
 ومعرفي وجودي استقالل...  اإلسالم في اإلنسان منزلة

 
  بوحديبة عبدالوهاب

 

ً
ا
ً التأويليًّ الفينومينولوجيًّ املنهج مبادئ على معّول

ا
 املجمع رئيس بوحديبة عبدالوهاب األستاذ يقدم بآلياته ومسلحا

ً اإلسالم في اإلنسان منزلة تعرض جديدة مقاربة( الحكمة بيت) والفنوًن واآلداب للعلوم التونس ي
ا
ً بحضوره بدءا

ا
 ذاتا

ً ومعرفي، وجودي باستقالل تتمتع
ا
ً بكونه ومرورا

ا
 والتشريف، التكليف خطاب حيث القرآني النص في تتموضع ذاتا

 .وجوده تجاوًز في ورغبته واألدبية الفلسفية بتجلياته وانتهاء

ً اإلنسان منح اإلسالم أن على تنص جوهرية فكرة على الكتاب في بوحديبة أطروحة وتتأسس
 
، حضورا

 
 رعاية وأواله كبيرا

ً
 
 أن إال وأساسية مطلقة مرجعية كونه رغم وعلى اإلسالم، في وتعاليه، وسموه هللا مركزية رغم وعلى. بالغين واهتماما
 النظام عن ناش ئ إنساني ونظام إلهي، نظام نظامين، عن الحديث يمكن إذ ،كبيرة بقوة اإلسالم في حاضر اإلنسان

 التي اإلسالمية الرسالة جوهر اإلنسان امتالك عن ناجمة متشعبة عالقات تأسيس الى التصّوًر هذا وسيقود. اإللهي
نه

ّ
ً ُيصبح وأن الدينية، البرامج إنتاج من ستمك

 
 .وتمثيالته اإلسالم صناعة في شريكا

 لإلسالم النبي وفهم بالنبّوة ارتبط وإن فاإلسالم، اإلنسان، على خطابه انفتاح بصفة يتمتع اإلسالم أن حديبةبًو ويرًى
 وهو والتساؤًل والبحث التفكير أبواب العقل السليم العادي لإلنسان أتاح أنه إال وتاريخيته، الوحي عن ينفصل ال الذي

 ارتياد بهدف مصراعيه على القرآني النص فتح الى ومرجعياتها مشاربها اختالف على اإلسالمية الجماعات دفع أمر
 ُبحثت ما إذا ومتناقضة متباينة تبدو قد تأويلية مناخات خلق الى اإلسالمية املعرفية املنظومة قادت قصية مساحات

 .الفكرية ومرجعياتها الثقافية سياقاتها خارج

 الجماعات بعض شددت حيث واللغة العقل سلطة استخدام في ةواملبالغ اإلسراف الى املسلمين اإلنسان نظام دفع وقد
 اإلسالم أتاحهما اللذين والتعدد االنفتاح أجواء من كله ذلك في مستفيدة برامجها وصحة تصوراتها نفاذ على اإلسالمية

 .أخرًى جهة من واملسؤول جهة من الحر للبحث العنان بإطالق وقام الديني االحتكار نفى الذي

نة فهم أن ذلك دليل الثيوقراطية، الهيمنة مفهوم يطرح لم التعدد هذا أن إال اإلسالمية الجماعات عددت رغم وعلى  السُّ
ً يكن لم

 
 الكفايات فروض في يندرج الفهم هذا أن إال كلهم، للمسلمين حق هو وإنما بعينها جماعات أو أفراد على حكرا

ً بمقاربات القيام العلماء جماعة على يتوجب حيث  فهم الى الوصوًل املتضامنة اإلسالمية للجماعة تكفل النبوية نةللسُّ
نة تفسير في املنهجي البعد هذا أن يعني ما. شامل ً الفهم يمنح النبوية السُّ

 
ً بعدا

 
 واإلقصاء التعسف فيه ينتفي ديموقراطيا

 .والرفض

نة مذهب فإن بوحديبة وبحسب ً جعلته منهجية بمرونة تمتع السُّ
 
 األخرًى املذاهب مع معرفية راباتق إنجاز على قادرا

باع النص من الحقة، مرحلة في ينتقل، جعاله اللذين والتعدد االنفتاح على باالعتماد
ّ
 والعقل النص بين املواءمة الى واالت

 هذا نتائج من وكان. الكالم علم خطاب في االبستمولوجية التطورات وعى الذي األشعرًي الحسن أبي جهود بوساطة
 املسلمين أن يرًى بوحديبة أن بيد. «رحمة االختالف ان»: نصه بالغة أهمية ذو تصوًر سان أن لتحوًلوا االنتقال

 املسيرة» أن بوحديبة يقرًر السياق هذا وفي. معرفية بلبلة الى أدى الذي األمر أعنته أطلقوا حين االختالف في بالغوا
 .«لها املؤسس طلقامل على ارتكزت لو حتى إنسانيتها، في مفرطة إنسانية اإلسالمية

 هذه أصبحت حيث شديد باندفاع عليه اإلقبال برامجه في انضوت التي الجماعات مختلف وانفتاحه اإلسالم ثراء منح
 يمارس بوحديبة أن بيد. السوسيوثقافية منظومته في اندماجها في سيعجل أمر وهو برامجه صوغ في شريكة الجماعات
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ً
 
 التي السوسيوعقائدية املواجهة ووقعت الشعوبية قضية تفجرت عندما عربيال القومي الحس بروز تجاهل من ضربا
 عجز أثبتت الطيرة المرحلة هذه إن. بالزندقة خصومه ورمي بالدين االحتماء الى العباس ي السياس ي النظام دفعت
 هذه في بوحديبة، ويبدو. اليوم حتى تمح لم فخرية آثارا ً خلّف ما تأهيله وإعادة اآلخر استيعاب عن العرب
 مهما ً مكسبا ً االستقالل كنف في الفهم إمكان ويعد ً»: يقول إذ والظفر التفّوق بنوستالجيا مسكونا ً التأويلية، اللحظة
 بقدر الشرع تمثل من مّكنتها التي الوسائل المرسوم اإلطار ذلك في تجد أن اإلسالم اعتنقت التي للشعوب سمح
 ألم. الجديدة المجموعة خضم في ديموغرافية أقلية أصبحوا بأن كثيرا ً يكترثون العرب يكن ولم. فيه اندمجت ما

 في بإثباته بادروا إذ القرآني، النص دراسة طريق من ولو لغتهم، نشر ومن العالم تعريب من اإلسالم يُمّكنهم
 األمم أكثر نبي حتى حضورها وتأكد اللغة هذه فذاعت جدا ؟ مبّكر عهد في قلب ظهر حفظه أو النهائي شكله
 مسلم لكل تسنى اليوم، والى عدة قرون مدى وعلى. أفارقة أو هنود أو فرس من بهويتهم تعلقا ً وأشدهم شموخا ً

 عصر كل في المسلمون وظل لغويا ، تهرم ولم القداسة من بهالة محاطة بقيت نصوص على مباشرة يّطلع أن
 واألحاديث الكريم القرآن باستمرار ويقرأون لتبجيلوا بالعناية يخّصون وأعمارهم ثقافتهم كانت ومهما ومصر

 .«نفسه الوقت في فيه والذوبان بطابعهم اإلسالمي الفكر طبع من مّكنهم ما وهو الشريفة، النبوية

 في العربية غير المجتمعات بدخول العرب جناها التي المعرفية المنافع سلسلة في يندرج التصور هذا إن
 بتحقيقه يحلمون العرب يكن لم حضاري برنامج إنجاز في نجح ثقافي تفاعل نطرةق اللغة غدت حيث اإلسالم،

 بصرف المسلمين بين المساواة على شدد اإلسالم أن رغم وعلى. نصيا ً المؤسسة اللغوية وقاعدته اإلسالم لوال
 التي إلسالميةا غير الفئات بضرب قاموا عندما الدولة استغلوا قد العرب أن إال وألوانهم أعراقهم عن النظر
 وضربا ً الثقافية، وهويتهم العرقية كينونتهم طاولت التي اإلهانة على ردا ً بكونها أفعالهم مسّوغين بحقوقها، طالبت

 .القومية اآلخر لمشاريع

 وهدفا ً محوريا ً مكّونا ً اإلنسان في ترى إنسانية بأبعاد يحفل اإلسالم أن ترى فرضية على بوحديبة ويراهن
 اإلنسان دالالت على بوحديبة يقف اإلنسية اإلسالم أبعاد تأصيل سياق وفي. به االهتمام الى تسعى أساسيا ً
 أن» تعني التي الحركة وهو «النّوس» من مشتق القديمة، التفسير مدونات في فاإلنسان، والفلسفية، اللغوية
 بعض تُرجع حين في. «لخاصةا مشروعاته منها يستنبطًُ مستقبلية رؤى الى البدئية الخلق بحركة يسمو اإلنسان
. وأطيافا ً ذكريات ويرديهما والمعرفة التجربة يُبلي زمني كائن اإلنسان حيث النسيان الى اإلنسان داللة المدونات

 .والحزن بالهمًّ المقترنة والوحشة األُنس بين القائمة الطباق عالقة الى العربية المعاجم بعض تُحيل حين في

 والروحي النفسي والتجدد والسعادة التفتح حيث األُنس بتوليد فتقترن( إفعال) الصرفية إنسان صيغة أما
 المحبة على القائمة االجتماعية العالقات الى يحيل «وإنسانية إنساني» الصناعي المصدر أن كما. والمعرفي
 الحاضرة رئيةالم الكائنات هي فاإلنس الجن، مقابل يقع اإلنسان إن بل فحسب هذا ليس. األفراد بين والتضامن

 بالمجهول يقترنان والجنون الجنة أن حين في المعروف هو والمأنوس وخفية، غائبة كائنات الجن أن حين في
 .والغياب

 ثم ومن اإلنسان، على تأسس اإلسالم أن على القائمة فكرته بسط في اللساني المقترب هذا بوحديبة وسيوظف
 أن ذلك الرسالة بوراثة وتشريفه والدين، العقيدة صناعة في تهشراك حيث اإلسالمية المعرفة محور يشّكل فإنه

 اإلسالم، عزز لقد. الالمتناهي وتأويله اإلنسان بعقل والمتواصل الممتد مضمونه توقف يعني ال الوحي انقطاع
 بكر باسم اقرأ» القرآني النص منطوق بموجب ومكلفا ً ُمخاطبا ً جعله عندما الدينية المسؤولية حس اإلنسان، في

 يغرس اإلسالم إن بل فحسب هذا ليس. العقل وإعمال والتفكير والرصد النظر إال ليست فالقراءة «خلق الذي
 وريث هو فالمسلم. ونشرها إنتاجها وإعادة الدينية المفاهيم حراسة عليه يتوجب حيث الوصاية فكرة اإلنسان في

 وَجْسرً  التواصل وخلق التفاعل عن يتوقف أال وعليه اإلصالحية، برامجها ومدّشن نواميسها وحارس اإلنسانية
 جوهر من شرعيتها تستمد فكرية بدائل وتقديم لتفكيكها تمهيدا ً أفكارها، ومحاورة األخرى الثقافات مع المواقف

 .إبداعه بمجاالت ويعترف باآلخر يقرًّ الذي اإلسالم
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