
ثغرات في جدار اإللحاد
الوعي باإلله من املفهوم االسامي إىل املفهوم الغريب

]*[
حممد عثامن اخلشت]1] 

اإللحادي،  للتفكي  النظرية  الهندسة  املنهجي ف  الصدع  مواطن  املقالة  هذه  تكشف 

التي تصيب  بالثغرات  الكاتب  يسميه  ما  التاريخي،  التحلييل  العرض  تبنيِّ من خلل  وهي 

جدار اإللحاد جراء الخلل املنهجي ف فهم الحقائق الواقعية للحياة البرشية وارتباطها بالبعد 

الغيبي.

يؤسس الباحث مقالته عىل جلء معاين األلوهية بحسب ما جاءت به األديان والفلسفات 

من أفهام وتعريفات، ثم ليدخل ف تأصيل فكرته حول بطلن األسس التي يعتمدها امللحدون 

ف تسويغ تصوراتهم.

املحرر

تفاوتت األديان والفلسفات يف املعاين التي فهمت بها األلوهية، ورمبا ميكن القول إّن لأللوهية 

معايِنَ متعددة بتعدد األديان والفلسفات، منها:

 ـ املعنى الوجودي: وحسبه يفهم اإلنسان األلوهية بوصفها أصل الوجود ومنبعه، وهي الوجود 

الحق واألول والرسمدي...الخ.

ـ املعنى القانوين والسيايس: وحسبه تنظر بعض األديان إىل اللَّه باعتباره الحاكم لألمة، واملرشع 

لقوانينها.

*ـ أستاذ فلسفة الدين واملذاهب الحديثة واملعارصة، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلب، مرص.
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املعنى األخلقي: وحسبه تنظر بعض األديان إىل اللَّه باعتباره منبع الضمري وأساس األخالق، 

ولواله لكان كل يشء مباحاً. ومن غريه ال ميكن قيام نظاٍم أخالقي حقيقي.

الجد األعىل  باعتباره  اللَّه  الطوطمية إىل  تنظر بعض األديان مثل  وحسبه  املعنى الجتمعي: 

للقبيلة، وأساس وحدتها ومتيزها واستمرارها يف الوجود.

باعتباره املوضوع الذي ال يحمل عىل غريه،  اللَّه  املعنى املنطقي: هو املعنى الذي يتصور 

مثلام ذهب أرسطو.

* اإلهليات املفارقة والطبيعية:

إذا كانت اإللهيات تدور حول معرفة اإلله باعتباره الكائن األول بإطالق، فإن هذه املعرفة لها 

وسائل متعددة، منها العقل، ومنها الوحي]1[.

واملعرفة العقلية للكائن األول أو الله، إما أن تكون عن طريق العقل املحض الذي يستخدم 

مفاهيم مجردة ومفارقة، وهنا تسمى »إلهيات مفارقة«. وإما أن تكون عن طريق مفهوم مشتق من 

اإللهيات  يف  املعتقد  عىل  ويطلق  طبيعية«.  »إلهيات  تسمى  وهنا  مثالً(،  نفسنا  )طبيعة  الطبيعة 

املفارقة »تأليهي«، أما املعتقد يف اإللهيات الطبيعية فيطلق عليه »تأليهي طبيعي«.

وكل ما يعرفه التأليهي هو أن اللَّه موجود، لكنه ال يعرف طبيعته. حيث يذهب التأليهي إىل أنه 

ميكن معرفة وجود اللَّه بواسطة العقل وحده، لكن املفهوم الذي ميكن تكوينه عن هذا الوجود من 

وجهة نظر التأليهي مجرد مفهوم مفارق، وعىل هذا النحو ال ميكن التفكري يف اللَّه إال بوصفه كائناً 

يتمتع بوجود واقعي فحسب، دون إمكانية تعيني طبيعة هذا الوجود الواقعي بدقة. 

اللَّه  اللَّه موجود وتعيني طبيعة وجود  التأليهي الطبيعي فيدعى أن العقل يستطيع معرفة أن  أما 

وتحديده بطريقة أدق بواسطة التمثيل مع الطبيعة، ألنه من وجهة نظره كائن ميتلك الفهم والحرية 

ويتضمن يف ذاته املبدأ األصيل لجميع األشياء األخرى.

أن  طبيعته.. يف حني  كيفية  تعيني  مسألة  يحسم  وال  للعامل،  علّة  مجرّد  اللَّه  يتصور  فالتأليهي 

التأليهي الطبيعي يتصوره مبدعاً للعامل، عاقالً، وحرّاً، وعليامً...الخ.

.Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 376 ff- :[1]ـ* الهوامش
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وتنقسم اإللهيات املفارقة إل نوعني:

إلهيات كونية تظّن أنها تشتّق وجود الكائن األصيل من التجربة بعامة دون أن تحّدد أّي يشء 

دقيق عن العامل الذي تنتهي إليه هذه التجربة.

 إلهيات أنطولوجية تظّن أنها تعرف وجود اللَّه بدون الحاجة إىل أّي تجربة.

وتستدل اإللهيات الطبيعية عىل صفات خالق العامل ووجوده من القوام والنظام والوحدة التي 

والحرية، وترتفع  بالطبيعة  أي  السببية،  بنوع مزدوج من  التسليم  اعتامداً عىل  العامل،  تصادف يف 

إذن من هذا العامل إىل العقل األسمى بوصفه مبدأ لكل نظام وكامل سواء كانا طبيعيني أم خلقيني، 

وتسمى يف الحالة األوىل إلهيات طبيعية، ويف الثانية إلهيات أخالقية.. وهذه عند كنت غري األخالق 

الالهوتية، ألن األخرية تتضمن قوانني خلقية مؤسسة عىل وجود سيد أسمى للعامل، يف حني أن 

اإللهيات األخالقية هي اقتناع بوجود كائن أسمى مؤسس عىل قوانني أخالقية.

وإذا كان من املعتاد أن يُفهم من »مفهوم الله« أنه كائن أسمى، مبدع لألشياء مبا يتمتع به من 

إنكار  فهم وحرية، وليس مجرد أصل لألشياء ذو طبيعة رسمدية تفعل عشوائياً، فإن من املمكن 

إميان التأليهي بالله، ألنه ال يؤمن إال بكائن أصيل، بينام مفهوم اإلبداع بواسطة العقل والحرية ليس 

يقيناً بالنسبة له. لكن نظراً ألن عدم القدرة عىل اإلثبات ال يستلزم بالرضورة اإلنكار، فإنه يجب أال 

يتهم شخص ما بأنه يؤيد أن ينكر شيئاً بسبب أنه ال يجرؤ عىل إثباته.. ومن ثم فإنه من العدل القول 

بأن التأليهي يؤمن بالله، بينام التأليهي الطبيعي يؤمن بالله الحي ذي العقل األسمى.

املعرفة  مرشوعية  عدم  عن  الطبيعي،  والتأليهي  للتأليهي  بالنسبة  كْنت  نظر  وجهة  وتكشف 

التأملية الالهوتية، إذ إنّه يعترب أّن محاوالت العقل التي من هذا النوع، إمنا تنتمي إىل مجال املعرفة 

لية عندما تدور حول موضوع أو مفاهيم ملوضوع ال ميكن أن  النظرية، التي تغدو بدورها معرفة تأمُّ

نصل إليها يف أّي تجربة، وبذلك تتعارض مع املعرفة الطبيعية التي ال تدور عىل أّي موضوعات وال 

أّي محموالت لها غري تلك التي ميكن أن تعطى يف تجربة ممكنة]1[، والتجربة املمكنة مع كل ما 

فيها من رشوط عقلية قبلية إال أنها ما زالت تجربة يف نطاق عامل الطبيعة أو عامل الظواهر وليست 

مجاوزة له.

أنّها تريد أن تطبق مبدأ املعرفة الطبيعية عىل  والخطأ الذي تقع فيه أّي معرفة تأملية إلهية هو 

[1] -Ibid.، PP. 367 - 9.
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اإللهيات، إذ إّن املبدأ الذي نستخدمه لالستدالل من املسبِّب عىل السبب يف عامل الظواهر، أي 

التأملية. وال يوجد أّي مسّوغ لتطبيق مبدأ  الطبيعة، ال للمعرفة  السببية، إمنا هو مبدأ ملعرفة  مبدأ 

من وجود  نستدل  فعندما  داللته..  لفقد  هذا  ولو حدث  ذاته،  اليشء يف  عامل  الطبيعة عىل  عامل 

األشياء يف العامل عىل علتها، فإن ذلك يكون باستدالل ينتمي إىل االستعامل التأميل للعقل، ال 

إىل استعامله الطبيعي، ألن هذا األخري ال ميكنه التحدث إال عن أحوال األشياء بوصفها حوادث 

تجريبية، ال بوصفها أشياء يف ذاتها. كام ال ميكنه أن يستدل من األشياء عىل علة متميز متام التميز 

عن العامل، ألن املوضوع ال ميثل هنا موضوع تجربة ممكنة، ومبدأ السببية ال يصدق إال يف عامل 

الظواهر الذي يعد الحقل الوحيد للتجارب، وليس له استعامل خارج هذا الحقل كام أنه ليس له 

داللة خارجة، وإذا مل يلتزم بذلك فسيكون قد انحرف متاماً عن مقصوده املرشوع.

ويرصح كْنت ترصيحاً حاسامً ال يصدر عادة إال عن فيلسوف ذي نزعة نقدية صارمة معادية 

هي  إمنا  اإللهيات،  بخصوص  التأملية  العقل  محاوالت  كل  بأّن  التاريخية،  واملثالية  لالهوت 

محاوالت عقيمة متاماً، وال طائل من ورائها بحسب طبيعتها الداخلية، كام أن االستعامل الطبيعي 

ال ميكن أن يصل إىل معرفة أّي يشء إلهي، ألن كّل مبادئ الفهم التأليفية هي ذات استعامل محايث 

لعامل الظواهر، بينام تقتىض معرفة كائن أسمى استعامالً مفارقاً ليس فهمنا ُمعداً له. وحتى ميكن 

لقانون السببية الذي يصدق تجريبياً فقط أن يؤدي إىل الكائن األول، فإنه يجب أن ينتمي هذا الكائن 

إىل سلسلة موضوعات التجربة، لكنه سيكون عندئذ مرشوطاً بدوره، شأنه شأن كل الظواهر، حتى 

لو ُسِمَح لنا بالقفز خارج حدود التجربة بواسطة القانون الدينامي للصلة بني املسببات وأسبابها، 

فأي مفهوم ميكن أن تقدمه هذه الطريقة؟ يجيب كنت بأنه ال ميكن أن تقدم لنا مفهوماً، فهيهات أن 

نصل ملفهوم عن كائن أسمى، ألن التجربة ال تقدم البتة أكرب املعلوالت املمكنة بأرسها بوصفه 

شاهداً عىل علته]1[.

إذن فالعلة األوىل ليست مفهوماً، األمر الذي يؤكد أن عامل اليشء يف ذاته عند كانط موضوع 

معرىف زائف، ومن ثم فإن كنت مل يُقيّد العقل ليك يفسح مجاالً لإلميان الديني، بل ليك يثبت أن 

أي موضوع إمياين ال يصل إىل مرتبة املفهوم املعريف، ولذا فإنه وهم ال يقوم عليه دليل من األدلة 

املتاحة لنا عرب عامل الظواهر، وهو ال يتعّدى كونه حاجة إنسانية مللء الفراغ يف العقل اإلنساين، 

ملء فجوة التعني الشامل عىل حّد تعبري كنت.. يقول: 

[1]- -Ibid.، P. 370.
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“إذا كان من املسموح لنا فقط حتى ال نرتك أي فراغ يف عقلنا أن منأل فجوة التعني الشامل هذه 

مبجرد فكرة عن الكامل األسمى والرضورة األصلية، فهذا ميكن التسليم به دون شك بوصفه مراعاة 

لنا، وال ميكن التسليم به مطلقاً باسم أي دليل حاسم”]1[.

ويف نص آخر لكنت أكرث حسامً يف بيان صدق تأويلنا لعالقة العقل باإلميان عند كنت، ولرفضه 

ميثل  الذي  األمر  الظواهر،  عامل  تجاوز  عىل  القائم  الديني  الالهوت  أنواع  من  نوع  ألي  القاطع 

اعرتافاً ضمنياً بالوقوف عند حقل التجربة املمكنة.. يف نّص أكرث حسامً يقول كنت: 

“إن كل استدالالتنا التي تريد أن تقودنا خارج حقل التجربة املمكنة هي استدالالت مخادعة 

بدون أساس.. إن للعقل البرشي ميالً إىل تخطى هذه الحدود، وتعد األفكار املفارقة طبيعة مالزمة 

بالنسبة له بقدر مالزمة طبيعة املقوالت بالنسبة للفهم، مع وجود خالف واحد يتمثل يف أن مقوالت 

الفهم تؤدي إىل الحقيقة، أي تطابق مفاهيمها مع اليشء، بينام األفكار املفارقة ال تولد إال مظاهر 

خادعة Der Schein )يف الحكم( ال مفر منه )أي يبدو اليشء عىل نحو مخالف لحقيقته( وال ميكن 

ألعنف نقد أن مينعه من خداعنا.. إن األفكار املفارقة لو أيُسء فهم معناها واتخذت مبثابة مفاهيم عن 

أشياء متحققة، فستصبح عندئذ مفارقة يف التطبيق، وبذلك بالذات تكون مخادعة ]2[.

هل يجوز بعد هذا أن نتحدث يف فلسفة كنت عن عامل األشياء يف ذاتها عامل اإلميان بوصفه 

مشتمالً عىل أشياء متحققة؟ وإذا كانت التحليالت والنصوص السالفة تنفي هذا، فهل يجوز أن 

نصدق أن كنت كان يقصد إلغاء املعرفة إلفساح املجال لإلميان الديني؟ رمبا نصدق كنت يف 

ذلك إذا كان مقصده إلغاء املعرفة إلفساح املجال لإلميان األخالقي ال لإلميان الديني.. وشتان 

بني االثنني، كام سنوضح الحقاً، حيث إنه رفض الثاين يف الوقت الذي أفسح فيه املجال لألول. 

وكثري من نصوصه يف ضوء املقصد العام لفلسفته، تقف كشاهد عىل رفضه النقدي لعامل اإلميان 

الديني وعىل توجهه الظاهر نحو األطروحة التي تكتفي بهذا العامل يف نطاق االبتسمولوجية، وإن 

كانت أفسحت املجال لعامل آخر فهو عامل ميتافيزيقا األخالق، أو إميان العقيل العميل املحض.

* أدلة وجود الله: توجد أدلة متعددة عىل وجود الله، أشهرها ثالثة أدلة، هي:

1- الدليل األنطولوجي )الوجودي(:

قال به القديس أنسلم، وديكارت. ويثبت وجود اللَّه عن طريق تحليل تصوره ككائن كامل. وميكن 

[1]- - Ibid.

[2]- Ibid.، P. 373.
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التعبري عن الدليل األنطولوجي بأكرث من صورة قياسية، فمثالً ميكن وضعه يف القياس اآليت:

نهايئ من  إليه عدد ال  ينسب  فكرة عن يشء  الكائنات كامالً( هي  أكرث  فكرة  )أو  اللَّه  فكرة   -

الصفات التي تشتمل عىل الكامل املطلق.

- الوجود صفة تتحقق فيام له الكامل املطلق.

إذن: ال بّد أن يكون اللَّه موجوداً.

ففكرة يشء له كل الكامالت املمكنة لكن ليس له وجود فعىل فكرة متناقضة، أي إنّه إذا كان 

لدّي فكرة عن كائن أسمى لكن ليس له وجود فعيل، فقد وقعت يف تناقض، حيث يلزم أن يتحقق 

يف الكائن األسمى بوصفه أكرث الكائنات كامالً صفة الوجود الفعيل، ألنها أحد أوجه الكامل.

فالدليل الوجودي ينطلق من فكرة الكامل املطلق. ومن املعروف أن ديكارت قد استدل عىل 

وجود الجوهر اإللهي باستخدام الدليل الوجودي انطالقا من فكرة الكامل املطلق وهذا االستدالل 

له عدة صور عند ديكارت:

أولها: لدي تصور عن الجوهر، ألنني ذايت جوهر، لكن هذا ال ميكن أن يكون أساس تصوري 

للجوهر الالنهايئ؛ ألنني متناه، ومن ثم فتصور الجوهر الالنهايئ ال بّد أن يكون ناشئا عن جوهر 

النهايئ موجود بالفعل. وبتعبري آخر لدى اإلنسان فكرة الكامل، وال ميكن أن يكون هو مصدرها 

ألنه كائن ناقص، لذا فإن مصدرها هو الكائن الكامل نفسه، ومن ثم فالله موجود]1[.

وثانيها: إن تصور كائن كامل غري موجود ينطوي عىل تناقض ألن الوجود من سامت الكامل، 

فالقول بأن اللَّه الكامل غري موجود تناقض مثل التفكري يف جبل بال واٍد. إذن فالله الكامل موجود]2[.

وثالثها: لدي فكرة الكامل، ولو كنُت علة وجودي لكنُت قد خلقُت نفيس كاملة، لكنني كائن 

ناقص، ومن ثَمَّ فقد خلقني كائن آخر غريي، فهل هذا الكائن كامل أم ناقص، لو كان ناقصاً ملا 

أعطاين فكرة الكامل، ألن السبب يحوي دامئاً ماهية وجود أكرث مام يتضّمن األثر، فال ميكن لألقل 

أنطولوجيا، وهو الفكرة، أن يكون السبب ليشء أعىل مثل الجوهر اإللهي. وإذن ال بّد أن يكون 

العلة من  يكون يف  »أن  بّد  األقل ال  أو عىل  كامالً.  اإللهي موجوداً  الجوهر  سبب وجودي وهو 

الحقيقة قدر ما يف معلولها. وإذا صّح هذا فمن حيث إين يشء يفكر ويف نفيس فكرة عن الله، كائنة 

[1]ـ- ديكارت، التأملت ف الفلسفة األول، ص 153.

[2] -Brain Davies، Philosophy of Religion: A Guide And Anthology. Oxford: Oxford University Press، 

2000. p. 327. 



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

137 ثغرات يف جدار اإللحاد

ما كانت علة وجودي، فال بد من التسليم بأن هذه العلة هي أيضاً يشء يفكر، وأنها مالكة لفكرة 

جميع الكامالت التي أنسبها إىل الله«]1[.

وقد انتقد توما األكويني، ومن بعده كنت، هذا الدليل، عىل أساس عدم مرشوعية االنتقال من 

الفكر إىل الوجود.

2- الدليل الكوسمولوجي )الكوين(:

الدليل الكوسمولوجي )أو دليل حدوث العامل كام يسميه ليبنتز( قال به أرسطو وليبنتز وغريهام، 

ويجري التعبري عادة عن هذا الدليل يف شكل قيايس يتخذ الصورة اآلتية: 

- إذا وجد يشء، فينبغي أن يوجد أيضاً كائن رضوري رضورة مطلقة.

- والحال أين أنا نفيس أوجد عىل األقل.

إذن: يوجد كائن رضوري رضورة مطلقة]2[.

ويستند هذا الربهان إىل القانون الطبيعي للسببية: لكل حادث سببه الذي إذا كان حادثاً بدوره، 

يجب أن يكون له سبب، وذلك حتى تتوقف سلسلة األسباب التي يتتابع بعضها وراء بعض عند 

سبب رضوري رضورة مطلقة، سبب بدونه لن تصل السلسلة إىل متامها.

ومن صور هذا الدليل: الدليل الذي استخدمه ليبنتز، فعن طريق االستناد ملبدأ السبب الكايف، 

الذي هو فوق كل  “الله”  ليبنتز إىل املوناد األعظم  أي »مبدأ ال يشء يوجد بال سبب«]3[، يصل 

املونادات، فمن املمتنع التسلسل إىل ما ال نهاية يف سلسلة املخلوقات، واألجسام تقبل القسمة 

يف سلسلة ال متناهية، ولذا من الالزم أن يكون هناك سبب أو علة كافية خارج سلسلة األشياء، وهذه 

العلة هي »املوناد األعظم واملوناد الوحيد غري املخلوق« ]4[.

لكل  كافياً  سبباً  الجوهر  هذا  كان  »ملا  ألنه  واحدة؛  علة  تكون  أن  ويلزم  جوهر،  العلة  وهذه 

(، فيوجد إله واحد  التغريات أو التفاصيل، وملا كانت كل التغريات أو التفاصيل ترتبط معاً يف )كُلٍّ

فقط، وهذا اإلله كاف«]5[. 

[1]ـ- ديكارت، التأملت ف الفلسفة األول، ص 160.

[2] - Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 353.

[3] - John Theodore Merz، Leibniz. London: William Blackwood and Sons، 1945. p. 138.

[4]- Robert C. Solomon، Introducing Philosophy، p. 107.

[5]ـ- ليبنتز، املونادولوجيا، ص 315.
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ومن صور الدليل الكوسمولوجي دليل لوك الذي يعتمد عىل مبدأ السبب الكايف؛ فالدليل 

العدم ال ميكن  أن   Intuitive Certainty الحديس  باليقني  يعرف  اإلنسان  أن  اللَّه  وجود  عىل 

أن يكون مصدر الوجود، وإذا كنا موجودين، وكل ما هو موجود له بداية، فال بد أن يكون مثة 

يشء أزيل هو الذي أنشأ هذه املوجودات، ويستحيل أن يكون هذا اليشء هو املادة؛ ألنها غري 

عاقلة وال يوجد فيها جميع الُقَوى املوجودة يف املخلوقات، فال ميكن أن ينشأ عنها موجودات 

أن تكون علة املوجودات عاقلة ومتمتعة بكل  بد  مثلنا. وإذن فال  بقوى عديدة  عاقلة ومتمتعة 

العلة كاملة ولها  القوى؛ ألن ما يوجد يف املعلوالت ال بد أن يكون موجوداً يف علتها، وهذه 

كل الصفات اإليجابية، ألنها هي مصدر كل ما يف املوجودات من قوى وكل ما يف اإلنسان من 

علم ومعرفة]1[.

الدليل  أشكال  من  شكل  وهو  الكايف،  السبب  مبدأ  عىل  يعتمد  لوك  دليل  أن  الواضح  من 

لوك؛  التجريبية عند  نظرية املعرفة  يتجاوز حدود  دليل  أنه  الواضح كذلك  الكوسمولوجي. ومن 

بيقني  وليس  بيقني حديس  استدالله  يبدأ  لوك  إن  ثم  الظواهر.  عامل  يتجاوز  استنباطي  دليل  ألنه 

الحديس  املذهب  قلب  التجريبية، ووقوع يف  املعرفة  نظرية  مع  اتساق  هذا عدم  تجريبي؛ ويف 

Intuitionism الذي يرى أن املبادئ والحقائق األولية Primary Truths And Principles تُعرف 

مبارشة بالحدس.

3 الدليل الغائـي:

ويعرف أيضا بالدليل الالهويت الطبيعي. وقال به سقراط وأفالطون وأرسطو والرواقيون ويحدد 

كنت اللحظات الرئيسية للربهان عىل النحو اآليت:

1- يوجد يف كل مكان يف العامل، عالمات بارزة عىل تنظيم منفذ بحكمة كبرية طبقاً ملقصد 

معني، ويوجد تنوع ال يوصف سواء من حيث مفهومه، أو من حيث الكم الالمحدود ملا صدقه.

2- ولكن هذا التنظيم الغايئ غريب كُليّاً عن أشياء العامل، وال ينتهي إال بشكل عريض، أي إّن 

طبيعة األشياء املتنوعة مل يكن ميكنها مبساعدة هذا القدر من الوسائل املجتمعة أن تتفق تلقائياً 

مع مقاصد متعينة لو مل تكن تلك الوسائل قد اختريت عن قصد وخصصت لهذه الغاية مببدأ رتب 

األشياء متخذاً من بعض األفكار أساسا لعمله.

[1]- John Locke، An Essay Concerning Human Understanding، p. 373.
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3- يوجد إذن علة )أو أكرث( سامية وحكيمة ال بّد أنها علة العامل ليس بوصفها طبيعية كلية القدر 

وعشوائية بواسطة خصوبتها، بل بوصفها عقالً فعاالً بواسطة الحرية.

4- وتستنتج وحدة هذه العلة من وحدة العالقة املتبادلة بني أجزاء العامل منظور إليها بوصفها 

قطعاً من عمل فني، ونستنتجها عىل وجه اليقني يف الحد الذي تبلغه مالحظتنا، وعىل وجه االحتامل 

.]1[ Analogie فيام وراء ذلك طبقاً ملبادئ قياس النظري

وال يؤدي هذا الربهان من وجهة نظر كنت إال إىل أن اللَّه هو مهندس العامل، ال خالق العامل، 

ألنه يعتمد عىل قياس النظري، وهذا القياس ال يؤدي إىل أن اللَّه هو مهندس العامل، ال خالقه، حيث 

الصانع من جهة أخرى. والقياس هنا  ناحية واإلنسان  اللَّه والعامل من  التامثل بني  يعتمد عىل  إنه 

باطل ألنه يفرتض املعرفة بطبيعة املوجود الكامل أو الله، بينام هذا ليس ممكناً. وال يريد كنت أن 

يصدق أنه ميكن ألي امرئ أن يدعي أنه يدرك العالقة بني كم العامل الذي يشاهده )من حيث املفهوم 

واملصداق( والقدرة الكلية، وبني نظام العامل والحكمة األسمى، وبني وحدة العامل ووحدانية خالقه 

املطلقة. ومن ثم فإنه يعتقد أنه ال ميكن لالهوت الطبيعي أن يعطي أي مفهوم متعني عن العلة األسمى 

للعامل، ولذا فإنه ال يكفي ليك يقدم مبدأ لإللهيات التي تشكل أساس الدين.

وإذا أريد لهذا الربهان أن يكون منطقياً مع نفسه، فإن معرفة العامل ال تؤدي إال إىل أن اللَّه هو 

مهندس ومرتب العامل فحسب. أما إثبات أنه علّة خلق العامل من عدم، وأنه يحوز كل الكامالت، 

فهذا ما ليس يف مقدور هذا الربهان إثباته إذا ظل يعتمد عىل الطرائق التجريبية، ويهيب بالربهان 

الكوسمولوجي الذي يثبت وجود اللَّه كعلة واجبة رضورة من حدوث العامل.

* اإلحلاد بعرشة وجوه:

ينرصف ذهن القارئ العام إىل أن اإللحاد Atheism هو إنكار وجود الله، ويف الواقع ما هذا 

املعنى إال وجه واحٍد من بني عرشٍة أوجه عىل األقل لإللحاد؛ فاإللحاد مصطلح متعدد الدالالت؛ 

وأكرث دالالته انتشارا واستخداما هي:

إنكار وجود اهلل.

 وله دالالت أخرى، من أهمها:

1-  السلوك والترصف يف الحياة كام لو كان اللَّه غري موجود مع اإلميان نظريا بوجود الله، وهذا 

هو اإللحاد العميل.

[1]- Kant، Critique of Pure Reason، Meikle John، P. 364.



امللف

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

140

 2-  عدم االهتامم بوجود اللَّه أو عدم وجوده.

3-  إنكار النبوات. 

4-  نسبة التحكم يف بعض الظواهر الكونية إىل غري اللَّه األحد، أو الرشك )ومن يرد فيه بإلحاد 

بظلم نذقه من عذاب أليم( )الحج:25(. 

5- وصف اللَّه مبا يتنزه عنه من صفات وأفعال، أو تأويل أسامئه عىل ما ال يليق به )ولله األسامء 

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يف أسامئه( )األعراف: 180(. 

6- االعتقاد يف اإلنسان كوعي ووجود مبدع دون اإلميان مبوجود مفارق.

7- إنكار العناية اإللهية مع التسليم بوجود الله.

8- االعتقاد يف أن إنسانا ما له طابع إلهي أو من أصل إلهي.

9- تحريف تفسري آيات القرآن أو الطعن يف صحتها )إن الذين يلحدون يف آياتنا ال يخفون علينا( 

) فصلت: 40(.

وسوف نستخدم مصطلح اإللحاد بكل هذه الدالالت، مع الرتكز بشكل أكرب يف الداللة األكرث 

استخداما، وهي إنكار وجود الله.. جريا عىل االستخدام الشائع يف عرصنا يف مختلف القواميس 

واملعاجم واملوسوعات.. ويف بعض األحيان سوف نلقي الضوء عىل املمثلني لإللحاد باملعاين 

األخرى. ومن املعروف أن املنكرين لوجود اللَّه يرفضون كل قضايا ما بعد الطبيعة األخرى، مثل: 

يجاوز  أمر  ألنها  للطبيعة؛  األوىل  بالعلل  االعرتاف  ويرفضون  الخ.  النبوات،  املالئكة،  الروح، 

بوجود  يؤمنون  نفسه  الوقت  ويف  النبوات  ينكرون  من  هناك  لكن  واملشاهدات.  اإلحساسات 

فمن املالحظ  للكلمة.  العريب  الرتاث  الذائع يف  االستخدام  ملحدين حسب  يعتربون  إله، وهم 

عدم وجود تطابق دقيق بني املعنى الغريب واملعنى العريب للكلمة، فاملعنى الحريف للكلمة يف 

العربية فهو: مال وانحرف عن...، ويف  أما املعنى الحريف للكلمة يف  الله؛  الغرب: نفي وجود 

منكر  يعترب  العريب اإلسالمي  الفكر  بينام يف  النبوات،  إنكار  الكلمة عىل  تطلق  الغريب ال  الفكر 

النبوات ملحداً.

* تارخيية اإلحلاد:

نشأ اإللحاد منذ وقت مبكر يف مختلف الحضارات القدمية، لكنه أخذ يف التبلور كاتجاه فلسفي 
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مع مطلع الفلسفة اليونانية. ومن ثم ترجع الجذور الفلسفية لإللحاد تاريخيا إىل الفلسفة اليونانية 

التي بدأت يف القرن السادس قبل امليالد املسيح؛ حيث اعتنق نفر من الفالسفة اليونان اإللحاد، 

بالرشك  الشعبية، وكانت حافلة  الوثنية  باألديان  مليئة  بيئة كانت  فيها وهي  نشأوا  التي  البيئة  نتيجة 

واملادية والخرافة، والتصورات الالمعقولة عن األلوهية؛ مام أوجد رد فعل عكسياً وهو اإللحاد. 

فضال عن طريقة التفكري املادية يف الوجود، خصوصا عند املدرسة األيونية التي فرست الوجود 

تفسرياً طبيعياً مادياً. 

ويف العرص الهيلينستي Hellenistic )يقع بني وفاة اإلسكندر املقدوين عام 323 ق.م. وسقوط 

 Epicurus( ظهر ملحدون آخرون مثل أبيقور ).اإلسكندرية عيل أيدي الرومان يف عام ) 30 ق.م

270 -341 ق.م(.

ويف الحضارة اإلسالمية استُخِدم وصف اإللحاد عىل كل من أنكر النبوة، حتى لو مل ينكر وجود 

اللَّه تعاىل، مثل ابن الرواندي، ومحمد بن زكريا الرازي.

ويف الفلسفة الحديثة، خاصة يف القرن الثامن عرش، ظهر هيوم Hume الذي أنكر املرتكزات 

التي يقوم عليها أي دين، مثل وجود اللَّه تعاىل والنبوة، وخلود الروح.

ويف القرن التاسع عرش ذهب أوجست كونت )Auguste Comte 1798 – 1875( إىل أن العلم 

قد تجاوز الدين، حسب ما يعرف باسم “قانون املراحل الثالث”.

ومن ثم انتهى دور الدين عند كونت]1[. وهو األمر الذي ظهر أثره بوضوح عند رينان Renen يف 

رفضه لألديان.

ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، أعلن نيتشه )Nietzsche 1844 -1900( موت اإلله، 

فليس اإلله غري موجود فقط، بل إنه مات. ولقب نيتشه بعدو املسيح]2[؟ 

اللَّه تعاىل، مثلام هي الحال عند  وقد سار اإللحاد يف اتجاه املذهب املادي املنكر لوجود 

اتجاه  يف  سار  كام  ولينني.  وإنجلز،   ،Marx وماركس  وهيكل،  ودولباخ،  والمرتي  جاسندي، 

املذهب اإلنساين املطلق، مثلام هي الحال عند فويرباخ، وباور. وسار يف اتجاه »ال أدري« عند 

سبنرس، وهكسيل، وداروين.

[1] - Simon Blackburn، Oxford Dictionary Of Philosophy، Oxford، Oxford University Press، 1996.p. 72.

[2]- Henry D. Aiken، The Age of Ideology: The 19th Century Philosophers. p.206.
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ويف القرن العرشين اتخذ اإللحاد بعداً نفسياً عند مدرسة التحليل النفيس بزعامة فرويد. وظهر 

شكل جديد من أشكال اإللحاد هو عدم االهتامم مبا إذا كان اللَّه موجوداً أو غري موجود، وظهر 

هذا الشكل عند كروتشه )1866-1952( وهيدجر )1976-1889(. 

ويف العامل العريب واإلسالمي يف القرن العرشين ظهرت مجموعة من امللحدين، وهناك العديد 

من بقايا الشيوعيني العرب اآلن الذين يتخذون موقفا إلحاديا غري رصيح.

*معتقدات اإلحلاد وأشهر كتبها:

يرى امللحدون من املاديني أن جوهر العامل مادي، وأن حقيقة الوجود أو الكون أو العامل هي 

املادة؛ فاملادة هي األصل األول الذي يشكل وجود الكون. وال يوجد فيه روح وال أي يشء إال 

بالله، وال  أن املادة هي منبع املعارف والوعي والعقل]1[. وال تؤمن  ما هو مادي. واملادية ترى 

بالنفس، وال بالنبوة، وال باليوم اآلخر؛ فالحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة الحقيقية. وبشكل عام ال 

تؤمن املادية بأي عقيدة غيبية أو دينية.

والدليل  الوجودي،  الدليل  الله، وهى:  التقليدية عىل وجود  الثالثة  األدلة  امللحدون  ويرفض 

الغايئ]2[. ويقدمون حججاً مضادة. وهي يف مجملها ال تخرج عن االنتقادات  الكوين، والدليل 

التي قدمها هيوم.

للفيلسوف  اآليل«  »اإلنسان  كتاب  اإللحادية  النزعة  فيها  تتجىل  التي  األعامل  أهم  ومن 

الميرتي)1709-1751م( أحد أركان املادية الفرنسية يف القرن الثامن عرش، وأكد فيه مادية اإلنسان 

وأنه مجرد آلة بدون روح. وكتاب »نظام الطبيعة« أيضاً للفيلسوف هولباخ )1723-1789م( الذي أنكر 

فيه الروح واآلخرة، وقال إن عدم وجود حياة أخرى يحرر اإلنسان من سلطة القساوسة والكنيسة]3[.

ومن أهم األعامل التي تتجىل فيها النزعة اإللحادية أيضاً كتب هيوم، مثل »محاورات يف الدين 

الطبيعي« و»التاريخ الطبيعي للدين«.

مثل  نيتشه،  مؤلفات  معانيها،  بعض  يف  اإللحادية  النزعة  عن  املعربة  الرئيسية  األعامل  ومن 

[1]- Simon Blackburn، Oxford Dictionary Of Philosophy، Oxford، Oxford University Press، 1996. P. 233.

[2]ـ - ملزيد من التفاصيل انظر: د.محمد عثمن الخشت، املعقول واللمعقول ف األديان، القاهرة، دار نهضة مرص، 2006.

و د.محمد عثمن الخشت، الدين وامليتافيزيقا ف فلسفة هيوم، ص29.

[3]ـ -جاك شورون، املوت ف الفكر الغريب، ص145-144.
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»هكذا تكلم زرادشت«، و»إرادة القوة«، و»غروب األصنام«، و»أصل األخالق«، وطالب يف أعامله 

التي دعت  البقاء عىل مجال األخالق«]1[. وانتقد الرتبية الروحية  التنازع عىل  نتائج  بجرأة بتطبيق 

إليها املسيحية واعتربها قامئة عىل أخالق العبيد، أخالق العجز والحقد الدفني، ومن ثم لُقب بعدو 

املسيح. ودعا إىل أخالق السادة القامئة عىل إرادة القوة، ومحو الضعف والضعفاء والقضاء عىل 

أخالقهم أخالق العبيد. واعترب أن مقياس القيم هو إرادة القوة وليس اللذة أو املنفعة، وكان هذا 

امتداداً لرأيه املنكر لوجود الروح الفردي وخلوده، لكنه من جهة أخرى قال بنظرية »العود األبدي« 

التي تقول بالعودة من جديد، ثم الفناء والعودة إىل ما ال نهاية يف هذا العامل ال يف عامل آخر.

كام يعد كتاب »الوجود والعدم«، ورواية »الغثيان«، وكتاب »الوجودية مذهب إنساين«، لجان 

بول سارتر، من أكرث الكتب تعبرياً عن اإللحاد يف القرن العرشين]2[. 

* ثغرات يف جدار اإلحلاد: 

يدل استعراض تاريخ الفلسفة عىل أن عدد الفالسفة املؤمنني برصف النظر عن اختالف مضمون 

اإلميان من فيلسوف إىل آخر يفوق مبراحل عدد الفالسفة امللحدين مجتمعني عىل الرغم من تنوع 

مشاربهم. 

وتيار اإللحاد غري منظم، فقلوبهم شتّى، وعقولهم متباينة، وأسس اإللحاد تضعف يوماً بعد يوم، 

بسبب الفشل النظري يف مواكبة التطور الحادث يف العلم وفلسفة العلوم. 

وال تزال الرضبات النقدية املتتالية توّجه إىل اإللحاد من مختلف التيارات الفلسفية والدينية. 

وقد عجزت حركات اإللحاد مبختلف تياراتها عن تقديم بديل للدين، ونظرت لإلنسان نظرة ضيقة 

األفق، ومل تستطع تبنيُّ الحاجات الروحية يف اإلنسان، ومل تقدم أّي حّل للمسائل الفلسفية الكربى 

التي تشغل اإلنسان. 

إن حركات اإللحاد تقرص مجال املعرفة عىل املادة، وتعجز عن تفسري قضايا جوهرية من قبيل: 

أصل العامل، ووجود الله، وحرية اإلرادة، وخلود الروح. وهذا ما يقدمه الدين. ولقد أخطأ املاديون 

املالحدة عندما اعتربوا أن املادة هي الحقيقة القصوى، فالعلم نفسه يقوم عىل مفاهيم غري مادية، 

مثل مفهوم الالمتناهي يف الرياضيات. 

[1]ـ - د.توفيق الطويل، فلسفة األخلق، ص 230.

 ،126 العدد  الغربية املعارصة، مجلة املعرفة، السعودية،  الفلسفات  الروحية ف  الروح والرتبية  [2]ـ د. محمد عثمن الخشت، مفهوم 

رمضان 1426هـ.
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يستطيعون  وال  حّسياً  عليه  يستدلّوا  أن  يستطيعون  ال  ألنهم  اللَّه  وجود  امللحدون  أنكر  وقد 

ال  فهم  ولذا  بالتجربة؛  تحديده  وال  بالحواس  منه  التحقق  عندهم  ميكن  فال  ملسه!  أو  مشاهدته 

يؤمنون به.

ولكن من وجهة نظرنا أّن وجود اللَّه تعاىل يُستدّل عليه بالعقل، فضالً عن االستدالل عليه بشكل 

تجريبي غري مبارش عن طريق اآلثار الحسية له، وهذا ما أدركه أحد األعراب البسطاء ومل يدركه 

املاديون وال الوضعيون التقليديون وال الوضعيون الجدد، فقد قال أعرايب- وقد سئل: ما الدليل 

عىل وجود الرّب تعاىل؟- فقال: »يا سبحان اللَّه! إّن البعر ليَدّل عىل البعري، وإّن أثر األقدام لتدل 

عىل املسري، فسامء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أال يدّل ذلك عىل وجود 

اللطيف الخبري«]1[. وعن أيب حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعاىل فقال لهم: “ 

دعوين فإين مفّكر يف أمر قد أخربت عنه، ذكروا يل أن سفينة يف البحر، فيها أنواع من املتاجر، 

وليس بها أحد يحرسها وال يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء، وتسري بنفسها، وتخرتق األمواج 

العظام حتى تتخلّص منها، وتسري حيث شاءت بنفسها ال يسوقها أحد. فقالوا:هذا يشء ال يقوله 

عاقل. فقال: هذه املوجودات مبا فيها من العامل العلوي والسفيل، وما اشتملت عليه من األشياء 

املحكمة، أليس لها صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إىل الحّق وأسلموا عىل يديه]2[.

صغري  امللحدين  مجموع  فإن  اإلحصائيات،  آخر  حسب  كبريا  امللحدين  عدد  كان  ومهام 

بالقياس إىل مجموع سكان العامل املؤمنني. فيبلغ عدد امللحدين يف العامل من املنكرين لوجود 

اللَّه Atheist، وغري املؤمنني بالدين Nonreligious، والالأدريني Agnostic، حواىل 850 مليونا 

وفقاً ألحدث اإلحصائيات. وتبلغ نسبتهم بالقياس إىل مجموع سكان العامل 14%.

وال نريد أن نستطرد هنا أكرث من ذلك يف بيان تهافت اإللحاد، فهذا الكتاب كلّه هو برهنة عقلية 

عىل اإلميان يف مواجهة اإللحاد بكّل أشكاله ووجوهه.

[1]ـ -ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، بيوت، دار الفكر، 1401هـ، ج1، ص 59.

[2]ـ - املرجع السابق، املوضع نفسه. 


