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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
 

لقد خلق اهلل عز كجل اإلنساف كجعل لوجوده في ىذا الكوف حكمة كغاية، كىي    
تخلفا في األرض عبودية اهلل جل جبللو الذم خلقو كأكجده من عدـ، كأف يكوف مس

كىذا الهدؼ الوجودم ال يمكن تحقيقو من قبل . يعمرىا باإليماف كالتقول هلل سبحانو
اإلنساف ما لم يكن صاحب إرادة حٌرة، كقدرة على اختيار ما يراه مناسبان جالبان 

فاهلل عز كجل أطلق حرية اإلنساف في . للمصلحة، كيدرأ عن نفسو ما يرل فيو المفسدة
ا في الكوف كتسخيره، كوسائل مساعدة يحقق بها اإلنساف عمارة األرض استثمار كل م

 . بالخير كالصبلح لكل من يعيش عليها من كائنات
كلقد ارتسمت البشرية  لنفسها مناىج كأفكاران كمبادئ كتصورات كمفاىيم    

كمصطلحات تقـو حياتها كتوجو مسيرتها كتؤثر في سلوكها كتتحكم في حياتها، كمن 
 ( .مفهـو الحرية ) مفاىيم ىذه ال

فالحرية غريزة فطرية كجبلة بشرية تلتقي عندىا المشاعر كتتجاكب معها العواطف    
كتتطلع إليها النفوس، بها تتحقق ذاتية اإلنساف ككرامتو كسعادتو في الدنيا كاآلخرة  

 (مفهـو الحرية دراسة تأصيلية)كمن ىذا المنطلق كاف ىذا البحث 
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 لموضوع كأسباب اختيارهأىمية ا
 

 :كأسباب بحثو  في المجاالت اآلتية  الموضوع تبرز أىمية
 

ضركرة تحديد المفاىيم كتوضيح المصطلحات كتمييز األلفاظ كتقييد المسميات  – ُ
كبياف حقائقها كمعانيها كمحترزاتها كقيودىا كمضمونها كمحتواىا ثم تقييمها  قبوالن كردان 

رفتنا بلغات الناس كاصطبلحاتهم نافعة في معرفتنا مقاصدىم مع"يقوؿ شيخ اإلسبلـ. 
 ُ"ثم نحكم فيها كتاب اهلل تعالى فما كافقو فهو حق كما خالفو فهو باطل 

 

إف تأريخ كدراسة أم مفهـو إنساني، كمفهـو الحرية أك المساكاة أك اإلنسانية  - ِ
ي كل مرحلة من مراحل كغيرىا من المفاىيم، يخضع دائما لؤلفكار السائدة كتطورىا ف

الحياة االجتماعية كاإلنسانية، كذلك ألف السؤاؿ الذم يطرح للدراسة يرتبط دائما 
فحدكد . بطبيعة المشكبلت كالقضايا الراىنة التي تختلف بطبيعتها من عصر إلى آخر

تختلف اختبلفان كبيران بين  -حسب النظم الوضعية كالدساتير اإلنسانية -الحرية كقيودىا
ع كآخر مع اختبلؼ النظرة السائدة لما ىو مرغوب كمسموح أك مرفوض كمنبوذ مجتم

فهل ىناؾ ثبات في مفهـو الحرية في اإلسبلـ؟ أـ أف ىذه المفاىيم تتغير . اجتماعيان 
 كتتلوف حسب تطور كتغير المصالح الفردية كاالجتماعية؟

 

لفكرم كاالجتماعي ما تحققو الحرية من األماف النفسي الذم ىو مقدمة لؤلمن ا – ّ
كالسياسي كاالقتصادم؛ فلقد حول دين اإلسبلـ من نظم الحياة كتشريعات األحكاـ 

كقواعد العبلقات ما يحتاجو الفرد المسلم في التعامل مع ربو كمع نفسو كمع أفراد 
 .المجتمع ما يحقق لو األماف النفسي، كالكماؿ اإلنساني، كالسعادة في الدنيا كاآلخرة 

 

                                                 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة كالقرامطة كالباطنية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو   -  ُ

( ِّٓ)ىػ ، ص َُْٖموسى سليماف الدكيش ، مكتبة العلـو كالحكم ،الطبعة األكلى ، . د: العباس ، تحقيق 
 . 
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بتيارات الفكر الغربي كالشرقي  -بدرجات متفاكتة  –المجتمعات اإلسبلمية  تأثر – ْ
تأثران بالغان يبرز في تلقيها األفكار كالمفاىيم  ببل كعي ناقد كال إدراؾ فكرم ناضج 

نتيجة للفراغ الفكرم  في مجاؿ الثقافة مما سهل تمرير ىذه التيارات كتغطية مواطن 
أثر كذلك في الهزيمة النفسية التي تعاني منها تلك الضعف كالخلل فيها ،كيبرز  الت

المجتمعات بالجملة كىي الشعور بالدكف كالنقص في مقابل تفوؽ تلك المفاىيم 
المستوردة كاألفكار المغلوطة، كبالتالي االستسبلـ بقبولها كتلقيها كتلقفها بدكف نقد 

 كتمحيص كتوضيح كتبيين 
 

اىر االنحراؼ الفكرم كاالنحبلؿ األخبلقي ما تعانيو البشرية جمعاء من مظ  - ٓ
كالتمرد االجتماعي كاإلغراؽ االقتصادم كالفوضى السياسية بحجة تحقيق الحرية 

 .كنشر التسامح كترسيخ الكرامة اإلنسانية
 

 :أىداؼ الموضوع 
 :يهدؼ البحث للتعرؼ على 

 .مفهـو الحرية  -
 .قواعد الحرية كضوابطها  -
 .جتمع آثار الحرية على الفرد كالم -

 
 :مشكلة البحث 

 :تتمثل مشكلة البحث في مفهـو الحرية في الجوانب اآلتية 
الجهل من طوائف مختلفة بحقيقة مفهـو الحرية بل كإنكار كجوده في التراث   -

 . اإلسبلمي
الخلط الواضح كاللبس البين بين مفهـو الحرية في التصور اإلسبلمي كغيره   -

 .من المذاىب كالملل كالتصورات 
 .المواقف المتطرفة بين األطياؼ الفكرية تجاه مفهـو الحرية  -
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 الدراسات السابقة
يعتبر موضوع الحرية من أكسع المباحث التي عني بها الباحثوف قديمان كحديثان كمن أبرز 

 الرسائل كالبحوث التي عنيت بهذا الموضوع
الباحث عبد  مفهـو الحرية في الفكر اإلسبلمي كىي رسالة دكتوراه تقدـ بها – ُ

الخالق المقدسي لقسم الثقافة اإلسبلمية بكلية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بن سعود 
 ىػَُُْ/  ْ/  ِّاإلسبلمية كقد نوقشت في 

ضوابط الحرية الفكرية في اإلسبلـ كأثرىا في الثقافة اإلسبلمية كىي رسالة  - ِ
لعبد اللطيف لقسم الثقافة عبد اللطيف بن عبد الحليم ا: ماجستير تقدـ بها الباحث 

 ُِاإلسبلمية بكلية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسبلمية كنوقشت بتاريخ 
 .ىػُُْٗ/  ٕ/ 
 

في  –كبخاصة الفكرية  –كبالنظر االستقرائي كالبحث االستقصائي للكتب كالدراسات 
م من موضوع الحرية يجدىا قاصرة عن تحديد المفهـو الواضح كالتعريف السال

االنتقادات كاالعتراضات كالسبب في ذلك يعود لتباين المنهج كاختبلؼ األرضية التي 
الفكرم من الثقافة الشرعية مما  أك الفقر لفراغيرجع كذلك لينطلق منها الباحث ك 

يوقع كما  ُيكوف سببان في التعصب الفكرم كالبعد عن التجرد كالموضوعية العلمية
كبنظرة فاحصة  ِ.وؿ المفهـو كحدكده كضوابطوالباحث في خلط كغلط كلغط ح

بجانب من جوانب الحرية  بعضها قد عني نجدلبعض البحوث كالدراسات عن الحرية 
كحرية الرأم كحرية التعبير كالحرية الدينية كالحرية السياسية كغيرىا من جوانب : 

                                                 
: ترجمة . للمستشرؽ األلماني فرانز ركزنتاؿ . مفهـو الحرية في اإلسبلـ : ينظر على سبيل المثاؿ   -  ُ
 .  ََِٕطبعة دار المداراإلسبلمي . معن زيادة . د . رضواف السيد .د
 .ـُّٗٗالطبعة الخامسة . المركز الثقافي العربي . هـو الحرية ، عبد اهلل العركم مف: ينظر   -  ِ
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للحرية   بالجانب العقدم األيدلوجي كما اىتم بعضها،  ُالحرية المتعددة كالمتنوعة
  . ِكمسألة الجبر كاالختيار أك الضركرة كالحتمية

 :اآلتي كقد تميز البحث عن البحوث األخرل ب
تحديد مفهـو مصطلح الحرية لغويان كاصطبلحيان كفلسفيان حيث حرصت على  – ُ

 . النظر كالتمحيص كالنقد كالتدقيق بين التعريفات للخركج بالتعريف المناسب 
 . لسرد التاريخي لمفهـو الحرية شمولية البحث با – ِ
 . عرض اآلثار الثقافية كالفكرية الناتجة عن المفهـو  – ّ
 . عمومية النقد الموجو للمفهـو سواء كاف إيجابيان أك سلبيان  – ْ

 

 منهج البحث
 

التحليلي في عرض مفهـو الحرية اللغوم ك سأتبع في ىذا البحث المنهج الوصفي 
نهج الوثائقي في عرض تسلسلي لتاريخية المفهـو كاختم كاالصطبلحي ثم اتبعو بالم

 . بالمنهج النقدم بعرض ضوابط المفهـو كآثاره على الفرد كالمجتمع
 

 : خطة البحث 
 :المقدمة كتشمل

 .أىمية الموضوع كأسباب اختياره  -
 .أىداؼ الموضوع  -
 .خطة البحث  -

                                                 
ـ ، الحقوؽ ُٖٗٗدار الشركؽ، : محمد سليم العوا، القاىرة. الحق في التعبير: على سبيل المثاؿ نظر ي -  ُ

/ فكر اإلسبلميالمعهد العالمي لل: رحيل محمد غرابية، عماف. كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبلمية
ـ ، الحرية اإلعبلمية في ضوء اإلسبلـ ، الدكتور سعيد بن علي َََِ/ىُُِْمكتب األردف كدار المنار، 

 ىػُُِْالرياض ، الطبعة األكلى ،  –ثابت ، دار عالم الكتب 
ـ، ُِٕٗ مكتبة مصر، الطبعة الثالثة ،: زكريا إبراىيم، القاىرة. مشكلة الحرية: ينظر على سبيل المثاؿ  -  ِ

ـ ، ُٖٖٗالمؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : محمد عمارة، القاىرة. المعتزلة كمشكلة الحرية اإلنسانية
 .ـََِِالمركز الثقافي العربي، : عبد اهلل العركم، الدار البيضاء، المغرب. مفهـو الحرية
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 .الدراسات السابقة  -
 .منهج البحث  -
 .خطة البحث  -
 (مفهـو الحرية ) ؿ الفصل األك * 

 

 :كقسمتو ألربعة مباحث 
 دالالت مفهـو الحرية  : المبحث األكؿ  -
 .نشأة مفهـو الحرية كتطوره : المبحث الثاني  -
 المصطلحات ذات الصلة : المبحث الثالث  -
 .نقد مفهـو الحرية : المبحث الرابع  -

 

 آثار مفهـو الحرية على الفرد كالمجتمع :  الفصل الثاني*
 :لمبحثين كقسمتو 

 .اآلثار الثقافية لمفهـو الحرية : المبحث األكؿ  -
 .نقد اآلثار الثقافية لمفهـو الحرية : المبحث الثاني  -

 

 .الخاتمة كفيها أىم النتائج كالتوصيات 
، كفهرس  فهرس األعبلـك فهرس اآليات، كفهرس األحاديث كاآلثار، : الفهارس
 .، كفهرس الموضوعات المراجعك  المصادر

الختاـ أتوجو بالشكر الجزيل لقسم الثقافة اإلسبلمية بكلية الشريعة بجامعة اإلماـ كفي 
محمد بن سعود اإلسبلمية الذم أكالنا كل عناية كاىتماـ كرعاية كتسهيل لسبل البحث 

كالدراسة ، كما أشكر شيخي كأستاذم الدكتور عبد اهلل العمرك ذك الرأم السديد 
ائو كتوجيهاتو كاستدراكاتو كنقده أبلغ األثر في خركج كالتوجيو الرشيد فلقد كاف آلر 

كأخيران أساؿ اهلل تعالى أف يعلمنا ما ينفعنا كينفعنا .البحث بهذه الصورة كىذا المظهر 
 .بما علمنا كيزيدنا علمان كعمبلن 

 

 



 7 

 الفصل األكؿ : مفهـو الحرية :
 دالالت مفهـو الحرية : المبحث األكؿ 

 الحرية لغة: أكالن *
كالحيرَّة  ..كالحيرُّ بالضم نقيض العبد كالجمع أىٍحرىاره كًحراره "  ُاللساف البن منظورفي 

كحىرَّرىهي أىعتقو كفي الحديث من فعل   .عتقها: كتحرير الرقبة. نقيض األىمة كالجمع حىرائًري 
عتق يقاؿ كذا ككذا فلو ًعٍدًؿ ميحىرَّرو أىم أىجر ميٍعتىق المحرَّر الذم جيعل من العبيد حٌران فأي 

 .حىرَّ العبدي يىحىرُّ حىرارىةن بالفتح أىم صار حيٌران 
ًإني  } كتىٍحرًيري الولد أىف يفرده لطاعة اهلل عز كجل كخدمة المسجد كقولو تعالى  -

قاؿ الزجاج ىذا قوؿ امرأىة عمراف كمعناه  ِ{نذرت لك ما في بطني ميحىرَّران فػىتػىقىبٍَّل منّْي
كالحيرُّ الفعل الحسن يقاؿ ما ىذا منك ًبحيرٍّ أىم .عىبَّداتكجعلتو خادمان يخدـ في ميتػى 

 ّ"ًبحىسىنو كال جميل
 .حر بين الحركرية كالحركرة: خبلؼ العبد، يقاؿ: الحر"  ْكيقوؿ الراغب األصفهانى

  ٓ{الحر بالحر}: من لم يجر عليو حكم الشيء، نحو: األكؿ -:كالحرية ضرباف
                                                 

االنصارم الركيفعى االفريقى،  محمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، جماؿ الدين ابن منظور: ابن منظور -  ُ
في : كقيل)كلد بمصر . من نسل ركيفع بن ثابت االنصارم.اإلماـ اللغول الحجة( لساف العرب) صاحب 

كعاد إلى مصر .ثم كلي القضاء في طرابلس. ىػ كخدـ في ديواف االنشاء بالقاىرةَّٔسنة ( طرابلس الغرب
) األعبلـ للزركلي . ىػ ُُٕتوفي سنة .مي في آخر عمرهفتوفى فيها، كقد ترؾ بخطو نحو خمسمائة مجلد، كع

ٕ  /َُٖ) 
 (ّٓ)آؿ عمراف  -  ِ
 ُٕٕ/  ْ) الطبعة األكلى  ص . بيركف . دار صادر . لساف العرب ، محمد بن مكـر بن منظور المصرم   - ّ

بيركت،  – محمود خاطر، مكتبة لبناف ناشركف: محمد  بن أبي  بكر الرازم  تحقيق . مختار الصحاح (   
 ( . ُٕٔ/ ُ) ـ ، ص ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ

المعركؼ ( أك األصبهاني)الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني : الراغب األصفهاني  - ْ
سكن بغداد، كاشتهر، حتى كاف يقرف باإلماـ ( أصبهاف)بالراغب أديب من الحكماء العلماء ،من أىل 

) األعبلـ للزركلي . ىػ َِٓتوفي سنة . ب القرآف ، كحل متشابهات القرآف من كتبو المفردات في غري.الغزالي
 ( َُِ/  ُٖ) سير أعبلـ النببلء (  ِٓٓ/  ِ
 (. ُٖٕ) البقرة   -  ٓ

 



 8 

الذميمة من الحرص كالشره على المقتنيات من لم تتملكو الصفات : كالثاني -
تعس : )الدنيوية، كإلى العبودية التي تضاد ذلك أشار النبي صلى اهلل عليو كسلم بقولو

جعل :عبد الشهوة أذؿ من عبد الرؽ، كالتحرير: كقيل ُ(عبد الدرىم، تعس عبد الدينار
مالم :الوجوأطلقتهم كأعتقتهم عن أسر الحبس،كحر : كحررت القـو.اإلنساف حرا، 

 . ِ"تسترقو الحاجة 
ما خالف العبوديػة، : فاألكؿ: الحاء كالراء في المضاعف لو أصبلف" ّكقاؿ ابن فارس

 (ْ)".خبلؼ البرد: كالثاني... كبرئ من العيب كالنقص
، ككوف الشعب أك الرجل حيرِّا:فالحرية ىي  (ٓ) .الخلوص من الشوائب أك الرؽ أك اللـؤ

ة بتصريفها فى اللساف العربي تنبئ عن معاني كثيرة ترجع إلى كالخبلصة أف ىذه الكلم
معنى الخلوص كالتحرر مػن القيود كعدـ اإلكراه أك الضغط على إرادة اإلنساف، 

 .ٔكالشرؼ كالكـر كاستقبلؿ اإلرادة
                                                 

 ( . ِٖٖٔ) أخرجو البخارم  -  ُ
مفردات ألفاظ القرآف ، الحسين بن محمد بن المفضل المعركؼ بالراغب األصفهاني أبو القاسم ،  -  ِ

 ( . ُِٖ/  ُ) ق محمد السيد كيبلنى ، طبعة الحلبى ، تحقي
أحمد بن فارس بن زكريا، اإلماـ العبلمة اللغوم أبو الحسين الهمداني المالكي، مصنف كتاب : ابن فارس -  ّ

. د: للحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق : البداية كالنهاية.ّٓٗأك  َّٗمات سنة . المجمل في اللغة كغيره
عبد الحي . شذرات الذىب في أخبار من ذىب (. ََْ/  ُٓ. ) ىػ ُُْٗتركي، طبعة دار ىجر، عبد اهلل ال

تحقيق عبد القادر األرنؤكط، محمود األرناؤكط الناشر دار بن كثير  سنة .بن أحمد بن محمد العكرم الحنبلي 
 (ُِّ/  ّ) مكاف النشر دمشق  . ىػ َُْٔالنشر 

ين  أحمد بن فاًرس بن زكىرًيػػٌا ، بتحقيق كضبط ،عبد السَّبلـ محمػػد معجم مقاييس اللغة، ألبي الحس  - ْ
ػػاريكف ، طبعػػة اتحاد الكتاب العرب   (.ٕ-ٔ/ ِ( )ح ر ر)مادة . ـََِِ -ىػ  ُِّْىى

المعجم الوسيط ، إبراىيم مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار ، تحقيق مجمع اللغة  - ٓ
 ( . ُٓٔ/  ُ)العربية  

دار الفضيلة ، . مانع بن محمد بن علي المانع : القيم بين اإلسبلـ كالغرب  دراسة تأصيلية مقارنة ، د   -  ٔ
دراسة فقهية في الحرية : فقو الحرية ( .  ُٗ – َٗ) ص . ـ ََِٓ -ىػ ُِْٔالرياض ، الطبعة األكلى 

مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي ،  علي الموسوم ،: كقيودىا ، محمد حسن قدرداف مكي ، تعريب 
) الحرية في اإلسبلـ ، محمد الخضر حسين ، دار االعتصاـ ، ص (.  ُّ) ـ ، ص  ََِٖالطبعة األكلى 

فؤاد عبد الكريم العبد الكريم ، . قضايا المرأة في المؤتمرات الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د(.  ُٓ
 (  ٖٔ/  ُ) ـ ، ََِٗ -ىػ َُّْة ، الرياض ، الطبعة األكلى لدراسات المرأ تمركز باحثا
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 :الحرية اصطبلحان : ثانيان *
لرغم من على ا  -من خبلؿ الرجوع للمصادر المنزلة القرآف الكريم كالسنة النبوية 

، فإف الباحث بين جنباتها، كمن خبلؿ نصوصهما  -عدـ ذكر الحرية بلفظها فيهما 
المختلفة،  بمعانيها كدالالتهاالحرية  ه مفهـو كمصطلحيجد الحظ الوفير الذم أخذ

فقد كردت مشتقات . كقدر العناية الفائقة التي أكلتها النصوص الشرعية لبلحتفاء بها 
كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإالَّ خىطىأن : )في اآلية( تحرير)لمة من كلمة الحرية، مثل ك

ًإف كىافى كىمىن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإلىى أىٍىًلًو ًإالَّ أىف يىصَّدَّقيوا فى 
نػىهيم مّْيثىاؽه ًمن قػىٍوـو عىديكٍّ لَّكيٍم كىىيوى ٍمؤٍ  نىكيٍم كىبػىيػٍ ًمنه فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كىًإف كىافى ًمن قػىٍوـو بػىيػٍ

ـي شىٍهرىٍيًن ميتىتىابًعىٍيًن  تػىٍوبىةن مّْنى فىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإلىى أىٍىًلًو كىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو فىمىن لٍَّم يىًجٍد فىًصيىا
 . ُ(ًليمنا حىًكيمنااهلًل كىكىافى اهللي عى 

:  التي تتحدث عن نذر أـ السيدة مريم البتوؿ حملها هلل في اآلية( محررنا)كأيضنا كلمة 
ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى رىبّْ ًإنّْي نىذىٍرتي لىكى مىا ًفي بىٍطًني ميحىرَّرنا فػىتػىقىبٍَّل ًمنّْي ًإنَّكى أىنتى )

خوذ من الحرية التي ىي ضد العبودية أقولو تعالى محررا م"بيقاؿ القرط(.السًَّميعي اٍلعىًليمي 
"ِ 

لىى اٍلحيرُّ : )في آية( الحر)ككلمة  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ًفي اٍلقىتػٍ
بًاٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه  فإتباعشىٍيءه بًاٍلحيرّْ كىاٍلعىٍبدي بًاٍلعىٍبًد كىاألينٍػثىى بًاألينٍػثىى فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو 

 (. ًإلىٍيًو بًًإٍحسىافو ذىًلكى تىٍخًفيفه مّْن رَّبّْكيٍم كىرىٍحمىةه فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عىذىابه أىلًيمه 
كعلى طريقة القرآف في ضرب األمثاؿ للناس؛ إليضاح المفاىيم الضركرية بإثارة كتحفيز 

اؿ العقل فقد ضرب مثبلن في سورة النحل، يعبر عن األىمية أدكات الفكر، كإعم
ا مٍَّمليوكنا الَّ }: القصول لقيمة الحرية في مسيرة الناس،فقاؿ تعالى ضىرىبى اهللي مىثىبلن عىٍبدن

يىٍستػىويكفى  يػىٍقًدري عىلىى شىٍيءو كىمىن رَّزىقٍػنىاهي ًمنَّا ًرٍزقنا حىسىننا فػىهيوى يػيٍنًفقي ًمٍنوي ًسرِّا كىجىٍهرنا ىىلٍ 

                                                 
 ( ِٗ) سورة النساء  -  ُ
احمد عبد العليم البردكني  ، القاىرة، دار : تفسير القرطبي ، محمد بن احمد االنصارم القرطبي، تحقيق -  ِ

 ( . ٔٔ/  ْ) ىػ ، ُِّٕالشعب، الطبعة الثانية ، 
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فبل تساكم بين من يتمتع بالحرية كيعيش بها كبين  ُ{اٍلحىٍمدي هلًل بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى 
 .من سلبت منو الحرية كيفتقدىا 

كفضلو كثوابو كما في  ِككذلك كرد في السنة الدعوة لتحرير الرقيق من ذؿ العبودية
إيما امرئ مسلم ) اهلل عليو كسلم قاؿ الحديث الذم ركاه أبو ىريرة عن النبي صلى 

 ّ(أعتق امرأن مسلمان استنقذ اهلل بكل عضو منو عضوان منو من النار 
من أعتق عبدان لو فبت عتقو حتى تجوز شهادتو كتتم حريتو كيثبت ميراثو " ْكقاؿ مالك

فليس لسيده أف يشترط عليو مثل ما يشترط على عبده من ماؿ أك خدمة كال يحمل 
من اعتق شركا لو في )ئا من الرؽ ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ عليو شي

قاؿ مالك فهو  ٓ(عبد قـو عليو قيمة العدؿ فأعطى شركاءه حصصهم كعتق عليو العبد
فالحرية . ٔ"إذا كاف لو العبد خالصان أحق باستكماؿ عتاقتو كال يخلطها بشيء من الرؽ

 ٕعنى دكف المصطلححاضرة في الخطاب اإلسبلمي كمفهـو كم
 –رغم غياب كلمة الحرية من مفردات النصوص –كيظهر للباحث في ىذا المصطلح 

أنو  كاف غاية في الوضوح في ذىن الرعيل األكؿ من المسلمين بهذا المعنى كذلك 
                                                 

 ( ٕٓ) سورة النحل  -  ُ
شكلة الحرية في الحديث النبوم ، عفيف الصبابطي ، مقالة منشورة ألقاىا بجامعة الزيتونة بتونس ، م  -  ِ

حقوؽ اإلنساف في ضوء الحديث النبوم ، يسرم محمد أرشد، كتاب األمة ، ( .  ِٔ – ُٗ) ـ ، ص َََِ
 ( .  ٔٓ) ىػ ، ُِْٕ، رجب  ُُْالعدد 

 (  ّٖٗٔ) كمسلم (  َّْٖ) ركاه البخارم   -  ّ
إماـ دار : مالك بن أنس بن مالك االصبحي الحميرم، أبو عبد اهلل( : ىػ  ُٕٗ - ّٗ)اإلماـ مالك  -  ْ

" لو رسالة في .عند أىل السنة، كإليو تنسب المالكية، مولده ككفاتو في المدينة األربعة األئمةالهجرة، كأحد 
تفسير غريب " ك " النجـو " ككتاب في "  الرد على القدرية" كرسالة في " المسائل " ككتاب في " الوعظ 
تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،شمس الدين محمد " . الموطأ " باإلضافة لسفره العظيم " القرآف 

بيركت ،  –عمر عبد السبلـ تدمرم ، دار الكتاب العربي ،لبناف . د: بن أحمد بن عثماف الذىبي ، تحقيق
 (  ُّٖ/  ُُ)  .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕالطبعة األكلى 

 (  َُُٓ) مسلم ( ِِِٓ)  صحيح البخارم  -  ٓ
مصر ،  –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي : الموطأ ، مالك بن أنس األصبحي ، تحقيق  -  ٔ

 (. ّٕٕ/  ِ) باب الشرط في العتق 
 (  ّّ) ، العدد مجلة األمة . عبد الرحيم بن صمايل السلمي .مفهـو الحرية ، د   -  ٕ
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في قوؿ  ِمع عمرك بن العاص ُالمفهـو ، كما يظهر ذلك في قصة عمر بن الخطاب
ككما نفهمو   ّ".عبدتم الناس، كقد كلدتهم أمهاتهم أحرارنامتى است: "عمر رضي اهلل عنو 

مع رستم بببلد الفرس، حين سألو رستم عن  ْنفهمو كذلك في قصة ربعي بن عامر
                                                 

الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزل بن رياح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدم  -  ُ
كلد بعد عاـ الفيل كبعد . بن كعب القرشي، أبو حفص العدكم، الملقب بالفاركؽ قيل لقبو بذلك أىل الكتاب

ىػ بعد أف طعنو غبلـ ألبي ِّذم الحجة  سنة  ِٔعاءكتوفي في يـو األرب.  مولد الرسوؿ بثبلث عشرة سنة
كفضائلو كمآثره مشهودة . للمغيرة بن شعبة يقاؿ لو أبا لؤلؤة المجوسي فمات شهيدان رضي اهلل عنو كأرضاه 

 (  َُٖ/   َُ) البداية كالنهاية  .معلومة 
بن سعيد بن سهم القرشي  ىاشم اسمو عمرك بن العاص بن كائل بن: الصحابي الجليل عمرك بن العاص  -  ِ

من دىاة العرب، كصاحب رأم كفكر،  كاف عمرك بن العاص داىية. ىػ قبل الهجرة  ُٓالسهمي، كلد سنة 
 كفارسان من الفرساف ، دخل اإلسبلـ سنة ثماف للهجرة بعد فشل قريش الذريع في غزكة األحزاب، كقدـ إلى

كاف لهم من ببلء  مسلمين فاستبشر المسلموف بهم لما المدينة المنورة مع خالد بن الوليد كعثماف بن طلحة
ىػ كلو من العمر ثبلث كتسعوف سنة كدفن ّْتوفي في مصر سنة  .في مقاتلة اإلسبلـ انقلب ببلء في الذكد عنو

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، أبو الحسن علي بن أبي الكـر محمد بن محمد بن عبد الكريم . قرب المقطم 
عادؿ أحمد عبد  -علي محمد معوض : د الشيباني الجزرم، عز الدين ابن األثير ، تحقيق بن عبد الواح

 (   ِِّ/  ْ) ـ  ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالموجود دار الكتب العلمية ،الطبعة األكلى ،
أتى رجل من أىل مصر إلى عمر بن الخطاب  –رضى اهلل عنو  –عن أنس بن مالك )كالقصة بتمامها  -  ّ

عمرك بن  سابقت ابن: عذت بمعاذ ، قاؿ : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قاؿ : اؿ عنو فق رضى اهلل
إلى عمرك يأمره بالقدـك عليو ،  أنا ابن األكرمين ، فكتب عمر: العاص فسبقتو ، فجعل يضربنى بالسوط كيقوؿ 

: بالسوط ، كيقوؿ عمر  خذ السوط فاضرب فجعل يضربو أين المصرل؟: كيػىٍقدـ بابنو معو ، فقدـ ، فقاؿ عمر 
فضرب ، فواهلل لقد ضربو كنحن نحب ضربو ، فما أقلع عنو حتى تمنينا أنو  : اضرب ابن األٍليىمىٍين ، قاؿ أنس

،  يا أمير المؤمنين إنما ابنو الذل ضربنى: ضع على صلعة عمرك ، فقاؿ : قاؿ عمر للمصرل  يرفع عنو ، ثم
يا أمير المؤمنين : أحراران ؟ ، قاؿ  كم تعبدتم الناس كقد كلدتهم أمهاتهم  ميذٍ : كقد اشتفيت منو فقاؿ عمر لعمرك 

ككنز العماؿ فى سنن  ، َِٗص " فتوح مصر ك أخبارىا " أخرجها ابن عبد الحكم فى (    .لم أعلم كلم يأتنى
(  ٖٖ / ِ" ) حياة الصحابة " الكاندىلول فى  كأكردىا محمد بن يوسف(   َٔٔ/ ُِ) ك األفعاؿ  األقواؿ

ثم  –رضى اهلل عنو  –كأخرج ابن عبد الحكم عن أنس : كأصحابو قاؿ  عدؿ النبى صلى اهلل عليو كسلم: باب 
كمن ناحية  .كىذه القصة في سندىا انقطاع بين ابن عبد الحكم كبين أبي عبدة ىذا من ناحية. ذكر القصة 

 ( .  ّّٖ) حديث رقم (  ُّٕ/ُ)آف تخريج أحاديث كآثار كتاب في ظبلؿ القر )  .فأبي عبدة ضعيف أخرل
ربعي بن عامر بن خالد بن عمرك ، كاف من أشراؼ العرب ، كىو من بني تميم ، : الصحابي الجليلي  -  4

أدرؾ النبي صلى اهلل عليو كسلم، شهد الفتوحات اإلسبلمية كأمد بو عمر بن الخطاب  المثٌنى بن حارثة ، لو 
ىو أكؿ من أرسلو سعد .ف لما فتح طخارستاف ككانوا ال يؤمركف إال الصحابةذكر في غزكة نهاكند ، ككاله األحن
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جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد، : "دكافع مجيء العرب لقتاؿ الفرس؟ فأجابو ربعي
نيا إلى سعة الدنيا إلى عبادة اهلل، كمن جور األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ، كمن ضيق الد

 .ُ"كاآلخرة
كالخبلصة أف مفهـو الحرية في المصطلح الشرعي يدكر حوؿ العتق من ربقة الرؽ 

 .كالخلوص من العبودية 
كجاءت تعريفات أخرل للحرية ال تخرج في معناىا كمدلولها عن المعنى اللغوم 

ائليها ق كالشرعي كإف كانت تعبيراتها تختلف باختبلؼ توجهات كرؤل كمنطلقات
 .العقدية أك المذىبية أك السلوكية  الفكرية أك

الحرية في " يعرؼ الحرية بتعريف أىل التصوؼ كالسلوؾ بقولو  ِفالشريف الجرجاني
الخركج عن رؽ الكائنات كقطع جميع العبلئق كاألغيار، كىي : اصطبلح أىل الحقيقة

رؽ المرادات لفناء حرية العامة، عن رؽ الشهوات، كحرية الخاصة، عن : على مراتب
إرادتهم من إرادة الحق، كحرية خاصة الخاصة، عن رؽ الرسـو كاآلثار النمحاقهم في 

 ّ"تجلي نور األنوار

                                                                                                                                            
 .بن أبي كقاص رسوال للتفاكض مع الفرس كبطلب من رستم قائد الفرس قبل الخوض في معركة القادسية

علي بن حمد : اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي  تحقيق 
 ( ْْٓ/ِ)ىػ ، ُُِْبيركت ، الطبعة األكلى ،  –م ، دار الجيل البجاك 

ىػ َُْٕبيركت ، الطبعة األكلى ،  –تاريخ األمم كالملوؾ ،محمد بن جرير الطبرم ،دار الكتب العلمية  -  ُ
( ّ/ُٖٓ.) 
 أبو) علي بن محمد بن علي الجرجاني ، الحسيني ، الحنفي ، كيعرؼ بالسيد الشريف : الجرجاني  -  ِ

: من تصانيفو الكثيرة . ىػ  َْٕكلد بجرجاف سنة . عالم ، حكيم ، مشارؾ في انواع من العلـو ( الحسن 
حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في االصوؿ ، حاشية على شرح كقاية الركاية في مسائل الهداية في فركع 

بلـ ، خير الدين بن محمود بن محمد بن األع. و لم يبلغ االربعين ىػ كىُٖٔتوفي بشيراز سنة . الفقو الحنفي
معجم ( ٕ/  ٓ) ـ ،  ََِِعلي بن فارس، الزركلي الدمشقي ، دار العلم للمبليين الطبعة الخامسة عشرة ، 

 ( ُٓٓ/ ِ)المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة 
بيركت  –دار الكتاب العربي إبراىيم األبيارم ، : التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق  -  ّ

 ( ُٔٔ/ ُ) ىػ، َُْٓ، الطبعة األكلى ، 
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الحر لغة الخلوص كشرعان خلوص حكمي يظهر في اآلدمي  ":بقولو  ُكيعرفها التهانوم
ابلو الرقيق ، كالحر بالضم لغة من الحر بالفتح كيق.النقطاع حق الغير عنو كالحرية مثلو

) كفي مجمع السلوؾ . كيقابل الحر كالحرية الرؽ ىكذا صرح في جامع الرموز 
فالعبد  كالحرية عند السالكين انقطاع الخاطر من تعلق ما سول اهلل تعالى بالكلية ، إذان 

كما ذلك إال ألنك أنت مقيد ،يصل إلى مقاـ الحرية حينما ال يبقى فيو غرض دنيوم 
 ِ"بالركحلوقتك كىو مقيد 

جاء لفظ الحرية في  : "معنى الحرية بقولو  ّكيوضح الشيخ محمد الطاىر بن عاشور
 .كبلـ العرب مطلقا على معنيين، أحدىما ناشئ عن اآلخر

كىي أف يكوف تصٌرؼ الشخص العاقل في شؤكنو . ضد العبودية: المعنى األكؿ
 ...باألصالة تصرفا غير متوقف على رضا أحد آخر

ناشئ عن األكؿ بطريقة المجاز في االستعماؿ، كىو تمكن الشخص من : يالمعنى الثان
 .ْ"التصرؼ في نفسو كشؤكنو كما يشاء دكف معارض

                                                 
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاركقي الحنفي التهانوم باحث : التهانوم  -  ُ

األعبلـ ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، " . كشاؼ اصطبلحات الفنوف"من كتبو . ىندم
مقدمة كتاب  (  ِٔٗ/  ٔ) ـ ،  ََِِلدمشقي ، دار العلم للمبليين الطبعة الخامسة عشر ، الزركلي ا

 ( ّْ/  ُ) كشاؼ اصطبلحات الفنوف 
مكتبة . رفيق العجم . تقديم كإشراؼ د . محمد علي التهانوم . موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف  -  ِ

 (الحر )  مادة(  ُْٔ) ص . ـ  ُٔٗٗالطبعة األكلى . لبناف ناشركف 
رئيس المفتين المالكيين بتونس كشيخ جامع الزيتونة ( ىػ ُّّٗ – ُِٔٗ) محمد الطاىر بن عاشور   -  ّ

كىو من أعضاء المجمعين .شيخا لبلسبلـ مالكيا( ُِّٗعاـ )عين .مولده ككفاتو كدراستو بها.كفركعو بتونس
أصوؿ النظاـ )ك ( اصد الشريعة االسبلميةمق)لو مصنفات مطبوعة، من أشهرىا . العربيين في دمشق كالقاىرة

أصوؿ )ك ( الوقف كآثاره في االسبلـ)في تفسير القرآف، ك ( التحرير كالتنوير)ك ( االجتماعي في االسبلـ
ككتب كثيرا . أربعة أجزاء( ديواف بشار بن برد)كمما عني بتحقيقو كنشره ( موجز الببلغة)ك ( االنشاء كالخطابة

 ( . ِٕ – ُّ) ،  مقدمة كتاب مقاصد الشريعة (  ُْٕ/   ٔ) للزركلي األعبلـ .في المجبلت 
محمد الطاىر الميساكم ، طبعة دار : محمد الطاىر بن عاشور ، تحقيق : مقاصد الشريعة اإلسبلمية  -  ْ

 (  َّٗ) ـ ص  ََُِ -ىػ ُُِْاألردف ، الطبعة الثانية  –النفائس 
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تارة يراد بها الخلوص من : " كيؤكد الشيخ القرشي على المعنى الشرعي للحرية بأنها 
فبلف حر  كأخرل ييراد بها الرضا كاالختيار، فيقاؿ( أم غير مملوؾ)العبودية فيقاؿ حر 

في تصرفاتو أم غير مكره، كما انها تطلق كيراد منها تخليص النفس من األكىاـ 
 ُ"فبلف متحرر من االكىاـ: كالخرافات، كما يقاؿ
قدرة اإلنساف على االختيار بإخبلص بحيث ال ضرر كال ضرار  "كمن تعريفاتها كذلك 

 ِ"تحقيقان لمقاصد الشارع 
المكنة العامة التي يقررىا الشارع لؤلفراد ، بحيث "كالتعريف المختار للحرية أنها 

تجعلهم قادرين على أداء كاجباتهم كاستيفاء حقوقهم ، كاختيار ما يجلب المنفعة كيدرأ 
 ّ"المفسدة دكف إلحاؽ الضرر باآلخرين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بيركت، ، الطبعة الثانية  -شريف القرشي دار التعارؼ للمطبوعات  نظاـ االسبلـ السياسي ، الشيخ باقر -  ُ

 ( . ُْٖ-ُّٖ) ـ ص ُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗ
حرية التعبير بين (.  ِٗ) مانع المانع ، مرجع سابق ، ص . القيم بين اإلسبلـ كالغرب ،  د : انظر  - ِ

  -شريعة كالدراسات اإلسبلمية محمد الخرعاف ، نشر مجلة ال. المفهـو الشرعي كالمفاىيم المعاصرة  ، د 
دمشق، الطبعة  -كىبة الزحيلي، دار الفكر. د.أ،  حق الحرية في العالم (. َّٗ) ، ص  ْٖالكويت ، العدد 

 (.ّٗ)ـ ، ص ََِٕ -ىػ ُِْٖالرابعة ، 
وزيع ، رحيل محمد غرايبة ، دار المنار للنشر كالت. الحقوؽ كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبلمية ، د  - ّ

 ( .  ُْ) ـ، ص َََِ -ىػ ُُِْالطبعة األكلى ، 
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 الحرية فلسفيان : ثالثان  *
تربت أك ابتعدت لقد خضعت الحرية في جانبها الفلسفي كالفكرم لتعريفات عدة اق

قليبل عن حقيقتها، فقد تناكلها كل مفكر كفيلسوؼ ، من األرضية كالخلفية التي يقف 
 .عليها 

الحر ضد العبد ، كالحر :في الفلسفة ( Liberty) الحرية " ففي الموسوعة الفلسفية 
الكريم كالخالص  من الشوائب كالحر من األشياء أفضلها كمن القوؿ أك الفعل :  

. تقوؿ حر العبد حراران خلص من الرؽ كحر فبلف حرية كاف حر األصل شريفو  .أحسنو 
فالحرية ىي الخلوص من الشوائب أك الرؽ أك اللـؤ فإذا أطلقت على الخلوص من 

كإذا أطلقت على الخلوص من الرؽ ، دلت على . الشوائب ، دلت على صفة مادية 
دلت على صفة نفسية كعلى صفة اجتماعية ، كإذا أطلقت على الخلوص من اللـؤ 

 :ذلك فالحرية تجيء على ثبلثة معاف 
الحرية خاصة الموجود، الخالص من القيود ، العامل بإرادتو أك   -المعنى العاـ  – ُ

تظهر حرية الجسم الساقط في ىبوطو إلى مركز األرض : من قبيل ذلك قولهم . طبيعتو
إذا صادؼ في طريقو  عائقان يمنع سقوطو ، كفقان لطبيعتو بسرعة متناسبة مع الزماف ، إال 

يقاؿ ليس . ىذا المعنى على أفعاؿ اإلنساف دؿ على الحرية المادية  أطلقكإذا . 
 .للمريض كالسجين حرية ، ألنهما ال يستطيعاف أف يفعبل ما يريداف 

الحرية النسبية ، : الحرية بهذا المعنى قسماف : المعنى السياسي كاالجتماعي  – ِ
 .المطلقة  كالحرية

أما الحرية النسبية فهي الخلوص من القسر كاإلكراه االجتماعي ، كالحر ىو الذم  –أ 
 .يأتمر بما أمر بو القانوف ، كيمتنع عما نهى عنو 

أما الحرية المطلقة فهي حق الفرد في االستقبلؿ عن  الجماعة التي انخرط في  –ب 
ؿ بالفعل ، بل المراد منها كليس المقصود بهذه الحرية حصوؿ االستقبل. سلكها

 .مطلقة اإلقرار بهذا االستقبلؿ كاستحسانو كتقديره ،  كاعتباره قيمة خلقية 
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 :المعنى النفسي كالخلقي   - ّ
إذا كانت الحرية مضادة لبلندفاع البلشعورم أك الجنوف كالبلمسؤكلية القانونية  –أ 

بعد التفكير فيو سواء كاف كالخلقية دلت على حالة شخص ال يقدـ على الفعل إال 
 ذلك الفعل خيران أك شران فهو يعرؼ ما يريد كلمى يريد كال يفعل أمران إال ىو عالم بأسبابو

كإذا كانت الحرية مضادة للهول كالغريزة كالجهد  كالبواعث العرضية دلت على  –ب 
معنى حالة فالحرية بهذا ال. حالة إنساف يحقق بفعلو ذاتو من جهة ما ىي عاقلة كفاضلة 

لذلك . مثالية ال يتصف بها إال من جعل أفعالو  صادرة عما في طبيعتو من معاف سامية 
إف اهلل كحده ىو الحر الكامل ، أما  المخلوقات العاقلة فبل توصف  :ُ(ليبنتز)قاؿ

 .بالحرية إال على قدر خلوصها من الهول 
تيار  كىي القوؿ بإف كإذا كانت الحرية  مضادة للحتمية دلت على حرية االخ –ج 

 ِ "فعل اإلنساف متولد من إرادتو
حاؿ الكائن الحي الذم ال يخضع لقهر أك : بوجو عاـ : حرية "كفي المعجم الفلسفي 

غلبة ، كيفعل طبقان لطبيعتو كإرادتو ، كتصدؽ على الكائنات الحية جميعها من نبات 
 ّ"كحيواف كإنساف 

 
                                                 

، درس كل من فرنسيس بيكوف فيلسوؼ كعالم كمكتشف ألماني   (ُُٕٔ_ُْٔٔ) ليبنتز جوتفريد كلهلم -  1
في عزلة تامو لكن  ُُٕٔتوفي سنة . دخل السياسة فأصبح مستشار في الببلط . ككليبر كجاليلو كديكارت 

من أىم  ُُٕٕها لوفاة الفيلسوؼ العظيم فقاـ فونتيل برثائو كإظهار أثره سنة باريس كحدىا أبدت دىشت
ركاد الفلسفة : ينظر  .ُْٖٔكضع كتاب مقاؿ في الرياضيات سنة " "كضع أسس التحليل الحديث:"أعمالو

موسوعة الفلسفة، (  ٓٓ) ـ ، ص ُٕٗٗأحمد حمدم محمود ، . د : الحديثة ، ريتشارد شاخت ، ترجمة 
 ( .ّٕٖ/ِ)ر عبدالرحمن بدكم الدكتو 

( .  ُْٔ/  ُ) ـ ، ُِٖٗلبناف ،  –المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيركت  - ِ
 –محمد حسين مرسي ، المجمع الثقافي : إبراىيم عبد اهلل المرزكقي ، ترجمة .حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د

فلسفة الحرية اإلنسانية إشكالية المفهـو (.  ُِّ) ـ ،ص ََُِ -ىػ ُِِْأبو ظبي ، الطبعة الثالثة 
-http://pulpit.alwatanvoice.com/content. سامي الشيخ محمد . كالممارسة د 

85447.html 
 ( .  ُٕ) ص . ىػ  َُّْعاـ . القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية . المعجم الفلسفي   -  ّ

 



 17 

 
على السعي كراء  اإلنسافىي قدرة  الحرية" لو مفهومها بقو  ًُمل تستيوار كيبين جوف 

 ِ"ضرار باآلخريناإل إلى مفضيةتكوف  إالشريطة ، بحسب منظوره  الشخصيةمصلحتو 
مقولة فلسفٌية تعني " كفي معجم علم األخبلؽ نقع على تعريف لحريٌة اإلرادة بأنها 
ٌناىا ، قدرتو على الفعل قدرة اإلنساف على تحديد تصٌرفاتو بنفسو ، تبعان للٌرؤية الٌتي يتب

أفَّ اإلنساف حين _ األخبلؽ_كىي تعني كمقولة في اإلطيقا . استنادان إلى قراره الٌذاتي 
 .ّ."يقـو بالٌتصٌرؼ ، يختار بين الخير كالٌشٌر ، بين األخبلقي كالبلٌ أخبلقي 

يار قدرة اإلنساف على الفعل بكل اخت"كالخبلصة أف الحرية في المفهـو الفلسفي تعني 
 .ْ"كاستطاعة كإرادة على كجو ال يضر باآلخرين

حالة الكائن الذم ال يكوف خاضعان ألم عامل من عوامل الجبر، بل يكوف "كتعني أيضان 
 .ٓ"عامبلن حسب رغبتو ككفقان لطبيعتو

 
 
 
 

                                                 
ـ، كىو من ركاد الفلسفة الليبرالية توفي َُٖٔفيلسوؼ كإقتصادم بريطاني، كلد عاـ : ل جوف ستيورات م -   

موسوعة الفلسفة ، ". عن الحرية"، " نظاـ المنطق". "مبادمء اإلقتصاد السياسي: "من مؤلفاتو . ـُّٕٖعاـ 
  ( ْٔٔ/  ِ) عبد الرحمن بدكم ، . د
 .ت . المعارؼ ، القاىرة ، ب جوف ستيورت ًمل ، الدكتور توفيق الطويل ، دار  -  ِ
 ُٕٕ) ، ص ُْٖٗايغور كوف ،  ترجمة ، توفيق سٌلـو ، ، دار الٌتقٌدـ ، موسكو ، . معجم علم األخبلؽ -  ّ

خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات ، بيركت ، الطبعة الثانية ، : موسوعة الالند الفلسفية ، تعريب (. 
 (  ِٕٕ/  ِ) ـ    ََُِ

ـ ، ََِٕ -ىػ ُِْٖدمشق، الطبعة الرابعة ،  -كىبة الزحيلي، دار الفكر. د.أ،  في العالم حق الحرية  - ْ
 فؤاد عبد الكريم العبد. قضايا المرأة في المؤتمرات الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د (.ّٗ)ص 

 ( . ٖٔ/  ُ)الكريم ، مرجع سابق 
رحيل محمد غرايبة ، دار المنار للنشر كالتوزيع . مية ، د الحقوؽ كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبل -  ٓ

 (ّْ) ـ، ص َََِ -ىػ ُُِْ، الطبعة األكلى ، 
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 تطور مفهـو الحرية: المبحث الثاني 
 

جعل لو عقبل بو يدرؾ منذ أف خلق اهلل إلنساف ككرمو كفضلو علي العالمين كمنذ أف 
مشيئتو كإرادتو كمختاران في تصرفو كفعلو يقوؿ  كيفهم جعلو مختاران أم حران في 

ًإمَّا كىفيوران }تعالي يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكران كى كىذه الميزة لم توىب إال لئلنساف  ُ{ًإنَّا ىىدى
  .اختاره اهلل للخبلفة في األرض يعبده كيعمرىا الذم 
جاءت الحرية عبر العصور كفي سائر األزمنة في صور متعددة كأشكاؿ متنوعة كلقد 

 ِكمعاني مختلفة كتطبيقات متباينة
 

 :الحرية ما قبل ظهور المعنى الفلسفي  –أ 
 
ييطلق لفظ حٌر على ( ـ .القرف الحادم عشر كالعاشر ؽ) في العصر الهوميركسي "

، دكف أف يخضع لسيطرة أحدو عليو ، اإلنساف اٌلذم يعيش بين شعبو كعلى أرض كطنو 
فالمدينة حٌرة " المدينة"أٌما في العصر الٌتالي لعصر الهوميركس صارت الكلمة من لغة 

كمن يعيش فيها فهو حٌر ، حيث يسود قانوف يوٌفق بين القٌوة كبين الحٌق ، كالمقابل 
نانٌيان ، كاآللهة ىي بل الغريب أك األجنبٌي ، أم من ليس يو " العبد "حينئذو ليس " للحٌر "

من جهةو ثانية كيًجدى إلى .. كلهذا كانت الحريٌة موضوعان للعبادة " الحريٌة " الٌتي قٌررت 
                                                 

 (  ّ) سورة اإلنساف  -  ُ
( .  ْٕ) ص . ىػ ُِْٖكىبة الزحيلي ، دار الفكر ، الطبعة الرابعة . حق الحرية في العالم ، د :  انظر  -  ِ

ـ ُٖٗٗالطبعة األكلى . إيتراؾ للنشر كالتوزيع : أحمد رشاد طاحوف . ة ، د حرية العقيدة في الشريعة اإلسبلمي
عبد الرحمن بن صالح المحمود ، دار النشر . القضاء كالقدر في ضوء الكتاب كالسنة د( .  ُٔ – ٓ.) 

زيع سالمة عبد الجبار، دار عصمي للنشر كالتو . الدين كالحرية د (  ٓٔ) ىػ ص ُُْْالطبعة األكلى . الدكلي 
أحمد عبدالمجيد الحاج ، . حرية التعبير بين اإلطبلؽ كالتقييد ، د . ـ ُٖٗٗ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، 

سعدكف . د.حقوؽ اإلنساف في األدياف السماكية ، أ (. ُٗ)ـ ، ص ََِٓ -ىػ ُِْٔالطبعة األكلى ،
األردف ، الطبعة األكلى  –ف عبد الرزاؽ رحيم صبلؿ الموحي ، دار المناىج ، عما. محمود الساموؾ ،د

. المفاىيم القانونية لحقوؽ اإلنساف عبر الزماف كالمكاف ، د(. ُّْ – ُٓ) ـ ، ص ََِِ -ىػ ُِّْ
 . ـ ُٖٗٗلبناف ، الطبعة األكلى  –ساسي سالم الحاج ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت 
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ىو من يجعل قانوف العالم " جانب فكرة الحريٌة المدنٌية معنى تدؿُّ عليو كلمة مختار 
 . ُ"اإللهٌي قانونو 

 الحرية عند الفبلسفة اليوناف –ب 
 

لكلمة حٌرة كحٌر عند السفسطائيين ناجمه عن التضاد بين الطبيعة المعنى الفلسفي 
، " ىو من يسلك كفقان للطٌبيعة ، كغير الحٌر ىو من يخضع للقانوف " كالقانوف ، فالحٌر 

" كىذا يفترض معرفة ما ىو األحسن " فعل األفضل" فالحريٌة تعني  ِ(سقراط)أٌما عند 
 ،   ّ"قٌي كفقان لمعايير الخيرفاٌتخذت الحريٌة معنى الٌتصميم األخبل

كالخير ىو الفضيلة ، كالخير محض " كجود الخير " فتعني  ْ(أفبلطوف )كأٌما عند 
كييرادي لذاتو ، كال يحتاج إلى شيء آخر ، كالحٌر ىو من يتوٌجو فعلوي نحو الخير ، كمع 

                                                 
ية للدراسات كالنشر ، بيركت ، الطبعة األكلى    عبد الرحمن بدكم ،المؤسسة العرب. موسوعة الفلسفة ، د -  ُ

 ( . ْٖٓ/  ُ) ـ ، ُْٖٗ
صػناعة  فػي يشػتغل كالػده كػاف ، أثينا سفرنيقوس، كلد في بن سقراط(: ـ.ؽ ّٗٗ-ْٗٔ)سقراط  -  ِ

 ر،بالجدؿ كالحوا كاشتغل بو، أغـر الفكػر الذم إلػى توجو ثم كالده، بصناعة صباه في سقراط التماثيل، اشتغل
 صيت ذاع كلقد.السوفسطائيوف أثارىا التي القضايا حوؿ نفػوس الناس في كالشكوؾ الفكرية، المشاكل كإثارة

 كعبادة الشرؾ عن زمانو في الرؤساء ألنو نهى عليو الناس تألَّب ذلك كرغم زمانو، في أمره كاشتهر سقراط،
 ذلك نتيجة الشباب، عقوؿ كإفساد جدد، آلهة إلى كالدعوة آلهػة اليوناف، كإنكػار باإللحػاد فاتهموه األكثاف،

:  ينظر. ـ.ؽ ّٗٗسم الشوكراف، مات كعمػره سبعين سػنة  باإلعداـ بسقايتو فحكػم عليو للمحاكمة؛ قيدّْـ
تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها (  ّٔ) تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوسف كـر ، دار الترجمة كالنشر، 

 ( ُّّ) ـ ، ص ُٖٗٗرة ، طبعة عاـ أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة كالنشر، القاى ، الدكتورة
 (. ْٖٓ/  ُ) عبد الرحمن بدكم . موسوعة الفلسفة ، د -  ّ
 أسرة عريقة من أثينا، في كلد أرسطوقليس، بن أرسطن بن أفبلطوف ىو(: ـ.ؽّْٕ – ِْٕ) أفبلطوف  -  ْ

 على كاطلع كالشعر، تعلػم الرياضة حيػث كاسػعة ثقافة تثقَّف كالحكمة، كالملك السياسية في شأف غنية ذات
 نقل أعواـ، ثمانية مدة عليو كتتلمذ فبلزمو علػى سقراط، تعػرؼ العشػرين سن بلغ كلما الفلسفية، المذاىب

 جمع. الفلسفي كتفكيره أفبلطوف حيػاة في كبيرنا أثرنا بدكرىا تركت كتعاليمػو، كالتي أفكػاره من الكثير خبللها
 جاءت التي فلسفتو في أسهم األمر الذم كالغرب الشرؽ ثقافات بين كتنقبلتو رحبلتو خبلؿ من أفبلطوف
 مدرستو أنشأ كبها أثينا، إلى أفبلطوف رجع (ّٖٕ)سنة  الموضوعات كفي الفكرية كمتعددة الجوانب متعددة

 كقػد باألكاديمية، لذلك فسميت اليوناف، أبطاؿ أحد" أكاديموس" حديقة على التػي كانت تطل الفلسفية،
 أقبل كقد أربعػين سنة، كيكتػب فيها يعلّْم كظل معبدنا، فيها كأقاـ العلـو جميع فيها تدرس علمية جعلهػا دينية
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إفَّ : " ار يبدأ المعنى األدٌؽ للحريٌة في الظٌهور ،إذ يربطها باالختي ُ(أرسطو)ظهور 
كاالختيار اجتماع العقل مع .. االختيار ليس عن المعرفة كحدىا ، بل أيضان عن اإلرادة 

 .  ِ"اإلرادة معان 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
تاريخ الفلسفة : ينظر .ـ .ؽّْٕسنة سنة  توفي أف إلى فيها كظل كأجانب، يوناف كنساء، رجاؿ الطبلب عليها

، تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها ، الدكتورة ( ٕٔ) ف كـر ، دار الترجمة كالنشر، اليونانية ، يوس
 (  ُٓٓ) ـ ، ُٖٗٗىرة ، طبعة عاـ أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة كالنشر، القا

 يتسم التي أسطاغيرا مدينة في (ـ.ؽّٖٓ)سنة  أرسطو كلد: أرسطو  أك أرسطوطاليس أك أرسطاطاليس  -  ُ
ككاف أبوه  بالطب، أرسطو أسرة اشتهرت كقد إيجة، بحر على ساحل قديمة يونانية مدينة أسػطافرك، كىي أخيػرنا

، الذم مقدكنياالمقدكني، كمن ىنا جاء ارتباط أرسطو الشديد بببلط  تاسأميننيقوماخوس طبيب ببلط الملك 
 سن في كىو أرسطو صغير، التحق كىو ،توفي كالدهاإلسكندرأثر إلى حد كبير في حياتو كمصيره فكاف مربي 

 جعلو ما كاإلطبلع الواسع كالفطنة الذكاء من كأظهر زمبلئو، على فتفوؽ بأثينا، أفبلطوف بأكاديمية الثامنة عشرة
 .القرَّاء كتارة العقل، تارة يسميو ففكا أفبلطوف؛ أستاذه إعجاب يكسب
 في اآلخر كالبعض في التعليم بعضها قضى عامنا، عشرين أكاديميتو في أفبلطوف مبلزمنا أرسطو كاستمر

 تزكج، كبها الصغرل، آسيا إلى متوجهنا أثينا أرسطو نهائينا، كغادر األكاديمية ترؾ أفبلطوف مات فلما التدريس،
 دركسػو على إلقاء أرسطو اعتاد كقد الرياضية، مبلعبها أحد في مدرسة كأسس أثينا إلى سػنوات عاد بضع كبعد

 كسيمّْي ،"المشائية المدرسة"الفلسػفية  مدرسػتو فعرفػت الملعب، بجوار األقداـ على يسير ماشينا كىو تبلميذه
ـ طويبلن على حالة مستقرة؛ كلكن بقاؤه في اثينا لم يد".المشائية بالفلسفة"فلسفتو  كعرفت ،"بالمشائين"أتباعو 

 تلميذه ثاكفرا إلى المدرسة أمر أككل أف بعد أثينا إلى مغادرة اضطره باإللحاد مما أرسطو أثينا أىل اتهم فقد
 تػوفي كبها اليونانية، الجزر إحدل أكبا جزيرة في (خلسيس)أك  (خلقيس)فػي مدينة  أرسطو استقر أسطوس،

تاريخ الفلسفة : ينظر ( . ـ .ؽِِّ) سنة  كذلك كالستين الثالثة نس في كىو معوم بمرض نتيجػة إصابتو
، تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها ، الدكتورة ( ُُْ)اليونانية ، يوسف كـر ، دار الترجمة كالنشر، 
 (ُِِ) ـ ، ُٖٗٗقاىرة ، طبعة عاـ أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة كالنشر، ال

 (. ْٗٓ/  ُ) عبد الرحمن بدكم . سفة ، دموسوعة الفل -  ِ

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B3&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit
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 :الحرية في الفكر المسيحي   -ج 
 

الفكرة األبرز لدل الكٌتاب المسيحٌيين ، ربط الحريٌة بالخطيئة ، فاإلنساف قبل سقوطو 
كٌل أنواع القسر الخارجٌي كمن كٌل سلطة عدا سلطة اهلل ،   في الخطيئة كاف حٌران ، من

لكنَّ الخطيئة أفسدتو ، فأصبح خاضعان لسلطة الغرائز كاألىواء كالٌشهوات ، كبالٌتالي 
فربط الحريٌة باالختيار مشركطه بفعل الخير ألنَّو بوسع اإلنساف أف يختار بين فعل الٌشٌر 

لمسيحٌيوف على فكرة الٌلطف اإللهي ، لعٌلة فساد أك فعل الخير ، لهذا ألحَّ الكٌتاب ا
فبل بدَّ من الٌلطف اإللهٌي ، كي تستطيع فعل الخير " الطٌبيعة اإلنسانٌية بفعل الخطيئة ، 

، فبل يكفي معرفة اإلنساف للخير ، بل المهٌم أكثر ، أف يقدر على جعل اإلرادة تميل 
حٌقان أنا ال أفهم ما : "  ُٓرة عبا ٕفي أصحاح  ُ(القديس بولس)يقوؿ .نحو الخير 

 .."أفعلو ، ألنٌني ال أفعل ما أريد ، بيد أٌني أفعل ما أكره 

                                                 
اشتهر بوصفو منصّْرنا . كيعرؼ أيضان باسم القديس بولس من الشخصيات الكىنسية األكلى،: القديس بولس  -  ُ

أرسل عددنا من الرسائل . انتشرت في آسيا الصغرل كجنوب شرقي أكركبا كمؤسسنا لمجموعات األديرة التي
كلشدة . الجديد الرسائل اإلنجيلية الرسمية تكوّْف جزءنا رئيسيا من إنجيل العهد كىذه. أتباعو اإلنجيلية إلى

ا من الحواريين االثني عشر الذين كانوا مع  الحوارٌم، رغم أنو لم يكن أىميتو فإف بعض النصارل يسمونو كاحدن
اتو ذىب إلى القدس كفي بداية حي المسيح بسنوات قليلة في طرسوس كيًلد بوؿ بعد ميبلد .عيسى عليو السبلـ

كانت أكثر فترات حياتو   .الفترة ازداد إيمانو باليهودية ليدرس على يد الحاخاـ اليهودم جاماليل، كفي تلك
 القرار كيصف كتاب العهد الجديد المسمى. مباشرة إنتاجنا تلك التي سبقت منتصف القرف األكؿ الميبلدم

 .ككاف يلقي خطبنا جريئة كمثيرة للجدؿ، أغضبت كثيرنا من الناس. أثناء ىذه الفترة رحبلت بوؿ التنصيرية الثبلث
بعد أف عاد بوؿ إلى القدس تم  .كنتيجة لما جاء في القرار فقد تعرض كثيرنا لئلساءات، كحبس عدة مرات

السجن عامين كطالب بحقو في المحاكمة في الببلط  فقضى في. اعتقالو بسبب معارضتو اليهود المعادين لو
كقد أرسل بوؿ إلى ركما حيث قضى عامين آخرين سجيننا، كيبدك أنو مات  .رم بوصفو مواطننا ركمانينااإلمبراطو 

سعود عبد العزيز الخلف ، دار . دراسات في الديانات اليهودية كالنصرانية ، د : ينظر . ـ َٔ  ىناؾ بعد عاـ
مستمدة : العربية العالمية  الموسوعة( . ِْٓ)  ـ ، ص ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖأضواء السلف ، الطبعة األكلى 

من دائرة المعارؼ العالمية ، كإضافات الباحثين العرب ، صادرة عن مؤسسة سلطاف بن عبد العزيز آؿ سعود 
أحمد .المسيحية ، د. ىػ ُُْٗالموسوعة للنشر كالتوزيع ، الطبعة الثانية مؤسسة أعماؿ : الخيرية ، الناشر 

 .(  ُُُ) ـ ، ص ُٖٗٗىرة ، الطبعة العاشرة ، القا –شلبي ، مكتبة النهضة المصرية 
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فيرل أفَّ الٌتوفيق ممكن بين القوؿ بحريٌة اإلرادة اإلنسانٌية  ُ(القديس أكغسطين )أٌما 
ذاؾ ، فإفَّ اهلل يعلم أفَّ اإلنساف سيفعل بإرادتو ىذا أك .. كبين القوؿ بعلم اهلل الٌسابق 

كىذا ال يستبعد أف يفعل اإلنساف بإرادتو كاختياره ، فعلم اهلل ال يحيل األفعاؿ من حٌرة 
 ِ.إلى مجبورو عليها 

القدرة على اختيار أمر أك نقيضو " ييعٌرؼ الحريٌة بػ  ّ(القديس توما األكويني)كذلك 
  ُ(أرازموس )رعلى أفكآ(مارتن لوثر)كفي القرف الٌسادس عشر يرٌد المصلح اإلنجيليٌ ْ"

                                                 
كاف لكتاباتو تأثير . القديمة أحد أشهر قادة الكنيسة النصرانية(  ـ َّْ – ّْٓ) القديس أكغسطين  -  ُ

كصف حياتو األكلى كالصراعات الركحية التي عاناىا في   .قوم على الفكر الديني النصراني في القركف الوسطى
قراءة مؤلفات  شجعو بعض أصدقائو على.كاحد من أكائل السير الذاتية في األدب اعترافات، كىو كتابو

أمبركز أسقف  كمواعظ القديس األفبلطونية المحدثة كلقد أقنعت ىذه الكتابات، الفبلسفة اليونانيين المسماة
 .في العاـ التاليـ قرر تكريس نفسو للعقيدة، كعمَّده أمبركز ّٖٔأكغسطين باعتناؽ النصرانية كفي عاـ ميبلنو،

ـ سافر إلى مدينة ُّٗعاـ إلى تاجاست، حيث نظَّم جماعة من الرىباف، كفي  أكغسطين كبعد فترة قصيرة عاد
ـ ّٔٗكمن عاـ . ريسّْم قسيسنا في ىيبو ـُّٗكفي عاـ . ىيبو المجاكرة حيث أقنعو جمهور النصارل بالبقاء

 –ور الوسطى ، عبد الرحمن بدكم ، دار القلم ، بيركت فلسفة العص: ينظر  .حتى كفاتو عمل أسقفان في ىيبو
 .الموسوعة العربية العالمية ( .  َْ – ُٓ) ـ ، ص ُٕٗٗلبناف ، الطبعة الثالثة ، 

 ( . ْٗٓ/   ُ) عبد الرحمن بدكم ،. موسوعة الفلسفة ، د -  ِ
رفتهم العصور الوسطى في البلىوت الذين ع كاف أحد أشهر الفبلسفة كعلماء: القديس توما األكويني  -  ّ

الجمع  كبصفة خاصة على مذىب الرـك الكاثوليك، اشتهر بتميزه في الغرب بتأثيره البالغ على الفكر النصراني
الدعوة إلى دحض  ـ بدأ في تأليف كتابوُِٖٓكفي عاـ  .بين كرعو الديني، كذاكرتو الموسوعية كفرط تركيزه

ـ بدأ في تأليف أشهر أعمالو ُِٓٔكفي عاـ . العقيدة النصرانية يدافع فيو عن عقبلنية المنكرين للعقيدة،
الموسوعة : ينظر .اىتم فيو بشرح العقيدة النصرانية بتصنيف كترتيب متقن كقد .بحث الىوتي شامل المسمى

، لبناف ، الطبعة الثالثة  –فلسفة العصور الوسطى ، عبد الرحمن بدكم ، دار القلم ، بيركت . العربية العالمية 
 ( ُُٔ – ُُّ)ـ ، ص ُٕٗٗ

 ُ)، ُٖٔٗبيركت ، الطبعة األكلى   معن زيادة ، معهد اإلنماء العربي ،. الموسوعة الفلسفية العربية ، د  - ْ
 /ّٔٓ. ) 
تي أدت إلى ميبلد زعيم حركة اإلصبلح الديني الكنسي ال(. ـُْٔٓ-ُّْٖ: ) مارتن لوثر  -  ٓ

كفي عاـ . ـ ، كعيين أستاذان لبلىوتُُِٓفي البلىوت في عاـ  حصل على درجة الدكتوراه.البركتستانتية
ـ، أعلن لوثر مبادئو التي ىاجم بها ما يسمى صكوؾ الغفراف، كفضح فيها مفاسد الكنيسة ، ككتب ُُٕٓ

( مجددم التعميد ) كرسالة ضد ( المجامع الدينية كالكنائس)العديد من الكتب في ذلك، كمنها رسالة حوؿ 
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، بإصداره كتابان بعنواف  ُِْٓالٌصادر في العاـ ( حوؿ حريٌة اإلرادة)الواردة في مؤلٌفو 
أنو بوسع حريٌة اإلرادة أف تحرز لئلنساف  ( أرازموس)فبينما يعتقد ( عبودية اإلرادة )

ملكة من "كسبان كبيران فيما يتعلق بالمسائل الصبلحية كالتقوية كالخبلص باعتبارىا 
ملكات الحرية البشرية ، كصفة من صفاتها المبلزمة ، بها يستطيع اإلنساف أف يأتي كل 

إلى النقيض من ذلك ( لوثر)، يمضي " ما يفضي بو إلى الخبلص أك الهبلؾ األبدم
تمامان، بتقريره أفَّ حريٌة اإلرادة ال تشٌكل ضامنان لنيل الخبلص باالعتماد على نفسها ، 

الٌنعمة اإللهية لها ، من جهة أخرل يتخذ مفهـو الحريٌة المسيحية ما لم تقترف بمبلزمة 
بل أف العبودية . صورة جدلية، تكوف فيها الحرية مرتبطة بالعبودية الٌركحية( لوثر)لدل 

تصبح الشرط الضركرم لنيل الحرية كعليو فاإلنساف المسيحي ىو سيده حيرّّ في عبلقتو 
كاإلنساف المسيحٌي ىو اإلنساف . ن هلل بآف معان باألشياء كىو عبده مطيعه كخادـه أمي

الركحي اٌلذم يكوف حنٌران كبمقدكره االستقامة كالصبلح، ألنو متحرر من الجسد 
 .ِ"كالخطيئة، كيدخل في دائرة من العبودية اإللهية تكوف منبع حريتو كصبلحو

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
موسوعة :ينظر .ـُْٔٓفبراير سنة  ُٖتوفي في (. بابوية ركما أسسها الشيطاف ) بعنواف كرسالة عنيفة 

 (  ّّٔ/ ِ)الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم،
قاـ .فيلسوؼ ىولندم من ركاد الحركة اإلنسانية في أكركبا( ـ ُّٔٓ – ُْٔٔ) إيرازموس: ارزمس  -  ُ

ضع مبادئ الحركة اإلنسانية حسب التوجهات المسيحية،  بالتعليق على نصوص العهد الجديد ، كحاكؿ أف ي
كاف لو الفضل في احياء .كما أراد أف يقرب بين أتباع المذىب الكاثوليكي كأتباع الحركات اإلصبلحية الجديدة

 ُّالتراث الكبلسيكي اليوناني كالبلتيني بالنشر كالتحقيق كالنقد كفقان للمخطوطات المتاحة لو ، توفي ليلة 
موسوعة الفلسفة، الدكتور : ينظر " مدح الجنوف:" من كتبو . ـ كدفن في مدينة بازؿُّٔٓسنة يوليو 

 ( ّْٔ/ ِ( ) ٕٗ/  ُ) عبدالرحمن بدكم،
، ركالف موسنييو، ترجمة، يوسف أسعد (القرناف السادس عشر كالسابع عشر)تاريخ الحضارات العاـ،  -  ِ

 ( . ِٖ/  ْ) ، ُٔٔٗداغر، الطبعة األكلى، بيركت . داغر، فريد ـ
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 الحرية في الفكر اإلسبلمي –د 
 

لمين ، في باب الحديث عن القدر، كفيما إذا  يندرج الحديث عن الحريٌة عند المس
ملخصان آراء الفرؽ اإلسبلمٌية في القدر  ُيقوؿ ابن حـز. كاف اإلنساف مخٌيران أـ مسٌيران 

فذىبت طائفة إلى أفَّ اإلنساف مجبره ( . باب القدر) اختلف الٌناس في ىذا الباب :" 
هم بن صفواف ، كطائفة من األزارقة على أفعالو ، كأنٌوي ال استطاعة لو أصبلن ػ كىو قوؿ ج

، كذىبت طائفةه أخرل إلى أفَّ اإلنساف ليس مجبران ، كأثبتوا لو قٌوة كاستطاعة ، بها 
: يفعل ما اختار فعلو ، ثمَّ افترقت ىذه الطٌائفة على فرقتين ، فقالت إحداىما 

لبٌتة ، كىذا قوؿ االستطاعة الٌتي يكوف بها الفعل ال تكوف إالٌ مع الفعل ك ال تتقٌدمو ا
طوائف من أىل الكبلـ كمن كافقهم ، كالٌنٌجار كاألشعرٌم كمحمد بن عيسى برغوث 

الكاتب ، كبشر بن غياث المريسي ، كأبي عبد الٌرحمن العلوم ، كجماعة من المرجئة 
كالخوارج ، كىشاـ بن الحكم ، كسليماف بن جرير ، كأصحابهما ، كقالت األخرل إفَّ 

ي يكوف بها الفعل ىي مثل الفعل موجودة في اإلنساف ، كىو قوؿ االستطاعة الٌت
المعتزلة كطوائف من المرجئة ، كمحمد بن رشد ، كمؤنس بن عمراف ، كصالح قبة ، 

 . ِ"كالٌناشر كجماعة من الخوارج كالٌشيعة
 
 

                                                 
علي بن أحمد بن سعيد بن حـز الظاىرم، أبو محمد عالم األندلس في عصره، كأحد أئمة : ابن حـز  -  ُ

ىػ ،  ّْٖكلد بقرطبة سنة ". الحزمية " كاف في األندلس خلق كثير ينتسبوف إلى مذىبو، يقاؿ لهم . االسبلـ
ة، فزىد بها كانصرؼ إلى العلم كالتأليف، فكاف من صدكر كانت لو كالبيو من قبلو رياسة الوزارة كتدبير المملك

الفصل في الملل كاالىواء كالنحل  :أشهر مصنفاتو. الباحثين فقيها حافظا يستنبط االحكاـ من الكتاب كالسنة 
 (  ِْٓ/  ْ) األعبلـ للزركلي .  ىػْٔٓتوفي سنة .كالمحلى كجمهرة األنساب

، علي بن أحمد بن سعيد بن حـز الظاىرم ، ، مكتبة الخانجي ،  الفصل في الملل كاألىواء كالنحل -  ِ
دار . عبد الرحمن بن صالح المحمود.القضاء كالقدر في ضوء الكتاب كالسنة ، د(.   ُْ/  ّ. ) القاىرة 

 (.     َِّ) ىػ ص ُُْْالطبعة األكلى . النشر الدكلي 
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 الصوفيالحرية فى االصطبلح  ُأما الحرية في المصطلح الصوفي فقد جعل الكاشاني 
  :ة أنواع ثبلث "على

 .الشهوات إتباعكتعنى الخركج عن رؽ : حرية العامة  -ُ
كىى الخركج عن رؽ المرادات ، القتصارىم على ما يريده الحق : حرية الخاصة  -ِ

إف الذل أشار إليو القـو من الحرية ، ىو أال : ) بهم ، كىو ما عناه القشيرل ، بقولو 
ن أعراض الدنيا كال من أعراض يكوف العبد تحت رؽ شئ من المخلوقات ، ال م

 .ِ(اآلخرة فيعبده فردا لفرد 
كىى خركجهم عن رؽ الرسـو كاآلثار ، النمحاؽ ظلمة  : حرية خاصة الخاصة  -ّ

الحرية من ظلمات أىل : ) كونهم فى تجلى نور األنوار ، كيعنى ما ذكره ابن عربى 
 تىزًٍد الظَّاًلًمينى ًإال تػىبىارنا كىال}: الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلمانية ، لقولو تعالى 

 ْ"أل ىبلكا فى الحق ، فبل يعرفوف نفوسهم لشهودىم كجو الحق دكنهم   ّ{
أما موقف أىل السنة كالجماعة من القدر كالحرية كاالختيار فليخصو شيخ اإلسبلـ في 

. ه كشرهكتؤمن الفرقة الناجية أىل السنة كالجماعة بالقدر خير :" العقيدة الواسطية بقولو
اإليماف بأف : فالدرجة األكلى؛ كاإليماف بالقدر على درجتين ، كل درجة تتضمن شيئين

اهلل يعلم ما الخلق عاملوف بعلمو القديم الذم ىو موصوؼ بو أزال كأبدا، كعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات كالمعاصي كاألرزاؽ كاآلجاؿ ، ثم كتب في اللوح المحفوظ 

اكتب ما ىو  : ما أكتب؟ قاؿ: اكتب قاؿ: خلق اهلل القلم قاؿ لومقادير الخلق فأكؿ ما 
                                                 

صانيفو شرح منازؿ السائرين للهركم، توفي بعد كماؿ الدين عبد الرزاؽ الكاشاني، صوفي مشهور، من ت  -  ُ
معجم :ينظر". شرح فصوص الحكم البن عربي"ك"شرح منازؿ السائرين للهركم: "ىػ من تصانيفو( َّٕ)

 ( . ُّٖ/ ِ)المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة 
 . ُْٔ/ِالرسالة  -  ِ
 (  ِٖ) سورة نوح  -  ّ
الدكتور عبد العاؿ شاىين ، طبعة دار : بدالرزاؽ الكاشاني ، تحقيق ع: معجم اصطبلحات الصوفية  -  ْ

أكؿ دراسة علمية فى : المعجم الصوفى (   ِٖ) ـ ، ص ُِٗٗ –ق ُُّْالمنار ، القاىرة ، الطبعة األكلى 
رسالة دكتوراه منحت مرتبة الشرؼ األكلى من كلية دار العلـو جامعة ( األصوؿ القرآنية للمصطلح الصوفى 

محمود عبد الرازؽ األستاذ المساعد بكلية الشريعة كأصوؿ الدين جامعة الملك خالد / د .إعداد .اىرة الق
 (  ٔٔٓ) ص . المكتبة االلكتركنية الشاملة . قسم العقيدة كالمذاىب المعاصرة .
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فما أصاب اإلنساف لم يكن ليخطئو ، كما أخطأه لم يكن . كائن إلى يـو القيامة 
أىلىٍم تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي } : ليصيبو ، جفت األقبلـ ، كطويت الصحف ، كما قاؿ تعالى

مىا } : ، كقاؿ ُ{فَّ ذىًلكى ًفي ًكتىابو ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسيره مىا ًفي السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض إً 
رىأىىىا ًإفَّ ذىًلكى  أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ًفي ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ

ف في مواضع جملة كتفصيبلن ، كىذا التقدير تابع لعلمو سبحانو يكو  ِ{عىلىى اللًَّو يىًسيره 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء ، كإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الركح فيو 

اكتب رزقو كأجلو كعملو كشقي أـ : بعث إليو ملكنا ، فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقاؿ لو
  . فهذا التقدير قد كاف ينكره غبلة القدرية قديمنا كمنكره اليـو قليل. سعيد ، كنحو ذلك
فهي مشيئة اهلل النافذة كقدرتو الشاملة ، كىو اإليماف بأف ما شاء : كأما الدرجة الثانية

اهلل كاف كما لم يشأ لم يكن ، كأنو ما في السماكات كال في األرض من حركة كال 
سكوف إال بمشيئة اهلل سبحانو ، ال يكوف في ملكو ما ال يريد ، كأنو سبحانو على كل 

فما من مخلوؽ في األرض كال في السماء . ودات كالمعدكماتشيء قدير من الموج
كمع ذلك فقد أمر العباد بطاعتو . إال اهلل خالقو سبحانو ، ال خالق غيره كال رب سواه

كطاعة رسلو ، كنهاىم عن معصيتو ، كىو سبحانو يحب المتقين كالمحسنين 
الكافرين ، كال  كالمقسطين ، كيرضى عن الذين آمنوا كعملوا الصالحات ، كال يحب

يرضى عن القـو الفاسقين ، كال يأمر بالفحشاء كال يرضى لعباده الكفر ، كال يحب 
 .الفساد

كالعباد فاعلوف حقيقة ، كاهلل خالق أفعالهم ، كالعبد ىو المؤمن كالكافر كالبر كالفاجر 
لق كالمصلي كالصائم ، كللعباد قدرة على أعمالهم ، كلهم إرادة ، كاهلل خالقهم كخا

كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف  *ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍستىًقيمى } : قدرتهم كإرادتهم ، كما قاؿ تعالى
من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين . كىذه الدرجة ّ {يىشىاءى اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمينى 

قـو من أىل اإلثبات  سماىم النبي صلى اهلل عليو كسلم مجوس ىذه األمة ، كيغلو فيها
                                                 

 ( َٕ) سورة الحج  -  ُ
 ( ِِ) سورة الحديد  -  ِ
 ( ِٗ،ِٖ)  سورة التكوير -  ّ

 



 27 

، حتى سلبوا العبد قدرتو كاختياره ، كيخرجوف عن أفعاؿ اهلل كأحكامو حكمها 
  .ُ"كمصالحها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ل شيخ اإلسبلـ أحمد بن تيمية ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية ، القاىرة مجموع فتاك  -  ُ
 (ّ  /ُْٖ ) 
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 المعاصرةك في الفلسفة الحديثة الحرية   -ىػ  
 

مولينا  )اٌتخذت الحريٌة معافو عديدة في الفكر الفلسفي الحديث كالمعاصر ، فػ 
Molin)ُ الحٌر ىو من يقٌرر حين تيعطى كٌل "حريٌة االستواء ، كمفاده أفَّ قاؿ ب

الٌشركط الواجب توافرىا للفعل ، أف يفعل أك ال يفعل ، أك أف يفعل الٌشيء أك 
انعداـ القسر ، أم الخلٌو من القهر " : فأعطى للحريٌة معنى ىو  ّ(ىوبز)،أٌما ِ"ينقضو

ان لدكافع ، حٌتى لو كاف الٌدافع ىو الخوؼ من ، ككٌل فعلو يتٌم كفق( الفيزيائيٌ )المادمٌ 
" كاإلنساف يكوف حٌران بقدر ما يستطيع الٌتحٌرؾ على طرؽو أكثر. " الموت ، ييعدُّ حٌران 

كحريٌة المواطن كالعبد ال تختلف إالٌ من حيث الٌدرجة فالمواطن ليس تاـ الحريٌة كالعبد 
 . ْ "ليس تاـ الحريٌة

                                                 
الىوتي يسوعي اسباني اشتهر بنظرية خاصة في العبلقة بين علم  اهلل  :  luis de Molinaمولينا  -  ُ

اكتوبر سنة  ُِفي مدريد في  أمضى حياتو في الكتابة حتى توفي. السابق كبين حرية اإلرادة في اإلنساف
موسوعة :ينظر". في القانوف كالنظم"ك" اتفاؽ حرية اإلرادة مع موىبة الفضل اإللهي"ـ ، من كتبو ََُٔ

 ( ْٖٓ/ ِ) ، ُْٖٗ ُالفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم، المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، ط 
،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، بيركت ، الطبعة عبد الرحمن بدكم . موسوعة الفلسفة ، د: انظر  -  ِ

أحمد عبدالمجيد الحاج ، . حرية التعبير بين اإلطبلؽ كالتقييد ، د (.  َْٔ/  ُ) ـ ، ُْٖٗاألكلى    
عبد . حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د( .  ّٕ  - ِّ) ـ ، ص ََِٓ -ىػ ُِْٔالطبعة األكلى ،

) ىػ ، ص ُُّْسلمي ، مركز التأصيل للدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، الرحيم بن صمايل ال
َٔ – ٗٔ  ) 

مادم  عالم الرياضيات االنجليزم فيلسوؼ(  ُٕٗٔديسمبر  ْ - ُٖٖٓأبريل  ٓ)توماس ىوبز  -  ّ
لمجاؿ شهرة خصوصا في ا يعد أحد أكبر فبلسفة القرف السابع عشر بإنجلترا كأكثرىم. كمفكر سياسي 

كالتاريخ، فقيها قانونيا ساىم بشكل كبير في بلورة  القانوني حيث كاف باإلضافة إلى إشتغالو بالفلسفة كاألخبلؽ
كما عرؼ بمساىمتو في .ىذا القرف على المستول السياسي كالحقوقي كثير من األطركحات التي تميز بها

 على مستول النظرية السياسية بل كذلك علىالمفاىيم التي لعبت دكرا كبيرا ليس فقط  التأسيس لكثير من
يعتبر ىوبز من  كذلك. مستول الفعل كالتطبيق في كثير من البلداف كعلى رأسها مفهـو العقد االجتماعي 

توفي في  .القضايا المطركحة في عصرىم الفبلسفة الذين كظفوا مفهـو الحق الطبيعي في تفسيرىم لكثير من
موسوعة الفلسفة، الدكتور : ينظر ". عناصر القانوف"ك"في اإلنساف" ومن كتب. ـ ُٕٗٔىاردكؾ ىو سنة 

 ( ْٓٓ/ ِ) عبدالرحمن بدكم، 
 ( . َْٔ/  ُ) عبد الرحمن بدكم  .موسوعة الفلسفة ، د -  ْ
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ىذا : " يقوؿ " الخلٌو من القسر" نفس المفهـو للحريٌة  ُ(اسبينوزا ) كذلك يقٌدـ 
" الٌشيء ييدعى حٌران إذا كاف يوجد كفقان لضركرة ماىٌيتو كحدىا ، كييعٌين ذاتو بذاتو بالفعل 

ككفقان لهذا الٌتعريف فإفَّ اهلل ىو كحده الحٌر ، أٌما اإلنساف فغير حٌر ، ألفَّ اهلل ىو اٌلذم 
الحرية : " فيربط بين الحريٌة كالعقل ( Leibinzليبنتز ) أٌما  . . ِييعٌين نفسو بنفسو

تكوف أكفر كٌلما كاف الفعل صادران عن العقل ، كتكوف أقٌل كٌلما كاف صادران عن 
  ّ."االنفعاؿ ، كيرل أفَّ حريٌة االستواء غير ممكنة ، ألنٌها تناقض مبدأ العٌلة الكامنة 

الختيار ، فالحريٌة تعني أف نفعل أك النفعل بين الحريٌة كا ْ( Lockeلوؾ ) كيربط 
نقع على تعريفين للحرية أحدىما  ٔ(أمانويل كنت)كعند . ٓبحسب ما نختار أك نريد

                                                 
من أىم فبلسفة القرف  ىولندم فيلسوؼ( ُٕٕٔ فبراير ُِ - ُِّٔ نوفمبر ِْ) باركخ دم سپينوزا  -  ُ

تربية باركخ أكرثودككسية، كلكن طبيعتو الناقدة ك المتعٌطشة للمعرفة كضعتو في صراع مع كانت . السابع عشر 
نيبذ سبينوزا من أىلو كمن  ُٔٓٔكفي صيف . التلمودالمجتمع اليهودم ، ففي آخر دراستو كتب تعليقا على 

النصوص الدينية ىي عبارة  بسبب إٌدعائو أف اهلل يكمن في الطبيعة كالكوف، كأف أمسترداـالجالية اليهودية في 
من  .ُٕٕٔأبريل  ُِتوٌفي سبينوزا في . عن استعارات كمجازات غايتها أف تعٌرؼ بطبيعة اهللٌ 

 (ُّٔ/ ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم، :ينظر" . رسالة سياسية"ك"األخبلؽ"كتبو
 (. َْٔ/  ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم  -  ِ
 ( . َْٔ/  ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم  -  ّ
لعب .فيلسوؼ تجريبي ك مفكر سياسي إنجليزم( ـَُْٕ – ُِّٔ) John Lockeجوف لوؾ  -  ْ

، حيث َُٖٔكسنة  َُٔٔا بين سػػنة دكران خطيران في األحداث السياسية العظيمة التي كقعت في إنجلترا م
لعبت عبلقة لوؾ باللورد آشلي دكران كبيران في نظرياتو السياسية الليبرالية ، كعندما جاءت الثورة الكبرل، استطاع 

كمع ذلك فقد عاصر . كقد رفضت الجامعات القديمة فلسفتو الحسية كآراءىه الليبرالية. لوؾ العودة إلى إنجلترا
موسوعة الفلسفة، الدكتور " أفكار في التربية"ك"التسامح"من كتبو .تي انتشرت في أنحاء العالمشهرتو الكبرل ال

 (ّّٕ/ ِ) عبدالرحمن بدكم، 
 (. َْٔ/  ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم  -  ٓ
مجتمع فيلسوؼ كعالم ألماني أحد أكثر المفٌكرين المؤثريًن في ال(َُْٖ – ُِْٕ) إمانويل كانت  -  ٔ

عٌرؼى كانت التنوير، في مقالتو الفائزة ما ىو .الغربي كاألكركبي الحديث كالفيلسوًؼ الرئيسًي األخيًر لعصر التنوير
كاف كانت يرل الفصل الكامل بين " . الجرأة من أجل المعرفة: " التنوير؟ على أنو عصر تشكل تحت شعارً 

ت تظهر حين يحاكؿ أحد منهم التدخل في اآلخر الفلسفة كالدين كبين العلم كالدين كيرل أف المشكبل
فبراير  ُِكقد رفض كنت جميع أشكاؿ ما سٌمي بنصرة الدين للفلسفة أك العكس، توفي في . كإخضاعو لو

 

http://www.marefa.org/index.php/24_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1632
http://www.marefa.org/index.php/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1677
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/1656
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/1677
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خاصٌية اإلرادة في الكائنات العاقلة :" سلبي كاآلخر إيجابي ، أٌما الٌسلبي فيعٌرفها بأنٌها 
لٌصفة الٌتي تٌتصف بها اإلرادة فالحريٌة ىي ا.. ألف تفعل مستقٌلة عن العلل األجنبٌية 

إفَّ حريٌة الكائن تمٌكنو .. العاقلة في قدرتها على الفعل دكف تأثير من األسباب األجنبٌية 
تشريع : كأٌما اإليجابي فيعٌرفها بأنٌها " من أف يفعل مستقبلن عن ىذه األسباب الخارجٌية 

ألفَّ .. لعاقلة بما ىي كذلك كالحريٌة عنده من شأف الكائنات ا" اإلرادة لنفسها بنفسها
كٌل موجود ال :" الكائن العاقل المزٌكد بإرادة ال يمكن أف يفعل إالٌ إذا كاف حٌران 

  ُ"يستطيع أف يفعل إالٌ تحت فكرة الحريٌة ىو بهذا عينو ػ من الٌناحية العملٌية ػ حرّّ حٌقان 
قياـ الٌذات بنفسها : " ة ىو فإنٌو يقدـ تصٌوران مجٌردان للحريٌ  ِ (ىيجل)كباالنتقاؿ إلى . 

فيعٌرؼ  ْ (ىيدجر) كأٌما . ّ"كعدـ االعتماد على الغير ، كنسبة الٌذات إلى ذاتها 
.. القدرة الٌتي ينفتح بها الموجود على األشياء ، كىو يكتشف الوجود " الحريٌة بأنٌها 

ريٌة ىي ما يهيئ الح.. الحريٌة ىي الٌتي تؤٌمن الٌتوٌسط بين عالم الوجود كعالم األشياء 

                                                                                                                                            
موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن :ينظر".ميتافيزيقيا األخبلؽ"ك"نقد العقل العملي:"من كتبو .ـ َُْٖسنة 

 (َِٕ/ ِ) بدكم، 
 ( ُْٔ/  ُ) وسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم م -  ُ
يعتبر أحد أكثر الفبلسفة األلماف تأثيرنا في . ألماني( ـُُّٖ – َُٕٕ) جورج ڤيلهلم فريدريش ىيجل  -  ِ

جادؿ ىيجل في المقولة التي تفيد بأنو لكي نفهم أم ثقافة من الثقافات اإلنسانية، . المذاىب الفلسفية الحديثة
كقد ركز ىيجل كثيرنا على أىمية الفهم التاريخي لتطوير الدراسة التاريخية . نعيد تتبع كفهم تاريخها يجب أف

كانتشر المنهج التاريخي للثقافة اإلنسانية الذم أشاعو ىيجل حتى . للفلسفة، كالفن، كالدين، كالعلم، كالسياسة
فلسفة "ك" فلسفة القانوف"من كتبو .ـ ُُّٖنوفمبر  ُْمات ىيجل بمرض الكوليرا في . خارج حدكد ألمانيا

 (َٕٓ/ ِ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم، : ينظر " التاريخ
 ( ُْٔ/  ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم  -  ّ
كاف لو تأثير كبير في .فيلسوؼ ألماني من مواليد جنوب ألمانيا،( ُٕٔٗ – ُٖٖٗ)مارتن ىيدجر  -  ْ

سعى إلى . ، كأمريكا الجنوبية، كالياباف(البلداف األكركبية فيما عدا المملكة المتحدة)كركبا القارية فبلسفة أ
التنوير الفلسفي في أصوؿ الكلمات، كما سعى لبلىتداء إلى التنوير الفلسفي في بصائر الشعراءكانت مناقشة 

كاالغتراب، كالموت، سببنا في كصف ىايدجر الشاملة كالمستفيضة للوجود البشرم، التي أكدت على القلق، 
بيد أنو أنكر كونو كجودينا، مدعينا أف كل ما في األمر أنو مهتم بالوجود البشرم ليس إال، . الكثيرين لو بالوجودية

ينظرموسوعة الفلسفة، الدكتور .ـ ُٕٔٗ، مايو ِٔتوفي في . كذلك لتفهم الوجود على نحو أفضل 
 ( ٕٗٓ/ ِ) عبدالرحمن بدكم، 

 



 31 

للموجود أف يوجد ، بيد أنٌها ليست موقفان سلبٌيان ، بل ىي مجهوده فٌعاؿ ، ألفَّ الموجود 
ليس شٌفافان منذ البداية لئلنساف ، كلهذا فإفَّ الحريٌة تنطوم دائمان على المخاطرة 

ماىية بالوقوع في الخطأ ، إفَّ ماىٌية الحقيقة تجد في الحريٌة مقامها األصيل ، إفَّ 
فالحريٌة ... الحقيقة ىي الحريٌة ، كاإلنساف ال يوجد إالَّ من حيث ىو مملوؾه للحريٌة 

من ماىية اإلنساف الجوىريٌة كالحريٌة ىي األساس المطلق ، كىي الٌتأسيس كىي الوجود 
يرل أفَّ الحريٌة نسيج الوجود اإلنساني ، كأٌف الٌشرط  ِ (سارتر)كذلك . ُاألساسي

اإلنساف محكوـه عليو ... إفَّ اإلنساف حٌر ، اإلنساف حريٌة :" ىو الحريٌة  األٌكؿ للعقل
أف يكوف حٌران ، محكوـه عليو ألنٌوي لم يخلق نفسوي بنفسو كىو مع ذلك حرّّ ألنٌو متى 

 .  ّ"أيلقيى بو في العالم ، فإنٌوي يكوف مسؤكالن عن كٌل ما يفعلو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ُْٔ/  ُ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم  -  ُ
 – َُٓٗ)  Jean-Paul Charles Aymard Sartreپوؿ شارؿ ايمارد سارتر  -جاف -  ِ

أثرت فلسفتو الوجودية التي نالت شعبية كاسعة، على معظم أدباء . فيلسوؼ كركائي كمؤلف مسرحي( َُٖٗ
تشكل ترجمتو للوجودية نظاما فلسفيا  يعتمد على فكرة اف . ـُْٔٗمنح جائزة نوبل لآلداب عاـ . تلك الفترة

الوجودية : "من كتبو .ـ َُٖٗإبريل  ُٓتوفي في .لذلك فأف الوجودية ضركرية كاساس لؤلخبلؽ" اهلل ميت"
 ( ّٔٓ/ ُ)فلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم،موسوعة ال: ينظر ".الوجود كالعدـ "ك" نزعة إنسانية

 ( ُْٔ/  ُ) لسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم موسوعة الف -  ّ
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 ُشريعان الحرية قانونان كنظامان كت –ك 
 

. في العصر الحديث أخذ كثير من الناس في النظر إلى الحرية بوصفها حقنا طبيعينا
كقد أثبتت ىذه . ـُٖٗٔفأجاز البرلماف اإلنجليزم كثيقة بياف الحقوؽ اإلنجليزية سنة 

 .الوثيقة الحقوؽ كالحريات األساسية للشعب اإلنجليزم
ف لوؾ أف كل فرد كلد لو حقوؽ كفي الوقت نفسو، أعلن الفيلسوؼ اإلنجليزم جيو 

. حق الحياة، كحق االمتبلؾ، كحرية الرأم، كالدين، كالتعبير: طبيعية ال تسلب منو، مثل
 ـَُٗٔ( رسالتاف في الحكم)كقد كرد تفصيل ذلك في كتابو 

بعد انتشار الثورة الصناعية خبلؿ سني القرف الثامن عشر، توطدت دعائم نظاـ النشاط 
عن حرية حركة رأس  ِفع االقتصادم األسكتلندم آدـ سميثكدا. التجارم الحر

( ثركة األمم )الماؿ كاألسواؽ، كىو ما عيرؼ بعبارة حرية التعامل االقتصادية، في كتابو 
 .ـُٕٕٔ

                                                 
(  ُُ) ـ ص ُُٕٗمجلة عالم الفكر ،المجلد األكؿ ، العدد الرابع يناير ، فبراير ، مارس : انظر  -  ُ

حقوؽ اإلنساف (  ّّ) ىػ ص ُُِْحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، عبد اللطيف سعيد الغامدم، الرياض 
(  .  ِِ) ين، مطبعة رابطة العالم اإلسبلمي بمكة المكرمة ، ص ككاجباتو في القرآف ، حسن أحمد عابد

حقوؽ اإلنساف في القرآف كالسنة كتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، الدكتور محمد بن أحمد بن صالح 
. حرية التعبير بين اإلطبلؽ كالتقييد ، د (.  ّٓٗ) ـ ، ص  ََِِ -ىػ ُِّْالصالح ، الطبعة األكلى 

حقوؽ اإلنساف في ( .  ٓٗ – ّٓ) ـ ، ص ََِٓ -ىػ ُِْٔعبدالمجيد الحاج ، الطبعة األكلى ،أحمد 
عبد الرزاؽ رحيم صبلؿ الموحي ، مرجع سابق  . سعدكف محمود الساموؾ ،د. د.األدياف السماكية ، أ 

للنشر راكية أحمد عبد الكريم الظهار ، دار المحمدم . حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د(.  ِٔٓ-ُِّ)
 (  َٕ) ـ ، ص ََِّ -ىػ ُِْْجدة ، الطبعة األكلى ،  –كالتوزيع 

كلد  ، فيلسوؼ كباحث اقتصادم اسكتلندم(  ـ  َُٕٗيوليو  ُٕ – ُِّٕيونيو  ٓ) آدـ سميث  -  ِ
االقتصادم  ـ ، اشتهر بكونو من منظرم العلمُِّٕمن عاـ  يونيو في الخامس من في كيركالدم في اسكتلندا

) كبسببو تم تسمية آدـ سميث بػ  الكتاب األبرز في علم االقتصاد ،( ثركة األمم ) حيث يعد كتابو  المعاصر ،
كالتجارة،النظاـ البسيط  ، العمل(األمم كأسبابها بحث في طبيعة ثركة)ثركة األمم : من مؤلفاتو (   أبو االقتصاد

أمين : داكنز ، ترجمة .لعالم ، ركبرت  بكتب غيرت ا: ينظر . ـ َُٕٗيوليو  ُٕتوفي في . الطبيعية للحرية
صبلح الدين نامق . قادة الفكر االقتصادم، د(.  ٗٔ) ـ ، ص ُٕٕٗسبلمة ،الهيئة العامة المصرية للكتاب ، 

 (.ُٓ)القاىرة ، ص  –،دار المعارؼ 
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خبلؿ القرف الثامن عشر الميبلدم، تحدث مجموعة من الفبلسفة الفرنسيين البارزين 
مدافعين عن حقوؽ الفرد  ّ، كفيوٍلًتيرِ، كجاف جىاٍؾ ريكسيوُفي مقدمتهم مونتسكيو

 . كحرياتو

                                                 
 Charles de Secondat, baron deباركف دم مونتسكيو ، شارؿ دم سكوندا -  ُ

Montesquieu (Montesquieu ( )ُٖٔٗ – ُٕٓٓ  ) فصل "فيلسوؼ فرنسي صاحب نظرية
ـ ُُْٕـ ، حيث تعٌلم الحقوؽ كأصبح عضو برلماف عاـ ُٖٗٔكلد مونسكيو في بوردك سنة " .السلطات

في ذلك  كفيو انتقد المجتمع كأنظمة الحكم في أكركبا " رسائل فارسية"ـ نشر كتابو الساخر ُُِٕكفيعاـ 
ـ ُْٖٕكفيعاـ . جلب لو ذلك الكتاب شهرة كاسعة ككاف سببا في قبولو لؤلكاديمية الفرنسية للعلـو. الحين

لملكية ا: كفيو شرح الفرؽ بين ثبلثة أنواع من أنظمة الحكم" ركح القوانين " نشر مونتسكيو أىم كتبو 
حصلت نظرية . كالديكتاتورية كالجمهورية حيث يرل مونتسكيو أف نظاـ الحكم األمثل ىو النظاـ الجمهورم

مونتسكيو على العديد من المؤيدين في أكركبا كأثرت مبادئها على دستور الواليات المتحدة األمريكية كإعبلف 
فبراير  َُتوفي في . يموقراطية في عصرناحقوؽ اإلنساف كالمواطن كعلى دساتير العديد من األنظمة الد

 ( ْٖٖ/ ِ) موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم،:ينظر . ـُٕٓٓ
فيلسوؼ ك كاتب ك محلل سياسي سويسرل أثرت أفكاره (  ُٖٖٕ – ُُِٕ) جاف جاؾ ركسو  -  ِ

يولد اإلنساف حرا "لتة الشهيرة ك تعبر مقو . السياسية في الثورة الفرنسية ك في تطوير االشتراكية ك نمو القومية
تعتبر أفضل تعبير عن " التعاقد االجتماعي"كالتي كتبها في أىم مولفاتة " كلكننا محاطوف بالقيود في كل مكاف

كفي مذكراتو كمقاالتو السياسية " جوليا"أثارت أفكار ركسو التي شرحها في ركاية. أفكارة الثورية كربما المتطرفة
فقد آمن ركسو باف المؤسسات الحكومية تيدمر حياة . االجتماعي ضجة كبيرة أثناء حياتو التي كاف أىمها العقد

اإلنساف، كبأف الجنس البشرم سينحط مع مركر الزمن اذا لم يرجع الناس الى الطبيعة كيطبقوف أسسها على 
لعليا التي أفسدىا كىو كذلك يؤمن باف فضائل اإلنساف العادم تميزه على الطبقات ا. نظم الحياة االجتماعية

أعبلـ الفكر الفلسفي المعاصر ، فؤاد كامل ، : ينظر . ـُٖٕٕيوليو  ِتوفي في . الثراء البالغ كالترؼ المدقع 
 ( ُِْ) ـ،  ص ُّٗٗ-ىػ ُُّْبيركت ،الطبعة األكلى  –دار الجيل 

لسوؼ كصحفي عرؼ باسمو المستعار ڤولتير في( ُٖٕٕ – ُْٗٔ) مارم أركيو  -فرانسوا: فولتير  -  ّ
ـ ،عاش فولتير في سويسرا، في قصر ريفي بالقرب من ُْٗٔنوفمبر سنة ِْكلد في باريس في . فرنسي 

عامان، عاد إلى باريس؛ حيث كاف استقبالو حاران، كتوفي في باريس في  ّٖمدينة جنيف، كعندما بلغ عمره 
: ينظر". القاموس الفلسفي "ك" مم كرحهاأخبلؽ األ" ك " رسالة في الميتافيزيقيا "من كتبو . ـ ُٖٕٕمايو َّ

 َُِ/ ِ) ، ُْٖٗ ُموسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم، المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، ط 
) 
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إلى الفصل بين السلطات، . ـ ُْٖٕ( ركح القوانين) دعا كتاب مونتسكيوحيث 

العقد )كأعلن ريكسيو في كتابو . كتقسيمها إلى فركع تنفيذية كتشريعية كقضائية
ـ أف الحكومة تستمد سلطتها من عقد اجتماعي بين الحاكم ُِٕٔ( االجتماعي

 .المحكـوك 
كاشتعلت . ـُٖٕٗالكتابات مهدت لقياـ الثورة الفرنسية التي بدأت سنة كل ىذه 

الثورة بفكرة الحرية كالمساكاة، كلم تنجح في تحويل فرنسا إلى ديميٍقرىاًطية، إال أنها 
كقد تضمنت الوثيقة الفرنسية إشارة  .أحدثت تغييرات رئيسية في المجتمع الفرنسي

كضركرة المحافظة على حقوؽ " ..صيانة حرية الفرد كسبلمتو " رة عامة للحرية في عبا
كحرص " الحرية كالملك كاألمن كمقاكمة االضطهاد : اإلنساف الطبيعية ، كىي 

 .ـ ُُٕٗ/ٕ/ّالفرنسيوف على ىذه الوثيقة ، ككضعوىا في مقدمة الدستور الفرنسي 
كالتنوير، ففي عاـ  تطورت كثير من المفاىيم عن الحرية عشر  كفي القرف التاسع

. كفقد الحكاـ الكثير من سلطاتهم. ـ، اكتسحت الثورات أغلب أنحاء أكركباُْٖٖ
. كناؿ المواطنوف في كثير من الببلد حقوقا مدنية أساسية، كأنهت الببلد األكركبية الرؽٌ 

 .لكن االستعمار األكركبي انتشر في إفريقيا كآسيا
ككضعت كثيره من . كثيرنا من الحقوؽ المهمةكخبلؿ القرف التاسع عشر، ناؿ العماؿ  

البلداف قوانين تنظم ظركؼ العمل في المصانع كحصل العماؿ على حق تشكيل 
 .النقابات

ثم جاءت المؤسسات الدكلية في القرف العشرين ، فأعلنت حقوؽ اإلنساف سنة 
ـ في ميثاؽ األطلسي ، ثم في اقتراحات ُُْٗـ في عصبة األمم ، كفي سنة ُُٗٗ

ـ ، ُْٓٗـ ، ثم في ميثاؽ األمم المتحدة سنة ُْْٗمبارثوف أككس  الموقعة سنة د
الذم أسس لجنة حقوؽ اإلنساف  ، فعملت على صياغتها ، كأصدرت اإلعبلف العالمي 

ـ ، ثم صدقت عليو الجمعية العمومية لمنظمة ُْٖٗ/ٔ/ُٖلحقوؽ اإلنساف في 
يـو من كل عاـ اليـو العالمي ـ ، كاعتبر ىذا الُْٖٗ/ُِ/َُاألمم المتحدة في 

حرية التفكير كالضمير "  ُٖلحقوؽ اإلنساف ، كتضمن ىذا اإلعبلف في المادة 
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على  ُٗثم نصت المػػػادة " هران كج ران سكالدين ، كحرية اإلعراب عن الدين كالعقيدة 
 .حرية الرأم كالتعبير كاعتناؽ اآلراء

 السوفيتيبلف ، كخاصة االتحاد كامتنعت األقطار الشيوعية عن التصويت على اإلع
ـ عند إعبلف الدستور الذم ُّٔٗالسابق الذم لم يعلن الحقوؽ األساسية إال سنة 

ذكر الحقوؽ اإلنسانية األساسية ، كلكنو كاف يتبنى مع سائر الدكؿ الشيوعية محاربة 
بة األدياف عامة ، كاإلسبلـ خاصة ، كيحـر تعليم الدين ، كاتخذ موقف العداء كالمحار 

، بينما " الدين أفيوف الشعوب : " ضد المتدينين ، تنفيذا لشعار ماركس  كاإلرىاب
يكره الناس على اإللحاد كالكفر ، كاستمرت ىذه اللوثة الفكرية حتى سقطت الشيوعية 

 .  ُ، كزالت في الكتلة الشرقية ، كعادت حرية التدين إليها من جديد
التوقيع تم إلسبلمية إلى ىيئة األمم المتحدة ، بعد انضماـ كثير من الببلد العربية كا

على ميثاقها ، كالتصديق على اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ، كشيوع ىذه المبادئ 
في العالم ، ظهرت الصيحات العديدة لبياف حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، كبياف موقف 

، كصدرت مؤلفات  اإلسبلـ كالمسلمين من ذلك ، كتحديد نظرية الحرية الدينية فيو
في ىذا الخصوص ، كتوالت البحوث كالمقاالت طواؿ النصف الثاني من القرف 

 .العشرين الميبلدم
كسعت الهيئات كالمنظمات في الببلد العربية كاإلسبلمية لصياغة النصوص كالمواثيق 

اإلعبلف اإلسبلمي العالمي لحقوؽ اإلنساف في : كاإلعبلنات لحقوؽ اإلنساف ، منها 
ـ ، في جلسة اليونسكو ، كبمبادرة من المجلس اإلسبلمي ، كأمينو ُُٖٗ/ٗ/ُٗ

                                                 
، دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي كاإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ:  انظر  -  ُ

، (   َُٕ – َُٓ) ،  ص ىػُِْْالطبعة الثالثة ، ، دمشق -دار الكلم الطيب ، د الزحيلي لؤلستاذ الدكتور محم
ـ ،  ُٕٗٗ  -ىػ ُُْٕسليماف بن عبد الرحمن الحقيل ، الطبعة الثانية ، . حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د

 –ر الشركؽ محمود شريف بسيوني ، دا. الوثائق الدكلية المعنية بحقوؽ اإلنساف ، د(.  ٖٔ،  ٔٔ) ص 
موسوعة حقوؽ اإلنساف ، أمير فرج يوسف ، ( . ِٕ) ـ، ص ََِٓ -ىػ ُِْٔالقاىرة ، الطبعة الثانية ، 
 ( . ٕٓ) ـ ، ص ََِٖاالسكندرية ، طبعة عاـ  –دار المطبوعات الجامعية 
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مادة ، كفيها حرية االعتقاد كالحرية الدينية ،  ِّسالم عزاـ ، كذلك في : العاـ السيد 
 .  ُكحرية التفكير كالتعبير ، كحق األقليات الدينية كغيرىا

رسميا في بحث حقوؽ كتابعت منظمة المؤتمر اإلسبلمي ، كمقرىا جدة ، العمل 
ـ كشكل المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية لجنة ُٕٗٗاإلنساف في اإلسبلـ عاـ 

تشريع ( ـَُٖٗ/ىػَُُْ)مشاكرة من المتخصصين اإلسبلميين ، ككضعت عاـ 
حرية الرأم "مادة ، كتضمنت المادة الخامسة  ِٓحقوؽ اإلنساف  في اإلسبلـ في 

حرية التدين ككجوب ثبات المسلم "ي المادة الرابعة ، كف" كالتعبير كالدعوة إلى الخير
 .  ِ"على دينو

كىذه التشريع لم تقره منظمة المؤتمر اإلسبلمي ، كإنما أحالتو إلى لجنة قانونية فعدلت 
النص ، ثم أحيل إلى لجنة أخرل حتى عقد المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية لدكؿ 

ـ فأقر ُٖٗٗ( ديسمبر) ي كانوف األكؿ ، منظمة المؤتمر اإلسبلمي في طهراف ، ف
كتضمن التسمية ، ككضع    ّ"اإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف " التشريع  بعنواف 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى ، كجعلناكم شعوبا  : شعاره قولو تعالى 
كقبائل لتعارفوا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

الشريعة  ، كذٌكرت المقدمة بمقاصدْ
، ثم أصدرت منظمة المؤتمر مادة  ِٓالخمسة ، كمنها حفظ الدين ثم أعقبها 

ـ إعبلف القاىرة حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ َُٗٗ/ ىػ ُُُْاإلسبلمي عاـ 
 .ٓمادة ، كىو مشابو تماما لئلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلنساف ِٓفي 

                                                 
،   ـَُٗٗ، الجماىيرية العظمى -دراسة جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية، طرابلس -القرآف حرر اإلنساف - ُ

 ( . ُُِ) ، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، الزحيلي ، مرجع سابق ، ص (  ْٓ)ص 
الدكتور عدناف  .حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ أكؿ تقنين لمبادئ الشريعة فيما يتعلق بحقوؽ اإلنساف  -  ِ

 .ـ ُِٗٗ/ ىػ ُُِْالخطيب كالدكتور إبراىيم مدكور ، دار طبلس ، دمشق ، الطبعة األكلى  
، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، الحقيل ، ( ُُٕ - ُُْ)حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، الزحيلي ، ص  -  ّ

 (. ُٖ) ص 
 (  ُّ) سورة الحجرات  -  ْ
) المجتمع اإلسبلمي كحقوؽ اإلنساف ، الدكتور محمد الصادؽ عفيفي ، كتاب رابطة العالم اإلسبلمي  -  ٓ

كثائق (.  ُِٕ) ـ ، ص ُٕٖٗ -ىػ َُْٕجمادل األكلى (  ِٔ) دد الع –السنة السادسة ( دعوة الحق 
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 يةالمصطلحات ذات الصلة بمفهـو الحر : المبحث الثالث 
 

 :اإلرادة  -أ 
 

صفة توجب للحي حاالن يقع منو الفعل على كجوو دكف كجو، : اإلرادة " في التعريفات 
، فإنها صفة تخصص أمران لحصولو : كفي الحقيقة ىي ما ال يتعلق دائمان إال بالمعدـك

كميل . ُ"إنما أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ لو كن فيكوف: "ككجوده، كما قاؿ اهلل تعالى
اإلرادة حب : عقب اعتقاد النفع؛ كمطالبة القلب غذاء الركح من طيب النفس، كقيلي

جورةه من نار : اإلرادة: النفس عن مراداتها، كاإلقباؿ على أكامر اهلل تعالى كالرضا، كقيل
 ِ"المحبة في القلب مقتضية إلجابة دكاعي الحقيقة

إذا سعى في طلب شيء، منقولة من راد يركد : اإلرادة  :"كفي المفردات للراغب
قوة مركبة من شهوة كحاجة كأمل، كجعل اسما لنزكع النفس إلى : كاإلرادة في األصل

، المبدأالشيء مع الحكم فيو بأنو ينبغي أف يفعل، أك ال يفعل، ثم يستعمل مرة في 
نزكع النفس إلى الشيء، كتارة في المنتهى، كىو الحكم فيو بأنو ينبغي أف يفعل : كىو

، فإنو يتعالى عن معنى المبدأفعل، فإذا استعمل في اهلل فإنو يراد بو المنتهى دكف أك ال ي
إف أراد }: حكم فيو أنو كذا كليس بكذا، نحو: أراد اهلل كذا، فمعناه: النزكع، فمتى قيل

أريد : ، كقد تذكر اإلرادة كيراد بها معنى األمر، كقولك ّ{بكم سوءا أك أراد بكم رحمة
، كقد  ْ{يريد اهلل بكم اليسر كال يريد بكم العسر}: رؾ بكذا، نحوآم: منك كذا، أم

                                                                                                                                            
القاىرة ، طبعة  –حقوؽ اإلنساف في الثقافة اإلسبلمية ، غانم جواد ، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف 

 ( .  ْٔ) ـ ، ص َََِعاـ 
 (  ِٖ) سورة يس  -  ُ
ىػ  َُْٓبيركت الطبعة األكلى ،  –ب العربي دار الكتا، علي بن محمد بن علي الجرجاني: التعريفات  -  ِ

محمود . نظرية اإلرادة المنفردة كتطبيقاتها القانونية كالشرعية ، د( .  ِّ) إبراىيم األبيارم ، ص : تحقيق 
 ( .  ّّ) ـ ، ص ََِِ -ىػ ُِّْجدة ، الطبعة األكلى ،  –المظفر ، دار حافظ للنشر كالتوزيع 

 (ُٕ) األحزاب  -  ّ
 ( ُٖٓ) قرة الب -  ْ
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. يقصدكنو كيطلبونو: أم ُ{ال يريدكف علوا في األرض}: يذكر كيراد بو القصد، نحو
كاإلرادة قد تكوف بحسب القوة التسخيرية كالحسية، كما تكوف بحسب القوة 

يريد أف  جداران }: وكلذلك تستعمل في الجماد، كفي الحيوانات نح. االختيارية
أف تنازع غيرؾ في اإلرادة، فتريد غير ما : كالمراكدة. فرسي تريد التبن: ، كيقاؿِ{ضينق

،  ّ{ىي راكدتني عن نفسي}: قاؿ. يريد، أك تركد غير ما يركد، كراكدت فبلنا عن كذا
 ٓ"تصرفو عن رأيو: ، أمْ{تراكد فتاىا عن نفسو}: كقاؿ

كبعبارة . ة ألجلها يقع منو الفعل على كجو دكف كجوصفة توجب للحي حال: فاإلرادة 
أخرل ىي صفة في الحي تخصص بعض األضداد بالوقوع دكف البعض كفي بعض 

 ٔاألكقات دكف البعض مع استواء نسبة قدرة ذلك الحي إلى الكل
تصميم كاع على إداء فعل معين كيستلـز ىدفان ككسائل :" كىي في المفهـو الفلسفي 

 . ٕ"هدؼ كالعمل اإلرادم كليد قرار ذىني سابق لتحقيق ىذا ال
 :طبلقات اكلها عدة 

 .فهي نزكع النفس كميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليو   - ُ 
 .كىي القوة التي ىي مبدأ النزكع كتكوف قبل الفعل – ِ
 .اعتقاد جلب النفع كدفع الضرر في الفعل – ّ
 كجوو دكف كجوصفة توجب للحي حاالن يقع منو الفعل على   - ْ

                                                 
 ( ّٖ) القصص  -  ُ
 ( ٕٕ) الكهف -  ِ
 ( ِٔ) يوسف -  ّ
 (  َّ)يوسف -  ْ
الحسين بن محمد بن المفضل المعركؼ بالراغب األصفهاني أبو القاسم طبعة :  مفردات ألفاظ القرآف -  ٓ

 (  ِّْ/  ُ. ) دار القلم ػ دمشق 
ف ، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسوؿ دستور العلماء أك جامع العلـو في اصطبلحات الفنو  -  ٔ

/  ُ) ـ ، ص  َََِ -ىػ  ُُِْبيركت ، الطبعة األكلى ،   -األحمد نكرم، دار الكتب العلمية ، لبناف
ّٓ ) 

( . ٕ) ص . ىػ  َُّْعاـ . القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية . المعجم الفلسفي   -  ٕ
 ( ٕٓ/  ُ) ليبا المعجم الفلسفي ، جميل ص
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 ُ.االستعداد الخلقي األخبلؽكىي في علم  – ٓ
 

االرادة نزكع النفس كميلها إلى الفعل أما "كفرؽ بعضهم بين االرادة كاالختيار فجعل 
االختيار فهو ميل مع تفضيل كأف المختار ينظر إلى طرفي المقدكر كالمريد ال ينظر إال 

 ِ"إلى الطرؼ الذم يريده 
 

 لحريةعبلقة اإلرادة با
الحرية اإلنسانية ىي القدرة على تحقيق الفعل دكف خضوع لمؤثر خارجي كإنما تصدر 

األفعاؿ عن المرء نفسو بحيث يشعر أف الفعل صادر عن إرادتو كعلى أساسها تقـو 
 ّ"الحرية إرادة تقدمهما ركية مع تمييزف" التبعية األخبلقية كحرية اإلرادة كحرية الضمير

لفعل بمحض اإلرادة الشخصية بدكف قيد أك عارض يمنع اإلنساف كعليو فالحرية ىي ا
فالحرية سبب لئلرادة كاإلرادة نتيجة للحرية؛ فعند . من القياـ بالفعل كتأدية العمل 

إحساس الكائن الحي بالحرية كاالستطاعة كالقدرة على الفعل تتحرؾ لديو الدافعية 
 .تناع عنو كاإلرادة كالميل كالرغبة كاألمر بالفعل أك االم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (  ٖٓ – ٕٓ/   ُ) جميل صليبا . المعجم الفلسفي  -  ُ
 ( َٔ/  ُ) جميل صليبا . المعجم الفلسفي  -  ِ
 (ٕ)ىػ  ، ص َُّْعاـ . القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية . المعجم الفلسفي  -  ّ
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 االختيار  -ب  
 

ٍيران كًخيىران كًخيػىرىةن : يقاؿ: االختيار لغةن  : انتقاه كاصطفاه كفي التنزيل العزيز: خار الشيء خى
فضلو : ، كخار الشيء على غيره ُ{كىرىبُّكى يىٍخليقي مىا يىشىاءي كىيىٍختىاري مىا كىافى لىهيمي اٍلًخيػىرىةي }

 ّالشيء كتخصيصو كتقديمو على غيره ترجيح: كاصطبلحان . ِعليو
طلب ما ىو خير كفعلو، كقد يقاؿ لما يراه : االختيار" قاؿ الراغب في المفردات 

،  ْ{كلقد اخترناىم على علم على العالمين}: اإلنساف خيرا؛ كإف لم يكن خيرا، كقولو
هم على يصح أف يكوف إشارة إلى إيجاده تعالى إياىم خيرا، كأف يكوف إشارة إلى تقديم

كالمختار في عرؼ المتكلمين يقاؿ لكل فعل يفعلو اإلنساف ال على سبيل . غيرىم
ىو مختار في كذا، فليس يريدكف بو ما يراد بقولهم فبلف لو اختيار؛ : اإلكراه، فقولهم

 ٓ"فإف االختيار أخذ ما يراه خيرا، كالمختار قد يقاؿ للفاعل كالمفعوؿ
اإليثار كيعرؼ بأنو ترجيح الشيء : ختيار لغة اال: "كفي كشاؼ اصطبلحات الفنوف 

كتخصيصو كتقديمو على غيره كىو أخص من اإلرادة كعند المتكلمين كالحكماء قد 
: كقد يطلق على القدرة كيقابلو اإليجاب كالمشهور أف لو معنيين .. يطلق على اإلرادة 

: معنى الثاني كال...  كوف الفاعل بحيث إف شاء فعل كإف لم يشأ لم يفعل : األكؿ 
 .ٔ "فالمختار كالقادر ىو الذم يصح منو الفعل كالترؾ. صحة الفعل كالترؾ 

القدرة على اختيار أحد المقدكرين ، أك اتصاؼ اإلرادة "كالمقصود بحرية االختيار 
 ٕ"بالقدرة على الفعل دكف التقيد بأسباب خارجية 

                                                 
 (  ٖٔ) القصص  -  ُ
 ).ٗٗ) الصحاح ، ص  مختار(  ِٕٖ) م الوسيط ،  ص  المعج(  ِٕٓ/  ْ) لساف العرب    -  ِ
 الكليات معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية ، (. ُُٗ/  ِ) كشاؼ اصبلحات الفنوف   -  ّ

 -محمد المصرم ، مؤسسة الرسالة  -عدناف دركيش : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، تحقيق
 ) .ْٕ) ص  ـ،ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ -بيركت 

 ( ِّ)الدخاف  -  ْ
 (  ِّٗ/  ُ) المفردات لؤلصفهاني  -  ٓ
 (  ْٕ/  ُ) المعجم الفلسفي لجميل صليبا (  ُٕٗ/  ُ) كشاؼ اصطبلحات الفنوف   - ٔ
 ( ْٕ/  ُ) المعجم الفلسفي لجميل صليبا  -  ٕ
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بانتقاء كاصطفاء أحد  كيظهر من خبلؿ التعريف اللغوم لبلختيار أنو حرية خاصة
 .المقدكرين كىو مرادؼ للحرية بالقدرة على الفعل بدكف عارض أك قيد 
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 الجبر –ج  
 

الجيم كالباء كالراء أصله كاحد، كىو ًجٍنسه من العظىمة كالعيلٌو ( جبر): "قاؿ ابن فارس 
وف ذلك إالٌ بالقىٍهر كجنسو من كيقاؿ أجبرتي فبلنان على األمر، كال يك... كاالستقامة

 ُ"التعظم عليو
إصبلح الشيء بضرب من القهر، : أصل الجبر"  :كفي المفردات للراغب األصفهاني

حمل الغير : كاإلجبار في األصل... جبرتو فجبر: جبرتو فانجبر كاجتبر، كقد قيل: يقاؿ
: ى كذا، كقولكأجبرتو عل: على أف يجبر اآلخر لكن تعورؼ في اإلكراه المجرد، فقيل

كسمي الذين يدعوف أف اهلل تعالى يكره العباد على المعاصي في تعارؼ . أكرىتو
 ِ"المتكلمين مجبرة، كفي قوؿ المتقدمين جبرية 

كالجبر  :"كلهذا قاؿ في الصحاح  ّكليس للجبر أصل في الكتاب كال في السنة
 ْ"ىو كبلـ مولد : خبلؼ القدر قاؿ أبو عبيد 

كاالختيار كالحرية قديمة كلها امتدادتها عبر التاريخ اإلنساني  ٓلحتميةكمسألة الجبر كا
كأرسطو لحرية  ٔكالفكرم ففي الفلسفة اليونانية ىناؾ مذىباف  فيذىب األبيقوريين

 اإلرادة 
                                                 

 (.َُٓ/  ُ)معجم مقاييس اللغة  -  ُ
 (  ُٓٔ/  ُ) المفردات  -  ِ
في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ، الندكة العالمية للشباب اإلسبلمي ،  الموسوعة الميسرة  -  ّ

القضاء ( .  َُّٔ/  ِ) ىػ  ُِْْدار الندكة العالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع ، الطبعة الخامسة ، : نشر 
 (  َُْ) كالقدر للمحمود ، ص 

 ( ُُٗ) مختار الصحاح   -  ْ
ية في أف األكلى ترد كل شيء إلى القوة العليا فهي ذات طابع ميتافيزيقي أك تختلف الجبرية عن الحتم -  ٓ

القاىرة ، الهيئة . المعجم الفلسفي . الىوتي في حين أف الثانية تقرر مبدأ القانوف العلمي كارتباط العلة بمعلولها 
/  ُ) يل صليبا المعجم الفلسفي لجم( ٕٔ،  ٗٓ)ىػ  ، ص َُّْالعامة لشئوف المطابع األميرية ، عاـ 

ْْْ ) 
كإذا كانت إلبيقور كمن . كقد ساد ستة قركف( ـ.ؽ َِٕ – َّْ) مذىب اإلپيقوريين يينسب إلى إبيقور  -  ٔ

كمن تبعو من تبلميذه نظرية في الطبيعة، مقتضاىا إرجاع كل شيء في عالمنا إلى ذرات، إال أف اىتمامهم 
كاللذة ليست . اللذة، كاللذة ىي ىدؼ اإلنساف في حياتوكقالوا فيها إف أساسها . انصرؼ أساسان إلى األخبلؽ

 



 43 

 ّللقوؿ بالجبر كأف اإلنساف مسير غير مخير ِفيما يذىب الركاقيين  ُكحرية اإلنساف
 .ِيقولوف بالجبر  ُينفوف القدر كالقراؤكف ْفالربانيوف كفي الديانة اليهودية مذىباف

                                                                                                                                            
كليس األمر بالسعي إلى اللذة الوقتية، بل قد يكوف . مقصورة على اللذة الجسدية، بل تسمو عليها اللذة العقلية

كىدكء الباؿ بدكره يتحقق بالحد . كخير اللذات ىي في ىدكء الباؿ، ك طمأنينة النفس. بالعمل على منع األلم
ككما أف اللذة ىي غاية الحياة، فإف المعرفة ال . الرغبات، كالحاجات، كالبساطة، كاالعتداؿ في العيشمن 

كالحواس ترشد المرء إلى تحديد طبيعة الشيء، فيصدر حكمو بعد اإلدراؾ . تتحقق إال عن طريق الحواس
كاإلدراؾ الحسي . ن الحكم غير أنو إذا أخطأ فليس الخطأ بناجم عن اإلدراؾ الحسي، كإنما ينتج م. الحسي

تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها  : انظر  .كالشعور باللذة، ىما مقياسا الحقيقة، كأسلوب الوصوؿ إلى المعرفة
 ّٗٓ) ـ ، ص ُٖٗٗكمشكبلتها ، الدكتورة أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة كالنشر، القاىرة ، طبعة عاـ 

 (  ِٖٔ) ف كـر ، دار الترجمة كالنشر ، ص تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوس( 
(  ّٔٔ) تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها ، الدكتورة أميرة حلمي مطر ، مرجع سابق، ص  -  ُ

 ( ِٕٗ – ِٖٔ) تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوسف كـر ،مرجع سابق ، ص 
، الذم كاف قبرصيِّا، ثم جاء إلى (ـ ؽ ِْٔ-ّّٓ)زينوف الكيتيومي مدرسة فلسفية تعتمد على تعاليم  -  ِ

يعلّْم تبلميذه في ظلّْ ممرٍّ مكشوؼ مسقوؼ بعقود على  أثينا، حيث تتلمذ على يد فيلسوؼ صلفي، حتى طفق
كيذىب ركاد المدرسة الركاقية إلى االعتقاد  ".فلسفة الركاؽ"أك " الركاقية"فلسفتو بػ ، ما أسمى(أك ركاؽ)أعمدة 

سعادة الفرد كمفهـو السعادة لديهم ال يتمثل في إشباع الرغبات المطلقة كما  حياة ىو تحقيقبأف الغرض من ال
األخبلقية  ، كإنما السعادة عندىم تتمثل في كبت االنفعاالت العاطفية كإخضاع الرغبات غير يذىب غيرىم
على . ؽ كالنظرية السياسيةلقد كاف للفبلسفة الركاقيين أكبر األثر في القانوف كاألخبل . المفكر لحكم العقل

تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوسف   :انظر.أنهم كضعوا أيضنا نظريات مهمة في المنطق، كالمعرفة، كالفلسفة الطبيعية
 ( ّٗٔ) الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها ، أميرة مطر ( ِٖٗ) كـر ، مرجع سابق ، 

القضاء (  ُُُٔ/  ِ) الموسوعة الميسرة (  َّٖ – ِٖٗ) تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كـر ، ص  -  ّ
 (  َٓ) مكتبة مصر ، الطبعة الثانية ،ص زكريا إبراىيم  ،. مشكلة الحرية ، د (  َُْ) كالقدر للمحمود، ص 

كلمة الفريسيوف معناىا المنعزلوف كالمنشقوف، كقد أطلق عليهم أعداؤىم ىذه ( :الربانيوف  )الفريسيوف  -  ْ
ككانت ىذه الفرقة من ألد أعداء ( . الربانيين)أك ( األحبار) كلذلك فهم يكرىونها كيسموا أنفسهم التسمية 

 .المسيح عليو السبلـ كىم الذين حاكلوا إصدار مرسـو ملكي لصلبو، كما كاف لهم محاكالت لقتلو كاغتيالو 
د، كيعتقدكف أف الربانيين منهم ىم يعترؼ الفريسيوف بجميع أسفار العقد القديم كأحاديث موسى، كأسفار التلمو 

كيؤمنوف بعصمة الحاخامات، كيمنحونهم سلطة عليا، كينظركف إلى أقوالهم كأنها . الذين ألفوا أسفار التلمود
كما يؤمنوف بالبعث، كقياـ األموات، كالمبلئكة، كالعالم . صادرة عن اهلل، كيركف أف مخافتهم ىي مخافة اهلل 

 .ي مظهر الزىد كالتصوؼ، كاليتزكجوف كيحافظوف على كجودىم بطريق التبني اآلخر، كأكثرىم يعيشوف ف
) ـ ، ُٖٖٗالقاىرة ، الطبعة الثامنة ،  –أحمد شلبي ، دار النهضة المصرية . ، د( اليهودية)مقارنة األدياف 

ُِٖ – ِِّ  ) 
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 – ّكمنهم المذاىب األرثوذكسية –كفي الديانة النصرانية نجد المسيحيين الشرقيين  
 ِكالبركتستانتية ُالكنيسة الكاثوليكية –يقولوف بأف اإلنساف مخير بينما يؤمن الغربيوف 

–  

                                                                                                                                            
كينتسبوف إلى رجل . التوراة: ، أم، كمعناه الذين يقرؤكف المقرأ(قرائيم)نسبة إلى المصدر العبرم : القراءكف -  ُ

من أىل بغداد زمن أبي جعفر المنصور، كتوفي في نهاية القرف الثامن الميبلدم، كأطلق ( عناف بن داكد)يسمى 
 : كمن أىم ما يتميزكف بو. عليهم اسم العنانيوف نسبة إلى عناف ىذا

رل الشفوية، كىم في ىذا موافقوف ال يعترفوف إال بالعهد القديم، كينكركف التلمود كالركايات األخ -
 . للصدكقيين

 . يقولوف بالبعث يـو الدين -
يعزل إلى شيخهم عناف اإلقرار ببعثة عيسى عليو السبلـ، ككذلك نبينا محمد صلى اهلل عليو كسلم، كلكنو  -

 . يزعم أنو نبي للعرب كليس لليهود
ا، كخاصة في البلداف العربية كالشرؽ، ككاف بينهم كبين كقد انتشرت أفكار عناف بن داكد بين اليهود انتشاران قويِّ  

التلموديين عداء شديد، كتكفر كل كاحدة منهما األخرل، كال زاؿ منهم أناس يعدكف ببضعة آالؼ يسكنوف 
القاىرة ،  –أحمد شلبي ، دار النهضة المصرية . ، د( اليهودية)مقارنة األدياف . قرب تل أبيب في فلسطين 

 (  ِِّ – ُِٖ) ـ ، ُٖٖٗنة ، الطبعة الثام
القضاء (  ُُُٖ/  ِ) ، الموسوعة الميسرة (  ِِٕ) أحمد شلبي ، مرجع سابق ، ص . اليهودية ، د  -  ِ

 ( ٖٕ) كالقدر للمحمود ص 
ىي أحد الكنائس الرئيسية الثبلث في النصرانية، كقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية  األرثوذكس -  ّ

ـ، كتمثَّلت في عدة كنائس مستقلة ال تعترؼ بسيادة بابا ركما عليها، ( َُْٓ)ي عاـ الغربية بشكل نهائ
كيجمعهم اإليماف بأف ركح القدس منبثقة عن األب كحده، كعلى خبلؼ بينهم في طبيعة المسيح، كتيدعى 

يطلق عليها  أرثوذكسية بمعنى مستقيمة المعتقد، مقابل الكنائس األخرل، كيتركَّز أتباعها في المشرؽ، كلذا
 . الكنيسة الشرقية

 : كأىم ما يتميزكف بو ىو
 . أف ركح القدس انبثق عندىم من األب فقط -ُ
 . تحريم الطبلؽ إال في حالة الزنا، فإنو يجوز عندىم -ِ
كىذا المذىب منتشر في أكربا الشرقية . ال يجتمعوف تحت لواء رئيس كاحد، بل كل كنيسة مستقلة بنفسها -ّ

القاىرة ، الطبعة  –أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية .، د( المسيحية)مقارنة األدياف : ظر ان. كركسيا 
مرجع الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ، (  ّّٗ) ـ ، ص ُٖٗٗالعاشرة ، 

 ( ّٖٓ/  ِ) سابق 
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ل الشرقيين على المعتزلة في قولهم بحرية كيرل بعض الباحثين تأثير النصار  ّبالجبر 
فكاف أكؿ من تكلم في القدر في اإلسبلـ كأنكر علم اهلل عز كجل باألشياء  ُاإلرادة 

                                                                                                                                            
أـ الكنائس كمعلمتهن، يزعم أف مؤسسها الكاثوليك أكبر الكنائس النصرانية في العالم، كتدَّعي أنها  -  ُ

بطرس الرسوؿ، كتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة ركما كتعترؼ بسيادة بابا ركما عليها، كسميت بالكنيسة 
 الغربية أك البلتينية المتداد نفوذىا إلى الغرب البلتيني خاصة

 : كأىم ما يتميزكف بو ىو 
 . االبن معاقولهم بأف الركح القدس انبثق من األب ك  -ُ
 . يبيحوف أكل الدـ كالمخنوؽ -ِ
 . أف بابا الفاتيكاف ىو الرئيس العاـ لجميع الكاثوليك -ّ
 . تحريم الطبلؽ بتاتان حتى في حالة الزنا -ْ

 كالكاثوليك ىم أكثر األكربيين الغربيين كشعوب أمريكا الجنوبية، كتسمَّى كنيستهم الكنيسة الغربية
ـ ، ُٖٗٗالقاىرة ، الطبعة العاشرة ،  –أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية .، د( ةالمسيحي)مقارنة األدياف 

 ( ََٔ/  ِ) مرجع سابق الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ، (  ّّٖ) ص 
شر كىم أتباع مارتن لوثر الذم ظهر في أكائل القرف السادس ع: كيسموف اإلنجيليين: البركتستانت -  ِ

كتسمَّى  . الميبلدم في ألمانيا، ككاف ينادم بإصبلح الكنيسة كتخليصها من الفساد الذم صار صبغة لها
على كل أمر يخالف الكتاب كخبلص أنفسهم، كتسمى ( Protest)كنيستهم بالبركتستانتية حيث يعترضوف 

حق في فهمو، فالكل متساككف باإلنجيلية أيضان حيث يتَّبعوف اإلنجيل دكف سواه، كيعتقدكف أف لكل قادر ال
 : كمسؤكلوف أمامو كأىم ما يتميَّز بو أتباع ىذه النحلة ىو

 . أف صكوؾ الغفراف دجل ككذب، كأف الخطايا كالذنوب ال تغفر إال بالندـ كالتوبة -ُ
 . أف لكل أحد الحق في فهم اإلنجيل كقراءتو، كليس كقفا على الكنيسة -ِ
 . لكنائس؛ ألنها مظهر من مظاىر الوثنيةتحريم الصور كالتماثيل في ا -ّ
 . منع الرىبنة -ْ
أف العشاء الرباني تذكار لما حلَّ بالمسيح من الصلب في زعمهم، كأنكركا أف يتحوؿ الخبز كالخمر إلى  -ٓ

 . لحم كدـ المسيح عليو السبلـ
 . ليس لكنائسهم رئيس عاـ يتبعوف قولو -ٔ

( المسيحية)مقارنة األدياف : انظر . يا ككثير من ببلد أكربا كأمريكا الشماليةكىذه النحلة تنتشر في ألمانيا كبريطان
الموسوعة (  ُّْ) ـ ، ص ُٖٗٗ، القاىرة ، الطبعة العاشرة  –أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية .، د

 (ُٓٔ/  ِ) مرجع سابق الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ، 
محمد عبد الهادم أبو ريدة ،طبعة مكتبة النهضة العربية ، : تاريخ الفلسفة في اإلسبلـ ، دم بور ، ترجمة  -  ّ

 ( ْٗ) القاىرة ، الطبعة الخامسة ،  ص 
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 ّ-سيسويو  –كقيل أنها أخذىا من رجل نصراني يقاؿ لو سوسن ِىو معبد الجهني 
ر كقد قتل معبد الجهني كصاحبو غيبلف الدمشقي على يد خلفاء بني أمية كاندث

المذىب الغالي في القدر كبقي القدرية المعتزلة القائلين بأف أفعاؿ العباد ليست 
كظهر بإزائهم القدرية الجبرية القائلين بأف  ْمخلوقة كالعباد ىم الخالقوف ألفعالهم

العباد مجبوركف على أعمالهم فبل قدرة كال إرادة كال اختيار كاهلل كحده ىو خالق أفعاؿ 
 ٓالجهم بن صفوافالعباد كىم أتباع 

كفي العصر الحديث ال تخرج اآلراء كالمذاىب الفكرية في مسألة الجبر كالحرية عن 
ففي حين نجد المذاىب كالفلسفات اإللحادية تسقط اإلرادة : المذىبين السابقين 

الحرة كتعلن الجبرية ، نجد في المقابل مذاىب كفبلسفة يقولوف بالحرية المطلقة 

                                                                                                                                            
فجر اإلسبلـ ،  أحمد أمين ، دار الكتاب  (  ّٗ،  ْٗ) في اإلسبلـ ، دم بور ص  تاريخ الفلسفة -  ُ

المعتزلة كمشكلة الحرية (  ِٕٖ - ِّٖ) ـ ، ص ُٗٗٗبيركت  ، الطبعة العاشرة ،  -العربي ، لبناف 
 (  ِٗ) ـ ، ص ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالقاىرة ، الطبعة الثانية  –اإلنسانية ، محمد عمارة ، دار الشركؽ 

سمع الحديث من ابن عباس . معبد بن عبد اهلل بن عويمر الجهني البصرم أكؿ من قاؿ بالقدر في البصرة  - ِ
 تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،شمس الدين( . ىػ  َٖ) توفي سنة .كعمراف بن حصين كغيرىما

بيركت  –الكتاب العربي ،لبناف  عمر عبد السبلـ تدمرم ، دار. د: محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي ، تحقيق
تاريخ اإلسبلـ ككفيات (.  ِْٔ/  ٕ) األعبلـ للزركلي  ( َُِ/  ٔ.) ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، الطبعة األكلى 

عمر عبد السبلـ تدمرم ، . د: المشاىير كاألعبلـ ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثماف الذىبي ، تحقيق
/  ُ) صحيح مسلم (  َُِ/  ٔ.) ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕلى ة األك بيركت ، الطبع –دار الكتاب العربي ،لبناف 

ّٔ  ) 
 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدعبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادم ، الفرؽ بين الفرؽ ،    -  ّ

نشأة الفكر الفلسفي في اإلسبلـ ، ( .  ُٖ) ص ، ُٕٕٗبيركت  ، الطبعة الثانية ،  –،دار اآلفاؽ الجديدة 
 (  ُّٕ/  ُ) ر علي سامي النشار ، دار المعارؼ ، القاىرة ، الطبعة التاسعة ، ص  الدكتو 

/   ِ) محمود بن محمد قاسم  : تحقيق . عبد الجبار الهمذاني . المغني في أبواب التوحيد كالعدؿ  -  ْ
يد كيبلني ، محمد س: الملل كالنحل ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، تحقيق (   َُٓ

 (  ّْ/  ُ) ،  َُْْبيركت ،  -دار المعرفة 
القضاء كالقدر للمحمود ص (  ُُِ) الفرؽ بين الفرؽ ص (   ْٖ/  ُ)  لملل كالنحل ، للشهرستاني ا -  ٓ
 (ُّٗ  ،َِّ) 
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ر بنفسو كسيد ذاتو كمتصرؼ كخالق لفعلو كعلى رأسهم الوجودية لئلنساف فاإلنساف ح
 .ُالرافضة ألم قدر كسلطة على اإلنساف 

مذىب ال يثبت للعبد فعبلن كال قدرة على الفعل أصبلن "كعليو فالجبر نقيض الحرية فهو
كأف كل شيء يتم على نحو ال مرد لو فبل تستطيع قدرة اإلنساف كال إرادتو أف تغير شيئان 

 .ِ"ي مجرل الحوادث ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (َُٓ) القضاء كالقدر للمحمود ص (  ُُُٗ/  ِ) الموسوعة الميسرة    -  ُ
. المعجم الفلسفي (  ّٖٖ/  ُ) المعجم الفلسفي لجميل صليبا (  ّْ/  ُ)الملل كالنحل للشهرستاني  - ِ

 (ٗٓ)ص . ىػ  َُّْعاـ . القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية 
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 المسؤكلية  -د 
. يقاؿ سأؿ يسأؿ سؤاالن كمىٍسأىلةن . السين كالهمزة كالبلـ كلمةه كاحدةه : المسؤكلية لغة 

من سأؿ ، فهو مسئوؿ ، : المسؤكلية  :"في معجم الفقهاء ُ.كثير السؤاؿ: كرجل سيؤىلةه 
 ِ"كاالسم مسؤكلية

شعور اإلنساف بالتزامو أخبلقيان بنتائج أعمالو اإلرادية : كالمسؤكلية في االصطبلح 
 ّفيحاسب عليها إف خيران أك شران 

فالمسؤكلية تستوجب أىلية العاقل للجزاء على أفعالو االختيارية فهي تفترض القدرة 
فأساس المسؤكلية ىو اإلرادة السليمة  ْعلى االختيار كعليو فهي كثيقة الصلة بالحرية 

 ٓ.ر بالقدرة على تنفيذ االختيار الحرة  كالشعو 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( ُِْ/  ّ) ابن فارس . معجم مقاييس اللغة  -  ُ
ائس للطباعة كالنشر، حامد صادؽ قنيبي ،دار النف.د  -محمد ركاس قلعو جي .معجم لغة الفقهاء ، د -  ِ

 (  ُِّ) ، ص  ـُٖٗٗ –ق ُُْٖلبناف ، الطبعة الثانية  –بيركت 
( ُُٖ)القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية ، مرجع سابق ، ص . المعجم الفلسفي :  انظر  -  ّ

عبد السبلـ .مؤسسة المسؤكلية في الشريعة اإلسبلمية ، د(. ّٗٔ/  ِ) المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
ىػ ُِّْالجماىيرة الليبية العظمي ، الطبعة األكلى ،  –ألتونجي ، جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية ، طرابلس 

سارة بنت عبدالمحسن بن جلوم . د.المسلم المعاصر بين المعية كالمسؤكلية ، أ(. ْٗ)ـ ، ص ُّٗٗ  -
تشريعات اإلسبلمية الخاصة باألسرة بين ال(. َُٗ)ـ ، صُٖٗٗ -ىػ ُُْٗآؿ سعود ، الطبعة األكلى 

سارة بنت عبد المحسن بن جلوم آؿ سعود ، مركز . د.ضمانات رعاية اإلسبلـ كالضغوط الدكلية إللغائها ، أ
ـ ََِٔ -ىػ ُِْٕاألمير عبد المحسن بن جلوم للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ، الشارقة ، الطبعة األكلى 

 (. ُٓ)،ص
 (ُِٖ)ص . ىػ  َُّْعاـ . القاىرة ، الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية  .المعجم الفلسفي  - ْ
 (  ََُ) مانع المانع  ص . القيم بين االسبلـ كالغرب   -  ٓ
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 : الليبرالية -ىػ 
 

كذلك بسبب تعدد جوانبها ، من الصعوبة بمكاف تحديد تعريف دقيق لليبرالية 
 .كتطورىا من جيل إلى جيل ،

تبدك بلورة تعريف كاضح كدقيق لمفهـو الليبرالية أمران : "يقوؿ األستاذ كضاح نصر 
ي حاؿ تحديد الليبرالية نجد أف ىذا التحديد ال ينطبق كف. صعبان كربما عديم الجدكل 

 .ُعلى عدد من الفبلسفة كالمفكرين الذين سيموا بسمة الليبرالية
كقد قررت موسوعة الالند الفلسفية االلتباس الحاصل في مفهـو الليبرالية ؛ فجاء فيها 

ي االلتباس كمما يزيد ف. نرل من خبلؿ التعريفات السابقة مدل التباس ىذا اللفظ "
 .ِ"استعمالو الطارئ المتداكؿ في أيامنا للدٌؿ على األحزاب أك النزعات السياسيَّة

كتعتبر الليبرالية مصطلحان غامضان ألف معناىا كتأكيداتها "كفي الموسوعة العربية العالمية 
  ّ"تبدَّلت بصورة ملحوظة بمركر السنين

طلحات التي تدؿ على مفاىيم كأمثاؿ ىذه المص:"كقاؿ الدكتور يوسف القرضاكم 
لهذا تفسر في بلد بما التفسر بو . عقائدية ليس لها مدلوؿ كاحد محدد عند األكربيين 

كتطبق في مرحلة بما ، كتفهم عند فيلسوؼ بما التفهم بو عند غيره ، في بلد آخر
ككانت ، كمن ىنا كاف اختبلؼ التعريفات لهذه المفاىيم . التطبق بو في أخرل 

حتى اشتقاؽ كلمة . في كضع تعريف منطقي جامع مانع يحدد مدلولها بدقة  الصعوبة
التي معناىا الحرية كما ىو ( ليبرتي)ىل ىي مأخوذة من :نفسها اختلفوا فيو " ليبرالي"

 . ْ"مشهور أـ ىي مأخوذة من أصل أسباني ؟
 

                                                 
 ( .  َُُ) م بن صمايل السلمي ، مرجع سابق ،صعبد الرحي. حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د - ُ
 (  ِٕٓ/ِ) موسوعة الالند الفلسفية  - ِ
 ( ِْٕ/ُِ) الموسوعة العربية العالمية  - ّ
القاىرة ،الطبعة الخامسة  –يوسف القرضاكم ، مكتبة كىبة . الحلوؿ المستوردة ككيف جنت على أمتنا ، د - ْ
 (.ُٓ – َٓ)ـ ، ص ُّٗٗ -ىػ ُُّْ، 
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اختبلؼ  كلكن لليبرالية جوىر أساسي يتفق عليو جميع الليبراليين في كافة العصور مع
 .توجهاتهم ككيفية تطبيقها كوسيلة من كسائل اإلصبلح كاإلنتاج 

، الباعث كالهدؼ ، أف الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ كالمنتهى " ىذا الجوىر ىو 
كىي المنظومة الفكرية الوحيدة التي ال تطمع في ، األصل كالنتيجة في حياة اإلنساف 

 .ُ"ح أكجهو كالتعليق عليوشيء سول كصف النشاط البشرم الحر كشر 
كإذا كاف لليبرالية من جوىر فهو التركيز على أىمية الفرد : "يقوؿ األستاذ كضاح نصر 

فالليبرالي يصبو على نحو ، كضركرة تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة كاالستبداد 
كتسلط ، ( االستبداد السياسي)تسلط الدكلة : خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيو 

لذلك نجد الجذكر التاريخيَّة لليبرالية في الحركات ، ( االستبداد االجتماعي)الجماعة 
معارضة في كثير من األحياف التقاليد كاألعراؼ كالسلطة ، التي جعلت الفرد غاية بذاتو 

 .ِ"رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد إلرادة الجماعة
ة المعاصرة ىو اىتمامها المفرط بمبدأ كأىم ما يميز األدبيات الليبرالية الكبلسيكي

حيث يفترض الفكر الليبرالي أف الحرية ىي الغاية األكلى كالرئيسيَّة التي يتطلع ، الحرية 
ما ىي الحياة : كأنو ال يوجد إجابة مطلقة للسؤاؿ الفلسفي المشهور . لها الفرد بطبيعتو

 .ّسلوب الحياة الذم يناسبوالمثلى لئلنساف ؟ ألف لكل فرد الحق كالحرية في اختيار أ
مبدأ الحرية كتحقيق الفرد لذاتو تمثل نقطة انطبلؽ في الفكر الليبرالي بكل : إذف 

 .كفي كل المجاالت المختلفة ، أطيافو 
عينو يدؿ خاصة على العقائد ( الليبرالية)ىذا االسم "كقد كرد في موسوعة الالند أف 

كالعقائد التي ترل أف الحد من دكر الدكلة ، ها التي تعتبر ازدياد الحرية الفردية من مثل
 . ْ"ىو بمنزلة كسيلة أساسية لهذه الحرية

                                                 
 (. ّٗ) مفهـو الحرية ، عبد اهلل العركم ، مرجع سابق ، ص - ُ
 (.ُُٓٓ–القسم الثاني  -المجلد الثاني )ية العربية الموسوعة الفلسف - ِ
 ْٕ) ص –دينا سماتو  –نظرة نقدية :الليبرالية : ـ ُٖٗٗإبريل ( ُِّ)مقاؿ في صحيفة األىراـ العدد  - ّ
.) 
 (.ِٕٔ/ِ)موسوعة ال الند الفلسفية  - ْ
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كالحقيقة أف التعريف الدقيق لهذا المصطلح ىو تعريفو بحسب المجاؿ الذم يعرؼ 
كليبرالية ، كليبرالية االقتصاد ، ليبرالية السياسة : نعرفها على النحو التالي ، من خبللو
 .كىذا ما قامت بو موسوعة الالند الفلسفٌية . كذا كى... األخبلؽ 

كيجمعها االىتماـ ، أف الليبرالية لها مفاىيم متعددة بحسب ما تضاؼ إليو : كالخبلصة 
 .كاعتبار الحرية ىدفان كغاية في ذاتها ، كتحقيق الفرد لذاتو ، المفرط بالحرية 
، متعددة كجوانب مختلفة كىي نظرية ذات أطياؼ ، " نظرية الحرية"فالليبرالية ىي 

كالحرية مفهـو عاـ يمكن أف يعني بو الحرية المطلقة دكف معنى . كبمقادير متفاكتة 
 .كقد يريد بو البعض معنا محددا معينا، محددا 

كلكن المفهـو الفلسفي لهذا المذىب الفكرم ىو الحرية المطلقة التي ال تحدىا 
تنتهي ) تجاكز لحريات اآلخرين على قاعدة  الحدكد كال تمنعها السدكد اال ما كاف فيها

 . ُ(حريتك حيث تبدأ حريات اآلخرين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
) ل السلمي ، مرجع سابق ، ص عبد الرحيم بن صماي. حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د: ينظر  -  ُ

ىػ َُّْالطيب محمد الطيب بوعزة ، مطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى ، . نقد الليبرالية ، د( .  َُُ
 (. ُِ) ـ ، ص ََِٗ -
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 نقد مفهـو الحرية: المبحث الرابع 
 

قد يفهم القارئ أف النقد يتجو بداىة للجوانب السلبية في المادة المنقودة من أجل 
نف للصحة تقييمها كتمحيصها كفحصها كتمييزىا كىذا تصور مجانب للصواب كمجا

فمفهـو النقد يشمل دراسة كنقد كعرض الجوانب اإليجابية كإظهارىا كإيضاحها 
كىذا كاضح . كتعزيزىا كترسيخها كإبراز الجوانب السلبية كتمحيصها كتعديلها كتقييمها 

 :كجلي في التعريف اللغوم كاالصطبلحي للنقد 
 ُ.ائفهاكالكشف عن صحيحها كز . تمييز الدراىم كغيرىا: ة فالنقد  لغ

دراسة العمل كالكشف عما  فيو من جوانب القوة أك الضعف :  النقد  اصطبلحان 
 ِ.كالجماؿ أك القبح ثم إصدار الحكم عليو

 : اآلتيةكالنقد في موضوع الحرية يتوجو للجانبين معان كيتجلى من خبلؿ العناصر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
/  ّ) يركت الطبعة األكلى ب –محمد بن مكـر بن منظور األفريقي المصرم، دار صادر : لساف العرب -   ُ

محٌمد بن محٌمد بن عبد الرزٌاؽ الحسيني ،أبو الفيض ، الملٌقب :من جواىر القاموس تاج العركس (  ِْٓ
المعجم الوسيط ،إبراىيم (  َِّ/  ٗ) بمرتضى ، الزَّبيدم ، تحقيق مجموعة من المحققين نشر دار الهداية ، 

/  ِ) ، دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية : مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد النجار ، تحقيق
ْْٗ  ) 

على جواد الطاىر ، المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، الطبعة . مقدمة في النقد األدبي ، د: انظر  -  ِ
الدكتور فتحي عبد الرحمن جركاف ، : تعليم التفكير مفاىيم كتطبيقات ( .  ّّٗ) ـ ، ص ُٕٗٗاألكلى ، 

 (  َِْ،  َٔ) ـ ، ص  ََِٕ - ىػُِْٖعماف  –طبعة دار الفكر ، األردف 
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 : ُطلقات اآلتيةالتصور اإلسبلمي للحرية ينطلق من المن: المطلب األكؿ   -أ 
 

تكريم المولى جل كعبل لئلنساف كتفضيلو على سائر المخلوقات كتسخير الكوف  – ُ
كسخر لكم ما في السموات } لو كتمكينو من ىبات األرض كخيرات الكوف قاؿ تعالى 

كال يتأتى ىذا التشريف كذلك التكريم إال بتحقق عواملو  ِ{كما في األرض جميعان منو 
ن الحقوؽ الكاملة كالحريات المتاحة لو في الحياة كالنفس كالكوف كتوفر عناصره م

كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني }: قاؿ تعالى . وطنومبقطع النظر عن لونو أك دينو أك جنسو أك كالوجود 
نىاىيم مّْنى الطَّيّْبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلى  ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقػٍ ـى كىحىمى لىٍقنىا آدى ى كىًثيرو مّْمٍَّن خى

يا أيها الناس إف دماءكم كأموالكم } : كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم  ّ{تػىٍفًضيبلن 
 .ْ{ .كأعراضكم عليكم حراـ 

 

 عليها اإلنساف منذ اللحظة األكلى لوالدتو اهلل فطرية جبلكىبة الحرية منحة إلهية  - ِ
 ٓ(ينصرانو أك يمجسانو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أك)
 

إذا كاف اإلسبلـ دين الفطرة كما ف من أصوؿ اإلسبلـ كمقتضيات اإليمافالحرية  - ّ
هىا}: كصفو اهلل تعالى بقولو فكل ما ىو من أصل   ٔ{ًفٍطرىةى اللًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍ

                                                 
عماد الدين محمد الرشيد ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األكلى . الحرية في اإلسبلـ ،  د : انظر  -  ُ

حسن مصطفى الباش ، جمعية . حقوؽ اإلنساف بين الفلسفة كاإليماف ، د(. ّٖ) ـ ، ص ََِٕ -ىػ ُِْٖ
فلسفة الحرية في اإلسبلـ ( .  ِٓ) ىػ ، ص ُِْٔالطبعة األكلى  ليبيا ، –الدعوة اإلسبلمية العالمية ، بنغازم 

التوجيو االجتماعي في اإلسبلـ ، : نديم الجسر ، بحث ضمن بحوث أخرل مجموعة في كتاب بعنواف . ، د
الحريات أنواعها كضوابطها في ( .  َُٔ/  ُ) ـ ، ُُٕٗصادر عن مجمع البحوث اإلسبلمية ، القاىرة ، 

بشار عواد معركؼ ، بحث ضمن بحوث ندكات الحوار بين المسلمين ، نشر مؤسسة آؿ البيت  .د.اإلسبلـ ، أ
 ( .  ُّٖ/  ِ) ـ ، ُِٗٗ -ىػ ُُّْ، 
 (  ُّ) سورة الجاثية  - ِ
 (  َٕ) سورة االسراء  -  ّ
من (. ُٕٗٔ) ، كمسلم ( ٕٔ) ركاه البخارم (  ُُِٖ) ركاه مسلم من حديث جابر رضي اهلل عنو   -  ْ

 . يث أبي بكرة رضي اهلل عنو حد
 (  ِٖٓٔ) كمسلم (  ُّٖٓ) ركاه البخارم   -  ٓ
 (َّ)الرـك  -  ٔ
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وف الحرية من كيزيد إعرابان عن ك. الفطرة فهو من شعب اإلسبلـ ما لم يمنعو مانع
: أصوؿ اإلسبلـ قولو تعالى في كصف محمد صلى اهلل عليو كسلم ككصف أتباعو

ًل الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النًَّبيَّ األيمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مىٍكتيوبان ًعٍندىىيٍم ًفي التػٍَّورىاًة كىاإًلنًجي}
هىاىيٍم عىنٍ  ـي عىلىٍيًهٍم اٍلخىبىاًئثى  يىٍأميريىيٍم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ اٍلمينكىًر كىييًحلُّ لىهيٍم الطَّيّْبىاًت كىييحىرّْ

هيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاألىٍغبلؿى الًَّتي كىانىٍت عىلىٍيًهمٍ  ىو التكاليف الشاقة، : فاإلصر.ُ{كىيىضىعي عىنػٍ
غير اإلصر؛ فهي مستعارة للعبودية التي كانوا عليها في الجاىلية كىي : كاألغبلؿ

 . ِدية األصناـ كسدنتها، كعبودية الملوؾ، كعبودية القادةعبو 
 

الحرية في اإلسبلـ تقتضي كرامة اإلنساف في جميع مناحي الحياة ككافة   - ْ
مجاالتها الدينية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية ، كقد أكد اإلسبلـ على منح 

للدين كالعقيدة كيطبقونها كاقعان أفراده الحرية بتقريرىا منهجان كطريقة يسلكها المبلغوف 
الى ًإٍكرىاهى ًفي }: حيان في أحوالهم الشخصية كفي دعوتهم لآلخرين حيث قاؿ اهلل تعالى 

يًن قىد تػَّبػىيَّنى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيرٍ  ًة الدّْ كى
ـى لىهىا كىالٌلوي سىًميعه عىًليمه  اٍلويثٍػقىىى  كىقيًل اٍلحىقُّ ًمن رَّبّْكيٍم فىمىن }: كقاؿ تعالى   ّ{الى انًفصىا

شىاء فػىٍليػيٍؤًمن كىمىن شىاء فػىٍليىٍكفيٍر ًإنَّا أىٍعتىٍدنىا لًلظَّاًلًمينى نىارنا أىحىاطى ًبًهٍم سيرىاًدقػيهىا كىًإف 
 .ْ{ًل يىٍشًوم اٍلويجيوهى بًٍئسى الشَّرىابي كىسىاءٍت ميٍرتػىفىقنا يىٍستىًغيثيوا يػيغىاثيوا ًبمىاء كىاٍلميهٍ 

 

العبودية هلل عز كجل ىي أساس الحرية ألنها تحرر اإلنساف من كل عبودية نسبية  – ٓ
جل كعبل ىدفان لحرية  حدكدان، بل تجعل من المولى اإلنسافكال تضع في طريق حرية 

                                                 
 (ُٕٓ) األعراؼ  -  ُ
مجلة الهداية . للعبلمة الشيخ محمد الطاىر بن عاشور . أثر الدعوة المحمدية في الحرية كالمساكاة  -  ِ

 .ىػ ُّّٓع األكؿ كربيع الثاني اإلسبلمية، الجزء التاسع كالعاشر، المجلد السادس، ربي
 (  ِٔٓ) سورة البقرة  -  ّ
 (  ِٗ) سورة الكهف   -  ْ
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باهلل المصدر  اإلنسافة كحيدة يرتبط بموجبها ىي ثمرة عبودي اإلنساف، فحرية  اإلنساف
 ُ.األكؿ للكوف كالحياة كالوجود

 

المقاصد العامة كاألصوؿ المشتركة بين البشرية جاءت لتحقيق الحرية عبر   - ٔ
المحافظة على المصالح العامة كالضركرات الكلية ، كلعل الفقهاء لم يجعلوا الحرية 

ضركريات ؛ ألنها داخلة في ضمنها من حيث كونها مقصدان شرعيان مستقبلن بذاتو مع ال
أساسان لها، كمهادان لحقوؽ اإلنساف؛ كألف غاية الشريعة ىي تحقيق المصالح الكبرل 

للبشرية من حفظ للدين كالنفس كالعقل كالماؿ كالنسل، كالحرية فطرة بشرية ال تتحقق 
 ِ.المقاصد الضركرية لحياة اإلنساف إال بها

 

في اإلسبلـ حرية منضبطة ال تعني الفوضى كالخركج عن مسلمات  حرية الفرد  - ٕ
كلذلك قاؿ . الدين كثوابت األمة كالعادات كالتقاليد التي تواضع عليها المجتمع 

: الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما ركاه النعماف بن بشير قاؿ سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ
ـو استهموا على سفينة فأصاب مثل القائم على حدكد اهلل كالواقع فيها، كمثل ق) 

بعضهم أعبلىا كأصاب بعضهم أسلفها ، فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا كلم نؤذ من فوقنا ، : مركا على من فوقهم فآذكىم فقالوا 

 .ّ(فاف تركوىم ىلكوا كىلك الناس جميعهم كإف منعوىم نجو كنجى الناس جميعان 
هذا المثل الذم ضربو النبي ىو من األمثاؿ التي لها مغزل عظيم كمعنى عاؿ فالناس ف"

في دين اهلل كالذين في سفينة في لجة النهر فهم تتقاذفهم األمواج كالبد أف يكوف 

                                                 
مجلة البحوث اإلسبلمية ، . الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد : تلبيس مردكد في قضايا حية : ينظر    -  ُ

رمضاف البوطي ، دار  الدكتور محمد سعيد: ، حرية اإلنساف في ظل عبوديتو هلل (  ُِٖ) ص (  ِّ) العدد 
حقوؽ اإلنساف في ضوء الحديث النبوم ، يسرم . ـ ُِٗٗ -ىػ ُُّْدمشق ، الطبعة األكلى  –الفكر 

 ( .  ِٓ) محمد أرشد، مرجع سابق ، ص 
األستاذ الدكتور أحمد الريسوني ،األستاذ الدكتور محمد : حقوؽ اإلنساف محور مقاصد الشريعة : انظر  - ِ

السنة الثانية  -ىػ ُِّْمحـر  - ٕٖلدكتور محمد عثماف شبير ، سلسلة كتاب األمةالعدد الزحيلي األستاذ ا
 كالعشركف

 (   ِّْٗ) أخرجو البخارم في الصحيح  -  ّ
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بعضهم إذا كانوا كثيرين في األسفل كبعضهم في األعلى حتى تتوازف حمولة السفينة 
يو أف ىذه السفينة المشتركة بين ىؤالء القـو إذا كحتى ال يضيق بعضهم على بعض كف

أراد أحد منهم أف يخربها فإنو البد أف يمسكوا على يديو كأف يأخذكا على يديو لينجوا 
جميعا فإف لم يفعلوا ىلكوا جميعا ىكذا دين اهلل إذا أخذ العقبلء كأىل العلم كالدين 

دكا ىلكوا جميعا كما قاؿ اهلل على الجهاؿ كالسفهاء نجوا جميعا كإف تركوىم كما أرا
 .ِ"ُ{كاتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}تعالى 

 

الحرية في اإلسبلـ مسؤكلة فبالحرية يصبح اإلنساف مسئوالن كمحاسبان  على أقوالو  – ٖ
لة إنما بدأت مع نزكؿ الوحي الذم يرشد ؤك كالحرية المس. كأفعالو تجاه نفسو كمجتمعو

ىذا على المستول . ط ىذه الحرية الجالبة للنفع كالدافعة للضرراإلنساف لضواب
اإلنساني العاـ، أما على المستول الفردم الخاص فإف الحرية ال يمكن ممارستها فعليان 
إال بعد التكليف الشرعي  لكل فرد كىو سن البلوغ، حيث يصبح اإلنساف مسؤكالن عن 

: في مقاصده ّيقوؿ عبلؿ الفاسي أفعالو كتصرفاتو محاسبان عليها مجزيان بها ،
فاإلنساف ما كاف ليصل إلدراؾ حريتو على الوجو الذم أراده اإلسبلـ لوال نزكؿ "

إف الحرية ال تعني أف يفعل اإلنساف .. الوحي، كلوال الرشد الديني الذم جاء بو القرآف
لوجود كما ما يشاء كيترؾ ما يريد، فذلك ما يتفق مع طبيعة شهوتو، كال يتفق مع طبائع ا

ركب عليو، كلكنها تعني أف يفعل اإلنساف ما يعتقد أنو مكلف بو، كما فيو الخير لصالح 
 ْ"كإيماف اإلنساف بأنو مكلف ىو أكؿ خطوة في حريتو. البشر أجمعين

                                                 
 ( ِٓ) سورة األنفاؿ  -  ُ
) ىػ ، ُُْٔشرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار الوطن ، الطبعة األكلى  -  ِ
ْ  /ِْٓ ). 
بن عبد الواحد بن عبد السبلـ بن عبلؿ بن عبد اهلل بن المجذكب ( أك محمد عبلؿ)عبلؿ : الفاسي  -  ّ

ـ،كتعلم َُٖٗ -ىػُِّٔكلد بفاس سنة . زعيم كطني، من كبار الخطباء العلماء في المغرب: الفاسي الفهرم
 -ىػ ُّْٗتوفي سنة .مكارمها النقد الذاتي كمقاصد الشريعة االسبلمية ك : بالقركيين صدرت لو كتب منها

 ( ِْٔ/  ْ) ركلي األعبلـ للز . ـ ُْٕٗ
مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها ، عبلؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسبلمي ، الطبعة الخامسة ،   -  ْ

 ( .  ِْٖ) ـ ، ص ُّٗٗ
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 األحياف، لكنو ال يتجاكز في كثير من األنظمةكعنصر المسؤكلية قد يوجد في كثير من 
بل حتى ىذا النوع من المسؤكلية غالبان ما . ن المعموؿ بهامسؤكلية الفرد تجاه القواني

 أما. يفقد بريقو من خبلؿ عمليات االنتهاؾ المتوالية لتلك القوانين كالخركج عليها
نابعة من باطن  ألنهامسؤكلية اإلنساف المسلم فتختلف جوىريان عن تلك المسؤكلية 

 أماـالمسلم مسؤكؿ  فاإلنساف. بدأكادائمان  أماموكماثلة  أعماقواإلنساف كنافذة إلى 
جهة مطلقة عليا تراقبو كتشاىد عن كثب كل تحركاتو كسكناتو، بل مطٌلعة حتى على 

كانطبلقان من عنصر المسؤكلية أيضان يجد اإلنساف المسلم نفسو .كخلجات قلبو أفكاره
ح كرك  ةكافة بنفس صادق  أعمالو، كالحرص على تقديم اإللهيالتكليف  ألداءمندفعان 
كتطبيق  اإللهية اإلرادةكيظل عنصر المسؤكلية ىو الدافع القوم نحو تحقيق . متفاعلة
كخفض مستول انتهاؾ  األحكاـاإلسبلمية كتقليل مدل الخركج على تلك  األحكاـ

الحقوؽ اإلنسانٌية كاالصطداـ بمبدأ الحرية الذم يحظى بأىمية فائقة في اإلسبلـ بل 
 ُ.لقياـ حرية حقيقية في اإلسبلـ األكيدةانة الضم يعتبرعنصر المسؤكلية  إف

 

الحرية في اإلسبلـ تتحقق من خبلؿ الحقوؽ كالواجبات فهي حرية متوازنة   - ٗ
تراعي الحاجات كالحقوؽ كتتطلب القياـ بالواجبات كااللتزامات تجاه النفس كالكوف 

الموافق ىػ َُِْذك الحجة /ُِ)في  (ركما)كقد جاء في إعبلف .كالحياة كالمجتمع 
حوؿ حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ الصادر عن الندكة العالمية (  ـَََِ/فبراير /ِٕ

- :جاء في مبادئ ىذا اإلعبلف ما يلي، حوؿ حقوؽ اإلنسانية في اإلسبلـ
أىمية ربط حقوؽ اإلنساف بمرجعية تراعي المعتقدات كالقيم الدينية  :المبدأ األكؿ

 .لى لساف أنبيائو كرسلو التي أكصى بها اهلل سبحانو كتعالى ع

                                                 
نشر مكتبة الحرية الدكتور سامي نصر لطف ، : الحرية المسؤكلة في الفكر الفلسفي اإلسبلمي : ينظر  -  ُ

الدكتور عبد السبلـ : ، مؤسسة المسؤكلية في الشريعة اإلسبلمية (  َّٓ) الحديثة ، جامعة عين شمس ، ص 
 ( .  ٗٓ) التونجي ،مرجع سابق ، ص 
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ضركرة ربط الحقوؽ بالواجبات من خبلؿ مفهـو يرتكز على قاعدة : المبدأ الثاني
التوازف بين كظائف اإلنساف كاحتياجاتو في بناء األسرة كالمجتمع كعمارة األرض ، 

 .على نحو ال يتعارض مع إرادة اهلل تعالى
 

ير ممكنة ، ألف اإلنساف محدكد الحرية المطلقة مستحيلة على اإلنساف ، كغ - َُ
القدرة كالطاقة من جهة ، كيشاركو بقية الناس الحياة من جهة أخرل ، لذلك كانت 

كعمليان  حريتو مقيدة ، كمحدكدة كمحصورة ، بل يجب أف تكوف منضبطة كمقيدة نظريان 
، كذلك في جميع تصرفاتو كحقوقو ككاجباتو ، ألف الحرية المطلقة لئلنساف تؤدم إلى 

الفوضى، كالدمار، كالتناقض ، كالصداـ ، كالقتاؿ ، كالتمزؽ ، كالتشدد ثم اإلبادة 
فالحرية المطلقة . فأما كاإلنساف مدني بطبع خلقتو، محتاج إلى االتصاؿ ببني نوعو .

تنافي مدنيتو؛ فتعين أف الحرية المحمودة التي يدعو إليها اإلسبلـ ىي حرية مقيدة 
 .منضبطة متزنة
ىو تحقيق المصلحة العامة بين بني البشر، كدفع   -التقييد  –ذلك  كالضابط في

ىذه : "الضرر عنهم بما يوازف بين حرية اإلنساف كمصلحة المجتمع، يقوؿ ابن عاشور
الحرية الفسيحة ال يقيدىا إال بما يقيد بقية الحريات األخرل، كىو قيد المصلحة 

كما لم تضر باآلداب، كقواعد السلوؾ،  العامة، فما لم تسبب مضٌرة للناس كال لؤلفراد،
كاألعراؼ التي تصالح الناس عليها، فهي مباحة، كإال قيدتها الشريعة بما يحقق التوازف 

 . ُ"بين أفراد المجتمع، كيحقق أمنو كسبلمتو
 

أف اإلنساف ال يسعو التحرر من : من أخبلقيات الحرية في المنهج اإلسبلمي  - ُُ
كم، فإذا قلنا إف اإلنساف حر في ذلك؛ كاف علينا أف نقوؿ ال القوانين كمن طاعة الحا 

كىذا فيو خلل؛ فالضركرة التي استدعت . ضركرة لبللتزاـ بقانوف كال أىمية لوجود حاكم

                                                 
مجلة الهداية . للعبلمة الشيخ محمد الطاىر بن عاشور . أثر الدعوة المحمدية في الحرية كالمساكاة  -  ُ

 .ىػُّّٓجزء التاسع كالعاشر، المجلد السادس، ربيع األكؿ كربيع الثاني اإلسبلمية، ال
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كجود القانوف ىي ذات الضركرة التي تستدعي االلتزاـ بو، كال يعني ىذا أف تنقاد األمم 
القانوف الذم نقصده ىو شرع اهلل كما اتفقت كاألفراد لقوانين الجهلة كالطغاة، كإنما 

كما يقاؿ في شأف االلتزاـ بالقانوف  كضركرة كجوده يقاؿ . عليو األمة للمصلحة العامة
أف يقـو : أيضان بالنسبة لطاعة الحاكم كأىمية كجوده، فمن ضركرات التجمع اإلنساني

 .ُاعتولؤلمة قائد، كال فائدة لوجوده إذ لم تلتـز األمة كاألفراد بط
 

الحرية االقتصادية في اإلسبلـ، حرية محدكدة بحدكد من القيم المعنوية  - ُِ
كمن ىذا المنطلق يتضح االختبلؼ البارز بين . كالخلقية التي يتميز بها اإلسبلـ

الرأسمالي كاالشتراكي، فبينما يمارس األفراد حريات  كاالقتصاداالقتصاد اإلسبلمي 
الرأسمالي، كبينما يصادر االقتصاد االشتراكي حريات غير محدكدة في ظل االقتصاد 

يقف اإلسبلـ موقفو الذم يتفق مع طبيعتو العامة ، كمع الفطرة التي فطر اهلل  ،الجميع
الناس عليها ، فيسمح لؤلفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاؽ القيم كالمثل التي تهذب 

كالتحديد اإلسبلمي للحرية في .الحرية كتصقلها، كتجعل منها أداة خير لئلنسانية كلها 
 :الحقل االقتصادم على قسمين

التحديد الذاتي الذم ينبع من أعماؽ النفس ، كيستمد قوتو كرصيده من  –أحدىما 
فهو يتكوف طبيعينا في ظل التربية . المحتول الركحي كالفكرم للشخصية اإلسبلمية 

يحكم اإلسبلـ في كل  اإلسبلـ عليها الفرد في المجتمع الذم ينشئالخاصة التي 
مرافق حياتو ، فاف لئلطارات الفكرية كالركحية التي يصوغ اإلسبلـ الشخصية اإلسبلمية 

إف لتلك . ضمنها ، حين يعطي فرصةى مباشرًة كاقع الحياة كصنع التاريخ على أساسو 
الحرية اإلطارات قوتها المعنوية الهائلة ، كتأثيرىا الكبير في التحديد ذاتينا كطبيعينا من 

الممنوحة ألفراد المجتمع اإلسبلمي ، كتوجيهها توجيهنا مهذبنا صالحان ، دكف أف يشعر 
األفراد بسلب شيء من حريتهم، ألف التحديد نبع من كاقعهم الركحي كالفكرم ، فبل 

يجدكف فيها حدنا لحرياتهم، كلذلك لم يكن التحديد الذاتي للحرية في الحقيقة، كإنما 
                                                 

سامي .محمد المفتي كد. حقوؽ اإلنساف في الفكر السياسي كالشرع اإلسبلمي د -  1
 (  ٖٓ) ، ص  ىػُُّْالطبعة األكلى ، الوكيل، دار النهضة اإلسبلميَّة ، بيركت
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للمحتول الداخلي لئلنساف الحر إنشاء معنوينا صالحان ، حيث تؤدم ىو عملية إنشاء 
 .الحرية في ظلو رسالتها الصحيحة 

التحديد الموضوعي الذم يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوؾ االجتماعي  –كاآلخر 
التحديد الذم يػيٍفرىضي على الفرد في : نعني بالتحديد الموضوعي للحرية. كتضبطو 

خارج بقوة الشرع، كيقـو ىذا التحديد الموضوعي للحرية في المن  المجتمع اإلسبلمي
حرية للشخص فيما نصت عليو الشريعة المقدسة،  إنو ال: اإلسبلـ، على المبدأ القائل

كقد . من ألواف النشاط التي تتعارض مع المثل كالغايات التي يؤمن اإلسبلـ بضركرتها
 :لتاليةبالطريقة ا اإلسبلـتم تنفيذ ىذا المبدأ في 

كفلت الشريعة في مصادرىا العامة النص على المنع عن مجموعة من النشاطات : أكالن 
عن تحقيق المثل كالقيم التي  –في نظر اإلسبلـ  –االقتصادية كاالجتماعية المعيقة 

 .يتبناىا اإلسبلـ كالربا كاالحتكار كغير ذلك 
شاط العاـ، كتدخل الدكلة كضعت الشريعة مبدأ إشراؼ كلٌي األمر على الن: كثانينا

لحماية المصالح العامة كحراستها، بالتحديد من حريات األفراد فيما يمارسوف من 
كقد كاف كضع اإلسبلـ لهذا المبدأ ضركرينا، لكي يضمن تحقيق مثلو كمفاىيمو . أعماؿ 

ها فإف متطلبات العدالة االجتماعية التي يدعو إلي.في العدالة االجتماعية على مٌر الزمن
اإلسبلـ، تختلف باختبلؼ الظركؼ االقتصادية للمجتمع، كاألكضاع المادية التي 

فقد يكوف القياـ بعمل مضرنا بالمجتمع ككيانو الضركرم ، في زماف دكف زماف ، . تكتنفو
فبل يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستورية ثابتة ، كإنما السبيل الوحيد ىو فسح 

و بصفتو سلطة مراقبة كموجهة، كمحددة لحريات المجاؿ لولٌي األمر، ليمارس كظيفت
األفراد فيما يفعلوف أك يتركوف من األمور المباحة في الشرع كفقنا للمثل اإلسبلمي في 

كاألصل التشريعي لمبدأ االشراؼ كالتدخل ىو القرآف الكريم، في قولو .المجتمع
عيوا الرَّسيٍوؿى كىأيٍكًلي األى :تعالى عيوا اهللى كىأىًطيػٍ  ِ(ُ(ٍمًر ًمٍنكيمٍ ﴿أىًطيػٍ

                                                 
 (  ٗٓ) سورة النساء  -  ُ
لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي لئلماـ : صادنا ، محمد باقر الصدر،إعداد كتحقيق اقت:  ينظر  -  ِ

/  ُ) ىػ  ُِْْمركز األبحاث كالدراسات التخٌصصية للشهيد الصدر ،الطبعة األكلى : الشهيد الصدر،الناشر 
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 : ُالتصور اإلسبلمي للحرية الدينية  – ُّ
الحرية الدينية مبدأ مقرر في الشريعة اإلسبلمية ينطلق من الفطرة كيقترف  -أ 

  .بالمسؤكلية في اإلسبلـ، كلها ضوابط في الشريعة، كغايتها تحقيق الكرامة اإلنسانية
صيانتها من المخاطر كاألفكار  الحرية الدينية مكفولة في المجتمع، كتجب  -ب 

الوافدة، كمن كل أشكاؿ الغزك، الدينية أك غير الدينية، التي تستهدؼ تذكيب الهوية 
  .اإلسبلمية لؤلمة

، كقد مارسوا عبر ِ{الى ًإٍكرىاهى ًفي الدّْينً } : إف المسلمين يلتزموف بالمبدأ القرآني  -ج 
في ظل الدكلة اإلسبلمية، كمن الضركرم  التاريخ التسػامح كقبوؿ اآلخرين الذين عاشوا

احتراـ غير المسلمين الخصوصيات اإلسبلمية، كأف توقف حاالت التطاكؿ على رسوؿ 
  .اإلسبلـ كالمقدسات اإلسبلمية

التنوع المذىبي كالفقهي حالة طىبىعية، كتعاكف المسلمين على اختبلؼ مذاىبهم  -د 
ـ يدعو إلى عقيدة التوحيد كتوحيد كاجب شرعي نص عليو الكتاب كالسينة، كاإلسبل

الكلمة على أساس التعاكف فيما ىو متفق عليو، كأف يعذر بعضهم بعضان فيما ايختلف 
  ّ.فيو

                                                                                                                                            
حسين مرسي ، مرجع محمد : إبراىيم عبد اهلل المرزكقي ، ترجمة .حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د(.  ِّٓ

صالح . حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي ، د( . ُّٕ) سابق ، ص 
 ( .  ُْٓ) ـ ، ص ََِْ -ىػ ُِْٓالرياض ، الطبعة األكلى ،  –عبد اهلل الراجحي ، مكتبة العبيكاف 

المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرتو التاسعة  منظمة مجلس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثق عن -  ُ
 ِٔىػ، الموافق َُّْجمادل األكلى  ٓإلى  ُمن ( اإلمارات العربية المتحدة دكلة)عشرة في إمارة الشارقة 

أبعادىا، : الدينية في الشريعة اإلسبلمية بشأف الحرية (ُٗ/ُ) ُٕٓقرار رقم  .ـََِٗ( إبريل) نيساف َّ -
 /http://www.fiqhacademy.org.sa:  جمع على الشبكة العنكبوتيةموقع الم.  كضوابطها

 (ِٔٓ)البقرة -  ِ
يجب أف نتعاكف فيما اتفقنا عليو من نصر الحق كالدعوة " قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل تعالى  -  ّ

يس على إطبلقو بل ىو محل إليو كالتحذير مما نهى اهلل عنو كرسولو ، أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيو فل
تفصيل ، فما كاف من مسائل االجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدـ اإلنكار فيها من بعضنا على بعض ، أما 

ما خالف النص من الكتاب كالسنة فالواجب اإلنكار على من خالف النص بالحكمة كالموعظة الحسنة 
 (. ٖٓ/ّ)مجموع فتاكل ابن باز " كالجداؿ بالتي ىي أحسن 
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كضع حٌد إلثارة البلبلة حوؿ المسلمات كالثوابت اإلسبلمية كزرع الشكوؾ فيما   -ىػ  
شكل خطران ىو معلـو من الدين بالضركرة من داخل المجتمع اإلسبلمي ألف ذلك ي

على الدين كالمجتمع كيتأكد الردع عن ىذه األساليب المرفوضة التي يتذرع أصحابها 
بالحرية الدينية، كذلك حماية للمجتمع كأمنو الديني كالفكرم، كمنعان الستغبلؿ ذلك 

  .من غير المسلمين
قضاء ما إف الفتول بالردة أك التكفير مرٌدىا إلى أىل العلم المعتبرين، مع تولي ال -ك 

اشترطو الفقهاء من االستتابة كإزالة الشبهات خبلؿ مدد اإلمهاؿ الكافية تحقيقان 
  .للمصلحة الشرعية المعتبرة

المجاىرة بالردة تشكل خطران على كحدة المجتمع اإلسبلمي كعلى عقيدة  -ز 
المسلمين كتشجع غير المسلمين، أك المنافقين، الستخدامها في التشكيك، كيستحق 

ها إنزاؿ العقوبة بو من قبل القضاء دكف غيره، درءان لخطره، كحماية للمجتمع صاحب
كأمنو، كىذا الحكم ال يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها اإلسبلـ لمن يحتـر 

 .المشاعر الدينية كقيم المجتمع كالنظاـ العاـ
 

 لدين كالدنيا ،في أمور اجاء اإلسبلـ بفتح باب االجتهاد كإعماؿ الفكر كالرأم  – ُْ
لشدة حاجة المسلمين إليو بسبب تجدد المشكبلت التي تحتاج إلى بحث لمعرفة 
حكمها في اإلسبلـ؛ ألف شريعة اإلسبلـ صالحة كشاملة لكل زماف كمكاف إلى قياـ 

كال ينيكر منو إال ما يهدـ أصبل من أصوؿ العقيدة أك التشريع ، أك يهدر قيمة الساعة، 
فحرية الرأم المنضبطة .سبلـ ، أك يقصد فتنة الناس كإضبللهم خلقية من أخبلؽ اإل

بضوابط الشرع ، تبني المجتمع اإلسبلمي ، كتصحح أخطاءه ، كتبصره بطريق الهداية 
كالفبلح في أموره العامة كلم تكن حرية الفكر كالرأم مطلقة في أم مجتمع ، للذين 

ؽ ، مهما كانت معتقداتهم ، يخرجوف على ما تقرر من أصوؿ االعتقاد كمكاـر األخبل
 .ُفالحرية المطلقة ىي الفوضى المطلقة

                                                 
خالد . حرية الرأم كالتعبير في ضوء االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية كالشريعة اإلسبلمية ، د -  ُ

( .  ُُٔ – ُُْ) ـ ، ص ََِٖاالسكندرية ، الطبعة األكلى ، ،  –مصطفى فهمي ، دار الفكر الجامعي 
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 : ُالتصور اإلسبلمي لحرية التعبير عن الرأم  – ُٓ
تمتع اإلنساف بكامل إرادتو في الجهر بما يراه : المقصود بحرية التعبير عن الرأم  -أ 

 .قضايا العامةصوابان كمحققان النفع لو كللمجتمع، سواء تعلق بالشؤكف الخاصة أك ال
 .حرية التعبير عن الرأم حق مصوف في اإلسبلـ في إطار الضوابط الشرعية  -ج 
 :من أىم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأم   -د 
عدـ اإلساءة للغير بما يمس حياتو أك عرضو أك سمعتو أك مكانتو األدبية مثل  - ُ

 .ك بأم كسيلة كانتاالنتقاص كاالزدراء كالسخرية، كنشر ذل
 .الموضوعية كلزـك الصدؽ كالنزاىة كالتجرد عن الهول - ِ
 .االلتزاـ بالمسؤكلية كالمحافظة على مصالح المجتمع كقيمو  - ّ
أف تكوف كسيلة التعبير عن الرأم مشركعة، فبل يجوز التعبير عن الرأم كلو كاف   - ْ

اء أك المساس بالقيم، فالغاية صواباي بوسيلة فيها مفسدة، أك تنطوم على خدش الحي
 .المشركعة ال تبرر الوسيلة غير المشركعة

أف تكوف الغاية من التعبير عن الرأم مرضاة اهلل تعالى كخدمة مصلحة من    - ٓ
 .مصالح المسلمين الخاصة أك العامة

أف تؤخذ باالعتبار المآالت كاآلثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأم، كذلك   - ٔ
 .اة لقاعدة التوازف بين المصالح كالمفاسد، كما يغلب منها على اآلخرمراع

أف يكوف الرأم المعٌبر عنو مستندان إلى مصادر موثوقة كأف يتجنب تركيج  - ٕ
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإف جىاءكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىف }: اإلشاعات التزامان بقولو تعالى

 .ِ{قػىٍومنا ًبجىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمينى  تيًصيبيوا

                                                                                                                                            
حرية الرأم ( . ُِّ) ، مرجع سابق ، ص  أحمد عبدالمجيد الحاج. حرية التعبير بين اإلطبلؽ كالتقييد ، د 

 ( .  َُِ) سالم البهنساكم ، مرجع سابق ، ص . الواقع كالضوابط ، د
منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرتو التاسعة  مجلس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثق عن -  ُ

 ِٔىػ، الموافق َُّْجمادل األكلى  ٓلى إ ُمن ( اإلمارات العربية المتحدة دكلة)عشرة في إمارة الشارقة 
 ضوابطها، كأحكامها: عن الرأم بشأف حرية التعبير (ُٗ/ِ) ُٕٔقرار رقم  .ـََِٗ( إبريل) نيساف َّ -
 (  ٔ) سورة الحجرات  - ِ
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أف ال تتضمن حرية التعبير عن الرأم أم تهجم على الدين أك شعائره أك شرائعو    - ٖ

 .أك مقدساتو
أف ال تؤدم حرية التعبير عن الرأم إلى اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ لؤلمة كإحداث   - ٗ

 .الفرقة بين المسلمين

 : كالخبلصة أف الحرية السليمة في النفس السوية محاطة بشركط كضوابط منها 
 .خلوىا من ضررو على حقوؽ النفس كالغير دما كعرضا كدينا كعقبل كماال  - ُ
 .خلوىا مما يتعارض مع منهج اهلل مما جاء بو األنبياء كالمرسلوف - ِ
 .ريط بحق الغير لصالحها خلوىا من األنانية كحب الذات المفضيين إلى التف - ّ
  .مراقبة اهلل التي ال تغيب، كال يحجبها شيء  باستشعارالتقول لرعاية الحقوؽ  - ْ
  .كالورع الذم يمنع السطو على الحقوؽ بدافع الشهوة أك الشبهة  - ٓ
 .المصالح كالمفاسد صائبة إلى األشياء ككزنها بميزافالنظرة ال - ٔ
مة الدنيا كاآلخرة كما ىما في كتاب اهلل كسنة نبيو صلى الموازنة بين القيم ؛ قي - ٕ

، فبل تهميش لواجب عمارة األرض كالسير فبل مناكبها كال نسياف للغاية اهلل عليو كسلم 
 .التي خلق اإلنساف لها ككـر على سائر المخلوقات من أجلها 

 .مية مجملة كمفصلة متضافرة كظاىرة في النصوص اإلسبلكالمحددات  كىذه الضوابط
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 ُ:النقد الموجو للحرية في التصور الغربي :المطلب الثاني  –ب 
 

منطلق الحرية كحقوؽ اإلنساف في الغرب ىو الحق الطبيعي، المرتبط بذاتية  - ُ
اإلنساف من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن الفكر كالمنهج، بينما الحق الشرعي 

كريم اإللهي لئلنساف، كىو منحة من اهلل تعالى، لئلنساف في اإلسبلـ، يستند على الت
 .لهدم رسلو تباعوإك كيرتبط بعبودية اإلنساف هلل تعالى، كانصياعو لشرعو، 

 

يظهر الفرؽ، بين الحقوؽ الشرعية، كحقوؽ اإلنساف في الغرب، في التكييف  - ِ
. القانوني لهذه الحقوؽ، من حيث مصدرىا، كتفصيبلتها، كمقصد المشرع من كضعها
فمن حيث المصدر نجد أف مصدر الحقوؽ الشرعية ىو األكامر كالنواىي، التي جاء 

كإقامة تلك . بها الوحي من اهلل تعالى، كالثابتة في األدلة الشرعية، من كتاب كسنة
الحقوؽ في كاقع الحياة، كفي الممارسات، يتم عن طريق التزاـ الفرد المسلم بها، 

رض على المسلم االنصياع ألكامر ربو تعالى كرسولو عليو بدافع اإليماف باهلل، كالذم يف
حتى لو خالفت مصلحتو الفردية كرغباتو، كما تقاـ تلك الحقوؽ عن . الصبلة كالسبلـ

طريق السلطاف الذم يتمثل في الدكلة الشرعية، التي ناط بها اإلسبلـ إقامة العدؿ بين 
 .عاية شؤكف الرعيةالناس، كمنع التظالم، كإيصاؿ الحقوؽ إلى أىلها، كر 

كىذا كلو بخبلؼ ما تقرر في الفكر الغربي الرأسمالي، الذم ربط مصدر الحقوؽ 
كتشريعاتها بمبدأ الحرية، كترؾ األمر لكل قادر لنيل حقوقو بناء على ما يراه من 

مصلحة، ثم قيدىا بالقيود الخيالية، عند االضطرار لذلك، كالتأكيد على أف الحقوؽ 
تنتهي حين تبدأ حقوؽ الغير، أك التأكيد على عدـ تدخل الدكلة إال  كالحرية الفردية

حماية الحريات دكف رعاية الشؤكف، : عند انتهاؾ الحريات، كجعل مسؤكليتها الرئيسة
مما يجعل الحقوؽ في الغالب أمران نظريان، ال أثر لو في الواقع، نظران لعدـ إمكانية 

                                                 
سامي صالح .د  -محمد أحمد  مفتي . النظرية السياسية اإلسبلمية في حقوؽ اإلنساف الشرعية ، د  -  ُ

سالم . حرية الرأم الواقع كالضوابط ، د(.  ِٔ) ىػ ص َُُْ، شواؿ ِٓتاب األمة ، العدد الوكيل ، ك
 – َُُ) ـ ، ص ََِّ -ىػ ُِْْالمنصورة ، الطبعة األكلى  –البهنساكم ، دار الوفاء للطباعة كالنشر 

ُُُ  ) 
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لنزعة األنانية لدل الكثير، مما يؤدم في االتفاؽ حوؿ المصلحة، كلوجود األثرة كا
النهاية إلى سيطرة القوم على الضعيف، كسطوة القادرين، ككضع التشريعات من قبل 
الرأسماليين لخدمة مصالح طبقتهم كحدىا، دكف مراعاة حقوؽ سائر أفراد المجتمع،  

قوؽ، حيث كما يظهر نتيجة لذلك التناقض البيّْن، في التشريعات الغربية الخاصة بالح
يرل بعضها حماية القاتل من عقوبة القصاص باإلعداـ، كحماية السارؽ من عقوبة 

القطع، دفاعان عن حقوقو اإلنسانية، دكف النظر فيما ينجم عن ذلك من ضياع حقوؽ 
كما ظهرت . سائر أفراد المجتمع، الذين يعيشوف في رعب كخوؼ من ىذه الجرائم

ة كل ما يحقق رغباتو، كحقوقو الطبيعية، دكف أم قيد التشريعات التي تتيح للفرد مزاكل
كلهذا يصبح الربا كاالحتكار أمرين مشركعين، كتكوف اإلباحية . من دين أك خلق

حقين للفرد، بغض النظر عما يترتب عن ذلك من نتائج مدمرة في  كاإللحادالجنسية 
 .ُحياة األمة

 

ساني كلو، كال ترتبط بجنس حقوؽ اإلنساف الشرعية حقوؽ شمولية للجنس اإلن – ّ
كحين يختار اإلنساف كجهة أيديولوجية معينة بإرادتو، كيمارس تصرفاتو . الفرد أك عنصره

كبمقارنة ذلك . كاجبات في المجتمع اإلسبلميك كفقها، فإنو يحدد لنفسو بذلك حقوقان 
ة في الفكر الغربي، نجد أف الفكر الغربي، يجعل الحقوؽ اإلنسانية مرتبطة بالحري
الفردية، كبقدرة األفراد على الحصوؿ عليها كاقعيان،كلهذا اضطر منظرك السياسة 

د يالغربية، لحماية ىذه الحقوؽ داخل مجتمعاتهم، إلى الدعوة إلى تقي الديمقراطية
سلطة الدكلة قدر اإلمكاف، حتى ال تتحوؿ أجهزتها إلى أداة قمعية، كما ظهرت الدعوة 

كما نجم عن ذلك إىماؿ التشريع .مواطن عن المهاجرإلى حقوؽ المواطن، كتميز ال
الغربي حقوؽ الشعوب غير الغربية، مما يجعل كاقع حقوؽ اإلنساف في النظرية 

حقوؽ اإلنساف الغربي فقط، كحقوؽ من تتركز لديو الثركة، كالقوة المادية،  الديمقراطية
غربي ذلك، كالواقع كليست حقوقان عالمية شمولية لئلنساف، كإف ادعى منظرك الفكر ال

                                                 
المنصورة ، الطبعة  –نشر سالم البهنساكم ، دار الوفاء للطباعة كال. حرية الرأم الواقع كالضوابط ، د -  ُ

 (.َُُ،  ْٕ، ِْ) ـ ، ص ََِّ -ىػ ُِْْاألكلى 
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 .السياسي المعاصر يحمل من الشواىد، ما يدؿ على ذلك، مما ال يحتاج إلى بياف
كعليو، فإف الحقوؽ الشرعية في اإلسبلـ، بخبلؼ حقوؽ اإلنساف في الغرب، ليست 
حقوقان ترتبط بالطبيعة، كبذلك تنتهي في غايتها آخر األمر إلى أف تصبح حقوقان قومية 

تبنى الحقوؽ الشرعية في اإلسبلـ على االرتباط الوطني، كما تقرر في  كما ال. عنصرية
كلهذا تعد الحقوؽ اإلسبلمية . الفقو الوضعي، من تميز المواطن عن غير المواطن

حقوقان شمولية لئلنساف، كليست ذات مفهـو متحيز كما ىي الحاؿ في الحقوؽ 
 ُ.اإلنسانية الطبيعية في الحضارة الغربية

 

المدرسة األكركبية لحقوؽ اإلنساف على أساس سياسي بسبب كوف  نشأت  - ْ
شعوب دكؿ أكركبا على كجو العمـو ، كانت تعاني من استبداد السلطة كتحكم رجاؿ 
الكنيسة فكاف الهدؼ الرئيسي منها ىو حصوؿ الفرد على ىذه الحريات في مواجهة 

ختلف عن المفهـو تمارس ضد السلطة أك رغما عنها كىذا ي ككأنهاالسلطة كبدت 
اإلسبلمي في الحريات الذم يرل إف تلك الحقوؽ ينبغي أف تكوف عامة ، يتمتع بها 

الفرد في مواجهة الغير ، كليس في مواجهة السلطة كحدىا كاف الشريعة اإلسبلمية ترل 
الحقوؽ كالحريات تنبع من فكرة مستقلة عن إرادة البشر كعن الزماف كالمكاف فهي  أف

بلـ من نعم اهلل على عباده، كىي ليست سبلحا في يد السلطة، أك مسوغا في نظر اإلس
 .لخركج الناس على المجتمع أك الحكاـ

 

الفارؽ الجوىرل بين نظرة اإلسبلـ إلى حقوؽ اإلنساف، كنظرة الحضارة الغربية  - ٓ
إليها ىو أف الحضارة الغربية حققت أعظم انجازاتها فى ىذا المجاؿ بتحويل حقوؽ 

اف من حقوؽ طبيعية إلى مطالب سياسية، بينما يجعلها اإلسبلـ فى نصوصو اإلنس
الثابتة حقوقا ربانية ، فإف الشريعة اإلسبلمية تنظر إلى حقوؽ اإلنساف  على أنها فرائض 

كأحد ". حقوؽ"إلهية ككاجبات شرعية على حين أف الحضارة الغربية تراىا مجرد 

                                                 
سامي الوكيل، دار النهضة اإلسبلميَّة .محمد المفتي كد. حقوؽ اإلنساف في الفكر السياسي كالشرع اإلسبلمي د  -  ُ
 (  ُٕ  - ُّ) ، ص  ىػُُّْالطبعة األكلى ، بيركت  -
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األكؿ قابل للتنازؿ عنو كممارستو ليست  الفركؽ الجوىرية بين الحق كالواجب، أف
 ال يستطيع صاحبو إسقاطو، كيأثم إف فرط فيو أك تنازؿ عنو الثانيملزمة، بينما 

لقد ركز عصر األنوار على التحرير السياسي، فأنجز بذلك الميبلد الفعلي للنظرية  - ٔ
لفكرة الحرية  السياسية الليبرالية، إذ فيو سيتم تمثل الفرد ككائن سياسي، كالتأسيس

فحرية الفرد تمثلها . الليبرالية كلفظ داؿ على إطبلؽ كينونة الفرد من قيد االستبداد
من طبيعة الكائن  نابعان  الفكر السياسي األنوارم في القرف الثامن عشر بوصفها حقان 

كحق لئلنساف برسم ذاتيتو   -فأصبحت الحرية عنده تبدك كلو نظريا  ،نسانياإل
، إذ معها لم غير .اإلنسانية أف ليبرالية القرف التاسع عشر ستنقلب على ىذا المفهـو

تعد الحرية تقدـ بوصفها استحقاقا طبيعيا للكائن اإلنساني برسم إنسانيتو، بل تم تغيير 
كذلك ! مدلوؿ الحرية كما صدقها أيضا؛ فأصبحت ال تعني سول حرية الفرد المالك

ساف عاقل إلى إنساف اقتصادم قلب جذرم للمدلوؿ الماىوم لئلنساف من إن
.Homo economicus  كبذلك استوت الفلسفة الليبرالية كمنظور اقتصادم

كال يزاؿ ىذا . يبتذؿ الحرية كيختزلها إلى مجرد داؿ على حرية القوة االقتصادية
  .ُالتصور ناظما للوعي الليبرالي كسائدا في خطابو إلى اليـو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، مركز التأصيل . ف اإلسبلـ منها ، دحقيقة الليبرالية كموق:  ينظر  -  ُ

الطيب محمد الطيب بوعزة ، . نقد الليبرالية ، د. ىػ ُُّْللدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 
 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْمطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى ، 
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 حوؿ الحرية في اإلسبلـ شبهات: المطلب الثالث  –ج 

 ُالحرية في ضوء فهم الجهاد -أ 
 

الجهاد في سبيل اهلل عبادة من العبادات العظيمة، بل ىو ذركة سناـ الدين، يقوؿ النبي 
  :«كمن الخطأ البين  ِ«رأس األمر اإلسبلـ كعموده الصبلة كذركة سنامو الجهاد

ذا المصطلح من قـو انحرفوا عن كالمفارقة العجيبة أف بعض الناس نظرنا الستغبلؿ ى
فزعموا أف التكفير كالخركج على األئمة كالحكاـ، كاستهداؼ األمن، كقتل  ،الصراط

المعصومين جهادنا، فصار بعض الناس كردة فعل لهذه المواقف ينكركف الجهاد، فمنهم 
، فرضيتو أصبلن، كمنهم من قاؿ إف الدين بلغ اآلفاؽ كأنكرمن ينكره جملة كتفصيبلن، 

ضعف المسلمين كصورة باقية، كمع كجودىا  فرض منكتحققت غاية الجهاد، كمنهم 
جهاد، ألنو لن تقـو للمسلمين قائمة، كىذا القوؿ األخير مع التسليم  كاستمرارىا فبل

بمقدمتو كىي أف المسلمين اليـو يعيشوف حالة من الذؿ كالهواف، كتسلط األعداء إال 
ء ظن باهلل، كاعتقاد إدالة الباطل على الحق كىذا ماال أف فرض ىذه حالة دائمة فيو سو 

 .يجوز
إنو ال يجوز التجاسر على نصوص كقواعد : كيقاؿ في توضيح ىذه الجزئية المهمة

بناء على سوء استغبلؿ من طرؼ معين، كما أنو لم يؤسس أحد من  الشرع  كأحكاـ
كالتطرؼ ال دين لهما، المنصفين نظرية في اإلرىاب النصراني أك اليهودم، فاإلرىاب 

كال يجوز إلصاقهما باألدياف، كما ال يجوز تنحية حكم أك إلغائو بناء على كقوع 
انحراؼ، بل الواجب توضيح األحكاـ المنضبطة، كالقواعد المبنية للشعيرة، كدفع ما 

الشبو حينما ندرؾ غاية الجهاد  من خبلؿ  ىذه يلصق من شبو أك تهم، كيتحرر دفع
كالرؽ لغير اهلل،  العبوديةكردت، كأنو سبب رئيس لتحرير اإلنساف من النصوص التي 

كإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اهلل كحده ال شريك لو، كمن جور األدياف إلى 
                                                 

محمد حسين مرسي ، مرجع سابق ، : عبد اهلل المرزكقي ، ترجمة إبراىيم .حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د -  ُ
 ( . َُّ) ص 

 . كقاؿ حديث حسن صحيح (  ُِٔٔ) كالترمذم برقم (  َِِٖٔ) أخرجو أحمد  برقم (  ِ)
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عدؿ اإلسبلـ، كمن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا كاآلخرة، فمشركعية الجهاد إلزالة 
كقاتلوىم حتى ال }:ي ذلك يقوؿ اهلل سبحانوالعوائق التي ىي تقييدات كعبوديات، كف

 . ُ{تكوف فتنة كيكوف الدين هلل  
كالجهاد مقصوده أف تكوف كلمة اهلل ىي العليا، كأف : ))ِيقوؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل

 ((.يكوف الدين كلو هلل، فمقصوده إقامة الدين ال استيفاء الرجل حظو
ا ىامنا  دكلة اإلسبلـ قوية مهابة الجانب، كالدكلة كىو بقاء ، كما أف في الجهاد مقصدن

 . ّ (القوية تحفظ مهابتها ما دامت على ىذه الصفة مبلزمة لها
كأمر ثالث يبين مفهـو الحرية في الجهاد، كذلك حينما ندرؾ أف المسلمين ليسوا فئة 
منغلقة، أك جماعة، أك حزبنا، أك ملة مقصورة على مجموعة العقائد، إنما اإلسبلـ في 

تو كحقيقتو كمضامينو كدالالتو الكبيرة خركج من ىذه المفاىيم الضيقة إلى مفهـو صور 
تتحقق بو سعادة البشر كفبلحهم في الدنيا كاآلخرة، فالجهاد اإلسبلمي يتوجو من أجل 

من أم  فردذلك كلو، ال لتستبد أمة بالخيرات، أك ينفرد شعب بالثركات، بل لينتفع كل 
دة البشرية تحت راية اإلسبلـ، كمن ىنا فالحقيقة الناصعة جنس أك لوف أك قـو بالسعا

أف الجهاد بمفاىيمو كدالالتو كأحكامو كقواعده كضوابطو صورة متكاملة للحرية الحقة، 
فليس فيو ما يخرج عن ىذا الحق الذم ينادم بو أكلئك، سيما إذا قارنا ىذه الصور 

ت التي ينطلق بها غير المسلمين المثالية بالتصرفات كالممارسات كالمبادئ كالمنطلقا
 .ْفي قتالهم كحركبهم ضد المسلمين

 
 

                                                 
 ( .ُّٗ) البقرة (  ُ)
 ( . َُٕ/ُٓ) مجموع الفتاكل (  ِ)
 ( .َُٓ– َُْ) مرجع سابق  –تلبيس مردكد  (  ّ)
اإلسبلـ كحقوؽ اإلنساف ، الدكتور القطب طبلية ، دار الفكر العربي ػ  ( َُٖ –َُٓ) سابق المرجع ال - ْ

. حرية العقيدة في الشريعة اإلسبلمية ، د  (ُٕ – ٖ) ـ ،ص ُْٖٗ/ ىػ َُْْ،  القاىرة ،الطبعة الثانية
 ( ُِّ – ِٔٗ) ، ـ ُٖٗٗالطبعة األكلى . أحمد رشاد طاحوف ، إيتراؾ للنشر كالتوزيع 
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 ُالحرية كحكم المرتد  -ب 
 

أف تطبيقو كسر ك دعاة حقوؽ اإلنساف بمنافاة ىذا الحكم لحقوؽ اإلنساف،  يزعم
 : كللرد على ىذه الشبهة كىذا الزعم نقوؿ . كىدـ لئلرادة اإلنسانية،للحرية الشخصية

مة على أف المرتد ال خيار لو فيما ارتد إليو، سواء ارتد إلى دين يقر قع إجماع األلقد ك 
ا لردتو، كىذا اإلجماع في  عليو ابتداءن أـ إلى غير ذلك، كأنو إذا حصل ذلك قتل حدن

: ِشأف الرجل إذا توفرت شركط تطبيق الحد التي ذكرىا العلماء؛ يقوؿ ابن قدامة
ين، كركم ذلك عن أبي بكر كعثماف كأجمع أىل العلم على كجوب قتاؿ المرتد))

عنهم كغيرىم فلم ينكر فكاف  اهللكعلي كمعاذ كأبي موسى كابن عباس كخالد رضي 
 .ّ(إجماعنا

 
 

                                                 
أكـر رضا موسى ، طبعة دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة األكلى ، . الردة كالحرية الدينية ، د : انظر   -  ُ

علي رشيد النجار ، مجلة . د : أحاديث الردة كالشبهات عليها ( .  ُٕٕ) ـ ، ص َََِٔ -ىػ ُِْٔ
ص . ـ  ََِٓيونيو . عدد الثاني ال –المجلد الثالث عشر ( سلسلة الدراسات الشرعية ) الجامعة اإلسبلمية 

نعماف عبد الرزاؽ السامرائي ، دار العلـو . أحكاـ المرتد في اإلسبلـ دراسة مقارنة ، د ( .  ُّٓ – َُّ) 
الحرية في اإلسبلـ الضركرة المحظورة ، نشأت جعفر . ىػ َُّْالرياض ، الطبعة الثانية  ،  –للطباعة كالنشر 

الردة في اإلسبلـ ، قراءة تاريخية كفكرية ( .  َْ) ـ ، ص ََِّ -ىػ ُِْْ،  ، القاىرة  ، الطبعة الثانية
لبناف ، الطبعة األكلى ،  –غريب ، دار الكنوز األدبية ، بيركت .في األصوؿ كاالتجاىات كالنتائج ، حسن خ 

) مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا ، عبلؿ الفاسي ، مرجع سابق ، ص ( .  ِٕ – ّٗ) ـ، ص ُٗٗٗ
ِّٓ  .) 

عبد اهلل بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ( ىػ  َِٔ - ُْٓ)ابن قدامة   - ِ
كتعلم في ( من قرل نابلس بفلسطين)فقيو، من أكابر الحنابلة، كلد في جماعيل : أبو محمد، موفق الدين

" إلى دمشق، كفيها كفاتو لو تصانيف، منها ىػ فأقاـ نحو أربع سنين، كعاد  ُٔٓدمشق، كرحل إلى بغداد سنة 
 (  ٕٔ/  ْ) األعبلـ للزركلي : ظرين".ركضة الناظر " ك"المغني

المغني في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ، عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ، دار  - ّ
 ( . ِٕ/  َُ) ىػ  َُْٓبيركت ، الطبعة األكلى ،  –الفكر 
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كالمرتد إذا ظفر بو قبل أف يحارب فاتفقوا على أنو يقتل الرجل، : ))ُكقاؿ ابن رشد
ستتاب قبل أف ، كاختلفوا في قتل المرأة، كىل تِ«من بدؿ دينو فاقتلوه»:  لقولو 

 ((التقتل كشبهها بالكافرة األصلية: تقتل المرأة، كقاؿ أبو حنيفة: تقتل، فقاؿ الجمهور

ّ. 
: كىذا الحكم المجمع عليو دؿ عليو القرآف فيما يتعلق بحكم اآلخرة، قاؿ اهلل تعالى

كمن يرتد منكم عن دينو فيمت كىو كافر فأكلئك حبطت أعمالهم في الدنيا كاآلخرة }
يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينو فسوؼ يأتي اهلل بقـو }: قولو تعالى، ك ْ{

 .ٓ{يحبهم كيحبونو 
كأما السنة فهي صريحة في ىذا الحكم، ال يمكن أف يدخل عليها المشبو بتأكيل، فقد 

من بدؿ دينو »: في حديث عكرمة رضي اهلل عنو كرد في الحديث الصحيح قولو 
ال يحل دـ امرئ مسلم يشهد أف »: هلل بن عمر رضي اهلل عنهما، كقاؿ عبد أ«فاقتلوه

ال إلو إال اهلل كأني رسوؿ اهلل إال بإحدل ثبلث الثيب الزاني كالنفس بالنفس كالتارؾ 
 .ٕ«لدينو المفارؽ للجماعة

                                                 
من . الفيلسوؼ: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد األندلسي، أبو الوليد( ىػ ٓٗٓ - َِٓ)بن رشد ا -  ُ

عني  (َِٓالمتوفى سنة )تمييزان لو عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد " الحفيد " يلقب بابن رشد .أىل قرطبة
" ك" منهاج األدلة " ابا، منها كصنف نحو خمسين كت.بكبلـ أرسطو كترجمو إلى العربية، كزاد عليو زيادات كثيرة

 (ُّٖ/ٓ)األعبلـ للزركلي : ينظر..علم ما بعد الطبيعة " ك"بداية المجتهد كنهاية المقتصد
 ( . َُّٕ) ركاه البخارم ، رقم  -  ِ
بداية المجتهد ك نهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -  ّ

ـ ُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗمصر ، الطبعة الرابعة،  -الحفيد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي كأكالدهالشهير بابن رشد 
،  (ِ/ّٕٔ .) 
 (. ُِٕ)البقرة   -  ْ
 (. ْٓ)المائدة  -  ٓ
 . سبق تخريجو قريبان  -  ٔ
عىٍيًن كىاألىنفى بًاألىنًف أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍينى بًالٍ } : أخرجو البخارم في صحيحو، باب قوؿ اهلل تعالى -  ٕ

: ، كمسلم باب ما يباح بو دـ المسلم، برقم(ْْٖٔ: )، برقم{كىاأليذيفى بًاأليذيًف كىالسّْنَّ بًالسّْنّْ كىاٍلجيريكحى ًقصىاصه 
(ُْٕٔ.) 

 



 73 

فإذا ظهر ىذا الحكم بالدليل السالم من المعارض الصريح في الداللة فإف الواجب 
معارضة ذلك، ألف االعتراض على حكم اهلل أمر عظيم، كلكي  التسليم بموجبو، كعدـ

تتضح معالم الحرية في ضوء ىذا الحكم الثابت فإف المتأمل فيو يجد أنو غير معارض 
للحرية الحقة الموافقة للنصوص، ألف الدخوؿ في اإلسبلـ السابق لهذه الصورة لم 

ا لم يعتد بو، فالحرية المبنية يجر فيو قسر كالإكراه، بل إف ىذا الخيار لو كقع إكراىن 
على التعقل كالتبصر ككضوح الهدؼ كسبلمة الطريق الموصل إلى الدين كلها شواىد 
على الحرية السابقة، كالتأمل في الخيار البلحق الذم يريد بو االرتداد كالخركج عن 
و دين اإلسبلـ ىو اآلخر ال يحصل عن قناعة كاختيار كحرية تامة، ألف دين اإلسبلـ ى
الموافق للفطرة، المحقق للسعادة العاجلة كاآلجلة، الذم تضمن بأحكامو كتشريعاتو 
الكماالت، فبل يتركو أحد سخطة لو، كما استدؿ بذلك ىرقل عظيم الرـك على أنو 

ىل يترؾ ىذا الدين أحد سخطة لو بعد أف : " الدين الحق، حينما سأؿ أبا سفياف
 . ُ"ال: يدخل فيو؟ قاؿ

ة بناء على فقد صورة الحرية إما بضغوطات شخصية، أك لمكيدة دفع إليها فاختيار الرد
 .قصد سيء أك لغير ذلك من العوامل

كإذا عرفنا مكانة ىذا الدين كأنو دين شامل كامل ينتظم عبلقة اإلنساف بربو كعبلقة 
اإلنساف بغيره ممن حولو، فهو نظاـ عاـ، فالخركج عليو خركج على النظاـ العاـ، فبل 

من الزجر كالردع حتى ال يقع الخلل في ىذا النظم العاـ، كلذا جاء حد الردة ضمن   بد
كىي كلية –كلية من الكليات الخمس التي كردت المحافظة عليها في كل الملل 

، كىي قدر مشترؾ بين الديانات، فالحكم الثابت فيها يتفق مع ىذه الكلية –الدين
بل قيد في ىذا الجانب لكانت األمور فوضى، العظيمة، كيعزز ىذا أنو لو تصور حرية ب

كإذا كاف الخركج على المجتمع، كنبذ قواعده كمشاقة أبنائو كخيانة األكطاف كغير ذلك 
من السلوكيات كالتصرفات التي تحرمها القوانين السائدة في كل بلد، كتعتبرىا مفاسد 

حمراء ال يجوز متراكمة، كفوضى خبلقة، فكذلك ىذا الشأف، ألف لكل حرية خطوطنا 
                                                 

، كمسلم في باب (ٕ: )، برقم أخرجو البخارم في صحيحو، في باب كيف بدئ الوحي إلى رسوؿ اهلل  -  ُ
 (.َْٕٕ: )إلى ىرقل يدعوه إلى اإلسبلـ، برقم  ي كتاب النب
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أال يعلم من خلق كىو اللطيف }تجاكزىا في الشأف البشرم، فكيف بالتشريع اإللهي 
، كعقوبة اإلعداـ موجودة في كثير من القوانين المعاصرة سواء لمهربي ُ{الخبير 

في الحد من الجريمة  المخدرات أك للجرائم العظيمة العامة لما لهذه العقوبة من أثر
حماية المجتمع من آثارىا، كلم يعترض أحد بأف مثل ىذه العقوبة كالتخفيف منها، ك 

فباف بهذا أف الحرية ال تزاؿ في . ِمصادمة للحرية فكذلك في شأف عقوبة المرتد
اإلطار الذم ينظم المصالح العامة كالخاصة، كيقيد الحرية الخاصة لئبل تتعارض مع 

زف المطلوب، كالشأف الموجود في  الصالح العاـ، كأنها بهذا التصور محققة لهذا التوا
 .كل الملل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( . ُْ) الميلك  -  ُ
 ( .ّٗ–ّّ) مرجع سابق  –تلبيس مردكد  -  ِ
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 اآلثار الثقافية لمفهـو الحرية:المبحث األكؿ:الفصل الثاني
 

اآلثار المتعددة كالتأثيرات المتنوعة  يجد المتأمل في التاريخ اإلنساني كالواقع البشرم
محدداتها كعليو فبل كالمختلفة الناتجة عن الحرية كالنابعة من مفهومها كالمنطلقة من 

األزمنة كاألمكنة كالشعوب كاألجناس نظران الختبلؼ باختبلؼ  غرابة أف تختلف اآلثار
المنطلقات كالتوجهات كاألفهاـ كالمحددات كالشركط كالضوابط كيمكن إجماؿ تلك 

 :اآلثار في الجوانب التالية 
 :آثار مفهـو الحرية كفق الرؤية الغربية: أكالن 

 :ُفكريةاآلثار ال –أ 

فصل الدين عن بالعلمانية ك  ظهور تيار من المفكرين كالعلماء كالسياسيين نادكا  - ُ
أما شؤكف الحياة األخرل من سياسة .الحياة أك قصر الدين على الشعائر التعبدية

 .اكاقتصاد كاجتماع فبل عبلقة للدين به
 

، ال تكاد تلتفت إلى الحرية الغربية، كالمرجعية الفكرية التي تؤطرىا كتوجهها ا - ِ ليـو
األبعاد الركحية كالربانية كالدينية لئلنساف، بل ال تكاد تلتفت إلى ىذا اإلنساف ، كال 
ترل في اإلنساف كحقوقو كحرياتو سول مجموعة من الطلبات كالرغبات كالتطلعات 

داـ كما. التي تحقق لئلنساف احتياجاتو المادية كالجسدية كمحسناتو السياسية كالقانونية
قد تم تجريده من أم أصل ركحي، كمن أم بعد ديػني، كلم  -عندىم -ىذا اإلنساف 

تعد فيو كال لو ثوابت كال مقدسات، فإف حقوقو نفسها تصبح خاضعػة للتطوير 
المهم ىو أف تستجيب لرغبات اإلنساف . كالتكييف المستمر ببل حدكد كال محددات

 .في بعده الطيني

                                                 
عبد . حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د(.   ّْٗ) العلمانية، سفر الحوالي ، مرجع سابق : ينظر  -  ُ

نقد . ىػ ُُّْكالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ،  الرحيم بن صمايل السلمي ، مركز التأصيل للدراسات
. ـ ََِٗ -ىػ َُّْالطيب محمد الطيب بوعزة ، مطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى ، . الليبرالية ، د

القاىرة ،الطبعة الخامسة ،  –يوسف القرضاكم ، مكتبة كىبة . الحلوؿ المستوردة ككيف جنت على أمتنا ، د
 .ـُّٗٗ -ىػ ُُّْ
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 في دة، أم عقيدة، كلو تجسدت في حركة عبادة الشيطاف أكالدعوة  لحرية العقي – ّ
 .الشعوذة كالخرافة

 

التركيز على حرية اإلنساف الفردية التي يتىحىرَّر فيها من كل قيود األخبلؽ كالدّْين  - ْ
 .كاألعراؼ المرعية، كالوصوؿ بو إلى مرحلة العدمية

 

نظومة قيمية جديدة، كاللذة، تم إعادة صياغة م"  الحق الطبيعي"بناء على مفهـو  - ٓ
، (الشذكذ)كالفردية، كاالستقبللية، كالحرية الجنسية، كحرية تكوين االختيار الجنسي 

كأف المرأة مالكة لجسدىا كلها حرية التصرؼ فيو ، كالدكلة ىنا ىي ضامن قانوني 
 .لحماية ىذه الحقوؽ

 

 Cultural Liberalism:ظهور الليبرالية الثقافية  - ٔ
كالتقاليد التي تقيد الحرية الشخصية  تدعم الحرية الفردية ضد القوانين كالعاداتكالتي 

 :فالليبرالية الثقافية تدعم العديد من المجاالت كالحريات منها ،
 .اآلداب . ُ
 .الفنوف . ِ
 .المقامرة . ّ
 .الجنس . ْ
 .البغاء . ٓ
 .اإلجهاض . ٔ
 .تنظيم الوالدة . ٕ
 .الموت الرحيم . ٖ
 .ي المخدرات تعاط. ٗ

 .تعاطي الحبوب المدمنة . َُ
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نشر الثقافة كالفكر الغربي عبر الوسائل المتعددة كالمتنوعة بحجة حرية التعبير  – ٕ

عن الرأم كحرية النشر كاإلعبلـ كعبر سائل اإلعبلـ المختلفة من صحػافة كإذاعة 

 .كتلفاز
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 ُاآلثار االجتماعية –ب 
بنية االجتماعية كتركيب األسرة كالعبلقة بين الرجل كالمرأة كذلك التأثير في ال  - ُ

كفي المقابل تشويو مكانة المرأة في اإلسبلـ، . بتشجيع الدعوات إلى تحرير المرأة
كنشر المزاعم عن اضطهاد اإلسبلـ للمرأة ، كالدعوة إلى تقويض كضع المرأة المسلمة 

 .سم الحريةالتمرد على النظاـ كالخركج بابداخل األسرة 

انتشار الجمعيات األىلية المدعومة غربيِّا، التي تقـو بمحاربة الهيوية الثقافية  - ِ
اإلسبلمية، كإثارة الشبىو كالشكوؾ حوؿ النظيم كالتشريعات اإلسبلمية، كخاصة فيما 

يتعلق بالعبلقة بين المرأة كالرجل كقضايا المرأة المسلمة، كتطالب بعضها جهارنا نهارنا 
ومات كالمجالس البرلمانية إصدار القوانين كفق مواثيق األمم المتحدة المتعلّْقة الحك

 .بحيقيوؽ اإلنساف، بعيدنا عن النظيم كالتشريعات اإلسبلمية
 

إشاعة الجنس كثقافة العنف التي ًمن شأنها تنشئة أجياؿ كاملة تؤمن بالعنف   - ّ
لى ذلك من انتشار الرذيلة كأسلوب للحياة ككظاىرة عادية كطبيعية، كما يترٌتب ع

كالجريمة كالعنف في المجتمعات اإلسبلمية، كقتل أكقات الشباب بتضييعها في توافو 
األمور، كبما يعود عليو بالضرر البالغ في دينو كأخبلقو كسلوكو كحركتو في الحياة، 

كتسهم في ىذا الجانب شبكات االتصاؿ الحديثة كالقنوات الفضائية كبرامج 
كالدعايات للسلع الغربية، كىي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية التي اإلعبلنات 

 .تخدش الحياء كالمركءة كالكرامة اإلنسانية
 

تعميق مفهـو الحرية الشخصية في العبلقة االجتماعية، كفي عبلقة الرجل بالمرأة،  - ْ
على  كىذا بدكره يؤدم إلى التساىل مع الميوؿ كالرغبات الجنسية، كتمرد اإلنساف

                                                 
محمد خليفة حسن ، عين للدراسات كالبحوث . آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات اإلسبلمية ، د -  ُ

العلمانية ، سفر الحوالي ، ( .  ْٔ - ٖٓ) ، ص ُٕٗٗالقاىرة، الطبعة األكلى ،  –اإلنسانية كاالجتماعية 
 ( . ِٗٔ) مرجع  سابق 
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التي تنظم كتضبط عبلقة الرجل بالمرأة، كىذا بدكره يؤدم إلى انتشار  كالقوانينالنظم 
 .اإلباحية كالرذائل، كالتحلل الخلقي، كخدش الحياء كالكرامة كالفطرة اإلنسانية

 

صدكر النداءات كالتوصيات لبلعتراؼ بحق الشذكذ الجنسي، كبحق الزكاج   - ٓ
اشئة عنو، كبالحق في إجهاض األجنة كلو كانت في شهرىا المثلي، كبشرعية األسرة الن

 .التاسع كبدكف أم ضركرة، كبالحق في تغيير الجنس من ذكر ألنثى كمن أنثى لذكر
 

كالدعوة . الدعوة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية كالحق في الممارسة الجنسية  - ٔ
 . لجعلها مادة دراسية إلزامية التي لها حصصها التطبيقية

 
ىدـ العبلقة اإلنسانية الطبيعية كالفطرية بين الرجل كالمرأة، لتحويلها إلى عبلقة  - ٕ

تنافس كصراع كخصاـ بعد أف كانت على مر العصور كعند جميع األمم كالشعوب 
 . عبلقة حب كتعلق كتكامل ككئاـ

 
يهما محاكلة إلغاء ما بين الرجل كالمرأة من اختبلفات كتمايزات فطرية ليفرضوا عل - ٖ

كباسم ىذه المساكاة، تحولت المرأة إلى مجاؿ االمتهاف . المساكاة التطابقية القسرية
فالمرأة ؛ اإلنسافكاالبتذاؿ، تساؽ إليو بوتيرة ككيفية مذىلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 

للمتعة الحراـ، كللمنافسة بين ،ك عنهامسخرة لتركيج البضائع كاإلعبلف  ،أصبحت سلعة
لعرض األشبلء باسم  لعرض األزياء، أك، لفزيونية كجلب المشاىدين لهاالقنوات الت

 ...!األزياء
 

" الدعارة"،فكاف أف انتشرت بمختلف األساليب كالوسائلالنزكع إلشباع الرغبة  - ٗ
 .في بعض الدكؿ، فضبلن عن اإلباحية التقنية كغير ذلك

 

صغيرة بمعناىا التقليدم في النسيج القيمي لؤلسرة، من تلك األسرة ال التحوؿ - 11
اجتماع مجموعة من الناس حوؿ )إلى األسر التي تنشأ باالختيار الحر، كاإلرادة الحرة 
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، كصار يمكن الحديث اآلف عن (عادات معينة، أك اشتراكهم في االنتماء لقيم معينة
تشكيبلت عائلية متنوعة، كاألسرة التي تشمل األبناء بالتبني، كالعائبلت المختلطة 

كىذه  .، كاألسرة المتشكلة بالتقنيات الحديثة(ذكر/أنثى، ذكر/ أنثى)ألسرة المثلية كا
التنويعات تعتبر مجموعة من الخيارات المتاحة كالمتعددة، كخصوصان بالنسبة 

مقبوؿ، كحصل " توجو"أك " خيار"إلى " االنحراؼ"للشواذ؛حيث تحوؿ الشذكذ من 
الزكاج كمساكاتهم في الحقوؽ مع الزكجين في " بحقهم"الشواذ على االعتراؼ الرسمي 

في بعض الدكؿ كهولندا مثبلن، بل كإقرار بعض المؤسسات أك ( أنثى/ذكر)الطبيعيين 
ىذه التحوالت كالتنويعات في مفهـو األسرة كأنماطها  !التجمعات الدينية في أمريكا

ي أنو يمكن نمط اجتماعي تاريخي؛ مما يعن" التقليدية"تأسست على اعتبار أف األسرة 
تجاكزه كتشكيل بديل أك بدائل عنو، كاستنادنا إلى اإلرادة الحرة، كالحق الفردم 

الطبيعي بمعزؿ عن فكرة الدين؛ األمر الذم نتج عنو عدد من الظواىر كاألطفاؿ غير 
ُ".الجنسية الحرة، كغير ذلك  الشرعيين، كاإليدز، كالممارسات

 
 

تأكيد على الحريات الشخصية كلعل أبرز عقد اجتماعات كمؤتمرات دكلية لل – ُُ
اتفاقية القضاء على جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة : تلك المؤتمرات كاالتفاقيات

، (ـُْٗٗ)، كمؤتمر بكين (ـُْٗٗ)، كالمؤتمر الدكلي للسكاف كالتنمية (ـُٕٗٗ)
، الحرية الجنسية، كاإلجهاض: كالتي ركزت على قضايا مركزية في المفهـو الغربي ىي

كمصطلح الجندر ، كحقوؽ المرأة الفرد كليس العضو في األسرة، كالمماثلة التامة بين 
 ، كاعتبار العمل المنزلي"األمومة"األدكار، كازدراء " تمايز"الذكر كاألنثى، كإلغاء مفهـو 

 .ِ؛ ألنو من دكف مقابل مادم"بطالة"
 

                                                 
معتز الخطيب ، موقع إسبلـ أكف الين . بلمية ، داألسرة بين الحداثة الغربية كالرؤية اإلس -  ُ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagena
me=Zone-Arabic-Shariah/SRALayout&cid=1173695167878 

كريم ، فؤاد عبد الكريم العبد ال. قضايا المرأة في المؤتمرات الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د  -  ِ
 (. ُِٗ – ُٖٔ،  ُٔٓ – ُْٓ/  ُ) مركز باحثاف لدراسات المرأة ، مرجع سابق ، 
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عن طريق السماح  إىماؿ دكر األسرة في البناء االجتماعي كتهميشو؛ كذلك - ُِ
ذكر ذكر، أنثى أنثى، ذكر مع أم أنثى، أنثى مع )بأنواع االقتراف األخرل غير الزكاج 

التنفير من ك كاعتبار ذلك من األشكاؿ األخرل المختلفة كالمتعددة لؤلسرة،( أم ذكر
، ، كاقتصاديان أماـ تقدـ المرأة تعليميان  الزكاج كاإلنجاب المبكر، كاعتباره عائقان 

أك ما يطلقوف عليو تنظيم النسل، كىو موجو للعالم غير  -تحديد النسل ك ، عيان كاجتما
 .كدفع مليارات الدكالرات، من أجل تحقيق ىذا الهدؼ -الغربي

 
سلب قوامة الرجاؿ على النساء، كذلك عن طريق إحداث تغيير في الدكر   - ُّ

مرأة كالرجل بالتساكم، التقليدم للرجل، كإقرار مبدأ تقاسم السلطة كالمسؤكلية بين ال
في البيت كفي مواقع العمل، كإنهاء تبعية المرأة كالبنت من الناحية االجتماعية، كقبوؿ 

 ."األسرةرب "كتشجيع أدكار للجنسين جديدة أك معدلة، كاستبعاد عبارات مثل 
 

، من خبلؿ اإلجراءات سلب كالية اآلباء على األبناء، كيظهر ذلك كاضحان   - ُْ
بتثقيف المراىق كالمراىقة، فيما يتعلق بقضايا الصحة الجنسية كاإلنجابية، المتعلقة 

حيث تنص توصيات مؤتمرات المرأة على المحافظة على حقوؽ المراىقين 
 . كالمراىقات في الخصوصية كالسرية
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 اآلثار السياسية –ج 
 

 ظهور الليبرالية السياسية  - ُ
تحسن أف تزاد إلى أبعد حد ممكن استقبللية مذىب سياسي يرل أف من المس" كىي 

السلطة التشريعية كالسلطة القضائية بالنسبة إلى السلطة اإلجرائية التنفيذية ، كأف يعطى 
 ُ"للمواطنين أكبر قد من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم

فلسفة سياسية ظهرت في أكربا في  liberalismالليبرالية : " يقوؿ منير البعلبكي 
التي تحد من . تعارض المؤسسات السياسية كالدينية ...عشرل القرف التاسع أكائ

الحرية الفردية ، كتنادم بأف اإلنساف كائن خٌير عقبلني ، كتطالب بحقو في التعبير 
 ِ"كتكافؤ الفرص كالثقافة الواسعة

 كتعتبر الديمقراطية من النظم الليبرالية التي تسعى إلعطاء الفرد حقوقو كىي نوع من
فنقطة البدء في الفكر " : يقوؿ الدكتور حاـز البببلكم. للفكر الليبرالي مليالتطبيق الع

الليبرالي ىي ليس فقط أنها تدعو للديمقراطية بمعنى المشاركة في الحكم ، كلكن 
نقطة البدء ىو أنو فكر فردم يرل أف المجتمع ال يعدك أف يكوف مجموعة من األفراد 

 .ّ"إلى تحقيق ذاتو كأىدافو الخاصةالتي يسعى كل فرد فيها 
كتشمل الليبرالية السياسية مجموعة من الحريات كالحقوؽ كالتي تقع ضمن الحقوؽ أك 

 :ْالحريات المدنية ، كمنها
 .حرية تكوين المنظمات كاألحزاب . ُ
 .حرية حمل السبلح . ِ

                                                 
 (. ِٕٓ/ِ)موسوعة ال الند الفلسفية   - ُ
 (.ََُٓ/ْ) موسوعة المورد العربية  - ِ
 (  ُُ) الشركؽ، ص  حاـز البببلكم ، دار. عن الديمقراطية الليبرالية قضايا كمشاكل ، د - ّ
محمد أحمد علي مفتي ، مطبوعات مجلة البياف ، . الجذكر الفكرية للديمقراطية الغربية ، دنقض : ينظر  - ْ

عبد الرحيم بن صمايل . حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د. ـ ََِِ -ىػ ُِّْالطبعة األكلى 
الطيب . ليبرالية ، دنقد ال. ىػ ُُّْالسلمي ، مركز التأصيل للدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 

 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْمحمد الطيب بوعزة ، مطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى ، 
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 .حرية التعلم . ّ
 .حرية التحرؾ . ْ
 .حرية النشر . ٓ
 .حرية العقيدة . ٔ
 .حرية التحدث . ٕ
 .الحرية الفكرية . ٖ
 .الحرية الجنسية . ٗ

 حرية التصويت. َُ
 .حرية التجمع كالتظاىر  - ُُ
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 اآلثار االقتصادية –د 
مذىب اقتصادم يرل أف الدكلة ال ينبغي لها " كىي  ظهور الليبرالية االقتصادية – ُ

رية ، كأنها ال يحٌق لها التدخل في العبلقات أف تتولى كظائف صناعية ، كال كظائف تجا
بهذا المعنى يقاؿ غالبان ليبرالية . االقتصادية التي تقـو بين األفراد كالطبقات أك األمم

 ُ"اقتصادية
كيطلق لفظ الليبرالية أيضان على سياسة اقتصادية نشأت في القرف " يقوؿ البعلبكي 

كأكدت على حرية التجارة كحرية التاسع عشر متأثرة بآراء آدـ سميث بخاصة ، 
 .ِ"المنافسة ، كعارضت تدخل الدكلة في االقتصاد

كالليبرالية االقتصادية كثيقة الصلة بالليبرالية السياسية ، كيعتقد الليبراليوف أف الحكومة 
كيركف أف االقتصاد ينظم نفسو .. التي تحكم بالحد األدنى يكوف حكمها ىو األفضل

 . ّل بمفرده حران ، كيركف أف تنظيمات الحكومة ليست ضركريةبنفسو إذا ما ترؾ يعم
رٌتب أفكاره عالم  ذمال" الرأسمالية " كأبرز النظم االقتصادية الليبرالية ىو نظاـ 

 (.ثركة األمم ) االقتصاد االسكتلندم آدـ سميث في كتابو 
، كحرية العمل  كيدخل في الحرية التي يطالب بها الليبراليوف حرية حركة الماؿ كالتجارة

كحرية التعاقد ، كحرية ممارسة أم مهنة أك نشاط اقتصادم آخذان من الشعار الشهير 
 ."دعو يعمل دعو يمر" للثورة الفرنسية 

كالذم يحكم قواعد اللعبة االقتصادية كقيمها ىو سوؽ العرض كالطلب دكف أم تقييد 
رؾ كما لصاحب رأس الماؿ فللعامل الحرية في العمل أك الت. حكومي أك نقابة عمالية

 . ْالحرية المطلقة في توظيف العدد الذم يريد باألجرة التي يريد

                                                 
 (. ِٕٔ/ ِ) موسوعة ال الند الفلسفية  - ُ
 (. ََُٓ/ِ) موسوعة المورد العربية  - ِ
 ( ِْٖ/ُِ) أنظر الموسوعة العربية العالمية  - ّ
يوسف . الحلوؿ المستوردة ككيف جنت على أمتنا ، د(  ِٔٗ/  ُ) اقتصادنا ، محمد باقر الصدر    -  ْ

حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ . ـُّٗٗ -ىػ ُُّْالقاىرة ،الطبعة الخامسة ،  –القرضاكم ، مكتبة كىبة 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، مركز التأصيل للدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، . منها ، د
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 : آثار الحرية كفق الرؤية اإلسبلمية:  ثانيان 
 

إدراؾ  اإلنساف ىدؼ حياتو كىو العبودية هلل عز كجل كتوثيق الصلة بو سبحانو  - ُ
لوسائل المعينة لو على عمارة كالتوكل كاالعتماد عليو كالثقة بو مع بذؿ األسباب كا

 .األرض كصناعة الحياة 
التحرر من رؽ العبودية لغير اهلل عز كجل كالوحدانية هلل جل كعبل تصوران كمنهجان   - ِ

 .كعبادة كسلوكان 
 .سبلمة اإلنساف من الصراع كالقلق كاالكتئاب كالحيرة كاالضطراب النفسي   - ّ
القضاء كاإلحساس باالطمئناف كالرضا ب تحقيق السعادة كالشعور بالسكينة - ْ

 .كالقدر
الحصوؿ على األمن كالطمأنينة على النفس كالماؿ كاألىل كالولد كاألمن في   - ٓ

 . ُالطريق كالسفر كالتنقل كالمسكن
تحرير النفس البشرية  من األمراض الباطنية كتغليب نوازع الخير على نوازع الشر  – ٔ

 ·الشيطاف كضغط النفس األمارة بالسوءفي النفس، كالتخلص من شركر 
الحرية تنعكس باإليجاب على اإلرادة كالسلوؾ، فكلما حافظت الحرية على  - ٕ

مضمونها الحقيقي كلما صيقلت اإلرادة، كىذب السلوؾ، ككانت الفاعلية الذىنية 
كالعملية أكثر حيوية في استغبلؿ الكوف ، كسبر أغواره، كاستخبلص األسس كالقوانين 

تي تنبني عليها حضارة ربانية ال يطرقها الصدع كاالنخراـ، كعلى النقيض من ذلك  ال
كلما انتهكت حرمة الحرية بإجابة داعي النفس األمارة بالسوء كلما تدنت بصاحبها في 

أخس الدركات ككشَّر الفساد عن أنيابو ليفتك باإلنساف كالمجتمع، كبحلوؿ ظلم 
ية في النفس تغليبا كترجيحا كلت الحرية فرارا كلم النفس باالستجابة للمطالب الحيوان

تعقب، كتبخرت لفرارىا أجواء الخلق كاإلبداع، كاقتصر السعي كالبحث في الحرية 
                                                                                                                                            

ىػ َُّْالطيب محمد الطيب بوعزة ، مطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى ، . نقد الليبرالية ، د. ىػ ُُّْ
 .ـ ََِٗ -
محمد سليم . د  –الغربية كالماركسية  الحريات العامة فى اإلسبلـ مع المقارنة بالمبادئ الدستورية: انظر  -  ُ

 ـُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗالحقوؽ كلية . جامعة االسكندرية . رسالة دكتوراه . محمد غزكل 
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على جماؿ الظواىر تقديسا كتعٌبدا، فتضيع إمكانية استخبلص عناصر الجماؿ الباطني 
 .لهيينالذم ال يدركو إال من تحرر متحقّْقا بحقائق الجماؿ كالجبلؿ اإل

 

فبل بد من قيود تضبط اإلسبلـ يدعو إلى تزكية النفس كمجاىدة ميولها كدكافعها، - ٖ
ألف الخالق سبحانو يعلم أف تلك القيود ضركرة  شهواتها ،كضوابط تكبح جماحها ،

: قاؿ اهلل عز كجل ،ُإنسانية ملحة لحفظ كياف الفرد كتوازنو كسبلمة المجتمع كنظافتو
كقد خاب من * قد أفلح من زٌكاىا* فألهىمها فجورىا كتقواىا *كنفسو كما سوىاىا }

 . ّ{كذكر اسم ربو فصلى* قد أفلحى مىٍن تزكى}: كيقوؿ سبحانو ِ{دسىاىا
  

في جميع  تطبيقاتهاممارسة الحريات المتاحة شرعان في اسمي صورىا كأرقى   - ٗ
مثلة كالشواىد  العملية جوانب الحياة التعبدية كاالقتصادية كاألسرية كالثقافية كمن األ

 :على ذلك 
تحقيق الصلة باهلل تعالى تعبدان لو كقيامان بفرائضو؛ طهارة كصبلة كصيامان كذكران  –أ  

 ْ(جعلت لي األرض مسجدان كطهوران ):كتعبدان يقوؿ النبي صٌلى اهلل عليو كآلو كسلم
ساف بغيره من خبلؿ ب ػ قضاء المصالح المادية بيعان كشراءن كمعاملة بما يوثق صلة اإلن

ممارسات مرىونة بالصدؽ كاألمانة كالسماحة كبما يقربو إلى خالقو سبحانو كتعالى ، 
فإف صدقا كبينا بورؾ لهما في بيعهما كإف كتما ككذبا )  قاؿ صلى اهلل عليو  كسلم 

 .   ٓ(محقت بركة بيعهما 
كاأللفة كالتراحم  ج ػ ممارسة األحواؿ الشخصية كالعبلقات األسرية على أساس المودة

كالتواد كالعشرة بالمعركؼ مع إعطاء كل فرد في األسرة حقوقو الشخصية كحرياتو 

                                                 
 منشورات المنظمة اإلسبلمية للتربية. الدكتور أحمد أبو زيد . األبعاد التربوية للعبادة في اإلسبلـ : انظر   -   

 . ـَََِ  -ىػ ُُِْكالعلـو كالثقافة ػ إيسيسكو ػ 
 (  َُ – ٕ) سورة الشمس  - ِ
 (  ُٓ،  ُْ) سورة األعلى  -  ّ
 (ُِٓ) كمسلم ( ّّٓ) ركاه البخارم   -  ْ
 (  ُِّٓ) كمسلم (  َِٕٗ) ركاه البخارم  -  ٓ
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كلهن مثل )  الذاتية بما يحقق لو السعادة كالطمأنينة كالراحة كالسكينة، قاؿ تعالى 
الحرية في النكاح كالطبلؽ كالخلع :كمن األمثلة على ذلك  ُ(الذم عليهن بالمعركؼ 

 .افة األحواؿ األسرية فاألصل فيها اإلباحة  كالعمل باألصلح للطرفين كالرضاع كك
د  ػ تمتع الفرد بالحرية في المهنة كالعمل كتنوع كسائل طلب الرزؽ كتعدد أساليب 

 .المعيشة كحرية العلم كالتعلم كالتعليم
ق ىػ  ػ التنعم بالحرية في المأكل كالمشرب فالمحـر منها قليل كيسير كمحدد بما يلح

 .الضرر كاألذية بالفرد أك المجتمع 
 .ز ػ تحقق الحرية في قضايا القتل كالحدكد باالختيار بين الدية، أك القصاص، أك العفو

 

 : ِتبرز كتظهر الوظيفة التي يقـو بها حق الحرية في اإلسبلـ في – َُ
 .تحقيق رغبات اإلنساف المشركعة ، فالحرية ىي أداه تلبيتها   -أ

 .حديد أفعالو ك تصرفاتو بحريتو كاختياره حصر ك ت  -ب 
 .تكييفها من جهة أنها مشركعة أك غير مشركعو ، كفق أحكاـ الشريعة اإللهية   -ج  
 .تحديد المثوبة ك العقوبة التي تترتب عليها   -د 
 .مسؤكلية الفرد تجاه أفعالو كتصرفاتو   -ىػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ( .   ِِٖ) سورة البقرة  -  ُ
حقوؽ اإلنساف  ( . َٖ – ٖٕ) كىبة الزحيلي ، مرجع سابق ، ص . د.أ،  حق الحرية في العالم: ينظر   - ِ

، لؤلستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، سافدراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي كاإلعبلف اإلسبلمي لحقوؽ اإلن، في اإلسبلـ
 ( .  ّٓٔ) مرجع سابق ، ص 
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 ُر الثقافية لمفهـو الحرية نقد اآلثا: المبحث الثاني : الفصل الثاني 
األفراد كالشعوب لتحقيق مفهـو الحرية كحق االختيار في كاقع حياتهم بكافة  ىلقد سع

الطرؽ كجميع األساليب كلكن بنظرة فاحصة كتأمل دقيق في كاقع المجتمعات المعاصرة 
تها التي شرعت الحرية كعقدت ألجلها المؤتمرات كاالجتماعات كألزمت بقراراتها كتوصيا

الدكؿ كاألمم نجد البوف الشاسع كالتناقض الواضح كالهوة السحيقة بين النظرية كالتطبيق ، 
كبين الحقيقة كالواقع كيتبين ذلك جليان كيتضح بينان من خبلؿ اآلثار كالمظاىر الموجودة 

المفكرين كالظاىرة كالمشاىدة الدالة على تخلف الحرية عن كاقعنا المعاصر بشهادة 
( تدىور الغرب)في كتابو  ِ"شبنجلر"في نقد  كالناقدين المحايدين،كماالمنصفين 

 في  ُ"كولن كلسوف"ك( المجهوؿاإلنساف ذلك )في كتابو  ّ"إلكسيس كاريل"ك

                                                 
الطبعة . أحمد رشاد طاحوف ، إيتراؾ للنشر كالتوزيع . حرية العقيدة في الشريعة اإلسبلمية ، د :  انظر  -  ُ

نشر علي جريشة ، دار الوفاء للطباعة كال. االتجاىات الفكرية المعاصرة ، د (  ِْ – ّٓ.) ـ ُٖٗٗاألكلى 
محمود .حقوؽ اإلنساف بين التطبيق كالضياع ، د( .  ُْٗ – َُّ) ىػ ، ص ُُُْالطبعة الثالثة . كالتوزيع 

 – ٕٕ) ـ ، ص ََِِ -ىػ ُِّْاألردف ، الطبعة األكلى ،  –اسماعيل عمار ، طبعة مجدالكم ، عماف 
ُٖٖ  ) 

تدىور "أك " أفوؿ الغرب"لكتاب الشهير الفيلسوؼ األلماني صاحب ا: اكزكالد أرنولد كوتفريد شبنجلر  -  ِ
ـ ،في ببلكنبورج كسط ألمانيا ، اشتغل بالتدريس في المدارس َُٖٖمن مايو  ِٗكلد في ". الحضارة الغربية

ككاف  .ـُّٔٗمايو  ٖالثانوية ثم ما لبث أف تفرغ للبحث كالتأليف حيث أقاـ في مدينة موينخ إلى أف توفي في 
موسوعة الفلسفة، الدكتور عبدالرحمن بدكم، .ثركة كفلت لو المعاش طواؿ حياتو مصدر "انحبلؿ الغرب"كتابو 

 (ٖ/ ِ) ، ُْٖٗ ُالمؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، ط 
 ٓكتوفي في باريس في  ُّٕٖيونيو  ِٖكلد في ليوف بفرنسا في : A. Carrel ألكسيس كاريل -  ّ

على  بجامعة ليوف بفرنسا كحصل منها( األحياء)يا درس كاريل علم البيولوج.سنة ُٕكعمره  ُْْٗنوفمبر 
الدبلـو في الطب  ، ثم اتجو لدراسة الطب كحصل من نفس الجامعة على درجةَُٖٗبكالوريوس العلـو عاـ 

حصل كاريل على .  مستشفى ليوف بفرنسا ، كعمل كاريل طبيبان مقيمان فيََُٗثم الدكتوراه عاـ  ُٖٔٗعاـ 
، لبحوثو حوؿ خياطة األكعية الدموية كتطويره طريقة خاصة ُُِٗسيولوجيا لعاـ كالف جائزة نوبل في الطب

كاف كاريل فيلسوفان ككاتبان فلسفيان، كلو كتاب ذائع .   الغرض مما ساعد على استبداؿ الشرايين المصابة لهذا
ات منها كتمت ترجمتو إلى عدة لغ ُّٗٗصدر في نيويورؾ عاـ ( ذلك المجهوؿ اإلنساف: )الصيت عنوانو

 . الموسوعة العربية العالمية  .العربية اللغة
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في كثير من مقاالتو ككتبو، التي كصفو  ِ"ركجيو جاركدم"ك( سقوط الحضارة)كتابو 
على كحدانية السوؽ، كأنها  فيها تلك الحضارة بأنها ال تقـو على كحدانية اهلل، بل

أم ( الحضارة الفرعونية)كقد سماىا ( الحكمة)كلكنها لم تمتلك ( العلم)امتلكت 
 : اآلتية كيتجلى ذلك النقد في العناصر . المتألهة في األرض

 
 

 

                                                                                                                                            
نشر مؤلفو . ـُُّٗيونيو  ِٔكلد في ليسستر في انجلترا في : كولن ىنرم كلسوف  -  ُ

( من شعراء كفبلسفة) ك تناكؿ فيو عزلة المبدعين. ك ىو في سن الخامسة ك العشرين  ُٔٓٗ(البلمنتمي)االكؿ
التهم الدائمة ،كاف الكتاب ناجحا جدا ، ك حقق اصداء نقدية قوية ، ك عن مجتمعهم ك عن اقرانهم ك تساؤ 

جعل من الشاب الفقير كولن نجما في دكائر لندف الثقافية ، ك صارت اخباره الخاصة تتصدر األعمدة 
يربو عدد مؤلفات كولن .الصحفية، ك قد تنوعت موضوعات كتبو بين الفلسفة ،كعلم النفس االجرامي ،كالركاية

 . كيكيبيديا الموسوعة الحرة.ـُْٖٗتوفي عاـ .االف على المائة كتاب كلسن
فيلسوؼ فرنسي مسلم تخصص في بحوث الحضارة كالتاريخ  Roger Garaudy))ركجيو جاركدم  -  ِ

الدكلة لتفوقو في  حظي بالدراسة على نفقة. ـ ُُّٗكلد بمدينة مرسيليا بفرنسا سنة . كعلـو اإلنساف كاألدب
ـ، كحصل ُّٔٗأستاذ شرؼ بالفلسفة عاـ  حصل على مرتبة. التعليم حتى أتٌم الدراسة الجامعيةجميع مراحل 

كفاز بميدالية شرؼ لمقاكمتو الفاشية الهتلرية بين . بباريس على درجة الدكتوراه في األدب من جامعة السوربوف
حتى عاـ  ُْٔٗـ كاف عضونا في مجلس الشيوخ الفرنسي في الفترة من عا كما. ـُْْٗك ُُْٗعامي 

 أسس المعهد الدكلي للحوار بين. ـُٖٓٗحتى عاـ  ُْٔٗللجنة الثقافية الوطنية من عاـ  ـ، كرئيسنأَُٗ
الملكي لبحوث  كىو عضو في أكاديمية المملكة المغربية، كفي المجمع. الحضارات في باريس ػ فرنسا
كأعلن ذلك بنفسو في المؤسسة  ىػ،َُِْـ اعتنق اإلسبلـ في شهر رمضاف عا. الحضارة اإلسبلمية في األردف

حوار : " من كتبو (. ـُٖٔٗىػ ،َُْٔ)حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسبلـ عاـ .الثقافية بجنيف
سر إسبلـ ركاد : ينظر ". األساطير الميؤسّْسة للسياسة اإلسرائيليَّة"ك "اإلسبلـ دين المستقبل" ك " الحضارات 

) ا ، محمد عبد العظيم علي ، دار المنارة للنشر كالتوزيع ، المنصورة ، الطبعة األكلى ، ص الفكر الحر في أكرب
مستمدة من دائرة المعارؼ العالمية ، كإضافات الباحثين العرب ، صادرة عن : الموسوعة العربية العالمية (  ٕٗ

وسوعة للنشر كالتوزيع ، الطبعة مؤسسة أعماؿ الم: مؤسسة سلطاف بن عبد العزيز آؿ سعود الخيرية ، الناشر 
 .ىػ  ُُْٗالثانية 
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 :نقد آثار الحرية كفق النظرة الغربية  – ُ
 : ُنقد اآلثار الفكرية كالثقافية

ماني يتمزؽ اإلنساف بناء على تمزؽ مصيره، كتزدكج في ظبلؿ المجتمع العل - ُ
شخصيتو اعتمادان على الثنائية التي اصطنعها بين المادة كالركح، كالجدراف التي أقامها 

بين تجربتي الحس كالوجداف، كالجفاء الذم باعد بو زيفان بين عالمي الحضور كالغياب، 
كالتصور الذم يصدر عنو ذلك  بين ما ىو قريب كمرئي كما ىو بعيد ال تراه العيوف،

اإلنساف ال يوائم بحاؿ بين العبلقات المعقدة المتشابكة التي تحكم الكوف كالعالم 
كالحياة، بل ىو تصور يفصل بالقسر كالعناد بين ىذه العبلقات جميعها، يمزقها تمزيقان، 

ها جميعان كيعمل فيها تقطيعان كتشويهان، فتغدك طاقات الكوف كاإلنساف كالحياة كما بين
من كشائج كارتباطات تغدك في حس العلماني كتصوره فوضى يسودىا االنفصاؿ 

الدين يتناقض مع العلم، كالفلسفة العقلية ترفض التشبث الطبيعي  ،كالجفاءكالصداء 
 .بالواقع الملموس كالمذاىب الطبيعية ال تلـز نفسها بقيم خلقية أك إنسانية

 

ية في العصر الحاضر ليس في أف ىذه الحضارة إف الخطر الذم يهدد اإلنسان - ِ
الغربية أطلقت الحرية للفكر اإلنساني في البحث عن الحقيقة، بل إف الخطر يأتي من  

. كونها تضعف الفكر اإلنساني بوضعو تحت ضغط الشهوات الحيوانية القاتلة
في كالحضارة المعاصرة تفننت كبالغت في ابتكار كسائل تقوية الغرائز الحيوانية 

األفبلـ كاألشرطة مثيرة للشهوة ك تب الركايات مليئة بالخبلعة كالفاحشة، فكاإلنساف، 
أماكن اللهو الليلية، مليئة ك مشحونة بصور االتصاؿ كالعبلقات الجنسية، ك الجنسية، 

كقد أصبحت ىذه . الشهوة إلثارةبألواف االستعراض كفنوف الرقص التي أعدت قصدان 
انات كالنوادم كالسهرات الليلية أكثر أساليب التسلية الشعبية الفنوف التي تقاـ في الح

انتشاران، كأسهمت دكر تصميم األزياء النسائية بدكر كبير في تأجيج نار الشهوة 
                                                 

العلمانية تحليل كنقد (.  َٖٕ) سفر بن عبد الرحمن الحوالي ، مرجع سابق ، ص . العلمانية ، د: انظر   -  ُ
محتولن كتاريخان ،اإلماـ آية اهلل محمد مهدم شمس الدين ،المؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر ، بيركت ، 

: العولمة الثقافية الحضارات على المحك ، جيرار ليكرؾ ، ترجمة (. ُّٓ،  ٕٕ) ـ ، ُٔٗٗلثة الطبعة الثا
 ( .  ّْٔ) ـ ، ص ََِْجورج كتورة ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة األكلى 
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كلقطف ثمار كل ىذه الوسائل المثيرة أبيحت . الجنسية بما تصممو من األزياء المثيرة
ذا الجو المشحوف باإلثارة الجنسية في ى؛ ك قيود الفرص الكاملة الختبلط الجنسين ببل

المستمرة أصبح من المستحيل تمامان على عدد كبير من الناس أف يستخدموا طاقاتهم 
الفكرية كالمعنوية بحرية كىدكء، كأف يستجيبوا لفطرتهم التي فطرىم اهلل عليها باعتداؿ 

. نفسهمكقد حذر من خطورة ىذه الحضارة المعاصرة عدد من مفكرم الغرب أ. كتوازف
إف الخطر يكمن في حضارة موغلة : "De Brogbiيقوؿ المفكر الفرنسي دكبرككىبى 

فعن ىذه الحضارة ذاتها سينتج فقداف التوازف، إذا كانت تربية األركاح .. في المادية
 Lordكيقوؿ لورد سنيل ". الموازية لطغياف المادية عاجزة عن إيجاد التوازف الضركرم

Snell " :يشير إلى المنجزات المادية )اء متناسقان باعتبار مظهره الخارجي لقد بنينا بن
يقصد )لكن أىملنا المطلب الجوىرم لعنصر فطرم في حياتنا ( للحضارة المعاصرة

إننا .. لقد صممنا كزينا كنظفنا الكأس من الخارج، لكن داخلو مليء بالعفن( الركح
 .ُكنا الركح في فقر كىزاؿنستخدـ معارفنا المتزايدة في رفاىية الجسد، لكن تر 

 

استؤصلت جذكر الدين من كل مجاؿ من تحت شعار الحرية كالعلمانية   - ّ
في السياسة كاالقتصاد، كفي االجتماع كاألخبلؽ، كفي العلم كالفن : مجاالت الحياة 

إف حياتنا : "كىو يلخص المزاج الثقافي للعصر ِجورج سانتياتا: كمن ىنا جاءت كلمة

                                                 
مية للتربية منشورات المنظمة اإلسبل. الدكتور أحمد أبو زيد . األبعاد التربوية للعبادة في اإلسبلـ :  انظر  -  ُ

الفكر الغربي دراسة نقدية ، أنور الجندم ،كزارة األكقاؼ .  ـَََِ-ىػُُِْكالعلـو كالثقافة ػ إيسيسكو ػ 
حقوؽ اإلنساف بين (.  ِٕٕ) ـ ،  ص ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالكويت ، الطبعة األكلى  –كالشؤكف اإلسبلمية 
 -ىػ ُِّْاألردف ، الطبعة األكلى ،  –عماف محمود اسماعيل عمار ، طبعة مجدالكم ، .التطبيق كالضياع ، د

 (  ُُٗ-ٕٓ) ـ ، ص ََِِ
كلد في . كاف فيلسوفنا ككاتبنا(. ـُِٓٗػ  ُّٖٔ) Santayana, George سانتيانا، جورج -  ِ

كلقد عبر عن فلسفتو بأعماؿ فنية، كما عبر . أسبانيا كترعرع في الواليات المتحدة، كقضى نصف عمره بها
كتب سانتيانا عددنا  (. ـُّٔٗ)التطهرم األخير : قاالت أدبية كمقطوعات شعرية كبركايتوعنها بحوارات كم

تفسير الدين " "اإلحساس بالجماؿ: "كبيرنا من األعماؿ عن الفن كاألخبلؽ كالدين كالعلم كتبو األكثر شهرة ىي
 (ُٖٓ/ُ)عبد الرحمن بدكم ، . موسوعة الفلسفة ، د: ينظر ". كالشعر
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نا قد تشبعا بالتسرب البطيء الصاعد لركح جديدة ىي ركح ديمقراطية بكاملها كعقل
كقد بين ذلك في كضوح كصراحة األستاذ األلماني .ُ"دكلية متحررة كغير مؤمنة باهلل

قاؿ (( اإلسبلـ على مفترؽ الطرؽ : )) السابق ذكره في كتابو  ِالمهتدم محمد أسد
كيفكركف على أسلوب ديني كيبذلوف ال شك أنو ال يزاؿ في الغرب أفراد يعيشوف :" 

جهدىم في تطبيق عقائدىم بركح حضارتهم ، كلكنهم شواذ ، إف الرجل العادم في 
أكربا ، ديمقراطيان كاف أك فاشيان ، رأسماليان كاف أك اشتراكيان ، عامبلن باليد أك رجبلن فكريان 

أنو ال غاية في الحياة ، إنما يعرؼ دينان كاحدان ، كىو عبادة الرقي المادم كاالعتقاد ب
من قيود الطبيعة ، (( حرة مطلقة )) غير أف يجعلها اإلنساف أسهل ، كبالتعبير الدارج 

فهي المصانع الضخمة كدكر السينما كالمختبرات (( الدين )) أما كنائس ىذا 
الكيماكية كدكر الرقص كمراكز توليد الكهرباء ، كأما كهنتها فهم رؤساء الصيارؼ 

كالممثبلت ككواكب السينما كأقطاب التجارة كالصناعة كالطياركف  كالمهندسوف
كالمبرزكف الذين يضربوف رقمان قياسيان ، كنتيجة ىذه النهامة للقوة ، كالشره للذة ، 

النتيجة البلزمة ظهور طوائف متنافسة مدججة بالسبلح ، كاالستعدادات الحربية ، 
ىا كمصالحها ، أما في جانب الحضارة مستعدة إلبادة بعضها بعضان إذا تصادمت أىواؤ 

                                                 

اإلسبلـ في األلفية الثالثة ديانة في صعود ، (. ّْٗ) مرجع سابق . سفر الحوالي .  العلمانية ، د: انظر   -  ُ
 (  ِٖ – ِٓ) يس إبراىيم ، مكتبة الشركؽ ، ص  –عادؿ المعلم : مراد ىوفماف، تعريب . د

كاتب . ـُِٗٗـ كتوفي في أسبانيا عم ََُٗكلد في النمسا عاـ ( ليوبولد فايس سابقان )محمد أسد  -  ِ
درس الفلسفة ( يهودم سابقان )كصحفي كمفكر كلغوم كناقد اجتماعي كمصلح كمترجم كدبلوماسي كرحالة مسلم 

في جامعة فيينا فيينا ،عمل مراسبلن صحفيان كبعد منحو الجنسية الباكستانية تولى عدة مناصب منها منصب 
م استقر في أسبانيا كتوفي فيها كدفن في كطاؼ العالم، ث. مبعوث باكستاف إلى األمم المتحدة في نيويورؾ

ك " الطريق إلى مكة : " من كتبو . كيعتبر محمد أسد أحد أكثر مسلمي أكركبا في القرف العشرين تأثيران . غرناطة 
سر إسبلـ ركاد الفكر الحر في أكربا ، محمد عبد العظيم  : ينظر " . ترجمة كتعليقات على صحيح البخارم" 

الطريق إلى اإلسبلـ ، محمد أسد ، (  ُّ) للنشر كالتوزيع ، المنصورة ، الطبعة األكلى ، ص  علي ، دار المنارة
 .ـُٕٗٗ –ق ُُْٖعفيف البعلبكي ، دار العلم للمبليين ، الطبعة التاسعة ، : ترجمة 
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فنتيجتها ظهور طراز لئلنساف يعتقد الفضيلة في الفائدة العملية ، كالمثل الكامل عنده 
 ُ"كالفارؽ بين الخير كالشر ىو النجاح المادم ال غير

 
اعتبر الغربيوف أف الخركج على الدين كعلى قيم العصور الوسطى التقليدية ثورة  - ْ

لكن طبقنا لتحليل عالم االجتماع . تبدلوىا بالقيم الرأسمالية العمليةفي القيم، كاس
؛ فإف المشكلة في العالم الغربي "التناقضات الثقافية للرأسمالية"دانييل بيل في كتابو 

كداخل .تكمن في أف نجاحو االقتصادم يدفع إلى تدمير القيم الجوىرية التي قاـ عليها
ملية النفعية أصبح الناس غير معتادين على حقائق المسار الجديد للعلم كالقيم الع

الحياة كالحوادث كالمصائب الشخصية كالمرض كالكهولة كالموت، إلى حد أنهم 
أصبحوا غير قادرين على التواـؤ مع ىذه الحوادث من غير مساعدة مستشارم 

ؤلم لقد أصبح من الم(: "مواجهة أزمة أمريكا األخبلقية)يقوؿ مؤلفا كتاب  ِ.األحزاف
بوضوح أف القيم األخبلقية ليست كما يجب، قد تكػوف متطورة من بعض النواحي، 

إف مجتمعنا  ،لكن ىذه األخبلؽ تواجو االنهيار عموما، كما زالت منذ مدة طويلة
الحق )مصػاب بالفساد كالفوضى، كثػير من األمريكيين يتجاىلوف مسألة الصح كالخطأ 

 . ّ ."ذاتية، كيبرركف سلوكهم غير األخبلقيإنهم يهتموف بمنافعهم ال( كالباطل
كمن أبرز االنحرافات الخلقية في المجتمع األمريكي انتشار الكذب، ىذه الخصلة 

الذميمة التي تورع  عنها رجل عربي في جاىليتو  حيث قاؿ حين سألو ىرقل عن 
، أما جاىلية أمريكا "خشػيت أف تؤثر عني كذبة: " الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

إف ( :"يـو أف اعترفت أمريكا بالحقيقة)فتستحل الكذب كما يقوؿ بذلك مؤلفا كتاب 
عادة الكذب أصبحت سمة من سمات المجتمع األمريكي، إف الكذب تجسد في 

                                                 
اعة أبو الحسن علي الحسني الندكم ، دار السبلـ للطبماذا خسر العالم  بانحطاط المسلمين ، : انظر  -  ُ

معركة الثوابت بين (.ُُٔ) ـ ، ص ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗبيركت ، الطبعة الحادية عشرة ،   -كالنشر ، حلب 
 (. ّٗ) عبد العزيز مصطفى كامل ، مطبوعات مجلة البياف ، ص . اإلسبلـ كالليبرالية ، د

 (  َُٗ/  ِ) الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة   -  ِ
3 -Thomas Hansen and Frank Macchiarola, Confronting America’s 

Moral Crisis (New York: Hasting House, 1995), P3-4. 
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: " كيقوؿ المؤلفاف ". شخصيتنا الوظيفية لكن ىذا لم يتضح بعد للشعوب األخرل
رداف إحصائية عن الكذب بأف عشرين كيو  ُ ."األمريكيوف يكذبػوف في كل صغيرة ككبيرة

 ِ .من العينة أفادكا بأنهم ال يصبركف عن الكذب كلو يوما كاحدان  ةالمائفي 
كمن مظاىر تراجع األخبلؽ ما كتبو ىاملتوف ىوز عن ظاىرة تحػوؿ الرجاؿ إلى نساء 

كالنساء إلى رجاؿ، كاألفراد في ممارسة الحرية في المجتمع األمريكي قد تجاكزت كل 
كمن الظواىر التي لم تكن مألوفة في مجتمعنا ثم : " لحدكد، كيضيف ىوز قائبلا

ظاىرة اإلقباؿ على اقتناء أك " الحرية الشخصية"تحولت إلى سلوؾ طبيعي بدعػول 
مشاىدة الصور كالمجبلت الخليعة بين كل طبقات المجتمع األمريكي كفئاتو كعلى 

 . ّ ."حكمة العلياكجو الخصوص بين موظفي الكونجرس كموظفي الم
 

اإلنساف الغربي يعاني اليـو من الكم الهائل من المخترعات كاألجهزة التي تحرمو   - ٓ
في الواقع يجب . من الهدكء كاالسترخاء كالتأمل أك التفكير بعمق، أك الصبلة بخشوع

على الدكاـ إثارة غرائز اإلنساف المعاصر، حتى عطبلتو ينبغي تحويلها إلى مغامرات 
كعلى الرغم من كجود برامج تلفازية ذات مستول . ؼ عليها محترفوف بالتسليةيشر 

رفيع، كأيضنا مجبلت إالٌ أف العملة الرديئة تطرد الجيدة من السوؽ، كالمنتجات 
اإلعبلمية الهابطة تستحوذ على النصيب األكفر من المشاىدين، ككل ىذا يعمل بشكل  

 .رجسية كالبعد عن العبلقات االجتماعيةكبير على إفقار ركحي للمجتمع كتنمية الن
 

الحرية في المجتمع الديمقراطي الغربي حرية مطلقة ، ال يقيدىا دين سماكم ،  - ٔ
بل تسورىا قوانين أرضية غير متفق على نصوصها ، فهي أسوار متحركة ، لها مسارات 

دين اهلل كعندما تكوف الحرية مبتوتة التحديد عن .متعرجة بحسب الببلد كالمجتمعات 
                                                 

 محمد بن سعود البشر ،. د: بيتر كيم ، ترجمة  –يـو أف اعترفت أمريكا بالحقيقة ، جميس باترسوف  -ُ
 .( ٖٓ) ص ،ـُْٗٗ  -ىػ  ُُْْالطبعة األكلى 

 .والمرجع نفس  - ِ
محمد بن سعود البشر ، دار . د( : ترجمات كدراسات في المجتمع األمريكي ) السقوط من الداخل  - ّ

: السقوط التراجيدم.نقبلن عن ىاملتوف ىوز (  ٖٓ)  ىػ ، ص ُُْٓالرياض ، الطبعة األكلى ،  –العاصمة 
 .ََِِأمريكا عاـ 
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الذم ىو اإلسبلـ ، فإف تقييد إطبلقها سيكوف خاضعان لعقوؿ البشر كأىوائهم ، كمن 
فإف مفهـو الحرية في النظاـ : ستختلف معاني الحرية بحسب ذلك ، كبناء عليو  ىنا

: االشتراكي مغاير لمفهومها في النظاـ الرأسمالي ، كفي داخل المنظومة االشتراكية 
ين مثبلن قد تراه مغايران لمفهومها في كوبا ، كمثل ذلك يقاؿ في فإف مفهومها في الص

إطار النظاـ الرأسمالي ،فإف مفهـو الحرية في فرنسا مثبلن قد تراه مغايران لمفهومها لدل 
ألمانيا ، كيعود سبب اختبلؼ المفاىيم إلى تراكم ظركؼ حياتية كموضوعية أدت في 

كاالشتراكية )اء في إطار المنظومات العقدية النهاية إلى صياغة قوانين متغايرة ، سو 
فإف : كبسبب ذلك ( الدكؿ التي تنتظمها: أم )، أك في إطار مكوناتها ( كالرأسمالية

إال أف القاسم .ممارسة الحرية في تلك الدكؿ أك المجتمعات لن تكوف بالقدر نفسو 
الجنسية كالحرية المشترؾ بينها جميعان ىو انبتاتها عن التقييد الرباني ، فالحرية 

االقتصادية كالحرية السياسية كالحرية الثقافية كالحرية االجتماعية كالحرية الفكرية 
جميع تلك الحريات كغيرىا ىي حريات يطلق للشعب أسلوب التعبير عنها : كالعقدية 

 .ُ، كل بطريقتو كذلك من خبلؿ األطر التي يضعها ممثلوه المنتخبوف
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 –، صفر (  َٗ) حمد الدالؿ ، مجلة البياف ، العدد رؤية إسبلمية إلشكالية مفهـو الديقراطية ، سامي م -  ُ
 ىػ ُُْٔ
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 :اعيةنقد اآلثار االجتم
تعتبر األسرة في المجتمع الغربي ىي الضحية المباشرة للثورة الجنسية، كالحرية   - ُ

الغريزية ، كتحرير المرأة ، كىدـ العفة ، كتقنين الفاحشة كالعدكاف على الحياة بإباحة 
فانهيار األسرة كانحطاط العائلة الناتج عن .  ُاإلجهاض كقتل الجنين غير المرغوب فيو

، كفساد األخبلؽ  ِجنسية ىو عنواف الشـؤ على قرب انهيار الحضارة الغربيةالثورة ال
من اتخاذ األخداف كالعشاؽ ، كمن : كالقيم  ، كانتشار االنحراؼ السلوكي بأنواعو 

الخيانات الزكجية كارتكاب الفواحش بأنواعها ، كقد أكدتها المعاىدات كالمواثيق 
 اإلحصائياتكلقد كشفت . و الخصوصالدكلية المتعلقة بحقوؽ المرأة على كج

كأكضحت األرقاـ حجم الفساد األخبلقي كاالنحبلؿ القيمي إلباحة الجنس كحرية 
كيتضح ذلك في الشواىد العبلقة كتهميش األسرة كإلغاء دكرىا في التوجيو كالتربية 

 : كاألمثلة اآلتية
اصرات يحملن سفاحان  مليوف فتاة من المراىقات كالق -: الزنا كالخيانات الزكجية  -أ 

ألف يقدمن ( ََْ)ألف دكف الخامسة عشرة ، ( ََّ)كل عاـ في أمريكا ، منهن 
 ّعلى اإلجهاض

ـ ، ككصلت إلى َُٗٗعاـ %( ِِ) -بدكف زكاج-بلغت نسبة األسر األمريكية  -
                                                 

مجلة الغد   –محمد أبو رماف . د -لمراد ىوفماف " خواء الذات كالعقوؿ المستعمرة"قراءة في كتاب  -  ُ
 .  ََِٗ/ٗ/ِٓاألردنية 

لطبعة الثانية ا. مازف صبلح مطبقاني . د : الغرب من الداخل دراسات للظواىر االجتماعية :  انظر   -  ِ
محمد بن . د( : ترجمات كدراسات في المجتمع األمريكي ) السقوط من الداخل ( .  َّ) ص . ىػ ُِْٓ

يـو أف اعترفت أمريكا بالحقيقة ، جميس . ىػ ُُْٓالرياض ، الطبعة األكلى ،  –سعود البشر ، دار العاصمة 
كيف صنعنا القرف . ىػ ُُْْطبعة األكلى محمد بن سعود البشر ، ال. د: بيتر كيم ، ترجمة  –باترسوف 

 -ىػ ُُِْالقاىرة ، الطبعة الثانية   -ليلى حافظ ، دار الشركؽ : العشرين ، ركجيو جاركدم ، ترجمة 
عبد الحكم عبداللطيف الصعيدم ، الدار . األسرة المسلمة أسس كمبادئ ، د ( .  ُِٗ) ـ ،  ص ََُِ

قضايا المرأة في المؤتمرات (  َِ – ُٕ) ـ ، ص ُّٗٗ -ىػ ُُّْالمصرية اللبنانية ، الطبعة األكلى ، 
 (. ُٕٔ،ْٕٓ/  ُ) فؤاد عبد الكريم العبد الكريم ، مرجع سابق ، . الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د

 . ُْٖٔالعدد : مجلة المجتمع  -  ّ
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%( ّٓ)ـ ، كبلغت نسبة اآلباء الذين لم يتزكجوا على اإلطبلؽ َََِعاـ %( ْٖ)
 . ُمن النساء( %ِْ)من الرجاؿ ، 

مليوف إنساف ، كما  ِِ( ـََُِ-ُُٖٗ)حصد فيركس اإليدز ما بين عامي  -
( ََُْٓ)ـ ، أم بمعدؿ ََُِمليوف شخص عاـ ( ّ.ٓ)أصيب بفيركس اإليدز 

 . ِشخص في اليـو
 .تريليوف دكالر سوؽ البغاء في أمريكا ( ٓ.ُ) -
 . ّثلث المواليد في العالم الغربي يأتوف من الزنا  -
 ْألف حالة ِٗٓمليوف ك : بلغ عدد حاالت اإلجهاض في أمريكا في سنة كاحدة  -
. 

عوار الليبرالية في كىذه شهادة أحد مفكرم الغرب الذم يصرخ بأعلى صوتو  مبينان 
 :كاحد من أخطر الميادين التي يصوؿ فيو الليبراليوف كيجولوف كىو مجاؿ المرأة 

اصل على درجة البكالوريوس في العلـو من كيكفينا في ذلك شهادة غارم نيلر الح
، ُْٗٗجامعة تكساس للتقنية، كالذم بدأ تناكلو لقضايا الحركة النسائية في عاـ 

، الذم يعد األكؿ من نوعو في مجاؿ درس ( َُِٗلعنة العاـ ) مصدران كتابو األكؿ
لؤلركاح  تدمير ىذه الحركة: الحركات النسائية، مبينان أف سبب توجهو لهذا المجاؿ ىو

 .كالعائبلت كالمجتمعات كالدين 
، معجبان بثقافة السعوديين تجاه (َُِٗلعنة العاـ ) كبدا غارم نيلر الذم ألف كتاب 

. بػآخر الرجاؿ كقوفان في العالم( الحياة)المرأة، كاصفان الرجل السعودم في حوار مع 
فة إلى الحقوؽ في الحالة السعودية األنظمة الدينية كاالجتماعية، إضا:) كأضاؼ

المدنية، تبدك أكثر انسجامان من تلك الموجودة في أكركبا كأميركا، فالصفات األخبلقية 
 (كالدينية للسعوديين أكثر اتساقان كأفضل من حاؿ مؤسسي الواليات المتحدة

                                                 
 ِٓالعدد : مجلة النيوز كيك  -  ُ
 . ّٓالعدد : نفس المصدر  -  ِ
 . ُٓالعدد : جلة األسرة م -  ّ
  . ُّٖالعدد : مجلة البياف   -  ْ
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برفض كل ( إخوانو في السعودية)كطالب نيلر في رسالة كجهها إلى من سماىم 
مجاؿ أماـ المرأة للتصويت كالمشاركة السياسية، محذران من األصوات المطالبة بفتح ال

لعنة مقبلة تشبو تلك التي أصابت الواليات المتحدة، حينما أتيحت الفرصة للمرأة )
 (األميركية إلسماع صوتها كالمشاركة في التصويت

كيبرر نيلر رأيو المخالف للعقلية الغربية بشكل عاـ بػالنتائج المدمرة التي طالت 
، كىو العاـ الذم نالت فيو المرأة األميركية حقها َُِٗجتمع األميركي بعد عاـ الم

كاستطرد معددان اآلثار المترتبة على توسيع المشاركة النسائية  .الوطني في التصويت
اقتصاديان، بارتفاع التكاليف الحكومية بشكل متسارع، بشكل صار يهدد االقتصاد 

قسم القانوف في جامعة شيكاغو في ىذا الجانب  األميركي، مستدالن بدراسة أجراىا
 )كيف أثر انتخاب المرأة بشكل متسارع في حجم كنطاؽ الحكومة؟) بعنواف 

أما اجتماعيان، فإف ثبلثة أرباع حاالت الطبلؽ المنظورة في المحاكم ) كيضيف 
 ( .األميركية، تقدمها نساء بشكل يهدد األمن المالي كالتماسك االجتماعي لؤلسر

إف بدا غارم نيلر معجبان بالثقافة السعودية فهو لم يزكرىا على رغم اتصالو بالسفارة ك 
السعودية في كاشنطن، كمحاكلتو الحصوؿ على شرؼ استضافة زيارتو لها، مضيفان أنو 
لم يتعامل بشكل مباشر مع المجتمع السعودم، غير أنو يرل أف من السذاجة أف يتم 

لقد جربت الثقافة ) كتابع يقوؿ. في كل الجوانب التفكير في كجود ثقافة كاملة
األخبلقية كالممارسات التي يؤديها السعوديوف من خبلؿ تربيتي لخمسة أطفاؿ على 

شكل ) كيتساءؿ نيلر متعجبان عن (. العادات كاللباس ذاتها، أعتقد أف لها قيمة كبيرة 
ن على حق الفضيلة كاألخبلؽ كضبط النفس كاألمومة لدل النساء بعد حصوله

المشاركة السياسية كالمساكاة في التعليم كالتوظيف، بدالن من االىتماـ بالمظهر 
 .)كالمبلبس 

لعنة العاـ »كحوؿ خوفو من تبعات دعواتو لسحب الحقوؽ من المرأة بعد إصدار كتاب 
لسوء الحظ، زكجتي كأسرتي رفضوني، كلم يعد لي أف أدعي انتمائي : " ، قاؿ«َُِٗ

المسيحية في ظل المسيحية التقليدية، كما أف عائلتي تخلت عن الثوابت إلى الديانة 
التي نشأت عليها، التي كانت في غاية األىمية لنا، كانتقلت إلى العالم اآلخر المليء 
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كحوؿ ما إذا كانت رسالتو للسعوديين تتعارض مع قضية تزايد البطالة بين  "بالمتعة
الموانع المسيطرة على عمل المرأة، فضبلن  النساء في السعودية بسبب كجود عدد من

عن كجود عدد من القصص الناجحة لنساء سعوديات ناجحات على المستويين العملي 
لكن ىل أنتم ... ال يوجد تشابو بين المجتمعين السعودم كاألميركي:" كاألسرم، قاؿ

في  ّٓمستعدكف للتعامل مع اإلحصاءات األميركية، إذ إف نسبة الطبلؽ تصل إلى 
 "في المئة َٓالمئة، كعدد البيوت الزكجية التقليدية نحو 

كيواصل نيلر ىجومو على الوضع الذم كصلت إليو حاؿ المجتمع األميركي بعد إعطاء 
 ََّٓالمرأة حقها في التصويت، مشيران إلى قضية اإلجهاض التي بلغت أرقامها نحو 

التي ( أك اللعنة) إلى الحقوؽ  حالة إجهاض يوميان في أميركا كحدىا، مرجعان ذلك أيضان 
المدمرة، إذ دمرت األسرة )كاختار أف يصف الحرية للمرأة األميركية بػ . أعطيت للمرأة

، (في إشارة إلى موضوع اإلجهاض)األميركية كاألخبلؽ كعددان ال يحصى من األركاح 
لط بين فضبلن عن زعزعة االستقرار المالي كغياب احتراـ القيم كقدسية الزكاج، كالخ

 (الحقوؽ الشرعية السياسية للرجل كالمرأة
عدـ " ، كأف المشكلة تكمن في "األمهات من النساء لسن أبدان عاطبلت" كيؤكد أف 

 "رؤية ما يؤدم إليو ىذا الطريق كتبعات إعطاء المرأة حقها كحريتها في مشاركة الرجل
كانتقاد كضع المرأة كلم يكتف المؤلف األميركي بإبداء إعجابو بالثقافة السعودية 

عبد بن  عبد اهللاألميركية، بل اختار أف يوٌجو رسالة إلى خادـ الحرمين الشريفين الملك 
لقد درست اإلسبلـ الذم بدأ في ببلدكم، كقرأت عن : " ، قائبلن (الحياة)عبر  زالعزي

التزاـ ملوؾ السعودية الثابت نحو الدين اإلسبلمي، كنحن ىنا في الواليات المتحدة 
لم نلتـز بهذا التراث كتناسيناه، ما أدل  -بخبلفكم  -لدينا تراث ديني غني، كلكننا 

إلى التدىور كالخراب ، أحيي فيك كفي شعبك المحافظة على الدين كاألخبلؽ أكالن 
كقبل كل شيء، إضافة إلى احتراـ الخط الحيوم للتمييز بين الرجل كالمرأة، كالتي ىي 

قيان كمدنيان كاجتماعيان، الحظت في اآلكنة األخيرة إدانة سبب سقوطنا في أميركا أخبل
اإلعبلـ األميركي ألخبلقياتكم، خصوصان في ما يتعلق بموقع المرأة السعودية، إنني  

كأميركي أدرؾ كيف تخلينا عن حكمة أجدادنا، أعتذر عن حماقتنا، طالبان معذرتكم 
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معايير العادلة التي تملكونها ، كداعيان لكم للمحافظة على مثابرتكم في الحفاظ على ال
إف أمتنا تجاىلت حكمة الرئيس توماس جيفرسوف القائلة بأنو متى ما سيمح للمرأة 
بالمشاركة كالتصويت فإف ىذا سيؤدم إلى الفساد األخبلقي، كأنو ال يمكن للمرأة 
االشتراؾ علنيان في االجتماعات مع الرجاؿ، كالشيء المخجل أف ىذا ما نمارسو 

 ."اآلف
إلى األخبلقيات التي دعا إليها  -في رسالتو إلى العاىل السعودم  -كتطرؽ نيلر 

، في ما يتعلق بمشاركة المرأة كدكرىا في المجتمع مريكيةلؤلمة األ« اآلباء المؤسسوف»
 .كيةرياألمكي كحثهم على المحافظة على األخبلؽ كمعيار أساسي لنجاح األمة رياألم

، إذ َُِٗأعقبت إعطاء المرأة حقوقها السياسية في العاـ مشيران إلى التبعات التي 
كي، كالتخلي عن القيم األخبلقية كالمدنية، رياألمضرب الفساد األخبلقي المجتمع 

 بحسب كصف نيلر -كا ريأمكانتشار اإلباحية كالطبلؽ كاإلجهاض، حتى أصبحت 
ؤسسين كالتوبة قبل ، الذم ال يمكنو العودة إلى أخبلؽ اآلباء الم(الشيطاف األكبر) 

كي، كمعيدان تقديره رياألمإدراؾ ىذه الحقيقة، مبديان قلقو حوؿ الوضع الحالي للمجتمع 
 كامتنانو لبللتزاـ السعودم الراسخ كالثابت بالثوابت الدينية كاألخبلقية، كراجيان أال يؤثر

حنا، ألننا ال سام»: كي على ىذا االلتزاـ، كمختتمان بقولورياألمالغباء كالحماقة كالعمى 
 ُ.نعرؼ ما نقـو بو، كندين الذين ىم أكثر صبلحان منا

 
 
 
 

 

                                                 
 ،/ http://www.thecurseof1920.com: مدكنة الكتاب على األنترنت  -  ُ
: موقع المعرفة  . ـ  ََِٖ/  ٓ/  ِْجريدة الحياة اللندنية ،  

http://marefa.org/index.php/%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9
_1920_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8) 

 

http://marefa.org/index.php/%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9_1920_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://marefa.org/index.php/%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9_1920_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


 111 

كما قرره غارم نيلر يؤكده عالم االجتماع كالمفكر األمريكي أستاذ السياسات العامة 
: الػذم كػاف قػد ذاع صػيػتو بعد أف أصدر كتابو ُبجامعة جورج ميسن فرانسيس فوكوياما

اللػيػبرالي في السياسة، : عم فيو أف النظاـ الغربيالذم كاف قد ز ( نهاية التاريخ)
كالرأسمالي في االقتصاد ىما كحدىما النظاماف اللذاف يتناسباف مع الفطرة اإلنسانية؛ 

ألنهما اللذاف يحققاف ما في تلك الفطرة من نٍشدىافو للكرامة؛ فهما يمثبلف لذلك نهاية 
ية كاالقتصادية ، كأف ىػذا ىػػو الذم التاريخ في ىذا المجاؿ، أعني مجاؿ النظم السياس

بعد عشر سنوات من صدكر   -لكن فوكوياما كتب .  يفسر سير العالم كلو نحوىما
مقاالن تراجع فيو عن تلك الفكرة، كعزا تراجعو إلى أف فػكػرة الػكػتػاب   -كػتػابو ذاؾ 

رات التي كانت قػائػمػة على افتراض الثبات في الفطرة اإلنسانية، كأف تتبعو للتطو 
حدثت في علم األحياء في ىذه السنوات العشر، كال سيما في مجاؿ ىػنػدسة 

كإذا كانت الطػبػيػعة ! الجينات، أقنعتو بأف العلم الطبيعي يمكن أف يغير الطبيعة البشرية
 .الػبػشػػريػػة متغيرة فإف النظم السياسية كاالقتصادية المناسبة لها ستكوف أيضان متغيرة

يناقش قضية من أخطر القضايا التي ال ( االنفراط العظيم ) ي كتابو الجديد فوكوياما ف
تػقػتػػصر أىميتها على المجتمعات الغربية التي ىي موضوع الكتاب؛ بل تهم أك ينبغي 

أف تهػم كل المػعػنػيػيػػن بقػضايا القيم الخلقية، كصلتها بالفطرة، كبما يحدث في 
الكتاب بإعطائنا ملخصان للحقائق اإلحصائية لما  كيبدأ .المجتمع من تغيرات تقنية

 :أسماه باالنفراط العظيم في مجاؿ القيم الخلقية فيقوؿ

ازدياد في الجريمة كفي تفكك النظاـ االجتماعي جعل أكاسط المدف في أغنى  -
 .الببلد على كجو األرض أماكن ال تكاد تيسكن

                                                 

كاتب كمفكر أمريكي الجنسية من أصوؿ يابانية كلد في مدينة شيكاغو : جورج ميسن فرانسيس فوكوياما  -  ُ
عمل (.االنهيار أك التصدع العظيم)ك( خ كاإلنساف األخيرنهاية التاري) من كتبو كتاب . ـُِٓٗاألمريكية عاـ 

أفكاره قريبة من أفكار تيارالمحافظين . مستشارا في كزارة الخارجية األمريكية كما عمل بالتدريس الجامعي
 كيكيبيديا الموسوعة الحرة. الجدد كفكرة ىيمنة أمريكا على العالم في القرف الجديد
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ماعية ظلت قائمة منذ أكثر من التدىور في عبلقات القربى باعتبارىا مؤسسة اجت -
مئتي عاـ ازداد زيادة كبيرة في النصف الثاني من القرف العشرين في كل البلداف الغربية 

 .الصناعية
انحط معدؿ اإلنجاب في معظم الدكؿ األكركبية كفي الياباف إلى درجة من الدنو  -

 .ىجرة إليها يجعلها عرضة لتناقص عدد سكانها في القرف القادـ إذا لم تكن ىنالك
 .قلَّ الزكاج كقلَّ اإلنجاب، كتفاقمت معدالت الطبلؽ -
بلغت نسبة األكالد غير الشرعيين الثلث في الواليات المتحدة كالنصف في الدكؿ  -

 . االسكندنافية
الثقة في المؤسسات ظلت تتناقص تناقصان كبيران لمدة أربعين عامان، حيث في  -

في الواليات المتحدة كفي أكركبا عن ثقتهم في الخمسينات عبَّر أغلبية الناس 
حكوماتهم كفي زمبلئهم؛ لكن أقلية ضئيلة ىي التي عبَّرت عن مثل ىذه الثقة في 

 .التسعينات
تغيرت اىتمامات الناس بشؤكف بعضهم بعضان، كمع أنو ال يوجد دليل على تناقص  -

، كأقل جاذبية، كمع في الصبلت بين الناس؛ إال أف العبلقات بينهم صارت أقل دكمان 
 .عدد أقل من الناس

إف ىذا التدىور في العبلقات االجتماعية في ىذه البلداف الغربية الصناعية في الفترة ما 
بين أكاسط السػتػيػنات إلى أكائل التسعينات كاف مواكبان النتقاؿو في ىذه الببلد من 

كبعصر المعلومات العصر الصناعي إلى العصر الذم سمي بما بعد الصناعي تارة، 
 .أخرل

فهل ىناؾ من عبلقة سببية بين ذلك التدىور كىذا التطور؟ كبما أف مظاىر ىذا التمزؽ 
عامة في كل الدكؿ الغربية الصناعية، كما دامت قد حدثت مجتمعة، كفي فترة زمنية 

محددة، فإف ىذا يدعونا ألف نبحث لها عػن أسباب في أمر أك أمور مشتركة بين ىذه 
 .ر، ال في األسباب الخاصة ببعضها دكف بعضاألقطا
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ك تبعان لذلك يرل فوكوياما أف السبب األساس الذم قاد إلى تمزؽ المجتمعات الغربية  
كاف تحوالن ثقافيان، تحوالن قيميان تمثل في اشتداد النزعة الفردية، كأف أعظم ما أثرت فيو 

كأف . على كجو الخصوصىذه النزعة الفردية ىو العبلقات بين الجنسين، كاألسرة 
 .مظاىر ذلك االنفراط أك التمزؽ نشأت كلها تقريبان عن التفكك الذم أصاب األسرة

في -إف القوؿ بأف عزك سبب االنفراط إلى تغير في الثقافة : لكن فوكوياما يعود فيقوؿ
لماذا حدث ىذا التغير : مصادرة على المطلوب؛ إذ إف السؤاؿ ما يزاؿ باقيان  -القيم
 قيم في كل ىذه الببلد المتقدمة صناعيان، كفي فترة معينة من الزماف؟في ال

كيعترؼ بأف التحوالت القيمية لها أسباب كثيرة؛ لكنو يرل أف أىم أسبابها في ىذه 
حبوب منع الحمل، : الفترة التي يدرسها أمراف جاء بهما التطور العلمي، ىما

للنساء بأف يتعاطػين الجنس  -خ ألكؿ مرة في التاري -، حيث سمحا كاإلجهاض اآلمن
ببل خوؼ من العواقب، كأف ىذا جعل الذكور يشعركف بالتحرر من القيم التي كانت 

 .تفرض عليهم مسؤكلية العناية بالنساء البلتي حملن منهم
إف الذم كاف يمنع النساء من استبداؿ زكج يناسبهن مكاف الزكج الذم يعشن : كيقوؿ

اسبهن ىو أنهن لم يكينَّ قادرات على اإلنفاؽ على أنفسهن معو، كيكتػشػفػن أنو ال ين
بسبب أنهن لم يكن يعػمػلػػػن، فلما عمل النساء كصارت دخولهن تزداد باطراد كجدف 

أنو بإمكانهن أف يربين أطفالهن مػػػػػػػػن غير عوف من األزكاج، لكن إنجاب األطفاؿ يقلل 
إما أف ال تعمل إطبلقان، كإما أف من فرص المرأة في العمل؛ فلكي تنجب المرأة ف

تتوقف عن العمل لفترات، فإذا كانت حريصة على العػمػػػػل فإنها ستلجأ إلى الحد من 
اإلنجاب، ثم إف قلة األطفاؿ تزيد بدكرىا من احتماالت الطبلؽ؛ ألف األطفاؿ ىم 

ػؤكػػػػد الصلة إف ىناؾ دالئل تجريبية كػثػيػػرة ت: كيقوؿ. بين الزكجين( الرأسماؿ المشترؾ)
بين الدخوؿ العالية للنساء كبين الطبلؽ كاإلنجاب خارج نطاؽ الزكجية، ثم إف ازديػػػاد 
معدالت الطبلؽ يؤدم بدكره إلى عدـ ثقة النساء باستمرار الحياة الزكجية، كيدفعهن 

ثم إف التحوؿ من العصر . إلػى تػأىػيػػػل أنفػسػهػػػن للعػمػل، كي يضمىنَّ مستقبلهن
صناعي إلى عصر المعلومات زاد مػػن فػرص النساء في العمل؛ كذلك ألف األعماؿ ال

ذكات الركاتب العالية لم تعد تلك التي تحتاج إلى جهد جسدم ال يقػػػػول عػلػيػو إال 
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الرجاؿ، بل تلك التي تحتاج إلى جهد عقلي، كالعمل في مجػػػػاؿ الحاسوبات، كىو أمر 
 .ينافس فيو النساءي الرجاؿى 

 
 :كيذكر الكاتب آثاران لذلك االنفراط نوجزىا فيما يلي

إف نصف السكاف في أكركبا كالػيػاباف ستكوف أعمارىم أكثر من خمسين عامان   - ُ
باإلضافة إلى ما يصحبو من نقص في  -في غضوف العقدين القادمين، كسيؤدم ىذا 

ضعف ىذه إلى نقص في الدخل القومي، ثم يؤدم ىذا كلو إلى  -عدد السكاف 
 .األقطار كقلة تأثيرىا على المسرح العالمي

أف الدكؿ االسكندنافية التي ىي األعلى في نسبة التفكك األسرم، ىي األعلى   - ِ
أيضان في نسبة التوحد؛ إذ إف خمسين بالمائة من البيوت صارت تتكوف من شخص 

 !ةبالمائسبعين بلغت النسبة خمسان ك ( عاصمة السويد)كاحد، بل إنو في مدينة أكسلو 
أثبتت كثير من الدراسات في الواليػات المػتػحػػػدة أف تأثير األسرة كاألقراف على   - ّ

أداء الطبلب أعظم مراران من كل العوامل التي ىػػػي بيد السػياسػػػػػػة التعليمية العامة  
 كركاتب المدرسين، كأحجاـ الفصوؿ الدراسية، كالصرؼ على التسهيبلت الػطػبلبية؛

لكنو يرل أف النساء لسن ىن المسؤكالت عن ىذا، كأف الحل ال يكوف بعدـ خركجهن 
لكنو يرل في الوقت نفسو أف قائدات الحركة النسوية قد بالغن في  .إلى مكاف العمل

إطراء عمل المرأة، كغفلن عن تأثيره على األطفاؿ، كىو تأثير الـز ككاقع، كسيستمر  
 !!ػم فيريحهن من عبء الحمل كاإلنجابكذلك حتى يػتػطػػػػػور الػعػلػ

إف ضرر الجريمة ال يقتصر على من يقع ضحية لها، بل يتعداه إلى المجتمع    - ْ
كػلػػػػػو، كذلػك أف انػتػشػار الػجػريمة يقلل من ثقة الناس بعضهم ببعض، كيعوؽ أك يحوؿ 

يحصر كل  دكف تعاكنهم؛ بل إف الجريمة لتؤدم إلػى جػعػػل المجتمع مجتمعان ذريان 
أف الػجػيػراف   -مػثػبلن  -من ذلػك . إنساف فيو اىتمامو في نفسو كفي أقرب الناس إليو

كبعد أف كثر االعتداء على  -كانوا يتعاكنوف جميعان على تربية أكالدىم، كأما اآلف 
 .فإذا رأل كالد شخصان يؤنب كلده فاالحتماؿ األقرب أف يتصل بالشرطة -األطػفػػػاؿ 
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ما الذم سيحدث بعد ىذا؟ ىل كيتب علػيػنا أف ننحدر إلى مستويات أدنى : كيتساءؿ
فأدنى من الفوضى االجتماعية كالخلقية؟ أـ أف ىناؾ سببان معقوالن يدعونا ألف نتوقع بأف 

ىذا االنفراط حالة طارئة، كأف الواليات المتحدة كالدكؿ األخرل التي عانت منو 
؟ كإذا حدثت ىذه اإلعادة للقيم، ففي أم ستنجح في أف تكػػوف لها قيم من جديد

صورة ستكوف؟ ىل ستحدث تػلػقػائػيان، أـ أنها ستتطلب تدخل الدكلة عػن طريػػق 
السياسات العامة؟ أـ أنو ال بػد لنا من أف نػنػتػظػر حػدكث بعث ديني ال يمكن التكهن 

 بمداه، كال يمكن السيطرة عليو، لنعيد القيم االجتماعية؟
اتػب بػػأف االنفراط العظيم الذم حدث في المدة التي حددىا ليس نهاية يجيب الػكػ

 لماذا؟. المطاؼ، بل إنو ستكوف عودة إلى الػقػيم البلزمة للمجتمع
ألنو قد حدث مثل ىذا االنفراط من قبل في التاريخ األكركبػي كاألمريكي، بل كفي 

ـ بالقيم الضركرية لكل مجتمع الياباف؛ لكنو لم يستمر؛ بل عاد الناس بعده إلى االلتزا
فهل سػيػحدث مثل ىذا الرجوع إلى تلك القيم اآلف كما حدث من قبل؟ . إنساني

يتفاءؿ الكاتب بأف ىذا سيحدث، بل يرل أنو بدأ يحدث فعبلن؛ فمعدالت الزيادة فػي 
في الػجػريػمػة، كالػطػػػبلؽ، كاألطفاؿ غير الشرعيين، كفقداف الثقة، بدأت تتباطأ كثيران 

كما أنو حدث تحوؿ بقدر مائة كثمانين درجة في . التسعينات، بل إف بعضها انعكس
إف القيم كتركيب األسرة تؤثر تأثيران  : آراء األكاديميين بالنسبة للقيم؛ فهم اآلف يقولوف

إف فترة تعاظم الفردية قد انتهت، كبعض القيم التي . كبيران في ما يحدث في المجتمع
اط بدأت تعود، كبدأت أصوات مؤثرة تنادم بضركرة االنضباط في محتها فترة االنفر 

كىػػذه األصوات أشد ما تكوف مخالفة . السلوؾ كتحمل مسؤكليات األسرة كاألطفاؿ
لػقػػد كػانػػوا . لما كاف يقولو المعالجوف النفسيوف للناس في الستينات كالػسػبػعػيػنػات

باالن للضوابط االجتماعية التي تقف في ينصػحػونهم بمماشاة شهواتهم، كأف ال يلقوا 
 ."نموىم الشخصي"طريق 

لماذا؟ ألف الناس بطبيعتهم حيوانات اجتماعية، . كىو يرل أف ىذا االتجاه سيستمر
كالػفػطػػػرة كالػعػقػبلنية يعين كبلىما . كىم ػ إلى ذلك ػ صناع عقبلنيوف للقيم الحضارية

كالثقة اللذين يكوناف أساس الرأسماؿ األمانة، : على نمو الفضائل العادية مثل
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لقد حدث تغير ىائل . كيضرب مثبلن على ذلك بالقيم المتعلقة باألسرة. االجتماعي
بػعػػػد الستينات في القيم التي تضبط سلوؾ الرجاؿ كالنساء فيما يتعلق باألسرة، تغيره  

كالنساء أنجبن  فالرجاؿ عزفوا عن األسر،: كانت نتػيػجػتػػػو اإلضرار بمصالح األطفاؿ
ككثيران ما تضاربت مصالح اآلباء . بطريقة غير شرعية، كاألزكاج تفارقوا ألتفو األسباب

كاألبناء؛ فالوقت الذم ييػقػػضػى في أخػذ الولد إلى المدرسة أك الملعب، يكوف على 
لكن . حساب كقت ييقضى في كظيفة، أك مع صػديقػة، أك فػي أم نشػػاط ترفيهي

مصلحة فطرية في العناية بأطفالهم، فإذا ما بػييّْن لهم أف سلوكهم ىذا يضر الوالدين لهم 
لكن . بأكالدىم، فمن المحتمل أف يغيركا سلوكهم تغييران يكوف فيو عوف لؤلكالد

الوصوؿ إلى مثل ىذا القرار العقبلني ال يتأتى آليان؛ ففي فترة االنفراط العظيم أفرزت 
ة أعمت الناس عن رؤية اآلثار الضارة لسلوكهم حتى على الثقافػػػػة العامة صوران إدراكي

إف النشأة في أسرة مفككة : أقرب الػنػػاس إليهم؛ فقد كاف علماء االجتماع يقولوف لهم
بينما كاف المختصوف في معالجة المشكبلت . ليس بأضر من النشأة في أسرة متماسكة

لوالداف بدالن من أف يبقيا األسرية يطمئنونهم بأنو من األفضل لؤلطفاؿ أف يتفرؽ ا
كقالوا لهم بأف سعادة أبػنػائػكػػم فػي سػعػادتػكػم، فبل بأس عليكم من أف . متشاكسٍين

ىذا ككانت الثقافة العامة تػصػػبُّ عػلػػى الوالدين . تقدموا مصلحتكم على مصلحتهم
الػتػقػلػيػديػػة كاببلن من األفكار التي تبرز الجنس بطريقة فاتنة، كتصور الحياة العائلية 

إف تغيير ىذا كلو يحتاج إلى نقاش، كحجج، بل . بأنػهػػا مرتع للنفاؽ، كالقهر كالخبث
 .كحركب ثقافية

لكن الكاتب يذكرنا بأف النظاـ االجتماعي ال يعاد تكوينو بجهود األفػػراد كحدىا، بل ال 
عن طريق بد من أف تساعد عليو السياسة العامة للدكلة، عن طريق قوات األمن ك 

 .التعليم
إف القيم السائدة . لكن الذم يرجػػػػوه الػكػػاتب ىو أف تتغير القيم المتعلقة بعمل المرأة

تعلي من قدر المرأة التي تعمل، كتنظر  -كال سيما في الببلد االسػكػنػدنافػية  -اآلف 
لها الصغار فإذا ما تػبػيػن أف عدـ بقاء األـ مع أطفا. باحتقار إلى التي تبقى في البيت

كقػػػػػد يساعد عصر . ضار بهم فإف ىذه القيمة الشائعة اآلف قد تتغير فيما يرل
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ككما   .المعلومات في حل إشكاؿ عمل المرأة بأف يمكنها من أف تعمل من داخل بيتها
كاف للدين تأثير في إعادة بناء المجتمع في الماضي فيتوقع أف يكوف لو تأثير اآلف، 

لدين ىذه المرة لن يكوف رجوعان إلى التصديق بالوحي، بل سيكوف لكن الرجػػوع إلى ا
 .رجوعان إليو بسبب تأثيره الحسن على الحياة االجتماعية
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 :ُ نقد اآلثار السياسية 
 

الفكر الليبرالي يرل الحل الديمقراطي ىو األمثل كالبديل المناسب للملكية  - ُ
ديمقراطية أثبتت أنها ليست إال كجها جديدا للحكم الملكي القسرية، كلكن التجربة ال

الدكتاتورم، فالسلبيات التي كانت تنشأ عن الحكم الملكي عادت في ظل حكم 
األغلبية، فما الذم يمنع األغلبية أف تمارس طغيانها الخاص، كما مارس الحكم 

 . الملكي طغيانو الخاص
لديمقراطية، لم تفد شيئا ذا باؿ، كالتجربة أثبتت أف رقابة المجتمع، في ظل ا

فالمشاكل متفاقمة، كالتبلعب مستمر، كإذا ذىب كجو ديمقراطي منتخب بإسقاطو 
 . لطغيانو، جاء كجو آخر، يمارس نفس الدكر، في حلقة مفرغة، كدكرة مستمرة ال تنتهي

س فقد أدرؾ ىذه الحقيقة توما: كقد شعر بهذه المشكلة كبار الليبراليين كالقانونيين
كتبو )، ففي نص القانوف الذم يحمي حرية العبادة (ُِٖٔ-ُّْٕ) ِجيفرسوف

( ُٖٕٔ، كصدقو المجلس االشتراعي لوالية فرجينيا في العاـ ُٕٕٗجيفرسوف عاـ
نحن ندرؾ في ىذا المجلس، الذم انتخبو الشعب :" كرد في الفقرة األخيرة ما معناه

س البلحقة، التي سوؼ تنتخب بعدنا، الشتراع القوانين، أف ال سلطة لنا على المجال
كيكوف لها صبلحية قانونية، كال نستطيع أف نجعل ىذا القانوف الذم اشترعناه اليـو 

غير قابل للنقض في المستقبل، كإف نحن فعلنا ذلك فبل يكوف ىذا صفة قانونية 
                                                 

محمد أحمد علي مفتي ، مطبوعات مجلة البياف ، . كرية للديمقراطية الغربية ، دنقض الجذكر الف:  ينظر  -  ُ
عبد الرحيم بن صمايل . حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د. ـ ََِِ -ىػ ُِّْالطبعة األكلى 

نقد العلمانية تحيل ك  . ىػُُّْالسلمي ، مركز التأصيل للدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 
محتولن كتاريخان ،اإلماـ آية اهلل محمد مهدم شمس الدين ،المؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر ، بيركت ، 

 ـُٔٗٗالطبعة الثالثة 

انتخب عضوان .الرئيس الثالث للواليات المتحدة األمريكية ك أحد أشهر رؤساءىا:  توماس جفرسوف  -  ِ
قبلؿ التمهيدية، كما كضع قانونان يضمن الحرية الدينية طيبق للكونغرس، ككتب أثناء ذلك مسودة إعبلف االست

كيكيبيديا الموسوعة .ـ ُِٖٔتقلد جيفرسن منصبان كزاريان في حكومة الرئيس كاشنطن، توفي عاـ . ُٖٕٔسنة 
 .الموسوعة العربية العالمية . الحرة
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تهك ملزمة، كلكننا نعلن أف كل من ينقض ىذا القانوف، أك يلغيو، أك يحد منو، إنما ين
 ". حقوقا لئلنساف طبيعية

كقوؿ جيفرسوف ىذا يشير بوضوح إلى أنو أدرؾ أف الضمانة ال تكوف في النهاية إال 
بوعي المواطنين كبحكمتهم كأخبلقيتهم، كلم يجد جيفرسوف في يده حيلة سول العودة 

فهذه شهادة الليبراليين بعجز ىذه المجالس . إلى مفهـو حقوؽ اإلنساف الطبيعية
بية الديمقراطية الليبرالية عن حفظ حقوؽ اإلنساف الطبيعية، لو فرضنا أنها في النيا

 ُ.إحدل الدكرات ضمنت ىذه الحقوؽ، إال أنو ال ضماف في دكامها
تناقض الحرية الغربية  بين ضجتها الصوتية العالية عن حرية األفراد كالشعوب،  – ِ

سياسية، كنظمها االقتصادية، بل كسلوكها كل سبيل لفرض قيمها الخلقية، كتجربتها ال
كمعتقداتها الدينية على سائر شعوب األرض، ككصم كل ما يخالفها، بل كل ما يتعارض 

مع مصالحها، بكونو انتهاكان للحقوؽ اإلنسانية، أك إضرارا بالمصالح العالمية، أك 
 .ِممارسة لئلرىاب، أك سببا للتخلف

الممارسة الواعية أك " غربية كالمراد بها كقوع العالم تحت ما يسمى بالمركزية ال – ّ
غير الواعية ، التي تركز على فرض الحضارة كالمصالح الغربية عمومان في جميع 

مجاالت الحياة على حساب الثقافات كالحضارات كالشعوب كبكل الوسائل 
كىذه المركزية كانت نتيجة لبلحتكار المفاىيمي كالقيمي  ّ"المشركعة كغير المشركعة

أحادية المرجعية ، أحادية التقنين كالتشريع ، : ؽ اإلنساف كالذم كاف من آثاره لحقو 
                                                 

حضارة التي تحفر لئلنسانية قبرىا ال) حفارك القبور (   َِٓ – َِْ) العلمانية ، سفر الحوالي : انظر  -  ُ
ـ ،  ََِِ -ىػ ُِّْعزة صبحي ، دار الشركؽ ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، : ، ركجيو جاركدم ، ترجمة ( 

 (  ُِٗ) ص 
مجلة البياف العدد .  جعفر إدريس . د . كممارسة للهيمنة الثقافية.. ضجة عن الحرية : الحضارة الغربية   -  ِ
 ََُِسبتمبر  ُُالسياسة األمريكية تجاه قضايا حقوؽ اإلنساف بعد أحداث .ىػ  ُُِْرمضاف (  ُٕٓ) 
/  ََِّقيدـك حكيم،  : مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العبلقات الدكلية السنة الجامعية إعداد . ـ 

 .ـ  ََِْ
 الغامدم ، الرياض ، الطبعة المركزية الغربية كتناقضاتها مع حقوؽ اإلنساف ، عبد اللطيف بن عبد اهلل -  ّ

 (  ُِ) ـ ، ََِٗ -ىػ َُّْاألكلى ، 
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الهيمنة باسم العالمية ، العدكانية : كأىم سمات ىذه المركزية .ُأحادية المتابعة كالتقييم
كتعتبر دكؿ التمركز الغربي ىي المسيطرة .ِكالدموية ، العنصرية ، كالمكر كالخديعة

ة كالدكلية، كىي التي توجو مساراتها لخدمة مصالحها، كما أنها على المنظمات األممي
 ّ.تعتبر أكبر منتهك لحقوؽ كحريات اإلنساف عبر التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (  ُْٔ – ُِْ) المرجع السابق  -  ُ
 ( َٖ – ٕٔ) المرجع السابق  - ِ
 ( .  ُّّ) المرجع   -  ّ
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 : ُنقد اآلثار االقتصادية
 

إٌف المقٌومات األساسٌية للمذىب الرأسمالي تدٌؿ على أٌف حجر الزاكية في  - ُ
المذىب ىو حٌرية اإلنساف في الحقل االقتصادم بمختلف مجاالتو ، من تمٌلك 

فالحٌرية بأشكالها المتنٌوعة ىي األساس الذم تنبثق منو كٌل . كاستغبلؿ كاستهبلؾ 
بها الرأسمالٌية ، بل إٌف القوانين العلمٌية لبلقتصاد الحقوؽ كالًقيىم المذىبٌية التي تنادم 

 .ِالرأسمالي نفسها ليست إالٌ تفسيران للواقع الموضوعي المتجٌسد في إطار ىذه الحٌرية
 

يقـو النظاـ الليبرالي الرأسمالي على الملكية الفردية لعناصر اإلنتاج كالحرية  - ِ
النشاط االقتصادم كالتنافس فيما بينهم االقتصادية لؤلفراد في إدارة كتيسير كممارسة 

أبرزت فيو العديد كلكن التطبيق الواقعي لهذا النظاـ  .بهدؼ تحقيق المكسب المادم
 :ّمن العيوب كمن أىمها

 :نمو ظاىرة االحتكار -أ 
يقصد باالحتكار انفراد مشركع من المشركعات بعمل إنتاج معين يقـو بو، بحيث ال 

و فيو، كيترتب على ذلك أف المحتكر يستطيع السيطرة يستطيع مشركع آخر منافست

                                                 
لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي لئلماـ : اقتصادنا ، محمد باقر الصدر،إعداد كتحقيق : ينظر  -  1

 .ىػ  ُِْْمركز األبحاث كالدراسات التخٌصصية للشهيد الصدر ،الطبعة األكلى : الصدر،الناشر الشهيد 
وثائق وأبحاث مقدمة لمندوة ( البعد االجتماعي ) اإلسالم والنظام االقتصادي الدولي الجديد

 –م تحث إشراف منظمة المؤتمر اإلسالمي ، دار سراس لمنشر 0891المنعقدة في جنيف عام 
القاهرة  –يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة . دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالم ، د. تونس

النظام االقتصادي في  (. 713 – 703) م ، ص 0881 -هـ 0101، الطبعة األولى ، 
محمد عبد المطمب أحمد ، دراسات في اإلسالم يقدمها المجمس األعمى لمشؤون .اإلسالم ، د

 . العدد السابع واألربعوناإلسالمية ، القاهرة ، 
 (  ِٔٗ/  ُ) اقتصادنا ، مرجع سابق   -  ِ
االسبلـ كالمذاىب االقتصادية المعاصرة ، يوسف كماؿ ،  دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ، الطبعة    -ّ

  َّٔ) ص ،مرجع سابق العلمانية ، الدكتور سفر الحوالي(. َٔ  -  ّْ)ـ  ص   َُٗٗ -ىػ َُُْالثانية 
 ) 
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على السوؽ من حيث تحديد األسعار كالكميات، كيتعطل جهاز الثمن كيفقد فاعليتو 
في توزيع كتخصيص الموارد بشكل يحقق الكفاءة، كمن مساكئ االحتكار أف المحتكر 

كتحقيق ، ايلجأ إلى تحديد حجم اإلنتاج، كحرماف السوؽ من السلعة لرفع أسعارى
كرغم أف في إمكاف المصانع كالمزارع أف تنتج المزيد كبأسعار ، أرباحو االحتكارية

منخفضة، إال أف المحتكرين يفضلوف بقاء آالتهم عاطلة كمزارعهم يابسة حتى يقل 
المعركض من السلعة كترتفع أسعارىا، كىكذا يؤدم االحتكار إلى سوء استخداـ 

 ،للموارد االقتصادية
إلى استغبلؿ المستهلكين لصالح أصحاب رؤكس األمواؿ، كيؤدم أيضنا إلى  مكما يؤد

سوء استغبلؿ للموارد، مما جعل كثير من الحكومات الرأسمالية تتدخل لمنع االحتكار 
من خبلؿ إصدار تشريعات كسن قوانين لمنع االحتكار، كالتقييد من سلطاتو لصالح 

 .المستهلك
 

 :سوء توزيع الدخل كالثركة -ب 
يرتكز النظاـ الرأسمالي على عدد من الدعائم أىمها الملكية الخاصة لعناصر اإلنتاج، 

كنظرنا لندرة عناصر اإلنتاج بالنسبة لعدد السكاف في كل دكلة؛ فإنو من المشاىد أف 
تتركز عناصر اإلنتاج في أيدم فئة قليلة من المجتمع، كيبقى جمهور المجتمع من 

ىكذا يربح أصحاب رؤكس األمواؿ من عناصر إنتاجهم الطبقة العاملة الكادحة، ك 
مباشرة، كما ىو الحاؿ بالنسبة ألصحاب األراضي مثبلن الذين يحصلوف الريع أك 

اإليجار، أما العماؿ الذين ال يملكوف عناصر اإلنتاج؛ فإنهم يحصلوف على دخلهم 
أصحاب رؤكس مقابل المجهود الذم يبذلونو، كمن الطبيعي إزاء ىذا الوضع أف يزداد 

األمواؿ ثراء نتيجة الرتفاع دخولهم، كمن ثم يمكنهم ادخار جزء من ىذا الدخل، 
كإعادة استثمار مما يؤدم إلى زيادة ملكية عناصر اإلنتاج كتراكمها في أيدم عدد قليل 
من األفراد، كعلى الجهة األخرل تطل الطبقة العاملة في مستول معيشي منخفض؛ ألف 

على دخل منخفض ال يتمكن من االدخار، كمن ثم ال يملك العامل الذم يحصل 
 .عناصر اإلنتاج
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كال يتوقف ذلك على النواحي االقتصادية كاالجتماعية فقط، بل يتعدل إلى النواحي 
السياسية؛ حيث يسيطر األغنياء على مقومات االقتصادية كاالجتماعية، كبالتالي يمتد 

ىم إلى إدارة شؤكف الدكلة، كالحصوؿ على نفوذىم إلى النواحي السياسية؛ فيصل نفوذ
أعلى مراكز فيها، كذلك من خبلؿ السيطرة على األحزاب كانتخابها، بما يملكوف من 

 .أمواؿ تتفق من اإلعبلـ كالدعاية كشراء الذمم
كبمركر الوقت تجد األسر الغنية تزداد قوة كأحكامنا، بفضل ما توفره ألبنائها كأعضائها 

تعليم كالترقي، كفي الوقت نفسو تتوارث الطبقات الكادحة فقر من فرص الحياة كال
 .آبائها

 

 :تزايد البطالة ككجود األزمات الدكرية كالتقلبات االقتصادية  -ج 
 

إلى ظهور البطالة، كدخوؿ االقتصاد في أزمات دكرية  لنظاـ الرأسماليا لقد أدل
ي تزداد أرباح المنتجين؛ متبلحقة، فمع توسع النشاط االقتصادم في النظاـ الرأسمال

مما يؤدم إلى استخداـ األرباح في توسيع كزيادة الطاقة اإلنتاجية؛ من معدات كمصانع 
كآالت بزيادة ىائلة، إال أف ىذه الزيادة في الطاقة اإلنتاجية ال يقابلها عادة، كال 
بالقدر  يصاحبها زيادة مماثلة في دخوؿ العماؿ؛ كمن ثم ال تزداد قدرة العماؿ الشرائية

الكافي الستيعاب الزيادة في الطاقة اإلنتاجية، مما يحدث تكدس للمنتجات، كمن ثم 
يتجو رجاؿ األعماؿ إلى تخفيض حجم اإلنتاج عن طريق االستغناء عن أعداد من القوة 

 .العاملة؛ كبالتالي تظهر البطالة، كالبطالة تؤدم إلى زيادة األزمة حدة
 

 :الحرية الوىمية -د 
التي افترضها أنصار المذىب الرأسمالي ليست مطلقة، إذ ال تتمتع بها سول الحرية 

فئة محدكدة من األفراد ىي فئة مبلؾ عناصر اإلنتاج؛ فحرية العمل على سبيل المثاؿ، 
ال يتمتع بها العامل األجير الذم غالبنا ما يعجز عن إيجاد العمل الذم يرغب فيو، 

بقة المعاملة التي تكوّْف غالبية الشعب، مما كذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الط
يجبرىم على قبوؿ أجور منخفضة؛ حتى ال يتعرضوا للبطالة كالتشرد، فأم حرية كاف 
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مليوف عامل في الواليات المتحدة، كانوا في حالة بطالة خبلؿ  ُِيملكها أكثر من 
فليست مطلقة  أما حرية االستهبلؾ .الثبلثينات، حيث ساد العالم أزمة عالمية كبرل 

كذلك، كإنما يحد منها الدخل الذم يحصل عليو كل فرد في المجتمع، كيترتب على 
 .ذلك أف طبقة العماؿ التي تحصل على دخل منخفض؛ ال تحصل إال على الضركريات

 

النظاـ الرأسمالي بطريقة تطبيقو، ككفقا ألكلريخ تيلماف نائب مدير معهد أخبلقيات  -ّ
  .جامعة سانت غالن السويسرية، أثبت أنو متوحش كغير عادؿاألعماؿ التجارية في 

ففي العقود األخيرة اكتسبت األسواؽ المالية نفوذا ىائبل أدل إلى سيادة نمط من عدـ 
المساكاة، ككانت النتائج خسائر كبيرة سيفرض على دافعي الضرائب من المواطنين 

يلماف ترقى إلى مستول الفضيحة إف األزمة الحالية، من كجهة نظر ت .العاديين تسديدىا
كإف الحلوؿ التي جرل تبنيها من قبل اإلدارة األمريكية كالدكؿ األكركبية كما يرل  .

عدد من المحللين االقتصاديين ىي حلوؿ غير كاقعية، كىي أشبو باللجوء إلى تدريبات 
بة بين إف كوف رأس الماؿ ليس مجرد لع .مكافحة الحرائق لمنع أزمة اقتصادية عالمية 

أيادم حملة األسهم، بل يرتبط باالقتصاد الحقيقي، أم إلى سوؽ االئتماف، يجعل بقية 
كربما تكوف الخيارات التي تم اللجوء  .الناس رىائن بطريقة ما لحركة أسواؽ البورصة 

 .لها مقبولة بشكل مؤقت، لكن ينبغي الحذر من الركوف لها باستمرار إلى ما ال نهاية 
على الغارب، سيؤدم إلى مبادرة جميع العمبلء إلى سحب مدخراتهم، إف ترؾ الحبل 

لذلك يغدك بديهيا أف تتدخل الدكلة  ـ،ُِٗٗ كمن شأف ذلك أف يعيد كارثة عاـ
كما يرل كثيركف أف األزمة الراىنة تفتح باب الجدؿ من .كتعلن ضمانها لتلك األمواؿ

رالية الجديدة على حل أك جديد حوؿ تناقضات النظاـ الرأسمالي كمدل قدرة الليب
 . (ُ)تجاكز تناقضات ىذا النظاـ في زمن العولمة 

 

 
                                                 

يوسف مكي ، جريدة الوطن السعودية ، الخميس .نحو إصبلح جذرم للنظاـ االقتصادم العالمي ،  د -ُٕ
 ( .  ِّٗٗ) العدد . ـ ََِٖ/  َُ/  ُٔ  -ق ُِْٗ/  َُ/  ُٔ
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 : نقد آثار الحرية كفق المنظور اإلسبلمي

 :تتكٌوف التربة أك األرضٌية للمجتمع اإلسبلمي من العناصر التالية  - ُ
لمسلم العقيدة ، كىي القاعدة المركزيٌة في التفكير اإلسبلمي التي تحٌدد نظرة ا: أٌكال 

 .بصورة عاٌمة  كالحياة كاإلنساف الرئيسٌية إلى الكوف
المفاىيم التي تعكس كجهة نظر اإلسبلـ في تفسير األشياء على ضوء النظرة : كثانيان 

 .العاٌمة التي تبلورىا العقيدة 
العواطف كاألحاسيس التي يتبٌنى اإلسبلـ بثٌها كتنميتها إلى صٌف تلك المفاىيم : كثالثان 

المفهـو ػ بصفتو فكرة إسبلمٌية عن كاقع معٌين ػ يفٌجر في نفس المسلم شعوران  ألفٌ ؛ 
فالعواطف اإلسبلمٌية كليدة . خاٌصان تجاه ذلك الواقع ، كيحٌدد اٌتجاىو العاطفي نحوه 

المفاىيم اإلسبلمٌية ، كالمفاىيم اإلسبلمٌية بدكرىا موضوعة في ضوء العقيدة اإلسبلمٌية 
  ُاألساسٌية

 

لحرية االعتقادية مترككة لكل إنساف في شرعة القرآف ، ال بمعنى إقرار الضالين ا - ّ
كالكافرين على كفرىم ، كإنما بمعنى ترؾ كل محاكالت اإلكراه أك اإلجبار على تغيير 

المعتقد أك الدين أك المذىب ، ألف ذلك ال ينفع كال يفيد شيئان ، فإنو سرعاف ما يزكؿ 
ف إلى ما كاف عليو ، كألف توفير سبل الهداية كأسباب ظرؼ اإلكراه يعود اإلنسا

: كىذا ما قرره القرآف الكريم صراحة في قولو تعالى. االنشراح لئلسبلـ بيد اهلل تعالى 
 الى ًإٍكرىاهى ًفي الدّْيًن قىٍد تػىبػىيَّنى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىدً } 

ـى لىهىا كىاللَّوي سىًميعه عىًليمه  ًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا كاآلية محكمة باقية .  ِ{اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى
كيؤكد ذلك آية .ّعلى مفهومها ، كتقرر شرعان دائمان كما صرح بذلك أغلب المفسرين

                                                 
 (  ّّٗ/  ُ) اقتصادنا ، محمد باقر الصدر ، مرجع سابق  -  ُ
 (ِٔٓ)البقرة -  ِ
، أحكاـ  َِٖ/  ّ، تفسير القرطبي  ُِٖ/  ِالمحيط ألبي حياف  ، البحر َُ/  ّتفسير الطبرم  -  ّ

 ِّّ/  ُالقرآف البن العربي 
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كليس ىذا بمعنى التخيير  ُ{فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيٍر } : أخرل في معناىا
، كإنما ىو تهديد كلـو بعد ظهور األدلة الواضحة كالقاطعة على أحقية اإلسبلـ باالتباع 

، كمع ذلك فإف المصلحة في ىذا التهديد إنما ىي لئلنساف ، كلكن دكف مصادمة 
 .ِحريتو

 

 تضمنت الشريعة اإلسبلمية آلية لحفظ الحقوؽ كالحريات اإلنسانية، كذلك - ْ
بفرض العقوبات على المخالفين لتردعهم عن إلحاؽ األذل بغيرىم، كتناسبت الحدكد 

الشرعية مع نوعية المخالفة كما تنتجو من ضرر خاص أك عاـ، فهنالك حىدُّ الردة لحفظ 
الدين، كحىدُّ القتل العمد العدكاف قصاصان لحفظ النفس، كحىدُّ الزنى لحفظ النسب أك 

ر لحفظ نعمة العقل، كحىدُّ قطع السارؽ لحفظ الماؿ، كحىدُّ النسل، كحىدُّ شرب الخم
القذؼ لحفظ الًعٍرض كالسُّمعة من افتراء المفترين، كتطبيق ىذه الحدكد ىو من أجل 

 .ردع من تسوؿ لو نفسو تدمير القيم اإلنسانية، كليست من أجل التنكيل بالمجـر
 

اديٌة بحتة، حيث الغاية ىي كاف الكثير من العرب ينظركف إلى الحياة نظرة م   - ٓ
المنفعة الماٌديٌة كالماؿ كالكسب كالقٌوة كالنفوذ، من غير التفاتو إلى ما بعد ىذه الحياة 

أصبحوا في ظٌل فالدنيا من بعث كنشور كحساب، فبل أثر للناحية الركحٌية في حياتهم، 
أف يعبرىا طائعان لربٌو اإلسبلـ يركف الحياة الدنيا معبران إلى الحياة األخرل، فعلى اإلنساف 

متقٌيدان بشرعو مسٌيران أعمالو بأكامر اهلل تعالى كنواىيو، فيأخذ متاع الحياة الدنيا كزينتها 
. ّفكانت فلسفة اإلسبلـ للحياة ىي مزج الركح بالماٌدة.الحبلؿ كالحراـ كزخرفها كفق 

نٍػيىا كىابٍػتىًغ ًفيمىا آتاؾى اهللي الدَّارى ا} : كيبٌين ذلك قولو تعالى آلًخرىةى كىال تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ
 .ْ{كىأىٍحًسٍن كىمىا أىٍحسىنى اهللي ًإلىٍيكى كىال تػىٍبًغ الفىسىادى في األىٍرًض ًإفَّ اهللى ال ييًحبُّ الميٍفًسًدين

                                                 
 (ِٗ)الكهف - ُ
موقع كزارة الشؤكف اإلسبلمية : كىبة بن مصطفى الزحيلي ، نشر . د.كسطية اإلسبلـ كسماحتو ، أ -  ِ

  islam.com-http://www.alكالدعوة كاإلرشاد بالسعودية ، 
 

 . اع الفكرم بين المادية كالركحية، محرز الحسيني ، دار لوراف للطباعة كالنشر الصر   -  ّ
 ( ٕٕ) سورة القصص  - ْ
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يحرص اإلسبلـ على بناء األسرة القوية المتماسكة الجادة المتعاكنة لكونها  - ٔ
ع ، فاآلباء كاألجداد كاألكالد كاألحفاد يعملوف كأنهم في الخلية األكلى للمجتم

معسكر تدريب فعَّاؿ لتحقيق الكفاية اإلنتاجية الذاتية ، كرفد المجتمع ببناة الجيل 
الصاعد ، كبقاء النوع اإلنساني ، كانطبلؽ ىذه المؤسسة الصغيرة نحو تحقيق آفاؽ 

اـ األسرة المسلمة القائم على كنظ.الحياة المنضبطة كالسخية كالقوية في آف كاحد 
التعاكف كالتراحم كالتسلح بقيم األخبلؽ الفاضلة بدءان من الزكاج حتى انتهاء الرابطة 

نظاـ كسطي معتدؿ ، يضم بين أجنحتو كلَّ ما : الزكجية بالطبلؽ االضطرارم أك الموت
ة المنظمة ، يحقق الخير كالتقدـ كالسعادة ، لقيامو على قواعد العدؿ كالمساكاة كالحري

كالضركرة أك الحاجة أك الحاالت االستثنائية التي لوالىا ألصبحت الحياة الزكجية 
 .ُجحيمان ال يطاؽ

 

معالم النظاـ االقتصادم اإلسبلمي القائم على أساس التوازف كاالعتداؿ   - ٕ
فهو العدؿ .كالوسطية بين النظامين الرأسمالي كاالشتراكي بارزة ككاضحة كمشهورة

بين النظامين المذكورين ، فنظامنا يقـو على أساس الحرية االقتصادية ،  الوسط
فلكل فرد حق الكسب  ِ(دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض ):النبوم للحديث

الحر ، ما لم يصادـ الشرع كتجارة الخمور كالمخدرات كالخنازير كصناعة األكثاف ، أك 
دفع المضار مقدـ على " مبلىي ، ألف يلحق ضرران باألمة كالمجتمع كالمراقص كال

يتحمل الضرر " ك " درء المفاسد مقدـ على جلب المصالح " ك " جلب المصالح 
 " الخاص لدفع الضرر العاـ 

 

. ارتباط االقتصاد اإلسبلمي بالعقيدة التي ىي مصدر التموين الركحي للمذىب  - ٖ
وصفو نابعان من تلك العقيدة ، فإٌف العقيدة تدفع المسلم إلى التكٌيف كفقان للمذىب ب

                                                 
 –نظاـ األسرة في اإلسبلـ دراسة مقارنة ، باقر شريف القرشي ، دار األضواء للطباعة كالنشر ، بيركت  -  ُ

 (  ُْ – ٗ) ـ ، ص ُٖٖٗ -ىػ َُْٖلبناف ، الطبعة األكلى ، 
 ( . ُِِٓ) ركاه مسلم  -  ِ
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كتضفي على المذىب طابعان إيمانٌيان كقيمة ذاتٌية بقطع النظر عن نوعٌية النتائج 
الموضوعٌية التي يسٌجلها في مجاؿ التطبيق العملي ، كتخلق في نفس المسلم شعوران 

. ها باالطمئناف النفسي في ظٌل المذىب باعتباره منبثقان عن تلك العقيدة التي يدين ب
فقٌوة ضماف التنفيذ ، كالطابع اإليماني كالركحي ، كاالطمئناف النفسي كٌل تلك 

الخصائص يتمٌيز بها االقتصاد اإلسبلمي عن طريق العقيدة األساسٌية التي يرتكز عليها 
ـٌ ، كىي لذلك ال تظهر لدل البحث إالٌ إذا درس االقتصاد  كيتكٌوف ضمن إطارىا العا

 . ُقيدة كمدل تفاعلو بهااإلسبلمي على ضوء الع
 

ارتباط االقتصاد اإلسبلمي بمفاىيم اإلسبلـ عن الكوف كالحياة كطريقتو الخاٌصة  - ٗ
فاإلسبلـ . في تفسير األشياء ، كالمفهـو اإلسبلمي عن الملكٌية الخاٌصة كعن الربح 

طي للربح كما يع. كليس سلطانان مطلقان . يرل أٌف الملكٌية حٌق رعاية يتضٌمن المسؤكلٌية 
مفهومان أرحب كأكسع مٌما يعنيو في الحساب الماٌدم الخالص ، فيدخل في نطاؽ الربح 

كثير من النشاطات التي تعتبر خسارة بمنظار آخر غير إسبلمي  -بمدلولو اإلسبلمي -
كمن الطبيعي أف يكوف لمفهـو اإلسبلـ ذاؾ عن الملكٌية أثره في كيفٌية االستفادة من 

كما أٌف من الطبيعي أيضان أف . خاٌصة كتحديدىا كفقان إلطارىا اإلسبلمي حٌق الملكٌية ال
يتأثٌر الحقل االقتصادم بمفهـو اإلسبلـ عن الربح أيضان بالدرجة التي يحٌددىا مدل 
عمق المفهـو كترٌكزه ، كبالتالي يؤثٌر المفهـو على مجرل االقتصاد اإلسبلمي خبلؿ 

ذلك ، كال يجوز أف يعزؿ عن تأثير المفاىيم تطبيقو ، فبل بٌد أف يدرس من خبلؿ 
 . ِاإلسبلمية المختلفة خبلؿ التطبيق

 

إف من أىم خصائص النظاـ السياسي في اإلسبلـ إقامة العدؿ كالمساكاة في  - َُ
الحقوؽ كالواجبات ، كالشورل في القضايا العامة ، كمنع الظلم كالتعدم كاالستبداد ، 

 .تقرر في القرآف الكريم كالسنة النبوية الصحيحة كاالحتكاـ إلى شرع اهلل فيما 

                                                 
 (  ُّْ/  ُ) اقصادنا ، مرجع سابق   - ُ
 . المرجع السابق   -  ِ
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كمما ال شك فيو أف مبلزمة ىذه الخصائص كتفعيلها كمراعاتها في مجاؿ التطبيق 
يحمي األمة من كل آفات االنحراؼ كالضياع كالضعف كالتفكك كالتفرقة ، كيجعل 

ىر التخلف ، األمة كالدكلة قوية رصينة ، تحمي الحمى ، كتدفع االعتداء ، كتمحو مظا
كتحقق تقدـ الحياة كالمدنية ، كتبني الحضارة الجامعة للمادة كالركح أك كسائل الرقي 
  .ُالمادم كالترفع أك السمو الركحي ، على أساس من التفوؽ العلمي كالصناعي كالتقني

 
 

 

 

 الخاتمة

في نهاية المطاؼ كختاـ البحث ال بد من الوقوؼ على جملة من النتائج كعدد من 
 : الستنتاجات التي تحتاج النظر فيها كالتأكيد عليها كىي على النحو التالي ا
 

ضركرة معرفة المفاىيم كتحديد المصطلحات كتمييز األلفاظ للوصوؿ إلى   - ُ
معانيها كحقائقها كمن ثم نقدىا كتمحيصها للحكم عليها بالقبوؿ أك الرد أك الصبلح أك 

 . الفساد 
 

لبحث اتساع مفهـو الحرية كتعدد معانيها ككثرة تعريفاتها اتضح لنا من خبلؿ ا  – ِ
مما نتج عنو االختبلؼ الكبير كالتنوع الواسع في محدداتها كضوابطها  كجوانبها 

 . كمجاالتها الدينية كاألخبلقية كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 
 

كنة العامة التي يقررىا الشارع الم"المفهـو العاـ كالتعريف المختار للحرية أنها   - ّ
لؤلفراد ، بحيث تجعلهم قادرين على أداء كاجباتهم كاستيفاء حقوقهم ، كاختيار ما 

 "يجلب المنفعة كيدرأ المفسدة دكف إلحاؽ الضرر باآلخرين
                                                 

عبد الحكيم حسن العيلي ، . الحريات العامة في الفكر كالنظاـ السياسي في اإلسبلـ  دراسة مقارنة ، د -  ُ
 ( .  َِْ – َِٔ) ـ ، ص ُّٖٗ -ىػ  َُّْدار الفكر العربي ، 
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عرض البحث لبلمتداد التاريخي كالتطور الفكرم لمفهـو الحرية بدءان من العصر  – ْ
ساف في أرضو دكف الخضوع لسيطرة أحد ، كمركران بالفلسفة الهوميركسي بعيش اإلن

اليونانية حيث يتوجو اإلنساف لفعل األفضل كاألحسن بمحض إرادتو كاختياره ، ثم 
الفكر المسيحي الذم يرل أف الحرية ىي القدرة على جعل اإلنساف يميل نحو الخير ، 

نساف كاختياره كإرادتو كلكنها كنهاية بالفكر اإلسبلمي الذم كزاف بين اإلقرار بحرية اإل
 . خرج عن إرادة كمشيئة الخالق سبحانو كتعالىتإرادة كحرية كاختيار ال 

 

ارتبطت الدعوات الدينية منذ نوح عليو السبلـ كحتى محمد صلى اهلل عليو كسلم  – ٓ
بالدعوة للحرية بتحرير النفوس البشرية كالذكات اإلنسانية من سيطرة اآلخر كسطوة 

 .صنمان كاف أك بشران ، كتأكيد العبودية هلل كحدهالغير 
 

أقر اإلسبلـ الحريات كالحقوؽ كعمل على ممارستها كسلوؾ بتنشئة الفرد   - ٔ
كالمجتمع عليها ، كشرع ما يحميها كيحافظ عليها بالنص الصريح كضمن مقاصده 

كالحقوؽ  الكلية كأكجب مسؤكلية تبادلية بين مكونات المجتمع بما يحافظ على الحرية
 .الذاتية كالكلية

 
  : كضوابط منها الحرية في الفكر اإلسبلمي  محاطة بشركط – ٕ
 . كماال خلوىا من ضررو على حقوؽ النفس كالغير دما كعرضا كدينا كعقبل -أ 

 .خلوىا مما يتعارض مع منهج اهلل مما جاء بو األنبياء كالمرسلوف  -ب 
 . ضيين إلى التفريط بحق الغير لصالحهاخلوىا من األنانية كحب الذات المف -ج 
 العلم الذم يورث الخشية كمعرفة الحقوؽ ، كالوصوؿ إليها بالتحرم كالخطوات -د 

 . العلمية السليمة
  . كال يحجبها شيء التقول لرعاية الحقوؽ بشعور مراقبة اهلل التي ال تغيب، -ىػ 
  . ك الشبهةالورع الذم يمنع السطو على الحقوؽ بدافع الشهوة أ -ك 
 .القيم ؛ قيمة الدنيا كاآلخرة ، بين عبودية الرب كعمارة األرض الموازنة بين -ز 
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حقوؽ اإلنساف كحرياتو محمية بضمانات تشريعية كتنفيذية بعكس حقوؽ اإلنساف  – ٖ
في اإلعبلف العالمي التي ال تتجاكز ردىات المؤتمرات كاللقاءات كالقاعات 

ك جليان كيتضح بينان من خبلؿ اآلثار الواضحة كالمظاىر كاالجتماعات ، كيتبين ذل
المشاىدة الدالة على تخلف الحرية عن كاقعنا المعاصر بشهادة معاصريها كمنظريها 

 .ُكناقديها
 

: السخاكم في تحريره لمفهـو الحرية في اإلسبلـ حينما قاؿ ما أجمل قوؿ – ٗ
ينحرؼ ، كبالعدؿ حتى ال  تى الاإلسبلـ أعطى اإلنساف الحرية، كقيدىا بالفضيلة ح"

ال تستبد بو األنانية ،  يجور، كبالحق حتى ال ينزلق مع الهول ، كبالخير كاإليثار حتى
 ِ"كبالبعد عن الضرر حتى ال تستشرم فيو غرائز البشر

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عبد الحكيم حسن . ت العامة في الفكر كالنظاـ السياسي في اإلسبلـ  دراسة مقارنة ، دالحريا: انظر   -  ُ

 (  َٗٓ – ُٔٓ) العيلي ، مرجع سابق ، 
فؤاد عبد الكريم العبد الكريم ، . قضايا المرأة في المؤتمرات الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د - ِ

 ( .  ِٗ/  ُ) مرجع سابق ، 
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 التوصيات
ئقة أشكر قسم الثقافة بجامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسبلمية على عنايتو الفا  - ُ

بدراسة المصطلحات كالمفاىيم كعرضها كرسائل للماجستير كالدكتوراه ، كأحثو على 
استكماؿ المشركع بتبني إخراج ىذه الرسائل كاألطركحات على شكل رسائل مختصرة 

 . سهلة الحمل كالقراءة على شكل كتاب الجيب لتعم بنفعها أفراد المجتمع 
 

الرسائل كاألطركحات المحكمة كالمؤصلة كما أكصي القسم بتبني مشركع ترجمة   – ِ
باللغات المختلفة كتوزيعها على مكاتب الدعوة في الداخل كالملحقيات السعودية في 

الخارج ليقف القارئ على نقاكة كصفاء التصور اإلسبلمي للمفاىيم كالمصطلحات 
 . كبخاصة المشتبهة كالمشكلة 
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 فهرس اآليات
 

 الصفحة السورة اآلية
 ٗ ، ٕ البقرة الحر بالحر

 ّٖ البقرة يريد اهلل بكم اليسر كال يريد بكم العسر
 َٕ البقرة كقاتلوىم حتى ال تكوف فتنة

منكم عن دينو فيمت كىو   دكمن يرتد
 كافر

 ِٕ البقرة

 ٕٖ البقرة كلهن مثل الذم عليهن بالمعركؼ
 الى ًإٍكرىاهى ًفي الدّْيًن قىد تػَّبػىيَّنى الرٍُّشدي ًمنى 

 اٍلغىيّْ 
 ُُٓ، ُٔ، ْٓ البقرة

ًإني نذرت لك ما في بطني ميحىرَّران فػىتػىقىبٍَّل 
 منّْي

 ٗ، ٕ آؿ عمراف

عيوا الرَّسيٍوؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر  عيوا اهللى كىأىًطيػٍ أىًطيػٍ
 ًمٍنكيمٍ 

 َٔ النساء
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 ٗ النساء فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو 
 ِٕ المائدة دينو يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن

 ْٓ األعراؼ الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النًَّبيَّ األيمّْيَّ 
كاتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم 

 خاصة
 ٔٓ األنفاؿ

 ّٖ يوسف تراكد فتاىا عن نفسو
 ّٖ يوسف ىي راكدتني عن نفسي

ا مٍَّمليوكنا الَّ يػىٍقًدري عىلى  ى ضىرىبى اهللي مىثىبلن عىٍبدن
 شىٍيءو 

 ٗ النحل

ٍلنىاىيٍم ًفي اٍلبػىرّْ  ـى كىحىمى كىلىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى
 كىاٍلبىٍحرً 

 ّٓ اإلسراء

كىقيًل اٍلحىقُّ ًمن رَّبّْكيٍم فىمىن شىاء فػىٍليػيٍؤًمن 
 كىمىن شىاء فػىٍليىٍكفيرٍ 

 ُُٔ،  ْٓ الكهف

 ّٖ الكهف ضيريد أف ينق ان ر جدا
يػىٍعلىمي مىا ًفي السَّمىاًء  أىلىٍم تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى 

 كىاأٍلىٍرضً 
 ِٔ الحج

كىرىبُّكى يىٍخليقي مىا يىشىاءي كىيىٍختىاري مىا كىافى لىهيمي 
 اٍلًخيػىرىةي 

 َْ القصص

 ُُٔ القصص كىابٍػتىًغ ًفيمىا آتاؾى اهللي الدَّارى اآلًخرىةى 
 ّٖ القصص ال يريدكف علوا في األرض

هىا ًفٍطرىةى اللًَّو الًَّتي فىطىرى   ّٓ الرـك النَّاسى عىلىيػٍ
 ّٕ األحزاب إف أراد بكم سوءا أك أراد بكم رحمة

إنما أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ لو كن 
 فيكوف

 ّٕ يس
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 َْ الدخاف كلقد اخترناىم على علم على العالمين
كسخر لكم ما في السموات كما في 

 األرض جميعان منو
 ّٓ الجاثية

آمىنيوا ًإف جىاءكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى 
 فػىتىبػىيػَّنيوا

 ّٔ الحجرات

 ّٔ الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي 

 أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَّ ًفي ًكتىابو 
 ِٔ الحديد

 ْٕ الملك أال يعلم من خلق كىو اللطيف الخبير
 ِٓ نوح ان ال تىزًٍد الظَّاًلًمينى ًإال تػىبىار كى 

ًإمَّا كىفيوران  يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكران كى  ُٖ اإلنساف ًإنَّا ىىدى
 ِٔ التكوير ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍستىًقيمى 

 ٖٔ األعلى قد أفلحى مىٍن تزكى
 ٖٔ الشمس كنفسو كما سوىاىا
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 ألحاديثفهرس ا

 
 الصفحة الحديث

 ٖ تعس عبد الدينار
 َُ إيما امرئ مسلم أعتق امرأن مسلمان 

من اعتق شركا لو في عبد قـو عليو قيمة 
 العدؿ

َُ 

يا أيها الناس إف دماءكم كأموالكم 
 كأعراضكم عليكم حراـ

ّٓ 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو 
 أك ينصرانو أك يمجسانو

ّٓ 

 ٓٓ قائم على حدكد اهلل كالواقع فيهامثل ال
 ٗٔ رأس األمر اإلسبلـ كعموده الصبلة

 ِٕ من بدؿ دينو فاقتلوه
 ِٕ ال يحل دـ امرئ مسلم

 ّٕىل يترؾ ىذا الدين أحد سخطة لو بعد أف 
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 يدخل فيو
 ٖٔ جعلت لي األرض مسجدان كطهوران 

 ٖٔ فإف صدقا كبينا بورؾ لهما في بيعهما
 ُُٕ ؽ اهلل بعضهم من بعضدعوا الناس يرز 

 
 
 
 
 

 فهرس اآلثار
 الصفحة األثر

من أعتق عبدان لو فبت عتقو حتى تجوز 
 شهادتو كتتم حريتو

ُُ 

متى استعبدتم الناس، كقد كلدتهم أمهاتهم 
 ان أحرار 

ُِ 

 ُّ جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد
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 فهرس األعبلـ
 

 الصفحة العلم
 ٕ رالبن منظو 

 ٕ الراغب األصفهانى
 ٖ ابن فارس

 َُ مالك بن أنس
 ُُ عمربن الخطاب
 ُُ عمرك بن العاص
 ُُ ربعي بن عامر

 ُِ علي بن محمد بن علي الجرجاني
 ُّ محمد علي التهانوم

  ٖٓ،ُّ محمد الطاىر بن عاشور
 ِٗ، ُٔ ليبنتز

 ُٕ جوف ستيورت ًمل
 ُٗ سقراط
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 ُٗ افبلطوف
 َِ أرسطو

 ُِ قديس بولسال
 ِِ القديس أكغسطين

 ِِ القديس توما األكويني
 ِِ مارتن لوثر

 ِِ سزمأر 
 ِْ ابن حـز

 ِٓ عبدالرزاؽ الكاشاني
 ِٖ مولينا
 ِٖ ىوبز

 ِٗ اسبينوزا
 ِّ ، ِٗ لوؾجوف 

 ِٗ أمانويل كنت
 َّ ىيجل
 َّ ىيدجر
 ُّ سارتر

 ْٖ، ِّ آدـ سميث
 ّّ مونتسكيو
 ّّ سيوجاف جىاٍؾ ريك 

 ّّ فيوٍلًتير
 ْٔ معبد الجهني
 ٔٓ عبلؿ الفاسي
 ُٕ ابن قدامة
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 ِٕ ابن رشد
 ٖٖ شبنجلر

 ٖٖ إلكسيس كاريل
 ٖٖ وفكولن كلس

 ٖٗ ركجيو جاركدم
 ُٗ سنتايانا

 ِٗ محمد أسد
 َُُ جورج ميسن فرانسيس فوكوياما

 َُٖ توماس جيفرسوف
 

 فهرس المراجع كالمصادر*
 

 .ريمالقرآف الك - ُ
لمحمد ناصر الدين األلباني، نشر : إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ِ

 .ىػَُْٓ –بيركت، الطبعة الثانية  –المكتب اإلسبلمي 
منشورات المنظمة . الدكتور أحمد أبو زيد . األبعاد التربوية للعبادة في اإلسبلـ  - ّ

 . ـَََِ  -ىػ ُُِْو ػ اإلسبلمية للتربية كالعلـو كالثقافة ػ إيسيسك
نعماف عبد الرزاؽ السامرائي ، دار . أحكاـ المرتد في اإلسبلـ دراسة مقارنة ، د   - ْ

 . ىػ َُّْالرياض ، الطبعة الثانية  ،  –العلـو للطباعة كالنشر 
علي جريشة ، دار الوفاء للطباعة كالنشر . االتجاىات الفكرية المعاصرة ، د  - ٓ

 . ىػ ُُُْالثالثة  الطبعة. كالتوزيع 
عبد الحكم عبداللطيف الصعيدم ، الدار . األسرة المسلمة أسس كمبادئ ، د  - ٔ

 . ـ ُّٗٗ -ىػ ُُّْالمصرية اللبنانية ، الطبعة األكلى ، 
عادؿ : مراد ىوفماف، تعريب . اإلسبلـ في األلفية الثالثة ديانة في صعود ، د - ٕ

 .يس إبراىيم ، مكتبة الشركؽ  –المعلم 
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اإلسبلـ كحقوؽ اإلنساف ، الدكتور القطب طبلية ، دار الفكر العربي ػ القاىرة ،  - ٖ
 .ـ ُْٖٗ/ ىػ َُْْالطبعة الثانية ، 

االسبلـ كالمذاىب االقتصادية المعاصرة ، يوسف كماؿ ،  دار الوفاء للطباعة  -ٗ
 .ـ َُٗٗ -ىػ َُُْكالنشر كالتوزيع ، الطبعة الثانية 

دمشق ،الطبعة  -لتدين ، الدكتور محمد الزحيلي ، دار اليمامة االعتداؿ في ا -َُ
 .ـ  ََِْ/ ىػ ُِْٓالسابعة ، 

لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر : اقتصادنا ، محمد باقر الصدر،إعداد كتحقيق  -ُُ
مركز األبحاث كالدراسات التخٌصصية للشهيد : العالمي لئلماـ الشهيد الصدر،الناشر 

 .ىػ  ُِْْلى الصدر ،الطبعة األك 
بداية المجتهد ك نهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  -ُِ

أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 . ـُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗمصر ، الطبعة الرابعة،  -كأكالده

عبد اهلل التركي، طبعة . د :للحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق : البداية كالنهاية -ُّ
 .ىػ ُُْٗدار ىجر، 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة كالقرامطة كالباطنية ، أحمد بن عبد الحليم  -ُْ
موسى سليماف الدكيش ، مكتبة العلـو . د: بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق 

 .ىػ َُْٖكالحكم ،الطبعة األكلى ، 
اسي اإلسبلمي ،فضل اهلل، السيد محمد حسين،  تأمبلت في الفكر السي -ُٓ

 -ىػُُْٔطهراف، كتاب التوحيد، الصادر عن مجلة التوحيد، الطبعة األكلى، سنة 
 .ـُٓٗٗ

تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،شمس الدين محمد بن أحمد بن  - ُٔ
 –ي ،لبناف عمر عبد السبلـ تدمرم ، دار الكتاب العرب. د: عثماف الذىبي ، تحقيق
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕبيركت ، الطبعة األكلى 

 –تاريخ األمم كالملوؾ ، محمد بن جرير الطبرم، نشر دار الكتب العلمية  -ُٕ
 .ىػ َُْٕبيركت ،الطبعة األكلى ، 
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، ركالف موسنييو، (القرناف السادس عشر كالسابع عشر)تاريخ الحضارات العاـ،  -ُٖ
 .ـ ُٔٔٗداغر، الطبعة األكلى، بيركت . ترجمة، يوسف أسعد داغر، فريد ـ

محمد عبد الهادم أبو ريدة : تاريخ الفلسفة في اإلسبلـ ، دم بور ، ترجمة  - ُٗ
 .،طبعة مكتبة النهضة العربية ، القاىرة ، الطبعة الخامسة 

تاريخ الفلسفة اليونانية تاريخها كمشكبلتها ، الدكتورة أميرة حلمي مطر، دار  -َِ
 .ـ ُٖٗٗكالنشر، القاىرة ، طبعة عاـ  قباء للطباعة

 .تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوسف كـر ، دار الترجمة كالنشر -ُِ
التشريعات اإلسبلمية الخاصة باألسرة بين ضمانات رعاية اإلسبلـ كالضغوط  - ِِ

سارة بنت عبد المحسن بن جلوم آؿ سعود ، مركز األمير عبد . د.الدكلية إللغائها ، أ
ن جلوم للبحوث كالدراسات اإلسبلمية ، الشارقة ، الطبعة األكلى المحسن ب

 .ـََِٔ -ىػ ُِْٕ
إبراىيم األبيارم، دار الكتاب : التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق - ِّ

 . ىػَُْٓبيركت، الطبعة األكلى ، –العربي
، طبعة الدكتور فتحي عبد الرحمن جركاف : تعليم التفكير مفاىيم كتطبيقات  - ِْ

 .ـ ََِٕ -ىػ ُِْٖعماف  –دار الفكر ، األردف 
كثير ، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير، طبعة دار الفكر  ابن تفسير - ِٓ

 .ـ ُٖٔٗبيركت، 
 .ىػ َُْٓالطبرم ، محمد بن جرير الطبرم، طبعة دار الفكر،  تفسير - ِٔ
احمد عبد : حقيقتفسير القرطبي ، محمد بن احمد االنصارم القرطبي، ت - ِٕ

 .ىػ ُِّٕالعليم البردكني  ، القاىرة، دار الشعب، الطبعة الثانية ، 
بيركت ،  –فاركؽ مساىل، مؤسسة الرسالة . تكريم اإلنساف في اإلسبلـ، د - ِٖ

 ىػ َُْٔالطبعة األكلى 
صالح بن عبد اهلل بن حميد، طبع . تلبيس مردكد في قضايا حية، الشيخ د - ِٗ

 ىػ ُُْٖشؤكف اإلسبلمية، كنشر كزارة ال
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المناف، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر  كبلـ تفسير في الرحمن الكريم تيسير -  َّ
 .عبد الرحمن بن معبل اللويحق ، طبعة مؤسسة الرسالة : السعدم ، تحقيق 

الجامع ألحكاـ القرآف، ألبي عبد اهلل محمد القرطبي ، طبعة دار الكتب  - ُّ
 .ىػ َُْٖ –العلمية، بيركت 

ت . جوف ستيورت ًمل ، الدكتور توفيق الطويل ، دار المعارؼ ، القاىرة ، ب  - ِّ
. 

حرية اإلنساف في ظل عبوديتو هلل ، الدكتور محمد سعيد رمضاف البوطي، دار  - ّّ
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُّْالفكر ػ دمشق ، الطبعة األكلى ، 

المجيد الحاج ، الطبعة أحمد عبد. حرية التعبير بين اإلطبلؽ كالتقييد ، د  - ّْ
 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔاألكلى ،

سالم البهنساكم ، دار الوفاء للطباعة كالنشر . حرية الرأم الواقع كالضوابط ، د - ّٓ
 .ـََِّ -ىػ ُِْْالمنصورة ، الطبعة األكلى  –

حرية الرأم كالتعبير في ضوء االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الوطنية كالشريعة  - ّٔ
االسكندرية ، الطبعة  –خالد مصطفى فهمي ، دار الفكر الجامعي . ة ، داإلسبلمي

 .ـََِٖاألكلى ، ، 
إيتراؾ   -أحمد رشاد طاحوف ، القاىرة. حرية العقيدة في الشريعة اإلسبلمية، د -ّٕ

 .ـ ُٖٗٗللنشر كالتوزيع، الطبعة األكلى ، 
لي ثابت ، دار عالم الحرية اإلعبلمية في ضوء اإلسبلـ ، الدكتور سعيد بن ع - ّٖ

 ىػ ُُِْالرياض ، الطبعة األكلى ،  –الكتب 
عماد الدين محمد الرشيد ، دار الفكر ، دمشق ، . الحرية في اإلسبلـ ،  د  - ّٗ

 .ـ ََِٕ -ىػ ُِْٖالطبعة األكلى 
الحرية في اإلسبلـ الضركرة المحظورة ، نشأت جعفر ، القاىرة  ، الطبعة الثانية  - َْ

 .ـََِّ -ىػ ُِْْ، 
 .الحرية في اإلسبلـ ، محمد الخضر حسين ، دار االعتصاـ  - ُْ
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الغربية كالماركسية  الحريات العامة فى اإلسبلـ مع المقارنة بالمبادئ الدستورية - ِْ
كلية الحقوؽ . جامعة االسكندرية . رسالة دكتوراه . محمد سليم محمد غزكل . د  –

 .ـُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗ
. في الفكر كالنظاـ السياسي في اإلسبلـ  دراسة مقارنة ، د الحريات العامة - ّْ

 .ـ ُّٖٗ -ىػ  َُّْعبد الحكيم حسن العيلي ، دار الفكر العربي ، 
الحريات في النظاـ اإلسبلمي ، الدكتور حسن محمد سفر ، مطابع سحر،   - ْْ

 .ـ  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة األكلى ، 
الدكتور سامي نصر لطف ، : ي اإلسبلمي الحرية المسؤكلة في الفكر الفلسف - ْٓ

 .نشر مكتبة الحرية الحديثة ، جامعة عين شمس 
، ركجيو جاركدم ، ترجمة ( الحضارة التي تحفر لئلنسانية قبرىا ) حفارك القبور  – ْٔ

 ـ ز ََِِ -ىػ ُِّْعزة صبحي ، دار الشركؽ ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، : 
دمشق، الطبعة الرابعة  -كىبة الزحيلي، دار الفكر. د.أ،  حق الحرية في العالم - ْٕ

 .ـََِٕ -ىػ ُِْٖ، 
محمود اسماعيل عمار ، طبعة .حقوؽ اإلنساف بين التطبيق كالضياع ، د - ْٖ

 .ـََِِ -ىػ ُِّْاألردف ، الطبعة األكلى ،  –مجدالكم ، عماف 
دكتور محمد حقوؽ اإلنساف بين التنظيم كاالستباحة ، بحوث كمقاالت ، ال  - ْٗ

 .ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْعبد اهلل الركن ، نشر المؤلف ، الطبعة األكلى،  
حسن مصطفى الباش ، جمعية . حقوؽ اإلنساف بين الفلسفة كاإليماف ، د - َٓ

 .ىػُِْٔليبيا ، الطبعة األكلى  –الدعوة اإلسبلمية العالمية ، بنغازم 
عبد . عدكف محمود الساموؾ ،دس. د.حقوؽ اإلنساف في األدياف السماكية ، أ  - ُٓ

األردف ، الطبعة األكلى  –الرزاؽ رحيم صبلؿ الموحي ، دار المناىج ، عماف 
 .ـ ََِِ -ىػ ُِّْ

حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ أكؿ تقنين لمبادئ الشريعة فيما يتعلق بحقوؽ  - ِٓ
،  الدكتور عدناف الخطيب كالدكتور إبراىيم مدكور ، دار طبلس ، دمشق .اإلنساف 

 .ـ ُِٗٗ/ ىػ ُُِْالطبعة األكلى  
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راكية أحمد عبد الكريم الظهار ، دار . حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د - ّٓ
ـ ، البحث ََِّ -ىػ ُِْْجدة ، الطبعة األكلى ،  –المحمدم للنشر كالتوزيع 

 ىػ ُِّْالحائز على جائزة المدينة المنورة ، فرع البحث العلمي لعاـ 
 .ىػُُِْالرياض  في اإلسبلـ ، عبد اللطيف سعيد الغامدم، حقوؽ اإلنساف - ْٓ
دراسة مقارنة مع اإلعبلف العالمي كاإلعبلف اإلسبلمي ، حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ  - ٓٓ

الطبعة ، دمشق -دار الكلم الطيب ، لؤلستاذ الدكتور محمد الزحيلي ، لحقوؽ اإلنساف
 .ىػُِْْالثالثة ، 

سليماف بن عبد الرحمن الحقيل ، الطبعة . ـ ، دحقوؽ اإلنساف في اإلسبل - ٔٓ
 .ـُٕٗٗ  -ىػ ُُْٕالثانية ، 

محمد : إبراىيم عبد اهلل المرزكقي ، ترجمة .حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ، د - ٕٓ
 .ـ ََُِ -ىػ ُِِْأبو ظبي ، الطبعة الثالثة  –حسين مرسي ، المجمع الثقافي 

، يسرم محمد أرشد، كتاب األمة ، حقوؽ اإلنساف في ضوء الحديث النبوم  - ٖٓ
 .ىػُِْٕ، رجب  ُُْالعدد 

سامي .محمد المفتي كد. حقوؽ اإلنساف في الفكر السياسي كالشرع اإلسبلمي د - ٗٓ
 . ىػُُّْالطبعة األكلى ، الوكيل، دار النهضة اإلسبلميَّة ، بيركت

السعودية ،  حقوؽ اإلنساف في القرآف كالسنة كتطبيقاتها في المملكة العربية - َٔ
 .ـََِِ -ىػ ُِّْالدكتور محمد بن أحمد بن صالح الصالح ، الطبعة األكلى 

دار الكتاب ، عبد السبلـ الترمانيني. حقوؽ اإلنساف في نظر الشريعة اإلسبلميَّة د - ُٔ
 .ـُٖٔٗالطبعة األكلى ، الجديد، بيركت

د الريسوني األستاذ الدكتور أحم: حقوؽ اإلنساف محور مقاصد الشريعة  - ِٔ
،األستاذ الدكتور محمد الزحيلي األستاذ الدكتور محمد عثماف شبير ، سلسلة كتاب 

 .  السنة الثانية كالعشركف -ىػ ُِّْمحـر  - ٕٖاألمة العدد 
حقوؽ اإلنساف ككاجباتو في القرآف ، حسن أحمد عابدين، مطبعة رابطة العالم  - ّٔ

 .اإلسبلمي بمكة المكرمة 
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. ساف كحرياتو األساسية في الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي ، دحقوؽ اإلن - ْٔ
 -ىػ ُِْٓالرياض ، الطبعة األكلى ،  –صالح عبد اهلل الراجحي ، مكتبة العبيكاف 

 .ـ ََِْ
رحيل محمد غرايبة ، . الحقوؽ كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبلمية ، د  - ٓٔ

 .ـ َََِ -ىػ ُُِْاألكلى ،  دار المنار للنشر كالتوزيع ، الطبعة
الرياض ، الطبعة  –دار الوطن للنشر ، محمد شاكر الشريف ، حقيقة الديموقراطية  - ٔٔ

 . ىػُُِْاألكلى 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، . حقيقة الليبرالية كموقف اإلسبلـ منها ، د - ٕٔ

 .ىػ ُُّْمركز التأصيل للدراسات كالبحوث ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 
تعريب  –كجوف دك ناىيو  -نام .س.جوزيف  –الحكم في عالم يتجو إلى العولمة  - ٖٔ

 . ـََِِالطبعة األكلى  –مكتبة العبيكاف  –محمد شريف الطرح 
يوسف القرضاكم ، مكتبة كىبة . الحلوؿ المستوردة ككيف جنت على أمتنا ، د - ٗٔ

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُّْالقاىرة ،الطبعة الخامسة ،  –
بشار عواد معركؼ، : حياة الصحابة ، محمد بن يوسف الكاندىلوم ، تحقيق  – َٕ

 . ـ ُٗٗٗ – َُِْاألكلى ، : نشر  مؤسسة الرسالة ، الطبعة
دستور العلماء أك جامع العلـو في اصطبلحات الفنوف ، القاضي عبد رب النبي  - ُٕ

بيركت ،الطبعة  -لبناف –بن عبد رب الرسوؿ األحمد نكرم، دار الكتب العلمية 
 .ـ َََِ -ىػ  ُُِْاألكلى ، 

مكتبة النهضة ، ترجمة حسن إبراىيم حسن كآخرين، أرنولد، الدعوة إلى اإلسبلـ - ِٕ
 . ـَُٕٗالطبعة الثالث ، ،القاىرة ، المصرية

صبلح ابن ردكد ابن  –دكر التربية اإلسبلمية في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة   -ّٕ
 . ىػُِْْ –جدة  –مكتبة السوادم  –حامد الحارثي 

سالمة عبد الجبار، دار عصمي للنشر كالتوزيع ، القاىرة ، . الدين كالحرية د  - ْٕ
 .ـُٖٗٗالطبعة الثالثة ، 
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عمر المختار، ، الرباط، المنظمة اإلسبلمية . الرأم كالعقيدة في اإلسبلـ ، د - ٕٓ
 .ـُٗٗٗ -ػ ىَُِْ، سنة (ايسيسكو)للتربية كالعلـو كالثقافة 

الردة في اإلسبلـ ، قراءة تاريخية كفكرية في األصوؿ كاالتجاىات كالنتائج ،  - ٕٔ
 .ـ ُٗٗٗلبناف ، الطبعة األكلى ،  –غريب ، دار الكنوز األدبية ، بيركت .حسن خ 

أكـر رضا موسى ، طبعة دار الوفاء ، المنصورة ، . الردة كالحرية الدينية ، د  - ٕٕ
 .ـَََِٔ -ىػ ُِْٔ الطبعة األكلى ،

محمد . د( : ترجمات كدراسات في المجتمع األمريكي ) السقوط من الداخل  - ٖٕ
 .ىػ ُُْٓالرياض ، الطبعة األكلى، –بن سعود البشر ، دار العاصمة 

أحمد بن شعيب ، بيت األفكار الدكلية للطباعة كالنشر : سنن النسائي  – ٕٗ
 كالتوزيع 

ف بن األشعث السجستاني ، بيت األفكار الدكلية سليما: سنن أبي داكد   - َٖ
 للطباعة كالنشر كالتوزيع

محمد بن عيسى بن سورة ، بيت األفكار الدكلية للطباعة : سنن الترمذم  – ُٖ
 كالنشر كالتوزيع

محمد بن يزيد القزكيني ، بيت األفكار الدكلية للطباعة : سنن ابن ماجو   - ِٖ
 .كالنشر كالتوزيع 

سبتمبر  ُُسة األمريكية تجاه قضايا حقوؽ اإلنساف بعد أحداث السيا - ّٖ 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العبلقات الدكلية السنة الجامعية . ـ  ََُِ
 ـ  ََِْ/  ََِّقيدـك حكيم،  : إعداد 

شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار الوطن ،  - ْٖ
 .ىػُُْٔالطبعة األكلى 

الصاـر المسلوؿ على شاتم الرسوؿ ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  - ٖٓ
 –محمد كبير أحمد شودرم ، دار ابن حـز ، محمد عبد اهلل عمر الحلواني : تحقيق 

 .  ىػُُْٕبيركت ، الطبعة األكلى ، 
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مصطفى : محمد بن إسماعيل الجعفي البخارم، تحقيق : صحيح البخارم   - ٖٔ
 .ىػ  َُْٕبغا، دار ابن كثير، بيركت، الطبعة الثالثة، ال

محمد فؤاد عبد الباقي ، : مسلم بن الحجاج ، تحقيق كترقيم : صحيح مسلم  - ٕٖ
 .طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيركت

الصراع الفكرم بين المادية كالركحية، محرز الحسيني ، دار لوراف للطباعة  - ٖٖ
 .كالنشر 

نية تحيل كنقد محتولن كتاريخان ،اإلماـ آية اهلل محمد مهدم شمس الدين العلما - ٖٗ
 .ـ ُٔٗٗ،المؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر ، بيركت ، الطبعة الثالثة 

للدكتور عبد الوىاب المسيرم ، دار الشركؽ : العلمانية الجزئية كالعلمانية الشاملة  - َٗ
 . ىػُِّْبالقاىرة ، الطبعة األكلى ، 

زكريا فايد ، دار الزىراء لؤلعبلـ . د: العلمانية النشأة كاألثر في الشرؽ كالغرب - ُٗ
 . ىػَُْٖالرياض ، الطبعة األكلى   –العربي 

سفر بن عبد . العلمانية نشأتها كتطورىا كآثارىا في الحياة اإلسبلمٌية المعاصرة ، د - ِٗ
  ىػَُِْالرحمن الحوالي ،  الطبعة األكلى ، جامعة أـ القرل 

حمود بن أحمد الرحيلي ، ، مكتبة العلـو . د.العلمانية كموقف اإلسبلـ منها، أ -ّٗ
 . ىػُِْْكالًحكم بالمدينة المنورة ، الطبعة الثانية ، 

 .حاـز البببلكم ، دارالشركؽ . عن الديمقراطية الليبرالية قضايا كمشاكل ، د - ْٗ
، عبد سعيد عبد إسماعيل، ، دار األندلس العولمة أرقاـ كحقائق كالعالم اإلسبلمي  - ٓٗ

  ىػُِِْجدة ، الطبعة األكلى  –الخضراء 
جورج كتورة : العولمة الثقافية الحضارات على المحك ، جيرار ليكرؾ ، ترجمة  - ٔٗ

 .ـََِْ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الطبعة األكلى 
ازف صبلح مطبقاني م. د: الغرب من الداخل دراسات للظواىر االجتماعية  - ٕٗ

 .ىػ ُِْٓالطبعة الثانية .
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فتوح مصر كأخبارىا ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل عبد الحكم بن أعين  - ٖٗ
بيركت ، الطبعة األكلى ،  –محمد الحجيرم، دار الفكر : القرشي المصرم ، تحقيق 

 .ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ
بيركت  ، الطبعة  -ربي ، لبناف فجر اإلسبلـ ،  أحمد أمين ، دار الكتاب  الع - ٗٗ

 .ـُٗٗٗالعاشرة ، 
تحقيق محمد عبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادم ، الفرؽ بين الفرؽ ،   -ََُ

 ـُٕٕٗبيركت  ، الطبعة الثانية ،  –،دار اآلفاؽ الجديدة  محي الدين عبد الحميد
قيق خليل تح: الفركؽ ، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي  - َُُ

 ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖبيركت ،   –المنصور ، دار الكتب العلمية 
الفصل في الملل كاألىواء كالنحل ، علي بن أحمد بن سعيد بن حـز  - َُِ

 .الظاىرم ، مكتبة الخانجي ، القاىرة 
الفكر الغربي دراسة نقدية ، أنور الجندم ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  - َُّ

 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕلطبعة األكلى الكويت ، ا –
دراسة فقهية في الحرية كقيودىا، محمد حسن قدرداف : فقو الحرية  - َُْ

علي الموسوم ،مركز الحضارة لتنمية الفكراإلسبلمي،الطبعة األكلى :مكي،تعريب 
 .ـ ََِٖ

للفيركز آبادم، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، : القاموس المحيط - َُٓ
 .ىػ  ُُّٕية الطبعة الثان

الشافعي محمد . مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية، د: قانوف حقوؽ اإلنساف - َُٔ
 .ـ ََِٖبشير، طبعة منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، 

 -دراسة جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية، طرابلس  -القرآف حرراإلنساف - َُٕ
 .ـَُٗٗالجماىيرية العظمى، 

عبد الرحمن بن صالح المحمود ، .في ضوء الكتاب كالسنة دالقضاء كالقدر  - َُٖ
 .ىػُُْْالطبعة األكلى . دار النشر الدكلي 
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فؤاد . قضايا المرأة في المؤتمرات الدكلية دراسة نقدية في ضوء اإلسبلـ ، د - َُٗ
عبد الكريم العبد الكريم ، مركز باحثاف لدراسات المرأة ، الرياض ، الطبعة األكلى 

 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْ
مانع بن محمد بن : القيم بين اإلسبلـ كالغرب  دراسة تأصيلية مقارنة ، د  - َُُ

 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔدار الفضيلة ،الرياض ، الطبعة األكلى . علي المانع 
الكليات معجم في المصطلحات كالفركؽ اللغوية ،أبو البقاء أيوب بن موسى  - ُُُ

 -محمد المصرم ، مؤسسة الرسالة  -ش عدناف دركي: الحسيني الكفومي، تحقيق
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ -بيركت 
كنز العماؿ في سنن األقواؿ كاألفعاؿ ، عبلء الدين علي بن حساـ الدين   - ُُِ

صفوة السقا ، نشر مؤسسة الرسالة ،الطبعة  -بكرم حياني : المتقي الهندم ، تحقيق 
 .ـُُٖٗ/ىػَُُْالخامسة ،

دمشق ، الطبعة   -، دار القلم  ، ن حبنكة الميدانيعبد الرحم، كواشف زيوؼ - ُُّ
 . ىػَُْٓاألكلى 
بيركت، كدار صادر،  –البن منظور اإلفريقي، طبعة دار الفكر : لساف العرب - ُُْ

 .ىػ  ُُْْالطبعة الرابعة ، 
عبد السبلـ ألتونجي ، جمعية .مؤسسة المسؤكلية في الشريعة اإلسبلمية ، د - ُُٓ

الجماىيرة الليبية العظمي ، الطبعة األكلى ،  –العالمية ، طرابلس الدعوة اإلسبلمية 
 .ـُّٗٗ  -ىػ ُِّْ

أبو الحسن علي الحسني الندكم ، ماذا خسر العالم  بانحطاط المسلمين ،  - ُُٔ
 -ىػ ُّٖٗبيركت ، الطبعة الحادية عشرة ،   -دار السبلـ للطباعة كالنشر ، حلب 

 . ـ ُٖٕٗ
ي كحقوؽ اإلنساف ، الدكتور محمد الصادؽ عفيفي ، كتاب المجتمع اإلسبلم - ُُٕ

جمادل األكلى (  ِٔ) العدد  –السنة السادسة ( دعوة الحق ) رابطة العالم اإلسبلمي 
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ
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جمع، عبد الرحمن بن قاسم كابنو ، : مجموع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية - ُُٖ
 .ىػُُِْالرياض ،  –طبعة دار عالم الكتب 

محمود خاطر مكتبة : محمد  بن أبي  بكر الرازم  تحقيق . مختار الصحاح  - ُُٗ
 .ـُٓٗٗ –ىػ  ُُْٓبيركت، طبعة جديدة   –لبناف ناشركف 

المركزية الغربية كتناقضاتها مع حقوؽ اإلنساف ، عبد اللطيف بن عبد اهلل  - َُِ
 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْالغامدم ، الرياض ، الطبعة األكلى ، 

سارة بنت عبد المحسن بن . د.المسلم المعاصر بين المعية كالمسؤكلية ، أ - ُُِ
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗجلوم آؿ سعود ، الطبعة األكلى 

شعيب األرنؤكط كآخركف، نشر : مسند اإلماـ أحمد بن حنبل ، تحقيق  - ُِِ
 .ـُٗٗٗىػ ، َُِْمؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ، 

القاىرة ، الطبعة الثانية ،  -ريا إبراىيم  ، مكتبة مصر زك. مشكلة الحرية ، د  - ُِّ
 . ـ ُِٕٗ

مشكلة الحرية في الحديث النبوم ، عفيف الصبابطي ، مقالة منشورة ألقاىا  - ُِْ
 .ـ َََِبجامعة الزيتونة بتونس ، 

المصباح المنير ، أحمد علي المقرم الفيومي ، المطبعة األميرية ػ القاىرة ،  - ُِٓ
 .ـُِٔٗسادسة ، الطبعة ال

القاىرة ،  –المعتزلة كمشكلة الحرية اإلنسانية ، محمد عمارة ، دار الشركؽ  -ُِٔ
 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة الثانية 

الدكتور عبد : عبدالرزاؽ الكاشاني ، تحقيق : معجم اصطبلحات الصوفية  - ُِٕ
 .ـُِٗٗ –ق ُُّْالعاؿ شاىين ، طبعة دار المنار ، القاىرة ، الطبعة األكلى 

أكؿ دراسة علمية فى األصوؿ القرآنية للمصطلح الصوفى : المعجم الصوفى  - ُِٖ
إعداد .رسالة دكتوراه منحت مرتبة الشرؼ األكلى من كلية دار العلـو جامعة القاىرة ( 
محمود عبد الرازؽ األستاذ المساعد بكلية الشريعة كأصوؿ الدين جامعة الملك / د .

 .المكتبة االلكتركنية الشاملة . لمذاىب المعاصرة قسم العقيدة كا.خالد 
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ايغور كوف ،  ترجمة ، توفيق سٌلـو ، ، دار الٌتقٌدـ ، . معجم علم األخبلؽ - ُِٗ
 .ـُْٖٗموسكو ، 

لبناف ،  –المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيركت  - َُّ
 .ـ ُِٖٗ

عاـ . هيئة العامة لشئوف المطابع األميرية القاىرة ، ال. المعجم الفلسفي  - ُُّ
 .ىػَُّْ

حامد صادؽ قنيبي ،دار .د  -محمد ركاس قلعو جي .معجم لغة الفقهاء ، د - ُِّ
 . ـُٖٗٗ –ق ُُْٖلبناف ، الطبعة الثانية  –النفائس للطباعة كالنشر، بيركت 

، بتحقيق  معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين  أحمد بن فاًرس بن زكىرًيػػٌا - ُّّ
ػػاريكف ، طبعػػة اتحاد الكتاب العرب   -ىػ  ُِّْكضبط ،عبد السَّبلـ محمػػد ىى

 . ـََِِ
بيركت، الطبعة الثانية ،   -المعجم الوسيط ، مجموعة أساتذة ، دار األمواج  - ُّْ

 .ـ ُِٗٗ/ ىػ َُُْ
،  عبد العزيز مصطفى كامل. معركة الثوابت بين اإلسبلـ كالليبرالية ، د - ُّٓ

 .مطبوعات مجلة البياف
محمود : تحقيق . عبد الجبار الهمذاني . المغني في أبواب التوحيد كالعدؿ  - ُّٔ

 .بن محمد قاسم 
المغني في فقو اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ، عبد اهلل بن أحمد بن قدامة  -ُّٕ

 .ىػَُْٓبيركت ، الطبعة األكلى ،  –المقدسي أبو محمد ، دار الفكر 
مفردات ألفاظ القرآف ، الحسين بن محمد بن المفضل المعركؼ بالراغب  - ُّٖ

 .األصفهاني أبو القاسم ، تحقيق محمد السيد كيبلنى طبعة الحلبى 
: ترجمة . للمستشرؽ األلماني فرانز ركزنتاؿ . مفهـو الحرية في اإلسبلـ  – ُّٗ

 . ََِٕ طبعة دار المداراإلسبلمي. معن زيادة . د . رضواف السيد .د
الطبعة الخامسة . المركز الثقافي العربي . مفهـو الحرية ، عبد اهلل العركم  - َُْ

 .ـُّٗٗ
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القاىرة  –أحمد شلبي ، دار النهضة المصرية . ، د( اليهودية)مقارنة األدياف  - ُُْ
 (  ِِّ – ُِٖ) ـ ، ُٖٖٗ، الطبعة الثامنة ، 

 –بي ، مكتبة النهضة المصرية أحمد شل.، د( المسيحية)مقارنة األدياف  - ُِْ
 (  ُُُ) ـ ، ص ُٖٗٗالقاىرة ، الطبعة العاشرة ، 

محمد : مقاصد الشريعة اإلسبلمية، محمد الطاىر بن عاشور ، تحقيق  - ُّْ 
 ََُِ -ىػ ُُِْاألردف ، الطبعة الثانية  –الطاىر الميساكم ، طبعة دار النفائس 

 .ـ
ها ، عبلؿ الفاسي ، دار الغرب اإلسبلمي ، مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارم - ُْْ

 .ـُّٗٗالطبعة الخامسة ، 
على جواد الطاىر ، المؤسسة العربية للدراسات . مقدمة في النقد األدبي ، د - ُْٓ

 .ـ ُٕٗٗكالنشر ، الطبعة األكلى ، 
الملل كالنحل ، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ،  - ُْٔ

 .بيركت  -يد كيبلني ، دار المعرفة محمد س: تحقيق 
 –موسوعة حقوؽ اإلنساف ، أمير فرج يوسف ، دار المطبوعات الجامعية  - ُْٕ

 .ـََِٖاالسكندرية ، طبعة عاـ 
مستمدة من دائرة المعارؼ العالمية ، كإضافات : الموسوعة العربية العالمية  - ُْٖ

عزيز آؿ سعود الخيرية ، الناشر الباحثين العرب ، صادرة عن مؤسسة سلطاف بن عبد ال
 .ىػ  ُُْٗمؤسسة أعماؿ الموسوعة للنشر كالتوزيع ، الطبعة الثانية : 

عبد الرحمن بدكم ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر . موسوعة الفلسفة ،د - ُْٗ
 .ـُْٖٗ، بيركت ، الطبعة األكلى 

نماء العربي ، بيركت ، معن زيادة ، معهد اإل. الموسوعة الفلسفية العربية ، د - َُٓ
 .ـُٖٔٗالطبعة األكلى  

تقديم كإشراؼ . محمد علي التهانوم . موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف  - ُُٓ
 .ـ  ُٔٗٗالطبعة األكلى . مكتبة لبناف ناشركف . رفيق العجم . د 
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الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ، الندكة  - ُِٓ
دار الندكة العالمية للطباعة كالنشر كالتوزيع ، : شباب اإلسبلمي ، نشر العالمية لل

 .ىػ  ُِْْالطبعة الخامسة ، 
خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات : موسوعة الالند الفلسفية ، تعريب  - ُّٓ

 .ـََُِبيركت ، الطبعة الثانية ، -
د الباقي ، دار محمد فؤاد عب: الموطأ ، مالك بن أنس األصبحي ، تحقيق  – ُْٓ

 .مصر –إحياء التراث العربي 
نشأة الفكر الفلسفي في اإلسبلـ ، الدكتور علي سامي النشار ، دار المعارؼ  - ُٓٓ

 .، القاىرة ، الطبعة التاسعة 
نظاـ االسبلـ السياسي ، الشيخ باقر شريف القرشي دار التعارؼ للمطبوعات  -ُٔٓ

 .ـُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗبيركت، ، الطبعة الثانية  -
محمود المظفر ، . نظرية اإلرادة المنفردة كتطبيقاتها القانونية كالشرعية ، د - ُٕٓ

 .ـََِِ -ىػ ُِّْجدة ، الطبعة األكلى ،  –دار حافظ للنشر كالتوزيع 
محمد أحمد  . النظرية السياسية اإلسبلمية في حقوؽ اإلنساف الشرعية ، د - ُٖٓ
 . ىػ َُُْ، شواؿ ِٓاألمة ، العدد  سامي صالح الوكيل ، كتاب.د  -مفتي 
الطيب محمد الطيب بوعزة ، مطبوعات مجلة البياف ، . نقد الليبرالية ، د - ُٗٓ

 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْالطبعة األكلى ، 
محمد أحمد علي مفتي ، . نقض الجذكر الفكرية للديمقراطية الغربية ، د -َُٔ

 .ـ ََِِ -ىػ ُِّْمطبوعات مجلة البياف ، الطبعة األكلى 
كثائق حقوؽ اإلنساف في الثقافة اإلسبلمية ، غانم جواد ، مركز القاىرة  - ُُٔ

 .ـ َََِالقاىرة ، طبعة عاـ  –لدراسات حقوؽ اإلنساف 
محمود شريف بسيوني ، دار . الوثائق الدكلية المعنية بحقوؽ اإلنساف ، د - ُِٔ

 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔالقاىرة ، الطبعة الثانية ،  –الشركؽ 
أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاىرة ، الطبعة . اليهودية ، د - ُّٔ

 .ـ  ُٖٕٗالخامسة 
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. د: بيتر كيم ، ترجمة  –يـو أف اعترفت أمريكا بالحقيقة ، جميس باترسوف  -ُْٔ
 .ـ ُْٗٗ  -ىػ  ُُْْمحمد بن سعود البشر ، الطبعة األكلى 

 
 المجبلت كالدكريات كالصحف *
 .ُٓالعدد :  مجلة األسرة  -ُ
 .ـُْٗٗعاـ  -ْعدد  –مجلة آفاؽ اإلسبلـ  -ِ
، ذك القعدة  ّّقبرص ، العدد  –مجلة األمة الصادرة عن شركة السماحة  -ّ

 . ىػ َُّْ
 .ـ ُٖٗٗإبريل ( ُِّ)صحيفة األىراـ العدد  -ْ
 .ىػ ُُِْ، صفر  ِّمجلة البحوث اإلسبلمية ، العدد  -ٓ
، صفر (  ُّٖ) ػ  ، العدد ىُُْٔ، صفر (  َٗ) مجلة البياف ، العدد  - ٔ

 .ىػَُِْمن عاـ ،  ( ُْْ،  ُّْ، ُِْ) االعداد   ىػ ،َُِْ
 –المجلد الثالث عشر ( سلسلة الدراسات الشرعية ) مجلة الجامعة اإلسبلمية  - ٕ

 . ـ  ََِٓيونيو . العدد الثاني 
،  ِِالسنة  ٗٔمجلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ، جامعة الكويت ، العدد  - ٖ

 .ـ ََِٕيونيو -ىػ ُِْٖجمادل اآلخرة 
 .ـ ُُٕٗمجلة عالم الفكر ،المجلد األكؿ ، العدد الرابع يناير ، فبراير ، مارس  - ٗ

 .ُْٖٔالعدد : مجلة المجتمع  - َُ
 . ّٓ – ِٓالعدد : مجلة النيوز كيك  -ُُ
األكؿ  مجلة الهداية اإلسبلمية، الجزء التاسع كالعاشر، المجلد السادس، ربيع - ُِ

 .ىػ ُّّٓكربيع الثاني 
 
 

 مواقع الكتركنية على الشبكة العنكبوتية *
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: موقع جممع الفقه اإلسالم الدويل  -  
http://www.fiqhacademy.org.sa/ 

 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بالسعودية  - 2
 islam.com-http://www.al  
 
 موقع املعرفة – 3
 http://www.marefa.org 
 
موقع إسالم أون الين  – 4

http://www.islamonline.net/ar/Page/Home 

 

 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 ُ المقدمة

 ِ ع كأسباب اختيارهأىمية الموضو 
 ّ أىداؼ البحث
 ّ مشكلة البحث

 ْ الدراسات السابقة
 ٓ منهج البحث
 ٓ خطة البحث 

 ٕ لغة  -أ :  مفهـو الحرية: المبحث األكؿ 
 ٗ مفهـو الحرية إصطبلحان   -ب 

 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.al-islam.com/
http://www.marefa.org/
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 ُٓ مفهـو الحرية فلسفيان   -ج 
 ُٖ لفلسفيقبل ظهور المعنى ا  -تطور مفهـو الحرية أ : المبحث الثاني 

 ُٗ الحرية عند فبلسفة اليوناف -ب 
 ُِ الحرية في الفكر المسيحي -ج 
 ِْ الحرية في الفكر اإلسبلمي -د 

 ِٖ الحرية في الفلسفة الحديثة المعاصرة -ىػ 
 ِّ الحرية قانونان كنظامان كتشريعان  -ك 

 ّٕ اإلرادة -أ: المصطلحات ذات الصلة : المبحث الثالث 
 َْ تياراالخ  -ب 

 ِْ الجبر –ج 
 ْٖ المسؤكلية –د 

 ْٗ الليبرالية -ىػ 
 ِٓ الحرية قد مفهـون:المبحث الرابع 

 ّٓ التصور اإلسبلمينقد مفهـو الحرية في : المطلب األكؿ 
 ٓٔ النقد الموجو للحرية في التصور الغربي :المطلب الثاني 

لحرية في ا –أ :شبهات حوؿ الحرية في اإلسبلـ : المطلب الثالث 
 ضوء الجهاد

ٔٗ 

 ُٕ الحرية كحكم المرتد –ب 
 ٕٓ اآلثار الثقافية لمفهـو الحرية:المبحث األكؿ:الفصل الثاني

 ٕٓ اآلثار الفكرية –أ . آثار مفهـو الحرية كفق الرؤية الغربية  -ا 
 ٖٕ اآلثار االجتماعية –ب 
 ِٖ اآلثار السياسية –ج 
 ْٖ اآلثار االقتصادية -د 

 ٖٓ آثار الحرية كفق الرؤية اإلسبلمية
 ٖٖ نقد اآلثار الثقافية لمفهـو الحرية: المبحث الثاني 

 َٗ نقد اآلثار الفكرية كالثقافية
 ٔٗ نقد اآلثار االجتماعية
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 َُٖ نقد اآلثار السياسية
 ُُُ نقد اآلثار االقتصادية

 ُُٓ نقد آثار الحرية كفق المنظور اإلسبلمي
 َُِ الخاتمة

 ُِّ التوصيات
 ُِْ فهرس اآليات

 ُِٕ فهرس األحاديث
 ُِٖ فهرس اآلثار

 ُِٗ فهرس األعبلـ
 ُُّ صادر كالمراجعفهرس الم

 ُْٕ فهرس الموضوعات
 
 

 


