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كلمُة النَّاشِر

واِب أْن نقوَل: إنَّ اإلحلاَد كاَن عىل امتداِد التَّاريِخ  ربَّام لن يكوَن جمانبًا للصَّ

َدى  ٍة يتَّخُذها امرٌؤ هنا، وآخر ُهناك، دوَن أْن يكوَن هلا ذاَك الصَّ َد حالٍة فرديَّ جمرَّ

لًة عـىل هيئِة تيَّـاٍر فكريٍّ  اِس، ودوَن أْن تكوَن ُمتشـكَّ الواسـَع بـنَي عمـوِم النَـّ

ـا يف عصـِرنا احلارض، ومـَع اخرتاِع  واجتامعـيٍّ حيصـُد األنصـاَر، واألتباَع. أمَّ

الَكثرِي من وسـائِل نِش األفـكاِر وتروجيَها، وإتقاِن الَعديِد من وَسـائِل اإلقناِع 

ِية إىل اإلحلاِد، أو إجياِد عوامل جديدٍة، فإنَّ  د الَعديِد مَن العوامِل املؤدِّ ومـَع جتدُّ

؛ إذ يبدو  األمَر قد اختلَف كليًَّا بنحٍو غري مسـبوٍق يف تاريِخ االجتامِع البشــريِّ

ة ـ يف عصـِرنا يف َطريقِه نحو  كأنَّ املوقَف اإلحلاديَّ ـ كغرِيه من املواقِف الفكريَّ

ـُع، ويتمُّ العمُل عىل  ، واجتامعيٍّ ينتشــُر ويتوسَّ ِل عىل هيئـِة تيَّاٍر فكريٍّ التَّشـكُّ

ًة  تروجيـِه، وتسـخرِي األدواِت والطَّاقات، والتِّقنيَّاِت املَسـاعدِة عـىل جعِله رؤيَّ

ًة ُمستسـاغًة عنَد عموِم املجتمِع اإلنساينِّ حتَت أقنعٍة زائفٍة باسِم العقالنيِّة  فكريَّ

والعلميِّة، واألخالق والَقانون.
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ة يف الفلسـَفِة  فـإذا كانْت معاجلـُة اإلحلاِد تقترُص قدياًم عىل الُبحوِث النَّظريِّ

ِة  ، فـإنَّ واقَع احلالـِة اإلحلاديِّ َة الوُجـوِد اإلهليِّ تي تعـرُض أدلَّ وعلـم الـكالِم الَّ

ِة عىل وُجود  ِد إقامِة األدلَّ املعـارصِة يفرُض القياَم بمعاجلٍة ختتلُف متامًا عـن جمرَّ

يِة  ًا يسـتوعُب كلَّ العوامِل املؤدِّ اهلل، بـل البدَّ أن تتَّخَذ شـكاًل شـاِماًل، وجذريَّ

دِة منها، واجلديدة. إليه، املتجدِّ

ـُة إىل العمِل اجلـادِّ عىل إجيـاِد ُمعاجلٍة جتمُع  ومـْن ُهنـا كانِت احلاجـُة املاسَّ

فِق يف  السـِة يف األسـُلوِب والرِّ ـموليِِّة من جهة، والسَّ بـنَي املتانِة العلميَّة، والشُّ

ُل املوسوُم  اخلطاِب من جهٍة ُأخَرى؛ وألجِل ذلَك كاَن هَذا املؤمتُر العلميُّ األوَّ

بـ)اإلحلاِد املعارِص(، والَّذي حاوَلْت مْن خاللِه جامعُة آِل البيت^ العامليِّة أْن 

ـِة، والرُبهان هلدِم ذلَك البناِء  َر عْن سواِعَدها، وحتمَل معوَل العلِم واحلجَّ ُتشمِّ

اإلحلـاديِّ اهلـشِّ يف َجوهِره، واملهتزِّ يف باطنه، وإْن كان ُمنتفخًا عارَم الصدِر يف 

َل بدايَة الطَّريِق نحَو  ظاهرِه. إذ ذاك ليس إالَّ استعالًء كاذبًا، وبوقًا فارِغًا؛ ليشكِّ

إجياِد ُمعاجلٍة كهِذه.

إنَّ جامعـَة آِل البيِت^العامليِّـِة، وشـعورًا منهـا باملسـؤوليَِّة امللقـاِة عىل 

ة  ، ورصانِة املنُظومـِة احلضاريِّ عاتقهـا يف تأصيِل، وتأسـيِس الفكِر اإلسـالميِّ

يِن اإلهليِّ الَقويِم، إنَّام أقاَمت هَذاملؤمتر العلميَّ يف سياِق اجلهوِد الكبريِة  هلَذا الدِّ

تـي ُتبـَذُل هنا، وهناك يف سـبيِل الوُقوِف أمـاَم اإلحلاِد عىل ُمسـتوى الطُّرِق،  الَّ

ى بمفرِده القياُم  د بدايًة، كام ال يتوخَّ وُسبل املواجهِة. إنَّ هَذا ملؤمتَر ليَس إالَّ جمرَّ

 ، وِر الرّذي تتطلَّبه املعاجلُة، بل هو جزٌء صغرٌي من جُممِل عمليَِّة احللِّ بأداِءكلِّ الدَّ

ـامِل الذي ُيفرتُض أن يكوَن ضمَن سلسلِة مؤمتراٍت علميٍة مماثلٍة  والعالِج الشرّ
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ا تأُمل أْن تعِقَد  يتممُّ بعَضها بعضًا، أاَل وهَو املشـروُع الذي تبنَّتُه اجلامعُة، كام أهنَّ

بنَة الثَّانيَة يف َمسرِي  (؛ ليكوَن اللَّ يف املستقبِل مؤمترًا حيمُل عنواَن: )األمن الفكريِّ

ِة  تشـييِد احلَصانِة العلميِِّة، والعمليِِّة للُمجتمِع اإلسـالميِّ مَن األفكاِراإلحلاديَّ

الالَّ دينيَّة.

، واللَّجنة العلمية  ـكِراجلزيِل لعامدِة الَبح�ِث العلميِّ ُم بالشُّ ويف اخلتاِم نتقدَّ

للُمؤمتـِر يف جامعـِة آِل البيـِت^ العامليِّـة عـىل ما بذُلـوه من جهـٍد يف إقامِة، 

وإنجاِح هَذا املؤمتر. سائلني اهلل تعاىل هلم دواَم التوفيِق...

جامعُة آِل البيِت^ العامليَِّة

عامدُة البحِث العلميِّ       


