التفكير اإلسالمي في زمانين
ضمنتْو محو ًار عن الكاتب
أصدرت مجمة الهالل الشيرية المصرية عددًا في شير يونيو/حزيرانّ ،
عباس محمود الع ّقاد عنوانو ":بعد ٍ
قرن من الزمان ،الع ّقاد وثيقةٌ ثقافية" .ومن تتبُّع مقاالت المحور عن
الراحل ّ
مقاالت في صح ٍ
ٍ
ف ومجالّ ٍت عام  ،1112وبذلك يكون قد
أن المقصود بالقرن ،أن العقّاد كتب
فيم ُ
ت ّ
ُُ
العقّادْ ،
مر عمى كتاباتو أو أنو بدأ الكتابة قبل ٍ
الحظت
قرن من الزمان .وليس في مقاالت المحور شيئٌ ُمْم ِفت ،لكنني
َّ
ُ

أن ىناك مقالتين عن كتابات الع ّقاد اإلسالمية أو إسالميات العقاد .والدكتور أحمد ىيكل وزير الثقافة
ّ
الحق بعد َزَوغان! وما كان األمر كذلك بالطبع،
اىتداء إلى طريق
المصري األسبق ،يعتبر إسالميات الع ّقاد
ّ
ً

أول أعمالو في اإلسالميات ،أَعني :عبقرية محمد عام  .1142وقد سبقو إلى الكتابة في
فقد كتب الع ّقاد َ
عدد من البارزين في جيمو مثل توفيق الحكيم (الذي كتب مسرحيةً عن النبي صمّى اهلل عميو
اإلسالميات ٌ

وسمّم) ،وأحمد أمين(الذي بدأ بكتابة فجر اإلسالم عام  ،)1121ومصطفى صادق الرافعي الذي كتب في
إعجاز القرآن  ،ومحمد حسين ىيكل الذي كتب"حياة محمد" .وطو حسين الذي بدأ سمسمتو :عمى ىامش

ال عن عشرات المقاالت بل مئاتيا في
السيرة( النبوية) ،قُرابة ذلك الوقت الذي بدأ فيو العقاد .وىذا فض ً
ٍ
ٍ
إسالمية في مجمة الرسالة التي أصدرىا أحمد حسن الزيات في مطمع الثالثينات من القرن
موضوعات
ذكرت في ىذا المعرض المجالت اإلسالمية مثل المنار أو لواء اإلسالم ،ألنو كان من البدييي
العشرين .وما
ُ
ٍ
أن تنشر در ٍ
الم ْح َدثين الذين ما تعودوا الكتابة في اإلسالم
اسات
ومقاالت في اإلسالم؛ بل رّك ْز ُ
ت عمى كتابات ُ
وتاريخو وشخصياتو من قبل.
أن ال ُكتّاب ذوي التوجيات الحديثة ،استقر في أخالدىم صنيعُ األوروبيين مع تُراثيم
إن الواقع ّ
ّ
اليوناني والروماني ،وقد عمدوا لمعودة إليو واالستناد إليو في نيضتيم الجديدة .وىكذا فقد أقبل شباب المثقفين

بمصر وبالد الشام وتركيا وايران واليند عمى إحياء التراث اإلسالمي والعربي وشخصياتيما وبالمناىج الحديثة
التي تعمموىا من األوروبيين ،لكي تكون دعامةً من دعائم البناء الوطني والقومي في األزمنة الحديثة ،كما
أن الصراعات األدبية والفكرية
كانت عماد النيوض في الزمن اإلسالمي األول .الدكتور أحمد ىيكل يعتبر ّ
التي دارت في العشرينات والثالثينات عمتُيا الفساد واإلفساد الذي أدخمو عمى نفوس المصريين وثقافتيم ُكتّاب

عنصريون أوروبيون مثل ماكس نورداو الذي كان الع ّقاد شديد اإلعجاب بو ،وقد كتب عنو ثالث مقاالت بين
أن الع ّقاد تعمَّم من نورداو أساليب اليجوم والمخاصمة .بل إنو يذكر في
 1112و !1124لكنني ال أحسب ّ
مقالتو عنو في "ساعات بين الكتب" ( )1124أنو إنما تعمّم من نورداو أساليبو في ِ
السَير وكتابة تاريخ
الشخصيات .فنورداو وأبناء عصره مثل شتفان تسفايغ وأميل لودفيغ -وقد تأثروا بمباحث التحميل النفسي التي

ازدىرت في الربع األول من القرن العشرين ،أَقبموا عمى كتابة ِ
السَير لمشخصيات البارزة انطالقًا من فكرة
ُ
المفتاح أو المفاتيح التي تُعين عمى فيم الشخصية أو جالء الغموض عنيا من خالل التعرف عمى الدوافع
النفسية والذىنية الرئيسية أو العميقة التي تح ُك ُم تمك الشخصية .وىكذا فقد توافرت لشبان ال ُكتّاب وكيوليم

الذين أرادوا المشاركة في نيضة األمة مناىج وطرائق لمعودة إلى ذاك الزمان بنصوصو وتاريخو وشخصياتو.

وما كان يمكن العودة إلى السرديات التراثية التي انتيجتيا المجالت اإلسالمية حتى لو كانت تريد التجديد؛
ٍ
اع ٍ
ٍ
وكتابية جديدة ،وأقبموا عمى انتياج أساليبيا في الكتابة
أدبية
الج ُدد إلى
أجناس وأنو ٍ
بل ذىب ىؤالء ال ُكتّاب ُ
مثل الشعر والمسرحية والقصة والمقالة و ِ
ٍ
باستحسان من
الكتابات اإلسالمية
السيرة الذاتية .وكما حظيت تمك
ُ
ٍ
جيل الشباب؛ فقد كانت ليا ألول ٍ
وبخاصة عمماء الدين.
وىمة أصداء سمبية لدى كيول المتدينين وشيوخيم
تقرب الشبان غير ذوي الثقافة الدينية إلى الموروث بطرائق
وكانت وجية نظرىم ّ
أن ىذه المحاوالت وان كانت ّ
تؤن ِس ُن تمك الشخصيات (وعمى رأسيا شخصية النبي صمّى اهلل عميو وسمّم) أكثر من الالزم.
محبَّبة؛ لكنيا ْ

و ُّ
نفس ُو ما استعار من ُكتّاب السيرة األوروبيين أساليبيم في
الحق ّ
أن ذلك غير صحيح أو غير دقيق .فالعقّاد ُ
التحميل ذات األبعاد النفسية والذىنية فقط؛ بل استعار أيضًا ومن توماس كاراليل (صاحب كتاب :البطولة
وعبادة األبطال) ،نموذج البطولة ،والذي يرتكز عمى ِس ٍ
مات وخصائص في االشخاص ودوافعيم وأخالقيم-
النبي محمداً َّ
أن الشبان الذين
وقد اعتبر كاراليل
َّ
صمى اهلل عميو وسمَّم واحداً من ىؤالء األبطال .واذا عرفنا ّ
درسوا في المدارس الحديثة في حقبة ما بين الحربين ،كانت نماذجيم لمشخصيات المثالية والخالدة ليست

ُّ
سن الفتوة نماذج
عربيةً وال إسالمية؛ أدرْكنا كم كانت أعما ُل السيرة تمك ميمةً،بحيث يجد
الشاب المسمم منذ ّ
من تاريخو يستطيع أن يعجب بيا وأن يحتذي سموكيا ِ
فإن االعتراضات
وسماتيا الشخصية والعامة .وبالفعل ّ
ُ
عمى مفرد "عبقرية" في إسالميات العقاد ،أوعمى مسرحة شخصية النبي(ص) من جانب توفيق الحكيم ،ما
لبثت أن اختفت ،ودخل ذلك النتاج ُكمُّو في البرامج الدراسية المصرية منذ الخمسينات والستينات من القرن

بعض ُو حاض اًر إلى يوم الناس ىذا.
الماضي ،وما يزال ُ
آخ َر في اإلسالم وتاريخو منذ الستينات بل الخمسينات من القرن العشرين.
لكننا نجد تفكي اًر من نوٍع َ

نجد عمى سبيل المثال أُطروحة الدكتور محمد محمد حسين في "األدب العربي الحديث" من النصف األول

من الخمسينات ،وفييا حممةٌ شديدةٌ عمى استخدام الشخصيات اإلسالمية في أنواع وأجناس إبداعية حديثة.
والدكتور حسين يعيد ذلك إلى أميال واعتبارات محمد عبده ومدرستو في أواخر القرن التاسع عشر ،والتي
المماثمة بين التاريخين اإلسالمي والغربي حتى في المجاالت األدبية واإلنسانية .والدكتور محمد
انتيجت نيج ُ
حدد لنا بالضبط ماذا ُيزعجو في
البيي في كتابو" :الفكر اإلسالمي الحديث وصمتو باالستعمار الغربي" ُي ّ
ذر
التأويالت الحديثة لمشخصيات اإلسالمية األُولى :فابن خمدون يبدو في عمل رشدي صالح ماركسيًا ،وأبو ّ

الم ْح َدثين ،وسواء
يبدو اشتراكياً ،وعمر بن الخطّاب يبدو مثل شارلمان..الخ .وىذا يعني ّ
أن ال ُكتّاب المسممين ُ
بوعي أو بدون يتخذون من المثاالت األوروبية نماذج ،ويعمدون
أكانوا يحممون أيديولوجيا معينة أم ال؛ فإنيم
ٍ

إلى تصوير الشخصيات اإلسالمية بصورتيا ،فينسبون إلييا مثال التقدم األوروبي ،أو مثال األصالة ،أو مثال
نيج
العبقرية؛ بينما المطموب القطيعة مع أوروبا والغرب كمِّو من أجل بناء النموذج
المتفرد! وىذا ٌ
ّ
الخاص و ّ
العام الذي ساد في النصف األول من القرن العشرين ،وكانت
في التفكير
ٌ
مخمتف بالطبع عن النيج الحداثي ّ
فكرة التقدم اإلنساني ،والمشترك اإلنساني العام فيو ،قويةً وسائدة.

أن
يعتبر الع ّقاد وطو حسين ومحمد حسين ىيكل وأحمد أمين وعثمان أمين وعبد الرحمن بدوي..الخ ّ
تاريخ العرب والمسممين ىو جزٌء من التاريخ اإلنساني العام .وقد أثّرت الحضارة اإلسالمية في حضارتي
الصين وأوروبا تأثير ٍ
كونوا عبر القرون الثالثة األخيرة
ات كبيرًة وخطيرة .واذا كان األوروبيون والغربيون قد َّ

ال يوصل إلى النتائج ذاتيا .لقد
نموذجاً لمتقدم
العام؛ فإننا نحن المسممين نممك نموذجاً موازياً أو ُمماث ً
ّ
الخاص و ّ
يؤدي إلى ال َذ َوبان في المجرى
أن ىذا النيج ّ
بحثوا عن التوازي والتساوي والشراكة .بينما رأى األصاليون ّ

شبو األوروبيين
األوروبي لمتاريخ والحاضر ،وعمى حساب أصالتنا وىويتنا وحاضرنا ومستقبمنا .نعم ،نحن ال ُن ُ
العمل -ولو باسم التوازي والتحدي اإليجابي -يؤدي إلى عكس المقصود منو ،بسبب
وال ىم يشبيوننا .و ُ
وغ َزونا ثقافيًا بحيث راح ُكتّابنا الكبار يقمّدونيم
عالقات القوة السائدة لصالح أولئك الناس الذين استعمروناَ ،
األصح ىو إحداث
االفضل أو
فإن
ّ
ألن" المغموب موَلعٌ بتقميد الغالب" كما قال ابن خمدون .ولذا ّ
في المنيج ّ
َ
اصل
القطيعة ،بحيث تسيطر أصالتُنا من جديد ،ونبني نموذجنا
الخاص المنفصل وليس المتواصلّ ،
ّ
ألن التو ُ

ال أمثال
مستحيل بالشروط والظروف السائدة .وىذه الفكرة األساسية لجماعات األصالة ،والتي صاغيا أو ً

المودودي والندوي ...وسيد قطب ،تم ّشت حتّى في أوصال غير المسممين أمثال أنور عبد الممك الذي كتب
بالفرنسية عام  1193مقالتو" :االستشراق في أزمة"-والتي صارت فيما بعد األساس لكتاب إدوار سعيد في
االستشراق(.)1191

ٍ
كتابات إبداعية،
كانت الكتابات اإلسالمية لرجاالت" النيضة" في النصف األول من القرن العشرين
ٍ
شخصيات تاريخية
اص َل النظري والمنيجي ،وتبني عمى فكرة التقدم ،وتستخدم من أجل اإلقناع بذلك
تنشد التو ُ
كبرى مثل أبي بكر الصديق ،وعمر بن الخطاب ،وعمى بن أبي طالب ،وعمر بن عبد العزيز .وقد ظيرت
مشروعات ثقافيةٌ كبرى مثل مشروع أحمد أمين لمتاريخ الثقافي اإلسالمي ،ومشروع مصطفى عبد
في زمنيا
ٌ
الرازق لمفمسفة العامة لمحضارة اإلسالمية ،ومشروع طو حسين باإلدارة الثقافية بالجامعة العربية إلحياء التُراث

كتابات أيديولوجيةٌ تجمت لدى
أما في زمن األصالة؛ فقد سادت
ٌ
العربي واإلسالمي ونصوصو الخالدةّ .
األكاديميين – وليس لدى الحزبيين – في تيارين رئيسيين :تيار ناشدي األصالة و ِّ
المنظرين ليا ،وتيار أعداء

العام ،وبرز منيم طارق البشري،
األصالة ومقاتمييا .أما ُكتّاب التيار األول فقد انضووا في التيار اإلسالمي ّ
أعداء
أما
ُ
وعبد الوىاب المسيري وآخرون أكثر كتاب ًة وتأثي ًار مثل الدكتور محمد عمارة وأنور الجندي .و ّ

جيودىم عمى تحرير الجميور من أَوىام التراث ،أو تحرير التُراث من قبضة الحزبيات
األصالة فقد رّكزوا
َ
اإلسالمية الصاعدة .ومن ىؤالء محمد أركون ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وعبد

المجيد الشرفي وتالمذةٌ كثيرون ليم.
أن تيار األصالة لقي برو ًاز
ومن الواضح اآلن ،بعد انتشار حركات التغيير عمى مدى العالم العربيّ ،
أن البراغماتية القوية التي يدخل فييا أىل اإلسالم السياسي،
كبي ًار من خالل أحزاب اإلسالم السياسي .بيد ّ
ٍ
عقود عمى تثبيتيا في أدبياتيم الكثيرة .لقد انتقموا اآلن
إنما تضرب أساس تمك القطيعة التي عمموا عمى مدى
من المعارضة إلى السمطة ،وىذا ُيزعزع أفكار اليوية والخصوصية التي كان قد كسبوا شرائح واسع ًة من
كبير وشاسع الجنبات واآلثار وسيولِّد بالتأكيد فك اًر جديداً ومختمفاً لدى
الجميور من طريقيا .إنو
ٌ
مخاض ٌ
األصاليين ولدى خصوميم.
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