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يمرتكزات التأصيل الفلسفي للقيم �خالقية �� الطرح ��سانو الغر	ي املعاصر 
+ة نقدية"  "ؤر

، السيد دمحم عبد هللا خلف، حس�ن دمحم دمحم ن1مصطفى ع� السيد محمود  رو

!ر_لقسم أصو ال)'بية، (لية ال)'بية بن�ن بالقا!رة  .زجامعة 0
  com.gmail@8261005me  :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

 :مستخلص البحث

Fــة نقديـة لوا رقـع التأصـيل الفلـسفي للقــيم 0خالقيـة مـن منظـو Pتجــاه ؤ!ـدف البحـث إIـH تقـديم ر
، مـــــدى اeـــــساق !ـــــذا الواقـــــع مـــــع : ي`_ـــــسانو ^ـــــ� الفكـــــر الغر]ـــــي املعاصـــــر للتحقـــــق مـــــن أمـــــرFن ل0و

مقتـــضيات التوجـــھ العـــام املـــادي لإل_ـــسانو�Fن، والثـــا_ي، مـــدى كفايـــة !ـــذا الواقـــع لتأســـkس مــــشhد 
، وا يترuــو أخالtــ� مــستقل عــن الــدين الــسماو عتمــد البحــث عــH مــنvw التحليــل الفلــسفي لتقــديم ي

ضــة  Fــة نقديــة eعتمــد Pســتقراء `قــصاzي لنبــذ واســyبعاد التفــس�'ات الوا!يــة ^ــ� القــضية املعر ور ؤ
اسة إHI أن حديث `_سانو�Fن عن 0خالق {ش|ل مغالطة منطقية وسقطة  رللنقاش، وتوصلت الد

م التوجــھ ا زمن�wيــة ك�ــ' ال تyــسق أبــدا مــع لــوا
ً ملــادي لhــذا التيــار، ومــن جانــب آخــر فــإن مــا يقدمــھ ى

ن`_ــسانوFو مــن أ�عــاد فلــسفية لتأســkس مــشhد أخالtــ� م��ــد، !ــذه الفلــسفة ال eــستو^� الكفايــة 
مــــة لتحقيــــق ذلــــك، فاإل_ــــسانوFو {علمــــو ��ــــز!م عــــن التأصــــيل الفلــــسفي للمــــشhد  نالنظرFــــة الال ن ز

رلألخالق، حيث تدو (افة مناقشا��م وتأط�'ا��م ن0خالt�، لذا {عمدو إHI تجا!ل البعد 0نطولو�� 
نيوجــد م��ـدو عـH أخــالق "لحـو البعـد `�ـستمولو�� فقــط، و!ـذا 0خ�ـ' لــkس محـل نـزاع، حيـث 

�tا أو ا��ا��ـة ع��ـا ^ـ� ظـل "لكن ال يوجد إ��اد أخالhومن !نا يتأكد أن 0خالق ال يمكن تأصـيل ،
�عــده، حيــث {ــستد�� إن|ــار 0خــالق أيــضا، ومــن ي|ــابر ^ــ� إن|ــار وجــود `لــھ؛ ألن !ــذا `ن|ــار لــھ مــا 

ً

  .ذلك يقع ^� التناقض ال محالة

  . فلسفة 0خالقة، `_سانوF،القيم 0خالقية :ال6لمات املفتاحية
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ABSTRACT: 

The aim of the research was to present a critical view of the status-quo 
of the philosophical rooting of moral values from the perspective of 
the humanist trend in contemporary Western thought to verify two 
things: First, the extent to which this status-quo is consistent with the 
requirements of the general materialistic orientation of humanists. 
Secondly, the adequacy of this status-quo to establish an educational 
and moral scene is independent of the divine religion. The research 
made use of the philosophical analysis method. The study concluded 
that the humanists talk about morals constitutes a logical fallacy that is 
never consistent with the requirements of the materialistic orientation 
of this school. On the other hand, the philosophical dimensions that the 
humanists present to establish an atheistic moral scene does not meet 
the theoretical sufficiency necessary to achieve this, as the humanists 
knowing their inability to philosophically root the moral scene. They 
tend to ignore the ontological dimension of morality. All their 
discussions and framing revolve around the epistemological dimension 
only; thus it is confirmed that ethics cannot be rooted in light of the 
denial of the existence of God because it also entails a denial of 
morals. 

keywords: Moral Values, Humanism, Moral Philosophy. 
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اسة  :رمقدمة الد

eعـــد القـــيم 0خالقيـــة رك�ـــ¢ة أساســـية وقاعـــدة تأسkـــسية ل¡ـــشأة 0مـــم وت|ـــوFن ا��تمعـــات،  
Fـــــة حاكمـــــة وم¡ـــــسقة ��ركـــــة 0فـــــراد داخـــــل ا��تمـــــع، لـــــذلك رحيـــــث تمثـــــل أطـــــرا معيا

ً
 (افـــــة   eعمـــــد 

ن ت|ــو ا��تمعـات إIــH تب¦ــ¥ مجموعــة مـن القــيم كرك�ــ¢ة أساســية ل)'بي¤�ـا 0خالقيــة، وتحــرص عــH أن
ه وتماسك أر(انھ اª©ة لدى غالبية أفراد ا��تمع لضمان بقائھ واستقرا ر!ذه القيم عامة و   .ر

قـــديما وحـــديثا شـــرقا وغرuــا_ن وقــد ع¦ـــ¥ البـــاحثو 
ً ً ً ً

 _ Hـــ¬�ـــذا امللـــف عنايـــة خاصـــة للوقـــوف ع
غم تباين وجhات نظر!م إال أن جhود!م أسفرت عن جملة من 0سس ال¥  رمسائلھ وتفصيالتھ، و

.. 0ساس الفلسفي، والنف°¯¥، والعق�: وم عل®�ا املشhد 0خالt�، و!ذه 0سس يمكن إجمالhا ^�يق
وFبـــدو أن املـــصدر الـــرئkس للمـــش|لة 0خالقيـــة م¡ـــشأه ا�©لـــل ^ـــ� 0ســـاس الفلـــسفي لألخـــالق، فقـــد 
 HــــIرجــــع ذلــــك إFا، و! رتباي¡ــــت وجhــــات النظــــر حــــو تحديــــد معــــا_ي وحــــدود القــــيم 0خالقيــــة ومــــصد ل

Pالوجود HI327، 2018بوسماحة، فرطاس، (ختالف ^� النظرة إ.(  

!م طائفــة  روFقــدم `_ــسانوFو الغرuيــو أنفــسhم باعتبــا ن Fن"ن نالــذين يمل|ــو وجhــة " راملتنــو
نظـــر طبيعيـــة للعـــالم تخلـــو ممـــا !ـــو خـــار للطبيعـــة، وFـــدعو أ·�ـــم ي¶نـــو أخالقhـــم وعملhـــم وفقــــا 
ً ن ن ق

 وذلك تماشـيا مـع العقيـدة املركزFـة الـ¥ ينطلـق ).30 ،2015حسن، (لوجhة النظر الطبيعية للعالم
ً

الطبيعة فقط بما ف®�ا ال¶شر و0فعال الناتجة : "يم��ا الفكر `_سانو املعاصر، وال¥ تتمثل ^� أن
دنـــا بمعرفـــة (املـــة وموثوقـــة عـــن  وعــ��م ºـــ� ا��قيقـــة، وأن هللا غ�ـــ' موجـــود، وأن العلـــم يمكـــن أن يز

لا��hـــد `_ـــسانو ^ـــ� الفكـــر الغر]ـــي املعاصـــر متمركـــز حـــو فكـــرة  ف)Haught, 2008, x"(الواقـــع ي
Fف وتو!م ·�ا محض  زPستقالل التام عن عقيدة 0لو!ية ال¥ ير   .و

ساء ملبدأ Pستقالل التام ًوتقوFضا لعقيدة 0لو!ية، وإ ر
ً

 .. Hن{عمل `_سانوFو جا!دين ع
Fننو فيـــھ عـــدة ملفـــات يـــأeي ^ـــ� مقـــدم¤�ا امللـــف 0خالtـــ�، والـــذي ينطلقـــ ، 2015حـــسن، (رع�ـــ' مـــسا

509(:  

ن أA@ا  بدائية غ>; مقبولة ومقيتة: ل�و   .وIو �سف أخالق وقيم الدين الDE ير

افض>ن لألخالق �� ذاL@ا، بل : الثا�ي ر لألخالق، إذ يخR;ون أA@م لQسوا  رالزعم بأن هللا غ>; ضر ي و
ليرفــضو فقــط النظــرة التقليديــة الEــD تقــو بــأن �خــالق Xعتمــد ع aــ` هللا _ــش6ل أو آخــر، وXعRــ; ن

ا دو هللا ننظرL@م عن أن باستطاعتنا أن نكو أخيا ن
ً
  .ر

نوuمــا أن فلــسفة ال)'بيــة ºــ� وســيلة الفلــسفة العامــة لتحقيــق غايا��ــا، لــذلك ال بــد أن ت|ــو 
مـــشبعة بقـــيم !ـــذه الفلـــسفة ^ـــ� جميـــع فعاليا��ـــا بحيـــث توجـــھ العمليـــة ال)'بوFـــة وتجعـــل م��ـــا عمـــال 
ً

غرضـــيا !ادفـــا
ً ً

 Hــــ مــــؤثرا ^ـــ� بنـــاء Å©ــــصيات الطـــالب، فÃـــ¥ ت�ــــ'ز طبيعـــة وم|انـــة القــــيم الـــ¥ تـــؤثر ع
ً

!ـا رسلوكhم وتوجhھ ضمن إطار فلسفة ا��ياة ال¥ تـدو العمليـة ال)'بوFـة ^ـ� إطا ). 5، 1985رFـان، (ر
 �tة ا��ال أن ي|و امل|و 0خال نو!ذا {ستد�� بضر ن ي^� �عده التطبيقي املوجھ للمشhد ال)'بو_ور ِ

ّ _
طلقا من أسس تأصيلية من

ً
راª©ة و(افية من جانب، ومyسقة مع التوجھ العـام الـسائد " فلسفية"

يمن جانب آخر؛ حÈ يمتلك م�ـ'رات اعتمـاده وeعميمـھ كبعـد معيـار حـاكم وموجـھ للعمـل ال)'بـو  ي
  .0خالt�، والتصرفات الفردية وا��ماعية ا�©تلفة
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اسة   :رمش6لة الد

خالقيــــة انطالقــــا مــــن قناعــــا��م املاديــــة `��اديــــة حيــــال نيؤســــس `_ــــسانوFو فلــــسف¤�م 0
ً

فــــضhم املــــسبق ل|افــــة  _ــــسان، و^ــــ� إطــــار  راملــــسائل الوجوديــــة الك�ــــ' املتعلقــــة بــــال|و وا��يــــاة ̀و ن ى
و أن القيم 0خالقية eع�' عن موضوع طبيÉـ� شـأن أي موضـوع آخـر  نأش|ال التجاو املادي، يقر ر ز

ات يمكن بحثھ وتأصيلھ وفق إطار املعطيا رت املادية للواقع املشا!د، دو حاجة إHI استلhام تصو ن
ة لhذا الواقع   .زميتاف�¢يقية مجاو

!ــا نموذجــا فلــسفيا  ا��م حيــال املــشhد 0خالtــ� باعتبا وال يكتفــي `_ــسانوFو بطــرح تــصو
ً ً

ر ر ن
ات ب|افـة الـسبل والوسـائل املمكنـة،  رخاصا ¬�م، بل {سعو جا!دين إHI _شر وeعميم تلـك التـصو ن

ً

Fة (ونية وحقيقة ·�ائية وت !ا ر ة حماسية مستعلية، باعتبا ؤقديمhا ^� صو  م�'!نة Ultimate factرر
اء ذلـــك تقـــوFض الـــدين الـــسماو "خرافـــات الـــدين وتو!ماتـــھ"ومـــستغنية عـــن  ي، وÍـــس¤�دفو مـــن و رن

ــــل  ات `_ـــــــسانوFة محـــ ــــصوص، وذلـــــــك بـــــــإحالل التـــــــصو ̀ســـــــالمي عـــــــH وجـــــــھ ا�©ـــ ة عامـــــــة و ربـــــــصو ر
ات الدي¡يـــة  ي ال -خاصـــة ^ـــ� مجـــال ال)'بيـــة و0خـــالق-رالتـــصو ر إذ يؤكـــدو أن الـــدين خـــداع أســـطو ن

ًســـردا معيبــا وغ�ــ' دقيــق للواقـــع "يــص�Ï لتأســkس 0خــالق وكفال¤�ــا، حيـــث يقــدم مــن وجhــة نظــر!م  ً

�� ولإل_سان، ومع¦È غ�' مرض إلطار ا��ياة، وأساسـا غ�ـ' معقـو لألخـالق  لا�©ا
ً

ٍ  an implausibleر
basis for ethics)"Copson, 2015, 25.(  

Fة تحليليـة نقديـة أل�عـاد !ـذه الفلـسفة  اسة ا��الية كمحاولة من�wية لتقديم ر ؤوتأeي الد ر
`_ـسانوFة املتعلقــة بـالقيم 0خالقيــة، للكــشف عـن مــدى صــالحي¤�ا لتحقيـق مــا ترمــي إليـھ مــن بنــاء 

ع ترuــــو أخالtــــ�  يمــــشر ـــھ أن يأخــــذ طا�عــــا (ونيــــا، وتحقيقــــا " م��ــــد"و يــــراد لـ
ً ً ً اســــة ُ رلــــذلك حاولــــت الد

̀جابة عن 0سئلة Ùتية   :ا��الية 

̀طار الفكر للقيم 0خالقية ^� السياق الفلسفي العام؟ -   يما 

 يما املرتكزات الفكرFة ا��ددة لالتجاه `_سانو ^� الفكر الغر]ي املعاصر؟ - 

زمـة لبنـاء ما مـدى تحقيـق واقـع فلـسفة القـيم 0خالقيـة `_ـسانوFة للكفايـة التنظ�'يـة الال - 
 يمشhد ترuو أخالt� مستقل عن الدين؟

̀طـار الفلـسفي العـام لالتجـاه `_ـسانو ^ـ� الفكـر الغر]ـي  -  يما مدى اeساق !ذا الواقع مع 
 املعاصر؟

اسة   :رIدف الد

Fـة تحليليـة نقديـة لأل�عـاد الفلـسفية املتعلقـة بـالقيم  اسة ا��اليـة إIـH تقـديم ر ؤ!دفت الد ر
P ــة نظــرhيتجـاه `_ــسانو ^ــ� الفكــر الغر]ــي املعاصـر؛ للتحقــق مــن صــالحية !ــذه 0خالقيـة مــن وج

مـة لبنـاء مـشhد ترuـو أخالtـ� مـستقل عـن الـدين، وإبــراز  يالفلـسفة ^ـ� تـوف�' الكفايـة التنظ�'يـة الال ز
مــــدى ePــــساق والتنــــاقض امل��Üــــ� أل�عــــاد !ــــذه الفلــــسفة 0خالقيــــة مــــع مقتــــضيات التوجــــھ املــــادي 

ن`_سانوFو كفلسفة عامة حيال ال|و والوجود`��ادي الذي يت¶ناه    .ن
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اسة   :رأIمية الد

يمكن بيان !ذه 0!مية وت�'ير!ـا �ـÝ¯¥ء مـن التفـصيل ا�©ـاص، والـذي يمكـن توضـيحھ ع�ـ' 
  :املستوFات التالية

سات ال)'بوFة 0خالقية :ىاملستو الفلسفي للe;بية -  ر ل|ي تنطلق 0طر العملية واملما
فال بد من بحث وتحرFر الر(ائز الفلسفية النظرFة ال¥ ت¡ب¦¥ عل®�ا من مرجعية فكرFة سليمة، 

سات وقصو التطبيق ر!ذه ال)'بية؛ ألن فساد التصو أو eشوÍشھ يؤدي حتما إHI فساد املما رر
ً

 .
ا��م امل��ــدة قيــام واقــع تطبيقــي عــالÞ¥ (امــل {ــستقي  روحيــث {ــس¤�دف `_ــسانوFو مــن تــصو ن

ات بمــا ^ــ� ذلــك منظو مــة ال)'بيــة 0خالقيــة، فــإن ذلــك يقتــß¯¥ بحــث 0ســس رمــن تلــك التــصو
نالفلسفية ال¥ يراد لhا أن ت|و مرجعية للمنظومة ال)'بية، فا��ديث عن الفلسفة 0خالقية  ُ

HIجة 0و رحديث ترuو من الد  .ي

ر إذا (انـــت الفلـــسفھ ^ـــ� املنظــو العـــام قـــد eع�ـــ' عـــن تجرFـــدات :ىاملــستو التطبيقـــي العـــام - 
̂ــ� �عــض 0حيــان، فــإن 0مــر مختلــف تمامــا فيمــا يتعلــق ببحــث القــيم عقليــة مفاصــلة للواقــ ع 

ً

الفلـسفة 0خالقيـة ميـدان مث�ـ' مـن ميـادين الفلـسفة، إنـھ امل|ـان الـذي "0خالقية؛ وذلك ألن 
ـــق الفلــــسفة عــــH ا��يــــاة ا��قيقيــــة ، )134، 2010بــــاجي¦¥، "(يظhــــر فيــــھ بــــأجH مظــــا!ره تطبيـ

ة حياتية خاصة" تطبيقيةفلسفة "فالبحث 0خالt� {ع�' عن   .ورلhا أ!مية ترuوFة وضر

يمستو الhو+ة و�من الفكر الe;بو -  ق^� ظل Pنفتاح الثقا^� غ�' املسبو ^� الوقت  :يى
ع  ̀ســـالمية بمعـــز عـــن 0ف|ـــار واملتغ�ـــ'ات العامليـــة، فاملـــشر والـــرا!ن، لـــم eعـــد 0مـــة العرuيـــة  ل

̀سـال ي`_سانو {س¤�دف 0من الفكر ال)'بو  ي نمي عـH نحـو خـاص، و!ـذا {ـستد�� أن ي|ـو ي
̀سالمي إسhاما نوعيا يتخطى إطار الدفاع إHI محو ال�wوم النقدي املسyند  رللبحث ال)'بو 

ً ً
ي

 . إHI الدليل

اسة   :رمنij الد

اسة مـنvw التحليـل الفلـسفي، وFتمثـل تطبيـق !ـذا املـنvw ^ـ� عمليـة تفكيـك  راستخدمت الد
اسـة لعناصـر �ـسيطة وأ حــة، رموضـوع الد ووليـة، ثــم عمليـة نقـد وتقـوFم للمعلومـات والبيانـات املطر

ج بمفا!يم وأح|ام وا�áة   .وو^� ال��اية تأeي مرحلة ال)'كيب أو Pست¡تاج وا�©ر

اسة   :رمحددات الد

اسة الرا!نة عـH تنـاو �0عـاد وا��ـددات الفلـسفية املتعلقـة  لاقتصر ا��د املوضو�� للد ر
P رتجـاه `_ـسانو ^ـ� الفكـر الغر]ـي املعاصـر، وذلـك بدايـة مـن صــدو ربـالقيم 0خالقيـة مـن منظـو ي

لالبيـان `_ـسانو 0و  وحـÙ Èن، حيـث تـم اسـتجالء عـدد ) 1933( عـام Humanist Manifesto Iي
اتھ الفلــسفية حيــال املــشhد  Fــة !ــذا Pتجــاه وتــصو رمــن املــصادر والكتابــات واملواثيــق املع�ــ'ة عــن ر ؤ

Fة نقدية فلسفية0خالt� للوقوف عH وا   .ؤقع !ذه الفلسفة وتناولhا بر
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اسة   :رمصطklات الد

  :القيم �خالقية

اســة ا��اليـة بأ·�ــا ، تحــدد : رeعرفhـا الد يمعـاي�' وموجhــات موضـوعية عامــة للـسلوك ال¶ــشر
مـا ي¡بæـ� ومـا ال ي¡بæـ� مـن التـصرفات الفرديـة وا��ماعيـة، كمـا eـستخدم كمقـايkس إلصـدار أح|ــام 

  .لوكيات و0فعال ا�©تلفةأخالقية عH الس

  :Humanismيpتجاه ��سانو 

^ــــ� " Humanism"إIــــH أن (لمـــة " e"Humanists UKـــش�' املنظمـــة `_ــــسانوFة ال�'يطانيـــة 
نأÅ©اص غ�ـ' متـدين�ن {عتقـدو أن !ـذه ا��يـاة ºـ� ا��يـاة : "يالوقت الرا!ن eع�' عن توجھ فكر لـ

قبيعيـة لـkس لhـا جانـب خـار للطبيعـة، وأنـھ يمكننـا أن نالوحيدة ال¥ لدينا، وأن ال|و !ـو ظـا!رة ط
_عـــkش حيـــاة أخالقيـــة ومرضـــية وإ_ـــسانية أيـــضا عـــH أســـاس العقـــل

ً
 . vwأولئـــك الـــذين وثقـــوا ^ـــ� املـــن

فا!يــــة `_ـــسان وســــعادتھ ^ــــ�  ضـــعوا  ، و رالعلÞـــ¥ و0دلــــة والعقـــل الكyــــشاف ا��قـــائق حــــو ال|ــــو و ن ل
ا��م 0خالقية   ).Humanists UK, n.d "(رصميم اتخاذ قرا

اسة   :رالتعر+ف �جراxي للد

ييقــصد بمرتكــزات التأصــيل الفلــسفي للقـــيم �خالقيــة �ــ� الطــرح ��ـــسانو 
اســــة التحليليــــة النقديــــة لأل�عــــاد وا��ــــددات الفلــــسفية املتعلقــــة بــــالقيم : الغر	ــــي املعاصــــر رالد

ء عـدد مـن املـصادر ر0خالقية من منظو `_سانو�Fن ^� الفكر الغر]ي املعاصـر، وذلـك ع�ـ' اسـتجال
اتھ الفلــــسفية حيــــال املــــشhد 0خالtـــــ�  Fــــة !ـــــذا Pتجــــاه وتــــصو ـــن ر روالكتابــــات واملواثيــــق املع�ــــ'ة عـ ؤ

، مــدى الكفايــة التنظ�'يــة لتأســkس مــشhد ترuــو أخالtــ� م��ــد، والثــا_ي، : للتحقــق مــن أمــرFن ي0و ل
   .مة لhذا التيارمدى اeساق وعدم تناقض !ذه الفلسفة مع تقرFرات الفلسفة الوجودية العا

اسات السابقة   :رالد

اســة أبــو جــوده ^ــ� املــذا!ب الفكرFـــة ): 2011(ســمعان رد وو!ــدفت إIــH بيــان مê¢لــة `_ــسان و
̀سالم، واستخدمت املنvw الوصفي التحلي� النقدي، ومن أبر  اسة نقدية ^� ضوء  زاملعاصرة كد ر

اتالنتائج ال¥ توصلت إل®�ا أن   !دم وإHI `_سان، تدم�' ��دف إh HIدامةال بمباد�ìا الوافدة رالتيا
̀سالم؛ ال¥ 0خالق !ا  ا `_سان ربتصو الزائفة املادية املفا!يم ب)'وFج وذلك رقر تصو

ً
حيوانيـا ر

ً
 

اسـة و.يخـضع لـشhواتھ  العلمانيـة وجـوه مـن آخـر وجـھ !ـو `_ـسانية مـذ!ب أن إIـH رخلـصت الد
 `��ـاد و_ـشر وقـيمhم وعقائـد!م ديـ��م مـن النـاس �íلـس الراميـة الغرuيـة؛ الـبالد ^ـ� بقـوة املنyـشرة

  .بي��م

اسة ̂ـ� الطـرح الفلـسفي ): VAINIO)2013 " ڤاينو: "رد وسـعت إIـH بحـث موضـوعية 0خـالق 
اســة أن نظرFــات التعاقــد Pجتمــا��، والواقعيــة الطبيعيــة  ن، وأظhــرت الد ر0خالtــ� فيمــا �عــد دار و

ة عـــH تــوف�' أســـ وأن مــا {ـــسÈÞ . ًاس لواجبــات أخالقيـــة ملزمــة عامليـــاركال!مــا يفـــشل مــن حيـــث القــد
 theisticى ال يyـــساو مــــع النظرFـــات التوحيديــــة non-naturalist optionبا�©يـــار غ�ــــ' الطبيÉـــ� 

theories حقـائق أخالقيــة غ�ـ' طبيعيــة Hــن، فـرغم اتفاقhمــا عـH (ــو املوضـوعية 0خالقيــة ت¡ب¦ـ¥ ع
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�ن وجîـ¥ النظـر، فالواقعيـة 0خالقيـة تواجـھ إشـ|الية قإال أن ثمة إش|اليات مرتبطة تظhر الفار ب
F¡يـة"eعـرف بـــ ذلــك أن وظائفنـا املعرفيــة الــ¥ انتخ�öــا : DARWINIAN DILEMMA" واملعــضلة الدار

ة، وuــذلك يــصبح مــن الــصعوuة  ورالتطــو eــسHÉ إIــH تحقيــق البقــاء، لك��ــا ال تقتفــي ا��قيقــة بالــضر ر
  . �øيحة عH نحو موضو�� أو مطلقبم|ان Pدعاء بأن تقييماتنا 0خالقية

اسـة  و!ـدفت إIـH بحـث البعـد 0خالtـ� ^ـ� ظـل ): Robert A. Delfino) 2015": دلفينـو"رد
̀جابة عن سؤالThe new atheism رالتصو املادي لإل��اد ا��ديد  !ل يمكن أن : ، حيث حاولت 

قة للطب(توفر عقيدة الطبيعانية امليتاف�¢يقية  نامل��ـدو "ال¥ يل)¢م ¬�ا ) يعةرعدم وجود كيانات خا
 أساســا (افيــة للقــيم 0خالقيـة املوضــوعية؟ وتوصــلت النتــائج إIــH أن The New Atheists" ا��ـدد

ً

!ـــذا 0مـــر غ�ـــ' ممكـــن، فالطبيعانيـــة امليتاف�¢يقـــة ال تـــص�Ï أن ت|ـــو أساســـا (افيـــا للقـــيم 0خالقيـــة 
ً ً

ن
ن تفـــسر ا��رFــة والفاعليـــة 0خالقيـــة، فـــالقوة املوضــوعية، ألنـــھ ال يمكـــن للطبيعانيــة امليتاف�¢يقـــة أ

ات حرة باألصالة ال يمكن أن ت¡شأ عـن العـالم الف�¢يـاzي ا��hـر  يالسب¶ية لتب¦¥ خيا الكÞـ¥ أو غ�ـ' "ر
^ــ� ســياق الطبيعانيــة امليتاف�¢يقــة {عيــق " نمــش|لة مــا !ــو (ــائن ومــا ي¡بæــ� أن ي|ــو"كمــا أن ". الكÞــ¥

لة عن الغاية ال¥ الطبيعة التقرFرFة للقيم 0خالقية و امليتاف�¢يقية، فالطبيعة املادية الصرفة معز
!ــا القــيم 0خالقيــة املوضــوعية ̀م|ــان ا��ــذر وeعــاÅ0 �Iــ©اص . رتقر الــ¥ _يإضــافة إIــH إشــ|الية 

م مــع القــيم 0خالقيــة _ ت¡ـتج مــن الطبيعانيــة امليتاف�¢يقـة زeعيــق القــوة الواجبـة الــ¥ يف)ــ'ض أن تـتال
̀م|ــــان ا��ــــذر ســـت|و 0خــــالق اعتباطيــــة ال أســــاس لhــــا، و!ــــذا ففــــي. املوضـــوعية ن ظــــل إشــــ|الية  ي

ضـــة مــن 0د_ـــى  ويقــوض `لــزام 0خالtـــ�، و^ــ� ظـــل إشــ|الية eعـــاÅ0 �Iــ©اص ســـت|و 0خــالق مفر ن
  ".`_سان"عH 0عH " املادة"

اســـــة اســـــة 0خـــــالق بـــــ�ن 0ديـــــان الـــــسماوFة والفلـــــ): 2016(زكر+مـــــة دو: رد سفة رو!ـــــدفت إIـــــH د
، ومــن أبــر  اســة وصــفية تحليلــة، واســتخدمت املــنvw الوصــفي التحليــ�، واملــنvw املقــار زالغرuيــة د ن ر
النتائج ال¥ توصلت إل®�ا أن عناية 0ديان السماوFة لـم تكـن متعلقـة بالتوحيـد والعبـادة فقـط، بـل 

ت 0خـالق جمعـت بـ�ن ا��انـب العقـدي والتعبـدي وا��انـب 0خالtـ� ^ـ� إطـار متجـا_س، وuـذلك قامـ
ف `_سان وأحوالھ، مسyندة ^�  والدي¡ية عH أسس ثابتة ال يمكن تبديلhا وeغي�'!ا مhما eغ�'ت ظر

وأن العقــل (ـــان منــذ الفلـــسفة . (ــل ذلــك عـــH الــوû� `لÃـــ¥ الــذي يرســـم الطرFــق 0خالtــ� لإل_ـــسان
وuا و(ان مل. اليونانية وحÈ الفلسفة ا��ديثة !و املصدر الذي eستمد منھ 0خالق را وصلت إليھ أو

رمــن تقــدم مـــادي 0ثــر الواáــÏ ^ـــ� ظhــو �عــض املـــذا!ب 0خالقيــة الــ¥ نـــادت بفــصل 0خــالق عـــن 
يالـدين و¬�ــدم أي تـصو معيــار لألخـالق، و!كــذا لـم {عــد مجـال ل��ــديث عـن قــيم ثابتـة eــس�' عل®�ــا  ر

 .ال¶شرFة ^� تحديد مباد�ìا 0خالقية

اسة أحمد فت�� دمحم ̀سالمية،  و!دفت): 2018(رد  إHI توضيح خاصية من خصائص ال)'بية 
 vwيـــــة، واســـــتخدمت املـــــنuــــة الغر ـــة `_ـــــسانية ^ـــــ� ال)'بيـ ن¤�ـــــا مـــــع الê¢عــ ـــ� خاصـــــية `_ـــــسانية ومقا روºــ
، ومـــن أبـــر النتــــائج الـــ¥ توصـــلت إل®�ـــا أن الê¢عـــة `_ـــسانية ^ــــ�  زالوصـــفي التحليـــ�، واملـــنvw املقـــار ن

ـــة الغرuيــــة اeـــــسمت بال¶ــــشرFة، و ـــدين، ال)'بيـ لة، والعــــداء للــ وال¡ــــس¶ية، وا��رFـــــة املطلقــــة غ�ــــ' املـــــسؤ
ت نyيجــــة لــــذلك إ_ــــسان البعــــد الواحــــد، ال ضــــابط ��رFتــــھ إال  ـــة املطلقــــة بالعقــــل، وقــــد أفــــر زوالثقـ
ت إ_ــسانا أنانيــا نفعيــا  القـانو الــذي يyــسم بال¡ــس¶ية والتنــاقض والقابليــة للتحايـل عليــھ، كمــا أفــر
ً ً ً

ز ن
ربرجماتيا يدو ^� فلك شhوت

ً
  .ھ
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اسات السابقة   :رXعقيب عام عa` الد

جـوده ^ـ� املـذا!ب  اسات العرuية، �عضhا !ـدف إIـH بيـان مê¢لـة `_ـسان و وفيما يتعلق بالد ر
اسـة  اسـة 0خــالق �ــش|ل . )2011أبــو سـمعان، (رالفكرFـة املعاصــرة كد روالــبعض Ùخــر !ـدف إIــH د

اسة  ، (رعام ب�ن 0ديان السماوFة والفلسفة الغرuية كد اسة 0خالق )2016زدو ر، لك��ا ^� محو د ر
، الفلــــسفة  Fن فقــــط، 0و ـــH تنــــاو 0خــــالق عنــــد تيــــا ل^ــــ� الفلــــسفة الغرuيــــة ا��ديثــــة اقتــــصرت عـ رل

اء (ـل مـن  نجـو "، و)Jeremy Bentham)1748- 1832" ج�'مـي ب¡تـام"رالنفعية، مقتصرة ف®�ـا عـH آ
ت مـل اء ، والثـا_ي، الفلـس)John Stuart Mill)1806-1873" راسـyيوا رفة الوضـعية، مقتـصرة عـH آ

اســــة ). Auguste Comte) 1798-1857" أوجkــــست (ونـــــت"  إIـــــH )2018فت�ـــــ�، (ربkنمـــــا !ـــــدفت د
ن¤�ـــــا مـــــع الê¢عـــــة  ̀ســـــالمية، وºـــــ� خاصـــــية `_ـــــسانية ومقا ـــن خـــــصائص ال)'بيـــــة  رتوضـــــيح خاصـــــية مــ

ـــة اســـــة . `_ـــــسانية ^ـــــ� ال)'بيـــــة الغرuيــ ــــوعية  إIـــــH بحـــــث م)VAINIO ،2013" اينـــــوڤ("روســـــعت د وضـ
ر0خالق ^� الطرح الفلسفي 0خالt� فيمـا �عـد ظhـو نظرFـة التطـو وانyـشار الفكـر `��ـادي بkنمـا . ر

اسة !دفت  ر إHI بحث �عض جزئيات البعد 0خالt� ^� ظل التصو )Delfino ،2015" دلفينو"(رد
املــادي لإل��ــاد ا��ديــد للكــشف عــن إم|انيــة تــوف�' العقيــدة املاديــة أســسا (افيــة لل

ً
قــيم 0خالقيــة 

اسة الرا!نة . املوضوعية Fة نقدية شاملة لأل�عاد الفلسفية املتعلقة ربkنما !دفت الد ؤإHI تقديم ر
يبالقيم 0خالقية من وجhة نظر Pتجاه `_سانو ^� الفكر الغر]ي املعاصر؛ للتحقـق مـن صـالحية 

مـة لبنـاء مـشhد ترuـو أخ ي!ذا الطرح لتوف�' الكفايـة التنظ�'يـة الال الtـ� مـستقل عـن الـدين، وإبـراز ز
مــــدى ePــــساق والتنــــاقض امل��Üــــ� أل�عــــاد !ــــذه الفلــــسفة 0خالقيــــة مــــع مقتــــضيات التوجــــھ املــــادي 

ن`��ادي الذي يت¶ناه `_سانوFو كفلسفة عامة حيال ال|و والوجود ٌّو!ذا ما لم تyناولھ أي من . ن

اسات السابقة عH !ذا النحو   .رالد

اسة ر�طار النظر للد   :ي

أوال
ً

  :البعد املفاIي�D للقيم �خالقية/ 

 �Iيــة بمــا {ــشبھ التوافــق الـــدالuــوم القيمــة ^ــ� معــاجم اللغــة العرhاملعــا_ي ا��ــددة ملف Hــtِتتال
ّ

فيما بي��ا، و^� !ذا ما {ش�' إHI استقرار !ذا املفhوم ^� املادة امل��مية ال¥ تناولتھ، فأصل القيمة 
ل ومــدلو !ــذا املفhــوم يــدو حــو معــا_ي Pســتقامة، وPعتــدال، ،)قــوم(، أو )قــام(مــأخوذ مــن مــادة  رل

وuية ينطو ^� ذاتھ عH طا�ع أخالt�، .والتقدير املقتß¯¥ للتص¡يف ي ومفhوم القيمة ^� اللغات 0و ر
و!ذا الطا�ع يتجH ^ـ� املـصادر اللغوFـة لhـذا املفhـوم، حيـث توجـد !ـذه الـسمة 0خالقيـة ^ـ� 0صـل 

̀نجل�¢يــــة، وترجمــــة ) Value(ل�¢يـــة والفر_ــــسية، ف|لمــــة قيمـــة ترجمــــة0جن�ـــ¥ للغــــات `نج ^ــــ� اللغـــة 
^ـــــ� اللغـــــة الفر_ـــــسية، وال|لمـــــة ^ـــــ� مختلــــف أصـــــولhا eـــــش�' إIـــــH مع¦ـــــ¥ ا��ـــــق وا�©�ـــــ' ) Valuer(ل|لمــــة

  ).Mialaret, 1979, 453(وا��مال

 `_سان معH اح)'ا eعمل املبادئ من مجموعة: "أما القيم 0خالقية فيعرفhا البعض بأ·�ا
ِنوت|ـو ولآلخرFن كقيمـة يتم�ـ¢ ¬�ـا `_ـسان، لنفسھ،

 عـن Pنحـراف مـن الـذي يمنعـھ النفـ°¯¥ الـوازع ّ
 ال¥ والقواعد املبادئ مع يتفق وF¡	�م محدد إطار ^� وتصرفاتھ سلوكھ بصياغة وذلك الصالح،

 ذلك يتأسس مفhومhا ًفالقيم 0خالقية بناء عH). 11، 2004أحمد، "(ا��تمع أفراد بقية ¬�ا يؤمن
̀صـــالحية الذاتيـــة املتمثلـــة ^ـــ� 0مـــر  انطالقـــا مـــن تأكيـــد الطـــا�ع العمـــومي لألخـــالق، وuيـــان وظيف¤�ـــا 

ً

  .بالفضائل وا��ث عل®�ا، والنÃ¥ عن الرذائل
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  :أIداف القيم �خالقية

يتمثــــل الhــــدف العــــام للقــــيم 0خالقيــــة ^ــــ� تحقيــــق إ_ــــسانية `_ــــسان وتزكيتــــھ بتــــوف�' بkئــــة 
لتمعية وحياة كرFمة تليق بم|انة `_سان ومê¢لتھ، بkئة قوامhا التآلف والت|افل وال)'احم، يزاو مج

 والتطلـع إIـH املثـل العليـا ومحاولـة sublimateأفراد!ا حيا��م الواقعية التامة ^� إطار مـن الyـسامي 
ة حية ^� شبكة العالقات والتعامالت البي¡ية، حÈ يحقق  غاية وجوده عH رتمثلhا وتجسيد!ا بصو

  ):99، 2012وطفة، (ىوFر �عض الباحث�ن أن أ!داف القيم 0خالقية تتمثل ^�. نأكمل ما ي|و

 . eعمل عH إيصال الفرد إHI ن��ھ 0خالt� وكمالھ `_سا_ي:أIداف فردية

 وتتمثل ^� تمك�ن الفرد من بناء عالقات أخالقية مع ÙخرFن بدءا من 0سرة :أIداف اجتماعية
ً

 .ل¥ ي¡تÞ¥ إل®�ا، وحÈ ا��تمع `_سا_ي عامةا

 وتتمثل ^� تمك�ن الفرد مـن أن يـص�' مواطنـا منتجـا وفـاعال ^ـ� ا��يـاة Pجتماعيـة :أIداف مhنية
ً ً ً

 .للمجتمع الذي ي¡تÞ¥ إليھ

  :أIمية القيم �خالقية

ة وجـــــود، وشـــــرط اســـــتمرار؛ فـــــال ــــشر ضـــــر ورتمثـــــل القـــــيم 0خالقيـــــة بال¡ـــــسبة للت|ـــــوFن ال¶ـ  ي
 وفقـــط، بـــل ال بـــد لـــھ مـــن instinctىأن يحيـــا عـــH مـــستو الغرFـــزة _ لمhمـــا حـــاو_{ـــستطيع `_ـــسان 

ـــن  ــــ'اف الـــــشر، بخـــــالف غ�ـــــ'ه مــ ـــل ا�©�ـــــ' واق)ـ ة عـــــH فعــ ـــد ادة وقــ ـــھ يملـــــك وعيـــــا وإ رتجـــــاو ذلـــــك؛ ألنــ ر
ً

ز
ة الطبيعية ال¥ ال تملك حيالhا unidimensionalىا�©لوقات 0خر ذات التوجھ 0حادي  ور والضر

ادة، فال تتحقق إ_سانية `_سان إال ^� إطار البعد القيÞـ¥ 0خالtـ�، وإال !بطـت مê¢لتـھ خ ا وال إ ريا ر
ً

و0مـر كـذلك بال¡ـسبة للمجتمـع، فـالقيم 0خالقيـة أيـضا . نإIـH مـا دو ال��مـاوات_ بحكم مؤ!التھ_
ً

ك�ــ¢ة التماســك والتمــاي ة وجــود وشــرط اســتمرار، فÃــ¥ آصــرة التجمــع والتــآلف، و رضــر ز، وuفقــد!ا ور
  . ىي��ار ا��تمع وت¤�او أر(انھ

  :مصدر القيم �خالقية

لeعـــددت وجhـــات النظـــر حـــو ا��hـــة أو املـــصدر املؤســـس للقـــيم، وفيمـــا يـــ� توضـــيح أل�عـــاد 
�Iل!ذه املسألة وفق التناو التا:  

 Dتجاه الدي�preligious :يب�' "ىير "Perryع (ل ^� حاضر  أن الدين  ،املعرفة `_سانية وفر
 سواسية، القيم مع يتعامل فالدين للقيمة، العامة النظرFة عليھ eعتمد ما أ!م º� الدين ففلسفة

 لـkس والـدين للوجـود (لـھ، املرجـع وºـ� هللا، مـن مـستمدة عليـا كقـوة القـيم مـع يتعامـل !ـذا ^ـ� و!و
عنـصرا
ً

خاصـا 
ً

منفـردا 
ً

ين !ـو فالـد). PERRY, 2014, 8-9(القـيم ل|ـل (إطـار {عمـل !ـو بـل للقيمـة، 
لالرك�¢ة 0ساسية وا��hة التأسkسية الك�' فيما يتعلق بأصو املشhد 0خالtـ� وقاعـدة تأسkـسھ،  ى
فالقيم 0خالقية املوضوعية ال يمكن أن تقوم �عيدة عن الدين، فÃ¥ إحدى ثمراتھ ومعطياتھ، وال 

يمكن أيضا فصل الدين عن 0خالق، حيث إن العالقة بي��ما تداخلية مyشابكة إ
ّ

  .HI أ�عد ا��دود

ىير أ�øاب !ذا Pتجاه أن 0خالق قيم مجردة مطلقة تأخذ طا�ع : pidealismتجاه املثا�� 
̂ــ� الــنفس `_ــسانية، فÃــ¥ تنyــسب إIــH عــالم علــو ســماو حيــث تحلــق الـــنفس  يمثــل (ونيــة (امنــة  ي

ح `_ــسانية قبـــل ا��لــو ^ــ� ا��ـــسد، وÍعــد  لوالــر ليـــة ^ــ� نظرFتـــھ زعـــيم !ــذه الê¢عــة املثا" نأفالطــو"و



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

163 

ًفالقيم 0خالقية بناء عH ذلك eع�ـ' عـن مثـل عليـا خالـدة ذات ). 115، 13وطفة، (لحو عالم املثل

�� مفار للواقع ا��ياeي قمصدر خا   .ر

ــ�  ىيـــر أøـــ�اب !ـــذا Pتجـــاه أن 0خـــالق eع�ـــ' عـــن موضـــوع طبيÉـــ� ): املـــادي(pتجـــاه الطبي�ـ
 ،�Éمصدر (افة 0خالق والقواق �º فالطبيعة Hنيم بال است�ناء، وuناء عH ذلك يؤكد الطبيعيو ع ً

و!ـذا الطـرح ). Murry, 2007, 6(أن 0خالق لkست مستمدة مـن الـدين ولkـست متعاليـة عـH املـادة
ـــة بـــــذا��ا  ـــة محـــــل إشـــــ|ال، ألن املاديــــة الـــــصرفة القائمــ ـــÏ !ـــــذا _املــــادي حيـــــال القـــــيم 0خالقيــ إن øــ

ال تملك وعيا ال بذا��ا وال _ التعب�'
ً

بمحيطhا، وال تتصرف ^� تفاعال��ا من منطلق أخالt�، فأ_ى ملثل 
  .  !ذه الوضعية أن تؤسس منظومة أخالقية

ا��تمع وفقا لhذه النظرFة {ش|ل مـصدر 0نظمـة 0خالقيـة، إذ ت¡بـع القـيم : pتجاه pجتما �
ً

اه ب¡ــس¶ية 0خــالق 0خالقيــة مــن دوا�ــ� ا��يــاة Pجتماعيــة ومتطلبا��ــا، وFــؤمن أøــ�اب !ــذا Pتجــ
وeغ�'!ــا بتغ�ــ' ا��تمعــات وتنــوع 0نظمــة Pجتماعيــة، فــاألخالق تــرتبط با��يــاة Pجتماعيــة وتن¶ثــق 
من صلب التفاعالت Pجتماعية، حيـث يقـوم (ـل مجتمـع بفـرض قـيم ومعـاي�' أخالقيـة ت¡ـ	�م مـع 

ز أبــر Pنتقــادات الــ¥ ومــن ).115، 13وطفــة، (طبيعتــھ Pجتماعيــة، وتyنــاغم مــع فلــسفتھ 0خالقيــة
أي 0غلبيــة ^ــ� ا��كــم 0خالtــ� لتعــ�ن أن   Hــ" !تلــر"روجhـت إIــH !ــذا Pتجــاه أنــھ لــو øــP Ïعتمــاد ع

مــثال (ــان عــH صــواب أخالtــ� ^ــ� نظرFــة التفــو العرtــ� الــ¥ ت¶نا!ــا ونالــت قبــوال جمعيــا ^ــ� الوســط 
ً ً قً

̀صــــالح  ـــا 0ملــــا_ي آنــــذاك، كمــــا أن !ــــذا التوجــــھ يقــــوض مــــسا��  الفرديــــة ع�ــــ' إخــــضاع الفــــرد دائمـ
ً

ادة ا��تمع وتوجhاتھ أيا (انت واستالبھ إل
ً

  .ر

^ــــ� الفلـــسفة املاركـــسية : pتجـــاه pقتـــصادي  حيــــث تـــرuط بــــ�ن MarxismوFتمثــــل !ـــذا Pتجـــاه 
0خالق وPقتصاد، وتؤكد أن القيم 0خالقيـة ºـ� وليـدة الوضـع Pقتـصادي الـذي {عkـشھ ا��تمـع 

ن، (للعالقات `نتاجية املتغ�'ةأل·�ا ا_ع|اس  فالقيم 0خالقية وفق !ذا Pتجاه ). 89، 1992رأسبو
Íع Pقتصادي املتبعة ^� (ل مجتمع،  ̀نتاج وعوامل التو زمتغ�'ة و_س¶ية، وتتحدد ^� إطار وسائل 
 يفللمجتمــع الرعــو قيمــھ وأخالقــھ ا�©اصــة الــ¥ حتم¤�ــا العوامــل Pقتــصادية الــسائدة فيــھ، و0مــر

ا��، والصنا��، وما �عد الصنا��   .ركذلك ^� ا��تمع الز

ىيـــر أøـــ�اب !ـــذا Pتجـــاه أن العقـــل مـــصدر 0خـــالق، فhـــو الـــذي يحـــدد ســـبل : pتجـــاه العقaـــ�
اكhا وFكشف عن غايا��ا، و^� العصو ا��ديثة {عد  رإد ت و(انط"ر اد !ذا Pتجاه، " ردي|ا ومن أبر ر ز

العقل الك� ال|ـو_ي املتمثـل ^ـ� مطلـق الواجـب ومتطلباتـھ أن 0خالق تصدر عن " (انط"ىحيث ير 
العليـــا، فالعقـــل العمــــ� {ـــش|ل وفقــــا لـــھ مــــصدر القيمـــة 0خالقيــــة

ً
ألن أح|امــــھ ). 115، 13وطفـــة، (

��   .ربد!ية وموثوقة غ�' معتمدة عH استدالل خا

D¡¢تجاه النفp :تجاه أن 0خالق تصدر عن الب¡ية النفسية لإلP اب !ذا�øىير أ �ºسان، و_
زمتأصـلة ^ــ� !ــذه الب¡يــة بمــا تنطــو عليــھ مــن تفــاعالت وديناميــات ســي|ولوجية، ومــن أبــر أøــ�اب  ي

Fد"!ذا التيار  سة التحليل النف°¯¥، الذي وظف البعـد الرمـز لألسـاط�' ^ـ� تفـس�'ه " وفر يعيم مد ر ز
!ـا Fـد مـا فـالقيم 0خالقيـة و). 116، 13وطفـة، (رالسي|ولو�� ل¡شأة ا��ياة 0خالقيـة وتطو وفـق فر

ر والكبت املر(و ^� الالشعو ºcomplex� إال خداعات نفسية، وتجليات ا_ع|اسية للعقد النفسية  ز
̀شباع   .نyيجة ا��رمان وعدم 
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  :طبيعة القيم �خالقية

+ة والوصفية   ):45، 1988إمام، (!ناك من صنف 0خالق إHI :رمن حيث املعيا

+ـــة محاولـــة لوضـــع "، فعلـــم 0خـــالق عنـــد!م !ـــو "�دســـي�ن(ـــانط وا�" و!ـــذا مـــذ!ب :ر�خـــالق املعيا
نمبادئ عامة للسلوك ال¶شر {س�' عل®�ا الناس ^� حيا��م اليومية وFتـصرفو بمقتـضا!ا أي أ·�ـا ". ي

 .تحدد ما ي¡بæ� فعلھ

(ــايم، وليفــي برFــل" و!ــذا مــذ!ب الوضــعي�ن أمثـــال :�خــالق الوصــفية ن أن "ر(ونــت، ودو و، وFـــر
مـــان معـــ�ن وم|ـــان محـــدد، و!ـــو يتغ�ـــ' بتغ�ـــ' !ـــؤالء را�©�ــ' مجـــرد اصـــطالح eعـــا" زف عليـــھ النـــاس ^ـــ� 

أي أ·�ا تصف واقعا _س¶يا معينا". الناس
ً ً ً

.  

أن ا�©�'يــــة تخــــضع لقــــوان�ن عامــــة ومبــــادئ " نا��دســــيو"ىيــــر  :مــــن حيــــث ال¤ــــس£ية و�طــــالق
ف و0حـوال، أمـ مان وال م|ـان، فاملقيـاس ثابـت ال يتغ�ـ' بتغ�ـ' الظـر ومطلقة ال يحد!ا  " نالغـائيو"ا ز

ن أن ا�©�ـ' والـشر وا��ـق والباطـل مجـرد أف|ـار اصـط�Ï عل®�ـا النـاس  وفعH النقيض من ذلك إذ ير
ف الـ¥ eــسود حيــا��م ب الــ¥ {عkــشو·�ا والظــر و^ـ� حــدود التجــا ، و!ــذا {ع¦ــ¥ أن )29، 1999عبــده، (ر

  .لkس ثمة مطلق أو ثابت فيما يتعلق بالقيم 0خالقية

  :امل املؤثرة �� التكو+ن �خال¥�الطبيعة ��سانية والعو

ِاختلف الفالسفة فيما يتعلق بتحديد الطبيعة `_سانية، فم��م من ير أن `_سان خ�' بطبعھ، 
ّ ى

ض  روأن الشر يتطر إليھ من وسطھ ا��يط، وم��م من ير أن `_ـسان شـرFر بطبعـھ، وا�©�ـ' عـا ى ق
د باســــتعدادات وقابليــــات ىغ�ـــ' متأصــــل ^ــــ� ب¡يـــة ت|وFنــــھ الفطرFــــة، ومـــ��م مــــن يــــر أن  و`_ـــسان مــــز

فطرFــة تمكنــھ مــن فعــل ا�©�ــ' وإتيــان الــشر، وأن الــسياق ا��ــيط بــھ !ــو الــذي ينحــو بــھ تجــاه أحــد 
، practice املران والتعوFد ،modelالقدوة وا��ا(اة : زومن أبر أساليب ت|وFن القيم ما ي� .0مرFن

شاد    .retribution ، الثواب والعقابguidanceرالتوجيھ ̀و

  :املذاIب الفلسفية املفسرة للفعل �خال¥�

اء الفالسفة واملفكرFن  الت_رتباي¡ت آ لحو طبيعة الفعل 0خالt� وغايتھ ال¥ {ـسHÉ _ زوال 
�Iالنحو التا H  :إHI تحقيقhا، وفيما ي� عرض لتلك النظرFات وذلك ع

ــــائي>ن "مــــــذIب  !ــــــا وســــــيلة لتحقيــــــق غايــــــة النظــــــر إIــــــH 0خــــــالق باعتب"Consequentialistالغــ ، "را
 :وFتمثل ^�

{عتقـــد أøـــ�اب !ـــذا Pتجـــاه ": Utilitarianismاملنفعـــة "، "Hedonismاللـــذة "نظر+ــة 
Fـة " رأبيقو"منذ عhد  ت !ـذه الر ؤأن إشباع امليو والرغبات املادية º� مصدر السعادة، وقد تطـو ر ل

حيـــة حيـــث وضـــعوا للــذة تـــ ص¡يفات وحـــدودا، وFمثـــل !ـــذه وبــال)'ك�¢ عـــH مبـــدأ اللـــذات العقليــة والر
ً

Fــة ^ــ� العـــصر ا��ــديث  ت مــل"، "ب¡تــام"ؤالر روجـــو ســyيوا الـــذين " وأøـــ�اب الê¢عــة ال�'جماتيــة"، "ن
ن{عتقــدو بــأن تحقيــق التــواز بــ�ن `_ــسان والوســط ا��ــيط يــتم ع�ــ' إشــباع ا��اجــات `_ــسانية  ن

̀شـــــباع {ـــــش|ل املـــــصدر ا��قيقـــــي ل|ـــــل القـــــيم 0خالقيـــــة Fة، و!ـــــذا  ـــة، (ورالـــــضر ). 117، 2013وطفــ
ـــــذة  ــــسفة اللــــ ��يح عقـــــــــ� لفلـــــ ــــــ ــــا !ـــــــــو إال تـــ ــــة مـــــ ــــسفة ا��ديثـــــ ــــ� الفلـــــ ـــــــة ^ـــــ ــــة العامــ ــــــــذ!ب املنفعـــــ فمـ

  ).138، 1969إبرا!يم، (القديمة
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ىيـــر أøــ�اب !ـــذه النظرFـــة أن الــسعادة ال اللـــذة ºـــ� ا�©�ـــ' ": Happinessالـــسعادة "نظر+ــة 
̂ـ� حـ�ن أن الـسعادة حالـة 0قـ�¯È، فاألصـل ^ـ� اللـذة أ·�ـا مرتبطـة بمنطقـة مـا مـن منـاطق ا ��ـسم، 

ننفسية eستوعب كيان `_سان (لھ، فالسعادة ال تصاحب _ـشاطا جزئيـا �عينـھ، بـل ºـ� تق)ـ' ب|ـل 
ً ً

، فÃ¥ ال ت¡سب إال إHI حياة بأكملhا   ).55-54، 1999عبده، (يمظا!ر ال¡شاط ال¶شر

 :، و+تمثل ��"اعتبار �خالق غاية �� ذاL@ا ال وسيلة"مذIب اkدسي>ن

0خالقيــة والــ¥ " (ـانط"تتمثـل !ــذه النظرFــة ^ـ� فلــسفة : deontological"الواجــب "ر+ـة نظ
ه ونتائجـھ، حيـث eعت�ـ' الواجـب أو `لـزام رك�ـ¢ة  رتحكم عH الفعل ا�©لقي ^� ذاتھ ال بالنظر إHI آثـا

ا(ــا مباشــرا بوا الفعــل 0خالtــ�، حيــث يؤكــد ا��دســيو أن القــيم 0خالقيــة يــدركhا الفــرد إد
ً ً

ر ســطة ن
، وº� صواب ^� ذا��ـا، وال يمكـن ال�'!نـة عل®�ـا منطقيـا وال بالتجرuـة ا��ـسية، وال  حس خلقي فطر

ً
ي

�� أل·�ـا محـض ان¶ثـاق عقـ� يyـسم بالــشمولية ). 9، 1985رFـان، (رeـسyند ^ـ� تقرFر!ـا عـH مـصدر خـا
  .الyشرÍعية

  :عالقة القيم �خالقية بالe;بية

ات ســـات أو مhـــا رال)'بيـــة لkـــست مجـــرد مما ي ســـاذجة، بـــل ºـــ� بنـــاء فكـــر ينطلـــق مـــن أعمـــق ر
ة  _ـــسانية، وأك�'!ـــا شـــموال، وFتجـــH !ـــذا البنـــاء ^ـــ� صـــو رالقـــضايا الفكرFـــة والوجوديـــة لإل_ـــسان ̀و ً

_ـسانية برم¤�ـا ، (فكرFة ذات طا�ع فلسفي يتقدم عH غ�'ه ^ـ� توجيـھ مـسار ا��يـاة ال)'بوFـة ̀و وعمـر
اط عملhـا الـرئkس، بـل لقـد (ـان يـرادف بي��ـا مـن قبـل تجعـل مـن 0خـالق منـ"فال)'بيـة ). 104، 2012

وuـ�ن 0خـالق، ومــن ثـم (انــت eـسÈÞ أحيانــا بــ 
ً

عـH أســاس أن ال)'بيـة مجالhــا " التأديــب"أو " ال¤�ـذيب"
�Ï مـن ذلـك أن). 18، 1982عـ�، "(!ـو 0خـالق  قوFـة، عالقـة وال)'بيـة القـيم بـ�ن العالقـة وFتـ

HÉسe ا أح|اما ال)'بية ^� فتؤثر القيم أما لناشئة،نفوس ا ^� القيم لغرس فال)'بية! باعتبا
ً

 ومعاي�' ر
 ال)'بيـة وتـصبح القـيم غـرس يـصعب ال)'بيـة نفبـدو ال)'بوFـة، توجـھ العمليـة حيـاة وأطـر وضـوابط

يوuـدو القـيم ال يمكـن صـياغة وتأسـkس بنـاء ترuـو ). 93، 1993ا�©زنÜـ�، (ذات فائـدة غ�ـ' عقيمـة ن
  .فاعل ومتماسك

ثانيا
ً

  "�Iداف واملرتكزات الفكر+ة"ياه ��سانو pتج/ 

 {ع�ـ' ^ــ�  "Humanism" إIـH أن مـصط�Ï `_ـسانوFة" Merriam–Webster"{ـش�' قـاموس 
لعقيـــدة، أو موقـــف، أو أســـلوب حيـــاة متمركـــز حـــو P!تمامـــات والقـــيم : "Pســـتعمال املعاصـــر عـــن

اء الطبيعــة، وتؤكــد كرامــة تــھ عــH ر`_ــسانية خاصــة، فÃــ¥ فلــسفة تــرفض مــا و ر الفــرد وقيمتــھ وقد
لوuـذلك تحـو املفhـوم مـن (ونـھ ). Merriam–Webster Dictionary"(تحقيـق ذاتـھ بواسـطة العقـل

u¤�ا للكشوف العلمية ا��ديدة، إHI (ونھ توجhا فكرFا منا!ـضا  افضة لyسلط الكنkسة ومحا Fة  ر
ً ً ً

ر ر ؤ
ة عامـــة بـــدافع Pســـتغناء، حيـــث يـــر أن العقـــل ال¶ـــشر بلـــ يللـــدين بـــصو ى غ مرحلـــة الرشـــد ولـــم {عـــد ر

_ أو ºـ� كـذلك بالفعـل_نبحاجة إHI توج®�ات الـسماء، و!ـذه الداللـة املعاصـرة للمـصط�Ï ت|ـاد ت|ـو 
نجل�¢يـة عـH وجـھ ا�©ـصوص وuيـة عامـة ̀و وÍعتمـد Pتجـاه . رمحل إجماع بـ�ن (افـة القـوامkس 0و

Fخية متعددة ومتنوعة أسhمت ^� eشكي ر`_سانو الغر]ي عH جذو تا ر ل مالمحھ الفكرFة العامة، ي
ـــة ع�ـــــ' حقبـــــھ الطوFلـــــة  Fخ الفلـــــسفي الغر]ـــــي عامــ رإذ ي|ــــاد أن ي|ـــــو متمـــــثال ضـــــمن أحـــــد أجـــــزاء التـــــا

ً ن
، 0مــر الــذي extent be eclecticاملتعاقبــة، ألن `_ــسانوFة (إطــار فلــسفي eعتمــد املــدى Pنتقــاzي 
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Fخ الفلـسفي املمتـد، و]ـش ا مـا ع�ـ' التــا رأكـسب !ـذا التيـار حــضو
ً
|ل عــام أدخلـت `_ـسانوFة ضــمن ر

ا يتعلــق  اء و0ف|ــار الــ¥ ت¡ــتvw مبــدأ اعتمــاد ال¶ــشر عــH أنفــسhم فقــط فيمــ Ù ــل) ��F !ــا التــا رإطا ر ر
بتقرFرا��م ا��ياتية عامة و0خالقية عH وجھ ا�©صوص، والنفـي القـاطع أو مجـرد الyـشكك حيـال 

  ".supernatural"ن(افة القضايا املتعلقة بوجود خالق ومس�' لhذا ال|و 

  :يسمات pتجاه ��سانو

�يمن أبر السمات املم�¢ة لالتجاه `_سانو الغر]ي املعاصر ما ي   :ز

ــا وفـــق Pصـــطالح الفلــــسفي  Materialism: املاديـــة eـــستعمل املاديـــة بإطالقــــات شـــÈ، وFـــراد ¬�ــ
وليــة والعقــل والــو�� الغر]ــي إن|ــار الوجــود غ�ــ' املــادي أو عــH أقــل تقــدير ��مkــشھ أو إ!مالــھ، وأ·�ــا أ

ت طا�عـا ). 429ت، .، دمجموعة مـؤلف�ن(يثانو من¶ثق ع��ا وقـد طغـت املاديـة �ـش|ل كب�ـ' حـÈ صـا
ً

ر
حيـة  Fة والثقافيـة والر وعاما للفكر الغر]ي املعاصر عH اختالف توجhاتـھ، وuاتـت املنجـزات ا��ـضا ر

ً

F¤�ا ؤتدو (لhا ^� فلك املادة وتyش|ل وفق ر  .ر

ن `_سانية الê¢عة فكر الغرuية املركزFة احتكرت Europe centrism: املركز+ة الغر°ية  ولقر
مفhوما ونحتت بل عديدة،

ً
ظنا العالم، ع�' eسوFقھ ّتم لإل_سان 

ً
 الـشرط ظل ^� إال إ_سانية ال أنھ 

و]ـي، أحيانـا املـستعلية !ـذه `_ـسانية ّأن مـع ر0و
ً

اء!ـا خلفـت  Fخـا رو تا
ً

Fا ر اسـتعما
ً
وªـ�ال ر

ً
حرuيـا 

ً
 

اعامليـ
ً

!ـق  اح، زأ ان، (0وطـان وخـرب ا��ـدود، وقـسم واسـتê¢ف ال�ـ'وات، و0ر ). 38-25، 2007رمـو
الـــت_العقليـــة الغرuيـــة ف قمـــستعلية بفكـــرة تفـــو الرجـــل " stupidity"أســـ�'ة لوثـــة فكرFـــة _ ز(انـــت وال 

̀غرFقيـــة ^ــــ� الفلـــسفة القديمـــة، ولـــم eــــستطع  0بـــيض، وºـــ� فكـــرة عنـــصرFة ��مkــــشية لhـــا أصـــولhا 
uو   .ا التخلص من !ذه اللوثة  حÙ Èنرأو

̂ــ� الثقافــة الغرuيـــة  Relativity: ال¤ــس£ية Fــة  رتمثــل ال¡ــس¶ية أحــد أبــر الــسمات والر(ــائز ا��و ز
املعاصـرة، واملقــصود ¬�ــا أن املعتقــدات والقــيم تتغ�ــ' بحــسب املــصا�Ï الذاتيــة لإل_ــسان، فاإل_ــسان 

دواجية املعاي�' واخت إن : "لالل العدالة وفقدان الثقة، يقو (ونتزمعيار (ل �¯¥ء، ونتج عن ذلك ا
، 2000،  ا��نفـي"(قيام 0خالق العلمية الغرuية يتأدى بنا إHI اعتبـار مبـادئ 0خـالق _ـس¶ية متغ�ـ'ة

124 .( 

ـــة ــ ́عـــــــة �kاديــ µال :Atheism  ـــــــ� إقـــــــصاؤهæــــــدوا ي¡ب يتخـــــــذ Pتجـــــــاه `_ـــــــسانو مـــــــن الـــــــدين عـ
ً

ي
uتــھ، فhــو منبــع (ــل شــر وأس التخلــف  ِومحا

ّ لــن "والرجعيــة وا��hــل، فمــن ر(ــائزه الــ¥ يــؤمن ¬�ــا أنــھ ر
ـــود جالـــــھ قلبـــــا وقالبـــــا، وتحرFـــــر `_ـــــسان مـــــن (ـــــل القيــ يتحقـــــق التقـــــدم إال بـــــرفض الـــــدين و

ً ً
 عبـــــد "(ر

  ). 14، 2006، ا��فيظ

ــــة ه الــــــشارح  Scientism: العلمو+ـ ــــ¥ باعتبــــــا ــــاP �Iتجــــــاه `_ـــــسانو مــــــن قيمــــــة املـــــنvw العلÞــ ر{غــ ي
ن واملفـــسر الوحيـــد ل|ـــل أ ، واملرجـــع ال��ـــاzي الـــذي ي¡بæـــ� التحـــاكم إليـــھ ^ـــ� (ـــل الـــشؤ وحـــداث ال|ـــو ن

_ـسان ات املتعلقة بال|و ̀و نوالتصو قـة، (ر ا رز ن{عتقـد `_ـسانيو أن الـدليل "حيـث ). 109، 2005ر
وFتعــ�ن علينـا أخــذ �عــض ... empiricalقالوحيـد املوثــو بــھ الدعـاءات ا��قيقــة !ــو الـدليل التجر�Fــ¥ 

املعرفة اعتمادا
ً

، إال )Mason, n.d, 15"( عH الثقة غم اسyشراء العلموFة ^� الوسط `_سانو ي، و ر
لأن !نـاك أصـوات مــن داخـل التيــار تـر أن العلــم التجر�Fـ¥ لــھ حـد معر^ــ� معـ�ن يقــف عنـده، يقــو  ى
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فــــو"ي`_ــــسانو  ربرFنــــدان ال ـــد أننــــا يجــــب أن _ع)ــــ'ف بوجــــود أســــئلة ال : "Brendan Larvor" ر أعتقـ
  ).Copson, 2015, 68"( يقدم إجابات لhا{ستطيع العلم أن

 `_ـسا_ي، 0صـل وحـدة بـرابط Pكتفـاء عـH `_ـسانية فكـرة تقـوم planetary: الكوكبيـة
ال)'فع والعقائد أو املذا!ب نبذ مع النوع، !ذا ¬�ا يختص ال¥ الصفات العامة ^� وPش)'اك

ُّ
 ع��ـا، 

فال¶ـشرFة (افـة مـدعوة لالنخـراط ^ـ� ). 276، 1991ي، امليدا_(عاملية إ_سانية بê¢عة عل®�ا وPستعالء
ه الhوFة ا��امعة للناس أجمع�ن ، باعتبا ع `_سانو راملشر ي   .و

تھ عH توجيھ مسار ا��ياة دو  Rationality: العقالنية ن{غاI� !ذا التيار من قيمة العقل وقد ر
جية من قبل هللا أو الوû�، فالعقل !و سيد نفسھ وم رقر eشرÍعاتھ، فقـد وIـH رحاجة إHI معونة خا

ات  غ سـن الرشـد باعتمـاده عـH العلـم ^ـ� تحقيـق `نجـا زالـزمن الـذي (ـان العقـل فيـھ تا�عـا �عـدما بلـ
ً

 .ال�©مة ^� ا��ال الطبيÉ� والنف°¯¥

يؤكد !ذا التيار قيمة الفرد وم|انتھ الذاتية؛ خاصة حينما يتعلق  Individualism: الفردانية
مـا يجـل `_ـسان وFرفعـھ، إنمـا !ـو مـا يمتلكـھ بطبيعتـھ، ال �ـ¯¥ء "و!ية، فـ0مر بالنظر ^� قضية 0ل

"( ليمنحھ من ا�©ارج، إذ ال يكفـي أن نقـو إن `_ـسان مجـرد مـستودع، وuأنـھ (ـائن ي¡تفـع بـا�©الص
 ، حيث أصبح `_سان ولkس `لھ !و املصدر املطلق ا�©صص �ش|ل واع ل�©�' ). 42، 1961يب�'

  .نوالقوة ^� ال|و

Iتجاه ��سانوأp يداف: 

نتؤمن `_سانوFة أن بإم|ان `_سان تحقيق ذاتھ وقضاء حياة ثرFـة ذات مع¦ـÈ دو حاجـة 
ر بـ�ن النــاس وتـصرفhم عــن  وإIـH وجـود إلــھ، وتؤكـد أن 0ديــان خرافـة �ــشرFة ترªـí التعـصب والــشر

Pسـتمتاع بمــا ^ـ� أيــد��م ^ـ� ســ¶يل حيـاة ثانيــة لـن تــأeي أبـدا، لــذلك تتخـذ مو
ً

ض مــع الــدين  رقفــا يتعـا
ً

�ºسة، وkئ ض، وeعمل عH تقوFضھ ع�' ثالثة أ�عاد  رأشد التعا    : ر

ة جيدة :البعد القي�D و�خال¥� ر حيث بإم|ان `_سان أن يؤسس نظامھ القيÞ¥ 0خالt� بصو
Fة دي¡ية أو تقرFرات إلhية تفرض عليھ من ا�©ارج ُومستقلة تماما عن أية ر ؤ

ً
.  

ق eسHÉ `_سانوFة إHI ترسيخ مبدأ ا��قو املدنية والكرامة الذاتية :نو�يالبعد اkقو¥� والقا
لية Pجتماعية   .والعامة، وتأكيد ا��رFة املطلقة من (افة القيود إال من إطار املسؤ

ات والقـضايا ع�ــ' من�wــ�ن:يالبعـد الفكــر والفلـسفي ، : ر حيــث يــتم بنـاء ومناقــشة التــصو ل0و
ى  `_ــــسانوFة وت�'يــــر وجود!ــــا وامتثالhـــا، والثــــا_ي، ��ــــومي {ــــس¤�دف ؤدفـــا�� {ــــسHÉ إIــــH ترســــيخ الـــر

Fفhا ى الدي¡ية وإثبات  زتقوFض الر   .ؤ

̧ائز واملنطلقات الفكر+ة   :الر

إIــH أن أغلــب " Stephen Law"^ــ� توجيــھ حــديث للمنطلقــات `_ــسانوFة أشــار ســyيفن لــو 
�ــــÏ_ عــــH اخــــتالف توجhــــا��م_`_ــــسانو�Fن املعاصــــرFن  0 Hــــريتفقـــــو ع ـــود eـــــش|ل ن ـــبعة بنـ ـــH سـ  عـ

�ºم، وh10-9، 2016لو، (املنطلقات املرجعية 0ساسية ل:(  
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ليؤمن `_سانوFو أن العلم، والعقل !ما أداتا الوصو للمعرفة ^� (افة مناû� ا��ياة -    .ن

Fة -  ر`_سانوFو إما م��دو وإما عH 0قل ي¡ت�wو مذ!ب الالأد ن ن   .ن

 .ة الوحيدة لنا؛ وال �¯¥ء آخرنيؤمن `_سانوFو أن !ذه ا��ياة º� ا��يا - 

 0خالقيـة، وºـ� eـستمد عـن القيمـة وأ!ميـة بوجـود شـديد إيمـان عـH `_ـسانوFة يتنطو - 
اسـة طرFـق د!ـار عـH {ـساعد!م ومـا لل¶ـشر الفعليـة الطبيعـة رد Pا��يـاة  !ـذه ^ـ� ز
 .فقط

ِيؤكـد - 
ّ

 صدرُنـ أن (ـأفراد مـسئوليyنا فمـن الفـردي؛ 0خالtـ� اسـتقاللنا عـH ن`_ـسانوFو 
��ا�©اصة 0خالقية َأح|امنا ر دو Pعتماد عH مصدر خا  .ن

 .وجود إلھ نبدو ًمع¦È ��ياتنا ني|و أن يمكن أنھ ن`_سانوFو يؤمن - 

؛ ن`_ـسانوFو -  ّديمقراطيـا ًمجتمعـا نيفـضلو أ·�ـم بمع¦ـÈ نعلمـانيو
 فيـھ تتخـذ ًمفتوحـا ٍ

ّحياديا ًموقفا الدولة
يتعلق فيما ٍ

َّ
  .بالدين 

ثالثا
ً

اسة التحليلية النقدية ونتائجhاإجرا:    :رءات الد

أوال
ً

اسة التحليلية النقدية:    :رإجراءات الد

�اسة الرا!نة فيما ي ̀جراءات املتبعة ^� الد   :رتمثلت 

اسة   :رمنij الد

اســــة عــــH مــــا تقــــر ســــلفا مــــن  اعتمـــدت من�wيــــة التحليــــل والنقــــد ^ــــ� !ــــذا ا��انــــب مـــن الد
ً

ر ر
ـــل الفلــــسف ـــH مــــنvw التحليـ ي، والــــذي يتمثــــل تطبيقــــھ ^ــــ� عمليــــة تفكيــــك املوضــــوع املــــراد Pعتمــــاد عـ

حـة، و^ـ� ال��ايـة  استھ لعناصر �سيطة أولية، ثم عملية نقـد وتقـوFم للمعلومـات والبيانـات املطر ود ر
 Hـج بمفا!يم وأح|ام وا�áة، فاملنvw الفلسفي {عتمـد ع وتأeي مرحلة ال)'كيب أو Pست¡تاج وا�©ر

Hــــ التفــــس�'ات P exclusionســـتقراء `قــــصاzي أي نبــــذ واســــyبعاد إجـــراء استقــــصاء نقــــدي قــــائم ع
لوتطبيـــق !ـــذا Pســـyبعاد فيمــا يتعلـــق بالتنـــاو النقـــدي لفلــسفة `_ـــسانو�Fن 0خالقيـــة ^ـــ� . الوا!يــة

Fن، 0و اسة الرا!نة مح|وم بمعيا لالد ر اسyنادا "يمعيار الكفاية التنظ�'ية لhذا الطرح `_سانو : ر
ً

ة ^� !ذا الباب من البحـثللتقرFرات النظرFة معيـار ePـساق وعـدم التنـاقض، أي : ، والثـا_ي"ر املقر
لعــرض طــرح م)ــ'ابط �ــش|ل مــنظم ومعقــو {ــسyند إIــH  �ــة Pســتدالل الفلــسفي واملنطــق الــسليم 

_سان ض مع تقرFرات التوجھ الفلسفي العام لإل_سانو�Fن حيال ال|و وا��ياة ̀و ندو أن يتعا   .رن

اسة وال   :عينةرمجتمع الد

ـــاه  ــــة (افــــــة املؤلفــــــات واملواثيــــــق املع�ـــــــ'ة عــــــن فلــــــسفة Pتجــــ اســـ رشــــــمل ا��تمــــــع 0صــــــ� للد
ت خــالل الف)ـ'ة مــن إعــالن البيـان `_ــسانو 0و عـام  ، والــ¥ صـد ل`_ـسانو ي وحــÈ وقــت ) 1933(ري

!ا بالطرFقة العمدية، وذلك اعتمادا اسة الرا!نة، أما العينة الفعلية فقد تم اختيا إجراء الد
ً

ر  عH ر
 HـIاســة الرا!نـة، حيـث تــم الرجـوع إ را��تـو املـرتبط بموضـوع الد مجموعــة مـن الكتـب، والوثــائق، (ى

، وذلــك للكــشف عــن واقــع )و0دلــة `_ــسانوFة �عــضhا مؤلــف مــن قبــل عــدة مــؤلف�ن، وuحــث واحــد
�t0خال ¥Þة فيما يتعلق بالبعد القيFالفلسفة `_سانو.  
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  :منj«ية التحليل والنقد

̀جرائية التاليةتمثلت م   :ن�wية التحليل والنقد ^� ا�©طوات 

اســــة- أ ة : رتجزئـــة املوضــــوع إIــــH وحــــدات لyــــسhيل الد رحيـــث تــــم عــــرض فلــــسفة `_ــــسانو�Fن ^ــــ� صــــو
، (ـــل محــو يتعلـــق بفكـــرة معينــة eع�ـــ' عــن أحـــد جزئيــات الفلـــسفة 0خالقيـــة  رمجموعــة مـــن ا��ــاو ر

ا Ù ن، و^ــ� بدايــة (ــل محــو تــم حــشد�Fرلإل_ــسانو ء `_ــسانوFة املع�ــ'ة عــن فلــسف¤�م حيــال القــضية ر
  .رال¥ يyناولhا ا��و

سـة- ب �عـد عـرض 0ف|ـار املرتبطـة بمحـل النقـاش : واستخدام الشرح والنقـد لتوضـيح الفكـرة املدر
 �ود!ـا ^ـ� الـسياق 0صـ ة اقتبـاس"رحسب و مـا أمكـن ذلـك، يـتم بيـان الفكـرة الرئkـسة " رأي ^ـ� صـو

ا الدالليــة و!ــدفhا الــذي تتغيــاه، إن لــم تكــن واáــ�ة ^ــ� نفــسhا، ثــم مناقــشة الــ¥ تتــضم��ا وأ�عاد!ــ
Fة تحليلية نقدية توÏá مدى تماسك 0ف|ار واeساقhا املنطقي ونجاحhا أو  ؤ0ف|ار ال¥ تyناولhا بر
إخفاقhــا ^ـــ� تحقيـــق مقــصود!ا، وقـــد تـــم Pقتــصار فقـــط عـــH مناقــشة القـــضايا املتعلقـــة بموضـــوع 

اسة، وذلك ح اسة ولتجنب عوامل الyشyترالد رفاظا عH الوحدة املوضوعية للد
ً

.  

ربمع¦È صياغة Pست¡تاج الذي يـتم التوصـل إليـھ ^ـ� ختـام (ـل محـو أو : استخراج نتائج وا�áة- ج
اســة التحليلــة  رجزئيـة مــن الفــصل، و!ــذا Pسـت¡تاج {ع�ــ' عــن خالصــة للبنــود الـ¥ توصــلت إل®�ــا الد

اسة بالشوا!د واملصادر املرجعية التوصيفيةالنقدية، مع تدعيم وجhة نظر ا   . رلد

اسة التحليلية النقدية- د   .رعرض النتائج العامة املستخلصة من الد

ثانيـا
ً

يواقــع القـيم �خالقيــة مــن منظـو pتجــاه ��ــسانو الغر	ـي املعاصــر :  عــرض "ر
  "ونقد

  :نإم6انية تأسQس �خالق بدو إلھ

افضا ومنا!ضا لفكرة التدين السماو ب|افة تتخذ الفلسفة 0خالقية `_سانوFة  يموقفا  ً ً ً
ر

ي تؤسس عليھ (افة القضايا املرتبطة  ت|از محو رأ�عاده وتقرFراتھ، جاعلة من موقفhا ذاك نقطة ا ر
يبالبعد القيÞ¥ 0خالtـ� الـذي eـسHÉ إIـH صـوغھ وeعميمـھ كبـديل إ_ـسانو لألخالقيـة ^ـ� مقابـل إطـار 

ن ^� اج)'ار خرافة التخلق القائم عH فكرة 0لو!ي ي، فاملتدينو مستمر وة وعقيدة ا��زاء 0خر  نو
mythر يأن 0خالق مرتبطة بالدين عH نحو ضر ^ـ� (ـل "^� حـ�ن أنـھ ). Free Inquiry, 1989, 2.9(و

̀يمـان  Hـ ,Free Inquiry"(نمن العلم و0خالق، املعرفـة ممكنـة بـدو اتخـاذ أي اف)'اضـات قائمـة ع
1989, 36.(  

ـــ ي أمــــا ا�#�ـ ـــkس 0خالtــــ� �عيــــدا عــــن الــــدين 0خــــر وة `_ــــسانوFة الداعمــــة إلم|انيــــة التأسـ
ً

Fن قــد تخلــوا عــن أو!ــام الــدين "فتتمثــل  ^ــ� أن !نــاك  رعــددا ال يحــ�¯È مــن الرجــال وال¡ــساء املتنــو
ً

قد استلhموا املثل الن¶يلة والقيم 0خالقية باستعمال معرف¤�م ... P!وeي وعاشوا ^� حياة أخالقية
ــــ'ة، بــــــضمن ذلـــــك إحــــــساس بـــــا�©� ـــاة خ�ـ ـــدير عميـــــق ��يـــ ' والــــــشر، اســـــتطاعوا أن يحــــــصلوا عـــــH تقـــ

ـــــــة  ــــال ا�©�'يــــ ــــــــــع و0عمـــــــ ـــــة ا��تمـ ـــــسhم �©دمــــــ ا أنفــــــ ــــــــذر ـــــــــد نـــ ــــــــرFن، وقــ ــــشر Ùخـــ ـــــــــع ال¶ـــــــ ـــــــة مــ وبا��ماعــــ
  ).6، 2012ك�'تز، "(والعدالة
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يو!ذه 0ف|ار `_سانوFة تنطو عH مغالطة من�wية؛ ألن التأكيد عـH البعـد املـادي فقـط 
_سانية، ونفي وجود هللا (إ طار أحادي للوجود تفسر ^� ضوئھ (افة الظوا!ر واملعطيات ال|ونية ̀و

ا لhـــذا الواقـــع ا��ـــسوس غ�ـــ' خاضـــع �©واصـــھ وقوانkنـــھ  ه �عـــدا مجـــاو باعتبـــا
ً ً
ز  -التأكيـــد عـــH ذلـــك-ر

Fفــا بــاطال ي¡بæــ� الــ !ــا و!مــا و ة نفــي 0خــالق املوضــوعية أيــضا واعتبا {ــستلزم بالــضر
ً ً ً ً

ز ر تخلص منــھ ور
ِّوتنحيتـــھ جانبـــا ســـواء �ـــسواء، فـــإذا (انـــت املاديـــة ºـــ� املعطـــى أو امل|ـــو الوحيـــد املؤســـس النطالقـــة  ن

َ ً

 Èاملع¦ـــ Hــ؛ فلــن نحــصل أبـــدا ع �� مفـــار ملاديــة ال|ـــو ال|ــو وتنــوع موجوداتـــھ دو أي تــدخل خــا
ً

ن ق ن رن
م !ــذه ال لوضــعية كمــا يقــو زاملyــسامي، ال خ�ــ' وال شــر، ال صــواب وال خطــأ، ال حــق وال باطــل، فلــوا

س تقتß¯¥ أن ت|و  نالفيلسوف امل��د ماي|ل ر  ,Gordon, 2014"(0خالق املوضوعية مجرد و!م"و
  . فإن|ار وجود هللا {ستلزم إن|ار 0خالق). 862

ن ذلـك  ك املنكـر وتلك º� النyيجة املنطقية وا��صلة ا��تمية امل)'تبة عH !ذا التأكيـد أد ر
ترلأم لم يدر(وا؛ يقو الفيلسوف  ̀حراج أن يف)'ض الوجودي أن هللا غ�' : "رامل��د سا إنھ من قمة 

Ïـáقـيم ^ـ� عـالم وا Hـتر، "(رموجود، ألنھ �عدم وجوده ال يمكن العثـو ع ؛ ذلـك ألن )77، 1962رسـا
ة للبعــــد  ك، وºـــ� بــــذلك مجـــاو زالقـــيم 0خالقيــــة eع�ـــ' عــــن ســـياقات ســــامية قائمـــة عــــH الـــو�� املــــد ّرِ

وال تفــسر ^ــ� ضــوئھ، فاملاديــة مح|ومــة �ــسêن وقــوان�ن مي|انيكيــة، وeعمــل املــادي، غ�ــ' مــشتقة منــھ 
ادة وال وعيا مدر(ا ال بـذا��ا وال بمـا حولhـا  وفق آلية سب¶ية ج�'ية ال تملك ضمن خواصhا الفاعلة إ

ً ً
ِ

ً
ر

!ـا الناتجـة عـن تفاعال��ـا بأيـة سـمة أخالقيـة إطالقـا؛ إذ ال تملـك  من وسط محيط، وال تتـصف آثا
ً

ر
P ا ال {عـــدو أن ي|ـــو صـــالحيةhنختيـــار أو التمي�ـــ¢ بـــ�ن الـــصواب وا�©طـــأ أو ا��ـــق والباطـــل، ف¡ـــشاط

Fة ال|افيـة، وذلـك ضـمن إطـار  ط الـضر ف والـشر ورمحض تفاعالت آلية تتحقق ح�ن تتوفر الظر و و
ادة الواعية،  ` Hل تماما عن التوصيف 0خالt�، فكيف يyس¦È ملنظومة 0خالق املعتمدة ع رمعز

ً
و

مة والتمي� ك، وPختيار ا��ر أن تن¶ثق عن مثل !ذه الوضعية العمياء ا��|ومة بقوان�ن صا ر¢ املد ِر ْ
ُ

إن إسـناد 0خـالق إIـH !ـذه الوضـعية العميـاء يجـا^� !. ال تحيـد ع��ـا وال تنـد، أو أن تفـسر ^ـ� ضـو�ìا؟
تر"تناســـب العلـــة"مبـــدأ  ر، فالطبيعـــة ا��ـــضة ال يمك��ـــا فعـــل ذلـــك، يقـــو ســـا ود هللا إن عـــدم وجـــ: "ل

ة مـسبقة قبليـة؛ ألن عـدم وجـود  رمعناه عدم وجود القيم املعقولة كذلك، وعدم وجـود ا�©�ـ' بـصو
لهللا معناه عدم وجود وجدان (امل المتناه {عقـل ذلـك ا�©�ـ'، و!كـذا يـصبح القـو بوجـود ا�©�ـ' أو 

بوجــــوب الـــــصدق والê¢ا!ـــــة، قـــــوال ال مع¦ـــــÈ لـــــھ
ً

ـــم يكـــــ: "مـــــرة" دستوFفـــــس|ي"ولقــــد كتـــــب ...  ن هللا إن لــ
موجـودا ف|ــل �ـ¯¥ء مبــاح

ً
!ــو النقطـة الــ¥ تنطلـق م��ــا الوجوديـة، والــ¥ " دستوFفـس|ي"، ومـا كتبــھ "

_عتقد ف®�ا أن إن|ار وجود هللا {ع¦¥ أن (ل �¯¥ء يص�' فعال مباحا
ً ً

تر، "( وFت�Ï ). 25-24، 1964رسا
ات الفلـسفة من ذلك أن حديث `_سانو�Fن عن 0خالق يمثل مغالطة منطقية ال تyـسق مـع توجhـ

  .ناملادية لhذا التيار حيال ال|و والوجود

وفيمـــا يتعلــــق بمحا��ـــة وجــــود مالحـــدة أخالقيــــ�ن، فيجـــدر التنوFــــھ إIـــH أن النقــــاش !نــــا ال 
̀م|ـان املعر^ـ�، والتحقـق العمـ� بالفـضيلة 0خالقيـة  ^ـ� ظـل إن|ـار Applide ethics يتعلـق بمـدى 

ومـــة 0خالقيـــة، فكمـــا !ـــو معلـــوم مـــن املمكـــن أن يوجـــد وجـــود هللا، ونفـــي أيـــة صـــلة بkنـــھ وuـــ�ن املنظ
نيوجــد م��ــدو عــH أخــالق، ولكــن ال يوجــد "نم��ــدو عــH قــدر عــال مــن اللياقــة 0خالقيــة، حيــث 

 إشـ|ال، ي، فhـذه ا��زئيـة ال يمـار ف®�ـا أحـد ولkـست محـل)175، 1994، بيجـوفيyش("إ��اد أخالtـ�
نبل إنھ عH ا��انب Ùخر، يوجد أفراد ممن ينyسبو إHI الدين غ�' أوفياء لhذا ا��انب ^� قليل أو 

متناقـضان ^ـ� موقفhمـا !ـذا، فكال!مـا _ امل��د املتخلق، واملنyسب املتفلـت_كث�'، لكن املؤكد أ·�ما 
ه الفكـر ومـسلكھ العقـدي الـذي يـد�� Pنyـساب إليـھ يغ�ـ' مyـسق مـع إطـا ، ال(ر ، )60، 2016ي���ـ'
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فامل��د 0خالt� متناقض ال محالة مع تقرFرات ماديتھ، حيث يلزم نفسھ بما ال يلزمھ، وFضع قيودا 
ً

يعـــH ســـلوكھ ال أســـاس لhـــا وال مع¦ـــÈ وال م�ـــ'ر، وال تتعلـــق �غايـــة جزائيـــة منتظـــرة، فاeـــساقھ الفكـــر 
املادي يقتß¯¥ منھ ان¤�اج الالأخالقية سلو(ا متبعا ^� مس�'ة 

ً ً
حياتھ ا��دودة ال¥ ال يتعلق �سوا!ا، 
لألنھ ال يملك أساسا موضـوعيا يمكنـھ مـن ت�'يـر أح|امـھ 0خالقيـة ال مـن حيـث القبـو وال الـرفض، 

ً ً

روألنــھ ¬�ــذا املــسلك 0خالtــ� الــذي ي¡ت�wــھ يــصادم قــانو التطــو العــام القــائم عــH الــصراع والبقــاء  ن
وكــذلك الــدي¦¥ املن¤�ــك ملنظومتــھ 0خالقيــة !ـــو ". ـــ�إيمــان عم"لألصــ�Ï، فأخالقيــة امل��ــد تــنم عــن 

رأيضا واقع ^� تناقض سلو(ي ناتج عن خلل وقصو ^� إيمانھ املزعوم، فالأخالقيتھ تـنم عـن 
ً

إ��ـاد "
�  ".عم

  :مصدر �خالق ��سانو+ة

نير `_سانوFو أن الطبيعة º� مصدر (افة 0خالق والقيم بال است�ناء، فال|و بمـا فيـھ  ن ى
قتاج لyشكالت املـادة وال �ـ¯¥ء غ�ـ' ذلـك، فـال وجـود لكيانـات فـو ماديـة يحـال عل®�ـا تأسـkس أو !و ن

نوuنــــاء عــــH ذلــــك ي�ــــÏ `_ــــسانوFو عــــH أن . نتفــــس�' أي جانــــب أو �عــــد مــــن أ�عــــاد ال|ــــو أو الوجــــود
، وإنمــا فرضــ¤�ا )Murry, 2008, 6(0خـالق لkــست مـستمدة مــن الـدين ولkــست متعاليـة عــH املـادة

وأيا ما (ان الطرح ). The British Humanist Association, 2013, 5(عة واستحسن¤�ا التجرuةالطبي
ً

نالذي يقدمھ `_سانوFو (أساس ومصدر للقيم 0خالقية، في¡بæ� التنوFھ إHI أنھ إذا ش|لت املادة 
�� مفـــار لhـــا، فـــال يمكـــ ، دو أي تـــدخل خـــا قوفقـــط (ـــل املعطيـــات املتاحـــة عنـــد انطالقـــة ال|ـــو ن ن رن

عـيم املالحـدة _ بأي من 0حـوال_لا��صو  زعـH القـيم 0خالقيـة املyـسامية، بـل إن 0مـر كمـا يقـو  ل
_¢êد دوكي yFشا ر`_سانو  ر ال|و كما _شا!ده يتمتع با�©صائص ال¥ نتوقعhا تماما إن (ان ^ـ� : "_ي

ً ن
 & Dawkins"(يةىحقيقتھ بال تصميم، بال غاية، بال شر وال خ�'، ال �¯¥ء سو قسوة عمياء ال مبال

Curless, 2018, 132-133 .( ل)ـــ¢امP يجـــة املنطقيـــة ا��تميـــة ^ـــ� ظـــلyـــذا !ـــو املتوقـــع، و!ـــو الن!
، فوجـود املع¦ـÈ "ىال �¯¥ء سو قسوة عمياء ال مبالية"الطبيÉ� /الصادق بمقتضيات التوجھ املادي

ق�� مفـــار يـــدلل وuقـــوة عــH حـــدوث اخ)ـــ'اق وتــدخل خـــا.. ن0خالtــ� املyـــسامي ^ــ� محـــض (ـــو مــادي ر
ومن . نللمادة ال|ونية، إليھ يرد أمر !ذه املنظومة ال¥ ال تضمن وجود!ا املادية الصرفة لhذا ال|و

!ا ال تقبل التفس�' بظوا!ر طبيعية_فإن (ل عالقة إيطيقية حقيقية "!نا  تظhـر التـدخل _ رباعتبا
ائية ^� !ذا العالم   ).156-155، 2018نيمو، "( رالعنيف واملفا�* ��قيقة ماو

الطبيÉـ� الـصرف وuـ�ن وجـود /إنھ ما من س¶يل البتـة ل��مـع أو التوفيـق بـ�ن املـذ!ب املـادي
ض !و كقـدر بـاt� : "لا��قيقة 0خالقية، يقو غراي 0 Hنا ع رنحن حيوانات كباt� ا��يوانات، قد ر

F¡ية Ùن قة ساخرة فال|ل فرFد؛ ألن أحدا لم يالحظ أن الدار و0نواع، ومع ذلك، ^� مفا
ً

 º� السند ر
ـــا مــــن تجــــاو الطبيعــــة ا��يوانيــــة فينــــا، وأن نحكــــم  زاملركــــز ملعتنقــــي املــــذ!ب `_ــــسا_ي الــــذي يمكننـ ي

ض و!ــذا يوáـÏ مقـدار التنـاقض ا��ـادث ^ـ� ا��مـع بـ�ن املـذ!ب الطبيÉــ� ). Gray, 2007, 31"(ر0
  .واملذ!ب `_سا_ي الداعم للمشhد 0خالt� املyسامي

 Hحالhا من حيث خصائصhا 0وHI ال¥ ظhرت ¬�ا مhما تقادمت إن املادية الصرفة تبقى ع
جhا يضفي عل®�ا ما  روتنوعت صو وجود!ا وتفاعال��ا البي¡ية، وذلك ما لم يطرأ عل®�ا تدخل من خا ر

لزتو نال eستطيع º� أن تمنحھ لنفسhا من سمات أو خواص إضافية، يقو !وملز ر ال يوجد أي : "ول
، لـkس !ـذا فحـسب، بـل إن )Rolston, 1999, 214-215"(خالقسـ¶يل واáـÏ يـصل البيولوجيـا بـاأل
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^� " فرا_سkس|و أياال"رعمل التطو ذاتھ مؤذن بانت|اسة أخالقية عH نحو حاد، و!ذا ما {ش�' إليھ 
لال يمكن تقعيد تلك املعاي�' مـن 0خـالق ^ـ� التطـو البيولـو��، ولكـن التطـو يؤ!بنـا للقبـو : "قولھ ر ر

 ,P)"Rolston, 1995نتقــاء الطبيÉـ�" أ!ـداف" أع¦ـ¥ تلــك الـ¥ تyـسق مــع بمعـاي�' أخالقيـة معينــة،
127( Ïنھ تؤ!ل لقبو نوع من 0خالقيات ال¥ تخدم الصراع واملصا�kل، أي أن آليات التطو وقوان ر

، أو بمع¦ـــÈ آخــر تـــدعم (افـــة الــسلوكيات املنا!ـــضة تمامــا للمـــشhد 0خالtـــ�  الذاتيــة والبقـــاء لألقــو
ً ى

  .املyسامي

  :ات النظام �خال¥� �� ��سانو+ةمقوم

نيـــــر `_ـــــسانوFو أنـــــھ ^ـــــ�  ـــا "ى 0خالقيـــــات `_ـــــسانية يـــــرتبط النظـــــام 0خالtـــــ� املتطـــــو تمامــ
ً

ر
ىإنھ قادر عH أن يتجاو مستو عالقات ا��ماعة الصغ�'ة، ولھ .. بجماعة أوسع عH أساس شامل ز

  ):187، 2012ك�'تز، "(املقومات التالية

 .ئ 0خالقية العامة، وال يكسر!ا الفرد من دونما س¶ب!نالك إخالص للمباد - 

غبــة ^ــ� عــدم ا��اجــة إIــH إيــذاء  -  ر!نالــك شــعو داخــ� للعاطفــة 0خالقيــة وحــب ا�©�ــ'، و ر
 .ÙخرFن

ط الــسعادة، وقـد يتــضمن !ـذا �عــض  -  و{ـستعمل العقـل ^ــ� قيـادة ســلوك الفـرد وفقــا لـشر
ً

ات للمنفعة الذاتية، ولكنھ يتضمن كذلك امل  .نافع ال¥ تخص جماعة الفردرPعتبا

ات إIـH مـا �عـد دائـرة الفـرد  -  ر!نالـك فـضال عـن ذلـك و�ـ� أخالtـ� ل��اجـة إIـH تمديـد Pعتبـا
ً

 ¥Þـ� !ـو لوقايـة وتحـس�ن ا��تمـع العـالtتمـام 0خال!P مجتمع إ_سا_ي أوسع، !ذا HIإ
_سانية عH نحو مطلق  .̀و

ـــذا الطـــــرح `_ــــسانو فيمـــــا يتعلـــــق بمقومــــات النظـــــا لم 0خالtـــــ� يyنــــاو الواقـــــع 0خالtـــــ� يو!ـ
ه حقيقــة ماثلــة دو أد_ــى بحــث عــن ضــمانات أو مرتكــزات وجــود مثــل !ــذا الواقــع، فحــديث  نباعتبــا ر
̀طـار التنظ�ــ'  ة إIـH مقومـات  يك�'تـز عـن املقومـات يyنـاو إطـار البعـد التطبيقـي وفقـط، دو إشـا ن رل

يسـة العمليـة، فhـذا التنـاو `_ـسانو الـذي {ـش|ل قاعـدة التأسـkس ال|افلـة إلطـار التطبيـق واملما ل ر
رللمقومـات يكـشف عـن خلـل م��Üـ� ومغالطـة منطقيـة متعلقـة بتعمـد تجـاو ا��ـو الـرئkس لنقـاش  ز

�  :املقومات، فمن املف)'ض أن يتعلق !ذا النقاش بما ي

أوال
ً

ع¦ـÈ ، أو بم"جhـة امل¡ـشأ" تحديد املرجعية أو ا��hة الضامنة لوجود مثل !ذا النظـام 0خالtـ� :
م التوجھ املادي  زآخر مناقشة مدى إم|انية وجود مبدأ أو قيمة أو نظام أخالt� يyسق نظرFا مع لوا

ً

  .ي`_سانو

ثانيا
ً

ى ي¡بæ� أن يتعلـق نقـاش املقومـات ببحـث املـضمو أو ا��تـو الـرئkس للنظـام 0خالtـ� ذاتـھ، : ن
ا� �م الذاتيـة، وكيـف ترªـí روكيف اكyسب !ذا البعد املوضو�� املستقل عن أح|ـام النـاس وتـصو

  .ي^� الو�� ال¶شر ب|افة أطيافھ وأعراقھ

ثالثــا
ً

 ي¡بæــ� أن يتعلــق بحــث املقومــات بمناقــشة أ!ليــة الــذات ا�©اطبــة بــالت|ليف 0خالtــ�، ومــدى :
ا��ـــا 0خالقيـــة، فhـــذه 0!ليـــة eـــستد�� ابتـــداء  ليا��ا وتحمـــل تبعـــات قرا ��ا عـــH القيـــام بمـــسؤ ًقـــد ر ور

ـــرار �ـــــسيطرة ` ــــلوكيات `قــ ــــأeي وFـــــذر مـــــن سـ ادة حـــــرة فيمـــــا يـ ــــع بـــــإ ــــھ يتمتـ ر_ـــــسان عـــــH أفعالـــــھ، وأنـ
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ـــة، و!ــــل يyــــسق وجود!ـــــا أو  ـــذه ا��رFـ ـــادي `_ــــسانو وجــــود !ــ ـــھ املـ يوتــــصرفات، فhــــل يــــضمن التوجــ
ادة مھ ال¥ تقتß¯¥ نفي !ذه ` ر`قرار ¬�ا مع لوا   .ز

ا_عا
ً

ولية 0خالقيـة، وuيـان 0سـس  ي¡بæ� أن يتعلق نقاش املقومات ببحـث قاعـدة `لـزام واملـسؤ:ر
يال¥ ت¡ب¦¥ عل®�ا !ذه القاعدة، فثمة إش|الية متعلقة ¬�ذا ا��انب ^� ظل Pعتقاد `_سانو املادي 
ضـة مـن قبـل الطبيعـة واستحـسن¤�ا التجرuـة كمـا يـر  ىحيال ال|و وا��ياة، فـإن تكـن 0خـالق مفر ون

، فـــإن ذلـــك يوقـــع ^ـــ� إشـــ|الية متعلقـــة بـــاإلل زام 0خالtـــ�، !ـــذه `شـــ|الية يطلـــق عل®�ـــا ن`_ـــسانوFو
، 2017،  دلفينـو)(The Transcendence of Persons Argument �ة eعـاÅ0 �Iـ©اص " (دلفينو"

ضة من 0د_ى عH 0عH، و!ذا {سقط `لزام). 170-171 وحيث ت|و 0خالق مفر   .ن

خامسا
ً

 يتعلق نقاش املقومات أيضا ببحث أساس ومعيار التمي�¢ ب:
ً

�ن الصواب وا�©طأ 0خالtـ�، 
 HـفعH أي أساس يتم التمي�¢ بي��مـا، فـإن (ـان ثمـة معيـار حقيقـي لـذلك فمـن الـذي وضـعھ وقـام ع
تــأط�'ه، و!ــل !ــو معيــار موضــو�� ثابــت ال يyبــدل، أم !ــو ذاeــي متقلــب تبعــا ألح|ــام الــذات املدركــة، 

ً

  .و!ل تضمن املادية تأسkس معيار موضو�� ثابت

سادســـا
ً

نقـــاش املقومـــات أيـــضا ببحـــث قواعـــد الت�'يـــر الداعمـــة للتمـــسك بالنظـــام والوفـــاء  يتعلـــق :
ً

بمتطلباتــھ، و!ــذا الت�'يــر ي¡بæــ� أن ي|ــو صــا��ا للتعمــيم عــH (افــة أ�عــاد النظــام ومــشتمالتھ، فــال 
ً ن

دة فعــل الغ�ــ'، (ــأن يــو^� املــرء بوعــده �ــسداد   HــIت�'يــر الوفــاء باملتطلبــات 0خالقيــة بــالنظر إ Ï� ريــ
؛ ألنــھ إن øــÏ )180، 2012ك�'تــز، ( ألنــھ إن خــالف !ــذا الوعــد ســيمتنع النــاس عــن `قــراضديونـھ

 Hــ، فhــل يقــدم املــرء ع ِ!ــذا الت�'يــر ^ــ� �عــض ا��وانــب 0خالقيــة فإنــھ غ�ــ' صــا�Ï ^ــ� جوانــب أخــر ُ ى
�tية بنفسھ ^� س¶يل غ�'ه من أجل أنھ إن لم يفعل سيمتنع الناس عن !ذا التصرف 0خال��الت.  

ســا_عا
ً

 ي¡بæــ� أن يتعلــق نقــاش املقومــات ببحــث الغايــة مــن وجــود النظــام، و!ــذه الغايــة يجــب أن :
نت|و مyسقة مع (ليات التصو �شأن الوجـود وا��يـاة، وأن ت|ـو !ـذه الغايـة عامـة وحاضـرة فيمـا  رن
يثــار  يتعلـق ب|افـة م|ونـات النظـام، فhـل غايـة النظــام 0خالtـ� القائمـة عـH الyـسامي والتـضامن ̀و

ـــق التــــصو `_ــــسانو والقائمــــة عــــH الــــصراع والبقــــاء لألقــــو تح ىقــــق غايــــة املنظومــــة ا��يوFــــة وفـ ي ر
Ïو0ص�.  

ثامنا
ً

 ي¡بæ� أن يتعلق نقاش املقومات أيضا ب¶يان القواعـد ا��زائيـة امل)'تبـة عـH (ـل مـن Pمتثـال :
ً

ة، و!ذه الوضعية يوالتفلت؛ ألن غياب !ذا البعد ا��زاzي يؤدي إe HIساو عواقب الفضيلة والرذيل
ـــتدعاء وتقوFــــــة نــــــوازع الــــــشر عــــــH املــــــستو الفــــــردي  ىeعمـــــل حتمــــــا عــــــH تقــــــوFض نــــــوازع ا�©�ــــــ'، واســـ ً

  .لوا��ما��، و!ذا 0مر كفيل بالقضاء عH املشhد 0خالt� برمتھ وإن تطاو 0مد

 Hـــاªــí ومyـــسق ع ســاء نظـــام أخالtـــ�  مـــة إل �Ï مـــن ذلـــك أن املقومــات ا��قيقيـــة الال روFتــ ر ز
، إذ ال تكفــــل العقيــــدة ىاملــــستو ي النظــــر والعمــــ� أيــــضا محــــل إشــــ|ال كب�ــــ' ^ــــ� التــــصو `_ــــسانو ري

ً

ة عــــH /املاديــــة ��ة الــــزعم `_ــــسانو بالقــــد مــــة لــــ Fة الال رالطبيعيــــة مثــــل !ــــذه املقومــــات الــــضر ز ير و
ات الـــدين `لÃـــ¥، وألن `_ـــسانو�Fن يـــدر(و !ـــذه `شـــ|الية  نPســـتقالل 0خالtـــ� �عيـــدا عـــن تـــصو ر

ً

نعمدو ^� بحث املقومات إHI النظر فقط إHI �عض حي�يات الواقع التطبيقي، مع إ!مال تام فإ·�م {
اª©ة تجعلھ قيد النفاذ والتمثـل  رللبعد التنظ�' الضامن لقيام !ذا الواقع التطبيقي عH أسس  ي

  . الفاعل من قبل 0فراد وا��امعات
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لية �خالقية عند ��سانو+>ن    :واملسؤ

نيـــر `_ـــسانوFو  لية 0خالقيــــة ال {ـــستلزم وجــــود ى وأن إحــــساس `_ـــسان بالواجــــب واملـــسؤ
لية عــــH ال¶ــــشر  ̀حــــساس، فــــاألخالق `_ــــسانوFة تجعــــل املــــسؤ وإلــــھ، ففــــي غيابــــھ لــــن يتــــدا�H !ــــذا 

 ,The British Humanist Association(وحد!م فيما يتعلق بالعمل عH القيم 0خالقيـة وتنفيـذ!ا
̀شـــ)22 ,2013 لية 0خالقيـــة يتمثــل ^ـــ� عـــدم ُ، إن مبتـــدأ  و|ال ^ــ� ا��ـــدل `_ـــسانو حيــال املـــسؤ ي

لية وت�ــــ'ر؛ !ـــذه 0ســـس تتعلــــق  َّتوáـــÏ 0ســـس الفلـــسفية التنظ�'يــــة الـــ¥ ت¡ب¦ـــ¥ عل®�ــــا !ـــذه املـــسؤ َ ُ و
بأسئلة من !ذا النوع، ملاذا عـ� أن ألقـي بـاال بـاآلخرFن؟ ملـاذا عـ� أن أفعـل كـذا وال أفعـل كـذا، !ـل 

ً

اªـ©ة ال يختلـف حيالhـا أحـد حـÈ _ــستطيع _ بالفعـل أو ال)ـ'ك _لhـذه ا��ـددات رأسـس موضــوعية 
 Hعلـــــــم مـــــــن و^ـــــــ_ �Iالتـــــــاuـــة، و لية 0خالقيــــ ـــاء املـــــــسؤ ـــة لبنــــ ـــــة أوليــــ مــ ـــــصواب مـــــــن ا�©طـــــــأ كال وتمي�ـــــــ¢ الــ ز
اªــ©ة فمــن الــذي قــام عــH تأط�'!ــا  لياتھ ومــن قــصر ف®�ــا، إن (انــت ثمــة أســس موضــوعية  ربمــسؤ و

ُّو غ�'ه، وإHI أية جhة مرجعية ترد !ذه ا��ددات 0خالقية املوضوعية ومعاير��ا عH !ذا النحو د َ ُ ن
F¦¥ 0عÞــــÈ !ــــذه املوضـــوعية حيــــال الــــصواب  و^ـــ� (ــــو يyـــسم بال¡ــــس¶ية، !ــــل يـــضمن Pن¶ثــــاق الـــدر ن
لية، ومــا املــص�' الــذي  ا الغايــة الــ¥ ترتÜــH مــن الوفــاء بال)¢امــات !ــذه املــسؤ ووا�©طــأ 0خالtــ�، ثــم مــ

̀جابـــة عـــن !ـــذه ِيواجـــھ املقـــصر لية ومتا�ع¤�ـــا، بـــدو  نFن ف®�ـــا، مـــن {ع¦ـــÈ بـــأمر حوكمـــة !ـــذه املـــسؤ و َ ُ

ـــدان  لية حيـــــال الواجبــــات 0خالقيـــــة ^ــــ� الوجــ و0ســــئلة ال يمكـــــن بحــــال مـــــن 0حــــوال ترســـــيخ املــــسؤ
ة موضوعية معتمدة عH الرقابة الذاتية ^� توجيھ السلوك نحو الفضيلة وكفھ عن  رال¶شر بصو ي

جية املتقلبة ^� عالم 0شياء وÅ0©اصالرذيلة، �غض ا   .رلنظر عن التحوالت ا�©ا

، !ـــذا الت�'يــر يمثــل ا��انــب املعر^ـــ�  لية 0خالقيــة بحاجــة إIـــH ت�'يــر ^ــ� املقــام 0و لفاملــسؤ و
ة `قناعيـة الدافعـة إIـH التب¦ـ¥ عـH املـستو الوجـدا_ي،  ىامل�'ز للغاية والhدف، والذي يمنحhا القد ر

يH املــستو الــسلو(ي العمــ�؛ يقــو الفيلــسوف `_ــسانو جوليــان بــاجي¦¥وحــسن Pمتثــال عــ ل ل|ــي : ى
تقدم eعليال لوجوب قيامنا ببعض 0شياء، يجب أن تجعل 

ً
شرطية نوعا ما، وأع¦¥ ¬�ذا أن " يجب"

ً

دت ع، "لºـ� ^ـ� ا��قيقـة نـوع مخ)ـ¢ ��ملـة �ـش|ل " يجب عليك أن تفعل س"(ل جملة �ش|ل  رإذا أ
  ).83، 2010باجي¦¥، "( سفيجب عليك أن تفعل

لية 0خالقية  !ا ت|ليفا بالفعل أو ال)'ك-وكذلك eستد�� املسؤ باعتبا
ً

ط -ر و توافر عدة شر
ط امــــتالك الفاعليــــة  ــاء عــــدة موا_ــــع ^ــــ� Åــــ©ص الــــذات امل|لفــــة، يــــأeي ^ــــ� مقدمــــة !ــــذه الــــشر ووانتفــ

رادة والتصرف، غ�ـ' أن و0!لية 0خالقية، أو بمع¦È آخر سيطرة `_سان عH أفعالھ ع�' حرFة `
نالطبيÉــ� حيـال ال|ــو ال يـضمن وجــود !ـذه ا��رFـة، بــل عـH العكــس {ـستلزم نف®�ــا، /التوجـھ املـادي

لية معنا!ا   .ووuذلك تفقد املسؤ

لية 0خالقية ^� ظل التأكيد الـدائم عـH غيـاب ا��hـة  ووال مع¦È إطالقا ل��ديث عن املسؤ
ً

م لصاينة لية وا��ض عH الوفاء ¬�ا، فـإن eـساوت عواقـب زالرقابية ال|افلة ل��زاء الال و !ذه املسؤ
 Hــىالتمــسك والتفلــت فــالرا�Ï حي¡ئــذ أن تقــو دوافــع التفلــت وتyــسع ^ــ� ·�ايــة املطــاف حــÈ تــأeي ع

  . لالفضيلة برم¤�ا وإن تطاو 0مد

اªـــ©ة حيــــال موضــــوعية 0خــــالق  لية 0خالقيــــة كــــذلك ال ت¡ب¦ـــ¥ إال عــــH قناعــــات  رواملـــسؤ و
املطلقة، سواء ^� جان�öا `يجا]ي املتمثل ^� الفضائل، أو ^� جان�öا السل�¥ املاثل ^� الرذائل، وقيم¤�ا 

نيبــدو أننــا مرغمـــو عــH `يمــان بوجــود معيــار حقيقـــي للــصواب وا�©طــأ؛ وقــد ي|ـــو : "ليقــو لــوÍس ن
النـاس أحيانــا مخطئــ�ن �ـشأ·�ما تمامــا كمــا {غلــط �عـضhم ^ــ� حــساب ا��مــع، غ�ـ' أ·�مــا لkــسا 

ً ً
مجــرد 
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أي، مثلhمـــا مثـــل جـــدو الـــضرب لمـــسألة ذو و فـــالواقع أنـــھ توجـــد إلزامـــات ). 24، 2006لـــوÍس، "(رق
ــــس�' !ـــــذه  أخالقيـــــة موضـــــوعية، ال يمكـــــن تفـــــس�' !ـــــذه `لزامـــــات بأســـــباب طبيعيـــــة، وال يمكـــــن تفـ
ـــــ' مـــــــصدر  ـــــة املوضــــــوعية �غ�ــ ـــــات 0خالقيــ ـــــة، ال يمكـــــــن تفـــــــس�' `لزامـ `لزامــــــات �عوامـــــــل اجتماعيـ

ـــــ �¯¥، وعليـــــ ــ ـــھ ســـــــــــلطان Å©ــــــــ ــــــــ�¯¥ لـــــــ ــــــــصدر Å©ــ ـــــــھ مــ ــــــو لـــ ـــ ـــــــد أن ي|ـ ــــــزام 0خالtــــــــــ� ال بـــ ـــــــإن `لــــ نھ فـــ
فمثــل !ـذه املوضـوعية ال eـستمد إطالقــا إال مـن جhـة موضــوعية ). Hindson, 2008, 239(إقامتـھ

ً

  .مطلقة، وال يمكن تقعيد!ا ^� السياق املادي ا��ض

ادة   :ر�خالق وحر+ة �

ب حيــــال التقرFــــرات املت را�©طــــاب `_ــــسانو متــــضا ادة ا��ــــرة، فــــالبعض يث¶ــــت ي رعلقــــة بــــاإل
جة أ·�ا ال تطـاق، : "لوFؤكد حرFة `_سان ^� تصرفاتھ، يقو ك�'تز رإن ا��رFة 0خالقية موجودة لد

ن بدال ع��م والكث�'ون يذعنو للعادات أو السلطة (ي يقر Ùخر
ً و ر بkنما ). 49-48، 2012ك�'تز، "( ن

ادة ا��رة مجرد و!م، وأن  رير البعض أن ` جة عنا، يقو ى اتنا مح|ومة بتقرFرات سابقة خا لخيا ر ر
س ^ــ� كتابــھ  ات أك�ــ' حكمـــة، ": "̀رادة ا��ـــرة"رســام !ــا اeي مhمــة، و!نــاك طـــر التخــاذ قــرا راختيــا قر

اء  ه، وإذا ظhر أن¦¥ قـادر عـH ذلـك؛ (ـالعودة مـثال إIـH الـو Fد اختيا رلكن¦¥ ال أستطيع أن أختار ما أ ً
ر ر

ــــإن¦¥ ال Fن، فــ ــــرا ــــا دومــــــا إIــــــH رالتخــــــاذ أحــــــد قــ ه؛ إنــــــھ eسلــــــسل يفــــــß¯¥ بنــ  أختــــــار مــــــا أختــــــار أن أختــــــا
ً

ر
  ).Harris, 2012, 39"(الظالم

ادة حـــــرة  رإن القـــــو بـــــامتالك `_ـــــسان إ ـــن تـــــصرفات_ل يوقـــــع ا�©طـــــاب _ فيمـــــا يـــــأeي وFـــــذر مــ
م ومقتـــضيات التـــصو املـــادي  ر`_ــسانو ^ـــ� مـــأز شــديد، و^ـــ� تنـــاقض م��Üـــ� يyنــا^H تمامـــا مـــع لــوا ز

ً ق ي
مة الـــذي يت¶نـــاه ح ريـــال _ـــشأة ال|ـــو وان¶ثـــاق ا��يـــاة، فاملـــادة ال|ونيـــة خاضـــعة لقـــوان�ن حتميـــة صـــا ن

�� تظـل منفعلـة ومـستلبة  تحكمhا وeسيطر عل®�ـا �ـش|ل تـام دو أد_ـى ف|ـاك، فÃـ¥ دو تـدخل خـا
َ

ر ن ن
تماما من قبل تلك القوان�ن، إذ ال تملك مؤ!الت 

ً
نتمك��ا مـن خـر تلـك القـوان�ن دو وجـود " ذاتية" ق

�� ، وإذا (ـان `_ـسان نتـاج الyـش|ل التلقـاzي لhـذه املـادة؛ فإنـھ رمؤثر خا ى ينقلhا مـن حالـة إIـH أخـر
، وال �ـــ¯¥ء غ�ـــ' ذلـــك يمكـــن أن يتـــصو ^ـــ�  رحي¡ئـــذ خاضـــع لتلـــك ا��تميـــة ا���'يـــة الـــسائدة ^ـــ� ال|ـــو ن

ـــة أننــــا  ـــادي يقتــــß¯¥ حتميــ ـــا، "حقــــھ، فاالeــــساق املـ ــا آنيــ ات جامــــدة تyبــــع واقعــ جميعــــا نت|ــــو مـــــن ذ
ً ً ً

ر ن
دود أفعالhـــا أو ســـلوكيا��ا معhـــا �غ�ـــ' وقواني ت نفـــس  ات املـــرات لتكـــر ت مليـــا ر¡نـــا محـــددة لـــو تكـــر رر ر

ف ادة `_ـــسانية مـــستحيلة وغ�ـــ' )483، 2015حـــسن، "(وeغي�ـــ' ^ـــ� نفـــس الظـــر ر، وuالتـــاI� تـــصبح `
  .ممكنة

ادة  رلعــــل ePـــــساق امل��Üـــــ� للتوجـــــھ املـــــادي يقتـــــß¯¥ الyـــــسليم بـــــالرأي Ùخـــــر القائـــــل بـــــأن `
̀ش|ال امل��Ü� السابق، لكنھ ^� ا��قيقة لم `_س انية مجرد و!م، إذ يبدو أنھ قد تال^H الوقوع ^� 

̀شــ|االت الك�ــ' العــصية جــدا، أمــا  يفعــل ذلــك إال بــالوقوع ^ــ� تنــاقض آخــر يفــß¯¥ إIــH ســيل مــن 
ً ى

، ىالتنــاقض فيتعلــق باالســتحالة العمليــة، فقــد يقبــل الــبعض ¬�ــذا الــرأي عــH مــستو النظــر ا��ــرد
مـھ حـÈ مـن قبـل أتباعـھ؛  زلكن عH مستو التطبيق العم� {ستحيل قبو !ذا الرأي أو ال)ـ¢ام لوا ل ى
ىألنــھ يفــß¯¥ إIــH عب�يــة تامــة وا·�يــار (امــل ل��يــاة برم¤�ــا؛ فثمــة إشــ|االت ك�ــ' ت¡ــتج عــن ال)ــ¢ام !ــذا 

�!ا ما ي   :زالتوجھ، وال¥ من أبر
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 ال مع¦ـÈ إطالقـا ل��ـديث عـن خ:�شـ6ال �خال¥ـ�
ً

ذيلــة،  ر�ـ' وشـر، أو صـواب وخطـأ، أو فـضيلة و
أو مدح وذم، إن (ان السلوك ال¶شر خاضعا ��تمية ج�'ية ال يملك ع��ا ف|ا(ا، فال)¢ام !ذا الرأي 

ً ً
ي

 .يفß¯¥ إHI ا·�يار 0خالق واستحال¤�ا

وتنحــل _ املدنيــة وغ�ـ' املدنيــة_ ^ـ� ظــل !ـذا Pعتقــاد تبطـل القاعــدة ا��زائيـة :�شـ6ال القــانو�ي
ـــــة بــــــالثواب ت ســــــاء تقرFــــــرات جزائيــــــة متعلقـ ــــة، وال إل لية القانونيــ ــــسؤ ـــÈ إطالقــــــا للمــ رمامــــــا، فــــــال مع¦ـــ و

ً ً

 .والعقاب، أو إ_شاء مؤسسات إصالحية أو عقابية

عــH قاعــدة إم|ــان eعــديل الــسلوك _ ب|افــة مؤســساتھ_ي ينعقــد العمــل ال)'بــو :ي�شــ6ال الe;بــو
ذات عH أفعالhا، غ�' أنھ ^� ظل !ذا التوجھ وتوج®�ھ نحو 0فضل، و!ذا يقتß¯¥ وجود سيطرة لل

املـــادي يــــصبح مـــن العبــــث غ�ـــ' امل�ــــ'ر إ_ـــشاء مثــــل !ـــذه املؤســــسات وإنفـــاق 0مــــوال عل®�ـــا، طاملــــا أن 
 .`_سان ال يملك السيطرة عH تصرفاتھ

عــH _ ال يقــوم التفك�ــ' `_ــسا_ي إال عــH قاعــدة مــن ا��رFــة الــضامنة لوجــوده :ي�شــ6ال الفكــر
ادة حــرة فــإن حياتــھ _  ^ــ� البعــد الــداخ� املتعلــق بالــذات املفكــرة0قـل  روuمــا أن `_ــسان ال يملــك إ

الفكرFــة مجــرد و!ــم ال أســاس لــھ؛ ألنــھ حي¡ئــذ مج�ــ' عــH التفك�ــ' فيمــا يفكــر، وuــذلك يفقــد الفكــر 
ادية  .رقيمتھ؛ ألنھ صادر عن وضعية ال إ

D¡¢مــــستو الـــشعو البــــاط¦¥ للــــنفس `:�شـــ6ال النفــــ Hـــر ع ي_ـــسانية ثمــــة شـــعو قــــو بــــامتالك ى ر
ادة مجـــرد  ادة وحرFــة التـــصرف، و!ـــذا الــشعو ال يمكـــن محـــوه ب¶ـــساطة بمجــرد Pعتقـــاد بـــأن̀  ر` رر
، كمــا أن  , �عمـق وأصــالة !ــذا الــشعو رو!ـم ال أســاس لــھ؛ ألن تــصرفات !ـؤالء املنكــرFن أنفــسhم تن�ــ

ه ^ــ� حيــا��م العمليــة يكــذب دعـــوا!م تلــك، فhــم مــ ن إIــH `قــرار العمــ� بوجـــود رال)ــ¢امhم آثــا وضطر
ضوا ذلك عH مستو النظر ادة ا��رة وإن عا ى` ر  .ر

 ^ــــ� ظـــل !ـــذه العقيـــدة ا���'يــــة تنعـــدم القيمـــة ا��قيقيـــة ل|افــــة :ي�شـــ6ال الثقـــا�� واkـــضار
�Ï اعتمــاد مثــل !ــذه املنجــزات كمؤشــرات تــص¡يفية  Fة، كمــا أنــھ ال يــ راملنجــزات الثقافيــة وا��ــضا

ىوالشعوب، فال مع¦È إطالقا لوصف أمة ما بالتفو أو التقـدم، وأخـر بـالتخلف أو تم�¢ ب�ن 0مم  ق
ً

 .التأخر؛ ألن ا��ميع مج�'ون عH وضعيا��م

  :�خالق والبواعث الداخلية

راملشhد 0خالt� لkس بمعز عن بحث النوايا والبواعث الداخلية، فhذا ا��انب لھ حضو  ل
�t̀طار الفلسفي 0خال مhم جدا ^� 

ً
؛ ألنھ يم�¢ ب�ن ا�©بkث والطيب، ب�ن الصا�Ï والطا�Ï، غ�' أن 

و أنـــھ  ن أ!ميـــة !ـــذا ا��انـــب الباعــــث عـــH الـــسلوك 0خالtـــ�، إذ يقـــر ن`_ـــسانو�Fن ال يـــر ر لkــــست "و
لº� ال¥ {عو عل®�ا، بل مـا {عـو عليـھ أك�ـ' ºـ� 0فعـال الـ¥ _ مhما (انت مhمة_مفا!يمنا أو نوايانا  ل
اء Ùخر   ). 54، 2012ك�'تز، "(Fن من ال¶شرزنقوم ¬�ا إ

ن  ووuـــذلك {ـــسقط `_ـــسانوFو أ!ميـــة وقيمـــة البواعـــث املوجhـــة للـــسلوك 0خالtـــ�، وFركـــز ن ُ

Fـــة محـــل نظـــر؛ ألن  ض الواقـــع، و!ـــذه الر ؤفقـــط عـــH جانـــب ا�©رجـــات ومـــا يتحقـــق بالفعـــل عـــH أ ر
Fة ^ـــ� عمليـــة التمي�ـــ¢ بـــ�ن الـــسلوك 0خ الtـــ� وغ�ـــ' 0خالtــــ�، ورالبواعـــث الداخليـــة تبقـــى مhمـــة وضـــر

غــم أ!مي¤�ــا كـذلك ^ــ� ا��كــم؛  روعل®�ـا يتعلــق املـدح أو الــذم �غــض النظـر عــن العواقــب املتحـصلة و
 Hــفhـب أن Å©ــصا مــا اســتخدم قوتــھ ^ـ� إجبــار أحــد املــسافرFن وإكرا!ــھ عـH الêــ¢ول مــن مقعــده ع

ً
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 (ل من (انوا عH نم)ن الطائرة واستوHI !و عليھ دو وجھ حق، ثم حدث أن تحطمت الطائرة ومات
مت��ا، فhل يمكن وصف سلوك !ذا الغاصب بأنھ تصرف أخالt� أسhم ^� إنقاذ Å©ص من املوت، 

ا ل��كم عـH " ا��سنة"!ل تص�Ï !ذه العاقبة  واملص��ة ال¥ تحققت !نا للبعض أساسا أو معيا
ً ً
ر

�tذا السلوك بأنھ تصرف أخال!.  

ال شــك أن !ـــذا التـــصرف يبقـــى مــدانا أخالقيـــا ح
ً ً

ـــÈ وإن أســـhم ^ــ� تحقيـــق مـــصا�Ï متعـــددة 
لkس لفرد واحد بل ولعدد أك�' من الفئات، حـÈ وإن اسـتوعب النـاس جميعـا؛ ألن ا��كـم 0خالtـ� 

ً

�� تمثلــھ  رeعب�ــ' عــن ت|افــل تــام وeعاضــد محكــم بــ�ن واقــع داخــ� تمثلــھ النوايــا والــدوافع، وآخــر خــا
َ ْ ُ

  . اد إHI أحد الواقع�ن مع إ!مال تام لآلخرالوقاzع الفعلية املتحققة، وال ي�Ï بحال Pسyن

  :غاية السلوك �خال¥� وعالقÃ@ا بمعيار الصواب واÂطأ

ط ال-©ـــصية، حيــــث  ويؤكـــد `_ـــسانوFو أن ا��يـــاة 0خالقيــــة ال|املـــة تقـــاس وفــــق الـــشر ن
̀نجــاز، واملــشاركة مــع العــالم، والتعب�ــ' عــن املوا!ــب، أو عمــل �ــ¯¥ء  ̀حــساس بــالتحقق و تتــضمن 

ة عــH ذلــك تقــود إIــH حيــاة ممتعــة وخالقــة، حيــاة مفيــد ط مثلنــا ا�©اصــة، فالقــد ر ومنــتج وفــق شــر و
القيمــة ا��و!رFــة الــ¥ {ــسHÉ "، ومــن !نـا يتأكــد أن )123، 2012ك�'تــز، "(ªـ©ية ومتدفقــة ومغــامرة

 ولـذلك .)well-bein)Free Inquiry, 1989, 27"ن`_ـسانيو إIـH تحقيقhـا ºـ� الـسعادة أو الرفا!يـة 
فا!يـــة `_ـــسان، والـــسعادة، فعواقـــب الفعـــل عـــH الرفا!يـــة يجـــب" ر أن ت|ـــو أ!ـــداف 0خـــالق ºـــ�  ن

ا ل��كـم عـH الـصواب وا�©طـأ eـش|ل معيـا
ً
). The British Humanist Association, 2013, 7.22"(ر

فا!يـة `_ـسان"أو بمع¦ـÈ آخـر   right and wrong are رالـصواب وا�©طـأ يجـب eعرFفhمـا مـن حيـث 
to be defined in terms of human well‐being)"Copson, 2015, 23.(  

يو!ذا الطرح `_سانو فيما يتعلق �غاية السلوك 0خالt� محـل إشـ|ال، فمـن الـذي وضـع 
!ـــذه الغايـــة، وعــــH مـــاذا اســــyند ^ـــ� !ــــذا التحديـــد، ومــــن الـــذي خولــــھ مhمـــة !ــــذا التحديـــد وطرحــــھ 

ضــة عــH ا��ميــع، وuــأي �ــ¯¥ء تتحقــق !ــذه  الرفا!يــة، و!ــل بلــوغ !ــذه الغايــة تحققــھ وكمــسلمة مفر
أخالقيات `يثار والت��ية بالنفس، فأين ومÈ يتحقق ذلك إن (انت !ذه ا��ياة º� (ل ما نملك 

 أن الرفا!يــة ال تـص�Ï غايــة Sean Carrollمـن !نــا يؤكـد الف�¢يــاzي امل��ـد . يحـسب الـزعم `_ــسانو
  ):Carroll, 2010(للسلوك 0خالt� لعدة أسباب

̂ــ� تحديــد املقــصود بالرفا!يــة، وحــÈ لــو اتفقــوا فــإن اتفــاقhم ال {عــدو مجــرد - نأن النــاس مختلفــو 
 .رأي

أن !ـدف تحقيـق أعـH قـدر مـن الرفا!يـة ال يمثـل !ـدفا بـد!يا لألخـالق، فثمـة خـالف بـ�ن املـذا!ب -
ً ً

 .0خالقية، (الغائي�ن والعواقبي�ن

لتـــصادم، و!نـــا ت�ـــ'ز إشـــ|الية ضـــبط املعيـــار لأن مـــصا�Ï النـــاس ^ـــ� الوصـــو إIـــH الرفا!يـــة عرضـــة ل-
ضة  .راملر�Ï ب�ن املصا�Ï املتعا

اء  بــاملع¦È العـام مبــدأ آخــر محــتم " املنفعــة"و" نالقـانو"رإضـافة إIــH ذلــك فإنـھ مــا لــم يكــن و
ة  ادة، فـإن الـدافع ا��قيقـي لعملنـا !نـا !ــو إذن وuالـضر رلـإل الـذي نجـده إلشـباع حاجاتنــا " ىالhـو"ور

Fب ى أنھ لkس الhو املستعبد للعاطفة، ولكنـھ !ـو مـسyن�' خاضـع للعقـل، ولكـن مـا رالفطرFة، وال  َى

نــا ا�©ــاص ، تظــل ^ــ� !ــذه ا��الــة أســاس اختيا رأ!ميــة ذلــك، إذ أن املــص��ة دائمــا ال القــانو ن ً
از( ، رد
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1996 ،491 .( Hـــــــــة وحاكمي¤�ــــــا ع ــــالق وFبطــــــل مرجعي¤�ـــــا التوج®�يـــ ــــأن ذلــــــك أن يقـــــوض 0خــ ومـــــن شــ
ض  غبـة الـنفس و!وا!ـارالسلوك ح�ن تتعـا أمـا فيمـا يتعلـق بجعـل الرفا!يـة معيـار التمي�ـ¢ بـ�ن . رمـع 

سـات الداعمـة للرفا!يـة وتلـك الـ¥ تناقـضhا إIـH العلـم  رالصواب وا�©طأ، وإسناد مhمة تحديـد املما
�!ا فيما ي زالتجر�F¥، فإن ذلك ينطو عH عدة مغالطات إ_سانوFة يتمثل  أبر   :ي

ا - ال تـــص�Ï الرفا!يـــة معيـــا
ً
نللتمي�ـــ¢ بـــ�ن الـــصواب وا�©طـــأ، فالقـــائلو بـــذلك ال يخرجـــو عـــن إطـــار ر ن

نالتــضليل وا�©ـــداع اللفظـــي، حيـــث {ع�ـــ'ون عـــن الـــصواب بمـــا يحقـــق الرفا!يـــة دو أســـاس حقيقـــي 
 . ي�'ر !ذا الرuط ب�ن الصواب والرفا!ية

ا للصواب وا�©طأ يقوض القيمة املوضوعية لألخالق وFكرس ال¡س¶ية،- جعل الرفا!ية معيا
ً
 حيث ر

، ولـــkس حــسب معيـــار  ىيجعــل الــذات حكمـــا عــH 0خــالق تقبـــل م��ــا وتــرفض حـــسب مقتــÈ¯ß الhــو
ً

ا  ؛ فــــــا��ميع عمليــــــ ^ــــــ� املــــــسلك ال¶ــــــشر ـــي  ـــة ا��انــــــب التطبيقـــ اªــــــí، و!ــــــذا ينــــــاقض طبيعـــ حقيقــــــي 
ً ي ر

ن أح|امــا قطعيــة حيــال الــصواب وا�©طــأ، كمـا ينــا^� الــسلطة املرجعيــة لألخــالق وحاكمي¤�ــا  يـصدر
ً

و
̀ن|ار عH ا�©الف، إذ بوسعھ القو إن (افة تصرفاتھ عH السلوك، ل وأيضا يقوض سلطة 

ً
مhما _

فا!يتھ_ بدت ش¡يعة  .رeسhم ^� تحقيق 

ة `لزاميــة الــ¥ - وراعتمــاد معيــار التفرقــة بــ�ن الــصواب وا�©طــأ عــH التقــدير الــذاeي يقــوض الــضر
اغب نيحملhا القانو 0خالt� وFفرضhا عH النفس، فبوسع املتفلت من ر القانو أن يقو إن¦¥ غ�'  ل ن

 . ^� تحقيق !ذه الرفا!ية وuالتاI� ال يلزم¦¥ Pنصياع

ة ا��يــاة الــسعيدة مقابـل الباzــسة، - ولــkس "رتحقـق الرفا!يــة ال {ع�ـ' عــن �عــد أخالtـ�، بــل عــن صـو
ـــاك أي ســــــ¶ب للمــــــساواة بــــــ�ن  ــــؤس"!نـــ ر والبــ ـــــشر"و" والــــــسر ، وخــــــصوصا ضــــــمن النظــــــرة "ا�©�ــــــ' والـ

ً

د!ـــــار و. `��اديـــــة Fـــــة `��اديـــــة يـــــدفع لالعتقـــــاد بـــــأن ا ـــا أي ســـــ¶ب ^ـــــ� الر ز!كـــــذا فـــــال يوجـــــد مطلقــ ؤ
ً

وuالتـاI� ال تـص�The God Debate II: Harris vs. Craig .( Ï"(ال|ائنـات الواعيـة !ـو خ�ـ' موضـو��
�tا للتمي�¢ 0خال الرفا!ية معيا

ً
 .ر

رªـí العدميـة 0خالقيـة، وتتمثـل اعتماد الرفا!ية كمعيار حاكم ^� التمي�¢ 0خالt� من شأنھ أن ي-
ات الـو�� ال¶ـشر الثمينـة يمتلـك قيمـة مــا  يالعدميـة ^ـ� أن نفكـر وأن نتـصرف و(ـأن ال �ـ¯¥ء ^ـ� إنجـا ز
تـــھ عـــH خدمـــة ا��يـــاة الفرديـــة أو ا��تمعيـــة عـــH املـــدى القرFـــب أو  اء فائدتـــھ الوظيفيـــة، أي قد رو ر

ر ياملتوسط، فا�©�' وفق العدمية لkس أك�' من معيار ضر ن للتعاو `_سا_ي الفعال الذي ال غ¦È و
نعنـــھ ^ـــ� ذاتـــھ مـــن أجـــل اســـتمرار ا��يـــاة، ولكـــن مـــن غ�ـــ' أن ي|ـــو لhـــذا املعيـــار م|انـــة مخـــصوصة، 

-153، 2018نيمـــو، (فا��قيقــة وا��مـــال وا�©�ـــ' ال تمتلــك ^ـــ� ذا��ـــا أي eعـــال ي�ــ'ر توج®�hـــا لوجودنـــا
154.(  

ا��ـصر "ن الصواب وا�©طأ 0خالt�، وºـ� مغالطـة ثمة مغالطة ^� جعل الرفا!ية معيار التمي�¢ ب�-
فا!ية `_سان قد يحققhـا ^ـ� الفعـل 0خالtـ�، وقـد يحققhـا معاكـسھ، وقـد يحققhـا "ا�©ادع ر؛ فإن 

الفعـل ا��ايـد أخالقيــا، وuـذلك يـصبح الــسÉ� `_ـسا_ي برمتــھ محـض التبـاس ال تمتــاز فيـھ جوانبــھ 
ً

 . ة0خالقية عن غ�' 0خالقية عن ا��ايد

ــــkس مـــــن واقـــــع - ــــة ولـ ـــار تحديـــــد الـــــصواب وا�©طـــــأ منطلقـــــا مـــــن فلـــــسفة أخالقيـ ـــو معيــ البـــــد أن ي|ــ
ً ن

يفاإل_ـــسانوFو {عمـــدو إIـــH مغالطـــة تجـــاو البعـــد التنظ�ـــ' بـــال)'ك�¢ ، )2016عبـــد 0عـــH، (أخالtـــ� ن زن
ر يــتم التعامـل معـھ دو حاجـة إIـH أسـاس مرجÉـ� حقيقــي  نفقـط عـH املـشhد 0خالtـ� (واقـع ضـر ي و
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يو�Fـــ'ر وFفـــسر وجـــود !ـــذا الواقـــع ^ـــ� ظـــل العقيـــدة املاديـــة، فـــاألمر املؤكـــد !ـــو أن `_ـــسانو يــضمن 
امل��د لkس �عاجز عن أن ي|و خ�'ا، ولكن `��اد ال يدعم أي أسس فكرFة لألخالق"

ً بوسماحة "(ن
ــــــ�ن ).327، 2018فرطـــــــاس، &  ــــة بـ ـــــا صـــــــا��ا للتفرقـــ ا حقيقيــ ـــا ـــــك `_ـــــــسانوFو معيــــ  وuالتـــــــاI� ال يملــ

ً ً ً
ر ن

 . واب وا�©طأ 0خالt�الص

�Ï مــن ذلــك أن 0خـالق بحاجــة ماســة إIـH معيــار موضــو�� ثابـت للتمي�ــ¢ بــ�ن الــصواب  وFتـ
ن إIــــH إصــــدار  ووا�©طــــأ 0خالtــــ�، و!ــــذه ا��اجــــة يؤكــــد!ا الواقــــع العمــــ� لل¶ــــشر، فــــا��ميع مــــضطر

اíª، غ�' أن  `_سانو�Fن رأح|ام قطعية حيال الصواب وا�©طأ، و!ذا ال يتم إال ^� إطار موضو�� 
ســاء مثــل !ـــذا املعيــار، لــذا {عمـــدو إIــH التعلـــق  نبحكــم خلفيــ¤�م املاديـــة ال يمل|ــو أساســا فكرFـــا إل رن

ً ً

و أن تحقيــق الرفا!يــة !ــو أســاس التمي�ــ¢  نبــالواقع العمــ� فقــط النــا�ع مــن تــوجhhم املــادي، فيقــر ر
صد، وuــــذلك يظــــل بـــ�ن الــــصواب وا�©طـــأ، وقــــد تبـــ�ن أن !ــــذا املعيــــار غ�ـــ' صــــا�Ï لتحقيـــق !ــــذا املقـــ

ي`_ــــسانوFو عــــH املــــستو النظــــر بــــال أســــاس حقيقــــي موضــــو�� للتفرقــــة بــــ�ن الــــصواب وا�©طــــأ  ى ن
  .  0خالقي�ن

اسة   :رالنتائج العامة للد

اسة إHI النتائج Ùتية   :ر^� ضوء ما سبق، توصلت الد

أوآل
ً

اسة أن حديث `_سانو�Fن عن 0خالق {ش|ل مغالطة وسـقطة من�wيـ: ىة ك�ـ' ال ر eست¡تج الد
م التوجـــھ املـــادي لhـــذا التيـــار، فـــإذا (انـــت املاديـــة ºـــ� املعطـــى أو امل|ـــو الوحيـــد  نتyــسق أبـــدا مـــع لـــوا

َ
ز

ً

؛ فلـن نحـصل  �� مفار ملادية ال|ـو ناملؤسس النطالقة ال|و وتنوع موجوداتھ دو أي تدخل خا ق ن رن ِّ

أبدا عH املع¦È املyسامي
ً

.  

ثانيــا
ً

سفية لتأســkس مـــشhد أخالtــ� م��ـــد، !ــذه الفلـــسفة ال ن مــا يقدمـــھ `_ــسانوFو مـــن أ�عــاد فلـــ:
نeستو^� الكفاية النظرFة املطلوuة؛ فاإل_ـسانوFو {علمـو ��ـز!م عـن التأصـيل الفلـسفي للمـشhد  ن
ر0خالt�، لذا {عمدو إHI تجا!ل البعد 0نطولو�� لألخالق، حيث تدو (افة مناقشا��م وتأط�'ا��م  ن

نخ�ــ' لــkس محــل نــزاع، حيــث يوجــد م��ــدو عــH أخــالق لحــو البعــد �0ــستمولو�� فقــط، و!ــذا 0
�tلكن ال يوجد إ��اد أخال.  

ثالثـا
ً

ا للمنظومـة 0خالقيــة، فاملاديــة الــصرفة تبقـى عــH حالhــا مــن حيــث :  ال تــص�Ï الطبيعــة مــصد
ً
ر

وال يمكـن .. رخصائصhا 0وHI ال¥ ظhرت ¬�ا مhما تقادمت وتنوعت صو وجود!ـا وتفاعال��ـا البي¡يـة
Fــة؛ ألن آليـــات التطــو وقوانkنــھ تؤ!ــل لقبــو نــوع مـــن تأصــيل  ل!ــذه املنظومــة ^ــ� البيولوجيــا التطو ر ر

، أو بمع¦ـــــÈ آخـــــر تـــــدعم (افـــــة  ــــة والبقـــــاء لألقـــــو ـــ¥ تخـــــدم الـــــصراع واملـــــصا�Ï الذاتيـ ى0خالقيـــــات الــ
السلوكيات املنا!ضة تماما للمشhد 0خالt� املyسامي

ً
ل مرجعية ذلك إHI العلم التجر�Fـ¥..  ، ووال تؤ

  .نألن من�wھ يتعلق بما !و قائم، بخالف 0خالق ال¥ تتعلق بما ي¡بæ� أن ي|و

ا_عا
ً

مة لتأسkس مشhد أخالt� / ال تكفل العقيدة املادية:ر Fة الال زالطبيعية أيا من املقومات الضر ور
ً َّ

نمستقل عن الدين، وألن `_سانو�Fن يدر(و ذلك فإ·�م {عمدو ^� بحث املقومات إHI النظر فق ط ن
يإIـــH �عـــض حي�يـــات الواقـــع التطبيقـــي، مـــع إ!مـــال تـــام للبعـــد التنظ�ـــ' الـــضامن لقيـــام !ـــذا الواقـــع 

اª©ة   . رالتطبيقي عH أسس نظرFة 
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خامـسا
ً

!ــا ^ـ�، وجــود :  ط يتمثـل أبر لية 0خالقيــة عـدة شــر ســاء املـسؤ زيتطلـب `لــزام 0خالtـ� وإ و و ر
 وضــــمان حرFـــة Å©ــــصية للـــذات امل|لفــــة، قاعـــدة ت�'يرFـــة قوFــــة فيمـــا يتعلــــق بـــأوامر الفعــــل وال)ـــ'ك،

جود قاعدة جزائية شاملة و·�ائية جود إطار موضو�� ثابت للواجبات 0خالقية، و وو (ل ذلك ال .. و
  .تضمنھ العقيدة املادية لإل_سانو�Fن

سادسا
ً

 {ـستلزم املـشhد 0خالtـ� `قـرار �ـسيطرة `_ـسان عـH أفعالـھ، و!ـذا `قـرار محـل إشـ|ال :
، فـــإن !ـــذا {ـــستد�� نفـــي لـــدى `_ـــسان نو�Fن، فـــإن يكـــن `_ـــسان محـــض eـــش|ل تلقـــاzي ملـــادة ال|ـــو

ادة ادة ا��رة، وuذلك تبطل 0خالق،و(افة القضايا 0خر ال¥ eستلزم `قرار بحرFة ` ر`   .ىر

ســـــا_عا
ً

ـــا :  ـــ� تمثلـــــھ النوايـــ ــــع داخــ ـــ�ن واقـ ــــد محكـــــم بــ ــــام وeعاضـ ـــن ت|افـــــل تــ ا��كـــــم 0خالtـــــ� eعب�ـــــ' عــ
َ ْ ُ

�� تمثلھ الوقاzع الفعلية املتحققة، وال ي�Ï بحال Pسyناد إHI أحد الواقع�ن والبواعث،  روآخر خا
يوuذلك ال ي�Ï الزعم `_سانو ا�©اص باالعتماد عـH عواقـب الفعـل فقـط .. مع إ!مال تام لآلخر

  .لتقرFر صوابھ وخ�'يتھ

ثامنـــــــا
ً

 :Ïـــــص� ـــــصود نالرفا!يـــــــة غايـــــــة للـــــــسلوك 0خالtـــــــ�؛ ألن النـــــــاس مختلفـــــــو ^ـــــــ ال تــ � تحديـــــــد املقــ
 Ïقــدر مــن الرفا!يــة ال يمثــل !ــدفا بــد!يا لألخالق،كــذلك فــأن مـــصا� Hــبالرفا!يــة، وألن تحقيــق أع

ً ً

لالنـــاس ^ـــ� الوصـــو إIــــH الرفا!يـــة عرضـــة للتــــصادم، و!نـــا ت�ـــ'ز إشـــ|الية ضــــبط املعيـــار املـــر�Ï بــــ�ن 
ضة   .راملصا�Ï املتعا

تاسعا
ً

ا للتمي�¢ ب�ن الصوا:  ال تص�Ï الرفا!ية معيا
ً
يب وا�©طأ 0خالt�، فعH املستو النظر يظل ر ى

ن`_سانوFو بال أساس حقيقي موضو�� للتفرقة ب�ن الصواب وا�©طأ 0خالقي�ن، و!ذه الوضعية 
كفيلة بإبطال املشhد 0خالt� برمتھ، ففي غياب املعيـار املوضـو�� الفاصـل ال يمكـن ألحـد أن ينكـر 

  . عH غ�'ه أي تصرف مhما بدت شناعتھ

 ومن !نا يتأكد أن 0خالق ال يمكن تأصيلhا أو ا��ا��ة ع��ا ^� ظل إن|ار وجود `لھ؛ ألن :راعاش
̂ـ� ذلـك يقـع ^ـ� التنــاقض ال  ̀ن|ـار لـھ مـا �عـده حيـث {ـستد�� إن|ـار 0خـالق أيـضا، ومـن ي|ـابر  !ـذا 

ً

محالة، إما عH مستو النظر، وإما عH مستو التطبيق، أو ب|ل®�ما معا
ً ى   .ى

اسةتوصيات    :رالد

�اسة بما ي   :ر^� ضوء ما سبق تو0¯¥ الد

اســات الداعمــة لالتجـاه النقــدي ^ــ�  -  رeـ-�يع البــاحث�ن عــH إجـراء مزFــد مــن البحـوث والد
 .ال)'بية

ه مرجعيـــة  -  رP!تمــام البح1ـــ¥ باملـــشhد 0خالtـــ� ببعديـــھ النظــر والتطبيقـــي العمـــ� باعتبـــا ي
¥Þة للعمل ال)'بو والتعليhيموج ِ

ّ. 

ـــــؤتمرا -  ــــص�'!م إقامــــــــة املـــ ـــــص�ن الــــــــشباب وتبــــ ـــــة لتحـــ ات التوعوFـــ ـــــر رت والنــــــــدوات وا��اضـــ
 .بمغالطات 0ف|ار `_سانوFة امل��دة

ة تب¦¥ اس)'اتيجية ترuوFة وا�áة للتعامل املؤس°¯¥ مـع تلـك 0ف|ـار املhـددة لhوFـة  -  ورضر
 .ا��تمع
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اسة   :رمقe;حات الد

�اسة ما ي   :ر تق)'ح الد

سفة `_سانو�Fن 0خالقية وأثر!ا عH املنظومة لالقيام ببحث حو الواقع التطبيقي لفل - 
 . ال)'بوFة

روضع تصو مق)'ح لدو مؤسسات ال)'بية ^� مواجhة التطرف `��ادي املعاصر -   .ر

!ر الشرFف ^� التصدي لبعض 0ف|ار املنحرفة ومعا��¤�ا -  اسة تقوFمية لدو 0 زد   . رر
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