
المفّكر المصري محمود إسماعيل عبد الرزاق
مشكلتنا أننا ختّلينا باسم الدين عن البعد األخالقي للدين

 ]*[
أجرت احلوار: نجالء مكاوي]][

يف هذا الحوار مع املفكّر واألكادميي املرصي محمود إسامعيل عبد الرزاق، نجدنا أمام 

النقاش  دائرة  الجملة  عىل  تؤلف  وهي  املعارصة،  واملعرفية  الفكرية  اإلشكاليات  من  رزمة 

الراهن بني النخب العربية واإلسالمية.

لقد سعينا يف حوارنا معه إىل معاينة مشهدية التناظر العريب اإلسالمي مع حركة الحداثة 

الغربية النيوليربالية، واآلثار املعرفية املرتتبة عليها. ولسوف يالحظ القارئ إىل أي مدى حرص 

الربوفسور محمود إسامعيل عىل تقديم أطروحات تشكل خالصات تجربته وتثري إشكاليات 

نختلف معه يف بعضها، وال سيام لجهة ما توّصل إليه من استنتاجات وقوله بإمكان التوافق 

التاّم بني الدين والعلامنّية.  

املحرر

صياغة  يف  املحورية  القضية  املعارصة،  الحقبة  خالل  يف  والغرب"  "نحن  ثنائية  شكلت  ـ 

هذه  عىل  بتعليق  بدايًة  توقفتم  لو  ماذا  واإلسالمي..  العريب  العاملني  يف  التفكري  اتجاهات 

األطروحة؟ 

دينها باملرحلة  ـ هذه قضية كربى، وهي قضية تاريخية باألساس، وعل الرغم من أنّك تحدِّ

املعارصة، فالبد من تعقب جذورها لتتبعها، وإلقاء مزيد من الضوء عليها. فالرصاع بني الغرب 

*ـ باحثة وأستاذة جامعية ـ مرص.
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الرصاع  منذ  التاريخ. جرى ذلك   بينهم طوال عصور  العالقات  نغمة سائدة ف  والشق يشكل 

الفاريس ـ اليوناين، والصلة التي جمعت بني الحضارة الشقية والحضارة األوروبية، عل اعتبار 

أن الجذور واألصول األساسية للحضارة اليونانية إمنا هي رشقية )الشق األدىن القديم، ومرص 

شعوب  تسكنه  اإلثنية،  الرؤية  اعتمدوا  الذين  واملفكرين  املؤرخني  عند  فالشق  الفرعونية(. 

درجة  إل  تصل  أن  لها  قدر  ما  وإذا  بنفسها،  نفسها  تقود  ألن  حتى  تصلح  ال  شعوب  بربرية، 

الفكرة  ـ وهي  الغرب فكرة  الغرب. ولذلك تكونت عند  فيه هو هدم  ما ستفكر  فأول  القوة؛  من 

املحورية ـ تقول بأنّه يتعني أن يكون الشق رشقاً والغرب غرباً، فعل صعيد الدين؛ كل األديان 

ثم ميكن  الديني، ومن  يبقى ف مخمله  أن  فيجب  الشق،  الوثنية ف  األديان  السموية ومعظم 

استثمر هذا املخمل ف عمليات تعويقه، وهو ما يحدث اآلن.

أما عل صعيد الفكر؛ فالشائع أن شعوب الشق عاطفية وانفعالية، كم كان اليونانيون يصفونها 

فهي متخلفة وبربرية، وقد أّصل أرسطو لهذه الفكرة، عندما علمها لإلسكندر األكرب، وقال له: ليك 

يقوم ف الغرب مجتمع حر البّد أن يقوم عل أكتاف املجتمع املُسرتق، أي الشق. لكن اإلسكندر 

كان أعظم من أستاذه، فخرج بفكرة أن الشعوب كلها ال فواصل بينها، رأى أن حمالته عل الشق 

كانت من أجل التزواج بني الشق والغرب. فعندما قَِدَم إل مرص وتُوِّجفي ف معبد آمون، ثم ذهب 

أنّه قىض عمره كله ف الشق، وتزوج وأمر  بُهر بحضارة الشق، حتى  الشام ووصل فارس،  إل 

الزاوج من فارسيات وطبعت حضارة الشق نفسها عل اإلسكندر، فكان بذلك ميثل  كبار قادته 

نغمة نشاز بالنسبة ملنظومة العالقات بني الشق والغرب، التي استبعدت الفكرة "اإلنسانويّة"، أو 

املمزجة، واستبعدت حقيقة أن الحضارة الغربية إمنا لها وجود وامتداد ف كل الحضارات. وبينم 

آمن اإلسكندر بذلك قدمياً، مثة آخرون كانت لهم رؤية حديثة حيال ما هو سائد، مثل أرنولد توينبي، 

الذي أىت إل القاهرة، ف ستينيات القرن العشين. خالل حديثه بجامعة القاهرة ـ ووقتها كان رائد 

الفضاء السوفيتي يوري جاجارين قد وصل إل الفضاء ـ ذكر عبارتني مهمتني، وهم  من وجهة 

نظري، تهزَّان املنظومة املعرفية لدى نخبنا ومثقفينا الكالسيكية واملعارصة، القامئة عل أن الرصاع 

بني الشق والغرب إمّنا هو رصاع أعداء: الشق تهويم، والغرب عقالنية، وإنجاز وعلم.  يومها قال 

توينبي أنّه لوال الدور الذي لعبه اإلنسان األول ف الحضارة الشقية، وهو يصارع الوحوش ويبتكر 

كتلة من الحجر يدافع بها عن حب البقاء، ما وصل جاجارين إل الفضاء، وانتهى إل أن الحضارة 

قسمة بني الشعوب، وأنها أشبه مبوقد يتداول عرب املكان وطوال الزمان ليصب فيه كل شعب من 

الشعوب زيته الخاص فيزداد اشتعاالً.
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ـ إذن، مع ِقدم الرؤية واألفكار؛ متى وكيف تطورت وتعاظمت هذه األفكار، ما يف الرصاع بني 

الرشق والغرب؟

ـ تعاظم الرصاع بني الشق والغرب بعد ظهور اإلسالم وتوسعه عل حساب الدولة الرومانية 

سيطرة  مع  تعاظمه  زاد  فقد  كذلك  القسطنطينية.  إل  وصوالً  ومرص  أفريقيا  شمل  ف  الشقية، 

بواتييه.  تور  معركة  ف  فرنسا  جنوب  إل  يصلوا  أن  حاولوا  إنهم  بل  األندلس،  عل  املسلمني 

الغرب  رؤية  فظلت  والتفكريي.  والعقل،  الذهني،  املستوى  عل  عداء  موجوداً،  كان  فالعداء 

تروج  الكنيسة  الزمن، وظلت  له طغى ملدة طويلة من  الكنيس  عن اإلسالم موجودة، واملفهوم 

له بصورة أو بأخرى. لكن مع دخول أوروبا عرص النهضة، ومع انسالخها تدريجياً من اإلقطاعية 

التفكري  الحياة وإفاقتها وازدهار  وفكرها املنغلق، ونظامها االقتصادي املنكفئ، ومع تغري منط 

ومن  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  بفضل  وإحساس  "اإلنسانويّة"،  نزعة  تظهر  بدأت  العقالين؛ 

البورجوازية  أوروبا  تحولت  أن  بعد  بأخرى.  أو  بدرجة  تدريجياً  تتحسن  العالقات  أخذت  ثم 

وبدأ  الحديثة،  الوطنية  والدولة  الشعوب  وحق  العظيمة  والقيم  لألفكار  تنكرت  رأسملية،  إل 

الرصاع يتجّسد فيم يسمى بحركة االستعمر األورويب. إذا انتقلنا إل الحقبة املعارصة، وجدنا 

أن األطمع ف الشق تبقى كم هي، فقد قال ادوارد سعيد ف كتابه “Covering Islam”، الذي 

كنت أول من كتب عنه وقت صدوره، بأّن الغرب يُِعد بديالً ضورياً للعدو السوفييتي، وهذا العدو 

هو اإلسالم. ازداد األمر تأزماً باندالع الثورة اإليرانية، فخشية الغرب منها جاءت عل أساس  أنّها 

نهضة لإلسالم حتى أنهم أسموها “Revolutionary Islam”، واألوربيون واملستشقون يعرفون 

أن اإلسالم هو دين املستقبل، فكيف يوقفون اإلسالم الثوري؟. من خالل الجمعات األصولية 

التي دعمها الغرب بفكرها الديني املتطرّف ومرجعياتها، التي يصب وجودها ف مصلحة الغرب، 

بعد أن انتهى االستعمر االستيطاين، وأصبح هناك استعمراً بديالً يسيطر عل االقتصاد والسوق 

العاملي، وف املقابل دوالً عربية وإسالمية تعيش عل االستدانة. 

مركزّيـة احلضارة اإلسالمّيـة

ـ ما هو موقع الحضارة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي يف هذا املسار عىل امتداده الطويل؟

الحضارة  كانت  الكهوف،  ف  تعيش  الوسطى  العصور  ف  املسيحية  أوروبا  كانت  عندما  ـ 

اإلسالمية  العربية  الحضارة  هنا ملاذا؟   والسؤال  ازدهارها،  أوج  اإلسالم، ف  بفضل  اإلسالمية، 

الحضارات  فرتكوا  والجيش،  والسياسة  بالحكم  منشغلني  كانوا  الفاتحني  العرب  ألن  نشأت 
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املوجودة ف بالد املشق واملغرب تتحاور ف مراكز كربى، فكان من الطبيعي أن تتولد نهضة 

الحضارة،  بهذه  الغرب  فبُهر  العقل والعلم،  نفسه دين حضاري يحض عل  إّن اإلسالم  عظيمة. 

وقد ساعدت التجارة بني الشق والغرب عل ذلك، فعندما أىت التجار األوروبيون إل الشق، 

وكان العامل اإلسالمي يتحكم ف أهم السلع ف العصور الوسطى )البخور والعطور، والتوابل(.

حينذاك كانت البورجوازية التجارية قد ظهرت ف أوروبا، ومع البورجوازية يبدأ التفتح العقل، بل 

أيضاً بحث األوروبيون عن األفكار. بينم كان للعرب الفضل األول ف االحتفاظ بالرتاث الهيلليني 

القديم )الرتاث اليوناين الروماين(، قبع الالهوت ف تفكري األوربيني ف العصور الوسطى، وزاد 

برتسيخ النظام اإلقطاعي، ف حني أن العامل اإلسالمي كان قد انعتق إل حد كبري من اإلقطاعية، فم 

كان يوجد هو منط هش، يسمى إقطاع منفعة أو استغالل، ومع ذلك كان مثة ردود أفعال ضد الفكر 

والعقالنية، ولكنها ال تقاس بحال من األحوال بالنسبة ملا حدث ف أوروبا. 

عل  مؤسسة  اإليطالية  فالنهضة  األوروبية،  النهضة  تأسيس  ف  اإلسالمية  الحضارة  تغب  مل 

الفكر العريب واإلسالمي، والجامعات األوروبية، جامعات جنوب األلب التي أصبحت فيم بعد 

العلمي عند املسلمني،  التنظيم  إل  استندت  أوروبا،  األلب ف  للجامعات ف شمل  أمنوذجا 

والعرص  الصناعية  الثورة  ثم  األوروبية  النهضة  إذن؛  الشق.  مأخوذة عن  هناك  الجامعية  والنظم 

الليربال ف القرن الثامن عش، وما أنجزته أوروبا من نهضة فكرية، وف العلم التجريبي، كانت 

اإلصالح  حركة  ف  فكره  به  أسهم  مبا  رشد،  ابن  وبقوة:  حاضة  املسلمني  العلمء  إنجازات 

الديني، والحسن ابن الهيثم، الذي سبق فرانسيس بيكون وأخذ األخري عنه، وطب الرازي الذي 

ظّل يدرس ف الجامعات األوروبية إل القرنني السابع عش والثامن عش. إّن العلمء املسلمني 

والعرب أسهموا بإنجازاتهم ف قيام النهضة األوروبية الحديثة. لكن، مع ظهور الطبقة الوسطى 

الالهوت  حساب  عل  التجريبي  العلمي  واملنهج  العقالين،  الفكر  ازدهار  وبدايات  أوروبا  ف 

أن حصل  فكان  العكس،  اإلسالمي  العامل  اإلنسانويّة، حدث ف  النزعة  وتعاظم  منه،  وبالتحرر 

االنكفاء بدالً من النهوض والتقّدم. 

اإلسالمي شهد  العامل  إّن  قلت  اإلسالمي،  التاريخ  تحقيبي  وإعادة  وتحديدي،  تنميطي،  ف 

قرنني يتيمني من الزمان، ما حدث فيهم أسميه »صحوة بورجوازية«، وليس »ثورة بورجوازية«، 

الخامس عش هجري، لكنها وقفت وراء ظهور  القرن  الصفحة األخرية، ف منتصف  ُوأدت ف 

حركة ليربالية عقالنية أنجزت حركة الرتجمة وحركة تدوين العلوم خالل هذين القرنني اليتيمني ف 
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مسار التاريخ اإلسالمي عل امتداده. وبينم أوروبا البورجوازية التجارية تحولت إل بورجوازية 

صناعية ثم رأسملية. فحدثت ثورة رأسملية، ومل يحدث ف العامل اإلسالمي ثورة رأسملية، هذا رس 

التخلف، فالطبقة الوسطى املوكل إليها قيادة التطور مل تتكون، فكانت البورجوازية التجارية الضعيفة 

ذات االرتباط مبصالح الدولة املسيطرة عل قوى اإلنتاج، وأصبح العامل اإلسالمي تابعاً، واألفكار 

العلمية والعقالنية أهيل عليها الرتاب، وُحرِّمت وُجرِّمت،  وأتيح لالهوت أن يحل محلها. ظهرت العلوم 

العامل  إبداع، بل حورب أصحابهم حرباً ضوس، ودخل  النقل، فال عقل وال  القامئة عل  الدينية 

اإلسالمي مرحلة انحطاط فكري ازداد ف فرتة االستعمر األورويب، مع استثناءات متثلت ف محاوالت 

تنويرية قيض عليها. أتت الحقبة املعارصة مبعطياتها السياسية الدولية، التي تركت أثراً كبرياً ف اتساع 

مساحة وجود القوى الدينية والالهوتية واملتطرفة ف العامل اإلسالمي، وخاصة املنظَم من تلك القوى، 

وقد كتبت ف العام 1991 ثالث مقاالت عن النظام العاملي الجديد ف ظل الهيمنة األمريكية، قلت 

فيها إّن األمرييك اليانيك أصبح غري مؤهل لقيادة العامل، والرأسملية ف سبيلها إل السقوط، وعندما 

تكون االمرباطوريات ف حالة سقوط؛ فإنّها تحاول االستنهاض، متثل هذا ف السياسات الطائشة التي 

اتبعتها أمريكا ف أفغانستان والعراق، وبالتوزاي تنظيم حركة ملا يسمى الوعي الجديد وخلق تحالفات 

جديدة، فصب ذلك كله ف دعم تيار فكري منغلق أصول ف العامل اإلسالمي، أصبح هو السائد اآلن، 

فوجوده وسيادته يصبان ف مصالح الرأسملية وأمريكا بشكل مبارش. 

بالنسبة لنخب الرشق العريب واإلسالمي، وبينام كانت منشغلة ومأخوذة بهمومها وأسئلتها  ـ 

ومساعيها إىل تجاوز مقولة التأخر، وإنجاز التقدم االجتامعي، وتحقيق االستقالل الوطني، كيف 

تلقت تلك النخب تدفُّقات الحداثة عىل املستويني النظري والتطبيقي، وكيف تعاملت معها؟

ـ هنا نتكلم عن مفهوم النهضة الحديثة ف أواخر القرن الثامن عش، ثم التاسع عش، وحتى 

عل  الفرنسية  نابليون  حملة  بعد  وتحديداً  بالغرب،  االحتكاك  نتيجة  هي  التي  العشين،  أوائل 

الشيخ  املثال:  سبيل  عل  ممثليها  من  إفاقة،  حركة  وتبعتها  الصدمة،  بدأت  معها  التي  مرص، 

حسن العطار، الذي حاول تجديد الخطاب الديني، وجمل الدين األفغاين، ومحمد عبده، وهذا 

والعلمية  العقالنية  األفكار  بإحياء  الرتاث  إل  بالعودة  أصحابه  قال  الذي  التجديدي  التيار  كان 

الغرب، ومحمد عبده قام بدور مهم ف هذه  الرجوع واإلفادة من علوم  التجريبية الحقيقية، مع 

العريب تحت حكم  العامل  لوقوع  نظراً  َوأده،  التيار، مبحاولة  املسألة. لكن لألسف أصيب هذا 

مع  لتعارضها  جنينية؛  رأسملية  ببواكري  يسمح  مل  كم  به  يسمح  مل  الغرب  الغريب  االستعمر 

الفكري  رصيدها  معها  وواجه  وطنية،  رأسملية  بورجوازية  إرهاصات  واجه  فكلمت  مصالحه، 
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العقالين والتنويري، كم حدث ف مرص. إذن؛ فالهدف كان أن يظل العامل اإلسالمي ف سباته.

توجد  أال  نفسها،  النخب  عن  فامذا  كعامل خارجي،  وتأثريه،  االستعامر،  عن  هذا  كان  إذا  ـ 

أسباب ذاتية، وداخلية ؟

والتاريخ يحدثنا عن  أيضاً،  السلطة كانت معه واالحتالل  الغلبة، ألن  له  الديني كان  التيار  ـ 

عالقته بهم. مع ذلك، فأي صحوة فكرية، وألنها خرّية، وتكتيس قوتها داخلها، ال يقىض عليها 

العريب،  والعامل  التنويرية ف مرص  الفكرية  املدرسة  بدليل  تظل موجودة،  بل  وتستأصل متاماً، 

الفكر  وف  التونيس،  الدين  خري  تونس  ف  كان  كذلك  سابقاً،  األسمء  بعض  لك  ذكرت  وقد 

واملهدية  ثورية،  حركة  إل  وتحولت  الطرقية  صوفية  كانت  التي  السنوسية  الحركة  نفسه  الديني 

ف السودان كحركة ضد االستعمر.. إلخ. عموماً فإّن الرواد كان لهم  تالميذ استكملوا مسريتهم 

وإن بتعرث، فبُثت روح التنوير بهدف التثوير،  وكل هذا معناه أن العرب بدأوا باإلفاقة. لكن كم 

التحرر  أساسيتني، وهم:  بقضيتني مهمتني  كله  العريب  العامل  النخبة املفكرة ف  انشغلت  قلِت 

بالحداثة، والدستور كان  التأثر  بداية  النضال من أجلها عن  التي عرّب  الدستور،  الوطني، وقضية 

يعني الدولة املدنية الحديثة، والدستور والحداثة يفرضان توديع فكرة الخالفة اإلسالمية املضببة 

أرص  زلت  ال  التاريخ«.  عرفه  نظام  »أحط  أنّها  وقلت  كتبي  أحد  ف  عنها  كتبت  التي  املغيبة، 

عل أن الغرب موجود وحاض ف محاولة إحيائه وكونه مطلباً تجمع عليه كافة التيارات الدينية 

االستعمرية،  املوجة  انقشاع  بعد  التحديث  إل  االتجاه  فمع  ألوانها.  اختالف  عل  األصولية 

الذي  والغريب،  الشقي  املعسكرين  بني  والرصاع  الثالث،  العامل  ف  التحرر  حركات  وظهور 

شتى  طرق  عرب  للتحديث  محاوالت  واجهت  التي  العاملية،  للرأسملية  الساحة  خلت  بانتهائه 

وشجعت، وأرغمت الحكام عل اتباع سياسة املهادنة ف معظم األحيان مع الحركات األصولية.

غلبة التّيار الديني

العلمي،  الجامعة املرصية وتأسيسها  بأنّه مع ظهور  القول  أيضاً؛ ميكن  الذاتية  الظروف  عن 

حركة  مرص  ف  بدأت  واألفريقية.  بل  كلها،  واإلسالمية  العربية  الجامعات  منه  استفادت  الذي 

املايض  ف   متجسد  كان  ألنّه  القديم،  التيار  وقوة  ولغلبة  مراهقة،  كانت  لكنها  جديدة  تنويرية 

بكابوسه ورهبوته، وما ميلكه من تراكم ضخم تصعب زحزحته، كّل محاولة للتحرر تبقى مقيدة 

املايض  كابوس  عبء  وثقل  القدمية  املرجعية  فظلت  والتربير،  الشديد  والحذر  داخله  بالبقاء 

القديم  بالنسبة للغرب؛ فكان األمر بني اتجاهني، األول االنبهار الكامل به من قبل النخبة، وهذا 
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مبا  متأثرين  “خواجات”  عادوا  ثم  األوروبية  للجامعات  ابتعثوا  من  اإلتجاه  هذا  وَمثَّل  أراده،  ما 

يدرسون مجتمعاتهم  أخذوا  التي أخضعوها عندما  اإلنسانية،  التطبيقية وحتى  العلوم  درسوه ف 

أصحاب  أعني  عل  أثره  املُبهر  للحداثة  الغريب  األمنوذج  ترك  غربيّة.  نظرية  لقولبة  وظواهرها 

هذا التيار، الذين دعوا إل إهمل املايض كلية، بينم أغفلوا حقيقة أن الحداثة نفسها ف أوروبا 

بدأت بحركة إحياء للرتاث الكالسييك القديم ألرسطو وأفالطون والفكر التجريبي إلخ، وأنه البّد 

من وجود أساس إذا استهدفنا البناء، لكن لألسف هذا التيار من نخبتنا انبهر بالحضارة األوروبية 

دون أن يفهمها أو يفهم مغزاها. 

عل الجانب اآلخر، كان تيار العودة إل املايض وتكريس العقل الالهويت القديم، ولذلك 

من  واالستفادة  الرتاث  من  العقل  إحياء  بني  الجمع  حاول  الذي  الحدايث  الفكري  التيار  فإّن 

كتبهم،  مبصادرة  سواء  كثرياً،  أصحابه  عاىن  املايض،  ف  سبات  أو  استغراب  دون  أي  الغرب، 

و"تأورب"،  أوروبا،  إل  هاجر  العقول  من  كبري  فعدد  بهجرتهم،  أو  السجون  ف  بهم  الزج  أو 

1967، وكان لها مردود كبري بني  وظلت الساحة خاوية باستثناء حركة ظهرت عل استحياء بعد 

اإلنتلجنسيا العربية، وكنُت أحدهم،  وقت وجودي ف املغرب، حيث بدأت فكرة املشوعات 

نحن  املوضوع:  بهذا  املرتبطة  الرئيسية واملشكالت  األسئلة  الوقوف عل  تحاول  التي  العلمية 

وحضارة اآلخر، مشكالت األنا واآلخر، مشكالت الدولة املدنية، مشكلة الدساتري الخ... لكن 

ف  السلطة  أسهمت  أيضاً  ولألسف  مراهق،  ومعظمها  فردية  جهوداً  كانت  املحاوالت  هذه  كل 

تشتيتها فكان اإلسهام محدوداً، ومل يخلق تيار عام.

لته البيئات الفكرية العربية  ـ هنا ننتقل لسؤال مهم، وهو: ماذا عن الدرس املعريف الذي حصَّ

سحابة  الحداثة  اختبارات  معاينتها  لدى  األيديولوجية،  وتياراتها  املعرفية  مبانيها  اختالف  عىل 

قرون متصلة من تاريخ الحداثة وما بعدها؟.

املفكر  لدى  الثورة  وفكرة  االشرتايك،  الفكر  املثال  سبيل  عل  الكثري.  لت  حصَّ بالطبع  ـ 

النهضوي شبل شميل، وغريها من األفكار ال انعكست ف ظهور أحزاب شيوعية قوية ف مرص 

ثم  يدينها،  مضاد  بفكر  حوربت  التنظيمية  ومتظهراتها  األفكار  هذه  وسوريا.  والعراق  والسودان 

أصبحت بعد ذلك مجرد ضجيج، وهنا نرجع ألوروبا والحداثة ف النظام الرأسمل، فقد ُدِعمت 

الطبقة الجديدة بأمراء مستنريين. كّل فكر مهم كان إيجابياً وعظيمً ال ميكن أن ينهض إذا حاربته 

فبقي  نفسه،  وباألزهر  الثاين،  حلمي  بعباس  اصطدم  الذي  عبده  محمد  قاله  ما  وهذا  السلطة، 
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ينجز لكن ف ظل السلطة. االنتكاسة التي القتها الكثري من األفكار االشرتاكية والقومية وغريها، 

ومع الدخول ف مرحلة جديدة تحت نظم جديدة، جعلت املناخ غري مواتياً عل اإلطالق للقلة 

القليلة املتشذمة الذاتية التي ف أحسن األحوال انكبت عل نفسها لعالج األزمة عل املستوى 

وحتى  للحداثة،  جدي  اختبار  اإلطالق  عل  يحدث  مل  التطبيقي  املستوى  عل  لكن  النظري، 

وبرملانات(،  )دساتري  الحداثية  مفاهيمها  من  فرِّغت  األنظمة  قبل  من  حداثية  نظم  بناء  محاولة 

وأصبحت تلك املفاهيم نتيجة التجربة واملعاناة معها، جعجعة بدون طحن.

عيوب الليربالية اجلديدة

ـ ما الذي تتوقعونه من وعود ما بعد الحداثة كأفكار، وكحدث تاريخي وحضاري، يف زمن 

ذلك، فضالً عن سلسلة  املعارصة..  اإلنسانية  الحياة  الشك حول جدواها يف  أسئلة  فيه  تتعاظم 

هت  التي وجِّ النقد  ناهيك عن موجات  السيايس،  بها يف ميدان االجتامع  ُمِنيت  التي  اإلخفاقات 

وتوّجه إليها اليوم من طيٍف واسع من الفالسفة واملفكرين املعارصين يف الغرب؟

تجميل  محاولة  الجديدة  »الليربالية  عنوان  تحت  الحداثة  بعد  ما  عن  مقاالت  عش  كتبت  ـ 

لوجه الرأسملية القبيح«، وأقول بأّن الرأسملية دامئاً تجدد نفسها، ليس فقط اعتمداً عل قوتها 

فمن  للعوملة وطبيعتها،  بالنسبة   املناوئة.  أو  الجديدة  القوى  إخصاء  أيضاً عل  الذاتية،  وإمنا 

تسهيالت،  من  أتاحته  وما  املعلومات،  وثورة  اإلنسانويّة؛  الفكرة  عظيمة،  تبدو  الشكل  حيث 

امليديا  تدخل  وهنا  جديدة،  بأشكال  واالستغالل  التخدير  عملية  ف  خطورتها  تكمن  لكن 

الالثبات،  أي  النسبية،  فكرة  مثالً  طرحت  اإلنسانية  العلوم  صعيد  وعل  ورئييس.  فاعل   كعنرص 

والالثبات استوعبه الغرب، بينم نحن ف طور املراهقة، وما زلنا نحبو، ونريد الخروج إل النور. 

فإذا  الفكر،  باسم  العدمية  مبدأ؛  أو  أو منط،  بعينه،  اتجاه  التبلور حول  النسبية ف جوهرها عدم 

كانت علوم الغرب مل تنهض إالّ بعد اكتشاف املنهج العلمي، فإّن ما بعد الحداثة تنفي وجود 

املنهج باعتباره قيوداً عل الباحث، وعليه أن ينطلق حراً  كالجواد الربي، فهي دعوة حق يراد بها 

باطل، أو بأحرى دساً للسم ف العسل، فيأيت التنظيم املعرف والفكري لفكرة التجزئ ف العلوم 

الباحث  واكتفاء  الظواهر،  تجزئ  أي  امليكروسكوبيات،  يسمى  ما  عل  باإللحاح  اإلنسانية، 

بعملية الوصف، دون أسئلة حول أسباب الظاهرة، أي ملاذا؟.  وف هذا مصادرة إلمكانية اإلفاقة، 

وقضاء عل الوعي الناجم عن العلم واملعرفة والحقيقة، التي تبقى نسبية.

ـ إذن فأنت يف نقدك هذا لها، ترى فيها خطراً ما؟
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»عقدة  تتملكها  تزال  ال  الجاهلة  العربية  الشخصية  وألن  مبهرة،  ألنها  خطر،  هي  بالطبع  ـ 

متحيصها،  دون  الوظيفيّة،  والبنيويّة  البنيويّة  مفاهيم  ورددت  استعارت  أن  سبق  وقد  الخواجة«، 

ليست  ببعضها  فعالقتها  طبقات،  ال  األخري  التحليل  وف  بنيات،  ال  األسايس  هدفها  هي  بينم 

عالقة رصاع وإمنا عالقة تكامل ووظائف، وكل يؤدي دوره، فالعامل له دور، واإلداري له دور، 

وكذلك صاحب املصنع، وغريه، الجميع يتكاملون. 

ـ إذا كان بعض املفكرين الغربيني قد وجهوا إليها موجات من النقد، فامذا عن النخبة العربية؟

ـ بعض املفكرين العرب، بوعي أو دون وعي، أسهموا ف تكريس أفكار التمزيق، والتجزئة، 

وكانوا ضمن أسلحة الرأسملية، وعل سبيل املثال، كانت ل معارك وسجاالت كثرية مع عابد 

إسمعيل  محمود  »صديق  بأنّه  يقول  كان  البعض  أن  حتى  ـ  املغرب  ف  كنت  عندما  الجابري 

من  ذلك  صاحب  وما  واملغرب،  املشق  بني  إبيستمولوجية  قطيعة  بوجود  قال  الذي  اللدود«  

له  واملغرب  مختلف،  املغرب  اإلسالمي ف  الدين  املغرب عن املشق.  بالد  تأكيد الختالف 

تأكيد ملبدأ  الجغرافية،  وف هذا  الفواصل  إل  باإلضافة  تختلف عن املشق،  صريورة خاصة 

املناهج  أن  أرى  أنا  لذلك  الجديد.  العريب  االستشاق  سميته  ولذلك  التجزئة،  وفكرة  اإلقليمية 

التفكيكية تساعد ف الغزو الال مبارش للعقول العربية، الذي يعززه االنبهار بالغرب كسمت رئييس 

ومقيم مل تتحرر منه النخب العربية.

ثانية،  جهة  من  املدنية  الدولة  وفكرة  والعلمنة  جهة،  من  الديني  الفكر  بني  السجال  يعود  ـ 

ليأخذ حيويته يف العامل العريب اإلسالمي إثر الهزات السياسية واألمنية التي عصفت باملنطقة يف 

العريب قبل نحو ست سنوات. كيف ترون صورة هذا السجال، وما هي أسبابه  بالربيع  ما عرف 

املبارشة والبعيدة؟

ـ ليس هناك تناقض بني العلمنية واإلسالم، والعلمنية أو كم يسمونها ف الغرب الالئكية، 

عامل  عاملني:  عن  يتحدث  الذي  اإلسالم،  ف  موجودة  هي  بل  عش،  الثامن  القرن  مع  تبدأ  مل 

الغيب، وعامل الشهادة، وفصل بينهم، األول قال بأّن ال نتحدث فيه، بينم نحن ال نتكلم سوى 

عن الغيب، أّما عامل الشهادة، فهو العقل والعلم، وهنا الفصل بني املعتقد الديني وباعتباره أوالً 

29(، أي  زب ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  رب )الكهف:  عالقة بني اإلنسان وربه، والله يقول: 

أن الله يقول بحرية اإلنسان، وثانياً فاإلسالم ليس فيه كهنوت، بخالف املسيحية واليهودية وكل 
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العقائد الوثنية إذن، فال إكلريوس ف اإلسالم. ول مؤلفات كثرية دافعت فيها عن فكريت هذه، 

فقلت بعدم التعارض بينها وبني اإلسالم كم جاء ف كتابني ل »اإلسالم السيايس بني األصوليني 

عن  فضالً  اتصال«،   من  الدجال  ونبوءة  اإلسالمويني  بني  فيم  املقال  »فصل  و  والعلمنيني«، 

املقاالت.

النظام  سقوط  تأخري  مشوع  هو  رأي  ففي  السجال؛  هذا  لتصاعد  املبارش  السبب  عن  أما 

وجود  عن  أّما  الحقيقية.  املسألة  هي  هذه  العريب،  العامل  خريات  نهب  واستمرارية  الرأسمل 

خالف جوهري علمين وغري علمين فغري صحيح، وباألساس السبب سيايس، ولخدمة مشاريع 

سياسية، فمن يحملون فكراً دينياً متخلفاً وأفكاراً قطعيّة، حيث ال مجال للتفكري وإعمل العقل،  

هم جمعات هشة ال قوة لها، ولو تركت وشأنها ستأكل نفسها بنفسها، ألن القضية لديهم ليست 

ثم  وكفر،  إميان  إل  تعاظمت  ثم  وحرام،  حالل  قضية  وإمنا  األفكار،  ف  وصواب  خطأ  قضية 

استباحة الدماء. هي جمعات هزيلة وغشيمة، ولها دور تؤديه. 

عىل  العثور  رضورة  حول  نخبه  بني  النقاش  فيه  يتمحور  العريب  العامل  يف  يوم  سيأيت  هل  ـ 

منطقة معرفية وسطى تتم فيها املصالحة بني الدين والعلمنة وتنهي هذه الشيزوفرينيا الفكرية التي 

طال أمدها يف مجتمعاتنا؟

الدين  بني  والرصاع  اليوم،  الرائجة  السلعة  هي  أصبحت  الرديء  ثوبها  ف  الدينية  البضاعة  ـ 

والعلمنة رصاع مصطنع، ومن حاول أن يُعِل صوته مواجهاً ذلك، لن يستمع إليه أحد. كتبت الكثري 

عن أن اإلسالم دين العلمنية، والعلمنية ليست كفراً وليست إلحاداً،  صحيح أنّها كانت ف فرنسا، 

للبابوية  كان  لقد  وإلحاحها،   والبابوية  الفرنسية  الكنيسة  تاريخية خاصة، حيث  لكن مثة ظروف 

ضائب، والكنيسة أيضاً لها ضائب أخرى، وعندما حدثت ثورات اجتمعية وحاول البابا قمعها 

والحريات  للعدالة  تدعو  حركات  مثة  وكان  الفرنسيون،  وواجهه  أوروبا،  ملوك  بجيوش  مستعيناً 

وتقف ضد الدين، فقد كفروا بالدين نفسه، وروبسبري دعا إل عبادة العقل، كل ذلك ألن إلحاح 

الدين ف فرنسا كان بشعاً، أّما العلمنية ف بقية أوروبا فكانت مختلفة وغري متعارضة مع الدين.

عل  النخبة  تسمى  ما  أن  األسف  ومن  ومصطنع،  مغلوط  أنّه  وأكرر  عندنا،  للرصاع  أعود 

تاريخه وجود  يشهد ف  اإلسالمي مل  العامل  فإّن  »ثيوقراطية«  كلمة  وعن  ذلك.   تعِ  ال  عمومها 

حكومة ثيوقراطية،  وقد أثبت ذلك ف كتايب »الخالفة اإلسالمية بني الفكر والتاريخ«، وإذا كان 

املقصود اليوم بذلك هو إيران، فهذا بتعريف الغرب نفسه »إسالم ثوري« يحاربه الغرب، وبعض 
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بينم كل الدعم للنظام السعودي  من النخب، لكن هنا البّد من طرح سؤال ملاذا إيران تحديداً 

بزوال  سينتهي  ولذلك  له،  أساس  ال  الرصاع  هذا  إّن  القول؛  خالصة  وتنظيمً؟.  فكراً  وأتباعه، 

املؤثِّر، فنحن ف حاجة إل حركة تحرر وطني جديدة يتبعها تطور عقل جديد، من أهم أسسه 

أنّه ال رصاع بني الدين والعلمنة، وأن اإلسالم ال يصادر عل اإلطالق عل العلمنة.

الفكرية  الساحة  عىل  طغى  الذي  اإلبتدايئ  السؤال  مصري  عن  لنتساءل  أخرى  مرة  عدنا  لو  ـ 

العربية سحابة قرن مىض: »ملاذا تقدم الغرب وتأخر املسلمون؟« هل السؤال اليوم ما زال مجدياً 

الستنتاج ما ميكن أن نعتربه مخرجاً معرفياً ملشكلة استعصاء سؤال النهوض يف التفكري العريب؟

عن  ونعرف  نقرأ  فمذا  الذات،  معرفة  وهو  وملح،  ضوري  لسبب  مهمً،  يزال  ال  بالطبع  ـ 

سوى  تحمل  ال  أنّها  به  توصف  ما  أقل  بعينها  وكتابات  أفكار  وطغت   صدرت  لقد  تاريخنا، 

الفاريس  مسكويه  طبّق  لقد  ومسكويه؟  رشد،  وابن  خلدون،  ابن  أين  لكن  والخرافات،  الجهل 

النبي  الهمم« عن  األمم وتعاقب  كتابه »تجارب  الحداثة، وتحدث ف  قبل ظهور  الحدايث   الفكر 

محمدs، وكيف كانت التدابري التي اتخذها، فكرة أنجبها عقله املستنري، وكيف طُبقت، وما هي 

نتائجها، فكانت معالجة متفردة لرجل عظيم، كل هذا أهيل عليه الرتاب.

واألزمة هنا تكمن ف أن النخب ال تزال، وهي ف حصارها داخل سؤال نحن والغرب، تنظر 

إل الذات دون وعي حقيقي بها، فاإلسالم ليس هو تراث من أدخلوه ف نفق مظلم، لذا يتعني 

السبيل مثة  الذات واآلخر، وف هذا  الرتاث، ونحن نجيب عل أسئلة  نعيد قراءة وفهم هذا  أن 

إل  االنطالق  نريد  كنا  فإذا  منها،  جزءاً  تالمذيت  مع  ومشوعي  تجربتي  أعترب  جديدة،  كتابات 

تخلفنا  إجابة عل سؤال ملا  بتقديم  نقوم  ونحن  من جذور،  من رصيد،  ننطلق  أن  يتعني  األمام 

عن  وتخلينا  الدين،  عن  الدين  باسم  تخلينا  أننا  هي  أساسها  ف  اإلجابة  أن  سنعرف  وتقدموا، 

العقل، وانغمسنا ف ثقافة االتباع، وقتلنا اإلبداع. 

تحت ضغط  اليوم  تشكيله  إعادة  وكيف ميكن  العريب،  الثقايف  الخطاب  عن  السؤال  يبقى  ـ 

وإلحاح هذه اللحظة التاريخية الفارقة، وما تفرضه،  مبا يحرره من مضامينه االغرتابية، سواء لجهة 

البقاء يف املايض، أو االسترياد من الغرب.

عنوانها  كان  بالقاهرة،  للثقافة  األعل  ندوة ف املجلس  عاماً، دعيت إل   18 قبل حوال  ـ  

ف  رشد  ابن  تحيني  ميكن  »هل  بعنوان:  بحث  كتبت  وقد  جديد«،  عريب  ثقاف  خطاب  »نحو 

ترشيد الخطاب العريب الجديد؟«، نعم نحن نحتاج إل إعادة تشكيل الخطاب الثقاف العريب، 
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نحتاج ابن رشد وغريه كقاعدة لنا. لقد انطلقت أوروبا  من أرسطو وأفالطون وغريهم، املايض 

البّد من االستفادة منه، لكن أي مايض؟ واالستفادة ال تعني التقوقع والبقاء فيه، فكم قلت يجب 

أن نعرف أنفسنا، وعندما نعود إل املايض سنجد نوره وظلمته، وال انطالق وال تحديث دون أن 

نرى نوره ونستفيد منه. عندما ننطلق البّد أن نراعي اعتبارين: األول؛ أن كل ما هو عقالين وكل ما 

هو إنساين نافع، بغض النظر عن أصله وفرعه، وهذا ليس استرياد من الغرب،  البّد أن نستلهم من 

الغرب. الثاين، أنّنا ميكننا بناء نهضة بدون االستناد إل الغرب وعلومه، بشكل مطلق. فقد سبق 

للعلمء املسلمني ومع حركة الرتجمة، أن فكروا وانتقدوا ثم انتقلوا إل مرحلة اإلبداع واإلضافة، 

وعموماً النهضة ليست قفزة، أو ميكن اختزال مراحلها، إنها بناء متكامل )عقول، ورؤى، وروح، 

ومناخ عام(.

ـ أخرياً، نريد منك إلقاء الضوء عىل حجم إسهام كتاباتك كمؤرخ ومفكر إسالمي، وصاحب 

مرشوع علمي وفكري، قدم إضافات معرفية يف قضايا الرتاث والثقافة العربية والتاريخ اإلسالمي، 

يف التأسيس لخروج الفكر العريب مام يواجهه من أزمات، وتقديم إجابات ألسئلة التاريخ الراهن، 

عىل كرثتها وتعقيداتها وإلحاحها.

ـ كنت متمرداً، منذ إعدادي ألطروحة الدكتوراه، عل كل ما اعتربته ييسء إل اإلسالم،  ديناً 

وأدرِّسه  أدرسه  أن  أسمح  فكيف  عظيم،  دين  اإلسالم  أن  أرى  فأنا  ديني،  منطلق  ومن  وتاريخاً، 

لألجيال القادمة هكذا، فبدأت عملية التمرد ف كتاب »الحركات الرسية ف اإلسالم«، وأحدث 

ضجة كبرية ف العامل العريب وقت صدوره، وأعترب هذه هي مرحلة الهدم، أسميها هدم الهدم، 

بالرتاث وكان يستوجب اإلزالة والتكسري. ثم رأيت ضورة أن يكون ل مشوع إلعادة  ما علق 

اإلسالمي«،  الفكر  »سوسيولوجيا  موسوعة  ف  أنجزته  وقد  وتدريسه،  اإلسالمي،  التاريخ  كتابة 

وهي رؤية عقالنية مادية للتاريخ اإلسالمي، مثله مثل كل التواريخ التي تدرس ف العامل، سواء 

إسمعيل  محمود  إّن  فقيل  علم،  إل  حولته  غريه،  أو  مسيحيني،  أو  بوذيني،  أو  وثنيني،  تاريخ 

التاريخ اإلسالمي من مناقب وأساطري وخرافات إل ما ميكن أن يشبه معادالت رياضية،  حول 

مع  واستكملته  عاماً،  ثالثني  املشوع  هذا  استغرق  وقد  العلم.  تاريخ  ف  األكسيومية  للمرحلة 

250 أطروحة  تالميذي، فكنت أول من لجأ إل التاريخ االقتصادي واالجتمعي، وأرشفت عل 

الفكر  عن  مجلدات  ثالثة  كتبت  يدرسوه،  من  أفكار  تغيري  أجل  فمن  التاريخ،  علم  أّما عن  فيه. 

مناهج،  باستحداث  منهجية،  إضافة  أقدم  أن  وحاولت  االنهيار.  االزدهار،  التكوين،  التاريخي: 

يعتربها كثريون قدمت خدمة إل علم التاريخ.
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ليس  أخرى،  مرة  تحقيبه  وأعدت  وعصوره،  فروعه  كل  ف  التاريخ  دراسة  ف  أخذت  ثم 

التحقيب وفقاً لألنظمة واألرس الحاكمة، بل عل أساس معامل أساسية ف حركة الواقع االجتمعي 

واالقتصادي. 

التاريخ  كتب  عن  بعيداً  التاريخ  لكتابة  جديدة  مادة  عن  بحثت  الجديد،  تقديم  سياق  وف 

الرسمي، فكانت كتابتي عن اإلسطوغرافيا،  حيث كنت أول من قال بأّن التاريخ اإلسالمي ال يُفهم 

ومشاكلهم،  الناس  حياة  فيه  موضوع،  دنيوي  علم  الفقه  ألن  اإلسالمي،  الفقه  بدراسة  إالّ  حقيقة 

وهذا هو التاريخ الحقيقي. وقدمت إضافة أخرى عن امليثولوجيا، فكتبت كتاب هو األول ملؤرخ 

من مصادر  غني  امليثولوجيا، كمصدر  التاريخ من خالل  كتابة  وامليثولوجيا«، عن  »اإلسطغرافيا 

التاريخ اإلسالمي: الخرافات، األساطري، األمثلة الشعبية، واستطعت ف هذا الكتاب أن أحل أكرث 

من عش مشكالت تاريخية مل يجب عليها التاريخ الرسمي.

الراهنة  العريب  النهوض  ألسئلة  إجابات  ستقدم  التاريخ  وقراءة  كتابة  إعادة  بأّن  أقول  أخرياً 

وامللحة، فيجب أن نعرف كيف نصل إل الحقيقة، وما وسائلنا ومناهجنا للوصول إليها، وال نهضة 

دون معرفة الذات، تطورها وطبيعتها. 
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حممود إسامعيل عبد الرزاق ـ سرية ذاتية معرفّية

صاحب  اإلسالمية،  والحضارة  التاريخ  ف  متخصص  مرصي  ومفكر  مؤرخ 

االقتصادي  التاريخ  ف  مدرسة  ورائد  التاريخية،  املعرفة  ف  خاصة  نظريات 

واالجتمعي تحظى بتقدير كبري ف العامل العريب وأواسط االستشاق، سميت 

باملدرسة املحمودية، كم لقب بفيلسوف املؤرخني العرب، أمىض عقوًدا ف 

إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي، وله مشوع فكري وعلمي كبري تبدى ف إنتاجه 

بني  جدالً  أثارت  التي  اإلسالمي«،  الفكر  »سوسيولوجيا  وموسوعة  الغزير، 

املفكرين املعارصين، واعتربها آالن دوسولييه  مانيفستو لتحرير الفكر اإلسالمي 

ف  واملؤرخني  الباحثني  من  كبري  عدد  عليه  تتلمذ  كم  االستشاق.  إسار  من 

املغرب والجزائر ومرص ومعظم الدول العربية.

كم حصل محمود إسمعيل عل  جائزة الدولة التقديرية ف اآلداب عام 2014.

- دكتوراه اآلداب، عام 1970م. 

- أستاذ مساعد التاريخ اإلسالمى بكلية اآلداب، جامعة عني شمس. 

أهم املؤلفات: 

له العشات من الكتب ف مجال الفكر الفلسفي والتاريخي واالجتمعي، نذكر 

منها ما يل: - موسوعة سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي.

- فكرة التاريخ بني اإلسالم واملاركسية. 

- مقاالت ف الفكر والتاريخ.

- اإلسالم السيايس بني األصوليني والعلمنيني.

- الخطاب األصول املعارص.
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- فرق الشيعة بني الدين والسياسة. 

- إخوان الصفا، رواد التنوير ف الفكر العريب. 

- ف نقد حوار املشق واملغرب بني حنفي والجابري. 

- الخطاب الديني املعارص بني التقليد والتجديد. 

- إشكالية املنهج ف دراسة الرتاث.

- ف نقد حوار املشق واملغرب.

- العروبة واإلسالم ـ بني اإلرجاف واإلنصاف. 

- الخالفة اإلسالمية بني الفكر والتاريخ.

- االسطغرافيا وامليثولوجيا ـ نظر وتطبيق. ـ الدولة الفاطمية ـ دعوة وثورة.

- جدل األنا واآلخر ـ سرية ذايت. ـ دراسات ف حضارة اإلسالم.

- فلسفه التاريخ.

النشاط الثقايف: 

العصور  الثقافية املرصية مثل  - عضو هيئة تحرير ف عدد من املجالت 

الجديدة والفجر. 

- عضو لجنة التاريخ باملجلس األعل للثقافة مبرص ) سابقاً(.

- كتب عشات الدراسات والبحوث ف عدد من الدوريات الثقافية املرصية 

ثقافية،  وأوراق  العريب،  واملوقف  املعارص،  والفكر  والطليعة،  الكاتب،  مثل 

وأدب ونقد، واملنار، والهالل والعصور الجديدة، واملحيط الثقاف الخ. 


