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احلرّية الروحّية يف منظر ميخائيل نعيمه وطرق الوصول إليها

سردار اصالنی٭
افسانه خواجه گودری٭٭

 الملخص
احلرّية من أمجل الکلمات يف القاموس البشرّي وهي مبعنی القدرة علی التصّرف مبلء 
اإلرادة واالختيار مع صيانة حقوق الناس يف الغرب، وإضافة إلی هذه تضاف حقوق 
ــالم أيضا.واحلرّية ضربان: األول منهما احلرّية االجتماعّية، هي  اّهللا والناس يف اإلس
أن يکون اإلنسان حّرا يف تصرفاته الفردّية واالجتماعية؛ أي مل يکن اآلخرون مانعني 
ــه وإجباره أو استثماره أو استخدامه يف  ــريه حنو منّوه وأهدافه عن طريق َحبس يف س
ــان حبيث  ــور. أما الثانی منهما فاحلرّية الروحّية؛ فمعناها يرجع إلی نفس اإلنس األم
ــلبية الرادعة. وهناک صلة وثيقة بني احلرّية  ــه حّرة من کل القيود الس أن تکون نفس
ــی احلرّية الروحّية فحينئذ  ــان إل الروحّية واحلرّية االجتماعّية. وعندما يصل اإلنس
ستحقق له احلرّية االجتماعّية. يف املقال هذا، ندرس آراء نعيمه حول احلرّية املثالّية 
ــا يف آثاره يف املنهج  ــش عن احلرّية إليه ــان املفّت ــْلکها تهدي اإلنس والُطرق اليت َس
الوصفيـ  التحليلي. وحناول أن نبّني عوائق الوصول إليها أيضا. واهلدف الرئيس هلذه 

الدراسة کيفية اقرتاح نعيمه للوصول إلی احلرّية.

ــة، اإلميان، الرذائل  ــل نعيمه، احلرّية الروحّية، املعرف ــات الدليلية: ميخائي الکلم
األخالقية. 

Aslani@fgmui.ac.ir                                    .(أستاذ مساعد) .٭. جامعة إصفهان، إيران
٭٭. جامعة إصفهان، إيران. (خرجية مرحلة املاجستري).

       التنقيح واملراجعة اللغوية: د. حسن شوندی

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد الثامن – شتاء ١٣٩١ش/ کانون األول ٢۰١٢م

صص ٣٣ ـ  ٥٤
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املقدمة 
نری يف رؤية األدباء والعلماء والفالسفة تقدمي احلرّية بشّتی الُطرق. قد ظهر نعيمه يف 

العصر الذي ميأل جّوه بالدعوة إلی احلرّية، فطبيعّي أن نراها عنده أيضا.
ــان. وهو  ــها اإلنس واحلرّية هي اهلدف األمسی اليت تهدفها الکائنات کّلها ويف رأس
ــتطيع الوصول إليها عن طريق الوصول إلی معرفة اإلنسان نفسه، حبيث توصله إلی  يس
ــمّ ُطرق الوصول إلی  ــي اإلميان بعينه، فاملعرفة واإلميان أه ــة اّهللا، وهذه املعرفة ه معرف

احلرّية الروحّية.
ــارة عابرة إلی حياة نعيمه وعزلته وآثاره مع االهتمام  نتحّدث يف املقال هذا بعد إش
ــامية، عن أسس احلرّية عنده للوصول إلی هذا املّهم وروادع الوصول إليها.  مبنزلته الس
ــه  ــان نفس ــبيل احلرّية الروحّية؛ ألّنه عندما يعرف اإلنس فاملعرفة من أهّم الطرق يف س
حيرّرها من کّل القيود. وأّما اإلميان فهو من أهّم طرق الوصول إليها أيضا. فنری عندما 
ــيحّرر من قيد سائر العبودّيات. بعد ما سبق  ــان إلی اإلميان احلقيقي فهو س يصل اإلنس
ــوع هو تعريف احلرية الروحّية من منظار  ــن القول، فإن هدفنا من اختيار هذا املوض م
ــاعدة املجتمع اإلنساين يف معرفة األزمات  ــبل الوصول إليها وعلی إثرها مس نعيمه وُس
ــاعدتهم للوصول إلی احلرّية الروحّية، ألنّها مقدمة للحرّية  الفکرية واالجتماعية، ومس
ــها  ــاس هلذا املقال هو معرفة رؤية نعيمه عن احلرّية وأساس االجتماعية. واحملور األس

عنده واکتشاف طرق الوصول إليها.

خلفّية البحث
ــت آثار  ــة الروحية من أهّم املوضوعات اليت قد حبثت مّرات کثرية. فقد ُدرس احلري
ــه؛ منها: أطروحة "صلة  ــض املواضيع، وطبعت مقاالت حول أدب ــل نعيمه يف بع ميخائي
ــت يف جامعة أصفهان  ــه" لعلي أمحدي نوقش ــار ميخائيل نعيم ــالق يف آث األدب باألخ
ــردار اصالين. کما کتبت املقاالت الکثرية حول هذا األديب وأدبه  بإشراف الدكتور س
ــکينه پرهيزگاری»، "يف  ــن دادخواه، وس منها: «آراء ميخائيل نعيمه النقدية» لـ «حس
ــاد" وديوانه  ــة أدبية بني "العق ــب زحالوی"، و"مقارن ــل نعيمه" لـ "حبي ــال ميخائي غرب
ــنده" و"ميخائيل نعيمه  ــم خمتاری، ومرمي خبش و"ميخائيل نعيمه" و"غرباله" تأليف "قاس
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ــدوی طبانه"، وأما عن املوضوع هذا فلم نعثر  ــه يف النقد واجتاهه يف األدب" لـ "ب منهج
علی حبث أو کتاب.

نبذة عن حياة ميخائيل نعيمه وآثاره األدبية
ــکنتا يف لبنان.  ــنة ١٨٨٩م يف قرية بس ــی هذا العامل يف س ــّل ميخائيل نعيمه عل أط
ــيب  ــتی الفروع. له صلة وثيقة «بنس ــب اللغة واألدب والعلم يف ش قام منذ طفولته بکس
عريضه» يف رأس جمّلة «الفنون» فراح نعيمه ينشر مقاالت فيها، وعندئذ مال إلی مجعّية 
ــص، وميزان الثواب  ــتخدم هذه اآلراء يف التقم ــفية واس «التيوصوفية» الفکرية الفلس
والعقاب واخلري والشّر. ويف سنة ١٩٢٠م أنشئت الرابطة القلمية اليت من أهدافها الثورة 
علی اجلمود والتقليد والدعوة إلی اإلبداع، ويف رأسها «جربان خليل جربان»، وانتخب 
نعيمه مستشارا هلا. ويقول نعيمه يف مقدمة قانون هذه الرابطة: «إن هذه الروح اجلديدة 
اليت ترمي اخلروج بأدابنا من دور اجلمود والتقليد إلی دور اإلبتکار يف مجيل األساليب 
ــيط ومؤازرة، فهي أمل اليوم ورکن الغد.» (خفاجي،  واملعاين، احلرّية يف نظرنا بکل تنش
١٩٨٦م: ٣٩١) بعد هذه النشاطات األدبية، اختار لنفسه صومعة يف «الشخروب» لبعده 
ــده من هذه العزلة علی حّد تعبريه: «التأّمل، وغربلة املاضي،  عن فوضی املدنيات. قص
ــة النفس، وفتح کوی الروح لنور اّهللا.» (نعيمه، ج٢، ١٩٧١م: ٤٩) فهدفه من هذه  وتعري
العزلة سوی ما قاله نفسه هو التفکري يف حقائق الکون وتزکية النفس ومعرفة اّهللا تعالی 
وهذه کّلها ما قّربه إلی احلرّية الفردية، فالشّک يف أّنه رجل حّر. ويف إثبات هذا الکالم، 
ــد  ــره الدنيا وظواهرها کاملال، کما يکره احلس ــخصيته بأّنه يک ــري إلی ش جدير أن نش
والبغض والطمع وغريها من الصفات الرذيلة اليت تعرقل وصول اإلنسان إلی احلرّية. 

ــال األدب فهي حياة مثمرة قيّمة. له أکثر من ثالثني مؤلفا يف  ــا حياة نعيمه يف جم وأم
ــتی فروع األدب منها القّصة واملسرحية واألمثال واملراسلة واملقاالت األدبية والنقد  ش

األديب والنقد االجتماعي الذي نراها يف ما کتبه: 
١. يف فّن املقالة: زاد املعاد (١٩٣٦م) والبيادر (١٩٤٥م) واألوثان (١٩٤٦م) وصوت 
العامل (١٩٤٨م) والّنور والّدجيور (١٩٥٠م) ويف مهّب الّريح (١٩٥٣م) ودروب (١٩٣٢م) 

وأبعد من موسکو ومن واشنطن (١٩٧٥م) واملراحل (١٩٣٢م) ومقاالت متفّرقة.
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ــر (١٩٥٦م) ومذّکرات األرقش (١٠٤٩م) ولقاء (١٩٤٦م)  ــّن القصص: أکاب ٢. يف ف
ــن آدم (١٩٦٩م) وکان ما کان  ــا اب ــري (١٩٦٣م) وي ــوم األخ ــرداد (١٩٥٢م) والي وِم

(١٩٢٧م) وأبوبّطة (١٩٥٨م) وهوامش (١٩٦٥م).
٣. يف فّن املسرحّية: اآلباء والبنون (١٩١٧م) وأّيوب (١٩٦٧م).
٤. يف فّن الّنقد: الغربال (١٩٢٣م) ويف الغربال اجلديد (١٩٧٣م).

ــبعون (يف ثالث  ــربان خليل جربان (١٩٣٤م) وس ــرية والتاريخ: ج ــّن الّس ٥. يف ف
جمّلدات) (١٩٧٩م).

٦. يف فّن املثل: کرم علی درب (١٩٤٦م).
٧. يف فّن املراسلة: رسائل (١٩٧٤م).

٨. يف فّن الشعر: مهس اجلفون (١٩٤٥م).
٩. يف فّن التأّمل: من وحي املسيح (١٩٧٤م).

ــر «املجموعة الکاملة» آلثار ميخائيل  وقد ُعنيت دار العلم للماليني يف بريوت بنش
ــة. (الفاخوري، ١٩٨٦م:  ــعة جمّلدات ضخم ــه ما بني (١٩٧٩م) و(١٩٨١م) يف تس نعيم

(٣٧١

احلرّية الروحّية عند ميخائيل نعيمه 
ــبب اغرتاب األدباء املهجريني وحنينهم واّتصال روحّيتهم الشرقية مبادية الغرب  بس
أثر کبري فيما يؤدي إلی القلق الروحي واحلرية النفسية يف نفوسهم، فهذا األمر دفعهم إلی 
شتی الفنون: احلرية، احلنني إلی الوطن، الفخر بالشرق والعرب، والتغين باهللا واإلنسان، 
ــاؤل والتأمل، واحلزن واألمل. (خفاجي،  ومعاجلة احلياة واملوت ووصف الطبيعة، والتس

١٩٨٦م: ٣١٤ـ٣١٠)
ــا احلرية فميخائيل نعيمه کثريا ما يهتّم باحلرّية الروحّية يف آثاره األدبّية، وقليال  وأم
ما يهتم باحلرّية االجتماعّية. وحمور حرّيته هو اإلنسان، إنه يستطيع أن يکون حّرا وإن 
ــجن خلف احلصون املنيعة. «من أهّم أهداف األنبياء هو احلرّية الروحّية أو  يکن يف س
ــري آخر تهذيب النفس أي احلرّية الروحّية» أيضا (مطهری، ١٣٨٤ش: ٤٠)، من ّمث  بتعب
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ــالته حنو الفضائل  ــايل، ورس احلرّية اليت يهدفها نعيمه حرّية قّيمة مساوّية. إنه أديب رس
ئة. فيعترب احلرّية  ــيّ ــة واإلميان ونفي األخالق الس ــامية کاحلرّية واملعرف األخالقية الس
ــان للحياة ال  ــان؛ ألّنه يولد حّرا ليعيش حّرا، کما يقول: «اإلنس ــدف األفضل لإلنس اهل
ــوت. وللمعرفة ال للجهل. وللحرّية ال للعبودّية.» (نعيمه، مذکرات األرقش، ١٩٧١م:  للم
٧٦) ففي رأيه احلرّية أولی من العبودّية وهذه فکرة متجاوبة مع اإلسالم ورّواده. ويقول 
ــا. وهو أبدا حيلم باالنعتاق من کّل  ــان ليکون رقيق نعيمه يف هذا املجال: «ما ولد اإلنس

أنواع الرّق. وستکون احلرّية نصيبه يف النهاية.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ١٨٣)
احلرّية اليت يرمسها لنا نعيمه التوجد يف دساتري الدول، بل مأوی هذه احلرّية هو قلب 
ــت يف حتطيم حکم وترکيز حکم. بل يف بناء قلب اإلنسان  ــان؛ «وإن احلرّية ليس اإلنس
وفکره ووجدانه وإرادته بناء الجمال فيه للظلم واالستبداد واالستعباد. فاملجتمع الصاحل 
اليقوم إال بأفراد صاحلني. مثلما اليقوم البناء اجلميل إال حبجارة مجيلة. والعدل واحلرية 
ــاء  . فمن ش ــرّ الينبعان من القانون، بل من القلب والفکر اللذين مها مصدر کّل خري وش
ــوده العدل وتظلّله احلرّية عليه أن يبنيه أّوال وآخرا يف قلب  ــان عاملا يس أن يبين لإلنس
اإلنسان وفکره.» (نعيمه، ُدروب ١٩٧١م: ٥٢ـ٥١) فليس يف اختيار أي قانون أو دولة 
ــب وصفاء روحه وخلوصه  ــّدد احلرّية بل اختيار هذا التحديد بيد القل ــم أن حي أو حک
ــياجات الناس.  ــول: «عّلمتين احلرّية أن أطلبها يف روحي الضمن س ــه. کما يق وعدالت
ــعه أن  ــّدهم عبودّية َمن ظّن أن يف وس ــياجات وأش وأفهمتين أن أفقر الناس أکثرهم س
يستعبد ِسواه وأضعف املمالک أوفرها جنودا وأضخمها أساطيل. وأذّل األمم أّمة تتوّهم 
ــه، زاد املعاد، ١٩٧٢م:  ــلبها أو أن تهبها احلرّية.» (نعيم ــة أّمة أخری أن تس أن يف طاق
ــدة عن القيود واحلدود من مث ختتلف حرّيته عن احلرّية  ــة اليت يعتقد بها بعي ٢٦) فاحلرّي
ــاين وهي تشمل بعض احلدود والقيود. أّما نعيمه فاعتقد  اليت حيتاج إليها املجتمع اإلنس
ــتحقق يف عامل اخليال ال يف عامل الواقع، فحرّية  ــتطيع أن نقول س باحلرّية املطلقة اليت نس

نعيمه حرّية مثالّية يف عامل اخليال ال عامل الواقع.
ــه أعطي فکرا وإرادة.  ــان خمتارا حرا يف أدب نعيمه، مبعنی «أن ــذا خلق اإلنس وهک
ــقط متأثرا جباذبية األرض  ــان يف أعماله کاحلجر تدحرجه فيتدحرج ويس فليس اإلنس
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ــروط  دون أن تکون له أية إرادة، أو کالنبات ليس له إال طريق واحد فبمجرد توافر ش
ــري غريزي، کّال إن  ــوان الذي يؤدي أعماله بتأث ــکل املعتاد. أو کاحلي ــة ينمو بالش معين
ــاء مبلء حريته ووفق  ــه دائما علی مفرتق طرق ليختار منها أيها ش ــان جيد نفس اإلنس
ــلوک أحدها الغري وإمنا الذي يعني أحد  ــيئة ونوعية تفکريه وليس جمبورا علی س مش

الطرق هو أسلوب فکره واختياره.» (املطهري، ١٤٠٤ق: ٥٧) 

طرق الوصول إلی احلرّية الروحية يف أدب نعيمه
الف) املعرفة  

من األهداف السامية اليت يطلبها اإلنسان هي الوصول إلی قّمة احلرّية، وهلا طريق 
وهي "املعرفة" کما يری نعيمه: «أن احلرّية التکون إال باملعرفة.» (نعيمه، النور والدجيور، 
ــان کّل شيء فهو يکون سّيد ما يعرفه فعندئٍذ هو حّر  ١٩٧٣م: ٤١) فعندما يعرف اإلنس
ــه "أنا طالب معرفة" فواضح أّنه يطلب من  ــيء، کما صّرح نفس والحيتاج إلی معرفة ش
ــه حماربة  ــرينا يف آثار نعيمه، إنه حيارب نفس وراء هذه املعرفة احلرّية. الحظنا خالل س

للوصول إلی املعرفة واحلقيقة. 
يعترب نعيمه غاية عمر اإلنسان هو الوصول إلی ذروة املعرفة. اليت «التنال يف مدرسة 
أو مدارس. وال يف فسحة معلومة من العمر. ال وال يف عمر واحد. بل حنن نلتقطها ـإذا 
ــا کيف نلتقطهاـ يف کّل حلظة من وجودناـ يف اليقظة واملنام، يف الوطن والغربة، يف  عرفن

احلياة واملوت.» (نعيمه، زاد املعاد، ١٩٧٢م: ٤٧) 
ــبة النفس  ــارف األخری؛ اليزال يدعو نعيمه إلی حماس ــاس للمع معرفة النفس أس
ــی موانع احلياة وغربلة ماضيه  ــي من أهم الطرق اليت اّختذها للغلبة عل ــا، وه وتطهريه
ــهوات والرذائل. عندما يسيطر اإلنسان علی نفسه يستطيع أن يعرفها معرفة  وزواله الش
ــان.  ــيء بنفس اإلنس کاملة وعندئذ تفتح له أبواب معرفة هذا العامل وخالقه. يبدأ کل ش
ــان. عندما يفوز اإلنسان  ــه سيجد فيها کّل شيء، وکّل إنس ــان نفس عندما يعرف اإلنس
ــقراط: "اعرف  ــه جيد مفتاح أزماته يف عامله اخلارجّي. يقول س باخلوض يف خفايا نفس
ــه "َمن أنا؟"، يف احلقيقة، جوابه علی  ــک"؛ فيذهب نعيمه عندما اإلنسان يسأل نفس نفس
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هذا السؤال تقدمة ملعرفة القصوی أو بتعبري آخر هو معرفة الکون.
ــل العميق. يری هذا األديب عمر  ــتحقق معرفة "أنا" بالغوض يف التفکري والتأّم وس
اإلنسان فرصة ِلکسب املعرفة اليت تؤدي إلی الثروة واملجد والعّزة. وإن عّزة نفسه لتأبی 
عليه أن يکون نکرة. َفويل ألف ويل علی النفس اليت تکون نکرة غري معرفة. بني احلرّية 
ــان طريق املعرفة ففي النهاية يصل إلی  ــلک اإلنس واملعرفة صلة وثيقة حبيث عندما يس
ــول إلی املعرفة، فاحلرّية  ــتطيع الوص ــان طريق احلرّية فيس احلرّية، وعندما يقطع اإلنس
ــی احلرّية. فحيث المعرفة  ــان، «املعرفة هي الطريق املؤدي إل ــة رفيقان متالزم واملعرف
ــح، ١٩٧٢م: ٧٣ـ٧٢)، إذ مبدأ  ــث الحرّية المعرفة» (نعيمه، يف مهب الري الحرّية وحي
احلرّية هو املعرفة واملعرفة الکاملة هي عني احلرّية. إنه يعتقد: «املعرفة وحدهاـاملعرفة 
ــا بعض املعرفة وبعض  ــي احلرّية. واحلرّية وحدها هي املعرفة. أم ــاملة، الکاملة ه الش
احلرّية فضرب من العبودّية الغنّية أبدا باألزمات واملشکالت والنزعات وخمتلف صنوف 

الويالت. واحلرّية منها براء.» (نعيمه، اليوم األخري، ١٩٧٢م: ١٣٢ـ١٣١)
ــائک جّدا. ولکّن يف  ــب املعرفة طريقني: أحدمها طويل ومتعّرج وش إنه يقرتح لکس
ــواکه من يدفع املناظر والرياحني ما بدفع السائر فيه علی السّري أبعد  منعطفاته وبني أش
 . ــرّ فأبعد. فالينتهي إلی املعرفة. بل ينتهي إلی املوت. ذلکما هو طريق معرفة اخلري والش
إّنه طريق مسدود. إال أّنه، بالنتيجة، يؤّدي إلی املعرفة عندما يقنط منه السائر فيه فيعود 
ــلکتماه، فسيکون اتکالکما  يفّتش عن الطريق اآلخر. وأنا أحّذرکما منه ألنکما، إن س
علی نفسيکما ال علّي. أّما الطريق الثاين فأقصر من األّول بکثري. وليس فيه من املغريات 
ــه بل علّي. لذلک کان سلوکه أشّق  ــلکه اليّتکل علی نفس مثل ما يف األّول. والذي يس
ــري  ــلوک األّول. ألّنه ينطوي علی التنازل عن "أنا" املوهومة اليت علی هديها يس من س
سالک الطريق األّول فاليزداد ضالل فوق ضالل. وإين ألعلم أنکما ستختارون الطريق 
األّول؛ ألّنه يبدو أکثر إغراء من الثاين مبا يثريه من اعتزاز يف نفسيکما باستقالل ذاتکما 
ــيکما العلّي.» (نعيمه، يا ابن آدم، ١٩٧٣م: ١٧٥ـ١٧٤)  عن ذايت وباتکالکما علی نفس
يف رأي نعيمه، عندما يتعلم اإلنسان کيف يعاشر الناس ويعيش معهم دون أّية هواجس 

فعندئذ يکشف له أّول الطريق إلی املعرفة. 
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إنه يری عندما خيضع اإلنسان للمعرفة ويستسلم هلا فهذا اخلضوع دالٌّ علی حرّيته 
وعدم عبودّيته. وعندما يصل إلی املعرفة والفهم فعندئذ يشعر باحلرّية القّيمة اليت تكون 
ــرم علی درب، ١٩٧٢م:  ــجره نادرة تدعی الفهم.» (نعيمه، ک ــرة نادرة تنبت علی ش «مث
ــار علی الدرب وصل، فالجند َصرح احلرّية دون املعرفة، والجند صرح  ١٠٤) کّل من س
ــا کثريا ألّنه حيّب احلياة ويف رأيه القيمة  ــه حّب املعرفة خاٍل من احلرّية. نعيمه حيّب نفس
ــدل واجلمال. إذ  ــی املعرفة واحلرّية واخلري والع ــتمل من الطموح إل ــاة إال مبا تش للحي
ــم. «أن احلکيم اليعرف  ــجن مظل ــة هذه تعطي احلياة معنی. فاحلياة دونها هي س احلرّي
ــث الحرّية الحياة. وکّل ما حيّد من  ــاة غري معنًی واحد. وذلک معنی احلرّية. فحي للحي
حرّية احلکيم هو موت له.» (نعيمه، صوت العامل، ١٩٧٣م: ٨٠) فاإلنسان اليزال يبحث 
ــة، ويف رأيه، احلرّية روح  ــاة بعيدة عن احلرب، فلهذه احلياة طريق وهي احلرّي ــن حي ع
ــد دون الروح: «أنّنا الننفّک نتشّدق باحلرّية وبالسلم  احلياة، فاحلياة بغري احلرّية کاجلس
ــل فندفعه دفعا علی احلرب. ألّن اإلنسان اليتعّشق شيئا  ــان بالسالس إذ حنن نقّيد اإلنس

قه للحياة. واحلياة بغري حرّية کاجلسد بغري روح.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ١٤٨) تعشُّ
ــّر؛ ألن اإلرادة اليت مل تکن  ــة أن تکون له إرادة احل ــب علی الذي يهدف احلرّي جي
ــتطيع أن تهدف احلرّية وتصل إليها،  ــهوات واألهواء؛ والتس احلّر وقد تکون يف قيد الش
«التکون احلرّية بغري إرادة احلّر.» (نعيمه، صوت العامل، ١٩٧٣م: ٨٤) اإلنسان ذو عقل 
وشعور فهو يستطيع عن طريق هذا السالح احلاد اختيار أفضل الطريق من الطرق اليت 

جتعل أمامه يف سبيل کماله وحياته املثلی. 
احلرّية أفضل اآلمال وأمسی الطموحات اليت يتمّنی بها اإلنسان، َمن يتذّوق احلرّية 
ــيء والقدرة علی کّل شيء» (نعيمه،  يوما يتذّوق األلوهة. «واأللوهة تعين معرفة کّل ش
النور والدجيور، ١٩٧٣م: ٩٩)، فعندما جيد اإلنسان طريقه إلی النفس جيد طريقه إلی اّهللا 
أيضا. فمعرفة النفس تؤدي إلی معرفة اّهللا. الذي ميلک علی نفسه جدير بتاج احلرّية اليت 
ــان بل يرتقي  من مثرتها الطمأنية واهلدوء. وهکذا االعتقاد باهللا اليبعد احلرّية عن اإلنس
روح احلرّية يف اإلنسان، يف احلقيقة، عندما يکون اإلنسان حّرا يستطيع اختيار اهللا وهذا 
ــان] من  ــاوی احلرّية دون أّي جرب. يقول نعيمه: «غاية [اإلنس االعتقاد واالختيار ُيس
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ــه. ومعرفته لنفسه تعين معرفته اهللا. ومعرفته اهللا تعين معرفة کّل شيء.  وجوده معرفة نفس
ــيء واإلنعتاق من کّل قيد وحّد.» (نعيمه،  ــيء تعين القدرة علی کّل ش ومعرفته لکّل ش
ــان هي نقطة الدائرة  ــامل، ١٩٧٣م: ١٤٤ـ١٤٣) إنه يری معرفة اهللا يف اإلنس ــوت الع ص
ــتطيع أن ينمو ويتقّدم. وکما  ــان إلی احلرّية واملعرفة يس ــن احلياة. عندما يصل اإلنس م
أشرنا سابقا؛ هذه اهلدف األعلی يف حياة اإلنسان الغري، قال اهللا تعالی: ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن 
اَها﴾ (الشمس: ٩ـ١٠) کما يعتقد نعيمه: «هدف اإلنسانّية من  َزّکاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
ــيء» (نعيمه، صوت العامل، ١٩٧٣م:  ــيء والقدرة علی کّل ش وجودها هو معرفة کل ش

٤١)، فتزکية النفس وتهذيبها تدفع اإلنسان إلی معرفة اهللا. 
وهکذا املعرفة والوعي طريقان إلی احلرية الکاملة فجدير باإلنسان أن يزيل ضباب 

اجلهل والشک عن آفاق نفسه ويسري يف سبيل املعرفة املؤدية إلی احلرّية املثلی. 

ب) اإلميان 
ــق املوحش حيارب فيه  ــلک هذا الطري ــُع طريق احلرّية صعب جّدا، فالذي يس قط
األهواء اليت خيَّمت علی قلبه ويساعده يف هذه احلرب سالح اإلميان ألّنه أقوی من کّل 
ــالک ذلک الطريق  ــالٍح حديدّي وأقطع منه، کما يقول نعيمه يف هذا اإلطار: «إن س س
ليشعر بأّنه أقوی من الزعازع والزالزل. وهو احملارب الذي الينام علی الضيم والُتَفّل له 
ــوا من حلم ودم. إنّهم الشهوات الّسود اليت ختّيم علی قلبه. فهو،  عزمية. أّما أعداؤه فليس
ــالح من احلديد والنار؛  ــعی إلی احلياة واحلرية، اليعتمد يف الدفاع عنهما علی س إذ يس
ــّلح باإلميان الذي هو  ــه يعلم أن احلديد يفّله احلديد، والنار تأکلها النارة ولکنه يتس ألّن
ــأنه من حياته کان  ــی من احلديد مبا الُيقاس. ومن کان ذلک ش ــوی من النار وأمض أق
ــاة» (نعيمه، يف مهب الريح، ١٩٧٢م: ٣٢)، فالذي  ــا يف الزمان واملکان وثبوت احلي ثابت
ــو اهلبة اليت تعطي  ــري والزوال. وهذا اإلميان ه ــة له قوة التصاب بالتغي ــّلح باحلرّي يتس
اإلنسان حملاربته النفس وظلمتها وآماله الکاذبة الواهية. عقل اإلنسان وإرسال األنبياء 
ــاَن كما  ــماوية کّلها يّدل علی االختيار وإرادة احلّر اليت أعطاها اهللا اإلنس والکتب الس
تّدل هذه اآلية علی هذا املهّم: ﴿َلْوشآَء اّهللاُ َجلََمَعُهْم َعَلی اُهلدی﴾ (األنعام: ٣٥) فاإلميان 
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مقدمة احلرّية ودون اإلميان النری لونا من احلرّية والذي يکون حّرا الُيصاب بالعبودّية 
وبالعکس الذي الذي يعبد ما يف قلبه ِمن األهواء ليس حبّر. 

ــيء، هذا کالم ال وشي فيه والتنميق. وهو أبعد ما يکون  ــتطيع کّل ش «إّن املؤمن يس
ــافرة. فاإلميان هو الکنز الذي إذا اکتشفه اإلنسان  عن املبالغة. إّنه احلقيقة العارية، الس
ــی التحّکم بالطبيعة  ــن کنوز األرض کّلها، وباتت له القدرة عل ــه بات يف غنًی ع يف قلب
ــيح، ١٩٧٢م: ١٧٨) فکل  ــده الذي هو بعض من الطبيعة.» (نعيمه، من وحي املس وجبس
ــالح اإلميان فهو الحيتاج إلی تعّلقات الدنيا؛ ألّن هذا القلب املؤمن  ــّلح قلبه بس من يتس
ــعر باإلميان لقلب تنهار من حوله  هو احلّر فالحيتاج إلی کنوز األرض، والقلب الذي يش
ــو املعجزة الکربی اليت يوصل  ــدائد. فاإلميان احلّي النابض ه ــدائد، والينهار بالش الش

اإلنسان إلی احلرّية. 
أنواع هذا اإلميان عند نعيمه نوعان: اإلميان األعمی، وهو اإلميان الذي يبعثه اخلوف 
ــو أضعف اإلميان. ولکّنه  ــغاف القلب وه ــان, والميّس ش يف نفس املؤمن ويثرثر به اللس
ــري من الالإميان. يری نعيمه أّن اخلوف واإلميان نقيضان اللذان الجيتمعان. أّما اإلميان  خ
املبصر فهو حصيل التأّمل العميق يف حبر احلياة الالمتناهي. ومن شأن مثل ذلک التأّمل 
ــخاء وأن  ــا الطاهرة فتمأله حمبة وخري وس ــان يفتحه أمام النواي ــر قلب اإلنس أن يبص
ــی يف الواقع عدّو اإلميان ومواهب  ــة. واإلميان األعم يفتح فکره ملعجزاتها فتمأله دهش
ــفاة دون القلوب. کل إميان التقدم علی الوعي واحملّبة هو ختدير  ــان. إّنه إميان الش اإلنس
ــدّ خطرا علی الناس من العقل واملخّدر والضمري املخّدر  لإلميان واإلميان املخّدر هو أش
ــن نعيمه اإلميان املبصر علی اإلميان األعمی  ــه: ١٧٥)، فکثريا ما يستحس (املصدر نفس
ألنه مساعد اإلنسان يف سبيل املعرفة إلی احلرّية وهذا اإلميان هو السالح القوي الذي 

مل يزل واليزال مستسلما أمام الدهر.
ــّلح باإلميان اليفقد حرّيته الروحّية واليسيطر عليه أّي خوف إّال   والزمان الذي يس
ــري  ــان احلّر مبعنی احلقيقي للکلمة، «َمن کان أس ــان املؤمن هو اإلنس خوف اهللا. فاإلنس
ــان أن يکون  ــک.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٢٢٨) فليس جدير باإلنس اهللا کان حّرا من غري ش
عبدا ألحد إال اهللا وهي احلرّية نفسهما. وأما احملّبة فهي طريق الوصول إلی هذا اإلميان 
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ــد نعيمه؛ کما يقول: «ال اإلميان يقوم بغري احملّبة. وال احملّبة تقوم بغري اإلميان. فکأنهما  عن
ــيح،  ــاة للواحد إّال يف حياة اآلخر.» (نعيمه، من وحي املس ــان املتالصقان الحي التوأم

١٩٧٢م: ١٨٤)
ــري إلی اإلميان الذي يدعو إليه نعيمه، فهو غري الرهب والفقر وقبول  ويف النهاية نش
ــجاعة والکنز الروحي، کما يقول: أّما "اإلميان" الذي  الذّلة واهلوان بل هو القدرة والش
ــالم واخلوف والقناعة  ــتعادته واالعتصام به فهو غري اخلنوع واالستس ــوت إلی اس دع
بالّذل والفقر واملسکنة. إّنه القدرة اليت تدرک حدود العقل فتتخطاها إلی حيث تتکّشف 
احلياة عن ثروات روحّية أين منها ثروات الذهب األصفر واألبيض واألسود؟» (نعيمه، 

ج٢، ١٩٧١م: ٢٠٠) 

عوائق الوصول إلی احلرّية 
ــان هدف يف حياته, والختلو األهداف من الصعوبات واملوانع مهما كانت    لکل إنس
ــهلة، فعندما يقصد اإلنسان احلرّية کاهلدف األفضل يف حياته, فهذا اهلدف ليس بعيدا  س
عن املشّقات واملوانع. إنّنا بعد دراسة آثار نعيمه استخرجنا هذه املوانع يف سبيل احلرّية 
وقبل أن نقوم بها، نقول مادام اإلنسان يعيش يف حاجات جسده وهي تتکاثر باستمرار، 
فهو عبد حلاجاته بعيد عن احلرية. عندما صار اإلنسان أسري الدنيا وظواهرها الکاذبة 
ــه احلرّية، فريی نعيمه: «من خدم الدنيا ال ألجل احلّق بل طمعا مبا فيه  ــد عن هدف فيبتع
ــدا عن حرّية احلّق» (نعيمه، يف مهب الريح،  ــن ملّذات أصبح عبيدا ذليال هلا وظّل بعي م

١٩٧٢م: ٢٦)، فخادم الدنيا عبد هلا بعيد عن طريق احلرّية. 

العوائق الرئيسة يف سبيل احلرّية
الشهوات اخلمس 

ــلطان، وشهوة الغنی،  ــهوايت: شهوة الس ــا من ش يقول نعيمه: «من زمان دفنُت مخس
ــهوة النساء، وشهوة الشهرة، وشهوة اخللود» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٧٦)؛  وش
ــهوة اخللود فاليستطيع أحد السيطرة عليها. وهذه الشهوة هي عامل النشاطات  وأّما ش
ــنة وحتی تستطيع أن  ــهوة من الصفات احلس واحلرکات فيهم. ومن هذا املنظر هذه الش
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توصل اإلنسان إلی احلرّية يف حياته فالتعّد من املوانع. وأّما شهوات األربع الباقية:  

الف) شهوة السلطان 
ــان من الوصول إلی احلرّية خاّصة  يعّدها نعيمه من الصفات الرذيلة اليت متنع اإلنس
ــون ويتخاصمون للوصول إليها بطرق غري الصحيحة والوسائل الشيطانّية  الذين يتنافس
ــان أن اليعتين باجلاه  ــدال والقتال وضروب اخلداع والکذب والنفاق. فعلی اإلنس کاجل
والثروة والسلطة ومغرياتها ألّن الذي حيرص الوصول عليها فهو إنسان مسجون.                     
ينتقد نعيمه جهل العامل وعدم فهمه، فالعلم يسعی بإخفاء هذا اجلهل وعدم الفهم عن 
ــلطة اليت التنفّک تربم معاهدات اهلجوم والدفاع  ــلطة الواهية الکاذبة؛ الس طريق الس
ــري  ــّلمان قيادتهما إلی الرعب واخلوف. هکذا س ــّوة الزائفة. واالثنتان معا تس ــع الق م
السلطة يف العامل, وهذا سبب دفع اجلزية يف العامل بسبب اجلهل، فريفض السلطة العاملية 
وأصحابها ألنّهم وأعماهلم مانع يف طريق املعرفة واحلرّية والعدالة. ويف النهاية نشري إلی 
صلة نعيمه بالسياسة کما يقول نفسه: «بيين وبني السياسة يا صاحيب مثل ما بني الزيت 
واملاء وإذا أنا رحبت النيابة والوزارة خسرت نفسي، وهدمت يف حلظة ما بنيته يف سنني. 
ونفسي أعّز لدّي من أّي منصب سياسي. والذي بنيته أحّب إلی قليب وأمجل يف عيين من 

أن أضحّيه يف سبيل نيابة أو وزارة.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩٠) 

ب) شهوة الغنی
ــة ألّن احلريص هو  ــان حنو احليوانّي ــم فيدفع اإلنس ــأ من حّب اجلس احلرص ينش
ــيطان. احلرص والطمع يف أمور الدنيا وحّب الثروة فوق رفع احلاجات الضرورّية  کالش
حاجز أمام الوصول إلی احلرّية کما يقول نعيمه: «خازن املال خزانته فارغة.» (نعيمه، 
ــه عدّو ما من صداقته بّد. ذلک ألنّنا خلقنا  ــرم علی درب، ١٩٧٢م: ٤٥) املال يف رأي ک
حولنا جوابات فيه املال ذا سلطان اليدانيه أّي سلطان. فعندما حيّرر اإلنسان من سجن 
املال والثروة فعندئذ يستطيع أن جيد اهللا يف نفسه ويعرفه وهذه املعرفة توصله إلی احلرّية.  
ــا يعتقد أن الذي يغرق يف  ــال، ألّنه خالق احلروب والنزاع، کم ــه خياف من امل نعيم
املال والثروة يفسد ضمريه ويزيل صفاته احلسنة الکرمية يف ذاته. الذي يغوص يف الغنی 
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ــه فهکذا کّل ما يف العامل من  ــريکا يف عبادت ــروة جيعل املال معبوده الذي اليقبل ش والث
ــان کّلها خملوق  ــائر حاجات اإلنس الغذاء، واملاء، والثوب، والدواء والنور واهلواء وس
املال الشيء آخر. إنه يری أن «املال شحيح خبيل أکثر ّمما تصّوره يف األرض.» ويقول: 
ــين ما تعبّدت يوما للفلس، وال مّکنته من قليب وفکري، ومن زمام حيايت. بل کنت،  «أّن
وما برحت، أقنع مبا يأتيين منه "جزاء" عمل أعمله والأخجل به أقمته هلا يف نهاية ذلک 
ــه يف أّي باألدران والرزايا، إال إذا  ــا إن تکون يل ثروة طائلة فأمر ما متنيت ــق. إّم الطري

طهّرته نّية صاحلة وعمل صاحل.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩١) 
ــر إلی هذه الرؤية لنعيمه يف املال والثروة، يعتقد: «الفقر ليس عارا, وإمنا العار  بالنظ
ــة يف األرض.»  ــتکانة أعظم مدرس ــتکانة للفقر. والفقر دون الذّل واالس يف الّذل واالس
ــا.» (نعيمه، کرم علی  ــری «زوال النعمة بعض من دوامه ــه، ١٩٩٣م: ١٠٩) إنه ي (نعيم
درب، ١٩٧٢م: ٨٩) ألّن النعمة والثروة عدّو نفس اإلنسان عندما مل يستحسن اإلنسان 
استعماهلما. جدير باإلشارة إلی قناعته يف حياته الساذجة البعيدة غري املخدوعة ملظاهر 
ــودي, فقال يل قائل: لعّلها هي اليت فقدتک حاملا  ــا عندما يقول: «فقدت حمفظة نق الدني
اهتدت إلی من هو أحق منَک.» (املصدر نفسه: ١١٦) «حيث يکون کنزک يکون قلبک. 
ــا هو عرضة للتّلف  ــک بذهاب کنزک فالتکنز لک م ــئَت أن اليذهب قلب لذلک إذا ش
ــوس والعّث وينقب  ــکم کنوزا يف األرض حيث يرعی الس والضياع: «التکنزوا ألنفس
اللصوص فيسرقون. بل اکنزوا ألنفسکم کنوزا يف السماء حيث اليرعی السوس والعّث 

والينقب اللصوص فيسرقوا.» (نعيمه، من وحي املسيح، ١٩٧٢م: ٨٧) 
ــکالم القيّم الذي ورد يف نهج البالغة يف رفض ظواهر  ــه هذا البحث نقّدم ال يف خامت
ــا إلی انقطاع، وإّن  ــها، فإّن عّزها وفخره ــا الزائلة: «الجتزعوا ِمن َضّرائها وبؤس الدني
ــاد، وکلُّ مدة فيها إلی انتهاء، وکلُّ  ــها إلی نف زينتها ونعيمها إلی زواٍل، وضّراءها وبوس
ــت إال ظواهر  ــّي فيها إلی فناء.» (اإلمام علي (ع)، خ٩٩: ١٦٥) فملّذات الدنيا ليس َح

خادعة فيجب علينا نبتعدها والجنعل أنفسنا أسريها.  

ج) شهوة النساء 
ــان وعندما حتّقق يف إطار العرف والشرف  ــهوة ميل فطري يف وجود اإلنس هذه الش
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ــيء جّيد، أما عندما اليتوّجه اإلنسان بهذا اإلطار ويهدف شهوة النساء بقصد املتعة  ش
فعندئٍذ هو أسريها ويکون يف قيد أميال نفسه الرذيلة فينحرف عن طريق احلرّية. «وأّما 
ــيء مجيل جّدا ـإلی زنبقة بيضاء، هيفاء»  ــية فقد حتّولت باملوت إلی ش ــهوة اجلنس الش
ــاس احلّب ودرع  ــی العّفة (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٨٩)، فالعفة هي أس ــز بها نعيمه إل يرم
ــيه مصدر  ــهوة يقتل احلّب العفيف. يف رأيه العالقات اجلنس هلا، واخلضوع أمام هذه الش
املشکالت واألزمات يف العامل. إنه يقرتح بالرجل أن يعرف قلب املرأة وقيمتها، فعندئٍذ 
ــاب عن  ــه أّدق احلس ــب نفس ــتطيع أن يعرف قلبه ويقول له: «الرجل الذي الحياس يس
ــاب عن استهتاره مبقّدساتها، وتدنيسه اإلناء  عالقاته باملرأة حتاسبه احلياة أقسی احلس
ــتودعا ومرمخا لبذارها.» (نعيمه، ج١، ١٩٧١م: ٢٧٣) أعنف  الطاهر الذي اختارته مس
ــاء ألّن الذي تسيطر هذه الشهوة السوداء علی قلبه فهو  ــهوات عنده هو شهوة النس الش
ليس حبّر؛ ألن قلبه وروحه يف أسر هذه الرذيلة. إنه يعتقد أن الزواج «ليس تزاوج أفکار 
ــعادة ما ارتکز علی  ــاد کذلک. وأقرب الزواج إلی الس ــوب فقط. بل تزاوج أجس وقل
ــط...» (نعيمه، ج٢، ١٩٧١م:  ــدّي، العلی واحد من هذه فق جتاذب فکرّي وقلّيب وجس
٣١٧) فعندما خيلو قلب اإلنسان من هذه الشهوة، فهو يستطيع أن يسري يف طريق احلرّية.

د) شهوة الشهرة
نعيمه مل يکن رجال سياسيا أو اقتصاديا بل کان أديبا کاتبا عاش حياة ساذجة بعيدة 
عن اإلکثار يف حاجات العيش وإن طلب الشهرة يف حياته فهو يف جمال حياته األدبّية, 
ــب الشهرة فقط، کما يقول نفسه: «أّما شهوة الشهرة  ــت مبجّرد کس ولکن هذه احلياة ليس
ــد کان هلا يف أّول عهدي بالکتابة مرکز املوّجه األّول والقائد األعلی أقراين يالزمين  فق
بشکل عنيف، فال أجرؤ علی البوح به ألحد يف الناصرة. وتبلور وترّکز يف السنوات اليت 
أمضيتها طالبا يف روسّيا. ... ومل يبَق شّک عندي أن امليدان الذي کان يغريين أن أکسب 

فيه شهريت هو ميدان األدب وحده. (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩١) 
ــهرة عندما ُتطَلب طلبا کثريا تتبّدل مانعا يف سبيل حياة اإلنسان ألنّها تدفعه  إن الش
ــجنها. فيذهب أن الشهرة شيء له زوال. فليست الشهرة شيئا أن حيّبها  ــر يف س حنو األس
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ــول نعيمه يف کالمه  ــا يف کل دقيقة وکل ثانية. يق ــا کثريا؛ ألّنه ميکن زواهل ــان حّب اإلنس
ــه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٢٠)،  ــار: «الکربياء والذّل توأمان متالصقان» (نعيم القص
ــّرب ويف النهاية  ــاب بأمواج الغرور والتک ــّک ُيص ــهرة دون ش فالذي يغرق يف حبر الش
ــريا يف يد  ــهرة القاتلة. والذي کان أس يصاب بالذلة واهلوان وموت الروح بيد هذه الش
هذه الشهوات ليس إنسانا حّرا ألّنه بعيد عن الفضائل األخالقّية، کما يقول أمحد أمني: 
ــهوات وقتها فيصري اإلنسان  ــهوات النفس غري متناهية فإذا أعطاها املراد من ش إن ش
أسري الشهوات التنقضي وعبد هوی الينتهي، ومن کان بهذه احلال مل يرج له صالح، ومل 
يوجد فيه فضل. (أمني، ١٩٦٩م: ٢١٣ـ٢١٢) فأفضل الطريق يف حياة اإلنسان أن يهتم 
ــهوات يف حدود املعقول ويف إطار األخالق. وحماربته أهواء النفس تؤدي إلی  بهذه الش
ــالم واألمنية. ويف نهاية هذا البحث نشري إلی هذا الکالم: «ضابط نفسه  اقرتابه من الس
کراکب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها کما يشاء، ومن مل يضبط نفسه کراکب 
ــري کما تهوی؛ يف ضبط النفس  ها کما يهوی، واليصل إلی غرضه بالس ــريِّ الصعبة، اليس
ــعادة واحلرية وسلطان کسلطان القائد علی جنده أو  حفظ الصحة وطمأنينة العقل والس

الربان املاهر علی سفينته.» (أمني، ١٩٦٩م: ٢١٩)
وبعد التطرق إلی هذه الشهوات نذکر بعض الصفات الرذيلة اليت تعرقل اإلنسان يف 

سبيل وصوله إلی ذروة احلرّية:  

احلسد
احلسد هو الصفة السّيئة اليت يغّطي قلب اإلنسان ويبعده عن الصفاء والصداقة كما 
روی عن النيب (ص): "احلسد يأکل احلسنات کما تأکل النار احلطب". يعتقد نعيمه هذه 
الرذيلة األخالقية بداية للرذائل األخری کالغضب والغرور والظلم والکثري من الصفات 
السّيئة اليت أشّدها الغضب. وأما کالمه القيّم حول هذه الرذيلة فإن «للحسود ألف عني. 
ــود  ولکن يف کّل عني ألف مجرة» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٤١)، فهو ينهی احلس
ــتعلة اليت حترتق صاحبه قبل أّي شخص. هذه الرذيلة مانع  ــد؛ ألّنه النار املش عن احلس
يف سبيل احلرّية واملعرفة واإلميان احلقيقي وسبب اجلدال بني الناس. إنه يف احلقيقة مينع 

اإلنسان أن يکون حّرا ألّنه يف قيد حسده الذي يؤذية؛ فاليستطيع أن يکون حّرا.
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اجلهل
ــث يکون اجلهل الميکن للحرّية أن تکون.»  ــل هو عدّو قوّي أمام احلرّية، «حي اجله
ــرنا سابقا أن املعرفة طريق الوصول إلی  (نعيمه، اآلباء والبنون، ١٩٧٢م: ١٣١) کما أش
ــه اهللا وعندئذ هذا اجلهل  ــه، لن يعرف خالق ــان نفس احلرّية ولکن عندما اليعرف اإلنس
مانع أمام سريه يف سبيل احلرّية وعندما حيارب اإلنسان هذا اجلهل ويعرف اهللا يستطيع 
ــل مانع احلرّية  ــو الطريق إلی املعرفة، فاجله ــل ـ لو عرفه صاحبه. ه ــّرر. اجله أن يتح
ــق الوصول إلی احلرّية. يعتد نعيمه اجلهل رذيلة تثري نار الغضب والتکّرب  وحماربته طري
َک لِلناِس َوال متََْش ِيف اَألْرِض َمَرحًا ِانَّ  ــدَّ ــرور، كما قال اهللا تعالی: ﴿َوال ُتَصعِّْر َخ والغ
ــيئة اليت يهلک  ــان: ١٨) فالتکّرب من الصفات الس ــاٍل َفخُوٍر﴾ (لقم ــبُ ُکلَّ ُخمت اّهللاَ الُحيِ
ــان عندما تکّرب  ــوء منذ بداية خلق اإلنس ــان ويظلم قلبه کما نری هذا األثر الس اإلنس
إبليس ومل يسجد أمام آدم فأصاب بدعاء الناس عليه، کما قال اهللا: ﴿َوِإْذ ُقْلٰنا لِْلَمِالِئَکِة 
إْسُجُدوا ِآلَدُم َفَسَجُدوا إّال ِاْبليَس َأبی َواْسَتْکَربَ َوکاَن ِمَن الکاِفريَن﴾ (البقرة: ٣٤) فعلی 
اإلنسان أن يهرب من اجلهل ال من اجلاهل فيذهب نعيمه أمام اجلاهل مذهب التساهل 
ــول: «التهربوا من اجلاهل واهربوا من  ــان مبداراة مع اجلاهل. عندما يق ويوصي اإلنس
اجلهل. ألّنکم عندما تهربون من اجلاهل التهربون إال من أنفسکم. أما هربکم من اجلهل 
ــاد، ١٩٧٢م: ٥٩) اجلهل عامل إثارة النزاع  ــو اقرتاب من املعرفة.» (نعيمه، زاد املع فه
واحلرب، واالختالف والظلم، بينما دون اجلهل، يعيش اإلنسان يف عامل الّسلم والتفاهم 
والصداقة، إنه يری أن «قلبا جاهال لقلب مزدوج. والقلب املزدوج خيلق عاملا مزدوجا. 
والعامل املزدوج يوّلد أبدا نزاعا وحروبا. بينما القلب الفاهم قلب موّحد. والقلب املوّحد 
ــّد للحرب من خصمني.»  ــلم أبدي. إذ الب ــا موّحداـ  والعامل املوّحد عامل س ــق عامل خيل
ــري املوّحد الذي يقود  ــل عامل القلب املزدوج غ ــه، ١٩٧٥م: ٢٣٣ـ٢٣٢)، فاجله (نعيم
اإلنسان إلی شفري اهلالک. الذي يکون جاهال سيکون أسري القلق واخلوف والنزاع ويف 

النهاية املوت, وهذه کّلها ليست إّال مثار اجلهل.
ــأ الکثري من األمراض االجتماعية، واهتمام الکثري من الدول زوال  إن اجلهل منش
ــرا صرحيا  ــان باخلالص من اجلهل اقرتاحا مباش هذه األزمة. يقرتح نعيمه علی اإلنس
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ــم من التقاليد  ــد!»، و«إّنين أعيذک ــن التقاليد وتعاويذ التقالي ــا ويل الناس م وهو: «ي
ــلطانها.» (نعيمه، زاد املعاد، ١٩٧٢م: ١٣٠و١٢٨) فهو ُيَعّد التقاليد والسنن املاضية  وس
ــان للوصول إلی املعرفة واحلرّية؛ ألّنه يری هذه التقاليد  ــدا منيعا أمام حماولة اإلنس س
عامل أساسي يؤدي إلی اجلهل املطبق, ويدعو اإلنسان يف هذا املجال إلی التجديد. کما 
ــه ويف رأيه أبغض هؤالء األعداء هو اجلهل. اإلنسان  يدعوه إلی احلرب مع أعداء نفس
ــيبقی يف  ــتطيع التمييز بني احلّق والباطل وبني الصدق والکذب, وهکذا س اجلاهل اليس
ــد التعصّبات والتقاليد العمياء, ويری ليس فقر أعظم من  ــه إال عندما يتحّرر من قي جهل
اجلهل وعدم املعرفة والفهم. ويف نهاية هذا نشري إلی کالم نعيمه حيث يقول إنه «ما من 
مصيبة إال اجلهل.» (نعيمه، مذکرات األرقش، ١٩٧١م: ٤٧) فاجلهل هو عامل األزمات 

واملصائب يف حياة اإلنسان.

الظلم
ــامح يف هذا  ــم الظاملني. وينزع نزعة التس ــان إلی البعد عن ظل ــو نعيمه اإلنس يدع
املجال: «التکرهوا الظامل، واکرهوا الظلم. ألّنکم إن کرهتم الظامل کنتم ظاملني مثله. وإن 
ــدل ورددمت الظامل إليه» (نعيمه، زاد املعاد، ١٩٧٢م: ٥٩)، ولکن يف  أحببتموه عرفتم الع
رأينا ليست املداراة مع الظامل جبدير؛ ألنّها توّفر الطريق لظلمه. ويتحّدث عن الظلم الذي 
ــت هذه احلروب ظاملة بل الظامل هو اإلنسان.  ــان يف احلروب, ويری ليس ارتکبه اإلنس
ــود روحه حبيث الجيد طريقا إلی احلرّية؛ ألّنه يبقی يف  ــان, ويس الظلم يظلم قلب اإلنس
سواد ظلمه. وعندما خيّيم اجلور علی اإلنسان وأعماله فهو قاسي القلب واليعرف احملّبة 

والعدالة فهکذا هو أسري بيد ظلمه وليس حرا.

الکذب واخليانة
ــد ما يؤمل روح نعيمه ويعّذبه هو الکذب وعدم الصداقة کما يقول نفسه: «يؤملين  أش
أشد األمل أن ينزلق لساين روحي، إلی الکذب.» (نعيمه، اليوم األخري، ١٩٧٢م: ٩) کما 
ــذب أحبولة التصطاد إال الکذوب.» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٣٣)  يقول: «الک
ــة واحدة للصدق وعدم الکذب وهو: «أن  ــتاذ أمحد أمني هناک طريق فکما يقرتح األس
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ــيء غري احلق.» (أمني، ١٩٦٩م: ١٩٩) وعندما  ــان احلق، کل احلق، ال لش يقول اإلنس
يکذب اإلنسان غريه کأصدقائه وأهله فهو يکذب نفسه أيضا، فعلينا أن نهرب من هذه 

الصفة السيئة. فأفضل الفضائل وأحسن الصفات هو الصداقة والبعد عن الکذب. 
ــرم علی درب، ١٩٧٢م: ٧٢) فالکذب  ــا اخليانة فهي جهيض األمانة. (نعيمه، ک وأم
ــريه حنو  ــان وتصعبان س واخليانة صفتان رذيلتان تبتعدان روح الصدق عن نفس اإلنس

احلرّية. 
وأّما بعض نصائح نعيمه حول الُبعد عن هذه الصفات الرذيلة: 

ــن الناس. فخري لکم أن تکونوا حمتَقرين من مجيع الناس من أن  «الحتتقروا أحدا م
ــان احتقرمت اإلله املشمول فيه. وإذا  ــانا واحدا. ألّنکم إذا احتقرمت أي إنس حتتقروا إنس
ــان فکأّنکم احتقرمتوه يف نفوسکم. وإن أنتم احتقرمت  ــمول يف أي إنس احتقرمت اإلله املش
اإلله املشمول فيکم ـوهو دليلکم إلی امليناء، إلی اإلله الشاملـ فکيف ترجون أن تبلغوا 

ميناءکم؟» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٣٠٣)   
ــان عن البغض قائال: «وأنتم إن ختّلصتم من ضرس مسّوس باقتالعه  إنه ينهی اإلنس
ــه، زاد املعاد،  ــد أو البغضاء أو اخليبة؟» (نعيم ــوس احلس ــف تقتلعون قلبا خنره س فکي
ــض علی ما يف الناس من ضعف  ــد نعيمه ضربا من البغض وهو البغ ١٩٧٢م: ٦٧) يؤي
وإمث. فعلی اإلنسان أن ينزع ثوب البغضاء ألنها «تفصلکم عن اإلنسان أو الشيء الذي 
تبغضون. ومادمتم منفصلني عن أي شيء أو أي إنسان بقيتم منفصلني عن اهللا الکائن يف 
ذلک الشيء وذلک اإلنسان» (املصدر نفسه: ١٣٩)، فالبغض يبعد اإلنسان عن اهللا ألن 

الذي يسود قلبه بالبغض اليعرف اهللا. 
ــارة رحی يف عنقه. واهللا ليس يف  ــری کّل هذه الرذائل «عقاالت للروح وحج ــه ي إن
شيء منها. أّما السبيل إلی اهللا فسبيل التعّري» (املصدر نفسه: ١٣٩)؛ فعلی اإلنسان أن 

يهرب من الشيء الذي ليس فيه لون من اهللا. 
ــتطيع  ــلکها دون الرعب، ولکن القلب اخلائف اليس القلب املطمئن جيد طريقه ويس
ــعور باحلرّية ألّنه يف قيد خوفه. وأّما نکبات احلياة يف رأي نعيمه فهي: «أن نتنفس  الش
ــادنا وأطماعنا لنميت ومنوت.»  اهلواء لنحيا مث أن ننفث يف اهلواء، مسوم أحقادنا وأحس
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ــقينا األرض من عصري قلبها  ــه: ٩٢ـ٩١)؛ کما يقول: «هي النکبة أن تس ــدر نفس (املص
الطاهر فنسقيها من دماء قلوبنا املمّزقة بشفار بغضائنا وأهوائنا.» (املصدر نفسه: ٩٢)

ــر علی إنسان اليوم، فيقول: «وخطيئة هو اهتمام  إنه بعد هذه النصائح القّيمة يتحّس
ــة. ...وخطيئة هو الرياء  ــة أکثر من اهتمامه حباجاته الروحّي ــان حباجاته الدنيوّي اإلنس
ــب يف الصميم.» (نعيمه، من وحي  ــر مبا ليس يف القلب وکأّنه من القل ــل والتظاه والّدج

املسيح، ١٩٧٢م: ٧٢ـ٧١) 
ــباب الرئيسية للحروب أيضا: ومثلما  ــبيل احلرّية من األس إنه يعّد هذه املوانع يف س
ــلحتها اليت تفتک  ــلحتها الفّتاکة کذلک للحروب غري الدامية أس ــروب الدامية أس للح
ــورة. ففعلها هو فعل اجلراثيم  ــاد واألرواح معا، ولکن بطريقة بطيئة وغري منظ باألجس
اخلبيثة يف اخللّية احلّية. من هذه األسلحة: البغض، واحلقد، والفسق، واحلسد، واخلداع، 
ــلطان واملال.» (املصدر  ــع، وحّب املجد واجلاه والس والّنفاق، والدهاء، والطمع، واجلش
ــري يف سبيل العّلو والنبل والصفات السامية: «من  ــه: ٢٥٨) الذي له نفس کبرية يس نفس
ــاس أو أن ينّم علی أحد من  ــرية کان أنبل من أن يغتاب أحدا من الن ــس کب کان ذا نف
الناس. فالغيبة والنميمة أقذار اليستطيب التغلغل يف أجوافها النّتنة واالنتشاء بروائحها 
ــد الناس عن التبّجح.  ــوس. ...ومن کان ذا نفس کبرية کان أبع ــة إال صغار النف الکريه
ــان. فهو يعلم أن کرامته  ــان، واليذّل ألّي إنس ــه کبرية اليکرب علی أّي إنس والذي نفس
ــی مذّلة الغري ملَذّلة يف ثوب  ــو صان کرامة الغري، وإن کرامة تقوم عل ــان إال إذا ه الُتص
ــرف الذي اليسلم من األذی حتی يراق  ــرفه أرفع من أن يکون ذلک الش الکرامة وش
ــال احلياة يف الصدق  ــه، ُدروب، ١٩٧١م: ٧٩ـ٧٨) فريی مج ــی جوانبه الّدم. (نعيم عل

والعّفة ال يف الکذب والفسق والتکّرب. 
ــلطان  ــق وحّب املال والس  يعتقد نعيمه بأن الذي يف قلبه صفة رذيلة کاحلقد والفس

والکذب والرياء، فله روح فقري؛ کما يقول:
 کل منافق أو سارق أو فاسق, فقري. 
کل غضوب أو حقود أو ناقم, فقري. 

کل حسود أو ّمنام أو ُمراء, فقري. 
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کل مزهّو مبال أو مجال أو سلطان, فقري. 
کل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله, فقري. 

کل معتّز بلقب أو وسام أو منصب, فقري. 
کل من کان ذئبا يف جلد َمحل, فقري. 

کل من أکل خبزه بعرق جبني غري, فقري. 
کل من أذّل جاره ليعتّز، وأجاعه ليشبع, فقري. 

کل من رکب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه, فقري. (نعيمه، صوت العامل، ١٩٧٣م: ٢٠٤) 
ــريًا خالصًا فطبيعّي أن يبتعد عن هذه املوانع  ــبيل اّهللا س ــان يف س ــري اإلنس فعندما يس
والصفات الرذيلة. فعندما اإلنسان يصلح نفسه ويسري يف الطريق الصحيح يصل إلی قّمة 
ــتطيع إصالح جمتمعه، فاملجتمع الصاحل قائم علی  احلرّية اليت بذرها يف ذاته وعندئٍذ يس
ــأنه أن  ــان حر بالطبع، وحريته أعظم ما ميلک. کل ما من ش األفراد الصاحلني، و«اإلنس
ــلها هو إذن جائر. فإذا أردنا إقامة جمتمع عادل، وجب علينا اکتشاف شکل ترابط  يش
يتميز بصفتني: األولی أن لن حيمي کل إنسان، الثانية أن اليعيق حرية أي فرد. (کريسون، 
ــه، ويطّهر  ــان الذي يهدف احلرّية أن يبدأ طريقه بنفس ١٩٦٢م: ٢٤٨ـ٢٤٧) علي اإلنس
ــرية کاحلسد والبغض والظلم والرياء واحلقد والکربياء. وبعد أن  قلبه من اآلفات البش
تغلب علی تلک اآلفات فتحّل حمّلها الفضائل واحلسنات اليت تؤدي إلی الرجاء والفهم 

واإلميان ويف النهاية تسّهل له طريق املعرفة. 

النتيجة
قد دعا نعيمه إلی بناء املدينة الفاضلة اليت من أهّم أرکانها احلرّية حتت سيطرة القيّم 
ــامية. ويف رأيه أقدس الواجبات يف حياة اإلنسان هو املجاهدة يف سبيل  األخالقية الس

حرّية النفس. 
ــه يف نزعته املثالية يتحدث عن احلرّية مبعناها الروحي املطلق حبيث يتصل کالمه  إن
عن احلرّية بکالمه علی املعرفة، واإلميان والوعي واإلرادة ومادامت هذه احلرية وسيلة 
ــان  ــتحقق عن طريق معرفة اإلنس ميکن بها للخالص. هذه احلرّية اليت يقصدها نعيمه س
ــة صلة وثيقة حبيث مها الينفصالن، كما  ــه وعن طريق اإلميان. وبني املعرفة واحلرّي نفس
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احلّرية الروحّية فی منظر ميخائيل نعيمه و طرق الوصول و إليها / ٥٣

اإلميان سالح قوّي يف کسب احلرّية الروحية. 
ــا هو معرفة النفس، ومعرفة اهللا،  ــان، وقصده منه وأما املعرفة فهي غاية حياة اإلنس
ومن يصل إليها حتقق له احلرّية املثلی. إنه يری حرية اإلنسان يف نفسه ال يف شيء آخر 
ــان طاهر القلب والفکر فعندئذ له نفس حر يستطيع  أو مکان آخر. وعندما يکون اإلنس

السيطرة علی أفکاره وطموحاته.
ــلبها أحد, واجلدير باإلنسان أن  ــر، واليقدر أن يس إن احلرّية هبة إهلّية قّدمت للبش
ــود األرضية هي طريق النجاة  ــا. والثورة علی الرکود والتقاليد والقي ــعی يف صيانته يس

والوصول إليها. 
ــاء وشهوة الشهرة من أهم  ــهوة الغنی وشهوة النس ــهوة املنزلة االجتماعية وش إن ش

موانع اإلنسان يف الوصول إلی احلرّية، أّما شهوة اخللود فيعّدها شي ُجميد.
ــان إلی االبتعاد عن احلسد والبغض واخلوف والطمع وحّب الدنيا؛  إنه يدعو اإلنس
ــس للحرّية جمال فعلی طالبها أن  ــبيل احلرّية. حيث يکون اجلهل لي ــا أعداؤه يف س ألنه
ــأدب نعيمه فنراه منذ عرف الكتابة حتی  ــعی حنو املعرفة لَقتِل اجلهل وعندما نهتّم ب يس
ــة والنهي عن الرذائل  ــبيل الفضائل األخالقي ــري يف س نهاية عمره خدم املجتمع البش

األخالقّية.
ــريا ما ينادي بالقيم  ــی احلرّية احلقيقية؛ ألّنه کث ــن القول إّنه وصل يف حياته إل ميک
ــة وعندما ندرس  ــع الوصول إلی احلرّي ــن الرذائل اليت هي موان ــة وينهی ع األخالقي

شخصية هذا األديب الکبري، يثبت لنا هذه احلرّية اثباتا.

املصادر واملراجع
القرآن الکرمي.
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