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النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ�سالمي
�أمين البيماين

تكت�سب درا�سة النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ�سالمي �أهمية بالغة ب�سبب حمدودية ما مت كتابته عنها ،وي ؤ� ِّكد الدكتور حممد �أركون �أ َّن هذا النق�ص ال
ُ
يقت�صر على كتب الرتاث والفكر العربي والإ�سالمي ،و�إمنا يتعدَّاه �إىل الكتب العلمية واال�ست�شراقية .وهذا ما �سنناق�شه يف مقال زكي امليالد املعنون «الفكر
الإ�سالمي والنزعة الإن�سانية» ،واملن�شور يف جملة «الت�سامح».
ح��ريٌّ بنا ابتدا ًء الإ�شارة �إىل ثالث حم��اوالت حا�سمة تناولت
هذه الق�ضية؛ هي:
�أو ًال :رد الدكتور علي �شريعتي بكتاب «الإن�سان يف الإ�سالم»
على م��وق��ف احل�����ض��ارة الغربية ال��ت��ي ت��رى �أن��ه��ا م�� َّي��زت الإن�����س��ان
بطريقة مغايرة عن جميع الأدي���ان واحل�����ض��ارات ال�سابقة التي
ا�ستحقرته وجعلته قربانا للآلهة ،وعاجزا عن التعبري �أمام اهلل،
م�سلوب الإرادة ،حمطم ال�شخ�صية .ويرد �شريعتي ب�أنه ال يجوز
اعتبار ما جاء يف الديانات ال�سابقة من ظلم للإن�سان وتعميمه
على الإٍ�سالم ،و�أكد �أن الإ�سالم منطلق من كون الإن�سان �أ�سا�ساً
حلركته ،و�أن الإميان بالإ�سالم ال يعني القبول ب�سلبية الإن�سان
وعدم جدواه كبع�ض الديانات ال�سابقة.
ثانياً :مقال الدكتور ه�شام جعيط ح��ول «النزعة الإن�سانية
والعقالنية يف الإ�سالم» ،ويذهب جعيط �إىل تطابقه مع الر�ؤية
الأوروبية والتطور التاريخي للنزعة الإن�سانية يف الفكر الأوروبي
احلديث ،ولكنه ُي�ؤمن يف الوقت ذاته بوجود النزعة الإن�سانية يف
دول العامل الثالث والإ���س�لام .كما ُي�ؤمن �أي�ضاً مبكانة الإن�سان
يف القر�آن املن َّزل من اهلل -ع َّز وجل -فالإن�سان له مكانة مركزية
م��ن ال��ق��ر�آن ،وه��و ال���ذي اخ��ت��اره اهلل يف �أر���ض��ه ،وب��ذل��ك فاخلط�أ
كل اخلط أ� للم�ست�شرق الفرن�سي فان غروبناوم ال��ذي اعترب �أن
الإ�سالم ومنذ بدايته �أظهر قليال من االعتبار للإن�سان !
ثالثاً� :صاحب املحاوالت الأعمق والأقوى والأ�سبق يف الرتكيز
على ال��ن��زع��ة الإن�سانية يف الفكر ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي الدكتور
حم��م��د �أرك�����ون .ك��ت��ب ك��ت��اب�ين؛ الأول ك��ر���س��ال��ة دك���ت���وراه ب��ع��ن��وان
«نزعة الأن�سنة يف الفكر العربي ..جيل م�سكويه والتوحيدي» ،ثم
�صدر له بعد ذلك كتاب �آخر بعنوان «معارك من �أجل الأن�سنة يف
ال�سياقات الإ�سالمية» .يف هذين الكتابني تت�ضح مالمح التغيري
يف نظرة �أركون للنزعة الإن�سانية كالتايل:
 -1يف الكتاب الأول كانت عقلية �أرك��ون حمكومة با�ستك�شاف
فرتة ظهور النزعة الإن�سانية والتبجيل فيها ،ويف الكتاب الثاين
كانت �أفكاره مدافعة عن الإن�سانية يف ال�سياقات الإ�سالمية.
 -2يف الكتاب الأول كان اهتمام �أركون بالتعريف بالأن�سنة ،ويف
الكتاب الثاين ان�شغل بقيا�س �أين و�صلت فكرة الأن�سنة!
 -3يف الكتاب الأول ك��ان �أرك���ون باحثا يف التاريخ ومناظرات
الفال�سفة ،ويف الكتاب الثاين �أ�صبح مهتماً باحلا�ضر وال�سياقات
الإ�سالمية املعا�صرة.

 -4يف الكتاب الأول كان �أركون حمكوماً بالبحث الأكادميي كون
الكتاب ر�سالة دكتوراه يف جامعة عريقة وهي جامعة ال�سوربون،
ويف الكتاب الثاين حترر من القيود الأكادميية فقد �أ�صبح �أ�ستاذاً
ذا مكانة مرموقة بد ًال من كونه طالب دكتوراه.
 -5يف الكتاب الأول ب��ره��ن �أرك���ون على وج��ود ن��زع��ة �إن�سانية
�إ�سالمية م�شابهة لتلك النزعة يف الفكر الأوروب���ي ،ويف الكتاب
الثاين لفت النظر �إىل وجود عدة �أنواع من النزعات الإن�سانية.
ول��ذل��ك؛ ج��وه��ر �أط��روح��ة �أرك���ون ي��ق��وم على �أم��ري��ن مهمني؛
هما:
 الأم����ر الأول :ب��ره��ن��ت��ه ع��ل��ى وج���ود ن��زع��ة �إن�����س��ان��ي��ة عربية�إ�سالمية خ�لال ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري/العا�شر امل��ي�لادي بعد
ت�شبع امل�سلمني بالفكر الإغريقي وفل�سفته القدمية.
 الأمر الثاين :حتليل كيف اندثرت تلك النزعة بعد جميءال�سالجقة يف القرن اخلام�س الهجري/احلادي ع�شر امليالدي،
وم��ه��م��ة امل��ف��ك��ر يف تو�ضيح �أ���س��ب��اب ذل��ك ال�����ض��م��ور ع��ن��د امل�سلمني
وتنامي النزعات الإن�سانية يف الفكر الأوروبي منذ ع�صر النه�ضة
احلديث.
ً
�أراد �أركون �أن يقدِّم نف�سه مفكرا ذا �ش�أن خا�ص بق�ضية النزعة
الإن�سانية ،وه��و ما دفعه �إىل ابتكار م�صطلحه اخلا�ص يف هذه
الق�ضية وه��و م�صطلح «الأن�����س��ن��ة»؛ وذل���ك لإح��ي��اء ع��ه��د الفكر
العربي والإ�سالمي املرتبط بق�ضية النزعة الإن�سانية وفتح باب
املناق�شة حول هذا املو�ضوع.
واحلقيقة �أننا ل�سنا هنا �أمام م�شكلة لفظ �أو م�صطلح جديد
يجب ابتكاره ،و�إمن��ا �أم��ام حتد لتوليد النزعة الإن�سانية داخل
منظومتنا الفكرية وممار�ستها اجتماع ًّيا .كما �أن �أرك���ون ربط
دائماً بني النزعة الإن�سانية والفل�سفة العقالنية ،وهو ما ف�سره
ب��ازده��ار النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي والإ���س�لام��ي خالل
القرن الرابع الهجري ب�سبب الت�شبع من الفل�سفة الإغريقية،
وا�ضمحالل ه��ذه النزعة بعد ال��ق��رن اخلام�س الهجري ب�سبب
تراجع الف�سلفة من الفكر الإ�سالمي وموت الرتاث العقلي.
ورغ��م �أ َّن �أرك���ون هو �أعمق من ق��دَّم كتباً ون�صو�صاً يف ق�ضية
النزعة الإن�سانية ،وكان �أكرثهم ن�ضا ًال؛ �إال �أنه واجه بع�ض النقد
كالتايل:
�أ -نزعة �أركون كانت حمكومة بالنزعة الغربية للأن�سنة والتي
ق��ام��ت ب�سبب ه��ج��وم ال��ن��ا���س ع��ل��ى ال�لاه��وت و�إ���س��ق��اط��ه و�إح�ل�ال

الإن�سان بد ًال منه ليمار�س كافة حقوقه وحريته ،ولذلك النزعة
الإن�سانية يف ال�سياق الغربي خمتلفة متاماً عن ظروف النزعة يف
الفكر الإ�سالمي بدايات القرن الرابع الهجري.
ب -النزعة عند الأوروبيني جاءت ردة فعل عنيفة للغاية �ضد
الالهوت والدين؛ وذلك ب�إحالل النا�س مكان الالهوت ،وهو ما
قام على �أ�سا�سه ع�صر النه�ضة منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي
بف�صل ال��دي��ن نهائياً وال��ع��داء امل�ستميت �ضد الكني�سة ،ف�أ�صبح
العقل م��ك��ان ال��دي��ن ،و���ص��رخ نيت�شه �صرخته امل��دوي��ة يف القرن
التا�سع ع�شر «لقد مات الإل��ه» .لذلك؛ يجب التعامل مع نزعة
الأوروب��ي�ين ب�شيء من احل��ذر ب�سبب ال��ع��داء بينها وب�ين الدين،
وينبغي التعاطي بطريقة نقدية لت�صفيتها من عداوتها للدين.
ج -ي��ح��اول �أرك���ون �إث��ب��ات �أن��ه �ضد الإي��دول��وج��ي��ا و�أن���ه يقف يف
�صف املوقف املعريف ،ولكن تبجيل �أركون للعلمنة يجعلها مبثابة
العقيدة للأن�سنة ،فال ميكن الو�صول للأن�سنة ب��دون العلمنة
وهذه هي الأيدولوجيا بحذافريها!
د -قال الدكتور حممد �إقبال يف كتابه «جتديد التفكري الديني
يف الإ�سالم» �إ َّن الفل�سفة اليونانية القدمية �أغ�شت عيون فال�سفة
امل�سلمني ،وحجبت عنهم روح ال��ق��ر�آن واال�ستلهام م��ن معارفه
ال�صافية ،وهذا ما وقع فيه �أركون �أي�ضاً برتك القر�آن والتم�سك
باملعنى الغربي با�ستماتة ،وحماولة �إ�سقاطه على الفكر العربي
والإ���س�لام��ي .ه��ذا النهج جعل �أرك���ون ي�سلك ط��ري��ق��اً مل ي�سلكه
الآخ���رون الذين ا�ستلهموا من ال��ق��ر�آن ومعارفه كالدكتور علي
�شريعتي وال��دك��ت��ور ه�شام جعيط ،ف��ال��ق��ر�آن فيه ن��زع��ة �إن�سانية
وا�ضحة؛ فهناك ���س��ورة كاملة با�سم «الإن�����س��ان» ،كما ب��د�أ بكلمة
«اق���ر�أ» ت�شجيعاً لطلب العلم ،واختتم بكلمة «ال��ن��ا���س» يف �سورة
النا�س.
هـ� -أعطى �أركون �إيحاءات يف كتاباته �أنها الوحيدة التي ت�ستحق
ال���ق���راءة ،ولي�س ه��ن��اك م��ن ي�ستحق ال��ق��راءة ل��ه يف ه��ذا امل��ج��ال،
ناهيك ع��ن �أن كتاباته حفلت ب أ������س��م��اء املفكرين وامل�ست�شرقني
الغرب ،وخلت من مفكري العامل العربي والإ�سالمي �إال عندما
يذكرهم يف مو�ضع النقد والتقليل من جهدهم.
واخل�لا���ص��ة هنا �أ َّن امل��ج��ال مفتوح لنا ووا���س��ع ورح��ب للبحث
واالط��ل�اع وال��ك��ت��اب��ة ع��ن ال��ن��زع��ة الإن�����س��ان��ي��ة يف امل��ن��ظ��ور العربي
والإ�سالمي.
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