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 النقد والتقييم الفقهي للحرية يف النظرية الدميقراطية الليربالية
 

 الباحث. ستار محيسن خليف الحميد 
 عالقات الدوليةلفقه اجامعة المصطفى العالمية/ 

 smsms3135@gmail.com 
 :الملخص

هل هي مطمقه  لهيس لهه  النقد والتقييم الفقهي لمحرية في النظرية الديمقراطية الميبرالية حولالبحث يدور 
هل الشخص  ق در عمى صنع م هيت  حسب إرادت  الحرة، دون أن تكون هنه   امهور خ رةيهة و .حدود

بينمهه  ينظههر ا سههحم فههي حريههة ا نسهه ن  .الميبههراليينأو هنهه   قههوة مههلىرة عمههى حريتهه  حسههب قههول ب ههض 
م وينسههةم مههع طالفطههرة  التههي فطههر  ا  ئق ئمههة عمههى مبههدأ الشههرع والقهه نون وا خشهه ع لهمهه  بشههكل يههتح

وههه   الفطههرة تقبههل مهه  كهه ن يحئههم التركيبههة النفسههية والةسههدية لكههل البشههر وتنسههةم مههع القههيم لمفههرد  ،عميههه 
بنيههة عمههى مفهه هيم كميههة وشههمولي  قهه درة عمههى تحقيههف المصهه ل  والمنهه فع لمفههرد فهههي م ،واألسههرة والمةتمههع

بةزئي تهههه  مهههن دون صهههراع بهههين الهههنفس وال قهههل وتحهههث عمهههى التمسههه  ب ل قهههل  ،والمةتمهههع فهههي دن واحهههد
بتحريههر الهه ات اننسهه نية مههن أغ خشههوع لفيههر ا ، ورفههع اننسهه ن عههن أن يكههون مطيههة الهههو  وا مههل 

وهه ا مه    نةهد  فهي الحرّيهة وفهف المفههوم  .ن القوالهب الصهحيحة واألفكه ر النظيفهةالزائف وتقييده  شم
ألنهه  مههن ،الفربههي التههي تقههوم بصههنع القههوانين والتشههري  ت والدسهه تير واألعههراف والىق فههة بشههكل وشهه ي 

صهههنع البشهههر الق صهههر ب نح طهههة الشههه ممة فهههي تحقيهههف ةميهههع المصههه ل  والمنههه فع ل مهههوم الفهههرد والمةتمهههع 
يههر ع دلههة  عتمهه د  عمههى مفهه هيم ةزئيههة متفيههر  بقوانينههه  الوشهه ية بههين الحههين وا خههر وفههف تفبصههورة 

في الة نب ال ممي التطبيقي له   القوانين وقصوره  في تحقيهف ال دالهة  ومححظة  ل  ،الزم ن والمك ن
 من دون تق طع التي تكون نت ئةه  الفوشى المطمقة. ،والمصمحة الفردية والمةتم ية

  .الميبرالية ،الديمقراطية ،الحرية، الفق  ط:م ت المفت حيةالكم
Criticism and doctrinal evaluation of freedom in liberal democratic theory 

Researcher.SattarMuhaisenKhalif Al Hamid 

Mustafa International University/jurisprudence of international relations 

Abstract: 

The research revolves around criticism and doctrinal evaluation of freedom in 

liberal democratic theory whether it is absolute and has no limits. And is a 

person able to make what he is according to his free will، without outside 

things or any force affecting his freedom، according to some liberals?The 

research revolves around criticism and doctrinal evaluation of freedom in 

liberal democratic theory whether it is absolute and has no limits. And is a 
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person able to make what he is according to his free will، without outside 

things or any force affecting his freedom، according to some liberals?The 

research revolves around criticism and doctrinal evaluation of freedom in 

liberal democratic theory whether it is absolute and has no limits. And is a 

person able to make what he is according to his free will، without outside 

things or any force affecting his freedom، according to some liberals?While 

Islam considers the freedom of man based on the principle of law and law 

and subjecting them in a way that is consistent with (nature) on which God 

has innate، this nature accepts what was appropriate for the psychological and 

physical composition of all human beings and is خ with the values of the 

individual، family and society، it is based on holistic and comprehensive 

concepts capable of achieving the interests and benefits of the individual and 

society at the same time in its parts without conflict between the soul and 

mind and urges to adhere to the mind to free the human self from any 

submission to other God، and raise Man is about being the ride of fancy and 

false hope and restricting it within the right stereotypes and clean ideas.This 

is not found in freedom according to the Western concept، which makes 

laws، legislation، constitutions، customs and culture in a positive way 

because it is the work of minor human beings to be comprehensively 

informed in the realization of all interests and benefits to the general 

individual and society fairly because it depends on partial concepts changed 

by its positive laws from time to time and place and observed in the practical 

practical aspect of these laws and their failure to achieve justice and 

individual and community interest without intersection، the results of which 

are absolute chaos. 

Keywords: (Jurisprudence، Freedom، Democracy، Liberal). 

 :المقدمة
ان الههدين انسههحمي الحنيههف ةهه م ليرفههع مههن منزلههة اننسهه ن مههن حيههث هههو مخمههوف 
مميز عن س ئر م  خمف ا  سبح ن  وت  لى فكّرم  وأن م عمي  بمطف  بن مة عظيمة وهو 

َوَحَمَلَ دداْمَمف  اَلَبدددر  )َوَلَقدددَد ََّرنَمَ ددا َبَ دد   َد  ال قههل ورزقهه  مههن الطيبهه ت بقولهه  عههز  وةههل 
دديالً  َُ ددَلَ اْمَ  َيَلددى َََّخيددرن م منددن َخَلَقَ ددا َتَف ُن ددَن الطني َبدداَت َوَف . ف لحريههة ”(َواَلَبَحددر َوَرَزَقَ دداْم  م 

 ل الوةهود اننسهه ني تحمهل ا صهه لة وانمه  مة ولهة في صهوفهف منظورالشهري ة ا سهحمية 
 (ال دداس يلي ددا د تبدددي  لخلدد  ا  التدد  فطددرفطددرة ا  )الفطههرة مههن قبههل البهه رغ فههي 

)ومدددددي ا  كمهههه  فههههي قولهههه  ا عتبهههه رغ وفههههف ارادتهههه  ك سهههه س ينطمههههف منههههه  ا ختي ر وت تبههههر 
 .(ال جدين
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واعتبرهه  ، ولمرةهوع الهى الفطهرة السهميمة صهححي ت كىيهرة محريهة من  الدين ا سهحم للقد 
فقههدانه  تفقههد ا مهه ل التههي يسهه ى ف نههد اننسهه ن فههي حي تهه  ،  عمههىأعههز وأنبههّل شههيم  هههي

اليههه  اننسههه ن ، وتبطهههل األعمههه ل، وتنحهههل النفهههوس، وتت طهههل الشهههرائع، وتختهههل القهههوانين، 
 ، لمهههن ألفهههو الوان  سهههتبداد والهههّ ل والههههوان والتقههه عسفيصهههبح لفتور وا نحطههه ط والتهههه ون 

زالهههة ال بوديهههة ونههه دغ  بمح ربهههة الظمهههم ف نسهههحم ههههو ديهههن الحريهههة وعمهههل بالفههه م الهههرف وا 
وا سههت ب د ورفههض الحكههم المسههتبد وينتصههر لم ههدل فههي القشهه م والمسهه واة بههين النهه س فههي 
الحقوف وامر الحكه م عمهى تحمهل المسهلولية الك ممهة فهي تهوفير األمهن وحم يهة المهواطنين 

والحهف ان  ، وصي نة كرامهة الةميهع  وتركيهز الدولهة الراعيهة عمهى سهحمة الفهرد والمةتمهع
يهرفض ال بوديهة لفيهر ا   سمى كرامة وأعظم تفشيل عندم  خمف اننسه ن حهرايق ل أن أ

، و لهه  ألن الحريههة ت تبههرروح الحيهه ة وةوهرههه  وان الحيهه ة بههح حريههة تصههب  ت فهههة مقيههدة 
وم قدة في الشكل والمظهر، وهيبمى بة دعوة لمتحررالحقيقي لإلنس نية و ل  عندم  وشع 

مه  عمهى عبوديته  ونفهي عبوديهة  يهر ، مّمه  يترتهب عمههى ا  عهز  وةهل نظ مه  ومنه ةه  ق ئ
 لهههه  تحريههههر الههههنفس البشههههرية وال قههههل اننسهههه ني مههههن القيههههود الوىنيههههة، كمهههه  اعتبههههر الههههدين 
انسههحمي الحريههة مقدسههة ومهمههة ةههدا فههي الفكههر انسههحمي بشههرط أن تكههون فههي اطهه ر 

 نفس ولألخرين. المب دئ األس سية في دينن  الحنيف وان   تحدث أشرارًا وظممً  لم
ف لحريههة هههي ا سهه س فههي بنهه م البشههرية وان سههمب الحريههة هههو سههمب لمحقههوف ا نسهه ن ، 
ولهه ل  فهه ن بقهه م ا نسهه ن مرهههون ببقهه م الحريههة التههي منحهه  ا  عههز  وةههل لهه ، ومههن أةههل 
شههههبط سههههموك  وتقويمهههه  حتههههى   تههههنحط  اتهههه  إلههههى الدونيههههة والهههه ل فيفقههههد كرامتهههه  وعزتهههه  

عدوان أو أغ ةور من قبهل اّ خهرين المتمه دين  وتفشيم ،  بد ان يحفظ  حريت  من أغ
والمستبدين بسمب حرية الفرد والمةتمع بأنواع الطرف وا س ليب من اةهل ة هل ا نسه ن 
 ليل وخ نع وه ا الشيم   يقبم  منه  الهدين وال قهل والفطهرة السهميمة.   شه  أن اننسه ن 

تمييههز عمههى أسهه س  خمههف حههروا، والحريههة هههي حههف أس سههي وطبي ههي مههن حقوقهه  مههن  يههر
مههه هو مفههههوم عهههرف او ةهههنس او لفهههة أو لهههون أو ديهههن وهههه ا ية منههه  ان نفكهههر ونتسههه مل 

وههههل ه ر بههه ت الفهههرد ام انهههه  مطمقههه  تطمهههف لهههه  ال نههه نالحريهههة ه وههههل هيمقيهههدة ومحهههددة ل
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هن لهههههه  اخههههههتحف وتقهههههه طع بههههههين المنظههههههور الفقهههههههي ا سههههههحمي وبههههههين ا فكهههههه ر ا خههههههر  
عمههههى الفههههرد والمةتمههههع ام  ه و مهههه  مههههد  تأىيرههههه  ونت ئةههههه   ك لميبراليههههةهوهل لههههه  تههههأىير

ان ا ة بة عن ا ية بية والسمبيةه وم هي الش بطة الصحيحة في تحديد منهج الحريةه.
 . نطرحه  شمن مح ور مفصمةسوف ه   التس ل ت 
 أهمية البحث: 

حريههة ا نسهه ن وأعتبرههه  حقهه  مههن حقوقهه  المشههروعة،  عمههى أهميههةالههدين انسههحمي  ركههز
شههمن حههدود م ينههة ومحههددة لفههرض تحقيههف المصهه ل  ال  مههة لمفههرد و المةتمههع، واعتببههر 
الدين ان الحرية ك منة في خمقة ا نس ن وليس دخيمة  عمي ، وليس ة ل وش ي و يهر 

األح ديهث النبويهة محددة  كمه   ههب اليه  الفربيهون. نحخهظ مهن خهحل  ا يه ت القردنيهة و 
الشههريفة، إن الحريههة المطمقههة  مرفوشههة  عقههح ونقههح،  نههه   مههن وشههع ا نسهه ن، لهه ل   
ت مل عمى  تقييد الفرد وشل حرك ت  واعم ل  ومم رس ت  و اعتدامعمى حقوف ا خرين ، 
ولههه ا  ت تبههر الحريههة المقيههدة  المشههروعة شههرورة إنسهه نية وهبههة إلهيههة تتوافههف مههع طبي ههة 

 بة البشر، وتقوم عمى تقوية عحقة الفرد مع المةتمع. وتركي
 هدف البحث:

هههو النقههد والتقيههيم  الفقهههي لمحريههة فههي النظريههة الديمقراطيههة  -إن الهههدف مههن البحههث أو  
توعية وتنوير المةتم  ت بم  ةئنه  به   -الميبرالية وموقف الفق  ا سحمي لمنظرية. ى ني  

سنة النبوبة الشريفة ودحض النظرية الديمقراطية الميبراليهة. من أدلة من  القردن الكريم وال
تشهههخيص ال وامهههل ا س سهههية، ورفهههع انبهههه م والتشهههكي  عمهههى ان الهههدين ا سهههحمي  -ى لىههه 

يقييههد الفههرد والمةتنههع  ولههم ب طههي لهه  الحريههة المن سههبة، بههل أعط ههه  القيمههة الحقيقيههة لمفههرد 
 والمةتمع في ةميع ةوانب الحي ة. 

 ألول :المحورا. 
 .هوم الحريةمف

ويمكهن ت ريفهه   التهي ينظهر اليهه تختمهف وفهف الرليهة مت هددة  م وم ه نيلمحرية مف هي
 .شمن مطمبين عمى أس س القيم الىق فية لكل مةتمع من المةتم  ت المراد دراست  
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 المطلب األو : الحرية لغة  :
… والةمهع أحهرار وحهراروالحر ب لشّم نقيض ال بد،  م في لس ن ال رب نبن منظور: ة

والحر من النه س أخيه رهم وأفشهمهم، وحريهة ال رب:أشهرافهم، والحهّرة الكريمهة مهن النسه م، 
والحر ي ني أيشً  الف هل الَحسهن، ُيق ل:مه  هه ا منه  بُحهر، أغ بحسهن و  ةميهل. ويق بهل 

 ٔ، والحرة: نقيض اأَلَمة والةمع حرائر.  مفهوم الحر ال بد، وهو اننس ن المممو 
 ل ابههن فهه رس: الحهه م والههرام فههي المشهه عف لهه  أصههحن: فهه ألول: مهه  خهه لف ال بوديهههة، قهه

 ٕوبرئ من ال يب والنقص... والى ني: خحف البرد.
وقههد اطمقههت ههه   الكممههة فههي عصههرن  ههه ا عمههى  ،الحريههة: الخمههوص وصههف  وصههف  الحههر 

ته  حهرة انه  وقد عرفه  ب شهم بقهولهم رقب ٖخموص ا مم من استبداد المسيطرين عميه .
وقهه ل القرشههي : فههي المفههة تطمههف عمههى الخمههوص مههن ال بوديههة  ٗي تههف كقولهه  انههت حههر.

 ٘فيق ل ه ا حر  ير مسترف وتطمف عمى الخموص من القيد وا سر.
 : الحرية اصطالحا:المطلب الخا  

يقرر الب حث وا ك ديمي المبن ني الهدكتور زيه دة: ان الحريهة ههي ا عمه ل التهي نقهوم بهه  
والتههي   تخشههع لقههوانين حتميههة تخههرج عههن سههمطتن ، أو هههي مةموعههة ا ختبهه رات التههي 

وي هههرف السهههيد محمهههد بههه قر بهههن حيهههدر  ٙنقهههوم بهههه  مهههن تمقههه م  اتنههه  دون اكهههرا  خههه رةي .
ومههن هنهه  ك نههت ههه    ،ٚ) فدد  سدديطرة الغيددر(م ، الحريههة: بأنههه  ٜٓٛٔ-ٖٜ٘ٔالصههدر ط

وتوةهد نهوعين مهن الحريهة  ،شههم عمهى ب هضالحريهة مقيهدة بمه  يمنهع اعتهدام ا خهرين ب 
 هم : الحرية التشري ية، والحرية ا عتب رية.

ف لحرية التشري ية :ت رف بأنه  مةموعة من الحقوف التي يمتمكه  الشخص الحهر بشهكل 
 ٛأمه  ا عتب ريهة: فهتخص وةهود  فهي المةتمهع بوصهف  ك ئنه  اةتم عيه . ،طبي ي أو ت  قد

 ٜ.)قدرة الفرد يلى يم  َّّ  ما د يُر بالغير(ي ف لحرية في أبسط م  نيه  ه
الَمَمَكههة الخ صههة التههي تميههز الكهه ئن النهه طف عههن  يههر ، وتمنحهه   -عهه دة  -طت نههي الحريههة 

السههمطة فههي التصههرف واألف هه ل عههن إرادة وروّيههة دون إةبهه ر أو إكههرا  أو قصههر خهه رةي، 
نمهه  يختهه ر أ ف  لهه  عههن قههدرة واسههتط عة ألن اننسهه ن الحههر لههيس ب بههد و  أسههير مقّيهههد، وا 
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عمههههى ال مههههل أو ا متنهههه ع عنهههه  دون شههههفط خهههه رةي، ودون الوقههههوع تحههههت تههههأىير قههههو  
 ٓٔأةنبية .

 : ادختيار محور الحرية:المطلب الخالت
مهههن اةهههزل الهههن م عمهههى الفهههرد اننسههه ني، أن تكهههون لديههه  القهههدرة والتمكهههين عمهههى ا ختيههه ر، 
وب ل   يحقف لمشخص إنس نيت  ب لدرةة األولى، ومتى  يكون حرا يكهون مخته را  يخته ر 
عقيدتهه   واعم لهه  التههي تطهه بف ال قههل والوةههدان او عنههدم  يختهه ر الزوةههة حسههب قن عتهه  

يههة  الههدار التههي يسههكنه  وحتههى أكمهه  وممبسهه ، شهههمن شههمن الم هه يير الصههحيحة  او حر 
حههدود وقوالهههب م ينهههة عنهههده  تتحقهههف الحريهههة مههن ب هههد التوعيهههة وا رشههه د واختيههه ر الشهههيم 

 المن سب ال غ يحقف ل  الس  دة والطمأنينة شمن منهج صحي .  
شدداَّرا )ا ددا مدددي ا  السددبي  امددا ، ٔٔ)ومدددي ا  ال جدددين(انطحقهه  مههن مبهدأ الخمقههة: الحرّيهُة 

، ف ن    يمكن الفصل بين الحرية وا ختي ر، بهل ان ا ختيه ر ههو محهور  ٕٔواما َّفورا(
الحرية، إ    يمكن اطحف وصف الحرية عمى انس ن م  إ ا لم يكن مخت را اص لة، وا  
انتفههههت الحريههههة، و زميههههة ا ختيهههه ر فههههي وصههههف الحريههههة هههههي ح لههههة يكههههون ا نسهههه ن فيههههه  

 رك  بحسب ارادت  واختي ر . ق دراعمى ف ل شيم أو ت
وبههه ا الت ريههف نححههظ ا قههرار بوةههود موانههع فههي حيهه ة ا نسهه ن تمن هه  مههن إعمهه ل ارادتهه  
وحريتههه ، ولكنههه  وشهههع قيهههدا لممههه نع وههههو ان   يكهههون ظ لمههه ، وهههه   مرحمهههة متطهههورة مهههن 
الت ريفهه ت، عمههى خههحف الهه ين عّرفههوا الحريههة بمطمههف ا رادة وادانههة أغ مهه نع فههي طريههف 

ريههة ا نسهه ن، واعتقههد ان ههه ا امههر يمكههن التسههميم بهه ، فيمهه  لههو دققنهه  النظههر فيمهه  حولنهه ، ح
ف لمرض عمى سبيل المى ل يحول دون ان يقوم المهريض بترةمهة حريته  فهي مهوارد عهدة، 
فهههو   يسههتطيع ان يأكههل كههل مهه  يحههب، بههل ويةبههر قسههرا عمههى تنهه ول مهه    ير ههب، فهههو 

 هم وةهوب ا تيه ن ب لصهوم، فهه   موانهع  يرظ لمهة يمنع من الصهوم إ ا اشهر بصهحت  ر 
 حّدت من حرية ا نس ن، لكنه  موانع ملقتة أممته  ظروف استىن ئية.

يبقههى ان ب هههض الموانهههع، قهههد يراههه  المبتمهههى بهههه  انهههه  ظ لمههة وتحهههد مهههن اختيههه ر  وحريتههه ، 
فهه ، أو ولكنههه  فههي حقيقههة ا مههر  يههر ظ لمههة إ ا ت  مههل م ههه  ب ية بيههة، ف لهه غ يولههد مكفو 
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أبكمه  أو أصهم  أو أعرةه  أو أعهورا، أو مه  شه ب  مهن ا مهراض الو ديهة، فه ن لكهل ع ههة 
أو نقههص تههأىيرًا نفسههيً  عمههى صهه حبه  كهه لمكفوف أو ا بكههم أو ا صههم أو ا عههرج، أو مهه  
اشههب  مههن ا مههراض الخمقيههة   يمكههن نكههران  لهه ، لكههن ب شهههم يت هه يش مههع مهه  هههو فيهه  

من يفقهد شهيئ  مهن حواسه  أو ةوارحه  يهوفر له  ا  قهدرة مهن ة نهب ر م ان الواقع دل ان 
اخر يتفوف به  عمى كىير من ا صح م، وا مىه ل كىيهرة، وب شههم ي تبهر فقدانه  لح سهة 
م  ظمم  وقهع عميه ، فمهن ينظهر إلهى ا مهر كظمهم يخهرج عهن نطه ف الت ريهف، ومهن يسهّمم 

ن ب ض ا مراض الو دية تهأتي مهن ب  مر يدخل في ، ولكن   يمكن نكران حقيقة مرة ا
ةن ية ا ب م ةهح أو عمدا، مىمم  يولد الطفهل وههو يحمهل فيهروس ا يهدز عهن والديه  أو 

 احدهم . 
ان الحريههة فههي حههدود ا ختيهه ر إنمهه  ت كههس ميههدانه  األول البههدائي، وهههو مهه  يتبهه در الههى 

 ت الههههواردة حههههول ومههههن مةمههههل الت ريفهههه ٖٔ،أ ه ننهههه  ةمي ههههً  حينمهههه  نتصههههور أنفسههههن  أحههههرارا
الحرية، أعتقد ان الحرية هي: حف الفرد فهي ان يتصهرف اختيه را بمه    يشهر بنفسه  أو 
ب  خرين، منطمق  من ارادة نزيهة عن هو  النفس، ومحكوم  ب لتشريع والقوانين. "الحرية 
في التصور انسهحمي أم نهة، أغ مسهلولية ووعهي به لحف، وا لتهزام به ، وفن ئه  فيه . ن هم 

ختيهه ر أو هههي فطههرة، فقههد اختصههن  ا  بخمقهه  إن  الحريههة بهه لم نى التكههويني هههي إب حههة وا 
تحمههل القههدرة عمههى ف ههل الخيههر والشههر. وك نههت تمهه  مسههلولية، أمهه  بهه لم نى األخحقههي أو 
التشههري ي فهههي تكيههف حسههب عبهه رة األصههوليين. الحريههة: أن نمهه رس مسههئوليتن  مم رسههة 

تيهه ن األمهر واةتنهه ب النهههي، فنسههتحف درةههة  أوليهه م إية بيهة، أن نف ههل الواةههب طوعهه . با
 ٗٔا  الص لحين".
 المحورالخا  :
 :الحرية في اصطحح الفكر الفربي المطمب األول:

الحرّية في الفرب مفهوم يت ه لى عهن المبه دئ ا س سهية لمشهري ة، فههو يهر  أّن قهرار كهّل 
ال اتيهة أو قن ع تهه  المةتم ّيههة فههي فهرد بيههد ، وأّنهه  مه  مههن شههيم ُيمهزم اننسهه ن إ  قن ع تهه  
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حدود حرّية ا خرين وحقوقهم، فمإلنسه ن الحهّف فهي اختيه ر أّغ سهمو  أو ديهن أو عقيهدة، 
 شرط أن   يتن فى مع حرّية ا خرين وحقوقهم وفقً  ل قٍد اةتم عي ع م.

ة الفُههرص الشههرورية التههي تسههم  بهه لتطّور ونمههّو قههدرات المههرم... وقههد أخهه  فحسههفة الن زيهه
وهل    (Hobbesوالف شية ه   الفكرة لتدعيم حكم هتمر وموسوليني، وُي ّد ُكلُّ من هوبز

Hill)  من بين ال ين تن ولوا مفهوم الحرّية بم ن   الش ئع، ف ننس ن الحّر في رأغ هوبز  
 هو ال غ يستطيع أن يف ل م  ُيريد بارادت  وقدرات .

ويلّكد الب ض من   ٘ٔ،ين إرادة الحرية ()إن الحرية د ت فص   -ومن هن  يقول لسن:
ن حية أخر  أّن الحرّية ُتشير إلى أسموب محّددة في الحي ة يمّىل في القي م ب ألف  ل التي 

  في ه ا الصهدد  (Cairlaleتتط بف مع الق نون األخحقي أو المنطف، وقد  هب ك رليل
حي  وأن يسهير عميه ، إلى أّن اننس ن الحهّر ههو اله غ يسهتطيع أن يكتشهف الطريهف الصه

هههي تحديههد انرادة بواسههطة ال قههل، أّمهه  هيفههل    (Greenوالحرّيههة األخحقيههة عههن ةههريم 
 عمى تحقيف  الحرّية ط لم   أّن الفرد يةد  ات  من خحل خدمة الدولة.

وعرفه  مونتسكيو بأنه : حّف صنع ةميع م  تُبيح  القوانين، فا ا استط ع أحٌد أن يصنع 
وانين فقد الحّرية طسمبه  ، و ل  نمكه ن قيه م ا خهرين بمىهل مه  صهنع. ففهي م  تحّرم  الق

''الحرية تَّون أوفر َّلما حين ي هب ب شهم إلى كون حرية الفرد تتحدد ب ل قهل أغ أن 
 .ٙٔوتَّون أق  َّلما َّان صادرا ين اد فعا ''،َّان الفع  صادرا ين العق  

ف لحريههة عنههد بر سههون   يمكههن بحهه ل مههن ا حههوال بنظههر  أن تكههون حقيقههة إ  إ ا بههدأت 
بهه لتحرر مههن مقتشههي ت الحيهه ة ال مميههة وههه ا يطمههب منهه  أن نبهه ل ةهههدا فههي التحههول عههن 
ر بتن  الطبي ية فان  ل  ي ني أن  ف ل إية بي إرادغ إن  إ ن حرية إية بية وليس موقف  

تصوره  بر سون فهي عين ديمومة الىب ت، والف هل الحهر يصهدر سمبي . أّم  الحرية كم  ي
في الواقع عن النفس بأةم ه  وليس عن قوة م ينة تشفط عميهه  أو عهن ب عهث ب له ات 

أ  دا  َّدون أحدرارا ي ددما تصددر “يتفمب عمى  ير . يقول بر سون في مةمل القول هو 
وفهههي الوقهههت  اتههه  . فأف  لنههه  تصهههدر عهههن شخصهههيتن  ”أفعال دددا يدددن شخصددديت ا ب جمع دددا

نمهه   تشههيف إلههى ههه   الشخصههية، وههه ا ي نههي أنهه  لههيس ىمههة أغ مةهه ل لمقمههف أو الةههزع وا 
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هن   ىقة وطمأنينة وتف لل. الواقع أن الحريهة عنهد بر سهون ههي حريهة مطمئنهة تةهد فهي 
الم شي رائدا وه دي  له  وه ا الةو المطمئن الواىف إنم  يرةع في نه ية األمر إلهى فكهرة 

وا تصهه ل، ىههم هههي كهه ل  حريههة تب ههث عمههى الىقههة ألنههه  تحتههرم ال مههل لقيمتهه  الديمومههة 
وخطورت ، وتخمع عمي  قيمة كبر  هي قيمة البق م إنهه  فمسهفة تصهل الم شهي ب لح شهر 
وتتة  ب لح شر نحو المسهتقبل فهي تيه ر حيهوغ ممهج ب لةهّد وا بتكه ر وفهي تهدفف متصهل 

وان م رسهه  م هه   ،ف نسههحم والحشهه رة الفربيههةيسهه ير الحيهه ة المتطههورة المبدعههة الخحقههة . 
ولكنهمهههه  يختمفههه ن فههههي الق عهههدة الفكريههههة التهههي يقههههوم عميهههه  ههههه ا  ،عمميهههة تحريههههر اننسههه ن

التحرير. ف نسحم يقيمه  عمهى أسه س ال بوديهة   وا يمه ن به  والحشه رة الفربيهة تقيمهه  
شههكت فههي كههل القههيم ب ههد أن  ،عمههى أسهه س ا يمهه ن ب ننسهه ن وحههد  وسههيطرت  عمههى نفسهه 

 والحق ئف ورام ا ب  د الم دية لوةود اننس ن.
امهه  مفهههوم الحريههة عنههد هيةههل: ربههط هيةههل بههين الحريههة والشههرورة ، ف ههرف الحريههة بأنههه  
إتبهه ع  وانقيهه د لمشههرورة، لكنهه  كهه ن يفهههم الشههرورة عمههى أنههه  تطههور الفكههر المطمههف فقههد 

فقهط فههو يهر  أن حريهة انرادة تبهدأ بهأن  ك نت الحرية في م تقد  متحققة في ع لم الروح
تحقف نفسه  في الواقع حتى   تظل مةردة طبقه  لقهوانين الةهدل أو طبقه  لمراحهل انرادة 

إ  أن هيةهل  ،الفردية أو ال  ئمة أو الشرورة. ف لدولة تصب  أرقى تحقيف لمحرية الفرديهة
 تم د عمى الفير ونسبة.قدم تصورا مةردا لمحرية هو: قي م ال ات بنفسه ، وعدم ا ع

ومفهوم س رتر لمحريهة طالوةوديهة  تتطمهب حتمه  نوعه  مهن ا نفصه ل الزمنهي بحيهث يبهدو 
قيهههه م الح شههههر، وهههههو مةهههه ل او دائههههرة الف ههههل الحههههر، إيهههه ان  بكسههههر فههههي التههههرابط  الزمنههههي 
المتصههههل، وههههه ا ي نههههي أن الحريههههة عنههههد سهههه رتر تبههههدأ ب  نفصهههه ل الزمنههههي عههههن الم شههههي 

دام عنههد  أن يفههرز الههوعي ال ههدم، فيصههب  الموةههود  يههر موةههود، ف ل ههدم باعدامهه ، وانعهه
 والوةود عند  هو عدم ووةود إلى كل إنس ن عمى حدا.

أّم  ب لنسبة لممستقبل فان الحريهة عنهد سه رتر ت نهي الشهروع والتصهميم، والشهروع يقتشهي 
سهت هنه   ا نفص ل وه ا ب لته لي يقتشهي المواقهف التهي ينفصهل عنهه  الهوعي الحهر، فمي

حرية إ  بازام مواقف م ين . وب ب رة أخر  إن نة ح الشروع   قيمهة له  ب لنسهبة لمحريهة 
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ول ل    يمكننه  أن نقهول أن السهةين حهر فهي أن يفه در سهةن  أو فهي أن يحمهم بهاطحف 
سههراح ، ولكننهه  نقههول إنهه  دائمهه  حههر فههي أن يحهه ول الهههروب أو فههي أن يحهه ول أن يطمههف 

 سراح .
مههن شهههيم ، فههان القهههول بههأن اننسههه ن حههر ب لطبي هههة إنمهه  ي نهههي أن الوةهههود ومهمهه  يكهههن 

اننس ني مندرج تحت مممكة الم هي ت، م  دام اننسه ن حهرا ب لشهرورة، وا  ا لهم يكهن فهي 
استط عة المرم أن يتهرب من حريت ، فح بد أن يكون مرةع  ل  إلهى أن الحريهة قشه م 

بههه  سهه رتر سههتكون فههي النه يههة شههرب  مههن وهكهه ا نههر  أن الحريههة التههي ينهه دغ  ،ومصههير
القدر طأو المصير  ، أعني أنه  صورة من صور الحريهة ويقهوألن اننسه ن محكهوم عميه  

 بأن يكون حرا.
إن  يحمل ىقل ال ه لم كمه  عمهى كتفيه . إنه  مسهلول عهن ال ه لم و عهن نفسه  بصهفت  نوعه  

بههد هنهه   مههن قيههود "ونههر  ب شهههم يشههطر وي تههرف   مميههزا عههن أنههواع الكيهه ن األخههر 
تسهههيطر عمهههى حريهههة كهههل شهههخص نهههر  المفكهههر الفربهههيط مهههل  ي تهههرف بههه ل  لمههه  رأ  انههه  

فمهههن ٚٔ"الحريههه ت التهههي دعهههوا اليهههه  لهههم توافهههف ال قهههل والمنطهههف والقههه نون والههه وف اننسههه ني
  الم موم أّن المهرم   يةهد قيمهة لمحيه ة إ  إ ا قيهدت أعمه ل الفيهر بدرةهة مه إ فينبفهي إ اً 

هه  بقههوة ت يههين قواعهه ما هه  بسههطوة القهه نون وا  د لمسههمو  يفههرض اتب عههه  عمههى النهه س فرشههً ، إما
الههرأغ ال هه م حيىمهه    يصهه  تههدخل القهه نون، وت يههين ههه   القواعههد هههو كبههر  المسهه ئل فههي 

 18'.شئون البشر
  :الحرية في اصطحح الفكر انسحميالمطمب الى ني :

مفهوم الحرية في انسحم  يت  رض مهع مفههوم الحريهة الحقيقيهة ، والقيهود التهي وشه ه  
انسههحم لمحريههة هههي قيههود تمن هه  مههن ا عتههدام عمههى نفسهه  وعمههى حريههة ا خههرين بك فههة 
الوانهم واطي فهم واعتق داتهم ، فميس الحرية هي أن تف ل م  تش م فأنت ممزم بأن ت هيش 

م هم، ويمكن القول بأن قيمة الحرية في الشري ة انسحمية قد مع ا خرين وأن تت  يش 
تتةمهههى فهههي الخشهههوع   وحهههد    شهههري  لههه  ، وبههه ألخير  عنهههدم  ت بهههد ا  وحهههد  فانههه  

أن الحريههة  تكههون ب لنسههبة لإلنسهه ن  ة ميههة ، تههتخمص مههن ك فههة أنههواع القيههود وال بوديههة. 
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نمهه  هههي خمههف لههه ا فههان الحريههة ليسههت إشهه فة خ رة ، اتيههة، طبي ههة يههة عههن ا نسهه ن ، وا 
ويمكههن ان نقههول عنههه  الحريههة الكونيههة التههي طبههع عميههه  اننسهه ن، وقههد اصههطم   ،ربهه ني

 عميه  الشهيد الصدر ب لحرية الطبي ية.
الحريههة الطبي يههة عنصههر ةههوهرغ فههي كيهه ن اننسهه ن، وظهه هرة أس سههية … يقههول الشهههيد: 

ب ههً  لمههد  حيويتههه ، ولهه ل  كهه ن نصههيب تشههتر  فيههه  الك ئنهه ت الحيههة بههدرة ت مختمفههة، ت
اننس ن من ه   الحريهة أوفهر مهن نصهيب أغ كه ئن دخهر، وهكه ا كممه  ازداد حهظ الكه ئن 

 ٜٔمن الحي ة، عظم نصيب  من الحرية الطبي ية.
المفههههوم انسهههحمي الخههه ص ب ل بوديهههة يقصهههد بههه  التوةههه  والتقهههرب إلهههى ا  ت ههه لى وامههه  

ب لط عههههة  وب ل بهههه دة الحقيقيهههههة، وا  عهههه ن لهههه  ت ههههه لى ب لربوبيههههة، واأللوهيههههة، والصهههههف ت، 
 واألسم م، وعدم إشرا  أغ شيم م   في ال ب دة، أو في ا عتق د. 

انسهحمية مهن حهب وانقيه د ، وت تبهر  وال بودية   هي األس س اله غ بنيهت عميه  الدي نهة
ال بودية  المصدر األس سي ال غ انبىقت من  س ئر أنهواع ال به دات مهن: صهحة، وزكه ة، 
وحج، وصوم، وتسبي ، و كر، واستفف ر، وهي الفم  ال غ تدور فيه  أركه ن انيمه ن مهن 

ر  وشههر .هن   خيهه إيمهه ن بهه  ، ومحئكتهه ، وكتبهه ، ورسههم ، واليههوم ا خههر، والقههدر والقشهه م
 نظرت ن تختمف الواحدة عن ا خر .

 ،ا م م الخميني يلمن بأن نط ف واسع لمحرية في الدين انسحمي  ويطهرح فكرته  بقوله 
"إ ا كنتم تلمنون بأحك م ا سحم ف ن ه   ا حك م تمن  ا نس ن الحرية، وتة مه  يهتحكم 

مى أن يكهون ا نسه ن مهيمنهً ، بمصير  وم ل  ونفس  ونواميس . لقد نصت ه   ا حك م ع
أن يكون ا نس ن حّرًا... كل إنس ن حّر في سكن   وفي مأكمه  ومشهرب  اله غ  يت ه رض 
مهع القههوانين ا لهيهة ..ان احكهه م ا سهحم تههنص عمههى إ ا مه  أقههتحم شهخص منههزل احههدهم 

 ٕٓفأن  يحف لص حب المنزل أن يقتم .. الى ه ا الحد يوافف ا سحم عمى الحري ت".
ان الحرية في الدين انسحمي توةد بشكل واشه  وواسهع وةميهل ولطيهف، ألنهه  ت طهي 
لكل  غ حف حق  .والحرية في الشري ة تمنهع ا نسه ن مهن التفهريط بنفسه  ومهن شهي عه  
فههي مت ههه ت الحريههة الفيههر منشههبطة التههي   نسههتفيد منههه  بشههلون الحيهه ة، وانفههراط بههه  
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شههرر بهههم ، والحريههة وفههف المفهههوم ا سههحمي تة مهه  يههلدغ الههى تقييههد حريههة ا خههرين وال
إنس ن متزن ومه ب في التصرف مع نفسه  ومهع ا خهرين، ويكهون شهخص  مسهتقيم فهي 

"غيددر أن اد سددان لمددا َّددان األخههحف الحميههدة وم تههدل فههي شهههوات  ونزواتهه  متزو شههب .
لقددا  دلددو  فدد  الدد دد  موجددودا اجتماييددا تسددوقه طبيعتدده إلددى الحيدداة فدد  المجتمددي وا 

بإدخددا  إرادتددده فدد  اورادات وفعلددده فدد  ادفعدددا  الم جددر إلدددى الخُددوع لقدددا ون يعدددد  
دي حددود ل دا فالطبيعدة التد  أيطتده إطدال  اورادة والعمد  مد   اورادات واأليما  بُو

ام  ال بودية 21بعي  ا تحدد اورادة والعم  وتقيد ذلك ادطال  ادبتدائ  والحرية األولية"
ظورالههدين ا سههحمي  تحههرر اننسهه ن مههن شههتى أنههواع ال بوديههة لمبشههر،   ت هه لى فههي المن

ولمنفس، والهو ، فمن ك ن عبهًدا مخمًصه    لهم يكتهرث ألغ شهيم اخهر له ا يقهول  السهيد 
الشهههيد الصههدر ان ا سههحم بصههفت  نظ مهه  ع مهه  وشهه مح ومتكهه مح ةهه م مههن اةههل خيههر 

يبرهن عمى احقيت  فهي قيه دة ا مهة مه   ا نس ن والمةتمع، ولكن   يمكن له ا النظ م ان
لهم يهتم نسهف الفمسهف ت ا خهر  التهي تفههرض نفسهه  عمهى المةتم ه ت مهن خهحل ادع ئههه  

 ب نه  ا كىر ةدو  في مة ل تحقيف الخير والرف هية ال  مة لبني الةنس البشر.
وامهه  مفهههوم الحريههة عنههد الشهههيد مطهههرغ هههي تخمههص الشههخص مههن القيههود  التههي تكههون 

ويهههرل ال ديهههد مهههن المحققهههين ان الحريهههة ليسهههت حقههه  واحهههدا  بههه قي  ،م ن هههة  مهههن الكمههه ل
الحقوف، بل هي عب رة عن تمتع ا نس ن بمةموعة من الحقوف. عمی سهبيل المىه ل، ان 
ا نسهه ن يةههب ان يتمتههع بحههف ال ههيش، وحههف تقريههر مصههير  إلههی ة نههب حقههوف أس سههية 

ف لحريهة ههي مفههوم مهرادف لمحهف أو  ،أخرل ب نش فة إلی حف دخر يسهمی حهف الحريهة
 نتيةة ل ، وه ا ي ني ان مراع ة الحف يلدغ إلی تحقف الحرية.

ف لحريههة ن رفههه  عمههى أّنههه  هههي قههدرة اننسهه ن وحريتهه  عمههى أن يتخهه  القههرار المن سههب وأن 
يخت ر م  يحئم  مهن بهين عهّدة خيه رات أتيحهت له  دون أن يهتم إةبه ر  عمهى ف هل أغ مهن 

ب ستخدام الشهفوط أو الشهروط، وبصهيفة عموميهة ت هرف الحريهة عمهى أنهه   ه   األشي م
الحكم ال اتي لمفرد في م  لةة أو إبدام الرأغ في موشوع م ين، وههي التحهرر مهن قيهود 
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م نويهة ك نهت أم م ديهة والتهي تكبهل أو تحهد مهن ط ق ته ، فمفهومهه  يتسهع ليشهمل التحهرر 
 من ال بودية، والتخمص من الشفوط. 

ةهههوادغ دممهههي الحّريهههة، مهههن المنظهههور انسهههحمي، فيقهههول: "الحريهههة، مهههن المنظهههور ويهههر  
ط عة  ير ا  ت  لى".  ٕٕانسحمي، عب رٌة عن التفّمت والتحّرر من عبودية وا 

هنههه   ت ريفههه ت عديهههدة لمحريهههة أفشهههمه  :ا سهههتخدام ال ههه م لمصهههطم  الحريهههة يشهههير إلهههى 
حص دخههر، ينطههوغ ههه ا المصههطم  التحههرر مههن القيههود التههي يفرشههه  فههرد م ههين عمههى شهه

عمى الكىير من الت ريف ت ب شه  يس ير الم نى الش ئع لمحرية، أم  الب ض ا خهر فانه  
يميل إلى القول بأن الحرية في الواقع تتوقف عمى وةود الظهروف أو الفهرص الشهرورية 

 التي تسم  ب لتطور ونمو قدرات المرم. 
  : اطيه لميبرالي الحري  في الفكر الديموقر المحورالى لث: 

وت نهههي الشههه ب،  Demos  - األولهههى ههههي ديمهههوس الديمقراطيهههة، تتكهههون مهههن كممتهههين،
وت نههي السههمطة أو الحكههم إ وبهه ل  يكههون ت بيههر الديمقراطيههة Kratos  - والى نيههة قههراطس

بم نهههى الحكهههم مهههن قبهههل الشههه ب. امههه  فهههي ا صهههطحح، ي تبهههر مفههههوم الديمقراطيهههة مهههن 
لمةههههه  ت السي سهههههية الدوليهههههة والمحميهههههة خهههههحل الحقبهههههة الزمنيهههههة المفههههه هيم المتداولهههههة فهههههي ا

الم شية، ول ل السبب الرئيسي يرةع إلى بروز الكىيهر مهن المبه درات التهي عممهت عمهى 
وعمهههى  ،ترسههيو وتوسهههيع دائههرة الديمقراطيهههة فههي ال ديهههد مههن األنظمهههة الدوليههة  فهههي ال هه لم 

وقهههت الحههه لي ا  أن مصهههطم  الهههر م مهههن كىهههرة األسهههتخدام لمصهههطم  الديمقراطيهههة فهههي ال
فمهههههه ا ق مهههههت كىيهههههر مهههههن الدراسههههه ت بتوشهههههي  أصهههههل مفههههههوم  ،الديمقراطيهههههة لهههههيس بةديهههههد

فت رف ،في ههود بةهه وره  الههى الفحسههفة األوائههل كسههقراط وأفحطههون وأرسههطو ،الديمقراطيههة 
 الديمقراطية في ىحىة صور:

 الديمقراطية كشكل من أشك ل الحكم عمى انه  شكل لمحكومة. .ٔ
الديمقراطية بم ني أسموب اندارة وأسموب إدارة المةتمع بم نى أن  بنه ًم ت ريف  .ٕ

عمههى دليههة ا ختيهه ر، يههتم تقميههل األخطهه م إلههى الحههد األدنههى. الديموقراطيهه  بم نههي 
  اسموب التدبيرو و انةرامات التي تأخ  به  من أةل تأسيس هيئ ته .
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 ت ريف الديموقراطي ب نه  إيديولوةي و نمط لمحي ة.   .ٖ
والميبرالية ت تبر فمسفة سي سية واةتم عيهة لمهديموقراطي وعمهي هه ا ا سه س الهديموقراطي 

الشهرعية والمسه واة والحريهة والت دديهة، ونحهن نريهد ان نبحهث  ،تحتوغ عمي اريهع مكونه ت
فنظهههرة الميبرالهههي لمحريهههة: الميبراليهههة مصهههطم   ،فهههي هههه ا الرسههه ل  مهههن الحريهههة و الت دديهههة 

  فههههههي Liberalism  فههههههي اننةميزيههههههة، و طLiberalismن طأةنبههههههي م ههههههرب مههههههأخو  مهههههه
  فههي اننةميزيههة أو Liberty، وي ههود اشههتق قه  إلههى ط“التحرريههة ” الفرنسههية، وهههي ت نههي 

  فههههي الفرنسههههية، وم ن ههههه  الحريههههة وهههههي مهههه هب فكههههرغ يركههههز عمههههى الحريههههة Liberateط
األس سههية لمدولههة هههي  الفرديههة، ويههر  وةههوب احتههرام اسههتقحل األفههراد، وي تقههد أن الوظيفههة

حم يههههة حريهههه ت المههههواطنين مىههههل حريههههة التفكيههههر، والت بيههههر، والممكيههههة الخ صههههة، والحريههههة 
 الشخصية و يره . 

تسههتند الميبراليههة كمههنهج إلههى فكههرة القهه نون الطبي ههي، وهههي ككههل األفكهه ر األوروبيههة  ات 
أن مصههمحة  ةهه ور فههي الفمسههفة اليون نيههة طالسفسههط ئية الرواقيههة ، ومشههمونه  ب عههث مههن

المةتمع ككل تتحقف حتم  من خهحل عمهل كهل فهرد فيه  عمهى تحقيهف مصهمحت  الخ صهة 
وههههه   الفكههههرة هههههي انسهههه س الفكههههرغ لممفهههههوم الفربههههي الم  صههههر لمحريههههة . أول الكت بهههه ت 
الفربية التي ح ولت إظه ر إشهك لية الحريهة فهي سهي قه  الحهديث تمه  التهي قهدامه  تومه س 

الحريهههة بمفهومهههه  الصهههحي  ههههي  يههه ب “وبز الحريهههة قههه ئًح: ههههوبز البريطههه ني، ي هههرف هههه
القيود الخ رةية التي تحول بين اننس ن وف ل م  يممي  عمي  عقم  وحكمت  فمسفة مفهوم 

 الحرية في الفكر اننس ني المشتر  وأىره  السي سي.
مه  يحهول فنظرة الميبرالي لمحريهة لهد  األوروبيهين قه ئم عمهى أن الواقهع ق بهل لمتفييهر، وأن 

دون تفيير  هي القيود المفروشهة عمهى ف عميهة القه نون الطبي هي، وأن عمهيهم أن يحطمهوا 
تم  القيود حتهى يتفيهر الواقهع، وأن التحهرر  زم لمتفيهر، وهه ا أد  إلهى تمهرد األوروبيهين 
عمههى سههه دتهم، وأن يسهههقطوا وصهه ي  الكنيسهههة وامتيههه زات الممههو  والنهههبحم وأمهههرام ا قطههه ع 

 حقهه ت ا قط عيههة ، أد  تحطههم ههه   القيههود إلههى قهههر الطبي ههة بهه ل مم والىههورة ويمزقههوا ال
رس م قواعد الحش رة ا وروبية الفربية الم  صرة .   الصن عية وا 
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ويح ول الميبراليون ت ريف الميبرالية بأنه  الحرية، وه ا تزييف، ف لحرية اّدعتهه  كىيهر مهن 
عميهههه  لميبراليههههة وفههههى الحقيقههههة هنهههه   المهههه اهب والفمسههههف ت، ولههههيس هنهههه   ت ريههههف متفههههف 

ليبراليههه ت مت هههددة، وبههه ل ودة لمم ههه ةم والتههه ريو نةهههد أنهههه  مهههن المفهههظ الحتينهههى "ليبهههراليس" 
وت نهههى الشهههخص الكهههريم النبيهههل الحهههر، وحتهههى نه يهههة القهههرن الىههه من عشهههر لهههم ي هههرف لفهههظ 

ية القرن الت سع الميبرالية، بل عرفت كممة "ليبرال" التي ت نى المتحرر فكريً ، لكن في نه 
عشههههر ظهههههرت لفظههههة الميبراليههههة بوصههههفه  دالههههة عمههههى رليههههة م هبيههههة لههههه  أس سههههه  الفكههههرغ 
ونظريته  السي سية وا قتص دية. الميبرالية من الن حية الفكرية ت ني حرية ا عتق د، ومهن 
الن حيهههة ا قتصههه دية ت نهههي حريهههة ا مهههتح  والف هههل ا قتصههه دغ، ومهههن الن حيهههة السي سهههية 

ية التةمهع وتكهوين األحهزاب واختيه ر السهمطة. مهع األخه  فهي ا عتبه ر مط طيهة ت ني حر 
أن النظرية السي سية الميبرالية تقوم من حيث مرتكزهه  الفمسهفي عمهى ىهحث ،مفهوم الحرية

 ٖٕمحددات
الفصهههل بهههين السي سهههي وا خحقهههي:  تههههتم السي سهههة اليبراليهههة فهههي الةنبهههة ا خحقيهههة ت تبهههر   .ٔ

 هم امر ى نوغا خحف ب لنسبة ل
الرليههة ال ريههة لموةههود ا ةتمهه عي: وهههي رليههة موةهههة   ينحصههر أىرههه  فههي منظههور منهةههي  .ٕ

 اةرائي فقط، بل يت دا  الى بمورة فكرة فمسفية ع مة تنهض عميه  الميبرالية في المةتمع.
النزوع نحو تحرير الفرد: حيث ان الخطأ ال غ يسقط في  كىيرمن الهدع ة المسهوقين لمنظريهة   .ٖ

السي سية هو انهم ي تقهدونه  تحريهرًا لمفهرد هكه ا بهاطحف، و  ينتبههون الهى أن الفهرد المقصهود 
عنده ، أغ ال غ ل  اعتب ر في تنظيره ، ليس الفرد ا نس ني ع مهة بهل الفهرد الم له  بمدلوله  

 ا قتص دغ.
 –« ك نههت»كمهه  أن الرليههة ال ريههة تسههقط الفمسههفة الميبراليههة فههي مههأزف الفيمسههوف األلمهه ني 

يقول: لتكن « ك نت»من رواد الفكر الميبرالي،  –« اسبنسر»وك ل  الفيمسوف البريط ني 
ةريًئ  في نقد المقدس ت،   ت تبر شيًئ  أم م  مقدًس ، انقد، ألن  متهى مه  اعتبهرت شهيًئ  

بهههأن ال ههه لم الفحنهههي مقهههدس، أو قمهههت بهههأن القهههردن مقدًسههه ، فانههه  متهههى مههه  مقدًسههه ، وقمهههت 
اعتبرت شيًئ  مقدًس  خرةت من أهل التحميل إلهى أههل التةميهل، سهوف تركهع أمه م ال ه لم 
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الفحنههي ألنهه  ت تبههر  مقدًسهه ، ولههن يكههون لهه  نقههد أو تحميههل لشخصههيت ، إ ا اعتبههرت شههيًئ  
أهل التحميل، وا  ا خرةهت مهن أههل التحميهل مقدًس  أصبحت من أهل التةميل ولست من 

فقد قّيدت فكر . أنت ُخِمْقَت حر التفكيهر، أنهت ُوِلهدَت حهًرا، أنهت حهر التفكيهر، تحمّهل مهن 
تشهه م، تنقههد مههن تشهه م، تبحههث عمهه  تشهه م، خمقههت وأنههت حههر التفكيههر، فهها ا اعتبههرت شههيًئ  

إ ن، من أةل أن تنسةم  مقدًس  طّوقت حريت ، وقّيدت حريت  التي ُخِمْقَت وأنت تممكه .
مع طبي ت  البشرية، ومن أةهل أن تهتحمم مهع فطرته ، ابهَف حهًرا، انقهد مهن تشه م، وحمّهل 

 م  تش م، فميس هن   مقدس عمى انطحف.
امهه  الفيمسههوف طإيم نويههل ك نههت  فيقّسههم الحريههة بنهه ًم عمههى وةهههة نظههر  إلههى عههّدة انههواع، 

 : ٕٗمنه 
 الحرية الس لبة: .ٔ

يقصد به ا النوع مهن الحريهة الحهّف الطبي هّي لإلنسه ن ب تخه   قهراراٍت م ينهٍة فهي  
مسهههيرة حي تههه ، كمههه  ت هههرف هههه   الحريهههة أيشهههً  ب لحريهههة الشخصهههية فهههي ال صهههر 

 الحديث، وك ل  هي عدم تدحل ا خرين في اغ قرار يقرر .
 الحرية الموةبة:  .ٕ

الشخصهّية أو السه لبة، ف مهى يستطيع مم رسة الحرية الم ط ة لإلنس ن حتّىةالحري
يهههههة إبهههههدام الهههههرأغ، ف لحريهههههة سهههههبيل المىههههه ل لهههههو ك نهههههت الحريهههههة السههههه لبة ههههههي حر 

 الس لبة.ةاستخدام انعحم لمم رسة الحري ت نيالموةبة
 الحرية الخ رةية: .ٖ

يهههههر  ان الحريهههههة ا ةتم عيهههههة ال  مهههههة والتهههههي لهههههه  عحقهههههٌة بكهههههل  مهههههن الظهههههروف  
 فرد.ا ةتم عية والسي سية المحيطة ب ل

 الحرية الداخمية: .ٗ
 ي تبره  الحرية مرتبطة ب لشخص، فهي حريٌة تنبع من نفس  الداخمية. 

 الحرية الفردية: .٘
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بههدام ا رام الشخصههّية ووةههه ت النظههر المختمفههة، ب نشهه فة   يراههه  حريههة قههول وا 
 إلى حرية اننس ن في اختي ر مك ن ال يش، أو التخّصص المراد دراست .

 ة:الحرية ا ةتم عيّ  .ٙ
 هي ت ني الحرية التي يةب أن يتمّتع به  أفراد المةتمع ك مل. 

الهههى نقهههد اليسههه ر ” امههه  المفكهههر الفربهههي روبهههرت بنظرتههه  الميبراليهههة، الديمقراطيهههة، والنخبويهههة
األكىههههر شههههيوًع  لمديمقراطيههههة الميبراليههههة الهههه غ يركههههز عمههههى عن صههههر الفرديههههة ا قتصهههه دية، 

بوةوده  إ  ديمقراطية هزيمة يقتصر حشوره  عمى  والرأسم لية، والنخبوية التي لن ينتج
نط ف شيف من الحي ة السي سيةوي رض نقد اليمين المح فظ اله غ يحه ول أن يةهد بهديًح 
لههههههه   الديمقراطيههههههة التههههههي تنقصههههههه  القيههههههود الواةههههههب فرشههههههه  فههههههي المةهههههه  ت الىق فيههههههة، 

 ٕ٘وا ةتم عية، واألخحقية
 : لفق  ا سحمي والحرية الديمقراطية المحورالرابع: ا

إّن لكههههّل مةتمههههع مههههن المةتم هههه ت لهههه  مف هيمهههه  وىق فتهههه  الخ صههههة التههههي  تخههههتص بهههه  ، 
فهههه لمةتمع ا سههههحمي يأخهههه  ىق فتهههه  وعمومهههه  مههههن األدلههههة األرب ههههة القههههردن والسههههنة وال قههههل 
وا ةمهه ع، وبههه ا يحههدد ههه ا الههوعي لألفههراد وتسههتخدم أنمهه ط السههمو  الصههحي  لممةتمههع 

ظريههة الديقراطيههة الميبراليههة لمحريههة  نههه  لههم تطههرح والتههي يوافههف القههيم الصههحيحة، ففشههل الن
نظريهههههههههة متك ممهههههههههة فهههههههههي سي سهههههههههته  و لههههههههه  ل هههههههههدم ا رتبههههههههه ط وا نسهههههههههة م بينهههههههههه  وبهههههههههين 
الم اهبب  خرىو تشههمن أيشهه  الحريهه ت ال  مههة فههي دولتههه  الق نونيههة ،وكهه ل  مههن خههحل 

ميههة نتيةههت نظرتههه  الشههيقة والمتحزبههة ظهههرت فههي الفههرب حركهه ت الن زيههة والف شههية والقو 
افك ره  الخ طئة لفهم الحرية وكم  اهممت الةن ب ا خر من الفرد مىهل الفقهرام والبسهط م 
والمستشههههه فين بحةهههههة   يكونهههههوا مههههه نع فهههههي تطهههههور نظهههههريتهم الهزيمهههههة  والق صهههههرة ،ت هههههّد 
الديمقراطية نت ةً   ربيً ، ول ا   بد مهن فههم هه ا النظه م فهمهً  دقيقهً  وصهحيحً ، وهه ا مهن 

ة وسهههههحمة الت  مهههههل م هههههه ، وبنههههه ًم عمهههههى هههههه ا يةهههههب الت هههههّرف عمهههههى مبههههه دئ أةههههل صهههههح
 الديمقراطية، و المب دئ الفكرية وسوف نمخص ه ا المحور في خمسة مط لب مهمة. 

 المطمب ا ول: بن م الحرية الديمقراطية عمى الفردية:



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

[ 

 
 

 
 

133 

ي اعطههت الديمقراطيههة ا هميههة القصههو   لمفههرد وعههززت أعتبهه ر  ووةههود  ك نصههر ف هه ل فهه
الحيهه ة والمةتمههع، واصههب  انيمهه ن بهه لفرد إيم نهه    حههد لهه ،  وتركههت لهه  الحريههة الك ممههة، 

مصههطم  يطمههف ا مههب «  إلهه  الفههرب»ومههن ههه ا المنطمههف  يمكههن القههول بههأن الديمقراطيههة 
ا حيه ن عمههى حريههة الفههرد المبتنيهة عمههى حريتهه  المطمقههة، شهمن قن عههة عرفيههة ومةتم يههة 

 م، وحريهههة تنههه ول المخهههدرات  والخمهههور والر ائهههل ب لوانهههه  حتهههى   لهههو ك نهههت  حريهههة البفههه
واشههههك له ، وحريههههة التسههههمط والظمههههم  وا سههههت ب د، التههههي  تههههلدغ بهههه لفرد إلههههى ا نحطهههه ط و 
اننحراف  عن القيم اننس نية ب لفرد ب تب ع هو  نفسه  او ب به دة  انسه ن مىمه  او ب به دة  

سههتور الههبحد والبرلمهه ن . ا مهه م حيههوان او صههنم ومههع ا سههف  تحههت نظههر  م يسههمى  بد
الخميني فدس ا  سر  ير  ان الحرية قشية فطريًة ون مة إلهية مّن ا  ت  لى به  عمهى 
الن س:طت تبرالحريهههة احهههد اركههه ن ا سهههحم. وان ا نسههه ن الحقيقهههي، إنمههه  ههههو إنسههه ن حهههّر 

 ٕٙب لفطرة .
  والمنههه فع و تنظهههر الهههى الحريهههة المطمقهههة لمفرد.ت تبهههر بحهههد  اتهههه  م ديهههة ههههدفه  المصههه ل

الة نههب الم نههوغ وا خحقههي  والفطههرة السههميمة . ف لحريههة فههي التقيههيم ا سههحمي هههي دون 
 ٕٚ:أدنى ش  قيمة رائ ة من أةمل القيم اننس نية وأ حه 

فهههي فطههرة إنسهه نية فطههر ا  النهه س عميههه ، فمههد  كههل منهه  نههزوع فطههرغ نحههو التحههرر  .ٔ
  وا ستبداد.ورفض ال بودية والرقية 

قيمة الحرية تسه وغ اننسه نية وتشه هي الكرامهة وتمهن  الحيه ة م ن هه  ومفزاهه ، ههي  .ٕ
 روح اننس ن وهي الهوام ال غ يتنفس .

هههي سههرانبداع لديهه ، ف ننسهه ن   يمكههن أن يكههون مبههدعً  وخحقههً  إن لههم يكههن حههرًا،  .ٖ
 قً  لمتفيير .ف لحرية تلمِّن فش ًم من سبً  لألبداع وا بتك ر وتشكل منطم

الحريهههة ههههي سهههّر تمههه يز اننسههه ن، وههههي التهههي ة متههه  أفشهههل مهههن المحئكهههة، فحريهههة  .ٗ
اننسهه ن فههي أن يتمههرد حتههى عمههى خ لقهه  أو أن يطي هه  وي بههد  هههي التههي ميزتهه  عمههى 
المحئكههههة التههههي   ت ههههرف إّ  الط عههههة، ألّن الممهههه  مةبههههور عمههههى أن يطيههههع، بينمهههه  
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را دة، وا  ت  لى أرادن  أن ن بد  من موقع الحرية اننس ن يخت ر الط عة عن وعي وا 
 وانرادة   من موقع الةبر والقسر.

إّنه  مةمع الفش ئل اننس نية، ألّن م نى أن تكون حهرًا، أن تكهون عزيهزًا أبيهً  شهريفً   .٘
مق ومهههً  كهههريم الهههنفس   ترشهههى ب لههه ل والههههوان، ومهههن هنههه  كههه ن شههه  ر اطمقههه  ا مههه م 

هههو شهه  ر األحههرار عمههى  يههه ت منهه  ال لههة يههأبى ا  لنهه   لهه "عميهه  السههحم "ه الحسههين
 مّر األي م والدهور. 

ن ا  عههز وةههل ة ههل النهه س ي يشههون عمههى شههكل ةم عهه ت وفئهه ت، لقولهه  سههبح ن  طَيهه   وا 
وا ِإنا َأْكهَرَمُكْم ِعنهَد َأيَُّه  النا ُس ِإناه  َخَمْقَنه ُكم مِّهن َ َكهٍر َوُأنىَهَى َوَةَ ْمَنه ُكْم ُشهُ وًب  َوَقَب ئِهَل ِلَتَ ه َرفُ 

، وقد اقتشت شهرورة التةمهع البشهرغ وةهود أنظمهة وقهوانين ت ه لج ا ىه ر  ٕٛالماِ  َأْتَق ُكْم 
المترتبههة عمههى ههه ا التةمههع مههن التههزاحم والتنهه فس والتخ صههم الهه غ يقتشههي وةههود سههمطة 

 تأمر وتنهى وتزةر وتح سب وت  قب وتمم  قوة  والفصل. 
أن ة ل السبيل إلى ادرا  وةود ا  ” الحرية“مي  من ت ظيم  لشأن يس ى الدين انسح

ت هه لى هوال قههل الحههر، الهه غ   ينتظههر انيمهه ن بوةههود  بتههأىير قههو  خ رةيههة ، كهه لخوارف 
فه    ٜٕ،)د إَّرا  فد  الددين قدد تبدين الرشدد مدن الغد (والم ةزات ونحوه  ، ق ل ت  لى 

 نفك   عن الظمم والتسمط وا ستبداد والقيهود عز وةل قد ة ل انيم ن سبيح لمتحرر وا
ىههم نههر  مهمههة ا نبيهه م فههي ال مههل عمههى تىبيههت ههه   الحقيقههة وتمىيمههه  فههي أحسههن تمىيههل. 

 ٖٓ.)يا قو  ايبدوا ا  مالَّ  من اله غير (الواقع فك نت قولتهم ةمي   ، ق ل ت  لى : 
قههوم:  ٖٔال بهه د ىحىههة:إن : عههن ههه رون بههن خ رةههة عههن أبههي عبههد ا  عميهه  السههحم قهه ل

و قهوم: عبهدوا ا  تبه ر  و ت ه لى طمهب ،عبدوا ا  عز و ةل خوف  ، فتم  عب دة ال بيد 
و قوم: عبدوا ا  عز و ةل حب  ل  ، فتم  عب دة األحرار ،الىواب ، فتم  عب دة األةرام 

تنسهةم ال ب دة.من خحل ه ا المطمب نلكد ان الحرية الحقيقية   بهد أن ، و هي أفشل 
مههع الفطههرة السههميمة  وتكههون المحههور والنههواة التههي تههدور عميههه  اختيهه ر الفههرد هههو ا نقيهه د 
تكوتي  وتشري   لمبمبدأ ا ول المطمفطالم بود  وليس الفرد بم  هوفردطال بهد  اله غ يحته ج 

 من يقوم  ويسد من نقص  وةهم  هوالكم ل الحمتن هي هو ا  عزوةل.
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 الديمقراطية ومبدأ أ ص لة:المطمب الى ني: الحرية 
ت تبههر أصهه لة الفههرد عنههد النظريههة الديمقراطيههة الميبراليههة اهههم  ركههن اس سههي فههي المةتمههع 
وكم   هب اليه   كل من طس رتر  و طراسل  وأتب عهم  ك نهت كمه  طرحن هه   فهي محهور 

رغ هو الفكر الفربي تهدف إلى القول بأّن المنطف ا ةتم عي الفربي ير  أّن الفرد البش
األصههل واألسهه س والف يههة لموةههود كمهه ، وأّن مهه  لهه  األصهه لة والقيمههة وا عتبهه ر هههو إرادة 
الفههرد اننسهه ن، عمههى شههرط أن   ي تههدغ عمههى ا خههرين، واقههول ان فكههرة ا عتههدام عمههى 
ا خرين  نظرية فقط  لم تطبف عمى ا مر الواقع  وا  نفس اعط م ا ص لة لمفرد تمفي 

ههو اعتهدام عمهى الشهخص فهي حهد  اته ، ف ننسه ن فهي ظهل الشههري ة  حقهوف ا خهرين بهل
حههر عمههى خههحف بقيههة الك ئنهه ت، وقههد تمىههل أول مظهههر مههن مظهه هر حريتهه  الفرديههة فههي 
اختيهه ر الهدايههة مههن الشههحل، طانهه  هههدين   النةههدين  ،  تكفههل القههردن الكههريم لمنهه س حريههة 

طهة: بيه ن الحهف، وحريهة ا ختيه ر، الم تقد، إن التصور الديني  عمهى ىحىهة مفه هيم متراب
والمسهلولية األخرويههة لمهه  يخته ر  .ف لحريههة هههي ال نهوان األول لإلنسهه ن، ف لنظريههة الفرديههة 
لى الفطرة وانسحم، ا ا ك نت أختي ربأرادة  وا ا لم تكهن ارادة  أقرب الى ال قل والمنطف وا 

يههة أختيهه ر ال قيههدة، وا   يسههقط مفهههوم الحريههة حسههب األدلههة المتههوفرة فههي المقهه م مههن الن ح
الحرية لم تكن موةودة اصح منن  الخمقة، ف لفرد ليس ب ختي ر  ان يكون حهرا فهي اختيه ر 
مىح والدي  ام  وابي  او اختي ر لون  وشكم  او الزم ن  والمك ن ال غ ال غ ولد في  وانم  

   منهههه   او هههه   امهههور خ رةهههة عهههن اختيههه ر الفهههرد ا نسههه ني وارادتههه ،  سهههوام كههه ن تكونيههه
تشري     ن الفرد مقيد بقيود  يمكن ان يحيد عنه  ، لكن هنه    شهروط وشه ه  الهدين 
انسحمي لمفرد في دائهرة  ا ختيه ر ان  ي طهي كهل  غ حهف حقه  وعهدم الشهررب  خرين 
وتقسيم  الحهف بهين الفهرد والمةتمهع عمهى سهوام والتك فهل ا ةتمه عي، والحريهة فهي التقيهيم 

صهههل الفشههه ئل وسهههن مه ، يقهههول مصهههب ح يهههزدغ "كممهههة الحريهههة تسهههت مل فهههي ا سهههحمي  أ
األخههحف بم هه ن مت ههددة، ولكههن متق ربههة، فههي كتبنهه  األخحقيههة الفمسههفية، عنههد الكههحم عمههى 

 ٕٖخص ئص النفس اننس نية وممك ته ، وينظر إلى الحرية عمى أنه  أصل الفش ئل.
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ين لإلنسههههه ن، همههههه  الحريهههههة ولههههه ا يقهههههرر انمههههه م عمهههههي طع  أن هنههههه   عنهههههوانين بههههه رز 
وال بودية، والحرية ههي األصهل، وال بوديهة ف هل طه رئ، ويقصهد هنه   سهحم  ا  عبوديهة 
ا نس ن  خي  اننسه ن ىبطبي هة  الحه ل   يهتمكن اننسه ن أن يةمهع بينهمه  فهي حي ته ، 

مهه  أن يختهه ر ال بوديههة التهه ي فهههو إمهه  أن يختهه ر األصههل الهه غ أوةههد  ا  عههز وةههل لهه ، وا 
ف ألم م عمى طع  يلمن أن األصل في اننس ن الحرية، ويدعو  ،نهى ا  عز وةل عنه 

اننسههه ن إلهههى التمسههه  بهههه ، ورفهههض ال بوديهههة لفيهههر ا  عهههز وةهههل، فيقهههول ط  تكهههن عبهههد 
 ير  وقد ة م  ا  حرا  نر  أّن  ي تبر الحرّية أوًّ  هي قدرة اننسه ن عمهى التقهّرب مهن 

يقههول انمهه م عمههي طعميهه   ،ار مهه  أسههتطيع أن أتقههّرب مههن ال ههّزة انلهّيههةا . أنهه  حههّر بمقههد
 ٖٖ".("إن ا  أمر يباد  تخييرًا د جبرًا و  ام  تحذيرًا وَّّلف يسيرالسحم

 المطمب الى لث: الحرية الديقراطية والق نون الدولي:
عههههدل الفيمسههههوف الفربههههي ةههههون لههههو  بنقههههل النظريههههة السي سههههية الديمقراطيههههة مههههن مرحمههههة 
الحهههوت المسههيحي الههديني  إلههى مرحمههة القهه نون الطبي ههي أو م يسههمى ب لقهه نون الوشهه ي 
ال غ يشرع  ويسن  ال قل البشرغ ومن قبم  هوبز قه م بهه   الفكهرة، وميهزة ةهون لهو   لهم 

نم  في  استخدم  ب تة    الديمفراطيهة تكمن  في  اية د وخمف مفهوم الق  نون الطبي ي وا 
الميبرالية أوبأتة    الحريهة الفرديهة، وهه   القهوانين به لنظرة ا سهحمية،  بهد ان تتوافهف مهع 
الق نون والقواعد واألحك م الشهرعية والقه نون ا لههي، وهه   القواعهد تظهبط مسهيرة ا نسه ن 

لههب ض وكيفيههة حمهه يتهم بمهه  يريههد الشههرر بكميهمهه  وكيفيههة الت  مههل ا فههراد مههع ب شهههم  ا
 الفرد والمةتمع. 

القواعههد الفقهيههة المسههتنبطة مههن تمهه  األدلههة الشههرعية  كق عههدة نفههي ال سههر والحههرج ونفههي و 
الشرر. و ل  ألن الحرية اننس نية   تنةز عمى الص يد ال ممي إ  عمى ق عدة توفير 

حيههه  فيهههه  حيههه ة كريمهههة، ودفهههع األشهههرار التهههي المصهه ل   ال  مهههة التهههي يسههه د بهههه  الفهههرد وي
تةمهههب إليههه  الشهههق م والب هههد عهههن الةههه دة والحيههه ة الكريمهههة. لههه ل  يقهههف انسهههحم شهههد كهههل 
األشرار النفسية وا قتص دية والسي سية وا ةتم عية والسموكية التي تلىر سمب  في حي ة 

مهههن مفههههوم الحريهههة اننسههه ن الخ صهههة وال  مهههة.. و  يكتفهههي انسهههحم بتأسهههيس هههه ا الب هههد 
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نمهه  يسههند ههه ا التأسههيس، بتأسههيس دخههر هههو اسههتدع م وةمههب كههل المصهه ل   اننسهه نية، وا 
التههي تشههمن الحريههة الكريمههة الكريمههة لإلنسهه ن ،التههي قوامههه  القههدرة والحريههة والمسههلولية. 

 ٖٗ"د ُددرر ود ُددرار فدد  اوسددال "وب نشهه فة إلههى  لهه  يمىّههل الحههديث النبههوغ الم تبههر 
مهههً  عمهههى نفهههي حريهههة اننسههه ن فهههي المهههوارد التهههي يتسهههّبب فيهههه  بمشههه يقة حهههف شههه هدًا محك

حدود الحريةهي لو اخته ر هه ا اننسه ن أن ينسه ف ورام شههوات  المحرمهة ممه  و  ،ا خرين
يلدغ إلى تس فم ، وفقد  لقيمت  اننس نية، فهي ت ني انحدار اننس ن من رتبت  اننس نية 

 إلى الرتبة الحيوانية.
فهههههههي المنظهههههههور اننسههههههه ني   تت هههههههد  عمهههههههى  القواعهههههههد ال  مهههههههة  مهههههههن حقهههههههوف  ف لحريهههههههة 

أرسته ااشري ة  السمح م  لإلنس ن كون  خميفة ا  في ا رض ويحكهم بمه  يحكهم القه نون 
)القددا ون  ددّص يلددى ا لهههي فههي  حقههوف النهه س، و نهتهه  القهه نون عمههى حسهه ب الحريههة 

  يؤَّد يلى الحرية، والدستور يد ص الحرية، وا  سبحا ه م ح ال اس الحرية، ادسال
 ٖ٘.يلى تمتي المواط ين بالحرية(

والفقههه  ا سهههحمي اعطهههى   ٖٙ..)ومدددو الدددذي جعلَّددد  خالئدددف األرض(يريههد  ا  عهههز  وةهههل
حكههم  يمنههع  كههل شههرر لكههل نههوع مههن البشههر  سههوام كهه ن الشررنفسههي او أقتصهه دغ  او 

 ٓاةتم عي  اوسي سي
ال قيهههدة وال دالهههة والقههه نون الههه غ ينطبهههف عمهههى كهههل ومهههن المواقهههف الى بتهههة فهههي حريهههة 

مواطن نر   في حكومة أمير الملمنين طعمي  السحم  ي يش الن س المسمم مع اليههودغ 
والمسهههيحي    يفهههرف بيهههنهم فهههي الحقهههوف والقهههوانين كمههههم سهههوام حتهههى ا ا كههه نوا اقميهههة مهههن 

م  وعههههدم تةهههه وز الةنبههههة ا نسهههه نية ي يشههههون فههههي دولتهههه  أحههههرار مهههه دام محتههههرمين انفسههههه
فوانبن اسم م م  ُنقل عن  طصموات ا  عمي   أنا  مرا شيو مكفوف كبير يسأل فقه ل أميهر 
المهههلمنين ط عميههه  السهههحم  : مههه  هههه ا ه فقههه لوا: يههه  أميهههر المهههلمنين نصهههراني: فقههه ل أميهههر 
المههلمنين ط عميهه  السههحم  : اسههت ممتمو  حتههى إ ا كبههر وعةههز من تمههو ، انفقههوا عميهه  مههن 

 ٖٚ.ت الم لهبي
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والفقهه  ا سههحمي  حفهه ظ  عمههى النسههيج ا ةتمهه عي وحفههظ حقههوف ا فههراد  اعطههى احكهه م 
بحرمههة القتههل بصههفة ع مههة، وحرمههة قتههل اننسهه ن نفسهه  طا نتحهه ر ، وحرمههة انةههه ض، 

أمهه  قيههود ههه   الحريههة مههن الن حيههة الفقهيههة فتتمىههل فههي  ،وحرمههة ا  تيهه ل، وحرمههة الفههدر
اله نوب كهه لمواط والزنه ، وا رتههداد، وانفسه د فههي األرض، وان القصه ص، وارتكه ب ب ههض 

األصهههل كمههه  ى بهههت  ومهههدون ق نونيههه   فهههي دسهههتور الةمهوريهههة انسهههحمية ا برانيهههة ،التهههي  
ت بهر الدولهة  المى ليهة  التهي  اعطهت  الحريههة   الصهحيحة  لألفهراد مهن الةنبهة  الشههرعية 

الفقهه م وال ممه م ومهنهم انمه م الخمينهي،  والق نونية وقد ك ن محهل قبهول و تأييهد مهن قبهل
وقههههد ورد فيهههه : "األصههههل هههههو البههههرامة، و  ي تبههههر أغ مههههواطن مةرمهههه  مههههن وةهههههة ق نونيههههة  
وتشري ية إ  أن يىبت  ل  في المح كم المخولة "، و  يمكن حبس أحد إ  بحكم قد ورد 

د مهن المسهمم ت ت يين  في القه نون المنصهوص ومهن الحريه ت  "حريهة التممه "، والتهي ت ه
الفقهيههة المتداولههة إ بم نهههى ممكيههة الشههخص ألموالههه ، وحههف أعم لهه  والةههههد الهه غ يب لههه ، 
وحريهة  التصههرف فههي كههل مهه ي ود اليهه  ونفههي أغ حههف لمفيههر فههي التسههمط عميهه إ ويح سههب 
كهههل شهههخص ق نونههه  ا ا انههه  لهههم يممههه  المههه ل بصهههورة شهههرعية وههههو مههه  ي بهههر عنههه  بهههه"ق عدة 

الق عدة هو الروايهة المشههورة عهن رسهول ا  صهمى ا  عميه  ودله  السمطنة"، وأس س ه   
 ٖٛ.""ال اس مسلطون يلى أموال  وسمم : 

مههن هنهه  نةههد أن الههدين انسههحمي عمههى المسههتو  الههديني والقهه نوني، حهه رب كههل المظهه هر 
واألعههراف التههي تفيههب  وتحتكههر حريههة الفههرد الحقيقههة التههي تتوافههف مههع الوةههدان أو تهههين 

م ديهة، وأرسهى ا سهحم  دعه ئم  -و تميز بين اننس ن وأخي  عمى ق عهدة طبقيهة كرامت  أ
نظريههة الت هه رف وتةهه وز كههل الحههواةز التههي تحههول دون إنسهه نية اننسهه ن وعههدم ا عتههدام 

)يدا أي دا ال داس إ دا خلق داَّ  مدن عمى ا خرين لكونهم من اصل واحد . إ  ق ل ت ه لى: 
 ٜٖ،لتعارفوا إن أَّرمَّ  ي د ا  أتقاَّ (ذَّر وأ خى وجعل اَّ  شعوبا وقبائ  

ف لهدين ا سهحمي الحنيهف حه رب بوسه   كههل انهواع ا نحهراف مهن الهوأد والتمييهز الطبقههي 
وال نصههرغ وكههل عمميهه ت وأشههك ل الظمههم، وحههث عمههى الحريههة وصههون الكرامههة اننسهه نية 
واكتسههه ب كهههل مهههوارد  ال هههيش الكهههريم شهههمن قهههوانيين واطهههر وظهههوابط دسهههتورية، فههه لنظرة 
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لألفهههراد أمههه  فهههي انسهههحم ف لسهههي دة لمقههه نون ا لههههي  الديمقراطيههة ت تبهههر السهههي دة والح كميهههة
حيث يتس و  الوالي والموالى عمي  في خشوعهم ألحك م الدين طإن الحكم إ    بحسب 

 الدور والمسلولية التي  أنيطت لهم. 
 المطمب الرابع: الديمقراطية وحرية الت بير وا نتخ ب ت:

عهدة مهن البه حىين، مك نهة األولهى فهي الههنظم مفههوم "ا نتخ به ت الديمقراطيهة"، عنهد  يمىهل
عمههى أنههه  مةموعههة مههن  الديمقراطيههة و لهه  منهه  أن عههّرف ةوزيههف شههومبيتر الديمقراطيههة

انةهههرامات والملسسههه ت التهههي يسهههتطيع األفهههراد مهههن خحلهههه  المشههه ركة فهههي عمميهههة صهههنع 
  ٓٗالقرارات السي سية عن طريف التن فس في انتخ ب ت حرة.

ا نتخ بههههه ت الحهههههرة والنزيههههههة شهههههمن الشهههههروط السهههههب ة لمشهههههكل  لههههه ا  وشهههههع روبهههههرت دال
الديمقراطي من وةهة نظر ،  ير أن  لم ُيقدم ت ريفً  تفصيميً  لحنتخ به ت الحهرة والنزيههة، 
ملكههدُا عمههى شهههرورة أن يسههبف إةهههرام تمهه  ا نتخ بههه ت مةموعههة مهههن الحريهه ت والحقهههوف 

يأتي عمى النحو الت لي: حرية الحصول الديمقراطية، م تبرًا أن الترتيب المنطقي لألمور 
حرية التنظيم وتشكيل ملسسه ت  –حرية الت بير  -عمى الم موم ت من مص در مت ددة 

إةهههرام انتخ بههه ت حهههرة ونزيههههة. أغ أن ا نتخ بههه ت الحهههرة والنزيههههة ههههي " روة  –مسهههتقمة 
ي    وهههي الديمقراطيههة ولههيس بههدايته " عنههد دال، ف  نتخ بهه ت   تسههبف الديمقراطيههة، وههه

 ٔٗ تنتج الديمقراطية و  الحري ت والحقوف.
 هن   خص ئص لمديمقراطية:

 البرلم ن ينتخب من قبل الش ب. -أ 
 عشو البرلم ن يمىل الش ب. -ب 
 يتمتع البرلم ن ب لسمط ت الف مية -ت 

الحقيقية ان الدول التي تدعي الحرية وااديمقراطية قد ب ن زيف ادع ئه  اكدت الدرا س ت  
والتحقيق ت  عمى  فشل  ه   ال ممية السي سية  وليس فيه  نسبة كبيرة  لم دالة  والنزاهة 
واحتكهه ر الكممههة وا سههتبداد فههي الههرأغ وخيههر دليههل  لحنتخ بهه ت التههي حههدىت اخيههرا  فههي 
الو ي ت المتحدة األمريكية انن   نححظ  م ظم ال ين ش ركو لم  يقتن وا  فيه ، ليس فقط 
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بهههل حتهههى المرشههههحين لمرئ سهههة سهههوام كهههه نوا  حهههزب ةمههههورغ  او ديمقراطههههي  المنتخبهههين  
والسههبب عههدم  نشههوج الحريههة والديمقراطيههة  فههي مههنهةهم، و إشهه عة الكىيههر مههن األمههوال 
من أةل دعم الحمحت ا نتخ بية، ويزداد األمر سومًا عند تهوّلي اشهخ ص  يهر مهلهمين 

دون ا هتمهه م بمصههمحة المههواطن، يههتم  دارة السههمطة، يسهه همون فههي هههدر  المهه ل ال هه م 
انتخ ب أفراد  يهر مسهلولين و يهر قه درين عمهى إدارة دفهة  الحكومهة فهي ةميهع الظهروف 
ا ةتم عّيههة والسي سههّية فههي دولهههم، وههه ا يههلدغ إلههى اتخهه   قههرارات  يههر سههميمة، ومخ لفههة 

حصههول لمصههمحة البمههد. قههد يههتم مم رسههة أمههور  يههر أخحقيههة كهه ل  مههن ِقبههل المرشههحين لم
عمى نسب ع لية من األصوات ك لرشوة وا ختحس،  أو استخدام  الت سف وا ستبداد ، 
أو تشوي  صورة أحد المرشحين   لحنتخ ب ت واألحهزاب التهي تتنه فس  فيمه  بينهه . . فهح 
ف ئههدة مههن انتخ بهه ت فههي مةتمههع منقسههم انقسهه م  شههديدا ، ويفتقههر الههى ابسههط  شههيم الههى 

 م نى الحرية. 
النظرة ا سحمية اعطت حف ا نتخ ب والترش  موشع اهتم م المةتمع فهي ق لبهه  بينم  

الصحي  ، ويتم تنظيم  ل  بن م عمى دلية وقواعد خ صة. ومهن وةههة نظهر ا سهحم أن 
مصدر الحكم هو ا  ت  لى، ألن  خ لف التكوين والتشريع، ويخت ر ا نسه ن حهف الهتحكم 

 ٕٗ.)َوَأَمْرْمَ  ْشوَرى َبَيَ ْ َ (والنزي  والكفوم،  بمصير  ب ممية  تش ورية ا فشل 
وان نظهه م الحكههم فههي الههدين  انسههحمي بصههورة  يحههرم النهه س مههن حههف ت يههين مصههيرهم 
و مهههن حهههف ا نتخههه ب، و  انتخههه ب م يريهههد  ا خهههرون سهههوام كههه ن مطههه بف  الشهههروط  او 

يختهه روا  الشههخص مخهه لف  الشههروط  بحيههث  يتههر   النهه س  بههدون  راع وا فشههل ان 
الملههههل لمشهههروط  ومهههن شهههروط  القيههه دة تحهههدده  الشهههري ة، وينبفهههي لمنههه س مراعههه ة هههه   
الحدود عمى وة  الدقة في انتخ ب الق ئد والح كم. ومن شروط القي دة في ا سحم يمكن 
ا ش رة الهى التقهو  وال دالهة والهوعي السي سهي والفق ههة الهى حهد ا ةتهه د. وأن الةمه هير 

بصورة مب شرة أو  ير مب شهرة ألحهد الفقهه م الواةهدين لشهروط القيه دة و تنتخبه . تصّوت 
وا مههه م الخمينهههي يهههولي اهتم مهههً  كبيهههرا  لمحريههه ت وب لخصهههوص الحريهههة السي سهههية وحهههف 
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ا نتخ ب واهمية رأغ الش ب والكل ل  الترشي  وا نتخ ب شمن  شهروط وم ه يير ى بتهة 
 رورة احترام رأغ الش ب:ونزيه . ويشدد قدس ا  سر  عمى ش

طالم يه ر ههو رأغ الشهه ب.. الشه ب ههو الهه غ يصهّوت ويخته ر..  تمزحههوا مهع الشهه ب.. 
 ٖٗ تستهينوا برأغ الش ب.. ىقوا ب لش ب .

 المطمب الخ مس: الحرية الديمقراطية بين الرفض والقبول:
 يقبمههههون  فههههي واقههههع األمرعنههههد التحقيههههف والدراسههههة  والتههههدقيف أن ىمههههث المفكههههرين الفههههربيين

النظريههة الديمقراطيهههة والحريهههة بصهههورته  الح ليهههة والتهههي يتبةحهههون فيهههه  ويهههدعون اليهههه  و  
حتهههى التشهههةيع والتهههرويج اليهههه ، وقهههد رفشهههت هههه    الفكهههرة  منههه  زمهههن ظهورهههه ، نححهههظ 
الفيمسوف أفحطون عند رفش  لمحكم الديمقراطي بكل صراحة وقهوة، وعهده  اغ النظريهة 

وحكًمهه  ف سههًدا بههل ة مهه  فهههي مرتبههة مترديههة ةههدا بههين الههنظم الف سهههدة  الديمقراطيههة  نظ مهه 
والمنحرفة، أغ في المرتبة ا خيرة اوم  قبل األخيرة في سمم ا نحط ط الخمقي وال ق ئدغ  

 نه  بنظر   ير مقيدة بقيود حسهب مه  ”. الةمهورية“ب د حكم الطفي ن، و ل  في كت ب  
اتب هت شههوات  ول ائه  األشهخ ص ا نه نيين  بهدً  مهن  تقتشهي  التركيبهة اننسه نية، وأنهه 

السههههه ي ورام المصهههههمحة ال  مهههههة لألفهههههراد وعهههههدم المسههههه واة وا فتقههههه ر الهههههى الحههههه كم الراشهههههد 
واألصهههم ، ف لواشههه  ان افحطهههون كهههر  الديمقراطيهههة ب هههد اتهههه م واعهههدام صهههديق  واسهههت    

اعدمتههه  شهههمن  قبهههل المهههيحد.  ووصهههف افحطهههون مهههن المحكمهههة التهههي ٜٜٖسهههقراط عههه م 
نظههههه م الديمقراطيهههههة ط بقشههههه ة ا طفههههه ل ، وي تقهههههد افحطهههههون بوةهههههود طبي هههههة شهههههريرة فهههههي 

 الديمقراطية كونه  تقود نحو ا ستبداد والسيطرة. 
الهههه غ   صههههّنف الفيمسههههوف أرسههههطوالديمقراطية فههههي تصههههنيف   السههههدا سههههي ألشههههك ل الحكههههم

ديمقراطيهة شهمن أشهك ل ، حيث ة ل  النظه م او النظريهة  ال”السي سة“عرش  في كت ب  
الحكم المنحرفة والف سهدة التهي   تسه ى لتحقيهف المنف هة ال  مهة لألفهراد ومهنهم مهن ن تهه  

 ب لموت والشر. 
واستمره ا النقد لمنظ م الديمقراطي فهي عصهر الحشه رة الروم نيهة والتهي قهدمت م  رشهة 

الوسههيط، و هه ب ى بتههة وواشههحة لهه ، ىههم  هه ب  كههر كممههة  الديمقراطيههة تم ًمهه  فههي ال صههر 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

[ 

 
 

 
 

113 

كل أىر فكرغ له   أغ مم رسة ف  لة ، وتزامن  له  مهع عصهر أنه ر فيه  انسهحم الشهرف 
بأنوار الهداية والحش رة ونظ م الحكم ال  دل والمتزن الق ئم عمى مبدأ الشهور ، وانطمقهت 
في  النهشة انسحمية محدىة تطورات حش رية سب قة، في حين ك نت ت  ني أوروب  من 

يحية المحّرفهههة، فُفِصهههمت الكنيسهههة عهههن الدولهههة ب عتب رهههه  سهههبب تخمفهههه  ال ممهههي فشههل المسههه
وتهههدهوره  السي سهههي، ووةهههد الفربيهههون  فهههي الديمقراطيهههة الممةهههأ لمفهههرار مهههن ظمهههم الكنيسهههة 
وت سفه  واشطه ده . ورةع الحديث في الفرب من ةديد عن الديمقراطية وك ل   تقدم 

ديمة التمييز وال نصرية  والتكتحت الحزبية والف م شيم ةديد وانم  بقت عمى افك ره  الق
 ا خرين .

ويهههههههههدعي الهههههههههب ض ةهههههههههد  بهههههههههأن المفههههههههه هيم التهههههههههي نم رسهههههههههه  خهههههههههحل حي تنههههههههه  ال مميهههههههههة 
وال هههدل و يرهههه  بههه لقول طإن الحكومهههة التمىيميهههة التهههي تشهههب   والمصههه ل  ال  مهههة ك لشهههور  

  يههزال الههب ض ا خههر  ،بيههةالديمقراطيههة الفربيههة، ولكنههه  ت كههس القههيم انسههحمية   الفر 
 ٗٗيقدم نم  ج ديمقراطية ليبرالية لمسي سة انسحمية الق ئمة عمى الت ددية وحرية الفكر .

هههو م الهه ين يتصههوروا ان النظهه م ا سههحمي بفصههل الههدين عههن السي سههة، اتخهه  نههوع  مههن 
الديمقراطية ، بحةهة ان الهدين  يحهدد حريه تهم،  وهه    نظهرة خ طئهة  ةهدا،  اننه  نححهظ  
الهههدول  التهههي  فصهههمت  ا حكههه م ا لهيهههة عهههن نظههه م الدولهههة اخههه ت تتخهههبط كمههه  تخبطهههت 

دد وا سهت م ر والفهتن والمنف هة الفرديهة  نهه  ب هدت  كهل ا نظمة الديمقراطيهة ههدفه  التمه
 الب د عن القيم اننس نية   لحسحم ك ل دل والمس واة وحرية الرأغ والشم ن ا ةتم عي. 
نهههى انسههحم مههن التشههدد والتشههنج فههي الههدين عبههر انكىهه ر مههن األسههئمة والتشههكي  بههدون 

، وان الحريههة  وشهه ت بق لههب م ههين،   م رفههة وبههدون درايههة وحكمههة وا سههتبداد فههي الههرأغ
يةب ان تحترم  و يس لوا عن امور ليس لهم فيه  عمم ب لحقيقة انم  ا ختي ر لمهن عنهد  

)يددا أي ددا الددذين  م ددوا د تسدد لوا ا رادة  المطمقههة  ولههيس األفههراد قهه ل رب ال ههزة سههبح ن : 
ن تسدد لوا ي  ددا حددين ي ددز  القددر ن ت بددد لَّدد  يفددا ا  يددن أشدديا  إن تبددد لَّدد  تسددؤَّ  وا 

واسهتنكر  ٘ٗي  ا وا  غفور حلي ، قدد سد ل ا قدو  مدن قدبلَّ  خد  أصدبحوا ب دا َّدافرين(
مهن أولئه  ا فهراد  اله ين امتن هوا عهن أكهل ب هض الحيوانه ت الم بوحهة ب لطريقهة الشههرعية 
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)وما لَّ  أد ت َّلوا مما ذَّر اس  ا  يليده وقدد حسب اهوامهم واختي رهم . ق ل ت  لى: 
ن َّخيدرا ليُدلون بد موائ   بغيدر يلد  فص  ل َّ  ما حر  يليَّ  إد مدا اُدطررت  إليده وا 

ونههدد القههردن أيشهه  بأولئهه  الهه ين حرمههوا عمههى أنفسهههم  ٙٗ.إن ربددك مددو أيلدد  بالمعتدددين(
الطيب ت افترام عمى ا  عز وةل بدون حدود وشوابط يحرموا ويحمموا حسب م تقتشهي  

)ومن اوب  اخ ين ومن البقر اخ ين ق   أذَّر يدن  افك رهم الشيقة  يقول تب ر  وت  لى:
حر  أ  األ خيين أمدا اشدتملت يليده أرحدا  األ خيدين أ  َّ دت   إذ وصداَّ  ا  ب دذا فمدن 
أظلددد  ممدددن افتدددرى يلدددى ا  َّدددذبا ليُددد  ال ددداس بغيدددر يلددد  إن ا  د ي ددددي القدددو  

 ٚٗ.الظالمين(
مزمة عمهى كهل فهرد ويةهب ال مهل ف لحرية في المنظور الفقهي انسحمي، هي مسلولية م

حسههب م تفتشههية الحكمههة  انلهيههة ،  وهنهه   حههدود ومحميهه ت  بههين افههراد المةتنههع يةههب 
ان تطبهههههف سهههههوام كههههه ن مهههههن ديهههههن واحهههههد او مهههههن دي نههههه ت اخهههههر    يمكهههههن التراةهههههع عهههههن 
المقتشي ت المهمة  والمتطمب ت الحقة، ويتةمى  ل  في وةوب الوف م ب ل هود والمواىيف 

لتهههي حهههددته  الشهههري ة السهههمح م ، والتهههي  ههههي وسهههيمة شهههم ن الحريهههة واألمهههن وال قهههود ا
المتبهه دل بههين ةميههع األطههراف وفههي كههل المةتم هه ت ، كمهه  أن ههه ا الوفهه م الواةههب، هههو 

 ال غ يح فظ عمى ةميع المن فع و المص ل  .. 
مهه  يتمههى إ  قهه ل ت هه لى: طيهه  أيههه  الهه ين دمنههوا أوفههوا بهه ل قود أحمههت لكههم بهيمههة األن هه م إ  

وقهه ل ت هه لى: طو  تقربههوا  ٛٗعمههيكم  يههر محمههي الصههيد وأنههتم حههرم إن ا  يحكههم مهه  يريههد .
 ٜٗم ل اليتيم إ  به لتي ههي أحسهن حتهى يبمهه أشهد  وأوفهوا ب ل ههد إن ال ههد كه ن مسهلو  

واعتبههر كتهه ب ا   أن نقههض ال هههود والمواىيههف والقههوانين مههن الخي نههة وعههدم الوفهه م، وههه   
 تحدد اعم ل األفراد بم  في   المصمحة  ال  مة.   كمه  قيود

وايهه ت التههي اسههتدل بههه  صهه حب الةههواهر حههول ههه ا المطمههب  والتههي تفيههد أن كههل  وأن الرِّ
شيٍم ل  حّد، وكّل من يتة وز  ل  الحّد ف مي  حّد، من قبيل صحيحة داود بن فرقد عن 

"إن ا  قددد جعدد  و سههمم   الصهه دف طعميهه  السههحم عن رسههول ا  طصههمي ا  عميهه  و دلهه 
 ٓ٘."لَّ  ش  ن حّدًا وجع  لمن تعّدى ذلك الحّد حّداً 
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ل ا قسم  المفكرون في ديننه  الحنيهف الحريهة الهى نهوعين: م نويهة واةتم عيهة، بحيهث أن 
الحرية ا ةتم عية لن تتحقف بم زل  أو تتخمف عن الحرية الم نويهة. والحريهة الم نويهة 
إنم  ههي تحهرر مهن قيهد الههو  والههوس والر به ت السهمبية والت مقه ت الم ديهة، لكهي يكهون 

م  الحريهة ا ةتم عيهة فههي ت نهي أن يتمتهع اننسه ن  بهأةوام النمهو ب طن ا نس ن حرًا. أ
والتك مههههل والتطههههور  ، وا  يسههههتخدم  الحريههههة  بصههههورة  عشههههوائية  تههههتحكم فيهههه  الر بهههه ت 

) وقد قا  اوسال  بتعدي  الغرائز فل  يحصر امتمامده بدالغرائز العلويدة دون والشهوات، 
ال َّدداأ أمددر حسددن لَّددن فدد  قالددب العفددة، السددفلية، أو بددالعَّس، وا  مددا يددد  بي  مددا، ف

 ٔ٘.والعبادة أمر حسن شريطة التجرد ين الرمبا ية(
طالحريهة عبه رة عههن قهرين لمخيهر ولههيس لمشهر، لمبنهه م ولهيس لمههدم، لمتقههدم ولهيس لمتخمههف، 
لممحبههة ولههيس لمكراهيههة، لمةمهه ل ولههيس لمقههب ، لمتههفلف ولههيس لمتنهه فر. أمهه  عنههدم  تخههرج 

في الف لب تندرج كصنف من التحررية أو وفف الت بير الحتيني، الحرية عن قرينه  فهي 
الميبراليههههة، أو فههههوف الحريههههة، أو طفيهههه ن. هنهههه  يتصههههرف اننسهههه ن، أو لهههه  أن يتصههههرف، 
ب لطريقهههههههة التههههههههي   تتقيهههههههد ب لشههههههههرورة بتك ممههههههه  اننسهههههههه ني، أو بههههههههدف البنهههههههه م الهههههههه اتي 

 ٕ٘والمةتم ي .
وأن يكهون ا نسه ن متحهررًا مهن قيهد وأسههر وأن   يحهول ا خهرون دون اسهتيف ئ  لحقوقه ، 

وبنهه م عمههى  لهه  فهه ن ا مهه م الخمينههي ينظههر الههى الحريههة فههي اطهه ر الفشهه ئل  ٖ٘،ا خههرين
لهي، وي تبهر ةميهع أب  دهه  موشهع اهتمه م  والقيم الم نوية، ألن  يراه   ات ب د فطرغ وا 

قه نون، وي تبرهه  ا سحم، ف  م م الخميني  يحترم الحريهة فهي ظهل ا سهحم وفهي حهدود ال
)ايلموا أ َّ  باوسال  تستطيعون أن تَّو دوا مسدتقلين، وفد  ظد  ادسدال  هدية قردنية: 

 ٗ٘.تستطيعون أن تَّو وا احرارًا. القر ن جعلَّ  احرارًا، والقر ن يصون استقاللَّ (
منه   ٘٘،)م اك َّخير من القيود تحدد حرية او سان وتَّون حرية الفرد بصورة  سبية(

 الوراىة والمحيط الطبي ي والةفرافي والمحيط ا ةتم عي والت ريو وال وامل الزمنية.
فحبهد لإلنسه ن  أن يقبهل القيهود عمهى إرادته  وحريته  المطمقهة كمه  يهدعو اليه  ا سههحم 
وه   ت تبر هبة ون مة  من ا  ت  لى ويةب تقدير وتىمين ه   الن مة لصون حرية 
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"اوسددال  مددو الددذي ومب ددا قههول انمهه م قههدس سههر  فهي كههحم دخههر: وي،الفهرد والمةتمههع 
وهه ا  مه  نممسه  عمميهً   ٙ٘.الحرية، فلتقدّدروا مدذ  الحريدة ومدذا اوسدال  حد  قددرما"

حيث   مك ن لمحرية المطمقة في أغ مةتمهع مهن مةتم ه ت الهدني ، لمت ه رض البهّين 
 المطلقة( )بين الَّيان ادجتماي  لإل سان وحريتهوالواش   بينهم  

وبه ا نلكد في محور بحىن  حول مس لة الحرية هل مطمقهة او مقيهدة  او انهه  نسهبية فهي 
حدود م   وتختمف من مةتمع الى مةتمع دخر، فمنه  حهول بيه ن اسهتنت ج البحهث الحريهة 
المطمقههة  يههر ممكنههة فههي اغ نظهه م  مههن ا نظمههة  ا ةتم عيههة حتههى لههو ادعههوا  لهه  فههي 

التطبيههف تختمههف اختحفهه   ش سهه   عمههى مههدع هم  ن الواقههع يكهه ب نظريهه تهم  ولكههن عنههد 
  ل .

المةتم ه ت ي مهل بمه  وسه   عمهى تحديهد حريهة ا فهراد فهي مةتمهع مهن أن كل أمة وكهل 
حهدود الشهوابط والقههوانين مهن أةههل سهي دة نظهه م الحكهم، لكههن هه   الحههدود والقيهود تختمههف 

ان حدود وقيود وظوابط  الحري ت في م بين النظ م ا سحمي وا نظمة األخر ، نححظ 
المةتم  ت ا خر   تقف عند حرية ا خرين والقوانين الموشوعة له ، فأم  حدود وقيود  
وظههوابط الحريههة فههي الههدين انسههحمي تكههون محههدودة ومقيههدة نسههبي   نههه  احكهه م ا  وهههو 

ينفهع النه س الفني المطمف ي مم  ب لظروف والمص ل  بحكمت  وأح طت   بكهل شهيم، بمه  
 وسد حوائةهم، سوام ك نت م دية او م نوية. 

 
 النتيةههة:

ان مفهههههوم الحريههههة الميبراليههههة مفهههههوم  يت هههه لى عمههههى الشههههري ة يسههههتند  فههههي قههههرار  الههههى  .1
الهههى المةتمهههع ويسههه ى ب ختيههه ر عقيدتههه  شهههمن  ا لتفههه ت الشهههخص نفسههه طالفرد  دون 

لكهل فهرد له  ان يحيهد عهن دائهرة قن عت  وه ا خحف مفههوم الحريهة فهي ا سهحم لهيس 
الههدين واحك مهه  و  الميهههل الههى قن ع تهه  ور ب تههه  وانمهه  تحههت ارادة الهههنص سههوام كههه ن 

 عقح او شرع .
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الحرية المطمقهة   سهبح ن  وت ه لى يف هل مه  يشه م وههو الخه لف وامه  الحريهة المقيهدة   .2
وقهدر  ا  عهز  تكون لمخموق ت  فح يمكن  حد ان يفيهر الواقهع الطبي هي اله غ رسهم  
 وةل ك لرزف والحي ة والموت والصحة والسحمة  و يره  من ا مور. 

ان الدين انسحمي الحنيف   يةبهر النه س  عمهى نكهرا  و أن يخهل بحريته  فهي أن  .3
م تقهد  مه لم يهلىر عمهى ا خهرين  ديهن أو يدين بدين مه ، أو بحريته  فهي اعتنه ف أغ 

ن الشهرع ا سهحمي يلكهد  فهي او مح ربة النه س به لقوة وانكهرا   فهي اختيه ر الهدين، وا 
القران الكريم ط  إكرا   في الدين  من ب د مه  بينته  الشهري ة ا سهحمية  والميهزة بهين 
الرشههد والفههي وان الرشههد هههو مهه  يطهه بف  الفطههرة اننسهه نية وال قههل السههميم  والفههي مهه  

 يخ لفهم . 
وقهههد عههه لج انسهههحم مشهههكمة الهههرف بكهههل اشهههك ل   فهههي المةتم ههه ت الب يهههدة عهههن الهههدين  .4

وال مل من خحل إع دة ا عتب ر لمرقيف بكونهم بشرا، لهم حهف اننسه نية، ىهم شهيف 
من فهه  الههرف وحصههره  فههي ح لههة الحههرب الف ميههة ىههم فههي اغ وسههيمة عمههل مههن تخمههيص 

 ن  لفيههر ا  عههز  وةههل طفتحريههر الههرف وال بوديههة  فههي اغ اسههموب كهه قيههودالفههرد مههن 
 رقبة .

يةب ا لتزام ب لنظم والقوانين الدولية والمةتم ية ألغ منطقة نستوطن فيه ، م  دام   .5
 ل    يت  رض مع الدين انسحمي الحنيف ، ف  لتزام به   واةب شرورغ، وليس 

 فرب.من الحري ت أن تتة وز أعراف  وقوانين المةتمع كم  نححظ  اليوم في ال
ب لهدي ن ت ةم يهه ،   تمسبشرط حرية الت بير والرأغ وحرية الصح فة ا سحم من   .6

عمههى  ، وعههدم الت ههدغ والههتهةم عميههه  بههأغ حهه ٍل مههن األحههوالأطيهه ف الشهه بواحترام
الههى خمههف الن ههرات والكراهيههة وا ستقصهه م والتمييههز بههي ممهه  يههلدغ  الرمههوز المحترمههة

حهف ا نتخ به ت  ختيه ر . ىهم مهن  كهل افهراد المةتمهع واألقميه توالطوائهف  الدي ن ت 
كمهه  فههي البمههدان التههي تههدعي ا نحههحل وا نحههراف  يكههونوبدونهه  الكفوم  ل هه دلو الح كم

 . الديمقراطية



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

[ 

 
 

 
 

133 

مك نيه ت الفهرد ولهيس المطمقهة، ألنهُ     نسبيةالحرية بحد  اته   .7 تتن سب مهع قهدرات وا 
وةود لمحرية المطمقة حسهب ا دلهة التهي نقمن هه  فهي بحىنه  المتواشهع ،  تسهبب  له   
الفوشهى  وعهدم التقييهد والتسههيب وا رتبه   والتفكه  وا نهيهه ر فهي المةتم ه ت، و بههّد 

 من شبطه  بشوابط مدروسة وحقيقية.
 

 موامش البحث:
                                                           

 .ٔٛٔص ٗابن منظور، محمد بن مكرم، لس ن ال رب ج. )ٔ
ٕ

 7-ٙص ٕانؽغٍٛ ,أؼًذ تٍ فاسط تٍ صكشٚاء انمضُٔٚٙ انشاص٘، يععى يماٚٛظ انهغح, ض أتٕ .   (

 4ٓٗ، ص ٖٔظذ٘ , يؽًذ فشٚذ , دائشج يعاسف انمشٌ انعششٍٚ ,ض.  (ٖ

   ٕانعصاص, اؼًذ تٍ عهٙ انشاص٘ . اؼكاو انمشاٌ , ذؽمٛك يؽًذ انصادق لًؽأ٘ ,ض.   (ٗ

 ٕٔٔ,ص

 4ٖٔ-4ٗٔو انغٛاعٙ ,ص انمششٙ,انشٛخ تالش, َظاو االعال.(٘

    ٖ٘ٙص  ٔصٚادج، د. يعٍ، يٕعٕعح انفهغفح انعشتٛح، يعهذ . (ٙ

 ر9ٙٔتؽش انعهٕو،  يؽًذ، آفاق ؼضاسٚح نهُظشٚح انغٛاعٛح فٙ االعالو    ص. (7

دساعح فمّٓٛح فٙ انؽشٚح ٔلٕٛدْا، ذعشٚة عهٙ انًٕعٕ٘،  -يؽًذ ؼغٍ لَذْسَداٌ َيهَِكٙ، فمّ انؽشّٚح . (4

 انطثعح األٔنٗ (

 4ٕٔانشٛثاَٙ عًش يؽًذ انرٕيٙ،يٍ أعظ انرشتٛح اإلعاليٛح، ص. (9

 ٘ٙٔيؽًذ انضؼٛهٙ، ؼمٕق اإلَغاٌ فٙ اإلعالو، ص .  (ٓٔ

 ٓٔعٕسج انثهذ:.  (ٔٔ

 ٖعٕسج االَغاٌ:.  ٕٔ)

 ٖانطثعح  ٕٓإتشاْٛى، صكشٚا ، يشكهح انؽشٚح ص .  ٖٔ)

 4ٖنح اإلعاليٛح، ص انغُٕشٙ، ساشذ، انؽشٚاخ انعايح فٙ انذٔ.  (ٗٔ
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   94ٔإتشاْٛى صكشٚا، يشكهح انؽشٚح ص .  ٘ٔ)

   ٔيٕعٕعح انفهغفح انطثعح  Leibinz , يٕلف انفٛهغٕف نٛثُرض99ٙٔتذٔ٘ عثذ انشؼًٍ. ٙٔ)

 9ٖٙظٌٕ تٕل عاسذش، يفٕٓو انؽشٚح، انكٌٕ ٔانعذو، تاسٚظ، غانًٛاس، ص .  7ٔ)

و,ص 9ٕٕٔ ٔيطثعح انشعة ,يصش,طثعح   انغثاعٙ,ظٌٕ عرٕٛاسخ يم , انؽشٚح, ذشظًح طّ .  4ٔ)

ٕٗ 

 4ٕٔانشٓٛذ انصذس، الرصادَا ص.  (9ٔ

 47ٕ-4ٕٙ، صٔصؽٛفحاالياو،ض.  ٕٓ)

 ٙٔٔ، ص ٗانطثاطثائٙ،يؽًذ ؼغٍٛ، ذفغٛش انًٛضاٌ،ض.  ٕٔ)

 49ٔظٕاد٘ آيهٙ، فهغفح ؼمٕق تشش، ص. (ٕٕ

 7ٖ-ٖ٘ص انطٛة اتٕ عضج، َمذ انهٛثشانٛح،.   (ٖٕ

24 )  . "Kant’s Categories of Freedom", philarchive.org, Retrieved 6-10-2018. 

Edited 

 سٔتشخ ْٕنُٛغش, انٕظّ انًظهى نهٛثشانٛح )انُخثٕٚح ضذ انذًٚمشاطٛح(.  ٕ٘)

 ٕٕٗ، صٗصؽٛفح االياو ،ض.  (ٕٙ

 ( ٔؼغٍٛ انخشٍ، شًٍ انؽشٚح، )يعهح نثُاٌ انعذٚذ عذد.  (7ٕ

  ٖٔانؽعشاخ , .  4ٕ)

 ٕٙ٘انثمشج، .  9ٕ)

 ٘ٙاالعشاف، . (ٖٓ

 4ٗصٕانكافٙ ض . (ٖٔ

  ٕ، صٕٗشاكٕػ، اترغاو، "فٙ انعُف األعش٘ ,ؼٕاس" صؽٛفح انغالو،انعذد. ٕٖ)

  7ٕٕ,ص  4ٔاتٍ أتٙ انؽذٚذ ,ششغ َٓط انثالغح ,ض .  ٖٖ)
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 .ٖٔانعايهٙ، ٔعائم انشٛعح، ضانؽش .ٖٗ)

 ٙٓٗ، صٖصؽٛفح اإلياو، ض.  (ٖ٘

 ٘ٙٔاألَعاو، .  (ٖٙ

 9ٗص ٔٔٔعائم انشٛعح: ض انؽش انعايهٙ،. 7ٖ)

 .4ٖ٘، 9االسدتٛهٙ، يعًع انفائذج ٔ انثشْاٌ، ض.  (4ٖ

 ٖٔانؽعشاخ،  . (9ٖ

40 )  .   Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New 

York, Harper, 1950), 259 

41 ) . Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. (New Haven: 

Yale University Press, 1971 

 4انشٕسٖ، اٜٚح .  ٕٗ)

 7ٗٔ-7ٖٔ، ص4صؽٛفح االياو، ض. (ٖٗ

ٗٗ) . Muslih, Muhammad; Browers, Michaelle (2009). "Democracy". In john 

L,Esposito Oxford Encyclopedia of the Islamic World Oxford: Oxford 

UniversityPress.  (  9ٕٔٓاتشٚم , 7ٔ)يؤسشفًٍ االصم 

 ٔٓٔانًائذج،  . 9ٗ٘

 9ٔٔاالَعاو،  . (ٙٗ

 ٗٗٔاالَعاو،  . (7ٗ

 ٔانًائذج،  . (4ٗ

 ٕ٘ٔاالَعاو،  . (9ٗ

 ( ٖٕ)عثاط ظٓٛش٘، ؼذٔد انؽشٚح يٍ يُظٕس انكاليٙ ٔانفمٓٙ  ٔانعشفاَٙ)يعهح انًُٓاض  عذد . (ٓ٘

  ٘٘ٔانغثؽاَٙ, انشٛخ ظعفش ,سعانح فٙ انرؽغٍٛ ٔانرمثٛػ , ص .  (ٔ٘
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 ( إٚعاتٛح  انؽشٚحٔعثذ انغراس لاعى : انؽشٚح ٔانرؽشسٚح ٔاالنرضاو فٙ انمشآٌ.  انفصم) . (ٕ٘

 .ٔٗ، ٕٔانؽشٚح يٍ يُظاس انشٓٛذ يطٓش٘، ص . (ٖ٘

 ٕٗ، ص7صؽٛفح االياو،ض. ٗ٘)

 ٖٓانًطٓش٘،صؼغٍٛ ٚضد٘،انؽشٚح عُذ انشٓٛذ .  ٘٘)

 ٕٗٔانكهًاخ انمصاس, ؼذٚس االياو )عهّٛ انغالو(, ص  . (ٙ٘

 

 :والمراجع  المصادر

 .انمشآٌ انكشٚى *

 ( . ِٓٔٗٔاالٔنٗ،.اتٍ يُظٕس، يؽًذ تٍ يكشو، نغاٌ انعشب  )تٛشٔخ، داس صادس، انطثعح *

.أتٕ انؽغٍٛ ,أؼًذ تٍ فاسط تٍ صكشٚاء انمضُٔٚٙ انشاص٘، يععى يماٚٛظ انهغح,) تٛشٔخ,داس انعثم, *

 و.(.   979ٔ -ْـ 99ٖٔ

. انطثعح انصاَٛح. Edition.اتٕ سٚاٌ يؽًذ عهٙ ، ذاسٚخ انفكش انفهغفٙ. انعضء األٔل :  ...  *

Publisher .انماْشج : انذاس انمٕيٛح نهطثاعح ٔانُشش .Date. ٔ9ٙ٘  اإلعكُذسٚح : داس انًعشفح . ...

 و.99٘ٔانعايعٛح ; 

 .9ٖٖٔ.آيهٙ ظٕاد٘  ، فهغفح ؼمٕق تشش، انطثعح انغاتعح. اَرشاساخ اعشاء  *

.تؽش انعهٕو،  يؽًذ، آفاق ؼضاسٚح نهُظشٚح انغٛاعٛح فٙ االعالو )نُذٌ، يعٓذ انذساعاخ انعشتٛح *

 و( .ْٕٓٓٓـ/ٕٔٗٔٔاالعاليٛح، )

.,انُاشش: انًؤعغح انعشتٛح 9ٕٔٓ/ٔٓ/ٔٓنشؼًٍ، يٕععح انفهغفح ، ذاسٚخ انُشش: .تذٔ٘ ,عثذ ا*

 نهذساعاخ ٔانُشش.

ذشظًح، ذؽمٛك َمٕال يرُٛٙ ,انُاشش: 9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ.ظاٌ تٕل عاسذش، يفَٕٓى انؽشٚح ذاسٚخ انُشش*

 انًُظًح انعشتٛح نهرشظًح.

انصادق لًؽأ٘ , )تٛشٔخ ,اؼٛاء  .انعصاص, اؼًذ تٍ عهٙ انشاص٘ . اؼكاو انمشاٌ , ذؽمٛك يؽًذ*

 ْـ( .٘ٓٗٔانرشاز انعشتٙ ,

 و.9ٕٕٔ ٔ. ظٌٕ عرٕٛاسخ يم , انؽشٚح, ذشظًح طّ انغثاعٙ,  يطثعح انشعة ,يصش, *
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 . انخًُٛٙ سٔغ هللا، صؽٛفح االياو , انُاشش:يؤعغح ذُظٛى َٔشش ذشاز اإلياو انخًُٛی)لذط عشِ(*

نٛح )انُخثٕٚح ضذ انذًٚمشاطٛح(, )كانٛفٕسَٛا, انٕالٚاخ انًرؽذج . سٔتشخ ْٕنُٛغش, انٕظّ انًظهى نهٛثشا*

 و .99ٙٔاأليٛشكٛح(,  ذاسٚخ انُشش 

 . انضؼٛهٙ ,يؽًذ , ؼمٕق االَغاٌ فٙ االعالو ، طثعح داس انكهى انطٛة , ديشك.*

عح )تاسٚظ، تٛشٔخ،يعٓذ االًَاء انعشتٙ، انطث ٔ. صٚادج، د. يعٍ، يٕعٕعح انفهغفح انعشتٛح، يعهذ *

 و( .  944ٔ، ٔ

. انغثؽاَٙ ,ظعفش , سعانح فٙ انرؽغٍٛ ٔانرمثٛػ انعمهٍٛٛ. . تهذ انُشش, لى. داس انُشش, يؤعغح االياو *

 .ٕٓٗٔانصادق. عُح انُشش, 

. شاكٕػ، اترغاو، "فٙ انعُف األعش٘.. ؼٕاس" صؽٛفح انغالو )تٛشٔخ، ذعًع انًغهى انؽش، انغُح *

 ْـ(.ٕٔٗٔ، )ٕٗ، انعذد ٕ

، يُشٕساخ انعايعح انًفرٕؼح، 4ٕٔٛثاَٙ, عًش يؽًذ انرٕيٙ،يٍ أعظ انرشتٛح اإلعاليٛح، ص. انش*

 و(.99ٖٔانطثعح انصاَٛح، )

 و.ٕٗٔٓ. انشٛخ ؼغٍٛ انخشٍ، شًٍ انؽشٚح  يعهح نثُاٌ انعذٚذ، َشش فٙ تٛشٔخ *

 – ِٖٓٗٔش:) . انطٛة اتٕ عضج، َمذ انهٛثشانٛح، انطثعح األٔنٗ ,انُاشش: يعهح انثٛاٌ ,عُح انُش*

 (.و9ٕٓٓ

 و ٕٔٓٓ ْعـ ٕٕٗٔ نغُحانغادعحخشٚف, اٖٕانًُٓاض, انعذد عهح. انظٓٛش٘ , عثاط, ي*

. انعايهٙ انؽش ,يؽًذ تٍ انؽغٍ، ٔعاءل انشٛعح ذؽمٛك: يؤعغح آل انثٛد عهٛٓى انغالو إلؼٛاء *

 .كْٗٔٗٔانرشاز، انطثعح: انصاَٛح: 

ٔاالنرضاو فٙ انمشآٌ. انُشش : َاتهظ : يشكض انذًٚمشاطٛح . عثذ انغراس لاعى , انؽشٚح ٔانرؽشسٚح *

 .ٔ. انطثعح : ؤٕٕٓٔذًُٛح انًعرًع , 

سعانح اإلعالو ». انعالّيح انطثاطثائٙ ,يؽًذ ؼغٍٛ , انؽكٕيح اإلعاليٛح  ْٔزِ ْٙ يعهح : ٖٕ

 ، انصادسج عٍ داس انرمشٚة تٍٛ انًزاْة اإلعاليٛح فٙ انماْشج.« ٔانؽشٚح 

 ٕنشٛخ تالش, َظاو االعالو انغٛاعٙ ,)تٛشٔخ,داس انرعاسف نهًطثٕعاخ , انطثمح . انمششٙ,ا*

 و(. 974ْٔـ / 94ٖٔ,

. اتٍ اتٗ انؽذٚذ , ششغ َٓط انثالغح ,ذؽمٛك يؽًذ اتٕ انفضم اتشاْٛى. , انُاشش, انماْشج : داس اؼٛاء *

 و.9ٙ7ٔ-9ٙ٘ٔانكرة انعشتٛح 
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, دساعح فمّٓٛح فٙ انؽشٚح ٔلٕٛدْا، ذعشٚة عهٙ انًٕعٕ٘، . يهكٙ ,ؼًذ ؼغٍ لَذْسَداٌ ، فمّ انؽشّٚح *

 انطثعح األٔنٗ .

. االسدتٛهٙ, انًٕنٗ اؼًذ ، يعًع انفائذج ٔانثشْاٌ، يُشٕساخ ظًاعح انًذسعٍٛ فٙ انؽٕصج انعهًٛح، *

 ْـ.ٖٓٗٔلى انًمذعح انطثعح االٔنٗ 

 (.و97ٔٔ,  ٖانًعشفح انطثعح  . ٔظذ٘ , يؽًذ فشٚذ , دائشج يعاسف انمشٌ انعششٍٚ , )تٛشٔخ ,داس*

. ٚضد٘ , ؼغٍٛ ,انؽشٚح عُذ انشٓٛذ انًطٓش٘, ,ذعشٚة: عثذ انشؼًٍ انعهٕ٘ ,انُاشش: داس انٓاد٘ *
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