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النزعة اإلنسانوية في اإلسالم بين التصوف واألدب
إشتيفان رايشموت
ترجمة :عبد السالم الربيدي
 -1حظي مفهوم النزعة اإلنسانوية اليت نناقشها هنا بغرض البحث يف محوالهتا الثقافية
املتداخلة -حظي بأمهية مركزية يف الكتابات التارخيية األوروبية؛ إذ استخدم هذا املفهوم منذ القرن
التاسع عشر ليقدم وصفا لعدد من االجتاهات التارخيية يف إطار الثقافة األوروبية اليت كانت ذات أثر
حاسم لقيام حركة حتديث الدولة واجملتمع يف عموم أوربا .ومن املعلوم أن عددا من التعريفات قد
قدمت جلالء هذا املفهوم ،وهي ترجع يف مجلتها إىل الصنفني اآلتني:
أ -أوهلما ذلك التعريف التارخيي الذي أوىل اهتماما خاصا بالدعوة إىل العودة إىل األسلوب
األديب والبالغي الذي كان متبعا يف العصر اإلغريقي والروماين القدمي ،والرجوع ،أيضا ،إىل ما حيمله
من فضائل ومناذج أخالقية ،1ومن هنا فاملفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا باحلقبة الكالسيكية .وقد كان
من شأن هذا االرتباط الفاعل واآلخذ يف االزدياد هبذه النماذج أ ْن كفل استمرارية أهليتها
وصدارهتا .وهبذا املعىن َّ
فإن النزعة اإلنسانوية قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتطور العام الذي َّ
مر به كلٌّ
من التعليم والثقافة منذ املرحلة املتأخرة من القرون الوسطى؛ سواء اكان ذلك يف الدوائر الدينية أم
كان يف غريها .وإىل ذلك فإ ّن هذا املفهوم مل يكن بعيدا عن الشقاقات والصراعات الدينية اليت
ظهرت يف أوروبا منذ القرن السادس عشر ال سيما عند اإلنسانويني الذين انضووا حتت لواء تلك
االنقسامات الدينية ،وإ ْن كان آخرون منهم قد حاولوا أن يرأبوا صدع تلك الفجوات العقدية
بالنشاطات األدبية وأن حيتفظوا باحلد األدىن من التواصل العلمي والديين على األقل يف إطار دولة
األدبَّ .أما املرحلة األخرية هلذه النزعة اإلنسانوية واليت امتدت ،تقريبا ،من منتصف القرن السادس
1

) انظر على سبيل المثال (باإلنجليزية) دليل كامبردج إلى النزعة اإلنسانوية في عصر النهضة ،كامبردج 6991م.
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فإّنا تدعى يف البحث التارخيي اليوم بـ"النزعة اإلنسانوية
عشر حىت منتصف القرن السابع عشرّ ،
املتأخرة" أو كما يطلق عليها باألملانية  .2späthumanismusهذا ،وقد انفتح املفهوم بصورة
ليمهد الطريق أمام
متدرجة ليشمل يف جماالت اهتمامه العلوم السرية والعلوم الطبيعية الصاعدة ّ
حركة التنوير األورويب اليت انطوت على كثري من األفكار اجلمالية والسياسية املوروثة عن اليونان
والرومان.
ب -أ ّما التعريف الثاين ،وهو تعريف عام بصورة أوسع من سابقه ويركز االهتمام على احملتوى
األخالقي والتعليمي والسياسي هلذه النزعة ،فإنه التعريف الذي حظي باالنتشار املتزايد .وموضوعه
الرئيسي الكرامة اإلنسانية العامة لإلنسان ،واستقالليته ،وتطوير واستيفاء إمكاناته الفكرية واجلمالية
والعاطفية .ويقع هذا املفهوم يف صلب التعريف التارخيي والكوين حلقو اإلنسان .ولذلك ،فإن
رت هلا دعوى عاملية .ومع أّنا قد اشتقت ،يف
النزعة اإلنسانوية ،وفقا هلذا النوع الثاين ،قد َّ
طو ْ
األصل ،من النزعة اإلنسانوية الداخلة حتت النوع األول ،ف َّإّنا قد أسندت بروافد مهمة من
الالهوت املسيحي .كما أّنا ،من جهة أخرى ،قد دعمت بعلم الكون الطبيعي الذي بزغ علما
جديدا منذ الفرتة املتأخرة من القرن السابع عشر يف إطار العلوم الطبيعية .وقد بنت املنظمات
املعاصرة اليت تطلق على نفسها "منظمات إنسانوية" مثل املنظمة اإلنسانوية األمريكية واالحتاد
اإلنسانوي يف أملانيا -بنت تعريفها للكرامة اإلنسانية على تلك املفاهيم الطبيعية لإلنسان وملكانته
يف الكون يف مقابلة واضحة مع مكانته يف العقائد واملذاهب الدينية .3وقد كانت دعوى حركات
علمانية مهمة ظهرت يف القرن العشرين كاالشرتاكية والوجودية (حىت نذكر هاتني احلركتني الكربيني
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) انظر على وجه الخصوص الكتاب الذي حرره هامرشتاين ،وان .فلترجي (باأللمانية) النزعة اإلنسانوية المتأخرة:

دراسات عن نهاية حقبة ثقافية تاريخية ،فلشتاين0222م.
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فقط) أّنا تعمل على وضع أساس لنزعة إنسانوية علمانية يتوقع أن تسود يف املستقبل ،وأن تطغى
فكري آخر ،بيد َّ
أن املرء يستطيع أن يلحظ يف أوروبا ما بعد املاركسية
على أي عقيدة أو مذهب ٍّ
رجعة واضحة إىل املفاهيم والقيم اليت كانت سائدة يف عصر التنوير ،وإىل اجلذور اللربالية للنزعة
اإلنسانوية العلمانية .ولقد القت النزعة اإلنسانوية اللربالية القائمة على أساس من احلقو العاملية
لإلنسان -دعما يف أجزاء واسعة من اجملتمعات املسيحية يف كل أرجاء أوربا.
مرت به النزعة اإلنسانوية األوروبية أّنا قد
 -2نستطيع أن نستخلص من التطور الذي ّ
ازدهرت يف ظل اعتقادات وقناعات متنوعة بل متصارعة على حنو واسع .وهذا قد ينطبق على أي
حركة هدفها الرئيسي حفظ كرامة اإلنسان ،وتطوير طاقاته الفكرية واإلبداعية .وقد تتعايش هذه
املبادئ املتصارعة طاملا أّنا ختدم غرضا واحدا ،وهو تعزيز اإلمجاع والتعاون يف حاالت تتسم
بالتباين الفكري والصراع السياسي .ولعل اجملتمعات األوروبية اليت عاشت حالة من االنشقاقات
العميقة يف بنياهتا الدينية والفكرية ألكثر مما يقرب من مخسمئة سنة مل تكن لتبقى ولتتحرك قدما
دون تلك الدعوة إىل القيم اإلنسانية .ولقد كان النجاح حليف تلك الدعوة؛ ألّنا فتحت الباب
أمام حلول نفعية يف جمتمعات شديدة االنقسام؛ و َّ
تتنب أي دعاوى عقدية خاصة هبا .وبعد
ألّنا مل َ
ضمنت احلركات والدول القومية (اليت قامت يف أوربا على أكتاف تلك احلركات نفسها)
ذلك َّ
دساتريها وقوانينها بل حىت سياساهتا الثقافية عناصر أساسية من هذه األخالقيّات اإلنسانوية ،غري
أننا ال بد أن نقرر ،هنا ،أن توترات وصراعات ال تزال قائمة بني هذا "املعتمد" اإلنسانوي القيمي
مضادة للنزعة اإلنسانوية؛ سواء يف
الراسخ واحلركات واملذاهب الثورية اليت تتمخض عن اجتاهات
ّ
مذاهب فكرية قومية وعنصرية.
الثقافة أم يف السياسة ،ال سيما عندما ترتعرع هذه احلركات يف ظل
َ
 -3فهل هلذا املفهوم اخلاص بالنزعة اإلنسانوية بصبغته األوروبية القوية ،وبرسوخه يف الوعي
أي أمهية بالنسبة للعامل اإلسالمي؟ وفقا للدراسات
التارخيي األورويب و"الغريب" –إن جاز التعبريّ -
االستشراقية ،فإن كثريين يؤكدون اجلذور املشرتكة للثقافتني الغربية واإلسالمية يف املوروث اإلغريقي
والروماين خالل الفرتة املتأخرة من العصر القدمي ،كما أن البعض اآلخر يعمد إىل تسليط الضوء
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على التطورات املهمة اليت شهدها التعليم واملعرفة اإلسالمية بالتوازي مع –أو رمبا بالتأثري يف-
الدراسات ذات النزعة اإلنسانوية يف أوروبا خالل القرون الوسطى.
وجتدر اإلشارة ،هنا ،إىل حماولة آدم متز اليت بذهلا من أجل إعادة بناء صورة "النهضة
اإلسالمية" اليت وجدت خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني (من القرن العاشر إىل ّناية القرن
احلادي عشر امليالديني) ،وقد اضطلع آدم متز بتلك املهمة خالل فرتة احلرب العاملية األوىل (طبع
الكتاب سنة 2211م بعد موته الذي كان سنة 2221م)ّ .4أما بعد احلرب العاملية الثانية ،فإ ّن
قضية النزعة اإلنسانوية اإلسالمية يف العصر الوسيط اليت انبثقت من الرتكيبة اليت استمدت نسغها
من الفلسفة اهليلينسية والثقافة العربية األدبية ،قد أثريت ،بعد احلرب العاملية الثانية ،يف كتابات عدد
من العلماء من ذوي املشارب املختلفة كـ هاملنت جب وياكون الندو ولويس جاردت ويويل كرمير
وانضم إليهم مؤخرا جودمان .5كما شاركهم يف مناقشتها بعض مؤرخي الفلسفة والثقافة
اإلسالميتني من العرب مثل عبد الرمحن بدوي وجورج مقدسي والراحل حممد أركون ،حىت نذكر
الكبار فقط ،6بيد أن تطبيق مفهوم حاسم يف الثقافة الغربية على تاريخ الثقافة اإلسالمية دائما ما
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) ميتز .آدم( ،باأللمانية) نهضة اإلسالم ،هيدلبرج6900 ،م.
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) جب .أتش ،أيه.أيه.،ر /الندو ،جي .أم( ،باأللمانية) :تاريخ األدب العربي ،زيوريخ  /شتوتقارت6919 ،م.

جاردت ،إل( .بالفرنسية) ،رجاالت اإلسالم :مقاربة للعقلية ،باريس6911 ،م .كريمر ،جيه( .باإلنجليزية) النزعة
اإلنسانوية في عهد النهضة اإلسالمية :اإلحياء الثقافي في عصر بني بويه ،ليدن6990م .جودمان ،إل .إي

(باإلنجليزية) النزعة اإلنسانوية اإلسالمية ،أكسفورد 0221م .أما بالنسبة لمواقفهم حول هذا الموضوع انظر المراجعة
النقدية التي أجراها شولر ،إم (باأللمانية)" :عن مفهوم النزعة اإلنسانوية اإلسالمية" ،مجلة الجمعية االستشراقية
األلمانية( ،ت زد ،دي ،إم ،جي) 0226( 656م) ،ص.002-011
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) بدوي ،عبد الرحمن (بالفرنسية) "النزعة اإلنسانوية في الفكر العربي" ،مجلة الدراسات اإلسالمية Studia

6951( 1 Islamicaم) ،ص .622-11أركون ،محمد( .بالفرنسية) النزعة اإلنسانوية العربية في القرن الرابع
الهجري /العاشر الميالدي :مسكويه فيلسوفا ومؤرخا ،باريس 6990م (6912م) (وانظر الترجمة العربية للكتاب التي
أنجزها هاشم صالح ،نزعة األنسنة في الفكر العربي :جيل مسكويه والتوحيدي ،دار الساقي ،بيروت ولندن 6991م-

المترجم ) .مقدسي ،جورج( ،باإلنجليزية) ظهور النزعة اإلنسانوية في اإلسالم والغرب المسيحي :مع إشارة خاصة إلى
النزعة المدرسية (السكوالئية) ،ادنبره6992 ،م.
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حمل جدل .فقد أعرب مجاعة آخرون من املستشرقني ،مثل يورج كرمير وهيلمت ريرت وجستاف
كان َّ
طور يف اإلسالم إالّ
فون قرون أباو ،عن حتفظهم على هذا املفهوم ،بل رفضهم له؛ إذ يرون أنه مل ي َّ
على حنو ضعيف أو أنه مل يوجد من حيث األصل .7ويبدو أن حججهم قد أقيمت على أساس
من القناعة اليت ترى أن أي حماولة يف تاريخ اإلسالم كانت ترمي إىل تعزيز مفهوم استقاللية
اإلنسان دائما ما كانت ْجتهض بفعل املبدأ السائد عن فردانية اهلل وجربوته الذي ال يرتك إال
مساحة ضيقة لفاعليَّة اإلنسان ،غري َّ
أن املالحظ أنه حىت أولئك الذين يرفضون مفهوم النزعة
اإلنسانوية اإلسالمية يتفقون مع اآلخرين حول التأثري القوي للثقافة األدبية العربية على تطور النزعة
اإلنسانوية األوروبية إبّان العصور الوسطى.
 -4املشكلة اليت ميكن تبيـنها يف صميم هذه اآلراء املتضاربة ترجع بصورة كبرية إىل
التعريفات املقدمة للمصطلحات املقارنة واليت تفتقر للوضوح من جهة التأرجح بني العالقة التارخيية
بالرتاث اإلغريقي والالتيين يف العصر القدمي من جهة ،والتعريف العاملي للكرامة اإلنسانية الذي
ينطوي على أبعاد أخالقية وتعليمية وسياسية من جهة أخرى .واملثري يف األمر أن النزعة اإلنسانوية
دت -تبدو كأّنا قد وصلت إىل طريق مسدود حيث مل
اإلسالمية يف العصور الوسطى –إ ْن وج ْ
حيدث امتداد ذو شأن ،يف حني أن نظريهتا األوروبية املتأخرة عنها أخذت موقعها يف قلب احلركيّة
الثقافية األوروبية .وإذا ما استمر اعتماد االرتباط املتصل باملرحلة اإلغريقية والالتينية القدمية املعيار
الرئيسي يف تلمس معامل نزعة إنسانوية إسالمية ،فإ ّن فجوة كبرية ال َّ
بد أ ْن تظهر يف التاريخ الثقايف
اإلسالمي بني العصور الوسطى املبكرة الفرتة اليت متتد من القرن التاسع عشر إىل بدايات القرن
7

) جرون باوم ،جي .إي .فون (باأللمانية) اإلسالم في القرون الوسطى ،زيورخ/شتوتغارت 6910م ،ص،091

كريمر يورج( :باأللمانية) مشكلة التاريخ الثقافي اإلسالمي ،توبنجن 6959م .ريتر ،اتش( ،باأللمانية) "هل كان
للتزمت الديني أثر في انحطاط اإلسالم؟" ضمن كتاب :جرون باوم ،جي .إي .فون/هارتنر ،دبليو (محرران)
(باأللمانية) الكالسيكية واالنحطاط الثقافي :محاضرات ،فرانكفورت  ،6912ص ،640-602وخصوصا ص600
وما بعدها .وانظر النقد الموجه إلى استخدام المصطلح في سياق عصر بني بويه عند :كي ،أيه" :مدى قابلية

مصطلح ‘النزعة اإلنسانوية‘ لالنطباق على أبي حيان التوحيدي" ،مجلة الدراسات اإلسالميةStudia Islamica
0225( 626/622م) ،ص.660-16
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العشرين ،عندما أصبح األدب اإلغريقي والالتيين حيظى بإعجاب شديد من عدد من املرتمجني
واملؤلفني العرب مثل رفاعة الطهطاوي وسليمان البستاين وأمحد لطفي السيد وطه حسني ،غري أ ّن
من شأن ذلك أ ْن يقود إىل قصور يف النظر حبيث حيول دون أي تقييم منصف لإلنتاج األديب الثري
وللتطور الفكري اللذين شهدهتما الثقافة األدبية العربية وغريها من الثقافات اإلسالمية .إن احلصيلة
السلبية ملثل هذا التقييم هي اخلروج بنتائج مقررة سلفا .وحىت يتم إجراء مقارنة عرب ثقافية ال بد
ألي تقييم هلذه املوروثات األدبية من أن يتجاوز يف نظرته الرجوع إىل الرتاث اإلغريقي الروماين
الذي اشبع مناقشة .وبعد ذلك ،فقط ،سيكون من اجملدي احلديث عن قضية االتصال أو
االنفصال اليت شهدهتا التوجهات اإلنسانوية يف هذا السيا  .و َّ
التسرع يف
إن من األوىل جتنب ّ
التصريح خبصوص العالقة بني النزعة اإلنسانوية ومفهوم الدين يف اإلسالم؛ ذلك أن مثل تلك
االستخالصات هي ،يف األساس ،مشتقة من أحكام مبنية على العالقة احلالية بني الدين والدولة،
وهو األمر الذي خيتلف بالنسبة لكال طريف املعادلة ع ّما كان عليه الوضع يف املنظومة القدمية.
َّ -5
إن حقلني اثنني من حقول التعبري الثقايف اإلسالمي ميكن أن يوفرا جماال خصبا إلجراء
مقارنة مع االجتاهات األوروبية اإلنسانوية .ومها حقل األدب والشعر من جهة ،كما أحملنا إىل ذلك
آنفا ،وحقل التصوف من جهة أخرى .قد احتفظ الشعر والنثر الفين على مر التاريخ اإلسالمي
مبكانة ثقافية عالية ،وال غرو أن الشعراء والكتاب ،الذين كانت أعماهلم 8تتجاوز بل أحيانا ختر
موضع تسامح بل حىت موضع تقدير عال إلجنازاهتم الفنية.
الضوابط اإلسالمية الصارمة ،كانوا
َ
وبالنسبة للشعر العريب خاصة (الذي ظل ،إىل حد بعيد ،يعتمد يف تعاطيه مع املوضوعات
احلماسية والغزلية على مرياث عصر ما قبل اإلسالم وعلى توجهات وموضوعات دنيوية) ،فإن من
املالحظ أنه قد حافظ على استقالل ّبني ،وظل ذلك االستقالل مصاحبا له حىت البدايات املبكرة
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) عن العلماء في العصر المملوكي ونهجهم اإلشكالي تجاه التراث األدبي العربي انظر :باور ،تي (باأللمانية)

"مختارات أدبية من العصر المملوكي" ،ضمن كتاب :كونرمان ،اس /بيستور هاتام ،أيه (محرران) المماليك :دراسة

في تاريخهم وثقافتهم .في ذكرى أولريش هارمان (6999-6940م) شنيفلد 0220م ،ص ،600-16وخصوصا
ص 94-91التي تتناول ابن نباتة (ت .)6011

7

من العصر احلديث .وينطبق هذا األمر برمته ،أيضا ،على الشعر الفارسي والعثماين .وقد ساعد
على دعم هذا االستقالل النسيب وتأمينه للمحيط األديب ،أوال وقبل كل شيء ،أذوا ورغبات
النخبة اإلدارية واألرستقراطية يف خمتلف اإلمرباطوريات اإلسالمية ،غري أنه استمر حىت يف زمن
حكام –مثل مماليك مصر -أصبح النشاط األديب يف ظل حكمهم مضمارا لعلماء الدين والقضاة.
ومن هنا ،يصح لنا أن نتكلم عن نزعة إنسانوية أدبية وجدت التعبري عن نفسها يف الشعر العريب
ويف النثر الفين اللذين ازدهرا مبوضوعات دنيوية جدا وبرؤية للعامل تتسم بالنزعة الدنيوية املمزوجة
باملعارف الدينية والعلوم األخرى على حنو يشبه جوانب مما شاع يف البيئة الكنسية يف بدايات
التاريخ األورويب احلديث .وميكن أن يلحظ هذا األمر نفسه عند املوظفني وعلماء الدين يف العهد
العثماين ،عندما سار األدب الديين وغري الديين معا يسودمها التفاعل واالقرتان ،مع اختالف واضح
يف منظوماهتما األخالقية وقيمهما األدبية ،بيد أن الوجود األديب الفردي املعرب عنه بصفة "أديب"
ظل خيارا حيظى باالعرتاف يف تلك الدوائر.
ّ -6أما يف عامل التصوف ،فقد حدث حتول ظاهر باجتاه التأمل يف املكانة املركزية لإلنسان
التحول منذ القرن الثالث عشر ،حني ظهر التعبري
يف الكون بوصفه "خليفة اهلل" ،وميكن حلظ ذلك ّ
عنه يف كتابات حميي الدين ابن عريب (ت 2121م) .9ولعل لذلك صلة بأفول جنم الدولة العباسية
واّنيارها الدرامي سنة 2121م عندما استوىل املغول على بغداد وقتلوا اخلليفة العباسيَّ .
إن مفهوم
اإلنسان بوصفه العامل األصغر الذي يعكس جوهر العامل األكرب ،الذي كان ميثل لب هذه الفكرة،
يرجع يف جذوره إىل املرحلة التارخيية القدمية ويَصل التصوف اإلسالمي بالقنوات الفلسفية .وأمهية
هذه الفكرة للنزعة اإلنسانوية احلديثة يف أوربا معروفة جيدا ال سيما عند عامل فلورنسا بيكو ديال
مرياندوال(  Pico della Mirandolaت 2222م) يف خطبته ذات األثر البالغ عن الكرامة
اإلنسانية .وجتدر اإلشارة إىل أن بيكو كان قد افتتح خطبته بعبارات عزاها إىل حكيم مسلم يدعى
9

) تشيتك ،دبليو( ،باإلنجليزية) الطريق الصوفي للمعرفة :ميتافيزيقيا الخيال عند ابن عربي ،ألباني 6999م،

ص 015 ،04وما بعدها .وكذا ص .411 ،451 ،060تشيتك ،دبليو( .باإلنجليزية) تجلي اهلل بذاته :مباديء
كسمولوجيا ابن عربي ،ألباني 6999م ،ص 11وما بعدها ،ص ،026ص 020وما بعدها ،ص.490
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"عبد اهلل"" :ليس مثة من خملو أروع من اإلنسان" .10وطبقا لبيكو ،فإن اهلل خلق اإلنسان كائنا
وض ذلك ،االمتالك املتصل لكل شيء أعطي
غري حمدود بصفة معينة يف نفسه ،غري أنه منحه ،ع َ
لغريه من املخلوقات .وهذه الطبيعة غري احملدودة والكونية ،يف اآلن نفسه ،اليت منحها اإلنسان
توازي ،نوعا ما ،الرؤية الصوفية لإلنسان بوصفه انعكاسا لكل أمساء اهلل وصفاته ،وهو مبدأ جنده
مفصال تفصيال كامال عند ابن عريب يف بدايات القرن الثالث عشر امليالدي.
عند الغزايل ،كما جنده َّ
ومما ال شك فيه أن اختزال مبادئ عقدية كمبادئ ابن عريب إىل إطار "إنسانوي النزعة" سيكون
حمل تساؤل كبري .ويف املقابل ،فإن التنوع والتعدد الداخلي يف إطار مقولة التمثيل الكوين لإلنسان
دائما ما تبدو ماحية للشخصية اإلنسانية يف خضم الوجود الطاغي للذات اإلهلية ،بيد أن التصوف
يف جتليه املتأخر قد شهد اجتاها إنسانويا ظل مرتبطا بأطروحة الغزايل الرتكيبية يف العلوم الدينية من
طور اجتاها على درجة عالية من اإلجيابية خبصوص
جهة ،ومبذهب ابن عريب من جهة أخرى ،كما َّ
نظام الكون املخلو ودور اإلنسان يف ذلك النظام .ومن املالحظ أن الشعر الصويف يف عمومه ظل
مييل إىل املناورة يف احلدود اخلارجية للسلوك اإلسالمي ،بل ظل يثري اإلشكاالت يف تلك احلدود،
وقد يكسرها أو يتعداها باسم احلب اإلهلي الكوين ،كما جند يف قصائد ابن عريب وجالل الدين
الرومي وحافظ الشريازي.
 -7إ ّن هذه االجتاهات والسمات اإلنسانوية ليست مقصورة على العصور الوسطى ،فهي
أيضا موجودة يف األدب العريب ويف التصوف اإلسالمي يف عصور متأخرة متتد قدما إىل العصر
احلديث .وهنا سوف نعرض لثالثة مناذج منها ونناقشها مناقشة موجزة .وهي مناذج مأخوذة بالتوايل
من القرن الثامن عشر ومن بدايات القرن التاسع عشر ومن مفتتح القرن العشرين .وأوىل تلك
النماذج شخصية حممد مرتضى الزبيدي (ت 2122م) معجمي وموسوعي القرن الثامن عشر
الشهري ،الذي أينعت مثار مزجه بني التصوف ونشاطاته األدبية والفلولوجية عن طريق شبكة
10

) جيوفاني بيكو ديال ميراندوال ،الكرامة اإلنسانية( ،بالالتينة) والترجمة األلمانية لـ :ان .باومقارتن ،هامبورج

 ،6992ص 0وما بعدها.
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عالقاته الواسعة مع علماء وأصدقاء كثر ظل يف تواصل مستمر معهم .وتقدم لنا شخصية الزبيدي
مثاال على النموذج اإلنسانوي املميز يف التصوف ،أو باألحرى ،مثاال على النزعة اإلنسانوية
الصوفية اليت تنطوي ،أيضا ،على ميول قوية حنو العلوم الطبيعية .أما احلالة الثانية فحالة أيب الثناء
األلوسي (ت 2122م) ،العامل واملعلم املرمو ومفيت الشافعية يف بغداد يف بدايات القرن التاسع
عشر .وقد صنف األلوسي تفسريا شهريا للقرآن الكرمي وعددا من الكتب الدينية واألدبية .وإحدى
تلك املؤلفات مقامته الطويلة اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة ملوضوعنا الذي حنن بصدده؛ فهي
تقدم منوذجا متقدما للرواية التجريبية اليت متزج يف لعبها بني التصوف وجتربة األدب اجلنسي املثلي.
ديين وقاض ينتمي
ولعل يف ذلك دليال على االستقالل النسيب للوسط األديب حىت يف كتابات عامل ٍّ
إىل الفرتة املبكرة من القرن التاسع عشر .وأما املثال األخري الذي نضربه منوذجا على اتساع أفق
التعبري األديب يف الثقافة العربية ،فهو أمحد شوقي (ت 2291م) .وهو يف أعماله الشعرية ذات
الطابع الكالسيكي اجلديد يغامر أحيانا باجتاه فن الرواية ليعاجل جماال رحبا من املوضوعات اليت
تعاجلها الرواية واليت جندها يف التجارب اجلمعية .ومبعية شعراء آخرين من طبقة الشعراء املعاصرين
حول شوقي الشعر العريب إىل وسيط متزج فيه الثقافة الشعبية العربية احلديثة يف
العظماء يف العربية ّ
مصر ويف العامل العريب أمجع .وإ ّن يف صهره العناصر الثقافية الدينية واحلداثية املصرية والعربية
واألوروبية ما يبدو أنه جتديد لبعد إنسانوي عام يف إطار الشعر العريب ضمن شروط تارخيية جديدة.
ولقد كان من شأن تلك النزعة اإلنسانوية الشعرية أ ْن أخذت صبغة علمانية يف ظل التطورات
الثقافية والسياسية املضطربة اليت شهدها العامل العريب بعد احلرب العاملية الثانية .وال تزال تلك النزعة
مسة مهمة من مسات الشعر العريب احلديث.
 -8كان مرتضى الزبيدي (ت 2122م)
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واحدا من أهم العلماء الناجحني واملثريين

لإلعجاب يف القرن الثامن عشر امليالدي .ولد الزبيدي يف اهلند ،مث ارحتل إىل زبيد يف اليمن ليطلب
11

) انظر عن الزبيدي ،رايشموت .أس( ،باإلنجليزية) عالم مرتضى الزبيدي (6100م6196-م) :حياته ،وعالقاته،

وكتاباته ،أكسفورد0229 ،م.
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العلم هنالك .وهو األمر الذي أتاح له أن يذهب إىل احلجاز مرات عدة .مث ما لبث أن َّ
شد رحاله
ونسابة وعاملا صوفيَّا .وقد
إىل القاهرة حيث حقق لنفسه مكانة مرموقة بوصفه معجميّا وحمدثا َّ
مشلت عالقاته العلمية واإلخوانية ،اليت نسجها طيلة حياته ،أجزاء واسعة من العامل اإلسالمي يف
القرن الثامن عشر؛ من اهلند إىل غرب أفريقيا ،ومن وسط آسيا والفوجلا إىل شر السودان وأثيوبيا.
وترسم مدوناته ،اليت يرتجم فيها لنفسه واليت ضمنها معجما س َرييا مل يكتمل ،بعدا شخصيَّا واضح
املعامل للصداقة واحلب والذكريات العاطفية .ويع ّد كتاباه الكبريان املطبوعان األوسع يف فنيهما،
ومها" :تاج العروس" الذي يعد أكرب قاموس عريب على اإلطال  ،و"إحتاف السادة املتقني" وهو
أمشل شرح لكتاب الغزايل الشهري "إحياء علوم الدين" .لقد برز الزبيدي بوصفه عاملا استطاع أن
يضع الرتاث العريب اللغوي والعلمي والديين يف بؤرة إنسانوية خاصة اصطبغت بصداقاته ومبيوله
الصوفية واألدبية .وتظْهر كتاباته ،وخصوصا إحتاف السادة املتقني ،من السمات واملواضيع ما يشبه،
بصورة مفاجئة ،االجتاهات الفكرية اليت شاعت يف املرحلة املبكرة من تاريخ أوروبا احلديث .وميتد
هذا التشابه يف علوم عدة :فقه اللغة ،واجلدل الكالمي ،واجلدل الديين النفسي ،كما يشمل العلوم
احلديثة يف مراحلها املبكرة مع ما انصهر فيها من عناصر األفالطونية احملدثة والنزعة التجريبية .ولقد
كان من شأن ميول الزبيدي العلمية أن قادته حنو مساءلة بعض االفرتاضات األساسية يف علم
الفلك القدمي اليت كانت سائدة يف عصره بني علماء املسلمني .أما معجم الزبيدي ،فيحمل رؤية
إسالمي له ثقافة أدبية وعلمية مشرتكة ومبنية على أساس من اللغة العربية،
واسعة جدا عن عامل
ٍّ
اليت كان عليها ،منذ وقت سابق ،أن تفسح اجملال لتشاركها لغات أدبية أخرى كانت قد انتشرت
بني الصفوة املسلمة يف عصره.
 -9أما املؤلف الثاين ،فأبو الثناء األلوسي (ت 2122م) 12الذي كان واحدا من الرموز

املؤسسيني إلحدى األسر العلمية اليت صعد جنمها إبان العصر العثماين املتأخر يف العرا  .ولقد
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ٍ
ومفت عثماني ،ومفسر للقران "المجلة العالمية
) انظر عنه :نافع ،بشير( ،باإلنجليزية) "أبو الثناء األلوسي :عالم،

للدراسات الشرق أوسطية0220( 04 ،م) ،ص ،494-415وانظر أيضا رسالة الدكتوراه التي أنجزت عنه قريبا
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تدرجت وجهات األلوسي وابنه نعمان وحفيده حممود شكري من االنتماء الصويف إىل االجتاه
النقدي املتنامي للممارسات الصوفية يف عصرهم ،مث أخريا حتوهلم إىل مؤيدين متحمسني للفكر
السلفي .وقد كان أبو الثناء هو األول يف تناوله هلذه القضية يف كتاباته .وكان أن استخدم املقامة
األدبية ليعرب عن وجهات نظره حول اجملتمع البغدادي .واجلدير بالذكر أن مقاماته كانت قد نشرت
حجري مجيل يف كربالء (2119هـ2121/م) .وإن من
بعد وفاته مبدة قصرية يف صورة مطبوع
ٍّ
أطول أو ،رمبا ،األكثر فرادة يف اجملموعة املقامية تلك القطعة السردية اليت تدل من عنواّنا على أّنا
من نوع القصص اخليايل ،وهي "املقامة اخليالية" .13ويستطيع املرء ،من خالل مضموّنا الفريد
وتأليفها احملكم وتطور حبكتها ،أن يدخلها يف جنس الرواية األدبية ،رغم اكتظاظها باالستطرادات
الشعرية .وعلى الرغم من انطوائها على درس أخالقي يتحول إىل حتذير من سوء املمارسات
األخالقية الصوفية ،فإّنا تكشف النقاب عن قصة يغري فيها شيخ صويف طاعن يف السن مدرسا
شابا طموحا أ ْن خيوض غمار حب جترييب مع واحد من أتباعه الشبّان .وهو حيكي قصته تلك يف
صورة شيخ مسن يعاين من داء الكآبة يف ليلة زار فيها راوي املقامة ،وهو أيضا عامل شاب واعد
يقيم يف املدرسة .وقد صمم هذا االزدواج لـ"األنا" الساردة –وهي مسة سائدة يف فن املقامة -من
أجل أن مينح القصة طابعا خاصا من التجربة الشخصية ال ختطئه العني ،وإ ْن كان موضوعا يف إطار
خيايل .وبذلك ميكن أن تقرأ هذه املقامة بوصفها جتربة غرامية .وفيها أن الشيخ الصويف املسن يزور
ٍّ
املدرس ليال يف مدرسته ،ويلومه على دراساته األدبية عدمية الفائدة وينصحه بأن يتبع ،عوضا عن
ذلك ،طريق السلف الصاحل .ومع ذلك ،يستحثه على أن خيوض غمار جتربة حب إنساين يكون
من شأّنا أن تقوده إىل أن يذو احلب اإلهلي ،وبذلك حيقق شخصيته الروحية .وبعد ذلك يغادره

(باأللمانية) :مصراوة ،أليف ،عالم أهل العلم في بغداد في ضوء كتابات أبي الثناء األلوسي وما كتب عنه (-6920
6954م) ،مونستر0229م.
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) أبو الثناء شهاب الدين األلوسي ،المقامات ،كربالء6010 ،هـ6951/م ،ص609-50
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الشيخ ويرتكه يف صحبة غالم مجيل من أتباعه ،14يقضى معه املدرس ليايل وأياما عديدة معرضا عن
واجباته كأستاذ ،ويتعاطى الكذب مع طالبه الذين كانوا مهمومني للتغري الذي طرأ على مظهره.
ويف حفلة يف إحدى احلدائق اجلميلة مع الشيخ وأتباعه يـ ْغَرى املدرس الذي أضحى خمتلفا وكثري
الوساوس بتعاطي اخلمر .وبالرغم من الصداع الذي أصابه والندم الذي أملّ به ،ظل املدرس مستمرا
يف لقاءاته مع الغالم ومع الشيخ ورفقائه من وقت آلخر ،حماوال دون جدوى أن يوقفهم عن شرب
اخلمر .وبذلك تسري القصة ،وال حمالة ،حنو ّناية درامية ومأساوية .فالشيخ يعتقله الوايل لذكره إياه
بسوء ،فيحني دور املدرس يف أن يسعى جباهه من أجل اإلفراج عنه ،غري أن الشيخ الضعيف مل
يستطع أ ْن يبقى على قيد احلياة طويال بعد تلك الصدمة ،ويتبعه الغالم كمدا على سيده .ويبقى
املدرس املكلوم وحيدا مع قربيهما ومع توبة تنهي حبه التجرييب .ويف هذه اللحظة يدرك خطأ هذا
الطريق الصويف الذي اختذه واختلطت فيه احلقيقة باجملاز يف احلب والدين .ونستطيع القول إنه مع
كل نزوعها األخالقي ،فإن القصة تكشف عن مدى شاسع يكتنف جتربة عاطفية عميقة وغامضة
فن
يف اآلن نفسه .ويف هذه احلال نكون إزاء ضوء كاشف قد سلط على جمال إنسانوي فتحه ٌّ
أديب؛ هو املقامة.
 -11ميكن أن يقال الشيء نفسه عن الشعر العريب الكالسيكي اجلديد يف ّنايات القرن
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين .15فقد كانت حتدو هذا الشعر رغبة يف إحياء أمناط التعبري
14

) عن الممارسة الصوفية الراسخة بخصوص الحب الديني للشخص الجميل ،وعن الشاب الجميل الذي يمثل

موضوعا للحب الصوفي واإلجالل للجمال اإللهي ،والذي يطلقون عليه "الشاهد" ،انظر ،ريتر .اتش( ،باأللمانية) بحر
الروح ،ليدن6919 ،م ،ص ،520-405أو ترجمته (اإلنجليزية) :بحر الروح ،التي أنجزها جي .أوه .كوران وطبعت

بليدن ،عام0220م ،ص.569-449
15

) انظر حول ذلك على سبيل المثال ،بدوي ،محمد مصطفى( ،باإلنجليزية) مقدمة نقدية عن الشعر العربي

الحديث ،كمبرج6915 ،م ،11-64 ،والجيوسي ،سلمى الخضراء (باإلنجليزية) االتجاهات والحركات في الشعر
العربي الحديث ،المجلد األول ،ليدن 6911م ،ص( .11-41وانظر كذلك ترجمته العربية التي أنجزها د .عبد الواحد

لؤلؤة ،االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط0226 ،6م،
ص -.96-10المترجم).
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حول على أيدي البارودي وأمحد شوقي وحافظ إبراهيم إىل
الشعري الكالسيكي ،وهو النسق الذي ّ
نسق وسط جعلوا فيه جماال لزمنهم املعاصر .وعلى الرغم من أن أشعارهم مفعمة باإلشارات
واألغراض واألحاسيس املكتظة بعظمة الثقافة العربية اإلسالمية ،فإّنا دائما ما كانت قادرة على أن
متزج تلك العناصر بالتجارب الفردية واجلمعية اجلديدة اليت كانت تواجهها جمتمعاهتم واليت رافقت
ظهور احلركات القومية العربية .وإحدى القصائد املشهورة ألمحد شوقي (ت 2291م) 16توضح
ذلك املزج بصورة رائقة .إّنا قصيدة "مصري األيام" 17اليت تنطوي على اسرتجاع يشوبه احلنني أليام
املدرسة اليت مر هبا الشاعر ،ولدور املدرسة يف حياة اإلنسان املعاصر .ولعلها أول قصيدة عربية
تتناول هذا املوضوع .وكما يشري العنوان ،فإن فيها تأمال عاما حول الزمن ومروره .وفيها استذكار
للصحبة اجلميلة بني أطفال املدرسة ،وهم ميرحون يف ربيع صباهم ،ويشبههم الشاعر بالقطيع من
احلمالن أو األمهر املرحة اليت تؤخذ إىل مرتع ألفت غريه بعصا راع غريب .ويتحرك األطفال كأّنم
أفرخ:
مقاعدهم

من

جناح

وما علموا خطر املركب

الزمان
أما جرس املدرسة فهو:
جرس مطرب يف السراح

16

وليس إذا ج ّد باملطرب

) انظر عنه ،بودو ال موت ،أيه( .باإلنجليزية) "شوقي ،أحمد" في دائرة المعارف اإلسالمية ،الطبعة الجديدة،

المجلد ،ص 019وما بعدها ،مع ملحق عن سيرة للشاعر وما كتب عنه.
17

) انظر النص بالعربية في :شوقي ،أحمد :الشوقيَّات ،المجلد الثاني ،بيروت ،د.ت ،ص ،652-641وتجد ترجمة

جزئية للنص في الجيوسي ،سلمى الخضراء( :باإلنجليزية) مختارات من الشعر العربي الحديث ،نيويورك6991 ،م،
ص 626وما بعدها.
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كأنه ساعة الزمان اليت تدور عقارهبا مؤذنة بفناء الناس؛ فهي ترفع عقرهبا تدرجييا حىت يد
القضاء مبطرقتيها ضربته النهائية .وأما مستقبل أولئك الفتيان ،جناحهم وإخفاقهم ،فهو خمبوء يف
حقائبهم .فبعضهم سيكون لواء ،والبعض اآلخر سيكون قائدا أو حىت نبيا ،غري أن بعضهم
سيكون تابعا خيفق ويتأخر خلف الزحام .إن أولئك الفتيان األغرار سيكونون بالنسبة للحياة حمل
جتريب كتجربة الطب يف األرنب ،وسيمضون يف حياهتم مدفوعني بتوقهم إليها ،أو بطموح آبائهم،
أو برغبتهم هم يف املعرفة مفتونني مبواردها القدمية واحلديثة .إن بيت احلكمة السامي ،الذي يشبه
ويداين يف كرم منزلته مكة ويثرب ،يؤلف بني جنباته حكماء األغريق والعرب وشعراءهم :أبو قراط
وابن سيناء وهومريوس واملتنيب .إنه حصن احلضارة الذي ال يكف عن إرسال جنده املتغلب موكبا
موكبا .والعباقرة هم الزينة اليت حلّى هبا اهلل العامل ليكونوا مثل جنوم السموات السارية أبدا .ويف ّناية
املطاف سينصرف أولئك الفتيان بعد علم الكتاب إىل أبواب احلياة حيث يكون لزاما على املرء أن
يثبت فيها وجوده بالناب وامل ْخلَب؛ فيصري ابن الغين إىل الفاقة وابن الفقري إىل الغىن ،غري أّنم كلهم
يفنون واحدا تلو اآلخر كما يفىن السراب على وجه الصحراء السبسب .ومن هنا ،فإن رؤية شوقي
املتفائلة يف مزج احلضارة العربية والغربية خترج مصبوغة بالنياح العتيد من قوة الدهر الطاغية .وهكذا
تتحول التجربة الطريفة اخلاصة باملدرسة احلديثة إىل استعارة للرحلة اليت تستغر حياة اإلنسان.
وهكذا جند أن رؤيته تلك تدمج النزعة الكالسيكية بالتحول الثقايف.
 -11لقد تتبعنا خطا من اجلدل الذي يتصل بالبعد اإلنسانوي احلقيقي يف الثقافة العربية
واإلسالمية ،مركزين اهتمامنا بصورة رئيسية على الشعر والتصوف .ومل تكن الفرتة التارخيية اإلغريقية
والرومانية القدمية داخلة يف حيّز اهتمامنا؛ رغم الورود املهم هلذا الرتاث يف وقت من األوقات ويف
سياقات خمتلفة واندماجه بسالسة عند أمحد شوقي ضمن العمق التارخيي يف التاريخ املصري
والثقافة املصرية .وأما خبصوص سؤال العالقة بني اإلسالم والنزعة اإلنسانوية ،فيمكن أن جياب عليه
من خالل االعتماد على بعض االشرتاطات؛ منها حتديد ماهية موقف اإلسالم؛ فمن املمكن أن
يـ َقرر ،يف أي حالة من احلاالت ،أن التاريخ الثقايف للمسلمني قد اتسم بوجود تيارات ميكن أن
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يطلق عليها ،دون أدىن حتفظ ،صفة اإلنسانوية ،سواء فيما يتصل باجملال األديب أم بالثقافة
الصوفية .ويصح ذلك ،أيضا ،بالنسبة للمرحلة القدمية من التاريخ اإلسالمي؛ حيث استمرت
بطريقتها اخلاصة طيلة الفرتة املبكرة من التاريخ احلديث حىت مطلع القرن العشرين وما بعد ذلك.
إن االستقالل الذي حظي به التعبري الشعري ظل مستمرا؛ بل توسع منذ تلك الفرتة .وميكن القول
بأن الشعبية اليت يتمتع هبا شعراء علمانيون ،مثل الشاعر الفلسطيين حممود درويش ،ليست مثاال
نادرا على جتاوز احلدود بني الفئات املتدينة واألقل تدينا يف اجملتمع العريب.
َّ -12
إن مواجهة السؤال عن توافق اإلسالم مع النزعة اإلنسانوية ،مرة أخرى وأخرية،
تستدعي منا االعرتاف بأننا ال نستطيع أن جنيب إجابة عامة .وأي رجوع إىل العقائديات الدينية
والتشريعية سيكون مضلال ،وكأنه مثل سؤال :هل سيدخل غري املسلمني اجلنة أم ال؟ الذي
يستدعي مواقف أناس جيادلون بشدة باإلجياب أو بالنفي ،أو حنو ذلك من الطروحات املشاهبة .إن
االعرتاض األساسي على مثل هذه احملاوالت ينبع من صعوبة فرض احرتام كرامة اإلنسان من خالل
وسائل سياسية أو تشريعية .إن مثل هذا االحرتام يظل مرتبطا مبدى مصداقية وموثوقية العالقات
اإلنسانية بني األشخاص ،وبالقدرة على جعل ذلك االحرتام متبادال بينهم .إن من ال يرى هذه
الكرامة لآلخرين -ألسباب عقدية أو فكرية أو بسبب من شعوره بالتعايل الفردي أو اجلمعي -إمنا
يعرض موقفه للخطر يف عامل معومل .ومن هنا ،تكمن مهمة اجلميع يف تطوير ثقافة االحرتام املتبادل
هذه ويف منحها قاعدة مؤسسية .وال ينبغي ،حبجة التوترات والصراعات السياسية واالجتماعية
اليوم ،التقليل من شأن اإلمكانات ذات النزعة اإلنسانوية ،اليت طورها املسلمون وجعلوها تزدهر يف
جمتمعاهتم بصورة الفتة طيلة تارخيهم.

