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  :1ـ مالبسات القضية 1

األوىل  اإلشكالية ومالبساهتا: أبو يعرب املرزوقي هو ابلدرجةالقارئ، يف البداية، جبوهر  نُذّكر
عن ) فيلسوف، ِمهنته تدريس الفلسفة يف اجلامعات، وهو كاتب ثرّي له ُمصنفات عديدة

العقل...(. هذا  أرسطو، الرايضيات القدمية، ابن خلدون، االبستيمولوجيا، منزلة الكلي، إصالح
مسارات" يف قناة اجلزيرة " صفه مالك الرتيكي، مقّدم برانمجاألمر يعرفه القاصي والّداين. لقد و 

غزال دقيقا على غري سابق مثال، فُيعيد  يَغزل» للمشاهد العريب هبذه العبارات: أبو يعرب املرزوقي 
نصوصه الفلسفية خرجت من ضيق االعتبارات  الفلسفة سريهتا األوىل، حبيث أنك كلما وجلت

هذا «. بعالجها أمسى شروط املنزلة اإلنسانية لية اليت تتحققالظرفية إىل سعة املسائل الك
احملدثني، الذين أخرجوا ابن تيمية من حلبة الفكر  الفيلسوف، على خالف كل املفكرين العرب

ِجّديّة الثورة النظرية اليت أحدثها ابن خلدون، يرى على  الفلسفي، وانتابتهم بعض الشكوك حول
( قد احتضنا العامل اإلسالمي فكراي وطّوقاه 2ُيسّميهما عمالقني) عكس اجلميع أن هذين الرجلني

 َمغربه خمّلصانه من آفاته الدائمة، أحدمها من أفالطون )ابن خلدون( واثنيهما من من َمشرقه إىل

من  وجوب البدء» أرسطو )ابن تيمية(. ولذلك فإن املرزوقي، حسب مقّدم الربانمج، يدعو إىل 
املفكرين العرب  ابن خلدون اللذان يصفهما أبهنما أكثر حداثة من ُجلحيث انتهى ابن تيمية و 
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الكوين قدميه وحديثه، حاول  املعاصرين، إذ أنه حاول يف عودته إىل أفالطون وأرسطو، َمعني الفكر
التاريخ والقيمة األفالطونيني وأن ابن  أن يُثبت أن ابن خلدون قد حقق التجاوز النقدي ملفهومي

والوجود األرسطيني فكان علمهما فتحا ألفق مبني  التجاوز النقدي ملفهومي املنطقتيمية قد حقق 
 .«3التاريخ الكوين مُيّكن املسلمني من استئناف دورهم يف

 هذه األطروحات استفّزت الفالسفة، وأغلبهم مل ُُييبوا على أقواله، وال أعلم أحدا يف قلُت أبن

فلسفة عربية  طيب تيزيين يف كتاب ثنائي بعنوان "آفاقالعامل العريب انقشها جبّدية، ما عدى ال
جّديّته يف تناول  معاصرة". لقد استفّزهم يف كتاابته، وبدأت تُراودهم الشكوك حىت يف مدى

الفلسفة بل إنّه عمل جاهدا، يف   املسائل الفلسفّية. فهو مل يكتف إبقحام ابن تيمية يف ميدان
أفالطون وأرسطو على أهّنما من أتعس وأبله  على تقدمي كتابيه )منزلة الكّلي، وإصالح العقل(

وجهة نظره وما استطاع أن يَنتقيه من أعماهلما ـ وكأهّنا  الفالسفة، بل إّن أخطاءمها تبدو ـ حسب
اجلبني. فكّل فلسفة أفالطون وكّل ابداعاته الّنظريّة يُلّخصها يف كلمتني،  أخطاء صبيانّية يَنّد هلا

 ي املفارق"، وفلسفة أرسطو هي "فلسفة الكّلي احملايث". بكّل ما حتمالنه،فلسفة الكلّ " إهّنا

 .4حسب زعم الكاتب، من جتميد للعلم وتعطيل للبحث

حمّددا لربوز  هاتني الفلسفتني، حسب ديناميكية تطّورية اثوية فيهما منذ البداية، كانتا سببا لكن
غاية الفكر »أبكمله:  ة الفكر البشريمدرسة اإلفالطونّية احملدثة اليت هي، حسب قوله، غاي
الفكر الالّتيين: الالّتينّية، وغاية الفكر  اليوانين: اهللنستّية، وغاية الفكر العريب: العربية، وغاية

 .«5اجلرماين: اجلرمانّية

ترتكز  املنطق األرسطي، أحد أعظم إبداعات العقل اإلنساين، فهو يف رأيه ليس إاّل ميتافيزيقا أّما
جّدا( ينبغي رفضه  على مبدإ الواقعّية احملايثة للكّلي. وفقط ألجل هذا السبب )اختزايلأساسا 

َومِهي ألنّه، حسب اّدعائه،  والّتخّلي عنه واجتثاثه من الوعي العريب: املنطق األرسطي هو علم
 .6والكفر ُيعل اإلنسان راّب وهذا عني الّزندقة

تكاد تكون هي  يم املانوي لإلنسانّية وإلنتاجاهتا الّروحّيةفإن آلّية الّتكفري الفقهي والّتقس وأخريا
هذا الّتقابل اإلختزايل بني  اخليط الواصل بني ثنااي كتاابته، ففي كّل مّرة يُرّدد علينا، دون كلل،

 :اإلنسان الواقعي واإلنسان اإلمسي
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 =ذاته )متعالالواقعي هو ذاك العامل الّساذج الذي يعتقد أّن الكّلي له وجود مستقّل ب ـ 

منطقه،  اإلفالطونّية أو حمايث=األرسطّية(. هو شيعي أفالطوين اشراقي متصّوف، أرسطي يف
قرمطي، رشدي  معّطل للعلم والعمل، سافل ورذيل هو أيضا مسيحّي أفالطوين حمدث، فرعوين

مللحدة. وابجلملة واملاركسّية ا معتزيل سفسطائي، داينته حمّرفة، هو جرماين )أملاين( من دعاة املاّديّة
 .من حماربته و تدمريه اإلنسان الواقعي حيتكر يف ذاته الّشّر احملض وال بدّ 

الفقه، وفسحته  اإلمسي فهو ذاك الفقيه الّسيّن الّناكر واحملّطم ألسطورة الكّلي، ِحرفته الّرمسّية ـ أّما
ألرسطّية، تقّدمي مشّجع للعلم ا )اإلمسّية طبعا(. عدّو للمنطق وللميتافيزيقا 7يف فراغه الّرايضّيات

احملدثة"، ذو نفس تورايت ُموَسوي، شديد اإلميان  واملعرفة، داينته أصيلة وهي اإلسالم أي "احلنيفّية
ومتعاقد مع هللا. هو تيمي يف تنظريه العلمي )نسبة إىل ابن  عدّو للمالحدة والّدهريّة، متعاون

ريب اصالحي، ينتمي إىل جمتمع اإلستخالف، تنظريه العملي، قومي ع تيمّية( خلدوين من حيث
وحمّرر لإلنسان، صاحب احلّق، غري متأّله ومسيطر على الوجود. اإلمسي،  حنبلي حمّطم للعقل

 اخلري احملض وعلينا أن نعتنق مذهبه بال نقاش، إن كّنا نرجو اخلالص يف الّدنيا و يف ابلفعل، هو

 .اآلخرة

 لص من اهلّم الديين ومن التربير العقائدي، ُمسَتكنهاتعاطى الفلسفة بصدق وبوعي خا كّل من

فزعة، إاّل وانتابته مشاعر اخلجل واإلشفاق أمام هذا
ُ
اخلبط العشوائي  أغراضها العميقة وجّديّتها امل

البضاعة الفكريّة اليت تُرّوج  الذي هو ليس من الفلسفة يف شيء، بل ابألحرى أقرب منه إىل تلك
 .شاهبها األصولّية أو ما هلا احلركات اإلسالمّية

طُردت هنائّيا  ظنّنا، خطأ، أّن تلك األطروحات الاّلهوتّية الفقهّية، اليت عفى عليها الّزمن، قد لقد
بنفسها وتتجاوز  على األقّل من جمال الفلسفة اخلالصة اليت استطاعت بكّد أن تستقلّ  –

بعد أن استنفذت طاقاهتا، مل  اّلهوتّية،انتهاكات الاّلهوت القروسطي. كّنا نعتقد أّن تلك األطر ال
يشمل اإلنسانّية مجعاء، خالف الفلسفة  َتعد إاّل أشكاال حمّنطة رهن تراث خصوصي وحمّدد )ال

خمّيلة هؤالء الذين يدعون إىل الّرجوع حنو ماض جميد   والعلم(، هي أشكال ال حتىي إاّل ومهّيا داخل
 .لعلوم وفاحتة آلفاق الّتقّدمخالّقة ل كانت فيه العقيدة الدينية فضيلة
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احلديثة وفلسفة  الفيلسوف احملّنك متعّدد الكفاءات واملتمّرس ابلّرايضّيات واملنطق والفيزايء وها هو
كّل ما حيتاجه للّسطو على  العلوم، ال يتورّع عن الّنهل من ذاك املاضي الفقهي اجمليد، واستمداد

حمّلها قوالب إسالموية وهابية حبتة، ُملبسا  يمها. حاالّ معاقل املنطق والعقل والعلم اليوانين وحتط
الّدايانت احملّرفة )اليهوديّة واملسيحّية، أّما الّدايانت األخرى فال  إايها لباس الفلسفة: اإلستخالف،

والدولة  وال هي تستحّق عناء الذّكر أصال(، الفلسفات احملّرفة، احلّل الّديين، اخللفاء هو يعرتف هبا
 .واإلبداع من عدم... إخل ية، العلمانّية والّزندقة، احلّق اإلهلي يف اإلمامة، اخللق اإلهلياإلسالم

 صورة الفلسفة اليت قّدمها الرجل يف كتاابته وعرضها أمام القارئ العريب. لكن يبدو أن هذه هي

ى هذا عل هذا الفيلسوف اتب أخريا وماح للفقه، وقلُت يف مقايل السابق أبن االعرتاض املبدئي
أبصوله. ألن الفقه هو  املنعرج َيكمن أساسا يف مشروعية اخليار نفسه، أعين االشتغال ابلفقه أو

ومناهجه النظرية، وذلك لسبب  أمر خارج عن مهوم الفيلسوف وبعيد بعدا قصّيا عن أهدافه
ات الفعل الفلسفي، فكرة املرجعي بسيط وهو أن الفيسلوف يَرفض، من حيث املبدأ وطبقا لشروط

حتميات التاريخ األرضي وقابل ألن تُفّعل  املقدسة، ويرفض أيضا وجود كتاب ُمنّزل يتعاىل على
 .أحكامه يف عصر غري عصره

َنطّلع  هذا اإلعرتاض وحاولنا التسليم جدال إبمكانية اإلشتغال ابلفقه وأصوله، وأردان أن جتاوزان
ُولُوجنا يف صميم  ابلدهشة، حقا: فمنذ على اجلديد الذي قدمه الرجل يف هذا امليدان. ُأِصبنا

واقرتاحاته لتجديده، ارتطمنا  اإلشكالية وعند اطالعنا على كيفية طرحه ملسألة أصول الفقه
أو من حيث احملتوى "الفكري". لقد  مبعطيات وأطروحات ُمذهلة سواء من حيث التعبري اللفظي

رات، الشيء الذي حدا مبُحاوره الفقيه من امل وصف الفقهاء ابملغتصبني، وكّرر هذا النعت العديد
عليه، وأتنيبه الستخدامه هذا اللفظ يف حق رجاالت  الواعظ سعيد رمضان البوطي إىل االستنكار

يثري التعّجب حقا، لقد ضاقت به ُسبل القاموس العريب ومل َُيد  الفقه وتراثه. فعال، هذا األمر
لكن البوطي، الذي استعاذ ابهلل من هذا النعت العنيفة لوصف العلماء.  أمامه إاّل هذه اللفظة

 أبن املرزوقي، منذ أكثر من عقد من الزمن، ويف كتابه "منزلة الكلي يف الفلسفة اخلطري، ال يعلم

، قائال (Mafia) "، قد اهّتم الفقهاء أبهنم "مافيا الشريعة583العربية" وابلتحديد يف الصفحة 
ُعبوديتني َوثنّيتني أمام مافية  دتني والرتّدي ابلعبادتني إىلوساد عليه الذهول عن السيا» ابحلرف: 

وهذه التهمة الشنيعة أوردها يف  «. 8املرتزقة والساسة() الشريعة )الفقهاء واملتصّوفة( ومافية الطبيعة
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شرفني  كتابه الذي هو نص أطروحة
ُ
دكتوراه دولة، وِلُكّل مّنا أن حيدس مبفرده ذهول األساتذة امل

 اعرتضتهم تلك العبارة اخلطرية املقززة، ألننا ندرك جبّد مدى وحشية تلك املنظمة اعليها حينم

الكثري من املفكرين  االرهابية وبشاعة أعماهلا املدّمرة. لقد أثبتنا أن اهتاماته الثقيلة تلك طالت
العقالنيني، القدامي أو  العرب وأن استخدامه لعبارت قاسية ضد املفكرين العرب وخصوصا

 .دثني، هي خاصية اثبتة عندهاحمل

 الحظنا يف جمرى حتاليله، اليت مل أتت يف صلب النص ولكن يف اهلوامش، أن الرجل على مث إننا

اإلطالق  الرغم من اهتامه الفقه أبنه "وضعي فاسد"، والفقهاء أبهنم مغتصبون، فهو ال ينفي على
والزان(. كل ما يطرحه هو  بة والسرقةمشروعية تطبيق أحكام الشريعة حىت القاسية منها )حّد احلرا
تصبح مشروعة وضرورية تطبيقات  جمّرد التنشئة املسبقة يف َكنف دولة إسالمية خالصة، حينها

  .تلك األحكام ألهنا منزلة من هللا وال جدال فيها البتة

 عرضُت جزءا من الّردود اليت فّند فيها حماوره البوطي كل مزاعمه، وتعجبُت من دقة وأخريا

 مصطلحات الفقيه اخلطيب الذي ال يزعم أنه فيلسوف، وكيفية طرحه لإلشكالية، وتفكيك

ولو بنّص  خطاابت املرزوقي ودحضها مجلة وتفصيال، مع إرجاع هُتَِمه إليه ومطالبته ابالستشهاد
مصطنعة وملفقة  واحد من ابن تيمية وابن خلدون يدّعم به أطروحاته، اليت يصفها البوطي أبهنا

اجلديد" الذي انتهجه املرزوقي يف  " ا إىل آخرها. مث إنين توّقفُت قليال عند املنحى األسلويبأوهل
قامّية

َ
اليت أصبحت هي الطاغية يف كتاابته منذ بضع  كتاابته، وقّدمُت عينات من تلك اللغة امل
 .ذَكروترغب يف إهبار القارئ دون أية محولة فكرية تُ  سنني، وهي لغة تفتش عن القافية والسجع

  :الفقه ـ خامتة إشكالية جتديد أصول 2

طّولة،  املرزوقي بعد أن أجهد القارئ وعّقد عليه األمور أبسلوبه الثقيل جّدا وجُبمِله أبو يعرب
ُ
امل

ابلُعزوف » القارئ  حيث أننا ال ندري أين رأسها وأين ذيلها، بعد كل هذا، ويف اخلامتة، ينصح
يف العزوف عن قراءته أعين أّن  َكال اقرتح علينا، هو نفسه، السببوإمَعاانا يف النّ «. 9عن قراءته

ال ُيد ُمتعة يف صرب البحث »للقارئ الذي  ما كتبه، حسب عباراته الشخصية، قد يبدو ابلنسبة
تقاطعة  حماولة تنتسب» ليس إاّل « وأانة التحليل

ُ
إىل التجريدات الفكرية اليت ُتشِبه الكلمات امل

«. 10الوقت يف وحدته بكواالملبور بلد اهلجرة اإلختيارية إىل حني! بها بعضاليت َقطع هبا صاح
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مل مينعه من حتذير اجلميع ورمّبا من هتديدهم أبن الفهم احلقيقي لألزمة اليت  ولكن هذا التواضع
الداء،  منها العامل العريب اإلسالمي، ُيب أن ميّر من خالل حتليله هو وطريقة فهمه جلوهر يعاين

اجملتمعات العربية  ادق اجلميع على الصفات السلبية اليت وصف هبا الساسة واملثقفني يفوأن يص
أبن احلضارة اإلسالمية  ما مل ُنسّلم » :والصورة القامتة جّدا اليت صورهم عليها. التحذير هو هذا

ليت آلت هبا التارخيي الكوين استئنافا فاعال...إاّل ابلتحّرر من الشروط ا ال مُيكن أن تستأنف دورها
 (مافيا) إىل والنخب حّولتا اجلماعة إىل عامة غاصبتان وجودي تتحّكم فيه سلطتان إىل موقف

لن تزداد إالّ  ملَ أهنا من دون هذا التحّرر ولن نفهم ... احنّط اإلبداع القيمي مل لن نفهم
 .«11ختلفا

 رئ، وهو أنه عندما صّدرصدمتنا ال تنتهي عند هذا احلّد: لقد أضاف معلومة جديدة للقا ولكن

معارضة  البحث بقولة من مقدمة ابن خلدون حول آاثر الرتبية يف معاين اإلنسانية الغرض منها هو
والشّر: "من يُرد أن  ما يذهب إليه نيتشه يف نصيحته املشهورة الواردة يف كتابه ما وراء اخلري» 

أسأل َمن كتَب هذا الكالم: ما دخل   أنأودّ «. يتنّفس اهلواء النقي فعليه أالّ يذهب إىل الكنائس"
زمع  نيتشه إبشكالية جتديد أصول الفقه اإلسالمي؟ ما

ُ
العالقة، ابهلل عليك، بني نيتشه واملوضوع امل

ما نراه هو أن الرجل َصَفَعنا جُبملة َمكتوبة ابألملانية، كما لو  البحث فيه؟ حنن ال نعلم شيئا، كل
 .للغة، أو َتعنيه أقوال نيتشه يف موضع غري موضعهامعرفته هبذه ا أن القارئ هَتّمه

 الرجل يف رده على مبحث البوطي أضاف أشياء يَقشعّر منها كّل مفّكر تنويري، لقد بدأ لكن

 .ُيسّرب مقوالت منحدرة من روح التكفريية واجلماعات اإلسالمية على شكل ُجرعات طفيفة

والذي بسببه  املودودي زعيم املتطرفني يف ابكستانبدأها ابحلاكمية اإلهلية، وهي فكرة أيب األعلى 
الوساطة واألمر ابملعروف  بَقي ذاك البلد يُعاين الويالت من اإلسالميني إىل يومنا هذا. مث َرفضُ 

حاور األساسية يف
َ
إيديولوجيا الوهابية. احلكم هلل وليس للعباد،  والنهي عن املنكر، هي من بني امل

التكفري واهلجرة اليت عاثت يف مصر فسادا. كل هذه  ي عماد حركةمقولة رفعها سّيد قطب، وه
أمامنا مستعمال تقنيته اليت برع فيها وهي التفريع والتقسيم  املصطلحات واألفكار تتسّرب خلسة

ابإلضافة إىل غموض العبارات وتعتيم األسلوب كي ال يتفّطن هلا القارئ الذي  وتقسيم التقسيم،
 .يعّده فيلسوفا ما زال
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واحلاكمية ابسم  وكان من املفروض أن منّيز بني احلاكمية اإلهلية» ُمعلقا على كالم البوطي:  يقول
بدال منها حبجة استنباط أحكام  هللا لنعلم أهنا ختتلف عن الوساطة اليت تغتصب إرادة األمة فُتشرّع

كمية اإلهلية ابت من شروط حتّقق احلا  ... هللا من خطابه ... فاهلل غين عن الوسائط ليحكم
جمرى هذه احلاكمية ابلتكليف املضاعف والذي  التخلص من الوسائط ليكون كل امرئ ُمسهما يف

والنهي عن املنكر مبدأ للحاكمية يف الداخل، والتكليف  هو فرض عني: التكليف ابألمر ابملعروف
تفتيش اإلسالمية، يعين يف الداخل حَماكم ال«. 12للّدعوة يف اخلارج ابلشهادة على العاملني مبدأ

  .الدائمة ويف اخلارج احلرب

اثلثا، ال  هو من ُدعاة احلّل الثالث، وهذا يذكران أبحد الساسة اإلجنليز الذي اقرتح طريقا املرزوقي
واألصولية، إهنما، حسب رأيه،  ليربالية وال شيوعية، بني بني. الطرفان عند املرزوقي مها العلمانية

إذن الرجل يتكّلم ابسم «. 13الكرمي ما احلل الذي يقتضيه القرآنملنافاهت» حاّلن مرفوضان 
يتكلمون ابسم القرآن وهو مرجعهم األول واألخري،  القرآن، وإذا أجابه األصوليون أبهنم هم أيضا

أبهنم مل يفهموا شيئا من القرآن. أما إذا رّد عليه العلمانيون  فإنه من احملتمل جّدا أن يرّد عليهم
 ابلقرآن كمرجع حلّل مشاكلنا املعاصرة، أو أهنم غري مستعّدين الستمداد قوانني فونأبهنم ال يعرت 

 .جهارا تشريعية من القرآن، فإن املرزوقي ليس لديه رّد عليهم إالّ سّبهم يف وجوههم

يكفي  حقيقة األمر خطاب املرزوقي ال يُنايف توّجه األصوليني وال حَييد عنه قيد أمنلة، لكن يف
قاعدة أولية غري  وحلوله وحىت عباراته كي ندرك أغراضه أمت اإلدراك. احلاكمية هلل هي اقرتاحاته

املرزوقي ال يتناىف مع األصولية  قابلة للنقاش، َموطن النزاع هو كيفية أتسيسها، واحلل الذي يقرتحه
ذا استندت ُيالئم منطوق القرآن الكرمي إاّل إ فاحلاكمية هلل ال تكون مؤسسة أتسيسا» والوهابية: 

ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. لذلك فهي تنفي  إىل عموم اإلستخالف وعموم التكليف
وقع استبداله » املؤكد عند الرجل هو أن الفقه «. 14احلاكمية وساطة سلطة تتكّلم ابسم هذه

على »وهذه هي الطامة الكربى اليت يعاين منها العامل العريب اإلسالمي  .«15ابلقانون الوضعي
 .«حماوالت نكران هذه احلقيقة الرغم من

  :ـ ردود البوطي 3
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(، أما حبث البوطي 41صفحة، التعقيب  154األسد يف الكتاب ذهب إىل املرزوقي ) نصيب 
 .(66صفحة، التعقيب  30تواضعا ) فهو أكثر

 امتنععلى مبحث املرزوقي يبنّي البوطي ـ عن طريق حشد من النصوص، يف الوقت الذي  يف الردّ 

املرزوقي مع  املرزوقي عن تقدمي أي نص صريح لتدعيم ما نسبه إىل ابن خلدون ـ تناقضات أقوال
احلاّد بني كالم ابن  إليك اآلن مناذج من التناقض» صريح عبارات ابن خلدون. يقول البوطي: 

كتور هللا عنهما، وكالم الد  خلدون عن أئمة املذاهب الفقهية، ويف مقدمتهم مالك وأمحد رضي
املكّثف ابلنصوص والتدقيق فيها،  هكذا كان منهج البوطي، التحّري واالستشهاد«. 16املرزوقي

من حبث املرزوقي وخصوصا إسناده الثورة  والرجوع إىل أمهات الكتب. ولقد انتقى النقاط املهمة
يقول » الفقهاء: والتهم اخلطرية اليت اهّتم هبا املشّرعني و  على أصول الفقه البن تيمية وابن خلدون،

احلجازية بعد السلف، اإلمام مالك عامل املدينة رضي هللا عنه، مث  ابن خلدون "وسند الطريقة
حني يقول الدكتور املرزوقي عن ظاهرة ما ُيسميه التسامح يف قبول نصوص  أصحابه" ]...[ يف

 ذاهب الفقهية لسياسةغثا ومسينا منها ]...[ ويقول الدكتور املرزوقي مؤكدا خدمة امل السنة ما كان

أما  [...] احلكام والسالطني، عن طريق فتح الذرائع أمامهم وسّدها على العامة واملستضعفني
الغالب..وهم  ابن خلدون فيقول حتت عنوان فصل يف القائمني أبمر الدين..ال َتعُظم ثرواهتم يف

حىت ينالوا منه  جلاهأيضا لشرف بضائعهم أعزة على اخللق وعند نفوسهم، فال خيضعون ألهل ا
الشغل هبذه البضائع  حظّا يستدّرون به الرزق، بل وال تفرغ أوقاهتم لذلك، ملا هم فيه من

 .«17الشريفة

 قسمة ال رجعة فيها. وأوّد أن أنبه القارئ أبين ال أدافع عن أحد منهما، وليست لدي لقد قسمه

ولكين  .ريع هو أمر خارج عن الدينأية ميوالت فقهية، ألنين، كما قلت سابقا، أعتقد أبن التش
عباراته  تعاطفُت مع البوطي، ال ألمر ُيمعين به من حيث التوّجه اإليديولوجي، بل لُوضوح

املرزوقي ابحلّجة  وسالستها، وجالء أفكاره مث، وهذا هو األهم، ألنه يُقارع الفيلسوف الدكتور
أذايل السلطان، واليت زعم أنه  أبهنموالدليل النّصي. لقد ذهَبْت يف حاهلا اهتاماته للفقهاء 

ُيكذب عياان وهنائيا هذه التهمة  استمّدها من ابن خلدون. النص الذي استشهد به البوطي
وحنن نعتربها كذلك، ليس دفاعا عن الفقهاء  .املعّممة والشاملة واليت وصفها البوطي أبهنا خطرية

 .يات الكتابة وأسلوهبافضال عن أدب وعن علمهم، بل دفاعا عن أخالقيات احلوار
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 ابن تيمية، الكل يعلم أن الرجل مل يتناول اشكالية أصول الفقه، وال ادعى يوما ما وخبصوص

ابن تيمية،  مجُِعت فيما مسُّي بفتاوى»التجديد فيها، وجل كتاابته يف ميدان الفقه، يقول البوطي 
والطبع ... غري أن  خراجابستثناء مؤلفات أخرى له ذات وحدة موضوعية أُفردت مستقّلة ابإل

إذن من املؤّكد «. 18أصول الفقه الذين مجعوا حبوثه وفتاواه ... أفردو جُمّلدين منه يف احلديث عن
وعلى الرغم من ذلك، ونظرا للتحدي الذي  اترخييا أن ابن تيمية مل يكتب بتاات يف أصول الفقه،

يف الكتابني، والتدقيق فيهما َعّله وضنك النظر  طرحه املرزوقي، فإن البوطي مّحل نفسه متاعب
ولقد ُعدُت » ال شيء من هذا قد حدث، كلها حتكمات:  يعثر على ما نسبه إليه املرزوقي. لكن

شيء ممّا قرأت ثورة على هذا الفّن وأهله..مل أجد أّي اهتام  إليها، وأتيُت عليها فلم أجد يف
ملوضوعة، ومل أجد يف كالمه أي اهتام التشريعات حتت غطاء من األحاديث ا ابلعكوف على انشاء

 مبداهنة السالطني واجلور على العوام، بل الذي قرأته يف هذين اجلزأين نقيض هذه هلم أو لبعضهم

حمّرمة  مل يكتف هبذا التحديدات الصائبة جّدا، بل إن البوطي دخل منطقة«. 19االهتامات متاما
اهتاماته  رأ كتب املرزوقي إاّل وأذهلتهعند املرزوقي، منطقة التصّوف اإلسالمي. كل من ق

تيمية، لكن البوطي يقتحم  للمتصوفة، وحقده الدفني عليهم، وقد قال أبنه اتبع يف ذلك تعاليم ابن
املرزوقي إنه ُيمع بني اخلرافتني،  حىت التصوف الذي قال عنه الدكتور» هذه التحرميات ويقول: 

رمحه هللا من شأنه، عندما يكون منضبطا  تيمية فيتطابق مع اجلربوت السياسي ... َرَفع ابن
فيه يف اجمللد العاشر من فتاويه، وهو بعنوان  ابلكتاب والسنة، وقد فّصل القول يف ذلك وأفاض

القادر اجليالين أو أيب يزيد البسطامي مثال إاّل وتبعه  علم السلوك..فهو ال يذكر اسم الشيخ عبد
بوطي، موضحا ابلتحديد موقف ابن تيمية من ويضيف ال .«20بقول: "قدس هللا روحه"

من شأن هذه النخبة وحّذر من اخلوض فيها بقالة السوء حىت  ولقد أعلى رمحه هللا» املتصوفة: 
الوقوع يف الشطح، عندما تعرتيهم األحوال اليت تغّيبهم عن موازين  ابلنسبة إىل من ُروي عنهم

 .«الشرع

هم  رزوقي وال تستجيب إليها بتاات، ألن املتصوفة عندهاألمور ال تدخل يف قوالب تفكري امل هذه
التواطئ مع  شرذمة ابغية يف خدمة اجلربوت السياسي يف الداخل، وهم خونة ألهنم ال يتوانون من

اخلياالت واألوهام، البوطي  الغزاة واملستعمرين. كل هذه التهم الفاقدة للسند النّصي هي من ابب
إذن فإن »الصنف يف التفكري والكتابة:  خُيفي أتّرقه وَحرجه من هذايقول إهنا اصطناعات، وهو ال 

لنفسه هذا املوقف العجيب من أئمة الشريعة  من الوضوح مبكان أن الدكتور أاب يعرب، اصطنع
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واالهتام هلم والتشنيع عليهم واحلكم عليهم بصفات نعلم  اإلسالمية وفقهاء املذاهب من االنتقاص
مل يكفه اصطناع هذه األحكام الناشزة اخلطرية، بل إن ما زاد «. منها ريؤونإىل هذه الساعة أهنم ب

مث إنه اصطنع من كل » البوطي هو أنه اصطنع صورة مشوهة البن خلدون وابن تيمية:  يف استثارة
 هذين اإلمامني: ابن خلدون وابن تيمية شاهدين له على ذلك، بل وجعل منهما اثئرين على من

الدنيا  حني أننا ال جندمها..إال شاهَدْين على استقامتهم وترّفعهم عن حظوظأولئك األئمة، يف 
مباشرة إىل  البوطي ينصح القارئ املتبّصر ابلعودة«. 21وعما يف أيدي امللوك والسالطني

ُعد إىل ما كتبه ابن  » :النصوص، إىل نصوص الفقيهني، للتثبت والفصل يف أقواله هو واملرزوقي
رفع املالم عن األئمة األعالم" " ه ومذاهبه، وإىل ما كتبه ابن تيمية يف كتابهخلدون عن علم الفق

جهودهم وشدة استقامتهم، مث أتّمل فيما ينقله  من تقدير وتبجيل ألئمة املذاهب، وتنويه بعظيم
 .«22ذلك املرزوقي عنهما من نقيض

أخرى ويتقوى  حة إىلاستفزازات املرزوقي ليس هلا حّد، وَتعّجب البوطي منها يتواصل من صف
عقول واحلس السليم

َ
واملنهجية العلمية تفرتض  ابستمرار إىل حّد اإلهناك، للقراء والكاتب. امل

عطى، لكن  اإلستشهاد حبّد أدىن من النصوص لتدعيم الفكرة والربهنة على
ُ
تطابقها مع التأويل امل

الذي ال ينتهي أن الدكتور والعجب » النشاز:  البوطي، ويف هذا هو أكثر من حُمّق، يتعجب من
لكل من اإلمامني، ُُيلي فيه دالئل ثورهتما على املذاهب  املرزوقي مل ُيكّلف نفسه بذكر أّي نصّ 

قّدم نصا، على نزارته فهو دائما نص، هذا أيضا مدعاة لشديد  لكن املرزوقي«. 23األربعة!!
ىل املوضوع، حماوال إيالجه عنوة  اعتمد على نص ال ميّت حمتواه بصلة إ العجب نظرا ألن املرزوقي

وأعجب من ذلك بكثري أنه نـََقل عن ابن » يعتقده مسّبقا. فلنسمع البوطي:  كي يُعرّب عما
يتحّدث فيه عن عسف املماليك واخلدم عندما يصطنعهم امللوك والسالطني  خلدون نصا

ختذ من هذا النص األخالق اليت تنبثق من ذلك العسف وأثرها على اجملتمع، وا ملصاحلهم، وعن
 ما عالقة» ، السؤال هو هذا: (« 90فساد الفقهاء وثورة ابن خلدون عليهم!! )ص،  دليال على

 .«24املذاهب؟؟! املماليك واخلدم الذين قد يكون فيهم رعاع القوم ابلفقهاء وأئمة

املرزوقي  ّولتركُت الكلمة للبوطي، ومل أتدّخل إالّ يف النادر، لكي أتفادى أي شّك من أنين أق لقد
 .ما مل يقله، أو أجتىن عليه أبي حال من األحوال
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حّدة األحكام  االعرتاضات اليت قدمها البوطي تسرتسل الواحدة تلو األخرى وَتزيد حّدة بقدر
وابن تيمية. وكما يالحظ  القاسية على الفقهاء، والثورية اليت نسبها املرزوقي إىل ابن خلدون

فهو مل يسح يف غياهب الكلمات   تفكيك مزاعمه واحدة مل تتغرّي،القارئ فإن تقنية البوطي يف
أسلوبه واضح وضوح الشمس، ومطالبه مشروعة:  .العويصة، أو القافية أو اجلُمل الطويلة املعّقدة

أوردها )اندرا جّدا( فهو يُقارعه هبا، ويرجعها عليه  إنه يطالب املرزوقي ابلنصوص، ويف حال
ونظرا إىل أن الدكتور أاب يعرب، ُيعل من نفسه » املقاصد:  صوص فقهلتفنيده. يقول البوطي خب
الثورة اليت ينسبها، إىل كّل من ابن خلدون وابن تيمية رمحهما هللا، على  يف هذا البحث تُرمجان

ركاب  األصولّيني وأئمة املذاهب، وعلى فقه املقاصد واألقيسة اليت ِحيكت للّسري هبا يف الفقهاء
حُمقق، وهو  ، ماذا فعل البوطي؟ لقد فعل كّل ما ينبغي أن يفعله أي دراس«طنياحلكام والسال

كّل من هذين  ُعدُت إىل ما كتبه» الرجوع إىل النصوص والتثّبت منها، وبكل نزاهة قال: 
تصريح أو تلميح يتضّمن أو  اإلمامني اجلليلني يف القياس واملقاصد، فلم أعثر فيما كتباه على أيّ 

منها. بل رأيُت كل منهما يؤّكد مشروعية  كار الشريعة اإلسالمية على املقاصد اإلهليةيدّل على إن
مل تَنَته بعد تعّجبات البوطي، لقد أذهله «. 25الشريعة... القياس ويؤّكد مكانته بني مصادر

وهذه هي األخرى من األعاجيب اليت مل أقع يف أّي ممّا كتَـَبه القدماء  » :الرجل وأذهلته أفكاره
 كّل حتاليل املرزوقي يرجعها«. 26إاّل يف هذا البحث الذي أذهلتين ختيالته العجيبة واحملدثون،

أبنه ال  إىل جمّرد ِظالل، إهنا ظالل فريدة من نوعها، بل هي نشاز يف الطبيعة، البوطي يقول
بصر دون أن تُ  إذا ُكنَت قد مسعَت، فعجبَت، عن ظالل تراها العني اجملّردة» يصّدق ما رآه: 

قرأته وال تزال عيناي  شاخصا هلا، فاعلم أّنك لن ترى هذه الظالل إاّل يف هذا البحث الذي
البوطي حظرا آخر، وَيدوس حمّرمات  ويف هذا املوضع ابلذات خَيرتق«. 27ُتكذابن ما قد أبصرته

ن اهتمهم أبهنم أعين الفكر اإلعتزايل واملعتزلة الذي قد استحدثها املرزوقي، وثبَت عليها طوال حياته،
. البوطي ال يُدين اإلعتزال وال يستخّف به، بل إنه 28العامل العريب أجداد العلمانيني احلاليني يف

إزاء تلك املدرسة الكالمية يفوق انفتاح الفليسوف. الرجل، على كل حال، ال يوّد  يُبدي انفتاحا
إهنا  .وهنا أيضا ال ُيد شيئا هبذه الظالل، لكنه يوّد أن يعرف األصل الذي امتّدت منه، املسك

مدرسة  ظالل تعكس ظالال وهكذا دواليك، بال هناية. البوطي خبالف املرزوقي، يدافع عن
أداهنا واهتمها  االعتزال، ويؤطرها يف مسارها التارخيي، دون تشّنج، ويفند رأي املرزوقي الذي

هبذه القوة لدرجة أهنم رمسوا معامل  كونوابتخريب الفقه. فاملعتزلة اترخييا مل ُتكَتب هلم السيادة، ومل ي
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املرزوقي يف صورة مارد جّبار، هي اترخييا، يقول  الفقه السين والشيعي. فرقة املعتزلة، اليت صورها
فأعجب بعد هذا ملن يُعِرض »إىل مواصلة احلقد عليها:  البوطي، "سادت مث ابدت"، وال داعي

، مث يُعّّب عن الشيء بنقيضه، ويرسم الظّل حبديثه  يف ألف ابء التاريخ الواقع املعروف عن هذا
البوطي يعود ويذّكره  .«29 أن يلتفت إىل الشاخص الذي ال وجود له كما يَهَوى دون

األقّل  الكتابة وشروط املنهجية العلمية؛ يُذّكره إبيراد الشواهد، تقدمي النصوص، هكذا على آبداب
املوجودة على  نظري املتعايل ابلشواهد واألمثلةيكفينا مؤونة البحث لو أنه قرن كالمه ال» 

واترخيية رهيبة،  الفقيه البوطي يضع الدكتور املرزوقي بني فّكي كماشة منطقية«. 30األرض
السنة يف نفس فخ املذهب  ويسأله: أنت الذي ادعيَت أبن االعتزال لّوث الفقه السيّن، كيف يقع

التارخيية؟ أين آاثرها على االنتاج الفقهي  ت والواثئقالذين صمدوا ضّده وحاربوه؟ مث أين املستندا
الفقهي السين. أوّد أن أستشهد بكالم البوطي ألنه أكثر  املتأخر؟ اعطنا امسا واحدا من الرتاث

املعمعة وَمعيِنّ ابملسألة أكثر من كاتب هذه السطور، الذي هو جمّرد مراقب  تعبريا، فالرجل يف قلب
ن نسأل الباحث )وقد اّدعى أن الفكر االعتزايل سيطر على واآلن ال بّد أ » :خارجي

 الفقهية ألئمة املذاهب الفقهية(: َمن هم الفقهاء السنّـّيون الذين َسَرت إليهم لوثة االجتهادات

وأين هي آاثر  هذه األصول اخلمسة كما فهمها املعتزلة أو لوثة واحد منها، فنادوا أو أتثروا هبا؟
املأمون، لوقوفهم يف وجه  قهية؟ وكيف يصّح أن يصمد الفقهاء أمام حمنةذلك يف اجتهاداهتم الف

خلضوعهم هلذه األصول االعتزالية اخلمسة  الغزل اإلعتزايل، مث يكون صمودهم ووقوفهم هذا ُمظهرا
 .«31وسيطرهتا عليهم؟!

فإنه  ذلك يعرتف أبنه أصابه الّلغوب، لقد أتعَبه املرزوقي بظالل حقائقه، وعلى الرغم من البوطي
عزّوة إىل ابن

َ
تيمية وابن خلدون ضد  صمد؛ أراد التحّري والرجوع إىل النصوص للتثبت من الثورة امل

به إاّل إىل عكس ما قاله املرزوقي:  املعتزلة، ولكن مثل سابقتها أتعابه ذهبت سدى وتنقيبه مل َيصل
املعتزلة خاصة، وعن علم خلدون عن الفرق وعن  وقد أْتعبُت نفسي ابلعود إىل ما كتبه ابن» 

إاّل على نقيض ما اهّتمته به. ولقد ُعدُت إىل ما كتبه ابن  الفقه واتريخ املذاهب الفقهية فلم أقع
أحاديثه عن االعتقاد والفرق، مث يف أحاديثه، يف مناسبات شىت، عن  تيمية رمحه هللا أيضا يف

هذه الثورة، وكيف يثور على من الفقه واألصول، فلم أقع على شيء من مظاهر  الفقهاء وأئمة
عنوان  الثناء عليهم والتنويه جبهودهم واجتهاداهتم املربورة يف كتابه الذي أفرده لذلك حتت أطال يف

من حمّرمات  مل يكتف هبذا، لقد َتعّدى حمّرما اثلثا«. 32)رفع املالم عن األئمة األعالم(؟!
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لقد أظهر الرجل معرفة  املوقف من اخلوارج، املرزوقي، وهو أشّدها َتعنتا وأكثرها خطورة، أعين
سابقاهتا فإن البوطي، على الرغم  جيدة بتارخيهم، وتفّهما ملذهبهم الفقهي وَرمحة بذاكرهتم. ومثل

حتدايت املرزوقي والتثبت منها والرّد عليها  من مهاّمه الَعَملية املباشرة، مل يرتاجع عن تقّبل
لقد أتَعبُت نفسي وُعدُت إىل » وأهلاه عن أعماله:  دوتفنيدها. املرزوقي أتعَب خطيب مسج

وإىل تتّبع مواقف أئمة املذاهب الفقهية من فقه اخلوارج، فلم أجد  اتريخ التشريع ونشأة املذاهب،
إاّل ما يربئ هؤالء األئمة من هذه اللصيقة اليت عمد الباحث فألصقها زورا  إىل هذه الساعة

عكس املرزوقي أبدى انفتاحا كبريا وتثمينا جلهود املعتزلة،  قلُت أبن البوطي، على .«33هبم!!
 عمل املرزوقي على احلّط منهم والتنبيه على خماطرهم وكأهنم جسم غريب يف روح احلضارة لقد

أّما » اإلسالمي:  اإلسالمية، وها هو البوطي الفقيه، يرّد هلم االعتبار مستندا إىل الرتاث الفقهي
الكالم هبذا املعىن الذي  اب مالك والشافعي وأيب حنيفة، رأوا أن علمأن مجهورا كبريا من أصح

العقيدة اإلسالمية، فهو حق واثبت، وما  عّرفه به ابن خلدون فريضة كفائية للدفاع به عن حقائق
 .«34وهو هبذا املعىن منهج وطريق إىل احلقّ  .ال يتّم الواجب به فهو واجب، كما هو معلوم

 نهج وطريق إىل احلق. هذه هرطقة واضحة، بل بدعة، هذا إن مل تكن ضاللةاالعتزايل هو م الفكر

األرض.  ما بعدها ضاللة عند املرزوقي، إهنا أبشع ما يستطيع أن يتفّوه به إنسان عريب على وجه
إن علم الكالم  » :ولنا أن نَتصّور دهشته واستياءه من انفتاح البوطي على علم الكالم وقوله

ال بل إن الكالم  «ف ما ُيب على املسلمني االشتغال به واالنصراف إليهاليوم ... من أشر 
 .«35اآلخرين وجمادلتهم داخل يف صميم املنهج القرآين الذي أيمر مبحاورة» حسب البوطي 

يف  هذا احلّد وأقوم ابسرتاحة قصرية: املرزوقي ال يعرتف مبنهج اجملادلة واحملاورة، سواء أقف عند
إاّل إبرث  ية الداخلية أو يف العالقات بني الدول، هو ال يعرتف يف اخلارجالعالقات اإلجتماع

وقت، أي حني جتميع  األرض ومن عليها، يعين أن يصبح املسلمون أسياد العامل، واملسألة مسألة
واملسلمني حتما هو حتقيق إرادة  القوى والتمكن من أسباب العلم والتكنولوجيا، فإن مصري العرب

االسالمي. وكاتب هذه السطور مل يبالغ يف  األرض إىل دين اإلستخالف، أي الدينهللا وتطويع 
ذلك. يقول ابحلرف يف كتابه منزلة الكلي يف الفلسفة  هذه املخاوف ألن الرجل نفسه يقودان إىل

ليس هلا حدود جغرافية، بل هي كاجملرّة تتمّدد دائما ابإلنتشار،  ...احلضارة اإلسالمية» العربية: 
 .«36وابإلحنصار عند الضعف القوة، عند

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الداخل فاملنطق ليس هو مبنطق احلوار والتعددية والتسامح، وإمنا هو منطق القوة، وهذا أما يف

والالأخالقية  املنطق مبين يف حّد ذاته على تصورات الهوتية دينية خاصة. اإلعتباط الالهويت،
اليت قال أبنه استمّدها من  د تنظرياته السياسيةوالغلبة والقهر، هي سّر أنثربولوجيا املرزوقي وعما

اليت يتصّورها، على أساس نظرته  ابن خلدون، وجتاوز هبا هذا األخري األفالطونية. السياسة
فيزايء » الدنيا أبسرها، إهنا حسب عباراته:  الالهوتية هذه، هي فيزايء صراع بني احلضارات يشمل

يف احليز نفسه الذي هو املعمور من األرض؛ حبيث أن  ةصراع بني القوى املتمانعة أو املتدافع
كل السياسة العملية اليت «. 37لإلنسانية كلها إبطالق السياسي منذ البداية دويل أو شامل

هي القوة والصراع والغلبة، والكفة مرجحة فقط للعصبية اليت  ادعى أنه استمدها من ابن خلدون
وشريعتها. اجلانب العملي من حياة اإلنسان ليس كما  لتمرير خمططها متتلك أكثر قدر من القوة

هو » أمرا يعود إىل قدرة االقناع واالستشارة والتعاضد، وإمنا، حسب املرزوقي  يتصّوره الفالسفة
 ،(مجاعي اجتماعي حُتّدده شروط القّوة لفرض شريعة وضعية )وضعا صرحيا أو ذا شكل ديين أمر

وال  إذن ال دميقراطية وال انتخاابت«. 38تكوين الدولوهي شروط اجتماعية لسلطان القّوة و 
األقوى ويكون  إرادة» أحزاب بل هي املاكيافّلية والنيتشوية يف أحلك معانيهما، أعين حسب قوله 

أفعاهلا وإعطائها  العقل يف خدمتها إما ختطيطا لتنفيذ إرادهتا )كجماعة قوية(، أو لتربير
 .«39الشرعية

ستفزاز.  بوطي: الّرجل كما قلُت مَيّر من اهتام إىل اهتام ومن استفزاز إىلنّص تعقيب ال أعود إىل
الستخدامهم القياس وتعليل  هذه املرّة هجمة املرزوقي تنزلت على الفقهاء ابلتهامهم ابملواربة، أي

كالمه على شكل سلسلة من اإلداانت،  األحكام إىل حّد التسّيب يف غايته. ويقول أيضا، ودائما
أال ترى إىل هذا » القياس. البوطي يرّد:  املقاصد أصبح عند املقاصدييني بديال عن أبن فقه

حقا، كيف يسوق سوقا هذه التهم ابلفقهاء دون عرض  شيء ال ُيصّدق« االهتام الكبري اخلطري!
بشرط « أفّضل أن ُأصّدَق وال ُأكّذبَ » يتنازل لرُبَهة ويقول:  أّي مصداقية لذلك. لكن الشيخ،

فحص عميق يف األشياء والبحث عن الوقائع اليت جتّسد هذا االهتام الذي    التصديق بعدأن أييت
 تصديقه. ولكن خيبة األمل ترتّبص به من كّل اجلهات، وخيبة أمله عرّب عنها أبمثلولة كان يودّ 

ِمن  ،«ومرة أخرى ال بّد أن أقول: أليس الشاخص هو املتبوع وظّله اتبع له؟» الشيء وظّله: 
بوجود  فروض أن يكون األمر كذلك، هذا قانون طبيعي ال حميد منه، ليس هناك ظل إالّ امل

املنطقي، فهو كما  الشاخص، لكن عقل املرزوقي ال يعبؤ هبذه التقييدات الطبيعية ومببادئ العقل
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البوطي، ال «. الواقع؟! رَسَم الظّل كما أحّب، فأين هو الشاخص كما هو يف» أكد البوطي: 
وميتحن الظالل اليت رمسها املرزوقي  بواب، يوّد بكل نزاهة أن يسرد الوقائع من مصادرهايُغلق األ

للقراء، وهو أمر ال بّد منه يف هذا املقام ألنه وجد  ملعرفة مدى مطابقتها للواقع. الرجل حيتكم
و امتحان أقواله قاله املرزوقي وابلتايل مسايرته واملصادقة على اهتاماته، أ نفسه أمام خيار التسليم مبا

بل   طابق الغطاُء الوعاَء فهنيئا للباحث بنجاحه فيما افرتض، وإن مل يُطابق األول الثاين فإن» 
الم،

ُ
وإمنا املالم هو  كان بينهما من التخالف ما يبلغ درجة التناقض، فلسُت أان وال الواقع هو امل

ُيَـتَّم واملفصول عن مصداقه
أمام املرزوقي الوقائع  يستعرضالبوطي «. 40االفرتاض الغريب امل

الفقه ومنهاج االجتهاد يف فقه  وينضدها من خالل أّمهات كتب الفقه ويُعطيه درسا يف أصول
والسنة، الذي حَيتكم إليه املرزوقي يدّعم مبدأي  املصاحل. والنتيجة هي أن املنبع األصلي، القرآن

ملرزوقي أنه ال القياس بنوعيه، وال وأعود فأؤكد للدكتور ا » :الفقهاء بدال من ادعاءاته هو
أما خبصوص حصان طروادة الذي يُوّجهه «. 41القرآن أو السنة االستصالح شارد عن نص

اختارها، أعين ختم الوحي، فإن البوطي َيسمح لنفسه هنا، بعد الضنك  املرزوقي إىل أية قبلة
أتمل » ملرزوقي، بـ"الثائِرْين" دعابة: ُيسمي ابن خلدون وابن تيمية، كما فهمهما ا والتعب، بفسحة

خلدون  هذا الكالم العجيب الذي يكتبه الدكتور املرزوقي، مستلهما إايه من )الثائَرْين( ابن يف
 .«42وابن تيمية

 الوحي، إن كان املراد به التحذير من التالعب ابلشرع اإلهلي بعد تكامله، فال نسخ إّن ختم

أمر  دة لشيء عليه بعد كماله، فهذا، حسب البوطي،لشيء منه بعد انتهاء الوحي، وال استزا
األمة. املنطق  مسّلم به. لكن ابلنسبة للمرزوقي، ختم الوحي، يعين عودة السلطة التشريعية إىل

يف فرتة ما، أي يف فرتة  يقضي أبن السلطة التشريعية، كانت، لسبب أو آلخر، ُمفتّكة، ُمنتزعة،
» البوطي يُلزمه هبذه النتيجة اخلطرية:  .ابب االجتهاد لألمةالوحي، مث ابنتهائه، اسرتّدت وفُتح 

مدة نزول الوحي، مث إهنا عادت بعد ذلك إىل  وكأن هللا عز وجّل كان قد اغتصبها من األمة
 .«43ذويها!!

وابن  عادة املرزوقي يف أتكيده الدائم على أن أفكاره هذه استمدها من العمالقني، ابن تيمية وكما
لغو واصرار  ه النقطة البوطي أيضا مل يتزحزح عن قناعته من أن ادعاءاته هي جمردخلدون، يف هذ

يرتئيه، بل هو يصّر على  مث إنه ال يكتفي جبعل هذا الذي يقوله رأاي له» عنيد على املكوث فيه: 
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بن املدافعني عن شريعة هللا، ابن تيمية وا لصق هذا الكفران بشريعة هللا، بكل من اإلمامني اجلليلني
 .«44الذي مل ينطق كّل منهما إالّ بنقيضه!! خلدون، ويصّر على أن يستنطقهما هبذا اللغو

والتخلي  املستميت، من طرف املرزوقي، عن األمة قد يوري عن إرادة حتّرر من قوالب الفقه الدفاع
 نظر دينية عن أحكام الشريعة، لكن ابلنسبة للبوطي هذه هي الطامة الكربى، ألهنا من وجهة

التكليف اإلهلي عن  واحنسار» شرائعية )مرجعية البوطي واملرزوقي على حد سواء( تعين الفوضى 
مبعتقد وال بصالة وال صيام وال حج  الناس وحتّررهم من ربقة األوامر والنواهي الرابنية، فال يُكّلفون

هدة االنقياد احملظورات؛ إذ إهنم خرجوا من ع وال زكاة، وال يتحملون مسؤولية ارتكاب أّي من
البوطي «. 45بشرائع أنفسهم )عودة التشريع إىل األمة( لشرع هللا إىل ساحة واسعة من التمتع

واستخراج النتائج اليت عرضها للتّو؛ وهبذا املعىن فاملرزوقي خمطئ، يف  حُمّق يف حماكمته على أقواله
من داخل مرجعياهتم ويلعب  مرتني: ألنه ينتمي إليهم وحياول ابتداع أشياء جديدة حق اإلسالميني

 املتشاهبات والغموض، حبيث أن أقواله إن أخذت على حرفيتها، فإهنا قد تُوري متّلصا من على

ال مُتس، أما  الشريعة، ودفاعا عن العلمانية. لكن ال هذا وال ذاك، فالشريعة ابلنسبة إليه مقدسة،
هللا كي يَعفيه من اخلبط  لب العون منالعلمانية فهي أحقر النظم السياسية يف العامل. البوطي يط

أسأل هللا أن يُعافينا من هذا » املرزوقي:  العشوائي ويَِقَي معه ابن تيمية وابن خلدون من رشاش
خيضع ملنهج، مث أيىب إاّل أن ُيصيب برّشاشه أمثال ابن تيمية  التخّبط الذي ال يستبني له مربّر وال

 .«46خلدون وابن

مث ألزمه، إن   طريق القرآن والسنة، اليت يؤمن هبا املرزوقي، أن أقواله هرطقية؛ ألزمه البوطي، عن لقد
ويرفض املقاصد اإلهلية، أبنه قد  ،(كان ُيسّلم ابلوحي والنبوة والقرآن، )وهو يؤمن هبا أشّد اإلميان

أن أفعاله. أما خترُيات املرزوقي الفقهية من  رفع احلكمة عن الشرائع اإلهلية وأدخل العبث يف
الرتتيب، حبيث ُيصبح التحسيين فيها متقّدما على احلاجي،  التسليم ابملقاصد يعين قلب سّلم

يكون يف آخر الرتب، الستغنائه عن الشرائع السماوية، فهي شريعة  واحلاجي على الضروري الذي
، العكس، أي يقتضي التضحية ابلضرورايت إلبقاء ما دوهنا من احلاجيات الغاب، واملنطق يقتضي

ابحلاجيات إلبقاء التحسينيات. البوطي حياججه ابلقرآن، وإذا متّسك برأيه فإن  ويقتضي التضحية
 مسح ابلتضحية ابحلاجي، يف سلم مصاحل» هو أّول من قّنن لشريعة الغاب. ألن القرآن  القرآن

ء على اإلبقا الدين ـ وهو وجوب النطق ابلشهادتني وُحرمة النطق مبا يناقضهما ـ وذلك يف سبيل
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املسلم للقتل إن مل يَنطق  الضروري يف هذا الّسّلم، وهو بقاء أصل احلياة، ويكون ذلك عند تعّرض
وعلى هذا «. 47َوقَلُبه ُمطَمِئّن ابإلميان﴾  بكلمة الكفر، أمل يقل هللا تعاىل: ﴿إاّل َمْن ُأكرِهَ 

الفيلسوف املرزوقي، وذلك وتفّهما لضعف العباد أكثر من  األساس، فإن الفقيه يُبدي رمحة ابخللق
يعتمده املرزوقي يف كل شيء ويُنزله حكما حىت يف ميدان  ابلرجوع إىل النص املقدس الذي

والقرآن هو الذي شرّع » يواصل البوطي مقّدما مثاال آخر:  .48الرايضيات وفلسفة العلوم
ري وهو إبقاء أصل حرمة أكل امليتة واخلنزير وحنوها؛ حفظا للضرو  التضحية ابحلاجي املتمثل يف

 توّقف أصل احلياة على تناول امليتة وحنوها. أمل يقل هللا عز وجّل بعد أن عدد احلياة، وذلك عند

إن هللا غفور رحيم﴾. فهذا  األطعمة اليت حيرم تناوهلا ﴿َفَمِن اْضطُرَّ غري اَبٍغ وال َعاٍد َفاَل ِإمَث عليه
واحلاجي على التحسيين يف سّلم املصاحل،  احلاجي الذي يُقّرره بيان هللا من تقدمي الضروري على

 .«49الباحث!! هو من شريعة الغاب يف نظر

 القراء يُدركون مدى العناء الناجم عن قراءة نصوص املرزوقي، والبعض من الناس يعرضون كل

ولكنه  عنها لثقل عبارهتا وغموضها املتعّمد، وقد تكون هذه هي الصعوابت اليت صادفها البوطي،
البديل الذي  وم وواصل املسار حىت آخر قطرة من كالم املرزقي. وحينما وصل إىل املشروعقا

أن أفهم هذا املشروع  وعبثا حاولتُ » اقرتحه لتعويض فقه املذاهب، اعرتف البوطي بكّل مرارة: 
وما يرمي إليه، فلم يتأت يل  البديل!! لقد بذلُت ما أملك من اجلهد الفكري لفهم ما يقوله،

هو أن الرجل، الذي أراد أن  كل ما فهمه البوطي من تلك األمجة من العبارات،«. 50ذلك
ال عالقة له » دارهم، قدم مشروعا  يكون فقيها ويقتحم عامل التشريع متحّداي الفقهاء يف عقر

ويف هذا قد يكون البوطي «. 51القرآن والسنة بشيء من األحكام الفقهية الكثرية املنثورة يف
أن الرجل َيدعو لتطبيق احلدود اليت وردت يف القرآن،  ما، أقول نوعا ما ألنين بّينتُ  خمطأ نوعا

الصرحية املنزلة من عند هللا، وال جدال فيها )حىت وإن أرجأها إىل  وهي عنده من ابب التشريعات
أخالقها اإلسالم(. لكن البوطي حمق إن كان الغرض منه استعراض اللبنات اليت  حني تكوين دولة

 املرزوقي جتديد أصول الفقه، فالرجل مُيحور مشروعه حول مطلبني: التواصي ابحلق أسس عليها

 وقع» والتواصي ابلصرب! البوطي يسخر من هذا الكسب العظيم، وكأن املرزوقي، حسب رأيه 

يـَُفز أحد منهم  منهما على كشف فريد مل يستطع أن يفوز به أّي من الفقهاء السابقني، وِمن مّث مل
ما فتئ ُُيابه استفزازات  وكأين ابلبوطي قد فقد أعصابه، فهو«. 52لتواصي هبما والعمل عليهمااب

يكفي لتفنيد املرزوقي الرجوع «. جّدا!! وهذا التصّور منه أمر غريب وعجيب» ال حّد هلا. يقول: 
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مطالب: اإلميان  استوقفته، يقول البوطي، تتضّمن أربعة إىل اآلية وقراءهتا قراءة بسيطة، فاآلية اليت
والتواصي ابحلق والتواصي ابلصرب. ماذا فعل الباحث؟ لقد اكتشف من هذه  ابهلل، والعمل الصاحل،

املطلبني  السؤال: ملاذا تغاضى عن« املطلبني الثالث والرابع، واته عن األّول والثاين! » اآلية
املقاصد. فعال،  من مفهوم األولني؟ السبب حسب البوطي، هو ألن املرزوقي هتّرب مما خيشاه، أي

، «مقاصد الشريعة اإلسالمية لَوَجد نفسه وجهاا لوجه أمام» لو أنه اعترب املطالب األربعة كاملة 
ماذا بقي من معىن  » :(ad hominem) سؤال البوطي قاطع وموجه للشخص مباشرة

احل )العمل الصاحل( ُغّيبت املص احلق إذن حىت يتّم التواصي به؟ احلق يتصف ابلثبات لذاته، فإذا
ابلثبات؟ وعلى أّي شيء ُيب  عن الساحة، فما هو احلق الذي تنبغي رعايته مما يّتصف

 .«الصرب؟

 البوطي يف تناقض صارخ مع نفسه، املرزوقي يرفض املقاصد يف موضع ولكنه يتبناها يف لقد وضعه

للبوطي  قي، هي ابلنسبةموضع آخر. فاإلعرتاف بوجود قيم مؤكدة يف القرآن، على حّد زعم املرزو 
مقاصد، مث يؤكد أنه  فأعجب ملن ُُيَّرِم القائلني أبن القرآن يَنطوي على» ليست إاّل مقاصده: 

 .«53ينطوي على قيم!!

 يعد مبشاريع فّذة ويهّدد بنسف القدمي لبناء اجلديد، لكن البوطي يُعرّب عن دهشته ألن املرزوقي

يف حلقة  دا، فمشروعه، فضال عن غموضه، هو نوع من الدورانالرجل مل يُدّمر شيئا ومل َيْْبِ جدي
املشروع الذي اقرتََحه  وكما أين مل أفهم شيئا من» مفرغة ويف األخري، يعود إىل أحضان القدمي: 

الذي اقرتحه لـ"َنَسٍق جديد لعلم  لنسف املذاهب الفقهية، فإين مل أفهم أيضا شيئا من مشروعه
ولقد حبثُت فلم أعثر على أي بديل  » مث ُيضيف«. 54شريع"!!أصول الفقه يضمن شرعية الت

السؤال إذن: «. نقد أو تسخيف أو طرح بديل لتلك القواعد، بل مل أعثر على أي تعّرض هلا أبي
ال شيء إاّل اخلروج عن املوضوع والسياحة يف مكان  ما الذي فعله أو أتى به حتت هذا العنوان؟

ستطيع أن أجزم أبنه إمنا اقرتح شيئا منفصال عن علم أصول أ » :قصّي دون أن حيقق ما وعده
عالقة له به يف بداية أو هناية، وال وفاق بينهما يف حتقيق غرض أو استفتاح  الفقه مستقاّل عنه، ال

 وضع مشروعا لفّن أو علم» َمَثُل املرزوقي، حسب البوطي، هو َكمثل شخص «. 55نصّ  مغاليق

يف مكانه،  ان فّن آخر يرى عدم احلاجة إليه، فبقي هذا اآلخر راسخاارآته، آمالا أن حيلَّ يف مك
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عالقة تزاحم أو  وراوح املشروع يتحرك يف جماالت أخرى بني النجاح واإلخفاق دون أن تستبني
 .«56تناقض أو تالق على نقطة انطالق أو وحدة هدف بينهما

  :ـ إيضاحات على ردود البوطي 3

 يت َنشرت كتاب "جتديد أصول الفقه" وكتب أخرى مماثلة، واضحدار الفكر، الدار ال برانمج

وتنتهي  ومعروف، وهو أن َيكتب كل واحد من املتحاورين نصا، مث يُعّقب أحدمها على اآلخر،
الواسعة اليت استحوذ  القصة هناك. لكن املرزوقي مل َيكتف هبذه القاعدة النشرية، وال ابملِساحة

فأعاد الَكرّة وكتب نصا طويال بثه يف  ه ابلكامل ومل يُتّمم ُمهّمته،عليها، فالرجل مل يكشف أغراض
الشيخ البوطي". الرجل ال يَرضى اباليضاحات، بل  مواقع يف أنرتنت. ومسّاه "إانرات على تعليق

 .منّر على هذه اللطيفة ."يصف خطابه ليس أِبقّل من "إانرات

 هو عوضا أن مُيّهد لإلشكالية زادها غموضاالذي صّدر به املقال ال نفهم منه شيئا، ف التمهيد

بينه وبني  وتعقيدا. وإن أدركنا أغراض املرزوقي ميكن أن نلّخصها يف قولته هذه: وهو أن النزاع
ابن خلدون  عدم ادراك العالقة ]بني نص»البوطي سببه ِقصر فهم البوطي لَلطيف أفكاره 

الشيخ كّلها  ذي ميكن إرجاع تعليقاتاملستشَهد به يف بداية مقاله[ هو سّر عدم الفهم ال
  .«57إليه

 يؤّكد للبوطي من أنه ال يهدف إىل التعريض "أبخالق الفقهاء". نوّد أن نصّدقه، لكن املرزوقي

مشّرعني يف  ملاذا وصفهم ابلعسف واالغتصاب؟ العسف واالغتصاب واملافيا ألهنم فقط فقهاء )أو
بعملية ميكانيكية  ن شرّع تصبح نشاطاته التشريعية،الدولة العلمانية(، ولذلك َمن تفّقه أو م

يف أبشع أنواع الرذائل )عسف،  حتمّية، سجنا مؤّبدا له ال يستطيع الفرار منه، تُنزله وضعيته تلك
تتعّلق أبخالقهم ]الفقهاء واملشرعني[ بل مبا  فاملسألة ال» اغتصاب، مافيا(، برغم النوااي احلسنة: 

هلم عليه سلطان حىت لو شذ البعض منهم فثار على  وضوعّيا ليستقتضيه املؤسسة اقتضاء م
من ابب احلتمية، يكفي أن يكون املرء فقيها أو مشّرعا  إذن األمر خارج أيديهم، هو«. املؤسسة

كان أحدهم يف أعلى مراتب الصدق والتخّلق. واملرزوقي يؤّكد  حىت يغدو مغتصبا، وال ينفع إن
ميق التهم اخلطرية، مضيفا إىل ابقة النعوت التحقريية أعاله قوله تع على هذا اجلانب، ويزيد يف
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 شهداء زور رغم أن أغلبهم ال يَعون ذلك لبدوه هلم» املشرعون والفقهاء هم:  .أبهنم شهداء زور

 .«طبيعيا

الفقهاء  املسألة عند املرزوقي والزوبعة اليت أقامها وجُممل التهم املتقاطعة تتلخص يف كون رأس
أبعدوا األمة من  ني، كمختصني يف استنباط األحكام من النصوص الدينية، بعملهم هذاواملشرع

مُيكن عمليا أن تشرّع  . كيف58املسك ابلنشاط التشرعي، وحّولوا فرض العني إىل فرض كفاية
ذلك؟ احلّل الذي يقرتحه املرزوقي هو  األمة لنفسها؟ ما هي اآلليات املوضوعية اليت خُتّول هلا فعل

، ال «السلطة التشريعية بيد األمة مباشرة» تكون  طوابوي أو ال جديد فيه: الطوابوي هو أن إما
ليس ابجلديد وهو من بسيط القواعد التشريعية يف الدولة  ندري كيف؟ ومىت وأين؟ احلّل الثاين

  .«ختتارهم هلا اختيارا حرا بتوّسط َمن» املدنية أعين: 

من  وأفهم أنه ال يدركها رغم ما يؤكده» كذا يستنتج املرزوقي البوطي مل يدرك العالقة، ه الشيخ
كالم املرزوقي  ، وإذا كان الشيخ يف غفلة من أمره فال يصّح عليه، أن يعترب«فهمه الفالسفة حبق

هذه النقطة يتحدى املرزوقي  وعند«. لغوا أو أن يّدعي استثناءه مما يرقى إليه فهمه من الفلسفة» 
إانرته فيه، ولكنه يتماشى مع نظرته القيامية  عليه سؤاال خارج املوضوع املزمع الشيخ البوطي طارحا

يُفّسر لنا من منطلق فهمه ألصول الفقه ِعلل احنطاط األمة  كان عليه ]البوطي[ أن» لألشياء: 
استرياد جل تشريعاهتا يف كل جماالت حياهتا اليت حصرانها يف أصناف  احلقوقي واضطرارها إىل

 القرآن يؤيد املرزوقي، أو على األقّل نظرته يف تبعية األمة، حسب زعمه، ُمدعَّمة من كنل«. القيم

وواردة  إىل موقف ُيعل األمة اتبعة يف كل شاردة» طرف القرآن، حيث آلت املسألة احلقوقية 
ابلضرورة  لالعبني ابلنص، كما ُتشري إىل ذلك سورة آل عمران )السلطة الروحية( التابعني

 .«(بني ابلنص بنفس اإلحالة القرآنية )السلطة الزمانيةللمتالع

 حال الشيخ البوطي، حسب رأي املرزوقي، يتهّرب من جماهبة املسألة، وحَيِمل عليه فقط على كل

ابألزمة اليت  لَنفِيِه وجود أزمة تشريع. كان على البوطي، إن أراد نيل رضاء املرزوقي، أن يَعرتف
منه الفكر الديين  مة نفسه أهم عالمات اإلحنطاط الذي يُعاينإنكار األز » أدركها هو ألن 

نفسه ويتلّخص حسب  وابإلضافة إىل ذلك فإن هناك أساسا موضوعيا خيص البوطي«. عندان
املرزوقي املكثف ألفعال من قبيل:  املرزوقي يف جهله خببااي أطروحاته، والدليل على ذلك استعمال
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وأسلوب املنابزة اعرتاف أكثر من صريح أبنه  إىل موقف التكفريمل يكن الشيخ يدري ... فتهّربه » 
 .« ...أساء فهم ما ظن نفسه قد فهمه

 نتعّجب كيف يستاء املرزوقي من موقف التفكري الذي وقفه البوطي منه وكيف يعمل على حنن

 وهو،«. مجع الشيخ بني موقف التكفري ... وأسلوب املنابزة» إعادته وتكراره ابستمرار: 

أبيهم؟ أمل  يلسوف، ماذا فعل؟ أمل ُيكّفر اجلميع؟ أمل يَتهّجم على املثقفني العرب على بكرةكف
أبسلوب املقامات والكالم املوزون؟  ينعت الفقهاء أبهنم مغتصبون وأبهنم مافيا؟ مث أمل يُلوِّن اهتاماته

دية اليت ُيب أن هذا النص، على الرغم من اجل طبعا هذه التقنية مل تضعف أبدا ومل ختتف حىت يف
ويكتب دون القافية والسجع، وإن وَجد كالما خاٍل منه  يتحّلى هبا. الرجل ال يستطيع أن يُفّكر

وَصف ]البوطي[ رأيي ابلكفران » على القافية املنشودة. يقول:  فهو ُمستعّد لتحريفه كي حيصل
اطالقا كلمة "لغوان"،  البوطي استعمل كلمة "الكفران" ولكنه مل يكتب ، فعال«وكالمي ابللغوان
 إضافة "ان" إىل الكفر منه وإضافتها إىل» للضرورة الشعرية أضاف القافية، قائال:  إالّ أن املرزوقي

كابح أو  الرجل يستعمل السجع يف غري حمّله، ويُلقي به يف أي جهة اعرتَضته دون«. اللغو ميّن!
. انظر إىل هذه التخرُية:  للتفسري غري  كفري فوجدها يف تبئريألنه يبحث عن حجة للت» تروٍّ

» َملكاته اللغوية قائال:  ويف موضع آخر يـَُفّتق«. جدير بشيخ يدعي أنه أبساطني الفالسفة خبري
كالمها مما ال يليق ابحلوار مع شيخ  ورغم أنِيي بنفسي عن اختيار أحد سبيلني للرّد على التعليق

» مث أتّمل هذه الطالسم األخرى: «. نوير والتدقيقالت ذليق ينبغي يل أن أكون به رفيق فال بّد من
املسلمني ابلتسويف إىل التصويف َعّل التخريف يساعد يف التوظيف  يتفاقهوا يف اإلسالم لَيدُعوا

أان ُأشِفق على نفسي وعلى القرّاء من مَساع أو قراءة أو حىت رؤية  «. 59النزيف فينِقذ العدّو من
 ه بشيء من اجلّدية، ومن حقنا أن نطالب، َمن يزعم جتديدمن هذا القبيل. حنن نطالب كالم

بذاك النزر  الفلسفة والفقه وعلم االجتماع والرايضيات وأفالطون وأرسطو وابن خلدون وابن تيمية،
 .القليل من أخالقيات البحث العلمي وآداب النثر الفلسفي

ماحكة على كل حال واإلانرة اليت كّنا ننتظرها ال تُنري شيئ
ُ
إعادة ملا قاله وأكد عليه  ا وإمنا هيامل

مغتصبون ألهنم سحبوا التشريع من  من قبل، وهو أمر واحد وال جدال فيه: هناك أزمة، والفقهاء
املرزوقي قد يؤدي إىل نكران مرجعية القرآن  األمة. هكذا وكفى. أما ختوفات البوطي من أن كالم

رأي بل حىت على أبسط تشكيك يف تقيده هذا ال والسنة يف استمداد التشريع، فهو يثور على
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ال خيرج تشريعه من إطار التشريع اإلسالمي  ابلقرآن والسنة. جمتمع املرزوقي هو جمتمع
ال يعين نفي سراين الوحي » فَنفُيه لتشريع الفقهاء:  .الكالسيكي: الوحي القرآين والسنة النبوية

، هذا ال ميكن أن «60يع وأخالقه وصورتهالتشريعية من حيث قيم التشر  مرجعا أبداي لسلطة األمة
كيف يكون القول بضرورة ختليص التشريع اإلسالمي من سلطة الفقهاء  » :يكون أبدا، فعال
مرجعية الوحي وليس إحياء هلا ليكون حاملها احلقيقي التزام األمة بفروضها  قوال ابلّتخلي عن

 وعلى هذا األساس فهو مل«. التشريع؟ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أعين جوهر العينية يف

ِمن شيخ  يتزحزح عن اهتامه الفقهاء أبهنم مغتصبون، وأبهنم ذيول السلطان وعمالؤه. وهو يرغب
مراعاة آلداب  فقيه وخطيب مسجد أن يَنَظّم إىل صّفه ويُذِعن إىل منطق الّسباب والشتم، دون

بوجهيها الروحي والتارخيي أصلها  أزمة األمة مل ينتبه الشيخ حفظه هللا إىل أن» الكتابة والنثر: 
هم كارثة، إهنم املوت، ال ملرجعيتهم  على كل حال الفقهاء«. اغتصاب سلطة التشريع من األمة

لتغييبهم األمة، وهذا اخلطاب الَكه الرجل حىت  الدينية كما هو الرأي يف الفكر العلماين، بل
يبدو الفقهاء وكأهنم سلطة تشريعية أيمترون » أمنلة: قيد  التخمة ودار يف حلبته دون أن خيرج منه

سلطة تربيريرة خاضعة للسلطة التنفيذية اليت أخلدت إىل األرض  أبوامر السماء يف حني أهنم
 .«وحل املوت التارخيي الذي نراه سيدا يف حياتنا فحشرت األمة كلها يف

الرتاث  ِتيَمة من كتاب فقيه واحد يفاسم فقيه واحد، مل يُقّدم ولو نصا أو حىت شذرة يَ  مل َيذكر
االعرتاضات اجلديّة واخلطرية  اإلسالمي، ومل يُناقش أي بُند من بنود التشريع، ومل يرّد على أّي من

كما قال البوطي. وهذه الضباببيات  اليت وجهها إليه البوطي. كلها عموميات وضبابيات وظالال
فرَض مشروعيته دون ذكر مصدره صراحة. وما  اممتأتية من موقفه الوهايب الذي أعاده اآلن ور 

لنفي مشروعية أهل الفقه. لكنه مل ميسس من جوهر  تركيزه على فكرة نفي الوسطاء إاّل مقدمة
قوانينها املدنية من نص قدمي، وأن ُتطّبق على أرض  القضية، وهو مشروعية أن تستمد أمة ما

ها. الناس عليهم أن يؤوبوا إىل الوهابية لكي يقشعر بدنه لذكر  الواقع حدود وصفها هو نفسه أبنه
أعين الرسالة اليت تنفي » ألنفسهم، ذلك ألن رسالة اإلسالم هي هذه  يستقيم أمرهم وُيشّرعوا

روحية تتوسط بني اإلنسان وربّه ومن مث مشيئته الكونية ومشيئته األمرية...وتلك  احلاجة إىل سلطة
 .إالّ  وهي يف حقيقة األمر الثورة الوهابية ليس «.حقيقة الثورة التيمية واخللدونية هي
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ابن  طالبه اجلميع، ومن ضمنهم البوطي بنّص، ورغبوا منه تقدمي استشهاد واحد لتثبيت ثورة لقد
والعسف. املنهجية العلمية  تيمية وابن خلدون يف الفقه وأصوله ولتربير اهّتامهما الفقهاء ابالستبداد

مَينة وَيسرة، عليه أن يسرد كّما هائال من  يَعّج هُتماا وَقذفا للجميعتقتضي ذلك، وَمن َيكتب كتااب 
لكننا يف هناية املطاف نكتشف حقيقة واراها  .النصوص لتدعيم كالمه، وهذا أضعف اإلميان

أخريا، وهي أن ليس هناك نّص على اإلطالق، والكل من  املرزوقي طويال ومل يُفصح عنها إالّ 
وقّول ابن خلدون وابن تيمية ما فهمه هو منهما. لقد أقّر الرجل  طره،عنداّيته سّطرها مبحض خا

ليس القصد من الكالم على ثورة ابن تيمية وابن خلدون، » نصّية لكالمه:  أخريا أبنه ال دعامة
 الفقه، الزعم أبهنما أّلفا ُكتبا يف علمها على النحو الذي يتصوره الشيخ، فيجد يف جمال أصول

 .«لُيثبت َدعواي أو ال َُيد منه شيئا لَيدحضهاعندمها ما يطلبه 

 عند هذا احلّد ولن أواصل أكثر من هذا. ولكن شيئا واحدا ال أوّد السكوت عنه، وهو أن أنتهي

حُمّق يف ذلك، فعال  البوطي مل يرّد، وترك املرزوقي وإانراته يف العماء ومل ينبس ببنت شفة. أظن أنه
هاِجم، املرزوقي، منإذا وصل النقاش إىل هذا احلّد و 

ُ
تقدمي أي استشهاد يُذكر ومن  متّلص امل

 .حماّجته وَتركه وشأنه الدخول يف التفاصيل، فإنه من املستحس االعراض عن

       

 :اهلوامش

 
ملكايت الذهنية إىل  نظرا إىل أن املرزوقي َوَصفين ابملسكني وشّك حىت يف إمكانية أن َترَقى 1

مبرجعيته الدينية، وأقول له أبن  فإنين أساحمه على صفة املسكني وأذّكرهإنتاج نص من ذاك القبيل، 
مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة  اللهم احيين» هناك حديثا نبواي على شكل دعاء يقول: 

التحليل واملنهجية العلمية واالستشهاد ابلنصوص  وإن كان كّل من طلب منه الدقة يف«. املساكني
فأان مسكني والبوطي مسكني واجلميع مساكني ونِْعَم  سباب والقذف، هو مسكنيوالتخلي عن ال

هوية الكاتب فإنين أتشّبث بنسبته إيّل )حممد املزوغي(  املسكنة هذه. أما خبصوص شكوكه حول
يف كتابة مقال نقدي حول أي مفكر عريب معاصر. ومن النافل  وال أدري على كل حال ما الضري

املبدأ األساسي الذي يقوم عليه أي جمتمع بشري هو حرية الفكر، وهذا  أبن جدا تذكري املرزوقي
أكثر ما ينطبق على معشر املثقفني، وأان تعاملُت معه بصفته مفكرا ووضعُت  املبدأ ينطبق
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 وأفكاره على حمّك العقل وحاججته ابلنصوص. ولكي أبرهن له وللقراء على أنين مل أجتنّ  أطروحاته

 .تعمقا ما مل يقل، فإنين سأواصل من حيث انتهيت وأتناول املسألة أبكثرعليه ومل أقّوله 

الفكر العريب، بريوت ـ  أبو يعرب املرزوقي ـ رمضان البوطي، إشكالية جتديد أصول الفقه، دار 2
إنسان ميكن أن يتحقق من  وأما اجلهل بنظرايت العمالقني فكلّ . »147، ص، 2006دمشق 

 «ذلك بنفسه

احللقة، أبو يعرب املرزوقي.. إعادة الفلسفة لسريهتا  ة، برانمج مسارات، عنوانقناة اجلزير  3
 .17/10/2005الرتيكي. اتريخ احللقة:  األوىل. مقدم احللقة: مالك

الفلسفة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ـ  أبو يعرب املرزوقي، إصالح العقل يف 4
املقصود ابلواقعية سواء كانت مفارقة )أفالطون(،  وهذا هو .. » .175، ص، 1996لبنان 

  .«(أو حمايثة )أرسطو

 أبو يعرب املرزوقي، إصالح العقل يف الفلسفة العربية، نفس املرجع )ن. م(، نفس الصفحة 5

 ن. ص(. من دون الفكر األورويب احلديث ال يعرتف إال ابلفكر األملاين )أي ما يسميه)

  .فلسفية األخرى فال ذكر هلااجلرمانية(، أما املدارس ال

فالعلم والعمل . » 179إصالح العقل، مرجع سابق )م. س(، ص  أبو يعرب املرزوقي، 6
وما  وللتاريخ األفالطوين؛ ومن مث فإن ما بعد الطبيعة للمنطق األرسطي احلقيقيان غري خاضعني

العلم والعمل يف شيء؛  نوالعلم والعمل اخلاضعان هلما ليسا م .بعد التاريخ ال عالقة هلما هبما
وظف سياسيا لتأسيس سلطان روحي  كاذب سلطان علمي ال تتجاوز أتسيس بل مها أساطري

؛  84العريب". )التشديد من عندي( إصالح العقل، ص  مساند للسلطان املادي يف اجملتمع
 ليس آلة تعصم العقل من اخلطأ، بل آلة تفرض عليه الواقعية » وأيضا املنطق األرسطي

العالقة بني  من احلد ماهية، ومن الربهان علية، ومن املنهج ميتافيزيقا أو علما مطلقا يقلب جلاعلةا
التهم اليت يوجهها  املنطق، كمرادف للُكفر والقرمطة والسفسطة، هي إحدى«. الوجود والعلم...

لق عليه  إىل قطع صغرية ويع إليه ابن تيمية والكاتب يتفق معه يف ذلك ويستشهد بنص له يفتته
واقعية الكلي يف لفضتني: القرمطة ) وهي  وُيمع ابن تيمية لوازم املنطق املعتمد على» كاآليت: 

النظري(، انسبا األمرين معاإىل املتصوفة والفالسفة  الالزم العملي( والسفسطة )وهي الالزم
زندقة( من مل يفهم األرسطي: , وقد يطعن يف هذا )اهتام املناطقة ابل واملتكلمني القائلني ابملنطق

وحقيقة لوازمه؛ ويضن أنه يف نفسه، ال يستلزم صحة اإلسالم وال فساده، وال ثبوت  حقيقة املنطق
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كثري مما  وال انتفاءه، وإمنا هو آلة تعصم مراعاهتا عن اخلطأ يف النظر. وليس األمر كذلك، بل حق
الكاتب يعلق على ] .‘معياتذكروه يف املنطق يستلزم السفسطة يف العقليات، والقرمطة يف الس

املؤسسة للالمباالت  ذلك مدعما رأي أبن تيمية[. فكيف يكون من لوازم املنطق وحدة الوجود
املتجاوز للعقل وللشرائع عامة  اخللقية والدينية، أو للموقف الذي هو مبعزل عن اخلري والشر

  .«...()السفسطة

وكذلك كثري من متأخري أصحابنا : » 23الكلي، م. س، ص،  أبو يعرب املرزوقي، اشكالية 7
الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة واهلندسة وحنو ذلك، ألن فيه تفرُيا  يشتغلون وقت بطالتهم بعلم

يف نفس املوضع «. علم صحيح ال يدخل فيه غلط" ابن تيمية، الّرّد على املنطقيني للنفس، وهو
 معادات املتكلمني للرايضيات نذكر أن من األمثلة على عدم» الكاتب رأيه قائال :  يوضح

على  بعضهم كان من كبار الرايضيني. فدور البغدادي يف علم العدد، رغم ما عرف به من حتامل
املفيدة  الفلسفة واإلعتزال وعلى إخوان الصفاء خاصة، ليس من املفارقات بل هو من العالمات

والعدد دور  وبية حيث للحسابعلى هذا املوقف: وهو موقف يناسب نظرية القرآن يف الرب
  .«رئيسي

، ص، 1994جامعة تونس األوىل  أبو يعرب املرزوقي، منزلة الكلي يف الفلسفة العربية، 8
583. 

 .132إشكالية جتديد أصول الفقه، م. س، ص،  أبو يعرب املرزوقي ـ سعيد رمضان البوطي، 9

 .ن. م، ن. ص 10

 (التشديد من عندي) .136ن. م، ص،  11

 .191ـ  190. م، ص، ن 12

 .191ن. م، ص،  13

 .ص .ن. م، ن 14

 .194ن. م، ص،  15

 .263ن. م، ص،  16

 .238ن. م، ص،  17

 .240 ن. م، ص، 18

 .241ن. م، ص،  19
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 .ن. م، ن. ص 20

 .243ن. م، ص،  21

» أقوال املرزوقي اليت ذكرها البوطي يف هذا املوضع جاءت على هذا النحو:  .ن. م، ن. ص 22
األّول ال ميكن أن يكون  يف أعمال ابن تيمية وابن خلدون ينتهي ضرورة إىل أن ن غاصإن م

 .وأن الثاين ال ميكن أن يكون مالكيا، على الرغم من نسبهما الرمسي الذي هو كذلك حنبليا

 فكالمها يف احلقيقة ال يصّح وصف منظوره ابالنتساب إىل أّي مذهب من املذاهب األربعة

وابطنية  ا قد أحداث ثورة على مبادئها األربعة من حيث ما فيها من نزعة ظاهريةاملعلومة، إذ مه
االشرئباب إىل املستقبل يف  عند االلتفات إىل املاضي، وما فيهما من نزعة أصالنية وعلمانية عند

 .52، ص، «عملهما الثوري.

 .244ن. م، ص،  23

 .م، ن. ص .ن 24

 .249ن. م، ص،  25

 .256ن. م، ص،  26

 .ن. م، ن. ص 27

فاالعتزال سيطر » طفيف من أقوال املرزوقي يف املعتزلة اليت استشهد هبا البوطي:  هذا جزء 28
خالل  أغلبية التشيع، وأغلبية التسنن، يف جمال حتريك التاريخ النظري للحظارة اإلسالمية من على

الستنباطها من  لياجلدل مع الفكر الفلسفي النظري لصوغ العقيدة وأصوهلا، ومع الفكر النق
يف نظرية النظر على  النصوص. وذلك ألن االعتزال أصبح منذ استقرار املدارس الكالمية غالبا

 .25 ، ص،«التشّيع )البهشمية( وعلى التسّنن األشعرية على حّد سواء

 (. )التشديد من عندي259ـ  258ن. م، ص،  29

 .259ن. م، ص،  30

 .260ص،  ن.م، 31

 .ن. م، ن. ص 32

 .262ـ  261ن. م، ص،  33

 .263ن. م، ص،  34

  .م، ن. ص .ن 35
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  .16، هامش، 583أبو يعرب املرزوقي، منزلة الكلي، م. س، ص،  36

 .372أبو يعرب املرزوقي، اصالح العقل، م. س، ص،  37

 .240ن. م، ص،  38

  .ص .ن. م، ن 39

 .266ـ  265ن. م، ص،  40

 .272ـ  271ن. م، ص،  41

 .275 ن. م، ص، 42

 .ن. م، ن. ص 43

 .276ـ  275ن. م، ص،  44

 .279ن. م، ص،  45

 .280ص،  ن. م، 46

 .284ن. م، ص،  47

حيتلها الكائن الرايضي يف العلوم النظرية،  يف معرض حديثه عن املكانة األنطولوجية اليت 48
» ف التايل: املعلوم. و بعد جهد كبري حنصل أخريا على التعري وعالقته ابلذات العارفة وابملوضوع

للتصوير اإلهلي للوجود الطبيعي والتارخيي، أحكام فعل اخللق وإحكامه مبا  الرايضي هو ابإلضافة
 وحسبان، وليس أمرا موجودا قبل فعل اخللق وأحكامه وإحكامه قبلية فاعلة يف اإلرادة هو تقدير

إدراك فاعل  يلة التقدير،والقدرة اخلالقة اآلمرة. وإذن فالرايضي من الطبيعي والشريعي مبا مها حص
اهلامش املصاحب هلذا  ويف«. ال يتقدم عليه مدركه لينفعل به بل هو الفعل التقديري املوجد

؛ سورة يس" اآلية 91اآلية  "انظر القرآن الكرمي : "سورة األنعام» التعريف يضيف ما يلي: 
. واآلايت 8اآلية  سورة الرعد"" ؛ و2؛ "سورة الفرقان" اآلية 10؛ "سورة فصلت" اآلية 39

ومجيعها يتضمن مفهوم التحديد الرايضي  .املتعلقة ابلقدر والتقدير والقدرة تكاد ال حتصى
انظر: أبو يعرب املرزوقي، إصالح العقل يف «. عدم ابإلضافة إىل القدرة املوجدة، بل واملبدعة من

 .34 ، وهامش،156الفلسفة العربية، ص، 

ص،  مضان البوطي، إشكالية جتديد أصول الفقه، م. س،أبو يعرب املرزوقي ـ سعيد ر  49
 .285ـ  284

 .285ن. م، ص،  50
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  .ن. م، ن. ص 51

 .287ن. م، ص،  52

 .289ن. م، ص،  53

 .292ن. م، ص،  54

 .295ن. م، ص،  55

 .296 ـ 295ن. م، ص،  56

 3" بتاريخ الفكري أبو يعرب املرزوقي، إانرات على تعليق الشيخ البوطي، موقع "امللتقى 57
 .2006نوفمرب 

النصية خاصة جعلهم حُيققون تقزميني  إن سوء فهم هذه الفلسفة عامة ودور املرجعية» 58
اعتربوا التشريع حمصورا يف ما يستمّد من املرجعية  الواعيني لفرض التشريع العيين. فهم أوال قد

كل درجاته...كافيا لتحقيق هذه ابلالحمدود. وهم اثنيا اعتربوا القياس ب النصية اليت ظنوها حميطة
 .وبذلك ينحصر التشريع كله يف العملية الفنية اليت يستنبطون هبا األحكام من النصوص .االحاطة

كذلك  .وتلك هي العملية الالواعية اليت أسست إلبعاد األمة بتحول فرض العني إىل فرض كفاية
تشريعية اتبعة  ابلتشريع فتصبح سلطة تستند السلطة القاضائية )واملختصون يف الفقه أو القانون(

 .«للسلطة التنفيذية

سبتمرب  18علمانيا من املثقفني العرب؟ موقع جدل،  أبو يعرب املرزوقي، ما منطق املزعوم 59
2007. 

 3إانرات على تعليق الشيخ البوطي، موقع "امللتقى الفكري" بتاريخ  أبو يعرب املرزوقي، 60
 .2006 نوفمرب
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الرد  غايتها حىت أعلق على ما يستحق منها التعليق دون نية اليت كتبها االستاذ املزوغي انتظرت بلوغ احملاولة النقدية
متثالن مناسبة يل أشرح فيها بعض  عليه يف ما يدعيه ألن كالمه مل يتجاوز الشكليات. وأبدأ بشكره عليهما ألهنما

قدسني يف ليس منه بد إذ هي ضريبة حرية الرأي وحق النقد امل األدواء اليت تعاين منها ساحة الفكر عندان وهي أمر
 .اإلنسانية عامة اإلسالم ويف احلضارة

العلمي كما يقتضي ذلك عالج الفنون الثالثة من  فاحملاولة حبلقتيها مل تعاجل قضااي فلسفية ذات صلة ابملضمون
م العربية واليواننية بل اهتمت فقط أبحكا  الفقه واتريخ العلوم واتريخ الفلسفة أعمايل اليت تتكلمان عليها أعين أصول

 :حول أمرين ال اثلث هلما عامة

األستاذ املزوغي كافيان للحكم على جهلي بتاريخ  موقفي املزعوم وهابيا ودعوى أن رأي الشيخ البوطي ورأي-1
 .الفقه العلوم واتريخ الفلسفة وأصول

لكونه يتعمد السجع أحياان وتعقيدي  أسلويب يف التعبري والتحليل وصفا لألول ابلتقليدي لكونه يتعمد استعمال-2
 .والعلمية الصوغ املتشابك للمضامني الفلسفية

حبق النقد وحرية الفكر ومها أمران ال ينازعه  لذلك فسأكتفي ابلتعليق السريع على داللة هذا العمل الذي يربره صاحبه
ن أعرج على اعتربمها مقدسني من منطلق عقدي وعقلي. ولكين قبل ذلك أريد أ فيهما أحد ألين مثله ورمبا أكثر منه

من نسبته  فهو يؤكد يف اهلامش األول من البحث الثاين أنه صاحب البحث األول الذي تعجبت :أمر ذي ابل
ألين كنت أشك يف قدرته عليه كما ظن بل ألين   واألمر ذو البال هو أين مل أفعل .إليه وظنين بذلك أحقر من شأنه

لسابق صلة به يف مناسبات أترك له حرية بياهنا  :بكثري أحسن من ذلك كنت وال زلت اعتقد أنه قادر على ما هو
  .(!إذا شاء )لعن هللا سجع الكهان للقراء

أن بعض العاجزين من علمانيي تونس ومتمسحيها اجلدد -إمث ولست أجهل أن بعض الظن-لذلك فقد ظننت
أحد  ة أن يعرب ابمسهم حىت ال يلومهمالوطن ويف املهجر قد أرادوا لقلم ينتسب إىل الفلسف زاعمي الليربالية اجلديدة يف

أن ميضي ما   -أسرار الكنائس ولعل لبعضهم عليه أايد هي من–على الكالم يف ما ليس من اختصاصهم فطلبوا منه 
الغضب واحلنق. أما وقد أكد أنه هو املؤلف فإين أسلم له  كتبوه له وهم ُيهلون يف ما يتكلمون مكتفني ابلتنفيس عن

 أين لست أعلم به من نفسه اليت نزهُتها عما ورد يف احللقة األوىل من هذه السلسلة فضال عن بذلك وأهنئه عليه

 Leطبعا أي ما يقابل لتفاهته اليت علقت عليها بكلمة مسكني ابملعىن العامي يف تونس ال ابملعىن القرآين

pauvre  ال كما فهم  L’homme pauvre. نية هو له طبعا احللقة الثا وينتج عن ذلك أن ما ورد يف
  العلم أهنما تشرتكان يف نسبة املوقف الوهايب إيل؟ ألفه وهو يف كامل قواه العقلية. فلننظر ما فيهما مع

 احللقة األوىل

 

قرأت احلوارية حقا أم ال ألنه أورد شواهد جتعل القارئ يعتقد أنه قرأها. لكن  هل: لن أسأل االستاذ املزوغي1-
كان ال يفهم ما يستشهد به  يف الشواهد يتأكد أنه مل يقرأ حىت الشواهد اليت أوردها إال إذاالذكي عندما ينظر  القارئ

ولعل أفضل مثال على ذلك: أنه يريد أن يثبت أين وهايب  .ألهنا مجيعا وبدون اسثناء تثبت عكس ما يريد أن يثبته هبا
 كن أن يكفر الوهابيني ؟ أمل يعتربين يفكلها ضد سلطان الفقهاء ! هل البوطي مي أدعو إىل تطبيق احلدود بنصوص
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 الثقاة؟ احلوارية مبا أبديت من آراء قد خرجت عن امللة رغم أنه اعتذر عن ذلك شفواي لبعض

ال ألن أكتفاءه أبدلة البوطي على بطالن ما أقول يف أزمة  هل درست فلسفة احلق والقانون أم: ولن أسأله2-
تؤسس ملبادئ فلسفة  النظرية اليت  إىل لليوريسّبوندنسا اوز الفهم التقليديفلسفيا تتج أصول الفقه إذا اعتربانها

احلديث وبفلسفة احلق. وحبثه يف أزمة أصول  احلق كاف إلثبات اجلواب ابلسلب. فالبوطي مل يدع املعرفة ابلقانون
ة بضعف اجلذوة اإلميانية عند يكن مدركا للمقصود ابألزمة ألنه يتصورها متعلق الفقه كما يدرك ذلك من قرأ احلوارية مل

بقصد واع مها ابن تيمية  أو بسوء نية دعاة اإلصالح يف أصول الفقه. والعاملان اللذان تكلما يف فلسفة احلق املسلمني
 يف فهمه فضال عن علمه ؟ وابن خلدون. فهل ميكن ملن قرأ أعماهلما أن ينفي ذلك مث يوثق

 بوهايب واحد قرأ كتايب عن ابن تيمية  ر ابن تيمية أين وهايب ومل أمسعالكالم يف فك كيف تستنج من: ولن أسأله3-

أن يكون فكر ما قابال لقراءة  ومل يعتربين أتكلم عن فكر غريب ال صلة له ابلفهم الوهايب لفكر ابن تيمية ؟ هل يعقل
 الفكر الفلسفي دليل  املزوغي من نسبة فكر ابن تيمية إىل واحدة تستثين كل قراءة أخرى ؟ لكن جمرد تعجب السيد

 مؤلفاته ال الفقهية وال الفلسفية أي إنه ال يعلم أن الرجل مل يفته شيء من الفلسفة كاف على أنه مل يقرأ شيئا من

ومنطلق احملموالت التقليدي إىل ميتافيزيقا  العربية املشرقية واملغربية دون حتليل وتعليق وأنه فعال جتاوز ميتافيزيقا اجلوهر
وأنه أول من حقق ما يسمى فلسفيا ابملنعرج اللساين عندما جتاوز املقابلة  منطق القضااي أصال لكل منطقالعالقة و 
  .والتقليدية بني احلقيقة واجملاز السطحية

 تتصور كالم ابحث يف الفلسفة يف أصول الفقه خروجا عن االختصاص الفلسفي حىت ابملعىن كيف: ولن أسأله4-

أهم من املباحث النظرية ؟ هل  ىن احلديث واملعاصر إذ أصبحت املباحث العملية يف الفلسفةالتقليدي فضال عنه ابملع
الباحث الفلسفي يف فلسفة احلق والقانون والسياسة ؟ أم إن  يعقل أن يعجب من يزعم الكالم يف الفلسفة أن يتلكم

املسائل  رية الرأي والنقد أن يتكلم يفوهذه املسائل ميكن أن تغيب عن ابل من يريد ابسم ح العالقة بني أصول الفقه
 الفلسفية رغم أنه ُيهل أجبدايهتا ؟

ورمبا يشاركه يف ذلك -البوطي عدم فهم البوطي ملا أكتب إذا كان  كيف تعجب من: أسأله وأخريا فإين لن5-
ن مل تتجاوز يتصور الكالم الفلسفي يف الفلسفة ممكن مل -فضيحة األستاذ املزوغي ومن يدفعه بنصحية أوقعته يف

يتلقاه طالب الباكالوراي آداب بعد  مستوى ما -أي املنطق والرايضيات وفلسفة احلق واالقتصاد - العلمية ثقافته
 .لصلته ابحللقة الثانية من رأيه احلر ونقده العلمي املزعومني أن ينسى كل شيء يف سن النضوج ؟ لن أسأله ذلك

 قة األوىل ألين أعلم اجلواب على هذه األسئلة كلها ليس مما يكتبأطيل الكالم على احلل وحاصل القول إين لن

وآمل أن ُييب القراء  السيد املزوغي فحسب بل لسابق اتصال به مباشر ملا كنت أتصوره طالب علم ال طالب جاه
نه ُيهل جاهل أنه ُيهل لغفلته أو كاذب يعلم أ مبا يقنعهم حىت يتبني هلم أنه إما صادق مع نفسه لكنه يتكلم وهو

 .له تعيني صفاته هل هي حممودة أم مذمومة لكنه يفعل ما يضادد سالمة الطوية اتركا

 احللقة الثانية

 
 احللقتني أعين أصول الفقه. فما قلته فيها كاف. كما أين لن أطيل الكالم على مسائل لن أتكلم يف املشرتك بني

عامة ورساليت يف الكلي  ي تدور حول كتاابيت الفلسفيةاحللقة الثانية. ولنكتف مبالحظات سريعة حول مضموهنا. فه
أن الكتاابت هذه تتعلق مبسائل علمية رايضية ومنطقية  واالمسية خاصة. والعرتف للسيد املزوغي أبنه نبه القارئ إىل

 ؟ العواهن. فهل تكلم يف هذه األمور أم اقتصر على هوامش عواهنية واترخيية وليست كالما على

قرأه. لكين سأسلم أبنه قرأه: فهل ورد يف احللقة الثانية  ال أتصوره:  الرايضيات يف علم أرسطوكتاب منزلة 1-
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 حتديدي لطبيعة الكائن الرايضي من رساليت حول منزلة الكلي يفيد أنه يتلكم يف ما ال غري إيراد نص من املطولة

 .أنه ال يتكلم وهو صاح ده دليل قاطع علىيعلم؟ ولو كان اجملال يسمح لبينت له أن تعليقه على الشاهد الذي أور 

الذكاء  هل وجد فيه أين اعترب أرسطو وأفالطون رجلني غبيني وأنسب: العربية كتاب منزلة الكلي يف االمسية2-
األغبياء يف الغباء يكون أغىب منهم ؟ أم  إىل من نسبت إليه جتاوزمها أعين ابن خلدون وابن تيمية ؟ أليس من يتجاوز

واملتجاَوز كالمها عامل ومن نفس احلجم ؟ فلست أتكلم يف رساليت عن  ث عن اتريخ معرفة علمية املتجاِوزإننا نتحد
الراحة من بزانسة  الفكرية العربية احلالية اليت يتصور البعض فيها حرية الرأي ساحة مستباحة لطاليب حوارات الساحة

فألن ابن خلدون وابن تيمية من منزلة  ! ( السجع سيتصورين أحبث عنطبعا من ال يعلم مل هذا الكالم ) السياحة
وأقرب  فلسفتهما فمكنا اإلنسانية من جتاوزها إىل ما هو من جنسها ولكن أببعاد أعمق وأدق أرسطو وأفالطون فهما

 .إىل املقاصد اليت طلبها األوالن وحققها الثانيان

- ما يعّب عنه صاحب احملاولة بشرط أال تكون بسطحية-طونكل من له دراية بفلسفة أفال: خلدون ثورة ابن3-

علم العمران البشري واالجتماع اإلنساين تقدميا لفلسفته العملية  يعلم أنه كان يسعى إىل ما ميكن أن نسميه أتسيس
ى الغاية اليت بقيت حلما تسع حال دونه وحتقيق تلك للكلي العملي وما بعد التاريخ تصوره على النظرية. لكن

ونقد ابن خلدون لنظرية الكلي العملي وما بعد التاريخ حققا هذا  .الفلسفة إىل حتقيقه كما يتبني من حماوالت الفارايب
خلدون  استغباء ألفالطون أم هو دليل على أن من فهم هذه القراءة للعالقة بني أفالطون وابن اهلدف. فهل يف ذلك

ومالكي املذهب   العقيدة لظنه أن أبن خلدون الذي هو أشعريهذا الفهم مصاب بعجز عن الفهم ال شفاء منه 
 هذه الثورة رجعي أكثر منه؟ الفقهي ال ميكن أن يكون إال رجعيا ومن مث فإن من ينسب إليه

إىل ما  يعلم أنه كان يسعى- بنفس الشرط السابق طبعا -دراية بفلسفة أرسطو وكل من له: ثورة ابن تيمية4-
 النظرية على العملية. لكن تصوره علم الكون الطبيعي ونظام العامل املادي تقدميا لفلسفتهميكن أن نسميه بتأسيس 

بيتني من حماوالت ابن  حال دونه وحتقيق تلك الغاية اليت بقيت حلما مل يتحقق كما الطبيعة للكلي النظري وما بعد
من أكّب كتبه وأكثرها نسقية فلسفية وهي يف أربعة ) سينا. ونقد ابن تيمية لنظرية الكلي النظري وما بعد الطبيعة

 حققا هذا اهلدف.فهل يف ذلك (أن املعلق مسع هبا فضال عن أن يكون قرأها ليست من جنس الفتاوى أشك

الظن أن ابن تيمية الذي هو  استغباء ألرسطو أم إن صاحب احملاولة حر الرأي والنقد مصاب ابلداء سابق الذكر جملرد
مثل ذلك ألنه مبنطقه رجعي أو ألن من أثبت ذلك  الفقهي ال ميكن أن يكون قادرا على حنبلي العقيدة واملذهب

 املزعوم ؟ وهابيا حىت وإن أنكر عليه كل الوهابيني هذا الشرف أكثر منه رجعية ما دام حسب رأيه

على النقد املعتد بقدرته  وأخريا سأمسح لنفسي وأشرح لصاحب الرأي احلر: القاطع على فساد الطوية الدليل5-
وهو ما يعين أن السيد املزوغي جمد يف متابعة  -جدل املوضوعي الشاهد الذي أخذه من آخر مقال صدر يل يف

يفهم اإلشارات اخلفية  حىت يعلم أن األمر ليس سجعا غفال بل هو لقصد سيفهمه عندما -وهذا حيسب له كتاابيت
ني ابلتسويف إىل التصويف َعّل التخريف يساعد يف التوظيف املسلم يتفاقهوا يف اإلسالم لَيدُعوا... ":الواردة فيه

 ."59النزيف فينِقذ العدّو من

. والنص 59تصور طالسم يف املنت وإحالة اهلامش  فهذا النص برت بسوء نية حىت يصبح غري مفهوم فيبدو وكأنه كما
حاصل الحمالة ألن أي استبدال التحرير ابلتخدير وظيفة للدين( =) وذاك ":الكامل هلذه الشذرة هو

 توريث احلكم ألبنائهم وهذا يتطلب أسلواب جديدا أول عناصره التقرب من الشعوب السياسيني يريدون

والزوااي واملنجمني  ابستعمال الدين للتخدير وليس للتحرير. ولعل أوىل عالمات ذلك العودة إىل الدروشة
لبوش واجليل الذي يستعد لإلرث من احلكام  هي فيحقوالتكااي واعتبار اإلسالم الصويف بلسما من اإلسالم الفق

اإلسالم ليدعوا املسلمني ابلتسويف )=أي حبجج واهية( إىل التصويف  أن يتفاقهوا )=يدعون الفقه( يف العرب
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عل التخريف )=يصبح الدين خرافات( يساعد يف التوظيف )=توظيف التصوف( فينقذ  ()=جعل الدين صوفيا
 ( ."كله االستنزاف اليت يعانيها من املقاومات اإلسالمية يف العامل النزيف )=حرب العدو من

أمرين بدأ العمالء واألمريكان يسعيان إليهما حثيثا ولكن  طبعا من يقرأ النص غري املبتور يفهم أن القصد هو بيان
 :الكساىل للتفكري والرتوي وقد يفهمها األغبياء أبهنا أحاج وطالسم بصورة موجزة تدعو غري

تنقله من الوظيفة  الدين يقبل استعمالني حتريري وختديري. وأن تشجيع تدين املتصوفني هو الوسيلة اليت أن-1
  .األوىل إىل الوظيفة الثانية

ما خيفف عنها حرب االستنزاف اليت تعاين منها بسبب الدين التحريري فتعتمد  أن أمريكا جتد يف هذه النقلة-2
  .التخديري على الدين

مشروع بل وواجب مقدس ألهل الفكر والروية  لقول وزبدته إن حرية الفكر وحق النقد اللذين مها أمروحاصل ا
 :صنفان مشروطان بشروطهما ومها

الكالم. فال أحد له الكفاءة العلمية يف كل شيء وزعم  األول هو الكفاءة العلمية يف اجملال املعني الذي يتعلق به
 .لجاج بدل احلجاجل ذلك جيعل الساحة الفكرية مدعاة

التعليق عليه مث التعليق على املضموانت اليت  الثاين هو اخللق العلمي أعين األمانة يف عرض رأي اخلصم قبل
  .األحكام على املواقف يدور عليها الكالم وعدم حصره يف

أدري ما ابعثه وهللا ليس فيه علم يستحق الرد بل هو تنفيس عما ال  وهذا التعليق ليس ردا ألن ما ورد يف احللقتني
جدل" حىت ال يتصور أحد أن " إمنا أقدم هذا التعليق السريع احرتاما لقراء .من يشاء :الصواب يهدي خلقه إىل

 .شيء من الصحة فضال عن اإلفحام السكوت على احللقتني دليل على أن ما قاله صاحبهما فيه

 .السالم وخري اخلتام يف اإلسالم الدعوة إىل

 رزوقيأبو يعرب امل

 2007أيلول  22تونس يف 

\ 

 إكراما للقراء واعتذارا للمعلقني                               
 أبو يعرب املرزوقي                                                                   

ما ورد يف اعرتافات األستاذ املزوغي قد ال يكون كافيا ليفهم القارئ ما سبق 
يف ما يزعمه نقدا علميا ومل ُيد فيه أي قارئ منصف رائحة العلم خاصة بعد التعليق وحلق 

األخري الذي هو جزء من كتاب يصدر قريبا. فما تضمنته احللقات الثالث يبدو يف الظاهر نقدا 
ألعمال املرزوقي بل هو أكتشاف عبقري ملا يتصوره املعلق مصدر احنرافه وهو ذو فروع مخسة:  

الغزايل وابن تيمية وابن خلدون ورابع حديث ميثله مؤسس الوهابية واألصل املتقدم عليها  ممى ميثلهثالثة قدا
  مجيعا هو القرآن الكرمي أو حممد صلى هللا عليه وسلم.

هؤالء نقلوين من مهنة أستاذ الفلسفة الذي كان حيضر دروسه عندما فشل يف 
ه رغم أنه ال يوجد وهايب واحد يف العامل قبل يب دراسة الطب إىل املبشر ابلوهابية الذي ُفجع في
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يف اجلماعة اليت مل أقدم ترشحي إليها لكن املزوغي دافع عن ملفي لالنتساب فجزاه هللا خريا ! 
فامللزومة األساسية يف لكين ال أظن أنه يوجد من مل ينتبه إىل أهم حمرك لكل هذه الزوبعة اجلوفاء:  

إنه واملفتاح لفهم اللغز أتى يف احللقة األخرية:  ذه احللقة الثالثة هي الوهابية.احللقينت السابقتني وحىت يف ه
. املوقف من املسيحية صاحبة النعم على صاحب القلم الذي فشل يف أن يكون طبيبا فجرب أن يكون خطيبا

زوغي اآلن فهمت احلماسة الزائدة عن اللزوم ألنه ال ميكن أن يكون املوتلك علة احلاجة إىل القول: 
  . حسب ما ورد يف اعتذاره القبيح مفجوعا من خسران العرب فيلسوفا ارتد إىل الدين

فاحلرب على اإلسالم احلالية بؤرة تركيزها األساسية هي الوهابية فيكون كل  
وملا كنت قد أذنبت هذا كالم موجب على من يتصورونه رمزا هلا أعين ابن تيمية شيئا ال يقبل: 

حصرم فلم يتجاوز حالة طيب. لكن اخلطيب غري أريب حىت وإن حاول أن يكون طبيب الذنب فليتكلم اخل
وملا كنت لست وهابيا رغم دعواه فإين لن أعىن ابلكالم عليها وسأترك  .كما أبني إن شاء هللا  الزبيب

أمر اجلواب ألهل مكة الذين هم أدرى بشعاهبا أو الرد على ما ورد يف هذا الكالم من 
ة ابن تيمية وأخالقه وفكره. كما أين لن أتكلم يف ما قيل على ابن خلدون سخافات حول سري 

 حىت وإن كان ليس له من ميكن أن يعتربه رأس فرقته فيدافع عنه. 
لكين سأعرج سريعا على ما قيل يف الرجلني الستنتج مقدمة متهيدية تبني طبيعة 

الطبيعي أال يكون كل القراء مستوى املعلق العلمي حىت للقارئ غري املختص. فلما كان من 
العرب مطلعني على دقائق الفلسفة اليواننية والغربية وعلى املسائل املرتتبة على عالقات العلوم 

وأعتذر هلم مقدما ألن بعضها ابلبعض وابلفلسفة فإن االستدالل سيكون عسريا على الفهم: 
ائمة إال يف جمال آخر قد يكون الطب من الواجب يقتضي بيان جهل الرجل بصورة حامسة لن تقوم له بعدها ق

  ! وجود للحظة يكون فيها املرء قد فقد كل الفرص ! فكما يقول املثل الفرنسي اليدري
لكن ال أحد من القراء العرب ُيهل ما يكفي حول ابن تيمية وابن خلدون 

بل الدخول يف ُيعله يدرك اجلهل هبما والعلم ولو بصورة عامة. والنتيجة اليت أريد أن أسجلها ق
كل ما يقوله املعلق عن الفلسفة هو من جنس ما قاله عن ابن تيمية وابن خلدون اجلزئيات العلمية هي: 

فإذا كان يف ما قاله عن  .. وال فائدة من الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلكمعرفة بدقائق األمور ومعانيها
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وابن خلدون فإين أسلم له أبنه عامل  هذين الرجلني مقنعا حىت للقارئ غري املختص يف ابن تيمية 
 كبري.

بعد هذه املقدمة التمهيدية فلنشر إىل أن هذا النص األخري يتضمن جل ما ورد 
يف النصني السابقني والنصوص الثالثة مقتطفات من كتاب يعد بنشره كما قال املعلق حىت يثري 

صر التعقيب الذي سيكون املكتبة العربية بعلمه. وإذن فالنص األخري يساعد على حتديد عنا
سريعا ألن املعلق رد على نفسه مبا قاله يف ما يكفي اطالع القارئ غري املختص لفهم نوع العلم 

 الذي يدعيه. 
االعرتاضات اليت تصدر من منطلق  حماواليت الفلسفيةلو كنت أريد أن أعرض و 

يشرح الفكرة يستفيد من  فاملعلم الذي يريد أن: من ال يفهمها ملا اخرتت أفضل من هذا املعلقع
عفوية تدل على مفرط فهو يعرض علل عدم فهمه بصورة  الغافلني أكثر مما يستفيد من الناهبني.

فيساعدين على اكتشاف الطرق إلفهام أكثر خلق هللا عجزا عن الفهم بدليل ما الذكاء )!( 
عالقة ابلفلسفة وهذا  فابن خلدون ليس لهوخاصة ما خص ابن خلدون منها:  أشران إليه يف التمهيد

مجهورية  فكر األستاذ املزوغي أو حىت فكر رمز العقالنية عنده أعين شارحصحيح إذا كان القصد ابلفلسفة 
. أما إذا كانت الفلسفة هي إبداع نظرايت لتفسري جملرد أنه يدافع عن املرأة ! نيقوماخوس أبخالقأفالطون 

هو ابن فإن الفيلسوف نينها يف نظرية علمية متكن من معرفة قواالظاهرات اليت كان أفالطون يسعى إىل صوغها 
 األكّب. حوليس الشار خلدون 

ونشري من البداية ولألمانة العلمية إىل أن الرتتيب الذي ساتبعه هو ما اتضح 
من اآللية الذهنية اليت عمل هبا املعلق كما تتبني من بنية نصه األخري. فهو قد أتى إىل مناقشة 

لفلسفية من نسبه إيل من مواقف فكرية وعقدية فأسقط موقفه مين عليها عمال حماواليت ا
بقاعدة التالحم بني املؤلف والعمل مث أسقطه على متشيه يف عالج النصوص حبيث إنه يعرتف 
أبنه رد كل حماواليت الفلسفية إىل مواقفي العقدية حىت يف ما كتبت قبل التحول اإليديولوجي 

 غري موقفه مين. الذي يدعي أنه حصل ف
وإذن فسأبدأ مبسألة املواقف ألصل إىل القضااي الفلسفية اليت أشكره كثريا على 
مساعديت يف إبراز النقاط اليت يعسر فهمها على متفلسفي آخر الزمان إلدراك طبيعة الثورة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



هبا علي املنسوبة إىل ابن تيمية وابن خلدون. فتكون اخلطة بدايتها أتويل املواقف اخلمسة اليت عا
مث وغايتها  )علما أنه جيهل الفرق بني التفسري والتأويل عند ابن تيمية يف شرح اآلية السابعة من آل عمران(

 حتليل املسائل اخلمس اليت مل يفهمها:
ومن -5ومن التصوف -4  ومن املسيحية-3ومن املستشرقني -2من املثقفني -1: املواقف

 الشعراء.
ومسألة العالقة بني أزمة الرايضيات ونظرية العلم والوجود -2 مجةمسألة أمانة الت -1القضااي: 

 وأخريا مسألة العالقة بني الفلسفة والدين. -5ومسألة النسبية والذريعية  -4ومسألة العقل واإلرادة -3
وقد ذكرت أن التعليق سيكون وجيزا ألن أي واحدة من هذه املسائل الفلسفية 

صد عالجها فلسفيا ويكفي فيها بعض اإلشارات لبيان اخلمس تتطلب جملدات إذا كان الق
لذلك  وإذن فهو كالم للسّب وليس للعالج.طبيعة الكالم فيها حىت ندرك علم املتكلم أو جهله: 

فسيدور التعليق على هذا الوجه الثاين أعين حتديد طبيعة الفهم املزعوم. أما الوجه األول فيكفي 
يت ذكرها لريى أن املعلق لفقدانه البصرية مل ير شيئا مما ينبغي القارئ الكرمي أن يتأمل الشواهد ال

 أن يراه لو كان يطلب احلق. 
لكن املواقف ال يصح عليها ما يصح على املسائل الفلسفية. فهي ليس هلا 

وصادر عن رشد هل املرء متوجه إىل طلب احلق وجهان بل وجهها الوحيد هو التعبري عن نوع التوجه: 
وطبعا هو سيفهم ذلك على أنه حكم ديين لسبب بسيط صادر عن غي؟ و الباطل و هو متوجه حنأم 

العقل يف وهو أنه يتصور العقل اإلنساين خزانة صناديق من جنس سجون الشمولية العقالنية: 
كيف له أن يفهم أن العقل ال يرقى إىل   واحد منها واإلميان يف آخر والشعر يف اثلث والفكر يف رابع إخل...

 اإلبداع إال بتجاوز هذه الفواصل اليت جعلت لتعليم بلداء األتباع.ذروة 
 املواقف                         

سأحاول صوغ كالمه على مواقفي صوغا نسقيا خيرجنا من الفوضى حىت 
نتكلم كالم العلماء وحىت ال يظن أين مخستها مبنهجية آلية بل هي ما تكلم عليه هو يف نصه 

أريد أن أنبه القارئ أن مواقفي من املسائل اليت ذكرها ال عالقة هلا مبحاواليت  األخري. وقبل ذلك
الفلسفية ألهنا مجيعا صدرت عن مالحظات عينية ودراسة شبه اجتماعية ملا ُيري يف الثقافة 
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العربية احلالية خبالف احملاوالت الفلسفية اليت هي ابألساس عالج لقضااي شبه كونية ومتعالية 
يات التارخيية وهي يف األغلب ال تنتسب إىل الثقافة العربية إال بوصفها إحدى على الظرف
 مراحلها. 

لذلك جاءت األوىل يف كتاابت ظرفية هي يف الغالب مقاالت صدرت يف 
الصحف مث مجعت يف كتب يف حني أن الثانية هي مضمون رسائلي اجلامعية الثالث: رسالة 

concept de causaltié chez  Leالسببية عند الغزايل )مفهومالتخرج يف اإلجازة ابلسوربون 

Ghazali)  منزلة الرايضيات يف قول أرسطو العلميورسالة احللقة الثالثة يف جامعة تونس(Le statut 

des mathématiques dans le discours scientifique d’Aristote)  ورسالة دكتوراه
وهي الوحيدة   .مسية العربية ونتائجها النظرية والعمليةسفة: اال)منزلة الكلي يف الفلالدولة يف جامعة تونس 

مع مالحظة أن العناوين اليت ذكرها املعلق هي عناوين النشر وليست عناوين  (اليت كتبتها ابلعربية
 البحوث اليت قدمت يف الرسائل األكادميية.

ن يتابع فأما املواقف اليت يعيبها علي ويعتربها مصدر رد فعله بعد أن كان مم
دروسي إبعجاب مث ُفجع يف عقالنييت فهي تقبل الرد إىل أمرين كالمها مضاعف ويتعلق مبا نتج 
عن حماوالت قمت هبا لفهم الساحة الثقافية العربية اليت كل من يالمسها يرى العجب وخاصة 
يف اجليل الذي أنتسب إليه عندما كانت األحزاب القومية تنصب من املثقفني من تريد 

تأسدون ابلشعارات والبهارات بدل العلم والنظرايت وليس يف هذا اجليل الذي مل تعد هذه فيس
الوظيفة بيد األحزاب القومية بل بيد أجهزة االستعالم الغربية واملؤسسات الكنسية أو املزعومة 

 خريية واإلعالم املعلوم توجهه: 
لقدامى ممن اعتمد عليهم املوقف من املثقفني العرب احملدثني وا-1 :أعين األول فكري

 من املستشرقني ممثال لذلك مباسينيون الذي ظنين اهتمه ظلما ابجلوسسة.املوقف و -2احملدثون 
 التصوف. املوقف من و -4املوقف من املسيحية -3 :أعين والثاين عقدي

يف نفس أما املوقف من الشعر العريب احلديث فهو بني بني ألنه ينتسب إىل الفكري والعقدي 
بني وجهي الشعر العريب احلديث: فمن حيث يزعمون القول النقدي هم مفكرون ومن حيث اجلنس للصلة قت الو 

 . الشعري هم يدعون التجارب الوجودية ذات األحوال الصوفية
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)أتثري الغزايل وهو يرجع مجيع مواقفي منهم  إىل أصل عقدي يراوح بني األشعرية 
. ولست مستعدا ملناقشته يف ما يظن أو ية وابن عبد الوهاب()أتثري ابن تيمواحلنبلية  وابن خلدون(

يعتقد فله احلق يف تفسري مواقفي مبا يشاء من املؤثرات. لكين أترك للقارئ املتابع للساحة 
الثقافية العربية أن ينظر إليها وأن يقارن ما ُيري فيها مبا أورده املعلق من األوصاف اليت انتخبها 

هل قلت شيئا ال ه كاف ملعرفة درجة املطابقة بني الوصف واملوصوف: مسلما له أبن ما انتخب
وصف أمني للساحة الثقافية رغم حزين من ذلك وأسفي عليه أكثر  ويطابق ما يوجد فيكون ما قلته هتما أم ه

. وسأكتفي خبمس مالحظات أغلبها استفهامية واحدة لكل موقف مع تعليق وجيز يبني منه
 ني أن املعلق ال يستطيع فهمه: طبيعة اإلشكال الذي تب

هل ميكن أن يفهمين أحد علة حتول جل املوقف من املفكرين العرب: -1
العلمانيني من اليساريني من عقيدة العدالة االجتماعية والدميوقراطية الشعبية إىل عقيدة الرأمسالية 

هي صحوة وعي أم والدميوقراطية الربجوازية ؟ كيف يصبح الشيوعي القدمي ليربايل جديد ؟ هل 
هي أمر تعليله الوحيد أن الصف الذي كان وراء العقيدة األوىل أفلس ومل يعد يدفع وجاء 
الصف الثاين ووراءه ماليني كونداليزا رايس ؟ اجتهادي الشخصي هو هذا التفسري. لكين ال 
 أزعم اإلطالق الجتهادي وأرضى ابألجر البسيط. فليفسر لنا ذلك هو أو غريه وله األجر

 املضاعف.
وهنا ال بد من الكالم عن قشرة املوز الشهرية: هل ابن رشد حقا ميكن أن 
يكون أساسا لعقالنية عربية جديدة أم هو قشرة موز رماها رانن من زمن اسحق وعبده فزلق 
فيها املثقفون العرب متاما كقشرة موز كونداليزا رايس أعين اإلسالم الصويف الذي صارت فيه 

الوثنية يف اندونيسيا مثاال على املسلمني أن حيتذوه ليعجب اإلسالم اباب  ممارسات البعض
 الفاتيكان فضال عن اباب البيت األبيض ؟ 

من الصعب أن أجيب عن هذا السؤال إبُياز لذلك أحيل القراء على حوار 
أجراه معي الدكتور السوري جودت يف موقع امللتقى أو إىل الكتاب الذي أحال عليه املعلق: 

إن الرشدية ميكن أن تكون قد  أدت دورا إيديولوجيا يف آفاق النهضة عن دار الطليعة. وزبدة القول: 
القرون الوسطى لكنها عطلت العلم الديين والدنيوي بسبب هذا الدور وهي لو عادت إىل العرب لصارت نفيا 
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لفلسفة أرسطو من دون خياله املبدع  يزيقا الناجتة عن الفهم الرشديلكل تطور العقل الذي جتاوز مطلقات امليتاف
 يف اجملال العلمي.

هل يعقل أن يتكلم أحد يف مستشرق معني دون أن املوقف من االستشراق: -2
يكون على علم حىت أبكثر املعلومات عمومية يف حياته ؟ فالنص الذي اعتمد عليه حول 

هامش حبث قدمته مبناسبة موقفي من ماسينيون رغم أنه ال عالقة له مبوقفي من فكره وجاء يف 
إحياء مأويته يف القاهرة. وقد قدمته حبضور ابن ماسينيون ومل يناقشين يف هذه املعلومة الثانوية 
اليت ال ُيهلها أحد قرأ حياته  ليس أتداب بل ألنه كان يعلم أن أابه كان ضابطا يف اجليش 

ذلك بل هو ال ينكر أن لذلك الفرنسي وأنه أحد كبار املكتب الثاين. وال أحد ميكن أن ينكر 
 عالقة مبا كان يعمل يف العلم حىت يف املغرب قبل أن يهتم ابملشرق.

ألنه ميكن أن وليس هلذه املعلومة الثابتة قطعا عالقة مبوقفي من علم ماسينيون: 
. لغافلنيفضال عن املفكرين ا يكون جاسوسا وعاملا بل إن األمم اليت حتتم نفسها ال تعتمد على جواسيس أميني

والدليل أين يف تلك املناسبة انقشت أتويله تصوف احلالج ليس من منطلق موقفه أو عمله يف 
اجلوسسة الفرنسية بل ابملقارنة مع فيلسوف أملاين هو ماكس هرتون الذي يقرأ احلالج ليس برده 

يف اجلهل إىل املسيحية بل برده إىل النرفاان اهلندية. فكانت فرضييت أن القراءتني تشرتكان 
خبصوصية الروحانية اإلسالمية فتضطران إىل طلبها من خارجها سواء كانت القراءة مسيحية 

 Martyre de l’Islamالذي جعل احلالج مسيحيا واعتّبه ضحية اإلسالم كما هو القصد من  )ماسينيون
أو النرفاان علما وأنه أتويله لفناء الذي جعل احلالج هندوسيا يقول اب  )هرتونأو هندية  (علما وأن أتويله حمتمل

 . (حمتمل
وقد عجب ابن ماسينيون مثلما عجبت من عدم رد أبيه على ماكس هرتون. 
لكين أعلمته أن أابه رد بصورة غري علمية: فقد كتب رسالة إىل السلط اجلامعية حيذرها من 

ترمجة بعض ماكس هرتون الذي جترأ على فكره ألنه بزه يف معرفة الفكر اإلسالمي وخاصة يف 
األمهات إىل األملانية ويف كتابة اتريخ ومعجم ال يضاهيهما عمل ماسينيون يف شيء. طبعا هذه 
معلومات ُيهلها املعلق وله احلق يف ذلك إذ هذا ليس اختصاصه أو هو قد أاته متأخرا عندما  
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 كلت الذاكرة يف تعلم الطب دون جدوى. والعجب هو من الكالم فيه وليس من القصور يف
 العلم.

: هل يعقل أن يصبح األستاذ املزوغي أكثر محية على املوقف من املسيحية-3
أصالة التوراة واإلجنيل من كل علماء املسيحية النزهاء فيعاضد البااب احلايل يف التهجم عليهم ؟ 

وال أحد منهم –فحىت البااب األخري رغم تعصبه اعرتف أبن موجات ثالث من العلماء املسيحيني 
أثبتوا االنتحال يف الكتابني واالنتحال القصدي ألن اخلطأ غري املتعمد  -أن يوصف ابلوهابية ميكن

 يف الواثئق ال خيلو منه نص خاصة إذا كان قدميا وتقدم فيه الشكل الشفوي على التدوين. 
فإذا أعادت القراءات العلمية الغربية املسيحية إىل ما يقرب مما يقوله القرآن يف 

إنه إنسان نيب وليس ابن هللا وأنه مات حقا ومل يرجع وأن كالمه مل يكن ما جنده يف املسيح أي 
األانجيل بل ما يشبه ما تشرتك يف الرساالت السماوية من دعوة خلقية إصالحية يف حياة 

الذين ركبوا حصان احلرب  )مجع دونكيخوت(اجلماعة أفيكون هذا مما يغضب له بعض الدانخيب 
ذات على ما يتصورونه مركز صموده قصدت الوهابية جملرد أن بعض على اإلسالم وابل

 السعوديني هامجوا مركز التجارة العاملي؟ 
لكن هذه املسالة تتطلب مجلة أخرية خنتم هبا هذا املوقف:  فالكالم يف 
التحريف ليس خارجا عن الفلسفة ابلنسبة إىل من يعلم صلة أتويل األانجيل وخاصة مبدأ  

لسفة احلديثة وخاصة ابملثالية األملانية وابلذات اجلملة اليت أسس عليها البااب احلايل التثليث ابلف
. فذلك هو ابطن عنوان احملاضرة عنواهنا الذي ظاهره هو: اإلسالم والعنفخطابه حول: 
. ألن اباب القرن احلادي والعشرين يف الفاتيكان تلكم ابسم اباب القرن اخلامس العقل واإلميان

األستانة ؟ ما دخلي أان بكل هذا لوال أين رمبا جترأت ففضحت ضمري العنوان يف عشر يف 
احملاضرة ضمريها الذي هو حقيقة مضموهنا ؟ وما احليلة مع من ال يفهم أو بصورة أدق مع نوع 

 من السلوك يسلكه املثقف العريب  عله ُيد كريسيا يف إحدى اجلامعات األوروبية ؟
الكالم يف التصوف أمرا ذا صلة مباسينيون وال  ليساملوقف من التصوف. -4

ابلشعر احلديث فحسب بل ألن التصوف وخاصة الفلسفي منه هو الذي ميكن أن نعترب حتوله 
فبمجرد أن تقول إىل عقيدة عامة يف مجهور الشعب منطلق كل األدواء اليت تعاين منها حضارتنا: 
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لذلك فإين أعجب من هذا املتكلم ابسم احلرية  اإلنسان ريشة يف مهب الرايح. حبوحدة الوجود يصب
والتنوير واإلنسان أعجب من كالمه يف هذه املسألة اليت يبدو أنه ال يفقه منها صلتها ابحلرية 

 اإلنسانية واملسؤولية اخللقية.
فإذا كان اإلنسان جمربا إبطالق وهذا هو املبدأ األساسي للتصوف الفلسفي 

والقانون  )الضرورة(ملسافة الفاصلة بني القانون الطبيعي وخاصة تصوف وحدة الوجود فإن ا
تصبح صفرا فيكون اإلنسان عدمي احلول والقوة ويستسلم لألقدار حىت يغزو  )احلرية(اخللقي 

التتار الدار وحيل ابألمة كل العار. ولو اقتصر هذا القول على اإلنسان من حيث عالقته ابهلل 
ة بني الالمتناهي واملتناهي الذي هو المتناهي الصغر تلغيه لسلمنا أبن ذلك ممكن إذ إن العالق

 حتما. لكن التصوف الفلسفي ُيعل احلكام هم البديل من هللا فيصبح فرعون حمقا ملا أتله.
ومن مث فالتصوف الفلسفي صار مشرعا لنظرية احلاكم ظل هللا يف األرض:  

ر شرعي إذ ميكن للطغيان أن يوجد كأمر واقع وهذا ليس وجوده بل حتويل وجوده إىل أم وذلك هو أساس الطغيان
ما درسه ابن خلدون ليبني أنه أمر واقع وأنه ليس شرعيا فاعتّب مشرعه األساسي هو التحالف بني الفقهاء 

فهل ابت التنوير يستند إىل أتسيس الطغيان جملرد أن ابن  .مبعنييهم فقه الظاهر وفقه الباطن واملستبدين
سألة وأن من تلكم فيها مثله سيكون وهابيا إذن فلنتجنب الكالم يف األمر تيمية تكلم يف امل

 حىت نكون عقالنيني وحتديثيني وال وهابيني؟!
ولنأت اآلن إىل املوقف األخري. املوقف من الشعراء.  املوقف من الشعراء:-5

لشعراء ليس وسأبدأ أبمر ينفي عن املعلق األمانة العلمية إبطالق: فما قلته يف منط عيش أحد ا
رواية عنه حىت تتهم ابألمانة أو عدمها بل هي تصرحيه يف إحدى اجملالت وقد أكون ذكرت 
املرجع ملا أوردت النص أو لعلي أمهلت اإلحالة ألن ذلك ال حيتاج إىل شهادات فهو املشاهد 
اليومي ملن يشاهد كيف يعيش الشعراء. وهذا حقهم لو كانوا قادرين عليه دون فقدان حرية 

 املبدع. أان مل أانزعهم يف ذلك بل سألتهم عمن يدفع فقط؟  
ما املؤسسة احلديثة اليت عوضت عطااي السالطني وملاذا سألتهم؟ ألين أريد أن أعلم:  

وطبعا كلنا يعرف اجلواب وهو أحد أمرين: إما حاكم فاسد أو منظمة خريية تشجع   لشعراء التكدي ماذا تكون ؟
تهدمي احلضارة اإلسالمية وليس لبناء منوذج مجايل قد يثري اإلنسانية عمال مببدأ اإلبداع بشرط أن يكون ل

االختالف ألين مل أفهم كيف يكون اإلبداع العريب إبداعا إذا كان أفقه استبدال تقليد املاضي األهلي ابملاضي 
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شعراء مل يكتفوا ابلشعر بل األجنيب. فأان ضد التقليد سواء كان للذات أو للغري. لذلك كتبت يف الشعر مث ألن ال
أصبحوا يكتبون يف النقد مث يف النقد الثقايف مث يف اإلصالح الديين إخل.. فبات من الواجب أن نسأهلم عن الشعر 

 ماهو وعن اإلبداع كيف يكون.
إذا كان الشعر وطبعا ال عالقة هلذا ابملوقف كذلك. ألن املوقف هو التايل: 

أو مواقفه من بعض القضااي حىت أي على كالم الشاعر على أحواله النفسية مقصورا على وجهه الغنائي فحسب 
 .الشعر التقليدي أحد أجناسذلك عر حىت وإن كان ابشعندي ليس فهو لو كانت من الوطن أو من الدين 

فالشاعر الذي ال يتلكم إال على جتاربه وهذا يف احلقيقة ليس حكمي أان بل هو حكم هومريوس: 
وهذا يصح ة هو كالروائي الذي مل يتجاوز جنس التمجة الذاتية. قد يكون مبدعا فيها ال غري. النفسية الشخصي

حىت على العلوم. ففي علم النفس مثال مل أمسع بعامل يف النفس مسى مبدعا يف علم النفس ألنه اكتفي ابلكالم عن 
 أحاسيسه !

ي من الشعر وإذن فموقفي خيار يف املذهب الشعري  وال عالقة له مبوقف فقه
بدليل أين أرجعت الشعر كله إىل حرية االحتجاج ضد البشاعة الوجودية وحىت ضد القضاء 
والقدر ابلنسبة إىل الشاعر املؤمن ومن مث فهو عني طلب احلق وإن ابلثورة على هللا نفسه. هذا 

يدور يف  فضال على أن الفقهاء من القدمي مل يكونوا ممن يدخل الشعر يف أحكام الفقه ألنه مما
 النفوس وليس من األفعال اليت حياسب عليها اإلنسان فقهيا.

وأريد أختم الكالم يف املواقف فأعرج على إحدى الغباوات وردت يف التعليق 
على كتايب يف الشعر: أورد مثاال من الصوغ الرايضي وظنه فلكلوراي وهو ليس رايضيا ألنه خيلو 

ات الرايضية فيكون تطبيقا للصوغ املنطقي أو من املتغريات حىت وإن تضمن بعض العالم
الرايضي دون أن يكون أاي منهما اللهم إال إذا كان صاحبنا ال مييز بني األمرين. ومل يكن يدري 
أنه صوغ لعبارة هيجلية حول عالقة اخللقي ابلطبيعي من حيث مها  موضوع اجلمايل. وال 

و أورد بعض الشواهد ابللسان األملاين أعجب من عجزه عن الفهم يف مثل هذه األمور حىت ول
أو حىت لو تذكر بعض ما درس يف حماوالته الطبية من بداايت علم األحياء ابملقارنة مع حماوالت 

 أرسطو.
 املسائل الفلسفية                     
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وهي كذلك إذا ما اقتصران على مضمون  ذكرت أن املسائل الفلسفية مخس
على موقف املعلق. لكن هذه الداللة أوىل ابلتعقيب من املضمون. فهي  التعليق ومل نعترب داللته

تقبل العالج الفلسفي وهو ما ننوي القيام به من منطلق ال مييز بني الفكرين الفلسفي والديين 
حىت وإن عجز عن فهم ذلك. لكننا سنجمع هذه املسألة السادسة يف إطار عالجنا للمسألة 

. ولذلك فإن هذه املسألة املزدوجة ستكون مات فقدان البصريةعالاخلامسة ونطلق عليها اسم 
أطول عناصر التعقيب مث إهنا تتضمن حتية للمعلقني له أو عليه واعتذارا ملن يطلب مين مواصلة 

ومسألة العالقة بني أزمة -2 مسألة أمانة التمجة-اجلدل. ولنذكر ابملسائل حىت حنللها ابلرتتيب التايل: 
وأخريا مسألة  -5ومسألة النسبية والذريعية  -4ومسألة العقل واإلرادة -3ية العلم والوجود الرايضيات ونظر 

  العالقة بني الفلسفة والدين.
 املسألة األوىل: أمانة التمجة.

لن جتد أحدا من الفالسفة العرب احملدثني يعتمد الرتمجات العربية القدمية حىت 
ذلك حاول املرحوم عبد  الرمحن بدوي إعادهتا  أغلبها. لو سلم أبمانتها يف الرتمجة احلرفية. ل

ذلك أن تثقيف املصطلح الفلسفي العريب املتدرج حرر الفكر العريب من الرتدد االصطالحي 
النشوئي وعوضه مبا استقر عليه االصطالح يف الغاية أي خاصة يف القرن اخلامس اهلجري من 

. ومع ذلك فللنظر فيم أراد صاحبنا التفاقه بنقل بدايته إىل غايته أعين بني ابن سينا والغزايل
بعض الكلمات اليواننية دون أن يفهم حىت الكلمات العربية ألنه ظن كلمة معىن يف املصطلح 
الفلسفي تعين ما تعنيه يف لغة الصحافة يف حني أهنا كانت أقرب إىل مفهوم املثال األفالطوين. 

العرب وال يف الغرب إىل أن عاد إليها هيدجر يف  فعبارة "قول اجلوهر" مل تعد مستعملة عند
حماوالته إعادة النظر يف الرتمجات السابقة ليؤسس فلسفته أتسيسا فيلولوجيا وهو أوهن أصناف 

 التأسيس العلمي كما هو معلوم. 
ذلك أن معاين اللغة الطبيعية حىت عندما تتحول إىل مصطلحات شبه علمية ال 

 عالقةداللة ابملراجع و  عالقةلة بواحدة من عالقات ثالث معلومة: تفيد شيئا ما مل تكن ذات ص
وهي يف احلقيقة كلما قربت من الكالم الطبيعي مجعت بني نظم بنسق اخلطاب.  عالقةتداول حبال اخلطاب و 

كن . لوكل ما عدى ذلك من األوهامالعالقات الثالثة كما يفاد بعبارة األلعاب اللسانية يف صلتها بعامل احلياة. 
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صاحبنا يتصور الفلسفة هلا غري هذه الصالت ميكن أن تتحدد هبا معانيها لذلك فهو يعجب 
مين إذ حاولت فهم الفلسفة من حيث صلتها ابملمارسة العلمية يف عصرها أعين الرايضيات 

 واملنطق الفنني الوحيدين اللذين صارا علميني. 
صر مل تكن العلوم قد ويكفي دليال على عامية ثقافته أنه يزعم أن ذلك الع

انفصلت فيه عن الفلسفة ! لكأنه يوجد عصر تنقطع بينهما الصلة ويوجد عصر يندغمان فيه. 
فأدقسس مل يكن فيلسوفا بل كان رايضيا. وكبار علماء البالغة يف عصر أفالطون مل يكونوا 

يات يف فالسفة. وأفالطون نفسه كان ذا ثقافة رايضية لكنه كان يعتمد على علماء الرايض
األكادميية أكثر منه اختصاصا فيها ودونه علما ابلفلسفة. وأرسطو  ساد الظن أبنه أمي يف 
الرايضيات. ولذلك كتبت فيه لدحض هذا الظن ومل أكن الوحيد فالكثري صار مياال اليوم إىل 

ه له نفيا )وليس معىن القول بتجاوز ابن تيميبيان دوره فيها وخاصة يف أتسيس املنطق على املتغريات 
. وابن سينا كان فيلسوفا لكن كتبه الرايضية لفضله فيظن إهدائي كتااب له متنافيا مع القول بتجاوزه(

 اعتمد فيها على غريه وكان يف نقاشه العلمي مع البريوين دونه مبا ال حيد.  
ولنعد إىل املهم. فاملقابلة بني املتواطئ واملشرتك واملشتق ليس املهم فيها 

ت اللفظية بل ينبغي أن نعي فيم نتكلم ألن األلفاظ ال تعين شيئا إذا أخذت فرادى. املقابال
فليس املشكل مشكل مصطلحات فضال عن أن يكون مشكل ترمجة بل هو قضية التمييز بني 

وهو ما يناظر التعريف احلقيقي احلد والرسم أي بني تعريف الشيء مبقوماته وتعريفه بعالماته: 
وهنا أتيت ثورة ابن تيمية اليت ال يريد متعاملنا أن يعيها بسبب وهابية ابن تيمية: . والتعريف االمسي

فشيخ اإلسالم مذنب جبرم ال  ابن تيميه صار وهابيا وهو قد مات قبل أن يولد أول أجداد عبد الوهاب.
لرسول حىت أمل يفت ظلما وعدواان يف فعلة ذلك املسيحي املسكني الذي ينبغي أن يكون له حق سب ايغتفر: 

 يعجب ابن تيمية األستاذ املزوغي أو ابألحرى أصحاب الفضل عليه ؟ 
ثورة ابن تيمية متثلت يف القول إن كل التعريفات امسية أي إن التمييز األرسطي 
رغم أمهيته يف امليتافيزيقا القدمية كلها عدمي املعىن ألسباب كثرية أمهها أنه ال يوجد شيء ميكن 

ألنه ينفي املقابلة بني التعريف احلقيقي والتعريف االمسي وعليها يؤسس  ر""قول اجلوهأن يسمى 
نفي املقابلة بني احلقيقة واجملار يف اللسان. اللسان ال يقول اجلوهر بل يقول العالمات اليت 
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خيتارها العلماء للتعامل مع األشياء ال غري. ومعيار املفاضلة بني التعريفات ليس هو قوهلا أو 
للجوهر بل جدواها أو عدم جدواها يف التعامل العلمي والعملي مع األمر املعرَّف  عدم قوهلا

 هبا.
من ال يفهم هذا الكالم يكون الكالم معه يف الفلسفة عامة ويف فلسفة اللغة 
واملنطق مضيعة للوقت. ولنضرب مثاال رايضيا حىت وإن أغضب ذلك متطببنا املتفلسف. 

ط املرسوم على سطح بنفس البعد من نقطة تسمى املركز فنحن فعندما نعرف الدائرة بكوهنا اخل
فعل رسم الدائرة أعين حركة أحد ساقي الربكار رمسا  "ترسم"مل نقل اجلوهر بل اخرتان عالمات 

للمحيط وثبات الساق الثانية يف املركز. وهذا تعريف أجرائي ال عالقة له جبوهر الدائرة بل إن 
 جوهر. حنن وصفنا فعال رسم الدائرة ومل نقل اجلوهر.الدائرة ال معىن لكوهنا ذات 

"الشيء فيكون احلد يف كل احلاالت رمسا للعالمات اليت متكن من التعامل مع 
. أما إذا كان الشيء موجودا يف التعريف منشئ للشيءوهو يف هذه احلالة من إنشاء معّرِفه:  املرسوم"

ا يف األذهان كالدائرة فإن الرسم سيكون اختيار األعيان أعين موضوعا للتجربة احلسية وليس كائن
العالمات اليت متيزه عن غريه ومتكن من رد جل صفاته إىل تلك الصفات اليت اعتربت عالمات 

 ما يسمى بقول اجلوهر أو احلد احلقيقي ابجلنس والفرق النوعي. وهذا يصح على كلدالة عليه: 
التحليلية الديكارتية فإننا سنختار أما إذا عرفنا الدائرة مبعادلتها يف اهلندسة 

عالمات أخرى غري العالمات الدالة على فعل الربكار بل هي بديل جديد لرسم الدوائر ابملعنيني 
لكلمة الرسم أي احلد االمسي والرسم يف فن الرسم. إهنا العالمات الدالة على األبعاد املعينة 

عنها بقيميت املتغريين "س" و"ص" مها مقدارا  للنقطة اليت ترسم حبركتها حميط الدائرة إذا عربان
أحداثييت هذه النقطة مقدارامها على حمور السينات وحمور الصادات ألهنما حيددان ضلعي مثلث 
قائم يكون قطره شعاع الدائرة املرسومة ويكون مقدار شعاعها جذعه أي جذع جمموع مربع 

القائمة. فتكون العبارة التحليلية على الدائرة  املقدارين اللذين مها ضلعا املثلث احمليطان بزاويته
 مثرة تطبيق قانون فيثاغورس على هذا املثلث القائم. 

ولن أطيل التحليل ألن من يفهم الرايضيات يكفيه هذا ومن ال يفهمها ينبغي  
كتابة كتاب كامل لشرح ثورة ديكارت يف لغة الرايضيات احلديثة. وهلذه العلة كان ديكارت 
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)كتاب أرسطو وكتب بديال منه كتابني أوهلما يف املنهج من منظور رايضي خالص  يرفض منطق
ذلك أن الفلسفة احلديثة والرايضيات منها على وجه  :)مقالة الطريقة(والثاين دونه ختصصا القواعد( 

منازع  اخلصوص ما كان هلا أن تتحقق لو بقيت نظرية التعريف األرسطية مقبولة ولعل أفضل متجاوزيها هو بدون
 اليبنتس.

)ومنه التعريف احلقيقي الذي يقول وحاصل القول إن التمييز األرسطي بني املتواطئ 
)وهو مصدر التعريف الومهي عند السوفسطائية ألنه يتصور وحدة االسم وحدة واملشرتك  (أرسطواجلوهر بلغة 

بينة العالقات بني املسميات(  )وهو تصور بنية االشتقاق يف األمساء قابلة لإلسقاط علىواملشتق  للمسمى(
وهذا كله مدار امليتافيزيقا واملنطق القدميني اللذين جتاوزمها العلم احلديث حىت وإن مل يتم اإلعالن 
العلمي الرمسي عن ذلك إال يف حماوالت التغلب على أزمة أتسيس الرايضيات واملنطق يف هناية 

اإلعالن الرمسي الفلسفي الصريح يف الفلسفة  القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين رغم تقدم
 الكنطية.

طبعا لو كان قصدي من الكالم يف منزلة الرايضيات يف علم أرسطو أن أقوم 
بعمل فيلولوجي لفعلت. وقد بينت موقفي من الفيلولوجيا وخاصة تلك اليت يغلب عليها طلب 

. لكن مطلب حبثي الذي للكراتيموقف أفالطون يف امن جنس وهو أصول املعاين أو االتيمولوجي: 
انل أرفع املالحظات مع هتاين اللجنة وفيها ثالثة علماء كبار أحدهم يف املنطق والثاين يف 
امليتافيزيقا والالهوت ومها أجنبيان والثالثة يف الفلسفة احلديثة عامة واالجنليزية على وجه 

ضيات واملنطق عند أرسطو. فإذا اخلصوص وهي تونسية ليس الكالم يف الفيلولوجيا بل يف الراي
 ابت املبتدئون يفعلون ما يشاؤون فعلة هذا السلوك معلومة ألهنا سارت مثال يف اللغة الشعبية.

وال بد من  التعريج على أمر مل أر أحدا ممن له حس بتاريخ أي علم ال يبدأ 
قدار ما تعود على مبادئها وهو أن العلوم تتقدم مببفهمه قبل الشروع يف دراسة اختصاص اتريخ العلوم: 

لتاجع أسسها يف تدرج حنو جتريد أكّب وكلية أمسى وهي مع ذلك تقتب من موضوعها بدل االبتعاد عنه رغم ما 
. وإذ تعلق األمر ابلرايضيات فليكن مثالنا منها. فهل يوجد شيء أكثر عينية يف ذلك من املفارقات

صارت الرايضيات قادرة على صوغها يف  ومسحوسية من احلركة يف العامل الطبيعي ؟ مىت
معادالت رايضية ؟ أليس بعد أن توصل نيوتن واليبنتس إىل ثورهتما الرايضية أعين مؤخرا عندما 
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  Calcul differentielبلغت ذروة التجريد وخاصة بفضل حساب المتناهي الصغر طردا
 ؟Calcul intégral وعكسا 

فاه ليس له ضمري خيشاه. لو مل يصل إن من ال يفهم مثل هذه األشياء ويفتح 
التجريد الرايضي غاية السمو ملا اخرتع العدد احلقيقي والعدد اخليايل والعدد املركب ليستطيع أن 
يعرب عن الظاهرات الطبيعية الدقيقة يف الفيزايء احلديثة. وهو مل خيرتع هذه األدوات إال هبذه 

ملتوالية يف اتريخ الفكر البشري تعمل بصورة جتعل العودة على املبادئ اليت كانت فيها التجارب ا
فكر الالحق منها يعود على فكر السابق فيكون ابلنسبة إليه وكأنه ما بعد فكر وهكذا إىل ما 

ألن فكر الغري ميكن أن يكون موضوعا لفكري وفكري موضوعا لفكره وذلك هو معىن التواصل ال هناية له: 
 الفكري بني األفراد واألمم.

 العالقة بني أزمة الرايضيات وأزمة نظرية الوجود ألة الثانية:املس
لكان ذلك أمرا غري حمري. أما  عامل عادي يف اخلارجلو نفى هذه العالقة أي 

فهذا من أشراط الساعة كما ويدرس بعضهما أن ينفيها من يزعم أنه درس الطب والفلسفة 
الفلسفة ابلرايضيات بل العالقة الثانية يقال! فالعالقة بني الطب والفلسفة هي من جنس عالقة 

هي أصل العالقة األوىل. فما عالقة الفلسفة ابلطب ؟ املعلوم أن عالقة الطب ابلفلسفة سببها 
ملناهج الفلسفة  كفنواثنيا حاجته  )الصحة البدنية والنفسية(  أوال منزلة موضوعه عند اإلنسانمضاعف: 

 خلري واجلمال(.)املنطق خاصة( وألخالقها )حب احلقيقة وا
وبذلك نفهم عالقة الفلسفة ابلرايضيات وأفالطون رمحه هللا هو الذي أجاب 
عندما اشرتط على من أييت لألكادميية أن يكون هندسيا. فلو كان الطبيب مثال حيب احلقيقة 
واخلري واجلمال دون أن يكون متمكنا من املناهج الفلسفية كما هي احلال اآلن يف األغلب هل  

 رد القصد احلسن يكفي ليكون نطاسيا؟ الطب إذن وحده يكفي لبيان العالقة.كان جم
هل صحيح أن أزمة لكن ذلك كله جمرد مدخل. فلنتكلم اآلن يف القضية ذاهتا: 

الكم األصم كانت تعبريا رايضيا عن أزمة وحدة املوضوع العلمي اليت ظنت  وحدة تواطئية كما أدعي أم إن 
يف احلقيقة مل تصل الفلسفة إىل صلة إلحدامها ابألخرى كما يزعم األستاذ املزوغي ؟ ن ال ااملسألتني منفصلت

حال فلسفيا صرحيا إال يف الكنطية احملدثة وابلذات يف مدرسة ماربور اليت حل هذه املعضلة 
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كنط أبفالطون. عندئذ تبينت قيمة   يقرأواأفالطون بكنط وأن  وافهمحاول أصحاهبا أن ي
عَلم  تني من كتاب امليتافيزيقا اليت أمهلها الشراح العرب مبن فيهم شارحنا األكرباملقالتني األخري 

قطيعة العلم احلديث العقالنية والعلمانية عند املتحدثني عن احلداثة مع اجلهل أبساسيها األولني: 
 .ات عند أرسطومع ميتافيزيقا أرسطو وشراحه والثورة الرايضية اليت يدور عليها الكالم يف كتايب عن الرايضي

امليم  من امليتافيزيقا أعين مقاليتمن يطلع على مضمون املقالتني األخريتني و 
امليتافيزيقا األصول ألقليدس وكتاب وكتاب مخسة يدرك الصلة بني حماورات أفالطونية  والنون

. فأما حماورات أفالطون يف عالقتها مجيعا مبا يصل أزمة الفلسفة أبزمة الرايضيات ألرسطو
خلمسة اليت تعاجل هذه املسألة أعين مسألة وحدة املوضوع العلمي أو بصورة أدق الوحدة اليت ا

 :جتعل العلم يكون ممكنا ومن مث متكن من جتاوز معضالت زينون اإليلي فهي
 )وجوداي ومعرفيا(. حماورة البارميندس وسؤال عالقة الكثرة ابلوحدة-1
مل عليه غريية أعين كيف ميكن للموضوع أن حتلحماورة السوفسطائي وعالقة اهلوية اب -2 

 )موضوع املنطق(. صفات متعددة لتكون عمليات البناء العلمي الثالث ممكنة أعين احلد واحلكم واالستدالل
حماورة الفيالب وعالقة احملدد ابلالحمدد ومن مث قابلية الصورة للتطبيق على املادة ليكون -3 

 .البناء العلمي الثالثالعلم ممكنا أعين تطبيق عمليات 
ة التيتاتوس وعالقة املسائل سابقة الذكر كلها مبسألة الكم األصم اليت ابت حلها ر حماو  -4 

 .الشرط الضروري والكايف لتجاوز املعضالت الزينونية كما حاول أدقسس يف مسألة نظرية النسب
مسة اليت ببنائها ميكن وأخريا حماورة التيماوس اليت وضع فيها أفالطون نظرية األجرام اخل-5 

وقد  ثبات صحة حله امليتافيزيقي ملعضلة ابرمينيدس ومفارقات زينون اإليلي.أتسيس الفيزايء الرايضية ومن مث إ
 أخرانها لصلتها املباشرة بكتاب أقليدس.

فهل ميكن لعالمتنا أن يفسر لنا الصدفة اليت جعلت أقليدس يبين رايضيا أجرام 
)بنظرية أدقسس قالة الثالثة عشر ويعد إليها من املقالة اخلامسة إىل العاشرة أفالطون اخلمسة يف امل

اليت حلت بنظرية النسب مسألة الكم األصم فمكنت من عالجات املقالتني احلادية  يف النسب(
)ألن املقالة الرابعة عشرة منحولة عشرة والثانية عشرة للبناء احلاصل يف األخرية اليت هي غاية الكتاب 

 ؟ أقليدس وهي ملهندس متأخر( على
واآلن ما عالقة ذلك كله أبزمة امليتافيزيقا األرسطية بعد أن رأينا عالقتها أبزمة 
امليتافيزيقا األفالطونية؟ طبعا كل من يهمل املقالتني األخريتني من كتاب امليتافيزيقا سيعجب  
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نية داللة على العلم كما يعجب املتفاقه الذي تصور استعمال بعض الكلمات ابحلروف اليوان
. ولكن حىت لو فرضنا يف كتايب عن الرايضيات عند أرسطو(مفردات شرحت ما احتجت إليه منها هي و )

العلم بتاريخ الرايضيات اليواننية شرطا تعجيزاي وتركنا املقالتني األخريتني من الكتاب جانبا فهل 
ي عالج ملا ورد فيها من شكوك أو ميكن فهمه من دون مقالة الباء واملقاالت املوالية اليت ه

 أبورايت ؟ أمل يقرأ هذه املقالة أم ماذا؟ فهي ترد الشكوك األربعة عشر إىل شكني أصليني: 
من طبيعة ال يعلم  ناألول هو هل اجملردات ذات قيام يف اخلارج )املثل األفالطونية وهي مل

رسطيتني بل وحىت يف مقالة األلف  امليم والنون األكران ويف مقاليترايضية على األقل يف احملاورات اخلمس اليت ذ 
 الكّبى أي املقالة األوىل من الكتاب(.

التعدد يف الوجود احلسي والعقلي يقبل التوحيد ليكون معلوما أم ال ؟ وكل ما هل  ووالثاين ه
لطبيعي والسماء عدى هذين السؤالني فروع عنها تعاجلها املقاالت املوالية وهي يف األغلب نقول عن السماع ا

والعامل ومصنفات املنطق إذا ما استثنيا مقالة الزاي واملقاالت التمهيدية )من األلف الكّبى إىل اهلاء( لتحديد 
 موضوع العلم ومبادئ العقل.

مشكل وحدة املتعدد جبنسيه احلسي والعقلي وحدته ليكون موضوع علم 
جمرد مبدعات عقلية بل حقائق موضوعية ومشكل القيام املفارق للمجردات الرايضية لئال تكون 

مها إذن الصلة الوطيدة بني الرايضي وامليتافيزيقي ليس يف كتاب أرسطو وحدة بل يف كل اتريخ 
فإذا كان ذلك  ها ابجلواب عن هذين السؤالني. ص: فكل مدارس الرايضيات تتحدد خصائالفلسفة إىل اليوم

م الكالم يف ما ال يعلم فما احليلة ملن يريد أن كله من األمور اليت ال يستطيع رؤيتها من يتقح
موهبة احلكم فيكون طبيبا بعدة ممرض؟ وإين أنصحه  أن يقرأ مالحظة كنط عله يفهمها جيدا: 

. فاملرء ميكنه أن شرط ضروري غري كافبل هي ن الرواية ال تعوض الدراية ا ليس له عالج ألتعلم وفاقدهإهلية ال تُ 
 لماء ويكون مع ذلك أجهل من نعله.حيفظ أمساء العلوم والع

فهو ولنختم هذه املسألة أبمر يدل على الذكاء الفريد عند صاحب هذا الثريد: 
لكن  يعلمنا أن مقالة الدال معجم كتاب امليتافيزيقا ! لكأنه يوجد من جيهل ذلك يف الدرس الرمسي للميتافيزيقا.

معجما فإنه ليس ككل املعاجم. لذلك فرضيتنا اليت مل يفهمها هي أنه حىت لو سلمنا بكونه 
فسلبا ال جند فيه كل التصورات الفلسفية اليت بنيت عليها امليتافيزيقا وال حىت حاولنا بيان طبيعة فرادته: 

مثل  أمهها وإجيااب كل املفردات الواردة فيه دون استثناء تتصف ابلوحدة التناسبية أو ختلو من الوحدة التواطئية
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. فيكون حاصل ذلك أنه ليس معجما عاداي املقوالت واملتعاليات الثالثة وأمهها الوجوداملقوالت وما بعد 
يقتصر على التعريف ابملفردات الفلسفية وإال ألخذها كلها أو ملا أمهل أمهها بل هو معجم 

 فليدحضوذلك ما كان علينا بيانه مبصطلح الرايضيات ! املفردات التناسبية يف كتاب ما بعد الطبيعة: 
 اتني املقدمتني العلميتني اللتني استقرئتا من املقالة قبل أن ينفي االستنتاج وأال فكالمه ثرثرة ال معىن هلا. ه

 مسألة العقل واإلرادة املسألة الثالثة:
لعن هللا التوارد ! لكن ما العمل والبااب يف خطابه األخري اعترب اإلسالم ممثال 

 ذا بصورة مطلقة ؟!كالعقل ويعترب هللا فوق العقل ه لىع ألنه يقدم اإلرادة ااببن حزم العقالني
لست أنفي أين قد أثبت يف كتاب مفهوم السببية عند الغزايل أن اإلرادة متقدمة على العقل 
عندما نتكلم عن عالقة اإلنسان ابلوجود علما وعمال. لكن الكالم على هللا ينفي الفصل بني 

كل صفاته مطلقة الكمال وال معىن للتقدمي ا عن اآلخر: العقل واإلرادة فضال عن أن يقدم أحدمه
.  وملا كان اإلنسان ال يعلم بعلم مطلق فهو يرى ما ُيري وكأنه غري عقلي بل ضرورة والتأخري

عمياء. فإذا قلنا إنه ليس ضرورة عمياء بل هو من عمل إرادة مطلقة فنحن نعين أن هذه اإلرادة 
حىت وإن كان ذلك العلم  ادة خمتارة وهي ال ختتار حتكميا بل بعلم وعلى علمإهنا إذن إر غري الضرورة العمياء: 

ليس العلم اإلنساين الذي هو نسيب دائما وختتلف فيه اإلرادة عن العقل. وكل من يعرف ديكارت ولو سطحيا 
 .يعلم أن مشكل فلسفته األساسي هو هذه العالقة بني اإلرادة والعقل

 عندما يقف املرء موقفا اعتزاليا فيزعم أن العقل من أين أييت املشكل؟ إنه أييت
اإلنساين احملدود حيسن ويقبح ويعلم القوانني املطلقة اليت ختضع هلا إرادة هللا أو قل نظام العامل 
اخلفي. ذلك أننا لو حكمنا علمنا احملدود يف الوجود المتنع العلم والعمل. فعقليا املوجود يف 

لقي الفوضى تغلب فيه على النظام والرؤية اليت تغلب النظام يف العامل العامل الطبيعي والعامل اخل
وخاصة يف التاريخ رؤية متفائلة وساذجة ال شيء يؤيدها يف جمرى أحداث العامل فضال عما 

 ُيري يف التاريخ اإلنساين.
مبقتضى العقل نظام العامل الوحيد هو النظام القائل ابلصدفة أي الصراع الدائم  

طبق على التاريخ اإلنساين عاد به إىل التاريخ الطبيعي أعين إىل الداروينية  اليت  الذي إذا
يتصورها نظرية علمية تثبت أن هللا مل خيلق اإلنسان. وهذا خيار ال مانع  عندي أن خيتاره أاي  
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ال نسبية  امور أتكون لكن ينبغي ملن خيتاره أال يتكلم عن اخلري واحلق والباطل واجلمال إخل.. فهذه كلها كان: 
 صراع القوى الدارويين.الصدفة يف املطلق الوحيد هو توجد إال يف وهم اإلنسان ألن 

هل ميكن لإلنسان عقليا أن يكون متفائال وأن يعتقد هذا هو املشكل الذي أتكلم فيه: 
تّبه صاحبنا أصولية هذا هو اإلميان الذي يع أن النظام يف العامل خيرج عن الصدف املتوالية وأنه ذو غاية حكيمة ؟

والغريب أنه لو نظر يف إلزامات موقفه لوجد  تؤدي إىل اإلرهاب: فهو يكاد يعتّبين من تالميذ بن الدن !
فلما كان العقل وحده ال يثبت أن للعامل نظاما أنه هو الذي ميكن أن يكون إرهابيا على النحو التايل: 

  منها العلم مشروعة يف اتريخ حيكمه القانون الطبيعي. حكيما فإنه سيجد أن كل الطرق املوصلة واليت ميكن
فعندئذ يكفي أن حتصل صدفة فيتزحزح من اجلْب والعجز املؤقتني عن القيام مبا 

كل ما ال خيضع لعقله القاصر ينبغي تغيريه تلزمه به معتقداته إىل التهور الذي هو عني اإلرهاب: 
ابسم العقالنية سواء  احلديث  العاملكل الفاشيات اليت عرفها ابلعنف ليكون مبقتضى هذا العقل وذلك هو أصل  

 .(الستالينية واملاوية) كانت ميينية )الفاشية والنازية( أو يسارية
لكن األهم من كل ذلك هو فائدة تقدمي اإلرادة على العقل يف فهم الوجود. 

 وهذه الفائدة معرفية وخلقية: 
اف بعدم شفافية الوجود فيدعوان إىل البحث العلمي فمعرفيا يساعدان هذا التقدمي على االعت 

ولوجية العقالنية الزائفة اليت تريد أن تغري الواقع بدل تغيري يالكتشاف ما خفي عنا من الوجود الغامض بدل إيد
 علمه: ولعل أفضل عبارة عن ذلك هي عبارة يكفي أتويل العامل فلنغريه !

فال نتصور ما يظنه املعتزيل إذ ينسب إىل اإلنسان وخلقيا يساعدان هذا التقدمي على التواضع 
خلق أفعاله فيومهه مبا ليس عنده وجيعله يف سعيه إلثبات ذلك يرد املوجود إىل املتصور. فهذا الرد واإلرجاع هو 
أصل  العنف اخللقي املمهد للعنف املادي: إذ يقول صاحبه يف نفسه ما أراه من قيم هو القيم املطلقة ألن العقل 

 سن ويقبح وعليك أن ختضع يل ألين أان العقل والعقل يعلم املطلق. حي
واملعلوم أن العقالنية االعتزالية هذا هو معناها. ولذلك فهي مبجرد أن وصلت 
إىل احلكم أرادت لعقيدهتا أن تصبح عقيدة الدولة. ونفس الشيء يراه العلمانيون الذين من 

حىت إن كل كالمه يفهمه القارئ سمون ابالستئصاليني: جنس خماطبنا كما يربز بوضوح يف نزعة من ي
التونسي خاصة واملغريب عامة كما فعل أخوان املتابع من اجلزائر على أنه ليس عمال علميا بل تقرير للداخلية علها 

 افهي ال تنتظر منه تقرير لكن الداخلية التونسية أذكى من املتطبب املتفلسف:  ترحيه من املرزوقي.
ففيها وهلل احلمد فيها  !قنعها مبا يريد أن يقنع به القراءلي قد ذهب إىل ما هو أكثر فكتب مرافعة وهويعرفها 
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ظنا أن الرواية امليتة ميكن  ة واجلهليليس عقالنيا مثله ينبغي أن حياربه ابألممن يفهم الفلسفة أكثر منه: من 
 .أن تكون بديال من الدراية

 الذريعية املسألة الرابعة: مسألة النسبية و  
أن ينسبين إىل الوهابية وإىل النسبية والذريعية ذلك طبعا من  كيف استطاع

األلغاز. لكن ال أبس. فلنبحث أي الوصفني ينطبق على ما أراه يف نظرية املعرفة والقيمة العلمية 
 . والذريعية( اإلطالق ال النسبيةفيها )ألن النسبية ميكن أن تكون يف القيم األخرى وهو ينسب إىل للنظرايت 

نعم إين أقول بنسبية العلم اإلنساين. ونعم إين أعترب من ال يقول هبا ليس له 
دراية ابلعلم. لكين لست ذرائعيا أي إين ال أقول أبن احلقيقة غري موجودة وأن املوجود الوحيد 

عية هو هو املعرفة النسبية اليت ال قيمة هلا إال من حيث هي ذريعة للعمل. وعدم القول ابلذرائ
نسان ال يعلم منها أي أين أومن أبن احلقيقة موجودة حىت وإن كنت أسلم أبن اإلاألصل اإلمياين يف فكري: 

 . صاحبنا العقالين وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء" اليت يهزأ منهاإال يف حدود "
ل . ولست أدري عن أي عقيؤمن ابلعقليزعم أنه هو وهذا هو الفرق بيين وبينه: 

يتكلم ؟ عقله هو ؟ عقل البااب؟ عقل جورج بوش ؟ أما إذا كان يقصد العقل الذي للعلماء فإن  
كل العلماء اجلديني يؤمنون ابحلقيقتني التاليتني اللتني ال تتكلمان على إيديولوجية العقالنية بل 

 على االجتهاد اإلنساين للفهم:
يف تلك النسبية وذلك ما يعنه نص ابن أن العقل اإلنساين نسيب العلم وان قوته احلقيقية  -1

خلدون الذي يهزأ منه: فالعقل يصبح غري عقالين مبجرد أن يقول بصنم العقالنيني السذج صنمهم الذي اكتشفه 
 .حصر الوجود يف اإلدراكابن خلدون: 

أن العلم يستند إىل مبدأين كالمها إمياين ال عقالين: األول يفتض أن للعامل نظاما عقليا  -2
مث فهو يؤمن بنظام حكيم ألنه نظام ومن مث ففيه شيء من الغائية والثاين أن اإلنسان له القدرة على معرفة ومن 

بعض هذا النظام إذا تواضع فتعاونت األجيال على حتسني جتربة التعلم ابخلطأ والصواب أي على االجتهاد 
 احملكوم ابلتواصي ابحلق.

هال. ذلك أين أقول بكل ما شرحته هنا كان هذا وهابية فأهال ابلوهابية وسفإذا  
احرتاما للقراء ال تعليقا على اهلراء. ولن أطيل يف هذا املسألة ألهنا تعود يف احلقيقة إىل مسالة 
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املواقف وقد أطلنا القول فيها. وألختم هذه املسألة ابإلشارة إىل أشعرية ابن خلدون اليت يهجم 
 ذلك ليس وحيد نوعه: عليها األميون من املثقفني العرب. وهو يف

فلوال دحض األشعرية لنظرية الضرورة املطلقة يف الطبيعة شرطا مزعوما لعلمها لكان العلم 
مرآة تعكس املوجود: فكيف له ابلفرضيات جمرد مستحيال ألن العقل مبقتضى الضرورة كان ينبغي أن يكون 

 العلمية املختلفة لكي يبين ابلتدرج املعرفة العلمية ؟
شرطا مزعوما للمسؤولية لكان علم ظرية احلرية املطلقة يف األخالق ض األشعرية لنولوال دح

 .التاريخ خاليا من القواننيالتاريخ مستحيال ألن األحداث التارخيية تصبح جارية بال نظام فيكون 
أي نفي الضرورة السببية واجلمع بني هذين التعديلني مها جوهر األشعرية الفلسفية: 

. فيكون كل ما يوجد ذا تعويضها مبجرى العادات ونفي خلق العباد لألفعال وتعويضها ابلكسبيف  الطبيعة و 
نظام نسيب هو نظام القوانني العلمية اليت أساسها العالقات اإلحصائية ال العالقة السببية 
املطلقة. وطبعا ليس يف متناول املتقحمني أن يفهموا ابن خلدون إذا بلغ الكالم هذا احلد من 

 تجريد. ولن أتكلم يف العصبية ألن أمرها أكثر جتريدا حىت من مسألة الضرورة واحلرية.ال
  .املسألة األخرية: العالقة بني الفلسفة والدين

بصورة عامة فقد كتبت يف املسألة كتااب هو وحدة الفكرين لن أتكلم فيها 
اإلنسان من حيث هو طالب ذات الديين والفلسفي. لكن بيان العالقة من خالل بؤرة اتصاهلما يف 

هو أفضل جمال لفهم هذه العالقة. وسيكون العنوان اجلامع  حق أو طالب ابطل أي عابد أو عابث
 يف معىن فقدان البصرية. للمسألتني الفلسفيتني اخلامسة والسادسة: 

ليس من عاديت الرد على النقاد إذا مل يكن ذلك مناسبة لعالج مسألة فلسفية ف
إكرام للمعلقني كان يف ذلك ه من قضااي الفكر العريب اإلسالمي خاصة إذا  تتصل مبا أعاجل

واعتذارا للبعض منهم. فليس عندي من الوقت ما ميكن أن أخصصه لعبثي األعمال. والقراء 
فأما اإلكرام فعلته ما الحظته يف رد األستاذ املزوغي على أحد األخوة من اجلزائر جملرد أنه دعاه 

االعتذار فعلته ما فهمته من دعوة أخ آخر ينتظر مين مواصلة الكالم يف مثل  إىل التعقل. وأما
ومن مث فهذه كلمة اخلتام ألين أكره اخلصام حىت مع بعد اليوم هذا اللجاج. وهو ما لن أفعل 

 . فضال عنه مع غريهم حىت أطمئن األخت هند اليت علقت بشيء من اجلزع الكرام
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عالمات التيه الوجودي املناسبة عالجها هي واملسألة الفلسفية اليت تقتضي 
عند بعض النخب العربية اليت تتصور  ابملصطلح الفلسفي أو عالمات عمى البصرية ابملصطلح القرآين

بعض الشعارات املزعومة تقدمية فكرا خيلف ذكرا. وقبل أن أعاجل املسألة أريد أن أمهد هلا 
نعدام الداعي وهو قد توفر اآلن مبا ورد يف أبمرين ضروريني أغفلتهما يف تعليقي السابق ال

التعليقات والردود. اكتفيت يف التعليق السابق ابجلواب عن سؤال: ملَ ميكن أن ننسب إىل ابن 
تيمية وابن خلدون ثورتني فكريتني جتاوزات أرسطو وأفالطون ألهنما حققتا مشروعيهما بنقد 

 واآلن أضيف األمرين التاليني: عائقيهما.
األول خيص لعبة األخطاء الستة اليت حتدى هبا الناقد املقدام أخاان األمر 

. فهذه كما هو معلوم من ألعاب وأوردها هنا فبينا سخف الكالم فيها املتابع من اجلزائر
. لكنها هنا صارت عالمة جدية على والدجال األطفال وال يستعملها من الكبار إال احملتال

هو تعريف علمي ملفهومات و فالنص املتحدى به ألرسطو ضرورة الكالم يف عمى البصرية. 
رئيسية يف التمهيد لنظرية املقوالت. فإذا صح أين وهايب ألين تكلمت عن ابن تيميه انقد 

اللهم  أرسطو يف هذه القضية ابلذات فإن الناقد مثله مثل أبن تيمية يصبح وهابيا من ابب أوىل
على عدم فهم تطور لسان الفلسفة العريب فضال عن إال إذا كان كالما يف الرتمجة كالما يدل 

 ! لساهنا اليوانين مطالبا إايان ابلنكوص إىل ميتافيزيقا اجلوهر 
ومع ذلك فالنص الذي امتحن صاحبنا أخاان اجلزائري تعريف أرسطو 

ومفهوم  Homonymicملفهومات ثالثة هي فاحتة كتاب املقوالت: مفهوم املشرتك 
. فطوىب ل"فالسفة" عقاب  Patronymic ومفهوم املشتق  Synonymicاملتواطئ 

مفهوماته الوجودية الثالثة إىل  العلم احلديث فنكصالزمان فقد خرج من بينهم مفكر جتاوز 
ألنه ابن تيمية  أتسيسا لنظرية املقوالت ليحييها ضد الرئيسية الواصلة بني امليتافيزيقا واملنطق 

لثوري للعالقة بني اللغة والفكر للفصل بني امليتافيزيقي التصور التيمي اعاد إىل ما جتاوزه 
 واملنطقي !

أما الثاين فهو اكتشافه أين ال أكاد أفرق بني الفكر الديين والفكر الفلسفي 
وأصل بينهما وصال بنيواي متجاوزا جمرد اعتبار الدين أحد موضوعات الفلسفة وذاهبا إىل حد 
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وهر بسبب الصلة اجلوهرية بني ما يبدو يف ظاهرمها من اعتبار الفكر الفلسفي فكرا دينيا ابجل
واملعلوم أن التالزم طردا وعكسا يعين الوحدة يف معناها املنطقي األضداد وهو يف ابطنهما من األنداد: 

وال أظن أحدا الدقيق ملن نتمى له أن يفيق من الغفلة فيدرك شروط العلم الوثيق )وهذا من عيوب السجع !(. 
 يف الفلسفة العربية ُيهل أين كتبت كتااب هبذا العنوان أو ما يقرب منه.  من املختصني

لذلك فلست أفهم معىن الكالم يف هذا إال إذا كان القصد مناقشة هذه 
العام النظرية وإثبات العكس اترخييا أو فلسفيا. وملا كان اجملال ال يسمح بعرض الوجه الفلسفي 

لوجه الفلسفي اخلاص ابملواقف الناجتة عن اإلميان واب من اإلثبات فإين سأكتفي ابلتاريخ
فهل ميكنه أن يبني للقراء أين يوجد الفكر الفلسفي الذي كان يف يوم من األايم : ابلعالقة وعدم اإلميان هبا

 مستقال عن الفكر الديين ويف أي حضارة ؟
فعندما كان الدين وثنيا أعين حلظة نشوء الفكر الفلسفي اليوانين كانت  

فلسفة حماولة لتجاوز التصورات الوثنية ابلشكل ال ابجلوهر جتاوزها مبا يسمى الفكر الطبيعي ال
ألن الدين نفسه كان طبيعيا فكاان ندين كما يكون السلب واإلُياب متحدين يف املغناطيس ال 
ينفصالن حيثما قطعت قضيب احلديد املمغنط جتدمها متقابلني ألهنما يف اجلوهر متحدين 

 ضداد يف كل قطعة منه مهما ضؤلت. وحدة األ
)وأظنه قد وجد بعض الساعات لتدريس ما وملا انتقلت الفلسفة إىل الفكر املسيحي 

ال أحد ميكن أن يذكر اسم فيلسوف يعتد به  يرضي أهله إذا صح أهنم دكتوه كما أرى يف احللقتني(
فلسفية فصال يتجاوز التمييز ليس مسيحيا. وال احد منهم يفصل بني معتقداته الدينية وأرائه ال

املنهجي وتكامل الضدين إىل حد تطابق الندين سواء يف العصور الوسطى أو يف العصر 
عند من ُيهلهما وُيهل اتريخ الفكر يف -احلديث. وإذا كان ديكارت وسبينوزا يبدوان رمبا

ضعي مبعناه وكأهنما أبعد فالسفة الغرب احلديث عن الربط بني الدين الو  -العصر الكالسيكي
فحىت عتاة احمللدين ال ميكنهم الفصل بني الفكرين ألهنما  الكتايب وتقاليده املدرسية فإن ذلك جمرد وهم: 

  .كما أسلفنا يف نسبة القطبني يف املغناطيس
)الكردينال ده ويكفي معرفة من شجع املشروع الدكاريت نفسه من هو بداية 

)املبادئ منت لتدريس الفلسفة يف السوربون بديال من غاية ومعرفة ملاذا أعد ديكارت املشروع  برول(
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يف إطار  )األب مارسان(ومن رعى كل مراسالته ومبادراته العلمية  فلسفة أرسطو دعامة للمسيحية(
 سعي الكاثوليكية عامة واحلركة اجلانسينية خاصة للحاق ابإلصالح حىت تتبخر هذه اخلرافة.

ا عنده هو جوهر مشروعه الصريح حىت إنه  أما اليبنتس فأمر العالقة بينهم 
لتزام ابلعمل ليس يف حياته الشخصية فحسب فا يف التوفيق بل وذهب إىل حد االكتب مصن

بل يف السياسة الدينية الدولية بني املسيحيني مث يف حرهبم على املسلمني بدءا بغزو مصر وهتدمي 
يتصورون الفلسفة والدين عدوين ال  اخلالفة العثمانية. لكن الغرب خيلو من األغبياء الذين

يلتقيان علما وأن العدوين يلتقيان على األقل ابلعداوة. وأما املثالية األملانية فحدث وال حرج. 
من وحىت الوجودية امللحدة فإن كل معضالهتا الوجودية ليست إال ترمجة لعلم الكالم املسيحي: 

مكن مع مناظري أخرى يعين أنه جيهل علم الكالم املسيحي مل يفهم فلسفة سارتر وحىت هيدجر هبذا املنظور امل
 الوسيط بل وحىت الطوماوي احملدث. لكن فهم ذلك يقتضي نعمة البصرية.

لكن ما احليلة مع املنتسبني إىل الفكر من النخب العربية الذين حيصرون 
صرية أن الفكر يف كالم الصحف املزعومة علمانية وشعاراهتا وال يعلمون بسبب فقدان الب

هي حتقيق القيم الدينية والعقلية يف  -ال ابملعىن اليعقويب الفرنسي–العلمانية ابملعىن الفلسفي للكلمة 
العامل وليس الفصل بني الدين والدولة. فحىت الشرعية الدميوقراطية عند من حيلل األصول تعود 

ة املعصوم. أما عقال فال معىن ألن أصل الشرعية يكون عندئذ ما يسمى إبمجاع األمإىل عقيدة دينية: 
للدميوقراطية إذ ميكن لألغلبية عقال أن جتمع على اهلالك وال يوجد علم يعتّب إمجاع الشعب معيارا كافيا للمعرفة. 
لكن الفلسفة قبلت هذا املبدأ يف العمل بضمري ديين خفي هو عند املسيحيني القول ابجلماعة اليت تقودها 

من  38ند املسلمني هو القول بعصمة إمجاع األمة. وعليه أن يقرأ مرة اثنية اآلية الكنيسة مصدرا للتشريع وع
 ه يفهمها يف ضوء هذه العالقة.لالشورى ع

تلك هي العلة يف عالج مسألة البصرية وعالمات عماها إكراما للمعلقني 
يستقرأوا  وأنمل أن حللنا شبائه احلجج اليت أوردها يف املسائل السابقةعلى هذا الناقد الذي 

هذه العالمات بعد أن يفهموها ألهنا من ثقافتهم العربية اإلسالمية وليست شعارا  كالمه  من
أريد أن أتكلم عن نقمة فقدان البصرية أو التيه الوجودي أعين جتنب احلق والعيش من أجل الباطل مستوردا: 

صلتهما ابملوقف اإلنساين من احلقيقة وتلك هي عالقة الدين والفلسفة يف  ألن نعمة وجودها معلومة لكل راشد
 .والوجود
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 يف البصرية ما هي وما عالمات العمى الذي يصيبها؟       
ما دعاين إىل طرق هذا املوضوع هو ما الحظته من ظهور مشني لعالمتني 
من عالمات فقدان البصرية عالمتيها األوليني كما حيددمها القرآن الكرمي ظهورمها يف الرد على 

ويف  : اجلاهلية مبعىن فقدان احللم ومبعىن إدعاء مطلق العلم.علقني وكنيته متابع من  اجلزائرأحد امل
احلقيقة فإن هاتني الصفتني الواردتني يف الرد على األخ اجلزائري الرد الذي أاثرين وأاثر بعض 

م يف املواقف تطرقت إىل الكالالسابقتني وهذه احللقة املعلقني مل تكوان أمرا طارائ ألن احللقتني 
هبما. واملعلوم أين  وليس للكالم يف فكري مليئةالتكفريية !(               )الوهابية ورمبا املنسوبة إيل 

أي اهتمام ملا كانتا موجهتني إيل. وملا طُلب مين الرد اقتصرت على  هاتني العالمتني مل أعر
ى اجلاهلني إال ابإلعراض والقول سالما سالما. فال رد علالتعليق مبا توجبه أخالق العلم والدين ال الرد: 

 . حىت لو أصدر ألف كتاب ألهنا مجيعا من فاقد للصواب وكذلك سأختم ولن أخوض بعد اليوم
وينبغي أن أعلل العالج من منطلق القرآن الكرمي ملسألة فلسفية تصل بني 

ملسائل عالج امن حيث صلتها حبال املوقف الوجودي عند  األخالقو  الوجودينفس العلم 
. فقد اخرتت العالج من هذا املنظور للتأكيد والعقيدة الدينيةلنظر الفلسفي اليت هلا عالقة اب

أبن هذه املسألة هي أوال وقبل كل شيء مسألة دينية أي إهنا تتعلق بطبيعة املعبود عند 
فاألمر ال يرد  . أما كون العالج فلسفيا أو غري فلسفيهل هو احلق أم الباطل :املتحاورين ما هو

إىل مفروضاته وال حىت إىل طبيعة موقف صاحبه بل هو متصل بصورته املنطقية ومبنهجيته 
)وهي غري ما يتوهم صاحبنا فهي ما به يكون الفكر فكرا سواء كان العالجية اليت ينبغي أن تكون نسقية 

 .حقا معاين(ذلك بوعي منه أو بغري وعي ألن املعاين ال تتحدد إال ابلتحادد إذا كانت 
ولنبدأ بذكر مقومات احلد فنعني مفهوم هذا التصور تعيينا حيصر ماصدقه 

فالبصرية يف مفهومها العادي هي ما وراء البصر حاسة ابطنة تسدده لريى ما ينبغي أن حصرا جامعا مانعا: 
زء. فهي لكنها يف املفهوم القرآين أعم من ذلك بكثري ألهنا كناية على الكل ابجل يرى يف ما يرى.

تعين ما وراء احلواس كلها لتحس ما ينبغي أن حتس وليس على ما وراء البصر وحده مع الرتكيز 
صم بكم عمي فهم ال على السمع والبصر وفاقدوها هم الذين يصفهم القرآن الكرمي بعبارة: 
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وراء . البصرية هي إذن يف املعىن القرآين ما يقابل ذلك أي إن صح التعبري هي السميعة يعقلون
 السمع والبصرية وراء البصر ووحدهتما هي النطق والعقل.

والعقل املقصود ليس العقل املقصور على ترديد الشعارات والذي يظنه  
)ممثال لوظيفة التلقي الفاهم البعض فلسفيا بل هو ملكة الفهم الوجودي الذي ُيمع بني الوجدان 

الفكران الديين والفلسفي.  ماويتحد فيه احلواس حتليال( )ممثال لوظيفة الروية وراءوالفرقان  وراء احلواس(
)كما يفهم ذلك أفالطون وهذا الفهم الوجودي أو العقل ابملعىن اجلامع بني الديين والفلسفي 

هو الذي ُيعل اإلنسان يطلب  وأرسطو بداية وابن تيمية وابن خلدون غاية لئال نتجاوز ما يدور هنا(
عكسه هو الذي ُيعله يطلب الباطل ويعمل به فيكفر احلق. ويف احلق ويعمل به فيؤمن ابحلق و 

 هذه احلالة الثانية يكون جمرد التدين هتمة تستوجب الغضب والنقمة واحلمية اجلاهلية !
ما هي العالمات إذن بعد هذا التعريف الوجيز ألن املقام ال يسمح بتجاوزه 

كما حددها القرآن الكرمي ويقتضيها ات  فضال عن أن يسمح بتأييده ابلشواهد القرآنية. فالعالم
النقد القرآين لطاليب الباطل والعاملني به وهي نقائض وجوه عني  إهنا : مخسالتصور العقلي 

عالمات طاليب احلق والعاملني به. فلنذكرها مث حنللها بسرعة وبيسر لئال نتهم ابلتعسري من كل 
 متقحم صغري يريد أن يبدو كبري أبسلوب حقري.

لقرآن هذه العالمات يف مفهومني مركبني مرجعا الفروع األربعة إىل أصل مجع ا
واحد هو عمى البصرية وقد عرفناه. وكل ذلك ورد يف آل عمران بدءا ابلتمييز بني الرسوخ يف 

 العلم ومرض القلوب اليت تبحث عن املتشاهبات لتعبث: 
التحريف وهو سم املفهوم املركب األول معريف وقد أطلق عليه القرآن الكرمي ا

أو حتريف  التحريف الرمزي. وله فرعان األول هو املوضوع الرئيس يف املائة آية األوىل من آل عمران
 التحريف املاديالكلم عن مواضعه أعين التأويل ذا القصد السيء وهو حتريف املعاين والثاين هو 

ويلية للتحريف املعنوي: أو تغيري النص ماداي حىت حيقق القصد السيء عندما ال ُيد حيلة أت
. وهذا حيصل مبجرد أن ينتقل املرء من طلب العلم إىل فيكون الثاين غاية األول يف عملية التحريف

طلب الوجاهة حىت ابلتفاهة والبالهة فتذهب به السفاهة إىل تغيري النص أو العمى عن الفص 
! 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اجلاهلية هو  املفهوم املركب الثاين خلقي وقد أطلق عليه القرآن الكرمي اسم
اجلهل املركب مبعىن وله فرعان كذلك. أما أوهلما فهو  .املوضوع الرئيس يف املائة آية الباقية من آل عمران

الذي يتصوره صاحبه علما لدنيا كما جاء يف الرد الثاين على األخ اجلزائري. والثاين  عدم العلم
)ابملعىن الوارد يف معلقة عمرو بن  خ اجلزائري كما جاء يف الرد األول على األ  اجلهل مبعىن عدم احللمهو 

 .كلثوم: أال ال جيهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل اجلاهلني(
فيكون الثاين املفهوم املركب األول  متقدم علىوبني أن املفهوم املركب الثاين 

 سد()=التأويل الفا. ومعىن ذلك أن اجلهل املقابل للعلم هو علة التحريف املعنوي نتيجة لألول
. ولست حباجة إىل اإلشارة إىل )=تغيري النص(واجلهل املقابل للحلم هو علة التحريف املادي 

مث إن شاهدي الرد  بطريقة البت. حيث جاء التحريفالتعليق السابق غاية وقد مثلت لذلك يف الشواهد: 
مل يكن  . وكل قارئ فطن حىت لوحول الوجه اخللقي من العالمات على األخ اجلزائري كافيان

جملرد ما ورد فيها من وخاصة يف الثالثة قد قرأ شيئا مما كتبت يدرك مواطن الداللة يف احللقتني 
 تعبري غري مربر عن حنق أمحق لكأن بيين وبني صاحبهما نزاع شخصي على أمر دنيوي.

فإذا كان يريد أن يعلم الناس احلقيقة فليفعل وليبني أخطائي وسأكون له من  
أن أييت بشواهد كلها تدل على عدم الفهم وتساؤالت تدل على اجلهل ال الشاكرين 

ابملوضوعات كلها ولعل القراء اآلن ابتوا يعلمون ذلك ألنه من حيث ال يدري تكلم يف ابن 
تيمية وابن خلدون ومها معلومان جلل القراء العرب أكثر من املسائل الفلسفية الغربية. وليته كان 

ما خفي عين لعلمي أن فوق كل ذي علم عليم. ما الذي  ه مع القراءيعلم شيئا حىت أتعلم من
أو ألين هامجت شخصا  ُيعله يعرب عن غيظ غري كضيم أألين استصغرت ما كتب املرة األوىل ؟

 مل أذكر أين كتبت ضده كلمة واحدة رغم تعليقه على رساليت إىل السيد حسن نصر هللا ؟ 
 .وإذن فال عالقة هلا بسكويت عنه احللقة األوىل مه منذ موجودة يف كاللكن احلماقة والوقاحة 

لكن ما حيليت وكالمه كله يدور على عدم فهمه أمور بدهية عند القاصي 
 والداين سأكتفي بذكرها لعل الذكرى تنفع وكفي:

This file was downloaded from QuranicThought.com



فهو ال يفهم أن الفقه وأصوله ميكن أن يكوان من مشاغل الفكر   -1
لب فقيها فضال عن كون املرء فقيها ليس سبة حىت الفلسفي وأن الباحث فيهما ميكن أال ينق

 أعري هبا: فهل فالسفة القانون صاروا قضاة ؟ أو حمامني ؟ أو حىت مشرعني ؟

ينفصل عن العلم ابلتجريد املنهجي بل أن وهو ال يفهم أن النظر ميكن   -2
ل عامل وإال لكان كوحىت ابلفعل الوجودي حىت وإن كان ذلك ليس من اإلمكان العملي دائما: 

..ما  ابلعروض شاعرا وكل عامل ابلنحو أديبا وكل ملحن مغنيا وكل رايضي مهندسا وكل عامل يف السياسي سياسيا
 الفائدة يف التطويل وفقدان البصرية حيول دون فهم ذلك.

وهو ال يفهم أن ابن تيمية قرئ وهابيا وميكن أن يقرأ قراءة أخرى غري   -3
وإال فكل مسلم سين )قراءة القرآن( وكل ال تكون حمصورا عددها: القراءة الوهابية بل وقراءات قد 

 مسيحي كاثوليكي )قراءة األانجيل( وكل ماركسي ستاليين إخل...

وهو ال يفهم أن ابن تيمية ميكن أن يكون فيلسوفا جملرد أن رهطه من   -4
من املعارف مستثىن  : لو صح ذلك لكان كل ما استثناه األميونمتعاطيي الفلسفة بغري وجه استثنوه منها

منها ألنه مل يقل لنا إنه والذين قاموا ابالستثناء معه قاموا ابلبحث الالزم وانتهوا إىل هذه النتيجة يف حبوث علمية 
 منشورة ميكن مناقشتها علميا حىت تقبل حقيقة ال نزاع فيها.

وهو ال يفهم أن تشكيك بعض املتقحمني جملال الفلسفة يف الطابع   -5
كر ابن خلدون من جنس ما فعل هو مؤخرا يف بيت احلكمة عندما حصر كالمه الفلسفي لف

يف موقف ابن خلدون الرجعي ألنه أشعري ومالكي وظن أن هذا التشكيك كاف لنفي 
الفلسفة عن ابن خلدون. ومهما أحسنا الظن أبصحاب هذا الرأي فإنه ال يكفي للقبول به: 

مي التفلسف يف احلقوق مادحا القديس توما اإلكويين ومهامجا وإال لصح ما مسعته من أحد السخفاء من زاع
الغزايل يف بيت احلكمة كذلك ويف نفس املداخلة فاضطرين إىل تذكريه أن اإلكويين تلميذ صغري ابلقياس إىل 
ا الغزايل ألنه )اإلكويين( تلميذ ابن رشد الذي هو تلميذ الغزايل يف كل اجملاالت مبا يف ذلك يف فهم ميتافيزيق

 أرسطو ومنطقه !
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بعض املتقحمني من  مأاتهاوحاصل القول وختامه أن مأساة الفكر العريب 
الذين يريدون أن يتسلقوا إىل الوجاهة ما استطاعوا إىل ذلك سبيال فيزعمون ألنفسهم عناوين 
أكادميية مل نسمع مىت وال كيف وال أين حصلوا عليها ويف أي اختصاص فضال عن التمعش 

ئهم إىل أن يكونوا قلما رديئا يف أيد أكثر رداءة للقيام مبثل هذه األعمال اليت ال الذي قد يلج
 تعرب إال عن فقدان البصرية.

 هذا اخلوض إال الصيام. فليس بعدوالسالم يف غاية الكالم 
 أبو يعرب املرزوقي 
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ضغينة أو ما شابه ذلك. وأريد أيضا  أوّضح للقارئ الكرمي أنه ال توجد بَيين وبني الدكتور املرزوقي أية عداوة شخصية، أو أوّد أن
لكتابة مقايل هو هاجس فكري، ليس إاّل. املسألة هي مسألة اجتهاد شخصي  أليب يعرب أن ما حرّكين أن أأّكد، بكل صدق،

املطاف خُتتصر يف إطار  هذه السطور، ككل الناس، ُمعّرض للخطأ، وال يّدعي لنفسه العصمة. العملية يف هناية وابلتايل فكاتب
على األغراض الشخصية. األستاذ املرزوقي اجتهد وطرح  التسامينقاش فكري حياول صاحبه أن يساهم يف فتح ابب احلوار، و 

حوزته الشخصية  العربية، ورام اقناع املثقفني بصواب آرائه، ولذلك فإن انتاجاته الفكرية خرجت من أفكاره على الساحة الثقافية
شها وُُيريها على حمّك العقل. وهذا ما َيسرب آراءه ويناق وأصبحت ملكا للجميع. ومن حق القارئ، الذي يتوجه إليه املرزوقي، أن

نصوصه. وال أحد  حيث ابدرُت مبناقشة آراء املرزوقي وفحص أفكاره ونقدها مبوضوعية متقّيدا بصريح فعلت يف مقااليت السابقة،
سفي ال يربو إاّل على أسس متينة ومنهجية صارمة، فالفكر الفل ممّن متّرس ابلفلسفة يشّك يف مشروعية النقاش الفكري والنقد املبين

دعَّم، على شرط أاّل يتعّدى جمال األفكار واملفاهيم والنصوص، لكي يَنصبّ  يف أحضان احلوار اجلّدي
ُ
على الشخص يف  والنقد امل

ال أعتقد أنين فعلت ذلك( فليأخذها كما لو أهنا ) ذاته. وإن كنُت قد أجحفُت بعض الشيء يف حّق أستاذ قدير مثل املرزوقي،
  فيه هتّجم الذع األايم الفارطة أخذتين احلمّية على األستاذ املرزوقي حينما اطّلعُت على نّص مقال ال غري. أعرتف أبين يف جمرد زّلة

على إيراد عنوان هذا املقال، ِلما حَيويه من كالم جارح إىل أبعد  وّجهه إليه أحد املثقفني املغاربة ُيدعى إدريس هاين، وال أجرؤ حىت
       .مهامجته أو تصغريه املرزوقي أن يتقّبل اعرتايف هذا على أنه برهان صادق على أنين ال أنوي ابملرة ناحلدود. أود م

السطور اتَبع دروس املرزوقي يف التسعينات على الرغم من أنه ُمرّسم يف   ُكنا من أحّباء األستاذ أيب يعرب املرزوقي، )كاتب هذه
ديكارت والفلسفة الفرنسية.  ن، أرسطو، وفالسفة اإلسالم، االبستيمولوجيا، الرايضيات،كان حُيّدثنا عن أفالطو  ،(كلّية الطبّ 

ورغبوا فيها. وهذا شيء ال بّد من االعرتاف به، وشكره عليه. لكنه يف فرتة ما  وأظّن أن بسببه هاد الكثري من الطلبة إىل الفلسفة،
الفلسفة، مّث توّجهه اإلسالموي الذي أتى على   نبلي ورأس الوهابية، يفحتّول أذهل اجلميع، وهو إيالجه ابن تيمية، الفقيه احل حدث

 حطّم آماال، وأجهز على هواجس فكرية نظرية، وعلى تطلعات علمية، كانت هي احملّرك كّل شيء. إهنا الطاّمة الكربى: لقد

نعرجه الفكري "املفاجئ"، والبعض وخت األوحد حلّب الفلسفة. البعض من املثقفني املقرّبني انتابتهم حالة من االستياء،
ُ
ّلو عنه مل

والتنظري  يفهم من كالمه شيئا، والقليل النادر َمن جاهبه يف ميدانه، أعين يف ميدان الفلسفة اآلخر فّر أو الذ ابلصمت ألنه مل
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