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اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم

ميكن القول إن اإلنسية كلمة عائمة ،بل ميكن القبول
ِ
ت ،وهي مفهوم غطّى منذ ظهوره حقوال
أبهنا ابتُذلَ ْ
متنوعة وشاسعة جدا .وعلى امتداد قرون وقع تعويض
املصطلح ،إذا مل يتم استبداله ،بفقه اللغة والفلسفة
واألخالق والتقدم والرومانسية ...بينما ميكن أن
نلخص مبادئ النزعة اإلنسية يف اجتاهني :البحث عن
املعرفة – وخاصة ما له عالقة ابإلنسان ومبوقعه يف
الكون – وحب البشرية واحلفاظ على كرامتها.
حتيل النزعة اإلنسية ،يف البداية ،على أورواب
واقرتاحاهتا املتعلقة ابألخالق واجلمالية ،واليت تطورت
يف عصر النهضة األورويبُِ ،
عت يف عصر األنوار.
وجّ ْ
وإاثرة موضوع النزعة اإلنسية يف اإلسالم يُ ُّ
عد يف ذاته
حت ّداي ،لسبنب على األقل .حنن ،أوال ،أمام خطر قيام
مقارنة جديرة ابلثقة مع احلركة الفكرية األوروبية،
-3-
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هبدف إظهار املبادئ املشرتكة ،بل الرؤية املشرتكة
حىت .ألن نقاط االلتقاء وإن كانت كثرية – وليس
أقلها مركزية العنصر البشري – فال مينع من وجود
نظامني خمتلفني جدا لتمثّل العامل ،وأهم نقاطه اخلالفية
عالقتهما ابملنط االستداليل .واإلنسية اإلسالمية،
وهي حقل معريف ينتمي إىل العلوم اإلنسانية ،حديثة
عرض مماثل
عهد نسبيا ،وكانت يف أغلب األحيان ٌ
ملفهوم اإلنسية ذي الوجه األورويب .يضاف إىل ذلك
مواضيع من قبيل ما بعد اإلنسية ،أو اإلنسانية
املـَُعَّزَزة ،1وهي مواضيع بقيت إىل اليوم مهجورة تقريبا،
ابلرغم من كوهنا تُنذر ،حبسب املتغنّني هبا ،بظهور
إنسانية جديدة.
وبدون ّادعاء اإلحاطة ابملسألة ،فإن حماولتنا هذه
تطرح فقط بعض معامل التف ّكر حول اإلنسية،
واإلنسانية ،واإلنسان يف اإلسالم.
وعلى عكس املسار الذي انتهجه املقرتح األورويب ،مل
تقم اإلنسية اإلسالمية على التضاد مع الدين ومع
الوحي ،ومن ابب أوىل مع التعايل اإلهلي .بل على
عزَزة ،اإلدارة الرقمية للعامل" الذي
 )1أنظر مثال كتاب "اإلنسانية املـُ َّ
حمري إلنسانية موازية"
ّ
يبشر "بظهور ّ

Eric Sadin ; L'Humanité Augmentée; L'administration

[المترجم]

)numérique du monde (L'échappée, 2013
-48
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العكس من ذلك اعتمدته كنقطة انطالق ،وأف ٍ
سام
الحظَة .إن
لبلوغ ما بعد املفهوم احملدود للظواهر املـُ َ
اإلنسان ،ومنوذجه األصلي آدم ،حيتل مكانة مركزية
يف النظرية اإلسالمية لنشأة الكون .تقوم دراستنا
بشكل رئيس على النصوص املقدسة يف اإلسالم،
القرآن والسنّة النبوية ،وعلى التفاسري املصاحبة هلما.
وجلِ ّدهتما وسبقهما يف ميدان األفكار ،فإننا اعتمدان
فيما اخرتانه من أدلة يف العرض على املصادر اليت
املدونة الكالسيكية
يوفرها لنا التصوف .متثل هذه ّ
النواة الصلبة للمادة اإلسالمية .ومن خالل هذه
مر القرون تش ّكلت األخالق ذات البُعد
املادة ،وعلى ّ
اإلنسي يف السياق اإلسالمي.
ولكن ومبا أن اإلنسية ،ككلمة وكتيار فكريُ ،متج ِّذرة
يف أورواب ،ومبا أن األسئلة الكربى احلالية املتعلقة
مبصري اإلنسان تعرف جتريبها أساسا انطالقا من العامل
الغريب ،فقد بدا لنا من الضروري وضع أف ملوضوعنا
عرب إعادة رسم املسارات الكربى لإلنسية األوروبية.
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اتريخ خمتصر لإلنسية األوروبية
ُولدت النزعة اإلنسية يف القرن اخلامس عشر من رحم
شهية النخبة األوروبية يف إدراك العامل الرحب إدراكا
فكراي ،ويف إعادة تدبّر مكانة اإلنسان فيه معتمدين
على اإلرث اليوانين – الروماين .ورغم أهنا كانت يف
البداية مقتصرة على املعارف اجلوهرية ،أي "اآلداب
اإلغريقية الرومانية" اليت اشتهرت هبا األنوار ( studia
 ،)humanitatisفإن مسرية البحث تلك توسعت
بعد ذلك إىل كل ميادين املعرفة األدبية والفلسفية
والعلمية .فالثقافة ،كأداة إدراك ومتثّل النسجام
الكون ،تبحث يف الرفع من شأن اإلنسان إىل أرقى ما
ميكن أن يبلغه من درجات ،ويف الدفع ابجملتمع
البشري حنو رفاهيته القصوى .لقد أصبح التطور
تبّن املبادئ األخالقية
الفردي واجلماعي ممكنا بفضل ّ
الكربى .وأصبحت األفكار اإلنسية ،يف بضع عقود،
منتشرة يف جيع أحناء أورواب ،وذلك ال شك ،بفضل
املطبعة اليت كانت تعرف عصرها الذهيب.كان دعاة
اإلنسية يتمتّعون ابلطموح واجلرأة بسبب ثقتهم اهلادئة
يف العقل ،ابعتباره الـم ـَلَ َكة املتسامية .وهذه األخرية
تفوقه على سائر املمالك اليت
هي اليت توفر لإلنسان ّ
يطوعها وينظمها على هواه .وحبسب عبارات
ّ
-6-
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ديكارت نفسه يف كتابه "خطاب املنهج" ،فإن
اإلنسان ،بفضل العلم ،يصبح "سيّد الطبيعة
ومالكها" .أصبح اإلنسان مع أصحاب النزعة اإلنسية
املرجع األمسى ،هؤالء الذين يعيدون تفعيل مقرتح
فيلسوف الشك برواتغوراس 2الذي جعل من اإلنسان
قبل عشرين قران تقريبا املعيار املطل (.)kriterion
نظرية قدمية يقع استدعاؤها يف سياق جديد ،وهي
ُمتَ ِّك ُن من القوة واملسؤولية ،وتعطي اإلنسان دورا غري
دور تدعَّ َم ابلتهميش
مسبوق يف مصري البشريةٌ .
املتدرج ملقرتح التوراة الدائر حول إله أزيل ومطل
احلضور .إن غياب هللا يف جدل األفكار كما يف إقامة
زعجُ .ولِدت إنسية
أركان اجملتمع البشري مل يعد يُ ُ
زعماء النهضة يف البوتقة املسيحية ،واستهلّت مسار
علمنة األفكار واجملتمع لتصل صيغتها األكثر
راديكالية يف قرن األنوار.
وقد عرف القرن الثامن عشر هناية املسار الذي بدأ
قبل ذلك بقرون ثالثة .كانت عبقرية إنسية األنوار يف
 485 – 410 ( Protagoras )2ق.م) مفكر من أشهر
السفسطائيني اليوانن .ولد يف أبديرا (  Abderaاليوانن) وعاش يف
أثينا ،وكان له أثر كبري يف الفكر اليوانين يف األخالق والسياسة يف
عصره[ .املرتجم]
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جت إبعالن
إقامة توليفة رائعة إلرث النهضة ،تُـ ِّو ْ
ابان
حقوق اإلنسان واملواطن ،الذي مثّل إطارا وقر ا
إيديولوجيا لثوار  .1789كان ذلك انتصارا للعقل
على اإلميان ،وللفلسفة على الدين ،وللحياة الدنيا
على اآلخرة ،وللنقدية على الكالمية ،ولإلرادة احلرة
على اجلربية ...وابختصار ،واقتباسا لالستعارة اليت
أقرها األتباع ،كان ذلك :انتصارا ألنوار العقل على
الرشد،
الظالمية .دخلت اجلماعة البشرية إذاا مرحلة ُ
وقد ختلصت من املبادئ القدمية املعرقلة .وستكون
مستقبال مسؤولة متاما ،يف احل ويف الواجب ،عن
التحكم يف مصريها .مل تعد حمتاجة لدعوة العناية
اإلهلية لتفسري خط التاريخ الذي أصبح أخريا رهني
اإلرادة البشرية .أصبحت الشريعة واألخالق ابتداء
من اآلن نسبيتان ومق ّدراتن على ضوء احلاجات
والغاايت البشرية ،بعد أن كانت تستلهم كالم هللا.
اإلنسي مع فكرة علوية الدين لوضع
املشرع
وقد قطع ّ
ّ
املعايري األخالقية ،واعترب الطبيعة مصدرا يف نفس
الدرجة من اإلهلام للتمييز بني العدل والظلم ،بني
اجلائز واملمنوع.
ويف هذا الباراديغم اجلديد ،وقع جتريد هللا القادر
والكامل واألزيل من رتبته املتعالية عن اإلدراك ،إلعالء
-8-
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شأن الذات اإلنسانية .أصبح هللا لدى الفيلسوف
فكرة من أفكار العقل ،وعند الشاعر "كلمة ُمتَ َخيَّـلَة
لتفسري العامل" ،3مادة للعقل يش ّكلها كيفما شاء.
وعندما ال يُن َكُر ،فإنه يعتبَـُر إهلا ولكن يف قالب صورة
ذاات إهلية متسامية ،ولكن العقل البشري هو
ذهنية ،ا
الذي ش ّكلها ،وابلتايل فهي ،ابلضرورة ،على صورته.
وإذا كان قرن األنوار قد محل يف جوهره األفكار
اإلنسية ،فإن القرن التاسع عشر شهد انتصار
أيديولوجيا العقالنية التقنية اليت نتجت عنه .فقد
تتالت االكتشافات العلمية واالخرتاعات التقنية بوترية
سريعة فاحتة جمال املمكنات بشكل هائل .وأمام احلياة
املفتوحة على مصراعيها ،متلّكت أصحاب النزعة
الدوار ،وارتعب بعضهم من إمكانية
اإلنسية حالة من ُ
ظهور "شبيه ُمَزَّوٍر لإلنسان" 4.إنه قرن الثورات
Ahmedوجدت
العلموية .لقد
الصناعية واملثاليات السياسية و
Note
Bouyerdene
Début note 3 p. 13
33

)) Alphonse
»,
Alphonse de
de Lamartine,
Lamartine, «« Le
Le tombeau
tombeau d’une
d’une mère
mère »,
Harmonies poétiques et religieuses, livre troisième, in
Harmonies
poétiquesGallimard,
et religieuses,
livre troisième,
Œuvres poétiques,
« Bibliothèque
de in
la
Œuvres
poétiques,
Gallimard,
«Bibliothèque
de
la
Pléiade
Pléiade », 1963, p. 420.
», 1963, p. 420.

 49يقول:
p. 43الذي
()Jules Michelet
Note

 )4أنظر مثال جول ميشليه
الذرة ،بصيص من
هولون على أنفسهم ابلبحث عن
49 ) Muhammad
األشباه يف ّ
"يُ ّ
Iqbal, Reconstruire la pensée
نسخة مزيّفة عن
 Éditionsأن يكون
Rocher,أدريduماذا ُحيتَ َم ُل
شخصيات ،ال
religieuse
de l’islam,
1996,
p. 81-82
اإلنسان" ()L’Insecte, Hachette, 1863, p. 374
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) Salah Stétié, Mahomet, Albin Michel, 2001,
p. 135
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الدنيانية والكادحة مسالك جديدة للخالص
أورواب ُ
بفضل تطور التقنيات العلمية يف كل اجتاه ،ما قلب
املشهد األورويب رأسا على عقب ،وجلب الثروات
اهلائلة .إن لالخرتاعات التقنية اليت جادت هبا عبقرية
ردة فعل
اإلنسان مظاهرها الدولية ،وهي – حبسب ّ
ِ
طوريها أبهنا "احتفاالت
اإلنسية – تُ َّ
عر ُ
ف من قبَل ُم ّ
للسالم" وطريقة لضمان "سعادة اإلنسانية" .ولكن
تعرب عن
هذا املثال اإلنسي املـُعلَن يغطّي رهاانت ّ
منط جتاري ابألساس .ورغم أهنا حوربت يف وقتها،
إال أن األفكار املادية الناجتة عن عصر األنوار –
"ليس اإلنسان إال مادة" – 5واملتشائمة – "اإلنسان
ذئب اإلنسان" – 6بدأت تفرض نفسها على عقول
األنبياء اجلدد ألنواع الليربالية االقتصادية والسياسية.
ومل تتمكن أفكار النزعة اإلنسية املبطّنة ابلوضعانية،
وهي تعمل يف الدوائر السياسية ،من منع القوى
ومدمرة:
العظمى األوروبية من القيام حبروب دموية ّ
ُ
بدأت ابحلروب النابوليونية ،وختمت القرن التاسع
عشر ابحلرب العاملية األوىل.
5
يبشر البارون هولباخ مبادية ملحدةُ ،رفضت من عديد املفكرين
) ّ
املسيحيني يف فرنسا سنة  .1771أنظر :

Le baron d’Holbach ; Le Système de la nature, 1770
6
) Thomas Hobbes, De cive, 1642-1647.
 - 1014

بيد أن عاملـاا يقوده "عقل ابهت" له مثالبه أيضا .ففي
سنة  ،1814كان على غوتة (تـ ــ ،)1832 .وهو أب
مازجا بني الرغبة يف السمو
الرومانسية األملانية ،ا
واخلشية من احلرب الشاملة يف أورواب ،االلتفات إىل
ٍ
شرق عظيم يف قصيدته "هجرة" (وكتبها هجري
 )Hégireاليت يقول فيها:
"الشمال والغرب واجلنوب أقطارها تتصدَّع
وعروشها تزول ،وممالكها تنهار

أنت إىل املشرق الطهور
أنج بتفسك؛ أهرب َ
ُ
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7

واستنشق اهلواء املعبَّق بعطر اآلابء".
ذلك الصوت األورويب الناقد واملعرتض على التخلص
املربمج من العقل العجائيب األورويب مل يكن شاذا .فقد
َ
كانت اإلنسية األوروبية ،منذ بدايتها يف القرن
اخلامس عشر وإىل هناايهتا يف العصر احلديث ،متعددة
املعاين ،وكان هلا أصواهتا النَشاز ،للتنبيه من انزايح
املبادئ املؤسسة لإلنسية عن مسارها" .علم بدون
وعي ال ميكن أن يكون إال اهنيارا للروح" :حىت وإن
توجهت عبارة رابليه (تــ )1553 .هذه إىل العقل
تعرب أيضا عن قل أوسع أمام
السكوالستيكي ،فإهنا ّ
) Goethe, « Hégire », in Le Divan [1819], trad. Henri

7

Lichtenberger, Gallimard, coll. « Poésie », 1984
 - 1115
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علوم ال أف هلا خارج نفسها .أمل يـَ ْع َم ْد فولتري (ت ـ ــ.
 )1778نفسه إىل التحذير من اإلحلاد يف كتابه
"قاموس الفلسفة" ،وإىل الشجب العنيف لفلسفة
هولباخ (ت ــ )1789 .املادية ؟ ولكن ال بد من اإلشارة
أيضا إىل أن التوجه "املادي" لإلنسية األوروبية هو
الذي غلب ابلنهاية .أمل يفتح أتباع اإلنسية امللحدة
وغريهم من فالسفة الشك ،بتهميشهم ملقرتح
الدايانت التوحيدية املتمثل يف إله خال ضامن من
السحَرة
الفوضى الشاملة ،الباب على مصراعيه أمام َ
املبتدئني "وجتار املعبد" اجلدد ؟ وابستبعادهم أصال
لفكرة وجود روح مفا ِرقة للجسد ،أمل يسامهوا يف
عرضينه لكل التجاوزات املمكنة ؟
اختيار املعيشُ ،م ّ
ِ
الدعائه القدرة
أما عقل األنوار الذي ُرف َع إىل اجملد ّ
على إدراك احلياة الدنيا يف كلّيتها ،وعلى ختليص
الدنيا ،أمل يفشل أمام التوسع
اإلنسان من غرائزه ُ
املتسارع جملال اجملهول وملواصلة التعدي على كرامة
البشر ؟ أمل يعم ْد العقل الوضعاين والعقالنية الفارقة
إىل تنسيب مفهوم اإلنساين إىل حدود التشكيك يف
سالمته ؟ ففي القرن العشرين كان مثال الداروينية
االجتماعية ونظرايهتا حول البقاء لألقوى وجتاوزات
إزعاجا .مل تكن
حتسني النسل الرتجة األكثر
ا
- 12 -
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الصراعات املسلحة واستعمال التكنولوجيات الدقيقة
ابطّراد أكثر دموية مما هي عليه .فقد تضاعفت ،يف
العصر احلديث ،جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،
بل ويف بعض احلاالت وقع تربيرها ابسم أخالق إنسية
ض نلمسه حىت يف الشعارات :أال تدين
منحرفة .تناقُ ٌ
جائزة نوبل للسالم ابالسم الذي أُطلِ عليها لتاجر
سالح وخمرتع للديناميت ؟
َم ْكنَـنَةُ العامل اليت بدأت يف القرن التاسع عشر ازدادت
ح ّدة يف القرن العشرين .ويف غياب الرؤية ،حددت
احلداثة املهوسة ابلتقنية لنفسها هدفاا :التقدم .هذه
القولة "ال شيء يص ّد التقدم" ،وهي عقيدة املبدعني،
تدفع بشكل مستمر األف املادي إىل أبعد مدى.
نزعة مادية يف كل االجتاهات ،ال ترتقب شيئا وال
أحدا ،وال تستجيب إال للمنط الصارم :املزيد
واألفضل .إن التطورات املذهلة للطب وحتسني رفاهية
العملة البيئي واألخالقي.
احلياة املادية حتمل أيضا قفا ُ
ففي هناية القرن العشرين مسح التطور ،ذو السرعة
املطّردة لتقنيات العلوم ،حبصول اإلنسانية على حت ّكم
غري مسبوق يف املادة .مل تبلغ اإلنسانية يوما هذا
املستوى يف استكشاف سلسلة احلياة واستغالهلا .مل
يعد من شيء مستحيل أو غري وارد ابلنسبة لإلنسان.
- 13 -
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إذا كانت كلمة "هيومانست" ،أي "صاحب النزعة
اإلنسية" ،تشري أوال إىل أورواب النهضة ،فإن املبادئ
املتضمنة فيها ذو طبيعة كونية ،وأن املقرتحات املوازية
أو الشبيهة اليت ال حتمل ابلضرورة نفس التسمية ،قد
ِ
دت يف أماكن وعصور أخرى .واألرجح ،حىت إن
ُوج ْ
احتجنا إىل إثبات ذلك ،أن كل احلضارات البشرية
رت عرب االستجابة األنطولوجية ،نوعا من
طو ْ
قد ّ
"اإلنسية" خاصا هبا .وأتخذ دراستنا هذه على
عاتقها تغذية التفكري يف واحدة من بني تلك

fondapol
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ويبدو أن األخالق وجلاهنا الرمسية ،اليت ُع ِه َد إليها
ابلدور التعديلي خوفا من اإلفراط ،قد جتاوزها ذلك
موجه ،واملتحرك يف زمن
التقدم اجلامح ،والفاقد ملبدأ ّ
متسارع .يف حني أننا مل نعرف فيما سب مبثل تلك
ضت للبشرية إبعادة النظر يف مبادئها
الفرصة اليت َعَر ْ
األساسية ،وإعادة طرح مفهوم اإلنسان يف صيغة
تتوسط الرباديغمات اجلديدة واحلكمة القدمية.
هذه املقدمة الطويلة حول اإلنسية بوجهها األورويب
ربز اإلنسية الروحية
وتداعياهتا يف العصر احلديث تُ ُ
لإلسالم ،مبواصفاهتا وتعريفها لإلنسان.
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املقرتحات اإلنسية غري األوروبية :اإلنسية الروحية يف
اإلسالم.
منذ نصف قرن تقريبا اهتمت العلوم اإلنسانية
مبوضوع اإلنسية يف السياق اإلسالمي .ولرسم
حدودها اعتمد القسم األكرب من هذه الدراسات
التارخيية والفلسفية على مصادرات اإلنسية األوروبية
كما حددها عصر األنوار .وإذا كان ذلك االختيار
موح ٍد
مهما مبا يوفره لنا من منهج َّ
اإلبستمولوجي ا
لتحليل نفس املسألة يف سياقني خمتلفني ،فإنه يسعى
بنظامه اآليل إىل فسخ االختالفات اجلوهرية ،إ ْن مل
يعمل على إلغائها أصال ،وما يزعج فيها أي
العالقات بني "اإلميان" و "العقل" ،واىل إحالل هذا
األولية .ولكن قبل الدخول يف صلب
األخري حمل ّ
املوضوع ،لنُسائِل أوال لفظة "اإلنسي" ،مدى دقتها
ابلنسبة للموضوع الذي يشغلنا ،ومرادفاهتا يف اللغة
العربية.
ففي العصر الكالسيكي ،كانت املصطلحات العربية
املرادفة ُحتيل على معاين األدب واألخالق ،وكفكرة
مبطّنة ،على طريقة للعيش يف العامل ،اهتمام خمصوص
خيصنا التعريف الذي
ابلذات ومبحيطها .سنعتمد فيما ّ
يقرتحه علينا املختص يف اإلسالميات إيريك جوفروا:
- 15 -
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) Éric Geoffroy, L’islam sera spirituel ou ne sera plus,

fondapol

"تتجسد اإلنسية اإلسالمية يف األخالقية اليت تضع
ّ
اإلنسان ،الفرد ،دوما داخل العالقة الديناميكية بني
احلرية واملسؤولية ،بني احلقوق والواجبات" 8.قيم حياة
أبكملها ،تتضمن أيضا أخالقا للفكر .ويكون
تالؤما ،يف اللغة العربية ،للتعبري عن
املصطلح األكثر ا
الشخص اإلنسي هو األديب ،ألنه حيمل املعىن
املزدوج :املتعلّم ،واملتخلّ .
اإلنسية الفكرية ،كما وقع تعريفها يف عصر النهضة،
هي حقيقة قدمية يف دار اإلسالم .فقد أشار عامل
اإلسالميات حممد أركون (ت ـ ــ )2012 .مب ّكرا إىل أن
"حركةا بدأت ابلتشكل وهتدف إىل عقلنة العلوم
بشكل عام ،وعلم الدين املعياري ابخلصوص" 9.بدأ
هذا االجتاه منذ القرن التاسع من خالل جنس أديب
هو املناظرات ،أو ما يُطل عليه يف العامل املسيحي
ال ـ ـ ـ ،disputatioاليت تعطي فيها املواجهة للعقل
النقدي مكانته ،ومت ّكن من تنمية األدب الفلسفي عرب
تدعمت بتأثريات
"حترير النشاط املعريف" .وهي ظاهرة ّ
الثقافة اليواننية على العلماء املسلمني ،وما كان هلا
8

Seuil, 2009, p. 61.
) Mohammed Arkoun, Humanisme et Islam. Combats et

9

propositions, Vrin, 2005, p. 18. 8. Ibid., p. 24
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متاس
من نتائج يف القرن احلادي عشر بظهور خط ّ
بني "املكلفني إبدارة املقدس" و "اإلنسية الفلسفية".
ال بد من اإلشارة هنا ،أن حممد أركون يفرتض أن
اإلشادة ابلعقل والبدء إبنسية معقلِنَة قد ولدت أوال
يف العامل اإلسالمي قبل أن تتفت يف العامل املسيحي.
وقع تقزمي الطابع "اإلسالمي" إىل حدود السياقات
الثقافية والدينية اليت تتحرك فيها تلك اإلنسية
العقالنية .وحبسب أركون ،فإن وضع منهج ملعاجلة
املعرفة هو ما يعلِّ ُم املوقف اإلنسي ومواصفته املركزية:
"الع ْل َمنَة" 10الذي أدخلته الدراسات اليواننية.
مسار َ
ستنسخ عن املثال
ومن الواضح أن هذا التعريف املـُ َ
ب من مسامهة اإلسالم كدين وكروحانية.
ينس ُ
األورويب ّ
وبوضعه أولية العقل اليت أقرها عصر األنوار ،فإن
أركون يلغي ،بشكل غري مباشر ،أصناف أخرى ممكنة
إلدراك احلقيقة ،وحنن نعلم كم هي أساسية هذه
املسألة يف تنمية نظام متثّالت العامل واإلنسانية .ال
يتقاسم إريك جوفروا املقاربة "املـَُع ْل َمنَة" ،ويذ ّكر أبن
أعمال العلماء املسلمني يف العصر الكالسيكي ال
11
ميكن مقاربتها خارج األخالق الروحية اإلسالمية.
) Ibid., p. 24

10

) Éric Geoffroy, op. cit., p. 62.

11
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) Abdennour Bidar, Histoire de l’humanisme en
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يفرض ذلك نفسه خاصة وأن الفرتة املعنية ،القرون
التاسع والعاشر ،عرفت تطويرا حامسا للروحانية يف دار
اإلسالم ،ما أثّر يف الفكر اإلسالمي .ونُذ ّكر ،إضافة
إىل ذلك ،أن نقدا مماثال طال الدراسات اإلنسية
األوروبية اليت ابلغت يف "الئكيتها" ،وهي حبسب
ت مصادرها يف نفس الوقت
غرفَ ْ
بعض ال ُكتّاب ،قد َ
من أثينا ومن القدس 12.وهي نقطة يؤكد عليها جاك
ماريتان (ت ــ ،)1965 .الذي ال شك ابلنسبة له يف أن
لإلنسية األوروبية جذورا دينية وتعايل ،بدونه "ال يفهم
نفسه" كما يقول 13.ومبوضوعية ،فإن اإلنسيني
ضمخني ابلفكر الديّن .أمل
األوروبيني األوائل كانوا ُم َّ
يعم ْد واحد من بني أشهر هؤالء ،مارسيل فيسني
َ
( Marsile Ficinت ـ ــ ،)1499 .إىل حماولة التوفي
بني فلسفة أفالطون ودين املسيح ؟ نالحظ هنا أن
أهم كبوة ألولئك اإلنسيني – وجيدر بنا استعمال
اجلمع للحديث عن العثرات – هي التعارض بني
املناهج األمربيقية العقالنية وتلك احلدسية الروحانية
يف إدراك الواقع.
12

Occident, Armand Colin, 2014
13
) Jacques Maritain, Humanisme intégral, Aubier, 1936,
- 18 -

p. 13.
22

مل يوضع الدين والعلم يف العصر الكالسيكي لإلسالم
تضاد ،وإن اعتُِربا نظامني خمتلفني
يف سياق عالقة ّ
ومتكاملني .ففي حني يَطر ُح العلم سؤال املعرفة:

كيف تتشكل احلقيقة اهلائلة ،يذهب الدين إىل إنتاج
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املعىن حول علّة خل العامل واإلنسان .وإذا كان
اجلدل بني السلطتني ميكن أن يكون حادا – حالة
مناظرة ابن رشد ألعمال الغزايل يف القرن الثاين عشر
طبعت احلوليات الالتينية – فإنه مل أيخذ أبدا صيغة
احملاكمة واإلدانة كما هو الشأن ابلنسبة جلاليلي .منذ
العصر الوسيط ،الحظ شهود أوروبيون ،وخاصة من
بني املرتجني وطُالب علوم العرب ،االحرتام الذي
كانت تالقيه العلوم العقلية يف دار اإلسالم .ومن بني
هؤالء جند الراهب البنيديكيت أديالر دو ابث
( Adélard de Bathتـ ـ ــ )1160 .الذي طالب
يب العرب إتباع نور العقل،
مت من ّ
مرؤوسيه" :تعلّ ُ
مؤد ّ
بينما تتّبعون أنتم زمام السلطة" 14.ومل يكن ذاك
االنفتاح العقلي ممكنا بدون نبنّيه من السلطة الدينية
اإلسالمية ،املعتمدة هي نفسها على النصوص
مستهجناا ،بل
املقدسة .مل يكن التنوع يف اآلراء ذاك
َ
 )14استشهد ابلقولة

John Tolan, Les Sarrasins, Aubier, 2003, p. 223-224
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على العكس كان ُحمبَّـباا ،ويُنظَُر له ابعتباره إثراءا
ملصادر املعرفة .وبنفس الطريقة ،فإن الفضول الفكري
يشج ُع عليه .وبذلك
حممودا َّ
أمرا ا
وطلب املعارف كان ا
احملرضة على اإلنتاج الفكري
فإن اآلايت القرآنية ّ
عديدة 15،كما األحاديث النبوية أيضا" :أطلُبوا العلم
من املهد إىل اللّ ْحد"" ،أطلبوا العلم ولو كان يف
"مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء"،
الصني"،
ُ
" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به
طريقا إىل اجلنة"  ...حتمل هذه القيمة املـُضافة للعلم
هدفني اثنني :تعويد امللكات الفكرية على اخرتاق
أسرار الطبيعة ،وكشف اآلايت فيها .ويف سبيل ذلك
البحث الرتا ُكمي ،ال يفقد الالهوتيون والعلماء النظر
إىل مبدأ التوحيد ،كما هم واضحون متاما يف األخذ
بطابع املعرفة غري احملدودة .وتشري اآلية التالية إىل هذا
املعىن جبالء﴿ :ولَو أََّمنَا ِيف األَر ِ ِ
ض من َش َجَرةٍ أَقْالمٌ
ْ
َْ
والْبحر َميدُّه ِمن بـع ِدهِ سبـعةُ أ َْحب ٍر َّما نَِفد ِ
ات
َ ْ
ت َكل َم ُ
َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ
اَّللَ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم﴾ 16.وهذه التعاليم دعوة
اَّللِ إِ َّن َّ
َّ
مباشرة للتواضع .أما على مستوى آخر ،فهناك
15
الزُمر
) أنظر بشكل خاص القرآن الكرمي ،سورة طه آية 114؛ و ُ
آية 9 - 8؛ والنحل آية 43؛ ويونس آية 3؛ واألنعام آية 50
 )16سورة لقمان؛ آية 27
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حتريض على جتاوز املـَلَكات العادية لولوج "احمليط".
وإذا كان العقل النظري ،كأداة وكغاية ،قد احتل
تدرجييا قمة اإلنسية األوروبية وقلبها ،فإن األمر يف
في به
السياق اإلسالمي خمتلف .فالعقل الذي احتُ َ
كنعمة من هللا لكشف احلقائ الكلية ،ال يرتقي إىل
درجة التقديس ،والسبب الرئيسي عجزه عن اإلحاطة
ابلتعايل اإلهلي .ويف حوار جع ،يف بداية القرن
العشرين ،بني عامل فيزايء ومتصوف ،ختم األخري
17
اجلدل بقوله" :يتوقف أفقك حيث يبدأ أفقنا".
جواب غريب من روحاين لعقالين ،وهو يوحي
ابلتفاوت بني مقاربتني إلدراك الواقع .وتتدخل ظاهرة
الوحي كمعطى حاسم للحدود املسطّرة للعقل.
العقل وما وراء العقل
حبسب ما جاء يف السنّة النبوية ،فإن َملَ اكا كرمياا قد
أنزل "الـ ــكتاب" على قلب حممد يف مغارةِ 18.
أوح َي
ّ
إليه كالم هللا ابدائ ابألمر ابلقراءة (إقرأ) مكررا ثالثة
مرات .فأجاب يف املرة األوىل والثانية من األمر أبنه
 )17حوار مع الشيخ بن تونس حول تبادل رسائل بني جده وأحد
الفيزايئيني األوروبيني
 )18سورة الشعراء؛ آية 199 - 191
- 21 -

25

| l’innovation politique
fondapol

ليس بقارئ .ويف املرة الثالثة واألخرية جاء "اخلالص"،
بكل معاين الكلمة ،ونزلت الرسالة اليت ألبست حممدا
حيل إذا
وظيفة رسول هللا .ميكن لزمن "القراءة" أن ّ
املتدرج .وحبسب التأويل
حمل تواتر الوحي  /التنزيل ّ
ّ
الرمزي ،فإن القراءة األوىل كانت موجهة إىل احلواس،
والثانية إىل العقل 19.االثنان عاجزان عن تقبل العرض
اخلارق للطبيعة الذي يستعد أن ُخيصب يف الوعاء:
حممد (ص) .كان ال بد من اللقاء ابملـَلَك ،صدمة
حقيقية للذات ،حىت جتد هذه األخرية طريقها إلدراك
ما فوق العقالين ولإلجابة عن األمر "إقرأ" 20.وبناء
على هذه التجربة مع الوحي املساعد بىن روحانيو
اإلسالم التجاوز األمثل للعقل االستداليل .إن صور
اإلهلام والكشف ابلنسبة هلؤالء ،هي وحدها ما مي ّكن
من ولوج املستوايت ما فوق احلسيّة للحقيقة .وغالبا
ما غ ّذت طري َق َ ْيت املعرفة ،العقلية وما فوق العقلية،
جدل الكالميني والفالسفة .ومنها الطُرفة املشهورة
اليت عرفتها املناظرة بني الفيلسوف ابن رشد (ت ــ.
 )1198واملتضلّع يف علوم ما زراء الطبيعة ابن عريب
19

) Cheikh Khaled Bentounès, Thérapie de l’âme,
Albin Michel, 2011, p. 231 et sq

 )20سورة العل ؛ آية 1
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(ت ــ" :)1240 .ماذا وجدت وراء الكشف واإلهلام ؟
قال األول مستغراب .هل هو شبيه مبا يعطينا النظر
العقلي ؟  -نعم و ال ،أجاب الثاين .وبني الـ ـ ــ"نعم"
وال ــ"ال" ،حتلّ األرواح وتُقطَ ُع الرقاب" 21.هنا أيضا،
وطبقا ملبدأ التوحيد ،ال تتعل املسألة ابلتعارض بني
نوعي املعرفة ،بل ابلتوليف بينهما ،كما يذ ّكر إريك
عرب الثقافة اإلسالمية الصوفية التقليدية
جوفروا" :تُ ّ

على ذلك مبصطلح امليزان ،أي التوازن بني خمتلف

اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم

مظاهر احلقيقة 22".هي رؤية جمهرية ،بشكل من
األشكال ،تسمح ابلنظر إىل األشياء يف احنناءاهتا،
وهي يف نفس الوقت احلقيقة احلادثة واحلقيقة اإلهلية
(احل ).
وبداية من القرن الثالث عشر ،ألسباب متعددة
وبتواتر خمتلف ،بدأان نالحظ احنطاط البُىن السياسية
وتوسع يف
والدينية يف العامل اإلسالمي ،الذي امت ّد ّ
القرون الالحقة .تف ّقر اإلنتاج الفكري مع بدء مسار
تدويل اإلسالم [حتويله إىل دولة] وتراجع ثقافة
سيعم بعد
االجتهاد .ويف سياق اجلمود هذا ،الذي ّ

21

) Claude Addas, Ibn Arabî et le voyage sans
retour, Seuil, 1996, p. 20
22
) Éric Geoffroy, op. cit., p. 95.
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يعطي القرآن أليب البشرية ،بعد الكتب املقدسة ،اسم
آدم .وقد أشارت إليه عدد من سور القرآن ،ومنها
حتديدا سورة البقرة ،اليت رّكزت يف املقاطع األكثر
داللة على األصول ،وبدء اخلليقة ،ووظيفة آدم.
وعلى قاعدة هذه اآلايت القرآنية ،واسرتشادا
ابحلديث النبوي وبتفاسري العلماء ،بىن اإلسالم
مفهومه لآلدمي ،ولعلة وجوده ،ومكانته يف النظام
الكوين.
لنناقش أوال تش ّكل الكائن اآلدمي كما جاء يف
ماداي ،تؤكد املصادر أن آدم ُخل من تراب،
القرآن .ا

fondapol

آدم ،مثال اآلدمية

| l’innovation politique

ذلك ،أصبحت الطرق الصوفية ذات الوظيفة الرتبوية،
وانطالقا من مؤسساهتا التقليدية (الزاوية؛ اخلانقاه)
ومن كفاءات فردية متميّزة ،تش ّكل واحة حقيقية
للتعبري ولإلنتاج العقائدي واألديب .فإضافة إىل
مقررات التعليم التقليدية ،فإن املريد يتلقى تربية روحية
احلسي
ّ
تؤهله للوعي هبويته الشاملة .إذ أن ال ـ ــ"أان" ّ
تقابلها حقيقة أكثر أصالة وجوهرية تكمن يف "آدم"
األصلي .هذا مفهوم أساسي إلدراك معىن اآلدمي،
وابلتايل اإلنسية ،يف اإلسالم.
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ِ
ص ٍال ِّمن َمحَإٍ
ص ْل َ
من صلصال ،وابلتدقي ﴿ ّمن َ
ْ
َّمسنُ ٍ
ون﴾ 23.وقد أرجع املفسرون املسلمون اسم آدم
ْ
"أد َمة األرض" ،أي سطحها 24.وقد ش ّكل هللا
إىلَ :
25
وسواها يف
تعاىل بـ ــ"يديه" تلك الكتلة الطينيةّ ،
أحسن صورةُ 26.خلِ آدم إذاا من مادة كثيفة وقابلة
للفساد .ولكن هذا اجلسم املادي أ ِ
ُعط َي أيضا جوهرا
ماورائيا .فقد نفخ هللا يف اجلسم اآلدمي من روحه.
آدم ،يف جوهر تركيبته ،ذات متناقضة ،حيمل داخله
ظ
حقائ متعارضة :احملسوس وغري احملسوس ،الف ّ
ِ
"األرض" فيه ُمتيُِّز
السفلي  ...فعنص ُر
واللنيُ ،
العلوي و ُ
ؤشر إىل رفعته.
تفاهتَهُ األنطولوجية،
وعنصر ِ
"الروح" يُ ِّ
ُ
يتكون منها إىل األرض،
وعند املوت ،تعود املادة اليت ّ
وتسمو الروح اليت كان حييا هبا إىل ابرئها (النفس
الكلّية) .وقد عرف هذا التناقض يف اآلدمية األصلية
 )23سورة احلجر؛ آية  .28أنظر أيضا :سورة آل عمران؛ آية .59
وسورة األعراف؛ آية 12
) Morgan Guiraud, entrée « Adam », in

24

Mohammad Ali Amir-Moezzi (dir.), Dictionnaire
du Coran, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
2007, p. 23. Voir également Tabarî, La Chronique.
Histoire des prophètes et des rois, Actes Sud, 2 vol,
2001.

 )25سورة ص؛ آية 75
 )26سورة احلجر؛ آية 29

29
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مادة كثيفة من التفسري لدى مفكري اإلسالم
وروحانييه .ومن الفيلسوف الكندي (تــ ،)873 .إىل
املتأله ابن عريب ،مرورا ابلفرقة الشيعية اإلمساعيلية
إخوان الصفا ،كل هذه التيارات الفكرية ،مبختلف
طرائقها ،قبلت مببدأ آدم كحقيقة يلتقي فيها العامل
الصغري والكون للتحاور .وحلول الروح اإلهلية يف
اجلسم اآلدمي ،ومن خلفه يف جسم كل ذات بشرية،
املفسرين الروحانيني يف اإلسالم إىل اعتبار
دفع
ّ
اإلنسان – وهو آخر املخلوقات يف سلسلة اخلل بعد
الطُفرات املتعاقبة – نُسخة عن الكون ،جيمع يف
صلبه العناصر األربعة :النور ،والنار ،واملاء واهلواء.
ويؤدي ذلك إىل القول إن اإلنسان إذا ما قام بتدقي
داخلي ،ميكنه الوصول إىل اقتناص الكون يف كلّيته،
ويف االجتاه املعاكس ميكنه يف هناية املطاف ،إذا ما
أتمل الكون ابعتباره مرآة واسعة ،احلصول على معرفة
ذاته .وقد دعا جالل الدين الرومي (تـ ـ  )1273إىل
استكشاف الذات "ألن اإلنسان – كما يقول – عامل
كبري .فيه ُس ِّج َل كل شيء ،واألستار والظلمات هي
ما متنعه عن إدارك ذلك العلم يف نفسه" .ويف نفس
السياق ،ح ّذر شيخ صويف معاصر ،الشيخ أمحد
العبد من مغالطة نفسه حول
العلوي (ت ــَ )1934 .
- 26 -
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حقيقته" :تعتقد أنك جمرد جسم ضئيل ،يف حني أنك
حتمل يف ذاتك الكون بتمامه" 27.وحبسب هذه
املقاربة ،فإن اإلنسان ،جوهر هذا الكون الذي ين ّد
دوما أبعد مما يصفه كل علم.
عن احل ّد ،سيكون ا
اعتمد املتصوفة على هذا االستنتاج لوضع علم
علم يرسم مسالك الولوج إىل ابطن العبد
الباطنٌ ،
حيل اإلنسان اجملهول .وهي مقاربة تشبه ملحمة
حيث ّ
دائرية ينطل فيها السالك من ذاته ليعود إليها بعد
مروره بكل احلاالت واكتشافه كل وجوهها اجلسدية
حصل املعرفة
منها وامليتافيزيقية ،وبعد أن يكون قد ّ
اليقينية عن نفسه 28.وهذه املعرفة الكاملة هي نفسها
شرط الزم ملعرفة هللا" .من عرف نفسه ،فقد عرف
ربّه" :أيخذ حديث النيب (ص) هذا داللته الكاملة
هنا.
) Cheikh al-‘Alawî, Sagesse céleste. Traité de

27

soufisme, La Caravane, 2007

 ) 28نستشهد هنا اببن عريب يف هذه العودة الدائرية إىل الذات:
علي عند النهاية وهلذا يرجع فخذ الربكار يف فتح
"ولذلك أعود ّ
الدائرة عند الوصول إىل غاية وجودها إىل نقطة البداية فارتبط آخر
األمر أبوله وانعطف أبده على أزله"
( Ibn ‘Arabî, Les Révélations de La Mecque, Entrelacs,
[ ) 2009, p. 161أخذت النص من األصل العريب .املرتجم]
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من آدم األصلي إىل آدم وحواء
َّم آدم األصلي غالبا ابعتباره أب اجلنس البشري،
يُقد ُ
صفة حتتاج إىل املساءلة .ويف الواقع ،فإن استعارة
الوجه األبوي يصيبه ابلتشويه .وحىت إن بدا األمر غري
مناسب ،فاألجدر احلديث عن أب – ّأم اجلنس
البشري .وعلى صورة اخللية األوىل اليت تتكون إثر
اإلخصاب وهي ال جنس هلا ،فإن آدم األصلي –
حبسب األثر اإلسالمي – ثنائي اجلنس ،أي أنه
حيتمل األنوثة والذكورة يف آن .ومواصلة يف هذا
التشبيه الوراثي ،فإن جسم هذه اخللية نفسه – من
اجلهة اليسرى كما يؤكد األثر – يفرز خلية اثنية،
مستهال بذلك سلسلة من االنقسامات املولّدة
للتكاثر .وإذا ما اعتمدان منطقا مشاهبا يتم ّكن مبوجبه
مسار التكاثر من التحق  ،فال بد أن آدم األصلي
حيتاج إىل ِصْن ِوه .هنا يدخل على اخلط مستوى اثين
من مسرية خل البشرية :فآدم األصلي هو من يعطي
الذكر واألنثى .ذااتن متكاملتان أيخذان تسمية آدم
تعمر األرض:
وحواء ،ومنهما ميكن للبشرية أن ّ
ّ
َّاس اتـَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن نـَّ ْف ٍ
س
﴿اي أَيـُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمْنـ ُه َما ِر َجاالا َكثِ اريا
اح َدةٍ َو َخلَ َ ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
- 28 -
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َونِ َساء َ﴾ 29.وعلى غرار بعض أعضاء جسم اإلنسان
زوجا ،فإن الزوج البشري يسمح حبركة
اليت تعمل ا
احلياة وتوازن الذات .وإذا كانت املرأة والرجل
متساواين يف جيع مستوايت الكينونة ،فال يعّن ذلك
أهنما ال يفرتقان يف العالقة آبليات إدارة الطبيعة.
لذلك يؤكد الشيخ خالد بن تونس ،اعتمادا على
تشبيه الثمرة والزهرة ،أن هذه األخرية جيب "أن تقبل
وضعيتها كما هي ،وأن متأل دورها يف تناغم مع
تولد الثمرة" 30.فللزوج "رجل-
وظيفتها األصليةُ :
إمرأة" رسالة ،دور خمصوص ال بد من القيام به يف
اجملتمع ،كما يقول الشيخ" :املهم ابلنسبة هلما [الرجل
واملرأة] هو البحث عن العودة حنو الوحدة الفاعلة
واحلقيقية داخل كل فضاء من احلياة اليومية .ويتعني
ذلك يف إطار انسجام الواحد ،والزوج ،واجلماعة،
األمة ،والبشرية جعاء" 31.وإذا كان اهلدف ،يف
و ّ
املستوى احلسي ،االقرتان بغية إعطاء احلياة ،فهو يف
املستوى امليتافيزيقي استعادة الوحدة األصلية .وهو
 )29سورة النساء؛ آية 1

) Cheikh Khaled Bentounès, en coll. de Bruno et
Romana Solt, Le soufisme cœur de l’islam. Les
valeurs universelles de la mystique islamiste,
Pocket, 1999, p. 171.

 )31نفسه؛ ص 178

33

30
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مسار يلفت إليه الوقوف بعرفة ،الذي يعترب ِسنام
ٌ
احلج إىل مكة والذي حييل معناه االصطالحي إىل
مفهوم املعرفة ،املكان الذي التقى فيه آدم وحواء بعد
خروجهما من اجلنّة ،حبسب حديث نبوي 32.فالرجل
يتأمل جزأه األنثوي يف املرأة ،وابلعكس،
ميكن أن ّ
ميكن للمرأة أن تبحث عن جزئها الذكوري يف الرجل.
ويذهب ابن عريب بعيدا عندما يؤكد أن التف ّكر يف
املرأة أكثر كماال حبكم جتاورها مع مبدأ اخلل
اإلهلي 33.ميكن أن نفهم الذات الكاملة يف اإلسالم
إ اذا يف من يتم ّكن من إقامة املصاحلة واالنسجام بني
قطيب األنوثة والذكورة فيه .وعلى هذا االندماج ،وهو
مسرية حياة ،يرتتّب توازن الفرد ،ويف مستوى آخر
سالم البشرية.

الصورة اإلهلية لإلنسان
اعتمد روحانيو اإلسالم على حديث قدسي حتدث
فيه هللا تعاىل ،مستعمال صيغة املتكلم املفرد ،عن
القصد األصلي الذي ترأّس أولوايت والدة العامل
) Morgan Guiraud, art. cit., p. 25.
) Éric Geoffroy, op. cit., p. 50

32
33
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فخلقت
عرف
كنت كنزا خمفيا
ُ
ُ
الظاهرُ " :
فأحببت أن أُ َ
عرف" .ونالحظ أن الزوج حمبّة – معرفة،
اخلل َ لكي أُ َ
وقد تعرضنا له سابقا ،هو أساس نظرية نشأة الكون
اإلسالمية .ولكن أين حنن ابلتحديد فيما يتعل
يهيئ اخلال أفضل خملوقاته له؟
ابإلنسان؟ ما الذي ُ
ِ
ف ب ــ"األزيل"ُ ،ختِربان
وبصيغة جمازية ،ويف زمن ُوص َ
املكوانت الثرية جدا لعملية
الرواية القرآنية عن بعض ّ
ِ
ِ
ال ربُّ َ ِ ِ ِ ِِ
ّ
أتم ٍل – تف ّكرَ ﴿ :وإ ْذ قَ َ َ
ك للْ َمالئ َكة إ ّين َجاعلٌ
ِيف األَر ِ ِ
َجت َع ُل فِ َيها َمن يـُ ْف ِس ُد فِ َيها
ض َخلي َفةا قَالُواْ أ َْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ
ويس ِف ِ
ال
ك ،قَ َ
ََ ْ ُ
س لَ َ
ك ال ّد َماء َوَْحن ُن نُ َسبّ ُح حبَ ْمد َك َونـُ َق ّد ُ
َمسَاء ُكلَّ َها ُُثَّ
آد َم األ ْ
إِِّين أ َْعلَ ُم َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن * َو َعلَّ َم َ
َمسَاء َه ُؤالء إِن
ض ُه ْم َعلَى الْ َمالئِ َك ِة فَـ َق َ
ال أَنبِئُ ِوين ِأب ْ
َعَر َ
ُكنتم ِ ِ
ك الَ ِع ْل َم لَنَا إِالَّ َما
ني * قَالُواْ ُسْب َحانَ َ
صادق َ
ُْ َ
آد ُم أَنبِْئـ ُهم
َنت الْ َعلِ ُيم ْ
احلَ ِك ُيم * قَ َ
َعلَّ ْمتَـنَا إِن َ
ال َاي َ
َّك أ َ
ال أََملْ أَقُل لَّ ُك ْم إِِّين
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
ِأب ْ
َمسَائِ ِه ْم فَـلَ َّما أَنبَأ َُه ْم ِأب ْ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُـْب ُدو َن َوَما
ب َّ َ َ
أ َْعلَ ُم َغْي َ
ِ ِ ِ
آلد َم
اس ُج ُدواْ َ
ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن * َوإِ ْذ قُـ ْلنَا ل ْل َمالئ َكة ْ
ِ َّ ِ ِ
استَ ْكبَـَر َوَكا َن ِم َن
يس أ َََب َو ْ
فَ َس َج ُدواْ إال إبْل َ
ِ
ين﴾ 34.وإذا كان هللا تعاىل نفسه يدعو املأل
الْ َكاف ِر َ
 )34سورة البقرة؛ آية 34 – 30
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األعلى ليشهدوا استخالف آدم ،فذلك شديد الداللة
على مركزية الكائن اآلدمي يف الرتاتبية امليتافيزيقية
والكونية .فمن بني عدد ال ُحيصى من املخلوقات
جنده هو من حتمل لقب "اخلليفة" يف األرض (lieu-
ّ
 )tenantأو ( ،)locum tenensمبعىن املمثل – البديل.
وهبذه الصفة وجد نفسه وقد علِم "األمساء" كلها،
وهو ما تُعبّـُر عنه األحاديث بــ"األمانة" .رفضت
حتمل تلك املسؤولية
السماوات واألرض واجلبال ّ
﴿ َوأَ ْش َف ْق َن ِمْنـ َها﴾ 35.ولكن ما هي تلك "األمساء
احلُسىن"؟ ُخي ُرب احلديث النبوي أهنا مداخل ال ُحتصى
للحقائ الظاهرية والباطنية ،وهي حتمل ،حبسب
الشيخ خالد بن تونس" :اخلل جيعا بتناقضاته وأوجه
تكامله [ ]...كل اسم هو مفتاح ملعرفة ما ،لعلم
حمدد .وبذلك فقد علّم هللا آدم املعرفة املتعلقة ابخلل
جيعا" 36.يف البداية ،وقف املالئكة ،وهي ذو طبيعة
نورانية ومطيعة ،موقف االستغراب ،بل والريبة من
ذلك القرار اإلهليُ .ث سارعت ،بعد تل ّقيها ما كانت
جتهل ،إىل السجود أمام هذا الكائن الفارق واصبحت

36

) Cheikh Khaled Bentounès, L’Homme intérieur
à la lumière du Coran, Albin Michel, 2003, p. 89.
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له خدما .ما الذي حيمله ذلك السجود وتلك الطاعة
السنّة اإلسالمية املالئكة ككياانت
من معىن؟ تُق ّد ُم ُ
نورانية قوية تتحرك يف عامل امللكوت ،وتتمثل مهمتها
األنطولوجية يف جتسيد األوامر اإلهلية يف عامل الـ ُملك.
ومن خالل املالئكة اليت سجدت آلدم األصلي ،فإن
"اخل ْل َ كلّه يسجد له :البقرة اليت تق ّدم احلليب
واللحم ،والبحر الذي يعرض السمك ،واهلواء الذي
يوفر األكسجني" 37.وبتحميله لتلك "األمانة" ،أي
املسؤولية اخلاصة ،فإن هللا وضع ثقته تعاىل يف الكائن
ظهر أنه يف
اآلدمي .وابملقابل ،على هذا األخري أن يُ َ
مستوى وظيفة خليفة هللا يف األرض ،أي الضامن
واملدبّر للتوازانت يف عامل الظواهر .وهي مسؤولية
عظيمة ،ستؤسس للنزعة اإلنسانية يف اإلسالم،
وستُختَـبَـُر يف الزمن التارخيي املوسوم هبجرة الزوج
البشري األصلي إىل األرض.

اخلروج من اجلنّة،
النقطة الصفر يف التاريخ البشري

 )37نفسه؛ ص 88
37
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إىل ذلك احلني .االختيار ،والقدرة على التمرد،
والشك ،ولكن أيضا اهلشاشة ،واخلوف ،واألمل،
ظهرت كلها أمام وعيهما
املوسع 39.وجند أن
ّ
الشيطان نفسه هو من كان وراء املسار اإلحيائي –
التنشيطي هلذا املهوى املظلم للذات اآلدمية .وال بد
من اإلشارة يف السياق ،أن هللا غفر يف هذه الرواية
آلدم وحواء خطيئتهما .ال يتمسك اإلسالم إذا
ابملفهوم التورايت "للخطيئة األصلية" اليت يتحمل وزرها
كل واحد من بّن البشر .أييت كل مولود جديد إىل
الدنيا يف حالة من الصفاء والرباءة املطلقة (الفطرة).
صفحة بيضاء ،متتأل شيئا فشيئا كلما تقدم يف سعيه
األرضي ،من قِبَل األهل والتعليم والسياق الذي ينشأ
فيه واألفعال اليت أيتيها  ..اخل .ومن احلياة داخل
الرحم إىل احلياة يف اجملتمع ،يعيد كل فرد إنتاج
احملطّات اليت قطعها الكائن اآلدمي ،كما كتب الشيخ
وحواء من جديد من
بن تونس" :حتصل حمنة آدم ّ
خاللنا ،ويُعاد إنتاجها غصبا عنا عرب أبنائنا .إن اتريخ

 )39خبصوص اخلروج من اجلنة ،أنظر الرواية الالمعة اليت ق ّدمها
الشيخ بنتونس يف كتابه:

L’Homme intérieur à la lumière du Coran; p. 94-95.
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الغواية والسقوط تتكرر كل يوم" 40.أما فيما يتعل
الشر الالزم،
ابلسقوط ،فإن روحانيي اإلسالم يعتربونه ّ
واحملنة املنقذة ،بل لعله شرط
السمو 41.جيد الكائن
ّ
اآلدمي نفسه منذ البدء يف مواجهة حقائ جديدة،
ويصبح كما الربزخ" ،فضاء"
كانت جمهولة لديه.
ُ
وسطاا بني حقائ متعارضة :روح – مادة؛ نور –
شر  ...كل صنف يدخل يف "تنافس"
ظالم؛ خري – ّ
مع الصنف اآلخر ،أل ْن ال وجود لصفة بدون ضدها.
وتفاعلها هو ما يولّد حركة احلياة ،ألن التوازن،
حبسب روحانيي اإلسالم ،ال ينتج شيئا 42.ويذهب
الشيخ بن تونس أبعد من ذلك ،عندما ذ ّكر أب ّن دور
يتجزأ من املشروع الرّابين" :إذا مل
الشيطان جزء ال ّ
يوجد اخلطأ والضالل ،ما ُوِجد الصراط املستقيم وال
الشر يشارك يف
اهلداية ،وملا ُو ْ
جدت البشرية أصالّ .
توازن اخلل " 43.من التواري ينزل الكائن اآلدمي إىل
الظهور ،ليقتحم الزمن والفضاء .إهنا بداية التاريخ
) Cheikh Khaled Bentounès, L’Homme intérieur
…, op. cit., p. 97
41
) ‘Ata Allâh al-Iskandarî, De l’abandon de la
volonté propre, Alif Éditions, 1997, p. 70
42 ) Voir notamment Abd el-Kader, Le Livre des
haltes, Dervy, 2008, haltes n° 225 et 230
43
) Cheikh Khaled Bentounès, L’Homme
intérieur…, op. cit., p. 91
40
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البشري .ميكن للكوميداي الرتاجيدية أن تبدأ إ اذا.
أيخذ اخلروج من اجلنة معناه ،يف الرسم اإلهلي ،فيما
تُطل عليه من صعود إىل الوراء ،متاما كما عرب عنه
جماز جالل الدين الرومي" :يف اللحظة اليت أتيت فيها
إىل الكون ،جتد سلّ اما أمامك للهروب" .وللتمكن من
العودة من جديد إىل اجلنة املفقودة ،وجب على
اإلنسان أن ينتزع نفسه من قبضة الشيطان الكامن يف
داخله .يُشتَ ُّ املصطلح العريب :شيطان من "التقسيم"
ضل عن الطري  ،ومن يدلُ ُ
و"التفرقة" ،فهو كل من يُ ّ
العبد يف كثرة مظاهر احلقيقة املتجلّية ،مبتعدا به
بشكل خاص عن الوحدة األصلية .وهو أيضا من
جير النفس البشرية إىل غرائزها
الشر ،ومن ّ
يُغوي بفعل ّ
احليوانية مصدر كل الرذائل والفضاعات .وملواجهة
مر القرون طرائ يف الرتبية
ذلك ،منّى املتصوفة على ّ
على "اجلهاد األكرب" 44ضد ضالالت النفس،
منهج ِ
كل
املتمردة على الدوام واملدبّرة للشر .وهو
ُ
ُ
"فىت" (بطال روحيا) .تؤّكد
حني ،جيعل من يطبقه ا
هذه البيداغوجيا املتكاملة على نسيان هللا كأصل
 )44يف حديث رواه البيهقي ،قال النيب (ص) بعد عودته من إحدى
غزواته "رجعنا من اجلهاد األكرب اىل اجلهاد األصغر" .قال الصحابة:
"وما اجلهاد األكرب" ،قال" :جهاد النفس" ويف رواية "جهاد القلب"
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ِ
للك ٍْرب ،وهو أعظم سقطات اإلنسان 45.ومن قال
نسيان قال تذكري ،والقرآن نفسه طرح نفسه "تذكرة"
ابمتياز 46.جند إ اذا يف قلب الرباكسيس الصويف الدعوة
َّ ِ
اَّللَ ِذ ْكارا
ين َآمنُوا اذْ ُكُروا َّ
إىل هللاَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الذ َ
َكثِريا﴾ 47أو أيضا ﴿الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن َّ ِ
ودا
اَّللَ قيَ ااما َوقُـ ُع ا
ا
َ َ ُ
السماو ِ
و َعلَى ُجنُوهبِِم ويـَتَـ َف َّكرو َن ِيف َخ ْل ِ
ات
َّ َ َ
ْ َ ُ
َ َ
48
َواأل َْر ِ
ض﴾ .ومع تنمية ذكر هللا يستعيد اإلنسان
ني حضوره بني يدي هللا.
بُعده الروحاين ،وبذلك ُحيِّ ُ
أن يضع املرء نفسه حتت الرعاية اإلهلية ،أي يف حيّز
املعرفة الرابنية ،فهو يستجيب ملا يدعو إليه احلديث
النبوي" :فإن مل تكن تراه فإنه يراك" .وتُعتبَـُر هذه
قواي لل ــ"إحسان" ،ألنه
احلالة من الوعي امل ّ
وسع جماال ا
حيث على االنتباه واملسؤولية املتزايدة جتاه الذات،
ّ
واآلخرين واحمليط .وإبعطاء تلك ِ
القبلة لألفكار
واحلركات ،هتدف بيداغوجيا التذ ّكر إىل محاية اإلنسان
من ميوالته اجلهنمية ،وأيضا إىل تقديس الزمن جبعلها
"املتذ ّكر" "ابن وقته".
 )45سورة طه؛ آية 115
 )46سورة طه؛ آية 3
 )47سورة األحزاب؛ آية 41
 )48سورة آل عمران؛ آية 191
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وإذا كان التاريخ البشري معبَـارا للمآسي ،أبداء
الشيطان لدوره على أفضل وجه ،فإن علماء اإلنسية
الشر ليس
اإلسالمية مل يتوقفوا عن التذكري أبن ّ
مطلقا ،على عكس الرمحة اإلهلية .فالشر ،بكل
أشكاله املمكنة ،يف بُعده الفردي واجلماعي ،حمكوم
ابلفشل بسبب الوعد القرآين نفسه ،كما يُذ ّكران حممد
إقبال (تــ" :)1938 .تتحرك تعاليم القرآن ،وهي تؤمن
إبمكانية حتسني سلوك اإلنسان [ ،]..من األمل يف
الشر" 49.وابلنسبة للمفكر
انتصار اإلنسان على ّ
السوري رائد نبذ العنف َج ْودت سعيد (ولد سنة
مدعو إىل رفض العنف مهما
 ،)1931فإن اإلنسان
ٌ
Note Ahmed Bouyerdene
كان الثمن 50.إن نبضة احلياة ال بد أن تتغلب على
Début note 3 p. 13
نبضة املوت ،متاما كما يُعلّ ُمنا رفض هابيل ملمارسة
) Alphonse de Lamartine, « Le tombeau d’une mère »,
51 et religieuses, livre troisième, in
Harmonies
poétiques
ردا على عنف أخيه قابيل.
أن
إضافة إىل
العنف ًّ
Œuvres poétiques, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1963, p. 420.
القرآن يذ ّكر يف عديد اآلايت أن هللا مل خيل الكون
3

Note 49 p. 43

) Muhammad Iqbal, Reconstruire la pensée
religieuse de
de l’islam,
l’islam,Éditions
ÉditionsduduRocher,
Rocher,
1996,
1996,
p.
p.
81-82
81-82

49

 ) 50حيلل جودت سعيد نظريته يف الالعنف يف رسالة له صدرت
عام  1964ابللغتني العربية واألجنليزيةThe Doctrine of the :

Note 60 p. 47

) Salah
Mahomet,
Albin
Michel, in
2001,
First
Son of Stétié,
Adam or
The Problem
of Violence
The
p. 135
 Islamic Actionأنظر أيضا موقعه الشخصي:

60

www.jawdatsaid.net/en/index.php?title=Main_Page
Note
63 p. 49

 )51سورة املائدة؛ آية 28

43

) Abd el-Kader, Écrits
- 39 -spirituels, Seuil, 1982,
p. 133-134

63

Note 64 p. 50
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الوحدة األساسية لإلنسانية
ألن آدم كان األول يف سلسلة اإلنسانية ،اخللية األوىل
حبسب اجملاز اجليّن املستعمل سابقا ،لذلك فهو
ابلقوة نسله جيعا .يستعمل القرآن لفظة "بنو
حيمل ّ
آدم" سبعة مرات للتعبري عن اجلنس البشري .وهي
طريقة لإلشارة إىل أن وضعية أ ْن تكون بشرا حمكومةٌ
ابالرتباط آبدم األول .وكل ذات بشرية متثل ،مبا حتمل

fondapol

"ابطال" 52ما يلغي كل فلسفات العبثية والعدمية.
حر ما ُمي ّكن من
فالتاريخ ،إذاا ،حيمل معىن ،واإلنسان ٌّ
إضفاء أخالقية على املسؤولية والتدبّر .ومرحلة بعد
مرحلة ،ومن خالل جمهود متواصل ،يتمكن اإلنسان
من القضاء على الشر املالزم له ،مؤكدا بذلك أن
إنسانية اإلنسان أقوى من حيوانيته .وعندما هتدأ
الروح ،ميكنها يف هناية املطاف استعادة أصلها
اإلهلي 53.ويتوجه ذلك التحدي يف مصاحلة الذات
مع نفسها إىل كل واحد منا .كما يتوجه أيضا إىل
املدع ّوة إىل اكتشاف طري وحدهتا من
البشرية جعاء ُ
جديد حنو األصل اآلدمي املشرتك.

 )52سورة آل عمران؛ آية 191
 )53سورة الفجر؛ آية 30
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من إرث بيولوجي وروحي ،اإلنسانية جعاء .وعلى
قاعدة تلك اإلمكانية ابلقوة تُعتبَـُر حياة الفرد مثينة،
اها
َحيَ َ
وهو ما يسمح بفهم اآلية القرآنيةَ ﴿ :وَم ْن أ ْ
54
[نـَ ْفسا] فَ َكأََّمنَا أَحيا النَّاس َِ
ج ايعا﴾.
َْ َ
ا
ويذكر حديث نبوي رواه عدد كبري من احملدثني
وعلماء الدين أن خلْ آدم كان من حفنة تراب
ِ
ومحارا
بيضا ُ
ذت من كل أرجاء األرض لتولد "بشرا ا
أُخ ْ
وسطاا بني
وذي بشرة سوداء ،إضافة إىل ألوان أخرى َ
تلك" .ذلك التنوع ليس "عرقيا" فحسب .بل ميكن
سحبه على تعدد اللغات والعادات والثقافات
رجت هذه الرواية يف املخيال
والدايانت .منذ البدء ،تُ ْ
اإلسالمي ،وقد تقاطعت مع غريها من الرواايت،
ابستعداد إجيايب بتنوع أصناف البشر وطبائعهم.
ح،
طر ُ
وبعيدا عن أن تكون نقمة ،فإن االختالف يُ َ
على العكس من ذلك ،كنعمة إهلية ،يؤكدها القرآن
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُكم
عند توضيح الغاايتَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الن ُ
55
ِ
واب َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا﴾.
ّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ا
يهدف تنوع اجملتمعات اإلنسانية إذا إىل إاثرة
ديناميكية التعارف .وتُش ّكل آية أخرى ،تناوهلا أتباع
 )54سورة املائدة؛ آية 32
 )55سورة احلجرات؛ آية 13

45
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 )56سورة املائدة؛ آية 48

fondapol

اإلنسية ابلتفسري بكثافة ،لوحدها مخرية ألخالق
التعدد والغريية يف اإلسالم﴿ :لِ ُك ٍّل َج َعلْنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعةا
اَّلل َجلعلَ ُكم أ َُّمةا و ِ
ِ
اح َد اة َولَ ِكن
َومْنـ َه ا
اجا َولَ ْو َشاء َُّ َ َ ْ
َ
اخليـر ِ
آات ُكم فَ ْ ِ
اَّلل
ات إِ َىل َّ
لِّيَـْبـلُ َوُك ْم ِيف َما َ
استَب ُقوا َْْ َ
56
مرِجع ُكم َِ
ج ايعا فَـيُـنَـبِّئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ُفو َن﴾.
َْ ُ ْ
واحرتاما هلذه املبادئ فإن التفرقة الدينية واهلووية ال
مكان هلا يف اإلسالم .بل إن ابن عريب يربر ذلك
ومتفردة أيضا عالقته
متفردّ ،
التعدد كونه" :كل كائن ّ
ابهلل" 57.ولتوضيح بُعد التسامح مع التقاليد األخرى
املدونة القرآنية ،يلجأ املؤرخون إىل تقدمي
املتضمن يف ّ
فرضية كوهنا آخر الرساالت اليت ظهرت يف دورة
ظهور األداين الكربى .وال بد من اإلضافة إىل هذا
الرصد املوضوعي كون اإلسالم مل يعرض نفسه أبدا
بديال عن األداين السابقة ،بل تلخيصا هلا وتوليفة
تغل دورة الوحي .أما حممد (ص) فقد اعتُرب "خامت
األنبياء" خلَ افا ل ـ 124ألف نيب ،حبسب حديث
للرسول ،يف حني تؤكد إحدى اآلايت ﴿ولِ ُك ِل أ َُّمةٍ
َ ّ

) Cité par Michel Chodkiewicz, in Le Sceau des
saints. Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn
Arabî, Gallimard, 1986, p. 204

57
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ول﴾.
َّر ُس ٌ
وإ ْن مل تكن السياقات االجتماعية والسياسية ،عرب
القرون واجملتمعات ،دائما مشجعة ،فإن التعدد
والتسامح الديّن بقيا جوهراين يف اإلسالم .فاجلماعة
(أمة) على قاعدة قانونية
تكونت يف املدينة ّ
األوىل اليت ّ
تصد ُر عن قيمة التعدد
ميثلها امليثاق (الصحيفة) ُ
تلك 59.وهو ما يؤكده صاحل ستاييت يف السرية اليت
وضعها للنيب (ص) ،عندما يكتب خبصوص دستور
املدينة" :كان يشمل العرب واليهود ،أصحاب
األرض األصليني واملهاجرين ،القبائل والعائالت .وهو
يعلن بوضوح [الدستور] أن تلك العناصر غري
املتجانسة ،واملتصارعة إىل ذلك احلني ،جيب أن
 Ahmedجتربة
 60Bouyerdeneتطرح
تنصهر يف ُكـ ٍـل يش ّكل جاعة واحدة".
Note
 ،noteحول
سياسية 3ودينية
Début
املدينة فكرة ،هي يف اآلن نفسه p. 13
جيده
الذيdeجيب أن
لآلخرLeو«التقدير
املخصصة
»,املكانة
) Alphonse
Lamartine,
tombeau
d’une mère
Harmonies poétiques et religieuses, livre troisième, in
Œuvres
حيكمه Gallimard,
« Bibliothèque
 poétiques,التاريخ،
اإلسالم .وعلى مر
laيف deإطار جمتمع
Pléiade », 1963, p. 420.
ويف سياقات وفضاءات جغرافية متنوعة جدا ،الحظنا
3

Note 49 p. 43

) Muhammad Iqbal, Reconstruire la pensée
religieuse de l’islam, Éditions du Rocher, 1996,
 )58سورة يونس؛ آية 47
p. 81-82
59
) Éric Geoffroy, op. cit., p. 40, et Muhammad
Hamidullah,
Note 60 p. 47Le Prophète de l’islam. Sa vie, son
oeuvre, Club français du livre, 1959, p. 124-129
60 ) Salah Stétié, Mahomet, Albin Michel, 2001, p.
) Salah Stétié, Mahomet, Albin Michel, 2001,
135
p.
135
49
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47

Note 63 p. 49

) Abd el-Kader, Écrits spirituels, Seuil, 1982,

63
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فسُر تلك الديناميكية
والدة ثقافة غنية للتعارف .وتُ َّ
بتنوع الطينة الثقافية والدينية اليت وجدها اإلسالم أثناء
متدده .فمن قرطبة إىل دهلي مرورا ببغداد ،وجد
اإلسالم نفسه أمام عبادات وثقافات يف غاية التنوع.
ويف هذا السياق أنتج مفكرو اإلسالم نصوصا جريئة
حول معىن الغريية .وقد عرفت تلك الديناميكية
احنرافات فلسفية حلولية ،أخرجتها الفوضى العقائدية
اليت طبعتها من دائرة العقيدة اإلسالمية 61.وألهنم
كانوا على وعي اتم حبجم النسبية يف اجملال الديّن،
انتقد روحانيو اإلسالم األفكار السنكريتية اليت
تُعارض إىل حد النفي مبدأ التنوع – التعدد الذي
أراده هللا .وكانوا وهم يشجعون دينامية التعارف،
حيرصون على مواءمة طروحاهتم مع الشريعة ومع
نصوص اإلسالم املقدسة .ومل متنع تلك الصرامة
العقائدية التطلع إىل الكونية ،اليت كانت أتخذ أحياان
تعبريات صادمة .فابن عريب األندلسي الذي كان
يعترب أن "هللا تعاىل أوسع وأعظم من أن حيصره عقد
[أي اعتقاد] دون عقد" ،يؤكد على االعرتاف

 )61املثال األبرز واألكثر رمزية هو السلطان املغويل أكرب (الذي
َح َك َم بني )1605 – 1556
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ابلعبادات األخرى ،ويقارهنا ابل ــ"أنوار" 62الكثرية.
وأبسلوب خمتلف ،ولكن بنفس الذكاء البيداغوجي،
يذهب [جالل الدين] الرومي اإليراين األصل نفس
املذهب بقوله" :كأمنا احلقيقة مرآة سقطت من
السماء فتهشمت ،فكان أن أخذ كل واحد قطعة من
اهلشيم ،ونظر فيها قائالا :هذه هي احلقيقة وال
سواها" .وخلف تلك اإلشارات يكمن سؤال "الدين
سر الدين الذي يدعو له آدم.
القيّم" ،الذي حييل إىل ّ
ونذكر قريبا منّا األمري عبد القادر (تــ ،)1883 .وهو
سياسي شهري كان يف أصل قيام الدولة اجلزائرية،
Note Ahmed Bouyerdene
مفسر ألعمال ابن عريب .فعلى الرغم من
وصويف ّ
Début note 3 p. 13
حياة مضطربة بشكل كبري كان ميكن أن تودي به يف
) Alphonse de Lamartine, « Le tombeau d’une mère »,
 poétiquesنشاطه ويف
عرب يف
 livreورفض
الضغينة
inغياهب
Harmonies
et religieuses,
troisième,
اآلخرّ ،
Œuvres poétiques, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade
», 1963,للجنس
p. 420.األصلية
كتاابته عن قناعته يف الوحدة
البشري .فهو يف تصوره الكوين ي ِ
Note
دخُ 43ل p.ال 49فقط
ُ
49 ) Muhammad Iqbal, Reconstruire la pensée
الشعوب جيعها – مبن فيها تلك اليت حارهبا – بل
religieuse de l’islam, Éditions du Rocher, 1996,
p.
81-82فيها
وأيضا كل التقاليد الدينية والفلسفية ،مبا
Note
p. 47
ملعاين 60توجه
الغنوصية وامللحدة 63.ويف عرض غّن اب
60
) Salah
Mahomet,
Albin Michel,
2001,
ابلقول
Stétié,كالمه
نسيني ،ختم
اإلنسيني الفر
أمام جعية
به
p. 135
3

Note 63 p. 49

 )62أوردها إيريك جوفروا؛ نفسه .ص 45 - 44

)) Abd
1982,
p.
Abdel-Kader,
el-Kader,Écrits
Écritsspirituels,
spirituels,Seuil,
Seuil,
1982,
p.
133-134
133-134
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49

63

Note 64 p. 50

) Cité in Ahmed Bouyerdene, Abd el-Kader.

64

هو
وروحه هو
ائه وروحه
نظررائه
روح نظ
"تقدير روح
اإلنسان "تقدير
اجب اإلنسان
من وواجب
إن من
إن
بينها،
فروق بينها،
وال فروق
األصل ،وال
نفس األصل،
عن نفس
صدرت عن
ابعتبارها صدرت
ابعتبارها
64
على
امللبس وواملظهر".
يف امللبس
إال يف
اللهم إال
اللهم
أسسها على
رؤية أسسها
املظهر" 64.رؤية
السياسية
ُسوته السياسية
ويعتربه أأُسوته
(ص) ،ويعتربه
النيب (ص)،
حديث النيب
حديث
هللا".
عيال هللا".
"اخلل ُُ عيال
فيه" :اخلل
يقول فيه:
لذي يقول
يفية االذي
امليتافيززيفية
ووامليتافي
احد.
اخلل
Note Ahmed
 Bouyerdeneوواحد.
فإن اخلل
احد ،فإن
اخلال وواحد،
فأل ّّنن اخلال
وابلنهاية ،فأل
وابلنهاية،
Début note 3 p. 13
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الكامل"
"اإلنسان الكامل"
"اإلنسان
أصوولهله
إنسان ُُمم ََ
مع أص
تناس مع
يف تناس
متاما ،يف
نجزز متاما،
نج
فكرة إنسان
إن فكرة
إن
اإلسالم
ملفكري
اإلهلية وجدت منذ األجيال األوىل
اإلسالم
ملفكري
Note
49 p.
اإلهلية ُُوجدت منذ األجيال األوىل 43
يفات
أخذ تعتعر
كان ذلك
49
يفات
قد أخذ
املفهوم قد
املفهوم
وإذا كان
وروحانييه la.وإذا
وروحانييه.
Muhammadر )
ذلك Iqbal,
Reconstruire
pensée
religieuse
de
l’islam,
Éditions
du
Rocher,
1996,
فإن
ي)،
إنسان ككلل
فاضل؛
(إنسان
عديدة
أمساء
وو
ّ
فإن
ي)،
إنسان
فاضل؛
(إنسان
عديدة
أمساء
ّ
p. 81-82
"اإلنسان
س وصف
الذي ّّ
"اإلنسان
كرس
كر
هو الذي
عريب هو
ابن عريب
مذهب ابن
مذهب
Note
وصف60 p.
47
التح ّق
الكمال وو
إىل مفاهيم
وصف
الكامل"،
ٌٌ Michel,
ق 60
الكمال
حييل إىل
حييل
الكامل"،
Salah
مفاهيمStétié,
Mahomet,
وصفAlbin
2001,
التح) ّ
65
p.
135
اخلل ،،
ووالكونية.
نظام اخلل
يف نظام
الكائنات يف
أرقى الكائنات
وابعتباره أرقى
الكونية 65.وابعتباره
ِ
Note
دم اإلنسان الكامل 63ٍ p. 49
جليل
ٍ
فإن ُُ
الس
فإن
كفضاء جليل
كفضاء
السننّّةة تتُُقق ِّّد ُُم اإلنسان الكامل
63 ) Abd el-Kader, Écrits spirituels, Seuil, 1982,
وهو
املمييَّزز،،
لإلنسانية .يصبح ذلك الكائن اآلدمي
133-134وهو
p.
لإلنسانية .يصبح ذلك الكائن اآلدمي املمَّ

3
) Alphonse de Lamartine, « Le tombeau d’une mère »,
Harmonies poétiques et religieuses, livre troisième, in
Œuvres poétiques, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1963, p. 420.

Note 64 p. 50
) Cité in Ahmed Bouyerdene, Abd el-Kader.
) Cité in des
Ahmed
Bouyerdene,
Abd el-Kader.
L’harmonie
contraires,
Paris, Seuil,
2008, p.
L’harmonie
des
contraires,
Paris,
Seuil,
2008,
p.
des
contraires,
Paris,
Seuil,
2008,
p. 216
216
216
 )65حول نشأة مفهوم "اإلنسان الكامل"،
أنظرNote 66 p. 51 :
 )65حول نشأة مفهوم "اإلنسان الكامل" ،أنظر:
Claude Addas, article « Homme », in Mohammad
Claude
Addas, article
Homme
in Mohammad
66
Ali) Michel
Amir-Moezzi
(dir.),«op.
p.»,399-400
Chodkiewicz,
Uncit.,
océan
sans rivage. Ibn
Ali Amir-Moezzi (dir.), op.
cit., p. 399-400
46 - Seuil, 1992, p. 125
Arabî, le Livre et la Loi,- Paris,
64
64
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50

ِ
لإلنسيني
البشرر
جوهر
ية ،ببــََ ْوو ََ
ابألحرى ققِـبـبللََةةاا ،،لإلنسيني
أو ابألحرى
صللةةاا أو
ص
ية،
البش
جوهر
ْ
املسلمني يف ُُّّ
اإلنسانية.
ملستقبل اإلنسانية.
وعملهم ملستقبل
رهم وعملهم
تفكرهم
تفك
املسلمني يف
معقد
مفهوم معقد
أنه مفهوم
شك أنه
حقيقةةاا ؟؟ الال شك
يكون حقيق
من يكون
ولكن من
ولكن
العقدية
دعائمه
اإلسالم
روحانيو
وقد ووففّرر
جدا،
العقدية
دعائمه
اإلسالم
روحانيو
وقد
جدا،
ّ
Note Ahmed Bouyerdene
كثافة.
األكثر كثافة.
األكثر
Début note 3 p. 13
مثايل،،
كنموذج
(ص)
أحياان
هوََ mère
مثايل
كنموذج
حممد (ص)
ابلنيب« Leحممد
ابلنيب
يقار ُُننd’uneأحياان
يقار
»,هو
) Alphonse
de Lamartine,
tombeau
Harmonies
poétiques
أحياان et
األص religieuses,
livre troisième,
in
ى،
أخرى
وو
ابلقرآن املاملُ ََ
وحى،
وح
ابلقرآن
أخرى
لي «،ووأحياان
Bibliothèqueلي،
آبدم األص
أحياان آبدم
أحياان
Œuvres
poétiques,
Gallimard,
de la
Pléiade
p. 420.
1963,لبهُ »,
حقيقة
ص
يف
ُ
صلبه حقيقة
جيمع يف
يد جيمع
الفرريد
الكائن الف
هذا الكائن
فإن هذا
لذا فإن
لذا
ُ
66
Note 49 p. 43
الوقائع
السـفلية66.
العللّّيةية وو ُُ
ـفلية.
الس
الع
الوقائع
49 ) Muhammad Iqbal, Reconstruire la pensée
أصلي
نفس
يف
اإلنسان
religieuse
نفسl’islam,
Éditions
اإلنسانRocher,
1996,
منوذج أصلي
الوقت deمنوذج
الوقت
هو يف
الكامل duهو
الكامل
p. 81-82
يتموقع
وهو يتموقع
لإلنسانية ،وهو
جليل لإلنسانية،
وفضاء جليل
البشري وفضاء
للكائن البشري
للكائن
Note 60 p. 47
سية
احل
احلقيقتني،
بني
الفاصلة
رجةة
يف الال ََفف ََ
سية
احل
احلقيقتني،
بني
الفاصلة
رج
يف
60 ) Salah Stétié, Mahomet, Albin Michel, 2001,
اإلهلي
خ يقوم ابلوصل بني البشري و
برز ٌٌ
p.
خ يقوم ابلوصل بني البشري و135
امليتافيززيقية:
ووامليتافي
اإلهلي
يقية :برز
هو
هللا"
Note
63 p.
فيما هو
فيما
"رداء49هللا"
عريب "رداء
ابن عريب
حبسب ابن
وهو حبسب
اره .وهو
وابستمرراره.
وابستم
صورة
وعلى
الداخلي،
شكله
يف
على
هو،
63
) Abd
Seuil,
صورة
el-Kader,وعلى
Écritsالداخلي،
 spirituels,شكله
اإلله يف
صورة اإلله
صورة
1982,على
هو،
p. 133-134
إليه
يشري إليه
وهو ماما يشري
اخلارجي ،وهو
شكله اخلارجي،
يف شكله
احلسي يف
العامل احلسي
العامل
Note 64 p. 50
مسائي
وال
أرضي
وسعّن
"ما
سي:
احلديث الال ُقق ْدد
مسائي
وال
أرضي
وسعّن
"ما
سي:
احلديث
ْ ُ el-Kader.
64 ) Cité in Ahmed Bouyerdene, Abd
67
قد
وابلرغم
عبد
املؤمن"67.
L’harmonie
contraires,
يParis,
ووسعّن2008,
p. 216
املؤمن".
Seuil,ي
قلب عبد
قلب
ووسعّن
كونه قد
من كونه
 desمن
وابلرغم
3
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Note 66 p. 51
) Michel Chodkiewicz, Un océan sans rivage.
Michelle
Chodkiewicz,
océan
sans
rivage.
Chodkiewicz,
UnUn
océan
sans
rivage.
Ibn
Ibn))Michel
Arabî,
Livre et la Loi,
Paris,
Seuil,
1992,
p.
Ibn
Arabî,
le
Livre
et
la
Loi,
Paris,
Seuil,
1992,
p.
Arabî,
le
Livre
et
la
Loi,
Paris,
Seuil,
1992,
p.
125
125
125) Ibid., Paris, Seuil, 1992, p. 150, et Claude
67
67 ) Ibid., Paris, Seuil, 1992, p. 150, et Claude
Addas, art. cit., p. 399
 Addas, art. cit., p. 399 - 4766
66
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تل ّقى أمساء هللا احلسىن جيعها وما تعطيه من
سلطات ،فهو ال ي ّدعي سيادة إهلية ،وال حيمل أي
إرادة أاننية يف متلّك األسرار اإلهلية .وابلتايل فهو ليس
يف مقام منافسة هللا ،بل ابلعكس فهو يقر له
ابلعبودية الكاملة .وهو يتدخل يف التاريخ البشري
ِ
ابعتباره ُح ّجة هللا يف األرض ُّ
وعدهِ لبّن
وحتق ُ
68
مهمة خليفة هللا
اإلنسان .وهو من يتحمل ابمتياز ّ
يف األرض ،وابلتايل يصبح ُمعاونه.
ويذ ّكر التقليد الروحي يف اإلسالم أبن كل كائن بشري
ابلقوة .ويذ ّكره
ُ
مدع ٌّو لتحقي ذلك البُعد الذي حيمله ّ
أيضا بوجود إنسان كامل على األقل يف كل عصر،
مع التأكيد – هل حنن مضطرون للتذكري بذلك  -أنه
ميكن أن يكون امرأة .كما حيمل ذلك اإلنسان
الكامل أيضا األمل يف كمال البشرية َّ
املعذبَة .هو
الضامن للنظام اإلهلي يف مواجهة فوضى بّن آدم .لقد
دفع مفهوم "اإلنسان الكامل" روحانيي اإلسالم إىل
اعتبار الفرد البشري كائنا كونيا متجاوزا العتبارات
احلدود الدينية والثقافية.

) ’Abd al-Karîm al-Jîlî, De l’homme universel,
Dervy-Livres, 1986, p. 28
68
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ومصدر اإليطيقا اإلسالمية
الرمحة تدف ٌ ُم ِّ
كو ٌن ،وهي أيضا املنبع الرئيسي
لألخالق اإلسالمية .يعّن جذع ر ح م يف نفس
الوقت األحشاء و ِ
ت .حييل مصطلح رمحة
الرح ُم واملـَـْنـبَ ُ
َ
األم وما يثريه من معاين
يف مستواه األول إ اذا إىل بطن ّ
احلضانة والدفء واألمان واحلنان .والرمحة يف مستوى
املاكرو – كوين ،هي الوعاء ال ُـم ِّ
كو ُن ،وهي يف نفس
الوقت مكان ومادة تكوين تنبث منها حركة احلياة.
حيلل ابن عريب كيف أن لفظة التكوين األوىل "كـُ ْـن"،
عرب عنه ِس ْفر التكوين ب ــ"ليكن نور" (،)Fiat lux
ما ّ
هي اليت تُعطي "الفيض األقدس" ،ومنه تولد كل
69
املمكنات ،ويصدر نـَ ـ َفس الرمحان تعاىل.
إن مبدأ الرمحة يف هاتني الصيغتني الدالليتني ميثّل
جوهر الوحي القرآين ذاته .فبامسه الرمحان علّم هللا
تعاىل القرآن 70،إسم قرره لنفسه تعاىل كما تذكر آية
 )69حول ثراء املعاين املمكنة ملفهوم الرمحة يف اإلسالم ،وابخلصوص
املفهوم الذي ذهبت إليه املدرسة األكربية ،حنيل على مقالة

Pablo Beneito, « On the Names al-Rahmân alRahîm, and other terms with the lexical root r-h-m,
in the Work of Ibn ‘Arabî » (en ligne) :
www.ibnarabisociety.org/articles/rhm.html

 )70سورة الرمحان؛ آية 2 - 1
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71
هتم كامل مستوايت الكائن،
أخرى .أسبقية الرمحة ّ
إىل ح ّد وجودها على العرش اإلهلي" :إِ َّن َر ْمحَِيت
ضِيب " 72.وحبسب ابن عريب ،فإن هذا
ت َغ َ
َسبَـ َق ْ

| l’innovation politique
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تتبوؤها
احلديث الذي يؤكد على املرتبة العالية اليت ّ
يؤدي إىل استحالة اخللود يف انر
العامةّ ،
الرمحة ّ
جهنم 73.ومن بني ال ـ ـ 99امساا من أمساء هللا احلسىن
اليت نعرفها ،عديدة هي تلك اليت حتيل على احلِلم،
ومنها "الرمحان" و "الرحيم" اليت تتصدر تلك األمساء.
وهذان اإلمسان يستهالن كل سور القرآن يف البسملة:
"ابسم هللا الرمحان الرحيم" ،ويرددها املتكلم املسلم
أتمله لكالم هللا.
وجواب لتهديه يف قراءته – ّ
وابعتباره مبدأ ميتافيزيقيا ومثاال بشراي ،فإن حممدا
النيب (ص) جي ّسد – يف كماله – الرمحة ،وهي جوهر
رسالته ،كما تورد اآلية  107من سورة األنبياء:

 )71سورة األنعام؛ آية 54
ول َِّ
ال َر ُس ُ
 )72حديث قدسي ورد َع ْن أيب هريرة قال :قَ َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
اَّللُ
ِ
ب ِيف كِتَابِِه فَـ ُه َو ِعْن َدهُ فَـ ْو َق
ضى َّ
َعلَْيه َو َسلَّ َم" :لَ َّما قَ َ
اَّللُ ا ْخلَْل َ َكتَ َ
ِ
ٍ
ت
ت َغ َ
الْ َع ْر ِش" :إِ َّن َر ْمحَِيت َسبَـ َق ْ
ضِيب" َوِيف لَ ْفظَ ،ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةََ ،مس ْع ُ
ول َِّ
ب كِتَ اااب قَـْب َل أَ ْن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،يَـ ُق ُ
َر ُس َ
ول" :إِ َّن َّ
صلَّى َّ
اَّلل َ
اَّللَ َكتَ َ
ضِيب ،فَـ ُه َو ِعْن َدهُ فَـ ْو َق الْ َع ْر ِش
ت َغ َ
خيَْلُ َ ا ْخلَلْ َ  :إِ َّن َر ْمحَِيت َسبَـ َق ْ
[املرتجم]
Michel Chodkiewicz, Le Sceau des saints, op.
cit., p. 195
)73
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ِ ِ
ني﴾ .وقد جعل
﴿ َوَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِالَّ َر ْمحَةا لّْل َعالَم َ
املذهب الصويف من النيب "عني الرمحة" .فمحمد ،وهو
ب–
متلقي كالم هللا ،هو مبعىن من املعاين َرِح ٌم ُخم َّ
صٌ
مكشوف عرب اللقاء ابمللك .ويف املستوى الرمزي فإن
العذراء مرمي وحممد (ص) ،ومها هنا حقيقة ِرمحيّة
كونية واحدة (رمحاا) ،قد أولدا أمر هللا .ومبعىن آخر
فإن املسيح ،كلمة هللا ،قد صدر من مرمي ،متاما كما
القرآن الذي صدر من حممد.
والرمحة ،وهي كونية األبعاد الشتماهلا على كل شيء،
تطرح نفسها أيضا دائمة ال تنضب .وابلتايل فال
يبني احلديث:
ميكن أن يوضع ح ٌد لوفرهتا ،كما ّ
ٍ
" َج َع َل َّ
اَّللُ َّ
ك عِْن َدهُ تِ ْس َعةا
الر ْمحَةَ ِمائَةَ ُج ْزء ،فَأ َْم َس َ
ِ ِ
ني ُج ْزءااَ ،وأَنْـَزَل ِِف األ َْر ِ
ض ُج ْزءاا َوا ِح ادا ،فَ ِم ْن
َوت ْسع َ
َذلِك ْ ِ
اخلَْل ُ " .ويشري حديث قدسي آخر
اح ُم ْ
َ
اجلُْزء يـَتَـَر َ
َّك
عصي عن رمحة هللاَ " :اي ابْ َن آَ َد َم إِن َ
إىل أ ْن ال شيء ٌ
ك َوال
ك َعلَى َما َكا َن ِمْن َ
ت لَ َ
َما َد َعوتَِ ّْن َوَر َجوتَِ ّْن َغ َف ْر ُ
لس َم ِاء ُُثَّ
ك َعنَا َن ا َّ
ت ذُنُوبُ َ
يلَ ،اي ابْ َن آَ َد َم لَو بـَلَغَ ْ
أ َُابِ ْ
َّك لَو أَتَـْيـتَِّن
كَ ،اي ابْ َن آَ َد َم إِن َ
ت لَ َ
استَـ ْغ َف ْرتَِّن َغ َف ْر ُ
بِِقر ِ
اب األَْر ِ
ض َخطَ َااي ُُثَّ ِلقْيـتَِّن الَتُ ْش ِرك ِيب َشْيـئَ ا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بقَراهبَا َمغفَراة" .ويبدو أن القرآن نفسه ح ّذر
ألَتَـْيـتُ َ
املؤمنني من أن يقنطوا من رمحة هللا ،يف حلظة تكثر
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) Voir à ce sujet Ibn Arabî, op. cit., p. 297-298.

 )76سورة التوبة؛ آية 128
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فيها ذنوهبم 74.وإذا كان هللا تعاىل أبمساء جاللته
وصرامته يبدو منغلقا بل وخميفا يف وجه ،فهو تعاىل
أبمساء رحتمه يصبح قريبا جدا ،بل و"حانيا
75
كاألم".
األخالق اإلسالمية منذ حياة
َ
لقد صاغت الرمحةُ
يتشرب املرءُ (وينشر) أفكار هذا
النيب نفسه .وأ ْن
َ
األخري وأقواله وأفعاله ،تلك مهمة املسلم التقي،
املهدي ابلقرآن وابملثال النبوي .كل حركة ،مهما
رت ،ال بد أن تُستفتح ابلبسملة .تبدو تلك
صغُ ْ
القصدية بسيطة جدا ،ولكنها تتضمن يف احلقيقة
عالقة مع الذات ومع العامل متشددة للغاية .إذ كيف
يضر نفسه
ميكن ملن يتكلم ويفعل "ابسم" الرمحة أن ّ
أو أقرابءَهُ ؟ إن املؤمن الذي اختار أن يكون أداة
للرمحة اإلهلية وسلّم نفسه لرعاية هللا يصبح مأمون
"اللسان واليد" ،كما يقول احلديث النبوي.
والرمحة ،وهي مصدر الراحة الداخلية ،هي أيضا تزكية
76
وف َّرِح ٌيم﴾،
للسالم االجتماعي .فالنيب ﴿ َرُؤ ٌ

75
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ُس َوةٌ َح َسنَةٌ﴾.
ويقدمه القرآن ﴿أ ْ
كان سلوك النيب هو املثال الذي يسعى املؤمنون إىل
مطابقة سلوكاهتم عليه .واألكثر هشاشة من بني أفراد
األمة – الفقراء؛ اليتامى؛ األطفال  – ...هم من
يالقون اهتماما خاصا ،كما يذ ّكر بذلك حديث
النيب" :أَطْعِموا ْ ِ
يض َوفُ ُّكوا الْ َع ِاينَ".
اجلَائ َعَ ،و ُع ُ
ودوا الْ َم ِر َ
ُ
توصية تنسحب أيضا على احليواانت .أنظر مثال
الواقعة اليت هنى فيها النيب (ص) بقوة عن "الضَّر ِ
ب
ْ
78
يف الو ْج ِه ،و َع ِن ِ
ج ِه" (ويقصد احليوان)،
الو ْ
الو ْسم يف َ
َ َ َ
أو تلك احلادثة اليت يهتم فيها حبال طائر فقد صغاره.
هل وجب التذكري أبن عددا من سور القرآن الطوال
تسمت أبمساء طيور أو حشرات ؟ الرواية القرآنية
ّ
تقدم احليواانت أحياان كنماذج للحكمة ،وأحياان
 )77سورة األحزاب؛ آية 33
 )78عن ابن عباس رضي هللا عنهما َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم
أن َّ
ال" :لَ َع َن هللاُ الَّ ِذي َو َمسَهُ" .رواه
َمَّر َعلَْي ِه ِمحَ ٌار قَ ْد ُو ِس َم يف َو ْج ِه ِه ،فَـ َق َ
َيضا :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مسلم .ويف رواية ملسلم أ ا
َع ِن الضَّر ِ
ب يف الو ْج ِهَ ،و َع ِن ِ
الو ْج ِه .يف هذا احلديث :حترمي
ْ
الو ْسم يف َ
َ
َ
وسم الوجه ،وضرب الوجه من البهائم واآلدميني .أنظر
 http://www.al-eman.comابب النهي عن تعذيب العبد
والدابة واملرأة والولد بغري سبب شرعي أ َْو زائد َعلَى قدر األدب
([ .)282املرتجم]
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 )79سورة النمل؛ آية 18
 )80سورة النحل؛ آية 68
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لهم
أخرى كأمثلة روحانية .ويف حني أن البعض منها ُم ٌ
ابحلديث 79،كانت أخرى معنيّةا ابلوحي 80.واعترب
ابن عريب أن الكائنات احليّة جيعها املنبثقة عن
خمتلف العهود ،مبا فيها املعادن ،تشارك يف محد
اخلال  ،وابلتايل فهي "موهوبةُ الذكاء" (حي
انط ) 81.وابإلضافة إىل ذلك فإن القرآن يعرض
لعناصر الطبيعة – األرض ،اجلبال ،السماوات،
النجوم  )...ابعتبارها أطراف يتوجه إليها هللا
82
يصد ُر عن صفة من
ابحلديث .كل كائن "يتنفس" ُ
صفات هللا "احلي" ،لذلك فاإلسالم يدمج النظام
أعم ،الكون كلَّه ،يف اإليطيقا اخلاصة
البيئي ،وبصورة ّ
به .ولوصف ذلك املوقف األخالقي املنفتح على
الطبيعة ،نتوقف عند شهادةٍ وردت يف يوميات
الدومينيكي الوسيط ريكولد دو مونيت كروسي

81

يف دراسته الشعرية حول احلشرات ،يكتب املؤرخ جيل ميشلي
 ، Jules Micheletمعرتفاا بتطور نظرته إىل الطبيعة خبصوص
احلشرات" ،كنا نتصور أننا ندرس أشياء ،فاكتشفنا أرواحا" ( Jules
)Michelet, op. cit., Paris, Hachette, 1863
 )82سورة األحزاب؛ آية 72
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( Riccold de Monte Croceت ـ ــ ،)1320 .الذي
الحظ أن طيور األقفاص يف العراق تُشرتى ،بعقلية
رحيمةُ ،ث يقع حتريرها .كما أن الدواجن أيضا
تتحصل على الصدقة من اخلبز اليومي ،ويذ ّكر
شاهدان أن ضيوفه من املسلمني" :يرتكون أوقافا
إلطعام الكالب ،ويف املدن اليت تكثر فيها الكالب
[ ]...رأينا وكالء يبحثون عن األوقاف املخصصة
للكالب" 83.أما عن السلوك الرحيم الذي يقفه
املسلمون فيما بينهم ،فإن نفس املؤرخ األورويب
يتحسر عن كوهنا غري موجودة إال بنسبة ضئيلة لدى
أتباع دينه" :ما الذي يقولونه لتربير موقفهم ،أولئك
املسيحيني الذين يرددون كل يوم (اغفر لنا ذنوبنا كما
نغفر حنن ذلك ...اخل) ،عندما يتفوق عليهم العرب
متاما يف مغفرة الذنوب؟" .ويف العصر احلديث،
تعجب األمري عبد القادر من املديح الذي حضي به
ّ
ملوقفه املدافع عن مسيحيي دمش الذين تعرضوا
للتهديد يف انتفاضة صيف  .1860هو مل يتصرف –
أملتهُ عليه مبادئ الرمحة،
كما كتب ذلك – إال مبا ْ
ويزيد" :أان أحرتم كل البشر ،مهما كانت عقائدهم
) Riccold de Monte Croce, Pérégrination en
Terre sainte et au Proche-Orient, Honoré
Champion, 1997, p. 163
83
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ودايانهتم .بل إين أمحي احليواانت حىت ،وال أسعى
إليذاء أ ٍي كان ،بل على العكس أحبث عن اإلحسان
إليهم" 84.وميكننا مطابقة هذه الشهادة مع القول
من خيلط نفسه ابلفضيلة،
املأثور الذي يقول إن ْ
وخباصة فضيلة الرمحة ،فإ ّن هذه األخرية تتلبّسه لدرجة
عبدا
تصبح له طبيعة اثنية ،وابلتايل يصري حب
ا
للرمحان .حالة من الوجود ُجيملها القرآن يف قوله:
﴿و ِعباد َّ َّ ِ
ين ميَْ ُشو َن َعلَى األ َْر ِ
ض َه ْو اان َوإِذَا
َ َُ
الر ْمحَ ِن الذ َ
85
خاطَبـهم ْ ِ
الما﴾.
اجلَاهلُو َن قَالُوا َس ا
َ َُُ
وإبعطائه األولوية ملبدأ الرف على حساب العدل،
دفع اإلسالم بقانون االنتقام إىل املرتبة الثانية .وتُظهر
الرواية القرآنية القوة اليت يتضمنها العفو ،وهي رواية
تتقاطع فيها ابستمرار الرمحة والشدةَ ﴿ :جَزاء َسيِّئَ ٍة
ِ
اَّللِ إِنَّهُ ال
َجُرهُ َعلَى َّ
َسيِّئَةٌ ّمثْـلُ َها فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
َصلَ َح فَأ ْ
86
ِِ
﴿ادفَ ْع ِابلَِّيت ِه َي
ُِحي ُّ
ني﴾ ،أو أيضاْ :
ب الظَّالم َ
ِ
ك َوبـَْيـنَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِيلٌّ
َح َس ُن فَإِ َذا الَّذي بـَْيـنَ َ
أْ

) Marie d’Aire (éd.), Abd el-Kader. Quelques
documents nouveaux lus et approuvés par l’Officier
& en mission auprès de l’Émir, Imprimerie Yvert
Tellier, 1900, p. 215

84

 )85سورة الفرقان؛ آية 63
 )86سورة الشورى؛ آية 40
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َِ
مح ٌيم﴾ 87.تريد هذه البيداغوجيا القائمة على العفو
أن تكون ،من جهة ،طريقة للتخفيف من آالم الناس
نسي – وهي من جهة أخرى
– فاإلنسان بطبعه ّ
إرادة يف التمييز بني أفعال البشر .أي أن األفعال إذا
كانت هي القابلة للشجب من قبل قانون العباد
هبدف احلفاظ على السلم االجتماعي ،فإن الكائن
ذاته يفلت من عذاب النار حبكم فطرته.

اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم

اإلصالحية والعصرانية يف اإلسالم
يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،انطلقت
ديناميكية إصالحية يف سياق غليان اإلصالحات
الكربى (التنظيمات) اليت عرفتها اإلمرباطورية
العثمانية .وقد أثر مسار تفكيك اإلمرباطورية العجوز،
حتت ضرابت الضغط املزدوج للسياسات األوروبية
اهليمنية وملوجة املطالب القومية األوىل ،على حمتوى
حركات اإلصالح الديّن والفكري (هنضة) وتوجهاته.
كان االجتهاد يف الساب قد احنسر يف اجملاالت
القانونية والتشريعية ،وأصبح انطالقا من ذلك العصر
88
ممتدا يف كل املناشط اإلنسانية.
 )87سورة فصلت؛ آية 34

) Éric Geoffroy, op. cit., p. 103-104
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كان هلذه احلركة رموزها :األفغاين جال الدين
[األسدابدي] (ت ـ ،)1897 .واملصري حممد عبده (ت ـ.
 ،)1905واهلندي سيد أمحد خان (ت ـ .)1898 .ويف
لقائهم ابلقيم األوروبية ،اخنرط أولئك املصلحون،
وكانوا متشبّعني مببادئ فلسفية وروحية ،يف دينامية
اإلخصاب املتبادل 89.ولوضوح الصورة أمامهم يف
مواجهة السبات العمي الذي كان يعرفه جهور
املسلمني وثقل اإلرث التقليدي ( habitusالتقليد)،
دع ْوا إىل إعادة تفعيل "العقل" ،وهو الوحيد القادر
َ
حسب رأيهم على دفع احلركة حنو احلداثة .ولكن
رغبتهم يف النأي أبنفسهم عن القيود القدمية ويف
التشرب بروح املعاصرين ،أمهل أولئك اإلصالحيون
ّ
املناحي الروحية يف اإلسالم ،دون رفضها علناا .ومل
يتوقف ذلك التوجه عن التطور لدى األجيال الالحقة
من اإلصالحيني.
وقد قطع مصلحو النصف األول من القرن العشرين
– وميكننا ذكر املثال األكثر شهرة حالة السوري
املصري رشيد رضا (تــ – )1935 .مع اإلرث
الصويف لصاحل رؤية عقائدية لإلسالم مشوبة ابلنزعة
كامل من
جيل ٌ
الوطنية [ال ُقطريَة] .خمطط عام تبنّاه إ اذا ٌ
89

62

اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم

املصلحني الذين عوض أن جينّدوا فكرا إسالميا حترراي
بدعا ،جلؤوا إىل اعتماد "إسالم سياسي ذي طبيعة
وم ا
ُ
أيديولوجية "ألسلمة" احلداثة" 90.وبذلك فإن العالقة
بعت مبنط اجلاذبية – التنافر ،منط
مع أورواب قد طُ ْ
خيتلط فيه مسار نفسي من االنبهار مع شعور
ابالستياء .ولكن تلك احلركة اإلصالحية ليست
متجانسة .ففي حني مل حيتفظ أحد االجتاهات من
احلداثة األوروبية إال ابلتقدم التكنولوجي والعلمي
فحسب ،رافضا املبادئ اإلنسية املصاحبة ،يذهب
اجتاه آخر ،يف ردة فعل تلقائية ُحماكية ،إىل مقايضة
"النور احملمدي" للمتصوفة أبنوار الفالسفة ،بشكل
من األشكال ،مقتنعا أبن أسبقية العقل هي حجر
الزاوية يف اهليمنة األوروبية 91.وألهنم مهووسون
ابلظاهرة االستعمارية وبصدمة النرجسية املصاحبة،
ومتأثرون ابأليديولوجيات القومية ،مقطوعون عن
اجلوهر الروحاين العمي لإلسالم ،فإن ألولئك
اإلصالحيني قد فشلوا يف حماورة الثابت واملتحول،
الديّن والسياسي ،وصوال إىل حد خل خليط من
) Mohammed Arkoun, op. cit., p. 20
) Sur cette question, voir le chapitre « Les
contradictions du réformisme musulman », in Éric
Geoffroy, op. cit., p. 74 et sq.
90
91
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ملعاداة الإلنسية
إذا كان تناول وسائل اإلعالم الغربية لإلسالم
واملسلمني غري خال من املؤاخذات يف االحنرافات
الكاريكاتورية لإلسالم ،فال شك أن املسؤولية يف
ذلك الوضع تعود أوال إىل املسلمني .فقد وجد
اإلسالم نفسه خمطوفا من قبل تيار َح ْريف ومتشدد
تعود جذوره إىل شبه اجلزيرة العربية ومصر يف الثلث
األول من القرن العشرين ،يف سياق تفكيك
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هل استُ ِ
عم َل اإلسالم السياسي
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األجناس مل يتوقف عن التدهور .وحبسب أيريك
جوفروا ،فإن اخلطأ الفادح هلؤالء اإلصالحيني هو أهنم
يتوجه بداية وقبل كل
نسوا أن مبدأ اإلصالح نفسه ّ
شيء إىل "الكائن العمي يف الفرد قبل االهتمام
بنشاطه يف اجملتمع" 92.والنسيان ذاك للجوهر على
حساب الظاهر ،وللروحاين على حساب الدنيوي،
شوه الوضعية اإلنسية ،ابعتبار أن هذه األخرية مل
قد ّ
تعد مدفوعة بطموح داخلي بل إبمالء معياري غالبا
ما كانت أشكاله – السياسية واالجتماعية وغريها –
خارجية عن األخالق احملمدية.

92
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اإلمرباطورية العثمانية.
مثّل إلغاء اجلمهورية الكمالية للسلطنة ُث اخلالفة يف
سنوات  1920قطيعة أساسية تزامنت مع تطوير
تعبرية سياسية لإلسالم .فقد انتهى ظهور أيديولوجية
الوهابية ،بدعم
اإلخوان املسلمني وانتشار األصولية ّ
من القوى األجنلو-ساكسونية ،إىل بث إسالم ُمسيَّ ٍ
س
وتطهري يف اجملتمعات املسلمة ،إسالم منغل عن كل
ّ
93
توجه روحاين.
واليوم ،فرض مصطلح اإلسالمية [أو اإلسالموية يف
رواية أخرى] ( )islamismeنفسه على اإلعالم
للتعبري عن إسالم راديكايل وعن أيديولوجية مناضلة.
كائن هجني خيلط الدين ابلسياسة ،وتصبح خطاابته
وأفعاله نتيجة لـ ــ"رؤية قاصرة للرسالة القرآنية" 94.أيخذ
هذا اإلسالم احلريف أشكاال متعددة ،ال ميكن وضعها
جيعا يف نفس اخلانة .ولكننا جند لدى هؤالء ،من
"اجلهادي" املولع ابحلرب إىل املشجع املتعصب ملا
ميكن وصفه بــ"األسلوب اإلسالمي للحياة" islamic
 ،way of lifeنفس الروح اهلووية أو الفئوية ،حسب
 )93حول هذا املوضوع ،أنظر ابخلصوص حماولة محادي الرديسي:

Le Pacte du Nadjd. Ou comment l’islam sectaire
est devenu l’islam, Seuil, 2007.
94 ) Muhammad Khalafallah, cité in Éric Geoffroy,
op. cit., p. 59
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درجة االنكفاء على الذات ورفض املثال الغريب،
عولَ َمة جاحمة .ينضاف إىل ذلك غياب
املتفاقم مع ْ
للعم يف إدراك الرسالة احملمدية ،اليت غالبا ما
اململ يف قضااي الضمري ،ويف
اختُ ِز ْ
لت يف اإلفتاء ّ
"سجل من التعاليم" 95.وابلنسبة حملمد أركون ،فال
ّ
شك أن تلك االحنرافات األصولية املـُْلغية للعقل
النقدي "معادية بوضوح للنزعة اإلنسية" 96.ويرى
أيريك جوفروا أكثر من ذلك ،أن املسألة تصل حد
"العدمية" بسبب القطيعة مع طابع القداسة الذي
تتميز به احلياة اليت قامت هبا الفروع األكثر راديكالية
لتلك احلركات .ولكن هذا الكاتب يشري إىل أن هذه
الظاهرة املتطرفة ،مهما بلغت خطورهتا ،فإهنا حتمل
97
طابعا ظرفيا ،وال ميس "املادة اإلسالمية اجلوهرية".
مشوه
كما أن تلك التعبريات الرجعية واملثبّطة إلسالم ّ
تعم َم
َّ
وموج ٍه ال تتحمل مسؤولية مباشرة يف النفور – َّ
مصطلح اإلسالموفوبيا منذ ذلك احلني  -من
اإلسالم واملسلمني .ولن نتوقف عن التذكري أبن
 )95حوار مع الشيخ بنتونس يف جريدة "الوطن" 27 ،أكتوبر
2014

) Mohammed Arkoun, op. cit., p. 22
) Éric Geoffroy, op. cit., p. 59Éric Geoffroy, op.
cit., p. 59
96
97
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املسلمني هم من أوائل ضحااي التيارات اإلسالمية.
ضحااي يف أجسادهم أوال ،مبا يقدمونه من ضريبة
عالية قتلى وجرحى .واثنيا ضحااي ضمور ثقافة دينية
لت يف بُعدها األكثر نفعية ،وفّـَرتْهُ هلم الفضائيات
اختُز ْ
اليت غالبا ما تكون ذي نزعة وهابية .وأخريا ضحااي ما
جرته عليهم أيضا "العدمية" اإلسالموية من رفض –
ّ
يكون أحياان عنيفا  -لإلسالم ولقيمه من قسم من
املسلمني أغلبهم من النساء ومن الشباب.
وغالبا ما يكون هذا اخلزان من املسلمني السابقني
قِبلةَ وسائل اإلعالم ،ولكن أيضا بعض املؤسسات
الغربية ،النتخاب ممثلني يقدموهنم ك ــ"مستنريين"
ويهاجون من خالهلم احنرافات التيارات اإلسالمية،
ولكن سرعان ما تتحول تلك االعرتاضات إىل إدانة
ترتقي إىل اإلسالموفوبيا .التباس حيافظ على الضبابية
حول األسباب العميقة وراء "علّة اإلسالم" 98تلك،
اليت ال ميكن فصلها عن سياق األزمات متعددة
األشكال اليت تعصف ابلعامل اإلسالمي منذ قرن،
وعن التوظيف اجلغراسياسي للدين 99.ويدفع غياب
) Abdelwahab Meddeb, La Maladie de l’islam,
Seuil, 2002
99 ) Idriss J. Aberkane, « Le clash des civilisations
أنظر موقع صحيفة n’existe pas », 3 octobre 2014,
98
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التمييز وعم التحليل ذاك إىل توجيه الرأي العام حنو
فكرة أن اإلسالم عنيف بطبعه ،وأنه منيع عن املبادئ
اإلنسية .ومع ذلك ،فمع بداايت احلركة اإلصالحية
معا) ،وضع اجلزائري عبد القادر
(اإلصالح والنهضة ا
معامل إنسية روحانية متناغمة مع عصرها ،ويتبنّاها
عدد كبري من اإلنسيني املسلمني وغري املسلمني من
املعاصرين.
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احملمدي وحقوق اإلنسانية
القانون ّ
يف منتصف القرن التاسع عشر وضع [األمري] عبد
القادر مقاربة متوازنة بني املبادئ القدمية واحلداثة.
كان يف فكره ويف حتركاته ،السياسية والصوفية ،يغرف
من رؤية شاملة ،وتستلهم أحياان من أحداث
عصرها 100.وألنه كان على وعي بزوال األحوال ،مل
يشك يوما يف كون التاريخ حلَبَةٌ يدور عليها حوار
متواصل بني اإلرادة الرابنية ومصري اإلنسانية .عرف
األمري ،وهو ُمتج ّذٌر يف تراثه ومنفتح على حتوالت
Le Point www.lepoint.fr/invites-du-point/idriss-j-

aberkane/aberkane-le-clash-des-civilisations-n-existepas03-10-2014-1868929_2308.php

وقع اإلطالع عليه يوم  6ديسمرب 2014

 )100أنظر على سبيل املثال املوقف عدد  ،364يف:

Éric Geoffroy, op. cit., Seuil, 2009, p. 139-140
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عصره ،كيف ينأى بنفسه عن االفتتان السعيد
بعجائب التقنيات والعلوم ،ويف نفس الوقت يتجنب
إدانة أورواب اليت نسيت "سبيل السماء" حبسب
عبارته 101.وبوصفه وريث الرتاث الروحي يف اإلسالم،
ومريد "للطري األوسط" ،بني بني ،أو حبسب تعبري
أهل التصوف" :الربزخ" بني حقيقتني ،فإن عبد
املتموج
القادر قد مت ّكن من جتاوز الطابع االنتقايل و ّ
للتاريخ ،للرتكيز على رسم هللا للبشرية .وكانت قدرته
على تغذية الفكر واحلركة ابلروحانية ،وعلى استقبال
احلداثة دون فقدان جت ّذره يف الرتاث ،قد جعل من
األمري اجلزائري زعيما من زعماء اإلنسية الروحانية.
102
وإذا كان مثاله غري ُمتـَّبَ ٍع ،ما استفز حممد أركون،
أقل من أنه رسم معامل إنسية متصاحلة مع عصرها.
فال ّ
يف بداية سنوات  ،1840وقبل إمضاء اتفاقية جينيف
ِ
املؤسسة للجنة الدولية للصليب األمحر
األوىل
ّ
( ،)CICRوضع عبد القادر ميثاقا يف التعامل مع
األسرى ،استلهمه من التشريع اإلسالمي زمن احلرب،
كر هبا مارسيل أ .بُوازار Marcel A.
وهي مبادئ ذ ّ
 )101رسالة وجهها لصديقه شارل أينارد
وأوردهاAhmed Bouyerdene, op. cit., p. 158 :

Charles Eynard

) Mohammed Arkoun, op. cit., p. 94
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 Boisardيف دراسة له 103.كان ذلك معلوما لدى
هنري دوانن (تــ Henri Dunant )1910 .الذي
عاش يف اجلزائر سنوات عديدة وكان على معرفة جيدة
ابلقيم اإلسالمية 104.وبينما كان عبد القادر يعرف
االحتفاء واالعرتاف من ابريس إىل لندن ،ومن
إسطنبول إىل واشنطن ،بسبب إنقاذه يف صائفة
 1860ملئات من املسيحيني الدمشقيني من املوت
معرضا حياته للهالك ،برر أسس موقفه ذاك بعبارات
وجهها إىل أسقف فرنسي" :كان ذاك واجيب ،إلمياين
ابلشريعة احملمدية ،وبفضل احلقوق اإلنسانية.
فاملخلوقات جيعها عيال هللا ،وأقرهبم إليه أنفعهم
لعياله" 105.يف بضع كلمات ،اختصر هذا الذي كان
دفع به لتويل اخلالفة 106ومن وقع اقرتاحه جلائزة نوبل
يُ ُ
) Marcel-André Boisard, L’Humanisme de
l’Islam, Editions Albin Michel, 1979

103

 )104كتب هنري دوانن عام  1857رسالة حول اجملتمع املسلم
( )Notice sur la régence de Tunisصدرت سنة ،1858
ووقع توسيمه بسبب ذلك بنيشان االفتخار من ابي تونس.
 )105رسالة مؤرخة بشهر حمرم سنة ( 1279جويلية )1862؛
أنظر األرشيف التارخيي ألسقفية اجلزائر.

) W.S. Blunt, Secret History of the English
Occupation of Egypt, 1922, p. 88, cité in Jacques
Berque, L’Intérieur du Maghreb, Gallimard, 1978,
note p. 519
106
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َّم "كشكل من
للسالم أبثر رجعي ،أو من يقد ُ
107
أشكال اإلنسية الصاحلة للقرن الواحد والعشرين"
ثل القاعدة املشرتكة ملوقف إنسي يربط بني
ما كان ُمي ُ
التعاليم احملمدية وحقوق اإلنسان.
ويف العصر احلديث ،جند أمثلة كثرية عن نساء ورجال
ذوي ثقافية إسالمية يعلنون انتماؤهم من قريب أو من
بعيد إىل األخالق احملمدية ،ويصارعون من أجل
إعادة بناء املبادئ اإلنسية الكربى ،ولو أدى هبم
األمر إىل تقدمي حياهتم مثنا لذلك.
حول بعض أمثلة العمل اإلنساين
يف السياق اإلسالمي

حبسب األهداف اليت حددهتا وصية مؤسسها ألفرد
ِ
دت
نوبل (تــ ،)1896.فإن جائزة نوبل للسالم ُوج ْ
ملكافأة "الشخصية أو اجلماعة األكثر أو األفضل
إسهاما يف تقريب الشعوب بعضها ببعض ،ويف إلغاء
أو التقليص من اجليوش الدائمة ،ويف جتميع أدوات
التقدم ونشرها" .وال بد من التذكري هنا أن هذه
) Réda Benkirane, communication pour les
Actes du colloque international « L’émir
Abdelkader et le droit humanitaire international »,
CICR-Fondation Émir Abdelkader, Alger, 28-30
mai 2013.
107
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ِ
ت يف العشرين سنة األخرية إىل
اجلائزة الرفيعة قد أُسن َد ْ
شخصيات مسلمة يف ستة مرات متتالية .كانت
َّحة
األخرية سنة  ،2014عندما تُ ْ
وجت هبا أصغر مرش َ
يف اتريخ جائزة نوبل (فقد ُولدت سنة  ،)1997هي
يوس ْفزاي ملا قامت به من نضاالت
الباكستانية مالال َ
"للتصدي للقمع الذي يتعرض له األطفال والشباب،
وللمناداة حب التعليم لكل األطفال" .ويف افتتاح
اجللسة العامة لألمم املتحدة ،بدأت خطاهبا
أس َسْتهُ على قاعدة
ابلبسملةُ ،ث ذ ّكرت أبن نشاطها َّ
"الرمحة اليت تعلمتها من حممد (ص)" ومن رغبتها يف
التصدي لتوظيف اإلسالم من قبل طالبان الذين
هددوا حياهتا ،قائلة إن" :اإلرهابيني يستعملون
اإلسالم بشكل غري صحيح ألغراضهم الشخصية.
108
أخوة".
[ ]..فاإلسالم دين سالم ،وإنسانية و ّ
كما كانت املناضلة اليمنية توكل كرمان (ولدت عام
 ،)1979وهي أقل شهرة ،يف مستوى نشاط زميلتها
) « Malala Yousafzai: “Our books and our pens
are the most powerful weapons” », site du
)Guardian, 12 juillet 2013 » (en ligne
108

www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/12/malala
-yousafzai-united-nations-education-speech-text

وقع اإلطالع على املوقع يوم  6ديسمرب  .2014ترجم النص عن
االجنليزية [إىل الفرنسية] بعناية مؤسسة التجديد السياسي.
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الباكستانية األصغر منها سنا .فبعد أن أنشأت سنة
" 2005صحافيات دون قيود" ،وهي حركة تدافع عن
حرية التعبري كلّفتها عديد اإليقافات ،حتصلت سنة
 2011على جائزة نوبل للسالم ابالشرتاك مع
مرشحني آخرين "عن نضاهلما السلمي لصاحل أمن
النساء وحقوقهن يف املشاركة الكاملة يف بناء السالم".
كانت حتركات املرأة الشابة قليلة االحتفاء هبا يف
اإلعالم األورويب .هل يعود ذلك إىل احلجاب الذي
ترتديه يف كل املناسبات ،أم انتماؤها إىل حزب
سياسي ديّن (اإلصالح)؟ ورغم ذلك فإن معركتها ال
ختتلف عن معارك النسوية الغربية ،ما ظهر بشكل
جلي يف خطاهبا أمام اجلمعية العمومية يوم 10
ديسمرب " :2011ابسم هللا الرمحان الرحيم ( )...إن
احلل للمشاكل اليت تعاين منها املرأة ال ميكن أن يظهر
إال يف جمتمع حر ودميقراطي ،تتحرر فيه طاقة
اإلنسان ،طاقة النساء كما طاقة الرجال .حضارتنا
هي اإلنسانية ،وليست فقط حضارة الرجال أو
109
النساء".
) www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/
2011/karman-lecture_en.html
109

وقع اإلطالع على املوقع يوم  8ديسمرب  .2014ترجم النص عن
االجنليزية [إىل الفرنسية] بعناية مؤسسة التجديد السياسي.
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ويف سنة  ،2006منحت جلنة أوسلو جائزهتا إىل
البنغايل حممد يونس (ولد عام  )1940ومؤسسته بنك
غرامن  Gramen Bankاملتخصصة يف القروض
ـ"مقرض الفقراء" ،وكان
الصغرى .كان يونس يوصف بـ ُ
يذ ّكر يف كثري من املناسبات ،وقد أسس قاعدته
األخالقية على االقتصاد التعاوين ،أن "التعصب ينتج
مباشرة عن الفقر املدقع" 110،ويف الرد على املسلمني
املعرتضني على نشاطاته التعاونية املوجهة للنساء كان
جييبهم" :كنا جنيبهم أبن النساء يف التاريخ اإلسالمي
كن حمارابت واتجرات؛ أنظروا إىل زوجة النيب
ّ
111
األوىل".
وال شك أن اإليرانية شريين عبادي (ولدت عام
 )1947كانت النسوية اإلسالمية األكثر نشاطا يف
األربعني سنة األخرية .وكان عمل عبادي ،وهي
) « le fanatisme est directement issu de
l’extrême pauvreté », site de L’Express, 10 /01/ 2007
110

www.lexpress.fr/actualite/sciences/laquo-le-fanatisme_est-issu-de-l-extr-ecirc-me-pauvret-eacute-raquo
478815.html [consulté le 6 décembre 2014]).

) « Paving the Way Out of Poverty », site du
Time, 13 octobre 2006.
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1
546100,00.html
111

وقع اإلطالع على املوقع يوم  8ديسمرب  .2014ترجم النص عن
االجنليزية [إىل الفرنسية] بعناية مؤسسة التجديد السياسي.
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قاضية وحمامية وأستاذة يف جامعة طهران ،من اجلرأة
مبكان وعامال من عوامل التغيري أهنا كانت تقوم به
انطالقا من بلدها .فهي مناضلة حقوق النساء
واألطفال .وقد تعرضت حياهتا للتهديد وحوكمت
عديد املرات ،كما دخلت السجن أكثر من مرة .ويف
سنة  ،2003أصبحت املسلمة األوىل اليت حصلت
على جائزة نوبل .فهي وإن نددت ابلثقافة البطركية
الرجعية يف بالدها ،كانت تؤكد أن اإلسالم غري
متعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان ،وأعلنت سنة
" :2006يف غضون الثالثة وعشرين سنة األخرية ،أي
ت فيه من وظيفيت كقاضية،
منذ اليوم الذي طُ ْرد ُ
وصوال إىل سنوات املعركة اليت قادتّن إىل املثول أمام
احملاكم الثورية يف طهران ،مل أتوقف عن الرتديد :إن
تفسريا لإلسالم متناغما مع العدالة والدميقراطية هي
112
التعبرية الصحيحة لإلميان".
حتولت إىل رموز عرب احلصول
ولكن هذه الوجوه اليت ّ
على جائزة رمسية ال جيب أن ختفي عديد الفاعلني،
) « Profile: Shirin Ebadi », site de la BBC, 27
novembre 2009
112

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3181992.stm

وقع اإلطالع على املوقع يوم  8ديسمرب  .2014ترجم النص عن
االجنليزية [إىل الفرنسية] بعناية مؤسسة التجديد السياسي.
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وهم أقل تسيُّ اسا وغالبا ما كانوا جمهولني ،من اجملتمع
املدين الساعني إىل حتقي جمتمع عادل وعامل أفضل.
ويف غياب دراسات جدية حتتوي أرقاما دقيقة يصبح
من املستحيل رسم صورة – ولو كانت عامة – حول
النشاطات ذات الطابع اإلنساين يف العامل اإلسالمي.
املعربة عن
سنقتصر هنا على إاثرة بعض األمثلة ّ
ديناميكية عميقة مطبوعة ال شك بقيم اإلسالم ،وإ ْن
كانت ال تتبىن علناا مرجعيته.
سنذ ُكُر أوال احلالة الرتاجيدية لطفلة َأمة ،الباكستانية
إقبال مسيح خان  Iqbal Masih Khanاليت وقع
اغتياهلا عام  1995ولـ ّما تتجاوز ال ـ ـ ـ 12سنة ،من قِبَل
عصابة حملية بسبب اخنراطها يف مقاومة استغالل
حصلت على
األطفال يف بلدها .ويف عام ُ ،2000
جائزة أطفال العامل حلقوق األطفال بعد وفاهتا .وكان
ِ
(ولد عام  )1976أكثر حظا
مسيُّها سلمان أمني خان ُ
بفضل هجرة أبويه أصيلي شبه اجلزيرة اهلندية إىل
الوالايت املتحدة األمريكية .فبعد حصوله على
شهاداته العلمية من معهد ماساتشوتس للتقنية ومن
ث أكادميية خان ،منظمة غري رحبية هتدف
هارفاردَ ،بع َ
إىل إاتحة الفرصة لتعليم جماين للجميع عرب العامل .وهو
يوفر اليوم أكثر من  5آالف شريط فيديو على
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الشبكة العنكبوتية ،وحيصل على أكثر من  10مليون
مستعمل يف الشهر 113.وجند التعليم ونشر املعرفة يف
قلب الرسالة اليت تقوم هبا مؤسسة جنّة العارف
ابجلزائر .فقد قررت لنفسها عديد األهداف اليت تدور
حول حمور التنمية املستدامة ،مع اهتمام إبجياد توازن
مثمنني "الرتاث املادي
بني القيم الروحية والعملّ ،
والالمادي للبشرية[ ،و] بناء اإلنسان ضمن احلفاظ
114
على كرامته ،وذلك من خالل اجلمال واحلكمة".
أما مشروع "سيكم" الذي أسسه املصري إبراهيم أبو
العيش فهو يقوم على رؤية مفادها "تنمية مستدامة
ملستقبل يتمكن فيه كل إنسان من بذل ما لديه من
طاقات فردية؛ وميكن للبشرية أن تعيش فيه مع
بعضها البعض ضمن بـُ اىن اجتماعية ترتجم الكرامة
س يف
اإلنسانية؛ وميكن لكل نشاط اقتصادي أن َ
ميار َ
115
ظل االحرتام ويف نطاق مبادئ بيئية وأخالقية".
هناك مشاريع أخرى تستح التوقف عندها لتحليلها
مربة "شبكة اآلغا خان للتنمية"
بشكل أوسع ،مثل ّ
) www.khan-academy.fr
) www.djanatualarif.net

113
114

ترجم النص عن االجنليزية
[إىل الفرنسية] بعناية مؤسسة التجديد السياسي.
) www.sekem.com
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الذي يديره األمري أغا خان .تعمل هذه الشبكة على
"جتسيد الرؤية األخالقية للمجتمع املستَ َله َمة من
رسالة اإلسالم ،وذلك من خالل النشاط
116
"مربة إيدهي"،
املؤسسي" .هناك أيضا مشروع ّ
تعرف نفسها كمؤسسة
وإن كان نشاطها حمليا ،اليت ّ
تستلهم املبادئ الكونية هبدف "خدمة اإلنسانية دون
متييز" 117.وقد أتسست بفضل الـم ِ
حس ِن الباكستاين
ُ
(ولد عام  )1928الذي عمل يف
عبد الستار إيدهي ُ
الس َكن،
عديد اجملاالت ،وأدار مراكز إليواء فاقدي َ
كما يق ّدم املساعدة الطبية وخاصة للمعاقني عقليا.
ميكننا أن نورد هنا أيضا بعض املبادرات اهلادفة إىل
عقلنة النظام البنكي ،عرب ما ميكن تسميته ب ــ"املالية
اإلسالمية" اليت يعتربها احملللون "مالية ذات بعد
إنسي" 118للتصدي ل ــ"تعصب السوق"؛ 119أو
اجلمعيات اليت تناضل ضد اإلدمان على الكحول،
واليت بيّنت دراسة حديثة أصدرهتا املنظمة العاملية
116

ترجم النص عن االجنليزية [إىل الفرنسية]
بعناية مؤسسة التجديد السياسي
117

) Aldo Lévy, Finance islamique. Opérations
financières autorisées et prohibées. Vers une
finance humaniste, Gualino Lextenso éditions, 2012
119) Joseph E. Stiglitz, Un autre monde. Contre le
fanatisme du marché, Le Livre de poche, 2008.
118
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للصحة ( )OMSعن ضعف أتثري هذه اآلفة يف
120
البالد اإلسالمية.
ال شك أن موقع املرأة ميثل حتداي أساسيا يف
اجملتمعات املسلمة املعاصرة مع مسائل الصحة والتعليم
وحرية التعبري والبيئة .فاحلركة النسوية واقع إسالمي،
يعود يف شكله احلديث إىل هناية القرن التاسع
عشر 121.إن تنامي املبادرات النسوية واإلسالمية يف
اجملتمعات املسلمة يتّجه حنو كسر كثري من األفكار
النمطية املسبقة 122.يوجد على طول العامل اإلسالمي
عديد الشبكات من الناشطني واجلمعيات العاملة
123
على الرتويج للمساواة بني الرجل واملرأة.
وابحتالهلن مليدان احلياة اجلمعياتية والسياسية
والعلمية ،استعادت النساء الفضاء العمومي يف نفس
الوقت الذي تتحررن فيه من وصاية َّ
الذكر .وتعمل
)120

www.who.int/substance_abuse/publications/
global_alcohol_report/en
)121
Zahra Ali, Féminismes islamiques, La
Fabrique, 2012, p. 18.

 ) 122سلسلة من الربامج حول "النسوية اإلسالمية" وقع بثها على
أمواج إذاعة فرنسا الثقافية .أنظر

www.franceculture.fr/oeuvre-feminismes-islamique-de(أ ُ
طلِع عليها يوم  6ديسمبر zahra-ali )2014

 ) 123أنظر بشكل خاص اجلمعية املاليزية املهمة جدا "أخوات يف
اإلسالم"
www.sistersinislam.org.my.
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هذه املبادرات على التذكري أبن املرأة ،ومنذ جيل
املسلمني األَُول ،لعبت دورا أساسيا يف إقامة اجملتمع
مسار من االسرتجاع يقوم أيضا
واحلضارة املسلمنيٌ .
على إعادة قراءة النصوص املؤسسة يف اإلسالم،
وإعادة كتابة التاريخ .وهو توجه حممود إذا ما رأينا
املنشورات الصادرة حول املوضوع يف السنوات
124
األخرية.
إن مستقبال ذي تصريف أنثوي للكائن احلي لعيش
مشرتك أفضل ،هو ما يؤمن به منظّمو "املؤمتر العاملي
لألنوثة من أجل ثقافة للسالم – الكلمة للنساء"،
الذي انعقد يف اجلزائر يف أكتوبر  .2014وقد
استعمل هذا املشروع الطموح ،وهو مؤمتر انعقد بعناية
الع َالوية
منظمة غري حكومية :اجلمعية العاملية الصوفية َ
( ،)AISAالوسائل الكفيلة "لبدء ورشة تفكري حول
أمهية النساء والعنصر األنثوي يف الرتاث اإلسالمي يف
ض أن
إحداث حتول عمي يف جمتمعاتنا ،حيث يُفتَـَر ُ
يكون الرجال والنساء متساوون ومسؤولون .وحياول
تسليط الضوء على الدور احملوري لإلانث يف تكوين
ثقافة سالم تساعد على "العيش املشرتك بشكل
) Voir notamment les essais de Zahra Ali, op.
cit., et de Asma Lamrabet, Le Coran et les femmes.
Une lecture de libération, Tawhid, 2007
124
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أفضل" ،وهو أمر حيوي إلنسانيتنا" 125.وابلنسبة
للرئيس الشريف واملستشار اخلاص هلذه التظاهرة،
لح أن تتوىل النساء
الشيخ خالد بن تونس ،فمن املـُ ّ
يصرح أن "إحداث
الرايدة لتغيري العامل املضطرب؛ وهو ّ
تغريات دائمة يسلتزم املرور ابلتعليم ،وهو أحد
دورا
األسباب اليت جتعل من الدور املنوط ابلنساء ا
مهما يف إحالل ثقافة السالم .فهن من ينقلن قيم
العدالة والرمحة ،وال بد هلن من املشاركة يف نقاش
األفكار ابتداء من اآلن ،لبناء أسس ثقافة
السالم" 126.وهو أتكيد بناه على تعاليم الرسول
(ص) الذي قال عن دور النساء يف تشييد املستقبل:
األمهات".
"اجلنّة حتت أقدام ّ
إن احلديث عن األنثى ،عن املرأة ،عن األم حييلنا إىل
الرحم وإىل الرمحة ،وقد سب أن تعرضنا إىل ذلك.
ّ
ِ
املوحد ،لذا ففي حوضه ،على
املكون و ّ
وهو املبدأ ّ
األرجح ،ميكننا إعادة تعريف اإلنسية الروحانية
) http://congres-international-feminin.org/

125

 ) 126نفسه .وهبذه املناسبة أطلقت اجلمعية العاملية الصوفية العالوية
(وهي منظمة غري حكومية) نداءا إلمضاء عريضة هتدف إىل تنظيم
َّم إىل منظمة األمم املتحدة (ميكن
"يوم عاملي للعيش املشرتك" ،وتقد ُ
إمضاء العريضة على الشبكة العنكبوتية يف العنوان التايل:

www.jmve.ch/je-signe.html
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تصور
لإلسالم .وهي عملية مستعجلة إىل درجة أن ّ
رح ٍم اصطناعي يلد "إنساان" جديدا أصبحت موضوع
أي
نقاش جدي يف بعض األوساط العلمية .ولكن ّ
"إنسان" نعّن ويف أي حميط سينمو ؟ يطرح حممد
أركون املوقف اإلنسي ابلطريقة التالية[" :هو] يتمثل
يف التساؤل املستمر حول ما يفعله اإلنسان ابإلنسان
وابلطبيعة ،وما خيططه هلما ،أو ما جيتهد يف إحلاقه
هبما" 127.وستكون احملافظة على الطبيعة وسالمة
اإلنسان ،بال شك ،هي األسئلة الرئيسية اليت
سيواجهها اإلنسيون الروحانيون يف القرن الواحد
والعشرين.

يف القرن 21

"الكوكب مريض" 128،هذا هو االستنتاج املخيّب
لآلمال الذي خرج به آخر تقرير لـ ـ ـ"كو ٍ
كب حي
 "2014الذي يصدره الصندوق العاملي للطبيعة

) Mohammed Arkoun, op. cit., p. 71
) Audrey Garric, « La Terre a perdu la moitié de
ses populations d’espèces sauvages en 40 ans », Le
Monde, 30 septembre 2014.
127
128
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129
التنوع
( .)WWFإن التهديد الذي يتعرض له ّ
البيئي غري مسبوق ،متاما كما اإلفراط يف استهالك
املوارد الطبيعية الذي يصل إىل ما يقابل مرة ونصف
من حجم األرض يف السنة .ومل يكن احلُكم الذي
أطلقه أنطوان دو سان أكسبريي Antoine de
ُ
 Saint-Exupéryأكثر راهنية منه اليوم" :حنن ال
نرث األرض من أبَويْنا ،حنن نستلفها من أبنائنا".
ُ
عمم هذا ،ولتغيري مسار املنحدر
وأمام سوء التدبري املـُ ّ
حنو الفوضى املـُعلنَة ،هناك حلول ،تدور أساسا حول
إدارة بيئة مسؤولة ،وحول استعمال عادل للموارد
الطبيعية .ولإلنسية الروحية يف اإلسالم دور أساسي
يقوم به عرب إعادة تشغيل واحد من مبادئه :وظيفة
اخلليفة اليت كلّف هللا هبا اإلنسان.ويف هذا االجتاه،
يناضل مفكرون مسلمون يف سبيل إيكولوجيا ما بعد
حداثية يتمفصل فيها بشكل متناس االقتصاد
130
مير ذلك عرب تطوير قيمة
و
والعدالة والروحانية.
ّ
)129

www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante
_ 2014

) « Le Coran nous parle d’écologie postmoderne. Rencontre avec Mohammed Taleb », site
du magazine Clés, s.d.
130

www.cles.com/enquetes/article/le-coran-nous-parle-dّ
ecologie-post-moderne
إطالع يوم  8ديسمبر 2014
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املسؤولية اليت جتمع كامل النظام البيئي ،وتعليم
متمحور حول قداسة الكائن احلي .يعّن ذلك
ابختصار الرتويج لرؤية مشولية للطبيعة تؤّكد على
املكونة هلا :النَـْي ُل من
التفاعل بني خمتلف العناصر ّ
جزء من أجزائها يؤدي إىل اإلخالل ابنسجام
اجملموع .ولكن مثل هذا املشروع يعّن تطورا فارقا
لوعي اإلنسانية بذاهتا وابلطبيعة .فهل اإلنسان قادر
على جتاوز وضعيته كــ"خملوق" (هومينيد) إىل وضعية
اإلنسان  ،humanitasشرط ضروري لتحمل
مسؤوليته كخليفة هلل ؟ سؤال يستلزم جوااب
مستعجالا
َ
يف وقت تتعرض فيه هوية اإلنسان ذاته إىل اخلطر
حبكم الفتوحات الرائعة يف جمال تقنيات العلوم وقدرهتا
على حتويل الكائن احلي.
واجهت إنسية عصر النهضة الطبيعة البشرية هلنود
أمريكا ،وإنسية األنوار بشرية العبيد األفارقة؛ أما
إنسية القرن الواحد والعشرين ،فهي أمام خطر أن
تواجه إشكاال شاذَّا متاما حول اإلنسانية واإلنسان
اآليل .مل يعد هذا التساؤل جمرد ملح لفضاء اخليال
العلمي فحسب؛ فقد أصبح حيمل إمساا :الـ ـ ـ"ما بعد

 - 8084
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إنسانية" 131.وبفضل التعقيد الذي بلغناه يف أايمنا
من خالل تقانة العلوم ،انطالقا من علوم اجلينوم
ووصوال إىل هندسة النانو-تكنولوجيا ،مرورا بعلوم
ِ
ُسياا ،مل تعد أسطورة
املعلومات اليت عرفت تطورا أ ّ
للتجسد يف التاريخ البشري منها
بروميثيوس أقرب
ُّ
اليوم .فبعد أن استوىل بروميثيوس على انر أوملبوس
املقدسة ،وهي املعرفة اإلهلية ،دون علم زيوس ،كشف
مؤهال
عنه للبشر ،الذي أصبح منذ ذلك احلني ّ
للتنافس مع اآلهلة .أمل تصبح البشرية اليوم ،بفضل
السلطة اليت توفرها هلا التكنولوجيا احليوية ،على
وشك حتويل الكائن احلي ؟ أال خنشى أن يستيقظ
فرانكشتاين ،املخلوق الذي ابتدعته ماري شيلّي
 - Marie Shelleyوالذي كان العنوان الفرعي
لكتاهبا بروميثيوس املعاصر ،- 132وهو جسم مصنوع

 )131للبحث يف اتريخ تيار ما بعد اإلنسانية ،أنظر مقالة

Nick Bostrom, « A history of transhumanist
thought », Journal of Evolution and Technology,
)vol. 14, no 1, avril 2005 (en ligne
http://jetpress.org/volume14/bostrom.html

وقع اإلطّالع عليها يوم  6ديسمرب 2014

) Mary Shelley, Frankenstein (The Modern
Prometheus), 1818
وللبحث في قراءة نقدية لهذا التيار ،أنظر:
132

Laurent Alexandre, La Mort de la mort, JC Lattès, 2011
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من أشالء متفرقة ،فاقد للروح ،أخرس ،ومستَ َله ٌم من
الرتاث اليهودي لل ـ[ Golemالوحش-املسخ؛ إبليس؛
بروميثيوس] يف وقت غري بعيد يف خمرب من خمابر
التكنولوجيا العالية ؟ هل يقدر اإلنسان على االمتناع
عن الذهاب إىل أقصى فضوله الذي ال حد له ،وعلى
منع "االحنرافات املرتقبة لإلنسانية اليت ستجرها عليه
أوهامه اخلاصة ابلقدرة على اخلل املادي"؟ 133هل
سيستعمل حريته ببصرية وبكل وعي أم أنه سيتحرك،
احملرمة" ،حتت
كما تورده الرواية التوراتية حول "الثمرة ّ
وطأة حافز صغري قابل للضبط متجاوزا بذلك اخلط
األمحر لإلفراط والتفريط ،أو الغرور اليوانين hubris
الذي يُعتَـبَـُر عندهم اخلطأ اجلوهري الذي يستلزم
العقوبة القصوى ؟ أال يستح مبدأ البُعد الروحاين
لإلنسانية أن نعيد مساءلته وقد وقعت التضحية به
على مذبح عقالنية واثقة من نفسها ؟ إن هذه
واستمع أيضا إىل الربانمج اإلذاعي املخصص هلذا العمل على أمواج
إذاعة فرنسا الثقافية

www.franceculture.fr/oeuvre-la-mort-de-la-mortcomment-la-technomedecine-va-bouleverser-l-humaniteّ
de-laurent-alexandre
إطالع يوم  6ديسمبر 2014

 ) 133أنظر يف هذا السياق امللف الذي أوردته جملة
حول النزعة املا بعد إنسانية ( )2007بقلم Frank Theys

Technocalyps
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املوجه
األسئلة املتقاطعة مع بعض النقد املعاصر ّ
لإلنسية امللحدة 134،تدفع إىل السطح ضرورة إعادة
بناء إنسية روحانية أصيلة تواكب صدى رهاانتنا ما
بعد احلداثة .ويف إحدى التأمالت امللهمة ،ح ّذر
األمري عبد القادر من ظهور "إنسان" قد يكون ،وهو
متوفر على قدرات خارقة ويستطيع حتقي العجائب،
135
ِ
ب الذكاء ولكنه
ا
حسا ا
ومعىن" .خملوق ُوه َ
"انقصا ا
يفتقر إىل اإلدراك الرّابين ،وهو ما يعرب عنه الرتاث
ـ"الدجال" .ويذكر أنه ال أف
الالهويت يف اإلسالم ب ـ ّ
أكثر ُمس ًّوا للبشرية من اإلنسان الكامل ،الذي يتكون
حسي
كما الكائن اآلدمي املثال ،من جوهرينّ ،
وميتافيزيقي ،والذي يكون فيه تفاعله مع أشباهه ومع
خالصا .وقد كان عبد القادر شاهدا
انسجاما
بيئته
ا
ا
مميّزا يف عصره عن ذلك املثال البشري .فقد كتب
ليسيبس Ferdinand de
لصديقه فردانند دي ّ
 Lessepsقبل موته هذه األسطر القليلة" :البشر
ط حبّه على من ُحي ِس ُن إىل أهله
يبس ُ
عيال هللا ،واملوىل ُ
) Henri de Lubac, Le Drame de l’humanisme
athée, Cerf, 1998 ; Pierre-André Taguieff, La
Bioéthique ou le juste milieu. Une quête de sens à
l’âge du nihilisme technicien, Fayard, 2007.
135) Abd el-Kader, Le Livre des haltes, op. cit.,
halte no 248
134
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) Cité in Ahmed Bouyerdene, op. cit., p. 227

136
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
تقدم مؤسسة التجديد السياسي فضاء مستقال من الخبرة الفنية والتفكير
والتبادل ،متوجهة نحو إنتاج األفكار والمقترحات وتوزيعها .وهي
تساهم في تعددية الفكر وتنمية الحوار العمومي ضمن توجه ليبرالي،
تقدمي أوروبي .وتعطي المؤسسة األولوية إلى أربعة رهانات كبرى:
التنمية االقتصادية؛ اإليكولوجيا؛ القيم؛ والرقمية.
يضع الموقع الرسمي www.fondapol.org
 www.fondapol.orgعلى ذمة الجمهور
صتها المعلوماتية "" Data fondapol
ُ ""Data.fondapolمتاحة
جميع أعماله .وتجعل من ّ
للجميع للولوج واستعمال المعلومات ال ُم َجــ َّم َعة في مختلف مراحل
االستبيانات وبمختلف اللغات ،عندما يتعلق األمر بدراسة عالمية.
Trop Libre
 " "Tropيسلط نظرة
وباإلضافة إلى ذلك فإن موقعنا اإلعالمي ""Libre
" TropLibre
نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
"Trop
تقترح أيضا يقظة مستمرة لمتابعة تداعيات الثورة الرقمية على
الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
" Renaissancenumérique
خانة خاصة في الموقع يحمل تسمية "" numérique
Renaissance
.Politique 2.0
(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
.Politique
مؤسسة التجديد السياسي مؤسسة غير ربحية ،وتخضع لنظام الخدمة
العامة .وهي مستقلة وال تخضع في تمويلها إلى أي حزب سياسي.
مواردها عمومية وخاصة ،وتتمتع بدعم من الشركات ومن الخواص،
وبشكل رئيس من تنمية نشاطاتها.
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