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ّْضٌعٜ فْجّٞز ثالشضغجه ثإلؽٌثةٜ/ثىَعٌفٜ ىيعيً٘ ثإلّْجّٞز، ّعٜ أُ ٍشٌٗع ثىذجفظ "ٍقَو أد٘  عْوٍج

ثىقجٌّ فجػ فَو" ٍوّٗز ٍعٌفٞز صنضْف  اجديٞفز مذٞفٌر ىيضكنٞفل ٍفِ أّقفجي ٍٗٗثٝفج ّففٌ ٍنضيكفز، ٗدفىٞفجس ٍعٌفٞفز 

مٜ ّكجعيٖج فٜ صقفوٌٝ افٌثير صيٗٝيٞفز  صجًٝنٞز ٗىْْٞز، ديذّ٘جس ٍعؼور ثإلدْضَ٘ى٘ؽٞج ٍضعوهر. ىيث، صؾجٌّّج عيٚ

ألغٌثع ٗدْٞجس ثىضكنٌٞ ٍٗكنٌثس ٗال ٍكنٌثس ثىَشٌٗع. ٗثىذجفظ فٜ ثشضغجه ٍِ ٕيث ثىْ٘ع، الدفو ىفٔ أُ ٝعفٜ 

ُّ فجػ فَفو ثىفيٛ ّقضٌففٔ عذفٌ ٕفيٓ ثىَقجًدفز  فوٗه ٍْٖؾٔ ٍٗوٝجصٔ، ٗشٌثةطٔ ثىَعٌفٞز ميىل، ٍج ٝعْٜ ٗعْٞج دي

 هُٗ أُ ّْكيش عِ ٍقجًدز أفنجًٓ فٜ دْجةٞضٖج ثىَيضظقز دجىَوُٗ. ثىقجٌّ مَج صيٗىْجٓ،ٕ٘ ثىَكضٌع ثىضيٗٝيٜ؛ أد٘ 

ث دَفج ىمٌّفج ،ّكبفج، ّقظفٌٕج دجىْْفذز  ٍْ٘غجس ثإلىقجؿ عيٚ هًثّز ثىَشٌٗع عيٚ ٕفيٓ ثىشفجميز، ٗثّضٌشفجهب

ث، ٕفيث ٍفِ  إىْٞج، فٜ ثىضؾٌْٞ ثىََنِ ٗثىَيٍ٘ه دِٞ ثىعيً٘ ثإلّْجّٞز ٗثىَعٌفز ثىوْٝٞز فٜ ثىوثةٌر ثإلّفمٍٞز صقوٝفوب

ثىضيٗٝيٜ، دجىْكِ ثىْٞشٜ )ّْفذز ىؾفُ٘ ّفٞو )ٗىفو ؽٖز أٗىٚ، ٗ ثىٌغذز فٜ ثىضؾٌٝخ، ٗثمضذجً فٌػٞجس ثإلٍنجُ 

( ]ّفٌٝز ثىيعخ[( ٍِ ؽٖز عجّٞز. ٗىعو ؽَجع ثألغٌثع فٜ مو ىىل، ثىوفع دجىٌَثمَز ثىَعٌفٞفز ثىضطذٞقٞفز 1928

فففٜ فقففو ثىكنففٌ ثإلّففمٍٜ، ٗهثمففو هثةففٌر صنّظظففجس ٕففيث 

 ثىَؾجه ثىذقغٞز ثألمجهَٝٞز ٍْٖج عيٚ ٗؽٔ ثىضنظٞض.

1

ّففٔ ػففَِ ٍشففٌٗعٔ  ّٗ ْٝضقؼفٌ فففجػ فَففو فففٜ مففّو ٍففج ه

ثىكنفففٌٛ، ٕفففيث ثىْفففؾجه ٗمفففّو صيفففل ثىقَ٘ىفففز ثىْقوٝفففز ىضفففٌثط 

ثىَْيَِٞ أٗ صَغّيٌٖ ىٔ ثىًٞ٘ أٗ ٍقجٗىضٌٖ صؾفجٍٗٓ دجىقطٞعفز أٗ 

 ُّ ثى٘طففففو ٗثىكظففففو أٗ ثىففففيٗدجُ.. ثىففففل. َٗٝنففففِ ثىضقٌٝففففٌ أ

دٖيٓ ثىنيكٞز ثىْفٌٝز، ففٜ ٍقجٗىفز ٍيقفز  ثٕضؾِ ٍشٌٗعٔ او

ٍْففٔ أُ ٝقففوً ٍففج ٝنفففوً غففٌع "ثىضغٞٞففٌ"
1

فْفففخ  ، ثىَْذْففٜ

ثعضقجهٓ عيٚ ثإلّْفجُ ٗثىعجةفو عيٞفٔ، ٗ هُٗ أُ ٝؾعيفٔ ثىكجعفو 

ثى٘فٞو ٗثىٌَمَٛ
2
. 

ث صنجٍيّٞبفج ًب صٌمٞذّٞبفج ٍفِ  - ىٖيث، ّٞقجٗه أُ ٝظف٘  صظف٘

هثمفو ثىقففٌ،ُ، دجعضذففجً ٕفيث ثألمٞففٌ ّقطففز ثىنفم  ثىضففٜ صذْففٜ 

                                                           
1
 39ٌٍثؽعز ٗصعيٞق ٍقَو ثىعجّٜ. ص  . هثً ثىْجاٜ.1ً. ؽ2012. حريت اإلًساى في اإلسالمٍقَو أد٘ ثىقجٌّ فجػ فَو.  

2
 فجػ فَو، ٕٜٗ ٍِ إٌٔ ا٘ثعو ثىضكنٌٞ فٜ ثإلّْجُ عْوٓ. صْضشّ  ٕيٓ ثىضنجٍيٞز ثى٘ؽ٘هٝز فٜ ٍنضي  ٍؤىكجس 



 

  

 

 

ث أٝؼج ىٔ دجعضذجًٓ  ٍب ث، أٗ صؾجٗ ٌب عيٖٞج مو ثالصؾجٕجس ًؤثٕج؛ ّ٘ثي صيٗٝمب، أٗ ص٘ظٞكبج، أٗ ىّٞبج ىيْظ٘ص، أٗ صق٘ٝ

ففج هّْٝٞبففج ًؽعّٞبففج ثىففل...، ٕٗففيث، ٍففج ؽعففو ٍطيففخ ثىذجفففظ ْٝففضؾوٛ ٍقففوٍجس ٍ ْٖؾٞففز ٍعٌفٞففز، فْففخ ثىففذعغ ّّظب

ْٗٝضوعٜ ثىنغٌٞ ٍِ ،ىٞفجس ثالدْفضَ٘ى٘ؽٞج ٗثىيْفجّٞجس ّٗضفجػ ثىعيفً٘ ثإلّْفجّٞز ٗ ثىطذٞعٞفز، ٗثىنغٞفٌ ٍفِ ثىذْٞفجس 

 ثىضظً٘ٝز ىيعجىٌ ثىضٜ أّْضٖج ثىكيْكز فٜ ثٍضوثه ّؤثىٖج ثإلّْجّٜ.

عْففوٓ، َٝنففِ ٕففيث ثىففيٛ ىمٌّففج، فففٜ ٍقجٗىففز ثإلٍْففجك دَففْٖؼ ثىَكنففٌ ثىٌثفففو ٗشففنو ثالشففضغجه ثىَعٌفففٜ 

ث  -ثمضظففجًٓ فففٜ ميَففز ٍَٖففز أيؽَيٖففج فففٜ عذففجًر "ثىففٌٗؿ ثإلدوثعٞففز"، ثىقففجهًر  ٌب عيففٚ ثىففوم٘ه  -فففٜ ّفففٌٓ فظفف

 ىَنُْ٘ ثىقٌ،ُ ٗفٞجٍر ٍعْجٓ.

ىنِ، ٝقِْ دْج ثىض٘ا  دٌٕز ْٕج، ىيضْجؤه عِ ثىضقوٝو ثىَعٌفٜ ىوالىز "ثىفٌٗؿ ثإلدوثعٞفز" ، ٗمٞف  َٝنفِ 

 يٖج ًؤٝضٔ ىيعذً٘ إىٚ ثىقٌ،ُ، ٍِٗ عٌ ثىعذً٘ إىٚ ثىنُ٘ ٗثىضغٌٞٞ ٗثىعجىٌ.ىْج أُ ّظ  ٍِ ٝؤٍِ دٖج، فٞؾع

ىْؾٞخ، ٗهُٗ أُ ّذجىغ فٜ ثىضيٗٝو فْذضعو عِ صقوٌٝ ثىطٌؿ ثألمغفٌ صكْفٌٞٝز ىٖفيٓ ثىٌؤٝفز، ّْْفضوعٜ ؽَفجع 

ًٓ ىيقٌٝز؛ فٜ مٞكٞجس صيِّٞ ًؤٝضٔ ىٖج ٍِ هثمو ثىقٌ،ُ. ّ٘  صظ

 قيوت التالزم اإلًساًي والكوًي.اإلًساى، اإلسالم، الحريت ..  -1-1

ٗه   ٍ ه عِ غٞفٌٓ دجىْفَع ٗثىذظفٌ ٗثىكفؤثه، أهٗثس  ٌّ ثإلّْجُ عْو فجػ فَو، ٕ٘ ىىل ثىْ٘ع ٍِ ثىنيق، ثىَضك

ث، ٗهٗثمو َّ٘ٓ ًٗفب   ج.دٖج، ىضضنجٍو ٗأّتيز ٗؽ٘هٓ، ٗفجؽٞجس ثّضٌَثًٓ ٍ٘ؽ٘هب

يل اَٞضٖج، فٜ ثىضقيٞق دجىَني٘ق "ثإلّْجُ" ٕيٓ ثىعْجطٌ ثىضٜ ثططيـ عيٖٞج دضعذٌٞ "ثألؽْقز ثىغمعز " صَض

ج. ىٖيث ال ٍقٞو ىإلّْجُ ٍِ إعَجىٖج، ٗإالّ فٖ٘ ثىَيضظفق دفجىضٌثح "ثىؾَفجه،  ٍب ّق٘ إّْجّٞضٔ فٜ ثمضَجىٖج ثىٌَؽ٘ هٗ

ٗثىْذجس، ٗثىقؾٌ، ٗثىشؾٌ"، فئُ أعَيٖج فقق ٗؽ٘هٓ ثىَْضقق، ٗإُ ىٌ ٝعَيٖج مجّش عجاذضٔ/ٍظٌٞٓ ثىكْجي ٍجهٝبج 

فج، ثىَْفجيىز عفِ ًٗٗفّٞب  ج، ٗثىنٌٗػ ٍِ إفوثعٞجس ثى٘ؽ٘ه ثىقٜ ٗثىَض٘صٌ. ٗمجّفش عجاذضفٔ ففٜ عفوً إعَجىٖفج أٝؼب

ثإلعٌثع عِ ثىطٌٞثُ ٗثالّعضجق ّكْٔ، ٗىْقو ديغز ّجمٌر، ثىَْجيىز
3
عيٚ ثىغذجي ثىيٛ ثمضجًٓ ثىَني٘ق ثىيٛ ىٌ  

 ِ عوً ثمضَجىٔ دئًثهصٔ ٗثمضٞجًٓ.ٝضق٘ه إّْجّبج. فٌٕ

أمٌؽنٌ ٍِ دطُ٘ أٍٖجصنٌ ال صعيَُ٘ شٞتبج ٗؽعو ىنفٌ ثىْفَع ٗثألدظفجً ٗثألفتفور ىعينفٌ صشفنٌُٗ"  "هللا -

 .78 :ثىْقو

                                                           
3
ه ثىَْجيىز دجعضذجًٕج عوً ًػفٚ، أٗ صيّٞذبفج عيفٚ ثمضٞفجً غٞفٌ ٍ٘ففق ثّفض٘عخ ثإلّْفجُ صذعجصفٔ ثىضفٜ صنكفو ثىفْض دضذٞفِٞ ٍفوٝج  ّٗ صٖج ثىضفٜ مفجُ ٍفِ َٝنِ أُ ّضي

 عضجأ ٗصقًٌٓ.ثىََنِ دي٘غٖج. ىٖيث فم ْٝذغٜ فٌٖ ثىَْجيىز عقجدبج، دو ٕٜ صقٌٞٞ ىٖذز أٗ "ّعَز" ىٌ صْضغٌَ .. ٕٗ٘ هعٌ ٗصيٝٞو ٍؼجع  ىإلّْجُ فٜ ثّ



 

  

 

 

ُّ فٜ ىىل ٟٝجس ىقً٘ ٝؤٍُْ٘" ثىْقو -  :"أىٌ ٌٝٗث إىٚ ثىطٌٞ ٍْنٌثس فٜ ؽ٘ ثىَْجي ٍج َْٝنِٖ إال هللا إ

79. 

ٞز: ثىنٌٗػ ٍِ دطِ ثألٍٖجس، ثّعوثً ثىعيٌ ّٞضٌمَ ثٕضَجً فجػ فَو، ٍٗٗثٝج ثىْفٌ عْوٓ عيٚ ثىَكجٌٕٞ ثىضجى

 دجألشٞجي ميٞبج، ثىَْع، ٗثىذظٌ، ٗثىكؤثه.

ج فٜ ثىْض ثىغجّٜ، فٌْٞمَ عيٚ ثىذؤً ثىضجىٞز: ثىطٌٞ، ؽ٘ ثىَْجي. ٍّ  أ

ُّ ثىَكٌهر ثىقٌ،ّٞز أًثهس/عْش ثىَْع ٗىفِٞ ثألىُ، ٗثىذظفٌ ٗىفِٞ ثىعفِٞ، ٗثىكفؤثه ثىعجافو  ٝمفع ثىذجفظ أ

فج دجألشفٞجي ففٜ  ٗىِٞ صيل ثىَؼنز َب ُّ ٕيٓ ثىقوًثس ثإلّْجّٞز ٕٜ ٍفج َٝفْـ ىيفيٛ ىفٌ ٝ٘ىفو عجى ثىؾْوٝز )ثىقيخ(. أل

 ثىنُ٘ أُ ٝعيَٖج عذٌ صكجعئ ٍعٖج دجىَْع ٗثىذظٌ ٗثىكؤثه، فٞققق ثىعيٌ/صنجٍئ دٖج.

ثىضؾ٘ثه ثىضكجعيٜ، ثىيٛ صّ٘و فٞٔ ثإلّْجُ دَْعٔ ٗدظٌٓ ٗفؤثهٓ، ّٞظٌٞ صؾف٘ثالب ٍشفجدٖج ىيطٞفٌ ففِٞ  ٕيث

فج فٌٝضفٔ ثىضفٜ  ّب ٝقيق فٜ ثىَْجي ال ٍَْل ىفٔ، ٗال ًثهع. ٗىٖفيث، فجٍضممفٔ ٕفيٓ ثألؽْقفز إَّّفج ىٞطٞفٌ ٗٝققّفق أّج

ث، دجى٘عٜ ٗثىضكنٌ ٗثالعضذ ٌّب جً، فٖ٘ فِٞ ٝقضًٌ َّعٔ ٗدظٌٓ ٗفؤثهٓ، ّضعْٜ عْو فجػ فَو؛ ؽٌٞثُ ثإلّْجُ ف

ّٛ ؽففجىح هُٗ ٗعففٜ ٗهُٗ ثىضقيٞففق  ففج أل ث، ألّّففٔ ىففِ ٝقضكففٜ ثألعففٌ، أٗ ٝنففُ٘ صجدعب ٌّب ٗٝعَيَٖففج )صكجعيٞبففج(، ٝنففُ٘ ففف

 ثىوثةٌ. ثىَنْخ ىيقوًر عيٚ ثىضؾجٍٗ ٗثىْكٌ ٗثىضٌفجه

ْقٔ ثىطٞفٌ، فؾعيضفٔ )ثإلّْفجُ(   ٍ ٝطٞفٌ دغمعفز أؽْقفز ٗثىطٞفٌ ال دو ٕيٓ "ثىْعَز" فٜ ثىضقيٞق، صؾجٍٗس ٍج 

ث ؽيٞقبفج، ٌّب ىٞضفوثٍؼ دقف٘ر ثىْفَع ٗثىذظفٌ  َٝيل إال ؽْجفِٞ، ىف""او أؽيفق هللا مجةْفٔ )ثإلّْفجُ( ثىفيٛ ميقفٔ دٞوٝفٔ، فف

ث إىفٚ  ث ٍقٞفوب ٌب ٗثىكؤثه ٍع ثىنُ٘ مئ دقٌمضٔ ٍٗفجٌٕٓ ٗ،ٝجصٔ مَج ٕٜ فجىز ثىطٞفٌ ففٜ ؽف٘ ثىْفَجي، ىفٌ ٝنيقفٔ فؾف

دفىٞز ثىقٌثًر ٗثىذٌٗهر. ٗىٌ ٝنيقٔ ّذجصبج ٝقِ ٕٗ٘ ٍيًّ٘ فٜ ثىَنجُ. ٗىٌ ٝنيقٔ دَٖٞز صْعٚ ثىَنجُ ال ْٝكعو إالّ 

ث دق٘ر ثىَْع ٗثىذظٌ  فٜ مو ٍج ف٘ىٖج ٍِ ثألًع، فئُ صغٌٞس ثىذٞتز ثىطذٞعٞز ثّقٌػش؛ ىنِ ؽعئ إّْجّبج ٍَٗهب

ٗثىكؤثه، عٌ ٍجعو ،فجق فٌٝضٔ دقٌمز ثىطٌٞ فٜ ؽ٘ ثىَْجي"
4
. 

ز ثىضٜ أ مْذٖج ثىقٌ،ُ ىإلّْجُ، هُٗ غٌٞٓ ٍَِ ٝشجًمٌٖ طكز ثىنيق، صنَِ اَٞضٖج ثىوالىٞز ففٜ ٕيٓ ثالّطما

ث ٗإُ فَفو فففٜ  هب ٌّ ٍفوٝجصٖج ثىقظف٘ٙ، عْفو ثىضققفق ٗثىنشف  ثىعيَفٜ ثىفيٛ ّفٌٞثمَٔ ثإلّْفجُ، فٖفيث ثىفيٛ ٗىفو ٍؾف

فففٔ ثىقففٌ،ُ دٖففج، ىنْففٔ، ىففٌ ٝؾعيٖففج صطغففٚ عيففٚ ثىضكجعففو ثىَعٌففف ٌّ ٜ ثىضنففجٍيٜ عْففوٓ، ثفضٌثٍففج هٗثميففٔ فطففٌر ٍففج، ع

ث، ٗهُٗ أُ ٝنُ٘ ألفو ٍَِ ٝشجًمّ٘ٔ طكز ثىنيق عيٞٔ أٛ اٞو أٗ فّو. ٌّب  ىَذوأ/ٍْطق ثىضقيٞق ٗثىطٌٞثُ ف

                                                           
4
 42فٌٝز ثإلّْجُ فٜ ثإلّمً. ص  



 

  

 

 

ج ٍِ ثألغٌثع ثىنذٌٙ هثمو ثىْض ثىقٌ،ّٜ، ثىعيٌ ثىيٛ ال ْٝكٜ أّذقٞز  ّٞظٌٞ  "ثىعيٌ" ديىل غجٝز ٗغٌػب

مَج ال ٝنُ٘ ٍظٌٞ ثىطٌٞ ثىٌمُ٘ ىألًع فٜ ٝفً٘ ٍفِ ثألٝفجً، ٗصفٌك  ثىمّعيٌ، ٗال ْٝضٖٜ عْو ثىعيٌ ثىيٛ صققق،

 ٕيٓ ثىعجهر/ثىكطٌر/ثىْي٘ك ثىيٛ ٝعْٜ مّْٞ٘ضٔ ٗٗؽ٘هٓ ٗصققّقٔ ثىكعيٜ.

ٕيث ثىيٛ صقّوً صينٞظٔ، ٝؼعٔ ثىذجفظ فٜ اجىخ ا٘ثعوٛ، فٞؾعو "ثىقٌٝز ثىقجةَز عيٚ افوًثس ثىف٘عٜ ىفوٙ 

فج ثإلّْجُ" إٌٔ عْظٌ فٜ ص٘طٞ  فٌٝضفٔ، ٗىٖف ّب ُّ عجةفو ٕفيٓ ثىقَٞفز "ثىقٌٝفز" ٌٝؽفع أّج يث، عيفٚ ثىفٌغٌ ٍفِ أ

ُّ ثىنجىق صنكّو دجىْؤثه عِ صكعٞو ٕيٓ ثىقوًر. ٌّ فٜ ٍظٌٞٓ، فئ  عيٚ ثإلّْجُ دجىضقٌٌٝ ثىق

فج ٍفِ   َب ٝقّق ىْج ثىضْجؤه دعٞوبث عِ ىغفز ثالّظفٞجع ٗثىضقذفو ثىْفجىػ، عَفج ٝعْٞفٔ ىىفل، أال َٝنفِ ثعضذفجًٓ صقّن

 ثإلّْجُ عيٚ ثىٌغٌ ٍِ أّّٔ فجٗه أُ ٝغذش فٌٝضٔ غٌٞ ثىقجديز ىيضقٞٞو ثإلىٔ فٜ ٍظٌٞ 

ٝقجٗه ففجػ فَفو ػفَّْٞبج، أُ ٝؾٞفخ عيفٚ ثىضْفجؤه، دعفو أُ إًٔفق عقيفٔ ٗصكنٞفٌٓ دشفنو ٍْفجٗق الّشفغجىٔ 

ُّ ثىقٌٝز ثىْجدعز عِ إعَجه ثىقوًثس)ثألؽْقفز( ثىفغمط، صعْفٜ مَفجه ثىَْفؤٗىٞز ثإلّْفجّٞز  ثىكنٌٛ، فٞظ ٝقًٌ، أ

ًٓ ىقٞجصٔ، فم ٝقك٘ ٍج ىِٞ ىٔ دٔ عيٌ، ْٕٗج، ٝقع ص٘مٞو ٍؼجع  ٍِ ثىؾٖز ثىوالىٞز عيفٚ عذفجًر "عيفٌ"،  ٌّ فَٞج ٝق

ثىضٜ ّذق ىْج أُ شٖوّج دؤًر ص٘ىوٕج ثألّجّٞز. ىٖفيث "فجإلٍفجً" أٗ ثى٘ؽٖفز ٗثىَ٘ؽفٔ ٕف٘ افوًثصل، ثىضفٜ ّفضَْقل، 

َفٜ فقفوٗث ثىْفَع ٗثىذظفٌ ّٗضَْـ ثإلّْجُ اَٞضٔ، أٛ ثىَعجهىفز ثىضفٜ صعْفٜ )ثإلّْفج ُ=ثىقٌٝز(، ٗإال فئّْفج أٍفجً ع 

ٗثىنمً. ٗاو عذٌّ دواز عِ ٕيث ثىغٌع ثىقٌ،ّٜ، "ْٕج ٌٝه ثإلّمً )اَٞفز ثىقٌٝفز( إىفٚ )اَٞفز ثإلّْفجُ(، فٞعفجهه 

ٓ ثإلّْفج ٌّ ٝز ٗثإلّْجُ َٕج طْ٘ثُ فٜ ثىَكًٖ٘ ثىوْٜٝ، ٕٜٗ فٌٝز صٌفغ ثالصذجعٞز إالّ ففٜ ٍفج ٝقف ٌّ ُ دَْٖٞج، فجىق

دَْعٔ ٗدظٌٓ ٗفؤثهٓ"
5
. 

فع هثةفٌر  ّّ ع ٗٝ٘ ّ٘ ُّ ثىقٌ،ُ ْٝ إىُ، فجىْؤثه عِ ثألفعجه ثىمٍّْؤٗىز ْٕج، ٗىِٞ عِ ثالمضٞجً ثىقٌ، دَعْٚ أ

ّّنضٔ هثةٌر ثىَعجً  ثإلّفمٍٞز ففٜ ثىضفٌثط، ٍفِ ثىفيّخ، ٗثإلعفٌ،  ًصٔ ًٗ ٌّ ٍج ّْٞجةيْج ثىنجىق عْٔ، ىٞضؾجٍٗ ٍج ا

ٍٗ ىىل ىضطجه ٗدئىقجؿ أمذٌ ثىمّثمضٞجً ٗثىمّصكعٞفو ىَفوًمجس ثإلّْفجُ ٗٗعٞفٔ، أٗ ٗثىَْنٌ ..ثىل، ثىَْجيىز ّضضؾج

ففش اجعففور ثىٌفَففز عْجطففٌ ثىَْففجيىز ثىنمّففٞنٞز، فنٞفف  ىٖففج أُ صْففوغٌ  َّ أؽْقضففٔ ثىغمعففز ديغففز فففجػ فَففو. ٗإُ ع

 ٗعْجطٌ ثىَْجيىز ثىٌَصذطز دجىقٌٝز ٗثالمضٞجً ٗثإلًثهر.
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ثالدضعفجه عفِ ثالصذفجع ّٗفٞطٌر أٛ ّفيطز مٞكَفج مجّفش، دضف٘ثٍ ٍفع "ثإلٍفجً"، ٗٝقٌُ ٍكّنٌّج، ٕيث ثى٘عٜ فٜ 

ثىففيٛ ال ْٝذغففٜ أُ ّففؤً غٞففٌٓ، ٕٗفف٘ ثىقففٌ،ُ، ىٖففيث، فجصنففجى ثىَ٘افف  ّْْٞففؾٌ ٗثإلٍففجً "ثىنضففجح" هُٗ ٗطففجٝز أٗ 

ًػ٘ك ألٛ غٌٞٝز إال دجى٘عٜ ٗثىقٌٝز
6
. 

ّّل، عقجفز اٌثةٞز َٝنِ ىٖفج ففٜ ثعضقفجهٓ ىٔ دجٍضٞفجٍ ْٕفج، أُ صَفْـ ىإلّْفجُ  ميّّْج دٔ ٝقجٗه أُ ٌٝ ّٗ ثىفيٛ ّفْضي

فٌٝضٔ ثىمٍشٌٗؽز، إال ٍِ ثالّْؾجً ٗثىنضجح/ثإلٍجً )ثى٘فٜ(. ٕٗ٘ ْٕج ٝوفع دجىضكنٌٞ عْوّج، ّق٘ ثألففق ثىْقفوٛ 

ث ثعضٌ  ٕ٘ ٍْذقبج ديُ ال ٗؽ٘ه ىٔ، ىنِ، َٝنْْج ثىضمعفخ دجىَعجهىفز ْٕفج، ٗففق فٌػفٞز  ثىيٛ ىِ ٝقذو شٌؽبج ٗفوب

، صقضؼففٜ ٗصْففضوعٜ ٍكٖففً٘ "ثىقففٌثير ثىقففٌر"، ثىضففٜ ّففضقجٗه هٍٗففج ثّففضٞعجح ثىنففُ٘ ٗىثصٖففج )ثإلّْففجُ( ٍعٌفٞففز

 ٗثىعجىٌ.

ُّ ٍففج صقففوً عْففوّج صقيٞففو ىٗ صكْففٌٞٝز أاففٌح إىففٚ ًٗؿ ثىَؤىفف  "ثىففٌٗؿ ثإلدوثعٞففز"، ثّففضوعضٔ  ىٖففيث، ّعضقففو أ

ث، صيفل ث ىضعجهىٞفز دفِٞ ثىَنّ٘فجس ثىغمعفز، ثىنفُ٘ ٍقوٍجصٔ ثىَعٌفٞز، ثىضٜ عٌػٖج فٜ عوٝو ٍؤىكجصفٔ، ّٗقظفو صقوٝفوب

 ٗثى٘فٜ ٗثىطذٞعز، ٗعماضَٖج ثىؾوىٞز، ثىمٍض٘اكز، ٗثىمٍقوٗهر.

فعْوٍج ّْضٌؽع ٍق٘الصٔ ثىٌَمَٝز صؾجٓ ٕيٓ ثىكٌػٞز: ثى٘فٜ ثىَطيفق ٗثىنفُ٘ ثىَطيفق ٗثإلّْفجُ ثىَطيفق.  

يل ثىذْجةٞفز ثىَْْفؾَز ففٜ ؽٌففٔ، دْجةٞفز ّْٗضٌؽع مُ٘ ثىقٌ،ُ ٍعجهالب ٍ٘ػ٘عّٞبج ىينُ٘، ٗثإلّْجُ ميىل، ّعٜ ص

ُّ إَٔٞز عْجطفٌ ا٘صٖفج عْفو ثىقفٌثير؛ صنَفِ ففٜ ثّكضجفٞضٖفج ثىمٍْضٖٞفز، ٗاذ٘ىٖفج دَْطفق ثىضعفوه،  َٝنِ أُ ّقًٌ دي

ث  ًب ٍْٗطق ثالّْؾجً ٗثىعجىٌ، ٗثالّكضجؿ فٜ ثُٟ ّكْٔ عيٚ مو ؽٌٗؿ ثإلّْفجّٞز ثىَعٌفٞفز، ّف٘ثي صكفجعمب ٗثّفضغَج

ث.  أٗ ّقوب

 الحّريت في اإلسالم .. حّريت روحيّت. -1-2

ٝ٘ثطو فجػ فَو هُٗ ميو صيِّٞ ًؤثٓ عيٚ أًػٞز عيَٞز افو صقففٚ ٗففق ص٘اعفٔ دقذف٘ه ىفوٙ ثىعوٝفو ٍفِ 

ث  ٌب ث، ّف ًب ث ٗإَّّج ثػطٌث ًب فتجس ثىَؾضَع، دجألمض ٍِ ثعضذٌ أٌّّٖ او أ دعوٗث عِ ثإلّمً، ٗىٌ ٝنِ ثدضعجهٌٕ ثمضٞج

ًب  ث ٗصنٌث ًب ٌّ ثىفيٛ ٝفًٌٗ دي٘غفٔ ىَج طجهفٌٖ ٌٍث ث ٍِ ثألفٖجً ثىوْٝٞز ثىضٜ ىٌ صفٌق ىضطيّعفجس ثىقٌٝفز ٗثإلّْفجُ ثىقف

ج، ٗفق ثألهدٞجس ثىضٜ أؽٌّس صكنٌٞ ثىعوٝوِٝ ٌٍْٖ ٍب ٘ٝ
7
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7
ُّ ٕؤالي "ال ٝؾوُٗ   ث ىقٌَٖٞ ثىققٞقٞز فٜ ٍكجٌٕٞ ثىقٌمجس ثىْجةور، ٕؤالي ثألمغٌ صعشقبج ىيكْفُ٘ ٗثىؾَفجه ٗثإلدفوثعجس، ثألًق ًٝشفز ففٜ ثىٌّفٌ، فٞظ إ صؾْٞوب

ج ٗا٘ه ثىغً٘ثس، ٝشعيّٖ٘ج َٗٝؼٜ ٍعفٌَٖ ففٜ غَجًٕفج ٍب ز ، ٝؾْفوُٗ اَٞفٗثألهق إٍٍٞمب فٜ ثىْقش ٗثألمغٌ ا٘ر فٜ ثىضعذٌٞ عِ اؼجٝج ثإلّْجُ. ٕؤالي ٌٕ هٗ

ُّ ال ٍنجُ ىٌٖ فٜ هثةٌر ثىمٕ٘س." فٌٝز ثإل ُّ ثىوِٝ ثّضيخ، فقٞو ىٌٖ إ  81ّْجُ فٜ ثإلّمً. ص إّْجّٞز ٍضعجىٞز، ىنٌْٖ ٝيميُٗ ٍ٘اكبج ّيذّٞبج ٍِ ثىوِٝ، أل



 

  

 

 

ح ٍَج صكٌػٔ ثألفٖجً ثىوْٝٞفز، ٍٗفج صنٌّفٔ ففٜ ثى٘ثافع عْفو ثىَضيقفِٞ، دفو ٝقفجٗه أُ  ٌّ ال ٝذضغٜ ٍِ ىىل ثىضٖ

ّّفِ ىٖفج ٍعٌفّٞبفج، ٍٗفِ هثمفو ثىقفٌ،ُ. ٝؾعو ٍِ إٍنجُ ٗؽ٘ه صظفً٘ غ ٞفٌ ثىفيٛ ٝقفوً "فقٞقفز"، َٝنفِ ىْفج أُ ّؤ

َٝنْْج أُ ّ٘ط  ٍ٘اكٔ ٕيث، دجىضشذظ ديفقٞز ثىوِٝ إىٚ ؽجّخ ثىعوٝو ٍَج ٝقّ  ثإلّْجُ ٍِ ٍؤعٌثس ففٜ أُ ٝقفوً 

ذفٌ ٍَفج افو ٝظفً٘ٓ ٍقضٌفٔ، فٞظ ٝ عضقو فٜ ثىَقضٌؿ ثىوْٜٝ ثىيٛ ا وً ًفجدز ٗؽٌأر ٗثّْفؾجً ٍفع ثىعفجىٌ دشفنو أم

ىيففوِٝ  -فْففخ ثهعجةففٔ  -ىٗٗ ثألفٖففجً ثىوْٝٞففز ثىوٗغَجةٞففز أٗ ىٗٗ ثىض٘ؽٖففجس ثألطفف٘ىٞز ثإلّففمٍٞز. ىٖففيث، َٝففْـ 

 فٌطضٔ ثىضٜ ىٌ صَْقٔ دشنو طقٞـ، ٗىٌ صقوً ىيَضقذو مَج ْٝذغٜ.

أُ ٝؤمفو ٕيث ثىَفَثػ ثىَعٌففٜ عْفو ففجػ فَفو، ٗثىفيٛ ىفٌ ٝنفِ ٝنكفٜ فٞفٔ ٌٍؽعٞجصفٔ ثىَعٌفٞفز، دفو ٝقفجٗه 

فج ٍفِ ثىضكنٞفٌ ففٜ إَٔٞفز ثىضكنٞفٌ ففٜ  ٗٝفٌٖ فٜ غجىخ ثألفٞجُ ثعضَجهٓ عيٖٞج، فٞعَو دشنو ٍْجٗق أُ ٝنيق ّ٘عب

ج، أٛ "ثىقٌ،ُ" ّب ثىضظً٘ ثىوْٜٝ عذٌٕج، ٗدشنو ٍ٘ؽٔ ىيْض ثإلٍجً أّج
8
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ىٞفً٘ أُ صكّنفٌ دوًّٗج، ّقٌ أّّٔ فنٌ ٍِ ٍٗثٝج ّفٌ ٍغجٌٝر، ٝظعخ عيٚ ثألفٖفجً ثىوْٝٞفز عيفٚ ٍفج ٕفٜ عيٞفٔ ث

فج ىيَعْفٚ  ر ثاضٌثفٞز ٍْجفْفز ىغٞفٌٓ ٍفِ ثىَؾفجالس ثىَعٌفٞفز، دجعضذفجًٓ ٍْضؾب ّ٘ ُّ ثىوِٝ او ٝشنو ا ً أ ّ٘ فٖٞج، أٗ صضظ

ج ٍٗففالب فقْفخ، ىنفِ صْف٘ٝقٖج ىفٔ  ُّ ثىعوٝو ٍِ ثألط٘ىٞجس ٗثاعّٞبج صقوً ثىوِٝ ٌٍؽعب ث أ ٕ٘ ثٟمٌ. ٗثىَقظ٘ه صقوٝوب

 عِ هثةٌر ثىَعٌفز ثىَعجطٌر، ٗأًػٞز ثىعيً٘ ثإلّْجّٞز. دئ ثعضذجًٓ ّقطفز عيٚ ثىَْض٘ٙ ثىَعٌفٜ ٝذقٚ ٍعَٗالب 

فج ٍفع عف٘ثىٌ ثىضكجعفو ثىؾوٝفور ففٜ ثىنفُ٘، فٖفيث "ٍْفض ّب قٞو ثىضكنٞفٌ ؽَ٘ؿ ٗثّوفجع ٍٗؾجالب ٝكٌع ثؽضٌثفٔ ثىضَج

 أًػٞز ثىَعجً  ثىوْٝٞز ثىقجىٞز )عيٚ ثىَْض٘ٙ ثإلّمٍٜ(. (paradigm) " فْخ ّْقفٞٔ

ـّ عيفٚ ثىَقجًّفز ثىؼفًٌٗٝز، دفِٞ ؽ٘ثّفخ )ثىذفوُ، ثىقف٘ثُ،  ٕيث ٕ٘ ٍنَِ ؽّور ؽٌؿ ثىٌؽفو، ٗعذفٌٓ ّفٞي

ثىْكِ( فٜ صقٌٌٝ ٍكًٖ٘ ثإلّْجُ ٗفٌٝضفٔ، ال ىْٞضٖفٜ عْفو ٕفيٓ ثىؾ٘ثّفخ ثىغمعفز، ٗإَّّفج ىٞعضذٌٕفج ىىفل ثالّْفؾجً 

 مز ّق٘ غٌع اٌ،ّٜ أمذٌ ثىعك٘ٛ أٗ "ٍْطق ثىضشٞٞب"، فضنُ٘ ديىل ٕيٓ ثىضشٞٞتجس ّقطز عذً٘، ٗفٌ

 -ّضنُ٘ فٌمز هثةَز ّق٘ "ثىٌٗؿ"، ىفيىل فٖفٜ عْفوٓ اجعفور  ٕيٓ ثىقٌمز ّق٘ ثىغٌع ثىقٌ،ّٜ ثىمٍْضٖٞز،

صضيِّ عيٖٞج صشٌٝعجس ثإلّمً، ف""ٍْؤٗىٞز ثإلّْجُ ]صنَِ[ فٜ ثىضٌاٜ دق٘ٙ ثإلهًثك  -ٍقظو ديغز ثألط٘ىِٞٞ

ز ثىَجهٝز ثىضٜ )صشٞيس( فٖٞج ّكْٔ ٗف٘ثّفٔ ٗدوّفٔ ... ] [ ثىقَٞفز ]َّع، دظٌ، فؤثه[ ٕيٓ ىضعي٘ عيٚ ّْز ثىطذٞع

ث فففٜ صنْ٘ٝففٔ مظففجةض ثىَففجهر ثىطذٞعٞففز  ٍب ثىٌٗفٞففز ىإلّْففجُ، ٍففع صٌاٞففٔ دقفف٘ٙ ثإلهًثك، صؾعففو ثإلّْففجُ ٍضؾففجٗ
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فئٍفجً ثىْفجُ ٕف٘ ثىقفٌ،ُ ٗىفِٞ ٍفج  ٍكٌهر "ثإلٍجً" فٜ ثىقٌ،ُ، ٗفْخ فجػ فَو صعْٜ ثى٘فٜ "ثىقٌ،ُ"، ٗىِٞ ٍج صٌثمٌ فٜ أىٕجُ ثىْجُ ف٘ه ٕيث ثىَكٖفً٘، 

 هّٗٔ دئٍجً فٜ هًؽز ٕيث ثألمٌٞ، ٕٗ٘ ٝكٌق دِٞ "ثىْٞو" ثىيٛ ٝنضض دشؤُٗ ثىضوِٝ، ٗدِٞ "ثإلٍجً" ثىيٛ ْٝطذق عيٞٔ ٍج ىمٌ ،ّكج.



 

  

 

 

ٗفٌمضٖج، ٗدجىضجىٜ فقو ؽيخ إىٚ ثإلّْفجُ أُ ٝنؼفع ثىطذٞعفز ىفٔ ال أُ ٝنؼفع ىٖفج ٕف٘ ... إى صظفذـ ثىفٌٗؿ ٕفٜ 

جًر دجىْ٘ي"ثىْجٕ ٍّ ٞز ىيْكِ ثىطذٞعٞز ثأل
9
. 

ًثس ٍعٌفٞز ىثس ثصؾجٕجس دّْٞز )ثىيٞذٌثىٞفز ّ٘ ج ىْقو صظ  ٖٖ ثالشفضٌثمٞز(، ٗال ٝقفّوً  -ثإلؽجدز عْوٓ، ٗثػـ ص٘ؽُّ

 –ٗىفٔ ثىقفّق ففٜ ىىفل  –ٍقضٌفٔ دظٞغز ثىّ٘ؾ )ثىْجىؽز(، أٗ دظٞغز ثىضٌمٞخ دِٞ ثىكنٌصِٞ، ٗإُ مفجُ ثىقفجًا 

ج ٍِ ثىَٞو ٝفز ثألّفجُ ثىفيٛ اّعفوٓ؛ ٕٗف٘ صقٌٝفٌ  ٝيَِ دعؼب ٌّ ىكنٌر ْٕج ٗفنٌر ْٕجك. ىنفِ، ٝشفكع ىفٔ غفٌع ثىق

ً ٍوثًمفٔ(، ففم صضَينفٔ ّ٘ثٍعفٔ ثىشفٞتٞز/ثىطذٞعٞز، هُٗ ّكٖٞفج، فٖفٜ  ٌّ ًٗؿ ثإلّْجُ )ثىَضؼفَِ ٗثىْفجؽٌ عفِ صقف

 صٖج ثىكَٞٝجةٞز.عذً٘ ال ّٖجٝز، ٌٍٗفيز ال صقًٌ ىيٌٗؿ هُٗ صقققٖج ٗفق ٍقضؼٞجس صقضًٌ مظ٘طٞجصٖج ٗشٌؽٞج

فجىَْع ٍِ عٌ ىِ ٝنفُ٘ الًٍ ثألىُ، ٗإَّّفج ٕف٘ ثىقف٘ر ثإلهًثمٞفز ثىَضقققفز، ٗثىذظفٌ، ٗثىكفؤثه. الدفو فٖٞفج ٍفِ 

ثفضٌثً صقققٖج ثىْٖجةٜ ثىَْؤٗه ميىل، ٗثىيٛ ٝعّو ّقطز ثىعذً٘ ثى٘فٞور، ّق٘ ثإلّْجُ ثىقٌ، ثىقفجهً عيفٚ صقٌٝفٌ 

ج عيٚ ٍوثًمٔ ٍب ثىْٖجةٞز ًٗفٔ، ٗثإلّظجس ى٘اعٖج هٗ
10
. 

ُّ ٍكنٌّج، ال ٌٝٝو صقذو فنٌر ثإلّْجُ ثىَْضٖٜ عْو ىثصٔ، ٗثىَضٌمَ ف٘ىٖج، ّعٌ ٕف٘ ٝقذفو دَطيقٞفز ٗثػـ أ
11
 

فج ّقف٘ ًٗففٔ، ثىضفٜ  ٍب ٕيث ثألمٌٞ ٍٗنجّضٔ ثىنذٞفٌر هثمفو ؽغٌثفٞفز ثىنيفق، ىنْفٔ ٌٝٝفوٓ ىىفل ثإلّْفجُ ثىَضقفٌك هٗ

ج "ٝض٘دٞج"، عْوٍج ًٌّٗ صققٞقٔ فٜ صَجٍ ٞضٔ، ىنِ ٕيث ثىغفٌع ّفٞنُ٘ ٍعقف٘الب عْفو إهًثمفٔ ٗؽٖفزب ىف" صعضذٌ غٌػب

)ثىقٌٝز = ثإلّْجُ(، ىِ صقٞو فٌٝضٔ ٍِ اذو أٛ ٍَجًّز/فنٌر/ٍيٕخ/عقٞور/هٝجّز صْيطٞز/ًؽجه هِٝ ...، صظً٘ 

ىٔ ّٖجٝز، ٕٜ ثىقٌٝز فٜ ثّعضجأ ٍِ أٌّ ٗؽ٘هٓ، ّ٘ثي فٜ صْيطٞز ثألشفٞجي أٗ ثىشفٞتٞز فٞفٔ ٗف٘ىفٔ، أٗ صْفيطٞضٖج 

مّٖ٘ج ّٖجٝجس أفقٔ ٗ،ٍجىٔ، أٗ فٜ صْيطٞز ثالّضنجّز ىيْنُ٘ "ثالصذجع"، ثىيٛ ٝنجى  فٞجر ثىنجةِ ثىقٌر، ٕٗيٓ  فٜ

ٕٜ هالالس ثىَْؤٗىٞز ثألدعو ىٔ عيٚ ٍوثًمٔ "ثىَْع ٗثىذظٌ ٗثىكؤثه"
12
. 

                                                           
9
 49 -48فٌٝز ثإلّْجُ فٜ ثإلّمً. ص ص  

10
جدفٔ "فيْفكز ؽٞفو هٗىفٍ٘ عفِ ثى٘ؽف٘ه ٗثالمفضم " ففٜ ٍذقفظ "ٍفِ ثألّفج إىفٚ ٝقؼٌّٜ ْٕج، ىىل ثىضقيٞو ثىْجدٔ، ثىيٛ ّفجأ ثىذجففظ عفجهه ففوؽجٍٜ ففٜ مض 

ثألغفٌثع، ثىعجهر"، ٗثىيٛ ّؾو فٞٔ صقجؽعجس ٗعماجس ٍعٌفٞز ٍَنْز، عيفٚ ثىفٌغٌ ٍفِ ثمفضم  ثىَقفوٍجس ٗثٟىٞفجس، ٗصَفجُ ثىضنجٍيٞفجس ثىَعٌفٞفز ٍفِ فٞفظ 

ج دعوّٝبج ىيضعجىق ٗىِٞ ٍعطٚ اذيّٞبج[ ال صذقفٚ ٗففور أٗ ٍجٕٞفز ؽجٍعفز أٗ صْجّفقبج  ٝق٘ه: "ٗثىيثس ّكْٖج دقْخ ٕيث ثىضظً٘ ]صظً٘ هٗىٍ٘ ثىيٛ ٝعضذٌ ثىيثس ٍْض٘ؽب

ظفٌٞ ؽَفجع إهًثمفجس هثميّٞبج مَج صضٌٕ٘ ثىَٞضجفَٞٝقفج، ٗال فضفٚ صٌثدطبفج ٍْطقّٞبفج ػفًٌّٗٝبج مَفج ٝفَعٌ ثىعقمّٞفُ٘، دفو صظفٌٞ ٍْفجً صنفُ٘ ٗصققٞفق هثةَفِٞ، أٛ ص

ًٌٗٛ دْٖٞج؛ فجىيثس ٕٜ عيٚ ثىققٞقز صٌمٞفخ عٌػفٜ ٍضذجعفو، أٗ افو ديغفز ّفض )ثالمفضم  ٗثىضنفٌثً( إّّٖفج ؽَفجع صكفٌهثس غٞفٌ ٍضكٌاز ٍٗضضجىٞز ال ًثدؾ ػ

و هٗىفٍ٘ عفِ ىثصٞز؛ ؽَجع أفنجً ٗىِٞ عيز ٗؽف٘ه ثألفنفجً، فجىفيثس ثّكعفجه هثةفٌ، ٗإفْفجُ هثةفٌ، ٗىْٞفش فعفمب أٗ ٍذفوأ ىي٘ؽف٘ه.". عفجهه ففوؽجٍٜ، فيْفكز ؽٞف

 30ً. ص 2012. 1مضم . هثً ص٘دقجه ىيْشٌ. ثىوثً ثىذٞؼجي. ؽثى٘ؽ٘ه ٗثال

11
 ىمؽمع دشنو ٍكظو ٍٗعَق عيٚ صظً٘ فجػ فَو ىيَطيقجس ثىغمط "ثىغٞخ ٗثإلّْجُ ٗثىطذٞعز" أّفٌ مضجدٔ "ثىعجىَٞز ثإلّمٍٞز ثىغجّٞز". 

12
أّفِ ففٜ  –ففٜ ثعضقجهّفج  –ال ْٝذغٜ أُ ٝكٌٖ صقيٞو فجػ فَو ىيَْفؤٗىٞز ثإلّْفجّٞز، ديّٖفج صفؤٗه ىغفٌع إَٝفجّٜ طفٌ ، أٛ ثإلَٝفجُ دفج، ٗص٘فٞفوٓ، ٗإَّفج  

ث ّق٘ صيِّٞ ثإلّْجُ ىنمطجصٔ، ٗاٌثًثصٔ ميٖج، فٜ صكجعيٞضفٔ دفجىَ٘ؽ٘هثس )ثٟٝفجس(. –صقيٞئ ٕيث ألطيٞز ثىم ثصذجع  ٌب ففجىغٌع ثىقٌ،ّفٜ ثألّفجُ  ثىقٌٝز، ّٞ

صقًٌ ثىنجةِ ٗثٍضممٔ ؽَجع ا٘صٔ ففٜ ٍفج افو ٝضنفي ٍفِ افٌثً، ففم فنفٌ ىشفٜي عيٞفٔ، إال ٍوثًمفٔ، فئٍفج أُ ْٝظفش ىٖفج، أٗ  -ٗدضيٗٝيٞضْج ىٔ ْٕج  –فْخ ثىذجفظ 

ج فٞضذع مو ثألةَز ثٟمٌِٝ ٍَِ ٝقكُ٘  يٛ ٗفق فجػ فَو فٜ إهًثمٔ ْٕج، ىٗ أدعفجه إّْفجّٞز ٗثاعٔ َٗٝثفَُ٘. ىٖيث فجىغٌع ثى –صْيطّٞبج  –ٝؼٌح عْٖج طكقب

ث عِ ثألفق ثألٝوٝ٘ى٘ؽٜ )ثألط٘ىٜ( ثىيٛ صنْواش فٞٔ مو ثىقٌثيثس ثىضٜ ا  وٍش ىي٘فٜ.مذٌٞر، صيضقٜ ٗثىعوٝو ٍِ ممطجس ٍْجً ثإلّْجّٞز ثىًٞ٘، دعٞوب



 

  

 

 

مفو  عماز ٕيٓ ثى٘ؽٖز عْوٓ ٗعٞقز ثىظيز دجىضشٌٝع ففٜ دعفوٓ ثىٌٗففٜ، ٝظفًٕ٘ج عذفٌ أٍغيفز ال ٝنكفٚ عيفٚ

اجًا ٍوٝجس ثىؾَجىٞفز ثىضفٜ صقضَيٖفج، ٍٗفوٝجس ثالّكضفجؿ عيفٚ ثىقٞفجر ثىضفٜ صنضْكٖفج، ٍٗفوٝجس ثإلاذفجه عيٖٞفج، ٕٗفٜ 

 ثىمٍْضٖٞز ٗثىمٍقوٗهر فٜ شٞتٞضٖج ىثصٖج.

فَغم عماز ثإلّْجُ دجىنُ٘ فٜ دعوٕج ثىٌٗفٜ، ٗفْخ ٗؽٖز ّفٌ ثىقٌ،ُ، ثىَْذْٞز عيٚ فنٌر ثىقٌٝز ىثس 

. "ْٕفج 22ٌٗفٜ، ّضضَغو ففٜ اف٘ه هللا )ثىفيٛ ؽعفو ىنفٌ ثألًع فٌثشفج ٗثىْفَجي دْفجي( ثىذقفٌر: ثىغٌع ثىغجةٜ ثى

ِّ ثإلّْجُ دجّضَجي ثىنُ٘ إىٞٔ مذٞش، ٗىِٞ مققو إّضجػ ٍْٗض٘هع ّكجٝجس، ْٕج ٝظفعخ عيٞفٔ ّفَع ٍٕفٌر ٗىف٘  ٝق

ث(، ٗإَّفج ٍعٌففز دَٗثٝفج دٌٝز، فنٞ  دئىقجي اْذيز ٗصوٌٍٞ ثىذٞش. ٗفضٚ ثالمضشجفجس ال صَْٚ فٜ ٕيٓ ثىقجىز ) ٗب غفَ

ثىذٞش، فٜ ثىكؼجي ٗعيٚ ّطـ ثألًع ٗفٜ أّجفيٖج ٗفٜ أعَجق ثىذقٌ"
13
. 

عفو ثىضعجافو هثمفو ثىَؤّْفز ميىل، ّضْطذق ٕيٓ ثىٌؤٝز عيفٚ ثىعمافجس ثألّفٌٝز ٍفغم، فٞفظ ىفِ صضَغفو ففٜ د  

ٍعففجّٜ )ثالّضَففجي، ثىفف٘ه، ثىَٗؽٞففز فقْففخ، ٗإَّّففج فففٜ د عففو ًٗفففٜ ٍَضففو، َٝففْـ ىيعماففز أدعجهٕففج ثىقظفف٘ٙ ٍففِ 

ثىْنِ(
14

فْٖؼ ثىفْفٌ ثالاضظفجهٝز ٗثالؽضَجعٞفز، ال أُ ٝضَفْٖؼ ثإلّْفجُ دٖفج،  . "فَِ أؽو ٕيث ثإلّْفجُ ٝؾفخ أُ صَ 

ٗإالّ فَج ٕٜ اَٞز صنْ٘ٝٔ ثىيثصٜ ٍضعجىٞجب عيٚ ثىَجهر ٗشٌٗؽٖج دجىٌٗؿ "
15
. 

 حاج حود وواجبيّت القراءة اإلبداعيت: خالصت تركيبيت. -1-3

ال ٝنكٚ عيٚ ثىوثًُ، ٗثىَضضذع ألعَجه ثىٌؽو، ثّشغجىٔ ٗثٕضَجٍٔ ثىنذٌٞ د٘ثاع ثىَؾضَعجس ثإلّمٍٞز، ٕٗ٘ 

فٜ ىىل ال ٝنٌػ عِ هثةٌر ثىضكنٌٞ فٜ ٍْضقذو ٕيٓ ثألمٞفٌر دَْطفق ثىَغق /ثىذجففظ ثىْذفٜ، ٗثىعؼف٘ٛ ..ثىفل
16
 ،

ُّ إدوثعٞضٔ ثىَقضٌفز ىيقٌثير صقضَو ثىنمص، ٗصقضَو فنٌر ث  ىقو ىَشنيز ٝقذع فٖٞج ٗثاع ٕيٓ ثىَؾضَعجس.فٞظ إ

ث ٕفيث ثالّقٞفجٍ ثىَضعَفو ٗثىَقظف٘ه، دفو ال ٝنكفٜ مفو ٍٞ٘الصفٔ ثإلَٝجّٞفز ففٜ أاظفٚ صيٗٝيٞجصٖفج  فٖ٘ ٝعٜ ؽٞفوب

ففج ىيَففؤٍِ ثىَذففوع، ٗثىقففجهً عيففٚ ثىضكنٞففٌ ٗثىضغٞٞففٌ، ثىَففؤٍِ  –فففٜ أفففق ثعضقففجهٓ  –ثىََنْففز، اظففو أُ ٝقففوً  َّ٘ىؽب

ث، ٝؤمفو  دجىقٌٝز؛ ٗثىقٌٝز فٜ فج/ثّكٌثهب أاظٚ ٍج او ٝذيغٔ ٍعٖج ٍِ ٍنٞجه ٗعٌٗػ فنٌٛ. ٕٗف٘ ْٕفج، ٝقفوً َّ٘ىؽب

فنٌر )ثىؼٌَٞ ثىكٌهٛ( ثىَضؾٔ دشنو ٍقظمصٜ ّق٘ ثىضغٌٞٞ ثإلّْفجّٜ، ٗٝؤمفو ّؾجعفز ثىقفٌثير ٗثىضَغفو ثىكفٌهٛ 
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 57فٌٝز ثإلّْجُ فٜ ثإلّمً. ص  

14
 57ّكْٔ. ص  

15
 69ّكْٔ. ص  

16
هًٗٓ/ٗثؽذٔ ٕيث: "ٗىعو ثىيِٝ ثّضيذ٘ث ٍكًٖ٘ ثىعماز ٍع هللا عيٚ ّق٘ ٍج ٝكَُٖ٘ دفٔ، ٕفٌ، ٕفيٓ ثىعمافز دفِٞ ؽذقفجس ثىَفمك ٗعذٞفوٌٕ، ٕفٌ ٝظ  فجػ فَو  

مافز ٍفع هللا يٓ ثىعثىيِٝ هفع٘ث ديف٘ثػ مذٌٞر ٍِ ثىعقمِّٞٞ ٍٗقذٜ ثالّعضجق ٗثىقٌٝز إىٚ مجًػ هثةفٌر ثىوّْٝ٘فز ،. ٗىعفو ٍفِ ٗثؽذْفج أُ ّفيصٜ عيفٚ ٍؼفَُ٘ ٕف

ُّ ثإلّْجُ  ُّ هّْٝ٘ز ٕيث ثإلّْجُ ، ٕٜ أمذٌ فٜ ٍقض٘ثٕج فٌٝز ٗٗعٞبج ٍَج ؽفجيس  –فٜ عذ٘هٝضٔ ،  –ىْذِٞ أ ٕ٘ ّكْٔ ىىل ثىطجةٌ ثىَقيق فٜ ؽ٘ ثىَْجي، دو إ

 82دٔ أٝوٝ٘ى٘ؽٞجس عظٌ ثالّضٌاجق ثىعذ٘هٛ ىيذشٌ.". فٌٝز ثإلّْجُ فٜ ثإلّمً. ص 



 

  

 

 

ُّ ثىضَغف و ىنفو ىىفل ففٜ ثىَقظفيز ىيوِٝ، دَعْٚ ثالشضٌثك فٜ ثإلَٝجُ، ٗثالشضٌثك فٜ ثىقٌٝفز، عيفٚ ثىفٌغٌ ٍفِ أ

 ٝذقٚ ىث دعو مجص ٗشنظٜ.

او ٝنجى  ثىنغٌُٞٗ ٕيث ثىٌأٛ، ٍعضذٌِٝ ىىل ثفضٌثي عيٚ ثىٌؽو، ٗصيٗٝمب ألفنفجًٓ عيفٚ عنفِ ٍفج صقضَيفٔ، 

ىنْْج، او اًٌّج اذمب أّّْج فٜ ّٞجق اٌثير/صيٗٝو ىكنٌ ثىٌؽو ٗأدعجهٓ، ّقجٗه صٌٌّٞ ؽغٌثفٞز ثىكنفٌ ىوٝفٔ، ٗثىفضنِٖ 

ُّ ٕفيث ثىْف٘ع ٍفِ ثىقفٌثير ٗإُ مْفج ال دَوٝجس أف نجًٓ. ٗىنٜ َّمٜ دوًّٗج ٕيث ثىذعو فٜ ثّضٞعجح "ثىقٌ،ُ"، ّؤمو أ

ّْضطٞع صظْٞكٔ فٜ مجّز ثألمفجهَٜٝ، ثىَضقٞفو دشفٌٗؽٖج، إال أّّفٔ ىٗ افوًر صكْفٌٞٝز ٕجٍفز، َٗٝنْفٔ ميفق ٍْفٍ٘فز 

ٍْفضقذم دفجهًر ففٜ صغفٌ٘ٝ ثىقفٌثير ٍعٌفٞز، ّٗٞجػ )صيٗٝيٜ ٍكض٘ؿ( ففج  ٗ ؽوٝفو فف٘ه ّفض "ثىف٘فٜ"، ّفَٞغو 

 ٗفضقٖج عيٚ ،فجق إدوثعٞز/فٌهٝز أمذٌ.

 



 

   

 

 

 :البيبليوغرافيا

 :)هحود أبو القاسن حاج حود( -

o ٍقَو ثىعجّٜ. :. هثً ثىْجاٜ. ٌٍثؽعز ٗصعيٞق1ً. ؽ2012. حريت اإلًساى في اإلسالم 

o ٍقَفو  :. هثً ثىْجاٜ. ٌٍثؽعز ٗصعيٞق1ؽً. 2012. ؽوىٞز ثىغٞخ ٗثإلّْجُ ٗثىطذٞعز. العالويت اإلسالهيت الثاًيت

 ثىعجّٜ.

 ً.2012. 1. هثً ص٘دقجه ىيْشٌ. ثىوثً ثىذٞؼجي. ؽفلسفت جيل دولوز عي الوجود واالختالفعجهه فوؽجٍٜ،  -
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