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مقدمة

ونستغفرَّهَُّ،ونعو َّذَُّباهللَّتعالىَّ
ونستعينَُّوَُّ
َّ
إنََّّالحم ََّدَّهللَّتعالىَّ،نحم َُّد َّهَُّ
َُّ
ضلَّ َّلوَّ،
اهللَُّفال َّ َُّم َِّ
يهد َّهِ َّ َّ
من َّ َِّ
من َّشروَِّر َّأنَّْ َُّفسنا َّومن َّسيئات َّأعمالناَّ،إنَّ َّوُ َّ َّْ
فلنَّتج ََّدَّلوَّوليَّاَّمرشداَّ،أماَّبعد..
ضَّلِلَّ َّْ
ومنََّّيُ َّْ
فوجئت َّبالعديد َّمنَّ
َُّ
في َّإحدى َّليالي َّنوفمبر َّعام َّٕٗٔٓم َّ

االتصاالت َّالهاتفية َّمن َّالمعارف َّواألصدقاء َّتخبرني َّبأنَّ َّأح ََّد َّالمذيعينَّ
رةٍ َّعلميَّ ٍَّةَّ
دو َّ
شَّتُ َُّم َّالمعلنين َّعن َّ َّْ
خرج َّفي َّ َّْبرنامجو َّيسبَّ َّوي َّْ
المعروفين َّ ََّ
مدعوا َّمن ََّّقَِّبَ َِّل َّ(مركز َّالفتح َّللبحوثَّ
لمقاومة َّاإللحادَّ ،وكنت َّوقتها َّ َّ
والدراسات) َّإللقاء َّمحاضر َّْتين َّفي َّىذه َّالدورة َّباال َّْشتراك َّمع َّالدكتورَّ
الفاضل َّ(ىيثم َّطلعت) َّواألستاذ َّالمهذب َّالخلوق َّ(مصطفى َّنصرَّ
ىجومَّ
األم َِّر َّألنَّ َّوُ َّقد َّسبََّ ََّق َّوُ َّ ٌَّ
كثيرا َّلهذا َّ َّْ
لم َّ َّْ
قديح)َّ ،في َّالحقيقة َّ َّْ
أكترث َّ ً

مطاعنَّ
ََّ
وإعالميّين َّعلى َّىذه َّالدورة َّاشتمل َّعلى َّ
َّ
صحفيّين َّ
ضا ٍَّر َّمن َّ َّ
ٓٔ

قانونيةَّ
إجراءات َّ ٍَّ
ٍَّ
وسوء َّطويَّة َّمما َّدفََّ ََّعني َّفيما َّبعد َّالتخاذ َّ
واتهامات َّ َِّ
ٍَّ
يؤاخ َُّذ َّعليوَّ
تجاه َّبعض َّىذه َّاالتهامات َّالتي َّتضمنت َّ َسبَّا َّوق َّْذفًا َّ َِّ
القانونَّ .
تكن َّىذه َّالدورَّةُ َّىي َّ َّأول َّعالقتي َّبملف َّاإللحاد َّالجديد َّفيَّ
لم َّ َّْ

كنت َّأح ََّد َّالمشاركين َّفي َّتأسيسَّ
العالم َّالعربيَّ ،ففي َّعام َّٕٗٓٓم َّ َُّ

(منتدى َّالتوحيد) َّالمتخصص َّفي َّالحوار َّحول َّاإللحاد َّوالمذاىبَّ

الفكريةَّالمعاصرةَّ،وقدَّشاركتَّ-وماَّزلتَّأشاركَّ-في َّالحواراتَّالتيَّ
مالحدةٍ َّوالدينيين َّ(عرب َّوأكرادَّ
َّ
دارت َّداخل َّىذا َّالمنتدى َّالكبير َّمع َّ
َّْ

وأمازيغَّوتركمانَّوأفارقة)َّمنَّمختلفَّبالدَّالمسلمينَّعلىَّمدارَّسنواتَّ

يصدر َّمجلة َّإلكترونية َّمجانية َّيتمَّ َّتوز َّيعُها َّعنَّ
عديدةَّ ،وكان َّالمنتدى َّ َُّ

صارت َّلو َّقناة َّمرئية َّعلى َّاليوتيوب َّوصفحةَّ
طريق َّشبكة َّاإلنترنتََّّ،ثُمَّ َّ َّْ

على َّالفيس َّبوك َّوحساب َّعلى َّتويترَّ ،ووصل َّفي َّعام َّٕٓٔٓم َّأ َّْنَّ

عاما َّأوَّ
َّْ
كانت َّلو َّغرف َّةٌ َّحواريَّ َّةٌ َّفي َّبرنامج َّ(البالتوك) َّالشهير َّاستمرت َّ ً

يزيدَّ .وكان َّىذا َّالمنتدى َّسببًا َّفي َّىداية َّأفواج َّمن َّالملحدينَّ
والمتشككين َّوالحيارى َّإلى َّاإلسالمَّ ،كما َّكان َّسببًا َّفي َّاكتسابي َّأناَّ

الكثير َّمن َّالخبرة َّفي َّحوار َّالمالحدة َّوالالدينيين َّومعرفةَّ
شخصيَّا َّ ََّ
طرح َّالشبهات َّوفََّ َّْه َِّم َّعقلياتهم َّوذىنياتهمَّ
مسالكهم َّو َّطَُُّرَّقِهم َّفي َّ َّْ
عدد َّكبي ٍَّر َّج ًدا َّمنَّ
اكتساب َّ ٍَّ
َِّ
ومواطن َّاستشكاالتهمَّ ،باإلضافة َّإلى َّ
ٔٔ

س َّالقضية َّالدعوية َّوالذينَّ
األصدقاء َّواألحباب َّالذين َّيشاركونني َّن َّْف ََّ
تَّأتعلَّ َُّمَّمنهمَّحتىَّاليومَّ .
والكثيرَّزَّلْ َُّ
ََّ
الكثيرَّ
تَّمنهمَّ ََّ
تعلَّ َّْم َُّ

رواد َّمنتدىَّ
خَّبََّةٌ َّمتميزَّةٌ َّمن َّ َّ
قامت َّن َّْ
في َّأواخر َّعام َّٖٕٔٓم َّ َّْ

التوحيدَّبقيادةَّاألستاذَّالفاضلَّ(عبدَّاهللَّالشهري)َّبإَّنْشاءَّ(مركزَّبراىينَّ

لدراسة َّاإللحاد َّومعالجة َّالنوازل َّالعقدية) َّليكو ََّن َّخطوًَّة َّجديد ًَّة َّفيَّ

فعالَّ
كز َّ ًَّ
تناول َّمَّْلف َّاإللحاد َّخارج َّإطار َّالشبكة َّالعنكبوتيةَّ ،وقام َّالمر َُّ
ت َّبالمستوى َّالعلميََّّ
أعداد َّمن َّ(مجلة َّبراىين) َّتميَََّّز َّْ
بإصدار َّعدَّ َّةِ َّ ٍَّ
العمل َّعلىَّاألرضَّفيَّمعالجةَّاإللحادَّبدَّأََّ َّْقب ََّلَّ
والشرعيَّ َّالرفيع؛ َّلكنَّ َّ ََّ
ث َّاستضافَّْتني َّ(جمعية َّسخاء) َّللتعريف َّباإلسالمَّ
حي َُّ
َّبفترةٍ َّ َّْ
َّ
ىذا
رةٍ َّعن َّاإللحاد َّمع َّالدكتور َّالحبيب َّ(أحمد َّالغريب)َّ
َّدو َّ
للمشاركة َّفي َّْ
واألخ َّالفاضل َّاللبيب َّاألريب َّ(أحمد َّجاويش) َّفي َّسبتمبر َّعامَّ
فيَّالعديدَّ
َِّ
بالمحاضرةَّعنَّاإللحادَّوأطروحاتَِِّو َّ
َّ
وبعدىاَّقمت َّ
َُّ
ٕٕٔٓمَّ،

أبرزىاَّ
والفكرية ََّّكان َّْ
َِّ
َّالمناسبات َّوالندوات َّوالفعاليات َّالدَّ ََّع َِّويَّ َِّة َّ
َِّ
من
ت َّ َُّ
َّأقامها َّ(مركز َّالفتح َّللبحوث َّوالدراسات) َّفي َّيونيوَّ
الدورَّةُ َّالتي ََّ
فيَّيومينَّ
َّْ
محاضرات َّ
ٍَّ
بع َّ
ت َّأر ََّ
ث َّأَّلْ ََّقَّْي َُّ
اإللحادَّحي َُّ
َّْ
قاوم َِّة َّ
عنَّم ََّ
ٕٗٔٓم َّ َُّ
يةَّالتطورَّ .
َّ
عنَّاإللحادَّونقدهَّواألدلةَّعلىَّوجودَّاهللَّونظر

كت َّمع َّالدكتورَّ
في َّشهر َّيوليو َّمن َّنفس َّالعام َّٕٗٔٓم َّشار َُّ

َّستَّ
رس َّبكلية َّ(طب َّالمنصورة) َّفي َّّ
الفاضل َّ(محمود َّنجا) َّالمدَّ َُّ
ٕٔ

ثَّ
حي َُّ
حلقات َّعلى َّقناة َّ(الرحمة َّالفضائية) َّفي َّشهر َّرمضان َّالماضي َّ َّْ
ٍَّ

استضافنا َّفضيل َّةُ َّالدكتور َّ(محمد َّداود) َّفي َّبرنامجو َّ(حوار َّاإليمانَّ
َّاللقاءاتَّ
َُّ
َّتكررت َّىذه
َُّ
َّحو ََّل َّن َّْق َِّد َّنظريَّ َِّة َّالتطورَّ ،ثم
واإللحاد) َّللكالم َّْ
بعدَّشهرَّرمضانَّحتىَّاليومَّوشاركَّفيهاَّأيضاَّالدكتورَّىيثمَّ
الفضائي َّةُ َّ
ً
طلعتَّواألستاذَّمصطفىَّقديحَّ .
الباحث َّالشََّّْر َِّعيََّّ
َُّ
الفاضل َّ
األخ َّ
اقترح َّعليَّ َّ َُّ
َّاآلونة َّ ََّ
َِّ
َّْقب ََّل َّىذه
ُ
َّمحتوياتَّ
َِّ
َّأضمَّ َّفيو
أكتب ََّّكتابًا َُّ
المتميز َّ(أبو َّفهر َّأحمد َّسالم) َّأ َّْن َّ ََّ
اهللُ َّفي َّقلبيَّ
المحاضرات َّالتي َّأَّلْ َِّقيها َّعن َّاإللحاد َّالجديدَّ ،فألقى َّ َّ
طَّلهذهَّالفكرةَّ،وشجعنيَّعلىَّالقيامَّبهاَّفضيلةَّالشيخَّ
الحماسَّوالنشا ََّ
ََّ
(محمدَّسعدَّاألزىري) َّمديرَّمركزَّالفتحَّللبحوثَّوالدراساتَّ،وكنتَّ
امهاَّالكتاب َّةَ َّفقطَّعنَّاإللحادَّالجديدَّون َّْقدَّأبَََّّْرَِّز َّأطروحاتوََّّ،ثُمََّّ
أَّنْ َِّوي َّأيَّ ََّ
تَّفيَّ
ثَّ ََّس ََّعَّْي َُّ
علىَّوجودَّاهللَّحَّْي َُّ
ََّ
بداَّليَّأ َّْنَّأزي ََّدَّعليوَّبالكتابةَّفيَّاألدلَّةَّ
تَّ
قم َُّ
جمعها َّمن َّجميع َّالمصادر َّالمتاحة َّفي َّحدود َّإمكانياتي ََّّثُمَّ َّ َّْ

بتصنيفها َّوتقسيمها َّحتى َّتكو ََّن َّسهل َّةَ َّالتناول َّبالنسبة َّللقارئَّ ،وأسألَّ
وجودَّ
منَّعدمَّ َِّ
َِّ
حهاَّنظراَّلماَّوج َّْدَّتَُّوَُّ
فيَّطر
َّْ
تَّ
اهللَّعزَّوجلَّأ َّْنَّأكو ََّنَّ َُّوفَّ َّْق َُّ
ً
َّجم ِعََّّ
ص َّعلى َّْ
َّيح َِّر َُّ
شامل َّفي َّالمكتبة َّالعربية َّاإلسالمية َّْ
ف َّجام ٍَّع َّ ٍَّ
مصنَّ ٍَّ
ََّ
لهاَّفيَّ
َّ
يعَّ
ىذاَّالعرض َّالسر َُّ
َُّ
َُّكلََّّاألدلَّ َِّةَّعلىَّوجودَّاهللَّ،وأرجوَّأ َّْنَّيكو ََّنَّ
َّينهض َّلها َّالباحثونَّ
َُّ
َّأكثر َّ َّعُ َّْم ًقا
ََّ
َّألعمال َّأخرى
ٍَّ
كتابي َّفاتحةً
المتخصصونَّفيَّىذاَّالبابَّ .

ٖٔ

ناَّىذاَّالقدرَّفيَّالكالمَّعنَّمحتوياتَّالكتابَّ،أرىَّأنَّ َّوَُّ
ََّ
وطالماَّبل َّْغ
مل َّلموضوعاتوَّ،فالكتابَّينقسمَّإلىَّأربعةَّ
مج ٍَّ
ض َّ َّْ
عر ٍَّ
بناَّتقديم َّ َّْ
َُّ
يجدر َّ
َُّ
أبوابَّ :

َّاألول؛ َّبعنوان َّاإللحاد َّالجديدَّ ،ويبدأ َّبالتعريف َّبظاىرةَّ
َُّ
 -الباب

فصلَّ
شأتهاَّوأبرزَّرموزىاَّوأطروحاتهاََّّ،ثُمَّ َّ َّْ
اإللحادَّالجديدَّفيَّالغربَّوَّنَ َّْ

فيوَّأبرز َّاألسبابَّ
ََّ
بيَّاستعرضت َّ
َُّ
عنَّأسبابَّاإللحادَّبينَّالشبابَّالعر
ت َّإليها َّأسبابًا َّأخرىَّ
التي َّذكرىا َّمن َّسبقني َّمن َّالباحثين ََّّثُمَّ َّأض َّْف َُّ

ثمَّفص ٌَّل َّعنَّسماتَّاإللحادَّالجديدَّفيَّالغربََّّ،ثُمََّّ
َّْ
موضوعيًاَّ،
َّ
مقسم َّةًَّ
فصلَّعنَّسماتَّعقليةَّالملحدَّفيَّمقابلَّعقليةَّالمؤمنَّ .

 -البابَّالثاني؛ َّبعنوانَّاألدلةَّعلىَّوجودَّاهللَّ،وىوَّفيَّثالثةَّفصولَّ:

الفطرَّةُ َّودالَّلََّتُها َّعلى َّوجود َّاهللَّ ،واألدل َّةُ َّالعقلي َّةُ َّعلى َّوجود َّاهللَّ،
ت َّفي َّىذاَّ
اعي َُّ
والمرجحات َّالخارجي َّةُ َّلإليمان َّعلى َّاإللحادَّ .وقد َّر َّْ
َُّ

َّخصوصا َّاألدلة َّالعقليةَّ
والتصنيف َّالنوعيَّ َّلألدلة
ََّ
َّالتقسيم َّ
ََّ
الباب
ً
المستمدةَّمنَّالنظرَّالعقليَّ .
 -البابَّالثالث؛َّبعنوانَّأطروحاتَّاإللحادَّفيَّمناوئةَّاألدلةَّعلىَّوجودَّ

اهللَّ،وىوَّفيَّأربعةَّفصولَّ:سؤالهمَّمنَّخلقَّاهللَّ،ومشكلةَّوجودَّالشرَّ،
فص ٍَّلَّ
وزعمهمَّتناقضَّالقدرةَّاإللهيةَّ ،وتناقضَّالعلمَّاإللهيَّ .وفيَّكلَّ َّ َّْ

اىتممتَّبالجوابَّعنَّالشبهةَّاإللحاديةَّبشكلَّيقنعَّالعاقلَّالمنصفَّ .
َُّ
ٗٔ

 البابَّالرابع؛َّبعنوانَّنقدَّأطروحاتَّاإللحادَّ،وىوَّفيَّفصلينَّ:سؤالَّموقف َّاإللحاد َّمنَّ
األخالقَّ ،وحرية َّاإلرادةَّ .وفيو َّتناولت َّبالنَّ َّْق َِّد َّ ََّ

وتناقض َّوُ َّمعَّالعقلَّوالفطرةَّ
ََّ
اَّتناقض َّوُ َّالداخليَّ َّ
ََّ
القضيتينَّالمذكورتينَّمبينً
والحسَّ .

َّتقدمت َّببيان َّأىميةَّ
َُّ
َّسَّبُ َُّل َّمكافحة َّاإللحادَّ ،وفيها
 -الخاتمة؛ َّبعنوان َُّ

كيفيةَّتناولوَّإماَّعنَّطريقَّتقسيمَّمحاورَّالعملَّ
َّّ
تناولناَّلهذاَّالملفََّّ،ثُمَََّّّ
المفيدةِ َّللباحثينَّ
َّ
َّالمنهجية َّ
َِّ
بعض َّالتوصيات
اقتراح َّ َِّ
طريق َّ َِّ
عن َّ َِّ
َّأو َّ َّْ
فيو َّْ
والعاملينَّفيوَّ .
شكرَّاهللَّإالََّّ
والَّيََّتِمََّّ َُّ
اَّكثيراَّعلىَّتوفيقيَّإلتماموَّ َّ،
وأح ََّم َُّدَّ َّ
َّْ
اهللََّحم ًد ً

َّعونًا َّلي َّفي َّخروج َّىذا َّالكتابَّ ،وأولُهم َّزوجتيَّ
بشكر َّمن َّكانوا َّْ
اللتانَّكانتاَّمصدر َّإَّلْ ٍ
هامََّّ
ََّ
الحبيبةَّ،وكذلكَّبنتايَّالصغيرتانَّ(سماَّومنة) َّ
اَّفيَّالمباحثَّالمتََّ ََّعلَّ ََّق َِّةَّبالف َّطََّْرَّةَِّالربَّانيةَّفيَّاألطفالَّ َّ.
َُّ
ليَّخصوص
كبي ٍَّرَّ
ً
وأتوجَّ َّوَُّبالشَّ َّْك َِّرَّالجزيلَّلكلََّّمنَّفضيلةَّالدكتورَّ(خالدَّبنَّمنصورَّ

الدريس) َّأستاذ َّالحديث َّبجامعة َّالملك َّسعودَّ ،واألستاذ َّ(عبد َّاهللَّ

الشهري) َّالمشرف َّالعام َّعلى َّمركز َّبراىينَّ ،والمهندس َّ(عبد َّاهللَّ
تَّ
منَّأكثرَّالشخصياتَّالتيَّاستف َّْد َُّ
َّْ
العجيري)َّمديرَّمركزَّتكوينَّ،فََّ َُّه َّْمَّ
بطرحها َّالفكريَّ َّفي َّقضية َّاإللحاد َّباإلضافة َّإلى َّأكابر َّالمحاورينَّ

ويظهرَّأثر َّذلكَّبالغًاَّلمنَّ
َُّ
بمنتدىَّالتوحيدَّالذينَّالَّأحصيَّأسماءىمَّ،
٘ٔ

وشكرا َّلألخوين َّالفاضلين َّ(سلطانَّ
ََّ
يقرأ َّىذا
َّالكتاب َّالمتواضعً َّ .
العميري) َّو(أحمد َّجاويش) َّعلى َّاطالعهما َّعلى َّىذا َّالكتابَّ
الموضوعيةَّبالغةَّاألىميةَّوالتيَّساىمتَّفيَّجعلوَّأفضلَّ
ََّ
ومالحظاتهماَّ

وصل َّاللهمَّ
وآخر َّدعواناَّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمينَّّ َّ،
طرحاَّوتنظيماَُّ َّ .
ً
علىَّنبيناَّمحمدَّوسلمَّ .
َّ

د .هشام عزمي

ٔٙ

الفصل األول
اإلحلاد اجلديد

اإلحلاد اجلديد

تعسيفات:
أو ُالعدوؿَُ ُعن ُالطريق ُالمستقيمُ.
االنحراؼ ُ ُْ
َُ
اإللحاد ُُلغويُا ُيعني ُ
ُُ
ظ ُاإلُلْحاد ُعن ُإنكار ُوجود ُاهللُ
االصطالح ُعلى ُالتعبي ُِر ُبل ُْف ُِ
ُُ
وقد ُجرى ُ
المنكر ُلوجود ُاهلل ُتعالى ُحسبُ
ُُ
ح ُد ُىو ُ
فالملُْ ُِ
سبحانو ُوتعالىُُ ُ ،
الُبُدُُمنُ
رةُِاإللحادُالجديدُ ُ
تناوؿُظاى ُ
لكنُعندُ ُِ
االصطالحُالمتداوؿُْ ُ.
خصوصا ُعلىُ
االنتباه ُإلى ُأنُها ُال ُتمثُ ُُل ُلونًا ُواح ًدا ُمن ُألواف ُالطيف ُ-
ً
المستوى ُالعربيُ -بل ُىي ُتصف ُألوانًا ُمتعددة ُوأطيافًا ُمتفاوت ُةً ُداخُلَهاُ
فُالواقعُ .
وص ُِ
البُدُُمنُالتمييزُبينهاُمراعاةًُُللدُقةُوالموضوعيُةُفيُ ُْ
ُ
المنكرُلوجودُاهللُتعالىُ،سواءُالعتقادهُالجاُِزُِـُ
ُُ
الملحدُُ:Atheistىوُ
ضعيفُ
ُُ
أمر ُ
وجود ُهُ ُ ٌُ
أو ُأفُ ُ َُ
باستحالة ُوجود ُخالق ُُْ ُ Strong Atheist
ُْ
االحتماؿُجدُاُُ .Defacto Atheist
ٔٛ

ف ُفي ُمسألة ُوجود ُاهللُ ،ويرى ُأفُُ
الالأ ُْدري ُُ :Agonisticىو ُالمتوقُ ُُ
يم ُِك ُُن ُبلوغُُ
وجود ُهِ ُتتكافأ ُمع ُأدلُ ُِة ُن ُْفي ُوجودهُ،وبالتالي ُال ُ ُْ
إثبات ُ ُِ
أدل ُةَ ُ ُِ
ُُح ُْك ٍُمُعقليُفيُىذهُالقضيةُ .
الم ُْعُتُِِق ُد ُفي ُوجود ُإلو ُخالق؛ ُلكنُ ُوُ ُيرى ُأفُ ُىذاُ
الربوبي ُُ :Diestىو ُ ُُ
الكو َُفُُثُمُُترَُك ُوُُيعملُكالساعةُالزنبركيةُالتيُأُديرُمفتاحهاُثمُ
خلقُ ُْ
اإللوَُ َُ
ُ
توجيوُوالُتدبيرُ .
بدوفُ ٍُ
وح َُدىاُ ُِ
لتع َُم َُلُ ُْ
تُركتُ ُْ
المُْن ُِك ُُر ُلألدياف ُعام ُةًُ ،وىو ُقد ُيكو ُفُ
الالديني ُُ :Irreligiousىو ُ ُُ
ِ
ُمنوُُالدينيُ ُالذي ُ ُْيؤُِم ُُن ُبدي ٍُنُ
وعلىُالنقيض ُ
أو ُربوبيًاُ ،
ملح ًدا ُأو ُالأدريًا ُ ُْ
ودورُعبادةُ .
وعباداتُ ُُ
ٌُ
وشعائرُ
ُُ
موحىُبوُوأركا ٌُفُللعقيدةُ
ابُ َُ
منظُ ٍُمُ ُلوُُكت ٌُ

التنبيوُُعلىُنقطتينُمتعلقتينُبهذهُالتعريفاتُ :
ثمُُيُْنبغيُ ُ
مراحل ُفي ُطريق ُالبحث ُعنُ
ليست ُ َُ
يفات ُ ُْ
األولىُ:أفُ ُىذه ُالتعر ُِ
مواقف ُنهائي ُةٌ ُمن ُقضية ُوجود ُاهللُ .فالالأ ُْدريُ ُمثال ُ-
بل ُىي ُ ُُ
الحقيقة ُ ُْ
الباحث ُعنُ
َُ
الشخص ُالمتحيػُ َُر ُ
َُ
المقصود ُبو ُ
ُُ
حسب ُالتعريفُ -ليس ُ
المتوقف ُبين ُإثبات ُوجود ُاهلل ُأو ُإنكارهُ ،بل ُعلى ُالعكس ُىوُ
َُ
الحق ُ
العقلُ
شخص ُيؤمن ُأفُ ُاألدلُ ُةَ ُعلى ُوجود ُاهلل ُوعدمو ُمتكافئ ُةٌ ُوأفُ ُ َُ
ٌُ
يم ُِكُنُهماُاإلجاب ُةُعلىُىذاُالسؤاؿُال ُغَُْيُبِيُ .
البشريُُوُالخبرَُةُالبشري ُةَُالُ ُْ
إلوُ
يؤمن ُبوجود ُ ٍُ
ب ُأفُ ُالربوبيُ ُالذي ُ ُُ
س ُُ
يح ُِ
البعض ُق ُْد ُ ُْ
الثانيةُ:أفُ ُ َُ
الظاىرُأفُعداءىمُ
أقربُألُتْباعُاأل ُْديافُ ُ
يُُػ َُعدُُ َُ
وأبْع َُدُعنُالمالحدةُ،لكنُُ َ
وأكثرُ
ال ُللمالحدة ُ ُُ
مي ًُ
وأكثر ُ ُْ
ب َُُرُِح ًما ُ ُُ
وى ُْم ُأقُْػُُر ُُ
كبير ُ ُُ
وأىلِها ُ ٌُ
لألدياف ُ ُ
تعاط ًفاُمعهمُ .
ٜٔ

نبرة خمتصسة:
تبرُفيُالدوائرُ
طالحُ ُُم ُْع ٌُ
اص ٌُ
اإللحادُالجدي ُدُُNew Atheismىوُ ُْ
ُُ
ظات ُعلى ُاستعمالو ُفيُ
حفُ ٍُ
الثقافية ُوالفكرية ُوالفلسفيةُ ،ر ُْغ َُم ُوجود ُُتَ َُ
متعاظمة ُفي ُالغرب ُبعدُ
ٍُ
إلحادية ُ
ٍُ
مو َُج ٍُة ُ
الدوائر ُاألكاديميةُ،ويشير ُإلى ُ ُْ
فقبلها ُكاف ُالملحدوف ُال ُينخرطوفُ
أحداث ُٔٔ ُسبتمبر ُٕٔٓٓـُْ ُ ،
ومح ُِوىا ُمنُ
كثيرا ُفي ُالطُ ُْعن ُعلى ُاألدياف ُوال ُالدعوة ُالستئصالها ُ ُْ
ً
لكنُبعدُأحداثُُٔٔ
جتمعُوفيُعالمُاألُفْكارُوالعقوؿ؛ُ ُْ
الم ُْ
الوجودُفيُ ُُ
وتعاليم ُوُ ُُثُمُ ُردُ ُفعلُ
ُُ
دين ُاإلسالـ ُ
سبتمبر ُٕٔٓٓـ ُوالتي ُأتُ ُِه َُم ُفيها ُ ُُ
ب ُصليبيُ ٍُة ُعلى ُالعالمُ
حر ٍُ
عن ُشنُ ُ ُْ
رئيسها ُ ُْ
اإلدارة ُاألمريكية ُالتي ُأ ُْعُلَ َُن ُ ُُ
الُبغزوُ(أفغانستافُوالعراؽ)ُ،بعدُىذهُاألحداثُ َُش ُعُ َُرُ
فع ًُ
وقاـُ ُْ
اإلسالميُُ َُ
ثالثة ُتبي ُدُ
عالمية ُ ٍُ
ب ُ ٍُ
حر ٍُ
الملحدوف ُأفُ ُاألديا َُف ُسوؼ ُتؤدي ُإلى ُقياـ ُ ُْ
كوكبُاألرضُوتقضيُعلىُالوجودُالبشريُبأكملوُ،وأفُُ
الحضارَُةُعلىُ ُْ
يحدث ُال ُمحالة ُ-من ُوجهةُ
ُُ
ث ُفي ُالعاجل ُفسوؼ ُ
يح ُد ُْ
لم ُ ُْ
ىذا ُإ ُْف ُ ُْ
خطراُ
نظرىمُ -في ُمستقبل ُاألياـُ ،وأفُ ُاألديا َُف ُبهذه ُالصورة ُ ُْ
صارت ُ ً
خالص ُللجُْنسُ
َُ
ويجثُ ُُم ُعلى ُصدرىاُ،وأنُ ُوُ ُال ُ
يهدُ ُُد ُالحضارةَُ ُواإلنساني ُةَ ُ ُ
صُ
خلُ ُِ
البشريُوالُنجاةَُُمنُىذاُالمصيرُاألليمُوالهالؾُالوشيكُإالُبالتُ ُُ
العالمُبالُأديافُ .
يصبحُ ُُ
تماماُوأ ُْفُ َُ
منُاألديافُكلُهاُ ً
خ ُلبداية ُصعود ُاإللحاد ُالجديد ُبأحداثُ
يمكنُنا ُبالفعل ُأ ُْف ُ َُنؤُر َُ
ُ

ٔٔ ُسبتمبر ُٕٔٓٓـُ ،ففي ُعاـ ُٕٗٓٓـ ُصدر ُكتاب ُالملحد ُساـُ

ىاريس ُ(ُ Sam Harrisنهاية ُاإليماف ُُ )End Of Faithالذي ُكاف ُمنُ
ٕٓ

مبيعا ُفي ُأمريكاُ ،وكاف ُفاتح ُةَ ُسلسلة ُمن ُكتب ُاإللحادُ
أكثر ُالكتب ُ ً
مبيعا ُفي ُالعالمُ .في ُىذا ُالكتاب ُأشار ُساـ ُىاريس ُإلى ُأفُُ
األكثر ُ ً

اللوُُـ ُعلى ُدين ُاإلسالـ ُبشكلُ
أحداث ُٔٔ ُسبتمبر ُ-التي ُألقى ُفيها ُ ُْ

اإلسالـ ُواليهودي ُةَُ
َُ
افع ُلكتابتو ُىذا ُالكتابُ ،وىاجم ُ
مباشرُ -ىي ُالدُ ُُ
ضم َُنُ
االعتقادُالدينيُُُْ -
َُ
والنصراني ُةَُبش ُْك ٍُلُعنيفُ.فيُىذاُالكتابُُذَ َُك َُرُ
كأحد ُالشياطين ُالتيُ
الجهل ُوالكراىي ُةَ ُوالجشعُِ ُ -
َُ
قائمة ُتحوي ُكذلك ُ
ٍُ
الدينُىوُاألداةُُالرئيسيُةُُفيُ
ثُفيُعقوؿُالبشرُ،ثمُيرىُىاريسُأفُُ َُ
ُْتعُبَ ُُ
ُيَ ُِد ُالشيطاف ُُ )ٔ(.Devil's Masterpieceوبعد ُعامين ُقاـ ُىاريسُ
بكتابة ُ(رسالة ُإلى ُأمة ُنصرانية ُُ)Letter To A Christian Nation
بُ
حر ُِ
الدين ُفي ُالجانب ُالخاطئُِ ُفي ُ ُْ
اإلىانات ُمعتُبِ ًرا ُ َُ
ُِ
وواصل ُ
خالص ُالعالم ُ ُْيعُتِ ُُم ُد ُعلى ُاُنْتصار ُىؤالء ُالذين ُيقفوفُ
َُ
األفكار(ٕ)ُ ،وأفُ ُ
ضدُُالدينُ .
أيُ ُِ
فيُالجانبُالصحيحُْ ُ،

ضم ُِن ُىؤالء ُالذين ُيقفوف ُفي ُالجانب ُالصحيح ُ-من ُوجهةُ
من ُ ُْ

نظر ُىاريسُ -الفيلسوؼ ُالملحد ُ(دانييل ُدينيت ُُ)Daniel Dennet
يس َُعى ُإلى ُفكُ ُألغاز ُالدُين ُفي ُكتابو ُ(إبطاؿُُ ُالسحرُ :الدينُ
الذي ُ ُْ
كظاىرةُطبيعيةُ Breaking The Spell: Religion As A Natural

(ٔ)ُصُُ .ٕٕٙ
(ٕ)ُصُُٓ .ٛ

ٕٔ

بُفيوُدينيتُ
ُ)Phenomenonالذيُصدرُعاـُٕٓٓٙـُ،والذيُيُْل َُع ُُ
دوَُر ُالحكيمُالعاقل ُفي ُن ُْقده ُلظاىرةُالدينُ،لكنُُميوُلَُوُُاإللحادي ُةَُت ُظْ َُه ُُرُ
ُْ

تحتاج ُإلىُ
الدين ُ-من ُوجهة ُنظرهُ -قوُةٌ ُخطيرُةٌ ُ ُُ
ث ُإفُ ُ َُ
حي ُُ
بوضوح؛ ُ ُْ
ٍُ
طرةِ ُعلى ُشرورىاُ.
والسي ُ
أج ُِل ُالتحكُ ُِم ُفيها ُ ُْ
حصيفة ُمن ُ ُْ
ٍُ
دراسة ُعلميُ ٍُة ُ

تستغرؽ ُفيُ
ُْ
لم ُ
وواىيَُةٌ ُ ُْ
اىين ُعلى ُوجود ُاهلل ُضعيف ُةٌ ُ ُ
وىو ُيرى ُأفُ ُالبر َُ
مشيرا ُإلى ُما ُكتبو ُ(ريتشاردُدوكينز)ُ
ٍُ
إبطالها ُإالُ ُستُ ُ
صفحات ُخفيفةً ُ،
االعتقادُ
َُ
وى ُُم ُاإللو)ُ .وبما ُأفُ ُ
من ُنقد ُلهذه ُاألدلة ُفي ُكتابو ُالشهير ُ( ُْ
ُْ
فكرةِ ُوجود ُإلوُ،فهو ُفي ُنظرُ
تفسيرُهُ ُبدوف ُاللجوء ُإلى ُ ُ
يم ُُ
الدينيُ ُ ُْ
كن ُ ُُ
كبير ُفائدةُ ،بل ُما ُيُْنبغيُ
الوى ُُم ُليس ُ ُلوُ ُ ُُ
دينيت ُليس ُإالُ ُوىمُ .وىذا ُ ُْ
ضرُِرُهُِوخطرهُ .
بخصوص ُِوُىوُمدىُ َُ
ُِ
ودراستُُوُُ
ُ
مناقشتُُوُُ
ُ
أيضا ُعرض ُريتشارد ُدوكينز ُ
في ُعاـ ُٕٓٓٙـ ُ ً

Richard

أص ُُل ُكلُ ُالشرور ُُ)Root Of All Evils
الفيلم ُالوثائقيُ ُ( ُْ
َُ ُ Dawkins
طاعنًا ُفي ُوجود ُاهلل ُعز ُوجل ُوفي ُجميع ُاألديافُُ ،ثُمُ ُأتُْػبَُػ َُع ُوُ ُبكتابوُ

األ ُْشهر ُعلى ُاإلطالؽ ُ(و ُْىم ُاإللو ُُ )The God Delusionالذي ُظلُُ
ت ُمنوُ
مبيعا ُفي ُالعالم ُو ُطُُبَُِع ُْ
شهورا ُطويل ُةً ُعلى ُقائمة ُالكتب ُاألكثر ُ ً
ً
ماليينُالنسخُوتُػُْرُِج َُمُإلىُالعديدُمنُاللغاتُ .
ُُ
كذلك ُخرج ُعلينا ُالملحد ُ(فيكتور ُستينجرُُ)Victor Stenger
عاـ ُٕٓٓٚـ ُبكتاب ُ(اهللُ :الفرضية ُالباطلة ُ
ٕٕ

God: Failed

والتطوَُر ُالعلميُُ
التقدـ ُ ُ
يس َُعى ُفيو ُإلظهار ُأفُ ُ َُ
ُ )Hypothesisوالذي ُ ُْ
غير ُموجودُُ .ثُمُ ُينتقل ُإلىُ
اهللَ ُ ُُ
بشكل ُقاط ٍُع ُأفُ ُ ُ
بت ُ ٍُ
الحديث ُقد ُأُثْ َُ
َُ
الدين ُليعطي ُحياُتَناُ
نحتاج ُ َُ
كوُنِنا ُال ُ ُُ
الكالـ ُالمعتاد ُللمالحدة ُعن ُ ُْ
مصدرُالشرُُفيُالعالمُ ُ.
المعنىُوالقيم ُةَُبلُىوُ ُُ
وىياجا ُعلى ُالدين ُيأتي ُمنُ
الهجوـ ُ َُ
َُ
لكنُ ُ
األكثر ُضراوًُة ُوغضبًا ُ ً

كتاب ُ(كريستوفر ُىيتشنز ُ(ُ )Christopher Hitchensاهلل ُليسُ
ين ُكلُ ُشيء ُ
سمُ ُُم ُال ُّد ُُ
عظيماُ:كيف ُُيُ َُ
ً

God Is Not Great: How

ويس َُعىُ
ُ )Religion Poisons Everythingالصادر ُفي ُٕٓٓٚـُْ ُ .
جرائمهاُ
ليكشف ُ َُ
َُ
تاريخ ُاأل ُْدياف ُ
الكتاب ُإلى ُالح ُْف ُِر ُوالتُْنقيب ُفي ُ ُِ
ُُ
ىذا ُ

ويج َُع ُُل ُىذهُ
ت ُعلى ُالعالم ُعلى ُمدار ُالتاريخُْ ُ .
وشرورىا ُالتي ُحلُ ُْ
َُ
فالدينُ
بحق ُعن ُجوىر ُال ُّدين ُوحقيقتوُُ ُ،
األحداث ُالتاريخيُ ُةَُىي ُالمعبرةُُ ٍُ
َُ
حص َُرُلهاُإلىُ ُْارتكابُ
بأعداد ُمنُالبشرُالُ ُْ
منُوجهةُنظرهُ-قدُأدُىُ ٍُالتنظيمات ُالالدينيُ ُةَُ
ُِ
شنيعة ُيشيبُلهاُالولدافُ .ور ُْغ َُم ُإقراُِره ُبأفُ ُ
أفعاؿ ُ ٍُ
ٍُ
ك ُأيُُ
الدين ُال ُي ُْمُلِ ُُ
ائم ُمماثل ُةً(ٔ)ُ ،إالُ ُأنُ ُوُ ُ ُْيعتق ُد ُأفُ ُ َُ
ارتكبت ُجر َُ
ُْ
قد ُ
المحاسن ُليس ُإالُُ
َُ
وجود ُىذه ُ
تقابل ُىذه ُالشرورُ،ومن ُ ُْيعتق ُد ُ َُ
محاسن ُ ُُ
َُ
الورديُةُ )ٕ(.
واألح ُِ
الفه ُِمُ ُْ
ؽُفيُسوءُ ُْ
شخصُغار ٌُ
ٌُ
الـُ ُْ
(ٔ)ُصُُ .ٙ
(ٕ)ُصُُ٘ .
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ب ُوال ُكلُ ُاألطروحات ُالتيُ
ماـ ُبكلُ ُال ُكُتُ ُِ
يم ُِك ُُن ُاإلُلْ ُُ
ط ْبُػ ًعا ُال ُ ُْ
نشيرُ
حسبُُػُنَاُىناُأ ُْفُ َُ
لكنُ ُْ
جةُاإللحادُالجديد؛ُ ُْ
مو ُِ
ت ُطَُْع ُُنُفيُالدُينُضمنُ ُْ
خرجت ُعلينا ُىذهُالمجموع ُة ُمن ُالكتبُ
ُْ
إلى ُأبرزىاُ .وفي ُالحقيقة ُفق ُْد ُ
تتصدر ُقائم ُةَ ُالكتبُ
ُُ
مما ُجعُلَها ُ
مبيعات ُ ُكُْبرى ُ ُّ
ٍُ
تُ
اإللحادية ُالتي ُحقُ َُق ُْ
ألسابيعُوشهوٍُرُوىيُ ُْتعطيناُفكرةًُُوافي ُةًُعنُدوافعُوسماتُ
َُ
مبيعاُ
األكثرُ ً

ظاىرةُاإللحادُالجديدُفيُالغربُ .

تجب ُالت ُْفُِرُقَُة ُبين ُاإللحاد ُالجديد ُواإللحادُ
وفي ُىذا ُالصدد ُ ُُ
عديد ُمن ُالمفكرين ُوالدعاة ُفي ُعالمناُ
الشيوعي ُألنُ ُوُ ُاستقرُ ُلدى ُال ُِ

دامت ُالشيوعيةُ
العربي ُارتباط ُاإللحاد ُوالدعوة ُإليو ُبالشيوعيةُ،وأنُو ُما ُ ُْ
غير ُسلي ٍُمُ
توصيف ُ ُُ
ٌُ
في ُأفوؿ ُفالمتوقُ ُُع ُلإللحاد ُأ ُْف ُيكو َُف ُكذلكُ .وىذا ُ
لحقيقة ُالحالة ُاإللحادية ُوخطورتو ُأنُ ُوُ ُيؤدي ُإلى ُاالستهاُنَُِة ُبها ُوعدـُ

تجبُ
القدرة ُعلى ُالتعامل ُمع ُأطروحاتها ُبدقُ ٍُة ُوموضوعيةُ .كذلك ُ ُُ
يتميز ُبالغزارة ُالفلسفيةُ
عص ُِر ُالتنوير ُفهو ُ ُُ
بينَُوُ ُوبين ُإلحاد ُ ُْ
التفرقةُ ُ ُ
وحاتُ
بخالؼ ُاإللحاد ُالجديد ُالذي ُيتجاىل ُالفلسفة ُويركز ُعلى ُأطُر ٍُ

يم ُِك ُُنُ
معطيات ُالعلم ُالطبيعيُ .فاإللحاد ُالجديد ُاآلف ُال ُ ُْ
ُِ
مشتقة ُمن ُ
ٍُ
فع ٍُلُالضطهادُالكنيسةُ
أوُكردُُ ُْ
الشيوعيُ ُْ
ُّ
تناولُُوُُكأحدُأعراضُالمذىبُ
تماماُ
ٍُ
تاريخية ُ
ٍُ
ظروؼ ُ
ذات ُ ٍُ
وصراعها ُمع ُالعلمُ ،بل ُىو ُظاىرُةٌ ُ ُُ
مختلفة ُ ً
عنُالظواىرُاإللحاديةُالسابقةُ .
ٕٗ

عن ُاإللحاد ُالتاريخيُُ
تلف ُ ُْ
خ ُُ
عصُرنا ُالحالي ُي ُْ
اإللحاد ُفي ُ ُْ
ُُ
كذلك ُ
صغيرةٍ ُمن ُالفالسفة ُأو ُالمفكرينُ
نخبة ُ ُ
مقتصرا ُعلى ُ ٍُ
ُِ
القديم ُالذي ُكاف ُ ً
في ُالصالونات ُالمغلقةُ ،وكاف ُغ ْيُػ َُر ُمنتش ٍُر ُعلى ُنطاؽ ُواسع ُبين ُعواـُ
دوال ُوأَُُم ًما ُكامل ُةً ُتدين ُبإنكار ُوجود ُاهللُ
فنحن ُنشه ُد ُ ًُ
الناسُّ ُ،أما ُاآلف ُ ُُ
االسكُْندنافيةُمثلُالسويدُ
كُفيُوجودهُ،ففيُالدوؿُ ُْ
أوُتتشكُ ُُ
عزُوجلُ ُْ
والنرويج ُوفنلندا ُوالدنمارؾ ُنج ُد ُأفُ ُغالبي ُةَ ُالسُكاف ُمن ُالملحدينُ

والالأدريينُ،فيُألمانيآُُٖ%منُالسكافُمالحدةُ،فيُفرنسآُُٗ%
صار ُلهاُ
اإللحاد ُحال ُةً ُنخبويُ ُةً ُضيقةُ ،بل ُ َُ
ُُ
مالحدةُ ،وىكذاُ .فلم ُيع ُْد ُ
فلم ُ ُيعُ ُْد ُمن ُالمناسبُ
وجو ٌُد ُشعبيُ ُوقاعد ُةٌُعريض ُةٌُبين ُأَُُم ٍُم ُمن ُالخلقُْ ُ .
أوُأفُُالمالحد َُةُأقليُ ُةٌُ
الكالـُعنُاإللحادُعلىُأنُ ُوُُشذو ُذٌُمجتمعيُُ ُْ
اآلفُ ُُ
بُلهاُاالنتشارُ .
يم ُِك ُُنُأ ُْفُُيُ ُْكُتَ َُ
ضئيل ُةٌُالُ ُْ
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أسباب وقوع الشباب العسبي يف اإلحلاد
في ُعاـ ُٕٕٔٓـ ُنشر ُمعهد ُ(جالوب ُالدولي ُ

WIN-Gallup

وىوُغير ُمعهدُجالوبُالشهيرُفيُواشنطوفُ،بحثًاُ
ُُ
ُ )International
نسبَُتَهم ُفيُ
ُحوؿَُ ُنسبة ُالملحدين ُفي ُالعالم(ٔ) ُظهر ُفيو ُأفُ ُ ُ
ميدانيًا ُْ

المملكة ُالعربية ُالسعودية ُتبلغ ُُ٘ %وىي ُنسب ُةٌ ُمساوي ُةٌ ُللوالياتُ

المتحدة ُاألمريكية ُحسب ُنفس ُالتقريرُ ،ورغم ُالتشكيكات ُالكثيرةُ
غير ُالمنطقيُةُُ
خصوصاُىذهُالنسبةُُ ُُ
ىذاُالبحث ُومصداقيةُنتائجوُ
ُِ
ح ُْوؿَُ ُ
ً
فيُالسعوديةُإالُ ُأنُ ُوُُ،علىُاألقل ُيشيرُإلىُوجودُمؤثرُلإللحادُ،وي َُدؽُُ
ث ُأسباب ُوقوع ُالشباب ُالعربي ُفيُ
ُبح ُِ
خطيرا ُللعمل ُعلى ُْ
ً
ناقوسا ُ ً
يُإلزالتهاُأوُعلىُاألقلُُمعالجتهاُوتنا ُولهاُبجديةُ .
ُْ
اإللحادُوالسُ ُْع

ُملاذا نسعى ملعسفة أسباب اإلحلاد يف جمتمعاتها العسبية؟ ُأسباب ُاإللحاد ُفي ُتوصيف ُالحالة ُاإللحاديةُ
ٔ) ُتفي ُدنا ُمعرف ُة ُ ُِ
وموضوعية ُوبالتالي ُإجراء ُالعالج ُالصحيحُ .وإذاُ
ٍُ
وتشخيصها ُبدقُ ٍُة ُ
ُِ
العالجُ
َُ
نحدد ُ
لن ُ َُ
شخيصُبش ُْك ٍُل ُسليم ُ ُْ
عجزناُعنُتحديدُالتُ ُْ
ناُأو ُ ُْ
فشُْل ُْ
بشكلُسليمُ.أوُكماُيقوؿُ(نيلُليفنُُ)Nel Levinمؤسسُعلمُالنفسُ
ُكتابة ُالعالج ُالسليم ُ Best
السليم ُيؤدي ُإلى ُِ
ُُ
التوصيف ُ
ُُ
التعليمي"ُ :
ُ ."Description Leads To Best Prescription
(1) WIN-Gallup International, “Global Index Of Religiosity
ُAnd Atheism” 06/08/2012. Last Accessed 18/12/2014.
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ناُأكثرُموضوعيُ ًُةُ
َُ
عُالكبيرُفيُأسبابُاإللحادُيج َُعُل
ُْ
التنو
ٕ)ُمعرف ُةُ ُ
واحدُ
ُسبب ُ ٍُ
ُويَُِقينا ُمن ُاختز ُالِها ُبش ُْك ٍُل ُس ُطْحيُ ُفي ٍُ
في ُتناوؿ ُالظاىرة ُ
ُأو ُحبُ
أو ُالموضة ُْ
ب ُالشُ ُْهَُرُةِ ُ ُْ
ُأو ُ ُُح ُّ
ط ُمثل ُالمؤامرات ُالخارجية ُْ
فق ُْ
الشُ َُهواتُ .
معُأحدُ
ُِ
قف ُوُقَ َُع ُ ُلوُُ
عنُمو ٍُ
ُْ
كيُالمهندس ُ(عبدُاهللُالعجيري) ُ
ُُ
ُْ
يح

ؽ ُللحديثُعن ُالشباب ُالملحد ُفقاؿُ :إفُُُكلُُ
ُتطر َُ
طلبة ُالعُْلم ُعندما ُ
ألسبابُ
ُِ
فُ
المجح ُُ
ُطالب ُشهرةُ )ٔ(.فهذا ُاالختزاؿُُ ُ ُِ
ُُ
ىؤالء ُالملحدين
ُ
ِ ِ
وعن ُتَُػ َُفهُ ُِم ُأحواؿُ
ُكثيرا ُعن ُالموضوعيُ ُِة ُ ُْ
الحالة ُاإللحاديُ ُة ُيُُػُْب ُع ُدنا ً
ُوبين ُد ُْعوتهم ُإلىُ
حواجز ُعاليةً ُتحوؿُُ ُ ُْبيننا ُْ
َُ
خلُ ُُق ُ
الملحدين ُوبالتالي ُي ُْ
الحقُ .

سلُ ُُلُ
ُيتَ َُ
ُضع ُِفنا ُالمعرفيُ ُِة ُوالمجتمعيُ ُِة ُالتي ُ
ٖ) ُكذلك ُمعرف ُة ُنقاط ُْ
ناُفيُالسعيُإلصالحُىذهُالعيوبُورُتْ ُِقهاُ،
منهاُاإللحادُإلىُشبابناُتفي ُد
ُُ
َُ
بالحوارُمعُأبنائهمُالصغارُواإلجابةُعلىُأسئلتهمُقب َُل ُأ ُْفُ
ُْ
اآلباءُُ
فيَُػ ُْهُتَمُ ُ ُ
وتهتمُ
ُخناجر ُمسموم ُةً ُفي ُقلب ُدينهم ُوأمتهمُْ ُ ،
َُ
يكبروا ُويصبحوا
ُضدُ ُاألفكار ُواألطروحاتُ
المؤسسات ُالدُ َُع ُِويُةُ ُبتحصين ُالمجتمع ُِ
ُُ
عصُِريُ ٍُةُُكتابيُ ٍُةُ
علىُتساؤالتُالشبابُفيُصيَ ٍُغُ ُْ
ُ
األجوبةُ
ُِ
ش ُِرُ
اإللحاديةُوُنَ ُْ
(ٔ)ُُيوتيوبُ:يجبُعدـُتسطيحُالظاىرةُاإللحاديةُواختزالهاُعندُالتعاملُمعهاُ .
ُ www.youtube.com/watch?v=xEg_GzdVkOE
ٕٚ

ُمراكز ُاألبحاثُ
ُُ
ث ُتكو ُف ُفي ُمتناوؿ ُالعواـُ ،وتهتم
بحي ُُ
وفيديويُ ٍُة ُ ُْ
العالقات ُ ُْبي َُن ُالنصوص ُالشرعية ُومعطيات ُالعلم ُالتجريبيُ
ُِ
كيك ُ
بت ُْف ُِ
وـُبينُالنقلُ
المو ُُى َُ
التعارضُ ُْ
َُ
ويرفعُ
وتحليلهاُبالشكلُالذيُي ُْدَُرأُُالشُ ْبُػ َُه ُةَُ ُُ
والعلمُوىكذاُ .
أسباب اإلحلاد يف العامل العسبي:
تقسيم ُأسباب ُوقوع ُالشباب ُالعربي ُفي ُاإللحاد ُإلىُ
كن ُ ُُ
ُيُ ُْم ُُ
ُسرُِدىا ُأج ُد ُأنُ ُوُ ُمنُ
لكن ُقبل ُْ
واجتماعية ُومعرفية؛ ُ ُْ
ٍُ
صيُ ٍُة ُ
خ ُِ
أسباب ُش ُْ
ُكثير ُمنُ
الم ُِهمُ ُالتر ُُ
ُُ
كيز ُعلى ُبعض ُاألسباب ُالمحورية ُالتي ُأبُْػَُرَُزىا ٌ
الباحثينُفيُقضاياُاإللحادُالجديدُ .
 الجوزات العسبيةالثوراتُ
ُِ
يرىُعدد ُمنُالباحثينُوالمتكلمينُفيُقضيةُاإللحادُأفُ ُ
ُُ
بابُالبارزةِ ُلإللحادُ ،فالشيخُ(عبدُالمنعمُالشحات) ُيرىُأفُُ
ُ
ُْ
منُاألس
اج ُالثوريُ ُيدعوُ
ات ُمنُأسبابُاإللحاد ُويعللُذلكُبأفُ ُالمز َُ
وقوع ُالثور ُِ
َُ
أىمُ ُىذه ُالثوابت ُالدين(ٔ)ُُ ،كذلكُ
ُومن ُ َُ
للثورةِ ُعلى ُكلُ ُالثوابت ُْ
ُ
(ٔ)ُيوتيوبُُٓٔ:تمهيدُُ-اإلسالـُيتحدى"ُمدخلُعلميُلإليماف"ُ-الشيخُـ.عبدُالمنعمُ
الشحاتُ .
ُ www.youtube.com/watch?v=Bz-WoKVJ1Xw
وقدُذكرُأسبابًاُأخرىُكثيرةُنفسيةُومجتمعيةُ،بلُوغيبيةُمثلُالشيطافُ .
ٕٛ

ي ُفيُحلقةُتليفزيونيةُمنُ
نفس ُالرُأْ ُِ
المهندسُ(فاضلُسليماف) ُيُْذ ُك ُُر ُُ َُ
برنامج ُ(مصر ُالجديدة) ُعلى ُ(قناة ُالناس) ُمع ُخالد ُعبد ُاهلل ُبتاريخُ

ٕٕٕٖٓٔ-٘-ـُ )ٔ(،ويستشهد ُبصعود ُاإللحاد ُبعد ُالثورة ُالفرنسيةُ

والثورة ُالبلشفية ُوينقل ُعن ُ(ألكسي ُدو ُتوكفيل) ُصاحب ُكتابُ

ال ُمن ُالكتاب ُحوؿُ
ُفص ًُ
(الديمقراطية ُفي ُأمريكا) ُالذي ُخصص ْ
اإللحادُ .وممن ُيرى ُىذا ُالرأي ُكذلك ُ(د.حساـ ُأبو ُالبخاري) ُوُ

(د.أحمدُالغريب) ُفيُحلقةُمنُبرنامجُ(القاىرةُاليوـ)ُمعُعمروُأديبُ
ُ(ٕ)

بتاريخُ.ٕٖٓٔ-٘-ٕٜ

ُ

ومماُيلفتُالنظرُفيُىذاُالسببُتحدي ًداُأفُ ُالباحثينُالمصريينُ

عموماُالُنخالفهمُ
دوفُغيرىمُىمُالذينُيشيروفُإليوُباستمرارُُ ُ،
ونحن ُ ً
اإللحاد ُموجو ٌُد ُفيُ
َُ
اُالُنرغب ُفيُتضخيموُبدليلُأفُ ُ
ُُ
فيُأىميُُتُِِوُوإ ُْفُُكنّ
هاُالثوراتُمثلُبالدُالخليجُ .
ُُ
لمُ ُْتبلغُْ
مجتمعاتُعربيُ ٍُةُوإسالميُ ٍُةُ ُْ
ٍُ

(ٔ)ُيوتيوبُ:قناةُالناسُمصرُالجديدةُخالدُعبدُاهللُإلحادُالشبابُبينُالتهوينُ

والتهويلُ-حلقةُُٕٕٕٖٓٔ-٘-
ُ ُwww.youtube.com/watch?v=v_QaS-vFKK8
ُ(ٕ)ُيوتيوبُ:عمروُأديبُحلقةُكاملةُعنُاإللحادُوالملحدينُ،سؤاؿُىلُتالحظُانتشارُ
اإللحادُفيُمصر؟!ُلقاءُمعُعلماءُاالسالـُ.
ُ ُwww.youtube.com/watch?v=fkRupdJSkSA
ٕٜ

 صعود اإلحلاد يف الغسبىناؾُمو َُج ُةًُإلحادي ُةًُعارم ُةًُفيُ
ُْ
يرىُالمهندسُعبدُاهللُالعجيريُأفُُ

مسافرا ُبالخارجُ،وأفُُ
أوروباُوأمريكاُحي ُُ
ُْ
ث ُشهدُىذاُبنفسوُعندماُكافُ ً
ىاُمجتمعاتِناُالعُربي ُةَ ُبسببُأنُناُ
ُ
آثار
ىذهُالموج ُةَ ُالعالي ُةَ ُ ُ
ُْ
الُبُدُ ُأ ُْف ُتبل َُغ ُ ُُ
الفكرية ُللغرب؛ ُلكنُ ُالمهندسُعبدُاهللُكافُيُأْ َُم ُُل ُأ ُْفُ
ُِ
فيُموق ُِع ُالتبعيُ ُِة ُ
ُْ

غُىذهُالموجةُلبالدناُالعربيةُبعضُالشيءُبسببُعائقُاللغةُ،
يتأخُ َُرُبلو ُ

طُىذاُالعائقُأماـُالحركةُالنشطةُجدُاُوالد ُؤوبةُلترجمةُ
تشفُسقو َُ
ُثُمُُا ُْك َُ
الكتبُوالمقاالتُواألفالـُوالوثائقياتُاإللحاديةُإلىُاللغةُالعربيةُ )ٔ(.
 ثهائية القابلية والتأشمذكر ُاألستاذ ُ(عبد ُاهلل ُالشهري) ُفي ُمحاضرتو ُضمن ُفعالياتُ
واألىمُ ُلوقوعُ
األوؿَُ ُ َُ
بُ ُ
السبَ َُ
دورة ُ(تهافت ُالفكر ُاإللحادي) ُأفُ ُ ُ

ُوجود ُالقابلية ُلإللحاد(ٕ) ُوىذه ُالقابلية ُقدُ
ُُ
الشخص ُفي ُاإللحاد ُىو
ص ُفيُ
خ ُُ
بالتأزُِـ ُىوُأ ُْف ُي َُق َُع ُالشُ ُْ
المقصود ُ ُ
ُُ
تك ُوفُنفسيُ ُةً ُأوُفكريةُ .أماُ
قدُيؤديُإلىُاإليمافُأو ُاإللحادُ
ُْ
االبتالء ُ
َُ
محنةُ ،لكنُ ُ
أو ُ ٍُ
تالء ُ ُْ
أوُ ُابْ ٍُ
أُْزَُم ٍُة ُ ُْ
واالبتالءات ُللجوءُ
ُُ
ح ُُن ُ
الم َُ
على ُالسواء؛ ُفهناؾ ُمن ُالناس ُمن ُت ُْدفَُػ ُعُ ُوُ ُ ُِ
(ٔ)ُيوتيوبُ:فهمُاإللحادُالجديدُ،ش.عبداهللُالعجيريُ .
ُ ُwww.youtube.com/watch?v=xB6E7bGhzkw
(ٕ)ُيوتيوبُ:السببُاألىمُلإللحادُىوُالقابليةُلإللحادُ .
ُ www.youtube.com/watch?v=q6boKunEG84
ٖٓ

إلىُاليأسُمنُروحُاهللُ)ٔ(.
ُِ
وم ْنُػ ُُهمُمنُت ُْدفَُػ ُعُ ُوُُ
قربُمنوُِ ُ،
إلىُاهللُتعالىُوالتُ ُ
إلىُإلحادُ
ٍُ
حُنَُةَُ
والم ُْ
ح ُوؿُُُاألُْزَُم ُةَُ ُِ
تُالقابليُ ُةُلإللحادُفإنهاُُت َُ
لكنُإذاُو ُِج َُد ُْ
ُُ
الشخص ُإلى ُاإللحاد ُعُْن َُد ُاألزمات ُىوُ
َُ
فالعامل ُالذي ُي ُْدُفَ ُُع ُ
ُُ
فعليُ ،
أوُابتالءٌُ
ُ
أوُمحن ُةٌُ
إذاُطرأتُأُْزَُم ُةٌُ ُْ
ُْ
وجودُالقابليةُلإللحادُ.فالخالصةُأنُ ُوُُ
ُُ
على ُالشخص ُالذي ُلديو ُقابلية ُلإللحادُ ،سوؼ ُتتحوؿ ُىذه ُالقابليةُ

ُاالبتالء ُتؤدي ُإلىُ
َُ
أو ُالمحن ُةَ ُأو
إلى ُإلحاد ُبالفعلُ ،وىذا ُألفُ ُاألزم ُةَ ُ ُْ
اليأسُمنُروحُاهللُ،فاإلنسافُ
أوُ ُِ
مسارُمنُمسارينُ:إماُاللجوءُإلىُاهللُْ ُ،
يمضي ُفيُمسارُاليأسُمنُروحُاهللُ،
ؼ ُ ُْ
لإللحادُسو َُ
ُْ
الذيُلديوُقابلي ُةٌ ُ

ؼ ُيمضي ُفي ُمسارُ
ُفسو َُ
ُلديْو ُىذه ُالقابلية ُْ
أما ُاإلنسا ُف ُالذي ُليس ُ
اللجوءُهللُعزُوجلُ.فهذاُىوُالمقصودُبثنائيةُالقابليةُوالتأزـُ .

 الطبيعة احلدية للمجتمعاستشاريُالطبُالنفسيُُفيُبرنامجُ
ُّ
ذكرُالدكتورُ(طارؽُالحبيب)ُ
ُحلقات ُبعنوافُ
ٍُ
(بيني ُوبينكم) ُمع ُدكتور ُ(محمد ُالعوضي) ُفي

(سيكولوجية ُالملحد)(ٕ) ُأفُ ُطبيع ُةَ ُالمجتمع ُالعربي ُ–والخليجي ُعلىُ
(ٔ)ُعبدُاهللُالشهري"ُ،ثالثُرسائلُفيُاإللحادُوالعلمُواإليماف"ُ،نشرُمركزُنماءُ
للبحوثُوالدراساتُ،صُٕٗٔ .

(ٕ)ُيوتيوبُ:محمدُالعوضيُ(بينيُوبينكمُٖٖٗٔ)ُ[ٕ٘]ُسيكولوجيةُالملحدُُٔ
www.youtube.com/watch?v=ml9hfuDwlDc
ٖٔ

ُتساؤالتُ
ُِ
ُتتجاوب ُمع
ُُ
االختالؼ ُوال
َُ
وجو ُالخصوصُ -التي ُال ُت ُْقُبَ ُُل ُ
عنُالتمرُِد ُعلىُ
ُ
وطموحات ُالشبابُىيُالتيُتؤديُإلىُاإللحادُكتعبي ٍُر ُ
ُِ
يم ُوُ ُلهذا ُالعاملُ
خ ُُ
ض ُِ
طرح ُالدكتور ُطارؽ ُت ُْ
يعيب ُ َُ
لكن ُ ُُ
المجتمع؛ ُ ُْ
والمبالغةُفيوُ .
ُاىُتَمُ ُالباحثوف ُبذكرىاُ
ُْبع َُد ُىذا ُالعرض ُألبُْػَُرُِز ُاألسباب ُالتي ُْ
شرع ُفي ُِ
ُذ ُْكرُُِبقيُ ُِة ُأسباب ُاإللحاد ُالشخصيةُ
واإلشارة ُإليها ُُنَ ُْ
واالجتماعيةُوالمعرفيةُ .

ولالستزادةُحوؿُُالنقدُالموجوُلرأيُالدكتورُ/طارؽُالحبيبُيرجىُقراءةُموضوعُ:رأييُفيُ

حلقاتُ(سيكولوجيةُالملحد)ُللدكتورُطارؽُالحبيبُ،منتدىُالتوحيدُ .
ُ www.eltwhed.com/vb/showthread.php?48263
ٕٖ

أوال :األسباب الشخصية:
هاُإلىُأسبابُ
ٍُ
ص ُنفسو ُويمكنُتقسي ُُم
خ ُِ
وىيُالتيُتعود ُإلىُالشُ ُْ
ُُ

لكن ُمراعا ًُة ُلعدـُالمبالغةُفيُالتقسيمُسنذكرىاُ
نفسيُ ٍُة ُوأسبابُفكرية؛ ُ ُْ

تُتقسيمُواحدُ .
مجموعةُتح َُ
ُْ

ٔ)ُالثقةُُالزائدةُُبالنفسُوالغرورُالمعرفيُ :
بعض ُالشبابُعن َُد ُهُ ُثق ُةٌ ُزائد ُةٌ ُبإيمانوُوصحُ ُِة ُاعتقادهُ،وفيُكثي ٍرُ
ُُ
مؤس ًساُ
ليس ُ ُّ
يماف ُقلبيُ ُعاطفيُ ُ َُ
مجرد ُإ ٍُ
منُاألحيافُيكو ُف ُىذاُاإليما ُف ُ َُ
ُعلم ُسلي ٍُمُ
ُمعرفة ُأو ٍُ
ٍُ
ُبشكل ُصحيحُ ،فهو ُإيما ٌُف ُبالقلب ُدوف
ٍُ
علميُا
ف ُمنُ
ض ُىذا ُالصُْن ُُ
ُيتعر ُُ
بالدين ُوأدلُُتُِِو ُوأسباب ُاليقين ُبوُ .وعندما ُ
لديُِْو ُمنُ
اتُواستشكاالتُوتساؤالتُاإللحادُالُيج ُد ُ ُ
ُِ
المؤمنينُلتحديُ

العلمُأوُالمعرفةُماُي ُْدُفَ ُُع ُبوُىذهُالتساؤالتُوالشكوؾُ ،وىوُفيُنفسُ
ؼ ُبجهلو ُبدينو ُوبأفُ ُاألجوب ُةَ ُعلى ُىذه ُالتساؤالتُ
ُيعُتَُِر ُُ
الوقت ُال ُْ

وقوع ُوُُفيُاإللحادُ .
موجود ُةٌُلكنُ ُوُُيجهلهاُ،فتكو ُفُالنتيج ُةُ َُ
ٕ)ُالجفاؼُالروحيُ :

عدـ ُالشعورُبلذُ ُةِ ُالعبادةُوالقربُمنُاهللُوا ُألُُنْسُبذكرهُومناجاتوُ
ُُ
ُشديد ُفي ُالمشاعر ُالروحانيةُ ،وىذاُ
ٍُ
تبارؾ ُ ُوتعالى ُيؤدي ُإلى ُجفاؼ
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وخبَُػ َُرُ
بخالؼُمنُعايَ َُن ُ َُ
ُ
اإللحادُيسيراُعلىُالمرء ُ
قرار ُ
يج َُع ُُل ُ َُ
الجفاؼ ُ ُْ
ُُ
ً

ىذهُالمشاعرُ .

ٖ)ُالسطحيةُالفكريةُ :
شرعُفيُقراءةُبعضُالكتبُأوُالمقاالتُ
الشبابُعندماُيَ ُْ
ُ
بعض ُ
ُُ
نظرا ُالفتقادهُ
ج ُلإللحاد ُقد ُيُْنُبَ ُِه ُُر ُبما ُُ
ُالتيُترو ُُ
ُ
أوُالفيديوىات
ُتعرض ُوُ ُ ً

عرضُ
الحاسُ ُةَ ُالنقدي ُةَ ُأو ُلعدـ ُقدرتو ُعلى ُالتمحيص ُوالنقد ُلكلُ ُما ُيُ ُُ
فيكوفُىذاُاألمر ُبابًاُللوقوعُفيُاإللحاد؛ ُبينماُلوُ
ُُ
أمام ُوُُمنُأطروحات ُ
َُ

اُورسوخاُفيُالقراءةُوالمعرفةُلكافُقر ُُارُهُُ
حتىُيزدادُعُْل ًم
َُ
اب ُ
ث ُالشُ ُُ
تريُ َُ
ً
ىوُح ُْك ٌُم ُسطحيُُ
اإللحاد ُ ُُ
ُُ
مختل ًفاُتم ًاما ُكماُيقوؿُ(د.ىيثمُطلعت)ُ":
عميقة ُللغاية ُممتلئة ُباألدلة"ُ )ٔ(.ومن ُىذاُ
كسوؿٌُ ُللغاية ُعلى ُقضيُ ٍُة ُ ٍُ
قليل ُمنُالفلسفةُ
البابُأيضاُالمقولةُالمشهورةُلػ(فرانسيسُبيكوف)ٌُُ ":
ً

ُفيهاُيؤديُلإليماف"ُ .
يؤديُلإللحادُوالتػ َعم ُق
ّ
دفاعُُوالعجلةُ :
ٗ)ُاالُنْ ُ

يتعلق ُبالجانبُالنفسيُُ
وىذاُالسببُقريب ُمنُالذيُقبلوُلكنُ ُوُ ُ ُُ
ٌ

الُالفكريُ .

ُ(ٔ)ُدُ.ىيثمُطلعت"ُ،موسوعةُالردُعلىُالملحدينُالعرب"ُ،دارُالكاتبُللنشرُوالتوزيعُ،

صُٓٔ .
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٘)ُسطوُةُالشهواتُومحاول ُةُالهروبُمنُوخزُالضميرُ :
يتعارضُ
ُُ
ثُ
ُحي ُُ
وىذا ُمن ُأبرز ُأسباب ُاإللحاد ُبين ُالمراىقين ُْ
ويكوفُعلىُالمرُِءُ
ُْ
االستمتاعُُبالشهوةُمعُالشعورُبالذنبُووخزُالضميرُ
ُ
يختار ُبين ُطاعة ُاهللُ ،واالُنْخراط ُفي ُالشهواتُ ،فيكوف ُقر ُُارُهُ ُىوُ
أ ُْف ُ َُ
كثير ُمنُ
حوُلَُوُُُ ٌُ
ص ُمنُاهللُوالدينُوتكاليفوُ .وىذاُىوُماُيدُنْ ُِد ُف ُ ُْ
التخلُ ُُ
ار ُاإللحادُ
خ ُذ ُقر َُ
ص ُعُْن َُدماُيتُ ُِ
خ َُ
من ُظّريُاإللحادُفيُكالمهمُعنُأفُ ُالشُ ُْ
منُاالرتياحُوالخالصُمنُالتكاليفُالدينيةُ ،لكنُبالطبعُ
بحالة ُ
ش ُعُ ُُر ُ ٍُ
ي ُْ
ُْ
ف ُمن ُالتكاليف ُالدينية ُيليو ُبعدُ
بالراحة ُوالتُخفُ ُِ
الشعور ُالمبدئيُ ُ ُ
ُُ
ىذا ُ
الشعور ُبالقلق ُالنفسي ُوفقداف ُالسعادةُ
ُُ
صَُرت– ُ
طالت ُأو ُُقَ ُُ
فترة ُ– ُْ
وعدـُالقدرةُعلىُالتػُُلَذُذُبالمتعُالدنيويةُحتىُمرحلةُاليُأْسُوالقنوطُمنُ

مصاعبُالحياةُالدنياُوالرغبةُفيُاالنتحارُ .
ُ)ٙاالضطراباتُالنفسيةُ :

ٍ
ُوعدد ُمن ُاالضطرابات ُالنػُ ُْفسية ُمثلُ
ىناؾ ُعالق ُةٌ ُبين ُاإللحاد
ُفئات ُمعين ُةً ُمن ُالمرضىُ
بل ُإفُ ُىناؾ ٍُ
االكتئاب ُوالوسواس ُالقهريُْ ُ .
ُيتِمُ ُاستهداُفهم ُفي ُالدعايةُ
حاب ُالشُذوذ ُالجنسي ُ
ُأص ُِ
ن ُْفسيًا ُمثل ُْ
حهمُحريػُُتَهمُ
الذيُيمُنَ ُُ
ُْ
ىوُالمذىب ُالوحي ُد ُ
ُُ
اإللحاد ُ
َُ
لإللحادُبز ُْعمُأفُ ُ
الجنسيةُ .
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ُ)ٚنظريةُالوالدُالمشوهُ"المعيب"ُ :
وضعُىذهُالنظريةُالبروفيسورُ(بوؿُفيتزُُ)Paul Vitzأستاذُعلمُ
ُمستخدما ُأدوات ُالمدرسة ُالتحليلية ُالفرويديةُ
النفس ُبجامعة ُنيويورؾ
ً
تماماُلماُوصلُإليوُفرويدُمنتق ًداُ
فيُعلمُالنفسُليخرجُبنتيجةُمخ ٍُ
َُ
الفةُ ً
إياهُ )ٔ(.
نتعرؼ ُبإيجاز ُعلىُ
ُالم ُِهمُ ُأ ُْف ُ َُ
ُولَُِف ُْه ُِم ُىذه ُالنظرية ُبدقُ ٍُة ُمن ُُ

المدرسةُالتحليليةُفيُعلمُالنفسُالتيُوضعُأسسهاُ(سيجموندُفرويد)ُ
ؼ ُباسمُ(العقلُالباطنُأوُالالوعيُ
النظر ُإلىُوجودُماُيُُػ ُْعَُر ُُ
الذيُلفت ُ َُ
َُ
كياتِناُوأفكاُِرناُ
الباطن ُيؤثػُ ُُر ُفيُسلو ُ
ىذاُالعقل ُ َُ
َُ
أوُالالشعور)ُ،وكيفُأفُ ُ
وقرار ُاتِناُدوفُأ ُْفُنشعرُ .
وينطلق ُبوؿ ُفيتز ُمن ُىذه ُالمدرسة ُفي ُعلم ُالنفس ُفيقرر ُأفُُ
ستُ
ولي ُْ
سيُ ُةٌ ُ ُْ
اإللحادُوموانع ُاإليمافُباهللُتعالىُىيُباألساسُن ُْف ُِ
َُ
دوافع ُ
َُ
س ُُم ُإلى ُقسمينُ :س ُطْحيُ ٍُة ُمثلُ
ُالدوافع ُتُْن ُِق ُِ
َُ
عقليُ ُةً ُمنطقيُ ُةً ُوأفُ ُىذه
ُالر ُْغُبَُِة ُفي ُالتقيُ ُِدُ
أو ُعدـ ُ
معينة ُ ُْ
أو ُعلميُ ٍُة ُ ٍُ
اجتماعية ُ ُْ
ٍُ
ُلفئة ُ
االُنْتماء ٍُ
ُالدوافعُ
ُُ
وعميقة ُفي ُالعقل ُالباطن ُوىي
ٍُ
بالتكاليف ُالدينية ُأو ُغيرىا ُ ُ
التحليليةُ .

(1)ُPaul Vitz, “Psychology of Atheism”, Antimatters - Issue
6 (Vol. 2 No. 4) December 2, 2008.
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االعتمادُ
ُُ
ُيم ُِك ُُن ُ
أسباب ُاإليماف ُباهلل ُنفسيُ ُةٌ ُال ُْ
يرى ُفرويد ُأفُ ُ َُ
األبناءُ ُمن ُأبيهمُ
صُ ُ
ث ُيتخلُ ُُ
ُحي ُُ
ُعُ ُْق َُد ُةِ ُأوديب ُْ
ُتعبير ُعن ُ
عليهاُ ،وىي ٌ
ُالشعور ُبالذُُنْبُ
ُُ
الذي ُيغاروف ُمنو ُحتى ُي ُظْفروا ُبأمهمُُ ،ثُمُ ُيُْنشأُ ُلديهم
وتأليوُوىكذاُ
عبادةٍُ ٍُ
وتبجيلُُثُمُُ ُ
ٍُ
ظيمُ
ىذاُالشعورُإلىُتع ٍُ
ُْ
يتطوُُرُ
تجاىوُثمُُ ُ
يُْنشأُُاإليمافُباهللُعندُفرويدُ .

األوُقَ َُعُ
أبرزىاُىوُأفُ ُ ُْ
منُعدةِ ُ ُ
ُ
يتزُىذاُالتصوَُر ُ
ُ
ينتقدُف
وجوهٍ ُلكنُ ُ َُ
ُعُ ُْق َُدُةُِ
ُتعبيرا ُعن ُ
ب ُ–على ُسبيل ُاإللزاـ– ُ ُُ
واألص َُو َُ
ُْ
اعتبار ُاإللحاد ً
ُالرُْم ُِز ُاألبويُ ُواالُنْتصارُ
إنكار ُاإللو ُىو ُىزيم ُة ُىذا ُ
ث ُأفُ ُ َُ
حي ُُ
أوديب؛ ُ ُْ
عليوُ ،لكنُ ُفيتز ُفي ُالحقيقة ُال ُيرى ُأفُ ُالعقدةَُ ُاألوديبي ُةَ ُىي ُالصورةُُ
الصحيح ُةُلتفسيرُالدوافعُالتحليليةُفيُالعقلُالباطنُلإللحادُ .
المرءُيُْن ُظُُُرُإلىُاهللُسبحانوُوتعالىُ
تتلخصُنظري ُةُبوؿُفيتزُفيُأفُُ َُ
بالتبعيُ ُِةُ
خُتَلُ ُ ُْ
األب ُاألرضيُ ُت ُْ
وعندماُتتشوُهُ ُصورُة ُ ُِ
ُ
أب ُمثاليُُ ،
علىُأنُ ُوُ ُ ٌُ
األب ُالسماويُ ُمما ُيؤ ُّدي ُإلى ُالوقوع ُفي ُاإللحاد ُوالجحودُ
صورُة ُ ُِ
أوُالمعيب ُأ ُْف ُيكو َُف ُضعي ًفاُ
ُِ
ىذاُاألبُالمشوُهِ ُ
ُ
ومنُصوُِر ُ
ُّ
وإنكارُاهللُ .
اُأو ُ ٍ
غير ُموجودُ،ومنُاألمثلةُالتاريخيةُ
ُأو ُ َُ
قاس ُْ
أو ُعني ًف ُْ
محترـ ُ ُْ
غير ُ ٍُ
أو ُ َُ
ُْ
لهذاُاألمرُ:فرويدُ–ُفولتيرُ–ُماركسُ–ُىتلرُ–ُفيورباخُ .
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ثانيًا :األسباب االجتماعية.
يط ُبالملحد ُفي ُاألسرةُ
ح ُِ
الم ُِ
ُالمجُتَ َُم ُِع ُ ُُ
ُْ
وىي ُالتي ُتُْنُبُ ُُع ُمن

والمدرسةُوالجامعةُوالعملُواألصحابُ..إلخُ .

فُالمناعةُالمجتمعيةُ :
وضع ُُ
ٔ)ُالجمودُالدينيُُ ُْ
بهذاُىوُانخفاض ُمستوىُالتُدينُفيُالمجتمعُبش ُْك ٍُلُ
ُُ
والمقصود ُ
ُُ
المخالفة ُبما ُفيهاُ
ُِ
ضدُ ُاألفكا ُِر ُ
أو ُالحصاُنَُةَ ُ ُِ
ألفرادُهِ ُالمناع ُةَ ُ ُْ
ُيوفػُ ُُر ُ ُِ
ال َُ

ُاالنخفاض ُفي ُالتديُ ُِن ُقد ُيكوفُ ُعلىُ
ُُ
اإللحاد ُوأطروحاتوُ .وىذا
انخفاض ُمستوى ُالعلم ُبالدُين ُوالتػُ َُفقُ ُِو ُفيو ُبين ُالناس ُ؛ُ
ُِ
صورتينُ :
وانخفاض ُمستوى ُااللتزاـ ُبالطاعات ُومراقبة ُاهلل ُفي ُاألفعاؿُ
ُِ
اُيس ُُه ُُلُ
كياتُبينُع َُو ُِاـُالناسُ.فيُمثلُىذاُالمجتمعُالهشُدينيُ ُْ
َُ
والسلو
ب ُبيس ٍُر ُإلىُعقوؿُوقلوبُالشبابُالذينُ
تتسر َُ
علىُأفكارُاإللحادُأ ُْف ُ ُ
استحضارُمراقبةُاهللُفيُسلوكياتهمُ .
ينُأوُ ُْ
لمُيُْنشئواُعلىُعُْل ٍُمُبالدُ ُْ
ُْ

نينُ
المتديّ ُِنة ُسيكونوفُمحصُ َُ
أبناء ُاألُ َُس ُِر ُ ُ
نيُىذاُالكالـ ُأفُ ُ َُ
ُُ
والُيَُػ ُْع
المجتمعُ
ُُ
ُالواقع ُأنُ ُوُ ُإذا ُكا َُف ُ
ُُ
ض ُّد ُخطر ُاإللحاد ُ ُواالنحراؼُ ،بل
ُِ
ُوغير ُقاد ٍر ُعلى ُمواجهة ُاألفكارُ
ُمتحجرا ُدينيُا َُ
الخارجيُ ُفي ُعمومو
ً
ُوعدـ ُااللتزاـ ُبو ُعمليا ُوسلوكيُاُ
ُُ
ُالجهل ُبالدين
ُُ
المنحرفة ُويسود ُفيو
بلُىم ُعرض ُةًُ
ُْ
ألبْناءُاألُ َُسرُالمتدينة ُ
فليسُىناؾُحصان ُةٌ ُحقيقي ُةٌ ُفعلي ُةٌ ُ ُ
للوقوعُفيُاإللحادُوسائرُاالنحرافاتُكغيرىمُ .
ُ
ٖٛ

تطوُِرُ
ُع َُد ُُـ ُ ُ
ُأو ُالتحجر ُالدينيُ ُىو َُ
والمقصود ُُكذلك ُبالجمود ُْ
ُُ
األطروحات ُالثقافي ُةَُ
ُِ
بُ
لتواكِ َُ
ُالشرعي ُ ُ
ُّ
أدوات ُوصياغات ُالخطاب
واألوضاعُُاالجتماعي ُةُ
ُ
هاُالعص ُُرُ
ُْ
والتحدياتُالتيُي ُْفُِر ُُ
ض
ُِ
والعلمي ُةَُالجديد َُةُ
تبديلُ
بهذاُالتطوُِرُ ُُ
ُ
ص ُدُ
المستحدث ُةُلكثيرُمنُالفئاتُالمجتمعيةُ،والُيُػ ُْق َُ
الدينُأوُتغييرهُليناسبُاألفكارُالدُخيلةُعليوُ .
َُ
تُاألسئلةُ :
كب ُُ
ٕ)ُ ُْ
ُالقهر ُعلىُ
نوعا ُعجيبًا ُمن ُْ
المجتمعات ُ ُُ
ُِ
أو ُ
بعض ُاألُ َُس ُِر ُ ُْ
ُُ
تمارس ُ ً

مجرَُدُ
أبنائهاُفتمنعهمُمنُطرحُاألسئلةُأوُاالستشكاؿ ُوتهددىمُبأفُ ُ ُ
أو ُق ُْد ُيقابلوفُأسئل ُةَ ُالشابُأوُ
ؽ ُمنُالدين ُ ُْ
طرحهاُيعني ُال ُك ُْف َُر ُوالمرو َُ
ُِ
استشكاالتوُبالسخريةُوالتػُ َُهكُ ُِم ُواالستهزاءُمماُي ُْدفَُػ ُعُ ُوُ ُلكتمانهاُصيانةًُ
لمروءتوُوكرامتوُمنُاالمتهافُ .
أسئلة ُالشُُبَاب ُتدفعهم ُللتفكير ُفي ُأفُُ
ت ُ ُِ
لكب ُِ
ىذه ُالممارسةُ ُ ُْ
ُويحرُُمهاُ
ُيملك ُ ُْ
ُُ
نفس ُوُ ُال
اإلسالـ ُ َُ
َُ
أج ُِوُبَُةً ُعلى ُالتساؤالت ُوأنُ ُوُ ُي ُْكُبُُتُها ّ

قوةُ ُىذهُ
ين ُفي ُاإلحراجُ ،وبالتالي ُتتضخُ ُُم ُ ُ
ُيقع ُال ُّد ُُ
حتى ُال َُ
حجمهاُ
ؽ ُ َُ
ُدرجة ُتفو ُ
ٍُ
االستشكاالت ُوالشبهات ُفي ُذ ُْى ُِن ُالشاب ُإلى
ُحلوالُ
أج ُِوُبَُةً ُوال ًُ
ك ُ ُْ
ُيمُِل ُُ
ضعيف ُال ُْ
دين ُ ٌُ
اإلسالـ ُ ٌُ
َُ
الحقيقيُ ُوي ُظُنُ ُأفُ ُ
ب ُفي ُإلحاده ُوتركوُ
ُالسبَ َُ
صبح ُفي ُنهاية ُالمطاؼ ُ
ألسئلتُِِو ُحتى ُت َُ
ُ
دافعاُ
لإلسالـ ُبالكليةُ .وقد ُيكو ُف ُىذا ُْ
ُالكبت ُ–كعامل ُنفسي– ُ ً
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ُوينضمُ ُللمعسكر ُاآلخرُ
َُ
يتمرد ُعلى ُبيئتو ُومجتمعو
ُلكي ُ َُ
للشاب ُْ
تكز ُفيُ
لإللحادُتر ُُ
ُْ
اُمنُالدعاياتُالمرو َُج ُِة ُ
ُ
كثير
ُِ
المعاكس ُ
لهذاُنج ُد ُأفُُُ ً
ُوالكبتُ
ُْ
خطابها ُللشباب ُوالمراىقين ُعلى ُأطروحة ُالتمرد ُعلى ُالقهر
المجتمعيُوقيودُالتقاليدُوغيرىاُ .
ٖ)ُاضطهادُالمرأةُ :
اإللحادُبينُالفتياتُخصوصاُأفُُدعاُةَُ
أسبابُ
وأكبَ ُِرُ ُِ
ىذاُمنُأبْرُِزُ ُ
ُ
ً
التحرُِر ُمنُسلطةُ
اإللحادُيستهدفوفُالمرأُةَ ُبدعاياتهمُاإللحاديةُبز ُْع ُِم ُ ُ
ُانضمت ُإلى ُىذهُ
ُْ
ُوقه ُِر ُالذكور ُوغيرىا ُمن ُالشعاراتُ ،فإذا
اآلباء ُْ
هاُأوُأسرتهاُ
ُ
وقه ٍُرُفيُمجتمع
منُاضطهادُو ُظُُْل ٍُمُ ُْ
ٍُ
الدعايةُماُتالقيوُالمرأةُُ
كافُىذاُداعيًاُقويُاُللوقوعُفيُُفَخُُاإللحادُ .

فتاةٍ ُمصريةُمنُأسرةُثريُ ٍُة ُجدُاُكافُ
إلىُقصة ُ ُ
ُِ
فت ُ
اُتعر ُُ
أناُشخصيُ ُ
س ُعليها ُألوانًُاُ
ط ُيماُِر ُُ
األخ ُالضاب ُ
شرطة ُوكافُىذاُ ُُ
ط ُ ٍُ
أخوىاُاألكبر ُضاب َُ
ُُ
ف ُإذاُخال َُفُْت ُوُ ُوكأنُماُىيُأح ُد ُالمجرمينُالذينُ
ضربُوالعنُْ ُِ
كثيرةًُ ُمنُال ُّ
يتعامل ُمعهم ُفي ُقسم ُالشرطة! ُوفي ُنفس ُالوقت ُكانت ُىذه ُالفتاةُُ
ُُ
معُعددُُكبي ٍُر ُمنُشبابُ
ٍُ
تتواصل ُعنُطريقُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُ ُ
ُُ
طةُ
حرُِر ُمنُالسُُْل ُِ
نُالتّ ُ
هاُبمعسوؿُالكالـُع ُ
ُْ
الملحدينُالذينُأدارواُرُأْ َُس
األبويُ ُِة ُالذكوُرية ُباإلضافة ُإلى ُعبارات ُالغزؿ ُوالغراـُ ،وأنُهم ُعلىُ
ملحدةٍ ُىار ٍُبة ُمنُ
ُ
شماؿُأوروباُكالجئة ُ
ٍُ
لتهريبهاُإلىُأحد ُ ُُد َُوُِؿ ُ
ُِ
استعداد ُ
ٍُ
ٓٗ

رئُالكريمُكيفُيم ُِك ُُنُ
ُْ
خ َُفىُعلىُالقا
االضطهادُالدينيُُفيُبلدىاُ،والُي ُْ

مثلُىذهُفريسةًُسهلةًُأليُُأحدُفيُبلدُغريبةُ .
حُفتا ُةٌُ ُُ
صُبَ َُ
أ ُْفُُت ُْ

ُوالقهرُللمرأةُ
ير ُىذا ُاالضطهاد ُْ
وأسوأُ ُمن ُىذا ُاألمر ُأ ُْف ُُيَُتِمُ ُتبر ُُ
اضطهادىاُوظلمهاُ
ُِ
ىوُسبب ُ
ُُ
اإلسالـ ُ
َُ
تكتشف ُالمرأةُ ُأفُ ُ
ُُ
ثُ
اُبحي ُُ
دينيُ ُْ
طبيبةُ
اُإلىُتركهاُلوُ.يحكيُاألستاذُ(منيرُأديب)ُقص ُةَُ ٍُ
فيكوفُىذاُداعيً
ُْ
ضرُبَهاُ
زو َُجهاُالسلفيُُ َُ
كافُأوؿُُُماُدفَُػ َُعهاُلإللحادُىوُأفُُ ُْ
دةٍُُ ُ
ح ُ
مصريُ ٍُةُمُْل َُ
ُلزوجها ُىذاُ
اهللَ ُأ ُْع ُطَى ُْ
على ُوجههاُ ،فلما ُشكت ُلوالدىا ُأخبرىا ُأفُ ُ ُ
ت ُفي ُغايةُ
ُاآليات ُالقرآني ُةَ ُفي ُذلكُ ،تقوؿ ُالطبيبة"ُ :كُْن ُُ
ُِ
الحقُ ُوتال

بُ
الخالقُضر َُ
ُْ
صحُُ،أ ُْفُتكو َُفُوصيُ ُةُ
كالـُوالديُإ ُْفُ َُ
العجبُمنُت ُْفسي ُِرُُ ُِ

بُالحيوافُذاتو؛ُفهلُالمرأةُُ
ضر َُ
حُرُُـُ ُْ
اإلسالـُُيُ َُ
َُ
وإىان ُةَُالمرأةُخاصُ ُةًُوأفُُ
ىناُأقلُُمنُالحيواف"ُ )ٔ(.
فُاألمةُ :
ٗ)ُتخلُ ُُ

وىذا ُق ُْد ُيُُػ َُعدُ ُمن ُأسباب ُاإللحاد ُفي ُالمجتمعات ُالمتخُلّفةُ
طُبينُىذاُالتخلفُوالدين؛ُفعندماُيقار ُفُ
الربْ ُ
خصوصاُإذاُُتَمُُ ُ
حضاريُاُ،
ً
المُْنُبَ ُِه ُُر ُبالغربُبين ُتقدـ ُالغربيين ُالكفار ُوتحضرىم ُوترقيهمُ
الشباب ُ ُُ
ُُ
ف ُبني ُقومو ُمن ُالمسلمينُ
في ُمدارج ُالعلوـ ُالمختلفة ُوبين ُتخلُ ُِ
(ٔ) ُمنير ُأديب"ُ ،اإللحاد ُبين ُأفكار ُأصحابو ُوىجرة ُأتباعو"ُ ،دار ُمقاـ ُللنشر ُوالتوزيعُ
صُ .ٜٙ
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نةُدافعاُلوُلفقدافُالثُقةُفيُ
وتأخرىمُوانحطاطهمُقدُتكوفُىذهُالمقار
ً
ُق ُْدَُرُةُِاإلسالـُعلىُتحقيقُالتقدُـُوالنهضةُ،وبالتاليُالكفرُبوُبالكليةُ .
فُ
س ُسببًاُفيُتخلُ ُِ
وىذاُفيُالحقيقةُظُْل ٌُم ُلدينُاإلسالـُألنُ ُوُ ُ ُْلي َُ

ليسُىوُسببُتقدـُالغربُ،بلُالجهةُُم ْنُػ َُفكُ ُةٌُ
ُُ
المسلمينُكماُأفُُالك ُْف َُرُ
همُاجتهدواُوسعواُبينماُتأخرناُ
ُْ
ىناُبينُىذاُوذاؾ ُفالغربيوفُتقدُمواُألنُ

والتخلف ُلو ُعالق ُةٌُ
َُ
التقدـ ُ
نحن ُألنُنا ُتكاسُْلنا ُوعجزناُ .فالحقيقة ُأفُ ُ َُ
ُُ
وليسُاإلسالـُسببًاُللتخلفُ
ُُ
باالجتهادُوالسعيُوالعملُفيُأمورُالدنياُ،
سببُللتقدـُكماُيظنُىؤالءُ .
والُالكفرُ ٌُ
ُُ

نةُاقتصاديةُأوُ
ُْ
ُْ
فيُمح
وفيُبعضُاألحيافُتكو ُف ُاألمُةُُ–أيُ ِة ُأمة– ُ
اد ُالشُ ُْعب ُلهذهُ
ُالمح ُِنة ُويتطلُ ُُع ُأفر ُُ
حلوؿ ُلهذه ُْ
ح ُ ٍُ
طر ُُ
ُويتِمُ ُ ُْ
اجتماعية ُ
منُعُُنُ ُِقُالزجاجةُُ،ثُمُُ
والخروجُ ُ
ُِ
مةُ
هاُاألملُفيُإنهاءُاألُْز ُِ
ُُ
الحلوؿُعلىُأنُ
ض ُىذهُالحلوؿُألنُهاُمخالفةُلل ُّدينُأوُمتضمنةُ
يقوـ ُرجاؿُُ ُال ُّدينُبرُفْ ُِ
ُُ
شيُ
أسباب ُت َُف ُّ
ُاألمر ُمن ُ ُِ
غيرُهُ ُمن ُاألسبابُ ،فيكوف ُىذا ُُ
للكفر ُْ
ُأو ُ ُُ
ثُفيُأوروباُفيُعصورُالنهضةُوالتنويرُ .
كماُح َُد َُ
اإللحادُفيُىذهُاألمةُُ َُ
ُِ
٘)ُتمزؽُاألمةُوتفرقهاُ :
اُمنُأسباب ُالف ْتُػُنَُِة ُالتيُتؤديُبالشبابُإلىُاإللحادُماُ
ُِ
وىذاُأيض
ً

ةُوشيعةُوأباضيُةُومعتزلةُُ،ثُمُ ُبينُالسلفيينُواألشاعرةُوالصوفيةُ
َُ
نُسنُ
ُْبي ُُ
ٕٗ

ُأسباب ُالف ْتُػُنَُِة ُبين ُالشباب ُغي ُِر ُالقاد ُِر ُعلى ُتمييزُ
ُِ
وىكذاُ ،وىذه ُمن

ُاهللُُ
فيقع ُفي ُحيرة ُكيف ُيرضى ُ
الحقُ ُمن ُاألباطيل ُفي ُىذه ُاألشالءُُ ُ ،
ين ُسببًاُفيُكلُ ُىذاُالتنافرُوالتناحرُبينُ
الرحيم ُأ ُْف ُيكو َُف ُال ُّد ُُ
الحكيم ُ ُُ
ُُ
أبنائوُمماُيؤديُبوُفيُنهايةُالمطاؼُإلىُالكفرُباهللُواإللحادُ .
ثالجًا :األسباب املعسفية:
وىيُالمتَُػ َُعلُ َُقةُُبالعلمُوالمعرفةُوالشبهاتُ،وأفضلُمنُتكلمُعنهاُ
ُُ

(د.الطيب ُبوعزة) ُالفيلسوؼ ُاألكاديميُ ُالمغربيُ ُفي ُمداخلة ُببرنامجُ

(حواراتُنماء) ُمعُالدكتورُعبدُاهللُالقرشيُوعبدُاهللُالعجيريُوعبدُ
ُأسبابُ
َُ
اهلل ُالشهري ُبتاريخُٓٔ ُرجب ُٖٗٗٔ ُىجرية(ٔ)ُ ،حيث ُذكر

اإللحاد ُالنفسية ُوالمعرفيةُ ،وعند ُذكر ُاألسباب ُالمعرفية ُأوجزىا ُفيُ
اآلتيُ :
ف ُوف ُْق ُُر ُالمكتبة ُالعربية ُاإلسالمية ُفي ُنقد ُاإللحادُ
ضع ُُ
ٔ) ُ ُْ

نفس ُوُ ُفي ُالعراءُ ،وفيُ
والمتسائل ُ َُ
ُُ
كُ
الشباب ُالمتشكُ ُُ
ُُ
الجديدُ ،فيج ُد ُ
يج َُع ُُلُ
المقابلُىناؾُوُفْرُةٌ ُفيُالموادُاإللحاديةُكتابيةُوفيديويةُبش ُْك ٍُل ُ ُْ
تميلُبشدُ ُةٍُلصالحُاإللحادُ .
المعادل ُةَُ ُُ

(ٔ)ُيوتيوبُ:األسبابُالمعرفيةُلإللحادُبينُالشبابُالعربيُ .
www.youtube.com/watch?v=qWAD9mAzE1Y
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بائدةٍ ُالُي ُْف َُه ُُمهاُ
قديم ٍُة ُ ُ
العلماءُعلىُصياغاتُُكالميُ ٍُة ُ َُ
ٍُ
اعتماد ُ
ُُ
ٕ)ُ

عواـُُالشبابُبينماُالشبهاتُمعروض ُةٌُبصياغاتُيسيرةُقريبةُللفهمُ .

نيفُفيُالردُعلىُالشبهاتُ،فعندماُ
ُْ
بعضُالعلماءُالتص
ضُ
ٖ)ُرُفْ ُُ
ُّ
علىُالشبهاتُالتيُتحاصرُهُُالُيجدُ،وبالتاليُ
ردودُ
عنُ ٍُ
الشبابُ ُْ
ُُ
يبحثُ
ُُ
ُُ
والُإجابات ُفي ُْف ُِق ُد ُث َُقُتَُوُ ُفيُُق ُْدرةُاإلسالـُعلىُ
ٌُ
يظنُ ُأنُ ُوُ ُالُتوج ُد ُردوٌُد ُ
ُيؤدي ُفي ُنهاية ُالمطاؼ ُإلىُ
مواجهة ُاإلشكاالت ُوالتساؤالت ُمما ُّ
الوقوعُفيُاإللحادُ .

اُشبهاتُُ
ٍُ
أيض
وىذهُاألسبابُالمعرفيةُللسقوطُفيُاإللحادُُتَ ُُ
ضمُ ُ ً

كثيرةًُُأىمهماُ :

وجودُالشرُفيُالعالمُ .
ُ ُُوالحروبُباسمُالدينُ .
ُُ
ُالقُْت ُُلُحوؿَُُالقضاءُوالقدرُ .
شبهاتُ ُْ
ٌُ
ُاإللهيةُفيُالخلقُ .
حوؿُالحكمةُ ُِ
ُِ
شبهاتُ
ٌُ
ُُاألسباب ُالمعرفيُ ُِة ُمن ُوجهة ُنظري ُىو ُالمتاجرةُُ
ُِ
لكنُ ُأىمُ ُىذه
لنظريةُالتطورُمثال ُعلىُأنُهاُ
ًُ
الترويج ُ
ُُ
ث ُُيَُتِمُ ُ
حي ُُ
بالعلمُلترويجُاإللحاد؛ ُ ُْ
ُيتِمُُ
الخالؼُُ،كما ُ
َُ
ُالعلم ُالذي ُال ُي ُْقُبَ ُُل ُ
حقيق ُةٌ ُقطعيُ ُةٌ ُيقيني ُةٌ ُوأنُها ُىي ُُ
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خصوصا ُعلى ُيد ُالعالمُ
الكو ُِف ُ
ش ُأةِ ُ ُْ
الترويج ُللنظريات ُالحديثة ُفي ُن ُْ
ُُ
ً

ُالنظريات ُمعُ
ُُ
ت ُىذه
ض ُْ
ُتعار َُ
الفيزيائي ُاألشهر ُ(ستيفن ُىوكينج)ُ .فإذا َُ
ُالقوُِـ ُعلى ُبطالف ُالدين ُوخرافاتوُ .وىذاُ
ُدليال ُعند ُْ
ال ُّدين ُكاف ُىذا ًُ
اإلسالـ ُاآلف ُىو ُمواجه ُة ُىذه ُالنظرياتُ
َُ
ُيواج ُوُ ُ
ُاألكبر ُالذي ُِ
ُُ
التحدي
ُوُفْ َُق ُمنهجيُ ٍُة ُشرعيُ ٍُةُ
العلمية ُوتمحيصها ُوتمييز ُالحق ُمن ُالباطل ُفيها َُ
إسالميُ ٍُةُعقليةُسليمةُ .
مسات اإلحلاد اجلديد يف الغسب:
ٔ)ُالدُ ُْعوُةُالنشط ُةُالمحموم ُةُإلىُاإللحادُ )ٔ(.

ٕ)ُانتقالو ُمن ُاإلطار ُالفلسفي ُالنخبويُ ُإلى ُالقاعدة ُالشعبية ُ-
أعماؿٌُُكتابيُ ُةٌُوفيديويةُموجهةُللشبابُوالمراىقينُواألطفاؿُ .-

فُ ُلإلعالـ ُواإلعالنات ُوتسريبُ
ُُ
ٖ) ُ
االستخداـ ُالمكثُ ُ
األطروحات ُاإللحادية ُمن ُخالؿ ُاألفالـ ُوالمسلسالت ُوالوثائقياتُ

وحتىُأفالـُالكارتوفُ .
المحموـ ُنحو ُترجمة ُاألعماؿ ُاإللحادية ُإلى ُاللغةُ
ُُ
ٗ) ُالسُ ُْع ُُي ُ

العربيةُ–كتبُ،مقاالتُ،محاضراتُ،وثائقياتُ .-

والتطاوؿُ
ُِ
٘) ُنبرةُ ُالحنق ُوالغضب ُمن ُاألدياف ُوكثافة ُالسُبُ ُ
اإللحاد ُالحربيُ ُُ،)Militant Atheism
َُ
ف ُاللفظيُ ُحتى ُيسم ُوه ُ(
والعُُْن ُِ
ُ
(ٔ)ُعبدُاهللُالعجيري"ُ،ميليشياُاإللحاد"ُ،مركزُتكوينُللدراساتُواألبحاثُ،صُٕٔ .
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سُ
اهللُُ ُْلي َُ
نهايَُةُاإليمافُ ُ،
وى ُُمُاإللوُ ُ،
بارزاُفيُعناوينُالكتبُ( ُْ
وي ُظْ َُه ُُرُىذاُ ً

ينُكلُُشيء)ُ )ٔ(.
س ُّم ُُمُال ُّد ُُ
فُُيُ َُ
كي َُ
أص ُُلُكلُُالشرورُْ ُ،
الدينُ ُْ
عظيماُُ ُ،
قداسة ُالدين ُ-في ُالحواراتُ
استخداـ ُالسخرية ُلهزُ ُ ُِ
ُُ
ُ )ٙ
وزيادةُِ ُُجُْر َُع ُِةُالسخر ُِيةُمنُ
والمناظراتُوالوثائقياتُوالبرامجُالفضائيةُ ُ،-
األديافُفيُاألعماؿُالفنيةُ )ٕ(.
ضدُُالدينُ )ٖ(.
ىابُ ُِ
اإلر ُِ
ُِ
ألطروح ُِةُ
َُ
الكثيفُ
ُُ
االسُتُِْعماؿُُُ
ُْ ُ)ٚ
مكافحةُ ُْ
ييد ُاإللحادُ
الحديثة ُلتُأْ ُِ
ُِ
وؼ ُ
ش ُِ
العلوـ ُالتجريبيُ ُِة ُوال ُك ُ
ُ )ٛاستغالؿُُ ُ ُِ
خصوصا ُأطروحات ُنظريةُ
مناسبة ُ-المتاجرة ُبالعلمُ -
وترويج ُِو ُأليُ ُِة ُ ٍُ
ُِ
ً
التطورُ )ٗ(.

مسات عقلية امللحد:
عن ُالمؤمنُ،ىذهُ
ح ُد ُ ُْ
ف ُبهاُالمُْل ُِ
خُتَُلِ ُُ
ىناؾُسمات ُعقلي ُةٌُوذىني ُةٌُي ُْ
ٌُ
وىيُالسبب ُالرئيسيُ ُفيُع َُدُِـُ
ُُ
السماتُىيُأص ُُل ُالنزاعُبينُالفريقينُ،
ُْ
وءُ
ش ُِ
ب ُُكذلك ُفي ُُنِ ُ
والسبَ ُُ
ح ُِد ُلألدلُ ُِة ُعلى ُوجود ُاهللُ ُ ،
المُْل ُِ
فه ُِم ُ ُُ
ُْ
ىذهُالعقليةُ
ُِ
كيك ُ
إشكاالت ُعقليُ ٍُة ُلديوُمثلُمسألةُالشرُ .لهذاُفإفُ ُت ُْف َُ
ٍُ
فيهاُىوُأوؿُُُالسبيلُلمخاطبتهاُوإُقْناعهاُ
ُ
كاؿُ
والسُ ُْع َُيُل َُف ُْه ُِمُمواطنُاإل ُْش ُِ
(ٔ)ُالمصدرُالسابقُصُٖٗ .
(ٕ)ُالمصدرُالسابقُُ .ٜٙ
(ٖ)ُالمصدرُالسابقُُٖ .ٙ
(ٗ)ُالمصدرُالسابقُٖ.ٛ
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س ُومحاوُِر ُالعقليُ ُِة ُاإليمانيُ ُِة ُوسالمتها ُواُتّساقهاُ
وتبُيِي ُِن ُأُ ُُس ُِ
بالح ُّق ُ ُْ
جامهاُمعُسائرُالقواعدُالمعرفيةُالكليةُ .
س ُِ
الداخليُواُنْ ُِ
ُّ
ٔ)ُالثقةُُالمفرطةُُفيُالفكرةُوالرؤيةُاإللحادية:
فُ
طي ٍُ
ضمُ ُألوا َُف ُ ُْ
ُالسابق ُأفُ ُالظاىرةَُ ُاإللحادي ُةَ ُُتَ ُُ
ُِ
ُشر ُْحنا ُفي
كما َُ
الغالب ُعلى ُظاىرة ُاإللحادُ
متعدد ُةٍ ُ–ملحدُ ،الأدريُ ،ربوبي-؛ ُلكنُ ُ َُ
َُ
المنكر ُلوجود ُالصانع ُبالكلية ُىوُ
َُ
اللو َُف ُاإللحاديُ ُ
الجديد ُىو ُأفُ ُ ُْ
يل ُفي ُالبداية ُإلىُ
ُيم ُُ
عص ُِر ُالتُْنوي ُِر ُالذي ُكاف ُِ
ُإلحاد ُ ُْ
ُِ
السائ ُد ُبخالؼ
اُاإللحاد ُالجدي ُد ُ ُفيَُتَ َُميػُ ُُز ُببروُِزُ
ُُ
الربوبيةُُثُمُ ُإلىُالالأدريةُوالشكوكيةُّ ُ،أم
بلُ
أو ُالالأدريُ ُ ُْ
جانب ُاإللحاد ُالمنك ُِر ُلوجود ُاهلل ُوليس ُالربوبيُ ُ ُْ
ُِ
ب ُىوُ
ُالغر ُِ
االنتقادات ُلو ُفي ُْ
ُِ
والتعصب ُلهذه ُالرؤيةُ ،حتى ُأفُ ُأبُْػَُرَُز ُ
ُُ
مثلوُكمثلُالتعصبُ
فضيلةُللمخالفُ ُ،
بُوإُنْكا ُِرُأيُ ُِةُ ٍُ
ؽُفيُالتػُ َُعصُ ُِ
اإلغرا ُ
الدينيُفيُأسوأُصورهُ )ٔ(.
)ُحصرُالمعرفةُفيُالحسُوالتجربةُوالمادةُ :
ٕ
ّ

(ٔ)ُأنظرُمثالُنقدُأليسترُوجواناُماكجراثُلكتابُريتشاردُدوكينزُ(وىمُاإللو)ُفيُكتابهماُ
(وىمُدوكينزُُ،األصوليةُاإللحاديةُوإنكارُاإللو)ُ .
Alister E. McGrath, Joanna Collicutt McGrath, “The Dawkins
Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the
Divine”, InterVarsity Press 2007
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كار ُالتاـ ُللغيبيات ُواختزاؿ ُالموجودات ُفي ُالمادةُ
واإلنْ ُ
رؼ ُبػػ(الفلسفة ُالمادية ُاالختزاليةُ
المحسوسة ُفيما ُيُػ ْع ُ
مثالُ -أف ُالو ْع َي ُواإلراد َة ُالحرَةُ
ُيرىُالقو ُـ ًُُ -
ث
)ُحي ُ
ْ Reductionism
ْ
ٍ
ُتفاعالتُُ
ُردىا ُإلى
َ
والميوؿ ُالنفسيةَ ُوالروحيةَ ُفي ُاإلنساف ُيمكن ّ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ُأطروحاتُ
ُتدورُفيُالجهازُالعصبيُ،ويتبَػنو َف
كيميائيةُوإشاراتُعصبية ُ
م ْد َر َس ِة ُالح ْت ِمي ِة ُالبي ُولوجيةُفيُعلمُاألحياءُومدرسةُالحتميةُالسلوكيةُ
فيُعلمُالنفسُ .
ٖ)ُالمحكمُوالمتشابوُالكونيُ :
ِ
ُاإللحاديةُ،ففيُالكوفُوفيُخلْقُ
ُسمات ُالعقلي ِة
وىذهُمنُأبْػ َرِز
ْ
مات ُتَ ُدؿ ُعلى ُاإلحكاـ ُوالدقَ ِةُ
ُمح َك ٌ
اإلنساف ُوسائ ِر ُالكائنات ٌ
ُآيات ْ
ِ
َِ
ُاهللُوحكمتوُوخبرتوُوعنايتوُ،وفيوُ
ُ
ُبوضوحُإلىُعل ِْم
ُتشير
ٍ
وبراعةُالص ْنػ َعة ُ
ُفيُاست ْنباطُالحكمةُاإللهي ِةُ
ُالعقوؿ
حار
كذلكُآيات
ُ
ٌ
ٌ
ْ
ُمتشابهات ُقدُتُ ُ
ِ
ُالم ْح َك ِمُ
من ُوجودىاُ .فالعقليةُ ُاإليمانيةُ ُتَػ ُرد ُىذه ُالمتشابهات ُإلى ُ
ِ
ِ
ِ
ُالواسعة ُفيُخلقو؛ُبينماُالعقليةُُاإللحاديةُُ
ُاهللُوحكمتو
الثابت ُمنُعل ِْم
ِ
ِ
ُأوُ
ترد ُالمحكمات ُإلى ُالمتشابهات ُالتي ُتوى ُم ُالفوضى ُوالعشوائيةَ ْ
ِ
ِ
ُوالخلَ ِلُفيُالكائناتُ)ٔ(.لهذاُفإفُالقواع َدُالعقليةَُالكليةَُ
وجود
ُالعيوب َ
ُ(ٔ)ُيوتيوبُ:مكمنُالخطأُفيُطريقةُنظرُالملحدُللظواىرُالكونيةُُ-األستاذُعبدُاهللُ
الشهريُ .
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مثلُ :إرجاع ُالمتشابهات ُإلى ُالمحكماتُ ،ومحاكمة ُالظنياتُ
للقطعياتُ،وت ْق ِ
ُالجمعُبينُاألدلةُعلىُالتػ ْرجيحُبينهاُبقدرُاإلمكافُ،
ديم ْ
ض َع ِ
ليل ُاألقػ َْوىُعلىُالدلِ ِ
وتقديمُالد ِ
ٌ
ُعندُالتعارضُ،ىيُأصوؿُ
ف
يل ُاأل ْ
ُعليهاُالحوارُ
ومحاور ُعقليةُالمؤمنُبخالؼُالملحدُوىيُالتيُيعتم ُد
ُ
ُ
بينُالطرفينُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

www.youtube.com/watch?v=QO_kA1HIfVA
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