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 حدود الحرية  
 :ملخص الدراسة

يقوم البحث مبناقشة عدد من األفكار ادلًتابطة، واليت يرد هبا أن تقودنا إىل نتيجة مفادىا إن احلرية ادلطلقة مفسدة 
أخالقية واجتماعية وسياسية ىي فوضى تؤدى إىل صراعات وتفكيك روابط  مطلقة، وإن احلرية اليت ال حيدىا قانون وضوابط

اجملتمع، وتوعية اجملتمع حبقوقو حفاظ على دتاسكو وذلك من خالل طرح تأصيل ادلفهوم الليربايل للحرية يف الفلسفة السياسية 
 ادلعاصرة.

 حدود، احلرية. -الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
 The research discusses a number of interrelated ideas, which are intended to lead us to 

the conclusion that absolute freedom is absolute corrupt, and that freedom is not limited by 

law and ethical and social and political controls is a chaos that leads to conflicts and 

dismantling the ties of society, and awareness of society's rights to maintain cohesion through 

The introduction of the liberal concept of freedom in contemporary political philosophy. 
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 المقدمة:

ال العلوم اإلنسانية ىو حتديد مفهوم ماىية ادلصطلحات، حيث أنو يف ظل أدق وأصعب ما يواجو الباحث يف رلإن 
 ىذا اإلطار ادلفاىيمي ترتسم معامل اإلطار الفكري بعامة.

فإذا كانت الدراسات اإلنسانية من بُت ادلعارف ىي أصعبها تناواًل وامتناعًا على التحديد، فإن مفهوم احلرية ىو من 
ذا اللبس ية التباسًا وغموضاً، بل وىروبا من اإلطارات إال أن ذلك حافز للدخول يف معًتك ىأكثر إشكاليات العلوم اإلنسان
اشتباكاتو وإيضاح بعض مالزلة ذلك أن احلرية كفكر قد فرضت نفسها على الساحة الفكرية  والغموض، وزلاولة فض بعض

الفكر الفلسفي فحسب، بل تتبع من اعتبارىا يف تاريخ  ادلعاصرة، أن حيوية مشكلة احلرية ال تأيت من الدور احملوري الذي تلعبو
واحدة من ادلشكالت الفلسفية القليلة اليت حتطم جدران األروقة األكادديية وتتجاوز أطر البحوث االحًتافية لتنساب يف تيار 

فليس ىناك اتفاق واضح حول مفهوم احلرية كفكر وسلوك شلا جيعلنا أمام أزمة  عنهااحلياة الدافق ادلعاش، رغم كثَته ما كتب 
حامسة يف اجملتمع وتوعية حبقوقو وحفاظ على التماسك حتديد ذلذا ادلفهوم، أزمة إنتاج وعي بو وزلاولة إلحداث نقلة معرفية 

رفعت من حدة الصراع داخل ىذه اجملتمعات، بُت  ، قد أحدثتو ادلفاىيم ادلغلوطة لدى رلتمعنا حول احلريةاالجتماعي واإلنساٍل
شعوهبا وحكوماهتا، ومعاجلة ىذه االشكاليات ادلطروحة حول مفهوم احلرية يتم من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية، ما 

إلجابة على ىذه ادلقصود باحلرية يف الفكر الفلسفي؟ وما ىي حدودىا؟ وما الطرح الذي يقدمو الفكر الليربايل عن احلرية؟ وا
 التساؤالت سيتم من خالل اتباع منهج حتليلي وصوالً إىل خادتة تعرض فيها نتائج الدراسة.

 مفهوم الحرية: -1
اصطلح التقليدي الفلسفي على تعريف احلرية بأهنا اختيار الفعل عن رؤية مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار 

وغياب اإلكراه االجتماعي  (1)تيار، أي غياب القمع وانعدام السيطرة من قبل مؤثر خارجيضده، فاحلرية تعٍت القدرة على االخ
ادلفروض على الفرد فهو حر يف أن يفعل ما ال دينعو القانون، وحر يف أن يرفض القيام بكل ما ال يأمره بفعلو، أي يفعل ما يريد 

 يف حدود القانون والعمل واالعتقاد.
 والمعنى االيجابي للحرية:المعنى السلبي  -2

انتفاء للقيود، حبيث يصبح للفرد مساحة يستطيع أن يتصرف فيها للحرية معنيان: أحدمها ادلعٌت السليب وىو عبارة عن 
دون اعًتاض من األخرين، أما ادلعٌت األخر فهو ادلعٌت االجيايب للحرية فهو مشتق من رغبة الفرد أن يكون سيد نفسو، وىي تعبَت 

درة االجيابية، حبيث تصبح ىوية الفرد مستمدة من إمكاناتو الذاتية وإبداعاتو الشخصية، فأنا أرغب يف االعتماد على عن الق
مبوجب أىداف وغايات  ، وىنا تتحقق السيادة الذاتية اليت تتطلب أن يسَت الفرد(2)نفسي يف اختذا قرارايت وليس على قوة خارجية

 شخصية واعية.
( أول من أشار إىل أن احلرية معٌت سليب ومعٌت اجيايب يف الفكر الليربايل فاإلنسان 1997-1909يعد )أشعيا برلُت 

حر إىل احلد الذي ال يتدخل إنسان آخر يف شئونو اخلاصة، وبذلك تعدو احلرية السياسية متمثلة يف ذلك النطاق الذي يستطيع 
تدخل اآلخرون يف شئوٍل وحيل بيٍت وبُت ما أريد القيام بو من  فيو الفرد شلارسة أنشطة دون أن دينعو اآلخرون من ذلك، فإذا
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نشاط، فأنٍت عندئذ ال أكون حراً يف الشأن الذي مت معٌت فيو، وىذا ادلعٌت السليب للحرية، أما احلرية اإلجيابية فهي رغبة الفرد أن 
وقفة على قوة خاصة أياً كانت، مبعٌت أنا أريد أن يكون سيد نفسو، فأنا أريد أن تكون حيايت وقراريت منوطة لذايت، ال أن تكون مت

 أكون أداة بيد نفسي صنيع إراديت ال أكون صنيعة إرادة اآلخرين.
 مفهوم الحرية الفكر الليبرالي: -3

تسعى الليربالية إىل أكرب قدر من احلرية لكل إنسان، فالناس رتيعًا أحرار ومتساوون على ضلو طبيعي، دون أن يعٍت 
وجود حدود لتلك احلرية، فالليربالية توىل أمهية خاصة حلرية التعبَت عن اذلوية الشخصية للفرد، ومن مث اإلديان بقدرة ذلك عدم 

الفرد على جعل التعبَت عن الشخصية الفردية أمراً قيماً ألنفسهم واجملتمع الذي يعيشون فيو، حبيث ال يوجد تعارض بُت ادلصلحة 
 الفردية وادلصلحة العامة.

برلُت( على ضرورة وجود مساحة من احلرية السلبية ولو حلد أدٌل، فالبد للفرد من أن يكون لو رلال  أشعياؤكد )وي
يؤمنون يكون فيو مبأمن من أي ضغط خارجي، والذين يؤمنون باحلرية مبفهومها السليب يرغبون يف تطويق السلطة وضبطها والذين 

تلبية ادلطالب اليت تطرحها كل  نالوعي االجتماعي حيتم االعًتاف بأيالء على السلطة، و باحلرية بادلعٌت االجيايب يرغبون يف االست
والفئتُت احلق بشكل متساو من الناحية التارخيية واألخالقية بأن تندرج مطالبهما ضمن إطار االىتمامات الغ األمهية، بفئة أمر 

 .(3)البشرية يف أعمق صورىا
من يف ادلوازنة بُت ادلطالب، مقدار من احلرية مقداره من ادلساواة، مقدار من األخالقية، إن التألف النهائي يف اجملتمع يك

 .(4)ومقدار من الفهم دلوقف إنساٍل معُت، ومدار من التطبيق التام للقانون
وجود مساحة مقدسة إىل أبعد احلدود من احلرية الفردية، كما يقضي بتدخل  يؤمن فالسفة ادلذىب الليربايل بصرورة

( جيادل بقوة يف  1883-1806السلطة احلاكمة تدخاًل إجيابيًا لتوجيو الفرد دلصلحتو توجيهًا علمياً، فنجد )جون ستورات مل 
 الدولة طادلا مل يلحق الضرر بأحد خالل ذلك.كتابو )يف احلرية( مبساند حق الفرد يف أن خيوض جتارب احلياة متجرداً من تدخل 

استعمال السلطة على أي عضو من أعضاء رتاعة متمدنة عند )مل( ىو منع الفرد من اإلضرار بغَته وىذه فادلصوغ 
إجبار  إنو ال جيوزالذاتية أدبية كانت أو مادية ف مصلحتو يغاية ادلنشودة من إرغام الفرد وىىي الغاية الوحيدة، أما إذا كانت ال

عن شيء من تصرفاتو إال إذ كان ماسًا بالغَت، فأما التصرفات اليت ال خيص الفرد على ذلك، فاإلنسان غَت مسئول أمام اجملتمع 
، فاحلرية ال (5)نفسوغَت نفسو وال تتعلق بغَت شخصو فلو فيها كامل احلرية ومطلق اإلرادة، ذلك ألن اإلنسان سلطان يف دائرة 

على استبقاء فرديتها،  غَت ال يعوق منو الشخصية وال جيورالعدوان على حقوق الضعفاء، وتقييدىا لصاحل الينبغي أن تكون يف 
إلضافة إىل أن الذي يعمل على ولو اتيح لفرد أن يشبع شهوتو ودوافعو على حساب غَته لعاق الغَت على تنمية شخصيتهم، با

ي فيها أن ينشط ويزاول وظائفو، فما يهم الفرد وحده يكون من حقو، وما قمع اجلانب األناٍل من طبيعتو يتيح للجانب االجتماع
اجملتمع أال يتدخل يف شئون أفراده إال حُت يتجاوز نطاق حياهتم إىل يهم اجملتمع يكون من حق اجملتمع، وأول التزامات الفرد جتاه 

لنظام االجتماعي من ارية الفردية، حىت ال يتفكك ، وىذا ضرب من التوازن بُت ادلصلحة العامة واحل(6)حياة اآلخرين ومصاحلهم
، فالبد أن دينح كل منهما ما خيصو على وجو التحديد، فاحلرية حقوق الفرد من جهة أخرى سلطة اجملتمع على جهة، وال جتور
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تصادم بُت تبدأ حرية اآلخرين، حىت ال حيدث ينبغي أن يكون ذلا حدود تقف عندىا وال تتعداىا، فحرية الفرد تقف عندما 
 احلريات ويبدأ الصراع، وأن من يتجاوز حدود احلرية جيب على القانون أن يردعو.

يذىب )اشعيا برلُت( إىل اإلقرار بأن احلرية ال تعٍت القيام بعمل أزتق أو خاطئ أو ال عقالٍل، فإجبار الذات اليت 
 .(7)استبدادىا إمنا ىو حترير على أن تنتهج السلوك القوَل ليس -واحملاولة واخلطأ–ترغب يف التجربة 

، وزلاولة للقضاء على الفوضى حىت يتم حتقيق أن احلرية ليست إنعدام وجود )القيود( بل ىي تقرير ادلصَت تقريراً اجيايب
 األىداف، وما هتدف إليو اإلرادة ىي حتقيق احلرية.

رلُت( أنو إذا كانت حرييت أو حرية طبيعيت االجتماعية يتطلب شقاء اآلخرين، فإن ىذه احلرية مرفوضة يقرر )اشعيا ب
والنظام الذي يسمح بذلك ىو نظام جائر وغَت أخالقي، ذلك أن التوافق االجتماعي والتقدم يتوقعان على حجم احلرية الفردية 

، فاحلرية ال تبيح القضاء على حرية اآلخرين أو طبقة من (8)حرمتو اليت جيب أن تتجاوز الدولة أو أية سلطة تنتهكاخلاصة 
طبقة لطبقات أخرى، فاإلنسان ال يعٍت حريتو بذاتو بل يف عالقاتو مع غَته ومع مؤسسات الدولة، الطبقات، أو استغالل 

التسلط وبذلك تتحول احلرية إىل وباالنتظام يف مؤسسات اجملتمع ادلدٍل دلنع ىيمنة الدولة على اجملتمع ووضع حد لكل إمكانية 
ما  على فعلفاحلرية تكمن يف القدرة اع السلطة لتعمل كل سلطة يف رلال، حترر أي حركة واعية متواصلة لتنظيم العالقات بُت أنو 

 مع الالشعور، ومع الالمسوؤلية القانونية واألخالقية.ارض ال يضر بالغَت، فمفهومها يتع
( إىل أنو ينبغي للدولة أال حتد من قوة الفرد إال مبقدار ما تقى بو خطر ىذا الفرد 1677-1632وقد أشار )اسبينوزا 

أضافت إليهم أكرب شلا انتزعت، فليس غاية  عندعلى بنائها وكياهنا، وىي يف الوقت نفسو جيب إال تنزع من األفراد احلرية إال 
تنظم احلريات من خالل التشريع، فال تبغي اجلماعة على الفرد، فالدولة ، (9)هم بادلخاوفة السيطرة على األفراد وال تكميمالدول

كذلك حتد من حريات األفراد حبسب ظروف اجملتمع، حيث تتحقق ادلوازنة بُت ما ىو عام وما ىو خاص، ويتم التخلص من 
وسيلة ضرورية الزمة لبلوغ  اخللط بينهما؛ ألن اخللط خيلق نوعًا من النظام التعسفي كما ىو يف النظم التوتاليتاية، فالدولة ىي

 مرحلة احلرية، فالفرد ال خيضع خضوعاً مطلقاً للدولة إال يف دائرة العمل والتصرف.
وشهوتو على ضلو حيقق أىدافو، فاحلرية احلر ىو الذي يستطيع تغيَت نفسو من الداخل وديتلك القدرة على تطويع رغباتو 

فاحلرية تكمن يف مدى التزامنا بالقانون حتقيقًا لالستقرار، ففي حالة الطبيعة ىي الطاعة، لكنها طاعة القانون نضعو ألنفسنا، 
ادلدنية  ةتتميز احلرية بأهنا مطلقة أي حرية كاملة، وكأنك دتلك كل شيء، وال دتلك شيئاً، ألهنا حرية مهددة باستمرار، أما احلري

ية ىي احًتام القانون وااللتزام بو، وعند اخلروج عن القانون يعٍت فهي حرية مضمونة زلددة بالقانون يف إطار الدولة، فاحلرية احلقيق
خيضع  الذي، فاإلنسان احلر ىو رية من الفرد الذي خيضع لدوافعوإلنسان الذي يقوده العقل يكون أكثر حاحروب وصراعات، ف

 ضع لسيادة غَت من البشر.لقوانُت اليت وضعها ومت االتفاق عليها، ألنو وضعها عقلو احلر، ويفضل قوة القانون ال خيل
( تقوم على مبدأ تأسيس القوة والتوزيع الصحيح ذلا، وما دام ىناك سلطة 1755-1689أن احلرية عند )مونتيسكيو 

مطلقة ال حتدىا حدود فإنو من ادلستحيل أن يصبح احملكومون أحراراً، احلرية تتطلب دائماً تقييد السلطة، فاحلرية احلق بعيدة كل 
نعدام وجود قيود، ألهنا خاضعة لنظام يشكل على أىداف معقولة، فالسلطة ال ديكنها أن تكون مطلقة وإال فإهنا البعد عن ا

 تصبح مفسدة مطلقة.
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السياسية ىي نظرية معادالت ينبغي على السلطة أن توقف السلطة فهي نظرية حتول دون أن  (مونتيسكيو)إن نظرية 
ادة السادسة عشر من إعالن حقوق اإلنسان بأن اي رلتمع ال حتدد فيو فصل تسقط السلطة يف االستبداد، لذا نصت ادل

السلطات ليس لو دستور أبداً، فما ينادي بو ليس الفصل بُت السلطات فصاًل تعسفًا إمنا ىو دعوة إىل االنسجام بُت 
ات ىو الشرط لوجود احلريات، لكي ال يساء استعمال السلطات، أن فصل السلطالسلطة ، فالبد أن توفق السلطة (10)السلطات

تكفل دولة القانون، ألنو إذا اجتمعت وتركزت السلطة التشريعية والتنفيذية يف ىيئة واحدة فال  اليتومن الضمانات األساسية 
العدالة، ستقوم بوضع القوانُت وتعديلها بناًء على احلاالت الفردية شلا يفقد القانون صفة ضمان الحًتام القانون، ألن ىذه اذليئة 

وإذا أرتعت سلطة التشريع والقضاء معًا على ىيئة واحدة أصبح القاضي طاغية، باعتبار أنو باستطاعة سن القوانُت وتعديلها 
، يشكل مبدأ فصل السلطات العنصر ادلالزم لبنية الدولة الليبَتالية، إذا ال يسلم ىذا ادلبدأ مبجرد تقسيم تقٍت (11)وإلغائها بإرادتو

إدارة الشئون العامة فحسب بل يفرض على األجهزة ادلستقلة عن بعضها تأمُت سلتلف وظائف الدولة فال حتتكر للعمل يف 
 ادلكونة ذلا.السلطة من طرف سلطة واحدة، كما تعترب التعددية من أىم مظاىر احلرية، والبٌت األساسية 

نة لكرامتو، ومبا أن مبدأ كل قانون ىو احًتام حرية واحلرية عند )كانط( ىي ميزة للكائن العاقل فإن سلبت منو تعترب إىا
يضبط ضبطاً صارماً ىذه الكرامة وحيفظ حرية اإلنسان يف تالفيها باآلخر، وىذا يتم داخل  الذياإلنسان، فالتشريع اخلارجي ىو 

اإلنسان حرًا عندما تأيت أفعالو  اجملتمع، فاحلرية ال تستقيم مع الفوضى، وإنعدام القانون وإلغاء احلدود والقيود اخلارجية، ويكون
 .(12)معربة عن ذاتو عن شخصيتو، ومن ىنا فإذا خضعت لقيود وضعتها فأنا يف الواقع ال أخضع إال لذايت ومن مث فأنا حر

( على الربط بُت احلرية والقانون باعتباره القانون ضامنًا للحرية وكافاًل ذلا، 1952-1859 يكذلك يؤكد )جون ديو 
د للقانون ال وجود للحرية، أن غاية القانون عنده ليس اذلدم أو التقييد، إمنا االحتفاظ باحلرية وتنميتها، فالشخص حيث ال وجو 

احلر يتصرف يف شخصو وأفعالو وشلتلكاتو كما يشاء يف حدود ما ىو مسموح بو من طرف القوانُت اليت خيضع ذلا، كما أن سلطة 
ا كانت احلدود القصوى اليت بلغتها، وما حيدىا ىو ما يفرضو اجملتمع العام، ليس ذلا اجلمهورية وادلشرع ىي سلطة زلدودة مهم

 .(13)احلق أبداً يف القضاء على الرعايا وحتويلهم إىل عبيد أو تفقَتىم ىم إراديا وحيث ينتهي القانون يبد االستبداد
ب ادلصاحل العامة على احلرية الفردية بشكل أن مهمة الدولة ىي التوفيق بُت حرية الفرد واجملموعة، فال جيب أن تتغل

مطلق، كما ال جيب أن يكون ىناك إطالق للحريات بشكل يؤدي إىل اإلضرار باآلخرين، فاحلرية مرتبطة بالفعل، ألهنا شلارسة 
فضاء عمومي  إنسانية ال تقتصر على العمل وحتقيق اذلدف وإمنا تتعدى ذلك ضلو التعبَت عن احلياة وتقسم العيش مع اآلخرين يف

يتحول إىل فضاء سياسي دديقراطي إذا انتظم وفق ادلساواة والتمايز، فادلمارسة السياسية ىي أعلى األنشطة اإلنسانية ألهنا دتكن 
 ادلواطنُت من حياة التفكَت اجلماعي واإلبداع.
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 الخاتمة

كمشكلة ىو احلقل السياسي فبدون حياة عامة إن احلقل الذي عرفت فيو احلرية كواقعة من وقائع احلياة اليومية وليس  
مضمونة سياسيًا ستظل احلرية زلرومة من رلاذلا احلي الذي تظهر فيو، ورلال احلرية ىو السياسة ألهنا تتطلب رلال عاماً، فهي 

 تنشأ حُت ينشأ اجملال ادلشًتك بُت البشر.
ن وادلكان، فكلمة حرية حتتمل الكثَت من ادلعاٍل حبيث أن مفهوم احلرية مفهوم نسيب متطور بتطور التارخيي ونسبية الزما

أن تقبل تعريف واحدًا باعتباره تعريفًا عامًا يصدق على سائر صور احلرية، لكن اجلامع بُت معظم ىذه يكون من ادلستحيل 
ل السليب ذلا، بينما ينظر كوهنا انتفاء للقيود وذلك ىو الشكىو أهنا تتأرجح بُت تصورين: أحدمها ينظر إىل حرية حيث  التعريفات 

إليها اآلخر انطالقاً من كوهنا قدرة إجيابية وىو الشكل االجيايب للحرية، وىذا يدل على النسبية التارخيية دلفهوم احلرية فلكل عصر 
يد حملتوى قيمة احلاكمة وأطره الفكري السائدة، وأن مشكالتو ادلطروحة ذترة حراك اجملتمع، ال يتأتى حلها إال يف إطار فهم جد

 ونطاق احلرية، ويتعذر فهمها دون اإلحاطة بعناصر ومكونات الثقافة اليت انتجتها.
إن احلرية ال تعٍت الفوضى، ىي مسؤولية إذا اسيء استخدامها تتحول إىل فوضى عارمة تضيع فيها ادلقاييس وتغيب 

حدود وضوابط أخالقية وسياسية وقانونية واجتماعية عنها الضوابط تكون هنايتها خراب ودمار على الفرد واجملتمع، وللحرية 
 وثقافية.

حدود لتلك احلرية فالتألف أن الفكر الليربايل يسعى إىل أكرب قدر من احلرية لكل إنسان دون أن يعٍت ذلك عدم وجود 
النهائي يف اجملتمع يكمن يف ادلوازنة بُت ادلطالب، مقدار من ادلساواة ومن األخالق ومن التطبيق التام للقانون، إطالق احلرية 

غَته ومع  ما دام الناس يف حاجة إىل التعاشر والتعايش، فالفرد ال يعٍت حريتو بذاتو بل يف عالقاتو معالكاملة لألفراد أمر متعذر 
مؤسسات الدولة وباالنتظام يف مؤسسات اجملتمع ادلدٍل، وبذلك تتحول احلرية إىل حترر أي حركة واعية ومتواصلة لتنظيم العالقات 
بُت أنواع السلطة لتعمل كل سلطة يف رلال، فاحلرية تقوم على مبدأ تأسيس القوة والتوزيع الصحيح ذلا، فاحلرية بعيدة كل البعد 

وجود القيود، فهي خاضعة لنظام يعمل وفق أىداف معقولة، فالفرد غَت مسؤول أمام اجملتمع عن شيء من تصرفاتو إال عن انعدام 
 .إذ كان ماساً بالغَت
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