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 الممخص :

تيدؼ ىذه الدراسة إلى محاولة الكشؼ عف نقاط االتفاؽ ونقاط االختبلؼ ، والمقاربة بيف      
الرؤيتيف: الرؤية اإلسبلمية والرؤية الغربية لمفيـو "الحرية الشخصية" وتداعياتيا وأىدافيا 

 :لذلؾ تسعى الدراسة لمحاولة اإلجابة عمى التساؤؿ األساسي اآلتي؛ اميياومر 

ىؿ تتبلقى النظرة اإلسبلمية لمفيـو ودالالت "الحرية الشخصية"  مع النظرة الغربية أـ تختمؼ 
عنيا ؟ وىؿ ىناؾ مف نقاط اتصاؿ بيف الرؤيتيف  ، أـ أنيما خطاف متوازياف ال يمتقياف ميما  

 امتدا؟

 :نتائج الدراسة فيي مختصرة كما يميأما أىـ 

ىناؾ مبادئ عامة لمحرية الشخصية تتقاطع فييا النظرة الغربية مع الرؤية اإلسبلمية مثؿ  -
 .حرية العمؿ وبعض جوانب الحرية األسرية وحرية الفرد في التعبير والديف ... وغيرىا

ا يتعمؽ بمصدر الحرية ىناؾ فجوة شاسعة بيف الرؤية اإلسبلمية والرؤية الغربية فيم  -
 .الشخصية وأىدافيا وغاياتيا وحدودىا ... إلخ
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الحرية الشخصية في الرؤية اإلسبلمية: ال تسأؿ فقط عف أفعاؿ الفرد الذي يتمتع بيذه   -
الحرية ، بؿ تسأؿ المجتمع أيًضا: لماذا لـ يوفر ليا كؿ العناية واالىتماـ حتى يتمكف الفرد مف 

  .وأداء واجباتو وتكاليف

بالرغـ مف أف الحرية الشخصية في العالـ الغربي أطمقت العناف  لمفرد في مجاؿ االختراع  - 
واالبتكار في مجاؿ العمـو ، إال أنيا أيضا أطمقت لو العناف في مجاؿ تدمير خصائص فطرة 
اإلنساف ، مما أدى إلى تدىور اإلنساف الحديث إلى مستوى  الحيواف البييمي.... وغيرىا مف 

 . لنتائجا

الحرية الشخصية ، النظرة اإلسبلمية ، النظرة الغربية ، التقارب ، الكممات المفتاحية: 
 .االختبلؼ

Abstract                                                                            

This study aims to attempt to reveal points of agreement, points of 
difference and approach between the two visions: the Islamic view and 
the Western vision towards the concept of "personal freedom" and its 

implications, goals and objectives. 

Therefore, the study seeks to try to answer the following fundamental 
question: 

- Does the Islamic view towards the concept and connotations of 
"personal freedom" converge with the Western view, or does it 
diverge from it? Are there any points of contact between the two 
visions, or are they two parallel lines that do not meet no matter how 

long they span? 
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Among the most important findings of the study are the following: 

- There are general principles of personal freedom in which the 
Western view intersects with the Islamic vision, such as freedom of 
work and some aspects of family freedom, individual freedom of 

expression and religion ... and others. 

-  There is a vast gap between the Islamic view and the Western vision 
regarding the source of personal freedom, its goals, objectives, borders 

... and so on. 

 -  Personal freedom in the Islamic vision does not only ask about its 
actions the individual who enjoys this freedom, but also asks the 
community why it did not provide it with all the care and attention so 

that the individual can perform the duties and costs he has. 

-  Personal freedom unleashed it as much as it was created and 
invented in the field of science, also in the field of destroying the 
characteristics of human instinct, and the decline in modern man to the 

level of animal bestiality. 

Key words : personal freedom, Islamic view, Western view, 
convergence, divergence. 
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 مقــــــــــــــدمة: 

كؿ الناس تعشقيا إلى حد اليياـ ، وكؿ األنفس  ، "الحرية الشخصية" كممة ساحرة جذابة    
ال معنى ليا  ، وكرامتو  تيفو إلييا وتصبو إلى بموغ مرامييا ، ومف حـر منيا يحس بأف آدميتو

 اإلنسانية مسموبة وميدورة...

فيؿ ليذه الحرية التي ينادي بيا الغرب والمجتمع الدولي قاطبة اليوـ ، نقاط تقارب وقواسـ 
 مشتركة مع شريعة اإلسبلـ ، أـ أف ىناؾ تباعد وفجوة بيف الرؤيتيف؟ 

ى محاولة التقصي والبحث عف رؤية انطبلًقا مف التساؤؿ السابؽ فإف ىذه المقالة تسعى إل     
كؿ مف الرؤية اإلسبلمية والرؤية الغربية حوؿ مفيوـ "الحرية الشخصية" ، لموقوؼ عمى مدى 
التقارب أو التباعد بيف الرؤيتيف ، فتتمحور المقالة تبًعا لذلؾ حوؿ اإلجابة عف التساؤؿ 

مية والرؤية الغربية ؟ أـ أنيما خطاف ري ، أيف التقارب وأيف التقاطع ، بيف الرؤية اإلسبلػػػػػالجوى
 متوازياف ال يمتقياف ميما امتدا؟ 

ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي مجموعة مف األسئمة الفرعية، تصب كميا في خانة اإلجابة عف 
 محاور الدراسة وتمفصبلتيا ، وىي كما يمي: 

  "و "الرؤية الغربية" ماذا يقصد بمفيوـ "الحرية الشخصية"؟ ومفيـو "الرؤية االسبلمية
 ومفيومي: "التقارب" و"التباعد"؟ 

  ،ما ىي أىـ مجاالت ممارسة "الحرية الشخصية" وخصائصيا في كؿ مف الشريعة االسبلمية
 والقوانيف الغربية؟

  :ما ىي أىـ نقاط التقارب والقواسـ المشتركة، ونقاط التباعد والتنافر واالختبلؼ بيف الرؤيتيف
  االسبلمية والغربية؟

  ماىي اآلثار المترتبة عمى ممارسة "الحرية الشخصية" طبًقا لرؤية كؿ مف الشريعة اإلسبلمية
 والقوانيف الغربية في اآلجاؿ القريبة والبعيدة؟ 
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 نحاوؿ في ىذا المقاؿ الوصوؿ إلى اآلتي: 

"الحرية ػ الكشؼ عمى أىـ المرتكزات لرؤية كؿٍّ مف التصوريف اإلسبلمي والغربي إلشكالية  1
 الشخصية".

ػ إبراز أىـ نقاط االتفاؽ واالختبلؼ ونقاط المقاربة بيف الرؤيتيف: اإلسبلمية والغربية تجاه  2
 إشكالية ممارسة "الحرية الفردية".

ػ الوقوؼ عمى أىـ مظاىر سموكيات الحرية الشخصية في كؿ مف الشريعة اإلسبلمية  3
 والقوانيف الغربية.

ثار المترتبة عف ممارسات ىذه "الحرية الشخصية" انطبلًقا مف وجيتي ػ الوقوؼ عمى أىـ اآل4
 النظر: اإلسبلمية والغربية.

 وقد اتبعنا المنيج الوصفي ، وذلؾ لبلعتبارات المنيجية اآلتية:

  مفيوـ "الحرية الشخصية" يحتاج إلى توصيؼ دقيؽ لمعرفة خصائصيا ومميزاتيا والوقوؼ
 بعدىا عنيا. عمى مدى قربيا مف الشريعة ومدى

  البحث عف مرتكزات "الحرية الشخصية" في التشريعات الغربية والشريعة اإلسبلمية يحتاج
إلى الغوص إلى أعماؽ ىذه اإلشكالية والبحث عف العمؿ واألسباب المتحكمة فييا ، وىذا ال 
يكوف إال عف طريؽ المنيج الوصفي بآلياتو المتعددة مف: توصيؼ واستقراء واستنباط 

 يؿ وتفسير وتنبؤ... وغير ذلؾ وتحم

  اعتماد ىذه المقالة عمى المنيج الوصفي يسمح لنا بالتنبؤ والتعميـ عف ظاىرة "الحرية
 الشخصية" في السموؾ البشري انطبلًقا مف المعطيات الحالية .

فيذه كميا مسوغات نرى بأنيا واقعية تحتـّ عمينا انتقاء ىذا المنيج لدراسة ظاىرة بشرية سموكية 
 تسمى "الحرية الشخصية" بيف رؤيتيف مختمفيف: اإلسبلمية والغربية.
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وتنطمؽ المقالة مف فرضية عامة يقوؿ منطوقيا:" يتقاطع مفيـو "الحرية الشخصية" مع      
كثير مف مبادئ الشريعة اإلسبلمية، وتتباعد عنيا الرؤية الغربية في مجاؿ تقنيف ىذه الحرية، 

 الفجوة بينيما تتسع". وكيفية ممارستيا، مما يجعؿ

نشير في البداية إلى وجود دراسات عديدة في مجاؿ البحث عف مفيـو "الحرية الشخصية"      
، خاصػػػػػة مايتعمؽ منيا بالدراسات المقارنة بيف الشريعة االسبلمية والقوانيف الغربية ، وقد أبعدنا 

مف ورائيا غير استيبلؾ الكبلـ مف الدراسة تمؾ البحوث الفمسفية والكبلمية التي ال طائؿ 
عرض الدراسات   -قدر االمكاف-والجدؿ ، فيي مجرد شطحات فكرية عقيمة ، لذلؾ حاولنا 

ذات التوجو اإلسبلمي التي  ترى بأف مبادئ اإلسبلـ السمحة ما جاءت إال لتحرر العباد مف 
ـ ، ومف ضيؽ الدنيا عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومف جور األدياف إلى عدالة اإلسبل

إلى سعة اآلخرة ، والتوجو الغربي مف  كّتاب غربييف يروف بأف الحضارة الغربية ىي التي 
أنتجت مفيـو "الحرية الشخصية" انطبلًقا مف المقولة المشيورة  لبلقتصادي البريطاني، الذي 

 أىـ ىذه الدراسات: يمقب بػػ " أبو الرأسمالية " )آدـ سميث( "دعو يمر دعو يعمؿ"، وفيما يمي 

 أ ـ الدراسات العربية:

 (1ـ(: )2016دراسة عزيز العرباوي ) -1

ىدفت ىذه الدراسة التي حممت عنواف "مفيـو الحرية في اإلسبلـ وفي الفكر الغربي: رؤية 
" إلى إبراز أىـ وظائؼ الحرية المرتبطة بالمجتمع اإلنساني والمؤدية إلى تطوره في  بانورامية

حالة اتساع ىامشيا والتخمؼ في حالة تقمصو وانكماشو ، أما أىـ نتائج ىذه الدراسة فيي 
 باختصار كما يمي: 

  مميات الحرية قرينة اإلبداع واالبتكار واالختراع، فكمما اتسع ىامشيا اتسعت معو ىذه الع
 وأدت إلى تطور المجتمع اإلنساني وتقدمو.

                                                           
            العرباوي، عزيز، مفيـو الحرية في االسبلـ وفي الفكر الغربي: رؤية بانورامية، متاح عمى:( 1

                                   02/fikrgharbi.pdf-https://www.mominoun.com/pdf1/2016   

https://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/fikrgharbi.pdf
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  ،"المجتمعات العربية عامة عرفت أشكااًل متعددة مف القمع ومصادرة "الحرية الشخصية
 وبالتالي مصادرة عمميات اإلبداع بكؿ تجمياتو .

  تخؼ حدة الصراع بيف الشعوب حيف احتراـ مقدسات اآلخريف وعدـ المساس بيا، واالقرار
 والتنوع الثقافي والحضاري بيف أمـ وشعوب المعمورة... وغيرىا مف النتائج.باالختبلؼ 

 (2ـ(: )2016دراسة "معاذ صبحي عميوي" ) -2

حممت ىذه الدراسة عنواف "مفيـو الحرية في االسبلـ" وحاوؿ الكاتب مف خبلليا إبراز مفيـو 
رب ليذا المفيوـ، الحرية مف خبلؿ المنظوري االسبلمي إلقامة الفرؽ بينيا وبيف رؤية الغ

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف نتائج نذكر أىميا كما يمي: 

  مفيـو الحرية في الغرب يستند عمى مذىب الميبرالية كمنيج يعتمد عمى فكرة القانوف
الطبيعي، وىذا المذىب ككؿ األفكار األوروبية ذات جذور بالفمسفة اليونانية، ومضمونيا 

ككؿ تتحقؽ حتًما مف خبلؿ عمؿ كؿ فرد فيو عمى تحقيؽ  منطمؽ مف أف مصمحة المجتمع
 مصمحتو الخاصة، وىذه الفكرة ىي األساس الفكري لممفيـو الغربي المعاصر لمحرية.

  نظاـ اإلسبلـ ومنياجو القائـ عمى عبودية ا سبحانو وتعالى ، ونفي عبودية اإلنساف
 لئلنساف يعتبر دعوة التحرر الحقيقي لئلنسانية.

  اإلسبلـ الحرية مقدسة وأساسية في الفكر اإلسبلمي شريطة أف تكوف في إطار يعتبر
 المبادئ اإلسبلمية وأال تحدث أضرارًا وظممًا لآلخريف.... وغيرىا مف النتائج.

 الدراسات األجنبية: –ب 

 : )3(ـ(2009) (Jill Marshallدراسة جيؿ مارشاؿ ) 

                                                           
 https://democraticac.de/?p=25488، متاح عمى :  مفهوم الحرية في االسالم، معاذ صبحي، عميوي( 2

 

https://democraticac.de/?p=25488
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 Personal )حممت ىذه الدراسة عنواف "الحرية الشخصية مف خبلؿ قانوف حقوؽ اإلنساف"  
Freedom through Human Rights Law? )    

وىدفت إلى بحث مفاىيـ الحرية الشخصية وما ىي حدودىا واليوية ، وكيؼ يمكف حمايتيا 
وربط ذلؾ بتشريعات وعدـ طمس معالميا في ظؿ قانوف اإلدماج داخؿ المجتمع األوربي ، 

وقوانيف المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف ، وقد كاف مشروعو ىذا جزًءا كبيًرا مف حياتو ، مف 
البحث في قضايا الحجاب اإلسبلمي واستقبللية المرأة...  -كما يرى صاحب الدراسة  -ثماره 

 وغير ذلؾ. 

 مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي :

  المفاىيـ في قوانيف المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف في كثير مف األحياف ، وال تتداخؿ
 تتناسب مع بعض الحاالت بسيولة .

  بشكؿ عاـ تظير قوانيف المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف إمكانية االحتراـ العميؽ لمحرية
 الشخصية ، كما يتجمى في ىذه المفاىيـ مف نواح عديدة .

  الحرية الشخصية لتقرير المصير كميِّا بدوف معايير أخبلقية والسياؽ االجتماعي انزالؽ أفكار
، في رأيي  شيء غير مرغوب فيو ، ففي مثؿ ىذه القرارات مف الضروري لممحكمة أف 
تدعـ معايير معينة ؛ ولكف ىذه يجب أف ترتكز عمى أىمية الحرية الشخصية ، واحتراـ 

عاممتيـ عمى قدـ المساواة مع النظاـ القانوني ليا... الخيارات التي يتخذىا الناس في م
 وغيرىا مف النتائج

                                                                                                                                                                                                   
3) Marshall, Jill, Personal Freedom through Human Rights Law?,available a 

https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/130498/1/Jill_Marshall_Personal_Freedom_Through_Humat
 29SL1X2F.pdf-enn_Rights_Law_Autonomy%2C_Identity_and_Integrity_Under_the_European_Conv
   )27/4/2020) 9:57. 

https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/130498/1/Jill_Marshall_Personal_Freedom_Through_Human_Rights_Law_Autonomy%2C_Identity_and_Integrity_Under_the_European_Conven-29SL1X2F.pdf
https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/130498/1/Jill_Marshall_Personal_Freedom_Through_Human_Rights_Law_Autonomy%2C_Identity_and_Integrity_Under_the_European_Conven-29SL1X2F.pdf
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 المبحث األوؿ: دراسة مفاىيمية لمصطمحات الدراسة

 "المطمب األوؿ: مفيوـ "الحرية الشخصية 

 مفيوـ " الحرية " لغة: - أ

 معاني عديدة منيا ما يمي: العربيةالمغة  وقواميسلقد حممت كممة " الحر" في معاجـ 

 :العرب.معجـ لساف 1     

 أّف كممة " الحر" ليا معاف مختمفة منيا:   ىذا المعجـ في ورد        

 بالضـ نقيض العبد، والحرة نقيض األمة. *الحر          

 *حرره بمعنى أعتقو وجعمو حرِّا.          

 *المحرر: الذي جعؿ مف العبد حرِّا فأعتؽ          

 (.4: أي جعمو متفرًغا لطاعة ا عز وجؿ وخدمة المسجد... وغيرىا)*تحرير الولد          

 معجـ الرائد:  -1

 عمى ما يمي:  الرائد معجـ في المغوي المعاصر الحرية تعريؼ جاء

 عمى التصرؼ بمؿء اإلرادة واالختيار.  *القدرة       

 *التخمص مف العبودية والمـو ونحوىما.       

 * أما الحر مف القـو فيـ أشرافيـ.       

                                                           
  4/1814( ابف الخطيب ، لساف العرب ، تحقيؽ : عبد ا عمي الكبير وآخروف ، دار المعارؼ ، القاىرة  ، ص 4
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 (.5*كما أنيا تعني األرض الخصبة الصالحة لمزراعة واالستنبات )      

 معجـ المعاني الجامع:  -3

 أما " معجـ المعاني الجامع" فيعّرؼ كممة الحرية لغويِّا كما يمي:

 *حرر العبد أعتقو       

 *حرر رسالة ألىمو: كتبيا      

 الوطنيوف الببلد: جعموىا حرة مستقمة*حرر       

 *حرر الكتاب: أصمحو وحسف خطو، وجوده      

 *حرر الوزف: ضبطو ودقؽ فيو       

   (.6*حرر رقبتو: أعتقو..... وغيرىا )      

مة "الطاهر ابن عاشور" لمحرية: -4  رؤية العالا

 لفظ الحرية إفينفرد العبّلمة بتقسيـ معنى الحرية عند العرب الى معنييف أساسييف فيقوؿ: "    
 اآلخر: عف ناشئ أحدىما معنياف بو ويراد،   بالعر  كبلـ في يطمؽ

شؤونو باألصالة،  في العاقؿ الشخص تصرؼ يكوف أف العبودية، وىي ضد : األوؿ المعنى -
 يكوف أف المعنى العبودية، وىي بيذا الحرية ويقابؿ آخر، أحد رضا عمى متوقؼ غير اتصرفً 

 .سيده بإذف إال أصالة التصرؼ عمى قادر غير المتصرؼ

مف  الشخص تمكف االستعماؿ، وىو في المجاز بطريؽ األوؿ عف ناشئ  :الثاني المعنى -
 .(7معارض ") دوف يشاء كما وشؤونو نفسو في التصرؼ

                                                           
  302.5، ص   1992،  7( مسعود ، جبراف ، الرائد ) معجـ لغوي عصري( ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، ط 5

  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arالحرية  /( 24/4/2020) الجامع، متاح عمى:( معجـ المعاني 6

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%20الحرية
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 أىـ مف وأف تحصيميما ، لمشريعة مرادفاف الحرية السابقيفمعنيي  بأف القوؿ إلى ويخمص
بين  مشتركة بالفطرة، وىذه منوطة جميًعا لمناس حؽ أف الحرية  مقاصد الشريعة اإلسبلمية، إذ

 استعبدتـ عنو: "متى ا رضي الخطاب بف عمر قاؿ جميع بني البشر، وعمى ىذا األساس 
 (. 8بفطرتيـ) أحرار أنيـ أي أمياتيـ أحرارا!" ولدتيـ وقد الناس

وىكذا يتضح بػأّف المعنى المغوي رغـ تعدد سياقات معانيو وتباينيا واختبلفيا ، إال أنو      
يتمحور حوؿ معناه العاـ وىو: "جعؿ الشيء مضبوًطا ومنظًما أو جعؿ الشخص متحرًرا مف 

 التبعية والخضوع لآلخر سواء كاف حقيقيِّا أو معنويِّا ".

 الحرية الشخصية " اصطبلحا:مفيوـ " 

مفيوـ "الحرية الشخصية" مف المفاىيـ الفضفاضة الواسعة االستعماؿ ، التي تشمؿ جميع 
مناشط األفراد والجماعات ، لذا يحتاج إلى تحديد معناه ودالالتو بدقة ، حتى نتمكف مف إزالة 

 أي لبس أو غموض عف ىذا المصطمح، وفيما يمي أىـ ىذه التعاريؼ: 

 (" :Merriem Websterتعريف قاموس "مريم ويبستر)-1

عرؼ ىذا القاموس االلكتروني "الحرية الشخصية" بما يمي: "الحرية الشخصية ىي حرية الفرد 
في الذىاب واإلياب، والمساواة أماـ المحاكـ وتأميف ممكيتو الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، 

 (.9لناس")وحرية الضمير المرتبط بحقوؽ اآلخريف وحقوؽ ا

 (: About Human Rightsتعريف موقع " في دائرة حقوق االنسان)-2

لقد ربط ىذا الموقع تحديد مفيـو "الحرية الشخصية" بما ينبغي لمدولة أف تقوـ بو مف واجبات 
 لحماية الحرية الشخصية، والتي لخصيا في النقاط اآلتية: 

                                                                                                                                                                                                   
 .130ص:  ،1978تونس، الطبعة األولى،  لمتوزيع التونسية الشركة اإلسالمية، الشريعة مقاصدالطاىر،  ، محمدعاشور ابن( 7
 .131ص: ، المرجع نفسو (7

:11  2020)  0 3 -4  -( 27 webster.com/dictionary/personal%20freedom-https://www.merriam ) 9 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/personal%20freedom
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 حمايتنا مف التعذيب واإلىانة . .1

 ة أو العمؿ القسري أو اإلجباري .حمايتنا مف العبودي  .2

صبلح فعاؿ في حالة انتياؾ حقوقنا . .3  ضماف محاكمة عادلة لنا وا 

 ضماف حقنا في الحرية وحرية الفكر وحرية التعبير . .4

 )10(حمايتنا مف التمييز والتدخؿ في حالة إساءة استخداـ حقوقنا.  .5

فرد مف التعذيب واإلىانة إذف فالحرية الشخصية، حسب ىذا الموقع، حماية الدولة لم     
والعبودية والعمؿ القسري ، وضماف المحاكمة العادلة لو ، والتدخؿ في حالة انتياؾ حقوقو 
وضماف حؽ الحرية وحرية الفكر وحرية التعبير، وحمايتو مف التمييز، وتدخؿ الدولة أثناء إساءة 

جاء مع النظرة الجديدة  استخداـ ىذه الحقوؽ، وىذا في حد ذاتو مفيوـ حديث لمحرية الشخصية
 لمحريات ، الذي يتجاوز إقرار الحريات ذاتيا إلى البحث عف ضمانات ممارستيا.

 تعريف فقهاء القانون:-3

لقد اعتبر العديد مف فقياء القانوف بأف "الحرية الشخصية" ىي أحد أصناؼ الحريات       
(، الذي قسـ الحريات Maurice Hauriou(")11العامة ، ومنيـ الفقيو القانوني " موريس أوريو)

 العامة إلى أقساـ وىي: 

 ػ الحرية الشخصية، وتشمؿ: الحرية الفردية، والحرية العائمية، وحرية التعاقد وحرية العمؿ.
                                                           

10 Lennox, Liz, Personal Freedom : The Right to Behave How You Want , available at : 
http://www.abouthumanrights.co.uk/personal-freedom-right-behave-how-you-want.html                                    
( 27-4-2020). 9:39 

  
، تحصؿ عمى درجة الميسانس في بفرنسا  (Ladiville)بمدينة " الديفيؿ "  1856( موريس أوريو : فقيو قانوني فرنسي ولد عاـ  11

 .1929، توفي عاـ  1879، وعمى الدكتوراه في القانوف أيضا مف نفس الجامعة عاـ  1876القانوف مف جامعة بوردو عاـ 

http://www.abouthumanrights.co.uk/personal-freedom-right-behave-how-you-want.html
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 ػ الحرية الروحية، وتشمؿ: حرية العقيدة، وحرية التعميـ والصحافة واالجتماع.

ؿ في الحريات االقتصادية واالجتماعية والنقابية ػ الحرية المنشئة لممؤسسات االجتماعية: وتتمث
 (.12وحرية إنشاء الجمعيات... وغيرىا )

وبعد ىذا العرض الموجز لمفيـو الحرية الشخصية يمكف أف نعرفيا حسب أىداؼ الدراسة كما 
  :يمي

وأقواؿ بدوف تدخؿ أو   " الحرية الشخصية ىي كؿ ما يقـو بو  الشخص مف أفعاؿ وسموكات
 .إكراه خارجي سواء كاف حقيقيِّا أو معنويِّا " 

 "المطمب الثاني: مفهوم "الرؤية اإلسالمية" و"الرؤية الغربية 

 مفهوم الرؤية اصطالًحا :-1

 .تعريؼ قاموس " مريـ ويبستر"1

ـ مفيـو "الرؤية" بأنيا: "اإلحساس 1828عرؼ ىذا القاموس األمريكي الذي تأسس عاـ     
الخاص الذي يتـ مف خبللو إدراؾ صفات الجسـ )مثؿ الموف والممعاف والشكؿ والحجـ( التي 
تشكؿ مظيره مف خبلؿ عممية يتـ فييا تحويؿ األشعة الضوئية التي تدخؿ العيف عف طريؽ 

 )13(ات كيربائية تنتقؿ إلى الدماغ عبر العصب البصري"الشبكية إلى إشار 

                                                           
ة التجمع في القانوف الجزائري ) الجمعيات واألحزاب السياسية أنموذجيف (، أطروحة لنيؿ ( رحموني محمد ، تنظيـ ممارسة حري12

الجزائر ، السنة الجامعية   -تممساف -درجة الدكتوراه في القانوف العاـ ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة أبي بكر بمقايد 
http://dspace.univ-  (1/5/2020 )، متاح عمى:  2015 -2014

tlemcen.dz/bitstream/112/7808/1/Drahmouni.pdf  

 

(1/5/2020)webster.com/dictionary/vision-https://www.merriam)  13   

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7808/1/Drahmouni.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7808/1/Drahmouni.pdf
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7808/1/Drahmouni.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vision
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 .ىذا تعريؼ لمرؤية بمفيوميا المادي البحت 

 " corporate finance Institute .تعريف قاموس "2          

" تصؼ عبارة "الرؤية" ما ترغب الشركة في تحقيقو عمى المدى الطويؿ، بشكؿ عاـ في إطار 
 أو في بعض األحياف أطوؿ، وىي تصور رؤية لما ستبدوزمني مف خمس إلى عشر سنوات، 

عميو الشركة في المستقبؿ وتحدد اتجاًىا معيًنا لتخطيط وتنفيذ االستراتيجيات عمى مستوى 
 (.14الشركة ")

ىذا تعريؼ اقتصادي لرؤية الشركة نحو مشاريعيا المستقبمية في المدى القريب والمدى البعيد 
 . وىي رؤية تصورية وليست مادية

 " :your dictionary.تعريف قاموس"3     

" الرؤية ىي مدى ِإْبَصار شيء ما سواء تـ ذلؾ برؤيتو بالعيف المجردة أو عف طريؽ 
 (.15تخيمو")

ومف التعاريؼ السابقة يتضح بأف مفيـو الرؤية يعني رؤية الشيء أو الشخص أو غير ذلؾ 
وي وليس المادي لمسائؿ وقضايا ليست بالعيف المجردة أو بالتصور والخياؿ واإلدراؾ المعن

ممموسة محسوسة ولكنيا مجردة ومعنوية وتصورية ، وعمى ىذا األساس يمكف أف نعرؼ الرؤية 
 اإلسبلمية والرؤية الغربية بما يمي:

 مفهوم الرؤية اإلسالمية والرؤية الغربية: -2

 مفهوم الرؤية اإلسالمية  - أ

                                                           

 statement/-https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/vision)  14

(30/4/2020) .  

( 29/4/2020). https://www.yourdictionary.com/vision)  15 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/vision-statement/
https://www.yourdictionary.com/vision
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شريعة اإلسبلـ مف حموؿ لمشكمة "الحرية الشخصية" يقصد بمفيوـ "الرؤية اإلسبلمية" ما تراه 
 طبًقا لمبادئيا وتشريعاتيا".

 مفهوم الرؤية الغربية:  –ب 

أما "مفيـو الرؤية الغربية فيقصد بو ما تطرحو الفمسفة الغربية مف تنظيرات وممارسات لمشكمة 
 الحرية الشخصية".

  المطمب الثالث : مفهوم التقارب والتباعد « convergence/ divergence» : 

 :     « investopedia  » .تعريف موقع1        

 عرؼ ىذا الموقع مفيومي : "التقارب والتباعد " كما يمي :

"التقارب بصفة عامة يعني تقارب الشيء مف بعضو البعض ، بينما التباعد يعني عموًما 
مفيمومي : التقارب والتباعد  أما في عالـ الماؿ والتجارة ، فيستخدـ  التحرؾ بعيًدا عنو ،

  (16لوصؼ العبلقة بيف اتجاىيف أو سعريف  أو مؤشريف ")

 : » LAROUSSE «تعريف .2      

  » convergence« " فعرؼ مصطمح " التقارب "  LAROUSSEأما القاموس الفرنسي" 
 :  تعريفات موجزة ىي كما يمي  ةبثبلث (convergentia )المقتبس مف الكممة البلتينية  

 التقارب ىو امتداد نحو نفس نقطة ما : تقارب خطيف مثبل. -" 

 أو ىو ميؿ واتجاه نحو نفس اليدؼ أو نفس النتيجة : تقارب الجيود. -

                                                           

16 )   ROSS, SEAN, Divergence vs. Convergence What's the Difference?, available at : 
https://www.investopedia.com/ask/answers/121714/what-are-differences-between-divergence-
and-convergence.asp (9/5/2020) 01:22. 

https://www.larousse.fr/
https://www.larousse.fr/
https://www.investopedia.com/contributors/53893/
https://www.investopedia.com/ask/answers/121714/what-are-differences-between-divergence-and-convergence.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/121714/what-are-differences-between-divergence-and-convergence.asp
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أو ىو عرض لممقاربات و النقاط المشتركة : كالقوؿ مثبًل ىناؾ العديد مف التقارب بيننا"  -
)17(. 

 فعرفو بتعريفيف موجزيف ىما  : « divergence» أما  مفيـو " التباعد "

 حالة لخطيف أو شعاعيف المذيف بدأا في الزواؿ واالضمحبلؿ. -" 

الح الناس والمجموعات و المعارضة : مصالح أو ىو التبايف  واالختبلؼ بيف اآلراء ومص -
 )18(مختمفة"

 ومف التعاريؼ السابقة نصؿ إلى تعريؼ مفيـو التقارب والتباعد حسب رؤية الدراسة كما يمي :

" نقصد بالتقارب ىو تمؾ الرؤى القريبة مف الرؤية اإلسبلمية مف خبلؿ نقاط التقاطع أو القواسـ 
عمى العكس تماًما ، وىو تمؾ النقاط التي تتبايف مع الرؤية المشتركة بينيما ، أما التباعد ف

 اإلسبلمية وتختمؼ عنيا جممة وتفصيبل ".

المبحث الثاني: أىـ مجاالت ممارسة "الحرية الشخصية" وخصائصيا في كؿ مف الشريعة 
 اإلسبلمية، والقوانيف الغربية ؟

 المطمب األول: الحياة الخاصة

 العامةالمطمب الثاني: الحياة 

 نهما  مالمطمب الثالث: الخمفية القانونية والتشريعية لكل 

 تمهيد:

                                                           

.   :04 /5/2020) 02 (11  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convergence/18988)  17 

 18()  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/divergence/26134?q=divergence#26017 Ibid,( 
(11/5/2020) 2:51. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convergence/18988
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/divergence/26134?q=divergence#26017
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يتسع مجاؿ "الحرية الشخصية" ليشمؿ جميع مناشط اإلنساف في الحياة اليومية ، لذلؾ      
يتفؽ جميع الباحثيف والعمماء والمفكريف ورجاؿ الديف وعمماؤه بجميع مذاىبيـ ومشاربيـ 

ية، بأف الحرية جوىر اإلنساف وحقيقتو ، فبدونيا يصبح ال قيمة لو وال وعقائدىـ الدينية والفكر 
مسؤولية عميو وال تكاليؼ في عنقو سواء كانت مدنية أو دينية أو غيرىا، وفيما يمي أىـ ىذه 

 المجاالت، ورؤية كؿ مف الشريعة اإلسبلمية والقوانيف الغربية في ممارستيا:

 لحرية الشخصية" في الحياة الخاصة: المطمب األول: أهم مجاالت ممارسة "ا 

تعددت وتشعبت مجاالت ممارسة "الحرية الشخصية" لتنوع وتعدد مجاالت الحياة ومشاربيا، 
 لذلؾ اقتصرنا عمى ذكر أىميا كما يمي: 

 (:Individual freedomالحرية الفردية  ) -1

موضوع معيف أو  يقصد بيا حرية إبداء اآلراء الشخصّية ووجيات النظر المختمفة حوؿ     
قضية مف القضايا سواء كانت تخص الفرد أو المجتمع، باإلضافة إلى حرية اإلنساف في اختيار 
المكاف الذي يريد العيش فيو، أو التخّصص الذي يرغب في دراستو، او الوظيفة التي يريد 

 مزاولتيا... وغير ذلؾ مف المسائؿ الخاصة بفرد مف األفراد .

اإلسبلمي أوؿ مف أرسى قواعد الحرية الفردية ابتداء مف تحريره اإلنساف  ويعتبر الديف       
مف نير العبودية سواء كانت مادية أو معنوية ، إلى فتح المجاؿ أمامو في اختيار نوع النشاط 
التجاري الذي يرغب فيو ، وحرية العيش والتنقؿ في أصقاع الدنيا بدوف حسيب أو رقيب ، وىذا 

ـْ َتُكْف َأْرُض المَِّو َواِسَعًة َفُتَياِجُروا ِفيَيا" ما نستشفو مف قولو وقولو (، 19)سبحانو وتعالى: "َأَل
َـّ انُظُروا َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِّْبيَف" وأيضا قولو عز (، 20)أيضا:"ُقْؿ ِسيُروا ِفي اأْلَْرِض ُث

                                                           
 .97النساء:  ( 19

 .11األنعاـ:  ( 20
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َلْيِو النُُّشوُر" وجؿ:"ُىوَ  ْزِقِو َواِ  ـُ اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمف رّْ ( 21)الَِّذي َجَعَؿ َلُك
ولعؿ مقولة "عمر بف الخطاب" الخميفة الثاني بعد أبي بكر الصديؽ، خير  وغيرىا مف اآليات ،،

شريعة االسبلمية، عندما صّرح: "متى دليؿ عمى دعوة اإلسبلـ لمحرية الفردية في إطار حدود ال
 رّد الحؽ (، ولـ يتفوه عمر بيذه الكممة إال بعد أف22استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارا")

إلى أحد رعايا الدولة ، بالرغـ مف أف صاحب المظممة ليس عمى ديف عمر، وىذه قمة 
 اإلنصاؼ واالتصاؼ بالقسط والعدؿ مع الرعية.

فيوـ الحرية الفردية في بحثنا ىذا ما يقـو فرد مف أفراد المجتمع باعتباره مواطًنا ونقصد بم     
 لو موقع مؤثر في الحياة السياسية واالجتماعية أـ لـ يكف لو. عاديِّا سواء كاف

فنقصد بيا حرية ذلؾ اإلنساف المواطف الذي لو موقع مؤثر  "الحرية الشخصية"أما مفيوـ       
ية واالجتماعية ، فبينيما عمـو وخصوص ، فالحرية الفردية عامة ، أما في الحياة السياس
فيي خاصة بالشخصية المتفاعمة مع المجتمع ، بمعنى الشخصية  "الحرية الشخصية"

 الديناميكية. 

 (:  familial freedomالحرية العائمية ) -2

وتتمثؿ ىذه الحرية فيما يختاره اإلنساف مف قرارات مصيرية في حياتو الخاصة بتبني        
أسموب حياة معيف، إما باختيار شريؾ الحياة أو تفضيؿ حياة العزوبة وعدـ الزواج، أو اإلنجاب 
أو عدـ اإلنجاب... وغير ذلؾ مف شؤوف العائمة، ولئلسبلـ باع طويؿ في صيانة العائمة 

                                                           
 .15الممؾ:  ( 21

حياة  " في ، وأوردىا محمد بف يوسؼ الكاندىموي 290 صػ " فتوح مصر و أخبارىا " ىذه المقولة ذكرىا ابف عبد الحكـ في(22 
ثـ  –رضى ا عنو  –وأخرج ابف عبد الحكـ عف أنس  : صمى ا عميو وسمـ وأصحابو، قاؿ عدؿ النبي : باب (8/82الصحاب )
لمعبلمة  " األفعاؿ كنز العماؿ فى سنف األقواؿ و " وبالرجوع إلى ( 420/ 4 ) " منتخب كنز العماؿ "كذا في : ثـ قاؿ . ذكر القصة

وعزاىا البف  ( 36010 ) ورقـ ( 660/ 12 ) " كنز العماؿ " وِجد أف القصة تقع في بف حساـ الديف اليندي عبلء الديف المتقي
 العبد الحكـ أيضًا.
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تماسكيا، وعدـ إطبلؽ الحبؿ عمى الغارب في شؤوف الحرية الفردية بيف أفراد  والمحافظة عمى
العائمة، فقد حـر اإلسبلـ كؿ ما مف شأنو تدمير األسرة مف شرب الخمر ولعب الميسر 
واإلجياض واتخاذ الخميؿ أو ما يسمى في أوربا وفي الغرب عامة بصديؽ األسرة حينما تتخذ 

دوف زواج شرعي، أما في الغرب فالباب مفتوح عمى مصراعيو ليذه البنت صديًقا وخميبًل ليا ب
الحرية العائمية ؛ فالبنت إذا بمغت سف الرشد والبموغ تياجر بيتيا وتعيش منفردة، تمارس كؿ ما 
يحمو ليا تحت شعار "الحرية الشخصية"  ومنيا الحرية العائمية، وكمثاؿ عمى ذلؾ نشرت 

( تقريرا يروي قصة سبع نساء 2020أفريؿ  15خيرة )صحيفة واشنطوف بوصت في المدة األ
سنة، يعشف منفردات بدوف أىؿ وبدوف زوج في شقؽ  86و 24أمريكيات تتراوح أعمارىف بيف 

 A woman livingخاصة في مدف أمريكية مشيورة تحت عنواف"نسوة يعشف وحيدات )
aloneالبقاء في حجراتيف أرغمف عمى  ("، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا ؛ حيث

أمريكية  مميوف امرأة 23.5كباقي األمريكييف ضمف الحجر الصحي، وذكر التقرير أف ما يقارب 
تعيش لوحدىا بعيًدا عف األسرة، وقارف التقرير بما كانت عميو أمريكا أثناء جائحة إنفمونزا عاـ 

ف مف بيت األسرة سنة، وكميف انتقم 21ـ، حيث كانت أغمبية النساء متزوجات وفي سف 1918
األمريكية إلى بيت الزوجية، والقميبلت فقط مف قضيف بقية عمرىف في دار العجزة، أو عامبلت 

 .)23(في مصانع أو محبلت تجارية 

                                                           

 :لبلطبلع عمى تفاصيؿ ىذا التقرير ينظر23)

 -Seven stories of solitude during the coronavirus,  A woman living alone: ,Caroline Kitchener,  
from ages  

24 to 86, Washington post (April 15, 2020),available at : 
  alone/-living-women-lily/coronavirus-https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/the

(16/4/2020).                               

   

https://www.washingtonpost.com/people/caroline-kitchener/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/the-lily/coronavirus-women-living-alone/
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( الذي يمكف Solo-Livingونتيجة انتشار ىذا النمط مف الحياة األسرية ، برز مصطمح )
 ".ي"العيش االنفراد بػػػػ ترجمتو

ولـ يكف الرجاؿ في أوربا أقّؿ عيًشا باالنفراد مف اإلناث، ففي السويد مثبًل الذي تبمغ فيو      
نسبة العيش االنفرادي األولى عمى مستوى كؿ الدوؿ األوربية مف كبل الجنسيف تبمغ نسبة 

 ، واإلنات المواتي تقع أعمارىف %21.1سنة  80وأكثر مف  20الذكور الذيف تقع أعمارىـ بيف 
، وتأتي في المرتبة الثانية فنمندا التي تبمغ بيا نسبة الرجاؿ  %24سنة  80وأكثر مف  20بيف 

، وفي المرتبة الثالثة %25.9أما نسبة اإلناث فتبمغ   %21الذيف يعيشوف حياة منفردة 
(... وغير ذلؾ مف الدوؿ %29.6لمرجاؿ ، وبنفس النسبة لئلناث ) %29.6الدانمارؾ بنسبة 

 ) انظر الجدوؿ الممحؽ مع الدراسة (.األوربية 

وىكذا يتضح بأف الحرية العائمية في الغرب بصفة عامة وفي أوربا بصفة خاصة قد أدت      
إلى التفكؾ األسري وانقطاع حباؿ التماسؾ األسري فييا تحت مظمة ما يسمى بالحرية العائمية 

 أو "الحرية الشخصية".

بينما نجد اإلسبلـ في المقابؿ ال يسمح لمفتاة المسممة البالغ أف تعيش بمفردىا بعيًدا عف األسرة 
والعائمة إال لضرورة الدراسة والتعمـ، ولكف أيضا في بيئة نظيفة ال تنتيؾ فييا حرمات ا ، 
ه حتى ذىابيا ألداء فريضة الحج ال يكوف ذلؾ إال مع ذي محـر ، رغـ أىمية وقدسية ىذ

إال  المرأة الشريعة الدينية ، ولكنو أباح ذلؾ لمذكر، لقوؿ النبي صّمى ا عميو وسّمـ:"ال تسافر
(" تحريمًا دائمًا ،  المرأة ( ، والتوصيؼ الشرعي لممحـر ىو كؿ مف تحـر عميو24مع ذي محـر

 المرأة. عمى الحج وىو شرط في وجوب بقرابة أو رضاعة أو مصاىرة ،

 حرية التعاقد:-3
                                                           

وحدث  ، عبد ا بف عمر : رواهالحديث روي في الصحيحيف ، حيث حدث بو كؿ مف البخاري ومسمـ  ) ففي صحيح البخاري  (24
صحيح( ، ) أما في صحيح مسمـ فالحديث حكـ المحدث :  ، 1086 الصفحة أو الرقـصحيح البخاري  : المصدر ، البخاري بو

  ، حكـ المحدث : حديث صحيح (. 1338  الصفحة أو الرقـ المصدر: صحيح مسمـ ،، وحدث بو مسمـ ،   رواه عبد ا بف عمر
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في إبراـ عقود العمؿ أو الشراكة أو غير ذلؾ مف العقود، وىذه   وىي حرية الشخص      
الحرية أيضا مقيدة في اإلسبلـ بالنشاطات االقتصادية التي ىي مف الحبلؿ ، فمثبل ال يحّؽ 
ألي مسمـ ميما كاف أف يبـر عقًدا الستيراد الخمور مثبل أو إقامة المبلىي والمجوف والقمار كما 

حاؿ في الغرب، أو إنشاء بيوت الدعارة أو تصوير األفبلـ اإلباحية أو غيرىا مف ىو ال
النشاطات المحرمة في اإلسبلـ بنص شرعي قطعي الداللة وقطعي الثبوت، ولكف في الوقت 
نفسو أباح اإلسبلـ البيوع والمساقات والمزارعة والمرابحة وبيع السمـ والشركة... وغيرىا مف 

ية اإلسبلمية المباحة لكبل الجنسيف: الذكر واألنثى، فيذا حؽ الشخص في النشاطات االقتصاد
 التممؾ والبيع والشراء والتعاقد... وغيرىا مف الحقوؽ المادية .

وقد وضع فقياء اإلسبلـ نظامًا يقوؿ " وىبة الزحيمي" عف نظرية العقد في اإلسبلـ ما يمي : "
احث أف يستخمص نظرية عامة لمعقد مف عمى حدة لكؿ عقد معروؼ في عصرىـ ، ويمكف لمب

جممة ىذه األنظمة ، وبحوث الفقياء حوؿ تعريفات العقد ، وأركانو وشروطو ، وأحكامو التي 
قرروىا لكؿ عقد ، وبو يمكف االنتقاؿ مف الطابع االستقرائي والتحميمي لمقضايا الفردية الذي سار 

امة التي يسير عمييا اآلف فقياء العصر عميو فقياؤنا إلى المنيج التركيبي أو النظريات الع
 (.25الحديث في القانوف وغيره")

 حرية العمل: -4

أيضا مف مظاىر "الحرية الشخصية" حؽ الفرد في العمؿ دوف استغبلؿ أو إجحاؼ أو       
أكؿ لثمرة جيده، وقد ضمف اإلسبلـ لمعامؿ حقو في الحصوؿ عمى المقابؿ، وحقو في إبراـ عقد 
العمؿ مع أي طرؼ يريد، فقد قاؿ المصطفى صمى ا عميو وسمـ:"أعطوا األجير أجره قبؿ أف 

 (.26يجؼ عرقو")
                                                           

                .4/915ص ،  1985، 2دار الفكر ، سوريَّة ، دمشؽ ،ط،  كتاب الفقو اإلسبلمي وأدلتوالزحيمي ، وىبة ، (  25
) المصدر : : كتاب تمخيص  244، كتاب الرىوف : باب أجر األجراء ، حديث  816/2ابف ماجة الحديث رواه كثيروف منيـ ( 26

الرافعي الكبير، المؤلؼ : أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتوفى :  الحبير في تخريج أحاديث
 . 3/144)ـ ، 1989ىػ .1419الطبعة : الطبعة األولى ىػ( ، الناشر : دار الكتب العممية 852

https://al-maktaba.org/book/33954
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 حرية التفكير والتعبير عن الرأي:  -5

بؿ ىي ، حرية التفكير والتعبير عف الرأي مف الحريات األساسية في "الحرية الشخصية"       
، ألف حرية التفكير والتعبير ىي قطب الرحى في  أىـ ما في منظومة حقوؽ اإلنساف برمتيا

طورت األمـ والشعوب وتمكنت مف جميع الحريات األخرى ، فعف طريؽ ىذه الحرية والتفكير ت
بناء صروح حضارات راقية عبر التاريخ، فكمما فتح المجاؿ أماميا واتسع ىامشيا كمما ازدادت 

،  ، وتفنف البشر في تفجير مواىبيـ في ىذه االختراعات واالبتكارات االبتكارات واالختراعات
، وعف طريقيا يصمح  واستراتيجيات ونظرياتكما أّف حرية والتفكير غالًبا ما تنبثؽ عنيا مشاريع 

بعضنا لبعض أخطاءه وىفواتو وقد جاء في األثر "المسمـ لممسمـ كاليديف تغسؿ إحداىما 
 (.27رى ")ػػػاألخ

  المبحث الثالث: ما هي أهم نقاط التقارب والقواسم المشتركة ، ونقاط التباعد والتنافر
 ة؟ واالختالف بين الرؤيتين: االسالمية والغربي

 المطمب األول: نقاط االتفاق 

 المطمب الثاني:  نقاط االختالف

 المطمب الثالث: نقاط التقارب 

 تمهيد:  

تعرضنا في المبحث السابؽ ألىـ مجاالت ممارسة "الحرية الشخصية"، وكيؼ تنظر       
ا مجرد الشريعة اإلسبلمية ليذه المجاالت ببعد أخبلقي وديني يربطيا بعالـ اآلخرة، وال يجعمي

حياة دنيوية فقط، بعكس الحضارة الغربية التي تنظر لموضوع "الحرية الشخصية" بأنو متعمؽ 
بالفرد فيو أعمـ بمنافعو فممارستو لمحرية الشخصية مطمقة غير مقيدة بأي قيد سواء كاف دينيِّا 

                                                           
ذا روي فيو 27 يروى ( كنت أعتقد بأف ىذه المقولة حديث ، ولكف بعد العودة لمصادر المحدثيف تبيف لي بأنو مجرد قوؿ مأثور ، وا 

 . شيخ االسبلـ ابف تيمية والكثير مف المراجع تعتبره  مف كبلـ حديثًا ضعيفا ،
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ىذه الحرية حينما أو سياسيِّا أو أخبلقيِّا أو اجتماعيِّا أو حتى نفسيِّا سيكولوجيِّا، فقط تنتيي 
تبلمس حرية اآلخريف فيي بغير ذلؾ مطموقة العناف، وفي ىذا المبحث نركز عمى أىـ نقاط 
االتفاؽ بيف الرؤية الغربية والرؤية اإلسبلمية ونقاط االختبلؼ بينيما، مع محاولة البحث عف 

 نقاط التقارب بينيما وفيما يمي تحميؿ ذلؾ:

 المطمب األول: نقاط االتفاق: 

خاصة قيد وب ، ػ تتفؽ الرؤية اإلسبلمية مع الرؤية الغربية في تحرير اإلنساف مف أي قيد 1
العبودية، الذي يعتبر وصمة عار في جبيف اإلنسانية قاطبة، فكبلىما يسعى إلى حفظ كرامة 

أخوة( الذي  –مساواة  –اإلنساف أيا كاف لونو وعقيدتو وجنسو، وما شعار الثورة الفرنسية )حرية 
 رفعتو إال أكبر دليؿ عمى ذلؾ، ويأتي عمى رأس ىذه الحرية "الحرية الشخصية".

ػ "الحرية الشخصية" كما ىي في اإلسبلـ ال تفرؽ بيف الجنسيف فيي تسوي بينيما في ىذه  2
الحرية، غير أنيا تربطيا بالقيـ اإلسبلمية وال تجعميا كما في الغرب مطمقة مف دوف قيود، 

 مشّرع والمنفذ.وتجعؿ صاحبيا ىو ال

ػ تتفؽ الرؤية اإلسبلمية مع الرؤية الغربية في أف الحرية الشخصية ركيزة أساسية في أي تقدـ  3
 بشرية بشري أو حضاري عبر التاريخ ، وقد كاف اإلسبلـ سباًقا في تحرير اإلنساف مف أي قيود

والضبلؿ والعبودية  أو عرفية أو ثقافية أو دينية كينوتية في فترة كانت أوربا يعميا الظبلـ
واالستغبلؿ بمختمؼ أشكالو وألوانو مف رجاؿ الديف إلى اإلقطاعييف إلى السخرة والقف ... ولعؿ 
ىذه الشيادة مف أحد مفكري الحضارة الغربية خير دليؿ عمى ذلؾ : يقوؿ الكاتب األمريكي " 

مى التاريخ " عف حضارة اإلسبلـ: " الكتب المدرسية تركز بشكؿ كبير عWeaverويفر " 
األوروبي قديميا وحديثيا ، و لكنيا ال توجد فييا أدنى إشارة إلى حقيقة مفادىا أنو عندما كانت 
أوروبا غارقة في عصور الظبلـ كاف العالـ بالفعؿ ُمْشِرًقا بحضارة أقرب إلى ما لدينا في أمريكا 

الشخصية أنشأوا تمؾ  مف أي شيء مضى مف قبؿ ، ثبلثوف جيبًل مف البشر الذيف آمنوا بالحرية
عاـ"، ثـ يواصؿ الكاتب معدًدا أصناؼ البشر الذي عاشوا  800الحضارة وأبقوىا مستمرة لمدة 

في ظؿ الحضارة اإلسبلمية مستمتعيف بالحرية الشخصية فيقوؿ : " في الصحاري والجباؿ وفي 
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ىؤالء الناس " إلى المحيط األطمسي  كاف (Gang)ودياف األنيار الخصيبة ، مف نير"الجانج 
مف جميع األعراؽ واأللواف والطبقات  وجميع العقائد  وجميع الثقافات السابقة  وجميع 
اإلمبراطوريات القديمة مف ىندوس و منغولييف و كمدانييف و آشورييف و أرمف و فرس و عرب 

الذيف و إغريؽ ، ومصرييف ، وفينيقييف ، وحثييف ، وأفارقة ، ومئات آخريف مف أسبلفيـ القدماء 
حرثوا األرض قبؿ فجر التاريخ  القديـ ، ال يوجد اسـ واحد ينطبؽ بشكؿ صحيح عمى جميع 

ـ ػػػػ(" لبغضيـ وكرىي28، اسـ  "السراسيوف) ؽ عمييـ األوروبيوفػػػػػىؤالء األشخاص الذيف أطم
 (.29ـ ")ػػػػػػلي

 المطمب الثاني: نقاط االختالف:

 ية:تالجابة عف التساؤالت الاالختبلؼ الجوىري يتمحور حوؿ اإل لكف 

 ػ ما مصدر ىذه الحرية؟ ىؿ ىو أرضي أـ سماوي؟

ػ ىؿ ليذه "الحرية الشخصية" قيود؟ أـ أنيا تمارس حسب ىوى الشخص وال تخضع لقيود سواء 
 كانت أخبلقية أو دينية... أو غيرىا؟ .. وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ: 

 مصدر "الحرية الشخصية": -1

                                                           

Saracens) (28 " ) السراسيوف " : اسـ أطمقو األوربيوف والغربيوف بصفة عامة عمى العرب والمسمميف  أثناء الحروب
، وكاف قبميـ الرـو يطمقونو عمى سكاف البدو العرب الذيف يقطنوف »Saracenus «  وىو مأخوذ مف الكممة البلتينية  الصميبية،

https://www.merriam-، متاح عمى :  »webster-merriam « بادية الشاـ ، لمعرفة المزيد ينظر قاموس
webster.com/dictionary/Saracen.                                                                    /5/2020) (5  

                                      

29 ) Weaver, Henry Grady,the mainspring of human progress,foundation for economic education 
,inc.newyork,USA,13th printing,1984,p104. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/Saracen
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Saracen
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Saracen
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في اإلسبلـ ال تكوف إال في مجاؿ المباحات فقط ، شريطة أف ال  "الحرية الشخصية"       
تمحؽ الضرر باآلخريف ، لذلؾ فإنيا تستمد مشروعية ما تقـو بو مف أفعاؿ وسموكيات مف 
الكتاب والسنة النبوية الشريفة ومف اجتيادات عمماء اإلسبلـ األقدميف والمعاصريف بمعنى أنيا 

في الغرب فيي تستمد مصادرىا مف الثقافة   "الحرية الشخصية"والقيـ االسبلمية ، أما تتماشى 
اليونانية القائمة بالقانوف الطبيعي مع ما أتت بو عصور النيضة وعصر التنوير كما يسمى 
عندىـ مف الحرية الميبرالية الغربية ، وبالتالي فيي غير مقيدة فأطمؽ ليا العناف لترتع وتمرح كما 

الغربية ما  "الحرية الشخصية"ـ( عف ىذه 1896 -1845ا النديـ ) يد، يقوؿ األستاذ عبدتر 
، قمنا: إف  يأتي: ".. ولئف قيؿ: إف الحرية تقضي بعدـ تعرض أحد ألحد في أموره الخاصة

الحرية عبارة عف المطالبة بالحقوؽ والوقوؼ عند الحدود.. وىذا الذي نسمع بو ونراه رجوع إلى 
، ولئف كاف ذلؾ سائغًا في أوروبا فإف لكؿ أمة عادات  البييمية وخروج عف حد اإلنسانية

، وىذه اإلباحة ال تناسب أخبلؽ المسمميف وال قواعدىـ الدينية وال  وروابط دينية أو بيئية
عاداتيـ، والقانوف الحؽ ىو الحافظ لحقوؽ األمة مف غير أف يجني أو يغري بالجناية عمييا بما 

 (.30)"حو مف األحواؿ المحظورة عندهيبي

 هدفها وغايتها: -2

تختمؼ الغايات واألىداؼ مف وراء "الحرية الشخصية" في الثقافة اإلسبلمية عف الثقافة       
 ضرورة مف الضرورات اإلنسانية،الغربية، ففي اإلسبلـ ىدفيا تكريـ اإلنساف ؛ لذلؾ فيي 

رد "حؽ" مف الحقوؽ ، يجوز لصاحبو أف وفريضة إليية وتكميؼ شرعي واجب.. وليست مج
يتنازؿ عنو إف ىو أراد! أو لمف أنعـ بيا مف الحكاـ أف يمغييا أو يحـر مف أراد منيا ، فالذي 
أنعـ بيذه الحريػػػة ىو المولى سبحانػػو وتعالى دوف غيػػره ، واليحؽ لمف كاف أف يمنع الناس 

جاءت بيا الدساتير  "الحرية الشخصية"ف منيا، وىذا مخالؼ لمتشريع الغربي ، الذي يرى بأ
                                                           

  http://www.saaid.net/arabic/656.htm :متاح عمى  إبراىيـ ، حساـ العيسوي ، الحرية في المفيـو اإلسبلمي( 30
(2/5 /2020)                                                                                                                 

          

http://www.saaid.net/arabic/656.htm
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والمواثيؽ الدولية وحقوؽ االنساف العالمية ، بؿ ىي عندىـ مجاؿ لمتنعـ بجنة الحياة الدنيا، 
دارة الظير  سبحانو وتعالى بؿ إلغاء لو أو تيميشو ، وال عبلقة ليا بالسماء.  وا 

)وعف المقاربة المجازية لمحداثة عند كؿ مف "عبد الوىاب ال ( وعالـ االجتماع 31مسيري"
(، الذيف فضحا المشروع الثقافي في عصر التنوير كما يسمى 32البريطاني "زيجمونت باوماف")

(، في ىذا الشأف: "فالحداثة الغربية مف منظور "باوماف" 33في الغرب يقوؿ حجاج عمي )
 ييدؼ إلى إلغاء اإللو، ذلؾ المشروع الذي  ا ثقافيِّا في عصر االستنارةو"المسيري" بدأت مشروعً 

، او تيميشو والتمركز حوؿ اإلنساف باعتباره سيد الكوف القادر عمى تأسيس جنة الخمد عمى 
 (.34") األرض ، دوف االستعانة بأي قوى غيبية مفارقة

ويعتبر المفكر الجزائري " محمد أركوف" أحد البارزيف في الدفاع عف التيار الحداثي المدير ظيره 
س أو سماوي سيًرا وراء ىذه الحداثة الغربية شبًرا بشبر وذراًعا بذراع تحت ذرائع لكؿ ما ىو مقد

العقبلنّية ، والحّرّية ، والّديمقراطّية ، والمساواة ، واألنسنة عديدة مف بينيا : 
(Humanisme). وغير ذلؾ ... 

                                                           
( : مفكر وعالـ اجتماع مصري مسمـ ، مؤلؼ موسوعة الييود والييودية  )2008 - 1938 ) المسيري محمد عبد الوىاب (31

والصييونية وىي أحد أكبر األعماؿ الموسوعية العربية في القرف العشريف. كاف عضوا في مجمس األمناء في جامعة العمـو 
 . اإلسبلمية واالجتماعية ببميسبرغ ، بوالية فرجينيا في الواليات المتحدة االميركية

 1971مع عاـ  ، مف أصؿ ييودي بولندي عالـ اجتماع) 2017Zygmunt Bauman)  )( –  1925باومافزيجمونت ( 32
استقر في إنجمترا بعد ما تـ طرده مف بولندا مف قبؿ حممة معاداة السامّية بترتيب مف الحكومة الشيوعية التي كاف مسبقًا عضوا 

ـ ، ُعِرؼ "باوماف" بتحميبلتو  1990أستاذ عمـ االجتماع في جامعة " ليدز" ببريطانيا إلى أف تقاعد عاـ غؿ منصب قد شو  ،فييا
 لمعبلقة بيف الحداثة واليولوكوست ، وأيضًا بنقده لممذىبية المادية )االستيبلكية( لما بعد الحداثة .

 كاتب مصري ناشئ.  (33

 .271، ص 1، ط2007كرمة سامي وآخروف ، عبد الوىاب المسيري في عيوف أصدقائو  ونقاده ، دار الفكر ، دمشؽ ،  ( 34

https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
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اـ مف خالقية ا إلى يقوؿ في أحد كتبو مبشًرا بيذه النزعة الحداثية العممانية ، التي تنقؿ االىتم
وىو يذكر مزىوِّا أصناؼ األنسنات التي يبشر بيا ، وأخطرىا عمى االطبلؽ ما  خالقية البشر،

 ما يمي :religiouse »  « humanismeسماه بػػ " األنسنة الدينية"

سواء في  -وىي تقـو في جميع الحاالت  :(Humanisme religieuse) األنسنة الّدينّية" 
ومصير اإلنساف في  ،عمى الّتسميـ الواثؽ  واالرتباط المستمّر بو -و المسيحّية اإلسبلـ أ

؛ ألّف ا ىو الذي يرسـ لو حدود فاعمّيتو  األنسنة الّدينّية مرتبط بالّتعاليـ اإلليّية المنّزلة
ّيغ نجد "الموقؼ الّدينّي    ال يسمح إال بصيغة معّينة مف ص  ، لذلؾ المعرفّية واألخبلقّية

، وتقديـ مؤّلؼ ىذا  ، صيغة محصورة داخؿ جدراف الّنظاـ العقائدّي الخاّص بكّؿ ديف األنسنة
 (.35)"الّنظاـ عمى أساس أّنو اإللو المتعالي المميء بالّنّيات الّطيبة والحسنة تجاه اإلنساف

ىي إنزاؿ كؿ مقدس إلى مرتبة المدنس ، مف ذلؾ مثبًل ما  –عند أركوف  –الدينية  واألنسنة
يقولو عف القرآف الكريـ المجموع بيف دفتي المصحؼ ، حيث يقوؿ عنو بأنو مجموعة مف 
العبارات الشفيية في البداية تكونت في ظروؼ تاريخية لـ يتـ توضيحيا إلى اآلف ولـ يكشؼ 

 (.36ىذه المدونة الى مستوى الكتاب المقّدس ) عنيا النقاب ، ثـ رفعت

إذف فالحرية الشخصية طبقا ليذا المشروع الغربي الحداثي مجرد تمتع في الحياة الدنيا ، وال     
 عبلقة ليا بالتشريع السماوي ال مف قريب وال مف  بعيد .

 حدودها : -3

اآلخريف ، أما أف يقاؿ الحرية الشخصية بالمفيـو الغربي حدودىا حيف تبلمس حريات       
 حدودىا حينما تبلمس حدود ا وحماه ؛ فذلؾ ال وجود لو في قاموس الشريعة الغربية ، وال

                                                           
 متاح عمى :،  األنسنة وفّؾ االرتباط بالمقّدس في فكر محّمد أركوف سعيد، ، عبيدي  (35
   https://www.mominoun.com/articles/    5029-أركوف-محمد-فكر -في-بالمقدس-االرتباط-وفؾ-األنسنة 

(10/5/2020). 

 المرجع نفسو . 36) 

https://www.mominoun.com/auteur/415
https://www.mominoun.com/auteur/415
https://www.mominoun.com/articles/
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اعتراؼ بيذه الحدود اإلليية ، ألّف الغرب قد أدار ظيره  يـو أف طّمؽ الكنيسة بالثبلث والديف 
 بطمقة بائنة بينونة كبرى ال رجعة فييا .

 يرة نذكر بعضيا كما يمي :واألمثمة عمى ذلؾ كث

تحت مظمة " الحرية الشخصية " في الغرب مورست أفعاؿ وسموكيات أقؿ ما يقاؿ فييا أّنيا  .1
دمرت خصائص الفطرة البشرية ، التي فطر عمييا المولى سبحانو وتعالى بني البشر ، 

المثمية إلى فظيرت جماعات في البيئة الغربية الميبرالية تمارس كؿ ما يحمو ليا مف الجنسية 
حرية إجياض األجّنة إلى اإلباحية الجنسية  إلى تغيير خمؽ ا مف ذكر إلى أنثى 

 والعكس... وغيرىا مف الممارسات التي تحرميا شريعة اإلسبلـ جممة وتفصيبًل .

طبلؽ التاـ التحرر فدعاوي قيد أو شرط ، ال تتماشى وقيـ  أي ببل والممارسة والفكر الجسد وا 
الذي يدعو لمفضيمة واألخبلؽ الحسنة والسير عمى نيج فطرة ا ، التي فطر الناس اإلسبلـ 

 عمييا وااللتزاـ بحدود الشريعة اإلسبلمية السمحاء.

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف َحِنيًفا ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا  يقوؿ في ذلؾ الحؽ سبحانو وتعالى ﴿َفَأِق
ـُ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَمُموَف﴾ ) ال َتْبِديؿَ  ِلَخْمِؽ المَِّو َذِلَؾ الدّْيُف اْلَقيّْ

37. ) 

 ويقوؿ في شرح ىذه اآلية اإلماـ الطبري ما يمي :

) " فأقـ وجيؾ لمديف" : فسّدد وجيؾ نحو الوجو الذي وجيؾ إليو ربؾ يا محمد لطاعتو ، وىي 
: صنعة  " ِفطرَة اِ التي َفَطر النَّاَس َعَمْيَيا " يقوؿ ًما لدينو وطاعتو"َحِنيًفا" يقوؿ: مستقي الديف ،

" َفأِقـ َوْجَيَؾ   :عمى المصدر مف معنى قولو " فطرة " ونصبت، ا التي خمؽ الناس عمييا 
 ( .38لمّديِف َحِنيًفا" وذلؾ أف معنى ذلؾ: فطر ا الناس عمى ذلؾ فطرة"( )

                                                           
 30.37( الرـو : 37

،   1الحرستاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طاـ فارس ػػػػالطبري ، تفسير الطبري ، تحقيؽ : بشار عواد معروؼ وعص (38
         .6/104، ص  ـ1994



 تقارب أم تباعد : الغربية ( الحرية الشخصية بين الرؤية اإلسالمية والرؤية2 )
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان" مه الب  "عل                             دراسة تحميمية نقدية مقارنة أ.جيهان لوابديــة

 

 

   

 (59الصفحة ) م2021مايو هـ/1442 رمضان / ثانيالعدد ال

بما فييا الحرية الشخصية المعمنة في المواثيؽ الدولية ، ومنيا اإلعبلف حرية حقوؽ اإلنساف   -
 العالمي لحقوؽ االنساف شكمية ، تعطي لئلنساف حقوًقا دوف أف تضع أدوات وآليات لحمايتيا .

 يقوؿ في ذلؾ الشيخ راشد الغنوشي ما يمي:

جممة ىذه الحقوؽ أو الحريات بأنيا شكمية أو سمبية تعطي االنساف إمكانات  " ولقد ُاِخَذ عمى
نظرية دوف أف تمكنو مف وسائؿ بموغيا أو تحميو مف القير، مف حقو أف يفكر ويعبر ويمتمؾ 
وينتقؿ ، ولكف أّنى لو ذلؾ طالما أف الثقافة والثروة والسمطة تحتازىا فئة محدودة مف المواطنيف 

 (39ظريِّا في تمؾ الحقوؽ ؟")المساويف لو ن

ويكشؼ لنا الشيخ راشد الغنوشي عف ىذه الوسائؿ واآلليات في اإلسبلـ لحماية ىذه الحقوؽ 
 فيقوؿ : 

" إف إرادة ا المتجمية في تشريعاتو ىي صاحبة الشرعية والمشروعية في الدولة اإلسبلمية بما 
ليس ألي جياز مف أجيزة الدولة إال تضمنتو مف مجموعة قوانيف ومف مبادئ ومقاصد عامة ، و 

أف يمتـز في تشريعو االستنباطي أو في قراراتو بمقتضيات التشريع اإلليي وما صحبو مف قيـ 
 ومقاصد عميا " .

ثـ يوضح آلية التزاـ كؿ مف صاحب السمطة والمواطف بحدود ا وعدـ تجاوزىا أو انتياكيا 
 فيقوؿ : 

عممو الشخصي أو في أمره ونييو عف حدود ا ﴿ومف " ليس ألي صاحب سمطة أف يخرج في 
تعد حدود ا فقد ظمـ نفسو﴾، ومقابؿ ذلؾ ليس ألي مواطف الحؽ أف يطيع أي تشريع أو قرار 
أو توجيو يصدر عف سمطة مناىضة الشريعة أو مقاصدىا ، بؿ إف مف واجبو أف يقاـو وثور 

 (.40اإلىماؿ " )ضد ذلؾ القانوف أو القرار أو التوجيو ولو بمجرد 
                                                           

 .32،  1993،  1الغنوشي ، راشد ، الحريات العامة في الدولة االسبلمية ، مركزالوحدة العربية ، بيروت ، ط(  39

 .221( المرجع نفسو ، ص (  40
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وىكذا يتضح لنا جميا بأف الحرية الشخصية في اإلسبلـ تختمؼ تماًما عف الحرية       
 الشخصية في المنظور الغربي في أىدافيا وغاياتيا وحدودىا .

 الحرية تكميف وليست مجرد حقوق  : -4

و وأوامره الحرية الشخصية في اإلسبلـ نعمة ربانية وليست ىدية مف أحد ، سبقت تكاليف    
ونواىيو ، وبمجرد سقوطيا تسقط معيا ىذه التكاليؼ والواجبات ، ولذلؾ مف شروط ىذه 
التكاليؼ الشرعية عنصر الحرية ، فإذا انعدـ انعدمت معو التكاليؼ والواجبات جممة وتفصيبًل ، 

رابط فالمسؤولية والعبادات والشعائر الدينية تنتفي بمجرد انتفاء شرط الحرية فيناؾ عبلقة ت
وتبلـز بينيا ، ألف المكَره عمى شيء ال يممؾ الحرية وىنا تنتفي عنو المسؤولية والتكاليؼ 

َمف َكَفَر ِبالمَِّو ِمف َبْعِد ِإيَماِنِو ِإالَّ َمْف ُأْكِرَه الشرعية ، يقوؿ في ذلؾ المولى سبحانو وتعالى: ﴿
يَماِف َولََِٰكف مَّف َشَرحَ  ـْ َعَذاٌب  َوَقْمُبُو ُمْطَمِئفّّ ِباإْلِ ـْ َغَضٌب مَّْف المَِّو َوَلُي ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَمْيِي

 (.41﴾)َعِظيـٌ 

لذلؾ فالحرية في االسبلـ تكميؼ وليست مجرد حؽ مف الحقوؽ يراه صاحبو غنيمة افتكيا مف 
وقد نفى المولى سبحانو  –كما ترى الرؤية الغربية  -بيف أنياب األقوياء يعبث بو كما يريد 

ـْ ِإَلْيَنا اَل ى عبثية خمؽ االنساف ، فقاؿ وقولو الحؽ ﴿وتعال ـْ َعَبثًا َوَأنَُّك ـْ َأنََّما َخَمْقَناُك َأَفَحِسْبُت
 (.42)ُتْرَجُعوَف﴾

أي : أفظننتـ أنكـ مخموقوف عبثًا ببل قصد وال إرادة منكـ وال حكمة  "قاؿ ابف كثير في شرحيا :
أيحسب اإلنساف  ﴿تعودوف في الدار اآلخرة ، كما قاؿأي : ال  ﴾ أنكـ إلينا ال ترجعوف﴿و  لنا ،

 (.44) ( : يعني ىمبل"43أف يترؾ سدى﴾ )

                                                           
 .106النحؿ : ( 41

 . 115( سورة المؤمنوف : 42

  . 36القيامة : ( 43
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وذلؾ لتكريـ  –كما يقوؿ األصوليوف  -فالحرية والعقؿ ىما مناط المسؤولية والتكميؼ      
المولى سبحانو وتعالى لمكائف البشري بالعقؿ وىامش الحرية ؛ ليقوـ بما عميو مف تكميفات 

وواجبات تجاه ربو وتجاه بني جنسو مف البشر، وتجاه عمارة األرض ليتحقؽ عمى يديو  وعبادات
 االستخبلؼ البشري والشيود الحضاري ، يقوؿ في ىذا الشأف " الشيخ راشد الغنوشي" : 

ف كاف مستخمًفا وليس إلًيا ، وىذا االستخبلؼ يفترض آمًرا ىو ا عز وجؿ  " فاإلنساف وا 
ف، فإف ىذا االستخبلؼ مشروط بتوفر شرطيف في المستخمؼ : العقؿ ومأموًرا ىو اإلنسا

والحرية ، وىما جوىر األمانة التي تشّرؼ بيا اإلنساف ، وتيّيبتيا كؿ المخموقات األخرى﴿إّنا 
عرضنا األمانة عمى السماوات واألرض والجباؿ فأبيف أف يحممنيا وأشفقف منيا، وحمميا 

ية والعقؿ مناط المسؤولية والتكميؼ كما يقوؿ األصوليوف ، ( ، ثـ يضيؼ: " فالحر 45اإلنساف﴾)
( . ىذا التكريـ يجعؿ لمفعؿ اإلنساني 46وذلؾ أثر لتكريـ ا لئلنساف ، ﴿ولقد كرمنا بني آدـ﴾)

رادة وبيف التمرد  .قصًدا قائًما عمى االختيار بيف عبادة ا عف وعي وا 

(. وقاؿ 47فمف شاء فميؤمف ومف شاء فميكفر﴾)قاؿ تعالى مبّينا لعباده طريؽ الرشد مف الغي ﴿
معترًضا عمى نبيو الحزيف عمى إعراض قومو ﴿أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنيف﴾ اآلية. 

كؿ قيمة عند ا  -لممرأة -وىو ما يفقد األعماؿ "اإلسبلمية" كالصبلة والزكاة والجياد والتحجب 
تبتغي مرضاة ا. ﴿وقدمنا إلى ما عمموا مف إف لـ تكف صادرة عف إرادة واعية حرة مسؤولة 

 .(49) )48(عمؿ فجعمناه ىباء منثورا﴾

                                                                                                                                                                                                   
 .  1308، ص 2000، 1تفسير القرآف العظيـ ، دار ابف حـز ، بيروت ، طابف كثير، (  44

 .72( األحزاب : (  45

 70( االسراء :   46)

  2947( الكيؼ : 

  48. 23( الفرقاف : 
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، الحرية الطاىرة الفاضمة المرتبطة بشرع ا  ىذا ىو مسمؾ الحرية الشخصية في اإلسبلـ     
المسؤولة عما تقـو بو مف أفعاؿ وليس حرية البيائـ والعجماوات في البراري ، البلىثة وراء 

نتاجيا .غرائزىا   وشيواتيا والباحثة عف األكؿ والمرعى والتفنف في استيبلكيا وا 

 الخاتمة :

يتجمى واضًحا بعد عرض أىـ محاور الدراسة حوؿ مدى اتفاؽ واختبلؼ وتقارب كؿ مف 
الرؤيتيف اإلسبلمية والغربية حوؿ مفيوـ الحرية الشخصية وأىدافيا ومجاالتيا وغاياتيا ومصادر 

مش استخدامػػػو، تأكد صدؽ منطوؽ فرضية المقاؿ ، التي نصيا " يتقاطع انبثاقيا وحدود ىا
مفيـو "الحرية الشخصية" مع كثير مف مبادئ الشريعة االسبلمية ، وتتباعد عنيا الرؤية الغربية 

 في مجاؿ تقنيف ىذه الحرية ، وكيفية ممارستيا ، مما يجعؿ الفجوة بينيما تتسع"

 اليػػػة : انطبلًقا مف نتائج الدراسة الت

ىناؾ مبادئ عامة لمحرية الشخصية تتقاطع فييا الرؤية الغربية  مع الرؤية اإلسبلمية مثؿ  -
 حرية العمؿ وبعض جوانب الحرية العائمية والحرية الفردية في التعبير والتديف ...وغيرىا.

لعبودية تتفؽ الرؤية اإلسبلمية مع الرؤية الغربية في تحرير اإلنساف مف أي قيد خاصة قيد ا  -
، الذي يعتبر وصمة عار في جبيف اإلنسانية قاطبة ، فكبلىما يسعى إلى حفظ كرامة 

 االنساف أيِّا كاف لونو وعقيدتو وجنسو.

ثمة بوف شاسع بيف الرؤية اإلسبلمية والرؤية الغربية فيما يتعمؽ بمصدر الحرية الشخصية  -
ية تربطيا بشريعة األرض دوف وأىدافيا وغاياتيا وحدودىا ...وغير ذلؾ ، فالرؤية الغرب

 غيرىا أما الرؤية اإلسبلمية فتربط بيف شريعة ا وشريعة االنساف وال تفصؿ بينيما . 

                                                                                                                                                                                                   

 49( الغنوشي ، راشد ، الحرية في اإلسبلـ ، متاح عمى: 
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/10/11 اإلسبلـ-في-/الحرية  (14/5/2020)12:22 

 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/10/11
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الحرية الشخصية في الرؤية اإلسبلمية ال يسأؿ عف أفعاليا الفرد المتمتع بيذه الحرية فقط ؛  -
حتى يتمكف الفرد مف أداء بؿ يسأؿ حتى المجتمع لماذا لـ يوفر ليا كؿ الرعاية واالىتماـ ، 

 ما عميو مف واجبات وتكاليؼ .

الحرية الشخصية إذا أطمؽ ليا العناف بدوف حدود وال قيود فإنيا بقػػدر ما تبدع وتخترع في  -
مختمؼ مياديف العمـو والفنوف ، تدمر خصائص الفطرة البشرية أيًضا ، وتنحدر بيا إلى 

أخرى باإلنسانية إلى عبودية معنوية أخطر مف  مستوى البييمية الحيوانية ، وىذه عودة مرة
 عبودية الرؽ  . 

الحرية الشخصية بالمفيـو الغربي حدودىا حيف تبلمس حريات اآلخريف ، أما أف يقاؿ  -
 حدودىا حينما تبلمس حدود ا وحماه ، فذلؾ ال وجود لو في قاموس الشريعة الغربية .

لعقؿ في الشريعة اإلسبلمية ىما مناط الحرية تكميؼ وليست مجرد حقوؽ ، فالحرية وا -
التكميؼ ، فالحرية الشخصية إذف ىي انتقاؿ مف حالة عدـ المسؤولية الشرعية إلى المسؤولية 

 والتكميؼ  . 

الحرية الشخصية في الرؤية الغربية الميبرالية تنطوي عمى نظرة فردية ىي في لبيا نظرة سمبية  -
الشخصية إال مقاومة الفرد لمتطمبات الجماعة مف أجؿ  تماًما ، إنيا رؤية ال ترى في الحرية

 مصمحتو ومنفعتو الخاصة وبقائو بعيًدا عف متناوؿ السمطة .

 الحرية الشخصية في اإلسبلـ تعمير لؤلرض واستخبلؼ  في األرض . -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جدول يوضح نسب الحياة االنفرادية لمرجال والنساء في أوربا حسب كل بمد
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