
ظاهرة اإللحاد
مقاربة نقدّية يف املضمون الفكري

]*[
      نبيل عيل صالح]1] 

توضح  أن  وتحاول  الغريب،  الفكر  ف  تاريخية  ظاهرة  هو  مبا  اإللحاد  املقالة  هذه  تتناول 

األسباب املوضوعية والذاتية التي أدت إل ولدة هذه الظاهرة.

وسعياً إل هذه الغاية يعمل الكاتب عىل إجراء مقاربة نقدية للمضمون الفكري لإللحاد، 

والثغرات املنطقية التي تصور منظومته املعرفية عىل املستويني التاريخي والفلسفي.

املحرر

ونسبية  املادة،  بأصالة  واإلميان  والالّيقني،  الشّك  عىل  الفكرية  الناحية  من  اإللحاد  يقوم    

يف  واملريئ،  امللموس  الخارجي  الحيس  العيني  املوضوعي  بالواقع  االعتقاد  مبعنى  األشياء.. 

مقابل اتجاه آخر يؤمن بأصالة الروح كاتجاه مثايل يف التفكري والسلوك.. واإللحاد  ـ كاتجاه مادي 

أو كمدرسة يف التفكري واالعتقاد واملنهج ـ  ليس حالًة فكرية جديدة أو تياراً أو مذهباً حديثاً ف 

تاريخ الثقافة العربية اإلسلمية، فقد نشأت منذ البواكري األوىل للحضارة العربية اإلسالمية تيارات 

واتجاهات مادية )دهرية( رصفة، وظهرْت أيضاً كثري من الحركات والنخب الفكرية الرافضة للدين 

ولعموم الثقافة الدينية، ومنذ العرص الجاهيل )بحسب التقسيامت التاريخية الدارجة املعروفة عن 

التاريخ العريب اإلسالمي( بدأت تثار مثل هذه األفكار املادية، وقد دخل القرآن مع أتباع هذا الخط 

*ـ باحث ف الفكر اإلسلمي ـ سوريا.
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)ممن أنكروا اللَّه واملعاد( رصاعاً فكرياً، كام نالحظه يف قوله تعاىل الذي يرشح فيه طبيعة الفكر 

ْهر﴾)سورة  إِلَّ الدَّ يُْهلِكَُنا  َوَما  َونَْحَيا  نَْيا مَنُوُت  الدُّ إِلَّ َحَياتَُنا  َما ِهَي  الدهري )اإللحادي(: ﴿َوَقالُوا 

الجاثية: 24(.

ع حركة الفتوحات  والحقاً اتسع نطاق تلك الحركات والتوجهات أو االتجاهات الفكرية، مع توسُّ

اإلسالمية باتجاه مدائن وأمصار وحضارات جديدة، حيث إّن الحضارة العربية اإلسالمية مل تكن 

مقفلة أو مغلقة عىل ذاتها وأفكارها بل كانت حضارة تبشريية دعوية )إذا جاز التعبري(، انطلق أتباعها 

يف اآلفاق لفتح البلدان واألقاليم، فحدَث االحتكاك والتفاعل والتامزج والتالقُح الفكري والّروحي 

)شكالً ومضموناً(  املختلفة  وتقاليدها  وعاداتها  وعقائدها  أفكارُها  لها  التي  الحضارات  تلك  مع 

عن حضارة العرب واملسلمني.. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التفاعل، والتوسع الكبي يف حركة 

النقل الحضاري املتبادل، والتأليف والرتجمة، ونرش العلوم الكالمية واملنطقية والفلسفية خاصة 

خالل عهد الخليفة املأمون يف العرص العبايس، كانت نتيجته ظهور أفكار وافدة جديدة )عقدياً 

وكلمياً( مخالفة للسائد من األفكار الدينية املتوارثة املعروفة، عرف أصحابها يف وقتها بالدهريني 

القناعات  بالزنادقة[1] ) أصحاب بدع(، وهم فئة تنزع للتشكيك واملجادلة والسفسطة، ورفض  أو 

واالعتقادات التقليدية السائدة عىل مستوى املعرفة الدينية خصوصاً..

وقد تطورت تلك الحركات يف فكرها ومعرفتها، وباتت تستند إىل ما تعتربه »حقائق علمية« تؤيد 

وجهة نظرها، يف رفض مبدأ الخلق، والعلة األوىل، واالعتامد عىل العقل والتجربة وحدها يف الوصول 

إىل املعرفة والحقيقة. أي إنّه حدث غياب لالعتقاد بأّن اآللهة موجودة، وهذا يتناقُض مع فكرة اإلميان 

بالله أو األلوهية، إذ إّن مصطلح األلوهية يعني االعتقاد بأنه يوجد عىل األقل إله واحد.. 

وتبلور مصطلح اإللحاد عقب انتشار الفكر الحر والال يقني الفكري والتشكيكية العلمية،  وتنامي 

نشاط التيارات الفكرية يف نقد األديان. حيث مال امللحدون األوائل إل تعريف أنفسهم باستخدام 

كلمة »ملحد« ف القرن الثامن عرش ف عرص التنوير. وشهدت الثورة الفرنسية أول حركة سياسية 

[1]ـ قسم عبد الرحمن بدوي الزنادقة )من حيث الدوافع( إل ثلثة أقسام: 

-رؤساء )املانوية( ف اإلسلم املؤمنني بها إمياناً صحيحاً صادراً عن رغبة دينية صادقة.

-طائفة املتكلمني التي تتخذ من الزندقة وسيلة من وسائل اللهو الفكري، وصورة من صور املجون الشقي.

-طائفة األدباء التي تتخذ من الرتاث القومي لآلباء وسيلة للتفاخر القومي وتزكية للنعرات الشعوبية، ووسيلة للتمسك القومي أمام الرتاث 

الوافد. )راجع بدوي، عبد الرحمن. »من تاريخ حركات اإللحاد ف اإلسلم«. مركز مناء للبحوث والدراسات(.
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كربى ف التاريخ للدفاع عن سيادة العقل البرشي فضلً عن تيار من اإللحاد مل يسبق له مثيل[1].

إّن  الثقايف والحضاري اإلسالمي، فنقول  أما بخصوص معنى اإللحاد وامللحدين يف مجالنا 

الثقافة العربية اإلسلمية كانت وما زالت تعترب أن العلوم الدينية )بأشكالها املتعددة: فقه وحديث 

وقرآنيات وتاريخ سري وتراجم، وعلوم األمر والنهي وغريها( هي العلوم الوحيدة التي تحوز الغطاء 

الرشعي الديني وتحظى بـ »املقبولية« املجتمعية )إذا صح التعبي(، بينام العلوم العقلية والفلسفية 

والكالمية القامئة عىل التأمل والتفكر والجدل والشك والنظر، بقيت بعيدة عن القبول املجتمعي 

العام، بل شكلت مصدَر إزعاج للسالطني والفقهاء وعموم أرباب الشعائر الدينية الظاهرية، ولهذا 

انتقدوها وواجهوها، وحاربوا أصحابها وأتباعها بشدة، واعتربوها ـ يف كثري من األحيان ـ خروجاً 

)ومروقاً( عىل الدين اإلسالمي الذي كانوا يعطونه تفاسري ورشوحات بعيدة عن العقل واالجتهاد 

العقيل والحكمة الفلسفية..

وعىل سبيل املثال ال الحرص، نقلت )وذكرْت( كثرياً من متون ومصادر التاريخ أّن »شيخ اإلسالم 

ابن تيمية« قال عن املنطق، وهو أحد فروع املعرفة العقلية: »أّن فيه من شغل القلب عن العلوم 

واألعمل النافعة ما رّض كثياً من الناس، كم سّد عىل كثي منهم طريَق العلم، وأوقعهم ف أودية 

الضلل والجهل«[2]. 

العلوم  نظرة سلبية لكل  تنظر  تزال  والعامة( يف مجتمعاتنا ال  )الرسمية  الدينية  فالثقافة  وهكذا 

وتواجهها  ترفضها  التي  ذاتها  اإللحاد  بفكرة  بالك  فام  النقلية(..  العلوم  تقدس  العقلية )يف وقت 

بشدة، بل هناك ترشيعات وقوانني قضائية تجرّم »امللحدين« إذا ما أعلنوا الكفر البواح، وقد يصل 

حكمهم إىل اإلعدام والقتل..

  لكن أود هنا أن أفّرق وأميز بني عدة مفاهيم أو طروحات تدور حول موضوع »اإللحاد«، وترشح 

بعض التباساته الفكرية العملية:

أولً- مفهوم »اللدينية«، كرؤية سياسية وفكرية »دنيوية« يؤمن بها الكثري من الناس والسياسيني 

بني  العميل  بالفصل  والقول  األديان،  تجاه  »الحيادية«  عىل  تقوم  العلامنية،  الوضعية  واألحزاب 

https://ar.wikipedia.org :[1]ـ موسوعة ويكيبيديا، مادة »إلحاد«. الرابط

[2]ـ ابن تيمية. »مخترص كتاب نقض املنطق«. ص175، طبعة مرص لعام 1951م.
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للدول  السياسة  أو غري مبارش يف واقع  للدين أي دور مبارش  الديني والدنيوي، ورفض أن يكون 

واملجتمعات، أو أي تأثري سيايس )وقيمي( يف الدولة ومؤسساتها وإداراتها.. أي ترفض هذه الرؤية 

أية وصاية قدسية أو إرادة عليا دينية أو مرجعية للدين )ورجاالته ودعاته ورموزه( يف حياة اإلنسان 

العملية القانونية والوضعية الدنيوية، وتؤمن بحق هذا اإلنسان يف رسم حارضه ومستقبله، واختيار 

مصريه بنفسه دومنا اعتبار ليشء إال للعقل والعلم والقانون.. 

طبعاً، هذا التوجه ليس عبئاً عىل الدولة، بل هو من حق أتباع )وأصحاب( هذه الرؤية الفكرية 

الحرية  كامل  ولهم  واإلسالمية،  العربية  مجتمعاتنا  مؤيدون كرث حتى يف  لها  بات  التي  والسياسية 

يف تبنيه، والدعوة إليه بطبيعة الحال يف إطار الدولة املدنية القانونية العادلة التي تفصل الديني عن 

السيايس، دومنا إساءة للدين وال تقديس للسياسة. يعني: )عدم تديني السياسة، وعدم تسييس الدين(.

اللَّه قطعياً، أي كقناعة وإميان بعدم وجود علّة )غري مرئية(  اإللحاد كحالة إنكار لوجود  ثانياً- 

خالقة للوجود والكون والحياة.. طبعاً بعض امللحدين ينكرون وجود اللَّه نهائياً، وبعض امللحدين 

يكتفون بعدم اإلميان به دومنا دخول يف تفاصيل ومواجهات.  وقد أصبح هذا النمط من )اإللحاد( 

هو الدين الرسمي املنصوص عليه يف كثري من دساتري البلدان الغربية، ويعرب عن ذلك )بالعلامنية( 

تارة، )والالدينية( تارة أخرى، وكل ذلك يعني ترك الدين كحالة فردية خاصة بني الفرد ومعبوده حتى 

لو كان وثناً. فالحرية عندهم أقدس من األديان.

ه فلسفي شيّك، يعترب أّن القيمة الحقيقية للقضايا الدينية  ثالثاً- اللأدرية[1].. وهي عبارة عن توجُّ

أو الغيبية غري محددة، وغري ذات معنى.. ورمبا ال ميكن ألحد تحديدها أو تأطريها عقلياً، ألنها 

من نوع املعنويات والغيبيات غري املنظورة وغري الخاضعة للمقياس العلمي الحيس املعروف. 

فقضايا مثل »وجود الله« أو »الذات اإللهية« أو »اآلخرة« بالنسبة إليهم، هي موضوع غامض كلية 

ألنه غري مريئ وغري محسوس، وال ميكن تحديده يف الحياة الطبيعية )العضوية( لإلنسان.. أي إّن 

[1]ـ بالعودة تاريخياً إل الوراء، فقد صيغت معادلة اللأدرية ف العام 1869م من قبل توماس هكسيل لإلشارة إل قناعته الخاصة التي تقوم 

عىل أنه من املستحيل معرفة العديد من املسائل التي تشملها العقائد الدينية. من هنا انطلقت هذه الفكرة كنهج، وأصبحت سائدة خلل 

القرنني الثامن عرش والتاسع عرش بسبب األعداد املتزايدة من البيانات العلمية التي تبدو مناقضة ملوقف الكتاب املقدس، وذلك بسبب 

الخلف بني علمء دين وسلطات الكنيسة عىل استخدام النقد النيص والتاريخي ف تفسي الكتاب املقدس. وهناك كثي من الفلسفة 

تبنوا أو سلكوا طريق اللأدرية )أو اإلميان املتحفظ عليه( مثل: أوغست كونت، ويليام جيمس، اميانويل كانط، جورج سانتايانا، وهربرت 

سبنرس...الخ..
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»الال أدري« ال ينفي وال يؤكد وجود الله.

مذهب  يدعي  بينام  موجود.  غري  اللَّه  أن  يدعي  فاإللحاد  اإللحاد.  من  نوع  أنه  من  وبالرغم 

الالأدرية بأنه ال ميكن إثبات وجود الله، ولكن ـ يف الوقت نفسه ـ  ال توجد طريقة إلثبات عدم 

وجوده. ومن هذا املبدأ يصح القول بأن »الالأدرية« أكرث صحة ودقة من اإللحاد الذي هو موقف 

حدي غري عقالين وغري علمي حتى برغم ادعائه العقالنية والعلمية، لكونه بعيد عن الحيادية يف 

األمور التي ال طريق منهجية له إليها.

ليس هناك سبب واحد لإللحاد، بل أسباب عديدة اجتامعية وسياسية ورمبا ذاتية، دفعْت باتجاه 

تبني هذا الخط من قبل بعض الناس، وتحولّه لدى أتباعه إىل ما يشبه املنهج والظاهرة الفكرية، مع 

أنه مل يتظّهر عىل هذا النحو املعريف إال مع طروحات الفلسفة املادية املاركسية التي كان لها ـ 

عىل هذا الصعيد ـ عمق فكري تأصييل، ورؤية فلسفية استقتها ـ كام زعم أصحابها ـ من انتصارات 

العلوم التجريبية املادية التي تحققت خالل القرن العرشين.

للبحث يف مسبّبات  الغريب،  الحضاري واملجتمعي  الوراء يف املجال  إىل  تاريخياً  وبالعودة 

هذه الظاهرة، أمكننا القول إنّه كان للكنيسة الغربية التي هيمنت عىل الحياة الخاصة الفردية والعامة 

املجتمعية هيمنًة كلية ومطلقة، الدور األهم يف انتشار االتجاهات الرافضة للدين وملجمل التفكري 

الديني، والتي وصلت إىل حدود اإللحاد، وانتشار األفكار والرؤى الالدينية، وعدم القناعة بوجود 

ونصوص  ورهبانها  قساوستها  خالل  )من  نفسها  أدخلْت  القروسطية  فالكنيسة  الخالق...  أو  اللَّه 

كتبها الخالصية( يف متاهات الخرافات والخزعبالت واألساطري بعدما تجّمدْت عىل أفكار قدمية 

اعتربتها غري قابلة للتأويل، بل جعلتها أفكاراً وعقائد دينية مقّدسة، كرفعهم النبي عيىس من مرتبة 

البرشية إىل مصاف اآللهة، وظهور فكرة الخطيئة، والصلب، والخالص، وأضافوا إىل ذلك كثرياً 

للدين  عالقة  ال  علمية  ومسائل  قضايا  حول  لهم  آراء  عن  عبارة  كانت  التي  الخرافية  األفكار  من 

بها )كعلم مادي تجريبي(، حول أصل )ومنشأ( األرض والكون والحياة، قوانني رياضية وفلكية، 

عن  جديدة  حقائق  العلامء  من  كثري  واكتشف  األوروبية،  النهضة  عرص  بدأ  وعندما  إلخ..  ووو.. 

الرهبان  ومناقضة ألفكارها(، هب  الكنيسة  )مغايرة آلراء  والحياة  والكون  األرض  )وماهية(  طبيعة 

والزندقة  بالكفر  بها(  )ويصدق  الجديدة  بالحقائق  يعتقد  من  ويتهمون  ذلك،  ينكرون  والقساوسة 

وإنكار الحقائق الدينية املقدسة، بل كانوا يوعزون إىل السلطات الحاكمة بتجرميهم ومحاكمتهم 

العلامء هذا املصري املؤمل جزاء مخالفتهم  لقي كثري من  بالنار، ولقد  وقتلهم وصلبهم وحرقهم 
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آلراء الكنيسة، وكلنا قرأنا عن محاكم التفتيش القروسطية التي قيل بأنّه قُتل فيها عىل مدار بضعة 

عقود مئات آالف األبرياء]1[..

ولكن حركة العلم املتدفقة كنهر جارف مل تهدأ أو تتوقف، بل تواصلت بقوة وعنفوان، واستطاع 

العلامء ـ من خاللها ـ أن يثبتوا وجودهم، ويقدموا كل يوم مكتشفات ومخرتعات ووقائع علمية 

مثبتة حديثة وبراهني جديدة عىل نظرياتهم العلمية، ومعادالتهم الرياضية يف شتى مجاالت حركية 

الفعل اإلنساين والطبيعي، وابتدأْت آراُء الكنيسة ومعتقداتها تتلقى الرضبات العلمية القوية واحدًة 

تلو أخرى، وتتعرُض يف كل يوم النتكاسة وهزمية جديدة، وكانت قصب السبق والفوز يف النهاية 

فاندفع  واملتبلّد،  الرث  الكنيس  الكهنوت  رجال  عىل  واإلنسانيات(  )والعضويات  املادة  لعلامء 

والقوة  الرخاء  لهم  سيحمل  جديد  كإله  املحسوس،  املريئ  املادي  بالعلم  اإلميان  نحو  الناس 

والرفاهية والسعادة[2].. وفتش الناس أرسار الكنيسة فهالهم ما رأوه من فساد أخالقي بني الرهبان 

مارسته  الذي  الزمني  والقهر  الكهنويت  السلطان  من  رجعة  غري  إىل  التخلص  وأرادوا  والراهبات، 

الكنيسة ضدهم، ومن اإلتاوات والرضائب التي فرضها رجاالتها عىل رقابهم تحت كم هائل من 

املفاهيم والشعارات الدينية، فكان الرفض الكامل لكل املعتقدات الدينية والكراهية العامة لكل 

املوجة  برزت  وهكذا  والتدليس،  بالكذب  جميعاً  الرسل  واتهام  بالغيب،  باإلميان  تنادي  عقيدة 

األوىل من موجات اإللحاد العاملي.. بخاصة أّن العقل األسطوري الذي هيمن عىل التفكري الديني 

الوجودي  للعيش  ومعقدة  قاسية  أمناطاً  الناس  عىل  وفرض  الداخل،  من  الدين  فّجر  القروسطي 

[1]ـ محاكم التفتيش.. وتعني باللتينية » Inquisitio Haereticae Pravitatis«. وترجمتها الَحرْفية: »التحقيق ف البدع الهرطوقية« 

التفتيش  الرابطة الجتمعية(.. وقد نشطت دواوين ومحاكم  الله، واألمراء، واملجتمع. كونها متزق  الَهرطقة جرمية عاملية ضد  )كانِت 

)الكاثوليكية( ف القرنني الخامس عرش والسادس عرش، وتركزت مهمتها ف اكتشاف مخالفي الكنيسة، ومعاقبتهم بأبشع وأفظع العقوبات. 

التاسع لقمع جرائم البدع والردة، وأعمل  البابا غريغوري  مبعنى أن هذه املحاكم كانت مبثابة »سلطة قضائية كنسيه استثنائية« وضعها 

السحر، من القرن الثالث عرش إل السادس عرش ف جميع أنحاء العامل املسيحي.. وقد ميز املؤرخون بني ثلثة محاكم تفتيش مختلفة، 

والتي لها بنود مستقلة:

محاكم التفتيش ف القرون الوسطى التي تعرض عىل املحاكم الكنسية من قبل البابا اينوسون الثالث ف العام 1199م. 

الربتغالية، ومحاكم  التفتيش  عليها محاكم  واعتمدت  1478م،  العام  تأسست ف  والتي  إسبانيا،  التابعة مللك  اإلسبانية  التفتيش  محاكم 

التفتيش ف املستعمرات اإلسبانية والربتغالية.

محاكم التفتيش الرومانية )مجمع للمحاكم التفتيش الرومانية والعاملي(، وهي تأسست ف عام 1542م، وأعاد )املجمع املقدس للمكاتب 

املقدسة( تسميتها ف عام 1909م. 

صيتها  ذاع  بعدما  الفاتيكان.  ف  واإلميان  العقيدة  لشؤون  املقدس  باملجمع  واستبدلت  عرش،  التاسع  القرن  ف  املحاكم  ألغيت  وقد 

كمؤسسات برشية عنيفة ومتعصبة، مل تعد تناسب عصور التنوير والحداثة العقلية القامئة عىل العقل والقانون والحريات الخاصة والعامة.

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  البحوث  العامة إلدارة  الرئاسة  الظاهرة«.  الرحمن. »اإللحاد وطرق علج هذه  الخالق، عبد  [2]ـ عبد 

الطبعة الرابعة، السعودية/الرياض لعام 1987م. ص: 8.
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الطبيعي  العيش  إمكانيات  وسحقت  والعملية،  الفكرية  وبيئتهم  اجتامعهم  دّمرت  الخارج...  من 

التوافقي عندهم..

وهذا العقل األسطوري أنتج مفاهيم وشبكات كالمية تأويلية عىل شكل خطاب ديني غيبي بعيد 

عن الفهم والقبول الذهني اإلنساين، حيث الغوص يف القصص والحكايات والروايات ورسديات 

األحداث الدينية التاريخية غري الثابتة التي تروي معجزات وحكايا تتناقض مع القوانني والنواميس 

الكونية الراسخة والثابتة التي وضعها اللَّه يف هذا الوجود، مام دفع بعضهم إىل اتباع وسلوك أحد 

فلك  الدوران يف  )حيث  النظرية  بني عامل  ذايت صارخ  بتناقض  يعيش  أن  إما  أو طريقني،  أمرين 

أمامه(،  يراها  التي  الثوابت والقوانني  الواقع )حيث  الغيبية( وعامل  النصوص والتواريخ والتفاسري 

الكتب والنصوص  منها يف  ثبت  ما  تلك املرويات صحيحها وضعيفها حتى  يكفر بكل  أن  وإّما 

وتأويل  الحقائق  تبيان  عن  العاجزين  الدين  رجاالت  من  طبقات  وجود  مع  خاصة  واألحاديث، 

النصوص واالجتهاد العقالين..

من هنا كان اندفاع الناس لخيار رفض الدين أو الفكرة الدينية، واتباع بعضهم لطريق اإللحاد، 

وهو رمبا يأيت مبثابة رّد فعل نفيّس ضد هذا التخلف وهيمنة حالة جمود الفكر الديني، ورفضه 

حدود  وصل  الذي  واالجتامعي،  الديني  التشدد  هذا  وطغيان  والعرص،  الحياة  بتطورات  القبول 

اإلجرام والقتل وسفك الدماء.

يف  نسري  –واليوم  الغرب  مجتمعات  واملتشّدد  املغلق  الظاهري  الديني  الفكر  هذا  رىب  لقد 

مجتمعاتنا العربية واإلسالمية عىل السبيل واملنوال ذاته- عىل العيش يف منغلقات فكرية تقليدية 

ثابتة مقدسة، ولكن الحقاً انكشفت مضامينه عىل حقيقتها بعدما رفع العقل العلمي التنويري الغطاء 

عنها، وعرّضها ألنوار العقل الحدايث وشمس الحقائق الكونية، مميطاً اللثام عن زيفها وهشاشتها 

وعدم فاعليتها التجديدية ملواكبة التطورات البرشية املتسارعة.. 

لكن املشكلة استمرت، وهي نفور كثري من الناس من الدين والتدين، نتيجة التطرف والجمود، 

لسلطة  خاضعاً  الدين  يكون  حينام  إنّه  حيث  الديني،  واالستبداد  وسلوكيات  عقليات  واستمرار 

دينية مقدسة ومستبدة )ستُوظَّف حتامً بوصفها ورقًة داعمة لالستبداد السيايس(، فإن هذا قد يدفع 

الشخص التخاذ موقف سلبي )شبه دائم( من الدين نفسه..

ويف مجالنا العريب الحظنا ـ يف الفرتات الزمنية املتأخرة- تزايَد أعداد ونسب الشباب الرافضني 
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مسؤولية  هؤالء  أحمل  أن  أستطيع  ال  وأنا  اإللحاد،  حدود  معهم  األمور  تصل  قد  ممن  للدين، 

السري يف هذا الخيار الفكري أو النفيس أو االجتامعي، يف ظل هيمنة التسييس الديني، والتطرف 

اإلسالمي، ورفض كثري من رجاالت الدعوة اإلسالمية اإلجابة عن األسئلة املرشوعة للعقل الناجمة 

عن تنوعات الحياة ومتغرياتها، ونهي الشباب بل زجرهم عن مجرد التفكري فيها، يف حني أن عقلية 

الشباب اليوم ال ميكن أن تقبل مبثل هذا النهي والزجر، وال أن تقبل أن يفرض عليها أحد قواعد 

مسبقة ملساحات التفكري واألسئلة املمكنة واملتاحة، مام ولَّد الشك والنفور والرفض يف نفوسهم، 

ورمبا قادهم إىل طريق اإللحاد شيئاً فشيئاً، من باب أّن أسلوب الرتهيب من مغبة التفكري والتساؤل 

يف مثل هذه األمور قد ولَّد ولألسف رّد فعل عكسيّاً يف هذا املجال، وبدالً من أن تحميهم قادتهم 

إىل دوامة الال يقني والشك واإللحاد.. وبالتايل هذه البيئة الدينية القامئة عىل منطق الزجر والقمع 

ورفض إثارة األسئلة والشكوك، يجب تغيريها لتتعامل بأريحية واقتدار فكري واجتامعي ونفيس مع 

الجيل الجديد الذي لديه الكثري من التساؤالت العقلية الشبابية امللحة حول الذات اإللهية، وحقيقة 

الَخلْق األوىل(، وكذلك عدم توافر متخصصني  الخلق وأصل الوجود وغريها )ما نسميها بأسئلة 

أكفاء أصالً يف هذا الجانب بالقدر الكايف يف ظل تزايد أعداد الفقهاء والوعاظ التقليديني الذين 

الخاصة  االفتاء  مسائل  يف  التشدد  عىل  الخطابية  الفكرية  وبياناتهم  ومواعظهم  أنشطتهم  تقترص 

بالحالل والحرام، وعىل الحديث، واجرتار املألوف واألليف الذي يخاطب األحاسيس ويدغدغ 

املشاعر ويجيّش العواطف، ويفّجر املواقف أكرث من مخاطبته العقول والقلوب الواعية املسؤولة 

عن محدداتها والتزاماتها اإلميانية. وزاَد بعضهم أّن الخطاَب الّديني قد أضحى اليوم برمته خطاباً 

بائساً ينترص للنقل عىل حساب العقل[1].. ورمبا يستطرد بعضهم يف الحديث عن أسباب اإللحاد 

الذي بدأ يتفىش يف مجتمعاتنا ليوجه التهمة إىل طبيعة الثقافة الغربية كثقافة مادية، متيل بطبيعتها 

لإللحاد وإنكار وجود الذات اإللهية عموماً، وكذلك قراءة الكتب واملواقع االلكرتونية اإللحادية 

لقمة  ـ  ويُظن  يُعتقد  كام  ـ  الشباب  هؤالء  جعل  مام  صحيحة  إسالمية  عقيدية  أسس  وجود  دون 

سائغة للوقوع يف فخ اإللحاد، وبراثن الالدينية، خاصة وأن نوعية املناهج الرتبوية والتدريسية يف 

املدارس، وخصوصاً يف مراحلها األوىل، ال تضع األسس الكافية للعقيدة الراسخة الصحيحة.

بروزاً  فيها  رأينا  تاريخية مفصلية  أنه كانت هناك لحظة  الفلسفية فال شك يف  الناحية  وأما من 

[1]ـ العبديل، ساجد. »حول أسباب اإللحاد«. صحيفة البيان، تاريخ: 2012/8/18م. الرابط:

http://www.albayan.ae/opinions/articles/20121.1710560-18-08-
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واضحاً للفكر اإللحادي كاتجاه معريف ـ فلسفي، وهي القرن الثامن عرش الذي شهد حملة فكرية 

الفكر  ظهور  جاء  حيث  األوروبية.  الثّقافة  واتّجاهات  ومواقع  فعليات  معظم  يف  للدين  مناهضة 

اإللحادي املناهض للدين مع لحظات تراجع الفلسفة وانحطاطها ال لحظات تطورها وازدهارها.. 

سمو  لحظة  ـ  والفالسفة  املؤرخني  غالبية  حسب  هي  التي  ـ  وأرسطو  وأفالطون  سقراط  فلحظة 

الوعي الفلسفي اليوناين، هي لحظة إميان واعتقاد، وإذا أردنا أن نقف عىل لحظات استعداء الدين، 

فيجب أن ننتقل إىل لحظة خريف الفلسفة اإلغريقية، أقصد لحظة أبيقور صاحب األسئلة اإللحادية 

الشهرية املرتكزة عىل إشكالية وجود الرش يف العامل[1].. وكذلك الشأن فيام يخص تاريخ الفلسفة 

الغربية الحديثة، فالقرن السابع عرش قرن عمالق يف صريورة تطور الفكر الفلسفي األورويب، قرن 

الذي  ـ  سبينوزا  حتى  ومعتقدون،  مؤمنون  فالسفة  وهم  واليبنز...  وسبينوزا  ومالربانش  ديكارت 

بحث  وعند  عميق..  ديني  اعتقادي  بنزوع  يتسم  والفلسفي  الفكري  نزوعه  يف  فهو  ـ  حلولياً  كان 

سنلحظ أنه قرن  املحصول الفلسفي للقرن الثامن عرش )لحظة انبثاق الفكرة اإللحادية كفلسفة( 

قزم، وعطاؤه الفلسفي ل يستحق الذكر؛ فإذا استثنيت إميانويل كانط ـ وكام هو معلوم فيلسوف 

ـ  واإللحادية  التشكيكية  النزعات  لدعم  فلسفته ستوظف الحقا  أن  برغم  التدين  بل شديد  مؤمن 

أدباء  هم  ومونتيسكيو...  وروسو  ففولتي  التنويه،  تستحق  فلسفية  قامة  أي  القرن  هذا  ف  تجد  ل 

متفلسفون، ال فالسفة بحرص املعنى. فلو عايرت كتبهم مبعيار الصناعة الفلسفية لن تجد فيها ما 

الّسياسية،  الفلسفة  إسهاماً يف  املتفلسفني كان  األدباء  لهؤالء  التنويه، واإلسهام املعريف  يستحق 

خاّصة يف نظرية العقد االجتامعي وفصل السلطات. أما الصناعة الفلسفية الثقيلة، كاملنطق ونظرية 

املعرفة والرؤى األنطولوجية )رؤى الوجود( فال نجد لديهم إال رؤى مكررة.. كام جاءت فلسفة 

أوغست كونت يف تلك الفرتة لتكون فلسفة معادية للدين، حيث يحتل العلم عنده موقع التتويج 

يف السياق العام لهذا التطور، ويتحدد باعتباره مؤرشاً عىل نضج البرشية، واكتامل منوها العقيل، 

وذلك بفعل تطورها وانتقالها من املرحلة الالهوتية )حيث كان التفكري يفرس ظواهر الطبيعة بعوامل 

ما ورائية مفارقة للمعطى الطبيعي( إىل املرحلة امليتافيزيقية )حيث صاَر التّفكري يف لحظة مراهقته 

الظواهر  بني  الرابطة  السببية  العالقات  يدرس  فلسفياً(، حيث  ماهوياً  تفسرياً  الطبيعة  يفرس ظواهر 

النموذج العلمي  بناء قوانني منسوجة يف لغة علمية، بهدف إحالل  دراسة علمية، تخلص به إىل 

[1]ـ بوعزة، الطيب. »اإللحاد من منظور فلسفي«. مركز مناء للبحوث والدراسات. حوار بتاريخ: 2012/7/19م. الرابط:

http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?Id=11



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

221 ظاهرة اإللحاد

التجريبي، وجعله مهيمناً وسائداً عىل جميع حقول املعرفة.

ورمبا كان الفكر املادي املاركيس أبرز اتجاه فلسفي ظّهر اإللحاد كفلسفة وضعية علمية ذات 

امتدادات وقواعد وبنى علمية رصينة ومعيارية كام كان يعتقد.. فجوهر الوجود وفقاً للفلسفة املادية 

يتقّوم باملادة فقط، والعامل املادي الذي تدركه حواسنا، والذي ننتمي إليه نحن أنفسنا، هو الواقع 

الوحيد القائم، وال واقعاً آخر غريه. أما إدراكنا وفكرنا فهام ليسا أكرث من نتائج »عضو مادي« جسدي 

للامدة  نتاجاً  ليس سوى  نفسه  هو  العقل  بل  العقل،  نتاج  من  ليست  »املادة«  إّن  أي  الدماغ.  هو 

األرقى.. ويعرف لينني املادة بكونها موجوداً مستقالً عن الشعور واإلدراك. فهي الواقع املوضوعي 

خارج الذهن. وترى املادية أّن الواقع مل يخلقه إله أو إنسان، وإمنا له وجود ذايت، وبالتايل تنفي 

تنكر املادية  العامل. وبكلمة أوضح  تقر بوجود روح خلقت  التي  التصورات املثالية  املادية كل 

عامل الغيب، وتقّر يف مقابل ذلك بإمكانية معرفة العامل مادام خاضعاً للحواس والتجربة. وليس 

يف العامل أشياء ال ميكن معرفتها، وإمنا فيه أشياء ال تزال مجهولة، وهي ستنكشف وتصبح معروفة 

بوسائل العلم والعقل، هذا عىل املستوى الطبيعي. 

أما عىل مستوى املجتمع، فيلخص كارل ماركس املادية التاريخية يف كتابه »مساهمة يف نقد 

االقتصاد السيايس« بقوله: »إّن الناَس أتناَء اإلنتاجِ الجتمعي ملعيشتهم يقيمون فيم بينهم علقات 

معينة رضورية مستقلة عن إرادتهم وتطابق علقات اإلنتاج، هذه درجة معينة من تطور قواهم املنتجة 

الواقعي  األساس  أي  للمجتمع،  القتصادي  البناء  يؤلف  هذه  اإلنتاج  علقات  ومجموع  املادية، 

الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسيايس، وتطابقه كذلك أشكال معينة من الوعي الجتمعي. 

إن أسلوب اإلنتاج الحياة املادية يكّيف تفاعل الحياة الجتمعي والسيايس والفكري. بصورة عامة 

فليس وعي الناس هو الذي يحدد معيشتهم، بل عىل العكس من ذلك معيشتهم الجتمعية هي 

التي تحدد وعيهم... فتغيي األساس القتصادي يزعزع كل البناء الفوقي، فكم ل ميكن الحكم 

عىل فرد ما وفقاً للفكرة التي لديه عن نفسه، كذلك ل ميكن الحكم عىل عهد انقلب كهذا وفقاً 

لوعيه، فينبغي تفسي هذا الوعي بتناقضات الحياة املادية«]1[.. ومن خالل هذا التفسري والتحليل 

الفكري يتضحـ  بحسب الرؤية الفلسفية املاركسيةـ  أّن الظروف املادية هي التي تحدد وعي الناس 

وعقائدهم وأسلوبهم يف الحكم، وطريقتهم يف التفكري، وأخالقية سلوكهم.. ذلك أّن البنية التحتية 

[1]ـ ماركس، كارل. »مساهمة ف نقد القتصاد السيايس«. ترجمة: راشد الرباوي، دار النهضة العربية، طبعة أول لعام 1969م. ص: 95.
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)أي قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، التي هي رشوط حياة املجتمع املادية( هي التي تحدد البنية 

الفوقية )الوعي ـ األخالق ـ الفلسفة ـ الفن ـ الدين ـ الدولة..الخ(.. 

إذاً الّسمة املميزة األساسية لنظرية املعرفة املاركسية هي أنها وضعت عملية املعرفة عىل أساس 

اإلنسان  يعرف  بالذات  النشاط  هذا  ففي مجرى  اإلنتاجي،  املادي  الناس  نشاط  ومن  املامرسة، 

األشياء والظواهر، واملامرسة يف الفلسفة املاركسية هي نقطة انطالق أساس عملية املعرفة ومعيار 

صحة املعارف عىل حد سواء.

وبعيداً عن االستطراد املخّل ببنية هذا البحث، ال نود التوسع يف التحليل النقدي لهذه الفكرة، 

فالبحث هنا ليس مخصصاً وال مكرساً لهذا التوجه.. إذ ميكُن العودة لكثري من الدراسات والبحوث 

النقدية الّصارمة التي استفاضْت يف تفكيك بنية »املادية الديالكتيكية«، وأظهرْت هشاشتها العلمية 

فكراً ومنهجاً، وانترصْت للعقل واملذهب العقيل.. كام هي الحال مع كتب ودراسات الشهيد السيد 

محمد باقر الصدر)رض(، وغريه من مفكري النهضة اإلسالمية العقلية الحديثة. 


