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 اإلنســـان حقــوقو احلـــريات بني

 البغدادي مهدي

 نظرياً  ادلضمون ومدلوالت ادلعٌت، أصل يف وتشاهباً  وثيقاً  ترابطاً  ادلساواة، احلق، احلرية، مفردات دلعاين إن
 حتقق فمن منها، كبلً  حتّقق حصيلة ىي إمنا ادلفردات تلك من فأي اإلنساين، السلوك صعيد على وعملياً 
 دلوازين وفقاً  احلقوق اكتساب ومن احلقوق، تأيت تلك ومن احلريات، تأيت البشري، اجملتمع أوساط يف العدل
 والطبقية وادلذىبية العرقية والًتكيبات واجلماعات األفراد سائر بُت الفرص يف ادلساواة تتحقق الشامل، العدل

 مثبلً  العامة اإلنسان فحقوق. ككل العادلي النطاق أو اإلقليمية دوائره حدود من أي يف اإلنساين، للمجتمع
 يف األساسية احلقيقة ىذه أكد من أول واإلسبلم واحلرية، ادلساواة مها رئيسيُت حقُت إىل األساس يف ترجع
 .واحلضارية ادلعنوية وقيمها البشرية احلياة قصة

 وكما ضرورة، ىي وإمنا مغنماً، أو مكسباً  أو ىبة ليست فهي احلرية، على مفطور وتكوينو بطبعو اإلنسان
 من نابعة وحريتو حر، فاإلنسان ،(1()احلرية اإلنسان يف األصل) الشَتازي احلسيٍت زلمد السيد اإلمام بُت

 ذلك يف مستندين اإلنسان، حرية يؤكد الوجدان إن احلقيقة يف عليها فطر اليت نفسو أعماق من الذات،
 (.السبلم عليهم) األطهار البيت أىل أئمة وأحاديث الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن نصوص على

 بن علي اإلمام ادلؤمنُت ألمَت النصُت وكبل ،(أحرار كلهم الناس)و( حراً  هللا جعلك وقد غَتك عبد تكن ال)
 ليست إهنا كما طبيعية، ذاتية جعلية لئلنسان بالنسبة احلرية أن على يستدل ومنهما ،(ع) طالب أيب

 .رباين خلق ىي وإمنا خارجية، إضافة

 كيان يف جوىري عنصر الطبيعية احلرية: )الصدر باقر زلمد السيد الشهيد يقول احلرية مفهوم وإزاء
 أن ولذلك حيويتها، دلدى تبعاً  متفاوتة، بدرجات احلية الكائنات فيها تشًتك أساسية وظاىرة اإلنسان،

 عظم احلياة من الكائن حظ ازداد وىكذا آخر، كائن أي نصيب من أوفر احلرية ىذه من اإلنسان نصيب
 (.2)(الطبيعة احلرية من نصيبو

 احلرية مفهوم
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 حتول اليت اخلارجية والقواىر والقيود الضغوط من ختليصو هتدف إنسان، لكل ومتجددة دائمة حاجة احلرية
 .واالستبداد الظلم وصور واحلكم، السلطة قيود من عتقو ذلك وفوق أمانيو، دون

 السكي فعرفها احلقوقيُت، لسان على جاءت أغلبها ،(3)معناىا أو احلرية دلفهوم تعريفات عدة وردت ولقد
 ضغوط أي بدون اخلاصة حياتو لطريقة الفرد واختيار اتساع على القدرة مبعٌت أي( القيود انعدام بأهنا)

 .خارجو من عليو تفرض وحترديات

 عن عبارة بأهنا احلرية معٌت):ليبينز الفيلسوف أما ،(حرييت فهذه أريد ما على أقدر عندما: )فولتَت وعرفها
 (.يريده ما فعل على ادلرء قدرة

 مفهوماً  احلرية وكون ،(واالختيار الفعل على القدرة احلرية: )منها أخرى وتعاريف بأمور آخرون عرفها وقد
 .ومنشعبة متعددة تمدلوال ذا ورلرداً  عاماً  وأخبلقياً  وفلسفياً  واقتصادياً  سياسياً 

 تررتة على القدرة ىي واحدة، مشًتكة وحقيقة واحد جامع إىل تنتهي التعاريف ىذه رتيع مرجع وىل
 احليايت الواقع أرض على والفعل التحقق واقع إىل والتأملي النظري واقعها من احلقة واإلرادات الرغبات
 .لئلنسان

 :واحلقوق احلريات ملفهوم التارخيي التطور

 تلك تعرف مل ،(ع( )ادلسيح السيد ميبلد قبل) القدم يف ادلوغلة التارخيية ادلرحلة دتثل اليت القددية العصور يف
 للظلم منعاً  سلطانو، على القيود وضع أو العدل، لقواعد احلاكم وإخضاع واحلقوق، احلرية فكرة العصور

 .رادع يردعو أن ودون ذلا، حدود ال مطلقة بسلطات يتمتع احلاكم كان بل واالضطهاد،

 سحقوا الذين اجلور، وسبلطُت الطواغيت ادللوك بسبب وادلرارة الضعف من ألواناً  البشرية عانت ىنا ومن
 أمم خاضتو الذي ادلقدس الصراع اقًتن ما وكثَتاً  وحقوقها، حريتها وصادروا كرامتها وىدروا إرادهتا غدراً 

 قتل مبآس منو، جوالت انتهت إذ اجلسام، التضحيات وذتن الدم بصبغة واحلرية، العدل أجل من ادلعمورة
 .البشر بٍت من ادلبليُت بل اآلالف غَتىا وشرد
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 فبلسفة جهود بفضل فيها، احلكم ونظم اإلنسانية ادلعرفة بتطور ادلرحلة تلك دتيزت اإلغريقي، العصر يف
 إدراك عن قاصرة كانت الزمنية الفًتة تلك إن بيد بعدىم، ومن وأفبلطون وارسطو سقراط أمثال عظام

 .تقنينها أو وزتايتها اإلنسان حقوق

 تلك أن إال( أثينا)و( إسبارطة) من لكل ادلدنية دوليت يف الدديقراطية حنو احلاصل التطور كل من وبالرغم
 مث ومن ،(األحرار ادلواطنُت) قبل من احلكم سلطة شلارسة على اقتصرت شكلية دديقراطية كانت الدديقراطية

 احلق لؤلفراد يكون أن أرادوا إذا وحرياهتم أمواذلم سلبهم مع األفراد شؤون أخص يف التدخل للحكام كان
 .مقدسة حريات أو مكتسبة حبقوق لبلحتجاج

 ادلدين القانون يف وخصوصاً  الروماين القانوين النظام يف التطور من ملموس نوعاً  حـــصل الروماين العصر ويف
 االرتقاء دون القانون، رلال حدود يف ظل احلاصل التطور ىذا أن إال األفراد، بُت بادلعامبلت اخلاص
 والعوائد واالمتيازات األراضي لؤلفراد يقروا مل الرومان إن كما. عليو ىلي دلا وحقوقو اإلنسان حبريات

 .القانون لطائلة ختضع أدق بتعبَت اجلرائم أو التجاوزات ىذه تكن مل إذ عليها، ادلًتتبة االقتصادية

 الدين حرية إىل دعت عندما للقانون، الدولة خضوع دلبدأ األوىل النواة وضع مت ادلسيحية، ظهور وبعد
 اجلماعة، من الفرد نزعت وبذلك مواطناً، بوصفو الفرد وبُت إنساناً، بوصفو الفرد بُت وميزت والعقيدة،
 .القددية العصور يف احلال عليو كانت ما خبلف على عنها، مستقبلً  وجوداً  لو وجعلت

 للرد، ادلستقل بالكيان اعًتفت وإن إهنا ىو للقانون، الدولة إخضاعها رغم ادلسيحية حتدده مل الذي والشيء
 ما تبُت مل أهنا إال للقيصر، وما هلل ما بُت بالفعل قالت قد كانت وإذا هبا، تعًتف أو حقوقو حتدد مل لكنها
 .العقيدة حرية ىو حتقيقو إىل ادلسيحية سعت الذي الوحيد واألمر. هلل يًتك وما لقيصر

 مل ادلسيحية إن كما حدود، دون وسلطانو كان، كما للحاكم اخلضوع ظل فقد الدين نطاق خارج أما
 لذلك األخرى، احلريات بدون لؤلوىل وجود ال حيث. األخرى احلريات وسائر العقيدة حرية بُت الربط تبُت

 اعًتاف وال لرأيو، قيمة وال للفرد فيو مكان ال مطلق، سلطان زل يف الوسطى العصور يف أوربا عاشت
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 أوربا عاشتها طويلة، قرون احلال واستمر قانون، أو قاعدة أي دون ادلعاش الواقع وبقي لو حريات أو حبقوق
 .مطلق استبدادي نظام ظل يف ادلسيحية

 زلمد األكرم والرسول النيب يد على إسبلمية دولة أول معو لتقوم العربية، اجلزيرة قلب يف اإلسبلم ظهر وحُت
 حقيقية ورزتة خَت بداية مبثابة كان ذلك فإن ،(الكرمي القرآن) ادلنزل هللا كتاب ودستورىا( ص) هللا عبد بن

 خيضع قانونية دولة أول حبق اإلسبلمية اجلولة كانت وبالفعل(. 4()للعادلُت رزتة إال أرسلناك وما) للبشرية،
 القرآن أحكام وىي عليها اخلروج يستطيع وال تقيده عليا لقواعد وفقاً  سلطاتو وديارس للقانون، احلاكم فيو

 ادلسلمة، األمة أبناء) ادلواطنُت حريات أو حقوق زتاية كانت وواجباتو. الشريفة النبوية والسنة الكرمي
 عليها نص اليت ،(-الذمة أىل– وادللل األديان بقية أتباع من اإلسبلم دولة كنف يف يعيش من وكذلك

 .السواء على احملكومُت أو احلكام اعتداء من زتايتها تكفل اليت الضمانات وقرر اإلسبلم،

 ادلشروعة حرياهتم ويقر ادلواطنُت حقوق من يوسع الذي ادلدين اجملتمع بدايات اإلسبلمية الدولة عرفت كما
 احلقوق فكرة اإلسبلم عرف كما. وغَتىا والعلمية والعبادية الدينية ادلؤسسات وتأسيس بتشكيل وادلتمثلة
 ادللكية كحق وروسو، ولوك، ىوبز، أمثال االجتماعي العقد فبلسفة هبا يبشر أن قبل قرون بعشرة الفردية
 .وغَتىا الشخصية واحلرية ادلسكن وحرية والرأي العقيدة وحرية

 القرن بداية يف الوسطى العصور بنهاية يبدأ الذي األوربية النهضة عصر من بدءاً  احلديث التاريخ مرحلة ويف
 والدعوة الفردية احلريات عن األفكار والدة الفًتة ىذه شهدت اليوم، إىل ووصوالً  ادليبلدي، عشر اخلامس

 بعد ادلسيحية الكنيسة انقسام األفكار ىذه قيام على ساعد وقد. احلاكم سلطات من احلد ضرورة إىل
. الكاثوليك مذىب أتباع وبُت اجلديد ادلذىب دعاة بُت صراع من تبله وما الربوتستانيت، ادلذىب ظهور
 عصر ظل يف لئلنسان، وحترير سعادة من ،(الرأمسايل) ادلسيحي الغرب حضارة عنو تتحدث ما ورغم وأخَتاً 
 غاية يف مفجعتُت مأساتُت بالبشرية أنزل أنو إال الدديقراطي، السياسي واالنفتاح الصناعي، العلمي التقدم
 قبل والثانية ،(1918-1914) احلايل ادليبلدي القرن بدايات يف األوىل عادليتُت، حبربُت دتثلتا ادلرارة،

 حجم من رىيبة أرقام كللتها وقاسية، دموية نتائج عن دتخضتا وىاتان ،(1945-1939) منتصفو
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 أطراف لكل وملزمة شاملة قانونية صيغة إقرار إىل الدولية األسرة دفع ما وىذا اإلبادة، وصور الضحايا،
 الويبلت من للمزيد احلالية، وتقسيماتو بصورة القائم العامل وىذا البشرية جتنب اإلنساين، اجملتمع ودتثيبلت
 تاريخ يف ادلتحدة األمم ىيئة أقرهتا اليت اإلنسان، حلقوق العادلي اإلعبلن وثيقة جاءت ىنا ومن وادلعاناة،

 االجتماعية العبلقات يف اجلديدة احلضارية اإلنسانية والقيم األسس لتثبت 1948 األول كانون 11
 وزتاية والقسرية، التعسفية واالعتقاالت التعذيب، من احلماية والسياسية، ادلدنية احلقوق وتتناول والسياسية،

 .القانون أمام ومساواهتم رتيعاً  الناس

 واحلقوق احلريات

 يهدر أن جيّوز ال شأنو جل وهللا العقل، وظيفة فتلك بنوره، ويهتدي بو يفكر عقبلً  اإلنسان تعاىل هللا منح
 فطرة على الناس ذرأ فاهلل النظر، يستطيع وىو بليداً  الرشد، يستطيع وىو أزتق فيحيا ادلنحة، ىذه إنسان
 لئلنسان األساسية احلريات وقضية والعقل، الفطرة منطق على يؤكد أساساً  واإلسبلم منها، ينبعثون سليمة
 األئمة سَتة بعده ومن( ص) زلمد األكرم الرسول سَتة أثبتتو ما وىذا اإلسبلم، اىتمامات أولويات تشكل

 .اإلسبلمية واألمة الدولة قيادة يف ،(السبلم عليهم)األطهار آلو من

 اإلنسان منح إن يرى ألنو نفسو، لئلنسان الداخلي احملتوى من اإلنسانية حترير يف عمليتو يبدأ اإلسبلم
 حقيقة، حراً  اإلنسان يصبح وإمنا بسبلم، فسر لك أخليناه قد الطريق ىو ىذا ىل يقال أن ليس احلرية،
 وىذا واجتاىاتو، معادلو ورسم الطريق حتديد يف بالراي إلنسانيتو وحيتفظ طريقو يف يتحكم أن يستطيع حُت

 الشهوة لتصبح نفسو، يف تعتلج اليت الشهوات وأسر عبودية من شيء كل قبل اإلنسان حترير على يتوقف
 طوالً، او حوالً  بإزائها ديلك أن دون اإلنسان إرادة تسخر دافعة قوة ال يشتهيو، ما اىل لئلنسان تبنيو أداة
 يداه تكون أن شيئاً  الواقع ن يغَت وال الطريق بداية منذ حريتو اإلنسان حسر كذلك أصبحت إذا لنها

 .اإلنساين احمليط يف اإلجيايب تأثَتىا فعل عن وبعيدة حبيسة افنسانية معانيو وكل وعقلو طليقتُت

 واألنعام ادلسومة واخليل والفضة الذىب من ادلقنطرة والقناطَت والبنُت النساء من الشهوات حب للناس زين)
 (.5)(ادلآب حسن عند وهللا الدنيا احلياة متاع ذلك واحلرث
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 لتحرير والرئيس األول األساس الوقت نفس يف وىي لئلنسان، الداخلي احملتوى يف التحرير معركة ىي ىذه
 الكرمي القرآن وخاض وقيداً  أسراً  وبالتايل وخداعاً  زيفاً  حربة كل حتصب وبدوهنا اإلسبلم، نظر يف اإلنسانية

 الكتاب أىل يا قل) االجتماعي، النطاق يف( اخلارجي)التحرير معركة لئلنسانية، الداخلي التحرير معركة بعد
 دون من أرباب بعضاً  بعضنا يتخذ وال شيئاً  بو نشرك وال هللا إال نعبد أال وبينكم بيننا سواء كلمة اىل تعالوا

 (.6( )هللا

 ذلا أمة توجد فبل اخلالق، ادلعبود يدي بُت واحد صعيد على يقفون كلهم الناس جتعل هلل اإلنسان فعبودية
 وانتهاك أخرى، فئة اغتصاب ذلا يباح اجملتمع، فئات من ألخرى فئة واستعباد أخرى، أمة استعمار يف احلق

 اإلنسان حرر قد اإلسبلم يكون أن وبعد لآلخرين، صنماً  نفسو ينصب أن لو حيق إنسان وال حريتها،
 جييء فرداً، أم أو أمة الصنم كان سواءً  األصنام، عبوديات من خارجياً  وحتريره الشهوة، عبوديات من داخلياً 

 اإلنسان تصرف حتت بأسره الكون تعاىل الباري وضع وقت ويف للفرد، العملي السلوك بال يف احلرية دور
 .واخلارجي الداخلي حترره مع وتتفق ادلقدس، الشرع يقرىا اليت وادلوازين باحلدود زلدودة حرية ولكن وحريتو،

 وتربية ناالنسا وحقوق حرية حلفظ وادلعنوية، األخبلقية التعاليم من متكاملة رلموعة اإلسبلم قام لقد
 حق ذي كل إعطاء يف النظر إن ثابت، بتأكيد يشَت اإلسبلم، دستور ىو الكرمي والقرآن اإلنساين، السلوك
 حتكموا أن حكمتم وإذا أىلها إىل األمانات تؤدوا أن يأمركم هللا إن) اإلسبلم يف جاء ما أول جاء حقو،

 امتداد ذا متبلزمة، عبلقة العدل، ومفهوم احلق مفهوم بُت العبلقة اإلسبلم يعترب حيث ،(7()بالعدل
 أحدمها عن ادلفهومُت أحد فصل ديكن وال اإلنساين، والواقع الدنيا احلياة خارطة على متواز مستقيم
 والظلم حقو، حق ذي كل وإعطاء احلقوق رعاية ىو اإلسبلم يف العدل معاين من يصح فإنو ،اآلخرون

 إطار يف يقع ىنا والعدل اآلخرين، حقوق على والتجاوز احلقوق سحق عن عبارة ىو ادلعٌت ىذا ضمن
 (.السبلم عليهم) البيت اىل أئمة ووصايا والسنة القرآن مبادئ على ترتكز اليت ،(االجتماعية العدالة)

 الواجبات بتنفيذ مضمونة وتصبح اإلنسان، حرية من تستقي احلقوق رتيع عن على يدلل القرآن ادلفهوم
 تلك من حرية أوسع يعترب احلقوق، من مزيداً  أفراده دينح الذي واجملتمع والسياسة، االجتماع يف والتكاليف
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 حقوقاً  تعطي إهنا أو الغرب، دول بعض يف ىو كما حتميها، ال ولكنها احلقوق تعطي أن إما اليت اجملتمعات
 .والدديقراطية بالعدل التظاىر باب من ضيق، نطاق ويف زلدودة

 :تفيد احلرية يف الشريازي السيد اإلمام نظرية خالصة

 احلرية أصالة بُت جيمع اإلسبلم واحلياة، الواقع عامل يف العملي الطابع ىو التحرر اإلنسان، يف أصيلة احلرية»
 (.8)«عضوية عبلقة والتوحيد ةاحلري بُت العبلقة االجتماعية، القوانُت تؤطر اليت ىي احلرية التحرر، وضرورة

 :أساسية أمور بثبلثة مرتبط احلرية وجود

 .اإلنسانية عن البشرية واليود اإلكراه غياب -1

 .احلر القرار حتقيق دون حتول اليت الطبيعية العوامل غياب -2

 .إرادياً  ادلختارة األىداف بتحقيق الكفيلة القوة وسائل امتبلك -3

 .إرادياً  ادلختارة األىداف بتحقيق الكفيلة القوة وسائل إمتبلك -4

 يعنيان فكبلمها اآلخر، عن أحدمها يفًتق ال مًتابطان أمران واحلرية( اإلسبلم) الدين إن القول وخبلصة
 .اجملاالت كل يف واألفكار العقول وحترير والتخلف، اجلاىلي التسلط وقيود العبودية من اإلنسان خبلص

 على للعريب فضل ال ادلشط، أسنان مثل ىذا يومنتا إىل آدم عهد من النالس إن) ادلساواة الدين يقر وحُت
 ادلساواة فإن ،(11( )أتقاكم هللا عند أكرمكم إن)و ،(9()بالتقوى إال األسود على لؤلزتر وال العجمي،

 واحلق العدل تعٍت اليت والقيم ادلبادئ أساس ألهنا الفرص مساواة بدون حرية ال إذ احلرية، ذترهتا الفرص يف
 .اإلنسان واحًتام

 احلريات أصناف
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 رعاياىا، أو مواطنيها حلماية تؤمنها أن الدولة على بنيتج اليت واالمتيازات احلقوق رلموع ىي احلريات
 قد اليت التجاوزات ضد اويصوهن للمواطن، الدستور خيوذلا اليت األساسية احلريات إىل عامة بصورة تشَت وىي

 .نفسها الدولة من أو اآلخرين األفراد من سواء ذلا تتعرض

 أو الدساتَت يف صراحة معلنة كانت سواء واجلماعية الفردية األساسية احلقوق رلموع إىل تشَت إهنا كما
 .الدديقراطية السياسية ادلمارسة خبلل من ضمنياً  مقبولة

 اإلنسانية والفعاليات النشاطات رلمل كافة احلياة رلاالت على وتتوزع جداً  كثَتة احلرية رلاالت فإن ونظرياً 
 .احلقوق من عدة أقسام منها تتفرع أصناف، ستة على تًتكز لئلنسان األساسية احلريات أن إال

 :ىي األساسية واحلريات اإلنسانية، احلياة جوانب رلمل تغطي اليت واالمتيازات

 الفكرية احلرية

 جازماً  يقيناً  تورث الكرمي، القرآن يف األوىل النظرة تبصر، أن العُت وظيفة أن كما يفكر، أن العقل وظيفة
 كما احلق، التفكَت ذترة احلق اليقُت جيعل وأنو الكون، يف النظر على الصحيح االعتقاد يبٍت اإلسبلم بأن

 خلق كلو الكون ىذا بأن اإلنسان إشعار ويف مسَته، وضللت نوره، سلبتو آفة أصابتو عقل ذترة الكفر جيعل
 ذلك يف إن منو رتيعاً  األرض يف وما السموات يف ما لكم وسخر:)الكردية القرآنية اآلية ولتق إلرتقاءه
 (.11()يتفكرون لقوم آليات

 للذكر، ميسر مفتوح كتاب رسالـــتو ولب اإلسبلم قوام فإن بدينو، نفسو ادلسلم عبلقة من التفكَت حرية تبدأ
 صلى) الرسول وشق الكرمي القرآن نزل أن ومنذ رتيعاً، شرائعها منو تستفيد وأن تتدبره أن األمة من مطلوب

 مطلقة، حرية يف ويعمل رائع، جبهد يشتغل اإلسبلمي العقل شرع احلياة، طريق بو( وسلم وآلو عليو هللا
 كبلمهم يف األولون اختلف ورمبا. حرج أي دون النظر ووسائل البحث أساليب باختبلف العلماء وخيتلف

 أن نرى التأمل وعند العقل، على النقل آخرون وقدم النقل، على العقل بعضهم فقدم نفسها، العقائد عن
 .وقيمتو مكانتو لو ويعرفان اإلنساين، العقل قيمة يقدران الفريقُت
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 من يعود حىت التفكَت، ذلذا واجلودة األصالة ادلهم أن بيد نطاق، أوسع ويف الفكر حبرية يؤمن اإلسبلم
 ضيقة علمية نظرية الكرمي القرآن يقدم مل إذ الفكر، هارظا يقرّ  ال إنو كما كردية، حبصيلة ادلعنوية رحبلتو

 الفكر أحرار وتركهم والتأمل بالنظر أوصاىم لقد كبل جتاوزوىا، إذا ويؤاخذىم هبا يلزمهم للناس وزلدودة
 .ويقررون يفهمون فيما

 ومنح الوجهة، وشرف النية حبسن زلكومة دامت ما الناس، من فرد لكل الفكرية احلرية اإلسبلم احًتم وقد
 أو احلر تفكَته وبرز اذلادئ، أو احلاد بطبعو واصطبغ نفسو، يف تكّون كما رأيو عن اإلبانة حق امرئ كل
 .ادلرن

 مصلحة على اإلسبلم مصلحة قدم( السبلم عليو) علياً  إن اإلسبلم، يف الرأي حبرية يتعلق ما أروع ومن
 بعد اخلبلفة نفسو على فّوت عندما واالجتهاد، الرأي يف حبريتو منو ودتسكاً  الشخصية، مصلحتو أي. نفسو
 بن الرزتن عبد فيها األمر حيسم أن إىل عمر مقتل بعد والشورى ادلفاوضات انتهت فقد اخلطاب، بن عمر

 بن وعثمان علي االمام بُت غدا األمر وكان ادلسجد، إىل الناس فدعا عمر من خاص بتنصيب عوف
 يعمل أن على للمسلمُت، خليفة ليبايعو علياً  الناس بُت من ونادى ادلسجد يف الرزتن عبد فوقف عفان،
 بكتاب عملو يكون أن إال ذلك، علي فرفض ،(وعمر بكر ابا) الشيخُت واجتهاد رسولو وسنة هللا بكتاب

 فكان علي رفضو الذي العهد فقبل عثمان ونادى علي، يد الرزتن عبد فدفع رأيو، وجيتهد رسولو وسنة هللا
 (.12)منو بدالً  خليفة

 وتصنع واجملتمع اإلنسان تنمي كوهنا غَتىا، من الفكرية احلرية على يؤكد( وظل دام) الشَتازي واإلمام
 التحرر اإلسبلم ففي والقلم، البيان حرية وىي احلرية، ىذه من جانب على خاص بشكل ويركز التاريخ،
 من أو ادلال، من حاجز فرد أمام فليس والثقافة، العلم من يريده ما إىل يصل أن احلق إنسان فلكل الثقايف،

 تكون ال حيث االجتماعي، التحرر اإلسبلم ويف. اجلامعة فوق من أو اجلامعة، إىل الوصول عن دينعو غَته
 متممة باعتبارىا الرأي عن التعبَت حرية أقرّ  واإلسبلم. ادلفرّقة القوانُت بسبب ادلكفولة الطبقية االمتيازات

 .اجملافية واألفكار اذلدامة ادلبادئ بث إىل منطلقاً  تكون ال بأن مشروطة ولكنها الفكر، حلرية
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 الدينية احلرية

 على نفسو اإلسبلم عرض وقد احلق، دلنطق سليمة ورؤية قليب واقتناع عقلية يقظة حصيلة الصحيح اإلديان
 أنت إمنا فذكر) ،(13( )فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء فمن ربكم من احلق وقل) ادلعٌت، ىذا دائرة يف الناس
 ليس شىت، بأساليب لو والكافرين لو ادلعارضُت تناول الكرمي القرآن ،(14( )مبسيطر عليهم لست مذكر
 حدود يف يعامل أن اإلسبلم ينشده ما كل صاد، عنو وىو اإلسبلم قبول على أحد إرغام قط بينها

 ومل بو، صدره انشرح أمر صرف يف واإلرىاب والضغوط االستبداد عوامل تدخل وأال والقسط، اإلنصاف
 على األخرى األديان إىل ينتسبون شلن الكثَت أصر لو أبداً  بأس عليو يكون ولن بأس، اإلسبلم على يكن
 (.15( )ديٍت ويل دينكم لكم) معتقداهتم، يف البقاء

 .وأتباعو ونبيو لئلسبلم زلارباً  تكن ال ولكن دينية، عقيدة ألي منتمياً  أو يهودياً  أو مسيحياً  كن

 دون اجملتمع إىل الرسالة مبادئ إببلع ىي كانت( ص)زلمد هللا رسول وخطة العقيدة، حرية أقر اإلسبلم
 (.16( )الغي من الرشد تبُت قد الدين يف إكراه ال) قسري، فرض أي

 املدنية احلرية

 ادلطلقة وأىليتو بشخصو، اجلماعة اعًتاف وضرورة بذاتو، اإلنسان شعور من النابعة التصرفات كل وتعٍت
 يقيم أن إنسان كل ديلك احلرية ىذه أساس وعلى. وادلشروع ادلعقول ادلقياس وفق يريد ما وفق للتصرفات

 ما ادلهن من حيًتف وأن يكسب، ما ادلال من حيوز وأن هبم، االجتماع يريد مبن جيتمع وأن يشاء، حيث
 استخدام يف أحد يشتط ال حىت والعدوان الضرر دينع قانون وفق إبرامها، يرى اليت العقود يباشر وأن يهوى،
 .حرياتو من وينال اآلخرين، فيؤذي حريتو

 لضروب أساس فهي ولذلك -النفس علماء يعرب كما– بالذات اإلجياب الشعور غريزة من تبدأ احلرية وىذه
 أو العبودية وضدىا. يعدوىا ال يكاد اجلماىَت بُت للحرية السائد ادلفهوم إن بل احلريات، من شىت

 ادلسؤولية، كامل اإلنسان خلق وجل عز وهللا نفسو، زمام ديلك وال أىليتو، اإلنسان يفقد الذي االسًتقاق،
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 لئلجتاه ادلطلق وامتبلكو احلرة إرادتو أساس على والعقوبة، ادلثوبة عليها ورتب الدينية، التكاليف لو وشرع
 .الشمال ذات أو اليمُت ذات

 الرغبات وسائر والتملك والسكٌت العمل رلال يف احلر االختيار الفرد إعطاء تكفل ادلدنية احلرية إذن
 .اإلنسانية واألغراض الشخصية،

 السياسية احلرية

 وكذلك منها، موقفو وحتديد العامة، األمور سَت يف رأيو يبدي أن إنسان كل حق األول أمرين، تعٍت وىي
 .واألمة الوطن صعيد على السياسي والشأن السياسة إطار يف تدخل اليت القضايا سلتلف إزاء

 .لتوليتها أىبلً  بكيفياتو دام ما وأكربىا، أصغرىا اإلدارية الوظائف والية على إنسان كل حق: الثاين األمر

 الوزراء من دونو ومن الدولة فرئيس النطاق، ىذا داخل إال احلكم وظائف يفهم ال اإلسبلم إن والواقع
 من فيهم تتومسو دلا ختتارىم وىي عليها، يفرضون وال األمة ختتارىم أشخاص إال ىم ما وادلوظفُت، وادلدار

 وليست. وأوالدىم معاشهم يكفل أجراً  ذلك نظَت وتعطيهم إليهم، تسند اليت األعمال إلدارة صبلحية
 أىل من ادلعصومُت إمامة وكذا تعاىل هللا من اصطفاء فالنبوة. األسر من أسرة على وقفاً  وظيفة أي والية
 موكول أمر فهذا هللا، بينو الذي باحلق الناس حكم فهي اإلسبلمية اخلبلفة أما ،(السبلم عليهم) البيت

 .ذلك إىل وما والعلم والعدل التقوى وشرائط وادلشورة العادلة السلمية( االنتخابات) ادلبايعة عرب للمسلمُت

 مسلطون الناس: )ادلنشهورة الفقهية القاعدة والروايات اآليات من الفقهاء استنبط وقد احلرية دين اإلسبلم
 السياسي، اجملال يف وخاصة لئلنسان، احلريات أصناف شىت تعطي القاعدة وىذه ،(وأنفسهم أمواذلم على
 نواب ينتخب أن يف حر وىو دولتو، رئيس ينتخب أن يف حر وىو تقليده، مرجع ينتخب أن حر فهو

 أمام عنو يدافع الذي احملامي أو قاضيو ينتخب أن يف حر وىو رتاعتو، إمام ينتخب أن يف حر وىو رللسو،
 .ويتاجر ويزرع ويسافر القضاء،
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 وسيسيت السنن القاعدة ىذه حفظت ولو جداً، زلكمة متينة دعائم على لتعقد السياسية اإلسبلم سنن إن
 من سياسياً  نظاماً  ادلسلمون أخذ فلقد أصاهبا، ما اإلسبلم دول أصاب ما االسبلمية، احلكومة هبا

 يف حصل ما وىو الزوال، على بدولتهم فأشرفوا ادلخالفة كل ذلم ادلخالفة األجنبية ادلستبدة احلكومات
 .القرن ىذا بدايات

 والسياسية الدينية حياهتم مستلزمات جلميع أحكام وفيو ادلسلمُت، حلياة جامع نظام الكرمي والقرآن
 وقول فعل لكل الكافية ادلقنعة لؤلحكام رلموعة وىو واالقتصادية، واجلنائية والعسكرية واألىلية واالجتماعية

 .لئلنسان وحركة

 جلميع الشاملة ادلسؤولية وأقر وقبائلهم، شعوهبم اختبلف على واحدة أمة ادلسلمُت جعل( ص)والنيب
 ومناىضة اجملاالت رتيع يف وشجبو والظلم البغي إنكار عليها واشًتط هتا،عادا ذلا وحفظ والقبائل الطوائف

 ادلسلمُت وحقوق حرية يكفل اإلسبلمي الدستور يكن ومل وموقعو، نسبو صفة كانت أياً  بو، القائم
 واحلرية األمن من العامة احلقوق اليهود منح فمثبلً  ،(الذمة أىل) األخرى الديانات اتباع وحىت بل فحسب،
 .األرض يف فساداً  يعيثوا وال ادلسلمُت يسايروا أن بشرط والعقيدة، الراي عن التعبَت وحرية والتسامح

 :األشًت مالك عاملو إىل كتابو يف يوصي( ع) طالب أيب بن علي االمام

 ..(.والزمن البؤس وأىل واحملتاجُت ادلساكُت من ذلم حيلة ال الذين من السفلى الطبقة يف هللا هللا مث)

 اجملتمع إقامة إىل يهدف مشروع كفاح ىي إمنا احلريات وإقرار استحصال سبيل يف السياسية ادلعارك
 .والباطل احلق جبهيت بُت ادلواجهة تقوم األساس ىذا وعلى والسبلم، العدل أسس على القائم االنساين

 االجتماعية احلرية

 أساس على تدرس ال فهي وعليو لئلنسان، هللا منحة ألهنا مذىب، دون معُت مذىب منحة ليست احلرية
 يهبها اليت احلرية أن أي االجتماعية، احلرية عن تنفصل ال ادلعٌت هبذا احلرية أن ريب ذتة ليس ولكن مذىيب،
 إمنا ال، أم أصيلة احلرية إثبات يف وادلعركة احلياة، شلارسة صعيد على لئلنسان ادلعُت االجتماعي ادلذىب
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 بل األعراض، وىتك الدماء لسفك ذريعة كانت اليت واحلرية. االجتماعي الفكر ونطاق إطار يف تدخل
 أوربا يف الدماء من أهنار سالت فبامسها. االجتماعية احلرية ىي إمنا ذاهتا، احلرية لتقييد حجة كانت واليت

 وحضارهتم وفكرىم وجودىم عن التعبَت من الناس ُمنع وبامسها ،1789 عام الفرنسية الثورة الصارخ ومثلها
 إرادة وأطلقت الطبقية، خلقت وبامسها. الثانية مث األوىل العادلية احلرب بعد االشًتاكي العامل دول يف كما
 .ادلختلفة والشعوب اجملتمعات مبصَت تتحكم باتت اليت العامل، يف النادرة القلة

 حياة يف التعسفي التدخل من احلد منها اإلنسانية احلياة واقع يف عديدة وجوانب صور االجتماعي للحرية
 حق ذلك يف مبا اإلقامة زلل واختيار التنقل وحرية مراسبلتو، أو مسكنو أو أسرتو شؤون يف أو اخلاصة الفرد

 .األسرة وتأسيس الزواج وحرية بلده، إىل العودة وحق بلد أي الشخص مغادرة

 االقتصادية احلرية

 اإلنسان، حياة يف تدخل اليت ادلشروعة، االقتصادية وادلمارسات الفعاليات رتيع تدخل إطارىا ويف
 ومبا ،(واألبناء الزوجة) أسرتو وأفراد ىو مستقبلو أمن يكفل أو يضمن مبا الشخصي كيانو بناء ومهمات

 يسد ما على لقاء وحيصل يبذلو، الذي العمل رلهود خبلل من جبينو، وبعرق كردية، حرة حياة ذلم يؤمن
 .ظلم أو إجحاف أو استغبلل أي دون عيالو، وقوت عيشو رمق

 – التملك – والشراء البيع - التجارة -احلبلل الكسب) العمل حرية االقتصادية، احلرية صور أبرز ومن
 (..االقًتاض – االستثمار

 .63ص السياسة كتاب: الشَتازي اإلمام ـ 1

 .381ص اقتصادنا: الصدر الشهيد ـ 2

 .اإلسبلمية احلكومة معامل: السبحاين جعفر والشيخ ،53ص االستبداد ضد: الصفار فاضل الشيخ ـ 3

 .117: األنبياء ـ 4



 هـ3131(   الحجـت رو - القعذة رو) الخــامســـت السنــت ( 03- 03) العــذدان   النبـــأ مجلـــت

 

14 
 

 .14: عمران آل ـ 5

 .64: عمران آل ـ 6

 .58: النساء ـ 7

 .اإلسبلمية احلرية: الشَتازي اإلمام ـ 8

 .384ص 22ج: البحار ـ 9

 .13: احلجرات ـ 11

 .13: اجلاثية ـ 11

 .ادلتحدة األمم وإعبلن اإلسبلم تعاليم بُت اإلنسان حقوق: الغزايل زلمد الشيخ ـ 12

 .39: الكهف ـ 13

 .32-31: الغاشية ـ 14

 .6: الكافرون ـ 15

 .256: البقرة ـ 16


