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للذهاب مباشرة إىل جوهر الدين ،ال بد أن تكون
ُمدركا للمسة البداية اليت أنشأته .كل شيء يتعلق
"ابلبدء" .فاألداين تتحدث عن نفس اإلله ،ولكن
كل واحد منها يقوم بذلك بطريقته ،للتأقلم مع
متطلبات االختالفات بني الشعوب .ال وجود لتماثل
بينها ،فلكل واحد لونه اخلاص .النور اإلهلي واحد،
﴿وَما ذَ َرأَ لَ ُك ْم ييف
ولكن األلوان اليت تُظهره متنوعةَ .
ي
ي
األ َْر ي
ك آليَةً ليَق ْوٍم
ض ُمُْتَل ًفا أَلْ َوانُهُ إي َّن ييف َذل َ
1
يَ َّذ َّكُرو َن﴾.
عندما قرر هللا أن يظهر إلبراهيم ،بدأ بتوجيه نظره إىل
وت
﴿ملَ ُك َ
حقائق العامل احلسي .كشف له عن َ
ات واألَر ي ي
َّ ي
يي
ي
ني﴾ 2.وقد
ض َوليَ ُكو َن م َن الْ ُموقن َ
الس َم َاو َ ْ
رأى إبراهيم أشياء زادها النور كثافة :النجم ،القمر،
 )1سورة النحل؛ آية 13
 )2سورة األهنام؛ آية 75
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 )3سورة األنعام؛ آية 76
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علت آايت
الشمس .وكانت تلك الكواكب ،وقد ُج ْ
حسية ،ختتفي يف كل مرة .كان إبراهيم يشعر يف كل
مرة خبيبة األمل﴿ :ال أ يُح ُّ يي
ني﴾ 3.وأخريا يعود
ب اآلفل َ
حضورا ﴿ليلَّ يذي فَطََر
إىل عامله العقلي ،فيجد
ً
َّ ي
ض﴾ 4.عندها بدأ يتحدث عن
الس َم َاوات َواأل َْر َ
اإلدراك الذي يتوجه إىل اخلارج ،على شاكلة ﴿الْ َق ْويم
5
ي
ني﴾.
الضَّال َ
أما الوحي الذي نزل على النيب حممد (ص) فهو من
نوع آخر .فقد أاته وهو يف مغارة ،أي خارج العامل،
يف وضع ميكننا وصفه أبنه مفارق للقوانني الكونية.
فعندما ضمه ال َـملَك جربيل ،أعطاه أمرا واحدا:
﴿إقرأْ﴾ 6.وهو مل يشد انتباهه إىل اآلايت الكونية بل
إىل اآلايت املكتوبة .قام اإلسالم بتحقيق نوع من
القفزة الكمية .فقد انتقل ابإلنسان من وضعية
اإلدراك إىل فعل القراءة .وما مييز اإلنسان ،يف حالة
احلميمية املطلقة بينه وبني نفسه ،أن يكون قارائ .حنن
نعتقد إن عقلنا يشتغل على مثال أرضي ،يتعامل فيه

-48
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مع كائنات وأشياء وأحداث موجودة أصال فيه،
وذلك من خالل نسخة عن أشياء اإلدراك احلسي.
ذاك هو "صراط الضالني" الذي حتدثت عنه السورة
األوىل من سور القرآن .أما "الصراط املستقيم" 7فهو
الصراط الذي حييلنا على أنفسنا ،حمققني – اآلن -
لفعل القراءة .مل ُُيلَق عاملنا الباطين للبدء مع حقائق
ي
آايتينَا ييف
﴿سنُ يريه ْم َ
موضوعية ،بل مع آايت ومعىنَ .
8
ي
ي
احلَ ُّق﴾.
ني َهلُْم أَنَّهُ ْ
اآلفَاق َوييف أَن ُفس يه ْم َح ََّّت يـَتَـبَـ َّ َ
وابختصار ،فالكائن اجلوهري فينا ال يُد يرُك ،هو يقرأ.
ال أييت القرآن برسالة أو مبعىن خارجي .الوظيفة
الوحيدة للوحي هي أن يكشفنا ألنفسنا .يقول
السهروردي "تعود إليك مهمة قراءة القرآن كما لو
9
ي
ي
كان قد أُوح َي إليك أنت" .ليس الوحي ظاهرة يَقدمُ
على النيب من خارٍج .وال رسالةً يتلقاها من مصدر
آخر ،كما نور املصباح ،وهو مكلف بنشرها حوله.
إنه هو نفسه املعىن ،وهو ذاته الرسالة .وهو ما جعل
زوجه عائشة تقول عنه (ص)َ " :كا َن ُخلُ ُقهُ الْ ُق ْرآ َن".
 )7سورة العلق؛ آية 6
 )8سورة فصلت؛ أية 53
9

) Sohravardî, L’Archange empourpré. Quinze

traités et récits mystiques, traduit par Henry
Corbin, Fayard, 1976, p. 172.
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حدث
ث البداية يف الوحي احملمدي هو إ ًذا
َ
ُ
حد ُ
استبطان جذري .وعند القراءة ،يصبح خط احلرب يف
الكتاب ،وتصبح احلروف املرسومة ،ذات أمهية
معدومة تقريبا .يصبح األهم حضور الذهن ،القارئ
معىن يضفيه
الذي يرى يف تلك العالمات الرمزية ً
عليها بنفسه من حياته .ويكون أول اإلعجاز القدرة
على حتويل العالمة اجلامدة إىل إحساس ،إىل فعل
وإىل فهم ذكيُ .يربان سارتر إن "املوضوع األديب ال
روح له غري ذاتية القارئ :فانتظارات راسكولنيكوف
ليست شيئا آخر غري انتظارايت اليت أضفيتها عليه؛
وبدون نـَ َهم القارئ ذاك ستبقى تلك الرموز عالمات
فاترة؛ وكرهه لقاضي التحقيق الذي يستجوبه ليست
غري كرهي أان الذي استحضره ،والذي تتمثله
العالمات ،بل إن قاضي التحقيق ما كان له أن يوجد
دون الكره الذي أمحله له عرب راسكولنيكوف؛ فهو
10
الذي حيركه ،هو حلْ ُمه".
عندما نقرأ رواية ،فإننا حنقق تلك املعجزة املتمثلة يف
تقمص الشخصية مع اإلبقاء على ذواتنا .مناثل
أنفسنا ابلبطل لنعيش حياته – وإال ملا كانت القصة
10

) Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?,
Gallimard, coll. « Folio essais », 1995, p. 52.
-6-
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قصر أنفسنا عليه.
ذات معىن  ، -ولكن دون أن نُ َ
حنن ال ننسى كوننا قراء .ال ميكن لتلك الشخصية
الروائية أن ختطف منا هويتنا يف أي حلظة من
اللحظات .واألمر يف احلياة العامة سيان :ميكننا
التفكري يف هذا الشيء أو ذاك ،وميكننا التنقل هنا
وهناك لتصريف شؤون حياتنا ،مع اإلبقاء على ذواتنا
ابختالف السياقات وتنوعها .حنن نقرأ كتاب حياتنا.
إن تلك الطريقة الرابنية يف الكشف عن نفسه تعاىل،
بفعل القراءة ،تُظهر القيمة اليت حيتلها الكتاب يف
اإلسالم .أن تقرأ القرآن ال يعين إدراك معىن خارجي،
بل قراءة "ذاتك" ،أ ْن جتد املعىن اخلاص بك .هناك
استيعاب للمعىن يقرتب من استيعاب املواد الغذائية
اليت متر يف دمنا ،اليت تصبح حنن .يتعلق األمر مبعىن

وجودي ال مبعىن عقالين .فالقراءة هي الفعل املؤسس
لكل مجاعة .وهذا هو السبب الذي جيعل الدايانت
السماوية الثالثة تقوم على الكتاب ،ونطلق على من
ينتسبون إليها أهل الكتاب .فلكل أمة كتاهبا :التوراة
لليهود ،واألانجيل للمسيحيني ،والقرآن للمسلمني.
ال وجود حلضارة بدون قراءة .وإذا ما ُه يجرت القراءة
دركات ويتجاهل
يسقط العقل من جديد يف عامل الـ ُم َ
نفسه كحامل وحيد للمعىن .احلضارة "معىن" :وكل
-711
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جيب أن جند معىن حياتنا يف أنفسنا ال يف خارجها.
داي ابنكفائه على ذاته:
وقد أجنز ديكارت عمال حمم ً
"أقنعت نفسي أبن العامل ال حيتوي على شيء ،أب ْن ال
وجود ألي مساء ،وال ألي أرض ،وال ألي أرواح ،وال
ألي أجسام؛ أمل أقنع نفسي أنين ال شيء أصال؟
كنت أشك يف كوين كنت أقنع
ابلطبع كال ،ما ُ
ت شيئا" 11.اكتشف
نفسي ،أو أنين فقط تومه ُ
ديكارت أن احلقيقة الوحيدة املاحنة للمعىن تتلخص يف

| l’innovation politique

واحد يريد أن تكون حلياته معىن .أما إذا ختلت
احلضارة عن القراءة ،فإهنا لن "تصنع" معىن .وتصبح
ظاهرة اتفهة .ذاك هو السبب الذي جعل النيب
يشجع على تعليم القراءة.
إن تعويض القراءة ابلصور املرئية يف عاملنا الذي يتميز
هو نفسه كونه عامل الصورة ،يُعتَـبَـُر جرمية ضد العقل.
جيل القراءة إال ُمنع العقل من طبيعته
فما ترك ٌ
اخلاصة.

كلمة واحدة :أان .كل وجود لنا يرتكز حيث حنن،

11

) René Descartes, Méditations métaphysiques,
Hatier, 1999, p 30
-8-
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هنا ،يف عقلنا .حنن حضوران العقلي .وكل واحد منا،
مهما كانت مواصفات مغامرته النفسيةُ ،جييب ابلقول
"أان" عندما نناديه .وهو يعرتف للتو حبضور نفس
ـ"أنت" .إن هذا
األان يف اآلخر ،عندما ُياطبه ب ـ ـ َ
اإلحساس ابحلضور يف الذات طبيعي عند كل البشر.
كل واحد منا يشري إىل نفسه بوضع إصبعه على
قلبه" .هكذا نقول عن أنفسنا "أان" ،عرب اإلشارة إىل
أنفسنا يف املكان الذي يوجد فيه التفكري؛ هناك
يوجد التعيني ،عندما يتم بطريقة مناسبة" ،كما يقول
12
كريسيب . Chrysippe
تبدأ كل األداين وكل الفلسفات البداية الصحيحة،
وتلك البداية هي ال ــ"أان" .ما الذي سيبقى من العامل،
من كل ما يبدو أنه حييط بنا ،إذا مل نكن نعرف
أنفسنا بشكل مباشر عن طريق العقل؟ ال شيء .إن
حضوران ألنفسنا هي الضمانة الوحيدة بوجود كل
شيء .هللا نفسه يتسبب يف إنية يوحي إليها ﴿قُ ْل ُه َو
َح ٌد﴾ 13.ال تقتصر اآلية على إقرار أن هللا
َّ
اَّللُ أ َ
) Cité par Gilbert Romeyer-Dherbey, dans son

12

article « Michel Henry et l’hellénisme », in Michel
Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine.
Colloque international de Montpellier,
Beauchesne, 2006, p. 44.

 )13سورة اإلخالص؛ آية 1
13
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واحد ،كمبدأ جمرد .هو يبدأ ب ــ"قُ ْل" ،أنت .وهذا
التوكيد يتجذر يف الذاتية البشرية .ال توجد خارجها،
أي خارج ال ــ"أان" .سيقال إن ذلك األمر أُعطي إىل
ذات ُُمتارة ،النيب شخصيا .ولكنه يف احلقيقة موجه

| l’innovation politique

 )14سورة التوبة؛ آية 128
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إىل كل واحد فينا ،إىل كل إنّيّة .ألن النيب نفسه ال
يوجد إال من أجل ذاتية حية تعرتف به ﴿لََق ْد َجاءَ ُك ْم
14
ول يم ْن أَن ُف يس ُك ْم﴾.
َر ُس ٌ
ف
ف نـَ ْف َسهُ فَـ َق ْد َعَر َ
وهلذا السبب قال الرسول " َم ْن َعَر َ
َربَّهُ" .ويفسر ابن عريب هذا احلديث بطريقة ديكارتية:
15
"فإنه ما يعرف أحد من احلق إال ما تعطيه ذاته".
والوحي يعيدان إىل دايران ،حيث يسكن عقلنا ﴿لََق ْد
16
َنزلْنَا إيلَْي ُك ْم كيتَ ًااب في ييه يذ ْكُرُك ْم أَفَال تَـ ْع يقلُو َن﴾.
أَ
السؤال الكبري الذي يُطرح إ ًذا هو" :ولكن ما الذي
ميثله هذا الذي هو أان ؟" 17.جييب القرآن عن ذلك
السؤال األساسي يف مستهل السورة األوىل من سور
ي
احلم ُد يََّّللي ر ي
ني﴾ .وقد أُطلي َق على
ب الْ َعالَم َ
الكتابْ َْ ﴿ :
َ
النيب وصف ﴿رمحةً للعاملني﴾ .يعين ذلك أننا نعيش،

15

) Ibn Arabî, Le Livre des chatons des sagesses,
vol. II , Albouraq, 1998, p. 688.

 )16سورة األنبياء؛ آية 10

17

) René Descartes, op cit., p. 35.
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ابتداء من هذه اللحظة ،يف عوامل متعددة .هناك عامل
در يك عرب الطريق احلسي .وهو
احلقائق اجلسمانية ،املـُ َ
الذي نقوم فيه أبعمالنا اليومية .وليس علينا أن
نبخس هذه احلياة ،ألهنا مقدسة .كان النيب (ص)
ي
يعيش حياته ﴿وما أَرس ْلنَا قَـبـلَ َ ي
ني إيالَّ
ك م َن الْ ُم ْر َسل َ
ََ ْ َ ْ
18
َس َو ياق﴾ .هو
إينـ َُّه ْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َام َوميَْ ُشو َن ييف األ ْ
عامل األجسام .ولكننا غري مسجونني فيه .فالفكرة،
والشعور ،والقول ،واإلحساس الذي ينتابك وأنت
تقوم أبداء فعل ،كل ذلك ال ُيضع هلذا العامل .نقول
أحياان جيب "وضع كل شيء على الطاولة" (مبعىن
الكشف عن كل األوراق) .ولكن ال أحد رأى يوما
فكرة أو إحساسا فوق طاولة أو حتت البساط .وال
يكفي أن نفحص الدماغ جزءا جزءا ،فلن نكتشف
أثرا لفكرة أو لشعور يف تلك املادة اهلالمية.
عندما نفكر أو حنس ،نكون قد فارقنا األرض .قد
تكون آذاننا قادرة على اقتناص األصوات ،ولكنها
ليست يف وارد القدرة على إدراك املعىن ،أو على فهم
خطاب .أما اإلصغاء ،وإدراك املعىن ،فهو من مزااي
العقل .ال وجود ألي صبغة عضوية يف ذلك الفعل.

 )18سورة الفرقان؛ آية 20
15
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إن القدرة على فهم ما يقوله يل شخص ما أتيت من
﴿ما يَ ُكو ُن يمن َّْجن َوى ثَالثٍَة إيالَّ ُه َو
عامل األرواحَ .
َرابي ُع ُه ْم﴾ 19.ميكن ألعيننا أن تلمح األشكال املادية
ولكنها عاجزة عن قراءة حضور األشياء .وعندما نقرأ
كتااب ،فليست أعيننا هي اليت تقرأ ،بل حنن ،احلضور
احلي.
نوعا عموداي.
حنن نعيش إ ًذا يف عوامل عدة ،ترسم فينا ً
كلٌّ منا يشعر يف ذاته بسهم ،بوصلة يتبعها إذا ما
أراد "التسامي" 20،القيام ابرتقاء ذاته .ولعل ذلك
االجتاه الرأسي هو ما تتحدث عنه السورة األوىل من
سور القرآن :الصراط املستقيم .إنه السبيل الذي
يضعنا يف اتصال مباشر مع ذواتنا.
وكلما واصلنا االعتقاد أبننا نعيش فقط يف عامل احلس،
فإن مآلنا االنتفاء .ألن طبيعة املادة أن تكون حمرومة
من اإلحساس ابحلضور .فالكرسي ال يشعر بوجوده
منت جبانب زوجيت ،وكانت
حول طاولة أمامه .وإذا ُ
هي بدورها انئمة ،وإذا وقع التفريق بيننا وحنن نيام،
 )19سورة اجملادلة؛ آية 7
 )20السهم "يف اجتاه الصعود [ ]...جيب أن ُأي َخ َذ ابعتباره الرأسي،
كما يدل عليه جذع الكلمة نفسه (قام)"

(René Guénon, Le Symbolisme de la croix, Éditions
Vega, 1984, p. 134).
- 12 -

16

فيليب موليين

اإلسالم وامليثاق االجتماعي

فإننا لن نتأمل للفراق ،ألن أجسادان غري واعية مبا
يفعلونه بنا .إن هذا العامل الفيزايئي الذي يبدو لنا
حقيقيا جدا ،والذي يبدو أنه كان موجودا قبل والدتنا
وال شك أنه سيبقى موجودا بعد وفاتنا ،هو يف
سواي"،
احلقيقة عامل َ
الع َدم .وإذا ما أردان أن "نعيش ً
فإن ذلك التحقق غري ممكن الوقوع يف عامل مادي هو
يف احلقيقة عامل "للموت"" .دع املوتى يدفنون
21
مواتهم".
إن التقاليد الدينية ،والفلسفات ،واملقارابت النفسية،
مادية كانت أم تلك املهتمة ابلعقل ،تتفق مجيعها يف
كمبتلى
نقطة واحدة على األقل :فهي تصف اإلنسان ُ
ٍ
كل يقول ذلك على طريقته .يُعلم
بنقص مؤملٌ .
البوذيون الناس أن احلياة معاانة؛ ويتحدث اليهود عن
سقوط أول زوج بشري أُطرد من اجلنة بسبب تناوله
مثرة املعرفة؛ ويقول املسيحيون إن اإلنسان حيمل يف
نفسه ندابت اخلطيئة األصلية؛ كما يقول اهلندوس
ابحلد والضيق واخلديعة؛ واملسلمون ابخليانة والشرك؛
أما املاركسيون فإهنم يركزون على االغرتاب الناتج عن
العمل الذايت ويرون يف اجملتمع اخلايل من الطبقات

 )21إجنيل لوقا؛ اإلصحاح  ،9آية 60
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املخرج الوحيد املمكن .يعيد نيتشة األمل إىل ضعف
إرادة القوة .أما فرويد فيُظهر اإلنسان املغرتب بال
وعيه؛ وهو يبحث عن حتريره من ثقل املاضي عرب
تقنية التحقيق الذايت.
وال ينقص اإلنسان إال شيئا واحدا :ينقصه احلضور.
أبدا،
كل ما ميكن توفريه له من خارٍج لن يروي ظمأه ً
ألن أشياء احلياة ال ُحتدثُه ،وال تنمي شعوره ابحلضور.
وهو يريد أن جيد حضوره هو يف كل األشياء .يشري
العلَوي إىل أن اإلنسان "واع ابلطبيعة احليوانية
الشيخ َ
عندما يصيبها االضطراب .وعلى العكس من ذلك
أتثرا ابقتالع األشجار مثال .وهو أيضا يتأثر
فإنه أقل ً
مبنظر عامل النبات أكثر من أتثره بعامل اجلماد .ويعود
شعوره املرهف جتاه عامل احليوان إىل قوة الروابط اليت
تربطه به [ ]...وترتبط قوة املشاعر اإلنسانية أيضا
خلوا من أية
بنسبة اإلنسانية فيه .فهو قادر ،إذا كان ً
إنسانية ،على عدم اإلحساس أبي شيء أمام منظر
إابدة اجلنس البشري برمته ،يف حني يتفاعل مع أصغر
22
ضا للتأثر أمام األشياء
حيوان" .حنن أكثر ُّ
تعر ً
املشحونة ابحلضور .وندخل يف رنني معها ألن
22

) Cheikh al-‘Alâwî, Recherches philosophiques,
Éditions Les Amis de l’islam, p. 16
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حضوران الذهين ذاته يتعرف على نفسه فيها .إن
حياتنا موجهة حنو تكثيف احلضور.
الرابط
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الطبيعة البشرية ليست طبيعية على اإلطالق .فنحن
لسنا جزءًا من الطبيعة .وميكننا القول تقريبا ال ــ"أان "
هي طبيعة معاكسة ،وهي ال ختضع للقوانني املشرتكة.
حنن نغرس شجرة ،فتنمو .واألغصان تتكاثر .وتظهر
الرباعم واألوراق واألزهار ،مث تثمر .وتسقط الثمار يف
األرض .وعندما تسقط الثمار تكون الشجرة قد
حققت مصريها .وهي متتد إىل شجرة اثنية .فجين
الثمار هو ،بشكل من األشكال ،هدف حياة
الشجرة .إنه مسار دوري يُ ُ
ربز أن احلياة الطبيعية تَنزعُ
حنو التكرار والتوليد والتوسع املستمر عرب التكاثر.
ما احلياة البشرية ؟ أقول إن اإلنسان هو ُمضاد
الطبيعة ،أو هو فوق الطبيعة .ابلرغم من كون الطبيعة
املادية حاضرة يف جسمه :فاأليدي واألرجل واجلذع
تنمو مجيعها ،واألفكار تولد ،واملشاعر تُزهر،
واإلجناب يعطي مثارا بشرية ،ما يسمح ابستمرار
احلياة .كل شيء طبيعة .ما الذي أييت الحتضان كل
ذلك؟ إنه اإلدراك العقلي :فاإلنسان يكتشف قوانني
- 15 -
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 )23سورة القصص؛ آية 88
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الطبيعة .يف حني أن الكائنات ما حتت البشرية عاجزة
عن ذك .يكتشف اإلنسان تلك القوانني ،ويستعملها
لصاحله ليصبح سيد الطبيعة.
ولكننا ال نتوقف هناك .فإذا قيل إن احلياة مقتصرة
على العقل ،فستكون قاتلة براتبتها .احلياة هي رغبة
قبل كل شيء .رغبة يف النمو .هناك يف األول الرغبة
يف التملك .أحاول أن أمنو عرب اخلارج .ولكن ال
شيء يوحي يل ابلنمو ،أبنه يكرب يف احلضور .عندها
ي
ت "أان" إىل ذايت ألتمس منها احلضور اخلالص .ال
ألْتَف ُ
شيء يف اخلارج ميكنه إشباع هنمنا ،فنحن حنمل يف
ذاتنا معىن اإلطالق .وكلما حضر شيءٌ قيمناه –
بوعي أو بدون وعي – مبدى قربه من القيمة املطلقة
اليت حنملها فينا .فيتبخر ذلك الشيءُ ﴿ .ك ُّل َش ْي ٍء
23
ك إيالَّ َو ْج َههُ﴾.
َهالي ٌ
ليس اإلنسان كائنا عقليا ،لقد ُخلق من الرغبة .ولكن
ما طبيعة تلك الرغبة ؟ أمتىن .أحصل على الشيء.
فأرغب يف املزيدُ ،جم َّددا ودائما .ال حد للتمين.
حص َل" :دائما أريد
واإلنسان ال يقنَ ُع أبدا ،مهما َّ
املزيد" ،يف كل اجملاالت :املادية ،والفكرية ،والروحية.
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وطبيعة الرغبة هي ما يؤكد أنه ال هنائي .ال حد
للتمين .وإذا كانت األماين مطلقة ،فهل حنتاج ملن
يعلمنا إايها؟ كال .إهنا ي
الفطرة .حنن منلك ذوق ذلك
املطلق ،ومعرفته ،وجتربته .وإال ليـ َما نُردد "هل من
اجلشع هو حمبة هللا
مزيد"؟ يقول القديس برانرد إن " َ
24
اليت تتجاهل نفسها".
ما نسميه ال ــ"أان" ال يعدو كونه هوية جامدة .هو
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فعل .حنن يف وضعية التجاوز الذايت الدائم.
ٌ
صنيعٌ ،
ومعادليت الشخصية ليست غري املساواة :أ = أ .هو
جتاوٌز :أ < أ .أان يف كل مرة أكثر من
حتقق ،هو ُ
نفسي .ويف كل مرة أخترب فيها ذايت فوق األرض،
أشعر مباشرة أنين مقي ٌد إىل أصل أتبعه ويتجاوزين
دوما .الدين هو ما يربط .فالشعور الديين يستيقظ
أحسست ابحلاجة إىل اسرتجاع رابطي .أريد أن
كلما
ُ

أعيد الوصل مع ذايت ،مع ذلك ال ــ"أان" املتدفق من

النبع .يعرب هنري برغسون عن ذلك بكلمات رائعة:
نفسا قادرة وجديرة بذلك اجلُهد ال تسأل نفسها
"إن ً
حَّت إذا ما كان املبدأ الذي تتصل به اآلن هو السبب
املتعايل لكل شيء ،أو هو فقط سبب اخلالفة يف
24

) Étienne Gilson, La Théologie mystique de Saint
Bernard, Vrin, 1986, p. 62.
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شعور أملكه يف خاصيت .ولكن ليس أان ،األان
األرضي ،من ميكنه خلق اإلحساس ابلربودة .هو ليس
خارجا عين ،ولكين لست من صنعه .هو يفرض
نفسه علي ،قبل أي قرار آخذه حَّت ابلقبول أو
ابلرفض .نفس الشيء مع العاطفة .فالرجل أو املرأة
عندما "يقعان" يف احلب يقومان ابلتجربة األكثر
ذاتية .هو ،أو هي ،فقط من سيجد ذلك اإلحساس
يف نفسه .يف حني ال أحد ميكنه خلق الشعور
ابحلب .ميكن لذلك الشعور أن يسكنه ،ولكنه ليس
مال ًكا له .هو عطاء .وإذا ما ارتفعنا أكثر فإننا

| l’innovation politique

األرض .يكفيها اإلحساس أبن شيئا يغمرها ،دون أن
قادرا أكثر من قدرهتا ،كما احلديد
تذوب فيه ،كائنا ً
أمام النار حتيل لونه إىل احلُمرة .ويصبح متسكه ابحلياة
عدم فَ ٍ
كاك من ذلك املبدأ ،سعادة يف سعادة ،حمبةٌ يف
25
ما هو حمبة أصال".
يكمن ذلك الرابط يف جتاربنا األكثر تفاهة .أضع
يدي على ٍ
كأس ابردة :أان من ُحيس ابلربودة .ال أحد
ميكنه اإلحساس هبا يف مكاين .هو موقف ذايت،

سنكتشف أن حضوران الشخصي هو الـ ـ ـ "حنن"،

25

) Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale
et de la religion, PUF, 1932, p. 224
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ولكننا عاجزون عن توليده ب ُقواان اخلاصة .حنن
حاضرون ألنفسنا ،ولكننا غري قادرين على التدرج
أبنفسنا يف ذلك الشعور .حنن نعيش يف حياة كربى،

هي ال ــ"حنن" ،دون أن نكون هي.
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وامللكات اليت نستعملها ليست لنا .هي ملكات
رابنية :البصر والتفكري والكالم والسمع كلُّها أفعال
ضَرة اليت تسمح لنا ابلتمتع هبا،
ك احلَ ْ
إهلية .هي يم ْل ُ
دون إمكانية املطالبة هبا كاستحقاقات شخصية،
س َك يمثْلي يه َش ْيءٌ َوُه َو
الستعماهلا بشكل خاص﴿ :لَْي َ
26
الس يميع الْب ي
ص ُري﴾.
َّ ُ َ
وهلذا السبب فإن العني تريد أن ترى أكثر ،واألذن
تبحث عن مساع أشياء جديدة ابستمرار .ال يف عامل
احلس ،بل يف الروح أيضا﴿ .وقُل َّر ي
ب يزْديين
َ
27
يع ْل ًما﴾.
وتلك الرغبة عنوان لنمو داخلي .حنن نبحث عن
معانقة احلضرة املطلقة املتجسدة يف كل شيء.
اَّللي﴾ 28.وكلما بقينا سجناء
﴿فَأَيْـنَ َما تُـ َولُّواْ فَـثَ َّم َو ْجهُ َّ
الوضعية الذاتية ،مبعىن الروح اليت حتل يف ٍ
بدن ،يتطلع
ُ
 )26سورة الشورى؛ آية 11
 )27سورة طه؛ آية 114
 )28سورة البقرة؛ آية 115

23
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) Mullâ Sadrâ Shîrâzî, in Le Verset de la
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إىل العامل اخلارجي عرب تلك النوافذ ،أي العينني ،فإننا
سنصطدم ابلعوامل اخلارجية ،ابلغريية ،ابلعدائية.
معلوم إن "اآلخرين هم اجلحيم" .وهو قول علي ،زوج
ٌ
بنت النيب ،الذي عرب عن ذلك يف كلمات قليلة:
ـاب الـ ُمبي ُـن
" أَنْ َ
ـت الكتَـ ُ
ي
ض َمـر
الـ ــذي بـيأَ ْحـُرفـ يـه يُظ يهـُـر ال ـ ـ ُـم ْ
صغي ٌري،
ب أن َ
َّك ُج ْرٌم َ
َوَْحت َس ُ
29
وفيك انطوى العاملُ األكرب".
ضرة اليت متن علينا ابحلضور أمام
وحينما نرتبط ابحلَ ْ
أنفسنا ،فإننا جند نفس تلك احلضرة يف كل ما
يعرتضنا .وندخل يف صدى الكائنات واألشياء؛ جند
رنينها يف أنفسنا ،دون تصدعات .نعيش يف عاٍمل من
االنطباعيات النوعية ،أكثر منه عامل األحاسيس
اإلدراكية.
وعلى عكس ما نتصور فلسنا مرتبطني ابملادة .حنن
مرتبطون ابالنطباعات اليت ترتكها فينا األشياء اليت
نصفها ابملادية .ميكن أن تكون تلك االنطباعات
مساوية أو جهنمية حبسب املادة اليت نشرُكها يف
أنفسنا .وإذا ما اعتقدان أن إدراكاتنا تعود لنا ،فإننا
29

Lumière. Commentaire, traduit par Christian
Jambet, Les Belles Lettres, 2009, p. 74
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هنوي إىل العامل احلسي .ننسى أننا قُـراء ،وأننا نقلل من
أنفسنا لنصبح شخصية الرواية .حنن ُمستلَبون يف
حياهتا ،منقطعون عن أنفسنا.
إن من أنصت إىل األمر "إقرأ" يف نفسه ،سيجد نفسه
حبضرة نفسه ،يف احلضرة اإلهلية اليت تكشفه لنفسه،
اآلن ،حاال ،فورا.
ومن خالل تكثيف فعل الوجود الذي أنتيه ،نصبح
مطالبني أبن حنتضن ،وأن ُحنيط حبضرتنا كل املوجود.
ذاك رمز سفينة نوح .يرفض ولد نوح الصعود إىل
السفينة ويشري إبصبعه إىل جبل حيتمي به من مياه
الطوفان .ذلك اإلصبع الذي يشري إىل حقيقة خارجية
هو إصبع الفكر الذي يتصور نفسه متجذرا يف العامل.
وهو يغرق يف تفكره.
سفينة نوح هي رمز شخصيتنا النفسية ،وُمتلف قُواان
اإلدراكية والعملية اليت حتملها مياه احلياة .حنن منتطي
ظهر احلياة .تعمل قدرات الركوب بفضل االحتكاك
ابملاء الذي حيمل كل شيء .يرتفع مستوى املياه دون
عناء إذا قبلنا أن نكون داخل السفينة ،يف قلب
عقلنا ،أن نكون على وعي أبن كل واحدة من

 - 2125

ملكاتنا حممولة حبضور مينحها احلياةَ ﴿ .و َج َع ْلنَا يم َن
30
الْ َماء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍي﴾.
فكيف نؤسس جلماعة من األحياء طب ًقا هلذه
القاعدة؟
القيم
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 )30سورة األنبياء؛ آية 30
 )31سورة السجدة؛ آية 9
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تقوم اجلمهورية الفرنسية على القيم اليت يعرفها كل
العامل :حرية ،مساواة ،أخوة .وعندما نصدع هبذه
الكلمات الثالث نشعر بقداسة فيها .تسري فينا
قشعريرة ،كما لو أهنا ختربُ عن شيء أساسي.
احلرية هي القدرة على االستعمال املكثف لقدراتنا
على الفعل والتفكري واإلحساس .أن تكون حرا يعين
قُدرتك على أن تكون صاحب أفكارك وأفعالك.
متاما يف استخدام ملكاته يف االجتاه
فاإلنسان ٌّ
حر ً
الذي يريد .فقد وهبه هللا تلك امللَ َكات دون حتفظ أو
شرط .وهو حر يف أن يسيء استعماهلا عرب ارتكاب
اخلطأ القاتل ابعتقاده أن تلك القدرات هو من
ص َار
مينحها لنفسهَ ﴿ .و َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
َواألَفْئي َد َة قَلييال َّما تَ ْش ُك ُرو َن﴾ 31.إن منحة احلرية غري
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مشروطة لدرجة أن اإلنسان ميكنه نفي وجود الوهاب
ي
نسا ُن أ ََّان َخلَ ْقنَاهُ يمن نُّطْ َف ٍة فَإيذَا ُه َو
تعاىل﴿ :أ ََوَملْ يـََر اإل َ
32
ي
ني﴾.
َخص ٌيم ُّمبي ٌ
ويشبه هذا السراب ذاك الذي يتلبس شخصا يظهر
لك يف املنام ،ويتصور أنه يفكر ويفعل ويشعر يف عامل
األحالم بفضل قدراته الشخصية ،متناسيا روح احلامل.
وعندما نعتقد أننا بذلك نستطيع الفعل يف احلياة
العامة مبا منلك من قدرة ،أي أننا نتحكم يف َملَكاتينا
وكأهنا صادرة عنا ،فاعلم أننا يف حالة احلُلم .والرسول
(ص) يقول إن هذه احلياة املنفصلة عن أصلها هي
لم داخل ُحلم" .إن حلم الشخصية املركزية اليت
ُ
"ح ٌ
ٍ
كو ًان ُسرايليًا.
متثلين يف املنام ،داخل عامل ،هو أيضا ْ
س
واإلنسان النبيه إىل الواقع يعلم أنه وحده من َ
الم َ
متاما" .احلـُ ـ ُّـر ابمتياز
أصل إحساسه ابلوجود هو احلر ً
هو ما كان عصيًا عن احلد ،ما كان ُمطلَ ًقا؛ وال حتمل
هذا الشرط وتُصبح مبدأه يف آن إال القوة األوىل،
33
العقل الكوين".

 )32سورة يس؛ آية 77

33

) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, Mission des
souverains, Nord-Sud, 1948, p. 280
- 23 -

27

لست ُحًرا فقط "ل " أتصرف وأفكر على طريقيت .أان
ُ
قبل ذلك حر "من" كل أشكال التكيف ،وأان حر

| l’innovation politique
fondapol

خاصةً من نفسي ،من ذايت الشخصية .ومثلما
الشخص الذي يقرأ رواية ،فإن من يتماثل مع
الشخصية الرئيسية ليستمتع ابلقراءة هو غري مقيد
بنفسية الشخصية والوضعية اليت جيد نفسه منخرطا
فيها .ميكنه يف كل حلظة غلق الكتاب ،أو القفز عن
قراءة فصل من الفصول .يعمل على أال يكون سجني
تلك الشخصية .ويتأكد ذلك يف نشاطاتنا اليومية.
ميكننا متابعة فيلم تلفزي بتفاعل كبري ،ولكن عندما
نُدعى إىل األكل نغادر يف التو وضعيتنا النفسية
كمتفرجني لنتقمص شخصية األب أو األم الذي
(اليت) يدير احلوار حول مائدة الطعام ،دون أن
يتمكن أي دور من القبض على هويتنا .سنكون يف
كل مرة أكثر من الدور الذي نلعبه يف العامل.
يند اإلنسان عن كل احلتميات بفضل الـ ُمطلق الكامن
أبدا سجني مسات فيزيولوجية أو خصائص
لست ً
فيهُ .
نفسية .تنتمي تلك العناصر إىل أبطال املغامرة
الدنيوية اليت أعيشها على هذه األرض ،ولكن بصفيت
قارائ ال أُختَـَزُل أبدا يف ذلك .ال ميكن أن أكون
ُمسطًَّرا من شيء خارج عين .ميكن للمجتمع أو
- 24 -
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ملاضي أن يكون له أتثري ما على طباعي ،ولكن ليسوا
أبي حال من األحوال مسؤولني عن كينونيت ،فبفضل
كياين أستطيع التخلص من ثقل املاضي وإكراهات
اجملتمعي.
هو شعور قوي جدا داخل كل واحد منا .ال أحد
يقبل أن ُُيتَـَزَل يف مواصفات حتملها بطاقة هويته
اإلدارية ،أو يف ماضيه ،يف وضعيته ،يف مرحلة من
مراحل حياته ...اخل .كل واحد منا يشعر ،يف قرارة
نفسه ،أنه حر جتاه تلك اإلكراهات ،وأنه سيد نفسه.
وحده من ُُيفض لواء احلياة يستطيع تعريف نفسه
أبنه ذلك الرجل أو تلك املرأة الذي (اليت) "صنعتين
احلياة" ،أي نتيجةً لألسباب املاضية ،حزمة من
احملددات .نشعر أبننا أكرب مما ميكن أن نفكر فيه ،أو
نقول ،أو نفعل يف حلظة معينة .وأن تكون نفسك،
أي أن تلك املعجزة اليت جتعل كل واحد منا ينكشف
لنفسه ،ال ميكن أن ُخت َتزَل يف أي شكل من أشكال
التجلي .احلرية تفرتض أن نكون متجذرين يف الروح.
س احلياة .والروحانيون هم
الروح نفخة إهلية ،وهي نـَ َف ُ
الوحيدين األحرار .هم ليسوا ضمن العامل .هم يُذكرون
الناس أبصلهم الروحي .وحيملون بداخلهم نـَ َفس
احلرية .حضورهم يف اجملتمعات مسألة حيوية .وبدوهنم
- 25 -
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نصبح عُرضة للنسيان والتشتت ،وخاصة يف عص ٍر
قُدرةُ مسارات غري شخصية ،كاإلعالمية ،على
ذهبت.
االمتصاص اهلائل تفرض نفسها أينما
َ
وبدوهنم تصبح احلياة ،يف معناها الدقيق ،غري قابلة
للتنفس .وبدون الوعي بوحدة العقل ،ال ميكن
جتميع لفردايت منعزلة
للمجتمع أن يوجد ،هي فقط ٌ
ال تشعر أبي نقطة التقاء بينها .رجل عاقل واحد
ميكنه إعادة بث الروح يف اجملموعة .وكما يقول املعلم
كت اململكة اليت يسكنها أحد هؤالء؛
إكهارت" :بور ْ
يف حلظة ميكنهم القيام خبري دائم أكثر من كل
34
األعمال اخلارجية اليت قمنا هبا يف يوم من األايم".
املساواة هي أيضا يهبةٌ من العقل اخلالص" .املساواة
بني الناس تقوم على مبدأ السلطة األساسية اليت ُيرج
منها العباد ويدخلون فيها؛ وال يوجد التساوي بينهم
وخاصتُهُ اهلوية" 35.كل
إال يف ذلك اجلوهر نفسه،
َ
واحد منا حيمل هوية .كل واحد يشعر أنه مقي ٌد إىل
34

Note P. Moulinet
Ecstaticus,
vol. I, John M. Watkins (Londres),
1952, p. 102,
Note 35
ترجمة شخصية [إلى الفرنسية] قمت بها انطالقا منp. 26
الترجمة
اإلنجليزية التي أصدرها C. de B. Evans
35
AlexandreSaint-Yves
Saint-Yvesd’Alveydre,
d’Alveydre,
) )Alexandre
op.op.
cit.,cit.,
p.
p. 280.
280
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) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., p. 281
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ذاته ،برابط قوي ال فكاك منه .ال أحد إبمكانه
اخلروج من حياته اخلاصة ،من شعور اإلنـية ،الذي
أ ي
ُعطيَهُ ابعتباره ما يف ذاته من محيمية .ميكنه اخلروج
من أفكاره ،ومن أفعاله ليتأملها من خارج ،وحيملها
– أبثر رجعي – تقييما أخالقيا مثال .ولكن ذلك
الصنيع االستبطاين ال ميس غري الشخصية النفسانية.
ومن حيقق ذلك الصنيع ،يف اللحظة اليت حيققه فيه،
ال ميكنه ترك مسافة بينه وبني نفسه .األان اليت أكوهنا
يف كل مرة ال ميكنها أن تتخلص من نفسها .هي
متصلة بذاهتا برابط أمنت من نفسه ،ألن القوة اليت
تُلحقه بذاته هي هللا عينهَ ﴿ .ونـَ َف َخ في ييه يمن
ي ي 36
ُّروحه﴾.
و ًأاي كانت الفروق النفسية بني الناس فإهنم من روح
واحدة .والروح ال ُق ُدس هو من ي ي
لح ُق كل روح
ُ
37
وح يم ْن أ َْم ير َرييب﴾ .فاألمر هنا
بروحها﴿ .قُ يل ُّ
الر ُ
نقطة تقاطع ()in-jonction؛ واحلركة اليت يتم مبوجبها
التقاء الواحد منا بذاته ،قبل أن يتمكن من اختاذ أي
قرار ،هو أمر إهلي .أان مطلوب مين أن أكون أان،
أحببت ذلك أم كرهتُه .وعلى سبيل املثال ،فال أحد
 )36سورة السجدة؛ آية 9
 )37سورة اإلسراء؛ آية 85

31
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ميكنه رفض الظهور ال ُفجائي للـ ــ"أان" املتحرك يف
داخله ،وهو يعيش تلك احلالة املعجزة املتمثلة يف
الص ْحو من النوم .لقد ُمنيحنا
استعادة الوعي عند َّ
شخصيةً ،من وه ٍ
اب يضمنا إليه وأيمران أن نكون
أنفسنا.
إن تلك اجلماعة العقلية هي ما ميكننا من فهم
أنفسنا .يستحيل على أحدان فهم ما يقوله اآلخر إذا
كان منغل ًقا داخل املواصفات الشخصية إلنيته
املفكرة .والتفاهم املتبادل أو حَّت سوء الفهم يفرتض
قاعدة مشرتكة .ال ميكننا أن نتفاهم ،أو على العكس
خنتلف ،إال حول "نفس" الشيء .وإذا كان ذلك
الشيء "نفسه" يف عقلني ُمتلفني ،فهو ال شك
يصدر عن عقل علوي واحد ،ويشتغل يف عقول
متفرقة ظاهراي .ال بد من نقطة مشرتكة ليمكننا
التواصل" .ما هو ‘‘تبادل العقول’’ أو ‘‘الصاحل
العام’’ الذي جيعل ‘‘التواصل ’’ ممكنًا ؟ إن نوعا من
التفسري املتعايل ،املتجاوز لألمربيقية ،لل ـ ـ ـ‘‘قاسم
املشرتك’’ أصبح أمرا ال مفر منه .وإذا متكنت جتربة
مشرتكة من أن يتقامسها عقالن ‘‘فرداين’’ ،وإذا
استطاع االثنان ‘‘التعرف’’ على نفس الشيء أو
نفس الفكرة ،فذلك ال يعين إال أن العقول املعنية،
- 28 -
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عقل صيين وعقل أمريكي على سبيل املثال ،ال
ُ
ختتلف كثريا عن بعضها البعض ،من الناحية الفردية
كما نتصوره ،انطالقا من التمييز اجلغرايف لألجسام
الصينية واألمريكية ،اليت نعترب أهنا تشتغل ‘‘فيها’’.
ولو كان التفاهم املتبادل جزئيا فقط لتحدثنا عن
تشابه العقول ،بيد أنه عندما جند أنفسنا أمام إدراك
مفهوما لنوع من اإلمجاع ،أو من وحدة
كامل ،فإن
ً
38
الروح ،يفرض نفسه علينا".
ويف خامتة كتابه الشهري "ما احلياة ؟ " ،أعطى
الفيزايئي أروين شرودنغر Erwin Schrödinger
مثاال رائعا عن ذلك اإلمجاع العقلي" :يف املنام نؤدي
فرق واضح
أدوارا عديدة يف نفس الوقت ،ولكن هناك ٌ
جدا .حنن واحد من تلك األدوار؛ فيه نفعل ونتكلم
بشكل مباشر ،يف حني نرتقب ،وغالبا ما يكون ترقبنا
مشواب ابلقلق ،جو ًااب أو ردة فعل من شخص آخر،
ً
غافلني عن أننا حنن من يقود تلك احلركات وتلك
39
األقوال ،متاما كما نتحكم يف أقوالنا ويف أفعالنا".
) Ananda K. Coomaraswamy, La Signification

38

de la mort. « Meurs avant que tu ne meures ».
Études de psychologie traditionnelle, Archè, 2001,
p. 114.
39
) Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ?,
Christian Bourgois, 1986, p. 151 et 152
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وحيواتنا تنساب كما األحالم املستيقظة ما دمنا
‘‘نرتقب’’ من اآلخرين جوااب عن أفعالنا وأقوالنا،
متناسني أن األان واآلخر مها جمموع نفس الروح.
﴿ونـَ َفخت في ييه يمن ُّر ي
وحي﴾ 40.وإذا كانت روح هللا
َ ْ ُ
واحدة فهي تتعدد بتعدد أرواحنا دون أن تنقسم .روح
هللا متعالية عن التجزئة .وحنن ،يف املنام ،نفس الروح
اليت أتخذ أشكال كل الشخصيات مبحاوراهتا،
وشكل العامل جبباله ووداينه وقُراه اخل .وإذا كان لكل
تلك الشخصيات حياة مشرتكة فألهنا تستمد هويتها
من نفس الروح ،هي روح احلامل .ما ُيلق أوهام احلامل
هو التغاضي عن وحدة روح خالق احلُلم ،وتوزعها يف
األنفس اليت تعتقد نفسها متفردة بعامل األحالم.
إن لوحدة الروح العاملة يف كل نفس أمهية ابلغة .ألننا
إذا كان مبقدوران وضع مستوايت يف ال يـمنَ يح
والكفاءات واملؤهالت بني الناس ،واالنطالق من
ذلك لبناء تراتبية يف املهام والوضعيات ،فإنه يستحيل
علينا وضع تراتبية لألرواح .الروح واحدة يف كل واحد
منا .والروح القدس هو نفسه الذي يربط كل واحد
مع ذاته ،أي الذي يضعه يف تواصل مع نفسه .ويف
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عامل األرواح اخلالصة ،ال وجود لرتاتبية .كل األرواح
تساوي نفس القيمة .وجند يف فعل الوجود عملية
هائلة من إلغاء الرتاتب .هي دميقراطيةٌ ما بعد
تشاركية .ألن األان يف كل وحد منا ال يكتفي
ابلصدور عن األان اإلهلية أو مشاركتها ،بل هو نفخة
هللا تعاىل .واألان اإلهلية هي نفسها اليت تتجسد يف
كل واحد منا .وهي واحد معه .ومن هنا قول
املسيح " :ليكون اجلميع واحدا كما انك أنت أيها
41
األب يف وأان فيك".
وتلك اهلوية األساسية هو ما يولد الشعور ابألخوة:
"ال وجود لألخ اخلالص ،األخ الكوين ،ابعتباره فكرة
راديكالية؛ فخارج األبوة من جيعله أخ األخ" 42.يولد
الشعور ابألخوة من االنطباع ابلتدفق من نفس
املصدر.
إن إقامة أمة من الناس غري ممكن دون املرور إبدراك
األصل املشرتك .ال بد أن يشعر أن إنيته املهتزة
داخله أتيت من نفس النبض الذي يوحي لآلخر
شعوره بـ ـاألان .يسمح لنا ذلك حبل مشكلة "الذاتية
املتبادلة" بشكل جذري .ال مسافة نقطعها ملالقاة
 )41إجنيل يوحنا؛ اإلصحاح  ،17آية 21

42

) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., p. 281
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اآلخر .كل واحد منا ،انطالقا من ال ــ"هنا" املتمثلة
فيه ،ودون احلاجة إىل التنقل للذهاب إىل "هناك"،
يعلم يف احلال إن األان املتمثلة فيه هي نفسها اآلخر.
ال وجود لفصل بينهما ،وابلتايل ال وجود "لعمل"
جيب القيام به لاللتحاق ابآلخر .االختالف موجود،
َّاس إي َّان َخلَ ْقنَا ُكم
ولكن ال وجود للفصل﴿ .اي أَيـُّ َها الن ُ
43
ي
واب َوقَـبَائي َل ليتَـ َع َارفُوا﴾.
من ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
التعارف مع شخص يعين أن تعرف نفسك.
واالختالف عن اآلخر متنعين من االنغالق داخل
خصائصي الذاتية ،ومتكنين من جتاوز ذايت يف شكل
آخر من الروح نفسها .وإذا مل أتفاهم مع اآلخر،
فذلك ألين مل أعد متصاحلا مع ذايت ،وأصبحت أصم
عن موسيقى والدة روحي اخلاصة من الروح القدس.
اتما
ويف كل مرة يوجد األان اإلهلي يف كل كائن بشري ًّ
ومكتمال .حنن ال نوجد قليال ،أو كثريا ،وال حبماسة
مطلق .والسبب أن ﴿ َمن
قطعا .كل واحد ٌ
أيضا .حنن ً
قَـتَل نـَ ْف ًسا بيغَ ْيري نـَ ْف ٍ
س أ َْو فَ َس ٍاد ييف األ َْر ي
ض فَ َكأََّمنَا قَـتَ َل
َ
ي
َّاس
َحيَ َ
اها فَ َكأََّمنَا أ ْ
َّاس َمج ًيعا َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
الن َ
َي
مج ًيعا﴾ 44.إن دور حضارة ما ،أو جمتمع منظم يف
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يالقي
أن يالقي
إمكانية أن
احد إمكانية
كل وواحد
إعطاء كل
هو إعطاء
عمودي ،هو
اجتاهاه عمودي،
اجت
وبذلك
الروح .وبذلك
وحدة الروح.
ضمن وحدة
ين ضمن
اآلخررين
يلتقي اآلخ
أن يلتقي
ذاته ووأن
ذاته
عاشاا
وم ًً
جيدُُ ،
عاش
وم
بشكل جيد،
مفهوما بشكل
ما مفهوما
إسالما
أن إسال
نرى أن
فنحن نرى
فنحن
جملتمعات
ابلنسبة جملتمعات
يكون ،ابلنسبة
أن يكون،
ميكن أن
جيد ميكن
بشكل جيد
بشكل
الثورة
قامت الثورة
"بذلك قامت
تطور" .بذلك
عامل تطور.
ايت ،عامل
اجلمهوررايت،
اجلمهو
متاما
السياسة متاما
مع السياسة
ابلتعامل مع
تعلم ،ابلتعامل
أن تعلم،
دون أن
نسية ،دون
الفررنسية،
الف
45
كما فعلت مع الدين"45.
كما فعلت مع الدين".
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ات
املسؤولي ات
املسؤولي
وجود
سبق .الال وجود
مما سبق.
النتائج مما
الستخالص النتائج
الوقت الستخالص
حان الوقت
حان
اجب
احلاجيات الالوواجب
تنوع احلاجيات
على تنوع
تقوم على
طبيعية تقوم
جلماعة طبيعية
جلماعة
املصاحل"..
"مجاعة املصاحل"
غالبا "مجاعة
عليه غالبا
طلق عليه
أو ماما ننُُطلق
إشباعها؛ أو
إشباعها؛
هو
احلضور هو
بني احلضور
ب بني
تقرب
أن تقر
ملة" أن
"العووملة"
من "الع
نرتقب من
أن نرتقب
ووأن
انقسام،
تعدد ووانقسام،
أساسا تعدد
هي أساسا
املادة هي
"إن املادة
اب" .إن
جمرد سسرراب.
جمرد
تعلقق
وس
Moulinetوواءاء P.تعل
التقاتل؛ وس
اع ووالتقاتل؛
للصرراع
مصدر للص
فهي مصدر
وابلتايل فهي
وابلتايل
Note
قتصاد
اال
األمر ابلشعوب أو ابألشخاص ،فإن
35قتصاد
جمال p.اال
جمال
Note
األمر ابلشعوب أو ابألشخاص ،فإن 26
46
كان وال ميكن أن يكون إال جماال لتنازع املصاحل"46.
كان وال ميكن أن يكون إال جماال لتنازع املصاحل".
35

) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit.,
p. 280.

Note 45 p. 33
45
))45
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Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., p.
AlexandreSaint-Yves
Saint-Yvesd’Alveydre,
d’Alveydre,
p.
) Alexandre
op.op.
cit.,cit.,
p. 281
281
281
46
La Crise du monde moderne,
46) René
Note
61 p.Guénon,
40
) René
Guénon,
La Crise du monde moderne,
Gallimard, 1973, p. 104
 Gallimard, 1973, p. 104- 3361
) Charles Péguy, Œuvres
- 33 - en prose, 1909-1914,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961,
p. 1102.
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ليست احلاجات هي ما يقرب بني الناس ،ولكنها
يي
ت َما ييف األ َْر ي
ض
الروحَ ﴿ .وأَلَّ َ
ف بـَ َْ
ني قُـلُوهب ْم ل ْو أَن َف ْق َ
ي
ني قُـلُوهبيي ْم َولَ يك َّن َّ
َمج ًيعا َّما أَلَّْف ْ
اَّللَ أَلَّ َ
ت بـَ َْ
ف بـَْيـنَـ ُه ْم إينَّهُ
اجتماعي بروحه
َع يز ٌيز َحكي ٌيم﴾ 47.فاإلنسان
ٌ
[بطبعه] .وما يدفعه إىل االقرتاب من جاره هو
اإلحساس مبقامسته نفس الكائن األعظمَ ﴿ .وَْحن ُن
أَقْـرب إيلَي يه يمن حب يل الْوير ي
يد﴾ 48.يشعر الناس ابل ُقرب
َ ُ ْ ْ َْ َ
من بعضهم كلما اقرتبوا من ذواهتم ،من حقيقة
أرواحهم اخلاصة .وهم ينقسمون ويتفرقون كلما
ابتعدوا عن اجلوهر املشرتك .ميكنين احلديث عن
جسمي ابعتباره ُمتلفا ومنفصال عن جسمك يف
املكان .وميكنين احلديث عن نفسييت ابعتبارها
معاكسة متاما لنفسيتك .العقل نفسه عاجز عن
التقريب بني القلوب .واتفاق شخصني حول نفس
احلقيقة العلمية 4 = 2 + 2 ،على سبيل املثال ،ال
معىن عميق
يعين اتفاقهما ضرورًة حول
ً
ووجداين .ولكن ال ميكنين احلديث عن روحـ ـ ـ" ي"
ابعتبارها مقطوعة راديكاليًا عن روحك .كل واحد
هو روحه ،ولكن روحه تنبع من الروح ال ُق ُدس ،من
 )47سورة األنفال؛ آية 63
 )48سورة ق؛ آية 16
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الواحد تعاىل .ويتمظهر هذا الواحد يف ُك ٍل منا بشكل
ُمتلف .ما يتحقق هو نفس الذات ،ولكن إبنية كل
49
واحد منا﴿ .أَ ْن أ ي
َنذ ُرواْ أَنَّهُ الَ إيلَهَ إيالَّ أ ََانْ﴾.
لذلك ال جند يف السورة األوىل من ُسور القرآن
"إه يـدان" .االختالف ال
"إهدين الصراط املستقيم" بل ْ
يعين االنفصال﴿ .إين ُك ُّل نـَ ْف ٍ
س لَّ َّما َعلَْيـ َها
ظ﴾؛َّ ﴿ 50ما يمن دابٍَّة إيالَّ هو ي
آخ ٌذ
َحافي ٌ
َ
َُ
بينَ ي
اصيَتي َها﴾ 51.وهو نفس املعىن الذي تذهب إليه
52
كنت مع
اآليةَ ﴿ :وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكنتُ ْم﴾ .أينما َ
نفسك ،ماداي ،نفسيا ،يف كل ما حيدد ذاتك
األرضية ،فإن هللا معك ،بنفس احلجم الذي يعطيه
تعاىل ملعىن ال ــ"أان" يف كل واحد منا.
يعطي النيب أمهية حيوية ألمته .تلك األمة اليت تقوم
على حلول أرواحنا يف الواحد األحد .لقد تعودان
على االعتقاد بوجود عامل واحد ومليارات عديدة من
األرواح .ولكن العكس هو الصحيح :توجد روح

 )49سورة النحل؛ آية 2
50سورة الطارق؛ آية 4
 )51سورة هود؛ آية 56
 )52سورة احلديد؛ آية 4
39
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واحدة ،إنية واحدة تعمل يف كل الذوات ،ويوجد
عدة مليارات من العوامل.
لست وحيدا.
هذا ما يبعث فينا الشعور ابملسؤوليةُ .
األان اليت تعطيين كينونيت ،وقد انكشفت يل عرب األان
العليا العميقة الكامنة يف ،هي نفسها اليت جتعل من
حاضرا لنفسه .أان مسؤول عن إنييت كمسؤولييت
اآلخر
ً
عن هذا اآلخر الذي هو أان أيضا .تعود عبارة
"مسؤول" ( )Responsableإىل فعل "أجاب"
( .)répondreأجاب "عن" ،ولكن أيضا أجاب "بــ".
“فقال الرب لقايني :أين هابيل أخيك؟ فقال :ال
أعلم ،أحارس أان ألخي؟ ” 53.بلى ،جيب أن أجيب
عنه كما عن نفسي ،كما أن هللا جييب عينَ ﴿ :وإيذَا
سأَلَك عيب يادي ع يين فَيإيين قَ ير ي
َّاع إي َذا
يب َد ْع َوةَ الد ي
َ
َ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
دع ي
وحمسوسا،
ان 54.ويكون ذلك اجلواب دائما فرداي،
ََ
ً
ومناسبًا.
وهذه األان العلوية اليت تولد فينا اإلحساس بــ"أان" ،أو
ابلــ"أان موجود" ال تُعطي كائنا جمردا .ففي كل مرة تلد
أان حقيقيا ومميزا .و"اآلخر" ليس هو البشرية إبطالق،
بل أنت ،القريب" .أان بشكل عام" ،أو "أان يف املدة
 )53سفر التكوين؛ اإلصحاح  ،4آية 9
 )54سورة البقرة؛ آية 186
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صور عن روح
األخرية" هي جمرد أفكار ،جتريداتٌ ،
تفتقد الوجود اجلسدي .أان ،هو األان املوجودة اآلن،
يف التو ،حاال ،يف رأس النقطة األكثر حدًّا يف
حاضري الشخصي ،مسكون هبذه الفكرة أو تلك،
ُحيركين هذا العزم أو ذاك ،ويؤثر يف هذا الشعور أو
ذاك .أان ال ميكن أن أكون "عامةً" .أان دائما أان،
لست هو" .ال " أان
فعل يُ َّ
صر ُ
ف مع املتكلم املفرد .أان ُ
مبعىن الكينونة اجملردة تشبه "الفرنسي املتوسط" .مل
يتعرف أحد إىل "الفرنسي املتوسط" ومل يصافحه.
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لذلك فـ ــ"ال "جمتمع (ابلتعيني) غري موجود ،ال يوجد
غري أفراد أحياء .مل نر قط اجملتمع حيفر حفرة أو يبين
مدرسة .حنتاج إىل أفراد للقيام بذلك .ال يوجد اجملتمع
إال داخل كل واحد منا .ويتفق ماركس مع هذه
احلقيقة .ففي كتابه "اإليديولوجيا األملانية" يكتب ما
يلي" :إن الظروف اليت جتعل من األفراد يقيمون
عالقة مع اآلخرين هي جزء من فردانيتهم ،ال شيء
خارج عنها ]..[ .هي ظروف حركتهم الشخصية،
وهي وليدة ذلك التحرك نفسه" 55.ما الذي يبقى من
كففت من الظهور لذايت؟ إهنا املعجزة
"اجملتمع" إذا
ُ
55

) In Michel Henry, Le Socialisme selon Marx,
Sulliver, 2008, p. 14-16.
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 )56سورة األنفال؛ آية 53
 )57سورة البقرة؛ آية 156
 )58سورة البقرة؛ آية 152
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اليت جعلت ذايت األكثر عمقا تنكشف لنفسها
وتكون قاعدة تشكل اجملتمع .لذلك ال ميكن أن
حيصل أي تغيري جذري يف اجملتمع إذا مل يسع
الشخص الفرد إىل أخذ املبادرة ،ومل يُعطه نبضته
ي
ك ُمغَي ًريا ني ْع َمةً أَنْـ َع َم َها َعلَى
ك يأبَ َّن َّ
اَّللَ َملْ يَ ُ
األوىل﴿ .ذَل َ
56
قَـ ْوٍم َح ََّّت يـُغَي ُريواْ َما يأبَن ُف يس يه ْم﴾.
سالم دون العودة إىل النبع الصادر عنه كل
ال
َ
األنفس﴿ .إي َّان يََّّللي َوإي َّان إيلَْي يه َر ياج ُعو َن﴾ 57.وهللا نفسه
ال يشعر ابلسالم ما دامت النفس البشرية هائمة ال
هتتدي إليه .ال ميكن أن يشعر أنه الواحد سوى يف
اللحظة اليت نعرتف فيها حنن أنه ملهمنا﴿ .فَاذْ ُك ُر يوين
58
أَذْ ُك ْرُك ْم﴾.
تشري تلك اآلية إىل نوع من التبادلية .أتيت املبادرة من
اإلنسان ،ولكنها تنطبق أبثر رجعي على هللا تعاىل.
فاهلل ال ميكن أن يـَ ْعلَ َم نفسه إذا مل يلتجأ إليه العبد.
كما اليد اليت ال ميكنها الوعي بوجودها إال إذا المس
فعل قراءة .يقرأ
إصبعان بعضهما البعض .وهذه اللُقيا ُ
هللا نفسه فينا .ذاك معىن احلديث القدسي ،وهو كالم
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هللا يستعمل فيه تعاىل ضمري املتكلم املفرد" :أ ََان عيْن َد
ظَ ين َعْب يدي ييب فَـ ْليَظُ َّن ييب َما َشاءَ" 59.يصبح هللا إذا ما
نظنه عنه.
كل واحد منا يف جوهره قرآن حي .وما حيصل يف
حياتنا نص ،سردية ،اتريخ ترغب روحنا يف سرده
على نفسها .وأن تقرأ القرآن يعين أنك تستمع إىل
ذاتك يف املكان الذي تولد فيه لذاتك .كل فعل
معريف حقيقي هو والدة.
يصبح دور اجملتمع املتحضر تعليم اإلنسان قراءة
نفسه .املطلوب متكني كل شخص من القدرة على
الوصول إىل حتقيق املمكنات األكثر ُمسُ ًـوا للذات .أي
ما يسميه ماركس "ابللعبة احلُرة لقوى البدن والعقل"،
أو أيضا "التماهي املطلق للجوهر اإلنساين" 60.وعرب
تلك األشكال من الثقافة الرفيعة ميكننا التواصل مع
اآلخر .ففي هذا الباطن الراديكايل ميكن للفرد أن
احدا مع اآلخرين .تلك هي السياسة
يصبح و ً
الكربى :أن تعرتف بوجود نوع من الفنان داخل كل
إنسان ،ال أن تنظر للفنان كإنسان متميز .يوجد إذن
59

) Ibn Arabî, La Niche des Lumières, Les Éditions
de l’OEuvre, 1983, p. 36.
60
) In Michel Henry, op. cit., p. 25
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ـس ُيرتق اجملتمع ،هو نـَ َفس التطور الكامن يف كل
نـَ َفـ ٌ
شخص منا.
ومن بني أشكال الثقافات الكربى يوجد الدين ،والفن
والعلم .ال حضارة بدون تفاعل هذا الثالوث.
مير اإلسالم يف فرنسا مبرحلة صعبة .فأغلب املسلمني
يعيشون يف سياج فكرة عظمة اإلسالم يف عصره
الذهيب؛ وهم حينون إىل هيمنته اليت جيسدها علماؤه
وصلحاؤه .ولكن احلضارة األوروبية ،وخاصة بعلومها،
ُ
جاءت لتُبطل أمناط التفكري األكثر قداسة اليت كانوا
يسعون عربها إىل فهم تراثهم .ومنذ سنة ،1913
كان صاحبنا بيغوي  Péguyيقول" :مل يتغري العامل
كثريا منذ املسيح مثلما تغري منذ ثالثني سنة" 61.وإذا
أردان اليوم أن نفهم النصوص املقدسة بنفس املعاول
Note P. Moulinet
الفكرية اليت كان يستعملها إنسان القرون احلادي
Note 35 p. 26
عشر إىل السابع عشر ،نكون كمن يريد االشتغال
35
Alexandre
Saint-Yves
d’Alveydre,
cit.,
نيك) أو
نيوتن وكوبر
التمسك مببادئ
 op.مع
لفيزايء
اب
p. 280.
غاليلي.
Note 45 p. 33
ولالختصار ميكننا القول إنه يوجد تياران يشقان
45
) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., p. 281
احلداثة :الفينومينولوجيا يف جمال الفكر ،والفيزايء
Note 61 p. 40
61

en prose, 1909-1914,
) Charles Péguy,
Péguy, OEuvres
Œuvres en
1961,
p.
Gallimard, «« Bibliothèque
Bibliothèque de
delalaPléiade
Pléiade», »,
1961,
1102
p.
1102.
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) Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes,

62
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الكمية يف ميدان العلوم .جيب على املسلمني االنفتاح
على تلك العلوم ملقاربة العقل بشكل جديد متاما
واكتشاف معاين جديدة للنصوص اليت تعز عليهم .ال
أحد ميكنه العيش خارج عصره .خاصةُ ال ــ"أان" هي
يف أن تكون "اآلن" .ال بد إذن أن يُبادر املسؤولون
الدينيون ،ابلتزامن مع التعاليم التقليدية ،إىل االنفتاح
على ُكربى املكتسبات الغربية .وميكننا هنا تبني الدور
احملوري الذي ميكن أن تلعبه مؤسسة مثل معهد العامل
العريب يف هذه اجملاالت.
يبقى دور السلطات العمومية حمددا أيضا .ومن غري
اجملدي أن تطلب من الناس سلوكا متحضًرا إذا قطعنا
عليهم طرق التعبري عن حضارة كربى .ليس اإلنسان
أكثر مما يفكر فيه ،وفكره تغمره موجات من الصور
اليت تبثها التلفزيوانت ،وهو لن يكون غري ُمنتَ ٍج
للصور اليت يستهلكها .لنتذكر مثال مشروع أندريه
مالرو الذي أراد استعمال التلفزيون أداةً لنشر الثقافة.
حضارتنا يف خطر كبري .لقد حتطمت ألفان ومخسمائة
سنة من الثقافة على األرض دون أن ُحتدث ضجيجا.
ميكن لألجيال الشابة أن تعيش دون أن تعرتض
طريقها أفكار مونتانيو  Montaigneأو شكسبري.
وقد قام جاك ماريتان هبذا التوصيف الدقيق جدا
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للعامل املعاصر" :إحدى التوجهات الفاسدة اليت حتط
من قدر احلضارة الصناعية املعاصرة هو نوع من الزهد
يف خدمة املفيد ،نوع من املوت اآلمث الذي ال يرجو
أي حياة علوية .ال يزال يف مقدور البشر أن ينفعلوا
وأن يسرتخوا ،ولكنهم أصبحوا – تقريبا  -حمرومني
متاما من كل متعة ومن سالم الروح؛ تبدو تلك احلياة
غري معقولة حَّت ابلنسبة لكبار [فالسفة] املادية يف
العصور القدمية .كان هؤالء جيلدون أنفسهم،
ويتخلون عن مباهج احلياة وعن كل زخارف املرور
األرضي ،omnem ornatum saeculi ،هبدف وحيد:
إجياد احملفزات للعمل مث العمل مث العمل ،ولتحصيل
إمرباطورية تكنولوجية حول املادة .مل تكن حياهتم
اليومية تفتقر إىل شيء أكثر من مباهج املعىن املتَ َخيَّل
[ .]..لذلك ،وألهنم ال يستطيعون العيش دون ُمتعة،
فلم يبق هلم من موارد غري تلك الفنون واملباهج اليت
تُشفي ‘‘غليل الفضول األعمى لرؤية حيوانية حمدقة’’
( )Allen Tateخاصة وأهنا تنتج الدهشة والنسيان،
متاما مثل ُمستَخلص املهدئ األبيقوري .وليس غريبا
أن جند أنواعا أخرى من املخدرات ،ابتداء من
الكحول أو القنب اهلندي ووصوال إىل عبادة فينوس
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فيليب موليين

اإلسالم وامليثاق االجتماعي

اجلسد ،حتتل مكانة متصاعدة يف مسارات
62
التعويض".
إن أول خطة اجتماعية جيب تفعيلها هي استعادة
الذكاء عرب املرور ابألعمال الكربى للذكاء الفارق
وللشاعرية الرفيعة .تستعيد األشياء ترتيبها يف الداخل.
كل شكل من أشكال احملنة مرتبط بعدم فهم قيمة
العقل .واإلمكانية الوحيدة اليت جتنبنا احلنني إىل
العصور الذهبية ،وجتعل منا إحيائيني هو أن نستحضر
Note P. Moulinet
القدرة على فهم املعىن وخلقه ،انطالقا من حدس
Note 35 p. 26
معاصر" .إذا كان من خري يف إنسان املاضي ،فهو
35
) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit.,
جانب
حصرا يف عدم التقليد لديه .لنتشبه به يف
p. 280.
إبداعه وخلقه؛ ما الذي جيب عمله لتحصيل ذلك ؟
Note 45 p. 33
63
التقليد ؟ كال ،بل اخللق مثله".
45
) Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., p. 281

Note 61 p. 40
61

) Charles Péguy, Œuvres en prose, 1909-1914,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961,
p. 1102.
Note 62 p. 43
) Jacques et Raïssa Maritain, OEuvres
complètes,
Œuvres complètes,

62

vol. X (1952-1959), Éditions universitaires
Fribourg-Éditions Saint-Paul, 1985, p. 337.
63
) Jules Michelet, Histoire de la révolution
française, vol. I, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », 1952, p. 609.
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Fondation pour l’innovation politique

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.

La Fondation pour l’innovation politique
Le site internet

Les données en open data

www.fondapol.org
Les médias

11, rue de Grenelle
75007 Paris – France
Tél. : 33 (0)1 47 53 67 00
contact@fondapol.org

