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يف  له جائزة إبن رشد للفكر احلر نحمبناسبة م كلمة املؤسسة لتكرمي األستاذ حممود أمني العامل
 (عضو اهليئة اإلستشارية للمؤسسة) د. حامد فضل هللايلقيها  2001ديسمرب  8يوم  برلني

 

 سيدايت ساديت

 الضيوف الكرام

بربلني لتكرمي الكاتب العريب املصري األستاذ حممود من دواعي الفخر واإلعتزاز أن جنتمع اليوم يف "دار اآلداب" 
 .امني العامل ملنحه جائزة إبن رشد للفكر احلر هلذاالعام

وقع اإلختيار علي األستاذ العامل بقرار من جلنة حتكيم مستقلة ضمت شخصيات ورموزاًفكرية وإبداعية من أقطار 
 .عربية خمتلفة

نود أن نفرد سطورًا قليلة جلزء يسري من سريته الذاتية ومراحل حياته  ابلرغم من شهرة األستاذ العامل إال أننا
 .الصاخبة واملثرية وهو ال يزال يواصل مسريته املضيئة األمينة وفعله التنويري يف ثقافتنا العربية

اش يف حي الدرب األمحر يف القاهرة وع 1922ولد حممود أمني العامل يف اليوم الثامن عشر من شهر فرباير عام 
"فأان ال يكاد يسعدين شيء مثل العودة  -ىف هذا احلي الشعيب حيت أن بلغ الثالثني من عمره. يقول العامل عنه:

  "دائماً إيل هذه االزقة القدمية الضيقة، أحس فيها حبقيقيت وأتشمم فيها عطر األصالة والعراقة

األول )جامعة القاهرة اليوم( وحصل علي  التحق بعد شهادة الثانوية بقسم الفلسفة كلية اآلداب جبامعة فؤاد
 .شهادة الليسانس، وقد ظل طوال دراسته يقوم بعمل إضايف لتغطية تكاليف الدراسة

حصل علي درجة املاجستري من الكلية نفسها ومت تعيينه يف قسم الفلسفة مدرسًا مساعداً. ألسباب سياسية مت 
 .ة واملدرسني من خمتلف كليات جامعة القاهرةمع عدداً آخر من األساتذ 1954فصله يف نفس العام 

هناك شخصيات اندرة يف التاريخ استطاعت أن جتمع بني اإلهتمام والعطاء الفكري واإلبداعي وبني اإلخنراط يف 
النضال السياسي، منهم العامل، الذي استطاع بصورة خالقة املزاوجة بينهم ليصبح مفكراً ابرزاً ومناضاًل سياسيًا يف 

 .عينهالوقت 
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صدر للعامل حيت اآلن أكثر من عشرين كتاابً والعديد من الدراسات واملقاالت واحملاضرات يف جمالت مصرية وعربية 
واجنبية، وهو يشرف اآلن علي إصدار كتاب شبه دوري بعنوان "قضااي فكرية"، صدر منها حيت اآلن عشرون 

 .لعريب اإلسالمي والفكر القومي السياسيعدداً. يكتب العامل يف الفلسفة والنقد األديب والرتاث ا

بدأ اهتمام العامل ابلفلسفة يف سن مبكرة ابملرحلة الثانوية حينما بدأ يهتم ابلشعر والفلسفة والشطرنج والتأمل 
كان موضوع رسالة املاجستري، يف البداية، بعنوان "نظرية املصادفة يف الفيزايء احلديثة" مث قام بتغيريه إيل   –الذايت 

ظرية املصادفة املوضوعية يف الفيزايء احلديثة" بعد إطالعه علي الفكر املاركسي وحتوله عن الرؤية الفلسفية املثالية "ن
 .إيل الرؤية املادية اجلدلية وإيل اإلشرتاكية العلمية اليت طبعت مسار حياته.حيت اآلن

  :يقول بنفسه مشرياً إيل حبثه

مبكرة  من مراحل العمر. ولعل هذه الصورة أن تكون أتصيالً  "إنه صورة من مهومي الفكرية يف مرحلة  
 ."لكثري من املواقف اليت إختذهتا بعد ذلك

لقد بدأت مسرية العامل يف النقد األديب مبجموعة مقاالت ودراسات يف النقد االديب كتبها حممود العامل وعبد العظيم 
(، وقد أاثرت املقاالت وقتها معركة 1955املصرية" )، ُضمت يف كتاب "يف الثقافة 1954أنيس خالل العام 

 .عرفت أبهنا معركة اجلديد والقدمي يف النقد االديب

بدأت املعركة مبقال لطه حسني حول صورة األدب ومادته وعارضه الكاتبان مبقال عنوانه "األدب بني الصياغة 
ية حول الكتاب، فمن مؤيد ومعارض ومن انقد واملضمون" ومنذ ذلك احلني وإيل اآلن مل تنتِه هذه املعركة النقد

موضوعي وآخر متهافت خيرج الكتاب من السياق التارخيي واإلجتماعي والسياسي اليت جاءت هبا مقاالت 
 .الكتاب

اتبع العامل منذ اخلمسينيات اإلنتاج الروائي لكاتبنا الكبري "جنيب حمفوظ" ابلنقد والتحليل وبنهاية الثالثية اخلالدة 
أزمة الدميقراطية  –ازمة احلرية  –"حمفوظ" لفرتة  طويلة  ولكن عندما تفاقمت االزمات يف ظل العهد اجلديد توقف 

عاد حمفوظ لقلمه مبرحلة جديدة من الفكر والبناء الفين إنعكست ىف أعماله  –أزمة القيم وتفشي اإلنتهازية  -
نا" واليت ال تزال حمظورًة يف مصر. يقول العامل عن هذه الالحقة واليت بدأت بروايته الرمزية امللحمية "أوالد حارت

 :الرواية
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 –"إن "أوالد حارتنا" ليست كما يقال اترخيًا للبشرية و ليست كذلك اترخيًا خاصًا مبصر، إمنا ببساطة 
توكيد للمعين اإلنساين الصرف لألداين، توكيد أن جوهر الدين هو العدالة، هو األمن هو  –فيما أعتقد 

مة، هو احلرية، هو احملبة، هو اخلري، هو التقدم لإلنسان، إن األرض مرياث للناس مجيعًا وإن احملبة الكرا
والعدل واألمن والرخاء والسعادة حق للناس مجيعاً، هكذا يقول األنبياء مجيعاً، من آدم حيت حممد، من 

 "أدهم حيت قاسم وهكذا هو جوهر جهادهم مجيعاً 

البنية والداللة يف القصة والرواية العربية املعاصرة" مل يكن  –بعون عامًا من النقد التطبيقي مث أصدر العامل كتابه "أر 
نقده التطبيقي موجهًا لكبار املبدعني املصريني مثل جنيب حمفوظ، توفيق احلكيم، طه حسني ويوسف إدريس 

الناشئني، كان يستمع إيل قراءاهتم و  فحسب، بل إيل عدد كبري من املبدعني يف العامل العريب. كما اهتم ابألدابء و
"وما أكثر ما أٌحس ابلتقصري إزاء هؤالء األدابء والفنانني  -يناقش وحيلل نصوصهم، ورغم ذلك يقول العامل:

 ."وخاصة الناشئني منهم, عندما جيرفنا تيار احلياة إيل موضوعات بعيدة عن أعماهلم

بع العامل التطورات الفكرية والنظرايت األدبية احلديثة وانقش وحاور  رغم أعباء التدريس يف جامعة ابريس الثامنة، ات
كثريًا من الفالسفة واألدابء واملاركسيني اجلدد. يف كتابه اهلام "ثالثية الرفض واهلزمية"، يقدم العامل نقدًا للمنهجية 

رية ومصطلحاهتا اإلجرائية و البنيوية يف األدب أو املنهجية اهليكلية كما يفضل ان يسميها. كما يتعرض إيل النظ
أصوهلا وركائزها الفلسفية. ويقول يف كثري  من تطبيقات املنهج البنيوي ذكاء وملعان ما ميكن اإلستفادة من نتائجه 

 .يف إضاءة العمل األديب

حة"، يستخدم العامل املنهج البنيوي تطبيقيًا علي ثالث رواايت للروائي املصري "صنع هللا إبراهيم"، "تلك الرائ
 ."جنمة اغسطس" و"اللجنة". وقد ترمجت بعض رواايت صنع هللا إبراهيم إيل األملانية

انقش أفكار الشيخ علي عبد الرازق، حممد عبده، حسني هيكل، طه حسني، العقاد، زكي جنيب حممود رائد 
ين القوميني الفلسفة الوضعية يف مصر، عبد الرمحن بدوي الفيلسوف الوجودي املصري، وصواًل إيل املفكر 

واليساريني املعاصرين حسن حنفي، حممد عابد اجلابري، عبد هللا العروي، حممد جابر األنصاري، حممد اركون، 
 .أدونيس، مسري أمني، طيب تيزيين، انور عبد امللك، حممد عماره وغريهم

األدب أو الدراسات  وميتد نقده، ليس إيل املبدعني فحسب، بل يتعداه إيل نقاد األدب أنفسهم فيناقش نظرية
 .التطبيقية لبعض النقاد مثل سيد البحراوي وصالح فضل و الناقد و الروائي يف نفس الوقت أدوارد اخلراط وغريهم
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ويف كتابه "اإلبداع والداللة" يناقش ثالثة مفاهيم هي العقالنية يف الفكر، والداللة يف اإلبداع األديب والفين، 
 .واخلصوصية يف الثقافة

  :مل ليس انقداً أدبياً فحسب بل مبدعاً شعرايً، فقد صدر له ديواانن من الشعر، وقال مرة يف حوار لهو العا

"إنين ممزق بني ثالث أشياء الشعر والفلسفة والعمل السياسي، بدأت شاعرًا وما زال الشعر يف حيايت 
شيء لذا مات الشعر وكثريًا ما رغبت ان أكون شاعرًا فحسب ويف بعض األحيان اجد يف الفكر كل 

 ."عندي

كتاب "مواقف نقدية من الرتاث". كتب وحاور إبن خلدون، إبن رشد،   1997هتم العامل ابلرتاث وصدر له عام ا
 .أبو حيان التوحيدي، اإلمام الشافعي و الغزايل

لوعي الزائف أصدر كتابه "الوعي وا 1986كتب العامل عن الفكر العريب املعاصر والفكر القومي العريب. يف عام 
يف الفكر العريب املعاصر" كما خصص عدداً كاماًل من جملة قضااي فكرية بعنوان "الفكر العريب علي مشارف القرن 

 .احلادي والعشرين" وإستكتب فيه العامل أبرز املفكرين العرب املعاصرين يف بلدان عربية خمتلفة

 ":عاصريقول يف حبث  له "اهلشاشة النظرية يف الفكر العريب امل

"هناك أزمة يف الفكر العريب املعاصر وال سبيل إيل فصلها عن أزمِة الواقع العريب نفسه، موضوعياً واترخيياً. 
وتؤرخ هذه األزمة بعصر النهضة ومبا يسمي بصدمة احلضارة، اي هذا اللقاء الدرامي بني الواقع املتخلف 

ئه واساطيله وجيوشه منذ مفتتح القرن التاسع والواقع األورويب املتحضر الوافد بفكره وأطماعه وعلما
 ."عشر

 :ويقول يف مكان آخر

"إننا ما نزال أحوج إيل فكر نظري نقدي أتسيسي، وخاصة يف هذه املرحلة من حياتنا العربية اليت يتفاقم 
فيها التشتت والتفكك والتسطح واإلغرتاب والتخلف ىف الفكر والواقع على السواء، علي حني يتفجر 

 ." مبنجزات معرفية وتكنولوجية ابهرة تكاد تشكل نقله جديدة يف حضارة اإلنسانعصران

 :ويواصل
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"لن نتجاوز ختلفنا وتبعيتنا إال ابإلمتالك املعريف حبقائق الثورة العلمية اجلديدة، ثورة املعلوماتية ومبشروع 
وقيمية. مشروع يستوعب  تنموي قومي شامل ذي ابعاد إقتصادية وإجتماعية وتعليمية وثقافية وإعالمية

تراثنا العريب اإلسالمي إستيعااًب عقالنيًا نقداًي ويضيف إليه ويستوعب حقائق عصران الراهن ويضيف 
 ."إليه

و من منطلق مسؤولية املثقف امللتزم بقضااي وطنه، كان والبد من إجياد صيغة للتعاون ولتأييد الزعيم مجال عبد 
ستعمار والصهيونية والرجعية ومتسكه مبوقفه املبدئي، وقد جنح العامل يف إجياد هذه الناصر القائد ملعركة العداء لإل
وعمل يف إطارها مع تصور إمكانية التحول اإلجتماعي الثوري  1952يوليو  23الصيغة، فإرتبط بنظيمات ثورة 

تالف بني رجل  ال مث إختلف معها فكان البد من اإلخ –وحتقيق أهدافه وتصوراته مستفيدًا من أجهزة الدولة 
 –يتنازل عن مبادئه ودوره التنويري وبني قائد ثورة  ال يسمح بإلختالف والتعدد، فكان البد ان حيدث الصدام 

 .وعواقبه من فصل تعسفي وتشريد مث السجون والتعذيب الرهيب

يغادر مصر. اواًل ايل ومع هتميش ومالحقة املثقفني املصريني الوطنيني والتقدميني، وجد العامل نفسه مضطرًا أن 
 .بريطانيا لفرتة قصرية وبعدها إيل فرنسا لتمتد إقامته هبا إيل احدي عشر عاماً 

ظل العامل اثبتًا علي مواقفه وقناعاته الفكرية ابلرغم من كل العواصف واهلزات وكان يف نفس الوقت ال خيشي 
 .النقدوال يتواين عن النقد الذايت

 (:1990" )ال احلصر إيل قوله يف إحدي إفتتاحيات "قضااي فكريةو نشري هنا علي سبيل املثال 

"إن الدفاع املتصل عن املثال اإلشرتاكي املتحقق يف اإلحتاد السوفييت فكرًا وممارسة كان أقوي من نقد 
 ."سلبياته ونواقصه

املدافعني عن عبد الناصر  وعلي الرغم من العذاابت اليت عاانها العامل يف سبيل معتقداته ومبادئه فإنه كان من أوائل
 شكال اإلستغالل، ويقول مبوضوعية:ومشروعه أو حلمه يف الدفاع عن وطن متحرر من ا

كانت   1970حيت وفاته  1952"و احلقيقة البسيطة اليت ال تنكر لثورة عبد الناصر، منذ بدايتها عام 
كانت ثورة وطنية معادية لإلستعمار ثورة من أجل اإلستقالل الوطين والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.  

 "واإلمربايلية, معادية للتخلف اإلقطاعي واإلحتكار الرأمسايل
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 :انقش العامل يف كتاابته فكر وفلسفة احلداثة وتعرض لتارخيها وواقعها يف العامل الغريب وصورهتا يف العامل العريب يقول

فهناك ما ميكن إستخالصه منها مجيعًا يف ضؤ  "برغم اإلختالفات املتنوعة واملتناقضة ملفهوم احلداثة،
تعاملنا املعاصر مع هذا املفهوم، أي أن هناك ما ميكن إعتباره قامساً مشرتكاً عاماً، رغم هذه اإلختالفات. 

 القاسم املشرتك هو مبدأ التغيري التجديدي التطويري التجاوزي للواقع اإلنساين واإلجتماعي". 

 :فيقول ويفرق بني احلداثة والتحديث

"رغم التداخل والتفاعل ابلضرورة بني املفهومني، إن مفهوم احلداثة يغلب علي داللته التغيري 
الفكري والعلمي واجلمايل والقيمي عامة علي حني أن مفهوم التحديث يغلب علي داللته التغيري 

 ."السياسي واإلجتماعي اإلقتصادي

ينًا إبسهامات مفكرين وفالسفة أوروبيني معاصرين، تعرض من كما قام بنقِد وإدانة فكر ما بعد احلداثة مستع
النظرية النقدية يف أحباث هوركهامير،  –بينهم إيل أفكار املفكر اإليطايل أنطونيو غرامشي ومدرسة فرانكفورت 

Max Horkheimer ادورنو Theodor Adornoهربرت ماركوزا ، Herbert Marcuse ًوصوال
، الفيلسوف األملاين املعاصر، الذي يعترب من أبرز الفالسفة  Jürgen Habermasايل يورجن هابرماس

املعاصرين تصداًي إلجتاه ما بعد احلداثة وخاصة يف نقده لفوكو، دريدا، و دولوز وإمتدادهم يف الفكر األملاين 
ونقد الطابع من أبرز املعربين عن اإلجتاه العقالين  Jürgen Habermasاملعاصر. يعترب العامل يورجن هابرماس

التقين الوصفي القمعي للعقل يف املمارسات الرأمسالية واإلشرتاكية وحماولة تنمية البعد املوضوعي اإلنساين للعقل 
من خالل نظرية "العقل التواصلي" اليت جتعل من الفلسفة نشاطًا عقليًا حيًا فاعاًل مع الواقع اإلنساين يف خمتلف 

اإلقتصادية والعلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية عامة. ويف الوقت عينه يعرتض جتلياته السياسية و اإلجتماعية و 
 .العامل علي نقد هابرماس لفكر ماركس ويعترب فيه إجتزاء كبري وإبتسار للفكر املاركسي

لقد أوفيت أنت وزميلك الراحل، لويس عوض، ابلعهد، وسلمتما األمانة إيل الشعب، بقولك وأنت تفرتق عنه 
، وأنتما جتتازان الطريق من ساحة اجلامعة إيل ميدان اجلزيرة الزاخر 1954عد فصلكما من كلية اآلداب سنة ب

 :ابلناس واحلركة

"سوف نغيب عن ساحة اجلامعة، ولكن ال ينبغي ان نغيب أبدًا عن هذه الساحة اليت منضي حنوها، 
 ."ليت يؤمن هبا كل مناساحة شعبنا، بالدان، ساحة مصر كلها، سنواصل فيها الرسالة ا
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 :تقول 1993يف ختام مقالك بعنوان "التكوين" 

"أما أان فما زلت يف الطريق العاصف الذي بدأته منذ تلك السنوات البعيدة، احترك يف مساراهتا السياسية 
 والفكرية واألدبية قدر طاقيت، وما زلت اتعلم واحاول ان اتكون و أجتدد كل يوم وأن أكون انفعًا للناس

 ."والثقافة

 :ويف كتابك اجلميل "الرحلة لآلخرين" تقول

"ما أقسي هناية األشياء هناية األايم واألعمال واألعمار، عندما ال تكون هذه النهاية كمااًل جلهد أو حىت 
 ."جمرد اكتمال له بل تكون جمرد تعلق يف الفضاء األجوف، جمرد اتمل جمرد

 :تواصل

يكون إكتمااًل صحيحًا لعمر  زاخر  ابجلهد املثمر أو حتقيقًا لعمل مشرق،  "ليس املوت هناية احلياة عندما
 ."بل يكون كمااًل حياً وبداية حلياة أعمق

 :مث تواصل قائالً 

ان أٌبدع. هبين القدرة علي أن ٌأحسن النهاية اليت تضع  –أن اعمل  –ان أعربر  –"اللهم هبين أن أعرف 
 ."اليت ال تنتهي بنهاييتالبداية لآلخرين و أن أحسن البداية 

سوف نعود حنن واألجيال القادمة إيل كتاابتك لتبعث فينا روح التفاؤل واألمل والتساؤل وتعلمنا ان للحياة معين، 
 .وللنضال معين. يف كلماتك املضيئة جند معاين اخلري واحلب والتسامح واجلمال

 .احة تواصل عطاءك ألبناء وطنك يف مصر والبالد العربيةمتعك هللا مبوفوِر الصحِة والعافيِة وانت ال تزال علي الس

 .حتيًة لك اي ضيفنا الكبري وأنت القابٌض علي ٌمثلك، ومبادئك، مثل القابِض علي اجلمرِ 

 .حتيًة لك اي ضيفنا املكرم فأنت         حممود               و أمني            و عامل

 


