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 حملات من حياة احملتفى به
 .م١٩٠٥ولد بقرية قريبة من دمياط بدلتا مصر عام  •
 . بضع سنواتبعد خترجه من اجلامعة عمل بسلك التعليم •
كمال دراسته العليا، فحصل على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة            ابتعث إىل بريطانيا إلِ    •

 .لندن
بعد عودته إىل مصر التحق بسلك التدريس اجلامعي بوظيفة مدرس جبامعة القاهرة وظل ا حىت                 •

 .أحيل إىل التقاعد، مث أصبح أستاذاً غري متفرغ ا
 .ة الثقافة، كما أشرف على حترير جملة الفكر املعاصرأشرف على حترير جمل •
 .م١٩٧٣م إىل ١٩٦٨اشتغل أستاذاً جبامعة الكويت مخس سنوات خالل الفترة من  •
 .م، عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة املصرية يف واشنطن١٩٥٥، ١٩٥٤يف عامي  •
ة التقديرية يف   م، كما حصل على جائزة الدول     ١٩٦١حصل على جائزة الدولة يف الفلسفة عام          •

 .م١٩٨٤م، وحصل على اجلائزة التقديرية للثقافة بتونس عام ١٩٧٥األدب عام 
مؤلفاته تزيد على مخسني مؤلفاً تناولت مواضيع شىت، منها ما يتعلق بالفلسفة، ومنها ما خيتص                  •

ن باألدب، ومنها ما يعاجل النقد األديب والفين، ومنها ما يتحدث عن الفكر العريب وكيف جيب أ                 
 .يتطور

• • •



 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
على آله وصحبه أفضل    و بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،            -

 ..الصالة وأمت التسليم
م وباحملتفى م يف مثل هذه       خوة األفاضل مرحباً بكم يف لقاء يتجدد دائماً بك           أيها اإلِ  -

واليوم تعترب هذه األمسية من األمسيات التارخيية اليت نقف عندها طويالً ملا               .  األمسيات املباركة 
إننا مع  ..  لصاحبها من الشهرة والذيوع يف جماالت متعددة هي من أخصب ااالت وأشقها على النفس             

 . وجهان لعملة واحدة نادرةومها معاً.. ىومع األديب من الناحية األخر.. الفيلسوف من ناحية
 :سهامات فأقول ضيفنا أود أوالً أن أقدم إملامة سريعة عن حياته احلافلة بالكثري من اِإل-
عدادي والثانوي   ولد يف قرية قريبة من دمياط بدلتا مصر، وتعلم مبراحل التعليم االبتدائي واإلِ             -

ام بضع سنوات، مث سافر يف بعثة، إىل إجنلترا حيث حصل            مث اجلامعة، اشتغل بالتدريس يف التعليم الع      
وعاد للتدريس جبامعة القاهرة حىت أحيل إىل التقاعد، مث         ..  على الدكتوراة يف الفلسفة من جامعة لندن      

 .أصبح أستاذاً غري متفرغ ا حىت اآلن
ما زالت حىت    حياته الثقافية جبانب حياته املهنية استمرت منذ اللحظة األوىل بعد التخرج و             -

 .اآلن
وأشرف ..   أشرف على حترير جملة الثقافة عندما كانت تصدرها جلنة التأليف والترمجة والنشر            -

، ١٩٦٨اشتغل أستاذاً جبامعة الكويت مخس سنوات يف الفترة من عام           ..  على حترير جملة الفكر املعاصر    
١٩٥٤،  ١٩٥٣ية خالل عامي    م كما سبق له العمل أستاذاً زائراً يف جامعات أمريك         ١٩٧٣حىت عام   

م عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة املصرية يف واشنطن، وحصل على           ١٩٥٥، و ١٩٥٤م، ويف عامي    
م ٨٤م، ويف عام    ٧٥م، وجائزة الدولة التقديرية يف األدب عام        ٦١جائزة الدولة يف الفلسفة يف عام       

 .حصل على اجلائزة التقديرية للثقافة بتونس
 هناك كتب أكادميية    ...حنو مخسني كتاباً تنقسم موضوعاا إىل أربعة أنواع       يوجد له   :   مؤلفاته -

ويف الفترة األخرية   ..  وهناك جمموعة كتب يف النقد األديب والفين      ..  وكتب أدب خالص  ..  يف الفلسفة 



 كتاباً كلها حول الفكر العريب وكيف جيب أن يتطور حبيث يعمل على إجياد صيغة ثقافية                ٢٠أصدر حنو   
أمد اهللا يف عمره وجعلها تتألأل دائماً لتكون        .  على رأسه تاج حتف به مثانون مشعة      .   للعريب اجلديد  جديدة

 ...مناراً للحائرين
 .  وشكراً، إنه األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود-

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :لمث أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقا

 أرحب بضيفنا املعطاء العالّمة الفيلسوف األديب الدكتور زكي جنيب حممود وهو يف بلده                -
وبني أهله وإخوانه، وطاب مقاماً بيننا وكما قلت لن ننسى حنن تالمذة كتبه وتالمذة فكره وحنن حفيون                 

 .به يف هذه األمسية
 . ألستاذ عبد الكرمي نيازي كلمة ترحيبية نبدأ ا هذا اللقاء الفكري املفتوح يلقيها ا-

 

  ))كلمة األستاذ عبد الكريم �يازي(( 
على إثر العبارة األخرية اليت ختم ا األستاذ عبد املقصود خوجه كلمته حتدث األستاذ عبد 

 :الكرمي نيازي فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني                -
 . حممد، وعلى آله وصحبه وسلمسيدنا

 

حنتفل هذه الليلة املباركة ويف هذه األمسية الرائعة بتكرمي رائد عمالق،            ..   أصحاب السعادة  -
سالمية وشاخمة من شاخمات الفكر يف هذا العصر، وشخصية عاملة مفكرة وهبت احلياة العربية واإلِ                

لى مثار احلضارة، حنتفل هذه الليلة بتكرمي علم         وأروع كنوز الثقافة، وأغ    ،والعاملية أمسى مقومات الفكر   
. نساين هو األستاذ والرائد واملفكر الدكتور زكي جنيب حممود        سالمي واإلِ من أعالم الفكر العريب واإلِ    

وشخصية العامل واملفكر األستاذ زكي جنيب حممود هلا جوانب كثرية مضيئة مشرقة تغري بالبحث                 
نسان العريب املسلم،    عاتقهم مسؤولية التنوير العقلي والوجداين لإلِ      فهو واحد ممن أخذوا على    .  والتأمل

فأصوله راسخة يف احلضارة العربية      ..  وهو نتاج حلضارتني متغايرتني   ..  ليسود على أرضه ومصريه   
سالمية، وفروعه ساحقة يف احلضارة الغربية، وهو مزيج فريد من العامل واألديب، والفيلسوف                اِإل

وأدب هو يف باب العلم والفكر      .   كتاباته علماً وفكراً وفلسفة هي إىل األدب أقرب        واملفكر الذي جتيء  



والفلسفة أدخل وهو بأمجعه املريب واألديب، والعامل والفيلسوف، والصحفي واملفكر وبذرة العلم               
 .واألدب والفلسفة مغروسة يف أعماق األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود منذ الصغر

ة يف اجلامعة ويف ميدان احلياة كاتب ومفكر، ويف جمال البحث العلمي               فهو أستاذ للفلسف   -
 .باحث كبري، وعامل حمقق، ويف عامل الصحافة كاتب وأديب تفتحت عيناه على األدب

 إا تتسم بطابع الفلسفة والعلم والفكر، وهذه هي طبيعة          . تتميز كتاباته عن غريه مبذاق خاص      -
على أسس ومبادئ، فإذا قرأنا لألستاذ الدكتور زكي جنيب حممود شيئاً           التفكري العلمي الفلسفي املبين     

 وقد جلس إىل مكتبه وبيده قلم ميزج العلم بالدين، والفكر بالفلسفة، واألدب حبقائق               فال نتصوره إالَّ  
يه دف إىل معىن ال     لدوأسلوبه ليس فيه الترداد وال التكرار، وكل كلمة          .  العلم ونظريات الفلسفة  

ليه وال تنقص، وهذا املزج بني العلم والدين، والفكر والفلسفة جعله ال يضع حدوداً بني املعاين                تزيد ع 
 فكلها معاين إنسانية إسالمية والفارق      ،العلمية، واملعاين األدبية، واألفكار الفلسفية، واملبادئ الدينية       

 .بينها مفتعل
الطريق أمامه شاق، ولكنه كان      واألستاذ الدكتور زكي جنيب حممود كان يعرف مقدماً أن            -

يؤمن دائماً بأن العلم ينتصر، ويف سبيل العلم وهب حياته وضحى براحته وركب البحر ليقضي                  
سنوات طويلة بعيداً عن وطنه متنقالً بني جامعات أوروبا ليعود بعدها وقد اكتسب علماً واسعاً،                  

اذاً باجلامعة، ويتوىل مسؤولية القيادة     وفلسفة إميانية عميقة، وعدداً من الشهادات وافرة ويعمل أست         
 وهو بني هذا وذاك يرسي بتضحيات باسلة قواعد         ،لعدد من املؤسسات العلمية يف مصر العربية احلبيبة       

ولكن إميانه بالعلم وبالفكر    .  علمية جديدة، خيوض بسببها العديد من املعارك ينتصر حيناً، وينهزم أحياناً          
 .مللتزمة يتضاعف ويتضاعف، وال يعوقه شيءميانية ااألصيل والفلسفة اِإل

 ولقد أحب األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود الصحافة فاختارها منرباً لنشر نظرياته العلمية،              -
وأفكاره الفلسفية، وموضوعاته األدبية حىت أصبحت الصحافة يف نظره رسالة كبرية، والصحفي يف رأيه              

إا قيم ومبادئ آمن ا وكانت بالنسبة       .  ا باالطالع والثقافة   وإمن "بالفهلوة والشطارة "لن يكون صحفياً    
أن الفكر الذي يكتب وال     بله أسلوباً ومنهجاً نلمحه يف كتاباته يف صحف وجمالت القاهرة، ألنه يؤمن             

 .ينشر فكر سجني، وسجن الفكر كسجن صاحبه تضيق به إنسانيته
زكي جنيب حممود عندما بدأ بتدريس       وقد ظهرت بذرة الفكر مبعناه الشامل عند الدكتور           -

الفلسفة يف اجلامعات املصرية مؤكداً أن الدين ال يتناىف مع العلم، وطابق بني ما جاء يف القرآن الكرمي                   
ميان الفلسفي، تلك اليت    ووظف الفلسفة خلدمة الدين، وطبق نظرية اإلِ      .  وبني ما جاء يف العلم من حقائق      

ومن خالل هذه النظرية يرى أن      .  قائق وما تقدمه الفلسفة من نظريات     ق بني ما جاء يف الدين من ح       توفِّ
 .نسان الفيلسوف يدرك وجود اهللا سبحانه وتعاىل درساً وعقالً ومنطقاًاِإل



سالمية هي الباعث الوحيد لكتابته عن       وليست ثقافة األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود اإلِ        -
سالمي من  سالمية انطلق من نضاله لتحرير العقل اإلِ      افته اإلِ سالم والقيم واألخالق، فهو إىل جانب ثق      اِإل

نسان املسلم إىل ذاتيته، وأصالته، وحضارته، وهويته       رجاع اإلِ الغزو الفكري والعقائدي والتشريعي إلِ    
وقد أدرك منذ بداية حياته أن هناك حتدياً ضارياً يواجه العرب واملسلمني يتمثل يف االستعمار               .  سالميةاِإل

وواجه املفكر الكبري كل    .  سي والعسكري واالقتصادي، كما يتمثل يف االستعمار الفكري والثقايف        السيا
أنواع التحدي بعمله وإنتاجه وجهوده وكتاباته ووجد أن من واجبه أن يواجه التحدي الثقايف،                  
والفكري، واحلضاري حىت يسترجع العرب واملسلمون كيام وحضارم ووجودهم املتميز، ال              

وهلذا دافع عن الثقافة    .  دهم املمسوخ يف ظل ثقافة غربية دخيلة وافدة، وأفكار هدامة فاسدة خمربة           وجو
سالمية، ال دفاع من جيد فيها مة يريد أن يبعدها عنها، ولكن دفاع من جيد حتدياً يواجهها                 العربية واإلِ 

لتنجده باحلجة ومتده بالدليل    سالمية  ومن هنا فقد جاءت ثقافته اإلِ     .  وله القدرة على دفع هذا التحدي     
 .وتزوده بالربهان ومتكنه من أن يكون قوياً يف حجته، عاملاً يف منطقه

سالم ومميزاته   واملفكر الكبري الفيلسوف الدكتور زكي جنيب حممود عندما يكتب عن اإلِ             -
اه، شامالً يف   اخلالدة يوضح أن أصوله ومبادئه نزلت بوحي من اهللا سبحانه وتعاىل، فجاء كامالً يف معن               

فهو متميز بصفة الكمال على عكس      .  مضمونه، سامياً يف مغزاه، فاسحاً لنفسه طريق النمو مع الزمان         
نصاف، وهو متميز حبماية    العقائد والديانات األخرى، فهو قائم على أسس من العدل ومبادئ من اإلِ            

اتمع من أن يقع يف االحنطاط      ا وذاك متميز حبماية األخالق و     ذاألمن والنظام واألفراد، وهو فوق ه     
اخللقي، وهو متميز باتفاقه مع العقل ال مبا يناقضه وال مبا يتناىف مع الفطرة السليمة أو يعارضها ويدافع                  

 .مقاالته وكتبهمن سالم ورجاله يف عدد مفكرنا الكبري عن اِإل
سالم اِإل واملوضوع عنده قضية يأخذها من جانب التحدي ورد التحدي، وكما أن خصوم                -

 وهدفهم هو اهلدم ليستطيعوا االستيالء على وطن بدون مقومات،          ،دده يف كل قيمه ومبادئه ومقوماته     
 فإن رد التحدي جيب أن يكون بالدفاع عن كل القيم واملقومات سواء               ،وعلى شعوب بدون قيم   

 يف أبعادها الفكرية    سالم يف عقيدته اخلالدة، أو باحلرية      تعلقت باألرض يف حدودها الطبيعية أو باإلِ       
وكانت .  نسانية، أو باحلكم يف نظمه وأسلوبه وممارساته، أو بالتاريخ يف حقيقته وفلسفته وودالالته            واِإل

سالمي نظرة شاملة فجاءت اهتماماته مركزة على كل         نظرة األستاذ املفكر إىل إصالح اتمع اإلِ       
يع جماالت احلياة السياسية أو االجتماعية أو        سالمية ألنه يريد ألمته التطور يف مج       جوانب احلياة اإلِ  

صالحية ودعواته التحررية القالب    الثقافية أو الفكرية أو احلضارية، وهو املفكر الذي يعطي ألفكاره اإلِ          
 .الصحيح الذي ينبغي أن تسري فيه واملنهج الصاحل الذي ال ينبغي أن تتخطاه



ة والثقافية اليت كان يكتبها صديقنا األستاذ        قرأت منذ عشرين عاماً الفصول النقدية واألدبي       -
الدكتور عبد العزيز الدسوقي، وقد استرعى انتباهي أنه يشري إىل فكرة بإحلاح تتلخص يف أننا بطريقة ال                 
شعورية نقرأ تراثنا العريب القدمي يف الوقت الذي نعيش فيه احلاضر، ونقرأ ما فيه من آثار ومنجزات،                  

ن بتراثنا وأصولنا القدمية، موصولون حباضرنا املعاصر، ومن خالل التفاعل           أي أننا باستمرار موصولو   
بني املاضي واحلاضر خيرج مركَّب جديد فيه أمجل ما يف املاضي وأمجل ما يف احلاضر مستشرفاً املستقبل،                 

ركَّب اجلديد ليس فيه خصائص املاضي فحسب وليس فيه خصائص احلاضر فحسب ولكنه مثرة              هذا املُ 
 .املاضي واحلاضر:  هذين العنصرينتفاعل

 وقد كانت هذه األفكار تلح عليه باستمرار، ومن هنا كان غرامي يف تتبع هذه الفكرة عنده                  -
يف مقاالته املتعددة، وقد كان يسميها املُركَّب اجلديد الذي ينتج من األصالة واملعاصرة، وإذا كانت                 

 أصدرت وزارة الثقافة يف القاهرة جملة الثقافة         هذه الفكرة قد أخذت ذروة نضجها واكتماهلا عندما        
وظلت هذه الفكرة تتردد بني احلني      .  الشهرية، فقد جعل شعار جملة الثقافة احلرية، األصالة، املعاصرة        

عشرة "واحلني يف مقاالته ودراساته املتعددة اليت كان يكتبها يف الة على امتداد عقد من الزمان                   
يعترب الرائد األول هلذه الفكرة يف عاملنا العريب، فكرة املركَّب اجلديد الذي              وال شك أنه ذا      ،"أعوام

ينبت ال شعورياً يف نفس األديب واملفكر العريب من حصيلة تفاعل املاضي باحلاضر، واألصالة                  
 .باملعاصرة
 تذكرت كل هذا وأنا آٍت ألحيي الفيلسوف املفكر العامل الدكتور زكي حنيب حممود، والذي               -

، فسعدت  "جتديد الفكر العريب  "دأت أقرأ له يف منتصف السبعينات أفكاره حول هذا األمر يف كتابه              ب
 أن يتناول تراثنا ذه الروح    ،كل السعادة أن يتناول مفكر كبري عرف بإميانه العميق باحلضارة األوروبية          

 والوقوف على ثغور هذه     وذا احلماس الذي يكتب به هؤالء الذين وهبوا حيام حلماية هذا التراث،           
سالمية يردون عنها افتراءات املفترين، وينفون عنها حتريف املخطئني، ويصدون           احلضارة العربية واإلِ  
 .عنها كيد الكائدين

 ولقد أسعدين أكثر وأكثر عندما اتصلت باألمس بصديقنا األستاذ الدكتور عبد العزيز                -
األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود فيلسوف      ..   أخي يا:  (الدسوقي وعرضت عليه هذه األفكار فقال يل      

قون الشعر وينقدونه   وهو أحد العرب القالئل الذين يتذو     .  عريب كبري، ومفكر عظيم، وناقد أديب ممتاز      
وهو ذا أستاذي وأعترف لك     .  بإحساس مرهف عميق وذوق مثقف نادر وتناول حمدد مشرق ممتاز          

بلغه حتيايت واعتذاري عن عدم احلضور، ومتنيايت له بازدهار الصحة،          بأن خناعي الثقايف تكَّون من كتبه فأ      
بداع الفكري والفين   ليكتب لنا هذه املقاالت الرائعة اجلادة العميقة اليت تؤكد أن القدرات العقلية واإلِ            

 انتزعتها من جريدة األهرام،   "  رسالة من جمهول  "وأنا أقرأ له مقاالً بعنوان      .  ال يرتبط بسن وال بزمان    



واحتفظت ا إلعادة قراءا مرة ومرة ألحصل على تلك املتعة الذهنية والغبطة الروحية واجلدل                 
 .الفكري
 رجل كهذا أرجو أن ال توازن بينه وبني أحد من تالميذه ألم مجيعاً يسريون على جه وعلى                  -
آرائه فإنين أقرر حقيقة    ورغم كل ما قاله أستاذنا األستاذ الدسوقي، ورغم أنين أشاركه يف كل             .  طريقته

وهي أن فكرة املركَّب اجلديد الذي ينبعث ال شعورياً قرأا منذ أكثر من عشرين عاماً يف أوائل عقد                   
 .الستينات امليالدي يف مقاالته بني األصالة واملعاصرة

 شادة به، ولكن سيظل دائماً     هذا ال ينفي أبداً إعزازي وتقديري واحترامي لضيفنا العزيز واإلِ          -
الذي "  خرافة امليتافيزيقا "يف نفسي هذا اجلدار الذي حيول بيين وبني التفاعل الكلي معه، ألن كتابه                

قد يكون سبب ذلك    .  قرأته منذ الصبا وفجر الشباب جرح إحساسي الديين وجرح مشاعري الروحية          
 .قصور عقلي حينذاك أو عدم إدراكي الكامل لدروب الفكر املختلفة

يلة ألطلب من أستاذنا أن يلقي الضوء على هذه الفكرة ليخرجين من               ومن هنا جئت الل    -
حرييت ليحسن التفاعل معه بصورة كاملة، وال تبقى هذه الرواسب حترك يف نفسي األسى والشجن،                

 وال أظن أنه يتحرج     ،أما أستاذنا املفكر الفيلسوف والفنان    .  ومعذرة هلذه املصارحة، معذرة للمستمعني    
 فالدرس الذي تعلمته منه هو الوضوح والدقة يف التعبري، عما أشعر به والصراحة               أو يستاء من هذا،   

العقلية اليت ال تضع أمامها حمظورات أو جمامالت، علماً بأين تصديت هلذا الدعي املتسلق الدكتور فؤاد                
 زكريا عندما هاجم جملة الفكر وادعى أنه هو الذي خطط لة الفكر املعاصر أهدافها ووضع هلا                  

ومن هنا يطل خبربته يف إصدار االت، ويروح يهاجم بعنف االت املصرية، ويشدد النكري              .  فلسفتها
            ا، وبينت له أن جملة الفكر     على جملة الفكر الشهرية، لكنين ألقمته حجراً ووضعت األمور يف نصا

ا منهجها وزودها مبقاالته    فهو الذي حدد هل   .  املعاصر من مثار أستاذنا الكبري الدكتور زكي جنيب حممود        
الرائعة اليت تعترب تطويراً هاماً يف الفكر العريب احلديث، ورددت على فؤاد زكريا بعبارات أستاذنا                 

وإذا كنت أستطرد فإنين    "  قصة عقل "لقد كنت أقرأ بالصدفة كتابه العظيم       .  الدكتور زكي جنيب حممود   
هم الكتب العربية يف جمال السرية الذاتية، فيهما        ومها كتابان من أ   "  قصة نفس "أشري إىل كتابه اآلخر     

يؤرخ أستاذنا الكبري حلياته الفكرية والروحية، ولعل اهتمامي ذا املفكر العظيم قبل أن أراه ليغفر يل                 
 .بعض صراحيت هذه

خوة أننا إذا كنا نكرم األستاذ املفكر الفيلسوف الدكتور زكي جنيب            وخالصة القول أيها اإلِ    -
سالمي املعاصر، ال ألنه يتميز      هذه الليلة، لكونه ظاهرة من الظواهر الفكرية يف العامل اإلِ            حممود يف 

باملعرفة وسعة االطالع، وعمق البحث والفكر، ومشولية األدب والعلم فقط، وإمنا نكرمه مفكراً كبرياً               



. الواسعةونسانية الرحبة   ِإلقليمية الضيقة إىل آفاق العاملية ا     سالمي احلدود اإلِ  ى بالفكر العريب واإلِ   ختطّ
  ...شكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 رد احملتفى به الدكتور زكي جنيب حممود(( 
  )) على األستاذ عبد الكريم �يازي

مث حتدث األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود رداً على األستاذ عبد الكرمي نيازي حول                
 :فقال" خرافة امليتافيزيقا"كتاب 

وجه الدقة ما   على   أشكرك أجزل الشكر، وإذا مسحت ظروف هذه اجللسة بأن أعرض              -
 ولعلمك قد   ، فأنا على أمت استعداد    ١٩٥٣الذي صدر عام    "  خرافة امليتافيزيقا "قصدته من كتاب    

موقف "أصدرت طبعة جديدة هلذا الكتاب بعد إحلاح الناشرين منذ عامني، وقد عدلت عنوانه وجعلته               
عندما متنعت من طبع هذا الكتاب مرة       ..  ولكنين"  خرافة"ألحذف تلك الكلمة القبيحة     "  امليتافيزيقامن  

 ألنه هوجم هجوماً شديداً، وكنت على يقني من أن املهامجني مل يقرؤوه              أخرى بعد نفاده فما ذلك إالَّ     
عن بعض أن هنالك كتاباً     فضالً عن أن يفهموا ما قرؤوه، إذا كانوا قد قرأوا شيئاً، إمنا تناقل بعضهم                

 .عن غري عدل.. عن غري إنصاف.. امسه كذا، فكان هذا كافياً عندهم أن يهامجوه عن غري حق
 فصممت أن تكون الطبعة الثانية هلذا الكتاب مشروحة بشكل جيب سوء التفاهم أو سوء                 -
 وملا أحل الناشرون    ،فذهبت السنون وتكاثرت األمراض وضعف البدن فلم أصدر الطبعة الثانية         .  الفهم
ا               عليموقف من  " يف السنوات األخرية اكتفيت بأن أكتب مقدمة طويلة للطبعة الثانية اليت جعلت عنوا

وأنا على استعداد اآلن يف     .  ألوضح فيه أين وقع املخطئون عندما أخطأوا فهم هذا الكتاب         "  امليتافيزيقا
ومل يكن لك حق يف ذلك، وأظن أنه بعد شرحي          هذه اجللسة أن أشرح لك ملاذا جرح شعورك الديين،          

 . بإذن اهللا سنخرج صديقني مائة يف املائة وشكراً
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، لقد أطنب األستاذ عبد الكرمي نيازي، وأعتقد أنه احتفل مبوضوعه                -
هو مشكور بدوافعه ونوازعه ولكن ال بد من تكرمي         ..  عداد الذي أطنب فيه   احتفاالً كبرياً فأعده هذا اإلِ    

عي أين  وأنا ال أد  .  التكرمي، وكلكم مع صاحب البيت تشاركون يف تكرمي الدكتور زكي جنيب حممود            



خيه صديقي حممود   عرفت الدكتور زكي جنيب معرفة األستاذ نيازي، ولكن بعض املعرفة عرفتها من أ             
 .جنليزيةاق اللغة اِإلحممود الذي كان عندنا يف دارة امللك عبد العزيز وهو من حذّ

 عرفت هذا الرجل وقرأت له بعض ما عرف، ولقد كرب عندي أنه كان زميالً ألستاذنا                   -
 هو..  سالمسالم، وفجر اإلِ  الدكتور أمحد أمني ذلك الروح الطيب والنفس الطيبة، صاحب ضحى اإلِ           

وإن -صديقه عندما كانت الثقافة والرسالة جملتني عربيتني متصرتا ومصرتا االت، فاهلالل واملقتطف              
ة كانتا مصريتني مائة يف     ـة والرسال ـوإمنا الثقاف ..   مل تكونا مصريتني مائة يف املائة      -صدرتا يف مصر  

 .املائة
أ درساً يف املنطق قال أستاذنا أول        عندما كنا طلبة كنا خناف كلمة فيلسوف، عندما بدأنا نقر          -
 :اعرفوا ما يقول العلماء يف املنطق: األمر

وقـال قـوم ينبغـي أن يعلما       
. 

ن الصالح والنواوي حرما   ـاب 
. 

ـرحيةـل الق ـوازه لكام ـج
. 

ة املشهورة الصحيحة  ـوالقول 
. 

ليهـتدي بـه إىل الصـواب     
. 

ـ   ـابـة والكت ـممارس السن
. 

 

سقراط كان  ..   إذن الفلسفة طريق اهلداية إىل الصواب       ،إن املنطق فرع من فروع الفلسفة      
 وأول  ،لقد نفر بعض علمائنا األولني من كلمة الفيلسوف       .  أرسطو كان الفيلسوف والفلسفة   ..  الفلسفة

كان "  حياءاِإل"أليس  ..  ولكن أعطوين فكركم  "  التهافتافت  "مام الغزايل حينما ألف     النافرين كان اإلِ  
يضع الشرح للروحانيات والعقيدة وتلك فلسفة، وابن       "  حياءاِإل"فلسفة؟ لقد تفلسف الغزايل يف كتابه       

تيمية يرمحه اهللا ويرحم الغزايل كذلك أراد أن حيارب الفلسفة وحيارب اآلراء املعتزلة وغري ذلك فإذا                 
إذن فقد تقدمنا حينما أصبحنا نكرم فيلسوفاً، ولقد أصبح املوضوع          .  ة جديدة هو يصنع فلسفة إسالمي   

 نوع من    نوع من الفلسفة وما الفلسفة إالَّ      متسعاً من حيث ضاق، ضاق من حيث اتسع فما األدب إالَّ          
ف  مجاع الفلسفة واألدب، كأمنا األمر قد اختلط فأصبح مزجياً واحداً، الفيلسو           األدب، وما الثقافة إالَّ   

 .وجيري وراء احلقائق يصبح فيلسوفاً.. املثقف عندما يتسع.. الفيلسوف أديب.. مثقف
 

 والرد على األستاذ نيازي فيما أنكره هو رده من           ، وأستاذنا زكي جنيب حممود كان كذلك      -
أن يصبحوا  ..  إنه كان يدعو إىل تغريب العرب      :  يقول..  ذاعةمسعته يتحدث يف اإلِ   .  قبل أن يتكلم  

أن جيعل كل عريب يتقمص شخصية       ..  ا وكذا ذكوأكلون بالشوكة والسكني والطاولة      كالغرب ي 
 ولكنه عندما رجع إىل التراث وكان يف الكويت كما قال هو عرف التراث وعرف قيمة                  ،أوروبية

تراثنا، فرجع عن هذا القول وحدد أن الثقافة استيعاب للتراث وتزويد بالتراث اآلخر سواء أكان غربياً              
 .غريبأو غري 



سالمية اليت أجنبت الفارايب وابن سينا، وأجنبت ابن رشد وغري هؤالء شبعوا من               حضارتنا اإلِ  -
فاألستاذ زكي جنيب من زمن طويل قد أعاد لنا أنه هو           .  تراثهم، وشبعوا من تراث الفلسفة وغري ذلك      

إطناب األستاذ  )  لْحةًولتكن مِ (وذكرين  .  هو العريب هو الذي يريد لقومه أن يكونوا متفوقني        ..  املسلم
مام حممد عبده كتاباً أطنب فيه      كتب ألستاذه اإلِ  ..  عبد الكرمي نيازي بكلمة قاهلا سعد زغلول يرمحه اهللا        

طناب فاعذرين عن اإلِ  :  قال..  جياز كما مل يعرفه اجلرجاين والتفتازاين     ومهس عليه بكلمة عرف فيها اإلِ     
وتكرمي زكي جنيب   ..  جياز الذي أوجزته فيه معىن التكرمي     إن هذا اإلِ  ..  جيازفإنه ليس لدي وقت لإلِ    

 .وإمنا هو تكرمي ملصر.. حممود ليس تكرمياً للشخص وإمنا تكرمي ألنفسكم أيضاً
)١(مبضــاٍع وال الصــنيع مبنســي  

. 

هـم بـنو مصـر ال اجلمـيل لديهم          
. 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ]تصفيق[

  )) الشاعر مصطفى زقزوققصيدة (( 
مث ألقى األستاذ مصطفى زقزوق القصيدة الشعرية التالية مشاركة منه يف االحتفاء بالدكتور             

 :زكي جنيب حممود
ــمار   ــباب والس ــابق األح وتس

. 

اـا مرحب ـه ي ـي حب ـهتف اهلوى ف   
. 

رقصـت لعـزف حـروفه األبكار      
. 

ىـيع املنتق ب األدب الرف  ـا صاح ـي 
. 

وتفاخــرت حبديــثه األقطـــار  
. 

ــه   ــرق يف تارخي ــي الش أدب حياك
. 

أهـل الفضـول ويحسـن التكرار      
. 

إن احلجــاز يتــيه يف وشــي التقــى 
. 

ــوار ــه األن مســرى الرســول حتف
. 

درع الســماحة واملــروءة والنهــى 
. 

ــزوار  ي ــاج وال ــا احلج ــو هل هف
. 

ــخية   ــان س ــالمة واألم دار الس
. 

يـــثاركـــرام واِإلوصـــفاا اِإل
. 

ــرةٌ    ــبابة ثَ ــة بالص ــباء مك وظ
. 

ــيجار   ــيلها ف ــري دخ ــم جت ولك
. 

ــينة   ــروتني حص ــني امل ــذىل وب ج
. 

ــار ــتعارف األفكـ ــه تـ  .           وبظلـ

وىـن الن ـام العائدين م  ـذا مق ـه 
. 

                                           
 :، واليت مطلعها"الرحلة إىل األندلس" هذا البيت ألمري الشعراء أمحد شوقي من قصيدته )١(

ــبا   ــرا يل الص ــيفاذك ــام أنس وأي
. 

ــي  ــيل ينس ــنهار والل ــتالف ال اخ
. 

 :وقد عارض ا سينية البحتري، اليت مطلعها
ــبس ــل ج ــدى ك ــن ن ــرفعت ع وت

. 

ــدنس نفســي  ــا ي صــنت نفســي عم
. 

 



ــا اِإل  ــبىن ــالن واِإلي ــرارع س
. 

ــة   ــارم وجه ــري املك ــي غ ال نقتف
. 

ــدار  ــم ال ــا ونع  ــي ــم احلف نع
. 

د وقفت بروضةٍ  ـسن ظين ق  ـيف ح  
. 

ــمار   ــوة وض ــن خن ــل رك وبك
. 

ــبري   ــوجه والع ــا دار خ ــناهلي م
. 

ــيار ــك األغ ــت ب أنســاً وال وقف
. 

ــماا  ــام يف بس ــك األي ــت ل دام
. 

عـــذارجـــالل واِإلويـــزفه اِإل
. 

وحتــية للضــيف يف حــرم الرضــا 
. 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة احملتفى به الدكتور زكي جنيب حممود(( 
 :ت الكلمة لألستاذ الدكتور زكي جنيب حممود فقالمث أعطي

 جنعل نقطة البدء عندما كان املرحوم أمحد حسن الزيات خيرج عدداً خاصاً كل عام يف ذكرى                 -
اهلجرة، ويستكتب له، وكنت أحد املستكتبني يف معظم تلك األعداد اخلاصة فلما صدر عدد من هذه                 

 .جعلت مقاليت هجرة الروح.. رم على ما أذك١٩٤١م أو ١٩٤٠األعداد حوايل 
فقلت معاتباً نفسي     .. وقصدت جرة الروح أن أمتثل جرة الرسول عليه الصالة والسالم           -

إنك فيما تكتبه ال تزيد على كونك قارئاً ملا يكتبه سواك، مث تضم هذا املقروء وتضعه على الورق                    
 أكثر من عشر سنوات كدت ال تكتب        فأين أنت؟ إنك كدت وقد مضى عليك كاتباً       ..  لينشر يف الناس  

 ما قاله فالن أو فالن من الشرق أو من الغرب فأين أنت؟ إنك كلما أردت أن تكتب سحبت كتاباً                    إالَّ
من مكتبتك مرة من الرف األعلى ومرة من الرف األوسط ومرة من الرف األدىن، ومع كل كتاب                   

 أرض الصحراء، وتخضر إذا زحفت على       تستحضره تتلون بلونه كأنك دودة تصفَر إذا زحفت على        
 األرض املزروعة فأين أنت؟

 ،عادةهاجر من هذه اإلِ   ..   هاجر كما هاجر الرسول عليه الصالة والسالم من مكة إىل املدينة           -
لكي تكون  ..  لكي يكون فكرك هو فكرك    ..  من هذه احملاكاة، من هذه التبعية لكي تكون أنت هو أنت          

ولن يكون  ..   ألف مرة من أن تضخم على حساب غريك         ولكنها خري ..  مضئيلة نع ..  لك شخصيتك 
واك اقتصروا فيما يكتبونه على ما قاله فالن وما قاله           هنالك ثقافة عربية وال فكر عريب إذا أنت وسِ         

 .عالن، مهما كان يف هذا القول املعاد من اجلواهر، ومهما كان فيه من نفائس
 إذا حاولت أنت وحاول سواك       هنالك ثقافة عربية إالَّ     لن يكون هناك فكر عريب ولن يكون       -

 تبدأ البذرة بذرة صغرية قد تكون، ولكنها ستنمو         عندئٍذ..  ممن يكتبون أن يضعوا أنفسهم على الورق      
هي روحنا فتلك هي    ..  هي عقلنا ..  هي فكرنا ..  أما أن ال نبذر قط بذوراً هي شخصنا        .  مع الزمن 
 .اجلناية



" هجرة الروح " قطعته على نفسي يف تلك املقالة اليت جعلت عنواا             ومنذ ذلك العهد الذي    -
ولكن ..  ارتسمت يف ذهين فكرة ال أقول واضحة كل الوضوح، وإمنا كانت على شيء من الغموض               

ميانية والفنية، وحياة   نسان الفكرية واألدبية واإلِ   وخالصتها أن حياة اإلِ   ..   أين أرى نفسي فيها    خيل إيلَّ 
البدنية على كل حال ال تقع يف دائرة واحدة إمنا تقع يف دائرتني متميزتني، وأول االستقامة                نسان غري   اِإل

.. ال أقصد أمههما.. أما أوالمها ..  على الطريق هو أن منيز متييزاً واضحاً فاصالً حامساً بني هاتني الدائرتني           
شياء ال من وجهة نظر الذات،      إحدامها هي الدائرة اليت يكون فيها الفكر العلمي الذي يتناول األ          ..  بل

 .لكن كما خلقها اهللا يف أرضها أو مسائها
الدائرة الثانية والكبرية هي حمتوية على فروع كثرية فيها         ..   تلك هي الدائرة األوىل والصغرية     -

روح ال  ..  قلب ينبض ..  كل ما نؤمن به، فيها الفن، فيها األدب، فيها كل ما هو ذات من الداخل                
لكل دائرة من الدائرتني شروطها     ..   تلك دائرة أخرى   ، مبا تؤمن به   ى بقدر ما يهمها الرض    يهمها األشياء 

 .لكي يكون املُنتج فيها منتجاً له قيمته
.  وهنا جاءتين البعثة العلمية اليت سافرت فيها إىل إجنلترا          ، بدأت هذه الفكرة على غموضها     -

راة مل تكن تلك الفكرة هي موضوع الرسالة، وال         العجيب يف األمر أنين عندما كنت أعد رسالة الدكتو        
كانت حىت الرسالة تشري على هذا الطريق إطالقاً، بل رمبا سرت ا يف طريق آخر خمتلف، ويف نفسي                   

ليس هذا هو ما أريده ولكن لندع هذه الدراسة متر فهي دراسة على كل حال وبعدها انظر إىل                   .  قلق
نذ هذه اللحظة، وبالتدريج أخذت أدقق وأدرس وأتزود وأحصل         نفسك وإىل ما تراه أنت وكن أميناً م       

، والذين قد يكونون أنتجوا فكراً شبيهاً       بداع الفكري النتائج اليت وصل إليها من هم خري مين يف اإلِ          
فلما عدت وبدأت   .  نساينذا الذي أقوله وهو التفرقة بني نوعني من األفكار، نوعني من النتاج اإلِ             

 فالكمال هللا سبحانه وتعاىل،     ،معة كانت الفكرة قد نضجت عندي نضجاً ال أقول كامالً         التدريس يف اجلا  
 .إمنا نضجاً يتيح يل أن أستخدمها وأن أزيد من نضجها كلما استخدمتها

-     ما      أعود إىل هاتني الدائرتني ألفص اية األمر سننتهي إىل      .  ل بعض الشيء ماذا أريد ألننا يف
لو ..  نسان ا احلقيقة العلمية ال شأن لإلِ    ..  على أخي األستاذ عبد الكرمي نيازي     اجلواب الذي أجيب به     

نسان الذي يريد أن يكتب مجلة علمية على شيء ما الستطاع أن يتنصل من نفسه تنصالً                 استطاع اإلِ 
لكان ذلك هو املطلوب للباحث العلمي، والباحث        ..  كامالً كأنه ليس هو الذي يقوم ذا البحث        

حمايد إىل احلد الذي ينبغي أن ال تكون هنالك ذرة من نفسه وال من عقيدته وال من وطنيته وال                   العلمي  
هنا وقعنا على كلمة يعقل اليت يتطلبها العلم، وأظنين يف           .   أنه يعقل  من أية ناحية تكون إنساناً إالَّ      

خدمها أحياناً كأا   ألن هذه الكلمات لسوء حظنا نست     .  حماضرة األمس قلت شيئاً سريعاً عما هو العقل       



كل إنسان حر يف استخدامها ولكننا أحياناً نستخدمها وهي مصطلح وأنا أستخدمها             .  كلمة من اللغة  
 .وكأا مصطلح ألا تقع يف صميم الدائرة اليت أفكر فيها

نسان بشيء من مزاجه فيما يبحث، العقل يأخذ من          العقل هو طريقة ال تتطلب أن يدخل اإلِ        -
دل مما أخذه نتائجه، فال الذي أخذه من عنده، وال الذي استنتجه من عنده، إذا قلنا مثالً                  الواقع ويست 

البصر :   كل دوري فيها أن يل بصراً يرى، نعم ستقول         ،إن الرعد يتلوه برق فال شأن يل ذه الظاهرة        
.  مناص منه  جزء منك وها أنت ذا قد دخلت يف املوضوع، نعم هذا هو احلد األدىن وهذا احلد األدىن ال                 

ولكن بقدر املستطاع أقف عند هذا احلد األدىن وكأنين ال شأن يل ذه احلقيقة ألا ليست مين وليست                  
. هذا هو العلم  ..  أنا شاهد كشاهد يف احملكمة يقول ما رآه ال ما يعتقده          ..  يل ومل أبدعها أنا إمنا شهدا     

نت تضع الفكرة العلمية على املنضدة وكأا       أ.  تقول ما تشهده وتستدل منه نتائجه أو تستخرج قوانينه        
كرة وكأا شيء ال عالقة لك به، ولذلك إذا هامجها مهاجم ونقدها فأنت ال تشعر بأقل جرح                     

الدائرة .  لكرامتك ألا ليست منك، ألا ليست جزءاً من حلمك ودمك، وال كذلك الدائرة الثانية              
هاهنا إذا قلت قوالً ينتزع     ..  نسان بكل جوانبها  ا حياة اإلِ  الثانية أغىن وأوسع من دائرة العلم ألا فيه       

يف صورة أحالم   ..  يف صورة أسطورة حىت   ..  يف صورة فن  ..  يف صورة عقيدة  .  من نفسي يف صورة أدب    
 .أحلمها وجرحها جارح أشعر جبرحي لكراميت

ائرة األوىل فال    ولذلك فيها ما يعرب عن نفسك، أما الد        ،الدائرة الثانية هي أنت   ..   ألا هي أنا   -
.. معروفاً"  الكومبيوتر"يف هذه احلالة لو كان      "  كومبيوتر"أنت كأنك   .  تعرب أنت عن شيء من نفسك     

وال عجب أن   ..   وذا وحده نستطيع أن نصل إىل حقيقة نسميها حقيقة علمية          ،كأنك أداة ..  كأنك آلة 
.. يهودياً..  لعامل الكيميائي مسيحياً  قد يكون العامل الفيزيائي أو ا     ..  وال عقيدة له  ..   له العلم ال وطن  

وثنياً أو ما شئت، وذلك ال حيد من علمه إذا كان يف الفيزياء أو الكيمياء إذا كانت                 ..  بوذياً..  هندوكياً
هي أمينة على ما يقع على      ..   وآلة التصوير ال عقيدة هلا     ،تصور األشياء ..  رؤيته لألشياء كأنه آلة تصوير    
ذلك هو العلم، اخلري كل اخلري يف أن نطنب ونسهب مع           .  رسم كما رأته  عدستها من أشعة الضوء، فت    

أنفسنا يف هذه التفرقة حىت جننب العلم جانباً وهو عاملي ال خيتلف من وطن إىل وطن، عامل الضوء يف                     
ال .  هو عامل الضوء يف اليابان    .  هو عامل الضوء يف روسيا    ..  الشرق األوسط هو عامل الضوء يف إجنلترا      

 أنا عند هذا التقسيم     .لكن االختالفات واملالمح الشخصية والوطنية تظهر يف الدائرة الثانية         اختالف  
. وقفت طويالً وأثريت نفسي حقاً بطول ما فكرت وطول ما حصلت مما فكر فيه غريي يف هذا الطريق                 

ه يف إحدى املقاالت    نعم الدائرتان معاً مها أنا، ويف هذه املناسبة أذكر بيتني أليب العالء املعري وقد نقدت              
 :على هذين البيتني ألنه يقول التقسيم نفسه بطريقته عندما يقول

ويهـــود حــريى واــوس مضــللة
. 

ا درت ـة والنصارى م  ـت احلنيف ـهف 
. 



 

 :ذلك كان البيت األول، أما البيت التايل وهو الذي يهمنا فهو
هـلَ ل ــن ال عق  ـر دي ـن وآخ ـدي

. 

ــال  ــٍل ب ــل األرض ذو عق ــنان أه اث
. 

 
كأمنا يريد أن يقول إنك وأنت يف دائرة العقل ليس لك يف تلك اللحظة انتماء إىل دين ولكنك                   

 .ميانأيضاً إذا كنت يف دائرة الدين فليس هو العقل الذي تستند إليه، إمنا تستند إىل شيء آخر هو اِإل
ري فيها شيء مما ميكن أن يرفض من حيث التعبري، عندما قال ال دين               وهكذا جاءت عبارة املع    -

نسان الواحد وكل إنسان من البشر فيه هاتان           ولكن املهم أن اإلِ     . ذا العنف  ،له وال عقل له   
لعقله عندما يكون األمر أشياء، ولذاته وروحه وقلبه وشخصه كله عندما يكون            ..  النظرتان..  الوظيفتان

 .اجلوانب األخرى اليت هي منه يف الصميماألمر متعلقاً ب
 كلمة امليتافيزيقا يف الفلسفة     . امليتافيزيقا ، لننتقل من هذا إىل خطوة أخرى لنقترب من املوضوع         -

كيف نشأت؟  "..  بعد الطبيعة "كلمة يونانية مركبة من كلمتني ميتا وتعين بعد، وفيزيقا وتعين الطبيعة أي             
وجدوا بضعة فصول ليس هلا عنوان      .  ه ليبوبوا ما كتبه كتاباً كتاباً     نشأت ملا مات أرسطو وجاء تالميذ     

فقالوا ماذا نسميها؟ وهذه فصول تركها أستاذنا بغري عنوان، فكانت باملصادفة موضوعة بعد كتابه                
 يعين الفصول اليت جاءت موضوعة يف الترتيب املكاين         "ما بعد الطبيعة  "فأمسوها مؤقتاً   "  الطبيعة"املعنون  
 ومبعىن آخر ما بعد     ،ولكن سرعان ما أصبحت هذه التسمية املؤقتة تسمية دائمة        ..  اب الطبيعة بعد كت 

الطبيعة أصبحت كلمة تطلق على أي تفكري يقدمه فيلسوف ال يتصل بالواقع وإمنا مبا هو فوق الواقع،                 
 تفكري جياوز   وراء الواقع، يعين احلقيقة ال وراء وال فوق، يعين ما ليس بواقع هو جياوز الواقع، فكل                

مبدأ ..  سم عندما يريد الفيلسوف أن يتكلم عن الواقع أو ما وراء الواقع            الواقع أطلق عليه هذا اإل    
 املبدأ األول يعين الفكرة اليت تلمع يف ذهنه ملعاً، ويظن أا الفكرة اليت هلا من اخلصوبة ما                     هيسمون

كرة الكربى، اليت طرأت على ذهنه      تستطيع به أن تفسر شىت فروع املعرفة، مث يستدل من هذه الف            
 فالفكرة اليت تطرأ له كمبدأ أول عادة تكون شديدة اخلصوبة           ،نتائجها، وألنه عقل كبري على كل حال      

بالفعل، وتنتج له نتائج كثرية، وإذا ذه النتائج بالفعل تفسر نواحي املعرفة، تفسر الفن، وتفسر                  
فسر الكائنات اليت تنمو والكائنات اليت ال تنمو،        صور احلكومات، وت  ..  األدب، وتفسر صور الدولة   

واحلركة والسكون تفسر كل ذلك لكن ال قداسة هلا بل قد يأيت يف العصر الواحد فيلسوف ال تعجبه                   
هذه الفكرة ألا مل تكن كافية لتغطية أرض املعرفة تغطية كاملة فيضع لنفسه تغطية أخرى، ويستدل                 

هذا البناء  ..  موضحة..  معللة..  ناؤه كل أطراف املعرفة مفسرة     منها على نتائجه إىل أن يشتمل ب       
الفلسفي هو بناء يشبه جداً البناء الرياضي، والبناء الرياضي هو على نفس القاعدة، الرياضي مثل                 



 إذا  ،نساين أن يتحرك من فراغ، ال بد من عتبة ليقفز منها            إقليدس أو غريه، ال يستطيع العقل اإلِ       
 .وجدهاوجد ي ا، إذا مل توجدت هذه العتبة كان

متاماً ..   الرياضي يضع العتبة اليت يقفز منها من عقله ويسميها فروضاً مسلمات ويستدل              -
هنالك مبدأ وكلمة مبدأ يف اللغة      .  الفيلسوف يعمل هذا يف غري دنيا الرياضة ولكن بطريقة الرياضة          

 الفكر بعد ذلك نتائج تتولد عن هذا املبدأ،          النقطة اليت يبدأ منها    ،العربية تدل على معناها نقطة البدء     
مثل القطارات كل   ..  ولكن هل املبدأ فيه من القدسية مثالً ما حيرم غريه من أن يضع مبدءاً آخر؟ ال                

قطار له حمطة قيام، فإذا كانت حمطة القيام هذه ال تكفي جلميع اخلطوط تبىن حمطة قيام أخرى لتبدأ منها                   
 .قطارات أخرى وهكذا

يف الفلسفة املبدأ قد يتغري يف العصر الواحد، يتغري على أيدي الفالسفة اآلخرين، فتتغري                إذن   -
 أنا ال أدعي أن هذه      ،وجدت أنا ولست أنا وحدي بالطبع     .  البنية الفلسفية الفكرية اليت بنيت بناًء عليه      

قة فكرة منتزعة من دماغي ومن دماغي وحدي، ولكن استفدت مما فصلت يف توضيح لنفسي حقي                
 .املوقف

 الفيلسوف إذا كان يضع مبدءاً ويولد من هذا املبدأ نتائجه إىل أن يكتمل له البناء، فهو حر                   -
وهو بناء فكري كما قلت حلضراتكم يشبه البناء الرياضي، على شرط أن ال جياوز حدوده، ويدعي أن                 

ت داراً وسكنت فيها،    ومن الذي أدراك يا صاحيب، أنت بني      .  هذا الذي بناه هو صورة الكون اخلارجي      
أنت الذي وضعت أساسها، وأنت الذي أقمت جدراا، وسكنت فيها فمن الذي أدراك أن داخل هذا                

قف عند حدك ال نعترض عليك، وإمنا جتاوز        .  البيت هو تصوير ملا هو خارج البيت؟ هذا من عندك          
 ق نقول هذه جماوزة ال ح     .حدك وتقول هذا الذي انتزعته من دماغي توليداً من مبدئي هو صورة الكون            

 .لك فيها
 لكن العجيب أن املسألة ذا الوضوح، ومع ذلك ظلت الفلسفة قائمة على هذا األساس،                 -
 فلسفية من هذا النوع وكل منهم يزعم أنه ببنائه الفكري إمنا يصور الكون              يبنون ب فكتايب جاء  ..  ىن

 وعندئٍذ.  ري على فكر بشري أن يبين ما يبنيه        ليقول خرافة امليتافيزيقا، ليقول بكل وضوح أنه ال ض         
نعم تأيت أوالً تأيت يعين     ..  تكون حماسبته داخل البيت، حناسبه نقول له هل هذه النتيجة حقاً تأيت من املبدأ             

 أما أن يقول إن ما بداخل البيت مما صنعته أنا تصوير للكون فهذا ختريف منه أو                  ،حناسبه داخل البيت  
 .ادعاء منه
ين كنت يف السن اليت تشتعل محاساً       لكن..  نا مل أكن حصيفاً عندما اخترت كلمة خرافة        رمبا أ  -

 أنا مل أتصور أن يبلغ االهتمام ذا الكتاب من ال شأن            ،يهز دارسي الفلسفة  ..  لفكري وأردت شيئاً يهز   
ما دخل  .  ن فلسفية ويدعون أم يصورون الكو     ىنهذه فكرة قيلت لتواجه من يقيمون ب      ..  له بالفلسفة 



مبدأ ..  الدين يف هذا حىت يهجم املهامجون؟ الدين خمتلف من األلف إىل الياء، فال املبدأ وضعه إنسان                
 .الدين وحي، بينما يف الفلسفة يستطيع كل فيلسوف أن يضع مبدأه ويقيم عليه بناءه

وضة  ففي الدين ليس يف وسع املتدين أن يضع وحيه اخلاص به، نقطة البدء يف الدين مفر                   -
مقدسة نؤمن ا ويؤمن ا اجلميع على حد سواء، فما يتولد من نتائج على أيدي الفقهاء مثالً يف نقطة                   

ختلف فيه على اعتبار أن فقيهاً ما قد ال حيسن االستدالل الصحيح، فيأيت             يالبدء يف الدين هو الذي قد       
ل من األحكام ال تكون موضع      فقيه آخر فيصوب هذا االستدالل، ولكن نقطة البدء نفسها اليت تستد          

كيف جاز للذين هامجوا هذا الكتاب على أساس ديين أن          ..  اختالف وال موضع تعدد بني األشخاص     
 .وهذا شيء آخر..  هذا شيء؟تفوم هذه البديهية

 والفلسفة  الدين شيءٌ "منذ ثالث سنوات مضت جعلت عنوانه       ..   ولقد كتبت مرة موضوعاً    -
 الكل أعطى لنفسه    ، بضاعة يف السوق ومن ليس له بضاعة يف السوق          ألشرح أن من له   "  شيء آخر 

             م جهابذة وهم ال يدرون شيئاً، وليتهم ياحلق أن يتكلم يف الدين والفلسفة كألكنهم ..  ون ما يقرؤون  ع
شاعة إىل اآلخر، واآلخر    واحد ينقل اإلِ  ..  شاعة هذه هي بلوانا، ال يقرؤون ويأخذون باإلِ       ،ال يقرؤون 
 .شاعة إىل الثالث وهكذاينقل اِإل
..  فضلت أن أموت قبل أن أتعمد جرحاً للدين         وإالَّ ، ال يا سيدي ليس يف األمر جرح للدين        -

ال ..  وأنا مسؤول أمام اهللا سبحانه وتعاىل     ..  الدين ديين وآمنت له   ..  الدين دين ومل أستعره من جاري     
 .واملسألة أوضح، يف رأيي أوضح من الشمس.. يعقل

ملقدمة الطويلة اليت كتبتها يف الطبعة الثانية وكنت أكثر حذراً يف هذه املرة، فقلت عنه إنه                 يف ا  -
موا ليقتحموا هم أولئك الذين     اجهبينت هذا كله وبينت أن الذين جيب أن ي         .  موقف من امليتافيزيقا  

 أي فكر ديين شرطه     فام هذا الفرق الشاسع بني بنية فكرية يرتعها الفيلسوف من رأسه نزعاً، وبني             
 هل بعد ذلك بيان يا سيد عبد الكرمي؟. األول أن يقوم على األصل املوحى به

..  وذه املناسبة كلمة فلسفة باعتباري أستاذاً فيها ودارساً هلا، ال بد أن أنصفها بعض الشيء               -
بطاً يف ظالم، بل     الفلسفة ليست خ   غري أنَّ ..  فالفلسفة موضع للتهجم وبغري إنصاف ملن ال يعرف ما هي         

هي بكل بساطة حتليل ما يقوله الناس، أنا على األقل من وجهة نظري وهذا هو املذهب الذي أمتذهب                  
الفلسفة ليس عندها ما تعطيه، الفلسفة ليس هلا بضاعة خاصة ا، الفلسفة منهج             .  به إذا كان يل مذهب    
لفلسفة فحللت األصل الذي بىن عليه العامل       إذا قال عامل من الناس ِعلماً جاءت ا       ..  حيلل ما يقوله الناس   

إذا رسم الفنان فناً جاء الفيلسوف حيلل الفن لريى ما الذي جعل الفن فناً، ما               .  علمه لريى من أين جاء    
الذي جعل األدب أدباً، ما الذي جعل العقل عقالً، ما الذي جعل التاريخ تارخياً، ما الذي جعل اللغة                   

 .لغةً



ية الثقافية لريى من أين جاءت وكيف جاءت، حتليل هؤالء يضيف من              حيفر حتت هذه األبن    -
والفلسفة عدسة تضعها على عينك لترى الدقائق اليت ال تراها العني العارية يف القائم                .  عنده شيئاً 
الفلسفة ال تضيف من عندها شيئاً، فإذا جاء فيلسوف ليضيف فأنا أول من أحتاشاه وأجتنبه ألنه                .  بالفعل

 .اذا جاء وملاذا درس، وما الذي يراد منه أن يقولهال يعرف مل
 كل ما تبحث فيه الفلسفة يف الواقع هو على ألسنة الناس، يف الشارع كل ما هنالك أا                    -

هل رجل  ..  ألفاظ يقوهلا رجل الشارع وال يقف قليالً، وليس له القدرة أن يقف لريى ما مضموا                
 يعرف كل هذه األلفاظ األخالقية ويقوهلا       ؟ كلمة شجاعة   كلمة أخالق،  ،الشارع ال يعرف كلمة فضيلة    

كائناً ما كان   ..  نسان أخالقاً كائناً ما كان الرد     ولكن من أين جاءت، ما اجلذور اليت أنبتت يف اإلِ          
الرجل الذي يريد أن    ..  فرجل الشارع الذي يستخدم هذه األلفاظ ال يستطيع أن جييب           .  اجلواب

مثالً الرياضة ال بد أن أضرب ثالثة أو        ..  ن أين جاءت هذه األشياء    كتمل له رؤية سليمة يتساءل م     ت
 ما هي الفلسفة؟ وماذا يصنع الفيلسوف؟.. أربعة أمثلة لتتضح الفكرة جداً

مجع وطرح وقسمة   ..   الرياضي يبدأ من عتبة وهي األعداد مثالً، مث يقيم البناء على األعداد             -
ى للعقل أن يدرك سلسلة األعداد نفسها كيف جاءت؟         لكن كيف ومىت تأت   .  إىل آخر البناء الرياضي   

الفلسفة حتفر حتت نقطة البدء لتتبع اجلذور األوىل        .  الرياضي ال يسأل هذا السؤال ألنه جيعله نقطة البدء        
 .اليت منها نشأت هذه األعداد

هو ..   مواقع حربية، ما مواقع حربية، دول تقوم ودول تقعد         ،املؤرخ يؤرخ ما حدث   ..   التاريخ -
ولكن إذا سألنا السؤال ما القوة اليت وراء احلادث وتسريه كائناً ما كان             ..  جعل نقطة بدئه ما قد حدث     

هل هنالك وراء احلوادث قوة تدبر أم هي مصادفات كائناً          :  يفكر يف ..  وهذا يريد عقالً يفكر   .  اجلواب
 . هي فلسفة التاريختلك.. تعقباً للجذور األوىل.  فذلك جماوزة لنقطة البدء،ما كان اجلواب

 :اللغة على ألسنتنا نتكلمها ونكتبها إىل آخره، ولكن إذا سألنا السؤال اآليت            ..   فلسفة اللغة  -
.  الطفل حياكي أباه ألن اللغة رمز      إنَّ:   اللغة عند الطفل عندما يتعلم اللغة؟ ال يكفي أن نقول          أكيف تنش 

شياء؟ وما هي األسس اخلفية؟ فإذا صنعنا ذلك        نسان أن يستخدم الرمز نائباً عن األ      ومىت استطاع اإلِ  
 .كنا يف جمال فلسفة اللغة

 قواعد النحو أو قواعد     ،أستخرج قواعدها فيكون حنو   ..  اللغة موجودة ..   النحو مثالً علم للغة    -
الفلسفة يف  .  العلم فوق السطح يتتبع الظاهرة كما هي لريى قوانينها        .  كل هذه القواعد علمية   .  الصرف

 تلك  ،حتفر حتت السطح لترى من أين جاءت جذور الشجرة        .  سه، هي ال ختترع موضوعاً    املوضوع نف 
هي الفلسفة، فالفيلسوف يكرب أو يصغر مبقدار ما يستطيع أن حيلل أوالً، مث مبقدار ما يوحد معرفة                   

لقد قال أخي األستاذ عبد الكرمي يف كلمته كلمة حق           .  نسان واحد نسان يف كيان الواحد ألن اإلِ     اِإل



إن هذه التقسيمات اليت تقسمها للسهولة فقط، إمنا هي يف الواقع جمتمعة معاً، ملتئمة معاً يف                :  عندما قال 
وهذا ..  إذا قلنا هذه كيمياء وهذه فيزياء وهذا فلك وهذا تاريخ وهذا بيولوجي             .  نسان الواحد اِإل

.. سان الذي يعرفها  ن ولكن املعرفة موحدة بتوحد اإلِ      ،اقتصاد، هذه فقط تقسيم لسهولة الدراسة      
يضيف شيئاً من عنده، إمنا حياول أن       ال   فالفيلسوف أيضاً ال خيلق شيئاً من عنده،          ،التقسيم مصطنع 

نسان أشكاالً وألواناً   ه املتنافرات الكثرية اليت هي معرفة اإلِ      ذيتلمس نقطة الصلة، نقطة االلتقاء يف ه      
 . لسؤال، وأتلقى أسئلة إذا أردمتوشكراً على هذا ا.. تلك هي الفلسفة. ليقول أين تتحد

  ))تعقيب األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث عقب األستاذ عبد اهللا بغدادي على كلمة الدكتور زكي جنيب حممود فقال

 

 يف الواقع أن أستاذنا الكبري قد حتدث عن دائريت املعرفة، وحتدث عن الدائرة األوىل اليت هي                  -
حاطة، وإن العقل يستطيع إدراك املعارف العقلية، املعارف        س مستقالً باإلِ  إن العقل لي  :  دائرة العقل وقال  

مث حتدث عن الدائرة الثانية، وكنت      .  اليت هي بني أيدينا، وحكم العقل هو بإمكان وجود هذه املعرفة           
ية اليت تأيت   هلهذه الدائرة الثالثة هي دائرة املعرفة اإلِ      .  أود من أستاذنا الكبري أن ينتقل إىل الدائرة الثالثة        

مام هلام ويكون ذلك بنور يقذفه اهللا يف القلب، وهي هذه املعرفة احلقة اليت قال عنها اإلِ                 بالوحي واإلِ 
 وهذا هو طريق كبار النظّار       ،هلامالغزايل إننا جندها يف عامل امللكوت، العامل الذي يأيت بالوحي واإلِ            

سب حساب استغالق مسائل العلم وعصياا      والفالسفة األصوليني القدامى كابن سينا الذي كان حي        
 .عليه فيتعرض للفتح من اهللا

 

 ويف سرية حياة ابن سينا اليت أمالها على تلميذه الويف اجلرجاين ذكر أنه كان حينما تستغلق                  -
عليه مسائل العلم أنه كان يستريح أن يترك لنفسه فرصة ويتناول قدحاً من القهوة، ويذهب إىل اجلامع                 

هلية عامل  الواقع أن هذا عامل املعرفة اإلِ     .  هلام يهبط عليه  يعود إىل بيته ويستلقي وإذا بعامل اإلِ      ويصلي، مث   
 .واسع

 

مام  مها اإلِ  سالمي قاطبةً  وأذكر أن مقابلة متت بني قطبني من أقطاب الفلسفة يف العامل اإلِ              -
قام القاضي  "  إحياء علوم الدين  "ه  مام الغزايل كتاب  فعندما أصدر اإلِ  .  الغزايل والقاضي أبو بكر بن العريب     

: حيث جاء يف إحدى عواصمه قوله     "  العواصم والقواصم "مام الغزايل وقد ذكر هذا يف كتابه        مبقابلة اإلِ 
مام الغزايل  أملى علي اإلِ  :  حياء إىل آخره، وقال   مام الغزايل وتذاكرت معه يف كتاب اإلِ      إنين قابلت اإلِ  

نسان  فاإلِ ؟نسانأال ترى أن هذه املعرفة بط على اإلِ        :  مام قال وكتبت بإمالء الغزايل، وكتب يل اإلِ     
فأستاذنا الكبري ما يف    .  حينما ينام وتفلت حواسه منه جند أن األشياء تتراءى له تارة بعينها وأخرى مبثاهلا             



ري  وكنت أود من أستاذنا الكب     ،شك أنه وفَّى الدائرتني حقهما، ولكنه مل يتجاوزمها إىل الدائرة الثالثة           
     ذه الدائرة الثالثة اليت أمسيها أنا دائرة الوحي             الفيلسوف األديب العظيم أن ميت قلوبنا ِعشنعنا وي

نسان فيها املعرفة األصلية،    دائرة هي اليت جيد اإلِ    الهلام، أو عامل امللكوت إن شئت أن تسميه، هذه          واِإل
د أوفاه، وإمنا هذا سهم أديل به يف حضرة           فرأس املال كله ق    هذا تعقيب بسيط وإالَّ   .  املعرفة احلقة 
 . األستاذ الكبري

  ))رد الدكتور زكي على كلمة األستاذ عبد ا البغدادي(( 
ورد األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود على الكلمة اليت ألقاها األستاذ عبد اهللا البغدادي              

 :فقال
هلية، وحنن  ديدات، فأنت تقول املعرفة اإلِ     أنا يف احلقيقة ال أرى أننا خنتلف، لكن املسألة جمرد حت           -

أما ماذا يعرفه اهللا    .  نتكلم عن املعرفة البشرية، فالوحي نعرفه مبقدار ما يف البشر من قدرة على أن تعرف              
لكن فيها  وفاملعرفة البشرية يف الدائرة الثانية كلها ملعات،        .  سبحانه وتعاىل فليس يف مقدورهم أن يعرفوه      

الدائرة األوىل تستند إىل عملية االستدالل،      ..  ر، كلها ال يستند إىل االستدالل     ما هو أهم من اآلخ    
مام الغزايل  كلها ملعات وأنا مستعد أن ألتزم مبا ورد يف كتب اإلِ           فوإقامة الربهان، وأما الدائرة الثانية      
 . ما يشبه ما قاله الغزايلحرفاً حرفاً ألنين ال أقول شيئاً إالَّ

 

الغزايل بعدما قضى سنني يدرس يف بغداد أخذه شيء من الشك، الشك              ومن املعروف أن     -
 الفرق ال يكاد يذكر، وال فرق بني        ،وعلى فكرة .  املنهجي كما أصبح يسمى فيما بعد عند ديكارت       

أنا يف كل ما أعلمه     "  :املنهج كما وضعه الغزايل واملنهج كما وضعه ديكارت، فالغزايل سأل نفسه قائالً           
 هل ما أقوله يستطيع     ؟ فماذا لو حضر من مل يكن مؤمناً       ،من مقدماً قبل أن حيضر درسي     هنا مقبول ممن آ   

 . أجاب لنفسه بالنفي"؟..أن يقنعه
 

يكن مؤمناً مسلماً من قبل،     مل  ميان يعرض حبيث يقبله من       وإذن ال بد أن يكون هناك أساس لإلِ        -
ترك بغداد وهام على وجهه كما هو       وأخذته الوساوس إىل احلد الذي مرض به وناء حبمل هذا املرض و           

معروف، وأخذ يتجول هنا وهنا وهناك إىل أن أشرقت عليه احلقيقة بفضل من اهللا سبحانه وتعاىل، فعاد                 
أعظم شرح وأوضح شرح    "  املنقذ من الضالل  "ويف  "  املنقذ من الضالل  " أخرى وكتب    إىل بغداد مرةً  

فأول الدرجات كما قال الغزايل     .  اعداً من حيث الدقة   ملصادر املعرفة واحدة واحدة، ويرتبها ترتيباً متص      
قال الناس فأقول معهم هذه درجة دنيا وقد تكون         ..  يف هذا الكتاب العظيم هو أن آخذ املعرفة بالتواتر        

 .للعامة ولكنها ال جيوز أن تكون للعلماء



كذا، يعين بدل أن    العني واألذن وه  ..   الدرجة اليت تتلوها أن تأتيين املعرفة من احلواس الظاهرة         -
أمسع ما يقوله الناس أرى بعيين وأمسع بأذين، ومع ذلك فهناك اعتراضات على هذه املعرفة اليت تأيت عن                  

 .طريق احلواس كما يقول الغزايل
 

 فمثالً العني ترى الشمس مثل الدرهم يف حجمها ولكنها أكرب من ذلك              : وهذه أمثلته فيقول   -
 فال ينبغي أن آخذ ما تأيت به احلواس مأخذ          . صورة خاطئة  قلت إيلّ  ن ،مرات كثرية، إذن العني أخطأت    

هنا يشرح العقل على حنو ما حيلو يل أن         ..  التسليم، يأيت بعد ذلك ما هو أعلى من احلواس وهو العقل          
 ..أنقل عنه وأشباهه يف حتديد ما هو العقل

 

 ٥فلو قال يل قائل إن      ..  ليه العقل حركة استداللية وال بد أن تكون هناك عتبة ما أقفز منها إ             -
 ملا صدقته، ولو قال إنه مسع ذلك من نيب لقلت له إنك قد حرفت ما مسعت، ألن ما                   ٨ ال تساوي    ٣+  

 .يراه العقل يف حدوده االستداللية هو مقطوع به، لكن تبقى بقية فهو ال يشمل كل شيء
 

حلق ال تراه الدرجات الثالث      هنا تأيت اللمعة، املرحلة الرابعة يف الدرجات، هناك ضرب من ا           -
 ،هذه هي اليت حياوهلا املتصوف مثالً     ..  هليةاألوىل، وهي كما تفضلت رمبا يصح أن يقال عنها املعرفة اإلِ          

ولذلك فهي مرحلة صوفية، الصويف خيتلف عن العامل، العامل بيته العقل، والصويف بيته هذه اللمعة،                  
أنا واحلق الذي رأيته    .  س املعرفة بطريق مباشر ال وساطة     واللمعات هي مما عربت عنها يف حماضرة األم       

فعندما يرى الشاعر ماال تراه العني      .  كائناً من كان هذه هي بطبيعتها هي هي، ولكن بدرجات تعلو           
              ذه اللمعة، الصويف هذه هي أداته اليت ينس ذه اللمعة، الفنان يرى ا حىت    العادية هو يرى ق وجياهد

دراك، وهو هذه اللمعة أو ما ميكن أن يطلق عليه كلمة             لديه هذا النوع من اإلِ    يستطيع أن يكون    
فإذن املعرفة هذه هي يف الدائرة الثانية حىت ولو كانت يف مقام أرفع مباليني املرات مما يندرج                  .  احلدس

، يرون مباشرةًألن هؤالء مجيعاً  .  يف الدائرة الثانية من رؤى يراها املتصوف، يراها الفنان، ويراها الشاعر          
املعرفة املباشرة هذه اليت منها املعرفة اليت تشري إليها سيادتكم هي ببساطة عبور الفجوة اليت تفصل                  

 .العقل واحلواس وغري ذلك. الذات عن املوضوع، فيما عدا ذلك يف األدوات اليت قلناها قبل ذلك
 

 هلا هناك، مث تتصيد هذا       هنالك ذات تعرف شيئاً عرب الفجوة، الذات هنا والشيء املعروف           -
أما الذين يريدون أن يترقوا بأنفسهم إىل املرتبة األخرية          ..  الشيء مبصائدها من بصر ومسع إىل آخره      

فهنا تأيت جماهدة   .  وهي املوجودة يف الدائرة الثانية بدرجاا املتفاوتة لسد هذه الفجوة بقدر املستطاع            
بح الذات العارفة هي نفسها الشيء املعروف أي إا         كيف يعرب ليسد الفجوة، وعندئذ تص     ..  املتصوف

 .نسان يرى فيها نفسهرؤية مباشرة كما لو كان اِإل



 :لكن األستاذ عبد اهللا بغدادي مل يقتنع مبا قاله احملتفى به فقال
العقل ليس  ..   يف الواقع الشيء الذي أردت أن أشري إليه هو الدائرة األوىل دائرة العقل               -

 املعارف العقلية فقط ال غري، وال بد من          اطة، وأن العقل وحده ال ميكنه أن يدرك إالَّ         حمستقالً باإلِ 
 هذه ناحية، وبعد إشراك العقل ال بد أن يترك العقل جزءاً            ،إشراك القلب مع العقل يف حتصيل املعرفة      

 ،هلامو عامل اإلِ  من املعرفة للعامل الذي أشرت إليه وهو عامل امللكوت أو عامل الوحي إن شئت أن تسميه، أ                
 .هذا اجلزء هو منطقة فراغ

.. نسان مسألة من مسائل العلم واملعرفة      أريد أن أسأل أستاذنا الكبري إذا استغلقت على اإلِ          -
ماذا يفعل إذا مل يستطع العقل حىت بإشراك القلب، وبإشراك خمتلف احلواس أن يصل إىل هذه املعرفة                  

 سلكه كبار النظّار من قبل، وسيادة الدكتور أشار إىل          اًامل طريق اليت يريد الوصول إليها؟ يسلك هنا الع      
كذلك كان ابن سينا حيسب     .   ابن خلدون الذي كان يسمي هذا عامل الفتح من اهللا           اىل الغزايل ومل يشر  

 كثرياً من املعارف اليت استعصت عليه كان يراها يف املنام            حساب استغالق املسائل ولذلك يقول إنَّ     
ا؟ هلوجيد حال 

 :ويعترض أحد احلاضرين على مقولة األستاذ عبد اهللا بغدادي اليت نسبها إىل ابن سينا وهي
إن هذه  :   إن كثرياً من املعارف اليت استعصت عليه كان يراها يف املنام وجيد هلا حالً وقال                 -

    امسه  سنة ما اكتسبت من نومي معرفة واحدة فما هنالك شيء             ٤٠ه خالل   خرافة، مث أردف يقول إن
 .]الفتح [معرفة

 :ويرد األستاذ عبد اهللا على ذلك بقوله
ال حيلها النوم إمنا هناك جزء من املعرفة ال يأيت          .   أنا مل أقل كل املعرفة إمنا قلت جزء من املعرفة          -

وعلى كل حال نترك الكلمة اآلن      .  وما زلت أصر على هذه العبارة     ..   بنور يقذفه اهللا يف القلب     إالَّ
 .للدكتور زكي

 :ويتحدث األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود قائالً
-         فهنالك معارف ال تأيت عن طريق العلم، وهذا ما          .  ه أنا أوافقكم متاماً مائة يف املائة فيما قلت

العقل ال يقوى أو ال يستطيع أن       .  طريقتها أياً كانت  بنقوله ولكن جيب ملثل هذه املعرفة أن تترك لدائرا          
بدليل وجود دائرة أخرى، ولو كان يستطيع إدراك كل شيء ملا            ..   هذه بديهية  يدرك كل ما هنالك،   
 .فالعقل منحصر يف غرفة تستعصي عليه مسائل يف موضوعه ويف طريقته. قلنا أن هناك دائرتني

..  هنا أختلف معك يا سيدي، فإذا استعصت عليك مسألة علمية فإمنا حتل بالعلم أو ال حتل                 -
 النملة لرياكم علماً    ى خطوه كخط  ، العلم يعرف قليالً ويزحف بطيئاً ووئيداً      .الحظوا أن العلم قاصر   

ه كامل وحيسن صنعاً حقاً بأنفسنا إذا تبينا هذا حىت ال خنلط ما             الذي قال إن  .  على علم، على مر الدهور    



 هذا  .دراك األخرى يف كل املوضوعات األخرى     يقوم به العقل يف دائرة العلم، وما تقوم به وسائل اإلِ          
 .نوع متميز بذاته

 فإذا استعصى عليه    ، ولنفترض أن عاملاً يعمل حتليل مادة كيماوية، مادة حيللها إىل عناصرها            -
وحنن مثالً حنلل   .  هذا فيكون قصوره يف التحليل، والذي يصلحه رجل حيسن التحليل، ال رجل حيلم             

 فإذا استعصى علينا    ، وهذا هو العلم   ، حنلل من أي العناصر تتكون     ، املاء – اهلواء   - اجلري   -الطباشري  
 . حتليل أدق وال حتله أشياء أخرىالتحليل ال حيله إالَّ

 ،ال ليس أهم  ..   العلم أهم من األشياء األخرى     ننا ال نقول إنَّ   على أ  كل هذا جيب أن يفهم       -
 هناك، قليب    أنا أحيا يف الدائرة الثانية ألن نفسي هناك، روحي         ،وإما ذاك ..  بالعكس لو قيل يل إما هذا     

أنا .  أنا الذي صنعته ولكنه غريب عين وهو ملك للجميع         .  العلم ليس مين  .   شخصييت هناك  ،هناك
كل هذا يف الدائرة    ..   آمايل ملكي  ،آالمي ملكي ..  عقيديت ملكي ..  لكيمشاعري مِ ..  لكيأحالمي مِ 
ية علمية أقوهلا   ولذلك كما قلت إذا جرحت بنقد أشعر جبرح لكراميت، ولكن إذا جرحت نظر            .  الثانية

 وال  ،العلم ملك للجميع، مبجرد ما نقول النظرية أصبحت ملكاً للناس مجيعاً          ..  ال أشعر جبرح لكراميت   
اللمعات هذه ترى رؤية مباشرة لك ولآلخرين إذا تعاطفوا معك، فإذا مل             .  كذلك ما تنتجه باللمعات   

 .يتعاطفوا معك تظل صادقاً مع نفسك
 

 مثالً أو آمنت إمياناً دينياً معيناً مؤمناً به، فإن كل من على وجه                أنت قلت قصيدة من الشعر     -
هذا شيء عندك رأيته بلمعة كما قلت       .  األرض إذا كانوا ال يؤمنون بذلك فلن يهز من إميانك شيئاً           

لكن العلم تنفيه املعارضات إذا قلت      .  سيادتك وأصبح ملكك وال ينفيه أن يعارضه غريك من البشر          
وماذا يضرينا إذا كان اهللا     .  حق اآلخرين أن يكشفوا عما يكذا فتنتفي، فاألمر خمتلف        فكرة علمية من    

 .؟سبحانه وتعاىل قد أعطانا هذه اجلوانب املختلفة للوظائف املختلفة
 

 : أخرى قائالًويعقب األستاذ عبد اهللا بغدادي مرةً
كونوا "  :الشريفة عبارة  ورد يف أحد األحاديث      ، النقاش يف هذه النقطة بالذات نقاش متشعب       -

ومن .   العامل الرباين  فما معىن الربانية؟ الربانية تعين أن هناك دائرة مغلقة ال يفتحها إالَّ            ".  علماء ربانيني 
هؤالء العلماء الربانيني ابن خلدون الذي تصور وصاغ فلسفة من أعظم نتاج صاغه أي ذهن يف أي                  

 عاماً ولكنه كتب وأبدع كما يقول الدكتور بدوي         ٥٥عصر، مث مباذا نفسر حياة الغزايل الذي عاش         
٤٠٠ ٦٣ف، والثابت يف صحتها     ؤلَّ م م ا وكان           لَّؤ فاً؟ كيف جاءت هذه املعارف الزمخة اليت جاد

سالم غري كتاب    يف اإلِ  ف كتاب لَّؤالذي قال الزبيدي عنه أنه لو مل ي       "  إحياء علوم الدين  "يكفيه كتاب   
 .سالمية كلهاتبة اِإلحياء لقام مقام املكاِإل



 

 عاماً يف عمر الزمن كان عاملاً ربانياً، كان يؤمن باملعرفة الربانية،            ٥٥ هذا الغزايل الذي عاش      -
هذا العلم الرباين هو الذي أعطى هذا العطاء الزخم، والعلم الرباين عند ابن             ..  كان يؤمن بالعلم الرباين   

وعلى أي حال أنا لست خمتلفاً مع       .  و الذي أعطاه له   خلدون عامل الفتح الذي يسميه الفتح من اهللا ه        
هلية أو  الدكتور وال ميكن أن أختلف مع أستاذي يف هذه الناحية، ولكنين ما زلت أؤمن بعامل املعرفة اإلِ                 

يه الغزايل عامل امللكوت، وهو هذا التعليم الرباينما يسم. 
سوانا من اجلامعة ومن املدرسة ومن      نساين فهو هذا الذي تلقيته أنا وأنت و         أما التعليم اإلِ   -
دائرة العقل هي اليت تأيت هلا املعارف       ..  أما التعليم الرباين فهو ال يأيت أبداً عن طريق احلواس         .  املكتب

هلام ويكون ذلك بنور     عن طريق الوحي واإلِ    هلية فال تأيت إالَّ   العقلية عن طريق احلواس، أما املعرفة اإلِ      
 .يقذفه اهللا يف القلب

 

 :ديل األستاذ عبد الكرمي نيازي بدلوه يف النقاش فيقولوي
 أخرى ألشكر األستاذ األديب الكبري الفيلسوف الدكتور        أعود مرةً ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 رمبا  ، وال أريد أن أطيل    ،"خرافة امليتافيزيقا "زكي جنيب حممود على ما شرحه ووضحه عن حقيقة كتابه           
 أدىن  ،جلسة أخرى يف هذه القضية، ولكن أريد أن أوضح بعض النقاط           أناقش سعادة الفيلسوف يف     

 :هذه النقاط تشتمل على
ميان وقضايا الوحي ال ميكن أن تتساوى مع قضايا العقل، وال ميكن أن نركزها               أن قضايا اإلِ   -ا  

 .على قضايا العقل
 .قلميان مطلقة نؤمن ا حىت وإن كانت غري متفقة مع قضايا الع قضايا اِإل- ٢
وهي قضايا نؤمن ا حىت       .هلامال يف قضايا الوحي واإلِ    ..   حنن نتحدث اآلن يف قضايا علمية      -  ٣

 .وإن مل تكن مساوية أو جارية مع العقل
 مع األسف   ، ومن اجلهة األخرى فقد قرأت قبل شهرين يف جملة تصدر يف مكة            ، هذا من جهة   -

 وقد قال يف هذه     ، لألستاذ الدكتور سليمان دنيا    "الطبيعة" كلمة بعنوان    ،الشديد، وهي جملة إسالمية   
 السحب، مث متطر    لُإن األمطار ترتل من السماء بفعل تبخر مياه البحر، من البخار تتشكَّ             :  الكلمة
إن هذه الزالزل تأيت    :  وإن الزالزل تأيت نتيجة ترسبات أرضية وكيميائية حللها العلماء بقوهلم         .  األمطار

ات كبرية من الغازات تسبب هذه الزالزل، وإن هذا هو ما            األرض بذر من انفجارات داخلية داخل     
ولكن أريد أن أربط كالً من هذا مع ما ذهب إليه سعادة األستاذ املريب األستاذ عبد                .  توصل إليه العلم  

  أي أن اهللا سبحانه وتعاىل     ا له احلديد  وألن:   عندما قال اهللا سبحانه وتعاىل     ...اهللا عبد ايد بغدادي   
هي قدرة ال   و احلديد فكيف أالن له احلديد؟ هذا يف علم الغيب ووحي من اهللا وبقدرة اهللا،                لداودأالن  



ولكن حينما جاء العلم اآلن وبوساطة الكيمياءات، وبوساطة الفيزياء،           .  ميكن أن يصل هلا العقل     
 .وبوساطة بعض الرواسب أالن احلديد

ان والوحي ال ميكن أن نتحدث عنها يف نطاق العقل          مي فمن وراء هذه القوة الدامغة قضايا اإلِ       -
والفلسفة والعلم، قضايا العلم تبحث يف قضايا العقل، ويف دائرة العقل وال ميكن أن نقارن أيضاً بني                  

ميان الذي جاء   الوحي وبني العقل ألننا نؤمن بقضايا إميانية كاملة دون أن يقبلها العقل، وهذا منتهى اإلِ              
سالم، ويف كل شعرية من شعائر       زيز يف كل فريضة، ويف كل ركن من أركان اإلِ          يف كتاب اهللا الع   

 .أفال يتدبرون.. لعلكم تعقلون.. سالم لعلكم تتقوناِإل
.  كل هذه اآليات تدعونا أن نعقل، وأن نتدبر، وأن نتعلم، وأن نسري يف هذه الدنيا ونستغلها                -

 . قضايا العقلميان الكربى ال ميكن أن نناقشها معولكن قضايا اِإل
 :ويتحدث األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود قائالً

 .. حنن متفقون-
 :ويسأل أحد احلاضرين سعادة الضيف قائالً

٥ بالنسبة للعلم هل يعترب العلم واملعرفة مطلقة أو نسبية بالنسبة للكالم الذي قلته               ، لو تسمح  -
ع العلم أننا بالنظريات احلديثة       وأنه لو حاول أحد أن يقنعك بغري ذلك فلن تصدق؟ م             ،٨=٣+

، فما هو جوابكم على     )٨(ن ال تساوي    ـ ميك ٣+٥  هـاكتشفنا حىت أن  ..  وخصوصاً النظرية النسبية  
 ؟هذا

 :جييب األستاذ الدكتور زكي جنيب حممود قائالً
 هو متراكم مع الزمن يصحح نفسه بنفسه، ويكفي أن نقول إنه              ، العلم ليس مطلقاً أبداً    -

. كل مرحلة تصحح أخطاء املرحلة اليت سبقت لنعلم أن العلم قابل للتصحيح            .  نفسهيصحح نفسه ب  
فاحلقيقة العلمية  .   ما كان علماً   ولكن هنا ال بد أن أضع ضوءاً يهدي إىل دقة معىن قابل للتصحيح وإالَّ             

ن م"  س"جاء العصر الذي بعده ورأى أن احلقيقة العلمية اليت فسرت           ).  جيد(من األشياء   "  س"تفسر  
ف، فيضع فكرة علمية جديدة تكون      ِلاحلقيقة العلمية فاتتها هذه األّ    ".  أ"بداخلها  "  س"األشياء فاا أن    

 العلم دائماً صحيح يف جماله وإالَّ     ..  هذا هو معىن تصحيح العلم لنفسه     .  أمشل من الفكرة العلمية القدمية    
ن الزمن فتضع أفكاراً علمية مكان أفكار       ما كان علماً، ولكنه قاصر دائماً حبيث تأيت الفترات التالية م          
 .لتكون أمشل فتغطي ما كان قد فات احلقيقة العلمية السابقة

 أوضح مثل لذلك يف تاريخ العلم املعاصر قانون اجلاذبية وضعه نيوتن، ووضع له الصيغة                 -
 الرياضية بأية سرعة يسقط احلجر الساقط إىل آخره، واجنذاب القمر لألرض، واجنذاب األرض               

 قانون اجلاذبية لنيوتن صحيح يف جماله، ولكن كان هنالك طرفان ال يغطيهما               ...للشمس إىل آخره  



الطرف األول داخل الذرة الواحدة حركة الكهارب الصغرية اليت ال           ..  طرفان..  قانون جاذبية نيوتن  
بالداخل ليس  لكترون يقفز من فلك إىل فلك       ختضع لقانون جاذبية نيوتن، وتنتقل وتتحرك داخلها، اإلِ       

الطرف الثاين األبعاد الفلكية البعيدة اليت هي املسافات اليت تقاس            .  على قانون نيوتن يف اجلاذبية     
فجاء أنشتني بقانون جاذبية جديد ال      .  بالسنوات الضوئية وما إىل ذلك أيضاً ال ختضع جلاذبية نيوتن          

ن كانا قد خرجا من نطاق قانون       يكذب قانون نيوتن يف جماله، ولكن يضع صيغة تشمل الطرفني اللذي          
 .نيوتن

هذا وجه  .   هذا العلم يف تطوره هذا ويف تصحيحه لنفسه يف هذه الناحية يدل على أنه نسيب                -
 .للنسبية يف العلم

 

يعين ..   وجه آخر وهو أهم وجيب أن نتنبه له تنبهاً كامالً، وليس يف الدنيا عامل ال يقول ذا                  -
املقاييس، األوزان، األبعاد، السرعة،    ..   املعتمد على أجهزة مثل     ليست مسألة منكورة، إنه العلم     

إىل آخره، ولندقق النظر يف املقياس نقول مثالً نريد أن نقيس طول هذا اجلدار، فاألداة اليت                 ..  األثقال
نستخدمها هي املتر مثالً سأقيس وأقول عشرة أمتار، لكن لو فرضنا أنه بقي جزء من اجلدار بعد املتر                   

 .إىل آخره..  متر١/٤ متر ١/٣مثالً . ر، ستضطر أن تقول وكذا من املترالعاش
 

 لو أتيت لك بأداة أدق كقطعة من اخلشب خيتلف الرقم باختالف زيادة دقة اجلهاز، كما يف                  -
فإذا تذكرنا أن العلم مقاييس     .  املوازين، فكلما دق اجلهاز وجدنا أن الرقم قد تغري ولو تغرياً بسيطاً            

 أخرى أن هذه    وان واستخراج صيغ رياضية بناء على هذه املقاييس، وإذا تذكرنا مرةً           وأشكال وأل 
 وحتماً مع ازدياد دقة األجهزة لعرفنا أننا عندما نقول أن الشيء الفالين              األرقام القياسية ختتلف دائماً   

 أجهزة أدق    على األجهزة القياسية القائمة ألنه ستأيت      سرعته كذا أو وزنه كذا ال بد أن أضيف بناءً          
 .وستتغري األرقام كثرياً أو قليالً

 

 من هنا كان العلم يف عصرنا يتميز متيزاً واضحاً جداً عما كان عليه يف القرنني السابع عشر                   -
صف القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا ظهر علم جديد حقاً وهذه نقطة من               تنموالثامن عشر، ومنذ    

تمي، فأصبح يرى أن العلم تقرييب، ويكفي أن نذكر هذه           النقاط املهمة حيث كان يظن أن العلم ح        
 .إن األرقام القياسية املقام عليها القانون العلمي يف ذاا مذبذبة: الفكرة األخرية اليت قلتها

 

 العجيب أكثر من هذا أن العني البشرية اليت سترى املؤشر على الرقم أو ترى املؤشر على                   -
هذه حقيقة غريبة يف عضوية     .  دراكه هلا ما يسمى يف علم النفس بعتبة اإلِ        الساعة مثالً أو امليزان أو غري     

نسان هلا عتبة تبدأ ا وما دوا ال        نسان، كل حاسة عند اإلِ    هكذا خلق اإلِ  ..  نسان ال خرية لنا فيها    اِإل



هنالك درجة من الضوء تبدأ عندها العني لترى ما هو أخفت من ذلك ال تراه                ..  فمثالً الضوء .  تراه
 .العني لكنه موجود

 

 للحواس عتبة تبدأ منها، قد نزيد العتبة باألجهزة، نأيت مبكروسكوب مثالً، أو جبهاز موجة                 -
 ،حرارية إىل آخر ما يقولونه، لكن هذا ال مينع أن العني هي اليت ترى املؤشر، والعني عند العتبة تتذبذب                  

 هذه طبيعة العني، تتذبذب عن      ،ماً أقل قليالً  مرة تقول رقماً أكثر قليالً، ومرة تقول رق       .  هذه طبيعتها 
عتبتها، هي ترى شيئاً واحداً موحداً عندما جتاوز عتبتها وتكون يف جماهلا عند عتبتها تتذبذب، معىن                  
ذلك أا حىت يف اجلهاز القياسي الواحد عندما تنقل العني الرقم ستنقله لو رأته عشر مرات متتابعة،                   

 .متوسطاتستنقل عشرة أرقام فيأخذون 
 

 على هذه الفكرة، ومن هنا نشأ علم القياس           فالقوانني العلمية قائمة على متوسطات بناءً       -
االحتمايل، أصبح قياس االحتمال يف حد ذاته علماً رياضياً تقاس به درجة احتمالية الصدق يف احلقيقة                 

 .فهو بالطبع نسيب ذه املعاين كلها. العلمية
 

 :ي مبداخلة فيقولويديل األستاذ شكيب األمو
إن البناء الفكري يشبه البناء الرياضي      :   تقول يا سيدي أنك استفدت مما حصلته، وتقول         -

وعلى ضوء هذا فلدي سؤال حمدد وقصري جداً، أرجو أن ال يكون حمرجاً، وأنت يف هذا السن ال حتتاج                   
علم، وعلى ضوء   فعلى ضوء جتاربك وفكرك ودراساتك، وعلى ضوء ال        .  أن جتامل أحداً ألنك قمة    

هل ترى أم سيبقون يف     .  تكون عندك رؤية واضحة عن وضع العرب احلاضر        أن  التاريخ فال بد    
االحندار واالحنسار، أم سيتخطون كل هذه احلواجز، مبعىن هل سيعودون إىل ما كانوا عليه من جمد                  

ويستردون ما ضاع    أخرى، أم سيحافظون على ما عندهم        وقوة؟ أم هل سيكونون سبباً يف ضياع أراضٍ       
 . فأنا ال أريد إحراجكمنهم من أراضي؟ ومعذرةً

 

 :ويرد األستاذ الدكتور زكي جميباً
 وقد تتغري الظروف، أومن     ، وأنا حقيقة إىل اآلن    ، ليس يف األمر إحراج، هذه قضيتنا الكربى       -

تداللية عقلية  بكل عقلي يف هذه احلالة ألن القلب ليس له دخل يف هذه املوضوعات، أومن بكل قوة اس                
ملاذا؟ ألننا األمة اليت تقاوم عنصر التحدي، وقد حدث ذلك على عصور التاريخ،             ..  أن املصري للعرب  

والقوة اليت تتحدانا اآلن نستطيع أن نقول أا        .  وتتغلب بل تقهر القوة املتحدية عندما نأخذ باألسباب       
ن أصداء حضارة الغرب، وحضارة     بوجه عام حضارة الغرب، وبوجه خاص إسرائيل باعتبارها صدى م         

فنحن نأخذ منهم مثرات العلوم ونأخذ منهم       .  الغرب يف الوقت احلاضر متتلكنا سواء رضينا أو كرهنا        



النظم، نأخذ منهم األفكار، وهم يأخذون مواردنا فعالً، وحنن نشتري منهم حىت السالح الذي كان                
سيطر على  كون القوة اليت جعلت هلم وضع املُ       فال نكران أم ميل   .  إىل آخره ..  ينبغي أن حنارم به   

كوريا اليت  ..  فهل يدوم هذا؟ أنا أقول لن يدوم متمثالً مبثل واقعي هو اليابان، بل كوريا             .  سيطَر عليه املُ
أمسع عنها اآلن العجب العجاب، أن سياراا تذهب إىل أمريكا فتنافس السيارات األمريكية، فيضرب               

ما الذي جعل هذا الركن     ..  كوريا.  لى أم يتركون سيارات كوريا تزامحهم     عمال ديترويت احتجاجاً ع   
       من العامل ينهض ويأخذ العلم ومنهجه ضع عشر رحتت منهجه؟ اجلواب ألننا نأخذ العلم وال نأخذ         ٍط ش 

حنن نقطف الثمار متاماً كما متر على شجرة فيها ورد وتقطف الورد منها ولكنك مل تكن                   .  منهجه
 .ت قطفت وردا ومشيتزارعها، أن

 

 حنن إزاء احلضارة الغربية اآلن، نشتري مثراا، نشتري الطيارات والدبابات، واآلالت ونبين              -
البيوت ندستهم املعمارية، نشتري هذا كله مبا نستطيع أن نشتري به، لكن إذا ظللنا مليون سنة على                 

بحنا متساوين أو شبه متساوين فنحن      هذا املوقف الذي نشتري به ما ينتجه الغرب، ونظن أننا أص           
ما الذي ينقذنا من هذا الوهم؟ اجلواب هو أن نضيف إىل العلم الذي ندرسه يف                .  نعيش يف وهم كبري   

فنحن ال نتشربه عامدين متعمدين، كأنه عدو لنا،        .  جامعاتنا منهج التفكري العلمي الذي أنتج هذا العلم       
 شِعوليكن عاجزاً فدعونا ن   .  ما هذا العقل؟ إن العقل عاجز     فإذا قلنا عقل ومنهجه فلن نسلم ممن يقول         

ملاذا نأيت إىل هذه النقطة وننتحر؟ ملاذا نرضى أن نكون عبيداً لسوانا؟ هم يصنعون               .  يف حدود عجزه  
أنا أثق باألمة   .  وحنن نشتري منهم ما يرضون ببيعه لنا حىت يف جمال القتال واحلروب وما إىل ذلك                

 .لتارخيها ومللكتها العقليةالعربية استلهاماً 
 

 فهي األمة الوحيدة، ذات الثقافة الوحيدة اليت برهنت يف تارخيها على أا هلا قدرة يف الناحيتني                 -
قدرة متساوية، فنحن أخذنا منطق أرسطو الذي استدل به الفقهاء وغري الفقهاء النتائج من النصوص                

ه أرسطو، فأخذناه وأصبح منطق أرسطو يف القدمي        هذا املنهج وضع  .  القرآنية وغري النصوص القرآنية   
حنن الذين  "  الصفر"عالمة رمبا من أقوى عالمات املثقف، ويكفي أن نقول إننا حنن الذين اخترعنا                

مل يكن موجوداً إىل أن أضافه العرب     "  الصفر"، هذا العدد املتواضع     "الصفر"اخترعنا اجلرب، نعم اخترعنا     
العقل الرياضي عندنا وليس غريباً علينا، لكن ينقصنا أن نأخذ املنهج           .  .وبه حلت مسائل مل تكن تحل     

 ما الذي حدث يف تاريخ هذا املنهج لنكون على بينة؟. اجلديد
 

 املنهج اجلديد الذي يستخرج به ظواهر الكون، هذا نشأ يف القرن السادس عشر والسابع                 -
ذي أخذناه واستخدمناه أحسن استخدام،     عشر يف أوروبا، كان قبل ذلك منهج االستدالل األرسطي ال         



 إذا كانت العملية العقلية املطلوبة هي استدالل نتيجة من          لكن املنهج القدمي كان ال يصلح بكل قوته إالَّ        
نص، عندك نص، فأي النتائج تستطيع أن تستخرجها من هذا النص، طاملا هذا املنهج هو املوجود يف                  

فالعقل ليس  .  ادس عشر أو القرن السابع عشر كانت الريادة لنا         إىل القرن الس   ؟العامل عندنا وعندهم  
نسان إىل  سالم هو الدين الوحيد الذي أوكل اإلِ      ِإل ا  يا أخي،  ...غريباً علينا، العقل وقوانينه جزء منا     

عقله إذا أشكل مشكل، ومل جيد له حالً يف نص القرآن، وهذا الدين هو خامت الديانات، ألن ما قبل                     
 تتراكم املشكالت حىت تتعثر احلياة وتتعذر فترتل الرسالة لتحل املشكالت، إىل أن جاء              سالم كانت اِإل

نسان إىل عقله ليكمل    وأحال اإلِ .  هذا هو الشرع وهذه هي عقولكم     :  ديننا احلنيف ليكون ختاماً فقال    
حنن عندنا  ..  اًالعقل ليس غريباً علينا ال ديناً وال تارخي       .  به الشريعة ليجتهد به، ليكون جمال االجتهاد      

            يعين علم الطبيعة    ،ادهأكرب العلماء وعلم الرياضة الذي كان مقياس العلوم فيما مضى كان املسلمون رو 
كان حيبو، علم الطبيعة يف حكم الذي ولد مع النهضة األوروبية، والرياضة قدمية وبلغت ذروا على                 

 .ياضيني املسلمنيأيدي املسلمني، ولقد شهد العامل عدداً كبرياً جداً من الر
 

سالمي نفسه  سالمي فيه هو الفقه اإلِ     لقد كانت الريادة العقلية لنا، وأروع علم ظهر العقل اإلِ          -
ألنه منوذج ليس بعده منوذج وليس أعلى منه منوذج من حيث تطبيق االستدالل املنطقي بقواعده                  

صفحة جديدة لتقرأ هي    تحت  لكن الذي حدث أن فُ    .  السليمة الستخراج نتائج سليمة من نص قائم      
 . الضوء، الصوت، الكهرباء، املغنطيسية وما إىل ذلك:صفحة الطبيعة أي الظواهر

 

 هذه الصفحة أبينا أن نقرأها مع من يقرؤوا، ولو كانت لنا إرادة أن نقرأ هذه الصفحة                   -
ها وبالتايل مل نأخذ    اجلديدة الضطررنا اضطراراً إىل أن نأخذ منهج قراءا، ولكننا مل نأخذ الصفحة لنقرأ            

املنهج الذي يستخدم لقراءا، فصاروا هم وحدهم على هذا الطريق منذ القرن السادس عشر إىل                 
اآلن، هم الذين يقرؤون لنا الطبيعة ويستخرجون قوانينها يف الضوء ويعملون التلفاز واملذياع وحنن                

اهرة الضوء، وقرؤوا ظاهرة     هم يبدعون يف كل ظاهرة، قرؤوا ظ        ،نشتري ما يصنعون، هذه مهمتنا    
الصوت وفهمومها، وقرؤوا ظاهرة الكهرباء، وفهموها، وأدخلوها عملياً يف حيام واشتريناها منهم،             

 .فظننا أننا تساوينا معهم
 

 املنهج العلمي مبعناه اجلديد هو الذي ميكننا إذا تشربناه من أن نقفز لنتساوى              ، يا أيها السادة   -
ا حلماً بل هاكم اليابان، اليابان ضت بعد ضتنا اجلديدة بثمانني سنة، حنن             على األقل م، وليس هذ    

ضتنا يف أوائل القرن التاسع عشر وهم ضوا يف الثمانينات من القرن املاضي ولكن ألم كانوا                   
 .جادين مل يكونوا مترددين

 



د، فلقد كنت عاملاً باملعىن      إن عقيديت وحيايت وتقاليدي ال متنعين أن أكون عاملاً باملعىن اجلدي            -
ين  فما الذي مينعين اآلن أن أكون عاملاً باملعىن اجلديد؟ ليس يف ديين ما مينع، بالعكس هو حيض                  ،القدمي

نأخذ هذا الكالم وحنفظه يف اآليات      .  مرة ومرة، وعشر مرات، وألف مرة أن أكون عاملاً مبا حويل           
 الذرة،  :نقول نفكر يف األرض والسماء نفكر فيما فيها       عندما  .  الكرمية لكن نأىب أن جنعله دستور عمل      

 املفروض علينا   ،السحاب، اهلواء، الضوء، الصوت، هذه هي األرض والسماء مطلوب التفكري فيهما           
 .أن جنعل دراسة ما فيهما جزءاً من ديننا

 

-            درملاذا  س ونكون رواداً فيه، ملاذا جنفل؟       من الذي مينعنا، كنا يف املاضي ندرس ما كان ي 
نتردد؟ ملاذا خنشى على عقيدتنا وهي أقوى عقيدة يف الدنيا؟ لقد أصبحنا كالعليل الذي خيشى أن يفتح                 

 وليكن فلنلتمس طريق الصحة، طريق العافية، طريق القوة،         ؟النافذة خشية الربد، ملاذا؟ هل ألننا مرضى      
 ملاذا؟.. أما أن نترك القوة هلم يستعبدوننا ا، ونسكت ونرضى

 

 كما أن هناك بالداً كثرية جداً يف الدنيا لو          ،لو كان التاريخ برهن على أننا عاجزون لرضينا         -
أين تارخيك؟ لكن من الذي يستطيع أن يقول يل كذبت           .  زعمت لنفسها ما أزعمه لقلت هلا كذبت      

جمال وأين تارخيك؟ وهذا هو تارخيي، القدمي شاهد بقدرايت لكن كل هذا عندما كنت أنا وهم نعيش يف                  
املنهج العلمي كما كان معروفاً يف جماهلم وقفنا عند هذا احلد حنن وساروا هم، صفحة جديدة يقرؤوا،                 
منهاج جديد يستخدمونه، كل هذا فات علينا ونأخذه جاهزاً لنعلمه ألبنائنا يف جامعاتنا، مث نأخذ مثرات                

ويشتري البضاعة اليت فيه وهو     هذا العلم من أجهزة وغريها نشتريها كأي إنسان يقف على أي دكان             
هذا هو يقيين يا سيدي وال أجامل، وال أخاف ألن البلد بلدي، والعقيدة عقيديت،                .  مل يصنع شيئاً  

 .والوطن وطين، واملستقبل مستقبلي
 

 :مث يعلق األستاذ عبد اهللا بغدادي بقوله
ن املعرفة خارج   فاضة، وما زلت عند رأيي وهو أن يترك جزء م          نشكر الدكتور على هذه اإلِ     -

ستطيع أن جنده يف منهج جترييب يف        ننطاق العقل، وهذا اجلزء خارج نطاق املعرفة العقلية هو الذي            
 علينا يف كثري من     اًلكن ما زال جزء من هذه املعرفة مستغلق       .  كتاب، يف رأي عامل، يف رأي فيلسوف      

 سبحانه وتعاىل لك    وعلى كل حال نشكر سيادتك على إفاضتك وشرحك، ونسأل اهللا           .  األحيان
 .التوفيق

 

 :مث يضيف األستاذ الدكتور زكي كلمة أخرية قائالً
 .  ال يستطيع أحد أن ينكر ما تقوله سيادتك، فاملعرفة منها ما ليس علماً-



  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

احاً يف كل ما قاله، وال يسعنا يف هذه         حه الوثابة ملَّ   فقد كان برو   ، شكراً لألستاذ الدكتور زكي    -
 أن نرفع أكف الضراعة سائلني املوىل أن ميد يف عمره وأن يعينه فيما يكتب وخيوض من                    الليلة إالَّ 

 .سالميةالقضايا اجلدلية اليت ستظل مهمازاً يدفع إىل املعرفة، إىل أن تتسع دائرا لتشمل آفاق األمة اِإل
ثنني القادم  االر بأن لقاء    وركم أيها السادة هذه األمسية املباركة، وأود أن أذكِّ         وشكراً حلض  -

 .سيكون على شرف األستاذ أمحد حممد مجال، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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