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 إف احلمد هلل ضلمده، ونستعينو، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور

و، ومن يضلل أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل ل
وحده ال شريك لو، وأشهد لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا  فال ىادي

 :عبُده ورسولُو، أّما بعد اأف زلمدً 
بُت يدي طالب العلم والباحثُت تطل على خارطة فهذه ورقاٌت 

وتنبو إىل أصولو  أسبابو،رصد "اإلحلاد"، تكشف أنواعو وحدوده، وت
دلتصدرين على اإلحاطة بأىم العلمية والفلسفية. إطاللة تعُت ا

مباحثو، مث تبُت أمثل الطرؽ دلواجهتو وعالج من ابتلي بو، فاإلحلاد 
مركب من رلموع أمور مىت نقص منها جزء نقص من  ه، ودواؤ داء

أىاًل ألف كاف ا ودراسة  فمن أخذ األمر حبقو علمً الشفاء بقدره، 
 ؿنسأوهللا  جبواٍب مقنع بإذف هللا، -جهاًل - يهدي هللا بو من أحلد

 .الكرمي أف جيعل ىذا العمل صوابًا خالًصا لوجهو

 "!رأيت اليوم ملحًدا" 
كاية احلتبدأ  بكالـ ملؤه الدىشة والرىبة، أو بصوت خائف قلق

نفسو  ػُملحدوقد تبدأ احلكاية من فم ال ا!".بكلمة "رأيت ملحدً 
مشاعر شىت، ما بُت تعاٍؿ وكرب، أو خوٍؼ ووجل، أو سؤاٍؿ تصبغها 

 استفهاـ، أو حَتٍة واضطراٍب وفزع!و 
ا فقعجمي والعريب إذا أسلما أف يو سعادة األوكما أف من 

، فمن رمحة هللا أف يوفق من ابتلي باإلحلاد لعامل حاذؽ لصاحب سنة
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و ت فراغاوقأيف ا أو طالعو بصَت، ال من مس الباب مس خفيفً 
 هض ىذذا شلا جيب التنبو لو قبل خو وى فيضلو ويعُت شيطانو عليو.

من ال ُُيسنو ظهرت عاقبة أمره  لوٌف إف تصّدر أالِغمار، فهذا ش
من إيضاح لتشعب  كما سيتضح من خالؿ ما يأيت ،سوًءا عاجاًل 

 صية الكثَت منها.مسائل اإلحلاد وغموض وزبص  

 ويسألين صاحيب: ىل أنا ملحد؟ 
ُييط ا قد تقرر أف احلكم على الشيء فرع عن تصوره تصورً 

أّوؿ . ولذلك فف مالبساتو، ويتعمق يف ظاىره وباطنوجبوانبو ويكش
 ففرؽ بُت ؛وادلوسوس لحدالبدء بو ىو التمييز بُت ادلما ينبغي 

على  وبُت من يقف، واالضطراب النفسي قهريالسواس الو صاحب 
ة اإلحلاد وّ وبُت من تردى يف ىُ  .ويرعى حوؿ احلمى حافة اإلحلاد

 السحيقة.

 س أو االضطراب النفسيما ينبغي يف حق صاحب الوسوا 
والتمرس على التشخيص النفسي  فينبغي على ادلتصدر اإلدلاـ

والوقوؼ على أىم االضطرابات النفسية اليت تؤدي بالفرد إىل 
تها ودرجاهتا ة وطبيعوس القهرياالوسب اإلحلاد، وكذلك ادلعرفة التامة

ستعانة بادلتخصصُت يف علم النفس والطب ادلختلفة، وميكن اال
سي إلزالة االلتباس بُت الوسوسة وبُت عمـو االضطرابات النف

بأسلوب  سؤاؿ وجوابربليل يف شكل  النفسيية. أو من خالؿ
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يكشف طبيعة وعمق اإلشكالية النفسية  سلتصر سريٍع جذاب
 ص اجليدتشخيال ومن خالذلا يستطيع ادلتصدر ذلذا الشأف، للملحد

 األمثل لكل حالة حبسبها. عالجمعرفة الو 

 نبغي يف حق من يقف على حافة اإلحلادما ي 
عليهما نصوص الوحي  تالوقاية والعالج مسلكاف شرعياف، دلّ 

ولذلك حذرنا الشارع  ريف، واتفقت عليهما كلمة العقالء؛الش
سبحانو من اتباع "خطوات" الشيطاف، وجاءت الشريعة بسد 

 الذرائع.
 حلاداإل الداعي إىلمن اتباع خطوات الشيطاف ولذلك فالتحذير  –

تناوؿ موقف  من خالؿ يتم= ادلتوعد بتغيَت خلق هللا وفطرة هللا
ادلسلم من ادلواقع اإلحلادية، ومواقع الشبهات، وأثر اإلكثار من 

وعلى  زيارة ىذه ادلواقع على ادلسلم حىت إف مل يقتنع هبا.
اين يف مقابل الدعاوي الكثَتة ادلتصدر ذلذا الشأف بث تلك ادلع

ربت شعار احلريات دبفهومو  ،طل ونشر اإلحلادنفتاح على البالال
 ادلصادـ للشريعة.

  ة ونشرىا واحلث على طلبها،ـ الشرعيو العل ا بثومن الوقاية أيضً  –
 نفسو بسياٍج ُيميو من شبهات اإلحلاد. ادلسلم كي ُييط

حوارات بعض ادلالحدة العرب ويستعاف على ىذا ادلطلب بنشر  –
، على ففي قصصهم عربة ؛حيدالذين ربولوا من اإلحلاد إىل التو 
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أف يكوف احلوار موجًها ضلو استخالص الفوائد من ىذه 
 الفوائد واإلشارة إىل العناصر ادلتكررة تلكإبراز و التجارب، 

 يف تلك التجارب. واخلربات ادلشًتكة

 !يف بيتنا ملحد؟ 
يف الغالب يكوف إعالف فرٍد ما إلحلاده مفاجأًة دلن حولو، 

ا العربية ال يعرفوف بوجود اإلحلاد دبعٌت إنكار فكثَتوف يف رلتمعاتن
وجود اخلالق عز وجل، وإف تصور أحدىم فكرًة كهذه فإنّو يستنكر 

قتنع هبا، وىذا ال مينع من وجود طائفٍة من من يأف يكوف ىناؾ 
الناس يف رلتمعاتنا ال تستغرب وجود ادللحدين يف العامل العريب، بلو 

مهما ازداد -الطائفة إال أف وجود ىذه أف يقابلوا أحدىم وجيالسونو، 
ال يعٍت ذباىل حقيقة أف السواد األعظم من الناس يف  -أفرادىا

 بالدنا ال يعرفوف شيًئا عن ادلالحدة وال اإلحلاد.
ويف الوقت الذي خيرج فيو امللحد عن صمتو، تظهر احلاجة 
امللحة لكافة األدوات املعرفية الضرورية لالشتباك الصحيح مع 

مع ىذا امللحد الذي يعلن اقتناعو  والنقاش التعاملاد، و اإلحل
و يف ىذا ينبغي تناولا علينا بيان ما ولذلك كان لزامً  .باإلحلاد
 النقاط التالية: من خالل ؛الشأن
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 :التعريف باإللحاد وأنواعه 

بتعريف اإلحلاد تعريًفا  عنايةال على ادلتصدرين ذلذا الشأف ينبغي
وف اخلوض يف تفاصيل ال يُرجى من ورائها مردوٌد لغويًّا مث فلسفيًّا، د

يف الواقع، مع التطرؽ دلوقف فالسفة اإلحلاد ادلعاصر من ىذا 
على النحو  توضيح تقسيمات اإلحلاد وأنواعو ادلختلفة التعريف، مث

 :التايل
– Agnostic/Gnostic 

– Negative/positive 

– Broad/narrow 

– Unfriendly/indifferent/friendly 

– Closet/open 

– Religious/non-religious 

– Passive/evangelical/active/militant 

على أمهية الوعي هبذه الفروؽ يف التعامل مع ادللحد،  أكيدمع الت
الذي رباوره،  ادللحدبدًءا من ربصيل الثقة ادلستمدة من الوعي بنوع 

بو ويتن نهج ادلناسب للحوار مع ادللحد.وانتهاًء إىل تفاصيل اختيار ادل
 ا ضبطيضً وينبغي أ اوالت تلميع ادلصطلح وربويره وتغيَته.ا حملأيضً 

  األلفاظ ادلشتبكة مع اإلحلاد والقريبة منو، مع بياف عالقتها بو
 :كادلصطلحات اآلتية

 polytheismالشرؾ  –
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 Deismالربوبية  –

 Agnosticismالالأدرية  –

 Humanismادلذىب اإلنساين  –

 Modernismاحلداثة  –

 Postmodernismة بعد احلداث ما –

 Orientalismاالستشراؽ  –

 Communismالشيوعية  –

 Naturalismادلذىب الطبيعي  –

 Rationalismالعقالنية  –

 Positivismالفلسفة الوضعية  –

 Secularismالعلمانية  –

 Skepticismالشك  –

 .الفرق بٌن الشك املنهجي والشك الكلي 

السلبية  لنظر يف الطبيعة العدميةل ومن التعريفات ينتقل الباحث
أو ما ميكن وصفو دبعقولية التبشَت بفكرة سلبية يف  للفكر اإلحلادي،

"ىل اإلحلاد اإلجيايب  :سؤاؿ يف ىذا اإلطار ناقشيو  األساس،
Strong or positive atheism "شلكن؟. 
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صاحب  -يف حقيقتو- أف ادللحد ويف إطار ما سبق نشَت إىل
عقيدة قد يكوف  عقيدة وإف كانت منحرفة، بل إنّو كصاحب أية

أف بعض ادلالحدة  إىل طرحالىذا أمهية ترجع و  .دوغمائيًّا متعصًبا
العرب يظن نفسو بإحلاده يف موقف حياد، وكذلك يظن أنّو بإحلاده 
ليس صاحب عقيدة، وكذلك يظن أنّو بعيٌد عن التعصب وكل ىذه 

 اكضرورة لفهم اإلحلاد فهمً   والعناية هبا الوقوؼ عليها النقاط ينبغي
 .اصحيحً 

 !هل وصل اإللحاد إلى بيوتنا؟ 

يطرح ويف إطار الكشف عن امتدادات اإلحلاد ومناطق انتشاره، 
ىذا السؤاؿ نفسو عندما ذبد إحدى األسر نفسها أماـ أحد أفرادىا 

ادللحد يف اذباه "االستكثار"  سعي ويتزامن ىذا السؤاؿ معملحًدا، 
حلد، بل زمالؤه من برفقاء دربو يف اإلحلاد، فليس ىو وحده من أ

فالٍف وفالٍف، وأستاذه يف اجلامعة، وىناؾ مواقع كاملة تدعو لإلحلاد، 
وكسر ىذا احلاجز "حاجز الشذوذ" قد يؤدي إىل التهوين من شأف 

ؤدي إىل انزالؽ أفراد أخرى من صغار السن يف تلك يادلسألة، بل قد 
 األسرة على ذات ادلنحدر.

 بداية الصحوة اإلحلادية 
كثٌَت من ادلتابعُت بداية صحوة اإلحلاد يف الواليات ادلتحدة   يُرِجع

، The end of faithإىل كتاب ساـ ىاريس "هناية اإلمياف" 
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سبتمرب، مث  11والذي بدأ يف كتابتو ومجع مادتو فيما بعد أحداث 
توالت بعد ذلك الكتب الداعية لإلحلاد، ليبلغ الزخم أشده يف سنة 

يف نفس  CBC newsٌر على قناة ـ، فيظهر تقريٌر مصوّ 2002
اإلحلاد ينتشر يف العامل"، والغرض ادلقصود من ىذا أّف  "السنة بعنواف 

كسر "حاجز الشذوذ" عامٌل مساعٌد جدًّا يف قضية التعامل مع 
  .اإلحلاد

ظ على افكاحل  القضايا ذات الصلة هبذه اجلزئيةولذلك تبقى 
 ،اإلعالف عدـ ؿمن خال ز الشذوذ" يف التعامل مع اإلحلاد"حاج

 دالسرية يف التعامل مع ادللححرص اجلهات ادلعنية على قدر من و 
من = وصواًل إىل القضاء ،مرورًا بالعالج ،من االستتابة وادلناظرة ابدءً 

اد وحرمانو من أسباب البقاء وضرورة حلصار اإلحل ،األمهية دبكاف
 نتشار.واال

 ديموغرافيا اإللحاد 
بأشهر ادلنظمات  ادلتصدرين ذلذا الشأف إدلاـمن األمهية دبكاف 

والكيانات اإلحلادية يف العامل، وطبيعة عملها، واألنشطة اليت رباوؿ 
 ،يدانيةادلدراسات ستعانة بال؛ فالبد من االاالنتشار من خالذلا

تبُّت تصور الشرائح ادلختلفة  اليت ستبياناتالوا ،لرأياواستطالعات 
 من اجملتمع لوجود ادلالحدة فيو. 

أف ب ويتم تناوؿ تلك ادلعلومات يف ضوء القواعد العلمية القاضية
احلّق ال يرتبط بالعدد، وأنّو حىت لو أصبح ادلسلموف قلًة يف رلتمٍع ما 

 فإهّنم على احلق.
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 !لماذا هو ملحد؟ 

ا برصد ا، مرورً ا دقيقً هم ادلقصود باإلحلاد فهمً ا من فَ وانطالقً 
اعث أو الدوافع كشرط أساسي يأيت فهم البو =دميوغرافية اإلحلاد 

تقسيم  نامُيكن ، ومن مثَ لبناء تصور صحيح عن احلالة اإلحلادية
  :اإلحلاد من حيث دافعو إىل نوعُت كبَتين

  .اإلحلاد النفسي :أوهلما
  .اإلحلاد العلمي :وثانيهما

أما الثاين فال ينفرد أبًدا، ولكّل منهما طريقتو  ،وقد ينفرد األوؿ
ٌب خاصٌّ يف التعامل، وعليو فالتفريق بينهما مهم، يف الطرح، وأسلو 

 سهٌل يسَت. -مع قليٍل من اخلربة والذكاء-وىو 

 مع امللحد آداب احلوار 

بقواعد  اجليد دلاـينبغي على من وفق للتصدر ذلذا الشاف اإل
اليت ُيسن استعماذلا  احلوار للغة واالختيار ادلناسباجلدؿ، ادلناظرة و 

بُت ادللحد ألسباٍب نفسيٍة وادللحد ألسباٍب  تمّيزاللحد، و مع ادل
 علمية؟

 ؟كيف ينظر الملحد إلى مجتمعه وأهله وأسرته 

يف البد من األخذ  دخل لفهم نظرة ادللحد إىل رلتمعووكم
جتماعية الدافعة لإلحلاد، وميكن إمجاذلا االعتبار الدوافع النفسية واال

 يف اآليت:
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 :دوافع اإلحلاد النفسية 

 نية ذباه الغرب.الشعور بالدو  –

 اضلطاط قدر األسرة يف نفسو. –

النفور النفسي من القضايا الغيبية، وزلاولة تنزيو نفسو عن  –
 "اخلرافة".

دراسات أكادميية مثل دراسة بوؿ فيتز  كما ميكن اإلفادة من
the psychology of atheism  وما يشبهها من دراسات

 أكثر ربديًدا يف بسط القوؿ يف ىذه النقطة.

احلوارات مع ادلالحدة الذين ربولوا  ا منميكن اإلفادة أيضً  كما
 بشكل مكثف إليها يف تسليط الضوء أف أشرنا سبقواليت  ،للتوحيد

 على ىذه ادلسألة.
الطريقة ادلناسبة للتعامل مع اإلحلاد فالبد إذف من الوعي ب

السيما ادلمارسُت  ؛األشخاص ادلناسبُت لذلكواختيار  ،النفسي
اليت يلجأ إليو  احليل النفسية الدفاعيةم على دراية بأىم منهم ومن ى

 ادللحد النفسي.
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الطزيقةٌاملناسبةٌللتعاملٌمعٌإلالحادٌالعلميٌ

 وألاشخاصٌاملناسبينٌلذلك

 
 لحاد العلمي: المغالطات مقدمةٌ لمواجهة اإل

 المنطقية

بد  وكمدخل لفهم ومواجهة اإلحلاد العلمي بشكل صحيح ال
والوقوؼ  .وأشهر الكتب اليت يعتمد عليها ادلالحدةأىم من اإلدلاـ ب

سباب اإلحلاد العلمي وأىم أصولو ونظرياتو، وادلعرفة اجليدة على أ
بالعلـو اليت سبس ادلوضوع العقدي، ونشَت يف النقاط التالية ألىم 

 تلك ادلوضوعات.

 :أسباب اإللحاد العلمي 

بٌت إحلاده زاعًما أنّو - ميكن رصد السبل اليت ينتهجها ادللحد
  :سبل  أربعيف -على حجٍة علمية

من أجل إقامة  ؛يسلكو أصحاب اإلحلاد اإلجيايب :االجتاه األول –
 .الدليل على عدـ وجود إلو

من أجل نفي  ؛يسلكو أصحاب اإلحلاد السليب :واالجتاه الثاين –
  .األدلة اليت يطرحها ادلؤمنوف بوجود هللا

ألدياف من أجل الطعن يف يهدؼ إىل الطعن يف ا :االجتاه الثالث –
ادلتدينُت عموًما، وىذا االذباه الثالث كما يوحي ظاىره ينبغي أف 



03 
 

خيتص بو الالدينيوف، إال أف ىذا مل مينع ادلالحدة من سلوكو من 
أجل الطعن يف الدين وإف كاف ال يوصل إىل اإلحلاد، إال أف 

بأس  الالدينية أقرب رمحًا وأوثق صلًة باإلحلاد من األدياف، فال
 إذف! 

ين إىل ظاىرة طبيعية يتمّثل يف ربويل الدين والتد :االجتاه الرابع –
للتفسَتات العلمية دوف أية قدسية  -كغَتىا-مادية زبضع 

 خاصة هبا!

 إثبات استحالة وجود إله مطلقتجاه األول: اال 
 الكمال

 على مجلة من األدلة، منها:ذباه ويعتمد ىذا اال

– Dialectical proof عن يف اتساؽ إحدى صفات الط: أو
كسؤاذلم عن استطاعة اإللو خلق   ؛الكماؿ مع صفٍة أخرى
 صخرة يعجز عن محلها.

– Evidential proof :وجود الكفر ، و وجود الشر يف العامل
 يف العامل.

فهي قضايا عدمية : عدـ قابلية االعتقاد بوجود اإللو لإلثبات –
ادلعٍت على حسب اصطالح الوضعية ادلنطقية 

noncognitivism ، أو ىي غَت قابلة لالختبار على
 جريبيُت.حسب اصطالح الت
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 اتجاه يريد به نفي األدلة التي تجاه الثاني: اال
 يطرحها المؤمنون على وجود اإلله

 ذباه على مجلة من األدلة، منها:ويعتمد ىذا اال

 .إلو الفجوات ادلعرفية –

 موقفهم من االحتجاج بالغائية والتصميم. –

 حتجاج بقصور العقل البشري.موقفهم من اال –

 موقفهم من االحتجاج بالسببية. –

 موقفهم من االحتجاج بالربىاف االنطولوجي. –

 موقفهم من االحتجاج بالربىاف الكوزمولوجي. –

 موقفهم من االحتجاج بالربىاف األخالقي. –

 كإجابة الدعاء مثاًل.  ؛موقفهم من االحتجاج باخلربة الشخصية –

تشبو اختبارات رورشاخ موقفهم من االحتجاج بصور  –
 اإلسقاطية.

 موقفهم من االحتجاج بادلعجزات. –

 موقفهم من رىاف باسكاؿ. –

و تناوؿ ىذه ادلواقف بعرض واضح للدليل الذي يستدؿ ب نبغيوي
  ؛ منو والنطاؽ الذي يستدلوف بو فيوُتادلؤمنوف، أو بياف موقف ادلؤمن
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ادلختلفة  ، مّث تطرح االعًتاضات"رىاف باسكاؿ"كما ىو احلاؿ يف 
 اليت يتوجو هبا ادلالحدة ذلذا الدليل على قدٍر من االستقصاء.

، يُقابلو ادلالحدة بأّف "بالتصميم يف الكوف"فمثاًل االستدالؿ 
إىل  مث ينتقلوف ،ىذا التصميم ميكن تفسَته عن طريق العلم احلديث

 أو يقابلوف .و"إلو الفجوات العلمية"أاحلديث عن االستدالؿ باجلهل 
بأنّو إذا كاف ىذا التعقيد يدؿ على تصميٍم ُيستنبط  ل التصميمدلي

منو وجود مصمِّم فإّف اإللو أكثر تعقيًدا لننتقل بذلك إىل سؤاؿ "من 
 .خلق اإللو؟"

ويكوف اجلواب ببسط العالقة بُت العلم وإثبات التصميم وأهّنما 
 لكيتكامالف عند ادلؤمن دوف أف ُيل أحدمها زلل اآلخر، وكذ

اليت ُيملها سؤاؿ "من خلق  اجلدلية القوؿ يف ادلغالطاتبسط ي
 اجلدلية.من الناحية العلمية و  كلِّ نقطة  ميكن تناوؿ وىكذا، هللا؟!"

 توصاًل بذلك  ؛اجتاه يطعن بو يف األديانجتاه الثالث: اال
 للطعن يف فكر املتدينٌن عموًما

 ذباه على مجلة من األدلة، منها:ويعتمد ىذا اال

 اختالؼ األدياف فيما بينها على بطالهنا مجيًعا.االحتجاج ب –

 ي أحواؿ بعض ادلتدينُت على بطالف األدياف.االحتجاج بًتدّ  –

 االحتجاج باألثر السليب لألدياف على بطالف األدياف. –
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 االحتجاج بشبهات جزئية فرعية على بطالف الدين. –

 وأهّنم أخذوه بالوراثة ،االحتجاج بعدـ اقتناع ادلتدينُت بدينهم –
 على بطالف األدياف.

 تجاه الرابع: الدين كظاهرة مادية طبيعية غير اال
 مقدسة

لتفسَت األدياف كظاىرة مادية طبيعية لينزع  ذباه يلجأوىذا اال
فمن  ؛و اذباه البد منو يف فكر أي ملحدعنها الُبعد السماوي، وى

يؤمن بعدـ مساوية األدياف البد أف ُيمل يف ذىنو تفسَتًا لوجودىا 
ىذا احلد على أرض الواقع، ومن أشهر كتب ادلالحدة احلديثة  إىل

 Religion as a naturalيف ىذا الصدد كتاب دانيل دانت 

phenomenon. 
أشهر ىذا التفسَتت وأكثرىا ترداًدا على ب ولذلك ينبغي اإلدلاـ

 :وميكن إمجاذلا يف التفسَتات التاليةألسنة ادلالحدة، 

 :التفسًنات االجتماعية 

– Marx and Engels 

– Imposture 

– Emile Durkheim 

– August Comte 
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 :التفسًنات النفسية 

– Feuerbach 

– Frued 

– Nietzsche 

  :التفسًنات العضوية احليوية 

اليت مييل إليها ادلالحدة اجلدد، عن طريق  تلك التفسَتات
 evolutionaryاستعماؿ نظرية التطور وعلم النفس التطوري 

psychology  وأهّنا ال  ،"إنسانية" األديافيف الداللة على
 تستلـز بعًدا مساويًّا للجواب عن مصدرىا.

بتوضيح موضع ىذه  ولذلك ينبغي تناوؿ ىذه التفسَتات
النظريات من العلم، ووزهنا احلقيقي يف ىذه األياـ، والذي مازاؿ لو 

التعرض لو بالنقد و  دراستو شيٌء من الثقل إىل وقتنا ادلعاصر فينبغي
 لسفي تفصيليًّا.العلمي والف
  فلسفة الدينPhilosophy of religion 

جدير بالباحثُت وادلتخصصُت يف ىذا الشأف اإلدلاـ دبوضوعات 
األدلة على وجود اإللو، وتفنيد ب سواء فيما يتعلق :ىذه الفلسفة

 ،صفات ىذا اإللو إف ثبت وجودهأو ما يتعلق ب .االعًتاضات عليها
وادلوقف من ىذا اخلالق  ،ذا الشأفختالؼ الفالسفة يف ىبياهنا الو 

األدلة اليت أو  ،عقالنية األديافما يتعلق ب وأ .يف حالة ثبوت وجوده
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يطرحها الألدريوف على عدـ إمكاف العلم بوجود خالق من عدمو، 
والرد عليها، وكذلك األدلة اليت يطرحها ادلالحدة على عدـ وجود 

ر لوقوؼ على أىم ادلصادفالبد إذف من اإلدلاـ وا اإللو والرد عليها.
 طالع عليها.اليت تتناوؿ فلسفة األدياف واال

ومع ما أشرنا إليو من أمهية اإلدلاـ هبذه الفلسفة إال أننا نؤكد 
طريقة الكتاب والسنة من جهة العقل وموافقة احلقيقة، على  أفضلية

فينبغي على من تصدر ذلذا الشأف  .الكالميةو ىذه الطرؽ الفلسفية 
لعقيدة الصحيحة يف األمساء والصفات ا ائم على بيافاحلرص الد

، والعناية والرجوع إىل ادلصادر والروافد اإلسالمية والتوحيد بأنواعو
 للعقيدة الصحيحة.

 اإللحاد واألخالق 

يف احلوار مع ادللحد،  النقاط ادلهمةتُعّد ىذه النقطة من أكثر 
ا على تعرض وذلك أهّنا تُثار كنقطة ىجومية على اإلحلاد، أو ردًّ 

، فالبد من ضبط ادللحد ألخالقيات ادلتدينُت من جهة التطبيق
موقف اإلحلاد من األخالؽ لتستبُت أزمة اإلحلاد من اجلهتُت  ودراسة

 مجيًعا، جهيت النظرية والتطبيق.
ستدعو  أساسية ُمقدماتوىنا البد من اإلشارة والتنبيو على 

 حاجة احلوار عن األخالؽ إليها: 

 Plato's Euthyphoن والقبح العقليُتعن احلس –

dilemma  
 عن النسخ. –
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 مناقشة موقف المالحدة من األخالق 

  :طبيعة األخالق يف اإلحلاد 
ادلتدينُت مبادئ ثابتة،  ديف الوقت الذي تُعد فيو األخالؽ عن

يستدلوف بذلك على مساوية مصدرىا، فإهّنا تكوف عند ادلالحدة 
من الوقوؼ على أىم ادلوضوعات  فالبد مبادئ رلتمعية أو شخصية.

اليت ينبغي اإلدلاـ هبا عند مناقشة مفهـو األخالؽ من ادلنظور 
 اإلحلادي، صلملها يف عدة نقاط وإشكاالت على النحو اآليت:

: يف الوقت الذي يعدىا ادلتدينوف كرامة إنسانية املعرفة األخالقية –
يًّا أو خليطًا من من اخلالق، يراىا ادلالحدة نتاًجا رلتمعيًّا أو تطور 

 االثنُت.

: ىل ىناؾ معٌت لألخالؽ يف عامل مادّي؟! وإف معىن األخالق –
كانت األخالؽ بال معٌت فكيف تصح ادلسؤولية األخالقية؟! 
ىل ىناؾ فضيلة لألخالؽ يف ىذا العامل؟! ىل األخالؽ مادية 

 أـ ىناؾ ما وراء الطبيعة؟

 ىل ىناؾ إلزاـ ُخلقي يف عامٍل ُملحد؟! –

 ناؾ معقولية لألخالؽ يف عامٍل ملحد؟!ىل ى –

مواقف فالسفة اإلحلاد من األخالؽ وال ُيستغٌت ىنا عن مواقف  –
 نيتشو وديساد.
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: حماوالت العلمانية واإلحلاد لوضع منظومة أخالقية إنسانية –
مع بياف ألمثلة ىذه احملاوالت، ونتيجتها، وموقف ادلالحدة 

 منها.

الحظة: ىناؾ عالقة بُت فلسفة اإلحلاد واألناركية "الفوضوية" )م –
 األخالؽ وتطور الفلسفة السياسية(.

الشذوذ  - اإلجهاض مثل :موقف اإلحلاد من بعض القضايا –
 االنتحار. - اجلنسي

 :موقف املالحدة من أخالقيات املؤمنٌن 

– Divine command theory 

– Divine approval theory 

 جراء.عبادة التجار وعبادة األُ  –

   فلسفة األخالق نظرة عامة علىMoral 

Philosophy  :كفرع من فروع الفلسفة 

، ىذا العلم اتوضوعينبغي على ادلتصدر ذلذا الشأف اإلدلاـ دب
القضايا اليت يناقشها مثل: من أين أتت األخالؽ؟ وكيف تطبق؟ وملَ و 

 ُتطبق؟ وما الذي جيعلٍت أخالقيًّا؟ وغَتىا من القضايا.
لسفات األخالقية: ليبنتز،  الف ىمويضاؼ إىل ذلك اإلدلاـ بأ

، نيتشو وغَتىم ادلراجع ىم . والوقوؼ على أكانت، ىيجل، ىيـو
 .اصة بفلسفة األخالؽاخل
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 اإللحاد والعلم 

من أكثر النقاط حيوية يف احلوار مع ادللحد، وتلح احلاجة إليها 
للمخالف، ونفسية ادلالحدة تقويًة للحجة، واكتسابًا للثقة، وإقناًعا 

ال تتقبل الكالـ إال شلن يظهر ذلم أنو على إدلاـ  -غالبيف ال-العرب 
 جيد بالعلم احلديث.

 :فلسفة العلم 

وشلا ينبغي البدء بو ىنا تسليط الضوء على فرع من فروع الفلسفة 
تناواًل  Philosophy of scienceوىو "فلسفة العلم" 

  scientific methodللمعايَت اليت تتحدد هبا الطريق العلمية 
ثبات، وىل ىناؾ طرؽ أخرى لإلثبات غَت ىذا الطريق؟ وىل يف اإل

التوسع يف  فالبد إذف منتُرفض األدياف ألهنا ال زبضع ذلذه الطريقة؟ 
ادلوضوعات اليت يتناوذلا ىذا العلم شلا لو عالقة باإلحلاد،  دراسة ىذه

ونقاط اخلالؼ بُت ادلؤمنُت وادللحدين أو ادللحدين وادللحدين فيما 
يف ىذا السياؽ يتم التعرض دلوقف ادلالحدة من نظرية بينهم، و 

، وإدلاـ دبباحث ادلعرفة، وبسط القوؿ يف موقفهم من البدىيات
 .Epistemologyادلعرفة فلسفة 

لصدفة، وموقعها من ا ينبغي اإلدلاـ دبا يتعلق دبفهـوكذلك 
الطريقة العلمية، وادلقصود هبا، واخلطأ الناتج عن عدـ ربرير ادلصطلح 

نفيو أو إثباتو على ما فيو من إمجاؿ، مع التفريق بُت معٌت الصدفة ب
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يف ادلراجع العلمية، والصدفة اليت يستعملها ادلالحدة وادلتعادلوف  
 كبديٍل عن اخلالق سبحانو وتعاىل.

عالقة العلم بالسببية واالستنباط  ينبغي الوقوؼ علىوبادلثل 
، وموقف ادلالحدة واالستقراء، وموقف الفالسفة من ىذه الثالثة

خلالؼ الواقع بُت با اإلدلاـموقف اإلسالـ منها، مع  ومعرفة منها،
الفرؽ اإلسالمية ادلختلفة يف ىذه األمور واليت حادت فيها عن منهج 

 أىل السنة واجلماعة.
أىم ادلدارس يف ىذا  ا ينبغي على ادلتصدر ذلذا الشأف معرفةوأخَتً 

ادلراجع يف ىذا اجملاؿ السيما   الفرع من فروع الفلسفة، وكذلك أىم
 The logic of scientificكتاب كارؿ بوبر

discovery  وكتاب ريتشارد دوكنزUnweaving the 

rainbow   كنموذج يعتمد عليو ادلالحدة ادلعاصروف يف ىذا اجملاؿ
وينبغي التعرض لو بالنقد، وغَتىا شلا يرى الباحث أمهيًة يف الداللة 

 عليو.

  العلم:موقف الدين من 

من أىم ما ينبغي على ادلتصدرين ذلذا الشأف ضبطو وتأصيلو: 
موقف الدين اإلسالمي من البحث العلمي والتطور ادلعريف، 
باستحضار النصوص من الوحيُت، واستدعاء ادلواقف ادلختلفة عرب 

الرد على الشبهات اليت تتعرض لوقوؼ  معرفة طريقة التاريخ، مع
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رية اإلبداع وحرية الفكر، مع الًتكيز الدين مع السلطاف يف وجو ح
وأف  غَته من األدياف يف ىذا الصدد، نعلى سبّيز الدين اإلسالمي ع

 نب والظلم.التسوية بُت االثنُت من الغ

 العالقة بين اإللحاد والعلم 

عليو وكشف األوىاـ حولو عالقة  من أىم ما ينبغي الوقوؼ
لبحث العلمي والتطور موقف اإلحلاد من اقًتاف اإلحلاد بالعلم، و وا

لعالقة ادلشينة بُت اإلحلاد ادلعاصر والعلم يف القروف معرفة اادلعريف، و 
والبد ادلالحدة،  ه ويصورهاألخَتة يف أوربا، على عكس ما يتصور 

  .من العلم دبرور األياـ يوقف اإلحلادادل اتتطور ا من اإلدلاـ بأيضً 

 موقف اإلحلاد من العقل البشري 
ا ما ميكن وصفو وقريب من ىذا الشأف وجدير بالدارسة أيضً 

ونظرتو ادلادية التطورية خلصائص  ،"وقف اإلحلاد من العقل البشري"دب
ن األحياف، ىذا العقل، بل وردبا احلط من قيمة ىذا العقل يف كثٍَت م

دعاء أف اإلحلاد ىو رفعة العقل وتقدمي على الرغم من كثرة اال
اجلانب  البد من ضبط وتأصيل وحسن عرض ويف ادلقابل .حكمو
، ذلك ادلوقف "موقف الدين اإلسالمي من العقل" أال وىواآلخر 

 الوسط الذي ال إفراط فيو وال تفريط. 
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  هل الخطأ والزيف والكذب ممكن في الوسط
 العلمي؟

يظن ادللحد أف احلقل العلمي ال رلاؿ فيو للخطأ، بل غالًبا ما 
علمي لبعده عنو يف الغالب، الة للمجاؿ ُيمل يف ذىنو صورة خيالي

وشلا ُيساعد ىنا كسر ىذه الصورة وبياف ىشاشة ذلك التصور بعرض 
مناذج وأمثلة من اخلطأ والكذب والزيف الذي وقع يف األوساط 

 the betrayers ofالعلمية، وخذ كتابًا مثل "خّواف احلقيقة" 

truth .فقد حشد من ىذا الكثَت 
يساعد على تبديد األوىاـ اإلحلادية: "ىل  وىنا يربز سؤاؿ مهم

صحيح أف كل العلماء يف الغرب مالحدة؟"، سؤاؿ ُيتاج جلواب من 
الواقع، وىذا السؤاؿ على سبيل التنزؿ، ألف احلق ال يعرؼ بالرجاؿ  

 كما تقرر.

 في رحاب العلوم 

يف كّل رلاؿ من رلاالت العلم تقع نظرياٌت وحقائق تتضارب بُت 
ستعملها كدليل أو قرينة تصب يف مصلحة اإلحلاد طرفُت، طرٍؼ ي

فُيدافعو الطرؼ ادلؤمن، وطرٍؼ يطرحها كدليٍل أو قرينة على اإلمياف، 
وآفة عدـ العلم هبذه ادلواضع أهّنا تكوف ُمسكتة يف رلاؿ ادلناظرة، فما 

 ال تعرفو ال تستطيع الرد عليو وينتهي األمر.
، مع ترؾ العرض وىذا عرٌض رلمل ذلذه النقاط من سلتلف  العلـو

إال يف قضية واحدة ذكرهتا على سبيل التمثيل وىي  ،ادلًتابط
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عند التوسع يف شرح ما ، العتقادي أّف األمر سيتحدد "الداروينية"
صورة أكثر ال يتعلق هبذه النظرية أو الفرضية، عندىا فقط تصبح

يرًة جد الباحث وضوًحا لإلطار العاـ وادلسارات التفصيلية اليت يراىا
 بإبراز فكرتو وتوضيحها.

 :الداروينية 

يسَت يف النهر أمواٌه تأيت من مخسة روافد، تتالقى وتتدافع وسبتزج 
أحيانًا، وينتصب بينهما برزخ يف أحايُت أخرى، وىذه الروافد تتمثل 

 فيها العقائد البشرية ذباه نشأة األنواع وأصلها، وتشمل: 
 .ُتاخللق ادلباشر ادلنصوص عليو يف الوحي –
 .نظرية التطور الدارويٍت وتعديالهتا –
 .الالماركيوف اجلدد –
 .التصميم الذكي –
 .والتطور األلوىي –

بنبذة سلتصرة تعريفية بكلٍّ  بادلتصدر ذلذا الشأف اإلدلاـوُيسن  
بالتفصيل، وال بدراستها على ضلو من من ىذه العقائد قبل البدء 

 النظريات البائدة.التولد الذايت وغَته من  اإلدلاـ دبوضوعبأس من 
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 السوابق العلمية لنظرية التطور 
سلف ا بالباحث بالوقوؼ على السوابق العلمية "لوالبد أيضً 

عرب التاريخ يف اليوناف والروماف، والتاريخ ادلسيحي  "داروين
واليهودي، مث التاريخ اإلسالمي، مث اإلرىاصات اليت سبقت إعالف 

ىب اليت مّهدت لظهور نظرية داروف للداروينية، مث النظريات وادلذا
التطور، وأسباب ظهور النظرية وربوذلا من نطاؽ اخلرافة إىل نطاؽ 
العلم، مّث سرد لوضع نظرية التطور كما ذكرىا داروف إمجااًل، مع 

أىم الشخصيات اليت  معرفةالتعديالت اليت حلقت هبا بعد ذلك، و 
 ترد أمساؤىا عند احلديث عن الداروينية.

 ي واجملتمعي والديين من نظرية التطوراملوقف العلم 
ردود أفعاؿ اجملتمع ذباه النظرية، شاملة  البد من معرفةبعد ذلك 

الت اليت حلقت موقف يالعلماء التجريبيُت قدميًا وحديثًا، والتعد
العلماء ذباه تلك النظرية، كذلك موقف الكنيسة الرمسي مث ما حلق 

واقف علماء الالىوت دب اإلدلاـا ومن األمهية أيضً  .دبوقفها من تغَتات
موقف اليهودية واذلندوسية والبوذية وكذلك والقساوسة دبرور الوقت، 

 موقف اإلسالـ وادلسلمُت من تلك النظرية.و من النظرية، 
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 تاريخ النظرية التطورية 
من  بداية الداروينية األطوار التارخيية للنظرية ا من معرفةالبد أيضً 

صبحت مقررًا يف ادلدارس أإىل أف دارس، أف تدرس يف ادلمن ادلنع 
واجلامعات، ونظرية معتمدة يف اجملالت العادلية ادلشتهرة، والقضايا 

 وكيفاليت رُفعت يف احملاكم األمريكية واألوربية خالؿ ىذه الرحلة، 
تلك النظرية إىل األراضي ادلسلمة بدايًة من ادلدارس اذلندية  تدخل

األراضي العربية على يد شبلي على يد اذلندي أمحد خاف، إىل 
شيميل ومن بعده إمساعيل مظهر، وكيف كاف موقف الكتاب 
والعلماء وادلشايخ على اختالؼ اذباىاهتم من النظرية، وكيف تغَتت 

 ىذه النظرة وصواًل إىل عبد الصبور شاىُت رمحو هللا ومن تاله.
ية التطور األلوىي، معناه، وكيفا اإلدلاـ بنظرية من ادلهم أيضً 

ظهوره، وأبرز ادلؤيدين لو من العلماء يف الغرب، وموضعو داخل 
احلقل العلمي واجلامعات واجملالت العلمية، وموقف الداروينيُت 
والتطوريُت منو ومن معتنقيو، وكيف تسرب ىذا ادلعتقد إىل األراضي 
ادلسلمة وادلفكرين ادلسلمُت، مّث يعقب ذلك ذكر الالماركيُت اجلدد 

التصميم ب ما يتعلقما قيل يف التطور األلوىي، مّث يعقب  فُيقاؿ فيهم
ؽ بُت و لفر ل مع التنبوالذكي، فُيقاؿ فيو ما قيل يف التطور األلوىي، 

 التصميم الذكي واخللق الذي ورد بو الوحي.
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 تأثًن الداروينية على العلوم األخرى 
 وحىت تكتمل وتتكامل ادلنظومة ادلعرفية عن اإلحلاد البد من فهم

، كعلم اللغة وعلم االجتماع ر ر التطو أث الدارويٍت يف سلتلف العلـو
وعلم النفس واألخالؽ وغَتىا من العلـو اليت أثرت فيها الداروينية 
بشكٍل أو بآخر، وعلى اجلانب اآلخر البد من بياف أثرىا يف الواقع، 

والتاريخ األسود للداروينية يف احلروب  eugenicsبإطاللة على 
 واإلبادات.

 املرأة يف نظرية التطور 
نظرية  من ومكاهنا وقف ادلرأةدب إدلاـكذلك ينبغي أف يكوف ىناؾ 

التطور، وكيف تكوف نظرة ادللحد للمرأة من خالؿ نظرية التطور، 
وىي نقطة يف غاية األمهية السيما حُت يثَت ادللحد قضية ادلرأة يف 

التطور،  األدياف، وكذلك يُوّضح موقف األعراؽ البشرية يف نظرية
والنظرة العرقية اليت تنشرىا النظرية يف البشر، وىي كذلك تفيد حُت 

 يثَت ادللحد قضية ادلساواة بُت البشر.
سلسلة يف ذىن متصورة واضحة  من خالؿ ما سبق تتبلور

نظرية داروف وكيف وصلت فيما يتعلق ب الباحث وادلتصدر ذلذا الشأف
اد بالداروينية، وىل ميكن أف عالقة اإلحل وفهمإىل ما ىي عليو اآلف، 

يوجد ملحد غَت تطوري، وىل اإلحلاد يلـز من الداروينية، واخلالؼ 



29 
 

بُت ادلالحدة ادلعاصرين على ذلك، ونبذ ادلتعقلُت مثل مايكل روس 
 آلراء متعصبة كرأي دوكنز أف الداروينية البد أف تؤدي لإلحلاد.

ها التطوريوف، األدلة اليت يستند إلي دراسةميكن البدء بوبعدىا 
السيما ألولئك الذين  ؛وربليلها فلسفيًّا لتوضيح معٌت ىذه األدلة

يدعوف إىل التطور األلوىي، بتناوؿ تلك األدلة ادلدَّعاة واحًدا تلو 
 ،إىل جينات عدمية الفائدة ،إىل أعضاء أثرية ،من حفريات ؛اآلخر

ألدلة الرد على تلك ا حىت يتثٌت للمتصدرإىل غَت ذلك من أدلتهم، 
سبق قد -وعلى النظريات وادلذاىب اليت مّهدت لظهور نظرية داروف 

وإبراز ادلشكالت الفلسفية والعلمية  -اإلشارة لذلك يف أوؿ الكالـ
ا على فهم حينئذ يكوف الدارس قادرً اليت سبنع من قبوؿ نظرية التطور، 

 ق بينها وبُت احلقيقة.يفر تالنظرية وال
العلماء  -ادلستطاع قدر- جيب استقصاء دراسةوكتتمة لل

التجريبيُت الذين ال يؤمنوف بنظرية التطور، مع بياف سبب تدريس 
أف احلق  مع التنبو إىل ما تقرر مننظرية التطور وحدىا يف اجلامعات، 
إمجاع العلماء التجريبيُت  كما أفال يُعرؼ بالعدد وال باألشخاص،  

ا إف فرضنا ربقق ليس كإمجاع علماء اإلسالـ كما يظن ادلالحدة، ىذ
.  اإلمجاع ادلزعـو
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  احلياة االصطناعيةArtificial life 
يعترب و  ،وقريب من مبحث التطور ما يتعلق باحلياة االصطناعية

ىذا اجملاؿ من مباحث التكنولوجيا وعلـو الكمبيوتَت اليت ذلا ارتباط 
بعلم األحياء، وىو مثاٌؿ لكثٍَت من األسئلة حوؿ معناه، وىل يعٍت 

أو ىل اقًتب اإلنساف من شيٍء من  ؟اإلنساف على اخللققدرة 
 .لدراسة دلن أراد اإلدلاـ هبذا البابكلها قضايا غامضة ربتاج   ؟ذلك

  علم األعصابNeuroscience 
ُياوؿ ادلالحدة من خالؿ ىذا العلم طرح تفسٍَت ماديٍّ لكل ما 

ع أية كرامة يعّده ادلؤمنوف سبيّػزًا لإلنساف وكرامًة لو، فيحاولوف بذلك نز 
يف وعي اإلنساف وقدرتو على التفكَت، إىل نزع اإلرادة احلرة عن 
اإلنساف، إىل إنكار احلياة اآلخرة، إىل التفسَت ادلادي لسلوكيات 

  ؛كالتعاوف، أو جرًما أثيًما  ؛اإلنساف سواًء أكانت خلًقا محيًدا
كالشذوذ اجلنسي، فال مزيّة لإلنساف عما سواه يف الكوف، كلها 

 .لدراسة وحبث دلن أراد اإلدلاـ هبذا البابيا ربتاج قضا

  احلياة خارج كوكب األرضExtraterrestrial life 
إمكانية احلياة خارج كوكب األرض تعترب من ادلوضوعات 

، مع اادلستجدات العلمية ادلتعلقة هب ألىم تاج عرضالشائكة اليت رب
ل الشبهة حمل دمع الفهم اجليبياف دلوقف ادلسلمُت من ىذه القضية، 

 .اعليه اإلجابةيف وجود مثل ىذه احلياة و 
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 :الفيزياء بفروعها املختلفة  

من أىم اجملاالت  الكاملة وادلوحدة للفيزياء" ات"النظرييعترب فهم 
الشأف اإلدلاـ هبا، وميكن  اذبحثية اليت ينبغي على من تصدر ذلال

 تية:إمجاؿ أىم ادلباحث ادلتعلقة هبذا الشأف يف النقاط اآل

 أنواع الفيزياء ورلاالهتا وتطوراهتا.ادلعرفة ب –

أـ ىي من  ؟جودىا حقيقيو ىل قوانُت الطبيعة: ما معناىا؟ و  –
 اخًتاع العقل البشري؟

وحوادث ال أوؿ ذلا:  creation ex nihiloاخللق من عدـ  –
 بسط وشرح ذلذه القضية.

: معناه، ثبوتو، عالقتو The Big Bangاالنفجار العظيم  –
ف، عالقتو باخللق من عدـ، ىل يصح االستدالؿ عليو باإلميا

بالقرآف الكرمي؟ كيف يستدؿ بو بعض ادلالحدة على اإلحلاد؟ 
 وما الرد عليهم؟

يُقاؿ فيها ما قيل و : Superstring theoryاألوتار الفائقة  –
 يف االنفجار العظيم.

: يقاؿ فيها ما قيل multiverse theoryاألكواف ادلتعددة  –
 ر العظيم.يف االنفجا
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ما  فيها يُقاؿو : Membranesأو نظرية األغشية  Mنظرية  –
 قيل يف االنفجار العظيم.

Hartle-Hawking model  وعالقتو باإلحلاد والرد
 عليو.

: يُقاؿ ما قيل Theory of everythingنظرية كل شيء  –
 يف االنفجار العظيم.

 ىل ىناؾ تصميم يف الكوف؟ –

ل ُوجد من أجل ىذا اإلنساف حجم الكوف: ىل ىذا احلجم اذلائ –
 الضعيف؟

عمر الكوف: ىل ىذا الكوف ادلمتد يف القدـ وجد من ىذا  –
 اإلنساف الضعيف؟

عالقة األرض بالكوف: نظرة إىل موقع األرض من الكوف، والنظرة  –
إىل شكل األرض، وعمرىا، ودوراهنا، وعالقتها بالشمس، 

للدين يف  اخلالؼ يف ذلك قدميًا، استحضار للشبهات اليت توجو
ىذه القضايا، والرد عليها، والتفرقة بُت النصرانية واإلسالـ يف 

 ىذا الصدد.

العناية اإلذلية؟ ىل تنفي  الفيزياء الكالسيكية: ىل احلتمية تنفي –
 تصرؼ اخلالق يف الكوف؟ 
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 الفيزياء الكالسيكية: ىل تنفي إرادة اإلنساف احلرة؟ –

يثبت وجود اخلالق؟ كيف القانوف الثاين للديناميكا احلرارية: ىل  –
 يستعملو ادلالحدة وكيف يفهمونو؟ ما الرد عليهم؟

النظرية النسبية: ىل ذلا صلة باإلحلاد، وىل ميكن استعماذلا يف  –
 الرد عليهم؟

 تأويالت فيزياء الكم: نظرة عامة. –

 الصراع داخل ادلدرسة الكوانتية: نظرة عامة. –

 السببية؟  فيزياء الكم: ىل ينفي مبدأ الريبة ذلايزنربغ –

فيزياء الكم: ىل يصح استعماؿ ادلؤمنُت فيزياء الكم يف إثبات  –
 بعض القضايا الغيبية؟ 

أف  Double slit experimentفيزياء الكم: ىل تعٍت  –
البدىيات قابلة للتشكيك؟ وأف ما كّنا نعده باألمس بدىية قد 

 يصَت غًدا موضًعا للشك؟!

 الرياضيات والمنطق الرياضي 

يات وادلنطق الرياضي من أىم ادلوضوعات اليت كذلك الرياض
ينبغي على من تصدر ذلاذ الشأف اإلدلاـ هبا، وميكن إمجاؿ أىم 

 ادلباحث ادلتعلقة هبذا الشأف يف النقاط اآلتية:
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 Gödel’s First Incompletenessجودؿ نظريات كورت –

Theorem وكيف يستدؿ هبا على بطالف اإلحلاد، وكيف يظن ،
 يها حجةً ذلم والرد عليهم.ادلالحدة أف ف

معٌت الالهناية: من ادلفاىيم اليت ُتطرح كثَتًا لتعلقها بقضايا  –
فلسفية وحىت أمثلة توضيحية، وفهم معناىا وادلقصود هبا ضروري 

 يف ىذا اجملاؿ.

االحتماالت: يقـو بعض ادلالحدة بنفي وجود اخلالق على  –
منُت بإثبات أساس احتمايل، وعلى اجلانب اآلخر يقـو بعض ادلؤ 

عقيدهتم على أساس احتمايل، وىذا وذاؾ ينبغي أف يعيا معٌت 
االحتمالية، والنطاؽ الذي يسوغ طرحها فيو، والنطاؽ الذي 

 تساوي فيو الشك الذي ال يفيد علًما.

 :علم االجتماع 

موضوعات ىذا العلم فيما يتعلق  ودراسة تناوؿمن األمهية دبكاف 
ليت يطرحها، وبياف درجة ادلعرفة ادلتولدة بدراستو لألدياف، واألسئلة ا

أشهر مع اإلدلاـ اجليد بعن ىذا العلم من حيث الظن واليقُت، 
النظريات اليت يكثر استعماذلا على ألسنة ادلالحدة طعًنا يف الدين، 

وغَتىم، مع  ،وإميل دوركامي ،مثل نظرية أوجست كومت، وماركس
وتفنيدىا إمعانًا يف بياف  بياف قيمة ىذه النظريات يف الوقت الراىن،

 هتافتها.
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 :األنثروبولوجيا 

موضوعات ىذا العلم فيما يتعلق بدراستو ا األنثروبولوجي و أيضً 
فالبد من ، ضرورية يف فهم اإلحلاد= واألسئلة اليت يطرحها لألدياف

درجة ادلعرفة ادلتولدة عن ىذا العلم من حيث  دراستو للوقوؼ على
ألشهر النظريات اليت يكثر استعماذلا على  مع اإلدلاـالظن واليقُت، 

ألسنة ادلالحدة طعًنا يف الدين، مثل نظرية إدوارد تايلور، وجاميس 
قيمة ىذه النظريات يف الوقت الراىن، وتفنيدىا  وفهموغَتمها،  ،فريزر

 إمعانًا يف بياف هتافتها.

 علم النفس 

حدة ألىم نظريات ىذا العلم اليت يستعملها ادلال البد من تناوؿ
يف مصادمة الدين، مع بياف قيمة ىذه النظريات يف الوقت الراىن، 

 وتفنيدىا إمعانًا يف بياف هتافتها، مثل:
– Feuerbach theory 

– Frued psychoanalysis 

– Evolutionary psychology "Pascal Boyer 

& Lionel Tiger" 

 Philosophyوكذلك من ضبط جيد لفلسفة علم النفس 

of psychology  بياف أىم ادلوضوعات اليت تتناوذلا شلا لو و
صلة بقضية اإلمياف والكفر، مع اإلدلاـ دبوقف مدارسها ادلختلفة ذباه 

 ىذه ادلوضوعات، واإلطالع على أىم ادلراجع يف ىذا الشأف.
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  فلسفة اللغةPhilosophy of language: 

ا اإلدلاـ دبوضوعات ىذه الفلسفة من احلديث من الضروري أيضً 
ل اللغة، والتطور اللغوي، والعالقة بينها وبُت العقل والعامل عن أص

اخلارجي وادلعٌت، وغَتىا من ادلوضوعات ذات الصلة بقضية اإلحلاد، 
مع ضبط ادلوقف منها، والوقوؼ على أىم ادلراجع ادلفيدة يف ىذا 

 اجملاؿ.
 الملحد ومعنى الحياة 

حياة  من العناصر األساسية يف طرح ادللحدين أف يتم تصوير
ادللحد على أهّنا حياة سعيدة، ىو يعيش يف سعادة تامة لو أىدافو 

أصبح متحررًا من القيود واألغالؿ، فقد سباًما كما كاف أياـ اإلمياف، 
ويصحب ذلك العنصر غالًبا اهتاًما للمؤمنُت بأهّنم ُييوف حياة ملؤىا 

، السعادة ادلزيفة، وأهنم يطمعوف يف احلياة األخرى اليت لن تأيت
 وىكذا يصّور ادللحد لغَته أف حياتو مليئة بادلعاين!

ويف إطار عملية تبديد األوىاـ اإلحلادية ينبغي على من تصدر 
ذلذا الشأف الوقوؼ على أىم الشهادات ادلتعلقة هبذا الشأف )على 
سبيل ادلثاؿ: كالـ إمساعيل أدىم يف كتاب دلاذا أنا ملحد مقارنة 

 يتعجل منيتو بيده(.بوصيتو اليت كتبها قبل أف 
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 العبادة 

بأسلوب أّخاذ  وضبطها لطرحها ادلتصدر تاجُيمن األسئلة اليت 
ويكثر طرُحها سؤاؿ "دلاذا خلقنا هللا؟!"، واإلجابة بأننا ُخلقنا لنعبد 

ذبلية وتقريب، وإبراٍز للمعاين النبيلة اليت يتضمنها ذبديد و هللا ربتاج 
، مفهـو "العبودية" هلل و  حده، وكيف أف اإلنساف سللوٌؽ ىذا ادلفهـو

ويف نفس اإلطار البد للمتصدر من عابد يبحث عّمن يلوذ بو، 
اإلدلاـ بكل ما يتعلق باحلاجة الفطرة وادلراد هبا، مع  ضبط موضوع

أّف من مل يعبد هللا عبد غَته ولو  و  البشرية وادليل اإلنساين للعبادة،
 كاف ىوى نفسو اليت بُت جنبيو أو حىت الشيطاف!

 الصحة النفسية 

 ر ذلذا الشأف إحكامها،ينبغي على من تصدّ  من ادلواطن اليت
جحة يف صاحل ادلؤمنُت حىت باعًتاؼ ادلالحدة افة فيها ر تكوف الكِ و 

يتأكد ذلك باإلحصائيات والدراسات و يف كثٍَت من األحياف، 
 النفسية ادلنتشرة اليت تؤكد على حاجة اإلنساف واجملتمع للدين.

ىل العلم التجرييب بدوف إمياف طار يربز سؤاؿ: ويف نفس اإل
يورث السعادة؟ وىل يـو أف يظن أىل األرض أهنم قادروف عليها 
سيكونوف سعداء؟! كثَتًا ما يكوف اجلواب على ادلالحدة الغربيُت 

 Dangerous knowledgeبإحالتهم إىل الفيلم الوثائقي 
كانتور   الذي ُيكي عن أربعة من عظماء الرياضيات وىم جورج

باجلنوف  حياهتموكيف انتهت  ،وبولتزماف وجودؿ وآالف تورنج
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فالبد إذف من ضبط ومجع كافة ادلواد اليت تربز تلك واالنتحار، 
 .اا شافيً اإلشكالية وتبينها بيانً 

 القضاء والقدر 

ادللتبسة يف عقوؿ  ميكن القوؿ أف موضوع القدر من أكثر األمور
 فالبد إذف من ضبطا من ادلسلمُت، ادلالحدة، وعند نسبٍة ال بأس هب

عٌت القضاء والقدر، وىل دل ا، والتأصيل ادلتقنجيدً يف ىذا ادلقاـ 
لإلنساف إرادة حرة؟ وكيف يؤمن ادلسلم باإلرادة احلرة مع إميانو بعلم 

ىل ىناؾ عدٌؿ يف ىذه األرض؟ و هللا ومشيئتو وخلقو أفعاؿ العباد؟ 
ُت؟! وغَتىا من األسئلة وما ذنب أولئك الذين ولدوا غَت مؤمن

الكثَتة اليت يكثر طرحها ربت مظلة القضاء والقدر، ومع ىذه 
النقطة ينبغي أف يكوف ادلتصدر يف ىذا اجملاؿ على إدلاـ بفرع من 

 فروع الفلسفة وىو:

  فلسفة الوقتPhilosophy of time 

الكثَت من النقاط اليت ذلا تعلق دبباحث  ادلوضوعيتناوؿ ىذا 
 ودػواخلل Fatalismقدر العقدية، مثل اجلرب القضاء وال

Eternalism  والسفر عرب الزمنTime travel والبعد ،
الرابع، وجدلية ماكتجرت بأف الزمن ال وجود لو وغَتىا من 

فالبد إذف من اإلدلاـ والوقوؼ  .ادلوضوعات اليت تتناوذلا ىذه الفلسفة
 ادلراجع يف ىذا الشأف.  على أىم
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 الملحد واالنتماء 

 جملتمع يرى أنّو ليس إال مجاعة ىل يشعر ادللحد بانتماءٍ 
متخلفة؟! ىل يشعر ادللحد أنّو جزء من أمة تسعى للنهضة؟! ىل 
ُيمل ادللحد رسالًة يف حياتو خبالؼ اذلروب للخارج؟! ىل يعي 

  ادللحد موضع قدميو يف صراع احلضارات؟
، أسئلة نتماء عند ادللحدئلة كثَتة توضح جبالء إشكالية االأس

 ،ربتاج لضبط وذبديد يف الطرح وفهم جيد لألبعاد النفسية واحلضارية
 اليت شكلت أو شوىت فكرة اإلنتماء عند ادللحدين.

 امللحد والنفاق: ىل يعتاد امللحد النفاق؟ 
ويف نفس اإلطار ينبغي التنبو للعالقة بُت اإلحلاد والنفاؽ واإلدلاـ 

جذورىا النفسية الزندقة(، وفهم ) هماباجلذور التارخيية للعالقة بين
جتماعية، وكيف سامهت تلك الظاىرة يف تشكيل اإلحلاد وكيف واال

 أثرت يف عالقة ادللحد دبجتمعو.

 لماذا نحن متخلفون؟ وهم متقدمون؟ 

سؤاؿ غالًبا ما يطرحو ادللحد، وىو سر من أسرار اإلحلاد النفسي 
فينبغي  ؛و كاف كفًراالذي جيعل ادللحد متقباًل لكل وافٍد من الغرب ول

تفتيت ىذا  على من تصدر اإلدلاـ باألدوات اليت تساعد على
والسوابق  التاريخ استحضارالقدرة على  أىم ىذه األدواتو  ،السؤاؿ

، وادلقارنة بُت الغرب احلضارية يف إطار مقارنة ادلاضي باحلاضر
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 Idea ofوالشرؽ قدميًا وحديثًا، وُيسن التطرؽ إىل فكرة التقدـ 

progress   بدائلها ب اإلدلاـكفكرة فلسفية يف تفسَت التاريخ، و
 ادلوقف احلق منها. ضبط و 
 اإللحاد والتاريخ 

من قبل عند احلديث عن األنثروبوجلي وما يتعلق إىل ذلك أشرنا 
هبا من دراسة التجمعات البشرية على مدار التاريخ، فالعالقة بُت 

يد الصلة، ولذلك تعُت موضوعات اإلحلاد والدراسات التارخيية شد
على كل من تصدر ذلذا الشأف اإلدلاـ اجليد باإلشكاليات التارخيية 
اليت سبس القضايا العقائدية وضبط ألىم الشبهات اليت يطرحها 
ادللحدوف يف ىذا اإلطار، واإلطالع على أىم الكتب واألحباث 

ت ادلتعلقة هبذا ادلوضوع الشائك، ونشَت باختصار إىل أىم ادلوضوعا
 والعناوين اليت ينبغي تناوذلا بقدر من الدراسة والضبط:

 موقف ادلالحدة من التاريخ كعلم؟  –

 الرد على قوذلم "التاريخ يكتبو ادلنتصر"؟ –

 الربىاف على أّف التوحيد ىو األصل وأف اإلحلاد طارئ. –

 اإلحلاد والوثنية. –

 ارتباط اإلحلاد بعصور االضلالؿ واخلرافة عرب التاريخ. –

 وغ اإلحلاد يف أوربا احلديثة.أسباب بز  –

 ارتباط بزوغ اإلحلاد بأوربا احلديثة خبرافة وحدة الوجود. –
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 موقف اإلحلاد من ادلذاىب واألدياف وموقفها منو. –

 ماذا حدث يف الدوؿ اليت اقًتبت من اإلحلاد أو عاشتو؟ –

 ؟الدماء تسيل بسبب األدياف وحدىا ىل –

 .Militant atheismاإلحلاد والعنف  –

 حلاد على اجملتمع.أثر اإل –

 اإلحلاد واجلرمية. –

 اإلحلاد والعنف. –

  :رموز اإللحاد 
ة من ادلعاصر  هرموز ا من دراسة تاريخ اإلحلاد ومعرفة أىم البد أيضً 

أسباب و أصوذلم، ب اإلدلاـمع  العلماء والفالسفة واألدباء وغَتىم،
 إحلادىم، وسَتهتم األخالقية وادلهنية، ومؤلفاهتم واألفكار وادلبادئ

 ؿ:اثونذكر منهم على سبيل ادلاليت يعتنقوهنا، 

كارؿ ساجاف، كريستوفر ىتشنز، دانيل دانيت، مادلُت موراي، 
مايكل مارتن، كاي نلسن، ستفُت جاولد، آياف علي، كورلس 
المونت، جور فيداؿ، بوؿ كورتز، سلماف رشدي، ساـ ىاريس، 

ٍت، ريتشارد دوكنز، لويس ولربت، ستيفن ونربج، جولياف باجي
 وغَتىم..

لفالسفة أولئك ا ،رموز اإلحلاد عرب العصورا من معرفة والبد أيضً 
الذين حاولوا االنتصار لإلحلاد، أو ُبٍت على فلسفاهتم الفكر 

 اإلحلادي بصورٍة ما.
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ا ورغم ندرة ادلراجع اليت اعتنت جبمع تاريخ أىم رموز اإلحلاد قدميً 
ء والوقوؼ على أفكارىم ا، إال أف احلاجة إىل تتبع سَت ىؤالوحديثً 

ضرورة يف إطار دراسة تلك األفكار وطبيعة أفكارىم وإنتاجهم 
وتفنيدىا، ألّف العلم بادلخالفُت وأقواذلم ُيكسب ىيبًة يف نفس من 

عند ادللحد على -ناعو، خبالؼ اجلهل هبم فإنو يدؿ تتصدى إلق
ع أّنك مل تعرؼ ما يقولو رؤساء فكره، وبالتايل فلن تستطي -األقل

 الرد عليهم!
 البرهان على طريق اإليمان 

وأىم أصولو  بعد أف تبُت شلا مضى طبيعة الفكر اإلحلادي،
الفكرية والعلمية، وبعد أف أشرنا إىل أبرز نظرياتو ورموزه. يبقى 
التأكيد على ضرورة ضبط الدرس العقدي واإلدلاـ اجليد بأدلة 

خالؿ األدلة اإلثبات، والقدرة على إثبات صحة دين اإلسالـ من 
من أدلة عقلية منضبطة بعيدة  قلية ونصوص الوحيُت اليت ال زبلوالع

الذين أفسدوا الدرس  ؛كل البعد عن حَتة الفالسفة وزببط ادلتكلمُت
فال الدين نصروا وال الباطل كسروا. فالبد  ؛العقدي بصفائو ووضوحو

 ،أدلة اإلميافمن البناء بعد اذلدـ، فجدير دبن تصدر أف ُييط ب
فكالـ هللا خَت الكالـ وأحسن اذلدي ، الرديف ثنايا  وُيسن طرحها

 ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىدي زلمد، واألمر كما قاؿ ربنا

 [٣٣الفرقان: ] ژپ پ پ
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 الختام 

وأصولو وأبرز إشكالياتو،  اإلحلاد اتموضوعوبعد أف تناولنا أىم 
ـو وموضوعات، وأشرنا باختصار دلا ينبغي دراستو وضبطو من عل

داب والطرؽ العلمية واجلدلية اليت ُيتاجها من نا إىل أىم اآلوأرشد
ر بأف ىذه الورقات ادلختصرة نذكّ - ى الطرح اإلحلاديلرد علتصدر ل

ليس اذلدؼ منها تناوؿ موضوع اإلحلاد على ضلو من التفصيل، بل 
ىي إضاءات على اخلارطة اإلحلادية لكشف ما خفي منها، 

حلادية بتجلياهتا ادلختلفة، وإشارات وشذرات يف إطار فهم احلالة اإل
وإرشادات سلتصرة دلا نظنو أمثل الطرؽ يف الرد على تساؤالت 

ا دلن ادللحدين وتفنيد شبهاهتم. وهللا نسأؿ أف جيعل ىذا العمل ىاديً 
ا لوجهو الكرمي، فهو وفقو هللا للقياـ على ىذا الثغر، وأف جيعلو خالصً 

 سبحانو ويل ذلك والقادر عليو.

 دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت. وآخر
 


