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 سةكلمة المؤّس

 
  ن الرحميبسم اهلل الرحم 

العاملني والصالة والسالم ىلع خري األنام واملرسلني  احلمد هلل ربي 
 بني الطاهرين، وبعد.وىلع آهل الطيي  د  أيب القاسم حممي 

تعدي املنظومة الفكريية العقديية من أهمي داعئم شخصييية اإلسسيا  
د نظرته  ؛ فيه الييت حتدي ه البرشيي ة للكو  وعالقتيه هيه، العامي وتمّيي

مبارشر ىلع مساره السلويكي وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط  وهلا تأثرير 
ا ىلع صيعيد املتتميع احلياة الييت يعيشها، ه   ذا ىلع صعيد الفرد، وأمي

فإ ي املنظومة الفكريية العقديية تينعك  ىلع مميا العالقياني هيني 
د نيوا ا ظي م السياسييية واققتصياديية أفراد املتتمع، كما أنيها حتيدي
 واقجتماعيية الييت حتكم تلك العالقاني.

م همصري اإلسسا ، يذا فاملنظومة الفكريية والعقديية تتحكي وىلع ه  
يا أ  تقرقيه    ا أ  تصنع هل سعادًة واستقراًرا وحياًة كريميًة، وممي فإمي

.  شقاء  وفوىض ومذقل 
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 لسيالمتها مين فينبيغ لإلسسا  أ  يعتين هعقيدتيه، وأ  يطمي ي 
 اقحنراف والتشويه، وأ  يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهاني. 

 يت يعيشيها العيالم اإلسيال ي الييالراهنة الظروف  يلوم ويف ظاي فا
ندرك أ ي هناك تهديًدا كبرًيا  ،خاص   ، وبدلنا العراق بشك  اعم   بشك  

، ية ومين دوائير فتلفية  وسستشيعر  للفكر والعقيدة اإلسالميية احلقي
ةة واسي امل متمعنا حاجة  ورفيعبليا  معالم العقيدة الصحيحة،  امللحي

 عقائدهم. ست ىلع هعض ا اسبلأيت الشبهاني الي 
سية ايليليا للبحيوا وايلراسياني مؤسي  روايمن هنيا جياء مشي

يسيةة املقدي ة اتلاهعة للعتبية احلسيينيي العقديي  ذه احلاجية، ؛ تلبييًة له 
ي يلفع الشبهاني، واتلأكييد ىلع ويلحما ىلع اعتقه مسؤويلية  اتلصدي

ة هالوسائا واإلماكنيياني املتاحة؛ وذ    سدي لك للمساهمة   العقائد احلقي
ي يعاين منه املتتمع. العقديي الفكريي الفراغ   اّلي

ابلحي  روعنا أسيلوب يومن أهرز تلك الوسائا املعتميدة   مشي
اغم مع أغليب يتن شييق   سل    ، وخبطاب  ة  موضوعيي  ة  علميي  وفق رؤية  

سة إطالق رشائح املتتمع ، فاك  قرار املتل  العليمي املوقير   املؤسي
اسة العقديية،    شيهها ميوجزةر ويه مؤليفيانير  مرشوا سلسلة الكري

دة ،    مضمونها كبريةر  وحتمها، وأهدافها؛ ملعاجلة موضيواعني  حميدي
 وحسب احلاجة الفعليية.
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يية وتطوير وسيائا اتلواصيا وبعد انفتاح الساحة الفكريية والعقد
اقجتمييا ي وسييهولة اقتنائهييا   عراقنييا احلبيييب وبقيييية ايلول 

لك من هعض اجلهياني والشخصييياني اإلسالميية، ونتيتة استقالل ذ  
ة الصواب،   سرش األفياكر  ذاني املشاريع الفكريية املنحرفة عن جادي

هيا الفكير اإلحلياديي  ، ومين أهمي والالديييني املعادية لالعتقاد ايلييني
سة طرح مموعية  مين ابلحيوا  وفصا ايلين عن احلياة، رأني املؤسي
ح حقيقة مثا تليك األفياكر واألطروحياني،  ىلع شك كراري  توضي

اسة املوسومة )األقنعة الزائفة.. ختّفي اإلحلاد وراء فاك  منها ه   ذه الكري
 العقالنيية العلميية(.
ه  ييا ملسيؤول وحيدة هالشيكر اجلزسية ايليليا مؤسي وختاًما تتوجي

  كتاهية قيييم   ملا هذهل من جهيد  ؛ حممد ناصر ايلكتوريياني فيها اإلهل  
العياملني  واحلميد هلل ربي ، هل اتلوفيق والسيداد رجوون ه ذا ابلح ،

 بني الطاهرين.وآهل الطيي  د  حممي  سييدنا  اهلل ىلعوصلي 
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 تمهيٌد

ق ومييا ورقاهيي ..هييي العقالنّييية ا ميين دعييوى  ون مييا وعوع ييا ميين كلمييةر
ا مين  كيا اّلي ين ف هفق يون شيينا ق حيّى وولئ  ومنية كّل إنسانر

تكون عاقالا
ق وميا وج يدها مين ةاهيةر  في ن  معناها. ويف املقابلق ما وصعهبا من م ّمةر
يا  هصا تكون عاقالا حتفٌة قّل نيل اق وعّز بلوة ا؛ ف يي اّليجت لعيل منيا حا

ق وعيىل فعيل اخ اعىل معرفة احلّق ألّنه حيّقٌ  يير ألّنيه خييٌ ق ولعليا قياد ا
هسيتقمي  هق مياق ومين خال يا تت ّسيس العليوي احلقيقّييةق   عىل سلوك طا

 سلوك اإلنسان كما هنبغي له ون هكون.
لاق ف تكياد ليد النياّل إّف ميّدع،  ياق واصيف، ونفسي م  وألّّنا ك ئ
بيي ّّنم ميين وهل يياق رةييم اخييتالف ميي اههبم وتبيياين مسييالك مق وتنيياق  

اتيار الشيّ ق ومين ذاعتقاد ا اهتم. مفن ذا اّلي ي هقيّ  ب ّنيه هعتقيد الباطيل  
ا!  ومين ذا اّلي ي ييرف  األخي  بنتيائ   ًا اّل ي هعّد نفسه ومحق وو سيف
هصف عقائده باخرافة واخطإ!  فالكّل بنظر ونفس م  العلوي احلقيقّيةق  

كن يف املقابلق فإّن كّل وّمةر وو طائفةر من البشير تي ًيا رى خمالفعقالءق ولئ
 بع، اجل ل وافحنراف يف الفكر والعمل.

ّية والعملّييةق ليد امللحيدين  ومن ب، هئ ه امل اهب والطوائف الفكا
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يف عصيييرنا الييراهن يف مقّدميية املييّدع، فّعبييال العقييل والعلييمق  (1)اجلييدد
حيييييل جعلييييوا ميييين اّدعيييياّم للعقالنّييييية وفّعبيييياع م للعلييييوي احلقيقّييييية 

ا هقدمون ولتمّسك م باملع ايير السلوكّية املؤّمنة للسعادة اإلنسانّيةق شعا ا
ا حياعبون به وعداءهم وخمالفًم اّل ين ما  من خالله عقيدهتمق وسالحا
 فئت امللحد ن هصفوّنم ب ّّنم وهل اخرافة ومنبع اجل ل ووصل الشّ .
ولسييأ وعييّد امللحييدين يف مقّدميية املييّدع، للعقييل والعقالنّيييةق إّف 

مل هتركيييوا فرصيييةا للحيييدهل وو الكتابييية إّف  عّوجيييوا ألنفسييي م مييين ألّّنيييم 
ا  خال اق وهامجوا خمالفًم عبرهاق حّى كادوا ون جيعلوا من دعواهم عرفا
ّكييدوا عييىل امتيييازهم املعييريّف والعلمييّي  كييّدعوا وشييّدة مييا و ا لكةييرة مييا   راسيياا

 بيال األعمي واألخاليّق عن املتدّين، اّل ين ميّةليون يف نظيرهم مظ ير افعّ 
ا للشّ  والفساد. ا وساسّيا  للارافةق ومصنعا

كيان ف  يق اإلعالميّي للعقييدة اإلحلادّييةق  ووماي هئ ا النوع مين التسيو

                                                        

ينق  بالتحدهد   (1) وهم وتبال احلركة اإلحلادّية املعاصرة اّلجت بدوت ووائل القان احلادي والعشا
هر وترف  التعاهش مع2004عاي   . تقوي ه ه احلركة بانتقاد األدهان ومطلق افعتقاد بوجود إلئ

ييّب مرجعّيةا عليا  وحيدةا  التقاليد واملعتقدات الدهنّيةق وتّدعي اعتماد العقل والعلم التجا
ق لتستبدل به  كّل ما هو دهّنٌ لا تسع  إىل ختليص املجتمع اإلنسايّن من  فستقاء املعرفة؛ ول ئ

هسق و هتشارد دوكينزق وساي هاع بعة: ع هسالعقل والعلم. ووش ر رموزها الفرسان األع توفر كا
 دانيال دهنأ.و هيتشنزق
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ا يف  بيييّد مييين اخّتييياذ املوقيييف املناسيييبق واملتمّةيييل بتيييرك اخيييو  مبيييدئّيا
لا  تفاصيل القضاها الدهنّية وحتدهد الدين الصحيحق والتركيز بدفا من ذئ

عيييدة األساسيييّية اّليييجت انطليييق مجليييا امللحيييد ن اجليييدد  عل يييم عيييىل القا
كمييا سيييعرف القيياع   -ونفسيي م وبنيياء العقييل والعقالنّييية العلمّييية؛ ألّنييه 

يييٌف قيد جيرى يف حقبيةر مين حقيب  -الكامي  إن كان هناك تيدليٌس وتي
يييف والتييدليس اّليي ي  ه،ق فإّنييه ليين ييرظ إىل فظاعيية وشييناعة التي التياع

ميارسه ا ي ا. مارسه   يا فيميا ايّص اّدعياءهم هئ مللحد ن اجلددق خصوصا
وم ما كان هناك من خرافاتر مضحكةر قد مسع هبا املرء وتنسب إىل وّمةر 
ا إذا ما قورنيأ باألسيس اّليجت بي   ا معقوفا ظاه ا من األمم فإّّنا تغدو وم ا

  (1)علًا امللحد ن مواقف م
هق م  ولقييد وسييرف امل  م ونفسيي م فصييلحييد ن اجلييدد يف  جيييد طييا

ب ّّنم وتباٌل للعقيل والعليمق والسيائا ن سيبيل السيعادة اإلنسيانّيةق حيّى 
هف مع  العقيل والعليم والسيعادة اإلنسيانّيةق كميا  صرنا عىل وعتاب حتا
لا مع  السفسيطة اّليجت كانيأ تعين امل يارة الفّ ّيية  سبق وون وصاب ذئ

ا للمشاةبة  ا وعلمّيا اّيا ا تاع والتضليل الفكاّيق وكما والعلمية فصارت رمزا

                                                        

ا. ( 1)  وهئ ا ما سيتبّ، للقاع  فيما بعد بشكلر كافر نسبّيَّ
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ا مع  الفلسفة يف القا ن الثالثة األخيرةق حيل حتّولأ إىل  وصاب وهضا
جمّ د املمارسة العقلّية اليت ّملّية بال ميجل ر مضيبو ر  بيال فائيدةر عملّييةر وو 
ي ا بعيد ون كانيأ تعين املعرفية العلمّيية  حّى قيمةر علمّيةر ترج  مجلياق هئ

ييا للمييجل  ا كييائٌن ومييا هنبغييي ون املتقنيية وفقا لعقيييّل البرهييايّن بكييّل مييا هييو 
 .(1) هكون

ومن هناق سوف هع  هئ ا البحل فقط بتوجييه البوصيلة حنيو فضيح 
اّدعييياء العقالنّيييية واّعبيييال سيييبيل العليييم والسيييعادة اإلنسيييانّية مييين قبيييل 
ميارسيون  امللحدينق بدعوى وّّنا وساٌّل لإلحلادق وتبيي، وّّنيم مارسيوا  

ا به املتدّين،ق مع إظ ار عمق ا ّوة بي، نظيرهتم السياذجة ع، ما اهّتمو
يييّيق  عييييلر عييين 

يييّيق وحقيقييية اليييدين اإل ئ وافختزالّيييية إىل اليييدين اإل ئ
التفاصيل واخالفات امل هبّية اّلجت  يا شي ٌن آخير ف هعنينيا هنيا اخيو  
م فيه وو الدفال عنه عىل اإلطالق. هئ ا كّله مع افعتناء ببييان كييف وّّني
يبّية وسوو استغاللر ووبشعهق وتظاهاوا باّعبال سيبيل  استغّلوا العلوي التجا
كيّل  ليا  بكيّل وضيولر وّن 

كيّل ذئ السعادة اإلنسيانّية؛ ليظ ير للقياع  بعيد 
هئ ه افّدعاءات ليسأ سوى وقنعةر زائفةر ختيّى خلف يا امللحيد نق ومين 

                                                        

كادميييية احل يية يف وقييد تثييأ هيي ا األميير  ( 1) هف ييا( نشيير و هفييا حتا كتييا) )الفلسييفة.. ت سيسيي ا تلو
 .2014العقلّية 
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ون عين ون هنطبيق مّث لينجيل لكّل من ت ّثر هبم كيف وّّنم وبعيد ميا هكوني
 علًم وّّنم وهل العقل ووتبال العلم وسبيل السعادة اإلنسانّية.

 بطبيعة احلالق فإّن املقاي حيّدد وسيلوب اخطيابق ومقامنيا هقت ي 
التبسيط والتس يلق وافختصار املانع من املليل واحليافجل جليوهر الفكيرة؛ 
 للوليون مين حتيأ ركياير حجيب العقي

ول عين حّى تكون الكلميات قابليةا
 عنيييد ومسيييالر ونسيييأ صيييمم ا وسيييط الضوضييياء 

بصييييرهتاق ومستسييياةةا
 والثرثرة.

 أّي عقالنّيٍة؟!

ا  عندما نتكّلم عين العقالنّييةق فينحن نيتكّلم عين جعيل العقيل حميو ا
كييّلر ميين افعتقييادات واخييياراتق ميين خييالل القييياي  ييا يف حتدهييد  كما وحا

ف ييو حيييّدد املصييادر بالييد ر التييدبياّي لعملّييية املعرفيية وعلمّييية السييلوك. 
يي ا الييد رق كمييا حيييّدد  املعرفّييية اّلييجت  تلييا وهلّييية افسييتعمال للقييياي هبئ
اآللّيييات اّلييجت حتتييوي عييىل عناصيير النجييات يف اسييتعمال تلييا األدوات 
ا للييابط بيجلييا بييالنحو  وتوظيييف مييا تعطيييه ميين معلوميياتر ومعييارف؛   يييدا

 ن نسع  لتحقيقه.املنت  للمعرفة الصحيحة باحلقائقق   ا هنبغي و
يا عين امليجل  املعيريّف اّلي ي  لا كان البحيل حيول العقالنّيية تةا ول ئ
ق فييال علييم بييالواقع قبييل العلييم بكيفّييية  هشييّكل قييواي وّي معرفييةر علمّيييةر
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كيييان عليييم  لا  يييا ليييه كميييا هيييو يف نفسيييه؛ ولييي ئ حتصييييلهق حتصييييالا مطابقا
رفيييية اّلييي ي هيييو العليييم الباحييييل عييين معيييايير حتدهيييد املع - (1)املنطيييق

كييّل العلييويق وعليييه هّتكيي  ضييمان صييّحة  الصييحيحة ميين الفاسييدةق آليية 
ا بنفسهق ف هصّح  -املمارسة املعرفّية لبناء وّي علمر من العلوي  ا قامئا علما

من وّي وحدر اّدعاء العقالنّية إّف يف طول الدراهة التاّصصيّية بيهق  بعيد 
لا يرجيع إىل وّن اسي تعمال العقيل اكتساب ملكة تطبيقه. والسبب يف ذئ

ليييس مثييل اسييتعمال احلييواّّلق فيينحن لسيينا حنتيياج إىل ون نييتعّلم كيييف 
لاق كميا مل حييت  وّي حييوانر م ميا  نستادي وعيننا وآذاننا وونوفنا وةير ذئ
صغر إىل ون هتعّلم كييف هسيتادي حواّسيه. وّميا اسيتعمال العقيل فينحن 

يييا حنتييياج إىل ون نيييتعّلم الكيفّيييية اّليييجت لعيييل مييين اسيييتعمالنا إّيييي اه موجبا
حلصيييول املعرفييية الصيييحيحةق طامليييا وّن املمارسييية العقلّيييية قابليييٌة لعيييّدة 

                                                        

ٌلق بل ما هشمله لسأ وقصد هنا القسم املسّم  باملنطق الصوعّي كما هو مش وٌ  متدا   (1)
هشمل القسم اآلخر املسّم  باملنطق املضمويّن وو املاّدّيق اّل ي مّت إقصاؤه ولاهله من قبل   
ا  افّلاهات السلفّية والصوفّية والكالمّية الدهنّيةق ومن قبل افّلاهات العلمانّية املعاصرةق بدءا

يويق وصوفا إىل عصرنا من فرانسيس بيكون وجون لوك عىل وجه اخصوص  بعده دهفيد ه
ّبع برتراند رسل عىل عرش املتجاهل، له واملباس، فيهق باّدعاء ةمو   احلاضرق حيل هتا
 هلئ ا املجل  بنحور 

ا وو إبطافا مبادئه كما فعل جون لوك من قبلق د ن ون هقّدي وّيٌ مجلم نقدا
. وسوف لد ما هتعّلق هبئ ا األمر يف كتا) )الفلس هفا مباشرر وحقيّقر فة.. ت سيس ا وتلو

هف ا( و)ّن  العقل(.  وحتا
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كيفّييياتر ووطييا ر بعضيي ا يوصييلنا إىل الصييواب  بعضيي ا ف يوصييلنا إليييه. 
كةييرق طاملييا وّن املمارسيية العقلّييية لعملّييية املعرفيية تتضييّمن وّوفا   بتفصيييلر و

ب(1)انتااب املعلومات من مصادرها ا الا ط بيجلا إلنتاج معلومياتر ق وثانيا
ق وطاملييا وّن حتدهييد املصييادر الصيياحلة لالّعكيياء علًييا وحتدهييد (2)وخييرى

طاق الابط الصاحلة لالستعمال عندما حنا ل اكتساب املعرفة  وضيوعر 
يي ا هعيين ون  ا نقييوي بييه د ن احلاجيية إىل تعلييم كيفيتييه؛ ف ئ ميياق ليييس وميي ا

ا  إّف مّميين امتلييا وّوفا املعرفيية اّدعيياء العقالنّييية ف ميكيين ون هكييون صييادقا
ا امل ارة يف تطبيق ا وممارس ا. لاق وامتلا ثانيا  بكيفّية حتدهد كّل ذئ

وحييّى هصييّح ميين امللحييدين افّدعيياء بيي ّّنم هّتبعييون العقييلق ووّّنييم 
ييا لتحدهييد مييوقف م اإلحلييادّي؛ ف بييّد ميين ون  هتيي ّ عون بالعقالنّييية مجلجا

                                                        

هعّد حميط النشوء وافنفعافت النفسّية من وباز املصادر ةير الصاحلة لالّعكاء علًا يف مقاي   (1)
كّل ما نش  املرء عىل  ا يف ممارسة املعرفة. فليس  األخ  للمعلومات اّلجت هّتا ها املرء منطلقا

ا وك ا العكسق وليس كّل حكمر ناسب افنفعال والشعور التصديق به يف حميطه سيكون ص ادقا
ا وك ا العكس. ا صادقا  هكون ح ا

لعّل وجىل ووباز األطا  والكيفّيات الفاسدة لعملّية الابط ب، املعلوماتق تلا اّلجت تعتمد عىل  ( 2)
ا من الطفولة وحّى مرحلة الشياوخةق  ما مل هلتفأ املشاهبة املحضة اّلجت ميارس ا البشر بدءا

املرء إىل فسادها من خالل تعّلم وّنه ف بّد من إحراز كون ج ة الشبه هي العّلة احلقيقّية  راء 
لا احلكم ونسنده إىل يشءر آخر مشابهر له من تلا  ح نا عىل يشءر تكمر ما قبل ون نعّدي ذئ

 اجل ة.
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لييم املنطييق واملييجل  املعييريّف اّليي ي يبييّ، هكونييوا عييىل دراهييةر ختّصصييّيةر بع
ليا فلين  كن ميع ذئ كيف تكون املمارسة املعرفّية موصلةا إىل الصواب. ولئ
ا ون هكونيوا عيىل  ا واحدا ا ب ن وطلب من كّل امللحدين واحدا كون متطّ فا و
ليا؛ إذ إّن وهيل افختصياص يف جميالر مياق هيم فكيٌة خاّصيٌة  دراهةر بكّل ذئ

يا بالنسيبة إىل  من الناّل ترجع إلًم بايق الفكياتق  بالتياف فلييكن كافيا
املوقف اإلحلادّي ون هكون املنّظا ن والكبراء اّلي ين يرجيع إليًم مجياهير 
ّيييية  ين عيييىل رتبييية افختصييياص يف عليييم املنطيييق ونظا امللحييدينق حيييائي
يا عين ختّصصي مق وكميا هيو احليال  املعرفة؛ ليكون موقف م اإلحليادّي نالا

.يف شّى املجافت   احلياتّية علمّيةا كانأ وو ةير علمّيةر
كبيراءهم ومنّظيا م ليسيوا  كن حّى هئ ا ف هسعف امللحدين؛ ألّن  ولئ
لاق وهئ ا ومٌ  واضٌح ومعلوٌيق مفن زعيمي  من وهل افختصاص ب ّير من ذئ

هتشيارد دوكينيز  إىل  (Richard Dawkins)امللحدين اجلدد عامل البيولوجييا ع
هس دكتييييييييور الفلسييييييييفة وعلييييييييم ا ألعصيييييييياب املعييييييييريّف سيييييييياي هييييييييا

(Harris "Sam" Benjamin)(1) هسييتوفر هيتشيينز  Christopher)ق والصييحك كا

                                                        

1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris  كيّل املعلوميات  -وخيي القياع   -سوف لد
هس ونشاطاته ومؤّهالته.  املوّثقة حول حياة ها

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris
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Eric Hitchens)(1) كييياواّل هييياء الكونّيييية ليييورانس  ق واملتاّصيييص يف الفيي
(Lawrence MaxwellKrauss)(2) هس تاهسييييييييون  ق ومثلييييييييه نيييييييييل دهغييييييييا
(Neil deGrasse Tyson)(3) ين كييييو  (4)(Jerry llenA Coyne). وكيييي ا جييييياي 

احليائز  (5)(Michael Shermer)املتاصص يف علم األحياءق وميشال شييرمر 
ه، العلييمق واملاجسييتير يف علييم اليينفسق وسييتيفن  عييىل الييدكتوراه يف تيياع

ييّب  (6)(Steven Pinker)بينكر  املتاّصص يف علم النفس التطّوعّي والتجيا
هيياء الكونّييية  وعلييم األعصيياب املعييريّف واللغييةق وكيي ا املتاّصييص يف الفيي

                                                        

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens  كييّل  -القيياع  وخييي  -سيوف لييد
 املعلومات املوّثقة حول حياة هيتشنز ونشاطاته ومؤّهالته.

2 - https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss   وخيييي القييياع   -سيييوف ليييد- 
كراوّل ونشاطاته  ومؤّهالته. كّل املعلومات املوّثقة حول حياة 

3- https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_deGrasse_Tyson   كيّل  -وخيي القياع   -سوف لد
 املعلومات املوّثقة حول حياة تاهسون ونشاطاته ومؤّهالته.

4 - https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Shermer  كييييّل  -وخيييي القيييياع   -سيييوف لييييد
 املعلومات املوّثقة حول حياة شيرمر ونشاطاته ومؤّهالته.

5- https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Coyne كيّل املعلوميات  -وخيي القياع   -ف لد سو
ين ونشاطاته ومؤّهالته.  املوّثقة حول حياة كو

6- https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Pinker  كييييييّل  -وخييييييي القيييييياع   -سييييييوف لييييييد
 مؤّهالته.املعلومات املوّثقة حول حياة بينكر ونشاطاته و

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss
https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_deGrasse_Tyson
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Shermer
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Coyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Pinker
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ق واملتاّصيص يف ا ندسية (1)(Stephen William Hawking)ستيفن هوكينغ 
هاضّيات ؤفء (3)وةيرهم (2)(William Nye "Bill" Sanford)بيل ناي  والا . ف ئ

ّية  مجيع م وصحاب اختصاصاتر يف علوير خمتلفةر عن علم املنطق ونظا
بيياع م واألخيي  عييجلم يف املعرفييةق فكيييف هصييّح ميين مجيياهير امللحييدين اعّ 

يّي واحليال وّن هيات، املسي لت، ف تيدخالن  مس لجت الدين والوجيود اإل ئ
هاضيّيات وف البيولوجييا وف  ي ه العليويق ف الا ضمن اختصاص وّير من هئ
كييان  هيياء. ومنيي  مييى  ه، وف الصييحافة وف علييم األعصيياب وف الفيي التيياع

تعليمي النياّل وتيوجًم يف التاّصص يف عليمر هعطيي األهلّيية للتصيّدي ب
هيياء  عاجليية ومييرا   اختصيياصر آخيير!  ف ييل هصييّح ون هقييوي عييامل الفيي
ييا بالطييّب!  فكيييف هصييّح إذن ون هتصييّدى  النيياّل وهييو ليييس متاّصصا
ه، وو الصيييحّك ليقيييوي  هييياء وو األعصييياب وو التييياع عيييامل األحيييياء وو الفيي

هقّيية امل بنّيية مباشيرةا بتوجيه الناّل يف قضياها هيي مين املباحيل امليتافيي

                                                        

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking  كييييّل  -وخييييي القيييياع   -سييييوف لييييد
 املعلومات املوّثقة حول حياة هوكينغ ونشاطاته ومؤّهالته.

2- https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Nye  كيييّل املعلوميييات  -وخيييي القييياع   -سيييوف ليييد
 املوّثقة حول حياة ناي ونشاطاته ومؤّهالته.

3- http://www.thebestschools.org/blog/2011/12/01/50-top-atheists-in-the-
world-today .ا ا معاص ا  ميكنا الرجوع إىل ه ه الصفحة لالّطالل عىل وش ر مخس، ملحدا

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Nye
http://www.thebestschools.org/blog/2011/12/01/50-top-atheists-in-the-world-today
http://www.thebestschools.org/blog/2011/12/01/50-top-atheists-in-the-world-today
http://www.thebestschools.org/blog/2011/12/01/50-top-atheists-in-the-world-today


؟!  ......................... 19  ...........................................................................................  أيي عقالنيية 

ا وّنه ف يوجيد ارتبياٌ   يا بي ّي  ّية املعرفّية!  علما عىل علم املنطق والنظا
كبيييراء امللحيييدين اجليييدد  عليييمر مييين تليييا العليييوي اّليييجت ختّصيييص فًيييا 

يا يف  ومنظاوهم  ولو وراد وحٌد ون هشير إىل فالنر وفالنر بوصيفه متاّصصا
ّية املعرفة من كبار امللحدين هقا ونظا اجلدد عىل فر  وجيودهق  امليتافيي

 Michel)وميشال وونفاي  (1)(Daniel Clement Dennett)مثل دانيال دهنأ 
Onfray)(2)  ين ليسيتنجد ب عضياء وو وراد ون يرجع إىل ووائل القيان العشيا

اّي إىل دهفييد  حلقة فيينيا  برترانيد رسيلق وو ون يوةيل يف الرجيوع التياع
كّلييه ليين هكييون ك لييا  ؛ فييإّن ذئ ييير اّعبييال هيييوي مييثالا ييا عييىل اإلطييالق لتبا افيا

يؤفء مين هيو متاّصيٌص يف  مجاهير امللحدين  م؛ ألّنيه يوجيد يف قبيال هئ
ّييية املعرفييةق واّدعيي  وّن العقييل والعقالنّييية هقييودان إىل  هقييا ونظا امليتافيي
ا من سقرا  ووفالطون وورسطو وثيوفراسيطوّل  ق بدءا هر افعتقاد بوجود إلئ

ا بعشرات املتاّصص، بل املكات يف هئ ا احلقل العلمّي من قبييل  وما  ا
إقليييدّل واألسييكندر األفاودهّايي والكنييدّي والفيياراّ) وابيين سييينا وابيين 

                                                        

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett  كيييييّل  -وخيييييي القييييياع   -سيييييوف ليييييد
 لومات املوّثقة حول حياة ونشاطات ومؤهالت دنأ.املع

2 -https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray    كيييّل  -وخيييي القييياع   -سيييوف ليييد
 املعلومات املوّثقة حول حياة ونشاطات ومؤهالت وونفاي.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
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هّن واسييبينوزا وفيبنتييزق وصييوفا إىل  كييو رشييدر وابيين باجيية وابيين ا ييي  واأل
(  Stephen Mumford) و (David Malet Armstrong)ر اليييراهن عنيييد يالعصييي
 (David Oderberg) و( Edward feser) و( Antony Flew) و( James Franklinو)

يي ا الواقييع مليياذا هصييّح ميين مجيياهير امللحييدين ون  وةيييرهم الكةييير. ووميياي هئ
كييا املتاّصصيي،  هّتبعييوا مييّدعي التاّصييص القييائل، باإلحليياد د ن وولئ
ييّي هييو نتيجييٌة برهانّيييٌة تعلييم بتطبيييق  القييائل، بيي ّن افعتقيياد بييالوجود اإل ئ

ا! علم ا ا معرفّيا  ملنطق واعتماد العقالنّية مجلجا
فيي ّي عقالنّيييةر تلييا اّلييجت تييدعو إىل الرجييوع إىل فاقييد التاّصييص!  
كبيييرة  ميين  ووّي عقالنّيييةر تلييا اّلييجت تييدعو إىل انتقيياء جمموعييةر صييغيرة  وو 
مييييّدعي التاّصييييص عيييييىل حسيييياب جمموعييييةر وخيييييرى تضييييّم وةليييييب 

املمتييّدين عييىل مييدى مخسيية املتاّصصيي، املاييالف، واملناقضيي،  ييمق و
ا من الزمان وحّى اآلن!  ين قرنا  وعشا

إذا كان هئ ا هو حال مجاهير امللحدين مع منّظا م وكبراّمق وكيان  و
ين والكبيراءق فيي ين هييي العقالنّيية اّلييجت ترفييع  ي ا هييو حيال نفييس املنّظييا هئ
ا!  ووّي فاقر هئ ا ب، اّعبال فاقد التاّصصق  ب، التقليد األعم   شعا ا

 اّل ي هعيبه امللحد ن عىل مجاهير املتدّين،! 
ييا عييىل التقليييد  ييّي ليييس مبنّيا ويف املقابييلق فييإّن التييدّين والييدين اإل ئ
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ي ه افّلاهيات الدهنّيية  إذا كانيأ بعي  هئ وو حيّى  -وافّعبال األعم ق و
كبييييرةا مييين مجييياهير  -وةلهبيييا  كيييان مجليييةا  ييي ا األسييياّلق وو  تقيييوي عيييىل هئ

كّليه خرافيٌةق ووّن املتيدّين، يركني ي ا ف هعين وّن اليدين  ون إىل اخرافيةق ف ئ
التدّين كّله مبّنٌ عىل افّعبال األعم . ف ّي عقالنّيةر تليا عنيدما هعطي  
كيّل افخيتالف اجليوهاّي واحلقييّق القيا  بي،  حكم اليبع  للكيّلق ميع 
دما املناه  املعرفّية ملاتليف املي اهب واألدهيانق ووّي عقالنّييةر تليا عني

ا وتفتح وخيرى فقيط؛ حيّى ف تيرى ميا ايالف هيواك وف ايدي  تغلق عي ا
 قضّيتا! 

 باجلملة فيإّن تصينيف امللحيدين للمتيدّين، يف خانية وتبيال اخرافية 
والال عقالنّيةق هو نفسه تصنيٌف ف عقاليّنق وت سيٌس لك بةر مفضوحةر 

والفلسيفّية تعلن عن نفس ا عنيد مين ليه ودع معرفيةر باألسيس املعرفّيية 
ه  بدهنه.  اّلجت يركن إلًا العدهد من املؤمن، باإللئ

إذا وراد امللحيييد ن ون هصيييّدوا عيييىل وصيييم وصيييل اليييدين والتيييدّين  و
ي ا  ه املدّبر للطبيعة واإلنسان ب ّنه خرافيٌةق فيإّن إصيرارهم هئ وافعتقاد باإللئ
هسيي م خيييراف م ا إىل تكا يي ه اخرافيية مضيييافا ا لترسيييي، هئ  ليييس إّف سييعيا
كيّل البيراه، اّليجت  األخرى املتمّةلة بكيوّنم وهيل العقيل والعقالنّيية. مفيع 
ييه امليدّبر لطبيعيية اإلنسييانق  وقيميأ وتقيياي يف مقياي ت سيييس افعتقياد باإللئ
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يّفر مييتقنر يف علييم املنطييق وقواعييد  اّلييجت مجيع ييا مبنّيييٌة عييىل وسيياّلر معيير
ء ميييين التفكيييييرق ف ميكيييين افّعكييييال عييييىل ممارسييييات السييييّ ج والبسييييطا

هة اّلجت هنظر من خال يا إىل اليدين وافعتقياد  املتدّين،ق لتكون هي الزا 
ه املدّبر.  باإللئ

كييا اّليي ين هييامجوا ودّليية  ووّمييا إذا وراد امللحييد ن ون هسييتنجدوا ب ولئ
يييّيق واّدعيييوا فسيييادها كميييا فعيييل دهفييييد هييييوي هيييل  (1)الوجيييود اإل ئ إميانو و

لييا ليين هيينفع م عييىل اإلطيي(2)كييانط يي ين الييرجل،  ييا ق فييإن ذئ الق ألّن هئ
املوّلدان الرئيسيان للارافة والسفسطة يف العصير احليدهل. في ّي خرافيةر 
وعظييم ميين اّدعيياء إمكييان وجييود الهييء بعييد عدمييه ميين تلقائييه!  ووّي 
ق  خرافييةر وعظييم ميين اّدعيياء إمكييان ون حيييدث وّي يشءر بسييبب وّي يشءر

هفيد هيوي هئ ا مل هتوّرع ووّف عالقة خصوصّيات األشياء يف سببّي ا. فد
كّل ا ب ّّنا سفسطٌةق واحلال وّنه هيو نفسيه مؤّسيس  هقا  عن وصم امليتافيي
هقا فحسبق بل منع  السفسطة احلدهثة وعميدها؛ ف و مل يرف  امليتافيي
يبّيةق رةم وّنيه اّدعي  وّّنيا عليوٌي حقيقّييٌةق  وي إمكانية لقياي العلوي التجا

كييييف ميكييين ون تقيييوي للعليييم قا يييٌة يف ظيييّل رفييي  العلقييية  واحليييال وّنيييه 

                                                        

كتابه )رسالٌة يف -1  الف م البشاّي(. يف 
 يف كتابه )نقد العقل املح (. -2
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لييا  ة بيجلميياق كمييا وعييرب عيين ذئ هة بيي، العّليية واملعلييول واملسييا َّ الضييا ع
هيييه يف كتابيييه )العليييم  هييياّ  الكبيييير هنييياي  بوانكاع هييياّر والا تيييّقر الفيي

 . (1)والفرضّية(
كن بي  اعتقياده  هل كانط اّل ي هو نفسه من املتدّين،ق ولئ وّما إميانو

إّطييا عمييد إىل إضييعاف ودّليية  عييىل اإلميييان ف عييىل العقييل وافسييتدفلق و
ّي بداعي مواج ة امللحيدين ونفسي م كميا هصيال يف مقّدمية  الوجود اإل ئ
لا. ف ييو وراد ون  كتابييهق  بعييد ون نقيي  األدّليية يف الفصييل اخيياّص بيي ئ
يّي مين دائيرة التيدا ل العقييّل حيّى حيفيجل  اان الكالي عين الوجيود اإل ئ

كّ يه وهليا اإلمييان مين حييل مل حيتسيبق  عّ ج اإلميان من  افن ياكق ولئ
ا جلون لوك ودهفيد هييوي يف رفضيه لواق عّيية خرافاتر ف هقّ   ا قراٌ  متابعا

 ميين 
ٌ
كييّل هة  كييانر ون هكييون  ّيته. إنييه مليين السيياا قييانون العّلّييية وضييا ع

كييانط ميين رمييوز العقالنّيييةق واحلييال  هييل  إميانو جييون لييوك ودهفيييد هيييوي و
 م واضعوا حجر األساّل للسفسطة احلدهثة.وّّن 

 باجلملةق وهة عقالنّية تلا يف ظّل افتقاد رموز امللحدين وفرسياّنم 
للدراهيييية التاّصصييييّية  عييييايير املعرفييييةق ووّي عقالنّيييييةر تلييييا يف ظييييّل 
افستنجاد وافعتماد عيىل مؤّساي السفسيطة واليال عقالنّيية يف العصير 

                                                        

 يف الفصل اخاّص بي )حساب افحتمافت( يف هئ ا الكتاب. -1
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ييييّي احلييييدهل!  ووّي عقالنّيييييةر تلييييا  بيييية الييييدين والوجييييود اإل ئ يف مقاع
وتقييم مييا يف ظييّل افقتصييار عييىل طيياذج حمييّددةر ميين امليي اهب واألدهييان 
كييّل  وميين مجيياهير املتييدّين،ق وتعمييمي احلكييم بييالال عقالنّييية واخرافيية إىل 

 ! ه وكّل دينر
 اعتقادر باإللئ
ييا متيدّينون اّولنيا افنتقيال  ميين  وهيل تشيابه املتيدّين، يف وّّنيم مجيعا

لا!  وهيل افّعكيال  كون بعض م مّتبعي، للارافية إىل وّّنيم مجييع م كي ئ
! وهيل  عىل التشيابه السياذج يف مقياي احلكيم مييّأ إىل العقالنّيية بصيلةر
هقبل امللحد ن ونفس م ون هطّبق هئ ا املعيار عليًم فينجعل م يف خانيةر 
ائع واحيدةر مييع ماوتاي تييون  وسيتال، وةيييرهم الكةيير ميين ميرتكيب الفظيي
ييا  ه،! فيينحكم علييًم مجيعا هييب للمجتمييع البشيياّي عييىل مييّ  التيياع والتاا

ا ملحد ن!   تكمر واحدر تّجة وّّنم مجيعا
كةيرق عيىل األقيّل حيّى  لا يبدو وّن املس لة حتتاج إىل تفصيلر و

ومع ذئ
هح املتعّجب حاجبيهق   ّون اخطب عيىل حيدقجت عينييهق وهيو هقيرو  يا

كيانط مين السفسيطائّي،ق قوف ب ّن جون لوك ودهفيد  هيل  إميانو هييوي و
هنيياي عيىل ونغيياي وةنييية عصيير األنييوار اّلييجت  واحليال وّنييه مييا فييئت هسييتيقجل  

لا دعيين  وع ي لييا  -وخييي القيياع   -لعل ييم وبطالييه وفرسييانه؛ وليي ئ
 باختصارر واقتضابر قّصة السفسطة احلدهثة.
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 قّصة السفسطة الحديثة

ا  -القّصة  بيدو مين القيان السيابع عشير وي ت - باختصارر شيدهدر جيّدا
ق مين عنيد جيون ليوك كةير مين ثالةكية سينةر ودهفييد هييويق اللي ين  من  و

ييّب احلّاّ يف املعرفة؛ يف قبال كّلر من افّلاه  وعلنا اعتماد افّلاه التجا
هقة الدهكارتّيةق وافّلاه العقيّل البرهيايّن املمتيّد  العقيّل الساذج عىل الطا

هانّي، واملسيلم، من عند ورسطو ما ا بالفالسفة اإلسكندرانّي، والسيا   ا
يف املشييياق واملغيييربق وصيييوفا إىل بعييي  السيييكوفئّي، املسييييحّي، يف 

ي ا افّلياه األخيير كيان حميّط (1)الغربق وعيىل روسي م ةياليليو ةيالييل ق وهئ
                                                        

ا يف ةاهيية  -1 قييد يبييدو إقحيياي اسييم ةيياليليو يف معيير  الكييالي عيين اّعبييال املييجل  العقيييّل البرهييايّن وميي ا
كّن احلقيقة هي ما ذكرته؛ ألّن ةاليليو اّل ي مل  اباونا عنه إّف وّنه عيار  الكنيسية يف الغرابةق ولئ

ا ه كر مع لوك ونييوتن وهييوي وةييرهم هيو يف  مس لة د ران األر ق وورادوا لنا ون ننظر إليه مؤّسسا
احلقيقية عيىل الطيرف النقيي  ميجلم يف جنبية املعرفّيية واملجلجّيية والفلسيفّية؛ إذ إّنيه يف احلقيقية 

هعيّد األّولّييات متاّصٌص يف املنطق العقيّل البرهايّنق و ياق   يا حقيقّيا هقيا علما ملتيزٌي باعتبيار امليتافيي
ميلا جمموعةا من التحليالت اّلجت تكشيف عين عميقر  ق   العقلّية مطلقة الصدق بنحور موضوعّير
لييا هييو  هقييا وفلسييفة الطبيعيية. ومرجعيي يف اّدعيياء ذئ يي ا امليجل  وامليتافيي ين يف ف ييم هئ كبيييا ونضي ر 

رهييانق واملسييّم  )مقالييٌة يف البرهييان(ق  تثييه اآلخيير حييول األّولّيييات كتابييه اّليي ي وّلفييه حييول الب
بعة قا نر مل هترمجيا مين الالتينيية  يف طّي النسيانالعقلّية. وقد بق هئ ان البحثان  كةر من وع من  و

هلييةر ميين املعانيياة  ّييية إّف يف وواخيير القييان املييا  بعييد عمييلر مضيينر وشيياّقر  رحلييةر طو إىل اإلجنليي
ي ين البحثي، تسيب ميا ا اّلي ي نشير ا يف  William A. Wallaceبير بيه املتيرجم واملحّقيق هلئ

 Boston Studies in the Philosophy and History of Scienceكتيابر واحيدر ضيمن سلسيلة 
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اق بيل  ي ا باحلسيبان  -معارضةر من قبل افّلاه، السابق، معا ولييكن هئ
ييا حمييّط معارضييةر ميين قبييل افّلاهييات السييلفّية والصييوفّية كييان وه - ضا

ا  -والكالمّية  كّل ا. -ةالبا  يف امل اهب الدهنّية 
ين:  (1) باجلملة فإّن جون لوك قد وباز موقفه من خالل إعالنيه ألميا

بية  األّ لق رف  وجود وّي نوعر من األحكاي العقلّيية املسيتقّلة عين التجا
ّية الواقعّية إّف احليّس واحلّسق بل ليس هناك من س اقيةر للمعرفة البشا

ميين القضيياها القبلّييية  بييةق د ن ون هكييون لييدى اإلنسييان وّي نييوع ر والتجا
املستقلة يف قيم ا وحدودها عجلما. والثاين: اعتبار كّل املفاهمي العقلّية 
 ّّ ّية واجلوهر واملاهّية والعر  والعرّ  وال ات والقواي والي ا حول ا و

والفعييييل واإلمكييييان والضييييا رة وافمتنييييال واألنييييوال واألجنيييياّل  والقييييّوة
لاق جمّ د اختراعاتر ذهنّيةر ةامضيةر ف تيّ  عين  واألصنافق وما شاكل ذئ
ق  بالتيياف ف ميكيين تطبيييق وحكام ييا ومييا يييرتبط هبييا  وّي واقعّيييةر حقيقّيييةر
عىل الواقع اخارجّي. وقد صّدل لوك وّنيه كتيب كتابيه اّلي ي عير  فييه 

                                                                                                             

هقيه إىل اخيا ج 1992سنة  Springer والصادرة عن دار النشر املش ورة  138املجلد  . وهيو يف طا
بّيية ميع ليا مبيادرةا يف سيبيل  باللغة العا يا بتوفييقر مين اىل تعياىل. وسييكون ذئ يبا تعليقياتر ميّن قا

كميا وشيرت يف  ّييف اّلي ي جعلونيا نعتقيد وّنيه حقيقيٌة مفيا ٌم عجليا  ه، املي العمل عىل كشف التياع
هف ا(. هفا حتا  كتا) )الفلسفة.. ت سيس ا تلو

1- An Essay Concerning Human Understanding 
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اعتبياوا األمور عىل خلفّية اجلدافت احلاّدة مع السكوفئي، اّلي ين  هئ ه
هانّي، واإلسكندرانّي، وصوفا  اامتدادا  ونفس م للفالسفة املسلم، والسا

ا ميين ورسييطوطاليس.  بالتيياف هييو قيياي بالتشييكيا  إىل اليونييانّي، بييدءا
ييّب اّليي  ي والييرف  لكييّل مبيياد  املعرفييةق وقييّو  وسييس املييجل  التجييا

ليييا فقيييط يف سيييبيل سيييلب  ( وّي قيميييةر علمّييييةر )اّدعييي  وّنيييه هتبّ ييياه؛ وذئ
ّي. هقا والبحل الفلسّك عن الوجود اإل ئ  امليتافيي

يبّيتيهق ووّليف كتابيه حيول  وّما دهفيد هيوي فقد تابع جيون ليوك يف لا
ال هن البشاّي اّل ي صّدل فيه ب ّنه ه ل م ّمة جون لوكق حييل قياي 

ور حييول قييانوين العّلّييية والسييناّيةق وو مييا هسييّم  بطييال تسيياؤله املشيي 
 إّننيا ف طليا وّي مبيّدرر حقييّقر وعقييّلر فعتبيار 

بقانون العّلة الكافيةق قائالا
كيّل  ّيةا ب، األشياءق بل ليو خّلينيا وعقلنيا لقلنيا بي ّن  وّن هناك عّلّيةا ضا ع
ق  ب ّن وّي يشءر ميكن ون يوج د بعيد يشءر ميكن ون هصدر عن وّي يشءر

كّ نييا إذ اعتييدنا عييىل ون نييرى  عدمييه د ن احلاجيية إىل يشءر يوجييدهق ولئ
إذ تعّودنيا ون نيرى ميا  ق و وشياء حمّددةا حتدث عقيب وشياء وخرى حمّددةر
ا ف يوجييد إّف بعيد ون حيييدث يشٌء آخير ةيييره؛ فإّننيا ألجييل  لييس موجيودا

ّق بصيياة اق هئ ه العادة مقنا بصياةة قوان، تعّسفّيةر ف ميلا العقل احل
لا دعيا  بل وصبغنا هئ ه القوان، بصبغة الضا رة والصدق املطلق؛ ولي ئ
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كيّل الكتيب  ييّب إىل رميي  دهفيد هيوي يف آخر كتابه نتيجيةا ملجلجيه التجيا
يييي ا  يبّييييية يف النييييار. ومل هييييتفّطن هئ هاضيييييات والعلييييوي التجا ميييين ةييييير الا

إىل  يي ه تشييمل نفييس كتابييهق و وّن تعليلييه السفسييطاّر إىل وّن دعوتييه هئ
ّية قييانون العّلّيييةق كمييا مل  ملنشييإ افعتقيياد بالعّلّييية هييو نفسييه إقييراٌ  بضييا ع
هتفّطن إىل الفاق ب، التاّييل والتعّقيلق فوقيع يف وحكياير و ّييةر بعيد ون 

ا  .(1)ولبس ا لباّل العقل ز  ا
ّيييية مسيييتمّدةا مييين السيييعي إىل   باجلملييية لقيييد كانيييأ حرك ميييا الفكا

هقيا  ه  امليتافيي والثيولوجييا؛ إّف وّن موقف ميا مين طبيعية املعرفية قييد تقيو
هاضييّية وا ندسييّية نفسيي ا يف دائييرة اخطيير  يبّييية والا جعييل العلييوي التجا
املعييريّف؛ إذ إّن لييوازي كلماهتمييا تقييود إىل القضيياء عييىل إمكانّييية املعرفيية 
إىل افّلياه حنيو النسيبّية اّليجت اشي رت وذال صيي ا يف  ق و ّية ككّلر البشا

لا ال قييان األخيييرق وو حنييو املثالّييية املفرطيية اّلييجت انتعشييأ مييع بيياركيل؛ وليي ئ
يبّيييية  كيييانط ملحاولييية إعطييياء العليييوي التجا هيييل  انبيييرى فيميييا بعيييد إميانو
ّي من  إخراج موضوع الوجود اإل ئ ير النظاّي ليقيننا هباق و هاضّية التبا والا

الغر  اّلي ي دائرة التدا ل العقيّل إىل اإلميان املح ق مع احلفاظ عىل 

                                                        

كةر عىل حقيقة وقوال هيوي وتناقض اق كميا ميكن للقا -1 ع  الرجوع إىل كتاب )ّن  العقل( ليتعّ ف و
هف ا( ليتعّ ف عىل القّصة الكاملة. هفا حتا  ميكنه الرجوع إىل كتاب )الفلسفة.. ت سيس ا تلو
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هقييا ميين دائييرة  شيّكل األسيياّل فنطالقيية ليوك وهيييوي وهييو إخيراج امليتافيي
لا قاي بت ليف كتابه )نقد العقل املح ( يف حماوليةر  العلم احلقيّق؛ ول ئ
هيياء وتبييّن انعييداي  هاضييّيات والفيي إلجييياد املسييّون النظيياّي لليقيي، يف الا

ن حرم ميياق ميين خييالل املسييّون لليقيي، املعييريّف بيي ّي قضييّيةر خارجييةر عيي
ا للمعرفة القبلّية التابعية لطبيعتيه اخاّصية ةيير القابلية  اعتبار العقل مالكا
ا  لا اعتبيير نفسييه سييائ ا بييةق  بيي ئ للتعمييمي إىل خيياعن حييدود احلييّس والتجا
ا إلفراط ماق ميع احلفياظ عيىل إلغياء جيواز  عىل خط  لوك وهيوي ومتفاديا

هقيا إىل سييات العليم وعييىل ا عتبيار الييدين بنسياته السييائدة ميا ر امليتافيي
ا لاّل عقالنّية.  معلما

يبّي، ونفسي م؛  إّف وّن حماولة كانط مل تكن لتحّل املشكلة بنظر التجا
كييان عييىل موعييد اسييتفاقةر جدهييدةر يف  ييّب قييد  لا فييإّن افّليياه التجييا وليي ئ
كيّل القضياها  ين عيىل هيدي وعضياء حلقية فيينيا؛ ليعلنيوا وّن  القان العشيا

بيية هييي قضيياها فاقييدٌة اّلييجت ف ت قبييل الفحييص وافختبييار بيياحلّس والتجا
هقيييييا واألخيييييالق  للمعييييي  وفارةييييية املضيييييمونق  بالتييييياف فيييييإّن امليتافيي
كييالٌي فاقييٌد ألّي معيي .  ييا زائفييةا فحسييبق بييل  والثيولوجيييا ليسييأ علوما
ك ا اسيتمّ ت النظيرة اّليجت وّسسي ا ليوك وهييويق ويف املقابيل انتعشيأ  وهئ

هقيا كال يا فاقيٌد النسبّية اّلجت صا يبّية كما امليتافيي رت ترى العلوي التجا
ييّب لليييينق   لألرضييييّية املعرفّييييية املتماسييييكةق فتعييييّ   افّليييياه التجييييا
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هقا  رفضه لقيم ا عيىل قضيّيةر هيي  الشدهدق بعد ون ب  نقضه للميتافيي
هاضييّيٌةق وهييي نفييس افّدعيياء تصيير  يبّيييٌة وف ع هقّيييٌة ف لا نفسيي ا ميتافيي

 فة تدود التجابة واحلّس.املعر
إىل اآلنق وحنييين عيييىل وعتييياب العقيييد الثاليييل مييين القيييان  كييي ا و وهئ
ينق ف زالييأ املشييكلة هييي نفسيي ا وف زال الصييرال هييو  احلييادي والعشييا
نفسه د ن وّي حسمر من قبل من هم يف دائيرة السيعي للمحافظية عيىل 

ق واإللغيياء لل هاضييّية ميين ج ييةر يبّييية الا هقييا موضييوعّية العلييوي التجا ميتافيي
يي ا اجلييدل  ّية هلئ يي ه افسييتمراع وللثيولوجيييا ميين ج ييةر وخييرى. ومرجييع هئ
ؤفء قد انطلقوا وساعوا وعييجلم عيىل إقصياء األدهيان مين  املعريّف هو وّن هئ
املجتمييع البشيياّيق وعنييدما دخلييوا يف حماجج ييا قييادهم اجلييدل إىل وّن 

ير اّليجت تسيّون البداهة جييب ون تكيون مين معيايير املعرفيةق فرفضيوا املعياي
ليا إىل زعزعية  هقا الداعمة ليه بوجيهر مياق في ّدى ذئ قيامة الدين وامليتافيي
يبّيييةق فصيياعوا  البييدهل اّليي ي ورادوا ت سيييس مرجعّيتييه وهييو العلييوي التجا
يبّيية   مجلما وميّ  مين اآلخيرق بي، اليتايّل عين العليوي التجا

ٌ
ين كّل ب، وما

يا ميليا جيواز امليا ر  ا علمّيا إىل املعرفية الراسياة اليقينّييةق بوصف ا مصيد ا
ّية  هقياق  بالتياف إعطياء املبيّدر فسيتمراع  ب، اليتايّل عين رفي  امليتافيي
األدهيييان يف املجتميييع البشييياّي؛ ألن عييي، املبييياد  اّليييجت تعطيييي العليييوي 
يبّييية املوضييوعّية واليقيي، هييي نفسيي ا وميين نفييس اجل يية تعطييي  التجا
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هقييا  يي -امليتافيي املوضييوعّية واليقيي،ق وهييدي  -ّي  بيياألخّص الوجييود اإل ئ
 . (1)مباد  وحد ا هدٌي لألخرى

ّيةق  فبيي، متابعيية الرةبيية والطمييول بإقصيياء الييدين عيين احلييياة البشييا
يبّييية البييدهل واملرجييع   بيي، متابعيية الرةبيية والطمييول  عييل العلييوي التجا
ي با ؛ ها  ااألّ ل واألخيرق كانيأ النتيجية هيي البقياء يف حلقيةر معرفّييةر مفرةيةر
ييؤفء  يي ا املسييلا اّليي ي تعّ ييد هئ ميين التنيياق  اّليي ي هيي د ون هغييادر هئ

 بسلوكه وافعتصاي به.
كّن املس لة مل تقف عن هئ ا احلّد؛ فتابع لترى البقّية   ولئ

                                                        

لا وّولّيييات العقييل العاّمييةق ومييا هسييّم  بالقضيياها األّولّييية العاّمييةق وهييي اّلييجت حتكييم  -1 كييّل وعيين بيي ئ
لا  . والتصييديق هبييا هنشيي  عيين نفييس تصييّور وطراف ييا؛ وليي ئ عملّيييات اإلدراك والواقييع بييال اسييتةناءر
كّل دلييلر هتوّقيف عيىل اسيتعما اق وألّن اليدليل هتيوّخ    بال ات عن الدليل؛ ألّن 

كانأ مستغنيةا
ّيية وقيانون امتنيال التنياق  وقيانون  إعطاء ما هو مفا ٌم عين وجيوده عنيدها. ووّ  يا قيانون ا و

افنقساي إىل ما بالعر  وما بال ات وقانون العّلّية وقانون السناّية وةيرهاق ولوف هئ ه القضياها 
فضيالا عين اّدعياء وجيود املعرفية  -ملا كان هناك من مع  فّدعياء وجيود معرفيةر حّسيّيةر بسييطةر 

يبّييية  كييان هنيياك جميياٌل إلقاميية وّي دليييلر عييىل وّي يش -احلّسييّية التجا ق ف ييي بالنسييبة إىل وف  ءر
األفكار واألحكاي والعليوي والوجيود اليواقعّي لألشيياء  ثابية نسيبة اللسيان والشيفاه واحلنجيرة إىل 
كييالي بييال حركيية  كييان: ف  هيية وا ييواء واألذن إىل السييمالق ف ييا  الكيياليق والعينيي، والنييور إىل الاهل

هة بال ضوءر وعين،ق وف مسع ب لا ف واقيع وف اللسان وسائر األعضاءق وف عهل كي ئ ال هيواءر ووذني،ق 
كيان منكرهيا ف هفقيه ميا هقيولق وو وّنيه  لا  علم وف حقيقة بال هئ ه القوان، واملباد  األّولّيةق ولي ئ

.  مشاةٌب وسفسطاّرٌ مدفوٌع بالرةبة وافنفعال لتحقيق مآرب ةير ني ةر
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 استغالل العلم

هقييا عيين سييات العلييمق  بالتيياف مّت سييلب  بعييد وّن مّت إقصيياء امليتافيي
يّفر هقيّنر ميكن ون هقوي عليهق كان امللحد ن رةيم  الدين وّي وساّلر معر

لا تاجةر إىل الغطاء العلمّي إلضفاء املشاوعّية العلمّية عىل اإلحليا دق ذئ
هقييا ميين سييات العلييم.  وليييس فقييط جمييّ د افّعكييال عييىل إخييراج امليتافيي
ييين وشيي ر ميين ون حتتيياج إىل  وقصييص ميياركس وونغلييز وهكسيييل مييع داع 

ق وك ا حماوفت ستيفن هوكينز.  إعادة سرد 
يهر ميدّبرر للطبيعية واإلنسيان

ق  بعد ون مّت اعتبار البراه، عيىل وجيود إلئ
جميييّ د ثرثيييرة  فارةييية املعييي ق شييياع امللحيييد ن املتاّصصيييون يف العليييوي 
ّيييييات العلمّيييية ميييع تضييييميجلا ميييا هعييي، عييييىل  ير النظا الطبيعّيييية لتصيييو
اسييتاالص املوقييف اإلحلييادّيق وهييي وّن العييامل قييد وجييد وتكامييل ميين 

 فسه  بنحور وعم  خالر من وّي ةاهةر ومستقّلر عن وّي تدبيرر. تلقائه  بن
ّيية التطيّور  ّية افنفجيار العظيميق ومين قبل يا نظا ّياٌت كنظا فكانأ نظا
ييين ووعيييد وحياؤهييا يف منتصييف  بافنتايياب الطبيعييّي اّلييجت وّسسيي ا داع 
هتشيارد دوكينيز إلظ يار كييف  القان املا ق و ّسا هبا زعمي امللحيدين ع

لكائنات احلّيية توجيد وتتطيّور بنحيور وعمي  د ن احلاجية إىل فير  وّن ا
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ييهر مييدّبرر وميينّظمر 
.  بالتيياف بييدا وكيي ّن امللحييدين ميتلكييون املبييّدر (1)وجييود إلئ

هر  راء العامل ليس فرضّيةا  العلمّي ملوقف م حتأ شعار: وّن فرضّية وجود إلئ
ق بيييل إّن العليييوي الطبيعّيييية وعطتنيييا فرضيييّياتر وخيييرى تقتضيييًا  وحييييدةا

ّيات العلمّية.  النظا
يهر ميدّبرر لعيامل الطبيعية

واإلنسيان  مل هف م امللحد ن وّن قضّية وجيود إلئ
ق وليسأ جمّ د فرضّياتر  حّى هكيون البحيل  (2)هي نتيجة براه، هقينّيةر

                                                        

لا كتب الفرسان الثالثة راجع كتاب دوكينز )صانع الساعات األعم ( وو كتابه )وهم اإل -1 ه(ق وك ئ لئ
كتياب سيتيفن هوكينيغ )التصيممي  كتياب ليورانس اسيتراوّل )كيوٌن مين ف يشء(ق وو  ينق وو  اآلخا

 العظمي(.
ّي نتيجٌة مباشرٌة للمباد  العقلّية األّولّية البّينة لكّل عقلر ميى ف يم مفيردات  -2

فالقول بالوجود اإل ئ
ّييية وقييانون  ولفاظ يياق واملتعّلقيية  طلييق الوجييود ّييية وقييانون الغيا ا ميين قييانون ا و والتحقييقق بييدءا

كميا هيو حيال النتيائ  ا ندسيّية واحلسيابّية اّليجت  امتنال التناق  وقانون ال اتّية وقانون العّلّيةق 
تقود إلًيا املبياد  العقلّيية األّولّيية البّينية واملتعّلقية بالعيدد واخطيو  والسيطول واألجسياي. فيال 

 عيىل اإلطيالقق سيواٌء مين الناحيية العقلّيية وو املنطقّيية وو الواقعّييةق بي، النتيجية يوجد وّي فاقر 
ي ين الضييلع،ق  هية احلادثية بيي، هئ ي، يف ضيلع، مجلمييا ويف الزا  القائلية إّن )كيّل مثّلثيي، متسيا 
ليا  هت، احليادثت، عنيد ذئ كيّل مجلميا مسياور لوخيرق وكيّل واحيدةر مين اليزا  فإّن اخيّط الثاليل يف 
هٌة لنظيرهتا يف املثّلل اآلخر(ق  ب، النتيجة القائلية إّن )وجيود العيامل  اخّط يف وحد املثّلث، مسا 
إّن العيامل تسيب ذاتيه ممتنيٌع ون  مستنٌد إىل فعل ذاتر واجبة الوجود بي اهتا مسيتغنيةر بنفسي اق و

و وّن القضيياها هكييون وجييوده ميين ذاتييه؛ ألّنييه مرّكييٌب ومؤّلييٌف ومتحييّ ٌك(. نعييم الفيياق الوحيييد هيي
هنّييية لإلقييرار والقبييول هبيياق سييالف القضيياها الفلسييفّية؛ فييإّن  هاضييّية خاليييٌة ميين املوانييع التكو الا
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ا  ا ومستسيياةا لييا البييدهل مشيياوعا يياق وحييّى هصييير ذئ عيين بييدهلر عجلييا ممك ا
ييا بنظيير املعييايير العلمّييية لا ورادوا ون هقّوضييوا وسييس تلييا  راجحا ؛ وليي ئ

يبّييةق فعميدوا إىل اسيتغالل  ا تدعمه العلوي التجا ا علمّيا هضا البراه، تقو
هيياء الكيييّم لياّوجييوا خرافيييةر وخييرىق وهيييي وّن  هائّيييية يف فيي البحييوث الفيي
ا عييىل التجييارب العلمّييية قييد  هيياء الكييّم واعتمييادا ّييية العلمّييية يف فيي النظا

 العقلّيية كالعّلّيية وامتنيال التنياق  وةيرهيا ليسيأ صّ حأ ب ّن القوان،
قضاها صادقةا وصحيحةا يف العيامل ال يومّيق   يا وّن العيامل ال يومّي هيو 
عامل البنية األّولّية للكونق فإّن النتيجة اّليجت عّوجيوا وّّنيا تسيتالص مين 
ا إىل قوا كييالير عيين بداهيية العييامل اسييتنادا ّييية العلمّييية هييي وّن وّي  عييد النظا

ا إىل قواعد ف اضع  يا الكيون  التناق  والعّلّية وةيرها سيكون استنادا
 يف البنية األّولّية اّلجت مجلا نش  وتكامل.

يبّيييية  لا اسيييتطال امللحيييد ن ون هتظييياهاوا  عيييل العليييوي التجا بييي ئ  
ينق األّ ل هييو إجييياد تفسيييرر ألصييل الكييون وكيفّييية   لتحقيييق ومييا

وسيييلةا

                                                                                                             

هنّيةر مثل وحوال افنفعال ووحيوال اخييال اللي ين هنتجيان  افعتقاد هبا هصطدي بوجود موانع تكو
ا و ّيةا  نع العاقل من اجلاي  راء مقتىض عقليهق وتقعيده ضيحيّ  ة تي ثير انفعاليه وخياليه. وحكاما

ي ا وميٌ  ليييس حميّل تفصييله واستقصييائه هنياق بيل سيييّطلع القياع  امليوّقر عليييه يف فرصيةر وخييرى  وهئ
يبةر بنحور مفّصلر ومستقًصا ومستوفر بتوفيقر من رّب العال.  قا
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ييهر موجييدر ومييدّبرر لييه؛ ألّنييه تفسيييٌ  مرجييوٌل تكاملييه بييدهالا عيين افع
تقيياد بإلئ

يّي  اق والثاينق إجياد املبّدر العلميّي ليرف  البيراه، عيىل الوجيود اإل ئ علمّيا
ييّبق بعييد ون سييبق وون مّت  ميين خييالل إفسيياد مبادّييا بنظيير العلييم التجييا

 إفسادها بنظر الفلسفة عند لوك وهيوي وكانط.
لا استطال امللحد ون يؤمّ  ن الغطاء ملوقفه حتيأ شيعار الفلسيفة  ب ئ

ّييييات  ييياق بعيييد ون حيييرف الفلسيييفة واسيييتغّل النظا ييّب معا والعليييم التجيييا
ا ليه وقعيه امل ييب يف نفيو ا علمّيا ا عقالنّيا ّل العلمّية؛ ليعطي لنفسه طابعا

 السّ ج والضعفاء.
ليا فيإّن مجييع حمياوفهتم فسيتغالل العليم كانيأ  كيّل ذئ إّف وّنه  رةيم 

هييف؛ ألّن املبيياد  العقلّييية اّلييجت تقييوي عييىل وساسيي ا فاشييلةا  واضيي حة الي
هر مدّبرر للكيون واإلنسيانق هيي عيجليا املبياد  اّليجت 

البراه، عىل وجود إلئ
تقوي عىل وساس ا عملّية اإلحساّل والتجابة احلّسّيةق فكيف ميكين ون 
يبّيييييييية تقيييييييود إىل بطيييييييالن   هصيييييييّح اّدعييييييياؤهم بييييييي ّن العليييييييوي التجا

ي ا إّف قيوٌل (1)األّولّية وو تسيلهبا ضيا رة الصيدق العقلّية املباد  ! ف يل هئ

                                                        

يا بضيا رة يشءر وو إمكيان يشءر وو -إّن كّل عملّية حكمر هقوي هبا اإلنسان  -1 كيان ح ا امتنيال  سواٌء 
ا  ا وو فلسيفّيا هاضيّيا يا ع ا وو عقلّيا يبّيا ا وو لا ا بسيطا ا حّسّيا ق وسواٌء كان ح ا تعتميد بالضيا رة  -يشءر

كمية واملنبسيطةق د ن وّي إمكانّييةر لالنفكياك عجلياق وهيي:  قاعدة  عىل جمموعةر من القواعيد احلا
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يا!   يبّيية قيادت إىل بطيالن نفسي اق ووّّنيا ليسيأ علوما ب ّن العليوي التجا
يهر ميدّبرر للكيون واإلنسيانق 

وكيف ميكن التنظير لبدهلر عن قضّية وجود إلئ
واحلال وّن هئ ه القضّية نتيجية بيراه،ق ف يل هصيّح إجيياد بيدائل لنتيائ  

                                                                                                             

ق وتغّيير وّي  اهلوّيد  كيّل يشءر هيو ذاتيه  يا ليه ميين خصوصيّياتر  خصوصيّيةر صييا رٌة ليي اتر وي وّن 
ّيد وخرى؛  ق وف  وقاعة  الغير كيّل ذاتر هيي ةيير األخيرى  يا بي، خصائصي ا مين مغيايرة  وهيي وّن 

وي وّن اإلجييياب والسييلب ف جيتمعييان عييىل  وقاعددة  عددةت الض دداق وسييط بيي، اليي ات وةيرهييا؛ 
؛  د موضوعر واحدر مين ج يةر واحيدةر ّّ كيّل ميا هّتصيف بيه  وقاعدة  الااي املوضيوع ب اتيه ف يو وي وّن 

ضا عي له ما داي هو نفسيهق وكيّل ميا ف هتصيف بيه املوضيوع ل اتيه ف يو ليه بالضيا رة ميا داي هيو 
ّّ ؛ نفسه كّل وصفر يوجُد ملوضوعر وف هكون له ب اتيه ف يو ليه بانضيماي ةييره إلييهق  وقاعة  العّل

دا . وعّلية اتصياف املوضيوع بيه وه ا الغير سبب من وسباب الوصيف ٰم القواعيد ميتنيع ون  وبدةو  
هيد ون حيكيم.  ق بيل حيّى اخّتياذ املوقيف ب ّنيه ف يا ق حيّى احلكيم ب ّنيه شياّكٌ هقوي امياٌؤ بي ّي حكيمر
ي ه القواعيد هيو وّّنيا قواعيد الوجيود والتحّقيقق وكيّل ميا تيتكّلم عنيه فإّنيا  ومرجع هئ ه ا يمنية هلئ

اق وحال هئ ه القواعد حال ا ا وموجودا ليد ووصيابع ا؛ إذ إّّنيا ف ميكين ون تتكّلم عنه كونا متحّققا
إّطا  سا هبا األشيياء اّليجت هيي ةيرهياق وكيّل إمسياكر بغيرهيا هيّس عبير اسيتعما ا.   سا نفس اق و
ا ميا نفعيل وطيارّل  كةيي ا ي ا ف هقت ي ون هكيون هنياك التفياٌت فعييّلٌ إلًياق بيل  لا ف ئ كن مع ذئ ولئ

مثل كونا ةير ملتفيأر اآلن بالفعيل إىل وّنيا تفيتح األشياء د ن ون نكون ملتفت، بالفعل إلًاق 
ق وتنظيير ميين خال مييا إىل كالمييي اّليي ي تقييروهق وونييأ حتييّ ك  عينييياق رةييم وّنييا تفتح مييا حقيقييةا
ك ا وّولّيات العقيل نسيتعمل ا  لسانا عندما تتكّلم د ن ون تلتفأ بالفعل إىل حركة لساناق وهئ

كين من  وّ ل وجودناق وهي حاكمٌة عىل وجودنا  و ق ولئ كّل األشياء بنحيور بيّ،ر بنفسيه وظياهرر جود 
لا وو هنهّبنا ةيرنا عليهق كميا  إىل وّننا نستعمل اق إّف حينما نتعمد ذئ د ن ون نلتفأ بالفعل إلًا و
؛  ليا بكيّل بسياطةر نهّبتا عىل وّنا حتّ ك لسانا وتفتح عينييا وونيأ تيتكّلم وو تنظيرق وقبليأ ذئ

  إليهق وهئ ا هو حال وّولّيات العقل.ألّنه بّ،ٌ بنفسه مى التفّأ 
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يي ه البييراه،!  لقييد حييّق قييول  البييراه، إّف عنييد ميين ف هفقييه حقيقيية هئ
القائيييل إّن طاليييب احلاجييية وعمييي  ف ييييرى إّف قضييياهاق فيييإّن مجليييةا مييين 
امللحييدين قييد وصيياهبم العميي  حييّى عيين ووضييح الواضييحات؛ بسييبب 
ييير مييوقف م والقضيياء عييىل الييدين؛ ف لبسييوا اخرافيية  سييعًم املحمييوي لتبا

ق إّف وّن لبيياّل العلييمق فكانيي أ خرافيياهتم وعظييم جناهييةر ميين وّي خرافييةر
 اإلعجاب مينع من افزدهاد.

كّلييهق فييإّن اسييتغالل العلييم ميين قبييل امللحييدين مل  لييا  ا إىل ذئ ومضييافا
يي ا احلييّدق بييل  بعييد ون وجييدوا وّن املجتمعييات البشيي ّية يهقتصيير عييىل هئ ا
بيون مين نفو هقتا سي مق حتتاج إىل القيادة اّلي ين يرتبطيون ميع اجلمياهير  

بدو العمل عىل إجيياد بيدهلر عين الرميوز والقيادة اليدهنّي،ق تييل هكيون 
لا من خالل اليّن بامللحدين املتاّصص، يف العليوي  اق وذئ فّعافا وناجحا
يبّيةق واملالك، للم ارة اخطابّية واجلاذبية النفسّية؛ ليقوميوا  د ر بيالتجا

وا إىل تقيييدمي العليييم القيييادة واملرجعّييييات العلميييية لعاّمييية النييياّلق فعميييد
كةيير الوسييائل  ا للمعرفيية املوثوقييةق مسييتعمل، و ا وحيييدا ييّب مصييد ا التجييا

لييا  ا عييىل عمييوي النيياّلق وذئ ا وتيي ثي ا خييالل األفييالي  مييناإلعالمّييية تطييّو ا
ّيييييةق والكتييييب  الوثائقّيييية والسييييينمائّيةق والبييييرام  واملسلسييييالت التلفاز

 املبّسطة والاواهات والقصص.
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إخيييراج العليييم مييين الكتيييب التاّصصيييّية اجلاّفييية   باجلملييية لقيييد متّ 
ّ) يف نفوسيي م  والصييعبةق وتقدميييه ب سيياليب هف م ييا عمييوي النيياّل؛ لتييا
كيّل ميا عيداه. كميا مّت إخيراج العدهيد مين  ييّب وتفاهية  عظمة العلم التجا
يب، ميين عقييول  العلميياء ميين املاتبييرات والصييوامع العلمّييية جلعل ييم قييا

لعلقة الاوحّيية والنفسيّية مع يم؛ ليكونيوا الناّل ونفوس م؛ بداعي إجياد ا
هطمكّ يون ليه  ا  بيدهالا هلجي  إلييه مجياهير امللحيدينق   ا وحيدا لا مالذا ب ئ

يرت بطون معه بعواطف م ومشياعرهم. وقيد وصيلأ مراحيل العميل عيىل  
يبّييية؛ لتعيير   ّية حييول العلييوي التجا لييا إىل إقاميية امل رجانييات السيينو ذئ
يبةر إىل نفيوّل النياّلق تتضيّمن  فًا آخر اإلجنازات العلمّية ب ساليب قا
العاو  الغنائّية ووساليب املال املتنّوعية؛ لتجي ب األطفيال والشيبابق 

 ّناهية امل رجييان مجيع املشييارك، حتيأ منّصيية اختياي؛ ليشيياهدوا ولييّس يف
هسي لوا جمموعيةا مين رميوز امللحيدين املتاّصصي،  حيا عوا   هستمعوا    
يا بنظير مجياهير النياّل  يم املحيّل  يف شّى العليويق واّلي ين وصيبحوا جنوما

 األرفع يف نفوس م. 
ا عييىل بيييد وّن اسييتغالل العلييم ميين قبييل امللحييدين مل هكيين مقتصيي ا 

ه م حيول الكيون واإلنسيان بشيكلر مباشيرر؛ ألّن  ه  موقف م ودعم عهل تا 
يا خدمية قضيّي م ومشياوع مق بيل ف بيّد مين إسيقا   لا مل هكين كافيا ذئ
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هه الييدينق  ييّب لتشييو لا عمييدوا إىل اسييتغالل العلييم التجييا البييدهل؛ وليي ئ
ّيية واألوهياي النف ّيةا ولدهتا الس اجة الفكا سيّية عيىل واعتباره ظاهرةا بشا

ّية  (1)مّ  القيا نق فصيار عليم اإلنسيان ّييات التفسييا ا فختيرال النظا مييدانا
ّيةق وتوظيف ا يف خدمة القضيّية  لوثار املكتشفة حول املجتمعات البشا
اإلحلادهييةق وصييار علمييا اليينفس وافجتمييال وسيييلةا فّعالييةا للتنظييير اخييادي 

ا ون هقيوي  امللحيد بتفسيير الظياهرة للقضية اإلحلادّيية. ومين الطبيعيّي جيّدا
إعماي هئ ا التفسير عيىل يالدهنّية يف املجتمعات البش اق و ا ماّدّيا ّية تفسي ا ا

كّل األدهيان واملتيدّين،ق فيقيوي بتفسيير السيلوك اليدهّن يف خيّطر تطيّوعّير 
ا بعبيييادة الطبيعيييةق وصيييوفا إىل عبيييادة اآل ييية  ا مييين السيييحرق ميييا  ا بيييدءا

ه الواحدق حّى وصيبح البشير يف مرحليةر مين املتعّددةق وان اءا بعبادة  اإللئ
ا ميين  الييوعي التيياّي للييتايّل عيين السييلوك الييدهّن اّليي ي مل هكيين إّف مظ يي ا
مظيياهر الضييعف واخييوف والرةبيية اجلاحميية؛ ليسييتبدل بييه اّعبييال العلييم 
كيي ا مّت تقييدمي  ييّب اّليي ي ميّةييل ورظ مراحييل الييوعي البشيياّي. وهئ التجييا

ّية الطبيعّييية يف قبييال احلاليية اإلحلييادق فزعمييوا ب ّنيي ه ميّةييل احلاليية البشييا
الدهنّيييية النالييية عييين اخضيييوع لتييي ثير املاييياوف واآلميييال اّليييجت تغيييّ  ا 

                                                        

  1- Anthropology 
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ّية وافستغالل السيايّس للسيطرة عيىل النياّل واليتحّكم  الس اجة الفكا
 هبم  ا ادي وطمال املتسّلط، عىل الرقاب.

كيييي ا مييييارّل امللحييييد ن د رهييييم يف علييييوي اإل نسييييان وافجتمييييال وهئ
ّيةر  ّيدة لاؤاهمق وعّززوهيا بنمياذج بشيا والنفسق فاخترعوا الفرضّيات املؤ
ّييياهتم حييول حقيقيية الييدين ناشييكٌة عيين  ؛ ليو ييوا وّن نظا ّيييةر ومعاصييرة  وثا
ق و ييا  الواقييعق مسييتعمل، وردو ونييوال افسييتدفل ووحّطييه قيمييةا معرفّيييةا

ابة والبحل العلمّي  ف ل التمثيل وافستقراء الناقص حتأ مسّم  التج
ا لنمياذج حميّددةر مين السيلوكق  إذا صلحأ فرضيّيٌة ميا كيي تكيون تفسيي ا
يي ه الفرضييّية!  وهييل  كييّل وطييا  السييلوك حمصييورٌة هبئ لييا هعيين وّن  فييإّن ذئ
انطبييياق تفسييييرر ميييا للظييياهرة الدهنّيييية عيييىل مكتشيييفاتر هنيييا وو هنييياكق 

كييّل دييينر وكييّل  يي ا وممارسياتر هنييا وو هنيياك هعين وّن  تيدّينر هييو تطبيييٌق هلئ
التفسير!  وهل استغالل السلطة السياسيّية لألفكيار الدهنّيية يف ميوطنر 
!  وهل ت ثير  ما هعن وّن كّل األفكار الدهنّية هي نتيجة استغاللر سيايّسر
احلالة افقتصادّية وافجتماعّية عىل الطقوّل العبادّية واألفكيار الدهنّيية 

كييييّل املمارسييييات الع بادّييييية واألفكييييار الدهنّييييية نتيييياٌج للحاليييية هعيييين وّن 
ا  ا واسيتغالفا شينيعا يا سياذجا افقتصادهة وافجتماعية!  وليس هئ ا إعماما
إخراجيه مين  للموقع العلمّي خدمة اآلميال والطموحيات بتيدمير اليدين و
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ّية!  ف ّي عقالنّيةر هئ ه اّلجت ختّول صاحهبا اعتماد التمثيل  احلياة البشا
ّييية وافسييتقراء النيياق ين النظا ص واإلعمامييات افعتباطّييية سييبيالا لتكييو

هة حول الدين!  ووّي عقالنّيةر تلا اّلجت حتدو بصاحهبا إىل تلّقف  والاهل
الفرضيييّيات املوافقييية ملسيييّلماته وآمالييييه  رةباتيييه وافسيييتماتة يف إجييييياد 
يا يف عي، ميا اهّتميوا املتيدّين،  ي ا وقوعا ّيدات الداعمة  ا!  وليس هئ املؤ

وّّنم نسجوا عقائدهم عيىل وفيق وحيوا م النفسيّية وافجتماعّيية به من 
 رةبيياهتم وآمييا م!  وليييس خييوف امللحييدين ميين السيييطرة السياسييّية 

ّي مييين سيييلوك بعضييي مق والرةبييية الشيييدهدة يللمتيييدّين، والنفيييور النفسييي
بييالتاّلص ميين وفكييارهمق هييو املسييؤ ل عيين صييناعة الفرضييّيات وتلّقف ييا 

ييّب بييالنحو املوافييق وامليير  ليياق مّث تقييدمي ا باسييم العلييم التجييا  لكييّل ذئ
ا!  فكيييف هكييون التفسييير  ييا شيينيعا ييا وتدليسا ييفا يي ا تي واحلقيييّق! وليييس هئ
يا واحليال وّنيه مبيّنٌ عيىل ارتكياب  ا علمّيا اإلحلادّي للظاهرة الدهنّية تفسي ا

 ع، ما شّ ع امللحد ن به عىل املتدّين،! 
لييا فييال زال هنيياك مييا مي كييّل ذئ كيين للملحييدين عملييه لتشييدهد  رةييم 

اخناق عىل املتدّين،ق وهو ون هفرةيوا اليدين مين معنياهق فالحيجل كييف 
لا   حدث ذئ
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 استغالل األخالق والقانون

لقييد وراد امللحييد ن ون حي ييوا الطييوق عييىل الييدين واملتييدّين، وكييّل 
ّيفييوا العقالنّييية واسييتغّلوا الع ؛ فبعييد ون ز ييّير

هعر إ ئ لييوي اعتقييادر بتييدبيرر وتشييا
ق بق ومام م ون هفرةوا الدين والتدّين مين وّي  يبّية وبشع استغاللر التجا
ق فبعد بناء اجلدار ب، الدين والعقلق  ب، الدين والعلمق  قيمةر إنسانّيةر
نيية خييير اإلنسييان وسييعادتهق فييإذا مييا جنييح  هيية السييلوكّية املؤّمر بقيييأ الاهل

لييا امللحييد ن يف إقاميية اجلييدار بيي، الييدين والسييعادة ال ّيةق فعنييد ذئ بشييا
سيتحّول الدين إىل شّ ر مطلقر يف وعي، مجياهير النياّلق وسييلغو وجيوده 

ا إىل إلغائه من سجّل املستقبل البشاّي   .(1)فيعمد الناّل تلقائّيا
ّية يف شييقاّا وتعسيي ا  لا رات امللحييد ن هقييّدمون احلييياة البشييا وليي ئ

هية السيلوكّية ا لدهنّييةق بيدعوى تيل تكون نتيجةا طبيعّييةا لسييطرة الاهل
ّيق يوّّنا وّوفا قا ٌة عىل وساّل التميييز املي هيّب والطيائّكق والتميييز اجلنسي
فكّ سأ كّل طائفةر وفضلّي ا عىل ةيرهاق وحصرت ممارسة اخير مع مين 

                                                        

لا بايق الفرسان الثالثة وةييرهم  -1 ه(ق وك ئ كتابه )وهم اإللئ هتشارد دوكينز  وعىل هئ ا األساّل كتب ع
 كما هو معلوٌي للمتابع.
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يا عيىل  هنتمون إلًياق وشيّ عأ احليرب والقتيل ملاالفًيا؛ ووّّنيا تقيوي ثانيا
ّيي ةق واعتبيار احليياة اآلخيرة بعيد امليوت وسياّل اليال مبيافة باحليياة الدنيو

احلياة احلقيقّيةق فساد اإل ال لريّق اإلنسان عيىل األر ق وعياع البشير 
ييا قا ييٌة عييىل وسيياّل  م؛ ووّّنييا ثالةا ًّ كييّل وسييائل تطييّورهم  رقيي ميين فقييدان 
 من الكسل واليا ت افّعكالّيية يف 

ٌ
التقليد وافّعبال لرموز الدينق فساد كّل

ر عن البحيل العلميّي واليريّق املعيريّف؛ ألّّنيم ف ييا ن يلبشاملعرفةق فعزف ا
هيٌة تؤخي  مين كتيبر  يا عهل ا يف ةير املعارف الدهنّية اجلياهزة؛ ووّّنيا رابعا خي ا
اّيةر تفتقد للموثوقّيةق وللصيالحّية لتقني، جمتميع اإلنسيان  ّياتر تاع وما 

ف ضيحأ  يف عصرر ارتىق فيه الوعي البشاّيق وتبّدلأ الصيغ املجتمعّيةق
تلييا التعييالمي املوعوثيية فاقييدةا ألهلّييية التقنيي، ملجتمييع اإلنسييان املعاصييرق 
فكانأ مضاّدةا ومنافيةا للمعايير اخلقّية والقانونّيية اّليجت راعاهيا القيانون 

 الوضعّي  ا ادي صالح اإلنسان.
ي ا  كيّل هئ مّث هتابع امللحد ن بداعي اإلشارة إىل البدهل املاّلص مين 

ّبّية عندما اسيتطاعأ التعس والشق اءق فيوّج ون األنظار حنو األّمة األ ع
التحّدر من سطوة الدين عىل حياهتا افجتماعّية والعلمّية وافقتصادّيةق 
فصارت هئ ه احلياة حتتّل قيم ا احلقيقّيةق ومّت رفع الكبح عين الفضيول 
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كتشييفوا  البشيياّي للبحييل والتحقيييقق فييانطلق البشيير حنييو بنيياء العلييويق فا
كييّل وسييائل السييعادة  وصيينعوا وقييادوا العييامل انطالقييةا جدهييدةا وّفييرت  ييم 
وا ناء؛ ووعطأ لإلنسان قيمته بغيّ  النظير عين مّلتيه ودهنيه وجنسيهق 
ّييية يف شييّى جمييافت احلييياة. وشييّ عأ القييوان،  وكّ سييأ املسيياواة واحلّد
ح املنّظمة حليياة املجتميع احلافظية لصيالت وبنائيهق فسياد الوئياي والتصيال

 ب، البشر اّل ين سّااوا العامل  ا فيه خدم م.
هيدعوهم إىل اإلحليادق  ك ا اختار امللحد ن ون اياطبوا املتيدّين،   هئ
ب ن هظ اوا  م وّن شقاءهم مسّبٌب عين تيدّيجلمق ووّن سيعادهتم مرهونيٌة 
هس ا يي ّم بييالتحّول إىل النظييرة املاّدّييية للعيياملق ونسيييان العييامل اآلخيير وتكييا

كييّل وسييائل الراحيية وحتقيييق واجل يي يي ه احلييياةق بييامتالك  د للسييعادة يف هئ
كتسيياب الشييرف واملجييد بيي، وعضيياء املجتمييع  الطموحييات واآلمييالق وا
فس اإلنسييايّنق واملشيياركة يف رقّيييه العلمييّي والتقييّنق والتمّتييع بلييّ ة التنييا

والتسابق حنو إحراز النجات والفضل حتأ مظّلة القانون الراعي ملصالح 
 ع.اجلمي

كيّمر هائيلر  ووماي هئ ا التقيمي للواقع البشاّيق جيد اإلنسان نفسيه ومياي 
ي، الفياعنق واإلفيرا  يف التعيامي والتعميية عين احليّق  ييف والتي من التي
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واحلقيقة. إذ كيف سام للملحد ون هكيل الدين بكّل م اهبه واّلاهاتيه 
يا عيىل نسيقر واحيدر  ق وك ّّنم مجيعا ق واحليال وّن  املعرفّية  كيالر واحدر فيارد 

ه، هعييّ  باخالفييات املجلجّييية حييول د ر العقييل واليينّص الييدهّنق  التيياع
ييي ا التقيييمي هنطبيييق عيييىل طييياذج دهنّييييةر يومعييايير التشييي كيييان هئ إذا  هع!  و ا

وم هبّيييةر هنييا وو هنيياكق فعييىل وّي وسيياّلر هسييّون للملحييد ون هنظيير إىل 
قييوي متييدّيٌن مييا الييدين ككييّلر ميين خال ييم!  ف ييل هقبييل امللحييد ن ون ه

بتقيمي الواقع البشاّي املعاصر وحتميل امللحد مسيؤولّية الفسياد واخيراب 
اّلييييي ي خّلفتيييييه وختّلفيييييه الييييياؤى واملمارسيييييات الشييييييوعّية والرومسالّيييييية 
ّية!  هل هقبل بي ّن هيّس احلكيم علييه باملسيؤولّية  هالّية وافستعماع واإلمبا

يتنياي واحليرب البياردة وسيائر عن احلرب العاملّية األوىل والثانية وحرب ف
هس الطبقّييية  احلياوب ةييير الدهنّييية!  هييل هقبيل بتحميلييه مسييؤولّية تكييا
هل وةلب وعضاء املجتمع إىل  الفاحشة و ك، األةنياء من الفقراء وحتو
عبيدر حتأ مسّم  املوّظف، والعّمال واجلنود والطبقية الوسيط  والطبقية 

ستشراء لارة املاّدرات والنساء الفقيرة!  هل هقبل بتحميله مسؤولّية ا
واألطفيال حتيأ احلماهية السياسيّية!  هييل ييرل بتحميليه نتيائ  الييا ت 
القومّية والوطنّية اّلجت تكّ ّل للتميييز يف احلقيوق والواجبياتق وو ييرل 
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كاذهييب  ه  األ ّييية اإلعييالي املطلقيية اّلييجت وّدت إىل تييا  بتحميلييه نتييائ  حّد
بّيييية يف املجتميييع واخيييدالق وو هقبيييل بتحميليييه نتيييائ   الصيييراعات احلي

ييييرل بتحميليييه مسيييؤولّية فشيييل األنظمييية القضيييائّية  والسياسييية!  و 
هقبييل  ومؤّسسييات إدارة السييجون  ييا فًييا ميين ظلييمر وفسييادر وحتّيييزر!  و 
بتحميلييييه نتييييائ  القييييوان، البياوقراطّييييية وآثارهييييا الوخيميييية عييييىل إدارة 

 املؤّسسات وتدبير وحوال الناّل! 
كةر فنس ل: هل هقبيل امللحيد ون هيّس حتميليه مسيؤولّية ميكننا القو ل و

هييية  ّيييية لألخيييالق! فنحّمليييه مسيييؤولّية الاهل اّنيييداي الت سيسيييات النظا
العاطفّيييية افنفعالّيييية اّليييجت كّ سييي ا دهفييييد هييييوي ووعضييياء حلقييية فيّ ييياق 
ّيييية النفعّيييية األنانّيييية عنيييد جرميييي بنثييياي يف األخيييالقق  ومسيييؤولّية النظا

ّيييية البر كّية عنيييد مييياركس والنظا ةماتّيييية عنيييد جيييون دييييويق وو افشيييترا
ووتباعييه. حييّى بتنييا يف عصييرر تسييوده النسييبّية األخالقّيييةق  بييات العييامل 
املعاصيير ف ميلييا إّف وثيقيية حقييوق اإلنسييان اّلييجت ان كييأ مييّ اتر ومييّ اتر 

 باسم حقوق اإلنسان! 
رئية إّن كّل ما سوف هستادمه امللحيد مين وسياليب لتبرئية نفسيه وتب
ي ه الفظيائعق واليدفال عين بعي  الياؤى  كيّل هئ هة املاّدّية للحياة مين  الاهل
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واملمارسييات ميكيين للمتييدّين ون هسييتادمه بعينييه لتبرئيية نفسييه ودهنييه وو 
م هبه وو طائفته من كّل املمارسات الفاسدة والاؤى العفنية اّليجت اهّتميه 

 هبا امللحد وعّيره هبا.
هنظيرإّن هئ ا التقيمي اّل ي حيمله امل ّية   ه، البشيا كيّل تياع  لحد اتييل 

إليه من منطلق معاهنته حلال املجتمع البشاّي يف احلقبة اّلجت سبقأ ميا 
كلة  كييان عييىل شييا كّلييه  هسييّم  عصيير الجلضيية وعصيير األنييوارق وكيي ّن العييامل 
ات املجتمع األ عّ)ّ يف القا ن العشرة األوىل بعد املييالدق وكي ّن املجتمعي

كّل ييا عييىل شيي كلة مييا سيياد خييالل القييا ن العشييرة األخيييرة يف الدهنّييية  ا
املجتمييع الشيياق ووسييطّي يف ظييّل تسييّلط املجلجّييية السييلفّية وو الصييوفّية 
ّبّيييية كانيييأ  عيييىل مقالييييد العليييم والسياسييية. وكييي ّن الجلضييية املاّدّيييية األ ع
كييّل اإلجنييازات واحلضييارات اّلييجت سييبق اق وك ّنييه مل يوجييد  مسييتقّلةا عيين 

ّبا ّنض ا علٌم وف علماء إّف    ح، ّنضأ و ع
كيّل اليدين بكيّل ميا فييه يف ممارسيات  ي ا التقييمي اتييل   بعدق فيإّن هئ
حيّمييل الييدين مسييؤولّية فسيياد املمارسيية  مجليية ميين اجلميياهير السييّ جق  
ّية هيي عيجليا  ّية يف ف مه وتطبيقهق واحلال وّن هئ ه املمارسة البشيا البشا

ّيةقياّلجت تقف  راء كّل الفظائع البش   دهيّنر وو  ا
سواٌء كانأ حتيأ مسييّما
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.  ةير دهنر
يييا مييين معرفتيييه  هيييد امللحيييد ون هقيييمّي اليييدين بكيييّل ميييا فييييه انطالقا ويا

هائّية وو األحيائّية وو النفسّية وو افجتماعّية وو اجلغرافّية!  هد ون والفيي يا
ر يف نظرتييه إىل الييدين عييىل مييا يييراه ميين األتبييال افنفعييالّي، هنييا يهقتصيي

هييد ون هقتصيير وهنيياك؛ لييي هح نفسييه ميين عنيياء الغييوص والبحييل!  وي يا ا
عييىل قييراءة عواهييةر هنييا وحييدهلر هنيياك وآهييةر هنييا ووخييرى هنيياك؛ ليكييّون 
هح نفسيه مين عنياء  هةا عن وصل الدين وةاهاتيه ومعياييره؛ لييا لنفسه عهل
ييّي ومعييايير اخطيياب احلكيميية  الغيوص يف حقيقيية الغاهيية ميين الييدين اإل ئ

ّية يف الف ييم ياّلييجت تفرضيي ا املحدودّييية البشييوضييا رات مقيياي اخطيياب  ا
هد ون هقتص هة اخالف والتعّددّية الدهنّية؛يوافستيعاب!  وي يا  ر عىل عهل

!  د ن ون هكّلييف نفسييه عنيياء البحييل حييول  ليعتبيير األدهييان خييزعبالتر
مييدى ضييا رة تنييّوع اخطيياب الييدهّن وتعييّدد الشييرائعق ود ن ون هكّلييف 

ّية التلقائّيييية يف الفكييير نفسيييه عنييياء البحيييل حيييول تييي ثي ر الطبيعييية البشيييا
هيييف والتبيييدهل  والعميييل عيييىل ف يييم اليييدين وتطبيقيييهق فتقيييود إىل التحا
وافستغالل باسم الدين كما فعل امللحد ن ونفس م باسم العلم  باسم 
. ا ت ور  القانون الوضعّي  باسم الوطن واملصلحة الوطنّية والقومّية ح وا
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وّن التطييور التقييّن والصييناعّي هشييّكل مييا بييال امللحييد وهييو هصييّور لنييا 
ي ا التطيّور كيّل هئ  وفضل وومجل ونوال الريّق!  ما باله وهو هتعيام  عين وّن 

ّية وإلصيالح اق يهقبل بنفس املسيتوى ون هيّس اسيتادامه إلفسياد البشي ا
ووّن اإلفساد واإلصالت  يا مسيؤولّية اإلنسيان نفسيه يف كيفّيية توظييف 

يي ا التطييّور!  فاإلنسيي إعمامييهق يان الفاسييد سيييوّظفه لنشييكييّل هئ ر فسيياده و
إعمامه. يواإلنسان الصالح سيوّظف ا لنش  ر صالحه و

كيّل   بالتاف فإّن املسؤ ل عن حتقييق سيعادة اإلنسيان وخييره لييس 
كيّل  هئ ا التطّورق بل املسؤ ل عجلا هو الصالت الداخيّل لإلنسان وليس 

كي ليا لإلنسيان. تلا افختراعات والصناعات؛ إذ ف  لا ون هتيب  ّل ذئ
كيّل  كيّل املجيّ اتق وسييطرنا عيىل  كتشيفنا  فلو وصلنا إىل كّل الكواكب وا
لا وّي دخلر يف سعادة اإلنسان إّف باملقدار اّل ي 

الطبيعةق لن هكون ل ئ
هقوي اإلنسان نفسه لتوظيف ا يف حتقيق ا واسيتعما ا بيالنحو املتوافيق ميع 

يّي  كيان اليدين اإل ئ إذا  ا مياق ف يو  يّس الصالت واخير. و يراعيي ومي ا   يّس  
كيّل املقيّدرات يف  لا الصالت الداخيّل؛ حيّى هيّس توظييف  ألجل إجياد ذئ
إذا حتّقييق الصييالت الييداخيّل  إعمامييه. و لييا الصييالت و سييبيل حتقيييق ذئ
إذا ما فقد فكّل ميا عيداه هصيير ف  فكّل ما عداه هصير جمّ د توظيفر لهق و
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إذا كان اإلنسان قد لا  قيمة له. و وعّم فساده إىل ممارسيته الدهنييةق في ئ
ألّن وظيفة الدين هي التنبيه والت كير واإلن ار يف سيبيل معاضيدة العقيل 
كتمال مقّومات حتصيل السيعادة اإلنسيانّيةق ويف  ا ا البرهايّن؛ ليشّكال معا
يييييف  يييير وتي ظيييّل النيييزال عيييىل د ر العقيييل بييي، املتيييدّين،ق ويف ظيييّل تي 

هيف اليدين  العقالنّية سيواٌء مين امللحيدين وو بعي  املتيدّين،ق فيإّن حتا
ا هعيشه املجتمع اإلنسايّن.  واحنراف املمارسة الدهنّية لن هكون إّف واقعا
يي اق فقييد وعييرب امللحييد ن يف تقييييم م للواقييع اإلنسييايّن  كييّل هئ  بعييد 
هف القنال اّل ي ارتدوه؛ ليقّدموا ونفسي م  كلة عن مدى ز عىل هئ ه الشا

ا لتحقيييق ة السييعادة اإلنسييانّية وتيي م، املمارسيية اخلقّييية والقانونّييي مييالذا
 اّلجت ترع  صالحه وخيره.
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 ختام الكالم

هف كّل األقنعية اّليجت ختيّى امللحيد  يف ختاي الكاليق  بعد مالحظة ز
ق  خلف اق هصيبح مين الواضيح وّن احلالية اإلحلادّيية ليسيأ حاليةا طبيعّييةا

يي ؛ ألّن ميين بييل هييي حالييٌة مرضييّيٌةق حتتيياج عالجا ا ومييداواةا برفييقر وح ييةر
يا ا حمكوما ييف يف سبيل حتقيق مرادهق ليس إّف إنسانا  ميارّل كّل هئ ا التي
بسيطرة الرةبة اجلاحمة بتحقيقهق د ن ون هتوّقف هنًيةا لييفحص ميدى 
لا املرادق ود ن ون هس ل نفسه عين السيبب احلقييّق الكيامن  صواب ذئ

إرادته. ولو توّقف ل  يس ل ملا وقع يف الزلل. راء رةبته و
لاق مفن افجحاف ون هّس حتميل امللحد مسؤولّية موقفه  كن مع ذئ ولئ
ق واحليييال وّنيييه كسيييائر البشييير ضيييحّيٌة للمنظومييية السيييائدة  بنحيييور كاميييلر
كمة يف كّل اجلوانب احلياتّيةق وعن املنظومية املاّدّيية اّليجت بسيطأ  واحلا

ة عييىل مقاليييد التعلييمي واإلعييالي مبادّييا املعرفّييية وافعتقادّييية والسييلوكيّ 
ا و ّيةا ن عوا ونفسي م لتحقيق يا  وافقتصاد والسياسةق وكّونأ  م وهدافا
عييىل حسيياب تكييامل م احلقيييّقق د ن ون تلييىق يف املقابييل وّي مقاومييةر 
ا مييا  ناجعييةر وناجحييةر ميين قبييل املنظومييات الالهوتّييية الشييائعةق بييل كةييي ا
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ا ملشياعر كانأ هئ ه األخيرة عامالا مساع ا عىل هجراّناق وعامالا مؤّججا دا
ا إىل وّّنيييا مل ترتيييّق يف توجً يييا وتعليم يييا  احلنيييق واألد ضيييّدهاق مضيييافا
للناّل إىل املستوى اّل ي هليق باإلنسان العاقل ون هتعّلمهق بل ّنجأ 
يف وةليييب األحييييان ميييجل  التعلييييب والتلقييي،ق واعتميييدت التجيييييش 

ا لقمع حمياوفت العاطّك سبيالا لتجميع اجلماهي رق والترهيب الفكاّي مالذا
هب.  الف م والتصو

ي ه العجالية  إن كنيأ قيد ّنجيأ يف هئ ومن هنا وخي القاع ق فيإيّن و
هييف اّليي ي هتسييّلح بييه امللحييد نق إّف وّن احلقيقيية هييي وّن  حنييو كشييف الي
هف املنظومة املاّدّية اّلجت جنحأ يف اسيتمالة  ا دف احلقيّق هو كشف ز

ميين ضيحاهاهاق وجّ ييدهتم د ن عليمر مييجلم ليدعم ا حتييأ  عقيول العدهيد
ّف شعاراتر لو علم عاّمة امللحد ن ونفس م حقيق ا لتبّدهلوا مجلياق وألبيوا إ
لا فيييإيّن وهييييب هبيييم ون هقفيييوا هنًيييةا ومييين مّث  العميييل ملواج  يييا؛ ولييي ئ

يي ا يهفحصييوا الييدافع الرئيسيي هنظيياوا لييياوا مييدى سييالمة هئ ّي إلحلييادهمق  
إذا ميا حياعوا الدافع ونزا هته وموضوعّيتهق قبيل ون ميضيوا يف مسييرهتمق و

 فليقفوا وف ه ّوعوا.
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