 المرجطيظ الفلسفيظ للحريات الطامظ

د.إسماعيل يحي رضواف

كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية
 -جامعة بـاتنة -

متهود:
إف من الحقائق التي يجب أف تسػتق يػي ا ذهػاف أف منىػا الح يػت دتحهيػهر أمػ
نسبي ،يختلف مػن مجتمػإ إلػا مجتمػإ ومػ دمػن زمػاف إلػا زمػاف ومػ دمػن م ػاف إلػا
م ػػاف ،دأف مومػػوـ الح يػػت يػػي مسػػيلت مػػا تػػه ي ػػيق أد يتسػػإ مػػن مجتمػػإ إلػػا مجتمػػإ،
دذلك حسب نظ دم جنيت كل ي يق مىمما تجار تلك المسيلت أد ذاؾ.
كمػػا أنػ مػػن ا مػػور البهيميػػت كم ػػاف أف يوضػػإ يػػي الحسػػباف كػػيف الح يػػت عىػػه أ
ي ي ػػق ك ػػاف تنى ػػي أف ت ػػوف م لق ػػت ك ػػهدف أ تي ػػه ،حت ػػا عى ػػه م ػػن ين ي ػػوف كا كاحي ػػت
الم لقت ،يإنمم لن يجيزدا نوسمم مممػا دلػلوا مػن مسػتون ا نوػىت إلػا التحػ ر مػن
كل القيود،كما دأف الذين يتشهتوف كح يت القوؿ يي الغ ب يإنمم ينت يوف كػينمم ليسػوا
أح ارا يي توؿ كل ما ي يهدن  ،دأف الذين يتحهثوف عن ح يت النمػل يػإنمم ليسػوا أحػ ارا
يػػي أف يتفػ يوا يػػي عمػػل مػػا ي يهدنػ  ،دإذا كػػاف هىػػاؾ مػػن ضػػواك تح ػػم المػػهن الػػذ
يسمح ك للح يت كالظمور يإف هذر ال واك هي التي ت يق أد توسإ يػي مومػوـ الح يػت
حسب الم جنيات التي تى لق مىما.
كمػػا أنػ مػػن النػػهؿ كم ػػاف أف يقػػاس التقػػهـ يػػي الح يػػات لح ػػارة مػػا كمسػػيلت
داحػػهة ،دإنمػػا يىظػ أثىػػا القيػػاس إلػػا كػػل المسػػائل التػػي توجػػب الىظػ  ،لشػػي دل ػػن
لوجود حهدد منيىت يجب أف تتنهها الح يات ،دذلك كيلل الىظػاـ النػاـ دالمحايظػت
علي من جمتي الوجود الناـ.
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هذا دته لوحظ أف الح يت مىما ما هو كىَّا ٌ ،دمىما ما هو َّ
اـ ،ي ل مػا كػاف مىمػا
هه ٌ
ضه النهؿ دالحق يمػي ح يػت ْهػ ،هوـ ،دكػل مػا كػاف مىمػا مىالػ ا للنػهؿ دالحػق يمػي ح يػت
كىا  ،دعلا هذا التوليف يتوق النقى .

دلتحقيػػق هػػذا المنىػػا يػػي الح يػػت يإنػ يجػػب أف يىوفػػل منىػػا الح يػػت عػػن ا مػػور
المزاجيت المتغي ة دالسمو كما إلا الموضوعيت الثاكتت كالحق دالنهؿ.
دتيسيسا علا هذا ال ح يى كه من ا طىع علا المناني اللغويػت دا لػ ىحيت
لمومػػوـ الح يػػت ،دمػػن ثػػم اسػػتن اض الم جنيػػات الح ػػاريت لمومػػوـ الح يػػت كشػ ل عػػاـ،
دمػػن ثػػم إج ػ ا المقارنػػات الىزمػػت للولػػوؿ إلػػا التقػػويم ا مثػػل لمومػػوـ الح يػػت كش ػ ل
داضح دأمين.
مػهوم احلريات العامـة:
المنىا اللغو للح يت لم تتحهث عى القواميس المنمودة كمذا اللوظ إ ع ضػا،
دإنمػػا جػػا ت يػػي القػػاموس المحػػي ( :)3الح ػ در دالح ػ ار دالح يػػت جمػػإ أح ػ ار دح ػ ار،
دتاؿ :الحػ ار جمػإ حػ ة أ الحجػارة الىخػ ة السػودا  ،دأمػا مػا جػا يػي أسػاس البى ػت
للزمخشػ

يقػػه كػػاف أدضػػح مػػن ذلػػك ،يقاؿ::ح يػػت البقػػوؿ :مايمكػػل يػ م بػػوخ ،دمػػن

ح يػػت تومػ  ،أ مػػن أ"ػ ايمم.)4( :دإذا جمنىػػا المنىيػػين يػػإف منىػػا الح يػػت ي ػػوف الشػػي
الو

المنتب .
أما المنىػا ا لػ ىحي يػيم ن أف نتتبػإ منىػار مىػذ دجػهت مسػيلت الػ ؽ دالنتػق،

دأكث يت ة يي التاريخ ألبح لمنىا النتق موموـ ل عىتت كالح يت كانت يت ة انتشػار ا سػىـ
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يي النالم ،حيث جنل ا سىـ من "ػ دط ت ويػ الػذنوب النتػق ،دهػو مػا ينىػي تح يػ النبيػه

من أسيادهم ،تاؿ تنالا:والذَه َظبهزون مه وسبئهم ثم َعىدون ملب قبلىا فتحزَز رقبة.)5(
علا أف التح ي من ا سياد يم ػن أف يتوسػإ يػي منىػار إلػا أف يسػتوعب التحػ ر
من ا ستنمار ،دمن كل ألواف الولايت ،دمػن ت مػيم ا يػوار ،حسػب مػا هػو منػ دؼ يػي
مف ػ لحات الح ي ػػت الواس ػػنت ي ػػي ه ػػذا النفػ ػ  ،دم ػػن ذل ػػك أي ػػا م ػػا ج ػػا ي ػػي المىج ػػه
ا كجه ال بنت الثامىت من أنما تنىي::حق الم كممارست أم يي المجتمإ.:
ل ن ما هو ح م الح يت يي ا سىـ؟ يمو الذ سوؼ أكيى ييما يتلو هذا.
حؽم احلريـة يف اإلسالم:
تنتب ػ ممارسػػت الح يػػت يػػي ا سػػىـ كمنىػػا ح يػػت التنبي ػ مػػن الت ػػاليف الش ػ عيت
كيح امما الخمسػت ،نمػا ت ليػف كممارسػت دعػوة ا مػ كػالمن دؼ دالىمػي عػن المى ػ ،
يق ػػه ت ػػوف ي ض ػػا أد ح ام ػػا أد م ده ػػت أد مىهدك ػػت أد مباح ػػت ،دكػ ػ م أف الوقم ػػا ت ػػه
امتلووا يي كػوف المبػاح ت ليوػا ،إ أف المبػاح كمػا ذكػ ر الشػوكاني يػي إر"ػاد الوحػوؿ:
ينىػػي الحػػىؿ ،دأف اعتبػػار الحػػىؿ مػػن ا حسػػاف كمػػا ت ػ رر اكػػن حػػزـ يػػي المحلػػا ،دأف
الشػػارع تػػه مػػهح ا حسػػاف كقول ػ تنػػالا :وأن اهلل مععا انس ع  اآليػػت ; 8مػػن سػػورة
النى بوت ،ينلا هذا التيسيس يإف المباح ينتب ت ليوا ن من ا حساف.
دكمذا يإنك تجه ا متيار كين ينل الشي أد ت ك

يم كسمولت ،كل يجب علػا

الم لف أف ي وف متيقظا متا يونػل الشػي  ،دمتػا يت كػ  ،دهػذا يػي حػه ذاتػ تػه ي ػوف
ت ليوػػا ألػػنب مػػن الت ليػػف الظػػاه  ،دلػػذا يحتػػاج إلػػا البحػػث الػػهائم عػػن الحػػق ،دهػػذا
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يقت ػػيك أف تبقػػا دائمػػا م اتبػػا لآحػػهاث دمػػق ت ا مػػور ،يقػػه يتػ دد الت ليػػف الواحػػه
كػػين ممسػػت أح ػػاـ "ػ عيت ،كػػالزداج يإنػ يتػػهرج مػػن ا كاحػػت إلػػا الوػ ض دالمىػػهدب أد
إلػا الحػ اـ دالم ػ در ،حتػػا إذا مػػا دجػػه المى ػ  ،تػػهمل الػػهعوة إلػػا إن ػػارر يػػي دائ ػ ة
ح يت التنبي عن المى

الذ يهمل ضمن الواجب الذ

يجوز ت ك .

املرجعوـة:
دكػػادذ ذ كػػه يػػإنىي أريػػه يػػي هػػذا البحػػث تبيػػين منىػػا (الم جنيػػت الولسػػويت)
كاعتبار أف لوظ (الولسويت) ينتمه علا الىاحيت الو يت التي تو ػي إلػا التيمػل يػي النلػم
دالتج كت ،دإف كىت أح ص علا أف ي وف المقفود كالم جنيت أنما :المبادذ التي ي جػإ
إليما ا نسػاف عىػه القيػاـ كػي عمػل ،دمػن ذلػك ممارسػت الح يػت ،ف الح يػت هػي عمػل
دسلوؾ ،دلتوضيح هػذا المومػوـ يػإنىي سػوؼ أدضػح مفػادر دردايػه مػ جنيتين ظػاه تين
هما :الم جنيت ا سىميت ،دالم جنيت الغ كيت.
مصادر املرجعوة اإلسالموة:
أمػػا المفػػادر التػػي يسػػتمه مىمػػا المسػػلموف م جنيػػت الح يػػات النامػػت يػػي الش ػ ينت
ا سػػىميت ،يمػػي كثي ػ ة ،دل ىىػػي سػػوؼ اتتف ػ هىػػا علػػا ثىثػػت مفػػادر لمػػذر الم جنيػػت
هي:الق وف ال يم ،دالسىت الىبويت الش يوت ،داجتمادات يقما ا مت درجالما.
أ -الؼرآن الؽريم:

دمػن ذلػػك مػػا جػػا مػن حػػث يػػي القػ وف ال ػ يم علػػا أف ي ػػوف للمسػػلم "خفػػيت
ملتزم ػػت ت ػػهايإ ع ػػن الح ػػق دتىم ػػا ع ػػن الباط ػػل ،مشػ ػ لت ك ػػذلك م جني ػػت ي ػػذة ي ػػي تق ػػويم
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اعوجػػاج ا "ػػخاص دالجماعػػات التػػي تىحػ ػ ؼ عػػن ال يػػق السػػو المسػػتقيم دال ػػذ
رسمت الش ينت لمذر ا مت ،داعتب الشارع التقويم لمذا ا عوجاج مػن الت ليػف ا هػي
الػػذ يجػػب أف يتحملػ كػػل مسػػلم تجػػار الػػهعوة لآمػ كػػالمن دؼ دالىمػػي عػػن المى ػ ،
تػػاؿ تنػػالا :ولععت ه م ع م أمععة َععاخلىن يأ اوععب وَععفمزون وععبملعزون وَ ععهىن خلععه امل ععز
وأولئك هم املفلحىن.)6 ( 
دهذر اآليت ت اد أف تش ل النمود الوق

يػي الػهعوة لح يػت التنبيػ يػي الشػ ينت

ا سػ ػػىميت .دالق ػ ػ وف كمػ ػػذر الػ ػػهعوة تػ ػػه أع ػ ػػا الح يػ ػػت الم لقػ ػػت للمػ ػػمهلين أف يػ ػػيم دا
كالمن دؼ كل دأف يىموا عػن المى ػ كلػ  ،دعلػا المػهعويين أف يىفػاعوا لػذلك ،دأف يتلقػوا
هػػذر الػػهعوة كػػالقبوؿ طالمػػا أنمػػا جػػا ت كقػػانوف يىبثػػق عػػن الم جنيػػت الشػ عيت التػػي يتنبػػه
كما المسلموف.
دهىػػاؾ نفػػوص كثي ػ ة جػػا ت يػػي هػػذا السػػياؽ مىمػػا تول ػ تنػػالا :وافعلععىا اوععب
لعل ععم لفلحععىن.)7( دتول ػ تنػػالا :لُ فععك ع عٌ معععة مععه معععت  .)8( دأمػ ر كالػػهعوة
الحػ ة يػػي التولػػيت كػػالحق حيػػث تػػاؿ :ولىاصعىا وععب ك ولىاصععىا وبل ععر ،)9( كمػػا أمػ
عبادر كح يت التنادف يي مجاؿ الب دالخي يقػاؿ :ولعبووىا خللً العر والتوعىي وت لععبووىا
خللعً اثثععم والعععاوان .):( يمػذر ا دامػ دالتولػيات لتوجيػ عبػادر ييمػػا يجػب أف ت ػػوف
علي ػ سػػلوكاتمم كلمػػا تش ػ ل الم جنيػػت الش ػ عيت لح يػػت القػػوؿ دالنمػػل ،دمػػا علػػا الػػذين
ينىػػيمم هػػذا ا م ػ إ أف يىفػػاعوا لػػذلك ،مق ػ ين لح يػػت التنبي ػ يػػي هػػذا المجػػاؿ ن ػ
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يى لػػق مػػن م جنيػػت المو ػ دض التسػػليم كمػػا مػػن تبػػل ط يػػي ا يجػػاب دالقبػػوؿ إف لػػح
التنبي .
هذا دته ح ض رب النزة سبحان دتنالا عبادر ليمارسػوا ح يػت التنبيػ ييمػا ي دنػ
مىاسػػبا لػػىحمم دإلػػىح مجػػتمنمم ،دجنػػل مػػن لػػوات المػػممىين الػػذين يسػػتجيبوف
ل ػ كمم ديقيمػػوف الفػػىة أف ي ػػوف أم ػ هم "ػػور كيػػىمم يقػػاؿ :وال عذَه امععتابوىا لععز م
وأقبمىا ال عة وأمعزهم رعىري وُ عهم وزعب رسق عبهم َ فوعىن .);( دمػن ال بينػي أف الشػورن
ييمػػا كػػين المػػممىين تػػتم إ كا يفػػاح عمػػا يػػي الىوػػوس مػػن ورا داتت احػػات لفػػالح
ا ي اد دالجماعات دهو ما ينىي ح يت التنبي .
ب-السنة النبوية الشريػة:

هػػذا دأف رسػػولىا ال ػ يم يى ػػق عػػن المػػون إف هػػو إ دحػػي يػػوحا يقػػه حػػث
ا يػ اد علػػا أف ي ونػػوا أحػ ارا ييسػػتقلوف كػػيمورهم الناديػػت ،دذـ التقليػػه لمػػن هػػب ددب
يقاؿ : :ت ونوا إمنػت تقولػوف :إف أحسػن الىػاس أحسػىا دإف ظلمػوا ظلمىػا .)30(:دأ ػ ن
المػػمهلين مػػن أمت ػ لػػهعوة الحػػق أف يبػػادردا إلػػا تغيي ػ المى ػ كح يػػت تامػػت ،دكػػل تػػهر
اسػػت اعت يقػػاؿ::من رأن مػػى م مى ػ ا يليغيػ ر كيػػهر ،يػػإف لػػم يسػػت إ يبلسػػان  ،يػػإف لػػم
يست إ يبقلب  ،دذلك أضنف ا يماف .)33( :دهذا كل علا مستون ا ي اد.
ثم َّ
إف هىاؾ دعػوات ل سػوؿ ا  للجماعػت مػن أمتػ كالتفػه للظلػم دالظلمػت،
د يم ن أف يت جم ذلك إ كح يت التنبي من مىؿ دعوة ا م كػالمن دؼ دالىمػي عػن
المى  ،حتا إذا تقاعس الىاس عن ذلك حذرهم رسوؿ ا  ،ف التقاعس يػي هػذر
[- 335مجلت كليت النلوـ ا سىميت-الصراط] السىت الثانيت ،النهد الخامس ،مح ـ 3645هػ ،مارس 4004ـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د.إسماعيل يحيى رضوان 
الحالت ي وف مجلبت لسخ ا سبحان دتنالا ،دلذا تػاؿ :ينَّ ال عب يعا رأوا الظععبو وو
َفخذوا خللً َاه أورك اهلل أن َعمهم وعوبة م .)34( 
دمػػن دعػػوات ال سػػوؿ مت ػ دالتػػي تػػتم إ مػػن مػػىؿ ح يػػت التنبي ػ حث ػ هػػذر
ا مت علا الىفيحت الخالفت

دل سول د ئمت المسلمين دعػامتمم ،دمػن ذلػك مػا ردار

تمػػيم الػػهار أف رسػػوؿ ا  تاؿ::الػػهين الىفػػيحت ،تػػالوا :لمػػن؟ تػػاؿ ، :دل سػػول ،
دأئمت المسلمين دعامتمم.)35(:
كما أف تشجين لنمل الخي

يتم إ عن ط يػق التنبيػ الحػ تجػار هػذر المػيث ة

دذلػػك ييمػػا ردن عػػن اكػػن عبػػاس-رضػػي ا عىممػػا -أف رسػػوؿ ا  تاؿ::الػػهاؿ علػػا
الخي كوا عل .)36( :
ك ػػل إف رس ػػوؿ ا  ت ػػه عم ػػم دع ػػوة ا مػ ػ ك ػػالمن دؼ دالىم ػػي ع ػػن المى ػ ػ ي ػػي
مجػػا ت كثي ػ ة ،دمػػن هػػذا التنمػػيم ذب المسػػلم عػػن ع ػ ض أمي ػ يػػي المجػػالس ،كمػػا
يىسػجم مػإ هػػذر الػهعوة ال ائػػهة يػي المجتمػإ ا سػػىمي ،حيػث ردت أسػػما كىػت يزيػػه
كن الس ن أف رسوؿ ا  تاؿ::من ذب عن لحػم أميػ كالمغيبػت كػاف حقػا علػا ا أف
ينتقػ مػن الىػار .)37( :دداضػح أف هػذر الػهعوة يم ػن لمػا أف تظمػ إلػا الوجػود مػا لػػم
يتقن المسلم هذر الهعوة كحسن الح يت يي التنبي .
ج-اجتهادات فؼهاء األمة ورجــاهلا:

لقػػه اجتمػػه يقمػػا هػػذر ا مػػت درجالمػػا يػػي أمػػور كثي ػ ة تفػػلح أف ت ػػوف م جنيػػت
يتحهن كما لهن ا ي اد دالجماعػات تجػار ح يػت القػوؿ دالتنبيػ عمػا يشػن كػ المسػلم،
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دما يجب علي تجار دعوة ا م كالمن دؼ دالىمي عػن المى ػ  ،دنجػه أف ال سػوؿ عليػ
الفػػىة دالسػػىـ تػػه "ػػجإ الفػػحاكت كػػالتنبي عػػن رأيمػػم كلمػػا كػػاف ذلػػك مىاسػػبا ،يمػػذا
الحباب كن المىذر  يقوؿ ل سوؿ ا  ،حيث جنل ما كهر أمام تبػل الػهموؿ يػي
المن كت يقاؿ:أهذا مىزؿ أنزلك ا إيار يارسوؿ ا أـ هو ال أ دالمشورة؟ يقاؿ رسػوؿ
ا  :كل هو ال أ دالمشورة ،يقاؿ الحباب :أرن أف نجنل مػا كػهر ملوىػا يػإذا أردنػا
أف نش ػ ب انقلبىػػا إلي ػ  ،دإذا أراد أعػػها نا أف يش ػ كوا مىنىػػاهم مى ػ  ،يمػػا كػػاف مػػن رسػػوؿ
ا  إ أف دايػػق علػػا تىويػػذ هػػذا ال ػ أ الوجي ػ  ،مشػػجنا كػػذلك كػػل رأ يقػػاؿ ددنمػػا
ح ػ ج مػػن أحػػه ،دذلػػك تمشػػيا مػػإ دعػػوة ا م ػ كػػالمن دؼ دالىمػػي عػػن المى ػ  ،دذلػػك
كممارست الىفيحت دا ر"اد.
علا أف الفحاكت كنه رسوؿ ا  ظلوا يتمتنوف كح يت القػوؿ دح يػت التنبيػ عمػا
يجػػوؿ يػػي أذهػػانمم مػػن ورا  ،دكػػانوا تػػهدة يػػي ممارسػػت ح يػػت التنبي ػ هػػذر كػػل ديػػهعوف
الىػػاس إليمػػا إذا مػػا كانػػت كم جنيػػت ا مػ كػػالمن دؼ دالىمػػي عػػن المى ػ  ،يمػػذا عمػ كػػن
الخ ػػاب لمػػا دلػػي مسػػمدليت رعايػػت "ػػمدف المسػػلمين يقػػف م يبػػا علػػا المىب ػ ييقػػوؿ
للىاس::يػػا منش ػ المسػػلمين ،مػػاذا تقولػػوف لػػو ملػػت ك أسػػي إلػػا الػػهنيا ه ػػذا -دميػػل
رأس ػ  -يقػػاـ إلي ػ رجػػل يقاؿ(:أجػػل كىػػا نقػػوؿ كالسػػيف كػػذا) دأ"ػػار إلػػا الق ػػإ ،يقػػاؿ
عم (:إيا تنىػي) يقػاؿ ال جػل(:ننم إيػاؾ أعىػي كقػولي) يقػاؿ عم (:رحمػك ا  ،الحمػه
الذ جنل يي رعيت عم من إذا تنوجت تومىي) (.)38
دأنت تجه أف مثل هػذا الموتػف لػو دجػه عىػه حػاكم ومػ ركمػا لمػس المتحػهث
"ي من النذاب ،دل ػن عمػ سػ جػها كقػوؿ هػذا ال جػل الػذ تحػهار ،دذلػك حتػا
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يقاؿ كين ليس من أحه كػاف يجػ علػا عمػ  ،يت كػور يونػل مػا ي يػه ،مشػيت أف يفػيبمم
أذن من ال د علي لشهت .
دهذا عم كن عبػه النزيػز ،تػهـ عليػ رهػ مػن النػ ب ،يقػودهم إليػ "ػاب لػغي
السن يىظ ييمم مستفغ ا سن هػذا الشػاب دتػاؿ :ألػيس يػي م مػن هػو أكبػ مىػ سػىا؟
يقػػاؿ الشػػاب كجػ أة :لػػو كانػػت المسػػيلت ك بػ السػػن ل ػػاف يػ ؾ أدلػػا مىػػك كالخىيػػت،
يسػ ت عمػ  ،دأمػذ يسػمإ إليػ كإعجػاب ،دلػو ح يػت التنبيػ التػي كانػت منمػودة يػػي
المجتمإ المسلم حيىذاؾ لما است اع هذا الشاب أف يتحهث كمذر الثقت دالج أة.
دمتامػػا يػػإف هػػذر الم جنيػػات تػػه أدجػػهت مواتػػف سػػاميت عىػػه رجػػاؿ ا مػػت يػػي
مجاؿ الت بيق يم ن أف يحتذن كما يي ح يت التنبي .
مواقف ساموة لرجال مارسوا حرية التعبري عنـد السـالصت بطبوؼـا
ملرجعوة شرعوة:
إف المهرسػػت التػػي أسسػػما رسػػوؿ ا  دالفػػحاكت مػػن كنػػهر أدجػػهت رجػػا
يخػػايوف يػػي ا لْ ،وْم ػتْ ئػػم ،يتوػػاعلوف مػػإ م جنيػػت دعػػوة ا م ػ كػػالمن دؼ دالىمػػي عػػن
المى ػ  ،نالػػحين دمحػػذرين حتػػا جبػػاك ة السػػىطين ،ليفػػب كػػل ذلػػك يػػي ح يػػت القػػوؿ
دالتنبي ػ التػػي أرادهػػا الشػػارع الح ػػيم ،دتػػه أث ػ ت هػػذر الم جنيػػت كمواتػػف كثي ػ مػػن الىػػاس
مىما:
-3مػػا جػػا يػػي النقػػه الو يػػه:دمل مالػػك كػػن أنػػس داكػػن طػػاددس علػػا المىفػػور
دهػػو جػػالس علػػا ي ػ ش مى ػػهة ،دكػػين يهي ػ " ػ ط كييػػههم السػػيوؼ ،يػػيط ؽ طػػويى ثػػم
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تاؿ :يا كن طاددس :حهثىي عػن أكيػك يقػاؿ :سػمنت أكػي يقػوؿ( :إف أ"ػه الىػاس عػذاكا
يػوـ القيامػػت رجػل أ"ػ ك ا يػي ح مػ  ،ييدمػل عليػ الجػور يػػي عهلػ ) ييمسػػك سػػاعت،
تػػاؿ مالػػك :ي ػػممت ثيػػاكي مػػن ثياكػ  ،مخايػػت أف يمآنػػي مػػن دمػ  ،ثػػم التوػػت المىفػػور
إلا اكن طاددس تائى :عظىي ،يق أ علي (:ألم ت كيف ينل ركك كناد…)
يقػػاؿ مالػػك مثػػل مقالت ػ ا دلػػا ،ثػػم َّ
إف المىفػػور أمسػػك سػػاعت ثػػم تػػاؿ :يػػا كػػن
طاددس ،نادلىي هذر الػهداة ييمسػك اكػن طػاددس عىػ يقػاؿ :يػا كػن طػاددس ،مػا يمىنػك
أف تىادلىيما؟ تاؿ :أمشػا أف ت تػب كمػا منفػيت يػيكوف "ػ ي ك ،يقػاؿ المىفػور :تومػا
عىي ،يقاؿ اكن طاددس:ذلك ما كىا نبغي) (.)39
 -4مى ػػاظ ة ا دزاع ػػي لنب ػػه ا ك ػػن عل ػػي ،دك ػػاف يػ ػ هي ػػاب ي ػػي دع ػػوة الح ػػق،
يتحهث مإ عبه ا كن علي لما تهـ الشاـ دتاتل كىي أميت عىػهما اسػتهعار هػذا ا ميػ
يػػهمل ا دزاعػػي علػػا عبػػه ا يحػػي ك ػ جىػػهر دسػػيويمم مسػػلولت ،يقػػاؿ ل ػ عبػػه ا :
مارأيك يي دما كىػي أميػت؟ يقػاؿ ا دزاعي:لقػه كػاف كيػى م دكيػىمم عمػودا ،يغ ػب عبػه
ا دتاؿ :أتجنل كيىىا دكيىمم عمودا؟ يقاؿ ا دزاعي :دما هم ح اـ علي م يقػاؿ :دلػم؟
ت ػػاؿ :ف رس ػػوؿ ا  ت ػػاؿ ::يح ػػل دـ امػ ػ ذ مس ػػلم إ كإح ػػهن ث ػػىث :ثي ػػب زاف،
دنوػس كػػىوس ،دتػػارؾ لهيىػ  :يقػػاؿ لػ  :ديحػك ،أد لػػيس ا مػ لىػا ديانػػت؟ تػػاؿ ا دزاعػػي:
كيػػف ذاؾ؟ تػػاؿ عبػػه ا  :ألػػيس رسػػوؿ ا  أدلػػا لنلػػي؟ يقػػاؿ :لػػو أدلػػا ل ػ لمػػا
ح م الشيخاف ،يس ت ،ثم توتإ ا دزاعي كنه ذلك أف يتػ جم عبػه ا

ػب ييػىق

علي كسيو ييسق رأس كين يهي  ،دل ى أ"ار كإم اج (.)3:
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-5دتحػػت عىػػواف :جنػػل ا كػػل نػػاطق يػػي حػػق يػ ر راعيػػا :ردن ال طو"ػػي مػػا
موادر :لما حج هاردف ال "يه ،لقي عبه ا النم

يي ال واؼ ،يقػاؿ :ياهػاردف -دلػم

يىادر كما يىادن ك الخلوا  -يقاؿ:لبيك يا عمػ  ،تػاؿ:كم تػ ن هىػا مػن الخلػق؟ تػاؿ:
يحفػػيمم إ ا سػػبحان دتنػػالا ،يقػػاؿ :اعلػػم أيمػػا ال جػػل أف كػػل داحػػه مػػىمم يسػػيؿ
عن مالت نوس  ،دأنت دحهؾ مسمدؿ عػىمم كلمػم ،يػانظ كيػف ت ػوف ،يب ػا هػاردف،
يجنل ػػوا ين ونػ ػ مى ػػهيى لل ػػهموع ،ث ػػم ت ػػاؿ( :دا إف ال ج ػػل ليس ػػت عي ي ػػي م ػػاؿ نوسػ ػ
ييستحق الحج علي  ،ي يف كمن است عي يي ماؿ المسلمين) (;.)3

-6دمػػن ح يػػت التنبيػ يػػي المواتػػف الح جػػت أف سػػل اف تلمسػػاف مػ َّػن علػػا النػػالم

الوقيػ (أكػػو عبػػه ا التلمسػػاني) أنػ ت كػ إليػ يقػػاؿ لػ أكػػو عبػػه ا ::دأمػػا تق يبػػك أيػػا

يقػػه ض ػ ني أكث ػ ممػػا نونىػػي ،دأنقػػ" مػػن ديىػػي دمػػن علمػػي.)40(:دتػػاؿ عىػػهما ض ػ ب
السل اف يقيما::إف كاف عىهؾ لغي ا يمو عىػه الىػاس كبيػ  ،دإنػ مػن أهػل النلػم :يوػ ج

عى السل اف(.)43دما كاف هذا ليحهث لو ح يت التنبي التي كاف يمارسما النلما كلمػا
دجهدا ذلك مىاسبا تجار كل مى  ،دالىفيحت ل ل مسلم ممما كاف ،دلو كاف السػل اف
نوس  ،دلم ت ن م جنيت هم إ م ضاة ا سبحان دتنالا.
-7دمن إن ار المى

ما ردار اكن لمينػت مػن تفػت يقيػ مفػ (يزيػه كػن حبيػب -

ت 34:هػ) عىهما م ض ينادر حاكم مف ونذاؾ (الحو" ة اكن سػميل) يقػاؿ لػ  :ياأكػا
رجػػا  ،مػػا تقػػوؿ يػػي الفػػىة يػػي الثػػوب دييػ دـ الب ا يػػث؟ يحػػوؿ يزيػػه دجمػ عىػ دلػػم
ي لم يقاـ ،يىظ إلي يزيه دتاؿ :تقتل كل يػوـ ملقػا دتسػيلىي عػن دـ الب ا يػث ،ديزيػه
هػػذا هػػو الػػذ جػػا ر رسػػوؿ أحػػه السػػىطين ليسػػيل عػػن كنػ

المسػػائل يػػي النلػػم يقػػاؿ
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ل سول ::كل أنت ائتىي ،يإف مجيئػك إل َّػي زيَّػن لػك ،دمجيئػي إليػػك "ػيَّن علػي .)44(:دمػإ
أف هذر المواتف الساميت التي كاف يمارسما كثي من رجاؿ هذر ا مت ،يإنما لم ت ػن إ

تحقيقا للت ليػف ا لمػي ،دذلػك مػن مػىؿ دعػوة ا مػ كػالمن دؼ دالىمػي عػن المى ػ ،
كاعتبارها ا سػاس يػي الم جنيػت الشػ عيت ،التػي اسػتىه إليمػا هػم ال جػاؿ الػذين مارسػوا
حقمم يي التنبي كالىفح دا ر"اد دا ن ار تجار د ة ا م .
دمػػإ هػػذا يػػإف هىػػاؾ مػػن كػػاف يػ ن أف دعػػوة ا مػ كػػالمن دؼ دالىمػػي عػػن المى ػ
تجػػار د ة ا مػ

تجػػوز ،نمػػا تتنػػارض مػػإ دجػػوب طاعػػت د ة ا مػ  ،دذلػػك مػػن داتػػإ

تول ػ تنػػالاَ :بأَهعععب الععذَه أم عععىا أوُععععىا اهلل وأوُععععىا الزمعععى وأو ا معععز معع م.)45( 
دل ىك تجه من ي د علا ذلك موس ا اآليت كما تحتمل  ،يي ن أف المقفود كػيدلي ا مػ
يي اآليت ال يمت هم الذين ي ينوف ا درسػول ديح مػوف كم جنيػت ا درسػول  ،دلػيس
أدلي ا م الذين نبذدا يي ح ممم هذر الم جنيػت ،إذ يقػوؿ الزمخشػ ::دالم اد كػيدلي
ا م مى م:أم ا الحق ،ف أم ا الجور -ا درسول مىمما ك ئياف -يى ين وػوف علػا
ا درسػػول  ،يػػي دجػػوب ال اعػػت لمػػم ،دإنمػػا يجمػػإ كػػين ا درسػػول دا م ػ ا المػػوايقين
لممػػا يػػي إيثػػار النػػهؿ ،دامتيػػار الحػػق،دا م كممػػا ،دالىمػػي عػػن أضػػهادهما ،كػػا لخلوػػا
ال ا"ػهين دمػػن تػػبنمم كإحسػػاف ...دأمػ ا الجػػور يػػمددف أمانػػت د يح مػػوف كنػػهؿ ،د
ي ػ ددف "ػػيئا إلػػا كتػػاب د إلػػا سػػىت ،إنمػػا يتبنػػوف "ػػمواتمم حيػػث ذهبػػت كمػػم ،يمػػم
مىسلخوف من لوات الذين هم أدلوا ا مػ عىػه ا درسػول  ،دأحػق أسػمائمم اللفػوص
المتغلبت.)46(:
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أدبوات حرية التعبري يف اإلسالم:
ل ل تف ؼ عىػه الىػاس أدكياتػ الخالػت ،دالتػي تجػب منػ  ،ديجػب أف تغيػب عىػ ،

دإ ايتػ ؽ النمػػل عػػن المػػهؼ ،دضػػاعت الح مػػت مػػن ذلػػك النمػػل ،ددعػػوة ا مػ كػػالمن دؼ
دالىمي عن المى

هذر ا دكيات:

يػي ا سػىـ لمػا أدكيػات ت ػب ما حتػا يتحقػق المػهؼ مػن دجودهػا ،دمػن

-3دجػػوب ان ػػىؽ هػػذر الػػهعوة مػػن الم جنيػػت الش ػ عيت ،دلػػيس مػػن م جنيػػت النفػػبيت

دالمػػون لقولػ تنػػالا :ففمععب مععه خععبن موععبى رو ع ونععً ال ع فا خلععه ا ععىي ف ع ن ا ععة هععٍ
املفوي.
-4التهرج كا دلويات يي دعوة ا م كالمن دؼ دالىمي عن المى  ،كما يىاسب حاؿ
الهاعي من حيث القػوة أد ال ػنف ،دمػا يىاسػب حػاؿ المػهعو مػن حيػث القبػوؿ أد الوجػور،

دالتنبيػ يػػي إن ػػار المى ػ إمػػا ي ػػوف تبنػػا لػػذلك كاليػػه أد كاللسػػاف أد كالقلػػب دذلػػك أضػػنف
ا يماف ،دأكث ر كاف كاللساف عىه أدلي ا م  ،دكالهرجات الثىث تجار عامت الىاس.
-5التثبػػت مػػن حقيقػػت المسػػيلت التػػي يػ اد ا مػ كمػػا أد الىمػػي عىمػػا ،هػػل هػػي موجػػودة

ينى؟ أـ هي إ"اعت ،دته نمانا ا سبحان دتنالا أف نح م كشي كهدف كيىػت يقػاؿَ  :بأَهعب
العذَه أم ععىا ين مععبس م فبمععك و بععف فتبُ ععىا أن ل ععُبىا قىمععب اهبلععة فت ععبحىا خللععً مععب فعلععتم
وبدم .)47( 
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-6أف ي وف القفه من هذر الهعوة الىوإ دا لػىح ،دلػيس التشػمي دا نتقػاـ ،كػيف

ي ػ ن المى ػ مػػن لػػاحب المى ػ د يى ػ علي ػ لحسػػن النىتػػت التػػي ت ػ ك كيىممػػا ،دعىػػهما
تىتمي هذر النىتت كسبب مىؼ ما ،يإن ييمذ يي ا ستى ار دالتشىيإ علي .

مصادر مرجعوة احلضارة الغربوة:
كنهما تحهثت عن الم جنيت ا سىميت يي الح يات النامت ،يإنىي سػوؼ أتحػهث اآلف
عن الم جنيػت الغ كيػت ،التػي الػ لح علػا تسػميتما يػي النفػ الحػهيث (كالىظػاـ ال أسػمالي)،

دالتػػي لػػم تنتمػػه م جنيػػت داحػػهة ،دإنمػػا اعتمػػهت ملي ػػا مػػن مفػػادر الم جنيػػات التػػي يت ػػوف
مىما الىظاـ ال أسمالي يي الو

كنموـ ،ديي مبهأ الح يات النامت كخفوص.

دمن أهم مفادر هذر الم جنيات هي :الح ارة اليونانيت ،دالح ارة ال دمانيت ،دتناليم

التوراة ،الو

المسيحي ا نحياز دالجشإ ا ستنمار .

أ-احلضارة الوونانوة:

لقه تميزت الحقبت الزمىيت التي تشػمل النفػور القهيمػت -النفػ اليونػاني ،دا

يقػي،
()48

دال دمػػاني -ك ػػاكإ النػػها داسػػتن اض القػػوة دالح ػ دب المسػػتم ة ك ػػل تسػػوة دجب ػ دت

ي اف كل ي يػق يختػ ع مػن أنػواع التػهمي مػا ي ػمن لػ ا نتفػار ،دكػانوا يػ دف أف البقػا لػيس

لإللىح دل ن لآتون.

دك ػ م ذلػػك يػػإف الح ػػارة اليونانيػػت كانػػت تتميػػز عػػن ي هػػا مػػن الح ػػارات القهيمػػت
كالىزعػػت الو يػػت الولسػػويت ،دالت جمػػت الماديػػت للجمػػاؿ ،دتػػه اعتب هػػا الػػهكتور ا لمػػاني (هػػاس)

كينما المحور ا ساس يي م جنيت الح ارة الغ كيت المنال ة ،حيث إ ّف المثل ا علا لح ارة

اليوناف كاف يتجسه يي احت اـ الجسم الجميل المتىاسب ،دلذلك ل يت همما إلا ا لنػاب
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ال ياضيت دال ت" ،دكانت ثقايتما تقوـ علا الشن دالغىا دالتمثيل دالولسػوت ،دملػت ديانتمػا
الوثىيت من الىاحيت ال دحانيت دالمنىويت ،كل إف ح ارتما انن ست علا عبادتمػا لللمػت ،حيػث

إنّمػػا كانػػت تخلػػ" لم ػا النبػػادة دتنظممػػا كػػال ت" دالغىػػا

()49

 .د عجػػب أف تتخػػذ الح ػػارة

الغ كيػػت اآلف هػػذا الػػىمج يػػي التوسػػإ كمػػذر الم جنيػػت ،حتػػا ظم ػ ت السػػيىما دالىػػواد الليليػػت

دال باريمات ،ددموؿ الم أة كنىف أساسي يي ا لناب ال ياضيت.
ب-احلضارة الرومانوة:

لم تختلف هػذر الح ػارة يػي الىػواحي الماديػت عػن الح ػارة اليونانيػت ،دل ىمػا تميػزت

عىما كالقوة ،دالغ ست النس يت ديتح البىد كالقوة ،كما أنما لػم ت ػن ح ػارة دثىيػت ،دل ىمػا
ح ػػارة ال ػ بغت كتػػيثي ال ىيسػػت يػػي ردمػػا ،حيػػث إ ّف ال ىيسػػت كانػػت تتػػهمل يػػي الشػػمدف
السياسػػيت دالنسػ يت ،دكػػاف ال دمػػاف يسػػتغلوف تنػػاليم ال ىيسػػت لوػػتح الػػبىد ،دالتوسػػإ ،دل ػ َّػن

سػػت تيال ػ ة ال دمػػاف جنلػػتمم يقتسػػموف السػػل ات مػػإ الباكػػا ،يىػػاددا ك ػ درة أف ت ػػوف

لل ىيست السػل ت الهيىيػت دأف ت ػوف لمػم السػل ت الهنيويػت ،دكػذلك نشػيت مقولػت::ماؿ ا

دماؿ تيف لقيف .)4:(:

دان ىتػػا مػػن هػػذا المبػػهأ يػػإف الػػهدؿ ا دركيػػت كنػػه أف كانػػت تسػػي الح ػ دب الفػػليبيت

كمباركػػت ال ىيسػػت ألػػبحت اآلف تسػػي الجيػػوش ا سػػتنماريت للوػػتح كػػهايإ ال مػػإ دالجشػػإ
ا سػػتنمار  ،سػػتغىؿ ث ػ دات الشػػنوب ،اتتػػها كتنػػاليم ال ىيسػػت يػػي الح ػ دب الفػػليبيت،

دألبحت هػذر الم جنيػت تػزاؿ يػي الو ػ الغ كػي الحػهيث ،دلػذلك تجػههم دإف أيػل نجػم
ا ستنمار يإنمم يحادلوف أف يستني ػوا عىػ كمباركػت زرع إسػ ائيل يػي تلػب ا مػت ا سػىميت،

دهذا كحه ذات ي وف م جنيت م ي ة يي الو

الغ كي.

ج-بعالوم التوراة:
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أمػػا التػػوراة يقػػه ح يمػػا اليمػػود لقولػ تنػػالا  :ومععه ال عذَه هععبدوا ازفععىن ال لععم خلععه
مىاضعع 

(;4

) .دأم ػنما ا حبػار هػوائمم ،دتجىػوا ييمػا علػا ا  ،يىسػبوا إلػا ا الحػزف

دا سػػف علػػا أن ػ ملػػق ا نسػػاف ،جػػا يػػي سػػو الت ػػوين::يحزف ال ػ ب أن ػ عمػػل ا نسػػاف
()50

دتيسف يي تلب :

 .دح يوا أمػىؽ ا نبيػا علػيمم السػىـ ،لت ػوف لمػم رمفػت يػي ت ػوين

أمىتمم الخبيثت ،دكينمم يقولوف نوسمم إذا كاف ا نبيا يونلوف ذلك دا يغو لمػم يػىحن

إذا اتبنىػػاهم يػػي ذلػػك إثػػم عليىػػا كػػل هػػي رمفػػت لىػػا أي ػػا ،دلػػذلك تػػالوا عػػن إكػ اهيم عليػ

السىـ كين كذاب ،دأف دادد زنا كزدجت (إريا) ،دأف لوطا زنا كاكىتي  ،دهاردف دعػا ا سػ ائيليين

إلا عبادة النجل،دأف سليماف عبه ا لىاـ إرضا لزدجت (.)53

علا أف تح يف اليمود للتوراة ته كلغ حػه السػذاجت التػي يم ػن أف يفػهتما عقػل،

لهرجػػت أنمػػم تػػه دلػػووا دادد  دهػػو أحػػه أنبيػػائمم الم مػػوتين يػػي نظػ هم دلػػوور كمػػا

يليق كىبي يحت ـ نوس  ،حيث جا يي سو الملػوؾ كينػ جنػل ممػ إحػهن زدجاتػ تتػل مػائتي
يلس ػ ػ يىي ،ثػ ػػم ت ػ ػػإ مػ ػػن كػ ػػل داحػ ػػه مػ ػػىمم ت نػ ػػت مػ ػػن ع ػ ػػور التىاسػ ػػلي دجمنمػ ػػا دتػ ػػهمما

لن دس (.)54

ه ػػذا د يػ ػ ر مم ػػا دل ػػووا كػ ػ ا كالى ػػهـ ،دا نبي ػػا كم ػػا يلي ػػق كنف ػػمتمم ،ت ػػه جن ػػل

المػ اتبين يفػػهتوف هػػذر السػػذاجت إ أف ت ػػوف درا هػػا أهػػهاؼ منيىػػت ،تفػػهدا مىمػػا تب ي ػ

أمىتمم دتف ياتمم الخبيثت ،دإيماما مىمم للمػ ين كػينمم يػي أمىتمػم إنمػا يتمسػ وف كمػذا
الهين ا كاحي ،ته أكاح ا لبىي إس ائيل يق ددف ي هم من الشنوب التي لػم يخلقمػا ا

ألى إ لخهمت "نب المختار ،دأف ما يحل لمم يح ـ علا ي هم ،نمم ددف مستواهم يي

الخلػػق ،حتػػا إذا مػػا لػػهموا دأراددا ا نسػػحاب مػػن هػػذر الػػهائ ة ا مىتيػػت ،تػػالوا كنقىنيػػت
يوهموا كما اآلم ين :إنما توسي ات لم تثبت عن ا نبيا .
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دمػن هػػذا السػػلوؾ المفػلحي يػػي ديػػىمم اسػت اعوا التػػيثي يػػي المػىمج الولسػػوي الػػذ

كػػاف سػػائها يػػي النفػػور الوس ػ ا دمػػا تىهػػا علػػا مو ػ

الغ ػ ب ،يػػي منػػالجتمم لمشػػاكل

الحياة ،دكانوا سببا جذريا ييما ع ؼ كنه ذلػك كإيجػاد مػا يسػما اآلف (كالىزعػت المي اييليػت)،
التي تم ت يسما مإ ا سف الشهيه كم جنيت ممث ة يي سياست الغ ب ،التي ت يل كم يػالين،

يػ ػػي تناملمػ ػػا مػ ػػإ الػ ػػهدؿ دالشػ ػػنوب ا م ػ ػ ن ،دمػ ػػا نظ ػ ػ تمم للشػ ػػنب الولس ػ ػ يىي دالشػ ػػنب
ا س ائيلي إ دليهة لمذر السياست كم جنيتما المي اييليت.
هذا (دتػه كػاف لمػذر ا سػا ات

دل سػل وثارهػا السػيئت علػا الو ػ ا نسػاني كنامػت،

دالو ػ ا دردك ػػي دالسػػلوكيات ا دردكي ػػت كفػػوت مال ػػت ،دلنلمػػا كان ػػت درا الىػػزدع الىديى ػػي

دالىزعات ا نحىليت دالى أمىتيت التي تميمن علا ردح الح ارة ا دركيت المنال ة) (.)55
د-الػؽر املسوحي االحنوازي واجلشع االستعماري:

ليس تح يف ا نجيل كيتل من تح يف التوراة ،ي ل تغيي ل ػىـ ا سػبحان دتنػالا،
دته أكه ال اتب الو نسي (موريس كوكا ) كيف ا ناجيل ا ركنت :م تس ،دمتا دلوتا ،ديوحىػا

ته كتبػت كنػه سػيهنا عيسػا  كمػا يقػل عػن نفػف تػ ف ،حيػث إنمػا ددنػت يػي الوتػ ة
الزمىيت ما كين عاـ 90ـ330-ـ ،دعلا هذا يإن مإ ثبوت النىف البش
)56

يي كتاكت ا نجيل

مػػن لػػحاكت سػػيهنا عيسػػا  . (ممػػا ينىػػي طػػوؿ يت ػ ة ال تاكػػت لػػيس مػػن ذهػػاب سػػيهنا
عيسا يحسب كل من زمن يىا لحاكت  ممما عا"وا كنهر.
أما المسيحيوف يقه كانت دعوة سيهنا عيسا هي ال حمت دالمحبت يحولوها إلػا حػب
السي ة دحب الماؿ دالجشإ ،داستغلوا مخالوت ا سىـ للمسيحيت السمحت ،يلم يتسػامحوا
منػ  ،ي انػػت الحػ دب الفػػليبيت كتشػػجيإ دمباركػػت كػػاكوات ردمػػا ،داسػػتم ت سػػي ة ددؿ أدركػػا

علػػا الش ػ ؽ مػػهة ت ػ نين مػػن الػػزمن كحجػػت كىسػػيت موادهػػا :دجػػوب تح ي ػ كيػػت المقػػهس مػػن
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أيػػاد المسػػلمين ،ياسػػتغلما ملػػوؾ أدردكػػا للتوسػػإ دسػ سػػي تمم علػػا الشػ ؽ ،إلػػا أف جػػا

لىح الهين ا يوكي دأم جمم من جميإ كىد الش ؽ.

دهػػم اآلف ي سػػلوف جمنيػػاتمم التبشػػي يت للتبشػػي يػػي كػػىد ا سػػىـ دتػػهعو الىػػاس إلػػا
التح ر من نيػ النبوديػت التػي يو ضػما ا سػىـ علػا المػ أة ،يػهعوها إلػا التحػ ر التزامػا مػىمم
لىش ال حمت دالمحبت كين الىاس ،دذلك من داتإ تناليم السيه المسيح ،دهم يػي الحقيقػت

يمممػػم المسػػيح د

ي ػ ر ،دإنمػػا يمممػػم أف تشػػب الووضػػا كػػين طبقػػات المجتمػػإ ييسػػمل

علػػيمم التػػهمل دالولػػوؿ إل ػا مػػقركمم اآلنيػػت دالبنيػػهة ،هػػذر هػػي م جنيػػت الو ػ المسػػيحي
انحيازا دجشنا يميهدف يي دائما أف ي وف التمهيه ل سا الهدؿ ا سىميت دالحفار الماد
علا "نوكمم ،دالنقوكات الجماعيت ،دالتىهيه دائما كا لوليت دا رهػاب ،هػذر هػي مػ جنيتمم

يي الح يت دحق التنبي .

التؼويم بت مرجعوة الغرب ومرجعوة اإلسالم:
التقػػويم هىػػا يجػػب أف ي ػػوف محايػػها دموضػػوعيا ،دأيػػن لىػػا ذلػػك؟ ،دلػػذا رأيػػت أف ميػ

حياد يم ن أف ي مئن إلي المنىيوف كا م  ،هو ما يى ق ك لساف حاؿ كتاب دمو
أنوسمم ،درأيت أف ألوغ ي

الغ ب

هم درأيمم حسب التهرج الولوي لما هو علي رأ هػم

المو ين من تململ ته كهأ اتجار هذر الح ارة كم جنيتما الغ كيت.

ل ػػن هػػذا التملمػػل -إف لػػح التنبي ػ  -يمػػو يم ػ يػػي م ػػوات دم احػػل متهرجػػت مػػن

الممم إلا ا هم ،دمن الخ وات ا لغ إلا الخ وات ا كب  ،دتػه أمػذت هػذر الخ ػوات
أسلوب التهرج حسب الت تيب التالي:
-3ا عت ػ اؼ كاسػػتبهاديت التقػػهـ النلمي:دهػػي الم جنيػػت التػػي سػػاعهت علػػا

سػػت

الػػهدؿ ا سػػتنماريت ،دتم هػػا للػػبىد ال ػػنيوت كقلػػت الح ػ ب دالػػهمار ،دإدمػػاؿ التقىيػػات التػػي
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سػػاعهت الػػهدؿ القويػػت علػػا التغلػػب ،دتفػػهي دتسػػويق ك ػػاعتما علػػا الػػهدؿ التػػي تػػهدر يػػي
يل ما ،دتمإ الح يات التي نشيت يي هذر الهدؿ حيىما مالوت مفالحما ا تتفاديت.

دلقه ت ورت تقىيت الغ ب دي ر عن أسلوب للسي ة ا تتفاديت عن ط يق مػا يسػما
كالنولمت دما ي تب كما من تقىيات ،دهي م جنيت لسي ة ا تون علا ا ضنف ،دلذلك أنتقه

كثي من المو ين هذا ا ستبهاد التقىي دالنلمي ،دحذردا من ذلك مػن مػىؿ مػا عبػ دا عىػ

يي كتاكاتمم ،دلقه عب عن ذلك ال اتب ا نجليز (الهدس ه سلي) كقول ::تبت أف التقهـ

النلمي ألبح اآلف لمفلحت ا ستبهاد الح يت.)57(:

-4ا عت اؼ كسػو م جنيػت ك دتوكػو ت ح مػا لػميوف :يػي إيسػاد م جنيػت ح ػارة

الغ ب ،دليست هذر الب دتوكو ت سون لورة حهيثت مىقحت عن التلمػود ،دهػي يػي مجملمػا
توض ػػح نظػ ػ ة اليم ػػود إل ػػا الن ػػالم ع ػػن ط ي ػػق إلق ػػا ك ػػذدر الش ػػغب ي ػػي ك ػػل ال ػػهدؿ ،كواسػ ػ ت
الجمني ػػات السػ ػ يت دالسياس ػػيت دالهيىي ػػت دالوىي ػػت دال ياض ػػيت ،دالمحاي ػػل الماس ػػونيت ،دا نهي ػػت

دالجمني ػػات النلمي ػػت ،م ػػإ الس ػػي ة علػ ػػا دس ػػائل ال ب ػػإ دالىشػ ػ  ،دالف ػػحايت ،دالمػ ػػهارس،

دالجمنيات ،دالمسارح ،دددر السيىما د" كاتما ،مإ دضإ أسس ا تتفاد النػالمي ،هػذا مػإ
إح ػػهاث ا زم ػػات ا تتف ػػاديت النالمي ػػت ك ػػي ي ل ػػب أل ػػحاب الش ػػيف ا س ػػتنانت ك ػػاليمود ث ػػم

ليتهملوا هم كم البمم تبل المساعهة (.)58

دينبػ الويلسػػوؼ ا م ي ػػي (دؿ ديورانػػت) عػػن تخويػ مػػن طغيػػاف هػػذا ال ويػػاف الػػذ
درثت م جنيات الغػ ب مػن م جنيػات ح مػا لػميوف كقولػ ::عوامل "ػي انيت ثىثػت تحػي كىػا

اليػػوـ:ا دب الوػػاحخ الخليػػإ الػػذ يػػزداد يػػي دتاحتػ درداجػ مىػػذ الحػ ب النالميػػت ا دلػػا،
دا يػػىـ السػػيىمائيت التػػي تثي ػ يػػي الىػػاس الشػػموات البميميػػت يحسػػب ،كػػل تلق ػىمم دردسػػا

عمليػػت ييمػػا ،دانح ػػاط المسػػتون الخلقػػي يػػي عامػػت الىسػػا كمػػا يبػػهدا يػػي مىكسػػمن دعػ يمن
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دامػػتىطمن كال جػػاؿ ،دإكثػػارهن التػػهمين:

 .هػػذر الح يػػات هػػي مػػن مخلوػػات مػػا درثت ػ

الح ارة ا دردكيت من م جنيات ح ما لميوف.
-5ا عت اؼ كيزمت ال مي عىه مو ػ

الغػ ب :دذلػك عىػهما دجػهدا أنوسػمم أسػ ن

نحو ا نحىؿ الذ كػاف يت تػب علػا كثػ ة المتىات ػات دا نح ايػات المائلػت نحػو السػقوط،
حيث يسود مى ق المغا ة يي م الب الحياة الماديت ،دالتي ته نزعت مىما كل تيػود اللياتػت،

يلم يجه كن
التىػػات

المو ين ماذا ي تب؟ د

لىف من البش ي تب؟ دته عب عن م جنيػات

المو ػ (تولسػػتو ) كقول ػ ::إنىي أسػػت يإ أف أح ػ ر نوس ػػي ...ييكتػػب عػػن الحػػق

كلمات رنانت مهع نوسي ...إنىي أدعو إلا الما دأ" ب الخم  ...إف ضمي

ي يف أست يإ أف أيس ل ما يم ىىي توسي ر لىوسي.)5:(:

يمتػف كػي،

-6محاد ت إنقاذ الت د  :لقه اهتم مو دا الغ ب دسياسيمم يي إيجاد وليػت نقػاد
ه ػػذا التػ ػ د ي ػػي ح ػػارة الغػ ػ ب دم جنياتػ ػ  ،يىظػ ػ دا يمى ػػت ديسػ ػ ة يوج ػػهدا ح ػػارة كهيل ػػت

لح ارتمم ،يخايوا علا ح ارتمم مىما ،داعتب دا أف أمىتياتمم تنمل علا الحه مػن سػي ة
الغ ػ ب د"ػػموات ا سػػتنماريت حيىػػذاؾ ،يق ػ ردا محاركتمػػا دطمػػس منالممػػا كػػهؿ أف يسػػتويهدا
مىما.
دما كاف من تػادة الو ػ دالزعمػا ا دردكيػين إ أف اجتمنػوا يػي عػاـ 3;09ـ ك ئاسػت
دزي مارجيت ك ي انيا: ،لبحث الوسائل التي تحوؿ ددف انميار الح ارة ا دردكيػت ،دكنػه "ػم

مػن الهراسػت دالىقػاش تػ ردا دضػإ م ػت لبػػذؿ جمػودهم كلمػا لمىػإ إيجػاد أ اتحػاد أد اتوػاؽ
كين ددؿ الشػ ؽ ا دسػ  ،ف الشػ ؽ ا دسػ المسػلم المتحػه يشػ ل الخ ػ الوحيػه علػا
(;)5

مسػتقبل أدردكػػا:

 .دهػػذر الخ ػػوة ال يهيػػت مػػن زعمػػا الغػ ب تػػهؿ علػػا اعتػ ايمم كح ػػارة
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الش ؽ المىايسػت لح ػارتمم اآليلػت إلػا السػقوط ،دمػازاؿ الغػ ب مػن أجػل ذلػك ي ػغ علػا

ددؿ الش ؽ ا دس حتا يتحهدا ،دلو علا كلمت يي ممتم تمت.

-7ط ح وم محادلت نقاذ ح ارة الغ ب :كنهما توشت ا كاحيػت دهيمىػت ا ي ػار

ا سػػتنماريت يػػي أعقػػاب الثػػورة الفػػىاعيت،ت ور الفػ اع كػػين الػػهدؿ ا سػػتنماريت للتىػػايس علػػا
السػػي ة علػػا الػػهدؿ ال ػػنيوت مػػتىؾ ث داتمػػا دتسػػويق ك ػػاعتما عليمػػا ،ي ث ػ ت الح ػ دب

دأدن احتهاـ الف اع إلا تياـ الح ب النالميت ا دلا.
عىهها احتار مو د الغ ب يي نتائج دم جنيات ح ارتمم المت ديت عقىنيػا دأمىتيػا،

يحػػادلوا البحػػث عػػن مخ ػ ج ،داهتػػهدا إلػػا ي ػ ة أف ت ػػوف هىػػاؾ هيئػػت ددليػػت ذات مفػػهاتيت
أمىتيػػت للوػ

يػػي مىازعػػات الػػهدؿ ،علػػا أف ت ػوف كم جنيػػت كيػػت ت ضػػا عىمػػا جميػػإ ددؿ

أدردكػػا ،يػػاتت ح الساسػػت دالمو ػ دف ت بيػػق مػػا نػػادن ك ػ تاضػػي دمو ػ هولىػػه

يػػي مقولػػت

ل ::إن ػ لػػن ي ػػوف يػػي هػػذر ا رض أمػػن دسػػىـ مادامػػت هىػػاؾ تػػون متفػػارعت ،تمػػتم إ

ك ب يائم ػػا ال ػػوطىي ،دأف هى ػػاؾ تانون ػػا طبيني ػػا يىب ػػإ م ػػن ال ػػمي البشػ ػ ...دلن يخ ػػإ لم ػػذا
القانوف ال بيني ما لم تش ل هيئت ددليت تت وف من مح مين ددليين مفلحت لمم دتخػت"

كالو ل يي المىازعات الهدليت.)60(:

دتػػه تبلػػورت هػػذر الجمػػود ييمػػا كنػػه يػػي إيجػػاد عفػػبت ا مػػم ثػػم هيئػػت ا مػػم ،دل ػػن
الم جنيػػت ا مىتيػػت كقيػػت مىقولػػت مالػػت يػػي اعتمػػاد أم ي ػػا للويتػو ضػػه الشػػنوب ال ػػنيوت
دال يػػل يػػي ذلػػك كم يػػالين ،دهػػو مػػا يػػهؿ د لػػت داضػػحت علػػا أف لنىػػت ح ػػارة الغ ػ ب يػػي

م جنيت مازالت جاثمت علا لهر الواتإ.

-8ا عت اؼ ك درة هيمىت مبادذ الػهين علػا الح ػارة :إذ كػل المحػاد ت السػاكقت

لوتف ا نميار الح ار  ،من تتػل للح ػارات المىايسػت ،دا حت ػاـ إلػا هيئػت ددليػت ت ػائيت
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لس ػه الػػىق" يػػي أمىتيػػات الح ػػارة الغ كيػػت ،كػػل ذلػػك لػػم يولػػح ،ا م ػ الػػذ ديػػإ كن ػ
مو ػ

الغ ػ ب للبحػػث عػػن مىقػػذ دتػػه دجػػه كن ػػمم هػػذر ال ػػالت ،دجػػهها يػػي ال جػػوع إلػػا

تناليم الهين ،د جل هذا اتت ح (كولن دلسوف) يي كتاكػ (سػقوط الح ػارة) ضػ درة ا نقيػاد
لتنليم الهين كم جنيت لآمن ،دل ب الحياة الو يت دالح اريت لبىي البش  ،ييقوؿ: :دكل ما

يحتاج ا نساف أف يممن كشي يمىح ههيا دائما متجهدا...دل ن الهين يمىح ا نساف هذا
المػػهؼ الىمػػائي ،المػػهؼ الػػذ

كامى كهدف دين.)63(:

يىتمػػي حتػػا دلػػو عػػاش مليونػػا مػػن السػػىين دا نسػػاف لػػيس

دل ن دعوة (كولن دلسوف) لل جوع إلا الهين كانػت ام ػت ،يػإذا كػاف المقفػود هػو

ال جوع إلا الهين المسيحي ،يقه كاف الباكوات يسي دف علا الق ارات السياسيت يي أدردكا،
يماذا كانت الىتائج ،لقه كانت الىتائج تياـ الح دب الفليبيت الوا"لت ،أما إذا كاف ما يقفػهر

ديػن ومػ يقػػه ثبػػت أي ػػا زيػػف ديانػػت التلمػػود اليمػػود  ،يلػػم يبػػق إذا إ ا سػػىـ كمفػػهاتيت
التي يست يإ أحه مىفف أف يى ها.

-9ا عتػ اؼ لػ احت كموتػإ الػهين ا سػىمي يػي الح ػارة :ديػي ذلػك الفػهد يقػوؿ

المػػمرخ الب ي ػػاني الشػػمي (أرنولػػه تػػويىبي): :إف مسػػتقبل الح ػػارة ا سػػىميت يتوتػػف علػػا
ا كث يػػت المممىػػت كت اثمػػا ،دالتػػي زادهػػا الفػ اع مػػإ الغػ ب حيويػػت دنشػػاطا ،دالمممػػل أف هػػم

ا كث يػػت سػػوؼ يوجمػػوف ال اتػػت الن كيػػت ا سػػىميت إلػػا الخلػػق دا كػػهاع دالىمػػو ،دكالتػػالي إلػػا
تجهيه "باب الح ارة الن كيػت ا سػىميت ،دالنمػل علػا إحىلمػا المحػل الىئػق يػي الح ػارة

النالميت.)64(:

-:ا عت ػ اؼ كتوػػوؽ الح ػػارة ا سػػىميت علػػا الح ػػارة الغ كيػػت :دذلػػك مػػن مػػىؿ

إج ا مقارنات ددراسات ميهانيت اعتمهها ألػحاب أتػىـ يػي الغػ ب دنػاددا كػإعىف الىتيجػت،
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دهم يي انتظار اعتمادها ،دهذا الػذ حفػل (لباحثػت أم ي يػت) مختفػت يػي "ػمدف ا حػهاث
ددف النش ين ،يي مقاؿ لما يي ج يهة (الجمموريػت) القاه يػت ،يػي هىهسػت الحيػاة ا جتماعيػت
دا س يت السويت ،دعهـ التو ي كمذر التناليم ،ن ثبت أنما هي التػي يجػب أف تحتػ ـ دتسػو
د يي كل المجتمنات ا س يت يي النالم.
يتقوؿ::امىنػ ػػوا ا مػ ػػتىط ،يقػ ػػه عانيىػ ػػا مى ػ ػ يػ ػػي أم ي ػ ػػا ال ثي ػ ػ  ،ييلػ ػػبح المجتمػ ػػإ
ا م ي ػػي مجتمنػػا منقػػها ،مليئػػا كفػػور ا كاحيػػت دالخىعػػت ،دإف ضػػحايا ا مػػتىط (دالح يػػت)

يملئػػوف السػػجوف دا رلػػوت ،دالبػػارات دالبيػػوت الس ػ يت ،إف (الح يػػت) التػػي أع يىاهػػا كىائىػػا
دكىاتىا ته جنلت مىمم عفاكات أحهاث...يإف القيود التي يو ضما المجتمػإ ا سػىمي علػا
الوت ػػاة ل ػػالحت دناين ػػت ،يتمسػ ػ وا كتقالي ػػهكم دأمىت ػػم ،دامىن ػػوا ا م ػػتىط ،دتي ػػهدا (ح ي ػػت

الوتػاة) ،دعػػوددا إلػػا الحجػاب ،يمػػذا ميػ ل ػم مػػن إكاحتػ دان ػىؽ دمجػػوف أدردكػػا دأم ي ػػا:

()65

 .ننػػم ،إف الح يػػت الحقيقيػػت هػػي يػػي ممارسػػت الحػػق الػػذ ي ضػػار ا  ،دلػػيس ممارسػػت كػػل

توؿ أد ينل.
ديػػي مىلػػت هػػذا التقػػويم التػػهريجي ،الػػذ تن يىػػا يي ػ علػػا كيويػػت تػػههور الح ػػارة
الغ كيػػت ،دتػػهرجما يػػي هػػذا التػػههور إلػػا الحػػه الػػذ أعػػاد ييػ المىفػػووف مػػن مو ػ

الغػ ب

حسػػاكاتمم ،داتت كػػوا كاتت احػػاتمم الو يػػت إلػػا التبشػػي كح ػػارة ا سػػىـ دم جنيتػ  ،مػػا يجنػػل
مجاؿ التووؽ كين الح ارتين راجإ للح ارة ا سىميت.

ديػػي متػػاـ هػػذا البحػػث الػػذ استن ضػػت يي ػ مومػػوـ الم جنيػػت ل ػػل عمػػل يقػػوـ ك ػ

ا نساف ،سوا ما كاف يي ا سىـ أـ ما كاف يي الحياة الغ كيت ،يإن كىا علا تلػك الم جنيػت
تميزت الح يات النامػت يػي كػل مىممػا ،دحتػا نتنػ ؼ علػا الم جنيػت ا لػلح يػا م يحتػاج
إلػػا ا حت ػػاـ إلػػا جمػػت حياديػػت تنب ػ عػػن ذلػػك ا لػػلح ك ػػل موضػػوعيت ،متحققػػا مػػن ذلػػك
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كالولف الم تب حسب ما جػا دعبػ عىػ مو ػ د الغػ ب تجػار هػذا الموضػوع ،دك سػت ييػ

ا عت ايات لمختلف ا نن اسات الو يت الجادة د المىفوت يػي هػذا التقػويم دكػا التوييػق،

دهو ننم المولا دننم الىفي .

الهوامش والمصادر والمراجع
 -3للوي دز وكاد -كاب ال ا  -يفل الحا .

 -4أساس البى ت للزمخش  ،تحقيق عبه ال حيم محمود ،دار المن يت .كي دت .ص9;.
 -5سورة المجادلت ،اآليت 5.

 -6سورة وؿ عم اف ،اآليت 306.
 -7سورة الحج ،اآليت99.
 -8سورة ال ىؽ ،اآليت8.
 -9سورة النف  ،اآليت5.

 -:سورة المائهة ،اآليت4.

; -سورة الشورن ،اآليت5:.

 -30ردار الت مذ يي الب رتم85.
 -33ردار مسلم.

 -34ردار أكو دادد يي سىى عن أكي ك .

 -35المقاله الحسىت للسخاد رتم.700
 -36المفهر الساكق .69:

 " -37ح السىت للبغو  ،الم تب ا سىمي ،ط3;:5 .4ـ683./ 8 .

 -38الخ دج علا الحاكم الجائ  ،د.محمػه دراجػي ،محاضػ ة الملتقػا الثػاني ،كليػت ألػوؿ الػهين
كجامنت الجزائ كتاريخ  33أي يل 4000ـ.

[- 353مجلت كليت النلوـ ا سىميت-الصراط] السىت الثانيت ،النهد الخامس ،مح ـ 3645هػ ،مارس 4004ـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د.إسماعيل يحيى رضوان 
 -39النقه الو يه ،حمه كن عبه رك (ت549هػ) ،دار ال تاب الن كي ،كي دت77./3 .3;:4 .
 -3:تاريخ التش يإ ا سىمي للشيخ محمه الخ
 3;8كالتف ؼ.

،دار القلم،كي دت.ط3;:5/3ـ.ص-3;7

; -3س اج الملوؾ لل طو"ي ،ص; 5كالتف ؼ.

 -40عن كتاب (النب ) كن ملهدف 704/35 .دما كنهها.
 -43نيل ا كتماج للتىب تي .ص480.
 -44تاريخ التش يإ ا سىمي ،للخ
 -45سورة الىسا  .اآليت 7;.

 -46توسي ال شاؼ للزمخش

 -47سورة الحج ات ،اآليت 8.

 .ص33:.

746./3

 -48نظاـ ا من الجماعي يي التىظيم الهدلا ،عبه ا محمه وعيوف ،دار اليشي  ،عماف .ط3.
 -49الشباب المسلم دالح ارة الغ كيت ،حسن حسن سليماف ،دار الش دؽ ،جهة ،ص47
 -4:المفهر الساكق ص50.
; -4سورة الىسا  ،اآليت68.
 -50سو الت وين.

 -53النقائه ا سىميت ،سيه ساكق ،دار ال تاب الن كي ،كي دت .ص389.
 -54سو الملوؾ،ا لحاح الثامن.

 -55مجلت الح ارة ا سىميت ،النهد ال اكإ للهكتور عبه الحليم عويس .ص4::.

 -56التػػوراة دا نجيػػل دالق ػ وف دالنلػػم تن يػػب نخبػػت مػػن الػػهعاة ،دار ال ىػػه  ،لبىػػاف .ط ،4عػػاـ
3;9:ـ.ص80.

 -57أي ػػار منال ػ ة ،أحمػػه يمػػاب الػػهين ،مىشػػورات ج يػػهة المح ػ ر دالم تبػػت النف ػ يت ،لػػيها،
لبىاف .ص537.

[مجلت كليت النلوـ ا سىميت-الصراط] السىت الثانيت ،النهد الخامس ،مح ـ 3645هػ ،مارس 4004ـ354 - .



المرجطيظ الفلسفيظ للحريات الطامظـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -58ك دتوكػ ػػو ت ح مػ ػػا لػ ػػميوف ،محمػ ػػه النيػ ػػه وؿ مليوػ ػػت التونسػ ػػي ،دار ال تػ ػػاب الن كػ ػػي.
3;:0ـ .ص54.-53

 -59ا س ػ ػػىـ دمشػ ػ ػ ىت الح ػ ػػارة ،الس ػ ػػيه ت ػ ػػب ،كيػ ػ ػ دت ،دار الشػ ػ ػ دؽ3;:3 ،ـ .ط.7

ص357.

 -5:أي ار منال ة .ص6;.

; -5تادة الغ ب يقولوف دم دا ا سىـ ،جىؿ النالم ،عماف ،دار ا رتم 3;:3ـ .ص 99.
 -60أي ار منال ة .ص 3:5.

 -63الشباب المسلم .ص368.-367
 -64المفهر الساكق 370.

 -65المخ ػػات النالميػػت لم ايحػػت ا سػػىـ ،محمػػه محمػػود الفػػواؼ ،دار ا لػػىح ;3;9ـ.

ص.44:

[- 355مجلت كليت النلوـ ا سىميت-الصراط] السىت الثانيت ،النهد الخامس ،مح ـ 3645هػ ،مارس 4004ـ.

