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 من يبعثها من جديد؟ :ميالد الحرية
 عطية عدالن .د

 

؟ أيَّ لحظة باهرة تلك التي شههههههدت بمو  شههههه س الحرية؟  ههههه ا  عن متى وجدت الحرية ومتى ولدت
دع اهجابة علي  عد اتين عليها   ههه ا  ال تال اتها الت َّ شهههَّ دال عال على أةيلة عال ر  أو البحث  منشهههم ومنبل الحرية  ال يد

في  من تبيل الترف العقلّي أو الفض   الكالمّي  عنَّ    ا  ج هرّي تترتب علي  مفاهيم أ ا ية ويسهم 
ة  .في حّل عشكاالت جد َّ

ولكي نك ن م ضهههه عيين ومن ههههفين في تات ال تلع يت جب علينا التسههههليم بحقيقة تاةي ية وواتعية 
 -هكثير من ظ اهر التاةيخ اهنسهههههههانّي  -واحدع لك نها  وعنسهههههههانية هيلك  وهي أنَّ الحرية ليس لها ميالد

اةًةع يتداولها الفناء وال ج د  ويتجاتبها ال  ت والحياةع ف ن تناو  ميالدًا واحدًا لها جانب  اهن هههاف  دوَّ
 .وتجافى عن ال  ض عية

شهههههدت ميالد اهنسههههان وعتا هنَّا نسههههلم بمنَّ الحرية فطرة عنسههههانيةع فال بدَّ من التسههههليم بمنَّ اللحظة التي 
لك ن  هالم هللا ال  - هههههههعدت ب يالد الحرية  وهيا ه  عين ما يقّرةن القرين الكريم   ير أنَّ القرين الكريم 
تران يتحدث عنها  -ي ضهههها ل ا ي ضهههها ل  هالم البشههههر من االنسههههياا لتلبية الحاجة احنّية ا هثر علحاحًا 

  فالحرية والتكريم (اهنسهههههان)ًا بهيا ال  ل ا الجديد ضههههه ن مفردات أةرق ال تقل عنها أه ية والت هههههات
ت  ة وج د  وال سئ لية دائرة مت لة وحلقة  ير منف  ة  وجدت ح   اهنسان في مهدن ا و ع فال يال
اهنسهههههههان ه  ل ا م يم مت يم ةاةل هيا الط ا العبقرّي اليي يج ا ل  التشهههههههريب والتكليب في باتة 

 .عبقرية ةالبة
ةً ) :ياتفلنتممل هين اح ل يفد ي اْ دْةض  ةد ٌل ف  اع  ة  ع نِّي جد كد ئ  الد بعكد ل ْل د ا د ةد ْت تد ع  ة  ) (30البقرة ) (ود ئ كد الد ا ل ْل د ْلند ْت تال ع  ود

يند  ر  اف  ند اْلكد هداند م  رد ود ْكبد تد ا ههْ ْبل يسد أدبدى ود وا ع الَّ ع  دال جد سههد مد فد دد وا ح  دال جال مال ا ههْ ) (34البقرة ) (ا ههْ ايدد ْلندا يد تال ْن أدْنلد ود كال
ي ال    ند الظَّ كال ندا م  تد ةد فد رد جد ن  الشههَّ ي  بدا هد ْقرد الد تد ا ود ْئتال د ْيثال شهه  ًدا حد ا ةد د ْنهد الد م  هال نَّةد ود كد اْلجد ْوجال زد هين  (35البقرة ) (ند ود

تشهههههههت ل على ةثوث ال ثلث اليي ولد اهنسهههههههان  -وأمثالها في القرين هثير  -احيات من  ههههههه ةة البقرة 
 .رأ   ال سئ لية  وتاعدت  الحرية والتكريمبداةل   ف
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والتكريم شديد الظه ة في هل هين ال شاهدع  نَّ  أصل للحرية وهي فرع علي   وال سئ لية مط ية في 
ةليفة عنِّي ي لفني في عجراء أحكامي في أةضههي  :أي (عنِّي جاعل في ا ةض ةليفة)ثنايا اال ههت الف 

ا الحرية فبر م  (1)وبين ةلقي ْجلدى تراها في ال شههههد الثالث تكاد ت ل ال ههه ةة  أمَّ ةفائها على النظرة العد
ا تضهههههههييةال دائرة   (حيث شهههههههئت ا) :هلها  فق ل  تعالى تفجير بيد القدةة اهلهية ال بدعة لطاتة الحرية  أمَّ

 نا فتك) :فه  ت  يا ل دق الحرية  ثم ت ل  جل شمن  (وال تقربا هين الشجرة) :الحظر في ت ل   بحان 
ال ي ل  من عشههاةة على أنَّ الحظر معلل ب عنى يجعل  متسههاوتًا ما الكرامة اهنسههانية  ولقد  (من الظال ين

هانل تلك اللقطات العابرة من حياة اهنسههههههان ا و  ب ثابة اهعداد والتهيئةع لينم  اهنسههههههان على ا ةض 
ا جد ) :بيات القيم التي ولد ب هههههههحبتها هد ْن ا اْهب طال ا م  ند ْل الد تال ايد فد دد اد هال ب  ْن تد ًدق فد د نِّي هال ْم م  نَّكال ْمت يد يد ا  مَّ إ  فد يًعا    

نال ند  ْحمد ْم يد الد هال ْم ود لدْيه  ْ ٌف عد  (.ةد
تلك هان ال يالد ا و  للحرية  وه  ي هد الت هههاتها بالفطرة اهنسهههانية  وصهههدوةها عن ال الة جل وعال  

يع  قد دها بال سهههئ لية  ثمَّ هان للحرية بعد تلك ألب ميالد وميالدع وانبثاتها من تاعدة الكرامة اهنسهههانية  وتد
دت  وهل هها يئس النههاث من  ئهه  دت وال لهه  تلههك  نَّههها على مههدق التههاةيخ ترددت بين الحل   وا ف    هل هها وال

 (.اه الم)هيا الدين العظيم  ع دتها بعثل من جديد  لكنَّ ال يالد الكبير لها هان على يد
ية هان على يد هيا الدين العظيم  وعنَّ هيا ال يالد ليست ّد عظ ت  من تلك االتتران عنَّ أعظم ميالد للحر

  وعنَّ هين العظ ة زلملل (الت حيد) :الفّي بين الحرية وبين ترينها اليي تق م بقيام  وتنعدم بانعدام 
ةيخ البشههرية هل ع الدنيا وأتهلل العالم  على حدِّ شههه د واتعتين لم تسههعد ب ثل واحدة منه ا فقرة في تا

ومعه ا ج يا أل ان  (فاةث والروم)انهياة الدولتين العظ يين ين تاك  :فضهال عن أن يجت عا فيها  ا ولى
السههههههيادة الجاهلية التي هانل ت اةث اال ههههههتعباد واال ههههههتبداد على العباد  وتلك على يد الق ة الجديدة 

توبان  :الثاني (الحرية والت حيد) :عال هيين التي انطلقل من تاع ال ههههههحراء ال ت لك من مق مات ال لبة
هيب تح لل " (:م نت ج ري وات)هين الحضههاةات بثقافاتها ال  تلفة في الحضههاةة اه ههالمية  وبتعبير 

 (2)"الحضاةات القدي ة في الشرا ا و ط على حضاةة ع المية

                                  
 هـ 1423م ـ  2002دار الكتب العلمية ـ ط الثانية /  1/70لإلدريسي  -ط مؤسسة الرسالة، والبحر المديد  1/452راجع تفسير الطبري  (1)
روت دار الشروق بي -ترجمة حسين أحمد أمين  -مونتجومري وات  -فضل اإلسالم على الحضارة الغربية "تأثير اإلسالم في أوربا خالل العصر الوسيط"  (2)

 19م صـــــــــ 1983ط  -لبنان 
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ليك ن عبدًا لل  وحدن  ه ا ترة الحة لة والسّر في هين الق ة التي ي لدها هيا االتتران ه  أنَّ اهنسان ةال 
ون  ) :جل وعال بهين العباةة الحا  ة دال ْعبال اْه ْنسد ع الَّ ل يد نَّ ود لدْقلال اْلج  ا ةد مد   فال  بيل لتحرير (56الياةيات ) (ود

اهنسهههان عال بتعبيدن لل  وحدن بال شهههريك  هيا ه  ال عنى اليي جعل الجهاد اه هههالمّي هل  حرهة تحرير 
ةرجكم من ما اليي أ (:ة هههههههتم)يلك لم يتلعثم ةبعي بن عامر في اهجابة على  ههههههه ا  الطا ية هبرقع ل
هللا ابتعثنههاع لن رل من شههههههههاء من العب ديههة للعبههاد على العب ديههة للهه  وحههدن  ومن ج ة " :؟ فقهها بالدهم

 ."ا ديان على عد  اه الم  ومن ضية الدنيا على  عة الدنيا واحةرة
دع ةروجًا عن هيا ال ّط  وهيلك السههنة الق لية والع لية  بل  والقرين هل  في هيا عد االتجان  ليس في  ما يال

والشريعة هلها بكل ما اشت لل علي  من هدايات وتشريعات  والدولة اه المية والنظام اه المّي تائم 
ة و هههيادة الشهههرعع تدعم ال ضهههّي في هيا الطرية  النقيِّ على أصههه   وأ هههس من الشههه ةق و هههلطان ا مَّ

ثها  السههههههه ّي  فلقد تامل الدولة في ال دينة على عالتة عقدية شههههههههد ميالدها بيعة العقبة الثانية  ووةَّ
ة    هللا صلى هللا علي  و لم للّمة  ال  حد من أتاةب  وال  حد من أصحاب   فترك ا مر ش ةق بينهم 

ضههههههاها ال لفاء الراشههههههدون على هيا ولم ي ص ولم يسههههههت لب  ة م ت فر الدواعي وانتفاء ال  انا  وأم
النح   وفي الي م اليي أةاد في  معاوية ةضههي هللا عن  أن يجعلها بالت ةيث وأن يمةي البيعة ل لدن يميد 

رتلية ؟ أه" :اعتبر ال هههههاحبة هيا الت هههههرف بدعة من بدع الجاهلية  فقام عبد الرح ن ابن أبي بكر وتا 
  !"؟هل ا هلك تي ر ةلف  تي ر

رت في عه د الحكم  وعتا هانل باللل وضههههد ال الحرية التي انتعشههههل في عهد النب ة وع ههههر الراشههههدين تد تد
م على مدق تلك التاةيخ الط يل من  هههههه اعد مي  نة ةدت عليها الحياة وةدتها  ْحرد العضهههههه ضع فإنَّها لم تال

ْلك الجبريةع لتدفن الحرية  وليجلس على تبرها اال هههههههتبداد مت  جًا بتاجها على ال ج د  حتى جاء اْل ال
حرية تحل ا ةض وجبرية ف ا ا ةض  حتى  :وم شههحًا ب شههاحها  وظلل ا م ة على هيا النح  تروناً 

ْيل م جة الربيا العربّيع لتكشههههب عن الحقيقة التي  فل عنها الج يا   بد ل نسههههائم الت يير ال عاصههههرة تال بَّ هد
فنل لم ت ل  وأنَّها في باطن ا ةض حي ة  ت ّد جيوةها في أع اا ا ةض  وتتهيم وهي أنَّ الحرية التي دال

 .لت رل على الدنيا شجرة با قة واةفة الظال 
ها من تبل تحققل وتع قل  وتمصهههههههلل وتجيةت  ون ل وأينعل  حتى أضهههههههحل م ل تًا حّيًا  تلك  نَّ
يح ل في ةاليان  هههههر الحياة  فإن لم تكن ن لة با هههههقة هثيرة العطاء هانل ن اة صهههههلبة تتحّدق الفناء  
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هيا عنَّ ا بفضهههههههل ال يالد العبقرّي  وبفضهههههههل الدفعة ا ولى  تلك الدفعة الفية التي أةرجتها من نطاا و
 .ال  ت ا بدي والفناء السرمديّ 

لقد تحرة اهنسهههان بفضهههل هيا الدين من هل ما يسهههترت  في هين الحياة  حتى من تات  التي تسهههتقر في 
سد » :ا الحديث اليي ه  أحد ن هه ص الحريةهي -على  ههبيل ال ثا   -مرهم شهه  ههيت   ولنتممل  ْبدال  تدع   عد

ينداة   ْبدال  الدِّ عد م   ود ْةهد ْبدال  الدِّ عد ة   ود ي ههد يد  ع نْ  ال د   يد  أالْعط  ضهه  ع نْ  ةد ْعطد  لدمْ  ود طد  يال سد   ههد   كدسد  تدع  اْنتد ا ود تد ع  يكد  ود  شهه 
الد  شد  فد قد ْبد   طال بدى اْنتد ي   ل عد ان   ية  ند رد ههههههه     ب ع  ي فد ي ف  ب  ي  هههههههد اند ف  ْن هد انال  ع  مد دد ة  تد رَّ ْ بد ْأ هههههههال ال  مال ثد ةد عد ل  اللَّ    أدشهههههههْ

ْن لد ال  ود  ْ تد ند لدْم يال ْمتد تد ة   ع ن  ا ههْ اتد ي السههَّ ة  هداند ف  اتد ي السههَّ ْن هداند ف  ع  ة   ود ا ههد رد ي الح  ة   هداند ف  ا ههد رد اد لدْم الح  فد ع ْن شههد
اْ  فَّ شد  .(3)«يال

بينه ا ه ا بين السهههجن الكئيب والفضهههاء الرحيب  فهيا عبد واتا في عنَّ الحديث يضهههعنا أمام صههه ةتين 
ْرتدك س  ليس في  هههههعي  ةير  ٌر مال كدسهههههِّ تد ك س  مال ْنتد ٌس مال أ هههههر العب دية لل ا  وال تاع والرياوع فه  ليلك تدع 

وعلى الجانب احةر عبٌد لل   تد تحرة من  !ع فكيب يك ن في  ةير ل يرن؟"عتا شهههيك فال انتقش"لنفسههه  
 اة العب دية وأ اللها  حتى تحرة من أ ر اليات وأ ال  ا نا  فه  محلة منطلة  يةي بعنان فر   في ي

أن يك ن في الحرا ههة أو في السههاتة  فبلذ بهيا  -لشههدة تحرةن  -هل ما ه  في  ههبيل هللا  ا ههت ق عندن 
دق يتسا وي تدَّ  هامتداد  ّد  مد حد دق ال يال   .ومبنىمعنى  "ط بى"التحرة من ال ير مد

ولقد هان للحرية ميالد في أوائل ع ههههههر النهضههههههة  دفعل  جل  اهنسههههههانية ث نًا باهظًا من دماء ا حراة 
ال ناضههههههلين والشههههههرفاء ال جاهدين  وهادت أوةبا أن تفعلها  ل ال أنَّ ةل  يدها من ال نهه الربانّي  هههههههل 

النجراف مبكرًا على حّد أنَّ الث ةة طرية التالعب بالحرية وال رول بها عن مسهههههههاةها  وهان االنحراف وا
الفرنسهههههههية التي ةفعل شهههههههعاة الحرية افتتحل عهدًا جديدًا ازدوجل في  ال طالب وال  ة   وبتعبير 

عنَّ الج ه ةية هانل حك مة فتح ودعاية  فإنَّ ة بتها الشديدة في فرض عقيدة  يا ية على " (:فيشر)
دوة  :فعها على  هههههههل ك طرية لعبل في  دوةا ممدوجاً العالم وضهههههههروةات ةمانتها ال اوية اتحدت على د

 (4)"ال بشر بر الة ودوة اللص ال  ت ب

                                  
 (34 /4صحيح البخاري )  (3)
 .31 ص 6 ط، دار المعارف، ت: أحمد نجيب هاشم، مصر، تاريخ أوربا في العصر الحديث، هربرت ِفشر (4)
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وعلى مدق ثالثة ترون ظلع مفه م الحرية يتشههههههكل ويتح ة وينحّط ويتده ةع بسههههههبب انف هههههها  تي ة 
و ههط ة تاد هيا االنف هها  لهي نة "الحرية عن تيم اهنسههانية ا ةرق وعن الفطرة اهنسههانية تاتها  وتد 

كَّلد حاضههههرًا يرهم على ن   اتت ههههادي  ير محدود و ير متنا ههههة  حيث حل عشههههباع  القيم ال ادية  وشههههد
وأضحل الحرية  (5)"حاجات الشراهات متعددة الجنسيات محل عشباع حاجات البيئة والشع   الفقيرة
أةرق  حتى وتعل  مطية للرأ  الية  تستعبد با  ها ال لة للشه ة والجنس تاةة  ولمةرف الحياة تاةة

البشرية هلها في أ ر العب دية له الء الشياطين اليين من شدة بم هم وضراوة ا تبدادهم أوتع ا هل 
 (.الدولة ال دنية) :ال هم الض م ال س ى  في تلك  ما أنتجت  ث ةات الع ر الكبرق في تبضتهم  ب ا

ا اليي  ههههيحظى بشههههرف ؟ ومن تا تريدية  ف تى وأين يتحقة لها موال تما  البشههههرية تنتظر ميالد الحر
  .(6) بعثها من جديد؟

 
 

                                  
يئة اله -م 2015ط  -مصر  -المركز القومي للترجمة  -ترجمة سماح خالد زهران ، التغير العالمّي من أجل بشرية أكثر إنسانية، إيدموند . ج . بورن  (5)

 بتصرف بسيط 116العامة للمطابع االميرية صــــــ 
 بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر 6)


