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ABSTRACT

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ)

Rashid M. Rashid *

The research entitled "The Relationship between
Extremism and Atheism" aims to show that extremism and atheism
represent human choice and reflect the freedom of man to choose,
in response to those who claim that man is forced, and also
confirms that man is governed by reason in the material axis.
Whereas, the unseen is no way to delve into it except with the light
of revelation and Allah has provided guidance for humanity
whenever it strayed and distracted with its ideas.The sequence of
human deviation begins with exaggeration, passes through
extremism and ends with atheism, Contemporary atheism is
associated with material civilization and its main origin is the
western thought. Extremism and atheism have destructive
consequences for the individual and society, and European societies
are the best witness in this field.
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العالقة بين اإللحاد والتطرف
م.م .رشيد محمود رشيد

قسم الشريعة ,كمية العموم اإلسالمية ,جامعة الموصل ,العراق.

الخالصة:

اختيار بشرًيا
ًا
البحث الموسوم "العالقة بين التطرف واإللحاد" ييدف إلى أن التطرف واإللحاد يمثالن
ويعكسان حرية اإلنسان في االختيار ،رداً عمى من يدعي أن اإلنسان مجبر ،كما يؤكد عمى أن اإلنسان محكوم

بالعقل في المحور المادي ،أما الغيبي فال سبيل إلى الخوض فيو إال بنور الوحي ،وأن اهلل ىيأ اليداية لمبشرية
كمما ضمت وزاغت بأفكارىا ،وتسمسل االنحراف البشري يبدأ بالغمو ويمر بالتطرف وينتيي باإللحاد ،وأن اإللحاد
المعاصر مقترن بالمدنية المادية ومنشأه الرئيس الفكر الغربي ،ولمتطرف واإللحاد نتائج مدمرة عمى الفرد
والمجتمع  ،والمجتمعات األوربية أفضل شاىد في ىذا المجال .

الكممات الدالة :اإللحاد ،التطرف ،بداية التطرف ،نماذج من التطرف الديني ،بداية اإللحاد ،تطور اإللحاد .
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المقدمة

الحمد هلل مستحق الحمد ،والصالة والسالم عمى خير الحامدين سيدنا محمد األمين ،وعمى

ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين .
آلو وصحبو الطيبين الطاىرينَ ،
أما بعد :

فمن الالفت لمنظر اليجمة الفكرية اإللحادية عمى المجتمع المسمم في العصر الحاضر ،التي
أعقبت ثورة متطرفة في تطبيق اإلسالم ،وباستقراء التاريخ يظير تشابو كبير بين بدايات اإللحاد

لدي عن
األوربي وما عاشتو المنطقة اإلسالمية في المشرق وشمال أفريقيا  ،أطمق خاطرة ّ
عالقة بين اإللحاد والتطرف .

مشكمة البحث :

ما العالقة بين اإللحاد والتطرف ؟ وىل من تالزم بينيما ؟

خطة البحث :

يناقش البحث التطرف بين بداياتو لدى البشرية وما آل إليو من تصورات مغموطة وصناعة آلية

مزيفة ،ونشوء اإللحاد؛ لذا تطمب جعمو في تمييد ومبحثين وخاتمة.
التمييد :بينت فيو معاني األلفاظ والمصطمحات ذات الصمة.

أما المبحث األول :فجعمتو لبيان أول تطرف لمبشرية عن الحنيفية ونماذج من تطرف الديني

لألمم السابقة .

وفي المبحث الثاني  :ناقشت بدايات اإللحاد األوربي وتطوره خالل عدة قرون.
وخاتمة جمعت أىم النتائج التي خرجت بيا من ىذا البحث.

وأسأل الباري ج ّل في عاله أن يجعل عممي ىذا خالصاً لوجيو الكريم  ،وأن يبارك في االنتفاع
بو إنو ولي ذلك والقادر عميو .

تمهيد :تعريفات مهمة

اإللحاد في المغة  :يقول ابن فارس في تعريف "لحد"( :الالم والحاء والدال أصل يدل عمى ميل
وسمي المحد لحداً ألنو مائل
عن استقامة .يقال :ألحد الرجل ،إذ مال عن طريقة الحق واإليمانُ .
في أحد جانبي الشق .يقال :لحدت الميت وألحدت ،والممتحد :الممجأُ ،سمي بذلك ألن الالجئ
يميل إليو)(ٔ).

ِ
صد َو ِم ْنو قَول
لذا كان تعريف الممحد عند ابن قتيبة بقولو( :الممحدُ :ى َو اْل َعادل الجائر َعن اْلقَ ْ
ون ويعدلون)(ٕ).
اهلل ج ّل َوعز {إِن الذين يمحدون ِفي َآي َ
ور َ
اتنا} أَي َي ُج ُ
(ٔ) مقاييس المغة (٘.)ٕٖٙ /
(ٕ) غريب الحديث البن قتيبة (ٔ.)ٕ٘ٔ /
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فاإللحاد في المغة كل ميل عن االستقامة وطريق الحق إلى سبل الضالل والباطل.

اإللحاد في االصطالح المعاصر :جعل لفظ اإللحاد بمقابل  Atheismفي المغة االنكميزية،
األلوىية ،والكفر بجميع االديان وانكار جميع الرساالت ورفض أدلّة المف ّكرين
والتي معناىا إنكار
ّ
عمى وجود اهلل(ٔ).

التطرف في المغة :أصمو من طرف ولو في المغة أصالن( :فاألول يدل عمى حد الشيء وحرفو،
والثاني يدل عمى حركة في بعض األعضاء)(ٕ).

فمن األول  :طرف الثوب أو الشيء وقوليم عين مطروفة أي أصابيا طرف شيء أو ثوب

اف المراعي ولم تختمط بالنوق(ٖ).
تأْ
طر َ
تطرفت الناقة  :أي َرَع ْ
فتغرورق ً
دمعا .يقال ّ
الطرف
أما األصل اآلخر فالطرف :ىو(تحريك الجفون في النظر ،ومنو تسمية العين ب ْ
وّ
مجاز)(ٗ) .وفيو معنى التحرك والسرعة في تغيير الموقع المستمر ،وبيذا المعنى فالمتطرف ىو
ًا
المتردد في آرائو المتغير في مواقفو ،والتالزم واضح بين ىذا التعريف وحديث النبي  بقولو :

مؤمنا
كافرا ،أو ُيمسي
فتنا كقطع الميل المظمم ُ ،يصبح الرجل
ً
ً
((بادروا باألعمال ً
مؤمنا ُ
ويمسي ً
بع َرض من الدنيا))(٘).
ُ
كافرا ،يبيع دينو َ
ويصبح ً
فانقالب اإلنسان في مواقفو ىذا االنقالب الكبير يحدث في اليوم الواحد؛ لعظم الفتن(.)ٙ

التطرف في االصطالح :

التطرف( :مجاوزة حد االعتدال أو المغاالة السياسية أو الدينية أو المذىبية أو الفكرية ،وىو
أسموب ِ
خطر مدمر لمفرد أو الجماعة)(.)ٚ
فالتطرف الديني :ىو الحيود عن االعتدال والغمو في العقيدة أو الفكر أو المذىب أو غيره

يختص بو حزب أو دين أو فئة  ،وليذا فالتطرف ُيوصف بو طوائف من الييود ومن النصارى،
فثمة أحزاب يمينية أو يسارية متطرفة(.)ٛ

(ٔ) ينظر :معجم لغة الفقياء (ص)ٛٚ :؛ معجم المغة العربية المعاصرة (ٖ.)ٜٜٔٚ /
(ٕ) مقاييس المغة (ٖ.)ٗٗٚ /

(ٖ) ينظر :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية (ٗ.)ٖٜٔٗ /
(ٗ) مقاييس المغة (ٖ.)ٗٗٚ /
(٘) أخرج ه ههو مس ه ههمم ف ه ههي ص ه ههحيحو ب ه ههرقم( )ٔٔٛكت ه ههاب اإليم ه ههان ،ب ه ههاب الح ه ههث عم ه ههى المب ه ههادرة باألعم ه ههال قب ه ههل
تظاىر الفتن(ٔ.)ٔٔٓ /
( )ٙينظر :شرح النووي عمى مسمم (ٕ.)ٖٖٔ /

( )ٚمعجم المغة العربية المعاصرة (ٕ.)ٖٜٔٙ /
( )ٛالجذور التاريخية لحقيقة الغمو والتطرف واإلرىاب والعنف ،د.عمي الشبل (ص.)ٛ
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ف ،ثُم بِح ْكِم اْلعر ِ
ف َع ِن اْل َحق
ف ْ
اختَص بِاْل ُم ْن َح ِر ُ
يقول الرازي رحمو اهلل( :فَاْل ُمْم ِح ُد ُى َو اْل ُم ْن َح ِر ُ
ُ
ُْ
إِلَى اْلب ِ
اط ِل)(ٔ).
َ

المبحث األول :بداية التطرف الديني في البشرية ونماذج تاريخية

المطمب األول :بداية التطرف الديني في البشرية

إن اهلل تعالى خمق اإلنسان -آدم وزوجو -متشكالً من عنصرين  ،عنصر مادي ِ
أعطي اإلنسان

مما حولو من الكائنات كيفية الحفاظ
مسألة تدبر شؤونو والقيام عميو
معتمدا تجاربو ومستنب ً
طا ّ
ً
عمى ىذا الوجود ،والعنصر اآلخر-الروح -فيو غيبي أوحى الخالق عز وجل إلى آدم سبل
القيام عميو من العبادات والمعرفة بالخالق والتعمق بو.
(ٕ)

يروي أبو أمامة

( :إن رجالً قال :يا رسول اهلل  ،أنبي كان آدم ؟ قال" :نعم مكمم")(ٖ)،

فمإلنسان حرية الحركة في الجانب المادي بما ال يتعارض مع الجانب العبادي ،أما العبادة فيي

موقوفة عمى الوحي اإلليي باليداية والبيان ،قال تعالى :ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ (ٗ) ،ومنو تَمقّي آدم عميو السالم كيفية التوبة عن
المعصية ،قال تعالى :ﱡ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ(٘).
استمر ذلك االتباع لموحي اإلليي ألجيال متعاقبة حتى تطاول العيد ببني البشر ،وكان من
ذرية آدم عميو السالم رجال صالحون فمما توفّاىم اهلل تعالى قام بعضيم بتصويرىم عمى شكل
تماثيل؛ ليذكروىم ،ومع تقادم الزمان وازدياد االىتمام واالحترام ليذه التماثيل بمغ التطرف بالناس
في إكرام تمك التماثيل حد تقديسيا ثم إشراكيا بالعبادة ،وقد توارثت أجيال متالحقة تمك الطقوس

دينا.
والشعائر حتى أصبحت ً
ول ِ
فعن عبِد ِ
اهلل ْب ِن م ْس ُع ٍ
ِ ِ
اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قَ َ
ود أَن َر ُس َ
َ ْ َْ
((ما م ْن َنبي َب َعثَوُ اهللُ
ال َ :
َ
ِِ
ِِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ف
ون بِأ َْم ِرِه ثُم إِنيَا تَ ْخمُ ُ
اب َيأ ُ
َص َح ٌ
ون بِ ُسنتو َوَي ْقتَ ُد َ
ْخ ُذ َ
ان لَوُ م ْن أُمتو َح َو ِاري َ
في أُمة قَْبمي إِال َك َ
ون َوأ ْ

(ٔ) تفسير الرازي  ،مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (.)٘ٙٛ /ٕٚ
مم ه هن
(ٕ) ىه ههوُ :
صه ه َهدي به ههن َع ْجه ههالن به ههن وىه ههب البه ههاىمي ،مه ههن قه ههيس َعه ه ْهيالن ،وكه ههان مه ههن أش ه هراف قومه ههو .كه ههان ّ
ب ههايع بيعه ههة الرضه هوان شه ههيد ف ههتح مصه ههر وسه ههكنيا ،ثهههم انتقه ههل إل ههى الشه ههام ونه ههزل حمه ههص ،كه ههان م ههن المكث ه هرين فه ههي
الحه ههديث ،م ه ههات عه ههن مائ ه ههة وس ه ههت سه ههنوات ،س ه ههنة سه ههت وثم ه ههانين لميجه ه هرة قه ههرب حم ه ههص .ينظه ههر :اإلص ه ههابة ف ه ههي
تمييز الصحابة ،ابن حجر (ٖ.)ٕٗٓ/
(ٖ) أخرج ه ههو اب ه ههن حب ه ههان ف ه ههي ص ه ههحيحو ،ص ه ههحيح اب ه ههن حب ه ههان بترتي ه ههب ابهه ههن بمب ه ههان ،ب ه ههرقم (ٓ .)ٜٙٔوأخرجهه ههو
الحاكم في المستدرك وقال :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمم ،برقم( ،)ٖٖٜٓووافقو الذىبي.

(ٗ) سورة البقرة.ٖٛ :
(٘) سورة البقرة.ٖٚ :
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ون))(ٔ) ،ففي الحديث داللة عمى
ِم ْن َب ْعِد ِى ْم ُخمُ ٌ
ون َما الَ ُي ْؤ َم ُر َ
ون َوَي ْف َعمُ َ
ون َما الَ َي ْف َعمُ َ
وف َيقُولُ َ
التغيير الذي يحدثو الناس بعد ابتعادىم عن مصدر الوحي.
سجل الدكتور عبد الرحمن السميط (رحمو اهلل) حالة مشابية لذلك التغير العقدي في قبيمة

األنتيمور في مدغشقر ،وىي تعود إلى أصول عربية إسالمية ولكن العزلة التي كانت فييا
لقرون ومع الجيود التنصيرية لممستعمرين األوربيين تحولت إلى الوثنية  ،ويقولون عن دينيم

إنيم مسممون بروتستانت ،وا ّن أجدادىم أخبروىم أنيم مسممون لكنيم ال يعرفون الصالة ،وال
المنصرين البروتستانت أخبروىم أن اإلسالم والبروتستانتية شيء واحد  ،وعمّموىم
الصوم ،وأن
ّ

الصالة وبنوا ليم كنيسة ،وكتابيم المقدس يسمونو (السورابي) أي الكتاب الكبير ،ويقع الكتاب
في أكثر من عشرين جزءاً ويكتبونو بالحرف العربي ،وفيو شيء من القرآن ولكن أخطاءه كثيرة،
وفيو كذلك من تاريخ األنتيمور وأذكار متنوعة وشيء من الشعوذة والسحر ،ويكتبونو عمى ورق

ي صنعونو بأيدييم ،ومثميم قبيمة الغب ار في شمال كينيا والبورانا في جنوب إثيوبيا وبعض
السكالفا في غرب مدغشقر وغيرىم(ٕ).

وتتوافق ىذه الرواية مع الرواية " التاريخية " فقد حفظ التاريخ رواية المفكر اليوناني

"يوىيميروس" في كتابو (التاريخ المقدس)( :أن اآللية كانوا في الماضي رجاالً بارزين بين

الناس ،وكانت ليم مكانة ممتازة في حياتيم ،ثم قدسيم الناس بعد مماتيم)(ٖ).

وبعد أن تموثت عقائد البشر وداخمتيا الوثنية ،بعث اهلل الرسل إلى البشرية ليعيدوىم إلى صواب

نوحا عميو الصالة
العقيدة ،ويشرع ليم ما يناسب معيشتيم ويضمن استم ارريتيم ،وذكر تعالى ً
السالم و ّأنو أول نبي مرسل ،وشرع عمى لسانو األحكام وبين الحالل والحرام(ٗ).
فأرسل اهلل تعالى الرسل ليبينوا لمناس الحق ،ويعيدوىم عن عبادتيم لألصنام ،ويشرعوا ليم ما

يقوم حياتيم ويصمحيا ،ويكونون حجة عمييم ،قال تعالى :ﱡ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ّ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (٘).

(ٔ) أخرجو مسمم في صحيحو برقم (.)٘ٓ/ٔ()ٔٛٛ
(ٕ) ينظ ه ه ههر :مس ه ه ههتقبل اإلس ه ه ههالم ف ه ه ههي مدغش ه ه ههقر ،محم ه ه ههد خميف ه ه ههة ص ه ه ههديق ،ال ارص ه ه ههد سمس ه ه ههمة الكتروني ه ه ههة ش ه ه ههيرية
متخصص ه ه ه ههة بش ه ه ه ههؤون الف ه ه ه ههرق ،الع ه ه ه ههدد ٖ - ٔٙربي ه ه ه ههع الث ه ه ه ههاني  ٖٔٗٛ -ى ه ه ه ه ه د ارس ه ه ه ههات.
www.alrased.net/main/articles.
(ٖ) ينظر. Vol2. P172-173،Encyclopedia of Religion :
(ٗ) ينظر :مفاتيح الغيب ،تفسير الرازي (ٔٔ.)ٕٙٙ /
(٘) سورة النساء.ٔٙ٘ :
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فشيئا ،ويبدأ الخيال
شيئا ً
ثم تتكرر القصة بصور مختمفة بعد الرسل ،فيبدأ الدين باالضمحالل ً

مما لم يكن فيو ،حتى يكاد ال يرى
البشري بحبك القصص واألساطير واإلضافات عمى الدين ّ
شيء من أصولو الصحيحة .

إال أن الباري حفظ الدين بخاتم الرساالت ليكون نبراساً لمبشرية إلى قيام الساعة قال تعالى:
ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (ٔ).

وتنبأ الرسول ليذه األمة بعمماء ربانيين يقومون بميمة تصفية ِ
العمم من الغمو والتحريف
ٍ
الغالين ،وانتحال
خمف عدولو ،ينفون َعنوُ تَ ْح ِريف
من ُكل
عمم ْ
َ
والتطرف ،بقولو(( :يحمل َى َذا اْل َ
المبطمين وتَأْويل اْلج ِ
اىمين))(ٕ).
َ
َ َ

المطمب الثاني :نماذج من تطرف الديني لألمم السابقة

عانت أمم عديدة من الغمو والتطرف في دينيا وغيرت وبدلت ما جاءت بو رسميا واتبعت أىواء

كبرائيا وسادتيا ألسباب شتى رغم ما بمغتو من التمدن والحضارة المادية ،ومن ىذه األمم:

المصريون القدماء:

كان المصريون القدماء أشد األمم تديناً فكل شيء فييا قائم عمى أساس من االعتقاد حتى دخل

قويا في أعماليم الخاصة والعامة إال أن حضارة بقيت بحدود أربعة آالف
عنصر
ًا
الدين
ً
عامال ً
سنة كان ال بد أن يعترييا سنن التبدل والتغير ،فكان اإليمان بتعدد اآللية أو تجسد اإللو
بالحاكم أو بظواىر الطبيعة من الشمس أو القمر أو النيل وبعض الحيوانات بحسب تغير

الظروف السياسية واالجتماعية(ٖ).

يورد القرآن الكريم ما يفيد دعوة يوسف عميو السالم إلى التوحيد الخالص أثناء وجوده في

السجن وال يعقل أن يترك الدعوة عند تمكنو من الحكم بل بقي من آثار تمك الدعوة ما جاء عمى

لسان العبد المؤمن بقولو تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱠ (ٗ).

(ٔ) سورة األنعام.ٖٔ٘ :
(ٕ) أخرج ه ه ههو البييق ه ه ههي ف ه ه ههي الس ه ه ههنن الكب ه ه ههرى ب ه ه ههرقم (ٓٓ )ٕٜٓ/ٔٓ( )ٕٓٚبمفظ(:ي ه ه ههرث) ،واب ه ه ههن عس ه ه ههاكر ف ه ه ههي
تاريخو.)ٖٛ/ٚ(:

(ٖ) ينظر :مقارنات األديان الديانات القديمة ،محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربئٜٙ٘ ،م(ص٘.)ٜ-
(ٗ) سورة غافر.ٖٗ :
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اليونان:
تميزت المرحمة اليونانية بعقائد الحمول والتشبيو والتجسيم فعرفت معبودات تشبو البشر ،تسكن

السماء أو األرض وذات قدرات خارقة ،وبعد حوالي ستة قرون من ظيور الييودية ظيرت في

بالد اليونان مبادئ الفمسفة  ،في حدود القرن السادس قبل الميالد بدأ النقد الفمسفي عن حقائق

األشياء ومن ضمنيا الدين  ،وبدأ تحرر الفكر من نظام األسطورة  ،وبرز أثناء ذلك أفراد
يدعون إلى الوحدانية ونبذ تمك اآللية والتعددية ،ومنيم من اتصل مع بعض أنبياء بني اسرائيل

وحكمائيم (ٔ) ،إال أن سمطة الدين كانت حاضرة  ،وأمثمة ذلك اتيام سقراط باإللحاد وبأنو ال
يؤمن بالمعتقد الديني لممدينة ؛ ألنو نيى المأل عن الشرك وعبادة األوثان  ،فأثاروا عميو الغاغة

وألجأوا مموكيم إلى قتمو ،فحبس  ،ثم سقي السم  ،وكذلك حكم عمى أناكساغورس بالنفي(ٕ).
(ٖ)

وأخذ الناس تتجاذبيم األفكار بين الفمسفة المثالية
()ٙ

ولعب السوفسطائيون

(ٗ)

والمادية أو الطبيعية

ووحدة الوجود

(٘)

دو اًر في خمق فوضى فكرية استدعت وضع قواعد ثابتة لحفظ الفكر من

من الزلل ،فبرزت أسماء أفالطون أرسطو( ،)ٚالمذان تبنيا المذىب القائل بالسبب األول األزلي

المطمق غير المادي ،وىو روح عاقل متصرف في المواد ،والمبدأ لكل حركة(.)ٛ

(ٔ) كأمثال أنبادقميس الذي اتصل بداود النبي عميو السالم ،ينظر :الممل والنحل (ٕ.)ٕٔٙ /
(ٕ) ينظه ههر :الممه ههل والنحه ههل(ٕ)ٔٗٔ /؛ فه ههي دالله ههة الفمسه ههفة وس ه هؤال النشه ههأة نقه ههد التمركه ههز األوروبه ههي ،به ههوعزة(ص
.)ٕٖٓ-ٕٕٜ

(ٖ) يع ه ههد س ه ههقراط أول م ه ههن بح ه ههث ف ه ههي الفمس ه ههفة المثالي ه ههة ،إال أني ه هها تقت ه ههرن باس ه ههم تممي ه ههذه أفالط ه ههون ،وي ه ههرى ى ه ههذا
هودا أسه ه ه ههمى مه ه ه ههن المحسه ه ه ههوس؛ ألنيه ه ه هها المبه ه ه ههادئ النموذجيه ه ه ههة
المه ه ه ههذىب أن المعق ه ه ه هوالت أو المثه ه ه ههل موجه ه ه ههودة وجه ه ه ه ً
األصمية لألشياء .ينظر :رواد المثالية في الفمسفة الغربية ،عثمان أمين (ص .)ٛ
(ٗ) ى ه ههي فمس ه ههفة قائم ه ههة عمه ه ههى أن الم ه ههادة أو الطبيع ه ههة ىه ه ههي أص ه ههل الموج ه ههودات .ينظه ه ههر :تمبهه ههيس إبمهه ههيس ،ابه ه ههن
الجوزي (ص ٔٗ).

(٘) وحه ههدة الوجه ههود :مه ههذىب فكه ههري يه ههرى به ههأن وجه ههود البه ههاري سه ههبحانو ىه ههو عه ههين وجه ههود المخموقه ههات فمه ههيس ثمه ههة
فرق إال باإلطالق والتقييد .ينظر :العرش ،الذىبي (ٔ.)ٛٔ /
( )ٙالسوفس ه ههطائية م ه ههذىب فمس ه ههفي يون ه ههاني ك ه ههان دعات ه ههو أس ه ههاتذة ف ه ههي ف ه ههن البالغ ه ههة والخطاب ه ههة يعمم ه ههون النهه ههاس
بمقاب ه ههل م ه ههادي فن ه ههون المحاجج ه ههة واالقن ه ههاع ،انقس ه ههمت ث ه ههالث م ه ههذاىب :العنادي ه ههة (ينك ه ههر حق ه ههائق األش ه ههياء وي ه ههزعم
أنيه ه هها أوىه ه ههام) ،واله ه ههال أدريه ه ههة (ويه ه ههزعم أنه ه ههو شه ه ههاك وشه ه ههاك فه ه ههي أنه ه ههو شه ه ههاك) والعنديه ه ههة (يه ه ههزعم أن الحقه ه ههائق تابعه ه ههة
لالعتق ه ه ههادات م ه ه ههع كون ه ه ههو ينك ه ه ههر ثبوتي ه ه هها) .ينظ ه ه ههر :تمب ه ه ههيس إبم ه ه ههيس(ص .)ٖٛم ه ه ههدخل إل ه ه ههى الفمس ه ه ههفة القديم ه ه ههة،
آرمسترونج (ص.)ٗٚ
( )ٚأرسه ه ه ههطو به ه ه ههن نيقومه ه ه ههاخوس المقه ه ه ههدوني (ٗ )ٖٕٕ -ٖٛق.م ،تتممه ه ه ههذ عمه ه ه ههى أفالطه ه ه ههون ثه ه ه ههم عمه ه ه ههل معمم ه ه ه هاً
لألس ه ههكندر المق ه ههدونيُ ،سه ه همي ب ه ههالمعمم األول لوض ه ههعو قواع ه ههد المنط ه ههق ،اتي ه ههم ف ه ههي آخ ه ههر حيات ه ههو باإللح ه ههاد وت ه ههوفي
ىارباً في جزيرة يونانية .ينظر :مدخل إلى الفمسفة القديمة (ص .)ٖٔٓ-ٜٜ

( )ٛينظر :مدخل إلى الفمسفة القديمة (ص .)ٙٙ
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وادي الرافدين:
وتبدأ حضارتيا المميزة من األلف الرابع قبل الميالد  ،واختراع الكتابة المسمارية في أرض

سومر بالعراق بحدود(ٖٓٓ٘ ٖٖٓٓ-ق.م) ،حيث سطرت المالحم الشعرية االسطورية األولى-
أفكار عن خمق السماء واألرض واإلنسان ،فرب الروح "
ًا
لوغمبمندا كمكامش أنكيدو أتراحسيس-
إنميل" الذي فصل األرض عن السماء ،وتولى آلية آخرون تدبير شؤون الحياة(ٔ).
وبشكل عام اعتقد السومريون بتعدد اآللية  ،ووجدت إشارات عند السومريين ،إلى "العمة األولى"

أو "عمة العمل" والجنة " دلمون" ويعتبرونو مكاناً طاى اًر ،وأنو بمد األحياء حيث ال مرض فيو وال
موت ،وآدم "آنكي" يوصف باإللو المخموق كان في الجنة وتذوق ثمار شجرة محرمة فأصيب

باألمراض(ٕ).

والمالحظ بشكل عام لدى تمك األمم :التطرف الفكري فيما يتعمق بالغيبي وتضافر الجيود

الفكرية مع اليوى والرغبات البشرية النفسية أو المادية أو االجتماعية في تشكيل ذلك العالم

خارج إطار الوحي ،فأبرز ما ُيالحظ عمى التطرف أمران:

األول :اتّباع اليوى ،فبالنسبة لميوى ﭧ ﭨ ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

(ٖ)
الرب تعالى ذكره بما ييوى ىؤالء
ﲹﲺ ﱠ  .يقول الطبري رحمو اهلل في تفسيره( :ولو عمل ّ
المشركون وأجرى التدبير عمى مشيئتيم وارادتيم وترك الحق الذي ىم لو كارىون ،لفسدت

السموات واألرض ومن فيين؛ وذلك أنيم ال يعرفون عواقب األمور والصحيح من التدبير

الحق ،لم
الفاسد ،فمو كانت األمور جارية عمى مشيئتيم وأىوائيم مع إيثار أكثرىم الباطل عمى
ّ
(ٗ)

فيين من خمق اهلل  ،ألن ذلك قام بالحق).
تقر السموات واألرض ومن ّ
ّ
ﱺﱼﱽﱾﱿﲀ
الثاني :اتباع الشبيات ،وىي من الظنون ،ﭧ ﭨ ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱻ
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ(٘) .يقول ابن كثير رحمو اهلل  ( :بين تعالى أنيم ال
ﲃ
ﲁ
وتخيل ،وذلك ال يغني
توىم
يتبعون في دينيم ىذا ً
ىانا ،وانما ىو ظن منيم ،أيّ :
دليال وال بر ً
ّ
عنيم شيئا)(.)ٙ

(ٔ) ينظر :بناء الكون ومصير االنسان(ص ٘ٓٔ).
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو (ص .)ٔٓٙوقصة الحضارة (ٕ.)ٕٔٔ /
(ٖ) سورة المؤمنون.ٚ :
(ٗ) تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (.)٘ٚ /ٜٔ
(٘) سورة يونس.ٖٙ :

( )ٙتفسير ابن كثير ت سالمة (ٗ.)ٕٙٛ /
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المبحث الثاني :بدايات اإللحاد األوربي وتطوره

المطمب األول :بدايات اإللحاد األوربي

يعترف الممحدون إن بدايات اإللحاد وجدت لدى الفمسفة اليونانية ويرجعونيا إلى (ديموقريطس

األبديري)(ٔ) ،الذي قال بأن تولد العوالم وموتيا ضرورة -أي ال غاية ليا -فال تحتاج إلى إلو

اضحا فيما يعتقدونو في اآللية(ٕ)،
خالق ،ولكن المتتبع آلراء ديمقريطس وأبيقور يجد التخبط و ً
خصوصا مع ما عاصروه من عقائد
فعال الحكم العقمي عمى الغيب بغياب الوحي
وىذا يعكس ً
ً

تعدد اآللية واألصنام .

إن نقطة التحول المركزية في اإللحاد كانت مع ظيور العممانية ( )Secularismوىي نسبة

إلى العمم  :أي خالف الديني أو الكينوتي(ٖ) ،وقد كان لمسيطرة الدينية عمى أوربا نتائج سمبية
بعدما لحق بالدين المسيحي من غمو وتفريط فقد ورثت من الثقافة الييودية واإلغريقية ،ما لوث

معتقد التوحيد الخالص ،الذي جاء بو عيسى عميو الصالة والسالم ،فحل بيا التغيير حتى

مما كان عند الييود  -الذين استمر تأثيرىم المباشر عمى المسيحية،
اضمحمت ،وركبوا مزيجاً ّ
إلى سنة سبعين لمميالد فتاريخيم كالمقدمة لتاريخ المسيحية -والثقافة الييمينية ،بل أنيا تعد

مصدر روحياً لمثقافة الغربية(ٗ) .وكان قصدىم بذلك التمطف باألمم ؛ ليدخموىم في دينيم،
ًا
فنقموىم من عبادة األصنام المجسدة ،إلى عبادة الصور التي ال ظل ليا ،ونقموىم من السجود
لمشمس إلى السجود إلى جية المشرق ،ونقموىم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل ،إلى
القول باتحاد األب واالبن وروح القدس(٘).

إن جل الدارسين لممسيحية من الغرب أنفسيم ،يؤكدون أن بولس أدخل في العقائد المسيحية
الفمسفة الالىوتية الفارسية والييمينية ،والتثميث المصري -سيرابيس أيزيس حورس ،-والقربان
()ٙ

البشري.

ومن الضروري اإلشارة إلى أن عصمة الكتاب المقدس ليس ذاتياً ،بمعنى أنو ال

(ٔ) ديمه ه ه ههوقريطس األبه ه ه ههديري(ٖٓٚٓ-ٗٙق.م) صه ه ه ههاحب النظريه ه ه ههة الذريه ه ه ههة أي أن المه ه ه ههادة تتكه ه ه ههون مه ه ه ههن ذرات
متناىيه ه ههة الصه ه ههغر وىه ه ههي الجه ه ههزء اله ه ههذي ال يتج ه ه ه أز مه ه ههن المه ه ههادة ،أزليه ه ههة ومتحركه ه ههة به ه ههذاتيا .ينظه ه ههر :ديمه ه ههوقريطس
فيمس ه ه ههوف ال ه ه ههذرة وأثه ه ه هره ف ه ه ههي الفك ه ه ههر الفمس ه ه ههفي حت ه ه ههى عصه ه ه هرنا الح ه ه ههديث ،د.عم ه ه ههي س ه ه ههامي النش ه ه ههار ،وآخه ه ه ههرون

(ص.)ٛٚ

(ٕ) أو كيذا يبدوا مما نقل عنيم ،ينظر :المصدر نفسو(صٛٚوما بعدىا).
(ٖ) المعجم الوسيط (ٕ.)ٕٙٗ /
(ٗ) ينظر :تاريخ البشرية ،توينبي (ص ٕٔ) .مدخل الى الفمسفة القديمة (ص ٗ٘).
(٘) ينظر :إغاثة الميفان من مصائد الشيطان ،ابن القيم (ٕ.)ٕٚٓ /

( )ٙينظ ه ههر :مع ه ههالم ت ه ههاريخ اإلنس ه ههانية ،إج ج ه ههي ويم ه ههز(ٖ)ٜٚٓ-ٚٓ٘/؛ قصهه ههة الفكهه ههر الغرب ه ههي أفكهه ههار ورج ه ههال،
جرين برنتن (ص .)ٕٓٚ
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يتميز بالعصمة ؛ ألنو يعتبر وثائق ذات أىداف متعددة كتبت من خمفيات مختمفة وامتدت فترة

كتابتيا عمى ثالثة أرباع القرن(ٔ) ،فالسمطة الدينية متوجية لمكينوت وليس الكتاب  ،فالمجامع
الكنسية تستطيع حذف نصوص  ،أو تغييرىا بما يناسب متطمبات المرحمة  ،أو تدخالت

السمطة السياسية  ،أو حتى اعتقاد الشعوب.

وكان أشد مراحل التاريخ المسيحي بشاعة محاكم التفتيش في إسبانيا التي أدت إلى مقتل

وتيجير الماليين من سكان األندلس من مسممين وييود  ،وحرب الثالثين عاماً التي أودت بحياة
ثمانية ماليين من االوربيين وانتيت سنة ٔٙٗٛم  ،ويعتمد كثير من المؤرخين تمك السنة بداية

لمولد العممانية في الغرب وصاحبت ظيور الدولة القومية الحديثة  ،ونقل السمطة عمى ممتمكات

الكنيسة إلى الدول التي ال تخضع ليا(ٕ).

فالمعنى الحقيقي لمعممانية ىي الدنيوية أو الالدينية أو فصل الدين عن الدولة وعن الحياة(ٖ).
فبعد أن ساىم الفكر الييودي والمسيحي في أوربا في تجييل اإلنسان بخالقة  ،وخمق صورة

مشوىة عن اإللو الحق ،أدت بالتدرج إلى نفور الناس من الديني وصناعة جيالة حديثة أثارت
مقت وغضب المتنورين عمى كل ما يتصل بالديني من عقيدة وثقافة وعمم وأخالق وآداب،

وتقرر لدييم أن العمم والعقل ،والنظام الديني ضدان ال يجتمعان(ٗ) .فوضعت بذلك األسس
ّ
لمدنية ال تعرف اهلل بعد نبذ الدين بالمطمق واتخذت من القيم المادية والمنفعية وكل ما ىو قابل

جديدا لألنظمة الديمقراطية الغربية وأبرز مظاىرىا القوة
دينا
ً
لمتحويل إلى نقد أو استثمارً ،
العسكرية  ،والتوازنات االستراتيجية والمصالح االقتصادية  ،والصراع والتقاتل من أجل بسط
النفوذ ،وتحولت مجتمعاتيا إلى تحقيق أقصى درجات المذة والتمتع الحيواني المنفمت من

الضوابط(٘).

عموما عمى ثالثة أقسام:
ويمكن تقسيم العممانية
ً
ٔ-الال أدرية ( :)Agnosticismوىم الذين يعتقدون أن األديان من صنع البشر ،مع التوقف

عن الجزم بوجود اإللو أو عدمو ،وأن الدين والعممانية يغطيان جانبين مختمفين ،ال تقاطع

بينيما.

(ٔ) ينظر :اسطورة تجسيد اإللو في المسيح(ص ٖٗ).
(ٕ) العممانية تحت المجير ،عبد الوىاب المسيري (صٕٔ).
(ٖ) ينظر :معجم ألفاظ العقيدة(صٖٓٓ).

(ٗ) ينظر :ماذا خسر العالم بانحطاط المسممين (ص.)ٔ٘ٛ
(٘) ينظر :االسالم والقومية العممانية (ص٘.)ٙ
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ٕ -الربوبية ( :)Deismوتعني االعتقاد ببشرية األديان ،لكن مع االعتقاد بوجود إلو أو قوٍة ما
أوجدت أو ساعدت عمى وجود وتطور الكون والحياة وىم الطبيعيون(ٔ).

ٖ -اإللحادية ( :)Atheismوتعني عدم االعتقاد بوجود إلو أو آلية أو أي شيء خارج قوانين
الطبيعة  ،وىم الماديون  ،وييدفون إلى القضاء عمى كل مقدس ديني في حياة المجتمع(ٕ).

المطمب الثاني :تطور اإللحاد

إن اجتماع عدد من العوامل في أوربا القرنين السابع عشر والثامن عشر كان لو الدور األبرز

في دفع اإللحاد ووضعو في إطار نظري ومن ىذه العوامل :

أوالً :عامل التطرف الديني :

إن العقل المسيحي الغربي الذي حصر ك ّل المعارف والعموم في الالىوت وحارب التجربة ،ألن
العالَم َد َنس ،ومممكة المسيح ىي في السماء ،لذا عندما خالف كل من كوبرنيكس(ٖ-ٔٗٚ
ٖٗ٘ٔم) -الذي قال بدوران األرض حول الشمس -وغاليمو(ٕٗٔٙٗ-ٔ٘ٙم) -الذي أكد ذلك

باكتشاف التيمسكوب ،-الكتاب المقدس ،تم تعذيبيما من قبل محاكم التفتيش حتى تراجعا عن

أقواليما(ٖ) .فإن تعرض العمماء لالضطياد الكنسي أدى إلى ردة فعل تجاه كل ما ىو ديني.
ثانياً :عامل األصولية العممية :

إن ما يسمى بفمسفة األنوار وىي التي تبنت االعتداد بالنتاج العقمي ،اعتمدت تقديس النظريات

العقمية وتحويميا إلى ديانة جديدة ،وجعل العمم معتقداً متحج اًر ،وفي ذلك يقول الفيمسوف

الفرنسي (سان سيمون)( :إن اآلراء العممية التي تقررىا المدرسة سيتعين أن ترتدي الحقاً
األشكال التي تجعميا مقدسة  ...كما يجب إكمال الحقبة الثورية التي بدأت في القرن السادس

عشر)(ٗ).

وشكمت بعض نظريات ذلك العصر كقوانين نيوتن أو الدارونية أو نظريات فرويد النفسية،

أيقونات مقدسة ال يمكن المساس بيا مع أن العمم فيما بعد أثبت فشل وقصور تمك النظريات،
طار لمثورة الفرنسية ثم لمثورة األمريكية وحركات التحرر في أمريكا
أساسا وا ًا
وكانت ىذه الحركة
ً
الالتينية ،كما ميدت ىذه الحركة بالتالي لنشوء الرأسمالية  ،ثم ظيور االشتراكية الماركسية
كنظريات اقتصادية .

(ٔ) ينظر :المنقذ من الضالل (ص ٖٗٔ).
(ٕ) ينظر :العالمانية طاعون العصر ،سامي عامري (ص ٖ.)ٛ
(ٖ) وىم اإللحاد ،عمرو شريف تقديم :د.محمد عمارة (صٖٕ).

(ٗ) األصوليات المعاصرة أسبابيا ومظاىرىا ،روجيو جارودي(ص.)ٔٚ
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ثالثاً :الفمسفات الحديثة :

(ٔ)

بأن اإليمان والفمسفة منفصمين ،وأن العقل ليس خادماً لالىوت،

شكل ظيور فمسفة سبينو از
ٍ
خاص يختمف عن مجال اآلخر .إذ يذىب إلى أن غاية الفمسفة ىي الحق وحده أو
ولكل مجا ٌل
ٌ
الحقيقة ،وغاية اإليمان ىي الطاعة والتقوى وحسب .أن األسس التي تقوم عمييا الفمسفة ىي

األفكار المشتركة أي المبادئ العامة التي تحكم األشياء ،أو القوانين الثابتة لمطبيعة ،وىذه
نستخمصيا من دراستنا لمطبيعة وحدىا .أما اإليمان فيتأسس عمى الكتب المقدسة والتسميم بواقعة

الوحي ،وألن مجال الفمسفة يختمف عن مجال اإليمان  ،فإن التفمسف ال يضر اإليمان وال يشكل

وتبنى آراءه فالسفة الثورة الفرنسية فولتير وروسو(ٕ).
ًا
خطر عميوّ .
ثم ظيرت الدراسات النقدية لمدين ،وبدأت أولى الدراسات النقدية لمعقيدة المسيحية من قبل

االنكميزي بيير بايل( )ٔٚٓٙ - ٔٙٗٚوىو شخصية عامة وفيمسوف الشكية وممثل حركة
التنوير الفرنسية ،كان أستاذاً لمفمسفة بكمية سيدان وجامعة روتردام ،دخل في نزاع مع

الكاثوليكية وبعد ذلك تخمى عن الدين ودعا إلى التسامح الديني ،بالرغم من أنو لم يكن ممحداً

عمى اإلطالق ،إال أن دوره كان بار اًز في نشر اإللحاد ،وقامت حججو عمى الشكية التي صدرت
عن المبدأ الديكارتي في الشك ،والذي قوض كل إيمان بالغيب والالىوت(ٖ).

النظر في مشكالت
النظر في الغيبي نحو ّ
مع القرن التاسع عشر بدأ الفالسفةُ يبتعدون عن ّ
الشخصية ،مع التركيز بشكل كبير عمى اإلنسان ووضعو الفاني والمولود
المسؤولية
اليوية و
ّ
ّ
ّ
بزعميم بمحض الصدفة.

كانت الفمسفة المادية التي ظيرت بداية القرن التاسع عشر أداة غربية لالنحراف بالعقل عن

العقالنية المؤمنة ابتدأت بمجموعة من األطباء وعمماء الطبيعة انتيت بكارل ماركس (-ٔٛٔٛ
ٖٔٛٛم) مؤسس الفكر الشيوعي ،وتبعتيا فمسفات أخرى في القرن العشرين كالوجودية وغيرىا.

وبفعل السيطرة التوسعية ألمم أوربا عمى العالم نشرت ىذه األفكار والفمسفات من خالل التعميم،

والبعثات التي قصدت العواصم األوربية لترضع مع العمم الحديث تمك الفمسفات وتعيد نشرىا في

ربوع البالد اإلسالمية .

(ٔ) ب ه ه ههاروخ س ه ه ههبينو از (ٕٖ ٔٙٚٚ-ٔٙم) يي ه ه ههودي ىولن ه ه ههدي ى ه ه ههاجر وال ه ه ههداه م ه ه ههن البرتغ ه ه ههال ىرب ه ه هها م ه ه ههن مح ه ه ههاكم
التفتيش ،كان والده حاخاماً ،نبذتو عائمتو بسبب آرائو الفمسفية ،ينظر :الموسوعة الشاممة ويكيبيديا.

(ٕ) ينظر :تاريخ الفمسفة الحديثة ،يوسف مكرم(ٔ.)ٔٔٓ-ٔٓٙ /
(ٖ) ينظر :الموسوعة الفمسفية(ص٘.)ٚ
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(ٔ)

يفضح نيتشو

ادعاء فالسفة الغرب في أنيم باحثون عن الحقيقة  ،ويرى أن القوة ىي اإلرادة

الحقيقية لمفكر والفمسفة الغربية ،وليست إرادة الحق ،فالقوة ىي المبدأ الحاكم لمفكر والفعل في
الغرب ،فالمستبد الديني ىو أعظم الناس ،والجميع ينحني أمام القديس إجالالً ،فيم يظنون فيو
القوة المتفوقة وشدة اإلرادة.

(ٕ)

لذا يتصور بعض عمماء الطبيعة ومنيم أنشتاين إن اإللو ىو ناتج من معرفة اإلنسان بضعفو،
وكتب في إحدى رسائمو( :إن كممة "اهلل" بالنسبة لي ال تعني شيئا أكثر من تعبير ونتاج عن

نم
الضعف البشري ،والكتاب المقدس مجموعة من األساطير ،والتي ال تزال بالصورة البدائية ،وت ّ
جدا)(ٖ) ،وبالطبع فإن "الكتاب المقدس" الذي يصور اإللو البشري،
مع ذلك عن أفكار صبيانية ً

البد أن يدفع اإلنسان
والذي ُزّينت سقوف الكنائس بصوره ،والمتحيز إلى فئة معينة من الناسّ ،
إلى ىذا التفكير.
إن الخطر الحقيقي اليوم يتمثل في اتخاذ اإللحاد عقيدة ومحاولة فرضة بكل الوسائل حتى

العنف وقوة السالح  ،يقول روجيو جارودي( :األصولية الغربية ىي العمة األولى ثم ولدت كل

ردا عمى أصولية الغرب)(ٗ).
األصوليات األخرى ً
((وِايا ُك ْم
وكان الغمو ً
فعال سبب ىالك من سبق وصدق رسول اهلل حين يقول في الحديثَ :
ان قَْبمَ ُك ُم اْل ُغمُو ِفي الد ِ
َواْل ُغمُو ِفي الد ِ
ين))(٘).
َىمَ َ
ين ،فَِإن َما أ ْ
ك َم ْن َك َ
(ٔ) فري ه ههدريك نيتش ه ههو (ٗٗ :)ٜٔٓٓ-ٔٛفيمس ه ههوف ألم ه ههاني ،وأح ه ههد أعظ ه ههم الشخص ه ههيات المص ه ههيرية ف ه ههي الت ه ههاريخ
الروح ه ههي لمغ ه ههرب ،انتق ه ههد الفمس ه ههفة وال ه ههدين والعق ه ههل ،واعتبرى ه هها اص ه ههناماً اخترعي ه هها االنس ه ههان ،ووض ه ههع نظري ه ههة الق ه ههوة
واعتبرىه هها محه ههور القه ههيم فه ههي الحيه ههاة" فه ههالخير ىه ههو القه ههوة والشه ههر كه ههل مه هها يصه ههدر عه ههن الضه ههعف ،فيجه ههب أن يفنه ههى

الضعفاء العجزة .ينظر :موسوعة الفمسفة (ٕ.)٘ٔٙ-٘ٓٛ /
(ٕ) ينظر :ما وراء الخير والشر تباشير فمسفة لممستقبل ،نيتشو (ص ٘.)ٛ

(ٖ) مه ههن رسه ههالة ألنشه ههتاين كتبيه هها بالمغه ههة األلمانيه ههة فه ههي عه ههام ٗ٘ ٜٔإله ههى الفيمسه ههوف إريه ههك غوتكينه ههد .عرضه ههت
الرس ه ه ه ه ههالة ف ه ه ه ه ههي مه ه ه ه ه هزاد ف ه ه ه ه ههي لن ه ه ه ه ههدن ف ه ه ه ه ههي ٕٔ اي ه ه ه ه ههارٕٓٓٛم ،ينظ ه ه ه ه ههر :موق ه ه ه ه ههع شهه ه ه ه ههبكة  CBCاالخباريهه ه ه ه ههة.
cbc.ca/news/world/belief-in-god-a-product-of-human-weaknesseseinstein-letter

(ٗ) األصوليات المعاصرة (صٕٔ).

((ى ه ِ
هاس :قَ ههال( :ق ههال لِ ههي رس ههو ُل الم ه ِهو َ غ ه َهداةَ ا ْلعقَب ه ِهة و ُى ههو عمَ ههى ر ِ
(٘) الح ههديث ع ههن ْاب ه ُهن َعب ه ٍ
ط
هات ،ا ْلقُه ه ْ
احمَتِ ه ِهوَ :
َُ
ََ َ َ َ َ
ِ
ٍ
هال(( :بِأَمثَه ه ِ
هال َى ه ه ُؤَال ِءَ ،وِايه هها ُك ْم
لِه ههي))َ ،فمَقَ ْ
ضه ه ْهعتُيُن ِفه ههي َيه ه ِهد ِه ،قَه ه َ
طه ه ُ
صه ههى ا ْل َخ ه ه ْذفَ ،فمَمه هها َو َ
صه ه َهيات ُىه ههن َح َ
هت لَه ههوُ َح َ
ْ
هان قَ ه ه ْهبمَ ُك ُم ا ْل ُغمُ ه ههو ِف ه ههي ال ه ههد ِ
َوا ْل ُغمُه ههو ِف ه ههي ال ه ههد ِ
ين)) أخرج ه ههو اب ه ههن ماج ه ههو ف ه ههي س ه ههننو ،كت ه ههاب
َىمَه ه ه َ
ين ،فَِإن َم ه هها أ ْ
ك َم ه ه ْهن َك ه ه َ
المناسه ههك ،ب ه ههاب :قه ههدر حص ه ههى الرمه ههي ،ب ه ههرقم( ،)ٔٓٓٛ /ٕ()ٖٕٜٓوأحم ه ههد مس ه ههنده ،مس ه ههند بن ه ههي ىاشه ههم ،مس ه ههند
عب ه ههد اهلل ب ه ههن العب ه ههاس ب ه ههن عب ه ههد المطم ه ههب (ٔ٘ ،)ٖ٘ٓ /ٖ()ٔٛواب ه ههن خزيم ه ههة ف ه ههي ص ه ههحيحو ،كت ه ههاب المناس ه ههك،

ب ه ه ههاب :التق ه ه ههاط الحص ه ه ههى م ه ه ههن من ه ه ههى ،ب ه ه ههرقم ( ،)ٕٚٗ /ٗ()ٕٛٙٚومعن ه ه ههى "غ ه ه ههداة العقب ه ه ههة" :أي ص ه ه ههباح ي ه ه ههوم=
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وقارن عمر بن عبد العزيز رحمو اهلل ،بين منيج الصحابة والتابعين في العقيدة وبين

بعض من
َذِل َك لَ َعمَى

ط َم َح َع ْنيُ ْم أَ ْق َو ٌام فَ َغمَ ْواَ ،وِانيُ ْم َب ْي َن
ونيُ ْم فَ َجفَ ْواَ ،و َ
(وقَ ْد قَص َر قَ ْوٌم ُد َ
جاء بعدىم بقولوَ :
ُى ًدى ُم ْستَِق ٍيم)(ٔ).
ونقل ابن القيم رحمو اهلل عن بعض السمف قولو( :ما أمر اهلل تعالى بأمر إال ولمشيطان فيو
نزغتان :إما إلى تفريط وتقصير واما إلى مجاوزة وغمو وال يبالي بأييما ظفر)(ٕ).

فمم تشيد مرحمة في التاريخ ،ما نشيده اليوم من إلحاد يؤدي بالبشرية إلى كارثة ،ويمثل جريمة
في حق اإلنسانية ،وفيما يأتي إحصاءان يمثالن أثر اإللحاد في مجتمعاتو:
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شكل(ٔ) نسب االنتحار لكل مائة ألف إنسان بحسب الديانات المختمفة

Source: José Manoel Bertolote، and Alexandra Fleischmann، A global
perspective in the epidemiology of suicide، Suicidologi 2002، årg. 7،
nr. 2

= النحه ههر حيه ههث ترمه ههى جم ه هرة العقبه ههة" ،القه ههط له ههي" :أي اجمه ههع له ههي الحصه ههى" ،الخه ههذف" :الحصه ههى الصه ههغار الته ههي
يرمى بيا.

(ٔ) أخرجو أبو داود في سننو ،كتاب :السنة ،باب :لزوم السنة (ٕٔ.)ٕٕٓ /ٗ()ٗٙ
(ٕ) إغاثة الميفان من مصائد الشيطان(ٔ.)ٔٔٙ /
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الشكل (ٕ) :النسب المئوية لألطفال المولودين خارج إطار الزوجية (اوالد زنا) في أوربا لسنة ٕٕٔٓم.

المصدر :موقع مركز أبحاث

www.pewresearch.org/fact-

tank/2014/08/13/birth-rate-for

PEW:

الخاتمة:

الحمد هلل عمى نعمو وتيسيره في جمع مادة ىذا البحث وبعد تحميل مطالبو استخمصت

النتائج اآلتية :

اختيار بشرًيا ويعكسان حرية اإلنسان في االختيار ،رداً عمى
ًا
ٔ -إن التطرف واإللحاد يمثالن
َمن يدعي أن اإلنسان مجبر.
ٕ -اإلنسان محكوم بالعقل في المحور المادي ،أما الغيبي فال سبيل بالخوض فيو إال بالوحي.
ٖ -إن اهلل ىيأ اليداية لمبشرية كمما ضمت وزاغت بأفكارىا.

ٗ -تسمسل االنحراف البشري يبدأ بالغمو ويمر بالتطرف وينتيي باإللحاد.

٘ -اإللحاد المعاصر مقترن بالمدنية المادية ومنشؤه الرئيس الفكر الغربي.
 -ٙلمتطرف واإللحاد نتائج مدمرة عمى الفرد والمجتمع  ،والمجتمعات األوربية خير شاىد عمى
ذلك.

وختام أسأل الباري عز وجل أن يجعل ىذا العمل
والحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات،
ً
خالصا لوجيو الكريم وأن يستعممنا في طاعتو إنو ولي ذلك والقادر عميو وأصمي وأسمم عمى
ً
اليادي البشير سيدنا محمد وآلو وصحبو أجمعين .
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القرآن الكريم :

المصادر والمراجع

ٔ .أسطورة تجسيد اإللو في المسيح  ،جون ىيك وآخرون ،ترجمة :د .نبيل صبحي ،دار القمم-الكويت ،طٔ،
٘ٓٗٔهٜٔٛ٘ -م .

ٕ .اإلسالم والقومية العممانية ،عبد السالم ياسين ،دار البشير لمثقافة والعموم االسالمية -مصر ،طٕٜٜٔ٘ ،م.
ٖ .اإلصابة في تمييز الصحابة  ،ابن حجر العسقالني ؛ تحقيق :عمي محمد البجاوي ،دار الجيل -بيروت،
ٕٔٗٔىه.
ٗ .األصوليات المعاصرة أسبابيا ومظاىرىا ،روجيو جارودي ،ترجمة :د .خميل أحمد خميل ،دار عام ألفين-باريس،
ٕٓٓٓم.

٘ .إغاثة الميفان من مصائد الشيطان ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:
ٔ٘ٚىه) تحقيق :محمد حامد الفقي ،دار المعرفة–بيروت ،طٕٖٜٔ٘ ،ه– ٜ٘ٔٚم .
 .ٙبناء الكون ومصير االنسان نقض لنظرية االنفجار الكبير ،ىشام طالب ،دار المعرفة -بيروت ،طٕٔٔٗٚ ،ه-
ٕٓٓٙم.

 .ٚتاريخ البشرية ،ارنولد توينبي ترجمة نيقوال زيادة ،االىمية لمنشر والتوزيع  -بيروتٕٓٓٗ،م .
 .ٛتاريخ الفمسفة الحديثة ،يوسف مكرم ،مكتبة الدراسات الفمسفية ،ط٘.
 .ٜتمبيس إبميس ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (تٜ٘ٚ :ىه) دار الفكر لمطباعة
والنشر -بيروت ،طٕٔٔٗٔ ،ىهٕٓٓٔ-م .
ٓٔ .الجذور التاريخية لحقيقة الغمو والتطرف واإلرىاب والعنف  ،د.عمي بن عبد العزيز بن عمي الشبل .

ٔٔ .ديموقريطس فيمسوف الذرة وأثره في الفكر الفمسفي حتى عصرنا الحديث ،د.عمي سامي النشار ،وآخرون ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب-االسكندريةٜٕٔٚ ،م.
ٕٔ .رواد المثالية في الفمسفة الغربية ،د .عثمان أمين ،دار المعارف -القاىرة ٜٔٙٚ ،م.
ٖٔ .سنن ابن ماجو ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني (تٕٖٚ :ىه) تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،دار
الرسالة العالمية ،طٖٔٔٗٓ ،ىه ٕٜٓٓ -م.

ٗٔ .سنن أبي داود ،أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِج ْستاني (ت:
ٕ٘ٚىه) تحقيق :شعيب األرنؤوط -محمد ِ
كامل قره بممي ،دار الرسالة العالمية ،طٖٔٔٗٓ ،ىه ٕٜٓٓ -م.
َ
َ
الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي (ت:
٘ٔ .السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
ٗ٘ٛىه)تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية-بيروت ،طٖٕٔٗٗ ،ىهٕٖٓٓ -م.
 .ٔٙالصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي (تٖٜٖ :ىه) تحقيق :أحمد
عبد الغفور عطار ،دار العمم لمماليين– بيروت ،طٗٔٗٓٚ ،ىهٜٔٛٚ-م.
بد ،التميمي ،أبو حاتم،
 .ٔٚصحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
البستي (تٖ٘ٗ :ىه)تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة– بيروت ،طٕٔٗٔٗ ،ه – ٖٜٜٔم.
الدارميُ ،

صحيح ابن ُخ َزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السممي النيسابوري (ت:
.ٔٛ
ُ
قيق :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،طٖٕٔٗٗ ،ىه.
تح ُ
ٖٔٔىه) َ
 .ٜٔالعممانية طاعون العصر ،سامي عامري.
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ٕٓ .العرش ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذىبي (تٚٗٛ :ىه) تحقيق :محمد بن
خميفة بن عمي التميمي ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،طٕٕٔٗٗ ،ىه.
ٕٔ .غريب الحديث ،أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري (المتوفىٕٚٙ :ىه) تحقيق :د .عبد اهلل الجبوري،
مطبعة العاني – بغداد ،طٔ ٖٜٔٚ ،هٜٔٚٚ-م.

ٕٕ .في داللة الفمسفة وسؤال النشأة نقد التمركز األوروبي ،بوعزة.
محمود وآخرين ،دار الجيل-
ٖٕ .قصة الحضارة ،ويميام جيمس َ
ديورانت(تٜٔٛٔ :م) ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب ُ
بيروتٔٗٓٛ ،ىه ٜٔٛٛ -م .
ٕٗ .قصة الفكر الغربي أفكار ورجال ،جرين برنتن ،ترجمة :محمود محمود ،الييئة العامة لقصور الثقافة-مصر،
د.ط ،د.ت.
ٕ٘ .ما وراء الخير والشر تباشير فمسفة لممستقبل ،فريدريك نيتشو  ،ترجمة :جيزيال فالور حجار ،دار الفارابي-بيروت،
طٕٖٔٓٓ ،م .

 .ٕٙماذا خسر العالم بانحطاط المسممين ،عمي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (تٕٔٗٓ :ىه) مكتبة
اإليمان ،المنصورة – مصر ،طبعة شرعية جديدة منقحة ومحققو ومزيدة.
 .ٕٚمدخل الى الفمسفة القديمة ،أ .ه .آرمسترونج  ،ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي -بيروت ،طٔ ،
ٖٓٗٔهٕٜٓٓ-م.
 .ٕٛالمستدرك عمى الصحيحين ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم

الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع (تٗٓ٘ :ىه) تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب

العممية–بيروت ،طٔٔٗٔٔ ،ه – ٜٜٓٔم.
 .ٕٜالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،مسمم بن الحجاج أبو
الحسن القشيري النيسابوري (تٕٙٔ :ىه)تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ٖٓ .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني (تٕٗٔ :ىه)
تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٔ ،ىه.
ٖٔ .معالم تاريخ اإلنسانية ،إج جي ويمز ،ترجمة :عبد العزيز توفيق جاويد ،لجنة التأليف والترجمة والنشر -القاىرة .
ٕٖ .معجم المغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر (تٕٔٗٗ :ىه) بمساعدة فريق عمل ،عالم
الكتب ،طٔ ٕٜٔٗ ،ىه ٕٓٓٛ -م.

ٖٖ .المعجم الوسيط .مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيم مصطفى وآخرون ،دار الدعوة.
ٖٗ .معجم لغة الفقياء ،محمد رواس قمعجي  -حامد صادق قنيبي ،دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع ،طٕ،
ٔٗٓٛىه ٜٔٛٛ -م .
ٖ٘ .معجم مقاييس المغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(تٖٜ٘ :ه) تحقيق :عبد السالم محمد ىارون ،دار
الفكر -بيروتٖٜٜٔ ،ىه ٜٜٔٚ -م.

 .ٖٙمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر
الدين الرازي (تٙٓٙ :ىه) دار إحياء التراث العربي – بيروت ،طٖ  ٕٔٗٓ ،ىه.
 .ٖٚمقارنات األديان الديانات القديمة ،محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربئٜٙ٘ ،م.

 .ٖٛالممل والنحل ،محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشيرستاني (ت٘ٗٛ :ه) تحقيق :محمد سيد كيالني،.
دار المعرفة  -بيروت ٔٗٓٗ ،ه.
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 عبد الحميم محمود دار. د: ٘ٓ٘ىه) تحقيق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت، المنقذ من الضالل.ٖٜ
. مصر-الكتب الحديثة
.ٔمٜٛٗ ،ٔط،بيروت- المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عبد الرحمن بدوي. د، موسوعة الفمسفة.ٗٓ
.ٖٕٔٓم- ٖ٘ٗٔه، ىدية مجمة األزىر- عمرو شريف تقديم محمد عمارة،وىم اإللحاد
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