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ؤهديو:

المعرفيةالامحتزادة أبواب أومع من هي الهرجمة أن ثك لا 
والشعوب،والقافات والأمم البلدان يين الخبمرات وتبادل والعلمية 

لخاصة عناية دلائل مركز لدئ الة)الترجمات( ا1لكان هنا ومن 
اصطثاغمعلوم إذ واهتماماتنا، لتوجهاتنا ملأءمة وأكثرها أكلها انتقاء 

فقومصاحبه، مجتمع أو دين أو فكر أو بمدهب كتاب أو عمل كل 
لالوصع مع منه، يناسبنا مالأ عاى والعليق فوائد، ْبن فيه ما بإبراز 

بالضرورة.متقول أو مكتوب لكل المركز نبي عدم الاعتتاُّ 
Lومي  £D1 ؛ lلشدفوا جافا مح1ا نعرض ّأد وظل
لإما الدين، عن كبديل ثيا الوقع حاولوا التي الإلحادية الأطروحان 

ؤيليامبين الأخلاق أصل مناظرة ل سترئ )وكما الأخلاقي نمورها 
صتوضحه)وكما المعرل فمررها ل ؤإما هاريس( ومحام كرخ لأن 

يليهاوما يلأنتنجا، ألفن مع جتح لغارى والملمية الفكرية المقابلة 
المجالبدللث، مفسحين الإلحادي(، البناء لنقد ملاحق نلأنة من 

كلمقابل ق الإسلامي الموشح لإبراز الشهري اض عبد د. لتعليقات 
إلئتفيق، والتي الإلحادية، النهريات أو النصرانية الضعفح نقاط من 

للقارئ.وفائدة عمّما أكثر أبعادا الترجمة 

مثز3س
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اكئاد:يدي لين 

هوإثلكلالإلحادية الروية ق القاتلة الضعف موامحلن من 

أو descriptiveفي الوصالمتوئ علئ مواء وذلك القصور، 
نجنيحتئ شحدث نمور أي عن ولكن ، explanatoryالضرى 

ذايتاالهليعي المذهب اكتفاء يعتقد من هناك وأن لأمما الأمر، 
naturalism العقلنعور أو المعرق، القصور هو والجواب! ؟
فينةبين العليعي المذهب كفاية تجاوز على بالقدرة الاصعلراري 

هومهلالبه وتتؤع أبعاده تكامل ق العقل أن العلوم من حيث، وأحرئ• 
المحوسة'"،الفلواهر بدلالات؛ يكتفي أن من وأعمق وأثرئ أوسع 

الرؤيةنمور عالئ جليين مثالين انتقاء على الكتان هذا ل حرصنا لقد 
علنمثال أحدهما الهلييعي. الذهب، علن ة المومحالإلحادية 

هناكؤإنكان المحرق، القصور علن مثال والأحر الأحلاقي، القصور 
القمورين.بين وتقاني التقاء ار م

والعلمالإلحاد ق رائل ءثلامث؛ كتاب من العنلء، ق ام-حث رمالة يطر ؛١( 
للعملالمغلوؤل التصور نقد نوحت معالجة على ؛ للوقوفنماء، دار والإيمايت؛®، 

تاداعياتهءورصد 









|وا1فاظرة...

*هلعنوازت تحت نوتردام بجامعة  ٢٢* ١ ١ إبريل ٧ ل تمت 

الأخلاقأصل *هل أو: ، Is Good From Godاف؟«.. مصدره الخير 
Is the foundation of Moralityذوقالطسعى؟و. أم طبيعي 

natural or supernatural

ترجهة:
د.مؤسالصن

تعكق؛
صدالدالشهريرش(د. 

كلj واسات القلية للحواشي مي علامتي)...( ين الأرقام 
قالموجودة للملحوظات فهي ]...[ علامتي بتن الأرقام وأما صفحة، 

إليهافيها.المشار العلومات يعص نشتاعلى المنافنرة مائة 

١٥





قريغ:ا9يااأأم الأود القلعة 

والأديانبصسمكزاسفة أن أود 
المصدرفقضية المكان، هدا ق الليلة مناحلرة ق للمثاركة دعوق على 

^^امالأِاهمإلأدقص
والدكتورأنا أتفق مهمةلأ'ت توافق بضلة ولنيدأالأن ؛. حياتنار ق هائل 

ووصذالأحلأفة، والواجبات للقيم موصوعي وجود علئ هارص 
وملزمة( U^lid)صالحة أما بمي موصوعية بأنها والواجبات القيم 

(Binding ) اليهودمجرفة إن مثلا قلنا فإن البشرى، الرأي عن بمعزل
تلكارتكبوا الدين الناريون ولوكان شر أنها بمي فهذا موصوعى شر 

ءالمسءوعالم الألكديمي العالم بجن المفتعلة الهوة تردم فهي كريغ' من ذكتة لفتة ، ١ ؤ 
المالمنهذين سن الوصل وقانية - الظاهراية موص ^، ٠۶٠إدموند ير مب- 

اعالمية*وآبالتمالة الفعلرية الكونية القيمة على التنيه هي 
البشر.)_(.من محدودة طائفة يمتانثتها يثاثر 

الاحتواءيتقتية تمرق التواصل علم ي تقنية ستأق، وكما هنا، كريغ يستخدم )٢( 
التقنيةهذه تنمى والمناطرة. الجدل عالم ل ثوية إقناعية تقنين وهي والمجاراة، 

الخمر4ةنطاق تضييق نواندها ومن بأا• والترحتب التوافق بشاحل البدء على 

)ش(.مختلفة. أطر محن بدلأ موحد نول إطار وصناعة 

١٧



ربحواالمارين أن فرض شنأعلئ وستبقئ فضيلة، يروما الجريمة 
منكل ؤإبادة الجمح أدمغة غل ق ونجحوا الثانية العالمية الحرب 
فضيلة.الحرقة أن فتها الناس كل يقلن درحة إل ووصلوا الرأي يخالفهم 

الأحيرهاريس الدكور اب لكنالعفليمة"' الميزات احدئ 
الواضحتأكيده هي («"' The ]Moral Landscapeالأحلاقي)ارالمشهد 

راالعل_اءفيه هاجم حنث الأخلاقية، والواجبالتا القيم ٌوصوءية على 
(Relativistsثويين)والمالأخلاق،، بعدمية المؤمنين الملحدين 

موضسوعي1امرآ باعتبارها الرهيية الفغلاعات امحتنكار يرفضون الذين 
للفيات Genital mutilationالماشية للأعفاء اكثئْ كالقطع 

لواحد رحل مجرد وحد ءلو محق؛ وهو قانلأ، وصرح المغيرات'''. 
المامليةأعضاءها فيقعلع وتمح، تكافح خائفة يمسك؛علفلة العالم 
ؤلرحهيجب الل.ى الوحيد فالوال ذللتا..٠ بع،- يقهلبها ثم منتنة بنقرة 

نأللا فما الجرم...،،'". حذا إنزالها يجب التي العقوبة بنية يتعلق 

)_(.المضمون. صحة عن الظر ؛٥٠^ الاحتواء تقنية استخدام ق امحتمرار )١( 
الحاجةيشي إطار j الأخلاق ايتكارألتأمل ومحرش أجرأالمائلات من )٢( 

The Mora! Landscape: Howالأحلأقيا •المشهد مام محاب للخالق، 
Human Values  ءأ>رأ;7;ء؛ءءScience Can ^ القملق القعدية محاوف خاصة

مثوراتمن اتمحاب (. ٢٧)ص ، moral truthالأحلأفىاا درالحق المعوز الأول 
Free Press ، • رش(.. ٢٢< ١

)المزحم(.المات. ختان ممد )٣( 
يبي=لا الختان علن الأعراض أن ستطرحهاكريغ التي الإزامات من موفتتين ر٤( 
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للواجاتط أساما يقدم بالإله الإبمان أن الثانة: والفطن 
الإيمانرؤية ل الواجبات وهده الموضوعي، الوجود ذات الأخلاقية 

الربطيعة عن الإلهية بالوصايا لنا يعثر إذ الإله، وصايا تقرصها بإله 
ووصاياالأخلاقية، وفرائضنا واجباتنا لنا الوصايا وتصؤخ الأخلاقية، 

متمةتكون أن ويلزم والاعتبامحلية، التعف عن تكون ما أبعد الإله 
التيالإله، وصايا على مؤسسة فواجباتنا الودود. وصفنه قداسته مع 

الأخلاقيةالواجبات كل إجمال، ؤيمكن الرئيسة، صفاته يدورها تعكس 
عفليمتين;وصيتين ل والمسيحية اليهودية التعاليم ل للأنسان 

نفك،كل ومن كل؛_s، مجن إلهلث، الرب تحب أن بجب ~ ١ 
عقلك.كل ومن قوتلخ،، كل ومن 

نفك.تحب كما جارك تحب، أن يجب ~ ٢ 
والكرمالمحبة من كلأ بأن نجزم أن يمكننا الأساس هذا فعلى 
المقابلق ننكر وأن موضوعي، خير والعدالة النفي بوالتضحية 

موضوعية.كخهلايا والظالم والتمييز والإيذاء والكراهية الأنانية 
ميماأساملما مدم مصادز يوفر بالإله الإيمان إذأأن والخلاصة 

والواجباتالموضوعية الأخلاقية القيم من كل بناء يتح للأخلاق 

هدمل يطول والكلام الأصلح، نمل اش على المعتزلة إيجاب الخلاف دا ه— 
مظاتها.ل فلتراجع المالئ، 

ض»ي رم- عرض الفته؛ أصول، عالم ي المحوته ال-ين أصول ائل مييظر؛ 
)ش(.الإ-لأمية. الجامعة ط. ايالعليفج، عيل- حالJ د. تالف والمنة، الكتاب 

٢١



موحودآكان إن الإله أن بوصوح أعتقد وهكذا الموصوعته؛ الأحلاقيه 
الموصوعية.الأحلأنة والواجبات القيم لوجود متن بأساس فسيدنا 

غيرالإله كان *إن ندمه: الذي الثانر للادعاء نظل الإن ودعونا 
اتوالواجبالميم لوجود متين اس أملدينا يكون فلن موجود، 
الموصوعية*.الأحلأذان 

الأحلانيةالقيم حول روح المْلسؤال الق بداية ولتنظر 
لدينايبقي الذي اس الأسفما موجودأ الإله يكن لولم الموضوعية، 

أننعتقد لماذا ويالتنحديد، الموضوعية؟ الأخلاقية القيم وجود لنفير 
منان نالإنموضوعية؟ أحلانية قيمة متمتلث، البشرية الكائنات 

الهلبيعة،ق للمصادفة ثانوبتا منتجنا إلا ليس الإلحادية الفلر وجهة 

الماُرل متناهية كوق غبار ذرة فوق يبما نمتاحر ومتا ل تْلور وقد 
قصير3من ل والجماعي المردي الغناء عليه وقدر الأرض، تدعئ 
■س،سا 

رخاءبأن للاعتماد بِا صأي إيجاد الإلحادية الرؤية ق يمعنا 
عنالبشر مملحة عندهم تحتلنا ولا موضوعي، خير البشرية 
هاؤيسالدكتور مه يوهوما ، ٤١٠٥١١أوأوالجرذان النمل مصلحة 

|معضالةالقيم٠]٣[.

هونرحالأخلاقي( هاريس)المشهد الدكتور كتاب غرض 
ويرفض[، ٤ الموضوعية] الأخلاقية القيم لوجود الإلحادي الأساس 

عنمستقلة توجد أفلاطونية أشياء الأخلاق تكون أن تمامح تابه كق 
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للقيمأس وقع محاولة الأحيركان ملاذه نإن ولذلك ٥[. العالم] 
أنطاJا ذلك ينمل أن له كيف ممن الطمي، انمالم j الأخلأنية 

المدبرؤية نفي ذابا؟ وعلئ ذابا ل أحلامنا محايدة الطيعة 
البيولوجيللتهلور ثانوي منتج مجرد الأحلأنية القيم كون الطيص 

سالوكءالمابون'" حماعن امتلاك ؤيرجع الاجتماعي، والتكيف 
أنإلئ الروية هذه وفق بالشس، التضحية ملوك وحتئ بل تعاوبا، 

الحياة،قيد عالئ البقاء لصرلع مفعة ذلك ق أن حدد الطبيعي الانتقاء 
نوعتا، Homo sapiensالعاقل ايابون"الإنسان عم ابن طور فقد ولذللن، 

البيواجتماعيللضغعل ونتيجة تمامتا، ه نفللسبب القهليع أحلاق من 
الأخلاقياتهده وتفيد العاقل، الإنسان عند القعلع أحلاق تهلورت 

قيوجد لا الأ"؛مئ، الجهة من لكن البشرى• نوعنا استدامة ل كثترأ 
وملزمةصحيحة الأخلاقيات تلك، يجعل شيء أي الإلحادية الرؤية 

موصوعسا.

تنصه ما روسُى مايكل العلم فيلسوف ذكر 
بالأخلاقياتوعيتا البشر لدئ إن المعاصرون التعلوريون "يقول 

بيولوجي،كيف، فالأخلاقيات بيولوجية، قيمة له الوعي هذا لأن 
عندوهم مجرد الأخلاق لعلم • تمامتا•• والأسنان والرجلين كاليدين 

سيءحول الادعاءات من ينة ورصمثررة كمجموعة إليه الغلو 

)المترجم(.احدأنو١عالقردة- الرثاح~وهو ( ١١
 )٢(IVIichael Ruse  شد بلمون، وهو.)المترجم(
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١Compatibilistic^١٥٥^٠" تمرات أيقنا يرفض بل الحرة، الإرادة 
لأحدأحلاقية مسؤولية فلا حرة، إرادة أي توجد لم إن لكن للحرية. 

أنهرغم الأمر، ما-ا النهاية ل هارص الدكتور ويعرف، ثيءأ أي عن 
وفقالأخلاقية فالموولية لكتابه، الختامية ١لملأحذلات ل هذا أخفئ 

وأقتبسموضوعية، حقيقة وليت، و احتماعى اربناء كلامه وبنعس قوله 
أوأكثر شخص يوحد لا الأعصاب، عالم )ربمصطالحات منه; بالنص 

ينهيوهو [. ١ ٤ يوليهات التي الأفعال عن الأحر" من مسؤولية أقل 
لوجودأوإمكانية ميق أمل كل الحتمي ميمه علئ بإصراره 
أي؛، JiLkjلا الكونية رؤيته ق لأننا الموصوعية الأخلاقية الواجبات 

له.نقوم بما تحكم 
اسأمأي يوجد لا هارص، الدكتور نفلر وجهة فمن وهكذا 
للمانونْشزع يوجد لا لأنه الموضوعية الأخلاقية للواجمات 

ةالأخلاقيات الواجبلوجود إمكانية اك هنيس ولالأخلاقي، 
بأناعآراضه فرغم وهكذا الحرة، الإرادة غياب ب، ثيالموضوعية 

يوجدانلا والخنأ الصواب أن نفلره وجهة فمن العكس، هو رأيه 
حممه.

قهارص الدكتور عند العلبيعي الذهب، رزية تمثل ولللائ، 
الموضوعية،الأخلاقية والواجبات الميم لوجود منين أماس توفير 

للأخلاقمتين اص أمحأي عندنا يوجد فلن الإله يوجد لم إن وبالتالي 

رالمرحم(.الجمين ومحيهب الحرة الإرادة مذب ين يوفقون الذين 



الثاق.العاتي هو وهذا الموصوعية، 

لدبماموجودأسكون اف كان إن أن4 كيف رأينا والخلاصة، 
الأخلاقيةايت، وللواحبالموصوعية الأخلاقية للقيم متين اس أم

متينأماس لدسا يكون فلن موجودا اف يكن لم إن لكن المرمحوعية، 
الدكتورإلحاد فم، ولدللث، الموضوعية، الأخلاقية والواحباُت، للقيم 

الأخلاقية.نظريته صمن للغاية هش موقف، ل هاريس 
منحديدة مجموعة ليس اليوم هاريس الدكتور على أعرضه ما 

اسلية؛الأخلاقيان، نشترك أنا الخموم عر أعتقد إذ الأخلاقية، القيم 
الأماسهو اليوم عليه أعرصه ما ذكن ، Applied ethicsها نف

كلأن.حا لث، نتمالتي الموضوعية الأخلاقية والواجان، للقيم التين 
•لكم جزيلا شكرا 



:jiijjimسام 1وقاأأ0 

وأنانوتردام، ل لوحودى فمى مدئ عن فقط اعبر أل أؤيد 
يبدوأنهالذي المسيحي المدافر كريغ، للدكتور جدأيمنافنرق سعيد 

عددأالواقع ق استلمث، اللحدين. زملائي من كثير ل اض مخافة زيع 
بطريقةتقول، والتي بؤع، الأمحهذا الإلكترونية الرسائل من به بأس لا 
ستكونونلذلك الفرصة٠٠ هذه تضيع لا رجاء، ررأحي يلمح،، ما أحرئ أو 

الحكم.أشم 
انمقادق الرس من كبيرآ ندرأ نفين، لقد منكم كثير يعلم كما 

جميعمن مباشرة تمع أنلث، العمل لهذا الجانبية الأمور وس الدين• 
بب،مأن والغرست، ففليع. أمر انمين انمماد بأن يعقدون الذين الناس 

الأدلةمن كثير وجود بت، بليس اف وجود عن للدفاع الناس نموض 
الفكريهوالإطار باغ الإيمان أن يعقا.ون لأ-بمم بل اغ، علئوجود 

الأكتوركريغأن الواضح وس الموضوعية. الأخلاق لوجود الوحيد 
هؤلاء.أحد 

كلماين،وأن الأحلاقية، الحقائق بوجود الإيمان دون أنه والمعي 
ما،نيئ الواقع ق نعتي ور>الشر(ا ءالخترا؛ و»الخطأاا، ررالحق« ثل مس 

٢١









مثلالناص، ص كير يعممد ئد الص ، Valuesالقيم بعدها واق حولها؛ 
حولالأسلة وهي مقاربتها، تطع يلا العلم أن كريغ، الدكتور 
أنالجميع يعتمد الهلح بالحياة. تإ كانولم والفضلة، المعس، 
لكنهنحم، ومي1أ، نجده ما على الحصول ق اعينتا مالحلم وامّتهلاعة 

يمكنلا ولذلك نعم، كيلك،، يكون أن يبغي الذي ما يخبرنا لن 
أهميةالأكثر الأمثلة عن إجابة علئ للحصول مبيتا العلم استخدام 

تتكونأومم أؤلفالنا؟ ننشئ أن ينبغي مثلاكيف — الإنسان ياة حق 
الدكتوريوافق كما العلم، نظر وجهة من الأن، ؤيعتقد الجيدة؟ الحياة 
منأنمامحل هو للكون ننظر عندما نراه ما كل أن الرأي، هدا علئ كرخ 

تعلنالكون من زاؤية توجد ولا الأحر— يتع شيء مجرد — الأحدايثا 
بالاستقلالأوحهلآ، صحيحة أوشريرة، حيرة منه محددة أحدائع أن 

محددةأحداثتا أن نعلن مجن فنحن — عقولنا عن مستقلة أقصد عنأ؛ 
فيمناباسقاط فقهل نقوم يبدوأننا ببذا، بالقيام لكن عترها• من أفضل 

تنحأبن ومن القيم. من خال جوهره واقع علئ ورغبنا الخاصة 
فيناطبعنتؤ قل. أما الواضح ص حنع وايتهلمأ؟ الصواب عن مفاهيمنا 

يسوالأحاسالملحة القرينة الدوافع تلك نتاج فهي التطور، عبر 
يةالجنالنيرة ولناحذ الثقافة. حلال ص تعدلت، ويحدها الاجتماعية؛ 

حسنتا.السنين، ملايين مدي علئ فبثا مغروس السلوك هل.ا إن كمثال؛ 

أنحقيقة رغم بعضتا، بعضهم بأزواج جدأ أسلافنا يهلمع كان لقل 
التملكحالة وأصأح.تا فغليعة؛ أسنان وله بالشعر، مغْلئ كان الجمح 





عليكملذلك مختلف، لأمر وغالآ كتابي ق وصعتها آخرين أفراد عن 
ه.نفالكتاب قراءة 

أدعي-كما - الواعية المخلوقات لرفاْ القيم خفؤع ادعاء إن 
ليترهنْ — يالوعي نبدأ الأن دعنا والرخاء. الوعي منهومين• بملرح 

—الوعي وجود احتمالية من خالينا كون—ا تخيل عشوائية. بدء نقعلة 
سعادةمن ما بالتأكيد حسنع، الصخور. من بالكامل مؤلما كونتا تخيل 

لتطبيقمكان فلا أوشر؛ لخير فيه وجود لا بل الكون؛ هذا ل شقاء أو 
فإنبماأهمية، ذات الكون ل التمرات تكون ولكي الميمية• الأحكام 

ممن.ولع لفنام بة بالناحتمالتتا مهمة الأقل على تكون أن يجب 
المخلوقاترخاء يبدو فد نتا، حالرخاء؟ عن ماذا نتا، ح
هدا.يجدر لا لكن للتشكيلثج، عرضة الأخلاق مع وارتباطه الواعية 

تختلطرحه، عليكم يجب، الل«ى الوحيد الافتراض إليكم نتا، ح
لأطول(ممكن، قدر باكر تعال الواعية المخلوقات كل فيه تكون كونتا 

إنحنتا، ممكن بوص *أسوأ هدا أدعو حنتا، ممكنة. فترة 
أنراٍّئاا لكلمة كان ؤإن حنتا، سيئ. أمر للجمع ممكن بؤس أسوا 
بوصأسوأ أن تعقل. ت، كنإن الأن، هنا. تمح فهي ٌا مكان ؤ، تصح 

مجاهناللثح أوربما مشرق، جانبح له ربما أو ّيثتا، ليس للجمح ممكن 
أنالث،جدأ واثق أنني كما تتحانثا'''ا عم حفتا أعلم فلا منه، أسوأ هو 

باغمتوئ على يتحدث فهاريس القارئ؛ على المراوغة هذ*ْ تنطلي ألا يجب داآ 
الوناق=ب، يجلمتوئ وهو وتقيد، تخصيص بلا والإطلاق العموم من التجريد 

٢٧



تتحدث.عر تعلم لا أيضآ أنت 
تجنبم الأ-خلأيي للصلاح الأدتئ المعيار أن م قوله أريد ما 

الكونهذا ل شيء بأي القيام علينا كان إن للجمح. ممكن بؤس أسوأ 
بأيللقيام أخلاقية مهمة لدينا كان إن شيء، أي علينا فرصن ن إ~ 

للجمح.ممكن بوس أسوأ تجب شيء-فهي 
الحالاتكل بأن أيما تعترفون ببمدا، تعترفون التي اللحثلة وق 
للجمح.ممكن بوص أسوأ من أفضل للكون الممكتة الأحرئ 

ممكنبرس أمسوأ ٠ بيده[ ]ويثير الجانب هدا علن لديكم 
هناك،موجودة التجارب س الأخرئ المجموعن تلك وكل ، ٠٠٠٢٩٠١١

الطيعة،قوانين علن ما بشكل تعتمد الواعية المخلوقات حبره ولأن 
هذهطول علن للتحرك حهلآ وأخرئ صحيحة طرق هنالك سيكون 

بوسأسوأ تتجنبون أنكم بعضكم يقلن أن الممكن من لة• الل
قمخطئين تكونون قد تفشلوا. أن الممكن ومن — للجميع ممكن 

المضاء.هاوا صمن التحرك كيفية حول معتقداتكم 

العلم.سياق ل الأخلاقية الحقيقة لوحود حجتي فهاكم 
الحقول'".علن والشر، والخير والخْتأ، الصوان قضايا تعتمد 

واهماما،الأحلأمة آحادالسائمات سوئ علن /,_؛، ينما.سث =ممرأ. 
مارصيلجا رلذ.لك الرانع، لأنه المترئ هذا إلى ال-زولا يتحاشى مارص دلكن 

)_(.أزا. لنفرض ان.. الممرض الانراض لأخرإلن ثت رس 
بموصوءتها=للحكر العتول علن تعتمد عل ولكن كوصاتل، العقول علن تعتد 

٢٨







الأعصابوعلم البيولوجيا، حول حقاتق أيفسأ هذه إن بالمحصلة 
Neurology ، ليسالأنماد. وعلم الاحمماع، وعلم النفس، وعلم

للأننا الأخلاق، بخصوص مخطئة طالٍان بأن القول للعلم مخالما 
نعلناالشربة، رخاء عن نيء أدنى نعلم أننا ثبا ندرك التي اللحظة 

هذاُ".قول 

منبالقليل تمتحوا ممن الأن الماس بعض يرغِج فد حسنك، 
 ،—yيحمفسابنته وجه حرق أب لوأراد ®ماذا بالقول، الملقي التي

نمبهلوكان ماذا عنا؟ وتميزه الأخلاق عنه كفي أنت من الطارئة؟ 
عليناإن يقول الأى ذا أوُمن مماثلة؟® شرعية له للرخاء بديل نمور 

الرسائلأشكال من شكل هذا الصغيران؟® البنات بمصلحة الاهتمام 
منالمؤع هذا اتخذ الأن، بالمصادفة. تصلني التي الإلكرونية 
مدتاالتالي المونفح كرخ، اككتور وكدللته الأخلامن، المثمن 

للحكمالوحيد الهلربق أن نعتقد الرب وجود دون أوباحرئ• بطريقة 
وحميعآخر، شخص نيم إلئ بماسها يكون الفرد فم علل بالخطأ 

صحيح،غير ا هل، إن نك، حمتناظرة. تكون أن يجب الأحكام تللئ، 

هاؤيسان المغ١كلات بأنولع ملم تارئ اي على يخفى لا كما محنا إل الواصح من ( ١ أ 
هاريسزال ما ومتوالة• مفاحثة ومنحدرات منعطفات ق المتمن تضييع يجيد 

أي:، Argument by assertionالمعرونة؛-المغالطة عش تقريراته جو j يعتمل 

—المقال أو الحال بالسان سواء ٠ صواب أما على القضية طرح بمجرد الاحّجلج 
حاطة.)_(.أولوازم تتاضات من تقريرها علن يترتب ما وتجاهل 

٤١



حطاتكون فمد موصوما، حطأ )ممي( لتصبح كسرة طرق فهنالك 
أعمقلقيم حطأبالنسبة تكون وفد أعتمدءا-ا، أعمق لقيم ية بالن

إمكانيةوحول الواضح هن أعمق. تفكير ذا أكون أن بمجرد تبا ماعتقي 
منحسنتا، الحياة. هال.ه ل نا تعببالتاكيد تجعللث، التي الأشياء لتقدير 

كنت،لو تريدها التي بالتجارب وعامحلفيتأ معرفينا صتتفيي. أنلن، الواضح 
يعرفألا الممكن من إذ -بما. لترغب يكفي واطلاع ذكاء علئ فقط 

أوصحيحة الأشياء تكون فد اولائ< لحياته. ق ينقصه ما حقيقة المرء 

الشخص.آراء عن تماما مستقل بشكل أوشريرة، حيرة حْلأ، 
كيف،يكفي. بما ٠رالرحاءاا \ءنف لم لأني يعضكم يقلن، قد الأن، 

المرجعيةالعلامة يكون أن الغموخى من ااما.ر ببمذا لمفهوم يمكن 
اا.يةّالجالصحة مفهوم بالمقارنة لتدرس حسنتا، الموضوعية؟ للقيم 
وكانتعلمون. كما الجسدية الصحة مفهوم حد.أتعريف، المعي، فمن 

لعمرحننا الاستمرار فس.تتولح اّليمثاا كت، إن القول،؛ معتادا 
الوايت،حلال، المتوقعة أعمارنا تضاعفنح الأن، حتئ الأربعين. 

قدأمر هو حسنتا، ررالص،ءةاا؟ نعتي فماذا الماضية، والخمسين المائة 
تعاقوألأ شديد، ألم من تعاق وألا حسنتأ، باستمرار، تتما ألا يعني 

الشخصنتْلح يأن يجب، التي السرعة هي ما لكن نحم حمى• من 
الهذا لكن السؤال،، لهدا حوا؛تا نجد لا قد ؟ ١٢يركض.أن اااللم« 

هذايجعل لا نعم، المضمون. من قارعتا أمرأ الصحة فضية من يجعل 
بينفالتمييز الثقال. أوالعرف الرأي، علق تعتمد فضية المحة من 

٤٢



نمارمهند نيء أي بيي الومنطقه وصرحه ل يثبه والميت سليم ال
الفلفيالأساس يانتناد بمكر أحد لا أف ولاحقي تعم، لعلم. اق 

باستمرارالتمؤ عدم إن لقول، أنتج من راحس.ن1ا، مثل، من باسئلة للطب، 
أنإلئ يتقيأ أن ويريد يتقيأ، أن يريد ثخصا لوقايلتج ماذا صحي؟ أمر 

تماثلجنية بصحة ليس بأنه تجادل أن يمكنك كيف يموت؟ 
هوباعتمادي البشرية، والقيم الأخلاق عن الحديث، إن صحتك؟اا 

المجتمعاط''.صحة وعن العقلية الصحة عن فعتا حديثا 

ليسإذ القيم، مجال ل موحودأ زال وما كان العلم أن والحقيقة 
تأملالقيم. إلئ اللجوء دون الحقاتق عن التحديث، اؤلة بب؛إمكاننا 
محنجنيتين مجن الماء يتألفج ت العالمية الحقيقة ق عبارة أبسعل 

خالتاالكلام هذا يبدو ند الأوكجض• من وجزيء الهيدروجين 
الذيما وكن البشر. به يطق آخر كلام أي من أكثر القيم من تماما 
ماحل نعم، الائراض؛؟ هذا بحقيقة ما شخصن يشكك عندما نفعله 

قيمةالعالم، فهم قيمة ت علمية نيم إلى الاحتكام هو فعله يمكننا 
هذاوحسنا، أحدهم، نال إن ماذا المنهلقي. اق الأنقيمة الدليل، 

)الحياةالمشهود المادي الخالم بأن ننم حين صحح هذا أن نلاحظ أن يجب ا ١ 
وغاياتلختطلمات تمسرنا سكون الخطالق هدا من هالك, ما هوكل الدنيا( 

انتراضأفضل افترض فد أنه آصلالهارسن نلم لا ولكنا محتلما. الأخلاق 
البشرلرحاء ممكن افتراض أفضل أن وندعي نخالفه إننا إذ الثر، لرخاء ممكن 
هارص■)_،-افتراض يهملها أحرئ يمالان واعشارات جوانب علن تنطوي 

٤٢



سمروأنرأ توراق، كيميائي أنا نعم، بالماء• التفكير عند أختاره ما ليس 
أنهذلك من وافهم النور، حلق بل الماء حلق اف بأن الأول التكوين 

لوالهيوم للهدروجمن دمج هناك يكن لم أي تجرم، ترجد لم 
موحودأالأوكجتن يكن لم ولذلك الأوكسجين؛ مثل أثقل عناصر 
أوكجين،دون ماء حلق اض أن فإما وهكذا الماء، تركب، ل ليحل 

أنهأعتمد لا لكن — الماء ل لوصعه خاصا أوكسجينا خلق اف أن أو 
أنانا عماذا نعم، المقدس، الكتاب وفق لائق غير فهذا مذا، قام 

فيمإلئ هوالاحت،كام فعله يمكنا ما حل نعم، الشخص؟ لهذا نقول 
كانإن نعم، منته. فالحوار القيم لث، بتليثاركا م لؤإن علمية. 

وجوبلإثبات ستقاوْه الال.ى هوالدليل ضا الدليل، يقدر لا الثخئس 

التيالمنهلقية الحجة نما المنطق، يقدر لا الشخص كان إن له؟ تقا.يرْ 
النطق؟أهمية له لتين ء|ا متدلي 

والقيمالحقائق بين الفصل يدوهذا أن بوجوب أعتقد لذا نعم، 
الملمبقصور نقول حين نعنيه الذي ما أعني، لكم■ بالنب حما غرينا 

إنناحا، البشر؟ حياة ل المهمة القضايا معظم على يهلبق أن عن 
وءناJماوعندما، فينا، ابق مانحياز كل من نتخلص عندما إنه نقول 

وعندما،الصادقة، والملاحنلة البين الاستدلال على كليتا نعتمد 

_،يكون لن عندها حنا، فتها، ق الفكرية الأمانة تكون وعندما 
لأهمية الأكثر للقضايا ية بالنوعه كان أينا مهم تطيق أي الجهود 

فيهتكون أن يمكنك، لا الذي هو بالضيهل. المزاج وهن.ا البشر. حياة 

٤٤



غرساهذا متكون البثر. حياة ق أهمتة الأكثر الأسلة عبير لتجيب 
كذلك.الوصع كان إن حدأ 







يعدنيء أي ه_اريس الدكتور يمنك لا الكلام هذا ومقابل 
فوله:ذكرها البعض، عالئ تلتس هد شلة أيين أن أريد لكني رقما، 

والخيروالختا الصواب كلمات نإل صحيما، الدين يكن لم إل 
عالمبين خلطه ق أي هدا، ل أوافقه لا لكني معي، ستغدوتلا والشر 
الأخلاقيةالألفاخل دلالات وعالم  Moral ontologyالأخلاق وجود 

Moral semantics ، ،مزاليإجابة الأخلاق وجود علم يخص حيث
لالموصوعية؟® الأخلاقية والواجبات القيم هوأساس ُما مثل• من 

ءمامثل: موال ياجابة الأخلاقية الألفافل دلالات علم يختص حين 
أيبقديم الليلة أقوم لا وأنا الأخلاقية؟® المصطلحات هومعنئ 

الرب®،به أمر ارما نيل س نيئا يعني ءالخير® بأن الألفافل لدلالة ادعاء 
أوالأرضية— اص هوأمما الأخلاق: وجود على اهتمامي نلب يل 

الوصوعية؟'".الأخلاقية والقيم الواجات عليها- مموم ام 

حامدأبي عفا وغٍره المازرى انم رند والاتحاد. الحلول، ق لهم موسا =ُالإلحاد 
ولهذاالبد. به يتخلق اسم ض ليس قالوا حتى القي ق يبالغوا اكخلق ق لكرم  ١٠٠

ذلكعاص الكلام عل ولباكبد لمقل الئ اللفنل مدا عن برجان بن الحكم أبو عدل 
الاتصافعالئ العبد يحمد ما وصماته أسماته من ءفإن تال ثم آخرا، موضع 

بهالاتصاف علص البر يذم ما ومنها ذلك وغير والمحكمة والرحمة تمالعلم به 
الصفدة)آ/ح(.انظر: كالإلهتةواكمروالخكرء. 

طلتالسليطر• له؛ أصل فلا الدلأ احلاق ءتخلقوا حديث: من يروى ما 
(.رشك٢٨٢٢(رiم)٣٤٦/٦سةلأuف)

مغالطةوهي هاؤيس اتترفها مجنطقتة مغالطة من نمه تثرتة مر هنا كرخ فعله ما 
ذلك.)_(.يوحي بما اوالإدلاء يمل، لم ما /يغ تمويل اى التمويل، 

٤٨





الهودغير من الإلهية الثميعان دارسي من الكثير فهناك كلسا؛ 
الفهذا المقدس، الكتاب يحتويه بما ياممون لا الذين والخيحيين 

،.UlUIهذه عنها أيانع التي الإلهي التثريع ننلرية علن اعتراصتا يشكل 
القدسالكتاب ق الواردة بالأحلامات مهتما كث إن والإن، 

اف»هل الجديد:  Paul Copanكوبان بول بكتاب بقوة مأنمحك 
5 احلاقى وحش  God a Moral Monster تلكفيه يختر والدي ا؟ا

•[ ١ ٥ القديم] الأدنئ الشرق ساق ل التوراة ل الواردة القمران 
هذاكل لكن الفكر، آفاق توصع ممتعة قراءة متكون أما لك وأصمن 

الاواوةّيمنافنرسا باث صالة ذي غير 

الديتيالتأسيس علئ اعراض أي الإن حنئ مع نفلم وهكن،ا 
منبل أعتقد، كما المتن فمن موجودا، الرب كان إن للأحلأةياُتج. 

الموضوعية.الأخلاقية والواجبات للقيم متسا أساسا نملك، أننا الظاهر، 
بدء،ذي بادئ يوجد، هل موحودأ؟ الرب يكن لولم ماذا والأن، 

الدكتوريقول أيما وهنا الموضوعية؟ الأخلاقية للقيم متتن أساس 
مشركة؛١.عالمية أخلاق لوينا ليكون للدين بحاجة رالمنا هاريس: 

لوتخيلوا نحتاج! لا بالطع أخرئ، مرة المفاهيم بين خلئل ذلك 
ت،وأسالثانية العالية الحرب بالفوز استطاعن، مثلا النانية أن 

موضوعيتها.بل الأخلاق، عالية هي قضيتنا لي،تؤ عالية، لأخلاق 
يرنفأو سبب أي يبفئ فلن الرب غياب حال ل أنه على أصر وأنا 

الموضوعية،الأخلاقية القيم لوجود 



وجودنتخيل أن ءلكس ت هارص الدكتور يقول الآن، 
تكونأن للكائنات خير أنه الواصح ومن عمكن، بوص أسوأ ل كائنات 

إنهبالعلع نتا حخيرا أمر الواعية الكائنات رخاء إن أي ~ خاء رل 
تكافؤجميعظل ل نتفق، إذ هوالسؤال، ليس هذا لكي كذللئ،، 

هوالزال لكن ختر. أم الواعية الخلوقات رخاء أن الاعتبارات"•، 
الواعيةالمخالوقات رخاء من يجعل الذي فما صحيحح الإلحاد لوكان 

مزدهرة،تكون أن الواعية المخلوقات تحس، ربما خيرآمومحوعيح؟ 
سيكونازدهارها بأن لنعتقد الإلحاد يقدمه سبب أي هناللثؤ ليس لكن 
محوصوعيتأ.خترآ حمآ 

استخدامخطا ل ونح ند هاريس الدكتور أن هنا أعتمد الأن، 
بطرقوالخطأ٠ وارالمواب والٍئاا ءالحن مثل من مصهللحات 

الأخلاق،.علم j( المعروف، معناها بغير فهويستخد^ا مبهمة• 
ةلعبل محونحوعتتا سيئة وأخرئ نة ححركات بوجود يقول 

الأخلاقيالاستخدام لمس ذلك، أن هنا الواضح من [. ١ الشطرنجت٦ 
احتماليةميزة 'نمطي لا أ"ا-ا فقط نغثي، فأنت والئ، الحز لكلمتي 

لوبالمثل سرأ؛ لمى هتا فعلته ما لكن فوز• امراتيجية نتج لا أو فوز 

jستخدم ( All things equalاو)الاعتبارات( جمع تكافؤ ظل شر)•••3، 
اووالعموم الإطلاق محياق مال أوحطامقولة صحة همن للحديث الإنجليزية 

كفة.علن كفة رجح ال يمكن خاصة ات ملابأتم، عن الفر بقطع المجرد، الطلر 
)_(.حموصا. والمانلرة الجدل وملم ءرُء، ايحدبثح ل مهم ثيد ومر 



jوالسئ الخن كلمتي اتخدام بمكن ^٧، ٧١الإنكلزبة اللغة 
إننقول فمثلا، بالأخلاق، لها علاقة لا أشياء نمي المواقف—، من كثير 

خلقعلى الفريق يكون أن هنا نأمل حسا"،  ٠٠فربما نوتردام لخامعة 
والخسارة.الفوز نقامحل مجلالت، ق يجل ما ليس هذا لكن حن، 

ا١تلائ،ت أونقول )الخير(. ءالخن" لكلمة مختلف آخر معنى ذللث، 
أوحنة" لمب، خهلة •_، أو ٠ نفسك! تتل ز ي-، لتحنة طريقة 

نحوشرقحن محلريق أوا١ذلان، حنة" بأشياء تثعرق الشص ا١إشراiة 
صحةق ®إ"أا أو ذللث،" لفعل حن مّبب هنالك أو يغ" لأن

لكلمةبالأخلاق تتعلق لا امتخداماين، هي العبارات تلك كل حنة"ّ 
والخيامالخسة الخياة بين هارص الل.كتور ومقارنة )خيرا؟ ارحسن" 

الألمةوالخياة أخلأت1ا الخيرة الخياة بين أخلاقيه مقارنة ليت، الميئة 
وليصة، البائوالحياة عيلأة الالحياة بين مقارنة هي يل أخلاهيثا، 

والشر"،و»الخير والبوص" سرور رالبين للماواة ّبب أي هالك 
بتإأي مطلق—ا يوحد فلا وهكذا ّ الإلحادية الظرة صمن وخصوصنا 

خيرهو الواعية الكائنات ازدهار بأن للاعتقاد يدير الإلخادية لرؤية اق 

منعلزآ أكشر ادعاء عن يدافعر أن هارص الدكتور علئ لكن 
الكائن.ازدهار سمة مع خيرآ تكون أن ممة تطابق ادعئ حيث، ذللثهت 

أنفالواقع، المغالاة. ق النفرحل التعريف ط؛ عن يقلع أي يقدم ولم 
هنا.التقني الشرح مني تحملوا التهلا؛ق. ذلك صد قاصية حجة لل.ينا 





كتابه.ل يؤكد أن هاريس الدكتور 
مؤنقصد قاصية حجة على تحمل أن الملمة ل شائعأ ليس 

منأنه علمئ اتفقنا فإذا هنا؛ واحاوة علئ حمالنا أننا أعتقد لكن ما، 
فإنالأحلأني، المشهد مع البشرى الرخاء متصل يتهلابق ألا الممكن 

منطما.متماسكة غير تغدو هاريس الدكتور رؤية 

لبب حمأي وجود بعدم الخيال.تية فكرق لتأكيد كله ذلك قلت 
فالإلحادالأخلاقية، الواعية؛الخيرية امماتات رخاء لتعرف الإلحاد 

الأخلاقية.القيم الموضوعية— الحقيقة — حقيقة ير نفعن عاجز 
بدايةجادلت، الموضوعية؟ الأخلاقية الواجباات، عن الأن ماذا 

الأنه يكون( أن وريجب، )يكون( ممهللحي بين التمييز من انهللاقتا 
يقولوهنا أخلاقية. واجبايتح علينا بأن للتفكير الإلحاد ق اس أس

فعلينامحا نيء لفعل أحلافي واجب علينا كان ®إن هاريس؛ الدكتور 
الشرتلجواب علق مقدم موال الملكن ممكن*. بوص أمحوأ تجنب، 
أناقشهما ما؛ا. شيء لفل أحلأُمح، واجب علينا كان إن ٠ أقصد أصالآ، 

واجبناعلي أن بلأفكر سثب أي الإلحاد ل أرئ لا هوأنني هنا 
شيء.أي لفعل أخلاقنا 

قادرة.محسلهلة لأوامر تجابة اسوال٠نرءارت، امت، الواجبتنشأ 
الملريق،ب، جانإلى سيارتلث، تركن أن محرْلة رجل أمرك إن فمثلأ، 

لركنتشريعينا إلزامنا عيك فإن وصفته، لطه سوبسيبح فعندها 

جانبحسيارتلثؤ تركن أن لك الغرباءوقال أحد أتئ إن لكن سيارتك. 





الربكان إن ولكن وجودها، يؤكد أن كلأنا يريد التي الكسونايتج 
الأحلأمةللقيم متين —اس أس لدينا ه أنالواضح نمن موجودا 

يكنلم لو ولكن الموضوعية، الأخلاقية والواجبايت، الموضوعية 
أيهناك يكون فلن هوالصحيح، الإلحاد كان إن أي موجودا، الرب 

أساسيوجل ولن الموضوعية؛ الأخلاقية القيم وجود لخأكيد أصاس 
القانونيشنع لمن وجود لا لأنه الموضوعية الأخلاقية للواجبات 
الاختيار.لحرية وجود ولا الأخلاقي، 

الأسسمن محروم بباؤلة الإلحاد أن بالتالي ويدولي 
الأخلاقية.الحياة بيان لإقامة الكافية الوجودية 

»»»





الرجالهؤلاء معفلم أن حقيقة ل فموا الأطفال، هؤلاء آباء ق فكروا 
يحفظهمأن لأولادهم اللحنلة هده ل ويصلون بالرب يؤمنون اء والن
كرخللدكتور وفما لكن حسنتا، دعاءهم• يستجيب لن أحدا لكن اش• 
بمعاناةمح يالذي ذاك رب أي الإله. حهلة من جزء ذللئ، كل فإن 

oJi•؛ائهم آبوبحزن الهلريقة، ح—ذْ المؤمن، حتئ الأطفال ملايين 
بفعليهتم لا أنه أو ذلل؛،، حيال ء ني فعل عن عاجز أنه إما الهلريقة؛ 

أوثرير'"•عاجز إما هو وبالتالي شيء• 
هؤلاءمعظم فإن كرخ، الدكتور نفلرة وفق أته ذللثح من والأسوأ 

توجهوالأنهم للجحيم ييهبون حمبالتأكيد— منهم العديد — الماس 
ذللث،يكن لم حسنا، ق فكروا الخطأ. الإله إلئ بملامم 
ففاتهمالخهل.أ الوين منها تعلموا حطأ، ثقافة ق ولدوا فقد حهلآهم، 
اللحظة،هده الهند ل ان إنار ملي١ . ٢ اك هنحنا، الوحي. 

يتمدديومنرن مشركون معفلمهم إن أي الهندوس، من ومعظمهم 
j الألهة  •Polytheists  خيرينهؤلاء يكن مهما كريغ الدكتور عالم

)الإله Hanumanهانومان للإله تملي كنن، إن بائس. فمصيرهم 

)_(.الحقيقي. التزلع محل عن ثه والحيدة ءالمتْع، 
ولابعاجز ليس اض أن احتمال ومنها ذكرها؛ هاؤص يود لا أحرى احتمالات هناك 
بالحكمةاقترث إذا والقدرة حكيم، قادر ؤإنما ~ تميرْ *ع تنزلا مبحان، ~ شرير 
إإوآذ>واباش يئفورئ ؤ تعاليىت قوله عيه بمدق هارص ولكن الشر، إيراد انض 

آلثو؛طيي باش آلطابمّثن ؤ وتوله؛ (، ١٥٤عمران؛ )آل ه آلخؤيت ظن 
رش(.مراده. يقود ظنه قوء ٦(، ت الفتح )ه 







عندماالكير بالخير أنعر يجعلي الأكزيما، من ءاءاز^ لفد تعلم؟ ألا 
متعدأرحلأ'هصرسا وحدنا أمل كل فقدنا وعندما الكنيسة، ل أغني 

أمي(ا"'.عن العقارى الرهن كخفيض 
ربكميحققه لم الذي الخير ذلك كل الممر، كل علمنا إن حنا، 

لالخاجزين الأؤلفال ببعض تنزل، التي والمآسي الاخرين، ياة حل 
إنحنا، فحنا. الإيمان من النؤع هذا فيكون اللحفلة، هذْ 

أوإهماليصدق، المنهلق لاستخدام تجنبه لهو الطريقة تمذْ التفكير 
وودودأحيرآ الرب، كان ؤإن الأحرين. البشر بمعاناة الكال الاعتناء 
كتانايمنحنا فلماذا بكتابه، أحلاما يرثد.نا أن وأراي. ولهليمأ وعادلأ 

أحلمن الاحرين بقتل يأمرنا كتانا علينا ينزل لمر المودية؟ يشنع 
منالأمثاله هن.ه تمنع وسيلة بالهلع ويوحل. كالحر، تخيلية جرائم 

وثوحك؛ الخالق ين العلأتة فة فهم ين الحامم.ين متات من واحد عارص 

المحكعاتتكامل إلئ الميحي الإرث افتقار ألن نظرتم، 3، أساسي يثكل راجع 
وامتحان،ايتلأء علاقة فالعلاقة القضية. هذه حول القرآن -ها نطق الش ااشرءية 
طلبه.حب للمخلوق الخالق يقدمها وسهيلات ومزايا حدمات علاقة وليت 

^محت:أنن;ا;أم<)١نملق:٦-٧(،وتال:
^ئ'و:ؤو؛ذاضالإضبجذغاه

٨(رالزمرت i تن من إل يدغوأ كان، ما فبى منه سه حولهُ إذا ئم إنه مغيبا 
تعالئ;توله هي السياق هذا ل وأمثاله هايئس حال تصف آية أبلغ إن بل ...الأية؛ 

فتنهأنانته نإن بم حيرآقمان نإن؛نانهُ حرم عق آث ينئي س آلئاس س 3ؤ 
(،١١)الحجت ه ألنجن ذ'للثااهوآلننزان 3الآجره ح٠يمآكسا 3حهه-، انقلب"عز 

طنل-رم،(•

٦١



الأوامرحول كريغ الدكتور لفلرية وقنتا حسنتا. ينا، عميقتأ التأثير 
بواجباتمقيد غير الرب فإن ، Divine Command theoryالإلهية 

فهوبه بأمر ما كل حيرأ. يكون أن الرب على يجب لا بل أخلاقية؛ 
التحرقذلك فإن العماليق بقتل الإسرائيليين يأمر عندما ولدا خير، 

ردلكُاا.أمر الرب لأن الخير؛ من جوهرْ سمح 
قضيةطرح لكونه رور ما وأنعلينا، يعرضه ما هذا نتا، ح

عقلتتامعتلا أحلامتا موقفتا هنا علينا يعرض لأنه عقلتتأ، المختلين 

فليسالوهم، علئ كليتا قائم لأنه نفيتا معتل وهوموقف ونفيتا. 
المختفييهوه الوحش يحكمه كون ل نحيا بأننا للإيمان ست، هناك 
كليانفصام لأنه عنتتا اختلالا يعد الموقف ذلك، إن بل الأنفئار. علئ 
فكرحسنتا، الأطفال. قتل سهولة يكل ؤخ فهويالثر. رخاء عن 

مقتنعونإنبم هم، أنفيفجرون الذين الملمين ل اللحفلة هذه فمهل 
عليهيعرض أن يمكن ما تأكيد بكل يوحد لا اش. منيئة ينفذون بأمم 

بعيدأالأخلاقية، المصطلحات متخدمتا فعلهم صد كريغ الدكتور 
الخaلأؤالرب يعبدون بأنبم الإيمان على الميتي الثخصى ادؤء١نه عن 

نظريةوفق خيرآ، يفعلونه ما سيكون الصواب، الرب يعبدون فلوكانوا 

ثعنثونهوانئزلا يعلم قأتهت ؤ ! أعلمالرب هو'لأن هنا هاريس توله يود لا ما ( ١ت 
إنهبل حكمة؛ ولا علم بلا هكذا ءقهلأ، ءأمر اف، أن يريد هاريس (، ٦٦عمرازت )آل 

دكافتتاعلمه يصح حنن يهدأ ولن افه، أمر إلئ الحكمة به نمن غضبتا يثناٍل 
التعنت.)_(.غاية وهان١ الإحاؤلة، ق له مجانسا حالقه، لعلم 

٦٢



الأ/امالإلهٍة.

كريغالدكتور أمثال متين المؤ كل إن أقول لا أق الواصح ومن 
الرعبلى ية بالنيمثل هذا لكن بالدهان. مهابون أو ءقلي1ا معتلون 

العقلالليمي البشر لمليارات فهويمح ١^^٠. من الناشئ الحقيقي 
إنالمعتوهون. إلا به بمؤمن أن ر يجل. لا بم—ا يؤمنوا أن والخلوقين 

فوقلاتينية كالمِات بقع لونلت أنك محتقل.ا صباحنا غدا استيقظت 
،Elvis Presleyاي بريإلفيس حم من مملعة إلئ فتنقلب فطثرتك 

نقرسابالمثل فكرت إن لكن تاكيل.. بكل حننها عقللث، فقدت قد فإنلئ، 

مسيحيمجرد عندها فأنت المسيح، وحد السكويث، فهلعة بخصوص 
لكثدلم،إ

حدآءري_، نمهل من ولوت. إله أنه يلاحفل شخص أول لتا 
محسئ.دليل علق اعتمادا به الإيمان معتمدآعلق الخلاص يجعل 
٢٠قبل عثن، لو أقصل.... إنبما... حسما،  ٠ وافر،دليل فهناك عام ٠ 
منمل أنه الواضح من لكن يقوم؛العجزان. الرب كان لقد أقصد، 

عدممن الثقيل الحمل ا هن. الأن كلنا ورثنا فقلب ولدللثؤ اعدتنا؟ م
عناليوم نعلمه بما ذللث، لتسوية المجدول والجهل. العقائدية, الخقبولية 

صعوبةيزداد القدس الكتاب، لتاليف، البتري الأصل وحول الكون 
بلالعام، بالرب قفل بالإيمان كربغ الدكتور يوصي ولا بوم، كل 

الدكتورننلر ل فالخيعحية الابن• ويؤع الأب بالرب يومحي؛الإيمان 
للعالم.الحقيقية الأحلاقية الثروة هي كرخ 
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ووا11مموء-ام3اهب„

صفىالأقلمحهمالإلخاد!سضب
واللافتالأحلأمة. الواحات أو الموصوهمة الأحلأمة للقيم أرصية 

أسمعلم الأخيرة الكلمة تلك ق لأنه أمل بخيبة أصبت أنني للاهتمام 
الدكتورنظرة صد محلرحتها التي الثانية الجوهرية لحجتي، قيمة يا نقاثسأ 

حجةاعتبره ما قدمت لقد القيمة. مشكلة عن تحدثتا أننا تذكروا هارث*س• 
('"Continuum)فصل يطابق لا الأحلاقي المشهد أن لأثت قاصية 
الموصوعية،الأحلاهية الواجبات عن تحدثنا وقد الإنسان. ازدهار 

يقتضى)الوجوب أن ومشكلة و)يجب(، )يكون( ين بوالتمييز 

نظامناحمتا أردت إن لذا هدا. من أي ردأعلى أتلى لم الاسطاعة(. 
والواجباتللقيم أمحاس من ما إذ بالإلممحاد! فعليك بائنا، أحلامثا 

هالئ..الموضوعية الأخلاقية 

الإلحاد؟من أفضل لديه ما هل باق؟ الإيمان عن ماذا الأن 
حجتيعلؤل الهجومية الردود بعض ممعنا الأخيرة، الكلمة ل حنتا، 

رش(•المترجم• نل س  ٠٥٣مق'





وقيمت4كينونته ثب يبالعبادة حقيق وافه الرب. مع العلاقة ق سيوحد 
رفاهيتكبتعزيز ولا '، النار'باجتناب الأمر؛تاما يتعلق ولا الأخلاقية. 

الخاصة.

وجيهسبب هناك ليس ®ولكن ئالأ الهجومية ردوده ؤيتايع 
مشكلةوانفلرإلئ الشر مشكلة إلئ اننلر كهازْ، ذات بوجود للإيمان 

المثكلتينمن لأي ليس " Unevangelizedبالمسحية المتشرين غير 
أجادللا لأنني الليلة بمنافرة علاقة أي كلمتي افتتاح و شرحت كما 

هذانيصمد وقد حق، على هاريس يكون ربما الرب• وجود لأثبت 
عنهما.الإجابة ؤيتعذر عمومتا، والإيمان المسيحية صد الاعتراصان 

الربكان إن قدمتهما: اللتين الحجتين من أي علن لن.>ثرا ولكن 
الأخلاقيةات والواجبللقيم متين اس أملدينا يكون فموجودأ، 

ربةعن منحطة والأنفال الإنعام ملاحنلة عن الصائرة المحبة رتبة كللك و= 
فتتفلرهنآ ها مما أكثر ترصع ونل والجمال*• الكمال ملاحفلة عن الصائرة الحية 
)_(.هناك. 

■إوأ!محهالجوزية نيم لابن حذآ. مشكل ه التبل ل والعقاب الثواب أهمية إنكار 
أويخشونثوابه يريدون ولا اض يريدون أتبمم يدعون الدين القوم عن جيد كلام 

فهدامنه. يريد ولا اطة، يريد أن ~ت محال وهو — الراح *والفم ب• قال عقابه؛ 
وأنعلة، سيره ففي إليه يمل لم من وأن مطلوبم، أنه هؤلاء بزعم الذي هو 

كماشيثآ. منه يريد ولا مراده، اض يكون وهوأن المقام. هذا إلئ ينتهي العارف 
قوهذا أريد• لا أن أريد ت قفلت تريل•؟ ما لي• قتل قال؛ أنه يزيد أيي عن يحكى 

تللتوسع راجع وسرعتألأ. وحنتا عقلأوفهلرة، ت الممتنع المحال عين التحقيق 
(.)ش(.٠٨١/٢دارجاuلكين)
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للقيمأماس لدينا يكون فلن موجودأ، الرب يكن لم ؤان الموصوعية، 
مغالطاتإلا ليس به جاء ما لذلك الموصرعية. الأحلاقية والواجبات 

الحمراء.الرنجة سمكات جنس من 

غيرومشكلة الشر مشكلة المشكالتض، هاتين عن ت، كتبلقد 

موقعناعلؤي كتبته ا محمسالكثير إيجاد ويمكنكم بالميحية، الميسرين 
www.rcasonablefaith.org . واطلعواانطلقوا مهتمين كنتم فإن

مايكلانرح كما الفلمة، ق أساتذتك أحد إلى تحدت أو عليه. 
أنهمتيقن وأنا الشر، مشكلة عن باستفاصة مايكل كتب حنث ٠، ريا' 

الأشياء.هده حول يحاورك أن ق برغبة سيشعر 

الرب،وجود يشت الحقيقة ل الشر أن لاحفلوا القول، أريد ثابا 
الأحلاقيةات والواجبالقيم فإن موجودأ، يكن لولم الرب لأن 

أنيقتضى ذدلائ، الشّر، وجد ؤإذا ا موجودة تكون لن الموضوعية 

الأشياءبعض لأن وبالتحديد موجودة، الأحلأنية والواجبات القيم 
يوحدلن الرب بغياب لأته فعالإ؛ا، الرب وجود يشت إذأفالشر شريرة• 

طرحعلن تمر أن يمكنلث، لا وهكذا الأن'". هما كما والخير الشر 
فلنموجودا يكن لولم الرب بان زعمي علن وتوافق اكر مشكلة 

.(١^٢٢)Michael Rea (١)
الإلحادرسغلل الحالة. ملوم ل عغزاْ يفقد ض الإلحاد أن إلن أنرت لطالما )٢( 

با•.الإلحاد بمكس ما مناك يكن لم ما دلالة، أية عن معطلة ومفري؛ غارغة، حالة 
رش(.١(.  ٩٣)ص نما،، دار والإيمان، والعالم الإلحاد ل رّاتل نلاث 
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ممأآن ق الموصوعية الأحلأنة والواجبات للقيم أماس هناك يكون 
الرب.وجود تثبت حجة ميكون ذاته حد ل الشر وجود لأن 

بأنليمول أحلافي اس أمحلديه ليس هاريس د. أن لاحظوا 
^(٠٧١اس الأّإلئ يفتقد لأنه أحلاما، بغيضة المسيحية المعقدات 

اسهوالأسفما صحيحتا، الإلحاد لوكان هذا. حكمه عليه يبني 
اللأنه كدك؟ لمست، وأحرئ بغيضة ما نظرة بان للجزم الموصوعي 

مناظرةإجراء ل يرغ—، كان إن لدا كهدْ• لأحكام أساس سماطه يوجد 
مناظرة،ل معه المشاركة صرورى دواعي فمن النه بالإيمان حول 
الليلة.مناظرة موصؤع ليس هدا ولكن 

هذْإن نفي(، )اعتلال الأشياء ثيده الإيمان إن أيضتا، ويقول 
بيتربأن الظن بمكان التفاهة لن إنه مهينة• هي ما ر غية؛قل• الملاحظة 

أنأو نمتا، معتل نوتردام جامعة ل ا هنتاذ الأسإنويجن'" ان ف
المسيحيينالرحال أفاصل وهومن '، فلينت،"توم كالدكتور شخصتا 

تمتإشتيمة تعتبر هده حنتا، نفنتأ. معتل حياق، ق قابلتهم الذين 

بانهالقاتلة النظر لوجهة تفنيد أي على نحمل لم أننا لي ييدو إذأ 
أحلانيةنيم وجود تحتم وصفاته ذاته فإن موجودا، الرب كان إن 

موضوعية.

 )١(Peter Vait Inwagen .)المتزجم(
 )٢( 0 Flint.)أ0آ)اوزحم



الصدد•هذا شرحت الموضوعية؟ الأحلاهية الواجبات عن فماذا 
هاريسالدكتور لكن طيعته. ْع متسقة تكون أن بد لا الرب أوامر أن 

يدعمالمقدس اب الكتلكن ءأوه، مهلته: علئ الإصرار اع ن
[،١ اوروذسوركوبانلاّ كتاب إلئ أحرئ مرة ماحيلكم العبودية.® 

تثمبعلم الي، القديمة، لإسرائيل جدآ مشوه نموير هدا أن يبين الذي 
الأمريكي.الخوب تجربة ضوء ل نفهمها، كما العبودية علئ 

أدافعلا لأنني موضوعنا، ليي هذا أن أحرئ مجرة نوكد ولكن 
سواء~ للمؤمن بالنسبة أقوله فما الليلةأ هده ل المقدس الكتاب عن 

اتالواجبتكون مهندوميتأ، أم ربانبتا أم يحيتا مأم يهوديتا أكان 
هلبيعته.ل موجود وأساسها الرب، أوامر ل متضمنة الأحلأنية 

بأنيقولون الذين كهنالبان، أثخاصس عن ماذا ررولكن يقول: 
ذاتهالشيء أقول فمعينة؟® وحشية أعمال بارتكاب أمرهم الرب 
لمالرب •إن بالتحديد: سأقول لaلالثان، هاريس الدكتور يقوله الذي 

سيقوله.هاريس الدكتور كان ما بالضيهذ فهذا الأفعال®. -هده يأمركم 
الرب،بوجود إيمانه عدم ؤخ يأنه يعتقد الذي ذاته السبب وهو 

إنإذ الخءلأ'أ' الرب يعبدون ٠لالبان أن أعتقد لأنتي ذلك، أقول ولكنى 

مخرجءيلتمس أن كرخ بإمكان كان وقد الدعوى، هذه الحال بطّيعة نخالف ( ١ ر 
نحوذلك؛أو اه، مراد فهم ق أحلأوا إمم يقود'' كأن أراد، لو الإنصاف من بقليل 

شالؤإلأ ثرير، ملي وحثي  jULi'من وتع ما جميع ان اكلم طن وأبمأ 
=هو بل يحال، وحثنح نمم0ٍ أن يمكن لا مثلا وعلاته الأمريكي للمحتل طاليان 
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أنوالحقيقة الغنناعات، هده بارتكاب بأمرهم لم الحقيقة ل الرب 
لديهوالتي الأحلأنية، طبيعته مع قة محتأوامر إلا يصدر لا الرب 

لها.أحلأنيةكافية ران مم 

أعممداJليالة. هذه كبير حيال محل الأولئ حجتي أن أظن لا إذأ، 
ةالأخلاقيالقيم إن فموحودأ، رب الكان إن الواضح من أن 

محنفاصلها موجودة؛ ستكون الإنسان رأى عن المستقاة الموضوعية 
إذاكذلك، الموضوعية الأخلاقية الواجبات ومتوحد الرب؛ طبيعة 

الأخلاقيةللأوامر استجاسا عن نتج واجباتنا لأل موجودا، الرب كاف 
لنا.الرب بمدرها الش 

أنللالحاد يمكن هل الثانية؛ الحجة حول هو الحقيقي فالجدال 
رأيناأننا وأظن الموضوعية؟ الأخلاقية والواجبات للقيم أساسا يوفر 

ذك.عن عاجز الإلحاد بان لنعتهد كافية أسبابنا 

القرآن:بنص واحد وإلههم إلهنا ان ونمقد نخالفه ذلك نوق شرعي- يعي ًحق 
إلآهمسفن:واهنؤمحأ;اث

iتانو0 لة' وغن وجد ؤإلهمحإ نإلهث إنبمًفم وارن امحا 'ُزلن بمى 
العتلويمي النمير؛ ح الإسلام ق الإله محور اتساق اعا (، ٤٦)العنكبرُت،: 
توحدْ...يصرامة الإسلام ايتض تؤتي؛ أرترلد بمرل، الأٌود• ايلهر اليم؛من 

An Historian's Approach toالإلهية•. ١^١^٠ لو الواضح والصرر 
Religion ^. .)تر(.آْا'ام،صرآآآ(
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ني.ب11|ا|ورت - ه،ارو،1را سام 

قساحرة عادة لديه كريغ الدكتور أن لاحغلتم ربما حسنتا، 
سأتركلدلكا فعلتح، الخصم يقصدها لم بطريقة حصمه نقامحل تلخيصر 

لمبأنني القول أحتاج ولا يويوبُار موقع على فرزها مهمة لكم 
كمانمستا، معتلون بأنهم ذكرهم الذين الموقرين زملاءه أصف 

وصحمنا.

حيرءق3ل أنه على الرب كرخ الدكتور عرف لقد حال، كل على 
فعالألث،بحتة، دلالية ألياب، بارتكاب، أجدآ تتهم أن أرديت، إن بهليعته. 

أوشرير، إله وحوي من يمتع سب أي أرئ لا أولا• لنفسك تنظر أن 
قمتاصل والخمر بهليعه، حمر كرJغ الدكتور إله حمسنا، ٠ سرثمرة الهة 

,؟٠٠١قام تعريفية مناورة إنها المحضة، طيعته 

سياقل الموضوعية الأحلاق لتاصتل أكيدا برهانآا قدمت لقد الأن، 

قدرةؤإيما ماحرة عادة لديه ليس ه—اريس أن ايضح ّتتبين اليوتيرب فرر عنل ( ١ ت 
المزلع.محل عن المحاق ؤإصلأل والحمية العيون ق الرماد ذر علن حارثة 

أنذكر ؤإنما صراحة اممهم هاريس أن يدكر لم كريغ فإن كرخ لرملأء وبالشبة 
)_(.حق. وهذا إطلاقه، يلتزم كان إن قوله لارم هذا 
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بأننامول أي انحياراسا، تجاوز بعد نرئ أننا حقيقة عن نتحدث 
للسانات،ثخفع بطريقة نفكر حابء. الانحيازات هده طرح نحاول 

المهللقالأساس هو هدا الأن المعاكسة. للحجج مفتوحة وعقولنا 
والعلم،الدين بين للأستياء المثيرة الفجوة هده يحلق ما وهو للعلم 
أنمنا يتهللب لا العلم لكص الموصوعية. مقاربة ل هنا الفرق وهي 

)انهلولوحيتا(.كينونتها ق ذاتية ذاتية، الحقاس بعض أن حقيقة نتجاهل 
يفهمهاأن للعلم يمكن ان الإنحالة عن حقائق هناك حستتا 

الذات.حقيقة وصما حول حقائق الذات، عن حقائق وهى ويدرصها، 

فهيوغناها، حياتنا عمق مدئ واكتشاف الحقاتق هده دراسة ويمكننا 

باحتزالجاءنا قد كرخ الدكتور فإن لذا الصراصير؛ حياة من قدرآ أرير 
باطرف.

سليم،عصيي جهاز أحد لدئ كان فإن ذاتية؛ حقائق هناك إذا، 
حقيقةهو الألم إيلام يْلاق- لا بشكل لمتا مؤ أمرأ حيتا حرقه همسثكون 

بإمكانناأن حجتي على يترتب ما ولكن نتا، جله. ية بالنذاتية 
نصالتي، الذاتية الحقائق من معين نؤع عن بموصوعية التحدث 
ازدهارعش تعتمد وأما وارالشرو، بقضايا»الخير« وتتصل الأخلاق 
البشري.نوعنا وخصوصنا الواعية، الكائنات 
اللأمور الأهمية مح إمكانية نرئ أن يمكننا هذا، وء صل 

وتعاقرعصابتا تكون أن تفضل أنلث، نفلن لوكنت أعني، ٠ تستحقها 
منالبشر عن كالئ!؛ ومضلعتا الإبداعي، العمل عن وعاحزآ الألم، 
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لأنك؛!"' vjJبك؟ موضوعي حطآ بك• حطأما حتمح فهنالك حولك، 
عبهي لماذا؟ باب الطب ونقول الواهمة ليحالأّنه شكر 

ممكنبؤس أمرأ وهي الوعي؛ من ممكنة حالة أدنئ عن ببعدها 
للجميع.

مرةصربا لقد فعلا؟ سئ أمر للجميع ممكن بؤس أسوأ وهل 
أستهلردأن أؤيد الأن عبي• سؤال بمجرفه فلقيتا أمحاس حجر أحرئ 
الشائعمن لأن العلسا، الممكناُت، هذه عن للحديث، قصيرة لفارة 

التيالعميقة التجارب لبعض شكرون مثلي المرمتتن عثر بان الاعتقاد 
يوحدلا صحيحتا. ليس هذا صحيما؛ ليي ^ا المدينون. -٦١ يمر 

الحبمن ^، ١٧١نمونوق مشاعر احتار من الملحدين يمغ شيء 
إلنالاهاب من اللحد يمتع ثيء لا والخشية. والهلرب والوحي 

تدبرسوئ ثيئآ يفعل فلا حقيقي، متصوف مثل همام، لمدة كهفح 
مزاعمإطلاق عادة الملحدون لفعله يميل لا ما فيها. والتفكر العاطفة 

الإلهي،الأصل أوعن الكون طتيعة عن تمثر٠ا يمكن ولا مأررة غنم 
كهدُْ".تجارب علن بناء معينة لكتبا 

لايجوزوالمناظرة، الجدل ي تقني غلط وهدا النزلع، بمحل متا هاينس يحج را، 
ذلكلاعتارك الموصوعي الأصاس ما م: اصع ومحل الزلع، بمحل الاحتجاج 

)_(•لا مارص دلكن الخلل هذا ض كرخ V وند مصرما،ا؛ ا"خءلأ 
محابغالطالع ذلك من علن.لرف الوتوف أراد ومن الوانع؛ يكلما تني هذا 3، ، ٢١

إصداراتءمن اورجمة مد وهر يرلنكي؛ ديفيد للنيلرف الثيطازا اوهم 
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أحدهميصح أن أرححية الجد محمل علئ آخذ إق الأن، 
لقدطويلة. لمترة مماته يعد للناس وملهمأ حياته، ل حقيما ءديستا 

اليوغامدربي ثيوخ بعض مع التأمل طو؛لأأدرس وما نفت 
لعقودآ أمضوا الذين اللامتض الوذمحن والرهبان الرائعتن، الحكماء 
عسانرةفعليثا أءت؛وهم أناس حما. مرمونن أناس مع اعني معتزلهم، 
معأناع تجربة جتدآ أتصور أن أستطع ولدك ما. نؤع ص روحتن 

ولهعمايي وغير حكيما ثخمآ كان إن أي روحتنا، عمرتنا كان إن 
حيامم.ل تركه الن.ى التاثتر نؤع جتدآ أتصور أن أستملح حن. قبول 
لنتكسم،كاف، دليل عليه ليس محيء أي ملما نفآرصر أن علينا ليس 
شيءأي سب، أن علينأ ليس البشرة. الرفاهية س العليا المنهكة هذه 

محلييمةبشان أطفالنا علئ أو نا أنمعلى نكذب، أن علينا ليس للإيمان. 
هذهإلئ افة بالاصالعالم، هذا ق موقعنا نفهم أن أردنا إذا الواقع. 

باعتبارن1ا، حالعلم. بروح نقوم؛ن.للئ، أن علينا الأعمق، المكتاين، 
كانواعندما أي الأصعدة، كافة علي التجاري-، هذه حاصوا الناس أن 

إله،أي يحLلون لا أو الالية س مئاُت، أويعبدون واحدآ، لاه1ا يعبدون 
بدياناتناالخاصة الهلاJفية الزاعم وأن أعمق. مبدأ تأمير يثبنؤ فهن.ا 

الحوارهو لدينا ما كل وأن السياق، هذا ل صحيحة ليسنؤ التنوعة 
القرنمن حوار لدينا يكون أن إما المكتايت،. حذْ للإحاطة اي الإن

كماالمساح القرن من أوحوار الجديد، العهد علينا يملي كما الأول 

)ثى(.لإتط.ه. ١^ اص  ٤٣٧امن =مكزدلائل 
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والعشرنالخادي المرن من حوارا ناحد أو ~ القرآن علما يملي 
البشرة''•.الخبرة من الكاملة الثروة على منفتحين يتركنا 

الأشياء.ء|ده فكروا رجاء 

صحتالتلم أساس علن توحد حين هاييس من لجميلة ملهمة ماوة سْ أ١، 
أكلم ما يرمح جبه ل بمحل المتمل ان والتسليم للعالم، كرؤية الإلحاد 
نشيرأن ^١ هذا نوق فيها. ننازمه مقدمة وكلتاهما الماضي، من وأفضل 

ومقصدهالوجهة، عالمي القرآن حءلامبإ أن إلن ~ هاؤص عبارة توهمه لما لافا خ— 
زلنئانلآلكمم_إنعالإأ ثل ر تعالن: نال الشر، ين المرنة دابر وقطع ايامى، جمع 

شناشننا يتخذ ولأ ثحتا بمبِ، فقرك ولا آس إلا ئمذ نينثا صوب ْتحبنو 
نطبوائا ؤ'حدة امة اتثكم ن1ن.ِْت إن ؤ ٦(، ٤ عمرازت رآل ه آس دون بن اتبا، 

اوشرة،ضالخرة (،اuبمقالأشاحشلكّل ٩٢بر١لأه:
Williamتشتك ؤيليام الفيلسوف أسماه ما إل ؤيودي الترنع يوجج ان شأنه 

Chittick  والفرصيات،والنفلريات والروئ العوالم تكشر أي 'اككشرا، يمثكلة
منكلةمقابل ل خيحكمها الإسلامية الرسالة أما ا أساسي تفريق عامل وهذا 

المنمردوليس وديري، وديتي أمس متوئ على رالتوب*، مدأ ءاككيرا 
ؤإتمانفسه، ١^٣٠٤ بتص ممتغ فهذا ينهم، التمايز أشكال جميع نني هنا بالتوحيد 

هذاعلى بالبشر الضارة الصراعات توجج أن شاما من التي الاختلاف أسس نفي 
•الإناي•)_( الوجود غاية ضم أساس الأسس، هذْ رأس وعلى الكوكب، 
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1ولخ1ر0...|اءعأأأ0 - ]قويغ وو1أام 

خيوطبعض معكم أفقس أن الليلة هذه الأخيرة كلماق ق أود 
التاتج.بعض إلئ الخلوص بإمكانا لكن إن كفلر المافلوة هذه 

تاأماميقدم سذلك فإن موجودا كان إن الرب أن بداية جادلت 
يعرضم للكن الموص—رعية، الأخلاقية والواجبات للفم متيتا 

محوئالفآقرة هذه تعارض حجة أي له رد آخر حتئ هاريس الدكتور 
التيها نفالمغالهلة وهي خير، أنه •كلئ فقتل الرب أعزف يأنتي القول 
موجودفالرب التة، كذلك الحال أن أعتقد لا لكش بارذكاحا. اتممته 

وبالتاليُ، رتتاُ ليس العبادة يستحق لا موجود وكل العيادة، يستحق 
الخير.وحقيقته الخيرية، لكمل الرب يكون أن العقلي فالواجب، 

الأتم،■ اهّاا، إلا إله ءلأ الإملأم ق الشهادة مدلولي وهى كريغ؛ من يديعة عبارة 
للمعاو،الإلحاد، ادران عن الاعظاد مملهير اننلر: اف. إلا بحق معود، أي مألوه، 

٥(.صى)٤ الدر، ُت،. 

ij،i  ولاسواه، بحق معود لا إلهيته، ق أحد اقهر المعارج: ل الحكمي حافقل
بنوحالمول محعارج انفلر: إياْ•. إلا نعد ألا نفس ولدا هو، إلا المائة يستحق 

^سللئَالأصدل،)ا/أمادداداينم-)ش<•
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للإيمانأرصية أي توحد لا الإلحاد ل بأنه يفكرق لم يأظنه 
عبرإلا  ١٠٠٠يأخذ لا فالملحد الموصوعيت. الأحلأنية والقيم بالواجبات 

إيمانية.قفزة 

هدابالطح . موصرعيء لكلمة معان عدة هناك الحسن1ا، ت يقول 
منأنميه الذي المعنئ الافتتاحية كلمتي ل بينت وقد صحيح، 

السثرياا،الرأي عن بمعزل وملزمة ارصالحه ت قولي أعني المصطاحت 
قالمعنئ -مدا موصوءت1ا وصالحة ملزمة ليت الأخلاقية والقيم 
المحقاتقدراسة العلم ءيستطح ه|ارصت ؤيفول الإلحادية. النظرة 
صححذلك بان وسلم داتيةأا٠ حقيقة المثال سيل على كالألم الذاتية 

مجنداتية؟اا حقيقة هو حطأ الفعل كون ررهل هوت وسؤالي تمامنا، 
 vما،ذاتية لحقيقة متجاوزا هذا ترئ أن الإلحادية الفلرة ق اإصع٠ج

يقولأن هاريس الدكتور يرد كما تقول أن تستطع لا الحالين ويكلا 
حهنأصغيرة لهلفلة الجنسي التشويه بان يقول( فيما معه )وأنفق 

شخصي.رأي مجرد وليس موصوعي، 
بالعمسابمريض1ا أو نفيتا محتلا كنت لو لكن، الحسنتا، يقول! 

لكنمحسه،نالخطأفياكف!
أيسيوحد هل — محيحتا الإلحاد كان إن — الإلحاد ل هو، الموال 
أحلامتاحهلمأ اره اعتبيمكن نمستء المعتل تصرفات ل شيء 

لأن والحقيقة ذللثه، تيئسان هاريس باستطاعة يكن لم مجرص-وعيتا؟ 
هينفاعترف أنه وتذكروا أخلاقية، واجبات أي توجد لا نظره وجهة 
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)رمشهديسميه فيما الازدهار قمة يعتلى أن شمتتا المعتل بإمكان أن 
المة.أخلأما مشهدأ لمس بالخار وص 

الميالرائعة المقالة من نص اقتباس أود التانح، إلئ لنخلمى 
بموان:لف"' آلي آرئر لمؤلفها  DuJce Lawالقانون مجلة ل نشرت 

واجهتالتي والصعوبة الطبيعي"، غير والقانون المهمة ٠لالأحلأنيات 
عندهاريس الدكتور واجهت التي ذابا هي المقالة ق ك الدكتور 
—هنا الحالة وز — الأحلاقية والقيم للواجبات أساس إيجاد محاولة 
يكونأي ~ الإنسان رأي عن متقل أماس انون، للفأاس 

بأنفقال اس، الأسذللثح إيجاد تهلمي يلم لكنه ~ وعالبتا موصوعتتا 
والرد.للأخذ مفتوحة محاولة هي للقيم أساس لإيجاد محاولة أي 

وكانتذلالثح؟ا، قال الذي ررومن تقولت محاكة بحجة عليه وسيعارض 

يلى؛كما مقالته نياية 

ماكل نحن وكأنا يبدوالأمر هو؛ قوله تهليع أصمحا ر؛كل 
ثيثتا]أي نحن نقوله لا ثيئتا الأخلاقيات لوكانت، ماذا نمللئ،..... 

الويالمالي طيعي، غير القانون يكون أن المكن من هل علونتا[ 
قابلشيء كل أن الراهنة بحالتها الأمور ولكن نقاشه؟ يمكن 

نقول؛سبق ما كل وُع للأنتهاك"'• 

 )١(Arthur Allen Leff .)المترحم(

لمإن ت لكرامازوف لينان هتف دوصتؤيمكي، و كاراعازوف، الإخوة ٠ رواية ل ( ٢ ) 
رش(.ماح. شيء حل ^، ٣٢اث يكن 
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حرقالأطفالسلمأصس،
كريه،الفقراء وتجويع 

انحهلأط..لبعض يعضا وغش 

العالم.هذا ق بالشر يتصف ثيء هناك 
ذلك<؟قال من الآن(ت نعترض )كلنا 

٢[.٠ الرب؛؛] فلياعدنا 

مح م 
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الأتيرة...|اأع،أ،0 - أأأارو،س سام 

لمحمه نفيعتمِ منكم واحدأ كم لأعرف، الفضول ينمرق 
ولكنأحد أي فرز أعني لا اليد، برفع تصويتآ نأخذ تعالوا ملتزما؟ 

القرآنأن الأن حميمأ تعرفون هل لمون. ممنكم القليل يوجد 
هلالكون؟ خالق من الكاملة الكلمة أنه يدعي وأته تأكيد بكل موجود 

أنكمبمي به وكفركم الاحتمال لهدا معرفتكم بمجرد أن تعلمون 
حاجةلا أقصده، ما للأود؟ُ'* فيها وتخلدون اكار متدخلون جميعنا 

وجهةن، كانإن الجحيم ل معآا محنكون كريغ والدكتور إنني للقول 

سماعه؛مجرد الأخر على الحجة تقوم لا الإسلام، ي صحح• غير إطلاق هذا 
أي!نمه؛ اللفظ يه يوحي كما ببلؤغ الحجة تقوم القرآن• اسمه بكتاب 
هذاإلا واوم ؤ تعالى•' قال لذلك فقط. باسمه المجرد العلم لا القرآن، رسالة 

الالمقروء، اى القرآن، بلغه من أي (، ١ ٩ )١لأنعامت ه وسنالح يه-ّ لإذذ.زكم آوهن؛ان 
بفقهإلا يتم لا الحجة قيام أن المحمقين من جمع اشترط ولذلك اسمه. بلغه من 

كتابحأللمسلمين ان معرفة بمجرد يحمل لا وهذا بمدلولها، العلم أي مرادها، 
الجواب،ل ■؛هقنيه تيمية ابن قال ولذللث، افه. عند محن وأنه القرآن عليه يهللقون 

بعضدون القرآن بعض بلغه *فمن (؛ ٢٩٣)آ/المسح دين بدل لمن انمحح 
مذاتيمية ابءن كلام بمح ولا لم ما دون بلغه بما الحجة عليه نامت 

•رش، القرآن. اسمه ديني كتاب بوجود العلم مجرد تكفي كان لو التفصيل 







يكفىبما قيه الحياة كيفية وحول الكون طبيعة حول يعلموه أن 
أنيمكن لا للحياة الفلرة هده بأن القول أؤيد حسا، اليوم• ليرثدنا 
الفيزياءاسمه مسيء يوحد لا كما حٌ«ا، يحال. صحيحه لكون 

وأخلاقلمة مأحلاق أبما يوجد فلا المسلم، الجثر أو المسيحية 
الأحلأمةبالخمطلحات ظروفنا حول يمح ما كل مسيحيةآ'أ. 

البلغة عنه ولكحدث اليوم للأكتشاف قابل الروحية وبالمصهللحات 
يبشما الأحيرة. الألفين الأعوام ل تعلخناه شيء كل بصراحة تحتقر 
سيسمحوهذا المعرية، مجالات كل ق الحقائق اكتشاف هو أمامنا 
هذاق تماش أن حقا تستحق حياة ل بالعيس منا ممكن عدد لأكثر 

المدنيةأنصي ~ عالية مدنية نبني أن يمكننا كيف أعني، العالمأأا■ 
قريتاعددهم سيبلغ الذين البشر لكل - للتطبيق القابلة العالمية 

رغيدةحياة ممكن عدد أكثر سيعيش فيها والي^ إنسان، ليارات م٩ 

أحلاقأو إلحادية أحلاق اسمه شيء يوحد لا أولى، باب رمن المنطق، بء-ذا )١( 
)ثرلعلب• 

وتقدمالطسعي العلم سادة أن الزعم هدا ي هاؤيس يتجاهلها التي المفارقات من ( ٢) 
الأحلأيي،والذبول الاجتماعي، التفكك من مجزيدأ شهدا ند مادينا البثرة 
الخاهضةالأحلروحات فلهور سبب معرفة الساق هدا ق ويكفي القيمي. والتحلل 

المدرمتأمحلروحات مثل الغرب ل التنوير وصليات الحدانة لأمراض 
نوصباومومارثا ميتيت، ورتثارد باومان، زيجمونت، وأحلروحات الفرانكفورتية، 

تحليله)ق فرؤيد سيغموند قبلهما ومن العاطفية(، الأصالة فقدان عن حديثها )ق 
وهداجديد، نزلخ يمحل يحتخ هاريس أحرى، فمرة وعترهم- الحضارة(، لبوص 
)_(.والخاحلوة. الجدل ل مردود 
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•تهليق•

حوارأي على المناظرة هذ0 ل حاء محا أغالب نعمم أن أردنا لو 
وبينوالأحلأمة( الفكرية النواحي j متمكن)حاصة مؤمن ين يقع 

يقعما بعيد حد إلئ تمثل يام-ا القول فيمكننا كان(، ما )أينا ملحد 
الطرفمن نرئ حث الإلحادي، الطرف من وخاصة بالفعل ينهما 

تيربيقابله ولكن الناظرة، أو للنقاش محددة نقاطنا يومنا المؤمن 

نصورلمداراة الملحد طرف من المنهلقية( رالغالهلا;تح بشي دائم 
كريغتونق رغم أنه إلئ نثير وهنا الأمور• تلك مثل من المائي موقفه 

هاريسعلى الخناق لتضييق أفضل طريقة فاته ولكن قال، مجا كثر أل 
بالتالمح،•وذلك أوضح بصورة تمربه ؤإظهار 
لكلتنظر التي الإلحادية المائية حقيقة بعرض الناظرة بدء ( ١ 

عنها،نحتل• لا نوانين تتبع ذرات أمم على س البشر فيه بما ~ محيء 
مفهوموكذللث، الاختيار(، )حرية مفهوم الإلحاد يفقد هنا من حيث، 

يوصفلا الذرائت، محلوك لأن والخطأ( أو)الصواب، والشر( )الخير 
اأأو-؛^lLصوابه أبدأبأنه 



إلئالملحدش كل كعادة الهروب ق هارص سام يدا عندما ٢( 
معهيتنزل أن لكريغ يمكن كان الخ، والأديان العالم ق الشرور حجة 

للخسرمعال هناك هل ١^١^ عله يعيد ثم ثر، الأديان أن بافتراض 
الهروب■يستطيع لن الإلءاد؟وساعتها ل أوالأخلاق والشر 



1و11ا1حظ1ت:

Sam Hanis, The Mora! Landscape: How Science Can  ١٢ ر
Determine Human Values (New York: Free Press,
ا200 ), p. 198. He adds, «ا sincerely hope that people
like Rick Wanen have not been paying attention».

السترةالمم العلم يحدد كيف الأحلاش، المشهد هاريس، محام 
أناساأن رأتمتؤيبصدق يضيف: ١(,  ٩٨ءس)(، ٢٠١*)نيويورك 

اشاههمء.يعيرون يكونوا لم والين ريك -ثل 
Donald Symonsمن يقض ٤(، )٦ ص ف المرجع )٢( 
 )٣(,((Sam Harris, <<A Response to Critics

(:2011  92,January)
http://www.hufFmgtonpost,corn/sam-hanis/a-response-

.to-criticsbSl 5742,html

الثان،كانون  ٢٩بؤست)هنمون الفال( محامهاريس،)ردعلئ 

٢٠١١,)

١(,• )٢ ص الأ'حلأفي، المشهد هاريس، )٤( 
٣(,ص)٠ ه، نفالمر-بع )٥( 

IVIichael Ruse, Evolutionary Theory and Christian (٦)
Ethics,)) in The Darwinian Paradigrn (London:
Routledge, 1989), pp. 262, 2689.

كتابق يحيهء الموالأخلاق التهلور نظرية ٠ روس، مايكل 

—٩(.٢٦٨، ٢٦٢الصفحات)، ١  ٩٨٩الداروق النمرذجالاطاري 





(.١٢)ص الأحلاش، المنهي هارص، ( ١١
(١٠ ) ص ف، المر-بع ( ١٢
(.١٢)ص ه نفالمر-جع ( ١٢٠
(.١١)ص شه المرجع ق مقتبس ( ١٤
(.١٠٤)صن ه نفالمرجمر ( ١٥

اور-أعنسهص)باأ(.( ١٦
 ٧١ ),Paul Copan, Is God a Moral Monster? (Grand Rapids

(2011 ,Mich.: Baker
,٢٠١١أ-خلأفى؟ وحش الرب هل كوبلأن، بول 

ص)٨(,الأ-حلاثي، المنهي هاؤص، ( ١٨
(,١٩٠صن)ه نفالمر-ح ( ١٩
ص)ما؟-وه(,ه نفالمرجع ( ٢٠

 ١٢ ).12-14 ,Paul Copan, Is God a Moral Monster?, chaps

١(.-٤ ١ الفصول)٢ أحلاش؟ وحش الرب هل كوبلأن، بول 
٢٢٢١ Arthur Allen Leff, iiUnspeakable Ethics, Unnatural

1249 .Law,» Duke Lavi' Journal 1979, no, 6, p
الطييعي،غير والقانون المبهمة، ٠الأحلأثيايتح ليف، آلأن أرثر 
١(,٢ ٤ )٩ ص )٦(، رقم ، ١ ٩^١٩ للقانون ديوك مجلة 
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اا^٠ءطكإت:

اسىالاصطلاح  الميى•قابله 

Apologist المسيحيةلعقاند مرر أو مدافر 

Applied ethics الأحلأث؛اتاسوة

Axiom تنلمة

Binding ئلزم
Causally determined مسحمحتومة 

Compassion رحمت

Compatibilistic ارضنم بعدم يمول الخواض)نن 
الحرة(الإرادة مع الحتمية 

Continuum متصل

Deist ربوبى

Genital mutilation ليةاكامللأعضاء المنوم القطع 
الختان(به )ويقصدون 

Idiosyncratic الركبذاق 

Liedetection neuro-imaging لكشفالخمس التصور منة 
technology

الكذت





^؟jUocU|وأكاد صل 
?Is Atheism Irrational

•٠٢٢ ١ ٤ مرائي ٩ ~ نتييوركتابمز جريد؛ 
جامعةل الملمة أستاذ ، Gary Guttingجتغغاري أجراها مقابلة 

.Alvin Plantingaبلاشجا ألفن اللاهوت فيوف ْع نوتردام، 
الشهري.عج.اه د. ترجمةوتعلق: 

ملاحق:ثلاثة ويتبعه 

ملحق)ا(:

من positive atheismالإيجابي الإلحاد علي يأق مختمر يرهال 
أصله.

مالحق)مأ(:

للفرةبالية يرية تفقوة وأمثل أثمل هو بالخالق.. الإيمان 
البشرية.

ملحق)٣(:

Naturalismالعلبيعى المذهب ونمور بلاشجا حجة 

٩٩





ض1ول،قاإا0...

غارى-بمغ:
أجريهاالتي المقابلات من لة ملصمن الأول هواللقاء هذا 

،Alvin Plantingaبلاشجا ألمن هو المرة هذْ وصيفا الدين، عن 
منلكل المسابق والرمس نوتردام، جامعة ل الفخري الملمة أصناذ 

ومؤلفالأمريكية، الملقية والجمعية المسيحيين الفلاممة جمعية 

العلم،حما! التعارض يكمن ®أين بعنوان موحرأ، صدر الذي الكتان 
الطيعيا.والذهب، والدين، 

مؤشر-  PhilPapersيل موحرأمن أجريت، تنيردراسة حسن، 
ملاحدةهم الفلاصنة من المثة ق ٦ ٢ أن إلئ ~ الإن،رنت، عبر الملمة 

أنتعتمد هل اارؤية(. هذه إلئ بلاج راسيون أحرئ المئة ل ١ ١ رمع 
ينهضما  Theismالألوهية للعقيدة الشد من تقدم الملمة أدبيات 
عواملتمرره الملاصقة إلحاد أن تعتقد أم نظرهم؟ وجهات لتثرير 
العملاق؟التحلل غثر أحرئ 

بلاضجا:الفن 
يةنأن يعنى فهذا ملاحدة، الملأّفة من المنة ل ٦ ٢ كان إن 



منيمرب ما الواقع، )ق من بكثير أكبر فة الفلأمبين الملأحالْ 
الإلحاد، )اعرفعمومجتا. الأكاديمي الوسط ق الملاحية ية نشمف( 

الألوهية("'.الأديان إله مثل لشيء وجود لا بأنه الاعتقاد أنه علئ هنا 
الأكاديميونيعلمه لا ا هنسسا فة الفلأمهؤلاء يعلم هل والأن 

منلغيرهم خلايا الفلاسفة، إن يكون؟ أن عساه وما الأخرون؟ 
~الألوهبة بالحجج نحومهني على الغالب ل معنيون الأكاديميين، 

منالكاثرء الكثرة هوأن تخميني اف. وجود عالئ الدالة الحجج 
الحججهذه يرفضون المؤمنين، وغير المؤمنين من سواء الفلاسفة، 

واهية.بمقتها 

إنييندنتج"®ذي صحيفة ل للالحاد. كافيتا ماوا ليس ذلك وْع 
The Independent  ،دوكنزريتشارد الهلبيعي العالم سئل الري،طانية

ماذاالجنة، أبواب على فدمن، ثم ت أنلث، ®لو الواو(ت هدا موخرأ 
نكانالحياة؟•، محدئ لازمك، الذي إلحادك تبرر لكي ف تقول م

كافية،أدلة هناك يكن لم رامسلت أستشهد؛،رترانل• ®مسوف ت جوابه 
منماك كان إن الأدلة، عوز ولكن كافية•. أدلة هاك يكن لم ارب! 

هناكأن يعتقد أحد لا للالحاد. أماسا يوئر لا فعلا، الأدلة ل عوز 
ولكنالنجوم، من زوجينا عددأ هناك بأن القاطة للفرصية صالحة أدلة 

Abrahatnicالإيرامب الأديان أحين  IjJUبمللقون واليهوديت. راكرايت الإسلام )١( 
مداممرن تحنو لمن كلم لانتحا ؤإن  Monotheisticالتوحدية أر 

الإطلأقتاري.ما.



هنأاصتخلاصه يمكن الدي الصحح الاستنتاج أن يعتقد أحد لا أيضح 
سيكونهذا، عن عوصا النجوم. من زوجي غير عددآ هناك هوأن 

اللأ١درJه.هو الصحح الاستنتاج 
فثلمن هناك كان إن الألوهية، الحجج فشل المنطق، بنفس 

صالحتاأساسنا نحومعقول على اعباره يمكن بالفعل، 

عنحديثنا ل كما الإلحاد، يكون أن بمرض للالحاد'". ليس ولكن 
بشكلاعتناقه يمكن الذي الاعتقاد من النؤع ذللت، النجوم، زوجية 
أدلة.أو قوية حجج امتلأكلث، حال ل شل عقلاق 

ءاريجّع*
الملاحيةمن كثير تدعمه. أدلة إلئ يفتقر الإلحاد أن تقول أنت، 

إلئهوالإشارة فعله عليهم يتوجب ما كل أن ويقولون هذا، ينكرون 
بإنكارالإلحاد تقارن أنت، صالح. دليل أي من الألوهي حلوالمعتقد 

الحالطيعة يتطال< الذي الأمر الجوم، من زوجينا عددأ هناك أن 
راسل(برتراند نحريه مثالأ )مستعملين يقولون ة اللاحق. ولكن دليلا. 

ايثإبريق بإنكار الإلحاد تقارن أن ذللئ، من بدلأ عليلثج يتوجب، أنه 
راسل؟مقارنة على مقارنتتلث، نفضل لماذا الشمس. حول يدور 

ماوءحقاسء الحياة، ععس رءحقيقهء الوجرد ءإحقيقة،، عن الحديث كان ما إذا ( ١ ر 
أوأدريا يكون أن إلا المنصف المرء يع لا فإيم وحق، وءقل أحلاق عب■' نمق 

وعهبالادعاء، هوسكض نعم اا فلايتمم ثلحدأأدرنا يكون أن أما لاأدريا- 
الأم.ص واةعفي غر 





جتع■غاري 
وق— الألوهي المعتقد صد الأدلة من العديد هناك أليس ولكن 

والخيرالقدرة، كامل إله بفعل الشرور، من المزعوم الكم هدا مقدمتها 
وإليه؟منه كله 

يلأنتنجا؛ألغن 
الثراامشكلة ؛٠ تعرف، التي المشكلة تكون أن المحتمل من 

نحدامتحفاره يمكن والدي ربما( الوحيد )والدليل دليل أقوئ 
أنالمعمول من إذ القوة. من شيء بالفحل ففيه الألوهي. المعتقد 

الشرهدا كل بوجود الألوهي، المعتقد سويت، احتمال أن المرء يعتقد 
هناكولكن مقبول؛". ^ مزكون العالم، ل والمعاناة 

طاتفةهناك حقتا، الحال. طيعة الألوهي للمعتقد حجج أبقتا 
اللحدعلئ وبالتالي الألوهي• للمعتقن■ الجيدة الحجج من صالحة 

أمرآهدا ليس الاحتمالات،. بين والموارنة الموانمة إلئ عئ يأن 
بأيلن التيجة أن حدأ الواصح من ولكن الاؤللاق، على بترأ 

اثلاثمن مقب أصاك«، من  positive atheismالإلحادالإيجابي علن =يأق 
والإيمانء.والعلم الإلحاد ي رماثل 

دين.إلئ دين من تفاوت الدلتل لهل.ا اللتة القوة أن علن شه أن المهم من 
بهلسعتهاتزيد واهية مروية ~ لاحما بلأنتنجا مسمررها كما ~ المسيحية والمروية 

القرآنمن متكامل بشكل المرء ينشثها التي الرؤية بخلاف الشر. شبهة نوة من 
ستآصلها.لم إن الثبهة، هده تضعف خانما المنة، وصحح 
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اللأأدرJة.نوبل ما إذا المريح الإلحاد الأحوال من حال 

ال>باوةا،الحجج من صالحة طائفة أن؛اهناك تقول حين ولكن 
أياهنلع لدرجة صالية أما بمعنى ~ حاسمة ا أنبمتعني لا فانك 

يفهمها'"*•عاقل شخص 

يلأنتنجاتألغن 

منمهللوبة الحجج أن أرئ لا أنني، بومحوح أقرر أن علي، أولا 
بالخالقالإيمان يمح الاعتبار، حذا افُ'ُ. بمتعقل إيمان أحل 

ؤإنماللدليل، الذاتية الدلالة إلى بالضرورة راجع ليس عدمه من الدليل حم ا ١ ر 
ادنمن يلزم لا ونظر• ومنفلور ناًلر فلدينا واجتماعية. شية أحرى لعوامل 

المفلوراد نالطر اد فمن ولا اجتماعي( نمي/ )حلل المطور فاد الناظر 
بمعسدلاك، جهة من حاسمآ الدليل يكون قد وهكذا استدلالي(. معرق/ رحلل 

يابئولكن والتحريف، بالتعمه إلا عليه يدل ما حلاف على يدل أن يمكن لا أنه 
مثالل معنا محاق كما بحتة، ثّخصية لأسباب وجهه على به الأعراف المتلقي 

بلأنتنجا.ماقه الذي ناجل توماس الفيلسوف 
شظا٠رةالإيمان١نمردمنالأئدلألاللاهوت وفيفة )٢( 

معنابالمفهوم هذا بحب فالمء . Fideisinمديزم اصعللاح انمي أو العقلي 
حتىمنه وتمكن الروستاتتي المذهب ل المفهوم هذا ش-آع وتد م؛اسرة، بالإيمان 

معلومءاض ام(ت 968ا-886ر B_hبارث يقول فيه• الاعتقاد أصول مجن ١صالآ صار 
باضغقطأ,

Thisellon, A. (2002) A Concise Encyclopedia of the Philosophy ofنظر: 

ندركءونحن غيرها، ل يقال لا الخيحية ي يقال ما ولكن . Religion, p.ا  02







بلاصبما:ألفن 
اللتانهما والخهليئة المعاناة بان يفشى تفكيرك أن أحب 

سيكونالحالة هذه ق ولكن كامل. من أنل المالم هدا تجعلان 
الالذي هو المكنة العوالم أفضل يكون حينما ممهل. معنى لتازلك 

المكنةالعوالم أفضل ربما صحيح؟ هانا فهل -خعبثة. ولا فته معاناة 
هوما فعل بعضها يستملح حرة كائنات على يشتمل الذي هوذاك 
علنتشتمل التي تلك هير العوالم أقفل يكون ربما حما، حاؤلئ• 

المسيحية^؛.بقصة حدا ثتيه سيناريو 

وقوته،خيريته، ق كامل الكون، ق كائن أول ذلك؛ ق تفكر 
إليهُأ؛،هلهورها تدير الحرة الكائنات هذه حنة. كائنات يخلق وعلمه، 

معاملةمعاملتهم من بدلا والثز. الخعليئة ق وتتورط ءليهُم، وتنمري 
البإرسالاه تءص_إ يمثلا— الزيت، ق يغليهم كأن ~ قديمة حاكمة قوة 
أحرئمرة يرجعون الإنسان بني لعل ويموت، يعاف كي للعالم ابنه 
الجسيمةالمعاناة يتحمل ه نقالإله المحيحة؛الإله"'. علاقتهم إلئ 

تملحأن من قرية هي ولا تحله، ولا الإشكال تضاعف المسحية قصة أن الواغ )١( 
ناحيةمن الميحية العقيدة ق الانحراف لأصل بالنظر صواء كامل، لعالم كمثال 

نفسها.ق المسيحية لقصة الوجودي للمغزئ بالظر أر تاؤيخيت، 
^:ؤوك0الإضضا4)الإسراء:لإآ(.)٢( 
(.٥٥^كنامحهمشبمضاه)اكرهان: )٣( 
تصورؤإن الوهاء، غاية ل برمتها المسيحية قصة يجعل الذي القصة شاهد هو هدا )٤( 

تميزها.أو قوبا مصدر أنه بلأنتنجا 



كلؤيمف. يقرب ثم به ؤيتهزأ وهويهزأ ابنه مشاهدة ق المتمثلة 
الآنمة"<.اللكتات تك أجل من هذا 

عالممسكون القمة هذه مه تمح عالمتأ بأن القول يمكنني 
لعالميمكن لا أنه درجة إلئ جدأ حشا سيكون بحق. جليل ممكن 

علنالأفضل العوالم محتنتمل هنا فحنن منه. أفضل يكون أن آحر 
والمعاناة.الخطثة 

هشةأرصي علن الألوهي يقفا ألا أمر، من يكن مهما حنتا، 
أناقاتمنا الاحتمال مقلل لأكون؟ كمر إله إلن الحاجة يقترح حنن 

أنيمكنه وحده الإله أن نزعم كنا ما ر يفعلمسطا ثرح1ا تحلب 
للتهلور.نغلريته دارون طور حين حديثه ما هذا الأمر، نهاية ل يفسره؟ 

لمأننا الإلحاد به يحفلن الأى الكثير التشجع يعش ألا الأمر، اقع ول 
العالم؟لتمر اف إلن حاجة j نعد 

شفلاعننله. الذي النمور إشكالات إلئ تفاق النمور هذا إشكالات ؛١( 
قعقل تمجه لم فلم يقال؛ ند تمجه، العقل الكريم، القرآن لمحرح ممحادمته 

حالتهيفارق حين نارة حالة للعقل ليس أنه والجراب بلانتجا؟ عقل مكانة 
ترددبلا التتليث لشدة الدابير التناتض المارئ يمل وليلك السوية، الطييعية 

الجمتواطؤ يمتثع لا أنه تيمية ابن ذكر وند ذلك• تأثى أنمهم أن شمروا ؤإن 
ينظرهوا. عش مثال والمسيحية المحروؤياص من خرورى إنكار على الغفير 

)ثلاثكتابي من الثاية الرسالة j العمل انحراف آثار عن صلة ذات مواصع 
رسائلفيالإسوالخلموالإبمانك
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يلأنتتجاتالفن 
كافي—اسا يعد مما أن الملاحية يعص يعتمد الأمر، اهر ظل 

حاجةل نعد لم أسا يزعمون( )كما حقيقة هو الإلحاد امحتاق كيير 
الأنفلدينا فثلاع والرعد برق ال— الطبيعية الظواهر لممير اض الئ 

العلم.
إلىحاجة ل نا لحد.آ. كسيحة حجة هذه للالحاد، وكمبرر 

أن^ا من يلزم بالكاد وعليه الجنون؟"' حالة أوتفسير لشرح القمر 
سيكونيغدوأمرأمبررا؛ اللاتقمر؟( القمر)حالة وجود اعتقادعدم 

الوحيداس الأمحسلوكان فقعل معقولا نا أساماللأتقئرى للموفم، 
الجنون.بواقعة المتعلقة النفيرية .رته ةالهو القمر بوجود للاعتقاد 

يتعلقفيما هواللأأدرية البرر الموقف سيكون الحالة، هذه ل )حى 
الإيمانعلى يمدق الأمر ذات اللاتقمر(. حالة لا القمر، ب

التفسيريةالقوة لوكانت، مبررآ سيكون الأساس هذا علن الإلحاد 
ستكونهنا فحتئ باق. للأيمان الوحيد ت، بالهى الألوهى للمعتتد 

الإلحاد.لا الراجح اووقف_، هي اللأأدرية 

ءاري"؛ُتع■
تجعلالتي الأسباب باش، للأيمان الأحرئ الأسس إذا 
غير،برر؟الإلحاد 

الماس.لعض الجرن ووتوع المم امممال بتن ترج اكي الخرافة إلن يثير ;١( 



بلأنتتجا*ألفن 
ؤإنمافية الفالالحجج ليس باق للإيمان الأهم الأساس لعل 

منوحدوا متعددة متتوعة ثقافات من الناس ْبن كثير الدينية• التجربة 

إلهوجود يعتقدون إئيم للعبادة. مستحق بكائن تربهلهم تجربه أشمهم 
ربماالاعتقاد. لذللش المرية ال؛راعة يسبمب لسمى ولكن الصفة، بأدْ 

إنفعلأ، كالفن. به نادئ الذي الفهلرة مفهوم يماثل بالفعل شيء هناك 
يشمهشيء وجود جدأ المرج^ فمن حقتا، الألوهي الموقف كان 

للإيمانالوحيد المعقول الأساس بأن فالنعم المذكور. الفطرة مفهوم 
إنرارجوهري بشكل يكاقء المعتقد لدلك التفسيرية هوالكفاءة باض 

الإلحادُل؛.قرصية 

ظنكل فلم الإلحاد، تدعم حجج من هناك ليس أنه مادام إذأ، 

التمسرةالمرة من ملله كاولك باطلة. نقل لم إن ظاهرة، مّالخة الدعوئ هذه ق ( ١١
يمكنتميرية نوة وأسمى وأنمى أتوئ هو قاف نظرا محل أيضح هو باق للإيمان 
،Jerome Karicكارل جمروم يقرو يقرصها. أر إلها بصل أن البثري للعقل 
خلاصةهر الإله *ممهوم المعنزت هذا عن معبرا الكيمياء، ق نوبل على الحاتز 
Eugeneوحنر يوجين أما وحود0أا. ق الإنسان يتصورها أن يمكن محرة أسس 

Wigner  ، ءمفهومأن: ؤيومن هذا من أبعد إلئ فيذهب مشاركه، نوبل عش الحاتز
كناأننا اااأح-ثى ؛ 5lJl-ئم اكحح*، الاتجاه ق قراراتنا اتخاذ ق ياعدنا . الإله.. 

أحلومن الممهومء. ذمم، نملك لولم الأن عليه نحن عما مختلفين سنكون 
كتابيمن يطولها مقتبه فقرة الترجمة حذه ألحقت الجزئية، لهل.ه فهمنا تعميق 
والإيمان(.والعلم الإلحاد ق رسائل )تلاث 
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البشر،فإن صحيحتأ، المادي المذهب كان إن أولأ، لماذا. محامرح 
هذه،النظر وجهة من والأن، مادية. أشياء عن عبارة طبيعي، ويثكل 

منأحذق يراومحن، مارسيل أن اعتمادي الاعمماد؟ سيعنيه الذي ما 
كياناالاعمماد هذا ميكون الافتراض، سبيل علن مثلا؟ لأمور، لويس 
نبضات،يرمل العمثية للخلايا ملأ>ج.«.ع؛ا لقل العقل، ق مادينا 

ويتقبلوالعملأيتح للاعماب بالاصافة مماثلة لتكيانات كهربائية 

الخصيةللخماص إصافة ولكن أحرئ• كيانات، من كهربائية نبقات، 
—اعتقادا كان ما إذا — الكيان لهاأ.ا يكون أن يتعين تللث،، الفسيولوجية 

لأمور.من ق أحل. براوسح، أن اعتقاد لقل مات محتوي 

ءاريجّع■
الكيانهوهذا الاعتماد يكون أن يمكن لا أنه تقترح أنح، إذأ 
بطريقةمادينا لا يكون أن يجب، الاعتقاد أن الفسيولوجي؟ العمبي 

ما؟

يلأنتتجاتألفن 
مهتمأنا هنا. نقطتي هن.ه ليت«، ولكن كذللثح، ذللث، يكون قد 

يمكنللأفعال.يثكلجزئي( منبته)ولو الاعتماداتؤ بكون 
تناولق رغ~-ي، رمع الثلاجة ق كحولي حروب بوجود لاعتقادي 

والمشيالمريحة أريكتي من نيوصي ق يتسم4تءا أن المثروبح( ذللث، 
لالاعتماد تب لقد الهمةت القطة هنا ولكن الثلاجة. نحو ؛تثاقل 

بفضلإنه الفسيولوجية. العصبية المائية حصائصه بفضل الفعل وقؤع 
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العضلاتإلئ مخلفة أعصاب صر أرمك اش امربائة الإشارات 
إلىذهابي ل بالثلاحة المشروب بأن الاعتماد تتب أذ المعئة 

اكهن)أن بالاعتماد الخاص المحتوئ بفضل ليس إنه الثلاجة. 
اكلاجة(.ق كحوليتا مشروبا 

ءاريجّع'
ذك؟تقول لم 

بلأكجا:ألفن 
مختلفمحنوئ — ااآكيان هذا — الاعتقاد لهذا لوكان لأنه 

اكلاجة(ق مشروب يوجد لا انه الاعتقاد بأنه لوغلنا بالتكلية)حتئ 
لأبقتا لتب الفسيولوجية، العصية الخمانهى بقى ولكن 

ليسالمعتقد محتوئ أن يعني هذا الثلاجة. إلئ ذهابي نفى حصول 
الملوك،ق يتب أن شأنه من ما بكل الأمر تعلق إذا للملوك"". سبتا 

يهم-لا الاعتقاد مضمون فإن 

جّع*غاري 
يمكنألا ولكن قبوله. يتعذر صعيا استنتاجا هذا يبدو حقتا، 

لأنالمرصّع• ا هن. ل يتانع ند ولكنه ساق. إحمالأكما جيدة بلاشجا حجة 
تقديمبلاشجا صلن يتعين لو-لول؛.. ىمك المعى ان والأصل ُعى، المحترئ 

إلنبلاشجا يحتاج مجرحأا. الأصل مدا لجعل بمهص راجح احالي دليل 
المنطمة.وجاهها واستكمال الحجة هذه فانية لتتميم آحر ملك عن البحث 
معتمداتتنتج أن شاما من عمليات التهلور ا''استتخب يلأنتتجات تول وماق 

المهم.وهو الخ، تكيفين..,! فسيولوجية عصبية حماممس ذوات 
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مننوعنا يتمكن لكي المأزق؟ هذا من المائي يخرج أن للمملور 
كاثفد ممفداسا — حميع قل لم إن ~ أكنز أن مزض الفاء، 

محفوفعالم ق ينبغي كما تصرفنا لما ؤإلأ بالضرورة، صحيحة 
بالخاؤلر.

بلأتتجا:ألفن 

أيتكيفتة، معقدات اب اكنإلى المملور ا ينندآل، تكون م
المذهبكان إذا ا، رأيثكما ولكن متكيفة. أفعال ل تتمسبب معقدات 

محنريقمن التكيفي الفعل ق ثب يتلا المعتق. فإن صحيحما، المائي 
العصبيةحمائمه جهة من التكيفي الفعل ل ميتمستا ؤإنما محتواه، 

إذامجا يهم لن وكذلالثs يهم، لا الاعتقاد محتوى وبالتالي الفسيولوجية، 
كانإذا ما هو يهم ما كل ه. نفق باؤللأ أم حما المحتوي ذلك كان 

فانالمامة. يولوجية الفالعصبية الخمانمى به قامت، قد الاعتقاد 

حسن'ا'.أيما فهو باطلا، كان ؤإن حسن، فهذا حما، كان 
ذواتمعتقدات تنتح أن شأنها من عمليات التهلور سينتخب 

شأنهامن عمليات ينتخب، ولن تكيفية، يولوجية فعصبية حمانمى 

ضرورةءٍر من المحالين، ل اكك؛ب ومحيض حقق ند يكون لأنه المحالين ي محص ١( 
الجزيةهده ء.لإثراء والعللأن• الصحة جهة من المحتوى بقيمة الوعي تقتفي 
قرساتل )ئلاث من أ مقتبفمرة الرحمة -هذه ألحقت توصيحها ق وزيادة 
بلأنتنجاحجة نحرء ل الْلييعي المدعب نمرر تشرح والإيمان،( والعلم الإلحاد 

هالْ.
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يستويسوف والتطور، المادية ضوء ففي صحيحة. معقدات نتج أن 
والبطلأن.الصحة جهة من معتقد أي رجحان 

يوديلا التْلور فإن صحيحة، المائية كانت، إذا أنه تقوله أنتج إذآ 
صعحيحة.معتقداتنا معظم كون إلئ 

بلأنتنجاتآلفن 
هويلزم ما فإن والمائية، التهلور بتبني فإنه الواغ، ل حق• هذا 

ءوثوقةُ'ر.تغدوغير المعتقدات إنثاء عن المؤولة ملكاتنا أن 
الصحةجهة من معتقد أي رجحان يستوي حين لماذا. ومحانرح 
أيصحة احتماله بة نأن نقوله أن عندئد علينا ستتوجب والبهللأن، 

١٠مجموعه ما لدينا أن افرض والأن . ./ ٥ ٠ هي معتقد  معتقد٠ 
احتمال،أن تذكر يكبر(. هدا من أكثر لدينا الحال، )بهلمعة مستقل 
صربههوحاصل ما مجموض ل المعتمدات من واحل. كل صحة 

يعفىمجتدنسأ محقما وضعنا لو حتن لجميعها. المقرئة الاحتمالات 

معتقداتنامن الأقل عش  C/.nUالثلثين)أن لقل - للموتوقية الشيء 
والطور،المائية تبثي حين معتقداتنا موثوقية إجمالي فإن — صحيح 

إذتحديدأ، الإشكال هذا تجاه صريحآ تلقآ أبدى ه نفدارون أن يالن"كر جدير 
والذيالإنسان، عمل تناعامت، ت، كانإذا ما حول ففلتع شك دومح 'اينتاض قالت 

تقان•.أدنن تسحق أو قيمة بأي ثمغ أدنى، كاتنامحت، عقول من تطور بدورْ 
Charles Darwin to w. Graham, July 3, 1881, In Darwin, F,: edit,انظر: 

285 .The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, London,  p1911ر)
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اواد؛_ةقلت إن وياكالئ .٠(. ٠ ٠ • من)٤ قريب للغاية: متين 
ملكاتكبأن للإيمان وحيه صب لديك فيكون معا، والتهلرر 
عيرالمعتقدات إساء عن المؤولة 

الذيالأمر تام، شك ل قوط ال يعنى بدك الإيمان ولكن 
ذلك،ل )يما معتقداك من أي لقبول ب_، سأي بدون يترك—لن، 

هووالوحيد المعقول السبيل والمملور!(. المادية عن معتقداك 

والتهلورالمادية أن دعوي ت النتيجة لهذه المفضية الدعوى عن اكخر 
دونالدعوى هذه ٠لرفي أحد تتبى أن ك يجوز ربما معا• صحيحان 

ليسكليهما.ولكن الأحر، 

تقامةاسفإن تقبل؛المادية، ببساطة لأنلثؤ ملحدأ ت، كنفإن 
صحح.المملور أن اعتقاد عن اكنازل عليلاح يتعين أنه تعني إلحادك 

اعتقادهو صحيحان كليهما والطور المادية بأن الاعتقاد أحر: بتعبير 

يمكنلا وبالتالي ه، نفعلى يجني إنه بالإبطال• ه نفعلى يعود 
عقلا.به القبول 

***





)١(:ضيق 

Positive Atheismورأ0انهسمريشظىالإكادالإييا؛ي
0ناط0اا/

علئيحكم أن الخالق وحري ضة ق كان أثا ان لإنيمكن لا 
الذيالخالق عن معين نمور الحكم ذك سق وقد إلا بحكم الخالق 

إلاالصانع إنكار بمكه لا الخلد اسمحي محن عف. الحكم يريد 
ستحيلإذ عليه، يوافق ولا ياياه لخالق معين نمور عن مع وحكمه 

العملصرورة فضت أو لداما ممتنعة قضية ل الثلحد يخوض أن 
يخوضعاقلا تجد لا أنك ذلك،؛ مثال، وسنه؛ عث فهدا بانتفاثها، 

~كاحتماعالنقيضين احتماع إمكان على ليرهنة يفكر0 ويجول، بنفلره 
اجتماعهما(استحالة علم )أي؛ لث، ذلم عاللأن — والعدم الوجود 
عنهيتنزْ سنه ذلك تجويز محاولة ومجرد النفس فا مركوز صرورتم، 

الملاحية.أعتمل 

العمليحكم ولا لذاته، ممتنا سيئا ليس فإنه الخالق وهكذا 

(.٢٤٦)ص نماءا دار والإيمان، والعلم الإلحاد ق رصاتل ثلاث 
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)y{:شحق 

0j_plJ QiiiiiJljتفسيرية قوة واهثل أشمل و1وذاوق.. 1و1يأأ1ن 
أاأأأميةرم

عادييري نفأصل التماس ق الفكر أمعن مهما أنه بتقرير أبدأ 

وأصلير نفكل منتهئ إلئ ينتهي أن إلا يمكن لا أنه نجد فمائي، 
إلأشألآ ؤ (، ٤٢)الجم: i النش زيك إل وأن ؤ وهواف ألا أصل، كل 

أصل،كل رامزصل تنمية ابن بعبارة فإنه (، ٥٣)الشورى ب ألأمور نيم 
الذيوالأصل والأول والرهان الدليل هو وعلة، ميب كل تب وم

باطلفهي اش عنها تخش إذا رُالأشياء كل ثم ومن ' العبدراربه يستدل 
تنزلايآق، فيما ولكنا ءنهاا<ُم. تخليه نفس وبطلانيا عدمها ق يكفي 
الجوابلتزيد لافتراصن ١ توى مس نبدأ موف الجدل، سبيل على 

تةر-رأ•

بتمزق(؛ ١ ٢ ٩ - ١ ٢ نماء،)ه دار والإيمان، والعلم الإلحاد و رائل ثلاث )١( 
سره

ُجموعاكارئ)آ/ا'ال)٢( 
سوعاكاوى)آ/هآ؛(•)٣( 
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فإنا(، hypothesisفرصة)ثانه حل الخالق أن لوفرصا 
بجميعللعقل، ٠ ية بالممكنة قرصية وأمثل أفضل أم—ا سجد 

وأفكار؛منهلق وعوامحلف، وحدان واعتبار، تفكير ومكوناته! ممارساته 
ومالوناالبشرية، ليفرة صديما وحيه— —أي اسلق حهلاد_ح كان لذا 

.Experience-friendlyالإنجليزية: ل يقال أن يمكن أوكما لها، 
لكثيرحدا مريحة قرصية الخالق قرصية أن ننكر لا الملخد؛ سيقول 

هذهل هو معكم نزاعنا محل ولكن والحديث،، القديم ل الأمم من 
الخالق؟قرصية ا■حارع من هو العقل يكون أن يمغ الذي فما القهلة، 

هزالموالكم أحل من إلا قرصية الله"' نجعل لم نحن والجواب،: 
نقولأن بإمكانا زال ما أنه فوحدنا صحيح، هذا فرصكم أن فرصا 

قرصيةأفضل تبقئ الخالق قرصية إن الوحي-: عن الفلر قطع ب- 
الذيالعقل حاحاُت، من النابعة الأسئلة عن للإجابة العقل احنرعبما 

بكلمتصل ونقنام وغريزة وحدس ووجدان وءاءلفة وبصر فكر هو: 
آنثا.فررناه كما الإنسان، ل ذرة 

زالما إذ العلمي، التفكير مع ق متالجملة ق التصرف مل.ا 
كا،ية بالالممكة القرصيان، أفضل اننراض إلئ يهرعون الحلماء 
أنوللملخاء يثبتها. لما الأن افتقرت، ؤإن أحر، لشيء ية بالوليس 
علىافتراضنا ل نعتمد أنا وبينكم ا بيتنالفرق ولكن نعم، يقول: 

الإسلامل وصفه حاء كما الخالق هو السياق هاوا ز الخالق 
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يكونماذا عبإ نناء أنتم أما الأنل، علئ حاصرة حسية وقرائن معهليات 
لكمنم نموف الجواب؛ ومقبولا؟ معقولا الخالق وحوي افتراض 

بكموننتقل مقارنة، على ينطوي كان ؤإن السؤال هذا مشروعية جدلا 
وهوتألا ومقبولا، س0ولآ أمنا الخالق وحول قرصية يجعل ما إلئ 

لماذاغسر0؟ وليس الكون هذا لماذا لماذا؟ موال! عن للجواب حاجتنا 

المطاعالحائل أنا لماذا ذلك،؟ غير من بدلا العائل الئدرك الواعي أنا 
الأحلاقىأنا لماذا ذللئ،؟ غير وليس والمكان الزمان وراء لما المتشوف 

الأسئلةهذْ فكل اللأإنساق؟ من بدلا اف والإن^١^،، ١١٧١من بدلا 
ولكزتفئيريد، الذي محلنإسكاما؛الأفيراض 

معا'''.والوحودية النفسية الخس.توياات، كافة علن الأفضل اسلق قرصية 
•هذاصحعحة اسلق قرصية أن للث، أسلم سوف اللخل.ت قال فإن 
عليهوتغلق المحسث، عن الإنسان تحجز آحر وجه من ولكنها الاعتار، 

وهومحض، )براجماق( عملي اعتراض هذا الجواب! المعرفة. طريق 
لهعداوة الناس أشد من أنتم الاعتراضات من حنس إلن ينتمي اعتراض 

أوالإلهالخالق فرضية بكون احتجاجنا أليس به. للفائلين ومخاصمة 

،Phenomenologyللظاعراية الرس المرسى مّروا، إدموند سر لما لدللث، ( ١ت 

Teleologyالغابة سن عضوية علانة علن قاتمة اتبما وجد الدينتة الخم؛ جوعر 
حاجةوهي ككل' ارجود فهم إلى حاجة من يشأ الدين وان ط،الآأ، والإيمان 

الطيعي.العالم مه-مة نطاق خارج تع معنالم، على بالضرورة تنهلرتما 
DuprdS, L. (1968) Husserl's Thought on God and Faith. Philosophy and

.201215 .Phenomenological Research, Vol. 29, No. 2, p
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(God hypothesis ) احتجاياالحيرة دابر لقطع فرض وأمثل أفضل
إكمأنفكم؟ من تشمون لا ما متا تتممون فلماذا ا بامتياز؟ براجماتئا 

التصورإن لكم: نقول نحن حجتنا. j ناق أبن من حدا تعون لا 
فهذافحب، مثروعة فكرة الإله قرصية يجعل لا للعقل المحح 

لأنمالحة حاحة يجعلها ولكنه فكر، مجرد العقل لوكان الفكر شأن 
لقاJنا:يجرى عما أدق بشكل نعير أن أردنا ؤإذا فكر؛ مجرد لس العقل 
فحسحاجة؛ عن الأمر واقع ل يعير ؤإنما قرصية يتلع لا هنا العقل 
يكونيكاد العقل حيث، — للعقل المغلوط الديكارق بالتصور العقل 

-العميقة  Biopsychologicalية البيونفا بحاحاننالملة مبتوت 

ألاا له؟ المحيح التصور مع فكيف ضرورة"•، الخالق وحول يجعل 
دراسةل المتخصص ، James Leubaلوييا جيمس ذكرْ ما إلئ ترئ 

قال:حين للأديان، والأنثروبولوحية التمسية الأصول 
سؤالاستيلاء يشاهدون وهم الناس من كثيرا الدهشة ®تنتاب، 

نحوعالئ تشكل قد حجرا الهلفل يشاهد الأطفال. حواطر على الخلق 
انسياب،بفعل تثكل لقل الجواب،: فتاق صنعه؟ من بال: ثم غريمي،، 

منيقدفؤ؛سالسالة أن يلمّثج لا نحومفاجئ، وعلى ولكنه، الماء. تيار 

وهرحاوأع، أو نمص كل عن منزه الكمال،، مملق لكمل اأش ت لديكارت الشبة ( ١ر 
التعكيرموضوع كان ستئ التفكير لمحة نهوالضامن فنا، العقل وضع الذي 

عبدحلمي ئ (، ١٧٩ص)الإملأم، ضوء ق معاصرة رنفايا متميزار. واضحا 
الطويل(.ترقيق د• قة، الفالأس عن! نقلا المعم؛ 
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صغمن ناوله؛ عن نميرها بقدر ذهوله عن معرة المتعاقة، الأسئلة 
صرورةشك، دون ممن الأرض؟ صخ من الجل؟ صع من الهر؟ 

•مكر"'" وقت متن• البدائي الأسان ل مغروزة  Makerالصاغ
الإلهيوجل■ لم ارلو فولتير؛ بعبارة الماس عالئ لتثغبون ؤإنكم 

ينبغيولا الن-ءر، منهم كثيرا فصب احآراعه"، الضروري من لكان 
ببمابرد ولم ملحدا، كن لم فولير أن لسببين: ذلك؛ لهم ولا لكم 

منأما الثاف؛ والب—V معروف'". لغرض سوقوما ولكنكم إلحادا، 
-الحاجة دليل فالاحترغ الفطرة، داعي عن المعثير ل قيل ما أبلغ 

علئخارجنا قبل داخلنا من وآية أ— الاخترنع؟ أم الحاجة يقال؛ أليس 
والتعرفإليه الوصول ؤلريق لكان الحاجة تلك لولا إذ الخالق؛ عناية 

المغلوؤلالتمحور وفق بالعقل بل وحده، الفكر أو وحده، بالمنطق عليه 
باريناجتن المطوري العالم وهن،ا والوعورة. العسر غاية ق للعقل، 

Justin Banett ، النفسعلم منظور من الأديان دراسة ق التخصص
ماسن أطفال وأن يبل• المبل■ءة، الله بقدرة يتعلق )رقيما يقول؛المعرل، 

الالهلبيعية الأشياء حالق اش أن إدرالث. علن قادرون المدرسة قبل 
الأشياءلا الصنوعة الأشياء يخلق'ئ الإنسان وأن المنوعة، الأشياء 

The PsycJiological Origin and the Nature of رLeuba, James H. (1909 ر1)
Religion. Bryn Mawr College, USA, p. 41.

اللءسة.المرة ات مهارمحفيها انتقد له نميرة ل يت من فولتر عاره أمحل )٢( 
وظويتأوث ك دون بن ثغدوتن إئنا ؤ ان للإنالخلق فعل القرآن است، )٣( 

إليه.تفاق ما من/ بحب الصفة وحقيقة ( ١٧ه)انمكبو'ّزت إئ؛ىب 
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وماهو٠ل٠خارع® ما للتمزبين الاستعداد هدا مغرئ فما الطبيمهءر". 
مخترعة®•قرصية من أكثر ليي الخالق كان إن هو•مخلوق*، 

بالفعل؟

الممريقفطرية علئ مصادفة أبلغ المكر الوعي ذلك ل ألمس 
الرباق:

نوآشنو0قظبيسمه■ظد،آمحئن؛نددذب-٠ ؤننذافد،آسئرُفينايا 
 :j_(؟!١١)

( را  Banett, ا. L. (2000ر Exploring the Naniral Foundations of Religion,
Trends in Cognitive Sciences - (Jan.) , Vol. 4, No. 1, p. 30.





أحكامهمنيمة ل ينقوا أن عليهم يتوجب بأنه اصهلراري نعور سواء، 
أصله.من الإدراكي موسهم تميز و بالثقة إلا ذللئ، لهم يتاتئ ولا 

.ع»لأبمكنلأضاصا S. Lewisملانقلالإركىكلتف،رس 

نوعااعشرنا إذا إلا لثمتنا أهلا يكون أن نظاما، تعكس الطبيعة بأن 
المحقالواقع، ق سيء أعمق كان إذا صحيحا. الميتافيزيقيا من حاصا 

—بنا سبيه ما هوبدرجة به، من نؤ حق كل هومصدر الأساس؛'الذي 
الحالةهالب0 فمي العاءلة~ نا أنفعنهأ صدريت، ءاقلة"' نقنا كان إذا أي؛ 

حالقمن مأحوذ للفوصى الئ.ل4يد مقتنا إن فيها. نثق أن بالفعل يمكننا 
أنمتاومن الهليعة 

حلالمن كهذا الحق من نؤع وجود بإمكان الملاحية إيمان رصد يمكن )١( 
نظرية،ا ت شيء كل تفسر أن ثاب من موحده نظرية إلئ الوصول لإمجكان تجويزهم 

.Theory of Everythingشيء® كل 
منهلوقمن تريب إلئ يشتر ولكنه التمتر• ق معه نتفق ألا لنا كان ؤإن تعالى، الأه يريد )٢( 

نونتو؛ّ ؤ تعالئ؛ توله من يفهم أن بمكن أوما صررتهء، علئ آدم اف الحلرأ حديث 
4تحفروث ح محلا آلأتنزؤالأقنْ ألشبغ لمحو وخئل سروحي-، يب زثفح 

طنمن حك اوا الذي ان الإنسوئ اثم ; •؛®١٥٠الطري الإمام نال، ٩(؛ )الجلة; 
١(. T٧٣/ الطري)٠ تمر حتاناطئاأ. نمار روحه( من فيه معتدلا)ونفح حلقاصؤيح 

المماور;— بلاشجا حجة تحلل ق ينفلر )٣( 
Naturalism and Self-Defeat: Plantinga's Version. 1997ر ).Nathan, N. M. I

. 135-142 .Religious Studies, Vol. 33, No. 2, p
كذلك;

Peressini, A. (1998) Naturalism, Evolution, and Self-Defeat, International
,51 -41 .Journalfor Philosophy ofReligion, Vol. 44, No, I, pp

١٣.




