
















امدولالميعة مقدمة 

وعلئحك من حلله علئ واللام والصلاة وحدْ لله الحمد 
*> كرا سليما وملم وصحيه ال 

.. يعد أما 

نماءمركز في الفضلاء يعفى رغبة عند نزولا العمل هذا يأتي 
يرنامجحلقات إحدى قي وعدي أعك أن نمد دليل؛ وقاة 

شأنفي بالكتاية  ٠٠١٤٣٤عام من شعبان شهر في نماء حوارات 
ؤإنمافحب الالتزام هن،ا يإنجاز لا مهموم وأنا )الجديد( الإلحاد 

•الأوفات وضيق الأعمال وازدحام المكدرات رغم إنجازه يكتفية 
وحده.لله فالحمد ، عرْ أحثئ كنت ما الله ير لكن 

منالموضوع هدا في لأكب أكن لم أني بمي لا هدا لكن 
مىأكتب أن الخامين من يقرب ما مند الية كانت فقد نفى؛ تلقاء 

الحدثلأهمية مني إدراكا الخلروف؛ وناسبت الفرصة سنحت 
ملوكأن اكتشفت ولكني فيه؛ الكناية إلئ الحاجة لمسيس ا وتقديت 
منوصرب للتراحي مدعاة الخامسة الظروف وتحين الفرص انتذلار 

ضاعتومنانع أهدرت إنجازات من فكم المحقق؛ التويف 
٩



اغتباطيرغم أزعم ولا • الخفية النفسية الحيلة هده يسبب 
قضايابكانة أحطت أني العمل هدا إنجاز في الله بفضل 

متتمختلفة، زوايا من إليه أنظر أن حرصت أني إلا الموصؤع، 
ورقاتإنها . والعمق والشمول الجدة من — أرجو —هكدا مرضية بدرجة 

بالإلحاد؛المتعالمة المائل من عدد في الطول متوسطة مباحث، أو 
.استيعابه ونطاق حجمه جهة من الكتاب إلئ ينظر أل أحب، هكذا 

أحبةالحالية بصورته الكتاب هدا حروج قي شارك لقد 
الُمحةزدجك، هذا مح، علي أمهم وامنانمح،• تقديري يستوجبون 

للأخوينالوافر بالشكر أتوجه كدللث، ٠ وصبرها وتهيئتها يدعمها 
علئاطلاعهما لقاء العجيري، الله وعبئ العميري سلطان الفاضلين 

ملحوظاتهماؤإبداء الكتاب، هدا من عليه الاطلاع أمكنهما ما 
الطرفييام الأستاذين من كلأ حازا ^١ وأشكر حوله. اس 
هدالإتمام الصادق وتعاونهما الكريم دعمها علئ القرشي الله وعبد 

انمل.

وارزقناحقا الحق أرنا أنن،؛ إلا إله لا الحق أنت، إك اللهم 
.. اجتنابه وارزقنا باطلا الباطل وأرنا اتثاعه، 

وم،ه.سسا إن تد ^؛١ ئ ي 











لماذا؟ ٠٠))حديد(( إلحاد 

فينوعي رسوخ بأي تمتع لم إدراكية حالة الإلحاد لأن 
سمككزعانف الفلهور تعاود حالة فهي الإنساني؛ الجمعي الوعي 
لوت فنسأل الواغ، نستنض دعونا الهادر. الدين بحر وسهل القرش 

الشرعيين،الكون وأحفاد النلص، الطبيعة أبناء حما كنا 
مكابيهإلئ لإلحاد ا حيار صيمتقر كان هل صلبه، من المنحيؤين 

أدنئالإيمان فكرة طرد في سنجد كنا وهل فعلرة؟ سيكون كان أم 
سليمة؟سيكون كان أم عناء 

حقنتهاطارئة ظاهرة أمام نحن الحافل، البشر تاؤيح إلئ بالنسبة 
أشبهينتاتجها علاقتها فى هى معين، حضارى بسياق مرهونة مثيرات 

حققهاأو المثيرات أزل فقعد الشرهر. بافلوف بارتبامحل تكون ما 
العامالإدراكي الاستعداد فلا والعكس. تقل أو الاستجابة تزل 
الن.يالمال حتئ ولا الإنسان، لبني اا٠تعلاول التاريخي السجل ولا 

للالحاديشفع ذلك، من شيء لا إليه، سننتهي أننا الملحن. يظن 
منكل يقول وليلك ّ الثوم نشهده الذي المتعالي القالي بعنابعه 

نظر~فى المتعقل الوديع السالم يالإلمحاد يمئ ما نعتبر أننا بالضرورة يعي لا هذا )١، 
طبيبهي كملمين، إلينا بالنبت نعم، مقبولة. عن ضلا اطييعية؛ا، حالة الملحد— 

شرعا.مرفوصة ولكنها تدرا، 
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مهمن0و'ط أن الجديدرا، الإلحاد فرسان فيه يخثئ الذي الوقت 
الاحتياط،أسد لهذا ؤيحتاحلون مشروعية، ادنئ الإيمان تمح عبارة 
وجودررأما ت أؤيجية بكل فيعلن الشفافية في درسا يعطي دارون نجد 

الشالعقول أعفلم من جمؤع يه دانت مما فهذا للكون حاكم 
الإطلأق«لآ،.لئ ع_ 

®محدث*،وعي أمام الأحوال أسوأ في نحن أحرى; مرة 
السماءمن الإنسان أمل تحول ظل في متوقع حضارى إفراز أمام 
فيطمعا ، مميث، هيوصتن اللاهوت فيلسوف يقول كما الأرخى إلى 

محطتهإلئ الانحلال بل والاستقلال التحرر مشرؤع سوق 
معودورانه الإلحادي، الوعي مرحلية من وبالرغم الأخرلأ؛،• 

ليتملكهالمرء أن إلا وعدما، وحويا والاجتماعية الثقافية أسبابه 
الملحدلدى — يبدو فيما الأقل ""على المبرمة الثقة هذه من العجب، 
ثقةوالأءج—v الأغرب بل ؛ الإلحادية الفكرة أصالة فى الجديي 

الأربعةالفرمان لهب ردينيت وهتثنز وهاييس دوكنز الرباعي على بمللقون )١( 
The Four Horsemen.

(T) Darwin, Charles ( ا 902ر The Descent of Man and Selection in Relation to Sex.

P.P. Collier & Son, London, Vol. 1, p. 131.

._Uli_Jl؛ (Y•)

لادبمتراطةاكاني امحاش الدين: عن نوثريائ يتول اكارخ، نهاة محاب م )٤( 
الدينررولكن يقول' الدين؛ جض يإنما بعيثه ديئل يتمد لا وفوكوياما بالدين*؛ يتعلق 

(Fukuyama, F. (1992) The End of .«، حرمجمعات يصخ لم ذاتع م 
History and the Last Man, Penguin, p. 216).
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الملامحأم 

صائرأود يقيم معنوي ملمح من الجديد للإلحاد لكن إن 
القرآني،باكسر أو،  confidenceالثقة ملمح فهو الملامح 

اللهلزلكفر القرآن ألمن، قد إذ الإلحاد؛ لفكرة »الأًلتاناا 
محييثلأ آقبك ^إة تحالمح، قوله في خاصا؛ اطمتنانا الأحر والثوم 

قفلوئزه.»اينءنا ص يم وأدمى ها أآ»ل»أمأ ٢^؛؛، ئلمن وُبمؤأ لئا»ثا 
خامحىدنيوي اؤلثنان لكنه مطمتثا، وائثا ملحدا تجد أن عجب فلا 

التام.الإلهي الاطمئتان دون أيدا دائما ينقاصر 
إلحادْلا،،زار في تامة ثقة الجديد الإلحاد معتنق يدي نعم، 

ااالقيامستااصورته يي الجديد الملحد او الإلحاد عن الحديث يمدد أني على التنيه ألد آ ١ ر 
الحضورني متماوتة تاينات علن يسنا خالواغ ؤإلأ رإه€املأا(، االنموذجيةا أو 

االبعض بعضها إلى بة بالنالملامح بعض أر الواحد الملمح إلن ية بالنوالل.رحة 
شبهانعداما المرئية الحالات بعض ني الملامح تلك بعض أر أحد بنعيم تل وأحيانا 

لهيثر كما الجديد الإلحاد ؛تقافة المتأثر ان الإنعن نتحدث باحتهار نحن تام. 
دييتدانيل ، Sam Harrisعاريس سام ، Ricliard Dawl،insدوكز ;يتثارد 

Daniel Dennett ، :ميتثنز كريستونر الهالكClinslopher Hitchens ، ساتراما
Anthony Graylingغريلنغ وأنتوني  Paul Meyersماير3 بول ائال، بين المت

لأولثك،،تلامذة الجملة ني فهم وغيرهم،  Lawrence Kraussكراوص ولورنى 
عليهم.وعيايا 







اسقاظإلئ أدى مما المقيئ، الكتب، وأحرنوا الدين، رجال 
عنحهلورة يقل لا اكلرف من حديد مع صد الغربي الضمير 

حتىطويل وقت، يمفر فلم التفتيش، محاكم أيام الكنيسة ف تهلر 
للثقةالمعلمثن اني الأنبالمعى ثقة ليس الثقة تللت، أن الناس أدرك 
يبديهاالتي لدتقة العام المنحتئ أما محسوبة. غير همجية ثورة ؤإتما 

ااءنيمةا<،لا ارنيقة* ثقة عن الجمالة— —في فيم ، الجاّيلل الإلحاد 
وغيرW متزنة  ١١، آ، وإرهايية وغير ٠ المة جم ١١لا، إقصانية  ١١وغير ه حوارية  ١١

للالحادقرلأ نلرح الدي الأمن »وءيدية«، لا و»سيرية« »ءتهورة،ا، 
اللاديتيةالرؤية تفضيل إلئ  c^ajثننع اجتمام، صمثر في الجديد 

نعتبرأن برسعنا للاحتصارت طل؛ا ،. وال>ياةل الكون تجاه الإنسانية 
العين.تخعلئها لا أحرى لملامح الأساسي المنح هذا الثقة ملمح 

الرؤيةويعللان الإلحادية الفكرة مشروعية في مغرورة ثقة فالواثق 
واحتقارحمومه، مأن س الحعل فى جهدا يدحر لن الإيمانية 

الأمثلةطبيعة علئ وكيلا ه نفدتنصيب بل الحياة، في حياراتهم 
كاملصرح وتقويض شامل، تاريخ وازدراء سأل، أن ينغي التي 

أنهشاك ولا القرنية، الثورة بعد وما التنوير عصر لإلحاد وسة عام، ينكل أنمد )١( 
إلحاديكن لم •' بمثال انمورة نوصح وانحرافات. اسثتاءات من عام نق أي يخلو لا 

بلغةمها من محاور الوم للتمر ;ثتنارد يفعل كما الدينية للمدارس يزور التنوير عصر 
الجديد،بالحوارالإلحادي الخطاب شعار الجملة، قي الشنقة. وتحكس اللطف تتوخئ 

الدينء.نزح القوة ءيلغة ذ التنوير عصر إلحاد حتناب شعار آما الدينء، من نتحرر 
الوعيمراتب تقسيم نر  Ken wilbcrوالبر كن نموذج خلال من لاحقا نرى صرف )٢( 

الجديدة.الإلحادية الروح تحوط التي الثنافية للقيم التوضيح من مزيدا 
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ورقاتبقح أو كليمات، ني 
ءالتعنتسمة لفهم محاولة أية أن أرى المتواصع، تقديري في 
نحاوللم مجا قاصرة سظل الجديد الإلحاد حطاب ني آ المللل؛ا 
راالكاريزماهده أنتجت الش والنفسية التاريحية العوامل امتكناه 

أنمناإلئ نحن هذا الثقة باعث، بفهم إننا الوامةر٣،. الإلحادية* 
شيء،على أنه يظن الجديد فالملحد الملحد؛ إلئ نمن كما 

نستمعلكي لمادا؟ اس، الأمحهدا على معه نتصرن، أن ؤيريدنا 
الدين،فى لا الإلحاد نى الخلاص نجد نلعلنا لديه، ما ونرى إليه، 

الملحدملئح يتونعه ما أنل هذا الإيمان، ني لا الكفر في عادة وال
الحضاريالمساق فرصه الذي ؛١لمنذلار شيء لكل تنظر أن الجديد؛ 
بدءاله، حد فلا منلئ، يتوقعه ما أكثر أما الشر• حياة من المتاحر 

وذاتعآلأذى .نالا  Terryأأ0أ0ا£3£ |يغاكون نرى الكير اكاند محِج )١( 

علمش ككاو_، الإل" اوهم ني نمه دومحز بها يندم الش اللرتث تمم م الميت 
علمعن الحديث في هب يشخما اتخيل ت توله مقالته يه صدر مما وكان اللاهوت، 

تماوريءلان؛ة■، الط؛رر 'كتاب، ني ورد محا يتجاوز لا فيه العلم من وبلغه اليولوما، 
علم؛ي دوكتز لريتشارد تقرأ عندما به تشمر أن يمكن عما فكرة تكون أن حاول 

Eagleton. T, (2006) Lunging, Flailing, and Mispunching,اللاهوت!«. 

.Review of Books, Vol. 28, No. 20, 7 19 October سا،سئ

يالقيطتحوى اكاتكان 'مكب ■ثل• س ض،' امح، مض أن رلو *ايئس• ّام يقول  ٢٢)
مأنا الأقل عاض نشم أن U م صحح، ٠لا أن U نن تم كتاب،•، أش،  ٣٧٢٢٦
العالم•.وحول هيثة عن يقوله أن يمكن ما لديه شخص مع الحوار متوى 

 77(..The Free Press,  p ،ر/7/هم/ا,Harris, S. (2006) The End)

الفلاهرْ.تناول ر والجدية الدقة من لمريد ؤيدفعنا عليح التيجنينا الثقة باعث، تفهم )٣( 
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وشالجديد. الإلحاد برنامج  David Sioanطون ديفيد المالحد 
المخفي،الدين سان، كل الجديد الإلحاد ابمتللخ، يقول: ذك 

والديالاعتمادي، نظامه تشخص الش الأسقaلاب حالة ذلك< بما 

سئ،ومثئ، حن حن، حسن، أنه على شيء م يمض 
القدا<را،.علئ المعالة قادته سلطة إلئ يالإنحافة . .سئ.

بالعلمالاممال تجاوز رسالة لديه الجديد الإلحاد أن محو اللامنؤ 
الإنسانوعلاقة الحياة تجا0 رؤية!يجايية يلورة الاشتغال إلى فقط 
الدينمحاربة علئ فقط تمتمر لا أنها ؛إيجابية وأس ،. بهار

أولئالث،نظر في فهدا المشروعية، تمنحه الش القرصيان، وتقوض 
والواجبواجب،*، فهو به إلا الواجب يتم لا 'ما في مرحلة مجرد 

إلحادناعالما ليصح الدين أنقاض علئ العالم تشييد عر الهاش 
الثاووذأمارايت، عليه ندو مشرؤع أي أن سلت، ولا • حالصا 

لسياقإلئ بالمة  anachronisticزمنا؛، الخاطئ *النموقع أو 
الجمعيالوعي لأن للفشل، مرشح فإنه يحتضنه التي التاؤيخي 

تييثةأهمية تأتي هنا من الكرام• مرور بمر يدعه ولن لشدوذه صيفهلن 
الجديدالفكر يتوعب، ثقافي سياق حلق همر المترؤع بينة( رمن 

؛النسبةالأشياء. من المعهود حكم في ؤيجعله البقاء بأّباب ليمله 
;12/14/07 Sloan, p. (2012) Atheism as a Stealth Religion; Hoffposi, posted )١(

.2013 online: accessed 21 November

جولي،ج1ي سنن اكلوري ممل ى اعتزم، ص مولأء، عن حالا أضل دارين كان )٢( 
ضل.اليم سلم اكنرغ وزر الخائن واسظلة اثمين م الخوض عن الكف 
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انلكلإنرالمخلوق ت نقول ومه، الإنسان ذات فى الكامن 
بالشيءالعلم أن تمرر ئد لأنه ، غيرها ولا أفعاله من شثا خلق لا 

وتفصيلا،جملة لعلمه مثلا فعله الإنسان حلق فلو حلقه، لوازم من 
كلأنابمكلم الإنسان نرى إذ باض، اللازم لكن وعان، وكما كنا 

ؤيمشيومعانيه، تركيبه حواص ولا كالماته ولا حروفه عدد يعلم لا 
غايتهءإليه تنتهي ما ولا حعلواته، عدد يعلم لا مشيا 

منعزض أنه الجديد الإلحاد عن يقال ما قصارى فالحاصل: 
العكس؛لا المجتمعات وتحرر إنسانية( )من وتأسن تعقلن أعراض 

إلاوالإنسانية والحرية الخلأنية لأحاسرآ، سيل لا إنه تقال فلا 
ماهذا ولكن اللادين. إلئ ؤيوول الإيمان يرفض الذي الملريق همر 

لإيحاءاترصومحا إن وروعلث،. روعي في يثه الإلحاد رعاة ينوحن 
التارخمن المرحلة هذه في وجودنا أن تلقانا يشعرنا القرصية تللث، 

متخلفة^ ٥٠أنتا نشعر سوف، تصحح. إلئ يحتاج حهلآ عن عبارة 
وثقافتا،أحلاما، الصحح مكاننا ؤبالتالي الماضي، نفايات من 

داتجم،الجهل عصور مح، عناك ؤإنما عنا لتس وحمالنا، 
اكويرم.فبل ما عصور والخرافة، 

.٣٦•م الإلهة الإشارات انظر: )١( 

مغاممومدير لاشتتاق مهئ — وععتله الإلحاد حاضن — الغرب لأن ءاجتاصء أنول )٢( 
الإيضاحعن ؛مزيد المالة لهد• ^^^٠٠ صوف والإنسانين, والحرية للعتلأنية أحادية 

الله.ثاء إن اماب سا عن الثاية الرصالة م واسل 
حرايةف الثؤير ممر ان  Charies Tylorيلرر تثالرز النهير الغيلوف ئد )٣( 

وحيعة.نتائج صديقها عالئ وترتب ا مخدرة 





عنالأساس أي أقرائه، عن وليس الجديد الإلحاد عن الحديث 
عناللكدم فان الظاهرة، لهذ0 المتسمين أعيان عن لا ظاهرة 

الواعيةوغير ~الواءية القرصيان على ينصسب سوف المرتكزات 

رؤيته،بمشروعية الوالق شعوره الجديد الإلحاد منها يستمد الكي "" 
الملامحشكلت الي القرصيان آحاد إرجاع يمكن ت لجملة اش 

ربسينلىتمرتكزين إلى الجديد للالحاد الربسية 

قال•س قول بالصواب، عندنا الأقوال هده ْروأولى ت قال الي-اء، أنوال ذكر أن عد ب =
الونيا،،ي به ؤياتمون يه، يقتدون كانوا الذي بإمامهم أناس كل ندعو يوم ت ذلك معي 

اللهكلام معاني وتوجمه به، واقتدى اثم فيما الإمام العرب استعمال من الأغلب لأن 
(.a١٥/ الطبري; )تفسير لهاء التاليم يجب بخلاقه حجة ست لم ما أولى الأشهر إلى 

العفليمةالمسؤولية فهو الجزئية هده ُن نتلهمه 'عثليم درس من هناك كان إن أنول* 
القديرالعلي الله نال الناس. عامة بتن وتأيرا وحظوه علما رزق محن عاتق على الملقاة 
والملأمة.والعافية المداد 

ظاهرتجل تجليازت له الوعي أن النفس علماء كافة بين حلاف كبير هناك يعد لم )١( 
فيالمزولة وهي الفرد، ادراك ص القرية الخيرات علن يشتمل فالظاهر ويامحلن. 
أماالمررة. الواصحة الحاصرة الدهن لأحكام بالامحتناد واحتياراته قرارته عن الغالب 
اليالقديمة العميقة الخبرات علن فمشتمل باللاوعي( مبالغة يس ما راو الباؤلن 

ترجتهعن غالتا المزولة دهي الفرد، تحليل لمتتاول واصح بشكل مها شح لا 
غيرأو واعية بأنها القرصية وصف أما المكررة. تفكيره وأنماط اللوكية الفرد عادات 

كثيرة.العربية في وأمثلخه الجاز، باب من فهو واعية 
الممكنةالمرتكزات س حصره يمكن لا عدد كوليد العقل زناد قدح يمكن أنه لاشك )٢( 

بصورةناشثة التهأتية الحمالة في أو ثانوية أو فرعية نظري وجهة س صتفلل ولكنها 
ونافقاتالكية ماد أعد لا مثلا ؤيممدمها؛ يعلوها أتمر أصل عن بأحرى أو 

=- ٠االحقلية القلقة زحم تئاْهم، أعل ما بقدر للإلحاد اصاصيا مرتكرا النصرانية 
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منمواممهم تبرير في عدة الملاحية بعض يتخذها التي التصورات 
التصورهو يعنينا أن ينبغي الذي الأياسيي التصور أن إلا الدين. 

نقرأكيف التا حركه ير نفت يكره المايق المفهوم إلى المتني 
إلئبالنسبة القراءة تلك تحمالها التي الدلالات وما التاريخ؟ حركة 
أحقابه؟من حقبة كل ني وعيه وتنكل الإنسان، وحوي معنى 

الأنسايالتقدم ثالية م٠ 
بهنابعهاسئما لا الإلعحاد، فلسفة بين التماد علاقة دغم 

هناكأن إلا الغائية، الثالية والأ>وحات النتتئوى-اواركي، 
حطيبشكل يتحرك التارخ أن مفادها الإلحاد ناصية تقود قرصية 

(linear ) للانعتاق الإنساني العي فاعلية حلال من(emancipation)
ذاتها؛الفاعلية متعاقبة دورات في ( spiral)حلزونا أويترنئ 
لبنيوالرقاد والاستقلال الحرية من ممكن حد أنمى إلئ للوصول 
فيالكامن المعنئ فان الحركة، تلك صورة كانت وأنا الإنسان. 

مثلئحالة نحو يتجه العامة ميرورته في أنه هو للتايخ الإلحاد نظرة 
ذاته،الونته فى ؤيحنن يتحسن إنه ، الإنسانية إلئ ثة بالن

.• التوحيدس ونقيت خالصت مكرة صورة س انحراف أر تحلل صن ءارْ الدين تاريخ ً 
ممِ:

.M. C (1929) The Origin and Early History of Religion. Primitive Mtm, Vol. 2 .ل

No. 3/4. p. 45.

ئربالتاويغ أن مقلون والماديض السلأنين من •كل يغونتش: عزت ءر زر وكما ر١( 
=بعض ء باحا - محالتاريح الصفر. من بدأ ند العالم تْلور وأن مشم، حط ن. 
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الإلحادمنظور —من الأمر واقع في هنا ييحنن يتمن والذي 
اليوثقافاته يشتدها الي وحضارته بياته الإنسان وعي هو الجديد- 

هداليس حوله؛ وما ه نفمع بمنعها الش علاقاته وكيلك ينتجها، 
انرياححالة في البيولوجية وبنيته أيصا يتْلور الإنسان فحب، 

.، وأفضل١ أمثل هو لما 
حاصبشكل الغربي الوعي في الكامنة القرصية تلك رصد لقد 

المخضرمالتاراخ فيلسوف منهم نختار والمؤرخين النقاد من عدد 
-الذيالخليم عماله في )ا<ا>خا-ّآ؛ا،ام( كلنغوود ج. ر. 

كلنغوود;بحسم؛، . التاراخ® ٠لفكرة يتمه— أن قبل المنية احترمته 
شأنمن ؤإعلائه للعقل بتمجيده التنوير، عصر عن تمخض 

ؤيتحالأمام. إلئ متصلة بحركة يلتزم ~ المؤنة والأنتلكات الألترانة لحركات ا —
ين)الإسلام المستملا, من وأثل الماصي من أكثر شيء هو دائنا الحاصر أن ذلك، 

(.٢١٤ص الشروق، دار والغرب، الشرق 

حالية.واو ااوست4ا يي الواو )١( 
أفضل،ت النعوت >او0 أن هي القارئ ملاحفلة عن تعزب أن يجب لا الش المشكلة )٢( 

قي— مفكت تداولية ومجالات دلالية حقول في الإطلاق عند نح الخ، امثل، أحسن، 
- scope creep!النطاقلاتف، ^امشكلة يسموه مما الخبراء يحدر المشاريع إدارة علم 

تماسحالة في تظل بدلك أنها ذلك والتحقيق، التحديق عند شديد غموض ؤيكتنفها 
لادبميبلسان أنمهم، الجديد الإلحاد أرباب حئر ولطالما ميتافيزيهية؛ مضامين *ع 

العاjم٠بهيا صلة أي إنثاء من مين، 
صمنولكن (، progressive)تتيمنا معنن لكاريح أبت من أوائل من بيكون كان )٣( 

يمارسونالوكالة طْ بمرحب فالمزمنون الأرض؛ أسياد البشر جعل ؤي الخالق مشيتة 
الرب.لخشيته اصتجابة دواتهم لتأكيد ؤيتبرون والوصاية القوة 
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بحتنأن إلئ التنوير دور عن الحديث اوجل سوف يأتي فيما 
للعالم،التنويرية الرؤية صاغت التي، الكبرى الأمثلة عن الكلام 

الني،التقدمية العقيدة وتجلياُت، روافد عن الحدين، واستكمل 
—إليه 1لت، ما صمن ~من آلت، ، بوعزْ الطب الدكتور نمر لأصتعير 

انهياروبالتالي ء، الإحالة ررإمكانية انهيار إلئ الوقت، مرور مع 
أفردنم • ، معا١ للمعنى والإبستمولوجي الأُطولوجمح، الإٌكان 

حاصةبمعالجة الدارؤيي التْلور نظرية في التقدمي المضمون 
تداعياته.وحامّية لأهميته 

استقلالهيحقق قريب مد إلئ الإنسان تي يلغ I إدا نقول، 
التقدميةالنزع؛، انتعاش ْع أوجه ~هكدا~ بياته وعيه فيه ؤيتكمل 
(progressive, emancipalory, evolutionary)التaلوريةل٢، الانعتاقية 

تأمثال من مريرين أعلام أءلروحامتبخ العامة ملامحها مكلتج لك، او 
ماركس،كارل هيغل، فيلهلم كونت،، آوعنخ كوندورسيه، مركتز 

فريثة؛يوحلوييا المثدة أٍلروحته صاغ فالأول نيتثه. وفريرديك 
فقهلوتبقي الوجود، من وأتباعهم والقساوسة وعبيدهم الهلغاة نمحو 

الإمكانبوعزة ف م السامة■ ّمث هيوستن إثارة من ثريب إلن بوعزة يثير )١( 
فيووءز0، )الطيب وليها*■ بالإحالة منن مجاورأثية بكيتونة "الاعتقاد بأنه الأنملولوجي 

اماهو السياق هذا في رالماوراتي ٢(• صُ نماء، مركر النثأة، وصرال الفلسفة دلالة 
موصتن•بلغة التاريخي* فوق 

ثقافيؤإنما صناني، كما واصثنمره به اتصل ؤإن ، صرئا بيولوجيا هنا التعلود مفهوم ليس رآ، 
الأرلئ.باليرجة حضارى نفي اجتماعي 
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بمحقيوسمادٍم رشادهم ؤيحققوا حريتهم لينالوا العقلاء على 
عثرخاتمة المرتقبة اليوحلوبتا كوتدورصيه جعل وند ■ إرالتهم 
بتئالدى الأماس أعلم أكن ولم الإنان، بها يمر تاؤيخن مراحل 

العقلألدقLلم ب الموسوم كتابه على اطلعت حتى التصور هدا عليه 
يكرالبشر، تطور مستقبل عن للحديث أتئ لما فإنه ٠ البشريء 

تنبؤيةقدره من يه تتمع ما مع قوانينها وا)تذلام الهلييعية العلوم 
مبدأهو الطبيعية بالعلوم الوحيد إيماننا رُأصل ت قال ثم عالية، 
الشوالمجهول، منها المعلوم العامة، القوانين قي والانتظام الثبات 

الذيالخدأ هذا يكون أن يجب لماذا ولكن الكون، ظواهر تنظم 
تطبيقهيراد عندما مصداقية اقل الهلبيعة عمليات سائر على يصدق 

والأحلأفن؟«را،.الفم؛ة الإنسان ملكات نملور علئ 
للمجتاتالكبرى المفاهيم تْلور بنظريت فاثتهر الثاني أما 

الدينيةأي؛ الثيولوحية، الرحلة )١( متعانبةI مراحل ثلاث عبر 
المجردالعقل يشتبك حيث الميتانيزفية، الرحلة )٢( اللأهوتية، 

الرحالة)٣( وهي نغلره في بالأحيرة وانتهاء الص؛ وراء ما قضايا مع 
تعدرعلئ التأكيد أحرى~ أشياء ~صمن وفحواها الوضعية، 

(١) Condorcet, M ( ا 802ر Outlines of an Historical Review of the Progress of the

Human Mind, Fryer, p. 109.

بالعلمكوندورب افتتان يندرج كيف القارئ صيرى الكتاب، هذا من الثانية الرصالة في 
الوص•عراب س مب *رب تحت اتجعي 

ارمتممرر رفض فيمن ماركس- -وكذلي،  Wilhcltn Diltheyدلخاي فلبلم كان )٢( 
ذكورة,الالمراحل عبر الجتمعامحت، تطور بثان كونت، 





—نل —هكذا للإنسان أس الذي الملاذ هو والنتاج والمنهجيات 
والمشبالشن الألمماء زصة 

حدودعن الابتعاد بين العلأن؛، أن الإنسان لاحظ ولما 
جهةس الوضعية تخوم من والأتتراب دالمثتامربما اللاهوت 

جهةمن الفتن" من معتز نمط بالأحرى ~او >، ٨١١منسوب ونبالة 
لمذلك،، الإنسان لاحظ لما طردية، تكون تكاد علانة هي أحرى 
العلميالمخرج جودة تحين علئ الملاحظة هذه نتاج تقتصر 

الوجوديالمنهلي وتأكد تعميد إلئ ذلك تجاوزت ؤإنما فحب 
الذيالمآل هذا محملة عن نارناس وبتعبير البشري• للعي 

بانتجالله، إرداة لا الإنسان، رإرادة الإنسان: آمال ليه تعاظمت، 
تحررومصدر العالم أحوال تحسين ني به المعترف الأصاس 
التندم•لنحو الإنسانية 
فيأثر وأعمؤر أومحع صاصإ مغل، غلهلم إلمح، بالنمة أما 

بمجمؤعمتأمك فالتا الغربي، للإنسان المثالي الفلسفي الضمير 
سرقئعقلية أخلاقية جدلية عبر الحرية، لنيل البشري الجض إرادة 
المتقبل،في يتتفلرها كمال نحو ككل الإنسانية وعي وبها معها 

منالشر يعبدما لم اللأيقض، من جديدة صروب بمد ما نجت ملرم، م كا  ٢١١
لهدهمريحا تميرة• أمل بمنية الكونية الميرمة أثرما على أصت مل، ذي 

)نهايةايهم محابه  Ilya Prigogincميجوجٍن ريا اروص الخالم ث اتجة، 
{.The End of Certaintyالنن 

.323 .T) Tarnas, R. (1991) The Passion of the Western Mind, Ballantinc Books, p)









كارلإلئ بالب الحال هو وكما نيتئهل١،، ؤوودو»ك أما 
فلقتهجوهر عن الحديث نختزل أن الحكمة من فليس ماركس، 

معإليه نتفلر أن الورقة هده بموصؤع واللائق كفرد. تأثيره في 
العقلانيالاستقلال زحم تنامي عن ممرة حالة بصمتهما فلقته 

قوةليت، لكنها القوة، فيلسوف يالقيونه إنهم - حدوده لأفصئ 
المعنويةللقوة كوسيلة الحال اقتضاها ؤإن الحس، أو الجد 
العقلوقوة كله، الوجود أمام النفس قوة ؤإنما قته، فلفي الكامنة 

نتفهمولكي كانت• أنا الأفكار، ونقد القس معحاسبة في الصارمة 
ماعلئ التأكيد إلا يما فلا امتهلراد كثير دون من فلقته جوهر 

هيوالأخيرة الأولئ ان الأنمسؤولية أن من نفه نيتنه عليه أكد 
كلواغتيال الحقيقة يمعلرقة الأصنام( تحطم )بتعبيره الأوهام قمع 

كانتمهما بأول، أولا ووأدها الفل سلهلان عاى المتمردة الأفكار 
المجتمعات.من مجتمع أي عرف في الأفكار تلك مكانة أو قدسمية 

علئ؛ل.اته ؤيتحرف باحلل، هو وما حق هو ما يقرر من الإنسان شل 
منهناك كان إن . معاآن في ومصيره ضميره يصع وبالتالي ذاته، 

الكتابلغة فهي تحبير بأبلغ النيتثوي الصلف وصف تختصر لغة 

واعترهالتطور نفلريت من المترحئ الارتقاش التقدس الفكر نبد نيتشه أن على أبه )١( 
اسمهامثالة من ولأيي كان إن الحقيقي، الممدم أن المقال ني رأى وص فارعا، 
الإنسانيبنيه معص عنده محالتقدم كله، الوجود أمام الإنسان شجاعة في يكنن التقدم، 

عدارحم من الوجود• ونتاقضات الحياة صعاب مواجهة في نفه علئ وتوكله بقوته 
المؤمنالخارق الإنسان يولد إحفافات، وتخلله هتقعلنا كان ؤإن التقدم، من النمط 

•والخثاليامت، والدين بالخالق الكافر وانتصاراته، بإرادته 











تعدلم الراهن بوصعها الطور نظرية أن على نوكد أن الجزية 
للحياةالخالمى العضوي الحيوي الجانب ير نفمحاولة علئ ناصرة 

ذاتحقولا احترمت حى التفسيري قها نهل، ثى توسعت ؤإنما 
فأصحوالثقافة والأعصاب والنفس الاجتماع كعلم وميادة استقلال 

Evolutionary Sociologyالمملوري الاجتماع بعلم يعرف ما الأن لدينا 
الطوريوالأعصاب  Evolutionary Psychologyالتطوري والنفس 

Evolutionary Neuroscience  ننلرياتأو المملوري الثقافة وعلم
Theories of Cultural Evolution.الثقافات تطور 

مفلومةفي التطور عقيدة حلفته الذي الأثر حجم ندرك ولكي 
أوصامحاعلئ لا تداعياتها إلئ الالتفات يكفي ككل، المرفه 
فيهايفترض التي المرفئة الأوضاع ؤإنما فحسب المتغرة الرقية 

ميادئثبات نفت أن التهلور ودوغءّائية الحال بع فقد الثبات 
البنائيةمر -كْا إنها أي المكة، العوالم كل في الفرويية العقل 

constructivism  لا( البنيويةstructuralism ) - مخترعةآنية حبران
فليلا،للامتطراد . adaptationالذكتف بدافع تثكلت، مكتشفة، لا 

الحالماءبين عريض حلاف التطور غلاة تح جانمن التعنت ط؛ يقابل 
تفسيرفى ( naturalism)الهلبيعي المذهب، كفاية حول والفلاممة 

ءالأوصاعد أدعوه ما لتوظيف بكرة محاولة الكتاب هذا من الثالثة الرصالة في 
لأريالعلوم ملوف من مأخوذ الاصطلاح واصل ، epistcmic statusesالمعرنة■ 

المشتمةالمفامم ؤيتوعب بمر لكي تطويره حاولت وتل ، Larry Laudanلردان 
الكتاب(.هذا من العقل■ خي امبحث رسالة )انفلر للعقل الصحح التصور عن 



أصلصالة ني الحم يمكن لا أنه المعلوم ومن الوعي؛ ظاهرة 
نشيرأن يجدر السياق هذا في الوعي. مألة تحسم حتى المعرفة 

الآملطكة يعير يكن لم  Wilhelm Dilthcyدلخاي فلهلم أن إلئ 
ممةؤإنما الحيواني، الذكاء صور من صورة الذات فى الانعكاصى 

المعاصرالريانحيات عالم أما اني؛ الأنالؤع بها يتم فريدة 
الرياضية،للحقاس إدراكنا أن نومن  Roger Penroseبروز روجر 

غودفريالرياضي ؤيعفد ، God-givenالهية" رامحة هو، ينص كما 
منصت الرياضية الحقائق أصول أن  Godfrey Haroldهارولد 

يتجاوزلا كله هذا في دورنا وأن اكتشافنا، من ؤإنما اختراعنا 
الرياضيأما عنه. ومستقل وجودنا على متقدم هو عما اللثام ؤ كشف

للبنايةميله فرغم ، Leopold Kroneckerكرونكر ليوبلد اعير 
بهاسارت عبارة في صرح فد إلأأنه صورها، بعض عن ومجادلته 

-أيوالباقي الله هو  integersالصحيحة الأعداد واضع بأن الركبان 
الإنسان.ا تمزقمن بها- ويفعل عليها ويبنئ منها يشتق ما 

محليئاغزا حتئ للنفلرية التفسيري الإطار توسع إن ت فأقول أعود 
عنفضلا العادي المتاح ليزود العلمية الحقول من واسعا 

وجدانفي هالطورJة® العقيدة رسوخ على واصح بموشر الختخمحمى 
هدهأن وهع ؛ عها أنوا ختلاف ا على لعريية ا لعلميه ا ت وسسا مل١ 

أنهاإلا ننونها إبان به حظيت الذي ذاته بالرحم تتمتع تعد لم الرؤية 
هذْإلئ الغربي العلمي الوعي ني موترا همزا تحتل مازالت 
فيوحقنها الفكرة لهان.ء أمي من يتساءل! أن وللقارئ الساعة. 
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يومناإلن الأثر عمق تئاما مدا اكب حس الألكدبمية الأوساط 
منالحياة لأصل التطوري الممرر يكن لم والجواب; الحاصر؟ 

كانممد ككل، الإنساني الفكر علئ تماما أجنسا العموم حت 
اليونانيةالفالقة إرث من نقل ما بعض قي القدم منذ حاصتا 

اوعص(را،،يورخ كما  tAnaximanderأناكسيمانمر الأيوني )مذ 
منكل يد على كان مية رمح علمية صيغة بأول اصعلياضا أن إلا 

دارونمرؤية وانتثار تغلب وقصة والأس، وألفرد داورن تشالرز 
مادارون يقرر الأنواع( كتابه)أصل خاتمة ففي تخفئ. لا للتهلور 

اريمابقوله; الكمال، سلم ش الحياة صور ترش لعقيدة الأصل يشبه 
فإنكاتزرى، كل مصلحة أحل س كانا يعمل امميعي الانتخاب أن 

نحوللتقدم مع سوف كائن( )لكل والدهتية الحسية المالكات جمع 
الكمالأاص.

حركةتفسير في التهلور لنظرية المتعمق التوظيف هدا أمام 
العلماءماحري من غفتر جمع عروق نستغرب لا التارخ، 

أدق~بممى التحول ~أو التْلور تفسير محاولات عن والفلاسفة 
علىإصرار أي إن إذ الكمال، باتجاه تصاعدي حهلي نمق صمن 

مجملاأوليا تصررا تحكس شواهد يقظان، اين حي ورواية الصفا، إحوان رماتل قي )١( 
التعلور.لمنهوم 

المنفلماتذللته م ~بما كائن كل آن يمي الذي ةااأل،آأهء مصطلح مسنونا صاغ )٢( 
ذلكفي ؤسللثح ذاص، استدامة لضمان حبته يثكل يعن والمجتمعات™ والجماعات 

أجلنيس■ر سكن لك سم 
)٣(Darwin,  C.ا( The Origin of the Species, Wordsworth Classics, p (86.998ل.
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المستوحاهالتقدميه العقيدة أن على مجددا تركي أن بنا يحسن 
نولمحل مدخرا تند لم التقليدي ثوبها في التطور نغلرية من 
عندأولئ باب ومن والتاؤخ، العلوم فلأمفة من كثير عند بال ذي 

أيةعن بعيدا الصرامة، ثديية بمعايير العلم تمارس الش الأوساط 
ءاحتفا الأقل، علئ رئيس بشكل ر، يفمما ميتافثزيقية، إيحاءات 

عقدينمند المعتبرة العلمية المخرجات في النزعة بهذه احتفاء أي 
المملور:اسهم كتابه في ستيوارت جون يقول الزمن• من أكثر أو 

:انية><الإنومتقبل التطور اتجاه 

إذاما حول التهلوؤين ين حالتا اتفاق يوجد ®لا 
يومجنونالأكثر تقدمتا؛ مسلها ساللث، التهلور كان 

أننزعم التي الفلرة • ذللث، بخلاف الأمر أن 
علئلأن ا يقفون الأسان بني وأن تقدمي المملور 
هوالكوكب هدا على للتُلور المتقلءمة التخوم 

التهلوري؛نالا،.الممكرين أكثر يزيده لا زعم 

الشكيفللأل يش ... أساالجنات انتقال  • : Brendan ٨. Maher  مهربرنين يتول
هذاإن الخطي. وتشعبها الوحيد الس.تانق بأصلها دارون شجرة •مداتية على 

الحياهء.أصول بشان عديدة تخمينات أمام المجال يفتح داروزا )لشجرة الاجتثاث 
(Maher, B. (2002ر Uprooting the Tree of Life; The ScieniLn, (Sept.

No. 16, p. 26.

(١) Stewart, j. (2(K)0) Evolution s ٨٢٢٠١،■: The Direction of Evolution and the Future

of Humanity, p. 6.









وربهوجوده علئ حاص~ بوجه "الأودوبي الإنسان نادها 
كقوةلذاته إدراكه لحظة من بدأت حرب ُثه-ةله؛ دبجُ هك 'الك,ءر 
حىطويل ونت يمض لم ولكن التاليخ؛ دولاب إدارة في مؤثرة 
فيتوعل من بمحققه ما بمدر مرهون انتصاره أن وعيه في ارتم 

عارفكل علئ بمحفئ ولا استقلال. من ذاته تحوزه وما التحرر، 
سيشارفالديوني البرومجيشر التبختر هدا أن الغربي الفكر تحولات 

مثلالذي ؛ Enlightenmentاكوير عصر أواحر في ذروتهر١ا علئ 
ومنتهىالأحيرة، الإنسان نضج محعلة لكنت إيمانويل إلى يالنبة 

شهدتوحاهليته وبدائيته مراهقته من للتخلمى المضني سعيه 
الإنسانتصورات صياغة أعادت عارمة عقلأنيةّعلمية موجة الحقبة هذه 
التيالحقبة دانها وهي والفلسفة،والسثضع• والدين، المياسة، عن 

اليوم.نعرفه كما الإلحاد لطلاتع نظري في يررخ لأن.طوغها يلغها ولم شارف را( 
التقاءنقعلة يمثل التتوير عصر أن من كانت يها أدحى الي الفكرة على فيخته اعترض )٢( 

أنمخته يعتقد الرشد. ابتغاء قي سب ثمره الإنسان يحصد حيث التارخ، حنوجل 
ساقصمن الخاص حاصرء فهم محاولة محي التايج إزاء الرئيسية الفيلسوف وظيفة 

ؤإلأاعتارج او مد دون عن يإظلاق هكذا أحرى، على لمة مزية لا إذ اكارخ، 
ليستفيخته عند التاؤح حركة أن بملم بهذا البافيزيئى■ الاصتداد من نؤع في ونما 

فيمتفرقة فصول ؤإنما الكمال، أشكال من ما شكل باتجاه المسار أحادية ترق ع٠Lلة 
ينجموما الإنسان، فاعلية حلال من ببعفها نتصل والتجارب، والخبرات الدلالات 

الظرفبقيرد عقيدة حدنز(، أنتي )يحب محسوبة وغير محسوبة نتاج من منها 
Collingwood, R. (2005) The Idea/٠ )انظر: فيه. نمها وحدت الذي التاريخي 

History\ Oxford University Press, p.ا .ر60
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لقد١،. الحرالتفكير أداه لمن مشرؤع معلن كختار الإلحاد 
،،بشكل لدين إلئ بالنب كارثية الموجة تلك تداعيات كانت 

مشرؤعاكتمال ومع الحقبة تلك بنهاية • عام بشكل التتامزيقي والدرس 
اماْلينإلئ بالمة انتهئ ند شيء كل كان الفرنسية^، الثورة 

هيمنةوالخرافة، لأسامحلير ا قرون اللاعقلأنية، الرؤيات التنوير؛ 
المتحقحقه يمارس بمن والتنكيل البطش أيام ة، والكنيالدين 

أنتبقى ما روعلى وإى هذا كل ،، والتجدضل والهرؤلمة الزندقة في 
فأعلنمسبوق، غير نحو علؤي الإلحاد انتفش هتا رجعة. بلا يولي( 

الإلهبأن فيورباخ لودفج وصّنح ، الإلهءا رامون نيتشه فريدؤيك 

Atheism's Wrong)ينظر: ،. Temples of Reasonالمل؛ ••عاباو د عرف ما إل 
2007 ,10 .Turn, rZie New Republic. December ،داثرل؛انمن؛ • ص٧١٢
صرالمتامي القلأني الغلو رصف تجمر نهي الخل•، امعابد صارزت لاحغل 

صارةنليل مد ومتاز اكارح؛ من الفترة تللث، في الدين علئ وتداعياته القرون، 
كيتي•.عر عقلي •فقط : Thomas Paineباين تو،اس 

الدىالغرد علن  freethinkerالحر• •اسمر ف نطلق كان يا ي الحب، ■_ ني )١( 
نقط.العقل صوء ز الدسة، والمومسات المعقدات حاصة ، تيء أي نقد بمارس 

الموروثفي التمثل الغرب ر له الأول العملي التمثل إلئ ينصرف عنا الدين )٢، 
فيها.والخختال،وا عليها المتفق وفروعي، بأصوله النصراني 

طنرأىمنرآْقداكملء)٣( 
وءءرْ•يردم جتوودام مع حدث ى ر؛، 
رونالدحلقه وأعلن المؤلف•، ءمومت، باريت، رولأن أعلن الإله•، •مولتا نتتثه أعلن  ٢٥١

إليهيوول أن يجب الذي المآل هي الفناء تقافة حمال الرواية،؛ ءموت مومحيك 
إلحاد0.لمضمون الرفاء حق وفتا اللحد كان إن الإلحاد، 



لأنساا للمثل مجند ؤإمحقا»؛J بشرى، احتراع من أكثر ليس 
العقلانيالدين يعتنق من ص 'رقة أمثلهم لكن الأحوال أحن وفي 
البيانمواد ه نففي يرئل من أو فولتتر، به نائي الذي المعقالن( )أو 

)عمرممايه فى  Thomas Paineباين توماس رينه الذي الربوبي 
للمزاجدقيق نوصيم، من البيان هذا عليه اشتمل لما ونظتا العقل(؛ 
منهيهمنا ما أورد فإُي الفترة، تللث، ثي الطاغي التنويري اللاديني 
تباين يقول بحروفه• 

ألقئأن وآمل أكثر؛ لا واحد، برب *أرمن 
بضبين بالمساواة أومن الحياة؛ هذه بعد سعادة 

نيتنحصر الدينية الوظائف، أن وأومن الإنسان، 
منوالس الرحمة، وحبإ العدل، ممارسة 

أؤ.نلا . . . الإنسانية الماطة أبناء إمحعاد أحل 
اليهودية،الكنيسة بها تنطق التي بالخقيدة 

)أنول؛التركثة أو التونانتة، أو أوالرومانثة، 

الإله،زكرْ يختلقوا ان نل دواتهم مع وتناغم بمِاءْ في يامحوا الثر ان نودباخ  ١٧٠٠^ ٢١١
بميين  alienationالاغزامح، س حاله نشوب إلن الأزمان تطاول مع أدت اض 

انالإنسان ص ان لأي نررباخ- نئلر الأزمة مذ، من للخروج وذواتهم. الإنسان 
تقرضحاصل هذا الخارج يي له وجود ولا أفكاره، بنات من أو منه حزء الإله هذا 

الإله•-'وهم س دوتمز مع الثان هو -كما فودباخ أن إمح، اكب يبهم، ولكن محودباخ، 
وفيلنقده، أماصنا غرفتا بدورها كانتؤ الش نصرانية، تقافة من كلامه حملة في ينْللق 

البء؛ةهمرجوهر اكهير كتابه صف ذللئ، 









نائلةوهي إلا تعينا إجابة من ما أنه على وتوكد الأولى، القرصية 
أJئال١،وتعالمها فهمها يمكن وماثل يوامعلة  iknowableئعالم لأن 

جمحتكون أن يد لا ت وتمول مضى ما ين تولف قرصية ور  ٢٣)
متنافرةغير البعص، يعضها ْع متمة عليها المتحمل الإجابات 

أنيد لا ^آحر• بمٌى • الموصى النتيجة كانت ؤإلأ متتاشة، أو 
شأنفي الحق الجواب ،ع متوافئا ما شأن في الحق الجواب يكون 
القرصيانمي اتالك ت نمه يما سق ما علئ يرلن يعلق ئم آخر• 

المراثيمواء يرمه، الغربي العقلاني الراث عليها نام الض العامة 

المعاصر،الطبيس العلم ممارسات عليها تتكئ الش القرصيان انوي من هذه )١( 
*المعرفيلإد منها  ontological*الوجودي، بالبعد الصق ؤإيحاءاتها 

epistemological ، المقالاتْع ومضرة تؤة مواجهة قي يصلها الذي الأمر
انالمياق هدا في الدكر يستحق مما والفلمة. للدين الميتانزشة والأطروحات الفئة 

منكانا — للميحية مخلصان تيتيان رمزان كلأهما ~ أوكام من وولم يكون فرانسيس 
معارفعلى يتطوى الدين أن بحجة العلم، عن الدين نمل مبدأ عن النافحين أند 

يثكلهدا مومحهما أن يشعرا لم ذلك وح والملاحظة، للتجريب مها تتح لا 
لتبريرذاته الخوتم، يتأولون اليوم ملاحدة أن هي المقارنة الدين• *ع حقيقية حمومت 

يدلفإنما مغزى ذي شيء علئ دل إن وهدا العلم، مع ووقوفهم الدين مع حمومتهم 
ؤالأنمهم— أن اليوم ملاحيت يود —كما كهدا لموقف تلقانة نتيجة ليس الإلحاد أن علئ 
هنامن الملاحية. مصاف في معدودين كثير، وغيرهم وأوكام، ؤمحكون، محلر، كان 

بملريتةيتعلق عامل وهو الإلحادية، النقية نفير في الأهم الخامل علئ التأكيد نجيد 
هلنعالج وسوف للوعي• تثكلان من عنها تمخضر ومحا ١لتاريح، لحركة فهمنا 

القيالمرتكز نر والم كن يتحلل غريفز ممر نوذج صن حديثنا ءد المالأ 
الوحودى•
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بقيأنه إلا الخارجي العالم حقاتق من يعنه أن شأنه من ما كل نهم 
وما،، وحوده؟ااأ من الغاية وما يكون؟ ®من ت يفهمه لم واحد شيء 

لأيةواستشراء الإنسان حيرة إزاء نلق من هايدغر مارتن عنه عبر 
(^^.instrumental reason/rationality)الأداتي، *العقل 

حقاتقأّرب إنسان ١لعنيد أو الصارم ١لذحن دو فالإنسان 
ونشاكلتجانس هيئة عقله اكتب حتى والتجربة والملاحنلة الجس 
بالجمالنعى لا حافة، يابسة، هيئة ودراسته؛ نفلرْ موضع ْلبيعة 
بقدرالمعى ولا المائي، نذلا٠ها في الأشياء بأحوال نعى ما بقدر 

وجهفى مكفهرة كالحة هيئة فهي حس؛ من الفلواهر تعكسه ما 
أوفكزوال أما والأحلاق. والقيم المطلق أمام متبلدة الروح، 
فيبرمنه نصد *تعبير كتورة؛ حورج أوضح فكما العالم، عن الحر 

إلئلاهوتية، أو ّحرية بعلريقة العالم نفير مرحلة من الانتقال 
بقوىالقبول عدم إلئ يقود ما عقلاني، بشكل نفيره مرحلة 

أيالقدم، بفكرة القبول ؤإلن سي، بشكل تمرها بمكن لا 

المصرين،الأتهبملو مكتبة محمود، قوية د• وترجمة/ درامة الإنسان؛ وغاية مسه )١( 

مقدورني لكن إن عما هايدغر ح الألمانية شييغل دير مجلة أجرتها الي المقابلة ي )٢( 
نة.النلنامية في معقود أمل uك لكن إن أوU للأفضل قلرونه ني التأبر ان الإن

للعالم؛الرامن الوصع ر فودتم، تمتتر إحداث على فائرة عة القلتكون الن أحاب،ت 
إلهشل ١ اعيه ومان الإنتأملالت، لكفة علن ؤإنما فعب، الفلسفة علن يصدق لا وهذا 

(Richardson, Wل(.981ر" Only a God Can Save Us;"يقلنا؛. أن يمكن 
(.45-67 .Man and the Thinker,  p ءا7آ:In Shcehan, T. (edit), Heidegger
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مخرجاتمرأ أن للعص أقول؛ مختلمن؛ زمانين في واحدة 
قلمن التطور نظرية ش قلنا كما ولكن النحو هدا علئ الفيزياء 

منهايلزم لا الحديثة الفيزياء مخرجات كون عن قفلا ت ههنا نقول 
أولتكرأى ما يروا فلم مختلف بشكل آخرون قرأها قد فإنه الإلحاد 

وجليلالله عالم عغلمة علئ بها استدلوا إيمانية قراءة رأوها فل 
قاؤلعادليلا هدا في رأوا ريما ل البشري، الإدراك وصعق قدرته 

بشانبالخالق— المؤمن —وهو كانت إيمانول قاله ما صدق على 
لالخارج. في الأشياء وحقائق العقل بين تقف اش العميقة الهوة 

قلكان الكمومية، النفلرية مؤسس بلانك، ماكس إن فنقول نزيد 

الدينيبالمكون يعترف أن متعقل ان إنلكل بد ُرلأ • بأنه صرح 
واتزانءارتناغم في ه نفلتعيش تنميته في ويسعى بداحله، الذي 

فاينمان،ؤيتثارد الفيزيائيين، ألمع محن لواحد نص أيدينا ين بل 
فيزياءبمحرجات الاستدلال عملية نفس أن بوضوح يقرر وفيه 

تماماذاتية عملية إلا ت، ليذاتها في عليه تدل ما غير علئ الكموم 
المؤمن،لأراء تمنحه مما أكثر الملحد لأراء مشروعية تمنح لا وأنها 
معادلةكانت إن معرف، أن اليوم يمكننا ررلأ فاينمان! يقول هدا وفي 

أخلاقية،أومبادئ موسيقيين، مؤلفين أو صفالع، تحوي ثرودنجر 
كانتإن نعرف، أن يمكننا ولا . ذللث، من سيئا تحوي لا أنها أو 

جميعايمكننا لدا . لا أم مثلا، كإله وراءها، يقف، شيء إلئ تحتاج 

Planck, Max (2001) The Mystery of Being. In Wilber, Ken (Ed.) Quantum )١(

.161.Questions: Mystical Writings of the World's Greatest Physicists, p
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حامل~وهو هيوم عبر وقد كيف للالحاد؛ التحول منه يلزم لا أيثا 
آخرثي »ايالولا، لسان علئ والأديان- السة ني الذكيك لواء 

رأىويد كش بل ؟أ الشر حاجة عن الحوارات كتاب 
بالشكللسة التعرض ثي الصواب جانب قد هيوم أن آحرون 

علئيعود فعله ما أن يعلم!— كان —وريما يعلم لا وهو والنقض 
إلحادفي لمالحد عذر لا ك؛يرةل أوجه من بالإيهلال دعواه عين 
لسببوداك شواهد، من ذكره وانصرم فواعد من سافج ما على بناه 

حقوتأمله حفظه فا أذكره، لم مما ونفلائره سق ما عالئ يأتي جامع 
للوجودنتخيلها أن يمكن الش الهتثة كاسث، مهما دم• التأمل 

وجودعدم عالئ الهيثة( نالك، )أي فيها دليل لا فإنه المائي، 
ونتحالإدراك تتحث، هيئة المائي للوجود مادام بل الخالق؛ 

أنهاالبشرية الخبرة ميزان في فالأصل محدده، بْلريقة للفهم ها نف

ثخصيآعن تعيرا المحاورات تلك قي الثخصيات أكثر ان علئ النقاد يجمع يكاد )١( 
هوهذا ان عرف أعماله وسبر موم كب ترأ ومن  tPhiloقائلوشخمية هي هيوم 
غيره.مح لا الذي 

Hume, D. (2008) Dialogues and Natural History of Religion^ Oxford Worid's )٢(

.129-130 .Classics, p

ئيءأول أن أتلها المية. مدأ إنكار من المتولدة المعرقية للإشكالأت حصر لا )٣( 
نفهعلى يعود إنكار لأنه الإرادة؛ حرية مبدأ هو الميية جنس إنكار جراء من يتداعى 

أبطلقد يكون ليبية بإنكاره الخصم فإن السببية؛ مبدأ إنكار إلئ يؤول أي بالإبطال، 
السبة.مدأ إنلكر فى متبب أنه 

محباتهمن أيقفله من هو هيوم إن القائل كاط، أولهم ممر؛ فلاسفة هموم نقد )؛آ 
الواقعية.النقدية العلمنة رائد ،  Bhaskarبامحكر روي آخرهم دس ١لدوغم١بى؛ 
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—نمقد —هكذا نوق مثرؤع القديم الفاومتى مشروعه في 
إرادتهتكبل إرادة كل من الإنسان تحرر محير المحتوم؛ قدره باتجاه 

السيطرة.الاستقلال، القوة، الخرقة، إرادة الديونبيةت الأبولوتية 
غايةفي مقدمة على بي، أيدينا بتن الذي الاستنتاج هدا إن 

عالئالبشرية العلخة في الإرادة تأثير تقدم وص• ألا الخْلورة، 
والخرقة؛العلم من واع أساس علمل التص-نف أو الفكر أو العقل 
حمالهمبحانه الخالق ساحة يبرئ أنه ت فانيتان التقرير ولهذا 

التكليف،سؤال فى ءثثهاه<أا، ,شف ي و ؤ تبعة أي من وتفصيلا 
علمتا،ت إلحاده في الملمحد اتخل.ْ الذي القرار مبنى كان مهما إذ 

بناصيةمعقود وحقيقته الأمر أصل في فإنه الخ، ٌمءتا، عقليآ، 
وتعارضتخالف يفسر أنه • الثانية والفائدة • عليه متقدمة إرادة 

والأفراد،الشحويبح حياة في التارح وامتدادُت، مجالأيت، وتعاور 
بتويصنعها ثقافة وكل إرادة، لها جمّاعة وكل إرادة، له فرد فكل 

مجمؤحعلئ تعود خاص نؤع من إرادة بدورها نصع الإنسان 
وفكناوعتا ؛ فيهاتوثر أو تنسخها أو فتبدلها أنتجتها التي الإرادات 

تلكمحن س الهتغلية" الطريقة ~ءلئ مخرج وملوكا، وشعورا 
والاجتماعي،الثقافي التجانس ص وموقتة ة جديل. صور التناقصايت، 

ةمم تلحقه لا سبحانه فهو شانه، حل الله إلن عاقو )عقباها( قي الضمير أن آلأيرب. )١( 
فيالله علن درك >اغلأ (; ٦٣•)A/ المحر; ؛ي عطية ابن نال يقضي• يفعل فما 

أنحانق غبر بهم ذلك اكه فعل •أي /؟^(: rrالجامع)■في القرض ونال نملهأ؛ 
ومجاهد•.وقتادة والحسن عباس ابن ناله أحد. من الدمدمة تبعة تلحقه 
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ممنينمط يبد حد إلئ مرهونة كنظام الإلحاد يتية أن أراه والدي 
ندبمرق لا الاعتبار يهدا وهو والاجتماعي، الثماني التجانس من 

والتبركالبقر، تقدص أنتج الدى التجانس ناموس عن أنملة 
تتلةعلئ والدعاء والصدور، الخدود ولطم القبور، ؛أصحابح 

والشور•بالويل الحض 

ؤيبتقل،، التاريخي١ الملغي المرتكز عن الحديث، يتتهي هتا 
اكانى.الرتكز إلئ الحديث 

إلئبحاجة الغربي الإنسان يعد ءلم ت التحليلي النفس علم عملاق يوج، كارل يتول )١( 
الأنينحماز؛ عن تعكن لقد ■حادجتا• او داحاتا اليعة، علن النوق س مزيد معارصة 
النبالنية دوتيتع علن الواعي النمن، *و ينقد0 زال عا الذي ال—يء تامة• ؛—ثية 
لمإذا يريد.  ١٠كل ينعل لا ثد ان* بمعلم ان عليه يجب داحل. ر؛ي حول من الطعة 

ثعردالتي عي لوحه ان يدرك لا إنه تدمر»• متولي التي •ي ءليت نإن مدا، بمعلم 
بمنلر:انتحاري". نحو علن 

Sabini, M. (2008) The Earth has a Soul: Carl Jung on Nature, Technology, and

.126 .Modern Life, p
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الوحوديالنفسي المرتكز 

بالإرثالملة ويق الرتكز هذا عن الماشئ الإلحاد 

علئالتاريخي في الفالحنمه الذي الإلحادي/اللأدينى 
عام.بشكل الغربي والعالم حاص بشكل الأوروبية القارة امتداد 
العالم،في نتجا الأم هو الرتكز هذا عن الاشئ الإلحاد أما، 

صحالةلأدينه أو أدييئ لا يكون أن يعدو لا مجرة حالات وفي 
شعورعن ناحم إلحاد أنه مماته أبرر من الإلحاد. بري تتشح 

ؤيتشاردتعبير باستعارة أو الهوية، في وصياع المعرفي، بالتفكلئا 
رتاكلالمجير- الرأسمالية -محلل  Riciiard Sennettسينيت 

هناالملحار الغالب، فى .  Corrosion of Characterالشخصية® 

أسانافائر غير إما لأنه لإلحاده، منهجي برير سك عن عاجز 
لهيؤمن الإلحاد لأن أو واضح، بشكل إلحاده أساب بين علئ 

مننوعا له يوفر وبالتالي المتحررة للمجتمعات الانضمام عضوية 
تشتهي،فيما ه لنفالعنان يطالق وهو الشذوذ وعدم الانتماء 

ممنؤعالعالم من والشعوري( )الفكري مجونفه لأن الأهم( )وهو أو 
والاجتماعيالثقافي السياق صغومحل بفعل ؤإنما الكاملة بإرادته لا 
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شيثايعد »لم ت مقول ومعتر عام بتشخيص مدلي بالاندسه جورج 
التيمناهلنا دفنا وتدغ تحملنا الحركة إن مل. من كان كما 

وأقربوالعلم والمصنوعات قالحط الألفة. عوالمنا تشكل كانت 
تغترغدت كلها والقيم، والعقائد المباشرة الاجتماعية العلاقات 

المناعيةالثورة منذ تغيرها من أكثر الواحد الشخص حياة في سرعة 
فوصىالفوصئ، هده غمار ففي ٠ المتينان حدود إلئ والحضرية 

ولعلّ الأفكار وتشوشت قديمة، معالم امحت الأكبر، اكحول 
بوصلة٠بلا مجت»ع صورة الواقع هدا عن صورة أحسن 

الثورةرحم من *حرج ند أنه انج دين لاحنل نله ومن 
توأن ؛الماصي®؛ الملة منبث البربرية، من حديد نؤع المناعية 

ؤإنمامتعلم، غير ليس ينشأ، حيل هتا ا هء 
فيالأورويية بالثقافة الهالة بعيد نظام في متعلم 

تدرص،لا الكلاصيكيات ّ التاؤيخي نملورها 
أيإلى يدرس لا والتار؛خ يدرس، لا الإنجل 

تقاليدأي انعدام هو الأخطر الأمر يذكر؛ -اثير 
سمجتث، المدني الأسان إن اجتماعية. 

أصوله«لى.

يقال.عا عاى تضرون، محاب: ر •مالأت •جموعي صمن الشكوك؛ زس عقال: )١( 
٠٩صءالحلوى، ب.الرزاق تعريب/ 

.320 .1789,  p 5ءءا>رStromberg, R. (1994) European Inieliecluai History )رآ
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هذهجدار أٌام تجلس الحاجة. عن زاني 
بالدوارذلك يميبك حراك. بلا لمة الم

نحتلمقي الرغبة وتتملكك المهتاج، والغضب 
م

الوجوديالقي المرتكز صحابا أن بالضرورة بلزم لا أنه يد 
درايةعلى أو ال-اريخي، الفلسفي المرتكز لأئمة أوفياء أتباع 

أنالأمر غاية كلأ، وبرامجهم؛ آثارهم علن واؤللاع بثخوصهم 
ومفكرينامحة حممجتمعة، النخّآا ؛، lluعلى واقعة التاري*حية التبعة 

فياختماصه، ومجال دوره ص، كل وعلماء، وأدباء وفلامحمفة 
ولهحالأرض، مجتمعامحت، بها منين، التي الحفارية١ الارتكامحة صناعة 
)ديمقراؤليالموماتي اليامي/ المحتلمة! الحياة •جوانب، أوارها 

)رأّمالي(لموالأتتمادى )Jرالي(، والامحماعي علماني(، 

ترجمة/مومتن؛ نانسي تآلف/ الأررويي؛ الأدب في العدمة الزعة أصاتدة )١( 
.ص١٤، ٢٢٠١٢الويرم، ولد 

و١كرئحوالاجتماع واللأموت الأنثروبولوجيا علماء من برأيه يعتد من بإجماع اادين، )٢( 
اماصي.حضاري أصل العلم، وغلمة 

التحرؤيةالزعة تناس عن معبر ثالوث الرأسمالية الفرالة، العلمانية، ت أحرى مرة )٣( 
المدىعلئ الثالوث هذا أحرى• بعبارة العكس؛ لا الإنسان، لدى الاسقلألة 

اكاصوعامة الخب، ين الفرق طبيعي. أمر وهو الزعة، لتلك صبب لا نتيجة التاؤيخي 
الزعة،لهذه التمكين في وموترة داعية ١لجمالة في المخب آن هو الفكرة هدْ إزاء 

منرؤعتقود الي ات والؤّوالفرصيامت، والفلريات الفلم صناعة عبر وتجنها 
صاترأما ومكتباته؛ تماسكه علئ تحافظ الأقل علئ أو الاتجاه، هدا في التحرر 
فمثست،>طرقأ نيامي l^^^، ولعي. ماضي؛ أبو إيليا تال كما فحالهم الماص 
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كمامقصودة، غير أو مفصودة لكث وسواء الإرادة، تاللث، حلفتها 
في'وأاهينأألأأ،.  Giddensجدنز أنتي الاجمماع عالم ثمر 

أوصاعحلق في ب-، التعلئ البثر فدرة يض لا هذا المقابل، 
إلك!،بهم ثم'زول وم، سعلرتهم، زمام م، تخلج دثقاب اجتماب 

نشهدهكما الجماهير إلحاد أن نتذكر أن علينا . يرغبونهالا نتاج 
تعكسومتداحالة، متغايرة ودواغ عناصر من مركب إلحاد النوم 

ممعسياق المعاصرت العالم يعيشه الذي السياق حلييعت يالفعل 
والتعدديات؛للنسبتات ومعزز للمركزيات، مناهم، يالتنافضات، 

ئس،انجاهاُت، فى يتدفق سال، ت التماد يعفى يصفه كما سياق، 
حلاصغنبها. التنبؤ لائمكن منء»؛لفات> لحنلة كل في اللث، ؤي

الفئةالأمبابج ير ونفسن علئ 3ادرين مادمنا ت هي الخلاصة 
ثيءيوحد لا إنه نقول أن لنا حاز الجديد، للإلخاد والاجتماعية 

إلخالعن ولا اليوم، إلخاد بسبب النوم إنان عن حاص أو مميز 
اليوم.إنسان بسا ياليوم 

الوعيخري0لة ق الوجودي النفسي لرتكز ا٠ 
لمعالجةالسابق المرتكز في تعرضنا وكما المرتكز، هدا في 

العقلقرصيان صاغتر الي الأسلة اصتكناه في برلتن أشعياء 
بمعالجةالاستعانة نود ذلك،، وتداعيا>ته عمله ونهناق التتويري 

الوعيورات_، دراسته في  Ken Wilberوالبر كن الفيلوفح 
القرصيان،صياغة في المرانب، تللثط من مرنة كل ودور الإناني؛ 

 72..The ConstUution of Society,  p1984ر ).Gi،l،iens,  A)١(
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عنالحديث لكن ولما البشرة. الجماعات لمخلف الممقة الثقافة 
فإلي، ي^ده لهالمحة المواصع أسسب الوجودي النفسي المرتكز 

فيه.نحن بما تعلئا الوعي مراتب لأقرب محاتعرصن 

يجبالوعي لخراتب فهمنا أن على ننبه أن بنا يجمل بدائه، 
تصنيفيمكن أته نزعم لن فنحن ■ حرفتا حتى أو حديا يكون ألا 

المغرب(دول أو مثلا الخليج دول )مجتمع المجتمعات من مجتمع 
منالمرتبة تلك يعكس أفراده مجمؤع إن نقول بحيث لقيما تصنيئا 
أيهمن تداحلأ وأعظم تشابكا أكثر اليوم الواغ ' سواها دون الوعي 

ممارسةفى نتورط أن المداحة يل المجازفة ومن مضى، وقت 
الأول.التنبيه هو هدا . كهده احتزالية تيسيهلية 

تصدىلما والبر أن وهو له، مكمل فهو الثاني التتيه أما 
تصنيفلغرض ذلك ينعل لم الإنساني الوعي مراتب لتحليل 

تزؤيدلغرصن ؤإنما أسانا، ذلك يفعل لم فإنه العالم، مجتمعات 
التحولاتفهم علئ يعينه أغلي نفي ررموثورا؛ ب المهتم القارئ 

مجنلجملة استقرائه صوء ش البشري، للجنس والحصاؤية التاريحية 
الأبعادمن عدد على تتويع سمات وهي المتمايزة، الوعي سمات 
والبرمعالجة أن إذا أزعم اوتلأز.ةلآ،. والقافية والقمة الذهنية 

ألوان.عدة إلن الثمس صوء الزجاجي المنثور يحلل كا )١( 
سواها،دون الأصلح مي تلك، أر المرنة هذه أن مثلا مدعي القول والبر يطلق لا ^٢( 

تصوراتنا.كافة علن تهيمن أو تصرفاتنا، جمع تحكم أن تنبض أش ر أنها أو 
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حريطةمن ، الجديد الإلحاد. لمولح فهمنا تعميق على تيننا 
الإنساني.الوعي تحولات 

الوعيلمراتب والبر كن اعتمده الذي التقسيم أصل يمول 
لهوجعل وطوره حننه ولكنه ، Clare Gravesغريفز كلتر لعمل 

سعإلئ التموذج هذا وفق الوعي مراتب م تنقتطبثقية' إسقاطات 

Beigeالبج باللون بدءا يميزها، بلون فته مرتثة لكل غريمز رمز مراتب، 

كدركتزالمعروفة رعوزه ر التنكر الغالب في ستدعي الجديد نلإلحاد ذكر أي أن رغم ر١( 
الهجومية،،التشيرية روحه في التفكر الغالب في تدعي ب وكيلك وغيرهما، رهاريس 

وبالتاليالحد، هدا عند الظاهرة لهده فهمنا يقف أن من والقراء شي أحير أني إلا 
علننيادة عليها. والتقدم لها الملازم الثقافي التاريخي المياق فهم إلى تجاوزْ عدم 
سببالماص من كير عند ناشئا ساما، ذكرت وكما اليوم، الإلحاد يعد لم هذا، 

لمأنهم لأّتحروك هؤلاء مألت لو فإنك الجديد، الإلحاد دعاة بطرح المياشر ناثرهم 
يلكنهموالاحرين، دغريلمع يثب عن فضلا إ هالص ولا.مرقون لدوكز يقرأدا 

العقلاء)المقلأتية(،حيار ؤإنما فحب مشروعا حيارا ليس الإلحاح أن لك سيوكدون 
الإنساني)المذهب لذاته المحقق الإنسان خيار )الحرية(، الأحرار خار 

والشروطالثقافية البادئ هي الأتواص بين التي هذْ ترى، فكما دالأستقلالية(. 
منيلزم بأنه فعلا الإقرار آي؛ تقريريا، معنى هنا بالشروط أنمد ولا ~ الحضاؤية 

ارناتلاالتأخر العقل في •اربمما ارتبط دط أنه أردت ؤإنما ئتلأ، الإلحاد التحضر 
العقلاء،)خيار الأقواس تلكر نل وير وُا ~ اللأدينية أو الإلحاد بخيار إيجابيا عضويا 

يردْوالشروط. المبادئ تلك مادة مجن المتكونة القرصيان عي الخ( الأحرار، حيار 
يبدولا الإلحاد خيار تجعل التي هي نذكره، لم مما ضرها إلى مضافة القرصيان، 

مهجيتبرير سبك عن عاجزة الغالب في الغثة هذه الواقع في - فحب محنطقتا 
لكلرةاعودة يشبه وكأنه ييدو ؤإنما ~ فبلا أشرت كما لإلحادها 



ئiاارJLيكون ْا أثد السلوك حث الوعي، مراتب أول حث 
اّتجايةيكون ما وأقرب اليائية، والنزواينؤ الغريزية يالدوايم 

إلامستقلة كدات ه نفالفرد يعي لا وحث الفروؤية، للحاجات 
المجتمعاتمحي الوعي من المرتبة هده تجليات تفلهر ■ لأنفس ا بشق 

المصابينالسن كبار الولادة، حديثي الأتلفال ، القديمة١ البشرية 
.الفرؤيدية المدرمة ومضمون المجاعات، وصحايا بالخرفح، 

حتئمتعاقبة الوعي مراب ذكر في النموذج يتدرج وهكذا 
اللتانالمرتبتان وهما والسادمة، ة الخامالمرتبتين إلئ نمل 

والخمائصالثقافية القرصيان من صالحة حملة عن فعلا تعبران 
المرتبةصمات إلئ بالتعرف نبدأ . اليوم بإلحاد الصلة ذات ية النق

هدهفي حوله. وما بنفسه الإنسان وعي مراب من الخامسة 
علئالوهم، يتأسى ١^^،، باللون لها يرض التي، المرنة، 
هدهفى . Scientific Achievementالعالمية المنجزات مقامين 

قيموتضخم اكليع>لآ،، رعقلية من الهروت أٍلروحة تنتعش المرتبة 
الحمتابؤيتمحور العقلانية، المثل وتود والاصتقلأل، الفردانية 

)مثال:معينة لففلية أفانيم حول  scientific discourseالعلمي 

أصلعن قرصيان عر التمثيل هذا ر يعتمد شك بلا وهو النموذج.، يفترض هكذ )١( 
يغنيأن أرجو فتها• ما بأكثر لهم نلم لا المجتمعات، وتطور التايح وحركة الإنسان 

لاحقا.ذكره إعادة عن هنا الامتيراك هدا ذكر 

)اللونالرابعة للمرتّة المتتمي الوعي ممات من سمة النموذج بحب هي داش رآ، 
الأزرق(.
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صورمن كير علئ الرأممارأ النيرالي العلماني المزاج غلة 
عقلنةيروم ، راتكيري® لاديتي دنيوي مائي مزاج اليوم• الحياة 

غيبية،يمفامن المثقلة العرفية للأنفلن ومناخر الخبرات، كل 
قيميبنغلام وتتم الحق، وامتلأك الشمولية تدعي الش لاسيما 
فضلاالمستقرة فروعها في التتازلات تقديم وتأبئ المعالم، واضح 

عنالفلر ويقطع المدأ، حيث، من إدا وثواسهال٣،. أصولها عن 
تحناالتشكل الوعي يرضخ أن العلبيعي من المعينة، الحالات 

والإلحاديةواللأأدرية اللأدينية للمضامين الجديد المناخ صغومحل 

بانمصولكن الثلاث، هدم س ندر ء،لن تمل الإّلأم أن إلئ الب عيط يمن )١( 
نيليس مثلا فالإسلام نصوصه. تقرره الذي وبالقدر الحق، الدين مقاصد به تأذن الذي 
فيؤإنما مبادئ، هي حيث من والتملك السلوك وحرين السياسة •ع ذاتي انفصام حالة 
•والهوية والحرية السياسة مائل من هحودة أشكال مع محواحهة حالق 

لكبرمنال انه الغربي؛ العقل حليعة  William Chittickنسيك وليم صف■ هكذا )٢( 
للعالم.رؤJته توحيد علئ قدرته ؤيشل المرء هوية يربك حد إلى والحقائق المفاهيم 

الخسة،الكلمة الأحكام سميث( )هيرصتن الكّير اللاهوت عالم استعرض سما )٣( 
أينيعلمون الملمون •' قائلا المسلمين امتدح ووضوح، دقة من عته تمر ما ورأى 

المتاحةالأدلة *بحب الأنثروبولوجي• الاجتماع عالم جيلنر( )إرمت وقال يقفون. 
وتعليمية،تقية، اص مدعم حديث، اقمماد إدارة علئ قادر الإسلام أن يظهر 

المؤرخأما التقى*• قي متجذرة إسلامية عقيدة مع كله ذلك ومراوحة مناّبة، وتظيمية 
مول الواضح والتصور ... توحيده صرامة الإسلام ءيتميز فقال: توتي( )أرنولد 
أبداتكون لن التركيز، رطا الوضوح، بهذا دينية هوية ت وأقول انتهى؛ الإلهية"• الذات 
اليوم،المجتمعات أعلما تعينه الذي الياسي الفضاء قي ترحيب موصع 

المموذجوتني عريي شرقي هو ما كل من الانسلاخ إلئ وقته قي حمين طه دعوة تمثل )٤( 
التغلب،الثقافي للمناخ الرضوخ إشكال عاى واقعيا مثالا ومساوته بمحاسنه الغريي 

وحسنبمر استقلال عن ناشئ فعل لا مسحورة مغلوبة فعل ردة أمام نمحن وبالتالي 
~على كثيرا مدق تشخيصا الرعتل ذلك موقفا حدعان فهمي يشخمى للأمور. تقل.ير 
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خاتمة

العواملأبرز على للونوف محاولة الرسالة هذه كانت لقد 
يعنيوهذا الجديد، الإلحادي الوعي تهلور وراء والحقانية الثهافية 
شروؤلصاغتها بفرصيات ومرهون هنارئ، وعي أنه الحال بهلسعة 
بالنسبةالأحوال أسوأ فى هو وبالتالي أيثا، ؤنارية وحضانية ثقافية 

وتتمكش،تتمدد ظاهرة المخالف، إلئ بالنسبة أحسنها وفي إلينا 
حزءالدين إن كانتا. أيا الدواعي بحسسبا ؤيغفو، يمحو وغول 

للأممؤإنما فحب، للأنسان لا العام النفسي التكوين من يتجزأ لا 
متقبلؤإنما الدين، تقبل معلى قلقين لسنا . والحصارالت، 

ونحنوالجاهء، ®الأمل عقيدة عاى مثني الدين لأن الأجيال، 
المعرفةأما الدين؛ وسعادة نجاة لا الأجيال وسعادة نجاة نطلب، 

زورنفريتز يختمر والأكتهاءا. ®الغرور عقيدة عاى فمثنية الأرضية 
Fritz Zorn  بقوله:العقيدة هذه نشوء مراحل

وانقلبت،( les Lumieres)الأنوار عمر جاء »ثم 
طمانت،،فد كانت، الي والدينية السياسية الثنئ 

مونحهعلى فرد كل التقليدية، المجتمحات، فى 
القرنيةالورة جدت لقد العالم• هذا فى 
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irrationalities  وكماالظاهررا،. في العقلانية راية ترفع الاطن في
في*الشرق نابه في غردي حاك الأنثروبولوجي المؤرخ يمول 

يمتلكيكونه الغرمحتن، عند الغرب، نهقة تمرن ما *عادة الغرب®! 
فلاسفةكير لاحفل وكيلك ءيرهم،أآ،، عند توجد لا بعقلانية نغما 

هيالعقلانية أن يعتقدون الغريتن *معظم •' موران إيغار ا فرن
مافإن أمر، من يكن ومهما >ه*ل يتأثرون وأمر يخصهم امتاز 
إلئعماليا تؤول الممهوم بهيا العقلانية أن هو السياق هدا في يعنينا 

الغربي،الحقل فقتل: واحل  mind*عقل* بمثروعية الامحداد 
ويحكم؛يصور، يحالل، ر، يفيفكر، كيفإ اته! بممارم

الدين،المعرفة، العالم، الإنسان، للتاؤخ، فهمه ومضمونه! 
القوة،اليهلرة، الاستقلال، التحرر، تحركه! التي وقيمه والكون؛ 

أنأزعم الإشكال، جرثومة؛ عالي أيدينا نضع لكي الدائن،• وتأكيد 
أعراضمن عرض الجديد الإلحاد ناصية تقود التي القرصيان حملة 

الفلأنية؛أر الخل صد للعاطفة ثورة أنها علن الروماسة إلى ننغلر ألا يجب، ولدللث، )١( 
منثكل صد ولقلأتيت عقل، على لعمل ثورة ؤإنما له؛ الترؤئج يراد مثوْ تصوير هذا 

للعقل.الصحح الصرر نحوء في للأمور ننفلر أن يجب هكذا ، العقلأنيت أشكال 
)٢( Goody,-و ( The East in the West^ Cambridge, p. II (1996.الكتاب عذا وش 

الأوروبيةالعقلانية ^ لدعوى .تفكيك 
.٣٢ص تويقال، دار الهلالي. محمد ترحمة/ موران، إيغار ويربريتها؛ أوروبا ثقافة )٣( 

مننكثر وصوف المربي، الوسط في وُغمورة كثترةإ خلفية تامة موران إيغار تنبيه• 
اصاب.هذا من بقي فيما عنه النقل 

وممحدرء.أصله المرب لغة فى الشيء جرثومة ا ٤١







للوجودالمنتمية معارفه استقرار ربك مقولة كل على الخناق 
شيءورائه من ليس حسي مائي بهليعته ص والذي الخاص، 

إثباتيحكم إٍللاق أن نعي أن علنا ولكن نس8لأ1ا?را،. 8111ا
محضمو الحجم بهذا  substantiveontologicalassertionوجودي 

الملحد،بها يؤمن الي الأدلة جنس من لا ، عله دليل لا تحكم 
بهايعترف لا لأنه غيرها من ولا اكيدم، بكل أولئ باب من وهذا 

يقرونفلا العليمون افأمأ هتت! تيمية ابن تال الطبيعيون، المتهدمين عند أصلهم )١( 
،المعد( عبدالله يممديم/ ، ٢٤صء )المنية، يحويه*. وما الفلك وراء موجود بوجود 

الشاهدالكون آ قولهم اليوم علماء يقصده مما تريبا يحويه' وما ءالفلك ؤيتمدون؛- 
observable  المشاهد وغيرunobservable . لكلأصلهولا. مقالة أن ومما

هداإن إذ الصانع، نفي ش معهم يلممرن أنهم  physicalismد اليوم يمرق لما المتقدم 
هؤلاءافإن ت سمية ابن تال الوجود؛ لحدود الحديثة المالية الظرة ليمان لوازم من 

المواتعدمت تلو شيء الأفلاك وراء لمى وأنه الصاغ تطل ؛ولهم حتيتة 
ص1إآ(.)الصندية، موجودا شيء تم يكن لم رالأرصى 

.syntheticjudgmentsالتاليفية بالأحكام يعرف، لما الأحكام من الوع هدا بمي )٢( 
أمامهنا فاللحد يحكمها، الذي النظام عناصر من مؤلفة بها صيستدل التي الأدلة لأن )٣( 

أدكهاجناص علئ المشروعية تضني برهنة نريد ونحن ، vicious circleمقرئ داترة 
حارحياعتماد ياصتجداء فقعل هدا ؤيتأتن أحرى، جهة محن اصتدلاله وٍلرق جهة من 

external validation ، هدهأصل اثرب الحالي. الظام نطاق خارج من أي
أعلم.والله ٠  Kurt Godelعويل كرت المساوي الرياضي برهان من الفكرة 
مثلIلما فإنه الصحح؛ المتعلق يمليه ما وفق آينشتاين ألرت جواب جاء ولذللث، 

وسعكفي انعم أحاب،ت عميق؟ء، تدين ذا تكون أن بلث، يفترصى ممعتإأنه ابرفسورأ 
نلحغلولوف، المحدودة، بوساتلما العلبيعة أسرار نخترق أن لمحاول كذللث،. سميه أن 
=غامض، خفي، شيء يفلل أنه المفهومة، الأشياء من اكلل ذللثج وراء محن 





حالهانى متكافثة العقول أن ذللت، بيان ؤإنائا؛ نما الوجود مْللق 
الوجودطلق ز الخوض روم أن نل حالتها دم ر »اكمرت،أ 

ابتعادأول مع الكانو ذلك احتلال يكون ثم حوض؛ س قدو بأدنى 
الأعدادحهل أو السالبة الأعداد حط باتجاْ الصفرية حالها عن لها 

بعضهاإلئ وبالمة معفولاتها، إلئ بالمبة للعقول فيحصل ؛ الموحية 
والإحاطةوالإدراك، الفهم ميزان في الفاوت من العض، 

والبدل،واكبايت، والحكم، والمحور والإتبايت،، والقي والإصابة، 
ماوبعدا، نرتا وصحاله، عمقا وكثرة، ناله والاتفاق، والافتراق 

المعسهذا حول تيمية ابن قرر وليلك الله. إلا به لابمحيهل 
صفةهو ليس بالعقل، معلوم غير أو بالعقل، معلوما الشيء أنءكون 

فإنالإصافية، المسبية الأمور من هو ل الأشياء، من لثي،ء لازمه 
فيالإنسان يعلم وقد باُقله، بكر يعله لا ما ؛عه-له يعلم قد نيئا 
آدمسو يشني الخوض بهذا آحرارم. ونتا في يجهله ما بعقله حال 

الخاصة)الذهنية( الوحودات، من بمحمى لا عددا الوجود طلق من 
مجنمثالا ولفرب، . نرد أو حماعة أو مجتمع أو أمة كل إلئ ياكبة 

اجتماععالم في التقرر مجن القال. ليتضح العالمي المجتمع سياق 
philosophy of scienceالعلوم وفلقة  sociology of scienceالعلوم 

ئنثاه.شيميى لا شكم بملوم تى لمظم )١( 
الوجودمعللق ،ي حوصها لمقدار السالّة الأعداد خط يرمز والشهيل، للتقرب مجارا )٢( 

بالإنات.الوجود مطلق قي خوضها لمقدار نرمجز الر■همة الأعداد حط أما بالنفي، 
التعارضدرء )٣( 



يعر paradigmما معرفي نموذج شروط تحت المشكل المقل أل 
•آحر معرفي نموذج ظروف تحت تنكل عقل يتموره ما نمور عليه 

لمإن إ عيه يعر الكلاسكية الفيزياء نموذج ونق الشكل فالخقل 
نموذجيخلروف تحت التشكل المقل تصورات نمور يتعدر، 

علئالمعتاد المقل وهكذا . ^١، ٢٠٥١ميكانيكا وفيزياء بيه النالفيزياء 
عليهيعسر فإنه  Euclidean geometryالإتليدية الهدمة فروض 

؛non-Euclideangeometryاللأإقليالية الهدسة ولوازم فروض تصور 
مفاعيمإزاء السابق بالاعتيار المقول تصورات تفاوت عليه وض 
الكيالتراكب ومفهوم  complementarityالخام كمفهوم أحر 

quantum superposition ،وهكذا.

إلئدلفنا قد نكون المقل مبحث ش المسائل لهده بتعرخنا 
الرسالة.هذه من الثاني الشق 

وتداعياتهللعقل صور ت٠ 

يمئما إليه يودى خيار الإلحاد أن الملاحية يزعم ما كثيرا 
أمثالمؤذى النهاية وفي الحضء، ®الفكر أو الخالصاا، دءالمهلق 

كنتوماص ت أمثال والكتاب الفلامغة من علي مختلفة زوايا من المسالة هدء عالج 
Thomas Kuhn ، راني بول—jPaul Feyerabend ، لودانرلاري

LarryLaudan ،ورتناردتارناس$ه0ةلآRichard ، ١روكنJُberا،Ken Wi

Noithrop:نورثروب مي. ف. يتول • AlfredKorzybskiكورنيبكي والنرد 
التكونعن الإنسان لممورامت، مجراحعة أحدثت، الحديثة المزياء آن بمامة به لم الامن 

(.٢٤ص١ م-ابقت )مرح . ٠٩وعلأتته 

١١٧



ارالمشامءأو ل»الوجالاناا لأملكن أنه واحد: العبارات هدْ 
الثماني،ياق »الأو اللأواعية، ®الميول أو ®العواطف، أو 
عمليةفي لالفرد الثخصية، ®التجارب أو الاجتماعي، *التارخ أو 

يمكنالش الأخيرة، السمات هده بل الإلحاد. قرار صناعة 
عالئحريا  irrationalعقلانية، الأ ممات أنها علئ صيفها 
شأنمن وليست والمتديين، والتإين الدين ثان من هي عرفهم، 

العالمية،المزّسات أروقة ز لها مكان ولا الهلبيعي، العلم 
الفيلسوفأو ، ®النصف، للعالم الشي بالتكوتن لها ولأصله 

استعملمى العادي الإنسان شأن من ليت، إنها بل ®المتجرد،، 
الادعاءهذا الأحوال أسوأ في أقول: بدوري وأنا فكره؛®نزاهة،. 

وفىمعرفية؛ وحوبة علمية، وجناية الإنسان، بحق فلسفية جريمة 
للواقعتمت، لا فارغة ومثالية حالة رومانية الأحوال أحسن 
لمتنيراتخاضع آخر، قرار كأي الإلحاد، قرار أنيد؛ ثم بصلة؛ 
النفسية،ومواقفه الشخصية المرء تجارب عن فؤع فهو كثيرة، 

غايةفى نقافئة وشروط اجتماعية وظروف معرفية أحوال وتحكمه 
؛الإلحاد،متعلما الرسالة هاو0 في الكلام لكن ولما والتعقيد. التنؤع 
وماالإلحاد، *فرار بين بدعوى'التلأزم الخصوص وجه علئ ومنا 
يكنلم إن بعيدا، الحض،، وءالفكر الخالص، رالختهلق ؛ يدعئ 

الذ.ات،وحاجات الوجدان، ؤإملأء ،، العواطفتأثير عن استقلالا، 
إ؛هلالهو المحن، هدا من نقى فيما حديثنا به نبدأ ما أولى فإن 
أشيعأن نبل ولكن للعقل• المحح التصور محوء في الدعوى هده 
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فيمه أحص آخر وجه من أنه إلا الأوورا،، العقل؛الأعشار نمور 
الله.ثاء إن لاحما ستين كما والتداعيات، الدلالة 

جماهيرفول فإنه ه، ينفقائم جوهر الُقل بأن الفول أما 
يتبناْ،أو الرأي هذا إلئ يلتفت من النوم وقلل قديما، الفلامقة 

ولقد. و١اطيعيةل انية الأنالعلوم علماء من أو الفلاسفة من سواء 

محوالصور هذا واصل ا بالجد الصالة متت شيء وكأنه الخنل عن يحدث من لناس ا ً
وميأيوالدوات. والمجالس والإعلام التعليم موصسات خي الساند بالطرح التأثر 
القضية.محذء يوضح بما وحوسون لاكرف عن الفل 

عالئانيه ولكني والعقل، الجد ين ديكارت فمل فقد له، مجكافئ الجملة ر إنه بل  ٢١)
يالتعبيرالنمس )آو والذات والمقل، الذات ين الحدث هو أعنيه الذي الفصل أن 

شاتكةمعضلة هناك أن عن بالرغم الجملة، في المقصود هو هذا الجد. غير الشرعي( 
عنترجمة هي الش الإنجليزية عن الترجمة أراد لن ب لا ديكارت، مراد ترجمة في 

والمشهور، reason mindمشهوران: إطلاقان له الإنجليزية في فالخقل القرنية. 
البعضأن هي الأحرى المشكلة ولكن ، mindأنه ديكارت عراي عن به يمر فيما 

أعمالونقاد شراح بعض لأن الإشكال يفاتم وهذا رالوعي•، إلئ المرية ز تترجمها 
مياقفي  mind؛، ٠٣١^ consciousness"الوعي" لفظي يوظفون أحيانا ديكارت 

الالتباس.فتحصل واحد 

ولوجوهرا، يكونه للمقل تحريفهم اليونان عن الرب نقل القد الرحمن؛ عيد طه يقول  ٢٢)
راسحا،المرية في اصتعمالها أصح فقد الفارمية، من مقتبة "الجوهر" كلمة أن 

الحقيقةأو الشيء يتقوم به الذي اللت، يفيد الجمهور، استعمال في الشيء، لجوهر 
معصبه قيقمدون ، حوم، بكونه الفلاسفة عند المقل تعريف أما عليها؛ يكون الي 

وقائمةإ غيرها في لا نمها، في موجودة ذات عن عبارة المقل أن وهو أحص، 
اننلر؛تقارنها". أحرى ذات إلئ بالفعل القيام قي تحتاج لا أي يغرها، لا بنفسها، 
(.٥٩ص والخلم، الفكر في الخملتة الأصول عن يحث الملت )سرال 

١٢٢



Iنال لما مأوجز ؛قتن تنمية ابن المسألة هذه في حكم 
بلالملمن جمح اصهللاح في العقل اسم أن هنا اروالمقصود 

كانسواء بغيره ئائم هو ما به يراد آدم بي وعامة الملل أهل وجمح 
جوهرهو ما يه يراد لا ذلك، نحو أو بعلم عملا أو قوه أو علما 
موضعفي وقال . الملاصقة، هؤلاء اصهللاح في إلا ه بتفُائم 
القوةبه يراد عقلا يعقل عقل مصدر الملمين لغة في ارالمقل ت آحر 
فينحل بها يراد لا بدس؛ تحصل وأعمال وعلوم يعقل، بها الش 
العقل.بلف.ذل العنت، هدا يراد أن يمكن فلا ه، ينفُائم جوهر لغة' 
الحقلجهة من، ذكروه ما اد فأحر مواضع فير بينا قد أنا ْع 

حلائابالإنسان، قام عرض العقل أن كله هذا ولازم الصرح«رأ،. 
وفؤرميأتى، كما ديكاريت، زعمه ّ وحلائا الفلاسفة، دعاه اّ 
كانمواء الحديث فم، )العقل،( •رلفغل هقتن تيمية ابن يقول هذا 

هووالمرسلينب، الأنبياء لغة فير العقل هو ، ضعيما أو صحيحا 
ان،لإنيا قائمة صفة وهذه به، فانم عرض وهو ان، لإنا عقل 
الرحمن،عبد طه الوكتور ؤيمف . ه، ينفقائما حوما هو ليس 

اانشييثي،ااتصور بأنه ذات أو جوهر أنه على المقل نمور 

.٥١صن؛ امثّ.ية، )١( 

.٢٤٤/١.جموعاكاوى:)٢(
وهوله'، تال العقل الله حلق ألما لفظ در ال'فلُ الله حلق ُا *أدل ت حديث يقصد )٣( 

شيء•منها يثت لا العقل فضل م الواردة الأحاديث وعامة موصؤع؛ حديث 
وحماعة.الألمعي علي د. بتحقيق/ ؛ ٢٧مآ/الصححت الجواب )٤( 
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وهذاالخفية، الأمور وتدبر النظرية العلوم 
القلباقي وهو وأصله، الفكر محل هو المعى 
صعيثاؤيكون الدماغ، إلئ مشرق وصونه كالنور 

تمحى يريئ يزال، فلا الخمر، بدأ في 
قىصاحبه ينظر يه ما •' الثالث، . . . الأربعون 
اللذاتإلئ الداعية الشهوات تقع وبه المام، 
شالنهاية هو وهذا للندامة المعقبة الخاحلة 

بأبوابالناس نقرت إذا بقوله الراد وهو الخقل 
يستفادشيء ت الراح • ؛حقللئ، أنن، فتقرت البر 
عقلاءيمي لتجارب اس 

الملمينمن أعلام من لجماعة رأيا ليس ههنا ذكرناه وما 
الفلاسفةكبار س عدد عليه وأكد له فهلن واقع هو ؤإنما ضل، 

وجونون Lakoffلاكوف يقول، الخرب،• في المحدنن والخلماء 
Johnson:

وفقيفكرون لا الأوقات معظم في الناس ءأكثر 
يتقولاحن ■الغاءل-اسس•'"، نم؛ج 

حرفية،عملية بصفته لكمل الفلسفي المفهوم 
وعديمةالجد، عن منفكة واعية، رممية، 

(.٩٨١)Y/المرية )١( 

.T) rational-actor)
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متجسدالحقيقي التفكير إن بالعواطف. الصلة 
،،ومجا تخيلي وغالبا ، بالجد( )قائم 

عنالعادة في إنه بالعواطف. ومرتبهن واع، غير 
تقتضيهاالش الغايات وعن الإنسان، منفحة 

\وميالتعقل 1ن القائلة الفكرة إن . . . مفعته 
مسائلعن ومنفصلة منيتة، ميكانيكية، عملية هو 

نقررعندما بنا وضارة حرافية، فكرة الأخلاق 
،.وفقها،الحياتنا نحيا أن 

وأحكامتصورات ؤإصدار إنشاء عملية فقط ليس إدا فالعمل 
المنافعيلاحفل نثاط هو ؤإنما الأوسطي، النمْل على منْلقية 

وكلوالقبح، والحسن الأخلاق ويعتبر المصالح، ؤيقذر والمضار، 
صالةإن بل فحسب، هدا ليس بالإنسان. قائما كونه لوازم من هدا 

طافته-حدود -في العقل فان وطيدّة، صلة ككل بالجد العقل 
ونفية،وفسيولوحية بيولوجية ت كلهاالإنسان حاجات يلتمس 

ان.يالإنأي بهء، نائم عرض ءوهر ت سمية اين قرر كط )١( 
منفإنهأ الأمثال، وضرب بالقصص القرآن عناية إلئ الإثارة هنا نقومت، أن ينغي لا ^٢، 

دلأتلهذا ش وأرى مجازي. تختلي نحو علن الفل بسل ألصقها، ل الأشياء، أليق 
قيالنوّع موضع هدا ليس الإسمان وطيعة القرآن يئن العلاقة عن أهمية تقل لا أخر 

ذكرها؟

ill the Flesh: The Embodied Mind  ا(. 999)'اراماءس/رر/مLakofT, G. & Johnson,  M)٣(

.400-401 .to IVesteni Thought, Basic Books,  p ءررء//0ر7ء،■Olid its
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غيرالجسد ائر بالعقل نملة انقطاع. بلا معها ؤيتفاعل بها ويتصل 
ؤإنماباواته، مستقل بائن جوير أنه على العقل نمور مع متصورة 

ومعمنها وجزء للنفس امتداد أنه علئ العقل تمحور مع تتمحور 
دامامحيوأنتونيو الأعصاب علم بروفيسور عليه أكد ما وهو عنها. 

Antonio Damasio  منالأخير الجزء قى وكبه. بحوثه مجن عدد فى
دامجاسيو:يقول ديكارت®، »غالطة الفذ كتابه 

)بينالمعقدة التفاعل دورات عالئ الكثيرة الأمثلة من •بالرغم 
نيوالجسد الدماغ فإن الأن، المعلومة والبيثة( والدماغ الجسد 
الفكرةوالوظيفة. البنية في منفصلان، أنهما على يفهمان العادة 
لوحدْ،دماغه أو لوحده حده من بدلا الكائن، كل بأن القائلة 

أنإلئ الأمحاساا، من اعتبرت إن مهم.لة، فكرة هي البيئة مع يتفاعل 
كثيءالكائن، جمح من يشتق العقل بان القاتلة ارالفكرة قالت 

منللمعهود مخالفة فكرة الأولئ للوهلة تبدو ند ذللث،، من مولفؤ 
الذ.ىالأثيري اللامكان عن العقل مفهوم ابتعد موحرا، . حدسنا

فيالحالي مقن0 من واقترب عثر الساح القرن في يئغله كان 
بأكثريهم الجسد إن أقول ررأنا نال؛ ثم ، ا؛ الدماغ وحول الدماغ 

عيإتعديليه تاثيرات إضفاء من وبأكثر للحياة داعما شيئا كونه من 
العقلعمل من يتجزأ لا جزء هو •محتوى• ب- هم يإنه اكمالخ؛ 

فهمفي ثورة عله طلق أن يمكن ما أمام نحن إدا الطثم،"له• 
Damasio, A. (1994) Descartes' Error: Emotion. Reason, and the Human Brain,

Vintage, p. 224-226.
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جعل. فانه الحديث، وبهذا قِاه نم َيذ لس دبم، 
حملةعن الدماغ أن عع ، لاقاو_، ناينا ونائم الجد صلاح 

محلاليس أنه فطم للقلب، تابتا ائم وقصلاحه فيكون الجد، 
فدالدماغ فسد إذا بأنه الدماغ في بأنه القاتلون واحج للعقل. 
لهمحجة ولا زعمهم، في الصرع الدماغ اد فمن ؤيكون الفل، 

الدماغفاد محي الطل اد بقالعادة أحرى غؤو الله لأن ذلك؛ في 
ميمالا اJازري: ، JUذلك. من امتاع ولا فته، لس الطل أن مع 

وهموالقل_ا، الدماغ بين يذكرونه الذي الاشتراك في أصولهم علئ 
،.أءالم٠ر والله . اشتراكاواك٠اغ والمعدة الرأس بين يجعلون 

ههتاالمنقول في ولكن ننقله، لم ما وفي متباينة، أنوال هن.ْ 
بتلقيالموكل العضو هو الدماغ ت وأقول فأعلق بالغرض، يفي ما 

تلكمعاني إدراك أما التمورايتج، ؤيمغ بينها فنولف المدخلان 
عمليةأن في صريح القرآن لأن القل، فونليفة المركية الصورات، 

التيالقلوب محلها عقلا( يعقل عقل من العقل، )أي؛ والفقه الفهم 
للمعقولمخالفة أدنى التحقيق محي هدا في وليس الصل'ور٠ في 
بناءفي ليس الأهم والأمر الأحْلر الشأن فإن المتقول، أو 

رموناتنلل فالتصورات معانيها، إدراك في ؤإنما التصورات 
سءالدماغ نال; فمن عنها. يترحم حى كالعللامم، معان، بلا 

)أيأنه فعلم للقلب، تانا وفساده صلاحه فيكون الجل.، حملة 

)اا/آأ(.للزدي لم مدح )١( 
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ندربخنا ؤإلأ بأجسادنا، له صلة لا الأولن، بالدرجة إنسانسن 
عالئتقفز ؤلفرة أمام داكار>تا يضعنا وهكذا . نمللث، ما وأغلى أهم 

أدنئلها ليس زانية، نقالة بمثابة الجد أن نرره ما فنتيجة الواغ، 
الروحإن نال ~مثلأ~ فليته دواتنا معالم تشييد في دور 

إنقال ليته ت أقول ديكارت، عنا0 مما ثنن، ما صمه أو النفس أو 
أنلا هذا، عند ووف سأئا للبدن فأسن، البدن، من أنرف الروح 
حقائقإزاحة فائحين; ح،لآين إلئ العقل بشأن ارتاه بما يتوصل 
مطلقيختمر جوهرا التفكير حميمة بج*ل الأحرى القس 

معاملةالبدن معاملة للأول; لازم وهو الأحر والخطأ وجودنا، 
أحادولقد . انيتناإنتضاريس تنكيل في له قيمة لا الذي الشيء 

الموصعهذا غير في ذكرُت، ارقد قال; لما الترجمح تظفأ العباس أبو 
الجملةوهو الجد؟ هو هل الإنسان; مئ مفي احتلفوا الماس أن 

هوأو وغيرهم، أصحابنا من الكلام أهل أكثر يقوله كما المشاهدة 
القلقةأهل من كثتر قاله كما الروح وهو الجملة هذه وراء لما امم 

أقوال.ثلاثة عن للمبموع؟ امم هو أو الكلام؟ أهل من وطائفة 
وجمهوروالمهنة الكتاب، عليه دل الذي المحوابج هو واكالمث، 

تامب يغلهر ألتيّنحه يوم -، ١٣^لك خالص علك م الذي ^، ١١١النوم ش حس (١)
الأجسادأن ولو ا مجردة أرواحا يبعثون ولا بآجال ب الخلائق يبعث سلهلانه، 

أثت1،وولثد تحالى الله يتول منه• الله يتزء الذي العث من ليجادها لكان لها معص لا 
ءسفلا ١،؛?^• د قك ثديق ؤ(ك أبلغ آة ني ينال تززه، أول  ٢٤٤٠٤■'كا نو>َئ 

مهنان خانمحح ، انين، إنمقتضى من الله قد.ر ر فإنه جسدا عن لإنسان 
والجسد.الروح مجؤع علن بمللق الإنان 
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احجاحنا مناهج تطال تداعياته إن جوانبه. جمح من لوجودنا فهمنا 
تصورنأوطرائق فلقتنا، وأنماط عيثنا، وأملوبج ، تفكيرنا وكيفية 
والأشياءالأشخاص مع ننثثها التي العلاقة ومع الدين، لوطتفة 

بالخالق.الإيمان فكرة من موقفنا ت سق مما والأهم والمفاهيم، 
التفكيرلعمالية فهمنا على الصحح التصور بتداعياين، ولنبدأ 

التفكيرأن وأهمها أولها ت فاقول يعدها، مجا إلئ بالنسبة لأهميتها 
متكاملان،متازران شيئان ؤإنما مقابلين، صدين ليسا والعاطفة 

علئمعينا منحتئ تفرض العاطفة ّ عاطفي أساس بلا تفكير فلا 
فعناأصاتا -اثينا فيه وثر وممها التفكير، -طغي لا هي التفكير، 
genuine  غالهلةكتابه داماسيو بدأ وقد توى. م من أكثر علئ«

ثمأبحاثه، ونتائج ومثاهداته أدلته وساق القرصية، بهده ديكاردت،اا 
قال:وفيه المسألة؛ هذْ في النهائي رأيه أوجر بفصل الكتاب حتم 

فيقوي مؤثر الحواطف، أن اقترحت الكتاب ^ا بداية في ٠٠
فيمودعة ،( )العواطفالأول يتهللها التي الدماغ أنفلمة وأن الفكر، 

هيكهده محددة أنفلمة وأن )الفكر(، الثاني يحتاجها التي طلثح 
الحقائقإن الجسر. تنهلم التي طلثخ ْع امتزاجا ممتزجة بدورها 

(أالقرصيان ط0 الجملة في تؤيد قدمتها التي 

قائمؤإنما ه ينفقانتا منبتا جوهوا ليس الفل كان فإذا 
منصةمجرد ليس الجسد كان ؤإذا ؛جو؛ إلا له معي ولا بجد، 

.٢٤٥صى يق، ا ،ممدر )١( 
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حيةعملية العقل لكن ؤإذا ومعه؛ ؛ه يتفاعل للعقل محل ؤإنما للعقل 
ؤإذانريد؛ مش نريد كما تعمل  softwareبرمجية وليس ومذكاملة 

الفكريهءارعواطفا يتبؤع ؤإنما للأفكار ملاذ مجزئ ليس العقل كان 
أرمهليةمنهلقية آلة مجرد ليس العقل لكن ؤإذا العاؤلفية*؛ وارأفكارتا 

يضرهعما به ؤياى ومصالحه الحي الكائن منفحة ينع زغلام ؤإنما 
بهذهالعقل لكن إذا الاتزان؛ من ممكن ندر أعلئ بدلك ليمنحه 

؛تداعياتهولنبدأ التصور، هدا تداعيات أبرز من حلرثا نهاك المثابة، 
فأنول;الخالق، وجود نكرة علئ 

قاسا(، hypothesis)قرصية شأنه جل الخالق أن فرصنا لو 
بجمعءاللعقل® إلئ ية بالنممكنة قرصية وأمثل أفضل أنها ستجد 

منعلقوعواْلف، وجدان واعتبار، تفكير ومكوناته! ممارمحاته 
للخبرةصديئا وحيه— —أي الخالق حهلابا لكن لدا وأفكار. 
الإنجليزيةفي يقال أن يمكن أوكما لها، ومألوئا البشرية، 

experience-friendly . الخالققرصية أن ننكر لا ،^: ٠٠٧١سيقول

محلولكن والحديث، القديم في الأمم من لكثير جدا مريحة قرصية 
هوالعقل يكون أن يمع الذي فما النقْلة، هن.ْ في هو معكم نزاعنا 

قرصية، الله١ نجعل لم نحن ت والجواب، الخالق؛ قرصية اخترع من 
فوجد.ناصحيح، ط؛ فرصكم أن فرصنا هداا موالكم أجل من إلا 
قرصيةأن الوحي— عن النفلر —٥٥^ نقول أن بإمكاننا زال ما أنه 

الإسلام.محي ذكره جاء كما الخالق هر السياق هذا ر الخالق أن تين بهذا )١( 
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الأسلةعن للإجابة الخل اخزعها قرصية أفضل تقئ الخالق 
ووجدانوعاؤلمة وبصر فكر هو؛ الزى الخل، حاجات من النابعة 

قررناْكما الإنسان، في ذرة بكل متصل ونظام وغريزة وحدس 
زالما إذ العالمي، التفكير «ع متسق الجملة في التصرف هذا . آنثا

إلما،بالمسة الممكة القرصيان أفضل افتراض إلئ يهرعون العلماء 
أنللمالمحد . يثبتها لما الأن افتقرت ؤإن آحر، شيء إلى بالنسبة ولبس 
علئافتراضنا مي نعتمد أننا وبينكم بيننا الفرق ولكن نعم، ٠ يقول، 

ماذاعلئ فبناء أنتم أما الأقل، علئ حاصرة حسية وقرائن معهليات 
سوفالجواب،؛ ومقبولا؟ معقولا الخالق وجود افتراض يكون 

مقارنة،على ينطوي كان ؤإن السؤال هذا مشروعية حيلا لكم لم ن
ومقبولامعقولا أرا الخالق وجود قرصية يجعل ما إلئ بكم وننممل 

الكونهدا لماذا لماذا؟ موال؛ عن للجواب حاجتنا وهو؛ ألا 
نلأث،؟غير من بدلا المائل المدرك الواعي أنا uنا ءيرْ؟ وليس 
والمكانالزمان وراء لما التشوف المتطلمر اتل المتأنا لماذا 

اللأأ-محلأءي،من بدلا الأخلاقي أنا لماذا ذللث،؟ غير وليس 
أنننكر لا الأمثلة عدْ فكل اللأإنساني؟ من بدلا اني والإن

تفئولكن يريد، الذي بالأفتراض إحرامها علئ نادر الملحد 
منارا،.والوجودية الممسية المستويا>تج كافة علئ الأفضل الخالق فرضية 

،plienomenologyلاظامراتا الرسمي المؤسس موصرل، إدمرند م لما لذلك  ٢١١
teleologyالغابة ين ممؤة ءلأ»ت ض ثالة أنها وجد الدضة الخرة جومر 

ًحاجة دمي ككل، الوجود نهم إلى حاجة س بثا الدين دان اا،؛لأ؛، والإيمان 
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بهذاصحيحة الخالق قرصية أن لك أملم محرف ت الملحد قال فإن 
عاليهوتغلق البحث عن الإنسان تحجز آحر وجه من ولكنها الاعتبار، 

وهومحصى، )براحماش( سر اعتراض هذا الجواب؛ المعرفة. ؤلريق 

لهعداوة الناس أشد س أنتم الاعترانحات، س حنس إلئ ينتمي اعتراض 
الإلهأو الخالق فرضية بكون احتجاحنا أليس • به للقاتلين ومخاصمة 

(God hypothesis ) احتجاحاالحيرة دابر لقطع فرض وأمثل أفضل
إنكمأنفكم؟ س تنهمون لا ما منا تنهمون فلماذا بامتياز، براحماسا 

التصورأن لكم نقول نحن حجتنا. في نأتي أين ص حيدا تعون لا 
شأنفهذا فحب، مشروعة فكرة الإله فرضية يجعل لا للعنل المحح 

العقللأن ميتة حاجة يجعلها ولكنه فكر، د مجن المقل كان لو الفكر 
الحقللقلنا؛ يجري عما أدق بشكل نعبر أن أردنا ؤإذا فكر؛ مجرد ليس 

العقلفحس حاجة؛ عن الأمر واقع في يعتر ؤإنما فرضية يبتيع لا هنا 
مبتويت،يكون يكاد العقل "حيثح للعقل الغلوؤل الديكارتي بالتصور 

وجوديجعل العميقة-  biopsychologicalالبيونفية بحاجاتنا الصالة 
ذكرهما ترى ألا له؛ الصحيح التصور »ع فكيف ،، رورة' الخالق 

الطبعي.العلم مهمة نطاق حارج يم مطلب علن نطوي ت =
DupreS, L. (1968) Husserl's Thought on God and Faith. Philosophy and)

(,201-215 .Phenomenobgica! Research, Vol. 29, No. 2, p

الذيوهر حداع، او نقص كل عن منزْ سمللقاص١ل، كامل ءالله ديكارت، إلن يالمجة )١( 
متميزا،.واضحا التفكير مجوضؤع كان مجتن التفكير لمحة الضامن فهو غين<ا العقل وضع 

تعن نقلا المنعم؛ عبد حلمي د•  ٠٠ ١٧٩ص الإصلأم، ضوء في معاصرة قضايا )انفلر! 
.الْلويل( توفيق د* الفلسفة، أسس 
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التفريقفْلرية علئ مصادقة أبلغ المكر الوعي ذلك في أليس 
د/ذوب؟بن ١^؛؛ •ثلثت تادا ثأكف أف نلف ^٠^١ الرباني• 

مانؤع من ءاطفيا٠ احيود يقوده ®فكرء ب الله على يدل فالعقل 
ذاتكالة العمل عن الحديث بالإمكان يمر لم إذ ؛ ما وبدرجة 

حقائقعن ومنعزلة ، neutralمحايدة منهلقية حطة حوارزمجيات 

أمثالالنقاد، من كير استعد محذا أجل س ■ الأخرى القس 
صناعيذكاء إلئ الوصول إمكانه وغيره، بتروز روجر الرياضي 

artificial intelligence  يتفوقأن عن قفلا الإنسان، ذكاء يمايع
ليسالخالق فكرة من الملحد ، موقفأن الأمر في المهم عليه• 
أالخالمىأ،المنهلق أو اال>ضا بالفكر يسمئ  ١٠أملاه موقنا 
فيالرغبة أو اكحرر، في الرعية إما ت مركب، ئوجه أملاه ؤإنما 

فيالرغبة أو ؛الاستغناء، الشعور في الرغبة أو بالمس، الاستقلال 
الاجتماعية،المحفلوة فى الرغبة أو نبتنه، فعل كما القوة تدوق 

ذلكغتر إلى الشك، دير عن المجر جراء س الراحة قمح، الرغة أد 
العميقة،العاحلقية الدواي من ولاصعله حصره لائمكن مما 

بنيةعن فروع الرغات ض كل الأحايين- س كبر قمح، واللأواعثة 
النفسعلم كبير يرج، كارل عنه عبر مما قريبة كلية، نفسية 

تخلولا أنه علئ لاكوست- حانفيز الملوف "وتعه هايدغر مارتن يوكل  ٢١١
معرش.مكون من عاطب حياة 

Schrijvers,.ل ( 20ر0ا God and/in Phenomenology, Bijdragen:)انظر: 

(.85-93  1,:71 ^International Journal for PhUosophy and Theology





منملةأحكاما يفرض لا بياته العمل ت أقول قليلا وللاسطراد 
منقال من أصاب ولذلك الخالق؛ عاى يجوز لا وما يجوز ما حول 
بالعقليجبان لا المنعم نكر عن قفلا الخالق معرفة إن أنمتنا 
علئبالمع أو قول، عاى تحقيثا المع مع بالعقل ؤإنما وحده 

بإيجابيستقل لا وحده الفل أن المولين كلأ من والشاهد ؛ قول 
هذاولكن • شكره بإيجاب يستمل ولا الخالق عن مفصلة معرفة 

شيءإليه الحاجة فإن الخالق، إلئ العقل حاجة ْع لا 
فإنهالخالق إلئ حاجة المقل فرض ولثن ،، آحرأ شيء به والمعرفة 

بنلحي حدث ما جنس من إليه، التعرف إلئ حاجة بالمع يمرض 
تفصلجةمرنة يفرض لا ولكنه مثلا؛ الطفيل ابن رواية في يقظان 

إبليسلأن اندم الإيمان حنس ت تلنا آدم، م إيمان حنص علن مقدم إبليص ممر جض 
وحتسبعينه إبليس ضر على متقدم الملائكة إيمان حنس أن عن فضلا مزمئا كان نمه 
لاحثا.مْ 

شكرأن النة وأمل أصحابتا *مدهب I ؛2^؛ الأمدي قال (. ٨٦٨/٢)المسودة انغلرت )١( 
في)الإحكام القلي', الوجوب م للمعتزلأ حلائا عقلا، لا سمعا واجب المنعم 
ا/صآ'ه(.الأحكام، أصول 

هوليس الخصوم عند تحالن الله شكر ءإن الألمن: بض الفرق ذكر في الأهدى تال )٢( 
ؤإلزامالقس إتعاب عن عبارة عر ؤإنما المعرفة، مع الشكر لأن تعالئ، الله معرفة 

عنها.وفرع المعرفة من أحص فالشكر اوابقإصآ'ه(. رالممدر لها*. المشمة 
المعرفةأن يعتمد من هناك فإن آحر• شيء والخفصلة شيء، به المجملة المعرفة إن ثم )٣( 

للكونحاكم وجود *آيا ن تال لما دارون أرائه ما هذا ربما واجة• بل ممكنة المجملة 
الإهللاق'.علن رجدلت، التي العقول أعظم محن جموع به داست، مما فهذا 
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عقل. . والاعتار والاتعاظ، ، insightالبميرة 

والأحكامالمطقة الممورات عقل لا • . والمعي والشم الأخلاق 
ونوجونلاكوف من كل يعتبر أن إدا غرو فلا • ممط العلية 

حياتنانحيا أن نقرر عندما بنا ومحارة حراقية ءاهكرة كهذا عقلا 

هيهو الإلحاد قرار بان الفقرة هذه أختم بدوري وأنا ،• وممهالأ 
Nicholas Maxwellعاتويل نٍكولأس امال المرنين، الفلاسفة بض فطن وتد )١( 

ماكسويلنائي وتد جميعا؛ والعلم للعمل الضيق للتصور الضارة الظئج إلئ وغيره، 
المط•إن ناله: مما فكان العالم، في بحثنا لطريقه حدرى تصحيحي يإحراء هذا 

الثخصيةالحكمة إلئ ؤإنما فقط المعرفة تحسين إلئ يعمي ألا يجغي الحث من الجديد 
متيناهدا من ابعد إلن مشرسرج رويرت الكثير النفي العالم يذهب بل والعالميةلأ• 

المؤكدارمن فيقول،: متلازمان، شيثان العقل وكمال، الذكاء بأن القائل الافتراض آثار 
للجاحمهمة للدكاء، بالنمة المركزية الشديدة وص اسلة، والمهارات الذاكرة ان 
المهاراتأن علئ التدلل مئمكن كافية• تكون لا ربما ولكن الحياة، وفي المدرسة في 

فيأكثر حص أو الأهمية م مجاؤية القديرات أتل علئ هي والء>تكمة الخرتيهلة 
سليمان،ترجمة/هناء تركيبية؛ رؤية والإبداعية: والذكاء الحكمة ينفلر؛ الأ٠عيةا١. 
Y،>r_ . :ؤيظرMaxwell. N. (1992) What Kind of Inquiry Can Best

Help Us Create a Good World?; Science, Technology, & Human
205-227 . . Values, Vol. 17. No. 2, p

ممارسةإلئ تحوله الفقهي الدرس مراحل بعض علئ القال بعض ءؤاحدات من ولذللث، )٢( 
جامدة.منطقية فكرية 

.٥٣٦صررسابق: مصدر )٣( 

تكونقد العقل تجد عدم يشأن الديكارتية •الفكرة دامجاسيو: يقول، أحرى جهة من 
منتصفمنذ حاسوبي برنامج بأنه المجاز، سبيل على المقل، وصف أساس بالفعل 
.٢٥صى• صابق: •صّدر العثرينء. القرن 
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إليهاتوصلنا الش النتيجة وهذه ءاتتفاعيء، أو قرار جوهره 
عنهاونافح قررها اش ذاتها الفكرة هي السافة المعالجة حلال من 

أعماله.من تحمى لا مواصع في  William Jamesجمتس وليم 
الفكرةهد0 دعمنا أنا هو طرحنا في الجديد والنيء الوحيد الفرق 

النفسوعلم اللسانيان وحقل الأعصاب علم همن همتآزرة بأدلة 
فيفتحا تشكل الفكرة— تلك —أي لكونها وبالإصافة العرفي. 

القرآنيالتصور سبق عن اللثام تميط أيما فإنها العقل فهم أدبيات 
للعقل.الموي 

للعقل؛الصحيح لا1تصور أحرى تداعيات إلئ الأن ولنتحول 
بشكللها محاعرض فإني ا وتنوعها الصدد هذا في الشواهد ولكثرة 

وحضورالفكر حلأء به يأذن ما بقدر سردا وأسريها مختصر، 
تمامعن يعني ما الإشارة لطف في القارئ يجد أن فأرجو البديهة؛ 

الاستقصاء.

الذيالظاهراني النهج في محوردة فكرة توكيد التداعيات من 
العازحقائق أن وهى ألا ، هوّرل إدهموند رسمى بشكل لشنه 

ررالعقلحبرة هى واحدة بشرية حبرة به تستيد فيما متحصرة ليت 
الأوروبيةالملوم *أزمة كتابه في . scientificmindالخلمي® 

اللممسمرة هوصرل تتب^ ، الترنسند.داليةاا والفمنومماوترحسا 

العلمدور نفير إعادة ر الكبير الأتر له لكن يهودي، أصل من دؤياصي، فيلوف )١( 
الحياة.مياق ني ندركة ككاتنات به وعلاثتنا الطبيعي 

المصدق،إسماعيل د. ترجمة/ الترنندتتالية؛ والقترميتولوجا الأوروبية الملوم أرمة )٢( 
المترحم•قدمة للفائدة وانفلر المرية. الوحدة درامات مركز 
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الذيالأوسع، معيشتهم نطاق صمن له البشر فهم ،ع بالتوازي 
قدالهلييعي العالم أن فوجد العفوية، الدانية حيراتهم مصدر يشكل 
*الخبرةتقرئ )١( على يإمحراره حبرتنا فى ضيقة كوة لنمه نحت 

تاللث،انفصال اذعاع ( y)jبال، ذي معنئ يكل غيرها دون العلمية* 
#عالمعن حليثبم سياق في وذلك، اليومية، الذاتية تجاربنا عن الخيرة 

العقلحاضن هو الأخير فهدا العلم*؛ *عالم مقابل في الحياة* 
أهم~تكن لم ~إن أهمية تقل لا معاني يتبعد الذي الوضعي، 

اتجثم،؛العلم حبرات تنتجها التي المعاني عن ولك إلي ية بالن
منحال بأي يمكن لا الي، والقصد، الغاية • مثل ُن معان 

منالفهم• عملية لت، باعتبارها الحياة*، *عالم عن فمالها الأحوال 
ُالظامّاتمحا*،المنهج أّس أهمم من واحدا هومرل وضع هنا 

فيعليه تبدو كما الأشياء  understandingب»فةه*رآ، تعتن الذي 
النفسأ> س بدلا ايلاحظ، الخبرة إلن يالمبة الزمكانى ّياثها 

^^descriptiveءالموصيفي* بالتعد الحمري الاعتراف علن أطنا 

وعاكس WilhemDilthyدلتاي غلهلم اتلها رثي ، Uerstehenان؛ة ّالألاصلها )١( 
صحدتهم ساق في للثيء، واكقل الس __ المعس، بهاوا  Max Waberيم 

نحلا بالأصالة لأنها الذاتي، الفهم ثان عن عي معان ٠!^، اية الإنالملرم اثنال، 
ين distanceالانفصال شرٍل عالن يشدد الذي الخلي المرصوص للإطار نفها 

العائم.من ذلك غم إلن ، subjectالملأحغلة ومرمؤع  observerالملأحغو 
الفلموصف، ني الأثمار تاما رنما الفلماعراتي المنهج يرفض الل.ات؛ت، الخم؛ إلن بالنمة )٢( 

منيتكون ذوابعاد،عنة  objectشيء باني وصفه عن فضلا للكاية، مجردآلة انم يلن 
اساعراتيالنهج ينل أكم، الفكرة نقوب لكي ترانا، ومن الذرات. من مج«وءة 

لصفيلقل مشروعأ، جمرة انه صلن مموبا حل بانه احد جل ه الني وصف، 
ًًالملاحند؛ وص في ماتلة متروية كخم؛ اينا ٠ حئره ين ق بانها النمس 
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نظرىني هو والذي العلمية، النظرة يه ااائاJت٠ الذي الومحوعي 
وكماللعمل. المغالوط التصور بفعل الهليمر العقل تآكل آثار من أنر 

وغيلجي:مكيرك أوضح 
إلئترمي المدرسة هذه إن نقول أن ريمكننا 

وبكلوامتلائه، تنومه بكل المالم بناء إعادة 
النعيذي الموحد، القياس مقابل صفاته، 

الطبيعي.العلم فلقة إلئ والستند الأحادي، 
أنتدعي المح، النغلرة تعارض المدرمة هذه 

علئالقادرة وحدها هي الهلبيعي العلم مفاهيم 
،٠عليه*أ هي ما على الأشياء حقائق إدراك 

العقلأن عدة مناسبات وش الإءلار هذا من أنيه كنت، لذا 
منأرحب الفلسفي والفل الفلممي، الطل مجن أرحب، اليعي 

كأنشل، الحب العلب الخيرة تمليه ما علئ وصفه قي الاهتصار يرفض الفا ف ً
حغرافتامعلنا أو التراب من صخمة كرمة كونه مثلا أحد جل وصف ر يتجاوز لا 

كإنسانمفلوره من فهمها أي الأشياء، ءأننة• إلن طبيعته يننع الإنسان فعتل فقط• 
الذاتيةالخبرة حيث مجن وأما عيبه؛ على الدليل لعدم هذا في عيب ولا كاطي،، رمجبدا 
يترتج،ند ما نقبل لا نعم الخيرات. يتعدد تتعدد المعاني فإن حدة علئ فرد لكل 
يعزالواحد الشيء أن نقبل ولكننا متطرثا، مجبلعا يلمعت إذا نبيه من المقولة هدء علئ 

وكيلك- عين نوة عثلأ خرتي إلئ بالنسبة فالصلاة مجختلنة، ذاتية لخيرات مختلفة أشياء 
وهكذا.به، الوفاء ينبغي واجب محجري أخرى ذابة خرة إل وبالنسبة ارجو" 

Skirbcick, G. & Gilje, N. (2001) A History of ^Vesterfi Thought: From Ancient )١(
.440 .Greece to the Twentieth Century, Routlcdge, p







ددبك>زإرنت اممتر والإحصائي الاضادي المكر وم 
هذايرقص والفلاسفة- العلماء من حافل جمع -في ثوماحر 
المعرفةلحمول تحليله سياق ففي • باثا رفثا المعرفة إزاء الاتجاه 

بحملءدْ المدعو الرابع، الحقل عن ثوماحر يقول المكنة، 
»الذلواهر«را،:

منالرابع الحقل عن الحديث، إلئ ءانتحول 
بقولي. حويامن العالم فلواهر ت المعرفة حقول 

هنفيتيح شيء كل أعني ررظواهر٠٠ 
هدافي منهمكة الملوم كل . ..لحواسنا 

ومحنومسلة العلم م حمرة من أوسع العيش عالم •حمرة أن ذن'ءي أنتا ذلك 
الأخص،نفي منه فلزم الكل نص، أما الكل نص، منه يلزم لا الأخص إبان أن المعلوم 
الوجود،لمعللق ماكر الخاص وجودكم إبان وكان تصرنون المخالفون( )أيها ولكنكم 

واليانعال-قين، في الرب أد التحكم محمى إلا عليه ءنا-كم إباتمح، دلل لا ما ومو 
مطلوتاكان ؤإن التفتن( في )الرمة الثاني، واليانع يعنيكم، عندنا ُرفوْرا الأول 

لإثّامت،اليقين أجناس نفي، هو إلينا ية بالنالمشرؤع غير أن إلا ولكم، لنا ومثروعا 
يجوزلا ذلك نوقه منه. يقرب أو الخاص بوجودكم اشتغالكم ينتجه الذمخ، اليقين جني، 
مملمدا لأن الكل، نفي مث، الأخمى.لزم إبان أن عني، بالدليل نءلالكم أن أملأ 
بالضّرورة.ذاتي غلطه عما الغلط انتفاء إمكايا على الدليل تطلب دلا ، ٌحقو| 
المدرسةثي وااأالظواهم٠ الطيبمية العلوم في ءالفلواهرْ ين الفارق إلئ أشير أن أحب 

إلنبالمسة الخارجي العالم أشياء م الفتة العلوم إل بالمة ئلظواعر الظاهراتة. 
،هدا من أبعد إلئ فيدهب الظاهراتي النهج أديان مي بالظواهر المراد أمحا ، حواسنا 

،subjective experienceالدابة خرسا لمجمل بدد كما الأشياء هي هنا فالفلواهر 
الخارجي.الحالم لثيران الخواص استجابة عملية من أعمق شيء الدابة والخرم 
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لكلمقادير،الأشياء وحمائم والمكان الزمان عن 
علئتفرض اش هي الخ، والأبعاد، والأشكال، والأحجام، 

بظواهرتمله هيئة وهي الأشياء، فهم في يتخطاعا لا هيئه العقل 
يممذواأن عن الإنسان بي فحجز الكنونان،، أحاد جواهر لا 

منلا ،، ل الله علم شأن من فهدا الأشياء، بوامحلن إلئ بعقولهم 
والموممذللعقل الصحح التصور بين والمنامة الإنسان. عقل شأن 

ماسةأحرى جهة من الكانتي التقرير وبتن جهة من الظاهراتي 
فيمؤثرا وجزءا للنفس، فعلا الحقل كان لما كالتالي• هي ظاهرة، 
حمتاومنجما معا، والعاطفة لككر وأصلا به، ومتأثرا الجد 

-طلث،كل تضرب أن بد فلا كدلل؛، كان لما الدانية، للخران، 
عمله.وطريقة العقل نهلاق على حاصا معرفيا طوقا الاعتيارايتج 

غرورليصبي، المتوالية التداعيات، حشد إلى جل.يل،  ٤١٠٧ينضم وهكذا 
ْع؛التلازم وذللثإ ؛ مقتل في التفسيرية العلم بكفاية المؤمنين 

التصورتداعيات نتع في إليه انتهينا الدي القدر من يلزم أحر تداع 
الطيعيالعلم نمور بهللأن وهو؛ ألا عنه، زم وما للعقل الصحيح 

شيءُا•دونك فليس الباطن أوأتت • البوي الدعاء في )١( 
Mindيعزان: ، Thomas Nagelناحل توماس الوعي فيوف كاب اثار ر-ما، )٢( 

the Materialist Neo-Darwinian Conception of  اأ71أ':and Cosmos

Nature fs Almost Certainly False  في$؛،^1 جدلا آم،  ٠١٢عام الصادر ط
ردةبأنه اليعض وصفه حس حاص؛ يثكل والإلمحادية عام، بشكل العلمية الأوسامحل 

يظهركما الأساسية، الكتاب وفكرة الطلييص. المذهب عن المذكور للفيلسوف صريحة 

الطسعة.عن للدارؤسة المائي التصور تصرر على التدليل هي عنوانه، من 





يتمتعأسماعنا، ذكره مع متئ الطسعي، العلم أن لنا يتهيأ لماذا 
أنهمع لوجودنا، ابق شيء أنه إلينا ليخل حتن ، حاص بوجود 

ملك،ني حلويلة نمة لهدا ا عنه؟ وحاديث، منه فرغ الأمر راتع ني 
بموصعيليق مما نحولها ثي الكلام وتفصيل النفي، التحليل 

تخرجلا نتقول: ^١، نقرر نليل نل ذكرنا ما علن عْلئا 
يجبولا العقل. أحوال مجن لحالة محصلة كونها عن العلم حقيقة 

وحقيقةللعقل الصحيح التصور بين المناصثة توضيح في نمليل أن 
العقل-بخلافأن القارئ أيها علت فلقد العلم. هدا كان أيا العلم، 

عواملوتعتوره بأحوال يتلبس — للعقل المغلوحل التصور به يوحي ما 
مطالبهالجسدية، حاجاته كاله؛ الإنسان بكيان الصلة وثيقة 

ذللثؤغير إلئ الفكرية، اتجاهاته العاطفية، إملاءاته الوجدانية، 

العلمأن منه فكاك لا لزوما هدا من فيلزم ذكره. يتعذر أو يعر مما 
العلم،جني على يصدق، مما متثنئ ليس ارطبيعي٠ بأنه ينعمن، الذي 

صروفمن العقل يعترى ما نتاج اتجتس العلم تعترى فنقول: 
عللهأكدا الذي الكانس اس٠د هذا إلئ أنحفا فإذا وأحوال؛ 

عنالفكرة ءترتط الأم،تغرابت س شيء فيها بشرة فينك يلبيك الاجتماع عالم يقول )١، 
نمورهاليومية، والحياة المجضع عن يخالف عالم منفصل، عالم عن بفكرة عادة العلم 

العالوم٠.ما*ية عن مفهومنا يتوه اليوم حص تشكل عنهرمة غير لأشياء المتحمس العالم 
ماجدةترجمة/ ت  ١٧ص العلوم، اجتماع علم )انمرت جدا. سير يتصرف انتهئ، 

قلة(.أبا 
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ومثلت مطب ْع أو ،، ٢،؛ من بها صدعوا 

،Thomas Kuhnكون توماس اضر العلوم مؤرخ العامل هذا تأثير *ي القولر بط دئد 
تمارمن رورتي، ريتشارد أشاد بالعرية• متوفر وهر العلمتهء، الثورات ءسة كتابه في 

فيلوفبأنه ووصفه هذا بتوماس القرن في الراجماتي المذهب فلاسفة 
يهاانضر التي والخفية الهلرمة الشخصية القرصيان من الثقافة. حارحلة رمم أعاد عظيم 

علئحملت -مواء  sun worshipالئسزأر الءبادة قرصية العالمية مسيرته في تملر 
المزعاتعن حديثه محياق في كون توماس إلها أشار وفد الجاز- أو الحقتقة 

دعا0ما إلئ أشار وكذلك المهنية. حياتهم في الطبيعية عالماء تنتاب التي الشخصية 
Michad Polanyiيولمي مايكل المتعددة الإسهامات صاحب الموسوعي العالم 

خاصةشخصية ذاتية معرفة وهي ، tacit knowledgeالمسترةاا أو الخفية* ءالمحرفة و
عنقفلا عنها التمير عن يعجز بحتث نفسه الفرد علئ الخفاء من ملنا ؛الف-,ّد، 

الامحتحانعرفوا لما الحنفية علهاء نمده ما جنس س ولعلها بحقيقتها؛ التصريح 

فالهلما اقرب عندي وهي عنهء؛ التمير عن يعجز المجتهد نفس في ينقدح ءردليل ت باته 
وهذاصحح هذا ت للشيء تقول إنك ت سئل لما فإنه محقت، مهدى بن الرحمن همد مام إلا 

هذاث فقال دراهمك، ، eUUالنافد أنتن لو أرأيت ت قال ذلك؟ تقول فعتن يثب، لم 
أصلمتمت بل لا، قال: إليه؟ الأمر تسلم أو ذلك، عمن تأله أتمت بهرج وهذا جيد، 
قالهما عين وهذا به؛اا• والخبرة والختاظرة المجالة لعلول كذلك فهذا ت قال إليه، الأمر 

بالتجربةإلا ايه لاكتمحبيل لا المعرفة س الضرب هزا بأن صرح فإنه برلتي، مايكل 
سكغيرهم الطيعة، عانماء أن هو كله هذا مجن والشاهد والمارمحة. والخبرة والمران 
ذاتيةوترجيحات حفية اختيارات عن ينفكون لا الأحرى، بالعلوم المتثغلين العلماء 

ريانوصرح عن الناس س كثير يزعمه ما بخلاف يأتي وهذا حدسهم، علهم يمليها 
وقدالقس؛ أحوال عن يزعم" "هكذا استقلالها نتيجة الطبيعي العلم مناهج واطراد 

فهزاالطبيعي، العلم ش الثقة إلغاء أقول لا علينا يحتم وهو الزعم، هذا فساد بيتا 
ينتجهاا،التي الفلريات مصداقية بشأن توقعاتنا محقق خفض ؤإنما عاقل، به يقول لا 

عليها.يتكئ الني القرصيان وصحة 
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الحقولكنه الأولئ، للوملة صادمة تبدو هل عبارة أن شك لا 
الطيعيالعلم أن من كون توماس إليه أشار وما للواح، الموافق 

ومععلفاتقفزات عبر ؤإنما منتفلم، تراكمي حش بشكل يتقدم لا 
يماوالاجتماعية، النفسية العوامل من جملة وراءها تقف مفاجئة، 

فيتمل فد الي الخاصة، وأهواوهم العلماء نزوات ذللث، في 
الرغبةأو البعض، يعضهم من الأنغام حد إلئ الأحيان بعض 

منالمتنلر الحياد حاب، عش الأ/ان إحراص في الئخصة 
فقال،؛ه، ينف،،ل ديفيد شهده الذي الأمر وعو أمثالهم؛ 

الذينالعلماء لي وصفح الأحرى، تلو امرة 
)عبارة(تمنحها الش القوية الدفعة ظاك قابلتهم 
لأ؛حانهمااأالعاهر٠١ اين اري ءموف 

علمفي الباحث، فينلث،، دومينيلخ، إلئ بالشبة الأمر وكذللث، 
كيف:لاحنل فإنه ، sociology of sciencesالعلوم اجتماع 

كبيرةصدامات إلئ العلماء يئن اللقاءات اتتحول( 
فأمام،. زملأءأ بين ودية لقاءات مجرد لا 

المصالحعن يعيدا الحقيقة عن الثحثإ 
حلافات،وتتفجر منافسات تحدمث، الشخصية، 

ممدرصابق،)١( 

وممومثن، ماؤص، ليئن، يوكتز، الأيسآ: اذ الم«منفر أح؛.'تا يوم،٠ كما )٢( 
بديع•نحو ملن ؤيتحاودوذ وديع بشكل بمبملرن 







الحقيقةمن لإدراكنا  approximationاقتراب عملية هو الموصوعية 
ذواتنارا،.عن لإدراكنا أوهجرة أوانفصال انبتات عملية وليس 
ليمل،الصحيح التصور على رنناه ما جميع ص لازم همع وهذا 
موضوعيةهوية ذات حقائق إلئ نمل أن ُإمكاننا أن ينفي لا وهو 

والموصوعي،الذاتي العالم بين فالغ حندق وحول ينفي ولكنه 
مجازن،علئ الأحوال أحن في ممملو فإنه متأت غير كونه ففوق 

لجنيإدراكنا أن وهو ألا ظاهر لب إلا ذلك يكن لم لو 
بها،ومتعلى الذات بوجود مشروظ موضوعي هو ولما الموضوعية 

مننقترب نحن ولذلالئ، العكس. وليس للموضوعية أصل فالذاتية 
منمرنة ولكنها الحقيقة، عين إصابة وسعنا في بل ، الحقيقة 
تابعةالحقيقة ءإن ت كانت، قال كما عقولنا، تركيب مع تتلاءم الحقيقة 
بالحقيقةالاتصال تعذر ست، لا المارة فهذه ،. العقلاال لتركسي، 

بنيةبه تأذن الذي الوجه عاى بها اتصالا ست، ؤإنما فعلا، 
ييةنتثستا أو خارجية حقائق وحول تنفى لا أنها كما ؛ العقل 

إلياستوريرت الكير الاجتماع عالم صارم بشكل وركه نقده الذي التصور ومر )١( 
.Norbert Elias

محاضراتهمن الأول المجلد ش قاضمان المعروف الفينيار نحوه علئ ص )٢( 
The Feynman Lectures on Physics,,ا.ا0م\  The New)انغلر: 

.MiUenniumEdition, p.رإ-1 

صا،اأ.كرم، يوصف الحدية، النيفة تار،خ انغلرت )٣( 
للحقيقةالذهنية الحقيقة مaلاJقة استحالة محن تيمية ابن لكرم بما الصلة وطيد وهو )٤( 

وجه-كل من الخارجية 





ينعذاتي يسلطان يتمع ولا خاص، بوجود يستقل لا اليعي العلم 
بدورْهو الذي العقل أعراض من عرض أنه وهمرذا الأشياء، به 

ألوانمن العلم( رأى يعتريه وبالتالي النفس، أعراض من عرض 
رأباثم الحمر. علئ يتعصي ما والتقلب النيل وصروف التدرج 
عالئالأول واشتمال ، العلم عالم على الحياة عالم أمقية 
الغ«اتيبين المتوهم الانفصام على عرجنا نم آ، الثاني 

مدرج"ررمخبار على للإدراك أحوال أنهما فرأينا والموصوعي، 
كلماالناJة خبرته بمكونات وعيا أكثر الإنسان كان فكلما واحد، 
بالقدرولكن ، إصابتها أو الموصوعية لتحرى استعداده تحن 
التامبالانفصال موصوعتا يكون أنه لا عقلمه، نطاق به يأذن اللى 

١٥ادعاولو ذلك له فأئا الذاتية، خبرته مجال عن 
ماين التمييز مطالب إزاء كله هدا على يترتب الذي ما والأن 

From Ancient  77ر/ء«0إ/.•Western  ،؛/History  200ار ٨ ).Skirbekk, G. & Gilje,  N)١(

.441 .to the Twentieth Century, Routledge,  p6<ءء،■،'

العلمإن نقول ان ييكننا الخاص، والوجود الوجود مهللق عن حديثنا علن عطقا )٢( 
يفاده.أو الوجود ْطلق يقابل وجود أنه لا الوجود، مقللق من مشتق وجود الْلبيعي 

هعللقبإلغاء الخاص الوجود تعميم لحامله سول فإنه فا'ات.ا، تصورا كونه ففوق 
الواير.ني ■تعذر فانه بنا صارا كونه عن فضلا وهذا الوجود، 

فىالموضوعية فى إمعاني بيف يتأن المهكن من أليص مرة■ ذات كيركيغارد ساءل )٣( 
ان«؟إضحافىك»إن

واللهالأصل، يذا إلن واكويريين يين ارومانبين للصراع النفي البمد إرجاع يمكن )٤( 
بتصورهممتثيثون والتننويريون للداتية الأعشار رد يريدون يون فالرومانأعلم. 

أنيرون والاحرون الإنسان، يفهموا لم الأحرين أن يرون الأولون للموصوعية• 
والعقل.العلم يفهموا لم الأولين 
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حلافهو وما ، ٢٠١٠٧ iijالمعياالصورة شروط على علمي، م
ذك؟

النائيةقلل المْللب هذا ثي البث أن عليه يترتب ت أنول 
لثلاثةنظت\ الأخلاق،، نقه علماء يمر كما اكمرة«، ررعديم أو 

تداعيات.من مبق لما ١" 

أمرين!من التداعيات تلك، من يلزم لما ٢- 
غيربها( المعتد الصائنة )المعرفة الهليعي الحالم حدود أن أ- 
آثاره.ثخلفح لا ضايط منضبهلة غير ومناهجه واضحة، 

في)تنزلا زائف، هو ما تخوم أن ت )أ( عن لازم وهو ب~ 
كان~إن ومناهجه واضحة عير الطيعي الحلم إلى يالنسثة التسمية( 

منفعلة.غير منهج- من له 
المعرفةودلائل العلم طرق حصر طو_ا أن من يممرر لما ٣" 

تثلرتارالومرفوض عملتا متعذر مءإاو_، هو 

آلمنطبإن يقول، أن لقائل ولكن الوصب• المنطقين فيه وقت الذي الخطأ وهو وا( 
خارجالمف؛ إمكان تفي لا نهي دونه، ها نفوقعته الذي الحد تجاوز لم الوصب 

حيثنمه اكجريم، الملم عن تم ولكنها الجرم، المنهج يدفرْ الذي الإطار 
زالكلام هاوا بطبه. كانت، ولو واثقة، يخطن التندم من العلم ينهكن لكي 'اللامعرنه• 

شناليت كالعلم- —نماما الوصب المطقية سابقا، ينا كما ولكن صعح، مجمله 
ؤيطورونه،ؤيمردونه يمقلونه بأشخاص قاتم علم ؤإنما الخارج، ني تقلأ محامدا 

ومنهماطزا عليه الاحرتن يور الذي فيه المالي ومنهم ؤيننمرن، فيه ؛يزيدون 
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مقالا Larry Laudanلودان لأري الكير العلوم فيلسوف نشر 
ما—أو التمز ل مؤ! فيه عالج القمل® مشكلة ®موت بعنوان مؤثرا 
-deraarcation problemالفصل بإشكال العلوم فلقة في يس 

^١تمرى صجة حنها وأحدث العلم، من الساشن النوعين بين 
والفلسفية.العالمية الأوساتل ر الرجل بها يحفلى اش للمكانة 
وكانت:الكثير، دهشة لودان إليها حلص الش التوصية أثارت 

نضلأن عالنا العقلاء، عداد في نحسب "لكي 
ناش،®*علم مثل من مصطلحات معاجمنا من 

لناتقدم جوفاء تعبيرات إنها علمي®؛ وررغير 
شل®رعامحلمة حدمة 

وصعتالذي الحد تتجاوز أن الوضعين من نترنح ولذلك ذلك؛ دون وٌنهم لمقتصد ا —
عنجمع لها وانبرى الإنسانين العلوم فنزت بالنعل، ذلك كان وقد دونه، نقمها 

Husserlوهوصرل  Wilhelm Diltheyديلتاي ؤيلهلم أمثال ادابهين الفلاسفة 
العالمم الوضعية المنطنية لسنير .ويقة قصة العجالة هاو0 ر وسرتي وغيرهما. 

الملمةصاحب أمتن، عثمان الدكتور إليه أرسل لما فإنه محمود، نجيب رش الم؛ي 
ردالطور، سن ما يقرأ وأنه الألفاظ حدود عند يقف لا أنه فيها يذكر رمالة الجوانية، 

يمكنما هلئ دليلا هدا وحسك يياصا، إلا الطور ين يجد فلا مرأ انه زكي عليه 
(لتامما قريب إلئ يصاحبها يؤول حرفيا امتثالا تمتثل عنلما الوضعية المنطقية تفعله أن 

ومفهومكالقياص إنكاره الواقع م يعذر لما إنكار محن الظاهري الفقهي المذهب إليه 
الموافقة.

and  رأ/مر،كه/،أ/م\.The Demise of the Demarcation Problem; In Physics )١(

.125 .Psychoanalysis^ (1983) p

=كالتتجيم حما زاف علم بكل الاعتراف بهذا يرد لم لودان أن الئ الإشارة المهم من 
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والدلأئلل١،والأمارات والقرائن القرى حمر تعذر أما 
حدنمب لتعذر طيعية فتتيجة للمعرنة المرشدة أو للعلم الوصلة 

زائفهو وما ءلمي~ هو لما شرطهم ~ءلى علسما ص ما محن ذٌلي 
لزوممن يلزم التعذر تحقق أن كما • حما علمي غير أو فعلا 

امتاعقادةثمصأو ، incommensurabilityالماب تخلف إشكال 
مدأبمص ضوء في واجدة كل أكثر أو نفلربمين 
نغلريتانلدينا كان إذا أنه عالئ  commensurabilityالماب 

إحداهاتفضيل ش يعين معيار التماس وتعير عليتان، منهجيتان أو 
تحذرأو الأحرى، عن إحداها معالم تمييز تعذر أو الأحرى، على 

قيوقعا قد نكون عندئذ فانا الأحرى، ضوء في إحداها فحص 
شأنهماشاف حكم إلئ للوصول بينهما الترحح تحدر إشكال 

بالأوليقع العلم إن فيقولون والأمارة، الدليل ين الفقه أصول علماء بعض بمرق )١( 
بالثانيت.يقع والقلن 

؛unscientificالعلي غير من أحص  pseudoscienceالزاف، بمال: أن يجوز ند )٢( 
علميغير زاف نكل الزيف،، صفت له نثبت، الأول أما العلمين، صفة من يجرده ؛الثاني 
حولالفلاسفة بين محتدما الخلاف نجد ولدللث، بالضرورة؛ نائما علمي غير كل دلس 

إلخ(الاحماع، انيات،، اللمالض، )علم انية الأناس اعبار يمكن كان إذا ما 
أن٢؛ أو حازعون لا لكنهم للعلم،  naturalالهليحي بالمعى  sciencesعلونا 

متلأ. astroiogyالتجيم بمللأن في تنازعوا 
 96,.Dictionary of Philosophy, Oxford,  pا( 996ر.Blackburn,  S)٣(

Potter,G.(2000)ThePhilosophyofSocialScience,Pearson,p. 238.وانثلر:

الإسهاب،من بني، الإشاكال عذا ومراتيه صور  Thomas Kuhnكون توماس عالج )٤( 
يية.بالم متوفر وهو العلمية٠، الثورامتؤ وبنية كتابه في 
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وهوالعلمية، الموسامت، وأروثة العلماء حياة قي كثثرا هدا يحدث 
الفيلسوف،تأمل كير. نلق مصدر وأحيانا عريض، ل حل. موضع 

الناسومزاعم العلماء وممارسات، العلم مناهج نيراث. الثائر 
تنجمنتجة إلئ فخلص الطتص للعلم المعرش الإطار فرادة حول 

إليه!ية يالنللعقل. المحح التصور تداعيالت، مع يعيد حد إلى 

مثلما،، للعالم(ل علمية )نفلرة امحمه شيء يوجل رلأ 
طنالسرد الغوصوى أي: ، anarchismمن رالأنارم•، د نراثر بمف من سك )١( 

يلوى••لا إلن U^- ترم -الم •أنائم• الأصل م الخلب. المرجمات كل 
_.Jlأنواع جميع يرفض س على الياّة في بمللق اصطلاح •فرنحوى•- أو 

•لاالأودى: الأقوم الال.ى اليتؤ لملر مفاد؛ يعو؛ الأنادي امحار ليمكن 
كابءا*—هل محرابي أن i^!، الإشارة الخهم من •••'• لهم ّر'ة لا فوضى الناص يملح 

ُنروعان، القي الخلم في الأصل أن بار.ءرى  Against Methodالمنهج• •صل. 
مأن إلن أب أن أود لكن م والاحتجاج لذلك الأصظ.لألا في شمع ثم فيضري، 

أيدحري يني مرابد بأن توحي فهي 'فوضوي•، إلئ 'أنائم' ترجمة س يئا نض 
الخزمحلاتلأنواع مصراب طن الباب فح راني كان، ئؤع أي من للخلم نق 

دوامحعه،نفهم محدما أفضل بشكل فترابي فهم يمكننا صحيح. غير وهد.ا والخرافات، 
وغاياتموماهجي وأدواته -بأشخاصه الطيعي الخلم أن حازما ١ءمم١ئ١ يعش. نهر 

عوما بين التمييز للملة احتكاره ؛ل.ءي عنيما فقلعا اضل؟ادا يمارس رمرماته- 
سوقس نمكن ند مرابمد ايا نزعم لا المرفه؛ من وباطل حق اد دسنوع مشروع 
حدإلئ نجح ولكنه ، ترملها كان الي النتيجة إلى العلمي الطم اصتيداد بشأن دعواه 

العلممنهج حول النوهمة الإشكالات من عدد يائارة الهلمة علماء نورة كسر م يمد 
العلمي.التفكير وحمقة 

=شك بلا فهده ، أصحابها يدعيها كما العلمية ليفلوة وحول لا أنه نرابند يقصد لا )٢( 
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ما—ياسنناء للعالم منتظم مثرؤع هناك يوحد لا أنه 
؛الميتاذزشا،المعنسن أذهان ني موجود هو 

محاولاتهمني والياسن المدارس، نظار 
أنبمغ لا وهذا المنامة. من أمتهم لتمكين 

ولكنالعلم؛ من تعلها يمكن أشياء هناك 
منالإنسانيات، من نتعلم أن أيئا يمكننا 
بجلدهنفذ الذي القديم التراث بقايا ومن الدين، 

مجاليوحد لا الغربية. الحفارة انقماض من 

المجالاتمن المسير والنزر وكامل، موحد 

يوحدلا فضيلة. أية من تماما حال أو بغيض 
متجرعن بعيدا رننا يم )محايد( موضوعي مبدأ 

الأكثرالمتجر نحو )الفن(، متجر أو )الدين(، 
)العلم(لأا،لأمتجر : لمئاوالأغلئ حدا'دة 

بارزونعلماء صؤح فقل. المحدد، هذ.ا في وحيد.ا نيرابتي ولمس 
علئالحائز ، Polykarp Kuschكوش بلوليكارب، فهدا أيما، بذلك 
حارجعله التعارف للمنهج وجود أها نمئ الفيزياء؛ ني نوبل 

تاطك، paradigmكنموذج السن ليفلرة وجود لا أنه قصد ؤإنما موجودة، 
التناقضأت،من وحال رالمميرة، الوصفين كفايته في تام ذاته، في لكمل 

طريقبها المعتد المعرفة تحميل في الناس يع لا بحيث والثغرات، والاختلأفات، 
القي•العلم ءلرتؤ، غتر 

.261 .Feyerabend, p. (2010) Against Method, Verso,  p)١(
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يرجمانيرمى . السيطة المشكلات من جدا محدود نطاق 
Percy Bridgman ، ونال:ذلك نفئ أبقا، نوبل علن حائز

الأمامسةالسمة تزيد لا الميل. ذلك من عالمي لمنهج وجود الا 
،*d_jيتهلع ما أقمن يفعل أنه عن العالم يتبعه الذي للإجراء 

يخدمهاالش الأمامية الفكرة ما نسأل: كي برمحه لتوق 
الفصل؟وموال العلسعي العالم مناهج من المابق الخوف 
علنالعقل ير نفإعادة هي الرسالة لهد0 الأساممة الصكرة إن 

الإنسانواغ مع العالم؛ ومخرجات الإنسان دائر *ع يتق نحو 
علنؤإنحا فحسب الهليعي العلم علن متقدمة ليمت، انيته إنلأن 

وأكبروأغن أثرى وخيراته الإنسان فتجارب كلها، العلوم أجناس 
علنيتضخم فأحد الليعي، العلم جاء حتن العليعي لعلم اص 

جوفزاليس العقل كان ولما الأخرى• وحاجاته جمراته حساب 
يعتنشيثا ولا الأحرى، البدن مطالب عن منفملة ملكة ولا باتنا، 

،،الدماغ^ في محبوسة ملكة ولا المهلق، وتدبير الأفكار بتتظيم فقهل 
 85..W. (2000) The Sociological Imagiiialion,  p ء\,Mills )١(

بجأععةالحيوية الكيهياء في ابق باحث ، Sheldrakeرويرت يقول، )٢( 
الاصتايةالأدلة رأين الروي: الحمى عكتثف كرك زان—ى عر ردا كيمردج، 

خرتاالظل... إلا يوحد لا لساغ؟ نثاظا إلا ليي العمل ان. اّدية الدموي مالأ 
دلس؛ياصام، ني يكون اصابس م، به أشم ما أداننا، في تكون ابل-اننا ءن 

اسلخا!.داحل خراتا أن الاحاتية للدموى دعم أي تندم لا الماثر؛ خرتنا ;اص! 
(214 .Sheldrake, R. (2012) The Science Delusion, p .) ئنتحفنلي وغم

ياكاعل.حل.يرة والعلماء الملم عر مواحداته بعض أن إلا ، أفكاريعص 
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الوعي،خريطة ني ومونعه العلم دور عن حديثه سياق في 
العلأنةبشأن نصابها إلئ الأمور تعيدان ؛حقيقتين والبر كن يذكرنا 

مثلمازاف علم يوجد *أنه الأولى؛ والهليعي،• والعلم الدين بتن 
مابين تشب الش هي فعلا الشأن ذات والمعركة زاف، دين يوحد 

الثانيةأما والديزارا،. العلم حض بين لا متهما، وزاف حق هو 
والدين،العلم من كل تعرف أي الحدود، بأزمة ذتحلو٠ 

فيقول؛بينهما، المفعلة الحروب على الأزمة هذْ وانعكاسات 
تخليطعن عبارة ارالدين~العلماا ثنائية حول الدائر الجدل من *كثير 

غيرمن تداول الي التعايف من المختالفة للكميات ^١ مشو0، 
علئوقوف 

كأتئلا والبر بها أدلئ الش التوصيات هلْ بأن ندكر وم، 
خرافةكل ستوم، أنول لا نمور للعقل، معتز نمور *ع إلا 

تعارضولا احتياجنا، تلامس معرفة كل يستوعب، ؤإنما وأمعلورة، 
المتوهمةلا الثابتة، خبرتنا ْع متوهماس ~"لأ محقئا تعارصا 

معزفلا اللاممئ. إلئ مزينا طرقها صر طريق كل جملت ند فإنها الوصب، المطب 

للحكمةمعي لا وبالتالي والشخصيت، والفئة، والاجتماعية، التاؤيخية، للمرضيات 

أشهرتمدا اجل ومن الدانية، للخبرة ولا ص للحد ولا للفراسة ولا للبصيرة ولا 
المريع.الاستبداد مدا وج، م الماضي سلاحها راتية ٠١u١الدرّة 

Wilber, K. (2001) Of Shadows and Symbols. In Wilbcr, K. (Ed.) Quantum )١(

.02.Questions: Mystical Writings of the World's Greatest Physicists, P

,133 .Wilber, K. (2000) A Theory of Everything, Gateway,  p)٢(

١٨٠



الأمروازغ في فنحن • الخارجي العالم حقيقة بشأن العلنية، أو 
مريدلا يما ساما أوصحتا كما مستهلة، ككيتوتة العلم •ع نتعامل لا 

الأمروكدللث، قضاياه، لحقيقة ؤإدراكنا بالعلم وعيتا •ع ؤإنما عليه، 
للجدلالمبر العلوم فيلسوف نمير حد علئ فنحن، الدين. إلئ بالنية 
والعلمية،منها الدينية الخبرات، أحاد من تزلف لودان، لأري 

ومنلأخر، فرد من تتفاوت ، epistemic؛^؛ statusesمعرفية أوضاعا 
بهمايتصل وما الدين، وماهية العلم حقيقة عن لأحرى، تقافة 

وأحكام،وصايا، وتصورات، مقدمات، من عنهما ؤيتضع 
مأفردهاالمسألة، هذه لأهمية نظرا ات. وممارمومناهج، 
الال4.ثاء إن الثالثة الرسالة في خاصة بمعالجة 

التداعيات"وأمثلة اجرين بّداءتين الرسالة هده أحتم 
للعقل.المحح التصور تش جراء من تحمى- لا 

تكوينإلئ أدى قد للعقل الغلوءل التصور أن تقديري في 
للعقل،الديكارتي الفلسفي التصور إن الحق, للإله مغلوءل تصور 

لتامهلل عن وانيتانه كجوهر، ذاته ْع وتماهيه للبدن، ؛مفاصلته 
ونجاضنشاكل الإله «ع علاقة اللاشعور في عنه ضخض العاؤلمة، 

كمالهوالجسد لعليفا سماوي كجوهر العقل بين العلاقة ؤلبيعة 

ابتغاءم المطلوب فغاية ؤإلأ المطلوب، أفل مو التعارض، اعدم فيد مجراعاة )١( 

البشرية.الخبرة مكونات كافة ين — التعارض عدم —لامجرد ،التكامل، 
)٢ ) Laudan, L. (1982) Science at the BarCatises for Concern, Science. Technology.

& Human Values, Vol. 7, No. 4, p. 17.
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لعقيدة١٠أصل في يمامها العلانن هذه دلالة تتجلئ غليظة. أرصية 
بعمريدعئ ما أو التنوير عصر في فئت التي  deismالوبوبية" 

ذلكفى -بما لمخلوقاته الخالق يمت لا العقيدة، هده في العقل- 
قدالربوبي إلئ ية بالنفالحالق . لهاإيجاده صلة من أكثر صلة نحن~ 

محهأعرض ثم قوانينه مه وبث نغ؛امه فيه وأولع العالم حلق 
لهشأن ولا فيه، له تدبير ولا أبدا، عنه يائن ذللئ، بعد فهو بالكلية، 

حيحح theismالألوهية« ا١الAقيلة تقرره لما حلأثا حلقه؛ من بأحد 
فيولا ماوات الفي ذرة مثقال علمه عن يعزب، لا الخالق 

يقال._،الدهر هو وحين، ثره، ق م بجي ؤ؛؛ وحيث، الأرض، 
السوء،، ؤيكنفالمضهلر دعوة يجيب.، هو وحبث، والنهار، الليل 

وأبكئأصحك والذي ثابميهاه، ءاجد خر إلا دآئي ين ^ما والذي 
وافئ•دأغى دأحيا وأمات، 

Anthonyثيسلتون أسني كلام المتقدم تثخيمنا يصدق 
Tliiselton  ، حيث،الدين، قة فلفي المختمرة اامومحوءة حبؤ صا

•يمول 

المازا،بٍلرح عثر، والثامن السابع القرنين ®في 
للإله؛الألوهي التصور يغاير تصورا اربوبي 

الكون،في متصرف، باله الألوهيون يومحن فبينما 
للإلهعقلأنتأ مفهوما يقرر الربوبي المذ.ه_، فإن 

إلئوراءْا، وكائن عنه متعال للخلق، كمهير 
قال:أن 
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منتلغه. لا ولكنها أيعادْ، وضع تكامله ني العقل تفد إنها تام؛ 
للاعترافءالمتعقلن* بلانك ماكس مناشدة مغزى ندرك هنا 

متعقلإنان لكل بد *لا نال؛ حض حياتهم، قي الديني بالمكون 
لتعيشتنميته في ؤيسعئ بداحله، الذي الديني بالمكون يعترف، أن 

إحياءفي العقل كمال بلأنلث،، إلئ مالمبة واتزازالأ،. تناغم ر ه نف
أثر0.تحجيم أو وأده محاولة ني وليي الديني المكون 

بأنالقول يمكننا الربويي، المذهب ني الإله لممور بالعودة 
علاقةولا وحاجاتنا، بصلواتنا له صالة لا بخالق الإيمان إلئ الدعوة 

استبدادية،دعوة هى وأحكامنا، تصوراتتا فى له أثر ولا بعالما، له 
الغربيالعلمي المصور ز العقل جض اختزال إلئ الدعوة جض من 

منواحد صرب ز الوجود معللق اخزال جض أومن للعقل، 
معتتعارض لأنها لا اعتباطة فهي امتبدادية كونها ونوق الوجود• 
منهالخمملقي الكون ؤإنما فحب العقل من العامحلفي المْللب 

وهذاحلق، بما معنتا نديرا عليما حالما نيثته أن بين فتحن • أيصا 
مننقرر ثم وجودء نشت أن أما وجودء، ننفي أن ؤإما الأصل، هو 

دليلإلئ يحتاج لعمري فهذا أوجد بما ، صلته؛ ننفي أن نا أنفتلقاء 
The Mystery of Being. In Wilber, Ken (Ed,) Quantum 200را )Planck, Max )١(

.161.Physicists,  P ءءء/هء/ءQuestions: Mystical Writings of the World's

مجاراةأتمليا فإني ا ني وايتدحل ؛-• رمعتي مثل من ألغاظ علن الناري' لعل-ر'ي  ٢٢)
صفاتعن الخدث عند أمكن ما الثارع ألفاظ مراعاة فالأصل ؤإلأ للمخالف، 

=باب من أومع الخالق عن الإخبار باب اءت الميتال، وتما الفعلة. او الذاتية الخالق 
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إلحاده.صحة ليثت الملحد يحتاجه الذي الدليل من أكبر 
الفطريمداه ليآحد العقل أمام المجال نفح عندما إما 

يىالمتمثلة الربويى المذهب محنة يتجاوز لن فإنه العلبيعى، ورصعه 
لاكتثافشوق بكل ستسعى ؤإنما فحب، بخالقه العقل مبالاة لا 

والتجاربالخبرات علئ مفتحا وسفلل محه، اكتشافه يمكه ما كل 
التصورباتجاه للعقل الصحيح التصور تقرئ أن شأنها من التي 

لذلكأصلنا —وكما هنا للحقل الصحح التصور للخالق. الصحح 
عاطفي، etliicaiأدبي ، moralأحلافي عقل: علئ يزكي ماما- 

emotional ، فيميvalue-oriented ، غائي!teleologica ،نيا إن
anthropic ، حماليaesthetic ، كونيcosmic عقل:علئ وليس ؛

اضرب، computationalوبي حام، logicalنطقي م
mathematical ، آليmechanical ، 3 تجريثى empirical .إنقط

وعملية، logicalمنتلقية  sJلعلمايومس للعقل الأوفى التصور 
pragmatic ، ونفحيةutilitarian . حتئالتصور هذا نموحب

منتثى م غير أبى' أم ثاء إلحاده، في أمعن مهما الملحد، 
أنيدرك فهو الخالق. فكرة من موقفه في الاعتبارات هل.ْ مراعاة 

فيتفوق ونفحية عملية بمكاب مياسة( )من ®منس® إلحاده قرار 
١عليه المنهلمق دلالة من توهمه إلحاحما ما إلحاح 

فيماتداعيات من له تعرضنا ما كل صوء وش هذا، لأجل 

بابلأن جاتر ءهد.ا وصاع ومريد متكلم بأنه عنه الإتماو ءواما مل! لدا صفاته، إنايته 
)ا/٧٣(.الأنوار، ءلوا،ع حاشية انظر؛ الإنشاءا. باب من أومح عنه الإخار 
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قياسمن متتزعة مثالة فكرة مجرد الخالق يكون أن يمكن لا سق، 
لامتعحما كذلك الأمر كان لو فإنه الشرية، الخيرة علئ فامد 

بشأنوالأينشتابمي السييويوري والمعتمد الربويي، المذهب إمكان 
أصحابهمانظر ~فى والثاني الأول لأن ^١ عملتا، امتناعا الإله 

علىقياس إلى تصورهما في يفتقران لا النماد- من جمع ورأى 
جزءؤإنما للعقل، ارفلتةا< أو فكرة ليس الخالق للعقل. معهود أصل 

أيثا،تتجمل بل انيتنا، إنوتتكمل إنسانيتنا؛ تمام من يتجرأ لا 
وضعتعدد من إذا نحجب فلا عليه. وتحرفها منه اقترابها قدر علئ 

صححعقل كل دليل والتنؤع التحدد فان به، نومن الش الخمول 
بلنغتونراي الفيلسوف وبتعبير ،، ر أصيلة نفسية حاجة كونه على 

رمعقي متحد حال بإله آمن فالأول أيتشتاين، وللفيزيار سسنوزا للملوف مّة )١( 
)أووالممات والأسماء الذات عن معطل إله مطلق!لإله، بتصور آمن والثاني الكون، 

فيتيمية ابن وصفه الذي الجهمية، كإله (، inipcrsonulيقال— —كما ثخماني غير 
معدوم.معبود بأنه اكأستسُ *نقص أول 

للإلهالحاجة ت فيقال الخالق؟ وجود على دليل الحاجة وهل ت المخالف يعترض ئد )٢( 
ذلكصوء قي عمله وسلامة للعقل تصورنا صحة عن اللازمة الحاجة هتا —وأنمي 
العقلاحتراع دعوى لتفادي هذا نعي أن ؤيجب صنعتا، أو تلفيقنا من لت التصور— 

الدللهي ليت الحاجة أن فهو الثاني الأمر  ٧١الأول. الأمر هو هذا الإله؛ لفكرة 
المخالفينفلر عندما تكون والمنكلة عليه. دليل ؤإنما وجوده عاى اللام" —بالألف 

تكتبباجتماعها فإنها مجتمعة، دلالتها لقوة يابه ولا مفرقة الأدلة آحاد دلالة إلن 

منالمجموعة نمي نحن انفراده. علئ دليل كل عليها يدل لا دلالية ومرمة معنوية هتثة 
اللاهوتفيلسوف تعقب وقد لوحده. عري كل علن أيدا ذلك نطلق ولا الأعواد 
=الدلالة ملاحظة في القصور هذا  Richard Swinburneسوينرن ;يتثارد الثهير 
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وحوابمإشكال 

الذيالتصور للمل، المغلوط التصور تداعيات ذكرنا لما 

إلىوجلسن لاكوف من كلأ وينع ديكارت، يغنمل داماسثو جعل 
المححأو البديل التصور أن كيف رأينا الغلعلة، تلك آثار تلمس 

ليذللللتدين، حصة أرضة يوفر ليقل تحرراا~ الأصح، ~أو 
علئالملحد فرار ابتاء دعوى ؤيفنغ الإيمان، إلئ الطريق 

منالمحض النكر أو الخالص المعلق أو التامة الموضوعية 
ديكارتليمان شر كيف • يتساءل أن لسائل ولكن • مضمونها 

الخزالوطالتصور مبتيع يكون أن الطيمي من أليس بالخالق؟ انميق 
وفولتترباسكال وبلييز كانت عن وماذا به؟ الخضررين أول للعمل 
بالرغمالخالق وجود على عقولهم تدلهم ألم اكوير؟ فلأسمة وعامة 

اليونانفلاصفة به نائي الذي ذاك يضاهي للعقل بتصور ليمانهم من 
وجهينتمن والجواب ديكاريتإ؟ دعائمه وأرمى 

الإلحادوفرار للعقل المغلوط التصور أن نزعم لم أنا الأول• 
عن—فضلا اللاديتية بين الملأنة أن نزعم لم بل متلازمان، 
ايهئالهو وقلته أردته مجا حقيقة حتمية. المذكور والتصور الإلحاد— 
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حاكموحوي  ١٠٠١١١؛ مرارا دكرناْ شاهد قي دارون عنه قال الذي الإله 
عاىوجدت التي القول أعظم من جمؤع له دانت مما فهذا للكون 

،.١١الإطلأق«
مابعض الاختمار وجه على أذكر المابق التساؤل ولأهمية 

كونين نفرق أن يجب فأقول• عنه، الإجابة في إليه الحاجة نص 
سبحانهذاته كون وين العقلي الفلر موضع هي الخالق صنع آثار 
الواجبعند التوقف ين أبما نفرق أن ؤيجب الموضع. هي 

للنظرالحد ذلك مجاوزة وين الأثار تلاث< ز الننلر من المتحضل 
نعىوأن بحانه؛ الخالق علئ يجوز لا أو يجوز أن يمكن فيما 

علممن العقل ي*حصاله ما ين المرء إلئ ية بالنقرئا هناك أن أينا 
ذلكمن حمله ما وين الوحي 1لن التعرف ئل الخالق عن صحتح 

معرفةعليه يجب لا الأول، فبالعلم الوحي. إلئ التعرف بعد 
إليهالتعرف وجوب حقه في يستقر الثاني، وفي شكره، ولا الخالق 
الوحيؤنابق ما يعتقد أن لابد للوحي محرفته ؛عل- إنه بل • وتكره 

حالفهما يتعد وأن الخالق عن صحيح علم من لل-يه تحمل مما 
فييمعن أن بد لا للمنعم نكره فوق أنه أي عنه، فامحل علم من 

شأنه،جل حالقه علئ لايجوز وما يجوز لما نموره تصحيح 
كلالوحي، ورود مل الوحي خر من علمه طابؤا ما عند يقف دلا 

وسعها.إلا نقنا يكلف لا والله استaلاعته حدود في ذلك 

بق.محا مصدر 
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مركبةالتجريبية معارفنا تكون أن جدا الممكن 
بهنزودنا وما الانهلباعات بوامعلة نتقباله مما 

المعرفة((لأ،.منكة 

بدليلحاصا اهتم.اما كانت يبدي عندما نعجب لا وليلك 
عالئالتمليدية الأدلة مجن المعروف موقفه من فثالرغم التصميم. 

الأ-محلأني،الوانع جب لوا الالتفات عالئ ؤإصراره الخالق، وجود 
الأقل:علئ يفلل كانت، نفلر وجهة من التصميم، دليل أن إلا 

سهولتهإلئ بالإضافة ووضوحا، إدمانا اأكثرها 
معاتسايا أكثرئ أنه كما العادي، الفهم بالنسبةإلئ 

يهللعناوهو آخر. دليل أى من الهلثيعية الحالة 
فيصيبوعنايته، الله حكمة من شيء على 

منينتابنا ما صغ في الأثر عفليم تاركا الهدف 
أكثرهاالمْلاف نهاية في وهو وتواضع؛ إجلال 
نظرثى حتى 'آخر، دليل أي من عملية 

الفيالسوفا(لأا.

يمكنلا الخالق وجود أن قوله في المخالف، ننانع أننا ٣" 
.Reason, P.F. Collier & Son, New York  ،؛/■/'rM؛ A Critique ا( 902ر.Kant,  I)١(

•ا.'/ر;/،،م Critique of Practical Reason and Other IVorks onءر77 يفلر: )٢( 

,1889 ///٨٥٥٠ !Thomas Kingstnil  ره'of Ethics. Trattslated 77احاك'،أ'

 92..London, p









نحكسالطبعة بأن لاقتاعا يمكن »لأ : Lewis .S .Cلويس 
منخاضا نوغا اعترئ إذا إلا لممتا أهلا يكون أن ن،ظاتا 

الحقالواسر، قي شيء أعمق كان إذا . صحيحاالميت١ءيريميا 
شبيهما بدرجة هو ؛4، نومن حق كل مصدر هو الذي الأمامي 

ففيالعاقالة- أنفسنا عنها صدرت نقنا كان إذا -أي بنا 
للفوصىالشديد مقتنا إن . فيها نثق أن بالفعل يمكننا الحالة هدْ 

أنفسنا١٠ومن الطيعة حالق من مأحوذ 

تجويزهمحلال من الحق من كهذا مع وجود بإمكان الملاحية ليمان رصد يمكن )١( 
شىءأكل •نظريت شيء: كل تنر ان شأنها س عوحدة نظرة إلن الوصول لإُكان 

Theory of Everything.

منطوقمن قريب إلن يثير ولكنه التعبير. ني معه نتفق ألا لنا كان ؤإن تعالى، الله يقصد )٢( 
سينهتعالى قوله من ؛فهم أن يمكن ٌا أد صورته٠٠، على آدم الله ُاحلق حديث 

الإمامتال ضقث؛لئه؛ ئا فلا وأ'لأذاوء ؤآلأبمنن أقنع ٣ ؤيثن ر1ثءوّ ثن نجه رتخ 
يبيؤوأا|ح معتدلا مرتا حلما طين من حلقه بدأ اللي الإنسان صري أتم ت هقفه الطبري 

تيقول ثا فه وا'لآيتث وألأنتن ألثنع وو وو->ثل ناطئا حيا نمار تحلاه ثن 
والأمارالأصوات، يه سمعرن المع اعطاكم بأن ريكم الناس أيها عليكم وأنعم 

تالطبري )نمير الوءا. س الخير بها تعقلون والأفنية الأشخاص، بها تصرون 
ارالمتختت^،مذهب نحو إلن الإشارة هو مبق مما الاستدلال ووجه *آآ/'آبا(. 

المعنىفي تماثل— ~ولأ تثبه الهمع ر صفات وجود المتكلمين بحص عند يه والمراد 
أنفنجد قدرة، كل أصل وندرته تدرة، تعالئ لله أن ت مثاله للأصل. الثابتة الممات 

تدرةتباين الخالق ندرة ولكن بحسبه، منها كائن كل بقدرم، تتمتع الكاتتات محن كثيرا 
والقدر.الكيف في مخلوقاته 

Naturalism and Self-Defeat: Plantinga*s Version. ا( 997ر.Nathan, N, M.  L)٣(

.135-142 .Rehgious Studies^ Vol. 33, No. 2, p





















الهويات(())تمايز دليل 

شئتوإل1ا الهويات*، دليل أسميته دليل هناك 
الوجودندرك أنا وفحواه ، identity differentiationبالانجليزية: 

يمكنمعهليات أي المتمايزة، الهويات من متلاحم خمت أنه علئ 
عليهاالحكم ؤيمكن ممكنا، التصور تجعل يتمايزها لأنها تصورها 

مراديهدا ممكنا. الأحكام إصدار ثرمحل تجعل يتمايزها لأنها 
وضوحامعناه وأنيد الإيجاب" باعتبار الهويات" ؛اتمايز بدليل 

حلهلةنجد لا حولنا فيما ننفلر حين فآءول،ث اللم،، باعتبار 
ملأحفلةمعه يتعدر امتزاجا بعضه مع شيء كل فيها يمتزج اعتباتلية 
حصانا،شجره، أرى أنفلر كلأ!حين حاصة. هويات ذات معهليات 

ذللث،دون وأيصا ترابا، ماء، ثلجا، كوكتا، نهرا، اثا، إنزهرة، 
النثلرمستوى الخ.فعلن الأوكسجين، ذرة الروتين، جزيء أجدت 

مثلماضخمة*، وجل ®كومة حولي من الوجود أرى لا المجرد، 
وكثرةقلة التفاوت وعديمة مجهولة مادية كتلة الإنسان أرى لا أتني 

بينها.والعلاقات الباؤلنية والخمائص الفلاهرية السمات فتهور في 
أمرين:لوجدت تامالت، لو 

حصول،لتعن.ر الخارج في الهويات( )تمايز تحقق لولا أنه 
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مراتبقي الخاصة هويته الحس عليه يير موجود فلكل ، -ءش/ه 
الدليلهذا ذلك. وأتى • • الله كلمات تنفد حتئ تنفد لا التكوين 
وجودعالئ الأدلة وأقوى أعظم من الهويات'، "تمايز دليل عندي، 
الإنسانوصمير لعقل وأقربها للفهم، أبرها ومن العليم، الخلاق 

منباكثر القرآن يأمر لم لدلك سماء. كل وتحت أرض كل فوق 
لمادا أثفيأ ^^٠ دواتنا في ه نفعن الوجود وسفصح النظر، إلقاء 

^١٠^■هتذه، يضم ألإبل إئ يئنيئ  ٠٨٠١^، ألثمزت

كلامتاز أن هو الدليل هدا من في أثر U أكثر شخملها، 
القوانينأو الطبيعة باختيار ولا باختياره، يكن لم بهويته هوية ذي 

أمرفتمحص اختيارها، من ليست بهريات تتمع أيما هي فإنها 
دثئآُما محق قوغئ كلها عنها حارج لشيء الاختيار 

ويشفييغني بما أنفذ لم لعلي المصور. البارئ ■ . ةمكار؟اب 
آزقئ لإ ^ ق ذكرى الإثارة في ولكن . ؛ الفكرةأعماق إلن 
•سهده وئو الثمع ألن 
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المقاييساحتلال 

حقارةأي ، trivialityرالحقارة* بمدأ الملاحية نمب 
حقارةيجعلها ويعضهم الكون، حجم إلئ بالنسبة البشرى الوجود 

وقيمثالنا، يكاوتات< الخالق يعبأ لماذا أي الخالق، مقابل في 
كلامهمحيلي. ساول أحدها أوجه ثلاثة من والرد ككوننا؟ كون 

فيمور صالته أو الشيء حجم ضخامة أن افتراض علئ مشتمل 
العثرةلست، ثاتا دليل• أي عن مجرد فرض أنه وواضح المسألة، 
المعنوي ١١بالحجم ؤإنما للبشر  ١٠الفيزيائي الحسي  ١٠بالحجم 

كانولو العدل. الأuنق، الصدق، مثل: من لأشياء الأخلاقي، 
لكانتالقضية هذه في اعتبار أدنى الٌتزّيائي، الحي للحجم 

^إيأالإنسان من الأمانة بحمل أولى والمال والأرض الموات 
ن؛اؤأنثس محلم، آن هثح وإ'لحثال وإ'لأنج، التر؛>ةا هد آلأماثه صتن، 
منأضخم الحيتان ثالثا جهولاه. فللؤما 'كاف إثه ألإنتى إدلها 

من ٠٢٠٠١١٠الحيتان I قولنا معنى فما المرات، بملايين الميكروبات 
لهذا؟علمتأ ا نفيت أؤيد الميكروبات؟ 
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اثنمسريالفراغ 

التفسير،في فراعا تخنف الخلق نظرية أن الملاحية يزعم 
وجمن؛س مردود وهذا 

أيناهي عندهم، التفسير منتهئ أصل الصدفة أن ت ول، ألا 
التفسيرمعي على بماء يلزمهم هذا بامتياز• يرنا نففراعا تشكل 

—أيمعقولة علية أساب، وفق الفلاهرة وجود تبرير معناه فان عندهم؛ 
-Nicliolas Maxwellبتعبير  comprehensibleأو فهمها يمكن 

إنعليه. متمردة محه خارجة ل المعئ هذا علئ عصية والصدفة 
علئيتم.امه يصدق فهذا له ير نقلا من نفير عندهم الخلق كان 

الصدفة.

المسالمينعند —لاسيما يه القائلين عند الخلق أن ت الثاني 
منيوم ُي، يكن ولم الأسباب حقيقة نفي به يراد لا خاص" بمشكل 
أسباب،خلال، من تحصل  liJUPالحجزه فحي ، ، كذللثح١ الأيام 
فإنهابثية المن العهود عن خارجة كانتا ؤإن وهي، بها، خاصة 

السببية.مهللق عن تخرج لا 

المالأ.ر الأشعري انمرد فووذ ص الأث النظر سلع )١( 
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محلييلم ساعة أو حنمة أبي ممتنة علئ التميل في للأنصار 
William Paley  أننبل موجود تلأ3م فهو اللازم، ذللث، لإثبات

ضيرالحياة، أجناس ط\ظ/و في كامن • لمل أو الإنسان، يوجد 
منالمشتق المرض ذللث، يفرض لكي الإنسان وجود عن الفلر 

منعنها بمدر الحية الكائنات فكل مدرك. أو عانل ككاتن سلوى 
أنها"رغم النحل إلئ انغلر • إدراك من تحمل ما بمدر التصميم آثار 

بمممكيفا العنكبوت خلاياها، تصمم كيفا بشرية— غير كائنات 
الأقلالكائنات مستوى علئ حئ بل عشه، بممم كيفا الطر سه، 

بعدلكانه يهتدي فإنه الموي، كالحيوان عرفنا- -في إدراكا 
يحرفهمذهل بعمل تموم المح، الخلية وكدللث، الرجل، من حروجه 

بانهوصمه يصح الذي الرومحن مستوى علئ حتئ بل الجميع، 
لأزماهناك أن القصيد ست، إدا الأول. الهلراز من إداري مهندس 
والملوكالإدراك درجات س درجة أية بين الهلييعة في ظم؟ 

هذانفي هو الأن الطلوب، الإدراك. ذللث، عن اكاشئ التصميس 
ومدركواحد ( organism)حي لكائن واحدة حالة بإنات المرض 

أيعنه بمدر لم إدراى( درجة كاست.، وأيا الكائن هذا كان رأيا 
القوةموي في نحن لدللث، التص«لإيمي. الموك درجات س درجة 
ألوانكل علئ تعممه ينميه، ما يوجد لا لأنه اللازم هذا نعمم لكي 

علئالأدلة تواتر حئ والكون، المبيحة في كا البائية التصميم 
كلعلئ نعممه عندما إننا ثم . بطلانه أو ذللثح حلاف، 

بناءنفعله ؤإنما وتحكما اعتباطا ذللثح نقحل لا لنا، البادية التصميم 
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علئمنه إرادة طى أيد والتشد ،، ١^١١معين موجود عنها يتقك لا 
زائدةمرنة الاعتبار بهذا فالتشد . إملاء هذا ،؛ ل صدفة 

فقط،موجود هو ما ثيء يوجد فهل الشيء، يجود مرتبة على 
عن0 تمي** سمات أو سمه بلا أي التعقيد• درجة من درجة أدنى بلا 

ذواتفي اكميد صفة كمون إن باحرى؟ أو بطريقة آحر موجود 
هذادفعها. عن فضلا تجاهلها يتعدر حقيقة وجليلها الأشياء يفيق 

صعوبةإزاء \كفووين من كير إحباط، وربما اندهاش، ر يفما 
اللازماكفيد توى م دون من الأولئ الوراثتة الثمرة أصل تختل 

الحمصمكتنف كريك، فرانسى يقر كفاءة تعمل لأن 

حبةالذزة، كالخلية، مسمملةا رانطولوحية( وجودية بمرية صغ اي هممن مؤجري را، 
الخ.الصخرة، التفاح، ثمرة الرمل، 

للأمورنظرنا ؤلريمق تتح ذهنية حالة أجوالها أحس في الصدفة أن رأينا رند سئما لا )٢( 
منأكثر التهلور في بالصدفة القاتلين آن نجد لدلك ب. أنفنا نفح الذمخ، التغير أطار 

همالأم العلم قي بها القاتلون ل ، aslrophysicsالفلكية الفيزياء ر بهأ القاتلين 
الرياصيالمش علم في بها القاتلون أما والحديث،. القديم ؛ي اترالهم مقارنة تلة 

اتفاتيةغير بأنها المنهلق ثوابت فتغتشتاين يضف ولدللث، الأحمر، الكبريت من فأممر 
المصادفة.عصر من حلر ألها عملتا يعني وهدا (، ١٧٥ص مابقت )مر-ح 

باكمدمaiاليون نحن ٠ خارجنا ءمن دليل بأتم، نقول• وللخمم أ جمرتنا إلا نملك ومل )٣، 
إليها؟الاحتكام وعدم عليها 

تءابط لا الذي ءالتعقيد بمفهوم  Michael Beheيهي مايكل تقدم السياق هدا في )٤( 
irreducible complexity  ، يهييلم لم باكصميم، المزمين من غيرء مع وكالعادة

بوجودالمؤمن الأعاجيب" من ~وعذْ ذلك في يما بالصدفة، المزمنين هجوم من 
كماالحبلين عاى بمب، ممن الأخير هدا . Kenneth Millerميلرر نمن، الخالق 

معا.والملاحية للمؤمنين مجممرة نخصية وهو يقال، 
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غايةثى مشكلة البروتين تركيب عملية نشأة أن النووي، 
محاولةبأن فيم.نحون ورفانه روين أندليه أما ، الصعوبة 

مشكلةتعد اليروتينامت، ترحمة وآلية الوراثية الشفرة بأصل التكهن 
متأصلةصعوبة ذايت، 

ملاحيةمن الأعظم السواد من حالا أنفل دارون كان ولقد 
الضوالمشاعر العالم بها يرى ام ليلريقة ٠تيقفلا كان فقد اليوم. 

منموقفه عن اكعبير في لتردد يكن ولم ذلك، جراء من تتابه 
فيانماية ٠نلاءر إ3اء والأخرى الفئة بين عليه تهجم اش الأفكار 
عنعترن، ®لقل يقول! جراهام وليام لصديقه رسالته في الكون.• 
ألت أناسأفعله كنت، مما وأنصع أوضح بهلريقة الداخلية، قناعتي 
أرغيلمقاؤلعة دوق مذكرايت، وفي ١ ، صدفة٠ نتيجة ليس الكون 

(The Duke of Argyll ،) مظاهرتواتر من موقفه عن له جواب، وفي
ءإنهث ه نفعن دارون يقول، علتم، خالق على ذلك ودلالة التصميم 

غموض:ني ه رأّيهز وهو زاد نم ساحقة"، بقوة ينمرنى نعور 

A Speculation on the Origin of Protein Synthesis. Origins  )ر67وا,Crick, F. et al )١(

.389-397 .ofl-ifr. 7, p

ءاوتهم؛نمس ، ٢١
"Unraveling the origin of the genetic code and translation machinery is an

inherently dilTicult problem".

Rodin, A. et al. (201 1 ر On Origin of Genetic Code and tRNA Before Translation.
Biology Direct, 6: 14.

(٣) Charles Darwin to w. Graham, July 3, 1881, InDarwin, F.: edit. (1911) The

Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, London, p. 285,
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مظهرعلى الثرين للمرة ناس ؤإنما المكتشمة، الحركة تلك بمثل 
الجزيةهذه عن أكثر لتحدث الصمم. مظاهر من حديد 

.لأهميتها 

والمهمة، عملها وطريقة الحلية تركيب العلماء اكتشف عندما 

وجدواالروتض، وجزيئات الروبوسوم بها يقوم التي المذهلة 
إليهتوصلت ما آخر عملها أساسيان في تفايع تقنية أمام أنمهم 

المتقنوتدبيرها العاتقة بدهنها عليها تتفوق ولكن الحديثة، التقنية 
الأسانخاض الإتقان هذا أمام . عملهاخهلوات من خهلوه لكل 

علئتقنية لتمميم عليها والقياس الطيعة س انياس محاولات 
نيوماننون جون ؛٠ نام ما ذلك س الابتكار. س عالية درجة 

John VonNeumann  إعادةنتهليع آلة صناعة إماكان في النفلر ص
self-reproducing machine،الخالية تفعل ما غرار عاى نفها إنتاج 

لضرببحاحة الإنسان يعد لم إدا فكرة. مجرد ظلت، أنها إلا 
فقدالتصميم؛ نمة يفهم كي  artificialالممعلغ واقعه س الأمثال 

تلوالمرة إبداع من يكتشفه ما أمام خبرته شواُلئ انحسرت 
مجموعأن مضص، ونتا أي من أكثر الوم، يدرك وهو الأحرى؛ 

نفحاتمن نفحة بشرح تفي أن عن عاجزة ناطة البثرية حبران 
الأحياءعالم تنبه لقد الحياة. ارتقنياتاا أصغر في الكامن التصميم 
الحقيقة،هنبْ مغزى إلئ  Michael Dentonلنتن مايكل الجزيئية 

تال:مما فكان 

تمنياتناسمات من سمة كل تقريبا نرى بتنا ُلقد« 
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ت1ديهل

سيوجد ولكن اتجاهثن، أحد في تشجر حالة النفي التأزم 
ينلا■م ا بإيهام المفهوم هذا ْع مضللة لعبة يمارس س الملاحية 

الدينمن فرارا إلا تكون لا أي الاتجاه، أحادية حالة التأزم أن 
فييحدث الذي صحيح. غير حلبعا هذا العكس. لا الإلحاد باتجاه 

إلىيودي وفد الإلحاد إلئ يودي ند التأزم أن الأمر واقع 
فينشأ ما بعد لدوكنز حدث كما الإلحاد إلئ يودي فقد الإيمان. 

يسوفرانفلو أنتي ْع حدث كما للأيمان يودي وقل النصرانية، 
بالإيمانتثتثؤ مريد إلى يودي أو الميري، الوهاب وعبي. كولنز 

وتولتويوكيركيغارد الغزالي ْع حرث كما أحضانه في وارتماء 
وعترهم•

رالكغرا.إلن يودى انه الميم ••  ٧١١٧١أواللادست ار 
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وحوابهإشكال 

نعتيومادا الموضوعية، مصير ما ت يتساءل أن لتشكل 
نفهموكيف، الأولى، الفل مالئ من مؤتفك ومحا الحقيقة، 

 sبزعمك-الصحيح التصور ظل ز الطبيعي الملم ءخرحا١ت-
•الفكرعالئ الإلحادي القرار اتكاء لدعوى شيدك إن للحقل؟ا 

منيفهم ولكن وممول،، معقول الخالص* رالمنهلق أو المحضء 
تو-ضأنها كما الحقيقة، إلى الوصول تعذر مقتها الي، التداعيات 

المخرج؟فما الذاتية؛ قضبان حلف، ونقم، الخطفة أغلال قي نرزح بأنتا 
قالتهلما توضيحا حوابى متكون الأهمية. غاية نى محوال هذا 

الأمثلةضرب، ،ع جاJياJة نفلر زوايا من ولكن الثانية لرمحالة اش 
أنالأحوال كل فى نعى أن علينا فآنول؛ الشواهد، بعض وموق 

ذاُت،من يطالقان  subjectivityوالداتية  objectivityالموضوعية 
للاتصالالنفس عن للانفصال محبيل فلا الإنسان، ذايت، هي ة واحل. 

عقليةحالة الدانية، مثل مثلها الموضوعية، مثلا. يالموضوعية 
الثمنوباهظ كبير، لخطأ إنه ء الدانية من به نلوذ حمنا ت، ولب

تكافئبينما الحقيقة، صديقة أنها على للموضوعية ننغلر أن أيصا، 
للحقيقة،اللدود العدو أنها على للذاتية ننظر أو الوهم، الدانية 
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ينالارتباك من حالة يمغ أن إما للعقل المغلوط التصور إن 
الخبرةمكونات تقارب إلئ يودي مما ، هدء الوعي ومهنالب مراتب 

تلحقانتقائية يمارس أن ؤإما العمى، بعضها مع اتساقها وعدم 
سالعقل فيصب بعض، دون الخبرة تلك مكونات ببعض الضرر 
والديندين، بلا أمج "العلم • ذلك بقدر يالإصجاج الإعانة 
فيمعه نتفق أنا ورغم أينشناين. يقول هكذا علم®، بلا أعمى 
القابلة،هزْ في الدخول س تم مالإسلام أن إلا الأولئ الوهالأ 

يستوعبشامل، حياة نظام الإسلام أن وهو ومهم، بسيْل بب ل
فمللا القرآن في طله. علئ ؤيحث ويقرْ كان وتمغما أينما الحق 

جنوببموعل وينويا ينما أس ؤأل!اث والعلم الدين محن 
ثتن١أثآطئ ن؛طلأ هد١ حلنث ما رتا ألثءتو'لن، حق ة رثثء؛فرلة 

ؤده.عياب 
متملةولكنها ممكنة الموضوعية ت نقول السؤال، علئ مدا 

علئفيشح الوعي تعتوران للعقل حالتان الدانية ْع وهي باليات، 
الضرورياتأما والمعاني. الخبرات مجن مختلفة صروب 

سلولا مأمن، في فهي الأولل العقل مالئ أو الدهان أو 
الاقترابأو بها اس المإلئ كليهما، الذاتية، أو للموضوعية 

أيوحادثة، مركثة حالة ها نفالموضوعية أن على يدل ومما . منها
أنالمنهلق، فعلرية عن معقلها في وزائدة بة مكتجلها في ممارسة 

المغرورالفيريائي، أمثال من الضروري، المش جدوى في المرنامحن 
بخبرتهميحتجون وغيره،  LawrenceKraussكراوس لورنس 
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و1نيقضي للعقل الصحح فالتهور نفسه. للعقل مغلوط فهم 
عملتضاعيف قى مضمنه الوجدان واتجاهات العاطفه مطالب 

أننزعم للعقل المغلوؤل التمحور أما القرار. اتخاذ وعملة العقل 
غيروهدا العقل، ففاء غير آخر ففاء إلئ تنتمي الذاتية خبراتنا 
أسسمن ينهللق العقل أن متأحر وقت في الغرب ألئك لقد • صحح 
جمعأكاوْ ما هدا أخلاقية. اتجاهايتذ وتقويم منا، وفكرية عاطفية 

ومارك، George Lakoffلاكوف كجورج والباحين العلماء من 
،Antonio Damasioداماسيو وأسونيو ، Mark Jlohnsonجونز 

وضرمم•
فراريتخل. عندما الملحد أن معناْ الكلام؟ هذا معنى ما 

وليسما، عاطفي مهلاوّ_، يقوده لتفكير استجاب، قد يكون فإنه إلحاده 
عالمتح —بحّوجود لا فإنه محض®، أوءفكر خالص* منطق ل® 

غيرمن افكر، اسمه لنيء داماسيو— أنتونيو والوعي الأعصاب 
أنإلئ وجونن لاكوف من كل ذم، ولدللئ، ®عاطفي®. أساس 

بالمههومالمتأثر الغربي للعقل تحديا يثكل للعقل الحدبنؤ التمحور 
إنفنفول، نزيد وكدلاائ، للعقل. الديكارتي ثم ومن اليوناني الفلسفي 
القرآنيالتصور مع اق الأنتمام متسق لاحقل الجديد التمحور 
وّءلفي قاع ؤإنما الدماغ في محتجزا ليس فهو للعقل، النبوي 
اتصالهحصيلة داماسيو يفرر كما إنه بل بالدماغ، ومتصل النفس 

ْعمجال.دا يحول الفعلزة موال أن أزعم ■ كله الحي الكائن ؛معلالسا 
إلحادهفرار يتخذ عندما الملحد أن وأزعم للعقل، المتكامل التمحور 
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اشالمحلتت، الأ-نحلأنة انفعالاته صوء ني الحياة سير طيعة علئ 
مركزيةبزرة إلئ نحولها ألا بإلحاح علينا ؤبمر بناجزها، ض ما 

تكونأن ببغي كيف حلالها من نقرر ( anthropocentric)معياؤنة 
علئعاد دارون أن القول حلاصة ومكان. زمان كل في الأشياء 

مرحتهلنا ولكن المقال، بمرح ليس ربما بالإ؛ْلال، دعوته 
الخاصة.ورمحاتله كتبه من موصع محن أكثر في ديدنه هدا الحال. 

استحضارإلئ الحاحة أمس ش نحن المواصع هن.ه مثل في 
فيشيء كمثله ليس الله أن كما وهو. ألا جوهري، عقائدي مبداأ 

علئالواثق الاعتماد أما أفعاله؛ في شيء كمثاله ليس فإنه ذاته، 
تحاولما أصعاف أصعافح الإشكالات من فيخلق البشرية الخبرة 
شمولية،مرجعية إلئ الإنسان حولها مجا إذا الحلول من تقديمه 

دارونقرره ما علئ نزيد لا فنحن والإثبات. النفي هدا في ؤيستوي 
هيومديفيد يها احتج الي الحجة فحوى هو نقررْ ما فإن ه، نف

المعرفيةالحصيلة مكونات أن يبين أن أراد عندما عمّره أهل علئ 
إلاحقيقة لها معنئ لا البشر وحيرات' حثراته، إلا هي ما للإنسان 

شمولية/معللقةأحكام اصرار ومحاولة البشري، الإطار في 
(universalist/absolutist ) البشريةبالخبرة لها اتصال لا أشياء علئ

أنعلئ الضروري البرهان للإنسان أين فمن له؛ مبرر لا تصرف، هو 
العثليموالقرآن الأشياء؟ لفهم والأخير الأول الأساس عي خبرته 

كلير نفعلن البشرية الخبرة بقدرة الوهمي الشعور هدا عن يعبر 
هد0لأستجوابإ يخضع أن ؤبمح ينبغي شيء كل أن أو شيء 
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الأهميةيوليه من نجد أن يندر ذلك وْع أهمية، يقل لا الذي الأحر 
.epistemologicalالإJت٠ولوحي١١٢ الشق ومو ألا يستحقها، الش 

عديمالأنطولوجي العالم أن ني المعرفي الشق أمحب وتكمن 
الحالبيعة والمعرفة معرفة، إلئ يتحول حى إلينا بالنية المعنى 
مرصؤععن ب٠-مفتتا يتمل إدا فوعينا عاقل، كائن إلئ مفتقرة 

الفضاءينبثق محتا من • معرفتنا بموضع يتمل أن فبل معرفتنا 
فرد،إلئ فرد من والإرادات الخبرات فيه وتتفاوت منه تتشعب الذي 

ومنالإدراكء ®موانع تعدد ذلك عن مجم أحرى، إلئ ثقافة ومن 
هذهإرجاع يمكن لكن التمميم• شواهد من الناس موافقا تعدد ثم 

إلئيأصحابها توول إدراكية، ُوالح ئلاته إلى تعددها على المواقف 
راعولا المواغ؛ لتلك الملازمة الدواغ لطثيعة الملائمة المواقف 

توهي لها، 
سماته:ومن الإلحاد، لدواعي ْتجذب، إدراكي موقع الأول؛ 

عنتتم التي للمذلاهر الاستجابة الواصح، على الغامض تقديم 

البحث.موضؤع بها يتمل وما مها المعرفة حيث المعرش، اي  ٢١)
سالثاني الخالم المضاء مدا يكافئ الثلأتة،  Karl Popperيوبر كارل عوالم م  ٢٢)

القائمالواصة الخبرة  ٣١١٠عو الثاني المالم الثاك. بالخالم اتصال ود بوبر عوالم 
الثاني،ص فشا بوبر س الثالث الخالم أما ملرك. كائن مو حبث من ان الأنبيات 

الأفكاران يقلن من يخ،لئ العقل• تبمها ام والأشيا• الأفكار ُيشل 
Popper, K. "Three Worlds;"يئلر: بوبر. س الثالث المالم من مشاة 

.1978  7,Lecture delivered at the University of Michigan, on; April

الشكة•علن >؛رنو ريم٠ر 
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humanexperienceكرة ا الخبرة كون علئ ومعد تقوم فهي . . . فلك 
المواليبقئ ولكن مممذر- عتها والخروج متر كل محور هي 

(savage)البدائي أو تسرنا -آدم الأول الأسان عرف كيف الملخ: 
علئهدا تمر يوّذا نح؟ والكذب حن الصدق أن ~ بتعبيرهم 

ثعوناتشعر uذا بل: تغيير؟ أدتئ دون ( universal)كوني نحو 
؟حنا شيقا فيه لكدبا١ ١٠يكون رأصادقاا عالم باستحالة صروؤيا 

بهااعتى فضية يص أنه الموصؤع هدا في الإثارة من 
الأخلاقبين ير؛هل القرآن أن ذلك غيره؛ في نوجد لا عناية الإسلام 

ثانية،جهة من عليها هو التي الهيئة علئ الإنسان ووجود جهة، من 
أنأي ثالثة؛ جهة من عليها هو اش بالصورة الكون ووجود 
لتصورضروري وحيويا، فيزيائتا الراهنة هيئته على كلأ الثلاثة، 

ونحوالأمانة الصدق حن الأن: نعرفها التي بالصورة الأخلاق 
^^١الله تعالى نوله في نجده الربط؟ هدا نجد أين مثلا. ضديهما، 

؛ثمؤو-ءليى وآال ؛ ءالأ>يثإتآ وما أثموت حقا 
الوئأ يتقثبث، يثا مسي( َةل ولئجرى الؤ وأ'لآمح، الثمتوت 

بمافيه، وما )الكون، كله الوجود خلق قد تعالى فكونه بمليؤياه؛ 
هيئةعلئ أخر- معان ضمن -من أي اربالحق®، نحن( ذللث، في 

أفضلنظري في هو بها، والقيام الأمانة فهم من الإنسان تمكن 

المتاثضضلأن ^1، لا م الغن، لممار باكم ها الجهة انفكاك لاحظ )١( 
حاليفالأول ذام، في حئا كونه معيار غير حسنا الشيء كون فمعيار يجتمعان• لا 

aesthetic ، نمي أصل ذر واكانيvalue-centered.
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وجوابهالاحلاق ق سؤال 

إلابالخ؛ر للعمل الناس يحرك لا أنه أبعقل أحدهم؛ نال 
إلمابالب . الواقع!يْلله زعم هدا الأخر؟ باليوم لبمانهم 

امتناعنمور إلئ الإشكال حقيقة نرد أن ينض لا لمين، كم
يةبالنمشكلة لت مدء أخروي. حافز دون س بالأخلاق الالتزام 

ومنالدينا أحل من الخير وقؤع بإمكان أخبرنا قد الله لأن لقرآن، إلئ 
ممنثن وينهظم آلدكتا بجيد ثن ءؤثنه=ظم فقال الأخرة، أحل 

منله يتحفق ما بقدر أمينا يكون من الماس فمن آلاحرْه؛ 
الأمانةيلتمس س الناس وس الأمور، من أمر في ينتويه مصالح 

الدنيايريد فالأول محققة؛ شخصية ْمااحة ْع تعارصت ؤإن 
منفعل ما الثاني فنل هل لمال؛ ولكن الأخرة. يريد والثاني 

إخلاصهأن أم فعلا؟ الأخرْ يريد لأنه شر س ترك ما ترك أو الخير 
الطعإملاء إلئ را"أع شر من عنه وأحجم حم من عليه أندم فيما 

تشقين على تفصيل فيه السؤال هدا عن الجواب والفطرة؟ 

فطرةعن الخلق فطر قد تعالئ الله أن الأول: الشق 
علئواصتقائهم عثناه الناس فطر الق اش >ؤفصرت فقال مستقيمة، 

فيمستقيم صراط على نفه الخالق كون عن لأزم أر الفطرة هدم 
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تهي الإسلام ش الأصول أصل هي التي الجوهرية القضية إذا 
بالملححاصلا كان ؤإن للشر، وتركي للخير فعلي أجّل كثف 

محكالمحك، هو هازا القهار؟ الواحد لله عبادة والفعلرة، 
يؤمنمن أما الأحرة، والدار الله وجه يربدون للدين وم المودية، 

عنوق ثن عن عنه الله نال فقر يؤمن ولا بالدنيا 
Jo ،منؤيتاصل الفللم يناهض قد نهدا آلدتاه، أنثوء إلا رد وؤ ؛

دوافعأحل من ماذا؟ أحل من العدل إحقاق ولكن العدل، أحل 
والنفوذ؛القوة المنصب، الناس، محبة الشهرة، ت ودنيوية شخصية 

الفلاسفة:بعض عن وغيره  Hunter Meadميد متر يقل كما أو 
يكفيلا الأحتر الدافع هدا كقي0ةرا/ ذاتها حد في للراهة احترانا 

يكونقد إذ نترك، ما وقح نفعل ما يحن الضروري شعورنا لتبرير 
بىالذي الأصل وهو فقمل، البشرية التجربة زاؤية من ناشنا حسنها 

سكثير على فاشكلن، الأخلاق بشأن مقالته هيوم ديفيد عليه 
مقالتهمفهوم من يلزم ولكن اللحنلة. هده إلئ والعلماء الفلاسفة 

مستقلمبرر لدينا ليس أنه يخبرنا أن يريد فهو الصواب، من شيء 
حيرحقا أهي • فتم من به نزمن ما بشأن يْلمئننا البشرية التجربة عن 
دوراتي U لا؟ أم ذك أحل ص نفعلها وبالتالي ذاتهارى في 

—مرحها ي3لول لأسباب شأنه في هثوم اصهلرب ثالدي الوحي 
الذيالدور وهو . والخهليرة الهائلة الفجوة هذه الأقل، على ليردم، 

زكريا.ترجمة/،زاد رثكلاتها؛ أنوامها الغالغة ينغلر: )١( 

ذلك.خلاف طن الاشاعرة رط.ة ذاتي، الأشياء ونح حن ان طن انمزلأ ئ.ة )٢( 
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الوحوديةالمتصورات على المعرفية الآوضاع سبق 

الدينيةالخبرات، آحاد من نولف أننا الثانية الرسالة قي ذكرث، 
منتفاوت ، ءأأأا6أ5ذاا  statusesمعرفية أوصاعا والعالمية، مها 
وماالدين، وماهية العلم حقيقة عن لأخرى، ثقافة ومن لأخر، قرئ 

وقضايا،وتصورات، مقدمات، من عنهما و؛رأ يهما يتصل 
هدهلأهمية ا نفلت إنه وءا1ئ، وممارمات. ومناهج، وأحكام، 
أناوها الثالثة، الرسالة في خاصة بمعالجة سافردها فاني المسألة، 

•يليمح، بما عنها الحدين، في أوفق أن وأرجو أفعل ذا 
يديهبين وأقدم ، المعرفيُ *الوضع ب الراد أحرر بداية 

الجسيمةالأضرار عن الأن فكرة لديتا أصح لقد . منهالأيد بمقدمه 
ليسبالخاّبة وديكارن للعقل. الل.يكارتي التصور ألحقها التي 

التأزملحالة رمر هو وإنما التصور هدا بلوره في الأوحد التسبب 
فعندماللعقل؛ والأحادي والخعالي الخعجوهر التصور عن المبثقة 

التصورتكريس في التاريخي لورم عن نعتر فنحن *ديكارتي• مول، 
ودورالبدن، حاجات ْع العقل تداحل رأينا تم للعقل• المغلوط 

.982) Science at the Bar-Causes for Concern, Science. Technology  )ا.Luudan,  L)١(

.17 .Human Values. Vol. 7, No. 4,  pه
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والمعالجاتالمكرية الممارسة ين التازر أصالة من وغيره داماسيو 
روحرالرياضي قرره ما حض ومن الإنسان، عقل زي العاطفية 

فكلاليشري، لوعي إلئ يالسه الرياصية الحقائق أزلية من بنروز 
أماالمعرفية. الأوضاع سبق صور من الأولى الصورة عن ممر هذا 

أول»ع تشأ وهي ومتغيرة، فمكتبة بق الصور من الثانية الصورة 
تكبالاتصال بهذا نإنها العالم، بقضايا البشرية للخبرة اتصال 

ومتبدلةمتغيرة أنها سماتها أبرز ومن حديدة، معرفية أوضاعا 
الدوامعلئ مفتقرة فهي ءل.يدة، وهدم بناء بمراحل وتمر ومفقة 

اقالأنصفة و)ب( ذاتها في الثبات صفة )أ( لها يزمن لما 
للسبقاللازمة المعرفية الأوضاع بعكس البعض؛ بعضها مع 

الإدراكعملية أمان صمام وهي بالثبات، تتم فإنها الأصلي، 
المعرفيةالأوضاع عن تصوراتنا في ثقتنا مصدر وأيصا ، ^^١ 

٠عليهأ وحكمتا المكتبه 

بةوالمكتالخابتة المعرفية الأوضاع أن هنا نعي أن المهم من 
وإنسانيةطبيعية المعرفية، المجالات وكافة الدين على موزعة 

والتلقيالمعرفة مناهج ذلك في بما شيء، منها يتثتى لا وفلفية، 
منتخلو لا جميعها فإنها والاختبار، التحقق وثلرق ها، نف

ولكن• مانؤع من بة ومكتثابتة معرفية أوضاع عن ولاتخرج 
الفلري-التأصيل ناحية -من منها الثابت، من أن إلئ نتنبه أن يجب 

الكل،في ى؛تة الضروينة العقلية القواعد فمثلا للكل؛ مشترك هو ما 
المعرفيةالأوضاع من المحكم اكابت، أما الكل• عليها يعتمد وأيصا 
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منبوحه يتعارض أن يبغي ولا يمكن فلا جده، على علم كل في 
،.آحر١١علم ني المعرمة الأوضاع من المحكم الثابت مع الوجوه 

عن Isaiah Berlinبرلض أشماء حديث ني قل من أشرنا وكما 
يجبالتتويري; العقل إلئ يالنبة البحث \ط\و محاغن الش القرصيان 

غيرالبعض، بعضها ْع متسفت عليها المتحمل الإجابات تكون أن 
تآحر بمعنئ ٢. المو٥٠^،^ النتيجة كانت، ؤإلأ متتاقفة، أو متنافرة 

أحر.شأن في الحق مع متوافئا ما شأن ش الحق يكون أن بد لا 
تبطللا  constants of natureالطبيعة ثوابت حقيقة للتقريب: مثال 

مثالالدين؛ أو النفس، أو الاجتماع، علم زاؤية من إليها بالنغلر 
داحليأو حارجي بحافز يتأثر البشري الملوك كون حقيقة أحر؛ 

الدينأو العلوم، فلقة أو الفيزياء، علم من إليها بالنفلر نعلل لا 
امتناعحقيقة إضافي: مثال أيثا. مبق مما أي مع تتعارض ولا 

واستنباطنفلر أدوات غير من الصحيحة الشرعية الأحتكام معرفة 

أواسيالمتوهم العارض لا التام، المتغرق الشقي الممارض رالمقمود )١( 
منيع ما يشأن الخثّهورة اوزاءا>ت، أغلب كيرا• يقع هل،ا فإن الجزر أو المحتمل أو 

الدينم ءأتوصةأ ثوابت تمارض عن ناشئت نزاعات هي والعلم الدين بين تعارضان 

تعاملومتغٍر؛ معرب.كتب ألصاع -شمتها ر فهي العلم• ز 'عتدممة' ثوابت مع 
هذايفي ولا النزاع• ذحتل.م محكمة، ثابة معرنة اوصاع أنها ض الملرين مجان -ز 

منوالكتب، الثابت، ين الملأنايت، من أخرى أنواع نتتجة تعارصايته ومع بايلع 
والعلم•اللiن ر اشموبة الأوضاع 

 22..1999) TVie Roots of Romanticism, Pimlico, p ) ا.,Berlin )٢(
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المعرفةأوضاع من الحكم الثابت أن علئ أنبه أن بقي • المعرفة 
هوما ومنه المع، بواسطة الختالقئ منه حدة عاى ^٠؛ كل في 

المهلرة.من بإملأء متلقئ هو ما ومنه والحس، الفل بواسطة متلقي 
الوحي.من والئابت، الأحبار، من الثايت، إلئ م ينقبدوره والمع 

حسمن الباني في الثابت أما فقتل، بالدين مختص الأحير وهذا 
والعلومللدين المعرفية الأوضاع بين فمنترك وأحبار وفطرة وعقل 
وكدللئ،التكليفي، الحكم إن قائل لقول، تحبا هدا أنول • حميعا 

وبالتاليالبشرية، الخيرة نهئاق حارج مصدر من بان مكتالوضعي، 
التقسيمأبرزنا هدا لأحل أصالي. ثابت لا ي، مكتأنه عليه يصدق 
الثابتبتن الفرق إلن ساما اثرث ولأحله الذكر، الأنف 

فليسمنها. ااالختص« والثابت، العرفية الأوضاع من ارالشترك« 
حنىمن ، إتنائي طاح ذو بلاثلثج وهو التكليفي، الحكم 
الوحي"،.عن الأتنناء نمور بالاعان كان ؤإلأ المشترك الثابت، 

الوحي.>يقها الش الأخيار إلئ بالنسبة الأمر وكلللث، 
بيناإتعارضارت، نشيج متى وهو• ألا مهنا سؤالا نه؛لرح والأن 

الأول،ّق نالوجودة؛ معط؛ادأ، من اشقاما سد وصتها الفطري سمها يئن ، jjiساك )١( 
تبه المراد الثاني؟ النوع قي بسبقها المراد ما ولكن محالة؛ لا كاتن حقيقته، على 

الوجوديةالمتصورات علئ الحكم إرادة عند تخليها يتعذر بحيث ،< الوعي في حضورها 
كاث.أيا 

ونهي.أم ئئ مسل لأنه )٢( 
الخالق،علئ يجرز لا رما يجوز ما كل بمعرفة يتقل لا العقل أن علئ أئمتنا نص وفد )٣( 

(.٨٦٨)Y/المردة انظرت الأخلاق. ومسائل التشريع دفاتق من ذلك دون بما فكيف 
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وافممارْالطبيص العلم عن الوحدة انتفاء عن مرابند يقول العلوم. 
هوولا موحدا، تقليدا ليس رالعالم ت الكلي التناغم إلئ الدائم 
اعتادواالدين أوكلث، إلئ باب إلا الوحودة، القاليد أضل 

ينبغيديمقرامحلي، ، liajأي ش اوته. وممنانعه و"مدوا حضوره، 
عنالكنية تفصل مثلما الدولة عن الطبعي الحلم نمل 

الطيعيالعلم ني المعرفة إن تقول اش الفكرة • • • ال.ولة 
متحررةؤإنها خاص، نحو علئ مميزة معرفة بأخرى أو طريقة هي 
كحقيقها*رآ،.سبيل لا واهمة فكرة هي الفلر، وجهايت، اختلاف من 

آحادفي العلماء تهنال لا هاو0 التنلر وجهات! اختلاف إن 
حولمثلا المختبر ش يحدث كما فقهل، الطيقية ممارساتهم 

العلماءتهنال ؤإنما ما، نظرية تكن>ي>—ا أو لصد.يق المثلئ الطريقة 
منالموقع الدرر عن تصوراتهم وهو ألا هذا، من أخهلر هو فيما 

اكتلوريالأحياء عالم ، Henry Geeحي هنري هدا العلتعي• العلم 
امجنيقول: الثهيرة،  Natureمجلة في المحرؤين كبار وأحد 

منوالصحفيين العلماء أجعل ~وأنا الناس فيها يغ الي الأخطاء 
هذاا-بفعلي محنا أكون هلكز.ا، لأنني، ررالاس،ا ل تعريفي صمن 

_،J،Jbبل ّ ءالحق* باكتشاف معني كله اتجيعي العلم أن اعتمادهم 

إلنل تم لأن العلم ثابيت يد دلالها ح،ة من مهة فكرة *ذ• القمل توم فكرت ، ١١
بعدسشير كا هدا. من بثيء العلب لميرة ١ حملت وقل- أيديرلوجية، أو أمعلورة 

نلل•
.253 ,249 .Feyerabend, p. (2010) Against Method, Verso,  p)٢(
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العقليكافئ الإلحاد أن افترض ما إذا مغفلا سيكون ر؛ العاقل 
،.^٠١١بأية الإيمان ندعي يلا أنه لمجرد الخالص 
للعلم؟التنيره المعرفية الأوضاع عن بحدينا هذا علاقة ما 
الأوضاعتعترى التي التشظي حالة من تثى مغير أنه وتقريرنا 
الدين؟ذلك في بما العلوم، لسائر المكتبة المعرفية 

أينا،الدين وكما الإلحاد، كما العلم، أن هو والجواب: 
يع.يفتأ ولا ذلك، في وفر قد إنه بل يكره، فيما للومع مرشح 
باثخاصمرنط لأنه )بكرها( ؤيودبج اللام( )بفتح يودأج العلم 
وليسنشرب، مما ؤيشربون منه نأكل مما يأكلون الأرض، على 

المرحلةأمير والعالم أ السماء في أزلية أفلاؤلونية نمثل مرتبثنا 
التاريخي،سياقه على تهيمن المح، الثقافية واللحظة الاجتماعية 

وبالتاليفارغةل مجاهل في وحيدة تجول، يتيمة معرفة وليس 
منواسع ؤ لعليفعرضة أبدا تفلل المكتبة المعرفية أوضاعه 

والتراجع،والتقدم واسل،، الثبايت، من فيلحقها التأؤيلأت، 
والظن،القطع من ومتريها والعجز، والقدرة والإحفاقا، والنجاح 

وصروبوالمجازفالت،، المغالءلايتح أنواع من عنها ؤينتج 

السابق.الممير )١( 

اللغت)جمهرة ىبمأعلاا. رالبمع فيها يهتدي لا لكث إذا مجهل "ارض للبيت ابن نال  ٢٢)
بالشممشة؛المعروفة الأرجوزة في الونان ابن وأنشد (. ٤٩٤)/
ايغالن هينار نماهل مج

بقي.ند دار رم لا نه دملا 
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الرصعةالمنطقية الغاية علئ كالختدرك بوبر كارل يقول فشر. ثرا 

للعلم:

العلم——ني نيه شر الذي الغلط,، ،لوالخهلأ، 
أنهاعلئ صحيحة غير نفلرة ناحذ عندما يحدُثا 

هوالشن يكون أن يمكن لا • • • صحيحة 
ت،ليالبشرية المعرفة أن أدركنا ما ؤإذا هدفنا 

لنأبدا أننا أيصا أدركنا الخطأ، من معصومة 
الخْلأاا.في ع لم أننا من تماما تيقن 

أيصا:وقال 

بشرية،محنة الخطأ اليقين، عن نبحن، لا نحن ٠١
الخهلأمن معصومة ليست، كلها البشرية المعرفة 

نميزأن فلابد م ومن شلث،، محل إذن فهي 
الخطأكون إن والتقتن. الحقيقة بين بوصوح 

صددوما نكافح أن علينا أن يعني لا بشرية صفة 
فأكدأن يمأكن لا أنا أيئا يعنى ؤإنما الخطأ، 

اتخذناقد كنا لو حئ نخش، لم أفا تماما 
الءدر«را،.من قدر أنمئ 

الكونثبعر في وكعادته ، William Jamesحيمز وليم أما 

١٥—١٤ص ستجير، ماحمد د. ترجمة أضل، عالم عن بحثا يوبر، ك،رل، )١( 
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أسونهفإني ، الئيء بعض طوله رغم لكمل، كلام ٌن الشاهد 
لكمل:يقول لكملا. 

العالمالأول: لااعالم. وجهان أو شكلان اريوجل. 
وكمنهجالافعة التطسمة المعارف من كمجموعة 
الذيمو العالم مجن الشكل هدا . عليهاللحصول 

جلبتهالذي الدمار في كبيرا دورا لمب 
الثكلهو ،، ١١٢٠۶^كما وأيصا، الحروب، 

فيمماثلا دورا يلعب أن منه يتوتحى الذي 
الملم)أي إنه اللام. باستعادة إلينا الإحسان 

الململكن إن وللشر. للخير يعمل الشكل( بهيا 
فإنهالغاز، حروب عن ؤولا مالتيقي العليعي 

.فذلاJعه١ مواجهة عن بعيد حد إلئ مؤول أيثا 
ثرورعن شمها الدرجة مؤولا لكن ولثن 

ك؛يتاعالج ند المقال في فإنه الصناعية، الثورة 
والونت،الممالة إنفاق تقليص طريق عن منها 

٠٠الماديةحاجاتتا لتلبية الفروريين 

الملم،أشكال ص الأول الثكل عن لكمل كلام يتهي هنا 
ثنقول الشكل عن للحديث ؤينتقل 

السلام،تحقيق قي اليعي بكفاية كامل اقتتاع عدم عن يشئ يزعم* ءكما توله )١( 
بصورتهالعلم لا والإرادة، والقيم بالأخلاق الأصل قي مرتبط اللام صحح. وهدا 

التييقية.
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أيله ليس العلم ١^^، جانبه أو شكله ارفي 
فىإلا فيها له تأثير ولا العمالية، بالحياة شأن 

العلمللأسوأ. أو للأفضل سواء الحدود، أضيق 
بهذهإنه خالص. فمي درس الشكل بهذا 

وللأدبوالنحت،، الرسم، لفن مماثل المثابة 
حاجةتلبية هنا غايته إن الممنية. الفنون ص بدلا 

كمالشيء يروق لا إنه البدن، حاجة لا العقل 
ان؛؛للأنالزيه للفضول، يروق 

العلملفهم يعنا ما أمثل هي القبيل هذا من مقاربة أن أعتقد 
إنالإجرار، الوظتمي العريف بمثابة فهي دوره- وطاق العليعي 

ماحجامع بحد الخروج محاولة س أفضل أنها كما العبير، صح 
أصاب،فد كامبل أن ونلاحفل الواغ. في ذللث، لعير العلم، لماهية 

لأنهاليس العلم، ساحة س والإيمان الأحادق ائل ماستعاد في 
آيرألفرد يقول كما اهتمّام، أدنى تستحق لا وباكالي فارغة مقولأرت١ 

Alfred Aayer  العلملأن ؤإنما ، الوصعييزأى اونْلقيين س وغيره
)١(Norman,  c.را29ا( what is Science! Methuen & Co., London,  p..ا 

الأمرتعلق ما إذا القمحي. والعالم الدين بين للتفاد منهلقي أساس يوجد ءلأ • آير يقرل، رآ، 
بخالقوالمزمن الهلبيعي العالم بتن خصومة اي يوجد لا الخهلآا أو الحق بسؤال 
يلئأصيلة ئرصيات ليت، المزمن ذلك يهللقها الش الدينية المقولات لأن ذلك، متعال. 

.( Aycr, Aالعلم•.قرصيان مع ممملقية كلأتة أي تثكل لا وبالتالي 
(117 .and Logic,  p 7<1952.,أ//اأ) Language.)
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هذامن بالفعل يعجب أن المنمف وللقارئ . والرؤية الفهم 
تضالذي الضحل الفكري المضمون تجاء الحري الانجذاب 
ال1دةعن الخام شه الإعراض طابل ني الهلارئة الإلحادية الإعلأمة 

عبرمراكمة فلسفية فكرية ماحلان أنتجتها الش الجادة الهدية 
الزمان.من قرنين 

منواستا ?ليما بأن أسي أكاد القضية. يوصح مثالا سأضرب 
عنفكرة أدنئ ف ليس أكثرهم، نقل لم إن النوم، ملأحدة عوام 

علئ poststructuralistالنابي بعد ما الدرس حلفها الخي الداعيان 
ثوريوالفلاسفة، الخقاد من جمع طر في للعلم• المألوف الخمور 

يدعيهاالخي اكفند سمة علئ بالجديد ليس إشكالا المائية بعد ما 
هذاحلاصة فما الخاصة؛ المعرفية لأومحاعه العليعي العالم 

ولومجوسا، العلييعي العالم مادام المائية! بعد ما تقول الإشكال؟ 
العالمعليها يكون أن ينغي الخي الهيثة عن قرصيان علئ حزتتا، 
تلكير لخفالأمثل النهج عن وفرضيايت، ،، ممكنا١ العلم ليكون 
وأيناللعالم، الملأحفل الكائن هيثة عن فرضياُت، وكذللث، الهيئة، 

مادام. . . عمله ونطاق وفليفه وحقيقة العلم دلالة عن قرصيان 
جرتتا،ولو القيتل، هذا من فرضيات على مونتا الطبيعي العلم 

،Wliat makes science possible?مى ;الإنجلزة الدارجت الأسممهاب انمغت )١( 

العلوم،غة فلني ك؛؛نا المارة س وتتردد ، ممكنا؟ اليم العلم يجعل الن-ي ما ؛ اب، 
الشويتالفلخت موص إشكالاتها ص،روع الإحابة وحاول اصنعالها من اكتر رى- 

٨. Realist Theory of Scienceنايه في  Roy Baskharباسكر روى الوانمت 
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أنيالث لا العلم به ماخر الذي المميز المعرفي النظام فإن 
ساترعلى لفرصه محاولة أول عند كيلك، والحال يتفعضع، 
منجديد شكل إلئ بدللتح متحولا للعالم، المكنة الإدراكات 

عليهفيصدق ، powerالقوْأا، وممارسة  tyrannyالاستبداد أشأكال 
كسائر arbitrary narrativeاءتاءليةا١ امرؤية أنه عدة نواح من 

هداأن ثلث، لا . ٢٢الأزuلعم الإنسان ,>لفها الي الرؤيان، 
بعدما لفكر التفكيكية الأ٠ءلروحاتا عن معروف، هو كما التقرير، 
مبالغةعلئ الرأي بادئ في ينطوي ككل، البنائية بعد وما الحداثة 
منكثير يضعها التي التامة للثقة بالنفلر صحتح ولكنه ظاهرة، 

العلمفدرة في الخصوص، وجه علئ متهم والملاحية الحلماء، 
وبالفلرالإنسان، بال يشغل مزال كل عن الإجابة علئ الطبيعي 

العلميللمنهج المتعصبون فيها يفر الص العرفية للمصادرة أيصا 
فيالعلم حققها اش  parochialالجاحان، علئ اتكاء 

^lill  محدود وجوديlimitedontologicalsphere  . وغيرْهدا أجل من
البيولوجيافيلسوف، ، Georges Canguilhemكؤنغليم جررج نائي 

،معاجمنا إلئ  ١٠الحلم مفردة،؛أيديولوجيا إدخال بضرورة القرني، 
.، ٤١عنها!الكنية فصلتؤ كما الدولة عن العلم بفصل فترابند بول ونادي 

989) Michel Foucaull's Archaeology ofScientific Reason: 5c/،';ic،• .)اGutting.  G)١(

.279-280 .and the History, CUP, p

)٢( ١LakofT, G. & Johnson, M, (1999) Philosophy>( ■،٨؛  Flesh: The Embodied/،ر/ر/اا

.467 .Basic Books,  p 77;ا/',ر»ا؛/,and ،V.v Challenge 10 iVeslerti

ص،؛.؛UI ،Jالمرجع، )٣( 
.249 .Fcyerabend, p. (2010) Againsi Method, Verso,  p)،(
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المعرفة.حقل من جانبا إلا يغش لا وأنه 
عنيختلف توى م لها العلية الموصوعية 

فمطنّجم فلا المرصوعية; العارف وى ت م
الرانيةمن ولا للفلريات، الممهج اكطق عن 

بينالقائمة للعلأنات للمععليات الدقيقة 

الجوهريةالعلانة عن نّجم إنها • المعْليات 
المعطيات/العلاقاتوبين العلية النفلريات بين 

لأنهاكدا ص العالمية الفلريات الوصوعية. 
العملياتإلا مهلقية بومائل تكثف أن تريد لا 

أنيمكن الش الموصوعية والعلاقات والوقالع 
بينالحاسم الفصل يتم هنا موضوعية. تكون 

والمعتقداتوالأساطير الملية النفلريات 
يضلا وهذا القيمية. والأحكام والغلفات 

الطلراتأن طهمه الماس اعممد كما بماتا 
وتطبقنتأسس أنها يعني هذا موضوعية، العلمية 

أنحين قي موضوعية معمليات/علاقات عاى 
حدوصعلى نتأص الأحرى المنفلومات 

للتحقق،تدحض/وقابلة لا وخيارات وكشوف 
عقولقي موجودة والخيارات الحدوس  ٥Jوها
ولكن• • • نظرياتهم صميم وفي العلم أهل 

منانمللاقا ثبي العلمية قبل ما الموضوعية 
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