن ال مجال للتمييز بين الفعل المكتسب والفعل المجبور).

قيل له :ال يجب ذلك ،الفتراقهما في معنى الضرورة واالكتساب ،ألن الضرورة ما ُحمل عليه
ال ـشــيء ُ
وج ـبــر عـلـيــه ول ــو جـهــد فــي الـتـخـلــص مـنــه وأراد ال ـخــروج عـنــه واس ـتـفــرغ فــي ذلــك
وأك ــره ُ

مـجـهــوده لــم يـجــد عـنــه انـفـكـ ً
ـاكــا وال إلــى الـخــروج عـنــه سـبـيـ ًـا .فــإذا كــانــت إحــدى الحركتين بهذا
( ((3س ــوف نكتفي هنا بشرح

موقف األشــاعــرة .للمقارنة بالموقف المعتزلي ،انظرRaja Bahlool, «Al-Ash’ari’s Theological:
Determinism and the Senses of ‹Can›,» Hamdard Islamicus 15, no. 1 (1992): 39-57.

( ((3حـســن حنفي« ،موقفنا الـحـضــاري »،فــي الـفـلـسـفــة فــي الــوطــن الـعــربــي الـمـعــاصــر :بـحــوث الـمــؤتـمــر الـفـلـسـفــي الـعــربــي األول الــذي
نظمته الجامعة األردنية (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1985 ،ص .17
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الــوصــف الــذي هــو وصــف ال ـضــرورة ،وهــي حــركــة الـمــرتـعــش مــن الـفــالــج والـمــرتـعــد مــن الحمى،

ـرارا،
ـرارا ،وإذا ك ــان ــت ال ـح ــرك ــة األخ ـ ــرى ب ـخ ــاف ذلـ ــك ال ــوص ــف ل ــم ت ـك ــن اضـ ـطـ ـ ً
ك ــان ــت اض ـ ـط ـ ـ ً

ألن اإلنـ ـس ــان ف ــي م ـج ـي ـئــة وذه ــاب ــه وإق ـب ــال ــه وإدب ـ ـ ــاره ب ـخ ــاف ال ـمــرت ـعــش م ــن ال ـف ــال ــج وال ـمــرت ـعــد
م ــن ال ـح ـم ــى .ي ـع ـلــم اإلنـ ـس ــان ال ـت ـفــرقــة ب ـيــن ال ـحــال ـيــن م ــن ن ـف ـســه وغ ـي ــره ع ـلــم اضـ ـط ــرار ال ي ـجــوز

معه الشك(.((3

كره ،ويريد الخروج منه فال يخرج ،فهذا هو االضطرار وهذه
أن ُي َ
حمل اإلنسان على الشيء و ُي َ
جبر و ُي َ
هــي ال ـضــرورة ،تـمــا ًمــا كما يــرد فــي كــام أرسـطــو عــن اإلنـســان الــذي ُيحمل إلــى مـكــان مــا بــواسـطــة الريح
أو بــواسـطــة أنــاس أحـكـمــوا عليه الـسـيـطــرة .فــي هــذه ال ـحــاالت ،ال يــأتــي الـفـعــل مــوافـ ًقــا لـلــرغـبــة (فــالـفــاعــل
ع ـنــد األش ـع ــري يــريــد ال ـخ ــروج مـ ّـمــا ه ــو ف ـيــه ف ــا ي ـخ ــرج) .ي ــدرك اإلن ـس ــان ،أي إن ـس ــان ،ال ـف ــرق ب ـيــن فـعــل
االخـتـيــار وفـعــل الـجـبــر أو االض ـطــرار .ظــاهــر األمــر أنــه إذا كــان االضـطــرار مـحــض إلـغــاء لــدور اإلرادة أو
المشيئة أو القيام بما يتخيره المرء لنفسه ،فال بد أن الحرية تكمن في اإلطــاق ،أو التخلية بين المرء
وفـعـلــه ،أي إن الـحــريــة هــي غـيــاب الـمـعــوقــات مــن أم ــام الـفـعــل ،بـمــا يـتــرك الـمـجــال لـتـحـقــق الـفـعــل الــذي
هو موافق للرغبة.
ف ــي ن ــص الح ــق يـنـســب األش ـع ــري إل ــى الـمــرتـعــش م ــن ال ـفــالــج صـفــة ال ـع ـجــز ،وه ــي صـفــة يـمـيــزهــا تـمـيـيـ ًزا
ح ــا ًّدا مــن صـفــة عــدم االسـتـطــاعــة والـتــي هــي – فــي نـظــره ،كـمــا هــي فــي نـظــر بـعــض الـفــاسـفــة المحدثين
الذين يؤمنون بالحتمية من منطلقات علمية تجريبية بحتة  -ال تتعارض بتاتًا مع حرية اإلرادة .نقول
«فــي نـظــره» ،وال نـقــول «فــي نـظــره وفــي صــريــح كــامــه» ،ألن كــامــه قــد ال يــوحــي بـهــذا بـعــد قــرون حافلة
بــال ـجــدال والـمـنــاكـفــة بـيــن األش ــاع ــرة وخ ـصــوم ـهــم .يـعـتـقــد األش ـع ــري أن ال ـكــافــر غـيــر مـسـتـطـيــع أن يــؤمــن،
ول ـكــن ذل ــك ال يـعـنــي أن ــه غـيــر مـكـ َّلــف بــاإلي ـمــان؛ ذل ــك أن الـكــافــر لـيــس ع ــاج ـ ًزا عــن اإلي ـم ــان ،وإن كــان
غير مستطيع له.
فإن قال قائل :أليس قد كلف الله تعالى الكافر اإليمان؟
قلنا له :بلى.
فإن قال :أفيستطيع اإليمان؟
قيل له :لو استطاع آلمن.
فإن قال :أفكلفه ما ال يستطيع؟
قلنا :هذا كالم على أمرين .إن أردت بقولك أنه ال يستطيع اإليمان لعجزه عنه ،فال .وإن أردت

القول أنه ال يستطيعه لتركه واشتغاله بضده ،فنعم.

( ((3أبو الحسن علي بن اسماعيل األشعري ،كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،صححه وقدم له وعلق عليه حموده غرابه
(القاهرة :مطبعة مصر ،)1955 ،ص ( .76-75التوكيد مضاف)
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فإن قال :ما أنكرتم أن يكون الله تعالى ك ّلف الكافر ما يعجز عنه لتركه له؟
قـيــل لــه :الـعـجــز عــن الـشــيء أنــه يـخــرج عـنــه وعــن ضــده .فـلــذلــك اسـتـحــال أن يعجز الـعــاجــز عن
الشيء لتركه(.((3

.....
فإن قالوا :أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز؟
قيل لهم« :ال» ،ألن الـمــأمــور إنما يؤمر ليقبل أو ليترك .ومــع عــدم الـجــارحــة ال يوجد أخــذ وال

ترك .وكذلك العجز ال يوجد معه أخذ وال ترك ،ألنه عجز عن الشيء وعن ضده(.((3

قوته اإلقناعية؛ فالكافر المنشغل عن اإليمان
مقصد األشعري واضح غاية الوضوح ،بصرف النظر عن ّ
معين ،وربـمــا استمع إلــى أساتذة
بالكفر هــو إنـســان اخـتــار الكفر ورغــب فيه .ربما تلقّى تربية مــن نــوع ّ
معينة ،وبعد هذا كله انتهى به األمر إلى الكفر .ليس األشعري  -وال المؤمن بحتمية
معينين وقرأ ً
كتبا ّ
ّ
ِ
ألي
األسباب والمسببات من منطلقات علمية تجريبية ،مثل مــل وغيره من المحدثين -مل َز ًما بالتنكر ٍّ
من هذه الحقائق أو الوقائع المألوفة التي تنتهي بذهاب الناس إلى هذا االتجاه أو ذاك .كل ما يقوله
األشعري ِ
ومل هو التالي :عندما يقوم اإلنسان بفعل ما ،وهو مخ ّلى ،أو مط َلق سبيله ،وال عائق يعترض
بحريته .في مثل هذه
طريقه ،فيأتي فعله موافقًا لرغبته (إرادته ،خياره ،مشيئتهُ ،قل ما شئت) ،فهو يفعل ّ
ً
مسؤول عن الفعل .وإذا كان السياق يسمح بذلك ،فقد يكون التكليف بالفعل
الحاالتُ ،يعتبر اإلنسان
أو االمتناع ممك ًنا ً
أيضا ،كأن يأمر السلطان الفرد بهذا أو ذاك ،أو كأن يأمر العلي القدير العبد بهذا أو
ذاك؛ فما دام اإلنسان مخ َّلى ومطلق اليدين والرجلين والعقل والتدبير ،وال مانع يعترض طريقه ،فهو
مسؤول ومك َّلفّ .أما إن كان عاج ًزا بسبب جنون أو غياب جارحة ،أو بسبب رياح تحمله أنى تشاء،
أو بسبب لـصــوص قـيــدوه بـســاســل ،فــا هــو مـســؤول وال هــو مـكـ ّلــف؛ فـهــو لـيــس حـ ًـرا مــا دامــت الحرية
تكمن في غياب المعوقات.
سـبــق لـنــا الـقــول إن للمفهوم الـلـيـبــرالــي بـحـ ّـريــاتــه الـمـيــدانـيــة المختلفة أص ـ ًـا يـعــود إلــى مـفـهــوم ميتافريقي
ع ــام يـسـتــوعــب ف ـكــرة ال ـحــريــة ف ــي ح ــد ذات ـه ــا ،ك ـغ ـيــاب ل ـلـمـعــوقــات م ــن أمـ ــام ال ـف ـعــل ،وإن ه ــذا الـتـصــور
الـمـيـتــافـيــزيـقــي لـيــس بــاألمــر ال ـجــديــد؛ ذل ــك أن ل ـهــذا األص ــل أص ـ ً
ـول ت ـعــود بـنــا إل ــى م ــاض فـلـسـفــي أبـعــد.
واآلن ،بـعــد إذ ألـقـيـنــا نـظــرة عــابــرة عـلــى هــذا الـمــاضــي األب ـعــد ،يمكننا فــي نـهــايــة هــذا الـقـســم مــن البحث
أن نـقـتـفــي ال ـخ ـطــى ،عــائــديــن إل ــى الـفـلـسـفــة الـغــرب ـيــة ال ـحــدي ـثــة .ل ــن نــأتــي ه ــذه ال ـم ــرة إل ــى ذك ــر الـحــريــات
الليبرالية التي ينشغل بها الفكر الغربي (على خــاف الفكر اإلســامــي) ،بل إلــى التصور الميتافيزيقي
المرتبط بها.
( ((3المصدر نفسه ،ص ( .100 - 99التوكيد مضاف)
( ((3المصدر نفسه ،ص .101
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في مؤلف بعنوان الحرية والضرورة يقول هوبز ،وقد سبق له القول إن حرية األفراد تنحصر في األمور
التي يسمح لهم الحاكم بها ،ما يلي:
تكمن الحرية في غياب العوائق التي تحول دون حصول الفعل  -تلك العوائق غير المحتواة
في طبيعة الفاعل ،أي إنها ليست من صفاته الجوهرية(.((3

هــل األش ـعــري مـضـطــر إل ــى رف ــض ه ــذا ال ـكــام جـمـلــة وتـفـصـيـ ًـا؟ ربـمــا تـفـصـيـ ًـا؛ فــالـكــام عـلــى الـجــوهــر
أو الـ ـج ــواه ــر ي ـث ـي ــر ح ـس ــاس ـي ــات ال ع ــد ل ـه ــا ع ـن ــد األش ـ ــاع ـ ــرة ،ل ـك ـن ــه رب ـم ــا ال ي ــرف ـض ــه ج ـم ـل ــة .فــال ـعــاجــز
ال ـ ُـم ـق ـع ــد ،ب ـح ـســب م ــا ي ـق ــول ــه األشـ ـعـ ــري ،غ ـي ــر م ـك ـلــف ب ــال ــوق ــوف أو ال ـس ـج ــود ،ألنـ ــه ل ـي ــس م ـخ ـ َّل ــى وال
م ـط ـلــق ال ـح ــرك ــة .ه ـن ــاك م ـع ــوق ــات م ــن الـ ـن ــوع غ ـي ــر ال ـم ـح ـت ــوى ف ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـف ــاع ــل (ب ـل ـغ ــة ه ــوب ــز) .رب ـمــا
حـصــل ه ــذا بـحـكــم الـعــوامــل الــوراث ـيــة ،أو ربـمــا أن الـلــه ش ــاء  -ولـحـكـمــة نـجـهـلـهــا  -أن يـخـلــق الـمـخـلــوق
مـعــا ًقــا عـلــى هــذه ال ـصــورة .ال م ــراء فــي ال ـقــول إن الـنـتـيـجــة واح ــدة (ع ــدم الـتـكـلـيــف ،غـيــاب الـمـســؤولـيــة)،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب مـ ــن ت ـق ــدي ــر ال ـع ـل ــي الـ ـق ــدي ــر وفـ ـعـ ـل ــه ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ي ـق ــول ــه ج ـم ـه ــور ال ـم ــؤم ـن ـي ــن،
أو كانت أسبا ًبا طبيعية تعود إلى الماضي السحيق ،كما قد يقول داروين أو عالِم من علماء الوراثة (وإذا
قلنا إن الله يفعل من خــال األسـبــاب الطبيعية ،زالــت الحاجة أصـ ًـا لالختيار بين التوجهين [العلمي
والالهوتي] عند النظر إلى األسباب).
بعد هوبز بأقل من مئة سنة ،نجد هيوم يتساءل ً
قائل:
مــاذا نعني بكلمة «الحرية» في سياق الحديث عن األفـعــال اإلراديــة؟ من الثابت أننا ال نقصد
الـقــول إن ليس لألفعال ارتـبــاط بــالــدوافــع والميول والـظــروف ،أو إن الــواحــد منها ال يتبع اآلخــر
معينة من االنتظام؛ فهذه حقائق واضحة ومعترف بها .ليس بوسعنا إ ًذا أن نعني بالحرية
بدرجة ّ
سوى القدرة على الفعل ،أو عدم الفعل ،وذلك بحسب تحدد إرادتنا ،أي إذا اخترنا السكون
سك ّنا ،وإذا اخترنا الحركة تحركْ نا .هــذه الحرية الفرضية ( ،)hypothetical libertyهــي ،كما
رازحا تحت األغالل(.((3
يدرك الجميع ،في متناول كل إنسان ليس سجي ًنا أو ً

هــذه النظرة إلــى الـحــريــة ،وهــي ليست أقــل مــن تــراث طــويــل لــم يفتقد يــو ًمــا مــن يــدافــع عـنــه ،وجــدت من
يناصرها في شخص أحد أشهر رواد الفلسفة التحليلية في القرن العشرين ،هو جورج إدوارد مور الذي
ً
متسائل:
يربط حرية هيوم الفرضية بتحليل فكرة «اإلمكان»
مــا معنى عـبــارة «كــان يمكنني أن ،»...الـتــي قــد تــرد فــي سـيــاق كــام عـلــى شــاكـلــة «كــان يمكنني
فعل» ؟ ما معنى قولي كان بإمكاني أن أمشي ً
القيام بذلك الفعل الذي لم أقم به ً
ميل واحدً ا
;(38) Thomas Hobbes, «Liberty and Necessity,» in Hobbes Selections, Edited by Frederick J. E. Woodbridge (New York
Chicago: Charles Scribner’s Sons, 1958), 207.
(39) David Hume, «Of Liberty and Necessity,» in Determinism, Free Will, and Moral Responsibility, Edited by Gerald
Dworkin, Central Issues in Philosophy Series (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970), 136.
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في عشرين دقيقة هذا الصباح ،مع أني لم أفعل شي ًئا من هذا في الواقع؟ إن ما أعنيه بالذات

هو أنه «كان يمكنني لو أنني اخترت» ،أو «كنت فعلت لو أنني اخترت»(.((4

أليست هذه الحرية الفرضية ،الحرية بمعنى غياب العوائق من أمام الفعل ،بما يترك المجال لتحقق الفعل
كثيرا لغياب الحريات
موافقًا للرغبة (المشيئة أو االختيار) ،هي عينها ما يتباكى عليه الفالسفة الذين يتأسون ً
السياسية واالجتماعية والشخصية في بالدنا؟ يريد الشعب أن يكون له دور مركزي في إدارة الشأن العام،
قمع القامعين .ويريد الناس التعبير عن آرائهم ومذاهبهم ،ولكن يمنعهم من ذلك
ولكن يمنعه من ذلك ُ
السجن أو مصادرة األقالم والدفاتر .أو يريد صاحب المبادرة القيام بهذا النشاط االقتصادي أو ذاك،
ُ
لكن يمنعه من ذلك العوزُ الطبيعي أو المفروض بقوة الدولة أو المتنفذين .أو يريد اإلنسان أن يحيا بهذه
القمع أو المنع الصادر عن المجتمع ،أو المجتمع ً
ممثل في الدولة،
الطريقة أو تلك ،ولكن يقف دون ذلك
ُ
أو هذه القوة أو تلك.
الحرية بالمفهوم الليبرالي هي غياب العوائق من أمام الفعل ،من دون أن يعني هذا أن الفعل المتأتي
على هــذا النحو أو ذاك ســوف يكون جيدً ا (فربما ال يكون) ،ومــن دون أن يعني هــذا أن لإلنسان حقًا
مطلقًا غـيــر مـحــدود فــي التخلية واإلط ــاق (فـهــذا مــا ال تستقيم مـعــه الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة بــأي شـكــل من
األشـكــال)ّ .أمــا الحريات الليبرالية الميدانية المعهودة ،فتنضوي إلــى إطــار المفهوم الميتافيزيقي كما
يسميه إيزايا برلين الحرية السلبية(((4؛
ينضوي الخاص والعيني إلى العام والمجرد .وهي تشخصات لما ّ
ذلــك أنها تتأسس على أســاس الـغـيــاب (غياب المعوقات) والـعــدم (عــدم المنع أو عــدم التدخل) .هي
نفسها الحرية أو الـحــريــات التي يصفها برلين بـصــورة تكاد تماهي تما ًما بين الميتافيزيقي والسياسي
واالجتماعي عندما يقول:
يكمن جــوهــر الـحــريــة فــي قــدرة اإلنـســان على االخـتـيــار كما يـشــاء ،وفــي قــدرتــه على أن يـشــاء ما
يـشــاء ،مــن دون إكــراه أو تـهــديــد ،ومــن دون أن يبتلعه نـظــام (سـيــاســي  -اجـتـمــاعــي) كبير؛ تكمن
الحرية فــي حــق اإلنـســان فــي المقاومة ،وعــدم حتمية إرضــائــه للناس؛ تكمن الحرية فــي وقوفه

للتعبير عن معتقداته فقط ألنه يؤمن بها .هذه هي الحرية الحقيقية ،ومن دونها ليس حريات

من أي نوع آخر ،وال حتى حرية موهومة(.((4

ال يحتاج كالم برلين إلى شرح أو بيان :تكمن الحرية في غياب العوائق من أمام الفعل ،وبالتالي تكمن
في تحدد أفعال الواحد منا على أساس رغباته أو مشيئته أو اختيارهّ .أما نوع الخيارات أو الرغبات أو
تع ِرض لإلنسان ،فهذه مسألة أخرى .ولكن من الواضح أن أي محاولة إللزام اإلنسان
المشيئات التي ْ
كثيرا من الترحاب
بها ،ولو من منطلق أن خيره يكمن في هذا ،أو ألن هذا ما يقوله العقل ،لن تالقي ً
(40) G. E. Moore, «Free Will,» in Determinism, 136.

( ((4إيزايا برلين ،حدود الحرية ،ترجمة جمانا طالب ،الفكر الغربي الحديث (بيروت :دار الساقي.)1992 ،

(42) Isaiah Berlin, Freedom and its Betrayal (London: Chatto and Windus, 2002), 103-104.
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من جانب الليبراليين؛ فالنسبة إليهم ،ال شيء يبرر وضع المعوقات في طريق الفاعل سوى أن الفاعل
نفسه يضع المعوقات في طريق غيره.

الحداثة الغربية والحداثة العربية
تعبيرا عن الحرية مثل هذا الذي اقتبسناه
طبعا ،ال نجد في الفكر العربي اإلسالمي السابق على حداثتنا
ً
ً
من برلين .وإذا كان هناك كتاب مثل روزنتال (أو العروي) ممن هم على استعداد لنعي هذا الحقيقة،
فإن هذا ال يعدو كونه محاولة للعثور على الحاضر القريب في الماضي البعيد ،وليس له هناك ما يبرره.
ً
ـادرا على
نــرى فــي فـكــر األقــدمـيــن
إدراك ــا لحقيقة أن اإلن ـســان ال ــذي تـعـتــرض طــريـقــه عــوائــق ال تجعله ق ـ ً
حرا في ما ُينسب إليه ،أو يرتبط
التوفيق بين رغباته (اختياره ،مشيئته ،أو تدبيره لما يريد) هو إنسان ليس ً
بكيانه ،مــن أفـعــال .لــذلــكُ ،يعفى العاجز مــن التكليف عند األشـعــري ،وال يلوم أرسـطــو اإلنـســان الــذي
تقذف به الرياح فتجعله ُيلحق األذى بمن يقف أمامه .ثم إن بعض األقدمين أدرك وجود أفكار التخلية
واإلطــاق فــي إطــار سياسي اجتماعي يتعدى نـطــاق األفـعــال الشخصية ،مثل قـيــام اإلنـســان وقـعــوده أو
تناوله طعامه أو شرابه .رأينا هــذا في وصــف أفالطون وأرسطو للمدينة الديمقراطية ،ورأيـنــاه ً
أيضا في
وصف كل من الفارابي وابــن رشد وتعليقاتهما على أفكار فالسفة اليونان (على الرغم من أننا لم نره
عند متك ّلمي اإلسالم).
أي مــن األقــدمـيــن الـقــول بــأن «الـحــريــة الـمـيــدانـيــة» فــي مجال
ولـكــن ،فــي الـمـجـمــل ،لــم يـكــن فــي حـسـبــان ٍّ
السياسة أمر مرغوب فيه ،أو بأن الحرية الميدانية في مجال التعبير ،أو أسلوب الحياة أمر مسموح به.
جرى فكر هؤالء في سياقات فكرية ساد فيه االعتقاد بأن الخير والشر ،والعدل والواجب ،والقيم عمو ًما
ً
(ممثل بالملك الفيلسوف عند أفالطون)
أمور مطلقة ،تُعرف ّإما من خالل معطيات العقل الموضوعي
أو معطيات الوحي الذي يبلغ رسالة رب العالمين إلى الناس .بالتالي ،كان من المتوقع أن يسود اقتناع
مفاده أن السياسة فن ال يقوم به إال العالِم والـعــارف ،وأن شرعية الحاكم السياسي تقوم على أساس
معرفي (معرفة الحق والباطل ،والخير والشر) وليس على إرادة الناس ورغباتهم ومعتقداتهم التي قد
ال تقوم على أي أســاس معرفي حــق .وفــي ظل أجــواء ســادت قرونًا عــدة ،لم يكن من الممكن القول،
وبصورة جدية ،إن للفرد حقًا في الحرية في مجال السياسة أو الشأن العام ،في حين أنه كان باإلمكان
القول إن للفرد حقًا في الحرية في مجال طعامه وشرابه ،أو تلك المجاالت التي ال يرى فيها المشرع
ضيرا في التخلية بين الفرد وأفعاله (وهي مجاالت لم تكن حياة اإلنسان في عدد كبير
العارف الحكيم ً
كثيرا عن حياة المخلوقات األدنى درجة).
منها لتبعد ً
نعم ،كانت فكرة الحرية (بمعنى التخلية بين الفرد وما يشاء) موجودة ،كما كان هناك إدراك بأن نطاقها
يمكن أن يمتد ليشتمل على السياسة والـشــأن الـعــام .ولكن ســاد الظن بــأن هــذا شر مستطير ،فلم يكن
ممك ًنا ،نـظـ ًـرا إلــى ذلــك ،أخــذ فـكــرة الـحــريــة على محمل الـجــد إن تـعــدت نطاقها الـمـحــدود فــي الحياة.
كان هذا شأن األقدمين في التراث الفكري في الغرب ،سواء في الفترة اليونانية الرومانية أو في حقبة

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
يبرعلا ركفلا يف ةيرحلل يلاربيل موهفمل سيسأتلا :لعفلا تاقوعمو ةيرحلا
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الـقــرون الــوسـطــى ،كـمــا كــان هــذا شــأنــه فــي الـتــراث الـفـكــري الـعــربــي اإلســامــي الــذي تــزامــن ازده ــاره مع
عصور الغرب الوسيطة .بهذا المعنى يمكن القول إن المفهوم الليبرالي للحرية ،وما يمكن أن يقترن
بــه مــن حــريــات لـيـبــرالـيــة مـيــدانـيــة  -إن شــاء اإلن ـســان تخصيص الـعــام والـمـجــرد  -كــانــا أم ـ ًـرا مـعــرو ًفــا وغير
معروف ،عندنا وعندهم على حد سواء :كان معرو ًفا في الغرب والشرق ،بمعنى أن أسسه الميتافيزيقية
ُأرسـيــت فــي سـيــاقــات ميتافيزيقية نفسانية أخــاقـيــة بحتة ومـتـمـحــورة حــول مشكلة حــريــة اإلرادة ،حيث
جــرى اكـتـنــاه الـحــريــة مــن خــال مفهوم غـيــاب الـمـعــوقــات .وكــان أمـ ًـرا غير مـعــروف عندنا وعـنــدهــم على
مستهجنة إلــى الدرجة التي لم
الـســواء ،بمعنى أن التبعات السياسية واالجتماعية لهذا المفهوم كانت
َ
تكن لتسمح للفكر السياسي أو االجتماعي باستحضار مفهوم الحريات الليبرالية بالمعنى الحاضر.
مطمورا تحت طبقة كثيفة من المعتقدات السائدة بشأن العقل والوحي ،وتمايز الناس
لذا ،بقي المفهوم
ً
من حيث العقل والقدرة ،في أنظمة اجتماعية تراتبية بدت في غاية البداهة لمعظم الناس ،وعلى امتداد
فترات طويلة.
ثم وصلت هذه العصور إلى نهايتها في الغربّ .أما كيف ولماذا ِ
قدمت الحداثة إلى ربوع الغرب ،فهما
من المسائل التي ال تستأثر الفلسفة بالبحث فيها بقدر ما أنها مجاالت للبحث التاريخي واالجتماعي
واالقـتـصــادي وعـلــوم أخــرى إنسانية واجتماعية ال تعدو الفلسفة أن تكون واحــدة منها .وبــالـقــدر ،وهو
يسير ،الذي يمكن فيه القول إن التطورات التاريخية الكبرى قابلة للتفسير العلمي ،أو للتفسير بالمطلق
(فلم يكن هناك يو ًما إجماع بين الباحثين على تفسيرات للظواهر الكبرى) ،يمكن اإلشــارة إلى إحياء
العلوم اليونانية ،بل ً
أيضا إلى الــروح اليونانية (التي ُعرفت بعقالنيتها وتمركزها حول اإلنسان في هذه
الــدنـيــا) فــي مــا غــدا ُيـعــرف بـعـصــر الـنـهـضــة األوروب ـي ــة .كـمــا يـمـكــن اإلش ــارة إلــى تـفـكــك الـنـظــام اإلقـطــاعــي
وبــزوغ فجر نـظــام اقـتـصــادي جــديــد بــوســائــل جــديــدة فــي اإلنـتــاج ،وعــاقــات إنتاجية جــديــدة بين طبقات
اجتماعية لم تكن موجودة ،أو مؤثرة ،في الماضي .كما يمكن اإلشارة إلى ثورة أو ثورات في مجاالت
العلم والفلسفة انتهت برسم خطوط معركة استمرت عقو ًدا طويلة بين الدين والكنيسة والنظم الفكرية
عبر عــن نفسه بأجلى الـصــور فــي مــا غــدا ُيعرف
القروسطية مــن جهة ،ونــوع آخــر مختلف مــن التفكيرّ ،
بعصر التنوير.
عما إذا كانت هذه أسبا ًبا أدت إلى الدخول في المجال الحداثي ،أم كانت مجرد تجليات
ّ
بغض النظر ّ
مما ال شك فيه هو أن الوضع الحداثي
أو تمظهرات للحداثة نفسها على ُصعد حياتية مختلفة ،فــإن ّ
مواتيا لمؤازرة مفاهيم الحرية الفردية ،واالستقالل الفردي واالجتماع على أساس التعاقد .بوسعنا
كان
ً
المطول الذي يعرض فيه هابرماس النعكاسات الحداثة
أن نوطئ لهذا االدعاء من خالل هذا االقتباس
َّ
في السياسة والقانون:
ما برح المعتقد األرسطوطاليسي الكالسيكي في القانون الطبيعي ،والــذي أعــاد القديس توما
األكــويـنــي طــرحــه بـصـيـغــة مـسـيـحـيــة ،يـقــدم نـسـ ًقــا أخــاقـ ًـيــا مـجـتـمـعـ ًـيــا مـتـكــامـ ًـا امـتــد لـيـشـمــل جميع

طـبـقــات الـمـجـتـمــع ،قــابـ ًـضــا مختلف الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة بــربــاط وث ـيــق  ....ولـكــن ،وفــي خضم
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الـتـطــورات [الـحــداثـيــة] الـتــي تمخضت عــن عقلنة الـعــالــم الـمـعـيــش ،انـكـســرت القبضة الـتــي كــان

يحكمها النسق األخــاقــي المجتمعي الـمـشــار إلـيــه .فــي المرحلة األولــى تعرضت الـمــوروثــات
الـثـقــافـيــة وس ـي ــرورات األنـسـنــة االجـتـمــاعـيــة لـلـضـغــط مــن ِقـبــل ال ـع ـقــل ....ومــن ثــم أدى االخ ـتــراق
الفكري [التأمل العقلي] للتاريخ المعيش وللموروثات الثقافية إلى نمو روح الفردية في سياق
المشاريع الحياتية الخاصة باألفراد ،كما أدى إلى تعددية في أشكال الحياة الجماعية ....شكل

مفهوم حقوق اإلنسان ومفهوم السيادة الشعبية الترسبات (الوحيدة) التي بقيت بعد أن تعرض

المضمون المعياري المتضمن في النسق األخالقي المرتكز على التراث الديني والميتافيزيقي
(السابق على الحداثة) إلى عملية «فلترة» إجبارية من خالل الخضوع للعقل ومناهج التسويغ

ما -بعد الحداثي(.((4

إذا كــان حـ ًقــا مــا يـقــولــه هــابــرمــاس مــن أن مـفـهــو َمــي حـقــوق اإلنـســان والـسـيــادة الشعبية يـمـ ّثــان الـتــرسـبــات
(الــوحـيــدة) الـتــي بقيت بعد أن تـعــرض المضمون الـمـعـيــاري المتضمن فــي الـنـظــام األخــاقــي الـمــا قبل-
حداثي إلى عملية «فلترة» إجبارية من خالل العقل ومناهج التسويغ ما -بعد الحداثي ،فماذا يعني هذا
بالنسبة إلــى المفهوم الليبرالي للحرية؟ إن أي مراجعة بسيطة لنصوص حـقــوق اإلنـســان فــي مراحلها
نسبيا تُظهر لنا أن قيمة الحرية ،وبالتحديد حرية الفرد ،تحتل مركز الصدارة
التطورية عبر عمرها القصير ً
فــي الئ ـحــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان .وع ــادة مــا ي ـجــري تـفـصـيــل ه ــذه الـحــريــة ب ــاإلش ــارة إل ــى ال ـحــريــات الـمـيــدانـيــة
المعروفة ،بما فيها حرية الفكر والتعبير في المعتقد الديني ،إضافة إلى الحريات المدنية التي تكفل
حماية اإلنسان من خروقات وتعديات اآلخرين ،بما فيهم الدولة والمجتمع (ما دام أن الفرد ليس بصدد
التعدي على حــريــات مماثلة يتمتع بــه اآلخ ــرون)ّ .أمــا الترسب الثاني المشار إلـيــه فــي نــص هابرماس،
أال وهو مفهوم السيادية الشعبية ،فهو ما أتى ليكرس تلك العقيدة التي طالما ناوأها أفالطون وأرسطو
وك ــل مــا تـبـعـهـمــا بــإي ـمــان إل ــى ي ــوم أن ان ـت ـصــرت ال ـحــداثــة فــي أوروب ـ ــا ،نـقـصــد بـهــا الـمـعـتـقــد الــديـمـقــراطــي
الــذي يــربــط الـشــرعـيــة فــي الـسـيــاســة بـقـبــول الـنــاس ورضــاهــم .ومـبــدأ الـسـيــادة الشعبية هــذا لـيــس بمنفصل
عــن الـحــريــة الـفــرديــة بـتــا ًتــا :فـمـبــدأ الـسـيــادة الـشـعـبـيــة يـقــول (وإن بـشـكــل ضـمـنــي) أنــه ال يـجــوز أن ُيحكم
الـنــاس – األف ــراد – رغـ ًـمــا عــن أنــوفـهــم ،أي إن لـهــم الـحــق فــي حــريــة ســوف يـحــرمــون منها إن هــم عــاشــوا
تحت نظام سياسي ال يوافق إراداتـهــم (وال نقول «إرادتـهــم» ،فهم في النهاية يصوتون في االنتخابات
الديمقراطية فر ًدا فر ًدا).
في جميع الحاالت ،سواء في مجال حقوق اإلنسان أو السيادة الشعبية أو الديمقراطية ،يدور حديث
عــن الـحــريــة بمعنى التخلية واإلط ــاق ،فــي مــا عــدا حــاالت الـتـعــدي على التخلية واإلط ــاق .فــا نظام
حـقــوق اإلن ـســان وال الـنـظــام الــديـمـقــراطــي يـقــول لــإنـســان كـيــف يـجــب عـلـيــه أن يـعـيــش ،ولـيــس هـنــاك من
قيما محددة إن مارسها كان
تفسير مت َفق عليه لحقوق اإلنسان أو الديمقراطية يرسم للفرد خطة حياة أو ً
عقالنيا أو ما شئت .ال شيء متفقًا عليه سوى أن لإلنسان حقًا أن يكون كما
حرا ،أو
إنسانًا
ً
ً
حقيقيا ،أو ً
(43) Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Translated
by William Rehg, Studies in Contemporary German Social Thought (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), 95-99.
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يشاء ،بشرط عدم االعتداء على غيره .إن لم تكن هذه هي الحرية بمعنى التخلية واإلطالق ،فال أدري
ما عساها أن تكون.
تما ًما ،وبشكل يحاكي قصة دخول الغرب في األزمنة الحديثة ،ليس هناك من شيء مخصوص يمكن
أن تقوله الفلسفة عــن قصة دخــول الـعــرب والمسلمين فــي األزمـنــة الـحــديـثــة ،وبـمــا يختلف عـ ّـمــا يمكن
أن تمدنا به الدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية حول آخر قرنين أو ثالثة قرون من التاريخ
العربي اإلسالمي .تروي هذه العلوم ،وإن بأشكال مختلفة ،قصة اندماج األصقاع العربية واإلسالمية
في نظام عالمي جديد كــان المحرك الرئيسي فيه الغرب الحديث ،بنظامه الرأسمالي ،مسنو ًدا بنظمه
الفكرية والقيمية والسياسية التي لــم يكن بوسعها أن تترك العالم المحيط بها مــن دون أن تعيد رسم
معالمه على صورتها وبما يناسبها .نــرى بعض المالمح المهمة لهذه المسيرة االندماجية فــي مؤ َّلف
عزيز العظمة الــذي يــؤرخ فيه للعلمانية التي بــدأت تطل برأسها علينا منذ فترة اإلصــاحــات العثمانية
(التنظيمات) فــي الـقــرن الـتــاســع ع ـشــر( .((4وإذا كــان بعض التغييرات أو اإلصــاحــات قــد جــرى بــدوافــع
داخلية تعكس تأثر الناظر العثماني بما ينظر إليه ،تما ًما كما هي حــال إلــه أرسطو الــذي يحرك العالم
انطال ًقا من رغبة هذا األخير فيه ،فإن رؤية الغرب لما نحن عليه ولما يجب أن نكون عليه ،كما يعرض
لـهــا إدوارد سـعـيــد فــي االس ـت ـش ــراق( ،((4مــا كــان لـهــا إال أن تـســاهــم فــي تـقــويــة حــركــة تــاريـخـيــة (ســاهــم فيها
الغرب) باتجاه دفع العرب والمسلمين لكي يصيروا جز ًءا من عالم حديث تجلت حداثته االقتصادية
في الرأسمالية ،بينما تجلت حداثته السياسية في الديمقراطية الليبرالية ،وحداثته الفكرية في العلم وما
يحيط به من فلسفة حديثة.
فــي هــذا السياق التاريخي ،وجــد المفهوم الليبرالي للحرية طريقه إلينا ،كما وجــدت أفـكــار وأساليب
أخرى لتنظيم الحياة والمجتمع والسياسة طريقها إلينا .لم يجر استيعاب المفاهيم السياسية االجتماعية
قدم نابليون نفسه إلى المصريين في سنة  1798بصفته ً
ممثل
الجديدة دو ًما بطريقة سلسة؛ ففي حين ّ
للجمهورية الفرنسية «القائمة على أساس الحرية والمساواة» ،نجد الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي عاش
يسمونه الحرية وما يرغبون فيه هو عين ما ُيط َلق عليه
في فرنسا بين سنتي  1826و 1831يقول إن «ما ّ
عندنا العدل واإلنصاف؛ وذلك ألن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في القوانين واألحكام»(.((4
ليس هناك من صلة واضحة بين العدل واإلنصاف من جهة والحرية من جهة أخرى ،سوى ما يمكن أن
وضعا يقيد الحرية ،بمعنى
يتأتى بعد بيان ونقاش وخوض في التفصيالت ،كأن يقال إن الظلم يخلق
ً
أنه يحد من حرية المظلوم .لكن ،مع ذلك ،لم يمض وقت طويل قبل أن يقْدم مفكرون من أمثال أحمد
لطفي السيد وغيره على ترجمة المفهوم الليبرالي بلغة عربية ال لبس فيها ،مقدمين أمثلة واضحة كل
الوضوح عن تجليات الحرية في ميادين حياتية مختلفة ،على النحو الذي رأيناه في بداية هذا البحث.
( ((4عزيز العظمة ،العلمانية من منظور مختلف (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1992 ،

(45) Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979).

( ((4رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز في تلخيص باريز (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر.)2011 ،
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بسبب هذا السياق التاريخي تحديدً ا ،نجد أنفسنا اليوم ،أو يجد بعض الك ّتاب العرب ،أننا بصدد التعامل
مع مفهوم وارد مستو َرد عندما نتحدث عن «الحريات الميدانية» ،أي الحريات الليبرالية في المجاالت
وخصوصا المجال السياسي .مع ذلك ،لم يمنع هذا بعض الك ّتاب العرب المنادين
الحياتية المختلفة،
ً
بهذا الطرح من التنقيب في ثنايا الحياة العربية القديمة ،وإن لم يكن بلغة العرب ،بحثًا عن تجليات
حياتية لمفهوم الحرية بمعنى يقترب من السياسي واالجتماعي .من هؤالء العروي نفسه الذي يميز ،كما
أسلفنا ،بين حرية ميتافزيقية نفسانية تناولهاالفكر العربي اإلسالمي بالبحث ،وحرية سياسية اجتماعية
يحصر فيها الفكر الليبرالي جميع تساؤالته ومناقشاته .يشير العروي إلى عادة الفرد للجوء إلى العشيرة
تغول السلطة السياسية .كما يشير إلى حياة البداوة كرمز لفض
دائما
ً
التي وقفت ً
سياجا يحمي الفرد من ّ
(((4
القيود المبتدعة ومقاومة الـسـلـطــان  .ومــن المثير لالهتمام حقًا أن بعض تلك الممارسات الحياتية
الفعلية التي يشير إليها العروي تنضوي بكل سهولة ويسر إلى إطار اكتناه الحرية ،كغياب للمعوقات من
أمام الفعل؛ فنحن ً
مثل بصدد الحديث عن السلطان الذي يالحق األفراد بأوامر ونواهٍ ال يجدها األفراد
ِ
موافقة لرغباتهم أو مشيئتهم أو خططهم الحياتيه ،فليجأون إلى العشيرة التي تساند الفرد «في مشيئته

لفعل ما يريد» .وكذلك األمر بالنسبة إلى حياة البداوة التي تتسم بالحرية ،فأقل ما يقال فيها هو أنها
تتسم بغياب العوائق «غير المحتواة في طبيعة الفاعل» (عبارة هوبز ،وباإلشارة إلى العوامل الطبيعية التي
تحكم حياة البداوة).
ل ـكــن م ــا س ـع ـي ـنــا ل ـت ـب ـيــانــه ف ــي هـ ــذا ال ـب ـحــث ه ــو أن م ـف ـهــوم ال ـح ــري ــة ،ب ـم ـع ـنــى غ ـي ــاب ال ـع ــوائ ــق ب ـمــا يـ ــدع م ـجـ ًـال
لـفـعــالـيــة الـمـشـيـئــة (أي ذل ــك الـمـفـهــوم الـمـيـتــافـيــزيـقــي الـمـجــرد ال ــذي يـتـشـخــص ويـتـعـ ّـيــن الح ـ ًقــا فــي الـمـجــاالت
الـحـيــاتـيــة الـمـخـتـلـفــة ،مـكـتـسـ ًـبــا الـطــابــع الـسـيــاســي االجـتـمــاعــي ال ـمــألــوف) ،هــو مـفـهــوم ســابــق عـلــى الـحــداثـتـيــن،
ال ـغــرب ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،سـ ــواء بـ ـس ــواء؛ ف ـقــد ك ــان ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم ال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي ف ــي حـ ــوزة الـ ـت ــراث ال ـي ــون ــان ــي كـمــا
ك ــان فــي ح ــوزة ال ـت ــراث اإلس ــام ــي .وف ــي كــا ال ـتــراث ـيــن ،لــم يـكــن لـيــؤخــذ عـلــى مـحـمــل ال ـجــد كـقـيـمــة سـيــاسـيــة
أو اجـتـمــاعـيــة عـلـيــا؛ فتلك الـعـصــور الـقــديـمــة تـمـيــزت بالتقسيمات الطبقية للمجتمع ،كـمــا أنـهــا كــانــت مقتنعة
بــالـتـفــاوتــات فــي الـقـيـمــة اإلنـســانـيــة كـمــا فــي ال ـقــدرات والـحـقــوق والــواجـبــات .وعـنــدمــا بــدأت هــذه المنظومات
االجتماعية واالقـتـصــاديــة المنتمية إلــى تلك الـعـصــور بــاالنـهـيــار فــي الـغــربُ ،بعثت الـحـيــاة فــي هــذا المفهوم،
وب ــات يــؤخــذ عـلــى مـحـمــل ال ـجــد فــي م ـجــاالت غـيــر تـلــك ال ـتــي ك ــان يــرتـبــط بـهــا فــي الـنـقــاشــات الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة
األخ ــاق ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار ب ـع ــث ال ـح ـي ــاة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـف ـه ــوم أو إع ـ ــاء م ـكــان ـتــه ث ـمــرة
من ثمار الحداثة.
مــا يعنينا نـحــن الـمـهـتـمـيــن بــالـفـكــر الـعــربــي الـسـيــاســي فــي أزمـتــه الـحــالـيــة ،هــو الـتــاريــخ ال ـمــوازي للمفهوم
الليبرالي عندنا؛ فقد شهد العرب والمسلمون في القرنين األخيرين ً
أيضا تضعض ًعا ال يستهان به في
المنظومات االجتماعية واالقتصادية المكرسة للتفاوت والمحددة للحريات .ومــا تنامي نفوذ الدولة
الـحــديـثــة فــي ب ـلــدان ال ـعــرب والـمـسـلـمـيــن ،مــع مــا ق ــاد إل ـيــه ذل ــك مــن إض ـعــاف لـلـبـنــى الــوسـيـطــة واخ ـتــراق
( ((4العروي ،ص .20-18
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لـلـحــدود الـتــي يـمـكــن أن يختبئ وراءه ــا الـفــرد هــر ًبــا مــن الـسـلـطــة الـمــركــزيــة ،إال جــانــب مــن جــوانــب هــذا
التغير التاريخي ،يضاف إليه االندماج شبه التام في المنظمومات السياسية واالقتصادية بشكل جعل
 وال ي ــزال  -األف ــراد يــدركــون مـحــدوديــة قــدراتـهــم عـلــى ال ـحــراك مــن أجــل حـمــايــة مـصــالـحـهــم الـحـيــاتـيــة.مفروضا من
ً
عما إذا كانت هــذه التغيرات ناتجة من عوامل داخلية بحتة ،أو كانت أمـ ًـرا
ّ
وبغض النظر ّ
ال ـخــارج ،فالنتيجة واح ــدة ،أال وهــي أن مـجــال الـحــريــة لــم يـعــد يقتصر عـلــى األفـعــال اإلرادي ــة المتعلقة
بــالـحـيــاة الـخــاصــة ،كـمــا كــان يـظــن الـصــوفـيــون أو المتكلمون أو فــاسـفــة األخ ــاق .وفــي واقــع األم ــر ،لم
يـعــد اإلن ـســان يـحـتــاج إل ــى كـثـيــر فـلـسـفــة حـتــى ي ــدرك أن تـحــديــد الـحــريــة فــي مـجــال ال ـقــول أو الـتـعـبـيــر عن
النفس ال يختلف عن تحديد الحرية في مجال الحركة أو الحصول على المعاش إال في تحددها في
مجال مختلف.
إن ال ـف ــرق ب ـيــن م ــا ح ــدث م ــن ان ـب ـعــاث لـمـفـهــوم ال ـحــريــة ف ــي ال ـغ ــرب ،ح ـيــث ارتـ ــدى ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم حـلــة
سـيــاسـيــة اجـتـمــاعـيــة بــاتــت مــألــوفــة فــي جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم ،ومــا حــدث ويـحــدث عـنــدنــا مــن ص ــراع حــول
ـاســا بــوجــود أو بـعــدم وج ــود أصــل لـهــذا المفهوم
هــذا الـمـفـهــوم ،لـيــس فــي واق ــع األم ــر مـســألــة متعلقة أسـ ً
عندنا؛ فكل مــا هــو قابل للتفكير فــي لغة مــن اللغات مــوجــود ،ولــو بــاإلمـكــان ،فــي أذهــان مــن يتكلمون
تلك اللغة .وفي حالتنا العربية واإلسالمية ،يمكن القول إن الحرية ،بمعنى غياب القيود ،ذات وجود
فعلي وأصـيــل ،وقــد قــال بها كثيرون ،وإن على صعيد فلسفي مجرد ال يمس السياسة واالجـتـمــاع عن
قــربُ .يختزل الـفــرق بيننا وبينهم إلــى مسألة الموقف مــن المفهوم :هــل الحرية بالمعنى الليبرالي أمر
حرا في التعبير عن نفسه ،وال
جدير باالهتمام؟ هل من قيمة أو نفع يرتجى في وضع يكون الفرد فيه ً
رغما عنه أو من دون إرادتــه؟ هــذا حكم قيمي متعلق بإضفاء
يفرض عليه نظام اجتماعي أو سياسي ً
معرفيا يفسح المجال للمعرفة أو الجهل أو
حكما
األهمية على ممارسات حياتية أو اجتماعية ،وليس
ً
ً
سوء الفهم .ال يحتاج المرء إلى شيء سوى أن يضفي على حرية القول والتعبير واالختيار السياسي
أهمية تضاهي تلك األهمية التي يضفيها على االختيار في مجال تناول الطعام والـشــراب ،أو الحركة
أو السكون.

على سبيل الختم
يصل بنا النقاش في نهايته اآلن إلى غاية كنت أشرت إليها في بداية هذا البحثً ،
قائل إن المجال ال
يتسع لمناقشتها ،أال وهي مسألة األهمية التي يجب أن نوليها للمفهوم الليبرالي للحرية .أهو مفهوم
يستحق أن نناضل من أجله؟ هل يحتوي على أي قيمة تحررية في وضعنا الراهن؟ أم هل يتوجب علينا
المسارعة إلى تجاوزه إلى ما هو أفضل منه؟ وماذا عسى هذا أن يكون؟
لقد حدد الكثير منا موقفهم بالنسبة إلى هذه المسألة ،فم ّنا من يعارض ومنا من هو مقتنع ،ومنا من يريد
التوفيق بين مواقف مختلفة .ولعل هذه المساهمة المتواضعة في نقاش مسألة الحرية تغني النقاشات
الدائرة من حولنا بعض الشيء.
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