
تدّني اإللحاد
حممود حيدر        

ما كان من عبارة أبلغ من توصيف مآالت التنوير يف الغرب بأنها حداثة ضد الله..

رمبا مل يكن للذين ذهبوا إىل مثل هذه الخامتة ان يقولوا هذا، لوال أن آل جموح 

العلمنة حدَّ صدِّ الغرب عن إميانه بعد فصله عن الهوته. كانت الظاهرة اإللحادية من 

الديني  الفاصلة مع اإلميان  العلمنة وهي تخوض معاركها  البيِّنات عىل تهافت  أبرز 

لإللحاد  نؤرخ  أن  لنا  كان  فلو  العامل«...  عن  السحر  »إزالة  األثري:  لشعارها  تطبيقاً 

املستحدث لوجدنا يف هذه البيِّنة مستهل الرواية. فاإللحاد ما صار ظاهرة غربية إال 

مع حداثة حرصت عىل نزع اإلميان حتى يتسنى لها االستحواذ عىل دنيا اإلنسان بال 

أدىن منازعة.

الغرب  تاريَخ  قَلََب  حدٍث  من  كموقف  أو  تفكريي،  كمنزع  اإللحاد  قرأنا  سواء 

مكتظة  رمادية  منطقة  إىل  املسعى  بنا  ينتهي  سوف  عقب،  عىل  رأساً  الحديث 

الرتاث  إياهام مل نشهد يف  الحالني  باملقاربات واملفارقات. وأىّن كان األمر، ففي 

ُد مرمى الظاهرة اإللحادية أو يسوغ مّدعاها.. حتى  الفلسفي الغريب عىل تنظريٍ يُسدِّ

لقد بدا لنا يف حمى الجدل حول ماهية اإللحاد وهويته، أن التعريف األكرث قرباً منه 
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يُعرُِض  الذي  ذاك  هو  تعريفاً  امللحد  أن  أي  واإلعراض.  السلب  هو  عليه  وانطباقاً 

عام ليس تحت سطوة الحواس. أو ـ بحسب املصطلح الهايدغري ـ عام ال يكون 

بصيغتيها   امليتافيزيقا  نقص  احتجاجه عىل  ففي معرض   .)Zuhandheit( اليد  طوع 

إىل  داعياً  فلسفة املوجود.  والحديثة، سيستعيد هايدغر أصل اإلشكال يف  اليونانية 

التحرُّر من كثافة املوجودات وأعراضها العارضة، ألجل التعرُّف عىل لطف الوجود 

أشياء  مع  اإلنساين  للكائن  األولية  العالقة  تعود  ال  االنعطاف،  هذا  وعند  وأصالته. 

أن  إىل  أفضت  عالقة  وتلك  انتفاعية.  استعاملية  عالقة  واملحسوسة  املرئية  العامل 

يُركن املُلحد من أول أمره إىل تلك الجملة االعرتاضية: لن أؤمن مبا يؤمن به املؤمن 

بالله الواحد األحد، ما دمت ال أرى الدليل عىل هذا اإلميان عيناً وواقعاً حسيِّاً..

كحدٍث  اإللحاد  إىل  ترى  إحداهام  فرضيتني:  من  املستخلص  هذا  إىل  منيض 

تاريخي ألقى بآثاره عىل اإلنسان فانفعل بها واستجاب لدواعيها، وأخرى نظرت إليه 

كفكرة استعىص عىل الناظر تفكيك لغزها فهوى يف لجة الالَّيقني.. ثم مل يكن له جرَّاء 

ليقني ما. رمبا لهذا السبب سينربي الفيزيايئ  هذا إال أن يدحض إميان املؤمن طلباً 

أليسرت ماكغراث )Alister Mcgrath( إىل عقد صلة سببية بني  والالهويت املسيحي 

اإللحاد واإلميان؛ ليبنيِّ أن االول )اإللحاد( ما كان لصورته ان تظهر عىل املأل لوال 

إنكاره الوجود الواقعي لإلميان. 

املؤمن  عىل  تُنكر  إيذايئ؛  طابع  ذات  رؤية  اإللحادية  املقولة  تصري  املنزلة  بهذه 

عليه.  والسيطرة  للعامل  التام  الفهم  إمكان  وتزعم  للكون،  ومدبِّر  بوجود صانع  إميانه 

ومن املفارقات التي ال تخلو من إفراط، ان الذين يلحدون)بدراية أو من دونها( كثرياً 

ما يخلعون عىل إلحادهم رداء العقالنية. وما يفعلون هذا إال لظٍن منهم بقدرة »العقل 

العلمي« عىل الكشف عن أعمق حقائق الكون والتعبري عنها، من آلية رشوق الشمس 

إىل منشأ الطبيعة البرشية ومصريها النهايئ.

* * * * *
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واالعتبار.  القيمة  يتعادالن يف  ال  أنهام  إال  ية وجودية  واإلميان ضدِّ اإللحاد  بني 

تعلقه  من  أصالته  ويكتسب  موجٌب  اإلميان  كان  فإذا   . جوهريٌّ بينهام  التاميز  لكن 

بواجب الوجود، فاإللحاد سالٌب  ومنحكٌم إىل النقص لتعلقه بعامل اإلمكان والفقر 

لإلميان.  نفياً  كونه  بصفة  إال  لإللحاد  وجودية  نسبة  فال   وإذاً،  الواجب.  وإنكار 

ـ  ـ وبكل بساطة  يقبل امللحد  الالّإميان )Atheism( مقابل اإلميان )Theism(. ال 

باملعتقدات األساسية لإلميان بوجود الله. وعليه ال يكون الشخص ملحداً إال متى 

أعرض عن تلك املعتقدات ورَفَضها. بهذا التأصيل ال يكون لإللحاد بياناً وحضوراً 

الذي  الوجود. فامللحد هو  بالفعل.. وهو اإلميان بحقيقة  إال كنفٍي ملا هو موجود 

ناً بقوة انجذاب نحو  ينفي بالقوة ما يعتقد به املؤمن بالفعل. فلنئ كان املؤمن محصَّ

ل القرىب إليه ما اسطاع  إىل ذلك سبيالً، فمنكر  الوجود املتعايل من أجل ان يُحصِّ

اإلميان مصدوٌد بقوة انجذابية معاكسة. قوة الجذب لديه سالبة، خاوية، وممتنعة عن 

االمتالء مبا آمن به املؤمن وأَِمَن إليه. 

الوجودي.  وتشاؤمه  وتوتره  قلقِه  ومبعث  املُلحِد  َسْمَت  الخواء  يصري  هذا  عىل 

قد يقال ان امللحد مطمنئ إللحاده، وأن هذه الطأمنينة هي عنده يقني، إال أنه يقني 

أبرتُ ال يلبث صاحبُه حتى يسائل نفسه عن قيمة وجوده ما دام هذا الوجود آيل إىل 

الالَّيشء.. إىل سديم..

يقع  أما امللحد فكل سؤال ال  يقينه،  التساؤل عند املؤمن طلباً ملضاعفة  يتمدد 

التعرَُّف إىل  يتغيّأ املؤمُن  د ويصري حطاماً. ويف حني  يتبدَّ العني  موضوعه يف مرمى 

يف  امللحد  يجد  ال  األبدي،  للخالص  طلباً  للمخلوقات  الراعية  املتعالية  الحقيقة 

املوت  إىل  املنتهية  املرئية  الطبيعة  آفاق  تتجاوز  غاية  بلوغ  من  ميكنه  ما  إلحاده 

والفناء. وبالتبع املنطقي يتعذر أن يكون مثة من معنى وقيمة لدى امللحد ما دام نفيُه 

الشك عىل  آنََس إىل سؤال  األقدمني واملحدثني من  إىل عدم. من  منتهياً  لأللوهية 
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أمل َملِئه بجواب ما مثلام فعل الالّأدريون؛ إال أن الذين ألحدوا وانرصفوا إىل التبشري 

بإلحادهم مل يفلحوا إال ضمن الحيِّز الذي خال من املؤمنني. وهو الحيِّز الذي توفر 

لهم مع متدد العلمنة يف أزمنة الغرب الحديث ورسيانها العميق يف عقله وروحه.

* * * * *

ات، فإمنا من تضخم الذات التي أسلمت  كل ما جاء به اإللحاد الغريب من محاجَّ

هذا  مثل  يجد  ولسوف  الصاّمء.  "الطبيعانية"  مدار  أسئلتها  جلُّ  دارت  لَعلْمنٍة  نفسها 

والعلم  الخالص  العقل  إىل  التام  اإلنزياح  منعطفات  عند  الخصيب  حقله  التضخم 

الِعلموية  بـ:  متثّل  تاريخي  كحادث  اإللحاد  عىل  سنشهد  هنا  ها  بذاته.  املكتفي 

قرون  سبعة  سحابة  الغربية  الحداثة  حركة  الَزَمتا  اللتان  الفرضيتان  وهام  والهيمنة.. 

متصلة، وال تزاالن تستحكامن مبقالتها الفلسفية ومسلكها الحضاري إىل يومنا هذا:

دا كل  - فَرَضية الِعلْموية، ترى أن العلم والتفكري العلمي قادران لوحدهام أن يحدِّ

ما علينا أن نتقبله عىل أنه حقيقي. فرضيٌة تقرر أن كل يشء يجب أن يخضع لقوانني 

الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، او أي فرع آخر من فروع العلم، أما الروحانيات وحتى 

العقالنية  النظرة  اختزلتها  فقد  واألخالقيات،  والعاطفة  والحدس  بالجامل  الشعور 

ـ  امليكرو  القوانني  من  مجموعة  مع  تتفاعل  الدماغ  كيمياء  يف  متغريات  مجرد  إىل 

بيولوجية املرتبطة بتطّور اإلنسان.

- فرضية الهيمنة واالستحواذ، تقرر ان الهدف من العلم – حسب فرانسيس بيكون - 

هو التحكم بالعامل الخارجي واستغالل الطبيعة، والسعي الحثيث إىل جلب املنافع 

أىنَّ ُوِجَدت...

أن  إال  والفلسفة،  العلم  مجايل  عىل  جلياً  الكوبرنيكية  للثورة  الباهر  التأثري  كان 

ال  بارد  كون  يقطن يف  لو  كام  نفسه  الغرب   فيه  وجد  حدٍّ  إىل  سينتهي   التأثري  هذا 

نتجت  للامدة  عارضة  ظاهرة  إال  ليس  فيه  االنساين  الوجود  وأن  غاية،  وال  له  هدف 
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عن مصادفة كونية، ال عن وجوٍد ينتظمه تقديٌر إلهي. من أجل ذلك سيكشف مسار 

الحداثة الفائضة عن خراب مبني يف اليقني الجمعي سيُعرِّفُُه عامل االجتامع األملاين 

دوركهايم بـ »هيكل الرشك الحديث«. وهذا هو يف الواقع، ما تستجليه عقيدة الفرد 

ـ  دوركهايم  أملَح  كام  ـ  الحديث  للرشك  العبادي  فالشكل  املطلقة.  وشخصانيته 

ليس الوثنية بل الرنجسية البرشية، ملّا بلغ تضخم الذات لديها منزلة الذروة يف زمن 

العلمنة املطلقة.. حتى لقد أمست عبادة الفرد إّذاك، دين الحداثة الفائضة وديدنها. 

* * * * *

من  رضٍب  انتاج  إىل  اإلنسان«  »تأليه  فلسفة  بـ  سمي  ما  أو  الفرد  عقيدة  أفضت 

نشأة  عىل  البرشية  الجامعات  إليه  تتوق  كإميان  باإلميان  إلحاد  املركب:  اإللحاد 

الفطرة.. وإلحاد باملؤسسة الالهوتية وبدورها يف رعاية الجامعة املؤمنة. 

التأسيس الفلسفي لحضارة الفرد جرى مجرى الحداثة بأطوارها املتعاقبة. ولنا ـ 

عىل سبيل التمثيل ال الحرص ـ أن نتأمل يف شهادات بعض النظّار: »ان دين اإلنسان 

ال يعرف الهياكل  واملذابح والطقوس«)روسو(..، »أنا بحد ذايت فرقة دينية«)توماس 

جيفرسون( »فكري هو كنيستي«)توماس باين(.. هذي شهادات ليست عىل الجملة 

سوى تعبريات مقتضبة عاّم اصطلح عىل تسميته بـ »التديُّن الفردي«. من هذا النحو 

الحديث.  الغرب  تفكري  يف  اإللحادية  األطروحة  معامل  تشكلت  أنحاء،  من  وغريه 

يتوارى خلف  ما  كل  التغطية عىل  نفسها:  األوىل  النشأة  األطروحة ظلّت عىل  غاية 

وبلغ  الِعلَْموية«،  »الحداثة  أنتجته  الذي  النفس  علم  حتى  الخمس.  الحواس  فيزياء 

ء الكائن اإلنساين، وَحَكم  مع الفرويدية ذروته، مل يفعل سوى ان ضاعف من تشيوُّ

ببطالن بعده الروحاين وأُفِقِه الغيبي.

* * * * *

لدى  للمقدس  ليس  أن  املعارصة  وامتداداتها  الحداثة  اختبارات  يف  ظهر  لقد 
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أهم  إحدى  تكمن  الضبط  وهنا عىل وجه  اإللحادية من محل.  بصيغتها  »الِعلْموية« 

يات التهافت يف الفكرة اإللحادية. نعني بذلك نظرها إىل االنسان كيشء زائل  خاصِّ

وهم  غري  إليها  بالنسبة  اإللهي  املتعايل  يعود  ال  حيث  الزائلة،  املوجودات  ككل 

محض.

أمٌر  إليه  بالنسبة  ألنه   ، القديسَّ األمَر  امللحُد  يقبل  لن  سوف  النظرة  هذه  تلقاء 

واقٌع فوق قدرته عىل اإلحاطة واالستقبال. وما ذاك إال الستغراقه بعامل املوجودات 

اإلميان  وحُده  العامل.  لهذا  املوِجِد  اإللهي  الجود  استشعار  من  وامتناعه  ية  الحسِّ

باألمر القديس ما يحقق الجمع بني ما هو "عقالين" ينتسب إىل عامل الطبيعة، وما هو 

"غري عقالين" مصدره عامل الغيب. أما الداعي إىل ذلك، فألن هذا اإلميان يختزن يف 

نفس اآلن بعدين متالزمني: بعٌد يجري إدراكه بوساطة املفاهيم الذهنية، وموضوعية 

العامل الطبيعي، وبعٌد يتجاوز نطاق املفاهيم واألفكار من دون أن يخرج بالرضورة 

عىل هيئة مفهومية. ذلك ما نعنيه باألمر القديس الذي يتأبَّاه امللحد فال يفلح بإدراكه، 

فضالً عن استحالة عيشه. تهافت امللحد وتدانيه أوقفه عند عامل الحس، فال يسعه 

ٍم خالص. من أجل ذلك وبسببه ال  أن يرى إىل القديس كحقيقة واقعية، وإمنا كتوهُّ

يقدر امللحد عىل تقصِّ ما يبثُّه القديُس يف وجدان املتصِل به، مع ما يرتتب عىل 

هذا من إقرار مبيثاقه واإلميان به. 

كل كالم عىل ماهية اإلميان باملقدس يحيل إىل املفارقة. فاملقدس مبا هو مقدس 

مستقٌل بذاته، مغايٌر لكل ما ليس من طبيعته. وألن ماهية اإللحاد نقيض ماهية اإلميان 

القلبي ال  باليقني  التالقي. ذلك أن اإلميان متعلٌق  الفراق واملغايرة وانعدام  فقد وقع 

التاممية املطلقة. فليك  التجريبية املرفوعة عند امللحد إىل مقام  العلمية  باملفاهيم 

به،  املؤمن  جانب  من  يعاش  أن  بد  ال  حقيقته،  يف  عليه  هو  ما  عىل  القديسُّ  يُفهم 

ومقتىض عيشه ان يكونه ويتمثل قيمه؛ كأْن ينظر إىل قداسته بالرضا والتسليم، ثم أن 
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يتعقُّل ما هو فيه ليكون فهمه له حاصل نية ونظر وعمل.

املقدس  يكون  ان  ينفي  إلياد،  مريسيا  األديان  ومؤرخ  االنرتوبولوجيا  عامل  كان 

الوعي.  هذا  لبنية  ناً  مكوِّ عنرصاً  يعتربه  بل  البرشي،  الوعي  مراحل  من  مرحلة  مجرد 

لتجيلِّ املقدس وظهوره.  العامل كله حصيلة جدلية  يعترب وجود  فإنه  واكرث من هذا 

وكان يالحظ أن اقدم صورة لعالقة االنسان بعامله هي تلك العالقة املشبعة باملقدس 

الذي يفيض مبعانيه عىل كينونة اإلنسان، وتكون مامرسته له يف حد ذاته عمالً دينياً.

]Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed Gallimard 1971. P 7[

* * * * *

 إن هذا التأصيل الجوهري ملكانة املقدس  يف الحياة البرشية، يفيض إىل حقيقة 

االوىل  بداياته  منذ  الفلسفي  والتنظري  ديني.  كائن  هو  ـ  انساناً  بوصفه  ـ  االنسان  ان 

وإذا  الديني.  املغزى  ذات  واملعاين  والرموز  الدالالت  من  وافر  بسيٍل  ممتلئاً  كان 

ين عىل وجه  كان اإلنسان ال يستطيع العيش اال يف عامل ذي معنى، فاإلنسان املتدِّ

الخصوص، هو األكرث توقاً إىل العيش يف محاريب القديس، أو إىل الهجرة نحوها 

الغيب،  من  جاذبيته  يستمد  الذي  املتسامي،  العامل  هذا  ألن  إال  ذاك  وما  كلل.  بال 

باآليت،  الذي مينحه األمل  الواقعي والحقيقي. وهو  املتديِّن عامله  بالنسبة إىل  هو 

إالّ يف محل  نفسه  يجد  املتديِّن ال  بعد. وألن  تأتِه  وإن مل  ينتظرها  التي  وبالسعادة 

ممتلئ بجالل املقدس وجامله،  فمن أجل ان يفتتح بهذه اإلقامة »الربزخية« سبيالً 

يرجو  انه  أي  القرب.  ولذة  واألمن  باللطف  الفائض  األلوهية  عامل  يف  السكن  إىل 

طهرانياً يف علم  كائناً  قبل  مثلام كان من  اً،  وتقدسُّ الخامتة يف املكان األعىل طهراً 

الله وحرضته املقدسة.

أن  اإللحادية، الحظوا  الفكرة  تهافت  نقدوا  ممن  كُرًثٌ  نفسه،  الرؤيوي  السياق  يف 

تجربة اإلحساس بالقداسة لدى الناس تأسست عىل عدم انفصال الرموز لديهم )أي 
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املامرسات العبادية( عن الحقيقة التي تدل عليها تلك الرموز. من أجل ذلك توفرت 

للرمز الديني القدرة عىل إدخال العابدين يف عامل القداسة.. فاملؤمن، وإن مل يدرك 

أنه  إال  إليه،  ويتوجه  به  يؤمن  ما  تجاه  يؤديه  ما  قدسية  عليه  تنطوي  الذي  الرسِّ  كُْنَه 

التسليم  يف  مييض  إنه  بل  عليه.  اإلقبال  عىل  املرتتب  باألثر  اليقني  عىل  محمول 

للغاية املقدسة إىل الحد الذي يتبدد فيه السؤال عن الرس الكامن يف مقام الغيب.

* * * * *

قد يكون االدعاء األكرث رواجاً يف االحتجاج اإللحادي، كامناً يف ُشبهة التناقض 

الحداثة  أزمنة  مدار  عىل  العلمنة  عليه  بت  صوَّ ما  عني  وهذا  والعقل.  اإلميان  بني 

الكون،  لفهم  نهايئ  الِعلْمويِّ املحض كمعيار  ر  التصوُّ الدين، وإحالل  إقصاء  بغية 

وطبيعة. إنساناً 

»عقل«  كلمة  فيه  تُستعمل  الذي  املعنى  حول  السؤال  يُطرح  الشبهة  هذه  تلقاء   

حني تُواَجه باإلميان؟ هل املقصود بها - كام هو الحال يف الغالب اليوم - أن تُقال 

تُستَعمل، كام  أنها  أم  التقني..  العلمي والرصامة املنطقية والحساب  مبعنى املنهج 

كان الحال يف كثري من الحضارات البرشية وال سيام الحضارة الغربية، مبعنى منبع 

املعنى والبنية واملعايري واملبادئ؟

مرشوع  عىل  بنيِّ  كتمثيل  الديني  واإلميان  العقل  بني  التناقض  أطروحة  جاءت 

من  نفسه  الغرب  فضاء  من  مقتبل عمرها. وسيأيت  الحداثة يف  افتتحته  الذي  التنوير 

يُساجل أهل األطروحة ليُبنيِّ أن اإلميان لو كان نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع الصفة 

ر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية  اإلنسانية عن اإلنسان. فاإلميان الذي يدمِّ

اإلنسان. إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل عىل ان يكون لديه هامً أقىص. أي 

أن يكون شغوفاً بالله واإلنسان يف آن، وذلك إىل الدرجة التي يؤول به هذا الشغف 

ملكة  ميتلك  من  وحُده  طرفيها.  بني  القطيعة  تصنع  التي  السلبية  الثنائية  تخطي  إىل 
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»العقل الخالَّق« ـ أي العقل الجامع بني اإلميان بالله واإلميان باإلنسانية ـ هو الذي 

يف  املقـدس  وحضـور  لإلنسان  الفيزيايئ  الواقع  بني  يصل  فسيح  منفٍذ  بفتح  يفلح 

حياته. وما نعنيــه بالعقل الخالَّق هـو العقــل الذي يشكل البنية املعنويــة للذهن 

تأسيسياً  والواقع، ال العقل بوصفه أداة تقنية بحتة. وبهذا املعنى يصري العقل رشطاً 

لإلميان: ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته اإلنجذابية إىل 

ما وراء ذاته. أي إىل ما بعد أنانيته التي يتجاوزها باإليثار والعطاء والجود والغريية. 

متناهية  عالقات  داخل  ويتحرك  ومحدود،  متناٍه  اإلنسان  عقل  أن  آخر،  بتوضيح 

يتلقى  التي  الثقافية  الفعاليات  نفسه. ولجميع  وباإلنسان  بالعامل  يهتم  ومحددة حني 

مقيداً  ليس  العقل  لكن  واملحدودية.  التناهي  الخاصية يف  هذه  اإلنسان عامله  فيها 

إىل  انتامًء  اإلنسان  يجرب  وعندها  فوقه  يرتفع  الوعي  وبهذا  يعيه،  هو  بل  بتناهيه، 

الالَّمتناهي الذي هو مع ذلك ليس جزءاً منه وال يقع يف متناوله، ولكن ال بد له من 

أي  متناهياً  ال  إليه هامً  بالنسبة  يصري  اإلنسان  يستحوذ عىل  عليه. وحني  االستحواذ 

بهذا  يكون  لإلميان،  مسلّمة  ـ  الصريورة  بهذه  ـ  العقل  يكون  وحني  ونبيالً.  مقدساً 

املعنى تحققاً للعقل. ومقام اإلميان بوصفه حالة هم أقىص هو نفسه مقام العقل يف 

بل  العقل  تناقض بني طبيعة اإلميان وطبيعة  أن ال  والنتيجة  اإلنجذابية.  نشوته  طور 

يقع كل منهام يف داخل اآلخر.. )بول تيليتش ـ بواعث اإلميان(. 

* * * * *

يف منتصف القرن العرشين املنرصم كان الالَّهويت اإلنجييل األملاين ديرتيش بونهوفر 

يتوقع املشهد الذي ستؤول إليه مآالت الحداثة ويقول: "لقد صار سيد اآللة عبداً لها، 

وثارت الخليقة ضد بارئها، وانتهى التحرر املطلق لإلنسان إىل الدمار الذايت"... 

وألنها  »العلموية«.  سحر  من  بعد  استفاقت  قد  الغرب  حداثة  أن  يبدو  ال  اآلن.. 

استهلت رحلتها كحداثة ضد الله، ومل تتنَّبه بعد إىل عاقبة أمرها، انتهت إىل حداثة 
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فائضة أغرقت االنسان املعارص يف لجة الالَّيقني. كل هذا راجع ـ كام تالحظ عاملة 

االجتامع األمريكية كارين آرمسرتونغ ـ إىل أن مثة خواء ثاوياً يف قلب الثقافة الحديثة. 

فلقد امتأل ديكارت رعباً من فراغ الكون ملّا الحظ كيف سيتحول الكائن البرشي إىل 

م  كونه املتبلِّد الحي الوحيد املُلقى يف كون هامد. كذلك فعل توماس هوبس إذ توهَّ

انربى  فقد  األخري  الرمق  بالعدم حتى  امتأل  الذي  نيتشه  أما  العامل.  من  منسحباً  الله 

يعلن موت اإلله ليميض يف قلقه الوجودي حّد الجنون. وما كان مرد ذلك كله إال 

العدمية  عتمة  يف  تهوي  راحت  حداثة  عىل  الفكر،  أعامق  من  املتأيتِّ  َخط  السَّ إىل 

وتحول اإلنسان إىل كائن بال روح.

* * * * *

وفكراً  نشأة  اإلحلاد  ظاهرة  في  للبحث  صناه  خصَّ »االستغراب«  من  العدد  هذا 

وعلماء  املفكرين  من  لعدد  النقدية  املساهمات  من  مجموعة  وسنقرأ  واعتقاداً. 

أن  إال  واإلسالمي.  العربي  والعاملني  وأميركا  أوروبا  من  الفلسفة  وأساتذة  اإلجتماع 

مثل هذه املساهمات تبقى عند حدود اإلقتراب اإلجمالي من ظاهرة قدمية ومتجددة 

نشأت ومتددت في سياق احلمالت املتعاقبة على اإلميان واملعتقدات الدينية.


