
 احلرية بني مطالب الفالسفة ومقاصد الصوفية

 
 د. خالد زهري

 أستاذ ابحث يف الفكر اإلسالمي
 
 

 
 قيمة احلرية

يعترب وجود اإلنسان وماهيته من أعقد اإلشكاالت 
ِلما يكتنفها من  اليت واجهت الفالسفة واحلكماء،

أسرار وحيّفها من غموض، لذلك تفرقوا طرائق قددا 
لعجيب، وتضاربت أقواهلم ا يف شأن هذا املخلوق

ومذاهبهم وتباينت مفاهيمهم حوله، ومل تكن 
إال نسبية تقف يف معزل عن احلقيقة  نظرايهتم بشأنه

 فاإلنسان بئر مظلمة، أغوارها متشعبة،·املطلقة

وداخلها معقد، وجحورها مشحونة ابألسرار 
 .وطافحة ابلغموض

تلك األغوار املتشعبة واجلحور الغامضة يف نفس 
والشعورية تنبين  مر نسق من اإلحساسات النفسيةاأل

عليها إحساسات واضحة ال غبار عليها، ويتصدر 
اإلحساس ابحلاجة امللحة  هذه اإلحساسات اجللية
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فاحلرية  .إىل احلرية إلثبات الذات وإدراك التطلعات
متداخالن منذ أن خلق هللا اخللق ويّسر له  والوجود

احلرية  ون، أي أنسبل االنطالق يف مناكب هذا الك
منحة إهلية وأيضا كْسب إنساين، وقد كان رأي 

اإلنسان  بعض الفالسفة صائبا حني ربط حرية
بوجوده ونفى أي فارق بينهما، ورأى أن اإلنسان 

 .انقصة يكون انقصا ما دامت حريته
وهذه احلرية إن وجدت الرتبة اخلصبة اليت تتجذر 

ابلرعاية  تتعهدها فيها والظروف واملالبسات اليت
منت ومسقت وأينعت مثارها يف النفوس والعقول، 

وتتحرك دوافع اإلنتاج، وتتفجر  ليسود اإلبداع،
 الطاقات للحركة والبناء، واخرتاق اآلفاق وحتدي

الطبيعة، ولذلك عرف الفيلسوف برغسون احلرية 
ابستمرار،  حالة شعورية ودميومة خالّقة"إبهنا: 

داخلية وال ميكن التعبري نكتشفها مباشرة يف حياتنا ال
 ."عنها بلغة

وال ينكر منكر أن الشخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
تصقل الشخصية  ابحلرية، إذ بسيادة أجواء احلرية

وتبلور، وتغدو قادرة على الوعي ابلواقع، وانضجة 
احلياة، وهذا بناء على ما ذكران  يف مواجهتها حلركة

ة، ومن جهة من تالزم احلرية والوجود، هذا من جه
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بناء على ارتباطها مبسألة التكليف الذي  أخرى
ربطها  وال جرم أن· يرتتب عليه الثواب والعقاب

 .ابلتكليف يستلزم ربطها ابإلرادة والعقل

 
 :احلرية عند الفالسفة

فقد ذهب فالسفة اإلسالم كابن مسكويه والفارايب 
احلقة هي ضبط  وابن زكراي الرازي إىل أن احلرية

إجلام شهوات النفس ابلعقل، وهو أيضا اهلوى و 
زينون الذي أتخذ  مذهب الفيلسوف اليوانين

بتعاليمه املدرسة الرواقية حيث قررت أن احلرية 
خلوها من اهلوى وحتررها من  تكتسب قيمتها مبدى

ولعل الفيلسوف األملاين فشته كان  .الشهوة واألمل
 "سانغاية اإلن"هلذا املعىن حني ذكر يف كتابه  مقاراب

 .احلرية أن وجود الواجب يدل على وجود

 
 :احلرية عند املتكلمني

كما ارتبطت احلرية عند متكلمي اإلسالم ابإلرادة 
العباد هل هي  واالختيار خاصة يف مسألة أفعال

 -كما هو مذهب األشاعرة -خملوقة من هللا تعاىل 
كما هو مذهب املعتزلة  - أم هي خملوقة من العباد

خالفات يف املسألة ال يعنينا اخلوض ؟ وقد ظهرت -
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حصل االتفاق أو كاد على ما يلي:  فيها، لكن
 العقل هو مناط التكليف، والتكليف موجب حلرية

االختيار، وهذه احلرية موجبة للحساب، وهذا 
 .واحلرية يفضي إىل القول بتالزم العقل

 

 :احلرية احلقة

ة بيد أن احلرية احلقة ليست هي تلك الفكرة اجملرد
املثاليات، والصارمة  احمللقة أبجنحة فلسفية يف فضاء

حلبال املودة مع الواقع، بل هي احلرية ذات املضمون 
حتقيق التحرر داخل النفس البشرية،  الفاعل يف

تكّرم  وذات احملتوى املنطلق خللق أجواء احلرية اليت
اإلنسان وتقدسه ما دام فاعال يف احلياة منقبا عن  

التنظري من لدن  ومن هنا كان ·كنهها وأسرارها
فالسفة ُكثُر عبثا ال طائل وراءه لتصيري احلرية كالما 

إال ملن أيخذ بناصية لغة فلسفية  معقدا ال ينحل
 تقنية، ولتباري املنظّرين هلا يف سربلتها بسرابل

الغموض، واجتثات جذورها من تربة الواقع ليحكم 
 الفالسفة عليها ابلسجن املؤبد داخل مصنفات

واملفكرين التجريديني، وبني قضبان منتدايهتم الثقافية 
 .والفلسفية
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إن احلرية مبعناها احلق املذكور أعاله هي املطلب 
واألمم منذ أقدم  املقدس الذي رفعت لواءه الشعوب

العصور، بل منذ نشأة اخلليقة على وجه البسيطة، 
هج، وانربت للذود عن حوضها  وأزهقت للظفر هبا

ُ
امل

 شرذمة من حمرتيف قبل أن تقتطف مثراهتا األقالم

التسييس املفرّغ من حمتوى التأنيس أو املكبل بشراك 
 .التلبيس

لقد كانت هذه هي الفكرة املركزية اليت دعا إليها 
صناع التاريخ  األنبياء واألصفياء وغريهم من

الصاحلني، واملقصد األسىن الذي ألجله جاءت 
 .نسانغاية اإل الدايانت، وبكلمة: إهنا

وال أقصد ابحلرية ذلك احملتوى املرتبط ابلسلوك 
وحسب، بل إىل  السياسي داخل اإلطار االجتماعي

إماطة اللثام عن احلرية مبفهومها الروحي املتعايل، 
التحريري للنفس اإلنسانية :  وهي ذات املقصد

حتريرها من األمراض الباطنية وتغليب نوازع اخلري 
، وابملنطق الديين: نوازع الشر يف النفس على

 التخلص من شرور الشيطان وضغط النفس األمارة

 .ابلسوء

 
 احلرية عند الصوفية
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ولذا كان املتصوفة هم أنضج الناس يف جتارهبم مع 
احلرية  النفس وأعمقهم يف البحث عن حقيقة

وعالقتها ابلنفس، ال سيما أهنا ارتبطت ارتباطا وثيقا 
ابن: حرية ذاتيه عندهم ضر  ابجلانب الروحي واحلرية

ويقصد هبا التحرر من النفس األمارة ابلسوء، وحرية 
ويقصد هبا التحرر من مكائد الشيطان، وحتقق  غريية

واقتضاء إىل  هاذين الضربني من احلرية يفضي ضرورة
التحرر االقتصادي واالجتماعي، وبعبارة شرعية: 

يفضي ضرورة واقتضاء إىل  حتقق اجلهاد األكرب
فتكون احلرية ابملفهوم  .هاد األصغرالنصرة يف اجل

حرية كاملة خبالف غريهم ممن ركزوا يف  الصويف
 ابملفهوم -حتصيل احلرية على التحرر من الغري

مما جعلها قاصرة ال تفي  -االجتماعي ال الشيطاين 
التحفيزية لعمارة  ابملطالب احلقيقية واملقاصد

ويبلغ ذلك النضج مداه يف · اإلنسان هلذا الكون
هي االنطالق "رمسوها بقوهلم:  تعريفهم للحرية، فقد

 -1، وحصروها يف ثالث مراتب: "من رق األغيار
وحرية اخلاصة  -2العامة من رق الشهوات،  حرية

 -3احلق،  عن رق املرادات لفناء إرادهتم يف إرادة
وحرية خاصة اخلاصة عن رق الرسوم واآلاثر 
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اصطالحات ) المنحاقهم يف جتلي نور األنوار
 .(الصوفية للكاشاين ابب احلاء

وإن كان بعضها فوق -فاحلرية مبراتبها الثالث 
بصراع شاق  تعين التحرر من عبادة النفس -بعض

ومضن يفضي إىل اقتحام عقبة املراتب الثالث 
الذي حترر من كل  لتحقيق مسمى اإلنسان الكامل

األغيار الباطنة والظاهرة ليخلص هلل وحده ويكون 
إهنا  .كلمة اإلخالص علما وعمال مستوى متثيليف 

 حقيقة احلرية اليت دعت إليها األداين السماوية، أمل

وما أمروا إال "يقل هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
؟! أمل يقل السيد "الدين ليعبدوا هللا خملصني له

املسيح يف اإلجنيل: ال يستطيع اإلنسان أن يدخل 
 !سيدين؟إذا كان عبدا ل ملكوت هللا

 
 احلرية واإلبداع

ال جرم أن هذه احلرية تنعكس ابإلجياب على اإلرادة 
على مضموهنا  والسلوك، فكلما حافظت احلرية

احلقيقي واستعصت عن تدجني التسييس وتطويع 
املراتب الثالث املذكورة   التلبيس وارتقت يف مدارج

كلما ُصقلت اإلرادة، وهذب السلوك، وكانت 
والعملية أكثر حيوية يف استغالل  الفاعلية الذهنية
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 الكون ، وسرب أغواره، واستخالص األسس والقوانني

اليت تنبين عليها حضارة رابنية ال يطرقها الصدع 
انتهكت  واالخنرام، وعلى النقيض من ذلك كلما

حرمة احلرية إبجابة داعي النفس األمارة ابلسوء كلما 
د الدركات وكشَّر الفسا تدنت بصاحبها يف أخس

عن أنيابه ليفتك ابإلنسان واجملتمع، وحبلول ظلم 
ابالستجابة للمطالب احليوانية يف النفس  النفس

وتبخرت  تغليبا وترجيحا ولت احلرية فرارا ومل تعقب،
لفرارها أجواء اخللق واإلبداع، واقتصر السعي 

الظواهر تقديسا  والبحث يف احلرية على مجال
عناصر اجلمال وتعّبدا، فتضيع إمكانية استخالص 

إال من حترر متحقِّقا حبقائق  الباطين الذي ال يدركه
 .اجلمال واجلالل اإلهليني

إن ظلم النفس ابملعىن املذكور يزرع خوفا ابطنيا 
إىل تدمري  يبعث على اضطراابت نفسية قد تفضي

ذايت كما يتجلى يف ظاهرة االنتحار اليت تفاقمت يف 
لتنظري الذي يغمر من فائض ا اجملتمع املعاصر ابلرغم

 .أسواق الكالم التجريدي على احلرية وتوابعها

إن الظلم يشل الذهن عن قدرته الفعلية يف التخيل 
هذا التخيل  املبدع، وعن بذل جهده يف ترتيب

الفاعل ونظمها إلنزال مقتضاها إىل حيز الواقع 
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واالبتكار خدمة لإلنسان  فتفعل فعلها يف التغيري
اطنية والظاهرية ال تسخريا له وحتقيقا لكرامته الب

آلة صماء تُقّزم وظيفتها خلدمة املؤسسات  بتصيريه
جيعله عبدا هلا  السياسية واالقتصادية واالجتماعية مبا

 .ابسم احلرية

لذا نلفي الشعوب الرازحة حتت نري التفسخ 
وعبادته  األخالقي القائم على ظلم اإلنسان لنفسه

هليام ابألسطورة هلواه أكثر الشعوب انغماسا يف ا
متخلفة تكنولوجيا، مما قد  واخلرافة إذا كانت أمة

يكون تفسريا للمعاانة الذاتية واالستسالم واخلنوع 
النفس يف بعدها الشيطاين، وهرواب ايئسا من  هليمنة

املستعلية  الواقع السياسي املتعجرف أباننيته
 ·ومراوغاته املاكرة

تزودان ابخلرب  ونظرة متعجلة إىل شعوب العامل الثالث
فكراي حىت النخاع ملا  اليقني، إهنا شعوب متخلفة

خييم على عقليتها من اأْلعراف البالية والتقاليد 
ولست بذلك أطعن يف ذات األعراف . اخلرافية

والتقاليد، فهذه من املقومات األساسية يف بناء 
األمم ومن األسس الضرورية يف صيانة  حضارة

األعراف  سالخ، وإمنا أقصدهويتها وثقافتها من االن
الفاسدة والتقاليد الشائنة اليت جتر حبباهلا أعناق 
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ظلماين حيث عبادة الشيطان  معتنقيها إىل مستنقع
 واتباع هوى النفس، وال تربطهم ابلواقع احمليط هبم إال

أوهام ال تصمد ملواجهته، من أجل حتقيق الرتقي 
 ·بشقيه الروحي واملادي

هذا ألمثال احلكيم الرتمذي  فما أحوجنا يف عصران
وألمثال اإلمام الغزايل ! لنعيد لتحرر العقل صفاءه

لنعيد حلرية التدين حياهتا! وألمثال الشيخ األكرب 
لتحرير ابطن الذوات مبقتضى وحدة  ابن عريب

 ".تصوف حي" الشهود! وبكلمة: ما أحوجنا إىل

ومن هنا يظهر أن العالقة تركيبية بني ظلم النفس 
واحلرية  ق األخالقي والفكري من جهةوالتخل

 .املكبوتة واالستقاللية املخنوقة من جهة أخرى

ولنرجع عودا على بدء ملسألة ربط احلرية ابإلبداع 
عقول مبدعة خالقة  لنذكر إشكاال وجيها وهو: رب

شخصت يف دايجري الظلم بشقيه النفسي 
الروحي والدنيوي!  والسلطوي وقتل احلرايت بشقيها

إن هذا ال  "شكال يندحر هبذا اجلوابلكن اإل
شذوذ عن القاعدة ال ضرب  ينكره منكر، بيد أنه

ألساسها، وفلتة من فلتات الدهر ال ظاهرة من 
عن القاعدة فتخّطى حواجز  ظواهره، ومن شذ

الظلم بشقيه النفسي واملوضوعي فأبدع فإن إبداعه 
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وإن  · يكتنفه االحتشام وحيفه التحفظ - ال جرم -
 بداع حاصال يف أجواء احلرية مبفهومهاكان اإل

· املادي والتجرييب فقد أوضحنا قصورها فال نعيد
يدرك املرتبة  وكيف لإلبداع املخنوق أو اجملرد أن

السَّنية اليت يعتليها اإلبداع الراتع يف حقول احلرية 
واملرتعرع يف أحضان االستقاللية  مبفهومها اإلهلي

السر يف كون مبفهومها التعريف؟! إن هذا هو 
قد أبدعوا مبا عجز عن اإلتيان مبثله غريهم،  املتصوفة

األشعار،  ونظموا أمجل· فقد ألفوا أمجل املصنفات
وعزفوا أمجل األحلان، وهذا أوضح من أن يستدل 

 .اخلرب عليه، ويف العيان ما يغين عن

 
 :صفوة القولو

 إن احلرية كفكرة ذهنية، ومنزع فطري، وفاعلية

عرفاين وتعّريف، قمينة أبن تشيد صرح  مبدعة، ومجال
املسلوبة وحقوقه  حضارة تعيد لإلنسان آدميته

املهضومة يف عامل طغت فيه األاننية املستعلية، 
الغاب أو كادت، وصارت  وحتكمت فيه شريعة

السلطة العليا للنفس األمارة ابلسوء واهلوى، مما فرّغ 
الشعوب من قيمة احلرية كفلسفة تُعتقد  ثقافات

 .وقلب يَنبض وسلوك ينتهج
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