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 االهــــداء
 

 ( ... مى اهلل عميه وسممإلى الحبيب المصطفى محمد ) ص 
 زرع الطموح في نفسي ... نور عيني ...إلى من 

 أبي أطال اهلل في عمره " 
" 

 يا نور الرياض وبهاء الغربة حبك آخر أولوياتي  
 وآخر ما أكون أنتي التي سقيتني حباً        

إليك وحدك ...أمي "
 " الغالية

 من أشد أزري بهم وسندي في الحياة ...
األعزاء  " اخوتي وخواتي 

" 
 الذين أسهموا في عممي ومعرفتي ...

 " أساتذتي "
 الذين واكبوا معي سنين العمر ...

 كل من تمنى لي النجاح والموفقية ...
 حرفاً  ...كل من عممني 

 " أىدي كل ما وفقني إليو ربي إخالصاً  وعرفاناً  "
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 شكر وتقدير 
 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 صـدَق الْلَّه الْعَظِيـم              { ۖ  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ }   

الحمدددددد هلل رب العدددددالمين ومدددددا تددددددوفيقي و  اعتصدددددامي إ  بددددداهلل عميددددده توكمددددددت  
وهدددددو نعدددددم المدددددولى ونعدددددم النصدددددير ل وأصدددددمي وأسدددددمم عمدددددى سددددديد الخمددددد  وحبيدددددب اهلل 

العدددددددرض عمدددددددى اهلل ( قائدددددددد ايمدددددددة وشدددددددفيعاً  يدددددددوم مى اهلل عميددددددده وسدددددددمممحمدددددددد ) صددددددد
 وعمى آل بيت اهلل الطيبين الطاهرين .

كمدددددا أديدددددن بالفودددددل والشدددددكر والعرفدددددان بعدددددد اهلل سدددددبحانه وتعدددددالى فدددددي إنجددددداز  
لددددددى  هددددددذا البحددددددث إلددددددى عمددددددادة كميددددددة القددددددانون والعمددددددوم السياسددددددية / جامعددددددة ديددددددالى وا 
لددددددى أسدددددداتذتي  رشددددددادي الدددددددكتور )  طدددددد ل حامددددددد خميددددددل  ( وا  الددددددذي منحنددددددي وقتدددددده وا 

م الددددذين قدددددموا لنددددا الكهيددددر بدددداذلين جهددددودهم الكبيددددرة فددددي بندددداء جيددددل الغددددد والددددذين الكددددرا
 مهدوا لنا رسالة الحياة وطري  العمم والمعرفة .

وأخيددددددددراً  أقدددددددددم شددددددددكري إلددددددددى عددددددددائمتي التددددددددي صددددددددبرت معددددددددي وتحممددددددددت مددددددددا 
تحممددددددت إلددددددى كددددددل مددددددن سدددددداهم بكممددددددة وم حظددددددة نافعددددددة وأبددددددداها لددددددي بفكددددددرة فتحددددددت 

لددددده يدددددد بيوددددداء عمدددددى البحدددددث أن كممددددداتي عددددداجزة تقددددد  أمدددددامي اوفدددددا  ومدددددن كاندددددت 
مبهدددددددورة أمدددددددام مسددددددداعدتكم ... وأعتدددددددذر لمدددددددن لدددددددم يدددددددرد ذكدددددددري سدددددددهواً  واسددددددد ل اهلل أن 

 يحفظ الجميع وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
 

 

 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3Ftid%3D48008279d03fb4d7&ei=lMwvVcufMZTwaNLWgLgM&usg=AFQjCNHWUmLXY6fRgRfmeJGTJmpfBE6ZpA&sig2=NxJ0tczVDVaRjkYh3wMx7g&bvm=bv.91071109,d.d2s
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3Ftid%3D48008279d03fb4d7&ei=lMwvVcufMZTwaNLWgLgM&usg=AFQjCNHWUmLXY6fRgRfmeJGTJmpfBE6ZpA&sig2=NxJ0tczVDVaRjkYh3wMx7g&bvm=bv.91071109,d.d2s
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  -: المقدمة

 الحاكم والفرد   الفرد وليس من قوة ناجحة فمن قوة مهما كانت ان الدولة 
 صورها حيث ان البشرية يكون قويا حتى يعطى كافة حقوقه ومن اهمها الحرية بكافة
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ارتسمت لنفسها منهاج وافكار ومبادئ وتصورات ومفاهيم ومصطمحات تقوم حياتها 
ا ومن هذي المفاهيم )مفهوم وتوجه مسيرتها وتؤهر في سموكها وتتحكم في حياته

 (الحرية

 -البحث : أىمية

 . المصطمحات الخاصه المفهوم الحرية وروري تحديد المفاهيم وتوويح -1
 بالفكر الغربي والفكر ا س مي. يةبيان اشكا ت التي واجهت الحر  -2
 .ا لتزام والووابط الموووع الحريةويح حدود تو  -3

 -:دها مفا ينطم  البحث من فروية -البحث: فرضية

المنال او  فكرين الغربين وانها لم تكن بعيدةهد  شغل المكمفهوم و  ) ان الحرية
التنظيم في الفكر ا س مي ولكنها في ا خير اخذت ووابط ومفاهيم تختم  عن 

 المفهوم الغربي(.

  -البحث: اشكالية

ر كل من الفكر ا س مي والفكر الغربي في طريقة ممارسة الحرية ية ت هيكيف 
 وماهي ا شكا ت التي واجهت المفكرين في موووع الحرية ؟

 

 

 -: منيجية البحث 
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تكوين و شوء نتنطم  منهجية البحث من المنهج التاريخي من اجل تتبع طبيعة  
الحريات العامة في الفكر الغربي والفكر ا س مي وأيوًا إتبعنا المنهج المقارن من 
اجل إلقاء الووء عمى أهم ا خت فات وحدود ا لتزام ومن الفكر ا س مي والفكر 

 الغربي .

 -ىيكمية البحث :

 -تقسيم البحث الى ثالث مباحث : تم 

 -المبحث ا ول بعنوان ) الحرية في الفكر الغربي ( قسم الى ه ث مطالب : -
 مفهوم الحرية في الفكر الغربي . -المطمب ا ول :
 -مفهوم الحرية في التيارات الفكرية الغربية : -المطمب الهاني :

 التيار المميبرالي . - أ
 التيار الماركسي . - ب

 نقد الحرية في الفكر الغربي . -الهالث :المطمب 

المبحث الهاني بعنوان ) مفهوم في الفكر ا س مي ( وقسم الى ه ث  -
 -مطالب:

 الحرية في ا س م بين القرآن والسنة . -المطمب ا ول :
 أهمية الحرية في ا س م وتطبيقاتها . -المطمب الهاني :
 س م .إشكا ت الحرية في ا  -المطمب الهالث :

 
المبحث الهالث بعنوان ) الحرية بين المفهوم الغربي والمفهوم ا س مي (  -

 -وكان يتومن مطمبين :
 الحرية من حيث ا لتزام . -المطمب ا ول :
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 ووابط الحرية . -المطمب الهاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 " المطلب األول "
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 مفهوم الحرٌة فً الفكر الغربً 

رغم إن مفهوم الحرٌة مفهوم قدٌم قدم العبودٌة سواء كان ظهوره سابقاً علٌها  

الغموض وال ٌعبر إال عن التقابل بٌن العبودٌة  و الحقاً لها فإنه ال ٌزال ٌنتابهأ

والحرٌة فً كل اللغات التً ضمت فً ثناٌاها ألفاظاً تدل على الحرٌة لهذا فإنه 

ٌمكن التخمٌن بأن مفهوم الحرٌة كان ٌعنً إن االنسان الحر هو لٌس االنسان العبد 

شخص ما  وهذا ٌعكس ان ظهوره جاء بعد وجود ظاهرة العبودٌة وإال لماذا سمً

بحر إذا كان جمٌع الناس أمراراً ٌشتركون فً صفة الحرٌة 
(1)

. 

ى إن قرار كل فرد نص الدٌنً فهو ٌرالحرٌة فً الغرب مفهوم ٌتعالى عن ال -

قناعاته الذاتٌة أو قناعاته المجتمعٌة  بٌده وإنه ما من شًء ٌلزم االنسان إال

ٌار اي سلوك او فً اخت ة االخرٌن وحقوقهم فلإلنسان الحقفً حدود حرٌ

لعقد دٌن او عقٌدة شرط ان ال ٌتنافى مع حرٌة االخرٌن وحقوقهم وفقاً 

جتماعً ا
(2)

. 

 على امتداد التارٌخ البشري إستعملت كلمة حرٌة بمعانً عدة :_  -

كان المعنى السابد لكلمة الحرٌة هو عدم االسترقاق  فً العصور القدٌمة :_ 

وإذا أضٌفت لها كلمة ) الحق ( أي حق الحرٌة ٌعنً عدم جواز االسترقاق او 

 االستعباد .

االستعمارٌة االوربٌة للبلدان والشعوب لقارات  معنى االخر للحرٌة إرتبط بالتجربةال

لكلمة االستقالل وتقدٌر المصٌر  دفةآسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة حٌث جاءت مرا

والسٌادة لتلك الشعوب والبلدان 
(3)

. 

هً كل شًء فمثالً نجد ان  ذا العصر كان مفهوم فلسفً والدولةمفهوم الحرٌة فً ه

رد بحرٌته الذاتٌة فً نظر افالطون وأرسطو ٌعتبر نوع من التخرٌب فاستقالل ال

العصر الٌونانً كان ٌقصد به  وٌجب عالجه بالتعلٌم لذلك نجد مفهوم الحرٌة فً

وضع قٌود على السلطة الحاكمة وبنفس الوقت وضع الفرد تحت تصرف الدولة 

 وخاضعاً لها .

مفهوم الحرٌة من منظومتهم المعٌارٌة ذلك لم ٌكن نتٌجة  إستبعد الفالسفة االغرٌق -

هوم جهل بالدالالت السٌاسٌة واالجتماعٌة بل نتٌجة المعطٌات العملٌة لتطبٌق مف

 الحرٌة فً المجتمع االغرٌقً التارٌخً .
                                                           

 .1424رمضان ,  –, شعبان  44-39النبأ  (1)
 18/5/2414, نشرت فً تارٌخ  ما الفرق بٌن الحرٌة الغربٌة واالسالمٌة ؟محاضرة لـ حٌدر حب هللا بعنوان :_  (2)

  .www.hobbollah.comموقع الشٌخ حٌدر حب هللا 
 .12/1/2411, جامعة بابل , كلٌة الطب ,  محاضرة الحرٌة والدٌمقراطٌةخالد صالح عباس الجبال ,  (3)

http://www.hobbollah.com/
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ومع ظهور الدٌانة المسٌحٌة بدأ االهتمام بالجانب الدٌنً ومساواة الجمٌع امام هللا 

والتً كان لها الفضل فً إنشاء جذور الحرٌة الفردٌة كونها تنبثق من ذات االنسان 

وشخصٌته 
(1)

. 

 -وسطى :مفهوم الحرٌة فً العصور ال

فً العصور الوسطى صراع متزاٌد بٌن الملوك والكنٌسة حٌث شهدت أوربا  

دعت الكنٌسة الى حرٌة المعتقد وكانت هذه الدعوة شًء جدٌد كون االفراد كانوا 

حقوق أو حرٌات سوى تنفٌذ  سلطات او الملك ولم تكن هنالك أيخاضعٌن كلٌاً لل

ماعة على عكس أوامر الملك وبهذه الدعوة تم إعطاء وجود مستقل لالنسان عن الج

كان فً العصور السابقة التً كان فٌها الفرد مذاباً فً الجماعة التً ٌعٌش فٌها  ما

الفرد من كونه مواطن خاضع خضوع تام  وبهذا فقد عملت الكنٌسة على تحرٌر

 للدولة الى انسان ٌمتلك حرٌة االعتقاد الدٌنً .

 -ا :وبتعرٌف الحرٌة لدى الغرب أنه

ان ٌختاروا او ٌقروا وٌفعلوا بوحً من إرادتهم فٌها االفراد الحالة التً ٌستطٌع 

من اي نوع علٌهم وهً مفهوم سٌاسً واقتصادي وفلسفً ضغوط دونما أي 

واخالقً عام ومجرد ذو مدلوالت متعددة , إنقسم المفكرون بعصر النهضة 

 -سفته فً تعرٌف الحرٌة لمدرستٌن :وفال

 قدرة االنسان او سلطته فً ان " ة المدرسة االولى : ترى أن الحرٌة إراد

  "ٌفعل او ان ٌقدم على فعل أي تصرف معٌن

  المدرسة الثانٌة : ترى ان الحرٌة حكم العقل او هً حكومة العقل

والضمٌر
(2)

. 

 

 

 

 المطلب الثانً 

 مفهوم الحرٌة فً التٌارات الفكرٌة الغربٌة 

                                                           
 لمفكري العقد االجتماعً وعصر النهضة . , قراءة فً الطروحات الفكرٌة الغرب ومفهوم الحرٌة (1)
  .www.bahethat.com, مركز باحثات لدراسات المرأة  فكرة الحرٌة عند الغربسعد الداعج ,  (2)

http://www.bahethat.com/
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أسس الحرٌة التً إستمد الفكر الغربً بمراحلة كافة من القانون الطبٌعً  

عدت كمرتكز أساس لكثٌر من النظرٌات الفكرٌة الغربٌة وعند بحثنا فً تعرٌف 

 -لسان عدة مفكرٌن وفالسفة منهم : الحرٌة نرى ذكرها على

ٌرى أن الحرٌة التً تحدث عنها الفالسفة وهمٌة وكاذبة وان ما ٌحرك  هوبز :

حرٌة لدٌه تنفٌذ للرغبة الجامحة االنسان للعمل هو رغبته بالسٌطرة على الطبٌعة وال

 التً ال ٌستطٌع صاحبها الوقوف أمامها .

عرف الحرٌة أنها القدرة على فعل الشًء واالمتناع عن فعله  دٌكارت :
(1)

. 

قال بالحرٌة أنها الحق فً أن ٌعمل المرء ما تجٌزه القوانٌن العادلة  مونتسكٌو :
(2)

. 

 موضوع الحرٌة باألتً :_ٌمكن إٌجاز أبرز التٌارات التً تناولت 

 -التٌار اللٌبرالً :

المذهب اللٌبرالً فً االجابة عن سؤال ) ما اللٌبرالٌة ؟( فً  ٌختزل دعاة 

 القول " أنها مذهب الحرٌة "! 

ٌرجع لفظ اللٌبرالٌة من حٌث االشتقاق اللغوي الى اللفظ الالتٌنً ) لٌبرالس ( الذي 

" ومن بٌن هذه الدالالت االشتقاقٌة التً  ٌعنً " الشخص الكرٌم , النبٌل , الحر

الذي سٌكون  ٌحملها اللفظ نجد أن المعنى االخٌر " الشخص الحر " هو معنى

لً للمفهوم الحقاً مرتكز البناء الدال
(3)

. 

 -بداٌة ظهور اللٌبرالٌة :

 -هناك إختالف حول تحدٌد الفترة الزمنٌة لظهور اللٌبرالٌة منهم قال : 

 .قة الماكناكارتا ) المٌثاق االعظم (بداٌة ظهور وثٌ  -1

 بداٌة مع ظهور كتاب جون لوك الموسوم ) مقالة حول السلطة المدنٌة (. -2

ٌذهب آخرون لتحدٌد هذه البداٌة بظهور مجتمع الوفرة  -3
(4) 

 -األسس الفكرٌة للٌبرالٌة :

                                                           
  www.kitabat.info, موقع كتابات فً المٌزان  مفهوم الحرٌة فً الفكر االوربًد. مازن الحسٌنً ,  (1)
, مالحق جرٌدة المدى الٌومً  مفهوم الحرٌة من الفلسفة الٌونانٌة الى جان جاك روسونصٌر الحزرجً ,  (2)

www.almadasupplements.com  
 .1, ط2449, الرٌاض , اللٌبرالٌة, نقد و عزة بد. الطٌب ا (3)
الجزء االول , الفكر السٌاسً الغربً  , الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث والمعاصرعبدالرضا الطعان واخرون ,  (4)

 .76الحدٌث ,ص

http://www.kitabat.info/
http://www.almadasupplements.com/
http://www.almadasupplements.com/
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لتعبٌر إن اللٌبرالٌة من الناحٌة الفكرٌة تعنً ) حرٌة التفكٌر واالعتقاد وا -الحرٌة :

وعلى المستوى السٌاسً تعنً ) حرٌة التجمع تأسٌس االحزاب واختٌار السلطة ( 

) حرٌة الملكٌة الشخصٌة وحرٌة الفعل االقتصادي  -:ومن الناحٌة االقتصادٌة تعنً 

المتنظم وفقاً لقوانٌن السوق ( وهكذا فإن الحرٌة ال تمثل مبدأ من جملة مبادئ بل 

المبادئ إال أن هذه الحرٌة مقٌدة بقانون الذي ٌوصف هً مرتكز لتأسٌس غٌرها من 

بأنه ضرورة من ضرورات االجتماع البشري شرٌطة أن تكون هذه القوانٌن ال تمثل 

 .إستبداداً مفروض من خارج الفرد ٌقٌد حرٌته 

عرفت الفردٌة كملمح أساس لعصر النهضة الذي جاء كردة فعل لفكر  -الفردٌة :

من االنضباط الكاثولٌكً الطوٌل إذا إرتبطت الحرٌة القرون الوسطى وتجرد الفرد 

بالفردٌة بشكل وثٌق فأصبحت الحرٌة تعنً إستقالل الفرد وحرٌته جاءت الفردٌة 

 -بمفهومٌن :

لمعنى الذي كان سابد على الفكر الفردٌة بمعنى االنانٌة وحب الذات وهذا ا -

 الغربً منذ عصر النهضة الى القرن العشرٌن .

بمعنى إستقالل الفرد من خالل العمل المتواصل واالعتماد على النفس وهذا  -

 ساد فً االتجاهات المعاصرة للٌبرالٌة وماعرف بالبراغماتٌة .

تعنً إستقالل العقل بإدراك المصالح والمنافع دون الحاجة الى قوى  -العقالنٌة :

ه من السلطة الدٌنٌة الالهوتٌة وٌتضح مرتكز ارجٌة وقد تم إستقالله نتٌجة تحررخ

 -العقالنٌة فً الفكر اللٌبرالً من :

مادامت الحقوق التً ٌسعى الفرد الى تأكٌدها لذاته هً باالساس حقوقاً  -1

 معرفتها هو العقل والحس والتجربة .طبٌعٌة فإن طرٌقة 

إن العقل فً الفكر اللٌبرالً هو عقل مادي ال ٌؤمن إال بالمحسوسات لذا فإن  -2

 كل شًء مبنً بناءاً غٌر علمً ال ٌصح جعله مصدراً للمعرفة .

 

إن القانون الذي ٌضبط الحرٌة من االنفالت عند كل االتجاهات اللٌبرالٌة هو  -3

المجرد فً التشرٌح فالمصدر الوثٌق فً القانون  ٌعتمد العقلقانون وضعً 

وفً المجال الخاص بالفرد هو العقالنٌة 
(1) 

 -من تلك المعطٌات سادت عدة مفاهٌم للٌبرالٌة منها :

                                                           
لى طلبة الماجستٌر للعام رة ألقٌت ع, محاض المرتكزات الفكرٌة اللٌبرالٌة دراسة نقدٌةد. طالل حامد خلٌل ,  (1)

 , العراق2415-2416
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 إتجاه ٌرى فً اللٌبرالٌة سلوك عقلً فردي . -1

 إتجاه ٌنظر لها بإعتبارها فلسفة . -2

إتجاه ٌنظر لها من منظور مجتمعً قوامه وجود مجتمع ٌعتمد على  -3

الدٌمقراطٌة البرلمانٌة 
(1)

. 

 -أراء رواد الفكر اللٌبرالً فً الحرٌة :

 -جون لوك :

ٌعد جون لوك أحد االعمدة المؤسسة للنظرٌة اللٌبرالٌة وإللتماس النظرٌة السٌاسٌة 

ن فً الحكم المدنً " حٌث جعل لوك اللوكٌة عادة ماٌلجأ الباحثون لكتاب " مقالتا

روبٌر فٌلمر والثانٌة فهً المقالة المحددة المقالة األولى نقداً إلطروحة المفكر 

ٌعد أساس لنظرٌته السٌاسٌة القابمة على مفهوم الحق الطبٌعً هذا المفهوم الذي 

طروحات اللٌبرالٌة عامة إرتكازي لإل
(2)

. 

 -فولتٌر والحرٌات الفردٌة :

الحرٌات الفردٌة فً نظر فولتٌر حقوق طبٌعٌة وعلى هذا االساس ٌفترض تمثل 

 -فولتٌر ان الحرٌات الفردٌة من حٌث انها حقوق طبٌعٌة تتمٌز بـ :

 العمومٌة . -1

 الشمول . -2

تنطلق من اساس فلسفً هو االٌمان بحرٌة االرادة المفكرة التً تتحكم فً  -3

 الحواس وتقوم المٌول وتتسح االنوار .

 

 

 -دي توكفٌل : ألكسً

أكد توكفٌل ان المجتمع سٌكون قوٌاً فً ظل المساواة بٌنما سٌكون الفرد أقل قوة 

إطار مفهوم متمٌز هو الحرٌة التً تجد قوتها فً  فً لذلك أعلن تمسكه بالحرٌة لكن

 االتحاد .

 -جون سٌتوارت مٌل :

                                                           
 . 75, ص مصدر سبق ذكرهعبدالرضا الطعان واخرون ,  (1)
 .مصدر سبق ذكرهد. الطٌب ابو عزة ,  (2)
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لنظر عن مبدأ تمثل الحرٌة بذاتها عند مٌل وتحدٌداً الحرٌة الفردٌة خٌراً بغض ا

ان  1859السٌادة العامة وهو ٌؤكد فً كتابه ) عن الحرٌة ( المنشور عام 

المرغوب فٌه أن تثبت الفردٌة وجودها فً االمور التً الشأن للغٌر فٌها من حٌث 

المبدأ وصف ٌتحدث مٌل عن الفردٌة فإنه ٌمٌز بٌن الحرٌة الفردٌة فً مجال الرأي 

وفً مجال الفعل 
(1)

. 

 حرٌة فردٌة ال تتدخل الدولة فٌها . -الرأي : -1

 حرٌة ٌجب ان تتدخل الدولة فٌها . -الفعل : -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) التٌار الماركسً ((

 -والحرٌة : ةالماركسٌ

رأت الماركسٌة ان الحرٌة الناس تكمن فً معرفة قوانٌن الطبٌعة والعمل  

الحركة التارٌخٌة التً على أساسها فٌصبح دور الناس أن ٌأخذوا أماكنهم فً مجرى 

ن عالقات ٌتتحرك من خالل الصراع الطبقً الذي ٌحدده التناقض الكامل داخله ب
                                                           

 . المصدر نفسهعبدالرضا الطعان واخرون ,  (1)
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االنتاج وأدوات االنتاج وبهذا أسقطت الماركسٌة االنسان للفرد من حسابها كما إنها 

إنتهت الى نوع من أنواع الجبرٌة المادٌة ٌقتصر دور االنسان فٌها ٌأخذ مكانه فً 

ور الذي تقوده المادة حركة التط
(1)

. 

  -ة :ٌالفلسفة الماركس

 المادٌة الجدلٌة  -الفلسفة العلمٌة : -1

ة الجدلٌة أعم قوانٌن الكون وهً القوانٌن التً تشترك فٌها ٌتدرس الماد

 ة بالطبٌعة الحٌة وبالمجتمعلواقع من طبٌعة فٌزٌابٌة وفكر مارجمٌع جوانب ا

االساس النظري لالشتراكٌة العلمٌة او  , تكون المادٌة الجدلٌة التارٌخٌة

" الماركسٌة هً العلم  -الشٌوعٌة وقد إختصر ستالٌن كل ذلك فكتب بقول :

لم الذي ٌدرس الذي ٌقوم بدراسة قوانٌن تطور الطبٌعة والمجتمع , وهً الع

هدة المستغلة كما إنها العلم الذي ٌصف لنا إنتصار ثورة الطبقات المضط

البلدان , وأخٌراً هً العلم الذي ٌعلمنا بناء المجتمع  االشتراكٌة فً جمٌع

الشٌوعً "
(2)

. 

 فلسفة العمال  -الفلسفة الثورٌة: -2

لما كانت الفلسفة الماركسٌة فلسفة علمٌة فإنها بذلك فلسفة العمال فهً فلسفة 

حزب العمال وفلسفة الطبقة الثورٌة التً ٌقوم دورها التارٌخً على قهر 

ستطٌع المال وبناء المجتمع االشتراكً نالبرجوازٌة والقضاء على رأس 

د أصبحت بذلك فلسفة القول إذن أنه لما كانت المادٌة الجدلٌة فلسفة علمٌة فق

الطبقة الثابرة , فلسفة الطبقة التً تقوم مصلحتها على فهم المجتمع للتخلص 

من االستغالل وبهذا تكون الماركسٌة فلسفة العمال العلمٌة 
(3)

. 

 

 

  -تعتمد النظرٌة الماركسٌة على مفاهٌم هً :

ر إن الحرٌات السٌاسٌة نظرٌة محددة ال معنى وال قٌمة لها بدون تحرٌ -1

 الولوٌة .اوضمان لقمة العٌش لألفراد فالحرٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة لها 

إن إضمحالل الدولة وإختفاء السلطة والحكام وقٌام مجتمع اشتراكً ٌقوم  -2

 على تعاون الجمٌع لخٌر الجمٌع هو الهدف والنتٌجة النهابٌة .

                                                           
, االنترنت :   , مفهوم الحرٌة من منظور نقدي مقارند. صبري محمد خلٌل صبري  (1)

www.drsabrikhalil.wordpress.com . 
 .1953, المطٌوعات االجتماعٌة , بارٌس  59" ص " آخر مؤلفاتاللغة فً  ستالٌن , حول الماركسٌة وفقه (2)
شعبان بركات , منشورات المكتبة , تعرٌب :  أصول الفلسفة الماركسٌةجورج بولٌتزر وهً سًء مورٌس كافٌن ,  (3)

 بٌروت . –العصرٌة , صٌدأ 

http://www.drsabrikhalil.wordpress.com/
http://www.drsabrikhalil.wordpress.com/
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ومزٌفة م ماركس الحرٌات التقلٌدٌة فً المذهب الفردي بأنها صورٌة ٌته -3

 ألنها قاصرة على البرجوازٌة والبرجوازٌٌن دون غٌرهم من طبقات الشعب.

دد الحرٌة هو " الحرٌة كل الحرٌة االشارة الى أن شعار الماركسٌة بصوال بد من 

للشعب ... وال حرٌة ألعداء الشعب " وهذا ٌعنً ان ال حرٌة لغٌر الماركسٌن أي ال 

للتفسٌر الماركسً لمفهوم الحرٌة وإقامة الحكم حرٌة لغٌر الشٌوعٌن وتبدٌراً 

الدٌكتاتوري , دفعت الماركسٌة شعاراً آخر وهو " الحرٌة أوالً هً حرٌة لقمة 

العٌش " فالحرٌة الحقٌقٌة والفعلٌة الكاملة فً نظر الماركسٌٌن لن تتحقق إال فً 

وٌصبح  جمٌع ٌنابٌع الثروة الجماعٌة ة الشٌوعٌن عالم الحرٌة حٌث تتدفقمرحل

سب حاجاته : بدل ته ولكل حع أن ٌسجل على رأٌه " كل حسب كفاءبإمكان المجتم

ته ولكل حسب عمله "من " كل حسب كفاء
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 )) نقد الحرٌة فً الفكر الغربً ((

رات فقط وذلك لوجود االستبداد ان الحرٌة فً الغرب لٌست إال مجرد شعا 

سٌاسً من جهة والتدخل من بعض الدول الكبرى فً شؤون الدولة الضعٌفة من ال

                                                           
, العدد  2446, مجلة العلوم االنسانٌة , نوفمبر  الحرٌة الفردٌة فً المذهب االشتراكً واالجتماعًد. رشٌدة العام ,  (1)

 العاشر , جامعة محمد حنٌضر بسكرة .
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جهة أخرى وكذلك وجود التمٌٌز العنصري وخاصة فً الوالٌات المتحددة 

االمرٌكٌة كما أن الحرٌة بالفكرة الغربٌة لها قد نشأت فً ظروف إضطهاد فكرٌة 

شًء فجون لوك  ودٌنٌة واجتماعٌة أدت الى خلق الثورة فً كل شًء وعلى أي

للعقل عند التعارض الذي ٌعد من منظري الدٌمقراطٌة قد طالب بإخضاع الوعً 

ذ الدٌن وإطالق العنان للحرٌة االنسانٌة , وهذه الحرٌة هً مبدأ تبنته وتبنى دعوة لنب

االنظمة السٌاسٌة الغربٌة مستمدة ذلك من اساس فلسفً نظراً له باالضافة لجون 

روسو وجون سٌتوارت مٌل وال تزال النظم السٌاسٌة  كل من جان جاك –لوك 

واالعالمٌة الغربٌة تبتنى هذه الفلسفة وتدعو الى تطبٌقها من ذلك نجد أن فكرة 

او العقل السلٌم المتوافق مع الحرٌة عند الغرب غٌر منضبطة بضوابط من الدٌن 

الفطرة 
(1)

. 

الفردٌة للشخص  ان جمٌع التٌارات واالفكار التً مرت تؤكد على الحرٌة 

إنما كانت صحٌحة من حٌث التنظٌر ال التطبٌق حٌث أن واقع الحال فً تطبٌق هذه 

النظرٌات لهذا االفكار والتٌارات ٌصطدم دابماً فً الحرٌات العامة التً ٌجب ان 

فلكل تٌار وفكر  ه النظرٌات التً تم االشارة إلٌهاتمنح لألفراد المخاطبٌن وفق هذ

سلبٌات كثٌرة منها ما وضح الحرٌة فً إطار ضٌق ٌقتصر على عند تطبٌقه ظهرت 

تنفٌذ الرغبات بشكل قانونً أو غٌر قانونً ومنها ما أعلى من شأن الحرٌات 

االجتماعٌة والفردٌة على حساب الدٌن حٌث أطلق العنان لها ونبذ الدٌن وأٌضاً منها 

 التً ضٌق علٌها وقمعحرٌة الفردٌة ما أقام الحرٌة الجماعٌة الكلٌة على حساب ال

 جزءاً منها

 

 

 

 

 المبحث الثانً 

 المطلب األول 

 )) الحرٌة فً االسالم بٌن القرآن والسنة ((

                                                           
 . مصدر سبق ذكرهسعد الداعج ,  (1)
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إن الحرٌة فً السالم ٌجب ان تتناغم مع قٌمة االنسان وطبٌعته وماخلقه هللا  

 وجل فٌه من خصال وما أواله من تكرٌم عظٌم عندما . عز

 

 -الحرٌة لغة : -

الحر بالضم نقٌض العبد والجمع  -فً معجم لسان العرب إلبن منظور :

قها ة نقٌض األمة والجمع حرابر وتحرٌر الرقبة : عترار والحرأحرار وح

عدل محرر اي اجر معتق  قه وفً الحدٌث من فعل كذا وكذا فلهحرره أعت

بٌن  العبد ٌقال حرفهانً : الحر خالف أي صار حراً وٌقول الراغب االص

  -الحرورٌة والحرورة والحرٌة ضربان :

 

من لم ٌجر علٌه حكم الشًء نحو : ) الحُر بالحر ( -األول :
((1))

. 

من لم تتملكه الصفات الذمٌمة من الحرص والشره على المقتنٌات الدنٌوٌة  -ثانٌاً :

س عبد الدرهم , والى العبودٌة التً تضاد ذلك أشار النبً صلى هللا علٌه وسلم ) تع

تعس عبد الدٌنار (
((2))

. وقٌل عبد الشهوة أذل من عبد الرق والتحرٌر جعل  

االنسان حراً وحررت القوة : أطلقتهم وأعنقتهم عن أسر الحبس وحر الوجه ما لم 

 الحاجة.تسترقه 

 -الحرٌة فً القرآن :

على  –من خالل الرجوع للمصادر المنزلة القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة  

 فً نصوصهما نجد الحظلكن الباحث  –فٌهما بلفظها ر الحرٌة ذكالرغم من عدم 

مفهوم ومصطلح الحرٌة بمعانٌها ودالالتها المختلفة وقدر العناٌة  هالوفٌر الذي أخذ

القابمة التً اولتها النصوص الشرعٌة لالحتفاء بها فقد وردت مشتقات من كلمة 

 : ٌةحرٌة مثل كلمة ) تحرٌر ( فً االال

 جم جم جمجم حم  جم جم  جم جم جمجم جم جم جمخل مل ىل يل  ٹٱٹٱُّٱ

٢٩النساء:  َّ جم  جم  

  -وأٌضاً كلمة ) محرراً ( التً تتحدث عن نذر أم السٌدة مرٌم حملها هللا فً االٌه :

هب جت حت  مبجب حب خب جم جم جم  جم جم جم جمني  جم جمري  ٹٱٹٱُّٱ

٥٣آل عمران:  َّخت مت   

                                                           
 . 178البقرة :  ((1))
 . 2886أخرجه البخاري :  ((2))



18 
 

وعلى طرٌقة القرآن فً ضرب االمثال للناس إلٌضاح المفاهٌم بإثارة وتحفٌز  
أدوات الفكر إعمال العقل فقد ضرب مثالً فً سورة النحل ٌعبر عن االهمٌة 

 جم جم جم جم جمىم يم جن حن  خن  جم ٹٱٹٱُّٱالقصوى لقٌمة الحرٌة فً مسٌرة الناس 

 جم جم جم جم  جمجمجي  يهىه جم جمىن ين جه مه جم  جممن  جم جم

٥٣النحل:  َّ جم  

فال تساوي بٌن من ٌتمتع بالحرٌة وٌعٌش بها وبٌن من سلبت منه الحرٌة 

قدهاتوٌف
((1))

. 

  -الحرٌة فً السنة :

ٌق من ذل العبودٌة وفضله وثوابه كما فً وردت فً السنة الدعوة لتحرٌر الرق

الحدٌث الذي رواه أبو هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال : ) أٌما إمرئ 

إمرأً مسلماً إستنقذ هللا بكل عضو منه عضواً منه من النار (مسلم أعتق 
((2))

 . وٌظهر

من مفردات النصوص إنه كان غاٌة فً  للباحث فً هذا المصطلح رغم غٌابه

من المسلمٌن بهذا المعنى وذلك المفهوم كما ٌظهر الوضوح فً ذهن الرعٌل االول 

عمر رضً هللا عنه  ذلك فً قصة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص فً قول

)متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ( وكما نفهمه كذلك فً قصة ربعً 

بن عامر مع رستم ببالد فارس حٌن سأله رستم عن دوافع مجًء العرب لقتال 

) جبنا لتخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة هللا ومن جود  -الفرس فأجابه ربعً :

االسالم ومن ضٌق الدنٌا الى سعة الدنٌا واالخرة ( والخالصة ان  االدٌان الى عدل

ة الرق والخلوص فً المصطلح الشرعً بدور حول العتق من رقب مفهوم الحرٌة

من العبودٌة وجاءت تعرٌفات أخرى للحرٌة ال تخرج فً معناها ومدلولها عن 

ات ورؤى المعنى اللغوي والشرعً وإن كانت تغٌٌراتها تختلف بأختالف توجٌه

الحر لغة  -ٌعرفها التهانوي :قابلها الفكرٌة والعقدٌة او المذهبٌة او السلوكٌة 

الخلوص وشرعاً خلوص حكمً ٌظهر فً االدمً إلنقطاع حق الغٌر عنه والحرٌة 

مثله والحُر بالضم من الحَر بالفتح وٌقابله الرفٌق وٌقابل الحر والحرٌة الرق . 

اشور معنى الحرٌة بقوله جاء لفظ الحرٌة فً علطاهر بن وٌوضح الشٌخ محمد ا

 كالم العرب مطلقاً على معنٌٌن أحدهما ناشىء عن االخر .

ضد العبودٌة وهً ان ٌكون تصرف الشخص العاقل فً شؤونه باالصالة  -األول :

 تصرفاً غٌر متوقف على رضا أحد آخر .

                                                           
بحث تكمٌلً لمرحلة الماجستٌر , اشراف : د.  –دراسة تأصٌلٌة  – مفهوم الحرٌةعلً بن حسٌن بن احمد فقٌهً ,  ((1))

 هــ .1432-1431عبدهللا بن محمد العمرو , جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌة , المملكة العربٌة السعودٌة ,
 (. 3869( ومسلم )  4348رواه البخاري )  ((2))
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كن الشخص من ناشىء عن االول بطرٌقة المجاز فً االستعمال وهو تم -الثانً :

 التصرف فً نفسه وشؤونه كما ٌشاء دون معارض.

 -بذلك ٌكون التعرٌف المختار للحرٌة : 

المكنة العامة التً ٌقررها الشارع لألفراد بحٌث تجعلهم قادرٌن على أداء واجباتهم 

واستٌفاء حقوقهم واختٌار ما ٌجلب المنفعة وٌدرأ المفسدة دون إلحاق الضرر 

باالخرٌن 
((1))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً 

 أهمٌة الحرٌة فً االسالم وتطبٌقاتها 

ها هذا الدٌن الحنٌف حتى فً السالم مكانتها السامٌة حٌث اطلقللحرٌة فً ا 

 اختٌار العقٌدة كما نص على ذلك قوله تعالى 

                                                           
بحث تكمٌلً لمرحلة الماجستٌر , أشراف : د. ,  -دراسة أصٌلٌة  – , مفهوم الحرٌةعلً بن حسٌن بن احمد فقٌهً  ((1))

 هــ . 1432 – 1431عبدهللا بن محمد العمرو , جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌة , المملكة العربٌة السعودٌة , 
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٥اإلنسان:  َّجل   جم جم جم جم جم جم جم ٹٱٹٱُّٱ  

العقٌدة واالٌمان والتوحٌد وهً فهو بذلك سبحانه ٌقرر  لألنسان حرٌته فً أمور 

أسمى االمور وحمله مسؤلٌة حرٌته فً ذلك وهذا هو العدل التام واقام علٌه الحجة 

 هنجم هن  من خن حن جنمم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱدة واالختٌار والعقل بما أعطاه من حرٌة قوامها االرا

 ٩٣٢البقرة:  َّ  جم جم جم جم جمجم جم جم جم جم جم  جم جي ٰه مه جه جم

االسالمٌة حرصها على تصمٌم الحرٌة فً االسالم كما ان من اسرار الشرٌعة 

بكٌفٌة منتظمة فإن هللا لما بعث رسوله بدٌن االسالم كانت العبودٌة متفشٌة فً البشر 

ومكانة الحرٌة فً االسالم تتحقق من خالل الحقوق والواجبات بإعتبارهما وجهٌن 

سٌصبح الفرد غٌر مرتبط  تلعملة واحدة الن الحقوق من دون أن تقٌد بالواجبا

االخرٌن علٌه وبذلك ٌصبح انفرادٌاً  ٌن وقد ٌعرف حقوقه وال ٌعرف حقوقباالخر

فً تعامله قاصراً عن اداء واجباته , وقد حرص االسالم على تطبٌق مبدأ الحرٌة 

ة واخذ به فً جمٌع النواحً افً هذه الحدود وبهذه المناهج فً مختلف شؤون الحٌ

ة الفرد وان ٌأخذ به فً شؤونها وهً النواحً المدنٌة والدٌنٌة التً تقتضً كرام

 ونواحً التفكٌر والتعبٌر
(1)

. 

 -وٌمكن إجمال أهمٌة الحرٌة فً االسالم باالتً :

ٌمكن ان تتوفر إال فً نظام  حٌث ان الحرٌة ال -الحرٌة هبة االسالم : - أ

من  ابعةاالسالم نفسه وكل حرٌة ال تكون ن اسالمً ومن خالل احكام

للحرٌة  ة الضمان لها فاالسالم هو الضمانةاالسالم فهً حرٌة موهوم

 وٌنبغً تقدٌر هذه الحرٌة وهذا االسالم .

بإعتبارها من نعم هللا التً أنعمها على  -الحرٌة نعمة وتكلٌف إلهٌٌن :  - ب

 االنسانٌة لذ فهً امانة من هللا وٌنبغً القٌام بها خٌر قٌام .

 الحرٌة تكلٌف دٌنً وانسانً وحق ال -تحضر :الحرٌة طرٌق التمدن وال  - ت

ٌجوز لالنسان ان ٌتنازل عنه بدون مبرر بل ٌجب الحفاظ علٌها وهً شرط 

ضروري لكل اشكال التمدن والرقً وبالتالً فإن كل أنحطاط ٌصٌب 

 االنسان ٌعود سببه الى انتزاع الحرٌة عنه .

من وجهة النظر االسالمٌة فإن حقوق االنسان كحق  -الحرٌة حق إنسانس : - ث

الحرٌة تستمد من طبٌعة الهدف والغاٌة التً ٌنشدها االنسان فً وجوده ومن 

جهة أخرى فإن الحرٌة مٌزة ٌختص بها االنسان دون سابر الكابنات 
(2)

. 

                                                           
, موقع رسالة االسالم , بأشراف د. عبد العزٌز بن  مفهوم الحرٌة فً االسالمالباحثة وفاء ناٌف خالد العجمً ,  (1)

  www.fiqh.islammessage.comفوزان الفوزان 
(2)

  www.almaaref.org, االنترنت : أهمٌة الحرٌة  

http://www.fiqh.islammessage.com/
http://www.almaaref.org/
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 -من صور الحرٌة التً نظمها االسالم :

حرٌة التفكٌر فً حدود االداب  لقد أعطى االسالم لالنسان -حرٌة التفكٌر : -1

العامة واالخالق الفاضلة شرٌطة عدم السب واللعن والكذب والقذف وكل 

 ذلك بما ٌتفق مع المبدأ العام .

واذا كان االسالم قد اعطى لالنسان حرٌة التفكٌر فإنه اعطى  -حرٌة القول : -2

دات له اٌضاً حرٌة القول ولكنها لٌست حرٌة مطلقة وانما هً مقٌدة بمحد

معٌنة بقول الحق واالبتعاد عن قول الباطل كالنهً عن الغٌبة والنمٌمة 

جم حم  جم ٹٱٹٱُّٱوالسخرٌة فهذه مما حرمه االسالم لما فٌه اٌذاء لالخرٌن 

 جمجن حن خن   يمىم جم جمجم جمخم مم  جم  جم جم جم جمجم جم جم

 ٢٩الحجرات:  َّ جم

من تعالٌم االسالم إنه قرر عدم الحجر على الناس فً  -الحقوق المدنٌة : -3

إبداء ارابهم وشرح وجهات نظرهم فً الحٌاة االنسانٌة ومن بٌنها الحٌاة 

السٌاسٌة والحرٌة السٌاسٌة لٌست إال فرع ألصل اسالمً عام هو الحرٌة 

االنسانٌة وهذه الحرٌة التً ٌقررها االسالم ٌحددها وٌقٌدها بإلتزام حدود 

االنسان طعناً فً الدٌن م االنسانٌة فال ٌجوز ان ٌكون الرأي الذي ٌبدٌه القٌ

 او خروجاً علٌه .

 

مما ال شك فٌه ان العمل مكفول لكل الناس وقد  -حرٌة الكسب والتملك : -4

 جم جم ٹٱٹٱُّٱاحة با كان نوعه مادام من االعمال المحث االسالم على العمل أٌ

 ٢٢١البقرة:  َّ جم جم جم جم جم جمجم جم  جم جم جم جم جم جم جم جم

 

لقد أباحت شرعٌة االسالم حرٌة االعتقاد بمعنى انها ال  -حرٌة العقٌدة : -5

وعملت على  ٩٣٢البقرة:  َّمم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱتجبر أحداً على إختٌار معتقد بعٌنه 

صٌانة هذه الحرٌة وحماٌتها 
(1)

. 

 

 

 

 

                                                           
 . مصدر سبق ذكرهجمً , الباحثة وفاء ناٌف خالد الع (1)
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 المطلب الثالث 

 إشكاالت الحرٌة فً االسالم 

الكثٌف لقضٌة الحرٌة على ألسنة المفكرٌن والمثقفٌن ومع مع ذلك الحضور  

االهمٌة الكبرى لقٌمة الحرٌة ومحورٌتها لدى االنسان وفً التصور االسالمً إال أن 

التعاطً معها ومع مكوناتها كان متلبساً بإشكالٌات منهجٌة ضخمة ومصاباً 

 بإضطراب وقلق شدٌد فً التصورات والرؤى المطروحة حولها .

ننا أن نكتشف عن معالم ذلك االضطراب والقلق من خالل المؤشرات التالٌة وٌمك

:- 

الخلط الكبٌر بٌن المكونات المختلفة للحرٌة والتنقالت العشوابٌة فٌما بٌنها  -1

فبٌنما ٌتحدث بعض المفكرٌن عن الحرٌة السٌاسٌة تجده ٌنتقل إنتقاالً عشوابٌاً 

ا تصوراته عن الحرٌة الدٌنٌة الى الحدٌث عن الحرٌة الفردٌة فٌبنً علٌه

 لٌطبقها على الحرٌة الشخصٌة .

االرتباك الشدٌد فً االستدالل بالنصوص الشرعٌة فقد حشد المهتمون  -2

بالبحث فً قضاٌا الحرٌة كماً كبٌراً من النصوص الشرعٌة لٌستدلوا بها على 

تصوراتهم وارابهم حولها ولكن ممارستهم االستدالل تضمنت قفزاً مخٌفاً 
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بعض الباحثٌن  دمعنى االستدالل عن ة وغدالى قوانٌن االستدالل الصحٌحع

 هو مجرد وضع نص شرعً بجوار قوله .

االنتقابٌة االستداللٌة فترى الباحثٌن ٌسوق على رأٌه عدد كبٌر من النصوص  -3

موقفه وهو اسلوب فٌه عدم الشرعٌة لٌوهم القارئ بكثرة االدلة الموافقة ل

تناول بحث إدراك وأكثر ما ٌسبب االضطراب فً لعقل القارئ واحترام 

 قضٌة الحرٌة .

االعتماد على التأثٌرات العاطفٌة فبعض الباحثٌن ٌمٌل فً اثناء حدٌثه عن  -4

د على الشعارات العاطفٌة التً الحرٌة ونقاشه حول قضاٌاها الى االعتما

وتستند ة ما تعتمد على المبالغة وتتوجه الى مخاطبة العاطفة بدل العقل عاد

الى التالعب بالكلمات وااللفاظ اكثر من استنادها الى الدلٌل والبرهان 

وتسعى الى تجمٌع اكبر عدد من المعجبٌن أكثر مما تسعى الى ضبط 

 التصور واتقانه .

 

 

 -ومن أسباب هذا االضطراب فً مفهوم الحرٌة :

مصطلح الحرٌة فهو حاضر عند الفالسفة تنوع المجاالت التً ٌستعمل فٌها  -1

أٌضاً بصورة مكثفة وعند علماء الدٌن فً عدة أبواب ولدى علماء السٌاسٌة 

ة فالنفس وله حضور واسع عند المتصو وعلماء االجتماع ومستعمل فً علم

 وهذا التنوع واالستعمال الكبٌر ٌؤدي الى حصول االضطراب فً المفاهٌم .

 

المؤثرة فً الرؤٌة فإن الواقع االنسانً مزدحم  االختالف فً المرجعٌات -2

بالقٌم والمبادئ التً تحتل مرجعٌة محكمة فً صوغ االفكار والرؤى ولها 

اثار بلٌغة فً توجٌه االذهان الى النهاٌات المنسجمة مع مقتضٌاتها ومن ثم 

فأن التعاطً مع مصطلح الحرٌة بال رٌب داخالً ضمن ذلك السٌاق ومتأثراً 

ة التً ٌحملها بالمرجعٌ
(1)

. 

عالوة على ماتقدم ٌمكن تلخٌص بعض السهام التً وجهت للطعن بمفهوم الحرٌة 

 -فً االسالم :

                                                           
,  اءات الحرٌة بحث مفهوم الحرٌة فً االسالم وفلسفة وابعادها وحدودهاضف, سلطان بن عبد الرحمن العجٌري  (1)

 . 14,ص 2المركز العزي للدراسات االنسانٌة , ط
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التوظٌف الخاطا لمفهوم الحرٌة فً االسالم ٌجعلها مشابهة للحرٌة الغربٌة  -1

 بدون قٌود او ضوابط تحدها .

هجوم بعض المستشرقٌن المركز على االسالم من خالل إبراز بعض   -2

 االمور التً ٌصوروها على انها موضوع من االستعباد .

عت الطعن فً إقامة الحدود فً االسالم كون الحدود فً االسالم إنما شر -3

 ة للمسلم فً إنتهاك حرٌات االخرٌن .لكً ال تستخدم الحرٌات الممنوح

محاولة إبعاد الدٌن بكل ما ٌملك من تنظٌم لحٌاة المسلمٌن وجعله مقتصراً فً  -4

 د والشعابر الدٌنٌة .المسج

دعم وبقوة أي فكر ٌنشا بٌن المسلمٌن الغرض منه مشابهة أفكار الغرب فً  -5

 كل شًء .

المسلم فً حٌن التركٌز على موضوع المرأة على أنها مضطهدة فً المجتمع  -6

 االسالمٌة . أنصفت فً العقٌدة بأنه المرأة لم تنصف فً أي دٌانة مثلما

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 المطلب االول

 الحرٌة من حٌث االلتزام 

محدد والمطلق هً المقصود ٌمكن ان نرى ان الحرٌة الفردٌة بمعناها الغٌر  

ربً دون النظر فً مدى تأثٌرها وتأثٌر انتشارها على بنٌة د فً الفكر الغوالمنشو
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الحرٌة فً المجتمع كوحدة واحدة لذلك ٌمكن إجمال بعض التعارضات مع مفهوم 

 الفكر الغربً والفكر االسالمً :

قٌمة الحرٌة وان تعارضت مع بعض القٌم االجتماعٌة وجب تفضٌلها وان  -1

 ترتب على ممارستها ضرر طفٌف بالمجتمع .

 ٌجب على الشرع أال ٌضٌق من مكنة الفرد فً االختٌار فً فرض القواعد . -2

ل ماٌترابى له مادام ٌجب ان تقوم سٌاسة التشرٌع على مبدأ دع كل فرد ٌعم -3

 ال ٌؤذي الغٌر بفعله وٌعد هذا المعٌار هو المعتمد الى ٌومنا هذا .

علٌه أي قانون ٌفرض بعض القٌود على حرٌة الجنس البشري ٌمكن  -4

 عصٌانه دون لوم .

طالما ال ٌمس أي  ٌشترط فً االتجاه الغربً ان السلوك الفردي المعٌب -5

ذى باالفراد االخرٌن فأنه ٌجدر واجب خاص قبل المجموع وال ٌلحق أي أ

بالمجتمع تحمله من اجل مصلحة عامة أكبر مما ٌحققه عدم تركه لسلوكه 

 المعٌب وتلك المصلحة هً الحرٌة .

خالقٌة الشخصٌة تعد مباحة وتخرج عن دابرة إن التصرفات الال ا -6

 التصرفات الممنوعة وال شأن للقانون بها .

مبدأ العصٌان على القانون دعوة  سٌتوارت مٌل ( منجعل المفكر )جون  -7

للمشرع ان ٌراعً عدم تشرٌع اي قانون ٌؤدي الى حرمان شخص من 

حرٌته او حق من حقوقه 
(1)

. 

 

 

 

 

 أما فً الفكر االسالمً فهً كاألتً :

بلوغه حتى وفاته  د على التربٌة االساسٌة للفرد منذإن الفكر االسالمً أك -1

 لكً ٌكون عضواً نافعاً فً المجتمع االسالمً .

                                                           
(1)

-2415د. طالل حامد خلٌل , المرتكزات الفكرٌة للٌبرالٌة دراسة نقدٌة , محاظرات ألقٌت على طلبة الماجستٌر للعام الدراسً  
 , جامعة دٌالى , العراق .2416
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أن الحرٌة الفردٌة فً مفهومها المطلق فٌما ٌخص الفكر الغربً هً غٌر  -2

موجودة فً الفكر االسالمً إال وقف محددات هذه المحددات الغاٌة منها 

 حماٌة االسرة وحماٌة المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه الفرد .

تتعارض مع القانون ال تعنً شٌباً فً  رٌة الفردٌة التً قد الان ممارسة الح -3

الفكر االسالمً اذا تعارضت مع المثل والقٌم العلٌا للمجتمع وبذلك ٌتوضح 

ربً الذي لنا ان الفكر االسالمً اكثر حماٌة للفرد والمجتمع من الفكر الغ

 ة على من تمسك بها .أصبحت نتابجه حالٌا وخٌم

خالقٌة دون تدخل القانون غربً على إباحة التصرفات الال ار الان تأكٌد الفك -4

 بها جاء كرد فعل لممارسات الكنٌسة الخاطبة والغٌر مقبولة لفترات طوٌلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً 

 ضوابط الحرٌة 
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من المعلوم للجمٌع انه ال توجد حرٌة مطلقة فً كل التشرٌعات والقوانٌن  

كانت هذه التشرٌعات سماوٌة او وضعٌة لتنظٌم حٌاة واالنظمة الحاكمة سواء 

االنسان فإذا نظرنا الى القوانٌن الوضعٌة وجدنا ان لكل بلد نظامه وقوانٌنه فإذا 

ام بها مطلوب ولٌس من كانت هذه النظم والقوانٌن ال تتعارض مع الشرع فاإللتز

لم ان من اهم عتمع وقوانٌنه , وعلى ذلك ٌجب أن نتجاوز اعراف المجالحرٌة ان ن

 -ضوابط الحرٌة فً االسالم هً :

أال تمس المسلمات والمسلمات هً كتاب هللا وسنة رسوله وكل ما ٌتعلق  -1

بالعقٌدة المستمدة منهما فلٌس من الحرٌة المساس بما علم من الدٌن 

 بالضرورة.

أال تؤدي ممارسة الحرٌة الشخصٌة الى الحد من حرٌة االخرٌن وكما قٌل  -2

تهً حٌث تبدأ حرٌة االخرٌن ان حرٌتك تن
(1)

. 

 

هنالك فً الوقت الحالً الكثٌر من المنبهرٌن فً الحٌاة الغربٌة لما تحتوٌه من تقدم 

لها بعٌن بصٌرة  فً الحٌاة المدنٌة وتطور صناعً فً كافة المجاالت ولكن الناظر

ٌرى إنها حضارة تكاد تخلو من مسمٌات البناء الحضاري فلبناء أي حضارة ٌجب 

ان ٌكون االنسان هو الغاٌة النه ٌمثل العنصر االساسً فً بناء اي مجتمع 

فالحرٌات التً تمنح الفرد فً المجتمع سواء كانت حرٌات عامة او شخصٌة فً 

البناء رد لٌكون قادراً على اخذ دوره فً التصرف القصد منها هو تقوٌة هذا الف

طلقات القٌود الشرعٌة او القانونٌة واحدة وهً الحفاظ والنهوض بالحضارة , وان من

على مقتضٌات النظام العام واالداب , ومراعاة المصلحة العامة العلٌا وتحقٌق مبدأ 

عب داخل المساواة والحق والعدل فً ممارسة الحرٌة ذاتها للناس جمٌعها او للش

 -الدولة والضوابط العامة لممارسة الحرٌة هً :

 

 

 

 

وهً حماٌة أصول الحٌاة االجتماعٌة او ماٌسمى بقواعد  -ضوابط مطلقة : -1

النظام العام ومرتكزات االخالق للمجتمع وهً المساواة باالداب العامة الن 

                                                           
(1)

  www.facebook.com/MhdRatebNabulsiمحمد راتب النابلسً , ضوابط الحرٌة فً االسالم , االنترنت الموقع  

http://www.facebook.com/MhdRatebNabulsi
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فً بقاء المجتمع وتقدمه ٌتطلب الدقة كل انسان ٌعٌش فً مجتمع واستمرار 

 منح الحرٌة والموازنة بٌن المستفٌدٌن منها .

او  وهً المطبقة فً بعض الظروف الزمانٌة او المكانٌة -ضوابط نسبٌة: -2

 فقد توضح ضوابط فً ظروف اشتثنابٌة وهً حالةعلى بعض االشخاص 

ود على حرٌات بعض االفراد الحصار وحالة الطوارئ كما تفرض قٌ

للمصلحة العامة 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

  www.ar.isamway.netموقع طرٌق االسالم تعبٌر باالسالم حقٌقتها وظوابطها , االنترنت : حرٌه ال 

http://www.ar.isamway.net/
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  شبكة االنترنت : أهمٌة الحرٌةwww.almaaref.org 

 التعبٌر باالسالم حقٌقتها وظوابطها/انترنٌت :موقع طرٌق االسالم  حرٌة
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