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ال�سرية� ،إذ �أ ّنه ُكتب بلغة حية وغنية .وكما تزعم ،فالكتاب
�شهادة �أخالقية ،وروحانية ،الحت�ضار الغرب الذي عجلت
امل��ادي��ة ،ب�شكل خ��ا���ص ،م��ن دن��و �أم ��ره .تتطرق الدكتورة
راك �أي�ضا �إىل ك�ت��اب «ر��س��ال��ة ال �ق��ر�آن» ،وه��و ��ش��رح دقيق
لآيات القر�آن ،متبوع بتعاليق تف�سريية ،بل وت�أويلية ،ال
تزال �إىل يومنا هذا مو�ضوع خالف وجدل بني مفكري
ت�ي��ارات �شتى م��ن الفكر الإ��س�لام��ي .هنا ت�شري الباحثة
ب�شكل �صائب �إىل الطابع املجازي لت�أويالت �أ�سد ،حيث
يتخطى املفاهيم ال�سائدة حول جزئيات مهمة يف العقيدة
الإ�سالمية .تبني مباحث الكتاب � ّأن منهاج حممد �أ�سد
التجديدي وا�ضح يف �أعماله ،و�سهل ا�ستيعابه ،و�إدراك
مراميه .حتثنا امل�ؤلفة على �أن نتذكر دور هذه ال�شخ�صية
الأوروبية امل�سلمة يف تقريب الغرب �إىل م�شكالت الإ�سالم
املعقدة يف الوقت الراهن ،من منظور ر�ؤية �إن�سان متحول
�إىل الإ�سالم من تقاليد اليهودية  -امل�سيحية.
تخ�ص�ص كارولينا راك ف�صال ك��ام�لا م��ن كتابها حلال
امل�سلمني ال�صعبة يف الع�صر احلديث ،م�ستلهمة عنوان
كتاب حممد �أ�سد «الإ�سالم على مفرتق الطرق» ،فتخو�ض
غمار ملفات عاجلها هذا الأخري بر�ؤية تاريخية وعقائدية
�شاملة .ف�صعود النزعة املادية يف �أوروبا ،وحماولة تقليد
امل���س�ل�م�ين ل �ل �غ��رب ،ع � ّق ��دا و� �ض��ع الأم� ��ة امل���س�ل�م��ة ،فجعل
البع�ض ي�سري يف االجتاه املعاك�س� ،إذ نحا نحو املغاالة يف
حماوالت ا�ستح�ضار املا�ضي ،ومتجيده .وهنا جند �صدى
كلمات حممد �أ�سد عن �أ�سباب ف�ساد الأ ّم��ة امل�سلمة ،ويف
مقدمتها � ّأن �أفرادها توقفوا عن العي�ش يف توافق مع روح
�صحيحا يف منحاه العام،
الإ�سالم .و� ّإن كان هذا الكالم
ً
ف�لا مي�ك��ن ع��ده ك��ذل��ك يف م�ن��اح �أخ ��رى مهمة م��ن حياة
العرب ،كما فعلت امل�ؤلفة �إذ ذهبت بعيدًا يف ق�ضية هزمية
ح��زي��ران ع��ام  .1967ف��احل��دي��ث ع��ن تلك النك�سة كونها
نقطة ال ��ذروة يف م�أ�ساة الفكر �إلإ��س�لام��ي احل��دي��ث �أم��ر
يجانب ال�صواب ،فال�صراع العربي الإ�سرائيلي مل يكن
�صراعا �إ�سالميا يهوديا قط ،ال قبل عام  1967وال بعده،
ب��ل ��ص��راع ق��وم��ي ال يتحمل الإ� �س�لام ال�ه��زمي��ة ف�ي��ه ،بل
تتحملها �أنظمة احلكم القومية .تويل الكاتبة اهتماما
بالغا لنقد �أ�سد املوجه �إىل احل�ضارة الغربية ،حيث يرى
�سبب انحطاطها يعود �إىل كونها م�ضادة للدين ،ب�سبب
�أهوائها امل��ادي��ة البعيدة عن الروحانية ،فهي تنظر �إىل
احلياة الإن�سانية ،وقيمها ،ومنذ زمن الروم ،من منظور
م��ادي .جند يف هذا الف�صل تكثيفا لأطاريح حممد �أ�سد
يف كثري من الق�ضايا املهمة ،كم�س�ألة الفرق بني العامل
امل�سيحي وامل�سيحية ك��دي��ن ،وم�س�ألة الأح ��داث الثالثة
احل��ا� �س �م��ة يف ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن الإ�� �س�ل�ام وال� �غ ��رب ،وه ��ي:
احل��روب ال�صليبية ،وتدمري �إ�سبانيا امل�سلمة ،و�سقوط
الق�سطنطينية .بيد �أن الباحثة هنا حتجم عن �إي�صال
ر�أيها من خالل ا�ستنتاجات ،وا�ستنباطات ،ما قد يعطي
انطباعا � ّأن مباحثها هنا ظلت �أ��س�يرة ال�سرد الو�صفي
وبعيدة عن روح النقد والتحليل .لكننا جندها يف املباحث
ال�ت��ال�ي��ة �أف���ض��ل ح ��اال يف ت�ق��دمي �أط ��اري ��ح يف م��و��ض��وع��ات
حتظى ب�شرح وافر ،وحتليل ي�ستحق االنتباه .ففي م�س�ألة
االن �� �س �ج��ام يف الإ�� �س�ل�ام ،ك ��واح ��د م ��ن ال �ن �م��اذج ال�ف�ك��ري��ة
الدينية ،جند ر�ؤية عميقة ،فيها توكيد جلي � ّأن الإ�سالم
يجمع حاجات ال��روح واجل�سد يف تناغم وا�ضح ،يحر�ص
على متكني رغبات اجل�سد من التحقق يف احلياة اليومية
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى االن �� �س �ج��ام ال ��ذات ��ي وال ��روح ��ي ،وب��ذل��ك

يغدو الإ��س�لام النظام الأم�ث��ل لربنامج احلياة املن�شود.
ون��رى يف املبحث املو�سوم بـ «�سقوط املجتمعات امل�سلمة»
حتليال م�ستفي�ضا لآراء حممد �أ�سد ،وغريه من املفكرين
امل�سلمني ،مثل جمال الدين الأفغاين ،حول �أ�سباب ذلك
ال�سقوط ،و�سبل النهو�ض ب��الأم��ة .تبحث كارولينا راك
م��و��ض��وع��ا ت�ضعه حت��ت ع �ن��وان «ح���ض��ارة الأ� �ش �ي��اء كنقد
ل�ل�م��ادي��ة» متناولة ف�ي��ه ،ب�شكل رئ�ي����س� ،أف �ك��ار واح ��د من
�أعالم الفكر الإ�سالمي  -اجلزائري مالك بن نبي ،ور�ؤيته
للح�ضارة الإ��س�لام�ي��ة ،وفل�سفته جت��اه امل�ت�غ�يرات التي
ط��ر�أت على الفرد واملجتمع ،وال��دور ال��ذي يلعبه عن�صر
الزمن يف �صريورة الأ�شياء ،و�سريورة الأف��راد .وتتو�سع
امل�ؤلفة يف تقدمي ه��ذه الأط��اري��ح الفل�سفية ،وجتتهد يف
تثبيت حتليل علمي ،يعتمد امل�ق��ارن��ات ،واال�ستنباطات،
لتقريب �صورة االختالف احل�ضاري بني عاملي الإ�سالم
والغرب من حيث القيم ومادية الأ�شياء .بيد �أ ّنها ،ورغم
ذل��ك كله� ،أب�ق��ت مفهوم «ح���ض��ارة الأ��ش�ي��اء» خمتئبا بني
ال�سطور ،ومل ُيج َل عنه غبار الغمو�ض .تك�شف امل�ؤلفة،
يف مبحثني من هذا الف�صل ،عن اقرتاحات حممد �أ�سد
حول الإ�صالح ،ومو�ضوع الرتبية والتعليم .وتتحدث عن
�آرائ��ه يف �ش�ؤون مهمة متعددة ،منها ما يخ�ص القيا�س،
واالج� �ت� �ه ��اد ،والإج � �م� ��اع ،وال �ت �ق �ل �ي��د ،وت �� �ش ��رح م�ف�ه��وم��ه
اخلا�ص لهذه الت�سميات ،مبا يتقاطع مع م�ؤيدي الفكر
التجديدي الإ��س�لام��ي .وت��دخ��ل راك يف ق�ضايا فقهية،
قد تكون ع�سرية الفهم بالن�سبة �إىل القارئ غري امل�سلم،
ول�ك� ّن�ه��ا ��ض��روري��ة ل���ش��رح ر�ؤى م��ؤل��ف «ر��س��ال��ة ال �ق��ر�آن»،
و�أفكاره التجديدية.
ت�ت�ن��اول ال�ك��ات�ب��ة يف الف�صل ال��راب��ع م�ف�ه��وم حم�م��د �أ��س��د
للدولة امل�سلمة ،وين�صب اهتمامها على حماور عدة ،ت�ضع
عنوانات لها ،في�أتي بع�ضها ب�صيغة اال�ستفهام .من خالل
ال�س�ؤالني« :ملاذا نحتاج الدولة امل�سلمة؟ وما هي الدولة
امل�سلمة؟» تربز �أفكار �أ�سد الذي ينتقد الفو�ضى الغربية،
حماوال البحث عن القيم التي يجدها �أوال يف الإ�سالم.
ونقر�أ تف�صيالت تفيد يف تو�ضيح �أهداف الدولة امل�سلمة
التي ت�ؤكد وح��دة الأف��راد ،وتعاونهم يف جمتمع إ�مي��اين،
وكل ذلك �ضمن �أحكام ال�شريعة ،كمبد�أ للت�شريع .وهناك
��ش��رح يتعلق بكيفية ال�ن�ظ��ر �إىل م��واط�ن��ي ه��ذه ال��دول��ة،

ف��ال��واج��ب ال��دي�ن��ي ،كما ي��ؤك��د �أ��س��د ،يحتم عليهم طاعة
احل��اك��م ،ما دام مل يخرج عن �أح�ك��ام ال�شريعة .وعموما
ن��رى �أن ال��دول��ة عنده يجب �أن تقوم على �أ�س�س دينية،
فهي م�صدر الأخ�لاق�ي��ات ،وال���س�ع��ادة امل�ع�برة ع��ن عدالة
احلق الإلهي.
��ش��رح ال �ق ��ر�آن ،وتف�سريمعانيه ،وت��أوي�ل�ه��ا ،ي�ك��ون حم��ور
الف�صل الأخ�ير م��ن كتاب «التجديد الإ��س�لام��ي» ،ال��ذي
يحتوي على م�سائل �شديدة الأهمية يف الفكر الإ�سالمي
احلديث� ،أ�سا�سها االختالف يف الت�أويل .جتهد الكاتبة يف
تقدمي كتاب حممد �أ�سد «ر�سالة القر�آن» ،الذي يو�صف
ب�أنه ترجمة ملعاين الكتاب املبني موجهة «لقوم متفكرون»،
وما يثري االهتمام هنا ،تناول الباحثة بالتحليل والتعليق
مو�ضوع اللغة يف الرتجمة التي ا�ستخدمها �أ�سد .فرتاها
ت�ست�شف الدالالت الت�أويلية يف ا�ستخدام �ألفاظ ،وتعابري،
تخالف املعنى ال�ع��ام يف التف�سري ال�ق��ر�آين ال�سائد ،مثل
ت�ع��اب�ير «م��ن خ�ل�اف» ،و»ك��واع��ب أ�ت ��راب ��ا» ،و»ح ��ور ع�ين»،
وكلمة «الأع ��راف» وكلمة «ط��ه» ،وغ�يره��ا كثري .وتظهر
�أف� �ك ��ار �أ� �س ��د ال �ت��ي ت���س�ت�ن��د �إىل ت� ��أوي ��ل ال �ن ����ص ال �ق ��ر�آين
ب�شكل خمتلف ع��ن ال�شائع ،وم��ن ذل��ك تعليقه � ّأن امل��ر�أة
والرجل �سيت�شاطران اجلنة ،ونعمها ،وملذاتها ،على �أن
ت�ؤخذ اجلنة و�أو�صافها القر�آنية على �أ�سا�س مفهومها
امل �ج ��ازي ،ال احل� ��ريف .وت �ب�ين ال�ب��اح�ث��ة ال �ط��اب��ع امل �ج��ازي
لرتجمة �أ�سد ملعاين ال�ق��ر�آن ،وتفرد مبحثا خا�صا لهذه
امل�س�ألة ،م��ا يعطي انطباعا ح�سنا عن اجلهد املبذول
يف تقدمي �صورة �شاملة عن ر�ؤى حممد �أ�سد ،و�أفكاره
التجديدية.
ال �شك �أن ك�ت��اب «التجديد الإ��س�لام��ي» ميثل خطوة
جريئة يف درا�سة الإ�سالم عامة ،واحلراك التجديدي
فيه خا�صة ،على �أ�سا�س منطلقات حممد �أ�سد الفكرية.
ت�ت�م�ث��ل ه� ��ذه اجل� � ��ر�أة يف ك�ي�ف�ي��ة ت �ق ��دمي ه� ��ذا ال�ع�م��ل
جلمهور ينظر بت�شكك �إىل الإ�سالم ،وقد ُكتب عن هذا
الدين يف بولندا ،بلغة مفكريها وباحثيها ،الكثري من
غث و�سمني ،وخا�صة يف العقدين املن�صرمني .اجلريء
�أي�ضا يف هذا الكتاب عدم تهيب م�ؤلفته من الغو�ص يف
ق�ضايا فقهية دينية ،و�أخرى فقهية لغوية ،و�إقدامها
على معاجلة عوي�ص الكالم من لغة ال�ضاد ،وحتليل
ت � ��أوي �ل�ات م �ع��ان �ي��ه ،ودالالت جم� ��ازات� ��ه .وه � ��ذا جهد
كبري يجعل الكتاب مهما يف درا�سة الفكر الإ�سالمي
التجديدي وبع�ض �أعالمه الالمعني ،وفهم م�شكالت
الن�صو�ص الدينية من منظور الع�صر احلديث.
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التجديد اإلسالمي :من منظور مقترحات محمد أسد على
خلفية الخطاب عن حالة العالم اإلسالمي لكارولينا راك
يوسف شحادة *

تقدم الدكتورة كارولينا راك كتابها هذا ،احلافل مبباحث تتناول ق�ضايا مهمة يف تطور الفكر الإ�سالمي التجديدي ،مركزة على ر�ؤى و�أفكار ال�شخ�صية
املربزة ذات ال�شهرة العاملية  -حممد �أ�سد ،الذي كان له دور كبري يف ر�سم مالمح جتديدية يف هذا الفكر على مدى القرن الع�شرين .مل يكن هذا الكتاب
الأول الذي ا�ستعر�ض �أعمال حممد �أ�سد الفكرية ،وطرح وجهة نظره يف �ش�ؤون الإ�سالم .فقد �صدرت م�ؤلفات كثرية عنه يف بالد عربية ،و�أجنبية� ،أفادت
منها كارولينا راك يف تقدمي �صورة متكاملة و�شاملة ،تثري االهتمام يف ر�صانتها ،ومو�ضوعيتها ،يف �سعي حثيث �إىل عدم اخلروج عن منهاج علمي حتليلي
ال يخلو من النقد ،واال�ستدالل ،واال�ستنتاج .ومن بني الدرا�سات التي وقفت عليها الباحثة ميكن ذكر :كتاب «حممد �أ�سد� .سرية عقل يبحث عن الإميان»
ملحمد عد�س ،وكتاب «حممد �أ�سد هبة الإ�سالم لأوروبا» لعبد الرحمن ال�شبيلي ،وكتاب «فكر حممد �أ�سد كما ال يعرفه الآخرون» لإبراهيم عواد.
ينق�سم كتاب «التجديد الإ��س�لام��ي» �إىل خم�سة ف�صول
ت �ع��ال��ج م �� �س��ائ��ل � �ش ��دي ��دة ال �ت �ن ��وع يف م �ب��اح��ث خم�ت�ل�ف��ة،
ت�ت���ش�ع��ب ل�ت�م����س ق���ض��اي��ا � �ش��دي��دة الأه �م �ي ��ة يف م �� �س��ارات
ال �ف �ك��ر الإ�� �س�ل�ام ��ي احل ��دي ��ث .ي �ع��ر���ض ال �ف �� �ص��ل الأول
ملفهوم التجديد يف الفكر الإ��س�لام��ي ،و�أح ��وال مفكريه
و�أط��اري �ح �ه��م امل �ت��داخ �ل��ة ،م��ن م�ن�ظ��ور ت��اري �خ��ي وم ��رورا
مب�ح�ط��ات مهمة يف ال�ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي ،وم�ن�ه��ا خا�صة
ع�صر النه�ضة ،وما رافقه من اجتهاد ،وحراك ،متخ�ضت
عنهما �أفكار تدعو �إىل الإحياء وال�صحوة .تطرح الكاتبة
م�شكلة امل�صطلحات التي غالبا ما تثري لغطا� ،أو غمو�ضا
يجعل فهمها ب�شكل �صحيح ع�سريا .فم�صطلحات ،مثل
«الأ�صولية»� ،أو «الإ�سالميون»� ،أو «ال�سلفية» ،قد تفهم
ب�شكل متناق�ض ،فهي قد تبدو يف م�ضامينها ،من حيث
ال �� �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��ي ،م �ع�برة ع ��ن ال �ف �ك��ر ال �ت �ج��دي��دي يف
الإ�سالم ،ولكنها يف معانيها احلديثة ،وخا�صة يف دالالتها
ال�سيا�سية ،تخرج عن مفهوم التجديد .ال �شك �أن بحث
ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة �أم ��ر ال ي�خ�ل��و م ��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ،ل��ذل��ك فمن
املفرت�ض �أن يكون لزاما على امل�ؤلفة �أال تكتفي بطرحه
يف �صفحة واحدة فقط ،و�أن تتو�سع فيه ب�صورة �أكرب .وما
يثري االنتباه �أ ّنها حاولت فعل ذلك ،وعادت �إىل مناق�شة
هذا الأم��ر ،لكن يف موا�ضع �أخ��رى من الكتاب ،متحدثة
ع ��ن اال� �س �ت �خ��دام اخل ��اط ��ئ ل�ب�ع����ض امل���س�م�ي��ات احل��دي�ث��ة
مثل« :الإ��س�لام ال�ل�ي�برايل»� ،أو «الإ��س�لام التقدمي»� ،أو
حتى «الإ�سالم احلداثي» .ومن املباحث املثرية للجدل،
امل�ط��روح��ة هنا ،فكرة الربوت�ستانتية الإ��س�لام�ي��ة ،وهي
ت�سمية �أطلقها بع�ض املفكرين الأورب �ي�ين الباحثني يف
خ�صائ�ص التجديد يف الفكر الإ��س�لام��ي تيمنا ب�أفكار
مارتني لوثر الإ�صالحية .وتتحدث الكاتبة هنا عن تيار
«�أهل القر�آن» �أو «القر�آنيون» ،وهو تيار يكتفي بالقر�آن،
دون ال�سنة النبوية ،م�صدرا للإميان والت�شريع ،وتراه
 اعتمادا على �آراء باحثني بولنديني وغربيني  -خليطام��ن م�ب��ادئ الإ� �س�لام والأف �ك��ار ال�غ��رب�ي��ة .وق��د ي�ب��دو هذا
الأم ��ر مبالغا ف�ي��ه� ،إذ ميكن ال�ق��ول � ّأن مثل ه��ذا التيار
ق��د ن�ش�أ وت��رع��رع يف بيئة �إ�سالمية خال�صة ،و�إن تطور



الح�ق��ا ،يف الع�صر احل��دي��ث ،يف مناطق �إ�سالمية ،وعلى
اخل�صو�ص يف الهند ،على يد �أحمد خ��ان ،ف�أتى مت�أثرا
ب�أفكار الغرب .ت�شري امل�ؤلفة ،مقتب�سة ر�أي الباحث مارك
�شوجمين�سكي� ،إىل �أن «الإ��س�لام الربوت�ستاين» �إذا كان
له من معنى ،فال ميكن �أن يكون �إال مرتبطا بالإ�سالم
ال�شيعي ،ال��ذي يلعب رج��ال الدين فيه دورا نافذا (�ص
 .)19وت��دل��ل على �صحة ه��ذا ال ��ر�أي م��وردة مقتب�سا من
علي �شريعتي ،وهو كما ت�ؤكد� ،أول مثقف �إيراين ا�ستخدم
م�صطلح «الربوت�ستانتية الإ��س�لام�ي��ة» يف تعليقه على
�ضرورة الإ�صالحات .وجند هنا مبحثا �شديد الأهمية،
�إذ ي �ت �ن��اول ب��ال �� �ش��رح ،وال �ت �م �ح �ي ����ص ،ط�ب�ي�ع��ة ال�ت�ج��دي��د
وخ�صائ�صه� ،ضمن �سياق تاريخي طويل .وتقر الكاتبة
بوجود فرعني مهمني يف حركة التجديد� ،أولهما ميثله
التيار احل��داث��ي ،وثانيهما يعرب عنه التيار الأ��ص��ويل.
وتركز على درا�سة اخلطاب التجديدي يف فكر الإ�سالم
ال�سيا�سي ،مربزة دور املن�شورات الدينية يف تو�سيع دائرة
النقا�ش الدائر حول الفكر الديني ال�سيا�سي.
ُيخ�ص�ص الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ل�شخ�صية حممد
�أ�سد  -املفكر ،واملتحول دينيا من اليهودية �إىل الإ�سالم.
نرى فيه تركيزا على جوانب كثرية من �سريته ،وحياته
املثرية لالهتمام ،والف�ضول ،بكل حتوالتها وتلوناتها.
فهو امل��ول��ود ع��ام 1900م لأ��س��رة ي�ه��ودي��ة ،با�سم ليوبولد
ف��اي����س ،يف م��دي�ن��ة ل �ف��وف ال �ت��ي ك��ان��ت منطقة بولندية
حتتلها الإمرباطورية النم�ساوية املجرية ،وبعد اندحار
االح �ت�لال الأمل� ��اين �ُ��ض�م��ت �إىل �أوك��ران �ي��ا .وك��ان��ت لفوف
م��رك��زا ثقافيا ،اختلطت فيه ثقافات متنوعة ل�شعوب،
ودي ��ان ��ات خم�ت�ل�ف��ة� .أم ��ا الأم ��ر ال ��ذي غ�ير جم ��رى حياة
ل�ي��وب��ول��د ك�ل�ي��ا ،ف�ك��ان رح�ل�ت��ه م��ن ب��رل�ين �إىل ال�ق��د���س يف
بداية �شبابه .وكما تكتب كارولينا راك فقد هام بال�شرق،
و�أبهرته حياة العرب ،فو�صفهم بالأحرار الذين يعي�شون
حياة ب�سيطة ،لكنها �إن�سانية حقيقية .اعتنق حممد �أ�سد
الإ� �س�لام ع��ام  ،1926وات �خ��ذه منهجا للحياة ،وق��د ر�آه،
على ح��د تعبري امل��ؤل�ف��ة ،نظاما مثاليا للنا�س .وت�شري
�إىل �أهمية هذا الرجل عند العرب والأورب�ي�ين على حد

�سواء ،في�سمى عند الأوربيني «هبة الأوربيني للإ�سالم،
وعند العرب« :هبة الإ�سالم لأوروب��ا» ،كما عرب عن ذلك
الكاتب ال�سعودي عبد الرحمن ال�شبيلي حتى يف عنوان
كتابه املت�ضمن ه��ذه الكلمات� .أم��ا �أفكار �أ�سد ،و�أ�سئلته،
و�أطاريحه ،فكانت مو�ضع �شرح وحتليل يف هذا الكتاب،
ان�صب جل اهتمام امل�ؤلفة فيه على ق�ضية تراجع احل�ضارة
الإ�سالمية ،وركودها ،كما ر�آها �أ�سد يف ثالثينيات القرن
الع�شرين .وبذلك عدته من �أرف��ع الباحثني واملفكرين
م�ن��زل��ة يف ح ��راك جت��دي��د ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي يف الع�صر
احلديث .وعلى خلفية النقا�ش حول وجوب �إعادة �إحياء
�أم ��ة الإ� �س�ل�ام ،ت�ب��دو ن�ظ��رة حممد �أ��س��د �إىل ه��ذا الدين
على �أن ��ه  -كما ت�ق��ول الكاتبة  -ب��رن��ام��ج ح�ي��اة بالن�سبة
�إىل الإن �� �س��ان ك �ف��رد ،وب��ال�ن���س�ب��ة �إىل امل�ج�ت�م��ع و�أح ��وال ��ه،
وكينونة الدولة املبنية على �أ�س�س الإ�سالم .وقد اقرتح
ب��رن��اجم��ا ل�ل�أم��ة امل�سلمة ،وا��ض�ع��ا ن�صب عينيه ��ض��رورة
نهو�ض الأم��ة على �أ�سا�س مبادئ الإ��س�لام يف منطلقاته
الأولية ،و�شخ�صيته االبتدائية .يظهر هذا املبحث بجالء
�أن �أعمال �أ�سد تقدم مقاربة لأهم الق�ضايا التي تقع يف
�صلب امل�شروع التجديدي ،و�أن حياته التي امتدت �إىل
مئة عام تقريبا كانت حافلة بتحوالت ،والتفافات ،دلت
على ا�ستثنائية هذه ال�شخ�صية ،ومتيزها ،يف �إطار درا�سة
الإ�سالم ،وموروثه الأوروبي� ،إن جاز التعبري.
ت�ع��دد الكاتبة �أع�م��ال حممد �أ��س��د �شارحة �أه��م النقاط،
وال�ق���ض��اي��ا امل �ط��روح��ة ف�ي�ه��ا ،وب��ذل��ك ت�ق��دم �إىل ال�ق��ارئ
معلومات قيمة ،ال غنى عنها ،ملعرفة طريقة تفكري هذه
ال�شخ�صية الفذة ،وفهم �آرائ��ه ومنهاجه .ومن م�ؤلفاته
التي ت�سرتعي االهتمام كتاب« :ال�شرق غري الرومان�سي»،
ال��ذي كتبه بالأملانية قبل �إ�سالمه ،وفيه يظهر افتتانه
ب��ال �� �ش��رق ،وال� �ع ��رب وث �ق��اف �ت �ه��م ،م ��ن خ �ل�ال رح �ل �ت��ه �إىل
امل�شرق العربي ،وحتديدا �إىل فل�سطني ،ع��ام � .1922أما
كتاب «الطريق �إىل مكة» ،فريوي �سرية �أ�سد ،وكما ترى
الباحثة فهو موجه �إىل امل�سلمني ،و�إىل القراء الغربيني،
وت�ؤكد �أنه �أحد �أف�ضل الأعمال التي تتناول مو�ضوعات
التحوالت الروحانية .وميكن عده ظاهرة مميزة يف �أدب

