
 المحاضرة الثانٌة

 )الحرية( 

 freeللحرٌة معان عدة منها ففً اللغة العربٌة تعنً حر وفً اللغة االنكلٌزٌة تعنً       

 فكلمة حر تعنً الفرد الحر الذي ٌفعل ماٌرٌد 

لقد وردت كلمة حر فً القران الكرٌم لقوله) الحر بالحر والعبد بالعبد( فبدأت كلمة حر      
وتعنً السٌد الذي ٌفعل وٌعمل وكلمة العبد الذي ٌعمل والٌفعل. وجاء فً طلب ابلٌس من ربه 
بعد أن عصاه فً امر السجود الدم علٌه السالم فً قوله )قال ربً فأنظرنً الى ٌوم ٌبعثون( 

الحرٌة للتصرف وجاء الرد من هللا عز وجل لقوله) فانك من المنظرٌن( لقد اعطى هللا اي طلب 
 الحرٌة إلبلٌس لعنة هللا علٌه ولكنها ربطة بالعقوبة ٌوم الدٌن. 

وقد جاءت كلمة حر بمعنى الشخص الذي ٌعمل دون مراقبة له من شخص اخر فمثال      
وله تعالى )وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ( وقدر البائع حر فً بٌعة والذي ٌباع الحوله له لق

ترددت كلمة احرار كثٌر فً اقوال وامثال الناس كما ورد فً حٌث علً بن ابً طالب ) متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا( فاإلنسان بطبٌعته مفطور على الحرٌة فهً لٌست 

حرٌته نابعة من الذات فالوجدان ٌؤكد هبه او مكسب من احد بل هً ضرورة فاإلنسان حر و
حرٌة االنسان اذا فالحرٌة حاجة دائمة ومتجددة فً الوقت نفسه لكل انسان وهً تهدف الى 

 تخلٌص االنسان من الضغوط والقٌود التً تحول دون أمانٌه. 

فالحرٌة بمعناها الشامل هً حالة التحرر من القٌود التً تكبل طاقات االنسان سواء       
نت قٌود مادٌة أو معنوٌه وهً تشمل التخلص من العبودٌة، وهً القدرة على اتساع واختٌار كا

الفرد لطرٌقة حٌاته الخاصة دون اٌة ضغوط تفرض علٌه وهً ترجمة الرغبة واالرادة من 
الواقع النظري الى الواقع العملً على ارض الواقع، اذا فالحرٌة ظاهرة اجتماعٌة ٌفترض 

م حتى تجد مستقر لها فً المجتمع وٌتم التعامل معها على هذا االساس وٌجب ان تناولها بالتنظٌ
 توظف توظٌف مفٌد ٌنتج عنه فائدة للمجتمع وللنظام . 
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