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 الممخص 

وىي مف أىـ القضايا التي اىتـ بيا وىي  واالنفتاحإف ديف اإلسالـ ديف الحرية 
األصل األصيل ، فالحرية أصل التكامل ولوالىا لما تمكف اإلنساف مف أف يؤدؼ وظائفو 

س أفعالو وحركاتو ولبطل تكميفو والزامو بالحقوؽ والواجبات، وىي الصفة التي ويمار 
عجنت في ذات كل كائف ومخموؽ مف بني البشر ، فالحرية أمر فطرؼ ووجداني يجده 
قامة برىاف ، وأف الحرية ىي األصل  كل إنساف في نفسو بال حاجة إلى ذكر دليل عميو وا 

أمير المؤمنيف )عميو ة خالؼ ىذا األصل ، يقوؿ الحاكـ في جميع االشياء ، والعبودي
ال تكف "الرؽ وىو مدرؾ" ، وقاؿ أيضًا : الناس كميـ أحرار مف أقر عمى نفسو بالسالـ(: "

 عبد غيرؾ وقد جعمؾ هللا حرُا " . 

 الكممات المفتاحية : )الحرية ، التراث ، المعاصرة (. 
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 The concept of freedom between heritage and 

contemporary / comparative study 

  

 

       

 

Abstract 

The religion of Islam is the religion of freedom and openness, 

and it is one of the most important issues that concern him and is 

the inherent origin. Freedom is the source of complementarity, 

without which man would not be able to perform his functions and 

exercise his actions and movements and to invalidate his mandate 

and be bound by rights and duties, which is the characteristic that 

kneaded in the same being and creatures of human beings, Freedom 

is an innate and sentimental matter that every person finds in 

himself without the need to mention evidence of it and establish 

proof, and that freedom is the ruling rule in all things, and servitude 

is different from this origin. The Commander of the Faithful (peace 

be upon him) says: “People are all free. Realized, ”and he also 

said:“ Do not be a slave to someone else and He has made you God 

is free”. 
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 المقدمة
لقد أكد اإلماـ عمي )عميو السالـ( أنو " البد لمناس مف أمير بر أو فاجر " لـ يتخل عف 
العدالة كيدؼ لعالقة الدولة بالمجتمع ، ولكنو وضع وجود الدولة ، مجرد وجودىا في المقاـ 

ا ؛ فإذا مجورىا الفعمي ، التطبيقي ، نسبي األوؿ ، وعمى أساس أف عدميا جور مطمق ، بينما
ارتفعت نسبة الجور فييا كاف عالجيا باالعتراض واالحتجاج واالنقالب المشروط بالعدؿ أواًل .. 

مف إذف فقد تعامل عمي مع الدولة كضرورة ، أما منشأ ضرورتيا فيو االنتظاـ والنظاـ العاـ، األ
، ريعةؽ حرية التممؾ المضبوطة بالش، بما يقتضي ذلؾ مف إطالوالفيء ، أؼ اإلنساف والعمراف

  ،، فتعـ الفوضىر عمى األغمبية الساحقة مف الناسحتى ال تتفاقـ الفوارؽ الطبقية، ويستولي الجو 
  ."غشـو خير مف فتنة تدـو سمطةلناس سيوفيـ ونعود إلى المأثور "ويخرج الجياع شاىريف عمى ا

وانع فالكثير منا ما يسأؿ نفسو أسئمة منيا: ىل نحف أحرار بصورة مطمقة : وىل ىناؾ م
وحدود تحدىا ؟ وماىي ضوابط ىذه الحرية ؟ وغيرىا الكثير مف االسئمة  التي يجدر التوقف 

 عندىا قمياًل ...  
إذف نحف بال شؾ أحرار في أف نفكر ، وال يوجد ىناؾ أؼ قيد أو حد في الفكر والتفكير 

مادة وال يستطيع أؼ ، وليذا نرػ اإلنساف يحمق بعيدًا بخيالو وفكره عف قيود الزماف والمكاف وال
بدًء مف الذرة وانتياًء بالمجرة بل وأبعد مف ذلؾ ، فأف  ءكائف منعنا مف إجالة الفكر مف كل شي

مكانات  تتعدػ المادة وفي ىذا سر العطاء واإلبداع  بداعات وا  لقدرة التخيل والتفكر طاقات وا 
 الناشئ مف التفكير سواء كاف حقيقيًا أـ وىميًا . 

يوـ القيامة ذلؾ اليـو الميوؿ الذؼ يفر المرء مف أمو وأبيو وصاحبتو فنحف أحرار في 
وبنيو وفصيمتو التي تؤويو ، النشغالو بأعداد مقالتو وحججو وبراىينو لمدفاع عف نفسو وتسويغ 

 أعمالو وسموكو في الحياة الدنيا عمى الرغـ مف حضور الشيود ونطق الجوارح . 
" إتاحة الحرية التامة لإلنساف في ذلؾ اليـو الذؼ لذلؾ كاف مقتضى عدؿ هللا " عز وجل

 يود الكثير منا لو أفتدػ نفسو بذىب األرض جميعًا .  
لذلؾ شغمت الحرية مساحة واسعة مف تفكير وسموؾ اإلنساف منذ بدء الخميقة ، ربما  

ف استوعبت الحرية كل جزيئة مف جزيئات اإلنساف ، وىي بقدر استيعابيا لكل شخصانية اإلنسا
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ومايحيط بيا فإنيا عمى قدر كبير مف عدـ اتحاد الناس في تحديد معالميا وتعريفيا وتعييف  
ذا كاف مف مواصفات تعريف كل عمـ مف العمـو أو مفردة مف المفردات  حدودىا ومستوياتيا، وا 
بأف يكوف التعريف جامعًا مانعًا ، فإف مفردة الحرية يصعب  وضعيا في قالب واحد مف 

مجمع عميو ، فالتعريف يتعدد بتعدد المعّرؼ لو ، واألرضية الفكرية التي يقف عمييا ، التعريف ال
والظروؼ الزمانية والمكانية المحيطة بالمعّرؼ ، وىي تختمف في تعريفيا مف عالـ ومفكر إلى 
آخر ، فالفيمسوؼ يعرفيا عمى نحو قد يختمف عف تعريف السياسي ليا، ويختمف عف تعريف 

عالـ الديف ، أو رجل الشارع البسيط ، فال يمكف الخروج بتعريف واحد ثابت ، االجتماعي أو 
والعجز في الوصوؿ إلى تعريف منطقي لمحرية أمر طبيعي ألف الحرية مفردة شفافة وليست 

 معادلة حسابية ال تخطأ. 

 المبحث األول: مفهوم الحرية في التراث اإلسالمي 

 أواًل : مفهوم الحرية 

لة الحر وىي ضد الّرؽ وحقيقتيا : الخصمة المنسوبة إلى الحر، وفي " ىي حالغًة : -ٔ
اصطالح أىل الحقيقة _ أؼ العرفاء _ الخروج عف رّؽ الكائنات وقطع جميع العالئق 
واألغيار ، وليا مراتب : وىي حرية العامة مف رّؽ الشيوات ، وحرية الخاصة مف رّؽ 

 .(ٔ)مف رّؽ الرسوـ واآلثار لفناء إرادتيـ في إرادة الحق ، وحرية الخاصة
 ثانيًا : أصول الحرية

إف ديف اإلسالمديف الحرية والتفتح وىي مف أىـ القضايا التي اىتـ بيا وىي األصل 
األصيل ، فالحرية أصل التكامل ولوالىا لما تمكف اإلنساف مف أف يؤدؼ وظائفو ويمارس أفعالو 

، وىي الصفة التي عجنت في ذات كل كائف وحركاتو ولبطل تكميفو والزامو بالحقوؽ والواجبات
ومخموؽ مف بني البشر ، فالحرية أمر فطرؼ ووجداني يجده كل إنساف في نفسو بال حاجة إلى 
قامة برىاف ، وأف الحرية ىي األصل الحاكـ في جميع االشياء ، والعبودية  ذكر دليل عميو وا 

مف أقر عمى  الناس كميـ أحرار خالؼ ىذا األصل ، يقوؿ أمير المؤمنيف )عميو السالـ( : "
 .  (ٕ)" ، وقاؿ أيضًا : " ال تكف عبد غيرؾ وقد جعمؾ هللا حرُا " نفسو بالرؽ وىو مدرؾ
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 ثالثًا : اسس الحرية في التراث اإلسالمي
 إف مف أىـ األسس العامة التي تقـو عمييا الحرية في اإلسالـ ىي :   

 األساس العقائدي  -3
عرفة تمثل أولى الخطوات الصائبة نحو اليدؼ المطموب ، مف المعمـو لمجميع أف الم

وتأتي المعرفة العقائدية في مقدمة المعارؼ اإلنسانية لكونيا األساس التي تستند إلييا فمسفة 
 اإلنساف المقومة لسموكو في الحياة الدنيا وما ينتج عنو مف آثار خارجية . 

الى ) أوؿ الديف معرفتو ، وكماؿ معرفتو وقاؿ اإلماـ عمي )عميو السالـ( في معرفة هللا تع
التصديق بو ، وكماؿ التصديق بو توحيدهُ ، وكماؿ توحيدُه اإلخالص لو ، وكماُؿ اإلخالص لو 
نفي الصفات عنو ، لشيادة كل صفة إنيا غير الموصوؼ ، وشيادة كل موصوؼ أنُو غير 

ه ، ومف ثناه فقد جزاه ومف  جزاُه الصفة ، فمف وصف هللا سبحانو فقد قرنُو ، ومْف قرنُو فقد ثنا
 .(ٖ)يو فقد حده ، ومف حده فقد عدُه (فقد جيمو فقد أشار أليو ، ومف أشار إل

القائمة عمى توحيد هللا سبحانو وتعالى  تبدأ بمعرفة اإلنساف ربو ثـ يحة فالعقيدة الصح
ف ىذا التصديق بو والعمل بموجب أحكامو وركوب محجتو البيضاء والتزاـ صراطو المس تقيـ ) وا 

، وىكذا كمو ٖ٘ٔصراطي مستقيمًا فأتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرؽ بكـ عف سبيمو ( األنعاـ : 
يؤدؼ إلى توحيد هللا سبحانو وتعالى ذاتًا وصفة وفعاًل ، وىذا كمو يؤدؼ إلى التوحيد ومبدأ 

موعًا إلى هللا سيحانو الحرية ىو تالـز ذاتي تقـو عميو حركة اإلنساف وكدحو فردًا واإلنسانية مج
 .   (ٗ)وتعالى

 األساس الفمسفي  -4
وىنا يقصد بو األسس المعرفية التي يحصل عمييا اإلنساف في دنياه وتطبع حياتو ويتحدد 

 سموكو بموجبيا ومنيا : 
 الحسن والقبح العقميان  -

دانًا إف اإلنساف حباه هللا تعالى بقوة اإلدراؾ ومقدرة التمييز ، يستطيع أف يقرر حسف وج
حسف األفعاؿ واألفكار واألقواؿ مف قبحيا ، فالعقل يستطيع أف يكوف كاشفًا عف مفيـو الحرية " 
الحسف" في قباؿ مفيـو العبودية "القبيح" إجمااًل ) سوػ عبودية هللا تعالى كما اسمفنا ( ومف ثـ 
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تى مجاالتو يتسمسل تدلعي االحكاـ العقمية في فرز ما ىو حسف بالنسبة لمبدأ الحرية في ش 
 الفكرية والعممية . 

ف منشأ الخطأ في تشخيص مصاديق الحرية الحقيقية  ، إنما يتأتى مف -ال الزائفة  –وا 
الضعف الخطير في البنية المعرفية اإلنسانية والسيما العقائدية منيا ، وىذا ما حصل في كل 

 . (٘)زماف ومكاف 
 –العقل قادرًا عمى إدراؾ أف اإلنساف وبعد تثبيت ىذا الخمل المعرفي وتجاوزه ، يصبح   

 أف يسعى بقوة ليحصل عمى حريتو الحقيقية .  -أكـر مخموقات هللا تعالى
ف اإلنساف يسعى لطمب األجمل واألحسف  فأنو سيطمب الحرية ،  –كما قررنا سابقًا  –وا 

وسائل التي النضواء صفة الجماؿ فييا وىذا يعطيو المسوغ الالـز لمسعي الجاد لنيل الحرية بال
ف انجذاب اإلنساف إلى الحرية يكوف بيذا االعتبار ، أؼ أف الحرية  يسرىا البارغ الرحيـ لو . وا 
مفيومًا وصفًة  وفعاًل ، جميمة وحسنة عقاًل ، وأف العقل يطمب الجماؿ ويحبو ويكره القبيح وينفر 

  .(ٙ)انية منو ، ليذا اصبحت الحرية مطمبًا ضروريًا ال غنى عنو في الحياة اإلنس

 دفع الضرر وجمب المنفعة -
وىي قاعدة عقمية عامة تنسحب عمى جميع أوجو النشاط اإلنساني ، وكما ىو معمـو أف 
 .اإلنساف بطبيعتو مّحُب لما ينفعو وكاره لما يضره ، ألف ذلؾ الضرر ييدد وجوده ويعيق حركتو

ا سبق ذكره وال ننسى بأف وأف ىذه القاعدة متفرعة عف الفطرة الطالبة لمكماؿ المطمق . كم
اإلنساف وىو يحاوؿ الحصوؿ عمى كل شىء إنما يستجيب لفطرتو ىذه ، لذلؾ فإنو يحاوؿ دفع 
كل ما مف شأنو إعاقة مساره ورفع الموانع والعقبات التي تحوؿ بينو وبيف ما يطمب مف كماؿ 

 مطمق . 
بغريزة البقاء وىي  لذا فأف أمل اإلنساف بدفع الضرر عف نفسو ، ويربط بصورة أساسية

الغريزة الطالبة لمخمود وىي أحد أوجو الكماؿ ايضَا ؛ ولما كانت الحرية في األفعاؿ واالقواؿ 
والفكر ، وىي مما يتوسل بو لطمب الكماؿ ، فيي بيذا االعتبار تتوافق مع الفطرة الطالبة لو 

لمسعي لطمب الكماؿ  وكذلؾ مع جمب المنفعة وطمب الضر وىذه  كميا تؤدؼ إلى إتاحة المجاؿ
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في الحياة الدنيا ، ومف ندرؾ اىمية تالـز ىذه القاعدة مف حيث المنشأ مع الحرية كونيا خيارًا 
 . (ٚ) إنسانيًا ضرورياً 

 الفطرة وطمب الحرية -
إف اإلنساف يولد عمى الفطرة وقد أودع البارغ الكريـ فييا كل القابميات ومقتضيات النزوع 

والجالؿ في الحياة الدنيا وبصورتيا المطمقة ولـ يودعيا الخالق الكريـ  نحو نيل الكماؿ والجماؿ
بل لحكمو ومقصد شريف ، وىو أف يصل اإلنساف إليو جل وعال  –حاشاه  –في اإلنساف عبثًا 

وينبذ سواه باعتبار استحقاؽ التوجو والعبادة هلل سبحانو وتعالى دوف غيره كما سبق ذكره ، لذلؾ 
ي يجب أف يتوجو لو جل وعال وقد يسّر سبحانو وتعالى لإلنساف كل ما مف فأف الكدح اإلنسان

شأنو الوصوؿ إليو ونيل القرب منو وفي أثناء سير اإلنساف العابد باتجاه ربو تنفتح عميو آفاؽ 
المعرفة الشيودية والتجميات النورية ، ويطمع عمى الحقائق كما ىي ، وبما ىي عميو دوف حجب 

أو إغالؿ الشيوات المانعة مف مشاىد الممكوت ، والمراتب االعمى وبحسب  مانعة ، ودوف قيود
درجات ترقيو وتكاممو ، وبذلؾ حريتو الحقيقية ال الحرية الموىوبة التي نّظر ليا الفالسفة 
والمفكروف الوضعيوف ، وىذه الحرية العرجاء التي تسير عمى رجل واحدة وتنظر بعيف واحدة 

 .  (ٛ) وجية الحقيقية المطموبةغافمة أو متغافمة عف ال
فعف زرارة قاؿ : " قمت ألبي جعفر )عميو السالـ( : أصمحؾ هللا قاؿ عز وجل في كتابو 
) فطرة هللا التي فطر الناس عمييا ( قاؿ : " فطرىـ التوحيد عند الميثاؽ عمى معرفتو أنو 

 .  (ٜ)ربيـ(
ادة ألنيا محدودة وفقيرة وناقصة ، لذلؾ فالفطرة الطالبة لممطمق ، ال تجّد المطمق في الم

ليذا البّد ليا مف التوجو لممطمق الكامل الغني ، وىذه الصفات ال توجد اال عند هللا سبحانو 
وتعالى ، وىذه الصفات الكاممة مطموبة بحسب مقتضيات الفطرة ، وألنيا كذلؾ أؼ ىذه الصفات 

 .(ٓٔ)ال يحدىا حد فيي مطموبة أيضًا لكونيا محققة لمحرية 

 أصالة االختيار -
ويعني ىذا االختيار في الفعل والترؾ مركوز في أصل الخمقة والنشأة اإلنسانية ال قيد 
عمى أصل حركتو الوجودية ، ونجد مثااُل في القرآف الكريـ عمى أصل االختيار اإلنساني والذؼ 
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ود قاؿ تعالى يميزه عف باقي الموجودات اإلمكانية وبسببو وكرمو البارغ )جل شأنو( عمى الوج 
  ٖ)إنا ىديناه النجديف إما شاكرًا و إما كفورًا ( الدىر : 

إف االختيار لـ يكف وحده ازمة العقل اإلنساني وأف كاف أعظميا ويصاحبو ايضا" التفكر  
والتدبر وابتكار الوسائل المفضية لبموغ الكماؿ والسعادة ، ولـ يترؾ اإلنساف وحده في خضـ ذلؾ 

لعناية اإلليية برسـ الطريق وأرساؿ األنبياء والرسل لييتدؼ في سيره ، ومع كمو ، بل شممتو ا
ذلؾ لـ يجعل أكراىًا فيو ، عمى الرغـ مف فائدتو لإلنساف ، ولـ يكف حاؿ اإلنساف أبدًا حاؿ 
الطفل الصغير المريض مع أبويو حينما يقسر لو عمى تناوؿ الدواء المّر الذؼ فيو لو شفاء ، 

رفض صارخًا لضعف مدركاتو العقمية لكف ال مجاؿ لو في االختيار فيو مقيور وىو يعي ذلؾ في
ليما معًا ، أف الديف ال إكراه فيو ، ولو فيو الشقاء وبموغ المراد والوصوؿ إلى حقيقة الكماؿ 
والسعادة ، ألف العالقة بيف اإلنساف وربو الكريـ إنما ىي عالقة قمبية ممكوتية تترشح عنيا أعماؿ 

يستوؼ فييا المؤمف والمنافق عمى حد سواء. فألمر اإلليي يأخذ صفة التخيير ونييو  ظاىرية
سبحانو وتعالى يأخذ صفة التحذير وفي ىذا الفرار اإلليي احتراـ شديد لدور العقل ىبو هللا 
لى ىذا أشار اإلماـ الحسف الزكي )عميو السالـ  (العظمى وجوىرتو الغالية التي منحيا لإلنساف وا 

: "إف هللا لـ يطع مكرىًا ، ولـ يُعص مغموبًا ولـ ييمل العباد سدػ مف المممكة ، بل ىو  قائالً 
، فعمى ىذا (ٔٔ)المالؾ لما ممكيـ والقادر عمى ما عميو أقدرىـ ، بل أمرىـ تخييرًا ونياىـ تحذيرًا "

 (.ٕٔ)أساس االختيار اإلنساني يكوف الجزاء اإلليي في اآلخرة 
في الحضارة اإلسالمية ، تتسع لتشمل مناحي الحياة لمفرد والمجتمع والحرية كمبدأ أصيل 

والحرية ممنوحة تكوينًا لإلنساف وبحسب إرادتو وحركتو الوجودية " فاإلنساف بحسب الخمقة 
رادة لو أف يختار لنفسو ما يشاء مف الفعل وبعبارة أخرػ ، لو في كل فعل  موجود ذو شعور وا 

إذا عرض عميو كاف ىو بحسب الطبع واقفًا بالنسبة إليو عمى نقطة مف االفعاؿ الممكنة اآلتياف 
يمتقي فييا طريقاف : الفعل والترؾ فيو مضطر في التمبس واالتصاؼ بأصل االختيار ، ولكنو 
مختار في االفعاؿ المنتسبة إليو الصادرة عنو باختياره أؼ أنو مطمق العناف بالنسبة إلى الفعل 

مقيد بشيء مف الجانبيف وال مغموؿ ، وىو المراد بحرية اإلنساف  والترؾ بحسب الفطرة ، غير
 . (ٖٔ)تكوينًا " 
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 رابعًا : مظاهر الحرية في التراث اإلسالمي

 التسامح في اإلسالم  -3
حرص اإلسالـ عمى تحرير اإلنساف مف االلتزامات حيف شرع لو أصالو اإلباحة والحمية 

التكميف بيا حرمة ووجوبًا ، تسيياًل عمى المكمفيف في األشياء التي لـ يتقيف اإلنساف مف وجود 
وقاؿ  (ٗٔ)إذ قاؿ تعالى :" فكل طيب ولذيذ محمل لألكل ، وجاز اإلقداـ عميو والتصرؼ بو 
، وكل  ٕٖتعالى :" قل مف حـر زينة هللا التي أخرج لعباده الطيبات مف الرزؽ " االعراؼ : 

 .   (٘ٔ)مالـ تعرؼ الحراـ منو فتدعو  شيء يكوف فيو حالؿ وحراـ ، فيو لؾ حالؿ ابداً 

 حق حرية الرأي  -4
وىذا الحق لـ يأخذ مكانو الالئق ومجراه الحقيقي في أؼ عصر مف العصور وفي ظل  

أؼ قانوف مف القوانيف والشرائع اال في ظل الشريعة اإلسالمية إذ كانت ىذه الشريعة تطبق عمى 
 .( ٙٔ) عميو والو وسمـ( الوجو الصحيح كما في عيد النبي دمحم ) صمى هللا

 حرية العقل   -5
إف القانوف اإلسالمي ليس تعبديًا فقط يمـز العبد بالخضوع إليو وأتباعو المطمق بال تدبر 
نما أطمق اإلسالـ العقل البشرؼ وجعمو حرًا طميقًا يتدبر ويتأمل ، ويسّير اعماؿ  وال تفكر وا 

 تالقوة الكافية ألف يشرع بعض االلتزاما اإلنساف وشؤونو الحيوية ، وأعطى العقل اإلنساني
والقضايا ، وقبميا الشارع وجعميا ممزمة لإلنساف بالشرائط المذكورة ، أذ ال تصادـ بيف العقل 
والشرع بل ىو تكامل وتوازف وتعاضد دائـ مستمر ، ومف الموارد التي ترؾ اإلسالـ لمعقل أف 

 .(ٚٔ)ييا يقوؿ كممتو ويبينيا ىو وحده وال يجوز التقميد ف

 حرية المذهب  -6
نحف المسمميف مختمفيف في المذىب ، وفي الفروع وليس في أصوؿ الديف ، فما عمى كل 
منا إال أف يحتـر خيارات إخوانو المسمميف وأال  يحتقرىـ أو يسخر منيـ ، وقد قاؿ اإلماـ عمي 

أعمى قدرًا مف  )عميو السالـ(:" ال شرؼ أعمى مف اإلسالـ( ، وىذا يستمـز أف يكوف اإلسالـ
نيا فيـ بشرؼ لشريعة اإلسالـ   .(ٛٔ)المذاىب ، أو أف المذاىب ىي فروع مف اإلسالـ ، وا 
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 حرية المال -7 
إف مف أبرز قواعد الفكر اإلسالمي في إعطاء حريات الناس وحقوقيـ وعدـ جواز منعيـ 

ز ألحد أف يتصرؼ ممارستيا والتمتع بيا ، فأف الناس إذا كانوا مسمطيف عمى أمواليـ إذ ال يجو 
فييا إال بأذف أصحابيا بطريق أولى مسمطوف عمى أنفسيـ أيضًا ، ألشدية التصرؼ بالنفس عمى 
التصرؼ بالماؿ الذؼ يمتمؾ سمطة عمى مالو يمتمؾ سمطة عمى نفسو كذلؾ، ألىميتو عمى الماؿ 

و سموؾ وعمل ، إذ األصل في اإلنساف سواء في شؤونو النفسية وما يرتبط بيا مف فكر وعقيدة أ
أو شؤونو المالية أو الحقوقية الخاصة أو العامة ألف الماؿ ، والحق مما يعود إلى السمطة عمى 
النفس فال يجوز ألحد أف يحدد حريات الناس أو يصادرىا أو يتصرؼ في مقدراتيـ وشؤونيـ مف 

 (. ٜٔ)و " دوف إذنيـ وفي رواية أخرػ تقوؿ : " ال يحل أمرغ مسمـ وال مالو إال بطيبة نفس

 خامسًا: التطبيقات العممية لمفهوم الحرية في التراث اإلسالمي 
نتناوؿ بعض الشواىد العممية وبشكل مختصر جدًا لتطبيقات مفيـو الحرية في الفكر   

 اإلسالمي ومنيا : 
 الرسول دمحم ) صمى هللا عميه واله وسمم( والحرية -3

هللا عميو والو وسمـ( في ىذه النشأة  إف خير مف وصف دور الرسوؿ األكـر  دمحم ) صمى
رب العزة ، إذ قاؿ تعالى  : " الذيف يتبعوف النبي األمي الذؼ يجدونو مكتوبًا عندىـ في التوراة 
واالنجيل ، يأمرىـ بالمعروؼ وينياىـ عف المنكر ويحل ليـ الطيبات ويحـر عمييـ الخبائث 

أمنوا بو وعزروه ونصروه واتبعوا النور  ويضع عنيـ أصرىـ واالغالؿ التي كانت عمييـ فالذيف
  ٚ٘ٔالذؼ أنزؿ معو أولئؾ ىـ المفمحوف " االعراؼ : 

فنص اآلية الشريفة يدؿ عمى أف الرسوؿ األكـر يقوـ بتحرير اإلنسانية مف غل الشيوات 
وعبودية االصناـ ، ألنو يمثل اإلنساف الحر الكامل الذؼ حاز ىذا المقاـ مف خالؿ عبوديتو ، 

و  كذلؾ االقدر بما يممؾ مزايا وصفات عمى رفع الذنوب عنيـ ورفع االغالؿ التي تعيق وألن
حركتيـ نحو ربيـ الكريـ ، حتى مف كرامتو عمى هللا تعالى أف حجب العذاب عف عباده 

وما كاف ، قاؿ تعالى : "(ٕٓ)الخاطئيف الموغميف في الذنوب ، بسبب وجود الرسوؿ المبارؾ بينيـ 
 ٛ. االنفاؿ : وأنت فييـ"  هللا ليعذبيـ
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 اإلمام عمي )عميه السالم( والحرية -4
لقد كاف اإلماـ عمي )عميو السالـ( سفر ضخـ بحد ذاتو ال نستطيع بيذه العجالة إال أف 
  ،نمتمس مثااًل واحدًا ، نبيف مف خاللو مدػ عظمة عمي )عميو السالـ( في تطبيقو لمفيـو الحرية

تقاد والتعبير عف الرأؼ وأدب الحوار الذؼ يمتـز بو اإلماـ والمثاؿ عمى ذلؾ عف حرية االع
عمي)عميو السالـ( في تعاممو مع الجميع ، والسيما مع أعدائو الداء ، الخوارج الذيف كانوا يمثموف 
الخطر األكبر عمى خالفتو العموية ، وىؤالء كانوا يقطعوف السبل ويقتموف كل مف يعارضيـ 

،  وأنيـ كانوا يمقوف الواحد مف المسمميف في الطرؽ والقفار  ويخالفيـ في المعتقد والرأؼ
فيعترضوف سبيمو ويقطعوف طريقو بحد السيف . والواقع أننا ميما حاولنا أف نقوؿ أف عميًا نفي 
دمحم ) عمييما السالـ( وانيما نور واحد تقمب في االصالب الشامخة واالرحاـ المطيرة ، فرسالتيـ 

رىـ فييا فيذا ما نطق بو القرآف ، وحكـ بو الوجداف وأىل العمـ واإليماف واحدة وأف اختمفت أدوا
 (.ٕٔ)وحسبنا ذلؾ 

 اإلمام الحسين )عميه السالم( والحرية  -5
أف سميت ثورة اإلماـ الحسيف)عميو السالـ( بثورة األحرار وسمّي الحسيف)عميو  فالعجب

السالـ( بأبي األحرار حتى تعمـ منو غاندؼ محرر اليند مف الطغياف البريطاني ، مبادغ الحركة 
الواعية التي تعيد الرشد إلى األمة ، اما ما جرػ بعد ذلؾ مف استالـ خمفاء بني أمية وبني 

ثماف الخالفة اإلسالمية اإلليية وكيف حولوىا إلى ممؾ عضوض وأمواؿ وثروات العباس وآؿ ع
، يذبحوف خوال عندىـ يسومونيـ سوء العذاباألمة مغانـ يتداولونيا جياًل بعد جيل وعباد هللا 

، ومف جية بيف أقداح الراح والميالي المالحأحرارىـ وينتيكوف محرماتيـ ويمعبوف بالممؾ ويتقمبوف 
ىؤالء الطغاة بقتل خير الناس وشردوىـ في اصقاع المعمورة ونكموا بأئمة اليدػ  أخرػ قاـ

)عمييـ السالـ( فما مات منيـ أحد حتف أنفو ، بل كاف القتل دينيـ والشيادة طريقيـ ، فال 
يستقيـ أمر الطغاة في كل زماف ومكاف إال بيذا القتل الذريع ، وصارت الخالفة المقدسة أرثًا 

بناء عف األباء وما عمى األمة اال السمع والطاعة ، ولـ تعرؼ األمة اإلسالمية طعـ يتوارثو األ
الحرية حتى في ضل الدولة العثمانية التي كاف ىميا التوسع والغزو واىالؾ االالؼ في حروبيا 
االستعمارية ، فتخمفت اظممة اإلسالمية وضرب الجيل والفقر والمرض ، ومنعت الحريات 
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وانتيكت الحرمات ، ولـ يبق في الساحة إال وعاظ السالطيف المنافقيف وصودرت الحقوؽ  
 . (ٕٕ)والمتزلفيف مف الكتاب وادعياء العمـ ومروجو شرعة االستبداد إلى وقتنا الحاضر 

 اإلمام المهدي )عميه السالم( والحرية -6
تحقيق لقد أخبرنا الصادؽ األميف وائمة أىل البيت )عمييـ السالـ( بأف اليـو الموعود ل

العدؿ والقسط أت ال محالة ، قاؿ رسوؿ هللا )صمى هللا عميو والو وسمـ( : " " لو لـ يبق مف 
الدنيا إال يـو واحد لطوؿ هللا عز ذلؾ اليـو حتى بعث رجاًل مف ولدؼ أسمو أسمي فقاـ سمماف 

وضرب  وقاؿ يا رسوؿ هللا ) صمة هللا عميو والو وسمـ ( مف أؼ ولدؾ ىو ؟ قاؿ : " ولدؼ ىذا
 . (ٖٕ)بيده عمى كتف الحسيف )عميو السالـ( 

وقد قاؿ رسوؿ هللا )صمى هللا عميو والو وسمـ( : " أبشركـ بالميدؼ يبعث في أمتي عمى 
اختالؼ مف الناس وزلزاؿ فيمأل  األرض قسطًا وعداًل كما مائت ظممًا وجورًا يرضى عنو ساكف 

رجل وما صحاحًا قاؿ بالسوية بيف  السماء وساكف األرض يقسـ الماؿ صحاحًا فقاؿ لو
  .(ٕٗ)الناس

إذف ىي حركة عالمية تعيد  لإلنساف إنسانيتو وكرامتو التي ىدرىا المترفوف والطغاة وىي 
أيضًا حركة إسالمية رحيمة تعيد االعتبار لإلسالـ األصيل وتجمع كممة المسمميف عمى كممة 

قائدًا ومحركًا لحركة اإلنسانية  -أؼ اإلسالـ –التوحيد بعدما تفرقوا شيعًا واحزابًا ، وتجعمو 
 . (ٕ٘)الساعية نحو كماليا المنشود 

ولكف النقطة الميمة في خالفة  اإلنساف في األرض ، انما تكمف في فيـ حقيقة ميمة 
وىو أف إرساؿ الرسل واألنبياء وقياـ المصمحيف الرسالييف بأدوارىـ التاريخية أنما استيداؼ 

سانية إلى وضع يمكف فيو تقبل عمى تطبيق حكـ هللا تعالى في األرض ويستيدؼ وصوؿ اإلن
بقيادة اإلماـ الميدؼ)عجل هللا فرجو( والذؼ يطبق المضموف الحقيقي لخالفة اإلنساف ويكوف 

 .(ٕٙ)مظيرىا الجمي ومصداقيا الحقيقي 
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 المبحث الثاني: مفهوم الحرية في الفكر المعاصر

 أواًل: مفهوم الحرية 

لحرية بأنيا قدرة المرء عمى فعل مايريده ، أو يمكف تعريفيا بشكل عاـ عمى أنيا تعرؼ ا
 .  (ٕٚ)غياب الحواجز أماـ تحقيق الرغبات 

مثمما شغمت الحرية أذىاف المفكريف اإلسالمييف ، فأنيا شغمت أذىاف المفكريف في 
زمة الحرية لإلنساف منذ الجانب الشمالي مف الكرة األرضية ، وىذه مسألة جدًا طبيعية نظرًا لمال

خمق آدـ )عميو السالـ( ، واعتداء قابيل عمى حرية ىابيل في الحياة والتمتع بيا وىبو هللا لو ، 
  .ومنذ ذلؾ التاريخ واإلنساف يبحث في مفيـو الحرية وحدودىا وتطبيقاتيا ومصاديقيا الموضوعية

كريف ، وفضل البعض أف وذىب عمى مذبح الحرية الكثير مف األنبياء والعظماء والمف
ييب حياتو ويزىقيا عمى يد أعدائو لئال يتنازؿ عف حريتو وبما يؤمف ، وبما يعتقد بأنو حقو في 
القوؿ والفعل بما يراه حقًا إذ : " ليس ىناؾ أىـ مف حرية اإلرادة "، مثاًل فضل سقراط واضع 

انط لمحرية(، بقولو :" نحف باب التعريف في المنطق القديـ ، والذؼ أعطى لمناس الثقة "، و)ك
ىنا نممح بواكير فكرة )ىيجل (الشييرة في تعريف الحرية بأنيا )التحديد الذاتي(، وىي الفكرة التي 
اعتمدت ىي نفسيا عمى فكرة ) كانط ( في استقالؿ اإلرادة التي تشرع لنفسيا قانونًا لتسيير عميو 

الكمية ، فيو عندما يطيع القانوف الذؼ ، فكأف الحرية ىي أف يطيع اإلنساف نفسو أو إرادتو 
اشترؾ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سنو فإنو في الواقع يطيع نفسو ، وعندما يعصي ىذا 
القانوف ربما يترتب عمى ىذا العصياف مف عقاب ، فإنو يطمب العقاب لنفسو ، وىكذا يصبح 

المرء نفسو بنفسو ، وتكوف  سموؾ الفرد وحريتو صورة مصغرة لمديمقراطية ، وىي أف يحكـ
الديمقراطية السياسية أف يحكـ الشعب نفسو بنفسو ، وعندئذ فقط يكوف حرًا"، وكاف حريصًا أشد 
الحرص عمى الحرية الذاتية لإلنساف واستقاللو ، ولذلؾ فيو يوصف بأنو " فيمسوؼ استقالؿ 

 .(ٕٛ)إرادة الذات اإلنسانية 
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 المعاصر ثانيًا : فمسفة الحرية في الفكر  
إف الغربيف يقروف أف الديمقراطية ىي أفضل وضع ممكف تـ التوصل إليو يقـو بتنظيـ 
العالقة بيف الحاكـ والمحكـو ، وبيا ومف خالليا تحدد الحريات المختمفة المسموح بيا ضمف 

 المميزة ليا.  خصوصيتيا
عبر تأريخ إف ىذا الوضع الذؼ ابتدعو العقل البشرؼ ، ىو أفضل ما ستطيع تحقيقو 

خذ فرصتو الكافية لمخمق اإلنسانية الطويل ، لكي يستمر المجتمع اإلنساني في التطور ويأ
، )) فيستحيل عمينا أف نتصور عقاًل في أكمل حاالت شعوره ، يتمقى بشأف أحكامو واإلبداع

إال توجييات مف الخارج ، فإرادة الكائف العاقل ال تكوف أرادتو التي تخصو بالمعنى الحقيقي 
 . كما يقوؿ الفيمسوؼ األلماني إيما نويل كانط . (ٜٕ)تحت فكرة الحرية (( 

، ألف  (ٖٓ)وقد ربط ديكارت بيف اإلرادة والحرية ربطًا عضويًا حتى اعتبرىما شيئًا واحدًا  
 . ( ٖٔ)الحرية كشعور فقط ليس إال وىما كما يذىب إلى ذلؾ ديفيد ىيـو 

لتعبير عف الحرية ، والذؼ يؤكد بأنيا االعماؿ التي لكف برجسوف ينحى منحّى أخر في ا
  .(ٕٖ)تصدر عف الذات اإلنسانية ، والتي تمخص وضع الذات وتنتزع منيا كما تنتزع ثمرة ناضجة

 ثالثًا : أصول الحرية 
، ور يكوف اإلنساف حرًا فيما يختارتدور حياة اإلنساف بيف التكويف والتشريع ، فيناؾ أم

الحياة : " فالتكويف ىو الخمق واإليجاد الذؼ ىو مف تصرؼ البارؼ جل كخمقتو ووجوده في 
، والتشريع الذؼ يقع عمى اإلنساف يدور مدار الوجوب ( ٖٖ)وتعالى ، والتشريع ىو األمر والحكـ 

والحرمة وما بينيما المكروه والمستحب والمباح ، ويأتي دور التشريع لتنظيـ حياة اإلنساف وفق 
ال ُفني اإلنساف ، إرادة الخالق ، و  ىي إرادة تحيط باإلنساف مف كل جوانبو ال تتخمف عنو ، وا 

ولما كاف الخالق أعرؼ بخمقو وىي مسألة عقالنية ، فإف هللا أعرؼ باحتياجات البشر ، ولذلؾ 
 . (ٖٗ)ما شرعو ليـ ينسجـ مع تكوينيـ وخمقتيـ وفطرتيـ 

صرحوا بأنو في ظل االشتراكية ،  وقد تبنى الماركسيوف ىذا االتجاه بل وسعوه ، حينما
تكف العالقات االجتماعية مف السيطرة عمى اإلنساف ، بل أف اإلنساف يستخدموف ىذه القوانيف 

، أف  اإلرث التاريخي لمعالقات بنظر االعتبار، ومع اآلخذ (ٖ٘)في بناء حياتيـ الجديدة 
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ض الناس عبيدًا لمبعض الجتماعية ، وقد أتسـ بقياـ المجتمع الطبقي والذؼ صار فيو بع
 ، فنتج عف ذلؾ بروز المآسي والقير االجتماعي والظمـ والطغياف .   (ٖٙ)اآلخر

ف سبب عدـ تناغـ الفكر الماركسي مع الحرية أو الديمقراطية في المفيـو المبرالي ىو  وا 
ية في كل لمتحوالت اإلنسانالرؤية الفمسفية فييا تقـو عمى جبرية المادية التاريخية في صياغتيا 

لغاء اإلرادة والقدرة اإلنسانية عمى أجراء أؼ شؤونيا ، وىذه النظرة الحتمية اؤدؼ إلى نكراف بل وا 
تأثير في مسار التحوالت والتطور اإلنساني ،  ألف اإلنساف ال يعدو إال أف يكوف مجرد آلة أو 

والذؼ فسر التحوالت  أداة في )ماكنة  التاريخ الجبرؼ(  والذؼ يسير وفق قوانييف الديالكتيؾ ،
 ،(ٖٚ)دأ التناقضإنما تجرؼ عمى مب -وليس لإلنسانية فقط –والتطور الذؼ يحدث لجميع األشياء 

 في عممية الصراع المستمر بيف األشياء . 
وقالت الماركسية بأف التحوالت والتطورات التي تجرؼ في المجتمعات تتـ عف طريق 

تاج وعالقات اإلنتاج ، فالماركسية كمعرفة نظرية ، عمميات )الصراع التناقضي( بيف قوػ اإلن
  ،تقـو عمى فكرة المادية التاريخية في تفسير الحياة والتاريخ ، وتؤكد عمى الدور الحاسـ واألساس

لمعامل االقتصادؼ في نشوء وتطور المجتمعات وبروز المضاميف الفكرية والمادية في الحياة 
 (.ٖٛ)اإلنسانية برمتيا 

 نواع الحرية رابعًا : أ
الخاص مف مختمف  وىي التي تعبر عف تحرر اإلنساف في سموكوالحرية الشخصية :  -ٔ

الواف الضغط والتحديد ، فيو يممؾ إرادتو وتطويرىا وفقًا لرغاباتو الخاصة ميما نجـ 
عف استعمالو لسيطرتو ىذا عمى سموكو الخاص مف مضاعفات ونتائج مالـ تصطدـ 

ـ ، وليست الحرية الدينية إال تعبيرًا عف الحرية الفكرية في بسيطرة اآلخريف عمى سموكي
جانبيا العقائدؼ ، وعف الحرية الشخصية في الجانب العممي الذؼ يتصل بالشعائر 

 .(ٜٖ)والسموؾ
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وىي تسعى في نظاميا  في جعل كل فرد كالمًا مسموعًا ورأيًا الحرية السياسية:    -ٕ 
ووضع خططيا ورسـ قوانينيا وتعييف السمطات  محترمًا في تقرير الحياة العامة لالزمة

القائمة لحمايتيا ، كما تتضمف الحياة االجتماعية والسياسية في ىذا النظاـ إعالف 
المساواة التامة في الحقوؽ السياسية بيف المواطنيف كافة ، ألنيـ يتساووف في تحمل 

نفيذية ، وعمى ىذا التشريعية والت المسألة االجتماعية ، والخضوع لمقتضيات السمطات
 –األساس قاـ حق التصويت ومبدأ االنتخاب العاـ الذؼ يضمف انبثاؽ الجياز الحاكـ 

 . (ٓٗ)عف أكثرية المواطنيف  –بكل سمطاتو وشعبو 
وىي تعني أف يعيش الناس أحرارًا في عقائدىـ وأفكارىـ أو ما توحيو  الحرية الفكرية : -ٖ

ف السمطة ، فالدولة ال تسمب ىذه الحرية عف إلييـ مشتيياتيـ وأىوائيـ بدوف عائق م
فرد ، وال تمنعو عف ممارسة حقو فييا واإلعالف عف أفكاره ومعتقداتو والدفاع عف 

 . (ٔٗ)وجيات نظره واجتياده 
وترتكز عمى اإليماف باالقتصاد الحر الذؼ قامت عميو سياسة الحرية االقتصادية :   -ٗ

ب وتييئة كل المياديف أماـ المواطف في المجاؿ الباب المفتوح ، وتقرر فتح جميع األبوا
االقتصادؼ ، وفي زعـ المدافعيف عف ىذه الحرية االقتصادية : أف قوانيف االقتصاد 
السياسي التي تجرؼ عمى أصوؿ عامة بصورة طبيعية كفيمة بسعادة المجتمع وحفع 

ف المصمحة الشخصية  ؼ واليدؼ التي ىي الحافز القو  –التوازف االقتصادؼ فيو ، وا 
ىي خير ضماف لممصمحة االجتماعية العامة . وأف  –الحقيقي لمفرد في عممو ونشاطو 

التنافس الذؼ يقـو في السوؽ الحرة نتيجة لتساوؼ المنتجيف والمتجريف في حقيـ مف 
الحرية االقتصادية يكفي وحدة لتحقيق روح العدؿ واالنصاؼ فير شتى االتفاقات 

 .( ٕٗ)والمعامالت 
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 لخاتمة ا
بعد استعراضنا لدراسة مفيـو الحرية في الفكر اإلسالمي والمعاصر توصمنا إلى جممة 

 ىي :  تمف االستنتاجا

إف ديف اإلسالـ ديف الحرية والتفتح وىي مف أىـ القضايا التي اىتـ بيا وىي األصل  -ٔ
مارس فالحرية أصل التكامل ولوالىا لما تمكف اإلنساف مف أف يؤدؼ وظائفو وي ،األصيل

أفعالو وحركاتو ولبطل تكميفو والزامو بالحقوؽ والواجبات، وىي الصفة التي عجنت في ذات 
كل كائف ومخموؽ مف بني البشر ، فالحرية أمر فطرؼ ووجداني يجده كل إنساف في نفسو 
قامة برىاف ، وأف الحرية ىي األصل الحاكـ في جميع  بال حاجة إلى ذكر دليل عميو وا 

ودية خالؼ ىذا األصل ، بينما في العصر الحديث فأف مفيـو الحرية يعني االشياء ، والعب
استقالؿ اإلرادة التي تشرع لنفسيا قانونًا لتسيير عميو ، فكأف الحرية ىي أف يطيع اإلنساف 
نفسو أو إرادتو الكمية ، فيو عندما يطيع القانوف الذؼ اشترؾ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

اقع يطيع نفسو ، وعندما يعصي ىذا القانوف ربما يترتب عمى ىذا في سنو فإنو في الو 
العصياف مف عقاب ، فإنو يطمب العقاب لنفسو ، وىكذا يصبح سموؾ الفرد وحريتو صورة 

وتكوف الديمقراطية السياسية أف وىي أف يحكـ المرء نفسو بنفسو ، مصغرة لمديمقراطية ، 
 حرًا .  يحكـ الشعب نفسو بنفسو ، وعندئذ فقط يكوف 

الحرية كمبدأ أصيل في اإلسالـ  تتسع لتشمل مناحي الحياة لمفرد والمجتمع والحرية ممنوحة  -ٕ
تكوينًا لإلنساف وبحسب إرادتو وحركتو الوجودية " فاإلنساف بحسب الخمقة موجود ذو شعور 

رادة لو أف يختار لنفسو ما يشاء، بينما في العصر الحديث والذؼ يؤكد بأنيا االعماؿ  التي وا 
 تصدر عف الذات اإلنسانية ، والتي تمخص وضع الذات وتنتزع منيا كما تنتزع ثمرة ناضجة. 

إف جوىر الحرية في اإلسالـ يختمف اختالفًا جذريًا عف جوىرىا في العصر الحديث، فاألوؿ  -ٖ
يؤمف بالفرد إيمانًا مطمقًا ال أحد لو وأف المصمحة الخاصة تكفل مصمحة المجتمع في 

ياديف ،  بينما تتضمف تمؾ الحرية في العصر الحديث أربعة أشكاؿ ىي السياسية مختمف الم
واالقتصادية والشخصية والفكرية وكميا تؤكد عمى مضاميف مادية تتركز في تحقيق المصمحة 

 والمذة والمنافع الذاتية عمى حساب المصالح العامة .
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 اليوامش    
بيف الحرية والديمقراطية دراسة ، مركز الشييديف لمدراسات العارضي، إحساف دمحم . إشكالية العالقة ( ٔ)

 .  ٙٔ -٘ٔ، ص  ٕٙٓٓ، بغداد ، ٔوالبحوث العامة ، اإلصدار الثاني ، ط

( الصالح ، دكتور صبحي . نيج البالغة ، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ودار الكتاب المصرؼ ، ٕ)
 .   ٖٔ٘، ص  ٜٓٛٔالقاىرة ، ٕط

 .  ٜٕ-ٕٛمصدر السابق ، ص ( العارضي ، الٖ)

 . ٖٓ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٗ)

 . ٕٖ-ٖٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٘)

 .  ٖٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٙ)

 .  ٕٖ-ٖٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٚ)

 .  ٖٖ -ٕٖ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٛ)

 .ٓٗ، ص  ٖٕٓٓ،  ٔلبناف ، ط –ضواء، بيروت( الحيدرؼ ، السيد كماؿ. التوحيد ، دار األٜ)

 .  ٖ٘ -ٖٖ( العارضي ، المصدر السابق ، ص ٓٔ)

( الحراني ،دمحم الحسف بف عمي بف شعبة. تحف العقوؿ عف اؿ الرسوؿ ، مؤسسة األعممي ، ٔٔ)
 .  ٗٙٔ، ص  ٜٜٙٔ، ٙلبناف ، ط –بيروت 

 .  ٖ٘( العارضي ، المصدر السابق ، ص ٕٔ)

 .  ٖٙلمصدر نفسو ، ص ( العارضي ، أٖ)

( المجمسي ، دمحم باقر . بحار األنوار الجامع لدرر أخبار االئمة ، دار إحياء التراث العربي ، ٗٔ)
 .  ٖٙ، ص  ٕٜٛٔ،  ٜبيروت ، ج
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، قبرص ، د.ت ،  ٔ( الخطيب ، حورية يونس . اإلسالـ ومفيـو الحرية ، دار الممتقى لمنشر ، ط٘ٔ)
 .  ٗٚص

 .  ٗٗ، ص ٕٚٓٓ، دار السالـ ، دمشق، ٔ، ط . حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ، مصطفى( الزلميٙٔ)

 .  ٖٗٔ -ٖٖٔ، د.ت ، ص ٔ( الجسر ، نديـ . فمسفة الحرية في اإلسالـ ، طٚٔ)

( الكيالني ، رعد شمس الديف ، اإلسالـ واآلخر قراءة في فكر االختالؼ ، الموسوعة اإلسالمية، ٛٔ)
 .  ٜٔ، ص  ٕٙٓٓ، ٖية ،ع مركز البحوث والدراسات اإلسالم

 .  ٕٓٔ،  د. ف، د . ت  ، ص ٘( العاممي ، الحر . وسائل الشيعة ، جٜٔ)

 .  ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔ( العارضي ، المصدر السابق ، ص ٕٓ) 

 .  ٙ٘ٔ-ٖ٘ٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٕٔ)

 .  ٓٙٔ -ٙ٘ٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٕٕ)

يدر. بشارة اإلسالـ في ظيور صاحب الزماف )عج( ، ( الكاظمي ، السيد مصطفى آؿ سيد حٖٕ)
 .  ٕٜٕ، ص ٕٜٙٔالعراؽ ،  –منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف األشرؼ 

 .  ٕٗٛ( الكاظمي ، المصدر نفسو ، ص ٕٗ)

 .  ٖٙٔ( العارضي ، المصدر السابق ، ص ٕ٘)

 .  ٖٙٔ( العارضي ، المصدر نفسو ، ص ٕٙ)

لبناف ،  –ددية والحرية في المنظور اإلسالمي دراسة مقارنة ، بيروت ( الخزرجي ، د. نضير. التعٕٚ)
 .   ٕٛٓ، صٕٔٔٓ

 .ٕٓٓ-ٜٜٔ( الخزرجي ، المصدر نفسو ، ص  ٕٛ)

إيراف ،  –، دار الكتاب اإلسالمي ، قـ ٔعبدهلل . دستور األخالؽ في القرآف ، ط ( دّراز، د.دمحمٜٕ)
 .  ٓٗ، ص ٖٕٓٓ
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 . ٖٓٓ( دّراز ، المصدر نفسو ، ص ٖٓ) 

 .   ٜٜٕ( دّراز ، المصدر نفسو ، ص ٖٔ)

 .  ٜٖٓ( دّراز ، المصدر نفسو ، ص ٕٖ)

 .  ٘٘( المظفر ، دمحم رضا . عقائد األمامية في ثوبو الجديد ، د.ف ، د.ت ، ص ٖٖ)

 . ٕ٘ٔ( الخزرجي ، المصدر السابق ، ص ٖٗ)

 .    ٖٓٔ( دّراز ، المصدر السابق ، ص ٖ٘)

الرزاؽ مسمـ . مذاىب ومفاىيـ في الفمسفة واالجتماع ، د. ط ، د.ت ، ص ( الماجد ، د. عبد ٖٙ)
ٜٔٓ . 

، ص  ٜٜٛٔ، ٕلبناف ، ط –( الصدر ، دمحم باقر. فمسفتنا ، دار التعارؼ لممطبوعات ، بيروت ٖٚ)
ٕٔ. 

 .   ٖٕٗ( العارضي ، المصدر السابق ، ص ٖٛ)

 . ٙٔ( الصدر ، المصدر السابق ، ص ٜٖ)

 . ٗٔ-ٖٔصدر نفسو ، ص ( الصدر ، المٓٗ)

 . ٘ٔ( الصدر ، المصدر نفسو ، ص ٔٗ)

 .  ٘ٔ-ٗٔ( الصدر ، المصدر نفسو ، ص ٕٗ)
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 مفهوم الحرية بين التراث والمعاصرة 

 قائمة المصادر 
 القرآف الكريـ 

 .د.ت  د .ف ،ٔالجسر ، نديـ . فمسفة الحرية في اإلسالـ ، ط ػٔ

 –األعممي ، بيروت  الحراني ،دمحم الحسف بف عمي بف شعبة. تحف العقوؿ عف اؿ الرسوؿ ، مؤسسة ػٕ

 . ٜٜٙٔ،  ٙ لبناف ، ط

 .    ٖٕٓٓ،  ٔلبناف ، ط –الحيدرؼ ، السيد كماؿ. التوحيد ، دار األضواء، بيروت ػٖ

لبناف ،  –الخزرجي ، د. نضير. التعددية والحرية في المنظور اإلسالمي دراسة مقارنة ، بيروت ػ ٗ

ٕٓٔٔ. 

 .، قبرص ، د.ت  ٔحرية ، دار الممتقى لمنشر ، طالخطيب ، حورية يونس . اإلسالـ ومفيـو ال ػ٘

إيراف ،  –، دار الكتاب اإلسالمي ، قـ ٔعبدهلل . دستور األخالؽ في القرآف ، ط دّراز، د.دمحم ػٙ

ٕٖٓٓ. 

 . ٕٚٓٓ، دار السالـ ، دمشق ، ٔالزلمي ، مصطفى . حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ ، ط ػٚ

، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ودار الكتاب المصرؼ ،  الصالح ، دكتور صبحي . نيج البالغة ػ ٛ

 . ٜٓٛٔالقاىرة ، ٕط

 . ٜٜٛٔ، ٕلبناف ، ط –الصدر ، دمحم باقر. فمسفتنا ، دار التعارؼ لممطبوعات ، بيروت  ػٜ
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 خمائل شاكر الجمالي   م. د. 

العارضي، إحساف دمحم . إشكالية العالقة بيف الحرية والديمقراطية دراسة ، مركز الشييديف لمدراسات  ػٓٔ 

 . ٕٙٓٓ، بغداد ، ٔبحوث العامة ، اإلصدار الثاني ، طوال

 .،  د. ف، د . ت  ٘العاممي ، الحر . وسائل الشيعة ، ج ػٔٔ

الكاظمي ، السيد مصطفى آؿ سيد حيدر. بشارة اإلسالـ في ظيور صاحب الزماف )عج( ،  ػٕٔ

 .ٕٜٙٔالعراؽ ،  –منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف األشرؼ 

، رعد شمس الديف ، اإلسالـ واآلخر قراءة في فكر االختالؼ ، الموسوعة اإلسالمية، الكيالني  ػٖٔ

 . ٕٙٓٓ، ٖمركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،ع 

 .الماجد ، د. عبد الرزاؽ مسمـ . مذاىب ومفاىيـ في الفمسفة واالجتماع ، د. ط ، د.ت ػٗٔ

أخبار االئمة ، دار إحياء التراث العربي ، المجمسي ، دمحم باقر . بحار األنوار الجامع لدرر  ػ٘ٔ

 . ٕٜٛٔ،  ٜج  ،بيروت

 المظفر ، دمحم رضا . عقائد األمامية في ثوبو الجديد ، د.ف ػ ٙٔ


