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قال اهلل تعالى
{ولََقد ص َّرف نَا ِفي َه َذا ال ُقر ِ
آن لِلن ِ
َّاس ِمن ُكل َمثَل َوَكا َن
َ
َ
نسا ُن أَكثَ َر َشيء َج َدلا}[الكهف]54:
ا ِإل َ

قال النبي صلى اهلل عليه وسلم :
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(ما أحد أصبر على أذى سمعه من اهلل  ،يدعون له الولد
 ،ثم يعافيهم ويرزقهم) البخاري ()7378
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Thesis Abstract
Dissertation Title: A Critical Analysis of the Phenomenon of Criticizing Religion in
Modern Western Thought
Author: Sultan ibnAbdur-RahmanibnHumayd al-Umayree
Level and Specialization: Ph.D. in Aqeedah
Objectives: This dissertation has three main objectives;
1- In-depth study of the phenomenon of criticizing religion which has appeared
in modern western thought.
2- Exposing methodological errors and misinformation among those involved
in this phenomenon
3- Proving the religion of Islam’s strength and the integrity of its texts and
rulings in contrast to other religions
Central Topic: the central theme of this dissertation is the existential and intellectual
foundations which form the basis for sound beliefs about God, Prophethood, and
religions.
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Most salient results: this research produced several findings. Among the most important
findings is that the people who subscribe to this phenomenon have committed numerous
deductive and logical errors that prove the inaccuracy of the views and ideas they
instituted concerning the major foundations of religion.
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Chapters: there are three main sections in this dissertation:
1- Factors that produced criticism of religion in modern western thought. This
includes the discussing the formation of this phenomenon, its manifestations
spanning from the seventeenth to the nineteenth Gregorian centuries, and the
most important currents it has followed.
2- Methodological principles around which criticism of religion revolves. This
includes discussing the most important philosophical and scientific
principles utilized by those involved in this phenomenon.
3- The realms in which criticism of religion takes place. This includes
discussion of the most important areas of religion affected by the
phenomenon, those being the existence and perfection of God; Prophethood
and revelation; and the origin and nature of religions.

املقدمــــــــــــة

املقدمو و وة
إن احلموود هلل دمووده ونسووتعينه ونسووتغفره ,ونعووور بوواهلل موون نوورور أنفسوونا وموون سووي ات أعمالنووا ,موون يهووده
اهلل فال مضل له ,ومن يضلل فال هادي لوه ,وأنوهد أن ر إلوه إر اهلل وحوده ر نوريك لوه ,وأنوهد أن مودا
عبده ورسوله ,صلى اهلل عليه وعلى آله وصسبه أمجعني ....أما بعو وود :
فإن الدين ر زاة ور يوناة أخطور قضوية يف حيواة اإلنسوان  ,وأضوخم مسوجلة يف وجووده  ,وأجول جونو مون
أجنا ه  ,وأهم مكون من مكوناته  ,وأنفس عنصر من عناصره  ,وأغلى ما ميلكه اإلنسان يف حياته.
والننوا إىل التودين وارلتونام بالشوعا ر التعبديوة أخوص وصوف يف احلقيقوة اإلنسوانية  ,وأعمو معوي يتجودر
يف ماهيتهوا  ,فووإرا كووان اإلنسوان حيوانووا متووجمال مفكورا متسوا ال باحثووا عوون الغايووات واحلكوم بطبعووه  ,فإنووه مووع
رلك أيضا حيوان متدين متعبد ر ميكن أن ينفصل عن ههه احلالة أبدا .
فلووم توونة البشوورية منووه وجودهووا مالزمووة للوودين وآخووهة بووه  ,وت ترعوورف مرحلووة موون مراحوول التووارين اإلنسوواا
يظهر فيها خفاو ملعات الدين أو ختولي اإلنسان عن الت وعبد  ,ويف بيوان هوهه احلقيقوة يقووة أرنولود توويني ":إن
ج وووهر ال وودين ثاب ووت ثب ووات ج وووهر الطبيع ووة البش و ورية راهت ووا  ,فال وودين يف احلقيق ووة ص ووفة راتي ووة ي وونة للطبيع ووة
البشورية"( , )1ويؤكوود معجووم رروق للقوورن العش ورين هووهه احلقيقووة قووا ال ":إن الغريوونة الدينيووة مش و كة بووني كوول
األجناق البشرية  ,حىت أندها جية  .وأقرهبا إىل احلياة احليوانية  ...وإن ارهتمام بواملعي اإلهلوي و وا فوو
الطبيعة هو إحدى الننعات العاملية اخلالدة لإلنسانية"(.)2
ويعوورب املفكوور اإلسووالمي مالووك ابوون نووي عون هووها املعووي بعبووارة بليغووة قووا ال عوون الوودين  :إنووه "ظوواهرة كونيووة
حتكم فكر اإلنسان وحضارته  ,كما حتكم اجلاربية املادة وتتسكم يف تطورها"(.)3
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فألجو وول رلو ووك كو ووان الو وودين أعظو ووم مو ووؤثر يف تو ووارين اإلنسو ووانية كلهو ووا  ,وأعم و و دافو ووع موجو ووه للتسركو ووات
ارجتماعية والسياسية وارقتصادية  ,وأخطر ما تدور حوله نقانات العلماو واملفكرين .

1436/08/19

( )1تارين اإلنسانية (. )19/1
( )2الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )82
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مفهوم ظاهرة نقد الدين :
مووع أن الوودين متجووهر يف كيووان اإلنسووان ووجدانووه  ,ومتعم و يف ا تمعووات اإلنسووانية كلهووا عوورب التووارين
البشري الطويل  ,إر أن الفكر اإلنساا ت خيلو من وجود أفوراد أو مجاعوات قليلوة تعلون العوداو للودين وتقووم
بتوجيووه النقوود إىل بنيانووه  ,أو تثووري الشووكوت وارع اضووات علووى حقيقتووه  ,ور ي وناة يظهوور بووني أحيووان التووارين
املتعاقبووة موون ينكوور وجووود اهلل أو موون ينكوور النب ووات والرسووارت والكتووو املقدسووة  ,وظوول احلوواة كووهلك حووىت
بنغووت معووات الفكوور الغووريب احلووديث يف األج وواو  ,فشووهد ظوواهرة غريبووة كوول الغرابووة عوون الفكوور اإلنسوواا  ,ت
يشهد هلا التارين مثيال من قبل .
فقد تشكلت فيه تيارات واسعة ناقمة على األديان جبميوع مكوناهتوا  ,تسوعى إىل اربوة الودين وتقويضوه
وإخفوواو معاملووه  ,وتنسووو إىل اإلميووان والتعبوود كوول قبيسووة ورريلووة  ,وتوونعم أن ارلت ونام بالوودين يووؤدي إىل فسوواد
اإلنسان واإلضرار حبياته  ,وتقصد إىل حتطيم أركان األديان وأصوهلا  ,وتستميت يف تقبوي صوورهتا وأنوكاهلا
 ,وتشتد يف هتشيم بنياهنا وهيكلها  ,وتصرح بوجوب التخلص مون الودين وإلغا وه مون ا تمعوات اإلنسوانية ,
وتدعو إىل لنوم القضاو على كل رسومه  ,حبيث يعيش الناق بال دين.
وت يكتووف املنخرطووون يف هووهه الظوواهرة إىل حتييوود الوودين وفصووله عوون احليوواة كلهووا أو بعضووها  ,وإوووا زادوا
علووى رلووك الوودعوة إىل اربتووه والسووعي إىل إلغا ووه  ,فمقصووودهم لوويس إلغوواو توودخل الوودين يف احليوواة  ,وإوووا
يقصدون إىل إخفاو الدين من الوجوود بالكلية  ,وهدفهم ليس يف العيش بال دين يتودخل يف أنظموة احليواة ,
وإوا يهدفون على تقويض معات الدين و اربته .
فاألدي ووان يف نظ وورهم ليس ووت س وووى تنوي وورات وخراف ووات وأس وواطري  ,وه ووي يف نظ وورهم نش ووجت م وون خ ووالة
خماوف اإلنسان البدا ي من الفيضانات وغريهوا مون الكووارل الويت تقوع يف األرو  ,أو بسوبو جهلوه بجسورار
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الطبيع ووة أو بس ووبو خ و ووفه م وون األرواح امليت ووة  ,وم ووا ه ووي يف نظ وورهم إر س ووبو لالض ووطرابات وارنقس ووامات
واحلوروب وإفوساد احلياة اإلنسوانية وإحدال األضورار هبا  ,وليست إر تنظيما بشريا ظاملا .
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وهووي عنوود بعضووهم أنظمووة ظاملووة أقامهووا قسيسووون وملوووت يف موؤامرة كووربى لتربيوور الطغيووان يف سووبيل فوورو
جووا ر لعقيوودة تقليديووة  ,ولوون اوود اجلوونس البشووري مطلقووا مهربووا موون هووهه املوؤامرة الشوريرة إر بإتبوواا نووور العقوول
حتديا للقساوسة وامللوت .
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واألديووان عن وود آخ ورين م وونهم م ووا هووي إر تنظيم ووات مناقض ووة للعقوول والعل ووم  ,واإللت ونام هبووا ي وودخل العق وول
اإلنساا يف متاهات واضطرابات ر حدود هلا .
وانتهوى بعضوهم إىل التصوري بوجن اإلميوان باخلوال للكووون موا هوو إر خرافوة وأسوطورية ر يقووم عليهوا دليوول
ور يسنده برهان  ,وصورح بعضوهم بوجن رلوك موا هوو إر فكورة خرافيوة اخ عهوا اإلنسوان ليسوو هبوا عجونه يف
مقاوموة مصواعو الطبيعووة  ,بول أخوه بعضووهم اواهر بجنوه العوودو الشخصوي لإللوه  ,وطالووو بإخفواو كلمووة اهلل
من اللغة وإزالتها مون القواموق  ,وطفو آخورون مونهم يصورحون بوجن اإلقورار بوجوود اخلوال للكوون موا هوو إر
مظهوور موون مظوواهر الضووعف اإلنسوواا  ,وانتهووى بعضووهم إىل التص وري وووت اإللووه  ,وضوورورة وضووع اإلنسووان
السوبرمان له .
وأموا النبووات والووحي اإلهلووي فإهنووا هوي األخوورى موا هووي يف نظوورهم إر أموور خارجووة عون املعقوووة ومناقضووة
لقوانني العقل  ,وما هي إر خرافات وأساطري منقولة عن الشعوب البدا ية اخلرافية .
ويف مسريهتم النقديوة املتخبطوة أثواروا ركاموا كبوريا مون ارع اضوات والشوكوت علوى وجوود اهلل تعواىل وكمالوه
وتوودبريه للكووون  ,وعلووى األدلووة الكونيووة العقليووة الدالووة علووى وجوووده  ,وأقوواموا كمووا كبوريا موون ارنتقووادات علووى
النبوة والوحي وعلى األنظمة التشريعية لألديان .
وصوواحو رل ووك كلووه تض ووخم يف الننعووة اإلنس ووانية  ,ف ووانتهى احلوواة ب وواملنخرطني يف ظوواهرة نق وود ال وودين يف
الفكوور الغووريب احلووديث إىل مرحلووة ارسووتغناو عوون اهلل يف كوول نوويو  ,وأضووسوا يتصووورون العقوول اإلنسوواا بجنووه
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على كل نيو قدير  ,وأنه السبيل الوحيود للبلوو إىل كنوه كول احلقوا الوجوديوة  ,وأن كول حقيقوة ر ميكون
للعقل الوصوة إليها فما هي إر خرافة وأسطورة  ,فالعقل اإلنساا هو املصودر الوحيود لكول املعوارف  ,وهوو
امليونان املتفوورد يف احلكووم علووى كوول نوويو  ,وهووو املعيوار الوووزان املعتموود يف حتديوود املصووا واملنووافع  ,وهووو املنقووه
الوحيد للبشرية من اخلرافات واألساطري وأخطاو األديان

1436/08/19

وبوواتوا يعتقوودون أن اإلنسووان هووو املوجووود األعظووم يف هووها الكووون  ,وأن لووه السوويادة الكونيووة الوويت اووو أن
خيضع هلا كل نيو  ,ور ختضع هي لشيو  ,فاإلنسان واإلنسان وحده أصب مقياسا لكول نويو  ,وانتهوى
غالهتم إىل التصري بجن  :اإلنسان قد خضع هلل بسبو عجنه وجهلوه  ,وانن وقود تعلوم وسويطر علوى البي وة
فقد آن أن يجخه على عات نفسه ما كوان يلقيوه مون قبول يف عصور اجلهول والعجون علوى عوات اهلل  ,ومون
يصب هو اهلل .
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وت يكتووف املنخرطووون يف ظوواهرة نقوود الوودين هبووها الغلووو وإظهووار ارسووتغناو عوون األديووان واإلميووان بوواهلل ,
وإوا طفقوا يدعون بجن البشرية يف العصر احلوديث اكتشوفوا منقوها آخور يغنويهم عون كول موا سوواه  ,إنوه العلوم
التج وريي احلووديث  ,فسوواد لووديهم ارعتقوواد بووجن العلووم التج وريي قووادر علووى اإلحاطووة بكوول احلقووا الكونيووة ,
وأنوه يسووتطيع أن يكفوي اإلنسووان يف تجسوويس كول األنظمووة ارجتماعيووة والسياسوية والنفسووية واألخالقيووة  ,وأن
البشوور ت يعووودوا يف حاجووة إىل أي مصوودر آخوور للمعرفووة أو األنظمووة مووع وجووود العلووم  ,فقوود أغنوواهم العلووم
التجريي عن كل املصادر الفلسفية والدينية وغريها اليت كانوا يعتمدون عليها .
وبووات بعضووهم يتصووور بووجن اإلنسووانية ت تعوود يف حاجووة إىل اإلميووان بوجووود اخلووال للكووون  ,ألن العلووم
استطاا تفسري كل أسراره وخفايواه  ,وت تعود البشورية يف حاجوة إىل األديوان وإرنواد اهلل هلوا عون طريو الووحي
؛ ألن العلم ميكنه أن يرند اإلنسان إىل كل ما فيه خري وصا له يف مجيع ارت احلياة .
وأضووسى رجوواة العلووم هووم األنبيوواو والرسوول  ,فسوواد ارعتقوواد بووجن أي أموور إلتووا اإلنسووان فيووه إىل معرفووة
اخلري والشر فيها فما عليه إر أن يههو إىل رجل العلوم  ,فهوو املخووة الوحيود يف أعطواو املعلوموة الصوسيسة
الفاضلة .
تلكووم هووي ظوواهرة نقوود ال ودين الوويت ظهوورت يف الفكوور الغووريب احلووديث  ,وميكوون أن إلص ول مفهومه ووا يف
القوة بجهنا حركة اجتماعية فكري ة تس عى ىل ى مبارا ة ال دين وىلما ه م ن حي اة اإلنس ان جمل ة  ،وتقص د
ىل ى اس تمناء اإلنس ان انف سه ع ن ك ل ش يء  ،ابي

يع يش ف ي حيات ه ا ف ي ن ف ي ك ل ش ؤون حيات ه

العامة والخاصة .
فظوواهرة نقوود الوودين  ,الوويت دوون بصوودد الوودخوة يف تفاصوويلها ر تقصوود إىل عوونة الوودين عوون الووتسكم يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نووؤون احليوواة ور إىل جعوول الوودين اختيووارا نخصوويا يو ت األخووه بووه ملوون رغووو فيووه  ,وإوووا هووي حركووة وواوزت
رلك كله إىل اهتام الدين باإلفساد  ,وارعتقاد بجن األديان ضرر وبيل على حياة اإلنسان .
فالبسث إرن ر يقصد إىل دراسة احلركة اليت تدعو إىل رد فصول الودين عون احليواة مون غوري تعورو لنقود
الدين  ,وإوا يقصد بشكل أساسي إىل دراسة احلركة الفكرية ارجتماعية اليت اوزت هوها القودر  ,وأخوهت
تسعى يف نقد الدين وتقويض أركانه .

1436/08/19
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وهبها املفهوم يظهر الفر بني مفهوم ظاهرة نقد الدين وبني احلركة اليت تودعو إىل فصول الودين عون احليواة
كلها أو بعضها  ,فظاهرة نقد الدين تتضمن معي أوسوع مون ورد فصول الودين عون احليواة  ,فهوي تنيود علوى
رلك السعي يف اربة الدين وتوجيه سهام النقد إليه والقصد إىل تقويضه وإزالته من الوجود .
والمنخ رطون ف ي ظاه رة نق د ال دين م ك ثرة أع دا هم وتن وو توجه اتهم يت فرعون ىل ى ث ف
اتجاهات أساسية :
أم ا التج او ا ول  ،فهووم الووهي أقووروا بوجووود اخلووال للكووون  ,ولكوونهم أنكووروا اإلميووان بووالنبوات وأعلن ووا
الكفر هبا  ,وقصدوا إىل نقدها .
وأما التجاو الثاني  ,فهم الهين ت يؤمنوون بوجوود اخلوال للكوون  ,وانموون بوجن الكوون ت إلودل قلو
فاعل قادر عليه  ,ويعقدون أن اهلل تعاىل ر وجود له .
وأما التجاو الثال  ,فهم الهين ت يصولوا إىل درجوة اليقوني يف إنكوار اخلوال  ,وإووا بقووا متشوككني يف

وجود وم ددين يف إثبات وجوده .

والقدر املش ت بني أتباا ار اهات الوثالل أهنوم اختوهوا مون األديوان موقفوا معاديوا  ,وقصودوا إىل نقضوها
 ,ورموها عن قوق واحدة .
()1

تطورات ظاهرة نقد الدين في الفلسفة البديثة

:

اختلفووت أق وواة الدارسووني كث وريا – مووع إق ورارهم بصووعوبة الفصوول بووني املراحوول التارخييووة  -يف حتديوود املوودة
النمنية اليت متثل مرحلة الفلسفة احلديثوة يف الفكور الغوريب  ,ورهوو كثوري مونهم إىل أهنوا تبودأ مون القورن السوابع
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

()2

عشور  ,وتنتهوي موع هنايوة القورن التاسوع عشور وبدايوة القورن العشورين  ,فهوهه املرحلوة التارخييوة هوي الويت متثوول
مرحلة الفلسفة احلديثة يف الفكر الغريب .

1436/08/19

( )1سجنوا يف ارستعماة بني التعبري بالفلسفة احلديثة  ,والتعبري بالفكر الغريب احلديث ؛ ألهنما عي واحد .
( )2انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )31-28والفلسفة املعاصرة يف أوربا  ,بوننسكي ( , )21وتارين
الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم ( , )8ودراسات يف الفلسفة احلديثة  ,مود زقنو (. )15
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وقوود نووهدت هووهه املرحلووة تطووورا كب وريا يف مجيووع ا ووارت املعرفيووة والفلسووفية والفكريووة  ,وعايشووت حتركووا
علميا واسعا يف نىت ار اهات  ,وقد تنوعت معوات رلوك النشواط وترجوع يف ملهوا إىل بعودين أساسويني :
أمووا األوة فهووو التوجووه دووو املوضوووعات القدميووة بالنقوود والتمسوويص والتوودقي  ,وأمووا الثوواا  :فهووو اسووتسدال
موضوعات فلسفية وعلمية جديدة  ,ت يسب للعقل الغريب أن خصها بالبسث والتفكري .
وأما ا ارت املتعلقة بالدين فهي أيضا نهدت تطورا كبريا وانتعانا ضخما  ,فبعد أن كان البسوث فيهوا
مقتصرا يف غالبه على تجييود موا تقولوه الكنيسوة وتقويوة موا تعتقوده  ,فقود انقشوع الركوود عنهوا وجورت الوروح يف
عروقهووا وحتركووت عجووالت مراكبهووا بسوورعة متتاليووة  ,فجصووبست أجوواو القضووايا الدينيووة تغلووي غليانووا كبوريا موون
نوودة البسووول واحل ووارات احتدمووة حوهلووا  ,فتسولووت سوواحاهتا إىل حلقووات صوواخبة للبسووث وميووادين حافلووة
بالتسرت والنشاط .
وتوتلخص معووات رلووك التسوورت يف أمورين  :أم ا ا ول  :فهوو يف فووت نوافووه جديوودة يف دراسووة املوضووعات
القدمي ووة  ,والقي ووام بدراس ووتها م وون جه ووات ت تك وون مطروق ووة م وون قب وول  ,وأم ا الث اني  :فه ووو يف اس ووتسدال
موضوعات جديدة يف ا اة الديين ت تكن مبسوثة من قبل .
ومن أهوم املوضووعات الدينيوة الويت كانوت وال لوهلك التسورت العلموي والبسوث  :وجوود اهلل تعواىل واألدلوة
الدالووة عليووه إثباتوا ونفيووا  ,وحقيقووة الوجووود اإلهلووي وإمكووان تصووور العقوول اإلنسوواا لووه  ,وطبيعووة الوجووود اإلهلووي
وعالقتووه بووالكون  ,وإمكووان النبوووة واألدلووة الدالووة عليه وا  ,إثباتووا ونفيووا  ,وحتق و النبوووة يف أنووخا األنبيوواو ,
والبسووث يف طبيعووة املعج ونات  ,ودراسووة الكتووو املقدسووة ومنهجيووة إثبووات صوودقها وس والمتها موون التسريووف
والتبديل  ,وتارين األديان وتطورات العالقة بينهوا  ,وطبيعوة الودين وحتديود األصول يف تودين اإلنسوان هول هوو
التوحيد أو اإلنرات  ,وفوا د األديان وآثارها على ا تمعات اإلنسانية.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكووان النقوواه فيهووا مشووتعال بووني التيووار املووؤمن باألديووان واملقوور بصووستها ووجوهب وا وضوورورهتا  ,وبووني التيووار
الثا ر على األديان والناقد هلا والساعي إىل تقويضها .

1436/08/19
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()1

وتتلخص أارز التطورات البديثة في ظاهرة نقد الدين في ا مور التالية

:

ا م ر ا ول  :أن ظوواهرة نقوود الوودين قوود انتشوورت يف الفكوور الغووريب يف العصوور احلووديث انتشووارا واسووعا ,

ونوواعت فيووه نوويوعا ت يظهوور لووه مثيوول يف التووارين اإلنسوواا  ,فبوودة أن كووان اإلحلوواد وعوودم اإلميووان بوواهلل قليوول
الوجووود يف ا تمعووات اإلنسووانية بووات اعتقوواده منتشورا بووني أطيوواف كثوورية موون أفوراد ا تمووع الغووريب  ,بوول أمسووى
اعتقوواده سووا غا ومقبووور وميثوول حالووة طبيعيووة يف تلووك ا تمعووات  ,وكووهلك انتشوور فيووه التنكوور الشووديد للنبووات
والرسارت  ,والقدح البليغ يف األديان  ,والنفرة منها  ,ومن أحكامها .
ا مر الثاني  :أن التيار الناقود لألديوان أخوه يسوتند إىل التطوورات الفلسوفية والعلميوة املوؤثرة  ,فقود طفو

يعتمد على أفكار عدد مون الفالسوفة املشوهورين يف مرحلوة العصور احلوديث  ,ويرتكون إليهوا يف تودعيم مواقفوه
الناقوودة لألديووان  ,ومووع تطووور األمووور أخووه يسووتثمر عووددا موون النظريووات العلميووة التجريبيووة الوويت وقووع بسووببها
الصووداا بووني الكنيسووة والعلموواو  ,واسووتغل رلووك الصوراا  ,وجعلووه دلوويال علووى بطووالن األديووان  ,وإثبووات كوهنووا
اربة للتقدم والتطور والرقي  ,وساعية حاربوة كول موا يصوو يف مصولسة اإلنسوان ويسوعده يف احليواة  ,فضوال
عن أهنا خمالفة حلقا العلم الصسيسة .
ومووع تطووور اركتشووافات العلميووة أخ وه التيووار الناقوود للوودين يستث ومر عووددا موون النظريووات العلميووة يف علووم
الفينياو والبيولوجيا والفلك  ,وصوريوها حججا وبراهوني لقوهلم املنكر لوجود اهلل وإلمكانية الوحي والرسالة .
ا م ر الثال

 :أن نقوود الوودين يف العصوور احلووديث كووان عنيفووا جوودا  ,وقاسوويا إىل أبعوود حوود  ,اسووتعملت

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فيووه كوول األسوواليو الوويت ميكوون أن تسووتعمل يف نقوود نوويو مووا  ,وتقويضووه وتنفووري النوواق منووه  ,وقوود غلووو علووى
اللغووة املسووتعملة لوودى نقوواد الوودين يف القوورن الثووامن عشوور والتاسووع عشوور لغووة الووتهكم والسووخرية وارسووتخفاف
باألديووان واألنبيوواو والش ورا ع واألحكووام  ,بوول بلووغ احلوواة أن أخووه بعضووهم يسووخر باإللووه راتووه  ,ويسووتخدم يف
وصفه أقب األوصاف وأسو ها .
ا م ر الراا  :أن ووه م ووع ارهننام ووات املتتالي ووة للكنيس ووة أم ووام التط ووور العلم ووي  ,وأم ووام اهلجم ووات الناق وودة
لعقا وودها الدينيووة  ,وتطوراهتووا الكونيووة أضووسى التيووار الناقوود للوودين مقبووور يف ا تمووع  ,ر ميثوول حالووة منكوورة ,
ويف القرن الثامن عشر نوهد التيوار املنكور للنبووة والرسوالة نويوعا واسوعا يف ا تموع  ,ويعتنقوه أنوهر الفالسوفة

1436/08/19

( )1سيجيت ركر الشواهد واألمثلة اليت تدة على صسة ههه التطورات يف أثناو الفصل الثاا من الباب األوة  ,من
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والعلمواو واألدبوواو  ,ويف القوورن التاسووع عشوور غوودا اإلحلوواد واإلنكووار لوجووود اهلل تيووارا نووا عا يف ا تمووع الغووريب ,
وت يعد ميثل خروجا نارا عن وط املعهود .
ا مر الخامس  :كان التيوار الناقود بكول أطيافوه يعواا قبول مرحلوة العصور احلوديث مون ارنطوواو وارنونواو

نتيجة لضعف موقفه وهنالة فكرته ونفور ا تمعات منه  ,ولكنه مع التسوة الفكوري الكبوري يف الفكور الغوريب
احلديث أخه يف السعي لنشر أفكاره والتبشوري بررا وه  ,فبوادر رواده إىل توجليف الكتوو الواضوسة والصورإلة يف
مواجهة العقا د الدينية  ,وتجليف الروايات والقصص الناقدة للدين  ,وكهلك األنعار واملسورحيات وغريهوا ,
وأضووست جهووودهم موون أكثوور اجلهووود انتشووارا يف ا تمووع الغووريب  ,وأقبلووت عليهووا تلووك ا تمعووات إقبووار كبوريا
جدا .
فهوهه األمووور وغريهوا هووي الودافع وراو قصوور مسوواحة البسوث علووى مرحلوة الفكوور الغوريب احلووديث  ,وتركيوون
احلديث عون تشوكالت ظواهرة نقود الودين الويت ظهورت أثنواوه  ,ور يعوين هوها أن البسوث لون يتعورو ملشواهد
نقد الدين اليت كان بعد ههه املرحلة  ,ولكن التعرو لن سيكون خمتصرا حبسو ما يقتضيه احلاة واملقام .
أهمية راسة ظاهرة نقد الدين في الفكر المراي البدي :
مو ووع أن ظو وواهرة نقو وود الو وودين نشو ووجة يف العو ووات الغو ووريب  ,وتشو ووكلت رسو ووومها يف بلو ووداهنا  ,إر أن دراسو ووتها
والتنقيووو يف معاملهووا وآثارهووا  ,أضووسى أم ورا مهمووا لكوول أتبوواا األديووان  ,وألهوول ديوون اإلسووالم باخلصووو ,
ورلك لثالثة أسباب أساسية :
الس با ا ول  :أن تلووك الظوواهرة تتعل و بووجخطر أموور يف حيوواة اإلنسووان  ,وأجوول مكووون موون مكوناتووه ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأنفس عنصر من عناصره  ,وهو جانو الدين  ,فكل ما يتعلو بوه فهوو أمور بوالغ األ يوة  ,عواة املننلوة رفيوع
الدرجة  ,فهو أنفس ما بهلت فيه األوقات وأعن ما صرفت ألجله اجلهود .
الس با الث اني  :أن املنخوورطني يف ظوواهرة نقوود الوودين يف الفكوور الغووريب احلووديث ت يقصووروا نقوودهم علووى

1436/08/19

الودين الووهي كووانوا يوورون فيووه الضووالة والفسوواد  ,وهووو الوودين الكنسووي – النصوراا احوورف , -وإوووا انتهووا إىل
نقوود كوول األديووان  ,وحكم ووا عليهووا بالفسواد والووبطالن  ,وسووعوا إىل تصوودير أحكووامهم العامووة اجلووا رة إىل كوول
البلدان  ,وجعلوا ما حكموا به بنواو علوى تصووراهتم عون ديون الكنيسوة احورف معيوارا يسوتوعو مجيوع األديوان
يف العات .
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السبا الثال  :أن تلك الظاهرة ت تب يف البالد اليت نشجت فيهوا  ,وإووا عوربت منهوا إىل بلودان العوات

املختلفوة  ,وت يكون العوات اإلسوالمي يف منو عون ارصووطالو بلهيوو تلوك الظواهرة  ,وت يفلوت مون اهلونة الوويت
مشلووت الووديانات كلهووا يف مجيووع العووات  ,فقوود تووجثر العووات اإلسووالمي باملوجووة املاديووة الوويت اكتسووست العووات مووع
انتصار احلضارة الغربية املعاصرة  ,وتلطخت هبا عقوة كثري من املثقفني واملفكرين .
فانتقلت موجة نقد األديان إىل العات اإلسالمي  ,وطف كثري مون الشوباب يتبوي أصول فكورة النقموة علوى
األديووان  ,والسووعي إىل نقوودها وهتوود رسووومها ومعاملهووا  ,فو ى كث وريا موونهم يكوورر مووا يقورأه يف كتووو املفك ورين
الغربيني الناقدين على األديان أو ما يسمعه يف خطبهم وحواراهتم ونقاناهتم  ,وغدونا نسومع يف بوالد العوات
اإلسالمي بكل األفكار املعادية لألديان  ,وجبميع ا اهاهتا .
بل تطور األمر ببعضوهم  ,وأخوه يسوعى إىل تقود نقود خوا بودين اإلسوالم  ,فو اه يودعي بوجن اإلسوالم
خمووالف للعلووم احلووديث  ,يسووو علووى رلووك أمثلووة موون نصووو القوورآن والسوونة  ,ور يكتفووي باألمثلووة الوويت
يووهكرها علموواو الغوورب  ,وت وراه يوودعي بووجن اإلسووالم خمووالف للعقوول  ,يسووو علووى رلووك أمثلووة موون نصووو
الكتوواب والسوونة  ,وكووهلك يوودعي بعضووهم أن اإلسووالم ظووات للم ورأة  ,ويووهكر أمثلووة علووى رلووك موون نصووو
الكتاب والسنة  ,وهكها احلاة يف مجيع األبواب اليت تعرضت هلا ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب .
طبيعة البب ومساراته :
يقصد البسث إىل التنقيو عن ظاهرة نقد الدين اليت ولودت يف الفكور الغوريب احلوديث وووت يف أحضوانه
 ,ودراسة األسباب اليت كانت وراو ظهورها  ,والكشف عن أهم التشكالت األساسوية الويت متثول بالنسوبة هلوا
معووات ومنووارات بووارزة يف هيكلهووا  ,ويسووعى إىل حتديوود أهووم التيووارات الوويت ان و كت يف إنشوواو تلووك الظوواهرة
وتسيري عجلتها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويهوودف إىل رصوود أهووم املرتكونات املنهجيووة الكليووة الوويت اسووتند إليهووا املنخرطووون يف ظوواهرة نقوود الوودين يف
بنوواو آرا هووم النقديووة وتسووويغ موواقفهم احاربووة األديووان  ,سوواو منهووا املرتك ونات الفلسووفية التجمليووة احضووة  ,أو
املرتكنات اليت تنبع من اة العلم التجريي احلديث .

1436/08/19

وامووع البسووث مووع رلووك الغووو يف أهووم ا ووارت الدينيووة الوويت خوواو فيووه الناق ودون لألديووان  ,ويرصوود
أصوة ارع اضات اليت أثاروها ضد أركاهنا وأهم التشكيكات اليت أحاطوا هبا أصوهلا .
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وحووني كووان نووجن الوودين عظيمووا  ,وأمووره خط وريا  ,ومننلتووه عاليووة  ,وعمقووه متجووهر يف احلقيقووة اإلنسووانية ,
فإنه ر يقبل يف الدراسوات املتعلقوة بالتيوارات الناقودة لوه أن تقتووصر علوى اجلانوو الوصوفي ا ورد  ,وإووا ر بود
في ووه م وون النق وود والتمس وويص للم و وقارت الناق و ودة لل وودين  ,والبي ووان مل ووا فيه ووا م وون األغ ووالط التص ووورية واألخط وواو
ارستدرلية .
وألجوول هووها ت يكوون غوورو هووهه الدراسووة ارقتصووار علووى وورد العوورو ملعووات الظوواهرة الناقوودة للوودين يف
الفكوور الغووريب احلووديث  ,وتفسووري أحووداثها وال وربط بووني تشووكالهتا  ,ور اركتفوواو باللغووة التسووهيرة اإلمجاليووة ,
وإووا مجعوت مووع رلوك النقود املنهجووي املنفصول ألهوم أصوووهلا الكليوة الويت قامووت عليهوا  ,والتقوويض التفصوويلي
لكثري من ارع اضات اليت تعلقت جارت الدين اإلسالمية .
منشطرا ىلى قسيمين أساسيين :
واناء عليه  ،فإن انيان البب أضبى
ا
ا
القس م ا ول  :الجان ا الوص في  ,وق وود اس ووتند ه ووها اجلان ووو إىل رك وور أس ووباب ظ وواهرة نق وود ال وودين ,

وتشكالهتا اإلمجالية  ,وتياراهتا املش كة يف تجسيسها .

القسم الثاني  :الجانا النقدي  ,وقد استند هها اجلانو إىل رصد أهم املرتكنات املنهجية اليت اعتمود

عليهوا الناقوودون لألديوان  ,وبيووان مووا فيهوا موون أغووالط منهجيوة  ,وأخطوواو اسووتدرلية  ,واسوتند أيضووا إىل رصوود
أصوووة ارع اضووات الوويت أثارهووا الناقوودون علووى وجووود اهلل تعوواىل وكمالووه  ,وعلووى النبوووة والوووحي  ,وعلووى أصوول
األديان وطبيعتها  ,وبيان ما فيه من أغالط وأخطاو .
وقد اقتصرت الدراسة يف اجلانوو الوصوفي علوى أهوم التشوكالت الويت ظهورت يف مرحلوة العصور احلوديث,
املمدة من القرن السابع عشر امليالدي إىل هناية القرن التاسع عشر  ,وبداية القرن العشرين .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما يف اجلانو النقدي  ,فإهنا ت تقتصر يف مناقشة املرتكنات على ما كان حاض ورا يف العصور احلوديث ,
وإوووا مجعووت مووع رلووك مناقشووة املرتك ونات الوويت اعتموود عليهووا الناقوودون لألديووان يف مرحلووة الفكوور املعاصوور ؛
تكميال للصورة ؛ وألن كثريا من املرتكنات احلاضرة عند املعاصرين ر تعدو أن تكون امتدادا ملا كوان موجوودا
 ,أو تطويرا له  ,أو تغيريا يف نكله ومثاله .

1436/08/19

وق د ال ع د المرتك زات المنهجي ة الت ي تعرض ا له ا الدراس ة االب ب والنق د والتف ويا ثماني ة
مرتكزات أساسية .
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وأمووا مووا يتعل و بارع اضووات التفصوويلية الوويت أثووريت علووى ووارت الوودين األساسووية – وجووود اهلل وكمالووه
والنب وووة وال وووحي وأص وول الوودين وطبيعت ووه – ف ووإن الدراس ووة ت تقتص وور عل ووى م ووا ك ووان مطروح ووا يف مرحل ووة الفك وور
احلووديث  ,ور علووى مووا كووان متعلقووا بالوودين املسوويسي  ,وإوووا مجعووت مووع رلووك مووا كووان متعلقووا منهووا بالوودين
اإلس ووالمي  ,وم ووع أن كثو وريا م وون ارع اض ووات ع ووام يف فكرت ووه األص وولي  ,إر أن املناقش ووة التفص وويلية لألمثل ووة
سوويكون مرتك ونا علووى مووا هووو متعل و بوودين اإلسووالم ؛ ألنووه الوودين الصووسي الوحيوود ؛ وألن رلووك هووو األنفووع
واألصل للمتابعني لتلك الظاهرة من الشباب املسلم .
وقد بلغ عدد ارع اضات التفصيلية اليت تعرضت هلا الدراسة بالبسث والنقد والتقوويض أكثور مون ةسوة
ومثووانني اع اضووا  ,وهووي متنوعووة بتنوووا متعلقاهتووا  ,فبعضووها متعل و بوجووود اخلووال سووبسانه وكمالووه  ,وبعضووها
متعلقة بالنبوة والوحي  ,وبعضها متعلقة بطبيعة األديان وأصلها وانضابط أحكامها .
خارطة البب وخطته :
يقوم هيكل البب على ثفثة أمور أساسية :
ا مر ا ول  :البسث يف مكونات ظاهرة نقد الدين ومعاملها األساسية .
ا مر الثاني  :البسث يف األصوة املنهجية اليت ارتكن عليها الناقدون لألديان يف بناو مواقفهم .
ا م ر الثال  :البسووث يف ا ووارت الدينيووة الوويت خوواو فيهووا املنخرط وون يف ظوواهرة نقوود الوودين  ,ورصوود
أصوة ما أثاروه حوهلا من ارع اضات .
واناء عليه  ،فإن خارطة البب ستكون مقسمة على الصورة التالية :
ا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املقدمووة  :وفيهووا بيووان مفهوووم ظوواهرة نقوود الوودين وأهووم معووات تطوراهتووا يف العصوور احلووديث  ,وأ يووة دراسووة
تلك الظاهرة  ,وبيان طبيعة البسث ومساراته .

1436/08/19

الباب ا ول  :مكونات ظاهرة نقد الدين ف ي الفك ر المرا ي الب دي  ،وفي ه م دخل وثفث ة فص ول
:
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أما التمهيد  :ففيه البسث عن منهجية دراسة الظواهر اإلنسانية .
وأما الفصل ا ول  :أسباب تش كل ظ اهرة نق د ال دين ف ي الفك ر المرا ي الب دي  ،وفي ه م دخل ،
أربعة أسباب أساسية :
مدخل  :أ ية دراسة األسباب .
السبو األوة  :حتريف الدين املسيسي وخرو مكوناته عن العقل .
السبو الثاا  :ضخامة فساد الكنيسة وظالم تارخيها .
السبو الثالث  :تطور الوعي األوريب وتوسع مداركه و اوزه للكنيسة.
السبو الرابع  :إخفا اإلصالح الديين وقصوره النقدي .
وأما الفصل الث اني  :وه و  :تش كفت ظ اهرة نق د ال دين  ،ومنااعه ا  ،ويتف رو ىل ى م دخل  ،وثفث ة
أمور أساسية :
األمر األوة  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن السابع عشر امليالدي .
األمر الثاا  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن الثامن عشر امليالدي .
األمر الثالث  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن التاسع عشر امليالدي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما الفصل الثال  :وهو  :تيارات ظاهرة نقد الدين  ،ومس اراتها  ،ويتف رو ىل ى م دخل  ،وث ف
تيارات أساسية :
التيار األوة  :اإلحلاد املؤكد إلنكار وجود اإلله .
التيار الثاا  :اإلحلاد اررتيايب" الشكي " .

1436/08/19

التيار الثالث  :الدين الربويب "الدين الطبيعي" .
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وأم ا الب اب الثال

 ،وه و  :الرك ا ز المنهجي ة الت ي اعتم دت عليه ا ظ اهرة نق د ال دين ف ي الفك ر

المراي البدي  ،وفيه مدخل وفصفن :
أما املدخل  :وفيه احلديث عن أ ية البسث يف األصوة املنهجية لألفكار والتيارات .
وأما الفصل ا ول  :وهو  :الركا ز الفلسفية التي اعتمدت عليها ظ اهرة نق د ال دين  ،ويتف رو ىل ى
مدخل وخمس ركا ز :
ومدخل  :وفيه توصيف إمجاة للركا ن الفلسفية اليت قامت عليها ظاهرة نقد الدين .
الركينة األوىل  :ننعة "اإلنسانية املستغنية" .
الركينة الثانية  :اعتماد املنهخ احلسي .
الركينة الثالثة  :اعتماد مبدأ التسقي .
الركينة الرابعة  :اعتماد مههو الشك املعريف .
الركينة اخلامسة  :ارعتقاد بادصار الوجود يف املادة "الننعة املادية" .
وأما الفصل الثاني  ،وهو  :ا صول العلمية التي اعتمدت عليه ا ظ اهرة نق د ال دين  ،ويتق رو ىل ى
مدخل وثف ركا ز :
مدخل  :وفيه توصيف إمجاة للركا ن العلمية اليت اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الركينة األوة  :ارستغناو بالعلم "الننعة العلموية" .
الركينة الثاا  :ارعتماد على فرضية التطور الدارويين .
الركينة الثالث  :ارعتماد على فرضية احلتمية الفينيا ية .

1436/08/19

وأما الباب الثال  :وهو  :مج الت ن قد ال دين  ،وفيه  :مدخل  ,وثالثة فصوة :
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أمووا امل وودخل  :فيووه توص وويف إمجوواة لطبيع ووة ارع اضووات التفص وولية ال وويت أثاره ووا الناقوودون لألدي ووان عل ووى
ا ارت الدينية .
وأما الف صل ا ول  :وهو العت راض عل ى الوج و اإلله ي وك ماله  ،فيت فرو ىل ى م دخل ومببث ين
:
املدخل  :وفيه توصيف إمجاة أل ية موضوا الوجود اإلهلي .
املبسث الثاا  :األصوة اليت يقوم عليها اإلميان بوجود اهلل .
املبسث الثاا  :ارع اضات اليت أثارها الناقدون لألديان على وجود اهلل وكماله  ,وفيه مقامان :
املقام األوة  :ارع اضات اليت أثارها الناقدون لألديان على اإلميان بوجود اهلل وكماله .
املقام الثاا  :ارع اضات اليت أثارها الناقدون على أدلة وجود اهلل وكماله .
وأما الفصل الثاني  ، :وهو العتراض على الوحي والنبوة  ،فيتفرو ىلى مدخل ومببثين :
املدخل  ,وفيه احلديث عن أ ية موضوا النبوة و وريته يف األديان .
املبسث األوة  :األصوة الكلية اليت يقوم عليها اإلميان بالنبوة .
املبسث الثاا  :اع اضات الناقدين لألديان على النبوة وأدلتها  ,وفيه مقامان :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املقام األوة  :ارع او على النبوة وكماهلا .
املقام الثاا  :ارع او على أدلة النبوة .
وأم ا الفص ل الثال

 :وه و  :العت راض عل ى أص ل ا ي ان وطبي عتها  ،فيتف رو ىل ى م دخل

ومببثان :

1436/08/19

املدخل  :وفيه توصيف إمجاة لطبيعة ارع او على األديان .
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املبسث األوة  :األصوة اليت يقوم عليها اإلميان باألديان .
املبسث الثاا :ارع اضات اإلمجالية على صسة األديان وطبيعتها
اخلامتة  ,وفيها عرو ألصوة املغالطات املنطقية وارستدرلية اليت وقع فيه الناقدون لألديان .
صعواات البب ومضايقه :
مووع أ يووة البسووث و وريتووه  ,إر أنووه قوود أحاطووت بووه صووعوبات كثوورية  ,واحتفووت بووه مضوواي متنوعووة ,
جعلت السري يف مسالكه عسريا  ,والتنوقل بني ساحاته عصيبا  ,ومن أهم تلك الصعوبات واملضاي :
-1من جهة طبيعة موضوعاته  ,فإهنا موضوعات واسعة األرجاو  ,فسي األركان  ,تشمل أبوابوا كثورية

 ,ووارت عدي وودة  ,فيه ووا م ووادة تارخيي ووة واس ووعة  ,وم ووادة فلس ووفية كث وورية  ,وم ووادة بيولوجي ووة وفينيا ي ووة فلكي ووة
واجتماعية ونفسية غنيرة  ,فكول مادة من ههه املواد هلا تعلو كبوري وضووا البسوث  ,ور بود مون أعطواو كول
مادة ما يناسو حجمها ويتس مع طبيعتها .
-2م ن جه ة طيبع ة العتراض ات المتعلق ة االموض وو  ,فووإن عوودد ارع اضووات الوويت أثارهووا الناقوودون

لألديان كثري جدا  ,وبلغت عددا ر يكاد إلصى  ,فإن ما ينتجوه العقول اإلنسوان مون األسو لة ر حود لوه ور
ضابط مينعه .
وألجل هها  ,فإنه الصعو جدا تتبع كل ارع اضات ومجيوع موا ينتجوه العقول اإلنسواا الناقود لألديوان,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فإن رلك ر يكواد ينتهوي  ,ور بود مون ارقتصوار علوى بعوض تلوك ارع اضوات  ,وقود وجودت صوعوبة بالغوة
يف حتديوود أهووم ارع اضووات وأصوووة األسو لة الوويت يعوود نقوودها وتفنيوودها كافيووا لبيووان اخللوول يف الظوواهرة الناقوودة
لكل األديان .
-3م ن جه ة ا ص ول المنهجي ة الباكم ة للموض وو  ,نتيج و ووة لسو ووعة و ووارت املوضو وووا وكثو وورة

1436/08/19

ارع اضووات التفصوويلية الوويت أثارهووا الناقوودون حوووة األديووان  ,فووإن حتديوود األصوووة املنهجيووة احلاكمووة ملسووار
البسووث والضووابطة لق ووانني احلجووا واجلوودة فيووه أضووست أمورا صووعبا  ,وقوود اجتهوودت يف رصوود أهووم األصوووة
املنهجية وتفعيلها يف البسوث والدراسوة  ,والتنبيوه عليهوا وعلوى أهيموة ارلتونام هبوا كلموا وجودت مناسوبة لوهلك
يف أثناو البسث .
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ومص ا رو  ,نتيجوة لألموور السوابقة  ,فوإن مراجوع البسوث كانوت يف غايوة

الكثوورة وهنايووة ارتسوواا والتنوووا والثوراو  ,وكووان تتبووع مواطنهووا وأخبارهووا ومجعهووا موون أصووعو األمووور وأعسوورها ,
وقوود يسوور اهلل تعوواىل ة مجووع عوودد كبووري منهووا  ,وموون علووي بووارطالا علووى قوودر واسووع موون املراجووع املتعلقووة
وضوعات البسث .
وأسووجة اهلل عوون وجوول أن يغفوور النلوول  ,ويسو العيووو  ,ويعووني علووى إكموواة الوونقص  ,وإصووالح اخللوول ,
وأن يرزقنا مجيعا الصالح يف النية والقوة والعمل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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الباب ا ول
مكونات ظاهرة نقد الدين في الفكر المراي البدي

وفيه مدخل وثالثة فصوة - :
 الفصل األوة  :أسباب ظاهرة نقد الدين .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 الفصل الثاا  :تشكفت ظاهرة نقد الدين ومنااعها .


الفصل الثالث  :تيارات ظاهرة نقد الدين ومساراتها.

1436/08/19
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مدخل
عند دراسة أية ظاهرة إنسانية ر بد من احلر على استيعاب كل املتعلقات احيطة هبا بالبسث
والدراسة ؛ فإن رلك من أقوى ما يساعد على تفهمها  ,وبناو التصور الصسي املطاب حلقيقتها  ,أو
املقارب هلا .
واألمور اليت يدور حوهلا احلديث يف الغالو عند دراسة الظواهر اإلنسانية ختتلف باختالف طبيعة
الظاهرة راهتا  ,فهنات ظاهرة اجتماعية  ,وظاهرة اقتصادية  ,وظاهرة سياسية  ,وأخرى أخالقية  ,وعرقية ,
وكل ظاهرة من ههه الظواهر وغريها هلا طبيعة خاصة هبا  ,ولهلك ستكون طبيعة البسث متسمة بالسمة
املناسبة هلا .
ومع رلك فهنات قضايا ومتعلقات تقوم عليها يف الغالو الدراسات املتعلقة بجية ظاهرة إنسانية  ,ومن
أهم تلك املتعلقات  :األسباب  ,واألفكار وانراو املعرفية املكونة هلا  ,وأماكن الظهور وارنتشار  ,ووسا ل
ال ويخ والدعوة  ,والطوا ف والتيارات والشخصيات املشاركة يف الظاهرة  ,واألصوة واملنطلقات اليت
ينطلقون منها  ,واملنابع اليت يستقون من حياضها  ,والطوا ف املنتفعة هبا  ,وانثار امل تبة عليها .
وههه املتعلقات خمتلفة يف عالقتها بالظواهر  ,فبعضها يتعل هبا قبل تشكلها  ,وبعضها تتعل هبا يف
أثناو ووها وتوسعها  ,وبعضها تتعل هبا بعد اكتماهلا وانتدادها  ,فهي تكتنف الظواهر من كل جهاهتا.
وقد يغين بعض تلك املتعلقات عن بعض  ,وقد يندمخ بعضها يف بعض  ,واستيعاهبا مجيعها أو
ارقتصار على بعضها خيتلف باختالف طبيعة البسث ومقصوده وغايته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف خصو دراسة ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب احلديث سيقتصر البسث يف اجلانو العرضي
التصويري منه على ثالل متعلقات أساسية  ,هي  :األوة  :األسباب اليت كانت وراو تشكل ظاهرة نقد
الدين يف تلك املرحلة  ,والثاا  :أهم التطورات والتشكالت اليت تكون من خالهلا هيكل تلك الظاهرة ,
وأهم املنابع اليت اغ فت من سواقيها  ,والثالث  :أهم الطوا ف والتيارات اليت تعاونت يف تجسيس بنيان
تلك الظاهرة .

1436/08/19

وإوا اقتصر البسث على ههه املتعلقات الثالل ؛ لكوهنا يف الغالو من أقوى ما يساعد على تصور
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الظواهر بصورة واضسة  ,ومن أند على يكشف عن معاملها ورسومها بصورة بينة .
وأما ما يتعل ب تيو احلديث عن تلك املتعلقات الثالل  ,فإنه ميكن فيه سلوت أحد مسارين  :أما
األوة  :أن يؤخر احلديث عن أسباب الظاهرة إىل ما بعد رصد تشكالهتا وتياراهتا  ,باعتبار أن تصور
أسباب أية ظاهرة أمر إوا يكون بعد تصور األمر راته ومعرفة معامله  ,وأما الثاا  :أن يقدم احلديث عن
أسباب الظاهرة قبل احلديث عن تشكالهتا وتياراهتا ؛ باعتبار أن األسباب أسب زمنا  ,وأهنا من أقوى ما
يساعد على تفهم الظاهرة وحسن التعامل معها .
وسأسلك المسار الثاني ؛ لكونه أكثر نفعا وأغزر فا دة .
ور بد من التجكيد على أن هنات ثالثة مصطلسات يتكرر احلديث عنها كثريا يف هها البسث  ,وهي
 :األسباب واملنابع واألصوة  ,واملنابع واألصوة قد تندر ضمن دا رة األسباب ؛ باعتبار أن هلا أثرا يف
تجسيس الظاهرة  ,ولكن املسلك الهي سرت عليه يف التفري بني تلك املصطلسات الثالل  ,حبيث
وختصص
رختصص األسباب بالعلل والدوافع اليت كانت سابقة على تشكل ظاهرة نقد الدين وبروزها  ,ر
املنابع باألمور اليت ساعدت على تشكلها ودفع مسريهتا إىل األمام  ,وأما األصوة فاملراد هبا األسس الكلية
اليت اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين يف تجسيس مشروعها وبناو هيكلها  ,ومتثل قاعدة ومرتكنا ألفكارها
ومكوناهتا املعرفية .
وبناو على التوضيسات السابقة  ,فإن الباب األوة املخصص للتعريف بظاهرة نقد الدين ورصد أهم
رسومها ومعاملها سيكون مكونا من ثالثة فصوة أساسية  ,هي :
الفصل األوة  :أسباب حدول ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الفصل الثاا  :تشكل ظاهرة نقد الدين ومنابعها .
الفصل الثالث  :تيارات ظاهرة نقد الدين ومساراهتا .

1436/08/19
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الفصل األوة:
أسباب ظاهرة نقد الدين
مدخل :
البسث يف أسباب حدول ظاهرة النقد للدين يدخل يف دا رة "تفسري الظواهر اإلنسانية"  ,وهها النوا
من الظواهر من أصعو املهام العلمية وأعقدها  ,وترجع تلك الصعوبة إىل أسباب متعددة  ,منها :أن
الظواهر اإلنسانية مكونة من عناصر متعددة يصعو حصرها  ,وتتصف بقدر كبري من ال كيو والتداخل ,
ويعسر يف كثري من األحيان تفكيكها وتفتيتها  ,ومنها  :أنه يبعد جدا أن تكون الظاهرة اإلنسانية نا ة
عن سبو واحد  ,بل ر بد أن تكون منبثقة عن أسباب متضافرة  ,وكلما ازدادت الظاهرة اتساعا
وضخامة وتعقدا ازدادت أسباهبا كثرة وتداخال  ,ولهلك فإنه يصعو جدا حصر كل أسباهبا  ,وحتديد
نصيو كل سبو يف إحداثها  ,ومنها  :أن الباحث يف الظواهر اإلنسانية يصعو عليه أن ينخلع عن
عواطفه وأهوا ه وميوله وحتيناته املعرفية والفكرية  ,ويعسر عليه أن يتجرد للموضوعية بشكل كلي(. )1
ونباو على ما سب  ,فإن الوصوة إىل حتديد كل األسباب املوجبة حلدول ظاهرة النقد للدين يف
الفكر الغريب احلديث عسر جدا  ,ولكن هها ر يعين امتناا الوصوة إىل أهم األسباب املوجبة وهلا ,
وإدرات أصوة العلل املؤثرة فيها  ,وحتصيل رلك يتطلو قدرا عاليا من البسث والتسليل والتجمل والتجرد
واملوضوعية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد خاو عدد من الباحثني يف غمار أسباب تلك الظاهرة  ,واختلفت طرا قهم يف حتديدها  ,بني
مقل ومستكثر  ,ومفصل و مل  ,ومتوسع ومضي  ,ويعد املؤرخ األمريكي "وة ديورانت" من أفضل من
رصد تلك األسباب فيما وقفت عليه من حبول  ,وامتاز رصده هلا بقدر كبري من الثراو والتنوا والكثرة ,
وعرو هلا يف مواضع مبعثرة من موسوعته الضخمة" قصة احلضارة"  ,وقد مجع رجلها يف مقطع واحد ,
وسجنقله بطوله ملا له من فا دة وأ ية يف قضيتنا .

1436/08/19

( )1انظر يف وصف الظواهر اإلنسانية  :أسس الفلسفة  ,توفي الطويل ( , )74-71وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ,
عبدالوهاب املسريي (. )85-83/1
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فإنه بعد أن تعرو لظاهرة نقد الكنيسة والثورة عليها قاة ":وكانت آرف العوامل واملؤثرات الكهنوتية
والفكرية والعاطفية وارقتصادية والسياسية واألخالقية  ,تتجمع بعد قرون من التعوي وارضطهاد يف دوامة
تقهف بجوربا يف أعظم فورة نهدهتا منه غنو الربابرة لروما .إن إضعاف البابوية بالنفي يف أفنيون ,
وارنقسام يف صفوف البابوية  ,واهنيار النظام يف األديرة  ,وترهو رجاة الدين  ,وال ف الهي يرفل فيه
البطاركة  ,وفساد الس القضاو الرومانية  ,ووجوه النشاط املتسم باإلقباة على الدنيا للبابوات ,
وأخالقيات الكسندر السادق  ,وحروب يوليوق الثاا  ,واملرح املسته الهي عرف به ليو العانر ,
والتجار يف املخلفات املقدسة  ,وبيع صكوت الغفران  ,وانتصار اإلسالم على العات املسيسي يف احلروب
الصليبية إىل جانو ال كية  ,وازدياد ارتصاة بالعقا د غري املسيسية  ,وتدف العلم العريب والفلسفة العربية
 ,وتدهور مكانة الفلسفة الكالمية يف ظهور فلسفة سكوتس الالعقالنية  ,ونك أوكهام  ,وفشل حركة
التوفي يف اإلصالح  ,والكشف عن احلضارة الوثنية القدمية  ,واكتشاف أمريكا ,واخ اا الطباعة ,
وانتشار القراوة والكتابة والتعليم  ,وترمجة اإلجنيل وقراوته  ,واإلدرات اجلديد للتناقض بني فقر الرسل
وبساطتهم وبني ثراو الكنيسة الفاحش  ,والثراو املتنايد ألملانيا وإجنل ا واستقالهلما ارقتصادي  ,ووو طبقة
وسطى ترفض التسليم بقيود رجاة الدين ومناعمهم  ,وارحتجا على تدف األمواة إىل روما  ,وحتويل
القانون واحلكم إىل األغراو الدنيوية  ,وفتوة القومية  ,وتقوية امللكيات  ,والتجثري القومي للغات وانداب
الشعبية  ,وتفاعل املريال الفكري الهي خلفه الوالدانيون وويكليف وهس  ,واملطالبة الصوفية بالتخفف من
الطقوسية يف سبيل ديانة تلتسم بالشخصية والروحية وتتسم بارتصاة املبانر باإلنسان...
إن ههه كلها كانت تتسد يف سبيل عارم سوف إلطم عرف القرون الوسطى الهي كان أدىن إىل
القشرة  ,وسوف إلل مجيع املعايري والروابط  ,ومين أوربا إىل أمم ومهاهو ,وسوف يكتس أمامه أكثر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فجكثر دعا م املعتقدات املجثورة وما تقدمه من عناو ,ولعلها تؤرن ببداية النهاية لسلطان املسيسية على
احلياة العقلية للرجل األوريب"(.)1
وههه األسباب وغريها ا ت يهكر متفاوتة فيما بينها يف التجثري  ,وميكن أن يدخل بعضها يف بعض,
ونستطيع من خالة التسليل والتقسيم أن نررجع أصوة األسباب اليت كان هلا التجثري األبلغ يف إحدال
ظاهرة النقد الدين إىل أربعة أسباب أساسية  ,هي :

1436/08/19
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السبا ا ول  :حتريف الدين املسيسي وخرو مكوناته عن العقل .
السبا الثاني  :ضخامة فساد الكنيسة وظالم تارخيها .
السبا الثال  :تطور الوعي األوريب وتوسع مداركه و اوزه للكنيسة.
السبا الراا  :إخفا اإلصالح الديين وقصوره النقدي .
وتفصيل القوة يف ههه األسباب والكشف عن حقيقتها وحجمها وطبيعتها مهم جدا لدارق ظاهرة
نقد الدين اليت عانها الفكر الغريب يف العصر احلديث ؛ ألهنا تبني مقدار الدواعي الدافعة إىل نفرة الناق
من الدين وحجم التشوهات الكبرية اليت عششت يف عقوة الناق عن األديان  ,وهها ليس تربيرا للظاهرة
بقدر ما هو تفسري هلا وتفهم للمعطيات التارخيية املؤدية إليها .
وهي مهمة من جهة أخرى  ,فإنه بتبني حقيقة تلك األسباب نتعرف على مقدار الفر اهلا ل بني ما
وقع يف التارين املسيسي من أسباب موجبة لنقد الدين والنفرة منه وبني ما وقع يف التارين اإلسالمي,
ونقف على حجم اخللل املنهجي الهي وقع فيه بعض احلداثيني والعلمانيني العرب وبعض من تبعهم من
اإلسالميني حني يقارنون بني حالة العات اإلسالمي وبني حالة الفكر املسيسي قبل الثورة على الدين ,
ويؤكدون على أنه ر فر بينهما  ,ولهلك فإنه سيسدل يف العات اإلسالمي مثل ما حدل يف العات الغريب
 ,ويصرون على أن الدعوة إىل العلمانية واحلث على نقد الدين اإلسالمي بالطريقة اليت هي عليها يف الفكر
الغريب أمر مشروا مسو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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السبا ا ول
تبريف الدين المسيبي وخروج مكوناته عن العقل .
دخل التسريف والتبديل يف العقيدة املسيسية منه زمن مكرب جدا  ,وما زاة مستمرا فيها حىت ت ينبلخ
فجر القرن الرابع امليالدي وإر وقد تغريت صورة العقا د املسيسية عما كانت عليه  ,فجضست مناا من
العقا د الوثنية واألفكار الفلسفية  ,فلم تعد رمف قة يف حقيقتها عن الوثنيات احيطة هبا  ,وت يتوقف

التسريف حىت مشل أصوة العقو ا د املسيسية  ,وكبار الشعا ر التعبدية فيها  ,ودخلت فيها الوثنية وعبادة
الصوور والتماثيل والبوشر  ,وانتهى احلاة إىل حتريف الكتاب املقدق نفسه والعبث بنصوصه ومكوناته .

وأضست ههه القضية – إثبات التسريف يف الديانة املسيسية – من أوض األمور التارخيية
وأجالها ,وقد تتابع على تجكويدها كثري من الباحثني يف األديان وتارين احلضارات يف الفكر الغريب
واملسيسي .
وليس من غرو البسث هنا سو كل النصو واإلقرارات اليت تتعل بتلك القضية  ,ولكن حسبنا
أن نشري إىل بعض ما ركره الباحثون املنتمون إىل الفكر الغريب  ,ويف تجكيدها يقوة األستار أندريه نايتون
– وهو متخصص يف تارين األديان ومقارنتها  ": -ودن يف دراستنا لتارين األديان اليوم ر نستطيع أن
ننكر ما ين املسيسية والوثنية من صالت وثيقة  ,وأواصر متينة  ,بل إنه يلنمنا واو علينا أن نبني كيف
أن ههه املسيسية حتدرت من الوثنية  ,وصار هلما واحد وأصل مش ت  ,وهها أمر منطقي وطبيعي لدى
مؤرخ األديان .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ...إننا ر نستطيع أن نفهم مسيسيتنا ح الفهم إرا ت نعرف جهورها الوثنية  ,فقد كان
للوثنية قسط وافر يف تطوير الدين املسيسي ...لقد كان للوثنية اليونانية والفارسية هيمنة على
املسيسية  ,وكهلك كان للوثنية يف عموم الشر  ...ودن ر نبالغ إن قلنا  :إن ما يرعرف باألسرار
الدينية يف املسيسية مستوحى من األديان الوثنية القدمية "(.)1
واجلنم بالتسريف للعقا د املسيسية هو ما توصل إليه عات األديان األمريكي جنيبري يف دراسته املفصلة
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Ali Fattani

28

الباب األول

عن تارين املسيسية وتطورها  ,فقد انتهى إىل أن املسيسية اليت يتبعها الناق اليوم إوا هي حتريف ملا جاو به
املسي ( ,)1وكشف عن أوجه التشابه الكبري الهي بني العقا د املسيسية وبني الوثنيات املعاصرة لنشجهتا (,)2
وأوض مقدار تجثر املسيسية بتلك الوثنيات املعاصرة  ,وحدد كثريا من العقا د اليت استعارها الفكر
املسيسي من األديان الوثنية ,وأجلى املنابع الوثنية اليت استقتها املسيسية يف عقا دها( ,)3وقاة  ":إرا تجملنا
الكنيس ة يف مقتبل القرن الرابع فإنه يتعهر علينا أن جند صورة من صور تمع الكنيسة"( " ,)4وإرا كانت
املسيسية قد انتصرت يف القرن الثالث على سا ر ألوان التجليف الديين الوثين ,فهلك ألهنا كانت هي
األخرى قد تطورت إىل تجليف ديين  ,تمع فيه سا ر العقا د اخلصبة  ,والشعا ر اجلوهرية النابعة من
العاطفة الدينية وثنيا " (. )5
وتوصل إىل أنه ر توجد رابطة بني املسيسية يف القرون الوسطى وبني املسي ؛ ألن اردراف قد
أجنرف هبا بعيدا  ,وانتوهى إىل أن املسيوسية ت تستطع أن تطوا ا تمعات الوثنية وإوا هي اليت تشكلت
على مستها(. )6
ويف سنة 1977م قام سبعة نفر من علماو الالهوت وأساتهته يف اجلامعات الربيطانية بإصدار كتاب
امسه "أسطورة سد اإلله"  ,قرروا فيه إثبات وقوا التسريف يف العقا د املسيسية  ,وأن املسيسية غريت
كثريا من عقا دها األساسية  ,وكشفوا عن الدخيل من العقا د وعن مصدرها الوثين(.)7
وإرا انتقلنا إىل املهتمني بالتارين وتطوراته وتفسريه جند كثريا منهم نص على اإلقرار بوقوا اردراف
يف العقا د املسيسية  ,ويف بيان رلك يقوة املؤرخ األمريكي لو ديورانت  ":إن املسيسية ت تقض على
()8
الوثنية بل تبنتها ؛ رلك أن العقل اليوناا املتسضر عاد إىل احلياة يف صورة رهوت الكنيسة وطقوسها "
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( )1املسيسية نشجهتا تطورها (. )49
( )2املرجع الساب (. )77
( )3انظر  :املرجع الساب (. )132 , 126 , 124
( )4املرجع الساب (. )126
( )5املرجع الساب (. )121
( )6انظر  :املرجع الساب (. )192 , 191
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( )7انظر  :أسطورة سد املسي  ,وانظر اختصارا للكتاب يف :دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقا د النصرانية  ,مد
البار (. )383-304
( )8قصة احلضارة ( ) 77/12
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 ,وألجل رلك عد املسيسية " آخر نيو عظيم ابتدعه العات الوثين القد !"(.)1
ويف رصده لتارين البشرية وقف املؤخر ارجنليني ويلن عند ادراف املسيسية وعقد فصال لبيان رلك
أمساه "مبادئ أضيفت إىل تعاليم املسي " نرح فيه اردراف الهي حل بالتعاليم املسيسية ,وأوض أن
العصور األوىل من تارين املسيسية حصل فيها توفي ومطابقة بني عدد من العقا د املسيسية وعقا د
األديان اليت كانت يف رلك النمن  ,ورصد قدرا كبريا منها( , )2وحني حتدل عن أوة مع مسيسي كرر
تجكيده على ادراف املسيسية فقاة ":من الضروري أن نستلفت نظر القارئ إىل الفرو العميقة بني
مسيسية نيقية التامة التطور وبني تعاليم يسوا الناصري"(.)3

ويؤكد أرنولد تويني على أن املسيسية امتصت الديانات الوثنية أكثر ا أحدثته هي من تدمري فيها,
ويف سيا تارخيه ل تطورات الدين املسيسي يقوة  ":لكن املسيسية خرجت عن التوحيد اليهودي بجن
ابتلعت ومتثلت الديانات املنافسة املقهورة"(.)4
وأما املؤرخ األمريكي املعاصر "كرين برننت" فإنه كشف عن أن املسيسية ترعرعت يف جوف احلضارة
الوثنية  ,وأبان عن أهنا يف ووها ونظامها كانت جنوا ر يتجنأ من العات اليوناا الروماا  ,ولهلك فإنا ر
نستطيع أن نفهم املسيسية اليوم إر إن فهمناها يف رلك احلني(.)5
وهها ما أوضسه الفيلسوف واملؤرخ اإلجنليني "برتراند رسل"  ,فإنه يكرر دوما بجن الالهوت املسيسي
تشرب األفكار والعقا د اليونانية  ,وخاصة عقا د األفالطونية اجلديدة  ,وحصل بينهما التماز حىت
أضسيا وجهان لعملة واحدة يعسر ارنفكات بينهما(.)6
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وأما املؤرخ املعاصر "ريتشارد تارناق"  ,فقد أطاة جدا يف بيان التداخل التارخيي الواقع بني الفكر
( )1املرجع الساب (. ) 78/12
( )2انظر  :معات تارين اإلنسانية (. )566-559/3
( )3معات تارين اإلنسانية (. )572/3
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()4تارين البشرية ( , ) 361/1وانظر أيضا  :تارين أوربا -العصور الوسطى  -فشر (. )8
( )5انظر  :أفكار ورجاة – قصة الفكر الغريب – ( , )43وانظر  :إنارة أخرى (. )207
( )6انظر  :تارين الفلسفة الغربية (. )418/1
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املسيسي املبكر وبني الثقافات الوثنية املعاصرة له  ,وخاصة الثقافة اليونانية  ,وبني أن املسيسية ت تقض
على الفكر اليوناا بقدر ما تشربت كثريا من عناصره( ,)1وخلص بعد دراسة مطولة إىل أن الوحي املسيسي
البدا ي ارتدى "أثوابا ثقافية وفكرية خمتلفة – يهودية وإغريقية وهلينية غنوسطية ( عرفانية) وأفالطونية
جديدة  ,رومانية ومشرقية دنيا -جنست املسيسية يف إرابتها يف بوتقة فريدة يف دوامتها"(.)2
ومن خالة دراسته توصل إىل أن "حشدا من العناصر الر يسة حلياة يسوا اليت تعد مقدسة يف العقيدة
املسيسية – قصة القيامة املسرحية  ,ومجلة حكايات اإلعجاز املختلفة  ,ووقوف يسوا على حقيقة
التثليث(األب واربن والروح القدق)  ,واعتنامه تجسيس دين جديد – متعهر على اإلثبات احلاسم  ,غري
الرجوا إىل األدلة التارخيية والنصية"(.)3
وقد أضست قضية حتريف الدين املسيسي ل اهتمام لعدد غري قليل من الباحثني ,فتوجهوا تلقاوها,
وتناولوها بالدراسة والتسليل والتنقيو من جهات عديدة  :من جهة أسباهبا  ,والعوامل الداخلية واخلوارجية
اليت أثرت فيها  ,ومن جوهة تطووراهتا التارخيية  ,وكشفوا عن معاملها وحدودها ,ونقبوا عن مشوارهبا
ومستمداهتا  ,وحشودوا األدلة والرباهني الدالة على صسة وقوا التسريف وضخامته(. )4
ويف أثناو حديث الدارسني عن حتريف الديانة املسيسية يكاد امع كثري منهم على أن الشخص الهي
توىل كرب أكثر التسريف للدين املسيسي  ,وإىل جهده وختطيطه يرجع أضخم معامله = القديس بولس ,
حيث يعد أنهر الشخصيات يف الفكر املسيسي بعد عيسى . 
وكل من أقر باردراف يف املسيسية ده يربطه هبهه الشخصية واعله السبو الر يس يف إحداثه ,
ويف بيوان األثر الهي أحودثه دخووة بولس إىل املسيسية يقووة هيم ماكي -أحد مؤرخي األديان":-احلديث
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق ( , )126وانظر أيضا ( . )140 , 139
( )2املرجع الساب (. )200
( )3املرجع الساب (. )129
( )4انظر يف نرح رلك كله  :تجثر املسيسية باألديان الوضعية  ,أمحد عجيبة  ,وحتريف رسالة املسي  ,بسمة جستنية ,
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واألصوة الوثنية للمسيسية  ,واملسيسية نشجهتا وتطورها  ,جنيبري  ,ودراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقا د النصرانية  ,مد
البار  ,واملسيسية وأساطري التجسد يف الشر األدىن  ,دانيل إباسوت ( , )75-45واألديان يف تارين نعوب العات  ,سريغي
توكاريف ( , )502-500وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندرو ملر ( , )292 , 220 , 217 211وأوربا يف العصور الوسطى ,
ورن هلس ( , )31 , 30 , 28وتارين املسيسية يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي – باحث مسيسي. )43( -
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اجللل الكبري الهي كان وراو وردة هها الدين املسيسي  ,وأعين به اعتنا بولس للمسيسية على طري
دمش  ,إن هها احلديث هو الهي حوة املسيسية من استمرار للديانات اليهودية األصلية إىل دين خمتلف
جديد  ,ري رهوت خا وأساطري خاصة ر عالقة هلا باألصل "(.)1
وقد امتألت كتو الباحثني والدارسني الغربيني بالتجكيد على أن بولس كان وراو دخوة التسريف يف
الدين املسيسي  ,وأنه منبع أضخم صوره(.)2
أثر التبريف في الفهوت المسيبي على ظاهرة نقد الدين :
إرا تدخلت األيدي البشرية يف حتديد معات الديانة اإلهلية ورسم حدودها  ,فإن أثرها سيكون ر الة
بالغا ؛ ملا بينها من تباين كبري يف األهواو واألغراو واملصا ؛ وهلها حني وجد التسريف له منفها إىل
العقا د املسيسية ت يقف عند حد  ,فقد طاة كل األصوة العقا دية والتشريعية الكربى  ,واجنرف هبا عن
صورهتا اليت جاو هبا عيسى عليه السالم .
والتدخل البشري في رسم صورة العقا د المسيبية أثر في تشوو معالمها النقية  ،وتنفير الناس
من الدين المسيبي  ،وزيمهم عن قبوله  ،وتسبا ف ي فتح منافذ واسعة للقدح في المسيبية ،
وساهما على ى خال الفكر المسيبي في مآزق وصعواات ينية وتاريخية كبيرة  ،كانا أقوى
ا سباب في تقوية جانا نقا الدين وىضعاف جانا أهل ا يان  ،وفي تأكيدو على هذا المعنى
يقول ليكونا ينوي ":ىن ىضافة اإلنس ان ىلى الديانة المسيبية  ،والتفسيرات التي قدمها  ،والتي
ااتدأت من القرن الثال  ،ااإلضافة ىلى ع دم الكترا االبقا ق العلمية  ،كل ذلك ق ّدم للما يين
()3
يلوح اها
والملبدين أقوى الدل ل المعاضدة في كفاحم ضد الدين"  ،فأكثر العتراضات التي ّ
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الملبدون وغيرهم في تبرير تم ر هم على ا يان  ،راجعة ىلى تلك اإلضافات النبرافية الخرافية
( )1بولس وحتريف املسيسية  ,هيم (. )35
( )2انظر  :بولس وحتريف املسيسية  ,هيم  ,الكتاب كامال  ,واملسيسية نشجهتا وتطورها  ,نارة جنيبري ( , )39ومعات تارين
اإلنسانية  ,ولن ( , )460 , 549/3وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )39 , 26/11وروح الفلسفة املسيسية يف العصور
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الوسطى  ,أتني جولسن ( , )53واخلالدون ما ة  ,مايكل هارل ( , ) 23انظر عددا من النصو والتجكيدات  :اختالف يف
تراجم الكتاب املقدق وتطورات هامة يف املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب ( , )92وفجر املسيسية  ,حبيو سعيد – مؤرخ مسيسي
– ()45
( )3مصري البشرية ( , )205بواسطة  :اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين  ,مد علي يوسف (. )15
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التي أُ خلا في ا يان .
واسبا التدخل البشري في صياغة الدين المسيبي أضبى متصفا اأوصاف قبيبة  ،كل
وصف منها يكفي في القدح في صبة الدين والنفور منه  ،فكيف اها مجتمعة؟! وتتبصل أهم
تلك ا وصاف في المظاهر التالية  ،وهي :
المظهر ا ول  :التشب اسمات ا يان الوثنية  ،فسني وقع التداخل بني العقا د املسيسية مع

عقا د الديانات القدمية  ,واستعارة املسيسية منها كثريا من الطقوق والعبادات = أخهت تتشكل معاملها
بالسمت نفسه الهي كانت عليه تلك األديان  ,وتتصور باألواط الفكرية والسلوكية اليت كانت عليها ,
وتتشابه معها تشاهبا قويا جدا .
وتلك الديانات فضال عما فيها من وثنية فإهنا تتسم بالغموو وكثرة األسرار وانتشار اخلرافات
واألساطري يف تعاليومها  ,وتعتمد بشكل كوبري على األرواح املغيبة اليت تقوم بتخليص الناق من الشرور
واألخطار .
وكانت تصور اإلله بصورة مشاهبة لصورة البشر يف قدرته وكيفية تعامله مع األحدال ويف أسباب غضبه
ورضاه وموجبات انتقامه وعهابه .
وههه األوصاف مع الوثنية والتعل باملخلوقني وعبادهتم ناعت نيوعا واسعا يف الالهوت املسيسي,
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وانتشرت فيه انتشارا ظاهرا  ,وهها ما دعا بعض املؤرخني إىل أن يدر املسيسية يف نطا األديان الغامضة
واعلها آخر تشكل من تشكالهتا(, )1ونتيجة لهلك امتل الكتاب املقدق باخلرافات واألساطري
واحلكايات املستغربة اليت ر تستقيم مع در ل العقوة  ,وناعت يف الفكر املسيسي خرافات ر تكاد
حتصى  ,سواو ما تعل منها باألمراو أو األعشاب أو النجوم أو النراعة أو قدرات الكهان(.)2
وحني تطورت يف الفكر الغريب مناهخ الدراسات التارخيية وآليات التنقيو وتيسر للعلماو دراسة
األديان القدمية  :اهلندية والصينية واملصرية والبابلية واليونانية وغريها  ,استطاعوا أن يكشفوا عن مقدار
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( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )87/12
( )2انظر يف توصيف اخلرافات الشا عة يف الفكر املسيسي :املرجع الساب ( , )168-158/17ومظاهر األسطورة  ,مرسيا
الياد (. )158-153
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العقا د الوثنية اليت تسللت حبهافريها إىل الالهوت املسيسي  ,وأن يقفوا على ضخامة اخلرافات واألساطري
اليت تشرب هبا  ,ونتيجة لهلك أخه بعضهم يقرر بجن املسيسية ما هي إر وور وثين جرى تكوينه من
عناصر خمتلفة من األديان الشرقية القدمية  ,وأهنا رد ميع خلرافات وأساطري الناق يف رلك النمان ,
وانتهى إىل أن املسيسية ليست أمرا مبتكرا متعاليا على الواقع  ,وإوا هي نسخة مكررة ا كان يعتقده
اخلرافيون والوثنيون(.)1
وما زاة نقاد الدين يلوحون بهلك التداخل العقدي يف هجمتهم على األديان ونقدهم هلا  ,وما فت
سالحا مشهورا يف وجه املدافعني عن التدين الصسي والعقا د السليمة.
المظهر الثاني  :الرضوخ للتطور والتعديل  .فنتيجة للتدخل البشري يف الدين املسيسي أضست
العقا د فيه خاضعة للرغبات البشرية  ,وقابعة حتت وطجة الظروف اليت مير هبا املسيسيون  ,وبدأت تتشكل
معاملها على حسو احلوادل  ,وأخهت الطا فة املسيسية تقوم باإلضافة والتعديل والتطوير يف قانون اإلميان
لديهم  ,ا يتناسو مع األحواة اليت ميرون هبا  ,وأمست الكنيسة تقيم ا امع باختالف أنواعها  ,ألجل
اختار القرار يف حتديد العقيدة الرمسية املناسبة للمسيسيني  ,ويف كل مع يرقرر نيو جديد من العقا د  ,أو
ترغري صوورة عقويدة سابقة  ,فتسبو هها يف تبدد الوجهة اليت يسري عليها الدين املسيسي .
وهها احلاة جعل من الالهوت املسيسي رهوتا ناميا ومتغريا باستمرار  ,ويف تجكيد ههه السمة البارزة
يقوة جون هك يف تقدميه لكتاب "أسطورة سد اإلله يف املسي ":إن املسيسية على امتداد تارخيها كانت
حركة نامية متغرية باستمرار  ,ونتيجة لهلك وا رهوهتا يف ا اهات كثرية غري ددة  ...وكما قاة أليوت :
تركيف املسيسية نفسها باستمرار لوضع ميكن معه ارعتقاد معها"(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فقانون اإلميان الهي تعده أكثر الطوا ف املسيسية أساسا لعقا دها كان خاضعا للتطور فقد روضع

على مراحل متعدد  ,بعضه كان يف مع نيقية (325م)  ,زيد عليه يف مع القسطنطينية (381م) ,
( )1انظر  :األديان يف نعوب العات  ,سريغي توكاريف (. )489-488
( )2أسطورة سد اإلله يف املسي ( , ) 24 , 23وانظر يف إثبات التطور يف املسيسية :األديان يف تارين الشعوب  ,سريغي
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وبوكاريف ( , )500وتارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )418/1ومدخل إىل الفلسفة القدمية  ,أ.هو أرمس ونغ (, )215
واملسيسية نشجهتا وتطورها  ,جينيبري ( , )158وأفكار ورجاة – قصة الفكر الغريب  , -كرين برننت ( , )190 , 179واملسي
ليس مسيسيا ,جور برناردنو ( , )28وموسوعة آباو الكنيسة  ,عادة فر عبداملسي ( , )217/1ودراسات معاصرة يف
العهد اجلديد والعقا د النصرانية  ,مد البار(. )408-386
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زيد عليه فقرات عديدة يف مع أفسس (431م)(.)1
وههه السمة – التطور والتعديل – كانت أحد أهم األسباب الداعية إىل ظهور نقد الدين يف الفكر
الغريب ؛ ألهنا كشفت عن املصادر احلقيقية للعقيدة النصرانية  ,فلو كان مصدره الوحي اإلهلي ملا خضع
للتطور والتبدة  ,وملا كان خاضعا ألهواو القسس والرهبان  ,فسني انكشفت مسة التطور وظهر للعيان بجن
العقيدة املسيسية خضعت للتعديل والتبديل عرب العصور  ,رفض كثري من الناق يف العصور احلديثة قبوة
املسيسية( , )2وثاروا عليها وعلى فكرة األديان مجلة  ,ألن املسيسية عندهم متثل الدين املقدق الوحيد ,
فإرا كانت ت تسلم من التدخل البشري  ,فكيف بغريها؟! وهلها صرح برتراند رسل بجنه ليس مسيسيا ألن
املسيسية ت تعد موجودة انن(. )3
المظهر الثال

 :كثافة المناقضة لمقتضيات العقول  ،فسني دخلت أيدي العبث بالديانة

املسيسية السماوية  ,وأضست حتقن بعقا د وأفكار وثنية غدت دينا ملي ا بالتناقضات والتنافر بني عناصره
؛ نتيجة رختالف املشارب وتنوا املنابع اليت استقى منها رفوا املسيسية .
وأمسى التناقض واخلرو عن مقتضيات العقل السليم مسة بارزة ووصفا مالزما لالهوت املسيسي,
ويصف املؤرخ زاليان  .ويد جريي رلك بوصف ظريف فيقوة  ":إن املسلمات األساسية يف العقيدة
املسيسية مع أهنا مفارقة للعقل  ,وعل من املمكن إجراو عرو للسياة والتارين يضم مجيع الوقا ع ومجيع
التناقضات!"(. )4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أظهر ليات التناقض واخلرو عن مقتضيات العقل يف العقا د املسيسية وأجالها  :قضية
التثليث  ,وههه العقيدة متثل حجر الناوية يف الالهوت املسيسي ؛ إر إهنا تعد من أكرب املرتكنات اليت
تقوم عليها الديانة املسيسية احرفة  ,ور يكون املرو مسيسيا إر إرا آمن هبا  ,وهي ور قانون اإلميان ,
الهي تعده كل الطوا ف املسيسية أساسا هلا  ,ووصفت بجنه جوهر املسيسية  ,وخالصة اإلميان املسيسي ,
( )1انظر  :تارين األقباط  ,زكي ننودة (. )179-178/1
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( )2انظر  :دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقا د النصرانية  ,مد البار (. )306
( )3انظر  :ملارا لست مسيسيا – ضمن لة أنا أفكر  ,العدد السابع (. )21( )7
( )4املهاهو الكربى يف التارين ( , )169بواسطة  :اإلسالم واملسيسية يف املينان  ,نريف مد هانم ( . )272
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والقسم األصعو والسر األعم (. )1
وقد تك اثرت تعبريات علماو النصارى يف تعريف التثليث  ,وتوضي معناه  ,ورهبت هبم املقارت
طرا قددا( , )2وخالصة ما عندهم أهنم يقرون باإلله الواحد  ,ولكنهم مع رلك اعلون األقانيم الثالثة
متمينة عن بعضها  ,كل له صفته وخواصه األزلية  ,وكل واحد منها يطل عليه اسم اهلل .
فهم يقولون  :إن إهلهم الواحد يتعني يف الوجود يف ثالثة أقانيم  ,وكل واحد من ههه الثالثة نيو
خمتلف عن غوريه  ,ومنفصل عنه  ,وهوي مع رلك تش ت يف جووهر واحد  ,فاألقانيم الثالثة ليست كا نات
غري اهلل أو كا نات موعه  ,وإوا هوي رات اهلل نفسه  ,ولكن اهلل يتعني يف تلك األقانيم الثالثة املنفصلة(. )3
وههه العقيدة هبهه الصورة متثل كابوسا جامثا على كاهل النصرانية  ,فإن علماوها عاجنون عن
توضيسها وتبياهنا ملا فيها من التناقض  ,وما زالت تثري بينهم منيدا من اجلداة وارنقسام(. )4
وأقر كثري منهم بجن التثليث قضية خمالفة للعقل ومستسيلة التصور  ,وجلج إىل كوهنا سرا ر ميكن معرفة
كنهه  ,وأن طري اإلميان به هو التسليم احض وليس العقل  ,وقد تتاىل على تجكيد ههه السرية عدد كبري
من علماو الالهوت النصارى  ,ويف اإلفصاح عن رلك يقوة القس إلياق مقار  ":على أننا ودن نتجمل
ههه العقيدة – التثليث – بشيو من التفصيل والتوضي ر مندوحة لنا من ارع اف أننا إزاو سر من
أعم أسرار الوجود واحلياة"  ,ويف تجكيد رلك يقوة نقور يعقوب  ":لست أحاوة تفسري عقيدة ت
يستطع تفسريها األوا ل  ,ولن يتوصل إىل إدرات كنهها األواخر "( , )5ويقوة بنيامني بنكرين":إرا أعلن اهلل
لنا ثالوثه يف الكتاب املقدق -وهو جوهر املعتقد املسيسي -فنسن نقبله باإلميان ر العقل  ,ور نبسث فيه
كجننا نقدر أن ندركه ؛ ألنه يفو العقل"(. )6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :املسيسية يف عقا دها  ,لس أساقفة كنيسة أملانية (. )95
( )2انظر  :تجثر املسيسية باألديان الوضعية  ,أمحد عجيبة(. )430
( )3انظر يف نرح ههه العقيدة  :أديان العات  ,حبييو سعيد –مؤرخ نصراا (. )302-300
( )4انظر  :أديان العات  ,حبيو سعيد – مؤرخ مسيسي , )283( -وقضايا املسيسية الكربى (. )60
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( )5أحبال ا تهدين يف اخلالف بني النصارى واملسلمني (. )66
( )6تفسري إجنيل مىت ( , )51وهها النقل والنقوة اليت قبله كانت بواسطة  :تجثر املسيسية بالوثنية  ,أمحد عجيبة ()468-464
 ,وانظر منيدا من اإلقرار بتعاة التثليث على العقل  :املسيسية يف عقا دها  ,إعداد أساقفة كنيسة أملانية ( , )97ومسيسية بال
مسي ( , )27واإلسالم واملسيسية يف املينان  ,نريف مد هانم (. )279-268
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وهها املوقف هو الهي استقر عليه الالهوت املسيسي ؛ وهلها ناا يف القرون الوسطى املقولة الها عة
الصيت "" لست أسعى للفهم لكي أعتقد  ,بل إا أعتقد لكي أفهم"(. )1
ومع ههه العقيدة يغدو املرو م اوحا بني موقفني  :إما اإلميان بالعقا د املسيسية والتنكر ملقتضيات
العقل الضرورية  ,وإما التسليم ملقتضيات العقل الضرورية والتنكر للعقا د املسيسية .
ولكن كثريا من العقالو على مر التارين املسيسي حنموا أمرهم وت يتخلوا عن مقتضيات العقوة
السليمة  ,فتنكروا للعقيدة املسيسية وثاروا عليها وحكموا ببطالهنا .
وكان الطبيعة املتناقضة مع العقل هي أحد أهم األسباب اليت أدت إىل نفور الناق من الدين  ,وإىل
حدول ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب يف الفلسفة احلديثة  ,فقد ركرت مؤرخ األديان الشهرية كارين
آرمس ونغ أن عقيدة التثليث أربكت املسيسيني خالة القرن الثامن عشر – قرن العقل , -وحاولوا
التخلص من هها اررتبات  ,فكانت اورهتم إحدى العوامل اليت أدت إىل ظهور نظرية موت اإلله(.)2
المظهر الراا  :النقطاو التاريخي  ,فقد أصيبت النصرانية جراو ارضطهاد والتسريف اليت طاهلا يف
لبها وأصلها  ,أصيبت يف كتاهبا املقدق  ,فضاعت أصوله وانقطعت أسانيده  ,فافتقدت ارتصاة التارخيي
بينها وبني رسوهلا عيسى  , وهها حدل جلل وخطو كبري  ,ويف األديان السماوية باخلصو  ,فإهنا
قا مة على أن املشرا األوة فيها هو اهلل تعاىل  ,وعلى أن الرسوة هو املبلغ الوحيد لدين اهلل إىل الناق
عن طري الوحي .
ور ميكن للمؤمنني املتجخرين عن الرسوة يف النمان أن يتصلوا به ويتعرفوا على ما جاو به ويتيقنوا من
رلك إر عن طري ما أبقاه هلم من وحي اهلل املننة عليه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجل هها كانت مننلة الكتاب املقدق يف األديان السماوية عالية جدا  ,وحتتل مكانة القطو
وحجر الناوية وأساق الثبات الهي مىت ما هتاوى انقض كيان الدين من أساسه .
وتقتضي الضرورة العقلية أن الكتاب املقدق ر بد أن يكون ثابت النسبة إىل الني وصسي اإلسناد
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( )1انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,ب اند رسل ( , )182/1وقصة احلضارة  ,دة ديورانت ( , )61/17وتارين الفلسفة يف
العصر الوسيط  ,يوسف كرم (. )85
( )2انظر  :اهلل واإلنسان (. )129
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إليه  ,بل ر بد أن يصل إىل درجة اليقني والتيقن  ,وتقتضي أيضا أن يكون متسقا مع نفسه ساملا من
التعارو والتنافر والتناقض بني مكوناته ؛ إر مصدره اهلل تعاىل  ,فمن احاة أن يقع فيه رلك(. )1
والكن الكتاب املقدق لدى املسيسيني ر يرعرف لبداية كتابته تارين دد  ,وهو بال نك ت يكتو
يف زمن عيسى  , ور يف زمن تالميهه  ,فإن أقدم تارين ركر هو تارين إجنيل مرقس -وهو أقدم
األناجيل , -وقد ركتو بعد رحيل املسي بنسو ةس وثالثني سنة(. )2
وهها يعين أن اإلجنيل غري متصل السند صدره األوة  ,وههه احلقيقة أفص عنها عدد كبري من
علماو الالهوت واملختصني يف تارين األديان  ,وأكدوا على أن النص األصلي للكتاب املننة على عيسى
 ر يوجد انن  ,وأنه ضاا يف غياهو التارين وفرقد يف أحداثه املتتالية(. )3
وتدة عدد من املصادر التارخيية على أن أزمة توثي الكتاب املننة على عيسى  ظهرت منه زمن
مبكر يف الفكر املسيسي  ,فبعد رفع عيسى  وموت تالميهه أخه النصارى يف تدوين اإلجنيل  ,كل
دون منها  ,حىت ركر بعض الباحثني أهنا بلغت أكثر من ما ة
على طريقته اخلاصة  ,وكثرت أعداد ما ِّ
إجنيل  ,وتسببت ههه الكثرة يف إحدال اضطراب نديد يف الفكر املسيسي  ,وسعى الرهبان يف حل ههه
املعضلة  ,فبادروا إىل اختيار أربعة منها  ,وهي األناجيل األربعة املشهورة – مرقس ومىت ولوقا ويوحنا, -
وصريوها األناجيل املعتمدة دون غريها  ,وهلها أكد عدد من الباحثني بجن الكتاب املقدق ت تتسق
مرجعيته بشكل هنا ي إر يف القرن الرابع مع مع نقية(325م)(.)4
ولكن املعوضلة ت حتل هبها اإلجراو  ,بل زادت تعقيدا  ,فقد أثريت األس ولة حوة نرعية هها ارختويار
 ,وأصبست املسووغات اليت اعتمد عليها ا تمعون يف ختصويص أربعة أناجيل بالصد متثل أزمة معرفية يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر يف نروط الكتاب املقدق  :األقواة اجللية يف بطالن كتو اليهودية واملسيسية  ,مد علي – كان مبشرا قبل
إسالمه , )9( -الفار بني اخلال واملخلو  ,باجة جي زادة ( , )9والنصرانية  ,مد أبو زهرة (. )81
( )2انظر  :املسي يف مصادر العقا د املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب ( , )48وأديان العات  ,حبيو سعيد – مؤرخ نصراا-
(. )254
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( )3انظر يف مجع إفصاحاهتم  :أديان العات الكربى  ,حبيو سعيد – مؤرخ نصراا , )254( -اختالفات يف تراجم الكتاب
املقدق  ,أمحد عبدالوهاب( , )25 , 23وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )210/12ودراسات معاصرة يف العهد اجلديد
والعقا د النصرانية  ,مد البار(. )81-34
( )4انظر  :املسي يف مصادر العقا د املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب ()35 , 32
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الفكر املسيسي  ,وهي باقية بال حل إىل انن!
إن األناجيل األربعة تعاا من انقطاا يف السند وفقدان للطري الصسي املوصل إىل املصدر األوة
 ,وهي مع رلك متلبسة بإنكارت كثرية أثارت سيال عارما من األس لة  ,وعددا كبريا من ارستفهامات
التارخيية والعلمية  ,ومن تلك األس لة  :من هم املؤلفون لتلك األناجيل  ,وهل هم معروفو السرية وموثوقون
يف الديانة والضبط ؟! ومىت كتبت تلك األناجيل؟! وأين كتبت؟! وهل هي صسيسة النسبة إىل من كتبها
؟! وما املصادر اليت اعتمدوا عليها؟! وما اللغة األصلية اليت كتبت هبا؟!ومىت ترمجت؟! ومن الهي ترمجها؟!
وما مدى دقة ال مجة وموافقتها للنص األصلي؟!
وعلماو الالهوت املسيسي ت يقدموا أجوبة مقنعة وواضسة عن ههه األس لة  ,وما زالت مثار إنكاة
وجدة واسع بني الباحثني املسيسيني .
وزاد من وطجة تلك األس لة وقوة جانو القوة بفقدان ارتصاة التارخيي يف املسيسية  :ما بني
األناجيل من اختالفات وتنافضات واسعة ؛ حىت غدت مسة بارزة يف اإلجنيل  ,وقد قام عدد من الدارسني
جبمع الشواهد الدالة على رلك  ,فرصدوا عشرات التناقضات وعشرات األمثلة على األخطاو التارخيية ,
ومثلها من األخطاو العلمية  ,وقد بلغت من الشهرة مبلغا عاليا(.)1

ويف اإلفصاح اإلمجاة هبهه احلقيقة يقوة روبرت  ":ر يوجد كتاب على اإلطال به من التغريات
واألخطاو والتسريفات مثل ما يف الكتاب املقدق"  ,ويقوة مشيت  ":ر توجد صفسة واحدة من األناجيل
العديدة ر إلتوي نصها األقدم على اختالفات عديدة".
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتهكر دا رة املعارف الربيطانية أرقاما كبرية لعدد األخطاو يف الكتاب املقدق  ,فقد أكدت على أن
"مقتسبات آباو الكنيسة من العهد اجلديد اليت تغطي كله تقريبا تظهر أكثر من ما ة وةسني ألف من
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( )1انظر  :إظهار احل  ,رمحة اهلل اهلندي  ,وهو من أمجع املؤلفات يف هها الباب  ,وهل العهد اجلديد كلمة اهلل؟! منقه السقار
 ,واختالفات يف تراجم الكتاب املقدق وتطورات هامة يف املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب ( , )88-27والكتو املقدسة بني
الصسة والتسريف  ,إلىي مد ربيع ( )181-65و( , )322-225وقصة احلضارة  ,وة ديوانت (, )211-202/11
ومعات تارين اإلنسانية  ,ويلن (. )550/3
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ارختالفات بني النصو "(.)1
ولعل ههه األزمات القدمية واحلالية يف األناجيل هي الدافع احلقيقي اليت دفعت بالكنيسة إىل إخفاو
اإلجنيل عن الناق  ,وحتر إظهاره ونشره بينهم  ,و اربة كل اولة إىل نشره  ,فقد بقي اإلجنيل يف حين
الكتمان والسرية مدة زمنية طويلة  ,وت يكن يطلع عليه إر اخلاصة فقط  ,وقامت اورت كثرية سعت
إىل إخراجه  ,ولكن الكنيسة قامت ساربتها ووأدها  ,وملا ظهر اإلجنيل للعيان وانتشر بني األنام ,وانثالوا
عليه بالدراسة والتمسيص  ,اكتشفوا أنه ر يقوم على أساق ور يستند إىل قاعدة  ,وهاهلم ما نهروا به
من انقطاا سنده  ,وما وجدوه من التناقض وارختالف بني مكوناته  ,واهتن إميان كثري منهم  ,وتساولوا
كيوف يعوة على الكتاب املقودق وهوو إلتوى على تلك اإلنكارت العلمية والتارخيية؟! .
وكان هها من أقوى األسباب اليت دعت إىل نرفرة الناق من الدين  ,وتسبو يف حدول ظاهرة نقد
الدين يف العصور املختلفة .
المظهر الخامس  :الضطراب والمموض  ،فقد كان لدخوة العقا د الوثنية املتنافرة يف عناصرها ,

وتعم اردراف الهي حل بالعقا د املسيسية أثر بليغ يف إحدال ارضطراب والتداخل يف كيان الفكر
املسيسي  ,فقد انثالت عليه األس لة من كل حودب وصوب  ,وتتابعت ارستفهامات من كل جهة حوة
العقا د املكوونة لالهوت املسويسي  ,وحووة تارخيها  ,وأصلها  ,وارتباطها باملسي  , وأتباعه وتالميهه
.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وزاد من فاعلية تلك األس لة ومن سطوهتا ضياا كثري من املشاهد التارخيية للقرون األوىل للنصرانية,
فجصب الوصوة إىل احلقيقة الواقعية ملا كانت عليه من أصعو انماة وأعقدها(.)2
ونتيجة لهلك وما صاحبه من ضياا املصادر األصلية كثرت ارضطرابات واتسعت ارنقسامات بني
الطوا ف املسيسية يف حتديد حقيقة العقا د الكربى اليت يقوم عليها دينهم ؛ حىت أضسى هها ارنقسام
مدعاة للسخرية وارستهناو هبم  ,ومنفها قويا للقدح يف دينهم  ,وقد استثمره سلس -وهو من املناو ني

1436/08/19

( )1املنقورت الثالل السابقة منقولة بواسطة  :هل العهد اجلديد كلمة اهلل ؟! منقه السقار (. )18-17
( )2انظر  :املسيسية نشجهتا وتطورها  ,جينيبري (. )266 , 26, 17
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هم كل فرد
للمسيسية – إلظهار ارستخفاف هبم فقاة  ":إن املسيسيني تفرقوا ني ا كثريا؛ حىت أصب ُّ
يكون لنفسه حنبا!"(.)1
منهم أن ِّ
ويرجع رلك يف أغلبه إىل أن كثريا من العقا د املسيسية تبدو غري متسقة مع مقتضيات العقوة
الضرورية وغري منسجمة مع نفسها  ,فتسببت يف إثارة منيد من ارضطراب  ,ودفعت إىل طوفان من
ارنقسامات وارنشقاقات  ,ويف تجكيد هها يقوة جور كري يف تعليقه على قضية العشاو الرباا ":إن قصة
العشاو األخري يف لوقا تعترب كابوسا  ,فهي تثري مشاكل يف أغلو مواضع دراسة العقد اجلديد  ,كما أهنا
أعطت األساق لطوفان من النظريات املتصارعة"(. )2
ويعد البسث يف حقيقة املسي  وحتديد طبيعته من أعقد القضايا اليت خاو فيها الفكر
املسيسي ومن أكثرها إثارة لالضطرابات وارختالفات  ,وهي من أضخم املسا ل اليت أثريت يف التارين

املسيسي  ,حىت غدا سؤاة حقيقة املسيسي يوصف بجنه سؤاة األجياة املتعاقبة يف الفكر املسيسي(,)3
ففي كل جيل تثار إنكارت معرفية وعقدية جديدة حوة حقيقة املسي  ,وطبيعته اليت كان عليها ,
وأخهت دا رة تلك األس لة تتسع ني ا فشي ا مع مرور األجياة والقرون .
ومن تلك اإلنكارت اليت كانت ل جدة واضطراب  :هل املسي رو طبيعة واحدة أم طبيعتني؟!
وما عمل كل طبيعة؟! وهي او الفصل بني الطبيعتني أم يكفي التميين بينهما فقط؟! وكيف حتق ارحتاد
بني الالهوت والناسوت يف املسي ؟! وما الدور الهي يقوم به كل منهما يف األقنوم الواحد؟! وهل
الالهوت تجت مع الناسوت؟! وهل انفصل عنه عند املوت؟! وهل أم املسي – مر  -أم لإلله أم
()4
للناسوت؟!
وغريها من اإلنكارت اليت خاو فيها الفكر املسيسي وأحدثت فيه صراعات عنيفة بني الطوا ف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الكنسية  ,وتسببت يف اصطدامات عارمة بني تياراهتا  ,تناثر جراوها املسيسيون نيعا وأحنابا  ,ورهبت
هبم انراو كل موههو  ,وأدخلت املسيوسيني يف حالة من العنت واجلدة الهي صرفهم عن أمور هامة يف
( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )314/11
( )2املسي يف مصادر العقا د املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب (. )136

1436/08/19

( )3انظر  :تارين الفكر املسيسي  ,حنا اخلضري (. )12/3
( )4انظر  :تارين الفكر املسيسي  ,حنا اخلضري ( , )592 , 564/2واملسي إنسان أم إله؟! مد دي مرجان ()25-21
 ,ومعات تارين اإلنسانية  ,ويلن (. )564/3
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الدين .
وكانت تلك ارضطرابات الصراعية بني طوا ف املسيسية من أقوى الدوافع اليت اعتمد عليها عدد من
نقاد الديون يف الفكر الغريب احلديث للتشكيك يف وجود عيسى  , والنعم بجنه نخصية خرافية ر
حقيقة له يف الواقع  ,وأنه ت يظهر يف الوجود نخص هبها ارسم .
وأدركت الكنيسة أن تلك ارنقسامات الواسعة حوة أصوة العقا د متثل خطرا حقيقيا على الدين
املسيسي ؛ فسعى الرهبان إىل حلها  ,وبادروا إىل إنشاو ما يسمى بو "ا امع الكنسية"  ,وهي عبارة عن
هي ات اجتماعية نورية تمع للبسث يف حل أمور متعلقة بالديانة املسيسية( ,)1وعقدوا امع عديدة ,
كانت يف أغلبها اولة حلل قضية تتعل حبقيقة املسي وحتديد طبيعته  ,فمجمع نقدية (325م) كان أحد
أهم أسبابه اخلالف الهي نشو بني املسيسيني يف ألوهية املسي  ,و مع القسطنطينية (381م) كان
أيضا بسبو ارنقسامات اليت وقعت بني املسيسيني يف حقيقة املسي وهل هو خملو أم إله ؟!  ,و مع
خلقيدونية (451م) كان للبسث يف طبيعة املسي  ,وهل هو رو طبيعة واحدة أم اثنتني؟!(.)2
ولكن تلك ا امع ت حتل املشكلة  ,وإوا زادت احلاة اضطرابا وتعقيدا  ,فكلما انتهى مع تكاثرت األقواة
وتناثرت انراو  ,فلم يندد الشقا إر انشقاقا ور ارختالف إر اتساعا( , )3وأضست العقيدة املسيسية جراو
رلك عقيدة غامضة معقدة ر يستطيع املرو أن يصل فيها إىل رأي يقيين يف أصوة دينه بطريقة سهلة ومرإلة ,
وهلها يقوة نارة جنيبري":أنشجت الكنيسة موعة عقا دية جديدة بالغة التعقيد"( )4ويف تجكيد رلك الغموو
يقوة ليكونت يدنوي يف وصف ظريف ":إن العقيدة املسيسية أصبست ر ميكن أن تستوعو الغالبية العظمى من
الناق يف الوقت احلاضر أكثر ا ميكن أن تستوعو النظرية النسبية"( ,)5ومن يعرف النظرية النسبية ألنشتاين
يدرت عم الوصف الساب  ,فهي من أعقد النظريات العلمية املعاصرة  ,وأصعبها ؛ حىت وصفها بعض الباحثني
()6
بجنه ر يكاد يوجد يف العات اثنا عشر رجال يعرف حقيقتها!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين األقباط  ,زكي نودة ( , )170/1بواسطة  :ا امع النصرانية وأثرها  ,سلطان عبد احلميد (. )81
( )2انظر يف التعريف با امع الكنسية وبيان أسباهبا  :ا امع النصرانية وأثرها  ,سلطان عبداحلميد (. )115-85
( )3انظر يف توصيف ما إلدل بعد ا امع  :تارين الفكر املسيسي  ,حنا اخلضري ( )643-642/1و(. )175/3

1436/08/19

( )4املسيسية نشجهتا وتطورها (. )127
( )5مصري اإلنسانية  ,بواسطة  :اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين  ,مد علي يوسف (. )15
( )6انظر  :كتو غريت وجه العات  ,روبرت داونن (. )327
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وأصب كثري من الد او ر يفهمون طقوق املسيسية  ,ور عقا دها الكربى  ,ور يدركون هلا معي ,
ور يشعرون بروحها  ,وكانوا يعدون املسيسية عبارة عن موعة من القوانني اليت او عليهم ارلتنام هبا
حىت ر تسفك دماؤهم  ,ور تصادر أمواهلم  ,وكان هها ارضطراب والغموو أحد أهم األسباب اليت
أدت إىل عنوف الناق عن املسيسية وانصرافهم عن الدين إىل التعل بجمور أخرى تتصف بارتسا
والوضوح والبيان  ,وتقدم هلم أجوبة واضسة ألس لتهم الدينية والوجودية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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السبا الثاني
ضخامة فسا الكنيسة وظفم تاريخها .
يعتقد املسيسيون أن حكم الكنيسة حكم نافه ؛ ألن الرب يسوا – يف زعمهم – فوو هلا ح
التشريع وفرو الوصايا على املؤمنني()1؛ وألجل هها يعد علماو الالهوت الكنيسة مؤسسة إهلية وسفارة
مساوية  ,ويف هها يقوة األنبا عنيغوريوق  ":الكنيسة من فو وليست من األرو  ,الكنيسة أصال سفارة
 ,والسفارة ر تنتمي إىل البلد الهي تقيم فيه  ,وإوا تنتمي إىل البلد الهي متثله ههه السفارة  ,فالكنيسة
أساسها املسي الهي أتى من السماو"(. )2
ويفص حبيو سعيد – باحث نصراا – عن مننلة الكنيسة قا ال ":هي اهلي ة اليت أقامها املسي
على األرو لتنوب عنه عن د صعوده إىل السماو  ,وتكون أداة لتوجيه النفوق إىل مصدر اخلال  ,وقد
أيدها روحه األقدق  ...ههه هي الكنيسة املقدسة اجلامعة الرسولية  ..هها هو جسد املسي السري الهي
هو رأسه املبارت  ...ههه هي صورة الكنيسة اخلفية غري املنظورة"(. )3
فالكنيسة متثل البعد الروحي والتشريعي لرسالة املسيسي  ,وهي املعرب الوحيد عما يقولوه املسي ,
واملصدر املعصوم يف تبليغ رسالته املننلة عليه  ,وهي املخوة الوحيد يف تفسري كالمه وفهمه  ,وكل ما
خالفها فهو باطل وفاسد .
ومع مرور النمن أضست "للكنيسة مننلة عالية يف حياة اإلميان املسيسي فهو الوسط الهي يتسلم فيه
املسي إميانه ويعرب عنه وينميه  ,وهي اجلماعة ا ليت تعطي معي احلياة وخي فيها العالقة مع اهلل ومع إخوته
وأخواته  ,كما أهنا نقطة انطالقه إىل العات "(. )4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الالةو النفيسة يف نرح طقوق ومعتقدات الكنيسة  ,القمس يوحنا سالمة ( , )84/1و انظر يف نشجة الكنيسة وتطورها
ومننلتها  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , ) 22ومدخل إىل حقا اإلميان املسيسي  ,األب صالح أبو جودة اليسوعي
( , )183-178واملسيسية يف عقا دها  ,أعده أساقفة كنيسة أملانية ( , )298-291والعصور الوسطى الباكرة  ,نورمان كانتور
(. )62-53

1436/08/19

( )2الالهوت املقارن (. )242
( )3فجر املسيسية ( )11وانظر  :أديان العات  ,له أيضا (. )144-143
( )4مدخل إىل حقا اإلميان املسيسي  ,األب صالح أبو جودة اليسوعي (. )177
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تضخم الكنيسة في الفكر المسيبي :
نتيجة هلهه للمكانة الروحية والقدسية للكنيسة أخهت تتضخم مع مرور األيام حىت غدت تنظيما
واسعا يندر حتته هيكل إداري كبري  ,وأصب هلا رجاة منقطعون ر عمل هلم سواها  ,وكل منهم له مرتبة
وظيفية ودينية خاصة  ,وأمسى هلا وط دد يف طريقة إنشاو مباا العبادة  ,وهلا طقوق ددة وتسابي
منسقة وتراتيو تنظيمية واضسة  ,وأصبست مركنا وريا يف حياة النصارى  ,فجميع نؤوهنم احلياتية
والدينية  ,كالنوا والطال وقيد املواليد والوراثة والوصايا وغريها مرتبطة بالكنيسة  ,ومتوقفة على حكمها .
وزاد من سلطة الكنيسة وسطوهتا تشكل النظام البابوي  ,وهي منظمة كنسية ظهرت يف القرن الرابع
امليالدي  ,وتعد رتبة اسقفية سلطوية  ,من يتقلدها يعد الر يس األعلى للكنيسة الكاثوليكية  ,ويدعى :
البابا أو احلرب األعظم  ,وهي مقام ديين مقدق  ,ينوب عن مقام النبوة اإلهلية  ,والبابا يف العرف الكنسي
الكاثولكي يعد خليفة للقديس بطرق األكرب  ,الهي كان أوة أسقف لروما  ,وأوة رسل الكنيسة
لديهم(. )1
وتصور الكنيسة الكاثوليكية البابا على أنه ثل املسي يف العات  ,وأنه يف مننلة أعلى من سا ر الناق
وأقل من اهلل  ,وتعتقد أنه معصوم من اخلطج يف أمور الدين وانداب العامة إرا ما قدمها يف مقام احتفاة
باعتباره معلما  ,ويقولون  ":إن احلرب الروماا – البابا -عندما يتكلم بسلطانه التعليمي األعلى من على
السدة  ,أي  :عندما ميارق وظيفته كر ٍاا ومعلم جلميع املسيسيني  ,فيعلن بقرار مطل بسلطانه الرسوة
األعلى إن عقيدة ما يف اإلميان أو األخال او اعتقادها من قبل الكنيسة مجعاو  ,فإنه يتمتع بفضل
العون اإلهلي الهي وعد به يف نخص القديس بطرق بالعصمة اليت ناو الفادي اإلهلي أن ميد هبا الكنيسة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,لكي حتدد مطلقا التعليم املتعل بشؤون اإلميان واألخال  ,وإن قرارات احلر الروماا ههه ر تقبل
التعديل"(.)2
وتعد قضية العصمة من أكرب القضايا اليت اختلفت فيها الطوا ف املسيسية الكربى  ,فههه الدعوى ت

1436/08/19

( )1انظر يف التعريف بالنظام البابوي  :تارين الكنيسة  ,جون لومير ( , )20-27/4والفر واملهاهو املسيسية  ,سعد رستم
( , )80وأروبا العصور الوسطى  ,سعيد عبدالفتاح عانور (. )492-473
( )2املسيسية يف عقا دها  ,أعده أساقفة كنيسة أملانية ( , )344وانظر نصوصا مشاهبة :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (-28/4
 , )31والطا فة الكاثوليكية  ,مد النيلعي (. )134-125
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يقل هبا إر الطا فة الكاثوليكية  ,وأما األرثوكيسية والربوتستانتية فإهنم ينكروهنا بشدة ويعدوهنا من معايو
الكنيسة اليت او التخلص منها .
وقد لقيت البابوية ظهورا واسعا يف العصور الوسطى وخصوصا يف آخرها  ,وتضافرت عوامل عديدة
ساعدت على تغوهلا وانتشارها يف األصقاا األوربية  ,وجعلت هلا قوة ونفورا يف العات الغريب(.)1
واعتمادا على املننلة العالية اليت جعلتها الكنيسة للبابا ودعوى العصمة له وما أحاطته به من اهليبة
والقدسية مارست ألوانا من التسلط على الشعوب األوربية  ,مشلت احلياة الروحية والدينية والعلمية والفكرية
والسياسية وارقتصادية وارجتماعية  ,وفرضت أنواعا من التشريعات القاسية  ,وادعت صنوفا من
اخلصا ص وارمتيازات  ,وانتهت إىل إخضاا كل نيو حلكمها .
ويصور الباحث النصراا جاد املنفلوطي تضخم الكنيسة فيقوة  ":يف خالة القرنني الثاا عشر
والثالث عشر مارست الكنيسة سلطاهنا وبسطت نفورها على كافة نؤون احلياة اليومية لسكان أوربا
الغربية وكانت سلطاهتا يف هها ا اة تفو أية سلطة مدنية ؛ ألن الناق كانوا يعتقدون أن ما حتله
الكنيسة على األرو يصري لور من السماو  ,وما ترطبه يصري مربوطا .
وكانت الكنيسة قد بلغت من التنظيم حدا جعل من الناق مجيعا يف أوربا الغربية يف متناوة أحكامها
وقراراهتا  ,وقد وضعت الكنيسة بصماهتا على كل نجن من نؤون احلياة  ,وتدخلت حىت يف أبسط
وأخص اخلصوصات  ,وت حتظ منظمة أخرى ثل ما حظيت به الكنيسة آنهات"(. )2
انتشار الفسا في الكنيسة وأثرو في نقد الدين :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إرا كانت الكنيسة نا بة عن الرب وسفرية عنه ومفوضة منه  ,وإرا كان رجاهلا هلم اتصاة مبانر مع
يسوا  ,وهم خدامه وحراق دينه والدعاة إليه  ,فإن هها يستلنم عقال أن تكون هي ورجاهلا وبابواهتا يف
أعلى درجة من النناهة  ,وأرقى مننلة من العفة  ,وأنقى حالة من التقوى  ,والورا والنهد يف الدنيا ,

1436/08/19

( )1انظر يف عوامل انتشار البابوية  :تارين املسيسية يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي ( , )36-31وأوربا العصور الوسطى
 ,سعيد عانور (. )473/2
( )2تارين املسيسية يف العصور الوسطى ( , )71وانظر نرحا مطور لهلك يف  :معات تارين اإلنسانية  ,ويلن ()718-717/3
 ,وأوربا يف العصور الوسطى  ,ورن هلس ( , )225واملسيسية يف عقا دها  ,أعده أساقفة كنيسة أملانية (.)295
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واربتعاد عن ررا ل األخال واألعماة  ,وكان الناق يتعاملون معها على هها األساق  ,ويعتقدون فيها
كل مجيل ونقي  ,ويعدوهنا املنبع الصايف الهي يستقون منه تعاليم دينهم  ,والطري الواض املوصل هبم إىل
رضا رهبم .
ولكن الكنيسة ت تكن كهلك  ,فقد خيبت ظنون الناق وبددت آماهلم  ,فادرفت عن مسارها
وحتولت عن طري الرناد  ,وهوت يف مهاوي الردى والكساد  ,وانغمست يف أوحاة الفساد  ,وغرقت يف
حبار الرريلة  ,وتلطخت باألركاق الدنوية  ,وارتكو رجاهلا أصنافا من األفعاة اخلسيسة  ,ومارسوا صنوفا
من األعماة القبيسة  ,وختلقوا باملساوئ الوضيعة  ,وعاين الناق منهم سفساف األخال وفاسد األعماة
 ,وناهدوا منهم أعلى م عدرت الطمع يف األمواة  ,وعانروا منهم أعىت صور اجلشع والتعل بالدنيا ,
وأصبست الكنيسة قبيسة املنظر  ,بشعة الصورة  ,كاحلة الشكل  ,كرمية السمعة  ,رميمة السرية  ,ومثاة
املساوئ  ,و تمع القبا  ,ومستودا الفضا .
وأضست قضية فساد الكنيسة وادراف رجاهلا عن اجلادة  ,من القطعيات التارخيية اليت ر تكاد د
من ينازا يف واقعيها وحقيقتها  ,وان ت يف اإلفصاح عنها كثري من أتباا الكنيسة نفسها .
وقد اهتم املؤرخون هبهه الظاهرة وانثالوا عليها بالدراسة والتسليل  ,فجفردوا هلا فصور وفقرات مطولة يف
مؤلفاهتم  ,وبعضهم أفرد لقضية الفساد يف الكنيسة مؤلفات خاصة هبا  ,كما فعلت الكاتبة هلني إيلرييب
يف كتاهبا "اجلانو املظلم يف التارين املسيسي"  ,والقديس ديروزا يف كتابه "التارين األسود للكنيسة" ,
وتتابعوا فيها على حشد نهادات املعاصرين لهلك الفساد وعلى مجع الشواهد التارخيية واألدلة ا تمعية
الدالة عليها  ,وتوسعوا يف نرح صورها وأنكاهلا وكشفوا عن خفاياها وأزالوا الس عن كثري من خباياها ,
وتفننوا يف التعبري عنها  ,وإن كانوا خيتلفون يف حتديد حجم اردراف بعد اتفاقهم على ضخامته وبشاعته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ن سجو ل نهادته يف ههه القضية  :القديسة ك ين السيانية قا لة  ":إنك أينما وليت وجهك-
سواو دو القسواوسة أو األساقفة أو غوريهم من رجاة الدين ,أو الطووا ف الدينية املختلفة ,أو األحبار من
الطبقات الدنيا أو العليا ,سواو كانوا صغارار يف السن أو كبارار -ت تر إر نورار ورريلة ,تنكم أنفك را وسة
اخلوطايا اندمية البوشعة .إهنم كلهم ضيقوا العقل ,نورهون ,قالو ...ختلوا عن رعاية األرواح ...اختهوا

1436/08/19

بطوهنم إهلا هلم ,يجكولون ويشربون يف الور م الصاخبة ,حيث يتمرغون يف األقهار ويقضون حياهتم يف
الفس والفجور ...ويطعمون أبنا هم من ماة الفقراو ...ويفرون من اخلدمات الدينية فورارهم من
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السجون"(.)1
ويف بيان مقدار الفساد الكنسي يقوة جو يوم دوران – أحد األساقفة -يف رسالة أرسلها إىل الكنيسة
 ":قد يكون إصالح الكنيسة كلها مستطاعا إرا بدأت كنيسة روما تطهر نفسها ا فيها من قدوة سي ة...
تصم رجاهلا وصمة تتسرب عدواها إىل الناق كلهم ...رلك أن كنيسة اهلل املقدسة  ,وخاصة كنيسة روما
أقدسها مجيعا  ,قد ساوت مسعتها ...يف كل مكان  ,وأخه الناق مجيعا يصيسون ويهيعون يف اخلار أن
كل من تضمهم إىل صدرها من أعالهم إىل أقلهم نجنا قد امتألت قلوهبم طمعا ...ومن األمور الواضسة
اليت تلوكها األلسنة أن مجيع املسيسيني يتخهون رجاة الدين أسوأ قدوة هلم يف اجلشع  ,ألن هؤرو الرجاة
يجكلون من موا د أند ترفا  ,وأعظم فخامة  ,وأكثر صسافا من موا د األمراو وامللوت"(. )2
ويف مسريته التارخيية الطويلة اليت رصد فيها تارين احلضارة البشرية يفص املؤرخ األمريكي وة ديورانت
عن مقدار اردراف يف الكنيسة ورجاهلا وينقل نهادات كثرية على رلك  ,فيقوة  ":كان بوسع الكنيسة
أن حتتفظ حبقوقها القدسو ية املستمدة من الكتو املقدسة العربية والتقاليد املسيسية لو أن رجاهلا متسكوا
بجهداب الفضيلة والورا .ولكون كثرهتم الغالبة ارتضت ما يف أخال زماهنا من نر وخري ,)3("..قاة بعد
بيوانه ملا قدمه بعوض رجاة الكونيسة من تضسيات دعوية  ":وكان بني هها التقي والورا الكوثري من ال اخي
يف األخال بني رجاة الدين ,نستطيع أن نثبته ا نضربه من م ات األمثاة"(.)4
وأما املؤرخ اإلجنليني ويلن فإنه وقف طويال عن فساد الكنيسة وعقد هلا فصال مستقال يف كتابه عن
تارين العات أمساه "معايو البابوية وقيودها"( )5ونرح فيه بإسهاب الفضا واحلماقات اليت وقعت فيها
الكنيسة سواو يف أحكامها أو يف أخال رجاهلا وأحواهلم العلمية والفكرية أو يف تعاملها مع املخالفني هلا
واملنشقني عنها  ,وبلغ به احلاة إىل أن وصف رجاة الكنيسة بجهنم "ر يتسملون أس لة ور يتسا ون يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )85/21
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )100/18وانظر  :نهادات أخرى مطولة يف إثبات الفساد الكنسي  :خمتصر تارين
الكنيسة  ,اندرو ملر ( , )274ومارا خسر العات بادطاط املسلمني  ,أبو احلسن الندوي (. )187

1436/08/19

( )3قصة احلضارة (. )83/21
( )4قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )84/21
( )5انظر  :معات تارين اإلنسانية  ,ويلن (. )729-722/3
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خمالفة  ,ر ألهنم على ثقة من عقيدهتم  ,بل ألهنم كانوا غري واثقني منها "(.)1
وكان هها التسوة واردراف عن اجلادة حدثا مؤملا لكثري من املؤرخني املسيسيني للعصور الوسطى,
وكانت مشاهده مقلقة هلم  ,ومكدرة ملشاعرهم  ,وقد حر عدد منهم على تتبع تفاصيله  ,و ميع
خيوطه  ,ويعد املؤرخ اإلجنليني اندرو ملر من أكثر من فعل رلك  ,فإنه يف عرضه لتارين الكنيسة تتبع
مظاهر اردراف الكنسي والبابوي  ,ومجع قدرا من الشهادات اهلامة  ,وعل على كثري من األحدال
املنسرفة  ,ويقوة بعد نقله لبعض الشهادات الكنسية على اردراف يف مقالة ر ختلو من املبالغة ":إنه ر
توجد لغة مهما كانت خطرية وسامية تستطيع أن تعرب تعبريا كافيا ودقيقا عن أعما الشر الهي كانت
تنطوي عليه السياسة البابوية  ,ودن ر نقوة هها عن الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها ني ا ينا عن
البابوية"(.)2
ويقوة رورن موسنييه ":من يدق يف السجالت الرمسية والصكوت والوثا واألضابري الكنسية إر رات
 ,تع يه الدهشة لكثرة ما تقع منه العني على الدعوى والقضايا املقامة على رجاة الدين ؛ ألخالقهم
الفاسدة وتصرفاهتم السي ة"(.)3
ويكشف الباحث النصراا جاد املنفلوطي احلاة الهي وصلت إليه احلياة الكنسية قا ال ":إن القلو
ليفعم باألسى وتقطر النفس مرارة عندما نتعرو للسياة الدينية يف ههه الف ة من العصور الوسطى  ,فقد
عم اردطاط وساد  ,ودب يف احلياة دبيو الفساد  ,ومن هامة الرأق إىل باطن القدم أصبست الكنيسة
مريضة  ,مضروبة بضربة طرية  ,موسومة بسمة اردطاط اخللقي  ,ر فر بني قا د ومقود  ,اجلميع زاغوا
وفسدوا معا "(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت يبلغ القرن اخلامس عشور منتصفه إر والبابوية قد وصولت إىل أدىن درت رخلقويا وروحيا ,وكانت كما

يقوة أحود الكتاب الكاثوليك":مركنا لبالط غي عاملي  ,فاسود وعاجن عن تقد قيادة روحية فعالة
( )1املرجع الساب (. )724

1436/08/19

( )2خمتصر تارين الكنيسة (. )290
( )3تارين احلضارات العام (. )71/4
( )4تارين الكنيسة يف العصور الوسطى (. )39
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وإرنادات للكونيسة  ,وحوقا كان هها البالط يغو

منسدرا إىل أدىن درت يف القيم األخالقية"(. )1

ويف سيا احلديث عن الفساد الكنسي ر بد من التجكيد على أن تصوير رلك الفساد قد وقعت فيه
مبالغات كبرية  ,والقارئ ملا يرنقل عنه ويرصور به اد رلك بينا يف كثري من املشاهد  ,فليس من نك يف أن
بعض املؤرخني بالغ يف توصيف ضخامة اردراف  ,وت يكن ننيها يف عرضه(.)2
وقد ان كت يف إثارة تلك املبالغات عدة عوامل  ,منها ما هو راجع إىل التسنب الطا في ,كبعض
املؤرخني الربوتستانت  ,ومنها ما هو راجع إىل العداوات السياسية .
والوصوة إىل الصورة احلقيقة للفساد الكنسي يبدو من األهداف العسرية جدا ؛ ألن التارين األوريب
يف العصر الوسيط يعاا من إنكاليات يف توثي مشاهده  ,ووقعت فيه التباسات متعددة( , )3والصور اليت
وقع فيها الفساد الكنسي كثرية جدا  ,ولكن حسبنا يف هها السيا أن نشري إىل نيو ا ركر عن الفساد
الكنسي بصورة خمتصرة.
أنواو الفسا الكنسي وأثرها في ظاهرة نقد الدين :
ت يكن الفساد املستشري يف الكنيسة ورجارهتا منسصرا يف اة واحد ور مقتصرا على جانو منفرد
 ,وإوا مشل ارت متعددة واس توعو جوانو خمتلفة  ,وقد كان رلك الفساد له من انثار القبيسة ما
استطاا فت األبواب مشرعة لنقد الدين وتنفري الناق منه ,وقد كشف عن رلك بعض املهتمني بتارين
اإلحلاد يف احلضارة الغربية  ,فإنه حني أنار إىل مشكلة إنكار وجود اهلل يف العصر احلديث  ,فقاة  ":قد
كانت ا لكنيسة جنوا من املشكلة  ,جنوا من املرو الهي كان يصيو كل معرفة باهلل  ,ر جنوا من
العال  ,لقد كانت الكنا س األرو اليت أنبتت اإلحلاد"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأصب كثري من فالسفة ومفكري القرن السابع عشر ومن بعدهم يعدون الدين والكنيسة املصدر
( )1تارين الكنيسة  ,جون لورمير ( , )35/4وانظر منيدا من توضي الفساد الكنسي  :أوروبا يف العصور الوسطى  ,ورن هلس
( , )180وأصوة التارين األوريب احلديث  ,هربرت فيشر (. )169

1436/08/19

( )2انظر يف التنبيه على بعض املبالغات  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( )101/18و (. )85/21
( )3انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )10/16
( )4الفينياو ووجود اخلال  ,جعفر نين إدريس (. )25
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األعظم لكل الشرور يف السياسية وارجتماعية وارقتصادية  ,ومنبعا لكل مظاهر التسلط على ا تمع
وأنكاة القهر والهة الهي ننلت به  ,ويعدون صورة الدين والكنيسة مطابقة لصورة اخلضوا والعبودية
والتخلف وارنغماق يف اخلرافات واألساطري اليت أضرت حبياة الناق وصستهم ومعانهم .
وميكن أن نسلط األضواو على أهم تلك ا ارت تبينا للصورة بشكل تفصيلي وتوضيسا للسقيقة
بشكل جلي .
النوو ا ول  :الفسا الديني وا خفقي  ،تنوعت أنكاة الفساد الهي وقعت فيه الكنيسة ورجاهلا
يف الدين واألخال واتسعت دا رته فشمل ارت عديدة  ,وميكن أن جنمل أهم تلك ا اة يف األمور
التاة :
-1التطاول على الختصاصات اإللهية :
ازداد فساد الكنيسة واتسع ادرافها فوصل إىل أن ادعت حقوقا وخصا ص ت يدعيها األنبياو
أنفسهم  ,وبعضها ر ميكن أن يكون إر هلل تعاىل  ,مثل ح احلرمان وح التسلية وح الغفران  ,وت
ت دد الكنيسة يف استعماة ههه احلقو واستغالهلا يف تعاملها مع ا تمع.
فس احلرمان تستعمله الكنيسة عقوبة معنوية بالغة  ,وهو سالح تشهره يف وجه كل من خيالفها أو
يع و على تعاليمها  ,والهين تعرضوا له من األفراد ر حصر هلم  ,واتسعت دا رهتم فشملت امللوت
واألمراو  ,أمثاة فريدريك وهنري الرابع األملاا  ,وهنري الثاا اإلجنليني  ,ومشلت رجاة الدين املع ضني

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على الكنيسة  ,أمثاة آريوق ولوثر وغريها  ,وت يسلم منها العلماو والباحثون املخالفون نراو الكنيسة ,
مثل برونو وأرتست رينان وغريهم  ,وأما احلرمان اجلماعي  ,فقد تعرضت له الطوا ف واجلماعات الثا رة
على الكنيسة وأحكامها  ,كطا فة الكاثاريون والوالدويتون  ,وغريهم(. )1
وأما ح التسلية  ,فهو ح خا يبي للكنيسة اخلرو عن تعاليم الدين إرا ما اقتضت املصلسة
رلك  ,واملراد هبا املصلسة اليت تراها الكنيسة بالطبع  ,ويوض املؤرخ اإلجنليني استغالة الكنيسة هلها احل

1436/08/19

قا ال ":ومثة دعوة أخرى ادعتها الكنيسة كانت هي أيضا أكثر سرفا وطيشا  ,وهي قوهلا بتملك قوة
التسلية  ,فإن البابا يستطيع يف كثري من األحيان أن يضع قوانني الكنيسة جانبا يف حارت فردية خاصة ,
( )1انظر أمثلة يف احلرمان الكنسي  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )29 , 27/4
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فهو قد يجرن ألبناو العم وأبناو اخلالة أن يتناوجوا وقد يسم لرجل بجن يكون له زوجتان"(.)1
ظاهرة صكوك المفران :
وأما ح الغفران  ,فقد ادعت الكنيسة أن اإلنسان املهنو بإمكانه أن يتخلص من تبعات رنوبه
وقبا سه اليت قام هبا يف الدنيا جرد أن يناة صك الغفران من الكنيسة مقابل مبلغ من املاة يقوم بدفعه!
وقد مارست الكنيسة ح الغفران منه القران التاسع عشر  ,ولكنه نرا وأدخل يف التعاليم الكنسية
بعد ا مع الثاا عشر املنعقد سنة 1215م  ,حيث قرر فيه بجن البابا ميتلك ح الغفران للهنوب  ,وأنه
ينوب عن املسي فيها(. )2
وأصبست صكوت الغفران عقدا له صيغة ناجنة تطبع ويوقع عليها البابا وتعطى للمهنو بعد دفعه
للماة  ,ويكلف املندوبون بتوزيعها على من يريدها(. )3
وهها العقد يكسو اإلنسان املهنو النجاة من النار  ,ولو فعل من املعاصي والقبا
فجصبست احلنة والنار يف العقا د الكنسية تش ى باملاة فيما بني البشر!!

ما فعل ,

ومع أن رلك ميثل ادرافا قبيسا إر أن الكنيسة ت تقتصر عليه  ,بل أخهت تتوسع يف استغالة أمواة
الناق وعواطفهم  ,وأصب بيع صكوت الغفران ارة راحبة تلجج إليها الكنيسة يف ظروف كثرية ألجل مجع
املاة  ,وكانت تكثِّف من عرضها لصكوت الغفران كلما مرت هبا ضا قة مالية  ,وترسل مندوبيها إىل
خمتلف األقاليم املسيسية ومعهم نسخا كثرية من صكوت الغفران خمتومة من البابا ليبيعوها على العامة من
الناق مبانرة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويصور املؤرخ اإلجنليني اندر ملر طرفا من استغالة الكنيسة ملشاعر الناق فينقل بعض الدعوات اليت
كان يستعملها رسل البابا  ,وكيف أهنا تدعوا إىل نراو صكوت الغفران لفداو من يف النار  ,ومنها":إن
صكوت الغفران هي أمثن وأمسى هبات اهلل  ,تعالوا فجعطيكم رسا ل خمتومة ختما  ,هبا تضمنون الغفران ,
حىت للخطايا اليت تنوون ارتكاهبا  ,إا لن أرضى بجن أستبدة امتيازايت بامتيازات القديس بطرق يف السماو

1436/08/19

( )1معات تارين اإلنسانية  ,ويلن (. )718/3
( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )17/16
( )3املسيسية  ,أمحد نلي (. )269
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 ,ألا خلصت بصكوت غفراا نفوسا أكثر جدا ا خلص الرسوة بعظاته  ,ر توجد خطية مهما
عظمت ر تستطيع صكوت الغفران التكفري عنها  ,ليس رلك فقط  ,بل هنات ما هو أكثر منه  ,فصكوت
الغفران ر يقف حد مفعوهلا على األحياو  ,بل ميتد إىل األموات أيضا  ,أيها الكاهن أيها الشوريف  ,أيها
التاجر  ,أيها الشواب  ,أيتها الشابة  ,أر تسومعون والديكم وأقرباوكم وأصدقاوكم األموات  ,يصورخون
مستوغيثني من أعموا اهلاوية  ,قا لني لكم  :إننا نتعهب ونقاسي أهوار مرة  ,ويف إموكانكم إنقارنا بشيو
من اإلحسان التافه الهي تستطيعون تقدمه وأنتم ر تريدون.)1("...
و اوزت الكنيسة كل احلدود فجصبست تبيع صكوت الغفران حىت للخطايا اليت سريتكبها اإلنسان يف
املستقبل  ,وزاد من تلك املهنلة التارخيية أن البابوية يف أملانيا كانوا يعهدون إىل بعض املصارف املالية ببيع
()2
صكوت الغفران إىل عمالو املصرف!
وت يفتج املؤرخون الغربيون يستخفون هبها املهنلة التارخيية  ,ويتندرون هبا ,ويصفوهنا بجبشع األوصاف ,
ويف هها يقوة ويلن عن الكنيسة ":وكان خامت محاقاهتا يف القرن السادق بيع صكوت الغفران  ,اليت هبا
ميكن افتداو الروح من عهاب املطهر بدفعة مالية "(.)3
-2شرعنة الرهبانية :
ومن صور الفساد الديين يف الكنيسة  :نظام الرهبنة  ,الهي يعين يف العرف الكنسي طريقة يف العبادة
تقوم على النهد والتنسك وارنعناة عن العات وقطع العالقات معهم  ,مع التنام الفقر وترت النوا ومتع
الدنيا( , )4ويرتكن هها النظام على مبادئ متعددة  ,أ ها  :التقشف الشديد وترت النينة  ,والتبتل وترت
النوا  ,وارنعناة وارنقطاا عن الناق وترت اخللطة معهم( ,)5وظهرت معها وألجلها بناو األديرة واألكواخ
يف الصساري والرباري واجلباة واألودية وعلى ضفاف األهنار .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1خمتصر تارين الكنيسة ( , ) 442وانظر أمثلة على استغالة صكوت الغفران  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (, )18/16
واملسيسية يف عقا دها (. )422
( )2انظر  :أثر الكنيسة على الفكر األوريب  ,أمحد عجيبة (. )55
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( )3معات تارين اإلنسانية (. )725/3
( )4انظر  :الرهبانية املسيسية وموقف اإلسالم منها  ,أمحد عجيبة ()13-12
( )5انظر  :املرجع الساب (. )88
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وم ع تعاقو األحقاب دخل الغلو والشطط يف الرهبنة إىل درجة خارجة عن املعقوة واملجلوف يف فطر
الناق السوية  ,ويصور الفيلسوف واملؤرخ اإلجنليني برتراند رسل ني ا من نططهم قا ال  ":كان ينظر إىل
النظافة بعني الكراهة  ,والقمل كانوا يسمونه "لالل اهلل "  ,كما كانوا يتخهونه عالمة القدسية يف حامله ,
وكان القديسون والقديسات يفخرون بجن املاو ت ميس أقدامهم إر حني استدعيت الضرورة"( ,)1وأصب
الكماة التعبدي قا م على تعطيل احلياة وقطع كل العالقات مع البشر وإيالم اجلسد بجقوى أصناف األت!

وت تنة الكنيسة تعل الناق بالرهبان والكهان  ,بكثرة ما تدعيه هلم من اخلوار واملعجنات ,
وارمتيازات الروحية والقدسية  ,حىت بلغ اخلضوا هلم مبلغ التسليم ملا يقولون  ,فجصبسوا يصدقون كل
نيو يقوله الرهبان  ,وانتهى اخلنوا هلم إىل درجة التقديس(.)2
وتعد الرهبنة هبهه املظاهر اجنرافا بعيدا عن الفطرة اإلنسانية السليمة  ,واخنراما للطبيعة ارجتماعية اليت
جبل عليها اإلنسان  ,ومتثل خمالفة ظاهرة لطبيعة األديان السماوية املتوافقة مع الفطر السلمية  ,واملتناغمة
مع طبيعة حياة اإلنسان الدنيوية  ,فليس من الدين يف نيو أن ينعنة اإلنسان عن بين جنسه  ,ويعطل
نؤون حياته  ,وإلرم على نفسه رمتع الدنيا  ,ويقسو عليها  ,ويعههبا بجصناف العهاب .
وهلها كانت الرهبانية من أقوى األسباب اليت دعت إىل الثورة على الكنيسة  ,والنيغ عن الدين ,
واهتامه بجنه يعطل احلياة  ,وإلارب العيش فيها  ,وألهنا كشفت عن مقدار التداخل الكبري بني التعاليم
الكنسية وبني الطقوق الوثنية القدمية  ,فاعتمد عليها من يشكك يف األديان(.)3
 -3انتهاك ا خفق واآل اب في ا يرة :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا انتقلنا إىل األديرة وأماكن العبادة فإنا سنصطدم بركام ها ل من الفساد  ,وسنقف على أكوام
ضخمة من اردراف والقبا األخالقية والسلوكية  ,فقد حتولت األديرة إىل أوكار للرريلة و ضنا رنتهات

( )1تارين الفلسفة الغربية ( , )155/2وانظر يف تارين الرهبنة يف املسيسية  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ()179-176
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 ,وتارين احلضارة العام ( , )117/2ومعات تارين اإلنسانية  ,ويلن ( , )851/3وأوربا يف العصور الوسطى  ,ورن هلس (-88
 , )92واملسيسية  ,أمحد نلي (. )259-257
( )2انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , )273وتارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )167 , 120/2
( )3انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , )271 , 181و اضرات يف النصرانية  ,مد أبو زهرة (. )171
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األخال وانداب  ,وانغمس الرهبان فيها يف كافة املفاسد واملوبقات(.)1
وحتوة كثري من رجاة الدين إىل مدمنني للخمور واملسكرات  ,وقد سجل عدد من مفكري املسيسية
ني ا من ههه املشاهد  ,ويف هها يقوة جاد املنفلوطي ":ور نكون مغالني إن قلنا  :إن غالبية رجاة الدين
يف تلك األيام كانوا من مدمين اخلمر ,مستعدين للعديد من اخلطايا  ,كخطي ة الننا  ,وكانوا يعيشون يف
حببوحة من العيش  ,يسعون وراو املتع العالية  ,ومهملني القيام بواجبات اخلدمة املوكولة إليهم"(.)2
وبعد أن حرمت الكنيسة على الرهبان والقسس النوا  ,إما ألهنا ر تريد منهم أن ينشغلوا شاغل
احلياة عن مهام اخلدمة كما يقوة بعض املؤرخني  ,وإما ألهنا ختشى أن يسعى القساوسة والرهبان إىل
توريث أبنا هم أمالت الكنيسة كما يقوة آخرون( ,)3بعد أن حرمت رلك أخهت العالقات اجلنسية تنتشر
بني رجاة الدين  ,وظهر التسري واررتباط بالغانيات بينهم  ,وتلطن رجاة الدين بالوقوا يف الننا واحلرام ,
فصارت عارا على الدين وامتهانا ملكانته .
ويف تصوير ني ا من رلك  ,يقوة املؤرخ اإلجنليني اندر ملر ":إن املؤرخني مجيعا من كاثوليك
وبروتستانت قد أمجعوا على أن األديرة ومجيع البيوتات الدينية كانت عشا للخرافة واخلموة  ,انقلبت
بعد رلك أوكارا للفجور والفس "(.)4
ويقوة األنبا باسيلون موطران أيب تيخ ":إن األديرة ر تقوي من الفساد  ,إن الرهوبان إليون حياة
نريرة"(.)5
وامع املؤرخ األمريكي وة ديورانت نهادات تارخيية هامة تكشف عن مقدار الفساد األخالقي الهي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وصل إليه رجاة الكنيسة فيقوة  ":فها هو را ب ارت نفسه الهي بقي خملصا لدين املسي إىل آخر أيام
حياته ,والهي صور ما يف دير الكرثوزيني ,الهي كان يعيش فيه أخوة ,من نظام وتقى يف صورة طيبة
( )1انظر  :املسيسية يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي (. )42
( )2املرجع الساب (. )40
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( )3انظر يف حتليل أسباب منع النوا على القسس  :تارين الفلوسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )121/2وقصة احلضارة  ,وة
ديورانت (. )386/14
( )4خمتصر تارين الكنيسة (. )364
( )5املسيسية  ,أمحد نلي (. )261
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مستسبة ,ها هو را يندد أكثر من مرة بجخال رجاة الدين املقيمني يف أفنيون .وإن احلياة اخلليعة اليت كان
إلياها رجاة الدين اإليطاليون ,واليت نقرأ عنها يف روايات بوكاتشيو املكتوبة يف القرن الرابع عشر إىل
روايات فلتشيو يف القرن اخلامس عشر ,إىل روايات بنديتلو يف القرن السادق عشر ,إن ههه احلياة اخلليعة
موضوا يتكرر وصفه يف األدب اإليطاة فبوكاتشيو يتسدل عما يف حياة رجاة الدين من دعارة وقهارة
ومن انغماق يف امللهات طبيعية كانت أو غري طبيعية  .ووصف ماستشيو الرهبان واإلخوان بجهنم "خدم
الشيطان" .منغمسون يف الفس واللواط ,والشره ,وبيع الوظا ف الدينية ,واخلرو على الدين ,ويقر بجنه
وجد رجاة اجليش أرقى خلقا من رجاة الدين ....
ويتسدل أريتينو عن راهبات البندقية حديثا ر تطاوا اإلنسان نفسه على أن ينط به ,
وجوتشيارديين ,الرجل الرزين املعتدة عادة ,خير عن طوره ويفقد اتنانه حني يصف روما فيقوة" :أما بالط
روما فإن املرو ر يستطيع أن يصفه ا يستس من القسوة ,فهو العار الهي ر ينمسى أبد الدهر ,وهي
مضرب املثل يف كل ما هو خسيس خمجل يف العات"(.)1
بل قد ظهر فسادهم خار األديرة وأماكن العبادة  ,وأضسوا ميارسونه على مرئ ومسمع من الناق ,
فغدو يعدوهنم مثار للقبا  ,ومضربا للفساد  ,فسني وقع ارختالف بني البابوات يف القرن اخلامس عشر
يف حتديد البابا النا و عن املسي  دعوا إىل عقد مع كنسي  ,واجتمعوا يف مدينة أملانية
تسمى"كوتستاتس" ,وبقوا فيها ما يقارب ثالل سنوات  ,ويصف اندر ملر ما فعلوا فيها من القبا
فيقوة  :ملؤوا مدينة كرتستاتس " بفضا سهم ونرورهم العلنية  ,حىت أن رد ركر أمورهم املكشوفة  ,ور
نقوة املستورة كفيل بجن يدنس صفسات تارخينا إن دن دفعنا للقلم لتسطريها  ,إن القلو لريتعو ارتعابا
كلما تهكرنا فساد ونرور ورياو أول ك انباو والقديسني كما يسمون"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأكد عدد من املهتمني بتارين الكنيسة على أن كثريا من رجاة الدين فيها ت يكونوا من أهل التدين
والتعبد  ,وليس هلم غرو يف رلك  ,وإوا انتسبوا إىل الكنيسة ليسضوا بارمتيازات ا تمعية واملالية اليت ر
تكون إر ألتباعها  ,ويدة على هها انتشار ما يدعى "السيمونية" -نسبة إىل رجل يهودي يدعى
سيمون -وهي تعين  :بيع الوظا ف الدينية باألمواة  ,وههه املمارسة غدت أمرا منتشرا يف آخر العصور
الوسطى  ,وتسببت يف إدخاة أناق كثريين من أهل الفساد والطمع إىل أسوار الكنيسة  ,وقد سعت

1436/08/19

( )1قصة احلضارة ( , )85/21وانظر  :املرجع الساب (. )44/22
( )2املرجع الساب ( . )401/ 21
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الكنيسة نفسها إىل اربتها والتضيي عليها ولكنها عجنت عن رلك(.)1
وما زاة الباحثون والناقدون يتسدثون عن الفساد املعشش يف األديرة الكنسية حىت عصرنا احلاضر,
وكتبوا يف نرح مشاهدها كتابات ومقارت ر تكاد حتصى كثرة.
وكان هها الفساد الديين واألخالقي من أقوى ما أضر باملسيسية  ,ومن أصلو األسباب اليت أدت إىل
نفرة الناق من الدين  ,والعنوف عن التدين  ,وقد أقر هبها األثر البابا إنوسنت الثالث  ,حيث قاة خماطبا
قومه  ":إن أكرب سبو يف فساد اخلل هو فساد رجاة الدين أنفسهم ,وهها هو مصدر كل ما يف العات
املسيسي من نرور  :فقد اوسى اإلميان ,وطمست معات الدين ....ووط ت العدالة باألقدام  ,وكثر
اخلارجون على الدين ,وجرؤوا الناق على ارنشقا  ,وازداد غري املؤمنني قوة  ,وانتصر املسلمون!"(. )2
النوو الثاني  :الفسا المالي  ،مع كثرة النصو

اإلجنيلية الناهية عن ارنغماق يف الدنيا واحهرة من

السعي وراو مجع األمواة  ,مثل قوة املسي ": ر تقتنوا رهبا ور فضة ور داسا يف مناطقكم ,ور
منودا لطري ور ثوبني ور أحهية ور عصا"(. )3

إر أن الكنيسة ورجاهلا ت يلتنموا هبهه التعاليم  ,وانغمسوا يف أنواا من الفساد املاة  ,فسعت
الكنيسة جاهدة يف اخ اا انليات اليت تيسر هلا احلصوة على األمواة  ,فشرعت بهلك طرقا ظاملة
وأساليو باطلة  ,وسلكت مسارات ملتوية وأقرت أنظمة جاهلية جشعة ؛لتنفه من خالة رلك إىل ما يف
أيدي الناق من أمواة  ,وأصبست تلك األساليو الظاملة اجلشعة من أهم املوارد اليت تدر على خنينة
الكنيسة ما ر إلصى من األمواة والكنوز  ,ومن أهم تلك األساليو والطر :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -1نظام اإلقطاو  ،وهو تنظيم اجتماعي ظهر يف أوربا بعد سقوط اإلمرباطويات امللكية يف العصور

الوسطى  ,ويقوم على النظام النراعي يف الغالو  ,حبيث يقوم مالك األرو بدفع األرو إىل املنارعني

1436/08/19

( )1انظر  :قاموق الكتاب املقدق ( , )497وتارين الكنيسة  ,جون لورمير ( , )39/4وتارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل
( , )169/2وتارين الكنيسة يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي (. )40
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )64/16
( )3إجنيل مىت ( , )10:10وانظر  :أمواة الكنيسة من يدفع ومن يقبض  ,القس إبراهيم عبدالسيد (. )10
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رستثمارها مقابل خدمات ومكوق يقدمها هلم ويقدموهنا له  ,ومالك األرو عادة يكون من امللوت أو
وزرا ه أو األسر الشريفة يف البلد(. )1
ويعد نظام اإلقطاا من أعقد القضايا وأعسرها على الفهم والتصور  ,وقد أقر عدد من املهتمني
بالشجن التارخيي بهلك ؛ لكثرة ما له من األوصاف واألنواا واألنكاة(. )2
ونظام اإلقطاا الهي كان سا دا يف املقاطعات األوروبية نظام ظات  ,يتبع يف الغالو قوانني البالد
اهلمجية  ,ويقوم على تقسيم ا تمع إىل طبقتني  :طبقة الشرفاو  ,والطبقة العاملة الكادحة  ,وخضوا
الطبقة العاملة للشرفاو وتبعيتهم هلم  ,ويلنمون بتجدية طقوق الورو للسادة بطر مهينة  ,ويقسم على رلك
 ,ويتضمن فروضا ومكوسا وواجبات أهلكت ظهور الفالحني واملنارعني  ,وكانت حياة الفالحني مرهونة
بيد السيد  ,وعليهم واجبات حربية واجتماعية قاسية  ,وكانت تفرو عليه ضرا و يقدموهنا للسادة يف
طوة العام  ,وكانوا يعيشون حياة ب يسة  ,وعيشة قاسية  ,ويقومون بجنغاة مضنية ,وأعباو مهلكة  ,وكان
السادة يف املقابل يعيشون حياة م فة  ,يتنعمون فيها بجطيو النعم .

وكان لإلقطاا اكم خاصة ت تكن بينة القوانني  ,ويسيطر على كثري من أنظمتها اررتبات  ,وقوانني
العقوبات فيها قاسية قسووة وحشية  ,تصل يف بعض صورها إىل القتل بالدفن يف األرو يف حالة
السرقة(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع أن نظام اإلقطاا ت تجت به الكنيسة  ,وإوا كان موجودا يف البالد ومنتشرا فيها إر أهنا باركته
وأضفت الشرعية عليه  ,بل دخلت فيه إىل النخاا وقامت بتطويره وتوسيعه  ,وتطور حاهلا معه حىت أصب
هلا مشاركات واسعة مع امللوت واألنراف  ,وأضست متتلك إقطاعات واسعة جدا  ,حصلت عليها
( )1انظر يف التعريف بنظام اإلقطاا  :قصة احلضارة  ,وة ديوانت ( , )409-404/14وأوربا العصور الوسطى  ,سعيد
عانور (. )40-34/1

1436/08/19

( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )406/14وتكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (, )155/1
( )3انظر يف نرح قوانني النظام اإلقطاعي وطقوسه  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( )113-411/14و(, )439-438/14
أوربا العوصور الوسطى  ,سعيود عانور( ,)60-50/2والعوصور الوسطى األوربية,عبد القادر أمحد يوسف (.)132-120

Ali Fattani

58

الباب األول

الكنيسة بطر نىت  ,منها  :اهلبات والعطايا من األمراو واألنراف الهين يسعون إىل كسو راضاها
وتعاطفها معهم  ,ومع قضاياهم( ,)1ومنها  :ارستيالو بالقوة  ,فقد كانت الكنيسة تكلف بعض املوالني
هلا من األمراو ليقوموا بنيابة عنها بارستسوار على إقطاعات بعض امللوت املناو ني هلا بالقوة  ,وتقوم هي
بدعه باملاة والعتاد(.)2
ونتيجة لهلك  ,كانت إقطاعات الكنيسة تتسع يوما بعد يوم  ,حىت أضست من أكرب مالت
اإلقطاعات يف العصور الوسطى  ,وباتت تعيش احلياة اإلقطاعية بكل معانيها  ,ويف تصوير ما آلت إليه
عالقة الكنيسة بنظام اإلقطاا  ,يقوة املؤرخ األمريكي وة ديورانت  ":أصبست الكنيسة أكرب مالت
األراضي ,وأكرب السادة اإلقطاعيني يف أوربا؛ فقد كان دير فلدا مثال ميتلك  15000قصر صغري من
قصور الريف ,وكان دير سانت جوة ميتلك ألفني من رقي األرو؛ وكان ألكوين يف تور سيدا لعشرين ألفا
من أرقاو األرو  ,وكان امللك هو الهي يعني رؤساو األساقفة ,ورؤساو األديرة ,وكانوا يقسمون ميني الورو
له كغريهم من املالت اإلقطاعيني ,ويلقبون بالدو والكونت وغري ا من األلقاب اإلقطاعية ,ويسكون
العملة ,ويرأسون اكم األسقفيات واألديرة ,ويضطلعون بالواجبات اإلقطاعية اخلاصة باخلدمة العسكرية
واإلنراف النراعي...وهكها أضست الكنيسة جنوا ر يتجنأ من النظام اإلقطاعي ,فجلفت نفسها منظمة
سياسية ,واقتصادية ,وحربية ر منظمة دينية وكفى"(. )3
-2الضرا ا والعشور  ،واملراد هبا النسبة املالية اليت تضرهبا الكنيسة وتلنم الناق بدفعها  ,وكانت
متنوعة األصناف  ,فمنها الضرا و اليت كانت الكنيسة تلنم هبا األديرة نظري حتريرها من ورية األساقفة
الظلمة  ,ومنها  :الضرا و اليت ألنمت هبا الكنيسة ا تمع يف احلروب الصليبية بجنواعها  ,سواو اليت كانت
ضد املسلمني  ,أو ضد الطوا ف املنشقة عن الكنيسة  ,واملطالبة بإصالحها  ,أو ضد امللوت واألمراو الهين
ت خيضعوا لتعاليم الكنيسة  ,ومنها الضرا و اليت ألنمت هبا البابوية األساقفة  ,ففي عام 1199م ألنم البابا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كل أسقف بدفع جنو من أربعني ( )40/1من دخله السنوي ليدخل يف خنا ن الكنيسة  ,ومنها ضريبة
العشور اليت ألنمت هبا الكنيسة كل رعاياها املسيسيني(.)4
( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (, )69/16

1436/08/19

( )2انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )362 , 209 , 208
( )3قصة احلضارة (. )429/14
( )4انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )68/16وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ()362
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وكانت ههه الضرا و املتنوعة من أضخم املوارد املالية اليت درت على خنا ن الكنيسة كنوزا كبرية,
وكانت يف الوقت نفسه من أكثر املمارسات اليت أغضبت ا تمع على الكنيسة ونوهت صورهتا عنده ,
حىت غدت قبيسة جدا .
-3قيمة الخدمات الكنسية  ،بعد أن استسورت الكنيسة على كل منانط احلياة املسيسية ,
وادعت اإلنراف عليها  ,ت تكتف بهلك وت تقم هامها الدينية  ,وإوا حتولت طقوسها ونعا رها إىل
موارد مالية  ,حبيث إهنا ر تقوم ا عليها من مهام إر بعد دفع مبلغ ماة  ,ور يرقبل من العبد ما يقوم به
إر بعد دفعه ني ا من ماله  ,وأصب كل نيو تقوم به إوا هو ألجل املاة  ,ويصور مواطن إسباا ههه
املعاناة فيقوة  ":أرى أننا نادرا ما دصل على نيو من خدام املسي إر املاة  ,يف العماد باملاة  ,يف
النوا باملاة  ,ارع اف باملاة  ,ور سر املسسة األخرية بدون املاة  ,ر يدقون األجراق بدون املاة  ,ر
مراسم يف الكنيسة للدفن بدون املاة!!"(.)1
ويش ت مع رلك املبالغ الكبرية اليت تناهلا الكنيسة من بيع صكوت الغفران عن األحياو واألموات ,
فقد كانت الكنيسة ترسل رسلها إىل املقاطعات املسيسية بصكوت الغفران ليعرضوها عليهم ويقوموا ببيعها
بكميات كبرية جدا .
ويصور أحد املؤرخني بعض املشاهد املؤملة يف استغالة الكنيسة خلدماهتا يف استخرا األمواة من
الناق فيقوة  ":وكان الكهنة اجلشعون إلاصرون أسر املرضى احتضرين  ,وينعجون أنفاسهم وحلظاهتم
األخرية ؛ حىت يبتنوا منهم منسة هلم أو لل كنيسة  ,وت يكتفوا بسلن العشور من األحياو  ,بل كانوا
يفرضون ضرا و على األموات  ,فما يكاد الفالح املسكني يلفظ أنفاسه إر ويجيت القسيس اجلشع لكي

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إلصل على "هدية اجلثة" – وهي عبارة عن هدية عينية تدفع للقس عند موت اإلنسان , -وكان يفعل
رلك كلما سطى املوت على عا لة با سة مسكينة  ,وكل من كان يتاخر يف تقد ههه اهلبات  ,أو يظهر
عدم الطاعة لرجاة اركلريوق كان نصيبه اللوم الكنسي"(.)2
 -تضخم الخزينة الكنسية وآثارو:

1436/08/19

( )1تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )37/4
( )2خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )364
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يف آخر العصور الوسطى ونتيجة لتلك املوارد املالية امللتوية تضخمت أمواة الكنيسة واتسعت أمالكها
من اإلقطاعات واألوقاف بشكل كبري جدا  ,وبلغت نسبا ومعدرت عالية  ,ويكشف وة ديورانت بعض
اإلحصوا يات التقريبية عنها قا ال  ":أخوهت ههه األمالت تنمو على مر القرون ,فلم يكن من األمور غري
العو ادية أن متتلك كنيسة كربى ,أو ميتلك دير للرجاة أو النساو ,عدة آرف من الضياا ,تشمل فيما
تشمله دو إثنيت عشورة بلدة  ,بل تشمل أحيانا مدينة كربى  ,أو مدينتني  ,فقد كان أسقوف رجنر مثال
ميتلك املقاطعة كلها  ,وكان دير القوديس مارتن يف تور إلكم عشرين ألفا من أرقاو األرو  ,وكان أسوقف
بولونيا ميوتلك ألفي ضيعة  ,وكوان لدير لورسش مثل هها القدر من الضياا  ,وكان لدير رق هوجلاق يف
إسبانيا أربع وستون بلدة  ,وكانت الكنيسة يف قشتالة متتلك حواة عام 1200م ربع األراضي النراعية ,
وكانت يف إجنل ا متتلك ةسها  ,ويف أملانيا ثلثها  ,ويف ليفونيا نصفها"(. )1

وتسببا تلك الخزا ن المتكدسة في ىحدا أمرين أضرا االكنيسة وسمعتها وتاريخها  ،وتسببا
في انخفاض منزلتها ونزول سؤ ها  ،وهما :
ا ول  :طم الملوك وا مراء فيها  ,فسني رأوا ما حتويه اخلنينة الكنسية من كنوز  ,طمعوا فيها

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأخهت نفوسهم تتشوف إليها  ,وقامت بينهم وبني الكنيسة اصطدامات مؤملة وحروب دامية  ,واستطاا
عدد من امللوت واألمراو ارنتصار على الكنيسة وارستسوار على أمواهلا  ,فقد صادر نارة مارثل أمالت
الكنيسة ليموة هبا حروبه  ,وجرد هنري الثاا امرباطور أملانيا كثريا من األديرة وأراضيها ,واستوىل ادوارد
الوة على عشر أمالت الكنيسة  ,وفرو فيليو الثاا على أمالت الكنيسة الضرا و  ,وأصدر لويس التقي
القوانني اليت حترم على من كان له أبناو أن يوصي بجمالكه إىل الكنيسة(. )2

1436/08/19

( )1قصة احلضارة ( , )70/16وانظر أيوضا  :املرجوع الساب ( , )425/14وتوارين املسيوسية يف العصور الوسطى  ,جاد
املنفلوطي (. )92-90
( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )70/16
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وأما ا مر الثاني  :فهو وقوو رجال الكنيسة في البذخ والترف  ,فإهنم نتيجة لتضخم الثروة يف

أيديهم تعلقوا بالدنيا وانغمسوا يف مالرها ونهواهتا  ,و ني عليهم حو املاة ومجعه  ,حىت ضجر من
رلك بعض أتباا الكنيسة نفسها  ,فها هو احلرب األسباا ألقارو باليو – وهو من أنصار البابوية واملوالني
هلا -يرثي حلاة رجاة الكنيسة فيقوة  ":كلما دخلت حجرات رجاة الدين يف البالط البابوي ,رأيت
السماسرة والقساوسة منهمكني يف وزن املاة وعده  ,وهو مكدق أكداسا أمامهم ...إن اله اب هي
املسيطرة على الكنيسة  ,وهي تطعم من دماو القطعان املسيسية"(. )1
وأصبسوا ر يلبسوون من الثياب إر أمثنها  ,ور يجكلون من املطاعم إر أفخرها  ,ور يسكنون من
القصور إر أعالها  ,ور ميتو طون من املراكو إر أنعمها  ,وت يكن مثة فر بينهم وبني حياة امللوت
الدينيويني  ,إر يف ارسم فقط  ,وكان إليط بالبابا عدد كبري من أقاربه الهكور واإلنال  ,ويلتف حوهلا
طا فة من الفرسان واألتباا واجلنود املوسلسني  ,و موعات من القساوسة واحلجاب ورجاة التشريفات ,
وكل هؤرو يتقاضون مرتباهتم احددة وأعطياهتم املنجنة(. )2

وهبهه احلاة الهي انتهت إليها الكنيسة ورجاهلا  ,تشوهت صورهتا عند الناق  ,فجصبسوا ر يعدوهنا
نا بة املسي  ,ور وكيلة رسالة السماو  ,وإوا مؤسسة دينوية ارية  ,جشعة ظاملة  ,تضم بني جنباهتا
موعة من البخالو الفاسدين  ,ر هم هلم إر مجع املاة وارستسوار على تلكات الناق  ,وأضسوا
يصموهنا بجقب األوصاف  ,ويطلقون عليها أقها الشتا م  ,وأصب من األمثاة املشتهرة يف فرنسا قوهلم ":
()3
إنه نسي أو فاس كجنه قسيس أو راهو!"
ويصور األسقف وليام ديوراند الصورة املشينة اليت انتهت إليه الكنيسة يف نفوق الناق  ,فيقوة يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رسالة أرسلها إىل لس فيينا سنة 1331م  ":يستطاا إصالح الكنيسة كلها إرا ما بدأت كنيسة روما
باإلقالا عن املثل السي ة اليت تضرهبا بنفسها لغريها من الكنا س .وهي اليت تسيو إىل مسعة الناق وتكون

1436/08/19

( )1قصة احلضارة  ,وة يورانت ( , )98/18وانظر أيضا  :تارين أوربا يف العصور الوسطى  ,فشر ( , )359/2وخمتصر تارين
الكنيسة  ,اندر ملر (. )364-363
( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )99/18
( )3قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )20/25
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ثابة الوباو الهي تسري عدواه إىل مجيع الناق ...رلك أن كنيسة روما قد ساوت مسعتها يف مجيع األقطار
حىت أصب الناق يعلنون يف خار روما أن مجيع من تضمهم من رجاة من أكربهم مقاما إىل أصغرهم
نجنا قد امتألت قلوهبم بالطمع واجلشع ...وأن رجاة الدين يضربون جلميع الشعو املسيسي أسوأ املثل يف
النهم ,وهها واض ر خفاو فيه معروف يف مجيع األقطار ألن رجاة الدين أكثر انغماسا يف ال ف ...من
األمراو وامللوت"(. )1
وههه النهاية املشينة للكنيسة من أقوى األسباب اليت أدت بالناق إىل الثورة عليها  ,والتفلت من
تعاليمها  ,والقيام بشن احلرب النقدية ضدها  ,والسعي إىل تقويض بنياهنا  ,وأغلو الطوا ف املسيسية
الفساد املاة يف الكنيسة.
الناقدة اليت ظهرت يف العصور الوسطى كان منبع نرارهتا األوىل
ر
بل إن رلك الفساد دفع بكثري من الناق إىل الثورة على الدين نفسه  ,وزين هلم طري اإلحلاد والتنكر
لكول األديان والرسارت(. )2
ويف سيا احلديث عن أسباب ظوهور املهاهو الناقدة للمسيسية  ,والثا رة على الدين  ,أقور بعض
املهتومني بالدفاا عن املوسيسية بجن الفساد املاة الهي كان سا دا يف العصور الوسطى  ,وأدى إىل تكدق
األمواة يف أيدي النبالو ورجاة الكنيسة = جعل العامة من الناق يتصوورون أن الودين يساند األغنوياو ضد
الفقراو  ,وأنه يشرا هلم قوانني تصو يف مصاحلهم(.)3
النوو الثال  :الفسا السياسي  ،يف الوقت الهي وسعت فيه الكنيسة من صالحياهتا وانتقلت من

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كوهنا من ظمة دينية ضة إىل كوهنا منظمة مركبة من األبعاد الدينية والدنيوية  ,وأخهت متارق سياساهتا
احلياتية والواقعية والسياسية وقعت يف أنواا من الفساد القاتلة  ,أضرت من خالهلا بالدين الهي ادعت أهنا
ثلة له وحامية حلدوده  ,وميكن أن جنمل أهم أصناف الفساد السياسي الهي وقعت فيه الكنيسة يف
األمور التالية :
 -1عوى التفويا اإللهي :

1436/08/19

( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )19/22وانظر  :نواهد أخرى على هها النوا من الفساد يف املرجع راته
( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )72/16
( )3انظر  :الكتاب املقدق يتسدى نقاده والقا لني بتسريفه  ,القس عبداملسي أبو اخلري (. )20
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انطالقا من دعوى الكنيسة بجهنا نا بة عن الرب يسوا -يف زعمها -وسفرية السماو يف األرو وأهنا
تسلمت وظيفة املسي من بعده = ادعت أن هلا السلطة املطلقة يف مجيع الشؤون احلياتية  ,وأن سلطتها
تشمل كل أطياف ا تمع  ,ويوض رلك اجلهد الهي قام به البابا نقور األوة (867م)  ,فإنه سعى
جاهدا يف إثبات  ":أن ابن اهلل أنشج الكنيسة بجن جعل الرسوة بطرق أوة ر يس هلا ,وأن أساقفة روما
ورثوا سلطات بطرق واحدا بعد واحد يف تسلسل متصل ,استنتخ من هاتني القضيتني استنتاجا يقبله
العقل وهو أن البابا ,ثل اهلل على ظوهر األرو ,او أن تكون له السيادة العليا والسلطان األعظم على
مجيع املسيسيني-حكاما كانوا أو وكومني-يف نوؤون الدنيا واألخال إن ت تكن يف مجيع الش ون"(.)1
ونتيجة لهلك ادعت الكنيسة أن هلا احل الرباا يف احلكم الدنيوي  ,وأهنا نالت ما يردعى " التفويض

اإلهلي"  ,وهي الفكرة اليت تنص على أن اهلل هو الهي فرو احلكام على الشعوب واختارهم ليكونوا نوابا
عنه يف األرو  ,وأهنم حكمهم فيها هو حكم اهلل يف احلقيقة(. )2

واعتمادا على دعوى التفويض اإلهلي مارست الكنيسة احلكم املطل يف حياة الناق  ,وفرضت ألوانا
من الطغيان والتجرب  ,واستطالت على ا تمع يف زماهنا  ,فجصب البابا يتسكم يف كل نؤون الناق  ,حىت
تفاصيل حياة األمراو وامللوت  ,وبلغت السلطة الكنسية البابوية رروهتا وعنفوان سلطتها مع البابا انوسنت
الثالث(1216م)  ,فإ ن هها البابا أرجع اهليبة للكنيسة ووسع من سلطاهنا توسعة ت تشهدها من قبل ,
وأصبست البابوية مهابة يف زمنه  ,وغدت صاحبة القرار ومرجع احلكم يف كل تفاصيل احلياة  ,وأصدرت
يف زمنه أحكام احلرمان القاسية على احلكام واألمراو الهين ر يلتنمون بتعاليم الكنيسة  ,وادعى أن امللوت
إوا ينالون نرعيتهم من نور الكنيسة  ,وفرو إرادته على كثري من ملوت زمانه(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت تقتصر الكنيسة يف دعوى التفويض اإلهلي على رجاهلا فقط  ,وإوا ادعت أن سلطتها اإلهلية
انتقلت إىل األمراو الدينويني املوالني هلا  ,فإكراما منها لبعض امللوت اخلاضعني هلا جعلت طاعته من طاعة
اهلل وخمالفته تعين خمالفة أوامر اهلل  ,وألنموا من يؤمن بالكتاب املقدق باإلميان بجن سلطة البابا املقرة له من

1436/08/19

( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )352/14
( )2انظر  :موسوعة الفلسفة السياسية  ,إنراف  :عبدالوهاب الكيالا (. )554/2
( )3انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )27/4
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اهلل انتقلت منه إىل امللوت  ,وأن سلطتهم يف احلقيقة هي تعيني من اهلل(.)1
وأصب الد او والفالحون جراو رلك يعتقدون يف ملوت الدنيا املعجنات واخلوار  ,وأن فيهم بركة
تشفي من األمراو جرد مالمسة أجسامهم  ,وأن بركتهم حتل يف األرو واملنروعات جرد مرورهم من
عليها(. )2
وانتهت الكنيسة بهلك إىل تشريع ظلم امللوت وبطشهم بالناق  ,واستسوارهم على أمواهلم  ,وغدا
ا تمع املقهور ر يستطيع ارع او على الظلم  ,ور ارنتقاد ملا يرونه من قهر و رب  ,ألن سلطة أول ك
األمراو منصبة عليهم من اهلل! فكان ظلمهم ينسو إىل الدين مبانرة !
ولكن بعض األمراو يف أواخر العصور الوسطى ت خيضع للكنيسة  ,وت يسلم لدعواها يف التفويض
اإلهلي  ,وثار على نظامها الكهنويت  ,ونشبت بينهم وبني الكنيسة حروب طاحنة  ,ومعارت دامية ,
أرزهقت فيها أرواح  ,وأهلكت فيها أمواة  ,ودمرت فيها قرى  ,ومدن عامرة(.)3

وكانت احلرب سجار بني الطريفني  ,والصراا بينهم مجساويا  ,تارة تتغلو الكنيسة على من ت خيضع
هلا  ,فتفتك به و ن معه أميا فتك وترعمل فيه القتل والتعهيو وتننة هبم الويالت  ,وتارة يتغلو امللوت
الدنيويني فال تقل نناعة فتكهم بالناق عما تفعله الكنيسة.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه احلاة الصراعية أضرت بالكنيسة وبصورة الدين املشرقة ؛ ألهنا صورت رجاهلا بجهنم طالب ملك
ورجاة دنيا  ,إلرصون على السياسة والتجمر أكثر من حرصهم على حفظ الدين وارلتنام بتعاليمه ,ونشره
بني العاملني  ,فاملستقر يف أرهان الناق أن امللوت يغلو عليهم البطر وحو الدنيا والتعل تاعها
وارنغماق يف نهواهتا والتعاة على ا تمع وظلمهم  ,فإرا كان رجاة الدين إلرضون على ما يؤدي إىل
رلك فإنه ر ريو سيضر بسمعة الدين الهي ينتسبون إليه ويشوه صورته بينهم .

1436/08/19

( )1انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير ( , )29/4وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )47/24وتارين األفكار السياسية ,
جان تونار ( , )246/1والثورة الفرنسية  ,ألبري سوبوة (. )64
( )2انظر  :تارين األفكار السياسية  ,جان تونار (. )250/1
( )3انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , )369 , 322وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )179/16
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 -2موية البروب الصليبية :
ومن صور الفساد السياسي الهي وقعت فيه الكنيسة  :ارستها للسروب الصليبية  ,وههه التسمية
تطل غالبا على احلروب اليت قامت هبا الكنيسة ضد املسلمني يف املشر اإلسالمي يف القرن احلادي عشر
 ,ولكن كثريا من املؤرخني الغربيني يطلقها على كل احلروب اليت قامت هبا الكنيسة باسم الدين ضد
خمالفيها  ,وقد مارست الكنيسة هها النوا من احلروب ضد أصناف كثرية  ,ومن أنهرها  :املسلمون يف
املشر ويف األندلس  ,والطوا ف املسيسية الناقدة للكنيسة واخلارجة على نظامها  ,وامللوت واألمراو الهين
ت خيضعوا لتعاليم الكنيسة .
وقد اتصفت كل تلك احلروب بالدموية  ,والوحشية املرعبة  ,والفسش يف القتل  ,واإلسراف يف إهالت
األرواح البشرية  ,وتعد تلك احلروب من أفضع ما يعرف يف تارين البشرية من القتل والتدمري  ,وظهر فيها
املسيسيون وكجهنم خلقوا للتلهر بقتل البشر وارستمتاا بتعهيو بين جنسهم والبطش هبم  ,وارس واح
بتدمري القرى واملدن العامرة .
وسجل التارين يف احلروب الصليبية مشاهد مؤملة و ازر وحشية قاسية ر يكاد العقل يتصورها ور
يستطيع اخلياة أن إليط بفهمها  ,ويصعو على الفطرة أن تستمر يف سرد مصا بها وآملها  ,وما وقع فيها
من هتك لألعراو  ,واستخفاف بالدماو  ,وتفنن يف التعهيو والقتل .

واستعراو كل تلك اجلرا م اليت قامت هبا الكنيسة يف حروهبا الصليبية ا يطوة به املقام جدا  ,ولكن
حسبنا أن نشري إىل بعضها ؛ لتجلية حقيقة املررت اليت نتجت عنها يف أنفس الناق ضد الدين .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن تلك  :احلوادل املؤملة الوحشية اليت قامت هبا الكنيسة ضد الطوا ف الناقدة  ,اليت أطل على
أتباعها اهلراطقة يف القرون الوسطى  ,فإهنا حني عجنت عن إقناعهم باألساليو الفكرية واملعرفية جلجت
إىل القوة والعنف  ,وننت عليهم حروبا دامية  ,اتصفت بقسوة بالغة ووحشية منقطعة النظري  ,واتسمت
ببطش فظيع .

1436/08/19

وقد أطاة املؤرخون يف تصوير ما وقع فيها من آرم ومصا و  ,ويف تصوير نناعة احلمالت الكنسية
على اجلماعات اإلصالحية يقوة املؤرخ اإلجنليني ويلن عن إنوسنت الثالث – أحد البابوات -كان
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":إلرو على حرب صليبية ضد هاتيك الشيع التعسة  ,ويجرن لكل عتل زنيم بجن ينضم إىل اجليش ,وأن
يعمل السيف والنار واغتصاب احلرا ر  ,وكل ما ميكن أن يتصور من أنواا احلرمات ضد أند رعيا ملك
فرنسا  ,والقصص اليت تروى عن ههه احلروب الصليبية حتكي لنا من أضرب القساوة والنكاة ما يتضاوة
إزاو بشاعته قصة أي استشهاد للمسيسيني على أيدي الوثنيني  ,وناهيك ا حتوي من رعو مضاعف ملا
هي عليه من صسة ر سبيل إىل الشك ف يها  ,وكان هها ارضطهاد األسود العايت روحا خبيثة ر اوز أن
ختالط مشروا حكم اهلل يف األرو "(. )1
وإرا كانت محالت الكنيسة ضد الطوا ف املسيسية الناقدة تتصف بالوحشية فما عسانا أن نقوة عن
احلروب التطهريية اليت قامت هبا الكنيسة باسم الدين والتبشري يف القارة األمريكية ضد اهلنود احلمر يف آخر
القرن اخلامس عشر وبداية القرن السادق عشر  ,إن العقل يكاد يعجر عن التفكري والقلم يكاد يتوقف
عن الكتابة من هوة ما وقع فيها من القتل والفتك واهلتك لألعراو  ,والتفنن يف أساليو التعهيو
اجلسدي والقهر النفسي .

وقد حفظ لنا التارين نهادة سجلها ناهد عيان على تلك اإلبادة الوحشية املؤملة ضد اهلنود
احلمر ,وهي نهادة املطران رق كازاق  ,فإنه حني رأى ما ميارسه قومه املسيسيون من قتل للبشر
وتدمري للقرى وإحرا هلا باسم الدين  ,كتو رسالة مطولة يشرح فيها ما رأته عيناه ووعاه قلبه  ,وقد
طربعت ههه الرسالة وترمجة إىل العربية بعنوان"املسيسية والسيف" .
وهي نهادة تارخيية نادرة هنت أعما ومشاعر كثري من أبناو أروبا وأمريكا حني نشرت
وتركتهم يف حالة مدهوشة  ,وأدت بكثوري منهم إىل إعادة النظر يف تارخيهم وأخالقهم وديانتهم
املسيسية(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد رصد فيها املطران رق كازاق مشاهد مؤملة وصورا وحشية ر يكاد يقوم هبا بشر  ,فضال عمن
يدعي أنه متبع لدين مساوي! ومجع فيها من األخبار ما يسود صورة الكنيسة ويظلم منه تارخيها  ,فقد ركر
أهنم قاموا حبر الناق وهم أحياو  ,وتقطيعهم  ,وننقهم وصلبهم  , ,بل كانوا إرا ت ادوا طعاما لكالهبم

1436/08/19

( )1معات تارين اإلنسانية  ,ولن ( , )724وانظر صورا أخرى  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (, 382 , 343-342
 , )391وتارين أوربا يف العصور الوسطى  ,فشر (. )382/2
( )2انظر  :املسيسية والسيف ( )12تصدير النانر .
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السلوقية  ,رموا إليها بجطفاة اهلنود احلمر  ,لتلتهم تلك الكالب اجلوعى  ,أو قاموا بتقطيعهم قطعا صغرية
()1

 ,ورموا هبا إىل كالهبم !!
وإرا أعرضنا عن تلك املشاهد املؤملة اليت حلت باهلنود احلمر وتوجهنا تلقاو احلروب الصليبية اليت
قامت هبا الكنيسة يف العات اإلسالمي فإنا نكتشف بجهنا ر تقل إجراما وفتكا باألرواح البشرية عن احلروب
الصليبية األخرى  ,ونفاجج بجن ا ازر نفسها تتكرر واملهاب عينها تفعل بالبشر!
فإهنم ت يراعوا يف مسلم إرَّ ور رمة ور إلفظوا للمسجد األقصى حرمته  ,وفتكوا بالبشر يف القدق
فكتا رريعا  ,ومارسوا ألوانا من التعدين والتقتيل والتدمري  ,وقد ان ت يف وصف جرا م تلك احلروب مجيع
املؤرخني من املسلمني والنصارى وغريهم  ,ورصدوا مشاهد مؤملة وصورا وحشية فظيعة ,ولن نهكر يف هها
املقام إر نهادات املسيسيني والغربيني ا عانوا تلك املشاهد أو كتبوا عنها؛ حىت ر يقاة إن هنات
مدخال للتنوير أو التضخيم .
فها هو املؤرخ الصليي رميون األجوي لري يصف ما ناهدته عيناه فيقوة" :موا إن اسوتوىل رجالرنوا علوى

حبيث سقطوا من األبورا ,
السور واألبرا  ...أطاحوا برؤوق أعدا هم ,بينما رنقهم البعض انخر بالسهام ,ر
علووى حووني عووههبم الووبعض فو ة طويلووة بووجن قووهفوهم يف النووار أحيوواو ,وكانووت أكووام الوورؤوق واأليوودي واألرجوول
تس و عي النظوور يف ن ووارا املدينووة ,وكووان املوورور ي رش و طريقووه بصووعوبة بووني جثووث الرجوواة واخليوووة ,ولكوون هووهه

كانووت أم ووورا ص ووغرية إرا قورن ووت ووا ج وورى يف معب وود س ووليمان ...ت وورى م ووا ال وهي ح وودل هن ووات؟! إرا رك وورت
احلقيقووة َّ
واة
فإهنووا سووتتعدَّى قوودرتكم علووى التصوودي ؛ ولووها يكفووي أن أقوووة :إنووه يف معبوود سووليمان كووان الرجو ر
خيوضون يف الدماو حىت ركوبهم وحونام ركواهبم ,والواقوع أنوه كوان حكموا عوادر و موا مون ال َّورب أن ميتلو هوها
املكووان بوودماو الكفووار؛ ألن هووها املكوان طاملووا عوواىن موون دنسووهم ,وامووتألت املدينووة باجلرثووث والوودِّماو ,وانن مت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارستيالو على املدينة وهي جديرة بكول أعمالنوا السوابقة ,واملصواعو الويت واجهناهوا؛ لو ى إخوال
يف الضري املقدق"(.)2

احلر َّجوا

( )1انظر  :املرجع الساب ()93 , 84 , 34 , 28

1436/08/19

( )2تارين الفورجنة غناة بيت املقدق ( , )246وانظر نوهادات أخورى مؤملة  :حضارة العرب  ,غوستاف لوبون (,)327-325
احلملة الصليبية األوىل نصو ووثا تارخيية  ,قاسم عبده قاسم ( , )277 , 254وتارين احلروب الصليبية  ,رنسيمان
( , )404/1واإلسالم والغرب  ,روم رندو ( , )125وخمتصر تارين الكنيسة  ,واندر ملر ( ,)366وقصة احلضارة  ,وة
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وما قامت به الكنيسة يف ههه احلروب كان من أقوى األسباب اليت دعت الناق إىل النفرة من الدين
وغرق يف نفوسهم عدم الرغبة فيه  ,وت ينته األمر إىل هها احلد  ,بل كان من أقوى من نقل كثري منهم إىل
ارنقالب على أصل فكرة الدين ؛ ألهنم ربطوا بينه وبيم استباحة الدماو وقتل البشر والفتك هبم وتدمري
احلضارات وإحدال الفساد هبا  ,وأصب فالسفة الثورة احلديثة يعدون الدين والكنيسة املصدر لكل الشرور
السياسية وارجتماعية ومنبعا لكل الشرور اليت ننلت با تمعات البشرية!
وكانت تلك ا ازر الصليبية وقودا اعتمد عليه ناقدو الدين يف العصور احلديثة  ,وجعلوها تكجة هلم يف
القدح يف األديان  ,وتنفري الناق منها .
إن تجثري احلروب الصليبية يف بالد املسلمني على الكنيسة ت يكن منسصرا يف ضخامة ازرها
البشعة ور يف قب أفعاهلا الشنيعة  ,وإوا كان هلا تجثري من جهات أخرى  ,فإن املسيسيني اكتشفوا فيها
عدم مصداقية الكنيسة معهم ؛ ورلك أنا البابا "أوبان الثاا "الهي يعد املسؤوة األوة عن إثارة احلروب
الصليبية يف املشر اإلسالمي اعتمد يف خطابه الها دعا فيه إىل احلرب على إثارة مشاعر النصارى فهكر
أن الكنا س واألديرة قد أصاهبا الدمار  ,وأن النصارى يعانون من الظلم والقهر يف بالد املسلمني  ,وأن
املسلمني قوم متخلفون  ,خ برابرة  ,ر حضارة لديهم  ,وأكد على أن الرب سينصرهم ر الة  ,ألهنم
نوابه يف األرو ووسطاؤه  ,وأهنم سينالون الرضا اإلهلي حبرهبم رلك(.)1
ولكنهوم حني قدموا إىل بالد املسلمني  ,واستوقر هبم املقام  ,وتناقلوا األخبار  ,علموا أن ما ركره هلم
البابا غري صسي  ,فلم يكن النصارى يعانون من الظلم  ,وت يكن املسلمون أمة متخلفة  ,وإوا كانوا أمة
متسضرة أكثر ا كانوا عليه هم يف بالدهم .
وأظهر جهاد املسلمني هلم بجهنم أمام أمة قوية  ,عنينة متطورة  ,صامدة أمام قوة الصليبيني  ,ومحالهتم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املتعاقبة  ,وتيقن األوربيون بجن هنات دينا عظيما  ,يتضمن أحكاما رحيمة بالناق  ,وله أتباا مؤمنون به ,
ومتمسكون به غاية التمسك  ,أخر رجار عظاما  ,أمثاة صالح الدين األيويب  ,وغريه ,وهها األمر
جعل كثريا من عوام املسيسيني يف أوربا تتنعنا قناعاهتم بصسة ما هم عليه  ,ويفقدون الثقة برجاة دينهم
الهين وعدوهم بالنصر والغفران والسعادة  ,ولكن ني ا من رلك ت يكن .

1436/08/19

=



ديورانت (. )25/15
( )1انظر  :ماهية احلروب الصليبية  ,قاسم عبده قاسم (. )14
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ونتيجة إلخفا احلمالت الصليبية  ,أخه عدد كبري منهم يصرحون ببطالن ما يدعيه البابا والكنيسة
من النيابة عن اهلل  ,وأهنا ثلة له يف األرو  ,فلو كانت كهلك  ,فلمارا ت ينصرها اهلل على أعدا ها ؟!
وأكد كثري من املؤرخني الغربيني على أن من أهم نتا خ فشل احلمالت الصليبية  :أن كثريا من العقوة
الغربية انبعثت على التفكري والتجمل فيما هي فيه  ,وكان كل هها سبو يف إضعاف إمياهنم بالعقا د
الكنسية اليت كانوا عليها .
وكانت ههه النتيجة من أقوى ما فت الباب لنقد الدين النصراا يف آخر العصور الوسطى  ,ومن
أقوى ما ساند هجمات النقد الدينية املتتالية على الكنيسة وأحكامها(.)1
ومن جهة أخرى فقد نكل تعامل املسلمني مع النصارى صدمة نفسية ودينية عميقة  ,أدت هبم إىل
التشكك يف أخال رجاة دينهم  ,وقادهتم وزعنعة الثقة فيهم  ,فإهنم مع قسوهتم وفتكم باملسلمني ,كان
املسلمون على العكس من رلك  ,فسني انتصروا عليهم كانوا متخلقني بجخال دينهم من الرمحة والعفو
والصف  ,والتسفظ يف الدماو واألمواة .
وقد أدرت هها الفوار عدد من الكتاب املسيوسيني وعربوا عن أسفوهم على رلك  ,فبعد أن ركر
الكواتو املسيوسي يورجا اجلرا م اليت فوعلها قومه باملسولمني قاة  ":أما صوالح الدين  ,فلما اس د بيوت
املقودق بهة األمان للصليبيني  ,وىف هلم جبوميع عهوده  ,وجاد املسولمون على أعودا هم ووطو وهم موهاد
رأفتهم  ,حىت أن املولك العادة ,نقي السلطان  ,أطول ألف رقي من األسورى  ,ومن على مجيع األرمن ,
وأرن للبوطريرت حبمل الصليو وزينة الكنيسة  ,وأبي لألمريات وامللكة بنيارة أزواجهن"(. )2
 -3وحشية مباكم التفتيش الكنسية وقسوتها :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر يقل عن احلروب الصليبية يف الفساد واإلفساد ارسة الكنيسة ملا يسمى " اكم التفتيش"  ,وهي
عبارة عن منظمة إدارية ضخمة  ,تقوم مهمتها األصلية على البسث والتنقيو عن املهرطقني واخلارجني عن
نظام الكنيسة  ,و اسبتهم  ,وإنناة العقوبة هبم بشىت أنواعها .

1436/08/19

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( )65 , 62 , 54/15و( )75/16و( )104/17و( , )37/22وخمتصر تارين
الكنيسة  ,اندر ملر ( , )268ودعوة املسلمني للنصارى يف عصر احلروب الصليبية (. )467/1
( )2يف ظالة القرآن  ,سيد قطو ( , )1630وانظر  :تارين الكنيسة  ,جون لومير (. )26/4
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ومع أن البسث عن املهرطقني ت يكن غريبا يف الفكر الكنسي  ,إر أن حتوله على منظمة مستقلة
تتمسور حوة هدف البسث عن ا دفني ت يعرف إر يف آخر القرون الوسطى ؛ ورلك نتيجة رنتشار
اخلارجني عن قوانني اإلميان الكنسي  ,وكثرة الثا رين على أحكامها  ,مع عجن الكنيسة عن إغال
األبواب أمامهم  ,وصرف الناق عن ارقتناا هبم  ,فلم د بدا من اللجوو إىل أساليو العن والتعهيو.
واتف كثري من املؤرخني على أن ظهور اكم التفتيش باعتبارها مؤسسة مستقلة كان يف القرن الثالث
عشر امليالدي  ,على اختالف بينهم يف حتديد السنة اليت متثل البداية الفعلية هلا(. )1
وأخهت اكم التفتيش تقيم سلسلة من الفروا املنتشرة يف أرجاو أوربا  ,ويدير نؤوهنا أناق تفرغوا
متام التفر للقيام هامها  ,فمنهم من تفر للبسث والتفتيش عن املهرطقني يف املدن والقرى واملنارا
واألرياف  ,ومنهم من تفر للتسقي وارستجواب مع املتهمني وإصدار األحكام عليهم  ,وكان من
الصعو جدا على املهرط أن يفر من قبضة تلك احاكم ؛ ألهنا كانت تعتمد على نظام بوليسي على
درجة عالية من الكفاوة  ,فضال عن استخدامها لشبكة واسعة من اجلواسيس املنتشرين يف كل مكان  ,وت
يكن أمام املخالف للكنيسة من سبيل إىل اهلروب أو التس  ,فقد كانت اكم التفتيش تصور نشرة
بجوصافه وترسلها إىل مجيع األقطار األوربية للقبض عليه(.)2
وإرا كانت قضية التفتيش واملطاردة للمخالفني فكرة قبيسة وخارجة عن العقل فإن نظام العقوبات يف
اكم التفتيش هو انخر كان يف غاية التعسف والظلم والقسوة واملخالفة للعقل والفطرة  ,وقد مارست من
خالله أنواعا من التعهيو النفسي واجلسدي  ,وصنوفا من اإلررة البشري اليت ر يكاد يتصورها عقل ,
وإرا كان الفساد األخالقي يف األديرة ميكن أن يعفى عنه يف نظر وة ديورانت "فإننا ر نستطيع أن نعفو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عن إعماة اكم التفتيش"( , )3وحتت مسمى كمة التفتيش ميكن أن تسجل كما يهكر اندر ملر " أسوأ
األعماة  ,وأفجر الطغيان  ,وأفضع املظات وأقساها  ,ا ت تسود به صفسة من صفسات التارين البشري
قاطبة  ...وت تقم أية لكة من الك العات الوثين كمة نظري ههه احكمة يف احتقارها لكل عدة ,
( )1انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )7و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( ,)220-19وخمتصر تارين الكنيسة ,

1436/08/19

اندر ملر ( , )335وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )96/16اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )19 , 15و اكم التفتيش
 ,رمسيس عوو (. )17 , 7
( )2انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )15
( )3قصة احلضارة (. )86/21

Ali Fattani

71

الباب األول

وامتهاهنا لكل كرامة  ,وازدرا ها بكل عالقة مقدرة يف احلياة"( ,)1ور نيو إلمل رعبا يف رأي غي تستاق
" أكثر من اكم التفتيش  ,إهنا تعين التعهيو املعنوي  ,واغتصاب الشخصية بقدر ما هي التعهيو
اجلسدي أيضا "(. )2
وزاد من سوو تلك احاكم و اوزاهتا التعسفية دخوة املصا السياسية فيها وتجثريها على قراراهتا ,
فكانت تفتك بكثري من الناق ألجل غرو سياسي على أهنم مهرطقون يف الدين  ,ومكثت اكم
التفتيش أكثر من ةسة قرون وهي تسوم ا تمع األوريب سوو العهاب وتهيقه أمر انرم .
وت ينته األمر عند رلك وإوا حاوة بعض رجاة الكنيسة أن يستدة على نرعية ما تقوم به تلك
احاكم ظاملة  ,فهكر أن اهلل هو أوة ق عرفه النوا البشري  ,وأن إدانته ندم وحواو تعد أوة كمة
()3
تفتيش تعقد  ,وأهنا النمور األمثل جلميع اكم التفتيش!
وبعد أن بثت احاكم جواسيسها ومفتشيها يف ا تمع األوريب فإن أي أحد يقبض عليه يصب متهما
باجلرمية  ,فإن كان املعروف يف القوانني البشرية أن املتهم بريو حىت تثبت إدانته  ,فإن األمر انقلو يف
اكم التفتيش  ,فجصب املتهم مدان حىت تثبت براوته( ,)4فجمسى الناق خيافون أن تلس هبم التهمة
باهلرطقة وهم يف غفلة  ,فثار الرعو يف قلوهبم  ,وانتشر اخلوف وارضطراب يف نفوسهم  ,وتكدرت على
العامة من الناق حياهتم  ,وفسد عليهم معاناهتم ؛ إر إ نه ر يضمن أحد منهم على نفسه من أن خيرب
عنه أحد اجلواسيس ظلما وزورا وانتقاما منه  ,فيههو ضسية لتلك احاكم اجلا رة .
وغدا أول ك اجلواسيس يضطهدون الناق ويبتنوهنم ألخه أمواهلم والتضيي عليهم  ,حىت بلغ احلاة أن
غضو البابا انسونت الرابع من نططهم  ,وأمر بضرورة التخفيف من أعدادهم( ,)5وبات قضاة احاكم
ومفتشيها على درجة عالية من الثراو جراو ما كانوا ينالونه من الرناوى والغرامات السنوية من األثرياو الهي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1خمتصر تارين الكنيسة (. )347
( )2اكم التفتيش (. )5

1436/08/19

( )3انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )68
( )4انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )42واجلانو املظلم يف التارين املسيسي  ,هيلني إيلرييب (. )94
( )5انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )54
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دفعوا يف سبيل النجاة من اهتامهم باهلرطقة واخلرو على قوانني الكنيسة!

وجر إىل غياهو اكم التفتيش  ,فإنه ر يكاد يسلم من العقوبة  ,فهو إما
فإرا ما قربض على املتهم ر
أن يع ف بهنبه  ,ويعلن التوبة  ,فتسكم عليه احكمة إما بالصوم الشا  ,أو باحلخ إىل املقدسات
البعيدة  ,أو بالسجن املؤبد  ,وإما أر يع ف بهنبه  ,وعقوبته التعهيو القاسي  ,أو اإلعدام  ,وإما أن
يع ف بهنبه ور يعلن التوبة  ,فالعقوبة املستعملة غالبا اإلعدام حرقا بالنار .
والغريو أن العقوبة يف اكم التفتيش ر تقتصر على املتهم فقط  ,بل كانت تشمل كل من له عالقة
به  ,فمن اتصل باملهرط أو حتدل معه أو أحسن إليه أو أرنده يف الطري أو أي نوا من العالقات ,
فكل رلك يعد سببا كافيا لثبوت التهمة وإحلا العقوبة(.)2
ويف حالة متنع املتهم عن ارع اف باهلرطقة فإن اكم التفتيش تستعمل معه أبشع صور التعهيو
وأقسى أنكاله  ,وألجل استخرا ارع افات من املتهمني تفننت تلك احاكم يف أساليو التعهيو
وارضطهاد النفسي  ,وت تتورا عن ارسة أي وسيلة  ,وكان من الطر املستعملة يف التعهيو  :التعلي
والرفع باألرجل يف السماو  ,والسجن ارنفرادي املظلم  ,والبقاو مدة طويلة من غري نظر يف أمره ,حىت
مات عدد كبري يف السجون  ,ومنها متديد اجلسم وخلع مفاصله واأللقاو يف احلفر امللي ة باألفاعي  ,ومنها
العرو على النار واملنانري ,وغريها من الصور الوحشية القاسية اليت استفاو املؤرخون يف ركرها(.)3
وأما العقوبات اليت تصدرها احاك م بعد انتهاو التسقي مع املهرطقني فقد بلغت الغاية يف الوحشية
والنهاية يف القسوة والبعد عن اإلنسانية وكماة املخالفة ملقتضى العقوة السليمة  ,فإرا كان أخف
العقوبات هتد بيوت املهرطقني  ,ومصادرة أمواهلم و تلكاهتم  ,وحرمان ورثتهم منها  ,فإن الطريقة
املفضلة لديهم إعدام املهرطقني بجبشع الصور  ,مثل التقطيع باملنانري  ,والدفن يف األرو وهم أحياو(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :اجلانو املظلم يف التارين املسيسي  ,هيلني إيلرييب ( , )95و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )94-92
( )2انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( , )82وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )98/16

1436/08/19

( )3انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )47-44و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( , )77-70و اكم التفتيش ,
علي مظهر ( , )79واجلانو املظلم يف التارين املسيسي  ,هيلني ( , )100وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , )348وقصة
احلضارة  ,وة ديورانت (. )100/16
( )4انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )49و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )95
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ولكن أكثر صور اإلعدام انتشارا  ,ويبدو أهنا أحو األساليو إىل اكم التفتيش  ,فهي اإلحرا
بالنار  ,وقد أحرقت تلك احاكم أعدادا كبرية من املخالفني هلا  ,مجاعات ووحدانا  ,وأنشجت أفرانا كبرية
إللقاو ا دفني فيها  ,ومن أكثر صور التسري انتشارا  :أن ينصو احكوم عليه على خشية وسط ساحة
واسعة يف املدينة  ,ويجمر الناق رجار ونساو  ,صغارا وكبارا بارجتماا حوة تلك اخلشبة ؛ ليسدثوا الرعو
يف قلوهبم  ,يشعلون النار حتت أول ك املصلوبني  ,ويبدأ اللهو يف إحرا أجسادهم ,رويدا رويدا ,
وهم يصيسون ويتجملون  ,إىل أن تلفظ أنفاسهم  ,وميوتوا  ,ويتفسموا(.)1
ومن عجا و تعل اكم التفتيش حبر البشر  ,وحبها لهلك  ,أن املهرطقني املستسقني للعقوبة إرا
ماتوا قبل إنناهلا هبم  ,فإنه تنبش قبورهم  ,و مع عظامهم ,وحتر أمام الناق  ,ففي عام 1329م
أصدرت كمة التفتيش أمرا بنبش قبور سبعة مهرطقني  ,واستخرا رفاهتم وحرقها  ,وتكررت ههه
املمارسة مرات عديدة(.)2
وقد أرغرقت أوروبا يف حبر من الدماو  ,وأوحاة من أنالو احكوم عليهم باإلعدام واحلر  ,ومع هها
فقد تباينت اإلحصا يات اليت ركرها املؤرخون يف حتديد أعداد الهين أحرقتهم اكم التفتيش كثريا ,ور
يوجد دليل ميكن ارعتماد عليه يف ترجي قوة على قوة  ,ور خيلو بعضها من املبالغة  ,إر أهنم اتفقوا
على ضخامة تلك األعداد وعلى نناعة تلك املمارسات(.)3
وسجقتصر هنا على نقل اإلحصا ية اليت ركرها املؤرخ لوريت  ,الهي أتي له البسث احلر يف أرنيف
اكم التفتيش يف أسبانيا  ,يقوة لوريت  ":إن احكمة –اإلسبانية -وحدها قد قدمت إىل النار أكثر من
واحد وثالثني ألف نفس  ,وأصلت أكثر من ما تني وتسعني ألفا عقوبات أخرى تلي اإلعدام يف صرامتها

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وهها الرقم ر يشمل الهين أودت حبياهتم فروا احكمة – اإلسبانية – بجمريكا اجلنوبية  ,وقرطاجنة ,
وجرز اهلند الغربية ,وصقلية"(.)4
وكانت مشاهد اإلحرا تلك تثري الغضو يف نفوق العامة من الناق وتنيد احلقد يف صدورهم ضد
( )1انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )349
( )2انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( , )90 , 60و اكم التفتيش  ,داغي تستاق (.)52

1436/08/19

( )3انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )145 , 90و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( , )129وخمتصر تارين
الكنيسة  ,اندر ملر ( , )395 , 381 , 329وقصة احلاضرة  ,وة ديورانت (. )103/16
( )4قصة ارضطهاد الديين  ,توفي الطويل (. )79
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الكنيسة  ,وقد قاموا بثورات كثرية  ,نتيجة ما ناهدوه من فتك احاكم بالناق  ,ودمروا كثريا من األديرة ,
ولكن الكنيسة كانت تتغلو عليهم يف أكثر تلك الثورات(.)1
ولكن تلك الوحشية كانت حية يف قلوب الناق  ,وكيف ميكن لتلك املشاهد أن ختتفي؟! وكيف
ميكن لألنفس البشرية أن تنشى الصور اليت إلر فيها اإلنسان بين جنسه بالنار ؟!
وأصبست الدموية والقسوة اليت قامت هبا الكنيسة يف مواجهتها للهراطقة ساكم التفتيش ويف حروهبا
الصليبية من أقوى األسباب اليت دعت الناق إىل التشكك يف الدين ؛ ألهنم غدوا يربطون بني تلك
الوحشية وبني اإلله العادة الرحيم الهي فعلت تلك اجلرا م بامسه(.)2

-4الرتباط والتداخل م الملوك الظلمة :
مع أن صورة الكنيسة عند الشعوب األوربية كانت سي ة وقبيسة يف وقت قوهتا وسطوهتا  ,فإن حاهلا
ت خيتلف يف وقت ضعفها وتسلط امللوت عليها يف آخر العصور الوسطى  ,فإن رجاة الكنيسة أصبست
تربطهم عالقات متينة بامللوت واألمراو  ,وغدوا من جالسهم ومسامريهم  ,ومن املشاركني هلم يف إصدار
ونرعنة األحكام السياسية  ,وزاد من قوة تلك العالقة ما وقع بينهم من مصا مش كة يف امتالت
اإلقطاعات  ,والصفقات املالية الكبرية  ,واصطفوا مع امللوت يف صف واحد  ,وختندقوا معم يف خند
واحد  ,وحتالفوا معهم ضد املقهورين  ,ودافعوا عن مساو هم  ,ووقفوا يف وجوه املع ضني  ,وبرروا هلم
تعهيو خمالفيهم واملنشقني عنهم  ,وأصبست الكنيسة بهلك خاضعة ملؤامرات األمراو  ,ورغباهتم
الدنيوية(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فعدهم الناق نركاو يف الظلم والبطش  ,فلما ثارت ا تمعات الغربية ضد احلكومات الظاملة  ,كما
وقع يف الثورة الفرنسية وغريها  ,أدرجوا يف ثورهتم الثورة على الدين ورجاله  ,فإهنم أضسوا ر يفرقون بني
الظلم وارستبداد والقهر وبني الدين  ,ويكشف عن هها الشعور مقولة توماق جفرست اليت قاة فيها ":
إن القسيس يف كل عصر من أعداو احلرية  ,وهو دا ما حليف احلاكم املستبد يعينه على سي اته يف نظري

1436/08/19

( )1انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق (.)26-25
( )2انظر  :اهلل واإلنسان  ,كارين آرمس ونغ (. )307
( )3انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )462/1
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محايته لسي اته هو انخر "( ,)1ويظهر رلك الشوعور بصوور أكرب يف الشعارات اليت كان يهتف هبا اجلوماهري
الثا رة على الواقوع الب يس  ,من رلك هتافهم  ":اننقوا آخر ملك بجمعاو آخر قسيس"(. )2
فههه العبارات الغاضبة تكشف عن مقدار التداخل الواقع بني رجاة الدين وبني امللوت الظلمة ,
وتبني مقدار األثر الهي تسبو فيه فساد الكنيسة يف ادراف الناق عن الدين  ,وثورهتم عليه  ,والقدح يف
تعامليه  ,وعدم قبوله .
النوو الراا  :الفسا الفكري والمعرفي :
ت ي ت الفساد الهي تغلغل يف مفاص ل الكنيسة يف العصور الوسطى جانبا من جوانبها إر حل به ,
ور جهة من جهاهتا إر عشعش فيها  ,ومن رلك  :اجلانو الفكري واملعريف  ,فقد سيطرت الكنيسة على
العلوم واملعارف بجنواعها  ,وفرضت عليها الوصاية  ,وألنمتها ا تقوله وتقرره .
أما يف القضايا الدينية  ,فإهنا احتكرت فهم اخلطاب املقدق يف رجاهلا وبابواهتا  ,واستبدت بتفسريه
دون سا ر الناق  ,ور معقو ملا تقوله يف تفسريه  ,وعلى الناق أن يتلقوا ما تقوله بالقبوة  ,واف العقل أو
خالفه  ,ومن وجد يف نفسه أن ما تقوله الكنيسة خمالفا للعقل  ,فعليه أن يروو عقله على قبوة رأي
الكنيسة  ,فإن ت يستطع ف يجو عليه أن يشك يف عقله  ,وإياه والشك فيما تقوله الكنيسة  ,فالبابا
خليفة املسي  ,وهو معصوم فيما يقوة .
وت تقتصر الكنيسة على رلك  ,وإوا منعت من نشر الكتاب املقدق  ,وحرمت على الناق ارطالا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عليه  ,وحاربت كل دعوة لنشره  ,أو ترمجته  ,أو إخراجه للوجود وجعله يف متناوة أيد الناق ,وقد
أصدرت يف بعض امعها بيانا جاو فيه "إننا نقرر منع كتو العهد القد واجلديد عن العلمانيني  ...ودرم
حترميا باتا ترمجة أي جنو من أجناو الكتاب األخرى إىل اللغات الدارجة"( , )3فجضسى الكتاب املقدق –
الهي هو عمدة كل أصساب األديان – أندر من الكربيت األمحر  ,خمتفيا يف غياهو الكنا س واألديرة ,
وداخال يف دا رة الكتمان والسر  ,وزاد جهل الناق به و ا تضمنه من أحكام ونرا ع .

1436/08/19

( )1أفكار ورجاة – قصة الفكر الغريب  , -كرين برنتني (. )502
( )2قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )289وتشكيل العقل احلديث  ,جون هرمان (. )462/1
( )3خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )345
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وزاد من فساد الكنيسة يف جانو املعرفة الدينية  :حترميها للنقاه واحلوار حوة القضايا العقدية الكربى
 ,فقد أصدر البابا نقور الثالث (1280م) مرسوما بابويا قاة فيه ":ودن درم على غري رجاة الدين
مجيعهم أن يناقشوا يف مسا ل الدين الكاثوليكي  ,ومن يفعل هها إلرم من الدين"(. )1
وأما رجاهلا  ,فإهنم كانوا ر يقبلون النقاه  ,ور يسمسون باحلوار معهم  ,ويبني املؤرخ اإلجنليني ويلن
سبو رلك قا ال  ":ونظرا ألن كثريا منهم كانوا على األرج يسرون الريبة والسالمة التامة لبنيان مباد هم
الضخم احكم  ,ت يسمسوا بجية مناقشة فيها  ,كانوا ر يتسملون أس لة  .ور يتسا ون يف خمالفة  ,ر
ألهنم على نثة من عقيدهتم  ,بل ألهنم كانوا غري واثقني منها"(.)2
ور خيتلف عن رلك احلاة يف القضايا الفلسفية والطبيعية  ,فإهنا أيضا دخلت حتت الوصاية الكنسية,
وأمست خواضعة ملا تقرره وتراه من أقواة يف الطو والفلك والكيمياو والفينياو  ,فقد تشربت الكنويسة آراو
كثري من الفوالسفة اليونان  ,وباخلوصو آراو أفالطون وأرسطو  ,فإهنما كانا من أند الفالسفة الهين
تجثرت العوقا د الكنسية بررا هم الفلسفة والطبيعية( ,)3وقد كوان التجثري األغولو يف أوة األمور نراو أفالطون
 ,حتووة إىل آراو أرسطو  ,فبوعد أن كانت الكونيسة حتارب الفلسفة األرسطية  ,وتعدها خطرا عليها ,
وأصودرت احلرمان الكنسي على من تبناها  ,فقد انقلو احلاة مع مرور النمن  ,وظهرت نخصيات علمية
بارزة استوطاعت أن تؤثر يف العالقة بني املنظومتني ومن أنوهر هؤرو  :توماق اإلكويين  ,الهي استوطاا أن
إلدل تصواحلا تارخييا وانسجاما حادا بني الفلسفة األرسطية وبني العوقا د املسيسية  ,فتوشربت الكنيسة
األفكار األرسوطية  ,وأصبوست جنوا ر يتجنأ من هيكلها  ,وبات أرسطو –كوما يقوة برتداند رسل -
بفضل توما "معدودا بني الكاثوليك واحدا من انباو  ,أو يكاد  ,وبات يف رأيهم أن نقده يف أمور الفلسفة
يقرب جودا من الكفر يف الدين"(.)4
اخلالصة ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع رلك كله فالكنيسة تبدو غري متسقة يف تبنيها لفلسفة أرسطو  ,فإهنا تبنت فلسفته يف كثري من
مكوناهتا  ,واعتمدت على بعض نظرياته الفلسفية يف تربير عقا دها  ,ولكن فلسفة أرسطو مناقضة
( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )98/16
( )2معات تارين اإلنسانية (. )724/3

1436/08/19

( )3انظر  :الدين والعقل احلديث  ,ول ستيس (. )43
( )4تارين الفلسفة الغربية ( , ) 234/2وانظر يف قصة عالقة الكنيسة مع أرسطو  :نشجة اجلامعات يف العصور الوسطى ,
هاسكنر (. )329
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للمسيسية يف عدد من عقا دها  ,كما سب التنبيه عليه(. )1
ور بد من التنبيه أيضا على أن الكنيسة ت تقتصر يف تبنيها لآلراو الفلسفية والطبيعية على فلسفة
أرسطو فقط  ,وإوا تنبت آراو غريه من الفلسفة كتبنيها لنظرية بطليوق يف مركنية األرو(.)2
واألغرب من رلك ادعاو الكنيسة بجن الكتاب املقدق متضمن لكل املعارف والعلوم  ,سواو الفلكية
منها أو الطبية أو املستقبلية  ,وما يتعل منها بتارين اإلنسان واحليوان والنبات يف األرو  ,حىت بلغ األمر
أن عمد بعض رجاة الكنيسة إىل استنباط الوقت الهي وجد اإلنسان فيه على ظهر األرو من الكتاب
املقدق  ,وركر أن "اإلنسان قد خل بقدرة الثالول األقدق يف 23أكتوبر  ,سنة  4004قبل امليالد ,
حيث كانت الساعة التاسعة صباحا!!"( , )3وانتهى القديس أغسطينوق إىل أن املصدر الوحيد للمعرفة ,
هو الكتاب املقدق  ,وأن قصة اخلليقة فيه تعطي املرو كل ما إلتاجه من معلومات عن السماو واألرو
وما فيها  ,والغريو أنه توصل إىل أن الوجه انخر من األرو ليس عليه سكان  ,حبجة أن الكتاب
املقدق ت يهكر رلك(.)4
وأمست الكنيوسة ورجاهلا مصدر احل يف كل أصناف املعرفة والفكر  ,سواو كانت متعلقة بالدين أو
الدنيا  ,فقوهلا يف كل تلك اجلوانو هو القوة الفصل الهي ر يجتيه الباطل من بني يديه ور من خلفه,
وكل من خوالف ما تقوله  ,فقوله باطل  ,وهو معرو للعقوبة  ,وت تكتف الكنيسة بهلك ,وإوا
استسورت على معاقل التعليم واملعرفة يف العصور الوسطى  ,من املدارق واجلامعات ودور التعلم ,
وفرضت عليها وصايتها  ,وأجربهتا على الدخوة حتت عباوهتا( , )5وكانت الكنيسة كما يقوة كرين برننت
":تتدخل يف كل لون من ألوان النشاط البشري وتوجهه  ,وقاصة النشاط العقلي  ...وكان الرجاة الهين
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يتلقون تعليمهم يف الكنيسة يكادون إلتكرون احلياة العقلية"( ,)6وت يكن أحد من رجاة اجلماعات ارؤ
على أن يظهر أي خمالفة نراو الكنيسة ؛ ألن إظهار نيو من رلك يعين احاكمة وإنناة العقوبة  ,وكان
( )1انظر  :الكنيسة والعلم  , )57 -55( ,وتارين الفكر احلديث  ,رونالد س ومرب (. )27-26
( )2انظر  :الكنيسة والعلم . )60( ,
( )3بني الدين والعلم  ,اندر وديكسون ورايت (. )183
( )4انظر  :مشس العرب تستطع على الغرب  ,زيغريد هونكه ( , )370وبني الدين والعلم  ,اندر وديكسون ورايت (.)152

1436/08/19

( )5انظر  :نشجة اجلامعات يف العصور الورسطى  ,هاسكن ( , )329وانظر  :خطاب البابا جراوري التاسع إىل جامعة باريس
يف املرجع الساب (. )172
( )6أفكار ورجاة – قصة الفكر الغريب – (. )232
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أوة ما او على أستار اجلامعة أن يلقن الطالب "مبادئ التعليم السلمي  ,ويقصد بهلك عدم اخلرو
عن نطا ما ينص عليه الكتاب املقدق"(.)1
ومع هها كله فقد كانت الكنيسة حتارب كل نيو خيالف نظامها  ,أو خير عن قانوهنا  ,وقد أبدى
الكهنة املتسلطون واملفتشون نشاطا ها ال يف تفتيش املطابع ومعاهد التعليم  ,وقاموا بتفتيش دقي ,
ليتسققوا من وجود ما خيالف ما هم عليه من املعرفة  ,وقد أصدرت الكنيسة قوا م متعددة بجمساو الكتو
واملؤلفات اليت إلرم بيعها  ,واقتناؤها فضال عن ارطالا عليها  ,وهي يف ملها كل ما خيالف ما عليه
الكنيسة من اعتقاد وآراو( ,)2وأصب التفكري احلر بهلك  ,كما تصف املستشرقة األملانية زيغريد هونكه
":يقف عاجنا أمام طريقة التفكري القاسية اليت كانت الكنيسة تدعوا إليها  ,وتعلم اجليل ارنصياا التام
لتعاليمها واخلضوا ألقواهلا بال قيد أو نرط"(.)3
وغدا استخدام العقل – كما تقوة ": -للبسث يف الطبيعة وعجا بها بدر من ارهتمام بتعاليم
الديانة اجلديدة وأحباثها يرنظر إليه على أنه إساوة رستخدام القوى اليت منسها إيانا اهلل  ...فالطري الوحيد
لتطهري الروح هو طريقها إىل اهلل  ,والضالة هو البسث عن احلقيقة يف غري الكتاب املقدق  ,والتفكري
والتمسيص يف أمور دنيوية"(.)4
وهبهه السطوة احكمة أصسبت العلوم الطبيعية والتجريبية والطبية والفلكية وغريها مصابة باخلموة,
ومتصفة بالركود  ,وتردت إىل مستويات متدنية جدا  ,وعانت أوروبا جية طافسة وجاهلية طاغية  ,وت
يظهر يف أوربا عات بارز إلرت ركودها املعريف  ,ويشعل فيها أنوار املعرفة  ,وكل من حاوة رلك  ,فمساولته
باوت بالفشل .
انتشار الخرافات وا ساطير في القرون الوسطى :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتيجة لتسلط الكنيسة و اربتها لكل ما خير عن نظامها انتشرت اخلرافات واألساطري الوثنية يف
ا تمع األوريب  ,وأصب الناق يعيشون يف جو خرايف قابل لتصدي كل نيو من اخلرافات واألساطري
( )1بني العلم والدين  ,اندر وديكسون ورايت (. )49
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( )2انظر  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )607
( )3مشس العرب تستطع على الغرب (. )306
( )4املرجع الساب (. )361
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مهما ابتعدت عن العقل والواقع  ,وغمرت كما يقوة وة ديورانت  ":عقوة الناق يف العصور الوسطى يف
حبر زاخر من انراو الغامضة اخلفية والسهاجة اليت تصد كل ما يقاة مهما كان بعيدا عن املعقوة ,
وحسبنا أن نهكر مثال لهلك أن أوغسطني كان يعتقد أن آهلة الوثنيني ر تناة موجودة يف صورة عفاريت,
وأن جن احلرا وجنياهتا حقيقة  ,كما كان أبالر يظن أن الشياطني تستطيع أن تقوم بجعماة السسر
ملعرفتها الوثيقة بجسرار الطبيعة  ,وكان أ لفنسو احلكيم يؤمن بالسسر ويقبل النبووات عن طري النجوم ,وإرا
كان هها هو اعتقاد أول ك الرجاة فكيف يشك فيه من هم أقل منهم نجنا؟!
وتسربت طا فة كبرية من الكا نات اخلفية غري الطبيعية من الوثنية إىل املسيسية ,وكانت يف الوقت
الهي نتسدل عنه ر تناة تتسرب إليها من أملانيا واسكنديناوة وأيرلندة يف صورة سسرة  ,وجن  ,ومردة ,
وجنيَّات  ,وأغوواة  ,وهوورت عجيبة  ,ونياطني وعوفاريت متتص الدماو  ,وظلت خرافات جديدة تدخل
أوربا من بالد الشر  ,فكان األموات ميوشون يف اهلوواو يف صورة أنباح  ,وكان اخلوال الهين باعوا
أنفوسهم للشيطان اووسون خالة الغابات واحلقوة كما كانت وق خالهلا اله اب؛ وكانت أرواح
األطفاة الهين ماتوا قبل أن يعومدوا تغشى املستنقعات وتظهر للناق يف صورة غاز املستنقعات املضيو ,
وملا أن رأى القوديس إدمند رتشفوره أهنا سورب من الشياطني جاوت لتسمل روح غوراب يف تلك املنطقة؛
وكوانت كثري من قصص العصور الوسوطى تقوة إنه إرا خر نيوطان من جسم رجل ,فإن يف مقدور من
حوله أن يروا ربابة كبرية سوداو ختر من فمه؛ وكانت دنيا الشياطني ر يع يها الضعف مطلقا"(.)1
"وكان كثريون من النواق يعتقدون أن الرباكني هي أفواه جهنم ,وأن قعقعتها ليست إر صدى خافتا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألنني املعهبني ,وكان جراوري األكرب يقوة إن فووهة بركان إتنا تنيد اتوساعا يف كول يوم لتبتلع العدد الهي
ر إلصى من األرواح اليت كتو عليها العوهاب  ,وكوانت أحشاو األرو املندمحة تضم ثناياها احلارة الكثرة
الغوالبة من مجيع من ولدوا من بين اإلنسان  ,ور يستطيع أحد أن يس ي أو يفور من النار إىل أبد
الدهر"(.)2
وانتشرت بني الناق اخلرافات واألساطري املتعلقة باألمراو واألدوية  ,فقد انتشر ارعتقاد بجن األمراو
سببها األرواح الشريرة  ,وأن مرو اجلنون ونقص العقل لعنة من السماو حلت بصاحبها عقابا له على إ
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( )1قصة احلضارة ( , )159/17وانظر أيضا  :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )620
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ارتكبه(.)1
وأصب الناق يتعلقون ات األعشاب واألحجار واألقراط واجلواهر لكي يرد عنهم بقوهتا السسرة
والشياطني  ,وما تجيت به من األمراو واألوباو  ,وناعت أنواا خرافية من األدوية بني الناق  ,فكانت
املرأة احرومة من احلمل تبص ثالل مرات يف فهم الضفدا لكي تناة احلمل(.)2
وحاربت الكنيسة صناعة األدوية والعقاقري حبجة أهنا من عمل الشيطان وفيها مناقضة لقدرة اهلل تعاىل
 ,فعلم العقاقري عند بعض آباو الكنيسة "يرجع يف أصله إىل فن الباطل اخلادا القا م على املادة  ,ول ن
آمنا جدر بجن املادة قادرة على نفاو العلل  ,إن وث اإلنسان هبا  ,فكم هو حري بقدرة اهلل أن تشفي
املريض عندما يعتمد املرو على قوة خالقه"(.)3
وت تكتف الكنيسة بهلك ,بل ركر بعض املؤرخني بجهنا ت تكن تث يف األطباو  ,وكانت تعدهم من
السسرة  ,وقتلت عددا كبريا من املتمينين منهم حبجة أهنم من املشعورين! وكانت رحترم العال بالتشري ,
()4
وتعده منافيا إلمكانية بعث األجساد!
وكانت الكنيسة حتارب التلقي ضد األمراو املعدية  ,وتعده معارضة حلكم اهلل  ,وسعيا إىل
ارع او على قدره(.)5
وزاد من البالو واخلرافة  ,أهنا ربطت الناق بالكهان  ,وادعت أن العال مرهتن هبم  ,فقد أصدر
بعض رهبان الكنيسة سنة 895م قرارا جاو فيه " ,كل كاهن ملنم بجن يعود كل مريض من رعيته  ,وأن
يرنه باملاو املقدق  ,ويشاركه الصالة  ,ينبغي له أن يقبل منه اع افه يف غياب رويه  ,وإلثه على تصفية
أموره الدينية والدنيوية معا على أكمل وجه  ,وبناو على هها فليس مثة عال بدون اع اف"( ,)6وكان هها

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل , )80-77ومشس العرب تسطع على الغرب  ,زيغريد هونكه ( , )254وانظر  :قصة
احلضارة (. )162/17
( )2انظر  :مشس العرب تسطع على الغرب  ,زيغريد هونكه ( , )234-215وانظر  :توصيفا مطور عن اخلرافات واألساطري
املتعلقة باألمراو واألدوية يف أوربا يف تلك املرحلة  :الدين والعلم  ,برتراند رسل (. )97-77
( )3مشس العرب تسطع على الغرب (. )219
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( )4انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل ( , )84واجلانو املظلم يف التارين املسيسي هيلني إيلرييب (. )151-148
( )5انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل (. )102-101
( )6مشس العرب تسطع على الغرب  ,زيغريد هونكه (. )223
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القرار تقليدا معمور به حىت جاو البابا انوست الثالث  ,فجعله واجبا تما على كل فرد(.)1
وانتشر يف األجواو الفكرية املسيسية التعل بالنجوم  ,واستخرا املغيبات من مساراهتا  ,وانتهر بينهم
التنبؤ بالغيو بناو على النظر يف األبرا  ,وكانت كثري من احلوادل املستقبلية رات الباة قد حددت قبل
وقوعها  ,اعتمادا على الرموز والنهور والرؤى والنبووات  ,وانتشرت الكتو واملؤلفات املتعلقة بالتنجيم ,
وبتفسري األحالم والرؤى  ,وبالتنبؤ حبوادل املستقبل(. )2

وقد نبه بعض املؤرخني على أن الكنيسة ت تكن هي اليت أتت بتلك اخلرافات إىل الناق  ,بل إهنا
كانت حتارهبا وتسعى إىل إزالتها من الوجود(.)3
ولكن هها ر ينيل اللوم عن الكنيسة  ,فإهنا ا قامت به من اربة للعلم والتضيي على مصادر
املعرفة واحتكارها للسقيقة وحصرها العلم يف الكتاب املقدق  ,ونشرها لتصورات خاط ة عن الطو
واألمراو والفلك والطبيعة وغريها ساعدت بشكل كبري على فت األبواب على مصراعيها أمام اخلرافات
واألساطري الوثنية لتعشعش يف عقوة الناق  ,وتتفشى يف تمعاهتم  ,وفضال عن هها فإن كثريا من رجاهلا
ورهباهنا كانوا يتعلقون باخلرافات ويعلقون الناق هبا  ,وزاد من رلك أيضا أن الكنيسة يف بعض تصرفات
أخهت تؤيد بعض اخلرافات ملا رأت تعل الناق هبا  ,فإهنا ملا وجدت "أن معتنقي املسيسية من أهل
الريف ر ينالون يعظمون بعض العيون ,وانبار ,واألنجار واحلجارة ,فرأت أن من احلكمة أن ختلع الربكة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على ههه األنياو ,وأن يستخدمها املسيسيون بدة أن تقضي قضاو مفاج ا سريعا على عادات نديدة
اررتباط بعواطف اخلل "(.)4

( )1انظر  :املرجع الساب (. )223
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( )2انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )164/17
( )3انظر  :املرجع الساب (. )160/17
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السبا الثال
تطور الوعي ا وراي وتوس مداركه وتجاووو للكنيسة .
مع السيطرة الشديدة  ,والقبضة احلديدية  ,اليت كانت متارسها الكنيسة على الوعي األوريب يف العصور
الوسطى  ,حىت جعلت من نفسها وما يقوله رجاهلا ثال للسقيقة يف كل ا ارت املعرفية,كالطو والفلك
وعلم األحياو والنبات وغيورها  ,وجعلت الكتاب املقدق هو املصدر الوحيد لدراسة تلك العلوم كلها ,
وحكمت على كل قوة خيالف ما هي عليه بالبطالن  ,وصاحبه مستس للعقاب الشديد .
ومع رلك كله  ,فإن الفكر املسيسي واألوريب ت يكن مستسلما لطغيان الكنيسة وتسلطها استسالما
تاما  ,وإوا كان يشهد بني الفينة واألخرى انتفاضة فكرية على رلك الطغيان تعدوا إىل الثورة على القوانني
الكنسية وتسعى إىل اخلرو من النس املعريف املفروو بالقوة  ,وما إن هتدأ تلك ارنتفاضة حىت تعبقها
مثيلة هلا .
وتتابعت تلك املشاهد  ,وتعاقبت يف ظهورها  ,ومن أقوى التطورات اليت نهدها الفكر املسيسي ,
رلك التطور الهي نشج يف القرن الثاا عشر  ,فقد نهدت احلالة األوربية تطورات علمية وفكرية  ,وروحية
 ,وعمرانية  ,و ارية كبرية  ,حىت غدا بعض املؤرخني يعد رلك العصر نقطة حتوة يف مسرية التارين
املسيسي  ,ومساه بعضهم "عصر النهضة األوة"( ,)1فقد ظهرت فيه مدارق فلسفية عديدة  ,كان هلا أثر
بليغ يف توجيه سهام النقد دو املنظومة الكنسية  ,وأخرجت سيال عارما اجتاح األسوار الكنسية بغري هوداة
 ,وظهرت فيه أيضا مجاعات مسيسية كبرية  ,قامت بتوجيه نقد نديد إىل الكنيسة وبابواهتا ورجاهلا ,
وتضخمت تلك اجلماعات حىت قامت بينها وبني الكنيسة حروب طاحنة  ,كان هلا أثر بليغ يف تطور
الفكر املسيسي  ,وتفلته من قبضة الكنيسة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن خالة ما قدمه الفكر املسيسي يف القرن الثاا عشر  ,وما بعده من تضسيات استطاا أن يقفن
على األسوار الكنسية اليت أحاطت هبا العات األوريب يف آخر القرون الوسطى  ,وانتهى التارين إىل ما
أضسى يسمى "عصر النهضة"  ,الهي يستغر قرنني متتاليني  ,ا القرن اخلامس عشر والسادق عشر,
فقد نهدت األجواو املسيسية يف ههه املرحلة تطورات كبرية  ,زادت من الوعي األوريب  ,ودفعته إىل

1436/08/19

( )1انظر  :مدخل إىل الفلسفة  ,جون لويس (.)61
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مواجهة الكنيسة  ,وتعد ههه املرحلة نقطة حتوة كبري  ,ونقلة نوعية يف التفكري األوريب  ,وكان رلك
التسوة نامال ارت متنوعة  ,كالعلوم الفلكية  ,والطبية  ,واجلغرافية  ,والسياسية  ,وغريها  ,وهي
تطورات اجتماعية  ,ورهنية عظيمة جدا  ,كما وصفها املؤرخ اإلجنليني ويلن(.)1
ويصف الكاتو ريتشارد ناق ما حصل يف تلك املرحلة  ,قا ال ":ومثل هها التطور ارستثنا ي
املدهش للوعي والثقافة اإلنسانيني ت يكن قد حصل منه املعجنة اإلغريقية القدمية حلظة وردة احلضارة
الغربية بالهات  ,حقا ولد اإلنسان الغريب وردة جديدة"( ,)2وأما رونالد س ومرب فإنه يصف التسوة
الهي وقع يف القرن اخلامس عشر "بالثورة اليت هنت أركان أوربا  ...وليس هلا مثيل سوى سقوط
اإلمرباطورية الرومانية والثورة الفرنسية"(.)3
وأما ارنولد نويتين فإنه يعد ما حصل يف عصر النهضة "ثورة عقلية وروحية أكرب من أي ثورة مر هبا
هها ا تمع منه أن ظهر بني أنقاو اإلمرباطورية الرومانية"(.)4
مظاهر تطور الوعي ا وراي :
نتيجة رختالف العوامل املؤثرة يف الفكر الغريب يف آخر العصور الوسطى وعصر النهضة  ,فقد
اختلفت مظاهر تطور الوعي األوريب  ,وتعددت أنكاله  ,وتكاد تستوعو يف مشوهلا أهم ا ارت املؤثرة
يف احلياة  :ا اة ارجتماعي  ,والفكري  ,والفلسفي  ,والسياسي  ,وارقتصادي  ,وغريها .
فجما على ا اة ارجتمواعي  ,فقد أدى اكتشواف البوصلة واستخدامها يف املالحة البسرية ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واكتشواف اخلورا ط البسرية  ,وتطور صناعة السفن  ,أدى كل رلك إىل فت آفا البسار أمام العقل
األوريب  ,فاكتوشف رلك العقل القارات ا اورة الغنية  ,كالقارة األمريكية واهلندية  ,وكثرت احتوكاكات
املسيسيني بججناق خمتلفة عنهم يف تصوراهتم وعقا دهم وعاداهتم  ,وقامت بسبو التجارة البسرية املدن
التجارية الساحلية الكبرية  ,كمودينة البندقية اإليطالية  ,وغريها  ,وكثر الثراو يف أملانيا واجنل ا  ,ونشجة يف
( )1انظر  :معات تارين اإلنسانية  ,ويلن ()811/3
( )2آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق (. )268

1436/08/19

( )3تارين الفكر األوريب احلديث (. )29
( )4تارين البشرية ( , ) 597وانظر يف وصف ما حصل يف عصر النهضة  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( )5/3ومواقف
حامسة  , )23( ,ومغامرة الفكر األوريب  ,جاكلني روق (. )111-107
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ا تموع طبقة وسطى  ,حتمل ثقافة واسعة وبعدا واسع  ,وهلا ارات كبرية ,وأعلنت ههه الطبقة استقوالهلا
عن رجاة الدين  ,وأظهرت تفلتها من قوانني الكنيسة  ,وعدم اخلضوا هلا(.)1
وأكد عدد من املؤرخني على أن من التطورات اليت كان هلا آثار بليغة على الوعي األوريب  :اكتشاف
البارود  ,وما تبعه من صناعة آرت القتاة املختلفة  ,فقد سا ت بشكل كبري يف إزالة النظام اإلقطاعي
الطاغي على ا تمع األوريب  ,وغريت من طبيعة احلروب والثورات  ,وبدلت من مسرية املعارت ومواقع
األطراف املتقابلة فيها  ,وهوها التطور لعو دورا كبريا يف إعادة التوازن إىل ا تمع األوريب  ,فبعد أن كوانت
الطبقات العليا الظواملة متكث يف قصورها العالية احلصينة  ,ور تباة بثورات املظلومني  ,ور طالبهم ,
فإن حصووهنم ت تعد متنعهم من بناد ومدافع الثوار  ,اليت ستصل إليهم ر الة(.)2
وأما ا اة السياسي  ,فقد تطور احلاة فيه كثريا  ,وأخه الناق يتدارسون نظريات فلسفية سياسية
عديدة  ,وتناولوا أنواا احلكومات وطبيعة كل نوا منها بالتسليل والبسث  ,وصاحو رلك انقسامات
سياسية كبرية يف البقاا األوربية  ,وأخهت املقاطعات األوربية تنفصل يف دوة مستقلة  ,لكل دولة منها
طبيعة يف إرادة احلكم خاصة هبا .
ولعل من أنهر التصورات السياسية الفكرية يف الوعي األوريب ظهور كتاب "األمري " يف القرن السادق عشر,
للعات اإليطاة ميكافيلي  ,الهي محل فيه على الكنيسة  ,ورسم خطوطا عريضة تؤدي إىل ارستقالة عنها يف
الشؤون السياسية  ,حيث نادى بفصل الدولة عن الكنيسة  ,وقد أحدل دويا صاخبا يف األوساط األوربية
الفكرية  ,وكثرت طبعاته  ,وانتشر بني الناق يف حياة مؤلفه  ,وبلغت طبعاته ةسا وعشرين طبعة خالة عشرين
سنة( ,)3وعده بعض املؤرخني من قا مة املؤلفات اليت غريت وجه العات( ,)4ووصفه روبرت داونن بجنه ":ت يقم
رجل قبل كارة ماركس أحدل انقالبا أخطر من ميكافيلي يف التفكري السياسي  ,فهو يعترب حب مؤسس علم
السياسة"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :معات تارين اإلنسانية  ,ويلن ( , )811/3وأثر العلم يف ا تمع  ,برتراند رسل ( ,)24-21وآرم العقل الغريب ,
ريتشارد تارباق (. )269
( )2انظر  :أثر العلم يف ا تمع  ,برتراند رسل ( , )21-20وآرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق (. )269
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( )3انظر  :كتو غريت وجه العات  ,روبرت داونن (. )40
( )4انظر  :املرجع الساب (. )25
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وأما ا اة الفكر املعريف والفلسفي  ,فقد نهد العقل األوريب يقظة كبرية يف عصر النهضة  ,فبعد
اكتشاف الطابعة يف القرن اخلامس عشر نهدت الساحة الفكرية انتشارا كبريا للقراوة والكتابة  ,بعد أن
كانت خاصة بطبقة األنراف ورجاة الدين  ,وأدى رلك اركتشاف إىل سرعة انتشار انراو واألفكار ,
واتساا نطا تداوهلا بني الناق  ,فساعد رلك كله على سهولة تشكل التيارات الفكرية .
ومن آثار هها التطور  :كثرة انتشار نسن الكتاب املقدق بني الناق  ,وتكاثر ترمجات نسخه  ,بعد
حترم نشره  ,والقراوة فيه  ,ومتنع من ارطالا عليه .
أن كانت الكنيسة ِّ
ومن مظاهر التطور املعريف  :ظهور اجلامعات يف البقاا األوربية  ,وقد أكد عدد من الباحثني املهتمني
بدارسة الفكر األوريب على أنه ر يعرف على وجه الدقة تارين أوة جامعة ظهرت يف أوربا  ,ولكن أكثر
املؤرخني على أن الظهور الفعلي هلا كان يف القرن الثاا عشر امليالدي(.)1
ويف أوة ظهورها ت يكن هلا كبري أثر ؛ ألهنا كانت خاضعة لسلطة الكنيسة  ,ولكن طبيعة التعليم
اجلامعي ساعد على ظهور تيارات فلسفية أعلنت الثورة على الكنيسة وتعاليمها  ,وظهر فيها نخصيات
فلسفية كانت ناقدة للفكر الكنسي نقدا بليغا  ,وأكثر الفالسفة الهين كان هلم أثر على من جاو بعدهم,
كانوا من منسويب تلك اجلامعات.
وقد نبه برتراند رسل إىل أن عصر النهضة ت يكن " ف ة إجناز عظيم يف الفلسفة  ,ولكنه أدى إىل
بعض األمور اليت كانت متهيدات جوهرية لعظمة القرن السابع عشر"( )2فعصر النهضة لديه "نجع عادة
النظر إىل النشاط العقلي على أنه مغامرة اجتماعية مبهجة"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد قام عدد من الباحثني برصد أبرز الفالسفة الهين كان هلم تجثري يف الساحة املعرفية يف عصر
النهضة( , )4وميكننا يف هها املوطن أن نشري إىل أبرزهم وأكثرهم ظهورا  ,وهو الفيلسوف "جيورد اندبروندا
( , )1600فهو يعد من أقوى فالسفة القرن السادق عشر  ,وقد اطلع على الفلسفة اليونانية ,وتبي
( )1انظر  :نشجة اجلامعات . )243( ,
( )2تارين الفلسفة الغربية (. )19/3
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نظرية دميقريطس الهرية  ,اليت تقوة  :إن الكون مكون من عدد ر هنا ي من الهرات  ,وتبي آراو عديدة
خارجة عن القانون الكنسي  ,كتبنيه لنظرية كوبرنيندوق يف إثبات دوران األرو  ,وتبنيه للقوة بجن
الشمس هي مركن العات  ,وقد قبضت عليه اكم التفتيش  ,وحكومت عليه باإلعدام حرقا بالنار(.)1
وأما على مستوى العلوم التجريبية  ,فقد نهدت الساحات الغربية يف ههه املرحلة ثورة هي من أكرب
الثورات العلمية اليت هنت مكانة الكنيسة هنة عنيفة  ,وكان هلا أثر مد ٍو يف الساحة الفكرية  ,تلكم هي
الثورة الكوبرنيكوسية  ,وهي ثورة ضخمة كبرية ان ت يف تطويرها ودفع عجالهتا نخصيات علمية متعددة
 ,ابتداو من الراهو كوبرنيكوق  ,الهي قرر يف نظريته بجن الشمس هي مركن الكون  ,وأن األرو هي اليت
تدور حوهلا خالفا ملا كانت تعتقده الكنيسة  ,وقد أعلن كربونيكوق نظرية تلك سنة 1500م  ,ولكنه ت
يظهرها على أهنا حقيقة من حقا العلم  ,وإوا على أهنا قوة إلتا إىل دراسة ومتسيص(.)2
وكان على يقني بجنه لو أعلن نظريته على أهنا حقيقة يقينية ألدى رلك إىل إنناة العقوبة واألرى به,
ولكنه استطاا أن ينشر نظريته يف أثناو كتاب له  ,وت يظهر رلك الكتاب إر بعد موته  ,وآثار آنهات لغطا
كبريا يف الدوا ر الالهوتية .
وقوود جعوول عوودد موون املهتمووني بتطووور الفكوور الغووريب نظريووة كوبرنيكوووق أهووم التطووورات العلميووة الوويت غووريت

مسووار الفكوور التووارين الغووريب وهوونت كيووان املسوويسية( ,)3وعوود بعضووهم كتابووه حركووة األج ورام السووماوية ,الووهي
نوورح فيووه نظريتووه موون أهووم الكتووو الوويت غووريت وجووه العووات( ,)4وتفوونن عوودد كبووري موون الكتوواب يف موودح تلووك
النظرية ودجبوا يف إطرا ها عبارات كبرية جدا(.)5
تفجرت النظرية مرة أخرى يف حدود سنة 1616م  ,على يد العات الشهري جاليلو  ,الهي روصف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت (. )59-50
( )2انظر يف التعريف بوكوبرنيكوق وبنظريته  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )63-58/3والدين والعلم  ,برتراند
رسل ( , )17-14وكتو غريت وجه العات  , )237-235( , ..وآرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق ( , )297وعندما تغري
العات  ,جيمس بريت (. )169
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( )3انظر  :مواقف حامسة يف تارين العلم  ,جيمس كونانت ( , )130وحكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )21/2
( )4انظر  :كتو غريت وجه العات (. )249
( )5انظر  :كتو غريت وجه العات (. )249-247
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بجنه "أعظم مؤسسي العلم احلديث"( ,)1ولكنها ههه املرة كانت أكثر وضوحا وأوسع انتشارا  ,وأقوى ثبوتا
واستدرر  ,وقامت الطوا ف املسيسية – الكاثوليكية والربوتستانية – ساربتها ومطارهتا يف كل مكان ,
و اسبة كل من يعتنقها أو يؤيدها  ,ومنعوا من تدريسها يف اجلامعات  ,وباتت رمة غاية التجر  ,وت
يكتفوا بهلك  ,وإوا عقدوا جلاليلو الس كنسية عديدة  ,ملناظرته وإقناعه ب ت النظرية املشؤومة! اليت
ختالف عقيدة الكنيسة  ,حىت اضطر إلعالن تراجعه عن آرا ه(.)2
أثر تطور الوعي ا وراي في ظاهرة نقد الدين :
استطاعت التطورات الفكرية والعلمية والسياسية أن حتدل تغريا جهريا يف وط احلياة األوربية ,
وساعدت بشكل كبري جدا على زيادة الوعي املعريف والعقلي واحلقوقي يف األوساط املسيسية  ,وأضست
الظاهرة الر يسية يف عصر النهضة كما يقوة جون هرمان راندة -وهو من املهتمني بتسليل العقل الغريب -
":زيادة النمو  ,وحتررا من روابط أثبتت األيام أهنا قيود"( ,)3ويقوة بعد أن نرح أهم التطورات الفكرية
وارقتصادية والسياسية وارجتماعية اليت نهدها ا تمع الغريب ":أدى كل هها بالطبع إىل ثورة على
األخال املسيسية  ,فبدر من احبة حل الفرح باستعماة اإلنسان للقوى اليت وهبه اهلل إليها  ,وحلت
احلرية واملسؤولية بتوجيه العقل ل اخلضوا إلرادة اهلل  ,وأخه البسث الفكري اجلريو إلتل مكان اإلميان
 ...وانفجرت العاصفة بكامل عنفها على رأق الراهو"(.)4
وبعد ارتقاو الناق يف قدراهتم  ,وازدياد دخلهم املعيشي  ,أخهوا يربطون ين الكنيسة وبني احلالة
السي ة القبيسة اليت كانوا يعيشوهنا  ,واستقر يف أرهان كثري منهم أن الدين سبو ر يس حلالة الفقر واإلعواز
 ,والتخلف  ,والقهر والظلم ؛ وهلها نفروا منه  ,وثاروا على قوانينه  ,وتعاليمه(.)5
وقد كشف عات التسليل النفسي الشهري فرويد عن مجلة من األسباب اليت أدت إىل التمرد على الدين
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف احلضارة الغربية  ,فقاة بعد تجكيده لهلك التمرد  ":إن علة هها التطور هي تعنز الروح العلمية لدى
الشرا العليا من ا تمع اإلنساا  ,فقد أعمل النقد رويدا رويدا معوة اهلدم والتفتيت يف قوة ثبوتية
( )1تارين الفلسفة  ,برترند رسل ( , )66/3والدين والعلم  ,برتراند رسل (. )25
( )2انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل (. )35 32
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الوثا الدينية  ,وأماطت العلوم الطبيعية اللثام عما تنطوي عليه من أخطاو  ,وسلطت مناهخ الدراسة
املوازنة الضوو على التشابه احتوم القا م بني األفكار الدينية اليت جنلها ونوقرها وبني اإلبداعات الفكرية
للعصور والشعوب البدا ية"(.)1
ويلخص وة ديورانت أهم األس لة اليت أثارها تطور الفكر األوريب حوة الدين فيقوة ":إن تجثري العلم
على الدين-أو على األص على املسيسية -يت  ,إن الناق كانوا سيمضون ور ريو يف تكوين أو حتبيه
مفاهيم عن العات متن األمل والعناو  ,واملغنى والكرامة  ,للنفوق املعهبة القصرية األجل  ,ولكن كيف
تستطيع ملسمة املسيسية عن اخلليقة  ,واخلطي ة  ,والفداو اإلهلي  ,أن تثبت يف منظور اختنة هوهه األرو
إىل ررة وسط مليون من النجوم؟ وما هو اإلنسان حىت يهكره إله كون كهها ويعي به؟ وكيف يستطيع نعر
سفر التكوين أن يثبت لكشوف اجليولوجيا؟ وما الرأي يف األديان العشرة أو تنيد  ,اليت تدين هبا أقطار
كشفت عنها اجلغرافيا؟ أهي منسطة ادطاطا ر ريو فيه عن املسيسية من حيث عقا دها ونواميسها
ونتا جها األخالقية؟ وكيف ميكن التوفي بني معجنات املسي  ,فضال عن املعجنات اليت ينسبها الكثريون
للقديسني والشيطان ,وبني ما يبدو من سيادة ناموق الكون؟ وكيف ميكن أن تكون نفس اإلنسان أو
عقله  ,خالدا إرا كان معتمدا هها ارعتماد على األعصاب وغريها من األنسجة الواض أن مصريها
الفناو؟ وما الهي ر منا من حدوثه للدين الهي يتسداه على هها النسو علم ينمو يوما بعد يوم يف
رقعته ومنجناته ومكانته؟ وما الهي ر منا من حدوثه حلضارة قا مة على ناموق أخالقي قا م على
رلك الدين؟"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبسبو اكتشاف املطبعة اكتشف الناق بعد تطور معارفهم وانتشار نسن الكتاب والقراوة بينهم
قصور الكنيسة يف معارفها وعلومها  ,وت تعد الكنيسة املصدر الوحيد للمعرفة  ,وإوا أضست هنات
مصادر أعلى وأتقن .
وأدى انتشار الكتاب املقدق بني أيدي الناق إىل إزالة الوصاية الكنسية على فهم الدين  ,ويشرح
املؤرخ اإلجنليني برتراند رسل  ,فيقوة ":وبظهور الطباعة اتسع نطا تداوة األفكار اجلديدة إىل حد ها ل
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جدا  ,وهها هو الهي ساعد يف النهاية على هدم السلطات القدمية ؛ ورلك ألن توافر الكتاب املقدق
مطبوعا بني أيدي الناق  ,وم مجا إىل لغات لية  ,قد أفسد على الكنيسة ادعاوها الوصاية على أمور
العقيدة  ,أما عن املعرفة بوجه عام  ,فإن ههه األسباب راهتا عجلا االعو ة ىلى العلمانية  ,وت يقتصر
تجثري الطباعة على نشر نظريات سياسية جديدة كانت ناقدة للنظام القد  ,بل إنه أتاح لعلماو احلركة
اإلنسانية أيضا أن ينشروا طبعات ملؤلفات القدماو  ,وهلها بدوره نجع على التعم يف دراسة املصادر
الكالسيكية  ,وأدى إىل رفع مستوى التعليم بوجه عام"(.)1
وبات كثري من الناق جراو كل رلك يدرت أن الكنيسة عاجنة عن تنويدهم باملعارف اليت ترتقي إىل ما
وصل إليه الوعي األوريب عن الكون واحلياة واإلنسان(.)2
وبسبو التطورات الكبرية يف العلم التجريي ويف علم الفلك قصوصه اهتنت مننلة أرسطو وتنعنت
مكانته  ,وقد كانت القوانني األرسطية تقوة إن احلالة الطبيعية لكل األنياو األرضية ثابتة  ,ولهلك فإن
األجسام الثقيلة متيل إىل ارق اب من مركن األرو وتتجه إىل ارستقرار فيها قط مستقيم  ,ولكن طلقة
املدفع املعتمد على البارود أثبت العكس  ,فقد اكشف أن مقهوف املدفع ينطل يف مسار منس ٍن وليس

مستقيما( , )3وكان أرسطو يرى أن سرعة سقوط األجسام على األرو مرتبطة بوزهنا  ,ولكن العات
"بندبين" أثبت أن سرعة سقوطها ليس مرتبطا بثقلها وإوا بقدرهتا على اخ ا اهلواو(.)4

ويف عام 1572م ظهر جنم  ,وظل مشتعال إل ملدة عامني كاملني  ,وهها الظهور هن أركان النظرية
األرسطية عن الكون  ,لكونه يرى أن السموات كاملة ر تتغري(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كانت الكنيسة تضررت باهتناز مننلة أرسطو العلمية لكونه ميثل الوجه العلمي هليكلها  ,فإن
الضرر الهي أننة هبا أقوى ضربة هي الثورة الكوبنتية  ,فقد كان هلا أبلغ األثر  ,وأعم التجثري ؛ ألهنا
( )1حكمة الغرب (. )22-21/2
( )2انظر  :تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون (. )130

1436/08/19

( )3انظر  :عندما تغري العات  ,جيمس بريك (. )174
( )4انظر  :املرجع الساب (. )177
( )5انظر  :املرجع الساب ( , )178والدين والعلم  ,برتراند رسل (. )40-39
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كشفت للناق عن مقدار اخللل املتجهر يف الرؤية العلمية اليت تتبناها الكنيسة عن الكون  ,وتفرضها على
الناق على أهنا الدين .
وههه التطورات جموعها جعلت الناق يتشككون يف مننلة الكنيسة ورجاهلا  ,ويف ما متثله من الدين
 ,وت يعد هلا يف نفوسهم القدر الهي كان من قبل  ,ويف تصوير ههه احلالة يقوة املؤرخ اإلجنليني فيرب ":
فقد أضعفت عناص ر التسصيل العلمي اجلديد امليل التقليدي إىل تقديس الكثري من العقا د والتقاليد
والعادات اليت كانت سند الكنيسة الرومانية منه زمن بعيد"( ,)1ويقوة ول ستيس يف بيان أثر نظرية
كوبرنيك  ":كانت صدمة مدمرة للنظام الالهويت"(.)2
وظهرت جراو رلك دعوات كثرية  ,حتهر من ارعتماد على رجاة الدين  ,ومن األخه ا لديهم من
علوم  ,ويكشف ني ا من تلك الروح مقطع يطلو فيه أحد رجاة تلك املرحلة اهلروب من " أول ك الرعاا
روي العقوة النا فة  ,املاكرين والقديسني واملنورين الوقوري اهليبة  ,املرا ني مدعي اإلميان  ,اإلخوان اخلشنني
 ,الرهبان الهين يلبسون النعاة  ,ومن كان يف ناكلتهم من الناق الهين يتنكرون كالبسي التقاليع
ليخدعوا الناق  ...اهرب من هؤرو الرجاة  ,عليك بكراهتهم واحتقارهم قدر ما أكرههم أنا  ,وإنين
ألقسوم ت إنك إن فعو لت فستجد نفسك أفضل حار  ,وإرا كنت ترغو أن تعيش يف سالم وفورح وعافية
وسورور دا م  ,فإيات أن تث بجول ك الهين يتلصصون من خالة ثقو صغري"(.)3

وقوف الكنيسة ضد التطور العلمي وأثرو في نقد الدين :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لو ت يكن يف تطور الوعي األوريب من أثر يف توجيه الناق إىل الثورة على الكنيسة وصورة الدين اليت
متثله إر أهنا كشفت عن مقدار اخللل العلمي الهي هر يف منظومتها وإزالت الغطاو عن البنية املعرفية
املتهالكة = لكان رلك كافيا يف الشناعة والقب  ,إر أن الكنيسة زادت من رلك البالو بجن وقفت يف
وجه تطور الوعي ا تمعي  ,وقامت ساربة كل النظريات واركتشافات اليت ختالف ما هي عليه  ,وبلغت
يف تلك املواجهة مبلغا كبريا من الشطط والغلو  ,فمنعت  ,وعهبت  ,وقتلت  ,وأحرقت وخوفت ,

1436/08/19

( )1أصوة التارين األوريب احلديث (. )96
( )2الدين والعقل احلديث (. )103
( )3تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان راندة (. )217/1
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وحاكمت ؛ سعيا منها يف إيقاف عجلة التقدم  ,والتطور اليت أخهت يف التسرت والسري .
فقد أصدرت الكنيسة بيانا تدين فيه نظرية دوران األرو وحكمت فيه عليها بالبطالن والفساد ,
وجاو فيه "من حيث أن القضية األوىل  ,وهي أن الشمس ثابتة يف مركن الكون وأهنا ر تدور حوة األرو
 ,فقضية سخيفة معتلة مردودة ر يقرها الدين  ,وهي زيغ وكفر  ,ملناقضتها ملا ورد يف الكتو املقدسة ,
وأما القضية الثانية  ,ومقتضاها أن األرو هي اليت تدور حوة الشمس  ,وأهنا ليست مركن األرو  ,فهي
منقوضة من الناحيتني العقلية والنقلية  ,و انبة لإلميان الصسي "(.)1
وأصدرت بيانا آخر أدرجت فيه مؤلفات كوبوني يف قا مة الكتو احظورة  ,ومنعت من تداوهلا,
لنيغها عن الدين  ,وأدرجت كل الكتابات اليت تقوة بدوران األرو  ,وظلت كل ههه املؤلفات يف القا مة
السوداو  ,مدة تقرب من قرنني من النمان  ,حىت رفع عنها احلظر هنا يا عام 1836م(.)2
وت تكتف الكنيسة بهلك  ,بل مارست التعهيو  ,والتنكيل واإلرهاب على العلماو الهين أعلنوا تبين
النظريات اليت ختالف ما هي عليه  ,ففي القرن اخلامس عشر ظهر عات مهتم بالتارين الطبيعي امسه
"باقون" وكانت له آراو طبيعية ختالف ما تعتقده الكنيسة  ,فقامت حبملة عنيفة ضده وهددته بالعهاب
والقتل حىت اضطر إىل ال اجع عن آرا ه وأعلن اعتهاره علنا وقاة فيه "أعلن اقالعي عن كل ما جاو يف
كتايب خاصا بتكوين األرو  ,ومجلة عن كل ما جاو فيه خمالفا لقصة موسى"(.)3

وحني أعلن برونو تبنيه لنظرية كوبوني يف دوران األرو ورفض ال اجع عن آرا ه حكمت عليه
الكنيسة باإلعدام حرقا بالنار ونفه احلكم فيه عام1600م(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أنهر العلماو الهين تصدت هلم الكنيسة  ,وقامت بقطع الطري عليهم  :جاليلو  ,فإنه حني
أعل ن آراوه اليت خالف فيها ما كانت عليه الكنيسة قامت القيامة حوله  ,ودعت الكنيسة حاكمته أمام
( )1العلم والدين  ,اندرو ديكون وايت ( )70وانظر أيضا  :كتو غريت وجه العات  ,روبرت داونن (. )245
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( )2انظر  :كتو غريت وجه العات  ,روبرت داونر (. )246
( )3بني العلم والدين  ,اندرو يدون وايت (. )279
( )4انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت (. )52
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اكم التفتيش يف روما  ,وأصدرت احلكم بسجنه وتعهيبه عهابا نديدا ؛ حىت اضطر إىل ال اجع عن آرا ه
 ,وأرجرب على إعالم رلك أمام البابا  ,وقاة فيه  ":أنا جاليلو  ,ويف السبعني من عمري  ,سجني ٍ
جال
على ركبيت  ,وحبضور فخامتك  ,وأما الكتاب املقدق الهي أملسه بيدي  ,أعلن أا ر أنايع  ,بل ألعن
وأحتقر خطج القوة وهرطقة ارعتقاد بجن األرو تدور"(.)1
وت تقتصر الكنيسة يف اربتها للعلم والتطور على رلك  ,وإوا أخهت يف تتبع العلماو  ,ويف البسث
عنهم ,وبلغ عدد من قامت ساكمته وتعهيبه العشرات  ,بل امل ات(.)2
وكانت تلك العدا ية للتقدم العلمي من أكرب األسباب اليت أضرت بصورة الدين ورجاله وتعاليمه ,
وأخه كثري من الناق يربطون بني الدين والتخلف العلمي والفكري  ,واعتقدوا أنه ارب لكل ما يؤدي إىل
تطورهم ورفاهتهم وسعادهتم  ,واستقر يف عقوهلم بجن الدين ٍ
معاد لكل ما خيلصهم من اجلهل والفقر
واألمراو واألوبجة .
وكثري من املعارضني للدين من املالحدة وغريهم – الهين كانوا مقموعني ونوار يف رلك العصر-
استثمروا تلك احلالة العدا ية لينفروا الناق من كل ما يتعل بالدين والتدين .
فجدى رلك إىل إحدال أضرار بليغة غري قابلة لإلصالح يف بنيان الكنيسة الفكري والروحي والديين,
فالتنام الكنيوسة بجرو ثابتة نكل صفعة قوية ملكانتها ونفورها لدى ف ام من املثقفني واملشتغلني بالعلم.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويكشف بعض الباحثني املعاصرين عن نيو من آثار تلك النكبة  ,فيقوة  ":إن النناا مع غاليلو ت يكن
آخر املطاف إر صراعا وحربا ننتها الكنيسة على العلم  ,ننها الدين ومن على العلوم  ,وإجبار غاليلو على
التوبة وال اجع بالقوة جاو منطويا على هنمية الكنيسة نفسها  ,جنبا إىل جنو مع انتصار العلم  ,إن املسيسية
املؤسسية جملها عانت من ارنتصار الكوبونيقي  ..فالغرب الهي جن مع لوثر يف تجكيد استقالله يف إطار
ملكوت الدين  ,ما لبث أن أقدم مع غاليلو على قطع نوط على طري اخلرو من دا رة الدين كلها"(.)3

1436/08/19

( )1بني العلم والدين  ,اندرو ديكون وايت (. )79
( )2انظر  :بني الدين والعلم  ,اندر ويكسون وايت (. )122
( )3آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق (. )313-312
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وقد أقر هبهه احلقيقة بعض املدافعني عن الكنيسة  ,وأكد على أن أقوى أسباب تشكل ظاهرة اإلحلاد
املعاصر يرجع يف املقام األوة إىل اهنيار صورة العات اليت كانت سا دة يف العصر القد والوسيط واليت كانت
معتمدة من قبل الكنيسة  ,فمنه كوبونيقوق وكيلر وجاليلو أخه الناق يدركون أن ما كانوا يعتقدونه عن العات
بناو على ما تقرره الكنيسة ر يعد علما صسيسا ور تصورا صا با عن الكون ,فكيف يكون الدين إرن مننر من
اهلل وكيف يكون ال للقبوة وارعتماد وقد ضلل العات قرونا طويلة؟!(.)1



ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :املسيسية يف عقا دها  ,مجاعة من أساقفة كنيسة أملانية (. )25
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السبا الراا
فشل اإلصفح الديني وتلبسه اا خطاء القاتلة
نهد الفكر املسيسي حركات إصالحية كثرية و ناقمة على اردراف الكنسي منه القرن الثاا عشر
وقبله بقليل  ,ومن أنهر تلك احلركات  :الكثاريون والولدانيون واللوررديون والبوهيون(.)1
وقد ان كت ههه احلركات يف الثورة على الفساد الكنسي  ,وعلى املظات والفجور اليت يقوم هبا رجاة
الدين  ,وكان لبعضها أثر بليغ يف الواقع اضطر الكنيسة إىل استعماة القوة يف مواجهتها .
ومن أنهر تلك احلركات وأكثرها تجثريا وعمقا يف الواقع  :حركة اإلصالح الربوتستانية  ,وقد ظهرت
يف القرن السادق عشر امليالدي على يد مارتن لوثر(1546م)  ,وتعد ههه احلركة امتدادا طبيعيا حلركات
النقد الديين اليت ظهرت يف أواخر العصور الوسطى  ,بعد أن أصرت الكنيسة على فسادها وقامت
باضطهاد و اربة كل الناقدين ألخطا ها  ,وت تغري من مسارها العقدي والفكري  ,فقد تضافرت األوضاا
املعرفية والسياسية وا تمعية يف أواخر القرن اخلامس عشر وهتيجت لقيام ثورة إصالحية كبرية ضد الكنيسة ,
ويف بيان هها التوجه يقوة جور لورمير  ":يتف املؤرخون عموما على أن أوروبا يف سنة 1500م كانت
متجهبة لإلصالح"(. )2
وتعد حركة اإلصالح الربوتستانيت من أكرب احلركات اليت هنت الفكر املسيسي وغريت من مساره,
ووصفت بجهنا "نقطة حتوة يف التارين  ,ليس بالنسبة لتارين الكنيسة فسسو  ,بل يف حضارة الغرب

أيضا"( ,)3وأضسى القرن السادق عشر يسمى بقرن اإلصالح الديين  ,وأصبست احلادثة األبرز واملعلم
املمين لهلك القرن .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر يف التعريف هبهه الطوا ف  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير ( , )43 , 42/4وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندرو ملر
( , )394-387وتارين أوربا – العصور الوسطى – فشر ( , )362وتارين الفلسفة املسيسية  ,برتراند رسل ()257-255/2
 ,وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( )85-79/16و( )87-76/17و( ,)11-4/23واهلرطقة يف املسيسية . ,ويتلر (-170
 , )176وتارين اإلنسانية  ,ويلن ( , )724وتارين الكنيسة يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي – مؤرخ مسيسي – (-131
. )136

1436/08/19

( )2تارين الكنيسة (  , )24/4وانظر يف إرهاصات حركة اإلصالح الربوتستانيت  :الفر واملهاهو املسيسية منه ظهور اإلسالم
إىل اليوم  ,سعد رستم (. )123-121
( )3تارين الكنيسة  ,جون لورمير ( , )24/4وانظر  :آرم العقل الغريب  ,ديتشارد تانارق (. )285
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وأضست حركة ورية يف الفكر املسيسي  ,وهلها انتغل املؤرخون والفالسفة هبا  ,وتناولوها بالدراسة
والتسليل  ,من عدة جهات  ,فتناولوا أسباهبا  ,وآثارها الفكرية وارقتصادية وارجتماعية  ,وتوسعوا يف
نرح تارخيها وتطوراهتا  ,ومالبساهتا  ,ومسارها الفكري.
وقد انتهرت ظاهرة اإلصالح يف هها العصر بو"اإلصالح الربوتستانيت"  ,وهي كلمة اجنيلنية تعين:
احتجني  ,وههه التسمية تطل بشكل أكرب على أتباا مارتن لوثر ؛ ألهنم كانوا السبو يف إطالقها ,
ولكنها ليست خاصة هبم  ,فقد أطلقها عدد من املؤرخني على كل الطوا ف الناقدة للكنيسة يف القرن
السادق عشر(.)1
وكهلك تسمى بو" اإلصالح اإلجنيلي" ألجل أن املصلسون يف ههه املرحلة اتفقوا على املطالبة بالرجوا
إىل اإلجنيل مبانرة ومن غري واسطة الرهبان  ,وجعلوا رلك مرتكنا أساسيا يف إصالحهم.
وان ت يف حركة النقد يف القرن السادق عشر أنخا كثر  ,إر أن أنهرهم وأكثرهم تجثريا ونفورا
يف الفكر املسيسي ثالثة نفر  ,هم  :مارتن لوثر  ,وزوينجلي  ,وكالفن .
ولكون أنووهرهم وأنودهم تووجثريا موارتن لوووثر  ,فهوو موون أبورز الشخصوويات اإلصوالحية الوويت أثورت يف مسوورية
الفكوور املسوويسي  ,وموون أكثوورهم إثووارة للجوودة واخلصووومة  ,وقوود ركتبووت حوووة حياتووه وسوريته كتابووات يصووعو
حصورها  ,وتتالووت الثنواوات عليووه مون جهووات عديودة  ,يقوووة انودرو ملوور  ":كوان لوووثر هوو انلووة املعودة جلمووع
حصواد حركووة اإلصووالح ا يود"( ,)2ويكوورر الثنوواو عليوه فيقوووة  ":كووان هوو صوووت اهلل الووهي أيقوظ أوربووا ووجووه
انتباهها إىل هها العمل العظيم"( , )3ويقوة جون لومير مثنيا عليوه ":إنوه الشوخص الوهي افتوت عصورا جديودا
يف توارين الكنيسووة  ,بول الواقووع يف تووارين أوربوا نفسووها"( , )4ويقووة وة ديورانووت يف موودح لووثر كووان ":صوووت
عصره املدوي  ,كما كان قمة من قمم التارين األملاا"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :خمتصر تارين الكنيسة ()463
( )2املرجع الساب (. )425
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وقد كوان لووثر يف أوة حيواته منتميا إىل الكنيسة  ,روروكول إليه تدريس الكوتاب املقدق  ,واختري
سنة1510م عضوا يف وفد مرسول إىل روما من قبل الكنيسة  ,وتشوكلت عنده يف ههه األثناو نظرات
نقدية حوة الكنيسة ورجاهلا وأخالقها .
وكانت القشة اليت قصمت ظهر العري  ,واحلادثة اليت هي نقطة إعالن حتوة لوثر إىل ناقد ومصل
اع اضه على القديس حنا تيننة حني قدم إىل أملانيا ليبيع صكوت الغفران سنة 1517م  ,ومجع األمواة
للكنيسة  ,فبادر لوثر وكتو عريضة مطولة  ,قدم فيها ةسا وتسعني اع اضا على بيع صكوت الغفران,
وعلقها على باب كنيسة يف "ويتنري "( ,)1تضمنت نقد سلطة البابا على الناق  ,وإنكار أن يكون للبابا
أي سل طة يف مغفرة الهنوب  ,وقد قام عدد من الباحثني بدراسة مضمون تلك العريضة  ,وحتليلها
مفرداهتا(.)2
وت يكن انتقاد لوثر على الكنيسة مقتصرا على صكوت الغفران  ,بل كان أوسع من رلك  ,فقد أنكر
عصمة البابا  ,وعصمة ا امع الكنسية  ,وأنكر احتكار البابا لتفسري الكتاب املقدق  ,وأنكر حتر النوا
 ,بل وبادر هو إىل فعله  ,وكان صنيعه رلك مثار جدة واسع يف األوساط املسيسية(.)3
وما إن صدر من لوثر رلك النقد حىت تتالت عله ارنتقادات  ,وأصب هدفا هلجوم من كل حدب
وصوب  ,وجرت بينه وبني املناو ني له حوارات ونقانات مطولة  ,وبدأ البابا يشعر قطورة نقد لوثر حني
علم أن مبيعات صكوت الغفران آخهة يف ال اجع بسبو كتابات لوثر( ,)4وأصدرت الكنيسة قرارا حبرمانه
وحكمت هبرطقته سنة 1521م(.)5
وبعد رلك أعلن لوثر انشقاقه التام عن الكنيسة  ,وبادر إىل تجليف ثالثة كتو أضست تسمى "
كتابات املصل الكبري" ,كان هلا وقع كبري على الواقع املسيسي(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )114-113/4
( )2انظر  :املصل لوثر  ,حنا اخلضري (. )60-55
( )3انظر  :يف انتقادات لوثر  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )215-121/4
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( )4انظر  :املصل لوثر  ,حنا اخلضري (. )59
( )5انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لورمير (. )117/4
( )6انظر يف التعريف ضموهنا  :املصل لوثر  ,حنا اخلضري (. )79-75
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وقام ب مجة اإلجنيل إىل األملانية  ,ولقيت ترمجته انتشارا واسعا وسريعا  ,وقام بإنشاو الكنا س اخلاصة
بجتباعه  ,وأخه يف تجليف موعة من املؤلفات اليت تشرح أصوة اإلميان الهي يدعو إليه(.)1
ونتيجة يو ههه احلركة بعد توغل الفساد الكنسي وغر الناق يف املظات واملفاسد والقهر = فرحت
الشعوب املسيسية هبا  ,وتلقوها بقلوب مفتوحة  ,وآماة مبسوطة  ,فلقيت تلك الدعوة انتشارا واسعا يف
كثري من البلدان األوربية  ,فقد" سرت بصفة عامة يف مجيع الك أوربا  ,فالسويد والداوارت وهولندا
وس ويسرا وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا واجلنر الربيطانية كلها اجنهبت مع تيار الثورة الدينية العظمى ,
اليت سرعان ما تغريت صفتها فلم تعد مسجلة لية أو حىت قضية قومية  ,بل أصبست موضوا رلك العهد
مسجلته الكربى  ..وكان الناق يروحون واي ون ور حديث هلم سوى آخر األخبار عن األمور العجيبة اليت
تسري على قدم وسا يف كل مكان"( )2عن اإلصالح الربوتستانيت .
وكان املؤمل أن تقوم تلك احلركة بالقضاو على كل مظاهر الفساد الديين واخللقي  ,وتعيد للدين
ورجاله وتعاليمه صورته احلقيقية الرباقة  ,وأحكامه العادلة  ,ونرا عه املتسقة مع العقل والفطرة  ,وختلص
الشعوب ا كانت تعانيه من ارضطراب والقهر والهة  ,ولكن األمر كان خميبا لآلماة  ,فإن ههه احلركة
ت تصل كل املفاسد  ,وإوا أبقت على كثري منها  ,وسعت إىل تجكيدها وتعميقها  ,وت تكتف بهلك ,
بل أحدثت مفاسد أخرى  ,وضمت إليها قبا جديدة  ,كان هلا أعظم األثر يف ازدياد نفرة الناق من
الدين مجلة  ,ويف تعمي تفلتهم من تعاليمه  ,وسعيهم إىل تقويضه .
ويف اإلنارة إىل نيو من تلك انثار يقوة رونالد س ومرب ":على الرغم ا أثارته ثورة لوثر يف
نفوسهم من مشاعر إاابية  ,سرعان ما تبني هلم أهنا ثورة عقيمة ت تسفر إر عن دغما ية جديدة  ,األمر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الهي أسفر عن خيبة أمل نديدة لدى العديد من املفكرين"( ,)3وأخهوا يقولون  :إرا كان هها هو حاة
احلركة اليت تودعي اإلصالح  ,وأهنا تعويد نكل الدين احلوقيقي  ,فهها يعين أن الدين يف مجلته فاسد وباطل
.

1436/08/19

( )1انظر يف التعريف هبا  :املصل لوثر  ,حنا اخلضري (. )106
( )2خمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )455
( )3تارين الفكر األورويب احلديث (. )35
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ويصور املؤرخ األمريكي وة ديورانت خيبة األمل اليت أصابت الناق من اإلصالح الديين  ,فيقوة
بعد ركره جلملة من مفاسد تلك احلركة ":وبدا أن األمة آسفة على اإلصالح الديين  ,إهنا تتطلع بشغف
إىل ٍ
ماو كان يف اإلمكان وقتهات أن تعد وورجا  ,طاملا أنه لن يعود  ,واحل أن اإلصالح الديين ت يظهر
حىت انن إر جانبه املرير إلجنل ا  ,فلم يكن حتريرا من املههبية و اكم التفتيش والطغيان  ,بل كان تثبيتا
هلا  ,وت يكن انتشارا لالستنارة  ,بل كان سلبا للجامعات وإغالقا مل ات املدارق  ,وت يكن توسعا يف الرقة
 ,بل كان تقريبا قضاو على الرب  ,ورقعة بيضاو للجشع  ,وت يكن ختفيفا للفقر  ,بل كان سسقا للفقراو
بال رمحة"(.)1
ويقوة كرانك يف وصف ما حدل بسبو حركة اإلصالح  ":إن تعاليم لوثر قد أدت إىل الفوضى
واخلل السي  ,وت تتمكن من إصالح املستوى اخللقي للكاثوليكية"(.)2
مظاهر الفشل اإلصفحي لبركة البروتستانا :
وميكن أن نكشف عن مظاهر القصور والفشل اإلصالحي الربوتستانيت  ,الهي كان سببا هاما من
أسوباب الثورة عولى الدين  ,والتووجه دو نقده  ,والسعي إىل تقويضه  ,وإزالته من الوجود  ,باألمور التالية :
ا مر ا ول  :اإلاقاء على كثير من النبراف الكنسي  ،فالربوتستانتية ت تكن حركة تصسيسية ملا
وقع يف الدين املسيسي نفسه من حتريف وتبديل  ,وإوا هي حركة معاضدة للفكر الكنسي من حيث
األصل  ,وألجل هها أبوقت على عودد غري قليل من العقا د املنسرفة  ,اليت كانت الكنيسة تدعو إليها
وتعتقدها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فقد أبقت احلركة الربوتستانتية على عقيدة التثليث – تلكم العقيدة املخالفة للعقل والفطرة –  ,وت
تسمها بسوو  ,وكهلك أبقت على عقيدة الصلو والفداو للتكفري عن خطي ة البشر  ,وسلم لوثر بالعشاو
الرباا وآمن به  ,وكهلك أبقت على الكتاب املقدق كما هو بتسريفات وتبديالته وانقطاعه التارخيي  ,وت
تتعرو له بجي تصسي  ,وأكدت على أنه سات من كل خلل(.)3

1436/08/19

( )1قصة احلضارة (. )167/25
( )2تارين أوربا  ,بواسطة  :عصر اإلحلاد  ,مد تقي األميي (. )43
( )3انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لومير ( , )124/4وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر (. )572 , 551, 473
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فالتغيريات اليت أحدثتها احلركة اإلصالحية الربوتستانتية كما يقوة جون هرماة رانداة ":ت متس بشيو
موا الدراما املسيسية وتصويرها لإلنسان  ,وت متس العقيدة األساسية يف فساد طبيعة اإلنسان وادطاطها
وغضو اهلل عليه وقصاصه األبدي  ,وت تتعرو أبدا حلاجة اإلنسان القوية للخال  ,وحياة اخلال
املتوعالية على الطبيعة اليت تتم بوساطة تضسية املسي  ...وقد كان املههو الربوتستانيت متفقا يف كل رلك
متام ارتفا مع كنيسة القرون الوسطى  ,ومعارضا متام املعارضة إلنسانية النهضة"(.)1
وقد انتهى عدد امللسلني إىل أن احلركة الربوتستانتية ت ختر عن عقلية العصور الوسطى وأهنا يف
احلقيقة استمرار هلا  ,وأهنا أبقت على كثري من اخلرافات واألساطري اليت كانت نا عة يف تلك العصور
وأدرجتها ضمن منظومتها العقا دية(.)2
ومن العقا د القبيسة اليت أبقت عليها الربوتستانتية  :النظرة التشاؤمية لإلنسان  ,واعتقاد أن طبيعته
طبيعة نريرة  ,نديدة اررتباط بالشر  ,ومن تلك العقا د أيضا  :تبنيهم لعقيدة اجلرب  ,واإلميان بجن
اإلنسان بور على أفعاله( , )3ومن رلك أيضا  :النظرة التشاؤمية للمرأة  ,فقد كان لوثر يعد املرأة أقل
مننلة من الرجل  ,وأهنا ت ختل إر للسمل والطهي والصالة(.)4
وكل ههه األمور متنافية مع العقل السليم  ,وكانت ل انتقاد لكثري من املصسسني عرب العصور ,
وما زاة نقاد الدين والساعني إىل تقويضه يثريوهنا يف وجه أهل األديان واعلوهنا تكجة هلم يف تربير نقمتهم
على الدين وأهله ومتردهم على قوانينه(.)5

ا مر الثاني  :مباراة التطور العلمي  ,اعقد رجاة احلركة الربوتستانتية أن الكتاب املقدق معصوم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

من اخلطج وسات من التناقض  ,وأنه املنبع الوحيد لكل املعارف والعلوم  ,وحكموا على أي نظرية ختالف ما
فيه بالبطالن  ,يقوة هوبن فيشر عن لوثر ":ت يكن يؤمن بالبسث احلر ور بالتسام  ,وهلها رفض أن
( )1تكوين العقل احلديث (. )244/1
( )2انظر  :تارين الكنيسة  ,جون لومير ( , )28/5وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( )163/17و(. )116/27

1436/08/19

( )3انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (.)122/24
( )4انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )135-131/24
( )5انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )188
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يسلم باحتماة القصور يف الفكر الديين  ,بل متسك بكل ندة باعتقاده أن كل احلقا املتصلة باملشاكل
القصوى للسياة والفكر كامنة يف الكتاب املقدق"(. )1
ووقفت كل الشيع الربوتستانتية ضد التطورات العلمية اجلديدة  ,وكانت من أند الناق انعة هلا ,ويف
تصوير موقفهم يقوة اندر وايت  ":احل أن الربوتستانت ت يكونوا بجقل حتمسا يف العمل ضد مبادئ
العلم احلديث ا كان أضدادهم – الكاثوليك -يفعلونه  ,فكل فروا الكنيسة الربوتستانية  :لوثريون
وكليفيون واجنلكيانيون  ,قد تكاثفوا على مقاومة املههو الكوبونيقي  ,وهم معتقدون أنه مناقض لنصو
الكتاب املقدق"(.)2
وكهلك وقفوا ضد كل النظريات العلمية األخرى  ,وأصدروا ضدها وضد أصساهبا أحكاما قاسية جدا
 ,يقوة لوثر عن كوبوني  ":يصغي الناق إىل منجم مجفون إلاوة أن يثبت أن األرو تدور  ,وليس
كهلك السموات واألفالت والشمس والقمر  ,ور جرم أن كل من يريد أن إلوز نهرة اللباقة والنهى ؛
إلاوة أن يثبت مههبا جديدا زاعما أنه أص املهاهو وأصد احلقا  ,غري أن هها املوسوق يريد اليوم
أن يقلو قواعد علم الفلك رأسا على عقو يف حني أن نصو الكتاب املقدق تدة على أن يونع قد
أمر الشمس أن تقف  ,ولكنه ت يجمر األرو"(.)3
وأما كالفن فإنه أجاب كوبوني برية من املنمور الثالث والتسعني وفيها "تثبت املسكونة ور تتسرت" ,
عقو قا ال":فمن ارؤ على ترجي نهادة كوبوني على نهادة الروح القدق؟!"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت تكتف الربوتستانتية جرد املعارضة السلمية  ,بل قامت حبملة اضطهادية كبرية  ,تتبعوا من خالهلا
املشتغلني بالعلم واملنخرطني يف سلكه إىل درجة أن العلم كان أكثر انتشارا وقوة يف البقاا الكاثوليكية منه
( )1أصوة التارين األوريب احلديث (. )98

1436/08/19

( )2بني العلم والدين ( ) 50وانظر :أيضا (. )98 , 82
( )3بني الدين والعلم ( , )50وانظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل ( , )17وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )130/27
( )4قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )130/27
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يف البقاا الربوتستانتية(.)1
وههه احاربة الشرسة أعطت رسالة قبيسة للناق بجن الدين حىت يف حالته اإلصالحية سيكون اربا
للعلم والتقدم والتطور  ,وساعد هها احلاة على تقدم الفكرة املنافرة للدين يف ا تمعات الغربية  ,وقدم
للناقمني عليه مادة خصبة  ,وقوية جدا .
ا مر الثال  :العداء للعقل والفكر  ,ت تكتف حركة اإلصالح الربوتستانتية ساربة العلم  ,بل
سعت إىل اربة العقل  ,والتسهير من استعماله  ,والتقبي منه ومن قوانينه  ,واحلكم عليه بجنه ٍ
مناف
للدين وأنه يؤدي إىل معارضته دا ما  ,وأهنما ر اتمعان أبدا  ,ويف الكشف عن نيو من رلك يقوة لوثر
 ":أنت ر تستطيع أن تقبل كال من اإلجنيل والعقل  ,فجحد ا إلو أن يفس الطري لآلخر"( ,)2ويقوة
يف نص صوارخ يف ارع اف بجن العقا د الربوتوستانتية خمالفة للعقل  ,ويف املطالبة بالتخلي عنه ":إن كل
آيات عقيدتنا املسيسية اليت كشف لنا اهلل عنها يف كلمته أمام العقل مستسيلة متاما منافية للمعقوة ,
وزا فة  ,فإرن كيف يعتقد رلك األمح الصغري املاكر أن هنات ني ا ميكن أن يكون أكثر افاة للعقل ,
واستسالة من أن املسي يعطينا جسده لنجكله ودمه لنشربه يف العشاو األخري؟ ...أو أن املوتى سيبعثون
من جديد يوم القيامة؟ ...أو أن املسي ابن اهلل محلت به مر العهراو وولدته غدا رجال يتعهب ميوت
ميتة خمجلة على الصليو؟ ...إن العقل هو أكرب عدو لإلميان ...إنه أفجر صنا ع للشيطان  ,كبغي فتك
هبا اجلرب واجلهام  ,واو أن توطج باألقدام  ,ويقضى عليها هي  ,وحكمتها ...فاقهفها بالرول يف
وجهها ...وأغرقها يف العماد"(. )3
فالربوتستانت كانوا ر خيتلفون عن أقراهنم الكاثوليك يف كرههم للعقل و اربتهم له  ,بل بالغ لوثر يف

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رمه للعقل ووصفه بجنه من الشيطان  ,ويقوة يف نعته له ":تلك ا نونة الصغرية احلمقاو  ,عروسة الشيطان
 ,السيدة العقل  ,ألد أعداو اهلل"( ,)4ويقوة عنه أيضا ":دن نعرف أن ملكة العقل من الشيطان ر تفعل
( )1انظر يف واربة الربوتستانتية للعلم وتطوره  :حكمة الغرب  ,برتدراندرسل ( , )56-51/2وعرو تارخيي للفلسفة والعلم ,
ا.وولف ( , )42-41وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )56/24وقصة العلم  . . ,كراوثر ( ,)83وآرم العقل الغريب ,
ريتشارد تارباق ( , )290وقصة ارضطهاد الديين يف املسيسية واإلسالم  ,توفي الطويل (.)103-100

1436/08/19

( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )56/24
( )3املرجع الساب (. )56/24
( )4تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (.)272/1
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سوى التشهري واألرى يف كل ما يقوله اهلل ويفعله"(.)1
وههه احاربة ا لصارخة كان هلا أثر بليغ يف تصور الناق عن الدين  ,فإرا كان الدين يف حالته
اإلصالحية اربا للعقل والتفكر  ,ويدعو إىل تركه ويصفه بالشيطنة  ,فالدين إرن يف كل حارته سيكون
ر الة اربا للعقل ومتنوكرا له  ,وقد أخوه نقاد الدين يلوحون دوما هبها األمر  ,وتراهم يف كل فل
يؤكودون على أن الودين ر ميوكن أن يكوون مقبور لكونه متناقضا مع العقل ور يرى له أي قيمة .
ا مر الراا  :طميان البروتستانا وعدم تسامبهم م اآلخرين  ,كان من أبشع مظاهر الفساد
اليت تلطن هبا تارين الكنيسة الكاثوليكية هي الطغيان مع املخالفني والتنمت معهم  ,واملبالغة يف عقاهبم
وإنناة العقوبة هبم  ,وحني ابتدأت الدعوة الربوتستانتية بالثورة كان من أوة من أعلن الثورة عليه تلك
املظاهرة الطغيانية القاسية  ,فجعلنوا وجوب التسام مع كل املختلفني  ,ولنوم إعطا هم حقوقهم  ,فقد
كان لوثر يطالو بالتسام مع كل خمتلف  ,ويسعى إىل رلك جاهدا  ,وكان ينكر على السلطات
السياسية أن تتدخل يف نؤون املتدينني!(.)2
ولكن األمر انقلو  ,واحلاة تغري  ,فجصب هو وأتباعه من أند الناق ضراوة على املخالفني ,
وحكموا عليهم بجقسى أنواا العقوبات  ,وأننلوا هبم أبشع صور العهاب والتنكيل  ,وتبنوا سياسة احلرمان
من غفران الهنوب  ,ومارسوا التجسس والرقابة على كل املخالفني .
وقد تتاىل عدد من احللني على تجكيد ههه احلقيقة املؤملة  ,ويف تصوير نيو من رلك يقوة
غوستاف لوبون  ":من اخلطج بطبيعة املعتقد اعتبار ثورة اإلصالح الديين رمنا رنتصار حرية الفكر  ,فقد
كان الربوتستانت يف أوة األمر أند من الكاثوليك تعصبا  ,وما أتى لوثر وأتباعه إر بادئ جامدة ,ردة
عن احلكمة  ,مشبعة من روح التعصو الهميم  ,كالفن قسم الناق إىل أخيار وضالني ,فقاة  :او
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على أول ك أن يضطهدوا هؤرو  ,وعندما أصب سيد مدينة جنيف  ,سامها سوو العهاب ,وأقام فيها
كمة ضاهت كومة التفتيش يف ميلها إىل سفوك الدماو  ,وقد أعدم خمالفه ميشل سريفيت حرقا

1436/08/19

( )1املرجع الساب  ,اإلحالة نفسها .
( )2انظر  :تارين التسام يف عصر اإلصالح  ,جنيف لوكلري ( , )203-202وتكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة
( , )273/1وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )140/24
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بالنار"(.)1
ويقوة اندر وملر يف تجكيد الطغيان الربوتستانيت  ":كثريون من قادة اإلصالح يف أملانيا وسويسرا على
السواو كانوا يعتقدون أن من واجبهم معاقبة اهلراطقة باإلعدام"(.)2
وأما وة ديورانت  ,فإنه ر يفر بني ما كانت تفعله الكاثوليكية وبني ما انتهت إليه الربوتستانتية من
ارضطهاد  ,والتعهيو للمخالفني هلم  ,وقد رصد كثريا من املمارسات التعهيبية اليت أننهلا الربوتستانتية
باملخالفني هلم  ,وخاصة اليت ننلت بجقراهنم الكاثوليك(.)3
وقد كان هلهه ارضطهادات أسوو النتا خ وأقبسها على تصور الناق عن الدين وأحكامه  ,فقد
كرست التصورات القبيسة السابقة  ,وأكدت لديهم على أن احلالة الدينية ر ميكن أن تنفصل عن
اضطهاد الناق وتعهبيهم وقهرهم  ,وكثريا ما كان ناقدو الدين يربزون ههه املمارسات يف وجه املدافعني عن
الدين  ,واعلوهنا حجة هلم يف تربير هجمتهم على كل األديان .
ا مر الخامس  :التداخل م البكومات ا رضية الظالمة  ,ت تقتصر احلركة اإلصالحية على
اضطهاد انخرين وتعهيو املخالفني  ,وإوا مجعت مع رلك أن استعانت باحلكومات األرضية وتداخلت
معها ومتاهت يف كياهنا  ,وتبادلت املصا املش كة  ,وقد عد املؤرخ الربوتستانيت اندرو ملر ههه التداخل
غلطة كبرية  ,وخطج قاتال للدعوة اإلصالحية(.)4
ويف تجكيد رلك التداخل يقوة املؤرخ الشهري أندلد تويني  ":يف القرن السادق عشر اتف رجاة
الدين واحلكومات الربوتستانتية والكاثولوكية على السوواو على أنه من ح احلوكومة احلية أن تفرو على
رعاياها املوههو الهي ختتار  ,واملخوالفون عليهم أن يهاجروا أو أهنم قد يتعرضون خلطر املوت"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انراو واملعتقدات (. )166
( )2خمتصر تارين الكنيسة (. )625
( )3انظر  :قصة احلضارة ( , )188 , 164/25و( , )147 , 145/24وانظر منيدا من صور الطغيان الربوتستانيت  :تارين

1436/08/19

الكنيسة  ,جون لومير ( , )339/4وتارين الفكر األوريب احلديث  , )107 , 106 , 104 ( ,و كمة التفتيش  ,غي تستاق
( , )72وقصة ارضطهاد الدين يف املسيسية واإلسالم  ,توفي الطويل (. )103 ,102
( )4انظر  :خمتصر تارين الكنيسة (. )553
( )5تارين البشرية (. )577
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وهها التداخل أدى بالدعوة اإلصالحية إىل أن تستميت يف الدفاا عن احلكومات األرضية الظاملة ,
وتقف معها ضد الشوعوب املقهورة  ,ومن أنهر املشواهد التارخيية املؤملة  :وقووف لوثر وأتباعه مع احلكومة
واإلقوطاعيني الظلمة ضد ثورة الفالحني  ,ففي عام 1524م ثار الفالحون يف ا تمعات األوربية  ,بعد أن
حاقت هبم املظات  ,فما كان من لوثر إر أن وقف ضدهم  ,وحهر منهم  ,بعد أن كان يف أوله أمره
إلورضهم على الثورة ضود الظلمة  ,ومينيهم ويعدهم باملساواة والعدة  ,وأخهوا يتجومعون  ,وإلشدون قواهوم
 ,وأمست هلم قوة ضاربة  ,ونووكة عالية  ,وأعولنوا ثورهتم  ,ودخولوا املدن والقرى  ,فقوامت احلكومات
بالتصدي هلم  ,وسسقهم  ,وقامت بينهم معارت طاحنة ,قرتل فيوها أعودد كبرية جدا من الطرفني  ,بلوغت
عشرات انرف(.)1
ويف وسط ههه األحدال  ,اصطف لوثر وأتباعه مع احلكومات  ,وأصدر كتابا إلهر فيه من ثورة
الفالحني  ,وإلث على مواجهتهم  ,وبعدها أصب الفالحون واملتعاطفون معهم ينتقمون من الربوتستانتية
 ,ويقتلوهنم  ,وأطل بعضهم على لوثر لقو "الدكتور ليج " أي  :الدكتور الكهاب  ,ومسوه املناف صنيعة
األم راو  ,وظل سنوات بعد الثورة ر إلظى بشعبية  ,وكتو يقوة  ":لقد نسوا كل ما فعله اهلل للناق عن
طريقي  ,وانن هاهم السادة والقساوسة والفالحون يتجمعون كلهم ضدي  ,ويتوعدوا باملوت"(.)2
ويف بيان أثر رلك يقوة وميكن ":إن لوثر أقام صالت وطيدة مع الرؤساو واألمراو بدة الشعو ,
واستعان هبم يف معاركه البدا ية  ,واعتمد عليهم يف األيام األخرية  ,وقد طهر هلها ردة فعل يف أوربا ضد
مههو الربوتستانت يف أواخر القرن السادق عشر"( ,)3ويف سيا حديث مجاعة من أساقفة كنيسة أملانية

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عن أسباب اإلحلاد اع فوا بتجثري رلك السبو وبغريه  ,فيقولون ":ر نك أن اإلحلاد هو ردة فعل نقدي
على صورة هلل أسيو فهمها  ,وعلى حتق ناقص لإلميان باهلل يف احلياة اخللقية وارجتماعية  ,فكثريا ما
ودوفع عن أوضاا ظاملة  ,واستخدمت
قاوم الناق باسم اهلل ما توصل العلم إىل معرفته  ,وأعلنت احلروب ر
وسا ل اإلكراه رمتهان احلرية  ,واستغالة الدين يف سبيل إخضاا اإلنسان"(.)4
ا مر السا س  :التسبا في نشوب البروب الدينية  ,ت تقتصر الدعوة اإلصالحية يف التعاون مع
( )1انظر يف تفاصيل ثورة الفالحني  :تارين الكنيسة  ,جون لومير ( , )151/4وتارين البشرية  ,أرنوبد تويني (.)576

1436/08/19

( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )93/24
( )3عرق فرانس ( , )41بواسطة  :عصر اإلحلاد  ,مد تقي اإلمي (. )43
( )4املسيسية يف عقا دها (. )27
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احلكومات يف فرو معتقداهتا فسسو  ,وإوا متاهت معها يف متني وحدة الدين املسيسي  ,وتفتيت
هيكله  ,وثارت بسبو رلك التداخل نناعات عقا دية صاخبة بني الطوا ف املسيسية املنتمية إىل
احلكومات املختلفة  ,ونشبت جراو رلك حروب طاحنة ومروعة  ,مسيت يف تارين الفكر املسيسي
بو"احلروب الدينية"  ,وهي احلروب اليت قامت هبا الكنيسة باسم الدين يف مواجهة خمالفيها حبجة الدفاا
عن الكنيسة  ,وقد عرف التارين املسيسي هها النوا من احلروب منه القرن الثاا عشر امليالدي(,)1
ولكنها ازدادت ظهورا وفتكا يف القرن السادق عشر وما بعده يف املواجهات اليت قامت بني الربوتستانت
والكاثوليك  ,فقد أضست كل طا فة من تلك الطوا ف منتمية إىل حكومة من احلكومات األرضية ,
فسادت ارضطرابات والقالقل بني ا تمعات األوربية املنقسمة  ,فمنقت أوروبا متنيقا ونتتها تشتيتا .
وقامت بينهم حروب متتالية  ,ومعارت متعاقبة  ,نتخ عنها مهاب مروعة  ,ررب فيها األطفاة والنساو
والشيوخ  ,وأرلقيت اجلثث يف الشوارا  ,وغاصت األقدام يف الدماو  ,واختلطت باألحشاو  ,وقد وصل
عدد القتلى يف بعض املمالك إىل أكثر من ةسني ألفا  ,وكانت مشاهدها مؤملة حىت اعتهر بعض
املؤرخني بقوله":ر نريد أن نكسر قلوب قرا نا بإيراد التفاصيل املرعبة"(.)2
واستمرت تلك احلروب القهرة  ,اليت دخلت فيها األطماا الدنيوية  ,وغلبت عليها املصا الهاتية
الضيقة  ,سنوات عديدة  ,بلغت أكثر من قرن من النمان  ,ومن أنهر مراحلها ما بات يسمى " حروب
الثالثني عاما"  ,اليت استمرت من 1618م إىل 1648م  ,وان كت فيها معوظم القوى األوربية يف رلك
العوصر  ,وقد ردمورت فيها مدن بجكملها  ,وتركت جرداو  ,بسبو النهو والسرقة ,وقرتلت فيها أعوداد كبورية
من البوشر  ,وانتشرت خالهلا ا اعات واألمراو  ,وهلك بسبو رلك أعداد كبرية من الناق(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت تقتصر احلروب الدامية على رلك  ,بل إن طا فة الربوتستانت نفسها تفتت إىل طوا ف وأحناب ,
وتشعبت إىل طرا قددا  ,وفر نىت  ,نشبت بينها حروب ر تقل بشاعة ور دموية ور وحشية عن
احلروب اليت كانت بني الكاثوليك والربوتستانت(.)4

( )1انظر  :تارين أوربا احلديث  ,فشر (. )376

1436/08/19

( )2خمتصر تارين الكنيسة  ,اندرو ملر ( , )655وانظر  :أصوة التارين األورويب  ,هربرت فيشر (. )192-183
( )3انظر يف ركر تفاصيل حرب الثالثني عاما  :أصوة التارين األوريب  ,هربرت فيشر (, )258-235
( )4انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )288 , 270/30
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وقد كان هلهه احلروب الدامية أثر بليغ يف نفوق الناق  ,وأدت بكثري منهم إىل التشكك يف صسة
العقا د الدينية مجلة  ,بل إىل الثورة عليها  ,والنفرة منها  ,والسعي إىل التخلص من أحكامها  ,وقد كثر
بسببها عدد الشكات وامللسدين  ,وبات كثري من الناق ر إلافظ على واجبات الدين  ,ور على تشريعاته
 ,بل أضسوا يسخرون ويجنفون من رجاة الدين(.)1
وكشف عدد من الباحثني عن نيو من آثار تلك احلروب وارنقسامات العقا دية  ,ويف رلك يقوة
فرنسيس بيكون ":إن أسباب اإلحلاد هي ارنقسامات يف العقيدة"( ,)2ويقوة وة ديورانت بعد أن رصد
مشاهد تلك احلروب  ":زاد ارضطراب الديين من ننعة الشك  ,بل حىت اإلحلاد هنا وهنات .وباتت
العقوة العملية الواقعية نكاكة يف كل النظريات الالهوتية  ,بسبو الصراا بني املهاهو  ,والنقد املتبادة

بينها  ,وتعصبها الدامي والتناقض بني اإلميان الهي اهر به املسيسيون وبني سلوكهم"( ,)3ويؤكد رلك ,
فيقوة  ":إن تعدد الطوا ف والشيع  ,ومساجالهتا احلادة اجلري ة  ,أدت بنفر من الناق إىل الشك يف مجيع
صيغ املسيسية وأنكاهلا"( ,)4ويقوة ":إن كارثة احلروب الدينية انصبت على رأق الديانة نفسها  ,فكانت
هي ضسيتها"( ,)5وركر أن الناق أخهوا يتشككون يف الدين "بسبو بهاوة اجلدة الديين  ,ووحشية
احلرب و وقساوة العقيدة"(.)6

ويقوة رونالد س ومرب بعد أن ركر ما أناعته سيوة الدماو من رعو  ,وآرم يف أوربا  ,طور
وعرضا ":لكنها أسفرت واقعا عن ردة فعل عميقة وطاغية  ,ضد تلك اجلرا م  ,وضد األفكار اليت
استندت إليها  ,ونبعت منها  ,وقد اتض للناق مجيعا أن الدولة العلمانية القا مة على أسس جديدة ,
هي وحدها القادرة على استعادة األمن والنظام والطمجنينة إىل قلوب الناق"( ,)7وأكد على أن تلك
احلروب أدت إىل ازدياد ظهور الدعوات اليت تدعو إىل ترت األديان مجلة  ,وارقتصار على اإلميان بوجود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,ولد ديورانت (. )21/28
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )266/28
( )3املرجع الساب  ,اإلحالة نفسها .
( )4املرجع الساب (. )280/28

1436/08/19

( )5املرجع الساب (. )384/30
( )6املرجع الساب (. )219/30
( )7تارين الفكر األورويب احلديث (. )104
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اهلل فقط  ,حىت ر تنشج تلك الصراعات الدموية(.)1
ويقوة عات األحياو الربيطاا بي مدور يف تعليل نفرة املالحدة من الدين ":لقد كان الثمن-الهي
اضطرب البشرية يف عمومها لتدفعه مقابل الراحة وارنتعاه الروحي الهي أثاره الدين قلة من الناق – دما
ودموعا  ,وهو من الغالو حبيث ر يسو لنا أن نجمتن ارعتقاد الدين على اخلل "(.)2
ويف سيا تربير بعض نقاد الدين ملوقفه القاسي من األديان وعدا ه هلا  ,يقوة  ":زعنعت اخلالفات
الدينية أركان اإلمرباطوريات  ,وأدت إىل الثورات  ,ودمرت امللوت  ,وخربت أوربا بجسرها ,وت يكن من
امليسور إةاد ههه الننعات احلقرية حىت يف أهنار من الدماو  ,إن األنصار املتسمسني لدين يدعو إىل الرب
واإلحسان والترلف والسالم  ,أثبتوا أهنم أند ضراوة وقساوة من أكلة حلوم البشر  ,أو املتوحشني  ,يف كل
مرة يستثريهم فيها معلموهم إىل حتطيم إخوهتم  ,وليس مثة جرمية ت يرتكبها الناق يف سبيل إرضاو الرب ,
()3
أو تسكني سورة غضبه ...أو إقرار خداا الدجالني حلساب كا ن ر يوجد إر يف خياهلم وحدهم"
ويف سيا حتليله لتشكل العقل احلديث كشف كرين برينتون عن آثار ارنقسامات الربوتستانتية قا ال
":أدى انقسام احلركة الربوتستانتية راهتا إىل طوا ف كربى وصغرى إىل متهيد السبيل لننعة الشك الدينية ؛
إر العقل النناا بطبيعته إىل الشك أو امللتنم بالتفكري املنطقي حني يرى مشهدا يضم كما ها ال من
املعتقدات املتناقضة واملتعارضة – كل منها تنعم احتكار احلقيقة -ر بد وأن يتخه من هها املشهد راته
بينة على أر وجود هنات حلقيقة حىت إلتكرها هؤرو"(.)4
ا مر الساا  :المبالمة في نزعة التمر والفر ية  ،تقوم الدعوة الربوتستانتية على تجكيد الهاتية

واإلنسانية واستقالهلا الديين  ,ففي أثناو ثورهتم على التسلط الكنسي رهبوا بعيدا يف الطرف املقابل ,
فبالغوا يف الدعوة إىل التمرد عليها ويف كون كل إنسان ميلك ارستقالة التام يف قراره الديين  ,وأن كل
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إنسان قسيس نفسه  ,ويف املقابل بالغ لوثر يف احلط من قيمة رجاة الدين ومننلتهم وأكثر من التنفري منهم
 ,فقد وصف البابا بجنه بهرة الشيطان ,ووصف األساقفة بجهنم ديدان وهراطقة وكفرة جهلة  ,وت ي ت
( )1انظر  :املرجع الساب ( , )107وانظر أيضا  :آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق ( , )296وتارين البشرية  ,أرنوبد تويني
( , )598واهلل واإلنسان  ,كارين آرمس ونغ (. )287

1436/08/19

( )2عندما دقت ساعة الصفر  ,جون تيلر ( , )4بواسطة  :الفينياو ووجود اهلل  ,جعفر نين إدريس (. )27
( )3قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )14/38
( )4تشكل العقل احلديث ( , )108وانظر كتابه انخر  :أفكار ورجاة (. )456
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قبيسة إر أطلقها عليهم ور سبة إر أننهلا هبم(.)1
فقد حطم لوثر وحدة النظام الكنسي  ,وأكد أنه ميكن إااد طري للخال خار الكنيسة  ,ونادى بجنه
ميكن للفرد أن إلق التدين بهاته  ,من غري أن يرجع إىل سلطة البابا  ,وأن له ح التجويل الشخصي للكتاب
املقدق دون الرجوا إىل رجاة الدين  ,ونقل السلطة من الكنيسة إىل الكتاب املقدق مبانرة(.)2

ويف ضن الربوتستانت للروح التمردية والننعة الفردية  ,ت تقدم الضمانات الكافية اليت حتوة دون
التمرد على الدين يف مجلته  ,وتقف ضد الثورة على اخلضوا لألمر النازة من السماو  ,وتصمد يف وجه
املستغلني من أعداو الدين واحلاقدين عليه من املالحدة والسياسيني وغريهم  ,فتضخمت تلك املعاا –
الفردية والتمرد – وتوجهت دو الصمود والقوة  ,وامتصت املؤسسات النان ة تلك املعاا فتسوة الدين
إىل أوة ضسايا تلك املعاا اليت كانت الربوتستانتية سببا يف نشجهتا وظهورها(.)3
وبسبو تلك الننعة املتمردة  ,ضاعف اإلصالح الديين من دفع حركة النهضة إىل خار الكنيسة ,
فجصب الناق مستقلني يف تطورهم ومعانهم عن املرجعية الدينية املتسكمة فيهم(.)4

ومع أن الطابع األساسي للسركة الربوتستانتية كان دينيا  ,فإن تجثرياهتا النها ية يف الثقافة الغربية كما
يقوة ريتشارد ياباق ":كانت معلمنة بعم  ,وبجنكاة متعددة  ,متبادلة التعنين"( ,)5فقد فتست األبواب
أمام التعددية الدينية  ,فانتعشت ننعة الشك الدينية  ,ووت ووا سريعا وقويا  ,وكل رلك ساهم يف ارتفاا
سهم العلمانية وارنتفاضة على الدين  ,وقوانينه(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )1350136/24
( )2انظر  :تكوين العقل احلديث . )271/1( ,
( )3انظر  :آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق (. )286

1436/08/19

( )4انظر  :املرجع الساب .
( )5املرجع الساب (. )287
( )6انظر  :املرجع الساب (. )295-293
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ويقوة املؤرخ فليس يدي رمي عن الربوتستانتية ":ابتدعت فكرة الفسص احلر والثقة بالعقل الفردي ,
فبلبلت األفكار  ,وزعنعت مبدأ السلطة يف الدين  ,فاننلقت العقوة من البدا يف الدين إىل املههو
الطبيعي  ,الهي يقيم اإلميان باهلل وقلود النفس واحلرية والثواب والعقاب على حجخ عقلية  ,وملا أدركت
وهن ههه احلجخ  ,ورأت تناقضها العقلي  ,انتهت إىل اإلحلاد يف الدين  ,والشك يف العقل ,فاهنارت
أسس األخال "(.)1
ويلخص املؤرخ األمريكي وة ديورانت صلو ما نتخ عن التهور يف الدعوة إىل التمرد وارستقاللية
الربوتستانتية قا ال  ":إن حركة اإلصالح الربوتستانيت برغم تعصبها يف أوة عهدها أسدت صنيعني حلركة
التنوير ,فقد حطمت سلطان العقيدة ,وبعثت عشرات امللل والنسل اليت لو وجدت قبلها ملاتت حرقا,
ومسست بجن يقوم فيما بينها جدة كان من القوة حبيث اع ف يف النهاية بجن العقل هو احكمة اليت يتعني
على مجيع املهاهو أن ت افع أمامها عن قضاياها ما ت تكن مسلسة بقوة مادية ر تقاوم .ويف تلك
املرافعة ,يف رلك اهلجوم والدفاا  ,تضعضعت كل املهاهو والعقا د  ,وت ينقض قرن على متجيد لوثر
لإلميان حىت أعلن فرانسيس بيكن أن املعرفة قوة  ,ويف رلك القرن السابع عشر بعينه قدم املفكرون من
أمثاة ديكارت وهوين وسبينوزا ولوت الفلسفة بديال للدين  ,أو أساسا له  ,ويف القرن الثامن عشر جهر
هلفتيوق وهولبات ,ورم ي باإلحلاد  ,ونعت فولتري بالتعصو  ,ألنه آمن باهلل"(.)2
***

***

***

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبعد الدراسة املطولة لألسباب اليت كانت وراو نشجة ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب  ,ينجلي
بوضوح أهنا كانت أسبابا متنوعة وخمتلفة يف طبيعتها وحقيقتها  ,وأهنا كانت نتيجة تراكمات طويلة وت
واتسعت عرب العقود املتعاقبة .
و ا ميكن أن نستخلصه من رلك ارستعراو أن أسباب ظاهرة نقد الدين ليست كلها راجعة إىل
اردراف الواقع يف الكنيسة فقط  ,وإوا ان ت معها كثري من العوامل الفكرية وارقتصادية والسياسية

1436/08/19

( )1تارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم ( , )312وانظر يف أثر الدعوة إىل الفردية والتمرد  :اهلل واإلنسان  ,كارين أرمس ونغ
(. )277
( )2قصة احلضارة (. )261/27
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املختلفة  ,ومع رلك يبقى التجثري األكرب راجعا إىل ضخامة اردراف الفكري والسلوكي الهي وقع فيه
رجاة الكنيسة والعاملون فيها .
ولكن من أهم النتا خ اليت ميكن استخالصها من دراسة تلك األسباب أن اجتماعها بالصورة اليت
سب توضيسها ليس أمرا عاما يف كل احلضارات واألديان  ,وإوا هو خا باحلالة الغربية اليت كان ينتشر
فيها الدين املسيسي الكنسي  ,فالدوافع اليت كانت تؤز ا تمع إىل النفرة من الدين والثورة عليه وعلى
أحكامه وتدعو إىل ظهور العلمانية ت يشهد واقع يف العات مثل ما نهدها الواقع الغريب األوريب .
ومن األخطاو املنهجية تعميم األسباب الداعية إىل نقد الدين على كل احلضارات واألديان واملهاهو
 ,وينداد اخلطج نناعة فيما يتعل باإلسالم والعات اإلسالمي  ,فهو من أبعد األديان عن الوقوا يف
اردراف واخلطج واملخالفة للعقل  ,وكتابه املقدق ت يتعرو للتسريف والتبديل  ,وت خيتف عن األنظار ,
وت مينع أحد من قراوته  ,وارطالا عليه  ,والعات اإلسالمي ت تكن فيه مؤسسة" كنيسة" ,تدعي أهنا
تتسدل باسم اهلل  ,وأهنا املمثل الوحيد للدين  ,وأن كل من خالفها كافر ضاة  ,وت تظهر فيه اكم
التفتيش  ,وجرا مها اليت كانت تقوم باسم الدين  ,وحتت إنراف املؤسسة املمثلة للدين  ,وت يشهد العات
اإلسالمي حروبا دينيا  ,مثل احلروب الصليبية الفظيعة اليت كانت تدعو إليها الكنيسة  ,وتباركها .
ودن ر ننكر أنه روجد يف التارين اإلسالمي من حاوة أن يضطهد املخالفني له بغري ح  ,ومن كان
يعهب املعارضني له  ,ويسعى يف قتلهم والفتك هبم  ,ومن تبي آراو خمالفة للعقل والفطرة واألخال النبيلة
 ,ويدعي أن رلك هو مقتضى درلة النصو الشرعية يف اإلسالم  ,كل رلك ر ينكره أحد  ,ولكن
التمين اإلسالمي عن غريه من األديان يبقى يف سالمة مصدره املقدق من التسريف والضياا  ,وحفظ

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السنة النبوية من التبديل  ,ومن إدخاة فيها ما ليس منها  ,وقد نكلت ههه املادة قاعدة صلبة حتاكم
إليها مجيع التصرفات اليت تنسو إىل اإلسالم  ,وميين صواهبا من باطلها  ,وكهلك ت توجد يف التارين
اإلسالمي مؤسسة تدعي أهنا املمثل الوحيد للدين  ,وأن أي فهم خيالف فهمها يعد خمالفا للدين راته ,
كما هو احلاة يف الكنيسة  ,وهها يعين أن كل تصرف يقع يف العات اإلسالمي ميكن أن يكون قابال للرد
والرفض  ,لكونه ر ميلك القدسية اليت يتصف هبا الدين راته .

1436/08/19
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الفصل الثاا:
تشكالت ظاهرة نقد الدين ومنابعها
مدخل :
ت يكن بنو ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب احلديث  ,وتشكل معاملها حدثا مفاج ا  ,وإوا كانت
له إرهاصات وامتدادات تارخيية طويلة األمد  ,فمنه أن انتشر الفساد يف الكنيسة يف العصور الوسطى ,
واستشرى الغضو من تردي األحواة الدينية بني الناق  ,وتوسعت احلركات اإلصالحية املسيسية الناقدة
ردرافات الكنيسة وفسادها= ظهر مع رلك أفراد ومجاعات أخهت تعلن اإلنكار لكل األديان  ,وتعلن
النقد ألصوة الدين الكربى  ,فقد وقد روجد يف بعض املقاطعات املسيسية من ينكر اجلنة والنار  ,ويقوة
عنهما  :إهنما ههبان وخرافات اخ عها األقدمون ليضللوا هبا الناق  ,وظهرت مجاعات كبرية تسخر من
املسيسية ومن كل األديان  ,بل وجد فيها طا فة من الشكات الهين ر يعتقدون وجود اهلل(.)1
وأخهت ظاهرة النقد الديين تنداد قوهتا يوما بعد يوم  ,إىل أن بلغت حدا أرجربت فيه الكنيسة على
ارع اف هبا واقعا خمالفا هلا  ,ويف وصف كثرة الطوا ف الناقدة للكنسية يف ههه املرحلة يقوة دة ديورانت
":وقبل أن ينتصف القرن الثاا عشر كانت بلدان أوروبا القريبة معششا للشيع امللسدة  ,حىت قاة أحد
األساقفة يف عام 1190م  :إن املدن مآل بجول ك األنبياو الكهبة"( ,)2وما زالت أعداد تلك الطوا ف
تتكاثر حىت أحصى بعض املؤرخني منها ما ة وةسني طا فة يف القرن الثالث عشر(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وازدادت قوة احلركة الناقدة لألديان مع ظهور ار اه العقلي يف الفكر الغريب يف آخر العصور الوسطى
 ,وهو ار اه الهي يعتمد على النظر العقلي ا رد من الننعة الكنسية  ,وقد بدا تشكل هها ار اه بصورة
ظاهرة يف القرن الثاا عشر على يد عدد من الفالسفة املشهورين .

1436/08/19

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )10-7/16
( )2قصة احلضارة  ,دة ديورانت (. )78/16

( )3انظر  :قصة احلضارة  ,دة ديورانت ( , )76/16وانظر أيضا  :تارين أوربا – العصور الوسطى  ,فشر (.)236

Ali Fattani

112

الباب األول

ومن أوهل م الفيلسوف الفرنسي " روسالن "  ,ويعد من أوة الفالسفة القا لني باملههو ارمسي  ,وهو
ار اه الهي يههو إىل أن املعاا الكلية عبارة عن صور وألقاب فسسو  ,وليس هلا وجود يف الواقع ؛ إر
الواقع ر يوجد فيه إر اجلن يات فقط( , )1وقد طب نظريته ههه على القضايا الالهوتية  ,وتوصل إىل نتا خ
خمالفة للكنيسة  ,فقاة  :إن اسم " اهلل" إرا أطل على األقانيم الثالثة  ,فإنه يعين ثالثة أجناو منفصلة يف
الواقع  ,كما أن لفظ اإلنسان إرا أطل على أناق كثريين  ,فإنه يعين كل نخص مستقل يف وجوده ,
وههه النظرية خمالفة لنظرية الكنيسة يف ا لتثليث  ,اليت تههو إىل أن األقانيم الثالثة ليست أجناو منفصلة
يف الواقع  ,وإوا هي جنو واحد(. )2
وخ ِّري بني الرجوا عن قوله
وقد استردعي روسالن للمثوة بني يدي مع ديين مقدق سنة 1092م  ,ر
وبني احلرمان  ,فاختار الرجوا(.)3
ونتيجة لال اه العقلي الهي تشكل يف ههه املرحلة توجه الفيلسوف اإليطاة "أنسلم" للدفاا عن
الكنيسة  ,ودعا بوضوح إىل ترت اكمة العقا د إىل العقل  ,وأنكر على العقالنيني اولتهم إخضاا
اإلميان للمنط والعقل  ,وسعى إىل تكريس مبدأ أوغسطني الهي يقوة " لست أسعى للفهم لكي اعتقد
 ,بل إا اعتقد لكي أفهم"(. )4
وتبع روسالن الفيلسوف "إبالر"  ,وكان را ننعة قوية جري ة دو حترير العقل من ربقة العقيدة الدينية ,
وسعى جاهدا إىل نشر ارعتماد على الدليل العقلي بني قومه وتالميهه  ,وتبي موقفا وسطا بني ار اهات
املختلفة يف قضوية املعاا الكلية  ,بني ار واه الواقعي الهي يههو إىل أن الكليات أمورا موجودة يف اخلوار
كلية  ,وبني ار اه ارمسي  ,الهي يههوو إىل أن الكوليات رد ألفاظ ر مقابل هلا يف الواقوع  ,وقرر إبالر
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مههبا وسوطا يههو إىل أن الكوليات ليس هلا إر وجود يف خار الههن  ,وأن الهي يوجود يف اخلار إوا
هو اجلني ات فقط  ,وأما الكليات فهي ليست رد ألفاظ  ,وإوا هي أمساو حتمل معاا مستمدة من
( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,ررند ( , )877/2واملعجم الفلسفي  ,عبداملنعم احلنفي ( , )21واملعجم الفلسفي  ,مع
اللغة العربية ( , )21واملعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا(. )83/1
( )2انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,ب اندرسل ( , )210/2وقصة احلضارة  ,دة ديورانت ( , )60/17وفلسفة العصور الوسطى
 ,بدوي (. )64

1436/08/19

( )3انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )209/2وقصة احلضارة  ,دة ديورانت (. )60/17
( )4انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,ب اند رسل ( , )182/1وقصة احلضارة  ,دة ديورانت ( , )61/17وتارين الفلسفة يف
العصر الوسيط  ,يوسف كرم (. )85
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اجلن يات يف اخلار .
ونتيجة رعتماده على العقل  ,انتقد الكنيسة يف قضايا عديدة  ,فقد أنكر فكرة الفداو القا مة على
أن عفو اهلل عن البشر ر يكون إر هبهه انرم املربحة اليت تعرو هلا ابنه املسي – كما تقوة العقيدة
الكنسية , -وكان يؤكد على أن عفو اهلل أيسر من رلك وأقرب  ,أنكر كهلك فكرة األسرار املتعالية على
الفهم العقلي ,ورهو إىل أن العقا د كلها او أن تكون قابلة للتفسري العقلي(. )1
وألف كتابا لطيفا أمساه "نعم ور"  ,أثار فيه أكثر من ما ة وةسني سؤار يناقش من خالهلا أهم
العقا د الدينية يف زمنه  ,ويقوم أسلوبه فيه على اجلدة واملناظرة  ,ويف كل قضية يهكر فيها القوة املؤيد
والقوة املعارو  ,ويهكر لكل قوة حجته من الكتاب املقدق ومن مؤلفات انباو  ,ليظهر بهلك التناقض
بني العقا د الكنسية  ,حىت يصول إىل إقناا القراو بجنه او الرجوا إىل العقل واملنط ملعرفة العقا د
الصسيسة .
وألف كتابا آخر أمساه " يف وحدة اهلل والتثليث "  ,أنكر فيه فكرة التثليث اليت تقوم عليها الكنيسة
وفسرها تفسريا مغايرا(. )2
وقد أثر إبالر يف الفكر املسيسي تجثريا بالغا  ,وأثار إعجاب أعداد كبرية من الناق  ,وكان له أتباا
متسمسون نرا ه  ,واهتم إبالر باإلحلاد واخلرو عن الدين احل  ,وانعقد حاكمته لس سنة 1141م,
وقضى بإحرا كتبه  ,وأمر به فسبس يف دير حىت وافته منيته(. )3
وزادت قوة ار اه العقلي بظهور الفلسفة األرسطية يف القرن الثالث عشر عن طري ال مجة لكتو ابن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رند وغريه من فالسفة العرب  ,فقد بدا الفكر املسيسي يتعرف على الفلسفة األرسطية عن طري ترمجة
كتو ابن رند يف األندلس وكتو أرسطو يف أنطاكية  ,ولقي هها املنهخ قبور واسعا لدى كثري من
املشتغلني بالفلسفة يف القرن الثالث عشر  ,وأخه يتشكل تيار جديد مسي فيما بعد بو" الرندية" ؛ ألهنم

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,دة ديورانت (. )86/17

1436/08/19

( )2انظر  :قصة احلضارة  ,دة ديورانت (. )74-73/17
( )3انظر :خمتصر تارين الكنيسة  ,اندرو ملر ( , )276وتارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )212 ,211/2ومعجم
الفالسفة  ,جور طرابيشي (. )43-42
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اقتفوا آثار ابن رند  ,وتبعوا أقواله يف بناو فلسفتهم (. )1
وأخوه هها التيار يرظوهر خمالفته لالهووت الكنسي بشكل بارز ؛ ويدعوا إىل التمرد على الكنيسة ؛ ألن
قودرا من النوظريات الرنودية ختالف ما كانت عليه الكونيسة من آراو  ,كاألقوة بقدم العات  ,والقوة بنفي
علم اهلل باجلوني ات  ,والقوة بالعقل الكلي  ,والقوة بجن الكون ر خيضع للعناية اإلهلية .
واستمر التيار الرشدي يز ا في قوته  ،وأخذ ينفذ في أعماق الفكر المسيبي  ،واات تيارا
كبيرا  ،ولكن أتباو اان رشد في حدة مخالفتهم للفكر المسيبي كانوا على صنفين :
أما الصنف ا ول  :فهم من اقتنع بجفكار ابن رند الفلسفية  ,ولكنه ما زاة مقدسا للعقا د الكنسية

 ,فساوة أن امع بني الفكرين  ,فاستمسك بنظرية فلسفية نهرية  ,هي نظرية " احلقيقة املندوجة" ,
ويرقصد هبا  :أن الشيو قد تكون له حقيقتان منفصلتان  ,أحد ا عقلية واألخرى دينية  ,وتكون لكل
حقيقة منهما حكم خا باعتبار الصسة اليت بنيت من خالهلا  ,فاحلكم بصسة إحدا ا ر يعين بطالن
األخرى  ,وكهلك العكس  ,ونسبوا هها القوة إىل ابن رند(. )2
ومن أنهر من تبي هها القوة الفيلسوف "سيجر الربايين "  ,فإنه آمن باحلقيقة الدينية بوصفه مؤمنا,
وأيقن باحلقيقة الفلسفية بوصفه فيلسوفا  ,وهو إوا قاة بهلك ليسلم من اكمة الكنيسة .
وأما الصنف الثاني  :فهو من اقتنع بنظريات ابن رند  ,وهاجم العقا د الكنيسة  ,ووجه إليها نقدا
عنيفا باعتبارها عقا د باطلة خمالفة للعقل(. )3
وأضسى التيار الرندي يشكل خطرا حقيقيا على الفكر املسيسي  ,وزلنة عقا د كثري من الطالب يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مقدار اهلجمة املضادة له  ,فقد أكثر علماو املسيسية من التجليف ضد
اجلامعات  ,ويفسر رلك اخلطر ر
التيار الرندي  ,وأصدرت الكنويسة عددا من البيانات حترم فيه النظريات الرندية  ,وحتهر منها  ,ومن
( )1انظر يف أثر ابن رند  :معات تارين اإلنسانية  ,ويلن( , )805/3قصة احلضارة  ,دة ديورانت( , )106 , 104/17وتارين
أوربا يف العصور الوسطى  ,فشر (. )268/2

1436/08/19

( )2انظر :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو واألكادميني السوفياتيني ( , )183, 8وقصة احلضارة  ,وة ديورانت
( )106/17و( , )29/21ومدخل إىل الفلسفة  ,جون لويس ( , )67وتارين الفلسفة والعلم يف أوربا الوسيطة  ,جونو
وبرجوان ( , )130وتاين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )42وفلسفة العصور الوسطى  ,عبدالرمحن بدوي ()163
( )3انظر  :قصة احلضارة  ,دة ديورانت (. )102/17
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أخطارها(. )1
واستمر التيار الفلسفي يف توجيه النقد إىل الكنيسة حىت انقضت العصور الوسطى  ,وظهر فالسفة
آخرون قاموا بنقد الكنيسة يف عقا دها وهامجوا البابوية يف أنظمتها وقوانينها  ,ومن أنهرهم  :الفيلسوف
الفرنسي أوكهام (1350م)  ,فإنه تبي املههو ارمسي يف الكليات  ,وزاد على رلك إنكاره ارستدرة
العقلي والتجريي  ,وبي تصوراته الفلسفية على احلدق فقط  ,وجعل املعرفة راجعة إىل أمور راتية ضة ؛
وألجل هها انتقد كل األدلة العقلية اليت أقامها الفالسفة قبله على وجود اهلل  ,وألف كتابا يف نقد العقا د
الكنسية أمساه "ما ة لسان"  ,توصل فيه إىل أن كثريا من العقا د تؤدي منطقيا إىل نتا خ سخيفة ر حتتمل
 ,وطالو بالرجوا إىل الوحي املتسق يف الكتاب املقدق ملعرفة احلقا  ,وت اعل للعقل يف معرفتها سبيال
 ,وانتقد عصمة البابوات وطالو ساكمة أقواهلم إىل الكتاب املقدق(.)2
إر أن تلك الظواهر ت تل داجا واسعا يف األوساط الغربية ؛ لقوة اربة الكنيسة هلا  ,وعدم انتداد
الدوافع اليت تشد من عضدها  ,ومع رلك فقد انتد نشاطها وقوي وجودها يف عصر النهضة  ,وهو املدة
()3

النمنية اليت تشمل القرن اخلامس عشر والسادق عشر امليالدي

 ,فإن هها العصر يعد يف نظر كثري من

املؤرخني مقدمة هامة للتطورات اليت وقعت يف العصر احلديث  ,ومتهيدا أساسيا هلا  ,وميثل انبعاثا حقيقيا ,
عمي األثر  ,ساعد بشكل فاعل يف تشكيل كثري من ار اهات الفكرية والدينية والسياسية  ,وقد وصف
املؤرخ رونالد س ومرب رلك بوصف لطيف قاة فيه ":قدم عصر النهضة لإلنسان األورويب وجبات فكرية
خيالية يف تنوعها ودمسها"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر تفاصيل موقف الكنيس ة من فلسفة ابن رند  :ابن رند يف فلسفة العصور الوسطى  ,زينو اخلضري (, )77-50
وفلسفة العصور الوسطى  ,عبدالرمحن بدوي (. )90-89
( )2انظر يف تفاصيل ما يتعل بجوكهام  :قصة احلضارة  ,وة ديوارنت ( , ) 148-141/23وتارين الكنيسة  ,جون لورمير
( , )65-63/4وتارين الفلسفة األوربية يف العصر الوسيط  ,يوسف كرم ( , )102-100وفلسفة العصور الوسطى ,
عبدالرمحن بدوي (. )189 -182

1436/08/19

( )3انظر  :دراسات يف الفلسفة احلديثة  ,مود زقنو (. )16

( )4تارين الفكر األرويب احلديث ( , )20وانظر يف قيمة عصر النهضة  :تارين الفلسفة الغربية ,برتراند رسل ( , )19/3وآرم
العقل الغريب  ,ديتشارد تارناق (.)267
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ومن أهم الظواهر الفكرية اليت كان هلا أثر بالغ يف ظاهرة نقد الدين حركة "اإلنسانيون "  ,ويقصد هبا
يف مرحلة عصر النهضة التيار الفكري الهي ا ه إىل الدراسات اإلنسانية واألدبية وسعى إىل إحياو العلوم
اليونانية والرومانية يف الفكر املسيسي  ,واعتقد بجهنا كفيلة بتسقي العقالنية  ,واخلرو من مجز اخلرافة
والركود الفلسفي( ,)1ويطل عليه يف بعض املوارد  :املههو اإلنسي أو اإلنسية .
وقد ابتدأ رلك ار اه يف التشكل منه القرن الرابع عشر امليالدي وأخه يف التطور حىت بلغ أوجه قوته
يف القرن اخلامس عشر  ,وأخه يجخه امسا خاصا وتتشكل لدى املنتمني إليه رؤية متقاربة من األحدال
والقضايا .
وانتشر املههو اإلنساا يف بقاا كثرية من القارة األوروبية  ,فشكل حضورا هاما يف إسبانيا وفرنسا
واجنل ا وإيطاليا وغريها من البلدان  ,وكان له حضور مؤثر فيها .
وت يكن رموز ههه احلركة يف مرحلة عصر النهضة من املنخرطني يف نقد أصل األديان  ,وإوا كان
نقدهم مرتكنا عولى العقا د الكنسية  ,واردرافات العقدية والسلوكية اليت كان فيها  ,ولكن حركتهم أدت
إىل تقوية جانو ظاهرة نقد الدين  ,وإضعاف جانو األديان  ,املتمثل يف الكنيسة يف تلك املرحلة.
ومع بنو مشس العصر احلديث يف الفكر الغريب مع القرن السابع عشر وما بعده أخهت معات ظاهرة
نقد الدين تربز لألعني  ,وطفقت مظاهرها ورسومها تنتشر يف األجواو الفكرية بشكل سريع جدا  ,وكلما
تقدم النمن ازدادت انتشارا وظهروا وتداخال يف املشاهد  ,حىت أضست ظاهرة واسعة ارنتشار فسيسة
األرجاو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن خالة استعراو مناهخ وطرا الدارسني واملؤرخني يف توضي معات ظاهرة نقد الدين يف الفكر
الغريب جند أهنا خمتلفة ومتنوعة جدا  ,وكل يسلك فيها طريقة تناسو مسلكه البسثي  ,وميكن دراسة ظاهرة
نقد الدين واستعراو معاملها وتشكالهتا بعدة طر :
الطريق ا ول  :من خفل البلدان المختلفة  ,حبيث يقوم الباحث بدراسة ظاهرة نقد الدين يف كل

1436/08/19

( )1انظر يف التعريف هها ار اه وأثره  :تارين الكنيسة  ,جور لومير ( , )86-70/4وتشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون
( , )22وتارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد سرتومرب ( , )31-29وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )/23واملعجم
الفلسفي  ,مراد وهبة ( , )110واملعجم الفلسفي  ,عبد املنعم احلفين (. )34
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بلد قصوصه  ,ويكشف عن معات وإلد أعالمها املؤثرين وجهودهم يف نصرة مواقفهم .
الطريق الثاني  :من خفل الشخصيات المكونة للظاهرة  ،حبيث يقوم الباحث برصد أهم األعالم

والشخصيات اليت كان هلا أثر بارز يف الثورة ضد الدين  ,سواو كانوا من الفالسفة أو األدباو أو العلماو أو
غريهم  ,ويكشف عن جهودهم وأعماهلم .
الطريق الثال

 :من خفل المراحل التاريخية  ,حبيث تقسم املدة النمنية اليت يشملها وصف

العصر احلديث -وهي ثالثة قرون ونيف – وخيصص لكل قرن منها حديثا خاصا إلدد فيها معات ظاهرة
نقد الدين وتشكالهتا وحتركاهتا ورجارهتا .
والطريقة التي اعتمدت في هذا البب لعرض تشكفت ظاهرة نقد الدين تجم اين وصفين :
ا ول  :اعتما التقسيم على حسا القرون  ,فيبدأ احلديث بالقرن السابع عشر  ,يعقبه القرن

الثامن عشر ,

يتلوه احلديث عن القرن التاسع عشر ,

خيتم ارستعراو باجلنو األوة من القرن

العشرين  ,وقد سلوك هها التقوسيم عدد كبري من املؤرخوني للفكر الغريب  ,وهو أنسو نيو لدراسة ظاهرة
نقود الدين ؛ ألن كل قورن من تلك القرون متين قاصية متعلقة بظاهرة نقد الدين ليست لغريه .
ويف اعتماد ههه الطريقة ر بد من التنبيه على أمرين هامني نبه عليهما عدد من املؤرخني  ،أما ا ول

 :أن الفصل بني املراحل والقرون عسر جدا ؛ ألن تطور الفكر ر خيضع ملسرية السنني وانتقارهتا ,وعليه
فالفصل بني تلك القرون يكون على جهة املقاربة والتقريو وليس على جهة الدقة واجلنم  ,وأما الثاني :

أن إطال األوصاف العامة على القرن ليس إطالقا مطابقا وجازما  ,وإوا هو مقارب ؛ لتعدد املعات
الفكرية وارجتماعية يف كل قرن وتشعبها وتشتتها(. )1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والثاني  :التركيز على الوصف اإلجمالي لبالة نقد الدين في كل قرن  ,وحتديد أهم التشكالت

1436/08/19

( )1انظر يف تجكيد ههه األمرين  :تشكل العقل احلديث  ,كرين برينتون (, )202 , 17-16
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والتطورات لظاهرة نقد الدين يف كل قرن قصوصه  ,حبيث يركن يف تلك التشكالت على أهم الرسوم
واملعات اليت تكونت فيه  ,وعلى أهم املظاهرة ارجتماعية والفكرية اليت كان هلا أثر بالغ يف تججيخ وهخ
تلك الظاهرة .
وبناو على رلك فإن هها الفصل سيكون خمصصا للكشف عن ثالثة أمور أساسية  ,وهي :
األمر األوة  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن السابع عشر .
األمر الثاا  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن الثامن عشر.
األمر الثالث  :تشكالت ظاهرة نقد الدين يف القرن التاسع عشر .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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ا مر ا ول
تشكل ظاهرة نقد الدين في القرن الساا عشر
يعد القرن السابع عشر عند كثري من املؤرخني فاحتة العصور احلديثة يف الفكر الغريب  ,وبوابته الر يسة
اليت وجل منها إىل تطوراهتا املعاصرة  ,وختلص فيها من روح العصور الوسطى ونفض ركامها املتكدق  ,وهو
عصر خصو ومتنوا جدا يف معارفه وعلومه .
وقد أرطلقت عليه ألقاب كثرية  ,منها  :لقو "عصر العقل"  ,لكون البسث الفلسفي أخه يعتمد فيه
على العقل كثريا  ,وظهر فيه عمالقة املدرسة العقلية  ,كديكارت واسبينوزا وليبنتن  ,وغريهم  ,ومنها :
لقو" عصر املناهخ"  ,لكونه نهد اهتماما كبريا من املفكرين الكبار باملناهخ وصناعتها  ,وقد رنيدت فيه
أكرب املناهخ الفلسفية وأضخمها  ,فشيد فيه املنهخ التجريي على يد فرنسيس بيكون  ,واملنهخ العقلي
على يد ديكارت  ,واملنهخ املادي على يد توماق هابن  ,وأطل عليه بعض املؤرخني " عصر التباينات
الكربى"  ,ألن أوربا يف حينه كانت تعيش حالة من ارنقسامات وارستقطابات الرهيبة بني التيارات
الفكرية والسياسية املتصارعة(.)1
وقد نهد هها القرن تغريات كبرية وعميقة  ,يف طريقة التفكري والتناوة الفلسفي والعلمي  ,وظهرت
فيه أمساو من أعظم األمساو الفلسفية والعلمية املؤثرة يف الفكر الغريب  ,واكترشفت فيه أعظم اركتشافات
اليت كان هلا األثر البليغ يف تغيري خارطة املعرفة الغربية  ,وأحدثت فيه انقالبا كبريا يف مجيع ارت احلياة ,
ويف وصف هها القرن يقوة برتدراند رسل  ":د القرن السابع عشر يشمل أعظم األمساو  ,ويسجل أبرز
تقدم منه أيام اليونان"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حالة نقد الدين في القرن الساا عشر :

مع أن الكونيسة قد تلقت ضربات قوية وأخوهت هيمنتها تضعف وسلطتها تهبل  ,إر أهنا ما
زالت تفوظة بتماسوكها ونيو من هيبتها  ,وقد قاموت بتعهيو عدد من خمالفيها وإحرا بعض

1436/08/19

( )1انظر يف ألقاب القرن السابع عشر :الفكر األوريب احلديث ( القرن السابع عشر )  ,فرانكلني باومر( , )40وعصر العقل –
القرن السابع عشر  , -ستيوارت هامبشر (. )14
( )2تارين الفلسفة ( , )56/3وانظر أيضا ()71/3
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اخلارجني على قانوهنا بالنار(.)1
وقد حضيت القضايا الدينية حبضور كثيف يف األوساط الفكرية والفلسفية يف هها القرن  ,وظهر
ارهتمام الشديد واملستمر بتلك املسا ل لدى أكرب الفالسفة املفكرين فيه  ,ودارت حوهلا حوارات عنيفة ,
ونقانات حادة  ,ولكن رلك احلضور ت يكن دا را – يف أغلبه -حوة إثبات أو نفي وجود اهلل ,ور حوة
صسة األديان وبطالهنا  ,وإوا كان يدور يف أغلبه حوة األدلة الدالة على وجود اهلل  ,وحتديد نوعها ,
وضوبط العالقة بني اخلال وبني الكون املخلو  ,وحوة طبيعة األديان وعالقتها بالعلم والتطور(.)2
ومع رلك فقد نهد هها القرن حارت قوية من النقد للدين والثورة عليه  ,فقد ظهرت فيه مشاهد
عديدة تصبوا إىل ارع او على فكرة الدين وحتث على النفرة منه .
ويف وصف رلك يقوة بيل يف سنة1686م ":إن هها العصر الهي نعيش فيه إلفل بجحرار الفكر
الربوبيني  ,ويدهش الناق لكثرة عددهم"  ,وقاة نيكوة ":ليكن معلوما أن اهلرطقة الكربى يف العات
ليست الكالفينية ور اللثورية  ,بل اإلحلاد"( ,)3وقاة األمري بارتني يف سنة 1699م":قل أن د انن
نابا ر يشتهي أن يكون ملسدا"(.)4
فههه البيانات من بعض رجاة رلك العصر تدة على وجود كثيف لظاهرة نقد الدين وعلى انتشار
كبري هلا  ,ومع رلك فإن القرن السابع عش ر يعد من أقل قرون العصر احلديث وجودا للمظاهر الناقدة
للدين وأضعفها قوة  ,فقد ظلت القضايا الدين من اإلميان بوجود اهلل والتصدي النبوات واملعجنات راسخة
وثابتة لدى كثري من املفكرين والفالسفة والعلماو واألدباو(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت تتمين فيه التيوارات الناقدة للدين وت ينفوصل بعضها عن بعض  ,وت حترر فيه املصطلسات اخلاصة
( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )88/31
( )2انظر  :الفكر األوريب احلديث (القرن السابع عشر)  ,فرانكلني باومر ()90
( )3قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )134/31
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( )4املرجع الساب ( , )135/31وانظر  :الفكر األوريب احلديث ( القرن السابع عشر)  ,فرانكلني باومر (. )76
( )5انظر  :الفكر األوريب احلديث( القرن السابع عشر) فرانكلني فاومر(  , )86والفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت التنوير
 ,فوادسواف تاتاركيفتش (. )67
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بكل تيار  ,فقد كان مصوطل اإلحلاد يطول على كل نقاد للدين سواو كان منكرا لوجود اهلل أو متشوككا
فيه أو مقرا به ولكنه منكر للنبوات فقط(.)1
وكان الظوهور األبرز فيه للتيار الوربويب الهي يؤمون بوجود اهلل ولكنه منوكر لألديان وإلماكن النبوة ,
وأما التيوار املنكر لوجود اهلل فموع وجوده القليل فقوط كان يتوخفى ور يستطيع أن يعلن آراوه(.)2
أهم مشاهد نقد الدين في القرن الساا عشر :
وميكن أن جنمل أهم التشكالت املمثلة لظاهرة نقد الدين يف القرن السابع عشر يف املشاهد التالية:
المشهد ا ول  :اشتدا المذها الما ي  ,وهو املههو الهي يرجع كل الوجود إىل املادة  ,وينكر

كل ما عداها  ,وإلصر طر املعرفة يف طري احلس فقط( , )3وقد كان هلها املههو وجود يف سا ر املراحل
التارخيية  ,إر أنه نهد حتركا وانتدادا يف القرن السابع عشر بظهور عدد من الفالسفة املرموقني املنتسبني
إليه  ,ومن أنهر أول ك الفالسفة  :الفيلسوف اإلجنليني توماق هوبر  ,وقد وصفه بعض املؤرخني "بجنه
أوة فليسوف ور ا أعظم فيلسوف مادي يف عصورنا احلديثة"(.)4
وقد كان مغاليا جدا يف املادية  ,فجرجع كل نيو إىل املادة  ,فالوجود يف مجيع نواحيه عبارة عن مادة
 ,ور اعتبار ألي نيو إر لألجسام املادية فسسو  ,وتوغل يف املادية حىت فسر العلميات الههنية يف
العقل اإلنساا بجهنا عبارة عن حتركات مادية يف الدما  ,وفسر املشاعر الوجدانية  ,كاحلو واخلوف
واخلجل بجهنا عبارة عن حتركات ررات اجلسم املادي وليست ني ا غري رلك(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكان مووقفه من الدين قاسيا جدا  ,فهو نوديد الهم له  ,ويكاد يكوون الفيولسوف املشهور الوحويد
( )1انظر  :تارين الفلسفة -القرن السابع عشر  , -اميل برهييه (. )193
( )2انظر  :تارين الفلسفة -القرن السابع عشر , -اميل برهيه (. )347
( )3انظر  :موقف من امليتافينيقا  ,عنمي إسالم ( , )36وموسوعة الفلسفة  ,مجيل صليبا (. )306/2

1436/08/19

( )4تارين الفلسفة احلديث  ,وليم كلي ورايت (. )81
( )5انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي ورايت ( , )86-84والفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت عصر التنوير ,
فوادسواف تاتاركيفتش (. )131
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الهي هاجم األديان هجوما صورإلا يف القرن السابع عشر  ,فقد أكد على أن الدين خرافة اخ عها الناق
بسبو و اعتقادهم يف األرواح وجهلهم بالعلل احلقيقية  ,وخلطهم بني األحالم والعات احلقيقي  ,وجعل
الدين نتيجة ملا خيافه الناق ويهابونه(.)1
وأما موقفه من وجود اهلل  ,فقد اختلف الباحثون كثريا يف حترير موقفه منه  ,وهو من أكثر املوضوعات
املتعلقة بتوماق هوبر اليت وقع فيها ارختالف وارضطراب  ,ورهو أكثر معاصريه إىل وصفه باإلحلاد ,
ولكن هها ر يعين أنه منكر لوجود اهلل بالضرورة ؛ لكون لفظ اإلحلاد يف عصره ت يتمسض يف الدرلة على
رلك املعي  ,وإوا كان نامال لكل أنواا النقد للدين  ,ولكن بعض أتباعه ن جاوه بعده يعده من
املنكرين لوجود اهلل  ,وروجوا القوة بجنه ن ر يؤمن بوجود اهلل ؛ سعيا منهم يف تقوية موقفهم اإلحلادي .
ورهو عدد من املؤرخني إىل أنه ت يكن منكرا لوجود اهلل حقيقة  ,وت يصرح بهلك  ,وإوا رهو إىل
أنه ر ميكن للفلسفة إدراكه ور ارستدرة على وجوده  ,وإىل أن البسث يف وجود اهلل وطبيعته ليس من
املوضوعات اليت تندر ضمن موضوعات الفلسفة(.)2
ومع رلك ظل عرب العصور اليت جاوت بعده رمنا لإلحلاد حىت أن نعت اهلوبنيني يستخدم يف وصف
املاديني وامللسدين(.)3
المشهد الثاني  :حضور المذها الشكي  ،وهو املههو الهي يؤكد على أن املعرفة اليقينية الكلية

أمر ر سبيل إىل بلوغه  ,وأن غاية ما ميكن للعقل اإلنساا الوصوة إليه هو املعرفة ارحتمالية الشكية(.)4

وقد ظهر هها التيار قدميا يف الفكر اليوناا  ,وما زاة يتكرر ظهوره عرب مراحل التارين الفلسفي ,
ولكنه نشط يف القرن السادق عشر وحق انتشارا كبريا يف أوا ل القرن السابع عشر  ,وظهر الشك البريوا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )92-90/3وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرحكم بدوي ( , )559/2وتوماق
هوبر فيلسوف العقالنية  ,إمام عبدالفتاح إمام ( , )405-402والفكر األوريب احلديث ( القرن السابع عشر)  ,فرانكلني باومر
(. )76

1436/08/19

( )2انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون ( , )23-22/5وتارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )79واملوسوعة
الفلسفية املختصرة (. )506
( )3انظر  :معجم الفالسفة  ,جور طرابيشي (. )710
( )4انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )402
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– نسبة إىل بريون أحد أنهر الشكات يف الفكر اليوناا -على يد مونتاني (1592م)  ,وأخه ينتشر يف
األوساط الفكرية وتظهر نخصيات قوية تقوم بتدعيمه يف القرون املتالحقة  ,وبات يشكل خطرا على
العقا د الدينية  ,وبدأ أتباعه يشككون يف األدلة الدالة على وجود اهلل  ,ويقدحون يف درلتها ,ويثريون
الشكوت حوة صسة األديان  ,وسالمة بنياهنا ونرا عها من القوادح(.)1
وأكدوا على أن الفلسفة ر تستطيع أن تثبت إهلا حقا  ,ور عناية إهلية للكون  ,ور بعثا  ,ور خلودا
 ,وكان لنشاطهم أثر بارز على الفلسفة احلديثة  ,ويؤكد جيمس كولينن رلك األثر  ,فيقوة  ":لقد أثرت
الطريقة اليت وضعها مههو الشك يف مشكلة اهلل تجثريا عميقا على دور اإلله يف مهاهو الفلسفة
احلديثة"( ,)2وأدت إىل تضاؤة الثقة يف الرباهني املقامة على وجود اهلل  ,ويف صسة الوحي والدين املسيسي

بشكل كبري جدا( , )3ويعد هها ار اه أقوى من "زود عصر التنوير نهخ نقدي يف محلته على املؤسسات
الدينية  ,وارجتماعية  ,والتقليدية"(.)4
ونتيجة لقوة التيار الشكي وحضوره سعى عدد من كبار فالسفة القرن السابع عشر من ار اه العقلي
والتجريي للتصدي رحتجاجاته  ,وقدموا حلور فلسفية متعددة  ,وخمتلفة باختالف املرجعية الفلسفية لكل
فيلسوف  ,وكلها تتسد يف التجكيد على إبطاة مههو الشك  ,وإثبات إمكان الوصوة إىل املعرفة اليقينية.
المشهد الثال

 :اشتدا النقد العالي للكتاب المقدس  ,ر زاة الفكر املسيسي يشهد عرب

مراحله التارخيية مشاهد نقدية للكتاب املقدق يقوم هبا بعض املفكرين املنتسبني للمسيسية  ,ويكشفون
من خالهلا التناقض والتسريف الهي انتمل عليها  ,ولكن مع مطلع القرن السابع عشر بدت دراسة
الكتاب املقدق تعرف منعطفا جديدا  ,وتشهد صورة خمتلفة يف النقد  ,تتمثل يف ظهور مناهخ جديدة ,
مع وضوح وقوة وصراحة يف النقد والتسليل واألحكام .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ن قوام بنقد الكتاب املقودق يف هها القرن  :تشارلس رونت 1693م  ,وهو من أتباا الدين
الطبيعي – الهي يؤمن بوجود اهلل وينكر النبوات -وقدم أعمار متعددة سعى فيها إىل التشكيك يف صسة
( )1انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديث  ,جيمس كولينن ( , )84-58واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو ( , )54-53وتارين
الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )30-29

1436/08/19

( )2اهلل يف الفلسفة احلديثة (. )57
( )3انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر  , -فرانكلني باومر (. )55
( )4اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )59
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الكتاب املقدق وإثبات أنه كتاب مكهوب مفتعل ت يننة من عند اهلل(.)1
و ن قام بنقد الكتاب املقدق يف هها القرن  :ريتشارد سيمون (1712م)  ,فقد ألف كتابا أمساه
"تارين نقدي للعهد القد "  ,وقد روصف كتابه بجنه ألقى "ظالر كثيفة من الشك يف األصل املوسوي
ألسفار موسى اخلمسة"( , )2انتهى فيه إىل أن الكتاب املقدق ت يكتبه نخص واحد  ,وإوا ان ت يف
كتابه أنخا خمتلفون  ,وأكد على أن العهد القد ر ميكنه أن يكون كتبه موسى  ,وأنه كتاب تتابع
عليه التسريف والتبديل على مر العصور(.)3
ومن أنهر الشخصيات اليت قامت بنقد الكتاب املقدق يف القرن السابع عشر هو الفيلسوف الشهري
 :اسبينوزا 1632م  ,يف كتابه "رسالة يف السياسة والالهوت"  ,ويعد نقده من أقوى وأعم ما نرقد به
الكتاب املقدق يف تلك املرحلة  ,وهو بنقده هها يعد مؤسس القنبلة الضخمة اليت انفرجت يف وجه ثبوت
الكتاب املقدق  ,وكشفت عن فقدان ارتسا بني نصوصه  ,وانعدام ارنضباط يف مضامينه ,وزعنعت
صدقه يف نفوق الناق  ,وقد عده بعض الدارسني مؤسس ما يسمى بالنقد األعلى( , )4وهو النقد الهي
يقوم على فسص الكتاب املقدق من كل جهاته  :اللغة اليت كتو هبا وهوية ركتابه وتارين كتابته ومكاهنا
ومصري النسن اليت كتبت(.)5
وقد سار نقد اسبينوزا للكتاب املقدق يف مسارين متوازيني  ,أما المسار ا ول  :فهو نقد ثبوت
ألفاظ الكتاب املقدق  ,فقد ابتدأ بالعهد القد وبرهن على أما األسفار اخلمسة – سفر التكوين وسفر
اخلرو وسفر الالويني وسفر العدد وسفر التثنية -واألسفار األخرى ليست صسيسة ور ثابتة  ,وت يكتبها
موسى عليه السالم ور أتباعه  ,وقام بدراسة مفصلة إلثبات رلك  ,وأقام أدلة تارخيية عديدة من داخل
نصو

الكتاب املقدق نفسه  ,كشف م ن خالهلا عن التناقضات الكثرية بني نصو

الكتو املقدسة ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )118-117
( )2تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )173
( )3انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورنت (  33أو  , ) 34وا اهات نقد العهد القد  ,مد حسن خليفة (. )92

1436/08/19

( )4انظر  :حكمة الغرب  ,برتدراند رسل (. )279/2
( )5انظر يف تعريف النقد العاة وغريه من مناهخ النقد األخرى  :تارين وعقا د الكتاب املقدق  ,بني إنكالية التقنني
والتقديس  ,يوسف الكالم (. )52-23
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ودلل بهلك على أن إسناد تلك الكتو منقطع  ,ت يكتبها رسوة معصوم(.)1
وبعد دراسة مطولة للعهد القد خلص إىل نتيجة مهمة خلصها بقوله  ":يبدو واضسا وضوح النهار
أن موسى ت يكتو األسفار اخلمسة  ,بل كتبها نخص عاه بعد موسى بقرون عديدة"(.)2
عر بعد رلك إىل العهد اجلديد  ,وأكد بعد دراسة نصوصه النتيجة نفسها فقاة  ":الواقع أن
الكتو املقدسة ليس هلا مؤلِّف واحد  ,وت تكتو للعامة الهين عانوا يف عصر بعينه  ,بل هي عمل عدد
كبري من الناق  ,روي أمنجة خمتلفة عانوا يف عصور خمتلفة"(.)3
وبعد إثباته لتسريف نصو الكتاب املقدق وإثبات وقوا التسريف والتبديل فيه خلص إىل أنه ر
سلطة له على البشر ور يص أن يكون مرجعا هلم ؛ لكونه فاقدا للمصدر اإلهلي(.)4
وأما المسار الثاني  :فهو منهجية تفسري الكتاب املقدق  ,فقد حهر اسبينوزا من الفهم احلريف

لنصو الكتاب املقدق ومن ارعتقاد بجن ألفاظه دالة على معي دد او البسث عنه واألخه به ,
وعدى إىل منهجية أخرى يف فهم النصو املقدسة تتلخص فيما أمساه "املنهخ التارخيي"  ,ويعين به  :أن
النصو املقدسة ليست متضمنة ملعاا مطلقة متجاوزة للتارين  ,وإوا هي عبارة عن ازات واسعة او
فهمها على حسو اختالف الظروف ارجتماعية والتارخيية احيطة بالشخص( ,)5وأكد على أن تفسريا ر
يلتنم هبهه املنهجية يف فهم الكتاب املقدق فهو تفسري مرفوو وغري مقبوة(.)6
وقد جعل اسبينوزا النتيجة اليت توصل إليها من أن الكتاب املقدق ت يكتو يف مدة زمنية ددة وأنه
كتو من أنخا خمتلفي األمنجة مستندا له يف تجسيس منهجه التارخيي يف فهم الكتاب املقدق  ,حيث
يقوة  ":مثلما أن الكتاب املقدق قد وضع من قبل على قدر أفهام العامة  ,فإن لكل نخص انن احل
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :رسالة يف السياسية والالهوت  ,اسبينوزا (. )280-279
( )2رسالة يف السياسية والالهوت  ,اسبينوزا (. )271
( )3املرجع الساب (. )355

1436/08/19

( )4انظر  :املرجع الساب (. )325
( )5انظر  :املرجع الساب (. )244
( )6انظر  :املرجع الساب (. )246
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يف أن يكيفه حسو معتقداته اخلاصة  ,إرا كان يرى يف رلك وسيلة لطاعة اهلل"(.)1
وقد كان لنقد اسبينوزا للكتاب املقدق وقع كبري  ,وأثر بليغ يف زمنه  ,فما "ظهرت الرسالة -رسالة يف
السياسية والالهوت -حىت احتخ لس كنيسة امس دام الهى ر يس الدولة يف هولندا على السماح بتداوة
مثل هها الكتاب اململوو باهلرطقة يف دولة مسيسية"( , )2وركر ليبنتن أن نقد اسبينوزا وسيمون للكتاب
املقدق سيدمر املسيسية(.)3
وت يتوقف النقد التارخيي للكتاب املقدق عند اسبينوزا  ,وإوا استمر يف كل املراحل الالحقة  ,بل
انتد وجهة يف النقد  ,وظهرت كتابات كثرية تسلك الطري نفسه يف نقد الكتاب املقدق  ,ففي القرن
الثامن عشر انتدت اهلجمة على الكتاب املقدق ومن أنهر وأقوى من قام بهلك الفيلسوف الفرنسي
"فولتري"  ,وكان نقده أوسع وأعم وأكثر تفصيال ا قام به اسبينوزا مع اتفاقه معه يف النتيجة( ,)4وأما
القرن التاسع عشر فظهرت فيه أهم وأخطر الدراسات النقدية املتعلقة بالكتاب املقدق ,وخاصة مع تيار
اليسار اهليجلي(.)5
وتعد نظرية اسبينوزا يف املنهخ التارخيي من أقوى اجلهور التارخيية اليت قامت عليها النظريات احلديثة
يف فهم النص  ,تلك النظريات اليت تنطل من أن النصو الدينية وغريها ليس هلا معي ددا او
البسث عنه واألخه به  ,وإوا هي عبارة عن نفرات ازية ختتلف مدلورهتا باختالف الظروف ارجتماعية
والثقافية احيطة بالقارئ(. )6
المشهد الراا  :تجاوزات الففسفة المؤمنين  ,كان أكثر الفالسفة يف القرن السابع عشر مؤمنني

بوجود اهلل وبصسة األديان  ,بل كانوا منتمني إىل املسيسية واليهودية يف اجلملة  ,وكان بعضهم متدينا جدا
 ,ولكن كانت هلم مواقف فلسفية دعمت التيار الناقد للدين وساعدت على قوته وانتشاره وقدمت له
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املرجع الساب (. )356
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )118/34
( )3انظر  :املرجع الساب ( , )118/34وانظر أيضا  :اسبينوزا  ,فؤاد زكريا (. )176-175
( )4انظر يف تفصيل نقد فولتري  :أزمة املسيسية بني النقد التارخيي والتطور العلمي  ,نعيمة إدريس (. )172-137
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( )5انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات ( , )297-296وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي
(. )213/2
( )6انظر  :اسبينوزا  ,فؤاد زكريا (. )176
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مربرات ساندت عداوه للدين وفتست له منافه واسعة على ساحة األديان  ,وميكن الكشف عن صورة
هها األمر من خالة الوقوف مع ثالثة من أهم فالسفة القرن السابع عشر  ,وهم دريكات واسبينوزا وجون
لوت .
 -1أما يكارت (1650م)  ,فهو من أنهر فالسفة العصر احلديث  ,بل هو مؤسس الفلسفة
احلديثة  ,وكان مسيسي ا كاثوليكيا متدينا جدا  ,وكان حريصا على إظهار املوافقة للرهبان وعدم الظهور
ظهر املخالف هلم  ,وألجول هها أهدى إليهم كتابه الشهري التجمالت( ,)1ومع رلك فقد أسس لنظريات
فلسفية عوديدة ساعودت على توغل التيار الناقد للدين وقدمت له مستندا فلسفيا يربر هبا مواقفه.
فمن أنهر ما عررف به ديكارت حتريضه على املنهخ الشكي  ,الهي يسعى إىل الشك يف كل نيو

حىت يف احلواق  ,ومع أن ديكارت حاوة الوصوة إىل اليقني من خالله نكه املنهجي  ,وأقام األدلة على
وجود اهلل  ,إر أنه ت يقدم الضمانات الكافية اليت حتوة دون استغالة نقاد الدين ملوقفه رلك  ,وبالفعل
فقد قام عدد منهم باستغالة مبدأ ديكارت يف الشك املنهجي يف تقوية هجومهم على الدين  ,ومن
أول ك الناقدين  :بابل بري  ,فإنه قام بدراسة نقدية للعقيدة املسيسية  ,ودعا إىل اإلحلاد  ,واعترب األديان
ضربا من األساطري  ,وأقام حججه على املبدأ الشك الديكاريت(.)2
ومن مواقف ديكارت اليت كان هلا أبلغ األثر يف تدعيم التيار الناقد للدين  :قوله يف ثنا ية الوجود ,
فقد انتهى إىل أن الوجود منقسم إىل عنصرين  :مادي وعقلي  ,وأن ههين العصرين خمتلفان أند
ارختالف  ,وانتهى إىل أن اهلل تعاىل أنشج احلركة يف العنصر املادي بصورة غري قابلة للتغري أبدا  ,وألجل
هها الرأي أنكر التدبري اإلهلي للكون بعد أن خلقه  ,وهها املوقف معارو لألديان  ,وكان أحد األسباب
اليت دعت الكنيسة إىل أن تسعى ملنع كتبه وحظرها من البيع(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف الكشف عن أثر هها األصل على تدعيم املوقف املادي املعادي لألديان يقوة برتراند رسل":إن
الننعة احلتمية الصارمة اليت يتسم هبا التفسري الديكاريت للعات املادي  :الفينيا ي والبيولوجي  ,قد أسهمت
( )1انظر  :تارين الفلسفة – القرن السابع عشر  ,اميل برهييه ( , )67واملوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )189وعصر العقل –
فالسفة القرن السابع عشر . )8( , -

1436/08/19

( )2انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلنة من العلماو السوفيات ( , )75وديكارت  ,عثمان أمني (. )317
( )3انظر  :قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو ( , )107-105وحكمة الغرب  ,برتراند رسل ( , )75/2وأعالم الفالسفة
كيف نفهمهم؟  ,هنري توماق (. )215
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بدور كبري يف تشجيع املههو املادي يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر"(.)1
وقد تنبج قبله بعض مفكري القرن السابع عشر بهلك  ,فقاة باسكاة يف خطراته مبينا خطر مواقف
ديكارت على الدين  ":ر أستطيع أن أغفر لديكارت أنه كان يدور يف فلسفته كلها لو تيسر له أن يستغين
عن اهلل  ,لكنه كان مضطرا حينا ما أن اعله يغمن العات بغمنة من طرف السبابة  ,وكجنه بعد رلك ر

يدري ما هو صانع باهلل"( , )2وقد استغل املاديون بالفعل ههه النظرية وصريوها هلم تكجة يف الثورة على
الدين ونقده(.)3
ومن آثار ار اه العقالا الديكاريت  :ظهور حركة "أحرار الفكر " يف فرنسا يف القرن السابع عشر,
وإراعتهم موضة جديدة هي عدم التصدي بالوحي وعدم ارك ال باإلميان  ,وارعتماد على النور الفطري
الهي دعا إليه ديكارت  ,تلك املوضة اليت وصفها بوسيه بجهنا وباو العصر  ,واليت أنارت إليها دوقة
أورليات بقوهلا ":ت نعد جند واحدا من نباب العصر ر يريد أن يكون من الكفار"(.)4
ويقوة بوة هازار يف بيان أثر فلسفة ديكارت وطريقته يف الدفع إىل الثورة على األديان ":لقد محلت
الفلسفة الديكارتية إىل الدين سندا قيما جدا يف البدو  ,لكن ههه املدرسة بالهات حتمل يف طياهتا مبدأ
اإلحلاد سيظهر مع الوقت  ,ويؤثر ويعمل ويستعمل لينعنا اإلميان  ,كان املههو الديكاريت يوفر اليقني
والطمجنينة  ,ويق ح للشك إثباتا مدويا ...ولكن اتركوا األيام متر لبعض الوقت وس ون إىل أي مدى
ستوصل نتا خ الفكر الديكاريت  ,ستندهشون كثريا إرا ما عاد ديكارت اليوم إىل العات  ,أعتقد أنكم
س ون فيه أند أعداو املسيسية إخافة"(. )5
-2وأما اسبينوزا (1632م)  ,فهو أيضا من أنهر فالسفة العصر احلديث  ,وكان لفلسفته آثار
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1حكمة الغرب ( , )75/2وانظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات ( , )210وآفا الفلسفة  ,فؤاد زكريا –
نقال عن تارين املادية أللربت رجنه – (. )195
( )2ديكارت  ,عثمان أمني (. )317
( )3انظر  :الفكر األوريب احلديث  ,فرانكلني باومر – القرن السابع عشر – ( , )88وحكمة الغرب  ,برتراند رسل
(.)151/2

1436/08/19

( )4انظر  :ديكارت  ,عثمان أمني ( , )315وانظر منيدا من آثار فلسفة ديكارت يف نقد الدين  :تارين الفكر األوريب
احلديث  ,رونالد ( )84وتارين اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )60
( )5أزمة الوعي األورويب (. )165
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عميقة فيمن جاو بعده( ,)1وهو من املؤمنني بوجود اهلل  ,وقد استدة على إثبات وجوده بجدلة متعددة(,)2
ومقر أيضا باألديان وبصسة الوحي يف اجلملة ,وت يصدر منه قوة مبانر وصري ينكر فيه ني ا من رلك .
ومع إقرار اسبينوزا بهلك إر أن له آراو تتناقض غاية التناقض مع األديان  ,كانت من أقوى املستندات
اليت استند إليها التيار الناقد للدين .
وتوحد بني
فإنه بي تصورا عن اإلله يرجع إىل عقيدة وحدة الوجود  ,اليت عل الوجود ني ا واحدا ِّ
وجود اإلله ووجود الكون يف احلقيقة والطبيعة وحتصر الفر بينهما يف املظاهر فقط( ,)3وهها التصور
متناقض مع األديان غاية التناقض  ,ومنسجم يف التصور املادي للكون.
وأما يف األديان  ,فإنه يرى أهنا ليست حقا نازلة من السماو من عند اهلل  ,وأهنا ليست أمورا تعبدية
يلنم األخه هبا  ,وإوا هي أدوات للتنظيم ارجتماعي  ,وترتيو األخال العملية.
وأما النبوة  ,فهي عنده معتمدة اعتمادا كبريا على اخلياة  ,بل هو العامل األكثر تجثريا فيها( ,)4ويقرر
بجن الني ر يتلقى ني ا دد املعي واملعات من اهلل  ,ويفسر الوحي بجنه عبارة عما يفيض به خياة الني ,
وهو عنده خيتلف باختالف منا كل ني وخياله وآرا ه اليت اعتنقها من قبل(.)5

وكهلك أنكر كل املعجنات  ,وأكد على أن اإلقرار هبا يؤدي إىل التشكيك يف وجود اهلل وإىل اإلحلاد
؛ ألن نرظم الكون وقوانينه إهلية الوضع  ,فنقضها باملعجنات يعين نقض نظام اهلل(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وزيادة على رلك أننة من قدر النبوة وجعل املعرفة النبوية أقل نجنا ودرجة من املعرفة الطبيعية ؛ لكون
( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )127وحكمة الغرب  ,برتراند رسل (, )84/2
( )2انظر  :رسالة يف إصالح العقل  ,اسبينوزا ( , )85-77وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني رايت (. )118
( )3انظر  :رسالة يف إصالح العقل  ,اسبينوزا (. )90-84

1436/08/19

( )4رسالة يف الالهوت والسياسية (. )145 , 142
( )5انظر  :املرجع الساب (. )168 , 150
( )6انظر  :املرجع الساب (. )224 , 223
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األوىل حتتا إىل عالمات وأدلة والثانية يقينية بطبعها(.)1
ومجع مع رلك نقده الصري لصسة الكتاب املقدق  ,جعله ألفاظه عبارة عن ازات ر حتمل معي
ددا يلنم األخه به كما سب بيانه .
وكل ههه املوواقف مصادمة ومناقضة لعوقا د األديان الكربى ؛ وألجول هها هامجته الدوا ر املتمسكة
بالدين واعتربته"أكوثر من ظهر من املالحدة كفرا"( ,)2وعده بعض الدارسني من املالحدة املنكرين لألديوان

ولكنه متس باللغة الالهوتية( , )3وسوعت الكنيوسة إىل منع كتبه  ,وإىل هتييخ الناق عليه  ,حىت بات
الناق يهوامجونه يف الطر ويتنواجون يف غضو فيما بينهم  " :املرتد  ,امللسد اخلا ن"(.)4
يقوة ربرت دي فلتهوينن يف تقييمه ملشروا اسبيتوزا ":يهدم يف رأيي كل عقيدة  ,وكل دين  ,يقلو
مجيع األسس  ,فهو يدعو-خلسة -إىل اإلحلاد  ,أو يقوة بإله ر يستطيع الناق أن يشعروا دوه باح ام
األلوهية  :إله خيضع هو راته للقدر  ,فال هنات مكان للعناية أ و للمشي ة اإلهلية  ,ور يعود مثة ثواب ور
()5
عقاب"
وقد أقر اسبينوزا نفسه بجن ما قرره من مواقف يفت الباب أمام املالحدة  ,وميكن هلم استغالله ,
حيث يقوة ":وإا ألع ف بجن بعض الهين يعدون الدين عب ا ثقيال عليهم قد يستخلصون من ههه
الرسالة ما يبي هلم ارتكاب اإل دون ما سبو سوى سعيهم وراو اللهات  ,وينتهون منها إىل أن الكتاب
برمته معيو رف  ,ولهلك فال سلطة له  ,وأنا ر أستطيع ني ا حياة ههه املساوئ  ,نظرا إىل ههه
احلقيقة املعروفة  ,وهي أنه يستسيل على اإلنسان أن يقوة ني ا يبلغ من الصواب حدا يستسيل معه
()6
تشويهه أو إساوة تجويله"
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :املرجع الساب (. )147
( )2انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )120/3وأعالم الفالسفة كيف نفهمهم  ,هنري توماق (. )233

1436/08/19

( )3انظر  :دليل اكسفورد للفلسفة (. )94/1
( )4انظر  :أعالم الفالسفة كيف نفهمهم  ,هنري توماق ( , )234وانظر أيضا  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت
(.)118/34
( )5اسبينوزا  ,فؤاد زكريا (. )175
( )6رسالة يف الالهوت والسياسة (. )338
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وبالفعل  ,فقد فرح املالحدة ونقاد الدين واقفه  ,وجعلوها تكجة هلم يف بناو آرا هم  ,فإن مجاعة من
علماو السوفيات جعلوا قوة اسبينوزا بوحدة الوجود رهابا منه إىل أنه يطاب بني الطبيعة واإلله  ,وأنه
بهلك ينفي أي وجود للكا نات اخلارقة واخلارجة عن الوجود املادي  ,وأنه بهلك يدعم الفهم املادي

اإلحلادي للطبيعة( , )1وأكدوا على أن اسبينوزا لعو"دورا بارزا يف تطوير الفكر اإلحلادي واحلر يف العصر
احلديث"(.)2
وقد جعل بعض الدارسني النقد الهي قام به اسبينوزا للكتاب املقدق ولتصورات الكنيسة مس ور عن كل
نقد جاو بعده للفكرة الدينية بعمومها(.)3

 -3وأما جون لوك (1704م)  ,فهو من أعم الفالسفة التجريبيني يف القرن السابع عشر  ,ويعد
من أقوى من نصر املههو التجريي ودافع عنه  ,وقد روصف بجنه "زعيم املههو التجريي يف العصر
احلديث"( ,)4وكان نرا ه الفلسفية انتشارا كبريا يف األوساط الفكرية  ,وأثرت يف قطاا واسع من الفالسفة
واملفكرين(.)5
وهو من املؤمنني باهلل  ,ومن املدافعني عن وجوده ضد املالحدة  ,بل هو من املؤمنني باملسيسية ,
وسعى إىل الدفاا عنها  ,وإىل اعتناقها  ,وجعلها متوافقة مع مبادئ العقل  ,وهو أيضا مقر بإمكان الوحي

واملعجنات الواردة يف الكتاب املقدق( ,)6وحني دعا إىل التسام وحث عليه أكد على أن املالحدة ليسوا
ن يشملهم رلك املبدأ  ,ودعا إىل ارنتقام منهم  ,وإىل معاقبتهم  ,ألن امللسد – يف نظره  -ر يلتنم
بالوعود ور املواثي !(.)7
ولكنه مع رلك ونتيجة ملههبه التجريي تبي آراو كان هلا أبلغ األثر يف إضعاف املواقف الدينية ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات (. )171
( )2املرجع الساب (. )174
( )3انظر  :رسالة يف الالهوت والسياسية – تصدير امل جم. )12( -
( )4تارين الفلسفة احلديث  ,يوم كرم (. )141
( )5انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )223 , 172 , 165 , 157/3وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم
كلي رايت (. )153
( )6انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون (. )162-160/5
( )7انظر  :رسالة يف التسام (. )114
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وتقوية املواقف الناقدة هلا  ,واملنكرة لوجود اهلل واألديان  ,فقد أنكر درلة الفطرة على وجود اهلل  ,وعادى
مجيع القضايا امليتافينيقا  ,فقد كتو إىل صديقيه ليبنتن  ,يقوة ":أنت وأنا لدينا الكفاية من هها العبث –
يعين امليتافينيقا.)1("-
ومع إميوانه بالوحوي إر أنه جوعل مننلته أقل من مننلة احلوس  ,وجوعل املعرفة التجريبية أعلى من مننلة
املعرفة الدينية  ,وكتوو مرة قا ال":ت تب حواجة أو نفع للوحي  ,طاملا أن اهلل أعطانا وسا ل طبويعية أكثر
يقينا لنتووصل هبا إىل املعرفة"(.)2
وت يكتف جون لوت بهلك  ,وإوا دعى بصراحة ووضوح إىل تجسيس تمع مدا ر خيضع لألحكام
الدينية  ,ور يقوم للدولة فيه أي عمل ديين  ,وصرح بجن السلطة احلاكمة ليس هلا عمل إر يف تجمني
احلاجات املدنية فقط  ,ور يص أن يكون هلا هدف ديين  ,وانتهى إىل أن كل ال اتيو املتعلقة باحلياة ر
()3

يتدخل فيها الدين ور يص إدخاله فيها .
ويعد ههبه التجريي  ,ودعوته إليه ومحاسه يف الدفاا عنه  ,ووضوحه يف تجسيس فكرة العلمانية
وحتجيم دا رة الدين را د من الرواد الهين يعتمد عليهم ار اه املعادي لألديان  ,وقد أكد مجاعة من
العلماو السوفيات أن فلسفته لعبت" دورا كبريا يف ظهور وتطور التنوير اإلجنليني يف القرن السابع عشر
والثامن عشر"( ,)4وقد روصف مههبه التجريي بجنه سيدمر املسيسية(.)5
ويف الكشف عن أثر فلسفته ومههبه يف نقد الدين يقوة رونالد  ":واحل أن لوت كان رجال تقيا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مسيسيا مؤمنا  ,ولقد اعتقد أنه ليس باإلمكان الربهنة على وجود اهلل  ,بل وأيضا على صسة اإلهلام
املسيسي  ,ولكن منهاجه وفلسفته فتسا األبواب أمام الشك  ,وحيث إن تجثريه متسالفا مع تجثري آخرين,
ور سيما بايل وفونتيللي والعقالنيني الديكارتيني أوجد للشك والشكية ميدانا ليس بالضي "(.)6
( )1تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )177/3
( )2تكوين العقل احلديث  ,جون رانداة (. )440/1

( )3انظر  :رسالة يف التاسام  ,جون لوت (. )73-70

1436/08/19

( )4املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )180
( )5انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )163
( )6تارين الفكر األوريب احلديث (. )163
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ويؤكد الفيلسوف األمريكي وليم كلي رايت رلك األثر  ,فيقوة عن جون لوت  ":ر نك أنه فت
الطري أمام مؤهلة القرن الثامن عشر  ,الهين رهبوا أبعد ا رهو إليه  ,ورفضوا كل ما ر ميكن الربهنة
عليه عن طري العقل  ,من حيث أنه مناقض له  ,ولهلك استبعدوا كل نيو يقوم على الوحي واملعجنات
 ,وردوا الد ين إىل ما ميكن إقامته على أسس عقلية خاصة  ,لقد كان لوت مبشرا بفولتري ونكات آخرين
وفالسفة ماديني يف القرن الثامن عشر دون أن يقصد"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1تارين الفلسفة احلديثة ( , )175وانظر أيضا  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )395/1
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ا مر الثاني
تشكل ظاهرة نقد الدين في القرن الثامن عشر
يعد القرن الثامن عشر من أخطر املراحل اليت مر هبا الفكر الغريب  ,ومن أعمقها تجثريا يف مساراته
املتجخرة  ,ومن أكثرها حيوية ونشاطا وتنوعا  ,فهو عصر مليو بالفر واجلماعات الفكرية  ,ومندحم
بالتيارات الفلسفية املتصارعة  ,حىت بدا جراو رلك وكجنه عدة قرون وليس قرنا واحدا(" , )1فمع مطلع
القرن الثامن عشر يلقى مؤرخ الفكر نفسه إزاو عقبة تواجه كل املؤرخني على مدى القرون القليلة املاضية ؛
إر اد نفسه غارقا وسط كم ها ل من عناصر املعلومات"( ,)2ويقوة .ب.يوهل _ أحد مؤرخي الفلسفة
يف أواخر القرن الثامن عشر  -يف وصفه  ":دن نق ب انن من أحدل األدوار يف تارين الفلسفة  ,وهو
أعظم األدوار وأكثرها هباو ر يف تارين الفلسفة فسسو  ,بل يف العلوم والفنون واحلضارة اإلنسانية بصورة
عامة"(.)3
وقد لرقو القرن الثامن عشر بجلقاب عديدة  ,منها  " :عصر األنوار"  ,ألنه نهد نشوو حركة التنوير
فيه وووها وتطورها  ,ومنها "عصر النقد"  ,حيث ظهرت فيه روح النقد بشكل كبري ومكثف للغاية ,
ومنها " عصر الشك"  ,لكثرة مظاهر الشك فيه  ,وانتشاره يف املتدينني وغريهم  ,ولكونه مشل كل
املنظومات الفكرية والفلسفية القدمية  ,ومنها "عصر العقل"  ,رحتفاو الناق بالعقل فيه  ,واستغنا هم به
عن كل املصادر األخرى  ,وجعله املقدم واحلاكم على كل نيو  ,ومنها "عصر السعادة"  ,لكونه نهد
اهتماما كبريا بالسعادة  ,والبسث يف مفهومها ووسا لها وأنواقها  ,ومنها " القرن الفلسفي"  ,لكون
ارنتغاة بالفلسفة فيه أصب ا مش كا بني قطاعات كبرية من الناق  ,ومنها "قرن العباقرة"  ,لكثرة من
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ظهر فيه من الفالسفة والعلماو  ,الهين كان هلم أثر بليغ على من بعدهم  ,ومنها "القرن العظيم"  ,كناية
عن عظمة ما أنتخ فيه من العلوم واملعارف الفكرية والفلسفية والدينية(.)4
( )1انظر  :الفكر األوريب احلديث -القرن الثامن عشر -فرانكلني باومر (. )12
( )2تشكل العقل احلديث  ,جون رانداة (. )114/2

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )574/1
( )4انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر , -فرانكلني باومر ( , )11-9وتشكيل العقل احلديث  ,جون رانداة
( , )204/2والفلسفة احلديث من عصر النهضة وحىت عصر التنوير  ,فوادسواف ناتار ( , )177-174وموسوعة تارين
احلضارة العام (. )7/5
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ومن أهم ما متين به القرن الثامن عشر نيوا الروح النقدية فيه  ,فقد بات النقد آلة مسلطة على كل
نيو  ,وأمسى روحا سارية يف كل مظاهر الفكر واملعرفة  ,وساعد على قوة رلك الكشوف العلمية املتتالية
اليت غوريت من تصوورات الناق عن كثري من األمور الواقعية والتارخيية اليت كانوا يظنون صستها .
ويف هها القرن تبوأ العقل املننلة العليا وناة القدح املعال ووقف على رأق اهلرم  ,فجضست سلطته هي
السلطة اليت ر معقو حلكمها ور راد لقضا ها  ,وحتولت إىل املينان العادة الهي او أن إلاكم إليه كل
نيو حىت قضايا الدين!
وأما التفكري الفلوسفي فإنه نوهد يف هها العصر وطا جديدا  ,فقد ازدادت درجة الثقة يف القدرة
اإلنسانية واستقرت فيها األنظمة الفلسفية الكربى  ,وحتددت معاملها  ,وأخه العقل يف نقدها والتنقيو يف
هياكلها  ,وتوسعت ارت انتشارها  ,وتعنز موقفها العلمي وارجتماعي  ,وانتشر األدب الفلسوفي بني
طبقات ا تمع  ,وازداد عودد املهتمني به  ,وتنوعت املؤلفات الفلسفية  ,وظهرت نخصيات فلسفية
جوديدة استطاعت أن تقرب الفكر الفلسفي إىل عامة الشعو  ,وتكتبه بلغة نعبية سهلة .
وقد حتولت الريادة يف الفكر يف هها العصر من إجنتلرا إىل فرنسا  ,فباتت معقل الفكر الغريب يف القرن
الثامن عشر وموطن الثقل املعريف  ,وبدة أن كانت اللغة املعتمدة يف العلوم يف القرن السابع عشر هي اللغة
الالتينية أصسبت اللغة العاملية للعلم هي اللغة الفرنسية(.)1
وخري طوريقة يف الكشف عن حقيوقة الفكر األوريب يف القورن الثامن عشر وتوضي طبيعة التوطورات
والتغريات اليت نهودها وخصوصا يف اجلووانو املتعولقة بالدين تكثيف احلديث عن حركة التنووير و ولية
معاملها وووطها الفكري ؛ لكووهنا املمثل احلقيقي لكل ما حدل يف رلك القرن ارستثنا ي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تشكل حركة التنوير :
حركة التنوير -وتسمى أيضا حركة األنووار وارستنارة -مجخورة من النور  ,وأكد عدد غري قليل من

1436/08/19

( )1انظر يف وصف القرن الثامن عشر  :حكمة الغرب  ,برتدراند رسل ( , )144 , 143 , 75/2ومغامرة الفكر األورويب ,
( , )209-207وتارين الفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت عصر التنوير  ,فوادسواف تاتاركيفتش ( )177-173وتارين
الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )9-8
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الدارسني أن مصطل التنوير من املصوطلسات الغامضة اليت يصعو تعريفها ويعسر الوصوة فيها إىل حد
مستقيم  ,وجعلوه مندرجا ضمن املفاهيم الغامضة املعقدة(.)1
وقد أرجع كانت – وهو من أكثر من اعترمد على كالمه يف فهم التنوير  ,وله مقالة خمصوصة يف رلك
– التنوير إىل خال اإلنسان من سهاجته باعتماده الكلي على عقله دون أن يشوبه التعصو ودون أن

يوجهه انخرون( , )2ووصف أحد الدارسني التنوير بجنه السعي إىل عت اإلنسان من اخلوف وتقرير سيادته
يف الكون  ,وختليص العات من الوهم وزعنعة األساطري واستبداة اخلياة باملعرفة(.)3

وميكن تقريو مفهوم حركة ارستنارة والتنوير بجن يقاة  :هي احلركة الفكرية ارجتماعية اليت سعت إىل
ختليص اإلنسان األوريب من كل األغالة واألساطري اليت كانت خميمة على الفكر األوريب يف رلك العصر
بارعتماد على العقل ا رد فقط وإنكار كل مصدر آخر غري آت من غري اإلنسان .
واختلف الباحو ثون واملؤرخون يف حتديد البداية الفعلية حلركة التنوير  ,فمنهم من أرجعها إىل جون لوت
ونيوتن  ,ومنوهم من أرجعها إىل ديكارت واسبينوزا  ,ومنهم من أرجعها إىل القرن السادق عشر(.)4
وتعد حركة التنوير احلدل األضخم  ,واحلالة األعم يف القرن الثامن عشر  ,ويكاد احلديث عنها,
ونرح مشاهدها  ,وتفصيل سرية أبطاهلا يستوعو حديث املؤرخني والدارسني للقرن الثامن عشر .
وهي حركة واسعة جدا  ,متشعبة اجلوانو  ,ومتعددة األطراف  ,ومتنوعة املعات  ,وجل الفالسفة
املشهورين والعلماو املبدعني واألعالم املؤثرين يف القرن الثامن عشر – كنيوتن وفولتري وكانت وجان جات
روسو ومنونسكيو وغريهم كثري -كانوا منطوين ومندرجني ضمن سياجها  ,وسا رين يف ركاهبا ,و تثلني
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألهدافها وغاياهتا  ,وكان وجود هؤر و األعالم أحد أهم األسباب اليت ساعدت على انتشار حركة التنوير ,
وتوغلها يف العقل الغريب .
( )1انظر ت التنوير  ,دور بتدا اوترام (. )58 , 55
( )2انظر  :املرجع الساب (. )57

1436/08/19

( )3انظر  :املرجع الساب (. )71
( )4انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )255والفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت عصر التنوير  ,فوادسواف
تاتاركيفتش ( , )176وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني رايت ( )153واملعجم الفلسفي  ,مراد وهبة ( , )230والعلمانية
اجلن ية والعلمانية الشاملة  ,عبدالوهاب املسريي (. )289/1
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والفكرة احورية اليت تش ت فيها كل األطراف املمثلة حلركة التنوير تقديس العقل واإلعالو من نجنه
وجعله املينان الهي رإلكم من خالله على كل األنياو  ,والتجكيد على أن القدرة العقلية اإلنسانية ميكنها
أن تصل إىل الرناد يف كل نؤوهنا احلياتية  ,من غري اعتماد منها على أي مصدر آخر خار عن النطا
اإلنساا  ,ويؤكد ثلوا التنوير " أن العقل سبيلنا للنفار إىل احلقيقة الكامنة وراو الظواهر  ...وسيكون
العقول أداتنا لالهتداو إىل املؤسوسات أو العالقات حىت ننتعش معها ونسعد هبا  ,وسيكشف العقل عنا
غشاوة اخلرافات واخلوار وغري رلك من أمور تتناىف معه وتراكمت عرب القرون على ظهر األرو"(.)1
فالثقة اجلديدة يف قدرات العقل اإلنساا أدت هبم إىل أن أصبسوا يعتقدون أن باستطاعتهم بلو
ارستنارة والرناد والسعادة الكاملة عن طري ارعتماد على القدرات البشرية فقط  ,وأهنم ليسوا يف حاجة
إىل ارعتماد على ال ال املنقوة إليهم عن السابقني وليسوا يف حاجة إىل اإلرناد اإلهلي النازة من السماو
 ,فاحلقيقة كلها ميكن كشفها عن طري اإلنسان وقدراته فسسو(.)2
"وقد وضع املتنورون نصو أعينهم نقد ركا ن اإليديولوجية اإلقطاعية وتفنيد األوهام واملعتقدات الدينية
 ,والنضاة من أجل إناعة روح التسام الديين وحرية الفكر والبسث العلمي والفلسفي  ,وإعالو نجن
العقل والعلم"(.)3
واستبدة التنويريون اإلجنيل املسيسي بإجنيل جديد هو "إجنيل العقل"( ,)4بل بالغوا يف تقديس العقل
وتقدير مننلته إىل أن بلغوا به درجة التجليه( ,)5فبات العقل هو إهلهم اجلديد  ,وتنكر أكثرهم لوجود اهلل
اخلال ولقدرته وأنكروا تدبريه للكون  ,ويف سيا مبالغتهم يف تقديسهم للعقل اخته الفرنسيون يف ثورهتم
امرأة حسناو عصرية من نساو باريس وأطلقوا عليها اسم "إهلة العقل"؛ ليدللوا بتمجيدهم إياها على
اطراحهم األساليو التفكريية القدمية واعتمادهم على العقل وحده(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون ( )117وانظر املصدر نفسه (. )129 , 128
( )2انظر  :اهلل واإلنسان  ,كارين آرمس نغ (. )296
( )3املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )194
( )4انظر  :تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون (. )188
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( )5انظر  :حكمة الغرب  ,برتدراند رسل (. )151/2
( )6انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )317ومغامرة الفكر األوريب  ,جاكلني روق ( , )210وقصة الفلسفة احلديثة,
زكي جنيو (. )251
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ويف الكشف عن طبيعة فلسوفة األنوار ومررهتا يقوة جور بوليتنر":هتيجت العناصر للمعركة الكربى
الفواصلة والنها ية اليت ستشنها فلسفة األنوار ضد كل ما تبقى من اإليديولوجيا القوروسطية  ,ههه املعركة
متتد من النضاة ضد املبادئ النظرية اليت كان يستولهما ا تمع اإلقطاعي إىل النضاة ضد مؤسساته  ,إنه
نضاة ضد الالهوت  ,ضد امليتافينياو  ,ضد مل املعتقدات الديونية  ,ضد النظريات ارجتماعية
والسياسية اليت كوانت تلك املبادئ ثابة تربير هلا  ,إن فلوسفة األنوار بدحضها الالهوت وامليتافوينياو قضت
على هالة التكريس اإلهلي اليت كانت الكونيسة قد أحاطت هبا املؤسسات اإلقطاعية"(.)1
ويشرح بوة هازار احلالة النفسية اليت كان يعيشها دعاة التنوير يف القرن الثامن عشر فيقوة ":كان
أول ك اجلرآو يريدون البناو أيضا  ,وكانوا إلسبون أن نور عقوهلم سيبدد عظا م أكداق الظالم اليت كانت
األرو مغطاة هبا  ,وأهنم سيعثرون على منهخ الطبيعة  ,وأنه ليس عليهم إر أن يتبعوا هها املنهخ لكي
يظفروا بالسعادة املفقودة  ,وأهنم سيشيدون حقا جديدا  ,ر توجد بينه وبني احل واإلله أية صلة ,وأخالقا
جديدة مسو تقلة عن كل رهوت  ,وسياسية حتوة الرعايا إىل مواطنني  ...وحين ه تننة السماو إىل
األرو"(.)2
وخيلص عبدالرمحن بدوي غلو احلركة التنويرية يف العقل بقوله ":عبادة العقل إرا هي الطابع الر يسي
هلها القرن – الثامن عشر -ومبادئ العقل وحدها اليت او أن يقوم عليها بناو اجلماعة اإلنسانية يف
خمتلف ميادينها الروحية  :سواو يف السياسة ويف األخال ويف املعتقدات ويف النظرة الكونية"( ,)3وهها
التوسع يف ارعتماد على العقل يكشف أن حركة ارستنارة حركة فكرية اجتماعية مركبة من أبعاد معرفية
ودينية واجتماعية وسياسية متداخلة  ,نتجت عنها رؤية خاصة للتارين واألخال واجلماة واألديان والعات
.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتخ عن غلو حركة ارستنارة يف تقديس العقل وارعتماد عليه وحده انتشار اإلحلاد والننعات املادية
يف اجنل ا وفرنسا على حد سواو  ,وأخهت العقيدة الدينية تتهاوى  ,وتتقوو مباد ها حىت زعموا أهنم
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( )1فلسفة األنوار (. )8
( )2الفكر األوريب يف القرن الثامن عشر من منتسكيو إىل ليسنخ (. )2
( )3نيتشه (. )129
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أننلوا اهلل من ملكوته  ,وطغى اإلحلاد يف فرنسا حىت أصب هو السا د يف األندية الفكرية(.)1
وسيطرت على ثلي حركة التنوير قضية التقدم  ,فإمياهنم هبا ر يقل على إمياهنم بقدسية العقل ,
وبات التقدم لديهم عقيدة مقدسة  ,وأضسوا يؤمنون بجن كل نيو يف تقدم وتغري مستمر  ,وأن العات بدا
يسري دو وضع أفضل وأكثر حتضرا يف كل ميادين احلياة(.)2
وحتولت موجة البسث والتفكري مع حركة التنوير من ارتكاز النظر يف القضايا الدينية إىل ارتكاز النظر

يف القضايا الطبيعية  ,وسبل حتقي السعادة الدنيوية  ,وادصر مقصد احلياة يف ارستمتاا باللهة اننية(,)3
وقد وصف كولنجوود عصر التنوير "بجنه العصر الهي اجتهد ليجعل كل فرا ودا رة من دوا ر احلياة والفكر
دا رة دنيوية"(.)4
وناعت لديهم روح النقد  ,وبات كل نيو معرو للفسص والتمسيص  ,وت يسلم من رلك أي
نيو حىت قضايا الدين  ,وضواقت دا رة املقدسات لوديهم وكادت أن تضومسل  ,ومع انتشار تلك الروح
النقدية العارمة انتوشر الشك وال دد يف رلك العوصر  ,حىت أطل بعوض املؤرخني عليه "عصر الشك" حيث
أن من كان مؤمونا منهم بوجود اهلل فإنه ر يسلم من ورود الشكوت وارع اضات عليه(.)5
وكانت حركة التنوير حركة متشابكة  ,تتصادم فيها ار اهات املتعارضة تصادما حادا  ,وتتداخل فيها
انراو تداخال كبريا  ,ووت فيها التصورات ووا مبعثرا  ,ر يكاد خيضع تطورها لنس دد  ,ور ملنهخ
واض املعات  ,ومع رلك  ,فإنه ميكن أن حتدد اخلصا ص األساسية للسركة التنويرية الغربية يف أربعة أمور :
األوة  :اإلميان العمي بقدرة العقل اإلنساا احلديث على التسرر من كل ما ورثه من العبودية والتبعية للغري
وعلى تقرير مصريه بهاته  ,والثاا  :األمل الوطيد يف التقدم دو حرية اإلنسان وكرامته وسعادته اليت يبنيها
بنفسه ر بتوجيه من غريه  ,والثالث  :اجلرأة الواضسة يف إخضاا كل انراو واملهاهو املوروثة رمتسان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العقل وحكمه  ,والرابع  :اإلميان بتضامن مصا اإلنسانية بجسرها وزيادة اإلخاو بني الناق على أساق
( )1انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )317وقصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )251
( )2انظر  :تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون ( , )125 , 123وحكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )188 , 187/2
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( )3انظر  :موسوعة تارين احلضارة العامة (. )86/5
( )4تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )173
( )5انظر  :الدين والعقل احلديث ول ستيس (. )165 , 120 , 104
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احلضارة القا مة على العقل املستنري وتقدمها دو الكماة دون ارعتماد على أي مصدر آخر(.)1
والقدر اجلامع بني أكرب املمثلني حلركة التنوير اربة الدين والنفرة منه والتمرد على تشريعاته والسعي
إىل نقده وتقويضه وارستهناو والسخرية من تعاليمه والسعي إىل القضاو النها ي على مجيع مؤسساته
باعتبار الشيطان األكرب الهي ر بد من القضاو عليه( .)2ومع رلك ر بد من التجكيد على أن حركة التنوير
مرت راحل متعددة يف تشكلها  ,ومثلها أجياة خمتلفون يف غلوهم ومتفاوتون يف نططهم  ,فاجليل األوة
من التنويريني كانوا ر ينالون متجثرين كثريا بالهو السا د ولديهم التنام برداب ا تمع وبعض القواعد
القدمية  ,وكانوا يف ملة حاهلم مؤمنون بوجود اهلل مع اربتهم لألديان وإنكارهم هلا  ,تطور احلاة
وانتهى األمر هبم إىل جيل ثا ر على كل نيو و تقر لكل التقاليد وانداب  ,وما ل إىل اإلحلاد وإنكار
وجود اهلل أو التشكك يف وجوده(.)3
ويتف كثري من الباحثني على أن حركة التنوير متثل منعطفا تارخيا حامسا يف تارين احلضارة األوربية,
فقد توغلت يف األجواو الغربية حىت تشكلت من خالهلا كل املبادئ واألسس الدينية وارجتماعية
والسياسية اليت كان هلا أثر بليغ يف احلياة الغربية حىت وقتنا احلاضر  ,ويصور الفيلسوف األمريكي وليم كلني
رايت ني ا من تلك انثار  ,فيقوة ":دن مدينوون بالشيو الكثري لعصر التنوير فيما يتعل بارستقالة
السياسي واحلرية ارقتصادية والتسام الديين وحرية الفكر والنشر  ,وكهلك فيما يتعل بإمياننا بالتعليم
وبإمكان التقود م ارجتماعي  ,وقد ختلص العقالو إبان تلك الف ة من كل أنواا اخلرافة  ,ولور عوصر التنوير
لكنا ر نناة ر در الساحرات والننادقة  ,ور نناة تبسث عن نفاو األمراو ونناة احلض السعيد عن
طري الرقى والتعاويه  ,وخنشى السسر والعني والشريرة  ,ونرى األنباح  ,ونستشري الدجالني واملتنب ني
بالبخت ومعرفة أحدال املستقبل"(. )4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع قوة تجثري حركة التنوير وانتشارها يف العات الغريب إر أهنا ت تسلم من النقد وارع او  ,فقد قام
عدد من املفكرين والفالسفة بتوجيه نقد ررا إليها من جهات متعددة  :من جهة أصوهلا اليت اعتمدت
عليها  ,ومن جهة التناقضات العملية اليت وقع فيها ثلو ارستنارة  ,ومن جهة املبالغات واألحالم الوردية
( )1انظر  :إمانويل كنت  ,عبدالرمحن بدوي ( , )79-76ونيتشه  ,له أيضا (. )128

1436/08/19

( )2انظر  :تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون (. )182-181
( )3انظر  :تشكل العقل احلديث  ,كرين برينتون (. )119-118
( )4تارين الفلسفة احلديثة (. )154
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اليت علقوها حبركتهم(.)1
حالة نقد الدين في القرن الثامن عشر :
إرا كانت ظاهرة نقد الدين تبدت معاملها األساسية يف القرن السابع عشر فإن التشكل احلقيقي
والفعلي هلا كان يف القرن الثامن عشر  ,ففي هها العصر قوي التيار الناقد للدين  ,واستوى على سوقه ,
وانتدت جرأته يف إظهار مواقفه  ,وكثر عدد األنخا واألعالم املنطوين ضمنه  ,فاحتمت احلوارات بني
األطراف املتعارضة  ,واصطدمت فيها املواقف  ,وتصارعت العقوة حوة القضايا الدينية وحوة وجود اهلل
باخلصو  ,فجضست حديث الناق و ل تفكريهم و اة حبثهم(.)2
وقد ظهرت روح التمرد على األديان فيه بشكل ظاهر جدا  ,وانتشرت انتشارا كبريا  ,وتكاثرت
مشاهدها  ,وتشعبت معاملها  ,وبلغت تلك الروح التمردية مبلغا عظيما  ,حىت نعت بعض املؤرخني هها
العصر بجنه أعظم عصور الال إميان يف التارين( , )3ونارت فيها أنخا يعدون من أعظم املؤثرين يف القرن
الثامن عشر  ,واستعملوا نىت السبل يف نشر أفكارهم  ,وأنواا الطر يف اإلقناا واقفهم الناقدة للدين ,
فتارة يسلكون النقد اجلاد  ,وتارة مييلون إىل النقد ارستهنا ي اهلنة  ,وتارة يظهرون نقدهم باألسلوب
الروا ي والقصصي والشعري  ,وتارة يبدونه يف املسرحيات  ,وتارة يتمظهر نقدهم يف إطال النكت
الساخرة  ,وبالغوا يف ارعتماد على السخرية وارستهناو إىل درجة متجاوزة للسدود .
ويف أثناو حديث املؤرخ الشهري بوة هازار عن الصراا احتدم يف القرن الثامن عشر بني املناصرين
للدين وبني الثا رين عليه يصور ني ا من رلك  ,فيقوة ":كهلك كان يف اجلهة األخرى – الناقدة للدين-
أرواح خلو من العاطفة الدينية إىل حد أهنم ت يكونوا يفهمون  ,ور يستطيعون أن يفهموا قل الهين
يبسثون  ,وسكينة الهين يرجون  ,وعند ههه األرواح ت يكن املسيسيون إر ضعفاو أو منورون  ,وملا كانوا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر يشعرون باحلاجة إىل اإلميان  ,فإهنم كانوا يشوهون الدين  ,ويرمسون له صورة منيفة  ,وكانت املسيسية يف
( )1انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )273-264وروح األنوار  ,توفيتان تودوروف ( , )31-29وانظر يف
التعريف حبركة التنوير ورصد املالحظات حوهلا  :حركة ارستنارة وتناقضاهتا  ,عبدالوهاب املسريي  ,الكتاب كامال  ,والعلمانية
اجلن ية والعلمانية الكاملة  ,له أيضا (. )320-285/1

1436/08/19

( )2انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن ( , )185الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر  ,-فرانكلني باومر
( , )53وتارين القرن الثامن عشر يف أوروبة  ,ماتيو أندرسون (. )433-432
( )3انظر  :الفكر األوريب احلديث -القرن الثامن عشر -فرانكلني باومر (. )55
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نظرهم مؤامرة فظة  ,إىل حد اعل من العسري أن يتخيل املرو أهنا استطاعت أن تنشج  ,وأن تبقى بني
ارضطهادين اللهين لو احتدا حلققا لنفسيهما اقتسام األرو  ,و ا اضطهاد القسس واضطهاد امللوت .
وعندهم أن املسيسية ت تنتخ إر أكاريو وجرا م عرب التارين  ,وأن مجيع الباليا اليت نتجت هبا
ستختفي يف اليوم الهي ختتفي فيه املسيسية  ,وكانوا يعلنون أهنم أهم ما يف العقيدة هو اإلفراط اليت مسست
به الكنيسة  ,وان كت فيه أحيانا  ,وأما العقيدة نفسها فإهنا يف رأيهم سهاجة غري متعقلة  ,خصصت
للجهالو واألغبياو  ,وهي ر تنسصر يف تصدي ما يبدو أنه ح  ,بل م يبدو أنه باطل أمام العقل  ,ولقد
استبدلوا عبادة إسرا يل وإبراهيم ويعقوب بعبادة خرافية للطبيعة البشرية"(.)1
وينقل نصا عن أحد ناقدي الدين يصور فيه حالة الناق يف القرن الثامن عشر يف موقفهم من وجود
اإلله  ,يقوة فيه":إن ههه املسجلة – وجود اإلله -كانت يف السلك العقلي هي قضية العصر الشهرية ,
وكانت تثري انفعارت الناق إىل درجة ر تستطيع أن تفهمها يف صعوبة  ,وكان كل فرد – سواو كان من
القراو أو من املؤلفني – مشغور عرفة ما إرا كان هنات إله أم ر  ,لكي يعتين بنفسه اخلالدة أم ت يكن
هنات إله ور نفس خالدة او أن يعتين هبا  ,تلك كانت مشكلة الكافة من الناق  ,أي  :أهنم كانوا
يتساولون أيعيشون يف عات إلكمه عقل خري أم يف عات تسوده قوة ر اختيار هلا؟! تلك هي املشكلة اليت
كانت تثري العقوة  ,وهي اليت كانت موضع النقاه يف كل مكان  :يف الكتو وعلى املنصات ويف
املنتديات  ,وعلى املوا د بعد أن خير اخلدم  ,ور نستطيع أن نتصور إر رات فيلسوفا عصريا اهل أو
يهمل أكثر من أن نتصور فيلسوفا عصريا اهل أو يهمل نظرية الكوانتا"(.)2

وكان السا د يف القرن الثامن عشر هو السخط والغضو من العقا د املسيسية – اليت كانت متثل سا ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األديان عندهم  -ومن التعاليم الدينية اليت كانت ملنمة للناق  ,وينقل بوة هازار عن أحد نقاد الدين أنه
كان يقوة ":إن األديان ليست سوى تنويرات  ,وأهنا هي املنبع احتوم لالضطرابات وارنقسامات واحلروب
 ,وإرا فهي ليست من التنظيم اإلهلي يف نيو"( ,)3ويقوة آخر ":إن األديان نشجت من خالة خماوف
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اإلنسان البدا ي من الفيضانات وغريها من الكوارل  ,والواض أهنا خارقة للطبيعة  ,ونظمها – أي :
الديانة – أقامها قسيسون وملوت يف مؤامرة لتربير الطغيان يف سبيل فرو جا ر لعقيدة تقليدية  ,ولن اد
اجلنس البشري مطلقا مهربا من ههه املؤامرة الشريرة إر بإتباا نور العقل حتديا للقساوسة وامللوت"(.)1
ويف أثناو تصويره لسخط الناق وثورهتم على الدين يف فرنسا القرن الثامن عشر يقوة وة
ديورانت ":وكانت كل طبقة ,عدا الفالحني ,تضم أقلية متشككة ,واستاوت البريوقراطية احلكومية من
استقالة الكنيسة وإعفاوها من الضرا و .والرباط الوثي القد بني الكنيسة و"ساعدها" الدنيوي العلماا
وهو الدولة" بدأت تنقصم عراه .وكان هنات مفكرون أحرار ,مثل مالشرب يف مصلسة الرقابة ,وكان إلمي
بكل قواه ديدرو ودا رة املعارف .وأوث صلة بامللك كانت مدام دي بادور اليت كانت تكره اليسوعيني,
واليت اعتربها فولتري (واحدا منا) .ورأت األرستقراطية يف الكنيسة دعما ملركن أسرة البوربون اليت كانت قد
أطاحت حبكم ههه األرستقراطية ,ومن ت تكن ههه الطبقة تعارو إضعاف رجاة الدين ,بل لقد هلل
كثري من النبالو وسروا بامتهان فولتري وعدم توقريه للكنيسة والنيل منها ,وأبدى أفراد الطبقة الوسطى العليا
ارتياحهم ورضاهم عن املفكرين الهين كانوا إلاربون رجل الدين .ألن ههه الطبقة ت تغفر للكنيسة
استنكار الفا دة (الربا) وإيثارها مالت األرو على رجاة املاة.
فلو أن هؤرو األساقفة املتعجرفني أريقوا املهلة واهلوان لصعدت الربجوازية إىل مراقي الشهرة والقوة
والسلطان ومن فإن رجاة املاة ,من أمثاة بويلنيري وهلفشيوق ودي هولباخ فتسوا أبواهبم وخنا نهم ,بل
حىت يف بعض احلارت قلوهبم ,للسرب ضد الكنيسة .وكان احامون منه زمن غري قصري إلقدون على
رجاة الدين وإلسدوهنم ,وكم تطلعوا إىل اليوم الهي إلكمون فيه الدولة .كما كانوا بالفعل إلكمون
الربملانات .ورهو أحد تقارير الشرطة يف  1747إىل أنه ر يكاد يوجد موظف يف برملان باريس ر إلتفظ
بكتاب أو خمطوط مناف للدين يف بيته.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وعجت مقاهي باريس باإلحلاد .وكان هجاو رجاة الدين والسخرية منهم متعة ظرفاو املدن الهين
أناروا إىل اهلل بجنه "السيد وجود" وانتشرت املطبوعات املعادية لرجاة الدين انتشارا واسعا حىت يف األقاليم,
ووزا بعوض الباعة املتجولني لقاو رب وفوري ,ومن باب إىل باب ,منوشورات عنواهنا "أنهر الدجالني
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الثالثة""(.)1
ويلخص بوة هازار ما حصل يف القرن الثامن عشر فيقوة ":ت يكتف القرن الثامن عشر باإلصالح,
وإوا أراد حتطيم الصليو  ,وأن ميسو فكرة ارتصاة بني اإلله واإلنسان  ,أي  :فكرة الوحي ,وأن يقوو
اإلدرات الديين للسياة"(. )2
ويكشف الدكتور ماتيوأندرسون ني ا عن تشكل ظاهرة نقد الدين يف هها القرن فيقوة ":يف كل أوربة
الغربية تقريبا  ,ور مسيا يف بريطانيا العظمى ويف فرنسا وجدت الكنيسة املؤسسة وأنظمة عقا د خاضعة
ملسار تركل فكري  ,فتست ضغط خمرب من القناعات وأنكاة جديدة من الرؤية كانت حتق مكاسو
دون انقطاا  ,وتعرب عن نفسها غالبا كما رأينا قاصة يف فرنسا واقف عقا دية وغري متسا ة ,فقدت
الكنيسة ني ا فشي ا من تجمينها ومن نفورها على العقوة املثقفة  ,وكانت مهيجة بشكل سيو جاهبة هها
النوا من اهلجوم...إن التسديات اليت أطلقها أناق رلك العصر على األنكاة التقليدية لإلميان الديين
أتت من عدة جهات معا  ,فالكفر واإلحلاد املعلنان انتشرا بالتجكيد يف رلك احلني ,وعرب عنهما بصورة
()3
مكشوفة أكثر ا يف الساب "
وقد تشعبت املظاهر الناقدة للدين وانثالت من كل حدب وصوب  ,وتناولت هيكل الدين من
جهات متعددة  ,وصوب نقاد الدين رماحهم وأسلستهم ضد حصن األديان من كل اجلوانو  ,فهها يقيم
الرباهني على أن الكتاب املقدق منيف و رف ٍ ,
وثان يقوة إن األديان كانت سببا يف نقاوة اإلنسانية ,
وثالث يسعى إىل القدح يف النبوة والوحي  ,ورابع يصف رجاة الدين بجهنم ت يكون سوى رمني وخونة ,
وخامس يرفع صوته قا ال إن األديان قا مة على اخلرافة واألساطري وإهنا ر ختتلف عن الوثنية يف نيو ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكلهم ان كوا يف إحالة العقل مكان الوحي والنبوة  , ,فنقدوا أصل األديان ومصدرها وتشريعاهتا ومثارها
على اإلنسان وأثرها يف تارخيه(.)4
( )1قصة احلضارة (. )9/28
( )2الفكر األوريب يف القرن الثامن عشر (. )2
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ومن أكرب املشاريع اليت قامت همة نقد الدين يف القرن الثامن عشر مشروا "املوسوعة"  ,اليت ظهرت
يف هها القرن  ,وهو ي دا رة معارف ضخمة  ,مكونة من مواد خمتلفة  ,تكتو يف كل مادة مقارت وحبول
مسوتقلة  ,وقد طرقت املوسوعة موضوعات خمتلفة  :اجتماعية وسياسية وفلسفية ودينية ,وظهر املوجلد
األوة منها سنة 1751م  ,وكان آخر ظهور هلا سنة 1780م  ,وبلغ عدد من كتو فيها ما ة وعشورين
كاتبا  ,ونالت املوسوعة نهرة كبرية وظفرت بانتشار واسع جدا يف األوساط الفكرية  ,وعدها بعض
املؤرخني "املمثل األبرز لعصر التنوير"( ,)1ووصفها آخر بجهنا كانت"رمنا للقرن الثامن عشر"( ,)2وبجهنا"ثورة

قبل الثورة الفرنسية"( ,)3ونعتها ثالث بجهنا"كانت املستودا األديب العظيم ألفكار التنوير الفرنسي ومثله
العليا"( ,)4وقيل فيها ":تعترب أنهر ظاهرة فكرية ينة لهات العصر"(.)5
وأما املش كون فيها فهم أطياف خمتلفة  ,فبعضهم كان من احافظني املؤمنني باألديان وبعضهم –
وهم أكثر املش كني -من أتباا الدين الطبيعي  ,وآخرون كانوا من أتباا الفكر اإلحلادي  ,ومن أنهر من
ان ت يف املوسوعة  :ديردوا – مؤسس املوسوعة – وجان جات روسو ومونيسكيو وهولباخ  ,وكل هؤرو
كانوا من أند نقاد الدين يف زمنهم.

وقد تضمنت املوسوعة نقدا ررعا لألديان وهجوما نرسا ضدها  ,واختهت يف ملها حربا ضروسا
ضد تعاليم الدين ونرا عه وأصل فكرته  ,وخاصة الدين املسيسي(.)6

=



ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كتاب قصة احلضارة  ,وة ديورانت على مادة ثرية جدا يف هها املوضوا  ,انظر منه ( )155-151 , 13/37و(, 8-1/38
. )148 -128
( )1حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )149/2
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )43/38
( )3املرجع الساب (. )64/38
( )4تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون (. )76/6
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ومع أن القرن الثامن عشر نهد صورا خمتلفة من نقد الدين وأواطا متنوعة منه  ,إر أن الظهور
األقوى واألبرز واألند تجثريا فيه كان لتيار الدين الطبيعي  ,فهها التيار هو الغالو على األجواو يف هها
القرن( , )1وأما التيار اإلحلادي بشقيه – اجلازم بإنكار وجود اهلل واملتشكك , -فقد وجدت هلا مظاهر
متعددة وظهرت نخصيات بارزة تتبناه وتدعو إليه  ,ولكنه ظل ضعيفا يف مقابل تيار الدين الطبيعي وأقل
منه انتشارا وقبور لدى الناق .
مشاهد نقد الدين في القرن الثامن عشر :
كان القرن الثامن عشر مندمحا جدا باملشاهد الناقدة للدين  ,فهو العصر الههي للتيار الناقد للدين,
فقد انتدت نوكته وتتالت غاراته على حصن األديان  ,وانثالت هجماته عليه  ,وتعددت معامله ,
وتنوعت مظاهره  ,وليو س من غرو البسث هنا تتبع كل تفاصيل تلك املشاهد  ,وإوا الغرو األساسي
منه الكشف عن صورة رلك النقد واهلجوم بشكل ٍ
كاف وبني  ,وميكن الوصوة إىل رلك عن طري
املشاهد التالية :
المشهد ا ول  :اكتمال انية الدين الطبيعي  ,تقوم فكرة الدين الطبيعي على اإلميان باهلل  ,وإنكار

الوحي والنبوة والكتو املقدسة واملعجنات  ,واركتفاو ا ينتجه العقل اإلنساا من قوانني( , )2وقد ظهرت
فكرة ههه الديانة يف القرن السابع عشر بصورة بينة  ,ولكنها تطورت كثريا وقويت جدا واكتملت بصورة
بنياهنا يف القرن الثامن عشر  ,واجتمع يف هها العصر أهم الشخصيات املمثلة للدين الطبيعي  ,وظهرت
فيه أهم املؤلفات اليت غدت من أصوة املراجع اليت تعتمد عليها أفكار تلك الديانة.
وأصب له ثلون أقوياو نديدو التجثري على اجلمهور  ,وعلت أصواهتم الناقدة للدين  ,وانتدت
وطجهتم على املؤمنني  ,واهنالوا على كل األديان – وعلى املسيسية باخلصو  -نقدا وهدما وسخرية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واستهناو واستخفافا  ,وت ي كوا رميمة إر ألصقوها باألديان ور هتمة إر وجهوها إليها ور أسلوبا إر

=



من العلماو السوفيات (. )509
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سلكوه  ,وتتالوا يف تجليف الكتو والرسا ل والروايات والقصص اليت تقوم على نقد األديان وتنفر منها.
ويكشف املؤرخ بوة هازار عن نيو من هجومهم على األديان  ,فيقوة ":إن الدين املوحى كان
منظورا إليه على أنه عدو من جانو فالسفة رلك العصر  ,الهين كانوا يعتقدون أهنم لن يعملوا ني ا ما ت
يدللوا للمؤمنني على أن هها الدين ت يستطع الربهنة على كيانه نظريا  ,وأنه ت يظهر وجوده واقعيا  ,وما
ت يثبتوا أنه منطقيا ت إلتمل ارختبار  ,وأن الشواهد اليت كان يعتمد عليها ت تكن -من احلقيقة التارخيية-
تستس اإلميان .
ففي الواقع أن الوحي فيما يرون يعنى إىل يط املعجنات  ,أو أن العقل ر يغري املعجنات أو أن
الوحي يعنى إىل يط املا فو الطبيعي  ,وأن العقل ر يقر إر احلقا الطبيعية  ,وأن العقل عندما خيترب
الوحي اد فيه تناقضا  ,ولهلك اد فيه زيفا  ,وأن ما هو ديين حقا يف الدين ليس إر خرافيا  ,ولهلك أن
يهاجم العقل تلك اخلرافات وأن إلطمها  ,ألنه ر إميان إر ما هو عقلي  ,وأن اإلهلي نفسه او أن يرد
إىل العقل"(.)1
وكان رجاة الدين الطبيعي " يشنون هجوما جديدا ضد الكنيسة اإلجنيلية الرمسية ورجاهلا ودخلها,
وضد كل كنيسة  ,وضد املعجنات  ,وضد التجويل الهي أتى به اإلجنيل عن حياة املسي ؛ إر إن ههه
احلياة ليست سوى رمنا للسياة الروحية وللبعث الروحي لكل فرد"(.)2
وكا نت "فكرة الوحي عندهم غري قابلة لإلدرات  ,وخطرة ومنبع للخرافات واإلفراطات اليت آن األوان
للرجوا عنها بفضل ال بية الفلسفية اليت حلت ل ال بية الدينية"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وما برح النقد الطبيعي يواجه األديان يف كل حلظة وساعة ومن كل جهة ومكان حىت باتت األديان
متهمة بقا مة طويلة من التهم و اصرة بركام كبري من ارع اضات .
وحو ر ثلوا الدين الطبيعي على أن خيالفوا األديان يف كل نيو  ,وأن يقيموا بينهم وبينها احلواجن
املنيعة  ,فتشكل عندهم ما أمساه بعو ض املؤرخني "الضديات"  ,فهم "ضد الوحي األوة  ,وضد اليهود ,
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رلك اجلنس احلقري غري اجلدير بالرسالة املقدسة  ,وضد التوراة اليت كانوا يعتقدون أهنا من تلفي إدريس ,
وضد العهد القد  ,وضد املعجنات  ,وضد نهواهتا  ,وضد األنبياو الهين ت ينطقوا إر زيفا  ...وضد
اإلجن يليني أول ك الصيادين املساكني اجلهالو  ,وضد اإلجنيل  ,بل ضد نخص املسي  ,وضد الكنيسة ,
وضد تعاليمها  ,وضد األسرار  ,وضد فكرة اخلطي ة العنصرية اليت تدعي أهنا دمغت أيتام آدم  ,وضد
أنظمة الكنيسة  ,وضد السر والتعميد وارع اف والصالة  ,وضد الرهبان والراهبات ,وضود القسس ,
وضود البابا  ,وضد األخال املسيسية  ,وضد القديسني  ,وضد الفضا ل املسيسية"(.)1
المشهد الثاني  :انتشار النقد الساخر " نقد فولتير "  ,من أقوى األساليو النقدية للدين تجثريا ,
وأكثرها نيوعا يف القرن الثامن عشر هو النقد الساحر  ,وقد ظهرت نخصيات ساخرة من الطراز الكبري
والعاة جدا( , )2ومن أنهر أول ك الساخرين  :الفيلسوف الفرنسي فولتري  ,وهو من أبرز ثلي الدين
الطبيعي ومن أند دعاته  ,ويعد نخصية اجتماعية مؤثرة جدا  ,فقد أثر يف تغيري قناعات الناق كثريا
بجسلوبه الساخر  ,وت يكن فيلسوفا مبتكرا  ,ولكنه كانت له مشاركات فلسفية وأدبية بارعة  ,وقد أفرد
املؤرخ األمريكي وة ديورانت لفولتري جن ني خاصني (  )36-53من موسوعته الضخمة "قصة
()3
ووصف بجنه "كان مثال من أكثر األمثلة إحلاحا وأندها تجثريا يف فرنسا القرن الثامن عشر
احلضارة"  ,ر
على التسليم الفلسفي باهلل عنة عن أية عقيدة موحى هبا"( , )4وقاة عنه فيكتور هيجو":إن اسم فولتري
يصف القرن كله  ,فإرا كان إليطاليا هنضة وألملانيا إصالح  ,فإن لفرنسا فولتري"( ,)5ونعت بجنه "كان
()6
التجسيد احلي حلركة التنوير"
وانتهر فولتري بسرعة البديهة وظرافة العبارة  ,واألسلوب الفكاهي الالرا احطم لآلخرين  ,وقد أطل

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املرجع الساب ( , )81وانظر منيدا من نقد الدين الطبيعي  :موسوعة تارين احلضارة العام ( , )91-90/5ومغامرة الفكر
األوريب  ,جاكلني روق (. )238-236
( )2انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )183
( )3وقد أرجع رلك إىل قوة تجثري فولتري وبعد أثره يف الواقع الغريب  ,انظر  :قصة احلضارة ( , )262/38وانظر يف تجثري فولتري :
تارين الفكر األوريب  ,رونالد ( , )184وعصر األنوار  ,فولغني ( , )28-24واملوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة
السوفيات ( , )198-197وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (.)190

1436/08/19

( )4اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )210
( )5قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )250
( )6تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )187
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عليه بعض معاصرين لقو"الفيلسوف الضاحك"( ,)1ونعت بجنه "معشو ا تمع الباريسي"

()2

وألجل هها كان نقده لألديان وللدين املسيسي خاصة فتاكا وبعيد األثر يف نفوق الناق وعمي الوقع
فيهم  ,ويعد من أند الناقدين الهين نسنوا نفوق الناق ضد األديان وضد الرسل والكتو املقدسة  ,ويف
توضي اهتمامه بنقد األديان وتوضي أثره يقوة فولغني ":كان فولتري ينف أوقاته وجهوده بال حساب يف
صراعه ضد الكنيسة  ,فمن أجل سس ما كان يسميه "النهة" كان فولتري يسخر طاقات موهبته الشاملة
كلها  :فكان إللل املصادر التارخيية للمههو املسيسي  ,ويقيم مقارنات فيما بينها  ,وكان يكشف عن
التناقضات املنطقية املالزمة هلها املههو  ,كما رسم لوحة إمجالية عن جرا م الكنيسة  ,و اكمات اهلراطقة
 ,وكما أدان جبدية فا قة تعصو الكنيسة وقسوهتا يف كتاباته اهلجا ية  ,لكن سالحه املفضل واألكثر فتكا
كان سالح السخرية الثاقبة الالرعة املوجعة  ,اليت ارتقى فيها إىل مرتبة فنية ما طاهلا أحد غريه"(.)3
وقد ابتدأ فولتري يف مهامجة األديان واملسيسية بعد منتصف القرن الثامن عشر  ,فانقض على الكنيسة
يهامجوها يف كل ميودان ويف كول مباد ها ساخرا ومتهكما  ,وكانت أوة محالته كتيو أمساه"مقربة التعصو"
 ,كوشف فيه عما تضومنته األناجيل من ارختالف والتناقض وعما يف تارين الكنيسة من فضا ع  ,وأنار
فيه إىل أن تلك الفظا ع عل كل عاقل يفر فنعا من اعتنا الكنيسة(.)4
وكهلك انتقود املسيسية يف كتابه "الرسا ل الفلسفية"  ,ففي آخر رسالة منها تناوة مواقف أنهر
الفالسفة املدافعني عن املسيو سية يف القرن الثامن عشر  ,وهو باسكاة  ,ونقده فيها نقدا ررعا واستخف
به(.)5
وكتو رواية بعنوان " مد"  ,ومثلت يف مسارح باريس كثريا  ,يهاجم فيها التعصو األعمى والتنمت
 ,وصور الرسوة مد صلى اهلل عليه وسلم فيها بصورة قبيسة  ,وجعله مثار لإلنسان املخادا  ,الهي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1أعالم الفالسفة كيف نفهمهم  ,هنري توماق (. )260
( )2تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )184
( )3عصر األنوار ( , )26وانظر منيدا من نقد فولتري لألديان  :املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلنة من العلماو السوفيات (, )358

1436/08/19

وتارين احلضارة  ,وة ديورانت ( , )204-193/38وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي ( , )206/2وتارين الفلسفة احلديثة
 ,يوسف كرم ( , )188ومعجم الفالسفة  ,جور طرابيشي ( , )474واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )177-171
( )4انظر  :قصة الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل (. )203
( )5انظر  :انظر الرسا ل الفلسفية  ,فولتري ( , )135وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )189
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يتعمد أن يدرق دينه اجلديد إىل عقوة قوم سه  ,ويستغل إمياهنم يف استثارة مهم يف القتاة  ,وت يكن
يقصد هبا حصر احلكم يف ني اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم وإوا كان يعرو فيها برجاة الدين املسيسي ,
فالرواية يف حقيقتها هجوم ررا على املسيسية نفسها ؛ وهلها غضو منها رجاة الكنيسة وسعوا إىل منعها
وبيعها(.)1
وهتكم بالتصور الهي رمسه رجاة الدين املسيسي عن اإلله قا ال ":إنين أريد أن أجد هها اإلله  ,وإنين
أحبث فيه عن أيب  ,ولكنهم يظهرونه ة طاغية او علينا أن نبغضه  ,إنه خل األناسي يشبهونه لكي
ميعن يف تصيريهم سفلة  ,وقد منسنا قلوبا مهنبة ليكون له احل يف أن يعاقبنا  ,وقد حبو إلينا اللهة لينيد
يف تعهيبنا بالباليا املرعبة"(.)2
ويعول ساخرا على بعض األخطاو اجلوغرافية اليت وردت يف الكتاب املقودق بقوله ":من الواض أن اهلل

ت يكن قويا يف اجلغرافيا "( ,)3ويسوخر من الالهووت املسويسي فيقوة  ":إن لدي ما يت ولد يف هها
املوضوا  ,واألدهوى من رلك أا قرأهتا وكجا أقووم جبولة يف مستشفى األمراو العقلية"(.)4
ومع كل رلك النقد الساخر  ,إر أن له مواقف أخرى يظهر فيها اح امه لألديان  ,بل للكنيسة
نفسها  ,ويبدو منها أنه ر يقصد إىل تقويضها  ,وإوا إىل إصالحها وترميم اخللل الواقع فيها  ,وله مواقف
أخرى يظهر فيها تشككه يف وجود اإلله  ,وهها ارختالف جعل بعض الدارسني إلكم على مواقفه من
الدين بالغموو وارضطراب( , )5ومهما كانت حقيقة موقفه من األديان  ,إر أن نقده الهي ظهر من
خالة نتاجه الفلسفي واألديب كان له أثر كبري يف دفع عجلة موجة نقد الدين ويف إضعاف قدر األديان يف
نفوق الناق والتمرد عليها .
ور بد من التجكويد على أن فولتري ت يكن منوكرا لوجود اهلل  ,وإوا كان على العكس مؤمنا بوجوده,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد اعتومد على دليل الغاية واإلتقان يف إثبات وجوود اخلال  ,وكان يقوة ":لو ت يكن اهلل موجوودا لوجو
( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )204/36
( )2تارين الفكر األوريب يف القرن الثامن عشر من منتسكيو إىل ليسنخ  ,بوة هازار (. )23
( )3انظر  :قصة الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل (. )203

1436/08/19

( )4قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )205/38
( )5انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , ) 197واهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن ( , )209وقصة احلضارة
 ,وة ديورانت ( )210-209/38واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )173-172
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اخ اعه "  ,ويقوة ":او أن نؤمن باهلل حىت تكون زوجيت أكثر وقارا ة وخادمي أقل لصوصية"( , )1بل
إنه قوام بالورد على الفكر اإلحلادي  ,وسعى إىل مقاومته وبصورة قوية ر هوادة فيها(.)2
المشهد الثال  :اكتساح العلم التجريبي للدين  "،انتصار العلم النيوتني"  ,أخه العلم التجريي

يف ارنتشار والتوسع منه عصر النهضة  ,وبدت العقوة الغربية تتعل به أكثر من أي مصدر آخر ,
وخصوصا بعد أن ظهر هلم من خالة اركتشافات العلمية كمية األخطاو العلمية الواقعة يف الكتاب
املقدق واملعتقد الكنسي  ,ويف آخر القرن السابع عشر وأوة القرن الثامن عشر ظهر إسسا نيوتن ,
وبات العلم من بعد النظريات النيوتنية إلتل مكانة عالية جدا وميتلك سطوة بالغة على العقوة وتجثريا عميقا
يف النفوق .

ويوعد نيوتن من أنهر الشخوصيات اليت ظوهرت يف الفوكر الغريب  ,ومن أقوواها تجثريا فيه ,وقد تفونن
الدارسوون واملؤرخون يف مودحه واإلطراو من نجنه  ,وعوبارات بعضهم ر ختلو من الغلو واملبالغة.
()3

وقد جعل روبرت داوينن كتاب نيوتن"القواعد الرياضية" ضمن قا مة الكتو اليت غريت وجه العات
ونقل عن ربالق – وهو أنهر فلكي فرنسي يف القرن التاسع عشر -أنه قاة عن رلك الكتاب ":إنه
أعظم ما أنتجته العبقرية البشرية"( ,)4ونقل عن كاميل -وهو فلكي أمريكي مشهور -أنه قاة ":يف رأيي أن
نيوتن هو بال منازا أعلم علماو الطبيعة يف العصور التارخيية مجيعا"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقاة .برونوفسكي عن ينوتن ":ما من رجل علم أو رجل فكر يتساوى يف علو ركره مع إسسا
( )1انظر يف ههه املقارت  :قصة الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل ( , )202وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم
( , )189واملوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات (. )198
( )2انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن ( , )223وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )215 , 166/38وقصة
الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل (. )202

1436/08/19

( )3انظر  :كتو غريت وجه العات (. )267
( )4املرجع الساب (. )267
( )5املرجع الساب (. )268
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ني وتن  ,واحل أنه ما من إنسان آخر قد ترت مثل هها األثر العمي على عصور وعلى دنيانا مثل ما ترت
نيوتن"( ,)1ونتيجة لقوة تجثري نيوتن على من جاو بعده  ,وعم أثر  ,جعله مايكل هارل يف كتابه الشهري
عن أع ظم ما ة نخص يف التارين يف املرتبة الثانية بعد الني مد صلى اهلل عليه وسلم وقبل عيسى عليه
السالم  ,وقاة عنه ":هو أعظم العلماو أثرا يف تارين اإلنسانية"(.)2
والعلم النيوتين مكون من نظريات متعددة  ,بعضها متعل ب كيو الضوو  ,وبعضها متعل
احلركة  ,ومفهوم النمان واملكان  ,وحساب التفاضل والتكامل  ,وقانون اجلاربية(.)3

فهوم

ويرتكن العلم النيوتين يف مجلته عولى دراسة القوانني الطوبيعية ,و اولة الكشف عن تفسري حركاهتا
ومساراهتا  ,والعالقات بني جون ياهتا ,وهوو بهلك يتف مع طبيعة العلم التجريي يف عصره ,حيث توجه
العلم دو الطبيعة  ,وبات مهموما شكالهتا,ومستغرقا يف قوانينها  ,وساعيا إىل تفسريها ,ومستفهما عن
أسرارها .
ومن أنهر كشوف نيوتن اليت كان هلا أثر بليغ يف توجيه الههن الغريب  :نظرية اجلاربية  ,وهي النظرية
اليت فسر هبا حركات أجناو الكون  ,وأثبت من خالهلا بجن كل جن يات الكون خاضعة لقوانني ر ختر
عنها ور حتيد عن مسارها .
وقد رعدت ههه النظرية مع النظرية الكوبرنيقية  ,والنظرية الداروينية أنهر ثالل نظريات غريت عقوة
أهل الغرب(.)4
وهبهه النظرية أصب

كنا تفسري حركات األفالت واألقمار واملهنبات  ,وهبا انقشع الضباب الهي كان

خييم على حركة الكون  ,وزالت بسببها كثري من الشكوت والظنون احلاضرة يف عقوة كثري من الباحثني يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1العلم والبداهة (. )39
( )2اخلالدون ما ة ( , )22وانظر يف أثر نيوتن  :كتو غريت وجه العات  ,روبرت داوينن ( , )268وتارين الفكر األوريب

1436/08/19

احلديث رونالد ( , )87-86وتارين الفلسفة احلديثة  ,وبرتراند رسل ( )77/3وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (, )154
وقصة العلم  . ,كراوثر (. )126
( )3انظر  :قصة العلم  . ,كراوثر (.)130-126
( )4انظر  :مواقف حامسة يف تارين العلم  ,جيمس كونانت (. )362
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رلك النمان عن أسرار حركة الكون(.)1
وحني أعلن نيو وتن نظريته أنكر عليه كثري من رجاة الدين الكنسي  ,وادعوا أنه انتنا من اهلل التجثري
املبانر يف خلقه وأزاة عنه عموله الكوا  ,وأنه استبود اهلل بقوة مادية ميوكانيكية  ,وأنه أبدة العناية اإلهلية
()2
بقانون اجلاربية
وكان لنظرية اجلاربية أثر بليغ يف تدعيم النظرة انلية امليكانيكية احلتمية يف تفسري الكون  ,وهي
النظرية اليت تعين أن الكون يسري وف قوانني ددة صارمة  ,ر خير عنها نيو  ,ور حتتا يف تسيري
حركتها إىل تدخل قوة خارجة عنها  ,ويقابلها النظرية الغا ية أو امليتافينيقية  ,وهي اليت تقر بجن الكون
يسري على قوانني ددة ولكنها ر تنكر التدبري اإلهلي للكون وقدرته يف التجثري على تلك القوانني(.)3
وقد هنمت النظرية الغا ية يف القرن الثامن عشر أمام النظرية انلية بسبو تعضدها بالعلم النيوتين,
وغدت املسيطرة على النظرية الغربية للكون ملدة قرنني من النمان( , )4واجنهب إليها عدد كبري من العلماو
واملفكرين  ,وأصب الكون عندهم نبيها بالساعة  ,فهو يف راته وأفالكه وكواكبه أنبه نيو بساعة
عمالقة صنعت هارة فا قة  ,ووضع كل جنو منها يف مكانه الصسي  ,حبيث إرا حتركت املاكينة حتدل
عنها حركة تعقبها حركة لكل األجناو على حسو تصميم املخ ا(.)5
ونتيجة رنتصار العلم النيوتين  ,ونغف الناق به  ,وندة اقتناعهم بنتا جه  ,انتشر التيار املادي ,
وانتشى  ,وتعضد بسند قوي من العلم  ,وطفقت التيارات املعادية للدين حتاوة التشبث والتعل بجهداب
تلك النظريات  ,لتساند هبا مواقفها املتمردة على األديان  ,وبهلك عرد نيوتن من أقوى من ساعد على
إضعاف جانو األديان  ,ومن أند املساندين للتيارات الناقدة هلا( ,)6فمع إقرار الفيلسوف ليبنتن بجن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )271 , 57-56/2
( )2انظر  :بني الدين والعلم  ,اندروا ديكون وايت ( , )193والتنوير  ,دوريندا أوترام (. )184-183
( )3انظر  :املعجم الفلسفي  ,عبداملنعم احلنفي (. )227
( )4انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة ( , )402/1والنظرة العلمية  ,برتراند رسل (. )35

1436/08/19

( )5انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر – فرانكلني باومر ( , )59والفكر العلمي اجلديد  ,بانالر (.)103
( )6انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات ( , )554وحكمة الغرب  ,برتراند رسل ( , )117/2وتشكل
العقل احلديث  , )87( ,وتكوين العقل احلديث  ,جون هرماة رانداة ( )281 ,134/2واهلل  ,عباق العقاد (, 42 , 25
 , )213ودين اإلنسان  ,فر السواح (. )20
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نيوتن ت يكن منكرا لوجود اهلل  ,ولكنه يقوة عنه ":ألقى اهلل يف اجلناحني  ,وينظف ويصل ساعة العات
عند الضرورة  ,بل وملساعدة األجرام السماوية يف حركتها  ,وكجن ما لديها من قصور رايت ت يكن
كافيا"(.)1
ويقوة اميل برهييه يف تقييم العلم النيوتين ":إن علم نيوتن يدعنا من الناحية الفلسفية أسرى الشك
وعدم اليقني  ,فننعة انلية ميكن أن توجهنا سواو دو الالهوت أو دو املادية  ,والنقطة اليت يتوقف عندها
التفسري غري موضسة جبالو"(.)2
أما أتباا تيار الدين الطبيعي  ,فقد جعلوا العلم النيوتين سندا هلم يف إنكار تدخل اهلل يف الكون ,
وتدبريه له  ,وإرساله للرسل  ,وتجييده األنبياو باملعجنات  ,فاهلل يف نظرهم بعد خلقه للكون ر يتدخل فيه
بجي نوا من التدخل  ,حىت ولو كان بإرساة الرسل  ,فالكون بعد أن دفعه اهلل إىل الوجود أخه يعمل
بنفسه وف قوانني صارمة من غري تدخل ألحد  ,ولهلك فإنه من املستسيل أن يتدخل اهلل يف نؤون الناق
فريسل إليهم رسال وأنبياو  ,ومن املستسيل أن خير قوانني الكون ألجل رجل  ,لكون خرقها يعين إبطاة
نظرية اجلاربية(.)3
ويف بيان رلك تقوة الكاتبة دوريندا أوترام ":وهكها استرغل عمل نيوتن بطر أبعد ما تكون عن
هدفه األصلي  ,بقصد تدعيم أول ك الهين رمسوا الربوبيون  ,الهين كانوا يؤمنون باهلل كخال للكون فقط ,
أي  :أن اهلل عندهم مناظرا لقوانني الطبيعة نفسها  ,هها اإلله ر نجن له بارختيارات اإلهلية للناق ,
ولكنه ثابة العلة األوىل فقط"(.)4
وأما حقيقة موقف نيوتن نفسه من قضية تدبري اهلل للكون فهو موقف غامض  ,ونتيجة لهلك اختلف
الدارسون فيه  ,فمنهم من أكد أن نيوتن ر خيتلف عن ديكارت يف أن كال منهما منكر لتدبري اهلل للكون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأن غاية ما فعول اهلل فيه أن دفعه للوجود بقوانينه فقط  ,ومنهم من رهو -وهم األكثر -إىل أن نبوتن ر

( )1الفكر األوريب احلديث – القرن السابع عشر , -فرانكلني باومر (. )63

1436/08/19

( )2تارين الفلسفة – القرن الثامن عشر. )13( -
( )3انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )448-444/1
( )4التنوير (. )148
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ينكر تدبري اخلال للكون ور ينكر تدخل قدرته فيه وأن اهلل قد قدرا زا دا على رد كونه خالقا(.)1
وأما تيار اإلحلاد فإهنم أيضا استغلوا نظرية اجلاربية النيوتينية واعتمدوا عليها يف إنكارهم لوجود اخلال
 ,حيث إهنا أثبتت لنا بجنا لسنا يف حاجة رف او وجود اهلل ليمسك بالكون  ,فالكون متماسك بقوانينه
كما يقولون(.)2
وأما موقف نيوتن من قضية وجود اهلل  ,فهو ت يكن منكرا لوجوده  ,بل له مقارت عديدة يؤكد
فيها إقراره وإميان بوجود اخلال  ,وحني أصدر كتابه اهتمه بعض الناقدين بجن نظريته تؤدي إىل استغناو
الكون عن اهلل  ,فجضاف إىل الطبعة الثانية كتابه نصا يثبت من خالله بجنه مؤمن بوجود اخلال  ,وقاة
فيه ":ر ميكن أن يوجد مثل هها النظام البديع للشمس والكواكو والنجوم إر من فيض عقل كا ن
جبار"( ,)3وقاة فولتري  ":ت أر قط بني أتباا نيوتن رجال واحدا ت يكن مؤمنا بوجود اهلل إميانا عنيفا
قويا"( ,)4بل كان مؤمنا باملسيسية ومن أتباا الديانة الربوتستانتية  ,وكان منافسا عنها()5؛ وألجل هها
انتقده أبرز املاديني املالحدة يف عصره  ,وهو البارون هولباخ (1789م)  ,وقاة عنه  ":إن نيوتن اجلليل ر
ينيد عن كونه طفال حني يغادر الفينياو والربهان  ,ليضل يف مناط الالهوت اخليالية"(.)6
المشهد الراا  :اشتدا أقوى الركا ز الفلسفية الدافعة لنقد الدين  ,فإلن كان القرن السابع عشر
نهد حتركا لألصوة الفلسفية اليت دفعت دو معارضة األديان  ,وكان هلا أثر بني يف رلك  ,فإن القرن
الثامن عشر نهد ما هو أقوى  ,فقد ظهرت فيه أهم الركا ن الفلسفية اليت اعتمد عليه التيار املتمرد على
( )1انظر يف موقف نيوتن من ههه القضية  :الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر -فرانكلني باومر (, )89 , 64-63
وتارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )90وإسسا نيوتن والثورة العلمية  ,جيل ( , )101والدين والعقل احلديث  ,ول
ستيس ( , )106والنمان واألزة  ,ول ستيس ( , )246وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )251/2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )2انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن ( , )218وتشكيل العقل احلديث  ,جون هرمان ( , )459/1والدين يف
مواجهة العلم  ,وحيد الدين خان (. )16-15
( )3كتو غريت و العات  ,روبرت داونن (. )280
( )4تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )89/1

1436/08/19

( )5انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون ( , )203/5والدين والعقل احلديث  ,ول ستيس (, )93والفلسفة احلديثة ,
فوادسواف تاتاركيفتش ( , )160وموسوعة الفلسفة – امللس – عبدالرمحن بدوي ( , )251وانظر يف إثبات إميان نيوتن بوجود
اهلل  :الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )90-86وقصة العلم  . ,كراوثر ( , )148واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من
العلماو السوفيات ( , )554وبني الدين والعلم ديكون ورايت ( )193والدين والعلم  ,برتراند رسل (. )47-46
( )6اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن(. )219
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األديان واستند إليها يف مواجهته وهجومه على أصوهلا وحصوهنا .
وتتلخ ص تلك الركا ز الفلسفية في تيارين اثنين :ا ول منهما التيار الما ي  ،والثاني التيار
الشكي الرتيااي .
أما التيار املادي  ,فمع أنه عاه تطورا بينا يف القرن السابع عشر مع الفيلسوف اإلجنليني توماق إر
أنه يف القرن الثامن عشر انتدت نشوته وقويت نوكته  ,وتعضد ببعض النظريات العلمية التجريبية و يل
البوصلة الفلسفية دو ار اه التجريي  ,وظهرت نخصيات فلسفية كبرية التجثري واسعة الصيت أعلنت
تبنيها له واختهته طريقا هلا يف التفكري  ,ويف وصف انتشاره وتجثريه يقوة مد فريد وجدي  ":لقد كانت
للم ههو املادي يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر دولة  ,امتد سلطاهنا على عقوة كثري من اخلاصة ,
وسرى منهم إىل بعض العامة  ,دولة جنودها العلوم الطبيعية واملعارف الكونية  ,ودعاهتا املكتشفات انلية
واملخ عات الصناعية  ,وقادهتا العلماو األعلون والفالسفة املقدمون  ,فكان من ر يشايعها حب اجلهود
الشخصية يف بعض الفروا يسايرها طلبا لألملعية وتننهها عن العامة"(.)1
وتعد املهاهو املادية معارضة لألديان يف أصل فكرهتا  ,ور ميكن أن تتف معها حباة  ,وألجل هها
كانت معارضة هلا يف سا ر األحواة  ,وكانت الرابطة العضوية القا مة بني كل أنواا املادية معاداة األديان

و اربتها  ,ويف تجكيد رلك يقوة لينني ":ينبغي علينا أن دارب الدين  ,هها هو ألف باو كل مادية"(,)2
وقد جعلت حلنة من األساتهة السوفيات"األساق الفلسفي للمههو اإلحلادي هو املادية  ,ويتسدد
املضمون املوضوعي والعيوب اخلاصة بكل نكل من أنكاة املههو اإلحلادي بالظروف ارقتصادية املعينة
()3
 ,ومستوى العلم وتطور الفلسفة املادية"
ومتثل املادية الفرنسية قمة الفكر الفلسفي املادي يف القرن الثامن عشر  ,وهنات ظروف عديدة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ساعدت على انتشار املادية الفرنسية وجعلتها تشكل مرحلة متطورة يف تارين املهاهو املادية مجلة  ,وهي
من أعىت املاديات اليت هامجت األديان  ,وحروهبا على األديان من أنرق احلروب وأعالها صخبا ,وقد
ركر بعض املؤرخني " أن األ ية التارخيية ملادية القرن الثامن عشر الفرنسية تكمن يف نضاهلا ضد الدين

1436/08/19

( )1على أطالة املههو املادي (. )3/1
( )2نصو حوة املوقف من الدين . )99( ,
( )3املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلة من األساتهة السوفيات (. )467
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واملثالية  ,ويف تبنيها وتطوريا لرؤية العات املادية"( , )1وقد عين املاديون الفرنسيون بإثبات استقالة األخال
عن الدين وإمكانية قيام تمع من امللسدين األخالقيني  ,وإثبات الربهان على بطالن كافة املعتقدات
الدينية(.)2
ومع اتفا املاديني يف القرن الثامن عشر على إنكار كل األديان واهلجوم عليها و اربتها إر أن
مواقفهم اختلفت من وجود اهلل  ,فمنهم من أنكر وجود اخلال جازما بهلك  ,ومنهم من توقف عند
الشك واررتياب يف وجوده  ,ومنهم من أقر بوجود اخلال مع إنكاره لألديان(. )3
وأما التيار اررتيايب الشكي  ,واملراد به يف ههه املرحلة الشك التجريي  ,وهو الشك الهي ينتخ من
خالة ارلتنام بجصوة املههو احلسي  ,فمع أن موجة الشك نهدت حتركا كبريا يف القرن السابع عشر
وكانت هلا آثار جلية يف الفكر الغريب إر أهنا نهدت تطورا نديدا وتنمطا خمتلفا وتضخما عاليا جدا يف
القرن الثامن عشر  ,وكان هها على يد الفيلسوف اإلجنليني الشهري "ديفيد هيوم" (1776م)  ,فهو يعد
من أعظم فالسفة عصره وأعمقهم فكرا وأندهم تجثريا  ,ومن أنهر املفكرين الهين بلغوا قمة الشك
واررتياب املعريف( , )4فمعه "بلغت الفلسفة التجريبية رروهتا يف الننعة الشكية اليت ت يكن يف وسع أحد أن

يرفضها أو أن يقبلها!"( )5وقد وصل"بفلسفة لوت وباركلي التجريبية إىل نتيجتها املنطقية ؛ إر جعلها متسقة
مع راهتا وجعلها غري قابلة للتصدي  ,وهو ميثل عي معني هناية ميتة  :ففي ا اهه من املستسيل املضي
إىل أبعد ا وصل إليه  ,ومنه أن كتو غدا دحضه تسلية مستسبة بني امليتافينيقيني"(.)6
وقد ابتدأ هيوم نرح أصوة مههبه يف كتاب ومسه بو"رسالة يف الطبيعة البشرية"  ,تناوة فيه ثالل
موضوعات  :املعرفة والعواطف واألخال  ,ولكن الكتاب ت ينتشر على مستوى جيد  ,حىت قاة هيوم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املوجن يف تارين األديان  ,مجاعة من األساتهة السوفيات ( , )219وانظر  :املرجع نفسه (. )207
( )2املرجع الساب (. )215
( )3انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات ( , )219-207وتارين الفلسفة – القرن الثامن عشر-
أميل برهييه ( , )164-16وتارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون (. )187-183 , 80-70/6
( )4ا نظر يف نسبة املنهخ الشكي إىل هيوم  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني رايت ( , )216واملوجن يف تارين الفلسفة ,

1436/08/19

مجاعة من األساتهة السوفيات ( , )184واملوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )525وحكمة الغرب  ,برتراند رسل (, )140/2
وتارين الفلسفة  ,فردريك كوبلسيون (. )393/5
( )5تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )9/3وانظر  :قصة الفلسفة  ,زكي جنيو (. )232/1
( )6املرجع الساب (. )251/3
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عنه ":إن كتايب قد ولدته املطبعة ميتا"( ,)1فجعقبه بكتاب آخر يف آخر حياته  ,أمساه "مبسث يف الفا ة
البشرية"  ,سعى فيه إىل تعمي نظريته الفلسفية يف نظرية املعرفة وتوسيع نرحها  ,وتضمن معظم املبادئ
املوجودة يف الكتاب األوة(.)2

وأما كيفية انتهاو هيوم إىل الشك والريبة بناو على غلوه يف أصوله التجريبية  ,فإنه بعد أن أرجع املعرفة
اإلنسانية كلها إىل املدركات احلسية فقط  ,وقرر أن احلس هو املصدر الوحيد للمعرفة  ,وأن أي فكرة ر
ميكن ردها إىل املدرت احلسي ر ميكن أن تكون صسيسة مفيدة  ,أنكر مبدأ السببية ومبدأ ارطراد حبجة
أهنما ليسا ا يدرت باحلس .
وبإنكار هيوم ملبدأ السببية وملبدأ ارطراد انتهى إىل أن الدليل ارستقرا ي ر يفيد إر ارحتماة فقط
ور ميكن أن يدة على اليقني  ,وهلها يقوة  ":إن من ينعم أن نرو الشمس غدا ليس احتمار  ...إوا
يضع نفسه موضع السخرية  ,على الرغم من أنه ليس لدينا ما يؤكد لنا صد ههه احلقيقة سوى خربات
املاضي"(.)3
ونتيجة هلهه املنظومة احلسية امل ابطة انتهى هيوم إىل الشك واررتياب املعريف ؛ ألن غاية ما ميكننا
الوصوة عن العات اخلارجي إليه هو ارنطباا احلسي  ,وهو ر ميثلك ما يف اخلار بالضرورة  ,إن ال ابط
بني ما دصله ر يقوم على أساق عقلي وإوا على أساق حسي ض  ,وهها األساق ليس يقينيا ,
ولهلك فمعرفتنا بالواقع ليست يقينية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجل ههه الشكية املعرفية كان هيوم معجبا جدا بالشكات اليونان  ,وكان يصف نفسه بالشات,
ويرى أن الفلسفة هي الشك( ,)4ويؤكد على أنه او أن يكون الشك مالزما لنا  ,وأن احافظة عليه
أساق من أسس التفكري الفلسفي  ,ويؤكد على أنه أمر ر ميكن الربو منه ور التخلص منه  ,وأنه يعاودنا

( )1قصة الفلسفة  ,زكي جنيو (. )234/1

1436/08/19

( )2انظر  :مبسث يف الفا ة البشرية ( , )19وانظر أيضا  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )253-252/3
( )3ديفيد هيوم  ,زكي جنيو (. )79
( )4انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )172
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يف كل حلظة وحني(.)1
ويستمر يف التجكيد على أ ية الشك  ,فيقوة ":ويف مجيع أحدال احلياة ما برح ينبغي أن دافظ على
نكيتنا  ,فإرا اعتقدنا أن النار تدف  ,أو أن املاو بنعش  ,فما رلك إر ألن األمر يتقاضانا آرما مربحة لو
فكرنا تفكريا مباينا  ,بل وإن كنا فالسفة فينبغي أن يكون رلك أساق مبادئ نكية  ,وعن ميل نشعر به
يف أننا نتبع ههه الطريقة يف السلوت"(.)2
وقد أدى به منهجه الشكي إىل إحدال تغيريات جهرية يف ميادين متعددة()3وت تسلم القضايا الدينية
من رلك  ,فقد حبث قضية ارستدرة على وجود اهلل  ,وأثار نكوكا كبرية على مجيع األدلة اليت استدة
هبا املؤمنون  ,وحبث قضية النبوة واملعجنات فلم تسلم من نكوكه .
وكان للمنهخ الشكي الهي سلكه هيوم يف القضايا الدينية أثر بليغ على من جاو بعده  ,وقد وصف
بعض املؤرخني ما قام به هيوم بجنه "حتطيم لألساق العقلي إلثبات وجود اهلل  ,وأنه أيقض نكوكا كبرية

حوة صسة األديان"( ,)4وفرح املالحدة املنكرون لوجود اهلل بالنتيجة اليت توصل إليها هيوم  ,وعدوه سندا
هلا ومنبعا ملواقفهم(.)5
وانتشر منهخ هيوم الشكي  ,وناعت نكوكه حوة وجود اهلل وصسة األديان يف الفكر الغريب بشكل
كبري جدا  ,وتقوت املواقف اإلحلادية الشكية  ,وساعد رلك على نيوا موقف " اإلميانية"  ,وعرفت يف
أملانيا باسم حركة التقوى ويف اجنل ا باحلركة اإلجنيلية احافظة أو أوينلياننم -نسبة إىل مؤسسها, )6(-
ويتلخص موقفهم يف أن ارعتقاد الديين يقوم على التصدي ا رد وليس على ارستدرة العقلي  ,فنتيجة
لعجن كثري من أتباا املسيسية يف رلك النمن عن دفع الشكوت اليت أثارها هيوم وعن الوصوة إىل نقضها ت
ادوا بدا من أن يتبنوا القوة بجن اإلميان ر يقوم على ارستدرة العقلي وإوا على التصدي القلي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )268/3
( )2املرجع الساب (. )269/3
( )3انظر  :حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )142/2

1436/08/19

( )4تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )458/1
( )5انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )571
( )6انظر  :تشكيل العقل احلديث  ,جون هرمان ( )462/1و (.)37 , 35 ,31 , 18/2
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احض(.)1
المشهد الراا  :النقد الكانطي للدين " انبسار الدين في حدو العقل"  ،يعد كانت من أنهر

فالسفة العصر احلديث على اإلطوال  ,ويقوة برتراند رسل يف نعته ":يعترب كانت بصفة عامة أعظم
الفالسوفة احدثني  ,ور ميكونين أنا أن أنفي  ,أو أوافو على هها التقودير  ,ولكن من احلوماقة إر أن أقر
بج يته العظيمة"( ,)2ويف بيان تجثري فلوسفته وخطرها يقوة وة ديورانت ":ت يشهد تارين الفكر فلسفة
بلغت من السيادة والنوفور يف عصر من العصور ما بلغته فلسفة عمانويل كانت من النفور والسيادة على
األفكار يف القرن التاسع عشر  ...ور تناة فلسفة كانت حىت يومنا هها قاعدة لكل فلسفة أخرى"(.)3

وقد جاو كانت يف مرحلة وصل الفكر األوريب إىل درجة عالية من ارضطراب والقل املعريف  ,فقد
انتشر فيه املههو الشكي  ,نتيجة لقوة حجخ هيوم  ,وعجن كثري من املفكرين عن التخلص من حبا لها,
وناعت املادية وتقوى جانو اإلحلاد والثورة على األديان(.)4
فجراد كانت أن يعيد اليقني املعريف وارنضباط الفكري إىل اإلنسانية  ,وأن يدفع الشكوت واهلجمة
اإلحلادية عن األديان ؛ وألجل البلو إىل ههه النتيجة جاو كانت بفلسفته النقدية  ,وهي فلسفة ضخمة
واسعة األرجاو ومتعددة الشهو  ,قصد فيها إىل التخلص من أخطاو التيارين الفلسفيني املصارعني يف زمنه
 :تيار الننعة العقلية  ,الهي يرى أن العقا د املتعلقة بامليتافينيقا إوا يدركها العقل وحده مستقال عن
التجربة احلسية  ,وتيار الننعة التوجريبية الهي يرى أن التجربة احلسية هي وحدها ينبوا كل احلقا
والتصورات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )270/3وتارين أوروبة يف القرن الثامن عشر  ,ماتيوأندرسون (-439
 , )440ودليل اكسفورد للفلسفة (. )94/1
( )2تارين الفلسفة الغربية (. )311/3

1436/08/19

( )3قصة الفلسفة ( , )316انظر منيدا من أثر فلسفة كانت  :الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )217وتارين الفلسفة
احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )254وقصة الفلسفة احلديثة  ,زكي يو ( , )248وامانويل كنت  ,عبدالرمحن بدوي (-53
. )65
( )4انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )325
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وحو اوة أن يبني الفساد واخلطج يف كال التيارين  :الننعة العقلية لتجاوزها حدودها وتوسعها يف إثبات
حقا ر متلك عليها دليال  ,والننعة التجوريبية لقصورها وإنكوارها للمبادئ املتعالية على احلس والتجربة(.)1
وتعد فلسوفة كانت النقدية من أعقد الفلسفات وأعسرها  ,ونصه الفلسوفي مستوغل غاية ارستوغال ,
وألجول رلك اضوطربت األفهوام يف حتصيل مراده كثريا  ,وتبواينت املواقف املنسوبة إليه جدا(.)2
ومن الصعو توضي فقرات الفلسفة النقدية الكنتية كلها يف هها املوضع  ,ولكن ميكن تلخيص
قواعدها األساسية اليت انبنت عليها رؤيته املعرفية يف ثالثة أصوة أساسية  ,هي :
ا صل ا ول  :أن العقل ليس رد صفسة بيضاو  ,وإوا متضمن ألفكار فطرية قبلية  ,يستطيع من

خالهلا أن يدرت العالقات القا مة بني احسوسات  ,ومن أهم تلك املبادئ الفطرية قانون السببية وفكرة
النمان واملكان .
وهلها األصل أثبت كانت أن املعرفة اإلنسانية ليست منسصرة يف طريقة احلس فقط  ,وإوا هلا مصدر
آخر  ,وهبها فار كانت التيار احلسي وأعاد للعقل ني ا من اعتباره .
وا صل الثاني  :أن العقل ر يستطيع أن يستنتخ األفكار وينظمها إر ساعدة احلس عن طري ما

ينقله من املعطيات احلسية فسسو  ,وإرا فقد احلس فإن العقل يفقد قدرته على اإلنتا املعريف .

وا صل الثال  :أن العقل ر يستطيع أن يعمل إر يف الدوا ر اليت يوصلها إليه احلس فقط  ,وليس

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف مقدوره أن يتجاوزها إىل غريها ألبتة  ,واحلس ر يدرت إر ظواهر األنياو فقط ؛ وألجل هها قرر كانت
بجن املعرفة اإلنسانية ر تتعل إر بظواهر األمور فسسو  ,واستسدل نتيجة لهلك تفريقه املشهور الهي
يههو إىل التميين بني األنياو يف رواهتا واألنياو يف ظواهرها .
وتوصل بناو على أصوله تلك إىل أن امليتافينيقا وضوعاهتا املختلفة – ومنها موضوعات الدين –
ليست علما ؛ ألهنا ليوست ا يودخل يف نظام مصوادر املعرفية  ,فهي ليست ا ميكن أن ينقله احلس إىل

1436/08/19

( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي ( , )273/2والفلسفة النقدية "كنت"  ,زكريا إبراهيم (. )27
( )2انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )316وتكوين العقل احلديث  ,جون هرمان ( , )41/2وعصر اإليديولوجية ,
هنري أيكن ( , )35وكانط والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم (. )11
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العقل(.)1
وقد عد بعض املفكرين فلسفة كانت من الننعات الشكية الال أدرية ؛ ألهنا انتهت إىل أن العات
اخلارجي ر سبيل إىل معرفته معرفة حقيقية  ,ور طري للبلو إىل ماهيته  ,وإوا غاية ما لديها عنه العلم
بالظواهر اليت ر متثل حقيقة األنياو(.)2
وأما مواقف كانت يف قضايا الدين فقد تجثرت بجصوله الفلسفية كثريا  ,فبناو عليها توصل إىل استسالة
أن يدة العقل على وجود اهلل أو على نيو من األصوة الدينية  ,ورلك أن ههه القضايا ليست ا يدخل
ضمن ما ميكن للسس إدراكه  ,ففي كتابه "نقد العقل ا رد"  ,وهو أوة كتاب أظهر فيه نرح فلسفته
النقدية  ,عقد فصال خاصا عن األدلة العقلية اليت استدة هبا املؤمنون على وجود اهلل وزيفها بجمجعها ,
ونن عليها هجوما عنيفا حبجة أهنا قا مة على ارستدرة على أمور خارجة عن نظام العقل اإلنساا؛
حيث أن تلك األدلة ينتقل فيها املؤمنون يف استدرهلم من األمور احلسية إىل األمور غري احلسية  ,وهها ا
ر يقبل يف فلسفته(.)3
وهبهه الطري قة حكم كانت على جهود املؤمنني يف ارستدرة العقلي على وجود اهلل على مر التارين
اإلنساا بالفساد والنيف والعبث  ,ويف بيان نتيجة مههبه يقوة ":إرا كان على قانون السببية الصسي
بصورة ريبية أن يقودنا إىل الكا ن األصلي  ,فعند ه سيكون من املتوجو على هها الكا ن أن ينتمي إىل
سلسلة مواضيع اخلربة  ,وسيكون يف ههه احلالة كجميع الظاهرات مشروطا بالهات"(. )4
ويلخص النهاية املنهجية ملنهجه الفلسفي فيقوة ":إرن فما استمسك به هو هها  :إن مجيع احاورت
اليت تستهدف استعمار تجمليا ضا للعقل  ,ورلك فيما يتعل بالالهوت  ,هي اورت عدمية اجلدوى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :الفلسفة النقدية  ,مود فهمي زيدان ( , )431وقصة الفلسفة  ,زكي جنيو (. )294-291
( )2انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلنة من العلماو السوفيات (. )387

1436/08/19

( )3انظر  :نقد العقل ا رد ( , )679-644وانظر أيضا  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )321/3وتارين الفلسفة
احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )276وامانويل كنت  ,عبدالرمحن بدوي ( , )341-328وكانت والفلسفة النقدية ,زكريا إبراهيم
( , )131-114وكنت وفلسفته النقدية  ,مود فهمي زيدان (. )336-325
( )4نقد العقل ا رد  ,كانت (. )697
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كليا  ,وهي أصال باطلة فارغة"(.)1
ويعد كانت بنتيجته ههه متفقا مع ما توصل إليه هيوم قبله يف منهجه الشكي ؛ وهلها عل بعض
الدارسني على كتاب كانت "نقد العقل ا رد " بقوله  ":وهكها ينتهي الكتاب األوة يف النقد  ,وكجننا
نتخيل ديفيد هيوم يستعرو ههه النتا خ اليت توصل إليها كانت وتعلو وجهه ابتسامة هتكمية"(.)2
ولكن كانت ت يتوقف عن املرحلة اليت توقف عندها هيوم  ,وإوا حاوة اوز احلالة الشكية يف وجود
اهلل  ,فسعى إىل إقامة دليل جديد أثبت من خالله وجود اخلال  ,وهها الدليل هو دليل األخال  ,وقد
عرضه يف كتابه األخر "نقد العقل العملي"  ,ففيه يؤكد على أن فينا دن البشر دافع فطري دو ارلتنام
باألخال  ,واألخال ترجع يف حقيقتها إىل إرادة اخلري  ,وإحساق اإلنسان بالواجو  ,وهها اإلحساق
يتضمن بالضرورة اإلميان باجلناو على العمل وخلود اإلنسان يف دار يناة فيها ثوابه  ,وهها اخللود دليل على

وجود اهلل ؛ ألنه هو الهي خل رلك اخللود وهو الهي اازي به( ,)3ويف بيان أ ية هها الدليل يقوة
كانت بعد أن أبطل األدلة العقلية على وجود اهلل ":وهكها فإنه ما ت نعتمد على القوانني األخالقية  ,أو
نس ند هبا  ,فإنه ر ميكن أن يكون هنات أي رهوت للعقل"(.)4

وقد عل بعض الدارسني على كتاب "نقد العقل العملي" بقوله ":إن كانت يستعني بالعقل العملي
كما لو بعصا سسرية  ,ليبعث اهلل الهي قتله العقل النظري"(.)5
ومع رلك فقد غضو املؤمنون من حتطيم كانت لألدلة العقلية على وجود اهلل وعدوا ما قام به هدما
()6
للدعا م اإلميانية  ,وبالغوا يف ارنتقام منه على أطلقوا اسم "عمانويل كانت" على كالهبم!
ومع تصري كانت بإميانه األخالقي باهلل إر أن بعض الدارسني يهكر أنه كان ناكا يف وجود اهلل وغري
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املرجع الساب (. )696
( )2قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )347
( )3انظر  :نقد العقل العملي ( , )227-217وانظر أيضا  /قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )348وقصة الفلسفة احلديثة,
زكي جنيو ( , )302-300وكانت والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم (. )295

1436/08/19

( )4نقد العقل ا رد  ,كانت (. )696
( )5معجم الفالسفة  ,جور طرابيشي (. )517
( )6انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت ( , )347وأعالم الفالسفة كيف نفهمهم . )284( ,
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موقن بهلك  ,ولكنه أراد احلفاظ على مشاعر الناق وأنف على أخالقهم من الدمار( ,)1ويف املقابل فقد
نعته أحد املالحدة العتاة – نيتشه -بجنه ":مسيسي ماكر"(.)2
وإنكار كانت للدعا م العقلية على وجود اهلل يعدا تدعيما قويا لال اه اإلحلادي ؛ ألن رلك ار اه
يصر دوما على أن وجود اهلل إوا هو تصدي اخ عه البشر وليس لديهم أي حجة عقلية يقينية عليه ,
إن كانت مع رلك ت يقدم بديال قويا يصمد أمام ارع اضات اإلحلادية على وجود اهلل  ,وهلها وصفه
بعض الدارسني باهلدام األكرب ؛ ألن مشروعه قضى على امليتافينيقا(.)3
ويف بيان أثر نقد كانت ألدلة وجود اهلل قارن هيين بني جهود كانت وأعماة روبسبري امللك املروا
اجلبار  ,فقاة ":إن روبسبري ت يقتل إر ملكا وبضعة آرف من الفرنسيني  ,وهي جرمية قد يتسام فيها
الرجل األملاا  ,أما كانت فقد قوو الدعا م اليت يرتكن عليها بناو الالهوت  ...فلو كان أهل كونسرب
قد قدروا كل ما تستبع أفكاره من خطر ررتاعوا لوجود هها الرجل أكثر ا يروعهم سفات ر يقتل إر
الكا نات البشرية"(.)4
وأما موقفه من الدين  ,فقد أوىل كانت يف آخر حياته ههه القضية عناية كبرية  ,وتناوة قضاياها يف
مناسبات عديدة( , )5ومن أنهر املؤلفات اليت نرح فيها كانت موقفه من الدين كتاب " الدين يف حدود
رد العقل"  ,الهي ألفه يف آخر عمره سنة 1793م  ,وكان له من العمر 69سنة .
وهو من أهم كتبه بعد كتبه الفلسفية النقدية  ,وقد وصفه بعض املؤرخني بجنه"إنتا عظيم بالنسبة إىل

رجل يف التاسعة والستني من عمره وقد بلغ كانت يف ههه الرسالة رروة اجلرأة والشجاعة"( ,)6واختلف
الباحثون كثريا يف حتديد مراده من عنوان الكتاب ومن مضمونه( ,)7واختلفوا أيضا يف حتديد عالقته شروعه
الفلسفي النقدي  ,وأكد بعض الدارسني على أن كانت ختلى يف كثري من فقراته عن منهجه النقدي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )317
( )2غس األوثان (. )43
( )3انظر  :كانت والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم (. )301
( )4قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )297

1436/08/19

( )5انظر  :فلسفة ال بية والدين عند كنت  ,عبدالرمحن بدوي (. )7
( )6قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )355
( )7انظر  :فلسفة ال بية والدين عن كنت  ,عبدالرمحن بدوي (. )8
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الصارم وانسا وراو العاطفة وبي عليها مواف متعددة(.)1
وهو كتاب غامض معقد – كما هو احلاة يف سا ر كتبه -وتوضيسه لفكرته يف فلسفة الدين ر ختلو
من الغموو والتهبهب والتناقض()2؛ وألجل رلك فإن من الصعوبة استخال رؤية كانت من الدين
وفلسفته فيه بسهولة ويسر .
وميكن أن خنر برؤية مقاربة يف رلك من خالة استعراو أهم املواقف اليت أثارها يف كتابه "الدين يف حدود
العقل ا رد" ,فقد أكد على أن األخال ر حتتا أبدا إىل الدين  ,بل هي بفضل العقل احض العملي مكتفية
بهاهتا(,)3وأكد على أن األخال تقود إىل الدين وليس الدين هو الهي يقود إىل األخال (.)4

وقورر بناو على رلك أن قوضية اإلميان بوجود اهلل اوو أن تكون منوبثقة من قانون األخال ر
غري(.)5
وكهلك أرجع حقيقة الدين إىل البعد األخالقي فسسو  ,وقاة ":إوا الدين هو معرفة بكل واجباتنا
بوصفها أوامر إهلية"(.)6
ويفر كانت بني نوعني من الدين  :األوة  :ما أمساه الدين الوضعي  ,وهو الهي يقوم على الوحي
املننة  ,وهو دين تا رخيي يقوم على وقا ع حدثت يف التارين  ,ويرى كانت أن مثل هها الدين التارخيي ليس
حيا ور موجبا للسياة ؛ ور ميكن أن يعد ضروريا  ,بل هو يف راته ميت  ,ومن اخلرافة أن نقوة  :إنه
واجو وضروري حلياتنا  ,وأما النوا الثاا  :الدين العقلي  ,وهو الدين القا م على الصد الكلي الهي
تتف فيه مجيع العقوة ومبادئ األخال الكلية(.)7
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :املرجع الساب (. )18
( )2انظر  :املرجع الساب ( , )21وعمانويل كانط – الدين يف حدود العقل , -مد املنوغي (. )12
( )3انظر  :الدين يف حدود العقل ا رد ( , )45وكانت والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم (. )216
( )4انظر  :الدين يف حدود العقل ا رد (. )48
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( )5انظر  :املرجع الساب (. )48
( )6املرجع الساب ( , )243وانظر  :فلسفة ال بية والدين  ,عبدالرمحن بدوي (. )56
( )7انظر  :فلسفة ال بية والدين  ,عبدالرمحن بدوي (. )177-175 , 14
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والدين األخالقي يف نظر كانت ر يقوم على عبادات وطقوق  ,وإوا هو التنام أخالقي فسسو ,
فاملهم عنده أن تعرف كيف يريد اهلل أن يطاا  ,وأفضل طريقة إىل رلك هو أن يتعرف اإلنسان على رلك
بواسطة عقله اخلا  ,فا لدين األخالقي غاية ما فيه متجيد اهلل  ,فالعبادة احلقة إرن هي العمل بالقانون
األخالقي وارلتنام به(.)1
ونتيجة لهلك أنكر كانت كل العبادات والشرا ع يف األديان  ,ووصفها باخلرافة  ,وأهتمها بجهنا ر
تؤدي إىل نفع وإوا إىل القسوة واجلفوة  ,ويقوة بصري العبارة ":إن كل ما قد يتو ه اإلنسان أنه يستطيع
عن طريقه أن يكسو رضا اهلل فيما عدا اختار مسلك أخالقي طيو يف حياته  ,إوا هو ض هراو ديين
أو رد عبادة زا فة هلل"(.)2

وانسوجاما مع ههه الرؤية فقد أنكر كانت على أهول األديان تعواملهم مع نصو الكتاب
املقدق باملعي احلريف  ,ويرى أن نصووصها رد رموز ونفرات تعبج باملعاا املختلفة على حوسو ما
متليه املبوادئ األخالقية(.)3
وهبهه املواقف نسف كانت هيكل الدين الصلو والثابت وحوله إىل مادة هالمية ز بقية ختتلف
أنكاهلا حبسو اختالف الظروف النمانية واملكانية  ,وحبسو اختال العقوة واألروا .
والغريو حقا أنه يرى أن املسيسية ديانة عقلية ضة  ,بل يراها وحدها اليت هلا الطابع العقلي ,
وادعى أن غاية املسي من تجسيس املسيسية هي الدعوة إىل إميان ديين ض قا م على األخال احضة
املوافقة للعقل  ,وأنه ت يشرا فيها عبوادات ور طقوق  ,ولكن أتباعه نوهوا صورة دينه وأضافوا إليه من
عندهم(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد كان ملوقف كانت من الدين – مع ما سبقه من نقد هيوم -أثر بليغ يف تقوية التيار الشكي
وإضعاف املرتكنات العقلية اليت يستند إليها املثبتون لوجود اهلل  ,فجعرو نتيجة لهلك كثري من املؤمنني عن
ارستدرة باألدلة العقلية على وجود اهلل  ,ور يشريون إليها إر من جهة النظرة التارخيية فسسو  ,أو
( )1انظر  :املرجع الساب (. )181 , 177 , 176 , 58 , 75

1436/08/19

( )2كانت والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم ( , )318وانظر  :فلسفة ال بية والدين عند كنت  ,عبدالرمحن بدوي (. )54
( )3انظر  :فلسفة ال بية والدين عند كنت  ,عبدالرمحن بدوي (. )56
( )4انظر  :املرجع الساب (. )89 , 38
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بوصفها عمليات عقلية  ,دحضت وكشف ما فيها من اضطراب وخلل  ,من لدن هيوم وكانت( ,)1وانتشر
رلك املوقف اإلمياا  ,الهي متثله حركة التقوى وغريها من احلركات احافظة  ,والهي يقوم على أن اإلميان
رد تصدي قلي ر يتجسس على الدعا م العقلية(.)2
المشهد الخامس  :حصا التنوير في القرن الثامن عشر ( نتا ج الثورة الفرنسية )  ,اختتم القرن
الثامن عشر ثورته النقدية العارمة بالثورة الفرنسية الشهرية  ,وهي ثورة نعبية ضخمة وواسعة  ,دامت عشر
سنوات ,ابتدأت من سنة 1889م واستمرت إىل سنة 1899م  ,ومع أنه قد سبقتها ثورات نعبية عديدة
وأعقب ها ثورات أخرى إر أن تلك الثورة تعد األضخم واألعم أثرا يف احلياة الغربية كلها  ,وتعد مرحلة
مفصلية يف التارين األوريب  ,وقد توقف عندها عدد كبري من املؤرخني وتوسعوا يف تفصيل مشاهدها
ودراسة إرهاصاهتا  ,والكشف عن األزمات اليت تسببت يف إحداثها  ,وعن انثار اليت جنمت عن وقا عها
 ,بل أفردها عدد من املؤرخني ؤلفات خاصة هبا(.)3
وقد وصفها بعض املؤرخني بجهنا "احلدل العجا ي"( ,)4وأهنا "كانت الباب الهي دخلت منه احلقبة
احلديثة من التارين"( ,)5ووصفها آخر بجهنا الثورة اليت قلبت أروبة بجكملها( ,)6ويقوة آخر يف وصفها إهنا

"متثل فجر عصر جديد ونروقا را عا حيث خيتفي بناو الظلم القد "( ,)7وينعتها مؤرخ رابع فيقوة عن
وقا عها  ":حدل املنعطف الكبري الهي يعترب مسؤور أكثر من أي منعطف آخر عن تشكل هويتنا اليت
دن فيها انن"(.)8
والثورة الفرنسية متعددة املشاهد ومتشعبة الوقا ع ومتداخلة املراحل  ,وبالغة التعقيد مبلغا كبريا  ,وقد
تكاثرت يف أثنا ها الفنت يف البالد الفرنسية وتوسعت أعماة الشغو واضطرب حبل األمن يف مجيع

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )306
( )2انظر  :دليل اكسفورد للفلسفة (, )94 , 15/1
( )3انظر  :تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة  ,وعصر الثورة الفرنسية  ,أ .جور ليفيرب  ,والثورة الفرنسية  ,فرانسوفورية  ,وروح
الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون  ,وفلسفة الثورة الفرنسية  ,برنار .
( )4تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )264
( )5املرجع الساب (. )266
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( )6انظر  :روح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون (. )197
( )7مغامرة الفكر األوريب  ,جاكلني روق (. )209
( )8روح األنوار  ,تنفيتان نودوروف (. )7
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األطراف  ,وأنعلت النريان يف بيوت النبالو والطبقات املالكة  ,وقطعت الطر وسدت املمرات املا ية,
وتعطلت املوان واستولت اجلماهري الغاضبة على كل نيو يف األسوا والطرقات واملخازن(.)1
وقد ختللها مشاهد مؤملة وأحدال فظيعة  :قرتلت فيها أعداد كبرية من البشر  ,ومورست فيها ألون
خمتلفة من التعهيو والقهر  ,وركر بعض املؤرخني أنه أقيمت يف فرسنا  187كمة ثورية  ,منها 40
كمة كانت حتكم بالقتل  ,وتنفه أحكامها بالقتل حار  ,وقد حكمت كمة باريس على 2625
نخصا بالقتل  ,ويف مدينة اورانخ قطعوا رأق  331نخصا  ,وقتلوا يف مدينة أراق  223نفسا  ,وبلغ
موا الهين قتلوا – على حسو ما يهكره بعض املؤرخني – سبعة عشر ألف نفس(.)2
وليس من غرو البسث اخلوو يف تفاصيل تلك الثورة  ,ورصد وقا عها  ,وإوا الغرو األساسي منه
الكشف عن وجه عالقتها باحلركة النقدية التنويرية يف القرن الثامن عشر ضد الدين .
ويتسق رلك بالكشف عن األزمات اليت كانت وراو تلك الثورة  ,وقد اتف كثري من املؤرخني على
أن الثورة الفرنسية كانت نتيجة أزمات متعددة  ,ومن أ ها  :األزمة ارقتصادية املتمثلة يف نظام ارقطاا
الظات الهي قهر الفالحني والعماة وسلو حقوقهم وكانت الكنيسة غارقة فيه بشدة  ,ومنها  :األزمة
ارجتماعية املتمثلة يف ارمتيازات واألعطيات اليت تدفع لألسر النبيلة ولرجاة الدين والكنيسة  ,ومنها :
األزمة السياسية املتمثلة يف نظام امللكية املطل الهي يقوم على أن امللك معني من عند اهلل  ,وأنه ر راد
حلكمه ور معقو لقضا ه(.)3
وأكدوا على أن الكنيسة ورجاهلا كانوا غارقني يف أنواا من املفاسد وألوان من القبا  ,كان هلا أبلغ
األثر يف ثورة الناق على الدين  ,فقد كانت الكنيسة متلك نسبة عالية من األرو  ,وحتصل على دخل
سنوي كبري جدا من األراضي النراعية اململوكة هلا  ,ومن العشور والضرا و  ,ومع أن هنات كثري من رجاة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )7وتارين أوربا يف العشر احلديث  ,فشر ( , )13وتارين احلاضرة العام
(. )412-411/5
( )2تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )256 , 240 , 235وروح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون (-136
. )137

1436/08/19

( )3انظر  :تارين أوربا يف العصر احلديث  ,فشر ( , )13 ,5وتارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )17-13وتارين الثورة
الفرنسية  ,فرانسوا فورية ( , )59/1وروح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون ( , )92وموسوعة تارين احلضارة العام
(. )393-392/5
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الكنيس ة من األساقفة وغريهم كانوا متصفني بالنناهة وألخال  ,إر أن أكثر رجاة الدين انتشر فيهم
الفساد ومارسوا صنوفا من البغي والظلم والقهر لآلخرين  ,وصاحو رلك ادراف كبري من الناق عن
التعاليم الدينية  ,وأ ل كثري من الطالب حضور القداق  ,وأخهوا يف قراوة كتو الفالسفة  ,ويف عام
 1789م صرح األب بونفاكس بجن "أخطر فضيسة :الفضيسة اليت ستجر أوخم العواقو هي اهلجر التام
تقريبا للتعليم الديين يف املدارق العامة"(.)1
وكانت الكنيس ة مع رلك الفساد كله متداخلة مع امللكية احلاكمة يف فرنسا ومتشاركة معها يف كثري
من املصا  ,ومتفقة معها يف املواقف ,وتصبغ على أفعاهلا الشرعية الدينية(.)2

وأكد عدد من الدارسني على أن املوجة النقدية اليت أحدثها الفالسفة واملفكرون يف أوة القرن الثامن
عشر  ,كان هلا أثر بليغ وعمي يف تججيخ روح الثورة يف ا تمع الفرنسي  ,فقد أحدثت جهودهم وعييا
ثقافيا وحقوقيا ودينيا بالغ التسرر واحليوية  ,فبسوثهم ومقارهتم اليت أنشؤوها حوة طبيعة احلكم السياسي
 ,وحوة حقيقة التصورات الدينية = وفرت اإلعداد اإليديولوجي والفكر الثوري ,وأيقظت العقوة األوربية
وسا ت يف زعنعت ركا ن النظام القد بكل مكوناته السياسية وارجتماعية والدينية  ,وأنتجت لدى
الناق نفسية جديدة ساخطة على كل اجلهود القدمية  ,وعلى كل التصورات املورثة  ,وقاصدة إىل اوز
كل احلدود  ,واستولت ههه الروح على كل طبقات ا تمع وأطيافه املختلفة(. )3
وكان رجاة الثورة ومنوظروها يعدون فالسفة القرن الثامن عشر أساتههتم ومرنديهم  ,وإلكى أن
لويس السادق عشر نظر إىل كتوو فولتري وروسو وقاة ":ههان ا اللهان هدما فرنسا"( ,)4وقد قاة وة
ديورانت  ":ر سبويل إىل الشك يف أن الفالسوفة أثروا تجثريا عمويقا يف أيديولوجية الثوورة دراميتها
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )395/42وانظر يف إثبات كون الفساد الديين أحد أسباب الثورة الفرنسية  :قصة احلضارة
( , ) 397 , 395 , 394 , 393/42وتارين أوربا يف العصر احلديث  ,فشر (. )6
( )2انظر  :تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )178وموسوعة احلضارة العام (. )394/5

1436/08/19

( )3انظر يف تجكيد رلك  :روح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون ( , )99-89وتارين الثورة الفنرسية  ,أليرب سوبوة
( , )54والثورة الفرنسية  ,فرانسوا فورية ( , )65-64/1تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )277-276وفلسفة األنوار
 ,ف  .فولغني ( , )367وأعالم الفالسفة كيف نفهمهم  ,هنري توماق (. )260-259
( )4أعالم الفالسفة كيف نفهمهم ؟  ,هنري توماق (. )261
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السياسية"( ,)1ويقووة اجنلن يف تجكيد رلك ":كانت مادية القرن الثامن عشر عقيدة الثورة الفرنسية"(.)2
ومن خالة ما سب ينكشف بجن الثورة الفرنسية ليست رد ثورة نعبية خالية من املؤثرات الدينية
والفكرية  ,وإوا هي ثورة مركبة ومؤدجلة  ,متعددة الدوافع ومتنوعة املقاصد  ,فهي ثورة على املظات
ارقتصادية وارجتماعية  ,وثورة على النظام السياسي الظات  ,وثورة على الفساد الديين  ,وكانت – كما

يهكر بعض املؤرخني – حتمل عداوا كبري ضد الدين وتعاليمه ورجاله( , )3وكانت اجلماهري الغاضبة هتدف
هبتافات ضد السياسيني ورجاة الدين معا  ,ومن هتافاهتم ":اننقوا آخر جندي بجمعاو آخر قسيس"  ,و"
اقتلوا آخر جندي برخر حجارة من الكنيسة"(.)4
وجاو يف املرسوم الهي أعلن يف أثناو الثورة سنة 1793م ":أيها املتسررون من ارعتقادات الدينية
الباطلة  ,أيها اجلديرون بتمثيل األمة الفرنسية  ,عليكم أن تعرفوا كيف تؤسسون على أنقاو اخلرافات
املعنولة  ,الديانة اجلامعة الوحيدة  ,اليت ر حتوي أسرارا ور رموزا  ,والعقيدة الوحيدة فيها هي املساواة,
وخطباؤنا نرا عها  ,وقضاتنا باباواهتا  ,وهي ر حتر قور األسر الكربى إر أمام مهب الوطن  ,الهي هو
األم  ,وانهلة العامة"(. )5
وما إن انتهت الثورة وانقشع غبارها إر وقد تبدلت فيها أوربا اجتماعيا وسياسيا وفكريا ودينيا  ,فبعد
انتصار الثورة ألغيت يف صلتها األخرية – عرب اجلمعية التجسيسية – مجيع ارمتيازات  ,وساووا بني كل
املواطنني يف األعطيات  ,وقضوا على نظام ارقطاا  ,وأخضعوا كل املشاركني يف الوطن للقانون حىت رجاة
الكنيسة  ,وأخضعوا الرسا ل البابوية ملراقبة احلكومة  ,وألغيت املدفوعات السنوية اليت كانت تدفع للبابوية
 ,وألغيت كثري من الكنا س وصادروا تلكاهتا  ,وألنموا رجاة الكنيسة بالقسم على الدستور املدا(.)6
وجعلوا الشوعو هو صاحو السيادة يف كل نيو  ,وهو املورجع يف كل التوشريعات والقوانني  ,يقووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املؤرخ ارجنوليني فشر ":وكانت مثة فوكرة واحدة انتشرت يف كل صوقع وناد ,وطربت لوقعها الشجي النفوق
( )1قصة احلضارة (. )391/42
( )2فلسفة األنوار والفكر احلديث (. )2
( )3الثورة الفرنسية  ,فرانسوافورية (. )270/2

1436/08/19

( )4انظر  :قصة الفلسفة  ,وة ديورانت (. )289
( )5تارين احلضارات العام (. )480/5
( )6انظر  :الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )405 , 319 , 179 , 151وعصر الثورة الفرنسية  ,أ.جور ليفيرب (.)197
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 ,واهتنت األف دة  ,هي أن الشوعو هو صاحو السيادة  ,ومصدر كل سلطة"(.)1
وهبهه الفكرة ألغت الثورة الفرنسية مصدرية الدين والوحي اإلهلي وأسسن لإلنسانية املستغنية بنفسها
عن اهلل  ,وقضت على ارلنامية اليت متثل جوهر الوحي اإلهلي  ,وجعلت األديان خاضعة لسلطة الشعو
وإرادته  ,وأسس بهلك الدولة العلمانية املنفصلة عن الدين ومصدريته بدة دولة احل اإلهلي املستندة إىل
تجييد الكنيسة( , )2ويف تصوير ما وقع يف ههه الثورة يف موقف الناق من الدين يقوة تنفيتان تودوروف
":قررت الكا نات البشرية ألوة مرة يف التارين أخه مصريها بيدها  ,وتواضعت على اعتبار رفاه اإلنسانية
()3
اهلدف األمسى ألفعاهلا"

ورفضت الثورة الفرنسو ية أن تكون املسيسية دينا للدولة  ,وجعلت وظيفة الدولة منسصرة يف احافظة
على حريات املواطنني والتمتع حبقوقهم فسوسو  ,وليس هلا أي دور ديين بالتجييد أو املعارضة ,وإرا أخلت
الدولة بشويو من رلك فإنه او على الشعو مقاومتوها واستبداهلا بدولة أخرى ايدة ر دين هلا(.)4
ونتيجة لهلك أكد عدد من الدارسني أن الثورة الفرنسية ألغت املسيسية وقضت عليها ونرعت بديال
عنها  :عبادة نهداو الثورة  ,وأهنا سعت إىل تجسيس نظام جديد يقوم على نعا ر وطقوق بديلة عن
الدين املسيسي  ,استوبدلت التقو امليو الدي بالتقو الثوري  ,وألغت األعياد الدينية واستبدلت هبا أعياد
الثورة(.)5
وقد أعلن املقرر ماري جوزف نينيه رلك بقوله ":أيها املتسررون من ارعتقادات الدينية الباطلة ,
أيها اجلديرون بتمثيل األمة الفرنسية  ,عليكم أن تعرفوا كيف تؤسسون على أنقاو اخلرافات املعنولة
الديانة اجلامعة الوحيدة اليت ر حتوي أسرارا ور رموزا  ,والعقيدة الوحيدة فيها هي املساواة  ,وخطباؤنا
نرا عها قضاتنا بابواهتا  ,وهي ر حتر قومور األسرة الكبرية إر أمام مهب الوطن الهي هو األم وانهلة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تارين أوربا يف العصر احلديث ( , )15وانظر  :املرجع راته (. )18
( )2انظر  :تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )564وعصر األنوار  ,تنفيتان تودوردف (. )16 , 10
( )3روح األنوار (. )7

1436/08/19

( )4انظر  :املرجع الساب (. )564 , 159
( )5عصر الثورة الفرنسية  ,جور ليفيرب ( , )400والثورة الفرنسية  ,فرانسوفورية( , )172 , 271/1وترين الثورة الفرنسية,
أليرب سوبوة (. )320-319
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العامة"(.)1
وقد انبث عن الثورة الفرنسية أنهر وثيقة يف حقو اإلنسان  ,وهي الوثيقة اليت قامت اجلمعية
التجسيسية بإصدارها سنة 1891م  ,وقد تضمنت ههه الوثيقة حتييدا قويا للدين وإخضاعا ظاهرا له إلرادة
الشعوب  ,وحتولت تلك الوثيقة إىل إجنيل جديد بدة إجنيل املسيسية  ,وباتت مقدسة وحاكمة على
تصرفات كل الناق( ,)2وقد روصفت بجهنا "ستكون اإلجنيل اجلديد  ,إجنيل البشرية مجعاو!!"(.)3
ويف تصوير ما أصاب املسيسية جراو الثورة الفرنسية يقوة كرين برننت ":ألوة مرة منه ارمرباطورية
الرومانية أحست املسيسية أهنا تتعرو للهجوم الشديد يف داخل ثقافتها راهتا  ,وملا جاوت الثورة الفرنسية
بلغ هها اهلجوم مرارة نديدة  ,وقاصة يف بلدان القارة األوربية  ,وعاىن املسيسيون مرة أخرى ارستشهاد
يف سبيل العقيدة  ,وكانوا ههه املرة يستشهدون على املقصلة"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تارين الثورة الفرنيسية  ,أليرب سوبوة (. )320

1436/08/19

( )2انظر  :موسوعة تارين احلضارة العامة (. )9/5
( )3فلسفة الثورة الفرنسة  ,برنار (. )152
( )4قصة الفكر الغريب – أفكار ورجاة. )480( -
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ا مر الثال
تشكل ظاهرة نقد الدين في القرن التاس عشر
ر خيتلف القرن التاسع عشر عن القرنني السابقني عليه يف مركنيته املؤثرة على الفكر الغريب  ,ويف قوته
وجاربيته وندة فاعليته  ,وركر بعض املؤرخني أنه أحدل يف العات تغيريا يفو ما أحدثته أي ف ة أخرى

حىت رلك احلني( ,)1وجعله بعضهم أحد أهم العصور العظيمة اليت مرت يف التارين األوريب(.)2

وقد نرعت هها القرن بنعوت كثرية  ,منها  :عصر اإليديولوجية  ,لكون الصراا فيه ت يعد بني نظريات
علمية وفلسفية ردة  ,وإوا حتوة إىل صراا يراعي يف مساحات كثرية منه اعتبارات سياسية واجتماعية
متعددة  ,ونعت أيضا بجنه عصور الصريورة ؛ ورلك أن فكرة التغري والصريورة سيطرت على الفوكر الغريب فيه
 ,وتفتت املوضووعات الفلسفية الكربى إىل جن يات صغرية تدور حوهلا احلروب املعرفية(.)3
واتسم القرن التاسع عشر بتنوا كبري يف ار اهات واملهاهو الفكرية والفلسفية  ,وحتولت فيه املدارق
الكبرية إىل نعو متداخلة  ,رهبت هبا انراو كل مههو  ,وتشتت هبا األفكار يف كل السبل  ,فقد نهد
كما يؤكد بعض املؤرخني -تعددية ت يسب هلا مثيل يف الفكر األوريب قبل رلك العصر( ,)4ونتيجة لهلكاتصف رلك العصر بالغموو والتشابك والتعقيد  ,فمع أن "التفكري الفلسفي يف أي عصر هو دا ما أند
تنوعا وتعقيدا ا يبدو ألوة وهلة  ,ومع رلك فإن القرن التاسع عشر يفو راحل عديدة القورن السابع
عشر والثامن عشر  ...ورلك على األقل من حيث تعدد أفكاره الفلسفية وتنوعها وتعقدها"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد وجد عدد من الدارسني صعوبة بالغة يف التعامل مع هها القرن  ,باعتباره متصفا بوحدة معرفية
( )1انظر  :حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )287/2
( )2انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر -فرانلكني باومر(. )7
( )3انظر  :عصر اإليديولوجية  ,هنري أيكن ( , )21 , 14والفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر -فرانكلني باومر
(. )17-14

1436/08/19

( )4انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر -فرانكلني باومر (. )19
( )5عصر األيديولوجية  ,هنري أيكن ( , )11وانظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )336/3ومغامرة العقل الغريب ,
(. )288
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ددة  ,واضطروا إىل حتقيبه وتقسيمه إىل أنوا خمتلفة " ,ولهلك كان من الصعو إىل حد بعيد أن يهتدي
املرو إىل قضية أو مسجلة أساسية تدور حوهلا آراو معظم كبار مفكري تلك الف ة  ,بل إن رد اجلمع بني
أمساو ضخمة  ,مثل هيجل ونتشيه وماركس ومل وكونت وكربكجورد ليبعث يف الههن على التو فروقا ر
نظري هلا"(.)1
وإرا كان العقل الغريب تعل بالعلم التجريي يف القرن الثامن عشر  ,وبالغ يف تقدير مننلته  ,فإن غلوه
يف العلم التجريي يف القرن التاسع عشر بلغة درجة ت يسب هلا نظري  ,فقد أصب العلم املادي هو "اإلله
اجلديد"( , )2وإرا كان القرن الثامن عشر هو عصر عبادة العقل  ,فإن القرن التاسع عشر هو عصر عبادة
العلم( ,)3وأصب رجاة العلم أنبياو العقوة التقدمية بال منازا(.)4
وبات العلم التجريي هو املينان الهي توزن به كل األمور  ,والقاعدة اليت يرجع إليها يف نىت الشؤون ,
واملنهخ الصسي يف تجسيس كل املعارف  ,واملرجع املعتمد يف إصدار كل األحكام " ,فارعتقاد بجن لدى
العات اإلجابة على كل سؤاة – أي  :بجن كل ما على املرو إرا كان يف حاجة إىل معلومات فنية أو كان
مريضا أو يعاا مشكلة ما  ,هو أن يسجة العات ليجد لديه اجلواب – قد بلغ من ارنتشار حدا جعل
العلم يضطلع بوظيفة اجتماعية كانت يف األصل للدين"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتشكلت نتيجة لهلك الننعة العلموية  ,وهي ار اه الهي يعتقد أصسابه أن العلم قادر على
اإلحاطة بكل احل قا وأنه قادر على تقد كل اإلجابات ملشاكل احلياة  ,وميلك احللوة لكل املعضالت
( )1عصر األيديولوجية  ,هنري أيكن ( , )11وانظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون رانداة ( , ) 15 , 13/2والفكر األوريب
احلديث – القرن التاسع عشر -فرانكلني باومر ( , )11وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )261
( )2تارين الفكر األرويب احلديث  ,رونالد (. )372

1436/08/19

( )3انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر – فرانكلني باومر (. )54
( )4انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )509
( )5نشجة الفلسفة العلمية  ,هانن (. )54
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اليت توجع العقل اإلنساا(.)1
ونتيجة رنتشار العلم التجريي وانتداد الغلو فيه انتشر ار اه املادي يف القرن التاسع عشر وتقوت
نوكته وانتد سلطانه وطغت روحه على كثري من مفكري رلك العصر  ,وأضسى الصبغة العامة فيه ,
وناا التفكري املادي يف نواحي احلركة العقلية والفلسفية  ,وباتت األغلبية الظاهرة ر تنظر إر من خالة

املادة ور تفكر إر من منظارها( , )2ويف تصوير طغيان املههو املادي يف هها العصر يقوة إروين د.كاهنام
":عشنا طواة القرن التاسع عشر  ,وجنوا من القرن العشرين يف جو مههو مادي واث من نفسه ...كان
عاملا ميكانستيا  ,وكنا جنلس فو قمته  ,كنا وسك بالقوى الظاهرة للمادية  ,وكانت املادية إهلنا ,كان
العات الطبيعي يتسدى الوحي الروحي إلجنيل بنظريات يف اإلحلاد والعقالنية"(. )3
ويف تجكيد رلك ار نتشار يقوة مد فريد وجدي  ":لقد كانت للمههو املادي يف القرن الثامن
عشر والتاسع عشر دولة  ,امتد سلطاهنا على عقوة كثري من اخلاصة  ,وسرى منهم إىل بعض العامة ,
دولة جنودها العلوم الطبيعية واملعارف الكونية  ,ودعاهتا املكتشفات انلية واملخ عات الصناعية  ,وقادهتا
العلماو األعلون والفالسفة املقدمون  ,فكان من ر يشايعها حب اجلهود الشخصية يف بعض الفروا
يسايرها طلبا لألملعية وتننها عن العامة"(.)4
حالة نقد الدين في القرن التاس عشر :
ت هتدأ موجة اهلجوم على الدين يف القرن التاسع عشر  ,بل أخهت يف ارزدياد والقوة  ,وانتد
هجومها على كل ما يتعل بالدين  ,وتكاثرت التيارات اليت أعلنت خصومتها ونقدها لألديان  ,وأنهرت
سيوفها  ,ووجهت رماحها دو جسد الدين الهي ت يربأ بعد من الضربات العميقة األليمة اليت تلقاها يف
القرن الثامن عشر  ,ويف تصوير رلك تقوة كارين أرس ونغ ":ما من تمع قد استجصل الدين الهي كان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الناق يقبلونه بديهيا كإحدى حقا احلياة  ,وت إلدل رلك إر يف هناية القرن التاسع عشر  ,عندما
( )1انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر -فرانكلني باومر ( , )12-9واملعجم الفلسفي  ,مع اللغة العربية
( , )200واملعجم الفلسفي  ,مراد وهبة (. )469

1436/08/19

( )2انظر  :فلسفة احدثني واملعاصرين  ,أ .وولف ( , )224 , 33والفلسفة العامة وتارخيها  ,مد غالب (. )193/2
( )3فلسفة العلم  ,فيليو فرانك (. )296
( )4على أطالة املههو املادي (. )3/1
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وجدت حفنة من اندميني أن من املمكن إنكار وجود اهلل"(.)1
وكان للغلو يف العلم وتقديس نظرياته أثر بليغ يف تدعيم احلالة الناقدة للدين وتقوية جانبها ومسارعة
مشاهدها املتنوعة  ,وبات لدى نقاد الدين طمجنينة وارتياحا بجهنم وجدوا سندا قويا وبديال مقنعا عن الدين
يقوم بوظا فه ومهامه  ,وقد كتو اليسر جيمس ف يف سنة 1884م مقالة تكشف عن ههه الروح
اجلديدة بوضوح  ,فيقوة  ":إرا كانت احلياة اإلنسانية يف نشجهتا قد استوىف العلم وصفها  ,فلست أرى
بعد رلك مادة باقية للدين  ,إر ما هي فا دته وما هي احلاجة إليه؟!! إننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغريه
 ,وأن تكون وجهة النظر اليت يفتسها العل م لنا ر تعطينا ما نعبده فهي كفيلة أن تعطينا كثريا ا نستمع
به"(.)2
وحني سجة نابليون بونانربت يف مفتوت القرن التاسع عشر عوات الفلك الشهري ربالق عن عمل
القدرة اإلهلية يف تنظيم األفالت الوسماوية أجابه ":إنين ت أجد يف نظام السماو ضرورة للقوة بتدبري
اإلله"(.)3
ونتيجة هلهه الروح املادية املغالية يف تقديس العلم التجريي دخل الدين يف الفكر الغريب يف أزمة
حقيقية  ,وتكاثرت عليه الضربات من كل حدب وصوب  ,وأصب موقف املؤمنني واهنا وضعيفا  ,ويف
تصوير رلك يقوة املؤرخ اإلجنليني رونالد ":كان الدين أيضا يعاا أزمة حادة  ,فلقد أعلن نيتشه :أن اهلل
قد مات  ,وكهلك كان فرويد ملسدا  ,زد على رلك أن الدارونية قد سددت ضربات أليمة للدين
التقليدي  ,ولكن أند الضربات اليت تلقاها الدين املسيسي ت يسددها من ركرنا آنفا  ,بل سددها النقد
الديين األرقى – مقارنة األديان –  ,وقد اعترب أوين تشارويك أن النقد املقارن للدين كان أند إيالما وأثرا
من الدارونية نفسها"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واهتم املؤرخ جون هرمان رانداة برصد أهم التطورات اليت مرت هبا احلالة النقدية للدين يف القرن
التاسع عشر  ,فهكر أن النقد التارخيي لألديان أدى إىل إ اة الكثري من ارعتقادات  ,كما هدم العلم
( )1اهلل واإلنسان (. )288
( )2عقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,عباق مود العقاد (. )25

1436/08/19

( )3انظر ههه املقالة يف  :تكوين العقل احلديث  ,جون رانداة ( , )243/1وعلى أطالة املههو املادي  ,مد فريد وجدي
(. )23/2
( )4تارين الفكر األوريب احلديث (. )505
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امليكانيكي – نظرية نيوتن – بدوره مقدارا كبري من تلك ارعتقادات  ,ومنه نقد هيوم للمعجنات يف القرن
الثامن عشر رفض املفكرون األحرار ارعتقاد بجي خر للقانون الطبيعي ونظامه الكوا  .,وفسروا أخبار
املعجنات بجهنا نتا أسباب طبيعية إنسانية كالسهاجة واخلياة والطرافة  ,وبعد أن كانت املعجنات يف القرن
الثامن عشر الدعامة األساسية لإلميان املسيسي أضست يف القرن التاسع عشر املشكلة األساسية يف الدين
املسيسي اليت تتطلو حال .
إن التفسريات اجليولوجية والبيولوجية ملاضي العات أدت بالطبع إىل إ اة أي اعتقاد حريف باحلوادل
الواردة يف الكتاب املقدق  ,وأ لت كهلك بشكل أكيد ارعتقاد بجن اهلل مبدأ علمي عقلي  ,وغدا اإلميان
بوجوده قضية عاطفية ضة(.)1
وأكد كهلك على أن تقدم العلم التجريي يف القرن التاسع عشر أدى بصورة قسرية إىل إعادة النظر يف
كثري من األصوة الدينية وأحدل حوهلا ثورة عارمة  ,وكان العلم يف أثناو مسريته التطورية يهدم أسس تلك
األصوة حىت غدت غري قادرة على الثبات كما يقوة(.)2
ويلخص املؤرخ تويني ما أحدثه العلم التجريي يف دين الكنيسة فيقوة  ":فما برح العلم خالة ما يت
عام ينتنا من الكنيسة ارهتا  ,ار بعد آخر  ,من رل ك أن العلم قد قبض على ناصية علوم  :الفلك ,
أصل الكون  ,التارين  ,األحياو  ,الطبيعة  ,النفس  ...وأعاد العلم صياغتها على قواعد ر تتمشى مع
التعاليم الدينية املقررة"(.)3
مشاهد نقد الدين في القرن التاس عشر :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ازدحم القرن التاسع عشر باملشاهد الناقدة للدين وغص بالتيارات اليت أعلنت حرهبا على كل العقا د
الدينية  ,وبلغت صورها وأنكاهلا من التنوا وارختالف حدا يصعو على الباحث معه حصرها وعدها ,
ولكن ميكن الكشف عن أهم املسارات والمشاهد التي تمثل أساس الظاهرة الناقدة في ذلك العصر
في المشاهد التالية :
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( )1انظر  :تكوين العقل احلديث (. )242-240/2
( )2انظر  :املرجع الساب (. )276/2
( )3خمتصر دراسة التارين (. )178/4
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المشهد ا ول  :انصهار الدين في المطلق الروحي ( النقد الهيجلي )  ،يعد الفيلسوف األملاا

هيجل من أنهر الفالسفة يف القرن التاسع عشر  ,ومن أندهم تجثريا يف مساراته الفلسفية واملعرفية , ,
وقد كانت فلسفته مصدرا لكثري من التيارات الفلسفية اليت جاوت بعده  ,ومستندا لعدد من األفكار اليت
انتشرت يف أثناو القرن التاسع عشر(.)1
ومن الصعو جدا تلخيص فلسفة هيجل يف فقرات خمتصرة ؛ ورلك أهنا فلسفة واسعة جدا  ,فسيسة
األرجاو  ,متعددة الشعو  ,ومتنوعة ا ارت  ,مشلت املوضوعات الفلسفية واملنطقية والتارخيية واألخالقية
والسياسية والدينية  ,وهي يف الوقت نفسه من أعقد الفلسفات وأعسرها لفظا ومضمونا  ,وقد روصفت
مؤلفات هيجل بجهنا "أصعو املؤلفات يف النتا الفلسفي بجكمله"( ,)2ووصف هو بجنه "أند مجيع
الفالسفة الكبار عسرا على الفهم"(.)3

وكان لهلك الغموو والعسر أثر بليغ يف ندة ارختالف حوة تجويل الشراح لفلسفته يف الدين
واملعرفية وتباين أفهامهم هلا(.)4
والفكرة األساسية اجلامعة لكل مكونات فكره الفلسفي يف آخر مراحله ترجع إىل فكرة واحدة أساسية
 ,وهي  :املطل الروحي  ,وتتلخص ههه الفكرة يف أن احلقيقة هي الفكر والفكر وحده فقط  ,واملراد
بالفكر عنده العقل  ,وليس هنات مقياق خنترب به احلقا سوى الفكر  ,وكل صور الوجود عبارة عما
ينتجه الفكر /العقل  ,وليس هنات وجود آخر غري رلك  ,فالوجود هو الفكر والفكر هو الوجود  ,فالفكر
هو الهي يبدا وجود األنياو  ,وجود أي نيو يف اخلار هو عبارة عن إبداا الفكر له  ,فالفكر إرن هو
الوجود احلقيقي وأما األنياو الواقعية فما هي إر ظل لهلك الوجود املطل .
وإرا كان الوجود يف حقيقته يرجع إىل الفكر  ,فإن الفكر متصف بالوحدة  ,فهو وحدة يف راته مكون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تكون من خالهلا وحدة
من أجناو متمين بعضها عن بعض  ,ولكنه يف الوقت نفسه متصلة برابط وثي ِّ
مطلقة  ,فجنت ترى الكل يف اجلنو  ,كما أن كل جنو موجود يف الكل .
( )1انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )325/3وتارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )359
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( )2حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )175/2
( )3تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )352/3
( )4الفلسفة املثالية – هيجل  , -زكريا إبراهيم (. )442
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وإرا كان الفكر يرجع يف أساسه إىل الوحدة  ,فهو أيضا متصف بالوحدة بني األضداد  ,فالوجود يف
حقيقته عبارة عن انسجام بني الشيو وضده  ,وكل موجود متضمن لألضداد املتنوعة له  ,واملطل الهي
ميثل الوجود ا حلقيقي لألنياو هو عبارة عن ارنسجام بني تلك األضداد  ,وإرا أردنا أن نتعرف على
الوجود فالبد من أن تدرت الصراا القا م بني األضداد اليت ان كت فيما بينها يف تكوين املطل .
والصراا بني األضداد املكون للمطل هو الهي يؤدي إىل ظهور األنياو يف األعيان واختفا ها ,
وبسببه يعيش الوجود يف صريورة مطلقة .
"وهكها يتقبل هيجل األطراف املتناقضة فيجمعها يف وحدة ناملة  ,أمساها املطل  ,واألساق األوة
عنده للوصوة إىل احلقيقة هو ارع اف باحتاد األضداد وانسجامها  ,زاعما أن كل إثبات يتضمن النفي ,
وكل نفي يتضمن اإلثبات  ,رلك هو قلو فلسفة هيجل وصميمها"(.)1
وقد طب هيجل نظريته تلك على كل ارت احلياة  ,فالتارين البشري بكل مكوناته عنده عبارة عن
مطل تتصارا فيه األضداد  ,وسيكون هلهه الفكرة حضور قوي مؤثر يف فالسفة املادية اجلدلية عند ماركس
وأتباعه .
وأما موقفه من قضايا الدين  ,فهو متجثر إىل حد كبري برؤيته الفلسفية  ,ويعد هيجل من أكثر
الفالسفة الهين حتدثوا عن القضايا الدينية  ,وألفوا فيها مؤلفات خاصة ,وقد ألقى يف آخر حياته اضرات
مطولة يف قضايا الدين وفلسفتها  ,طبعت بعد موته  ,وترمجت إىل العربية يف تسعة أجناو صغرية  ,حتدل
فيها عن موضوعات عديدة متعلقة بالدين  :كطبيعة األديان وعالقاهتا بالشعور  ,وحقيقة الوجود اإلهلي ,
واألدلة اليت استند إليها يف إثبات وجوده  ,وطبيعة العبادات والشعا ر الدينية وغري رلك من املوضوعات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت يكن هيجل معاديا لألديان  ,وت يعلن انضمامه إىل التيارات الناقدة للدين  ,بل كان متدينا
باملسيسية الربوتستانتية  ,ومتمسكا هبا  ,وكان يرى أن املسيسية متثل كماة العقالنية  ,ونضخ الكيان
الديين( ,)2ويصف فلسفته بجهنا متثل حكمة اهلل وبجهنا خدمة اهلل ومعرفته(.)3

1436/08/19

( )1قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )367
( )2املرجع الساب (. )386
( )3اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )305

Ali Fattani

180

الباب األول

ومع رلك فقد تبي – بناو على أصوله الفلسفية – آراو تتناقض مع األصوة الدينية الكربى جبالو ,
وتتناىف معها بوضوح  ,مثلت تلك انراو مادة خصبة لال اه اإلحلادي املعادي لألديان وساعدت على
دعمه وتقوية جانبه .
فاهلل عند هيجل ليس له وجودا مفارقا ومنفصال عن الكون  ,وإوا هو عبارة عن احلقيقة املطلقة اليت
يدركها اإلنسان بعقله  ,فرجعت حقيقة الوجود اإلهلي يف نظره إىل كونه عبارة عن قضية فكرية  ,وليس هو
موجود يف اخلار  ,وإوا هو موجود داخل نفوسنا  ,وكلما تعمقت فكرة اإلنسان عن اهلل واتسعت ظهر له
()1
اهلل أكثر وضوحا وجالو ؛ وألجل هها أثي على املسيسية إلدراكها أن اهلل هو الروح وأنه أصب إنسانا!
وب ناو على ههه الفكرة وصف بعض الباحثني هيجل بجنه ن يقوة بوحدة الوجود  ,ووصفه آخر بجنه
()2
ن يقوة باإلحلاد  ,وبعضهم توصل إىل أنه يصعو تصنيف هيجل يف موقفه من حقيقة اإلله!
وألجل رلك يؤكد هيجل على أنه ر وجود لدليل برهاا يثبت وجودا حقيقيا متعاليا قا ما بنفسه
لإلله  ,وانتقد كل األدلة اليت استدة هبا املؤمنون على إثبات وجود اهلل  ,حبجة أهنا تقوم على أن هلل وجودا
مستقال خار الفكر اإلنساا املطل  ,وجعل ارستدرة على وجود اإلله عبارة عن وعي اإلنسان بوصوة
الروح املطل إىل وعيها الهايت داخل العقل املتناهي  ,فإرا بلغ اإلنسان إىل رلك فقد انكشف له الوجود
اإلهلي(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما حقويقة الدين عند هيجل  ,فقد كشف عنها يف تعريفه للدين  ,حيث يقوة ":إنه الوعي
الهايت بالروح املطل  ,على دو ما يتصوره أو يتمثله الروح املتناهي"( , )4ومعي رلك أن الدين عبارة
( )1انظر  :اضرات يف فلسفة الدين  ,هيجل ( , )15-13/2والفلسفة املثالية – هيجل , -زكريا إبراهيم (,)429 , 385
واهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )331-312
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( )2انظر  :الفلسفة املثالية – هيجل  , -زكريا إبراهيم ( , )95-94ودليل اكسفورد للفلسفة (. )95/1
( )3انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )311-310
( )4الفلسفة املثالية – هجيل  , -زكريا إبراهيم ( , )408وانظر املرجع راته (. )413-410
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عن املعرفة اليت تتووافر لدى الروح عن راهتا وكياهنا  ,فنهاية الدين عنده ليست إر معرفة بالهات
املفكرة من حيث هي روح مطل  ,فالدين يف نظره مسو اإلنسان بنفسه من احلياة املتناهية إىل احلياة
املطلقة غري املتناهية  ,وطموح اإلنسان للعلو عن نفسه لكي يصب إهلا(.)1
وهها هو معي ارغ اب الديين عن هيجل  ,فهو يعين أن اإلنسان يرفع من صفات نفسه ويعلو هبا
إىل أن يصل إىل حالة يغ ب فيها عن وجوده العيين ويصل هبا إىل الوجود املطل  ,وهو الوجود اإلهلي(,)2
وسيكون هلهه الفكرة حضور قوي يف فلسفة فيورباخ امللسدة .
وهكها أصب الدين يف فلسفة هيجل منصهرا ضمن فكرته األساسية اليت تقوم عليها فلسفته  ,وباتت
حدوده ومعامله مرتسمة قتضيات تلك الفكرة  ,فكرة املطل .
وهبها التسليل ينجلي بجن فلسفة هيجل ر تندر بشكل مبانر ضمن التيارات الناقدة للدين واملعلنة
للسرب عليه واملتمردة على أصله وفكرته  ,ومع رلك فقد كانت تؤز إىل اإلحلاد أزا  ,وتدفع إليه دفعا ,فقد
فتست األبواب مشرعة أمام التيارات اإلحلادية  ,وأفسست الطر املعبدة هلا.
وقد انقسمت املدرسة اهليجلية عشية وفاته إىل ا اهني كبريين( : )3أما ا ول فهو ما بات يسمى

باليمني اهليجلي  ,وقد عاد هها التيار إىل الننعة الالهوتية احافظة  ,وحاوة أن يطبع الفلسفة اهليجلية كلها
بطابع رهويت بروتستانيت .
وأما الثاني  ,فهو تيار اليسار اهليجلي  ,ويسمون اهليجليني الشباب ,وهو تيار متطرف جدا ضد

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األديان  ,ويعد من أند التيارات اليت هامجت األديان يف القرن التاسع عشر  ,ومن أعنفها يف نقده  ,وكان
ه ها التيار ناقما على كل قد  ,وخاصة السلطة السياسية والدينية  ,وهو يف كل رلك يعتمد على الفلسفة
اهليجلية  ,ويسعى إىل استخال نتا خ إحلاده وثورته منها .

( )1انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن(. )291
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( )2انظر  :املرجع الساب (. )288
( )3انظر يف تيارات املدرسة اهليجلية  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني ( , )340-338وتارين الفلسفة – القرن التاسع
عشر -اميل برهييه ( , )267-251واملوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات ( , )294واملوسوعة الفلسفية,
مجاعة من العلماو السوفيات ( , )568وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي ( )211/2ودليل اكسفورد للفلسفة (.)95/1
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ومن أنهر نخصيات هها التيار  :فيورباخ وماركس  ,و ا من أعىت رواد التيار اإلحلادي يف القرن
التاسع عشر .
ومن أهم نخوصيات رلك التيار  :فريدره ان اوق  ,صواحو كتاب "حياة املسي " املشهور ,الهي
أحدل ثورة كبرية يف زمنه  ,ورهوو فيه إىل أن األحودال واملعجنات املهكورة يف الكتاب املقدق ما هي إر
إبداعات نعبوية وحتف من األساطري ابتدعتها اجلماعات املسيسية األوىل  ,وهي خاضعة يف نظره لتطور
الشعوب يف تصورها عن التارين وأنكاة الوعي لديها(.)1
المشهد الثاني  :توغل النقد العلمي لأل يان (نظرية ارون)  ،مع أن الصراا بني العلم والدين يف

الفكر الغريب ابتدأ يف آخر القرن السادق عشر وبداية القرن السابع عشر  ,وتوالت الضراعات بينهما ,
وتتا لت الصدامات العنيفة بني أقطاهبما  ,ويف كثري من املشاهد يثبت العلم بنظرياته اجلديدة خطج وبطالن
عدد من التصورات الكونية والتارخيية اليت كانت الكنيسة تتبناها وتعتقدها .
إر أن أقوى مشاهد الصراا وأعنفها وأندها أثرا ووقعا كان مع ظهور نظرية دارون يف التطور ,
فبظ هورها أخه النقد العلمي للدين يتوغل يف العقوة الغربية  ,وتشتد وطجته وقوته يف نفوسهم  ,وأخهت
الكفة متيل بشكل كبري دو جانو العلم ضد الدين .
وت يكن دارون أوة من اكتشف تلك النظرية  ,فقد سبقه إليها عدد من العلماو  ,منهم رمارت يف

كتابه "فلسفة احليوان" الهي أصدره سنة (1809م)( , )2ولكن نظرية التطور نسبت إليه باعتباره أنهر
وأقوى ما تبناها ودعمها باألدلة والرباهني  ,وأخرجها يف صورة نظرية متكاملة.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهي نظرية مركبة ومتشابكة الفروا  ,وقد ابتدأ دارون نشر نظريته يف كتابه "أصل األنواا" الهي نشر
سنة (1859م)  ,وخالصة ما انتهى إليه  :أن الكا نات احلية كانت يف أصلها عبارة عن كا ن حقري ري
خلية واحدة  ,أخه هها الكا ن يف التطور واررتقاو  ,وتشكلت منه األنواا احليوانية املختلفة مع مرور
الوقت  ,فاألنواا احليوانية كلها بينها عالقات نسو من حيث أصل احلياة  ,فلم يوجد منها نوا ابتدأ يف
خلقته فرد من غري أن مير بسلسلة التطور .
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وإرا كانت احلياة كلها راجعة إىل عملية التطور  ,فإن تلك العملية قا مة على قانون ارنتخاب
الطبيعي  ,فإن أنواا احليوانات تتنازا البقاو على احلياة فيما بينها  ,وفيما بينها وبني الطبيعة  ,وبسبو
رلك التناحر تننا األنواا إىل ارحتفاظ بالصفات النافعة  ,وتتوارثها عرب األجياة  ,وعن طري قانون
ارنتخاب الناتخ عن رلك الصراا تنمو احلياة  ,وتسري عجلة التطور  ,وتتلخص األنواا احليوانية من
األعضاو الفاسدة  ,ور تربقي إر على األصل  ,ويف بيان دارون لهلك يقوة ":ولقد أطلقت اصطالح
ارنتخاب الطبيعي على ههه السنة  ,سنة تثبت كل حتوة مهما يكن تافها مىت كان را فا دة  ,مشريا
بهلك إىل عالقته بقدرة اإلنسان يف ارنتخاب"(.)1
ومع طوة مدة اررتقاو والتنقية تنوعت األنواا احليوانية واختلفت صورها وأنكاهلا  ,وقانون ارنتخاب
وبقاو األصل خاضع للظروف املناخية واجلوية والطار ة على احلياة يف تلك املراحل  ,وباستمرار رلك
التطور تتسسن األنواا احليوانية بشكل كبري .
ويؤكد داورن على أن الطبيعة يف اعتمادها على قانون ارنتخاب وبقاو األصل ت تكن تسري على
خطة مرسومة وتعتمد الصدفة وختبط خبط عشواو(. )2
وت يتعرو د ارون يف كتابه "أصل األنواا" ألصل اإلنسان  ,وت يطب عليه نظريته تطبيقا مبانرا ,
ولكنه يف كتابه انخر"أصل اإلنسان" طب نظرية التطور مبانرة على حياة اإلنسان  ,وتوصل إىل أن
اإلنسان وغريه من احليوانات  ,وخاصة القرود تش ت يف جنس حيواا واحد .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويعد ما قرره دارون يف نظريته خمالفا ملا جاو يف الكتاب املقدق يف قصة خل آدم أيب البشر
ومتعارضا معها غاية التعارو ؛ ورلك أن الكتاب املقدق يثبت أن آدم خل خلقا مبانرا وت يكن
نتيجة تطور من حيوانات أخرى سابقه عليه  ,ونظرية دارون تقرر نقيض رلك .
وكهلك يعد متناقضا مع دليل من أنهر األدلة اليت يعتمد عليها املؤمنون يف إثبات خل اهلل
للكون ,وهو دليل التصميم  ,حيث يقوم هها الدليل على أن اهلل صمم هها الكون ورتو قوانينه
وف خطة مرسومة سلفا  ,وأن الكون اري على ههه اخلطة ر إليد عنها  ,ولكن دارون يف نظريته
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يقرر أن الكون يسري وف الصدقة وخيبط خبط عشواو(.)1
ونتيجة لهلك قام رجاة الكنيسة هامجة دارون ونظريته  ,ووصفوها بجقب األوصاف وأقهعها ,
وحكموا عليها بالكفر والنندقة  ,وقامت بينهم وبني أتباا دارون صدامات عنيفة جدا  ,تعد من أقوى ما
نهده التارين األوريب من صدمات بني العلم والدين(.)2
وقد كان هلهه النظرية أثر بليغ وخطري على العقل الغريب بجمجعه  ,ونتيجة لهلك التجثري جعل روبرت
داونن كتاب أصل األنواا لدارون مندرجا ضمن قا مة الكتو اليت غريت وجه العات( , )3ووصف بعض
الدارسني وقع هها الكتاب بني معاصريه بقوله ":كجنه نار ها لة نبت يف أكداق من اهلشيم"( ,)4ويف بيان
تجثريها يقوة جيمس بريت ":أحدثت نظرية دارون "أصل األنواا" دويا يف العات يشبه دوي انفجار
القنبلة"( ,)5ويقوة ستيفن جي كولد يف تجكيد املعي نفسه ":تعد السيطرة اليت حصولت عليها نظريات
أصول األنواا على عوقلية الناق يف الغرب من أبرز األحدال يف تارين الفكر اإلنساا"(.)6
وركر بعض املؤرخني أن نظرية دارون تعد أحد أهم ثالل نظريات غريت التفكري العقلي الغريب وأما
النظريتان األخريتان  ,فهما  :نظرية كوبرنيك يف علم الفلك  ,ونظرية نيوتن يف الفينياو(.)7
ويف تصوير أثرها على الدين وقضاياه يقوة فرانكلني باومر ":بعد أن ظهرت ههه النظرية يف الطبيعة
البشرية غدا أثر الدارونية على الدين من األمور اليت يسهل التكهن هبا إىل حد ما  ,وكل ما تيسر هلا
حتقيقه هو تضخيم األزمة الدينية اليت كانت تاح أوربا على هها العهد  ,وليس من نك أن الدارونية ت
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تكن املتسبو الوحيد يف تنعنا اإل ميان الديين يف أواخر القرن التاسع عشر  ,ويف بعض أجناو أوربا  ,ت
تكن أهم العوامل املساعدة على رلك  ,ولكن على اجلملة و ضي النمان سا ت الدارونية مسا ة قوية يف
مواصلة احلرب بني العلم والالهوت  ,ويف مصرا الدين كما يفهم تقليديا  ,ويف بنو أوربا علمانية
جديدة"(.)1
ويف بيان عم أثرها يف نفوق الناق يقوة املؤرخ اإلجنليني ويلن ":واحل أنه ت خيلو عصر من العصور
من متشككة يف الدين  ..فجما انن – بعد نظرية دارون -فقد أصبست املسيسية بوجه اإلمجاة متشككة
؛ إر مست ههه اخلصومة اجلديدة كل إنسان قرأ كتابا أو مسع اورة بني أركياو  ...وقد أصيو العات
بنقص حقيقي يف اإلميان بعد سنة  1859م  ,وكثريا ما كان رهو الدين اإلبرين ينبه ويطرح مع الكيس
الباة الهي ضمه بني دفتيه زمنا طويال  ,ولكن أحدا ت يس جعه بعد انن"(.)2
ويقوة برتراند رسل يف بيان أثر نظرية دارون على الالهوت ":لقد سدد مههو دارون إىل علم
الالهوت ضربة قاسية  ,متاما كما فعل كوبر نيكوق يف علم الفلك  ,فالدارونية ت عل فسسو من
الضروري التخلي عن ارعتقاد بثبات األنواا  ,والتخلي عن فكرة إتيان اهلل بجفعاة اخلل املنفصلة  ,اليت
تبدو أن سفر التكوين يف الكتاب املقدق يؤكدها  ,بل إهنا جعلت من الضروري أن نف و انقضاو حقو
سسيقة منه بداية احلياة  ,األمر الهي صدم مشاعر املؤمنني باألرثوركسية الدينية  ,وت يعد من الضروري
التخلي فقط التخلي عن طا فة من احاجات الدالة على وجود إله رحيم  ,والقا مة على تجقلم احليوانات
الرا ع البديع مع بي تها  ,وهو األمر الهي أصب يفسر على أنه نتيجة ارنتخاب الطبيعي  ,ولكن األدهى
من كل هها أن املدافعني عن نظرية التطور رأو وأكدوا أن اإلنسان ينسدر من احليوانات األدىن"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد استغل أتباا ار اه املادي وغريه نظرية دارون غاية ارستغالة يف مهامجة األديان  ,وصريوها
حجة هلم من أقوى احلجخ اليت يستندون إليها يف تدعيم مواقفهم  ,بل بالغ بعضهم يف التمسك هبا إىل
درجة التعسف والشطط  ,يقوة ز.هو  .سكون ":إن نظرية النشوو جاوت لتبقى  ,ور ميكن أن ختلى عنها
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حىت ولو أصبست عمال من ارعتقاد"(.)1
ويقوة السري تركيت( 1955م) ":اررتقاو غري ثابت  ,ور ميكن إثباته  ,ودن نؤمن هبهه النظرية ألن
البدة الوحيد هو اإلميان باخلل املبانر  ,وهو أمر ر ميكن حىت التفكري فيه"(.)2
ويف تجكيد رلك يقوة جون لويس  ":نظرية اررتقاو ر تستبعد قوى ما فو الطبيعة من عملية اخلل
فسسو  ,بل تضع بدة ههه القوى تطور احلياة الطبيعي  ,وقد كان هها ديدا مدهشا"( ,)3ويقوة
اجنلن -صدي ماركس ورفيقه ":-ر اة مطلقا لوجود خال أو حاكم يف هها النمان الهي ظهرت فيه
نظرية التطور اليت يقوم عليها الكون"(.)4
وبالغ املاديون محاسة يف تبين نظرية التطور وسعوا إىل توسيع دا رهتا حىت صريوها فلسفة ناملة لكل
احلياة ومعات الكون  ,فليس العات البيولوجي وحده هو املتطور  ,بل كل ما يف الوجود يتطور وينتقل
انتقارت عشوا ية  ,من مرحلة إىل مرحلة  ,وبات التطور سيفا مسلطا على كل مكونات احلياة اإلنسانية ,
وأصبست مجيع العلوم وا ارت  :ارقتصادية وارجتماعية واألخالقية والدينية خاضعة لعملية التطور  ,وت
يسلم منها نيو يف الوجود  ,وقد وصفها جون هرمان راندة بجنه "أكرب مفهوم ثوري يف تفكري اإلنسان
حوة نفسه وعامله خالة السنوات املا ة األخرية"(.)5
وبعد أن انقلو العلم احلديث على املههو املادي  ,وتوصل إىل إثبات أمور غري مادية  ,أصبست
نظرية التطور ثابة القاعدة احورية لال اهات الناقدة للدين  ,وباتت الربهان األساسي األكرب الهي
يعتمدون عليه يف تجسيس مواقفهم اإلحلادية أو الشكية .
المشهد الثال  :اكتمال انية التيار اإللبا ي  ,انتشر اإلحلاد يف القرن التاسع عشر بصورة أكرب
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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ا كان عليه من قبل  ,وانتدت قوته وغلظت بنيته بشكل غري مسبو  ,فلقي انتشارا واسعا يف أوساط
النخو العلمية  ,وتوسعت جراو رلك دا رته وأضسى سا دا يف احلالة الغربية األوربية .
ويف تصوير انتشار اإلحلاد وتضخمه وبيان أسباب تطوره وأهم العوامل املؤدية إىل رلك يقوة جيمس
كولينن ":وقد نهد القرن التاسع عشر مولد مههو يف اإلحلاد  ,مههو كامل التكوين يرمي على استبعاد
اهلل بال قيد ور نرط من معتقداتنا املتواضع عليها  ,وكان من النادر فيما سب من عصور أن يعتن اإلحلاد
عالنية مفكرون بارزون ؛ إر كان ينظر إليه على أنه موقف هدام  ,أما يف خالة الف ة اليت أعقبت هيجل
 ,فقد اعتنقه جهارا هنارا عدد من زعماو الفكر  ,الهين أضفوا عليه نوعا من التوقري الههين  ,بل من
التداوة الشعي أيضا .
وقد جنسوا يف هها بجن ربطوا بني اإلحلاد وبني ار اهات الر يسية يف حياتنا العلمية والثقافية
واألخالقية  ,وبدر من أن يبقى اإلحلاد موقفا سلبيا عقيما أضسى مقوما بناو من مقومات ار اه العلمي
اإلنساا يف ا تمع احلديث  ,ومن اجللي أن مثل هها ارنقالب يف األوضاا ت يكن من صنع حفنة قليلة
من الفالسفة  ,بل إننا لنجد داخل ال ال الفلسفي نفسه متهيدات طويلة املدة لإلحلاد يف بعض جوانو
مههو الشك وعصر التنوير وغري ا من التيارات  ,ومع رلك فقد اقتضى األمر إسهامات متخصصة من
طا فة من الفالسفة لتفسري ا اهات امليادين األخرى  ,ووضع أساق نظري مفصل لإلحلاد"(.)1
وهها التوضي يكشف جبالو طبيعة التيار اإلحلادي يف القرن التاسع عشر  ,وإلدد أهم التطورات اليت
حتققت فيه  ,ويؤكد على أنه كان نتيجة ل اكمات طويلة األمد  ,نتجت عنها تلك املوجة اإلحلادية
الصارخة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن من أظهر السمات اليت متين هبا القرن التاسع عشر عما عداه من القرون :طغيان موجة اإلحلاد
وانتشارها انتشارا كبريا عارما  ,وقوة نكيمتها يف مواجهة األديان ونقدها  ,فقد كشر اإلحلاد يف ههه
املرحلة عن أنيابه  ,وسل سيوفه  ,ونصو انيقه  ,وطف يسي يف دولة األديان يف القارة األوربية  ,قتال
وتشريدا وختريبا  ,وإرا ص لنا أن نسمي القرن الثامن عشر قرن التنوير والعقل ؛ نتيجة رنتشار ههه احلركة
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فيه  ,فإنه يصو لنا أن نسمي القرن التاسع عشر قرن اإلحلاد نتيجة رنتشار ههه املوجة فيه وسيطرهتا عليه
.
فقد تشكلت يف ههه القرن أقوى التيارات اإلحلادية وأعىت مساراهتا على اإلطال  ,واحتضن بني
جنباته أغلظ األفكار الناقدة للدين واملهامجة له واملصرحة بإنكار وجود اخلال .
ومن أقوى تشكالت اإلحلاد يف هها القرن  :اإلحلاد املادي الهي أسسه فيورباخ  ,وهو من أنهر
الشخصيات املكونة لليسار اهليجلي  ,وقد أسس ما ميكن أن يسمى "اإلحلاد اإلنساا"  ,الهي يقوم على
تجليه اإلنسان  ,ويفسر األديان بجهنا رد إعالن اإلنسان لنفسه وتقديسه هلا  ,ويرجع حقي اهلل إىل أنه
رد ارتقاو اإلنسان يف تصوره عن صفاته وراته!
وقد أثرت آراو فيورباخ املادية اإلحلادية كثريا يف معاصرين وباتت أفكاره مبنعا ومستمدا هلم.
ومن تشكالت اإلحلاد يف ههه القرن  :التيار املاركسي  ,وهو من أعىت التيارات املتبنية لإلحلاد وأندها
متسكا به  ,ودعوة إليه ودفاا عنه  ,بل إن اإلحلاد ميثل فكرة جوهرية متغلغلة يف عم املاركسية ",فاإلحلاد
ليس مظهرا جانبيا من املاركسية  ,مظهرا ميكن للمرو أن يتبناه أو يرفضه  ,ويبقى مع رلك ماركسيا  ,إنه
عنصر أساسي يف هها ار اه املادي  ,بل هو دعامته األساسية"(.)1
وقد خلطت املاركسية اإليديولوجية بالقوة السياسية فكان بهلك هجومها على األديان أقوى من غريه
 ,ونقمتها عليها أقسى من كل نقمة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن التيارات اإلحلادية اليت تشكلت يف رلك القرن  :الوضعية املنطقية  ,وهي مههو فلسفي ٍ
مغاة
جدا يف التمسك بالفلسفة احلسية املادية ؛ وألجل هها كانت مواقفهم اإلحلادية واضسة وصرخة  ,وكانت
معاداهتم لألديان عنيفة وجارحة .
ومع تراكمات املشاهد اإلحلادية يف القرن التاسع عشر  ,ومع قوة هجومها ومحالهتا العنيفة انتهى
األمر يف هناية القرن بظهور صورة من اإلحلاد بلغت درجة عالية من اجلرأة والصلف  ,ورلك مع الفيلسوف
األملاا نيتشه (ت1900م)  ,الهي صرح بجن اإلله قد مات  ,وقصد بهلك تقرير إنكار اخلال وإعالن
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انتهاو دور التجليه يف حياة اإلنسان  ,ودعا إىل استبداله بتجليه اإلنسان السوبرمان(.)1
وقد كانت ملواقفه اإلحلادية أثر بليغ على معاصريه  ,ومن جاو بعدهم ؛ حيث أن نيتشه يعد من أكثر
فالسفة القرن التاسع عشر تجثريا(.)2
والقاعدة املش كة بني كل تلك التيارات اإلحلادية اعتنا املههو املادي وارنطال منه يف تجسيس
رؤيتهم املعادية لألديان واررتكاز عليها يف إنكار اخلال  ,فالفكرة املادية هي حجر الناوية واألساق
الفلسفي واجلوهر املعريف الهي تستند إليه التيارات اإلحلادية يف ههه املرحلة من التارين .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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( )1انظر  :هكها حتدل زرادنت  ,نيتشه ( , )65والعلم املرح  ,نيتشه (. )132 , 204
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الفصل الثال
تيارات ظاهرة نقد الدين ومساراتها
مدخل :
كان احلديث يف الفصل الساب مرتكنا على استعراو أهم التطورات والتشكالت العامة وأبرز
القوالو األساسية لظاهرة نقد الدين عرب القرون الثالثة اليت متثل العصر احلديث  ,ومجع مع رلك حتديد
أهم الروافد الفلسفية والعلمية اليت كان هلا أبلغ األثر يف تدعيم تلك الظاهرة  ,وتقوية سوقها وانتداد
حتركها  ,وأما احلديث يف هها الفصل فيسلك طريقا آخر  ,وسيلخ إىل الظاهرة من منفه خمتلف  ,وهو
استعراو ظاهرة نقد الدين عرب تياراهتا الكربى  ,وعن طري مساراهتا األصلية اليت نكلت معات اخلارطة
األساسية لتلك الظاهرة الناقدة لألديان.
فمع أن ظاهرة ال نقد والتمرد على األديان يف الفلسفة احلديثة ان ت يف إحداثها أطياف خمتلفة يف
ا تمع الغريب  ,وساعد على تكوينها أصناف متنوعة من املفكرين والفالسفة  ,واتسعت رقعتها فشملت
ا ارت الفلسفية والعلمية واألدبية وارجتماعية وغريها  ,ورهبت هبم انراو كل مههو  ,وتشعبت هبم
األفكار يف كل سبيل  ,وتعددت األصوة واملنطلقات اليت اعتمدوا عليها يف تجييد مواقفهم  ,وتكاثرت
الوسا ل وانليات اليت سلكوها يف إظهار نقدهم ونشر متردهم = إر أنه مع كل رلك ر ختر عن تيارين
أساسيني  ,ا  :األوة  :التيار الهي ر يؤمن بوجود اهلل  ,والثاا  :التيار الهي يؤمن بوجود اهلل ولكنه ر
يؤمن بالنبوات ور باألديان .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا قمنا بعملي ة حاصرة عرب البسر والتقسيم العقليني ملواقف الناق من أصل األديان  ,فإنا جند
احلارت املعارضة ر ختر عن رينك املسارين ؛ ألجل أن الناق ر خيلو حاهلم من أمرين  :إما أن يكون
مؤمنني بوجود اهلل  ,وإما أر يكونوا مؤمنني بوجوده  ,ومن كان مؤمنا بوجوده ر خيلو من حالني  :إما أن
يكون مؤمنا بالنبوات والرسارت  ,وإما أر يكون مؤمنا هبا  ,ومن ت يكن مؤمنا بوجود اهلل ر خيلو من
حالني أيضا  :إما أن يكون جازما بعدم وجوده وإما أر يكون كهلك  ,وإوا يكون م ددا بني اإلثبات
والنفي .
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فتبصل ىذن أن ا حوال التي يمكن أن يكون عليها الناس من أصل القبول لأل يان اعد
تفصيلها وتفريعها تبل أراعة  ،هي :
ا ول  :املؤمن بوجود اهلل  ,واملؤمن بالرسارت والنبوة والوحي .
الثاني  :املؤمن بوجود اهلل  ,واملنكر للرسارت والنبوة والوحي .
الثال  :املنكر لوجود اهلل اجلازم بهلك  ,وبالضرورة سيكون منكرا للنبوات .
الراا  :املتشكك يف وجود اهلل وامل دد يف رلك بني النفي واإلثبات .
واملواقف الثالثة األخرية هي املعارضة لألديان واملندرجة ضمن نظام التيارات الناقدة هلا  ,ونتخ من
رلك أن املواقف الناقدة لألديان إما أن يكون نقدها راجعا إىل عدم إمياهنا بوجود اهلل  ,وإما أن يكون
نقدها راجعا إىل عدم إمياهنا بالوحي والنبوات .
والوصف املش ت بني ههه التيارات واجلامع بينها وصف"الال دينية" وهو مصطل يطل على كل
املعارضني لألديان والناقدين هلا باختالف أصنافهم وتنوا أصوهلم  ,ويشمل كل من يرفض صسة األديان
ولنوم مرجعيتها يف حياة اإلنسان  ,ويؤمن حب اإلنسان يف رسم حياته وحتديد مصريه دون أن يكون لغريه
وصاية عليه مهما كان رلك الغري .
واناء على ما سبق  ،فإن هذا الفصل سيكون معنيا اتكثيف الدراسة والتبليل على ثفثة تيارات
ا

أساسية  ،هي :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا ول  :التيار امللسد اجلازم بإنكار وجود اهلل .
الثاني  :التيار امللسد املتشكك وامل دد بني النفي واإلثبات .
الثال  :التيار املؤمن بوجود اهلل واملنكر للنبوات والوحي .
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التيار ا ول
اإللبا الجازم اإنكار وجو اهلل
معنى اإللبا ومفهومه :
خيتلف معي لفظة اإلحلاد باختالف اللغات  ,ويتنوا بتنوعها  ,فاإلحلاد يف اللغة العربية يستعمل عي
أوسوع من غريه  ,حيوث يعين مطول امليل عن القصد وارستقامة  ,ويف بيان هها يقوة النجا ":اإلحلاد يف
اللغة امليل عن القصد"( ,)1وأرجوع ابن فارق معو ي اإلحلاد إىل أصل واحد  ,فقاة ":الالم واحلاد والداة :
أصل يدة على ميل عن ارستقامة  ,يقاة  :أحلد الرجل  ,إرا ماة عن طري احل واإلميان"(.)2
واستعمل القرآن لفظ اإلحلاد هبها املعي كثريا  ,ومن رلك  :قوله تعاىل { :ور رروا الَّهين يورلس ردون يف
أمسر ه سيرجنون ما كانروا يوعملرون}[األعراف]180:أي  :مييلون هبا عن الطريقة اليت او أن تكون عليها
 ,ومن رلك  :قوله تعاىل { :ومن يرد فيه بإحل ٍاد بظرل ٍم نرهقهر من عه ٍ
اب أليم}[احلخ , ]25:واختلف
ر
املفسرون يف حتديد املراد باإلحلاد هنا  ,فقيل  :هو الشرت باهلل  ,وقبل  :هو كل نيو منهي عنه  ,وقيل :
هو القتل والظلم  ,وقيل  :هو احتكار الطعام( , )3والقدر املش ت بني كل ههه املعاا امليل عن الطري
املستقيم الهي حدده اهلل للبيت احلرام .

وأما مفهوم اإلحلاد يف اللغات األوربية  ,فهو مجخور من كلمة يونانية مكونة من مقطعني  :أحد ا
يعين  :سلو ونفي  ,والثاا  :يعين  :إله  ,ومن هنا كان معناها ارنتقاقي يعين  :نفي اإلله(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما مفوهوم اإلحلاد يف ارستعماة ارصطالحي  ,فقد تنوعت استعمارته كثريا  ,وتعددت إطالقاته
جدا  ,وسبو رلك راجع إىل أنه لفظ يستوعمل كثريا يف تقييم األقواة واملقارت وار اهات ,وينقل
الفيلو سوف الفرنسي ررند عن فرانك قوله ":ما من هتمة كانت أكثر تداور من هتمة اإلحلاد  ,ففي
املاضي كان يكفي املرو حىت يتهم هبهه التهمة أر يشاطر انراو السا دة واملعتقدات الرمسية يف عصر ما ,
( )1هتهيو اللغة  ,األزهري (. )244/4
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( )2معجم مقاييس اللغة (. )236/5
( )3انظر  :تفسري البغوي (. )212/3
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مهما تكن فاحشة وحىت فاسقة"(.)1
ويعد أفالطون أوة من حاوة استقراو املعاا اليت يطل عليها لفظ اإلحلاد  ,حيث إنه ركر أن هها
اللفظ يطول يف األجوواو اليونانية على ثالثة معواا  :األوة  :إنكار اإللوهية  ,والثاا  :إنكار العوناية اإلهلية
واإلقرار بوجوود اهلل  ,والثالث  :ارعتقاد بجن انهلة ميوكن استجالب رضاها بالقرابني والدعوات(.)2
وأما يف الفكر اإلسالمي  ,فمفهوم اإلحلاد بناو على املعي اللغوي أوسع من غريه  ,حيث إنه يستعمل
عا دة يف التعبري عن اردرافات الكبرية والعظيمة اخلارجة عن ارستقامة الدينية  ,سواو كانت ن يبلغ إىل
إنكار وجود اإلله أو إنكار النبوة  ,أو كان دون رلك كإنكار الصفات اإلهلية .
ومن أنهر من وصف باإلحلاد يف التارين اإلسالمي  :أمحد بن إلىي ابن الراوندي  ,ومع رلك ت يكن
منكرا لوجود اهلل  ,وإوا كان منكرا للنبوات وناقدا هلا ومستخفا باألديان( ,)3وكهلك أبو بكر  ,مد بن
زكريا الرازي  ,فمع أنه ن وصف باإلحلاد إر أنه ت يكن منكرا لوجود اهلل  ,بل إنه ألف كتابا مساه "للعبد
خالقا حكيما" ,وإوا كان منكرا للنبوات فسسو(.)4
ويف تجكيد ههه النتويجة يقوة عبودالرمحن بدوي عن استعمارت كلمة اإلحلاد يف الفكر اإلسالمي
":أطلقت بتجاوز نديد  :إر ر جند عن أحد ن اهتموا باإلحلاد إنكارا لوجود اهلل  ,ر عند ابن الراوندي
ور عند ومد بن زكريا الرازي  ,ور عنود املعري  ,وهم أنهر من يتهمون باإلحلاد يف اإلسالم"(.)5
وأما مفهووم اإلحلاد يف الفكر األوريب  ,فإنه ت ينضبط له مفهوم  ,وت يستقر له معي دد منضبط,
فقد كان يرطل على بعض الطووا ف واألنخا الهين خرجوا على ارعتقاد الكنسي  ,أو قاموا بتوجيه

النقد إليه( ,)6ويف القورن السابع عشر كان يطل يف الغالو على أتباا الدين الربويب املنكرين للنبوة( ,)7وأما
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1موسوعة ررند الفلسفية (. )107/1
( )2انظر  :الفكر الديين عند اليونان  ,عصمت نصار ( , )140وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )219/1
( )3انظر  :سري أعالم النبالو  ,الههي (. )65-59/14
( )4انظر  :إخبار العلماو بجخبار احلكماو  ,القفطي ( , )207وسري أعالم النبالو  ,الههي (. )354/14
( )5موسوعة الفلسفة (. )220/1
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( )6انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )286/30واهلل واإلنسان  ,كارين آرمس ونغ( , )289-278واإلحلاد يف الغرب ,
رمسيس عوو ( , )17واهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن (. )337
( )7انظر  :تارين الفلسفة – القرن السابع عشر -اميل برهييه (. )193
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يف القرن التاسع عشر وما بعده فجصب مفهوم اإلحلاد م ددا بني إطالقني  :تارة يطل على املنكر لوجود
اهلل اجلازم بهلك  ,وهو غالو إطالقاته  ,وتارة يطل على املتشكك يف وجود اهلل وامل دد بني النفي
واإلثبات .
وأما مفهومه املهكور يف املعاجم واملؤلفات الفلسفية  ,فإن أكثر مؤلفيها درجوا على جعل مفهوم
اإلحلاد مقتصرا على اإلنكار اجلازم وجود اهلل فقط  ,ويف هها املعي يقوة ررند يف بيانه ملفهوم
اإلحلاد":عقيدة قوامها إنكار وجود اهلل"( ,)1وجاو يف معجم اكسفورد للفلسفة ":اإلحلادية  :يف ظاهرها
تعليم يقر عدم وجود اهلل"(.)2
ويقوة وولف يف أثناو حديثه عن املهاهو الفلسفية يف قضية اإلهلية":هل يف الوجود أي موجود أو أي
نيو تصد عليه صفة األلوهية؟! ايو عن هها السؤاة قوم بجنه ر علم هلم بهلك  ,ويعرف مههبهم
بالال أدرية  ,وينكر آخرون بتاتا وجود أي موجود تصد عليه ههه الصفة  ,وهؤرو هو امللسدون"(.)3
وقاة فرانكلني باومر عن هيوم ":وعلى الرغم من أن هيوم كان نكاكا ر يث يف كل من العقل واحلي
 ,إر أنه ت يكون ملسدا  ,ولكن هنات ملسدون وعددهم يف تنايد  ,لقد أنكروا وجود اهلل إنكارا باتا"(.)4
وعرف مجاعة من العلماو السوفيات مههو اإلحلاد بجنه "نس من انراو اليت ترفض ارعتقاد ا
يتجاوز الطبيعة واألرواح واإلرهية واحلياة بعد املوت"(.)5
وجاو يف املعجم الفلسفي مع اللغة العربية تعريف اإلحلاد بجنه"مههو من ينكر األلوهية"( ,)6وأما
مجيل صليبا فإنه قاة ":اإلحلاد يف اصطالحنا  :هو إنكار وجود اهلل"(.)7
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع أن القضية هنا اصطالحية ضة  ,ومع أن العربة يف مثل ههه املصطلسات بفهم املراد منها إر
( )1موسوعة ررند الفلسفية (. )107/1
( )2معجم اكسفورد للفلسفة (. )90/1
( )3فلسفة احدثني واملعاصرين (. )17
( )4الفكر األوريب احلديث – القرن الثامن عشر. )61( -
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أن هنات مفهوما ملصطل اإلحلاد أضبط وأتقن من كل ما ركر سابقا  ,وهو تعريف اإلحلاد بجنه "عدم
اإلميان بوجود اهلل" ووجه كونه أد وأتقن ؛ ألن هها املفهوم يستوعو كل احلارت الواقعية الناقدة للوجود
اإلهلي  ,فإن من الناق – كما سب التنبيه عليه – من انم بجن اهلل غري موجود  ,ومنهم من يكون
متشككا وم ددا يف رلك  ,وكل ههين احلوالني يش كان يف وصف واحد جامع بينهما هو عدم اإلميان
بوجود اهلل  ,وكلما كان املفو هوم مرتكنا على املعاا اجلامعة كان أد وأتقن وأوض ؛ وألن هها املفهوم يربز
املعي اجلووهري يف اإلحلاد ,فعو دم اإلميان بوجود اهلل وفقدانه هو القدر األساسي الهي ت تو عليه مجيع
انثار السلوكية والنظرية اليت ميكن أن ت تو على قضية اإلحلاد  ,وما بعد رلك قدر زا د .
وألجل هها فإنه يف مقاييس األديان – وخاصة اإلسالم – ر فر يف احلكم واملصري بني من ينكر
وجود اهلل وبني من كان م ددا يف رلك  ,فكل منهما يش ت يف فقدان اإلميان الواجو بوجود اهلل  ,وكل
منهما يعد ملسدا .
وهبها التفصيل يظهر الفر بني ا اهني يف التعامل مع مفهوم اإلحلاد  ,بني من يعرف اإلحلاد بجنه
إنكار وجود اهلل  ,وبني من يعرف اإلحلاد بجنه عدم اإلميان بوجود اهلل  ,ويتبني أن املفهوم األوة أضي
وأبعد عن التواف مع مقاييس اإلسالم  ,وأن الثاا أتقن وأوسع ومتواف مع مقاييس اإلسالم وقوانينه .
وقد يع و على تعريف اإلحلاد بكونه عدم اإلميان بوجود اهلل  ,بجنه يلنم منه أن إلكم على األطفاة
وا انني باإلحلاد باعتبار أهنم غري مؤمنني بوجود اهلل وحتق فيهم ضابط اإلحلاد.
ولكن هها ارع او غري صسي ؛ ورلك ألن فقداهنم لإلميان باهلل ت يكن نتيجة إدرات منهم وتعقل
 ,وإوا نتيجة لفقداهنم نلة اإلدرات الصسي  ,ونقص قدراهتم العقلية واإلدراكية  ,فالطفل وا نون ميثلون
حالة ناقصة يف ميدان التعقل واملعرفة اإلنسانية فال إلكم عليهم باملقاييس اليت إلكم هبا على روي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اركتماة يف القودرات اإلدراكية  ,ومثلهم يف احلكم النا م  ,فإنه يف حاة نومه يعد ناقصا يف إدراكه ؛
وألجل هها فإن اإلسوالم رفع التكليف عن ههه األنواا لكوهنم خارجني عن احلالة الطبيعية اإلنسانية .
مفهوم اإللبا المؤكد وتياراته ا ساسية :

1436/08/19

تنوعت طر الدارسني يف حتديد األنواا اليت ميكن أن يقسم إليها اإلحلاد  ,واختلفت األلقاب اليت
أطلقوها على كل نوا  ,فمنهم من يقسم اإلحلاد إىل إحلاد عملي وإحلاد نظري  ,ومنهم من يقسمه إىل
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إحلاد إاايب وإحلاد سلي  ,ومنهم من يقسمه إىل إحلاد مفرد وإحلاد مركو(.)1
والتقسيم الهي سيكون معتمدا يف هها البسث هو تقسيم اإلحلاد باعتبار درجة فقدان اإلميان بوجود
اهلل  ,وهو بناو على هها ارعتبار ينقسم إىل قسمني  :األوة  :اإلحلاد املؤكد  ,وهو احلالة الهي انم فيها
بعدم بوجود اهلل  ,والثاا  :اإلحلاد اررتيايب  ,وهو احلالة اليت يقع فيه ال دد بني النفي واإلثبات يف وجود
اهلل .
والمرا ااإللبا المؤكد هو الجزم اعدم وجو اهلل  ,وقد روجد هها النوا من اإلحلاد يف زمن مبكر

يف تارين اإلنسانية  ,ولكنه كان ميثل حالة قليلة ونادرة يف كل املراحل التارخيية  ,وازداد انتشاره وتضوخم
حوجمه يف القرون املموثلة للفلسفة الوديثة  ,وخاصة القرن التاسع عشر منها كما سب التنبيه عليه .

وقد ان كت يف هها النوا من اإلحلاد يف العصر احلديث مدارق خمتلفة وتيارات متنوا ونخصيات
متعددة املشارب واملرخه والتصورات  ,وليس من غرو البسث هنا رصد كل تلك التيارات والشخصيات
 ,وإوا غرضه أن امل أ ها وأكثرها ظهورا وتجثريا يف الفكر الغريب  ,ويتسق رلك فيما يلي :
أول  :ىلبا الفيلسوف الفرنسي البارون هولباخ (ت1789م)  ,وهو من أنهر الشخصيات

املادية يف القرن الثامن عشر  ,اليت كان هلا أثر بليغ يف تدعيهم التمرد على األديان  ,فقد كان من أنرق
املاديني يف اهلجوم على األديان ومن أعنفهم ضدها  ,ففي عام  1767ألف كتابه " املسيسية بعد أن
أميط عنها اللثام"  ,وفيه هاجم املسيسية نتهى الضراوة  ,واعتربها أصل كل بالو يف الكون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واصل هجومه عليها وعلى كل األديان بعنف أكرب يف كتابه الشهري الهي ظهر سنة 1770
بعنوان "نظام الطبيعة"  ,وقد وصفه بعض املؤرخني بناو على كتابه هها بجنه "أكثر رجاة املادية الفرنسية
إحكاما وتنظيما يف عرضه"( , )2وعد بعض الدارسني هها الكتاب " العرو الر يسي للموقف املادي يف
القرن الثامن عشر"( ,)3وجعله بعضهم "أوض عرو للننعة اإلحلادية وأكثر منطقية"( ,)4ونعته آخر بجن
( )1انظر  :موسووعة الفلسفة  ,عبودالرمحن بدوي ( , )219/1واملوسوعة الفلسفية  ,معهد اإلواو العريب – قسم املصطلسات
– (. )87

1436/08/19

( )2املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )210
( )3تارين الفلسفة فردريك كوبلستون (. )76/6
( )4معجم الفالسفة  ,جور طرابيشي (. )717
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مؤلفه أورد فيه "بيانا نظريا كما ودفاعا عن املههو املادي الهي يرى فيه إجنيال جديدا لتنوير
البشرية"( , )1وقاة عنه رابع ":هو كتاب يبلور األدب املادي املستخفي يف القرن الثامن عشر"( ,)2ويقوة
()3
عنه أحد املؤرخني ":هو أمشل وأكمل وأصرح عرو للمادية واإلحلاد يف تارين الفلسفة بجسره"
وتقوم فكرة الكتاب األساسية على إثبات إمكانية رد كافة الظواهر الطبيعية إىل األسباب املادية دون

احلاجة إىل أسباب أخرى غري مادية( ,)4وإثبات أن نظام الكون ت يكن نتيجة خطة إهلية  ,وإوا هو نان
من طبيعة األنياو املادية نفسها  ,وحاوة أن يقوم بنقد كل األدلة والرباهني اليت أقامها املؤمنون إلثبات
يكون أية فكرة عن غري املتناهي(. )5
وجود اهلل  ,وأكد أن العقل اإلنساا املتناهي ر ميكن أن ِّ
وسعى فيه جاهدا إىل أن يستند إىل النظريات العلمية يف زمنه لتربير موقفه من إنكار وجود اخلال وكل
ما عدا الوجود املادي  ,ويعد هولباخ بكتابه هها أوة من كتو كتابا مستقال يعلن فيه اإلحلاد بصراحة
وبلغة مبانرة(. )6
وت يكتف هولباخ بإعالن إنكاره لوجود اهلل  ,واستبعاد أي حاجة يف الكون رف او وجود اخلال ,
بل كان يتباهى بجنه "العدو الشخصي لإلله"( ,)7وت يكتف بإنكار بوجود اهلل  ,بل طالو أن ختتفي كلميت
اإلله واخلل من لغة من يريد أن يكون كالمه مفهوما(.)8
وأكد على أن الدين عدو للسعادة اإلنسانية و ارب للتقدم والرقي  ,وعلى أن اإلميان باهلل بعيد عن
أن اعو ل الناق سعداو  ,بل إنه ينيد من قلقهم ونقا هم  ,وجعل اخلوف واجلهل الهي كان يعيشه
اإلنسان األوة سببا يف اخ اا انهلة كوما يقوة  ,وركر أن من الضعف والسهاجة عبادة انهلة ,وكرر القوة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي وايت (. )236
( )2اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )218
( )3قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )156/38
( )4انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )210
( )5اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )219
( )6انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديث  ,جيمس كولينن (.)220

1436/08/19

( )7انظر  :املرجع الساب ( , )218والفكر األوريب احلديث -القرن الثامن عشر , -فرانكلني باومر ( , )61وقصة احلضارة,
وة ديورانت (. )145/38
( )8انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )147/38
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بجن املستبودين والظلومة هم الهين يدعومون األديان من أجل خدمة أغراضهم اخلاصة  ,واستند يف نقوده
لألديان إىل أهنا كثرية اإلضرار بالناق وتؤدي إىل كثرة ارختالف وارضطراب واحلروب فيما بينهم  ,وإىل
أنه ميكن أن يستغلها األنرار من السياسيني وغريهم لتدعيم مصاحلهم اخلاصة(.)1
وتصدى ملناقشة العالقة بني اإلحلاد والفساد األخالقي  ,وادعى أن ههه العالقة مفتعلة ور أساق هلا
 ,وحاوة أن يقلو القضية ويثبت أن هنات عالقة بني اردالة األخالقي وبني اإلميان باألديان اليت تقوم
على التصدي باخلرافات واألساطري يف نظره  ,وعلى أن اإلحلاد يشجع على الفضا ل ارجتماعية وخيلص
العقوة من اخلرافات(.)2
وت يكتف هولباخ باهلجوم على األديان املوحى هبا  ,بل هاجم الدين الطبيعي أيضا  ,وأكد على أنه
برين على أسس ر ختلو من العيوب والشوا و  ,وأنه مههو غري متماسك يف أصوله وبنيته(.)3
وقد بلغ نقد هولباخ وهجو ومه على األديان واإلميان باهلل درجة عالية من ارنتشار حىت اضطر فولتري
وغريه إىل أن يقوموا بالتصدي له ونقود أفكاره  ,فجلف فوولتري كتابه "اهلل "لريد على اع اضات هولباخ(.)4
ثانيا  :ىلبا الفيلسوف اإللماني الما ي  :فيورااخ (1872م)  ،وهو من أنهر فالسفة القرن

التاسع عشر وأوسعهم صيتا  ,وهو يف الوقت نفسه من أنهر املمثلني لتيار اليسار اهليجلي  ,الهي عرف
بعدا ه الشديد لألديان  ,وقد أثرت آراوه كثريا على معاصرين ومن جاو بعدهم  ,حىت كتو اجنلن –
صدي ماركس – قا ال عن أثره  ":كان احلماق عامل وصرنا مجيعا فيورباخيني دفعة واحدة"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون ( , )81/6وانظر منيدا من إحلاد هولباخ  :تارين الفلسفة – القرن الثامن عشر
–اميل برهييه ( , )160واملوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات ( , )211-209والفكر األوريب احلديث –
القرن الثامن عشر -فرانكلني باومر ( , )63-61وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )147-133/38وتارين اإلحلاد يف الغرب
 ,رمسيس عوو ( , )136ومعجم الفالسفة  ,جور طرابيشي (. )717-716
( )2انظر  :اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )138
( )3انظر  :املرجع الساب (. )139

1436/08/19

( )4انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات ( , )215وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت
(. )237
( )5املوسوعة الفلوسفية  ,مجاعة من العلماو السوفيات ( , )365وانظر يف أثره  :فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية (-9
. )12
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ومع أنه تتلمه على هيجل يف أوة مراحله الفكرية إر أنه ثار عليه وسعى إىل نقد فلسفته  ,وإحدال
ارنفصاة عنها  ,وأنشج فلسفة خاصة به تتعارو مع فلسفة هيجل يف أصوهلا الكربى  ,مسيت فيما بعد
بو"الفلسفة الطبيعية"( , )1وهي فلسفة مادية  ,تقوم على تقديس الطبيعة  ,فالطبيعية عنده الكا ن األمسى
واألساسي  ,وهي الكا ن األوة وانخر  ,وهي الفكرة احورية يف فلسفته  ,ومفهومها لديه األمور احسوسة
 ,وهي الظواهر الطبيعية يف الكون  ,كاهلواو واملاو واألرو واحليوان والنبات  ,والكا نات احسوسة اليت
ميينها اإلنسان عن نفسه(.)2
ويرى فيورباخ أن الطبيعة املادية هي أساق الفكر وأصله  ,وأن الفكر ينطل منها وينبع من خالهلا,
واملعرفة اإلنسانية منسصرة فيها  ,وهو بهلك يبين مههبه على النقيض من مههو هيجل  ,حيث إن
هيجل جعل الفكر أساسا للوجود  ,وفيورباخ جعل الطبيعة أساسا للوجود .

وحوارب فريوباخ النظرة املثالية للفوكر بقوة  ,وأكود على أن الفلسفة او عليها أن تتخلى عن
ارنطال من املطول املثاة كما هو عند هيوجل  ,وتنطل من الدافع احسوق تاركة اررتكاز إىل
الفكر ظهريا  ,وتعتومد على اإلنسوان يف قواه احلسوية  ,الهي هو الكا ن األكثر متثال للسوسية
واألكثر إحساسا يف العات(.)3
وت يقتصر فيورباخ على تقديس الطبيعة فسسو  ,وإوا بالغ يف تقديس الوجود اإلنساا  ,وجعل
اإلنسان أنرف املوجودات وأعالها قدرا  ,وسعى إىل قصر مهمة الفلسفة على البسث يف اإلنسان ووجوده
 ,ويؤكد رلك بقوله ":إن املشكلة اليوم ليست وجود اهلل أو عدم وجوده  ,وإوا وجود اإلنسان أو عدم
وجوده"( ,)4فاإلنسان هو وحده الهات املمثلة للوجود احلقيقي( ,)5ويعد فيورباخ هبهه النظرة من املؤسسني
لإلنسانية امللسدة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وعلى مستوى ارهتمام بالقضايا املتعلقة بالدين  ,فإن فيورباخ من أكثر فالسفة القرن التاسع عشر
( )1انظر  :املرجع الساب (. )91
( )2انظر  :املرجع الساب (. )80

1436/08/19

( )3انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات ( , )298-297وفلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية
(. )121-116
( )4فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية ()13
( )5انظر  :املوجود يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )297-296
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اهتماما بهلك  ,وقد تجثرت آراؤه بفلسفته املادية كثريا  ,ومن أنهر مؤلفاته الدينية كتاب"ماهية املسيسية"
وهو يعد الكتاب املقدق للننعة اإلنسانية امللسدة  ,ولقي رواجا منقطع النظري  ,ومن آخر كتبه املهمة
كتاب"نسو انهلة تبعا للمصادر القدمية الكالسيكية والعربانية واملسيسية"  ,وقرر فيه أن اإلله الهي يف
األديان إوا هو عبارة عن سيد ما يتمناه اإلنسان لنفسه وت يستطع حتقيقه!(.)1
ونتيجة لغلو فيورباخ يف تقديس الطبيعة وتقديس اإلنسان  ,فقد جعل الطبيعة هي املوضوا األوة
واألساسي للدين  ,بل جعلها املصدر األخري له أيضا  ,والطبيعة عنده هي اهلل  ,واهلل يف نظره ليس ني ا
آخر غري الطبيعة  ,يؤكد هها بقوله  ":اهلل هو كا ن إلتوي على الكل  ,وكلي  ,وغري قابل للتغري  ,ولكنه
هو نفسه الشمس اليت تشر على كل الناق والكا نات وعلى األرو  ,وهو نفسه السماو اليت حتتوي
عليها  ,وهو نفسه األرو اليت حتملها كلها"(.)2
وكل األوصاف اليت أطلقت على اهلل يف األديان يف نظره ما هي إر أوصاف جردت من الطبيعة
ونسبت إىل اهلل  ,فسقيقة اإلله راجعة إىل تقديس الطبيعة وإلباسها بصفات متفوقة على اإلنسان(,)3
ويرفض فيورباخ ارعتقاد القا ل بجن اهلل موجود ٍ
متعاة على الطبيعة  ,وخار عنها  ,ويؤكد مرارا على أن

اهلل ليس إر الطبيعة فسسو( , )4ويقوة ":حىت د إهلا يف الطبيعة ر بد أور أن تضعه فيها  ,وليست أدلة
وجود اهلل بالطاهرات الطبيعية سوى أدلة اجلهل والصلف"(.)5
وأما حقيقة الدين عنده  ,فهي راجعة إىل تقديس اإلنسان للطبيعة ولنفسه  ,وموضوا الدين األساسي
لديه هو اإلنسان  ,فالكا ن الروحي الهي يضعه اإلنسان فو الطبيعة  ,ويعتقد أنه خالفها وموجدها ليس
إر اجلوهر الروحي لإلنسان نفسه(.)6
واهلل يف فلسفته ال طبيعية ليس إر انعكاق لإلنسان راته  ,وإسقاط للسالة اليت يعيشها اإلنسان يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وجوده  ,واعترب حقيقة الوجود اإلهلي سيدا حقيقيا للوجود اإلنساا  ,فاهلل يف نظره ليس إر تصور
( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )211/1
( )2أصل الدين  ,فيورباخ ( , )50وانظر  :الدفاتر الفلسفية  ,لينني (. )54/2
( )3انظر  :فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية (. )96

1436/08/19

( )4انظر  :أصل الدين  ,فيورباخ (. )42
( )5تارين الفلسفة – القرن التاسع عشر  , -اميل برهييه (. )254
( )6أصل الدين  ,فيورباخ (. )92
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لإلنسان الكامل ور وجود له إر باإلضافة إىل اإلنسان وباإلنسان فقط  ,وانتهى بهلك إىل أن اإلنسان
هو إله اإلنسان(.)1
فالدين عند فيورباخ كما يقوة لوقيت "له مضمون خا يف راته  ,فمعرفة اهلل هي معرفة اإلنسان
بهاته  ,هي املعرفة اليت ت تع راهتا بعد  ,فالدين هو الوعي األوة وغري املبانر لإلنسان  ,أي الوسيلة اليت
يتخهها املوجود البشري يف البسث عن نفسه  ,وإلوة اإلنسان جوهره من البداية إىل نقطة خارجة عنه
قبل أن يعثر على رلك اجلوهر داخل نفسه"(.)2
وأما املصدر الهي ينبع من التدين عند اإلنسان فهو الشعور بالتبعية للطبيعة اخلالقة  ,فهها الشعور
دفع اإلنسان إىل أن اسد نفسه يف اإلله الطبيعي( , )3وبهلك أرجع فريوباخ الدين إىل رد حتقي الرغبات
السيكولوجية – النفسية – لإلنسان املتعلقة باخلوف واحلو وانماة املرتبطة ظاهر الطبيعة احيطة حبياة
البشر!(.)4
ومع أن فيورباخ يؤكد الفكرة اإلحلادية اليت ينكر فيها وجود إله منفصل عن الكون خال له  ,إر أنه
يدا إىل تركه والتخلي عنه  ,بل كان يسعى إىل تعنينه  ,وهلها عده
ت يصرح بإنكاره ألصل التدين  ,وت ر
عدد من الدارسني من املؤمنني! بل الغريو أن بعض الربوتستانت ت ير فيما قرره فيورباخ ما خيالف
()5
املسيسية!
ولكن احلقيقة أنه ليس من املؤمنني باملعي املعروف املتعاهد يف الدراسات الفلسفية والدينية  ,وإوا هو

من امللسدين  ,وهلها وصفه بعض الدارسني بجنه"امللسد التقي"( ,)6وهها وصف ظريف يكشف عن حقيقة
موقف فيورباخ من الدين  ,ويؤكد على أنه ر يؤمن بوجود إله خال للكون ومدبر له  ,ولكنه يف الوقت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :أصل الدين  ,فيورباخ ( , )48وتارين الفلسفة – القرن التاسع عشر – اميل برهييه ( )254وفلسفة فيورباخ  ,أمحد
عبداحلليم عطية (. )211
( )2أصل الدين  ,فيورباخ – مقدمة امل جم. )10( -
( )3انظر  :أصل الدين  ,فيوباخ (. )41

1436/08/19

( )4انظر  :فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية ( , )95واملوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات (, )300
وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني رايت ( , )339وموسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي(.)213/2
( )5انظر  :فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية (. )212-211
( )6انظر  :املرجع الساب (. )213
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راته إلاوة أن اعل اإلنسان عبدا لنفسه ومتدينا هلا  ,وقد نقل لينني عن فيورباخ أنه قاة ":ر نك أن
النتيجة املنطقية لتعليمي هي عدم وجود إله"(.)1
ثالثا  :ىلبا التيار الماركسي (الما ية الجدلية)  ,يعد ماركس من أنهر الشخصيات املمثلة

لليسار اهليجلي  ,ومن أكثرهم تجثريا يف الواقع  ,وقد أسس ا اها فكريا خاصا عررف فيما بعد باملاركسية ,

وهو مندر ضمن املهاهو املادية  ,اليت تقصر الوجود على الوجود املادي فقط  ,وتنكر الوجود الروحي ,
و عل الفكر تابعا للمادة .
ولكن املاركسية ت تكن متفقة مع املهاهو املادية السابقة عليها من كل وجه  ,وإوا كانت خمتلفة
عنها يف أمور عميقة متعددة( ,)2وأهم ما ختتلف فيه املادية املاركسية عن غريها أساسها الفلسفي وهو
"املادية اجلدلية /الديالكتيك"  ,والديالكتيك  ,كلمة يونانية تعين  :اجلدة أو التداوة  ,واملراد باجلدة يف
املههو املاركسي  :التداوة والتعاقو بني الفكرة ونقيضها يف الوجود .
وبناو عليه فاملراد باجلدلية املادية  :النظرة اليت تدرق أعم قوانني احلركة الطبيعية وا تمعية والفكر
اإلنساا وتفسرها باألسباب املادية املتصارعة فيما بينها( ,)3وهي تقرر أن املادة يف حركة دا مة ومستمرة ,
ويف صراا دا م ومستمر بني الشيو ونقيضه .
وت يكن ماركس الوحيد الهي أسس الرؤية املادية اجلدلية  ,وإوا ان ت معه صديقه ورفيقه اجنلن  ,ومع

رلك فإن املههو أصب ينسو إليه دون غريه  ,وسبو رلك راجع إىل أن اجنلن يرى نفسه رد تابع
ملاركس( , )4قام لينني بتطوير أفكار املاركسية وسعى إىل إكماة بنياهنا وتعديل بعض أفكارها ليتخلص
من نواقصها  ,فوصل املههو إىل رروته على يديه  ,وقد كان هلؤرو الثالثة نفر أثر بليغ على كل من جاو
بعدهم من املاركسيني  ,وهلم سطوة ضخمة عليهم  ,وبالغ املاركسيون يف اإلعالو من مننلتهم كثريا  ,حىت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

قاة بعضهم ":ر يعرف التارين نخصيات مارست من عظيم التجثري على تطور الثقافة ومصا رها اإلنسانية
( )1الدفاتر الفلسفية  ,لينني (. )50/2
( )2انظر  :عصر اإليديولوجيا  ,هنري ايكن (. )230

1436/08/19

( )3انظر  :ألف باو املادية اجلدلية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت ( , )18-17وأصوة الفلسفة املاركسية  ,جور
بولينر ( , )26/1واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )434-433
( )4انظر  :البيان الشيوعي (. )12
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قاطبة ما مارسه كارة ماركس وفريدريك اجنلن ودميري لينني  ,جبابرة الفكر اإلنساا والعمل الثوري!"(.)1
وبناو على النظرة املادية الغليظة فقد انتقد املاركسيون كل األديان  ,وننوا عليها محلة نعواو ر هوادة
فيها  ,وإرا كان ار اه املادي منه القرن الثامن عشر قد ابتدأ محلته على األديان  ,وإرا كان املاديون يف
القرن التاسع عشر قساة على األديان  ,فإن املادية املاركسية فاقت كل تلك العداوة و اوزت كل تلك
املعارضات  ,فقد كشر النقد املادي معها عن أنيابه وسل كل سيوفه وأسلسته  ,وأجلو قيله ورجله  ,وت
ي ت وسيلة يف اربة األديان إر سلكها ور طريقا يف السعي إىل نقدها وتقويضها وإزالتها من الوجود إر
استعملها  ,وكاة هلا التهم وارف اوات جنافا  ,وقد أثار املفكرون املاركسيون اع اضات عديدة حوة وجود
اهلل ونشجة األديان ووظيفتها كانت من أخطر ما وجه إىل األديان  ,وغدت معتمدة عند من جاو بعدهم
من نقاد الدين .

واإلحلاد أمر جوهري يف املههو املاركسي  ,ومكون أساسي من مكوناهتا ", ,فاإلحلاد ليس مظهرا
جانبيا من املاركسية  ,مظهرا ميكن للمرو أن يتبناه أو يرفضه  ,ويبقى مع رلك ماركسيا  ,إنه عنصر أساسي
يف هها ار اه املادي  ,بل هو دعامته األساسية"(.)2
وكانت مقارهتم يف إنكار وجود اهلل صرإلة ومبانرة وصارخة  ,وقد قاة ماركس بكلمة مقتضبة":أنا
أكره كل انهلة"( , )3ويقوة لينني ":ليس صسيسا أن اهلل هو الهي ينظم األكوان  ,وإوا الصسي هو أن
اهلل فكرة خرافية  ,اختلقها اإلنسان ليربر عجنه ؛ وهلها فإن كل إنسان يدافع عن فكرة اهلل  ,إوا هو
نخص جاهل وعاجن"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويصرح ستالني باإلحلاد قا ال":او أن يكون مفهوما إن الدين خرافة  ,وإن فكرة اهلل خرافة  ,وإن

( )1ألف باو املادية اجلدلية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت (. )14
( )2إله اإلحلاد املعاصر  ,كوسيت بندة (. )3

1436/08/19

( )3الفر بني فلسفة الطبيعة عند دميقريط وفلسفة الطبيعة عند إيبيقور ( , )1841بواسطة  :ربيت مع املاركسية  ,طار
حجي (.)153
( )4النظام الشيوعي ( , )53وانظر  :حركات ومهاهو  ,فتسي يكن (. )15
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اإلحلاد هو مههبنا"( , )1ويف تجكيد هها اإلحلاد يقوة جور بوليتن ":لقد أثارت الننعة املادية اجلدلية ههه
الصعوبات  ,وفقدت فكرة اهلل كل تواها  ,وت يعد النقاه حوة وجود اهلل أو عدم وجوده رلك النقاه
الهي أثارته الننعة اإلحلادي ة السارجة غري املاركسية يثار كما يثار سابقا  ,لقد أصب اهلل كما قاة ربالق :
فرضية ر نفع فيها"(.)2
ونتيجة لهلك أنكروا كل األديان وحكموا عليها بجهنا رد موعة من األكاريو واجلهارت
واخلرافات  ,اليت أصيبت هبا اإلنسانية يف تارخيها القد  ,وأهنا أمور متناقضة متام التناقض مع العقل
والعلم( ,)3وقد جعل ماركس"نقد الدين هو الشرط األساسي املمهد لكل نقد"( ,)4وأكد على أن اإلنسان
هو الهي يصنع الدين وليس الدين الهي يصنع اإلنسان( , )5ويقصد باإلنسان هنا عات اإلنسان الكلي
الهي يشمل ا تمع والدولة واحلياة  ,ونص على أن الدين رد "زفرة املخلو املضطهد  ,روح عات ر
قلو له  ,كما أنه روح الظروف ارجتماعية اليت طرد منها الروح  ,إنه أفيون الشعوب"( ,)6وأكد على أن
"الدين مشس و ية تدور حوة اإلنسان"(. )7
وغدت مقوالته ههه "الدين أفيون الشعوب" نعوارا يتموثله أتباعه يف كل فل وصراا مع أهل األديان
.
وقد حاوة بعض الباحثني العرب أن يصرف مقالة ماركس تلك عن ظاهرها  ,فهكر أنه كان يقصد
بالدين املؤسسة الدينية وليس الدين راته(.)8
ولكن هها الفهم غري صسي ؛ ألن السيا الهي جاوت فيه ههه اجلملة كان يف احلديث عن الدين
راته وليس عن املؤسسة الدينية  ,إهنا متسقة مع مقارت ماركس وأتباعه ومع أصوهلم الفلسفية يف نقد
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1النظام الشيوعي (. )53
( )2أصوة الفلسفة املاركسية (. )164/1
( )3انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات ( , )405-404واملوسوعة الفلسفية املختصرة (. )391
( )4حوة الدين  ,ماركس واجنلن (. )33
( )5انظر  :املرجع الساب (. )33

1436/08/19

( )6املرجع الساب (. )34
( )7املرجع الساب (. )34
( )8انظر  :دين اإلنسان  ,فراق السواح (. )40
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أصل الدين .
وأما اجنلن فإنه يقوة ":إن كل دين ليس سوى ارنعكاق الواهم يف دما البشر للقوى اخلارجية اليت
تسيطر على وجودهم اليومي"( ,)1وأكد على أن الشيوعية ستنيل كل األديان ؛ ألن مجيعها إوا هي تعبري
عن التطور التارخيي الهي مرت به تلك الشعوب  ,ووصوهلا إىل مرحلة الشيوعية العلمية سينيل كل تلك
األديان(.)2
وأما الرجل الثالث يف املاركسية  :لينني  ,فإنه يقوة":ينبغي علينا أن دارب الدين  ,هها هو ألف باب
كل املادية  ,وبالتاة املاركسية"(.)3
وركر ف.أناناسيي أن املو ادية "عدو ر يعرف املهادنة لألفكار الغيبية  ,ففي العات الهي ر وجود فيه
لغري املادة املتسركة ر مكان ألي روح غيبية"( ,)4وحني ظهرت بعض الدعوات امليتافينيقية  ,كتو لينني
مقوالة بعنوان"معي املادية املقاتلة "  ,وهي نوعار سعى لينني من خوالله إىل اربة كل الدعوات الغويبية,
فقد نوكلت "الدعاية اإلحلادية املنسجمة  ,والنضاة ضد اإليديولوجية الغيبية أحد املهمات امللسة للمادية
املقاتلة  ,وقد أنو ار لينني هبهه املناسبة إىل ضرورة استخدام مؤلفات أواخر القرن الثامن عشر اإلحلادية ا
فيها من محاق وحيوية وبراعة يف النضاة ضد اإليديولوجية الالهوتية"(.)5
وإمعانا من أتباا املاركسية يف اربة الدين سعوا إىل تفسري نشجته عند اإلنسان باألسباب املادية
احضة  ,ويف اإلنارة إىل ههه اإلس اتيجية يقوة لينني  ":املاركسية ليست مادية تقف عند األلف باو ,
إهنا تههو بعيدا لتقوة  :او أن تعرف كيف حتارب الدين  ,ولكي تقوم بهلك او أن تفسر مصدر
اإلميوان والدين بني اجلوماهري بطريقة مادية"( ,)6ألجل أن يثبتوا أن اإلنسان هو مصدر الدين وليس له
مصدر آخر .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1حوة الدين  ,ماركس واجنلن (. )112
( )2انظر  :مبادئ الشيوعية  ,اجنلن (. )116 , 62
( )3نصو

حوة املوقف من الدين  ,لينني (. )99

1436/08/19

( )4أسس الفلسفة املاركسية (. )10
( )5موجن تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات (. )616
( )6نصو

حوة املوقف من الدين  ,لينني (. )99
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ويف حتديدهم ملصدر نشجة الدين عند اإلنسان اختلفت طرا قهم  ,فمنهم من اعل الدين من صنع
الطبقات الربجوازية  ,رستغالة جهود العامة من الناق وإنغاهلم عن معارضة النبالو واملستغلني  ,ومنهم
من اعل الدين من صنع الطبقات املقهورة  ,سعيا منهم للتخلص من الشدة اليت يعيشوهنا وتنفيسا منهم
عن أنفسهم  ,ومنهم من اعل الدين من صنيع العامة من الناق نتيجة جلهلهم وعدم علمهم بقوانني
الطبيعة وأسرارها(.)1
والهي نستخلصه من نتات مقارت املاركسيني ومتفرقات نصوصهم أن الدين إوا هو عبارة عن
جهارت وخرافات وأساطري  ,وأنه ميثل عصور التخلف واجلهل والظالم  ,وما هو إر عبارة عن أغالة
وأصفاد توضع على أعنا الطبقة الكادحة  ,وتكبلها عن الوصوة إىل حقوقها  ,وأنه يشل حركة الشعوب
ويضلل نشاطها وحيويتها عن سبيل التقدم والرقي ,وأن الدين ليس إر وسيلة حلماية الطبقات الربجوازية
املستغلة جلهود البسطاو(. )2
راعا  :ىلبا الوضعية المنطقية  ,والوضعية املنطقة حركة فلسفة حسية غالية  ,انبثقت من رحم

الفلسفة احلسية  ,تنكر أن يكون للمعرفة اإلنسانية مصدر غري احلس  ,وتؤكد على أن الفكر اإلنساا ر
يدرت إر ظواهر األنياو احسوسة وما بينها من عالقات فسسو  ,وتغاة ههه الفلسفة يف إنكار الغيو
وامليتافينيقا  ,باعتبارها ليست ا ميكن إدراكه باحلس  ,وتؤكد على أن الفلسفة او أن تقصر مهمتها
على اللغة من جهة وعلى املنهخ التسليلي للظواهر من جهة أخرى  ,وليس هلا أي وظيفة غري رلك ,
وتقرر أن املثل األعلى الهي به إلصل العلم املنضبط هو العلوم التجريبية فقط(.)3
ويعد الفيلسوف الفرنسي "أوجست كونت" املؤسس الفعلي هلهه احلركة

()4

 ,وقد كشف عن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خصا ص املههو الوضعي بقوله  ":إن اخلاصية األساسية للفلسفة الوضعية هي النظر إىل كل الظواهر
على أهنا خاضعة لقوانني الطبيعة ثابتة  ,اكتشافها الدقي وردها إىل أقل عدد كن هو اهلدف من كل
( )1انظر  :موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتارين  ,أمحد العوايشة (. )515-481
( )2انظر يف موقفهم من الدين  :حقيقة الشيوعية  ,أمني ناكر وسعيد العريان وعلم آدم ( , )198-185والشيوعية واألديان,

1436/08/19

طار حجي – كان من أتباا الشيوعية , -و ربيت مع الشيوعية ,طار حجي ( , )168-151والشيوعية منشج ومسلكا ,
دندة جرب ( , )201-189واإلميان باهلل واجلدة الشيوعي  ,فت الرمحن أمحد اجلعلي (. )36-29
( )3انظر يف تعريف الوضعية  :مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا  ,بنرويب (, )30-7
( )4انظر  :مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا  ,نربويب (. )10
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جهودنا  ,يف الوقت الهي تعترب فيه البسث عما يسمى بالعلل األوىل أو النها ية هو أمر غري مقبوة ٍ
وخاة
من كل معي"(.)1
وألف كونت يف نرح هها املههو أنهر كتبه  ,وهو " اضرات يف الفلسفة الوضعية" والفكرة
األساسية اليت يطرحها يف هها الكتاب هي أننا ينبغي أن ننصرف عن اولتنا استكشاف علل للعات
الطبيعي فيما وراو هها العات احسوق(.)2

ومسيت ههه احلركة بالوضعية ؛ ألهنا تقصر املعرفة اإلنسانية على حتليل وضع األمور كما هو يف
عات الواقع  ,وتنبه كل ما عدا األمور احلسية الواقعية(. )3
ومع اتفوا احلركة الوضوعية على املغارة يف الننعة احلسية  ,وقوصر مهمة الفلسفة على حتليل
الظوواهر فسوسو  ,فإنه تشوعبت إىل طورا خمتلفة وطووا ف متنوعة( ,)4ومن أنوهر تياراهتا وأكثورها
انتشوارا وتجثريا يف الوواقع  :تيار الوضعية املنوطقية  ,وهوو ارسوم الهي أطلقه بلومرب وفاال سنة
1931م على احلونمة الفلوسفية الصوادرة عن مجاعة فيينا  ,وقد نشط أتباعها كثريا يف نشر منهجهم
التسليلي  ,وعورفت ههه احلركة بجمساو كثرية  ,منها  :التجريبية املنطقية والوضعية اجلديدة(.)5
ومسيت باملنطقية ؛ ألهنا قصرت اهتمامها على التسليل املنطقي للعبارات واأللفاظ  ",ومن كان هها
ارسم" الوضعية املنطقية" ينا لطا فة من أصساب الفكر صمموا على أر ااوزا الواقع بنظرهم  ,وعلى أن
يكون هها الواقع الهي خيتصون به هو اللغة  ,الهي يصو فيها سا ر العلماو علومهم مع اختالف
موضوعاهتا"(.)6
ومن أهم الركا ن املنطقية اليت قامت عليها الوضعية املنطقية  :مبدأ التسق  ,فقد جعله املناطقة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )313/2
( )2انظر  :املوسوعة الفلسفية املختصرة (. )356
( )3انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو ( , )30والفلسفة الوضعية املنطقية  ,إلىي هويدي (. )157

1436/08/19

( )4انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات ( , )584-583واملوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )537واملوسوعة
الفلسفية العربية  ,معهد اإلواو العريب (. )1552/2
( )5انظر :الفلسفة املعاصرة يف أوروبا  ,بوننسكي (. )93
( )6دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو (. )30
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الوضعيون معيارا للعبارات الصا بة  ,وهو معتمدهم يف التفري بني ما له معي من العبارات وما ليس له
معي منها  ,وترجع حقيقة هها املبدأ إىل أن أي قضوية ر ميكن أن يكون هلا معي إر إرا أمكن التسق
منه ريبيا  ,فالقوضية ر ميكن وصفها بالصد أو الكوهب إر إرا كان معناها ا ميكن التسق منه
بالتجريو  ,وأي قضوية ر ميكن التوسق من معناها عن طري التجربة فهي قضية فارغة من املضمون ر
معي هلا(. )1
وبناو على هها املبدأ الهي يربط بني صد القضية وكههبا وبني إمكان التسق من معناها أنكر
املناطقة الوضعيون كل القضايا امليتافينيقية وننوا عليها حربا نعواو ؛ حبجة أهنا عبارات ر تقبل ارختبار
ور ميكن التسق من معناها واكتشاف صدقها من كههبا  ,وحكموا عليها بجهنا عبارات زا فة وفارغة  ,ويف
هها املعي يقوة زكي جنيو ":معي العبارة هو نفسه طريقة حتقيقها  ,فإرا ت جند لتسقيقها طريقة كانت
عبارة بغري معي  ,هها هو مبدؤنا الهي دهف على أساسه عبارات امليتافينيقا كلها  ,ألننا نلتمس طريقة
لتسقي ههه العبارات فال جند"(.)2
ونتيجة هلها املبدأ الهي قامت عليه الوضعية املنطقية بكل تياراهتا فإن موقفهم من الدين كان هو
اإلنكار الشديد  ,بل اهلجوم الشرق والعنيف  ,فقد أعلنوا نقدهم لكل التصورات الغيبية والدينية ,
وحكموا عليها مجيعا بالبطالن والفرا من املعي واملضمون  ,وأكدوا على أن التمسك هبا هو يف احلقيقة
متسك باجلهل والغباو واخلرافة .
وقد جاو يف بيان مؤسسة الوضعية املنطقية التجكيد على رلك املعي ؛ إر يقوة البيان ":يقف ثلوا
الفهم العلمي للعات حبنم على أرو اخلربة البشرية البسيطة  ,وبثقة يعكفون على عملهم الهي يقوم على
استبعاد الشوا و امليتافينيقية والالهوتية امل اكمة منه آرف السنني"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويقوة آير – أحد أنهر أعالم الوضعية املنطقية ": -إنه ر توجد قضية إر قضايا العلم الواقعي ,
وإنه باستطاعتنا أن نربهن من خالة التسليل اللغوي على أن مجيع القضايا األخرى غري العلمية ر وجود
هلا  ,وأهنا قضايا كاربة  ,إن القضايا اليت أنغلت الفالسفة وعلماو الالهوت واألخال فيما مضى ,

1436/08/19

( )1انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو ( , )274واملوسوعة الفلسفية املختصرة (. )539-538
( )2دو فلسفة علمية (. )274
( )3رواولف كارناب  ,هناية الوضعية املنطقية  ,ملس ترمجة بيان قيينا  ,وداد احلا (. )277
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كقضايا اهلل واحلرية والروح والغاية واألخال  ..إوا كان الغو

فيها هدرا للوقت ومضيعة للجهد ..

إن تلك القضايا املهكورة آنفا إما قضايا مغلوطة أو نان ة عن انعكاق انفعاة أو عاطفي ملشاعر
الفرد ؛ لهلك فإن اجلدة حوهلا أو الربهان عليها أمر دب وعظيم"(.)1
ويف تجكيد هها املعي يقوة هن ميد بعد نرحه ملوقف الوضعية من القضايا امليتافينيقية ":هها إرن
حصيلة حتليل التجريو املنطقي ردعاوات الصسة يف القضايا امليتافينيقية  ,وهو إرا يبدأ بنظرية يف القابلية
للتسقي من حيث هي معيار للمعي  ,يضطر منطقيا إىل رفض امليتافينيقا والالهوت بوصفهما خاليتني من
املعي"(.)2
فلفظ اهلل عند الوضعيني ر إلمل أي معي وليس له أي مضمون  ,وإوا هو من األلفاظ الفارغة
املضللة  ,واملقتضى الضروري لهلك أهنم ر يقرون بوجود موضوعي للخال (.)3
صغت قضية من النوا الهي يتعهر على الوضعيني تصنيفها
فإرا قلت :اهلل موجود  ,فإنك تكون قد ر
كقضية تدخل يف إطار العلم واملعرفة(. )4
ونتيجة لهلك كانت الوضعية املنطقية مندرجة ضمن املهاهو والتيارات اإلحلادية الصرإلة ,وهها ما
صرح به أحد كبار الوضعية املنطقية  ,وهو الفيلسوف كارناب  ,فقد حكم على كلمة اهلل بجهنا كلمة
ميتافينيقية خالية من أي معي(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكهلك احلاة يف كل مكونات األديان الغيبية  ,كالوحي والروح والنفس وأحدال اليوم انخر وغريها ,
فإهنا كوم عليها بالفو را من املعي  ,ومن انتفاو الوجود احلقيقي عنها  ,فكل األديان هي عبارة عن
تجمالت ميتافينيقية ر وجود هلا يف الواقع  ,وإوا هي تو ات وخرافات(.)6
( )1الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )603
( )2الفلسفة أنواعها ومشكالهتا (. )356
( )3انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )221/1

1436/08/19

( )4انظر  :تشكيل العقل احلديث . )282( ,
( )5امليتافينيقا عن الفالسفة املعاصرون . )240( ,
( )6انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو (. )248
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وحني كانت النتيجة الضرورية ملبدأ الوضعية املنطقية تقتضي إنكار كل صور الغيو ومجيع العبارات
امليتافينيقية  ,فقد وجد را د الوضعية املنطقية يف العات العريب – زكي جنيو – نتيجة لقوة الضغط الديين يف
العات اإلسالمي حرجا ند يدا يف تلك النتيجة  ,وت يطرد مع أصوة فلسفته  ,فساوة أن يفر بني
امليتافينيقا الدينية وامليتافينيقا الفلسفية  ,فجعل األوىل مقبولة عن طري التسليم اإلمياا بال برهان عقلي ,
والثانية مرفوضة مجلة وتفصيال(.)1
ولكن هها التفري الهي استسدثه زكي جنيو مصادم لألصوة الفلسفية اليت قامت عليها الوضعية
املنطقية  ,ومتناقض مع املواقف اليت اختهها مؤسسو الوضعية ورجاهلا(.)2
ونتيجة للرؤية الوضعية للسياة اإلنسانية وتارخيها  ,فقد ادعى أوجست كونت بجن الفكر اإلنساا مر
بثالل مراحل  ,أما املرحلة األوىل فهي املرحلة الالهوتية  ,وهي احلالة اليت كان فيها الفكر اإلنساا يعنو
كل الظواهر الطبيعية املختلفة إىل قوى غيبية مفارقة تفو الطبيعة ويسميها اهلل  ,وأما الثانية  ,فهي املرحلة
امليتافينيقية  ,وهي احلالة اليت اعل الفكر اإلنساا أساق كل الظواهر يرجع إىل اجلواهر امليتافينيقية ا ردة
الكامنة يف الواقع  ,وأما الثالثة فهي املرحلة الوضعية  ,وهي احلالة اليت يقصر فيها النظر اإلنساا على حبث
الظواهر واستكشاف قوانينها  ,وترتيو العالقة بينها  ,ويتخلى متاما عن النظرة الغيبية املاورا ية .
وادعى أوجست كونت أن البشرية وصلت إىل مرحلة التفكري الوضعي مع عصر العلم  ,وأنه طري
النجاة اليت بلغت إليه البشرية(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت يكتف كونت بهلك  ,وإوا سعى إىل تجسيس الديانة اإلنسانية  ,فقد رأى أن الدين خاصية للنوا
اإلنساا  ,واإلنسانية عنده هي أرفع املعاا الهاتية للفرد  ,وليس يستمد أحد أسباب احلياة املادية والعقلية
واخللقية إر من وصف اإلنسانية  ,والديانة اإلنسانية هي عبادة اإلنسانية  ,باعتبارها املوجود األعظم الهي
تشاركت كل أجياة بين آدم فيه  ,واستبدة كونت اهلل باإلنسانية  ,وجعلها املعبود األوحد(.)4
( )1انظر  :موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو (. )9
( )2انظر يف نقد هها التفري  :الوضعية املنطقية يف فكر زكي جنيو  ,عبداهلل الدعجاا (. )494

1436/08/19

( )3انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو ( , )45وكونت  :الفلسفة والعلوم  ,مانري ( , )38-24واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة
من العلماو السوفيات (.)297
( )4انظر  :فلسفة أوجست كونت  ,ليفي بريل ( , )352-347وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( )383وتارين

Ali Fattani

211

=

الباب األول

خامسا  :اإللبا النيتشوي " التصريح اموت اإلله"  ,بلغ اإلحلاد يف الفكر الغريب درجة من اجلرأة

والصلف ت يسب إليها من قبل  ,ورلك مع الفيلسوف األملاا الشهري " نيتشه "(1900م)  ,وقد روصف
بجنه من أند الفالسفة تجثريا يف القرن العشرين" ,وأثر تجثريا عميقا يف فلسفة القارة األوربية وأدهبا ,وخاصة
يف أملانيا وفرسنا"(. )1
وت يكن نيتشه مستقرا على مرحلة فكرية واحد  ,وإوا مر راحل متعددة يف حياته الفكرية  ,وتنوا يف
تقلباته احلياتية واملعرفية( , )2وفلسفته ر تنطل من املسا ل الوجودية واملعرفية كساة غريه من الفالسفة
املشهورين  ,وإوا تتعل بشكل مبانر باألخال وانداب  ,وخلص برتراند رسل طبيعة فلسفته فقاة  ":كان
فيلسوفا أديبا أكثر منه كونه فيلسوفا أكادمييا  ,فهو ت يبتكر أية نظريات فنية يف الوجود أو املعرفة  ,فج يته
بالدرجة األوىل يف األخال  ,وبالدرجة الثانية كناقد تارخيي ٍ
قاق"( ,)3ومع كثرة حديثه وإنتاجه املعريف إر
أنه ت "ينج أبدا يف وضع مههو فلسفي متكامل ومرتو املكونات"(.)4
واخليط الناظم الهي يستوعو مكونات فكره ويكشف عن طبيعة مساره الفلسفي هو املادية اهلدمية
العدمية  ,فإن نيتشه يعتقد أن الوجود كله منسصر يف الوجود املادي  ,وينكر ما وراو رلك  ,وفكره مجيعه
منسصر يف الوجود املادي احسوق  ,وانتهت فلسفته إىل متجيد احلياة اإلنسانية األرضية  ,وإضفاو املعاا
اإلنسانية والوجودية املادية إليها فقط(.)5
وقد رهو نيتش ه هبها األصل املادي إىل أعال هناياته املنطقية  ,فجنكر كل أنكاة الثبات يف الوجود
واملعاا املتجاوز للمادة  ,وكل القيم والكليات واملبادئ العقلية واملنطقية  ,وحكم عليها بالفناو  ,وت يب
على نيو منها  ,فانتهت فلسفته إىل اهلدمية والعدمية العاتية  ,وبات ثا را على كل نيو  ,ومنكرا لكل
ما يدة على الثبات وارستقرار  ,وجعل رلك نرطا لإلبداا  ,حىت قاة  ":من يريد اخلل واإلبداا يف اخلري
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

=



الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )328-327
( )1عصر اإليديولوجية  ,هنري أيكن ( , )250-249وانظر  :املوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )484وموسوعة الفلسفة ,
عبدالرمحن بدوي (. )508/2
( )2انظر  :نيتشه  ,عبدالرمحن بدوي ( , )13-9ونيتشه  ,فؤاد زكريا (. )43

1436/08/19

( )3تارين الفلسفة الغربية (. )393/3
( )4عصر اإليديولوجية  ,هنري أيكن (. )251
( )5انظر  :نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )53-46
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أو يف الشرت ر بد أن يبدأ أور باإلفناو وإهدار القيم"(.)1
وأنكر وجود احلقيقة  ,وجعلها رد وهم من األوهام اليت بناها اإلنسان لنفسه يف مرحلة من مراحل
التارين ,بناو على رغباته الفكرية والشعورية واألخالقية ,وأكد على نسبية احلقا يف كل نيو.
وركر أن اإلنسانية تعيش انن على عبادة األصنام اليت أضرت حبياهتا وسلوكها اليومي  ,وههه
األصنام هي  :األخال والقيم السياسية واملبادئ العقلية واألديان  ,وسعى إىل حتطيمها وختليص البشرية
منها  ,وألف كتابا خمصوصا يف رلك أمساه "أفوة األصنام"(.)2
وسعى يف الوقت راته إىل تقديس اإلنسان واإلعالو من نجنه حىت جعله الواضع لكل نيو يف هها
الكون  ,واخلال لكل القيم واملبادئ الفاعلة يف حياته وهو الهي أضفى على الكون كل ما فيه من معي
وعده املرجع يف احلكم على كل ما يف الكون  ,ويقوة ":احل أن الناق قد أعطوا أنفسهم كل خريهم
ونرهم  ,واحل أهنم ت يتلقوه وت ادوه  ,وت يهبط إليهم من السماو"(.)3
وقد أنار بعض الدارسني إىل أن احلالة املرضية اليت كان يعيشها يف حياته باستمرار طبعت تفكريه

بطابع خا  ,حىت قاة نيتشه":إن املرو هو أوة نيو هداا سواو السبيل"( ,)4وجعل املرو نرطا
أساسيا ر بد منه لتسقي اإلنتا الفكري املمتاز عند العبقري  ,وبه تتقدم احلضارات وتعلو األمم(.)5
وقد اهتم نيتشه بالقضايا الدينية كثريا  ,وجعلها ل تفكريه و ط حتليله  ,فال يكاد خيلو كتاب من
كتبه إر و د فيه تعرضا لألديان وحربا ضروسا عليها  ,ومن أنهر مؤلفاته اليت عرو فيها أفكاره عن
األديان وغريه كتاب "هكها حتدل زرادنت "  ,وهو عبارة عن رواية أدبية  ,بث فيها نيتشه أفكاره على
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لسان زرادنت  ,وقد اخته نيتشه هها الكتاب إجنيال  ,حبيث ت تكن كتبه األخرى إر نرحا له وتعوليقا
عليه  ,وكوان دا م الهكر له وكثري اإلحالة عليه  ,وقاة عنه ":إلتل كتايب "هكها حتدل زرادنت" مكوانة
خاصة  ,ومنه أعوطي رفاقي أعظم هودية جرى منسها هلم  ,وهها الكوتاب الهي ي دد صوته عرب العصوور
( )1نيتشه  ,عبدالرمحن بدوي (. )161
( )2انظر  :املرجع الساب (. )163

1436/08/19

( )3نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )53
( )4نيتشه  ,عبدالرمحن بدوي (. )110
( )5انظر  :املرجع الساب (. )113
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ليس هو ألف كتاب يف العات فسسو  ,بل هو أيضا الكتاب احلقيقي"(.)1
ونتيجة للمادية املتصلبة والروح العدمية اهلادمة لكل مظاهر الثبات والقيم واملبادئ العقلية أعلن نيتشه
إحلاده الصارخ  ,وأعال به صوته  ,وأنكر كل األديان باعتبارها أساق القيم ومنبعها  ,ونن عليها هجوما
عنيفا قاسيا ظاملا .
أما إنكاره لوجود اهلل  ,فإنه صرح بهلك يف قوله ":لقد كانت فكرة اهلل إىل حد انن متثل ارع او

األكرب على الوجود  ...إننا ننفي اهلل وننفي املسؤولية يف اهلل  ,بهلك فقط خنلص العات"( ,)2ويصرح بجن
اهلل رد أمر اف و الناق وجوده  ,ويقوة على لسان زرادنت ":إن اهلل اف او  ,وأنا أريد أر يههو
بكم ارف او إىل أبعد ا تف و آراؤكم املبدعة  ,أفتستطيعون أن ختلقوا إهلا؟!! إرن اقلعوا عن ركر انهلة
مجيعا  ,فليس إر إااد اإلنسان املتفو "( ,)3وركر أن الناق "ابتدعوا ألنفسهم رلك املفهوم املههل :
اهلل"( , )4وجعل اإلله من العلل الو ية اليت اخ عها الناق من أرهاهنم  ,ومن الكيانات اخليالية اليت كانت
نتيجة ختلف اإلنسانية يف العصور القدمية(.)5
أعلن مقالته اإلحلادية الشهرية عن موت اإلله  ,قاة على لسان زرادنت ":لقد ماتت كل انهلة,
فلم يعد لنا من أمل إر ظهور اإلنسان املتفو "( ,)6وأخه نيتشه يكرر ههه املقالة كثريا يف كتبه( ,)7وتلقفها
املالحدة من بعده وجعلوها نعارا هلم .
وت يكن نتشيه أوة من استعمل ههه املقالة  ,بل سبقه إىل استعملها عدد من الفالسفة  ,وقد
اختلف الدارسون كثريا يف حتديد املراد منها  ,وأفرد بعضهم مؤلفات خاصة يف حبثها(. )8
وحاوة بعض الباحثني أن إلمل مقالة نيتشه على معي ر يستلنم إنكار وجود اهلل  ,وركر أن مراده
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1هها اإلنسان  ,نيتشه (. )11
( )2غس األوثان ( , )74وانظر  :أفوة األصنام  ,نيتشه (. )56
( )3هكها حتدل زرادنت (. )72
( )4غس األوثان ( , )39وانظر  :العلم املرح  ,نيتشه (. )139
( )5انظر  :نقيض املسيسية  ,نيتشه ( , )43وهها اإلنسان  ,له أيضا (. )36-35

1436/08/19

( )6هكها حتدل زرادنت (. )65
( )7انظر  :املرجع الساب ( , )240 , 224 ,221والعلم املرح  ,له أيضا (. )204 , 132
( )8انظر  :ملسدون دثون ومعاصرون  ,رمسيس عوو ( , )24واملعجم الفلسفي  ,مراد وهبة (. )576
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منها إنكار تصور خمصو لوجود اهلل وليس نفي أصل وجود اإلله!(.)1
ولكن محل تلك املقالة على هها املعي غري صسي ؛ ألنه خمالف للسيا الهي جاوت فيه ؛ وألنه
خمالف ملقارت نيتشه األخرى اليت صرح فيها بإنكار وجود اهلل وأنه رد توهم إنساا .
وفضال عما تعنيه ههه املقالة من اإلحلاد الصارخ فهي تعين أيضا البلو إىل قمة العدمية  ,وإنكار
وجود أي قيمة أو معي يف احلياة  ,وتدة على فقدان أي حقيقة ثابتة أو مرجعية مستقرة متثل قاعدة
للسياة اإلنسانية  ,وتتضمن إعالن انتهاو كل األرضيات والقواعد اليت تقوم عليها األخال واملبادئ ,
وفساد كل نظام وقانون(.)2
وقد اعتمد نيتشه يف إحلاده زيادة على أصوله املادية والعدمية على قضية وجود الشر يف الكون  ,فقاة
 ":أيكون إهلا خريا رلك الهي يعلم كل نيو  ,ويقدر على كل نيو  ,ور يعبج مع رلك بجن تكون
مقاصده مفهومة ملخلوقاته  ..أر يكون إهلا نريرا رلك الهي ميلك احلقيقة  ,ويرى رلك العهاب األليم
الهي تعانيه البشرية من أجل الوصوة إليه"(.)3
وبعد أن أعلن نيتشه إحلاده سعى إىل إااد البديل عن اإلميان باهلل  ,فجتى باإلميان باإلنسان الكامل "
السوبرمان"  ,وجعله إهلا جديدا لإلنسانية  ,وقاة على لسان زرادنت ":لقد كان الناق يتلفظون باسم اهلل
عندما كانوا يسرحون أبصارهم على ناسعات البسار  ,أما انن فقد تعلمتم اهلتاف باسم اإلنسان
املتفو "( , )4ويف هها النمان الهي أعلن فيه موت اإلله":تعود الظهرية إىل رر أنوارها ويصب اإلنسان الراقي
سيدا"(.)5
وأمووا موقفووه موون األديووان  ,فإنووه يؤكوود علووى أن األديووان هووي أكوورب األخطوواو الوويت وقعووت فيهووا البشورية عوورب
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :قضايا يف نقد العقل الديين  ,مد أركون (. )282
( )2انظر يف آثار عدمية نيتشه  :ما الثورة الدينية  ,داربوه نايغان ( , )165-143ونيتشه وجهور ما بعد احلداثة  ,حترير
أمحد عطية ( , )173-172ونيتشه  ,فؤاد زكريا (. )40-39

1436/08/19

( )3الفجر  ,فقرة ( , )91بواسطة  :نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )132
( )4هكها حتدل زرادنت (. )70
( )5املرجع الساب (. )240
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تارخيها(,)1واألديان يف رأيوه موا هوي إر نتيجوة للتفسوري البودا ي اخلواط ألحودال الطبيعوة  ,فاإلنسوان البودا ي
حني كان اهل األسباب اليت كانت وراو أحدال الطبيعوة ووقوع يف احلورية بسوببها اسوتسدل لنفسوه ارعتقواد
بوجود اخلال وحدد طريقة معينة ليتعامل معه من خالهلا ونشجت بهلك األديان(.)2
والعقي وودة الديني ووة يف رأي ووه حت ووط م وون ق وودر اإلنس ووان ؛ ألهن ووا عل ووه خاض ووعا ملص ووادر أخ وورى تعل ووو علي ووه ,

وتتسكم يف حياته  ,واإلنسان يف اعتقاده هو صوانع املبوادئ وخوال العقول وقوانينوه( ,)3فوالوحي الوهي تدعيوه
األديان ما هو إر آراو لإلنسان يعتقده خطج بجنه أمر نازة عليوه مون السوماو  ,وأنوه قوادم إليوه مون كيوان آخور
خار عن الكون(.)4
واألديووان يف نظووره نووغل العامووة والوود او  ,والعبووادات إوووا وضووعت ألنووخا ضووعفاو غووري قووادرين علووى
التفكووري بجنفسووهم وسوولموا عقوووهلم لغووريهم( ,)5بوول يقوووة  ":كوول موون إلموول دمووا رهوتيووا يف نورايينه يقووف منووه
البودو موقفوا منسرفوا وغ وري ننيوه موون كول األنوياو  ,وتلوك احلالوة الههنيوة املضووطربة الويت تنوتخ عون رلوك تسوومى
إميانا"(.)6
وأما اإلميان باحلياة انخرة اليت تقوم عليها كل األديوان السوماوية فهوو عنوده ووور ردطواط والفورار مون
احلياة األرضية  ,فاألديان ألفت" خرافات عن عات آخر هها الهي لدينا"(.)7
وكووان يعلوون دومووا كرهووه الشووديد لألديووان  ,ويوورى أن أصووساهبا أهوول جناسووة  ,ويقوووة عوون نفسووه":عندما
أتصل برجل متدين فإنه او علي أن أغسل يدي  ,أنا ر أريد موؤمنني  ,بول اعتقود أنوين لتو باحلقود حوىت
أن أومن بنفسي"(.)8
وأمووا نقووده للمسوويسية وهجومووه عليهووا فووهلك أموور نوونيع آخوور  ,فقوود بلووغ حقووده علووى املسوويسية أعلووى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :غس األوثان  ,نيتشه (. )63
( )2انظر  :العلم املرح  ,نيتشه (. )215 , 142
( )3انظر  :هكها حتدل زرادنت ( )73ونيتشه  ,فؤاد زكريا (. )131
( )4انظر  :نيتشه (. )130
( )5انظر  :العلم املرح  ,ونيتشه ( , )134وهها اإلنسان  ,له أيضا ( , )159وهكها حتدل زرادنت  ,له أيضا (. )152

1436/08/19

( )6نقيض املسي (. )34
( )7غس األوثان ( , )42وانظر  :نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )209
( )8هها اإلنسان (. )159
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درجووات احلقوود( ,)1وألووف كتابووا خمصوصووا يف اهلجوووم عليهووا أمسوواه  ":نقوويض املسووي "( ,)2بووالغ يف اردطوواط
واسوتعمل صوونوفا موون السوباب والشووتام  ,ووصووفها بجهنووا أكورب ضوورر موون أي رريلوة( ,)3ونعووت الرجوول املسوويسي
بجنه احليوان املدجن دابة القطيع احليواا املريض(.)4
ويقوووة ":ر ينب وغي أن ن ونين وجووه املسوويسية ونلمووع سووسنتها  ,لقوود خاضووت حربووا بووال ه ووادة ضوود رلووك

النووا الراقي من اإلنسان  ,ونبوهت كل الغرا ن األساسوية هلوها النووا"( ,)5ويسوتمر يف نقود املسويسية قوا ال":ر
األخوال ور الدين يالموسان نقطة واحدة مون الواقوع يف املسويسية  ,ر نويو سووى حشوو مون العلول الو يوة
 :اهلل  ,النفس  ,الهات  ,الروح  ,اإلرادة احلرة"(.)6
واملس وويسية يف نظ ووره تع ووين  ":كراهي ووة العق وول والنخ وووة والش ووجاعة واحلري ووة"( ,)7وإلك ووم عل ووى ك وول مك ووون
للكنيسة فيقوة ":كل مفاهيم الكنيسوة غودت معروفوة علوى وجههوا احلقيقوي انن  ,أي  :كجخبوث موا يوجود
موون تنويوور هبوودف ريوود الطبيعووة والقوويم الطبيعيووة موون كوول قيمووة  ,والقووس قوود غوودا معروفووا علووى وجهووه احلقيقووي
كجخطر نوا طفيلي"(.)8
وختم هجومه على املسيسية بقوله  ":ههه الدعوة ضد املسويسية سوجظل أخطهوا علوى كول حوا ط  ,ويف
كوول مكووان يوجوود فيووه حووا ط  ...أمسووي املسوويسية باللعنووة الكووربى  ,والفسوواد الووداخلي األكوورب  ,وأكوورب غريوونة
انتقام"(.)9
سا س ا  :اإللب ا البراجم اتي  ,يع وود امل وونهخ الربامج ووايت م وون آخ وور املن وواهخ الفلس ووفية ال وويت ظه وورت يف

الفلسفة احلديثة  ,وان ت يف تجسيس هها املنهخ نخوصيات فلسفية عديدة .

( )1انظر  :نيتشه  ,فؤاد زكريا ( , )134وملسدون دثون ومعاصرون  ,رمسيس عوو (. )23-21
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )2وقد ترجم إىل العربية باسم آخر  ,هو  :عدو املسي .
( )3نقيض املسي ( , )27وانظر  :العلم املرح ( , )136-135وهها اإلنسان ( , )183-168وغس األوثان (, )178
وهكها حتدل زرادنت (. )77
( )4نقيض املسي (. )27
( )5املرجع الساب (. )28
( )6املرجع الساب (. )43

1436/08/19

( )7املرجع الساب (. )53
( )8املرجع الساب (. )85
( )9املرجع الساب (. )149
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وموون أن وهرهم  :تشووارلن بووريق  ,وولوويم جوويمس وجووون ديوووي  ,وغووريهم  ,وسو ويكون احلووديث مقتص ورا
علووى رؤيووة ول وويم جوويمس ؛ ألنووه يعوود موون أق وووى وأنووهر املؤسسووني للموونهخ الربامجووايت  ,حووىت وصووفه بعووض
املووؤرخني بجنووه" املنش و احلقيقووي للمووههو الربامجووايت"( ,)1وبجنووه "أكثوور الفالسووفة الربامجوواتيني الووهين أنتجووتهم

أمريكا نعبية"( ,)2وألنه مون أكثور الفالسوفة الربامجواتيني الوهين اهتمووا بتتبوع آثوار الربامجاتيوة علوى األديوان(,)3
وركر عن نفسه أنه اهتم بتطبي منهجه تطبيقا خاصا على الدين (.)4

وق وود رك و ور ول وويم جي و ومس أن الربامجاتي ووة مجخ و وورة م وون اللف و وظة اليوناني ووة "برامج ووا " وه ووي تع ووين مناول ووة أو
علمي(.)5
وأمووا املوراد بالربامجاتيووة يف ارص وطالح فهووي املوونهخ الووهي اعوول صوود الفكوورة م ورتبط ووا ينووتخ عنهووا موون
عموول وسوولوت  ,واو وعل فكرتنووا عوون أي نوويو عبووارة عوون الكفوورة الوويت نكوهنووا عوون انثووار املرتبووة علووى رلووك
الشيو(.)6
فاألساق الهي تقوم عليه الربامجاتية هو جعل املعيار يف صسة األفكار ما ي تو عليها مون أثور عملوي,
فووجي فكوورة إرا ترتووو عليهووا أثوور علمووي فهووي فكوورة صووسيسة نافعووة  ,وإرا ت ي تووو عليهووا عموول فهووي خاط ووة
باطلة  ,فالطريقة الربامجاتية هي اولة تفسري كل فكرة بتتبع واقتفاو آثارها ونتا جها العملية(.)7
والقاعوودة اجلوهريوة يف النظريووة الربامجاتيووة هووي أنووه ر قيمووة ألي فكوورة موون األفكووار أو نظريووة مووا النظريووات
إر إرا تيسر لنا تطبيقها تطبيقا مبانرا وعمليا  ,ور تكون رات معي إر إرا كانوت رات نتوا خ عمليوة  ,أموا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت (. )486
( )2املرجع الساب (. )481
( )3انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراندرسل ( , )472/3وليم جيمس  ,مد فهمي زيدان ( , )137 , 11 , 9ووليم
جيمس  ,فتسي الشنيطي (. )203
( )4انظر  :الربامجاتية  ,وليم جيمس (. )66
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( )5انظر  :الربامجاتية (. )64
( )6انظر  :املرجع الساب (. )65
( )7انظر  :املرجع الساب (. )64
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إرا ت نستطع تطبيقها عمليا فهي عبارة غري رات قيمة(.)1
ويلخص وليم جيمس جوهر املنهخ الربامجوايت فيقووة ":إن األفكوار الصوسيسة هوي تلوك الويت يتسوي لنوا
متثلهووا  ,ونوودفع شووروعيتها وصوودقها وصووستها ونعنزهووا ونوثقهووا ونؤيوودها ودققهووا بووجن نقوويم عليهووا الوودليل ,
واألفكار الباطلة هي تلك اليت ر يتسي لنا رلك بالنسبة هلا"(.)2
ويوضو و خالص ووة من و وهجه يف ع و وبارة م وووجنة فيق وووة ":إن احلقيق ووي يف أوج وون عب ووارة ل وويس س وووى الن ووافع
املطولوب يف سبيل تفكرينا  ,متاما كوما أن الصوواب ليس سوى املواف النافع املطلوب يف سبيل مسلكنا"(.)3

والطريقة الربامجاتية تقوم على املههو التجوريي احلسوي  ,وتعتمود علوى أصووله  ,فهوي تنطلو مون قاعودة
املوونهخ التج وريي الووهي تقصوور مصووادر املعرفيووة يف املوودركات احلسووية فقووط  ,ولكنهووا يف نووكل أكثوور تطرفووا ,
لكوهنا اعتمدت على النتا خ العملية وصريهتا معيارا للسقيقة(.)4
فهي إرن منهخ حسي جن وي ر يوؤمن بوا ردات ور بالكليوات ور باملوارا يوات  ,ويصوف ولويم جويمس
الربامجاتية بقوله":فهي تتف مثال موع موههو ارمسيوني يف كوهنوا تلجوج دا موا لالصوطفا ية يف التفاصويل اجلن يوة
 ,وتتفو مووع مووههو النفعيووة يف توكيوودها للنوواحي العمليووة  ,وتتفو مووع الفلسووفة الوضووعية يف ازدرا هووا للسلوووة
الكالمية واألس لة العدمية اجلدوى والتجريدات امليتافينيقية"(.)5
وقد طب وليم جيمس منهجه الربامجوايت علوى ميوادين كثورية  ,وتنواوة مون خاللوه قضوايا فلسوفية خمتلفوة,
والهي يهمنها يف هها السيا تطبيقاهتا على ميدان القضايا الدينية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أمووا مووا يتعلو بووالوجود اإلهلووي  ,فقوود كووان موقووف ولوويم جوويمس غامضووا ومضووطربا  ,فلديووه أق وواة يظهوور
فيهووا إميانووه بووالوجود اخلووارجي لإللووه ويظهوور فيهووا رمووه اإلحلوواد  ,ولديووه أق وواة أخوورى توودة علووى أنووه ر يووؤمن
( )1انظر  :املرجع الساب (. )64
( )2املرجع الساب ( , )237وانظر  :املرجع راته (. )80 , 79

1436/08/19

( )3املرجع الساب ( , )353وانظر توضيسات أخرى  :املرجع راته (. )352 ,262
( )4انظر  :وليم جيمس  ,مود زيدان ( , )58ودراسات يف الفلسفة املعاصرة  ,زكريا إبراهيم (. )29-27
( )5الربامجاتية (. )74
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بالوجود اخلارجي لإلله  ,وأن حقيقة اإلله عنده رد فكورة يف أرهوان البشور فقوط  ,اختلوف الدارسوون نتيجوة
رختالفها كثريا يف حتديد موقفه(.)1
وحىت تتض حقيقوة موههو ولويم جويمس يف الوجوود اإلهلوي فإنوه ر بود أن نفور بوني مقوامني  :ا ول:

مق وام اإلميووان بوجووود اإللووه  ,فووإن ولوويم جوويمس ر ينكووره  ,بوول يوودعو إليووه وي وراه صووسيسا صووا با  ,فووإرا كووان
صود الع وبادة مرهونوا بنتا جهوا العمليووة يف احليواة  ,فع وبادة اهلل هلوا أثور كبووري علوى سولوت املوؤمنني باإللوه  ,ولووو
قمنا – كما يقوة  -قابلة سلوت املؤمنني بوجود اهلل مع سولوت غوري املوؤمنني فوإن جنود يف الغالوو أن املوؤمن
مستب وشرا متفووا ال ملي ووا باألم ول والرجوواو علووى حووني أن الثوواا متشووا ما با سووا ؛ وهلووها جنوود ولوويم جوويمس يقوووة
":عل ووى األس ووس الب و ورامجاتية إرا ك ووان ف و ورو اهلل يعم وول إكف وواو ورض ووا يف أوس ووع مع وواا الكلم ووة  ,فه ووو ف وورو
صسي "( ,)2ويقوة ":إرا تسي لفكورة اهلل بصوفة خاصوة أن تونج يف أدا هوا  ,فكيوف ميكون للربامجاتيوة بوجي
حاة من األحواة أن سد وجود اهلل؟!"(.)3
وأم ا المق ام الث اني  :فهووو طبيعووة الوجووود اإلهلووي  ,وهوول هووو وجووود خووارجي قووا م بنفسووه مسووتقل عوون

الهات اإلنسانية ؟ ومقوارت ولويم جويمس املتعلقوة هبوها املقوام متيول إىل إنكوار أن يكوون لإللوه وجوود خوارجي
مسووتقل ومتعوواة علووى التصووور اإلنسوواا  ,و عوول حقيقووة اإللووه وورد فوورو رهووين اف ضووه البشوور ور وجووود لووه
مستقل  ,ويف هها املعي يقوة":إن الربامجاتية ر تتسر من اعتبار إلوه يعويش يف صوميم جناسوة الواقوع اخلوا
 ,أو احلقيقووة املخصوصووة إرا كووان رلووك يبوودو أنووه املكووان املوورج أن جنووده فيووه"( ,)4ويقوة":هنووات تصووورات
خافتة معتمة الصورة  ,حبيث إن قيمتها كلها تتمثل يف وظيفتها ,مثل اهلل ,العلوة ,اجلووهر  ,الونفس  ,فهوي ر
تنودنووا بص ووورة مووا ووددة  ,ويبوودو أن معناه ووا يتوقووف عل ووى ا اهنووا ال ووهي نتجه وه  ,وعل ووى موودى تجثريه ووا يف
سلوكنا وتفكرينا"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف أثنواو حديثوه عون أدلوة وجوود اهلل يقووة ":ولوويس يف وسوعي هنوا أن أخووو يف كول الرباهوني املنطقيووة
( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , ) 498والفلسفة وارعتقاد الديين وليم جيمس وورجا  ,مد
عبداحلفيظ ()123 , 118 , 95
( )2الربامجاتية (. )347
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( )3املرجع الساب (. )106
( )4املرجع الساب (. )105
( )5بعض مشكالت الفلسفة  ,وليم جيمس (. )58
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لوجود مثل هها الكا ن األعظم  ,أكثر من أن أقووة إنوه لويس فيهوا برهوان واحود علوى سوبيل احلصور يبودو يف
نظري صسيسا  ,لهلك او علي أن أعاجل فكرة العليم الكلوي كمجورد فورو فسسوو"( ,)1ويقووة يف نوص
أخر له  ":إن اهلل نداؤنا الطبيعي  ..وسجمسي رلك اجلنو السامي من الكون إهلا"(.)2
وقد توصل عدد من الدارسني إىل أن وليم جيمس ر يؤمن بوجود لإلله مستقل عون تصوورات اإلنسوان
 ,ويف بيووان هووها يقوووة مووود زيوودان – وهووو موون أعمو الدارسووني العوورب لفلسوفة ولوويم جوويمس":إن كتابووات
جوويمس ر تووؤدي إىل احلكووم بجنووه هلل وجووودا موضوووعيا بوواملعي الوودقي "( ,)3ويؤكوود زكريووا إب وراهيم املعووي راتووه
فيقوة ":ور يتصور جيمس اهلل على أنه خار عن العات أم متعاة عليه  ,بل هوو يتصووره علوى أنوه جونو مون
الكون  ,أو هو يتسدل عنه كما لو كان احلقيقة املثالية الباطنة يف صميم األنياو"(.)4
وأموا موقفوه مون الودين وارلتونام فيووه  ,فإنوه ر ينكور رلوك  ,بول يودعو إليووه ويثوين عليوه ؛ ألجول موا للوودين
من آثار حسنة على حياة اإلنسوان  , ,فهوو اعول اإلنسوان أكثور تفواؤر  ,ويقضوي علوى التشواؤم يف احليواة ,
ويف ه وها املعوي يقوووة يف س ويا حديثووه عون الربامجانيووة ":وحيوث إهنوا ليسووت صواحبة مصوولسة يف أيوة نتيجووة ,
اللهووم تلووك الوويت تص ول إليهووا عقولنووا وخ ورباتنا معووا  ,فلي وس عنوودها حتيونات بد يووة ضوود الالهوووت  ,فووإرا أثبتووت
األفكار الالهوتية أن هلا قيمة يف احلياة امللموسة احسوسة  ,فهي أفكر صسيسة بالنسبة للربامجاتية"(.)5
ويورى أن اإلميووان والتودين حو مطلو لكول نووخص مووا دام أنوه يوورى فيوه حتقيقووا لرغباتووه  ,ويلموس لووه أثورا
علوى سوولوكه  ,وبنوواو علوى األسووس الربامجاتيووة يقوويم ولويم جوويمس نظريووة التفوواؤة الوديين علووى أن اإلميووان فوورو
نافع له أثر على السلوت اإلنساا فال بد من إقراره واألخه به(.)6
ولكنه مع رلك يرى الدين عبارة عون إحسواق رايت ر ميثول حقيقوة موضووعية  ,ولويس صوادرا عون رات
عليووا مسووتقلة ومفارقووة للكووون ووو طاعتهووا واألخووه بجوامرهووا  ,وإوووا هووو نوواتخ عوون الالوعووي ور يقوووم علووى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الربامجاتية (. )178
( )2وليم جيمس  ,مود زيدان (. )177
( )3وليم جيمس (. )180

1436/08/19

( )4دراسات يف الفلسفة املعاصرة ( , )53وانظر يف تجكيد املعي راته  :الفلسفة وارعتقاد الديين وليم جيمس وورجا  ,مد
عبداحلفيظ (. )122 , 115 , 76 , 75 , 69
( )5الربامجاتية (. )969
( )6انظر  :الفلسفة وارعتقاد الديين  ,مد عبداحلفيظ ( , )79ووليم جيمس  ,مود زيدان (. )141-139
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أسس عقلية ور براهني يقينية(.)1
ونتيجة هلهه الرؤية فإنوه ر يوجود ديون واحود اوو علوى النواق األخوه بوه  ,وإووا الودين تعوددت أنوكاله
وأصنافه بتعدد األنخا املتدينني  ,ألن لكل متدين ربته اخلاصة النافعة له(.)2
وانت وقد ولوويم جي ومس األديووان امل وساوية  ,وهووي ع ونده اليهوديووة والن وصرانية واإلسووالم ؛ لكوهنووا تق ووم علووى
الثنا يووة  ,فتص ووور اهلل واملخلوقووات وجو وودان متميوون أحوود ا عو ون انخوور  ,وتض وويف لإللووه أوصووافا و وعل منووه
وجووودا مست وقال عوون اإلنسووان  ,ولك ووهنا تقوووم يف أساسووها علووى طقوووق مفروضووة ر بوود لإلنسووان أن يقوووم هبووا
إرض وواو لرب ووه  ,ويع و وتقد أن ه و وهه األدي ووان س ووتنوة إن ت تك وون ق وود زال ووت بالفع وول يف العص وور احل ووديث املتق وودم
علميا(.)3
ومن خالة التسليل الساب يظهور جبوالو أن طريقوة ولويم جويمس ميكون أن تنودر ضومن اإلحلواد املتودين
 ,الهي ر يوؤمن بوجوود اهلل  ,ور حبقوا غيبيوة موضووعية  ,ولكنوه يف الوقوت راتوه ر يعوادي األديوان ويودعو
إىل التوودين واألخووه بووه واإلبقوواو عليووه  ,ر ألهنووا صووسيسة يف نفسووها وإوووا ألهنووا مفيوودة لإلنسووان ,وموقفووه هووها
متقارب جدا مع موقف فيورباخ الهي سب توضيسه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :وليم جيمس  ,مود زيدان ( , )142وليم جيمس  ,مد الشنيطي ( , )199-191ودراسات يف الفلسفة
املعاصرة  ,زكريا إبراهيم (. )49
( )2انظر  :العلم والدين يف الفلسفة املعاصرة  ,اميل بوترو ( , )261ودراسات يف الفلسفة املعاصرة  ,زكريا إبراهيم (.)49
( )3انظر  :وليم جيمس  ,مود زيدان (. )143
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التيار الثاني
اإللبا اإلرتيااي (المتر اين الجرم االنفي واإلثبات)
مفهوم اإللبا الرتيااي :
املراد باإلحلاد الشكي"اررتيايب" املوقف الهي ر انم بوجود اهلل ور بعدم وجوده  ,ويلتونم بوالتوقف عون
إصدار أي موقف جازم  ,واعل كال األمرين – وجود اهلل وعدم وجوده – تمال .
ويؤكد كثري من أتباا هها التيار على أننا عاجنون عن إقامة األدلة الدالة علوى وجوود اإللوه  ,ويف الوقوت
راتوه عواجنون عون إقامووة األدلوة الدالوة علوى نفيووه  ,فقضوية الوجوود اإلهلوي عنوودهم ر تعودو أن تكوون احتمووار
من ارحتمارت املفروضة يف تعليل نشجة الكون وتدبريه.
وأك وثر موا يعوورب بوه عوون هوها النوووا مون اإلحلوواد مص ول "الالأدريووة"  ,وأوة مون اسووتعمل هوها املصووطل يف
التعبري عن هوها النووا من اإلحلاد الفيلسوف اإلجنليني توماق هكسلي يف القرن التاسع عشر امليالدي(.)1
وينقسووم اإلحلوواد اررتيووايب إىل قسوومني  :ا ول  :الرتي اب الجز ي  ,وقوود يسوومى اررتيوواب املؤقووت ,

وهووو الووهي يووههو إىل أن ارس ووتدرة علووى وج ووود اهلل إثباتووا أو نفي ووا لوويس مس ووتسيال  ,وإوووا ر توجوود أدلووة
توورج أحوود ارحتمووالني عنووده يف اللس وظة الراهنووة  ,والث اني  :الرتي اب المنهج ي  ,وقوود يسوومى اررتيوواب
املؤبوود  ,وهووو ال وهي يووههو إىل أنووه يست وسيل إقامووة الوودليل علووى إثبووات وجووود اهلل  ,وهووها النوووا منقسووم إىل
نوعني  :ألنه إما إلكم بارسوتسالة ألنوه ر ميكون البلوو إىل املعرفوة اليقينيوة  ,وإموا أن إلكوم بارسوتسالة ألن
وجود اهلل ليس ا يندر ضمن األمور اليت ميكن التسق منها ريبيا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واررتيوواب يف وج وود اهلل لوويس علووى درجووة واحوودة  ,وإوووا هووو متفوواوت علووى درجووات متعووددة  ,فووبعض
الشووكات قوود ت وكون أط وراف ارحت وماة عنووده متسوواوية فيمووا بينهووا يف القوووة نفيووا وإثبووات  ,وعنوود بعضووهم قوود
يكووون احتموواة اإلثبووات أقوووى وأرجو موون احتموواة النفووي  ,وعنوود ثالووث قوود يكووون احتموواة النفووي أرجو موون
احتماة اإلثبات .

1436/08/19

( )1انظر  :وهم اإلله  ,ريتشارد داوكينن (. )50
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وق و وود ان و و كت يف تجس و وويس اإلحل و وواد اررتي و ووايب م و وودارق متع و ووددة  ,وتي و ووارات فلس و ووفية وعلمي و ووة خمتلف و ووة ,
ونخصيات متنوعة املشارب واملرخه  ,وليس من غرو البسث رصد كل التشوكالت املندرجوة ضومن دا ورة
هها النوا من اإلحلاد  ,وميكن أن جنمل أ مها فيما يلي :
-1ايي ر اي ل  ،بعوود أن انتشووى املووههو الشووكي البووريوا آخوور القوورن السووادق عشوور وبدايووة القوورن السووابع
عشر على يد مونتايب ظهرت نخصيات عديدة تتبي هها النوا من الشك  ,ومن أنوهر تلوك الشخصويات
الفيلسوف بيري بيل  ,وهو اخلليفة الفعلي ملونباا  ,ويعود مون أقووى مون قوام بالنقود التوارخيي للكتواب املقودق
يف القورن السوابع عشور  ,ورلوك يف كتابووه "القواموق التوارخيي والنقودي " وقود كووان هوها الكتواب األكثور تووجثريا

علووى الكتوواب الفرنسوويني يف القوورن الثووامن عشوور( ,)1ووصووف بجنووه "كووان منبع ووا ر ينضووو م وون الوودروا ال وويت
يتسل هبا أعداو الكنيسة ضدها").(2
وقوود تبووي املوونهخ الشووكي وجعلووه منهجووا لووه يف احليوواة  ,ووقووف موون األدلووة الوويت أقامهووا توموواق اإلكووويين
وغووريه موون املووؤمنني علووى إثبووات وجووود اهلل  ,وأثووار حوهلووا الشووكوت وارع اضووات  ,وانتهووى إىل أنووه "ينبغووي أن
يبقى اإلنسان علوى تعليقوه الشوات للسكوم فيموا يتعلو بالربهنوة علوى وجوود اهلل  ,وكوهلك فيموا يتعلو بعالقتوه
بوصفه خالقا ومدبرا للكون"(.)3
وبنوواو علووى املوونهخ الشووكي أنكوور املعرفووة الفطريووة بوجووود اخلووال  ,واعتموود اعتمووادا كب وريا علووى معطيووات
الرحالت ارست وكشافية الويت نقلوت عون بعوض الشوعوب البدا يوة بجهنوا ر تعورف نوي ا عون اإللوه  ,فتوصول إىل
"أن حقيقة وجود اهلل ر هي واضسة وضوحا مبانرا  ,ور هي قابلة لإلثبات"(.)4
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وت يكوون هوودف بيووري بيوول تجييوود املوقووف اجلووازم بإنكووار وجووود اهلل  ,وإوووا كووان هدفووه السوولي تقووويض أي
دف وواا فلس ووفي أو ره ووويت ع وون اإلميو وان بوج ووود اإلل ووه  ,أو بص ووسة األدي ووان  ,وك ووان يس ووعى إىل إقام ووة أخ ووال
علمانية مستقلة عن مههو األلوهية وعن الوحي مطلقا(.)5
( )1انظر  :تارين الفلسفة  ,فراندريك (. )26/5
( )2قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )7/38

1436/08/19

( )3اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )189
( )4املرجع الساب (. )191
( )5انظر  :املرجع الساب (. )191
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وأكوود علووى أنووه ميكوون أن يقوووم تمووع ملسوود  ,ويكووون متمسووكا بوواألخال واملبووادئ وانتقوود قوووة أهوول
اإلميان النايف إلمكان وجود رلك(.)1
ويلخووص جوويمس كوولنن أهووم اإلسووهامات الشووكية الوويت قووام هبووا بيوول حوووة وجووود اإللووه  ,فيقوة":ويبوودو
إسووهام بيوول يف نوناا القوورن الثووامن عشوور عوون اإللووه حوووة ثووالل نقوواط أساسووية  :ر ميكوون ور ينبغووي أن يكووون
لإلميان الديين باإلله دفاا عقلي  ,سواو كان فلسفيا أو رهوتيا  ,ر يستطيع العقول اإلنسواا أن يقويم برهانوا
ميتافينيقيا على وجود اإلله والطبيعوة والعنايوة اإلهليوة  ,واألخالقيوة مؤسسوة تجسيسوا مسوتقال يف النوور الطبيعوي
للفهم العلمي  ,ور حتتا إىل اعتماد من الدين أو مههو األلوهية النظري"(.)2
ومع تبين بيول للموههو الشوكي  ,وتطبيقوه الصوارم لوه علوى القضوايا اإلهليوة إر أنوه يعو ف بوجوود بعوض
احلقا الضرورية الواضسة وضوحا مبانرا  ,وهي القضايا املش كة واملبادئ األوىل  ,ومن األمثلة اليت يوردهوا
بيل القوة بجن الكل أكرب من اجلنو ودوه من املبادئ  ,وهها تناقض منهجي بني يف منهجه(.)3
 -2ومن أشهر المفحدة الشكاك  :يفيد هيوم  ,فهو يعد من أبرز من تبي املنهخ اررتيايب ومن

أقوى الفالسفة املنظرين له  ,وقد نشج يف أوة حياته نشجة دينية على املههو الكالفيين  ,ارحتل عنه
وحتوة إىل موههو التشو كيك واررتياب  ,وكان أحد أهم أسباب هها التسوة قراوته لكتاب كالرت "برهان
على وجود ا هلل وصفاته"  ,الهي قصد فيه مؤلفه إقامة األدلة على وجود اهلل والكشف عن الرباهني العقلية
لهلك  ,ولكن نتيجة لضعفه وعدم متاسكه تشكك هيوم يف دينه(.)4
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وعرين هيوم بالقضايا الدينية كثريا  ,وأورها اهتماما بالغا  ,وألف يف نجهنا كتابني  :أحد ا  :التارين
الطبيعي للدين  ,وتناوة فيه تارين األديان لدى البشرية  ,ورصد تطوراهتا وكشف عن طبيعتها ,وأكد فيه
على أن األصل يف الدين عند اإلنسان الشرت وليس التوحيد ,وأن األديان التوحيدية كانت سببا للتعصو
وعدم التسام .
( )1انظر  :املرجع الساب (. )192

1436/08/19

( )2املرجع الساب (. )194
( )3انظر  :املرجع الساب (. )190-189
( )4انظر  :الدين وامليتافينيقا يف فلسفة هيوم  ,عثمان اخلشت (. )7
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والكتاب انخر  :اورات يف الديانة الطبيعية  ,ويعد هها الكتاب من أنضخ كتو هيوم وأتقنها()1؛
ألنه ظل سنوات كثرية يضيف إليه ويعدة فيه  ,وت ينشر إر بعد موته  ,وهو عبارة عن حوار مطوة بني
ثالثة نخصيات رمنية  ,روي ننعات خمتلفة  ,وهم  :كليانش  ,وميثل ار اه العقلي ,الهي يركن إىل العقل
 ,ويؤمن بقدرته على الوصوة إىل احل  ,وفيلون  ,وميثل ار اه الشكي  ,الهي ر يريد اإلميان بالدين ور
بالعقل  ,وإوا يقف عند الشك واررتياب  ,ودميان  ,وميثل رجل الالهوت  ,الهي يتصف باجلمود وعدم
املرونة  ,ويرفض أن خيضع موضوا الدين ألي حتليل ونقد .
وقد كتبه هيوم بدرجة عالية من التجرد  ,إىل درجة أن الباحثني اختلفوا يف حتديد الشخصية اليت متثل
رأي هيوم  ,فمنهم من يقوة  :إهنا نخصية فيلون  ,ومنهم من يقوة  :إهنا نخصية كلياه  ,ومنهم من

يقوة  :إن كال من فيلون وكليانش ميثل رأي هيوم باعتباره تنازعه الننعتان( , )2ويبدو أن األقرب أن
نخصية فيلون هي اليت متثل رأي هيوم لكون رلك هو املنسجم مع أصوله الفلسفية واملعرفية؛ وألنه هيوم
كثريا ما يصف نفسه بجنه ناكا(.)3
ويعد هها الكتاب من أهم الكتو اليت باتت معتمدة لدى ار اه اإلحلادي  ,وما طرح فيه من
اع اضات أضسى متداور بشكل كبري بينهم .
ومن خالة مسلكه التجريي الشكي نكك هيوم يف كل األدلة الدالة على وجود اهلل  ,وحكم عليها
باإلبطاة  ,ألهنا قا ومة يف نظره على فكرة العلية  ,واستقوالة الوجود اإلهلي عما يقوم يف أرهاننا عنه ,
فبعد أن قرر هيوم أن كل استودررت الواقع مبونية على التعليل  ,وأن كل العلل مبنية على التتابع بني
احلوادل احلسية  ,وأكد أنا ر نعولم عن الوعلة ني ا إر أهنا احلادثة السابقة على احلادثة الالحقة  ,وأننا يف
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العادة إوا نوستدة من وجود الوساعة على وجود الصوانع ؛ ألننا رأينا الصانع وهو يصنف الساعة ويؤلف
بني مكوناهتا  ,ودن كهلك نسوتدة من وجود املننة على وجود البناو ؛ ألننا رأينا يف العادة كيف يقوم
البناو جبومع مواد البناو وتركيبها وتنسويقها  ,ولوكننا يف حالة وجود الكون ر ولك تلك املعوطيات احلسية ,
فال ندري ني ا عن موكونات الكون األوىل وت نر كيف بين الكون وتوكون ور كيف صيغت مواده  ,فال
( )1انظر  :فلسفة هيوم بني الشك وارعتقاد  ,مد فتسي الشنيطي (. )18

1436/08/19

( )2انظر  :اورات يف الدين الطبيعي – املقدمة ( , )6وديفيد هيوم  ,زكي جنيو ( , )164وتارين الفلسفة  ,فردريك
كوبلستون ( , )389/5ودراسات يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة  ,مد عبداحلفيظ (. )79
( )3انظر  :نخصيات ومهاهو فلسفية  ,عثمان أمني (. )131
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إل لنا أن نستدة بنظامه على وجود اخلال  ,ور إل لنا أن نقيس نظامه على نظوام املننلة والساعة ؛
لكوننا ت نر سبو وجود اهلل ور طريقة صناعته له .
وهلها يقوة هيوم على لسان فيلون خماطبا كليانش الهي يستدة بتنظيم الكون على وجود اهلل  ":هل
ميكنك أن تدعي إظهار أي تشابه كهها بني بناو املننة وتكون العات؟! هل حدل لك أن رأيت يف
الطبيعة حالة تشبه أوة ترتو للعناصر؟! هل حدل أن صيغت العوات حتت بصرت؟! وهل أتي لك أن
تالحظ تقدم الظاهرة بجسره من أوة تبد للنظام إىل متامه النها ي"(.)1
وأما موقفه من األديان فنتيجة ملنهجه الشكي فقد كان خصما لدودا هلا  ,فهو يرى أن األديان ت
تنشج عند اإلنسان نتيجة تجمل فلسفي  ,أو ضرورة عقلية  ,وإوا نشجت نتيجة خيارت وأوهام  ,اعتقدها
اإلنسان البدا ي يف األرواح غري املر ية  ,كي تلي له حاجاته  ,واف و أن ههه األرواح أكثر أ ية من
األخرى  ,فتعددت انهلة لدى البشرية لتعدد مهامها  ,وألجل هها أدعى أن األصل يف الديانة الشرت
والتعدد  ,وليس التوحيد(.)2
وهو يرى أن األديان منبع للخرافة وسبو الشرور  ,ويقوة على لسان فيلون ":وإرا رركرت الروح
الدينية يف أية رواية تارخيية  ,أليقنا أننا سنلقي فيما بعد تفاصيل عن الشقاو الهي يصسبها  ,وليس مثة
حقبة يف النمان ميكن أن تكون أسعد  ,أو أكثر رفاهية من تلك احلقبة اليت ت يكن فيها اعتبار ما هلهه
الروح الدينية  ,أو ت مسع عنها فيها"(.)3
وأما الوحي والنبوة  ,فقد بادر إىل إنكارها وأعلن احلرب ضدها  ,وأثار حوهلا الشكوت واررتياب,
وكتو عن موضوا املعجنات رسالة خاصة كانت بعنوان"مقالة يف املعجنات" أنكر فيها كل املعجنات
املنسوبة إىل األنبياو  ,وبني أن اإلقرار بوقوا املعجنات إوا هو إميان ر يقوم على أساق صسي ميكن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الوثو فيه  ,أما أور  :فألن التجربة قد دلت على أن الكون يسري يف نظام تتابعي معني  ,وتصدي العقل
باستمرار هها النظام أسهل وأقرب من تصديقه كسره واختالله  ,وأما ثانيا  :فألنه ليس هنات معجنة
( )1اورات يف الدين الطبيعي  ,هيوم ( , )48-45وانظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان ( , )458/1واهلل يف
الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن ( , )170وتارين الفلسفة احلديثة  ,فردريك كوبلستون (. )391-387/5

1436/08/19

( )2انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )223واملوجر يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات ()178
.
( )3اورات يف الدين الطبيعي  ,هيوم (. )149
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واحدة ا يروى قد نهدها عدد ٍ
كاف من الشهود الهين تطم ن إىل رجاحة عقوهلم وارتفاا مننلتهم من
ال بية والتعلم ووعيهم املنايف للغفلة  ,وأما ثالثا  :فألن من طبيعة اإلنسان أن مييل إىل األمور العجيبة
واملدهشة ويغريه رلك باإلسراا إىل تصديقها والقبوة هلا(.)1
ومع رلك فهيوم ر ينكر إمكان املعجنات ؛ ألن إمكان وقوعها نتيجة طبيعية ملههبه الهي ينكر
ضرورة التتابع السبي بني األنياو واحلوادل  ,فما دامت األنياو ر تتابع يف نظام معني فمن اجلا ن أن
إلدل يف الطبيعة أي نيو من اخلوار (.)2
وقد سخر هيوم من الكتو املؤلفة يف القضايا الدينية وقاة عنها كلمة مشهورة متداولة  ,حيث يقوة
":إرا أخدنا بيدنا أي لد يف الالهوت أو يف امليتافينيقا املدرسية مثال  ,وتساولنا  :هل يتضمن أي
تعليالت ريدية حوة الكم والعدد؟! كال  ,هل يتضمن تعليالت ريبية حوة وقا ع ووجود؟! كال  .إرن
ارمه يف النار ؛ ألنه ر ميكن أن يتضمن سوى سفسطات وأوهام"(.)3
 -3وممن تبنى المذها الرتيااي الشكي  :العالم البيولوجي المشهور  :اروين  ,ومههبه يف

احلقيقة يكتنفه نيو من الغموو ,وقد اختلفت انراو يف حتديده كثريا  ,فمن الباحثني من رهو إىل أنه
كان ملسدا ر أدريا  ,ومنهم من رهو إىل أنه كان ربوربيا  ,مؤمنا بوجود اإلله ومنكرا لألديان ولتدخل
اهلل يف تدبري الكون  ,واختار عدد من الدارسني التفصيل يف حاله  ,وأكدوا على أنه مر راحل متعددة ,
فقد كان يف أوة أمره متدينا باملسيسية  ,حتوة إىل الدين الربويب  ,وكان هها هو مههبه حني كتو
كتاب أصل األنواا  ,وظهر عنده يف ههه املرحلة ارعتماد على قضية الشر يف إنكار تدبري اهلل للكون
وإنكار املعجنات  ,تطور به احلاة حىت بلغ مرحلة اإلحلاد الشكي(. )4
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( )1انظر  :ديفيد هويوم  ,زكي جنيو ( , )170-166وتارين الفلوسفة احلوديثة  ,وليم كلي رايت ( , )217ومدخل إىل
الفلسفة  ,هرمان رانداة ( , )192ومدخل ىل الفلسفة  ,جون لويس ( , )115واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (-126
. )128
( )2انظر  :قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )245

1436/08/19

( )3مبسث يف الفا ة البشرية ( , ) 221وانظر أيضا  :تشكيل العقل احلديث  ,جون هرمان ( , )418/1وتارين الفلسفة .
فردريك كوبلستون (. )318/5
( )4انظر  :داروين  ,مايكل يوق ( , )278-275وكتو غريت وجه العات  ,روبرت داونن ( , )302-301والفكر املادي
احلديث عثمان مود ( , )140-138وعقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,عباق العقاد ( , ) 60 -56وموسوعة الفلسفة ,

Ali Fattani

228

=

الباب األول

وقد أجاب على من يتهمونه باإلحلاد واجلنم بإنكار وجود اهلل بقوله ":إا م دد  ,ولكين يف أقصى
خطرات هها ال دد  ,وت أكن قط ملسدا باملعي الهي يفهم فيه اإلحلاد على أنه إنكار اهلل  ,وأحسو أن
وصف الال أدري يصد علي يف أكثر األوقات ر يف مجيعها كلما تقدمت األيام"( ,)1وحني سجله طالو
هولندي عن إميانه باهلل  ,كتو إليه سنة1873م يقوة ":إن استسالة تصور هها الكون العظيم العجيو
وفيه نفوسنا الشاعرة قا م على رد املصادفة  ,هي يف نظري أقوى الرباهني على وجود اخلال  ,ولكنين ت
أستطع قط أن أقرر قيمة هها الربهان"(.)2
وبعد دراسته املطولة حلياة داروين يقوة مايكل ريوق ":وت يكن داروين يشعر بجنه ملسدا أبدا يف
حياته وت يدا إىل اإلحلاد  ,وقد أصب فيما بعد من الال أدريني َّنناعا إىل الشك"( ,)3وأكد على أن داروين
كان متجثرا وههو هيوم الشوكي بشوكل كبري جدا  ,وأنه كان يسري على خطاه يف توضي أفكاره(.)4
وأما موقف داروي ن من األديان فإنه يرى الدين ظاهرة طبيعية حدثت يف حياة الناق عن طري التطور
 ,وأنه حدل يف حياة اإلنسان عن طري الصدفة  ,ور يقوم على أي أساق عقلي أو برهاا  ,ويؤكد على
أننا ر ولك أدلة تثبت أن كل ا تمعات املوغلة يف القدم كانت تعتقد بوجود اخلال (.)5
واعد ىظهار اروين لنظريته ونشرو لها تبنى منهجه ورؤيته عد كبير الففسفة في زمنه  ،وسعوا
في نشرها وتدعيمها ومن أشهرهم :
أ -الفيلسوف اإلنجليزي "سنبر " (1903م)  ,وهو عات اجتماا ونفس  ,وكان معاصرا وصديقا

لداروين  ,وتبوي نظرية التطور وحتمس هلا كثريا  ,حىت لقبه بعض الدارسني بو"ني التطور"( ,)6وقد وسع
اة نظورية التطور فصريها نامولة لكل الوظواهر الطبيعية بدة أن كانت مقتصرة على عات األحياو  ,وأنشج
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

=



عبدالرمحن بدوي (. )474/1
( )1موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )474/1
( )2عقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,عباق العقاد (. )56
( )3دارون (. )276-275
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( )4املرجع الساب (. )308-306
( )5املرجع الساب (. )309-307
( )6انظر  :عصر اإليديولوجية  ,هنري أيكن (. )197
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الفلوسفة ال كيبية  ,وتناوة من خالهلا العلوم البيولوجية وارجتماعية وغريها من منظور مبدأ التطور(.)1
وقد كان ر أدريا يف منهجه املعريف  ,ويرى أنا ر ندرت إر ظواهر األنياو  ,كما قرر هيوم وكانت من
قبل ؛ وهلها نن هجوما عنيفا على األديان وأتباعها  ,ويف الوقت نفسه انتقد ار اه امللسد اجلازم بعدم
وجود اهلل  ,باعتبار أن كل منهما يبين موقفه على التجكيد املخالف للمنهخ الشكي  ,وأكد على أننا ر
نستطيع أن نثبت وجود اهلل  ,ور أن نؤكد نفي وجوده(.)2
ب -توماس هكسلي (ت1895م)  ،وهو عات يف البيولوجيا  ,وكان صديقا محيما لداروين وتابعا
له  ,وت يكن يف أوة أمره مقتنعا بنظرية التطور  ,ولكنه غري رأيه بعد أن نشر داورن كتابه " أصل األنواا" ,
فجصب من أكرب املتسمسني هلا  ,حىت وصف بجنه"كلو داروين" لشدة حتمسه يف الدفاا عن نظرية
التطور  ,ووصف بجنه "من أنهر القا لني بنظرية التطور وأكثرهم ضجيجا ومهاترة"( ,)3ووصف بجنه"النصري
العظيم نراو داوين"(.)4

وقد صرح بجنه من أتباا هيوم يف منهجية الشكي  ,وكان يف أوة حياته مؤمنا باملسيسية وبوجود اهلل ,
غري رأيه بعد رلك واستقر على اإلحلاد الشكي  ,وأنكر على املؤمنني وامللسدين على حد سواو ,باعتبار
أهنم خالفوا املنهخ الشكي(.)5
 -4ارتراند رسل (1970م )  ،ر يعد برتراند رسل داخال ضمن املرحلة التارخيية الويت يقصود البسوث
إىل دراستها  ,ولكنه أضيف إليها لقرب عهده مون الفلسوفة احلديثوة  ,وأل يوة آرا وه اإلحلاديوة الشوكية  ,فهوو
يعود مون أع وظم الفالس وفة اررتيوابيني الوهين طب وقت نوهرهتم انفوا الغربيوة  ,فهوو كموا يقووة بعوض الدارسوني
":من ووه أن نش ووج  ,وه ووو إلت وول نقط ووة مركني ووة م وون ارهتم ووام والبس ووث الفلس ووفي اإلجنلي ووني ,فه ووو يف الفلس ووفة
اإلجنليووني أكثوور الشخصوويات قوميووة وبووروزا ودرلووة  ,كمووا أنووه أكثوور إثووارة للمشووكالت واجلوودة  ,وهووو املثوول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني ( , )436واملوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )247واملوسوعة الفسفية  ,جلنة من
علماو السوفيات (. )242
( )2انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني ( , )455 ,439واملوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )247واملوجن يف تارين
الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )506

1436/08/19

( )3تارين الفلسفة احلديث  ,وليم كلني (. )364
( )4معات تارين اإلنسانية  ,ولين (. )1314
( )5انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )560
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الر يسو ووي للفكو وور يف األع و ووام الثالثو ووة األخو وورية  ,وأقو وووى متسو وودل باسو ووم الو ووروح الفلسو ووفية يف العو ووات النو وواط
بارجنلينيووة يف الوقووت احلاضوور  ...فهووو املفكوور اإلجنليووني الوحيوود يف هووها العصوور الووهي أحوورز نووهرة دوليووة ,
وهو الوحيد الهي أصب امسه معروفا يف مجيع البلدان"(.)1
وألن اع و اضاته الشووكية باتووت معتموودة ومن وتشرة لوودى التيووارات اإلحلاديووة بشووكل كبووري جوودا  ,فبعوود أن
"نش وور مقال ووه "عب ووادة اإلنس ووان احل وور"  ,ظل و وت آراؤه ع وون ال وودين م وون أكث وور م ووا يش ووار إلي ووه يف أدبي ووات الق وورن
العشرين"(.)2
وقد اهتم بالقضايا الدينية اهتماما كبريا  ,وحر على إظهاره مناقضوته هلوا يف مناسوبات كثورية وكتابوات
متعوددة  ,وأطلو علووى نفسووه بجنووه "ر أدري"( ,)3وقوواة ":أنووا ر أظوون أن وجووود اإللووه املسوويسي أكثوور احتمووار
من وجود آهلة األوملت – إهلة اليونان -أو النرواية"(.)4
وركر عن نفسه أنه كان متدينا عمي التدين  ,أخه يبسوث يف ثوالل قضوايا  ,وهوي  :اهلل  ,واخللوود

 ,وحريووة اإلرادة  ,وتوصوول إىل "أنووه لوويس هنووات أي سووبو لالعتقوواد يف هووهه األمووور الثالثووة"( ,)5ويف حديثووه
عن تطوره الفكري  ,يقوة ":وأما فيموا خيوتص بالودين  ,فقود انتهوى يب األمور إىل كفورت أن أور حبريوة اإلرادة
 ,قلود الروح  ,وأخريا باهلل"(.)6
ويف خص ووو اإلمي ووان بوج ووود اخل ووال يقوة":وأم ووا قص ووو اهلل  ,ك ووان هن ووات العدي وود م وون احلج ووخ ال وويت
قدمت إلثبات وجوده  ,وأنا اعتقد أهنا مجيعا ردة من أي قيموة  ,وأن ر أحود كوان سويقبل هبوا لوور احلاجوة
إليها من أجل اإلميان باخلالصة احددة"(.)7
ورك ور مث وار يؤكوود بووه ارتيابووه يف وجووود اهلل فقوواة  ":ولنجخووه مث وال آخوور  :ر يسووتطيع أحوود إثبووات أنووه ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الفلسفة اإلجنلينية يف ما ة عام  ,روولف متس . )163/2
( )2خمتارات من أفضل ما كتو برتراندرسل (. )33
( )3انظر  :املرجع الساب (. )51
( )4حوارات مع برتراندرسل (. )25
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( )5حوارات مع برتراندرسل (. )23
( )6فلسفيت كيف تطورت (. )3
( )7حوارات مع برتراندرسل (. )24
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يوجوود بووني األرو وامل ورين إبريو نوواي موون الصي وين يوودور يف موودار بيض واوي  ,ولكوون ر أحوود يعت وقد أن رلووك
مرج و و بدرج ووة تكفو و وي ألخ ووهه يف ارعتب ووار عمليو ووا  ,أعتق وود أن اإللو ووه املس وويسي ه ووو بالدرجو ووة نفس ووها غو ووري
مرج "(.)1
ويف عوام 1927م ألقووى اضوورة بعنووان "ملووارا لسووت مسويسيا؟!" كشووف فيهووا عون األسووباب الوويت جعلتووه
ر ي ووؤمن بوج ووود اخل ووال  ,وتتب ووع فيه ووا األدل ووة ال وويت أقامه ووا املؤمن ووون عل ووى إثب ووات وج ووود اهلل  ,وأق ووام حوهل ووا
ارع اضات والشكوت .
وركر من حجخ املؤمنني برهان املسبو األوة  ,الهي يقوم علوى أنوه ر بود مون وجوود سوبو كول نويو
 ,واعو و عليووه بووجن هووهه احلجووة علنووا يف آخوور املطوواف نقوووة  :إن وجووود اهلل ر بوود لووه موون سووبو  ,وهووها
متنوواقض مووع معتقوود أهوول األديووان( ,)2وعوورو دليوول النظووام  ,الووهي يقوووم علووى أن الكووون يعوويش حالووة موون
ارنتظام والدقة  ,ور بد من وجود مونظم لوه  ,واعو و عليوه بجنوه ر نظوام يف الكوون  ,وأن موا نسوميه نظاموا
هو يف احلقيقة رد مواصفات بشرية ر غري(.)3
وهك ووها فع وول م ووع ب وواقي الرباه ووني واحلج ووخ ال وويت است و ودة هب ووا املؤمن ووون عل ووى وج ووود اهلل  ,وأث ووار حوهل ووا
اع اضووات موون جو ونس مووا سووب إيضوواحه  ,وأضو وست تلووك ارعتو وراضات رمعتموودة لوودى موون جوواو بعووده موون
املالحدة .
ويوورى برترانوود رسوول أن األديووان ر تقوووم علووى أسوواق موضوووعي أو عقلووي  ,وإوووا أساسووها جانووو نفسووي
و ي  ,فاألديان عنده تعتمد بشكل أساسي على اخلوف من الطبيعة  ,وعلى الرغبة يف أن اد املورو أخوا لوه
أكوورب من ووه يس وواعده علووى الص ووعوبات  ,ويق ووف إىل جانبووه يف املع ووارت ض وود الطبيعووة  ,ف وواخ ا اإلنس ووا رن اإلل ووه
واألديووان ليقوووم هبووهه املهمووة  ,أكوود علووى أن العلووم يسوواعدنا يف ختطووي اخلوووف املسوويطر علووى البشوور بقوووة ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويعلمنوا كيووف ر نتعلو

سوواعدة موهومووة يف السووماو( , )4ويعوورف ارعتقوواد  ,فيقوووة ":العقيوودة اعتقوواد راسوون

( )1خمتارات من أفضل ما كتو برتراندرسل (. )51
( )2انظر  :لة أنا أفكر  ,العدد ()7

( , )21وانظر  :خمتارات من أفضل ما كتبه برتراندرسل (. )38

1436/08/19

( )3انظر  :املرجع الساب ( , )40وأفضل ما كتبه برتراندرسل (. )40
( )4انظر  :حوارات مع برتراندرسل ( , )27وملارا لست مسيسيا – ضمن لة أنا أفكر – العدد ()7
من أفضل ما كتبه برتراندرسل (. )45 , 33
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يف نيو ر يوجد عليه دليل"(.)1
ويسووتمر يف نق وود لألدي ووان وي وودعي بجهن ووا مض وورة باحليوواة اإلنس ووانية وب وواألخال ومعطل ووة للتق وودم والرق ووي ,
ويقوووة ":أعتقوود أن جوول وجوووه سووده – الوودين – عوورب التووارين كانووت مضوورة" وبعوود أن اعو ف بووبعض فوا وود
الدين  ,قواة ":لكون نتا جوه يف أغلبهوا كانوت سولبية  ...ويف اجلملوة أعتقود أن الودين قود تسوبو يف كثوري مون
املضار"(.)2
وجعوول اإلحسوواق باحلاجووة إىل الوودين رجووا وخوووف موون اإلنسووان  ,فيقوووة  ":إن النوواق الووهين يشووعرون
أهنم او أن تكون هلم عقيدة أو دين لكي يواجهووا احليواة  ,إووا يظهورون نوعوا مون اجلوا الوهي يعود يف أي
اة آخر مدعاة لالزدراو!"(.)3
ونتيجووة ملنه وجه اررتيووايب وماديتووه أنكوور خ ولود الوونفس وقوواة  ":أعوورف أن اجلسووم سوويتفكك وينسوول ,ور
أرى من موجوو على اإلطوال لالعتقاد بجن الروح ستستمر عندما يكون اجلسم قد تفكك وادل"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1خمتارات من أفضل ما كتبه برتراندرسل (. )36

1436/08/19

( )2حوارات مع برتراندرسل ( , )26وانظر  :ملارا لست ملسدا؟! – ضمن لة أنا أفكر – العدد ()7
من أفضل ما كتبه برتراندرسل (. )50 , 36 , 34
( )3أفضل ما كتبه برتراندرسل ( , )50وانظر  :حوارات مع برتراندرسل (. )30
( )4حوارات مع برتراندرسل (. )33
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التيار الثال
الدين الراواي (الدين الطبيعي)
مفهوم الدين الراواي وألقااه :
اختلفت املقارت اليت قيلت يف بويان مفهوم الودين الربوويب وتنوعوت صوياغاهتا  , ,فقود قيول يف تعريفوه :
بجنه "ارعتقاد بجن هنات إهلا كا نا أمسى خريا حكيما  ,قد خل العوات  ,لكنوه ت يعود يتودخل فيوه"( ,)1وقيول
فيووه ":ارعتقوواد بوجووود إلووه كسووبو أوة ر نخصووي للعووات  ,والعووات موون وجه وة نظوور الربوبيووة قوود ترورت لفعوول
قوانينه اخلاصة بعد أن رخل "(.)2
ويف دليل اكسفورد للفلسفة عررف الدين الربويب بجنوه "ارعتقواد الفلسوفي يف إلوه يثبوت بالعقول والشوواهد
– خصوصووا الربهووان الغووا ي -دون قبوووة املعلومووات اخلاصووة الوويت تفو و أنووه أوحووى هبووا يف اإلجنيوول أو القوورآن
مثال  ,ومن فإن الربوبية تشتمل على ارعتقاد يف خال أسس العات وعملياته  ,لكنوه ر يسوتجيو لعبوادة
البشر أو حاجاهتم"(.)3
وقيوول يف تعريفووه  ":وجهووة النظوور الوويت تقوووم بوجووود إلووه غووري نخصووي  ,لوويس كإلووه الووديانات الكتابيووة ,
كسبو أوة للعات  ,ويعتقد الربويب أن اهلل خل العات وتركه يعمل وقف قوانينه دون تدخل منه"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكل ما ركر من مقارت يف بيان مفهوم الودين الربوويب متقوارب يف معنواه ولفظوه  ,وميكون أن يصوا مون
موعهووا تعريفووا نووامال واضووسا فيقوواة  :الوودين الربووويب هووو  :ار وواه الووهي يووؤمن بوجووود اخلووال ويقوور قلقووه
للكووون  ,ولكنووه ينكوور الوووحي والنب ووات واألديووان  ,ويعتموود علووى وورد العقوول يف تجسوويس عالقتووه مووع اهلل ,
ويعتقد أن اهلل ر يتدخل يف الكون بعد أن خلقه أوة مرة .

( )1املوسوعة الفلسفية املختصرة (. )423

1436/08/19

( )2املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )227
( )3دليل اكسفورد للفلسفة (. )1404/2
( )4املعجم الفلسفي  ,عبداملنعم احلنفي (. )313
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وقد أرطلقت على رلك ار اه ألقاب عديدة غري الدين الربويب  ,ومن ألقابه  :موههو التجليوه الطبيعوي,
وأنار ررند وغريه إىل أن مصطل التجليه الطبيعي استعمل عان عديدة  ,وأطل إطالقوات خمتلفوة  ,ولكنوه
أن ووار إىل أن ووه يق و وصد ب ووه عن وود طا ف ووة "م ووههو الفالس و وفة ال ووهين ر يس وولمون إر بوج ووود اهلل وقل ووود النف و وس
ونورعه الواجو  ,رافضوني العقا د املههبوية املننلة  ,وحىت مبدأ املرجعية يف الشجن الديين"(.)1
وموون ألقابووه  :التجليووه موون غووري إضووافة إىل لفووظ آخوور " ,فقوود اسووترخدمت كلمووة املؤهلووة ألوة موورة يف القوورن
السادق عشر  ,واستخدمت لتطل على موعة من الكتاب ينتمون يف الغالو إىل اجلونو األخوري مون القورن
السووابع عشوور واجلوونو األوة موون القوورن الثووامن عشوور  ,الووهين رفض ووا فكوورة الوووحي املفووار للطبيعووة واألس ورار
املوحى هبا"(.)2
وموون ألقابووه  :الوودين الطبيعووي  ,وهووو إطووال ظهوور يف القوورن الثووامن عشوور  ,وكووان يقصوود بووه ارعتقوواد
بوجووود اخلو وال وخو وريته وإلناميووة فعوول اخلووري موون جهووة العقوول والضوومري  ,مووع عوودم التسووليم بووالوحي والنب ووات
املننلة(.)3
وإوا استوعمل مصطل " الطبيعي" ألن أتباا هها ار واه يدعون أن تصوورهم عن اإللوه وعون العالقوة بوه
هو املتوطاب مع الطبيعة والعقل ,وألن دينهم يعتمد على قوانني الطبيعة وليس على أمر خار عنها(.)4

ولكن هها املصطل – أعين الدين الطبيعي – قود يطلو عنود بعوض الفالسوفة عوي آخور  ,فقود أطلقوه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1موسوعة الفلسفة  ,ررند ( , )258/1وانظر أيضا  :املعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا ( , )231/1واملعجم الفلسفي ,
مع اللغة العربية ( , )370واملعجم الفلسفي  ,مراد وهبة ( , )164والفكر األورويب احلديث  ,فرانكلني باومر – القرن الثامن
عشر – (. )64
( )2تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون (. )213/5

1436/08/19

( )3انظر  :موسوعة الفلسفة  ,ررند ( , )1204/3واملعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا ( , )572/1واملعجم الفلسفي  ,مراد
وهبة ( , )333واملعجم الفلسفي  ,عبداملنعم احلنفي (. )124
( )4انظر  :املدخل إىل الفلسفة  ,أرفلد كوليه ( , )247واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو ( , )121وامانويل كنت ,
عبدالرمحن بدوي (. )77
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هيجل عي الدين البدا ي املختلط قوا

الطبيعة(.)1

ولقبووه جووان جووات روسووو بوودين الفطوورة  ,وهووو يف مقصوووده عبووارة عوون عبووادة اهلل حبسووو مووا ميليووه ضوومري
اإلنسان ومشاعره  ,من غري اعتماد على أي دين ينعم أنه موحى به من عند اهلل(.)2
ويلقبووه بعووض البوواحثني بالوودين العقلووي  ,أو التجليووه العقلووي  ,باعتبووار أنووه مووع إق وراره بوجووود اخلووال ولوونوم
التعبد له ر يعتمد إر على العقل اإلنساا يف بناو التدين والعالقة مع اهلل(. )3
ومن خالة التفصيل الساب يتض أن هها ار اه يعد منطقة وسوط بوني أهول األديوان املننلوة وبوني أهول
اإلحلوواد  ,فهووو يش و ت مووع أهوول األديووان يف اإلق ورار بوجووود اهلل ويف لوونوم التعبوود لووه  ,ويف الوودفاا عوون الوجووود
اإلهلي ضد منكريه  ,ويش ت مع أهل اإلحلاد يف إنكار النبوات  ,ويقف معهم يف اهلجوم علوى أهول األديوان
املننلة ويكيل هلم التهم يف إمياهنم بالوحي والنبوة.
نشأة الدين الراواي وتطورو :
روجوودت تشووكالت منووه عصووور قدميووة جوودا للفكوورة األساسووية الوويت يقوووم عليهووا الوودين الربووويب-اإلق ورار
بوجووود اخلووال وإنكووار النب ووات , -فقوود ركوور كثووري موون مووؤرخي املقووارت أن الربا ووة -وهووي فرقووة موون الفوور
اهلندي ووة القدمي ووة – ك ووانوا يق وورون بوج ووود اخل وال  ,ولك وونهم ينف ووون النبو ووات  ,وي وودعون أن العق وول يكف وويهم يف
تجسوويس عالقووتهم مووع اهلل  ,و ووا اسووتدلوا بووه  :أن العقوول يوودة علووى وجووود اهلل احلكوويم  ,واحلكوويم ر يتعبوود
خلقه إر ا تدة عليه عقوهلم  ,وهي كافية يف الدرلة على احلقا اليت إلبها اإلله(.)4
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وكهلك روجد يف العات اإلسالمي من يتبي فكرة الديين الربويب  ,ومن أنهر من كان ميثل هوها ار واه :
الفيلسوووف الطبيووو  :أبووو بكوور موود بوون زكريووا الورازي  ,فقوود ألووف رسووالة ينتقوود فيهووا النبووات  ,ويقوويم األدلووة
على أن اختصا الوحي بجنخا دون غريهم ر يستقيم مع احلكمة).(5
( )1املدخل إىل فلسفة الدين  ,مد عثمان اخلشت (. )85
( )2انظر  :دين الفطرة  ,جان جات روسو (. )89

1436/08/19

( )3انظر  :مبادئ الفلسفة  ,ا.ق دابوربرت ( , )200وتكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )433/1
( )4انظر :امللل والنسل  ,الشهرستاا (, )603-601/2
( )5انظر يف نقل رلك عنه  :أعالم البنوة  ,أبو حامت الرازي (. )15
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و وون كووان ميثوول هووها ار واه يف التووارين اإلسووالمي  :أمحوود بوون إلووىي ابوون الراونوودي  ,فقوود كتووو مؤلفووات
عديدة  ,ككتاب الودامغ والنبدة  ,وغري ا  ,قصد فيها إىل إبطاة النبوة وبيان مناقضتها للعقل يف نظره(.)1
وأما أوة تشكل هلوها ار واه يف الفكور الغوريب احلوديث  ,فقود اختلوف فيوه البواحثون  ,فمونهم مون يرجوع
رلووك إىل القوورن السووادق عشوور  ,ولكوون أكثوورهم يرجعووه إىل القوورن السووابع عشوور  ,وكووان رلووك علووى يوود لووورد
هرييرت تشريبري (1648م)  ,باعتبار أنه أوة من خلص مبادئ هها ار اه(.)2
وكووان لقيووام هووها ار وواه يف القوورن السووابع عشوور أسووباب خاصووة  ,ورلووك أنووه بعوود أن اكتشووف الن وواق
ضووخامة اردرافووات العقديووة عنوود الكنيسووة  ,وسووعة املناقضووة يف كثووري منهووا للعقوول والعلووم  ,وبعوود أن قامووت
دراس ووات موس ووعة ومعمق ووة أجل ووت م ووا يف الكت وواب املق وودق م وون تناقض ووات وانقط وواا ت ووارخيي ب ووني  ,وظه وورت
دراسووات أخوورى أوضووست مووا يف األخووال الكنس وية موون فسوواد  ,ومووا احتوتووه موون أض ورار  ,بعوود رلووك كلووه
أخووهت تتشووكل عنوود قطوواا كبووري موون املفكورين ضوورورة التموورد علووى هووهه املنظومووة  ,وإعووالن ارنفصوواة عنهووا,
بل واهلجوم عليها  ,وختليص اإلله من نسبة ههه املفاسد إليه .
فتبلورت الفكرة املركنية يف هها ار اه يف وجوب اإلميان باهلل اخلال وإنكوار كول األديوان الويت تودعي أنوه
نازلة من عنده  ,وارعتقاد على العقل يف بناو العالقة مع اهلل ويف حتديد األخال اليت إلبها.
وانتهوى األموور عنود رواد رلووك ار واه إىل أن العقوول وحووده قوادر علووى أن يوصولنا إىل الرنوواد وإىل العالقووة
احلسنة مع اهلل  ,ولسنا يف حاجة إىل الوحي ليدلنا على الطريقة الصسيسة  ,بول دون يف اسوتغناو توام عنوه ,
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وهبووها التسديوود يظهوور الفوور بووني الوودين الربووويب وبووني التيووار العقووالا املسوويسي  ,الووهي كووان يسووري عليووه جووون
لوت وغريه  ,والهي يدعي أن املسويسية تتفو موع العقول  ,ولكونهم ر يعلنوون ارسوتغناو عون الووحي  ,فهنوات
فوور ظوواهر "بووني ارعتقوواد بووجن املسوويسية ديوون معقوووة  ,وبووني ارعتقوواد بووجن ليسووت مثووة ضوورورة هلووا  ,فهووها
ارعتقاد هو الهي يدعى باملههو الربويب يف القرن الثامن عشر"(.)3
( )1انظر  :من تارين اإلحلاد يف اإلسالم  ,عبدالرمحن بدوي ()78-77

1436/08/19

( )2انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كليم رايت ( , )228والفلسفة احلديثة  ,فوادسواف تاتاركيفيش ( , )64وتشكيل
العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة ( , )437/1ومدخل إىل الفلسفة  ,ازفيله وكليه ( , )247واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من
العلماو السوفيات (. )227
( )3تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )176
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ومع رلك فقد انتهى بعض الباحثني إىل أن جوت لوت بنشوره لكتواب " معقوليوة املسويسية" فوت الطريو
أموام الوودين الطبيعوي ؛ ألن جووون لووت يصوور يف هووها الكتواب علووى أن املسويسية لكووي تكوون مقبولووة ر بوود أن
تكون متفقة مع العقل  ,وأن العقل او أن يكون مرنودا هلوا يف كول نويو  ,وكوان هوها اإلصورار فتسوا كبوريا
لباب ارعتماد الكلي على العقل وارستغناو به عن الوحي باجلملة(.)1
وما إن ظهرت فكرة الودين الربوويب يف الفكور الغوريب حوىت قاموت منواظرات ضوخمة وحووارات واسوعة بوني
أتباا هها ار اه وبني أتباا املسويسية  ,واسوتمرت تلوك اجلودارت عقوودا عديودة  ,ونتجوت خالهلوا عشورات
املؤلفووات والكت ووو  ,وكان ووت تل ووك احل ووارات ت وودور يف الغالووو ح وووة العقا وود املس وويسية واألخ ووال الكنس ووية
وصسة الكتاب املقدق ,وصسة الوحي وأ يته وفا دته(.)2
الشخصيات المؤسسة للدين الراواي :
وقد ان ت يف تكوين ار اه الربويب وتكميل بنيانه عشرات األنخا
وغريهم( , )3وميكن أن جنمل أهم نخصياهتم فيما يلي :

مون الفالسوفة والعلمواو واألدبواو

 -1هرا رت تش ير ا ري (1648م)  ,وهووو موون أهووم موون سوواهم يف تجسوويس الوودين الطبيعووي  ,بوول هووو

أوة من أعلن عن تشكله  ,ووضوع املبوادئ األساسوية لوه مون وجهوة نظوره  ,وهوي أن اهلل موجوود  ,وأنوه اوو
علووى النوواق أن يتوب ووا عوون خطايوواهم  ,وأن يعيش ووا تقوواة فاض ولني  ,وأن اهلل سيساسووبهم ويعوواقبهم يف احليوواة
انخرة  ,وأكد على أنه ميكن الربهنة على هوهه املبوادئ عون طريو العقول  ,دون مسواعدة مون الووحي  ,وأهنوا
تؤلف دينا طبيعيا  ,يتمسك مجيع الناق به يف كل العصور(.)4
 -2مايتو نتدال (1733م)  ,وهو فيلوسوف اجنليوني  ,ويعود الرجول الثواا بعود هربورت تشوري بوري يف
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تجسيوس الدين الربويب  ,وكوان يف أوة أمره من أتباا كنويسة روما  ,وأنهور أعماله الويت داف وع فيهوا عون الودين
الوربويب كتابه"مسويسية قدمية قدم اخلليقوة"  ,وقود ظ وهر هوها الكتواب يف سونة 1730م  ,وظول أح وسن عورو

( )1تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت (. )228

1436/08/19

( )2انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )173 -172
( )3انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون (,)185-182/5وتارين اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (.)188-143
( )4انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )228واملدخل إىل الفلسفة  ,افله كولبه (. )247
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للديون الربويب  ,وناة مننلة رفيعة عند أتباعه  ,حىت نعت بجنه "توراة املؤمنني باهلل منكري الوحي"(.)1
وأكوود تنووداة يف كتابووه رلووك علووى أن ق ووام الديانووة احلقووة اسووتعداد دا ووم موون جانووو العقوول لعموول مجيووع
األمور الصاحلة اليت تستطيع القيام هبا  ,فتكسو بوهلك رضوا اهلل  ,وألجول رلوك جعول الودين الطبيعوي قود
قدم البشرية  ,وادعى أن املسيسية احلقة ر تتعارو مع هها النوا من الدين!(.)2
 -3ج ون ت ولن (1722م)  ،وه و ووو فيلس و وووف م و ووادي اجنلي و ووني  ,ك و ووان يف أوة حيات و ووه م و وون أتب و وواا
الكاثولكيو ووة  ,حتو وووة إىل الربوتسو ووتانتية الكالفيو ووة  ,انتقو وول إىل الو وودين الربو ووويب  ,وألو ووف كتابو ووه الشو ووهري "
املسوويسية بووال أسوورار"  ,نشووره سوونة 1696م  ,وأثووار جوودر كب وريا جوودا  ,ورهووو فيووه إىل عوودم وجووود تعووارو
بووني العقوول وبووني املسوويسية  ,وأن مووا يشوووب املسوويسية موون أسورار وغموووو يرجووع إىل تسوورب األفكووار الوثنيووة
إليهووا  ,وهووو بووهلك يتف و بشووكل كبووري مووع أفكووار جووون لوووت يف كتابووه "معقوليووة املسوويسية"  ,ولكنووه دع وا إىل
ارسووتغناو عوون املسوويسية  ,ودعووا إىل اركتفوواو بدرلووة العقوول ا وورد وإرنوواده  ,وقوود ا رهتوم باإلحلوواد جوراو رلووك,
واضطر للهروب من بلده(.)3
 -4توم اس ا ين (1809م)  ,وهووو موون أنووهر الشخصوويات اإلجنلينيووة الثوريووة يف القوورن الثووامن عشوور ,

وهوو موون أوا وول املودافعني عوون حقووو اإلنسوان فيهووا  ,وكانووت لوه مواقووف عمليووة نوهرية يف مدافعووة احلكومووات
ومواجهتها .
وموون أنووهر مؤلفاتووه  :كتوواب "العقوول السووليم"  ,دعووا فيووه سووكان املسووتعمرات األمريكيووة إىل الثووورة علووى
احلكومووات الظاملووة  ,والقتوواة موون أجوول احلصوووة علووى ارسووتقالة  ,وقوود أثوور هووها الكتوواب كث وريا يف الواقووع ,
حووىت جعلووه روبوور داونوون ضوومن قا مووة الكتووو الوويت غووريت وجووه العووات( ,)4وقوواة عنووه ":لسوونا نعوورف يف تووارين
األدب كتابا بلغ أثره املبانر يف نفوق الناق ما بلغه كتاب بني"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )441/1
( )2انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة ( , )441/1وتارين اإلحلاد يف الغرب,رمسيس عوو (.)144-143

1436/08/19

( )3انظر  :املوجن يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من العمالو السوفيات ( , )182-181موسوعة الفلسفة  ,جلنة من العلماو
السوفيات ( , )148وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم ( , )155واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )152-145
( )4انظر  :كتو غريت وجه العات (. )50
( )5املرجع الساب (. )50
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وأم وا مؤلفووه األساسووي الووهي أعلوون فيووه املووههو الربووويب  ,فهووو كتوواب" عصوور العقوول"  ,وقوود أثووار هووها
الكتاب جودر واسوعا  ,وأحودل دويوا ضوخما يف الفكور الغوريب  ,وانتشور انتشوارا واسوعا  ,وعلوت مننلتوه عنود
أتباا الدين الربويب  ,حىت لقبه أحدهم بجنه "إجنيل امللسدين"(.)1
وركو وور أن هدفو ووه األساسو ووي منو ووه الوقو وووف ضو وود ارنو وودفاا إىل اإلحلو وواد  ,بسو ووبو اردرافو ووات الواقعو ووة يف
املسوويسية  ,فووجراد أن يؤكوود قضووية وجووود اهلل  ,ويعلووي موون نووجهنا  ,وخيلووص العقوووة موون التصووورات السووي ة عوون
اإلله(.)2
وهاجم فيه املسيسية هجوما عنيفا  ,وانقض عليها انقضاضا كبريا  ,ونن عليها حربا ضروسوا  ,وجعول
املسوويسية ألوود أعووداو العقوول  ,وأكوود أهنووا تنطوووي علووى تطوواوة علووى اإللووه  ,ويقوووة":يف مجيووع األديووان الوويت مت
اخ اعها ر يوجد ديون أنود إهانوة هلل القودير  ,ومودعاة جلهول اإلنسوان  ,وأكثور عوداوة للعقول  ,وتناقضوا موع
راته من رلك الشيو املسمى باملسيسية"(.)3
وأكد علوى أن تناقضوات الودين املسويسي ت توجت بغوري املالحودة املتعصوبني  ,فاملسويسيون يف نظوره كفورة
استمدوا دينهم من األساطري الوثنية(.)4
وت يقتصر هجوم توماق بني على املسيسية فقط  ,بل امتد إىل اليهودية  ,فلوم يسولم العهود القود مون
استخفافه به  ,فهو يف نظره ر يقدم إليها إر أخالقا دنية  ,ور يرسم إر صورة بشعة عن اهلل(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وامل توماق بني إميانه وعقيدته  ,فيقوة ":أومون بإلوه واحود  ,وآمول يف سوعادة تتجواوز احليواة األرضوية
ر
 ,وباملس وواواة ب ووني البش وور  ,كم ووا أؤم وون ب ووجن واجب ووات ال وودين ت ووتلخص يف تثبي ووت الع وودة  ,واحب ووة  ,والرمح ووة ,

( )1انظر  :املرجع الساب (. )65

( )2انظر  :املرجع الساب ( , )65واإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )161
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والسعي إىل إسعاد مجيع زمال نا يف اخلليقة"(.)1
 -5ج ان ج اك روس و (1778م)  ,ويعوود جووان جووات روسووو موون أنووهر رجوواة عصوور التنوووير  ,وموون

أكثرهم تجثريا فيه  ,وتربز أ يته بشكل كبري شاركته يف صياغة مفهوم الدولة احلديثة  ,ويف وقوفه ضود الغلوو
يف العقل  ,ومشاركته الفاعلة يف إنشاو احلركة الرومانسية  ,وهي احلركة اليت تغلو جانو العواطوف واملشواعر
على جانو العقل  ,وكان جان جات الرجل األوة فيها).(2
ويق وووة رس وول يف وصو وفه  ":ك ووان ل ووه نف ووور ق وووي عل ووى الفلس ووفة  ,كم ووا ك ووان ل ووه عل ووى األدب وال ووهو
واألخ ووال والس و وياسية  ,أي ووا كو وان رأين ووا يف ص و وفاته الطبي ووة كمفك وور  ,فينبغ ووي أن نق وور بج يت ووه الك ووربى كق وووة
اجتماعية"(.)3
وأمووا موقفووه موون الوودين فإنووه كووان موون أتبوواا الوودين الطبيعووي( ,)4وأعلوون رلووك يف عوودد موون مؤلفاتووه  ,وموون
أ هووا كتوواب "ديوون الفط وورة" الووهي كتبووه خماطبووا في ووه ولووده وناصووسا لووه  ,وأعل وون فيووه إق وراره بوج ووود اخل وال ,
واسووتدة علووى وجوووده بوودليل النظووام( ,)5وأقوور فيووه بووجن اخلووال ر بوود أن يكووون متصووفا بصووفة القوودرة والعلووم
والرمحة واحلكمة( ,)6وأقر أيضا بجن اهلل يودبر الكوون  ,ويتصورف فيوه  ,وأقور بواليوم انخور  ,وبوجوود احلسواب
على األعماة واجلناو عليها(. )7
وحث ولده على ارلتنام بالواجبات دو اهلل العظيم  ,وههه الواجبات تتسقو وا أمسواه "ديون الفطورة" ,
وهو عبارة عن عبادة اهلل حبسو ما ميليه ضمري اإلنسان ومشاعره  ,من غري اعتماد علوى أي مص ودر آخور ,
وهو دين ينوبع من املوعاا القلبية  ,ويقووة لولده  ":ما يطلبه منا اخلال هو أن تعبده بالقلو"(.)8

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املرجع الساب (. )163

( )2انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )274/3
( )3املرجع الساب (. )287/3

( )4انظر  :املرجع الساب ( , )299-298/3واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات ( , )232وتارين الفلسفة
احلديثة  ,وليم كلي رايت (. )241
( )5انظر  :دين الفطرة  ,جان جات روسو (. )85 , 48 , 46
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ويلخص لولده عصارة دين الفطرة  ,فيقوة ":تهكر فو هوها -ومهموا يكون الورأي الوهي تنسواز إليوه يف
النهايووة -أن الواجبووات الصووسيسة الوويت يفرضووها الوودين مسووتقلة عوون املؤسسووات البشورية  ,إن القلووو الصوواد
هووو مبعوود الوورب احلقيقووي  ,إن عصووارة الش وريعة يف كوول بلوود  ,ويف كوول ملووة هووي  :أن حتووو اخلووال فووو كوول
خملو  ,وأن حتو أخات كما حتو نفسوك  ,وأن الودين ر يعفوي يف أي حواة مون واجبوات األخوال  ,وإن
ههه هي أهم ما يف األمر كله  ,إن العبادة بالقلو هي أوة تلك الواجبات"(.)1
فالدين الطبيعي عنده ليس فيه أعمواة تعبديوة ور واجبوات ظاهريوة يقووم هبوا اإلنسوان  ,وإووا هوو موقوف
قلووي موون اهلل حبسووو مووا ميليووه الضوومري اإلنسوواا  ,فالضوومري اإلنسوواا هووو اهلووادي وهووو املرنوود وهووو املشوورا ,
فاسووتبدة جووان جووات رسووو التش وريع اإلهلووي بالتش وريع اإلنسوواا  ,فالووهي يقوووم بالتش وريع يف ديوون الفطوورة هووو
اإلنسان عرب ضمريه .
وانعطووف علووى األديووان املبنيووة علووى الوووحي  ,وانتقوودها نقوودا صوورإلا وصووارما  ,وأعلوون إنكوواره هلووا مجيعووا ؛
حبجة أهنا خمتلفة فيما بينها اختالفا كبوريا  ,وكول منهوا يودعي أنوه مصويو للسو ؛ وحبجوة أهنوا متضومنة ألموور
كثرية متناقضة مع العقل  ,ومشتملة علوى األسورار والغمووو  ,وبوجن اإلميوان والتصودي هبوا طريو وعور معقود
يتناىف مع العدة اإلهلي(.)2
وأعلن إنكاره للنبوة والوحي ؛ حبجوة أهنوا منافيوة للعودة اإلهلوي ؛ ألن فيهوا ختصيصوا لوبعض البشور بوالعلم
والربهان دون بعض(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع نوودة نقوود جووان جووات روسووو لألديووان وضووخامة نقمتووه عليهووا إر أنووه قوواة ":أعو ف أن عقلووي إلووار
جلاللة التوراة  ,وقلوي خيفو لقداسوة اإلجنيول مقارنوة بوه – أي اإلجنيول -كوم تبودو كتوو الفلسوفة رغوم هبرجهوا
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حقرية مبتهلة"(.)1
وركوور أن اإلجنيوول إلتوووي علووى أمووور يسووتسيل تصووديقها  ,ويشووم ن منهووا العقوول  ,ور يسووع أي إنسووان
عاقل أن يسلم هبوا  ,ولكنوه طلوو مون ولوده لونوم التواضوع واحلوهر وأن يقودق يف صومت موا ر نسوتطيع نفيوه
ور إثباته  ,وأن يركع للكا ن األمسى  ,الهي هو وحده يعلم احلقيقة!(.)2
 -6فولتير (1778م)  ,يعد فوولتري مون أكثور الشخصويات حضوورا يف الفكور األوريب يف القورن الثوامن
عشر وما بعده كما سب التنبيه عليه  ,ونتيجة لتعودد ا وارت الدينيوة الويت خاضوها يف حياتوه تعودد حضووره
يف هوها البسووث  ,فقود كانووت لوه جووورت واسووعة يف نقود الكتوواب املقودق  ,وعوورف هبجوموه العنيووف السوواخر
ضد األديان املننلة واملسيسية على اخلصو .
وهو يف الوقت راته يعد من أنهر دعاة الودين الربوويب  ,ومون أقووى املتسمسوني إىل فكرتوه  ,حوىت نرعوت
بجنووه "الربووويب النمووورجي"( ,)3ووصووف بجنووه "كووان القنوواة الر يسووية الوويت انتقلووت موون خالهلووا األفكووار الالهوتيووة

للمفكورين اإلجنليون مون املؤهلوة  ,وأتبواا نيووتن إىل عصور التنووير الفرنسوي"( ,)4ويقووة جويمس كوولنن يف وصووفه
 ":كووان مووثال موون أكثوور األمثلووة إحلاحووا  ,وأنوودها تووجثريا يف فرنسووا القوورن الثووامن عشوور علووى التسووليم الفلسووفي
باهلل عنة عن أية عقيدة موحى هبا"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع نوودة نقوود فووولتري لألديووان املننلووة إر أنووه كووان مصوورحا بوواإلقرار بوجووود اهلل  ,وسوواعيا إىل إقامووة األدلووة
املثبتة لوجود  ,واعتمد على دليل الغاية واإلتقان املوجوودة يف الكوون  ,وألوف يف الورد علوى املالحودة املنكورين
( )1املرجع الساب (. )118
( )2املرجع الساب (. )120
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لوجود اخلال (.)1
وكووان يف أوة أمووره مقوور بتوودبري اهلل للكووون وتصوورفه فيووه إر أنووه غووري رأيووه بعوود حوودول زل وناة لشووبونة –
عاص وومة الربتغ وواة -الش ووهري  ,ال ووهي وق ووع س وونة 1755م  ,وق وود أث وور ه ووها النلو وناة كثو وريا يف نف وووق ع وودد م وون
املفك ورين  ,وقوود عوورب يسو ماة عوون رلووك التووجثري قووا ال ":لقوود كووان زل وناة لشووبونة ثابووة صوواعقة ض وربت العووات
الغريب بجكمله  ,وكان له األثر الدا م يف فلسفة كل إنسان مفكر"(. )2
ورل ووك أن املفك و ورين الغ و وربيني – وم وونهم ف ووولتري – ك ووانوا يف املراح وول األوىل م وون عص وور التن وووير يؤمل ووون
أنفسووهم ب واخلال موون الشوورور ويبووالغون يف الغلووو يف التفوواؤة  ,وكووان الرببوبيووون موونهم يؤمنووون بووجن اهلل نظووم
الكون وأتقنه  ,ولكن النلناة أفسد عليهم رلك كله  ,فجخه كثري منهم مييل إىل إنكوار أن يكوون اهلل متصورفا
بالكون إر أن له تدبريا له بعد خلقه(. )3
ونتيجة جلهود هؤرو الفالسفة وغريهم ولقوة أعماهلم اليت سوعوا فيهوا إىل تودعيم الودين الربوويب وتجسويس
قواعووده والوودفاا عنووه ضوود منتقديووه انتشوور هووها الوودين يف القووارة األوروبيووة يف القوورن الثووامن عشوور انتشووارا كب وريا
ج وودا( ,)4فبع وود أن نش و وج يف اجنل و و ا انتق وول منه ووا إىل فرنس ووا جبه ووود ف ووولتري  ,انتق وول إىل أملاني ووا وغريه ووا م وون
املقاطعووات األوربيووة( ,)5وتوسووعت دا رتووه وتوغلووت يف الواقووع وانووتدت وطجتووه علووى املسوويسية وقويووت محالتووه
النقدي و ووة عليه و ووا وخصوص و ووا م و وون الرب و وووبيني الفرنس و وويني  ,ف و ووإهنم ف و وواقوا أق و وراهنم اإلجنلي و وون واألمل و ووان يف مع و وواداهتم
لألديان(.)6
ونتيجووة لنقوودهم العنيووف تعرضووت الوودعا م األساسووية لألديووان – وهووي الوووحي والنبوووة واملعج ونات – إىل
نقوود موودمر  ,فقوود صووبوا عليهووا جووام غضووبهم  ,وقووابلهم دفوواا ضووعيف موون املووؤمنني باملسوويسية  ,وارتكوون كثووري
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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منهم على نقد هيوم الشكي حوة تلك القضايا(.)1
ومووع رلووك ت يسوولم الوودين الربووويب موون الوقوووا حتووت تووجثري الشووك اهلوودمي الووهي أثوواره هيوووم علووى اإلميووان
باهلل  ,وأنار بعض املؤرخني إىل أن أتباا الودين الربوويب تلقووا ضوربة قويوة مون هيووم  ,حيوث أنوه أبطول أدلوتهم
الوويت يعتموودوهنا يف اإلقورار بوجووود اخلووال  ,وزاد موون ضووعفهم النقوود الووهي قووام بووه كووانط  ,حووني أبطوول إمك وان
درلة العقل على وجوود اخلال  ,وكان موقفوهم ضعيفا يف مقابلة ههه املهاهو اهلدمية ألدلة اخلال (.)2
وهبهه الضوربات وغريها ضعف التيار الربويب كثريا  ,وعجن عن أن يكون لنفسه مسرية تارخييوة قويوة مثول
التيووار اإلحلو وادي  ,ويف تجكو ويد هووهه النتيجووة يقو ووة رونالوود ":احل و أن الربوبيو وني كووانوا دعوواة أركيوواو  ,لكوونهم
فشولوا يف تثبيت مههب وهم الوضوعي  ,وموع رلوك جنسووا متوام فيموا قود يكوون قصودهم الور يس  ,لقود جنسووا يف
إحرا الدين املسيسي ويف تشويه مسعته"(.)3
وبنوواو علووى هووهه النتيجووة توصوول بعووض الدارسووني إىل أن الربوبيوة كانووت أحوود أهووم األسووباب الوويت سووهلت
الطري أمام موجة اإلحلاد  ,وفتست املنافه هلا لتلخ من خالهلا إىل إنكار وجود اخلال (.)4
البنية العقا دية للدين الراواي :
ر ينكر الدين الربوويب أصول التودين وحتميوة ارلتونام بوه  ,بول إنوه يؤكود علوى ضورورته وأ يتوه  ,وعلوى أنوه
موون الواجبووات الالزمووة لإلنسووان ا وواه خالقووه  ,وإوووا ينكوور الوودين املنوونة املعتموود علووى الوووحي  ,وينفووي بشوودة
ارتباط األديان وتوقفها على ننوة أي نيو من اهلل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويؤكوود أتبوواا الوودين الربووويب علووى أن ديوونهم الووهي يوودعون إليووه ديوون بسوويط سووهل غووري معقوود  ,وعلووى أنووه
قد قدم البشرية  ,ويقوم على التعبد الهي هو ٍ
خاة من مجيع الطقوق والعبادات  ,ويف وصوفه يقووة فوولتري
":بعد اجلموع بني هها املبدأ – يقصد النعمة اإلهليوة -وبواقي العوات ت يبو امل وههو التوجليهي يضوم أي ط وا فة
( )1انظر  :املرجع الساب (. )447/1
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موون الط ووا ف الوويت يتناق وض كوول منهووا مووع انخوور  ,إن دينووه هووو أقوودم األديووان وأوسووعها انتشووارا ؛ ألن التعل و
البسويط بواهلل قود سوب كول مووهاهو العوات  ,إنوه يتسودل لغوة يفهمهووا اجلميوع  ,إن لوه إخووة يف بكوني وغريهووا
موون البلوودان  ,ويعتوورب مجيووع احلكموواو إخوووة لووه  ,ويعتقوود أن الوودين ر يشووتمل علووى آراو موون امليتافينيقووا غووري
املعقولة  ,ور على مظاهر جوفاو  ,ولكنه يعتمد علوى العبوادة والعدالوة  ,فعمواد عقيدتوه فعول اخلوري واخلضووا
هلل"(.)1
وقد ترك زت أع مال أتباو ال دين الراواي اشكل كبير على ثفثة أمور أساس ية ف ي مش روعهم  ،ه ي
:
ا م ر ا ول  :إقامووة األدلووة علووى أن الكووون خملووو هلل تعوواىل  ,وانتشوور لووديهم نوعووان موون األدلووة الدالووة
علووى وجووود اهلل  ,ووا  :دليوول النظووام  ,وهووو مووا يس ومى دليوول هندسووة الكووون  ,ودليوول العلووة األوىل  ,وهووو مووا
يسمى دليل العلية(. )2
ا م ر الث اني  :إقامووة األدلووة علووى إبطوواة النبووات والوووحي والربهنووة علووى اسووتسالة املعجونات والسووعي يف
احلكم عليها باخلرافة .
ا م ر الثال

 :إثب ووات أن العق وول مص وودر ك و ٍ
واف إلقام ووة العالق ووة احلس وونة م ووع اهلل  ,وتجس وويس العدال ووة

واألخال الفاضلة  ,وأنه ميكن من خالله حتقي مجيع األهداف اليت تدعو إليها األديان املننلة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع أن أتباا الدين الربوويب اتفقووا علوى اإلميوان بوجوود اهلل وعلوى أن الكوون خملوو لوه  ,وعلوى أن هنوات
واجب ووات عل ووى اإلنس ووان ا وواه اخل ووال ر ب وود م وون العم وول هب ووا  ,وعل ووى إنك ووار األدي ووان املننل ووة  ,وإنك ووار مجي ووع
املعجونات واخلووار  ,وعلووى نقوود الكتوواب املقوودق واحلكووم عليووه باخلرافووة والتسريووف إر أهنووم اختلفووا يف أمووور
كثوورية  ,وت يسووتقروا بعوود رلووك علووى عقيوودة ووددة املعووات  ,فقوود اختلفووا يف قضووية توودبري اهلل للكووون وتدخلووه
فيه  ,فمنهم من أقر بهلك  ,ورهو كثري منهم إىل إنكار رلك بالقطع(.)3

( )1الفكر األوريب احلديث -القرن الثامن عشر  , -فرناكلني باومر (. )66

1436/08/19

( )2انظر  :قصة الفكر األوريب – أفكار ورجاة  , -كرين برننت (. )478
( )3انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمي كولنن ( , )217والفكر األوريب احلديث–القرن الثامن عشر , -فرانكلني باومر
(. )66
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واختلفووا يف وضووع اهلل لق ووانني األخووال  ,فموونهم موون أقوور بووهلك  ,وموونهم موون نفوواه وادعووى أن الواضووع
لقوانني األخال هو اإلنسان(.)1
واختلفووا يف إثبووات اليوووم انخوور والثوواب والعقوواب  ,فموونهم موون أقوور بووهلك وآموون بووه  ,وموونهم موون نفووى
وجود حياة أخرى وجعل الثواب والعقاب منسصرا يف احلياة الدنيا(.)2
واختلف ووا يف مص وودر ال وودين الرب ووويب  ,ف ووههو أكث وورهم إىل أن مص وودر العق وول اإلنس وواا ا وورد  ,وره ووو
بعضهم مثل جان جات روسو إىل أن مصدره مشاعر اإلنسان الداخلية وضما ره.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )174
( )2انظر  :تارين الفلسفة– القرن الثامن عشر –  ,اميل برهييه ( , )22وتارين الفكر األورويب احلديث  ,رونالد (.)177

Ali Fattani

247

الباب الثاني

الباب الثاني
الركا ز المنهجية التي اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين في الفكر
المراي البدي

وفيه مدخل وفص ووالن - :
 مدخل  :في ايان المرا االركا ز المنهجية  ،وأهمية العناية اها .
 الفصل األوة :الركا ز الفلسفية التي اعمتدت عليها ظاهرة نقد الدين .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 الفصل الثاا :الركا ز العلمية التي اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين .

1436/08/19

* *

* *
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املدخل
املراد بالركا ن املنهجية األصوة الكلية اليت تقوم عليها ظاهرة نقد الودين  ,وتسوتند إليهوا يف بنواو مواقفهوا
النقديووة  ,وتنطل و منهووا يف حتديوود رؤيتهووا املتعلقووة باألديووان  ,وهووي متثوول القواعوود الصوولبة الوويت يعتموود عليهووا
هيكل املشروا املتمرد على األديان  ,واألسس العامة اليت حتدد مساراته وا اهاته .
وكثريا ما ختتلف تلك الركا ن يف الظهور واخلفاو  ,فمنهوا موا هوو ظواهر بوني  ,يصورح بوه صواحو املوقوف
ويعلن اعتماده عليه  ,ومنها ما هوو خفوي مسوت  ,كوامن يف املواقوف  ,خمتوف يف طياهتوا  ,وإلتوا إىل غوو
وتنقيو حىت تستخر معامله وتظهر رسومه .
والبسووث يف الركووا ن املنهجيووة لألق وواة واملووهاهو واملواقووف موون أهووم األمووور وأوجبهووا  ,وأورهووا بارهتمووام
والعناية  ,ومن أند املتطلبات البسثية وأكثرها نفعا وتجثريا يف املشاريع العلمية اجلادة .
ويمكن أن تبصل أهم الدللت المؤكدة لتلك ا همية والكاشفة عنها فيما يلي :
الدلل ة ا ول ى  :تعمي ق الفه م واإل راك  ,فالبسووث يف أصوووة املقووارت موون أقوووى مووا يسوواعد علووى

عم و الفهووم حلقيقتهووا  ,وموون أعلووى مووا يفضووي إىل إدرات جوهرهووا  ,وانكشوواف ماهيتهووا  ,فموون املعلوووم أن
املووهاهو الفلسووفية وار اهووات الفكريووة الشوواملة إوووا تتشووكل هياكلهووا  ,وتتسوودد رسووومها حبسووو األصوووة
املنهجيووة الوويت تقوووم عليهووا  ,وفقوودان تلووك األص وووة يعووين بالضوورورة فقوودان اهلويووة الفكريووة  ,وروبووان املاهيووة
املعرفيووة  ,وموون أهووم مووا يووؤدي إىل اخووتالف املووهاهو وانراو واملواقووف الدينيووة وغريهووا ارخووتالف يف األصوووة
املنهجية اليت ترجع إليها تلك املواقف .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فإدراكها وحتصويل العلوم هبوا إرن هوو السوبيل األبلوغ والطريو األنفوع يف الوصووة إىل عمو فهوم املقوارت
واملهاهو املختلفة  ,ودقتها .
الدلل ة الثاني ة  :انض باط الموق ف وتماس كه  ,فووإن إدرات األصوووة املنهجيووة لألق وواة واملووهاهو موون

1436/08/19

أقوى ما ينيد من دقة املوقف املتخه منها وقوته ومتاسكه  ,سوواو كوان رلوك يف حالوة التبوين للقووة أو الورفض
والنقود لووه  ,فجمووا حالوة التبووين  ,فووإن عمو اإلدرات لألصووة الكليووة للقوووة يسوواعد علوى إحكووام النوواظر لصووورة
املههو وانتداد بنا ه له وصرامة تثبيته ألركانه  ,وأما يف حالة الرفض والنقود ؛ فوألن نقوض األصووة وإبطاهلوا
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يستلنم بالضرورة هتدم بنيان املهاهو واملواقف وهتشم أركاهنا .
الدلل ة الثالث ة  :انض باط الرؤي ة ووض وحها  ،فوإدرات األصووة املنهجيوة وارنطوال يف العمليوة البسثيوة

موون أنوود مووا يسوواعد علووى انضووباط الرؤيووة واملواقووف  ,سوواو املواقووف البنا يووة منهووا أو النقديووة  ,ألن البلووو إىل
تلك األصوة ثابة التسصول علوى امليونان الودقي الوهي تووزن بوه املواقوف اجلن يوة املختلفوة  ,وفقودان امليونان أو
عدم انضباطه يستلنم بالضرورة فقدان ارنضباط واضطراب الرؤية يف انراو واملواقف.
الدللة الرااعة  :توفير الوقا والجهد  ,فإن متسوور البسوث حووة األصووة الكليوة مون أقووى موا يعوني
علووى تك وووين رؤيووة نوواملة عوون انراو واملووهاهو وحتديوود خصا صووها املمي وونة هل ووا عوون غريه ووا  ,حبي ووث يس ووتغين
الباحث عن توسيع النظر يف التفاصيل وتتبع جن ياهتا املختلفة اليت ر تكاد تنسصر يف العادة .
وحني نتجمل يف الركا ن املنهجية اليت قامت عليها ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغوريب احلوديث فإنوا جنودها
متنوعووة يف طبيعتهووا  ,وخمتلفووة يف ارهتووا  ,ومتشووعبة يف مسوواراهتا ؛ نتيجووة رخووتالف املوودارق وار اهووات
املشاركة يف تلك الظاهرة وسعة مرجعياهتا ومنابعهوا  ,حوىت بلوغ التنووا فيهوا درجوة التنواقض كموا سويجيت كشوفه
يف أثناو البسث .
وم ذلك يمك ن أن نرج تلك ال ركا ز التي قاما عليها ظاهرة نقد الدين ىلى ن وعين أساس يين ،
هما:
النوو ا ول  :الركا ن النابعة من ا اة الفلسفي النظري .
النوو الثاني  :الركا ن النابعة من اة العلم التجريي احلديث .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكث وريا م ووا يق ووع الت ووداخل ب ووني ه ووهين الن وووعني  ,ف ووبعض الرك ووا ن تتجارهب وا امل ووادة الفلس ووفة وامل ووادة العلمي ووة
التجريبيووة  ,فتقووع احلوورية يف حتديوود نوعهوا املنضووبط  ,وقوود صوونفت تلووك الركووا ن  ,وتنوعهووا بنوواو علووى األغلووو
فيها  ,وعلى األنفع لطبيعة البسث ومساره العلمي .

1436/08/19

وحتديوود أموور معووني علووى أنووه أصوول معتموود يف ظوواهرة نقوود الوودين ر يعووين بالضوورورة أنووه معتموود ومووجخور بووه
عنود كوول موون نووارت يف ظوواهرة نقوود الوودين  ,وإوووا املقصووود رصوود موول األصوووة الكليووة الوويت كووان هلووا حضووور
مؤثر يف تشكيل تلك الظاهرة اليت ظهرت يف الفكر الغريب احلديث  ,ودفع عجلتهوا إىل التقودم  ,فقود يرتكون
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بعضهم على أصل أو أصلني  ,وبعضهم قد ي كن على أكثر من رلك  ,بول بعضوهم قود يكوون ناقودا ألصول
آخر اعتمد عليه صنف من األصناف املشاركة يف نقد الدين .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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الفصل ا ول
الركا ز الفلسفية التي اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين
مدخل :
املقصود بالركا ن الفلسفية األصوة واملعاا الكلية اليت تنبع من ا اة الفلسفي النظري التجملي .
وتعد الركا ن الفلسفية التجملية املوؤثر األقووى يف بودايات ظواهرة نقود الودين يف آخور القورن السوادق عشور
وبداية القرن السابع عشر  ,وكان هلا حضوور كثيوف يف األوسواط الناقودة للودين  ,وكوان للشخصويات الناقودة
للوودين حوور نووديد علووى التمسووك بالركووا ن الفلسووفية الوويت يوورون فيهووا توودعيما ملوووقفهم الناق ود موون الوودين ,
ويسعون جاهدين إىل تطويرها وحتسينها ونشرها على أهنا املمثلة للتفكري الفلسفي الناضخ .
ولكوون رلووك التعلو ت يوودم طووويال  ,فقوود حتولووت أنظووار كثووري موون الناقوودين للوودين يف القوورن الثووامن عشوور
والقوورن التاسووع عشوور إىل نوووا آخوور موون األصوووة  ,وهووي الركووا ن العلميووة النابعووة موون العلووم التجوريي الووهي بوودأ
يجخه باأللباب يف تلك املرحلة  ,وبات ارعتماد على املعاا الويت تنوتخ عون التطوور العلموي أكثور مون غريهوا,
وأضسى تجثريها أبلغ من تجثري ما عداها .
ور يعين هها اختفاو ارعتماد على الركا ن الفلسفية أو ترت تداوهلا بالكلية  ,إوا غاية موا يعوين اننواؤهوا
وخفوهتا  ,بسبو ظهور ما هو أقوى منها يف التجثري واحلضور .
وحني نقوم بسرب ظاهرة نقد الدين يف الفلسوفة احلديثوة ونغوو يف مشواهدها املتعوددة وتياراهتوا املختلفوة
فإنا جند تعددا يف الركا ن الفلسفية اليت كان هلا توجثري حاضور يف مقورهتوا وتنووا بوني يف طبيعتهوا ومقتضوياهتا ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويمكن ىجمال أهم تلك الركا ز فيما يلي :
الركيزة ا ولى  :ننعة "اإلنسانية املستغنية" .
الركيزة الثانية  :اعتماد املنهخ احلسي .

1436/08/19

الركيزة الثالثة  :اعتماد مبدأ التسقي املنطقي .
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الركيزة الرااعة  :اعتماد منهخ الشك املعريف .
الركيزة الخامسة  :ارعتقاد بادصار الوجود يف املادة "الننعة املادية" .
وسوويكون هووها الفصوول معنيووا بدراسووة هووهه الركووا ن وبيووان وجووه اسووتناد ظوواهرة نقوود الوودين إليهووا وتجثريهووا يف
مساراهتا  ,والكشف عما تضمنته من خلل معريف ومنهجي  ,واضطراب استدرة وفكري .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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الركيزة ا ولى
النزعة اإلنسانية المستمنية
مفهوم النزعة "اإلنسانية المستمنية" :
يطل مصطل اإلنسانية على معاا متعوددة ومقاصود خمتلفوة ؛ وتسومت بوه طوا وف خمتلفوة يف ا اهاهتوا
الفلس و ووفية والديني و ووة واملعرفي و ووة  ,ونتيج و ووة ل و ووهلك حك و ووم بع و ووض الدارس و ووني عل و ووى ه و ووها املص و ووطل ب و ووالغموو
وارضطراب(.)1
وألجوول اخلوورو موون مووجز الغموووو وارضووطراب املخيمووني علووى هووها املصووطل قريوود بقيوود ارسووتغناو ,
فجصب مفهوما مركبا من لفظني  :اإلنسانية املستغنية .
واملراد باإلنسانية املستغنية ارعتقاد بجن اإلنسان بلغ درجة عالية من الرند والعلوم واإلدرات  ,وأنوه بوات
سيد نفسه وحاكم راته  ,وأنوه قوادر بهاتوه علوى تسويري نوؤون حياتوه وتودبري أموور عيشوه  ,وحول كول مشواكله
وتطوير دنياه وتشكيل املنظومة احلياتية األكمول واألفضول حلياتوه الفرديوة وا تمعيوة مون غوري احتيوا منوه ألي
أحد خار عن نطا إنسانيته ,ور وصاية أية قوة مباينة لطبيعته .
وتؤمن الننعة اإلنسانية املستغنية بجن العقل اإلنسواا علوى كول نويو قودير  ,وميكنوه أن ايوو علوى كول
األس لة اليت تطرح عليه والكشف عن أفضل األجوبة وأكملها املناسبة لتسقيو حياتوه الفاضولة  ,وتوؤمن بوجن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلنسان مقياق كل قيمة ومعيار كل املبادئ  ,ومينان كل األفكار  ,وأنه هو الهي يصوو حياتوه وا يشواو ,
وأنووه هووو الووهي يرسووم مسووتقبله وإلوودد مصووريه  ,وأن اإلنسووان هووو املوجووود األعظووم يف هووها الكووون  ,وأن لووه
السيادة الكونية اليت او أن خيضع هلا كل نيو  ,ور ختضع هي لشيو .
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( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,ررند ( , )566/2ودليل اكسفورد للفلسفة ( , )923/2واملعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا
( , )158/1وإنسانية اإلنسان  ,رالف بارتون ( , )9واإلنسان احلديث  ,جوزيف وودكرتش ( , )50واهليوماتنم  ,لة عات
الفكر  ,ا لد الثاا  ,العدد الثالث (. )233
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وترى الننعة اإلنسانية املستغنية أن اإلعالو من نجن أي موجود آخر فو مننلة اإلنسان يعوين بالضورورة
التسقري من نجن اإلنسان ومننلته  ,فبقدر ما يرفع اإلنسان من نجن اهلل بقدر ما إلط من قدر نفسه(.)1
وتنطل و هووهه الننعووة موون أن اإلنسووان ت يعوود رلووك املخلووو الضووعيف  ,الووهي خيوواف موون كوول نوويو ,
وخيضووع للخرافووات واألسوواطري  ,ويستسوولم لألواموور القادمووة موون غووريه  ,وإووا أصووب رفيووع املننلووة مهووم املكانووة,
فقوود بووات املكتشووف ألس ورار الكووون والعووات بقوانينووه  ,واملووؤثر يف تغيووري ريووات احليوواة  ,واملؤسووس للق ووانني
احققة للسعادة والرقي  ,والصانع ألفضل الصناعات يف كل ا ارت .
فلم يعد باإلمكان أن خيضع لسلطة أعلى منه أو خارجوة عون نطاقوه ؛ ألن رلوك يعوين ختليوه عموا وصول
إليووه م وون اسووتقالة ورن وود رايت  ,ويف تجكي وود هووها املع ووي يق وووة جولي ووان هكس وولي  ":اإلنس ووان ق وود خض ووع هلل
بسووبو عجوونه وجهلووه  ,وانن وقوود تعلووم وسوويطر علووى البي ووة  ,فقوود آن أن يجخووه علووى عووات نفسووه مووا كووان
يلقيه من قبل يف عصر اجلهل والعجن على عات اهلل  ,ومن يصب هو اهلل"(.)2

فبعد أن كان اإلنسان يؤمن بجنياو كثرية خار نطاقه  ,فإنه يف حلظته التطورية ههه لن يؤمن إر
بهاته فقط .
ويطل على الننعوة اإلنسوانية يف بعوض املووارد مصوطل العقالنيوة  ,ولكون هوها املصوطل تعوددت معانيوه
كثوريا وتنوعوت مفاهيمووه جوودا( ,)3ومون معانيووه  :اإلميووان بووجن العقوول اإلنسواا لديووه القوودرة الكافيووة علووى إدرات
كل احلقا الكونية وتفسري مجيع األسرار من غري معونة من أحد خار نطاقه(.)4
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ويسميها املفوكر اإلسالمي املصري عبودالوهاب املسريي "اإلنسانية الطبيعية املادية"  ,ويقصد هبا
الننع ووة ال وويت تع و وتقد أن اإلنس ووان ي وودور يف إط ووار املرجعي ووة الكامن ووة يف امل ووادة  ,ويع وويش بالطبيع ووة وعل ووى
الطبيعة  ,وأن اإلنسان مكتو ٍ
ف بهاته  :مرجعيته راته ومعياره راته  ,ور توجد أيوة حودود أو سودود أو
قيووود عليووه  ,وأنووه ج ونو موون الطبيعووة  ,وينطبو عليووه مووا ينطبو عليهووا موون أوصوواف وتفسوريات ,ويقابوول
( )1انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )354
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( )2مهاهو فكرية معاصرة  ,مد قطو (. )631
( )3انظر  :دليل اكسفورد للفلسفة ( , )597/2واملعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا (. )90/2
( )4انظر  :املعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا (. )91/2

Ali Fattani

255

الباب الثاني

اإلنسوانية الطبيعيووة عنوود املسووريي اإلنسووانية الربانيووة  ,وهوي الننعووة الوويت تتجوواوز املرجعيووة الطبيعيووة املاديووة
وتؤمن بالننعة اإلهلية خلال الكون(.)1
وأمووا املفكوور اجلنا ووري موود أركووون فينعتهووا بوو"ارستقاللية الهاتيووة" ويعرفهووا "بووجن الووهات البشورية هووي الوويت
أصووسبت تبلووور األخووال وقواعوود السوولوت  ,وتوونظم ا تمووع علووى مسووؤوليتها اخلاصووة  ,أصووب التش وريع وسوون
القوانني مسجلة بشرية حبتة"(.)2
وأمووا الفيلسوووف املعاصوور اإلسووالمي طووه عبوودالرمحن فيسووميها "الننعووة الناسوووتية"  ,ويعرفهووا بجهنووا الوويت ر
تقر إر بقيمة اإلنسان فقط  ,ويقابلها الننعة الالهوتية(.)3
ويعوورب عوون الننعووة اإلنسووانية املسووتغنية باملركنيووة اإلنسووانية  ,وهووي مصووطل ي وراد بووه "املووههو الووهي اعوول
اإلنسووان مركوون العووات  ,ويعوود خووري اإلنسووانية علووة غا يووة لكوول نوويو"( ,)4ويقابوول هووهه الننعووة الننعووة اإلميانيووة ,
اليت عول املركنيوة يف الكوون هلل تعواىل  ,وتعوده السويد واحلواكم املتصورف يف الوجوود  ,وهوو املقصوود األوة يف
كل التصرفات .
نشأة النزعة اإلنسانية في الفكر المراي وتطورها :
أوة ظهور ملصطل اإلنسانية يف الفكر الغريب احلوديث كوان يف عصور النهضوة يف القورن السوادق عشور,
وقوود أطل و علووى احلركووة الوويت توجهووت دووو الدراسووات اإلنسووانية األدبيووة  ,وسووعت إىل إحيوواو العلوووم اليونانيووة
الرومانيووة  ,ونشوورها يف الفكوور املسوويسي  ,واعتقوودوا بجهنووا كفيلووة بتسقي و العقالنيووة واخلوورو موون مووجز اخلرافووة
والركود الفلسفي والفكري الهي كانت تفرضه الكنيسة(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجوول هووها اق و ح إمساعيوول مظهوور لفووظ "النشووورية" ترمجووة للمصووطل األجنووي" "humanismبوودة
لفووظ "اإلنسووانية"  ,والنشووورة مووجخورة موون النشوور  ,وحجتووه يف رلووك أن املصووطل األجنووي يقصوود بووه حركووة
( )1انظر  :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (. )73/1
( )2قضايا يف نقد العقل الديين (. )316
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( )3انظر  :سؤاة األخال (. )148
( )4انظر  :موسوعة الفلسفة  ,ررند ( , )64/1واملعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا (. )365/2
( )5انظر :

 199من البسث .
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إحياو األدب والفنون القدمية وبعثها من رقادها(.)1
وت يكن هدف احلركة اإلنسانية يف عصر النهضة معارضة الدين أو التمورد علوى قوانينوه أو الوتهجم علوى
أصو ووله  ,وإو ووا كان ووت يف أكثره ووا ث ووا رة عل ووى العقا وود الكنس ووية وادرافاهت ووا  ,وناق وودة ألخ ووال رج وواة ال وودين
وتصرفاهتم  ,وإن كان بعضهم كان مييل إىل نقد أصل الدين ووجود اإلله .
ويف القوورن الس ووابع عش وور ان ووتدت ننع ووة التم وورد اإلنس وواا مووع الث ووورة العلمي ووة  ,ال وويت أثبت ووت خط ووج ال وودين
الكنسي وختلفوه العلموي السوسي  ,وزاد مون قوهتوا النشواط القووي يف التفكوري الفلسوفي الوهي قودق القودرات
العقلية لإلنسان  ,وماة ضد اخلضوا للتعاليم الكنسية .
ومووع رلووك فالننعووة اإلنسووانية يف هووهه املرحلووة مووا زالوت يف األعووم األغلووو افظووة علووى ارلتونام بووالقوانني
الدينيووة  ,ومعلنووة للخضوووا لووه وارقتنوواا بووه  ,ويف توصوويف حالووة الننعووة اإلنسووانية يف هووهه املرحلووة يقوووة زكووي
جنيو ":جواوت النهضوة األدبيوة  ,فجعلنوت معهوا حريوة اإلنسوان يف يفكور  ,وانطلو العقول مون قيوود الفلسوفة
املدرسووية إىل حيووث الطبيعووة  ,الوهووا ويفكور يف جوانبهووا  ,وسوورعان مووا تنبووه اإلنسووان إىل قيمووة نفسووه وعظوويم
قوودره بووني الكا نووات حووىت نشووج لووهلك مووههو خووا يعوورف باملووههو اإلنسوواا  ,يرفووع اإلنس ووان إىل أرف وع
املراتو  ,ويضع مصلسته فو كل نيو آخر"(.)2
ومازالوت الننعوة اإلنسوانية تونداد قوهتوا موع مورور الونمن  ,حوىت بلغوت يف القورن الثوامن عشور مرحلوة التمورد
وارستقالة الهايت الشامل  ,فمع حركة التنوير توجه العقل الغريب إىل تقديس العقول اإلنسواا واإلعوالو مون
قدراته وجعله املينان الهي إلكم من خالله على كل نيو  ,واعتقدوا أن القدرة العقلية اإلنسوانية ميكنهوا أن
تصل إىل الرناد يف كل امليادين احلياتية من غري توجيه من أي مصدر آخر خار نطا اإلنسانية راهتا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واعتقوودوا أن العقوول اإلنسوواا يتبووأ مركوون السوويادة الكونيووة  ,وموون حقووه أن إلوواكم كوول نوويو  ,وأنووه بووات
السوويد املطوواا  ,الووهي موون حقووه أن يوجووه األسو لة علووى كوول نوويو وعلووى كوول أحوود حووىت اإللووه  ,ويؤكوود ثلووو
التنوووير " أن العقوول سووبيلنا للنفووار إىل احلقيقووة الكامنووة وراو الظ وواهر  ...وسوويكون العقوول أداتنووا لالهتووداو إىل
املؤسسووات أو العالقووات حووىت ننووتعش معهووا ونسووعد هبووا  ,وسيكشووف العقوول عنووا غشوواوة اخلرافووات واخل ووار

1436/08/19

( )1انظر  :املعجم الفلسفي  ,مراد وهبة (. )111
( )2قصة الفلسفة احلديثة (. )46/1
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وغري رلك من أمور تتناىف معه وتراكمت عرب القرون على ظهر األرو"(.)1
فتسوة العقل اإلنساا إىل معبوود جديود  ,وإلوه أرضوي بوديل عون اإللوه العواة يف السوماو  ,ويشورح بووة
هوواراز أبعوواد الننعووة اإلنسووانية املسووتغنية الوويت نوواعت يف الفكوور الغووريب وغوودت مووؤثرة فيووه غايووة التووجثري فيقوووة
":كانووت املفوواهيم املوروثووة األكثوور عموميووة  ,كمفهوووم القبوووة املطل و الووهي يثبووت اهلل ومفهوووم العجا ووو يف
موضووع الشووك  ,وكووانوا يقصووون اإلهلووي إىل السووموات ا هولووة الوويت ر توودرت  ,فاإلنسووان  ,واإلنسووان وحووده
أصب مقياسا لكل نيو  ,كان هو مسو وجوده وغايته"(.)2
ويصووف احلالووة الوويت وص ول إليهووا الثا ورون علووى الوودين فيقوووة ":وقوود أفضووى هبووم األموور إىل تجليووه اإلنسووان
":عندما نتبع العقل ر خنضع إر ألنفسنا  ,ونصب بهلك على وجه ما آهلة"(.)3
وأخه املنظرون الغربيون – وأكثرهم من املعادين للدين  -يبنون تصووراهتم وأنظموتهم املختلفوة يف معونة
عن الدين وعن الوحي اإلهلي  ,وأصب العقل الغريب يتصرف وكجنه إله ر يسجة عما يفعل .
فس وواوة الفالس ووفة اإلنس ووانيون اجل وودد "أن يس ووتبدلوا حبض ووارة مرتك وونة عل ووى الواج ووو  :الواج ووو د ووو اهلل
والواجبووات دووو امللووك  ,حضووارة ترتكوون علووى فكوورة احلقووو  :حقووو الوووعي الفووردي وحقووو النقوود وحقووو
العقل وحقو اإلنسان واملواطن"(.)4
ويصف بعض الباحثني الغربيني احلاة الهي وصل إليه الوعي الغوريب فيقووة":ت يعود اإلنسوان خيضوع إر
لعقله ...فجيديولوجيا التنووير الويت أقاموت القطيعوة اإلبسوتمولوجية (املعرفيوة) الكوربى ,قود فصولت بوني عصورين
موون الووروح البش ورية :عصوور اخلالصووة الالهوتيووة للقووديس تومووا األكووويين (1234-1225م) وعصوور املوسوووعة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لفالسوفة التنووير ..فوراح األمول ملكوة اهلل ينوناح لكوي خيلوي املكوان لتقودم عصور العقول وهيمنتوه ..وراح نظوام
النعمة اإلهلية ينمسي ويتالنى أمام نظوام الطبيعوة  ,وأصوب حكوم اهلل خاضوعا حلكوم الووعي البشوري ,الوهي
يطل احلكم األخري باسم احلرية"(.)5
( )1تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون ( )117وانظر املصدر نفسه (. )129 , 128
( )2أزمة الوعي األورويب (. )9

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )191
( )4أزمة الوعي األورويب  ,بوة هازار ( , )10واحلوار اإلسالمي العلماا  ,طار البشري (. )32
( )5األعماة الكاملة جلماة الدين األفغاا – التصدير. )40/1( -
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ويؤك وود تنفيت ووان ت ووودوروف أن الفك وور الغ ووريب يف عص وور التن وووير حتول ووت املركني ووة في ووه إىل اإلنس ووان بع وود أن
كانووت املركني وة للخووال تعوواىل  ,وطف و اإلنسووان مش وتغل بنفسووه  ,ويوورى أنووه ت يع ود يف حاجووة إىل أن خيضووع
ألي موجووود آخوور كا نووا موون كووان  ,وت يعوود اإلنسووان يبسووث عوون خالصووه يوووم القيامووة  ,وإوووا اقتصوور حرصووه

على حتقي الرفاهية والسوعادة يف احليواة الودنيا فقوط(" ,)1وقوررت الكا نوات البشورية ألوة مورة يف التوارين أخوه
مصريها بيدها  ,وتواضعت على اعتبار رفاه اإلنسانية اهلدف األمسى ألفعاهلا"(.)2

ويلخووص عبوودالرمحن بوودوي غلووو احلركووة التنويريووة يف العقوول بقولووه ":عبووادة العقوول إرا هووي الطووابع الر يسووي
هلووها القوورن – الثووامن عشوور -ومبووادئ العقوول وحو ودها الوويت اووو أن يقوووم عليهووا بنوواو اجلماعووة اإلنسو وانية يف
خموتلف ميادينها الروحية  :سواو يف السوياسة ويف األخوال ويف املعتقدات ويف النظرة الكونية"(.)3
ويظهوور تجليهوه العقوول اإلنسوواا بصووورة كبوورية مووع بنوواوات أتبوواا الوودين الطبيعووي ملوووقفهم الووديين اجلديوود ,
فوإهنم حوني أنكوروا الووحي اإلهلوي واألديوان املننلوة طفقووا يعتمودون علوى املصوري اإلنسواا  ,والعقول البشووري يف
تجسوويس األخووال والقوويم  ,واسووتبدلوا هبووا التش وريع اإلهلووي  ,فجووان جووات روسووو جعوول الضوومري اإلنسوواا هووو
املرند واهلوادي واملشرا لإلنسان( ,)4وأما كانط فقد صورح بجن بناو األخوال يقووم علوى اسوتقالة اإلنسوان ,
وأهنا ر حتوتا إىل الوحي  ,وأن اإلنسوان يف بنا ه ألخالقه ر إلتا إىل مرند أعلى يهديه الطري (.)5
وما فتجت الننعة اإلنسوانية مسوتمرة يف إكمواة جربوهتوا  ,وانوتداد سولطاهنا حوىت بلغوت يف القورن التاسوع
عشر درجة صارخة وصورة فاقعة من التمرد وارستقاللية  ,وأضست تظهر يف تكشالت متعوددة ويف قوالوو
خمتلفة غالية يف التمورد  ,وأكثور موا لوت هوهه الصوورة املتجوربة يف ثالثوة فالسوفة مشوهورين  ,هوم  :أوجسوت
كونت(1857م) وفيورباخ (1872م) ونيتشه(1900م) .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أما أوجسا كونا (1857م)  ,فقد دعا إىل ما عرف بدين اإلنسوانية  ,وهوو ديون يقووم علوى عبوادة
( )1انظر  :روح األنوار (. )99-97
( )2املرجع الساب (. )7
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( )3نيتشه (. )129
( )4انظر  :دين الفطرة (. )128 , 90

( )5انظر  :الدين يف حدود العقل ا رد ( , )45وكانت والفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم (. )216
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اإلنسان بدر عون عبادة اهلل تعاىل  ,باعوتبار أن اإلنسان هو املوجوود األعظوم الوهي تشواركت فيوه كول أجيواة
بووين آدم  ,وجو وعل هلووا طقوسووا ونو وعا ر خاصووة هبووا  ,وقوود نصووو نفو وسه الكوواهن األكوورب للديانووة اإلنسووانية ,
ووضع هلا نعار احبة كمبدأ  ,والنظام كجساق  ,والتقدم كغاية(.)1
وأم ا فيورا اخ (1872م)  ,فإنووه أسووس الننعووة اإلنسووانية امللسوودة  ,الوويت رهووو فيهووا إىل أن مفهوووم اهلل
ليس إر تجليه اإلنسان لنفسه  ,وأن اإلنسان ميارق عملية اغ اب مع راته  ,فيسووة صوفاته إىل إلوه مقودق,
فاإلنس ووان عن ووده ه ووو اإلل ووه احلقيق ووي الوحي وود لنفس ووه  ,واهلل ل وويس إر س وويدا للطبيع ووة اإلنس ووانية( ,)2ويق وووة
":الكا ن الروحوي الوهي يضوعه اإلنسوان فوو الطبيعوة ويعتقود أنوه خالقوه  ,وموجبهوا لويس إر اجلووهر الروحوي
لإلنسان نفسه"(.)3
وأما نيتشه (1900م) ،فهو الهي وصل بالننعة اإلنسانية إىل أعلى درجوة مون الشوطط والغلوو  ,وبلوغ

هبووا قمووة العدميووة والتموورد  ,وصوورح بووجن اإللووه قوود مووات  ,ودع ووا إىل اسووتبداة مفه وووم اإللووه فه وووم اإلنس ووان
السوووبرمان " املتفووو " ,وقوواة علو وى لسووان زرادنووت  ":لقوود ماتووت مجيووع انهلووة  ,فلووم يعوود لنووا موون أموول إر
ظ وهور اإلنسووان املتفووو "( ,)4ويوورى أن اإلميووان بوج وود اإللووه إل ووة بووني اإلنسووان وبووني إحساسووه بنفسووه ؛ وأن
رلك عقوبة يف طري سيادة اإلنسوان وتفوقه  ,فال بد إرن من التخلص من وجود اإلله راته(.)5
وبعد أن أعلن نيتشه إحلاده سعى إىل إااد البديل عن اإلميوان بواهلل  ,فوجتى باإلميوان باإلنسوان الكامول "
السوبرمان"  ,وجعله إهلا جديدا لإلنسانية  ,وقاة على لسان زرادنت ":لقد كان النواق يتلفظوون باسوم اهلل
عن وودما ك ووانوا يس وورحون أبص ووارهم عل ووى ناس ووعات البس ووار  ,أم ووا انن فق وود تعلم ووتم اهلت وواف باس ووم اإلنس ووان

املتفو "( ,)6ويف هها النمان الهي أعلن فيه موت اإلله":تعود الظهرية إىل رر أنوارهوا ويصوب اإلنسوان الراقوي

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :فلسفة أوجست كونت  ,ليفي بريل ( , )352-347وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت ( )383وتارين
الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )328-327
( )2انظر  :أصل الدين  ,فيورباخ ( , )48واهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )343-340
( )3أصل الدين (. )92
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( )4هكها حتدل زرادنت (. )65
( )5انظر  :نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )131 , 40
( )6هكها حتدل زرادنت (. )70
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سيدا"(.)1
وجعوول اإلنسووان الواضووع لكوول نوويو يف هووها الكووون  ,واخلووال لكوول القوويم واملبووادئ الفاعلووة يف حياتووه ,
وهووو الووهي أضووفى علووى الكووون كوول مووا فيووه موون معووي  ,وعووده املرجووع يف احلكووم علووى كوول مووا يف الكووون ,
ويقوة ":احل أن الناق قد أعطوا أنفسوهم كول خوريهم ونورهم  ,واحلو أهنوم ت يتلقووه وت اودوه  ,وت يهوبط
إليهم من السماو"(.)2
وهبووهه التصووورات الوويت قررهووا أول ووك الفالسووفة املووؤثرون يف الفكوور الغووريب بلغووت الننعووة اإلنسووانية درجووة
عاليووة موون ارنتشووار والتو ووسع  ,وتوغلووت كث وريا كث وريا يف العقوول الغووريب  ,وباتووت خميمووة علووى عقوووة كث وري موون
رجارهتا .
واسووتمرت الننعووة اإلنسووان فاعلووة يف الفكوور الغووريب ومووؤثرة يف تصوووراته ومسوواراته  ,وكتووو اإلنسووانيون يف
القوورن العش ورين بيانووا  ,نشوور سوونة 1933م  ,حووددوا فيووه رؤيووة املووههو اإلنسوواا يف آخوور تطوراتووه يف تلووك
املرحلة  ,و ا جواو فيوه  :أن الكوون موجوود بهاتوه ولويس خملوقوا  ,وأن طبيعوة الكوون ر تقبول أي ضوامن فوا
على الطبيعة للقيم اإلنسانية  ,وأنه قد وىل النمن الهي يعتقد الناق فيه بالدين وباهلل(.)3
ويف ع ووام 1873م نش و ور اإلنس و وانيون بي و واهنم الث وواا  ,ك و ورروا في ووه نق و ودهم لألدي ووان  ,وأك وودوا عل ووى أهن ووم
يبتودؤون يف تصورهم عون الكون واحلياة من اإلنسوان وليس من اهلل  ,ومن الطبيعة وليس من األلوهية(.)4
ويف عام 1980م  ,أصدر اإلنسانيون بيانا آخر جددوا فيه قيم الننعة اإلنسانية  ,ومباد ها  ,و وا جواو
فيه  " :دن بوجه عام نكاكون قصو ادعواوات وجوود موا هوو فوا للطبيعوة  ...واإلنسوانيون العلموانيون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

قد يكونون ر أدريوني أو ملسودين أو عقالنيوني أو متشوككني  ,فهوم يعتقودون أن األدلوة ر تكفوي مون أجول
إثبات اردعاو بجن هنات غاية إهلية موجودة يف الكون"(.)5
( )1املرجع الساب (. )240

( )2نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )53
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( )3انظر  :وليم جيمس  ,مود فهمي زيدان (. )184
( )4انظر  :موقع دانياة هتانوا "بيان اإلنسانيني العلمانيني"  ,رابط :
/https://humanitariansy.wordpress.com/2011/01/15/p1u2qs-f

( )5املرجع الساب  ,الرابط نفسه .
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وموون كوول مووا سووب ينجو ولي لنووا بووجن ظوواهرة نقوود الوودين مرتكوونة غايووة اررتكوواز علووى الننعووة اإلنسووانية ,
تتضووخم بتضووخمها وتشووتد بانووتدادها  ,وهووي متداخلووة معهووا يف كوول املسووالك  ,فووال تكوواد ود أحوودا موون
السالكني يف املسارات النقدية للدين إر وهو ن تشرب الوروح اإلنسوانية املسوتغنية عون اإللوه وعون ارحتيوا
إليه  ,فجكثر الدعوات اليت يقيمها ناقدو الدين تنطل من قاعدة اإلنسانية ويؤوة إىل مدارجها.
نقد النزعة اإلنسانية المستمنية :
ر نووك أن اإلنسووانية لفوظ بورا  ,وحوورف منخوورف أخووار  ,وكلمووة فاتنووة  ,ومعووي نبيوول  ,وفكوورة ن وريفة
عالية  ,ومبدأ عظيم  ,ور يوجود أحود مون العقوالو األسووياو ينوازا يف أ يوة احلفواظ علوى املعواا اإلنسوانية أو
يتشووكك يف جاللتهووا  ,فووالبلو إىل املنووازة العاليووة يف اإلنسووانية والوصوووة إىل الوودرجات املرتفعووة فيهووا مقصوود
لكل من ميلك عقال سليما وفطرة سوية .
ومووا كووان كووهلك موون األلفوواظ واملعوواا فإنووه يتطلووو قوودرا كب وريا موون ارحتيوواط والتوودقي يف بنوواو املواقووف
حوهلوا قبوور ورفضوا  ,فلويس مون املقبووة لودى أهول العقووة السوليمة أن يتسواهل املورو يف بنواو موقوف عون أمور
عظيم جدا  ,فيقبل املوقف املتعل به معتمدا على الدعاوى ا ردة عن الدليل والربهان ويرتكن علوى اخلطوو
املنخرفة وينجر وراوها  ,وإوا ضخامة األمر وعظم نجنه تتطلوو منيودا مون التشودد يف قبووة أي أمور يتعلو
به  ,أو رفضه  ,فكلما ازداد األمر أ ية ازدادت نروط قبوله ورفضه صرامة .
و ا يتف عليوه العقوالو أن معوي اإلنسوانية ر يتسقو يف الوجوود جورد الشوعارات الرباقوة ور اإلعالنوات
اخلالبة  ,وأن الدفاا عنها ضد منتهكيها ر يكون جرد اردعواو ورفوع األصووات  ,وإووا ر بود يف كول رلوك
من إقامة الربهان الصاد والدليل العلمي التطبيقي الواقعي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقبل أن نلخ يف اكمة الننعوة اإلنسوانية والكشوف عون مواضوع اخللول املنهجوي وارسوتدرة فيهوا ر بود
موون تجسوويس املعووايري الوويت تقوووم عليهووا اإلنسووانية احلقووة  ,فالكشووف عوون هووهه املعووايري يعوود ثابووة حتديوود املي ونان
الهي توزن به كل دعوى تدعي لنفسها ارنتساب إىل اإلنسانية ومحايتها ضد منتهكيها .
والمع ايير الت ي تق وم عليه ا المع اني اإلنس انية وتق اس اه ا ماهيته ا ترج ىل ى ض ااطين أساس يين ،

1436/08/19

هما :
الض ااا ا ول  :تبقي ق التمي ز اإلنس اني  ،حبيووث يكووون اإلنسووان موجووودا متمي ونا بكيووان خمصووو
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متفرد واض املعات و دد الكيفية  ,حبيث ر يكون ملتبسا بغريه من احليوانات واملوجودات .
والتمي وون اإلنس وواا إو ووا يتسقو و ب ووالقيم واملب ووادئ العلي ووا ال وويت ع وول تص وورفاته أكث وور نض ووجا وحكم ووة م وون
التصوورفات احليوانيووة األخوورى  , ,وقوود أنووار الفيلسوووف اإلسووالمي املعاصوور طووه عبوودالرمحن إىل أن أقوووى مووا
يتميوون بووه اإلنسووان عوون البهيمووة مبوودأ طلووو الصووالح  ,وهووو الووهي يسووميه باسووم " األخالقيووة"  ,فاألخالقيووة
عنووده هووي وحوودها الوويت عوول أف و اإلنسووان مسووتقال عوون أف و البهيمووة  ,فالبهيمووة ر تسووعى إىل الصووالح يف
ملكوهتا  ,فاألخالقية إرن هي األصل الهي تتفرا عليه كل صفات اإلنسوان مون حيوث هوو إنسوان  ,و عول
إرادته وقصده متوجها دو الكماة والصالح(.)1
الض ااا الث اني  :تبقي ق الس عا ة والرفاهي ة  ,حبيووث تكووون حيوواة اإلنسووان أكثوور سووالمة وراحووة يف

مسريهتا احلياتية من النواقص والعوارو املنافية للصسة والكرامة والسعادة وإزالة الشقاو .

وهووهان الضووابطان متكووامالن فيمووا بينهمووا  ,وكوول واحوود منهمووا كوووم بووانخر  ,ور يقوووم أحوود ا إر
بتسقو صونوه  ,فهموا الودعامتان اللتوان يقووم عليهموا بنيوان اإلنسوانية  ,واخنورام أحود ا موؤرن بتهشوم بنياهنوا,
فووال حتق و السووعادة والرفاهيووة لإلنسووانية مووع عوودم اعتبووار التميوون اإلنسوواا عوون البهيمووة يف القوويم األخالقيووة ,
وكهلك ر حتق املبادئ األخالقية مع عدم اعتبار حتقي السعادة والرفاهية احلياتية .
إن عربة التطور اإلنساا ر تسوري أبودا علوى عجلوة واحودة  ,وإووا ر بود فيهوا مون اجتمواا العجلتوني معوا
– الق وويم األخالقي ووة والروحي ووة واملك ووون امل ووادي  -وفق وودان إح وودا ا يس ووتلنم بالض وورورة حتط ووم عرب ووة التق وودم
واضطراهبا الشديد  ,وكل رلك مؤرن قراب احلياة اإلنسانية.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن مقيوواق اإلنسووانية احلقيقووي ر يعتموود علووى وورد مووا صوونعه اإلنسووان موون أجهوونة الراحووة والرفاهيووة  ,ور
على نوا املراكو واملساكن املرإلوة الويت وصول إليهوا  ,ور علوى موا ركبوه مون أنوواا األطعموة واألنوربة واملوالر ,
ور على صنوف األسلسة الفتاكة اليت يستطيع أن يقتل هبا نعوبا بجكملها  ,وإووا ر بود أن اموع موع رلوك
كله احلفاظ على التميون احلقيقوي بوني اإلنسوان وبوني البهيموة  ,وأن يرتقوي اإلنسوان يف أخالقوه وعقلوه ويعتلوي
بروحه وقلبه ويههب هبا سلوكه وتصرفاته احلياتية.

1436/08/19

وأي دعوة تتمسور حوة ضابط منهما دون انخر تعد دعوة ناقصة وقاصورة عون حتقيو معوي اإلنسوانية
( )1انظر  :سؤاة األخال  ,طه عبدالرمحن (. )14
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املنض ووبط  ,فم وون ي وودعي أن اإلنس ووانية تتسق و ج وورد احلص وووة عل ووى الق وويم م ووع التف وريط والتقص ووري يف املع وواا
والوسا ل اليت حتفظ لإلنسان سالمة حياته وخلوها من انفات  ,فدعواه باطلة كاسودة  ,وكوهلك مون يودعي
أن اإلنسووانية تتسق و جوورد حتقي و السووالمة املاديووة لإلنسووان والبلووو إىل أعلووى درجووات الرفاهيووة احلسووية مووع
التفريط والتقصري يف احلفاظ على القيم واملبادئ  ,فدعواه ناقصة كاسدة .
وإرا رجعنووا إىل الننعووة اإلنسووانية -بعوود ارنتهوواو موون هووهه املقدمووة التجسيسووية  -فإننووا جنوود بجهنووا ت تكوون
ملتنمة بتسقي الضوابط اليت تقوم عليها اإلنسانية احلقة فضال عن أهنا ت تقم على مقودمات صوسيسة  ,وت
تستند إىل أدلة علمية منضبطة  ,وإوا ارتكنت على نوعارات وعبوارات عاطفيوة خاويوة مون املضومون الربهواا
 ,واعتموودت علووى حتكمووات ر تقوووم علووى أسووس علميووة صووسيسة  ,وتفصوويل هووها الكووالم ا موول يتسصوول
باحلديث يف ثالل مساراتة  ,ورلك فيما يلي:
المسار ا ول  :فسا المس لمات  ,ورلوك أن الننعوة اإلنسوانية املسوتغنية تنطلو مون مسولمات باطلوة
تظن أهنا صادقة  ,وقد ان كت ثالل مسلمات يف تجسيس تلك الننعة  ,وهي :
المس لمة ا ول  :أن إمي ووان اإلنس ووان بوج ووود اإلل ووه وس وويادته املطلق ووة عل ووى الك ووون يتن وواقض م ووع كم وواة

اإلنسان ووعيه حبقيقته  ,وههه املقدمة خاط ة كاسدة  ,وهي ر تعدو أن تكون تو ا ركبوه الناقودون لألديوان
يف أرهوواهنم وصووريوه مقدمووة لقوووهلم  ,وهووم ت يقوودموا أي دليوول أو برهووان يثب وت صووستها  ,وإوووا جعل ووا وورد
ادعاؤهم دليال على صستها ,وأي دعوى ر يقام عليها دليل فإنه ر يص قبوهلا واألخه هبا.
وبالنظر إىل املنهخ ارستدرة املنضبط فإن ههه املقدمة داخلة يف دا رة املصادرة على املطلووب  ,وهوو
عيو يورد بوه ارسوتدرة بارتفوا ؛ ورلوك أن أهول األديوان يورون يف اإلميوان بوجوود اهلل قضوية فطريوة ضورورية
رزمة لإلميان  ,ويعدون اإلميان بوجوود اخلوال مقتضوى مون املقتضويات الضورورية الويت يودة عليهوا العقول نابعوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عن التسليم باملبادئ الفطرية  ,ولكن أتباا الننعة اإلنسانية صادروا على هها املعي وصوريوا نفوس معارضوتهم
دليال على صسة قوهلم .
المس لمة الثاني ة  :أن البنيووة اإلنسووانية قووادرة علووى البلووو إىل كوول نوويو  ,وقووادرة عل وى حتقي و اركتفوواو
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وهووهه املسوولمة ر ختتلووف عوون سووابقتها يف اخلطووج واخلوورو عوون املعقوووة  ,فووال نووك أن العقوول البشووري
ميتل ووك ق وودرة كب وورية يف اإلدرات  ,وميكن ووه أن يص وول إىل مراح وول متقدم ووة م وون اركتش ووافات والتخط وويط العلم ووي
واملعريف  ,ولكنه مع رلك ت يسوتطع أن يصول إىل هنايوة املعرفوة املتعلقوة بوالكون  ,بول ور هنايوة املعرفوة املتعلقوة
بهاتووه! وهووو ر يتسووطيغ أن يسووتقل عرفووة كوول األمووور املتعلقووة بووالكون واحليوواة  ,فمووا زالووت يف الكووون أس ورار
مستعصووية علووى اإلدرات اإلنسوواا  ,ومووا موون وواة موون ووارت املعرفووة والعلووم إر وود فيووه موون يصوورح بووجن مثووة
أمورا ما زالت يف حين ا هوة املستغل  ,وقد اسوتقرت آراو كثوري مون العلمواو يف القورن العشورين علوى اإلقورار
بقصور العلم اإلنساا  ,واستسالة أن يصل إىل كل هورت الكون والوجود .
وبووات العلووم اإلنسوواا أكثوور تواضووعا وإدراكووا حلقيقووة أمووره وطبيعووة قدرتووه  ,ويف تجكيوود رلووك يقوووة برترانوود
رسوول يف سوويا حديثووه عوون الصوراا بووني العلووم والوودين ":العلموواو يع فووون يف تواضووع بوجووود منوواط اوود العلووم
نفسوه عواجنا عوون الوصووة إليهوا"( ,)1ويف إثبووات عجون القودرة البشورية عون اإلحاطوة بكوول موا يف الكوون يقوووة
إنشووتاين  ":إن العقوول البشووري مهمووا بلووغ موون عظووم التوودريو ومسووو التفكووري عوواجن عوون اإلحاطووة بووالكون ,
فنسن أنبه األنياو بطفل دخل مكتبة كبورية ارتفعوت كتبهوا حوىت السوقف  ,فغطوت جودراهنا  ,وهوي مكتوبوة
بلغات كثرية  ,فالطفل يعلن أنه ر بد أن يكون هنات نخص قود كتوو تلوك الكتوو  ,ولكنوه ر يعورف مون
كتبها ور كيف كانت كتابته هلا  ,وهوو ر يفهوم اللغوات الويت قود كتبوت هبوا"( ,)2وسويجيت منيود تجكيود وبسوط
هلهه القضية يف أثناو البسث(. )3
المسلمة الثالثة  :أن العالقة بني اهلل وبني البشر تقووم علوى الصوراا والتنوافس  ,فاإلنسوانية كانوت علوى

مر تارخيها يف صراا مع اهلل حىت استطاعت أن تتخلص من سطوته عليها .
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وههه املسلمة قا مة على إمكان حتق املساواة بني اهلل وبني اإلنسان يف التسيد علوى الكوون ويف القودرة
علوى توودبريه  ,وهلووها ننلووا ضوومري اإلنسوان وإرادتووه وقدرتووه مننلووة اإللووه اخلوال املشوورا املوودبر  ,وتو ووا بووهلك أن
اإلنسووان ميكوون أن يكووون ضوودا هلل ومنافسووا لووه ومتصووارعا معووه  ,فادصوورت اخليووارات عنوودهم يف خيووارين ر
ثالث هلما  ,ا  :إما أن يكون اإلنسان سيدا يف الكون  ,وإما أن يكون اإلله سيدا له .
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وهوها تصوور أسووطوري  ,موجخور مون الفكوور اليونواا اخلورايف ؛ ورلوك أن اليونوان كووانوا يعتقودون أن انهلووة
تتصارا مع البشر  ,وأهنا تعادي البشر دا ما  ,وأهنا ختشى من البشور يف كول حلظوة وحوني  ,وأن اإلنسوان يف
املقابل إلاوة دا ما التخلص من سلطة انهلة  ,وأن بعوض البشور اسوتطاا أن يسور مون انهلوة النوار املقدسوة
وأهداها إىل قومه(.)1
والننعة اإلنسانية املستغنية ارتكنت على هها ارعتقاد اخلرايف موع نويو مون التطووير والتسووير  ,وصوريته
مقدمة لتصورها عن العالقة بني اهلل وبني اإلنسان  ,وبنت عليها دعواها العريضة  ,وهوي مقدموة ر تعودو أن
تكون تو ا من التو ات اخلرافية اخلارجة عن نطا العقل واملنط .
فووإن العالقووة بووني اهلل وبووني اإلنسووان ر تقوووم أبوودا علووى الص وراا واملنافسووة ؛ ألن التصووارا والتنووافس إوووا
يكون بني األطراف املتقاربوة يف القووة والقودرة  ,وهوها األمور غوري متسقو ألبتوة يف قضوية العالقوة بوني اهلل وبوني
اإلنسووان  ,فوواهلل الووهي خلو الكووون يف غايووة العظمووة واجلووربوت والسووعة  ,ور ميكوون للعقوول اإلنسوواا أن إلوويط
بهاتوه ور بصوفاته  ,و وا يوودة علوى رلوك أن الكوون الووهي هوو خلو مون خلو اهلل ت يصول اإلنسوان – ولوون
يصل – إىل هنايته  ,فكيف ن خلقوه وأنشوجته؟! وهوها دليول برهواا يقيوين يف تجسويس العظموة اإلهليوة الويت ر
ميكن لإلنسان أن إليط هبا .
فإرا كان األمر كوهلك فكيوف يصو يف مقواييس العقول واملنطو أن يتصوور أحود العالقوة بوني رلوك اإللوه
العظيم اجلليول وبوني اإلنسوان الضوعيف الضو يل الوهي ر يعودو أن يكوون ررة صوغرية مون ررات الكوون عالقوة
تصووارا وتنووافس؟! وأن اإلنسووان اسووتطاا يف هنايووة األموور أن ينتصوور علووى اإللووه؟! إن عقووال يسوولم ثوول هووهه
املعادلة هلو عقل فاقد لكل املعايري العلمية واملقاييس املنطقية السليمة .
ومع هوهه العظموة اإلهليوة الويت ر يسوتطيع أحود مون البشور إدراكهوا فوإن األديوان السوماوية املننلوة مون عنود
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اهلل -وخاصووة دي وون اإلس ووالم -تؤك وود أن العالقووة ب ووني اهلل وب ووني خلق ووه قا مووة عل ووى مع وواا اإلج ووالة والتعظ وويم
واحلووو واخلوووف والرجوواو والتووودد والشووو إىل اللقوواو  ,وكثوريا مووا يتووودد اهلل إىل بووين آدم بوواخلريات والربكووات ,
وههه املعاا اجلليلة هي املرتكنات اليت تقوم عليها العبودية هلل تعاىل  ,فالعبادة هلل يف اإلسالم كما يقووة ابون
تيميوة  ":اسوم اموع كمواة احلوو هلل وهنايتوه  ,وكموواة الوهة وهنايتوه"( , )2ويقووة ابون القويم يف بيوان حقي وقتها
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":العبادة ومع أصلني  :غاية احلوو بغاية الهة واخلضوا ...فمن أحببته وت تكن خاضوعا له ت تكون ع وابدا
له  ,ومن خضعت له بال بة ت تكن عابدا له حىت تكون با وخاضعا"(.)1
ويقوووة مبينووا موجووو عبوديووة اإلنسووان هلل  ":وملووا كانووت عبادتووه تعوواىل تابعووة حبتووه وإجاللووه وكانووت احبووة
نوعني  :بة تنشج عن اإلنعام واإلحسان فتوجو نكرا وعبودية حبسوو كماهلوا ونقصواهنا  ,و بوة تنشوج عون
مجوواة احبوووب وكمالووه  ,فتوجووو عبوديووة وطاعووة أكموول موون األوىل ؛ كووان الباعووث علووى الطاعووة والعبوديووة ر
خير عن ههين النوعني"( ,)2أنكر على من جعل أساق العبادة اخلوف من اهلل وحده .
وكثريا ما يصف اهلل عباده املؤمنني بجنه إلبهم وهم إلبونه كما يف قولوه تعواىل  { :فسووف يوجيت اللوهر بقووٍم
السوواب رقون األ َّولوروون
رإلوبُّو رهم ورإلبُّونهر}[املا وودة , ]54:وبجنووه رضووي عوونهم ورض ووا عنووه  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :و َّ
من المهاجرين واألنصار والَّهين اتوَّبوعوهم بإحس ٍ
ضوا عنهر}[التوبة.]100:
ان َّرضي اللهر عنو رهم ور ر
رر
ر
فهووهه الوودررت وغو وريها توودة علووى نو وناعة اخلطووج الووهي وقووع فيووه أتبوواا الننعووة اإلنسووانية حووني ظن ووا أن
العوالقة بني اهلل وبني خلقه تقووم على الصراا والتنافس  ,ومن ر بد من املصري إىل طرف واحد منهما.
وحتصوول ووا سووب أن اخلوويط النوواظم للننعووة اإلنسووانية يرجووع إىل عوودم "تقوودير عظمووة اهلل ح و التقوودير" ,
فإهنوم بنوا ألنفسهم توصورا قاصرا باطال عون اإللوه اخلوال القوادر امل ودبر العظويم  ,أخوهوا يقوابلون بينوه وبوني
قودرة اإلنس وان وإرادتووه  ,وهوها الت وصور هووو األس واق الووهي يقوووم عليوه كوول اردرافووات اخلاط وة يف الت وعامل مووع
اهلل تارت وتعاىل  ,وقد نوبه اهلل اإلنسان كثوريا علوى خ وطورة هوها التصوور فقواة سوبسانه { :موا قود رروا اللَّوه حو َّ
و مجيعوا قوبضوترهر يوووم
قدره إ َّن اللَّه لقو ٌّ
ي عنين}[احلخ , ]74:وقواة تعواىل { :وموا قود رروا اللَّوه حو َّ قودره واألر ر
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ون}[النمر , ]67:وقواة تعواىل { :وموا قود رروا
ات مطويَّوات بيمينوه رسوبسانهر وتوعواىل ع َّموا يرشوررك
ُّ
القيامة و َّ
السماو ر
الله ح َّ قدره إر قالروا ما أننة اللهر على بش ٍر ِّمن ني ٍو}[األنعام.]91:

وموون خووالة ه ووهه املقوودمات ينجلووي للق ووارئ بووجن الننعووة اإلنس ووانية تق وووم عل ووى مق وودمات باطلووة وأس ووس
متهالكة  ,وانكشاف بطالن املقدمات من أقوى ما يدة على بطالن ما برين عليها من مواقف وآراو .
المس ار الث اني  :انته اك النزع ة اإلنس انية لق يم اإلنس ان وتميزات ه وخصا ص ه  ,فمووع أن أتبوواا الننعووة
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اإلنسووانية يوودعون أهنووم موون إلقو هلووا الوجووود الفعلووي يف الواقووع  ,وبووجهنم موون إلووافظ علووى اإلنسووانية ضوود موون
يسعى إىل انتهاكهوا  ,إر أن األمور لويس كوهلك يف احلقيقوة  ,فوإن معواا اإلنسوانية أصويبت بانتهوات كبوري موع
تلووك الوودعوة حووىت انتهووت إىل مصووري قبووي وسووي  ,يووؤدي حتمووا إىل زواة اإلنسووانية راهتووا ؛ ورلووك أن تلووك
الننعة تقوم على إنكار جنو أصيل من اإلنسان ومكوون أساسوي مون مكوناتوه  ,فهوي ت تلتونم بالضووابط الويت
ر يقوم بنيان اإلنسانية احلقة إر عليها  ,وإوا غلت يف جانوو وهوو اجلانوو املوادي وقصورت معوي اإلنسوانية
عليه  ,وأغفلت جوانو أخرى أصيلة يف البنية اإلنسانية .
إن اإلنسووانية احلقووة بنيووان مكووون موون أجوناو أساسووية ر بوود موون توفرهووا مجيعوا يف احليوواة  ,فهووي تقوووم علووى
املعوواا األخالقيووة القيمي وة الكليووة الثابت ووة  ,وعلووى التس ووليم باملب ووادئ الض وورورية العقليووة  ,ال وويت منه ووا بالض وورورة
اإلميووان باخلووال هلووها الكووون  ,وتقوووم علووى تطلووو املعوواا املاديووة الوويت حتق و ارسووتقرار يف احليوواة الوودنيا  ,وأي
دعوة تقصر يف جانو من ههه اجلوانو فإن بنيان اإلنسانية سيكون مشوها عاطبا .
والننعووة اإلنسووانية أخلووت هبووهه الشووروط فووجنكرت املعوواا األخالقيووة واملبووادئ الضوورورية  ,وهووها التصوورف
يوؤدي بالضورورة إىل هتشووم اإلنسوانية وحتطمهووا  ,ويف تجكيود هووها املعوي يقوووة ر ويس التشوويك فواكيالف هاقوول
 ":حينم ووا أعلن ووت اإلنس ووانية أهن ووا ح وواكم الع ووات األعل ووى  ,يف ه ووهه اللسظ ووة نفس ووها ب وودأ الع ووات يفق وود بع ووده
اإلنساا"( ,)1ويؤكد علي عونت بيجووفيتش املعوي نفسوه  ,فيقووة  ":إن القووة وههو إنسواا ملسود ضورب
موون التنوواقض ؛ ألنووه إرا انتفووى وجووود اهلل انتفووى بالتوواة وجووود اإلنسووان  ,كمووا أنووه لووو ت يوجوود إنسووان  ,فووإن
اإلنسووانية الوويت ينعموهنووا تصووب عبووارة بووال مضوومون  ,إن الووهي ر يع و ف قل و اإلنسووان ر ميكنووه أن يفهووم
املعي احلقيقي لإلنسانية"(.)2
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إن واقع الننعة اإلنسانية وآراوها اليت تكونوت حووة اإلنسوان وطبيعتوه وماهيتوه ومكانتوه وعالقتوه بوالوجود
موون أق ووى األدلووة الوويت توودة علووى أهنووا ننعووة طمووة لإلنسووانية ومنتهكووة خلصا صووها  ,فقوود أقامووت تصووورات
فكرية عن اإلنسان ننلت به من السمو الهي كوان يتصوف بوه إىل حضويض احليوانيوة  ,ومنقوت هيكلوه املتفورد
عن غريه من املوجودات  ,وهشمت بنيانه اجلميل الهي كان يتفاخر به على غريه من املوجودات املخلوقة.
فلم يعد اإلنسان رلك الكا ن العاقل املفكر املريد املختار املتصف باملشاعر النبيلة واحلياة الكرميوة نوي
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خمتل ووف ع وون أص ووناف املوج ووودات الطبيعي ووة اجلام وودة  ,وع وون ص وونوف احليوان ووات األخ وورى ال وويت تع وويش احلي وواة
البهيمية  ,وهنات در ل كثرية من واقع الننعة اإلنسانية تدة على صد التوصيف الساب  ,ومن رلك :
الدللة ا ولى  :ما يتعلق اأصل اإلنسان  ,فبعد أن كان اإلنسان يتمين عون غوريه بوجن اهلل خلقوه خلقوا

خاصووا  ,الووهي اعلووه خملوقووا متفووردا علووى غووريه موون احليوانووات األخوورى  ,ألغووى دعوواة اإلنسووانية هووها التميوون ,
وجعلوا وجود اإلنسان ورد حوادل عوادي جواو نتيجوة ضوربة عشووا ية مون ضوربات املوادة الصوماو ,مثلوه مثول
أي حيووان آخوور  ,بوول قوود تكووون بعوض احليوانووات أفضوول منووه يف مسووتقبل األيوام  ,وهووها مووا صوورح بووه جوليووان
هكسوولي  ,حيووث يقوووة  ":موون املسوولم بووه أن اإلنسووان يف الوقووت احلاضوور سوويد املخلوقووات  ,ولكوون قوود إلوول
له القطة أو الفجرة"(.)1
ويف هووها التصووور انتهووات فظيووع حلقيقووة اإلنسووان الوويت ظوول متفووردا هبووا عوورب مراحوول التووارين  ,وفيهووا فووت
لألبوواب مشوورعة رنتهووات األخووال واملبوادئ  ,ورلووك أن حتوووة اإلنسووان إىل ورد حيووان ر خيتلووف عوون غووريه
من احليوانات يف أصل خلقته  ,إر أنوه أسورا يف تطووره منهوا يوؤرن بجنوه ر خيتلوف عون غوريه يف قيموه ومباد وه
 ,وقد صد الفيلسوف املعاصر روجيه جارودي حني ركر أن الكراموة اإلنسوانية قود أررلوت يف الغورب إررر
عظيمووا  ,وطعنووت ثووالل طعنووات قاتلووة  ,أورهووا  :علووى يوود كوووبرنيكس  ,فبعوود أن كووان اإلنسووان هووو مركوون
الكوون يف النظوورة التقليديوة منووه بطليووق  ,فقوود حوصور وحوصوورت أرضوه الوويت يعويش عليهووا  ,وأصوب ارثنووان
معا ميثالن اليوم نقطة ض يلة تستس الرثاو وسط ههه ا موعوة اهلا لوة الويت ر قورار هلوا مون األجورام  ,والثانيوة
 :علووى يوود دارويون  ,الووهي اسووتبدة باحلقبووة التارخييووة القصوورية الوويت حتوودل عنهووا الكتوواب املقوودق علووى موودى
ستة آرف عام من احلوار بني اإلنسان واهلل مليونني من سنوات التارين وما قبل التارين  ,والثالثة  :علوى يود
التسليل النفسي عند فرويد  ,الهي قدم لإلنسوان صوورة قوامهوا موعوة كبورية مون القووى املتباينوة  ,وتكونوت
النفس البشرية من العقد املخيفة هلا  ,وهي عقد قابلة دا ما ألن تفلت من أيدينا وينفرط عقدنا(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بوول إن فرويوود راتووه ركوور أنووه اووو "علووى اإلنسووانية يف موورور الوونمن أن تتسموول موون أيوودي العلووم ثووالل

إسوواوات فظيعووة علووى حبهووا السووار لووهاهتا"( ,)3وهووي  :اكتشووافها أن العووات بقعووة صووغرية يف كووون رحيووو ر
مرك ونا للكووون  ,واكتش وافها أن اهلل ت خيلقنووا خلقووا فريوودا  ,ولكوون ادردنووا موون القووردة  ,واكتشووافها أن عقولنووا
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الواعية ر ختربنا بالكيفية اليت انتصر هبا  ,ولكنها ختربنا بقصة جينات هتدف إىل خدمة الهات(.)1
ويكشووف جوليووان هكسوولي بوضوووح عوون اردوودار الووهي أصوواب اإلنسووانية يف النظريووات الغربيووة وفقووداهنا
لتمينها ومركنيتها  ,فيقوة ":لقد توجرج رأي اإلنسوان كاخلطوار – البنودوة -فيموا يتعلو ركونه بالنسوبة لبقيوة
احليوانووات  ,بووني إعجابووه الشووديد أو القليوول بنفسووه  ,تفصول بينووه وبووني احليوانووات حينووا هوووة سووسيقة جوودا ,
وحينووا آخوور هوووة صووغرية جوودا ...وبظهووور نظريووة داورن بوودأ اخلطووار يتووجرج عكسوويا  ,واعتوورب اإلنسووان حيوانووا
مرة أخرى  ,ولكن على ضوو العلم ر علوى ضووو اإلحسواق السوار  ,ويف بوادئ األمور ت تتبوني متاموا نتوا خ
هها الرأي اجلديد  ...إر أن اخلطار وصل نوي ا فشوي ا إىل أقصوى مودى تجرجسوه  ,وظهور موا بودا أنوه النتوا خ
املنطقيووة لفووروو دارويون  ,فاإلنسووان – يف رأي دارويون – حي ووان كغووريه  ,ولووهلك فووإن آراوه يف معووي احليوواة
اإلنسانية واملثل العليا ر تستس بالنسبة لباقي الكا نات تقديرا أكثور مون آراو الودودة الشوريطية  ,أو بكترييوا
البانوولس  ,والبقوواو هووو املقيوواق الوحيوود للنجوواح التطوووري  ,ولووهلك فكوول الكا نووات احليووة املوجووودة متسوواوية
القيمة"(.)2
وبهلك فقدت اإلنسانية موا كانوت تتفورد بوه مون رفعوة روحانيوة وأخالقيوة  ,الويت مردهوا إىل اخللو اخلوا
مون اهلل  ,وتنعنعووت القدسووية الويت كووان يسووتمدها اإلنسوان موون رلووك اخللو اخلووا  ,وصووار مون جهووة أخوورى
مطلقوا موون كوول القواعود والقوويم األخالقيووة  ,ألن كوول تلوك القواعوود زا فووة ر ثبووات هلوا ور اسووتقرار  ,وإوووا هووي
مفروضة على اإلنسان من خارجه نتيجة اجلهل والضعف(.)3
الدللة الثاني ة  :م ا يتعل ق اطبيع ة اإلنس ان  ,فبعود أن كوان اإلنسوان يتصوف بواإلرادة واملشواعر النفسوية
موون احلووو والووبغض والكراهووة  ,والقصوود إىل اخلووري أو الشوور واإلحسوواق باملسووؤولية علووى األفعوواة  ,فقوود أرلغووي

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مووع الننعووة اإلنسووانية كوول رلووك  ,وحتوووة اإلنسووان إىل وورد نظووام طبيعووي كغووريه موون األنظمووة الطبيعيووة  ,وكوول
مشاعره وصفاته وأخالقوه النبيلوة أضوست عبوارة عون تفواعالت بيولوجيوة وردة  ,لويس هلوا أي مضومون قيموي
ور أخالقي  ,وغاية ما هلا أهنا توؤدي وظوا ف عصوبية وجينيوة ضوة  ,ر ميلوك اإلنسوان معهوا أي اختيوار يف
تعووديلها أو تطويرهووا  ,وإوووا هووو مسووري و بووور علووى مسووارها  ,وحتوووة اإلنسووان إىل آلووة طبيعيووة ضووخمة مكونووة
من أتراق متعددة  ,وما إلدل له مون مشواعر وحوو وبعوض وكراهيوة وإرادة وقصود إووا هوو عبوارة عون نتيجوة
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لتسرت تلك األتراق الطبيعة  ,ور نيو غري رلك!
وهو و و و و و و و و ووها التسو و و و و و و و و وووة العمي و و و و و و و و و و يف طبيعو و و و و و و و و ووة اإلنسو و و و و و و و و ووان يعو و و و و و و و و وود مو و و و و و و و و وون أكو و و و و و و و و وورب ارنتهاكو و و و و و و و و ووات
اليت مورست على اإلنسانية عرب التارين ؛ ألن اإلنسوان رلوك املخلوو املتصوف بواإلرادة والقصود واألخوال
واملشاعر الروحية واملسؤولية حتووة إىل خملوو بوور ر ميلوك لنفسوه أي نويو ,وت يعود هنوات فور بينوه وبوني
أخس احليوانات يف طباعها  ,فلم يعد هنات فر بني وبني الضبا واخلنازير يف أن كال منهوا ر تعودو صوفاته
أن تكون استوجابة لعمليات بويولوجية ضوة  ,إر أن الطبيعوة الصوماو اختوارت لوه صوفات خم وتلفة عون تلوك
احليوانووات! ويف توصوويف أثوور هووها التسوووة العمي و يقوووة علووي عوونت بيجوووفيتش ":إن تقلوويص اإلنسووان إىل
وورد وظيفووة إنتاجيووة اسووتهالكية حووىت -ولووو كووان لووه مكووان يف عمليووات اإلنتووا ارسووتهالكي – لوويس عالمووة
على اإلنسانية  ,وإوا هو سلو لإلنسانية"(.)1
ض ووربت اإلنس ووانية يف مقت وول  ,حي ووث أض ووسى اإلنس ووان ل وويس إر موع ووة م وون ال وودوافع املادي ووة
وهك ووها ر
ارقتصوادية واجلنسوية الوويت ر ميلوك معهوا أي خيووار  ,ور خيتلوف سوولوكه فيهوا عون سوولوت أي حيووان أو هبيمووة
عجماو(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن حيوانية اإلنسان وماديته اليت استقرت يف الفكر األوريب بسبو الننعة اإلنسانية امللسودة ترتوو
عليهووا أن ا تمووع ت تعوود تسووريه مفوواهيم اإلنس ووان الراقيووة ور تصوووراته ور مشوواعره النبيلووة ور س وولوكه
املسوتقيم  ,وإوا تسريه يف م وكان رلوك كلوه مفواهيم احليووان  ,ومفواهيم انلوة  ,ومون تضواوة مكوان
العقيوودة والقوويم األخو والقية والروحيووة  ,ونقلووت ض ووابطه اخللقيووة واجلنسووية وهبطووت عالقووة اجلنسووني ,
وحتولت طبيعة اإلنسان إىل رد آلة إنتاجية تنتخ وتنتخ وتنتخ  ,تنوة ور نيو غري رلك(. )3
الدلل ة الثالث ة  :م ا يتعل ق االمنظوم ة ا خفقي ة  ,فبعوود أن كووان اإلنس وان يبووين أخالقووه علووى أسووس

ومب ووادئ ثابت ووة وباقي ووة يف ك وول زم ووان ومك ووان  ,فاتص ووفت أخالق ووه بارتس ووا وارطو وراد  ,ألغ ووى دع وواة الننع ووة
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اإلنسووانية امللسودة تلووك املبووادئ ونوونوا عليهووا حربووا ضروسووا  ,فلووم تعوود هنووات مبووادئ مطلقووة حتكووم تصوورفات
اإلنسان وتضبط سلوكه  ,وإوا حتولت املنظومة األخالقية إىل أموور نسوبية إضوافية ختتلوف مون زموان إىل زموان
ومن مكان إىل مكان .
وفض ووال ع وون رل ووك فق وود ص ووار ارهتم ووام األك وورب ووا إلقو و لإلنس ووان رفاهيت ووه املادي ووة  ,وت يع وود مل ووا إلقو و
لإلنسان ارنضباط يف أخالقه وسلوكه اهتمام يلي بج ية هها املكون األساسي يف اإلنسان .
ور ب وود م وون التجكي وود هن ووا عل ووى أن احل ووديث يف ه ووها الس وويا متعل و و س ووتوى البن وواو والتجس وويس املع ووريف
واملنهجووي  ,ولوويس سووتوى السوولوت الفووردي اليووومي  ,فقوود يوجوود ملسوود رو أخووال نبيلووة  ,ويف املقابوول قوود
يكووون مووؤمن رو أخووال قبيسووة  ,فسصوووة رلووك ر ينكووره أحوود ولوويس هووو وول البسووث هنووا  ,وإوووا لووه
جانو التجسيس والبناو املنهجي لألخال  ,فإنه يستسيل أن يبي على أصوة اإلنسانية املسوتغنية الويت تنكور
وجود اإلله  ,وقود عورب علوي عونت بيجووفيتش عون هوها املعوي بعبوارة ظريفوة قواة فيهوا ":يوجود ملسودون علوى
أخال  ,ولكن ر يوجود إحلواد أخالقوي"( ,)1ويؤكود هوها املعوي يف سويا آخور فيقووة  ":األخوال كمبودأ ر
توجد بال دين  ,بينما األخال العملية ميكن هلا أن توجد يف غياب الدين"(.)2

ووجووه رلووك أن املبووادئ األخالقيووة والقيمووة ر بوود أن تكووون مطلقووة ثابتووة  ,فالصوود موون حيووث األصوول
او أن يبقى دا ما يف كل زمان ومكوان موودا  ,والكوهب مون حيوث األصول اوو أن يبقوى دا موا قبيسوا,
وكهلك احلاة يف األمانة والكرم واخليانوة والسورقة وغريهوا مون أصووة األخوال احلميودة واملهموموة ,ونونا صوفة
الثب و ووات واإلط و ووال ع و وون ه و ووهه األخ و ووال يع و ووين بالض و وورورة قت و وول احلي و وواة اإلنس و ووانية وهت و ووك الق و ووانني احلاكم و ووة
للمجتمعات البشرية والتعامالت احلياتية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاحليوواة اإلنسووانية جبميووع مكوناهتووا موون احلووديث واخلطوواب والبيووع والشوراو والنكوواح والصووداقة وغريهووا موون
أصووناف العالقووات ارجتماعيووة إوووا تقوووم علووى التسووليم بوجووود املبووادئ املش و كة بووني بووين اإلنسووان  ,وعلووى
اإلقرار بالقيم اليت ميكن من خالهلا احلكم على سلوت اإلنسان بالصواب واخلطج  ,فوإرا انتفوت تلوك املبوادئ
والقيم فلن ينتخ عنها إر الفوضى واخلراب يف حياة اإلنسان .
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وتجسيس املبادئ املطلقوة الثابتوة ر بود أن يعتمود علوى مصودر مطلو نوامل يف علموه وإدراكوه وإحاطتوه
بووالوجود  ,وأن يكووون متجووردا موون امليوووة الشخصووية والفرديووة ؛ ألن البلووو إىل اإلطووال واملوضوووعية يسووتلنم
انكشوواف احلقووا كلهووا ماضوويها ومسووتقبلها حووىت يصو تجسوويس رلووك احلكووم  ,وإرا كووان األموور كووهلك فإنووه
يستسيل حين ه أن يكون اإلنسان هوو مصودر تلوك القويم ؛ ألنوه ودود يف إدراكوه وعلموه بوالوجود  ,وقاصور
يف وعيه عن اإلحاطة بكل ما يتعل باحلياة والوجود .
ويف تجكيوود هووهه النتيجووة يقوووة علووي عوونت بيجوووفيتش ":ر ميكوون بنوواو نظووام أخالقووي علووى اإلحلوواد"(,)1
ورلووك أن اإلحلوواد يق وووم علووى إنكووار وج ووود اخلووال  ,ويررجووع مجيووع الق ووانني واملبووادئ إىل وضووع اإلنسووان أو
الطبيعة  ,وهي أمور مقيدة متغرية  ,وقود أقور بعوض املالحودة بوجن إنكوار اإللوه يعوين إنكوار األخوال  ,فيقووة
بوة سارتر -أحد أقوى مؤسسي الوجودية امللسدة ":-إن الوجودي يعتقد أنه من املؤت جودا أر يوجود إلوه ؛
ألن كل احتماة للعثور على قيم يف مساو من األفكار خيتفي باختفواو اهلل"( , ,)2وينيود موقفوه تفصويال فيوهكر
أن الوجوديووة امللسوودة تووههو إىل أن عوودم وجووود اهلل معنوواه عوودم وج وود القوويم املعقولووة كووهلك ,وعوودم وجووود
اخلري بصورة مسبقة ؛ ألن عدم وجود اهلل معناه عدم وجود وجودان كامول ر متنواه يعقول رلوك اخلوري ,وهكوها
يصووب القوووة بوجووود اخلووري أو بوجوووب الصوود والنناهووة قووور ر معووي لووه( ,)3ويعوورب دوستويقسووكي عوون هووها
املعي بعبارة صرإلة فيقوة ":إرا ت يكن اهلل موجودا فكل نيو مباح"(.)4
وبسبو إنكار أتبواا الننعوة اإلنسوانية للمبوادئ املطلقوة والقويم الثابتوة وقعووا يف اضوطراب نوديد مفورط يف
التعامل مع قضية األخوال ؛ ورلك أهنم اودون مووقفهم اهلوادم ألصووة األخوال يتصوادم موع موا ادونوه يف
نفوق ا تومعات اإلنسانية من ضورورة وجود القويم املط ولقة  ,فكول إنسوان س ووي اود يف نفس وه دافعوا داخليوا
يدفع ووه إىل اعت و وبار أن الص و ود والوف وواو والب ووهة والك وورم واألمان ووة أم ووور م ووودة مجيل ووة  ,وأن الك ووهب والغ ووش
واخلو ويانة والبخوول والس وورقة أم ووور مهمومووة قبيس ووة  ,وه ووو م ووا يسووميه الفيلس وووف الع ووريب املعاصوور "عب وودالوهاب
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املسووريي" ب وو"اإلهلي اخلفووي" ويعووين بووه  :أن مثووة نووي ا مووا غووري مووادي كووامن يف اإلنس وان يدف وعه دووو فعوول اخل وري
وتوورت الشوور  ,وإىل استسسووان الصوود واألمانووة وتقب ووي الكووهب واخليانووة  ,وإن ت يتجووه بجفعالووه دووو تل ووك
( )1املرجع الساب (. )210

1436/08/19

( )2الوجودية اإلحلادية – ضمن آراو فلسفية يف أزمة العصر  ,آدريني كوخ. )272( -
( )3انظر  :الوجودية مههو إنساا (. )24

( )4املرجع الساب ( , )25وانظر  :دواعي اإلميان يف عصرنا  ,األب جيوفاا مارتنيت (. )336/2
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األفعاة فإنه اد يف نفسه نعورا بالهنو وكجنه فقد جنوا أساسيا من كيانه(.)1
وهووها التنوواقض مووع األمووور الفطريووة الضوورورية الوويت اوودها ا تمووع اإلنسوواا يف كوامنووه الداخليووة أوقووع أتبوواا
الننعة اإلنسانية امللسدة يف مجز معريف كبوري  ,وهوو إرا كوان اإلنسوان مصودر األخوال والقويم فمون أيون أتوى
رلك الشعور النفسي الضروري إىل داخل الكيان اإلنساا ؟!!
وأضسى هها السؤاة من أصعو األس لة اليت تورد علوى الفكور اإلحلوادي  ,وبوات يطواردهم يف كول فول
ويربز هلم مع كل حوار ونقاه حوة األديان ووجود اإلله .
وقد اضطربت مواقفهم يف التخلص من هها السؤاة  ,فتارة يصورفون اجلوواب عنوه إىل القودح يف تفاصويل
األخال اليت أتت هبوا األديوان  ,وتوارة يصورفونه إىل القودح يف أخوال بعوض املوؤمنني  ,وتوارة أخورى يصورفون
اجلواب باحلديث عن كيفية نشجة األخال عند اإلنسوان وأهنوا نشوجت نتيجوة التطوور البيولووجي الوهي مور هبوا
اإلنسان يف مسريته احلياتية(. )2
وكوول رلووك خوورو عوون وول البسووث واإلنووكاة  ,فووإن البسووث لوويس يف تفاصوويل األخووال الوويت أتووت هبووا
األديووان  ,ور يف إثبووات أن كوول مووؤمن سوويكون ملتنمووا بوواألخال النبيلووة  ,ور يف كيفيووة نشووجة األخووال عنوود
اإلنسووان  ,وإوووا لووه صووور يف قضووية واحوودة ووددة  ,وهووي مووا إرا كانووت األخووال اإلنسووانية تقوووم علووى
مبووادئ وقوويم مطلقووة أم ر  ,فه وها املعووي هووو أسوواق البسووث وجوووهره  ,وسوويجيت منيوود تفصوويل هلووهه القضووية يف
مبسث رح (.)3
الدللة الرااعة  :م ا يتعل ق امعن ى البي اة  ,أرادت اإلنسوانية أن تبوين رؤيتهوا عون العوات الوجوود والكوون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

م وون غ ووري ارعتم وواد عل ووى ال وووحي اإلهل ووي  ,وم وون غ ووري ارلتف ووات إىل األدي ووان  ,وم وون غ ووري اإلمي ووان بوج ووود اهلل
وارع اف بربوبيته للكون وتدبريه للوجود  ,وأن تقدم بديال عن التصورات اليت تقودمها األديوان عون احليواة ,
ولكنهووا يف احلقيقووة ت توونة تتخووبط يف متاهووات العقوووة اإلنسووانية  ,وموون الواض و أن األديووان – وخصوصووا
الدين اإلسالمي السات من التسريف -يقودم معواا واضوسة ونواملة للسيواة  ,فاإلنسوان خلقوه اهلل ليعبوده يف
احليوواة الوودنيا  ,والكووون مصوودره موون اهلل  ,وهووو الووهي يوودبره ويصوورفه ويووتسكم فيووه  ,وهووو الووهي قوودر فيووه كوول

1436/08/19

( )1انظر  :دراسات معرفية يف احلداثة الغربية (. )189
( )2انظر  :وهم اإلله  ,ريتشارد دوكنن (. )230 , 227
( )3انظر :

 1122من البسث  ,وما بعدها .
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نيو  ,واإلنسان له مصري توم ر بد أن إلصل عليوه  ,إموا النعويم املقويم يف اجلنوة إن كوان مون املوؤمنني بواهلل
 ,وإما العهاب األليم يف النار إن كان من الكوافرين  ,وهكوها يكوون للسيواة معوي يف الوجوود  ,وهودف ودد
ومسار واض املعات .
ولكوون اإلنسووانية املسووتغنية حووني أعرضووت عوون اإلميووان بوواهلل  ,وتنكوورت لوجوووده وألوامووره ونواهيووه  ,قتلووت
كوول املعوواا الرفيعووة الوويت عوول للسيوواة مقصوودا ومسووارا ووددا  ,وهتكووت مجيووع الق ويم الوويت تضووفي علووى احليوواة
اجلماة والسعادة واألنس  ,فجصبست اإلنسانية تعيش حياة ر معي هلا  ,يف كون ر معي له  ,ووجوود فوار
من أي معي .
وقوود أكثوور املت ودينون موون نقوود الرؤيووة اإلحلاديووة موون هووهه اجلهووة  ,وحوواوة عوودد موون املالحوودة إثبووات أن
اإلحل وواد وارس ووتغناو ع وون اهلل ر ي ووؤدي إىل قت وول مع وواا احلي وواة  ,ور إىل اإلضو ورار حبي وواة اإلنس ووان يف الوج ووود ,
ولكن هنوات عودد غوري قليول مون الشوواهد تودة علوى صود رلوك النقود  ,وعلوى إثبوات كونوه أمورا متسققوا يف
احلياة اإلنسانية املستغنية عن اهلل .
فجصول احليواة وهودفها موا زاة لغونا يف ا واة العلموي  ,وموا فتو البواحثون املواديون يكوررون دا موا بووجهنم ر
يعرفووون موون أيوون أتووت احليوواة إىل الوجووود  ,ور يعلمووون عوون احلكمووة موون وجودهووا نووي ا  ,فلووك أن تتخيوول أي
ضياا يصيو اإلنسانية حني تصب ر تعرف من أيون أتوت احليواة  ,وأي ظوالم خيويم علوى كياهنوا حوني متسوي
ر تعرف احلكمة من وجود احلياة يف الكون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر جرم أن اإلنسانية املسوتغنية وقعت يف أصناف من ارنتسارات القاتلوة  :انتسوار عقلوي حوني يقولوون :
إن هنووات نظووام بووال موونظم  ,وانتسووار علمووي حووني يقولووون  :إن هنووات حيوواة موون الالحيوواة  ,وانتسووار فلسووفي
حووني يقولووون  :إن ر غا يووة موون الوجووود ور هوودف  ,وانتسووار إنسوواا حووني يقولووون  :إنووه ر مجوواة يف أفعوواة
اإلنسان ور معي ور قيم  ,وإوا هي نتيجة عمليات بيولوجية ضة .

1436/08/19

ول وويس غريب ووا نتيج ووة لتل ووك األص ووناف م وون ارنتس ووارات أن يتب ووي ع وودد كب ووري م وون رواد الننع ووة اإلنس ووانية
املستغنية عن اهلل رؤية تشاؤمية عن احلياة  ,أظهروا من خالهلا ما يعانون من فقدان املعواا والقويم يف الوجوود
 ,وأبانوا عن أن احلياة أصبست بالنسبة هلوم بوال معوي ور قيموة ور هودف  ,وأكودوا علوى أن كول مون إلواوة
أن اعل للسياة معي إوا يقوم بعملية خداا للهات .
ففووي القوورن الثووامن عشوور ظهوور الفيلسوووف األملوواا نوووبنهور  ,الووهي يعوود رجوول التشوواؤم األكوورب يف الفكوور
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الغريب  ,وقرر بوجن حيواة اإلنسوان قا موة علوى الصوراا املسوتد  ,وأن اإلنسوان ر يقول وحشوية عون أي وور أو
ض ووبع  ,وره ووو إىل أن اإلرادة العمي وواو وغ ووري العاقل ووة ه ووي ج وووهر الع ووات  ,وانته وى إىل أن الوج ووود رو ماهي ووة
با سة خاوية من أي معي  ,وأكد على أن الناق تعساو يف كل أعماهلم وعالقاهتم(.)1
وظهر يف القرن التاسع عشر نيتشه أنهر أول ك الرواد الهين تنكروا ملعي احلياة  ,فقد جعل السوعادة يف
احليوواة هووي وورد اإلحسوواق بووجن القوووة يف تنووام  ,وأن هنووات مقاومووة يووتم ارنتصووار عليهووا  ,وجعوول ارحتفوواظ
باألخال والقيم واألهداف الروحيوة قوتال للسيواة وسولبا هلوا  ,ويقووة  ":أي نويو يعود حسونا؟ كول موا ينموي
الشووعور بووالقوة  ,أي نوويو يعوود سووي ا؟ كوول مووا يتووجتى موون الضووعف  ,مووا هووي السووعادة؟ اإلحسوواق بووجن القوووة
يف تنام ,وأن هنات مقاومة يتم التغلو عليها  ,ليس الرضا ,بل منيودا مون القووة ,ور السولم يف كول األحوواة,
بو وول احل و وورب ,ر الفض و وويلة ,ب و وول البس و ووالة  ,رب و وود أن يض و وومسل الض و ووعفاو وروو التكوين و ووة املعوق و ووة ,وعلين و ووا أن
نساعدهم على رلك"(.)2
وأمووا بوووة سوواتر -أحوود أعمودة تيووار الوجوديووة امللسوودة -فإنووه ركوور أهنووم حووني أنكووروا وجووود اهلل وحكم ووا
عل ووى فك وورة خلق ووه للع ووات بالفن وواو  ,انتهو ووا إىل إنك ووار الق وويم واملع وواا املتعلق ووة حبي وواة اإلنس ووان  ,فيق وووة ":إن
الوجوديووة تقوووة  :إن عوودم وجووود اهلل معنوواه عوودم وج ووود القوويم املطلقووة كووهلك  ,وعوودم وجووود اخلووري بص ووورة
مسبقة قبلية ؛ ألن عدم وجود اهلل معناه عدم وجود وجدان كامل ر متناه يعقل رلك اخلوري  ,وهكوها يصوب
القوووة بوجووود اخلووري أو بوجوووب الصوود والنناهوة قووور ر معووي لووه  ,ألننووا نصووري حبوواة وجووود إنسوواا حبووت ر
دخل فيه لوجود اهلل أو لقيم مصدرها اهلل .
لقد كتو ديستوفيسكي مرة  :إرا ت يكن اهلل موجودا ؛ فكول نويو مبواح .وموا كتبوه ديستوفيسوكي هوو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النقطة اليت تنطل منها الوجودية .واليت نعتقد فيها أن إنكار وجود اهلل يعوين أن كول نويو يصوري فعوال مباحوا
 ,وأن اإلنسان يصري وحيدا مهجورا  ,ر اد داخل راته أو خارجها أية إمكانية يتشبث هبا....
وموون جهووة أخوورى إرا كووان اهلل غووري موجووود فووإن وجووود القوويم والشورا ع الوويت تووربر تصوورفاتنا تسووقط بالتبعيووة
وتصووري غووري موجووودة  ,واوود اإلنسووان نفسووه وحيوودا ر عووهر لووه ور مووا يووربر سوولوكه  ,وهووها مووا أعوورب عنووه بووجن

1436/08/19

( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي ( , )36/2ونوبنهور وفلسفة التشاؤم  ,وفي غريني (. )145-137
( )2نقيض املسي (. )26
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اإلنسان كوم عليه باحلرية"(.)1
ويؤكد براتراندرسل – وهو مون الفالسوفة امللسودين وأقوالوه معتوربة عنود كثوري مونهم – الرؤيوة العدميوة الويت
انتهت إليها الننعوة اإلنسوانية املسوتغنية عون اهلل  ,فيقووة يف كوالم صوري معورب ":إن العوات الوهي يقدموه العلوم
ملعتقووداتنا هووو مثوول رلووك وأكثوور يف انعوودام اهلوودف والغوورو  ,وارفتقووار إىل املعووي  ,ويف وسووط عووات مثوول هووها
او أن د مثلنا العليا مكانا فيه ؛ ألن اإلنسوان هوو صولة ملسوببات ر تعورف مسوبقا النتوا خ الويت ستصول
إليهووا  ,وأن أصووله وتطوووره  ,آمالووه وخماوفووه  ,مووا يعشووقه ومووا يووؤمن بووه  ,مووا هووي إر نتووا معووات عش ووا ية
للهرات  ,وإنه ر هو نار  ,ور هو بطولة  ,ور هو حدة نعور  ,ور قوة فكر  ,قودورها اسوتبقاو حيواة فورد
خ ووار الق وورب  ,وأن ك وول عم وول لألجي وواة  ,وك وول م ووا مت تكريس ووه واكتس ووابه واس ووتلهامه  ,وك وول ض ووياو للعبقري ووة
اإلنسانية كوم عليه بالفناو مع الفناو العظيم للنظام الكوا  ,وأن املعبود اخلوا
او أن يدفن حتت أنقاو كون هالك"(.)2

إلجنوازات اإلنسوان بكاملوه

ويؤكد الفيلوسوف املعاصر ول ستيس النتيجة اليت انتهت إليها اإلنسانية الغربيوة الويت اسوتغنت عون اهلل ,
فيقووة ":لقود اتسووم العوات احلووديث بوالكثري موون الظوالم واحلوورية وفقودان القداسووة  ,ور وا أيضووا بنيوادة ها لووة يف
ع وودد املرض ووى العص ووبيني  ,وارهني ووارات العص ووبية يف عصو ورنا  ,ويف اس ووتطاعتنا أن نتعق ووو رل ووك عا وودين إىل
فقدان اإلميان بوجود أية غاية أو خطة ملسار العات"(. )3
وح ووني نتجم وول يف كث ووري م وون ال وورؤى التش وواؤمية العدمي ووة ال وويت طرح ووت يف الفك وور الغ ووريب جن وود مص وودرها م وون
الفالسفة الهين اندرجوا ضمن تيار اإلنسانية املستغنية اليت تنكرت لوجود اهلل وتدبريه للكون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود حوواوة بعووض أتبوواا الننع ووة اإلنسووانية املسووتغنية أن خيرج ووا موون م ووجز عدمي ووة املعووي وانتهووات احلي وواة
اإلنسووانية  ,فسووعى إىل إاوواد معووي للسيوواة بنوواو علووى الرؤيووة اإلحلاديووة  ,فتوصوول إىل أن املعووي الووهي ميكوون أن
تقوم عليه احلياة يرجع إىل املشاريع اخلاصة اليت يتمكن هبا اإلنسان يف حياة ويشغل هبا نفسه(. )4
ولكنووه غفوول عوون أن تلووك املشوواريع ر متثوول الغايووة الكليووة الدافعووة إىل العموول واحلافظووة للسوولوت اإلنسوواا
( )1الوجودية مههو إنساا (. )25

1436/08/19

( )2عبادة اإلنسان احلر (. )10
( )3الدين والعقل احلديث ( , )120وانظر يف آثار فقدان املعي والغاية يف احلياة  :أزمة اإلنسان احلديث (. )61
( )4انظر  :لة أنا أفكر (. )23/23

Ali Fattani

277

الباب الثاني

واملوجهووة ملسوواراته الكليووة  ,ودعوتووه تلووك ر تعوودو أن تكووون دعوووة إىل الفرديووة القاتلووة الوويت متثوول أحوود معووات
ضياا املعي يف احلياة .
ونتيجووة لضووياا املعووي يف احليوواة انتهووى عوودد كبووري موون أتبوواا الننعووة اإلنسووانية املسووتغنية إىل جعوول احليوواة
اإلنسووانية قا مووة علووى الصو وراا املريوور  ,فجضووسى ارعو وتقاد بووجن احليوواة اإلنسووانية عبووارة عوون ص وراعات تدمووة
متجو ووهرا يف بنيو ووة العو و وقل الغو ووريب  ,ومتعو و ومقا يف أرجا و ووه  ,وم بعو ووا يف كو وول س و وواحاته ,ومسو ووتسكما يف مجي و ووع
مفاصله(. )1
النتهاء ىلى موت اإلنسان وضياعه :
عندما يغيو اإلله عن احلضور يف الوعي اإلنساا  ,ويصوب اإلنسوان سويد نفسوه ومركون الكوون ومقيواق
اخلري والشر  ,ويعتقد أنه رد حيوان ليس له أصل إهلي متفرد  ,وأنه رد نتيجة ضوربة عشووا ية مون ضوربات
املووادة الصووماو  ,ويتعاموول مووع بنيتووه اإلنسووانية علووى أهنووا وورد آلووة مكونووة موون أت وراق متسركووة تنووتخ عنهووا مجيووع
املشوواعر واألحاسوويس  ,ويتنكوور لألصوووة الكليووة الثابتووة الوويت تقوووم عليهووا األخووال = يف هووهه احلالووة ترحوول
ال ووروح اإلنس ووانية م و ون الوج ووود ؛ ألهن ووا رات مص وودر إهل ووي مس وواوي  ,ويص ووب اإلنس ووان ن ووي ا مادي ووا كوم ووا
باألحكام املادية .
فعنوودما غوواب اإللووه عوون الوووعي الغووريب غابووت األحكووام السووماوية وقوويم الوووحي اإلهلووي الثابتووة  ,الوويت كووان
اإلنسان يستضيو هبا يف حياته  ,وأضست حياة اإلنسوان خاليوة مون القويم الكليوة عاريوة مون املبوادئ املطلقوة
املشوورقة منسوولخة موون املعوواا الثابتووة  ,فجصووب الفكوور الغووريب مهيووج للتسوووة إىل ضووياا اإلنسووان راتووه ونسوويان
هويته وحقيقته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموا أمجول موع قالوه املفكور اإلسوالمي عبودالوهاب املسووريي يف التعليو علوى احلالوة الويت وصول إليهوا الفكوور
الغووريب يف نووجن اإلنسووانية حيووث يقوووة  ":إرا نسووي اإلنسووان اهلل وظوون أنووه غووري موجووود نسووي نفسووه وجوووهره
اإلنسو وواا املتجو وواوز ومركنيتو ووه يف الطبيعو ووة  ,ومو ووا مييو وونه كإنسو ووان  ,ونسو ووي أنو ووه إنسو ووان  ,إنسو ووان غو ووري طبيعو ووي
مستخلف من إله علي قدير اوز للطبيعة واملادة"(.)2

1436/08/19

( )1انظر  :الصراا يف الفكر الغريب  ,عطية الونسي (. )120-97
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وبس ووبو الننع ووة اإلنس ووانية امللس وودة ال وويت بلغ ووت قوهت ووا يف الق وورن التاس ووع عش وور انتش وورت يف الفك وور الغ ووريب
تي ووارات منازع ووة للننع ووة اإلنس ووانية مناقض ووة هل ووا يف أص وووهلا  ,وحتك ووم عليه ووا بالفش وول واردط وواط واألوه ووام(,)1
وانتشر يف األوساط الفكرية يف القرن العشرين اإلحسواق بضوياا اإلنسوانية وفقودان األصووة الويت تقووم عليهوا
 ,وتشكل تيار يتبي احلكم على اإلنسانية باملوت(.)2
وأخوه رلووك التيوار يووردد بجصووات مرتفعوة ويف نوربة مون يعلوون أنووه اكتشوف نووي ا جديودا وهووا ال  :إن رلووك
اإلنسووان كمووا تصووورناه إىل حوود انن  ,وكمووا أحببنوواه فينووا ويف غرينووا  ,ودافعنووا عنووه وعوون قضوواياه  ,وجعلنوواه
مركوون الوجووود وسوويد الكووون  ,ت يعوود لووه وجووود  ,وأنووه قووارب علووى ارختفوواو  ,لقوود أضووسى تصووورنا عنووه ,
كهات وعقل وإرادة وقدرة على اإلبداا وارخ اا متهافتا  ,ومعات صوورته املجلوفوة لودينا أخوهت يف التالنوي
 ,وهويته يف التشظي(.)3
ويف بيووان هووها الت وسوة يقوووة إريووك فووروم ":كانووت مشووكلة القوورن التاسووع عشوور األساسووية تووتلخص فيمووا
يلي  :اهلل ميت  ,أما يف القرن العشرين  ,فإهنا تتلخص يف العبارة التالية  :اإلنسان ميت"(.)4
وتبي الدعوة إىل موت اإلنسان واضمسالله عدد من أكرب املفكرين يف القورن العشورين( , )5ويعود املفكور
الفرنسووي املشووهور ميشوويل فوكووو  ,الووهي روصووف "بووجن أحباثووه ودراسوواته تشووكل احلوودل الفكووري األكثوور بووروزا

وأ ية يف هها القرن"( ,)6مون أعوىت مون تعورو لنقود الننعوة اإلنسوانية  ,وهوو أوة مون نوادى صوطل " مووت
اإلنسان"( , )7وهو ر يقصد به أن اجلنس البشري سيموت كله وخيتفي مون الوجوود  ,وإووا يقصود بوه إعوالن
انتهوواو الننعووة اإلنسووانية  ,وحتطووم كوول القوويم واملبووادئ الوويت تقوووم عليهووا حيوواة اإلنسووان  ,وانتهوواو كوول املعوواا
الكلية الثابتة اليت حتكم مساراهتا  ,وهتشم كل حقيقة مستقرة حوة الوجود اإلنساا.
ويف بيان فوكو ملوقفوه مون اإلنسوان يقووة ":إن اإلنسوان سووف ينودثر  ,مثول وجوه مون الرمول مرسووم علوى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر  ,عبدالرزا الداوي (. )128
( )2انظر  :املرجع الساب (. )15 , 9

( )3انظر  :املرجع الساب (. )16-15

( )4دواعي اإلميان يف عصرنا  ,األب جيوفاا مارتنيت (. )377/2
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( )5انظر  :موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر  ,عبدالرزا الداوي  ,الكتاب كامال .
( )6املرجع الساب ( , )128وانظر يف تجثري فوكو  :يف نقد ما بعد احلداثة  :فوكو واجلنون الغريب  ,مد املنوغي (. )9
( )7انظر  :املرجع الساب (. )179
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حد البسر"( ,)1ويكرر كثوريا بوجن إعوالن اإلنسوان لإلحلواد وإنكواره للقويم املطلقوة يوؤدي حتموا إىل مووت قو
لإلنسان راته الهي قام بهلك اإلعالن(.)2
والننعة املنادية وت اإلنسان من الوجوود تعود النتيجوة املن وطقية لوآلراو واألفكوار الويت قاموت عليهوا الننعوة
اإلنو وسانية امللسوودة  ,فإنكو وار الوجو وود اإلهلووي واحلقووا املتجوواوزة  ,الوويت ظو وهر أبلووغ تعبووري هلووا يف مقالووة نيتش وه
"مووت اإللوه" تعوين نس وف مج ويع القويم واملثول العليوا  ,وهتش ويم كوول املبوادئ الثابتوة  ,وإسق واط كول األخ ورويات
واملاورا يووات  ,وارنت وهاو إىل الع ودمية النقديووة لكوول معووي ثابووت ميثوول مرتك ونا لبنوواو احليوواة اإلنس وانية ,وتتضوومن
إعالن انتهاو كول األرضيات والقوواعد اليت تقوم عليها األخال واملبادئ  ,وفساد كل نظام وقانون(.)3
فالتصري وت اإلله إرن ر يعين انتصار اإلنسوان وتسويده علوى الوجوود كموا يريود نيتشوه وأتباعوه  ,وإووا
يعين انتهاو كيانه وأفوة وجوده وضياا حقيقته وهتشم بينته األخالقية والقيمية.
وقد كرر ميشيل فوكو التجكيد على أن عمدته يف التصري

وت اإلنسان هوو قووة نيتشوه ووت اإللوه! ,

وأكوود علووى أن قولووه رلووك ر يعووين إر اختفوواو اإلنسووان راتووه  ,ويف هووها يقوووة ":وصوول نيتشوه إىل النقطووة الوويت
عنوودها ميتلووك اإلنس ووان واهلل بعض ووهما  ,حيووث يك ووون م وووت األوة مرادف ووا ل وونواة الثوواا  ,وحي ووث إن الوع وود
باإلنسووان األمسووى يعووين أور وقبوول كوول نوويو حتميووة موووت اإلنسووان الونوويك"( ,)4ويعيوود تجكيووده رلووك فيقووة
":إن ما يبشر به فكر نيتشه أكثر من موت اهلل  ,أو بواألحرى يف أثور هوها املووت  ,وبارتبواط عميو معوه هوو
هنايووة قاتلووه  ,إنووه انفجووار وجووه اإلنسووان يف الضووسك  ,وعووودة األقنعووة  ,إنووه تبعثوور وورى الوونمن العميو الووهي
كووان يشووعر أنووه إلملووه  ,والووهي كووان إلووس بضووغطه يف كينونووة األنووياو بالووهات"( , )5ويووهكر أن مووا يعلوون عنووه
نيتشه "ليس غياب اهلل أو موته هو املؤكد  ,بقدر ما هو هناية اإلنسان"(.)6

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الكلمات واألنياو  ,ميشيل فوكو (. )313

( )2انظر  :املرجع الساب (. )312
( )3انظر يف آثار عدمية نيتشه  :ما الثورة الدينية  ,داربوه نايغان ( , )165-143ونيتشه وجهور ما بعد احلداثة  ,حترير
أمحد عطية ( , )173-172ونيتشه  ,فؤاد زكريا ( , )40-39وموت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر  ,عبدالرزا
الداوي (. )37 , 35
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وهوو يعوود نفسووه تلميوها لنيتشوه  ,ويعو ف بجنوه هووو الووهي غوري موون مسوواره الفكوري  ,ويقوة":لسووت بكوول
بسوواطة إر تلميووها لنيتش وه  ,ومووا أحوواوة القيووام بووه هووو النظوور بقوودر اإلمك وان إىل بعووض القضووايا علووى ضوووو
نصو نيتشه  ,ألرى ما ميكن عمله يف هها امليدان أو رات"(.)1
وهكها انتهت الننعة اإلنسانية املستغنية إىل قتل اإلنسوانية راهتوا واحلكوم عليهوا باإلعودام وارضومسالة,
والبلووو إىل ضووياا الكيووان اإلنسوواا وهتتووك بنيتووه وهيكلووه الووهي تفوورد بووه عوون غووريه  ,وانتهووت اإلنسووانية إىل
الدمار األخالقي والضياا القيمي واجلفاف الروحي والتفتت ا تمعي والنفسي .
وقوود ركوور روجيووه جووارودي يف نقووده املطوووة للسضووارة الغربيووة أن العقوول الغووريب بتنكووره لإللووه واعتقوواده أن
اإلنسان مستقل بهاته سيطرت عليه روح الننعة الفردية واستسكمت عليه من كول جنباتوه  ,وركور أن العقول
الغريب نتيجوة لوهلك اختوه ديانوة جديودة  ,هوي ديانوة النموو  ,فقود بوات النموو والتقودم هوو اإللوه اجلديود الوهي
يسعى العقل الغريب من أجله .

وخلووط العقوول الغووريب ج وراو رلووك بووني الغايووات والوسووا ل  ,فلووم يعوود اإلنسووان فيووه غايووة  ,وإوووا حتوووة إىل
وسوويلة ت ووتسكم فيهووا ق ووانني الس ووو  ,وأض ووست الوس ووا ل الس وووقية ه ووي الوويت ت ووتسكم فيووه وحت وودد العالق ووات
ارجتماعية له .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأمووا علووى املسووتوى الفكووري  ,فووإن العقوول الغووريب سوويطرت عليووه مووا يسووميه جووارودي "ثقافووة اليووجق" الوويت
اختنلت اإلنسان يف بعد واحد من أبعاده  ,ونظرت إليه كفرد منتخ مسوتهلك فقوط  ,وقود أدى هوها كلوه إىل
غيوواب القوويم وانفصوواة املبووادئ عوون احليوواة  ,وهتميوود السووبل لوودعاة هووها اإللووه اجلديوود "إلووه النمووو" إىل إنوواعة
العبثية والدعوة إىل العدمية  ,بعدما تبني هلم أن اإلنسان أقصى اإلله وت يب إر هو يف الوجود(.)2
وقوود تتابعووت نووداوات عوودد كبووري موون املفك ورين حتووهر موون ضووياا اإلنسووان يف احلضووارة الغربيووة  ,وتكشووف

1436/08/19

( )1موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر  ,عبدالرزا الداوي (. )178
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Ali Fattani

281

الباب الثاني

عوون األخطووار امل تبووة علووى رلووك  ,وتوودعو إىل البسووث عوون اإلنسووان وإرجاعووه إىل الوجووود موون جديوود  ,فقوود
تساوة أندريه مالرو عن مصري آماة القرن التاسع عشر وتطلعاته  ,وأجاب " إهنا أوربا اليت دمورت ولطختهوا
الدماو  ,هي اليت دمرت اإلنسان ولطخته بالدماو  ,وهي تظن أهنا ختلقه"(.)1
ويكشف الدكتور ألكسيس كاريول األزموة الويت متور هبوا اإلنسوانية يف العصور احلوديث وإلودد بعوض أسوباهبا
فيقوووة ":إن احلضووارة املعاصوورة وود نفسووها يف موقووف صووعو ألهنووا ر تال منووا  ,فقوود أنش و ت دون أيووة معرفووة
بطبيعتنووا احلقيقيووة ؛ إر إهنووا موون خيووارت اركتشووافات العلميووة  ,ونووهوات النوواق  ,وأوهووامهم ونظريوواهتم ,
ورغباهتم  ,وعلى الرغم من أهنا أنش ت جهوداتنا إر أهنا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا ونكلنا...
....إنن ووا ق وووم تعس وواو ألنن ووا ن وونسط أخالقي ووا وعقلي ووا  ,إن اجلماع ووات واألم ووم ال وويت بلغ ووت فيه ووا احلض ووارة
الصناعية أعظم وو وتقدم هي علوى وجوه الدقوة اجلماعوات واألموم انخوهة يف الضوعف والويت سوتكون عودهتوا
إىل الرببرية واهلمجية أسرا من عودة غريها إليها  ,ولكنها ر تدرت رلك...إن القل واهلمووم الويت يعواا منهوا
سكان املدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية وارقتصادية وارجتماعية ...إننا ضسايا تجخر علووم احليواة
عن علوم اجلماد"(.)2
ويصرح نارة ديغوة حني كان ر يسا لفرنسا بوجن ا تمعوات الغربيوة فقودت اإلنسوان قوا ال":إن تمعاتنوا
األوربيووة فقوودت نووي ا مثينووا جوودا حتووت وطووجة تقوودمها الضووخم  ,أر وهووو اإلنسووانية  ,وأعووين هبووا القوويم الروحيووة
البشرية العليا  ,فقد قطعت نعورنا و مدت قيمنا األخالقية وادلت"(.)3
وأما مد أسد فإنه كشف عن احلرية والفورا الروحي الهي كان يعيشه أبناو جيله يف تلوك املرحلوة قوا ال
 ":لقود متيوونت العقووود األوىل موون القورن العشورين بووالفرا الروحووي  ,وأصوبست مجيووع القوويم األخالقيووة والروحيووة
الوويت ألفتهووا أوربووا عوودة قوورون غووري رات نووكل مقوورر ودود ؛ ورلووك بفعوول الفظووا ع الوويت كانووت قوود حوودثت مووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ب ووني ع ووام 1918م  ,وت يب و رود أن موع ووة جدي وودة م وون الق وويم س ووتفرو نفس ووها ...وبس ووبو فق وودان املق وواييس
األخالقية املوثو هبا  ,ت يستطع أحود أن يقودم إلينوا دون الشوباب أجوبوة مرضوية عون كثوري مون األسو لة الويت
كانت حترينا  ,كان العلم يقوة  ":املعرفة هي كل نيو" ونسوي أن املعرفوة دوووا هودف أخالقوي ر ميكون أن
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تؤدي إر إىل الفوضى والغموو"(.)1
ويكتووو زكووي جنيووو – وهووو اخلبووري باحلالووة الغربيووة – وصووفا دقيقووا حلالووة ضووياا اإلنسووان يف الفكوور الغووريب
فيقوووة ":لقوود فشوول الغوورب نفسووه – وهووو صووانع العلووم احلووديث -يف أن يقوويم لنفسووه مثوول هووها اللقوواو بووني
الطرفني -القيم والتطور , -فكان له العلم  ,ولكنه فقد اإلنسان  ,ولويس هوها اهتاموا مون عنودنا  ,بول يكفوي
أن نتتبووع األدب يف أروبوا وأمريكووا اليوووم – واألدب ه وو املوورآة املصووورة لإلنسووان ومووا يعتموول يف نفسووه – لنوورى
مووا إل وسه النوواق هنووات يف دخ وا ل صوودورهم موون ملول  ,وسووجم  ,وض وي  ,وحوورية وضووياا  ,إن اإلنس وان هنووات
يسوواير عص وره العلمووي يف مقتضووياته  ,لك ونه ر ا ود الف ورا ليخلووو إىل نفسووه  ,ويص وغي إليهووا  ,كجوووا كوول فوورد
هنات هوو فاوسوت  ,أغوراه الشويطان بوجن يبيوع نفسوه مون أجول علوم إلصوله أو مواة يكسوبه أو قووة يسوتبد هبوا
ويطغوى ...ولسوونا نقووة رلووك ويف أرهاننوا ررة موون رغبوة يف التهوووين مون نووجن العلوم وامل واة والقووة  ,بوول نقولووه
لنؤكود ضرورة أن يضاف إليها نيو آخر  ,هو القيم اخللقية واجلمالية اليت عل من اإلنس وان إنسوانا بوالعم
 ,بعد أن جعل منه العلم واملاة والقوة إنسانا بالطوة والعرو"(.)2

وكتبووت أدريووني كوووخ كتابووا مجعووت فيووه مقووارت عوودد موون املفك ورين والعلموواو حتوودثوا فيهووا عوون تشووخيص
األزمووة الوويت تعصووف بالعصوور احلووديث  ,فتق وووة يف تقوودميها لكتاهب ووا كان ووفة عوون حجووم األزم ووة ال وويت يعيش ووها
اإلنسووان البعيوود عوون اإلميووان بوواهلل ":هووها العصوور الفظيووع ! موون را الووهي يتوودبر مسووريه وتارخيووه ور إلكووم عليووه
بالفظاعة ! ومن را الهي ينكر أن الثقوة الويت كانوت متوأل نفوسونا عنود مطلعوه قود زالوت مون النفووق لويس مون
نك يف أن األزمة اليت تعانيهوا يف هوها العصور احلاضور فريودة يف توارين اإلنسوان  ,فهوي أعمو وأوسوع انتشوارا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

موون أيووة أزموة أخوورى عرفهووا تووارين اإلنسووان ؛ ألهنووا أزمووة الوجووود البشووري راتووه ...إن هووهه املخوواوف الوويت هتوودد
الفرد هتدد أيضا ا موعة البشرية كلها كما هتدد الفورد  :إهنوا أزموة الفورد  ,وأزموة العالقوة بوني الفورد والطبيعوة ,
وبني الفرد وما يعمل  ,وبينه وبني غريه من الناق  ,وبني النظام ارجتماعي"(.)3
إن أكرب مشكلة يف احلياة املعاصرة يف نظر رينيه دوبوو هوي "نوعور اإلنسوان أن احليواة قود فقودت معناهوا,
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فاملشاعر الدينية والتقاليود ارجتماعيوة القدميوة تنخرهوا املعلوموات العلميوة وسوخافة األحودال العامليوة ,ونتيجوة
لهلك انتشر تعبوري "موات اإللوه" بصوورة واسوعة يف األوسواط الالهوتيوة والعلمانيوة علوى السوواو  ,و وا أن فكورة
اإللوه كانوت ترمون لوحودة الكوون جموعوه  :اخللو واملخلوقوات  ,لوها يبقوى اإلنسوان انن بودوهنا كسوفينة بووال
مرساة ور قرار هلا"(.)1
ويووهكر أن البشورية انن "تعووايش أنووكار متنوعووة موون الغربووة  ,فالضووي ارجتموواعي والثقووايف ر يووؤثر فقووط
عل ووى املفك ورين الو وواعني والعم وواة الص ووناعيني والطبق ووات الفق وورية  ,ب وول ي ووؤثر أيض ووا عل ووى ك وول ال ووهين يش ووعرون
بانسووسا فوورديتهم"( ,)2ويؤكوود علووى أن " اإلنسووان املعاصوور قل و حووىت ولووو كووان يف زموون السوولم  ,ويف جووو
البسبوحووة ارقتصووادية ؛ ألن عووات التكنولوجيووا الووهي يشووكل يطووه املبانوور الووهي فصووله عوون عووات الطبيعووة
الووهي تطووور اإلنسووان فيووه أصووال  ,فصوول يف توووفري حاجووات اإلنسووان األساسووية الوويت ت تتغووري وت تتبوودة ,وموون
ن وواح كثوورية يشووبه إنسووان الصوعر احلي ووان الووربي  ,الووهي يقضووي حياتووه يف حديقووة احليوانووات  ,فاإلنسووان انن
كه ووها احلي ووان يت وووفر ل ووه الغ ووهاو الك ووايف واحلماي ووة الكافي ووة م وون القس وووة  ,ولكن ووه خي ور م وون املث وريات الطبيعي ووة
األساسوية للعديود مون وظا فووه اجلسودية والفكريوة  ,فإنسوان اليوووم لويس فقوط غريبوا عوون أخيوه اإلنسوان  ,وعوون
الطبيعة  ,بل األهم بكثري هو أنه غريو معنوة عن أعما راته"(.)3
أنار إىل أن هنات بعضا من املفكرين الهين يتبنون آراو تفاؤليوة عون مسوتقبل اإلنسوان  ,وأن اإلنسوان
سينداد قوة وسعة يف العلوم وتووغال يف معرفوة الطبيعوة  ,ولكنوه أكود علوى أن تلوك التنبوؤات ر تنفوع اإلنسوانية
كث وريا ؛ ألن اإلنسووانية ر ينقصووها انن زيووادة يف التوسووع امل وادي  ,وإوووا ينقصووها البسووث عوون املعوواا الروحيووة
واملبووادئ القيميووة( ,)4وكوورر التجكيوود علووى أن أهووم الواجبووات الوويت اووو تركيوون البسووث عليهووا انن هووو البسووث
عن معي حلياتنا اإلنسانية(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأمووا بوكووانن فإنووه أطل و صوورخة مدويووة يف العووات الغووريب الووهي طغووت عليووه العلمانيووة والننعووة اإلنس ووانية
املسووتغنية عوون اخلووال  ,وركوور أن"مبوودأ "اللو َّهة" اجلديوود غوورير قوواد ٍر علووى إعطوواو النوواق سووببا كافيووا ليسووتمروا يف
( )1إنسانية اإلنسان (. )47
( )2املرجع الساب (. )48
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احليوواة ,ومثوواره ِّ
املبكوورة تبوودو سووامة"( ,)1حتوودل طووويال عوون آثووار العلمانيووة وارنفصوواة عوون ارتصوواة باخلووال
و اولووة ارسووتغناو عوون دينووه ووحيووه علووى ا تمعووات الغربيووة  ,وأكوود أن رلووك هووو أحوود أهووم األسووباب الوويت
ستؤدي باإلنسان يف الغرب إىل ارنتسار واملوت(.)2
ولووو أخووهنا نتتبووع مقووارت املفك ورين والعلموواو الووهين صوورحوا فيهووا باألزمووة الوويت تعشوويها اإلنسووانية وأكوودوا
فيهووا ضوورورة البسووث عوون املعوواا الروحيووة وإرجاعهووا موون جديود إىل اإلنسووان وتجسوويس املعووي الووهي تقوووم عليووه
احلياة لطاة بنا املقام جدا(.)3
وكول هووهه ال ودر ل توودة بوضووح علووى أن الننعووة اإلن وسانية املستغ ونية عون اإللووه ت تق ودم للبشورية الس وعادة
والرقي  ,وت حتوافظ بإنوكارها لألديان ولوجوود اخلال على اإلنسانية كما تودعي ,وهوي يف احلق ويقة انتهوت إىل
القوضاو على اإلنسان  ,واحلكم عليه باملوت والضياا يف متاهات احلياة املتالطمة .
وانتهاو الفكور اإلنسواا إىل العدميوة يكشوف بوضووح أن اإلميوان باخلوال واألخوه باألديوان نورط أساسوي
يف حتقي و املعووي الوجووودي لإلنسووان يف هووهه احليوواة  ,وأنووه مقدمووة ضوورورية لنشوور املعوواا اإلنسووانية البنوواوة يف
الوجود  ,وأن حرمانه من رلك يعين بالضرورة اختفاو معي الوجوود احلقيقوي مون حيواة اإلنسوان ,ويعوين حتطوم
املعاا اإلنسانية من حياة الشعوب .
المس ار الثال

 :الكتم ال اإلنس اني ف ي ا يان اإلس فم  ,إن السو ووعي إىل حتصو وويل اركتمو وواة

اإلنساا هم مش ت بني كول األنظموة واملودارق الويت تتعامول موع الواقوع البشوري  ,سوواو كانوت تلوك األنظموة
دينية أو إحلادية  ,وكل نظام منها يقيم مون التصوورات والقووانني لتسقيو رلوك اركتمواة موا يتوافو موع رؤيتوه
للوجود  ,وقد استعرضنا يف املسوار السواب احلالوة الويت انتهوت إليهوا الرؤيوة اإلحلاديوة املسوتغنية عون اهلل يف بنواو
اركتماة اإلنساا  ,وكشفنا ما فيها من خلل وقصور وانتهات لإلنسانية راهتا  ,وسنستعرو يف هوها املسوار
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

التص ووور ال وويت أقام ووه اإلس ووالم – باعتب وواره املمث وول احلقيق ووي لل وودين اإلهل ووي املن وونة م وون الس ووماو -ع وون اإلنس ووانية
( )1موت الغرب (. )27

( )2انظر  :املرجع الساب ()375 , 341, 340
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وخدعة التكنولوجيا  ,جات الوة ( )72 , 58 , 57 , 56 , 55واإلسالم يف عصر العلم  ,مد فريد وجدي (, 243-228
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ونكشوف عن القوانني واملبادئ اليت أسسها لتسقي اكتماة اإلنسانية وتدعيم معانيها احلقيقية يف الوجود.
وقوود اهووتم اإلسووالم باإلنسووان كثوريا  ,وحتوودل عنووه حووديثا واسووعا  ,واسووتوعو رجوول األمووور املهمووة املتعلقووة
باإلنسووان  ,فإنووا "إرا نظرن ووا إىل املصوودر األوة لإلس ووالم  ,وهووو الق وورآن كت وواب اهلل  ,وت وودبرنا آياتووه  ,وتجملن ووا
موضوعاته واهتماماته  ,نسوتطيع أن نصوفه بجنوه كتواب اإلنسوان  ,فوالقرآن كلوه إموا حوديث إىل اإلنسوان  ,أو
حديث عن اإلنسان"(.)1
إن الوودارق لألحكووام وانداب والق ووانني الوويت نوورعها اإلسووالم وألوونم هبووا املووؤمنني اوود فيهووا معوواا راقيووة
تعتلووي باإلنسووان إىل أعلووى درجووات اإلنسووانية إرا هووو التوونم هبووا  ,وتنيوود موون متيوونه عوون جوونس احليوانووات ونوودة
تفرده يف الطبيعة  ,و عله سيدا وكا نوا سواميا ر يسواميه أحود مون املخلوقوات  ,ور يدانيوه يف مننلتوه غوريه مون
املوجودات املخلوقة .
ر جوورم أن اإلسووالم يتعاموول مووع اإلنسووان علووى أنووه كووا ن خملووو إللووه عظوويم جليوول واسووع القوودرة والعلووم
والرمحة والقوة  ,وأن له وظيفة ددة يف هها الوجوود  ,وأنوه كيوان متعودد اجلوانوو وخمتلوف الطبوا ع ر بود مون
احلفاظ عليها من كل جهة  ,فاإلسوالم يقويم " التصوور الشوامل  ,الوهي يتصوور اإلنسوان يف حقيقتوه الشواملة
املتكاملووة  :قبضووة موون طووني األرو  ,ونفخووة موون روح اهلل  ,توونجتني م ابطتووني  ,يتكووون منهمووا كيوان واحوود
موحوود األج وناو  ,اجلسووم والووروح حقيقووة واحوودة  ,اجلانووو املووادي واجلانووو الروحووي حقيقووة واحوودة  ,اجلانووو
ارقتصادي وارجتماعي واجلانو األخالقي واملعنوي حقيقوة واحودة  ,كول نشواط اإلنسوان حقيقوة  ,وحقيقوة
م ابطة تنجة  ,ر ينفصول النشواط اجلنسوي عون األخوال ؛ ألن هوها ورات جونوان غوري منفصولني مون كيوان
اإلنسان .
والبسث عن الطعام  ,واإلنتا املوادي  ,وحتسوني أسواليو اإلنتوا  ,والتقودم العلموي  ,كلهوا ر تنفصول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عوون النشوواط الروحووي والقوويم األخالقيووة واإلنسووانية ؛ ألهنووا مجيعووا جوانووو متعووددة م ابطووة موون كيووان واحوود
نووامل متكاموول  ,وموون مثووة ر تنفصوول يف حيوواة اإلنسووان عقيدتووه عوون واقعووه  ,وأخالقووه عوون سوولوكه  ,ونشوواطه
اجلنسي عن نشاطه الروحي  ,ونشاطه املعنوي عن نشاطه املادي"(. )2
وألجوول هووها كانووت نتووا خ اإلسووالم علووى احليوواة اإلنسووانية أكموول موون غووريه موون األديووان وموون املنظومووات
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الوضعية األخرى  ,وأقوى حتقيقا ملعاا اإلنسانية وأعم وصور إىل التمين اإلنساا عن غوريه مون املوجوودات
 ,وأكثوور توودعيما للتفوورد اإلنسوواا عمووا عووداه موون احليوانووات  ,والوودر ل الدالووة علووى رلووك موون خووالة املنظومووة
اإلسالمية متعددة جدا  ,وسجخص بكالم مل البسث يف ثالل در ل أساسية  ,هي :
الدللة ا ولى  :الكتمال البياتي  ,واملراد بهلك أن اإلسالم جاو ا هو أكمول مون غوريه فيموا يتعلو
حبيوواة اإلنسووان يف األرو  ,وأكثوور تش وريفا لووه علووى غووريه موون املوجووودات  ,ورلووك موون جهووات خمتلفووة  :موون
جهووة مصوودر نشووجته وتكوينووه  ,وموون جهووة مننلتووه وتكرميوه  ,وموون جهووة طبيعووة حياتووه يف األرو  ,وموون جهووة
مصريه ومرله .
 -1أم ا م ن جه ة مص در نش أته وطبيع ة تكوين ه  ,فاإلنسووان يف اإلسووالم خملووو خووا

 ,رو كيووان

متميون  ,اختوواره اهلل دون غوريه موون املخ ولوقات ليكووون خليفووة يف األرو  ,وهوو املخلووو الوحيود الووهي أعلوون
اهلل ملال و و وكته ع و وون خ و و ولقه  ,كم و ووا ق و وواة تع و وواىل { :وإر ق و وواة ربُّو ووك للمال ك و ووة إ ِّا جاع و وول يف األرو خليف و ووة
}[البقوورة , ,]30:واخلالفووة كلمووة ضووخمة رات إإلوواوات كبوورية  ,فهووي تعووين أن هووها الكووا ن اإلنسوواا عظوويم
القدر جدا  ,رو أ ية بارزة يف احلياة  ,وتعين أنه مونود قصوا ص اخلالفوة  ,وأوىل هوهه اخلصوا ص ارسوتعداد
للمعرفووة الثاقب ووة ا ووددة ال وويت ر تع وورف املل وول ور الكل وول  ,و ه وون قص ووا ص فطري ووة وعقلي ووة متي وونه ع وون غ ووريه ,
و شاعر ومؤثرات عل استجابته وتفاعله مع الوجود خمتلفا عما عداه .
"فه ووها املخل ووو حتتف وول ب ووه الس ووماوات واألرو  ,ويت وووىل اهلل س ووبسانه بنفس ووه إع ووالن مقدم ووه عل ووى امل ووأل
األعلى  ,واملال كة يفنعون للنبج ويهتنون  ,ويراجعون رهبم  ,ويطلبون منه منيدا من املعرفوة عون حكموة خلو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلنس ووان واس ووتخالفه  ,وهو وم ال ووهين ر يراجعون ووه يف أم وور ق ووط { :ر يعص ووون اهلل م ووا أم وورهم  ,ويفعل ووون م ووا
يؤمرون} ,يسجد املال كة ملعجونة خلو اإلنسوان  ,زيوادة يف إبوراز أ يتوه  ,وتوكيودا لتفورد هوهه املعجونة بوني
املعجنات"(.)1
وكثريا ما يكرر اإلسالم يف نصوصه التجكيد يف احلوديث عون أصول اإلنسوان ونشوجته علوى أنوه خمتلوف عون
ج وونس املوج ووودات واحليوان ووات وأن اهلل اخت وواره ومي وونه  ,وأم ووا التي ووارات املادي ووة ال وويت تبن ووت الننع ووة اإلنس ووانية

1436/08/19

املستغنية فإهنا على النقيض من رلك  ,فهي تنطلو مون أن اإلنسوان ورد نتيجوة ضوربة عشووا ية مون ضوربات
املوادة الصوماو  ,وهوي " تؤكوود دا موا موا هووو مشو ت بوني احليووان واإلنسووان  ,بينموا الودين يؤكوود علوى موا يفوور
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بينهما"(.)1
وهبها التعامل اإلسالمي يشعر اإلنسان بجنه خملو أرقى من غريه وأكمل وا عوداه  ,فيسوعى إىل تكميول
هها الرقي  ,ويتجاىف عن كل ما يننة به إىل مستويات من هو دونه من احليوانات .
إن التعاموول املووادي مووع اإلنسووان – وهووو التعاموول الووهي تقوووم عليووه اإلنسووانية املسووتغنية -إلقوور موون نووجن
اإلنسان ويقلل من قيمته  ,فإهنم حني رأوا عظموة الكوون واتسواعه وطووة عموره وضوخامة مكوناتوه واكتشوفوا
أن اإلنسووان ر يسوواوي نووي ا موون حيووث احلجووم املووادي مووع تلووك العظمووة  ,انته ووا إىل أنووه وورد حيووان صووغري
جاو نتيجة ضربة عشوا ية عن طري الصدفة ر غاية له ور قيمة .
ولكن ههه النظرة املادية قاصرة جدا يف التعامل مع اإلنسوان -ري ارختصوا اإلهلوي -فإننوا لوو أغفلنوا
النظوور إىل منايووا اإلنسووان الروحيووة واألخالقيووة واملعنويووة واقتص ورنا علووى النظوورة املاديووة فقووط " ,لرأينووا أنووه أمسووى
خملو يف هها الكون  ...دعونا نجخه اإلنسان ونتفسصه مون الناحيوة الفنيوة ومون ناحيوة روعوة اخللو  ,ولويس
من ناحية الكم والوزن كما يفعل البقالون وبا عو احلوا خ املستعملة  ,ولنلقي نظرة عجلوى علوى خليوة واحودة
من خالياه وعلى دماغه لنرى ما هو املركوز فيه؟!
إن املعلوم ووات املوج ووودة يف ن ووفرات كروموس ووومات خلي ووة واح وودة م وون خالي وواه  46كروموس وووما  ,وال وويت
حتتوووي علووى مجيووع خواصووه  ,لووو حولووت إىل موسوووعة مؤلفووة موون  46لوودا  ,لوناد حجووم كوول لوود فيهووا علوى
عش ورين ألووف صووفسة  ,وهووها أثوور فووين واحوود فقووط موون بووني انثووار الفنيووة الوويت ر تعوود ور حتصووى  ,يف خليووة
واحد من بوني تريليونوات اخلاليوا املوجوودة يف جسوم اإلنسوان  ,فكيوف بنوا لوو تفسصونا األنسوجة والعضوالت
والعظووام والش ورايني املؤلفووة موون العديوود موون اخلاليووا  ,والوويت إلموول كوول منهووا خ ووا خمتلفووة  ,والوويت جموعهووا
وبالنظام الدقي املدهش املوجود بينها  ,تؤلف اإلنسان  ,ومتكنه من احلياة والعيش؟!!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لنتنوواوة رأق اإلنسووان  ,ونلقووي نظوورة علووى دماغووه  ,الووهي يعتوورب أهووم عضووو فيووه  ,والووهي متيوون بووه عوون
سووا ر الكا نووات احليووة  ...إرا فعلنووا رلووك  ,فسوووف نوورى عجبووا! سوووف نوورى أن هووها الوودما هوون بقوودرات
وملكووات ينيوود عووددها لوويس علووى عوودد ا ورات يف الكووون  ,ور علووى عوودد النجوووم فيووه  ,بوول ينيوود ليووارات
املرات على الهرات املوجودة يف الكون  ,وبعدد يصعو رد التعبري عنه  ,إن إمووكانية سوعة الودما يف تلقوي
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الرسووا ل الواصوولة إليووه ونقلهووا هووي حبوودود  10 ,000 ,000,000 2رسووالة  ,بينمووا خيموون عوودد الووهرات املوجووودة يف
الكون بو( 79)10ررة  ,وهها العودد أقول مون  ... 3000 2إرن هول تنالوون تنظورون إىل اإلنسوان كبيضوة مسكوة
يف خضم احيط اهلادي؟!!"(. )1
وكل رلك يؤكد ارختصا

اإلهلي يف خل اإلنسان وأنوه رو مصودر ربواا يف خلقتوه ويف تركيوو طبيعتوه

 ,وتكشف بوضوح نديد أن اإلنسان خملو خمصو
 ,ولكن هنات من يريد أن يتنكر هلهه احلقيقة !!

 ,أوجد ملهمة خمصوصة به دون غريه مون املخلوقوات

-2وأم ا م ن جه ة منزلت ه وتكريم ه  ,فاإلنسووان يف اإلسووالم أكوورم خملووو علووى اهلل يف األرو وأنوورفه ,

وهو رو مننلة عالية عظيمة يف الوجود  ,يقوة اهلل يف اإلعوالن عون تكور اإلنسوان علوى غوريه { :ولقود كَّرمنوا
اهم علو و و ووى كث و و و و ٍري َِّّو و و ون خلقنو و و ووا
واهم ِّمو و و وون الطَّيِّبو و و ووات وف َّ
ضو و و وولن ر
واهم يف الب و و و و ِّور والبسو و و وور ورزقونو و و و ر
بو و و ووين آدم ومحلنو و و و ر

توفضيال}[اإلسراو. ]70:

ومظاهر التكر اإلهلي لإلنسان كثرية  ,فقد "كرمه قلقه على تلك اهلي ة  ,هبهه الفطورة الويت موع بوني
الطووني والنفخووة  ,فتجمووع بووني األرو والسووماو يف رلووك الكيووان! وكرمووه بارسووتعدادات الوويت أودعهووا فطرتووه؛
واليت استجهل هبا اخلالفة يف األرو  ,يغري فيها ويبدة  ,وينتخ فيها وينشو  ,ويركوو فيهوا وإللول ,ويبلوغ هبوا
الكم وواة املق وودر للسي وواة  ,وكرم ووه بتس ووخري الق وووى الكوني ووة ل ووه يف األرو وإم ووداده بع ووون الق وووى الكوني ووة يف
الكواك ووو واألف ووالت  ,وكرم ووه ب ووهلك ارس ووتقباة الفخ ووم ال ووهي اس ووتقبله ب ووه الوج ووود  ,وب ووهلك املوك ووو ال ووهي
تسجد فيه املال كة ويعلن فيه اخلال جل نجنه تكر هها اإلنسان! وكرمه بإعالن هوها التكور كلوه يف كتابوه
املننة من املأل األعلى الباقي يف األرو  . .القرآن"(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وخر ل ركووم
ويؤكوود اإلسوالم علووى أن كوول نوويو يف الوجووود مهي ووا ألجوول اإلنسووان  ,كمووا قوواة تعوواىل { :وسو َّ
السماوات وما يف األرو مجيعا ِّمنه إ َّن يف رلك ني ٍ
ات لَّقوٍم يوتوف َّك ررون}[اجلاثية. ]13:
َّما يف َّ
ر
وهها التصور على النقويض من تصور النونعة اإلنسوانية املسوتغنية الويت ر عول اإلنسوان إر ورد جونو مون
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أجوناو املادة  ,ور خيوتلف عنها إر يف أن الصدفة زادت من تطوره على تطور األجناو األخرى فسسو.
 -3وأم ا م ن جه ة طبيع ة حيات ه ف ي ا رض  ,فووإن اإلسووالم قصوود إىل جعوول حيوواة اإلنسووان يف األرو

حيوواة أرقووى موون حيوواة احليوانووات األخوورى  ,فسيوواة اإلنسووان يف التصووور اإلسووالمي اووو أن تكووون خمتلفووة يف
رقيهوا ورفعتهووا وطبيعتهووا ومجاهلووا ؛ وألجوول رلووك أكوود اإلسووالم علووى وجوووب احلفوواظ علووى الضووروريات الوويت ر
يتسق و التميوون اإلنسوواا إر هبووا  ,فشوودد علووى ضوورورة حفووظ املوواة والعقوول والوونفس والعوورو والوودين  ,وحوورم
انتهاكها والتعدي عليها  ,وسعى إىل هتهيبها وترنيدها .

ومن أجل حتقي التميون اإلنسواا نورا اإلسوالم منظوموة واسوعة ومتناسوقة مون احلقوو والواجبوات  ,فقود
نرا ح العدة  ,وح التملك والتصرف  ,وح التقاضي  ,وح التعلويم  ,وحو العمول  ,وحو العوال ,
واحلو يف احليوواة  ,وحو املسووكن  ,واملجكوول واملشوورب واألموون  ,وحو التنقوول  ,ونوورا حقوقووا لألسوورة وحقوقووا
للفرد وحقوقا للجماعة  ,وحقوقا للمرأة  ,وحقوقا للرجل  ,وحقوقا لألطفاة .

وت يقتصر على رلوك  ,بول أقوام ضومانات حسوية ومعنويوة متعوددة تنيود مون احلفواظ علوى تلوك احلقوو ,
وتفصيل مجيع ما يتعل هبهه املنظومة احلقوقية خير البسث عن مقصووده  ,وقود توسوع كثوري مون البواحثني يف
نرحها وتفصيلها(.)1
ويف هووهه املنظومووة دوون ر نوودعي أن اإلسووالم تفوورد هبووا  ,فقوود نوواركه فيهووا كثووري موون املنظومووات الوضووعية,
ولكوون التميوون اإلسووالمي ينجلووي يف حتقي و الت ووازن فيمووا بينهووا واحلوور علووى حفووظ قوودر كوول جوونو منهووا ووا
يستسقه من التقدير وارح ام .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -4وأم ا م ن حي

نهايت ه ومص يرو  ,فالتصوور اإلسوالم يرسوم لإلنسوان هنايوة خمتلفوة ومتميونة عون هنايووة

سووا ر املوجووودات  ,وإلوودد لووه مصوريا منفووردا عوون بوواقي احليوانووات  ,فبينمووا التصووور املووادي -الووهي تقوووم عليووه
اإلنسان املستغنية -يساوي بني اإلنسان وبني غوريه يف النهايوة واملصوري – موع إقوراره بوجن اإلنسوان أعلوى ركواو
وقودرة وحيويوة -فوإن اإلسوالم يووجك رلوك  ,واعول حيواة اإلنسوان ر هنايووة هلوا أبودا  ,ويؤكود علوى أن احليوواة يف
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األرو مووا هووي إر مرحلووة موون مراحوول احليوواة  ,و طووة موون طاهتووا فقووط  ,ويقوويم تصووورا واسووع األف و فسووي
األرجاو للسياة اليت ميكن لإلنسان أن يعيشها .
إن هووها التصووور الووهي يضووفيه اإلسووالم علووى حيوواة اإلنسووان ينيوود موون آمالووه  ,ويسووليه يف أحنانووه  ,ويرغبووه
يف النشوواط والعموول  ,ويبعووث يف قبلووه الشووعور باملسووؤولية  ,ويقوووي فيووه ضووبط دوافعووه وننعاتووه  ,ويقوووي م ون
طمجنينة املظلوم واملقهور  ,ويعينه على تسلية نفسه ويواسيه(.)1
الدلل ة الثاني ة  :الكتم ال العقل ي  ,واملوراد بووهلك أن اإلسووالم يؤكوود علووى القووانني واملبووادئ الوويت عوول
العقوول اإلنسوواا أكثوور اتسوواقا  ,واتسوواعا وأكموول تصووورا ورن ودا  ,وأعم و حيويووة وفعاليووة  ,فبينم وا املووهاهو
املاديووة عوول العقوول اإلنسوواا وورد متلو  ,وتؤسووس لرؤيووة " العقوول املتلقووي السوولي" الوويت تووههو إىل أن العقوول
جوونو ر يتج ونأ موون املووادة  ,خاضووع لطبيعتهووا وقوانينهووا  ,وهووو وورد صووفسة بيضوواو ت و اكم عليهووا املعطيووات
احلسية املادية  ,وتتجمع وت ابط لتصب أفكارا مركبة  ,فإن التصور اإلسالمي يؤكد على أن العقول اإلنسواا
خمتلووف عوون الطبيعووة  ,ويؤسووس لرؤيووة "العقوول التوليوودي"  ,وهووي الرؤيووة الوويت تووؤمن بووجن العقوول قوووة يف اإلنسووان
منود باملبادئ العامة الويت إلكوم مون خالهلوا علوى الواقوع واحليواة  ,وأن لديوه القودرة علوى إدرات امل وبادئ العاموة
غري املادية  ,مثول ماهية الظواهر ومكنوناهتا  ,وأن العقل لويس ورد جونو مون عوات املوادي  ,وإووا هوو خم وتلف
عنها غواية ارختالف  ,فهو منط ٍو على حنمة من املبادئ الكلية قبل اتصاله بالعات واحلس(.)2
والعقل التوليدي الهي يتمين به اإلنسان املكرم من اإلله يعلي من قدر رلك اإلنسان ويفوت أماموه آفاقوا
أوسع ا يفتسه العقل املتلقي  ,فقد فوت اإلسوالم أموام العقول اإلنسواا وارت أوسوع وأرحوو مون ا وارت
احلسووية الضوويقة  ,والنتيجووة املنهجيووة لووهلك أن اإلميووان يووؤدي إىل اتسوواا العقوول اإلنسوواا وحيويتووه أكث ور موون
الرؤية املادية ,وسيجيت هلهه القضية منيد بسط يف أثناو البسث .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الدلل ة الثالث ة  :الكتم ال ا خفق ي  ,إن التص ووور اإلس ووالمي يؤس ووس لق وويم ومب ووادئ تس وواعد عل ووى

تكميوول األخووال  ,وتنيوود موون حتقي و معووي اإلنسووانية لوودى اإلنسووان  ,وتقوووي متيوونه علووى احلي ووان  ,وإثبووات
صد ههه الدعوة عليه نواهد كثرية يف املنظومة اإلسوالمية  ,ولكون سنقتصور هنوا علوى أمور واحود ميثول لوو
تلووك الشوواهد وجوهرهووا  ,وهووو تجسوويس قيمووة الواجووو واملسووؤولية  ,فاألديووان كلهووا -ومنهووا اإلسووالم -ترتكوون

1436/08/19

( )1انظر  :اإلميان واحلياة  ,يوسف القرضاوي (. )145-74

( )2انظر يف ههه املوازنة  :دراسات معرفية يف احلداثة الغربية  ,عبدالوهاب املسريي (. )352
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بشكل أساسي على هوهه القيموة وتسوعى إىل تعنينهوا يف الوداخل اإلنسواا  ,بول إنوه ر يقووم للودين بنيوان إر
هبووهه القيمووة  ,وتعميقهووا موون أقوووى مووا يصووري احليوواة اإلنسووانية مشووبعة باملعوواا اإلنسووانية ؛ ألن التونام اإلنسووان
بالواجو يعوين أنوه ميتلوك احلريوة وارختيوار  ,وأن لديوه إرادة حورة يسوتطيع هبوا حتديود مسواره  ,وأنوه لويس ورد
استجابة ألتراق مادية جامدة صماو " ,فعندما وهو اهلل احلرية لإلنسوان وأنوهره بالعقواب الشوديد  ,أكود -
على أعلى مستوى – قيمة اإلنسان كإنسان  ,بدون الدين وبدون فكرة اجلهاد الروحوي املتصول باإلنسوان ر
يوجد إميان حقيقي باإلنسان باعتباره قيمة عليا  ,بدون رلك ينتفي اإلميان بإمكانية إنسانية اإلنسان"(.)1
إن قيمووة الواجووو عوول موون احليوواة اإلنسووانية حيوواة قا مووة علووى ارح و ام والتقوودير  ,سوواملة موون األنانيووة
وارنفرادي ووة القاتل ووة للعالق ووات ارجتماعي ووة اإلنس ووانية  ,و ع وول احلي وواة منس وواقة د ووو التع ووايش اإلنس وواا الرفي ووع
وال ابط الروحي العمي .
واجتموواا هووهه املنظومووة يف التعاموول مووع اإلنسووان يف ديوون اإلسووالم كووان لووه أثوور بليووغ جوودا علووى كثووري موون
املفك ورين والفالسووفة اخلووارجني عوون دا وورة اإلسووالم الووهين درس ووا الوودين اإلسووالمي  ,وقوود كووان رلووك التعاموول
العوواة مووع البنيووة اإلنسووانية سووببا رعتنوا عوودد موونهم لإلسووالم  ,يقوووة ركووس إجنورام - ,وهووو مصووور سووينما ي
هولنوودي اعتنو اإلسووالم ": -إا أعتقوود أن اإلسووالم هووو الوودين الووهي يوودخل السووالم والسووكينة إىل الوونفس ,
ويلهم اإلنسان العناو وراحة الباة والسلوى يف ههه احلياة"(.)2
وإلكووي ديبووورا بوووتر – وهووو وون أعلوون دخولووه يف اإلسووالم – ربتووه الروحيووة فيقوووة ":لقوود تعرضووت يف
السوونوات األخوورية لفلسووفات خمتلفووة  ,وخضووت ووارب موون اإلإلوواو الفووردي كانووت تكشووف ة عوون جوونو موون
احلقيقووة  ,أمووا انن فقوود لووى ة بوضوووح أن هووهه التجووارب هووي جوونو ر يتجونأ موون النظووام الشووامل للكووون ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأهنا بعنلتها تصب قطعا متناثرة مون اللغون الكبوري  ,هوها اللغون املتكامول هوو اإلسوالم  ,الوهي أحودل ثوورة يف
العات ا قودمه له من نوظام نامل للسوياة اخللقية وارجوتماعية ونوظام احلكم والنظام الروحي لإلنسان"(.)3
ويكشوف الوودكتور هارولوود مس وث عوون إع وجابه بوالتمين اإلسووالمي يف التعاموول مووع احليوواة اإلنسووانية ,فيقوووة
":إن يف التصور اإلسالمي لإلنسان ا اها مجعيا  ,فوإدرات اإلنسوان أنوه ينتموي إىل ك ٍول أكورب  ,وارتباطوه بغوريه

1436/08/19

( )1اإلسالم بني الشر والغرب  ,علي عنت بيجوفيتش (. )103
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ون ينتمووون إىل نفووس اجلماعوة الوويت تووؤمن إميانووه  ,يهي وان للسيوواة الفرديووة وضووعا اجتماعيوا لوويس لووه يف الغالووو
وجود يف الغورب الوهي ينونا إىل الفرديوة  ,فواألخوة يف اإلسوالم هتوو قووة  ,وأمنوا و وار مون الووعي املشو ت ,
قد ينتخ عنها رلك النوا من ال ابط الهي يتجاوز حدود األوطان واألجناق  ,والهي يعمل النواق متلهفوني
يف سبيل حتقيقه يف سا ر بالد العات"(.)1
أما مجيلة قرار – وهي فتاة نسماوية ولدت ألبوين ملسدين– فإهنا توض املعواا اإلنسوانية الويت وجودهتا
يف اإلسوالم قا لووة  ":نووعرت أنوين كمسوولمة ميكنووين أن أحيوا حيوواة كاملووة جوديرة باحليوواة  ,وأن اإلسووالم اعوول
املوورو يشووبع حاجاتووه الروحيووة واملاديووة علووى حوود س وواو  ,يف تووازن يضوومن تطووور عقليووة ثقافيووة مبدعووة  ,وإلق و
اجتهووادا دا بووا لتسسووني الوضووع املووادي لإلنسووان  ,علووى أسوواق موون العووال ر لإلنسووان وحووده ,بوول جلميووع
اخلال "(.)2
ويس ووجل ال وودكتور اهلولن وودي ميلي ووا إعجاب ووه بالتكام وول اإلس ووالمي يف التعام وول م ووع اإلنس ووان فيقوة":لق وود
أعجبووين اهتم ووام اإلس ووالم بامل ووادة وال ووروح باعتبار ووا قيمت وني أساس وويتني  ,ف ووالتطور العقل ووي والروح ووي لإلنس ووان
مرتبط يف اإلسالم ويف الفطرة على السواو ارتباطا وثيقا ر سبيل إىل فصله حباجات اجلسد"(.)3
وموون خووالة هووهه املسووارات الثالثوة يتجلووى بووجن الننعووة اإلنسووانية املسووتغنية ت تقووم علووى أسووس صووسيسة
فضال عن أهنا ت حتقو املعواا اإلنسوانية احلقوة  ,وإووا تركونت نظرهتوا علوى جانوو واحود مون اجلوانوو املكونوة
للكيان اإلنساا  ,ورلك قالف الرؤيوة الويت أقامهوا اإلسوالم عون اإلنسوانية  ,فإهنوا تركونت علوى كول اجلوانوو
املتعلقة بالكيان اإلنساا  ,وهلها اتصفت رؤيته بارتسا وارنضباط والشموة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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الركيزة الثانية
اعتما المنهج البسي التجريبي
مفهوم المنهج البسي ونشأته :
ينعووت هووها املووههو يف كثووري موون امل وواد بوواملنهخ التج وريي  ,ويرعوورف املوونهخ احلسووي بجنووه ار وواه الفلسووفي

الهي يههو إىل ادصار مصادر املعرفة اإلنسوانية يف احلوس ومعطياتوه  ,وأنوه ر مصودر للمعرفوة سوواه ,ويورى
أن املعرفة اإلنسانية كلها مستمدة يف هناية األمر من اخلربة احلسية فسسو(.)1
ويعد املنهخ احلسي املظلة الكربى اليت تندر حتتهوا كول األصووة الفلسوفية والعلميوة الويت اعتمودت عليهوا
ظاهرة نقد الدين يف الفكر الغريب  ,وله مننلة عاليوة لودى مجيوع التيوارات املشواركة يف تجسويس تلوك الظواهرة ,
وأثر التسليم به بارز يف مساراهتم الفكرية وتقريراهتم املعرفية والدينية ؛ وألجل هها فالوقوف على حقيقة هوها
املنهخ والكشف عن مواضع اخللل فيه وما تضمنه مون أخطواو معرفيوة يعود أمورا وريوا يف تقوويض ظواهرة نقود
الدين .
ومتتوود جووهور املوونهخ احلسووي إىل عصووور قدميووة يف الفكوور اإلنسوواا  ,فقوود ظهوورت لووه تشووكالت مبكوورة يف
العصر اليوناا  ,ومن أقدم املودارق الويت نقول عنهوا األخوه هبوها املوههو املدرسوة الهريوة  ,الويت رهبوت إىل أن
الوجود كله ينسل إىل ررات صغرية ر تقبل ارنقسام  ,وقد اتف مؤسسو ههه املدرسة على أن احلوواق تعود
مصدر املعرفة الوحيد عن اإلنسان  ,وأن كل معرفة لديه ترجع إىل احلس فقط .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وانتشوور هووها املوونهخ كثوريا يف العهوود اليونوواا  ,ونوواعت أفكوواره ونظرياتووه  ,حووىت اضووطر أفالطووون وأرسووطو
أن اتهدا اجتهادا كبريا يف نقد رؤيته وتقويض أصوله(.)2
وم ووا زاة امل وونهخ احلس ووي يس ووري عل ووى نسو و واح وود ع وورب الت ووارين الفلس ووفي الطوي وول  ,حو وىت بل ووغ عص وور
الفلسووفة احلديثووة  ,ويف هووها العصوور نووهد تطووورا كبوريا يف رؤيتووه ويف أدلتووه  ,وحتوووة إىل منظومووة معرفيووة واسووعة
ارنتش ووار وعميق ووة الت ووجثري  ,ويف بي ووان رل ووك يق وووة ه ووانن ريتش وونباخ" :يف حو وواة ع ووام 1600م ,ب وودأ امل ووههو

1436/08/19

( )1انظر  :املوسوعة الفلسفية املختصرة ( , )538واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )110
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التجووريي يتخووه نووكل نظريووة فلسووفية إاابيووة قا مووة علووى أسووس متينووة ,...وكووان العصوور احلووديث هووو الووهي
ظهرت فيه أعظم املهاهو التجريبية ,أعين مهاهو فرانسيس بيكن ,وجون لوت ,وديفيد هيوم.....
ولقوود وجوود املوقو وف التجووريي أوضو و تعبووري عنووه يف فلسووفات هووؤرو املفك ورين ,فووالفكرة القا لووة ب وجن
احلووس هووو مص ودر املعرفووة وم وعيارها النهووا ي ,هووي النتيجووة الوويت تووؤدي إليهووا أحبوواثهم آخوور األموور ,فجووون ل ووت
يقو وووة " :إن الو ووههن يبو وودأ وكجنو ووه صو و وفسة بيضو وواو ,والتجربو ووة هو ووي الو وويت تسو ووطر ه و ووهه الصو ووفسة مو ووا يكتو ووو
فيها.)1("...
ويعد الفيلسوف اإلجنليني جون لوت أوة من أفرد موضوا املعرفة ببسث فلسوفي خوا

 ,ورلوك يف

كتابووه "مبسووث يف الفهووم اإلنسوواا"  ,وهووو يعوود بووهلك املؤسووس الفعلووي للبسووث يف نظريووة املعرفووة يف عصوور
الفلس ووفة احلديث ووة  ,واملؤس ووس الفعل ووي للم ووههو احلس ووي يف ص ووورته احلديث ووة  ,ويف بي ووان رل ووك يق وووة برتران وود
رسول":وقد يعتوورب لووت مؤسسووا للتجريبيووة  ,وهوي النظوورة القا لوة بووجن معرفتنووا كلهوا -مووع إمكوان اسووتثناو املنطو
والرياضيات -مستمدة من التجربة"(.)2
وقوود قوورر يف كتابووه رلووك أن املعرفووة اإلنسووانية كلهووا ترجووع إىل اإلدرات احلسووي فسسووو  ,وأن العقوول
اإلنساا عبارة عن صوفسة بيضواو متوأل وا يوجيت إليهوا عون طريو احلوس  ,ويف تجسيسوه لفكورة املوههو احلسوي
يقوووة ":فلنف و و إرن أن الووههن علووى حوود قولنووا صووفسة بيضوواو  ,خاليووة موون مجيووع احلووروف  ,وبوودون أيووة
أفكووار  ,فكيووف إلوودل أن ميووأل ؟! ومووىت ينوواة بووهلك املسووتودا الواسووع؟! الووهي تطبعووه فيووه خميلووة اإلنسووان
املشوغولة الوويت ر حود هلووا  ,بتنووا يكوواد ر تكوون لووه هنايووة ؟! علوى هووها أجيوو بكلمووة واحودة  :موون التجربووة,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

من رلك تتجسس مجيع معرفتنا  ,ومن رلك تستمد راهتا"(.)3

1436/08/19
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وقوود أوىل ل وووت املبووادئ الفطريووة اهتمامووا خاصووا  ,وسووعى إىل إقامووة األدلووة والرباه ووني الوويت ي وورى فيه ووا
إبطووار هلووا واسووتسالة أن يكووون منبعهووا العقوول( ,)1وقووام بتسليوول موسووع لطبيعووة املعرفووة اإلنسووانية ليثبووت موون
خالة رلك أن كل مكوناهتا راجعة إىل احلس فقط(.)2
ومووع أن جووون لوووت يعوود املؤسووس الفعلووي للموونهخ احلسووي إر أنووه ت يووههو بووه إىل هناياتووه املنطقيووة ,
فقوود أبقووى علووى بعووض املكونووات الوويت ر تسووتقيم مووع أصوول فكوورة منهجووه  ,كوواإلقرار بوجووود اخلووال واإلق ورار
باملعرفة احلدسية وغريها(.)3
وأمووا ديفي وود هي ووم فهووو ال ووهي اكتمل ووت عل ووى يديووه بني ووة امل ووههو احلس ووي  ,وانته ووى مع ووه إىل نتا ج ووه
املنطقية  ,ويف وصفه يقوة برتراند رسل ":ديفيد هيوم أحد أهم الفالسفة ؛ ألنه وصل بفلسفة لووت وبواركلي
التجريبيووة إىل نتا جهووا املنطقيووة"( ,)4فإنووه أكوود علووى أن املعرفووة اإلنسووانية مجيعهووا راجعووة إىل املعطيووات احلسووية
فق ووط  ,وأن ووه ر معرف ووة لإلنس ووان ت ووجيت م وون غ ووري طريو و احل ووس  ,وبع وود أن قس ووم املعرف ووة اإلنس ووانية إىل أفك و وار
وانطباعات عون األفكار طف يف إقامة األدلة اليت يرى فيها تجسيسا ملههبه احلسي الغار (.)5
ويعوود هيوووم موون أنوود موون غووال يف النظريووة احلسووية حووىت انتهووى هبووا إىل الشووك والالأدريووة املسووتسكمة ,
وقوود تبووي املووههو احلسووي بعوود هيوووم مووهاهو وتيووارات فلسووفية عديوودة  ,كاملاركسووية والوضووعية والربامجاتيووة,
فكل ههه املهاهو وغريها تندر ضمن املنهخ احلسي وتسلك سبيله يف بناو املعرفة اإلنسانية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود رتووو احلسوويون علووى أصوولهم الفلسووفي مواقووف مع ورفية ودينيووة كثوورية  ,فووجنكروا املبووادئ الفطريووة
القبلي و ووة واملع و وواا الك و و ولية  ,وف و و وكرة اجل و وووهر  ,وبات و ووت ه و ووهه الق و و وضايا زا ف و ووة يف نظ و وورهم  ,و و ووال للس و ووخرية
( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديثة  ,وليك كلي رايت (. )157
( )2انظر  :املرجع الساب (. )159
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وارستخفاف .
وأمووا القضووايا الدينيووة فقوود تفاوتووت م وواقفهم منهووا  ,فم ونهم موون أقوور بوجووود اخلووال  ,كجووون لوووت ,
واسووتند إىل أن وج ووود اهلل ي وودة علي ووه احل وودق املبان وور  ,وم وونهم م وون انته ووى إىل الش ووك والريب ووة املس ووتسكمة ,
كديفيوود هيوووم  ,وموونهم موون انتهووى إىل اإلحلوواد اجلووازم  ,وصوورح بإنكووار اخلووال وحووارب األديووان  ,كاملاركسووية
والوضعية وغري ا  ,وقود ارتبطوت املواقوف الناقودة للودين بواملنهخ احلسوي  ,كموا ارتبطوت املواقوف املدافعوة عون
األديان باملوقف العقلي يف اجلملة(.)1
ويف بيووان أثوور املوونهخ احلسووي علووى نقوود األديووان يقوووة جووور بووولبتنر  ":إن الفكوورة القا لووة  :إن مجيووع
املعووارف تووجيت موون العووات احلسووي  ,فكوورة هلووا أ يتهووا العظيمووة  ,فهووي متثوول أور قطيعووة مووع التصووورات الصوووفية
بصدد أصل املعرفوة  ,فقود كانوت إحودى احلجوخ الويت يتوهرا هبوا إلثبوات وجوود اهلل القووة بوجن اإلنسوان ميلوك
يف داخلووه فكوورة اهلل الفطريووة  ..كانووت الربهنووة علووى أن مجيووع أفكارنووا تووجيت موون التجربووة ثابووة دحووض وتفنيوود
لنظرية األفكار الفطرية  ,وضربة تسدد إىل الالهوت وامليتافينيقا"(.)2
نقد ا ساس الفلسفي للمنهج البسي :
يقوووم األسوواق الفلسووفي للموونهخ احلسووي علووى دعوووى ادصووار مصووادر املعرفووة اإلنسووانية يف مصوودر
واح وود فق ووط  ,وه ووو املص وودر احلس ووي  ,وه ووهه ال وودعوى متض وومنة إلن ووكارت منهجي ووة وعلمي ووة كث وورية  ,ي وودة
أفرادهووا و موعهووا علووى فسوواد فكوورة رلووك املوونهخ  ,ونتيجووة لتعوودد املوودارق املندرجووة ضوومن هووها املوونهخ فقوود
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تعووددت اإلنووكارت املعرفيووة الوويت تلووبس هبووا( , )3ولكنن ا سنقتص ر ف ي ه ذا البب

عل ى الع ام منه ا ،

المرتبا اا ساس الفلسفي مباشرة  ،ويتضح ذلك اا مور التالية :

( )1انظر  :نشجة الفلسفة العلمية  ,هانن ريتشنباخ (. )82

1436/08/19

( )2فلسفة األنوار (. )7
( )3انظر يف نقد املههو احلسي  :فلسفتنا  ,مد باقر الصدر ( ,)70-66واجلرب الهايت ,زكي جنيو مود (,)280-278
ومدخل إىل الفلسفة  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )264
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ا م ر ا ول  :اس تبالة ىقام ة البره ان عل ى ص دق ال دعوى  ,ورلووك أن قوووة احلسوويني بجنووه ر
مصدر للمعرفة اإلنسانية إر احلس  ,ر يعودو أن يكوون دعووى مون الودعاوى  ,ر بود مون إقاموة الودليل علوى
صدقها  ,ور خيلو حاهلم إما أن يكون موستند علموهم هبا كوهنا قضية بدهية ضورورية  ,فوإن كوان مس وتندهم
كوهلك فقد ناقضوا أنفسهم ؛ ألن هها النوا من القضايا ر ميكن أن يدة عليها احلس والتجربة .
وإن كان مستندهم عليها ارستدرة والنظر  ,فال خيلو أمورهم مون حوالني  :إموا أن يكوون اسوتدرهلم
راجعوا إىل درلووة العقوول  ,فووهلك منوواقض ملوونهجهم ؛ حيووث إنووه يقوووم علووى أن احلووس هووو املصوودر الوحيوود يف
تجسيس املعرفة .
فلو ووم يب و و إر أن يكو ووون دليلو و وهم علو ووى صو ووسة منهو و وجهم احلسو ووي دليو وول احلو و وس راتو ووه  ,ولكو وون هو ووها
ارست ودرة متضوومن خللوول منه وجي وهووو ارسووتدرة علووى الشوويو بنفسووه  ,وهووو خلوول معيووو لوودى العقووالو
مجلة.
ومووع رلووك فووإن اسووتدرهلم بوواحلس ر خيلووو إمووا أن يكووون حتصوولهم لصوود رلووك املوونهخ عوون طري و
ارستقراو التام لكل األحواة املعرفية عند اإلنسان  ,حبيث إهنم استقرؤوا كل مظاهر املعرفة عند بين اإلنسوان
فتوصولوا إىل تلك القضية احلاصرة  ,والبلو إىل هها األمر مستسيل ومتعهر ر ميكن إثباته واقعا ور حار .
وإموا أن يكوون حتصويلهم هلوا عون طريو ارسووتقراو النواقص  ,ولكون هوها النووا ر يونفعهم يف تصووسي
مههبهم ؛ ألن التجربة احلسية ر متلك القدرة على التعميم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهبووها يتبووني أنووه يسووتسيل إقامووة الوودليل علووى صووسة املووههو احلسووي ؛ وألنووه أغل و علووى نفسووه كوول
املنافه اليت ميكن ارستدرة هبا على صد الدعاوى املعرفية .
ا مر الثاني  :اخت زال المعرف ة اإلنس انية الرحب ة  ،ورلوك أن املونهخ احلسوي يقووم علوى أن مصوادر

1436/08/19

املعرفة اإلنسانية منسصرة يف مصدر واحد وهو اخلربة احلسية  ,ويف وسيلة واحدة هي احلواق فقط .
واحلقيقووة أن طبيعووة املعرف ووة اإلنسووانية يسووتسيل فيه ووا أن تقتص وور عل ووى مص وودر واحوود ؛ ورل ووك أن م ووا
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يعلمووه اإلنسووان خمتلووف يف طبيعتووه  ,فمنهووا مووا هووو متعل و بوواألمور الوجوديووة الواقعيووة  ,ومنهووا مووا هووو متعل و
بالقيم واألخال واملبادئ  ,ومنها ما هو متعل باألمور الغا بة عنه إما يف املستقبل أو املاضي .
وكووهلك فووإن اإلنسووان يف معرفتووه لوويس وورد موورآة عاكسووة ملووا يف الواقووع  ,وإوووا هووو يقوووم بالتسليوول
والتفكي ووك وال كيو ووو وارسو ووتنباط واحلك ووم  ,واملراجعو ووة والتو وودقي واحل و ووار والنق وواه والتعو ووديل وال اجو ووع عو وون
األخطوواو  ,وارختيووار بووني املسووارات وال جووي بووني األمووور املتعارضووة واملتقاربووة  ,وغريهووا موون األحوواة املعرفيووة
اليت ميارسها كل إنسان يف حياته اليومية .
وه ووهه األم ووور املختلف ووة يف الطبيع ووة وتل ووك املمارس ووات املتع ووددة ليس ووت رات طبيع ووة حس ووية ض ووة ,
ولووهلك فإنووه يسووتسيل ارعتموواد فيهووا علووى وسوويلة احلووس فقووط ؛ وهووها يوودة علووى أن املعرفووة اإلنسووانية معرفووة
تركيبيو ووة تداخليو ووة  ,تتضو ووافر يف تكوينهو ووا مصو ووادر متعو ووددة  ,فيش و و ت احلو ووس والعقو وول واألخبو ووار الصو ووادقة يف
تجسيسها وإنشا ها .
و ووا يكشووف عوون أن املعرفووة اإلنسووانية ليسووت معتموودة علووى مصوودر احلووس فقووط  :أن احلووس ر ينقوول
إر أفكارا مبعثرة ومنفصال بعضها عن بعض  ,فلو ت يكن عند اإلنسان إر احلوس فقوط ملوا أمكنوه أن يركوو
من املدركات احلسية معرفة متسقة فيما بينها ومنسجمة فيما بني مكوناهتا .
وههه احلقيقوة – أعوين تركيبيوة املعرفوة اإلنسوانية وتعودد مصوادرها -ظواهرة جودا عنود العلمواو املسولمني
على اختالف مهاهبهم العقدية والفقهية  ,فقد عقدوا فصور مطولة يف أوة كتبهم العقدية عون أصول املعرفوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومصادرها  ,وأثبتوا فيها أن املعرفة قا مة على العقل واحلس واخلرب الصاد  ,يقوة عبود القواهر البغودادي يف
معرو حديثوه عون أنوواا العلووم  ,وبعود أن ركور النووا األوة وهوو العلوم اإلهلوي  ":والقسوم الثواا مون قسومي
العلوووم علوووم النوواق وسوواير احليوانووات  ,وهووي ض وربان  :ضووروري ومكتسووو  ,والفوور بينهمووا موون جهووة قوودرة
العات على علمه املكتسو واستدرله عليه  ,ووقوا الضروري فيه من غري استدرة منه ور قدرةٍ له عليه.

1436/08/19

والعلووم الضووروري قسوومان  :أحوود ا بووديهي والثوواا علووم حسووي  ,والبووديهي قسوومان  :أحوود ا  :علووم
بووديهي يف اإلثبووات  ,كعلووم العووات منووا بوجووود نفسووه  ,و ووا اوود يف نفسووه موون أت ولووهة وجوووا وعطووش وحوور
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وبرد وغم وفورح ودوو رلوك  ,والثواا  :علوم بوديهي يف النفوي  ,كعلوم العوات منوا باسوتسالة احوارت  ,ورلوك
كعلم وه بووجن نووي ا واحوودا ر يكووون قوودميا و وودثا  ,وأن الشووخص ر يكووون حيووا وميتووا يف حوواة واحوودة ,وأن
العات بالشيو ر يكون جاهال به من الوجه الهي علمه يف حاة واحدة.
فمدركة من جهة احلواق اخلمس كما نبينها بعد هها .
وأما العلوم احلسية ر
والعلوم النظرية نوعان  :عقلي ونرعي  ,وكول واحود منهوا مكتسوو للعوات بوه واقوع لوه باسوتدرة منوه
عليه  ,وبعضها أجلى من بعض"(.)1
وأمووا القاضووي عبووداجلبار-إمووام املعتنلووة يف زمانووه -فإنووه قوورر أ يووة احلووس يف املعرفووة اإلنسووانية  ,وأثبووت
بجن احلس ر يتعل به الصواب واخلطوج ؛ لكوون وظيفتوه قا موة علوى اإلدرات ا ورد  ,وأرجوع خاصوية الصوواب
واخلطج إىل عمل العقل  ,وأنكر على من يقوة بجن احلس ٍ
قاو علوى العقول  ,ونوص علوى أهنموا مشو كان يف
تجسيس املعرفة  ,كل مصدر منهما يجخه منها بطرف  ,ويف أثنواو حديثوه عون مصوادر املعرفوة اإلنسوانية يكورر
التنبيووه علووى أن املعرفووة منهووا مووا هووو ضووروري راجووع إىل بدا ووه العقوووة  ,ومنهووا مووا هووو نظووري يقوووم علووى النظوور
وارستدرة(.)2
وأموا ابون تيميوة فإنووه اهوتم كثوريا بدراسوة طبيعووة املعرفوة اإلنسوانية وحتديود مصووادرها املوؤثرة فيهوا  ,وركوور
أن مصووادرها متعووددة  ,وكش وف عوون طبيعووة الع والقة بينهووا يف تكوووين املعرفووة  ,فيقوووة  ":طوور العلووم ثووالل :
أحودها  :احل وس البواطن والظ واهر  ,وهوو ال وهي تعل وم بووه األموور املوجووودة بجعياهنوا  ,والثوواا  :ارعتب وار بووالنظر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والوقياق وإوا إلصل العلم به بعد العلم بواحلس  ,فموا أف وده احلوس معينوا يفيوده العقول والق وياق كليوا م وطلقا ,
فهووو ر يفيوود بنف وسه علووم نوويو معووني  ,لكو ون اعوول اخلووا

عامووا واملعووني مطلقووا  ,فووإن الك وليات إوووا تعلووم

بال و وعقل  ,كم ووا أن املعي و ونات إو ووا تعل ووم باإلحس وواق  ,والثال ووث  :اخل وورب واخل وورب يتن وواوة الكلي ووات واملعين ووات

1436/08/19

( )1أصوة الدين (. )8

( )2املغين يف أبواب العدة والتوحيد (. )66 , 63 , 55 , 54 , 47 ,45/12
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والشاهد والغا و  ,فهو أعم وأمشل  ,لكن احلس والعيان أمت أكمل"(.)1
أفوواو يف بيووان العالقووة بووني تلووك املصووادر فقوواة  ":واملقصووود هنووا أن اخلوورب أيضووا ر يفيوود إر مووع
احلوس أو العقوول  ,فوإن املخوورب عنوه إن كووان قود نوووهد كووان قود علووم بواحلس  ,وإن ت يكوون نووهد فووال بوود أن
يكون نوهد ما يشبهه من بعض الوجوه  ,وإر ت يعلم باخلرب نويو  ,فوال يفيود اخلورب إر بعود احلوس والعقول
 ,فكما أن العقل بعد احلس فاخلرب بعد العقل واحلس  ,فاإلخبار يتضمن هها وهها"(.)2
والبس وث يف هوهه القضوية يتطلوو تفصويال أكثور وا ركور هنوا  ,واملقصوود أن طبيعوة املعرفوة اإلنسوانية
ومكوناهتووا و ارسوواهتا املتو وعددة يست وسيل معهووا ارقتصووار علووى مصوودر واحوود موون املصووادر  ,وأمووا البسووث يف
طبيعة تلك املوصادر والعوالقة بينها  ,وحوجم كل واحد منها ووظيفته يف املعرفة  ,فهي خار

ل البسث .

ا مر الثال  :ىرااك المعرفة اإلنس انية  ,ورلوك أن املعرفوة اإلنسوانية تسوتند بشوكل كبوري إىل فكورة
ارس ووتسالة  ,ولك وون امل ووههو احلس ووي ي ووؤدي بالض وورورة إىل إنك ووار ه ووهه الفك وورة  ,ووج ووه رل ووك  :أن حقيق ووة
ارستسالة ترجع إىل احلكم بعدم إمكان وجود الشيو  ,وإثبات رلك لويس وا يودخل يف قودرة احلوس ؛ ألن
قصووارى مووا ميكوون أن يوودة عليووه احلووس إدرات عوودم وجووود أنووياو معينووة و ووددة  ,ولكوون احلكووم بعوودم وجووود
الشوويو املعووني ر يسووتلنم احلكووم باسووتسالة وجوووده بالضوورورة ؛ ألن احلكووم بارسووتسالة قوودر زا وود علووى احلكووم
بعوودم الوج ووود  ,فاألن ووياو الوويت ت يتسق و وجودهووا يف اخلووار نوع ووان  :منه ووا مووا ت يتسق و وجوده ووا لكوهن وا
مستسيلة التسق  ,مثول وجوود موا لوه أربعوة أضوالا  ,ومنهوا  :موا ت يتسقو وجودهوا لكوهنوا وا ت يوجود موا
يوجو وجودها  ,كوجود حبر من ز ب .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملههو احلسي عاجن عون التفريو بوني النووعني ؛ ألن غايوة موا يصول إليوه إدرات احلوس عودم الوجوود
 ,وليس لديه القدرة على إدرات ما وراو رلك من املعاا املوجبة لعدم حتق الوجود اخلارجي .
وبناو على ما سب  ,فإن ألتباا املنهخ احلسي من ههه القضية أحود خيوارين ر ثالوث هلموا  :إموا أن
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( )1درو تعارو العقل والنقل (. )324/7
( )2املرجع الساب (. )235/7
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يقووروا باسووتسالة بعووض األمووور املعدومووة  ,كاسووتسالة مثلووث لووه أربعووة أضووالا  ,واسووتسالة وجووود الشوويو يف
مكانني يف آن واحد  ,فإن فعلوا رلك فقد ناقضوا أصل فكرة مههبهم وحكموا عليها بالبطالن .
وإما أن ينكروا مفهوم ارسوتسالة  ,ويوههبوا إىل أنوه ر يوجود أي نويو مسوتسيل الوجوود يف الواقوع ,
فه ووها إربو ووات للمعرفو ووة اإلنس ووانية وإدخو وواة هلو ووا يف متاه ووات مو وون الشو ووك وارض ووطراب ؛ ألن إسو ووقاط مفهو وووم
ارستسالة يستلنم بالضرورة إسقاط مفهوم التناقض  ,ومعي هها اإلسوقاط ووين وقووا كول نويو يف الوجوود
 ,ومثل ههه النتيجة تؤدي حتما إىل اهنيار املعرفة اإلنسانية وهتشم بنياهنا .
بوول إهنووا تووؤدي إىل اهنيووار املووههو احلسووي راتووه ؛ ألنووه مووع وووين التنوواقض ت يعوود يف قوودرة احلسوويني
إثبووات صووسة مووههبهم والوودفاا عنووه وإزاحووة الشووك وال و دد حولووه  ,وت يعوود لإلنسووان خيووار إر اررمتوواو يف
متاهات الشكوت واألوهام .
ا م ر الراا  :ىاط ال الس تدلل المعرف ي  ,ورلووك أن النظووام املعووريف قووا م علووى ارسووتدرة ؛ ألن
إدرات اإلنسان بنفسه لكل التفاصيل احلياتية متعهر ومستسيل  ,فليس هنوات مون سوبيل إىل نقول احلكوم مون
األن ووياو املدرك ووة إىل األن ووياو غ ووري املدرك ووة إر بارس و وتدرة فق ووط  ,وارس ووتدرة عملي ووة قا م ووة عل ووى ال ووتالزم
والو ابط بووني األمووور  ,والووتالزم مع وي عقلووي لوويس ووا يوودرت باحل وس  ,ألن غايووة مووا يدركووه احلووس أمووور جن يووة
مفردة  ,فلو اقتوصرنا على ما يدركوه احلوس لبطول ارسوتدرة حين وه  ,وألصوبست املعرفوة اإلنسوانية عبوارة عون
أجناو منفصلة ر عالقة بينها يف نيو ور تركيو فيما بينها  ,ويف كل رلك إفساد جلوهر املعرفة وروحها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يق وووة الربوفسو ووور أ.ي مان وودين يف بيو ووان أ ي ووة ارسو ووتدرة وض وورورته يف بنو وواو املعرف ووة اإلنسو ووانية ":إن
احلقا اليت توصلنا إىل معرفتها ر تنسصر يف احلقا احلسوية  ,فهنوات حقوا أخورى كثورية ت نتعورف عليهوا
مبانوورة  ,ولكننووا عثرن ووا عليهووا عل ووى كوول ح وواة  ,ووس وويلتنا ه ووي ارسووتنباط"( ,)1ويق وووة أيض ووا  ":إن حق ووا
الكون ر يدرت باحلواق منها غري القليل  ,فكيف ميكن أن نعرف ني ا عن الكثري انخور  ..هنوات وسويلة ,
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إن الشيو الفالا يوجد هنا  ,وت نشاهده مطلقا"(.)1
وبط ووالن ارس ووتدرة ي ووؤدي بالض وورورة إىل بط ووالن امل ووههو احلس ووي نفس ووه ؛ ألن أتباع ووه س وويكونون
عاجنين بالضرورة عن إقامة الدليل على صسة مبد هم .
ا مر الخامس  :ىاطال التنبؤ العلمي "مشكلة الستقراء"  ،وهها األمر يف احلقيقوة منودر ضم ون
األموور السوواب  ,ولكنووه فرصو ول حبووديث خووا

أل يتووه  ,ولكونووه متعو ولقا بارسووتدرة علووى األمووور املستقو وبلية

قصوصها  ,وألنه بإظوهاره ينجلي اإلنوكاة املنهجي امل تو على املههو احلسي بصورته احلقيقية .
فاألس وواق الفلس ووفي للم ووههو احلس ووي يس ووتلنم بالض وورورة إبط وواة ارس ووتدرة عل ووى األم ووور املس ووتقبلية
والتنبووؤ جرياهتووا ؛ ألن ارسووتدرة علووى األمووور املسووتقبلية مبووين علووى التسووليم بثبووات خصووا ص األنووياو ,
والتسليم بقانون اطراد األحدال واتسوا مسوريهتا  ,ولكون احلوس ر يودرت هوها القوانون  ,لكونوه معوي علقيوا
ر وجووود لووه يف املوودركات احلسووية ؛ وألجوول هووها تووارد أتبوواا املووههو احلسووي علووى إنكووار مبوودأ السووببية ومبوودأ
ارطراد .
فوق ووع احلس وويون بس ووبو رل ووك يف م ووجز مع ووريف ن ووديد التعقي وود ؛ ورل ووك أهن ووم م وون أكث وور م وون ن ووادى
بارعتموواد علووى املوونهخ ارسووتقرا ي  ,وعولووا عليووه وحووده يف بنوواو املعرفووة  ,وادعووا أنووه املوونهخ العلمووي الوحيوود,
ولكنهم يف الوقت نفسه يؤمنون بجصوة فلسفية تقضي على مربرات رلوك املونهخ وتنسوف قواعوده الويت يقووم
عليها من أساسها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف تص و ووير ه ووها امل ووجز يق و ووة برتران وود رس وول ":ل وون ميكنن ووا أب وودا أن نست و وخدم التجرب ووة إلثب ووات مب وودأ
ارسوتقراو دون الوقوا يف الدور  ,ومن عليونا إما أن نقبل مبدأ ارسوتقراو علوى أسواق وضووحه الوهايت  ,أو
أن وتنع عن تقد أي تربير لتوقعاتنا املتعلقة باملستقبل"(.)2
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ويف تجكيوود مووجز احلسوويني مووع ارسووتقراو يقوووة هووانن ريتشوونباخ  ":هووها هووو املووجز الووهي يقووع فيووه
صوواحو الننعووة التجريبيووة  :فإمووا أن يكووون ريبيووا كووامال  ,ور يقبوول موون النتووا خ سوووى القضووايا التسليليووة أو
القضايا املستمدة من التجربة  ,وعند ه ر يستطيع القيام باستقراو ويتعني أن يورفض أي قضوية عون املسوتقبل
 ,وإما أن يقبل ارستدرة ارستقرا ي  ,وعند ه يكون قد قبل مبدأ غري حتليلوي  ,ور ميكون استخالصوه مون
التجرب ووة  ,وب ووهلك يك ووون ق وود ختل ووى ع وون التجرب ووة  ,وهك ووها تنته ووي التجريبي ووة الكامل ووة إىل الق وووة :إن معرف ووة
املستقبل مستسيلة"(.)1
وألجوول هووها وقووع احلسوويون يف اضووطراب نووديد يف التعاموول مووع قضووية ارسووتقراو  ,وحتديوود مسووتنده
ومووربره الووهي يرتكوون عليووه  ,ودارت بيوونهم نقانووات طويلووة وسووجارت عنيفووة ومعووارت طاحنووة  ,حووىت بووات
مبسووث ارسووتقراو يعوورب عنووه يف كثووري موون امل ووارد ب وو"مشكلة ارسووتقراو" كنايووة عوون تضووخم إنووكاليتها وتعقوود
مبسثها وتعسر حلها .
ونتيجووة لووهلك تجسووف برترانوود رسوول علووى أن أحوودا ت يقوودم حووىت انن أي مسووو كوواف لالعتقوواد يف
صسة ارستقراو  ,وصرح "بجن ارستقراو ت ينة مشكلة منطقية بال حل"(.)2

وقود تعوددت مواقووف احلسويني القاصوودة إىل حول هوهه املعضوولة وانقسومت إىل أربعووة مواقوف أساسووية,
وب ووالوقوف عل ووى ه ووهه املواق ووف وحتليله ووا ن وودرت عمو و امل ووجز ال ووهي ح وول بس وواحة املعرفو وة اإلنس ووانية ومق وودار
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارضطراب الهي إلدثه فيها األخه باملنهخ احلسي .
الموقف ا ول  :المصير ىل ى ىاط ال الس تقراء  ,واحلكوم عليوه بالكسواد  ,وارنتهواو إىل أنوه لويس
طريقووا ص ووسيسا يف حتصوويل أي ن وووا م وون املعرفووة  ,وه ووها املوق ووف ه ووو النتيج ووة املنطقي ووة املتطابقووة م ووع حقيق ووة
املههو احلسي  ,وقد تبناه الفيلسووف اإلجنليوني ديفيود هيووم  ,فسوني كوان هيووم صوارما يف التناموه باملوههو
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احلسووي  ,وصووادقا يف األخووه بد ووه أعلوون إنكوواره لالسووتقراو  ,ونوون عليووه محلووة نقديووة قويووة  ,وأكوود علووى أن
اعتقادنا –مثال  -بجن الشمس تشر كل صوباح لويس عليوه أي دليول  ,ور يقووم علوى أي أسواق صوسي ,
وانتهووى إىل أنووه موون املسووتسيل تربيوور عمليووة ارسووتقراو والتنبوؤ باملسووتقبل ؛ ألنووه لوويس لوودينا أصوووة سووليمة توودة
على رلك .
وتوص وول هيو وووم إىل أن ارسو ووتقراو ر يفيو وود نو ووي ا م وون العلو ووم ور حو ووىت ارحتمو وواة ؛ حبجو ووة أن إثبو ووات
ارحتماة عن طري ارستقراو يؤدي إىل الوقوا يف الدور "فقود نقووة  :مون احتمول أن تشور الشومس غودا
 ,علووى أسوواق أننووا ويوول إىل أن يكووون املسووتقبل نووبيها باملاضووي  ,لكوون هووهه القضووية تتضوومن الس وؤاة الووهي
نريوود جو ووابه  ,فلكووي جنوود طريقووة ملعرفووة مووا إرا كووان الفوورو ووتمال  ,فإنووه ر توجوود طريقووة غووري أن املسووتقبل
يؤيووده  ,وه وها مووا نريوود إثباتووه موون البدايووة"( ,)1فإثبووات احت ومالية املسووتقبل مبنيووة علووى أن املست وقبل ميكوون أن
يك ووون كاملاض ووي  ,ولك وون ه ووها ارحتم وواة ه ووو ال ووهي نس ووعى إىل إثبات ووه  ,ف ووانتهى اس ووتدرلنا إىل ارست و ودرة
بارحوتماة على ارحوتماة  ,وبنتا خ ارستوقراو على نتا خ ارستقراو  ,وهها دور معلوم البطالن .
ويعوود املوقووف الووهي انتهووى إليووه هيوووم أنوود ضوربة روجهووت للموونهخ التجوريي  ,وأقوووى حجووة ميكوون أن

تصرف العقوالو عون األخوه بوه  ,ألنوه كشوف عون الوجوه احلقيقوي للمونهخ احلسوي  ,وعون انثوار العميقوة الويت
توصل إىل تدمري املعرفة اإلنسانية كلها .
وكوول املواقووف األخوورى الوويت قوودمها احلسوويون يف تربيوور ارسووتقراو إوووا هووي اولووة موونهم لصوورف األنظووار
عن ههه النتيجة  ,وعن رلك الوجه الكا الهي كشفه هيوم للمنهخ احلسي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الموقف الثاني  :وهو الموقف الذي ذها ىليه ىستوارت مل  ,حيوث سولم بوجن ارسوتقراو ر بود
أن يكون قا ما على قانون السببية وارطراد  ,وأن ارسوتدرة بوه ر يقووم إر عليهموا  ,ولكنوه قورر يف الوقوت
نفسه بجن مبدوا السببية وارطراد ر يستندان إىل الضرورة العقلية  ,وإوا ا عبوارة عون تعمويم اسوتقرا ي نواتخ
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نفسووه الووهي تكووون معرفتنووا بووه هووي العمووود الر يسووي يف العلووم ارسووتقرا ي  ,لوويس إر الصوود املووجلوف املعتوواد
علووى التتووابع أو الت وواة الثابووت الووهي ر يتغووري  ,والووهي جنووده عوون طري و املالحظووة بووني كوول واقعووة يف الطبيعووة
وواقعة أخرى غريها تكون أسب منها"(.)1
ولكوون هووها احلوول ملشووكلة ارسووتقراو وقووع يف خلوول منهجووي كبووري  ,وهووو الوقوووا يف الوودور ؛ ألن موول
جعل صسة ارستقراو متوقفة على مبدأ السببية  ,جعل صسة مبدأ السوببية متوقفوة علوى ارسوتقراو  ,فهوو
إرن يسووتدة علووى صووسة ارسووتقراو بارسووتقراو راتووه  ,فاسووتدة علووى الشوويو بإثبووات راتووه  ,وهووو دور معلوووم
البطالن بالضرورة(.)2
الموقف الثال  :التبرير البراجماتي النفعي لفستقراء  ,فقود أقور بعوض التجوريبيني باملوجز املعوريف
لتربيوور ارسووتقراو  ,وأنووه ر حوول لووه  ,ولكنووه أكوود يف الوقووت راتووه علووى ضوورورة األخووه بووه  ,ألنووه منهووا علمووي
نووافع يف بنوواو املعرفووة والعلووم  ,فهووو موونهخ معتموود لنفعووه ر لصووسته  ,وموون أقوودم موون أخووه هب وها املوقووف هووانن
ريتس وونباخ  ,وتبن وواه أيض و وا برتران وود رس وول يف بع و وض مراح وول تط وووره الفك ووري  ,حي ووث يق وووة بع وود أن رك وور أن
ارست و وقراو بق ووي مش و وكلة ر ح وول هل ووا ":ولك وون م ووا دام ه ووها الش ووك ي ووؤثر يف ك وول معارفن ووا تقريب ووا فلنتج وواوزه ,
ولنوع ف على األسواق الربامجايت  ,بجن الطوريقة ارستقرا ية -مع التسوفظات الالزمة – طريقة مقبولة"(.)3
ولكن هها املوقف ت يقدم حال حقيقيا ملشكلة ارستقراو  ,وغاية ما فعل أنه هورب مون املشوكلة إىل
مشكلة أخورى  ,فوإن مقتضوى املنطلو الوهي اعتمود عليوه أنوه يصو لكول أحود أن يقورر مون األصووة موا نواو
يدعي أهنا مقبولة ملا اد هلا من نفع يف حياته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن بعض املتبنني هلها الرأي كانوا ينكرون على بعض أهل األديان حني اسوتدلوا علوى صوستها وا

( )1مدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم (. )191
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ي تووو عليهووا موون نفووع  ,وقوورروا بووجن هووهه طريقووة برامجاتيووة ر تنفوع يف إقامووة املواقووف امللنمووة عليهووا( ,)1فكيووف
إل هلم أن يعتمدوا الطريقة نفسها يف األخه بارستقراو؟!
الموق ف الراا  :المنازع ة ف ي احتي اج الس تقراء ىل ى مب دأ غي ر تجريب ي  ,فقوود رهووو أكث وور
احلس وويني إىل أن ارس ووتقراو ر يتوق ووف عل ووى مب وودأ العلي ووة ور مب وودأ ارطو وراد العقلي ووني  ,وإو ووا يكف ووي يف تربي ووره
ارعتماد على املعطيات احلسوية  ,والتسوليم بجنوه املطلووب منوه ارحتمواة والظون فسسوو  ,ففوي حالوة القيوام
ببسووث وريي يكفووي أن يتعوورف الباحووث علووى املعطيووات احلسووية السووابقة علووى احلالووة املدروسووة  ,وموون
يستخر منها احلكم الظين املتعل باملستقبل(.)2
ولكن هوها املوقف ر يستند إىل مسوو صوسي ؛ ألن غواية ما يدة عليه احلس هوو ورد التتوابع بوني
األح ودال  ,ور يوودة علووى أي درج وة موون درجووات املعرفووة بع وينها ؛ وألجوول هووها رهووو هيوووم إىل نفووي درلووة
احلوس على ارحوتماة  ,ألن ارحتوماة قدر زا د عولى التتابع الوهي يودة عليوه احلوس  ,فهوو متضومن للتتوابع
واحلك ووم باحت و ومالية رل ووك  ,وه ووها الق وودر ل وويس ووا ي وودة علي ووه احل ووس  ,فإثبات ووه إرن ر يق وووم عل ووى مس ووتند
صسي (.)3
وليس املقصود من عرو مواقف احلسيني من مشوكلة ارسوتقراو النقود التفصويلي هلوا  ,وإووا املقصوود
منووه الكشووف عوون عمو األزمووة املعرفيووة الوويت حلووت هبووم  ,ومقوودار ارضووطراب املنهجووي الووهي وقعووا فيووه جوراو
اعتمادهم على املبدأ احلسي  ,وحتق رلك دليل على اضطراب رلك املبدأ وفساد بنيته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون خووالة األمووور األربعووة السووابقة يظهوور جبووالو اإلنووكاة العمي و يف األسوواق الفلسووفي للمووههو
احلسووي  ,وينجلووي بوضوووح أنووه أسوواق باطوول يووؤدي ارلت ونام بووه بالضوورورة إىل فسوواد املعرفووة اإلنسووانية وهتشووم
بنياهنووا  ,وقوود علو برترانوود رسوول علووى ريبيووة هيوووم – وهووي أصوود نسووخة للمووههو احلسووي – بقولووه  ":إن
( )1انظر  :حكمة الغرب  ,برتراند رسل (. )244/1
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فلسووفة هيوووم سوواو أكانووت حقووا أم بواطال  ,متثوول إفووالق حصووافة القوورن الثووامن عشوور  ...ملوا كووان لديووه ركوواو
أفضل ا عند لوت  ,وكانت حدة رهنه يف التسليل أعظم وكانت قدرته علوى تقبول التضواربات املرإلوة أضوجة
 ,فقد توصل إىل نتيجة كارثية  ,وهي أنه من التجربة واملالحظة ر نيو يتعلم"( .)1وأنار إىل أنوه بنواو علوى
املووههو احلسووي الكاموول – كمووا هووو عنوود هيوووم -فإنووه "لوويس هنووات اخووتالف بووني مفهوووم الصووسة العقليووة
واجلنووون  ,فووا نون الووهي يعتقوود أنووه بيضووة مسوولوقة يوردان فقووط علووى أسوواق أنووه أقليووة أو بوواألحرى – إرا كووان

علينووا أر نف و و الدميقراطيووة – علووى أسوواق أن احلكومووة ر تتف و معووه  ..هووهه وجهووة نظوور يا سووة جوودا ,
واو أن نجمل يف أن تكون هنات طريقة ما للنجاة منها"(.)2
وكوول مووا سووب يؤكوود علووى أنووه لوويس لنووا إر واحوودا موون خيووارين ر ثالووث هلم ووا  :إمووا ارعتموواد عل ووى
املووههو احلس ووي  ,وبالت وواة إلغ وواو املعرف ووة اإلنس ووانية املسووتقبلية وال وودخوة يف متاه ووات الش ووك اهل وودمي  ,وإم ووا
ارعتموواد علووى العقوول والتسووليم باملبووادئ العقليووة مووع اعتبووار املصوودر احلسووي  ,حبيووث تتكاموول مصووادر املعرفووة
فيما بينها يف تجسيس العلم اإلنساا  ,فتستقيم الرؤية وتنجلي الغمة.
نقد ا لة التي اعتمد عليها البسيون :
تنوعت طر احلسيني يف ارسوتدرة علوى صوسة مونهجهم  ,فمونهم مون تركون ارسوتدرة عنوده علوى
إثبات األدلة املصسسة لألساق الفلسفي للمنهخ احلسوي كموا صونع هيووم  ,ومونهم مون تركون اسوتدرله علوى
إقامة األدلة الدالة على بطالن املبادئ الفطرية باعتبارها األساق الهي إرا بطل ص املوههو احلسوي  ,كموا
صوونع جووون لوووت  ,وموون خووالة موووا طوورقهم يتسصوول لنووا أربعووة أدلووة  ,اثنووان منه وا إاابيووان  ,واثنووان منه وا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سلبيان .
ال دليل ا ول  :انب فل ك ل ا فك ار ىل ى المعطي ات البس ية  ،ورلووك أننووا عنوودما دلوول أفكارنووا
بالغوة مووا بلغوت موون التعقيود وال كووو جنودها دا مووا تنسوول إىل موعوة موون األفكوار البسوويطة الويت نسووخت موون
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التجربة احلسية مبانرة(.)1
ولكن الستدلل اهذو البجة على صبة المذها البسي غير صبيح  ،وذلك مور :
ا مر ا ول  :تضمنها للخل ل المنهج ي  ,فهوهه احلجوة غوري مسوتقيمة منطقيوا ؛ ألن فيهوا مصوادرة
علووى املطلوووب  ,حيووث إن فيهووا اس ووتدرر علووى صووسة الوودعوى بال وودعوى نفسووها  ,فإننووا إرا تجملنووا احلجووة
السووابقة جنوود أن غايووة مووا صوونع هيوووم هووو أن وه غووري موون صووياغة دعوووى املووههو احلسووي  ,وحوهلووا إىل حجووة
ليسوتدة هبوا علووى صوسة منهجوه! فسقيقووة املونهخ احلسووي تتمسوور حووة أن كوول موا لودينا موون املعوارف راجووع
إىل موا يوجيت عون طريو احلوس  ,فجواو هيووم  ,وأخوه الفكورة نفسوها وحوهلوا إىل دليول علوى قولوه  ,وهوها عيووو
منهجي يرد ارستدرة به بارتفا بني العقالو .
إن ههه احلجة ليس فيها إلنام للمخالفني ؛ ألنه بناو على منهجها يصو لصواحو املونهخ العقلوي
أن يصوونع مثلمووا صوونع هيوووم فيقوووة –مووثال : -احلجووة علووى صووسة منهجنووا أنووا لووو حللنووا املعووارف اإلنسووانية
جنودها تنسوول إىل قسوومني  :إىل أفكووار فطريووة مسووتندة إىل العقوول  ,وأفكووار نا ووة موون احلووس  ,ولووو فعوول رلووك
لكان احلسيون أوة املنكرين عليه  ,فكيف إل هلم ارعتماد عليها إرن؟!
ا م ر الث اني  :فق دان الط را  ,فمووع ص ورامة هيوووم يف األخووه باملبوودأ احلسووي ونوودة محلتووه عل ووى
املخالف له إر أنه أقر بجن هنوات نوعوا مون املعرفوة ر تسوتند إىل األسواق احلسوي ور إىل ارنطباعوات احلسوية
 ,وقوود أوض و هيوووم فكرتووه هووهه بضوورب مثوول بدرجووة معين وة موون درجووات اللووون  ,فووالعني قوود توورى درجووات
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

متفاوتة من اللون األزر وأدركت ما بينهما من اختالف وتبواين  ,وكلهوا تموع ضومن اسوم واحود هوو كلموة
أزر  ,افرو انن أن هنوات درجوة مون درجوات اللوون األزر ت تقوع لوك أبودا يف خرباتوك احلسوية املبانورة ,
لكنووك رأيووت مووا هووو أكثووف منهووا ومووا هووو أخووف منهووا كثافووة  ,افوورو أنووك وضووعت كافووة درجووات اللووون
األزر الوويت وقعووت لووك فعووال يف خرباتووك املاضووية تاركووا يف وسوطها فجوووة  ,متثوول الدرجووة الوويت ت ختتربهووا فيمووا

1436/08/19

مضووى  ,أر توورى أنووك تسووتطيع أن متووأل الفجوووة قيالووك ؟! وبووهلك تكو ِّوون لنفسووك فطوورة عوون لووون معووني ت
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يكن له انطباا حسي يف خربتك املبانرة(.)1
يكونووا معرفووة لوويس هلووا مصوودر حسووي
وهووها إق ورار موون هيوووم ب وجن العقوول اإلنسوواا وخيالووه ميكنهمووا أن ِّ
مبانوور  ,وإوووا عوون طري و ال كيووو بووني احلس وويات بعض ووها مووع بعووض واس ووتنتا املعوواا منه ووا  .وعوودم اط وراد
صاحو الدليل مع مقتضى دليله دليل على ضعفه وعدم متاسكه .
ومووع إق ورار هيوووم بووهلك النوووا موون املعرفووة إر أنووه حوواوة أن يقلوول موون أ يتووه وحكووم عليووه بالشووهور,
فقاة ":لكن هوهه احلالوة هوي علوى كول مون الفورادة حبيوث ر ودر اإلنوارة إليهوا  ,ور تسوتس أن نعودة مون
أجلها وحدها نعارنا العام"(.)2
وإن قصد هيوم بكالمه الساب احلكوم علوى املثواة الوهي ضوربه  ,فهوو حو  ,حيوث إنوه قليول الوقووا
يف الوجود  ,وإن قصود النووا راتوه – وهوو موا يبودو مون كالموه -فغوري مسولم لوه  ,بول هوها النووا ارسوتنتاجي
كثري الوقوا يف املعرفة اإلنسانية .
ا مر الثال  :المناقضة للطبيعة اإلنسانية  ,فضال عما يف ههه احلجة من خلول منهجوي وفقودان
لالط وراد  ,فإهنووا ملووا فيهووا موون املخالفووة لطبيعووة املعرفووة اإلنسووانية تثووري حنمووة م ون األس و لة املنهجيووة امللسووة الوويت
يوصل موعها إىل أن تلك احلجة غري منضبطة ور متسقة مع املنط .
وقد رصد الفيلسوف العريب املعاصر زكي جنيو موعة من تلك املعارضات للطبيعة اإلنسانية أظهور
هبا بطالن حجة هيوم يف تدعيم مههبه احلسي  ,و ا ركوره  :أن القووة بوجن موا مثوة إر انطبواا وفكورة فقوط ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خمووالف لضوورورة مووا اووده اإلنسووان موون نفسووه ,فلووو فوورو مووثال أا رأيووت موعووة موون احلصووى مرتبووة علووى دووو
معووني ,فكيووف ميكوون ة أن أدرت ترتيبهووا إرا كووان ارنطبوواا هووو وحووده كوول مووا عنوودي ؟ ,إن فكوورة ال تيووو يف
نظام معني ليست  -يقينا -جنوا من اإلحساق ا هو إحساق ,ألن إدرات ترتيو حبوات احلصوى يف نظوام
معني إلتا إىل موازنة أماكن ههه احلبات بعضها ببعض ,وعملية املوازنة هوهه حتتوا إىل نويو فوو األنوياو
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اليت نقارن بينها أو أعلى منها ,والواقع أننا حني نقوة  :إن حبات احلصى مرتبة على نكل مثلوث ,فإننوا يف
نكون تصوورا ,وإوا نصدر حكما ,وإصدار احلكم فعل إلتا بالضرورة إىل فاعول ,أعوين إلتوا
هوهه احلالة ر ِّ
إىل ملكة عقلية هي اليت تقارن وحتلل تصدر احلكم ,وهها ليس إىل احلس(.!)1

ومنه ا  :ل ووو أنن ووا كن ووا ر ولو ووك س وووى ارنطباع ووات واألفك ووار وحو وودها فم وون أي وون نع وورف أن هنو ووات
إحساسووني خمتلفووني يوجوودان معووا إرا مووا صووادفتنا مثوول هووهه احلالووة ,افوورو مووثال أنووين أنظوور إىل إحوودى الصووور
وأسووتمع إىل املوسوويقى يف نفووس الوقووت ,فلووو أا كنووت أعوورف أهنم ووا إحساسووان خمتلفووان ,ف ووإن هووهه املعرفووة
نفس ووها تتض وومن وج ووود ن وويو آخ وور ,وغ ووري اإلحساس ووني ه ووو ال ووهي مكن ووين م وون أن أع وورف أهنم ووا إحساس ووان
خمتلفان ,فإن هها الوعي نفسه دليل على وجود نيو آخر غري اإلحساسني هو الهي مكنوين مون أن أعورف
أهنما إحساسان اثنان  ,وليسا إحساسا واحدا(.)2

ال دليل الث اني  :فق دان العل م عن د فق دان الب س  ,ورلووك أن موون فقوود حسووا فإنووه يفقوود األفكووار
الوويت تووجيت عوون طري و رلووك احلووس  ,فموون فقوود حاسووة البصوور فإنووه ر ميكنووه أن يكووون نفيووه فكوورة عوون اللووون ,
وموون فقوود حاسووة السوومع فإنووه ر ميكنووه أن يكووون لنفسووه فكوورة عوون الصوووت  ,وموون فقوود كوول احلوواق فإنووه ر
ميكنه أن يكون لنفسه أي معرفة(.)3
ولكنن ا ىذا ققن ا النظ ر ف ي ه ذو البج ة وقمن ا امزي د م ن التأم ل فيه ا نج د أنه ا ل تص لح ن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تك ون مس تندا للم ذها الب سي  ،ول ل يف عل ى أن ك ل المعرف ة اإلنس انية ناتج ة ع ن المعطي ات
البسية  ،وذلك مرين :
ا م ر ا ول  :أن هوهه احلجووة قا مووة علووى مغالطووة منهجيووة  ,وهوي اخللووط بووني مصوودر املعرفووة ونوورط
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املعرفووة  ,فسووني رأى هيوووم بووجن املعرفووة بوواألمور اجلن يووة ر تتسقو عنوود اإلنسووان إر بوواإلدرات احلسووي أخووه موون
رلك أن احلوس هوو املنشو الوحيود لكول املعوارف وأنوه املصودر األوحود هلوا  ,وهوها غوري صوسي ؛ ورلوك ألن
هنووات فرقووا بووني أن نقوووة  :إن املعووارف اإلنسووانية كلهووا متوقفووة علووى اإلدرات احلسووي  ,وبووني أن نقوووة  :إن
املعووارف اإلنسووانية كلهووا لوويس هلووا مصوودر إر احلووس  ,فتسق و املعرفووة بالفعوول عنوود اإلنسووان ر بوود فيووه موون
اإلدرات احلسوي وإثارتوه  ,ولكون رلوك ر يعووين أن احلوس هوو املصودر الوحيود لكوول املعوارف  ,فواحلس قود ينبووه
العقل ويثريه على إخرا ما فيه من املبادئ الفطرية إىل الوجود بالفعل بدة الوجود بالقوة .
وغاية ما يف تلك احلجوة الدرلوة علوى األمور األوة  ,وهوو كوون احلوس نورطا يف املعرفوة  ,ولكون هيووم
خلووط األمووور واسووتدة هبووا علووى األموور الثوواا  ,وهووو أن احلووس املصوودر الوحيوود يف املعرفووة اإلنسووانية  ,وهووها
اخللط مغالطة غري مقبولة .
و ووا يني وود األم وور وض وووحا أن الق ووا لني باملب ووادئ الفطري ووة ر ينك وورون أ ي ووة احل ووس يف تك وووين املعرف ووة
اإلنسووانية ور أثرهووا فيهووا  ,بوول يقولووون ثوول مقولووة هيوووم بووجن موون فقوود حسووا فقوود علمووا  ,وأن موون فقوود كوول
احل وواق ر ميكنووه أن يتسق و موون املعرفووة ووا يف اخلووار  ,ولكوونهم يف الوقووت نفسووه يؤكوودون أن موون ملووك كوول
احلواق ر ميكنه أن يتسق من املعرفة ما ت تكون الغريونة العقليوة سوليمة وصوسيسة عنوده  ,فالعقول بوال حوس
أعمى  ,واحلس بال عقل أجوف وأخر .
فاملعرفة اإلنسانية عملية مركبة من فاعلية املصودر والشورط  ,ور ميكون أن تتسقو بصوورهتا الصوسيسة
إر بوجود األمرين  ,فمن ملوك املصودر وفقود الشورط ر ميكنوه أن يك ِّوون معرفوة صوسيسة تاموة  ,وكوهلك مون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ملك الشرط وفقد املصدر ر ميكنه تكوين معرفة صسيسة تامة .
وههه الرؤيوة أصود مون الرؤيوة احلسوية وأكثور إحكاموا  ,وهوي املتوافقوة موع طبيعوة الفاعليوة اإلنسوانية,
واملنسووجمة مووع مووا اووده اإلنسووان ضوورورة يف تكوووين معارفووه املتنوعووة  ,وأكثوور سووالمة موون الوقوووا يف التنوواقض

1436/08/19

وارضطراب .
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بووني العقوول واحلووس يف تك وووين املعرفووة  ,وتوسووعوا يف نوورح العالقووة بينهم ووا  ,ويف ه ووها املعووي يق وووة القاض ووي
عبداجلبار – إمام املعتنلة يف زمانه  ": -لور العلم وا يودرت بواحلواق ملوا صو أن يعلوم اإلنسوان سوا ر األموور
 ,لكنه ر يعين أهنا مستغنية عن علوم العقل  ,بول هوو أصول هلموا  ,واوو علوى هوها أن يكوون العقول قاضويا
على صسة العلم باملدركات ؛ ألن به تعلم صستها  ,ولوره ملا علم"(.)1
وخالصووة مووا يوودة عليووه هووها الوجووه أن أتبوواا امل وههو احلسووي خلط ووا بووني كووون احلووس نوورطا لكوول
املعووارف وبووني أن يكووون مصوودرا جلميعهووا  ,واملتسصوول منووه أن احلووس نوورط لتسق و كوول املعووارف يف الوونفس
بالفعل  ,ولكنه ليس مصدرا جلميعها وإوا لبعضها .
ا م ر الث اني  :فق دان الط را  ,ورلووك أن القوووة بووجن فاقوود كوول احلوواق ر ميكوون أن يكو ِّوون لنفسووه
معرفووة صووسيسة  ,غووري مطوورد إر يف املعرفووة املتعلقووة بالعووات اخلووارجي فقووط  ,ولكنووه يبطوول بشووعور اإلنس ووان
بوج ووود نفس ووه واس ووتقالة رات ووه  ,وأن ووه ن وويو م وون األن ووياو  ,وبش ووعوره باملش وواعر النفس ووية والداخلي ووة ك وواجلوا
والعطش وغريها من أنواا املعارف  ,وهها يؤكد أن اإلنسان لديه مصدر آخر للمعرفة الصسيسة .
الدليل الثال  :وهوو يف احلقيقوة متوجوه مون حيوث األسواق إىل إبطواة املبوادئ الفطريوة  ,خالصوته:
أن إثبووات األفكووار الفطريووة خمووالف للواقووع ,وبيووان رلووك :أنووه لووو كانووت هووهه املبووادئ موجووودة يف العقوول قبوول
احلووس لكانووت موجووودة عنوود األطفوواة موون أوة وردهتووم ,ولكوون احلوواة لوويس كووهلك ,ولكانووت أيضووا موجووودة
عنود البلووه وعنوود القبا ول املتوحشووة ,ولكوون هوؤرو ر يعلمووون نووي ا عون هووهه املبووادئ فكيوف تكووون فطريووة ؟!,
فهووي إرن غ ووري موجووودة أص ووال ,ويف هووها يق وووة ج ووون ل وووت  " :إهن ووا  -أي  :املب ووادئ  -ليس ووت مطبوع ووة يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العقوول بطبيعتهووا ,ألهنووا ليسووت معروفووة بالنسووبة لألطفوواة والبلهوواو وغووريهم ,أور :ألن موون الواض و أن مجيووع
األطفواة والبلهواو لوويس لوديهم أدىن فهووم أو فكور عنهوا ,وهووها الونقص كوواف إلبطواة تلوك املوافقووة العاموة الوويت
او أن تكون مالزمة بالضرورة لكل احلقا الفطرية "(.)2
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( )1املغين يف أبواب العدة والتوحيد (. )56/12
( )2متهيد للفلسفة ,حمود محدي (.)153
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وه ذا ال دليل ال ذي اعتم د علي ه ج ون ل وك ض عيف ل يرق ى ىل ى التش كيك ف ي ثب وت تل ك
المبا ئ الفطرية ،ويدل على ضعفه وجهان:
الوجه ا ول :أن من أثبت ههه املبادئ ت يثبتهوا موجوودة بالفعول يف العقول البشوري ,فهوو ر يقووة:
إن الطفوول يعلووم هبووا موون أوة وردتووه مووثال ,وإوووا موون جهووة أن العقوول ر بوود أن يصوود هبووا موون غووري حبووث عوون
مستند هلا ,فوجودها يف العقل وجود بالقوة ,فهي كامنة يف العقل وتتسق بالفعول إرا اسوتثارها احلوس ,وهلوها
يوهكر ديكووارت أنووه لوويس موون املعقوووة أن يكووون الطفوول يف بطوون أمووه مشووتغال بامليتافينيقووا ,ولكوون عنووده ملكووة
تسووتلنم األخووه باملبووادئ الفطريووة إرا احتكووت حواسووه باألنووياو ,ويووهكر "تشووري بووري" أن العقوول يولوود أنووبه
بكت واب حاف وول باألفكووار ,ولكن ووه يظوول مغلق ووا حووىت تتف ووت أوراقووه ت وودرايا بالتجرب وة ,وعند ووه تنطل و أفك وواره
وحقا قه احلبيسة(.)1
ويف بيان كون املبادئ الفطرية موجودة يف العقل بالقوة يقوة الغناة  ":قوهلم :إن تلوك األوا ول كيوف
كانووت موجووودة فينووا ور نشووعر هبووا؟ أو كيووف حصوولت بعوود أن ت تكوون موون غووري اكتسوواب؟ ومووىت حصوولت؟
فنقوة  :تلك العولوم غري حاصلة بالفعل فينا يف كل حاة  ,ولكن إرا متت غرينة العقول ,فتيوك العلووم بالق ووة
ر بالفوعل ,ومعناه  :أن عنودنا قوة تدرت الكليات املفردة بإعانة من احلس الظاهر والباطن"(.)2
الوج ه الث اني :أن قوووة لوووت  :إن القبا ول املتوحشووة ر تعلووم نووي ا عوون هووهه املبووادئ وورد دعوووى ر
دليوول عليهووا ,فهووو ت يرقووم دلوويال اسووتقرا يا يثبووت بووه دع وواه ,وهلووها يقوووة كوووزان يف نقووده هلووهه الوودعوى  ":إن
الطريقووة الوويت اتبعهووا يف ارست وشهاد ليسووت طريقووة قوميووة ,ور تب وعث الثقووة واليقووني ,ألن موون املتعووهر أن دصوول

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على معولومات دقيقوة عون املتوحشوني واألط وفاة تتي و لنوا أن نب وين أحكامنوا ع وليها ,هوها فضوال عون أن هوؤرو
املتوح وشني واألطفوواة الووهين إلووتخ هبووم لوووت يف مقوودورهم أن يعرفووا القضووايا الوويت ضورهبا مووثال ,علووى نوورط أن
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( )1انظر :أسس الفلسفة ,توفي الطويل ( , )252واملعرفة يف اإلسالم ,عبداهلل القرا ( , )311وفلسفتنا  ,مد باقر الصدر
(.)87
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نسوقها هلم يف نكل يال م عقليتهم "(.)1
الدليل الراا  :هو أنه لوو كوان ثبووت املبوادئ يف الغريونة صوسيسا ملوا كوان هنوات حاجوة للبسوث عون
احلقيقة باملالحظة وارختبار والتجربة ,ويهكر لوت أن ديكارت يكون متفقا مع مههبوه الغريوني حوني يغموض
عينيووه ويسوود أرنيووه ويسووتبعد كوول مووا يووجيت عوون طريو احلووس ,ولكنووه خيووالف مههبووه حووني يعكووف علووى دراسووة
التشري ووظا ف األعضاو(.)2
وحاصل هها الدليل :أنوه إرا كانوت هوهه املبوادئ موجوودة يف العقول البشوري فلموارا ر تتسقو املعرفوة
لإلنسان بدون احلواق.

وهووها الوودليل ضووعيف أيضووا ,ورلووك :أن موون أثبووت تلووك املبووادئ ر ينكوور أ يووة احلووس يف حتققهووا يف
اخلووار وإثارهتووا يف الوونفس ,فووالنفس مضووطرة للتسووليم هبووا ,ولكوون ر يتسقو التسووليم هبووا إر باحتكووات احلووس,
فلوت ت يفر بني ابتداو املعرفة وبني نشجة التصدي باملعرفة  ,ومعي هها الكالم  :أن ابتوداو العلوم باملعوارف
الفطرية ر بد فيه من احلس  ,وأما نشجة التصدي هبا فال يكون إر من العقل ,وهها هو معي كوهنا فطرية.
ويظهر من النقد الهي وجهه جون لوت ,ومن األدلة اليت استدة هبا يف نفي املبادئ الفطرية أن قوله نان
عن اخلطج يف تصور حقيقة القوة باملبادئ الفطرية ,ومن يتجمل رلك اد أنه وقع يف أربعة أخطاو ,هي:
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الخطأ ا ول :أنه ظن أن معي القوة بفطريتها أهنا متسققة يف النفس بالفعل ,فلما ت اودها كوهلك عنود
األطفاة أو القبا ل املتوحشة يف زعمه أنكرها.
والخط أ الث اني :أنوه ظون أن القووة بفطريتهوا يلونم منوه أن تكوون مسوتغنية عون احلوس يف حتققهوا يف الوونفس,
وهلها قاة بتناقض ديكارت وغريه من العقليني.
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( )1دراسات يف الفلسفة احلديثة ,حمود محدي (.)170
( )2تارين الفلسفة احلديثة ,ليوسف كرم (.)144
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والخط أ الثال  :أنووه ظوون أن القوووة بفطريتهووا يلوونم منووه أر إلصوول اخللوول يف فهمهووا عنوود بعووض النوواق ,إمووا
خللل يف عقله ,وإما لشبهة عارضة ,وهلها ملا ت يدركها البله أنكرها.
والخط أ الراا  :أنووه ظوون أن الشوويو الووهي ر يتعلو بووه الشووعور واإلدرات ر يكووون موجووودا ,فلمووا ت تكوون
املبادئ الفطرية مدركة هبا منه الطفولة ظن أهنا غري موجودة.
وقوود تبووع احلسوويون جووون لوووت يف إنكوواره هلووهه املبووادئ ,وموون أنووهر موون تبعووه يف رلووك ديفيوود هيوووم وأتبوواا
الوض ووعية املنطقي ووة ,ف ووإهنم ك ووانوا ص وورحاو ج وودا يف إنك ووار تل ووك املب ووادئ ,وك ووان ق وووهلم يف التعب ووري ع وون رل ووك اإلنك ووار
صارخة ,ورلك ألهنم رهبوا ههو جون لوت إىل نتيجته املنطقية(.)1

الركيزة الثالثة
العتما على مبدأ التبقق المنطقي
مفهوم مبدأ التبقق ونشأته :
يقوم مبدأ التسق على الربط بني معي العبارات وبوني طريقوة حتققهوا يف الواقوع  ,عوي أن اجلملوة اخلربيوة
ر يكون هلا معي إر حتق املراد منها ريبا يف الواقوع احسووق  ,وكول مجلوة ر ميكون حتقو معناهوا ريبيوا يف
الواقع  ,فإهنا تكون حوين ه عبارة فارغة من املعي  ,واو استبعادها من العلم واملعرفة واحلياة اإلنسانية .
وأوة من تبي مبدأ التسق باملعي الساب املدرسة الوضعية املنطقية  ,وهي مون املودارق التجريبيوة الغاليوة
جوودا يف التمسووك بوواملنهخ احلسووي  ,وقوود تنوعووت صووياغات الوضووعيني ملبوودأ التسق و  ,وموون أوة موون حوواوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوود صووياغة مقووررة لووه نووليك – أحوود رواد مجاعووة دا وورة فيينوا – حيووث يقوووة ":إن معووي قضووية مووا يقوووم يف
منهخ حتققها"( ,)2وسعى الفيلسوف اإلجنليني الوضعي آيور إىل تقود صوياغة أخورى يورى أهنوا أكثور إحكاموا
فقاة  ":يكون ألي مجلة معي ودرلة ريبيوة لودى نوخص موا إرا عورف كيوف إلقو القضوية الويت تعورب عنهوا
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( )1انظر :ديفيد هيوم ,لنكي جنيو ( )67واملنط الوضعي ,لنكي جنيو ( ,)45/1والفلسفة احلديثة ,ألمحد السيد رمضان
(.)297
( )2املسا ل الر يسة يف الفلسفة  ,آير (. )39
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اجلملووة – أي  :إرا عوورف نوووا املالحظووات الوويت تووؤدي بووه بشووروط معينووة إىل قبوووة صوود القضووية أو رفضووها
على أهنا كاربة"(.)1
ويقوووة زكووي جنيووو – را وود الوضووعية املنطقيووة يف العووات العووريب – موضووسا حقيقووة مبوودأ التسق و  ":معووي
العبارة هو نفسه طريقة حتقيقها  ,فإرا ت جند لتسقيقها طريقة كانت عبارة بغري معي"(.)2
ومووع تنوووا هووهه الص وياغات إر أهنووا تتف و علووى معووي واحوود  ,وهووو ربووط معووي اجلملووة بطريقووة حتققهووا يف
الواقووع  ,فووإرا كووان للجو وملة مف وردات حسووية و وريبية  ,فإهنووا يف هووهه احلالووة تكووون مجلووة رات معووي  ,وإرا ت
يكن هلا مفوردات حسية يف اخلار فوهي مجلة فارغة من املعي  ,ر يص أن توصف بالصد ور بالكهب.
وطريقووة التسق و ال وواقعي عنوود الوض وعيني قووا م علووى اخلب ورة احلسووية فقووط  ,ويوض و نووليك رلووك فيقوووة
":حووىت نفهووم قضووية مووا  ,ينبغووي أن نكووون قووادرين علووى أن نشووري بدقووة للسووارت الفرديووة الوويت عوول القضووية
صووادقة  ,وكووهلك احلووارت الوويت علهووا كاربووة  ,وهووهه احلووارت هووي وقووا ع اخلووربة  ,فوواخلربة هووي الوويت تقوورر
صد القضية أو كههبا"(.)3
ويف بيووان املعووي التفصوويلي لووهلك املبوودأ يقوووة زكووي جنيووو ":بكلمووة واحوودة موووجنة  ,نقوووة  :إن الكلمووة
يك ووون هل ووا مع ووي خ ووربي إرا ت توضو و معناه ووا بكلم ووة أخ وورى  ,ب وول باإلن ووارة إىل حال ووة م وون ح ووارت الواق ووع
احسوق  ,فإرا قلت لك عن اللوون األمحور  :إنوه اللوون الواقوع يف آخور ألوون الطيوف الشمسوي  ,كنوت ثابوة
من يوض لك الكلمة بكلمات أخريات  ,أما إرا قلت لك عن اللون األمحر  :إنه هوو هوها مشوريا إىل بقعوة
لونية أمامنا  ,كنت بهلك أحد لكمة كلمة أمحر بالرجوا إىل اخلربة رجوعا مبانرا"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبعد أن جعل الوضعيون املعيار لتسق اجلملة منسصرا يف اخلربة احلسية جعلووا تلوك اخلوربة راتيوة خاصوة
بالشخص الهي وقع منوه اإلحسواق فقوط  ,ويف توضوي رلوك يقووة زكوي جنيوو  ":ر يكوون ارعتمواد علوى
اخلربة كامال إر إرا كان ارنطباا احلسي الهي هو املرجع يف فهم معي الكلمة الهي نس وميه انطباعوا مب وانرا

( )1املرجع الساب (. )39
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( )2دو فلسفة علمية (. )274
( )3مشكالت الفلسفة  ,ماهر عبدالقادر علي (. )112
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نفسيا  ,أي  :إن ارعتماد على اخلربة ر يكون كامال وافيا إر إرا كانت اخلربة خربيت أنا"(.)1
وقوود ركوور آيوور أن أوة ظهووور ملضوومون مبوودأ التسق و كووان علووى يوود الفيلسوووف النمسوواوي فتجنشووتني ,
حيث رهو إىل وجوب وجود موازنة القضية بالوجود اخلوارجي  ,الوهي جواوت القضوية ل مسوه  ,فوإن طابقتوه
كانووت ص وادقة  ,وإن ت تطابو وقه كانووت كاربووة( ,)2ويف بيووان فتجنشووني ملههبووه يف معووي اجلملووة يقوووة ":وألن
نعرف معي قضية ما  ,هو أن نعرف ما هنالك إرا كانت صادقة"(.)3

تل وقفت مج واعة فيينوا الوضووعية هووها امل وبدأ حبماسووة نوديدة  ,وس وعوا إىل تطووويره واإلضوافة عليووه  ,وحبثووا
لووه عوون اجلووهور التارخيو وية  ,وكشو وفوا عوون الووروابط املع ورفية بينووه وبووني املدرسووة اإلجنلينيووة التجريبيووة  ,وخصوصووا
فلسفة هيوم(.)4
وهبها التسليل ينكشف أن مبدأ التسقو عبوارة عون صوورة غاليوة جودا يف األخوه باملبودأ الفلسوفي للمونهخ
احلسي  ,فهو يف احلقيقة ينودر ضومن دا رتوه  ,ولكنوه أرفورد باحلوديث لكثورة فعاليتوه يف الواقوع  ,ولشودة توجثريه
يف التيارات الناقدة للدين  ,فهو من حيث الواقع التارخيي يعد من أهم املبادئ الفلسوفية الويت ارتكونت عليهوا
ظاهرة نقد الدين  ,فإن كثريا مون احتجاجواهتم ترجوع إىل أن وجوود اهلل وقضوايا الغيوو ر ميكون التسقو منهوا
بالطر التجريبية  ,ولهلك فإنه ر ميكن أن يكوون هلوا وجوود موضووعي قو  ,وهوها يودة علوى أهنوا عبوارات
فارغة من املعي واملضمون كما يقولون .
وهوهه النتووا خ هووي مووا تبنوواه أتبوواا الوضووعية املنطقيووة يف أيووام عصوورهم الووههي  ,فووإهنم بنوواو علووى أصوولهم يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مبدأ التسق ننوا هجوما نرسا على األديان  ,وقاموا بنقد عنيف لكل أصناف امليتافينيقا  ,وأعلنووا نقودهم
لكل التصورات الغيبية والدينية  ,وحكموا عليها بالفساد والفرا من املضمون واملعي  ,واهتمووا مون يوؤمن هبوا
 ,ونعتوه بجنه ن يؤمن باجلهل واخلرافة والغباو(.)5
( )1املرجع الساب (. )272

( )2انظر  :املسا ل الر يسة يف الفلسفة ( , )37وانظر أيضا  :مشكالت الفلسفة  ,ماهر عبدالقادر علي (. )111

1436/08/19

( )3رسالة منطقية فلسفية (. )86
( )4انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو (. )50-29
( )5انظر :

 211من البسث .
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يقوة آير يف بيانه ألثور مبودأ التسقيو علوى القضوايا الدينيوة ":كول القضوايا امليتافينيقيوة إووا هوي بالضورورة
لغو فار ر معي له  ,ما دام اهلدف الهي ترمي إليه امليتافينيقا هو أن تصف لنوا حقيقوة تكمون وراو التجربوة
 ...والواقع أن هها الهي ر تستطيع أية مالحظوة ريبيوة أن تتسقو منوه هوو موا ر ميكون اعتبواره قضوية علوى
اإلطال  ,فاملسلمة الر يسوية للميتافينيقوا أر وهوي القووة بوجوود حقيقوة فا قوة للسوس  ,ليسوت يف حود راهتوا
قضية"(.)1
وأمووا را وود الوضو وعية املنطقيووة يف الفو وكر العووريب زكووي جنيووو فإنووه ألووف كتابووا ظهوور يف أوة طبعاتووه بعن ووان
"خرافووة امليتافينيقووا" أعلوون فيووه إنكوواره لكوول القضووايا امليتافينيقيووة الغيبيووة  ,حيووث يقوووة  ":والغايووة الوويت يهوودف
إليها هها الكتاب هوي  :أن امليتافينيقوا كالمهوا كلوه فوار  ,ر يرسوم صوورة ور إلمول معوي  ,ولوهلك ر اووز
البسووث واخووتالف ال ورأي فيووه  ,فلووو أردنووا أن نقصوور كالمنووا علووى مووا يكووون لووه معووي وجووو اط وراح الفلسووفة
التجملية  ,وهو اسم آخر نطلقوه علوى األحبوال امليتافينيقيوة  ,وموا يودور مودارها مون صونوف التفكوري  ,وحبيوث
ر يبقى بني أيدينا يف دا رة العلم إر العلوم الطبيعية والرياضية"(.)2
ويبوني مفهوووم امليتافينيقووا عنووده فيقووة ":بجهنووا البسووث يف أنووياو ر تقوع حتووت احلووس ر فعووال ور إمكانووا ؛
ألهنا أنياو حبكم تعريفها ر ميكن أن تدرت حباسة من احلواق"(.)3
نقد مبدأ التبقق المنطقي :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تعرو مبدأ التسق إىل نقد عنيف جدا  ,وانثالت عليه الوردود وارع اضوات مون كول حودب وصووب ,
ويصور زكي جنيو حالة النقد اليت تعرو هلا مبودؤهم فيقووة ":لكون مقياسونا هوها الوهي نسوتخدمه لنميون بوه
مو ووا نقبلو ووه و وا نرفضو ووه مو وون القضو ووايا او وود مو وون املعارضو ووة واملقاومو ووة سو وويال ر ينقطو ووع يف املؤلفو ووات والو وودوريات
الفلسفية"( ,)4وكان اهلجوم من بعض من يعتمد الوضعيون على أقواهلم  ,ويعدونه أقرب النواق إلويهم  ,وهوو
الفيلسوف اإلجنليني برتراند رسل(.)5
( )1مشكلة الفلسفة  ,ماهر عبدالقادر علي (. )148
( )2موقف من امليتافينيقا (. )3

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )113
( )4دو فلسفة علمية (. )275

( )5انظر  :املرجع الساب (. )275
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ومون أنود الفالسوفة نقودا ملبوودأ التسقو وأعونفهم هجوموا عليوه وحرصووا علوى تقويضوه وتوسوعا يف التعوورو
له الفيلسوف الفرنسي كارة بوبر  ,فقد اعتي بنقد املههو الوضعي عناية خاصة  ,وقام بتتبوع مفرداتوه نقودا
وهتشوويما وتقويضووا  ,وقوودم نظورات نقديووة عنيفووة ضوود مكوناتووه  ,وباخلصووو مبوودأ التسقو  ,وموون أهووم كتبووه
الوويت تعوورو فيهوا لووهلك كتابووه "منطو الكشووف العلمووي"  ,فقوود كووان اهلوودف األسوواق موون تجليفووه نقوود أصوووة
الوضعية املنطقية(.)1

وليس من غرض البب تتب كل العتراضات التي أقيما ف ي وج ه مب دأ التبق ق  ،وىنم ا الم رض
ا ساس منه ىاراز أصبها وأهمها  ،وسيكون ذلك في ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :المم وض والض طراب وفق دان الدق ة  ،فمووع أن أتبوواا الوضووعية املنطقيووة يعولووون علووى
مبوودأ التسق و كث وريا  ,ويرتكوونون عليووه بشوودة  ,ويعظمونووه غايووة التعظوويم  ,إر أهنووم ت يتفق ووا فيووه علووى رؤيووة
موحدة  ,وت امعوا فيه على مسار دد  ,وألجل هها كثرت لديهم التعديالت احلاصلة عليه وتنووا ال مويم
لووه يف كوول مرحلووة  ,فبووات مفهومووا غامضووا نووا كا  ,وقوود أقوور آيوور – وهووو موون متووجخري املدرسووة الوضووعية –
بغموووو مبوودأ التسقو وإنووكاليته  ,فقاة":ليسووت يب رغبووة ألن أتوربأ موون مبوودأ التثبووت  ,رغووم كونووه يعووين موون
الغموو الهي ت يكون مثوة سوبيل للوتخلص منوه"( ,)2ويؤكود هوها املعوي يف سويا آخور  ,فيقووة ":واود مبودأ
التسق صعوبات حىت باملعي الضي الهي قصود بوه أن ويون بوه بوني موا لوه معوي وموا ر معوي لوه ؛ رلوك ألنوه
ت تتم صياغة املبدأ هبها املعي على دو دقي "(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبعد أن قدم صياغة جديدة ملبدأ التسق ركر أنه يتمي الوصوة هبا إىل رؤية ررة فيوه  ,ولكنوه فشول ,
حيث يقوة  ":وقود متنيوت أن تكوون هوهه الصوياغة كموة تتجنوو ارع اضوات الويت قودمت إىل الصوياغات

1436/08/19

( )1انظر  :فلسفة كارة بوبر  ,ميي اخلوة ( , )229-221وفلسفة القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )337
( )2فلسفة التسليل والبسث عن املعي – الوضعية املنطقية عند آير – منهر الكوثر (. )103
( )3املسا ل الر يسة يف الفلسفة (. )41
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السابقة  ,لكن سرعان ما أصابين الفشل"(.)1
ويف تجكيوود اضووطراب الوضووعيني يف ضووبط مبوودأ التسق و يقوووة مورتووان ":كووان تووارين املووههو الوضووعي
بشووجن هووهه القضووية -ضووبط مبوودأ التسقو  -حاميووا جوودا  ,وبلووغ األموور بووبعض فالسووفة املووههو الوضووعي أهنووم
ي سووا مون إحوراز أي معيوار كوم حقوا بدراسوة العالقووة بوني األخبوار الويت تنقلهوا احلوواق  ,والنظريوات ا ووددة
كما ترد يف املمارسة العقلية للعلم"(.)2
ا مر الثاني  :اطفن ا ساس الفلسفي  ,ورلوك أن مبودأ التسقو يقووم علوى املونهخ احلسوي التجوريي,
الووهي إلصوور طوور املعرفووة اإلنسووانية فيمووا تووجيت بووه احل وواق فقووط  ,وقوود سووب إبطوواة هووها املوونهخ موون وجوووه
متعددة  ,والرد على كل أدلته ومستنداته  ,وإرا بطل األساق بطل ما بين عليه من فوروا ؛ ألن موا بوين علوى
باطل فهو باطل .
ا م ر الثال

 :فق دان الص دق ال ذاتي  ,فمبوودأ التسقو يف حقيقتووه دعووى موون الوودعاوى النظريووة الوويت

يتطلووو إثباهتووا إقامووة الوودليل والربهووان الووداة علووى صوودقها  ,وإرا حاكمنووا هووها املبوودأ إىل معيوواره الووهي تضوومنه
فإنووا ر جنوود لووه معطووى حسووي خووا يقوواق بووه  ,فوونسن ر جنوود يف الواقووع أف ورادا سوسووة تنوودر ضوومن مبوودأ
التسق  ,وبالتاة سيكون مجلة فارغة من املعي واملضمون  ,مثل أي مجلة ليس هلا معطى حسي بني .
وقوود اعو و هبووها ارعو او برترانوود رسوول  ,ويف بيووان حقيقتووه يقوووة زكووي جنيووو نوواقال ":إن رلووك املعيووار
هو نفسه ثابة مجلة ر ميكن حتقيقها  ,ولهلك فهي مجلة ليست بهات معي ور اووز قبوهلوا  ,فلوو جواز أن
أقبول مجلووة  ,مثوول الربتقواة أصووفر ؛ ألن الرجوووا ضووموهنا إىل اخلوربة أموور كوون  ,فووجين اخلوربة الوويت أرجووع إليهووا
ألحتق من معي مجلة تقوة  :العبارة اليت ر ميكن حتقيقها هي عبارة بغري معي؟!"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف اولة اخلرو من هها ارع او اجلوهري يقوة زكي جنيو ":لسونا نودري وارا جنيوو إر بشويو مون
منطو رسول نفسوه  ,وهوو نظريتوه يف األوواط املنطقيوة  ,الويت عول نووا احلكوم اجلوا ن يف ووط معوني غوري جوا ن
يف وووط آخوور  ,فمووا دكووم بووه علووى األف وراد ر يصوول للسكووم بووه علووى الف ووات  ,ومووا يصوول للسكووم علووى
( )1املرجع الساب (. )42

1436/08/19

( )2عصر التسليل ( , )230وانظر منيدا يف اضطراب الوضعية يف ههه القضية  :الفلسفة املعاصرة يف أوروبا  ,بوننسكي
( , )102ومع الفيلسوف  ,ثابت الفندي ( , )216واملنط ومناهخ البسث  ,ماهر عبدالقادر علي (. )323
( )3دو فلسفة علمية ( , )277وانظر  :فلسفة العلم املعاصر  ,سات يفوت (. )143
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الف ووات هووو نفسووه ر يصوول للسكووم بووه علووى ف ووات الف ووات  ,وهكووها  ,فووال اوووز أن نقوووة  :هووها الوصووف
نفسوه بالنسووبة موعووة القضوايا بجكملهووا  ,وعلووى رلوك فووال اوووز أن نطالوو بتطبيو املبوودأ الوهي أطبقووه علووى
أعضووا ه القا مووة وهووي فورادى علووى اجلملووة العامووة الوويت تقوواة علووى سووا ر األعضوواو دفعووة واحوودة  ,إن مصوودا
كوول مجلووة مفووردة هووو الواقعووة اخلارجيووة الوويت جوواوت تلووك اجلملووة لتصووفها  ,وأمووا اجلملووة العامووة الوويت تقوواة عوون
موعة اجلوملة املفردة فمصوداقها هو اجلوملة املفردة نفوسها ر عات الواقع وعات اخلربة امل وبانرة  ,ومون هنوا ت
يكن اوز للناقد أن يوسجة عن اخلربة اليت نؤيد هبا قضية عامة تقاة على سا ر القضايا"(. )1
وحاصل جواب زكي جنيو يرجع إىل أن مبدأ التسق عبارة عون ووط ونووا مون القضوايا خمتلوف عون ووط
ون وووا القض ووايا اخلربي ووة ال وويت تتعلو و ب ووالواقع  ,وبن وواو علي ووه فانو و اط حتقو و مض وومونه يف الواق ووع ل وويسكم علي ووه
بارحتواو على املعي ر يلنم لكونه من وط خمتلف .
ولك ن مباول ة زك ي نجي ا للخ روج م ن ذل ك الم أزق ض عيفة وكاس دة  ،ويثب ا ذل ك م ن خ فل

ا وجه التالية(:)2

الوجه ا ول  :أن القوة بجن مبدأ التسق من وط خمتلف عن وط القضايا اخلربيوة األخورى ورد دعووى
ر تثبت صستها إر بدليل صاد  ,وهها ما ت يفعله زكي جنيو .
الوجه الثاني  :أنه على التسليم بجن عبارة مبدأ التسق مون ووط خمتلوف عون ووط القضوايا اخلربيوة  ,فوإن
رلك ر خيرجها عون جونس اجلملوة اخلربيوة احلكميوة  ,فمهموا كوان الونمط الوهي يتصوف بوه فإنوه ر يوناة مجلوة
خربيووة حكميووة  ,واملناطقووة الوضووعيون يف أوة أموورهم جعل ووا مبوودأ التسق و عامووا يف كوول القضووايا الوويت تتضوومن
خوربا وحكمووا علووى الواقووع  ,وت يسووتثنوا موون رلووك نووي ا  ,وإرا كووان كووهلك فإنووه اووو أن يطب و حكووم رلووك
املبدأ على مجلة املبدأ راته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها املووجز ت يواجووه زكووي جنيووو وحووده  ,بوول إنووه واجووه عووددا موون أتبوواا الوضووعية املنطقيووة  ,وحوواولوا أن
يقوودموا أجوبووة خمتلفووة موون رلووك  :مووا رهووو بعووض املناطقووة الوضووعيني موون أن مبوودأ التسق و ينبغووي أر يؤخووه
علوى أنووه عبووارة حكميووة  ,وإوووا علووى أنووه افو او أو اقو اح فقووط  ,حووىت خيرجووا موون مسووؤولية رلووك ارعو او

1436/08/19

( )1دو فلسفة علمية (. )277

( )2انظر يف ههه األمور  :الوضعية املنطقية عند زكي جنيو مود  ,عبداهلل الدعجاا (. )605
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اجلوهري(. )1
الوجه الثال

 :أنوه علوى التسوليم بوجن عبوارة مبودأ التسقو مون ووط خمتلوف عون أوواط العبوارات األخورى

اخلربيووة  ,فإنووه يلوونم منووه ل ووازم باطلووة  ,ومنهووا  :عوودم خضوووا قواعوود علووم النسووو ألحكووام املبووادئ النسويووة ,
ومنهووا  :عوودم خضوووا قواعوود املنط و للمبووادئ املنطقيووة ؛ ورلووك أن قواعوود النس وو واملنط و موون و وط أعلووى ووا
تتضمنه من أفراد  ,وهو لوازم باطلة بال نك  ,وبطالن الالزم يدة على بطالن امللنوم .
الوجه الراا  :أن ارتكواز زكوي جنيوو علوى نظريوة األوواط الويت قررهوا برترانود رسول اختوناة نوديد حلقيقوة
ارع و او ؛ ورلووك أن ارع و او ت يقو ول بووه برترانوود رسو ول فقووط  ,وإوووا قوواة بووه آخوورون غووريه وون ر يقوووة
بنظرية األواط املنوطقية  ,فعلى التوسليم بصوسة جوابه  ,فإنه ر يلنم إر رسل ومن يقوة بقوله فقط.
الوج ه الخ امس  :أن نظريووة األووواط نظريووة غامضووة ت توور إىل درجووة ارحتجووا هبووا  ,وهووها مووا اع و ف

به واضعها رسل نفسه إر يقووة عنهوا ":إهنوا نظريوة ر توناة يف كثوري مون جوانبهوا مشووهة غامضوة"( ,)2فكيوف
يعتمد عليها يف دفع رلك ارع او ؟!!
ا مر الراا  :اللوازم المدمرة للعلم  ,ووجه رلك أنا لو جعلنا معيوار صود القضوايا حتقو أفرادهوا يف

الواقوع فووإن القضووايا التجريبيووة العامووة والقووانني العلميووة سوتغدو قضووايا فارغووة موون املعووي ؛ ألن مووا يوودخل حتتهووا
من أفراد عدد غري متناه من األمثلة اجلن يوة يف املاضوي واملسوتقبل واحلاضور الويت ت تقوع حتوت خربهتوا احلسوية ,
فإرا قلنا -مثال  : -احلديد يتمدد باحلرارة  ,فإن هها القوة تنودر ضومنه موا ر إلصوى مون األمثلوة اجلن يوة ,
ولووو جعلنووا معيووار كونووه را معووي مرتبطووا بووإدرات اجلن يووات رسووتسالت عبووارة فارغووة موون املعووي واملضوومون  ,ويف
رلك قضاو تام على روح العلم اإلنساا وهتشيم لبنيانه وهيكله .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف بيان هها ارع او يقوة كارة بوبر  ":إن نقدي ملبدأ إمكان التسقو كوان علوى الودوام هوو موا يوجيت
 :إن ما يؤخه على اهلدف الهي يسعى أنصار هها املبدأ إىل حتقيقوه هوو أن اسوتخدام هوها املبودأ كمعيوار لون
يؤدي إىل استبعاد القضايا امليتافينيقية فسسو  ,بل سووف يوؤدي إىل اسوتبعاد معظوم القضوايا العلميوة اهلاموة

1436/08/19

( )1انظر  :ا اهات يف الفلسفة املعاصرة  ,عنمي إسالم (. )139
( )2فلسفة برتراند رسل  ,مد مهران (. )278
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 ,أي  :سوف يؤدي إىل استبعاد النظريات العلمية والقوانني العامة للطبيعة"(.)1
و وون أثووار هووها ارعو او علووى مبوودأ التسقو برترانوود رسوول  ,ويف نقلووه يقوووة زكووي جنيووو ":إننووا لووو جعلنووا
معووي اجلملووة متوقفووا علووى وسووا ل حتقيقهووا ملووا كووان للجملووة معووي ؛ ألنووه لوويس هنووات مجلووة كاملووة يف وسووا ل
حتقيقهووا ؛ رلووك ألن وسووا ل حتقي و اجلملووة تتنوواوة النتووا خ الوويت ي تووو علووى صوودقها  ,وهووهه النتووا خ متتوود مووا
امتوود الوونمن  ,إرن فووال سووبيل إىل معرفتهووا  ,وبالتوواة فووال سووبيل إىل حتقيقهووا"( ,)2وبرترانوود رسوول ر اعوول هووها
ارع او خاصا بالقضايا العلمية والقوانني العلمية  ,وإووا اعلوه نوامال لكول القضوايا العاموة الويت يتعامول هبوا
البشر .
ونتيجووة خلطووورة هووها ارعو او وقوتووه وصووالبته فقوود سووعى آيوور إىل اخلوورو موون هووها املووجز فووجتى بووالتفري
بني معنيني من معاا التسق  :أحود ا  :التسقو القووي القطعوي  ,ورلوك يف مثول القضوايا القبليوة ,كقضوايا
املنطو والرياضوويات  ,ومثوول القضووايا الوجدانيووة الوويت تعوورب عوون اإلحساسووات وارنفعووارت  ,والثوواا  :التسقو
الضووعيف الظووين  ,ورلووك يف مثوول القضووايا التجريبيووة العامووة  ,وتوصوول موون خاللووه إىل أن القضووايا التجريبيووة ر
يتش وورط فيه ووا التسقو و الق وووي اليقي ووين يف مض ووموهنا حبي ووث ر ب وود م وون إدرات ك وول أفراده ووا  ,وإو ووا يكتف ووى هب ووا
بالتسق الضعيف الهي يقوم على ارحتماة(.)3
ولكوون هووها اجل وواب فضووال عمووا فيووه موون إق ورار بقوووة ارع و او السوواب  ,حيووث سووعى إىل تعووديل معووي
التسق وتقسويمه وحتوويره ألجول اخلورو مون املوجز  ,فإنوه ر يكفوي يف دفوع ارعو او وإزالتوه ؛ ألن غايوة موا
يف رلووك اجلوواب هووو أن األجوناو املندرجووة ضوومن العبووارات العامووة والقووانون العلمووي ميكوون أن نتسقو منهووا يف
املسوتقبل  ,فتقبوول ألجوول هووها ارحتموواة  ,ولكون معووي رلووك أهنووا يف حالتنووا الراهنوة ر ميكوون التسقو موون كوول

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أفرادهووا  ,فهووي غووري رات معووي بنوواو علووى أصوول فكوورة مبوودأ التسق و  ,فجوووهر ارع و او السوواب ر ينك وور
احتموواة التسق و موون األف وراد يف املسووتقبل فقووط  ,وإوووا ينكوور التسق و موون مجيووع مووا يوودخل فيه ووا مطلق ووا يف
املاضووي واملسووتقبل  ,واجلوواب املمكوون علووى هووها ارعو او ر يكووون بإثبووات احتموواة التسقو يف املسووتقبل ,
وإوا بإثبات التسق الفعلي من كل األفراد املاضية واملستقبلة  ,وهها ما ت يفعله الوضعيون .
( )1فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دونالد جيلين ( , )427واألسس امليتافينيقية للعلم  ,حسني علي حسن (.)75

1436/08/19

( )2دو فلسفة علمية (. )276
( )3انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو ( , )276وموقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو ( , )92وارستقراو واملنهخ العلمي ,
مود فهمي زيدان (.)198
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ا مر الخامس  :المعارضة للعقل العلم ي  ,فموع أن أتبواا الوضوعية املنطقيوة يكثورون مون الودعوى بوجن

موونهجهم ه ووو املوونهخ املتف و مووع املوونهخ العلمووي  ,إر أن العلووم يف تطوراتووه األخوورية بووات يتن وواقض مووع مبوودأ
التسق و غايووة التنوواقض  ,ورلووك أن املوونهخ العلمووي احلووديث يقوووم علووى ارف اضووات  ,ويسووتند إليهووا كث وريا ,
وهي ليست وليدة املالحظة املبانرة لظواهر الطبيعة  ,وإووا هوي فوروو رهنيوة يتوصول إليهوا العوات عون طريو
ارسووتدرة موون معطيووات وقووانني ونظريووات علميووة سووابقة عليهووا  ,وتتصووف الفووروو العلميووة بجهنووا تشووري إىل
كيانات واقعية ر ختضع لإلدرات احلسي املبانر  ,مثل الطاقوة واإللكو ون وغري وا  ,وهوي غوري قابلوة للتسقو
التجريي املبانر .

وقوود توصوول العلموواو إىل إثبووات اإللكو ون عوون طري و حسووابات وق ووانني نظريووة ولوويس عوون طريو اإلدرات
احلسووي املبانوور  ,وكووهلك أثبووت أينشووتاين عووددا موون قوانينووه عوون طري و اعتبووارات رياضووية صوورفة ر عالقووة هلووا
باخلربة احلسية(.)1
ومقتضى مبودأ التسقو الوضوعي أن إلكوم علوى هوهه الفوروو والنظريوات بجهنوا غوري رات معوي ؛ ألنوه ر
ميكوون التسق و املبانوور موون مضووموهنا  ,وقوود أنووار كووارة بوووبر يف نقووده للوضووعية إىل هووها املعووي  ,وأكوود أن
مبدأهم رلك يؤدي إىل إبطاة منهخ الفروو العلمي(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكوهلك أنووار بانووالر إىل أن مبوودأ التسقو يتنوواىف مووع الووروح العلميووة ؛ ألن هوهه الووروح تقوووم علووى إنتووا
املمكنات والتصورات اليت ر تشري إىل واقعة عينية  ,وإووا تقووم علوى اكتشواف واقوع موضووعي جديود  ,وقود
اكتش ووف العلم وواو وج ووود كث ووري م وون الظ و وواهر اكتش ووافا رياض وويا نظري ووا دون أن يقف و ووا عل ووى وجوده ووا ال و وواقعي
العيين(.)3

1436/08/19

( )1انظر  :فلسفة العلم املعاصر  ,سات يفوت (. )150-149
( )2انظر  :فلسفة كارة بوبر  ,ميي اخلوة (. )297
( )3انظر  :فلسفة العلم املعاصر  ,سات يفوت (. )147

Ali Fattani

325

الباب الثاني

ا م ر الس ا س  :التعم يم المتعس ف  ,فسووني وضووع أتبوواا الوضووعية املنطقيووة مبوودأ التسق و ت يقصووروه

علووى نوووا وودد موون العبووارات واجلموول اخلربيووة  ,وإوووا عممووا حكمووه علووى كوول اجلمول اخلربيووة يف كوول ا ووارت
واللغووات وارختصاصووات  ,وت يراع ووا ارختالفووات الكبوورية بووني ا ووارت العلميووة  ,وهووها تعموويم تعسووفي ت
يقوودموا عليووه دلوويال  ,و وون أنووار إىل هووها اخللوول املنهجووي كووارة بوووبر  ,فقوود ركوور أن الربهووان علووى اخللووو موون
املعووي بالنسووبة للغووة مووا – لغووة العلووم الطبيعووي مووثال – ر يصو اعتبوواره برهانووا علووى أن التعبووري راتووه خوواة موون
املعوي يف لغووة أخورى – كلغووة الودين مووثال – وأكوود أن إصودار مثوول هوها احلكووم رو نوجن عظوويم وعووويص ؛ إر
اووو إثباتوه بالوودليل التفصوويلي يف كوول اللغووات املتسووقة  ,لوويس هووها فسسووو بوول اووو أيضووا إثبووات اسووتسالة
وجود أية مجلة رات معي يف أية لغة متسقة بديال للعبارات املطروحة للبسث  ,وت إلدل أبدا – كموا يوهكر
كووارة بوووبر – أن اق و ح أحوود الوضووعيني كيووف ميكوون اإلتيووان هبووها الربهووان  ,ر سوويما إرا أخووهنا يف ارعتبووار
أهنووم – خصوصووا يف عص ووورهم األوىل – كووانوا يتس وودثون عوون اللغ ووة بوواملعي املطل و  ,وظن ووا أن يف إمك وواهنم
حهف أي مفهوم أو مجلة ر يروهنا مال مة ملبد هم(.)1
ا م ر الس اا  :الوق وو ف ي التن اقا  ,فمووع أن مبوودأ التسق و الوضووعي غووري صووسي يف راتووه  ,فووإن
الوضعيني ت يلتنموا به باطراد  ,وإوا وقعوا يف تناقضات منهجية كبرية .
-1ومن تلك التناقضات  :أن أتباا الوضعية املنطقية ننوا محلة نوعواو علوى ارسوتقراو  ,وأنكوروا أساسوه
العقلووي  ,وجعلوووا غايووة مووا يوودة عليووه املعرفووة ارحتماليووة  ,ولكوونهم مووع رلووك يقيمووون مبوودأ التسق و عل ووى
ارستقراو  ,فكما أننا جنمع املالحظات التجريبيوة لنفضوي هبوا إىل القوانون العلموي  ,فكوهلك جنموع املودركات
احلسووية لنفضووي هبووا إىل العبووارة العلميووة رات املعووي  ,فلوويس هنووات فووار جوووهري بووني ارسووتقراو وبووني مبوودأ
التسق  ,فكيف يقللون من قيمة املعرفة اليت يجيت هبوا ارسوتقراو  ,ويعودوهنا احتماليوة  ,ويؤمنوون إميانوا جازموا
ومؤكدا بصسة مبدأ التسق ؟!(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -2وموون تناقضوواهتم  :أهنووم أنكووروا ارسووتدرة ارسووتنباطي  ,وحكمووا عليووه بووالنيف والووبطالن  ,وأكوودوا
أنووه لوويس طريقووا صووسيسا للعلووم بالعووات اخلووارجي  ,ولكوونهم قوورروا أحكامووا ر تق وووم إر علووى ارس ووتنباط وت
يتسققووا منهوا ريبيووا  ,كقووهلم  :إن كوول القضوايا امليتافينيقيووة لغوو وخرافوة  ,فهووم ت يتسققووا موون رلوك ريبيووا

1436/08/19

( )1انظر  :فلسفة كارة بوبر  ,ميي اخلوة (. )290-289
( )2انظر  :املرجع الساب (. )292
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وإوا اعتمدوا فيه على ارستنباط!!(.)1
 -3ومن تناقضاهتم  :أن أتباا الوضعية املنوطقية مع ندة محلوتهم علوى امليت وافينيقا وصورامة تطوبقهم ملبودأ
التسو و وق عليهو ووا  ,وقو وووة سعو و ويهم إىل إزالو ووة العبو و وارات امليتافيو و ونيقية مو وون الوجو ووود  ,إر أهنو و وم وقع و ووا يف اإلق و ورار
بامليتافينيقووا  ,وأقووروا عبووارات عو وديدة منهووا  ,وموون رلووك  :إميوواهنم بالنظريووة الهريووة املنطقيووة  ,الوويت هتوودف إىل
جعوول العووات املشوواهد وورد عالقووات منطقيووة فقووط  ,والق واو علووى الكيانووات الواق وعية خلصووا ص املووادة  ,فعووات
الواقع واألني واو يف نظورة النظريوة الهريوة يودور حووة األلفواظ واجلمول فسسوو  ,ولويس واقعوا موضووعيا  ,وقود
أقر برتراند رسل بجن النظرية املنطقية نوا من امليتافينيقا(!)2
 -4ومن تناقضاهتم  :أهنم أقروا عي ارستسالة  ,وقسمها را ود الوضوعية املنطقيوة يف الفكور العوريب زكوي
جنيو إىل ثالثة أقسام( ,)3وهي معي عقلي ليس ا يدرت بالتجربة املبانرة!
ونتيجة لكثورة التعوديل والتسووير وال مويم مون قبول الوضوعية يف مبودأ التسقو وتعسوفهم يف تطبيقوه علوى القضوايا
امليتافينيقية  ,وازدواجيتهم يف حتديد ارته وتناقضهم يف التعامل معه  ,توصل عودد مون الناقودين إىل أن الوضوعيني
ت يكونووا جووادين حقووا يف موونهجهم العلمووي  ,وت تكوون تصوورفاهتم بووري هم موون األهووداف اخلفيووة  ,وأنووه لوويس لووديهم
صوود وإخووال يف وضووع معيووارهم  ,وإوووا أردوا بووهلك كلووه حتقي و مهمووة ووددة سوولفا يف أرهوواهنم  ,وهووي إزاحووة
امليتافينيقيا متام اإلزاحة من عات العلم(.)4

وصورح لووي فواكس أن مبودأ التس وق الووهي يرفعوه الوض وعيون للتمييون بوني مووا هوو علموي وموا لويس كووهلك
مبدأ إيديولوجي  ,ر يؤيده العلم والربهان  ,وإوا وضع بإمالو مون م وتضيات منهجيوة للتمييون بوني موا يريودون
قبوله من القضايا وما ر يريدونه(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :التفكري الفلسفي  ,سليمان دنيا (. )137
( )2انظر  :فلسفة برتراندرسل  ,مد مهران ( , ) 355والوضعية املنطقية يف فكر زكي جنيو  ,عبداهلل الدعجاا (, )514
ومشكلة الفلسفة  ,زكريا إبراهيم (. )151

1436/08/19

( )3انظر  :موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو ( , )89ودو فلسفة علمية  ,له أيضا (.)165
( )4انظر  :فلسفة كارة بوبر  ,ميي اخلوة ( , )288والوضعية احدثة والتسليل املنطقي  ,أمحد ماضي (. )200
( )5انظر  :فلسفة العلم املعاصر  ,سات يفوت (. )143
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الركيزة الرااعة
اعتما منهج الشك المعرفي
مفهوم الشك المعرفي :
اختلف علماو اللغة يف حتديد األصل الهي يرجع إىل معوي الشوك يف اللغوة  ,فوههو ابون فوارق إىل أن
األصل اجلامع ملعي الشك يف اللغة يرجع إىل معي التداخل  ,ويف بيان هها يقووة ":الشوني والكواف  :أصول
واحوود مشووت بعضووه موون بعووض  ,وهووو يوودة علووى التووداخل  ...وموون هووها البوواب الشووك الووهي هووو خووالف
ال و ويقني  ,وإو ووا مس و وي ب ووهلك ألن الش ووات ك و وجنه ن ووك ل ووه األمو وران يف مش ووك واح وود  ,وه ووو ر يت وويقن واح وودا
منهما"(.)1
وأما الراغوو األصوفهاا فإنوه ركور أن ان وتقا معوي الشوك إموا أن يكوون مون قووهلم  :نوككت الشويو
إي  :خرقته  ,فكجن الشوك خر يف الشيو حبيث ر اد الرأي مستوقرا يثبت عليه  ,أو يكوون مس وتعار مون
لصو العوضد باجلنو  ,ورلك أن يتالصو النقويضان فال يبقى مدخل صسي للفهم والرأي(.)2
وأما ابن منظور فقد قاة يف توضيسه ملعي الشك ":الشك  :نقيض اليقني"(.)3
وأمووا املقصووود بالشووك املعووريف يف ارصووطالح  ,فهووو عوودم اليقووني يف املعرفووة  ,وفقوودان اجلوونم يف العلووم ,
سواو كان مع ترجي أحد الطرفني على انخر أو مع استواو الطرفني  ,فكول حالوة فقود اإلنسوان فيهوا اليقوني
واجلنم  ,فهي املرادة بالشك يف هها البسث .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهبها التعريف يتبوني أن املوراد بالشوك يف هوها السويا أعوم مون معنواه املشوهور عنود بعوض علمواو أصووة
الفقه  ,حيث إن املراد به عندهم  :ال دد بني أمرين ر ترجي ألحد ا على انخر(.)4
أقسام الشك وأصنافه :
( )1معجم مقاييس اللغة (. )173/3

1436/08/19

( )2انظر  :املفردات يف ألفاظ القرآن (. )268
( )3لسام العرب (. )174/7
( )4انظر  :البسر احيط  ,النركشي (. )77/1
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ميكن أن يقسم الشك إىل أقسام متنوعة حبسو ارعتبارات املختلفة الويت ينظور مون خالهلوا إىل التقسويم
 ,ولك وون التقس وويم األكث وور انتش ووارا للش ووك باعتب ووار تعلق ووه باملعرف ووة  ,وه ووو هب ووها ارعتب ووار ينقس ووم إىل قس وومني
أساسيني  ,و ا  :الشك اهلدمي /املطل  ,والشك ارح ازي /املنهجي .
النوو ا ول  :الشك الهدمي المطلق :
املوراد بالشوك اهلودمي  :إنكوار املعرفوة اليقينيوة  ,وإبطواة كوول املصوادر املؤديوة إليهوا  ,والونعم بوجن غايوة مووا
ميكن أن يصل إليه اإلنسان يف كل القضايا املعرفية رد ارحتماة والظن .
وعروورف الشووك اهلوودمي بتعريفووات عديوودة ر ختوور يف مجلتهووا عوون املعووي السوواب  ,فقوود عرفووه جلنووة موون
العلمواو السووفيات بقوووهلم ":إنوه النظريوة الوويت تنكور كليوا أو جني ووا إمكوان معرفوة العووات"( ,)1وصوا زكوي جنيووو
مفهوم الشك اهلدمي  ,فقواة ":إنوه املوههو القا ول بوجن معرفوة احلقوا يف هوها العوات ر ميكون الوصووة إليهوا
أو يشوك يف الوصووة إليهوا"( ,)2ويقووة توفيو الطويول يف تعريفووه ":التوقوف عون إصودار حكوم موا اسووتنادا إىل
أن كوول قضووية تقبوول السوولو واإلاوواب بقوووة متعادلووة  ,وأن أدوات املعرفووة موون عقوول أو حووس أو غووري رلووك ر
تكفل اليقني"(.)3
وأمووا وجووه تلقيووو هووها النوووا بالشووك اهلوودمي ؛ فألنووه يهوودم املعرفووة اإلنسووانية مجلووة  ,ويفقوودها األسووس
اليقينية اليت تقوم عليها .
ولق ووو ه ووها الن وووا بالش ووك امل ووههي  ,باعتب ووار أن اإلنس ووان الش ووات يتخ ووهه م ووههبا وطريق ووة يف حيات ووه ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولقو أيضا بالشك املطل  ,باعتبوار أنوه نوك مطلو نوامل لكول املعوارف اإلنسوانية ور يسوتثين منهوا نوي ا,
ونعت أيضوا بالشوك احلقيقوي  ,باعتبوار أن موا يقوع فيوه اإلنسوان لويس نوكا عارضوا  ,وإووا هوو نوك حقيقوي
متعل بلو املعرفة وأساسها(. )4
ويسمى يف بعض املعاجم الفلسفية ب"الالأدرية "  ,وهو توصويف لوه بالوصوف املوالزم للشوخص الواقوع
( )1املوسوعة الفلسفية (. )402

1436/08/19

( )2قصة الفلسفة القدمية (. )255
( )3أسس الفلسفة (. )199

( )4انظر  :املدخل إىل الفلسفة  ,إمام عبد الفتاح إمام ( , )310وأسس الفلسفة  ,توفي الطويل (, )201
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يف الشك اهلدمي(.)1
ولكوون لقووو الشووك اهلوودمي أوىل موون غووريه ؛ ألنووه يكشووف عوون حقيقووة هووها النوووا م ون الشووك  ,والووي
مررته على املعرفة اإلنسانية .
أصناف الشك المنهجي المطلق :
تش ت يف األخه بالشك املنهجي تيارات متعددة  ,ومدارق فلسوفية خمتلفوة  ,ولويس للموههو الشوكي
إمام واحد ور رؤية متسدة  ,وإوا هو عبارة عن نعو وطوا ف خمتلفة .
وحووىت نكو ِّوون صووورة واضووسة عوون الشووك اهلوودمي ونبووين تص وورا واضووسا يف التعاموول مووع منهجووه ومسوولكه

وطريقة استدرله عولى نظريته فإنا سنقسم تياراته ومودارسه املؤثرة والفواعلة إىل ثالثوة أصوناف أساسوية  ,وهوي
:
الصنف ا ول  :الشك الهدمي المباشر – الشك اليوناني. -
وهووو الشووك الووهي يتوجووه إىل نقوود مصووادر املعرفووة بشووكل مبانوورة  ,ويش ووكك يف إمكووان قوودرهتا عل ووى
البلو إىل اليقني واجلنم .
ووجووه تلقبيووه باملبانوور ؛ لكووون نووكوكه وأدلتووه متجهووة مبانوورة إىل مصووادر املعرفووة  ,وقوود ظهوورت بووهور
الشووك اهلوودمي املبانوور يف زموون مبكوور موون الفكوور اليونوواا  ,حيووث وجوودت بعووض تشووكالته قبوول سووقراط مووع
طا فوة السوفطسووا ية  ,تطوورت الننعووة الشوكية مووع مورور الوونمن  ,وبلغوت رروهتووا موع ظهووور طا فوة الشووكات
بقيادة ر يسها "بريون "( 270م)  ,وأتباعه(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهن ووات عوام وول كث وورية س و واعدت عل ووى نش و وجة الننع ووة الش ووكية يف رل ووك ال وونمن وعل ووى تطوراهت ووا وانتقارهت ووا

1436/08/19

( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )124
( )2انظر  :تارين الفلسفة اليونانية  ,ول ستيس (. )233
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املعرفية(.)1
ولكوون الننعووة الشووكية يف العهوود اليونوواا تعوواا موون فقوودان املصووادر الوويت عوورب الشووكات موون خالهلووا عوون
مواقفهم وسطروا فيها حججهم واستدررهتم  ,وت إلفظ من كتاباهتم األصلية إر نوهرات قليلوة  ,وكثوري وا
ينس ووبه الب وواحثون إل وويهم يك ووون اعتم ووادهم في ووه عل ووى النق وول ع وون املعاصو ورين هل ووم أو املخ ووالفني ال ووهين نقضو ووا
مههبهم(.)2
وت يكوون الش وكات يف العهوود اليونوواا متف وقني علووى رأي واحود  ,وت يك وونوا متناغ ومني يف مسووار متسوود,
وإوا كانوا طوا ف خمتلفة ونيع متنوعة  ,ولكن أهم التنعوات الشوكية لوديهم ترجوع إىل ثوالل ننعوات  ,وقود
توارد عودد كبري من علوماو الكالم يف الفكر اإلسالمي على ركرها واعتمادها( , )3وهي:
ا ولى  :النزعة العندية  ,وهي الننعة اليت تنكر وجود حقوا مسوتقلة عون اإلدرات اإلنسواا  ,وتونعم

أن حقا األنياو تابعة رعتقادات املعتقدين  ,وحقيقة هوهه الننعوة تتوجوه بشوكل أساسوي إىل إنكوار وجوود
حقا مطلقة تتعل هبا املعرفة اإلنسانية وليس إىل إنكار إدراكها .
وميثلها طا فة السوفسطا ية( ,)4وهي من أقدم الننعات الشكية يف العهد اليوناا وأوهلا ظهورا .
وحووني ظهوورت هووهه الننعووة وانتشوورت يف األوسوواط الفكريووة قووام سووقراط وأفالطووون وأرسووطو بالتصوودي هلووا
والكشووف عمووا يف موووقفهم موون خلوول منهجووي واسووتدرة  ,وتركوونت جهووودهم علووى إثبووات وجووود للسقووا
مستقل عن الهات املدركة  ,وأهنا ليست تابعة هلا .
الثانية  :النزعة العنا ية  ,وهي الننعة اليت تنكر وجود احلقيقة وتنكر إمكان العلم هبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :املرجع الساب (. )234
( )2انظر  :املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب  ,مود فهمي زيدان (. )28

( )3انظر  :الفصل يف امللل واألهواو والنسل  ,ابن حنم ( , )43/1وأصوة الدين  ,عبدالقاهر البغدادي ( , )6وتبصرة األدلة,
أبو املعني النسفي (. )12/1

1436/08/19

( )4ر بد من التجكيد على أن طر علماو الكالم قد اختلفت يف حتديد املراد من لفظ السوفسطا ية  ,فمنهم من اعله نامال
لكل الننعات الشكية  ,كما صنع عبدالقاهر البغدادي  ,ومنهم من اعله خاصا بصنف واحد من الشكات  ,وهم الهين اعلون
احلقا تابعة لالعتقاد  ,كما صنع أبو املعني النسفي وغريه  ,وهها الصنيع هو األص ؛ ألنه املتف مع مدلوة لفظ السوفسطا ية
ومع تطورات التارين اليوناا .
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والثالثة  :النزع ة الفأ ري ة  ,وهوي الننعوة الويت ر تنكور وجوود احلقوا ور ونم بإنكوار العلوم هبوا  ,وإووا
تقتوصر على نفي العلم والتوقف عن إصودار األحوكام عليها  ,ويقدحون يف درلة كل من احلس والعقل .
وههه الننعة هي األكثر انتشارا يف العهد اليوناا املتجخر  ,وهي األقووى توجثريا فيوه  ,وهوي املمثلوة للننعوة
الشكية بالفعل .
وإرا أرطلو مصووطل الشووكات يف العهوود اليونوواا املتووجخر  ,فووإن املقصووود بووه ننعووة الالأدريووة  ,ويعوود بووريون

( 270م) املؤسووس احلقيقووي هلووهه الننعووة  ,فهووو "أوة موون قوودم ننعووة نووكية نوواملة بووني اليونووان"( ,)1ولكوون
بريون ت يدون آراوه  ,وإوا نقلها تالميهه وأتباعه عنه .
ظهوورت الننعووة الشووكية مووع األكادمييووة اجلديوودة  ,وهووم موون أتبوواا مدرسووة أفالطووون  ,وأوة موون قوواة
بالشك من رجاهلا أرتاسيالن ( 241م)  ,وكانوا متجثرين نهخ بريون كثريا.
ومووا زاة الشووك البووريوا يتطووور حووىت قووام اناسوويد اموووي –أحوود أتبوواا بووريون -فوضووع املووههو الشووكي
وضعا علميا  ,ودعمه باحلجخ  ,ومجع ثالل عشورة حجوة  :عشور منهوا ضود اإلدرات احلسوي  ,وثوالل ضود

ارعتقاد والعلم( ,)2وأضاف رجل آخر يسمى أجربا ةس حجخ أخرى " ,وقود ظلوت هوهه احلجوخ اخلموس
الص ووورة النها ي ووة للش ووك يف العص وور الق وود  ,وأص ووبست فيم ووا بع وود النم ووور األعل ووى لك وول ن ووك يف نظري ووة
املعرفة"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واستمر الشك البريوا يف تجثريه على الفكر الغريب  ,وظهورت ننعتوه يف القورن السوادق عشور مون جديود
موع مونتوواني ونووارون وجاسووندي وهيوووت  ,وغووريهم موون الفالسوفة الووهين ظهووروا يف رلووك القوورن وتبنووا الشووك
( )1تارين الفلسفة اليونانية  ,ول ستيس (. )232

1436/08/19

( )2انظر يف املدرسة الشكية اليونانية  :تارين الفلسفة اليونانية  ,ول ستيس ( , )236-323وتارين الفلسفة اليونانية  ,يوسف
كرم ( , )241-234وخريف الفكر اليونانية  ,عبدالرمحن بدوي ( , )85-69وقصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (-255
. )260
( )3خريف الفكر اليوناا  ,عبدالرمحن بدوي (. )85
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البريوا  ,وقاموا بتدعيمه وإحيا ه من جديد  ,وطبقوا قوانينه على األديان واملعرفة(.)1
وأما يف التارين اإلسالمي فقد ظهرت بعض املواقف املتبنية هلها النووا مون الشوك  ,ومون رلوك موا ركوره
موود بوون عيسووى النظووام  ,حيووث قوواة ":مووات ابوون لصووا بوون عبدالقوودوق فمضووى فمضووى إليووه أبووو اهلووهيل
ومعووه النظووام  ,وهووو غووالم حوودل  ,كوواملتوجع لووه  ,فوورآه منسرفووا  ,فقوواة لووه أبووو اهلووهيل :ر أعوورف جلنع وك
وجهووا إرا كووان النوواق عن وودت كووالنرا؟ فقوواة ل ووه صووا  :يووا أبووا اهل ووهيل ,إوووا أجوونا علي ووه ألنووه ت يق ورأ كت وواب
الشكوت  ,فقاة لوه أبوو اهلوهيل :وموا كتواب الشوكوت؟ قواة :هوو كتواب وضوعته مون قورأه يشوك فيموا قود كوان
حىت يتوهم أنه ت يكن ,وفيما ت يكن حىت يظن أنه قد كوان ,فقواة لوه النظوام :فشوك أنوت يف مووت ابنوك,
واعمل على أنه ت ميوت ,وإن كان قد موات فشك أيضا يف أنه قد قرأ الكتاب  ,وإن كان ت يقرأه"(.)2
ونرقل عن أيب العالو املعري أنه انتهى إىل الشك اهلدمي  ,و ا نقل عنه أنه قاة ":
اليقني فال يقني وإوا *** أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسا"(.)3
أما ر
وعن أك زكريا قاة  ":قاة ة املعوري  :موا الوهي تعتقود؟!  -فقلوت يف نفسوي  :اليووم أعورف اعتقواده -
فقلت  :ما أنا إر نات ! فقاة  :هكها نيخك"(.)4
ولكن أبا العالو نقلت عنه أقاويل أخرى تفيض باليقني واإلميان ؛ وهلوها اضوطرب النواق يف حقيقوة أموره
كثريا(.)5
و وون قوورر الشووك اهلوودمي الغ وناة يف كتابووه املنقووه موون الضووالة  ,فووإن احلالووة الشووكية الوويت قررهووا يف رلووك
الكتاب تندر بكل وضوح ضمن الشك اهلدمي الهي ر يبقي لليقني ني ا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن مونهخ الشوك اهلودمي ت يلو انتشوارا يف الفكور اإلسوالمي نتيجوة لقووة حضوور القورآن وقووة توجثريه,
وانضباط أصوله اإلميانية واملعرفية .
( )1انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن (. )83-57
( )2تلبيس إبليس  ,ابن اجلوزي (. )293/2

1436/08/19

( )3ديوان املعري (. )711/1
( )4املنتظم يف تارين امللوت واألمم  ,ابن جوزي (. )184/8
( )5انظر  :سري أعالم النبالو  ,الههي (. )33-32/18
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نقد ا ساس الفلسفي للشك الهدمي :
متث وول الننع ووة الش ووكية أزم ووة حقيقي وة يف حي وواة العق وول اإلنس وواا  ,حي ووث إهن ووا تق وووم عل ووى نس ووف األص وووة
واملبادئ اليت حتق ارستقرار واألموان الروحوي وارطم نوان العقلوي ؛ ورلوك أن الننعوة الشوكية تشويع احلورية يف
العقوة  ,وحتدل ارضطراب والقل يف النفوق .
وألجل ضياا املنهجية العلمية مع الننعة الشكية وهتشم املبوادئ األساسوية لالسوتقرار وارنضوباط املعوريف
لدى اإلنسان فقد اختلفت مواقف الفالسفة والعلماو املخالفني هلم من منهجية التعامل معهم .
فقوود اختووار عوودد موون علموواو الكووالم عوودم الوودخوة مووع أتبوواا الننعووة الشووكية يف نقوواه أو جوودة ؛ ألن
اجلوودة املفيوود والبنوواو إوووا يقوووم علووى أصوووة مسوولمة بووني املتسوواورين  ,وعلووى اإلميووان بوجووود حقووا ر بوود موون
الوصوووة إليهووا  ,والننعووة الشووكية ر تلتوونم بوجووود تلووك األصوووة واحلقووا  ,فيسووتسيل إقامووة حجووة علميووة أو
ارلنام بربهان معريف معهم .
وألن صاحو الننعة الشكية ورأ علوى إنكوار البدا وه الظواهرة  ,كاحسوسوات وأوا ول العقووة  ,فإنكواره
ملا هو أخفى منها أوىل وأحرى(.)1
ولكوون كثوريا موون املتكلمووني اختوواروا وجوووب الوودخوة مووع الشووكات يف النقوواه واجلوودة  ,وقوورروا أن إبطوواة
مههبهم والكشف عما فيه من خمالفات منطقية كن بالطر العلمية واجلدلية الصسيسة .
وهووها املوقووف هووو املوقووف الصووسي  ,وهووو املوقووف الواجووو يف ضوورورة األديووان والعقوووة  ,وهووو الووهي
يتجيد باملواقف العلمية املتعددة الواقعة مع الشكات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن الكشف عن اخللول الواقوع يف النظورة الشوكية يرتكون بشوكل أساسوي علوى إثبوات كوهنوا خمالفوة ملوا
هو معلوم بالضرورة باحلس  ,والعقل  ,وإثبات تناقضها يف راهتا .
وقد نبه على رلك ابن عقويل احلنبلي  ,حيث يقوة  ":إن أقواما قالوا  :كيوف نكلم هوؤرو؟! وغايوة موا
ميكن ا ادلة أن يقورب املعقوة إىل احسووق ويستشهد بالشواهد فيستدة به علوى الغا وو وهوؤرو ر يقولوون

1436/08/19

( )1انظر  :تلخيص األدلة لقواعد التوحيد  ,أبو إسسا الصفار البخاري ( , )153/1واملغين يف أبواب العدة والتوحيد ,
القاضي عبداجلبار ( , )42/12وتلبيس إبليس  ,ابن اجلوزي (. )290 /2
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باحسوسات  ,فبم يكلمون؟! .
قاة  :وهها كالم ضي العطن  ,ور ينبغي أن يو س عون املعاجلوة هوؤرو  ,فوإن موا اعو اهم لويس بوجكثر
من الوسواق  ,ور ينبغي أن يضي عطننوا مون معواجلتهم  ,فوإهنم قووم أخورجتهم عووارو ادوراف مونا  ,وموا
مثلنووا ومووثلهم إر كرجوول رز ولوودا أحوووة  ,فووال ي وناة يوورى القموور بصووورة قم ورين  ,حووىت إنووه ت يشووك أن يف
السووماو قمورين  ,فقوواة لووه أبوووه  :القموور واحوود  ,وإوووا السوووو يف عينيووك  ,غووض عينووك احلووورو وانظوور  ,فلمووا
فعل  ,قاة  :أرى قمرا واحدا ؛ ألا عصبت إحدى عيين فغاب أحد ا  ,فجاو مون هوها القووة نوبهة ثانيوة
 ,فقوواة لووه أبوووه  :إن كووان رلووك كمووا ركوورت فغووض الصووسيسة  ,ففعوول ف ورأى قم ورين  ,فعلووم صووسة مووا قوواة
أبوه"(.)1
ويف التنبيووه علووى منهجيووة التعاموول مووع املشووكك يقوووة ابوون تيميووة  ":كثووري موون هووهه الشووبه السوفسووطا ية
يعسوور علووى كثووري موون النوواق  -أو أكثوورهم  -حلُّهووا وبيووان وجووه فسووادها ,وإوووا يعتصوومون يف رِّدهووا بووجن هووها
قوودح فيمووا عرلووم بوواحلس أو الضوورورة  ,فووال يسووتس اجلوواب ,فيكووون جوواهبم عنهووا أهنووا معارضووة لألموور املعلوووم
الهي ر ريو فيه ,فيعلم أهنا باطلة من حيث اجلملة ,وإن ت يهكر بطالهنا على وجه التفصيل.
ولووو قوواة قا وول :هووهه األمووور املعلومووة ر تثبووت إر بوواجلواب عمووا يعارضووها موون احلجووخ السوفسووطا ية ,ت
يثبت ألحد علم بشيو من األنياو ,إر ر هناية ملا يقوم بنفوق بعض الناق من احلجخ السوفسطا ية"(.)2
وقد أبطل أول ك العلماو األساق الفلسفي للننعة الشوكية بطور كثورية  ,وأثبتووا أن الشوك املطلو

تنوع

امتناعووا باتووا  ,ودللووا علووى أن اإلنسووان ر ميكوون أن ينقطووع عوون اليقووني حبوواة  ,وميكوون أن نتسصوول علووى أهووم
تلك األوجه الدالة على بطالن الننعة الشكية يف األمور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر ا ول  :الوقوو في الضطراب المنهجي  ,فواملنهخ الشوكي يوؤدي بالضورورة إىل تعجيون الشوات

عن الدعوة إىل مههبه وارستدرة عليه  ,ورلوك بوجن نطلوو منوه أن يوربر موقفوه الشوكي ويوربهن علوى أنوه ر
يستطيع أن يعلم ني ا علما يقينيا  ,فإن رفض ارستجابة إىل هها املطلو  ,فقود سولم بوالعجن عون تصوسي
مههبووه  ,وكووان لغووريه أن يوودعي إمكووان البلووو إىل اليقووني موون غووري أن اووو عليووه إقامووة الوودليل علووى دع وواه ,
وهبها تنفت األبواب مشرعة أمام ا ازفات واردعواوات الويت ر حصور هلوا  ,وإن حواوة أن يونظم برهانوا علوى

1436/08/19

( )1انظر  :تلبيس إبليس  ,ابن اجلوزي (. )291/2
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قولووه  ,فقوود وقووع يف التنوواقض وارضووطراب ؛ إر كيووف ينكوور الوصوووة إىل اليقووني  ,يجخووه يف البسووث عنووه
()1
و اولة إقامته؟!
وقوود صوود الطبيووو العووات كلووود برنوواد حووني قوواة ":إن الشووات الووهي ر يووؤمن بشوويو  ,ر تبقووى لووه يف
الواقع قاعدة ينش عليها مقياسه  ,وهو هلها يعجن عن تشييد صرح العلم  ,فجوهب رهنوه الوتعس ينشوج مون
عيوب وجدانه ونقص رهنه معا"(. )2
ا م ر الث اني  :الوق وو ف ي التن اقا المنهج ي  ,والتناقضووات املنهجيووة الوويت يقووع فيهووا أتبوواا الننعووة
الشكية متعددة  ,ومنها  :أهنوم إرا كوانوا ون ينكور وجوود احلقوا وانموون بجنوه ر ميكون العلوم بشويو منهوا,
فووإهنم بقوووهلم هووها يبطلووون مووههبهم ؛ ألن رلووك يسووتلنم أن لووديهم يقين وا واحوودا علووى األقوول  ,وهووو صوود
مههبهم  ,وبهلك يقعون يف التناقض البني(.)3
وإن كوانوا ون يقووة بوالتوقف املطلو  ,وإلجموون عوون إصودار أي نووا مون األحكوام  ,فقووهلم هوها يلوونم
أهنم يعلومون صسة موقفهم بالتوقف املطل  ,وهها تناقض غري متس مع املههو نفسه .
فإن قالوا  :دون ر ندري عن صوسة مههبنا  .قيل هلم  :وهول تدرون أنكم ر تودرون؟! فوإن قوالوا  :ر
نودري  ,أعويد عليهم السؤاة  ,حىت يصلوا إىل أمور بينة بنفوسها أو يقوعوا يف التسلسل املمتنع(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإن كووانوا وون يقوووة بنسووبية احلقووا  ,وأن احلقووا تابعووة للتصووورات  ,فإنووه يقوواة هلووم  :اعتقووادكم هووها
حقيقووة مطلقووة أم ر ؟! فووإن قووالوا  :نعووم  ,فقوود ترك ووا مووههبهم  ,وإن قووالوا  :ر  ,فقوود ارتكب ووا ووار ؛ ألن

( )1انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النفسي ( , )13/1والعقل والوجود  ,يوسف كرم (. )63
( )2مدخل إىل دراسة الطو التجريي (. )53
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( )3انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النسفي ( , )13/1والعقل الوجود  ,يوسف كرم ( , )62واملوسوعة الفلسفية املختصرة
(. )39
( )4انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النفسي (. )14/1
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ثبوت حقيقة ا ر حقيقة له أمر اة(.)1
وقوود حوواوة بعووض العلموواو الكشووف عوون التنوواقض يف هووها املووههو فقوواة  :نقوووة هلووم  :دوون نعتقوود أن
حقووا األنووياو ليسووت تابعووة رعتقووادات املعتقوودين  ,فووإن سوولموا لقولنووا  ,فقوود أقووروا بووبطالن قوووهلم  ,وإن ت
يسلموا لقولنا  ,فقد أبطلوا قوهلم(.)2
ولكن هها ارع او غري رزم هلم ؛ ألن هنات خيارا ثالثا يف اجلواب  ,هو املنسجم مع أصووهلم  ,وهوو
أن يقولوا  :ر دكم على قولكم بقبوة ور برفض ؛ ألن احلقيقة نسبية عندنا.
ومن صوور التنواقض املنهجوي يف الننعوة الشوكية  :أن هوهه الننعوة تسوتلنم بالضورورة وجوود رات مفكورة ؛
ألن الشوك ر يكوون إر نتيجووة تفكوري  ,والتفكووري يسوتلنم وجووود املفكور  ,فكول موون أخوه بالشووك املطلو هووو
يف احلقيقة مؤمن ومصد بوجود رات قام هبا الشك  ,وهها تناقض منهجي بني(.)3
ا مر الثال  :الوقوو في التناقا السلوكي  ,ورلك أن أصساب الننعة الشكية ر ميكن أن يلتنمووا

بننعتهم الشكية يف حياهتم اليومية  ,وإوا يتعاملون فيها باليقني والعلوم  ,فجتبواا الشوك املطلو ر يسوتطيعون
التخلص من الضرورة النفسية والعملية اليت اودوهنا يف نفوسوهم  ,وألجول هوها أنوار عودد مون علمواو الكوالم
يف سوويا نقوودهم للشووكات إىل أنووه ينبغووي أن يعوواقبوا بقطووع اجل ووارح والضوورب املووربح ومنووع الطعووام والش وراب ,
فووإرا اسووتغاثوا وضووجروا وطلب ووا الطعووان والش وراب  ,قيوول هلووم  :ر حقيقووة للقطووع ور للضوورب ور للجوووا ور

()4

للعطش  ,وإوا رلوك كلوه حسوبان مونكم وظون  ,وهوو يف احلقيقوة إيصواة للراحوة إلويكم  ,وإنعوام علويكم!!

وق وود روي أن ب ووريون اض ووطر رات ي وووم إىل اهل وورب م وون كل ووو  ,فجخ ووه ي ووركض وه ووو يق وووة ":م ووا أص ووعو
التخلص من الطبع"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :التمهيد لقواعد التوحيد  ,الالمشي ( , )41والفصل يف امللل واألهواو والنسل  ,ابن حنم ( , )44/1وتلبيس إبليس
 ,ابن اجلوزي ( , )299/2و ا يدة على بطالن هها املههو أنه يلنم على قوهلم أن اإلنسان لو اعتقد يف الثعبان أنه حبل
فلدغه ر يتضرر بهلك ؛ ألنه سيكون حبال عنده ر ثعبانا !
( )2انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النسفي ( , )14/1والتمهيد لقواعد التوحيد  ,الالمشي(. )41

1436/08/19

( )3انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم (. )63
( )4انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النسفي (. )12/1
( )5العقل والوجود ,يوسف كرم (. )59
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وحكووى أبووو القاسووم البلخووي "أن رجووال موون السوفسووطا ية كووان خيتلووف إىل بعووض املتكلمووني  ,فجتوواه موورة
فنوواظره  ,فووجمر املووتكلم بجخووه دابتووه  ,فلمووا خوور ت يرهووا  ,فرجووع  ,فقوواة  :سوورقت دابوويت  ,فقوواة  :وإلووك ,
لعلك ت تجت راكبا  ,قاة  :بلى  ,قاة  :فكور  ,قواة  :هوها أمور أتيقنوه  ,فجعول يقووة لوه  :توهكر  ,فقواة :
وإل وك وإلووك مووا هووها موضووع تووهكر  ,أنووا ر أنووك أنووين ج ووت راكبووا  ,قوواة  :فكيووف توودعي أنووه ر حقيقووة
لشيو؟! وإن حاة اليقظان كساة النا م ؟! فوجم السوفسطا ي  ,ورجع عن مههبه"(.)1
وك ووهلك جن وود ال ووهين يقول ووون بنس ووبية احلق ووا وأن احلق ووا تابع ووة للتص ووورات – خاص ووة أتب وواا اخلط وواب
احلووداثي املعاصوور الووهين أعلن ووا أن مووههبهم يقوووم علووى نسووبية احلقيقووة  -يسووعون جاهوودين يف إبطوواة أق وواة
املخووالفني هلووم  ,وينتقوودون تصوورفاهتم اخلاط ووة حبجووة أهنووا خالفووت الص وواب واحلو  ,ولووو روجوودت طا فووة توورى

إباحووة السوورقة وقتوول األطفوواة والنسوواو  ,فووإهنم ر يرضووون هبووهه انراو  ,ور يقبلووون بوجودهووا  ,وتوراهم يعلنووون
اإلنكار والتشنيع عليها صباح مساو  ,وكل رلك يعد تناقضا سلوكيا مع مههبهم !!.
وصوود ولوويم جوويمس حووني قوواة ":إن أعوواظم رجوواة املووههو التجوريي منووا ليسووا وريبيني إر موون ناحيووة
نظرية فسسو  ,فإرا ما ترركوا لغرا نهم وطباعهم فإهنم يعتقدون ويتيقنون كما يفعل البابا نفسه!"(.)2
نقا حجج المذها الشكي :
اجتهد الشكات يف العهد اليونواا يف اولوة ارسوتدرة علوى موههبهم  ,واختلفوت منواهجهم يف الربهنوة
وارستدرة  ,وتفاوتت أعداد احلجخ اليت ساقوها لتثبيت مووقفهم  ,فمونهم مون سوا ثوالل عشورة حجوة ,
وموونهم موون اقتصوور علووى ةووس حجووخ  ,واختلفووت متعلقووات تلووك احلجووخ  ,فمنهووا مووا يرجووع إىل الشووخص
املدرت  ,ومنها ما يرجع إىل املوضوا املدرت  ,ومنها ما يرجع إىل األمرين معا(. )3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتعد صيغ ارحتجا اليت أقامها الغناة يف أثناو احلالوة الشوكية الويت مور هبوا مون أوضو الصويغ وأجالهوا
 ,وسندرجها ضمن تلك احلجخ تكميال للقسمة وسعيا إىل استكماة متعلقات احلجخ الشكية.

1436/08/19

( )1تلبيس إبليس  ,ابن اجلوزي ( , )296/2وههه األخبار ثبوهتا غري مؤكد ,ليس املقصود من ركر ههه القصص إر التنبيه
على التناقص السلوكي عند الشكات وتوضيسه فقط .
( )2العقل والدين ( , )16وانظر  :املرجع راته (. )94
( )3انظر  :تارين الفلسفة اليونانية  ,يوسف كرم ( , )239ومدخل جديد إىل الفلسفة  ,عبدالرحن بدوي (. )114
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وىذا قمنا اتبليل م ا قدم ه الش كاك م ن حج ج عل ى ق ولهم وتبدي د الق در المش ترك اينه ا و م ج
المتوافق منها اعضها م اعا  ،فإنه يمك ن أن نجم ل حج ج الش كاك ف ي العه د اليون اني ف ي خم س
حجج أساسية  ،هي :
البج ة ا ول ى  :العتم ا عل ى خط أ الب واس واختففه ا ف ي اإل راك  ,وصووورة هووهه احلجووة  :أن

احلس كثريا ما يصور لنا األنياو تصويرات خمتلفة  ,وكثريا ما ختتلف مدركات احلواق للشيو الواحد اختالفوا
كبريا  ,فاحلس مثال يصور لنوا السوفينة البعيودة صوغرية جودا  ,فوإرا اق بوت بودت كبورية ومتسركوة  ,ويصوور لنوا
الرب البوعيد مستديرا  ,فإرا اقو بنا رأيناه مربعا  ,وتبدو العصا منكسرة يف املاو  ,ومستقيمة خار املاو .
وكووهلك احلووس الواحوود ختتلووف إدراكاتوه بوواختالف الظووروف الوويت متوور باإلنسووان  ,فالعسوول يبوودو مورا مووع
احلمى وحلوا يف حالة الصسة  ,وتبدو األنياو صفراو يف حالة اإلصابة بالصوفار  ,بينموا ر تكوون كوهلك يف
حالة الشفاو منه .
فإرا كانت مدركات احلس خمتلفة غايوة ارخوتالف يف تصووير املوجوودات  ,فيكوف إلو لنوا الثقوة بوه يف
بناو املعرفة اليقينية؟!(.)1
ولكوون هووهه احلجووة ر يصو ارعتموواد عليهووا يف بنوواو الشووك اهلوودمي /املطلو ؛ ألهنووا مبنيووة علووى أخطوواو
معرفي ووة كب وورية  ,ومتض وومنة إلن ووكاليات منهجي ووة متع ووددة توج ووو بطالهن ووا وكس ووادها  ,وإثب ووات رل ووك يتضو و
باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :الخل ا ا ين ا ح وال المختلف ة  ,فجسوواق الغلووط يف تلووك احلجووة أهنووا اعتموودت علووى

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اخللووط بووني احلووس يف حالتووه الطبيعيووة وبووني احلووس يف حالتووه غووري الطبيعيووة  ,فالكوول متف و علووى أن احلووس لووه
حالووة طبيعيووة يوودرت هبووا األنووياو  ,ولووه حووارت أخوورى غووري طبيعيووة تووؤثر علووى إدراكاتووه  ,وهووهه احلووارت غووري
الطبيعيووة إمووا أن تكووون راجعووة إىل سووبو متعل و بوواحلس كووالقوة والضووعف  ,وإمووا لسووبو راجووع إىل املوودرت ,
كالبع و وود والقو و وورب  ,وإم و ووا إىل ظو و وورف اإلدرات وحالت و ووه  ,كوجو و ووود غ و ووار كثي و و وف يف اجل و ووو  ,أو تغو و ووري موضو و ووع
املدرت,كالوجود يف املاو والوجود يف الظالم.

1436/08/19

واملتعم وودون عل ووى احل ووس يف تجس وويس اليق ووني إو ووا يعتم وودون علي ووه يف حالت ووه الطبيعي ووة ر يف حالت ووه غ ووري
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الطبيعيووة  ,ور أحوود م وونهم يق وووة  :إن احلووس ل وويس لووه إر حال ووة واحوودة  ,أو إن لووه مق وودرة عل ووى إدرات ك وول
األنياو ور يتجثر بجي سبو .
وإرا كان حاهلم كهلك فإن الطريقة الصوسيسة يف ارعو او علويهم ر تكوون جورد إثبوات خطوج احلوس
 ,وإوا بإثبات فساد إدرات احلس يف حالته الطبيعية أو بإثبات استسالة التفري بني احلوس يف حالتوه الطبيعيوة
وحالته غري الطبيعية .
ولكن الشوكات ت يفعلووا نوي ا مون رلوك  ,وغايوة موا فعلووا أهنوم اعتمودوا علوى حالوة احلوس غوري الطبيعيوة
وأثبتوا من خالهلا أن احلس خيط  ,ورتبوا على رلك احلكم بالشك يف كل ما يدركه احلس .
وهووها ارسووتدرة متضوومن للقفوون احلكمووي  ,ومعتموود علووى التعموويم املتعسووف  ,ألهنووم أبطل ووا موودركات
احلس يف حالته الطبيعية جرد خط ه يف احلارت الشارة الويت يعلوم هبوا املعتمودون علوى احلوس ويودركوهنا متوام
اإلدرات .
وقد تتابع عدد من العلماو على تنبيه الشكات على هها اخلطج يف ارسوتدرة وحتوهيرهم منوه  ,ويف بيوان
رلك يقوة النسفي  ":اخلوالف بيننوا وبيونهم يف احلوواق يف حواة سوالمتها  ,وقود ر تتعوارو قضواياها عنود
سووالمتها وانوودفاا انفووات عنهووا  ,وإوووا إلتوول إدراكهووا عنوود اع و او انفووات  ,ور كووالم يف تلووك احلالووة"(,)1
ويقوة الالمشي ":ور حجة له يف من يرى الشويو نوي ني  ,واود احللوو مورا ؛ ألن النوناا يف احلوواق السوليمة
 ,وحاسة ههين – األحوة واملصاب باملرارة  -ليست سليمة"(.)2
وهووهه النتبيهووات توودة علووى أن أهوول اليقووني موودركون رخووتالف أحووواة احلووس ور يعتموودون عليووه إر يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حالته الطبيعية فقط  ,فارع او عليهم بكون احلس يقع يف األخطاو  ,لويس ملنموا هلوم ور موبطال لقووهلم ؛
ألهنم مدركون له ومراعون هلم يف بناو مههبهم .
ا م ر الث اني  :الفص ل ا ين المش تركات ؛ ورل ووك أن تل ووك احلج ووة تق وووم عل ووى الفص وول ب ووني احل وواق

اإلنسووانية  ,فسووني رأوا العووني توورى العصووا منكسوورة يف املوواو جعل ووا رلووك حكمووا علووى كوول احل وواق  ,وكووهلك
باقي أمثلتهم  ,وهها غري مقبوة  ,وهو ٍ
متناف مع طبيعة احلواق اإلنسانية  ,فوإن احلوواق اإلنسوانية متكاملوة

1436/08/19
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فيما بينها يف حتصيل املعرفة  ,فموا قصور علموه علوى بعوض احلوواق حتققوه حاسوة أخورى  ,فوإرا رأت العوني أن
العصا منكسرة يف املاو  ,فإن اليد ميكن أن تصس هها اخللل عن طري ملس العصا .
وأم ووا احلج ووخ الش ووكية فه ووي تف و و نوع ووا م وون ارنفص وواة ب ووني احل وواق  ,وتعتم وود عل ووى حاس ووة واح وودة
للتشكيك يف بقية احلواق  ,وهها خلل منهجوي  ,فإننوا لوو اسوتخدمنا بقيوة احلوواق ألدركنوا اخلطوج الوهي وقوع
يف إدرات حس منها .
والتكامل بني احلواق لويس مقتصورا علوى الشوخص الواحود  ,بول هوو نوامل لكول األنوخا األسووياو,
فخطووج حاسووة نووخص أو حواسووه ر يعووين أبوودا أن احلوواق بوجووه عووام ختطوويو  ,ولنضوورب علووى رلووك مثوار ,
فإرا توقفت ساعة واحدة عن العمل  ,أو أسرفت يف التجخري أو التقدم  ,فهل يعين رلك أن السواعات كلهوا
فاسد  ,وأن من اخلطج ارعتماد على أي ساعة يف معرفة الوقت؟!(.)1
وقود نبوه ابون حونم علوى هوها املعوي  ,فقواة يف معورو نقوده للشوكات ":وكوهلك يشوهد احلوس بوجن تبوودة
احسوق عن صفته الالزمة له حتت احلس إوا هو نفة يف حوس احلواق لوه ر يف احسووق = جوا ٍر كول رلوك

علووى رتبووة واحوودة ر تتسوووة"( ,)2ويف تجكيوود املعووي راتووه يقوووة زكووي جنيووو يف اجل وواب علووى موون نووكك يف
إدرات احلواق بسبو أخطا ها ":إن اخلطج الهي نظن أن مرجعه إىل احلواق نصوسسه دا موا بواحلواق نفسوها
 ,ا ر يتف موع قولنوا بوجن احلوواق خادعوة  ,فوإرا كانوت احلوواق هوي الويت أدركوت العصوا مكسوورة يف املواو ,
فاحلواق أيضا هي اليت أدركت أهنا مستقيمة  ,وإرا كانت احلواق قود أدركوت الورب مسوتديرا مون بعود  ,فهوي
نفسووها أيضووا الوويت أدركتووه مربعووا موون قوورب  ,وهكووها  , ..وحقيقووة األموور أن لوويس هنووا يف هووهه احلووارت كلهووا
خطوج وتصوسيسه  ,بوول كلهوا إدراكوات صووسيسة  ,وقود اختلفوت إدراكاتنووا للشويو الواحود  ,ألننووا دسوه وهووو
يف مواضع وظروف خمتلفة"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثال  :الوق وو ف ي التن اقا المنهج ي  ,ورلوك أن اعت وماد الشوكات علوى خ وطج احلوواق يودة

علووى أهنووم يعلمووون احلقووا ويثبتوهنووا  ,غووري أهنووم يعانوودون  ,فووإهنم لووو ت يعرف ووا احل وواق وأهنووا هووي هووي  ,وأن
قضاياها مناقضة  ,وأن ما تتنواقض قضاياه ر يصول دلويال  ,وأن القضوية موا هوي  ,وأن الودليل موا هوو  ,وأن

1436/08/19
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العس ول مووا هووو  ,وأن األح ووة موون هووو  ,وأن الرؤيووة مووا هووي  ,وأن األح ووة يوورى الواحوود اثنووني  ,وأن الواح ود
غوري ارثنني  ,لو ت يعولموا حبقا ههه األمور ملا انتوغلوا بإيراد تلوك احلجوة ,فعوني موا اسوتدلوا بوه دليول علوى
بطالن قوهلم!(.)1
البج ة الثاني ة  :حج ة ا ح فم  ,وهوي متداخلووة موع احلجوة السووابقة  ,ولكنهوا فصوولت حبوديث خووا
أل يتها وانتشارها  ,وتقوم ههه احلجة على اولة إثبات امتناا التفري بني حالة اليقظة وحالوة املنوام  ,ومون
التشكيك يف مدركات اإلنسان مجلة  ,وهي حجة منتشرة منه القدم  ,ويف تصوويرها يقووة الغوناة – وهوو
من أوض من صور ههه احلجة وأبان حقيقتها  ": -أما ترات تعتقد يف النوم أمورا ,وتتخيل أحووار ,وتعتقود
هل ووا ثبات ووا ,واس ووتقرارا ,ور تش ووك يف تل ووك احلال ووة فيه ووا ,تس ووتيقظ ف ووتعلم أن ووه ت يك وون جلمي ووع متخيالت ووك
ومعتقداتك أصل وطا ل .فبم تجمن أن يكون مجيع ما تعتقده يف يقظتك  ,حبس أو عقل هوو حو باإلضوافة
إىل حالتك اليت أنت فيها؟! لكن ميكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إىل يقظتك  ,كنسوبة يقظتوك إىل
منامووك ,وتكوون يقظتووك نومووا باإلضووافة إليهووا! فووإرا وردت تلووك احلالووة ,تيقنووت أن مجيووع مووا تو ووت بعقلووك
خيارت ر حاصل هلا"(.)2
وقد استند إىل ههه احلجة وبالصورة راهتا ديكارت يف تجسيس نكه املهجي ,وأطاة يف رحها وتربيرها(.)3

وه ذو البج ة ل تختل ف ع ن البج ة الس ااقة ف ي التل بس اا خط اء والنمم اس ف ي المخالف ة
لقوانين الستدلل  ،وكشف ذلك يتبصل اا مور التالية :
ا مر ا ول  :المخالفة للضرورة العقلية والسلوكية  ,ورلك أن التفري بني حالة النووم وحالوة اليقظوة
تفري ضروري ر يس يو فيه األسوياو  ,كما أهنم يفرقون بني حالة العقل وحالة اجلنون .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويؤكد رلك أن اإلنسان ميكون أن يورى يف مناموه أموورا ر ميكون أن تتسقو يف حالوة اليقظوة  ,فر وا يورى
النووا م رأسووه مباينووا جلسووده  ,ور ووا يوورى نفسووه ميتووا مشوواهدا للسضووور موون حولووه! وكوول رلووك ووا نعلووم ضوورورة
فسواده وعوودم حصووله يف حوواة اليقظووة( ,)4ويف اإلنووارة إىل هووها املعوي يقوووة ابوون حوونم ":وحووس العقوول نوواهد
( )1انظر  :تبصرة األدلة  ,أبو املعني النسفي (.)13/1
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بالفر بني ما خييل إىل النا م وبني موا يدركوه املسوتيقظ ؛ إر لويس يف الرؤيوا مون اسوتعماة اجلوري علوى احلودود
املستقرة يف األنياو  ,وكوهنا أبدا على صفسة واحدة ما يف اليقظة"( ,)1ولوهلك فوإن اخللوط بوني حواة اليقظوة
وحاة املنام يعد خمالفة ملا يدركه األسوياو ضرورة من عقوهلم وسلوكهم .
ا م ر الث اني  :الخل ا ا ين المختلف ات  ,ورلووك أن حجووة األحووالم وقعووت فيمووا وقعووت فيووه احلجووة
السابقة  ,فخلطت بني احلالة الطبيعية وهي حالة اليقظة  ,واحلالة غوري الطبيعيوة وهوي حالوة املنوام  ,واملؤمنوون
ههو اليقوني ر ينكورون الفور بوني احلوالني  ,ور ينكورون أن اإلنسوان يف نوموه يتصوور أموورا ر حقيقوة لوه ,
وهووم يوودركون بجهنووا حالووة خمتلفووة عوون حوواة اليقظووة  ,ولكوون رلووك غووري مبطوول لقوووهلم ؛ ألن وورد وجووود تلووك
احلالوة ر يسووتلنم بالعقوول ور بغووريه ضوورورة اخللووط بينهووا وبوني حالووة اليقظووة  ,ولووهلك فووإن ارسووتدرة بوجودهووا
على إبطاة املعرفة احلاصلة يف حواة اليقظوة غوري صوسي  ,بول هوو اسوتدرة متضومن للقفون احلكموي املعتمود
على مقدمات ر تستلنم النتيجة .
ا م ر الثال

 :التن اقا ال ذاتي  ,ورلووك ألن القوووة بوجووود األحووالم يسووتلنم بالضوورورة وجووود واقووع

خمتلووف عنهووا  ,وموون املسووتسيل علووى املوورو أن يؤكوود أن ف ووة موون إدراكاتووه مصوودرها األحووالم  ,إر إرا اف و و
مقودما أن ف ووة أخوورى هلووا مصوودر آخوور غووري األحووالم  ,ولوو أنووه ر يسووتطيع التفريو بينهمووا فكيووف حكووم علووى
بعضووها بجهنووا حلووم وعلووى األخوورى بجهنووا ليسوت حلمووا؟!! فوواحلكم إرن علووى بعووض اإلدراكووات بكوهنووا حلمووا
يستلنم بالضرورة اإلقرار بوجود ما ليس حلما  ,فكيف يدعي مع رلك عدم التميين بينهما؟!!(.)2
البجة الثالثة  :حجة الخ تفف  ,ورلوك أن النواق خيتلفوون كثوريا يف إحساسواهتم وآرا هوم وعقا ودهم
وأخالقهووم وعوواداهتم  ,حووىت إنووه ليمتنووع التوفي و فيمووا بينهووا  ,ومووع رلووك فكوول مقتنووع برأيووه ومتعصووو لووه ,
فكيف ميكن احلصوة على اليقني مع هها ارختالف؟!(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكوون ارعتموواد علووى هووهه احلجووة ر يصوول مسوووغا لتجسوويس الشووك املطل و يف املعرفووة ؛ ألنووه كمووا أن
النوواق خيتلفووون يف أمووور كثوورية  ,فووإهنم يف الوقووت راتووه يتفقووون علووى أمووور كثوورية  ,فهووم معووون علووى كثووري موون
( )1الفصل يف امللل واألهواو والنسل (. )43/1

1436/08/19

( )2انظر  :نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي  ,فؤاد زكريا (. )162
( )3انظر  :تارين الفلسفة اليونانية  ,يوسف كرم ( , )238وخريف الفكر اليوناا  ,عبدالرمحن بدوي ( , )72والعقل والوجود ,
يوسف كرم (. )58
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احلقا األولية واملبادئ العقلية والضرورات احلياتية .
ور يصو إنكووار إمجوواا النوواق علووى تلووك األمووور حبجووة خمالفووة الشووكات فيهووا  ,ألن هووها ارعو او مبووين
على القوة بنسبية احلقا  ,وهو قوة مشبع بالتناقض وخمالف لبدا ه العقوة كما سب بيانه .
ه ووو يف حقيق ووة أم ووره اس ووتدرة س وول النو وناا  ,حي ووث إن الش ووكات جعلو ووا وورد م وووقفهم م وون إنك ووار
املبادئ العقلية والضرورات احلياتية حجة على اخلصم  ,مع أنه هو موضع النناا معه!!
و وا يؤكود اتفووا النواق علووى كثوري مون األمووور احلياتيوة  :حصوووة البيوع والشوراو واألمووور ارجتماعيوة فيمووا
بيوونهم  ,واإلحسوواق بضوورورة األكوول والشوورب  ,فلووور وجووود القوودر املش و ت بيوونهم ملووا حتققووت تلووك األمووور
الضرورية يف احلياة  ,فتسققها دليل أكيد على وجود املش كات الضرورية .
إن ه ووهه احلج ووة مبني ووة عل ووى مغالط ووة منهجي ووة  ,وه ووي ارعتق وواد ب ووجن الض وورورة العقلي ووة إو ووا اكتس ووبت
قطعيتهووا موون اتفووا النوواق عليهووا  ,وألجوول هووها اسووتدلوا علووى إنكارهووا بوجووود ارخووتالف بووني النوواق  ,وهووها
غووري صووسي  ,وفيووه سوووو فهووم حلقيقووة الضوورورة العقليووة  ,فووإن تلووك الضوورورات العقليووة اكتسووبت ضوورورهتا موون
راهتا ؛ ألن نفس تصورها يوجوو تصودي العقول هبوا  ,فالعقول اإلنسواا لويس يف حاجوة إىل ارسوتدرة علوى
صسة مبدأ عدم الناقض موثال  ,وإووا يكفيوه يف التصودي بوه ورد تصوور حقيقوة رلوك املبودأ  ,وقود أكود كثوري
من النظار والفالسفة على اسوتسالة إقاموة الربهوان علوى صوسة الضوروريات  ,لكوهنوا منتهوى كول برهوان  ,ولوو
إقيم الربهان عليها ت تصب ضرورية .
البج ة الرااع ة  :امتن او البره ان  ,ورلووك أن ارسووتدرة علووى قضووية مووا يسووتلنم ارسووتناد إىل قضووية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أخرى  ,وههه القضية تستلنم ارستناد إىل ثالثوة  ,وهكوها إىل موا ر هنايوة  ,فونسن إرن سوا رون يف التسلسول
 ,وليس هنات نقطة ميكن الوقوف عندها  ,فيستسيل لهلك إثبات العلم واليقني(.)1
ولكوون هووهه احلجووة ر يص و ارعتموواد عليهووا يف إبطوواة الوصوووة إىل اليقووني ؛ ألهنووا مبنيووة علووى مغالطووة
منطقيووة  ,وهووي أن اليقووني ر إلصوول دا مووا إر بارسووتدرة  ,وهووها غووري صووسي  ,فووإن هنووات قضووايا يصوول

1436/08/19

اإلنسووان فيهووا إىل اليقووني موون غووري اسووتدرة  ,وهووي القضووايا العقليووة األوليووة  ,كووالقوة بووجن الكوول أعظووم موون
اجلوونو  ,والقوووة باسوتسالة اجتموواا النقيضووني  ,فهووهه القضووايا بينووة بنفسووها  ,وصوودقها لوويس مفتق ورا إىل دليوول
( )1انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم ( , )58ومدخل جديد إىل الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )85
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خارجي عنها  ,بل نفس تصورها يدة على صدقها.
وألجوول كوهنووا كووهلك  ,كووان إليهووا املنتهووى يف ارسووتدرة  ,فكوول العلميووات ارسووتدرلية تنته ووي إليه ووا
وترتكن عليها  ,يف تجكيد هها املعي يقوة الكندي  ":ر يطلو يف إدرات كل مطلوب الوجود الربهواا ,فإنوه
ليس كل مطلوب عقلي رموجدا بالربهوان ,ألنوه لويس لكول نويو برهوان ,إر الربهوان يف بعوض األنوياو ,ولويس

للربهان برهان ,ألن هها يكون بال هناية ,إن كوان لكول برهوان برهوان ,فوال يكوون لشويو وجوود ألبتوة ,ألن موا
ر ينتهوي إىل علووم أوا لووه فلوويس علوووم ,فووال يكووون علمووا ألبتووة "( ,)1ويقوووة ابوون حوونم " :مووا كووان موودركا بووجوة
العقل أو احلس فليس عليه اسوتدرة أصوال ,بول مون قبول هوهه اجلهوات يبتودئ كول أحود بارسوتدرة ,وبوالرد
إىل رلك فيص استدرة أو يبطل"(.)2
فووالقوة بووجن كوول قضووية ر ميكوون إثباهتووا إر بارسووتدرة غووري صووسي  ,ور يقوووم علووى أسوواق ور برهووان
مستقيم  ,وهو خمالف ملا هو معلوم بالضرورة من حاة وسلوت الناق .

فإن أنكروا وجوود تلوك القضوايا األوليوة حبجوة إنكوارهم هلوا  ,فهوو غوري مسولم هلوم ؛ ألنوه اسوتدرة مونهم
سل النناا  ,حيث جوعلوا رد إنكارهم دليال على صوسة قوهلم  ,وهو ل النناا بينهم وبني خصمهم.
البج ة الخامس ة  :الق دح ف ي ق درة العق ل  ,ورلووك أنووه ميتنووع التوودليل علووى صوود العقوول ؛ ألنووه إرا

كووان الوودليل احلووس  ,فقوود بطلووت درلتووه بوواحلجخ السووابقة  ,وإن كووان الوودليل العقوول  ,فهووو اسووتدرة علووى
صسة الشيو بالشيو بنفسه  ,وهها دور تنع ؛ حيث إنه يستسيل للشيو أن يثبت صسة نفسه(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن العقوول يق ووع يف األخط وواو ك وواحلس  ,فووإن كان ووت تل ووك األخط وواو قادحووة يف املعرف ووة احلس ووية  ,فه ووي
بالضرورة قادحة يف املعرفة العقلية(.)4
( )1رسا ل الكندي الفلسفية ( ,)111/ 1ونرح الربهان ألرسطو ,ربن رند ( ,)207وتفسري ما بعد الطبيعة ,ربن رند
(.)352/1
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( )2الفصل يف امللل واألهواو والنسل (. )109/5
( )3انظر :العقل والوجود  ,يوسف كرم (. )58

( )4انظر :املنقه من الضالة  ,الغناة ( , )9والعقل والوجود  ,يوسف كرم (. )58

Ali Fattani

345

الباب الثاني

ولكن ارسوتناد إىل هوهه احلجوة للقودح يف العقول غوري صوسي ؛ ورلوك ألهنوا مبنيوة علوى مغالطوة منطقيوة
– كاحلجووة السووابقة  , -وهووي أن اليقووني ر إلصوول يف كوول املعووارف إر بارسووتدرة  ,هووها غووري صووسي كمووا
سب بيانه  ,فما يف العقل ليس كله مفقرا إىل ارستدرة.
وألج وول أن ه ووهه احل و وجة خمالف ووة للض وورورة العقلي ووة فق وود وق و وعت يف التن وواقض ال ووهايت ؛ ألهن ووا اس ووتندت إىل
بط ووالن ال وودور  ,وبط و والن ال وودور ق و وضية عقلي ووة ض و ورورية ر تفتق وور إىل دلي وول  ,ب وول نف ووس تص ووورها دلي وول عل ووى
صدقها(. )1
وأمووا ارسووتناد إىل وقوووا اخلطووج موون العقوول علووى إبطوواة معارفووه مجلووة  ,فهووو ر خيتلووف عوون ارسووتناد إىل
احلووس يف إبطوواة معارفووه مجلووة  ,فكوول منهمووا واقووع يف التعموويم التعسووفي  ,وكوول منهمووا يعتموود علووى حووارت
ال وونقض واخل وورو ع وون الطبيع ووة واعله ووا حكم ووا عل ووى ح ووارت ارعت ووداة والص ووسة  ,وك وول منهم ووا يق وووم عل ووى
التنوواقض املعووريف ؛ إن احلكووم علووى خطووج بعووض التص ووورات يسووتلنم بالض وورورة وج ووود الص وواب يف التص ووورات
األخرى  ,وإدرات متينها عن اخلطج ؛ وألجل هها صست املوازنة بني الصواب واخلطج .

الصنف الثاني  :الشك التجريبي " الشك المركا " .
املراد بالشك التجريي  :الشك الهي ينتخ عن ارلتنام بجصوة املههو التجريي احلسي .
وقد ظهر هها النوا من الشوك بش وكل جلوي موع الفيل وسوف اإلجنليوني ديفيود ه ويوم  ,فسوني كوان هيووم
صارما يف األخه بادئ املنوهخ التجوريي انتهى إىل نتيجته املنطقية  ,وهي الشك واررتياب يف املعارف .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف تجكيوود هووهه النتيج وة يووهكر برترانوود رسوول أنووه مووع هيوووم "بلغووت الفلسووفة التجريبيووة رروهتووا يف الننعووة
الشكية اليت ت يكن يف وسع أحد أن يرفضها أو أن يقبلها"( ,)2ويتسدل وليم كلني وايت عن جودارة هيووم
وأ يت ووه فيق وووة ":أظهرن ووا عل ووى أنن ووا إرا واص وولنا املنظ ووور الس وويكولوجي عن وود ل وووت وب وواركلي ملش ووكلة املعرف ووة إىل
نتا جووه القصوووى  ,وت يسووم بووجي موونهخ آخوور = يصووب موون املسووتسيل تربيوور ارعتقوواد يف الوجووود املتصوول
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( )1انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم (. )62
( )2تارين الفلسفة الغربية (. )9/3
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للموضوعات املوجودة يف العات اخلارجي  ,أو لهواتنا اخلاصة بناو على أسس عقلية"(.)1
ويف توضوي املعوي راتوه يقوووة زكوي جنيوو ":جواو هيوووم فوانتنا مون فلسوفة بركلووي نتا جهوا الالزموة  ,وهووي
الشك  ,فالشك هو اخلامتة إليت انتهى هبا املههو التجريي الهي قام يف إجنل ا"( ,)2ويشارت يوسوف كورم يف
تجكيود املعوي نفسوه قووا ال ":يودور تفكوري هيوووم علوى حتليول املعرفوة كمووا تبودو للوجودان خالصووة مون كول إضووافة
عقلي ووة  ,وفق ووا للمب وودأ احلس ووي  ...فمههب ووه يرج ووع إىل نقطت ووني  :حس ووية وص ووورية  ,كم ووههو ل وووت وم ووههو
ب وواركلي  ,إر أن ووه أد تطبيق ووا للمب وودأين وأكث وور ج و ورأة يف مواجه ووة نتا جهم ووا الش ووكية ,ح ووىت أعل وون الشو ووك
صراحة"(.)3
وأم ووا كيفي ووة انته وواو هي وووم إىل الش ووك والريب ووة بن وواو عل ووى غل وووه يف أصو ووله التجريبي ووة فإن ووه أرج ووع املعرف ووة
اإلنسووانية كلهووا إىل املوودركات احلسووية فقووط  ,وقوورر أن احلووس هووو املصوودر الوحيوود للمعرفووة  ,وأن أي فكوورة ر
ميكن ردها إىل املدرت احلسي ر ميكن أن تكون صسيسة مفيدة.
إنه قسم تلك املدركات احلسية إىل قسمني  :انطباعوات وأفكوار  ,ويقصود بارنطباعوات موا ينطبوع
ب ووه ال ووههن اإلنس وواا انطباع ووا حس وويا مبان ورا  ,مث وول إدرات ح ورارة الن ووار أو رؤيته ووا أو إدرات أت اجل وووا  ,وأم ووا
األفكووار فإنووه يقصوود هبووا  :مووا ختلفووه تلووك ارنطباعووات عنوود اإلنسووان موون صووور رهنيووة وركريووات بعوود موورور
احلدل احلسي  ,و ور الفر بني األمرين يدور حوة مقدار القوة واحليوية اليت تكون لكول منهموا يف الوههن
 ,فارنطباعات أكثر وضوحا وأقوى أثرا  ,واألفكار أقل يف الوضوح وأضعف يف األثر(.)4
وبعد أن أرجع هيوم املعرفوة اإلنسوانية كلهوا إىل اخلوربة احلسوية أكود أن هوهه اخلوربة ر تعطوي إر انطباعوا
راتيا فقط  ,فاإلنسان حني يدرت املعوي اخلوارجي هوو يف احلقيقوة ر يودرت إر موا انطبوع يف رهنوه عون الشويو
ولوويس هووو الشوويو نفسووه  ,وهووها يعووين أنووا ر نعلووم عوون العووات اخلووارجي إر مووا انطبووع يف أرهاننووا موون موودركات
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حسووية عنووه فقووط  ,وإرا كووان األموور كووهلك فإنووه ر إل و لنووا أن نوونعم بووجن يف الكووون أنووياو أخوورى هلووا وجووود
مسووتقل عنووا غووري مووا أدركنوواه! وهبووهه النتيجووة توصوول هيوووم إىل نظوورة مثاليووة غاليووة  ,حيووث إنووه أنكوور أي وجووود
( )1تارين الفلسفة احلديثة (. )216
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( )2قصة الفلسفة احلديثة (. )232/1
( )3تارين الفلسفة احلديثة (. )173

( )4انظر  :مبسث يف الفا ة البشرية (. )37
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لألنياو خار عن رواتنا(.)1
إنه انقل إىل الوعقل فوهكر أن "موضووعات العقل البشري نقسم طبيوعيا إىل ضوربني  ,وهوي  :عالقوات
األفكار والواقع "( ,)2والضرب األوة يشمل كل إثبات يكون يقينوا إموا باحلودق أو الربهوان  ,كعلووم اهلندسوة
واجلرب واحلساب  ,ومثاة رلك  , 9=6+3فههه القضية تعرب عن عالقات بوني األعوداد  ,والقضوايا الويت مون
هها القبيل تدرت بالعقل ا رد من غري أي دليل آخر(.)3
وأمووا الضوورب الثوواا وهووو الوقووا ع  ,فإنووه ر ميكوون التوويقن منهووا بالطريقووة نفسووها  ,ألنووه ميكوون للعقوول أن
يتصور نقيضها  ,وأي قضية ميكن للعقل أن يتصور نقيضها  ,فال بد هلا من دليل خار عن العقل .
وإرا كووان ر بوود موون إقامووة الربهووان علووى القض وايا املتعلقووة بووالواقع بوودليل خووار عوون العقوول  ,ف ووإن كوول
التعليالت والتدليالت املتعلقة بالوقا ع "قا مة على عالقة السبو واألثر"( ,)4ور توجد طريقة غريها .
وعالقة السبو واألثر ر تعرف بالعقل القبلي  ,وإوا تتولود بجسورها مون اخلوربة احلسوية ؛ حيوث إن هنوات
أنووياو معينووة تراف و بعضووا مووع بعووض بشووكل مسووتمر  ,فوونسكم بووال ابط فيمووا بينهووا( ,)5فإنووك "مهمووا حللووت
بعقلووك البسووت واقعووة مووا فلوون وود فيهووا مووا يوودة علووى أهنووا كانووت مسووبوقة بكووها أو أن كووها سيصوواحبها أو
س وويلسقها  ,والس ووبو ن وويو واملس ووبو ن وويو آخوور  ,والس ووبو واملس ووبو حادث ووان خمتلف ووان  ,وحتليوول أح وود ا
حتليال عقليا ر يدة على وجود انخر"(.)6
وهبووها التسليوول أنك وور هي وووم الض وورورة العقليووة يف مبوودأ الس ووببية ؛ ألن تلووك الض وورورة ليس ووت متض وومنة يف
حقيقة فكرة السببية راهتا  ,وإوا هي ربط بني إدراكات حسية متتالية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتيجوة لووهلك فوإن الشوويو إرا كوان جديوودا كول اجلودة فوإن اإلنسووان يعجون عوون اكتشواف أي سووبو موون
أسبابه أو أي أثر من آثاره عن طريو تفسوص خاصوياته بالعقول وحوده  ,ور ميكون أن يصول إىل رلوك إر إرا
( )1انظر  :قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )241-240
( )2مبسث يف الفا ة البشرية (. )49
( )3انظر  :املرجع الساب (. )49
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كانت لديه خربة حسية سابقة بالشيو  ,فردم أوة ننوله إىل األرو ت يكن بإمكانوه أن يسوتدة مون سويولة
املاو ونفافيته على أنه خينقه  ,ور من النوار وحرارهتوا علوى أهنوا حترقوه  ,ألنوه ر ميكون للعقول أن يسوتنتخ نوي ا
عن الواقع بدون مساعدة احلس( , )1ويؤكد رلك فيقوة ":وهكها وبكلموة واحودة  ,فوإن كول أثور هوو حودل
مستقل عن سببه  ,ور ميكن إرن اكتشافه يف السبو"(. )2
وهبووهه النتيجووة توصوول هيوووم إىل إنكووار األسوواق العقلووي ملبوودأ السووببية العووام  ,ورد حقيقتووه إىل وورد ربووط
نفسي بني األنياو الواقعية .
وإرا كانووت معرفووة العقوول بالوقووا ع ر تكووون إر علووى جهووة ارسووتدرة  ,وارسووتدرة ر يقوووم إر علووى
العالقووة السووببية  ,والعالقووة السووببية ر ميكوون إدراكهووا إر بوواحلس فقووط  ,فووإن رلووك يعووين "أن ق ووانني الطبيعووة
كلهوا وعمليووات األجسوام كلهووا إووا تعوورف بواحلس فسسووو"( ,)3وعنودما "نسووجة مون جديوود  :موا هووو أسوواق
مجيع تعليالتنا وخالصاتنا بصدد تلك العالقة؟! ميكن أن اب بكلمة واحدة  :اخلربة"(. )4
ولكوون إرا كانووت اخلووربة هووي أسوواق كوول التوودليالت والتعميمووات املتعلقووة بووالواقع  ,فمووا األسوواق الووهي
يعتمد عليه احلس يف تلك العمليات؟!
ايو هيوم بجهنا عالقة التشابه  ,فالوههن يالحوظ التشوابه الواقوع بوني احلووادل يف الواقوع ,ويعتورب التتواة
بينها  ,فيسكم على الساب بجنه سبو الالح  ,ور نيو غري رلك " ,ففي احلقيقوة تتجسوس مجيوع احلجوخ
املسووتمدة موون اخل وربة علووى التشووابه  ,الووهي نكتشووفه بووني األنووياو الطبيعيووة  ,والووهي إلملنووا علووى توقووع آثووار
متشاهبة لتلك اليت وجدنا أهنا تتاىل مثل ههه األنياو"(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كوانت كل التعميمات مبنوية على قضية التشوابه  ,فوإن التش وابه ر يوصوول إىل اليقوني" ,فموع املوافقوة
علووى كموواة انتظووام وورى األن وياو حووىت انن  ,فووإن هووها ارنتظووام ر يوودلل لوح وده موون دون حج وة جديوود أو
تعليوول ج وديد علووى أنووه سوويتتابع يف امل وستقبل  ,وبوواطال مووا تودعي أنووك تعلمووت طبيعووة األجس وام موون خربتووك
( )1انظر  :مبسث يف الفا ة البشرية (. )52
( )2مبسث يف الفا ة البشرية (. )55
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املاض ووية  ,إن طبي و وعتها اخلفي ووة وبالت وواة نتا جه ووا كله ووا وتجثريه ووا كله ووا ميك وون أن تتب و ودة م وون دون أن تت و وبدة
خاص ويتها احلسووية  ,ورلووك إلص ول أحيانووا بالن وسبة إىل بعووض األنووياو  ,فلمووارا ر إل وصل دا مووا بالنسووبة إىل
األنوياو كلها؟! أي منوطل وأي نقلة حجاجية حتميك من هها ارف او؟!"(.)1
وهبهه النتيجة وصول هيوم إىل إنكار األساق العقولي لالستقراو  ,وهلها يقوة  ":إن من يونعم أن نورو
الشموس غدا ليس احتمار  ...إوا يضع نفسه موضع السخرية  ,على الرغم من أنوه لويس لودينا موا يؤكود لنوا
صد ههه احلقيقة سوى خربات املاضي"(.)2
ونتيجووة هلووهه املنظومووة احلسووية امل ابطووة انتهووى هيوووم إىل الشووك واررتيوواب املعووريف ؛ ألن غايووة مووا ميكننووا
الوصوووة إليووه عوون العووات اخلووارجي هووو ارنطبوواا احلسووي  ,وهووو ر ميثوول لووك مووا يف اخلووار بالضوورورة  ,إن
ال ابط بني ما دصله عنه ر يقوم على أساق عقلي  ,وإوا على أسواق حسوي وض  ,وهوها األسواق لويس
يقينيا  ,ولهلك فمعرفتنا بالواقع ليست يقينية .
وألجوول هووهه الشووكية املعرفيووة كووان هيوووم معجبووا جوودا بالشووكات اليونووان  ,وكووان يصووف نفسووه بالشووات,
ويوورى أن الفلسووفة هووي الشووك( ,)3ويؤكوود علووى أنووه اووو أن يكووون الشووك مالزمووا لنووا  ,وأن احافظووة عليووه
أساق من أسس التفكري الفلسوفي  ,ويؤكود علوى أنوه أمور ر ميكون الوربو منوه ور الوتخلص منوه  ,وأنوه يعاودنوا
يف كل حلظة وحني(.)4
ويستمر يف التجكيد على أ ية الشك فيقووة ":ويف مجيوع أحودال احليواة موا بورح ينبغوي أن دوافظ علوى
نكيتنا  ,فإرا اعتقدنا أن النار تدف  ,أو أن املاو بنعش  ,فما رلك إر ألن األمر يتقاضانا آرموا مربحوة لوو
فكرنا تفكريا مباينا  ,بل وإن كنا فالسفة فينبغي أن يكون رلوك أسواق مبوادئ نوكية  ,وعون ميول نشوعر بوه
يف أننا نتبع ههه الطريقة يف السلوت"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نقد الشك التجريبي ( الشك المركا ) :
( )1املرجع الساب (. )65

( )2ديفيد هيوم  ,زكي جنيو (. )79
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انتشوور الشووك التج وريي الووهي أقامووه هيوووم يف الفكوور الغووريب كث وريا  ,وأضووسى موون أضووخم القضووايا الوويت
يشووتغل هبووا الفالسووفة والالهوتيووون  ,حووىت قوواة برترانوود رسوول ":ومنووه أن كتووو – هيوووم -غوودا دحضووه تسوولية
مستسبة بني امليتافينيقيني"(.)1
ونبووه عوودد موون املؤرخ وني علووى أن املفكورين الغوربيني وقفووا عوواجنين أمووام الشووكوت الوويت أثارهووا هيوووم ,وت
يقووم أحوود موونهم حووىت انن بوودحض مووا أثوواروا  ,والوورد علووى مووا نوويده موون نووكوت بطريقووة علميووة مقنعووة كمووا
يقولون(.)2

وأنوار برترانوود رسول – وهووو و – إىل اسوتسالة نقووض الشوك اهليووومي موون خوالة املووههو احلسووي ,
وأكد على أن كل اولة تنطل من املههو احلسي أو من التسليم لبعض أصووله اخلاط وة يف الورد علوى هيووم
ستكون فانلة(.)3
ور ريووو يف أن الشووك الووهي أثوواره هيوووم خمتلووف موون حيووث تركيبووة بنا ووه املعووريف واسووتدرله عوون الشووك
الووهي أث وري يف العهوود اليونوواا  ,ويتطلووو التعاموول معووه تفكيووك أص ووله الفلسووفية الوويت انطل و منهووا  ,وحتديوودا
دقيق وا ملنطلقاتووه املعرفيووة الوويت ارتكوون عليهووا  ,وأي غفلووة عوون نوويو موون رلووك  ,فووإن التعاموول معووه لوون يكووون
كما ناقضا ملا أثاره .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا دن قمنا بهلك فإنا سنكتشف أن الشك اهليومي فاسد ر مسو لوه  ,وأنوه ر يقووم علوى أصووة
صوسيسة ور يرتكوون علووى منطلقووات سووليمة  ,وسنكتشووف بجنوه مشووبع باملضووامني املعرفيووة اخلاط ووة واإلنووكالية
املنهجية املناقضة  ,وتنجلي صسة هها احلكم من خالة األمور التالية :
ا م ر ا ول  :اط فن ا س اس الفلس في  ,ورلووك أن الشووك اهليووومي يق وووم بشووكل أساسووي عل ووى
املووههو احلسووي  ,فاملقدمووة األصوولية فيووه الوويت انبن وت عليهووا كوول تفاصوويل نووكه هووي أن احلووس هووو املصوودر

1436/08/19

( )1تارين الفلسفة الغربية ( , )251/3وانظر  :تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )226
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الوحيد للمعرفة  ,ومجيع مسوغاته واحتجاجاته تنطل من رلك األصل وترتكن عليه .
وهووها األصوول باطوول غووري صووسي  ,وقوود سووب رصوود األوجووه الدالووة علووى بطالنووه  ,ولكوون سنقتصوور هنووا
على بعض األوجه اليت ختص نظرة هيوم راته  ,وميكن أن نوض رلك باألوجه التالية :
الوجه ا ول :أن هيوم يوتكلم عون العقول والوههن وعون وجوود األفكوار فيوه ,وهوو ت يودرت العقول ور
الههن حبسه  ,فكيف أباح لنفسه أن يثبت العقل من غري أن يدركه باحلس(.)1
الوج ه الث اني :أن القوووة بووجن مووا مثووة إر انطبوواا وفكوورة فقووط ,خمووالف لضوورورة مووا اووده اإلنسووان موون
نفسه ,فلو فرو مثال أا رأيت موعة من احلصى مرتبة علوى دوو معوني ,فكيوف ميكون ة أن أدرت ترتيبهوا
إرا كووان ارنطبوواا هووو وحووده كوول مووا عنوودي ؟ ,إن فكوورة ال تيووو يف نظووام معووني ليسووت  -يقينووا -جوونوا موون
اإلحسوواق ووا هووو إحسوواق ,ألن إدرات ترتيووو حبووات احلصووى يف نظووام معووني إلتووا إىل موازنووة أموواكن هووهه
احلبووات بعضووها بووبعض ,وعمليووة املوازنووة هووهه حتتووا إىل نوويو فووو األنووياو الوويت نقووارن بينهووا أو أعلووى منهووا,
والواقوع أننووا حووني نقوووة  :إن حبووات احلصووى مرتبووة علووى نووكل مثلووث ,فإننووا يف هووهه احلالووة ر نكووون تصووورا,
وإوووا نصوودر حكمووا ,وإصوودار احلكووم فعوول إلتووا بالضوورورة إىل فاعوول ,أعووين إلتووا إىل ملكووة عقليووة هووي الوويت
تقارن وحتلل تصدر احلكم ,وهها ليس إىل احلس(.! )2
الوج ه الثال  :لووو أننووا كنووا ر ولووك سوووى ارنطباعووات واألفكووار وحوودها فموون أيوون نعوورف أن هنووات
إحساسووني خمتلفووني يوجوودان معووا إرا مووا صووادفتنا مثوول هووهه احلالووة ,افوورو مووثال أنووين أنظوور إىل إحوودى الصووور
وأسووتمع إىل املوسوويقى يف نفووس الوقووت ,فلووو أا كنووت أعوورف أهنم ووا إحساسووان خمتلفووان ,ف ووإن هووهه املعرفووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نفس ووها تتض وومن وج ووود ن وويو آخ وور ,وغ ووري اإلحساس ووني ه ووو ال ووهي مكن ووين م وون أن أع وورف أهنم وا إحساس ووان
خمتلفان ,فإن هها الوعي نفسه دليل على وجود نيو آخر غري اإلحساسني هو الهي مكنوين مون أن أعورف

1436/08/19

( )1انظر :اجلرب الهايت ,زكي جنيو ( ,)278ومدخل إىل الفلسفة ,إمام عبدالفتاح (.)263
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أهنما إحساسان اثنان وليسا إحساسا واحدا(.)1
فههه األوجه وغريها وا ت يوهكر تودة علوى بطوالن املوههو احلسوي  ,وإرا كوان األصول بواطال  ,فوإن
ما بين عليه سيكون باطال ر الة ؛ ألن ما بين على باطل فهو باطل .
ا مر الث اني  :الخ تفط ف ي مفه وم الس ببية  ,ورلوك أن هيووم اعتقود أن مفهووم السوببية ربود أن يكوون
ومتضمنا يف مفهوم كل من السبو والنتيجة ومفهومها  ,فإن ت يكن رمتضمنا فيهما فهو غري عقلي إرن ,
موجودا ر

ويظهر هها ارعتقاد جليا يف قوة هيوم  ":مهموا حللوت بعقلوك البسوت واقعوة موا فلون ود فيهوا موا يودة علوى أهنوا
كانت مسبوقة بكها أو أن كها سيصاحبها أو سيلسقها  ,والسبو نيو واملسبو نيو آخر  ,والسبو واملسبو
حادثان خمتلفان  ,وحتليل أحد ا حتليال عقليا ر يدة على وجود انخر"(.)2

وهوها ارعتقوواد غووري صووسي  ,وهووو مون أضووخم أصوووة اخلطووج عنوود هيووم يف نقووده ملبوودأ السووببية  ,فووإن
مفهوووم السووببية ر يقوووم علووى معووي التضوومن يف السووبو أو النتيجووة  ,وإوووا يقوووم علووى معووي ارسووتلنام العقلووي
الضروري( , )3ومعي رلك أن مفهوم السببية مغاير ملفهوم السوبو والنتيجوة  ,فتصوور أحود هوهين األمورين –
السبو والنتيجة – ر يتضمن يف حد راته تصور مفهوم السببية  ,ولكن رلوك ر يعوين أنوه لويس معوي عقليوا
ضروريا .
ومثوواة رلووك  :أن تصووور مفهوووم العووات ر يتضوومن تصووور مفهوووم احليوواة  ,فإنووك مهمووا حللووت مفهوووم
العوات والعلوم فإنووك لون وده متضوومنا ملفهووم احليواة  ,ولكوون رلوك ر يعوين أن مفهوووم العلوم والعوات ر يسووتلنم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اسووتلناما ضووروريا مفهوووم احليوواة ؛ ألنووه ر يتصووور وجووود علووم وعووات بوودون حيوواة  ,فووال ابط الضووروري بينهمووا
تورابط اسوتلنامي ولويس تضومنيا  ,والعقول اإلنسواا يوربط بينهموا ربطوا ضوروريا  ,موع أن أحود ا لويس رمتضومنا

يف انخر .
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فك ووهلك احل وواة يف العالق ووة ب ووني الس ووببية والس ووبو والنتيج ووة  ,فم ووع أن العق وول ر ا وود بينهم ووا ترابط ووا
تضمنيا  ,ولكنه اد بينهما ترابطا استلناميا  ,فارعتماد يف إنكار السوببية علوى عودم وجوود الو ابط التضومين
خلل منهجي كبري وقع فيه هيوم  ,وت يتفطن له كثري من ناقديه .
وإرا كوان حقيقووة مفهوووم السووببية راجعوة إىل معووي ارسووتلنام العقلووي  ,فوإرا رلووك يعووين أنووه ر ميكوون أن
يستدة على وجودها باخلربة احلسية كما يستدة على وجود السوبو والنتيجوة ؛ ألن حقيقوة ارسوتلنام راجعوة
إىل معووي ال وربط الووههين بووني األحوودال  ,وهووها ال وربط موون خ ووا

العقوول ولوويس موون خ ووا

احل وس  ,فعوودم

وجوووده يف احلووس لوويس عيبووا فيووه ور دلوويال علووى عوودم وجوووده  ,وموون هنووا نوودرت مقوودار اخللوول الووهي وقووع فيووه
هيوم  ,حني طف يبسث عن مفهوم السببية يف احلس  ,فلما ت اده أنكر وجوده !
ا م ر الثال

 :اللتب اس ا ين البق ا ق المختلف ة – ا ين الس ببية والط را  , -وهووها اخللوول مبووين

عند هيوم على اخلطج السواب  ,فإنوه حوني اعتقود أن مفهووم السوببية ر بود أن يكوون مودركا حسويا مضومنا يف
األح وودال –الس ووبو والنتيج ووة – أخ ووه يس ووتدة عل ووى إبطال ووه بع وودم إدرات العق وول ا وورد ع وون التجرب ووة ل ووبعض
األسباب الواقعية  ,ورلوك يظهور يف قووة هيووم  :بوجن الشويو إرا كوان جديودا كول اجلودة فوإن اإلنسوان يعجون
عوون اكتشوواف أي سووبو موون أسووبابه أو أي أثوور موون آثوواره عوون طري و تفسووص خاصووياته بالعقوول وحووده  ,ور
ميكن أن يصل إىل رلك إر إرا كانت لديه خربة حسية سابقة بالشيو(.)1
وهها خلل منهجوي ظواهر ؛ ألن هيووم خلوط بوني مفهووم السوببية وبوني مفهووم ارطوراد  ,فوجراد إبطواة
مفهوم السببية العقلي اعتمادا على قانون ارطراد( , )2و ا حقيقتان خمتلفتان .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فق ووانون الس ووببية يع ووين أن لك وول حادث ووة س ووببا  ,ور ميك وون أن تق ووع حادث ووة بغ ووري س ووبو  ,وأم ووا ق ووانون
ارطوراد فيعووين أن وجوود السووبو يسوتوجو وجووود املسووبو إرا تكوررت الظووروف واألحودال الواقعيووة نفسووها ,
وه و وها يع ووين أن ق ووانون ارط و وراد متعل و و

جري ووات األح وودال الواقعي ووة وخواص ووها الوجودي ووة  ,وه ووهه اخل و ووا
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واألحوودل إوووا تعوورف بوواحلس والتجربووة ولوويس بالعقوول  ,فعوودم إدرات العقوول لووه ر يعووين عوودم إدراكووه لقووانون
السووببية ؛ فووردم حووني ت يوودرت خاصووية املوواو ور خاصووية النووار جوورد عقلووه ر يعووين رل وك أنووه ر يوودرت بعقلووه
قانون السببية الوهي يعوين أن لكول حوادل سوببا  ,وأنوه يسوتسيل أن يقوع نويو يف الكوون بودون سوبو ,وإووا
غاية ما يعين أنه ت يعرف خاصية أمر معني يف الوجود  ,وهو املاو والنار.
ولكوون هيوووم خلووط بووني رلووك كلووه  ,وتوصوول موون عوودم إدرات العقوول لقووانون ارطوراد املبووين علووى إدرات
خوا

األنياو الواقعية إىل إنكار قانون السببية املبين على معي ارستلنام العقلي الضروري!
ا م ر الراا  :الوق وو ف ي التن اقا المنهج ي والس لوكي  ,فمووع ص ورامة هيوووم يف أخووهه باملبوودأ

احلسووي  ,وحديووه يف السو وري مووع رلووك املبوودأ إىل أقصووى نتا و وجه املعرفيووة الوويت تنته وي إىل الشووك  ,وإطالتووه يف
ارستودرة على وجواهة تلك النتيجة وتربيرها = إر أنه ت يطورد مع مههبه  ,وت يسلك فيه إىل هنايوة الطريو
 ,وإوا حاوة أن يعتمد على ما أمساه الغرينة ليتخلص من الشك .
وقوود نبووه علووى هووها ارنعطوواف احلوواد يف حيوواة هيوووم عوودد م ون الدارسووني  ,ويف بيووان هووها املعووي يقوووة
برترانوود رسوول ":الواقووع أن هيوووم ينسووى يف األقسووام األخوورية موون كتابووه "رسووالة يف الطبيعووة اإلنسووانية" كوول نوويو
حوة نكوكه األساسية  ,ويكتوو كثوريا مثلموا ميكون ألي مفكور أخالقوي مسوتنري مون أبنواو عصوره أن يكتوو
 ,وهو يداوي نكوكه بالدواو الهي يوصي به أعين  :اإل اة وعدم املبوارة  ,إن نوكيته هوي عوي نوكية ر
جد فيهوا  ,موا دام ر يسوتطيع أن إلوافظ عليهوا يف احليواة العمليوة ,وكوان هلوا موع رلوك النتيجوة اخلرقواو  ,وهوي
أهنا تشل كل هود إلثبات أن خطا من خطوط الفعل أفضل من انخر"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف سوويا إثبووات ولوويم كلووي وايووت لعوودم اط وراد هيوووم مووع نووكه يقوووة  ":وطريقووة هيوووم اخلاصووة يف
اإلفووالت موون الننعووة الشووكية الوويت ميكوون أن تكووون معطلووة متاموا هووي العووودة إىل الغريوونة الطبيعيووة  ,الوويت حتضوونا
حلسن احلظ على اإلميوان حبقيقوة العوات اخلوارجي  ,ومشوروعية التسليول العلِّوي  ,وعلوى الورغم مون أنوه ر ميكون
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تربيره عن طري فا دته يف السلوت العملي للسياة  ,وفا دته أيضا يف األحبال العلمية"(.)1
ويؤكوود رونالوود عوودم اط وراد هيوووم مووع منهجيتووه الشووكية فيقوووة ":واوودر بنووا أن نشووري هنووا إىل أن هيوووم
كووان بعيوودا كوول البعوود عوون اسووتخال

ارسووتنتاجات الك يبووة واملوهنووة للع ونا م موون مههبووه الشووكي  ,بوول كووان

علووى العكووس موون رلووك متامووا  ,إر إنووه يؤكوود املوورة تلووو املوورة علووى أن الغرا وون املتعاقبووة سووتغلو علووى مراوغووات
العقل"(.)2
وهبووهه األمووور يتضو أن جورأة هيوووم علووى إنكووار إمكووان البلووو إىل اليقووني املعووريف ليسووت مقبولووة  ,وت تكوون
صسيسة  ,وإوا هي مبنية على أسس باطلوة وتصوورات خاط وة واسوتنتاجات واسوتدررت كاسودة  ,فضوال عون أنوه
ت يطرد مع راته  ,وكل واحد من تلك األمور موجو لبطالن مههبه  ,فكيف هبا تمعة؟!!

الصنف الثال  :الشك العلمي .
واملوراد بالشووك العلمووي ار وواه الفلسووفي الووهي ينكوور إمكووان الوصوووة إىل اليقووني املعووريف اعتمووادا علووى
مقتضيات النظريات التجريبية العلمية احلديثة .
ور خيتل ووف ه ووها الن وووا م وون الش ووك ع وون الن وووا الس وواب إر يف اررتك وواز عل ووى أدل ووة وم ووربرات جدي وودة
للشك  ,وهي النظريات العلمية احلديثة  ,فهوو ر ينطلو مون أصووة فلسوفية نظريوة ور مون خطوج احلوواق ور
من غريها  ,وإوا يرتكن بشكل أساسي على بعض النظريات العلمية احلديثة  ,حيث إنه فهم منهوا أهنوا تودة
على إبطاة اليقني ولنوم البقاو على الشك  ,وألجل هها مسي بالشك العلمي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وظهوور هووها النوووا موون الشووك يف بدايووة القوورن العشورين  ,ورلووك أن العلووم التجوريي يف مراحلووه املتووجخرة
أخه يتخلى عن النظرة انلية احلتمية للكون  ,ويتوجوه دوو النظورة ارحتماليوة يف كول القضوايا  ,وازدادت قووة
هها التوجه مع ظهوور نظريوة الكوم  ,وهوي نظريوة متعلقوة بالوهرة ومكوناتوه  ,وقود توصولت نظريوة الكوم إىل أن
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اإللكو ون لوويس نووي ا ندركووه يف راتووه  ,وإوووا نسووتدة علووى وجوووده برثوواره إرا كووان خووار الووهرة  ,وأمووا إرا كووان
داخل الهرة فإنه ر يقبل املالحظة أصال .
واكتشووفوا أيضووا أن اإللك و ون يوودور حوووة الن وواة يف موودارات ووددة  ,ولكنووه ر يثبووت علووى موودار واحوود
دا ما  ,وإوا يتغري مداره حسو مقدار الطاقة يف الهرة  ,وأن الهرة تقهف بإنعاعات خمتلفوة األنوواا  ,وهوي
حني تقهفها تقهفها بطريقة تلقا ية بدون تفسري  ,ودون تنبؤ هبا ور ا سوف يكون للهرة(. )1
ومون مكونووات نظريووة الكوم "مبودأ الاليقووني"  ,ويسوومى "مبودأ الالحتديوود"  ,وهووو املبوودأ الووهي جوواو بووه
هيوننرب  ,فقود اكتشوف أن اإللكو ون لويس لوه وضوع وودد ميكون رصوده فيوه  ,وقوود حواوة هيوننرب أن يعوورف
نووي ا عوون طبيعووة اإللك و ون بشووىت السووبل فلووم يفل و  ,حووىت وصوول إىل مبوودأ الاليقووني الووهي يقوووة  :إن موون
املستسيل أن ترصد موضع اإللك ون وسرعة حركته وا اهه بدقة .
وتوص وول ع وودد م وون فالس ووفة العل ووم املعاصو ورين م وون تل ووك النظري ووات إىل أن العل ووم ي وودفع د ووو الش ووك
وارحتماة وإلطم اليقني املعوريف  ,ويف بيوان هوها املعوي يقووة جويمس جبنور ملوا ركور فكورة اإلنوعاا  ":هكوها
جنوود أن رريووة اإلنووعاا حتطووم مبوودأ اتسووا الطبيعووة  ,وأن ظ وواهر الطبيعووة ت تعوود كومووة بقووانون س وبي"(,)2
ويقوووة ريشوونباخ ":أمووا الفلسووفة العلميووة فهووي توورفض أن تقبوول أي معرفووة بالعووات الفينيووا ي علووى أهنووا تتصووف
بوواليقني املطل و  ...ا وواة الوحيوود الووهي ميكوون بلووو اليقووني فيووه هووو مبووادئ املنطل و الرياضووية  ,غووري أن هووهه
املبادئ حتليلية فارغة  ,فيقني أي مبدأ إرا ر ينفصل عن كونه فارغا"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأموا برترانود رسول فإنوه يؤكود علوى أن نتوا خ العلوم احلوديث توؤدي إىل الشوك املعوريف ر الوة  ,فيقوووة
":بينما العلم من حيث هو حبث عن املقدرة تنداد انتصاراته زيوادة مسوتمرة  ,فوإن العلوم مون حيوث هوو حبوث
عن احل قد قتله الشوك  ,الوهي أنتجوه مهوارة العلوم  ,ولويس مون سوبيل إلنكوار أن هوها موقوف يؤسوف لوه ,
( )1انظر  :من النظريات العلمية احلديثة إىل املواقف الفلسفية  ,مود فهمي (. )104
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لكن ر يسعين التسليم بجن املوقف يتسسن بإحالة اخلرافة ل الشك  ,كما يدعو كثوري مون أبورز العلمواو ,
قوود يكووون الشووك أليمووا  ,وقوود يكووون ووديا  ,ولكنووه علووى األقوول خملووص أمووني  ,ومثوورة موون مثووار البسووث عوون
احلقيقة"(.)1
نقد الشك العلمي :
ولكوون تجسوويس الشووك املعووريف اعتمووادا علووى النظريووات العلميووة احلديثووة غووري صووسي  ,وهووو متضوومن
حلنمة من األخطاو املنهجية وارستدرلية  ,وتتض تلك األخطاو باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :الخل ا ا ين الموق ف الطبيع ي والموق ف العلم ي  ,وهووها خلوول منهجووي ظوواهر ؛
ورلك ألن كال من املوقفني له طبيعته اخلاصة يف النظر إىل األنياو ,وكل منهما لوه الوه وغرضوه اخلوا

بوه,

فكمووا ر يصو أن دكووم علووى املوقووف العلمووي ووا يقتضوويه املوقووف الطبيعووي ,كووهلك ر يصو أن دكووم علووى
املوقووف الطبيعووي ووا يقتضوويه املوقووف العلمووي ,فووال يصو أن دكووم علووى صووورة الربتقالووة الوويت حتصوول بوواملوقف
الطبيعي بالبطالن ألجل خمالفتها لصورهتا يف املوقف العلمي ,ألن كال لوه طريقتوه يف إدرات الشويو ,ويف بيوان
هووها يقوووة ف وؤاد زكريووا " :موون العبووث أن ننقوود الصووورة الوويت نكوهنووا للعووات يف موقفنووا الطبيعووي رختالفه وا عوون
الصورة العلمية للعات ,إر إن كال مون الصوورتني توؤدي وظيفوة خمتلفوة متاموا عون وظيفوة األخورى ,وتسوري علوى
اة خمالف متاما اهلا"(.)2
فال يص أن نبطل صورة الكتاب يف امليكروسكوب (املكرب) استنادا إىل عجن التلكسووب (املصوغر)
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عوون إدراكووه ,ألن التلكسوووب ت يوضووع إلدرات األمووور الصووغرية ,ور يص و أن نوربطوول وجووود النج ووم وا ورات
بنوواو علووى عوودم إدرات امليكروسووكوب ,ألن امليكروسووكوب ت يوضووع هلووا ,وكووهلك ر يص و أن نبطوول صووورة
الشيو يف اإلدرات الطبيعي بناو على أن تلوك انرت ت تودركها كموا هوي عليوه يف املوقوف الطبيعوي ,ألهنوا ت
توضع لتسصل ما ميكن للموقف الطبيعي أن يدركه.
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فتسصوول أن ك وول إدرات لووه ال ووه اخلووا

ب ووه ,ف وواملوقف الطبيع ووي إلك ووم يف الع ووات الطبيع ووي ,واملوق ووف

امليكروسكويب إلكم يف العات الصغري ,واملوقف التلكسويب إلكم يف العات الكبري ,واخللط بني هوهه ا وارت
يؤدي إىل نتا خ باطلة حتما.
ويف بيان هها تقوة "سوزان ستبنخ" " :ر نويو سووى الفوضوى ميكون أن ينوتخ عون اخللوط بوني اللغوة
اليت تستخدم استخداما سليما للتعبري عن األنياو احيطة بنا ,وعن معامالتنا اليومية ,وبني اللغة املسوتخدمة
لغرو املناقشة الفلسفية والعلمية ....إن النظريات احلديثة يف الفينياو تؤدي علوى أي دوو إىل إثبوات بطوالن
املادية ,أو ميكن استخدامها يف تقد أية حجخ مؤيدة للمثالية "(.)1
ويقوة "توملني" " :ليس من ح العوات أن يشوك يف أي تفسوري للتجربوة تقدموه اللغوة اليوميوة املعتوادة
حبجة أن ههه اللغة ختف فيما تتصدى له ,رلك ألن اللغة اليومية تصوف موضووعات ربتنوا علوى دوو إلقو
أغراضنا املعتادة أكمل حتقي  ...فاملنضدة اليت أكتو عليها صولبة ,وكوهلك احلواة يف الكرسوي الوهي أجلوس
عليووه ,وموون حقووي أن أختووه أيووا منهمووا مووثال للشوويو الصوولو عنوودما أقوووم بتعلوويم أي نووخص فكوورة الصووالبة,
وعلووى أسوواق معوورفيت بصووالبتها أبووين اقتنوواعي بووجنين إرا اصووطدمت بووجي منهم ووا يف الظ ووالم فس وووف أص وواب
بكدمة "(.)2
ويف التس ووهير م وون ه ووها اخلل ووط ارس ووتدرة يق وووة ب وووة م ووي ":ينبغ ووي احل ووهر م وون اس ووتخال

نت ووا خ

فلسووفية منووه – أي مبوودأ الالحتديوود -تتجوواوز وواة تطبيقووه – وهووو علووم الطبيعووة الووهري – فنعوودما نكووون إزاو
أجسام يف مستوى مالحظتنا العادية  ,يكون من اخلطوج تطبيو مبودأ الالتعيوني عليهوا  ,فكتلوة هوهه األجسوام
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أكرب من أن تضطرب مواقعها بسبو حركة املوجات املكتشفة"(.)3
ا مر الثاني  :القفز البكمي  ,ورلك أن العلم التجوريي ت ينتوه بعود  ,وت يصول إىل آخور مراحلوه,
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بوول مووا زاة يف خطواتووه األوىل  ,وت يتعوورف علووى العووات بشووكل كاموول  ,فكيووف دووتكم إىل دليوول ت تكتموول
صووورته بعوود؟!! إن ارحتكووام إىل العلووم يف مرحلووة موون مراحلووه لووو كووان أم ورا مووربرا ومقبووور ورزمووا حل و لنووا أن
نبطول كثوريا موون النظريووات الالحقووة حبجووة أهنووا خمالفووة لنظريووات علميووة سووابقة عليهووا وقوود بنيووت عليهووا مواقووف
فلسفية رزمة .
ونتيجة لقصور النظريات العلميوة احلديثوة وعودم اكتمواة التصوور عون مجلوة العوات فقود كانوت نتا جهوا
املعرفيووة متضوواربة وغووري متسووقة فيمووا بينهووا( ,)1وارعتموواد علووى جوونس وودد موون تلووك النظريووات وتوورت اجلوونس
انخر يوقع يف ارزدواجية ارستدرلية  ,وهو أمر معيو يف قوانني املنط .
ا م ر الثال

 :فق دان الط را الس لوكي  ,ورلووك أن موون اكتشووف تلووك اركتشووافات العلميووة ت

يغووري تعاملووه مووع األنووياو بنوواو علووى مووا يتواف و مووع طبيعووة الشوويو يف املوقووف العلمووي ,فالعووات الووهي اكتشووف
صورة أخرى للمنضدة ما زاة يكتو عليها ويضع عليها منظاره ,فلو أخوه وا اكتشوفه عون املنضودة ملوا كتوو
عليها ؛ ألنه كيف يكتو اإلنسان على جباة ناهقة وأوديوة سوسيقة؟! ,ولوو أخوه وا اكتشوفه عون الكرسوي
ملا جلس عليه ؛ ألنه كيف الس على نيو متسرت ويف سيالن دا م ,بل ملا اسوتطاا أن يسوري علوى األرو
؛ ألنه سوف يغر يف تلك الهات املتسركة السيالة.
وهووها كلووه يؤكوود ضوورورة التفري و بووني املواقووف املختلفووة يف إدرات الشوويو املعووني  ,وإرا ثبتووت ض وورورة
التفري و بووني ا ووالني  ,فووإن رلووك يوودة بالضوورورة علووى أنووه ر يص و إبطوواة اليقووني يف ا وواة الطبيعووي بالعوودم
اليقني يف ا اة العلمي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النوو الثاني  :الشك الحترازي المنهجي :

1436/08/19

امل وراد بالشووك ارح و ازي املنهجيووة العلميووة الوويت ر تتسوورا يف تجسوويس اليقووني ور تتهوواون يف مسووالكها ,
وتلتنم بالعملية الفسصية النقدية لكل املعارف قبل التسليم هبا بغية الوصوة إىل املعرفة الصسيسة اخلاليوة مون
الشوا و واخللل وارلتباق .
( )1انظر  :منازا الفكر الغريب  ,جود (. )15
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ويف وصف حقيقة الشك املنهجي يقوة توفي الطويل ":هوو مونهخ يفرضوه صواحبه بإرادتوه رغبوة منوه يف
امتسان معلوماته واختبار معرفته وتطهري عقله من كل ما إلويه مون مغالطوات وأضواليل  ,وهوو ميكون صواحبه
مون البودو بدراسوة موضووعه وكجنوه ر يعلوم عنوه نوي ا  ,فوال يتوجثر باألخطواو املجلوفوة أو املغالطوات الويت يتلقاهوا
عن غريه من الناق أو يقرأها يف كتاب الباحثني"(.)1
ومسووي ه وها النوووا بالشووك ارحو ازي باعتبووار أنووه موونهخ يقوووم علووى ارحتيوواط وارحو از يف بنوواو املعووارف
والعلوم .

ويطل و و عل ووى ه ووها الن وووا م وون الش ووك ألق وواب كث وورية  ,وم وون أن ووهرها  :الش ووك املنهج ووي  ,باعتب ووار أن
الفيلسوووف اعلووه منهجووا وطريقووا لووه يف الوصوووة إىل اليقووني  ,وينعووت أيضووا بالشووك الفلسووفي  ,باعتبووار أن
التفكري الفلسفي يقوم دا ما على التساؤة والنقد والفسص(.)2
ولكوون التسوومية بالشووك ارحو ازي أوىل موون غووريه ؛ ألهنووا تكشووف عوون حقيقووة رلووك النوووا وتبووني طبيعتووه
ووظيفته واهلدف منه .
ومن خالة املفهووم السواب ينجلوي بوجن الشوك ارحو ازي ر يتوجوه إىل التشوكك يف جونس احلقوا ور
يف إمكووان الوصوووة إىل العلووم هبووا  ,وإوووا يتوجووه بش وكل أساسووي إىل طوور العلووم وسووبله  ,فهووو بووهلك يعوود
وسيلة من وسا ل العلم الصسي النافعة ومنهاجا من مناهخ املعرفة املفيدة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أهمية الشك الحترازي وثمرته :
حووني كانووت املعرفووة اإلنسووانية معرضووة للوقوووا يف األخطوواو ومهيووجة للوودخوة يف متاهووات اخلرافووة  ,وغووري
معصومة من الولو يف غياهو ارلتباق والغموو وارضطراب  ,كان ر بد هلا مون مونهخ يقووم علوى الدقوة
الشووديدة يف الفسووص وارختبووار  ,ويلتوونم بووارح از الغلوويظ يف قبوووة أو رد أي فكوورة  ,ومووىت مووا غابووت تلووك

1436/08/19

( )1أسس الفلسفة (. )211
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الوروح النقديوة فوقود املونهخ املعوريف حقيقتوه وأضواا رونقوه ودخلوت املعرفوة اإلنسوانية يف ظلموات اجلهول واخلرافوة
من أوسع أبواهبا.
فالشك املنهجي خري طريقة رتقاو الوقووا يف األخطواو  ,ومون أفضول الوسوا ل الويت تسواعد علوى تطهوري
العقل من األغالط واألضاليل  ,ومن أجدى السبل اليت تقوي املناعة يف العقل اإلنساا وحتميوه مون التخوبط
يف املتاهات املعرفية(.)1
وإرا كوان الشوك ارحو ازي وسويلة مون الوسوا ل فووإن رلوك يعوين أنوه ر ميوارق إر يف املعوارف الويت حتتووا
إىل فسص واختبار ور يفعل إر يف احلارت اليت ميكن أن يتسلل من خالهلا اخلطج واردراف .

أموا املعوارف الصوادقة بنفسوها  ,كووالقوة بوجن الكول أكورب مون اجلوونو والقووة بعودم التنواقض  ,وغريهوا مون
املبادئ األولية  ,فإهنا ر حتتا إىل توقف اح ازي ؛ لكون صدقها راجعا إىل نفس تصورها ؛ وألنوه ر ميكون
أن يكووون يف البوودهيات مووا هووو باطوول ؛ إر لووو جوزنووا "أن يك وون يف البووديهيات مووا هووو باطوول ت ميكوون العلووم
بجن تلك البديهية املمينة بني ما هو صسي من البديهيات األوىل وموا هوو كوارب مقبووة التمييون ,حوىت يعلوم
أهنا مون القسوم الصوسي  ,ورلوك ر يعلوم إر ببديه وية أخورى مبينوة يونة  ,وتلوك ر يعلوم أهنوا مون البوديهيات
الصووسيسة إر بجخو ورى  ,فيفض وي إىل التسلسوول الباطوول  ,أو ينته وي األموور إىل بديهيووة مشتبو وهة ر إلصوول هبووا
التمييوون  ,والنظريووات موقوفووة علووى البووديهيات  ,فووإرا جوواز أن تكووون البووديهيات مشووتبهة  ,فيهووا ح و وباط ول
كانت النظ وريات املبنيوة عليهوا أوىل بوهلك  ,وحين وه فوال يبقوى علوم يعورف بوه حو وباطول  ,وهوها جوامع كول
سفسطة"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووو أيضووا لوويس مطلوبووا يف كوول األح وواة ولوويس نوورطا يف كوول الظووروف  ,فموون حتصوول علووى اليقووني موون
طرقه الصسيسة  ,وترك تربية معرفية مستقيمة سليمة من الشوا و املنهجية وخالية من األخطواو ارسوتدرلية
 ,ونشوج نشوجة علميوة قا موة علووى األسوس الصولبة والواضوسة  ,فإنوه لوويس يف حاجوة إىل أن يتخلوى عون اليقووني
الهي بلغ إليه  ,ويرجع إىل الوراو من جديد ليشوك يف معارفوه مورة أخورى  ,بول ختليوه عون اليقوني ورجوعوه إىل
الشك يف ههه احلالة أمر خمالف ملقتضيات العقل السليمة .

1436/08/19
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إن مثل من يدعو من وصل إىل اليقني إىل التخلي عنوه والرجووا إىل الشوك مورة أخورى كمثول مون يودعو
موون وصوول إىل بيتووه ومجمنووه وت يص ووو بووجثر موون آثووار احلووروب واهل ووالت واملص ووا و ال وويت كان ووت يف طريق ووه إىل
اخلرو من البيت مرة أخرى ليتعرو لتلك املخاطر واملهالك  ,ويعلم وعورة ما كان هنات! وهوها األمور قبوي
يف قوانني العقل واملنط .
وإرا مووورق الشووك ارح و ازي بطريقتووه الصووسيسة املنضووبطة فووإن رلووك يسوواعد بشووكل كبووري علووى حت ورر
الفكر من الشوا و واألخطاو  ,وإلافظ على نقاو وسالمة املعرفة من النقا ص والنقا ض الويت تكودر صوفوها
وتشوه مجاهلا .
والشك ارح ازي يقوي من صوالبة احلو ويشود مون أزره وإلوافظ علوى متاسوكه ؛ ألنوه يقووي مون مناعوة
العقل فال يسم بتسلل اخللل إىل هيكل احل وبنيانه .
وهو يسواعد علوى تطوور الفكور وحيويتوه  ,والفكور الوهي يغيوو عنوه الشوك ارحو ازي أو تضوعف قيمتوه
ينداد فيه التقليود األعموى ويتكبول العقول فيوه عون اإلنتوا وتتقيود األرهوان عون التعمو يف البسوث والتنقيوو ,
فيبقى الفكر فقريا رابال هشا هنيال(.)1
نشأة الشك الحترازي وتطورو :
حووني نرجووع إىل تووارين التفكووري الفلسووفي واملعووريف جنوود للشووك ارحو ازي وجووودا عنوود جوول املوودارق الفلسووفية ,
وارختالف بينها يرجع إىل وضوح معات رلك النوا من الشك وجالو قواعده وقوة ارلتنام به .

ولوويس موون غوورو البسووث التوسووع يف تتبووع تووارين وجووود الشووك املنهجووي  ,وإوووا املقصووود تقوود صووورة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كان ووفة ع وون حض وووره الت ووارخيي  ,وق وود رك وور بع ووض الب وواحثني أن م وونهخ ال ووتهكم ال ووهي اخت ووهه س ووقراط م ووع
السوفسووطا ية ميو وثل يف اجلانووو السوولي منووه ارسووة للشووك ارحتو ورازي ؛ حيووث إنووه قصوود بووه إثووارة الشووكوت
والتس و واؤرت ض وود األباطي وول السوفس و وطاية ؛ ليظه وور مو وواطن اخلل وول يف تفكو وريهم  ,ويطه وور املعرف ووة اإلنس ووانية
منها(.)2

1436/08/19

( )1انظر يف أ ية الشك املنهجي يف البسث العلمي ومثرته عليه :مدخل إىل دراسة الطو التجريي  ,كلود برنار (.)36-35
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Ali Fattani

363

الباب الثاني

وأما أرسطو فإنه أكد بقوة على أ ية الشك ارحو ازي يف بنواو املعرفوة  ,ودعوا مون يريود اكتسواب ملكوة
حتصيل املعرفة إىل سلوت رلك  ,فيقوة ":إن الهين يقومون ببسث علمي من غري أن يسوبقوه بشوك يناولونوه
يشبهون الهين يسريون على غري هدى  ,فال يعرفون ار اه الهي ينبغي أن يسلكوا"(.)1
وأما التارين اإلسالمي فإنه ت يعودم مون وجوود مون أكود علوى ضورورة الشوك ارحو ازي ولونوم األخوه بوه
وجعل ووه منهج ووا  ,ومق ووارت العلم وواو الدال ووة عل ووى رل ووك مبثوث ووة يف منص ووفاهتم  ,وال ووروح العلمي ووة ال وويت عان ووها
املدققون منهم كلها تدة على أ ية هها النوا من الشك وعلى حضوره الكثيف يف مناورهتم املعرفية .
وموون أوة وأقوووى موون فعوول موونهخ الشووك ارحو ازي يف معووارفهم  :علموواو احلووديث  ,فعلمهووم يف احلقيقووة
قووا م يف أساسووه ولبووه علووى املبالغووة يف التثبووت والتوودقي والفسووص العميو  ,وتتجلووى منهجيووة الشووك املنهجووي
لديهم يف مواضع كثرية من علمهم  ,كالتجكد من اتصواة السوند  ,وارحتيواط الشوديد يف البسوث عون عدالوة
الرواة وضوبطهم  ,والتسقو مون سوالمة احلوديث مون الشوهور  ,والتسوري يف سوالمة احلوديث مون العلوة اخلفيوة
القادحة  ,وقد أسسوا ضوابط وقوانني دقيقة للتدقي يف كل تلك الشروط(.)2
ويف التجكيد على أ ية الشك ارح ازي جند اجلاحظ – وهو مون علمواو الكوالم – يعقود مبسثوا بعنووان
"الشك واليقني " قاة فيه  ":اعرف مواضع الشك ,وحارهتا املوجبة له ,لتعرف هبوا مواضوع اليقوني واحلوارت
الشووك يف املشووكوت فيووه تعلُّمووا ,فلووو ت يكوون يف رلووك إر تعو ُّورف التوقُّووف َّ التثبُّووت ,لقوود
املوجبووة لووه ,وتعلووم َّ

كووان رلووك َّووا إلتووا إليووه"( ,)3فهووها القوووة موون اجلوواحظ لوويس دعوووة إىل الشووك املطل و  ,وإوووا إىل الشووك
الشوك يف املشوكوت فيوه تعلُّموا"
ارح ازي العلمي  ,ويدة على رلك أنه قيده ا يقبل الشك فقاة ":وتعلوم َّ
 ,وهو ما يدة عليه حاة اجلاحظ حيث إنه ت يكن نك يف كل نيو من املعارف.
ويف سيا حتهير الغناة من التقليد والتبعية لآلخرين  ,ينبه على أ يوة الشوك ارحو ازي فيقوة":ولوو ت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يكن يف اري ههه الكلمات إر ما يشككك يف اعتقادت املورول لتنتدب للطلوو  ,فناهيوك بوه نفعوا ؛ إر
( )1أسس الفلسفة  ,توفي الطويل ( )213ونظرية العلم عند أرسطو  ,مصطفى النشار ( , )92وقصة الفلسفة  ,وة ديورانت
(. )115
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الشوكوت هووي املوصوولة إىل احلو  ,فموون ت يشووك ت ينظور  ,وموون ت ينظوور ت يبصور  ,وموون ت يبصوور بقووي يف
العمووى والضووالة"( ,)1وهووها الوونص تموول لعوودة معو ٍ
وان  ,ولكوون األرجو أن الغوناة ر يقصوود الشووك املطلو ,
وإوا يقصد به الشك ارح ازي الهي خيلص الباحث عن احل من التقليد ومتابعة انخرين علوى غوري بينوة ,
ويدة على رلك أنوه ركوره يف سويا بيوان اخوتالف النواق يف احلو وتعودده  ,والودعوة إىل النظور للوصووة إىل
احل مع كثرة ارختالف .
وقوود ت وواىل عوودد موون الدارسووني علووى جعوول احلالووة الشووكية العنيفووة الوويت موور هبووا الغ وناة يف بعووض مراحوول
حياتووه كمووا نوورحها يف كتابووه املنقووه موون الضووالة ثلووة للشووك املنهجووي ارح و ازي  ,وجعلوووه ب وهلك سووابقا
للفيلسوف الفرنسي ديكارت!(.)2

ولكن هها الوصف غري صسي  ,ورلك أن احلالة الشكية الويت مور هبوا الغوناة ت تكون مون قبيول الشوك
ارح و ازي  ,وإوووا كانووت موون قبيوول الشووك اهلوودمي املطل و ؛ حيووث إنووه نووك يف كوول نوويو حووىت يف األمووور
الضوورورية ؛ وألجوول هووها عوودها الغوناة راتووه مرضووا نووفاه اهلل منووه  ,فيقوووة ":ودام قريبووا موون نووهرين أنووا فيهمووا
عل ووى م ووههو السفس ووطة حبك ووم احل وواة ,ر حبك ووم النط و واملق وواة ,ح ووىت ن ووفى اهلل تع وواىل م وون رل ووك امل وورو,
وعادت النفس إىل الصسة وارعتداة"(.)3
و ووا ينبغووي التنبيووه عليووه أيضووا أن بعووض الدارسووني جعوول قوووة أيب هانووم املعتوونة وغووريه بووجن أوة واجووو
على املكلف إوا هو الشك مندرجا ضمن الشك ارح ازي املنهجي(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها غري صسي أيضا ؛ ألن أبا هانم وغريه حني قالوا  :بجن أوة واجو املكلف الشوك ت يقولووا بوه
طلبوا موونهم للفسووص والتوودقي املعوريف  ,ور ألجوول أهنووم يشووككون يف املعوارف والعلوووم  ,ور ألجوول أن لووديهم
منهجا نكيا اعلهم ر يقبلون األفكار إر بعد فسصها والشوك فيهوا  ,كول رلوك ت يكون موؤثرا يف مووقفهم
 ,وإوووا قووالوا بووه ألهنووم رأوا قوووة أصووساهبم بوجوووب النظوور علووى العبوود حووىت يتسصوول اإلميووان بوجووود اهلل =
( )1مينان العمل (. )409
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يسووتدعي سووابقة الشووك يف وجووود اهلل  ,ليصو معووه حصوووة املعرفووة بووه  ,وإر أصووب النظوور حتصوويل حاصوول ,
فلمووا رأوا أن رلووك رزمووا ألق وواة أصووساهبم قووالوا بووه حووىت إلقق ووا فا وودة النظوور الواجووو  ,فهووم إرن إوووا قووالوا
بقوهلم التناما منهم بالزم مههبهم  ,وليس طلبا لليقني والتناما نهخ نكي دد(.)1
وهووها املوقووف مووع بطالنووه وعوودم اسووتقامته إر أنووه ر ينوودر ضوومن الشووك املنهجووي ور اهلوودمي ؛ ألنووه
متعل بقضية جن ية  ,هلا مالبسات خاصة  ,وليس منهجا عاما متعلقا ببناو املعرفة .
النموذج الديكارتي في الشك المنهجي :
يعد الشك الهي أقامه الفيلسووف الفرنسوي املعاصور ديكوارت ودعوا إليوه أنوهر ووار الشوك ارحو ازي
املنهجووي وأكثرهووا انتشووارا يف األوسوواط الفلسووفية املعاصوورة  ,ور يكوواد يووهكر هووها النوووا موون الشووك إر ويووهكر
معه ديكارت  ,وكجهنما أصسبا وجهني لعملة واحدة .
وقوود ابتوودأ ديكووارت بالتجكيوود علووى أن الشووك أموور ضووروري للوصوووة إىل اليقووني  ,وأنووه الطري و الوحيوود
املوصوول لووهلك  ,حيووث يقوووة  ":للفسووص عوون احلقيقووة إلتووا اإلنسووان موورة يف حياتووه إىل أن يضووع األنووياو
مجيعا موضع الشك بقدر ما يف اإلمكان"(.)2
وبعد تجكيده رلك طف يشكك يف احلواق ويف كل معارفها  ,حبجة أنه جرب احلواق فوجودها خداعوة
يف بعض األوقات  ,ومن احلكمة أن ر نطم ن كل ارطم نان إىل من خدعونا ولو مورة واحودة( ,)3اعت ومد
على حجة األحالم الش وهرية يف التشوكيك يف كول امل وعارف احلسوية  ,ونودد علوى أنوه اوو أن نشوك يف كول
األحوواة احلسوية ؛ ألنوه مون را الووهي يضومن لنوا أن تكوون تصووراتنا يف اليقظووة مثول تصووراتنا يف املنوام  ,كلهووا
خيارت ر حقيقة هلا(. )4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نكك يف درلة العقل حبجة أن بعوض النواق خيط وون فيوه  ,وموا طورأ عليوه اخلطوج مورة فهوو لويس أهوال

( )1انظر  :أبكار األفكار  ,انمدي (. )170/1
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لالعتماد عليه(.)1
وزيادة منه يف الشك اف و فروضا ت يسب إليها  ,ومون رلوك  :أنوه افو و أن هنوات نويطانا خبيثوا را
مكر ودهاو قد استعمل كول موا أويت مون قووة وم وهارة إلضواللنا  ,وأن مجيوع األنوياو الويت نراهوا ودوس هبوا مون
()2
السماو واألرو واهلوواو واأللوان واألنوكاة وسوا ر األم وور اخلارجيوة موا هوي إر مون أوهوام رلوك الشويطان!
.
وموون اف اضوواته  :أنووه إرا كووان اهلل الووهي خلقنووا  ,وهووو علووى كوول نوويو قوودير  ,وقوود مسسووت قدرتووه أن
ختط يف بعض األحيان  ,فما الهي يدرينا  ,فر ا كانت مشوي ته أن اعلنوا حبيوث نكوون دا موا علوى ضوالة,
حووىت يف األنووياو الوويت نظوون أننووا علووى بينووة منهووا  ,فإنووه مووا دام قوود مس و بووجن نضوول يف بعووض األحيووان – كمووا
علمنا من مالحظة الواقع -فلم ر يستطيع أن يسم بجن نضل على الدوام؟!!(.)3
ومع ههه ال اكمات من الشكوت إر أنه بقي نيو واحود عنود ديكوارت ر ميكون أن يطورأ عليوه الشوك
وهووو أنووه يشووك!  ,وكونووه ميووارق الشووك يعووين بالضوورورة أنووه يفكوور  ,فاسووتدة بووالتفكري علووى وجوووده  ,وصووا
رلك يف عبارته الشهرية " :أنا أفكر إرن أنا موجود"(.)4
وقد أكد ديكارت على أن نكه ليس هو الشك اهلدمي املطل  ,وإووا هوو وسويلة ومونهخ للوصووة إىل
اليق ووني حي ووث يق وووة  ":ت أك وون مقل وودا اررتي ووابيني ال ووهين ر يش وكون إر ابتغ وواو الش ووك  ,وإو ووا قص وودت إىل
التثبت  ,وإىل نو األرو الرخوة والرمل املتسرت ؛ لكي أجد الصخر والصلصاة"(.)5
نقد الشك الديكارتي :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مع أن الشك الديكاريت غدا النمور األكثر نهرة يف متثيل الشك املنهجي واألوسع انتشارا وركورا بوني
الدارسني  ,إر أنه عند التدقي فيه ر يص اعتبواره منودرجا ضومن الشوك ارحو ازي املنهجوي فضوال عون أن
( )1انظر  :مبادئ الفلسفة  ,ديكارت (. )55
( )2انظر  :التجمالت (. )63
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يكون املمثل له ؛ لكونه متلبسا بإنكاليات معرفية ومنهجية عديدة  ,وخمتلطوا موع أخطواو اسوتدرلية متنوعوة
 ,تؤوة به إىل أن يكون نكا باطال منعدم الصسة .
وأسوواق اخلطووج الووهي وقووع فيووه ديكووارت يف تجسيسووه للشووك املنهجووي أن ووه سوولم ألتبوواا الشووك اهلوودمي
أصوووهلم ارسووتدرلية وتووجثر وونهجهم  ,واسووتند إىل احلجووخ نفسووها الوويت سوواقها للتشووكيك يف إمكووان املعرفووة
احلسية والعقلية  ,بل زاد علويهم أن افو و للشوك اف اضوات ت تكون موجوودة لوديهم  ,وموع تسوليمه بوهلك
كل ووه أراد أن يؤس ووس لليق ووني بط وور أخ وورى!  ,فل ووم تك وون رؤيت ووه الش ووكية متص ووفة بارنض ووباط ور ارتس ووا
ارستدرة  ,وت تغل باب الشك وإوا أبقت على منافهه مشرعة!
والك شف عم ا ف ي الش ك المنه جي عن د يك ارت م ن خل ل معرف ي واس تدللي يتبص ل ف ي
ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :قل ا المعا ل ة المعرفي ة  ,ورلووك أن املعرفووة اإلنسووانية املسووتقيمة ر بوود أن تبتوودئ أور

بجمور يقينية ضرورية ثابتة بنفسها ور حتتوا إىل اسوتدرة إلثبوات صوستها  ,ويف تجكيود رلوك وبيوان مسوتنده
وعلته يقوة ابن تيمية  ":الربهان الهي يناة بالنظر فيوه العلوم ر بود أن ينتهوي إىل مقودمات ضورورية فطريوة ,
فووإن كوول علووم لوويس بضووروري ر بوود أن ينتهووي إىل علووم ضووروري  ,إر املقوودمات النظريووة لووو أثبووت قوودمات
نظريووة دا مووا لوونم الوودور القبلووي أو التسلسوول يف املووؤثرات يف وول لووه ابتووداو  ,وكال ووا باطوول بالضوورورة واتفووا
العقوالو موون وجوووه  ,فووإن العلووم النظووري الكسووي هوو مووا إلصوول بووالنظر يف مقوودمات معلومووة بوودون النظوور  ,إر
لو كانت تلك املقدمات أيضا نظرية لتوقف على يغرها  ,فيلنم تسلسول العلووم النظريوة يف اإلنسوان واإلنسوان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حووادل كووا ن بعوود أن ت يكوون  ,والعلووم احلاصوول يف قلبووه حووادل  ,فلووو ت إلصوول يف قلبووه علووم إر بعوود علووم
قبله للنم أن ر إلصل يف قلبه علم ابتداو  ,فوال بود مون علووم بديهيوة أوليوه يبتودؤها اهلل يف قلبوه وغايوة الربهوان
أن ينتهي إليها"(.)1
فاررتكوواز إىل املقوودمات الضوورورية إرن هووو اخلطوووة األوىل يف بنوواو املعرفووة اإلنسووانية املسووتقيمة  ,و ليووة
املقدمات الضرورية النقطة األوىل يف خط املعرفة .
ووق وووا الش ووك يف تل ووك املق وودمات الض وورورية ي ووؤدي إىل إغ ووال مناف ووه البل ووو إىل اليق ووني ؛ ألهن ووا تبط وول
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ارس ووتدرة جبملت ووه  ,ويف بي ووان رل ووك وبي ووان م وونهخ التعام وول م ووع الق ودح يف الض ووروريات يق وووة اب وون تيمي ووة ":
والشبهات القادحة يف تلك العلوم ر ميكن اجلواب عنها بالربهوان ؛ ألن غايوة الربهوان أن ينتهوي إليهوا  ,فوإرا
وقع الشك فيها انقطع طريو النظور والبسوث  ,وهلوها كوان مون أنكور العلووم احلسوية والضورورية ت ينواظر  ,بول
إرا كان جاحدا معاندا عوقو حىت يعو ف بواحل  ,وإن كوان غالطوا إموا لفسواد عورو حلسوه أو عقلوه لعجونه
عن فهم تلك العلوم  ,وإما لنسو رلك  ,فإنه يعاجل ا يوجو حصوة نروط العلم لوه وانتفواو موانعوه  ,فوإن
عج وون ع وون رل ووك لفس وواد يف طبيعت ووه ع وووجل باألدوي ووة الطبيعي ووة أو بال وودعاو والرقو وى والتوج ووه ود ووو رل ووك  ,وإر
ترت"(.)1
ولكن ديكارت قلو ههه املعادلة  ,فجعل اخلطوة األوىل يف تجسويس املعرفوة اربتوداو بالشوك وإحودال
اررتياب يف مصادرها األصلية  ,ومثل هها القلو يغل األبواب دون الوصوة إىل أي يقني  ,فإرا أربطول كول
اليقووني يف املصووادر فووال ميكوون للشووك أن ينوودفع  ,فووجي يقووني ميكوون أن يتسقو مووع التشووكيك يف كوول مصووادر
املعرفة؟!

فإن ارستدرة ر ميكن أن يتقدم خطوة واحدة إرا ابتدأ املرو بالشوك ؛ ألن ارسوتدرة ر يتسقو إر
مع وجود قاعدة يقوم عليها الودليل  ,فوإرا انتفوت تلوك القاعودة فوال ميكون للودليل أن يقووم  ,ويف بيوان اخلطوج
باربتداو بالشك يقووة برترانود رسول ":أعتقود أنوه مون غوري املمكون أن ننتقول خطووة واحودة إرا دون بودأنا مون
الشك  ,فعلينا إرن أن نبتدئ مون تسوليم عوريض بكول موا يبودو أنوه معرفوة أيوا موا كوان  ,وأنوه لويس مثوة سوبو
معني لرفضه"(.)2
ا مر الثاني  :القفز البكمي  ,ورلك أن ديكارت قدح يف كل معطيوات احلوواق  ,حبجوة أنوه وجودها
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ختط يف بعض األحيان  ,فعمم حكمه على مجيع ما يجيت من خالهلا  ,وت يفر بوني حالوة ارعتوداة وحالوة
ارع ووتالة  ,وت ي وراا الف وور ب ووني اخ ووتالف الظ ووروف ال وويت يتوص وول احل ووس فيه ووا إىل إدرات احس وووق  ,كالبع وود
والقرب  ,واختالف الظروف اليت يوجد فيها احسوق .
وكووهلك قوودح يف قوودرة العقوول علووى تجسوويس املعرفووة حبجووة أنووه وجوود بعووض النوواق خيط و فيهووا  ,فعمووم
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حكموه علوى كول مووا يوجيت بوه العقول  ,وت يفوور بوني األحوواة املختلفوة يف عقوووة النواق  ,ور بوني حالوة العقوول
قوة وضعفا .
وكوول هووهه األصووناف موون ارسووتدررت متضوومنة للقفوون احلكمووي غووري املسووو  ,ومرتكوونة علووى التعموويم
املتعسف  ,وقد سب الكشف عما يف هها النوا من ارستدرة من خلل يف املبسث الساب .
ا م ر الثال

 :الس تنا ىل ى الفتراض ات الخيالي ة  ,ففووي سوويا التربيوور للشووك يف مصووادر املعرفووة

اإلنسانية ويقينيتها يف و ديكارت اف اضات و ية ت يعرف أن أحدا سبقه إليهوا  ,ومون أنوهر اف اضواته :
الشوويطان الش ورير واإللووه الووهي يريوود أن يض ول النوواق  ,ومثوول هووهه ارف اضووات ر يص و أن تك ووون مسووتندا
للتشووكيك فيمووا يشووعر بووه النوواق بضوورورته يف حيوواهتم ؛ ألهنووا مبنيووة علووى إثبووات وجووود األموور يف اخلووار جوورد
إمكانه العقلي  ,حيوث إنوه اسوتدرة علوى وجوود الشويطان الشورير بالفعول يف الواقوع جورد تصووره يف رهنوه ,
وههه طريقة معيبة يف قوانني ارستدرة .
تووؤدي إىل نتووا خ ر ميكوون أن يقبوول هبووا أي عاقوول  ,ورلووك أهنووا تفووت البوواب ألن يثبووت اإلنسووان أن
ال اب الهي أمامه ماو زرة جرد أن اف و رلك يف رهنه!!
إنووه تلوونم علووى تلووك ارف اضووات أن تغل و مجيووع أب وواب املعرفووة اليقيني وة ؛ ألنووه إرا كووان هنووات نوويطان
نرير أو إله يريد أن يضل الناق  ,فما الهي يودرينا لعلوه بلوغ مون خبوث رلوك الشويطان أن جعلنوا نشوعر أننوا
نفكر وأننا موجودون  ,ودن يف احلقيقة لسونا كوهلك ؟!!  ,ومون الوهي يودرينا أن رلوك اإللوه أراد شوي ته أن
نعتقد أننا موجودون ودن يف احلقيقة نعيش يف أوهام ؟!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن ارف اضووات الوويت أقامهووا ديكووارت يف رهنووه فضووال عوون أهنووا ر دليوول عليهووا ور مسووو منطقووي هلووا=
تفت األبواب مشرعة أمام الشكوت  ,ويست وسيل معهوا البلوو إىل املعرفوة اليقينيوة حبواة ؛ ألنوه بالتسوليم هلوا ر
ميوكننا أن نثبت عدم وجوود رلك الشويطان املواكر ور وجوود رلوك اإللوه الوهي يريود لنوا عودم الوقووا يف اخلطوج
.
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ا مر الراا  :الرتكاز على حجة ا حفم  ,وقد اهوتم ديكوارت هبوهه احلجوة كثوريا وأطواة يف نورحها
 ,وهي من احلجخ اليت استند إليها أتباا الشك اهلدمي  ,وقد سب دحضها وبيان اخللل املنهجي فيها .
إن ارسووتناد إىل هووهه احلجووة يووؤدي إىل الشووك املطل و اهلوودمي  ,ور ميكوون مووع التسووليم هبووا تجسوويس
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معرفة يقينية  ,وهها متنواقض موع حواة ديكوارت  ,فإنوه بعود أن قررهوا واسوتند إليهوا  ,طفو يؤكود علوى وجوود
معرفة يقينية !!
ا م ر الخ امس  :فق دان التس اق المنهج ي  ,فمووع قوووة عبووارات ديكووارت الداعيووة إىل ضوورورة الشووك

املنهجي وصرامة التنامه به يف املعارف احلسية والعقلية إر أنه ت يكن مطوردا موع نفسوه ور متسوقا موع مباد وه
 ,حيووث إنووه سوولم بصووسة العقا وود املسوويسية وصووسة نصووو
املنهجي ونقده املعريف(.)1

الكتوواب املقوودق  ,وجعلهووا يف مووجمن موون نووكه

مع أهنا عنود التسقيو أوىل بالشوك مون املودركات احلسوية وأحو بالنقود واررتيواب مون غريهوا  ,وإرا كوان
خطووج احلووس يف بعووض األحيووان مووربرا للشووك يف كوول مدركاتووه  ,فووإن العقا وود املسوويسية سووتكون أوىل بووهلك
لكثرة ما أثاره الناقدون حوهلا يف زمن ديكارت وقبله من اع اضات ونكوت .
فكيف يرقبل مون نوخص يعلون الشوك يف احلوواق والعقول  ,نوراه يغوض الطورف عون أموور ظواهرة جودا
يف خمالفتها لبدا ه العقوة؟!! أليس رلك تناقضا منهجيا ظاهرا وفقدانا لالتسا املنهجي مع املبادئ؟!!
ومن خالة األموور اخلمسوة السوابقة يتجلوى لنوا بوجن الشوك الوديكاريت ر يصو أن راعول وورجوا للشوك
املنهجووي /ارحو ازي ؛ لكونووه متلبسووا بإنووكاليات اسووتدرلية وتصووورية خملووة بالبنيووة اهليكليووة لووه ؛ وألن الشووك
املنهج ووي /ارح و و ازي ر يق وووم عل ووى التش ووكيك يف املب ووادئ األولي ووة ور يف األم ووور الض وورورية  ,كاإلدراك ووات
احلسية واملبادئ الضرورية .
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إن الشووك املنهجووي /ارح و ازي عمليووة علميووة منضووبطة  ,تسووري وقووف مبووادئ ونووروط ووددة  ,وتلتوونم
نهجية استدرلية منضبطة ,وليست رد نكوت مطلقة ر زمام هلا ور خطام  ,وليسوت ورد إثوارة لألسو لة
من غري مونهخ ور رؤيوة  ,وليسوت ورد تنكور للمعرفوة اليقينيوة بارعتمواد علوى ارف اضوات واخليوارت  ,وإووا
هي عملية نهجة ومدروسة  ,هلا قوانني ونروط مضبوطة .
وإرا كان حاهلا كهلك فإنه ر إل لكل أحد أن يدعي لنفسوه الشوك املنهجوي  ,ور يصو أن يقووم هبوا
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كوول م وون س وولت ل ووه نفس ووه يف أن ميووارق الش ووكوت ويثريه ووا  ,وإو ووا ر يق وووم هب وا إر م وون لدي ووه معرف ووة بجص وووة
املعارف اليقينية  ,وإدرات لطر ارستدرة وقوانينه  ,وخربة بقوانني اجلدة واملناظرة .
( )1انظر  :التجمالت  ,ديكارت (. )31
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الركيزة الخامسة
العتقا اانبصار الوجو في الما ة "النزعة الما ية"
مدخل :
يعوود هووها األصوول موون أكثوور األصوووة حضووورا يف ظوواهرة نقوود الوودين  ,وموون أقوووى املسووتندات ت ووجثريا يف
مواقفهووا  ,فالننعووة املاديووة هووي الووروح السووارية يف أقوووى التيووارات الناقوودة للوودين  ,وهووي القاعوودة املش و كة فيمووا
بينهووا  ,وهووي الدعامووة األساسووية الوويت يرتكوون عليهووا جوول الناقوودين لألديووان  ,وهووي املنبووع الووهي يسووتقون منووه
مواقفهم  ,وهي األساق الر يس الهي تتمسور حوله مجيع تصوراهتم وآرا هم .
واحلووديث عوون الننعووة املاديووة متشووعو األط وراف ومتعوودد األج وناو  ,ولوويس موون غرضوونا يف هووها السوويا
اسووتيعاب كوول القضووايا املندرجووة ضوومن الننعووة املادي ووة بالبسووث والتسري وور  ,ف ووإن رلووك يط وووة جوودا  ,وخي وور
البسوث عوون مسواره ؛ وألجوول رلووك سوي كن احلووديث بعود بيووان مفهوووم الننعوة املاديووة علوى النوووعني األساسوويني
للننعة املادية اللهين كان هلما التجثري األبلغ يف ظاهرة نقد الدين  ,و ا املادية امليكانيكية واملادية اجلدلية .
مفهوم النزعة الما ية ونشأتها :
خيتلووف موودلوة لفووظ املاديووة يف اللغووة العربيووة عوون غريهووا موون اللغووات األخوورى  ,فاملاديووة يف اللغووة العربيووة
يرجع إىل جهر "مدد"  ,وهو يدة على جور الشيو يف طوة  ,واتصاة نيو بشيو يف اسوتطالة( ,)1تقووة :
مووددت الشوويو أمووده موودا  ,إرا جررتووه يف طوووة  ,وتقوووة  :مووددت اجلوويش وودد وأمدتووه  ,أي  :وصوولته بعوودة
ورجاة آخرين(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وعلووى هووها "فاملووادة  :كوول نوويو يكووون مووددا لغووريه  ,ويقوواة  :دا يف الض ورا مووادة اللووا  ,فووامل وت يف
الضرا هو الداعية  ,وما اجتمع إليه فهو املادة"(.)3
ومنووه قوووة عموور بوون اخلطوواب رضووي اهلل عنووه عوون األعوراب ":هووم أصوول العوورب  ,ومووادة اإلسووالم  ,أي :
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( )1انظر  :معجم مقاييس اللغة  ,ابن فارق (.)269/5
( )2انظر  :هتهيو اللغة  ,األزهري ( , )59/14ومعجم مقاييس اللغة  ,ابن فارق (. )269/5
( )3هتهيو اللغة  ,األزهري (. )59/14
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الهين يعينوهنم ويكثرون جيونهم  ,ويتقوى بنكاة أمواهلم"(.)1
وأما مفهوم لفظة املادة يف اللغة اإلجنلينيوة والفرنسوية  ,فهوو يعوين لوهة الفوم وادة الطعوام والشورب  ,ولوهة
الشهوة اجلنسية وامللبس األني واملسكن اجلميل  ,فكل ههه تسمى موادة  ,واملوغول يف تلوك اللوهات يسومى
ماديا(.)2
وأما مفهوم املاديوة يف ارصوطالح الفلسوفي  ,فإنوه يطلو علوى معواا كثورية التنووا وارخوتالف  ,بعضوها
يرجع إىل اجلانو املعريف وبعضها يرجع إىل اجلانو الوجودي(.)3
ولكن املراد هبا هنا اإلطوال املتعلو بوالوجود  ,وهوي تعوين يف هوها ا واة الننعوة الويت توههو إىل ادصوار
الوجووود يف اجلانووو املووادي الوواقعي فقووط  ,وتررجووع مجيووع الظوواهر املتعووددة يف الوجووود إىل أسوواق واحوود  ,هووو
املادة  ,وتنكر كل ما وراو املادة  ,ور عل له وجودا حقيقيا.
وتفس وري الننعووة املاديووة هبووها املعووي مشووهور جوودا يف املؤلفووات الفلس ووفية  ,يق وووة ررنوود موضووسا امل وراد
باملادية يف جانو الوجود ":موههو يقووة بعودم وجوود جووهر آخور سووى املوادة  ,الويت تعونى إليهوا خصوا ص

تتغري وقفا رخوتالف صوور املاديوة"( ,)4وجواو يف املوسووعة الفلسوفية املختصورة ":املاديوة هوي عناهوا الفلسوفي
 :الننعة القا لة بجن كل ما هو موجود مادي  ,ويعتمد كلية يف وجوده على املادة"(.)5
ويفسوور أ.ق داي ووويرت امل وراد باملادي ووة فيقوووة ":تطل و املادي ووة عل ووى امل ووههو القا وول ب ووجن ك وول الظ وواهر املتع ووددة
لألنووياو ترجووع إىل أسوواق واحوود  ,هووو املووادة  ,ويوورى أن العووات موعووة مكونووة موون نوويو واحوود  ,ويووههو إىل أن
املادة أساق كل نيو  ,وينكر وجود روح قا مة بنفسها قد تتصول باملوادة  ,وقود تنفصول عنهوا  ...فاملواديون يورون
أنه ر نيو غري املادة"(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1النهاية يف غريو احلديث  ,ابن األثري (. )304/4

( )2انظر  :لة العريب  ,عدد(. )10-8( , )185
( )3انظر  :املدخل إىل الفلسفة  ,أزفلد كوليه (. )162
( )4املوسوعة الفلسفية  ,ررند (. )767/2
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( )5املوسوعة الفلسفية املختصرة (.)384
( )6مبادئ الفلسفة ( , )172وانظر يف بيان مفهوم املادية  :دليل اكسفورد للفلسفة ( , )678/2ومدخل إىل الفلسفة  ,وليم
جيمس ( )158ومدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم (. )36
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وموون خووالة املفوواهيم السووابقة يتض و أن الننعووة املاديووة تنكوور كوول نوويو مووا عوودا املووادة الواقعيووة  ,و عوول
العووات مسووتقال بنفسووه  ,ومسووتغنيا بهاتووه عوون أي قوووة روحيووة غيبيووة توودبره  ,وترجوع أسووباب مجيووع التغوريات يف
العات إىل أسباب مادية ضة  ,وتسعى دا ما إىل تفسري ما إلدل يف العات من العات املادي بهاته(.)1
فك وول م ووا إل وودل يف الك ووون ه ووو نتيج ووة س ووبو م ووادي فق ووط  ,ور يصو و تفس ووريه إر باألس ووباب املادي ووة
فسسو  ,ويلخص توماق هوبر فكرة املههو املادي فيقوة  ":العوات ور أعوين بوهلك األرو وحودها  ,بول
الكون كلوه موعوة األنوياو املوجوودة جسومي أو موادي  ,أعوين أن لوه أبعوادا يف احلجوم أو املقودار  ,كوالطوة
والعرو والعم  ,وكهلك كل جونو مون أجوناو الكوون جسوم  ,وموا لويس جبسوم ر ميكون أن يكوون جونوا مون
هها الكون"(.)2
ويلخص روجيه جارودي املكونات األساسية للننعة املادية فيقوة ":تؤكود املاديوة  -1أن حووادل العوات
هي األوجوه املختلفوة للموادة املتسركوة  ,باعتبوار أن املوادة هوي موا هوو موجوود خوار روحوي وخوار كول روح ,
والوويت ر حتتووا أليووة روح كلووي  -2 ,أن املووادة هووي بالتوواة الواقووع األوة  ,وليسووت إحساسوواتنا وفكرنووا سوووى
نتووا هووها الواقووع وانعكاسوواته -3 ,ميكوون للمعرفووة املثبتووة بالتجربووة وباملمارس وة العمليووة أن تنفووه نفووارا تامووا إىل
العات وإىل قوانينه"(.)3
ويكشف موريس كورنفورل عن األمور اليت تقتضيها الننعة املادية فيقوة -1 ":تعلمنوا املاديوة أن العوات
مادي بطبيعة راته  ,وأن كل ما هو موجود يوجد على أساق األسباب املادية  ,وينشوج ويتطوور وفقوا لقووانني
حركة املادة  -2 ,تعلمنا املادية أن املادة حقيقة موضوعية توجود خوار رهننوا ومسوتقلة عنوه  ,وأن الوههن ر
يوجد منفصال عن املادي  ,بل إن كل ما هو رهوين أو روحوي هوو نتوا لعمليوات ماديوة  -3 ,تعملنوا املاديوة
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أنوه موون املمكون متامووا معرفووة العوات وقوانينووه  ,وأنووه علوى الوورغم موون أننوا قود ر نعوورف الكثوري يف العووات املووادي ,
فليس هنات اة للواقع غري قابل للمعرفة  ,ويقع خار العات املادي"(.)4
والتقري وور الس وواب تنكش ووف م وون خالل ووه املق ووورت املشو و كة ب ووني تي ووارات الننع ووة املادي ووة واملتنوع ووة  ,وه ووي
( )1انظر  :مدخل إىل املادية اجلدلية  ,موريس كورنفورل (. )38
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( )2مدخل إىل الفلسفة  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )326
( )3الننعة املادية للمعرفة ( , )5وانظر  :مدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم (. )36
( )4انظر  :مدخل إىل املادية اجلدلية (. )32
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تتلخص يف أن الوجود منسصر يف اجلانو املادي الواقعي فقط  ,وأن املوادة سوابقة للفكور  ,وأن الفكور لويس
إر انعكاسووا هلووا  ,وأن كوول مووا إلوودل يف الكووون فهووو راجووع إىل األسووباب املاديووة فقووط  ,ولوويس لووه أسووباب
أخرى وراو رلك .
ويقابوول الننعووة املاديووة الننعوةر الروحيووة يف بعووض إطالقاهتووا  ,وهووي املووههو الووهي يقوووة  :إن العووات مكووون
من جواهر مادية وجواهر روحية غيبية  ,وأن العات منقسم إىل ههين القسمني(.)1
ويطل و عل ووى الننع ووة الروحي ووة امل ووههو املث وواة يف إطالقات ووه  ,ويكث وور اس ووتعماله هب ووها املع ووي يف الكتاب ووات
املاركسية  ,فهم إرا أطلقوا املثالية فإهنم يقصدون هبا كل مههو يقوة  :إنه يوجود خلوف الواقوع املوادي واقوع
روحي أعلى وأمسى  ,وعلى أساسه يفسر الواقع املادي يف هناية األمر(.)2
وكثوريا مووا يؤكوود املوواديون علووى أن الننعووة املاديووة تتعووارو مووع الننعووة املثاليووة يف تفسووري األحوودال الواقعيووة,
ويووهكرون أنووه"يف كوول مسووجلة توجوود طريقووة ماديووة وطريقووة مثاليووة لتفسووريها  ,طريقووة ماديووة وطريقووة مثاليووة حاولووة
فهمها"(.)3
وموون أكثوور األمثلووة الوويت يكثوور امل واديون موون إيرادهووا إليضوواح الفوور بووني رؤيووتهم والرؤيووة املثاليووة  :تفسووري
ظاه ورة الرعوود  ,فال وطريقة املثاليووة ترج وع أسووبابه إىل غض وو اهلل كمووا يقولووون  ,وأمووا ال وطريقة امل وادية فإهنووا ترجووع
أسبابه إىل األسباب املادية املتعلقة باصطكات السساب ودو رلك ور تتجاوزه إىل غريه(.)4
وتعوود الننعووة املاديووة هبووها املعووي متناقضووة مووع األديووان غايووة التنوواقض  ,ومتعارضووة معهووا هنايووة التعووارو ؛
وألجل هها كان أتباا تلك الننعة املادية من أند الناقدين لألديوان والنواقمني عليهوا يف كول مراحلهوا التارخييوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وكانووت الرابطووة العضوووية القا مووة بووني كوول أن وواا املاديووة معوواداة األديووان و اربتهووا  ,ويف تجكيوود رلووك يقوووة
لينني ":ينبغي علينا أن دارب الدين  ,هها هو ألف باو كل مادية"(.)5
وقوود جعوول جلنووة موون األسوواتهة السوووفيات "األسوواق الفلسووفي للمووههو اإلحلووادي هووو املاديووة  ,ويتسوودد
( )1انظر  :املدخل إىل الفلسفة  , )162( ,ومدخل إىل املتيافينيقا  ,عنمي إسالم (. )38
( )2انظر  :مدخل إىل املادية اجلدلية  ,موريس كورنفورل (. )29
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( )3املرجع الساب (. )24
( )4انظر  :املرجع الساب (. )25
( )5نصو
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املضمون املوضوعي والعيوب اخلاصة بكل نكل من أنكاة املههو اإلحلوادي بوالظروف ارقتصوادية املعينوة
 ,ومستوى العلم وتطور الفلسفة املادية"(.)1
وقوود انتشوورت الننعووة املاديووة جبميووع أنووكاهلا وأنواعهووا يف الفكوور الغووريب  ,وأضووست التيووار املسوويطر علووى
أرهووان كثووري موون املفك ورين والعلموواو يف الق ورن الثووامن عشوور والتاسووع عشوور ومووا بعوود ا  ,ويف وصووف انتشوواره
وتووجثريه يقوووة إرويوون د.كاهنام":عشوونا طوواة القوورن التاسووع عشوور  ,وجوونوا موون القوورن العشورين يف جووو مووههو
مادي واث من نفسه ...كان عاملا ميكانستيا  ,وكنا جنلوس فوو قمتوه  ,كنوا وسوك بوالقوى الظواهرة للماديوة
 ,وكان و ووت املادي و ووة إهلن و ووا ,ك و ووان الع و ووات الطبيع و ووي يتس و وودى ال و وووحي الروح و ووي اإلجنيل و و وي بنظري و ووات يف اإلحل و وواد
والعقالنية"(.)2
ويؤك وود م وود فري وود وج وودي ه ووها املع ووي فيق وووة  ":لق وود كان ووت للم ووههو امل ووادي يف الق وورن الث ووامن عش وور
والتاسووع عشوور دولووة  ,امتوود سوولطاهنا علووى عقوووة كثووري موون اخلاصووة  ,وسوورى موونهم إىل بعووض العامووة  ,دولووة
جنوده ووا العل وووم الطبيعي ووة واملع ووارف الكوني ووة  ,ودعاهت ووا املكتش ووفات انلي ووة واملخ ع ووات الص ووناعية  ,وقادهت ووا
العلموواو األعلووون والفالسووفة املقوودمون  ,فكووان موون ر يشووايعها يف بعووض الفووروا يسووايرها طلبووا لألملعيووة وتننهووا
عن العامة"(.)3
ويصوف أبووو احلسوون النوودوي حالووة الفكور الغووريب مووع املاديووة ويكشووف عون آثارهووا عليووه فيقوووة ":انصوورف
ا اه الغرب إىل املادية بكل معانيها  ,وبكل ما تتضمنه ههه الكلمة من عقيدة ووجهوة نظور ونفسوية وعقليوة
وأخووال واجتموواا  ,وعموول وأدب وسياسووة وحكووم  ,وكووان رلووك توودرايا  ,وكووان أور بووبطو وعلووى مهوول ,
ولكن بقوة وعنمية  ,فقام علماو الفلسوفة والعلووم الطبيعيوة ينظورون يف الكوون نظورا مؤسسوا علوى أنوه ر خوال
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ور مدبر ور آمر  ,وليس هنات قوة وراو الطبيعة  ,واملادة تتصرف يف هها العات وحتكم عليوه وتودبر نو ونه ,
وصاروا يفسرون هها العات الطبيعي  ,ويعللون ظواهره وآثاره بطريو ميكوانيكي حبوت ,ومسَّووا هوها نظورا علميوا
ووردا  ,ومسَّووا كوول حبووث وفكوور يعتقوود بوجوود إلووه ويووؤمن بووه طريقووا تقليووديا ر يقوووم عنوودهم علووى أسوواق العلووم

واحلكووم  ,واسووتهنؤوا بووه  ,واختووهوه سووخريا ,انتهووى هبووم ط وريقهم الووهي اختوواروه وحبووثهم ونظوورهم إىل أهنووم
جسدوا كل نيو وراو احلركة واملادة  ,وأبوا اإلميان بكل ما ر يجيت حتت احلس وارختبوار  ,ور يودخل حتوت
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( )1املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلة من األساتهة السوفيات (. )467
( )2فلسفة العلم  ,فيليو فرانك (. )296
( )3على أطالة املههو املادي (. )3/1
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الوزن والعد واملسواحة  ,فجصوب  -حبكوم الطبيعوة وبطريو اللونوم  -اإلميوان بواهلل و وا رواو الط وبيعة  :مون قبيول
املفوروضات اليت ر يؤيدها العقل ور يشهد هبا العلم .
إهنووم ت اسوودوا بوواهلل إىل زموون طويوول  ,وت يكانووفوا الوودين العووداو ,وت اسوودوا بووه كلهووم  ,ولكوون موونهخ
التفكري الهي اختواروه  ,واملوقوف الوهي اختوهوه يف البسوث والنظور ت يكون ليتفو والودين  ,والوهي يقووم علوى
اإلميان بالغيو  ,وأساسه الوحوي والنبوة  ,ودعوته وهلجوه باحليواة األخرويوة ,ور نويو مون رلوك يودخل حتوت
احلوس وارختبار ويصودقه الوزن و ُّ
العد واملساحة ,فلم ينالوا يندادون كل يوم نكا يف العقا د الدينية"(.)1
وقوود اسووتغل املوواديون العلووم وادع ووا أنووه يوودة علووى م وواقفهم ويؤي ود معتقووداهتم  ,وأهنووم املمثلووون لتوجهووه
ورؤيته  ,وزعموا أن العلم ر يدة إر على قوهلم وموقفهم  ,وأنه قضى على كل التوجهات األخورى املناقضوة
ملا هم عليه .
مفهوم الما ية الميكانيكية :
تعددت أصناف الننعة املادية وتنوعت أنكاهلا وصورها  ,وقد تعارف املؤرخون واملاديون أنفسهم علوى
تقسوويم الننعووة املاديووة إىل قسوومني أساسوويني  ,ووا  :املاديووة امليكانيكيووة وتسوومى أحيانووا املاديووة الكالسوويكية ,
واملادية اجلودلية  ,وتسمى أحيانا املادية احلديثة  ,فههان القسمان ا اللهان ترجع إليهموا مجيوع ص وور املاديوة
األخرى  ,وألج ول رلوك سنق وتصر يف البس وث علوى هوهين النووعني  ,ونبسوث يف مف وهومهما  ,ونك وشف عون
الغلط الواقع يف أصووهلما  ,ونبني آثار ا على احلياة واألديان وحقيقة اإلنسان.
والمرا االما ية الميكانيكية الرؤية املادية اليت توههو إىل أن العوات عبوارة عون آلوة ضوخمة مكونوة مون
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أتراق تسري وف قوانني حتميوة ر تقبول ارخنورام  ,وأن تلوك القووانني مكتفيوة بنفسوها يف تسويري العوات وتودبريه
 ,وأن ارعتماد عليها وحدها كاف يف تفسري كل مكونات العات وظواهره املختلفة .
وتووههو املاديووة امليكانيكيووة إىل أن الطبيعووة ليسووت خملوقووة خلووال قووادر  ,وإوووا هووي مسووتقلة بووهاهتا  ,ويف
بيووان رلووك يقوووة دولبوواخ – أحوود املوواديني يف القوورن الثووامن عشوور": -الطبيعووة ليسووت عمووال مصوونوعا  ,وإوووا
الطبيعووة معموول كبووري م ونود بوواملواد  ,وهووو يصوونع األدوات الوويت يسووتخدمها موون أجوول الفعوول  ,ويف كوول مكووان
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( )1مارا خسر العات بادطاط املسلمني (,)192وانظر يف انتشار الننعة املادية:اإلنسان احلديث ,جوزيف وودكرتش (.)230
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نشاهد آثار نشاطها وعناصرها األبدية اليت ر ختل ور تفي"(.)1
فالعات عند املاديني امليكانيكيني عبارة عن مادة يف مادة  ,وقوة يف قوة  ,مادة صماو  ,وقووة عميواو ,ر
قصد وراوها ور عقول يودبرها  ,ور إرادة خارجيوة حتكمهوا  ,ور مشوي ة تسوريها  ,ور رات حكيموة تسوسوها
 ,وإوا هي آلة ضخمة مكونة من أتراق تكفي نفسها بنفسها .
ويعتقد املاديون امليكانيكيون أنه بإمكان اإلنسوان اإلحاطوة بكول موا يتعلو باملوادة  ,وأنوه ميكنوه أن يعلوم
كنهها وهويتها  ,ويكفي اإلنسان أن إليط علما بقوانني املوادة لكوي يسوتطيع أن يصوف أيوة حادثوة واقعوة أو
كنووة الوقوووا يف املسووتقبل  ,ويف بيووان رلووك يقوووة توموواق هكسوولي خماطبووا حفووال أقوويم سوونة 1868م  ":إن
األفكار اليت أعرضها عليكم يف ههه اخلطبة  ,وما ينشج يف أرهانكم عنها إوا هي تعبري عن التغوريات اجلن يوة
يف مووادة احليوواة  ,وقوود تنبووج تنووداة يف اجتموواا اجلمعيووة الربيطانيووة سوونة 1874م بووجن العووات سوويكون يف إمكانووه
يومووا مووا أن يصووور مجيووع مووا قوود حوودل ومووا سوويسدل  ,ويفسووره علووى أسوواق سووري التطووور موون ررات السوود
األوة  ,سري يتبع قاعدة أساسية طبيعية تفعل فعلها بصورة حتمية قاطعة"(.)2
وقد تدعما الما ية الميكانيكية ادعامتين أساسيتين :
ا ول ى  :الدعام ة الفلس فية  ,ويتمث وول رل ووك بش ووكل أساس ووي يف نظري ووة ديك ووارت يف تقس وويم الع ووات
املووادي إىل عنصورين منفصوولني  :عنصوور مووادي وعنصوور عقلووي  ,ويف بيووان أثوور رلووك علووى الننعووة املاديووة يقوووة
برتران وود رس وول  ":إن الننع ووة احلت و ومية الص ووارمة ال وويت يتس ووم هب ووا الت و وفسري ال ووديكاريت لل و وعات امل ووادي  :الفيني ووا ي
والبيولوجي  ,قد أسهومت بدور كوبري يف تشوجيع املوههو املادي يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر"(.)3
والثانية  :الدعامة العلمية التجريبية  ,وهي الدعامة اليت أنعشت الننعوة املاديوة حقوا  ,وسواعدت علوى
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انتشارها أكثر مون كول نويو عوداها  ,وتتمثول هوهه الدعاموة يف نظريوات علوم الفينيواو والفلوك الويت اكتشوفت
أن العوات يسووري وفو قووانني حركيوة ووددة وصوارمة ر إليوود عنهوا أبوودا  ,ويف الكشوف عوون أثور تلووك النظريووات
يف الننعوة املاديوة يقووة الفيلسووف املعاصور جوود ":لقود كوان مون آثوار املكتشوفات العلميوة الويت ظلوت تتجمووع
( )1الفلسفة الفرنسية من ديكارت إىل ساتر  ,جان فاة (. )56
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( )2منازا الفكر الغريب احلديث  ,جود (. )39-38
( )3حكمة الغرب ( , )75/2وانظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات ( , )210وآفا الفلسفة  ,فؤاد زكريا –
نقال عن تارين املادية أللربت رجنه – (. )195
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ني ا فشي ا منه ثالمثا ة سنة حوىت القورن التاسوع عشور أن مكنوت اإلنسوان أن يقووم وا ت يقوم بوه مون قبول يف
تارخيووه الطويوول  ,وأعووين بوهلك وضووع نظريووة عامووة للكووون  ,هووهه النظريووة الوويت تسووتند إىل ق ووانني احلرك وة انليووة
جلواليليو ونيووتن  ,وتصوور الكوون كجنوه آلوة ضوخمة  ,وتفسور مجيوع موا إلودل فيوه علوى أسواق حركوات أجوناو
املادة  ,ور يقتوصر هها التفوسري على ما هو حادل قبال  ,بل اوز رلك إىل موا هوو كون احلودول إطووالقا
؛ رلك ألنه تبعا للنظرة العلمية السا دة إر رات ر نيو غري حركات املادة ميكن تصوره"(. )1
ويقوووة بوووخن – وهووو أحوود أبوورز املالحوودة يف القوورن التاسووع عشوور ": -كوول األج ورام السووماوية كبوورية أو
صووغرية ختضووع صوواغرة بغووري اسووتثناو ور اخن ورام إىل النوواموق املووالزم لكوول مووادة  ,ولكوول جوونو موون املووادة  ,كم وا
تدلنا عليه التجربوة مون آن نخور أن مجيوع حركاهتوا تبودو لنوا وحتودد أمامنوا وتنب نوا عون حودوثها بضوبط رياضوي
ر يتطر إليه اخللل"(.)2
ورتووو املوواديون امليكووانيكيون علووى قوووهلم بووجن املووادة مكتفيووة بنفسووها وأن العلووم اإلنسوواا قووادر علووى أن
يكتشووف سووري املووادة وحركتهووا = إنكووار احلاجووة إىل اخلووال  ,وقوود ألووف ربووالق – وهووو موون أنووهر علموواو
الفلووك يف القوورن التاسووع عشور – كتابووه الشووهري "امليكانيكووا السووماوية" ليثبووت موون خ والهلا أن الكووون مس وتقل
بنفسه  ,وأنه ليس يف حاجة إىل وجود اخلال  ,وقد سجله نابليون عون عمول القودرة اإلهليوة يف الكوون فججابوه
بقوله ":إنين ت أجد يف نظام السماو ضرورة للقوة بتدبري اإلله"(.)3
ونتيج ووة رنتش ووار العل ووم التجو وريي وافتت ووان الن وواق ب ووه  ,فق وود لقي ووت املادي ووة امليكانيكي ووة قب ووور واس ووعا يف
األوسوواط املعرفيووة والفكريووة يف القوورن التاسووع عشوور  ,حووىت أضووست املمثوول الر يسووي للعلووم  ,ويف بيووان رلووك
يقوة الفيلسوف املعاصر جود ":وقود جوهبت هوهه الفرضوية بفضول انتصواراهتا التجريبيوة عوددا كبوريا مون روي
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الرأي  ,وأدت هبم إىل قبوة املههو املادي أساسا لفلسفتهم يف احلياة  ,ور يناة كثري من النواق حوىت يومنوا
هووها يتمسووكون بووالقوة  :مووا ه ووو حقيقووي فه ووو مووادي  ,وكووجهنم يصوودرون بووهلك عوون السووليقة"( ,)4ويق وووة
فيليو فرانك – وهو من العلماو الوروق ": -الصوورة امليكانيكيوة للكوون  ,والويت سوادت منوه القورنني السوابع
( )1منازا الفكر الغريب احلديث (. )22

( )2دا رة معارف القرن العشرين  ,مد فريد وجدي (. )509/9
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( )3انظر ههه املقالة يف  :تكوين العقل احلديث  ,جون رانداة ( , )243/1وعلى أطالة املههو املادي  ,مد فريد وجدي
(. )23/2
( )4منازا الفكر الغريب احلديث (. )22
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عشر والثامن عشر قد كانت دعوما ضوخما سواعد علوى املسورية دوو فلسوفة املاديوة  ,وهوها ار واه يف القورنني
الثامن عوشر والتاسع عوشر كان يبدو لدى الكثريين من املشاهدين وكجنه ا اه ر ميكن مقاومته"(.)1
نقا الما ية الميكانيكية :
رغم انتشار الننعة املادية يف الفكر الغريب  ,وتبو هوا املننلوة العاليوة يف القورن التاسوع عشور وموا بعوده  ,إر
أهنووا ننعووة باطلووة ر تقوووم علووى أسوواق صووسي  ,ور تسووتند إىل بوراهني مسووتقيمة  ,يعوواا هيكلهووا موون السووقم
املع ووريف  ,وارهني ووار الفلس ووفي  ,ويواجهه ووا س وويل ع ووارم م وون التناقض ووات واإلن ووكارت وارع اض ووات العلمي ووة
واملعرفيووة والنفسووية  ,وقوود أجوواد بوننسووكي الوصووف حيووث قوواة عوون املووهاهو املاديووة ":هووهه املووهاهو بسووبو
ا اهها الرجعوي ووهنهوا النظوري  ,وبسوبو عودم اك اثهوا بكربيوات مشواكل املصوري اإلنسواا  ,هوهه املوهاهو
متثل أقل ما قدمه الفكر الغريب األخري من حيث القيمة"(.)2

ويقووة أزفلدكوليوه بعود نقواه طويول للموههو املوادي ":والنتيجوة الويت نصوول إليهوا انن مون كول موا تقوودم
هووي أن املووههو املووادي تفسووري اف اضووي حبووت لطبيعووة الوجووود  ,وأنووه فووو رلووك يبعوود جوودا أن يكووون تفسوريا
فلسفيا صسيسا"(.)3
وىثبات م ا ف ي ه ذا الن وو م ن الما ي ة م ن خل ل وفس ا تتظ اهر علي ه مع اني كثي رة وأ ل ة متعاض دة
ومتكاثفة  ،وسنعرض أهمها فيما يلي من المعاني :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -1اطفن ا ساس الفلسفي :
فإن الننعة املادية مرتكنة بشكل أساسي على املههو احلسي  ,الهي إلصر مصوادر املعرفوة اإلنسوانية يف
املعطيات احلسية فقط  ,وتنطل من قاعدته األساسية  ,وقد سوب يف أثنواو البسوث إبطواة هوها املوههو مون
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وجوووه متعووددة  ,ونقووض كوول براهينووه  ,وإرا بطوول األسوواق بطوول مووا بووين عليووه ؛ ألن مووا بووين علووى باطوول فهووو
باطل ر الة .
 -2الضطراب وفقدان الوضوح والدقة :
ورلك أن الننعة املادية تتمسور بشكل أساسي حوة مفهوم املوادة  ,فهوها املفهووم لبهوا وجوهرهوا وأسواق
هيكلها  ,والضرورة العلمية املنهجية تقتضي أن يكون املفهوم الهي من هها القبيل يف غاية الوضووح واجلوالو
 ,ويف هناي ووة الدق ووة وارنض ووباط  ,ولك وون األم وور ل وويس ك ووهلك م ووع مفه وووم امل ووادة  ,فه ووو مفه وووم غ ووامض فاق وود
للوضوووح  ,ومتصووف بارضووطراب وارلتبوواق  ,ويف إثووارة هووها ارع و او علووى املاديووة يقوووة أزفلوود كوليووه ":ر
إمجاا بني املاديني أنفسهم على فكرة املادة  ,وهي الفكرة اليت تلعو دورا هاما يف فلسفتهم  ,كموا أن املوادة
ال وويت يتس وودثون عنه ووا ر ميك وون الربهن ووة عليه ووا بربه ووان ق وواطع  ,حبي ووث ميكنن ووا أن نعتربه ووا –م وون غ ووري ج وودة أو
مناقشووة -أص ووال حقيقيووا حلياتن ووا الشووعورية ال وويت نوودركها إدراك ووا مبان ورا  ,ف ووالنناا ر ي وناة قا م ووا بووني امل ووههو
امليكانيكي واملههو الديناميكي يف الطبيعة"(.)1
ويعرب األستار إينليه – مدرق الفلسفة بكلية فرنسا – عن غموو مفهوم املادة وحريتوه يف التعامول معهوا
يف مقدموة كتبهوا لكتواب ألفوه الكاتوو الشوهري جووة بووا عون موا وراو املوادة فيقووة ":موا هوي املوادة ؟! موا هوي
احلركة ؟! أنا أظن ههه املوادة ليسوت إر مظهور القووة  ,وأن احلركوة ليسوت إر مظهور الفعول  ,قول موا نو ت ,
فاملس ووجلة زادت إن ووكار  ,فم ووا ه ووي الق وووة ؟! وم ووا ه ووو الفع وول ؟! ووا عبارت ووان معنا ووا واح وود وت يف ق ووا إر
بارعتبار"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وترج ووع أق وووى أس ووباب ارض ووطراب يف مفه وووم امل ووادة إىل التط ووورات العلمي ووة اجلدي وودة يف الفيني وواو  ,فإهن ووا
اكتشفت أموورا كثرية متوعلقة بجصل املادة وجوهورها  ,جعلوت كثوريا مون املواديني يقوع يف ارضوطراب وارلتبواق
.
 -3العجز التفسيري :
ورلك أن الكون ملويو بوالظواهر الويت يسوتسيل تفسوريها بالننعوة املاديوة الويت تنكور كول موا عودا املوادة  ,وت
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يقوودم املوواديون حووىت وقتنووا احلاضوور تفس وريا مقبووور سوواملا موون املعارضووة وارضووطراب  ,وموون أه وم القضووايا الوويت
عجنت املهاهو املادية عن تفسريها :
أ-التعقي د ال ذي ل يقب ل الخت زال ف ي الك ون  ,فلوويس مثووة خووالف حووىت موون املوواديني أنفسووهم يف أن

الكووون الووهي نعوويش فيووه معقوود يف قوانينووه وتراكيبووه غايووة التعقيوود  ,وقوود جلووج املوواديون إىل املصووادفة وإىل طوووة
األموود يف تفسووري هووها التعقيوود  ,فجعلوووه نانو ا عوون ووض الصوودفة وطوووة أموود الكووون  ,ولكننووا إرا رجعنووا إىل
حسابات ارحتماة جند أنوه مون املسوتسيل حودول رلوك التعقيود بسوبو املصوادقة وطووة األمود  ,ورلوك أن
إمكوان حوودول مثول هووها التعقيوود يتطلوو وقتووا طوويال جوودا ر ميكوون أن يسوتوعبه عموور الكوون الووهي اكتشووفه
العلماو .
وهها يدة على أن الكون ر ميكن إر يكون خملوقا لقدرة خارجة عن املوادة الكونيوة وعون زماهنوا ومكاهنوا
 ,وهو اخلال سبسانه وتعاىل  ,وسيجيت هلهه القضية منيد بسط يف أثناو البسث مرات عديدة .
ب-ومن ذلك  :تفسير التنوو والخ تفف ا ين ج واهر الموج و ات  ,فوإرا كانوت املوجوودات مكونوة

من ررات مادية متشاهبة فسسوو  ,فإنوه بارعتمواد علوى رلوك فقوط يسوتسيل تفسوري التنووا الكبوري والضوخم
بني جواهر املوجودات وحقا قها  ,فوإن مون البوديهي أن األجوناو املتشواهبة ر إلودل عنهوا مركبوات متباينوة يف
حقا قه ووا وجواهره ووا  ,ولك وون الك ووون مل وويو باملاهي ووات املتباين ووة  ,ور يص و أن يق وواة  :إن رل ووك ارخ ووتالف
راجووع إىل ارخووتالف يف حوواة تلووك الووهات وعووددها وحركتهووا  ,ورلووك أن مثوول هووهه ارختالفووات هووي موون
()1
قبيل ارختالفات العرضية  ,وارختالفات العرضية ر إلدل عنها اختالفات يف املاهية واحلقيقة
وكووهلك ف ووإن املووههو امل ووادي يعج وون عوون تق وود اجل وواب الصووسي ع وون ارخ ووتالف احلاصوول ب ووني أن وواا
القوانني احلاكومة للكون من خالة املادة وحدها ؛ ألن املادة واحلركة ر تقتضيان بوهاهتما نوعوا دون آخور ور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

قانونووا دون آخوور ؛ ألهنووا ص وماو عميوواو ر إرادة هلووا ومش وي ة  ,فتخ وصيص بعووض أن وواا املووادة بصووورة معينووة ,
وخت وصيص بعووض قوانينهووا حبقيقووة م وعينة ر بوود فيووه موون إرادة ومشووي ة وعلووم  ,وهووها كلووه يؤكوود علووى أن واضووع
تلك القوانني نيو آخر خمتلف عن املادة يف حقيقته وجوهره  ,وهو اخلال سبسانه وتعاىل .
ج -ومن ذلك  :تفسير نشأة البياة في الكون  ,وتعد ههه القضية من أكثور القضوايا الويت تثوار غالبوا
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يف وجووه الننعووة املاديووة  ,ومووا زاة تفسوري رلووك ميثوول كابوسووا جامثووا علووى املوواديني وسوؤار مستعصوويا علووى احلوول
كثوريا مووا يثووار ضوودهم  ,يقوووة جوويمس كونانووت ":مسووجلة احليوواة علووى هووهه األرو كيووف نشووجت؟! مسووجلة ر
تناة إىل اليوم غامضة كغموضها عند داروين  ,ويف أيامه"(.)1
وقوود اضووطرب املوواديون كث وريا يف حوول هووهه املعضوولة واختلف ووا اختالفووا عميقووا يف تقوود اجل وواب املناسووو
لوودفعها  ,فموونهم موون رهووو إىل أن احليوواة يف األرو جوواوت موون كوكووو آخوور  ,وموونهم موون زعووم أن احليوواة
فيها نشجت نتيجة التولد الهايت  ,حبيث أهنا نشجت من مادة ميتة(.)2
ولكوون كوول هووهه احللوووة ر تسووتند إىل دليوول صووسي  ,ور تقوووم علووى برهووان بووني  ,وإوووا هووي اف اضووات
عقلي ووة ض ووة ومق ح ووات ووردة ل وويس هل ووا رص وويد م وون الص ووسة  ,ويف وص ووفها يق وووة ج وويمس كونان ووت ":إن
الباحث يف هها األمر أحسبه لن اد إر آراو قليلة تقدم هبا أصساهبا يف هوها املوضووا  ,ر ميكون إر بشويو

موون الكوورم أن نسووميها حووىت فروضووا مثموورة نافعووة"( ,)3ويقوووة ":إن انراو الوويت ختوور حتوواوة تفسووري أصوول احليوواة
كثرية  ,كل عشرة منها بقره  ..وأنا ر أستطيع أن أمسيها بجكثر من خواطر"(.)4
وقوود تتابعووت مقووارت كثووري موون علموواو األحيوواو وغووريهم يف التجكيوود علووى أن تفسووري نشووجة احليوواة يف هووها
الكون من املعضالت اليت ت ادوا هلا حال مقنعا(.)5
وأمووا املؤمنووون باخلووال وبووجن هووها الكووون خاضووع لقوودرة اهلل وتوودبريه  ,فووإن تفسووري نشوووو احليوواة لووديهم ر
خيتلف عن تفسري نشوو الكون راته  ,وأنه من خل اهلل وإنشا ه .
 -4القفز البكمي :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وامل وراد بووالقفن احلكمووي ارنتقوواة إىل النتيجووة موون غووري أن يوجوود يف مقوودمات الوودليل مووا يوودة عليهووا أو
يستلنمها  ,فالننعة املادية تنطل من املههو احلسي وترتكن يف بنا ها على املنهخ احلسي التجريي  ,وهوو ر
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يبسث إر يف نظام القضايا الواقعية احسوسة  ,ولكن املادية قفونت بنتوا خ املونهخ احلسوي وحكموت بوه علوى
الواقع الغيي  ,وهو ر يدركه  ,وحبثه ر يتعل به من حيث األصالة  ,فقضت بقوانني الوجود احسووق علوى
نوووا آخوور موون الوجووود ر ميكوون للعلووم التج وريي أن يتسق و منووه وأن يصوول إليووه  ,فسكم ووا بنوواو علووى رلووك
بإنكووار الووروح اإلنسووانية واملغيبووات  ,وحكووم كثووري موون املوواديني بإنكووار وجووود اخلووال للكووون  ,حبجووة أن العلووم
التجريي ت يصل إىل إدراكها !
وهها يف احلقيقة قفن حكمي غري مقبوة يف قوانني ارستدرة ؛ ألن غاية ما يوصول إليوه مونهجهم عودم
العلم ا ر يدركه املنهخ التجريي  ,فسكموا بناو على رلك بالعدم على ما ر يدركوه  ,وهوها خلول منهجوي
كبووري ؛ ألن عوودم العلووم بالشوويو لوويس دلوويال علووى عدمووه يف احلقيقووة  ,وقوود أقوور بووهلك األسووتار لي يووه – أحوود
علماو الفلسفة املادية يف كتابه"كلمات عن الفلسفة احلديثة" -حيث يقوة ":ملا كنا جنهول أصووة الكا نوات
ومصا رها فال ادر بنا أن ننكر وجوود نويو سواب عليهوا أو رحو هلوا  ,كموا ر اودر بنوا أن نثبوت رلوك ,
فاملههو احلسي يوتسفظ كول الوتسفظ أموام مسوجلة وجوود العقول األوة إلقوراره جبهلوه املطلو يف هوها الشوجن ,
كمووا أن العل وووم الفرعيووة الوويت هووي منووابع للمووههو احلسووي ا ووو عليهووا أن حت و ق موون احلكووم عل ووى أص وووة
األنياو وهنايتها  ,عي أننوا إن ت ننكور وجوود احلكموة اإلهليوة فوال نتعورو إلثباهتوا  ,فونسن علوى احليواد التوام
بني النفي واإلثبات"(.)1
وهووها اإلقورار يوودة علووى أنوه اووو علووى أتبوواا املوونهخ احلسووي -وموونهم املوواديون – أن يتوقفووا عوون احلكووم
علووى مووا ر يدركووه موونهجهم بووالنفي أو اإلثبووات ؛ لكوووهنم ر ميلكووون مووربرا عمليووا للخوووو يف رلووك  ,ولكوون
املوواديون خووالفوا هووها املوونهخ يف مقامووات كثوورية  ,فقفوونوا بجحكووامهم علووى منوواط ر يصوول إليهووا علمهووم بنوواو
على منهجهم احلسي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والغريووو حقووا أهنووم عموودوا إىل القضووايا الوويت ر توودخل ضوومن مووا ميكوون ملوونهجهم إدراكووه  ,فبووادروا إىل
إنكارهووا  ,كووالروح اإلنسووانية ومجيووع املغيبووات  ,ويف الوقووت نفسووه أثبت ووا موجووودات كثوورية ر ميكوون إثباهتووا عوون
طري املنهخ احلسي  ,كاألثري واإللك ون وغري ا  ,وهها تناقض منهجي مركو .
ويظهر القفن احلكمي عند املاديني من جهة أخرى  ,ورلك أهنم ت يدركوا كل القوانني املتعلقوة بوالوجود
 ,وت يصلوا إىل كنه كل التفاصيل املتعلقة بالكون  ,وموع رلوك بوادروا بنواو علوى القودر الضو يل الوهي توصولوا
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إليه إىل احلكم على طبيعة الوجود كله  ,وأنه مادة يف مادة  ,لو يستثنوا من رلك ني ا!
ويف اإلنارة إىل هها القفن احلكمي الفظيع يقوة إمساعيل مظهر":أجهد اإلنسوان نفسوه وراح يتطلوع إىل
كشف رلك السر  ,سر النظام الكوا  ,فما لبوث أن وقوع علوى بضوعة حقوا مضوى يتيوه هبوا فخوارا وعجبوا
 ,فوونعم أنووه عوورف الوودنيا كنوناهتووا  ,والطبيعووة عمياهتووا  ,فقوواة الفليكووون  :يكفينووا قووانون اجلاربيووة يف تعليوول
الكووون  ,وقوواة الطبيعيووون  :يكفينووا قووانون املووادة والقوووة عوون ارعتقوواد بقوووة توودبر العووات ر تقووع حتووت احلووس ,
وقوواة الكيموواويون  :تكفينووا خصووا ص اجلوووهر الفوورد وألفووة العناصوور يف معرفووة نسووبة التكوووين املووادي ,وقوواة
امليكانيكيون  :تكفينا القوة والطاقة ملعرفة حقيقة القوى املنبثة يف نواحي الطبيعة !!
قووالوا ب ووهلك غ ووري ن وواظرين إىل احلقيق ووة ووردة ع وون الغايووة  ,ول ووو وجه ووا بجفك ووارهم س وواعة د ووو التجم وول يف
العنصوور األوة الووهي يضووبط نسووو ال كيووو والتسليوول يف اجلوووهر الفوورد  ,أو اإلرادة الوويت تسووري تلووك القوووى
بعضها موع بعوض  ,كموا لوو كوان للطبيعوة عوني حكيموة تنظور هبوا = ملوا قوالوا بوجن تلوك السونن كافيوة يف تعليول
ماهية الكون يف موعه  ,وإن كفتهم يف تعليل بعض ظاهراته .
فالعلم اليوم ت يصل لسوى جن يات تراها حقرية إرا قسناها حبقيقة الكون كله .
رلك هو اإلنكاة الهي وقعت فيه الفلسفة املاديوة ,ت تقوو علوى صود تيواره  ,فجرهوا إىل حيوث وقفوت
سفينتها بني م اوح رياح الفكر تتقارف هبا أنواؤه .
وإنك إن نوظرت يف الواقع لرأيت أن اإلنسوان إووا يسوري مون طريو الع ولم إىل اجلهول وارعو اف بالع وجن,
مثله يف رلك كومثل من يصوعد سلما حلنونيا  ,كلما تقدم يف تصعيده اتسعت أمام عينه دا رة النظر!!"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويؤكوود رلووك فيقوووة ناقوودا للماديووة  :إهنووم زلووا "زلووة أموور موون رأي الكنيسوة وأدهووى ؛ إر زعمووا بووجن بضووعة
السوونن الوويت عرفوهووا كافيووة لتعليوول الكووون  ,فووجنكروا موجووده  ,وجسوودوا القوووة الوويت توودبره  ,وهوول يصو للعقوول
اإلنسان أن إلكم رلك احلكم على عات ليس اإلنسان إر دابة هرية  ,يعيش فوو نقطوة صوغرية منوه  ,ررة
الرمل يف وسط الصسراو أقرب تشبيه لألرو اليت يعمرها بالنسبة للكون؟!!"(.)2

1436/08/19

( )1ملقى السبيل (. )45

( )2املرجع الساب ( , )46وانظر يف القفن احلكمي عند املاديني  :متهيد للفلسفة  ,مد محدي زقنو (. )198-194
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وموون ص وور القفوون احلكمووي لوودى أتبوواا الننعووة املاديووة أهن وم يعتموودون يف توودعيم موووقفهم يف إنكووار
اخلال والغيبيات على نظريات ت يكن أصساهبا منكرين لوجود اخلوال ور للغيبيوات  ,بول كوانوا علوى
النقوويض موون رلووك  ,كمثوول حوواة جوواليليو ونيوووتن وغو وري ا  ,فإهنمووا موون أنووهر العلموواو الووهين يعتموود
امل وواديون عل ووى نظري وواهتم العلمي ووة  ,وم ووع رل ووك فإهنم ووا ت يكون ووا ملس وودين  ,ب وول كان ووا م ووؤمنني بوج ووود
اخلال (.)1

 -5الوقوو في التناقا المنهجي :
فنتيجة لكون املادية مههبا ر يقوم على أسس منهجية صسيسة  ,ور يستند علوى بوراهني سواملة  ,فقود
وقووع أتباعووه يف أصووناف موون التناقضووات املنهجيووة  ,وهووهه التناقضووات توودة علووى اضووطراب رؤيووة رلووك املوونهخ
وعطو مسلكه(.)2
ومن التناقضات املنهجية اليت وقعت فيهوا املاديوة امليكانيكيوة  :أهنوم يعيبوون كثوريا علوى املوؤمنني باألديوان
اعتقادهم أن أصل الوجود راجع إىل قووة عاقلوة أزليوة أبديوة قوادرة علوى كول نويو  ,وموع رلوك فاملوادي يعتقود
أن أصل الوجود موادة أزلية أبدية قوادرة على كل نيو  ,وأهنا خوالقة لنفسها وكل ما يتعل هبا!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملادي يعيو على املؤمنني بجهنم انمون بشيو ر ميلكون عليوه دلويال ور يسوتطيعون إخضواعه للتجربوة
واملشاهدة  ,ومع رلك فاملاديون يصرحون بجهنم ر يعرفون كنه وحقيقة املادة! .

1436/08/19

( )1انظر  :تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون ( , )203/5والدين والعقل احلديث  ,ول ستيس (, )93والفلسفة احلديثة,
فوادسواف تاتاركيفتش ( , )160وموسوعة الفلسفة – امللس – عبدالرمحن بدوي ( , )251وانظر يف إثبات إميان نيوتن بوجود
اهلل  :الفكر األوريب احلديث  ,رونالد ( , )90-86وقصة العلم  . ,كراوثر ( , )148واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة من
العلماو السوفيات ( , )554وبني الدين والعلم ديكون ورايت ( )193والدين والعلم  ,برتراند رسل (. )47-46
( )2انظر يف رصد تلك التناقضات  :الفكر املعاصر يف ضوو العقيدة اإلسالمية  ,إلىي هانم فرغل (. )395-383
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فاملادي يف احلقيقة ر خيتلف عن املؤمن يف ههه القضية إر يف نوا املعبود الهي قدسوه واختوهه ملجوج لوه
 ,فوواملؤمن اعوول معبوووده اخلووال املوودبر للكووون  ,واملووادي اعوول معبوووده املووادة أو نووي ا موون مظاهرهووا  ,فيعبوودها
ويقدسها  ,ويف الكشف عن ههه احلقيقة يقوة وليم جيمس ":لقد أصوبست قووانني الطبيعوة املاديوة يف هوهه
األيام – أيام الفلسفة الوضعية -موضوعات مستسقة للتمجيد الهي ر يكون إر هلل"(.)1
ويف تجكيد هها التناقض الهي وقع فيه املاديون يقوة مود فريود وجودي ":فوالقوة بجبديوة املوادة وأزليتهوا
ومتتعهووا قصووا ص ر حوود هلووا هووو عقيوودة إميانيووة ر تف و عوون أيووة عقيوودة بإلووه قوود متصووف بكوول صووفات
الكموواة  ,تصوودر منووه مجيووع املوجووودات علووى مقتضووى حكمتووه العاليووة  ,وعلمووه الشووامل  ,فاملووادي والووديين
يسووتويان يف اإلميووان بالغيووو إميانووا ر حوود لووه  ,وإوووا الفوور الوحيوود بووني العقيوودتني هووو أن الووديين يطل و علووى
املوجووود األوة كلمووة اهلل  ,واملووادي يطلو عليووه كلمووة املووادة  ,وكمووا أن الووديين كلمووا آنووس يف املوجووودات أم ورا
جديدا نسبه إىل خصا ص اخلال غري املتناهية  ,فكهلك املادي يعنوه إىل خصا ص املادة غري املتناهية.
فإن عري املتدين بجنه قوا م علوى أصول لويس لوه عليوه دليول حسوي  ,حلو هوها التعيوري باملوادي ؛ ألنوه قوا م
علووى أصوول حسووي لوويس عليووه دليوول وريي  ,ور عووربة بقولووه  :إنووه يوورى املووادة بعينووه ويلمسووها بيووده  ,ألنووه يوورد
عليه بوجن هوهه املوادة امللموسوة ر وا كانوت حوار مون أحوواة القووة – كموا يقووة بوهلك مجهوور العلمواو يف هوها
العصر  -هو رمظهر للقوة بوجود األثري  ,وإن ت يره وت إلسوه  ,وهوو فوو رلوك يعونو للموادة صوفات وت
يوور مالزمووة تلووك الصووفات هلووا  ,واسووتناده علووى أنووه ت يوور قوووة موون قوووى الكووون إر مالزمووة للمووادة ,فهووو وهووم
كبري ؛ ألنه ملا كان ر يستطيع وهو يف حالته املادية العادية أن يدرت القوى ا ردة حباسة مون حواسوه  ,وهوو
ر إلس هبا إر مؤثرة على مادة  ,ولكن هل قصوره هها مينع مون أن تكوون تلوك القووى موجوودة بوهاهتا علوى
حالووة ووردة ضووة؟!! وهوول موون األملعيووة أن يتخووه اإلنسووان موون قص وووره علمووا يبووين عليووه مووههبا يوودعي أنووه
املههو الهي ليس وراوه مرمى لطلو احلقيقة؟!!"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكثريا ما يعيو املاديون على املؤمنني باألديان أهنم يؤمنون بالغيبيات اليت ر ميلكون عليهوا دلويال حسويا
 ,ولكوون املوواديون أيضووا يؤمنووون بووجمور داخلووة يف نطووا الغيبيووات ال ويت ر ميلكووون عليهووا دلوويال سوسووا ,وقوود
أحسن الدكتور إلىي هانم فرغول حوني وضوع يف أحود مؤلفاتوه الويت نقوض فيهوا أصووة اإلحلواد مبسثوا بعنووان"
غيبيووات املووادة"! ومجووع فيووه القضووايا الوويت يووؤمن هبووا املوواديون موون غووري أن إلسوووها بووهاهتا  ,وإوووا اسووتدلوا علووى

1436/08/19

( )1العقل والدين (. )89

( )2على أطالة املههو املادي (. )6/1
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وجودهووا بوج ووود آثارهووا  ,كاإللكتو ورون واجلاربيووة والكو وهرباو واألثووري  ,وغريه ووا  ,فهووهه األم ووور كله ووا ر ميل ووك
املاديون عليها دليال وسوسا موبانرا على رواهتا  ,وإوا عومدهتم يف إثباهتا ما رأوه من آثار نا ة عنها(.)1
وموون خووالة هووهه املناقشووة ينجلووي مقوودار التنوواقض الووهي وقووع فيووه أتبوواا املاديووة  ,حيووث وقع ووا يف أمووور
مناقضة ملنهجهم  ,وكانوا يعيبون غريهم على القوة هبا !
 -6انقفب الداعم ا قوى :
ورلك أن املاديوة امليكانيكيوة كانوت تسوتند بشوكل أساسوي علوى نتوا خ العلوم التجوريي  ,وتؤكود علوى أن
العل ووم ه ووو الب ووديل الوحي وود ع وون العقا وود والتص ووورات ال وويت تق وودمها األدي ووان للن وواق  ,وتعتق وود أن العل ووم ميكن ووه
الوصوووة إىل حقيقووة الكووون وبلووو كنووه حقيقتووه الكاملووة  ,وأن املوونهخ العلمووي أثبووت ووا ر يوودا ووار للشووك
بووجن الكووون يسووري وفو قووانني ثابتووة حتميووة ر تقبوول ارخنورام ور ارسووتثناو  ,وأضووسى العلووم ونتا جووه سوويفا يف
أيدي أتباا املادية يشهرونه يف وجه كل من خيالفهم من أهل األديان .
ومع رلك كله فقد قلوو العلوم للماديوة ظهور ا ون  ,وانقلوو عليهوا يف مراحلوه املتوجخرة  ,وبوات يف كثوري
من مشاهده ونظرياته مناقضا للرؤية املادية ومعارضوا هلوا  ,ومؤيودا للرؤيوة املؤمنوة بوجوود اخلوال ومسواندا هلوا ,
وفقدت املادية بهلك ارنقالب أقوى داعم  ,واخنرط من يدها أفتك سالح كانوت تشوهره يف وجووه خمالفيهوا
.
فاملادية الفينيا ية كما يقوة جان غينون ":ت يعد هلا روا منه انن فصاعدا  ,لقود كانوت املاديوة متوارق

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

علينا بكيفية ما مطم نة وتامة غواية املنط القد اليت ر تقاوم  ,فقد كانت عناصر الكون صولبة وثابتوة ...
بيد أن الفينياو اجلديدة واملنط اجلديد قلبا هها التصور ...وطاملا أن الفينيوا يني قود جوردوا مفهووم املوادة راتوه
من ماديته فقد أتاحوا لنا يف الوقت راته فرصة األمل بسبيل فلسفي جديد  :سبيل ما بعد املادية"(.)2
وتقريوور هووهه احلقيقووة ر إلتووا إىل إثبووات  ,فإهنووا غوودت موون األمووور الشووا عة جوودا يف العلووم احلووديث ,
ولكوون سنشووري إىل بعووض مقووارت العلموواو زيووادة يف التجكيوود والتوثي و  ,يقوووة ألوويكس روزنووري  ":قوود هوونت

1436/08/19

( )1الفكر املعاصر يف ضوو العقيدة اإلسالمية (. )89-79
( )2اهلل والعلم ( , ) 110وانظر منيدا من التجكيد هلهه القضية  :من نظريات العلم املعاصر إىل املواقف الفلسفية  ,مود فهمي
زيدان ( , )144ومدخل إىل امليتافينيا  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )85-84
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تط و وورات الق وورن العشو ورين يف الف و وينياو وأس ووس الرياض وويات الثق ووة يف املادي ووة الفلس ووفية أكث وور ووا هنهت ووا احلج ووخ
الفلسفية"(.)1
ويف تجكيد رلك يقوة الفينيا ي هنري مارجينو ":إن العقيدة األساسية للمههو املوادي هوي أن احلقيقوة
كلهووا تكموون يف املووادة  ,وهووها رأي كووان مقبووور بعووض القبوووة يف آخوور القوورن املاضووي  ,غووري أن أمووورا كثوورية

حوودثت يف هووهه األثنوواو تكووهب هووها ال ورأي"( ,)2وأعلوون الفيني ووا ي فرين وور ه وواينننبري أن"فينيوواو الووهرة احلديثووة
زحنحت علم الطبيعة عن ار اه املادي الهي اختهه يف القرن التاسع عشر"(.)3
ويقووة جوزيوف وودكوريش ":لقود كوان العلووم الشوا ع يف عهود أجوودادنا مييول إىل ختطوي حوودود املعرفوة موون
أجل أن خير اهلل من الكون  ,أما يف أيامنا فإنه مييل على النقيض من رلك  :إىل إدخاله"(.)4
وبعوود أن ركوور الفيلسوووف املعاصوور جووود -أسووتار الفلسووفة جبامعووة لنوودن – هيمنووة التفكووري املووادي علووى
القرن التاسع عشر ونيوعه بني املفكرين قاة ":أما يف العصر احلاضر فقود تقووو أسواق هوها األسولوب مون
التفكري الهي ينظر إىل املادة باعتبارها نوي ا صولبا بسويطا واضوسا للعيوان  ,فواملفهوم احلوديث للموادة يصوورها
نووي ا متناهيووا يف الدقووة واخلفوواو  ,أو هووي نووبكة موون الشووسنات الكهربا يووة أو سلسولة متموجووة موون األحوودال
احتملة ترتفع وتنخفض حىت تتالنى يف العدم"(. )5
ويقوة الفيلسووف املعاصور برترانود رسول ":إن معظوم أسواطني الطبيعوة عوددا مون علمواو األحيواو البوارزين
يف األزمنة احلديثة أعلنوا أن تقدم العلم احلديث قد أثبت بطالن املادية القدمية"(.)6
ولكنووه مووع رلووك حواوة أن يشووكك يف علميووة موووقفهم  ,فووهكر أن الووهي دعوواهم إىل رلووك املوقووف مجلووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أسباب منها"أنا ما قالوه تجييودا للعقا ود الدينيوة التقليديوة إووا قوالوه ر بصوفتهم العلميوة احلوهرة املتسرجوة  ,بول
بصفتهم موواطنني طيبوني غيوورين علوى محايوة الفضويلة وامللكيوة  ,فواحلرب العامليوة األوىل والثوورة الروسوية جعلتوا
( )1فلسفة العلم – مقدمة معاصرة – (. )25

( )2العلم من منظوره اجلديد  ,جور ستانسيو (. )16

( )3الفينياو والفلسفة ( , )55وانظر  :العلم من منظوره اجلديد (. )16

1436/08/19

( )4اإلنسان احلديث (.)223
( )5منازا الفكر الغريب (. )7
( )6نظرة علمية (. )93
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كل هياب رجال افظا!"(.)1
ولكن هها التشكيك فاقد للودليل ومبوين علوى التخرصوات واألوهوام والظنوون  ,إن القوا لني بوجن العلوم
احلووديث انقلووو علووى املاديووة خمتلفووون يف أوطوواهنم وأزموواهنم وختصصوواهتم العلميووة  ,ومتباعوودون يف تفكووريهم ,
وبعضهم ليس من أتباا األديوان مون حيوث األصول  ,كول رلوك فضوال عون كثورة الشوواهد العلميوة الدالوة علوى
صد تلك احلقيقة .

والشواهد الت ي ن اقا فيه ا العل م التص ور الم ا ي للوج و كثي رة ج دا  ،ويمك ن أن نجم ل أهمه ا
فيما يلي من الشواهد :
الشاهد ا ول  :إقرار العلم بالعجن عن إدرات الكون وقصووره عون بلوو كنهوه  ,فبعود أن وثو اإلنسوان

الغووريب بووالعلم يف القوورن التاسووع عشوور غايووة الوثووو  ,وت ويقن أنووه موون خاللووه سيصوول إىل حوول كوول مووا يتعل و

بوالكون واحليواة  ,اكتشوف موع مورور الوقوت بوجن رلوك التويقن ت يكون صوسيسا  ,فقود أدرت العلمواو بووجهنم ت
يصوولوا إىل كوول مووا يتعل و بووالكون  ,وأيقن ووا باسووتسالة البلووو إىل حقيقووة الوج وود  ,وعلم ووا بووجن نظريوواهتم الوويت
بنوها عن الكون ليست نظريات هنا ية  ,وأهنا قابلة للتعديل والتسوير واملراجعة .
ويف بيوان هووها يقوووة األسووتار جوسوتاف لوبووون يف كتابووه "حتوووة املووادة" بعود أن ركوور غورور النوواق بووالعلم
وافتتوواهنم بنظرياتووه واعتقووادهم أهنووا نظريووات هنا يووة ر تقبوول النقوود ":دامووت هووهه العقيوودة يف املقووررات الكووربى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

للعلووم املعاصوور حافظووة لقوهتووا إىل أن حوودثت يف األيووام األخوورية مكتشووفات غووري منتظوورة  ,قضووت علووى الفكوور
العلمي أن يكابد من الشوكوت ما كان يعتقد أنه قد ختلص منه أبد انبدين  ,فإن الطرح العل ومي الوهي كوان
ر ي وورى ص و ودوعه إر ع و ودد قلي وول م وون العق و ووة العالي ووة تنع و ونا فج ووجة بش وودة عظيم ووة  ,وص و وارت التناقض ووات
واحوارت اليت فيه ظاهورة للعيان بعد أن كانت من اخلفاو حبيث تكاد ر تبلغها الظنون"(.)2

1436/08/19
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وتجكيوود قصووور العلووم اإلنسوواا عوون إدرات حقيقووة الكووون وكنه وه غوودا موون األمووور البدهيووة املنتشوورة بووني
املشتغلني بالعلم التجريي  ,وسيجيت يف أثناو البسث منيد رصد لهلك  ,فوإرا كوان أربواب العلوم يقورون بونقص
علومهم  ,فكيف إل أن تعتمد عليه الننعة املادية حبجة أنه بلغ كنوه الوجوود وكشوف عون أن حقيقتوه راجعوة
إىل املادة فسسو؟!! وكيف إلو للمواديني أن ينتقودوا األديوان حبجوة أن موضووعاهتا ت تصول إىل اليقوني ,
يقبلون بالعلم مع أن موضوعاته ت تصل إىل اليقني املطل أيضا؟!!
الش اهد الث اني  :ىنك ار الج وهر الف ر  ,فمووع اسووتمرار التطووور العلمووي اكتشووف العلموواو أن الووهرة –

اجلوهر الفرد  -ليست هي أصغر جنو يف الوجود  ,بل هي مكونة من جن يات أصغر منها  ,وهوي اجلن يوات
الوويت تووؤوة إليهووا الطاقووة يف هنايووة األموور  ,وهووها يعووين أن املووادة تتالنووى إىل طاقووة خمتلفووة يف طبيعتهووا عنهووا ,
وأصب قوة املاديني بجن هنات جواهر فردة جامدة أبدية سرمدية متثل أسواق الوجوود أصوب هوها القووة أبعود
األقواة عن العقل والعلم معا  ,حىت قاة الفيلسووف جيوو يف كتابوه "الالتودين يف املسوتقبل"":إن الورأي الوهي
مؤداه أن اجلوهر الفرد ر يقبل ارنقسام ور التجنؤ يعترب من الوجهة الفلسفية من انراو الطفيلية"(. )1
ويقوووة الوودكتور فيليووو ":لقوود حلووت كلمووة القوووة وول كلمووة املووادة  ,فمووا يوودرينا مووا إرا كانووت كلمووة روح
ستسل ل كلمة قوة  ,فههه املسا ل احرية ر تناة سرا من أسرار املستقبل"(.)2
وأما الفيلسوف املعاصر جود فإنه يقوة ":إن الفينياو احلديثوة قود أبطلوت فكورة الصوالبة للموادة  ,وأخوه
الفينيو ووا يون احو وودثون يطاردوهنو ووا –كمو ووا يقو وووة إرجنتو ووون -مو وون السو ووا ل املتصو وول إىل الو ووهرة  ,ومو وون الو ووهرة إىل
اإللك ون  ,حىت أضاعوها يف النهاية"(.)3
وركر بيل ستانلي أن الننعة املادية يف القرن العشرين تلقت ضوربة قاتلوة  ,فقود "اتضو أن املوادة  ,رلوك
اجلوهر القد املجلوف الهي يتجلف منوه العوات  ,هوي أقورب إىل الغمووو  ,فاملوادة ميكون أن تتسووة إىل طاقوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وإن ت نصوود هووها القوووة فل ودينا بعووض القنابوول الوويت تثبتووه! والطاقووة بوودورها ميكوون أن تتسوووة إىل مووادة ,
وتبدو اجلسيمات دون الهرية للمادة جبيوب للطاقة .
وهكووها فووإن الكووون املؤلووف موون مووادة ر خيتلووف عوون الكووون املؤلووف موون طاقووة  ,وقوود أدت هووهه األفكووار
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بالفينيووا ي اإلجنليووني املشووهور "السووري جوويمس جينوون" إىل النتيجووة القا لووة  :إن الكووون قوود يكووون يف أساسووه
رات طبيعة روحانية"(.)1
وههه النهاية تؤكد على أن الوجود لويس منسصورا يف املوادة فقوط  ,وإووا مثوة موجوودات أخورى يف الكوون
ليست رات طبيعة مادية  ,وهها نقض ألصل فكرة الننعة املادية .
الشاهد الثال  :ىنكار البتمية الفيزيا ية  ,فمن آخر التطورات اليت انتهت إليهوا الفينيواو احلديثوة أن
القوانني املتعلقوة بوالوجود ليسوت حتميوة الوقووا  ,وإووا هوي احتماليوة فسسوو  ,وختلوى كثوري مون العلمواو عون
احلتميووة وانتهووا إىل ارحتموواة والالحتميوة  ,ويف تجكيوود رلووك يقوووة جوويمس كونانت":أمووا عمووا يتنبووج بووه العلووم
أن يقع  ,فجمر رلك كجمور احلياة غري العلمية يتوقف ثبوته على ما به مون احتمواة  ,فاملسوجلة علوى موا يظهور

ليست إر احتمار ودرجة احتماة"( ,)2ويف احلديث عن املعي راتوه يقووة برترانود رسول ":يف الفينيواو احلديثوة
أصووسبت الق ووانني إحصووا ية  ,عووي أهنووا ر تقوورر مووا سوويسدل يف حالووة جن يووة  ,لكنهووا تقوورر أنووياو خمتلفووة
فسسو  ,كل منها سوف إلدل يف نسبة معينة من احلارت"(.)3
فإرا كان املاديون ينكرون على أهل األديان بجن لديهم موضوعات ر يصل إليها اليقني وحتميوة الوقووا
–كما يقولون -فكهلك العلم احلديث الهي كان ميثل هلم الداعم األقوى ر خيتلف عما عابوا به غريهم !
وهبووهه املشوواهد ينجلووي لنووا بووجن العلووم احلووديث ت يعوود منسوواقا يف مسوواره مووع املاديووة امليكانيكيووة  ,وإوووا
أضووسى يقوورر قضووايا كثوورية متعارضووة متووام التعووارو مووع التصووور املووادي  ,وهووها التطووور أوقووع الننعووة املاديووة يف
موجز معوريف كبووري  ,ويف تناقضوات منهجيووة ضوخمة  ,ويؤكوود أ.م بوننسوكي هووهه النتيجوة املجزقيووة فيقووة بعوود
أن ركر مجلة من التطورات العلمية ":ههه التسوورت العميقوة يف الفينيواو كوان هلوا دورا مندوجوا يف الفلسوفة ,
فسيووث أن علموواو الفينيوواو أنفسووهم ت يعووودوا يتفقووون علووى صووسة ار وواه امليكووانيكي واملووههو احلتمووي ور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

علووى موودى ص وواهبما  ,وحيووث إهنووم إلوواولون أن يدرس ووا دراسووة علميووة املووادة الوويت تبوودو معقوودة موون جديوود ,
حووىت إهنووم أصووبسوا مضووطرين إىل إعووالن نسووبية نظريوواهتم  ,فإنووه ينووتخ عوون كوول رلووك أن ار وواه امليكووانيكي
واملووههو احلتمووي ر يعووودان يعتموودان علووى سوولطة العلووم الطبيعووي  ,وأن تفسووري الوجووود باملووادة يصووب أم ورا
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مشكوكا فيه  ,ور ميكن ارعتماد عليه"(.)1

مفهوم الما ية الجدلية "الديالكتيكية" :
الووديالكتيك كلمووة يونانيووة تعووين اجلوودة أو التووداوة  ,وقوود اسووترعمل هووها املصووطل يف العهوود اليونوواا ,
وكان يعين طريقة معينة يف ا ادلة العلمية بني املختلفني  ,ولكن مفهوم الديالكتيك حتووة إىل معوي آخور موع
الفلسووفة املاركسووية  ,وأضووسى يعووين بووه منهجووا وطريقووة ووددة يف تفسووري الكووون والوجووود( , )2ويف بيووان معنوواه

يقوة لينني ":الديالكيتك هو دراسوة التنواقض يف جووهر األنوياو عينهوا"( , )3ويقووة مووريس كورنفوورل مبينوا
مفو وهوم اجلوودة ":املفهوووم األساسووي للجوودة هووو مفهوووم التنوواقض الكووامن يف طبيعووة األنووياو راهتووا  ,هو وو أن
القوووى اح وركة للتغووري الكيفووي تك ومن يف التناق وضات الوويت حتويهووا كوول عملي وات الطبيعووة وا ت وومع  ,وأنووه لكووي
تفوهم األنياو يف التطبي وتسيطر عليها او أن نبدأ من التسليل احدد لتناقضاهتا"(.)4
ويلخوص موود بوواقر الصوودر التطووور الووهي مور مصووطل الووديالكتيك فيقوووة  ":إن اجلوودة اجلديوود ت يعوود
منهجووا يف البسووث وأسوولوبا لتبووادة انراو  ,بوول أصووب طريقووة لتفسووري الواقووع  ,وقانونووا كونيووا عامووا ينطلو علووى
خمتلووف احلقووا  ,وأل ووان الوجووود  ,فالتنوواقض لوويس بووني انراو ووجهووات النظوور فسسووو ,بوول هووو ثابووت يف
صميم كل واقع وحقيقة  ,فما من قضية إر وهي تنطوي يف راهتا على نقيضها ونفيه"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبنوواو علووى رلووك فووإن املوراد باملاديووة اجلدليووة /الديالتيكيووة كمووا يعرفهووا أتباعهووا  :النظوورة املاديووة الوويت توودرق
أعووم قووانني احلركووة الطبيعيووة وا تمعيووة والفكوور اإلنسوواا  ,وتفسووريها باألسووباب املاديووة املتمثلووة يف التناقضووات
( )1الفلسفة املعاصرة يف أوربا (. )41

( )2انظر  :املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات (. )160
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الكامنة يف طبيعة األنياو وجوهرها .
واملاديووة اجلدليووة تشو ت مووع املاديووة امليكانيكيووة يف كثووري موون األصوووة واملقووورت  ,ولكنهووا تفو عنهووا يف
منهجي ووة وبن وواو التص ووور امل ووادي للك ووون وقو ووانني احلرك ووة يف الك ووون  ,فامليكانيكي ووة ت ووؤمن بالس ووكون والثب ووات
واحلتمية يف املادة  ,واجلدلية على النقيض من رلك .

وق وود ح وور أتب وواا املادي ووة اجلدلي ووة عل ووى إثب ووات أن م وواديتهم ختتل ووف ع وون املادي ووة امليكانيكي ووة يف نظرهت ووا
ومنطلقهووا الفلسووفي  ,وق وود ركووروا فروقووا عدي وودة بينهمووا  ,وخيل ووص م وووريس كورنف ووول طبيع ووة املاديووة اجلدلي ووة
وحاصوول الفوور بينهووا وبووني املاديووة امليكانيكيووة فيقوووة ":حووني نكشووف اف اضووات املاديووة امليكانيكيووة ونفرضووها
فإننوا نورى علووى الفوور حاجتنوا إىل مووههو موادي موون نووا خمتلوف جديوود  ,ماديوة تتغلوو علووى ضوعف ومجووود
ارف اضات امليكانيكية  ,وتلك هي املادية اجلدلية .
ور تفهووم املاديووة اجلدليووة العووات علووى أنووه مركووو موون أنووياو جوواهنة  ,بوول مركووو موون عمليووات متوور خالهلووا
األنياو يف تغري ر ينقطع من الوجود والفناو .
وتعتوورب املاديووة اجلدليووة أن املووادة دا مووا يف حركووة  ,وأن احلركووة هووي أسوولوب وجووود املووادة  ,حبيووث ر ميكوون
أن توجد مادة دون حركة  ,وكما ر توجد حركة دون مادة  ,ولسنا يف حاجوة إىل قووة خارجيوة تفورو احلركوة
على املادة  ,لكن من الضروري يف املقام األوة أن نبسوث عون الودوافع الداخليوة للتطوور  ,عون احلركوة الهاتيوة
الكامنة يف كل العمليات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتفهم املاديوة اجلدليوة املوادة باعتبارهوا نواملة لكول التغوريات والعمليوات يف الوجوود  ,ومون ورد التغوري يف
املكووان حووىت التفكووري  ,فهووي موون توودرت التعوودد الووهي ر ينتهووي ألنووكاة حركووة املووادة  ,وحتوووة نووكل موون
أنكاة احلركة إىل أنكاة أخرى  ,وتطور أنوكاة حركوة املوادة مون الشوكل البسويط إىل املعقود  ,ومون األدىن
إىل األعلى .

1436/08/19

وتعترب املادية اجلدلية أنه يف العمليات متعددة اجلوانو اليت حتودل يف الكوون تولود أنوياو وتتغوري وتكوف
عن الوجود  ,ر كوحدات مفردة منفصلة  ,وإوا يف عالقوة وتوداخل أساسوي  ,حبيوث ر ميكون فهوم أي منهوا
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بهاته منفصال  ,وإوا يف عالقته وتداخالته"(. )1
وإرا كانت املاديوة امليكانيكيوة ترتكون علوى العلوم وتسوتند إليوه وتودعي أنوه داعوم هلوا  ,فوإن املاديوة اجلدليوة
فعلت الفعل نفسه وادعت أهنا هي األخرى املمثلة للعلم التجريي وأنه داعم هلا ومؤكد ملوقفها .
وترجووع اركتشووافات العلميووة الوويت ارتكوونت عليهووا املاديووة اجلدليووة إىل ثالثووة اكتشووافات أساسووية  ,ا ول:
اكتشاف الخلية  ,الهي أوض أن كل أصناف احلياة تتجلف من خاليا متنوعة  ,وقود أقوام هوها اركتشواف
الربهوان علووى وجودة بنيووة األضوداد كمووا يقولوون  ,والث اني  :ق انون اق اء الطاق ة وتبوله ا  ,ومون خووالة هووها
القوانون ر ميكون للطاقووة نوجهنا نووجن املوادة ر أن ختلو ور أن تنفوى  ,والثال

 :نظري ة التط ور ,وقود أثبتووت

هووهه النظريووة أن مجيووع النباتووات واحليوانووات واإلنسووان يف حالووة تطووور دا ووم  ,وأهنووم كووانوا نتيجووة تطووور طويوول
األمد .
"وتكمن أ ية ههه اركتشافات الكربى يف املقام األوة يف كوهنا قد نسفت املونهخ الفكوري امليتوافينيقي
الضووي  ,الووهي كووان يعتمووده العلموواو يف رلووك العهوود  ,وقوود أتاحووت هووهه اركتشووافات إمكانيووة رؤيووة الطبيعووة
من وجهة نظر جديدة  ,فعلى ضو ها ما عادت الطبيعة تبدو ساكنة جامدة  ,وصار بينوا للعيوان أن الطبيعوة
بكاملها –بدوا من أصغر اجلن يات إىل أكرب األجرام السوماوية  ,وبودوا مون حبوة الرمول إىل الشومس والنجووم
 ,وبدوا من اخللية احلية البدا ية إىل اإلنسان -تتسرت وتتبدة دوما وأبدا"(.)2
وقد ادعى أتباا املادية اجلدلية أن مههبهم قضية حتميوة ر تقبول النقواه ور الو دد  ,وأن مصوري الكوون
كله سيؤوة إىل تصوراهتم بال نك ور ريو .
نقا قوانين الما ية الجدلية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعوود أن أكوود أتبوواا املاديووة اجلدليووة أن الك ووون كلووه جبميووع حقا قووه ومكوناتووه ر خي وور ع وون الووديالكتيك
والصوراا بوني التناقضوات الكامنوة يف كول حقيقوة  ,الويت ينوتخ عنهوا احلركوة الدا موة يف املوادة  ,أكودوا أن تلووك
التناقضووات تسووري وفو ق ووانني ووددة ر ختوور عنهووا ور ختتلووف عوون مسووارها ,وترجووع تلووك الق ووانني إىل ثالثووة
ق ووانني أساسووية  ,ا ول  :قووانون حتوووة الكووم إىل الكيووف  ,والث اني  :قووانون وحوودة األضووداد  ,والثال
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قانون نفي النفي(.)1
وهووهه القووانني ثابووة اخلوويط النواظم لكوول مكونووات املاديووة اجلدليووة  ,وهووي القاعوودة األساسووية الوويت ترتكوون عليهووا
مجيع مقورهتم ومواقفهم  ,وقد أورها املاديون اجلدليون اهتماما كبريا  ,وتوسعوا يف نرحها وتوضويسها وبيوان مننلوة
كل واحد منها  ,والودفاا عون ارع اضوات عليهوا  ,ويف بيوان وريوة هوهه القووانني يقووة اجنلون ":ر ميكون احلصووة
على تصوير مضبوط للكون ولتطوره ولنمو اجلنس البشري ورنعكاق هها التطور يف أرهان البشر إر بواسطة طر
اجلدة" .

ألجل رلك فإن الوقووف م وع كول قوانون مون تلوك الق ووانني و ليوة حقيقتوه والك وشف عموا فيوه مون خلول
معريف واستودرة كفيل بإثبات بطوالن الننعة املادية اجلدلية  ,وإثبات فسادها وكسادها املعريف والفلسفي .
القانون ا ول  :تبول الكم ىلى الكيف  ,واملقصود هبوها القوانون أن كول تغوري كموي ر بود أن إلودل

عنووه حوودثا كيفيووا معينووا  ,فووالتغري يف الكووم – النيووادة والنقصووان -ر ميكوون أن يسووتمر إىل مووا ر هنايووة موون غووري
حوودول أي تطووور  ,ور بوود عنوود نقطووة معينووة أن يقووود رلووك التغووري الكمووي إىل تغووري كيفووي ينقوول احلقيقووة الوويت
وقووع فيهووا التغووري الكمووي إىل حقيقووة أخوورى  ,فمووثال إرا رسووخن املوواو  ,فإنووه ر يظوول يوونداد يف احلورارة إىل مووا ر
هنايووة  ,وإوووا عنوود درجووة معينووة يتسوووة املوواو إىل قووار  , ,وكووهلك إرا رمووى البنوواة حجووارة يف النهوور  ,فإنووه مووع
تنايد عدد احلجوارة تظهور كيفيوة أخورى جديودة وهوي السود الصولو  ,وكوهلك احلواة يف كول التغوريات الكميوة
املتعلقة بالكون وا تمع واإلنسان  ,فإهنا تتجمع فتسدل انتقار يف احلقا .
ولكوون رلووك التغووري الكيفووي ر إلوودل – يف نظوور املوواديني اجلوودليني -بالتوودر كمووا هووو احلوواة يف التغووري
الكمووي  ,وإوووا بعوود ال اكمووات الكميووة تتهيووج تلووك األعووداد لوووردة كيفيووة جديوودة  ,فيسوودل التغووري الكيفووي
فججة وبوثبة مبانرة(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويكموون جوووهر قووانون حتوووة التغ وريات الكميووة إىل تغ وريات نوعيووة كيفيووة يف أن التغ وريات الكميووة الطفيفووة
غووري احسوسووة يف البوودو تووؤدي ب اكمهووا التوودراي ويف حلظووة معينووة إىل تغ وريات نوعيووة جهريووة  ,ختتفووي علووى
إثرهوا النوعيوة القدميوة  ,وتظهور نوعيوة جديودة تفضووي بودورها إىل تغوريات كميوة جديودة لتوؤدي يف حلظوة زمنيووة
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ددة وبطريقة مفاج ة إىل تغري كيفي آخر(.)1
وهها يعين أن املادية اجلدليوة ر تورى قدسوية ألي حقيقوة ور ثبوات ألي ماهيوة  ,وأن املاهيوات واحلقوا
تتبووادة الوجووود  ,فاحلقووا الوويت كانووت موجووودة يف زمووان مو ٍ
واو سووتختفي يف النمووان القووادم نتيجووة التطووورات
الكمية امل اكمة  ,وحتل لها حقا جديدة  ,وهكها دواليك يف كل الكون والوجود .

نقا القانون ا ول :
وهووها القووانون بالصووورة الوويت يصووورها أتبوواا املاديووة اجلدليووة غووري صووسي  ,ور هووو مسووتقيم ور جووا ٍر علووى
سنن صا من ارستدرة والتصوور  ,وهوو مشوتمل علوى أخطواو معرفيوة واسوتدرلية متعوددة  ,ويتجلوى رلوك
فيما يلي من األمور :
ا مر ا ول  :العجز اإلثباتي  ،ورلك أن التسوة من الكم إىل الكيف ر خيلو من حالني :
احلوواة األوة  :أن يكووون حتووور بعضوويا  ,عووي أن بعووض التغ وريات الكميووة ينووتخ عنهووا حتووورت كيفيووة ,
وهها النوا ر إنكاة فيه  ,ور خيوالف فيوه أحود مون أتبواا األديوان ور غوريهم  ,بول هوو أمور مقبووة وحاصول
يف الواقع بالضرورة .
واحلوواة الثوواا  :أن يكووون حتووور كليوا  ,عووي أن كوول تغووري كمووي ينووتخ عنووه حتوووة كيفووي  ,وأن كوول حتوووة
كيفي ر يكون إر نتيجة تراكمات يف التسورت الكمية  ,وهها هو املعي املقصود ألتباا املادية اجلدلية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وه ووها الن وووا دع وووى نظري ووة م وون قبي وول القض ووايا الكلي ووة املوجب ووة  ,وامل وونهخ العلم ووي يقتض ووي إقام ووة ال وودليل
الصاد الداة على صستها وصدقها يف الواقع .
وارستدرة على إثبات ههه القضية الكلية املوجبة ر خيلو  :إما أن يكون بارسوتقراو التوام  ,وهوها أمور
متعووهر ؛ ألنووه يسووتسيل علووى القوودرة اإلنسووان أن تسووتوعو كوول التغوريات الكميووة احلاصوولة يف الكووون ماضوويها
وحاضرها ومستقبلها وبكل أنواعها .

1436/08/19
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فلم يب إر أن يكون ارستدرة عليها بطري ارستقراو الناقص  ,ولكن ارستقراو الناقص على أصووة
املادية اجلدلية ر يؤدي إىل اليقني واحلتميوة  ,وإووا غايوة موا يوؤدي إليوه الظون وارحتمواة  ,وهوها متنواقض موع
موق ووف أتب وواا املادي ووة اجلدلي ووة  ,حي ووث إهن ووم يعتق وودون أن قو ووانينهم يقيني ووة حتمي ووة ر ميك وون الش ووك فيه ووا ور
اررتياب .
وإرا رجعنا إىل مؤلفات أتباا املادية اجلدلية جند غايوة موا يوردونوه يف معورو اسوتدرهلم علوى صوسة هوها
القانون أمثلة معدودة متعلقوة بوبعض األحودال يف الوجوود  ,وهوهه األمثلوة – موع التسوليم بسوالمة صوورهتا -
ر تص أن تكون برهانا على بناو قانون كلي نامل لكل أحدال الكون .
ا م ر الث اني  :البص ر المنخ رم  ,فمووع تجكيوود أتبوواا املاديووة اجلدليووة أن كوول تغووري يف الكووون هووو نتيجووة
تغريات كمية متتالية إر أن رلك غري صسي  ,فإنا جند تغوريات كثورية يف الوجوود ليسوت راجعوة إىل التغوريات
الكمية الكامنة يف احلقا  ,وإوا حتدل بجسباب خارجيوة أو حودول ظوروف معينوة بسوبو تودخل اإلنسوان
 ,فكث ووري م وون التغو وريات ال وويت تق ووع يف ا تمع ووات اإلنس ووانية إو ووا تق ووع بس ووبو تص وورفات طا ش ووة أو عدا ي ووة أو
إصووالحية يق وووم هبووا بعووض البشوور  ,فيقووع التغووري الكيفووي يف الظوواهرة  ,وهووها أم وور مش وواهد وواقووع يف الوج ووود
بالضوورورة  ,وهووو متنوواقض مووع رؤيووة املاديووة اجلدليووة الوويت توورى أن تلووك الق ووانني حتميووة الوقوووا  ,وأن اإلنسووان
بور على ارستجابة هلا  ,بل إنه نتيجة من نتا جها .
ا م ر الثال

 :الخط أ التفس يري  ,ورلووك أن كث وريا موون األحوودال الوويت يطيووو أل مووة املاديووة اجلدليووة

تفسوري إحوداثها بجنووه وقوع فجووجة وقفونة ليسووت هوي أكثوور مون النتوا خ الوويت قود تبوودو مفاج وة عنوود فوقود التناسو

املطلوووب بووني األسووباب وآثارهووا بسووبو خلوول نوواتخ عوون زيووادة أو نقصووان بالنسووبة للسوود املطلوووب أو سووبو
ظهور عامل جديد  ,وليست هي من قبيل ما يهكرون .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاملوواو الووهي يتسوووة قووارا فووو سووطع البس ور  ,وحتملووه السووسو  ,لوويس حتمووا أن يكووون حتولووه إىل موواو
هاطوول قفوونة وفجووجة مووا دام اجلووو إلووتفظ بكميووة موون احلورارة تتفو واحتفوواظ تلووك السووسو بجقرهتووا  ,غووري أهنووا
سوورعان مووا تتسوووة إىل موواو إرا هبطووت درجووة احلورارة فيهووا إىل مسووتوى يسووم هلووا بووجن حتيوول تلووك األقوورة إىل
أمطار هاطلة .

1436/08/19
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الكمية(.)1
وكثوريا مووا يقووع رلووك يف التغوريات ارجتماعيووة املتعلقووة بالسوولوت اإلنسوواا ؛ ألن تلووك التغوريات ر ختضووع
لق ووانني ماديووة جاموودة حتميووة  ,وإوووا تعموول فيهووا اإلرادة والشووعور اإلنسوواا عمووال مووؤثرا  ,وقوود تنبووج موواركس
وأتباعووه اعتم ووادا عل ووى احلتمي ووة املادي ووة ب ووجن الث ووورة الش وويوعية ل وون تن وودفع يف تم ووع متخل ووف  ,وإو ووا يف تم ووع
صووناعي رأمسوواة –كووإجنل ا وأملانيووا -ولكوون نبووووهتم كووهبت  ,وخرجووت الشوويوعية موون تمووع زراعووي متخلووف
مثل الصني وغريها .
ورلك كله يؤكود علوى أن التغوريات الكيفيوة يف ا تمعوات اإلنسوانية ليسوت خاضوعة بالضورورة ل اكموات
كمية متتالية حتمية  ,وإوا هنات مؤثرات أخرى تعمل فيها بقوة(.)2
ا م ر الراا  :تع د اتجاه ات القف ز  ,فقوود ركوور أتبوواا املاديووة اجلدليووة أن القفوون الكيفووي متوجووه دا مووا

ويف كوول صوووره إىل األعلووى واألكموول موون غووري ختلووف  ,ولكوون علووى التسووليم بوجووود رلووك القفوون الكيفووي فإنووه
ل وويس م وون احل ووتم أن يك ووون متجه ووا دا م ووا إىل األعل ووى واألكم وول  ,ب وول األم وور يف رل ووك عا وود إىل م ووا تقتض وويه
األسباب الدافعة للتغري  ,فر ا جاوت قفنة إىل األمام  ,ور ا جواوت قفونة إىل اخللوف  ,وتغوريات الواقوع أكورب
دليول مؤيوود لووهلك  ,فووإن كانووت التغوريات الكيفيوة يف الواقووع ليسووت منسصوورة يف األسووباب الكميووة امل اكمووة ,
فإنووه ر يوجوود مسووو واقعووي ور عقلووي يوودة علووى ضوورورة أن تكووون القف ونات إىل األفضوول دا مووا ,بوول الواقووع
يناقض رلك بصورة صارخة .
الق انون الث اني  :وح دة ا ض دا وص راعها  ,ومعووي هووها القووانون أن التغوريات احلادثووة يف الكووون إوووا

هي نتيجة الصراا بني املتناقضات ,وأن التسورت النا ة من التغوريات الكميوة إىل التغوريات الكيفيوة إووا هوي
نتيجة صراا تدم وحتمي بني املتناقضات الكامنة داخل كل حقيقة من حقا الكون .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فمووا موون حقيقووة موون احلقووا املوجووودة يف الكووون إر وهووي مكونووة موون متناقضووات وأضووداد  ,تكووون فيمووا
بينها وحدة متداخلة  ,وما من تغري إلدل يف الكون إر وهو نتيجة للصوراا الواقوع بوني تلوك األضوداد  ,ويف
بيان حقيقة هها القانون يقوة موريس كورنفوورل ":التنواقض هوو القووة الدافعوة للتغوري  ,وهكوها فوإرا أردنوا أن
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نفهم كيف تتغري األنياو  ,وأن نسيطر على التغريات ونستغلها  ,فإن علينا أن نفهم تناقضاهتا"(.)1
"ويكمن جوهر فانون وحدة األضداد وصراعها يف كوون التناقضوات الداخليوة مالزموة لكول نويو ولكول
سريورة  ,وههه التناقضات هي يف حالة وحدة ر تفصوم هلوا عورى  ,ويف الوقوت نفسوه يف حالوة صوراا دا وم ,
وصراا األضداد هها هو املصدر الداخلي  ,والقوة احركة للتغري"(.)2
ويعوود هووها القووانون أسوواق الننعووة املاديووة اجلدليووة  ,وجوهرهووا ولبهووا  ,ويف بيووان أ يتووه يقوووة سووتالني":إن
نقط ووة اربت ووداو يف ال ووديالكتيك خالف ووا للميتافينيق ووا ه ووي وجه ووة النظ وور القا م ووة عل ووى أن ك وول أن ووياو الطبيع ووة
وحوادثها حتوي تناقضات داخلية ؛ألن هلا مجيعها جانبا سلبيا وجانبا إاابيا  ,ماضيا وحاضورا  ,وفيهوا مجيعوا
عناصوور تضوومسل أو تتطووور  ,فنضوواة هووهه املتناقضووات هووو احتوووى الووداخلي لتسوووة التغ وريات الكميووة إىل
الكيفية"(.)3
ويق وووة لين ووني ع وون ه ووها الق ووانون  ":إن ووه أس وواق اجل وودة وج وووهره"( ,)4ويق وووة م وواوتس تونو وغ ":إن ق ووانون
التناقض يف األنياو  .أي  :قانون وحدة األضداد هو القانون األساسي األهم يف الديالكتيك املادي"(.)5
نقا القانون الثاني :
قبوول احلووديث عوون اإلنووكاليات املنهجيووة واألخطوواو ارسووتدرلية الوويت تضوومنها القووانون الثوواا موون ق ووانني
املادية اجلدلية ر بد من اإلنارة إىل السبو الهي دعاهم إىل القوة به  ,فكشوف رلوك مون أنفوع موا يسواعد
على لي مكمن اخلطج لديهم  ,فإن أتباا املادية اجلدلية حني أنكروا اخلال  ,والسبو اخلارجي الوهي يوؤثر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف املووادة  ,اضووطروا إىل البسووث عوون سووبو يفسوورون بووه التغ وريات الواقعووة يف الكووون  ,فوواخ عوا القوووة بووجن
حقوا الكووون عبوارة عوون موعوة موون التناقضووات كونوت فيمووا بينهوا وحوودة منسوجمة  ,وأن تلووك التناقضووات
تعيش حالة من الصراا وارصوطدام الدا م  ,وإلدل من خالة رلك مجيع التغريات املوجودة يف الكون.
( )1مدخل إىل املادية اجلدلية (. )111
( )2ألف باو النسبية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت ( , )61وانظر  :مدخل إىل املادية اجلدلية  ,موريس كورنفورل
(. )109

1436/08/19

( )3املادية الديالكتيكية واملادية التارخيية  ,بواسطة  :فلسفتنا  ,مد باقر الصدر (. )254
( )4ألف باو اجلدلية املادية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت (. )61
( )5فلسفتنا  ,مد باقر الصدر (. )254
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ولك ن ه ذا الب ل ال ذي ق دموو غي ر متماس ك البين ة ومتهش م ا رك ان  ،ومتض من لم آزق معرفي ة
واس تدللية كبي رة  ،أوق أتب او النزع ة الما ي ة الجدلي ة ف ي تناقض ات ص ارخة  ،وأخط اء مستش نعة ،
ويتبين ذلك فيما يلي من ا مور :
ا مر ا ول  :الختفط ف ي مفه وم التن اقا  ,موع أن التنواقض ميثول مفهوموا مركنيوا عنود أتبواا املاديوة

اجلدلية إر أهنم ت يقدموا له مفهوما منضبطا ساملا من ارلتباق  ,فوإن مون املعلووم أن قضوية التنواقض تسوتلنم
بالضوورورة وجووود حقيقتووني منفصوولتني عوون بعضووهما يقووع بينهم وا التعووارو والتنوواقض  ,مووع رلووك فالتنوواقض
لوويس هووو وورد التعووارو والتصووادم بووني احلقيقتووني علووى أي جهووة كانووت  ,وإوووا ر بوود يف حتققووه موون نووروط
ووددة  ,وه وي م ووا يس ووميه علم وواو املنط و بالوحوودات الثماني ووة  :ار وواه يف املوض وووا  ,واحم وووة  ,والنم ووان ,
واملكان  ,واإلضافة  ,والقوة والفعل  ,واجلنو والكل  ,والشرط(.)1
فإرا اختلف نرط واحد من ههه الشروط الثمانية فإن رلك يعين أن التناقض احلقيقي ت يقع .
وهبهه الشروط كانت حقيقة التناقض واضسة بينة عند املناطقة  ,وساملة من ارلتباق والغموو .
وعلووى وفو هووهه الشووروط فووإن العقووالو ر ينكوورون أن الوجووود ملوويو بوواألمور املتناقضووة فيمووا بينهووا ,وأنووه
مش ووسون باحلق ووا املتباين ووة املختلف ووة يف طبا عه ووا وماهياهت ووا  ,ور ينك وورون أن بعض ووها ق وود ي ووؤثر يف بع ووض ,
ولك وونهم ر يع وودون وورد رل ووك اجتماع ووا للتن وواقض يف آن واح وود  ,وإلكم ووون بإمك ووان اجتم وواا النقيض ووني يف
حقيقة واحدة ؛ ألن حقيقة التناقض ر تتسق إر مع ارحتاد يف الوحدات الثمان السابقة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن أتباا املادية اجلدلية ت إلرروا مفهوم التناقض وت يلتنموا بشروطه  ,فجخهوا يتسدثون عن حووادل
كثرية على أهنا داخلة يف مفهوم التناقض وهي ليست كهلك  ,وطفقوا يستدلون بوقوا ع كثورية علوى أهنوا متثول
تناقضات واقعية  ,وهي ليست من هها القبيل .
وقد قام عدد من الدارسني بتتبع األمثلة اليت ساقها أتباا املادية اجلدليوة إلثبوات وجوود التنواقض الكوامن
يف حقا الكون  ,وأثبتوا بجهنا ر تدة على رلك  ,وتتبع كول األمثلوة الويت ركروهوا وا يطووة بوه البسوث هنوا
 ,ولكن حسبنا أن نقتصر على مثاة واحد يتض به املقصود .
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( )1انظر  :اإلنارات والتنبيهات  ,ابن سينا ( , )299/1والبصا ر النصرية يف علم املنط  ,الساوي (. )121
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فمن أنهر األمثلة اليت يسوقها أتباا املاديوة اجلدليوة إلثبوات التنواقض الكوامن يف حقوا الوجوود  :مثواة
احلياة واملوت  ,ويوض هنري لوفافر هها املثاة بقوله ":ورغم رلك أفليس من الواض أن احلياة هوي الووردة
والنمووو والتطووور؟! غووري أن الكووا ن احلووي ر ميكوون أن ينم وو دون أن يتغووري ويتطووور  ,يعووين دون أن يكووف عوون
كووون مووا كووان  ,وكووي يصو وري رجووال عليووه أن ي و ت الصووبا ويفقووده  ,وكوول نوويو يلوونم السووكون يوونسط ويتووجخر
 -...إىل أن يقوة – فوكل كوا ن حي إرن يناضل للموت ؛ ألنه إلمل موته يف طوية راته"(.)1
ور نووك أن حيوواة اإلنسووان تتطووور وتنتقوول موون حوواة إىل حوواة  ,ولكوون رلووك لوويس موون قبيوول اجتموواا
النقيضووني يف احلقيقووة الواحوودة ؛ ألن تلووك التغ وريات وارنتقووارت ر تقووع يف وقووت واحوود وحوواة واحوود  ,إوووا
تقع على جهة التعاقو  ,وهها ليس تناقضا ألبتة .
وكهلك احلاة يف خاليا اإلنسان  ,فال نك أهنا تتعاقو الوجود والعودم واحليواة واملووت  ,ولكون اخلليوة
اليت توجد غري اخللية اليت تنعدم  ,واخللية اليت حتيا غري اخللية اليت متوت  ,ورلك لويس مون التنواقض يف نويو
 ,وإوا يقع التناقض لو أن املوت واحلياة وقعوا معوا يف حلظوة واحودة يف كول اخلاليوا  ,ولكون رلوك ت يقوع ولون
يقع(.)2
وهكها احلاة يف كل األمثلة واألدلة اليت ساقها أتباا املادية اجلدليوة لتجييود قوانوهنم  ,وقود خلوص الودكتور
موود سووعيد البوووطي حقيقووة اإلنووكاة التصوووري عنوودهم يف قضووية التنوواقض فقوواة ":وموورد الوووهم يف رلووك إىل
عوودم مالحظووة العقوودة الوويت هووي ق ووام التضوواد واحوواة وقوعووه  ,وقوود علمووت أن العقوودة إوووا تتكووون موون وحوودة
النسووبة الوويت بووني املوضوووا واحموووة  ,وهووي مووا يعوورب عنووه بعضووهم بالوحوودات الثمانيووة  ,وإمووا إىل اخللووط بووني
التضاد والتضايف أو التضاد والتعاند"(.)3
وبناو على ما سب وحرصا على وضوح الرؤية وجالو املوقف فإنوا نقووة  :إن قصود أتبواا املاديوة اجلدليوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بالتنوواقض حووارت التعاقووو الوويت تقووع يف الوجووود بووني احلقووا واألح وواة املختلفووة  ,فووإن رلووك نوويو ص وسي
وواقوع  ,ولكون لويس فيوه اكتشواف جديود للماديوة اجلدليوة  ,ولويس هوو احورت الوحيود جلميوع التغوريات الواقعووة
يف الكووون  ,وإن قصوودوا بالتنوواقض حووارت التعووارو والتقابوول بووني احلقووا املتباينووة واملتخالفووة يف آن واحوود
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( )1فلسفتنا  ,مد باقر الصدر (. )265
( )2انظر  :فلسفتنا  ,مد باقر الصدر ( , )266ونقض ارن اكية املاركسية  ,غامن عبده (. )95
( )3نقض أوهام املادية اجلدلية (. )64
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وحوواة واحوود  ,فهووها هووو وول النقوود وارع و او  ,وهووو األموور الووهي ت يقوودموا عليووه دلوويال صووسيسا وبرهانووا
قا ما .

ا مر الث اني  :العج ز اإلثب اتي  ,ورلوك أن قووة أتبواا املاديوة اجلدليوة بوجن كول احلقوا الكونيوة متكونوة

موون األضووداد املتجانسووة  ,وأن تلووك األضووداد تعوويش حالووة موون الص وراا الوودا م دعوووى نظريووة مندرجووة ضوومن
القضايا الكلية املوجبة  ,فثبوت صدقها متوقف على إقامة الربهان الصاد .
ور ميكوون ارسووتدرة عليهووا بالعقوول ؛ ألن العقوول مووا هووو إر انعكوواق للمووادة عنوودهم  ,وهووو نوووا موون
الطبيع ووة ال وويت تع وويش حال ووة م وون التن وواقض ال وودا م  ,وت يبو و إر ارس ووتدرة عليه ووا ب وواحلس والتجرب ووة  ,ولك وون
ارسووتدرة هبووها النوووا ر خيلووو إمووا أن يكووون عوون طري و ارسووتقراو التووام  ,وهووها أموور مسووتسيل ومتعووهر علووى
القدرة البشرية ؛ ألنه ر ميكن البلو إىل كل احلقا املاضية واملسوتقبلية واحلاضورة والتسقو مون حاهلوا  ,وإموا
أن يكووون عوون طري و ارسووتقراو النوواقص  ,ولكوون ارسووتقراو النوواقص بنوواو علووى األصوووة املاديووة ر يووؤدي إىل
اليقني والقطع  ,وإوا غاية ما يدة عليه ارحتماة والظن  ,وهها متناقض مع حقيقة موقف املاديوة اجلدليوة ,
ألهنم جعلوا قوانينهم يقينية حتمية الوقوا ر تقبل ارخنرام ور ارستثناو .
فل م يب ق تب او الما ي ة الجدلي ة طري ق يمك ن م ن خفل ه ىثب ات ص بة ع واهم ف ي ه ذا الق انون
وغيرو من القوانين ا خرى .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا دققنووا النظوور يف ارسووتدررت الوويت يسوووقها أتبوواا املاديووة اجلدليووة لتثبيووت صووسة دعوواهم جنوودها أدلووة
وودودة ر تس ووتوعو كوول احلق ووا الكونيووة  ,وه ووي ر تعوودو أن تك ووون أمثلووة فق ووط  ,ر ترق ووى إىل أن تك ووون
براهني تثبت هبا قضية كلية موجبة تستوعو كل األفراد الكونية .
ا مر الراا  :الوقوو في التناقا المنهجي  ,ورلوك أن أتبواا املاديوة اجلدليوة موع نفويهم لقوانون عودم
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التنوواقض  ,وإص ورارهم علووى أن الكووون مكووون موون املتناقضووات املتداخلووة إر أهنووم يف الوقووت راتووه يؤكوودون أن
ملوونهجهم ماهيووة متماسووكة  ,وحقيقووة متغووايرة عوون غريهووا موون احلقووا الفلسووفية والدينيووة األخوورى  ,ويوورون أن
احلقوا امليتافينيقيوة تتنوواقض موع رؤيوتهم املاديووة  ,وهلوها قواموا بوواهلجوم عليهوا والسوعي إىل إزالتهووا  ,وكول رلووك
تن و وواقض منهج و ووي ؛ إر اإلمي و ووان بع و وودم التن و وواقض  ,وارعتق و وواد ب و ووجن الك و ووون ر يك و ووون ور يتس و وورت إر بوج و ووود
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املتناقضات يستلنم التسليم ببقاو كل صنف منها .
ا مر الخامس  :التناقا م التط ورات العلمي ة البديث ة  ,ورلوك أن العلوم احلوديث أثبوت أن الوهرة

مركبووة موون الربوتونووات واإللك ونووات والنوواة  ,وأن هووهه املكونووات الثالثووة متثوول وحوودة الووهرة  ,ور يوجوود بينهووا
تنوواقض أو صوودام  ,وإوووا اتسووا ووفووا  ,وأثبووت العلووم احلووديث أن التغووري يف املووادة وحتوهلووا موون نووكل إىل
آخر إوا يكون عن طري اندما الهرات بعضها مع بعض  ,وهها يدة على أن تفسري املاديوة اجلدليوة للتغوري
يف املادة بجنه نتيجة الصراا بني املتناقضات غري صسي (.)1
القانون الثال  :نفي النفي  ،ويعين هها القانون أن العات ر يعرف السكون ور الركوود  ,وإووا هوو يف

حركة دا مة سرمدية  ,فكلموا ظهورت حقيقوة يف الوجوود تجخوه عمورا ودودا مون احليواة تفوي وختلوي املكوان
لغريهووا ",فالظوواهرات اجلديوودة الوويت تظهوور يف الطبيعووة ويف ا تمووع تسووري هووي األخوورى يف درهبووا املعهووود  ,فبعوود
رمض ووي ف و ة م وون ال وونمن تش ووين وختل ووي الس وواحة لق وووى وظ وواهرات جدي وودة  ,وإرا كان ووت يف الس وواب جدي وودة ,
وبالتاة تكون نافية ملا هو ٍ
باة  ,فإهنا يف الوقت احلاضر تسومى هرموة بودورها  ,وعرضوة للنفوي مون قبول قووى
أكثر حداثة منها  ,رلكم هو نفي النفي"(.)2
ولكوون ارنع وودام والنف ووي يف املادي ووة اجلدلي ووة ل وويس انع ووداما ونفيووا س وولبيا مطلق ووا  ,وإو ووا ه ووو انع وودام إا ووايب
تفاعلي  ,فاحلقا اليت هرمت وانعدمت ر يعين رلك أهنا انتهت إىل األبد  ,وإوا تعود إىل الوجوود  ,ولكون
بشكل جديد وصورة جديدة .
فالقضوواو علووى احلقووا السووابقة موون خوالة احلقووا اجلديوودة لوويس قضوواوا سوولبيا عوودميا  ,وإوووا هووو ميثوول
حالة من التصفية والتنقية  ,فيقضى على الباطل غري املفيد ويبقى الصا املفيد  ,فريجوع القود بصوورة أكثور
نضجا وتطورا " ,ويكمن جوهر قانون نفي النفي إرا فيما يلي  :خوالة سوريورة التطوور تنفوي كول درجوة عليوا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت وني الدرجووة السووابقة  ,لكنهووا ترفعهووا يف الوقووت نفسووه إىل مسووتوى جديوود وتصووون كوول املضوومون اإلاووايب
()4
املكتسو أثناو تطورها"( ,)3وهلوها فوإن "نفوي النفوي الوديالكتيكي يفو و النفوي واحافظوة علوى حود سوواو"
( )1انظر  :معات ارن اكية العربية . )168( ,
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( )2ألف باو املادية اجلدلية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت (. )65
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( )4موجن املادية اجلدلية  ,بوروستنيك وباخوت (. )106
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.
وهبووها يتسق و التطووور والتقوودم يف الوجووود  ,ولكوون التقوودم يف الطبيعووة والعلووم ر يسووري بطريقووة ميكانيكيووة
متسقة  ,وإوا يسري بطريقوة لولبيوة  ,فهوو ينطووي علوى عودد كبوري مون اللفوات واردنواوات  ,فهوو أنوبه حبركوة
صعود السلم احللنوا  ,فإنه خييل إلينا أن من يصعد يلف حوة نفسه  ,لكنه يف الواقع إر يلف حووة نفسوه
سيصعد إىل أعلى فجعلى باستمرار  ,وكهلك احلاة يف تطور الطبيعة والعلم(.)1
ور يقل هها القانون أ ية عن القوانني املادية األخرى  ,ويف بيان أ يته يقوة اجنلون ":موا هوو اإلنكوار؟!
إنه قانون عام حىت الدرجة القصوى-وهلها السبو فهو قانون بعيد املغونى وفوا األ يوة – مون قووانني تطوور
الطبيعة والتارين والفكر  ,قانون قد رأينا مون قبول أنوه ينطبو علوى اململكتوني  :احليوانيوة والنباتيوة  ,وعلوى كول
طبقات األرو وعلم الرياضيات  ,وعلى التارين وعلى الفلسفة" .
وقوود جعوول أتبوواا املاديووة اجلدليووة هووها القووانون مسووتندا هلووم يف إنكووار احلقووا املطلقووة  ,وهوودم األصوووة
الدينية واألخالقية الثابتة  ,ودعوى أن كل تلك األمور مغرية متبدلة عرب السنني والدهور .
ويف تدعيم هها األصل وتقويته وجد أتباا املادية اجلدلية يف نظرية داروين يف التطور داعما فعار وسوندا
قويا  ,فجخوهوا يف اإلطراو من نجهنا واإلعالو من قدرها على أهنا املؤكد األقوى لقانون نفي النفي لديهم.
نقا القانون الثال :
وه ووها الق ووانون ر خيتل ووف عم ووا س ووبقه م وون القو ووانني املادي ووة األخ وورى يف التل ووبس باألخط وواو ارس ووتدرلية
والفساد يف تركيبته اهليكلية  ,والكشف عما فيه من خلل يتسصل يف األمور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر ا ول  :العج ز اإلثب اتي  ،ورلووك أن قوووة أتبوواا املاديووة اجلدليووة بووجن كوول حقووا الكووون تعوويش

حالة مون تبوادة الوجوود  ,وأن كول حقيقوة ربود أن يعقبهوا حقيقوة أخورى نتيجوة لصوراا األضوداد يف داخلهوا,
دعوووى نظريووة عريضووة مندرجووة ضوومن القضووايا الكليووة املوجبووة  ,فثبوووت صوودقها متوقووف علووى إقامووة الربهووان
الصاد .
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الطبيع ووة ال وويت تع وويش حال ووة م وون التن وواقض ال وودا م  ,وت يبو و إر ارس ووتدرة عليه ووا ب وواحلس والتجرب ووة  ,ولك وون
ارسووتدرة هبووها النوووا ر خيلووو إمووا أن يكووون عوون طري و ارسووتقراو التووام  ,وهووها أموور مسووتسيل ومتعووهر علووى
القدرة البشرية ؛ ألنه ر ميكن البلو إىل كل احلقا املاضية واملسوتقبلية واحلاضورة والتسقو مون حاهلوا  ,وإموا
أن يكووون عوون طري و ارسووتقراو النوواقص  ,ولكوون ارسووتقراو النوواقص بنوواو علووى األصوووة املاديووة ر يووؤدي إىل
اليقني والقطع  ,وإوا غاية ما يدة عليه ارحتماة والظن  ,وهها متناقض مع حقيقة موقف املاديوة اجلدليوة ,
ألهنم جعلوا قوانينهم يقينية حتمية الوقوا ر تقبل ارخنرام ور ارستثناو .
فل م يب ق تب او الما ي ة الجدلي ة طري ق يمك ن م ن خفل ه ىثب ات ص بة ع واهم ف ي ه ذا الق انون
وغيرو من القوانين ا خرى .
ا مر الثاني  :التناقا المنهج ي  ،ورلوك أن املاديوة اجلدليوة أنكورت العليوة الغا يوة غايوة اإلنكوار  ,وت

عوول هلووا أي قوودر يف منظومتهووا الفلسووفية ونظريتهووا املعرفيووة  ,ومووع رلووك فووإهنم يف هووها األصوول يقووررون بووجن
التطور يف الطبيعة ونفي النفي فيها يكون ألجل بقاو األصل واألكمل  ,وهها تناقض منهجي ظاهر .
وقوود كووان هيجوول -وهووو املنبووع الووهي اسووتقوا منووه فكوورة هووها األصوول -أوضو موونهم يف التعاموول مووع هووها
األصوول وأكثوور اتسوواقا مووع مههبووه ؛ ألنووه حووني رهووو إىل أن الكووون يف حركووة مسووتمرة أرجووع رلووك إىل فعوول
الوعي  ,وأن التجثري والتسرت دو األفضل هو من صنع الوعي اإلنساا .
ولكوون أتبوواا املاديووة اجلدليووة خووالفوا هيجوول  ,وجعلووا التووجثري والتسوورت دووو األفضوول موون صوونع املووادة راهتووا
وليس من صنع الوعي  ,بل الوعي عندهم ليس إر من صنع املادة  ,وحني أرجعوا التوجثري إىل املوادة ت ايبووا
علووى س وؤاة  :ب ووجي داف ووع غ ووا ي متبص وور يس ووو ال وودفع ال ووديالكتيكي األن ووياو يف طري و التص وواعد الل وولي؟!!
وأعرضوا عنه وكجنه ليس له وجود أو مربر!!(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويظهور التنواقض املنهجوي عنود أتبواا املاديوة اجلدليوة مون جهوة أخورى  ,وهوي أهنوم طبقووا قوانوهنم يف نفوي النفووي
على كل احلقا الكونية إر على قووانينهم راهتوا  ,فوإرا كوان قوانوهنم رلوك حقيقوة حتميوة قطعيوة نواملة  ,فإنوه يلونم
أن يقووع التغووري والتطووور فيووه  ,ولكوونهم ر يسوولمون بووهلك ويسووتثنون قووانوهنم موون رلووك احلكووم العووام! فمووع أن املاديووة
اجلدلية تؤمن بناو علوى قوانون نفوي النفوي بوجن كول نويو يف تطوور وتغوري لوولي إر أهنوا يف الوقوت راتوه تؤكود بوجن مثوة
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أمورا ثابتة ر تقبل التطور والتغري أبدا  ,وهي قوانينها اليت حكمت هبا املادة!(.)1

وموون اجلهووات الوويت يظهوور هبووا تنوواقض أتبوواا املاديووة اجلدليووة يف التعاموول مووع قووانون نفووي النفووي  :أهنووم يف
قووانوهنم هووها جعل ووا كوول نوويو يف تغووري مسووتمر ومطوورد وأن كوول حقيقووة سيصوويبها اهلوورم والفنوواو وحتوول لهووا
حقيقووة أخوورى  ,إر أهنووم جعل ووا الشوويوعية هنايووة املراحوول وأوقفووا عجلووة التطووور عنوودها  ,وهووها تنوواقض بووني ,
وانتكاق عن ارلتنام بالنظرية إىل هناياهتا  ,وازدواجية غري مقبولة يف املنهخ العلمي  ,فما الوهي اعول املرحلوة
الشيوعية مستثناة من اإلصابة باهلرم والفناو؟!! وما املسو الوهي اعلهوم يغلقوون األبوواب كلهوا أموام املراحول
والتطورات احلديثة اليت ميكن أن حتل بعد الشيوعية؟!!
ا مر الثال  :انعدام الص دق التطبيق ي  ,ورلوك أن أتبواا املاديوة اجلدليوة ادعووا أن مسورية الطبيعوة يف
كل أطوارها ومراحلها ر خيور عون قوانون نفوي النفوي  ,وأهنوا يف كول رلوك تتطوور مون احلالوة البدا يوة البسويطة
إىل حالة أخرى هي أكمل منوا وأكثور تقودما ورقيوا  ,ترتود تلوك احلالوة علوى نفسوها يف تركيوو يضوم الونمط
البدا ي مع النمط املتطور واملتقدم احلديث  ,فيخر وط آخر خمتلف أكثر تطورا ورقيا .
ولكن األمر يف حركة الطبيعة وتطور التارين وا تمعات اإلنسانية ليس كوهلك  ,ولويس املطلووب منوا يف نقوض
هوهه الوودعوى أن نقوووم باسووتقراو كوول مشوواهد الكووون  ,وإوووا يكفووي أن نووهكر بعووض األمثلووة ؛ ألن صووورة قووانون نفووي
النفووي قضووية كليووة موجبووة  ,والقاعوودة املنطقيووة تقوووة  :نقووض القضووية الكليووة املوجبووة يكووون بإثبووات جن يووة سووالبة(,)2
فانعدام الصد التطبيقي يف بعض مشاهد الكون يكفي يف إثبات بطالن رلك القانون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون املعلوووم عنوود علموواو الطبيعووة والفلووك أن مووادة الكووون الصوولبة آخووهة يف اردووالة والتالنووي  ,فووإن
قانون الديناميك احلرارية الثاا ينص علوى أن الكوون سيصول إىل مرحلوة تتالنوى فيهوا كول الطاقوة وينتهوي إىل
العدم  ,وهها يدة على أن اخلط البيواا يف مسورية الكوون آخوه دوو اردودار وارنتقواة مون األعلوى طاقوة إىل
األدىن فوواألدىن  ,حووىت يصوول إىل ارنعوودام  ,وهووهه احلقيقووة تتنوواقض متووام التنوواقض مووع قووانون نفووي النفووي عنوود
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املادية اجلدلية(.)1
وقروول مثوول رلووك يف حيوواة اإلنسووان وجسوومه  ,فووإن نسوويخ اخلاليووا ر يفتووج يقوووم بوظيفتووه ضوومن الشووروط
والظووروف املعروفووة  ,وتسووتمر عمليووة التجديوود فيووه إىل أجوول معلوووم  ,حيووث ر تلبووث أجهوونة اجلسووم كلهووا أن
تتقاصر وتضعف عن أداو وظيفتهوا  ,فتتنواقص حورارة اجلسوم وتعجون األجهونة عون العمول  ,فيمووت اإلنسوان
 ,فجين هو تطبي التصاعد اللولي يف حياة اإلنسان وجسمه؟!!(.)2
ويكشووف غووامن عبووده عوون حقيقووة ارنعوودام التطبيقووي للقووانون الثالووث فيقوووة ":لوويس بصووسي أن التغووري
الهي إلصل يف األنياو هو تغري من أدىن إىل أعلى ومن سوي إىل أحسون  ,هوها وض افو او  ,فلويس هوو
انتقار من حاة إىل حاة أحسن  ,ور من حاة حسونة إىل سوي ة  ,بول هوو تغوري لويس غوري  ,فقود يكوون مون
حاة إىل حاة أحسن  ,وقد يكون إىل حاة أسوأ  ,ففي غوري الكوا ن احلوي مون اجلموادات ختتلوف التغوريات,
فووتعفن اخلبوون انتقوواة موون حوواة حسوونة إىل حوواة سووي ة  ,وتفتووت األحجووار انتقوواة موون حوواة حسوونة إىل حوواة
سووي ة  ,ويف الكووا ن احلووي موون إنسووان وحي ووان ونبووات ختتلووف كووهلك التغ وريات  ,ينتقوول الطفوول يف النمووو موون
حاة حسنة إىل حواة أحسون  ,ومثلوه نبتوة الونرا  ,وصوغار احليووان  ,ولكون انتقواة اإلنسوان مون الشوباب إىل
اهلرم انتقاة من حاة حسنة إىل حاة سوي ة  ,فوالتغري موجوود يف غوري الكوا ن احلوي ويف الكوا ن احلوي  ,ولكنوه
وورد انتقوواة موون حوواة إىل حوواة  ,بغووض النظوور عوون ارنتقوواة إىل احلسوون أو إىل السووي  ,فمووا يقولونووه  :إن
الشيو يتطور عي ينتقول إىل حواة أحسون كوالم باطول باملشواهدة  ,فوإن الوهي إلصول هوو ورد تغوري إموا إىل
أحسوون وإمووا إىل أسووأ  ...فووالقوة  :إن احلركووة تقدميووة صوواعدة  ,وإن التغووري يكووون صوواعدا وإىل أحسوون قوووة
ظاهر البطالن"(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود حوواوة أتبوواا املاديووة اجلدليووة تعضوويد قووانوهنم بجمثلووة تطبيقيووة موون الواقووع  ,وموون أنووهر األمثلووة رك ورا
لديهم مثاة البهور والنرا  ,حيث يقولون  :إن حبة الشعري إرا ما صادفت نوروطا معينوة فإهنوا تتسووة حتوور
نوعيووا  ,فتصووب نووجرة  ,واحلبووة راهتووا تكووف عوون الوجووود  ,فتظهوور مكاهنووا الشووجرة  ,والشووجرة يف حقيقتهووا
نفي للبهرة وإهناو لوجودها  ,ولكن ههه الشجرة بعد أن تنمو وتنتخ حبوبا من جديد  ,ور تكاد تنوتخ هوهه
احلبوووب حوىت متوووت الشووجرة  ,فتسصوول موون جديوود بسووبو قووانون نفووي النفووي علووى حبووة نووعرية موون جديوود ,
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لكننا ر دصل عليها وحدها بل مضواعفة أضوعافا كثورية  ,وهوها هوو التطوور الوهي حصول بسوبو نفوي النفوي
.
ولكن هها املثواة املفضول لوديهم معطووب الدرلوة ؛ ألن حبوات الشوعري واحلنطوة واألرز وغريهوا هوي هوي
منه أقدم العصور إىل يومنا هها  ,وت حتق عمليوات الونرا املتالحقوة هلوا إر رجوعوا دا ريوا إىل أصولها راتوه وت
حتق التطور اللولي  ,فجين هو الصعود الناتخ يف حقيقة احلبة راهتوا مون عمليوة الونرا الوهي يقولوه قوانون نفوي
النفوي؟!! إن غايووة مووا حصوول موون عمليووة الوونرا هووو زيووادة يف عودد حبووات الشووعري نفسووها  ,وت إلصوول تغوري يف
حقيقتها وماهيتها  ,وقانون نفي النفي ر يدعي التغري يف العدد وإوا التغري يف احلقيقة  ,وهها ما ت يقع(.)1
واألموور يف اعتمووادهم علووى نظريووة دارويون يف التطووور ر خيتلووف كث وريا عوون املثوواة السوواب  ,فعلووى التسووليم
بصسة تلك النظرية وسوالمتها مون املعوارو فوإن اعتموادهم عليهوا ر يونفعهم يف تجسويس قوانون نفوي النفوي ؛
ورلك أن تلك النظرية ختتلف عون فكورهتم مون جهوات عديودة موؤثرة  ,ومون تلوك اجلهوات  :أن أتبواا املاديوة
اجلدليووة يؤكوودون علووى أن التطووور يف الكووون والتسوووة فيووه إلصوول بصووورة مفاج ووة وبشووكل فق ونات مبانوورة ,
ونظريووة داروي ون تؤكوود علووى أن التطووور يف الكووون إلصوول بصووورة متجنيووة بطي ووة جوودا  ,وموون رلووك  :أن أتبوواا
املاديووة اجلدليووة يؤك ودون أن التطووور احلاصوول موون نفووي النفووي ر يووؤدي إىل الفنوواو املطل و وإوووا هووو فنوواو إاووايب
متسوة  ,بينما نوظرية التطور حتوكم على األنواا الفانية بالفناو املطل الهي ر رجعة فيه ور عودة(.)2
وهبوهه األوجووه يثبوت أن قووانون نفوي النفووي ر ميلوك الصووسة يف نفسوه  ,ور يسووتند إىل أدلوة صووسيسة ور
براهني صاحلة  ,ور يتصف بالتماسك يف هيكله  ,فهو بالتاة قانون كاسد باطل ر أساق له .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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( )1انظر  :نقض ارن اكية املاركسية  ,غامن عبده ( , )93ونقض أوهام املادية  ,مد سعيد البوطي (. )80

( )2انظر  :نقض ارن اكية املاركسية  ,غامن عبده (,)95-89ونقض أوهام املادية اجلدلية  ,مد سعيد البوطي (.)83-82
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الفصل الثاني
الركا ز العلمية التي اعتمدت عليها ظاهرة نقد الدين
مدخل :
املو وراد بالرك ووا ن العلمي ووة  :النظري ووات واملن وواهخ العلمي ووة الكلي ووة ال وويت تن وودر ض وومن نط ووا العل ووم التجو وريي
احلديث جارته املختلفة .
وقوود باتووت الركووا ن العلميووة متثوول املرتكوون األساسووي لظوواهرة نقوود الوودين يف القوورن التاسووع عشوور ومووا بعووده,
وأضست تشكل القاعدة الصلبة اليت يستند إليهوا احواربون لألديوان يف تربيور موواقفهم املعاديوة للودين وتودعيم
هجووومهم علووى أص ووله ومكوناتووه  ,وأخووهت هووهه احلنمووة موون الركووا ن تتفووو يف التووجثري علووى الركووا ن الفلسووفية
النظرية  ,وتعلو عليها يف احلضور وارنتشار.
ولكن طبيعة الركا ن العلمية اليت استندت إليها ظاهرة نقود الودين كانوت ختتلوف بواختالف مراحول تطوور
العلم التجريي  ,وتتنووا بتنووا طبيعوة املسوارات البسثيوة الويت يشوكلها  ,ففوي القورن الثوامن عشور وبدايوة القورن
التاسووع عشوور كانووت أكثوور األصوووة العلميووة فعاليووة وتووجثريا ترجووع إىل األصوووة املاديووة احلتميووة  ,ولكوون بعوود أن
تطور العلم التجريي وبلوغه إىل إضعاف مبدأ احلتمية وتوسعه يف اكتشافاته الفلكية والفينيا ية ربرول ارعتمواد
على رلك النوا من األصوة وحتوة الناقدون لألديان دو ارعتماد على أصوة أخرى أكثور حداثوة يف ا واة
العلمي وأوسع قبور لدى رجاله .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتيجة هلهه التسورت  ,فقد كثرت القضايا العلميوة الويت اعتمود الناقودون لألديوان عليهوا  ,وتنوعوت يف
ارهتووا  ,واختلفووت يف أبواهبووا  ,وتشووعبت يف مسوواراهتا  ,ولوويس موون غرضوونا تتبووع كوول القضووايا العلميووة الوويت
اعتموود عليهووا الناقوودون لألديووان  ,وإوووا سنقتصوور علووى األصوووة الكليووة الوويت متثوول املنبووع األساسووي لووديهم ,
والقاعدة الصلبة يف مواقفهم  ,وتتلخص تلك الركا ن يف ثالثة أصوة أسياسية  ,هي :
الركيزة ا ولى  :الستمناء االعلم "النزعة العلموية" .

1436/08/19

الركيزة الثانية  :العتما على فرضية التطور البيولوجي "الدارويني" .
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الركيزة الثالثة  :العتما على فرضية البتمية الميكانيكية .
وسوونفرد لكوول ركيوونة موون هووهه الركووا ن حووديثا خاصووا  ,نبووني فيووه حقيقتهووا  ,ونكشووف فيووه عوون أثرهووا يف
ظاهرة نقد الدين  ,ونسرب فيه صستها ومتاسكها وسالمة حقيقتها من اخللل والبطالن .
وقبول الوودخوة يف حبووث تلووك األصوووة ر بوود موون التجكيوود علووى أن ارعتموواد يف دراسووتها سوويكون مرتكونا
بش ووكل كب ووري عل ووى مق ووارت وآراو العلم وواو التجو وريبيني أنفس ووهم ؛ ألن ه ووهه العل وووم تتطل ووو ق وودرا كب ووريا م وون
التخصووص والتعم و  ,ور يص و يف ق ووانني العلووم واملنط و أن يتسوودل فيهووا أي أحوود موون غووري أن يكووون موون
املختصووني فيهووا أو وون ميلووك خووربة كافيووة يف معرفووة طبيعتهوا وموودلورهتا الفلسووفية واملعرفيووة ؛ وألجوول هووها فقوود
حرصووت كوول احلوور علووى اإلكثووار موون النقوول عوون العلموواو املختصووني يف العلوووم التجريبيووة  ,وعموون كانووت لووه
خو ووربة كافيو ووة يف تلو ووك العلو وووم  ,واعتمو وودت علو ووى تقري و وراهتم وم و وواقفهم حتقيقو ووا للشو ووروط العلمي و ووة املعت و ووربة يف
املنهجيات العلمية املنضبطة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

Ali Fattani

412

الباب الثاني

الركيزة ا ولى
الستمناء االعلم "النزعة العملوية"
مفهوم الستمناء االعلم :
املقصود بارستغناو بالعلم ارعتقاد بجن العلم التجريي قادر علوى اإلحاطوة بكول احلقوا الكونيوة  ,وأنوه
يسووتطيع أن يكفووي اإلنسووان يف تجسوويس كوول األنظمووة ارجتماعيووة والسياسووية والنفسووية واألخالقيووة الوويت تسووري
حياتووه  ,وأن البش وور ت يع ووودوا يف حاجووة إىل أي مص وودر آخ وور للمعرفووة أو األنظم ووة م ووع وج ووود العل ووم  ,فق وود
أغناهم العلم التجريي عن كل املصادر الفلسفية والدينية وغريها اليت كانوا يعتمدون عليها .
فووالعلم هووو املصوودر الوحيوود للمعرفووة  ,وهووو املي ونان املتفوورد يف احلكووم علووى كوول احلقووا  ,وهووو املنظووار
األوحد الهي ميكنه الكشف عن كل األسرار يف الكوون  ,وهوو القاعودة املعتمودة يف بنواو كول انراو واملواقوف
 ,والشيو الهي ر ميكن كشفه عن طري العلم فهو ر حقيقة له ور وجود .
وكوول مووا خووالف العلووم  ,سوواو كووان موون األمووور الدينيووة أو الفلسووفية أو األخالقيووة أو غريهووا  ,فإنووه اووو
إنكاره واحلكم عليه بالبطالن والفساد ؛ لكونه خالف املصودر املعوريف احقو واملونهخ العلموي الوواعي  ,الوهي
ر يجتيووه الباطوول موون بووني يديووه ور موون خلفووه  ,رلكووم املصوودر الووهي أنقووه البشورية موون اخلرافووات واألسوواطري ,
وطور حياهتا من التخلف والعناو الهي كانت تعويش فيوه  ,وسوهل الصوعاب أمامهوا وحول مشواكلها  ,وبوأهوا
مننلة عالية يف الكون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد ابتدأ افتتان العقل الغريب بالعلم التجريي يف القورن السوابع عشور  ,موع ظهوور النظريوات العلميوة الويت
أثبتت خطج ما كانت عليه الكنيسة من تصورات عن الكون واحلياة  ,وصسست للنواق تصووراهتم عون تلوك
األمووور  ,وكووان التووجثري األكوورب يف رلووك النمووان لعلووم الفلووك مووع نظريووات جوواليليو وكلوورب  ,تطووور ارفتتووان
بالعلم ني ا فشي ا مع تطور اركتشافات العلمية وتوسعها .

1436/08/19

وساعد على قوة افتتان العقوة الغربية بالعلم ظهور نظريات علمية متماسوكة وقويوة وإخفوا التصوورات
الكنسية أمامها  ,فانكشف للناق مقودار األخطواو العظيموة الويت كوانوا عليهوا جوراو تسوليمهم ملوا كانوت متليوه
عل وويهم الكنيس ووة  ,واس ووتقر يف أره وواهنم ب ووجهنم أم ووام مص وودر مع ووريف جدي وود س ووينقههم م وون اخلراف ووة ال وويت ك ووانوا
يعيشون فيها  ,وخيلصهم من الضالة الهي كان خميما على حياهتم .
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فجخووه العلووم التج وريي يتوسووع يف انتشوواره  ,وطفقووت العقوووة الغربيووة ت ونداد بووه هيامووا وباكتشووافاته غرامووا,
وبنتا جووه تعلقووا وإعجابووا  ,حووىت بلووغ الغل ووو بجطيوواف موونهم يف العلووم ونتا جووه يف الق وورن التاسووع عش وور مبلغ ووا
عظيما  ,وهناية غارقة يف التمسك به وارعتماد عليوه  ,فقود أصوب العلوم املوادي يف القورن التاسوع عشور اإللوه
اجلديد  ,وأضسى هها القرن يلقو بعصر عبادة العلم  ,وأمسى رجاة العلم التجريي أنبيواو العقووة التقدميوة
ومنقهي اإلنسانية من مصا رها احننة!(.)1
وتشووكلت يف هووهه املرحلووة الننعووة العلمويووة  ,وهووي ار وواه الووهي يعتقوود أصووسابه أن العلووم قووادر علووى
اإلحاطووة بكوول احلقووا  ,وأنووه قووادر علووى تقوود اإلجابووات لكوول ملشوواكل احليوواة  ,وأنووه ميلووك احللوووة جلميووع
املعضالت اليت تواجه العقل اإلنساا(.)2
ويسووميها الفيلسوووف املعاصوور روجيووه جووارودي باألصو وولية العلمويووة  ,ويعو ورفها بجهنووا الننعووة القا لووة بووجن
العلم ميوكنه حل املسا ل كلها  ,وأن ما ر ميوكن للعولم أن يقيسه وخيتربه ويتوقعه هو نيو غري موجود(.)3
ويف تصوووير الغلووو يف ارعتموواد علووى العلووم يقوووة هووانن ":اإلف وراط يف الثقووة بنتووا خ العلووم ر يقتصوور علووى
الفيلسوووف  ,وإوووا أصووب مسووة عامووة للعصوور احلووديث  ,أي  :الف و ة الوويت تبوودأ موون عصوور جوواليليو إىل وقتنووا
احلوواة  ,وهووي الفو ة الوويت رخلو فيهووا العلووم احلووديث  ,فارعتقوواد بووجن لوودى العووات اإلجابووة علووى كوول سوؤاة –

أي  :بووجن كوول مووا علووى املوورو إرا كووان يف حاجووة إىل معلومووات فنيووة أو كووان مريضووا أو يعوواا مشووكلة مووا  ,هووو
أن يسووجة العووات ليجوود لديووه اجل وواب – قوود بلووغ موون ارنتشووار حوودا جعوول العلووم يضووطلع بوظيفووة اجتماعيووة
كانت يف األصل للدين"(.)4
ويكشووف موود فريوود وجوودي عوون حالووة ارفتتووان بووالعلم التج وريي  ,وينيوول اللثووام عوون األبعوواد النفسووية
وارجتماعيووة الوويت كانووت وراو رلووك فيقوووة ":فلمووا جوواو القوورن التاسووع عشوور كانووت العلوووم الفرعيووة قوود بلغووت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نووجوا بعيوودا موون التقوودم  ,وأمثوورت مثراهتووا اليانعووة يف الصووناعة والنراعووة ووسووا ل ختفيووف الووويالت اإلنسووانية ,
واستخدام القوة الطبيعية  ,وحدل من املخ عات ما وقور يف صودور اخلاصوة وبعوض العاموة أن الطريو الوهي
( )1انظر  :تارين الفكر األوريب احلديث ,ورنالد(,)509 , 372والفكر األورويب احلديث ,فرانكلني باومر (.)54 , 19/3

1436/08/19

( )2انظر  :الفكر األوريب احلديث – القرن التاسع عشر -فرانكلني باومر ( , )12-9واملعجم الفلسفي  ,مع اللغة العربية
( , )200واملعجم الفلسفي  ,مراد وهبة (. )469
( )3انظر  :األصوليات املعاصرة  ,أسباهبا ومظاهرها  ,جارودي (. )24 , 11
( )4نشجة الفلسفة العلمية (. )54

Ali Fattani

414

الباب الثاني

يسري فيه العلم هو الطري الصسي املنتخ  ,وأن الفلسفة اليت ستنتخ مون أصووله هوي الفلسوفة احلقوة ,الويت ر
اادة فيها إر جاحد أو مفتون ...
وإن كوول مووا كووان لألقوودمني موون األق وواة يف الووروح واملووأل األعلووى إن هووي إر خيووارت ر تعوودو مووا عليووه
الطوا وف املنسطوة يف سوولم اررتقواو منهووا  ,وأخوهوا ينظورون حلوووة رلوك العهوود الوههي الوهي تسووقط فيوه كوول
األحالم املنهجية اليت فرقت بني أجناق النوا اإلنساا ألوفا من السنني  ,فيصب الناق إخوانا أموام الطبيعوة
 ,يرتعون يف خرياهتا"(.)1
ويتوسووع يف الكشووف عوون حالووة الغلووو يف العلووم التج وريي فيقوووة ":يف هووها الوودور بلووغ غوورور رجوواة العلووم
حدا زعموا معه أن األحكام اليت تصورها دور التشري ومعامول الطبيعوة ومراصود الكواكوو اوو أن رحتوي هلوا
ال وورؤوق خاض ووعة  ,وأن تعت وورب حق ووا مطلق ووة  ,وس وورى الغ وورور م وون رج وواة العل ووم إىل ص ووغار طالب ووه  ,وإىل
فخيوول إلوويهم بوواطالعهم علووى أثووارة ووا سووطره زعموواؤهم أهنووم أعوورف بووالكون
مقلووديهم موون احتكووني هبووم  ,ر
وخوافيه  ,وبالعووامل اليت تعومل فيه من الدكاا وستويات دكانه  ,ومن املستبضع ا حتت إرادته"(.)2
وقد عرب إمساعيل مظهر يف توصيف احلالة الغالية يف تقديس العلم التجريي أحسن تعبوري  ,حيوث يقووة
":ت تشوور مشووس القوورن التاسووع عشوور حووىت بوورز العلووم موون ثنايووا الفكوور اإلنسوواا كتشووفات راح روو العلووم
يبووالغون يف قيمتهووا مبالغووة ج ورهتم إىل القوووة بووجن مغووالي الوجووود فتسووت أمووام العقوول موون طري و العلووم  ,وأن
اإلنسووان ر الووة دالووف بقدمووه يومووا إىل حوودود املعرفووة املطلقووة الوويت اسووتغلقت عليووه القوورون الط وواة  ,وأنووه
سوووف يصوول إىل حوول رموووز الكووون وأس ورار الوجووود يف أقوورب حووني  ,وسوواد إر رات ارعتقوواد بووجن لوويس أمووام
اإلنس ووان م وون طري و يوص ووله إىل رل ووك س وووى الرك ووون إىل الطريق ووة العلمي ووة  ,يس ووتدر وحيه ووا فتنفس ووه ووا إل وول
معضالت احلياة وأسرارها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولقد ظلت ههه الفكرة رات أثر بني يف كل ما أخر الفكر خالة القرن التاسع عشور مون منتجوات ,
ور ت وناة رات أثوور كبووري يف ع وقوة بعووض البوواحثني يف هووها الع وصر  ,إر طاملووا يسوومع طووالب الفلسووفة ودارس وو
الدين بجن طريقتهم غري علمية  ,وأن ليس لشيو يف العات مون حو يف الوصووة إىل رلوك املودى القصوي مون

1436/08/19

( )1على أطالة املههو املادي (. )31/1

( )2املرجع الساب ( , )35/1وانظر  :السرية النبوية يف ضوو العلم والفلسفة  ,مد فريد وجدي (. )41
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املعرفة سوى العلم"(.)1
وت يقتصوور تووجثري العلووم التج وريي وسووطوته علووى وواة واحوود موون ووارت احليوواة  ,وإوووا مشلووت س ووطوته
وت ووجثريه ك وول ا ووارت احلياتي ووة  ,سو وواو الديني ووة منه ووا أو الفلس ووفية أو ارجتماعي ووة أو النفس ووية  ,فك وول تل ووك
ا ووارت ت تسوولم موون تووجثري العلووم عليهووا  ,وتكووررت الوودعوات تلووو الوودعوات  ,وارتفعووت األصووات صووارخة,
وتتابعت النداوات مدوية بضرورة تغيري كل ما كان الناق عليوه  ,وحتوتم نقوده وبنا وه مون جديود علوى وفو موا
تقتضوويه اركتشووافات العلميووة التجريبيووة  ,ووجوووب صووياغته وتشووكيله علووى وجووه يتواف و مووع املعبووود اجلديوود ,
واملنقه األعظم .
وانتدت مع حالة الغلو يف العلم الصراعات الدامية بني املغرمني به وبني املتمسكني باملسويسية املنسرفوة
 ,وقاموت بيوونهم حوروب ضووارية ومعوارت طاحنووة  ,وجوورت مشووهودة يف التوارين األوريب  ,وقوود روصوفت تلووك
الص وراعات بجهن ووا "املشووكلة الروحي ووة الكووربى للع ووات احلووديث"( ,)2ونعت ووت بجهن ووا "قض ووية مشووسونة ب ووالعواطف
واألثقاة التارخيية  ,إىل درجة عل الطري فوفا بالصراا وارضطراب"(.)3
وت تقتصر سواحات الصوراا الويت أحودثها الغلوو يف العلوم موع األديوان فقوط  ,وإووا امتودت مسواحاهتا إىل
الفلسووفة راهتووا  ,فظهوورت دع ووات توودعو إىل وجوووب إخضوواا الفلسووفة لنتووا خ العلووم التج وريي  ,ولوونم إعالهنووا
التبعية املطلقة والكاملة للسيد األعظم  " ,فعلى الرغم من أن العالقة بوني الفلسوفة والعلوم كانوت وثيقوة علوى
مر العصور  ,فإنه قد حدل ما ميكون أن نسوميه أزموة متبادلوة بينهموا إبوان القورن املاضوي ؛ ورلوك ألن بعوض
العلم وواو ق وود ه وونهم نش وووة ارنتص ووارات العلمي ووة املتالحق ووة  ,ف ووههبوا إىل أن التفك ووري الفلس ووفي بص ووفة عام ووة,
وامليتافينيقا بصفة خاصة ر جدوى منها"(. )4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1ملقى السبيل ( , )110وانظر  :وصفا آخر مهما يف كتاب املعرفة عند مفكري اإلسالم  ,مد غالب (. )143
( )2انظر  :النمان واألزة  ,ول ستيس (. )31
( )3صخرتا النمن  ,ستينفن جي كولد (. )7
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ويقوووة بعووض الفالسووفة املعاصورين يف توصوويف العووداو بووني العلووم والفلسووفة  ":لقوود اهتووم الفالسووفة رجوواة
العلووم بالضووي  ,ورد العلموواو علووى هووها ارهتووام بووجن الفالسووفة مهوسووون  ,وأسووفرت كوول هووهه املهوواترات عوون
نوونوا رجوواة الع ولم إىل ال كيوون علووى اسووتيعاب امل وؤثرات الفل وسفية يف علمهووم  ,بينمووا ا ووه آخوورون ووا يف رلووك

()1

أحودهم بصورية  ,إىل ما هو أبعد  ,فجدانوا الفولسفة ؛ ر ألهنا بال نفوع فسسوو  ,ولكون ألهنوا حلوم ضوار"
.

وموون أقوووى التيووارات الوويت نووادت بضوورورة إخضوواا كوول نوويو للعلووم حووىت الفلسووفة  :الوضووعية املنطقيووة ,
فإهنا أكدت أن الفلسفة وغريها من ارت التفكري ينبغوي أن تكوون خاضوعة للعلوم تابعوة لوه  ,تسوتجيو لوه
يف كل نيو  ,وتتبعه يف كل نتا جه  ,وتسلك منهجوه وطريقتوه يف البسوث واملعرفوة  ,وتتخلوى عون كول موا ر
يعرفه العلم ؛ ورلك ألن العلم هو املثل األعلى للفلسفة الهي ينبغي أر حتيد عنه .
وحكم ووا علووى الفلسووفة الوويت ر تتبووع العلووم بوواملوت وأهووالوا عليهووا ال و اب  ,وقض ووا عليهووا بجهنووا ليسووت
بووهات معووي ور مضوومون  ,وأهنووا لغووو موون اللغووو  ,ويعوورب را وود الوضووعية املنطقيووة يف الفكوور العووريب عوون هووهه
النتيجووة بصووورة صووارخة فيقوووة  ":أنووا مووؤمن بووالعلم كووافر هبووها اللغووو الووهي ر اوودي علووى أصووسابه ور علووى
النوواق نووي ا  ,وعنوودي أن األمووة تجخ وه بنصوويو موون امل ودنية يكثوور أو يقوول قوودار مووا تجخووه بنصوويو موون العلووم
ومنهجه"(.)2
ويشورح موونهخ الوضووعية املنطقيووة يف التعاموول مووع الفلسووفة فيقوووة  ":جوواو عصورنا احلووديث بعلمووه الطبيعووي
الووهي أنووتخ لإلنسووان يف ثالثووة قوورون أضووعاف أضووعاف مووا قوود عرفووه اإلنسووان يف عش ورات القوورون املاضووية ,
ولبث هها العلم الطبيعي أوة األمر مقتصرا على العلماو  ,ر يكاد النواق إلسوونه يف حيواهتم اجلاريوة  ,لكنوه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف القرن األخري قد جاوز بنتا جه حدود العلماو إىل حيوث احليواة العاموة واحليواة اخلاصوة علوى السوواو ,فموارا
تصنع الفلسفة يف عصر يسوده العلم على هوها النسوو  ,سووى أن ختودم سويد العصور كموا كوان نوجهنا يف كول
عصر ؟ ومارا تصنع سوى أن ختودم العلوم يف عصور العلوم  ,كموا كانوت ختودم األخوال يف عصور األخوال ,
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( )1الفكر األورويب احلديث  ,فرانكلني باومر (. )56/3
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والدين يف عصر الدين"(. )1
ومووا زاة تصووور الوضووعية املنطقيووة عوون الفلسووفة باقيووا حووىت انن عنوود عوودد موون الغووالة يف العلووم  ,يقوووة
سووتيفن هوووكينخ وليونووارد مولوودينوو يف آخوور كتابيهمووا ":الفلسووفة قوود ماتووت وت حتووافظ علووى صوومودها أمووام
تط و ووورات العل و ووم احل و ووديث ,وخصوص و ووا يف و وواة الفيني و وواو  ,وأض و ووسى العلم و وواو ه و ووم م و وون إلمل و ووون مص و ووابي
اركتشافات يف رحلة التنقيو عن املعرفة"(.)2
تقويا ا صول المكونة للنزعة العلموية :
تعووددت دعوواوى الننعووة العلمويووة وتشووعبت ادعاواهتووا الغاليووة يف تقووديس العلووم التج وريي  ,وترجووع أصوووة
الدعاوى اليت ينادون هبا إىل ثالثة أصوة أساسية  ,هي :
ا صل ا ول  :الستمناء االتفسير العلمي التجريبي .
ا صل الثاني  :الستمناء االمنهج العلمي التجريبي .
ا صل الثال  :القتصار على تفضيل المنهج العلمي التجريبي .
وتفص يل الب دي ح ول ه ذو ا م ور واي ان م ا فيه ا م ن خل ل كفي ل االكش ف ع ن حج م الخط أ
العميق الذي وق فيه المفة في العتما على العلم وحدو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

()1

دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو  ,املقدمة (و) .
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ا صل ا ول  :الستمناء االتفسير العلمي :
تقوووم حقيقووة األصوول األوة علووى اردعوواو بووجن العلووم التجوريي فسوور لإلنسووان حجمووا كبوريا موون الظ وواهر
الطبيعيووة  ,وكشووف لووه عوون أس ورار عظيمووة موون أس ورار الكووون  ,وأزاة الغموووو عنهووا  ,وأن لديووه القوودرة علووى
كشووف مووا بقووي خافيووا موون ظ وواهر الكووون وغامضووا موون أس وراره  ,فلووم يعوود اإلنسووان يف العصوور احلووديث يف
حاجة إىل مصدر آخر يفسر له الكون  ,أو يشرح له طريقة سريه ونظامه .
ومون أقودم مون دعوا إىل ارسوتغناو بالتفسوري العلموي  :مؤسوس الوضوعية املنطقيوة األوة أوجسوت كونووت,
حي و ووث يق و وووة ":إن ارعتق و وواد يف روات عاقل و ووة أو إرادات علي و ووا  ,ت يك و وون إر تص و ووورا خنف و ووي وراوه جهلن و ووا
باألسووباب الطبيعيووة  ...أمووا انن وكوول املتعلمووني موون أبنوواو املدينووة احلديثووة يعتقوودون بووجن كوول احلووادل العامليووة
وال وظواهر الطبيعيووة ر بوود هلووا م ون أن تعووود إىل سووبو طبيعووي  ,وأنووه موون املست وطاا تعليلهووا تعلوويال علميووا مبنوواه
العولم الطبيعي ...فلم يب فورا يسده ارعتقاد بوجود اهلل  ,وت يب من سبو يدفعنا إىل اإلميان به"(.)1
وكتووو السووري جوويمس ف و يف سوونة 1884م مقالووة يكشووف فيهووا عوون ارسووتغناو بتفسووري العلووم التج وريي
فيقوة  ":إرا كانت احلياة اإلنسوانية يف نشوجهتا قود اسوتوىف العلوم وصوفها  ,فلسوت أرى بعود رلوك موادة باقيوة
للوودين  ,إر مووا هووي فا دتووه ومووا هووي احلاجووة إليووه؟!! إننووا نسووتطيع أن نسوولك سووبيلنا بغووريه  ,وأن تكووون وجهووة
النظر اليت يفتسها العلم لنا ر تعطينا ما نعبده  ,فهي كفيلة أن تعطينا كثريا ا نستمتع به"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويؤكد جوليوان هكسولي علوى أن تطوور العلوم التجوريي ت يو ت مكانوا لإلميوان بواهلل فيقووة ":لقود أوصولنا
تقدم العلوم واملنط وعلم النفس إىل طور أصب فيه اإلله فرضا عد الفا ودة  ,وطردتوه العلووم الطبيعيوة حوىت
اختفى كساكم مدير للكون  ,وأصوب ورد أوة سوبو أو أساسوا عاموا غامضوا  ,ولقود أدت زيوادة العلوم إىل
إدرات أن السووسر عقيوودة باطلووة  ,وأن منووع الك ووارل ر يتسق و إر بووالعلم وتطبيقاتووه  ,وأن الطقوووق الدينيووة
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اليت تصسو تقد القرابني وصالة ارستغفار عدمية املعي  ,وأن حتليل العقل البشوري وموا كشوفه عون قدراتوه
علووى رسووم اخلطووط وإنووباا الرغبووات  ,ومووا كشووفه عوون العقوول البوواطن والكبووت اعوول أر داعووي لالعتقوواد بووجن
اردراف وما إىل رلك يرجع إىل قوة روحية خارجيوة  ,وأنوه لويس مون العلوم يف نويو التوفيو يف األعمواة إىل
هداية اهلل"(.)1
ويسووتمر يف تجكيوود موقفووه فيقوووة ":إرا كووان قوووق قوونح مظه ورا رنعكوواق أنووعة الشوومس علووى املطوور ,
فمارا يدعونا إىل القوة بجهنا آية اهلل يف السماو؟!"(.)2
بوول بلووغ الغلووو هبكسوولي فووجلف كتابووا أمسوواه "اإلنسووان يقوووم وحووده" سووعى فيووه إىل إثبووات أن العلووم كفووى
اإلنسوان عن اإلميوان بواهلل وأغنواه عنوه  ,ورد عليوه العوات األمريكوي املشوهور كرسوي موريسوون بكتابوه الشوهري "
اإلنسان ر يقوم وحده" الهي ترجم إىل العربية باسم"العلم يدعو إىل اإلميان" .
وأعلوون تينووداة ارسووتغناو بووالعلم عوون غووريه فقوواة  ":إن العلووم يكفووي انن -وحووده -ملعاجلووة مجيووع ن و ون

اإلنسوان"( , )3وحووني سووجة نووابيليون بونوابرت يف مفتووت القوورن التاسووع عشوور عوات الفلووك الشووهري ربووالق عوون
عمول القودرة اإلهليووة يف تن وظيم األفوالت السووماوية أجابوه ":إنوين ت أجوود يف نظوام السوماو ضوورورة للقووة بتوودبري
اإلله"(.)4
ونقل وحيد الدين خان عن صواحو كتواب "الودين مون غوري وحوي" أنوه يقووة ":لقود أثبوت نيووتن أنوه ر
وجووود إللووه إلكووم النجوووم  ,وأكوود ربووالق بفكرتووه الشووهرية " إن النظووام الفلكووي ر إلتووا إىل أي أسووطورة
رهوتية"  :وقام هبها الدور العاملان العظيمان داروين وباستور يف ميدان البيولوجيا  ,وقد رهوو كول مون علوم
النفس املتطور واملعلومات التارخيية الثمينة اليت حصلناها يف هها القورن كوان اإللوه  ,الوهي كوان مفروضوا أنوه
هو مدير ن ون احلياة اإلنسانية يف التارين"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1اإلنسان يف العات احلديث ( , )222بواسطة  :مقومات التصور اإلسالمي  ,سيد قطو (. )53
( )2اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )27
( )3اإلسالم يف مواجهة العلم  ,وحيد الدين خان (. )69
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وما زاة اإلصرار قا ما على أن العلم هو البديل الوحيد الصسي واملناسوو عون كول األديوان حوىت يومنوا
هها عند عدد كبري من املالحدة املعاصرين .
تقويا ا صل ا ول للعلموية :
ويف بداية العمليوة النقديوة للننعوة املغاليوة يف العلوم ر بود مون التجكيود علوى أنوه ر أحود ينكور فضول العلوم
احلديث على احلياة اإلنسانية  ,ور أحد يقلل مون أ يتوه وأ يوة انثوار العظيموة الويت غمور هبوا العويش البشوري
 ,فال نك أن العلوم احلديثة طورت كثريا من حياة اإلنسان وأحدثت فيها تغريات عميقوة  ,وسواعدت علوى
حوول كثووري موون األزمووات الوويت تكوودر عوويش اإلنسووان  ,وقوودمت تطوراتووه خوودمات جليلووة أعانووت علووى حتسووني
حياة اإلنسانية و ميول احلركوة اليوميوة يف األرو  ,وخلصوت كثوريا مون النواق مون الشوقاو الوهي كوانوا يعوانون
منوه يف معانووهم  ,وقضووت علوى كثووري موون األموراو القاتلووة الوويت كانوت تفتووك باحليوواة وحتصود األعووداد الكبوورية
من األرواح .
كل رلوك وغوريه مون آثوار التطوور العلموي احلميودة ر ينكوره أحود  ,ولويس هوو موضوعا للخوالف واجلودة
مووع الغووالة يف تقووديس العلووم  ,وإوووا معقوود اخلووالف معهووم و وول اإلنكووار علوويهم متعل و بالننعووة التقديسووية
املغاليووة لطبيعووة العل وم  ,الوويت توودعو إىل ارسووتغناو بووه وبتفس ورياته عوون كوول املصووادر األخوورى  ,وتلوونم بضوورورة
إخضاا كل الظواهر اإلنسانية للمنهخ العلمي التجريي .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووهه الوودعوى غووري صووسيسة  ,وهووي قا مووة علووى أسوواق خوواط  ,وعلووى قاعوودة ليسووت مسووتقيمة  ,بوول
هي افية للسو و انبوة للسقيقوة  ,وقود تعرضوت رنتقوادات عميقوة وكبورية مون أطيواف كثورية  ,وإنكوار هوهه
الوودعوى لوويس خاصووا بجهوول األديووان  ,وإوووا ان و ت يف نقوودها وارع و او عليهووا أصووناف خمتلفووة موون العلموواو
والفالسفة واملفكرين  ,وتشكلت يف الفكر الغوريب يف آخور القورن التاسوع عشور وبدايوة القورن العشورين تيوارات
عررفت وقفها الناقد للننعة العلموية  ,وقد أرخ هلا عدد من الدارسني للفكر الغريب وتوسوعوا يف نورح معاملهوا
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والتعريف برجاهلا وروادها(.)1
وقوود نووارت يف التيووارات املعارضووة للننعووة العلمويووة عوودد موون كبووار العلموواو التج وريبيني  ,وأوسووعهم صوويتا
وركرا  ,ومن أنهرهم  :هنري بوانكاريوه (1921م)  ,الوهي روصوف بجنوه "املمثول النموورجي لنقود العلوم"(,)2
ونوواركه بووري دوه وويم (1916م)  ,وهووو يتلووو بوانكاريووه يف األ يووة  ,ونرعووت بجنووه كووان لووه "إىل جانووو هنووري
بوانكاريه تجثري ها ل يف نقد العلم"(.)3
وصوورح عوودد موون العلموواو املعارضووني لألديووان والناقوودين هلووا بووجن العلووم لوويس املصوودر الوحيوود للمعرفووة ,
وص وورحوا ب ووجن ح و وصر احلق و ويقة يف املنه و وخ العلم ووي دع وووى ر بره ووان عليه ووا  ,ور تق وووم عل ووى أس وواق ص ووسي
"فاملخوواوف الغربيووة حوووة العلووم منووه العش ورينات  ,ومنووه العووام 1970م علووى دووو أكثوور ختصيصووا قوود زادت
زي ووادة ض ووخمة ورأت آخ وور ثالث ووني س وونة م وون داخ وول قل ووو الغ وورب سلس وولة م وون اهلجم ووات عل ووى العل ووم عنيف ووة
ومتنوعووة علووى دووو مووههل  ,وتووجيت اهلجمووات موون اليسووار واليمووني  ,وموون املفكورين وموون املنوواو ني للمفكورين ,
ومن وسا ل اإلعالم واحتجني الغاضوبني  ,ومون األصووليني املسويسيني ومعلموي العصور احلوديث  ,ويظهور أن
الغربيني فقدوا إمياهنم بالتدبري الفعلي بالعلم"(.)4
ويصف الفيلسوف املعاصر بوننسكي ظاهرة نقد العلوم  ,ويكشوف عون أثرهوا قوا ال ":يتجوه نقود العلوم
إىل اهلجوووم علووى قيمووة األفكووار العلميووة ونظريووات العلووم  ,وقوود بينووت التسلوويالت الفصوولية والبسووول التارخييووة
أن ههه األفكار وتلك النظريات هي رات طبيعة راتيوة يف قسوم كبوري منهوا  ...وبصوفة عاموة فوإن العلوم فوقود
قسما كبريا من سلطته يف أعني الفالسفة  ,نتيجة لكل تلك ارنتقادات"(.)5
وزاد موون قوووة أثوور ظوواهرة نقوود العلووم التطووورات اجلديوودة الوويت كشووفت عوون عجوون العلووم عوون معرفووة قضووايا
كثوورية موون أسورار الكووون  ,فهووهه التطووورات اجلديوودة أضووعفت موون جانووو العلمويووة وقوووت موون جانووو ار واه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :تارين الفلسفة  ,أمي برهييه ( , )200-187/7ومصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا . ,نريوي (-274
 , )379والفكر األوريب احلديث  ,فرانكلني باومر ( , )129/3والفلسفة املعاصرة يف أوروبا  ,بوننسكي ( , )43-42وفلسفة
العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )240
( )2مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا . ,نربوي (. )293
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الناقوود هلووا  ,ويشوورح املووؤرخ اإلجنليووني رونالوود نووي ا موون مظوواهر األزمووة الوويت وقووع فيهووا العلووم بسووبو التطووورات
اجلديوودة فيقوووة ":لكوون الثقووة بووالعلم بوودأت بالتووداعي يف منعطووف القوورن ؛ إر أخووه العلووم واجهووة مفارقووات
عاصفة على حدود امليتافينيقوا"( ,)1ويقووة ":وقود جنوم عون تودمري تلوك الصوورة – صوورة الكوون عنود نيووتن-
نويو مون التواضوع  ,أنعشوت امليتافينيقوا وازداد ارهتمووام بوالالمعقوة  ,وت يعود العلوم بسويطا  ,ولر وا ت يعوود
يسووتند علووى املووادة امليكانيكيووة  ,وقوود كشووف النقوواب عوون كووون غووامض  ,مقوودر جلوونو منووه أن يبقووى غامضووا ,
كما وقوهفنا بجحجيوات ر يسوتطيع العلوم حول ألغازهوا داخول أعمو أعموا احلقيقوة  ,وهكوها أصوب العلمواو
أكثر تواضعا"(.)2
وهنات أدلة وبراهني متعددة تدة على هشانة الننعة العلمويوة  ,وتكشوف عون غلوهوا و اوزهوا للسودود
املقبولة  ,ووقوعها يف الشطط والعنت  ,وإثبات رلك سيكون من خالة األمور التالية :
 -1العج ز ع ن اإلثب ات  ,ورلووك أن دعوووى الننعووة العلمويووة بووجن العلووم كو ٍ
واف لإلنسووان يف تفسووري كوول

احلقا وتقود احلول لكول املشواكل احلياتيوة دعووى حتتوا إىل إثبوات وإقاموة الودليل علوى صودقها  ,ويف إقاموة
الغالة الدليل علوى رلوك إموا أن يعتمودوا علوى العلوم نفسوه  ,وهوها ارعتمواد يوقوع يف خطو منهجوي كبوري ,
وهو ارستدرة على صسة الشيو بنفسه  ,وهو خلل اسوتدرة غوري مقبووة يف قووانني العقول واملنطو ؛ فوإن
الدعوى ر تكون دليال على صسة نفسها .
وإموا أن يسوتدلوا علوى صوسة دعوواهم بغوري العلوم  ,فوإن فعلووا رلووك فقود ناقضووا أصولهم ؛ لكوون أصوول
رؤيتهم يقوم على أنه ر طري ملعرفة احلقيقة إر العلم نفسه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن حقيقووة دع وواهم  ,وهووي كووون العلووم كافيووا يف معرفووة كوول نوويو  ,قضووية كليووة موجبووة  ,ومثوول هووها
النوووا موون القضووايا ر ميكوون التسق و موون صوودقها بالتجريووو وارختبووار  ,ألن القضووايا العامووة املطلقووة ليسووت
قضية ريبية  ,فكيف إلكمون بصستها إرن  ,وقد أبطلوا كل املناهخ إر املنهخ التجريي؟!! .
 -2اط فن القاع دة المؤسس ة ؛ ورلو ووك أن أص وول فك وورة العلمويو ووة قا م ووة علو ووى أن مص ووادر املعرفو ووة
اإلنسوانية منسصورة يف املودركات احلسوية فسسوو  ,وهوها األسوواق غوري صوسي  ,وقود سوب يف أثنواو البسووث
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إثبووات بطالنووه وخط ووه موون وجوووه كثوورية  ,ورصوود آثوواره السووي ة علووى املعرف وة اإلنسووانية  ,وأقيمووت األدلووة علووى
استسالة قيام املعرفة اإلنسانية على مصدر واحد  ,وضرورة قيامها على املبادئ العقلية األوليوة الويت ر تسوتند
يف صستها إىل مصدر احلس .
 -3اس تقرار العتق ا االقص ور العلم ي  ,فالننعووة العلمويووة قا مووة علووى أن العلووم يسووتطيع أن يكفووي
اإلنسووانية يف كوول مووا حتتاجووه موون املعووارف وغريهووا  ,ولكوون هووهه الننعووة أضووست تواجووه حقيقووة معرفيووة ظوواهرة,
وهوي اسوتقرار ارعتقواد بووجن العلوم اإلنسواا قاصوور عون إدرات الوجوود  ,وإدرات قصووور العلوم التجوريي واإلميووان
العمي و بعجوونه عوون كفايووة ارحتياجووات اإلنسووانية واسووتيعاب كوول احلق وا الوجوديووة  ,واستشووعار عجوونه عوون
اإلجابة على كل األس لة بات أمرا نا عا ومنتشرا يف األوساط العلمية .
فبعود أن ظون كثوري مون النوواق يف القورن التاسوع عشور أن العلوم بلووغ إىل كول احلقوا الوجوديوة  ,وأضووسى
املصوودر الوحيوود الووهي سوويكفيهم عوون كوول املصووادر األخوورى تغووري احلوواة مووع بدايووة القوورن العش ورين  ,وأخووهت
الثقة يف العلم بالتداعي  ,وطف العلم التجريي يواجه صعوبات كثرية ر اد هلا جوابا(.)1
وبات العولم التجريي أكوثر تواضعا من ري قبول  ,وأكثور إدراكوا حلقيقوة أموره وحجوم قدرتوه  ,ويف تجكيود
رل ووك يق وووة الفيلس وووف اإلجنلي ووني امللس وود برتران وود رس وول يف س وويا حديث ووه ع وون الصو وراا ب ووني العل ووم وال وودين
":العلماو يع فون يف تواضع بوجود مناط اد العلم نفسه عاجنا عن الوصوة إليها"(.)2
وقود ظهوور التنبيوه علووى قصوور العلووم التجوريي منووه القورن الثووامن عشور ,حيووث يقووة نيوووتن – وهوو أنووهر
عات ظهر يف رلك القرن": -أنا ر أعرف كيف أبودو للعوات  ,ولكنوين أبودو لنفسوي طفوال يلهوو علوى نواط
البسور  ,أهلوي نفسوي يف البسوث بوني احلوني وانخور عوون حصواة ملسواو  ,أو صودفة أكثور مجوار  ,بينموا وويط
احلقيقة العظيم ميتد أمامي هور"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف هناية القرن التاسع عشور كتوو ديبووا رميونود مقوار ركور فيوه أن هنوات سوبعة ألغواز يف الكوون  ,أربعوة
منهووا علووى األقوول ر تقبوول احلوول أبوودا عوون طري و العلووم  ,وهووي ماهيووة املووادة والقوووة  ,وأصوول احلركووة  ,وأصوول
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اإلحساق البسيط  ,وحرية اإلرادة(.)1
ويف إثبووات عجوون اجلهوود اإلنسوواا عوون أن إلوويط بكوول احلقووا الكونيووة يقوووة أينشووتاين ":العقوول البشووري
مهما بلغ من عظمة التدريو ومسوو التفكوري عواجن عون اإلحاطوة بوالكون  ,فونسن أنوبه األنوياو بطفول دخول
مكتبة كبرية  ,ارتفعت كبتها حىت السقف  ,فغطت جدراهنا  ,وهي مكتوبة بلغات كثرية  ,فالطفول يعلوم أنوه
ر بد أن يكون هنات نخص قد كتو تلك الكتو  ,ولكنه ر يعورف مون كبتهوا ور كيوف كانوت كتابتوه هلوا
 ,وهو ر يفهم اللغات اليت كتبت هبا"(.)2
ويعرب السري جيمس جنتن يف آخر حياته عن عجن العلم اإلنساا قولة ظريفة بليغوة فيقووة ":إن العلوم
يصطاد يف حبر الواقع بنوا معني من الشبات  ,يسمى باملنهخ العلمي  ,وقد يكوون يف البسور الوهي ر ميكننوا
أن نسرب غوره الكثري ا تعجن نبات العلم عن اقتناصه"(.)3
وأموا سووليفان  ,فإنوه ألوف كتابوا خاصوا يف هوهه القضوية أمسواه "حودود العلوم "  ,وقود وض كامول كتابووه
للتجكيد على قصور العلم اإلنسواا  ,واسوتسالة إحاطتوه بكول احلقوا الوجوديوة وإثبوات أن لوه حودودا ر بود
أن يقف عندها  ,وأثبت أن التسورت العلمية يف القورن العشورين تؤيود تلوك النتيجوة  ,ويقووة  ":لقود أصوب
العلووم نووديد احلساسووية  ,ومتواضووعا نسووبيا  ,وت نعوود نلقوون انن أن األسوولوب العلمووي هووو األسوولوب الوحيوود
النوواجع ركتسوواب املعرفووة احلقيقيووة"( ,)4ويسووتمر يف تجكيوود رلووك قووا ال ":إن عووددا موون رجوواة العلووم البووارزين
يصرون نتهى احلماق على حقيقة مؤداها أن العلم ر يقدم لنا سوى معرفوة جن يوة عون احلقيقوة  ,وأن علينوا
لهلك أن ر نعترب أو ر يطلو إلينا أن نعترب كل نيو يستطيع العلم اهله رد وهم من األوهام"(.)5

ورك وور س ووتيفن ه وووكنخ -ع ووات الفيني وواو املعاص وور -أن العلم وواو انش ووغلوا ج وودا "بإنش وواو نظري ووات جدي وودة
توصف ما هو الكون  ,وت يسجلوا عن سؤاة ملارا"( ,)6ويقوة ":وعلى ك ٍول فلوو اكتشوفنا فعوال نظريوة كاملوة ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فإن ووه ينبغ ووي وورور الوق ووت أن تك ووون قابل ووة ألن يفهمه ووا ك وول ف وورد ب وواملعي الواس ووع  ,ول وويس فق ووط وورد علم وواو
( )1انظر  :العلم والدين يف الفلسفة املعاصرة  ,اميل برترو (. )189

( )2أنشتاين  ,عبدالرمحن مرحبا ( , )145بواسطة  :قصور العلم البشري  ,قيس القرطاق (. )96
( )3بساطة العلم  ,يبل سنانلي (. )229
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معوودودين  ,وعنوودها فإننووا كلنووا  :فالسووفة وعلموواو وأناسووا عوواديني سوونتمكن موون املسووا ة يف مناقشووة الس وؤاة
عوون السووبو يف وجودنووا دوون والكووون  ,ولووو وجوودنا اإلجابووة عوون رلووك فسوويكون يف رلووك ارنتصووار النهووا ي
للعقل البشري ؛ ألننا وقتها سنعرف الفكر اخلال "(.)1
ويؤكد الفيلسووف املعاصور ولويم جويمس أيونة الونقص العلموي لودى اإلنسوان فيقووة  ":إن الشويو الوهي
نعرفه بالعقل هو أن العلم الراهن ر ميلك أن يفسر لنا كل اخلوا اليت يتف أن نتسدل عنها"(.)2
ر جوورم أن اإلقورار بقصووور العلووم التج وريي ت يعوود خاصووا جوواة واحوود موون ا ووارت املعرفيووة  ,وإوووا هووو
نووامل لكوول ارختصاصووات العلميووة  ,يقوووة الفيلسوووف أوجسووت سووبانييه ":إن العلموواو أوة املع فووني يف كوول
فرا من فروا العلم بوجهنم ت يودركوا منوه إر جونوا ودودا  ,وإن أكثورهم تواضوعا هوم أكثورهم علموا  ,علوى أن
كلهم يع فون بجن ما حصلوه لآلن من اركتشافات  ,وما درسوه من هوها اجلونو مون الطبيعوة لويس إر عودما
بالنسبة ملا اوهلونه  ,فهم مستوعدون لتنقي القوانني اليت قرروها  ,وتوسيع الفروو اليت فرضوها"(.)3
ويف التص وري بوونقص العلووم اإلنسوواا اهلا وول يف كوول ا ووارت يقوووة األسووتار نووارة ريشوويه ":اووو علووى
اإلنسان مع اح امه العظيم للعلم العصري أن يعتقد بقوة أن هها العلوم العصوري مهموا بلوغ مون الصوسة فهوو
ر يناة ناقصا نقصا ها ال"(.)4
ويقوووة دي بروليووه يف التنبيووه علووى قصووور العلووم اإلنسوواا يف وواة الفينيوواو ":لقوود رركوور الكثووري ور ي وناة
يوروهكر حوووة إمكووان وجووود ظ وواهر ر توناة هولووة لنووا إر القليوول يقووع أغلبهووا علووى احلوود الفاصوول بووني الفينيوواو

وعلم احلياة  ...وأخريا قد يكوون هنوات أنوواا برمتهوا مون الظوواهر الفينيا يوة الويت تفلوت متاموا مون رقابتنوا  ,ر وا
لوونقص وسووا لنا يف كشووفها  ,ور ووا كانووت هنووات فووروا موون الفينيوواو لوويس لوودينا عنهووا أي تصووور  ,ر ت وناة يف
حاجة إىل اإليضواح  ,وسووف يفهوم القوارئ دون صوعوبة أا ر أسوتطيع أن أحوددها  ,وأن نتا جهوا إرا قرودر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لنا أن نعرفها مقدما تدهشنا دون نك  ,كما كان ميكن أن تدهش الفينياو النووية فينيوا ي قورن مضوى  ,إننوا
ر نستطيع حياة كل هها إر إلقاو ختمينات ر تقوم على أساق  ,وكلنا نسوتطيع دون خمواطرة باخلطوج أنوه يف
( )1املرجع الساب (. )150

1436/08/19

( )2مدخل إىل الفلسفة (. )122
( )3دا رة معارف القرن العشرين  ,مد فريد وجدي (. )513/1

( )4على أطالة املههو املادي  ,مد فريد وجدي ( ,)130/1وانظرا فيه مقارت معددة يف املعي نفسه (.)140-131/1
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الفينياو – كما هو احلاة يف العلوم األخرى – ر يناة ما نعرفه ض يال جبانو ما زلنا جنهله"(.)1

ويف تجكيد املعي نفسه يقوة عات الفينياو املعاصر مسولن بعد حديثوه املطووة عون مسوتقبل طبيعوة الكوون
":لكننا نبقى عاجونين عن اإلجابوة عون سوؤاة بسوبط مت طرحوه منوه أمود بعيود  ,يف ثالثينيوات القورن العشورين
 :ملارا يكوون للربوتون والنيوترون نفوس الكتلة تقريبا؟! وملارا كتلة النيوترون هي األثقل قليال؟!"(.)2
وأما يف علم األحياو  ,فقد تكاثرت مقارت العلماو اليت يصرحون فيها بجن هها ا اة من العلوم ملويو
باألسرار اليت ر ميكن للعلم التجريي أن يصل إليها  ,ويف بيان نويو مون رلوك تقووة عاملوة األحيواو املعاصورة
كاترين نينش ":موا زاة عوات األحيواو ينخور باألسورار الويت ر نفهمهوا  ...إننوا ت تودرت بعود الغايوة يف رحلتنوا
دو احلقيقة  ,أو نشرف على املنتهى  ,بل إننا ما زلنا يف بداية الطري "(.)3
ويقووة سووتيوارن كاوفمووان – أسووتار الكيميوواو احليويووة املعاصوور – ":قوود يتبووادر إىل أرهاننووا أن باسووتطاعتنا
اإلجابة على سؤاة "ما هي احليواة؟" يف هوها العصور احلافول بانتصوارات علوم األحيواو اجلني وي  ,وأوة مسوودة
للجينوم  ,ومع هها فال نستطيع إىل رلك سوبيال  ,نعورف نتفوا عون انليوة اجلني يوة  ,وقطعوا مون نظوام الوهرات
ارستقالبية  ,والنظم الشبكية الوراثية ووسا ل ختلي األغشية احليوية  ,ويتفلت مون بوني أيودينا الشويو الوهي
اعل اخللية احلرة حية  ,ويبقى جوهر األمر سرا"(.)4
وموون األمووور الوويت يعجوون العلووم التجوريي عوون الوصوووة إليهووا  :القضووايا املتعلقووة بوواألخال واملبووادئ والقوويم
والغايووة والتعليوول  ,وقوود نبووه عوودد كبووري موون العلموواو – وبعضووهم موون املعجبووني بووالعلم جوودا -إىل هووهه القضووية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

م ورات تعقبهووا م ورات  ,ويف بيووان نوويو موون تلووك األسو لة الوويت يعجوون عنهووا العلووم يقوووة الفيلسوووف اإلجنليووني
امللسوود برترانوود رسوول  ":معظووم املسووا ل الوويت ر يسووتطيع العلووم أن ايووو عنهووا  ,والوويت تسووتثري اهتمووام العقوووة
املتجملة أكثر ا يستثريها أي نيو آخر  ,أن تكون مون القبيول الوهي ر يسوتطيع العلوم أن ايوو عنوه , ...
وموون أمثلووة هووهه املسووا ل مووا يلووي  :أيكووون العووات منقسوما إىل عقوول ومووادة؟! وإن كووان كووهلك فمووا العقوول ومووا
( )1الفينياو وامليكروفينياو (. )263

1436/08/19

( )2اخلمسون السنة القادمة  ,حترير  :جون بروكمان (. )38
( )3رجاة و اهر يف عات األحياو ( , )143بواسطة  :قصور العلم البشري  ,قيس القرطاسي (. )35
( )4اخلمسون السنة القادمة  ,حترير  :جون بروكمان (. )199
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املادة ؟ هل العقل تابع للمادة أم أنه ينفرد بقوى خاصة به؟ أيف الكون وحدة تربط أجناوه وهودف ينشوده ؟
ه ول يتط ووور الك ووون س وواعيا د ووو غاي ووة معين ووة ؟ أحق ووا هن ووات يف الطبيع ووة ق ووانني أم أنن ووا ن ووؤمن بوج ووود القو ووانني
الطبيعيووة إرضوواو لرغباتنووا الفطريووة يف النظووام ؟ ...هوول للعوويش أسوولوب نوريف وأسوولوب وضوويع أم أن أسوواليو
العويش كلهوا عبووث ر خيتلوف فيهووا أسولوب عون أسوولوب ؟ أر بود للخووري أن يكوون خالودا لكووي يكوون جووديرا
عنوودنا بالتقوودير أم اخلووري حقي و منووا بالسووعي وراوه حووىت إن كووان الكووون صووا را إىل فنوواو توووم؟ .....تلووك
أس لة ر تستطيع اجلواب عنها يف املعامل "(.)1
ويقوووة ع وات الفينيوواو النمسوواوي إيوورون ن ورود نغوور (1987م) – وهووو موون احلووا نين علووى جووا نة نوبوول-
":إن الصووورة الوويت يرمسهووا العلووم للعووات احلقيقووي حوووة صووورة ناقصووة جوودا  ,صووسي أنووه يقوودم حشوودا ضووخما
من املعلومات الواقعية  ,ولكنه يسكت سكوتا فاضسا عن كل موا هوو قريوو فعوال إىل قلوبنوا  ,بول موا يهمنوا
حقا  ,إنه ر يستطيع أن يقوة لنا كلمة واحدة عن احلمرة والنرقة  ,عن املورارة واحلوالوة  ,عون األت اجلسودي
 ,والل ووهة اجل و وسدية  ,ور ه ووو يع و ورف ن ووي ا ع وون اجلم وواة والق ووب  ,ع وون اخل ووري والش وور  ,أو ع وون اهلل واألزلي ووة ,
صوسي أن العلم يدعي أحيانا أنه ايو عن أس لة يف ههه ا وارت  ,إر أن األجوبوة هوي يف األغلوو علوى
قدر من السخف  ,ر ويل معه إىل أخهها مجخه اجلد"(.)2
ويف دفوواا ألبووري باييووه عوون العلووم ركوور أن العلووم يسووتطيع "أن يوودلنا علووى األفكووار األخالقيووة عنوود الف ووات
اإلنسانية  ,ويستطيع أن يدلنا على كيفية تطورهوا  ,ولكنوه ر يسوتطيع أن يرنودنا إىل قيمتهوا ور إىل موا كوان
ينبغي أن تكون  ,فلنوطن أنفسنا على هها  ,فال نطلو إىل العلم ما ر يسو له أن يعطينا!"(.)3
ويتسوواوة بعوود دراسووة مطولووة عوون عالقووة العلووم بوواألخال ":أيلنمنووا إرن أن نسوولم بووجن العلووم  ,ومهمتووه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املعرفووة احضووة  ,عوواجن اهيتووه عوون أيووة هدايووة لإلنسووان ؟! أولوويس لنووا بوود موون أن نع و ف بووجن العلووم يضوويو
العات ولكنه ي ت يف القلوب ظالما؟!"(.)4
ويق وووة أس ووتار الطبيع ووة احليوي ووة املعاص وور ب وووة كالرن ووس ابرسو وولد ":تس ووتطيع العل وووم أن متض ووي مظف وورة يف
( )1تارين الفلسفة الغربية (. )4/1

1436/08/19

( )2العلم منظوره اجلديد  ,جور ستانسيو (. )134
( )3دفاا عن العلم (. )53
( )4املرجع الساب (. )57
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طريقهووا ماليووني السوونني  ,مووع رلووك فسوووف تبقووى كثووري موون املشووكالت حوووة تفاصوويل الووهرة والكووون والعقوول
كما هي  ,يصل اإلنسان إىل حل هلا أو اإلحاطة بجسرارها  ,وقد أدرت رجاة العلوم أن وسوا لهم وإن كانوت
تستطيع أن تبني لنا بشويو مون الدقوة والتفصويل كيوف حتودل األنوياو  ,فإهنوا ر توناة عواجنة كول العجون عون
أن تبني لنا ملارا حتدل األنياو؟!.
إن العل ووم والعق وول اإلنس وواا وح وود ا ل وون يس ووتطيعا أن يفسو ورا لن ووا مل ووارا وج وودت ه ووهه ال ووهرات والنج وووم
والكواكو واحلياة  ,واإلنسان ا أويت من قودرة را عوة  ,وبورغم أن العلووم تسوتطيع أن تقودم لنوا نظريوات قيموة
عوون الس وود ومولوود ا ورات والنج وووم وال ووهرات وغريه ووا موون الع ووات األخ وورى  ,فإهن ووا ر تس ووتطيع أن تب ووني لن ووا
مصوودر املووادة والطاق ووة الوويت استخو ودمت يف بن وواو هووها الك ووون  ,أو مل ووارا اختووه الك ووون ص ووورته احلاليووة ونظام ووه
احلاة"(.)1
ويرصوود أسووتار العلوووم الطبيعيووة يف جامعووة ميشووجان ابوورفتخ وليووام توبلووونس عووددا موون األسو لة الوويت يعجوون
العلم عن تقود اإلجابوة عنهوا فيقووة ":ميثول بعوض املشوتغلني بوالعلوم – يف ظول ثقوتهم الكبورية بإمكانيواهتم-
إىل ارعتقوواد بووجن العلوووم قووادرة علووى حوول مجيووع املشووكالت  ..ولكوون العلموواو ليس ووا مجيعووا وون يعتقوودون يف
قوودرة العلوووم علووى كوول نوويو حووىت تسووتطيع أن وود تفسووريا لكوول نوويو  ,فووالعلوم ر تسووتطيع أن حتلوول احل و
واجلموواة والسووعادة  ,كمووا أهنووا عوواجنة عوون أن وود تفس وريا لظوواهرة احليوواة أو وسوويلة إلدرات غايتهووا  ,بوول إن
العلوووم أنوود عجونا عوون أن تثبووت عوودم وجووود إلووه  ...إن العلوووم ر تسووتطيع أن تفسوور لنووا كيووف نشووجت تلووك
الدقا الصغرية املتناهية يف صغرها اليت ر إلصيها عدد  ,وهي اليت تتكون منها املواد"(.)2
وبعوود دراسووة مطولووة عوون نشووجة الكووون واحليوواة قوواة الوودكتور هوواا رز ":إن العلووم ر يسووتطيع فوورده أن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ايو علوى عودد كبوري مون التسواؤرت الويت يطرحهوا اإلنسوان علوى نفسوه  ,وسنقتصور علوى عودد ودود جودا
موون هووهه التسوواؤرت املهمووة الوويت متخووض عنهووا العلووم نفسووه -دون أن نثووري مسووجلة سووبو وج ووود اإلنس ووان,
والغاية من وجود الكون وحتمية املوت.)3("-
وركوور ةسووة أسو لة جوهريووة ت يسووتطع العلووم أن ايوو عليهووا وحوودها  ,ومنهووا  :سووريورة التطووور املوجووه

1436/08/19

( )1اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيا ( , )42وانظر املرجع نفسه (. )99 ,58-57
( )2املرجع الساب (. )85
( )3اإلميان والتقدم العلمي  ,هاا رز  ,وخالص جلي (. )91
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موون ارنفجووار العظوويم حووىت ظهووور اإلنسووان علووى وجووه األرو  ,ومنهووا  :تفسووري حوودول ارنفجووار األعظووم
ونشوووو الكووون  ,ومنهووا  :تفسووري حوودول ارنفجووار األعظووم يف نقطووة تفووو درجووة حرارهتووا درجووة بالنووك الوويت
تشووكل اجلوودار الثوواا الووهي ر ميكوون وواوزه فينيا يووا  ,ومنهووا  :تفسووري توحو ود القوووى الطبو ويعية األربووع يف قوووة
واح ودة منفوردة  ,ومنهووا  :تفسوري الووتالزم املوههل للثوابووت الط وبيعية بعضوها مووع بعوض  ,فكوول ه وهه القضووايا ر
يستطيع العلم وحده أن يقدم عنها جوابا(.)1
ونتيجووة لقوووة الورأي املؤكوود لوونقص العلووم التجوريي وانتشووار تووجثريه دعووا فوارسوونيه إىل ضوورورة توودريس اجلهوول
اإلنسوواا  ,حي ووث يق وووة ":إن تبص وور اإلنسووان حب وودود العلووم البش ووري  ,وكووهلك تبص ووره ب ووال دودي ووة اجله وول
البشري الهي إليط به من كل جانو هلو من أهم واجبات العلماو لنشر الووعي العلموي  ,ملوا لوهلك مون أثور
مهم يف تقدم العلم البشري"(.)2
موقف المفة في العلم من ثبوت القصور العلمي :
حوواوة كثووري موون الغووالة يف العلووم تقوود ج وواب عوون هووهه احلقيقووة الوويت ننلووت بسوواحتهم وأعطبووت أصوول
قصر العلم عن البلو إليوه يف عصورنا سيصول إليوه يف املسوتقبل ,
دعواهم يف ارستغناو بالعلم  ,فهكروا أن ما ر
فكم من قضية حكم الناق عليها بجهنا ليست ا يدركه العلم  ,توصل العلوم إىل معرفتهوا يف أزمنوة رحقوة
 ,فاألس لة العالقة يف عصرنا سيجيت اليوم الهي يقف العلم فيه على جواهبا .
وقد ركر بريسن بجن من اخلطج ارعتقاد بجن العلم احلاة سويظل إىل األبود جواهال  ,فلويس لنوا أن نقطوع
بجن هنات ميادين معوينة ستبقى مستعصية على العلم إىل األبد ؛ ورلك ألن قدرات العلم ر حدود هلا(.)3
ولك ن ه ذا الج واب غي ر ص بيح  ،ول يس تند ىل ى اره ان مقن  ،وه و اص ورته ه ذو ل ي دف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلشكال عن القا لين ا أن العل م وح دو يكف ي ف ي تأس يس البن اء المعرف ي والمجتمع ي عن د اإلنس ان ،
ويبين ذلك اا مور التالية :
( )1انظر  :املرجع الساب (. )93-91

1436/08/19

( )2معايري الفكر العلمي ( , ) 10بواسطة  :قصور العلم البشري  ,قيس القرطاق ( , )144وانظر مقارت أخرى يف تجكيد
قصور العلم اإلنساا  :اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما ( , )107 , 87 , 83 , 82اهلل والعلم  ,جان
غينون وآخرون ( , )26وفلسفة العلم  ,مقدمة معاصرة – أليكس روزنرب (. )17
( )3انظر  :آفا الفلسفة  ,فؤاد زكريا ( , )210ووهم اإلله  ,ديتشارد دوكنن (. )16
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ا مر ا ول  :أنا ر نقوة بجن كل ما ت يدركه العلم يف وقتنا فلن يصل إليه أبودا  ,فهوها لويس هوو ول

البسووث  ,وإوووا لووه وموضووعه أن مثووة حقووا ر توودخل ضوومن نظووام البس ووث التج وريي موون حي ووث طبيعته ووا
وماهيتها ؛ لكوهنا ليست رات طبيعة ريبية  ,وهي يف الوقت نفسه قضايا جوهرية يف حياة اإلنسوان وفكوره
 ,فعوودم إدرات العلووم هلووا لوويس راجعووا إىل نقووص أدواتووه البسثيووة فسسووو  ,وإوووا هووو راجووع إىل طبيعووة القضووية
راهتا وطبيعة البسث التجريي  ,فمهما تطور البسث التجريي وتقدمت أدواته البسثيوة فسوتظل تلوك القضوايا
خارجة عن نطاقه ومباينة لدا رته .
فلووو اف ضوونا أن العلووم اسووتطاا الوصوووة إىل كوول احلقووا التجريبيووة  ,فووإن هنووات حنمووة موون األسو لة تبقووى
عالقوة ر ميكوون اجلوواب عليهووا يف معامول التجريووو  ,وإوووا مرجعهووا إىل مصودر آخوور غووري البسووث يف املعموول ,
كمثوول س وؤاة اخلووري والشوور وس وؤاة احلكمووة والتعليوول  ,وس وؤاة املبووادئ واألخووال  ,وغريهووا موون األس و لة الوويت
أنري إليها يف احلديث الساب .

إن األس لة املتعلقة بالقضايا التجريبية املعقدة اليت عجن العلم عون حلهوا يصوعو تصوور وصووة العلوم
إىل حلهووا يف املسووتقبل القريووو ؛ لكوهنووا يف غايووة التعقيوود والصووعوبة  ,والتسصوول علووى اجلوواب عليهووا يتطلووو
تغيريات جهرية يف قوانني العلم وطر التفكري فيه  ,وحدول مثل رلك يتطلو أزمانا طويلة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فمساولووة اخلوورو موون مووجز قصووور العلووم عوون حوول هووهه األسو لة بكونووه سوويسلها يف املسووتقبل مبووين علووى
متويه وادراف عون ول البسوث وموض وعه  ,وقود أنوار الودكتور ليكونوت دي ينووي إىل هوهه اإلنوكالية فقواة
":لس وونا م وون أول ووك امل وواديني ال ووهين يتمس ووكون ب ووررا هم واعتق وواداهتم رغ ووم كوهن ووا س وولبية ب وودون أي بره ووان ,
فيعتقدون أن بداية احلياة والتطور والعقل البشري ووردة األفكار اخللقية سوف تصب حتت سويطرة العلوم يف
وقووت مووا  ,وينسووون أن رلووك يتطلووو تغي وريا يف علومنووا احلديثووة  ,وبالتوواة فإنووه اعتقوواد يرتكوون علووى تعلوويالت
عاطفية"(. )1

1436/08/19

ا م ر الث اني  :أن رلووك اجلوواب متضوومن لإلق ورار بووجن العلووم يف وقتووه الووراهن ت يسووتوف كوول مووا يتطلبووه
( )1مصري اإلنسانية ( , )110بواسطة  :الفكر املعاصر يف ضوو العقيدة اإلسالمية  ,إلىي هانم فرغل (. )144
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اإلنسووان يف حيات ووه  ,وبجنووه ت يبل ووغ إىل حوول ك وول األس و لة اجلوهري ووة العالقووة  ,وه ووها اإلق ورار من وواقض ل وودعوى
ارستغناو بالعلم وأنه كفى اإلنسان كل ما إلتاجه يف حياته.
إن التسوووة موون مرحلووة دعوووى البلووو إىل اركتفوواو إىل مرحلووة الوعوود باركتفوواو يف املس وتقبل يعوود تراجعووا
عوون الق وووة وتس ووليما حبقيق ووة ال وونقص الواقووع  ,وم وون املعل وووم ببداهووة العق وووة الس ووليمة أن الوعوود بالوص وووة إىل
الشوويو ر يعووين الوصوووة إليووه يف حقيقووة األموور  ,ور يسووتلنم ارسووتغناو بووه قبوول وجوووده يف حالووة ارحتيووا إىل
غريه .
ا مر الثال  :أن الغالة يف العلم يتسدثون عن نتوا خ العلوم يف املسوتقبل وكجهنوا سوتدة علوى موواقفهم

بالضوورورة  ,ف و اهم بوواقني عليهووا  ,وإرا رووجه ووا باإلنووكارت وارع اضووات الوويت توودة علووى مووجزقهم بووادروا

بوواجلواب بووجن ر خوووف علينووا ؛ ألن العلووم سيكشووف رلووك مسووتقبال  ,وهووها اجل وواب مبووين علووى مقدمووة غووري
مربهن عليها  ,وهي أن مستقبل العلم سيدة على ما هم عليه انن بالضرورة .
وهها فضال عن أنوه حتكوم ر مسوو لوه  ,فهوو معوارو لطبيعوة العلوم نفسوه  ,فوإن الوتكهن بالنتوا خ الويت
سيص وول إليه ووا العل ووم يف املس ووتقبل ل وويس ل ووه قاع وودة مط ووردة  ,ور طري و واضو و املع ووات  ,وق وود رك وور ع وودد م وون
الدارس ووني ب ووجن ر أح وود يس ووتطيع أن يتنب ووج بص ووورة قاطع ووة وواض ووسة عم ووا ميك وون أن ي ووتمخض عن ووه العل ووم يف
املستقبل  ,ويف تجكيد هها املعي يقوة جويمس كونانوت ":أموا عموا يتنبوج بوه العلوم أن يقوع  ,فوجمر ككول أموور
احليوواة غووري العلميووة  ,يتوقووف ثبوتووه علووى مووا بووه موون احتموواة  ,فاملسووجلة علووى مووا يظهوور ليسووت إر احتمووار
ودرجة احتماة"(. )1
وقوود ركوور األسووتار يف معهوود الدراسووات املتقدمووة يف برنسوونت فرميووان دايسوون أن العلووم يتصووف ب وو"الطابع
الالتنب وي"( , )2وركوور ر وويس أكادمييووة العلوووم يف ارحتوواد السوووفييت غوووري إيفووانوفيتش مارتشوووت أن أكووادمييتهم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

"قامت قبل  25سنة بدراسة تستشورف مسوتقبل دوو مون  20ختصصوا علميوا  ,وقود نوارت كثوري مون الونمالو
يف التفكووري يف هووها األموور  ,وملووا نظرنووا يف النتووا خ وجوودنا أن ربووع تنبؤاتنووا قوود حتقو  ,يف حووني اختفووت األربوواا
الثالثة األخرى  ,وحل لها وقا ع ت ميكن التنبؤ هبا"(.)3

1436/08/19

( )1مواقف حامسة يف تارين العلم (. )64
( )2انظر  :مستقبل العلم  ,أكادميية العلوم الفرنسية (. )32
( )3املرجع الساب (. )53
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والغريووو حقووا أن بعووض الغووالة يف العلووم ت يقتصوور فقووط علووى الووتكهن سووتقبل العلووم بووال بينووة  ,بوول زاد
عل ووى رل ووك أن طف و يش ووكك يف النظري ووات العلمي ووة املخالف ووة ملنهج ووه الفك ووري ويقل وول م وون أ يته ووا حبج ووة أن
املستقبل سيثبت خطجها  ,كمثل تشكيك برتراند رسل يف نظرية الالحتديد الهرية ,فقود قلول مون قيمتهوا ,
أنار إىل أن املستقبل سيدة على كوهنا نظرية غري صسيسة!(.)1
ا م ر الراا  :أنووا إرا أدرنووا أن نسوولك الطريقووة نفسووها الوويت يسوولكها الغووالة يف العلووم وقمنووا بووالتنبؤ عوون
مستقبل العلم  ,فإنه ميكننا أن نقوة  :إن العلم يف املستقبل سيكون أكثور درلوة علوى قصووره وأكثور تودعيما
للمواقووف الوويت تووؤمن باألديووان وبوجووود اخلووال ؛ ألن هنووات كثوريا موون املعطيووات العلميووة الوويت ظهوورت يف القوورن
العشرين تدة على هها املسار وتؤكده .
وقوود أكثوور الدارسووون موون التنبيووه علوى حتوووة مسووار العلووم موون ار وواه دووو املاديووة إىل ار وواه دووو الطوورف
املقابوول هل ووا وه ووو نص وورة القض ووايا الغيبيووة  ,ويف بي ووان هووها يق وووة س ووينوت ":بعوود الث ووورة ال وويت أح وودثتها النس ووبية
وميكانيكووا الكووم والفينيوواو النوويووة  ,اضووطر العلووم إىل تعووديل بعووض نتا جووه السووابقة  ,فاحلقيقووة الواضووسة هووي
أن الكووون نظووام أكثوور تعقيوودا عمووا كووان يبوودو عليووه يف زموون نيوووتن  ...فووالعلم يتقبوول انن دون دهشووة أفكووارا
كانت تبدو منه زمن غري طويل أفكارا مسوتسيلة  ,وقود انعكوس هوها التغيوري علوى وضوع متفوت الوههن ا واه
الفلسووفات املاديووة  ,وعلووى موودى ثالثووة قوورون كووان العلووم املتقوودم يبوودو وكجنووه يقوووو أسوواق اإلميووان  ,واضووطر
الوودين إىل تعووديل موضووعه بطوور نووىت حووىت ر يفقوود أفضوول أنصوواره موون املفك ورين  ,وعلووى أيووة حوواة  ,بوودأت
حركة املد تنعكس  ,حيث تنتقل املثالية العدوانية من حالة الدفاا إىل حالة اهلجوم"(.)2
ويف تجكيوود املعووي نفسووه يقوووة فيليووو فرانووك ":الصووورة امليكانيكي وة للكووون  ,والوويت سووادت منووه الق ورنني
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السابع عشر والثامن عشر قد كانت داعما ضخما سواعد علوى املسورية دوو فلسوفة املاديوة  ,وهوها ار واه يف
القورنني الثووامن عشوور والتاسووع عشوور كووان يبوودو لوودى الكثوريين موون املشوواهدين وكجنووه ا وواه ر ميكوون مقاومتووه ,
ومووع رلووك فقوود توودعم يف القوورن العش ورين انطبوواا بووجن هووها ار وواه اجلبووار قوود أوقفتووه فينيوواو القوورن العش ورين ,
وخاصة نظرية النسبية ونظرية الكم  ,كان الواضو لودى كثوري مون املوؤلفني أن ار واه دوو املاديوة قود توقوف ,

1436/08/19

( )1انظر  :نظرة علمية (. )98

( )2فلسفة العلم  ,فيليو فرانك (. )220
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وأنه قد حدل حتوة حاد دو املثالية"(.)1
وبعد أن ركر الفيلسوف املعاصر جود – أستار الفلسفة يف جامعة لندن -انقالب العلم احلوديث علوى
التصووور املووادي للكووون وانتقالووه إىل تصووورات غووري ماديووة قوواة ":ومووا دامووت تصوووراتنا اخلياليووة للسقيقووة ت تعوود
مقصورة على األنياو املادية احسوسة أن ما مياثلها فإن أمامنا ار رحبا للنظريات الشواملة الواسوعة ,فوالقيم
املعنويووة ميكوون أن تكووون أمووورا حقيقيووة  ,وكووهلك هووي احلوواة يف املوضوووعات الوويت ت كوون فيهووا حووارت الوووعي
الووديين أو اخللقووي وتتناوهلووا بارهتمووام  ,وهلووها ت تب و هنووات حاجووة يف نفوووق أول ووك الووهين يسوولمون بنتووا خ
العلوم الفينيا ية أن يشجبوا ما تعمور بوه نفوسوهم مون الننعوات الدينيوة واجلماليوة باعتبارهوا مون األوهوام الهاتيوة
املضووللة كمووا كووانوا يفعلووون موون قبوول  ,وميكوون القوووة بووجن نووقة اخلووالف بووني العلووم والوودين أخووهت تضووي ,
وتكاد تكون يف سبيلها إىل النواة"(.)2
ويقوة وليم لني كوريخ – وهوو مون املختصوني يف علوم الفلسوفة ": -أعتقود أنوه وا ر جوداة فيوه أنوه عورب
التارين ت يكن هنات عصر كانت فيه أدلة العلم أكثر تجكيدا على اإلميان باهلل أكثر من هها العصر"(.)3
وركر أنتوا فلو – يف كتابه الهي أعلن فيه الرجوا عون اإلحلواد -أن العلوم احلوديث وا أثبتوه مون تعقيود
مههل يف الكون يشري إىل وجود اهلل  ,بول قواة ":إن العلوم احلوديث الوي ةسوة أبعواد تشوري إىل اإللوه اخلوال
 :أور  :الكون له بداية ونشج من العدم  ,وثانيا  :أن الطبيعوة تسوري وفو قووانني ثابتوة م ابطوة  ,ثالثوا  :نشوجة
احلياة ا فيها من موجودات وقووانني  ...رابعوا  :أن القودرات العليوا للعقول البشوري ر ميكون أن تكوون نتاجوا
مبانرا للنشاط الكهروكيميا ي للمن"(.)4
ركر أن اإلقرار بدرلة العلم على وجود اهلل ليس خاصوا بوه وحوده  ,وإووا هوو نوجن كثوري مون أسواطني
الفينياو احلديثة  ,طف يف عرو مقارهتم ومواقفهم الدالة على رلك(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1املرجع الساب (. )220

( )2منازا الفكر الغريب (. )8-7

1436/08/19

( )3القضية اخلال  ,ة س وبل (. )158
( )4رحلة عقل -وهو ترمجة لكتاب هنات إله -عمرو نريف (. )75
( )5انظر  :املرجع الساب (. )91-84
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ا م ر الخ امس  :أن الغووالة يف العلووم جبوواهبم رلووك وقعووا يف تنوواقض منهجووي منو ٍ
واف للعقالنيووة ؛ ورلووك

أهنم كثريا ما يعيبون على أتباا األديان بجهنم يؤمنون بإله الثغورات  ,فيقولوون  :إن املوؤمنني حوني اودون أموورا
يف الكون ر يعرفون هلا تفسريا ينسبوهنا إىل اهلل مبانرة  ,فإمياهنم بواهلل إووا كوان ليسودوا بوه الثغورات الواقعوة يف
علمهم بالكون  ,وفضوال عون أن هوها التوصويف غوري صوسي يف مسوتند اإلميوان باخلوال  ,فهوا هوم الغوالة يف
العلم يقعون يف مثل ما رموا به غريهم  ,حيث إهنم وجدوا أمورا كثورية يف الكوون ر يعرفوون هلوا جوابوا فلجوؤوا
إىل اجلواب بجن العلم سيجيو عليهوا يف املسوتقبل  ,فوجنتجوا "علوم الثغورات"  ,وجعلووه ملجوج هلوم يف اجلوواب
على ما اهلونه من أسرار  ,فطريقوة تفكوريهم يف احلقيقوة ت ختتلوف عون طريقوة التفكوري الويت نسوبوها إىل أهول
األديان وعابوهم وسخروا منهم ألجلها .
ا م ر الس ا س  :أن الغوالة يف العلوم كثوريا موا يعيبوون علوى أتبواا األديوان بوجهنم يؤمنوون بالغيوو  ,وأهنووم

يسلمون عقوهلم ألمور ر يستطيعون التجكد منها بالتجريو وارختبار  ,ولكونهم يف جوواهبم رلوك يقعوون يف
اإلمي ووان بالغي ووو  ,لك وووهنم إليل ووون إىل أم وور مس ووتقبلي ر ميلك ووون علي ووه يف وق ووتهم انا أي دلي وول  ,فه ووم يف
احلقيقة مشاهبون ألتباا األديان يف إمياهنم بالغيو والتعويل عليه .
 -4اخت زال المكون ات اإلنس انية الرحب ة وتفكيكه ا  ،ورلووك أن الغووالة يف العلووم بغلوووهم املتعسووف
وجه ووا مسووار العقوول اإلنسوواا احلووديث إىل ا ووارت الوويت ميكوون للعلووم أن يبسووث فيهووا  ,وهووي القضووايا الوويت
ختضع للتجربة  ,وصرفوه عن ارهتمام بالقضايا غري التجريبية  ,كالقيم واألخال واألس لة الوجوديوة الكوربى
 ,وحكم عليها بعضهم بعدم النفع  ,وأقصى األسو لة املتعلقوة هبوا  ,وبعضوهم حواوة أن يصوبغ عليهوا الصوبغة
التجريبية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها الصوونيع يف حقيقووة أمووره اخت وناة نووديد للسيوواة اإلنسووانية الرحبووة  ,وهتووك لبنياهنووا الواسووع ألجوول
اخلضوووا لطبيعووة التفكووري التج وريي  ,وقوود أدرت عوودد موون املفك ورين يف الغوورب خط ووورة هووها ارخت وناة وآثوواره
املوودمرة علووى احليوواة اإلنسووانية  ,فقوود أثووار هوسوورة البسووث يف هووهه األزمووة وكشووف عوون نتا جهووا علووى احليوواة
الغربية  ,فهكر أن العلوم احلديثة ر تستطيع أن توجه اإلنسان ؛ لكوهنا تقصي مون ميوداهنا كول األسو لة الويت

1436/08/19

هلووا عالقووة بووالوجود اإلنسوواا  :أسو لة املعووي والغايووة والقوويم واألخووال  ,ويقوووة  ":إن رؤيووة اإلنسووان احلووديث
للعووات حتووددت كلهووا يف النصووف الثوواا موون القوورن التاسووع عشوور موون قبوول العلوووم الوضووعية وحوودها  ,وانبهوورت
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بارزدهووار الن واجم عوون هووهه العلوووم  ,وهووها مووا أدى إىل اإلع وراو يف ر مب وارة عوون األس و لة احلامسووة بالنسووبة
لكل بشرية حقة  ,إن علومنا ر هتتم إر بالوقا ع  ,تصنع بشرا ر يعرفون إر الوقا ع"(.)1
ورك وور أن الن وواق ض ووجروا م وون العل ووم بع وود احل وورب العاملي ووة األوىل  ,واكتش ووفوا أن ووه ر ميك وون أن إل وول ك وول
مشوواكلهم  ,وحتوووة موووقفهم إىل نووعور عوودا ي إزاو العلووم  ,وقوواة ":كث وريا مووا تسوومع بووجن العلووم لوويس لووه مووا
يقولووه لنووا يف احوون الوويت تلووم حبياتنووا  ,إنووه يقصووي مبوود يا تلووك األس و لة بالووهات الوويت تعتوورب هووي األس و لة احلووة
بالنسوبة لإلنسوان املع َّورو يف أزمنتنوا املشو ومة لتسوورت مصوريية  :األسو لة املتعلقوة عوي هوها الوجوود البشووري

بجكمله أو ر معناه"(.)2

وانتهى إىل نتيجة سجل فيها خالصة تقييمه للعلم الوضعي فقاة ":إن املفهوم الوضعي للعلوم يف زماننوا
هها إرن – إرا نظرنا إليه تارخييا -مفهوم اختناة"(.)3
وههه النتيجة يدركها بوضوح املتجمل يف النهايوات الويت وصول إليهوا الغوالة يف العلوم يف حبووثهم وموواقفهم
من األس لة األخالقية والقيمية والغا ية .
وبع وود أن رك وور الفيلس وووف املعاص وور روجي ووه ج ووارودي حقيق ووة الننع ووة العلموي ووة أك وود " أن ه ووهه الوض ووعية
احلص ورية تسووتبعد أرفووع أبعوواد احليوواة  :احلووو  ,اإلبووداا الفووين  ,اإلميووان"  ,ركوور آثووار رلووك علووى التفكووك
القيمي واألخالقي واملعريف الهي أصيو به الفكر الغريب فقاة ":إن ههه األصولية العلمويوة املنسطوة هوي ٍ
آن
أحوود مش وريات وأحوود عواموول هووها التفكيووك للثقافووة الغربيووة  ,الوويت تغووهي روحيووة تقنوقراطيووة-حركووة تقنيووة, -
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فتوسووع سوولطاتنا وقوودراتنا التقنيووة  ,دون تجموول يف الغايووات اإلنسووانية  ,إوووا يقوووم إىل حتطوويم اإلنسووان وكوكبووه
وليس إىل تفتسهما احليوي"(.)4
( )1أزمة العلوم األوروبية (. )44
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( )2املرجع الساب (. )44
( )3املرجع الساب (. )48

( )4األصوليات املعاصرة  ,جارودي (. )24
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 -5الخلا اين النظرية ومدلولها المعرفي  ,فمون املعلووم أن هنوات فرقوا بوني النظريوة العلميوة وبوني موا
يؤخووه منهووا موون موودلورت معرفيووة ودينيووة وفلسووفية  ,فمووا يؤخووه منهووا قوودر زا وود عليهووا خووار عوون حقيقتهووا ,
وعن طبيعتها التجريبية العلمية  ,فنسن يف ا اة الفلسفي والديين ر نتعامل موع النظريوة العلميوة راهتوا  ,وإووا
نتعامل مع فهم خا

لتلك النظرية  ,واستنتا عقلي معريف خار عن طبيعتها التجريبية .

ولكن الغالة يف العلم خيلطون بني األمرين  ,واعلون ما استنبطوه من النظريات العلمية هوو العلوم راتوه
 ,ويصووفون م وواقفهم اإليديولوجيووة بووالنعوت الوويت ينعتووون هبووا النظريووة العلميووة  ,وهووها ختلوويط معووريف عووا ٍر عوون
الصسة  ,وخار عن املنهخ املعريف املنضبط .
وسوواعد علووى رلووك اخللووط انتشووار العلووم وتضووخم هيمنتووه وس ووطوته علووى العق وووة يف الواقووع األورويب ,
فنتيجة لهلك أخه أصساب ار اهات الفلسفية املتصارعة إلر كل طرف منهم علوى التشوبث بالنظريوات
العلمي ووة  ,وطفو و ك وول ا وواه ي وودعي أن العل ووم ي وودة عل ووى مواقف ووه وي وودعم آراوه  ,فم ووا إن تظه وور نظري ووة م وون
النظريات العلمية الكوربى إىل الوجوود حوىت يتهافوت إليهوا النواق وخيتلفوون حوهلوا  ,بوني ناقود هلوا وملنهجيتهوا ,
وبني موتهم هلا باإليديولوجوية أو الرجوعية واردطاط  ,وبوني طا فوة ثالثوة تقب ولت تلوك النظريوات واست وغلتها يف
تجييد أقوواهلا الفولسفية والعلمية  ,أو يف إبطاة األقواة األخرى املقابلة ملا تراه صسيسا .
فتسولت نظريات العلم إىل ساحة من الصراعات املههبيوة والتوجويالت املتعسوفة  ,يقووة برترانود رسول يف
توصيف استغالة بعض الفالسفة لنظريات العلم  ":كما هو املعتاد يف حالة كول نظريوة علميوة جديودة ,كوان
هنات ا اه من كل فيلسوف دو تفسري أعماة أينشتاين علوى دوو يتفو ونظاموه امليتوافينيقي ,وألنوه يقو ح أن
احصلة هي نصر لآلراو اليت يعتنقها هها الفيلسوف"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأضست تلك ارستغالرت ظاهرة اجتماعية واسعة يف تارين العلم والفلسفة املعاصرة  ,فكوم مون قووة
أربطل بناو على أن ما فرهم من أن النظرية العلمية ختالفه  ,وكم من رأي انتشر بناو على دعوى تجييود النظريوة
العلمية له  ,وكم من فكرة ناعت وأثرت يف عقوة الناق بناو على أهنا مؤيدة بالعلم احلديث .
وقود اتسوعت دا ورة ارسوتغالة للنظريووات العلميوة وتضوخمت تبعاهتوا  ,حووىت بلوغ األمور بلينوني أن وصووف

1436/08/19

( )1فلسفة العلم  ,فيليو فرانك ( , )223وانظر  :فلسفة العلوم  ,بدوي عبدالفتاح (. )258
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العلووم احلووديث بجنووه أنووبه نوويو ببوغ وي!()1؛ لكثوورة مووا وقووع فيووه موون اسووتغالة  ,نتيجووة للخل وط املتعسووف بووني
النظرية وبني ما يستنتخ منها .
فوإرا انتقلنوا إىل نظريووة نيووتن يف اجلاربيوة  ,فإنووا جنود التيووارات املعارضوة لألديوان متهافتووة عليهوا ومتصووارعة
حوهلووا  ,أمووا أتبوواا تيووار الوودين الطبيعووي فقوود جعل ووا العلووم النيوووتين سووندا هلووم يف إنكووار توودخل اهلل يف الكووون
وتدبريه له وإرساله للرسل وتجييده األنبياو باملعجنات  ,فاهلل يف نظورهم بعود خلقوه للكوون ر يتودخل فيوه بوجي
نوووا موون التوودخل  ,حووىت ولووو كووان بإرسوواة الرسوول  ,فووالكون بعوود أن دفعووه اهلل إىل الوجووود أخووه يعموول بنفسووه
وف قوانني صارمة من غري تدخل ألحد  ,وبالتاة فإنه من املستسيل أن يتدخل اهلل يف نوؤون النواق فريسول
إلوويهم رسووال وأنبيوواو  ,وموون املسووتسيل أن خيوور ق ووانني الكووون ألجوول رجوول ؛ ألن خرقهووا يعووين إبطوواة نظريووة

اجلاربية( ,)2ويف بيان رلوك تقووة الكاتبوة دورينودا أوتورام  ":وهكوها اسوتغل عمول نيووتن بطور أبعود موا تكوون
عوون هدفووه األصوولي  ,بقصوود توودعيم أول ووك الووهين رمسوووا الربوووبيني  ,الووهين كووانوا يؤمنووون بوواهلل كخووال للكووون
فقط  ,أي  :أن اهلل عندهم مناظر لقوانني الطبيعة نفسها  ,هها اإللوه ر نوجن لوه بارختيوارات اإلهليوة للنواق
 ,ولكنه ثابة العلة األوىل فقط"(. )3
وأما تيار اإلحلاد فإهنم أيضا استغلوا نظريوة اجلاربيوة النيوتينيوة واعتمودوا عليهوا يف إنكوارهم لوجوود اخلوال
 ,حي ووث إهن ووا أثبت ووت –يف زعمه ووم -بجن ووا لس وونا يف حاج ووة رفو و او وج ووود اهلل ليمس ووك ب ووالكون  ,ف ووالكون
متماسك بقوانينه كما يقولون(.)4
وأمووا نظريووة داروي ون يف التطووور الطبيعووي فإهنووا اسووتغلت أس ووأ اسووتغالة وأقبسووه موون قبوول ا وورمني والقتلووة
وسفاكي الدماو ؛ حبجة أن ههه النظريوة تودة علوى أن البقواو ر يكوون إر لألصول  ,وبورروا بوهلك موهاحبهم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الوويت قوواموا هبووا ضوود الشووعوب الفقوورية  ,ويف تصوووير رلووك يقوووة داونوون يف أثنوواو عرضووه ملووههو داروي ون ":وموون
جهة أخرى نشجت تطبيقوات أخورى لنظرياتوه  ,ر نظون أن دارون كوان يرضواها لوو كوان حيوا  ,فموثال اختوهت
الفانية نظرية ارنتخاب الطبيعي والبقاو لألصول موربرا للقضواو علوى بعوض األجنواق البشورية ؛ ألهنوا تقضوي
( )1انظر  :مع الفيلسوف  ,مد ثابت الفندي (. )12

( )2انظر  :تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة (. )448-444/1
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( )3التنوير (. )148
( )4انظر  :اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولنن ( , )218وتشكيل العقل احلديث  ,جون هرمان ( , )459/1والدين يف
مواجهة العلم  ,وحيد الدين خان (. )16-15
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على العناصر الضعيفة وتستبقي العناصر القوية"( , )1ويقوة آناة موتاقو مؤكودا حودول ارسوتغالة القبوي
لنظريووة التطووور حووىت موون قبوول بعووض املشووتغلني بووالعلم ":وقوود اسووتعملت وجهووة النظوور الدارونيووة قاعوودة حلجووخ
خمتلف ووة واس ووعة  ,ك ووالتفري ب ووني الن وواق عل ووى أس وواق أن بع ووض الطوا ووف تتخي وول أو ظ وون أهن ووا وض وويعة  ,كم ووا
اسووتعملت لتربيوور احلووروب وسوولوت رجوواة األعموواة ل بيووة األطفوواة  ,وقيوول  :إن األجنوواق املتمدنووة موون البشوور
سووتبيد األجنوواق املتوحشووة وحتوول لهوا  ,وقوود ردد هووها الصوودى كوول موون أرتسووت هيكوول وفرانسوويس كووالتون ,
وهي ة أركان الرب األملانية وغريهم"(. )2
وأمووا املووؤرخ اإلجنليووني رونالوود س و ومرب فإنووه حووني ركوور األسووباب الوويت أدت إىل نشوووب احلوورب العامليووة
األوىل قوواة ":فووالروح الدارونيووة القا لووة بووجن الصوراا واملنافسووة والقوووة هووي قووانني احليوواة  ,كانووت املنبووع الر يسووي
ألقواة رجاة السياسة وأفعاهلم"(.)3
وكووهلك خوول ط املاركسوويون بووني موووقفهم اإليووديولوجي وبووني نظريووة التطووور الداروينيووة  ,وادعووا أهنووا توودة
على أصلهم يف الصراا بني الطبقات  ,واستغلوا رلك لتطبي رؤيتهم يف التعامول موع ارخوتالف بوني أطيواف
ا تمع ,وطفقوا يلسون دا ما بجن ما هم عليه هو الهي يدة عليه العلم ويرند إليه(.)4
وكووهلك اسووتغل الرأمسوواليون نظريووة احلتميووة البيولوجيووة  ,وه ووي النظري ووة ال وويت تق وووم عل ووى أن مجيووع س وولوت
اإلنسوان وارختالفووات بووني البشوور كومووة باختالفووات بيولوجيوة ر تقبوول التغيووري ور التبووديل , -واسووتدلوا هبووا
علووى تفضوويل اجلوونس األبوويض علووى اجلوونس األسووود  ,واعتموودوا عليهووا يف تجكيوود مشووروعية انقسووام ا تمووع إىل
طبقووات متفاوتووة  ,وسوويطرة بع ووض الطبقووات علووى غريه ووا  ,وأضووست هووهه النظري ووة عنص ورا هام ووا يف املع ووارت
السياسية وارجتماعية لسنوات عديدة يف أوكرانيا وبريطانيا وغري ا(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا انتقلنووا إىل النظريووة النسووبية الوويت اكتشووفها أينشووتاين  ,فإنووا جنوود الص وراا حوهلووا توودما بووني التيووارات
( )1كتو غريت وجه العات (. )304

( )2طبيعة اإلنسان البيولوجية وارجتماعية ( , )18-17بواسطة  :هتافت النظرية الداروينية  ,السيد هادي املدرسي (.)208
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( )3تارين الفكر األوريب احلديث (. )549
( )4انظر :كتو غريت وجه العات  ,داونن ( ,)304وألف باو املادية اجلدلية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت (.)16
( )5انظر  :علم األحياو واإليديولوجيا والطبيعة البشرية  ,ستيفن وآخرون (. )34-33

Ali Fattani

439

الباب الثاني

الفلس ووفية املدافع ووة  ,فق وود لقي ووت ه ووهه النظري ووة ترحيب ووا عام ووا م وون ل وودن الفالس ووفة املث وواليني ؛ لننعته ووا املعارض ووة
للماديووة ؛ وألهنووا تؤكوود مكانووة اإلنسووان املميوون يف الكووون  ,ومووع رلووك فقوود هامجهووا بعووض املثوواليني بعنووف ؛
لكوهنا أفسدت التصور املطل للنمان واستبدلت به تصورا نسبيا له .
وأمووا الفلسووفات املاديووة فقوود وقفووت موقفووا معاديووا موون نظريووة النسووبية ؛ لكوهنووا اسووتبعدت مفهوووم املووادة ,
كسقيقووة مطلقووة  ,وسووارا عوودد موون علموواو السوووفيات إىل اهتووام النظريووة النسووبية بجهنووا رجعيووة طبقيووة  ,تعووود
باإلنسان إىل عصور الروحانيات والتصورات امليتافينيقية!(.)1
ويعلو فيليووو فرانووك علووى نظ ورية النسووبية  ,ويك وشف عوون طبيعووة ارسووتنتاجات الفلسووفية منهووا ,فيقوووة
":ونظرية النسبية يف واقع األمور مهيوجة جيودا ألن تصوب موثال للتفسوريات الفلسوفية وامليتافينيقيوة للعلوم  ,ومون
هنووا ميكوون أن نفهووم أن املضووامني الفلسووفية للنسووبية ميكوون أن تسووتخر بطوور نووىت كثوريا مووا تتنوواقض حووىت مووع
بعض ووها ال ووبعض  ,وه ووها أم وور مفه وووم إرا علمن ووا أن النظري ووة ر حتو ودد ه ووهه التفسو وريات تفسو وريا فري وودا  ,فه ووهه
التفسريات هي متثالت بنظرية النسبية مستخلصة من دنيا اربنا اليومية"(.)2
ومون كوول موا سووب ينجلووي بوضووح أن هنووات فرقووا سوسيقا بووني النظريووة العلميوة وبووني مووا يسوتنتخ منهووا موون
مدلورت معرفية وفلسفية  ,فالعلم التجريي ر ميدنا بفلسوفة ور بجحكوام نورعية ور بقويم أخالقيوة  ,وارتبواط
وودودون  ,وأول ووك األنووخا
هووهه األمووور بووالعلم التج وريي إوووا هووو ارتبوواط اسووتنتاجي يقوووم بووه أنووخا
ليسوا هم العلم نفسه وليسوا مرب ني من األهواو والرغبات  ,ور هم معصومون مون الوقووا يف اخلطوج والنلول ,
فاردعاو بجن ما يستنتجونه من العلم هو العلم نفسه ضالة مبني وادراف سسي عن العقل واملنط .
وفضووال عوون أن التوظيووف اإليووديولوجي لالكتشووافات العلميووة منو ٍ
واف للموضوووعية ومتنوواقض مووع النناهووة
العلميووة واملعرفيووة  ,ومتلووبس بوواخللط القبووي بووني العلووم وبووني انراو امللتصووقة بووه  ,وكفووى بووهلك سووقوطا للننعووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العلموي ووة الغالي ووة إر أن رل ووك ارس ووتغالة والتوظي ووف أوقعه ووم يف تناقض ووات ص ووارخة فاض ووسة كان ووفة  ,ف ووإن
الناقوودين للوودين املتمسووكني بووالعلم يف القوورن التاسووع عشوور كووانوا يعتموودون علووى احلتميووة يف إنكووار اخلووال ,
ويدعون أن العلم وا اكتشوفه مون احلتميوة قضوى علوى وجوود اهلل وقودم بوديال عنوه  ,وحوني انقلوو العلوم علوى
احلتمي ووة يف الق وورن العش ورين وأض ووسى ي ووؤمن بالفوض ووى الهري ووة ونف ووى احلتمي ووة أخ ووهوا يقول ووون ب ووجن العل ووم هب ووها
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اركتشاف قضى على وجود اهلل وقدم بديال عنه !!
وهووها تنوواقض صووارخ هاتووك لكوول قووانني العلووم وارسووتدرة  ,أوقعهووم يف سوووو توووظيفهم لنظريووات العلووم
التجريي واستغالهلم له يف تربير دعواهم املناقضة للعقل والعلم نفسه .
 -6النتقا ي ة الس تدللية  ,فمووع أن الغووالة يف العلووم التج وريي يصوورون بصووورة صووارمة علووى وجوووب

التمسك باملنهوا العلموي واألخوه بتفسورياته إر أهنوم موع رلوك ت يكونووا جوادين يف األخوه وا يودعون إليوه ,
وليسوا صادقني يف ارلتنام ا يصرخون به .
فإهنم انتقوا من العلم بعض النظريات الويت رأوا فيهوا موا ميكون أن يودعم قووهلم ويقووي مووقفهم  ,وأغفلووا
النظريووات األخوورى  ,وطفو غالهتووم يصووورون للنوواق بووجن العلووم يف مجلتووه ر يوودة إر علووى مووا رهبووا إليووه وأنووه
يسري يف مسارهم وطريقهم !!
وهها التصوير انو للسقيقة ومتناقض موع الواقوع غايوة التنواقض  ,فموع التسوليم بوجن يف نظريوات العلوم
ما كان معارضا لكثري من تصورات الكنيسة  ,وبعضها مشكل على العقا د املقوررة يف األديوان األخورى  ,إر
أنووه عنوود التجموول يف دا وورة العلووم جبملتهووا جنوود أنووه انووتمل علووى نظريووات أخوورى ميكوون ارسووتناد إليهووا يف توودعيم
اإلميان بوجود اخلال  ,ويف تجكيد ارحتيا إىل قوة وقدرة خالقة للكون .
وموون أقوووى األدلووة علووى رلووك أنووه ر زاة منووه القوورن التاسووع عشوور أعووداد غفوورية موون العلموواو يف العلووم
التجريي مؤمنني بوجود اخلال وصسة األديان  ,ولوو كوان العلوم ر يسوتلنم إر نقود األديوان وإنكوار اخلوال ملوا
وجد رلك العدد الغفري .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن كثريا منهم حني يسو أدلتهم على اإلميان بوجود اهلل يهكر أدلة علميوة ريبيوة  ,ويشورح تفاصويل
م وودلورهتا  ,واألمثل ووة والشو وواهد عل ووى ه ووها األم وور كث وورية  ,وم وون رل ووك م ووا يقول ووه أل ووربت ماكوم ووو وتش ووتنن-
املختصص يف علم األحياو": -إن انتغاة بالعلوم قد دعم إميواا بواهلل حوىت صوار أنود قووة وأمونت أساسوا وا
كان عليه من قبل"( ,)1ويقوة لورد كليفلي – وهو مون علمواو الطبيعوة البوارزين": -إرا فكورت تفكوريا عميقوا
فووإن العلوووم سوووف تضووطرت إىل ارعتقوواد يف وجووود اهلل"( , )2ويقوووة ادوارد لوووثر كيسوويل – أخصووا ي يف علووم
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احلي ووان واحلش ورات": -أضوواف البسووث العلمووي خووالة السوونوات األخوورية أدلووة جديوودة علووى وجووود اهلل زي وادة
على األدلة الفلسفية التقليدية ...ولوو أن مجيوع املشوتغلني بوالعلوم نظوروا إىل موا تعطويهم العلووم مون أدلوة علوى
وجود اخلال بنفوس روح األمانة والبوعد عن التسين الوهي ينظ ورون بوه إىل إنتوا خ حبووثهم  ,ولوو حورروا عقووهلم
من سلطان التجثر بعواطفهم وانفعارهتم  ,فإهنم سوف يسلمون دون نك بوجود اهلل"(.)1
ويقوووة سووتيفن مووري – وهووو موون املختصووني يف علووم الطبيعووة – حووني سو ل  :ووارا يووؤمن؟! ":إن حكمووي
خمتلف متاما  ,فجنوا أؤمون أن نوهادة العلوم تؤيود اإلميوان  ,وبينموا تكوون هنوات دا موا نقواط تووتر أو صوراا غوري
لوووة  ,فووإن التطووورات الكووربى يف العقووود اخلمسووة األخوورية كانووت تسووري بقوووة دووو ا وواه اإلميووان  ...إن العلووم
يشري إىل اهلل"(.)2
بوول إن بعووض املالح ودة الووهين رج وعوا عوون اإلحلوواد وبوواتوا يؤم ونون بوج وود اخلووال كووان أحوود أهووم أسووباب
رج ووعهم األدلووة العلميووة  ,وموون أن وهر أول ووك يف العص ور احلووديث أنتوووا فلووو  ,فق ود كووان موون أعووىت املالح ودة
وقضى عومرا طوويال يف اإلحلاد  ,أعولن رجووعه وإميانوه بوجوود اخلوال سونة 2004م  ,وركور أن مسوتنده يف
رلك الرجووا ما أثبته العلم احلديث من تعقيد مههل يف بنية الكون تستلنم وجود مصمم خال (.)3
وقوود أكثوور عوودد موون الدارسووني التنبيووه علووى أن العلووم يف العقووود األخوورية موون القوورن العشورين بووات مييوول يف
كثري من اكتشافاته إىل قبوة الغيو  ,ويكشف عون أسورار يسوتسيل علوى العلوم البلوو إليهوا  ,وينيول الغطواو
عن تعقيد مبهور يسوتلنم بضورورة العقول أر يكوون حادثوا إر بسوبو خوال واسوع العلوم  ,ويؤكود أن الكوون لوه
بداية وأن له هناية تومة(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أظرف املقارت املعوربة عون هوها التسووة قووة ألفون بالنتينجوا  ,حيوث يقووة":من املفارقوات املؤملوة
أن بعض رجاة الودين يف هنايوة العصوور الوسوطى وقفووا يف وجوه العلوم ؛ ألنوه يهودد إميواهنم باإللوه  ,ويف القورن
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العشرين يقاوم البعض ما توصل إليه العلم ؛ ألنه ميهد لإلميان باإلله!"(.)1
فووإرا كووان األموور كووهلك فووإن ارعتموواد علووى بعووض النظريووات العلميووة مووع القوووة بجنووه اووو األخووه بووالعلم
واخلض وووا ل ووه دلي وول عل ووى فق وودان املوض وووعية وفس وواد امل وونهخ والك ووهب يف ال وودعوى وارس ووتخفاف ب ووالعقوة ,
وارتباا للهوى والرغبة الشخصية  ,وكل رلك انو للعقل وخمالف للفطرة السوية .
 -7القف ز البكم ي  ,وامل وراد بووالقفن احلكمووي  ,ارنتقوواة إىل النتيجووة موون غووري أن يكووون يف مقوودمات
الوودليل مووا يسووتلنمها أو يقتضوويها  ,فنجوود الغووالة يف العلووم يؤكوودون دا مووا أن نظريووة مووا توودة علووى قوووهلم يف
إنكوار اخلوال أو بطووالن أصول مون أصوووة الودين الصوسيسة  ,فووإرا حققنوا النظور يف تلووك النظريوة ر جنود فيهووا
ما يدة على موقفهم  ,وإوا يدعون رلك ادعاوا ضا .
بل جند صاحو النظريوة نفسوها ومكتشوفها يوؤمن بنقويض موا ادعووا أن نظريتوه تودة عليوه  ,ومون األمثلوة
املشهورة على رلك  :اعتماد بعض أتباا التيوار اإلحلوادي علوى نظريوة اجلاربيوة الويت اكتشوفها نيووتن يف إثبوات
استغناو الكوون عن اخلال  ,وههه النظريوة عنود الت وسقي ر تودة علوى رلوك  ,وغايوة موا تك وشف عنوه طريقوة
سري الكون وعمله  ,ور تتعل وصدر الكون ومنش ه ؛ وألجول هها كان نيووتن مؤمنوا بوجوود اخلوال – وهوو
بالضوورورة أعلووم بنظريتووه ومقتضووياهتا موون غووريه -ويقوووة ":هووها أسوولوب اهلل يف العموول  ,فوواهلل اووري مشووي ته يف
الكون بواسطة أسباب وعلل"(.)2
ومع رلك د بعض الغالة يف العلم يصر على أن نظرية اجلاربية تدة علوى اسوتقالة العوات بنفسوه وأنوه
ر إلتا إىل خال !
 -8اآلثار المدمرة للعلم البدي  ,فوإرا أخوهنا بواملنهخ الوهي يسولكه الغوالة يف العلوم يف اخللوط بوني

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نظريات العلم وبني ما يستنتجونه منها فإنه ميكننا أن نقوة  :مع أن العلوم أحودل تطوورات إاابيوة ها لوة يف
حياة اإلنسان  ,وارتقى بعيشه مراتو عالية يف سلم احلضوارة  ,وسواعده علوى واوز أزماتوه ومتاعبوه يف احليواة
 ,وأعانوه علووى ختطوي كثووري موون املنغصوات الوويت كانووت تكودر العوويش  ,إر أن العلووم احلوديث يف املقابوول سوواعد
بقوووة علووى إحوودال أض ورار ضووخمة يف حيوواة اإلنسووان ت تكوون موجووودة موون قبوول  ,وأعووان علووى ظهووور موورز
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ومصا و كان هلا األثر األبلغ يف تكدير احلياة يف األرو ويف إفساد العيش فيها .
ومنووه القوورن التاسووع عشوور أخووه بعووض الدارسووني يف التسووهير موون العواقووو الوخيمووة الوويت سووت تو علووى
اللهث وراو التطورات العلمية بغري بصرية ور حكمة  ,وبغري قانون أخالقوي  ,ويف بدايوة القورن العشورين "راح
عدد غري قليل من املراقبني يشعرون بجن من نجن مثل ههه التطورات أن تكون نر رهر نوؤم هودة لقلوو القويم
اإلنسانية رأسا على عقو"(.)1
وم وون أن ووهر م وون نق وود العلو وم باعتب ووار انث ووار امل تب ووة علي ووه أينش ووتاين  ,حي ووث يق وووة ع وون العل ووم ":إن ووه ت
يستخدم حىت اليوم إر يف خل العبيود  ,ففوي زمون احلورب يسوتخدم يف تسوميننا وتشوويهنا  ,ويف زمون السولم
اعل حياتنا منهوكة ومرهقة"(. )2
ويف الكشف عن املجز الهي تسبو العلم يف إحداثه يف حياة الناق وختييبه نماهلم يقوة مؤلفوا كتواب
"انتسار الغرب" ":كان من املعتاد أن يعتقد أن العلم سوف مين العات منافع ضخمة  ,وكوان مون املعتواد أن
يكون قوادرا علوى الوفواو هبوهه التوقعوات  ...لكون قبول رلوك هنوات تيوار مضواد قووي يف التقودير العوام للعلوم ,
وهو التيار الوهي كوان قود بودأ يف السونوات الويت كانوت بوني احلوربني -األوىل والثانيوة  ...-وهوو أن العلوم ينونا
عوون اإلنسووان صووفاته اإلنسووانية  ,وكووان أداة سووهلة جوودا للمسووتبدين وموون ارمتيووازات للنخبووة  ,وتضوواعف
الشووك يف العلووم علووى دووو ضووخم  ,وتعم و نتيجووة لفضووا ع هريونوويما  ...وقوود عوورب العلموواو البووارزون عوون
نووكوكهم  ,وقوواة أينشووتاين بعوود هريونوويما ":لووو كنووت أعوورف أهنووم يسووتعملون هووها  ,لكنووت عملووت صووانع
أحهية" ...ومنه الستينات بدأت الدر ل ت اكم وتشري إىل أن انتصارات العلم كانت قد بودأت مون قبول يف
تسميم ماو الكوكو  ,وهوا ه وتربته.)3("...

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود قووام عوودد موون الدارسووني والناقوودين للننعووة الغاليووة يف العلووم برصوود انثووار الوويت ترتبووت علووى التطووورات
العلمية يف حياة اإلنسان وعيشه .
وموون أهووم تلووك انثووار ضووياا قوويم اإلنسووان وفقوودان املعووي اإلنسوواا  ,وقوود صووور ريتشووادر تارنوواق آثووار
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العلم املدمرة على القيم اإلنسوانية بكوالم مفصول وجلوي  ,فوهكر أنوه موع حلووة منتصوف القورن العشورين أخوه
العلوم يتسووة إىل التكنولوجيوا  ,وباتوت حتوول ول اإلنسوان  ,وجوردت اإلنسووان مون إنسوانيته  ,واضوعة إيوواه يف
خانة املواد وقطع الغيار ارصطناعية  ,بدر من خانة الطبيعوة املفعموة باحليواة  ,يف بي وة منمطوة علوى دوو غوري
مجوواة  ,حيووث جنسووت الوسووا ل اجلديوودة يف التهووام الغابووات  ,وغوودت سووا ر املشووكالت حبوثووا تقنيووة قابلووة
للسوول علووى حسوواب ردود وجوديووة حقيقيووة  ,فضوورورات العموول التقووين املندفعووة واملتعاظمووة راتيووا باتووت تنتوونا
اإلنسان و رده من عالقته األساسية باألرو .
ص ووارت الفرديو ووة اإلنسو ووانية متنايو وودة التو وووتر  ,مونو ووكة علو ووى ارختف و واو حتو ووت تو ووجثري اإلنتو ووا اجلمو وواهريي
واإلعووالم اجلموواهريي  ,وانتشووار نوووا موون احلركووة املدنيووة الك يبووة  ,املثقلووة باملتاعووو واألزمووات  ,صووروح البووي
والقيم التقليديوة هتواوت  ,وموع تودف سويل ر هنوا ي مون اربتكوارات التكنولوجيوة باتوت احليواة احلديثوة عرضوة
لسرعة تغيري مدوخة  ,على دو غري مسبو  ,آيات التعقيد باتت طاغية على بي ة اإلنسوان  ...باتوت قودرة
اإلنس ووان عل ووى ارحتف وواظ بإنس ووانيته يف بي ت ووه تص وونعها التكنولوجي ووا ملفوف ووة عل ووى م ووا يب وودو بق وودر متناي وود م وون
الشك(. )1
وموون آثووار العلووم املوودمرة علووى حيوواة اإلنسووان  :انتشووار اإلفسوواد يف األرو  ,فمووع أن العلووم تسووبو يف
هتك املعواا اإلنسوانية فإنوه مجوع موع رلوك التسوبو يف التلوول البي وي مليواه الكوكوو وهوا وه وترابوه  ,وأحودل
فيهووا تووجثريات مؤريووة حليوواة اإلنسووان واحلي ووان والنبووات  ,تسووببت يف ظهووور أم وراو جديوودة مستعصووية علووى
العال  ,وأدت إىل انقراو أنواا عديدة من األجناق احليوانية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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اجلوفية  ,وتسببت أيضا يف ال اكم اهلوا ل للنفايات السامة  ,ويف ارخوتالة الشديد يف مول املنظوموة البي يوة
يف كوكو األرو  ,وهوهه الظوواهر وغريها هلا آثار مدمرة على احلياة يف األرو بشكل ظاهر جدا(.)1
ومن انثار املدمرة اليت نتجت عن العلم  :تدعيم القدرة على تصنيع األسولسة الفتاكوة  ,فانثوار السوي ة
للعلووم ت تقتصوور علووى هتووك املعوواا اإلنسووانية ور علووى إحوودال اإلفسوواد يف مقومووات احليوواة يف األرو ,وإوووا
مجعت موع رلوك تودعيم القودرة علوى صوناعة األسولسة رات القودرة الكبورية علوى اإلهوالت والتودمري الشوامل ,
فقوود سوواعد التطووور العلمووي علوى إنتووا القنابوول الهريووة واهليدروجينيووة والص ووارين الوويت هتلووك احلوورل والنسوول ,
وتدمر احلياة يف األرو تدمريا(.)2
وعقو ووو الو وودكتور ريتشو ووارد تارنو وواق علو ووى هو ووهه التطو ووورات املو وودمرة للعلو ووم بقولو ووه ":إن التعاقو ووو العظو وويم
رنتص ووارات العل ووم وتقدم ووه ال اكم ووي ب ووات انن رمظل ووال بإحس وواق جدي وود حب وودود ه ووها العم وول و خ وواطرة ,

وباحتموواة حتميلووه املسووؤولية و رميووه  ,وجوود العقوول العلمووي احلووديث نفسووه هوودفا للهجوووم موون جبهووات كثوورية,
دفع ووة واح وودة  :جبه ووة ارنتق ووادات املعرفي ووة  ,وجبه ووة املش ووكالت النظري ووة الهاتي ووة املنبثق ووة يف ع وودد متن و ٍوام م وون
ا ووالت  ,وجبهووة الضوورورة السوويكولوجية امللسووة املتنايوودة ل ورأب الصوودا احلاصوول يف النظوورة احلديثووة إىل عووات
اإلنسان  ,وفو ههه وتلك  ,جبهة عواقبه السلبية  ,تورطه العمي يف أزمة كوكو األرو"(.)3
وخيتم حديثه عن مرز العلم احلديث فيقوة ":إن اإلميان املتفا ل بإمكانية اخلرو مون موجز العوات عورب
التقوودم العلمووي واهلندسووة ارجتماعيووة قوود خوواب موورة أخوورى  ,يق وف الغوورب علووى عتبووة الكفوور ر بالوودين هووهه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املرة  ,بل بالعلم وبعقل اإلنسان املستقل"(.)4

( )1انظر يف تفصيل رلك  :العلم يف نقد العلم ( , )97 , 69 ,45وآرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارناق ( , )433وكتاب يف
كتاب القرضاوي الدين يف موجهة .
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( )2انظر  :العلم والدين  ,برتراند رسل ( , )246وآرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارناق (. )434
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ويتسوودل رميونوود فوسوودت عوون آثووار املغووارة يف اللهووث وراو التطووور العلمووي بغووري مراعوواة للقوويم واألخووال
فيقوة ":إن العلم يواجه ورطة نديدة  ,فالعلم هو البوسث عن احلقيقة ,وأسواق العلوم العقيودة الراسوخة بوجن
احلقيقة تستس اركوتشاف  ,وأن البوسث عنها إوا ينبع من أنرف صفة من صوفات الوروح اإلنسوانية ,وموع
رلك فهها البوسث عن احلقيقة هو نفسه الهي جعل حضارتنا تق ب من حافة هاوية الدمار.
وعندما نواجه انن السخرية اليت حتولت إىل مجساة  ,وهي أننا كلما جنسنا يف توسيع آفوا معرفتنوا كوان
رلك نهيرا بقرب اخلطر الهي يهدد بالقضاو املربم على احلياة البشرية على هها الكوكو.
فهووها السووعي وراو احلقيقووة أموودنا يف آخوور األموور بوواألدوات الوويت متكننووا موون هوودم تمعنووا بجيوودينا والقضوواو
على كل انماة املشرقة جلنسنا؛ ما عسانا فاعلني يف هها املوقف؟
هل نكب مجاح العلم أم نتمسك بطلو احلقيقة رغم ما يف رلك من متني وتبديد تمعنا؟!"(.)1
وألجوول ضووخامة األخطووار الوويت ميكوون أن ت بووت علووى العلووم دعووا عوودد موون البوواحثني إىل ضوورورة تجسوويس
ميثووا أخالقووي يلتوونم بووه العلموواو حووىت ميكوون تفووادي أكوورب قوودر كوون موون األخطووار املتوقووع حوودوثها عل ووى
اإلنسانية بسبو التطوورات العلميوة املخيفوة( ,)2وأثوار عودد مون الدارسوني قضوية "مسوؤولية العوات" ؛ دعووا مون
خالهلا إىل أن تضاف إىل أعبواو العوات مهموة أخورى  ,وهوي أن يكوف يف النتوا خ السولبية الويت مون احتمول أن
ت تووو علووى عملووه  ,وأنووه اووو أن يتوقووف عوون البسووث إرا أيقوون أن نتا جووه سووتكون وخيمووة علووى اإلنسووانية
والعات ؛ لكون تصرفات العات ت تعد دودة النتا خ(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ول ا د م ن التأكي د عل ى أن ال دل ل الس ااقة ىنم ا س يقا ان اء عل ى التس ليم ا المنهج ال ذي س ار
عليه المفة في العلم واللتزام التنزلي االطريقة التي أقاموا عليها تمسكهم االعلم.

1436/08/19

( )1العلم أسراره وخفاياه  ,موعة من املؤلفني (. )720/3
( )2انظر  :مستقبل العلم  ,أكادميية العلوم الفرنسية (. )106 , 19
( )3انظر  :التفكري العلمي  ,فؤاد زكريا (. )306
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الغريووو حقووا أنووه كلمووا سوويقت هووهه الوودر ل وغريهووا يف بيووان انثووار املوودمرة للعلووم علووى حيوواة اإلنسووان
يب ووادر الغ ووالة يف العل ووم ب ووالقوة ب ووجن ه ووهه ال وودر ل قا م ووة عل ووى اخلل ووط ب ووني العل ووم وب ووني تطبيقات ووه اخلاط ووة ,
ويصرخون  :ما رنو العلم إرا قام بعض الناق باستغالة تطبيقه تطبيقا خاط ا؟!
ولكوون هووها اجلوواب يكشووف عوون تنوواقض منهجووي خموويم علووى عقوووة الغووالة يف العلووم  ,فووإهنم يوودعون أن
العلم قضى على األديان وأنه مؤيد ملواقفهم اإلحلادية  ,وخيلطون بني آرا هم وبوني النظريوات العلميوة  ,وحوني
اعتموود املخووالفون هلووم موونهجهم نفسووه يف ارسووتدرة وسوولكوا الطري و الووهي سوولكوه  ,وتوصوولوا بووهلك إىل
الكشف عن آثار العلم املودمرة علوى حيواة اإلنسوان بوادروا إىل التنكور ملونهجهم  ,وأخوهوا يودعون إىل التفريو
بني العلم وبني ما يستنتخ منه !

وكوول مووا سووب يؤكوود أن املوونهخ الع وملي ر يصوول وحووده يف قيووادة البش ورية  ,ور ميكنووه فوورده أن
إلق احلياة اإلنسانية الرنيدة  ,وليس يف مقودرته أن يسلك باإلنسان إىل بر األمان  ,وإوا ر بد من
مصادر أخرى تتضافر معه وتتكامل مع جهوده  ,حىت يتسق لإلنسان يف هها الوجود احلياة الكرميوة
الرنيدة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا صل الثاني  :الستمناء االمنهج العلمي :
تقوووم حقيقووة األصوول الثوواا علووى أن املوونهخ العلمووي يف البسووث هووو الطريقووة ارسووتدرلية العلميووة الوحيوودة

1436/08/19

الصاحلة إلقامة املعرفة والعلوم  ,وأنه ر منهخ استدرة صوسي غوريه  ,وأن كول املنواهخ ارسوتدرلية األخورى
اليت تسلكها األديان والفلسفات ما هي إر مناهخ خاط ة فاقدة للصسة.
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وهووهه الوودعوى موون أخطوور القضووايا الوويت اعتموود عليهووا الناقوودون لألديووان  ,وموون أكثرهووا وقعووا يف حتديوود
مسوواراهتم املعرفيووة  ,وموون أعمقهووا أث ورا يف بنوواو تصوووراهتم وآرا هووم ؛ لكوهنووا متعلقووة بقضووية منهجيووة خطوورية ,
وهي قضية ارستودرة ومنوهخ البناو املعريف والفكري  ,ويف بيان خطر ههه الدعوى يقوة وحيود الودين خوان
":إن قضووية العصوور احلاضوور ضوود األديووان هووي قضووية ارسووتدرة  ,أعووين الطريقووة اجلديوودة الوويت اكتشووفها العلووم
احل ووديث بع وود التط ووورات يف مباد ووه اجلدي وودة  ,حبي ووث ت تع وود تق ووف أمامه ووا دع وووى ال وودين وعقا ووده  ,وه ووهه
الطريقة اجلديدة هي معرفة احلقيقة بالتجربة واملشاهدة"(.)1
وحاصول هوهه الودعوى أن املونهخ العلمووي بارتكوازه علوى التجربوة وارختبووار واملالحظوة يقودم لنوا النمووور
الصسي يف البناو املعريف ؛ ورلك أنه ر ميكننا دن البشر أن نبين معرفة خاليوة مون األسواطري واخلرافوة واخللول
إر إرا اعتموودنا كوول ارعتموواد علووى التجربووة وارختبووار  ,لكوننووا ر نسووتطيع التسقو موون صوود أي فكوورة إر
إرا قمنا باختبارها والتسق من صدقها وسالمتها من اخللل .
فوواملنهخ العلمووي التج وريي إرن مرتكوون بشووكل أساسووي علووى املووههو الفلسووفي احلسووي  ,الووهي تشووكل
بصورته احلديثة يف القرن السابع عشر امليالدي  ,تطور إىل صورته املكتملة يف القرن الثامن عشر .
وبووالغ الغ والة يف العلووم موون إط وراو املوونهخ الع ولمي  ,وموون تق ودير أ يتووه ومننلتووه  ,حووىت قوواة برترانوود رسوول
":إن الو ووهي يعجو وون العلو ووم عو وون اكتشو ووافه ر يسو ووتطيع البشو وور معرفتو ووه"( ,)2ويقو وووة جو ووي .ي موررنو وود -أحو وود
املعاصورين الغووالة يف العلووم" -العلووم وحووده عقووالا  ,العلووم وحووده إلقو احل و  ,كوول نوويو آخوور وورد عقيوودة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ورأي  ...إرا كووان هنووات نوويو ر ميكوون قيامووه أو اختبوواره بالطريقووة العلميووة فووال ميكوون أن يكووون صووسيسا أو
عقالنيا"( , )3وركر بريست يف كتابوه" أركوان العلوم" أن املونهخ العلموي هوو الوسويلة الوحيودة لإلنسوان يف حول

1436/08/19

( )1اإلسالم يتسدى (. )45
( )2العلم والدين (. )243

( )3القضية اخلال  ,ة س وبل (. )94
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كل مشكالته يف احلياة(.)1
وقد تعددت مكونات املنهخ العلمي التجريي الويت اعتمود عليهوا الغوالة يف العلوم  ,وتنوعوت الركوا ن الويت
يشووهروهنا يف وجووه املع وارضني هلووم ؛ وألجوول أن يكووون احل وديث واضووسا يف هووهه الق وضية فووال بوود موون التمييوون
البني بني تلك املوكونات  ,واحلوديث عن كل واحد منها بصورة منفصلة  ,فمن أهم تلك املكونات :
المك ون ا ول  :القاالي ة لفختب ار والتجري ا  ،ف و ووالغالة يف العل و ووم يك و ووررون دا م و ووا ب و ووجن امل و وونهخ
ارسووتدرة ر يكووون مقبووور صووسيسا إر إرا كووان قا مووا علووى التجربووة واملالحظووة  ,وأن أي موونهخ ر يقوووم
علووى هووهه الركيوونة يعوود منهجووا بوواطال خاط ووا  ,يجخووهون يف اإلنووادة وونهجهم العلمووي وأنووه ر موونهخ غووريه
يقوم على تلك الركينة .
ويصوور برترانوود رسوول هووهه الوودعوة يف أجلوى صووورها فيقوووة يف أثنوواو إنكوواره علوى موون يعتموود علووى الوووحي
اإلهلي ":إل لنوا أن نتسواوة إرا كوان ينبغوي علينوا دون انخورون قبووة مثول هوهه الشوهادات – العلوم املووحى
بووه -فهووهه الشووهادات يف املقووام األوة ر ختضووع لالختبووارات العاديووة  ,فسووني خيربنووا رجوول العلووم بنتووا خ ربتووه
فإنه خيربنا أيضا بالطريقة اليت أجريت هبا ههه التجربة  ,حبيث ميكن لآلخورين أن اربوهوا بجنفسوهم  ,فوإرا ت
تتجكد ههه النتيجة فإهنا تعترب غري حقيقية"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

طف يصور املنهخ الهي يعتمود عليوه أهول األديوان بجنوه فاقود للصوفة العلميوة  ,ونوعتوه بواملنهخ الصوويف
الووهي يقوووم علووى العاطف وة الهاتيووة  ,وخووتم تعليقووه بقولووه ":إنووين ر أسووتطيع ارع و اف بغووري األسوولوب العلمووي
طريقة للوصوة إىل احلقيقة"( ,)3ويؤكد هوهه النتيجوة فيقووة ":ر توجود وسويلة خوار حودود العلوم إلثبوات أو

1436/08/19

( )1انظر تعريفا بالكتاب وبجفكاره  :آفا الفلسفة  ,زكريا إبراهيم (. )120
( )2الدين والعلم (. )176
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دحض أي نيو"(.)1
والغووالة يف العلووم يؤكوودون دا مووا علووى أن صوواحو النظريووة العلميووة ر يووركن يف حتصوويلها إىل قوودرة راتيووة
خيتص هبا دون غريه  ,ور يعتمد على مصدر من مصادر املعرفوة الراجعوة إىل الوهو أو الوجودان أو الووحي ,
فكل ههه املصادر وإن صدقت يف بعض األحيان  ,فإن ما تجيت به ليس داخال يف املعرفوة العلميوة احلقيقيوة ؛
لفقداهنا نرط القابلية لالختبار .
وباتصوواف املوونهخ العلمووي هبووهه الصووفة يؤكوود الغووالة يف العلووم بووجن موونهجهم هووو الوحيوود الووهي يتصووف
بالدقووة البالغ ووة يف ألفاظووه ومص ووطلساته وأحكامووه  ,وادع ووا أن موونهجهم العلم ووي ه ووو الوحي وود الووهي يتص ووف
باملوضوعية  ,لكونه ر يتجثر باألهواو ور الرغبات ور بالنوازا الهاتية  ,وإوا هو علوم متوجوه إىل البسوث عون
احلقيقة بالطريقة الصلبة .
وانطلو الغووالة يف العلووم موون كوول تلووك األوصوواف للموونهخ العلمووي إىل القوودح يف األديووان  ,حبجووة أهنووا ر
تقبوول التجريووو  ,ور ميكوون إدخوواة قضوواياها يف معموول ارختبووار وإجوراو الفسووص التجوريي عليهووا  ,وخلص ووا
إىل أهنا رد أوهام وأساطري .
وحووني نقوووم بتسليوول دعوووى الغووالة يف العلووم ونعموول فيهووا النظوور والتوودقي العلمووي جنوود أهنووا دعوووى غووري
صووسيسة ؛ لكوهنووا ر تقوووم علووى أسوواق مسووتقيم ور تسووتند إىل دليوول سووليم  ,وهووي مووع رلووك مشووتملة علووى
أخطوواو معرفيووة وتوصوويفية عديوودة ومتشووبعة بادعوواوات ر رصوويد هلووا يف الواقووع  ,وقا مووة علووى مبالغووات خارجووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عن احلقيقة ومباينة لطبيعة املنهخ العلمي نفسه  ,وإثبات كل رلك يتسق باألمور التالية :
 -1اس تبالة التوح د المنهج ي ؛ ورل وك أن مشووروا املغ ووالني يف تقووديس العلووم التج وريي يق وووم عل ووى
اردعاو بإمكانية مشوة نتوا خ العلوم ومنهجوه لكول الظوواهر الكونيوة واإلنسوانية وغريهوا  ,وأنوه ميكون للعلوم أن
يفسوور كوول أنوواا احلقووا  ,وهووهه الوودعوى باطلووة موون أساسووها  ,وهووي قا مووة علووى ا ازفووة والتعموويم املتعسووف
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الهي ر يقوم على برهان صاد .
فاحلقووا املوجووودة يف الكووون خمتلفووة يف طبا عهووا ومتباينووة يف مساهتووا  ,ومنفصوولة يف ماهياهتووا  ,فاحلقيقووة
الفينيا يووة خمتلفووة متووام ارخووتالف عوون احلقيقووة اإلنسووانية  ,والظوواهر اإلنسووانية مباينووة للظوواهر الكونيووة  ,فموون
املستسيل أن يوجد منهخ واحد يستوعو كل تلك التنوعات ويشمل مجيع تلك ارختالفات وحده .
وقوود أكوود عوودد موون علموواو فلسووفة العلوووم علووى أن العلووم – املوونهخ التج وريي -ر ميكوون أن يقوووم وحووده
بدراسووة كوول احلقووا الوجوديووة املختلفووة وتفسووريها وحسوون التعاموول معهووا  ,وأنكووروا علووى الغووالة يف العلووم موون
أتباا الوضعية املنطقية وغريهم  ,وقرروا بجنه ر بد من تضافر عودد مون املصوادر واملنواهخ يف تجسويس منهجوي
علم ووي متكام وول يس ووتوعو مجي ووع املكون ووات الوجودي ووة  ,وتق وووم فكو ورهتم عل ووى أن لك وول ص وونف م وون الظو وواهر
الوجوديووة وغريهووا منهج وا خاص وا يتناسووو مووع طبيعتهووا  ,وانته ووا إىل أن املنوواهخ العلميووة تتنوووا بتنوووا طبووا ع
الظواهر وخواصها .
ويف بيووان هووها املعووي يقوووة أنيتشوواين  ":أسووتطيع أن أقوووة وأنووا علووى يقووني  :إن أنوبوه الطلبووة الووهين قمووت
بالتوودريس هلووم كووانوا يهتمووون اهتمامووا عميقووا بنظريووة املعرفووة "  ,يع و ف أنيتشوواين بجنووه لووور الوودور النقوودي
الهي مارسته فلسفتا إرتسن ماخ وبوانكاريه لفينياو نيوتن لتعهر عليه التوصل لنظريته يف النسبية(.)1
وتواترت مقارت عدد كبري من الفالسفة يف التجكيد على أن العالقة بني العلوم والفلسوفة عالقوة تكامول
وتب ووادة وتس وواعد وليس ووت عالق ووة تص ووادم وتبعي ووة  ,ويف بي ووان ه ووهه العالق ووة يق وووة ت ووايلور  ":م ووا م وون فك وورة
ميتافينيقيووة عظميووة إر وكووان هلووا تووجثري علووى مسووار التووارين العووام للعلووم  ,ويف املقابوول فووإن كوول تقوودم يف وواة
العلم له تجثري على تطور امليتافينيقا "(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويق وووة سبنس وور  ":الفلسووفة بغ ووري العل ووم عوواجنة  ,إر كي ووف تنم ووو احلكم ووة؟! الله ووم عل ووى أس وواق املعرف ووة
املكتسووبة كسووبا صووسيسا  , ..وبغووري العلووم تتوودهور الفلسووفة وتوونسط  ,إر تنعوونة عوون تيووار النمووو اإلنسوواا ,
وتقووع أكثوور فووجكثر يف سووخافات املاديووة الك يبووة  ,ولكوون العلووم بغووري فلسووفة ر يصووب عوواجنا فقووط  ,بوول خمربووا
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وموودمرا "( , )1ويقوووة بردييووف  ":إنووه لوويس يف وسوع أحوود أن ينكوور أن علووى الفلسووفة أن تسوواير تطووور العلووم,
وأن تضووع نتووا خ العلوووم املختلفووة موضووع ارعتبووار  ,ولكوون ر يعووين أن تبقووى الفلسووفة أسوورية للعلوووم اجلن يووة يف
تجمالهتا العليا  ,أو أن تعمل على اكاة تلك العلوم"(. )2
وقوود قوورر هويتهوود أن علووى كوول موون الفلسووفة والعلووم أن يتبووادر النقوود  ,وأن ميوود كوول منهمووا انخوور بوواملواد
اخلصبة اليت تسم له بالتقدم  ,وعلى املههو الفلسفي أن يقوم هموة توضوي احلقيقوة امللموسوة الويت ارهبوا
العلم  ,و يو العلوم بعد رلوك فتتخوه مباد هوا مون تلوك الوقوا ع امللموسوة الويت يقودمها املوههو الفلسوفي يف
صورهتا اجلديدة(. )3
وحني انتدت الننعة املادية ودعا أتباعهوا الطبيعيوون إىل إخضواا العلووم اإلنسوانية –كعلوم الونفس وعلوم
ارجتم وواا وعل ووم الت ووارين وغريه ووا -للم وونهخ التجو وريي  ,وادعو ووا أن البس ووث يف ه ووهه العل وووم ر يك ووون علمي ووا
صووسيسا إر إرا أخووه نوواهخ العلوووم الطبيعيووة وحوودها  ,بووادر عوودد موون العلموواو والفالسووفة إىل التصوودي هلووهه
الدعوة وإعالن املخالفة هلا  ,وأثبتوا استسالة توحد املونهخ البسثوي بوني الظوواهر الفينيا يوة والظوواهر اإلنسوانية
 ,وبرهنوا على أن طبيعة املوضووعات اإلنسوانية ر حتتمول منواهخ العلوم التجوريي ور تنسوجم معهوا  ,ورصودوا
فروقووا جوهريووة متعووددة بووني الظ وواهر اإلنسووانية والظ وواهر الطبيعيووة( , )4وارتك وونوا عليهووا يف بي ووان خطووج دع وووة
املاديني إىل توحيد املنهخ البسثي يف كل الظواهر .
وبعد جورت طويلة مع الطبيعيني املاديني استقر األمر على نطوا واسوع جودا بوجن طبيعوة املوضووا هوي
اليت حتدد املنهخ العلمي املناسو هلوا  ,وأنوه ر يوجود مونهخ واحود ميكون أن يسوتوعو كول الظوواهر الوجوديوة
 ,يسووتطيع أن إلوويط هب وا موون كوول جوانبهووا  ,حبيووث إلق و الكفايووة التامووة فيهووا دون أن يش و ت معووه غووريه موون
املنوواهخ األخوورى  ,بوول رهووو فيلسوووف العلووم الشووهري كووارة بوووبر إىل أنووه ر يوجوود موونهخ علمووي واحوود ينفوورد
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بالوصوووة إىل األفكووار اجلديوودة ر ارسووتقراو ور غووريه  ,ويقوووة مؤكوودا رلووك ":إرا حوواوة أحوود أن يفكوور يف
( )1مباهخ الفلسفة  ,وة ديورانت ( . )20
()2

مشكلة الفلسفة  ,زكريا إبراهيم (. )144

( )3املرجع الساب (. )153
1436/08/19

( )4انظر  :مدخل إىل الفلسفة  ,عبدالفتاح إمام عبدالفتاح ( , )168-159واملنط الوضعي  ,زكي جنيو ( , )248/2وأسس
الفلسفة  ,توفي الطويل ( , )77-68وموسوعة اليهود اليهودية والصهيونية  ,عبدالوهاب املسريي (. )85-83/1

Ali Fattani

453

الباب الثاني

منهخ علمي يقوده إىل النجاح  ,فال بد أن يصاب قيبة أمل  ,لويس هنوات طريو ملكوي للنجواح  ,أيضوا إرا
حاوة أحد أن يفكر يف منهخ علمي كطري لتربير النظريوات العلميوة فسيصواب أيضوا قيبوة أمول  ,النظريوات
العلمية ر ميكن أن تربر  ,إهنا فقط تنتقد وختب "(.)1
وحني طب بوبر منهجه يف إمكان التكهيو ت يطبقه على كل احلقا الوجودية  ,وإوا كوان إعمالوه لوه
يف احلقووا الطبيعيووة فق ووط ؛ وألجوول ه ووها أنكوور عل ووى املاديووة تعامله ووا امل ووادي املوحوود م ووع القضووايا اإلنس ووانية
التارخيية منها وارجتماعية .
ومن أنهر فالسفة العلم الوهين نوادوا بتعودد املنهوا العلميوة  ,الفيلسووف بواومر فيوري أينود (1944م) ,
وقوود ألووف كتابووا أمسوواه "ضوود املوونهخ  :خمطووط متهيوودي لنظريووة موضوووعية يف املعرفووة"  ,والفكوورة األساسووية الوويت
يقوووم عليهووا الكتوواب تووتلخص يف أن العلووم ت يكوون أبوودا أسووري موونهخ واحوود وودد  ,وإوووا عملووت فيووه منوواهخ
متعددة ان كت مجيعا يف تسيري عجلته وبناو هيكله  ,واستدة بشواهد كثرية من تارين العلم(.)2
وقود أكود زكوي جنيوو – وهوو مون أتبوواا الوضوعية املنطقيوة -أن هنوات دا ورة واسوعة يف احليواة اإلنسووانية ر
ميكون للعلووم التجوريي أن يعموول فيهووا  ,ضورب مثووار يكشووف بووه عوون قوب السووعي إىل إخضوواا كوول ووارت
احليوواة اإلنسووانية للعلووم وضوورورة تعوودد املنوواهخ العلميووة بووجن ركوور أن العلووم لوويس إر غرفووة واحوودة رات بوواب
واحد ونافهة واحدة من قصر كبري تتعدد فيه الغرف والطواب واألبواب والنوافه  ,فمن اإلضرار بصوورة رلوك
القصر أن ختضع كل غرفه وأبوابه ونوافهه لغرفة واحدة(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها املب وودأ –أعووين ب ووه لوونوم تع وودد املن وواهخ العلميووة يف دراس ووة ك وول الظ وواهر الوجوديووة -ظ وواهر ج وودا يف
دررت النصووو الشوورعية يف اإلسووالم  ,فإهنووا توودة علووى أن الوووحي لوويس هووو املصوودر الوحيوود يف إدرات كوول
احلق ووا الوجودي ووة  ,ودع ووت إىل وج وووب مناول ووة امل وونهخ التج وريي يف معرف ووة مكنون ووات الوج ووود  ,وال وودررت
الشرعية على تجسيس مبدأ التعدد املنهجي متنوعة  ,ومن أ ها :
الدلل ة ا ول ى  :تأس يس مب دأ التجري ا  ,وموون أنووهر النصووو
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تجبري النخل  ,فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  :أن الني صولى اهلل عليوه و سولم مور بقووم يلقسوون  ,فقواة
":لو ت تفعلووا لصول "  ,قواة  :فخور نيصوا  ,فمور هبوم  ,فقواة ":موا لونخلكم ؟" قوالوا  :قلوت كوها وكوها ,
قواة  :أنووتم أعلووم بووجمر دنيوواكم"( ,)1ويف روايووة أن النووي صولى اهلل عليووه وسوولم مسووع أصوواتا " ,فقوواة  :مووا هووهه
األص ووات؟! قووالوا  :النخوول يؤبرونووه يووا رسوووة اهلل  ,فقوواة  :لووو ت يفعل ووا لصوول  ,فلووم يووؤبروا عام ووه ,فصووار
نيصا  ,فهكروا رلك للني صلى اهلل عليه وسلم ,فقواة  :إرا كوان نوي ا مون أمور دنيواكم فشوجنكم بوه  ,وإرا
كان ني ا من أمر دينكم فإة"(.)2
فههه احلادثة تقرر أصال كليا منهجيا عظيما  ,وهو أن ما يتعل بشؤون احلياة احضوة  ,فوإن مرجعوه إىل
اخل ووربة والتجرب ووة  ,وتق وورر أن ق ووانون التجرب ووة مو و وت لعق وووة الن وواق ومع ووارفهم  ,وأن م وون القو ووانني ال وويت ا ووو
اخلضوا هلا يف القضايا الدنيوية قانون التجربة واملشاهدة .
الدللة الثانية  :النزول على رأي الخبراء  ،ومن املشاهد الدالة على رلوك نونوة النوي صولى اهلل عليوه

وسولم علووى رأي احلبوواب بوون املنووهر يف غوونوة بوودر  ,فوإن النووي  -صوولى اهلل عليووه وسوولم  -ملووا نوونة دون بوودر ؛
وأتواه خ ورب قوريش  ,است وشار النواق  ,فجن وار عليوه أصوسابه  ,قواة احل وباب بون املنوهر  :يوا نوي اهلل ! أرأيوت
هووها املنوونة أننلكووه اهلل لوويس لنووا أن نتق ودم ور نتووجخر عنووه  ,أم ه وو احلوورب واملكيوودة ؟ قوواة ":بوول هووو احلوورب
واملكيدة"  ,قواة  :فوإن ه وها لويس لوك نونة  ,فاهن وض حوىت نوجيت أدىن قليوو إىل القووم  ,فنننلوه  ,نغ وور موا
سوواه موون الق ولو  ,نبووين عليوه حوضووا  ,نق واتل القوووم  ,فن وشرب ور يشوربون  ,فقوواة رسوووة اهلل  -صوولى
اهلل عليوه وسولم " : -أنورت بوالرأي"  ,فونهض وسوار حوىت أتوى أدىن مواو إىل القووم  ,وأمور بالقلوو فغوورت ,
وبين حوضا على القليو"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووالني صوولى اهلل عليووه وسوولم نوونة علووى رأي أهوول اخلووربة يف هووهه القضووية  ,وكووان ميكنووه أن يعتموود علووى
الوووحي اإلهلووي  ,وهووها يوودة علووى ضوورورة تعوودد املنوواهخ يف دراسووة الظ وواهر اإلنسووانية  ,ويوودة علووى أن لكوول
ظاهرة منهجا معرفيا يتناسو مع طبيعتها .
الدلل ة الثالث ة  :العتم ا عل ى اإلحص اء الع د ي  ,ويوودخل يف هووهه الدرلووة حووديث حهيفووة بوون
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اليمان أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم قواة ":أحصووا ة كوم يلفوظ اإلسوالم"( ,)1ويف روايوة أن النوي صولى اهلل
عليه و سلم قاة ":اكتبوا ة من تلفظ باإلسالم من الناق  ,فكتبنا له ألفا وةسما ة رجل"(.)2
وههه احلادثة تودة علوى أن اإلسوالم يؤسوس ملبودأ تعودد املنواهخ  ,ورلوك أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم
كووان ميكنووه أن يعتموود علووى الوووحي اإلهلووي يف معرفووة عوودد املسوولمني  ,ولكوون اعتموود علووى اإلحصوواو العووددي
لينبه أصسابه على ضرورة اإلميان بهلك املبدأ .
وقد كان هلوهه الودررت الشورعية وغريهوا أثور بليوغ علوى علمواو املسولمني  ,فاجتهودوا يف تجسويس املونهخ
التجوريي  ,وتوسوعوا يف دراسووة العلووم التجريبيوة ووا يناسوبها موون طريقوة البسوث  ,واسووتطاعوا بوهلك أن يبسثووا
يف ارت علمية متعددة(.)3
إن الغوالة يف تقوديس العلوم التجوريي ودعواة ارسوتغناو بووه دون غوريه مون املنواهخ ر خيتلفوون عون التفكووري
الكنسووي الووهي ثوواروا عليووه ؛ ورلووك أن الكنيسووة يف العصووور الوسووطى ادعووت لنفسووها امووتالت احلقيقووة املتعلقووة
بكوول الظ وواهر الوجوديووة  ,وزعمووت أن لووديها التفسووري لكوول األس ورار  ,وطالبووت بعوودم اخلوورو عوون تصوووراهتا
الفلكية واجلغرافية والتارخيية وغريها  ,وحكمت على كل من خر نطاقها بالعهاب واهلالت .

وهووهه الشوومولية الكنسووية تتكوورر بالطريقووة نفسووها مووع الغووالة يف تقووديس العلووم ؛ حيووث إهنووم ادع ووا أن
العلم يقوم بكل املهام اليت كانت الكنيسة تدعيها لنفسها  ,وأنه يستوعو كول الظوواهر الويت كانوت الكنيسوة
حتتكر احلقيقة فيها ملنهجها!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ف وونسن أم ووام تك ورار لص ووورة واح وودة مل وونهخ منس وورف وتفك ووري خ وواط  ,وت خيتل ووف إر يف طبيع ووة املص وودر
واملنهخ الهي ادعيت له الشمولية .
 -2اش تمال الم نهج العلم ي عل ى مكون ات غي ر تجريبي ة  ,فووالعلم التج وريي احلووديث لوويس منهجووا
( )1أخرجه  :مسلم يف صسيسه  ,رقم ( , )394وأمحد يف املسند  ,رقم (. )23259

1436/08/19

( )2أخرجه  :البخاري  ,رقم (. )2895
( )3انظر  :فضل اإلسالم على احلضارة الغربية  ,مونتجومري ( , )104 , 97 , 49 , 48 , 35 , 34 , 33 , 32ونشجة
التفكري الفلسفي يف اإلسالم  ,علي سامي النشار (. )40-36/1
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خالصا يف التجريبية  ,وليست كل مكوناته مستخلصة من ارختبوار واملالحظوة  ,وإووا فيوه مكونوات جوهريوة
ليست ريبية  ,ور ميكن التسق من صدقها مون خوالة التجربوة وارختبوار ؛ لكوهنوا أموورا تسوليمية  ,يسولم
هبا املشتغلون بالعلم  ,وت يسب أن خضعت للتجريو .
فموون أهووم املكونووات غووري التجريبيووة يف املوونهخ العلمووي  :الفووروو العلميووة  ,فهووهه الفووروو ليسووت وليوودة
املالحظ و ووة والتجرب و ووة  ,وإو و ووا يرتوص و وول إىل كث و ووري منه و ووا بارس و ووتدرة وارس و ووتنباط  ,ور ميك و وون التسقو و و منه و ووا
ريبيا",فو ووالفرو العلمو ووي ر ميكو وون إثباتو ووه بالتجربو ووة"( ,)1ويقو وووة دوهو وويم – أحو وود فالسو ووفة العلو ووم يف القو وورن
العشرين": -إن التجربة احلامسة يف الفينياو أمر مستسيل"(.)2
وقوود حتوووة العلووم التجوريي يف مرحلووة متووجخرة موون القوورن العشورين إىل مووا يسوومى "املوونهخ الفرضووي"  ,وهووو
املوونهخ الووهي يبوودأ بوضووع الفووروو العلميووة قبوول التجربووة  ,قووالف املوونهخ التج وريي التقليوودي  ,الووهي يبوودأ

بالتجربووة واملالحظووة قبوول وضووع الفووروو( , )3ويف أ يووة هووها ارنتقوواة يقوووة أينشووتاين ":لقوود اضووطرت النظريووة
إىل ارنتقوواة موون املوونهخ ارسووتقرا ي – الووهي يبوودأ بالتجربووة -إىل املوونهخ ارسووتنباطي-الووهي يبوودأ بووالفروو-
بالرغم من أنه او أن تكون أي نظرية علمية يف اتسا مع الواقع"(.)4
ويقووة هووانن ريشوونباخ ":مصوودر القوووة يف العلووم احلوديث هووو اخو اا املوونهخ الفرضووي ارسووتنباطي  ,وهووو
املنهخ الهي يضع تفسريا يف صورة فرو رياضي ميكن استنباط الوقا ع املالحظة منه"(.)5
وأص ووساب امل وونهخ الفرض ووي ارس ووتنباطي أكث ووروا م وون التنبي ووه عل ووى أ ي ووة دور اخلي وواة واحل وودق يف امل وونهخ
العلمي  ,وعلى أثر ا البالغ يف حتريك عجلة البسث العلموي وتطووره  ,وبووؤوا اخليواة واحلودق مننلوة عاليوة يف
موونهجهم  ,ويف الكشووف عوون تلووك املننلووة يقووة بوووة موووي ":اخليوواة يسووهم بنصوويبه يف ا هووود العلمووي  ,وإنووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1فلسفة العلم  ,فيليو فرانك ( , ) 36وانظر يف إثبات ههه اخلاصية للفروو العلمية  :مقدمة لفلسفة العلوم  ,عنمي إسالم
( , )103واملنط ومناهخ البسث  ,ماهر عبدالقادر علي ( , )208وارستقراو واملنهخ العلمي  ,مود فهمي زيدان (-157
. )166
( )2فلسفة العلم  ,فيليو فرانك (. )55

1436/08/19

( )3انظر  :ارستقراو واملنهخ العلمي  ,مود فهمي زيدان (. )140
( )4املرجع الساب (. )141
( )5نشجة الفلسفة العلمية (. )97
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ملن اخلطج ارعتقاد بجن العات ر يضيف ني ا ما إىل ما يالحظه"( ,)1ويقوة مؤكدا املعوي السواب ":ينبغوي أن
يكمل اخلياة الروح العلمية ؛ إر ليس مثة علم ر تتدخل فيه فروضنا وتفسرياتنا ملا يقع حتت املالحظة"(.)2
وركوور ولوويم يربدمووور بيفوورد أن اخليو واة هووو الووهي يكسووو البوواحثني املوهبووة والسووعة يف األف و  ,ويقوووة
":الوقووا ع واألفكووار ميتووة يف راهتووا  ,واخليوواة هووو الووهي يهبهووا احليوواة"( ,)3ويف حووديث هنووري بوانكاريووه عوون
طبيعوة املونهخ العلموي يقووة ":لكوول مون املنطو واحلودق دوره الضوروري  ,فهمووا معوا ضوروريان  :املنطو الووهي
يسوتطيع وحووده أن يعطووي اليقوني  ,هووو أداة الربهنووة  ,واحلودق هووو أداة اإلبووداا"( ,)4ويؤكود رلووك بقولووه ":أمووا
انن فجا أريد أن أحتودل قبول كول نويو عون دور احلودق يف العلوم نفسوه  ,فوإرا كوان نافعوا بالنسوبة للطالوو
فإنه أكثر نفعا بالنسبة للعات املبدا"(.)5
ويبووني هن ووري بوانكاري ووه طبيع ووة احل وودق الض ووروري يف امل وونهخ العلم ووي فيق وووة ":احل وودق ل وويس مبني ووا عل ووى
نهادة احلس  ,وبالضرورة  ,فاحلواق ر تلبث أن تصب عاجنة وبسرعة"(.)6

وقد توافرت أقواة عدد من املشتغلني بفلسفة العلم يف العصر احلديث علوى تجكيود أ يوة هوهين األمورين
يف املنهخ العلمي(.)7
إن حضووور اخليوواة واحلوودق يف املوونهخ العلمووي يوودة علووى أنووه لوويس منهجووا متمسضووا يف التجربووة  ,وأن وه
ليس كل مكوناته مؤسسة على التجريو واملالحظة  ,بل إنه يودة علوى إثبوات أن املونهخ العلموي خلويط مون
أمور ريبية وأمور ليست كهلك .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ووا يؤكوود أن املوونهخ العلمووي لوويس مقتص ورا علووى املكونووات التجريبيووة فقووط  :أن العلووم احلووديث أخووه يف
( )1املنط وفلسفة العلوم (. )59
( )2املرجع الساب (. )51

( )3فن البسث العلمي (. )102
( )4قيمة العلم (. )22

1436/08/19

( )5املرجع الساب (. )20
( )6املرجع الساب (. )18

( )7انظر يف أ ية اخلياة واحلدق يف املنهخ العلمي  :املنط ومناهخ البسث  ,ماهر عبدالقادر علي (. )193-186
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القوورن العش ورين يووؤمن بنظريووات عديوودة  ,ليسووت خاضووعة للتجربووة واملالحظووة  ,وإوووا هووي رات صووبغة غيبيووة
ميتافينيقيووة ر ميكوون التسقو منهووا ريبيووا " ,فقوود توودعم يف القوورن العشورين انطبوواا بووجن هووها ار وواه اجلبووار قوود
أوقفته فينياو القرن العشورين  ,وخاصوة نظريوة النسوبية ونظريوة الكوم  ,كوان الواضو لودى كثوري مون املوؤلفني أن
ار اه دو املادية قد توقف  ,وأنه قد حدل حتوة حاد دو املثالية"(.)1
ونص و ووت دا و وورة املع و ووارف الربيطاني و ووة عل و ووى أن "العل و ووم املعاص و وور ميي و وول إىل اربتع و وواد ع و وون م و ووههي املادي و ووة
واملي و و وكانيكية  ,ويقت و و ورب م و وون ارع و و و اف بغ و ووري الع و و ووامل املي و و وكانيكية يف ظو و وواهر الطبيع و ووة  ,ح و ووىت الظو و وواهر
الفينيا ية"(.)2
ويؤكد الفيلسوف املعاصر ولويم جويمس إيورة هوها املعوي فيقووة ":وكثوريا موا نويد العلوم املعاصور نظريوات
تشري إىل كميات ر ميكن مالحظتها  ,كميات ر ولك يف الوقت الراهن أو على الودوام أي نويو مون قبيول
املنفه اإلدراكي إليها"(.)3
و ووا يكشووف عوون أن املوونهخ العلمووي لوويس متمسضووا يف املكونووات التجريبيووة ويثبووت أن فيووه قوودرا جوهريووا
لوويس متسصووال موون التجريووو واملالحظووة  :وجووود البرعوود التسووليمي يف بنيتووه  ,فوواملنهخ العلمووي ر خيتلووف عوون
غريه يف أن الباحث فيه يعتمد على قدر من التسليم واملصادرة اليت ت يتسق منهوا  ,فالعوات التجوريي يسوتند
إىل أن العات له وجود حقيقي موضوعي  ,وأن قوانني الكوون متسوقة ومطوردة ثابتوة  ,ويف الكشوف عون رلوك
يقوووة أينشووتاين ":إن العلووم ر خي عووه إر أول ووك املشووبعون متامووا حبووو احل و واإلدرات السووليم  ,وهووها مصوودر
مون مصوادر الشوعور ينبوع مون ميودان الودين  ,ويتصول هبوها امليودان اإلميوان بجنوه مون املمكون أن تكوون القواعود
اليت تنطبو علوى عوات الوجوود معقولوة  ,أي  :ميكون إدراكهوا بالعقول  ,ور أسوتطيع أن أتصوور عاملوا بغوري هوها

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلميووان العمي و  ,وميكوون التعلي و علووى هووها ال ورأي هبووهه الصووورة  :العلووم بغووري ديوون أعوور  ,والوودين بغووري علووم
أعمى"(.)4
ويف بيوان ضورورة التسووليم يف املونهخ العلموي يقوووة بووة موووي ":الوروح العلميوة تفو و التسوليم عتقوودات
( )1فلسفة العلم  ,فيليو فرانك ( , )220وفلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )172

1436/08/19

( )2فلسفة العلم  ,فيليو فرانك (. )224
( )3مدخل إىل الفلسفة (. )125

( )4آراو فلسفية يف أزمة العصر  ,أدرين كوخ (. )108
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خاصووة تعوورب عنهووا بعووض املبووادئ"( , )1ويقوووة الوودكتور تشووارلن توواونن مبينووا أنووه ر فوور بووني العلووم والوودين يف
وجود أصول التسوليم ":أصوب اإلميوان يف العلوم نوي ا ميكون للعقول البشوري فهموه  ,وهوها اإلميوان لويس قودميا ,
وإوا نشج منه قرون عدة  ,وإرا ت يكن للمرو هها اإلميان فإنه يلقي نفسه يف وسط اخلرافات الويت تقووم علوى
ع وودم وج ووود نظ ووام يف الك ووون"( ,)2ويق وووة أل ووربت رب وووق س ووابني ":إن العل ووم وال وودين كليهم ووا يقوم ووان عل ووى
اإلميان"(.)3
كل الشواهد السابقة تدة علوى أن دعووى الغوالة يف العلوم بكوون املونهخ العلموي متمسضوا يف التجريبيوة
غري صسيسة  ,ور تقوم علوى دليول مسوتقيم  ,بول هوي تودة علوى أنوه خموتلط كونوات كبورية وجوهريوة راجعوة
إىل األبعاد الهاتية املنبثقة من كيان البسث نفسه .
فالنعم الهي يكرره دا ما الغوالة يف العلوم بوجن ارسوتناد إىل األموور غوري التجريبيوة مون خصوا ص التفكوري
الديين زعم زا ف غري صسي  ,بل كل األواط التفكريية تتضمن مواد غري ريبية حىت الونمط العلموي نفسوه
 ,فإنووه – كمووا سووب الكشووف عنووه – أنشووج م وواد غووري ريبيووة عديوودة اسووتعان هبووا يف تكوووين وطووه التفكووريي
واستند إليها يف بناو تصوراته وأفكاره .
 -3توس معنى التجريا  ,حوني كوان البلوو إىل التجريبيوة الشواملة املبانورة أمورا مسوتبعدا جودا ,فوإن
املوونهخ العلمووي ت يلتوونم هبووا  ,وت يقتصوور يف إثباتاتووه علووى مووا تثبتووه التجربووة املبانوورة فقووط  ,وت اعوول الوصووف
بالعلميووة واحلقيقووة قاصورا علووى األم وور الوويت خت وضع بووهاهتا للت وجريو ؛ ألنووه لووو اقتصوور علووى رلووك سيفق ود كثوريا
موون املك وونات اجلوه ورية يف العلووم ويف حيوواة اإلنسووان  ,ويف بيووان رلووك يقوووة برترانود رسوول":ليس العلووم وحووده
هووو الووهي يكووون مسووتسيال إرا دوون اكتفينووا عرفووة مووا ميكوون أن يقووع يف خربتنووا  ,ومووا ميكوون أن نتسق و موون
صدقه فقط  ,ولكن قدرا كبريا ا ر يشك أحد خملص يف كونه معرفة يصب مستسيال"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فلم اد املشتغلون يف العلم مون ح ٍول إر يف توسويع معوي التجريوو  ,فجعلووا معنواه نوامال نثوار الشويو
امل تبوة عليووه  ,فووجثبتوا حقوا كثوورية ووصووفوها بالعلميووة مون غووري أن يوودركوها بالتجريوو  ,وإوووا كووان اعتمووادهم
( )1املنط وفلسفة العلوم (. )51

1436/08/19

( )2من حياة العلماو  ,تيودور (. )89
( )3املرجع الساب (. )345
( )4فلسفيت كيف تطورت (. )223
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يف إثباهتووا علووى إدرات انثووار امل تبووة عليهووا  ,فقووانون اجلاربيووة لوويس موون الق ووانني التجريبيووة الوويت ميكوون التسق و
منه وا يف املعم وول  ,وإو ووا أرثب ووت م وون خ ووالة آث وواره املش وواهدة يف الك ووون  ,وك ووهلك اإللك و ون  ,فه ووو ت ي وودرت
بالتجربة  ,وإووا أرثبوت وجووده ووصوف بالعلميوة نتيجوة إلدرات آثواره  ,وكوهلك احلواة يف نظريوة التطوور  ,فهوي
ت تدرت بالتجربوة  ,عوي أنوه ر يوجود ور مثواة واحود رأينوا فيوه انتقواة احليووان مون اجلونس األدىن إىل اجلونس
األعلووى  ,ور ميكوون إثبووات رلووك ريبيووا  ,وإوووا كووان ارعتموواد يف إثباهتووا علووى مووا يوودعى أنووه آثووار للتطووور يف
املتسجرات وغريها(.)1
وهووها املوونهخ – أعووين  :ارسووتدرة علووى الش وويو برثوواره -طريق ووة صووسيسة متسووقة مووع دررت العقوول
السووليم  ,وهووو موون أكثوور املن واهخ العلميووة املعتموودة يف العلوووم واملعووارف احلياتيووة املعيشووية  ,وهووو معتموود علووى
مبدأ السببية ومشتمل على ارستنباط العقلي الضروري .
ودن ر ننكر على املنهخ العلمي اعتبوار هوها الطريو يف ارسوتدرة واعتمواده عليوه يف إثبوات النظريوات
واحلقا العلمية  ,ولكن ل اإلنكار يف مواطن ثالثة  :األوة  :التطبي اخلاط هلها الطريو وعودم اسوتيفاو
()2

نوروطه ومقوماتوه  ,كموا هوو الواقوع يف نظريوة التطووور كموا سويجيت بيانوه قريبوا يف البسوث

 ,والثواا  :اختوناة

تطبيقووه  ,حبيووث يطب و علووى النظريووات العلميووة الطبيعيووة فقووط  ,مووع دعوووى أنووه ر ينطب و إر عليهووا فقووط ,
والثالووث  :التوصوويف اخلوواط لطبيعووة هووها الطريو  ,فارسووتدرة بانثووار علووى أسووباهبا يف احلقيقووة لوويس طريقووا
ريبيا ضا  ,وإوا هو ريي عقلي يف آن واحد .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والدين يف تجسيسه ألصوله الكربى يقوم على هوها املونهخ  ,فاألدلوة الويت يسوتند إليهوا املؤمنوون يف إثبوات
وجود اهلل قا مة على ارستدرة بانثار  ,فاهلل تعاىل وإن كان ر يررى يف الدنيا  ,ولكن آثار قدرتوه يف اخللو
تشوواهد يف كوول مكووان  ,فيسووتدة العقوول اإلنسوواا موون تلووك انثووار علووى إثبووات وجوووده  ,فاألدلووة الدالووة علووى
الوجود اإلهلي وغريه من األصوة الدينية مركبة من درلة احلس والعقل معا .
فووال فوور بووني موونهخ إثبووات املالحوودة والغووالة يف العلووم لنظريووة التطووور مووثال  ,وبووني موونهخ إثبووات املووؤمنني
لوجود اهلل ؛ إر كال ا قا م على ارستدرة بانثوار  ,فلموارا يوصوف املونهخ املسولوت لوديهم بالعلميوة والدقوة
 ,ور يوصف منهخ املؤمنني بهلك  ,مع أهنما متفقان يف الطريقة وطبيعة ارستدرة؟!!

1436/08/19

( )1انظر  :اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوقر مونسيما (. )136 ,85 ,38 ,24
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وموون أفضوول موون نبووه علووى هووها اخللوول املنهجووي الووهي وقووع فيووه الغووالة يف العلووم املفكوور اإلسووالمي وحيوود
الو وودين خو ووان  ,حيو ووث يقو وووة بعو وود أن ركو وور أق و ووار تؤكو وود أن إثبو ووات نظريو ووة التطو ووور قو ووا م علو ووى ارسو ووتدرة
برثارها":ف ووإرا كان ووت ه ووهه األدل ووة كافي ووة جلع وول نظري ووة اررتق وواو حقيق ووة مقبول ووة يف ض وووو مق وواييس ارس ووتدرة
العلمووي  ,فووإن ه وهه األدلووة نفس وها موجووودة ك وهلك يف جانووو الوودين بص وورة أنوود وأكموول  ,ويف هووهه احلالووة
يعجن العقل احلديث عون تربيور موقفوه مون تبنيوه لنظريوة اررتقواو كسقيقوة علميوة  ,وعون تربيور رفضوه للودين –
باعتبار أنه غوري قابل ولو رد البسث العلمي -مع تكافؤ األدلة بني نظرية اررتقاو والدين كليهما"(.)1
و وون أنووار إىل هووها املعووي أيضووا الطبيووو العووات ليكونووت دي ينوووي  ,حيووث يقوووة ":كثووري موون األركيوواو
وروي النيووة احلس وونة يتخيل ووون أهن ووم ر يس ووتطيعون اإلميووان ب وواهلل ؛ ألهن ووم ر يس ووتطيعون أن ي وودركوه  ,عل ووى أن
اإلنسان األمني الهي تنطوي نفسه علوى الشوو العلموي ر يلنموه أن يتصوور اهلل كموا ر يلتونم العوات الطبيعوي
أن يتصور الكهرب  ,وليس الكهرب قابال للتصور يف كيانه املادي  ,وإنه مع هها ألثبوت يف آثواره مون قطعوة
اخلشو!"(. )2
ويقوووة أسووتار الكيميوواو احليويووة  ,وايوون أولووت مؤكوودا املعووي السوواب ":فلوويس هنووات موون يوودعي أنووه رأى
الربوتني أو اإللك ون  ,ولكن الناق يلمسون آثارهوا  ,وكوهلك احلواة فيموا يتصول ب كيوو الوهرة  ...وكوهلك
احلوواة فيمووا يتعل و ب كيووو األج ورام السووماوية البعيوودة ومووا يفصوولها موون مسووافات ناسووعة ووا ر نسووتطيع أن
خنضعه لتجاربنا أو نقيم األدلة املبانورة علوى نظرياتنوا وفروضونا حوهلوا  ....ويسوتطيع اإلنسوان أن ميوارق مثول
هها اإلميان فيما يتصل بفكرة وجود اهلل"(.)3
وبعد أن ركر الفيلسوف والعات الطبيعي مريبت ستانلي كوجنودن وريوة ارسوتدرة ارسوتنباطي املعتمود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على مشاهدة انثار أنار إىل أن علم الفلك قا م على هها النوا من ارستدرة  ,وقاة ":وموا بالنوا نوههو
بعيدا  ,وقد درسنا الهرة وخواصها  ,ودن مع رلك ت نر الهرة حىت يومنا هها بطريقة مبانرة  ,ولقود أيودت
القنبلووة الهريووة األوىل مووا وصوولنا إليووه موون ق ووانني ونظريووات حوووة تركيووو الووهرة غووري املنظووور ووظا فهووا  ,إننووا
نسووتدة علووى هووهه الظ وواهر مجيعووا برثارهووا  ,معتموودين يف رلووك علووى ارسووتدرة املنطقووي الصوورف  ...وإننووا

1436/08/19

( )1الدين يف مواجهة العلم (. )23
( )2عقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,عباق مود العقاد (. )87
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لنستوطيع أن نستوخدم نفوس املنوط ارستدرة يف إدرات وجود اهلل تعاىل وصفاته"(. )1
 -4الوق وو ف ي التناقض ات المنهجي ة  ,موون أقوووى مووا يوودة علووى اضووطراب األفكووار وهتالكهووا الوقوووا

التناقض بني مكوناهتا أو يف مواقف أتباعها  ,فهها التناقض عادة ما يكون نتيجوة طبيعيوة للخلول الكوامن يف
األفكار راهتا  ,وقد وقع أتباا الننعة العلموية يف تناقضات متعددة  ,منها :
 -1ظهوور لنووا موون خووالة العوورو السوواب جبملتووه أن املوونهخ العلمووي قووا م يف قوودر كبووري موون كيانووه علووى
مكونات غري ريبية ور ميكن التسق منها  ,وأنه يسلم بجمور عديدة ت إلق منها يف راهتا  ,وإووا يجخوهها
مجخه التسليم أو يستدة عليها برثارها  ,وكل ههه الشواهد تتناقض موع دعووى الغوالة يف العلوم األساسوية ,
فإهنم كثريا ما يعيبون على أهل األديان بجهنم يؤمنون بجمور ر ختضع للتجريوو ور ميكون التسقو منهوا  ,ويف
الوقت نفسه يقرون كونات علمية ر ختضع للتجريو وارختبوار  ,ور اعلوون رلوك قادحوا يف علميتهوا ور
مقلال من قيمتها .
وقد أنار العالمة كروزباد إىل هها التناقض املنهجي الصوارخ  ,فإنوه بعود أن ركور مجلوة مون القضوايا الويت
يوؤمن هبوا العلووم موع عجوونه عون التسقو منهووا ريبيوا يقوووة ناقودا لقووة أوجسووت كونوت ":فووإرا كانوت القواعوود
األولية اليت تقوم عليها مداركنا ومعارفنا املنظومة او أن يعتقد هبا ولو ت يكون يف مسوتطاا العلوم أن يعرفهوا
 ,فإن أقوى برهان يقيموه وكونوت يف وجوه ارعتقواد بوجوود اهلل ؛ إر يقووة بجنوه ر ميكون إثباتوه بوالعلم  ,ينهوار
من وهن أساسه"(.)2
وقد أكد عدد من العلمواو املشوتغلني بوالعلم التجوريي بجنوه ر فور بوني املونهخ املتبوع يف البسوث التجوريي
وبووني املوونهخ املتبووع يف إثبووات الوجووود اإلهلووي  ,موون جهووة أن كووال منهمووا قووا م علووى مسوولمات غووري ريبيووة ور
ميكن الربهنة عليها بالفسص التجريي يف املعمل واملخترب(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -2ويظهور تنواقض الغوالة يف العلوم مون جهوة أخوورى  ,وهوي أن بعضوهم يصور علوى أن العلوم يودة علووى
إبط وواة األدي ووان وإلك ووم ببطالهنو وا  ,ولك وونهم إرا رأوا امل ووؤمنني يس ووتدلون ب ووالعلم عل ووى إثب ووات ص ووسة األدي ووان
( )1املرجع الساب (. )23

1436/08/19

( )2ملقى السبيل  ,إمساعيل مظهر ( , )66وانظر أمثلة أخرى على تناقض الغالة يف العلم  :موقف العقل والعلم والعات من رب
العاملني  ,مصطفى صربي (. )82-81/2
( )3انظر  :اهلل تيجلى يف عصر العلم  ,حترير  :جون كلوفرمونسيما (. )136 ,38 ,24
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يع ضون عليهم  ,حبجة أن قضايا األديان ر تدخل ضمن ما ميكن ريبه!!
ويف الكشف عون هوها النووا مون التنواقض يقووة املفكور اإلسوالمي وحيود الودين خوان ":إن قضوية العقول
احلديث ضد الدين تشوتمل علوى جوانبني متناقضوني يف آن واحود  ,فبينموا يورى العقول احلوديث مون ناحيوة أن
الدين موعوة عقا ود ر ميكون إخضواعها للتجربوة العلميوة  ,ولوهلك يعتوربون العقيودة عموال نخصويا لألفوراد,
جنوود يف نفووس الوقووت أن جيشووا موون مفكووري هووها املوونهخ يوودعون أن الكشوووف العلميووة اجلديوودة قوود أبطلووت
العقا د الدينية .
ود وون ن وورى أن ك ووال ار وواهني من وواقض لآلخ وور  ,فال وودين حي ووث م وون املس ووتسيل إثبات ووه علمي ووا  ,ويتعلو و
وضوا غري قابل لإلثبات بالتجربة العلميوة  ,فللسوبو نفسوه اوو رفوض الودين مسوتسيال أيضوا  ,بنواو علوى
تلووك املقوواييس نفسووها  ,وبكلمووة أخوورى يووتلخص موقووف العصوور احلووديث يف أنووك لووو حاولووت إقامووة األدلووة
إلثبوات الودين فوإهنم سويقولون لوك  :إنوك هود نفسوك عبثوا ؛ ألن الودين لويس بشويو ميكون إثباتوه علميووا ؛
لعدم إمكان خضوعه ملقاييس العلم احلديثة .
ولكن هؤرو أنفسهم عندما يقيموون األدلوة ضود الودين اعلوون مون رلوك الودين نفسوه  ,الوهي سوب أن
زعموا أنه غري قابل للخضوا للتجربة العلمية ميدانا ميكنهم إقامة األدلة العلمية لرفضه .

ول وويس الس ووبو يف ه ووها التن وواقض أن ال وودين يف حقيقت ووه يتعل و ي وودان ر يقب وول األدل ووة العلمي ووة  ,ولك وون
الس ووبو احلقيق ووي يف ه ووها التن وواقض ه ووو أن معارض ووي ال وودين ر يري وودون أن يس ووتغل املؤمن ووون بال وودين نف ووس
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املقاييس اليت استخدمها هؤرو لرفضه  ,ألنوه لوو متكون املؤمنوون بالودين مون اسوتغالهلا اسوتغالر طيبوا رضوطر
املعارضون إىل أن يسلموا على األقل بجن الدين قا م على أسس معقولة.
ومثلهم يف هها متاما مثول كموة يوجود فيهوا احوامي احلكوومي  ,ولكون املوتهم ر إلو لوه اسوتخدام ٍوام
آخوور وف و رغبتووه  ,وهووها يؤكوود أن احلكومووة تسوولم بوودأ وجووود احووامي وتوضووي قضووية املووتهم  ,إر أن املووتهم
عندما أراد استغالة رلك املبدأ لصاحله عارضته احلكومة اليت ختشى أن ينتفع املتهم باملبدأ نفسه"(.)1

1436/08/19
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-3وم وون تن وواقض دع وواة الغل ووو يف العل ووم  :أن كثو وريا م وونهم يص ووف ك وول باح ووث توص وول إىل نتيج ووة موافق ووة
لرؤيتهم بالنناهة والدقة والتعم يف العلم  ,ويقبلون ما جاو به من غري مراجعوة أو توقوف  ,ويف املقابول توراهم
يصوفون البوواحثني الوهين توصوولوا إىل مواقوف خمالفووة لورؤيتهم بووالتسين والضوسالة يف العلووم  ,وتوراهم يتشووككون
كثريا يف قبوة ما جاؤوا به ويعلنون التوقف عن قبوله  ,مع أن كوال الصونفني اسوتعمل املونهخ العلموي نفسوه ,
واعتمد الطريقة نفسها يف البسث والتدقي !
 -5القفز البكمي  ,ورلك أن طبيعوة املونهخ العلموي عنود التسقيو والتودقي تقتضوي أنوه ر يثبوت ور

ينفي ما ر ميكن إخضاعه لالختبار والتجريو  ,لكون ههه األمور خارجة عون نطاقوه الوهي ميكون أن يعمول
فيه  ,وأصوة القضايا الدينية ليست وا ميكون إخضواعه لالختبوار  ,واملنهجيوة العلميوة الصوسيسة تقتضوي أر
رإلكم عليها من خالة املنهخ العلمي التجريي بإثبات ور نفي ؛ لكوهنا خارجة عن نطاقه .
ويف التص وري هبووهه النتيجووة املنهجيووة يقوووة برترانوود رسوول بعوود أن ركوور إميووان املووؤمنني بوجووود اهلل وخلووود
النفس وحرية اإلرادة  ":ومن فإنه ملن األ يوة كوان استيضواح رأي العلوم يف هوهه املعتقودات الثالثوة  ,ويف
اعتقادي اخلا أن العلوم ر يسوتطيع إثباهتوا أو نفيهوا يف الوقوت الوراهن  ,وأنوه ر توجود وسويلة خوار حودود
العلم إلثبات أو دحض أي نيو"(.)1

وبرترانود رسوول يبودو متناقضووا يف كالموه السوواب ؛ ألنوه أقوور أور بوجن العلووم ر ميكنوه اإلثبووات أو النفووي إر
يف األمور القابلة لالختبار والتجريو – وهها هو ل الشواهد مون كالموه -ولكنوه نواقض نفسوه فوهكر أنوه ر
طري إلثبات احلقا يف الوجود إر العلم !
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكنووه يف موضووع رحو موون كالمووه يعوود إىل التجكيوود موورة أخوورى بووجن العلووم ر ميكنووه أن يقوووة نووي ا عوون
القيم واألخال ؛ ألن موضوعاهتا ليست ا ميكن أن يدخل حتت ارختبار!(.)2
ومووع هووها كلووه جنوود الغووالة يف العلووم يقفوونون طبيعووة العلووم  ,ويوودعون أنووه يوودة علووى إبطوواة اإلميووان بوجووود
اهلل وعلووى نف ووي خل ووود ال ووروح والغي ووو ؛ حبجووة أهن ووا ليسووت ووا ي وودخل حت ووت التجري ووو  ,وهووها م وونهم وواوز

1436/08/19
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للمقدمات بغري دليل وادعاو لنتا خ ر يدة عليها تركيو الدليل وطبيعته .
فإنه يقاة ملن ر يؤمن إر ا يدة عليوه العلوم وإلكوم علوى كول موا ت يدركوه العلوم باخلرافوة والعودم  :هول
منشج حكومك هها راجوع إىل أن ما ت يدركه العلم لكوونه غوري موجود أم لكونه ر دليل على وجوده؟!
فووإن قوواة  :لكونووه غووري موجووود  ,فهووها القوووة خمووالف للضوورورة العقليووة والواقعيووة  ,لكووون العلووم كانووفا
ولوويس خالقووا  ,فإنووه علووى مقتضووى هووها اجل وواب اووو أن تكووون ا ورات الواسووعة والكواكووو الكبوورية الوويت ت
يكتشفها العلم إر يف العقود األخرية كانت معدومة  ,وت يتسق هلوا الوجوود الفعلوي إر بعود اكتشواف العلوم
هلا  ,وهها ر يقوة به عاقل يدرت معي ما يقوة .
وإن قوواة  :لكونووه ر دليوول علووى وجوووده  ,قيوول لووه  :عوودم الوودليل املعووني لوويس دلوويال علووى العوودم  ,فجهوول
اإلميووان يشو كون معووك يف أن األموور الووهي ر يدركووه العلووم ر إلكووم عليووه بنفووي ور إثبووات موون جهووة العلووم ,
ولكوونهم زادوا عليووك بووجن وجوود عنوودهم دليوول موون نوووا آخوور إمووا موون العقوول وإمووا موون الوووحي الصوواد يثبووت
األصوة الدينية الغيبية .
فغايووة مووا ميكوون أن يوصوول إليووه املوونهخ العلمووي – لووو أردنووا ارقتصووار عليووه وحووده -وجوووب التوقووف عوون
اإلثبات أو النفي يف القضايا غري القابلة للتجريو وارختبار  ,ولكن املشوكل املنهجوي الوهي وقوع فيوه الغوالة
يف العلووم أهنووم ت يقفووا عنوود هووها احلوود  ,وإوووا وواوزوه إىل اردعوواو بووجن العلووم يوودة علووى نفووي القضووايا الوويت ر
تدخل حتت التجريو  ,وهها قفن حكمي ر دليل عليه  ,وهوو يف الوقوت نفسوه من ٍ
واف لضورورة العقول ؛ ألن
عدم إدرات الشيو بطوريقة معينة ر يعين حباة عودم وجوده  ,ور يربر جرد رلك احلكم بعدمه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واألصوول املنهجووي الووهي يقوووم هووها احلكووم عينووه راجووع إىل طبيعووة الوودليل  ,وطبيعووة الوودليل قا مووة عل وى
التالزم  ,فمن عرف أن هها رزم هلها استدة بامللنوم على الالزم  ,ويف بيوان حقيقوة الودليل ومقتضوياته يقووة
ابن تيمية  ":كل دليل يف الوجود هوو ملونوم للمودلوة عليوه  ,ور يكوون الودليل إر ملنوموا  ,ور يكوون ملونوم
إر دليال  ,فكون الشيو دليال وملنوموا أموران متالزموان  ,وسوواو مسوي رلوك برهانوا أو حجوة أو أموارة أو غوري
رلك"( ,)1وينيد هها املعي وضوحا فيقوة  ":الدليل هو املرند إىل املطلوب  ,واملوصول إىل املقصوود وكول موا
كووان مسووتلنما لغووريه  ,فإنووه ميكوون أن يسووتدة بووه عليووه ؛ وهلووها قيوول  :الوودليل مووا يكووون النظوور الصووسي فيووه
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موصال إىل علم أو ظون  ,وبعوض املتكلموني خيوص لفوظ الودليل وا يوصول إىل العلوم  ,ويسومى موا يوصول إىل
الظن أمارة  ,وهها اصطالح من اصطل عليه من املعتنلة ومن تلقاه عنهم .
فاملقصووود أن كوول مووا كووان مسووتلنما لغووريه حبيووث يكووون ملنومووا لووه  ,فإنووه يكووون دلوويال عليووه وبرهانووا لووه,
سوواو كانووا وجوووديني  ,أو عوودميني  ,أو أحوود ا وجوديووا وانخوور عوودميا  ,فجبوودا الوودليل ملوونوم للموودلوة عليووه
()1
واملدلوة رزم للدليل"
ولكوون حقيقوة الودليل راجعووة إىل الوتالزم  ,فوإن رلووك يقتضوي يف درلوة العقوول أن الودليل اوو طوورده ور
يص و انكعاسووه  ,ومعووي هووها  :أنووه اووو أن يطوورد الوودليل  ,فكلمووا وجوود الوودليل ا ووو أن يك ووون امل وودلوة
موجودا  ,لكون الدليل ملنوما للمدلوة  ,ووجود امللنوم يقتضي وجود الالزم  ,ولكن هوها ر يعوين أنوه يصو
انعكاق الدليل  ,فيكوون عودم وجوود الودليل دلويال علوى عودم وجوود املودلوة ؛ لكوون املودلوة رزموا للودليل ,
وعدم وجود الالزم ر يعين عدم وجود امللنوم .
ويف بيوان هووها املعووي يقوووة ابوون تيميووة  ":كول مووا يسووتدة بووه علووى غووريه فانوه مسووتلنم لووه  ,فيلوونم موون حتقو
امللوونوم الووهي هووو الوودليل حتق و الووالزم الووهي هووو املطلوووب املوودلوة عليووه  ,ويلوونم موون انتفوواو الووالزم الووهي هووو
املدلوة عليه انتفاو امللنوم الهي هو الدليل"( ,)2ويقوة أيضا  ":الدليل او طرده وهوو ملونوم للمودلوة عليوه
فيلوونم موون ثبوووت الوودليل ثبوووت املوودلوة عليووه  ,ور او وو عو وكسه  ,فووال يلوونم موون عوودم الوودليل عوودم املوودلوة
عليه"(.)3
وموون هنووا تجسسووت قاعوودة "عوودم وجووود الوودليل املعووني ر يسووتلنم عوودم املوودلوة"  ,ويقوووة ابوون تيميووة يف
بياهنا  ":عدم الدليل املعني ر يستلنم عدم املدلوة املعني  ,فهو أن موا سولكت مون الودليل العقلوي ر يثبوت
رلك فإنه ر ينفيه  ,وليس لك أن تنفيه بغري دليل ألن النايف عليه الدليل كما على املثبت"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه القاعدة نافعة جدا يف النقاه مع كل من ينفي وجود بعض األمور بناو علوى أنوه ت اود هلوا دلويال
يف منهجوه املعوريف الوهي يسولكه  ,وميكوون أن تطبو يف كثوري مون القضوايا الدينيووة وغريهوا  ,وقود اسوتعملها ابوون
( )1الرد على املنطقيني (. )250
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تيميووة يف احلجووا مووع عوودد موون املخووالفني لووه  ,حيووث يقوووة  ":وموون هووها البوواب إنكووار كثووري موون أهوول البوودا
والكووالم والفلسووفة ملووا يعلمووه أهوول احلووديث والسوونة موون انثووار النبويووة والسوولفية املعلومووة عنوودهم  ,بوول املت وواترة
عندهم عن الني صلى اهلل عليه وسلم  ,والصسابة والتابعني هلم بإحسان .
فإن هؤرو يقولون  :ههه غري معلومة لنا  ,كما يقوة من يقوة مون الكفوار  :إن معجونات األنبيواو غوري
معلومة هلم  ,وهها لكووهنم ت يطبلووا السوبو املوجوو للعلوم بوهلك  ,وإر فلوو مسعووا موا مسوع أول وك  ,وقورؤوا
الكتو املصنفة اليت قرأها أول ك  ,حتصل هلم من العلم ما حصل ألول ك .
وعدم العلم ليس علما بالعدم  ,وعدم الوجدان ر يستلنم عودم الوجوود  ,فهوم إرا ت يعلمووا رلوك  ,ت
يكن هها علما منهم بعدم رلك  ,ور بعدم علم غريهم به  ,بل هم كما قواة اهلل تعواىل { :بول ك َّوهبروا وا ت
رإليطروا بعلمه ول َّما يجهتم تجويلرهر}[يونس]39:
وتكهيو من كهب باجلن هو من هها الباب  ,وإر فليس عند املتطبوو واملتفلسوف دليول عقلوي ينفوي
وجووودهم  ,لكوون غايتووه أنووه لوويس يف صووناعته مووا يوودة علووى وجووودهم  ,وهووها إوووا يفيوود عوودم العلووم  ,ر العلووم
بالعدم  ,وقد اع ف هبها حها األطباو والفالسفة كجبقراط وغريه"(.)1
ويف وواة احلجووا مووع الغووالة يف العلووم يعوود تطبيو هووهه القاعوودة أمورا نافعووا جوودا  ,حيووث يثبووت هلووم بووجن
عوودم وجووود الوودليل عن ودهم بنوواو علووى موونهجهم البسثووي ر يسووتلنم عوودم وجووود القضووايا الوويت ر ختضووع لطريقووة
حبثهم .
يقوة مصطفى صوربي – مفويت الدولوة العثمانيوة يف زمانوه ": -عودم وجودان الشويو وعودم رؤيتوه ر يودة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

علووى ع وودم وج وووده يف نف ووس األم وور  ,فيستم وول ك وول ارحتم وواة أن ووه موج ووود لك وونهم م ووا وج وودوه لتقص ووريهم يف
البسث  ,حيث حبثوا عنوه حبواسوهم وت يبسووا بعقووهلم  ,فلوو حبثووا هبوا ملوا ورؤوا علوى إنكوار وجووده  ,وكيوف
ينكر العقل أو العلم وجوود اهلل حبجوة أنوه ر يورى  ,يف حوني إن العقول والعلوم ر يريوان وإووا يعرفوان برثار وا ,
فإرا نظرنا إىل انثار جند آثار اهلل متأل العات"(.)2
وقد أقور بعوض أتبواا املوههو احلسوي بجنوه مونهجهم يلونم منوه اإلمسوات عون اإلثبوات أو النفوي يف األموور
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اليت ر ميكن اختبارها ريبيا  ,فيقوة األستار لي يه ":ملوا كنوا جنهول أصووة الكا نوات ومصوا رها فوال يليو بنوا
أن ننكر وجود نيو ساب عليها أو رح هلا  ,كما ر يلي بنا أن نثبوت رلوك  ,فاملوههو احلسوي يوتسفظ
كوول الووتسفظ موون مسووجلة وجووود العقوول األوة  ,ر قورارا جبهلووه املطلو يف هووها الشووجن  ,كمووا أن العلوووم الفرعيووة
اليت هي منابع للمههو احلسي يلنمها أن تتسفظ من احلكم علوى أصووة األنوياو وهناياهتوا ,عوي أننوا إن ت
ننكر وجوود احلوكمة اإلهلية فال نتعورو إلثباهتا  ,فنسن على احلياد التام  ,بني النفي واإلثبات"(.)1
ويف تجكيد احلقيقة السابقة يقوة الفيلسوف وعات األحيواو مريبوت سوتانلي كوجنودن ":تعواجل العلووم كثوريا
من الظواهر الطبيعية اليت حتدل يف هها الكوون  ,وبرغم أن العولوم ر تؤيد وجود عات غوري موادي تجييودا تاموا
 ,فإهنا ر تستوطيع أن تنفي بصوورة قاطوعة وجود عوات أخرى غري مادية وراو العات املادي"(.)2
 -6فق دان الدق ة  ،ر مي وول الغ ووالة يف العل ووم م وون تك ورار اردع وواو ب ووجن امل وونهخ العلم ووي يتص ووف بالدق ووة
والوضوح فكان أهال للثقة وارطم نان  ,وأن مجيوع املنواهخ األخورى الدينيوة والفلسوفية فاقودة هلوهه السومة فوال
يوث و هب وا  ,ولكوون هووها الكووالم ر يعوودو أن يكووون دعوووى موون الوودعاوى ا ووردة  ,فوواملنهخ العلمووي كغووريه موون
املناهخ متنوا يف مكوناته  ,فمنها ما هو واض ومنها ما هو غامض مضطرب  ,ومنها ما هو سوهل ميسوور
ومنها ما هو معقد عسر .
يقوة السري جيمس جينر واصفا العلوم يف املوازنوة بينوه وبوني الفلسوفة ":نالحوظ أن العلوم نفسوه ر ميلوك
مصووطلسات دقيقووة متفقووا عليهووا  ,وهلووها فلوويس لووه القوودرة علووى الوصووف الوودقي املتفو عليووه"( ,)3أخووه يف
ضرب األمثلة على رلك  ,فهكر مصطل احلركة والطاقة والسرعة وغريها .
وتتابع وت مقووارت عوودد موون البوواحثني يف تجكيوود صووعوبة العلووم وعسووره  ,وكشووفوا عوون حجووم الغموووو
الهي تتصف به نظرياته  ,وخاصة ما يتعل بالفينياو احلديثة  ,فنظرياهتا من أعقد النظريات العلميوة املعاصورة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وأصعبها ؛ حىت وصف بعوض البواحثني نظريوة النسوبية بجنوه ر يكواد يوجود يف العوات اثنوا عشور رجوال يعورف
حقيقتها!(.)4
( )1دا رة معارف القرن العشرين  ,مد فريد وجدي (. )514/1
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فاملنهخ العلمي إرن ر خيتلف عن غريه من املناهخ يف ارختالف بوني مكوناتوه وضووحا وغموضوا اتفاقوا
واختالفا بني أتباعه  ,فال فضل له على غريه من ههه اجلهة .
 -7انخرام الموضوعية  ,كثريا موا يودعي الغوالة يف العلوم أن املونهخ العلموي مونهخ موضووعي  ,وطريو

مجمون مون دخووة املوؤثرات املانعوة مون الوصووة إىل احلقيقوة ؛ لكونوه قا موا علوى املالحظوة والتجربوة  ,فبوهلك
بات املنهخ العلموي مستعصويا علوى دخووة األموور النا فوة فيوه  ,منغلقوا يف وجوه ارخوتالط باملضوامني املتنافيوة
مع املوضوعية العلمية .
ومووع التسووليم بووجن العلووم فيووه قوودر كبووري موون املوضوووعية والدقووة  ,لكوون الوونعم وضوووعيته اخلالصووة ودقتووه
الصارمة غري صوسي  ,فوإن العلوم التجوريي ر ينموو بنفسوه  ,ور تتشوكل نظرياتوه يف عوات غوري عاملنوا  ,وكثوريا
ما يكون لألفكار اليت إلملها الباحث واألخال والطبا ع اليت يتصف هبا أثر علوى نتا جوه وتصووراته العلميوة
 ,وكث و وريا مو ووا يكو ووون لال اهو ووات السياسو ووية والتيو ووارات الفكريو ووة واألج و وواو ارجتماعيو ووة سو ووطوة علو ووى مسو وواراته
ومكتشفاته .
فووجفراد البوواحثني يقووع موونهم التووجثر كثوريا عتقووداهتم وخلفيوواهتم الثقافيووة والفكريووة  ,فالباحووث حووني يوودخل
معملووه ر خيلووع أفكوواره املسووبقة خووار البوواب  ,وإوووا يوودخل بكوول محورتووه الفلسووفية والفكريووة وارجتماعيووة ,
وقوود كتووو فريابنوود مقووار عوون مشووكالت املووههو التجوريي يقوووة فيووه ":إن مووا هووو موودرت يعتموود علووى مووا هووو
معتقد"( ,)1وههه املقولة يعرب هبا عن أن الباحث التجريي كثريا ما يتجثر عتقداته وأفكاره اليت إلملها .
والعلماو املشتغلون بالعلم التجريي مثل كل البشر ميكن أن يتعرضوا للتعصو ومراعواة حظووظ الونفس ,
واخلرو عن املوضوعية  ,يقوة الودكتور أ.وهيلون ":إنوين سوجكون آخور مون يودعي أننوا دون العلمواو أقول النواق
عرضة للتعصو بالنسبة للمثقفني انخرين"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد ركر كونانت أن املوضوعية والتجرد ت تكن مالزمة للعلم منه أوة نشجته  ,وإوا تطوورت موع األيوام
 ,وقوواة ":ر بوود أن نووهكر أن العلووم ظوول يف أيوودي اهلوواة حووىت دخوول القوورن التاسووع عشوور  ,فهووؤرو اهلووواة كلمووا
اكتش ووفوا ن ووي ا ك ووانوا كم وون ص وواد مسك ووا يب ووالغ يف أع ووداده ويب ووالغ يف أحجام ووه  ,وي وودافع ع وون ه ووهه األع ووداد
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واألحجام عند منافسيه ومنتقصيه"(.)1
أنار إىل أن اخلرو عن املوضوعية وعدم التجرد للسقيقة بات صوعبا يف املراحول املتوجخرة مون العلوم ,
ولكنه أكد أن رجل العلم "ر يكاد ي ت معملوه مون ورا وه حوىت اووز عليوه موا اووز علوى انخورين مون ركووب
هواهم  ,وقد يكون أسرا إىل التجرد بسبو ما فرو عليه العلم يف معمله مون حوبس وكبوت  ,فوال غرابوة إرا
دن رأينا من رجاة العلم رجار هم خار مهنتهم أقل من غريهم من الناق حيدة وانضباط نفس"(.)2

وبعوود اسووتعراو كونانووت لتووارين العلووم ركوور أنووه ينكشووف لنووا "كيووف لعووو التعصووو الفكووري دوره يف
تقووو العلوووم  ,بوول يف تجخرهووا  ,فقوود ظوول الكيموواويون ةسووني عامووا ر يقبلووون انراو األساسووية الوويت بنيووت
عليها النظرية الهرية أخريا  ,واحل أا لو أردت توسعة هها اجلنو من هها البواب ألجعول منوه وحوده بابوا؛ إرا
لسميته ":نصف قرن ظلت فيه األهواو الفكرية والعصبيات الههنية تصطدم اصطداما"(.)3
وت يقتص وور التعص ووو عل ووى ه ووها الق وودر  ,وإوو ووا دف ووع ب ووبعض الناق وودين لألدي ووان إىل أن يتبن و ووا نظريو ووات
وا اهووات علميووة ويقوودموها علووى غريهووا ألجوول أن فيهووا تجييوودا لقوووهلم وموووقفهم  ,حووىت قوواة العووات املشووهور
السووري جوويمس جينوون – وه ووو موون أعظووم علموواو العصوور احلووديث ": -إن يف عقولنووا اجلديوودة تعص ووبا ي وورج
التفسري املادي للسقا "(.)4
وركوور ديتكوور نووامريز أنووه بينمووا كووان يتجموول يف أرن ابنتووه ورأى تعقيودها ودقووة تركيبهووا جوواة يف رهنووه بووجن
هها التعقيد وتلك الدقة ر بود هلوا مون صوانع  ,ولكنوه طورد هوها الوسوواق حوىت ر يضوطر إىل اإلميوان باخلوال
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كما يهكر عن نفسه!!  ,ويعل الودكتور نوامس ديودبواركس علوى هوهه احلادثوة قوا ال ":إنوين أعورف عوددا مون
أسوواتهيت يف اجلماعووة  ,وموون رفقووا ي العلموواو الووهين تعرضووا مورارا ملثوول هووهه املشوواعر  ,وهووم يقومووون بعمليووات
كيمياوية وطبيعية يف املعامل"(.)5
( )1مواقف حامسة يف تارين العلم (. )17
( )2املرجع الساب (. )19

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )277
( )4اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )42

( )5اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما ( , )48وانظر  :اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )72
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و وا ينودر ضوومن هوها املعووي القبوي املنووايف للموضووعية موا ركووره عودد موون الناقودين لألديووان مون أهنووم ر
يتمسووكون بنظريووة التطووور مووع عوودم امووتالكهم لألدلووة الدالووة علووى صوودقها إر ألنووه لوويس هلووا بووديل إر التسووليم
باخلل اإلهلي  ,وهم ر يريدون اإلميان بهلك(.)1
وح ووني ظه وورت نظري ووة ارنفج ووار العظ وويم  ,وأح وودثت قلق ووا ل وودى العلم وواو املنكو ورين لوج ووود اهلل  ,كت ووو
جاس و و معلقووا علووى نووعورهم رلووك فقوواة ":إن يف ردود فعلهووم لشوواهدا لطيفووا علووى املوقووف الووهي يتخووهه
العقوول العلمووي – وهووو عقوول يف و و أن يكووون يف غايووة املوضوووعية – وواه دليوول يكشووف عنووه العلووم نفسووه
يكووون مصووادما للمعتقوودات الوويت نعتنقهووا يف مهنتنووا ؛ يتبووني موون هووها أن العلووم يتصوورف كمووا يتصوورف كوول منووا
حني تصطدم معوتقداته مع الدليل  ,ينتابنا الضوي وندعي بوجن لويس هنوات مون صودام  ,أو خنفيوه بعبوارات ر
معي هلا"(. )2
ر جو وورم أن ارعتقو ووادات واملواقو ووف الو وويت يو ووؤمن هبو ووا الباحو ووث تو ووؤثر تو ووجثريا كب و وريا يف اختياراتو ووه وتفس و ورياته
لألحدال واملالحظوات  ,ويظهور هوها التوجثري بشوكل كبوري يف طريقوة البسوث الويت يسولكها الدارسوون املتبعوون
لفرض ووية التط ووور  ,ف ووإهنم كلم ووا وج وودوا رمتسج وورة مش ووتبهة أو اكتش ووافا يف وواة الوراث ووة  ,ب ووادروا مبان وورة إىل

تفسووريها تفسوريا تطوريووا  ,وادعووا أهنووا توودة علووى صووسة فرضوويتهم  ,مووع أن كوول النمووار الوويت ميثلووون هبووا ميكوون
تفسوريها تفسوريا خمتلفوا عون نظوريتهم  ,ور يوجود فيهوا إي نواهد علوى أهنوا ر تفسور إر وقوف التطوور فقوط ,
وسيجيت هلهه القضية منيد بسط يف األصل الثاا .
وقود أثبووت عوودد موون العلموواو الوهين انووتغلوا بنقوود العلووم علووى أن الباحوث العلمووي يتعووهر عليووه ارتصوواف
باملوض وووعية اخلالص ووة  ,وأكوودوا أن النظري ووات العلمي ووة ر تنفووك م وون الت ووجثر باخللفي ووات ارجتماعي ووة والتارخيي ووة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واحلياتيووة ال وويت يعيش ووها الباحووث  ,ورك وور ك ووارة ب وووبر "أن العلموواو العظم وواو ن ووجهنم نووجن الش ووعراو  ,كث وريا م ووا
يسووتلهمون حدوسووا غووري عقالنيووة"( ,)3ونبووه علووى التو وداخل بووني النو وظريات وبووني امل وواد غووري املوضوووعية فقوواة
":كل املالحظات ملقسة بنظرية  ,ور توجد مالحظة صافية ننيهة متسررة من النظرة"(.)4

( )1انظر  :نظرية النشوو وارتقاو  ,منرية الغاياا ( , )8-7واإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )43-42

1436/08/19

( )2اخلال والفلكيون  ,جاس و ( , )15بواسطة  :الفينياو ووجود اخلال  ,نين جعفر إدريس (. )93
( )3أسطوة اإلطار (. )33

( )4املرجع الساب (, )44وانظر دراسة مطولة للموضوعية العلمية عند بوبر :العلم واإليديولوجيا  ,حسني علي (.)46-33
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وكهلك احلاة عند الفيلسووف األملواا املشوهور هابرمواق  ,فإنوه ينفوي وجوود احليواد أو الورباوة أو الصوفاو
اخلالص يف البسث العلمي  ,ويؤكد أن العلم تؤثر فيه السياقات السياسية وارجتماعية احيطة بوه  ,ومنوه أن
حتوووة العلووم إىل قوووة منتجووة بووات يف نظوور هابرموواق قوووة إيديولوجيووة تعلووو دورا أساسوويا يف الصوراعات القا مووة
يف الوجود(.)1
وكل ما سب يؤكد على أن العقل اإلنساا والتفكري البشوري ر ميكون أن يوتخلص مون التسيون لفكورة موا
أو توجه موا أو طبيعوة حياتيوة معينوة  ,وقود ركور املفكور اإلسوالمي عبودالوهاب املسوريي أن النموور الغوريب ت
ينفك عن التسيون يف كول مكوناتوه احلضوارية  ,وباخلصوو املكوون العلموي  ,ومون أهوم معوات رلوك التسيون :
التسين للجانو املادي على اجلانو الروحوي اإلنسواا  ,والتسيون جلانوو إلغواو الغا يوة مون الوجوود إىل جانوو
انلي ووة  ,والتسي وون للتط ووور والنظري ووة الداروني ووة والس ووو والتس وولع وارس ووتهالت ض وود املع وواا اإلنس ووانية الثابت ووة
املستقرة(.)2
وثبوووت التسيوون يف التفكووري الغووريب و ووهره يف مشوواهده العلميووة ينوواقض دعوووى املوضوووعية الصووارمة الوويت
يدعيها الغالة يف العلم التجريي .
وألجوول هووها رهووو عوودد موون الدارسووني إىل أن دعوووى ارنضووباط الصووارم واملوضوووعية اخلالصووة يف العلووم
رد مثالية حاملة  ,توجد يف كتو مناهخ البسث وختتفي يف معامل التجريو(.)3
وإرا كووان البسووث العلمووي يتووجثر ووا إلملووه أف وراد البوواحثني موون أفكووار وتوجهووات فكريووة وفلسووفية  ,فإنووه
يتجثر أيضوا بالضوغوط السياسوية وخيضوع لتوجيوه احلكوموات والسولطات احلاكموة  ,حوىت تش َّوكل يف التوارين موا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يسووميه بعووض الدارسووني "العلووم املوجووه" أي  :العل وم الووهي خيضووع للقوووة السياسووية ويتوجووه خلوودمتها وحتقي و
مصوواحلها  ,وقوود علووت أص ووات عوودد موون البوواحثني بالتسووهير موون هووها النوووا موون العلووم  ,وسووعوا إىل كشووف
آثاره السي ة على العلم يف احلاضر واملستقبل(.)4
( )1انظر  :العلم واإليديولوجيا  ,حسني علي (. )53-48

( )2انظر  :دراسات معرفية يف احلداثة الغربية ( , )85وطالع يف الكتاب دراسة مطولة عن حتينات النمور الغريب .

1436/08/19

( )3انظر  :العلم واإليديولوجيا بني اإلطال والنسبية  ,حسني علي (. )23-22
( )4انظر  :مستقبل العلم  ,أكادميية العلوم الفرنسية ( , )81-79وانظر دراسة مطولة عن خضوا العلم لالعتبارات السياسية :
العلم واإليديولوجيا  ,حسني علي (. )100-82 , 79 , 76
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وموون أبشووع املشوواهد الوويت ظهوورت فيهووا سووطوة احلكومووات السياسووية علووى توجيووه العلووم رلكووم ارضووطهاد
الهي كانت متارسه الدولة الشيوعية على البسوث العلموي  ,فقود ركور دكتوور سوي .دارلنغتوون "أن الشويوعيني
إلاولون جهدهم أن يوجدوا نوعا من ارنسجام وارتفا الظاهري بني مباد هم وأعمواهلم مون جهوة أخورى ,
وبووني النظريووات املنطقيووة والعلميووة موون جهووة أخوورى  ...وموون هنووا ودهم يلجووؤون إىل خن و التطووور العلمووي
ال ووهي ي ووؤثر يف الش وويوعية  ,ب وول خن و ك وول أن وواا التط ووورات ال وويت ت ووؤثر يف مف وواهيم ا تم ووع  ...هك ووها قض ووت
ارحتجاجووات والضوورورات السياسووية علووى الدولووة الشوويوعية أن تسووتبعد العلوووم الغربيووة  ...ولعوول علووم الوونفس
وعلووم الوراثووة وعلووم املقابلووة بووني اللغووات املختلفووة هووي أكثوور العلوووم الوويت تعرضووت ملثوول هووها التوودخل موون قبوول
الدولة الشيوعية"(.)1
ويق وووة فيلي ووو فران ووك – وه ووو ع ووات س وووفييت -مؤك وودا ت ووجثري املاركس ووية عل ووى مس وورية العل ووم ":ومن ووه أن
أصبست فلسفة كوارة مواركس وفريودريك اجنلون -وهوي الفلسوفة املاديوة اجلدليوة -هوي الفلسوفة الرمسيوة لال واه
السووفييت والدولوة التابعووة هلوا  ,فوإن انراو الوويت وردت يف اجلونو املقتووبس -نوص رجنلون يف املاديووة نقلوه املؤلووف-
كان هلا تجثري بعيد املدى على موقف ارحتاد السوفييت ا اه العلم  ,فقود فسوص كول موا ميثول العلوم حبثوا عموا
يكووون مسووت ا موون فلسووفة معاديووة لفلسووفة احلوونب احلوواكم  ,وقوود سوواعد هووها األسوولوب يف كثووري موون احلووارت
على أن يتخه تكجة لتصنيف العلم بواسطة الدولة"(.)2
وكتووو ق  .أ قووافيلوف – ر وويس أكادمييووة العلوووم يف ارحتوواد السوووفييت – مقووار نشوور سوونة 1949م قوواة
فيه ":إن الفينياو السوفيتية  ,كالعلم السوفييت  ,دخال يف حياة الدولوة مون زمون بعيود  ,ووجهوا كول قوا وا إىل
خدموة بلودنا  ,رسوتيفاو كوول احلاجوات الالزموة لبنوواو تموع نويوعي  ...والفينيواو الشوويوعية تبوين عملهوا علووى
ما اعتن العات من املادية املنطقية  ,تلك اليت رفع كم أمرها تجليف لينني وستالني"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكتو لينني مقالة بعنوان "معي املادية املقاتلة" صا فيها أهم املهمات امللسة الويت اوو علوى املاركسوية
العمل عليها  ,وركر منها "توحيد جهود الفالسفة الشيوعيني مع ثلوي العلووم الطبيعيوة املعاصورة ؛ مون أجول

التعموويم الفلسووفي لالكتشووافات اجلديوودة يف علوووم الطبيعووة  ,وموون أجوول النضوواة ضوود املثاليووة"( ,)4الووهي منهووا
( )1املاركسية يف أبعادها املختلفة  ,موعة باحثني (. )24

1436/08/19

( )2فلسفة العلم (. )17
( )3مواقف حامسة من تارين العلم  ,كونانت (. )489

( )4يف تارين الفلسفة  ,مجاعة من األساتهة السوفيات (. )616
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الدين بالضرورة .
ويف أوا ل السبعينات من القرن املاضي قام عدد من العلمواو يف ارحتواد السووفييت بوإعالن ارنشوقا عون
السوولطة احلاكمووة  ,وطووالبوا حبريووة البسووث العلمووي  ,وكووف الدولووة عوون التسوولط عليووه  ,فمووا كووان موون الدولووة
الس وووفيتية إر أن ب ووادرت إل وويهم ب ووالقمع السياس ووي والتع وورو هل ووم باملض ووايقات  ,ب وول أخض ووعت ع ووددا م وونهم
لفسص الطو النفسي  ,وانتهى األمر بتشخيص حالتهم على أهنا اضطراب نفسي!(.)1
والتس وولط عل ووى العل ووم والس ووعي إىل إخض وواعه للتوجه ووات الفكري ووة أو السياس ووية ل وويس خاص ووا بارحت وواد
السوفييت  ,وإوا هو عام يف كثوري مون البلودان الغربيوة  ,والتوجهوات اإليديولوجيوة  ,فهنوات مؤسسوات صوناعية
وسياسية واجتماعية ر تسم للعلم خالفتها أبدا(.)2
وكهلك احلاة يف أتباا فرضية التطور  ,فإهنم مارسوا ألوانا مون العنوف والتضويي علوى كثوري مون البواحثني
الهين يقررون خالف نظريتهم التطورية  ,وسعوا إىل اإلضورار هبوم وقطوع األرزا عونهم وفصولهم مون أعمواهلم
وتشويه صورهتم  ,ووصفوهم بالغباو واجلهل والتخلف!(.)3
وقد قام فري حبثي برصد أصناف ارضطهاد اليت تعرو هلوا العلمواو املخوالفون لفرضوية التطوور  ,ومجوع
املمارسووات التعسووفية الوويت يقوووم هبووا التطوريووون ضوود املخووالفني هلووم  ,ونشووروها يف فوويلم وثووا قي مشووهور جوودا
عنوانه "مطرودون" ,وهو متداوة بكثرة على الشبكة العنكبوتية .
ويف الكشووف عوون تسوولط احلكومووات علووى مسووار العلووم والتووجثري علووى قراراتووه يقوووة جووون ديكنسووون":إن
هنووات كثوريا موون الوودوة موون خمتلووف األنظمووة ارجتماعيووة قوود تالعبووت بالتقوودم العلمووي بطوور نووىت  ...واووو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اختار املنيد من التدابري يف كافة البلدان حلماية العلم من أي سوو اسوتخدام تمول  ...واحلو أن العلوم ميكون
أن يكون مصدرا للخري أو للشر يف حياة اإلنسان"(.)4
ورك وور ج ووون ديكنس ووون أن املع ووايري العلمي ووة انتهك ووت كثو وريا وبش ووكل كب ووري بس ووبو الض ووغوط السياس ووية
( )1انظر  :علم األحياو واإليديولوجيا والطبيعة البشرية  ,ستيفن وآخرون (. )195

1436/08/19

( )2انظر  :العلم واملشتغلون بالعلم يف العصر احلديث  ,جون ديكنسون ( , )203والعلم واإليديولوجيا  ,حسني علي (.)76
( )3انظر  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (, )408 , 12وخرافة اإلحلاد ,عمرو نريف ( .)186-184
( )4العلم واملشتغلون بالعلم يف العصر احلديث (. )206
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وارجتماعيو ووة  ,وأن و ووار إىل أن الب و وواحثني أرخض و ووعوا رلتنامو ووات ووروات عدي و وودة قاس و ووية  ,أدت إىل ح و وودول
ارضطراب يف العلم  ,وركر أن عددا من الباحثني تعرضوا ملضايقات عنيفة وأحدال أليموة بسوبو خموالفتهم
للضغوط املسلطة عليهم(.)1
وقوواة ":ت يعوود يف اإلمكووان يف وقتنووا احلاضوور أن ينظوور نظوورة إىل العلووم والتكنولوجيووا -حووىت ولووو أمكوون
رلوك يف أي وقوت مضوى  -بطريقوة تعنلوه عون احويط الودوة وا تمعوي الوهي ميارسوان فيوه  ,وعلوى دوو أنوار
إليووه سووي .وهووورور  ,فووإن معظووم حجووم العلووم الووهي اووري يف ا تمووع املعاصوور  ...يوودخل فيووه العلووم املصوومم
لبضووع غايووات ووددة ومقصووودة  ,وهووي ليسووت ايوودة أو حتميووة أو عرضووية  ,ولكنهووا ت ورتبط بوورراو ووددة
للمجتمع يعتنقها املكلفون هبها العلم"(.)2
ويؤكود رلوك قووا ال ":لكوي نكووون واقعيوني فإنوه ينبغووي التسوليم بووجن حودود احلريوة الفعليووة لضومري الباحووث

العلمي يف املمارسة الواقعية حلرية ارختيار األخالقي كثريا ما تتسكم فيها الظوروف!"( ,)3عور علوى رصود
تلك الظروف اليت تتسكم يف حورية الباحث العلمي  ,وانتهى بالكشف عن أثرها البليغ يف توجيه العلم(.)4
ويف تقرير املعوي نفسوه يقووة مؤلفوو كتواب "علوم األحيواو واإليوديولوجيا والطبيعوة البشورية" ":إن العلوم ر
يعلووو ور ميكوون أن يعلووو علووى وورد أمووور السياس وة البش ورية رغووم مووا ي و دد كث وريا موون م وناعم بووجن العلووم ايوود
وموضوعي  ,فثمة تفاعل مركو بني تطور النظرية العلمية وتطور النظام ارجتماعي  ,وهها التفاعول يعوين يف
الكثووري األغلووو أن البسووث العلمووي عنوودما يسووجة أس و لته عوون العووات البشووري والعووات الطبيعووي اللووهين يهوودف
لتفس ووري ا  ,ف ووإن األس وواليو ال وويت يس ووجة عنه ووا ه ووهه األسو و لة تكو وون خاض ووعة لألهو وواو ارجتماعي ووة والثقافيو وة
والسياسية"(.)5
وحينما كانت مرييام جرومسان تتسدل عن خطور الوتسكم يف مسوار البسوث العلوم ركورت أنوه "جواو يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مقوواة بعن ووان "عنوودما ختفووى نتووا خ البسووث العلمووي حتووت السووجادة" منشووور يف لووة "مونيتووور" لرابطووة علووم
الونفس األمريكيوة "APAأن بعضوا موون أفضول الدراسوات النفسوية يف مواجهووة "الصوواب السياسوي" وهووهه
( )1انظر املرجع الساب (. )162 , 161 , 152 , 151
( )2املرجع الساب (. )179

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )181
( )4انظر  :املرجع الساب (. )181

( )5علم األحياو واأليديولوجيا والطبيعة البشرية ( , )20وانظر  :مستقبل العلم  ,أكادميية العلوم الفرنسية (.)81-80
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هووي أكوورب منظمووة فووة لعلموواو الوونفس يف العووات  ,وعلووى مسو وليتهم  ,فووإن خمالفووة الصوواب السياسووي تووهكرة
اني ووة مل ووا يل ووي  :انقط وواا التموي وول  ,التقييم ووات اهلجومي ووة  ,ووص ووم الباحث و وني  ,عل ووى س ووبيل املث وواة  ,عن وودما
أنوارات دراس وته إىل ع وواقو سل وبية لودور الرعايوة البديلووة لألط وفاة  ,مت وصوم الباحووث بجنوه عنصوري  ,ميووارق
التمييوون علووى أسوواق اجلوونس  ,آخوورون وون أعلن ووا عوون نتووا خ مثوورية للجوودة تعرض ووا للسصووار والتهديوود باختووار
تدابري قضا ية"(.)1
ويف الكشووف عوون انتهووات املوضوووعية يف العلووم وإثبووات عوودم نناهتووه يقوووة ريتشووارد تارنوواق ":وأمووا اإلميووان
ب ووامتالت العق وول العلم ووي للق وودرة الفري وودة عل ووى الوص وووة إىل حقيق ووة الع ووات عل ووى تس ووجيل الطبيع ووة مث وول م وورآة
أوورجية عاكسوة لواقوع موضووعي كووا ر توارخيي فقود بودا لويس فقوط سوارجا معرفيوا  ,بول وخادموا بووعي أو
بوودون وعووي أغراضووا سياسووية واقتصووادية ووددة  ,متيسووا يف الغالووو فوور
والفكرية خلدمة برامخ اهليمنة ارجتماعية والبي ية"(.)2

نيوود مقووادير ثلووة موون املووارد املاديووة

ونتيجة لضخامة املؤثرات الفردية واملؤسسية على العلم كثرت فيه مشواهد التنويور وتعوددت فيوه أحودال
الكهب واخليانة العلمية  ,ومن الصعوبة حصر كل تلوك املشواهد يف هوها املوضووا  ,وقود ركورت بعضوا منهوا
يف أثناو نقض فرضية التطور يف هها البسث(.)3
وكل الشواهد السابقة تثبت بوضووح أن املوضووعية الصوارمة والنناهوة العاليوة الويت يودعيها الغوالة يف العلوم
ملعبودهم اجلديد ليست صسيسة  ,ور تقوم على أساق سليم  ,وإوا هي دعوى ردة من الدليل.
ول ا د م ن التنبي ه عل ى أن ه ل يس المقص و م ن الك فم الس ااق ىثب ات أن ك ل المنظوم ة العلمي ة
منخرم ة الموض وعية وأن جمي مكتش فاتها مش كوك ف ي نزاهته ا  ،وىنم ا المقص و ىثب ات ع دم اط را
ذلك في كل مشاهدو كما يدعي المفة في العلم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا ثبت رلك فلن يكون للمنهخ العلمي مينة على غريه من املناهخ يف ههه اجلهوة  ,فكموا أن املنواهخ
الفلسووفية أو الدينيووة ميكوون اسووتغالهلا ملصووا نخصووية أو سياسووية أو غريهووا  ,فكووهلك املوونهخ العلمووي ميكوون
استغالله ملصا األنخا أو احلكومات .

1436/08/19

( )1اإلباحية ليست حال (. )28
( )2آرم العقل الغريب (. )334
( )3انظر :

 518من البسث.
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واخن ورام املوضوووعية املطلقووة املوودعاة ر اعوول وورد الوصووف بالعلميووة خاصووية يف إثبووات املوضوووعية ونناهووة
النظرية  ,وإوا ر بد من تضافر أدلة أخرى تثبت رلك القدر للنظرية .

المكون الثاني من مكونات المنهج العلمي  :الستمناء االستقراء "النزعة الستقرا ية".
املوراد بارسوتقراو  :املوونهخ البسثوي الووهي يعتمود علووى ارنتقواة مون عوودد ودود موون احلوارت اخلاصووة إىل
الكشف عن القوانني العامة(.)1
وقوود نشووج ارهتمووام بوواملنهخ ارسووتقرا ي مووع بدايووة عصوور النهضووة العلميووة يف القوورن السووابع عشوور  ,مووع
فرانسيس بيكون  ,تطور ارهتمام به  ,وازداد التعل به حىت صار الرأي العام يف القرن التاسوع عشور علوى
أن املنهخ العلمي هو ارستوقراو وحده  ,واستقر الرأي على أنه ر يوجد منهخ ميثل الطريقة العلمية غريه(.)2
وأخه كثوري مون الفالسوفة والدارسوني يقوابلون بوني املونهخ ارسوتقرا ي علوى أنوه املمثول الوحيود للعلوم وبوني
املوونهخ ارستن وباطي  ,علووى أنووه املمثوول للت وخلف واخلو ورافة  ,ويف تجسوويس هووهه املوازنووة يقوووة برترانوود رسوول":ت
يكن الصراا بني جاليليو و اكم التفتويش صوراعا بوني الفكور احلور والتعصوو  ,وبوني العلوم والودين  ,بول كوان
صراعا بني ارستنباط وارستقراو"(.)3
واستقر األمر مع الننعة ارستقرا ية على أن ارستقراو هو الطري الوحيد للسصوة على العلوم الصوسي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وادعووى أتباعهووا أنووه ر ميكوون التوصوول إىل القووانني والتنبوؤات موون املعطيووات احلسووية إر عوون طريو ارسووتقراو
فقط(.)4
( )1انظر  :املنط الوضعي  ,زكي جنيو ( , )297/2واملنط احلديث ومناهخ البسث  ,مود قاسم (. )55

1436/08/19

( )2انظر يف تطورات ارهتمام بارستقراو  :فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دورنالد جيلين (. )100-92
( )3النظرة العلمية ( , )29وانظر  :فلسفة القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )166

( )4انظر فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دونالد جيلين ( , )102وفلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )137

Ali Fattani

478

الباب الثاني

وم وون أن ووهر الغ ووالة يف ارعتم وواد عل ووى امل وونهخ ارس ووتقرا ي الفيلس وووف اإلجنلي ووني :ج ووون اس ووتوارت م وول
(1873م) – وهووو فيلسوووف وريي غو ٍ
واة يف ريبيتووه( -)1فإنووه بووالغ يف اإلعووالو موون مننلووة الوودليل ارسووتقرا ي
ح ووىت ع ووده امل وونهخ الوحي وود للوص وووة إىل املعرف ووة احلق ووة  ,وأنك وور اس ووتقالة ك وول الط وور األخ وورى وأرجعه ووا إىل
ارسووتقراو  ,فلوويس للمعرفووة الصووسيسة عنووده إر طري و واحوود هووو ارسووتقراو فقووط  ,فكوول مكونووات الووههن
اإلنسوواا و توياتووه وورد تعميمووات اسووتقرا ية  ,ور يسووتثي موون رلووك نوويو ألبتووة  ,حووىت ق ووانني الرياضوويات
وقوانني الفكر الصورية  ,فهي يف حقيقتها ما هي إر تعميم رهين عن طري ارستقراو(.)2
ووضووع ألجوول رلووك كتابووه الضووخم "نس و املنط و " وواور فيووه حتقي و حلمووه بووجن يكووون مؤسووس موونهخ
ارسووتقراو مثلمووا كووان أرسووطو مؤسووس موونهخ القي واق  ,وكمووا وضووع أرسووطو للقيوواق أنووكار وضووروبا  ,فقوود
وضع مل لالستقراو لوا ومناهخ(.)3
وموون أنووهر موون غووال يف املوونهخ ارسووتقرا ي باعتبوواره املوونهخ العلمووي الصووسي دون غووريه  :أتبوواا الوضووعية
املنطقية واملتجثرين هبم  ,ويف بيان أ يته عندهم يقوة ريشتنباخ عن منهخ ارستقراو ":إلدد هها املبودأ صود
النظريات العلمية  ,ومن فإن اسوتبعاده مون واة العلوم  ,إووا يعوين حرموان العلوم مون قدرتوه علوى حتديود موا
إرا كانووت نظرياتووه صووسيسة أم باطلووة  ,وموون الواضو أنووه بوودون هووها املعووي لوون يكووون يف وسووع العلووم التمييوون
بووني مووا تبدعووه قرإلووة الشوواعر موون صووور و يووة وخياليووة"( ,)4ويقوووة مؤكوودا كالمووه السوواب ":مبدأ ارسووتقراو هووو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مبوودأ مقبوووة موون قبوول العلووم بووال حتفووظ  ...ولوويس يف وسووع كووا ن موون كووان أن يتشووكك يف قيمووة هووها املبوودأ

( )1انظر  :تارين الفلسفة احلديث  ,وليم كلني (. )418

1436/08/19

( )2انظر  :فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة ( , )142وتارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلني ( , )421واملوسوعة
املختصرة يف الفلسفة (. )418
( )3انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي ( , )470/1وفلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )143
( )4فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دونالد جيلين (. )106
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بالنسبة للسياة اليومية أيضا"(.)1
وكث وريا مووا كووان را وود الوضووعية املنطقيووة يف العووات العووريب الوودكتور زك ووي جنيووو يكوورر التسقووري موون املوونهخ
ارسووتنباطي حبجووة أنووه ر يضوويف للفكوور اإلنسوواا نووي ا  ,ويعلووي يف املقابوول موون نووجن املوونهخ ارسووتقرا ي ؛
حبجة أنه املنهخ العلمي الوحيد املفيد للعقل اإلنساا(.)2
تقويا المكون الثاني :
ر بوود موون التجكيوود ابتووداو أن النقوود املوجووة للننعووة ارسووتقرا ية لوويس املقصووود منووه إبطوواة موونهخ ارسووتقراو
من أصله  ,فإن ارسوتقراو طريو صوسي مون طور العلوم املعتمودة  ,وإووا النقود متوجوه إىل الننعوة ارسوتقرا ية
اليت تنعم أنه ر طري للمعرفة إر الطري ارستقرا ي فقط .
ومع أن الفكر الغريب نوهد ننعوات غاليوة يف تقودير مننلوة ارسوتقراو إر أنوه ت خيو رل مون الننعوات املضوادة

 ,اليت تقوم على التقليل مون نوجنه وتسوعى إىل نقوده وتقويضوه  ,ومون أنوهر العلمواو الوهين تبنووا هوها املوقوف
يف القرن العشرين كارة بوبر ودوهيم وغري ا ن اندر ضمن تيار نقد العلم(.)3
وقوود قوودموا نظ ورات نقديووة عدي وودة للننعووة ارس ووتقرا ية  ,أثبت ووا موون خالهل ووا فس وواد تل ووك الننعووة وفق ووداهنا
لالتس ووا وارنض ووباط املع ووريف  ,واألم ووور ال وويت تكش ووف ع وون اخلل وول املنهج ووي يف الننع ووة ارس ووتقرا ية متع ووددة ,
وسنعرو أل ها فيما يلي من األفكار :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

-1المناقض ة لطبيع ة المعرف ة اإلنس انية  ،ورل ووك أن الننع ووة ارس ووتقرا ية تق وووم عل ووى اعتم وواد امل وونهخ
التج وريي يف املعرفووة  ,رلكووم املوونهخ الووهي يوورى أن مصووادر املعرفووة اإلنسووانية منسصوورة يف مصوودر واحوود وهووو
اخلووربة احلسووية  ,ويف وس وويلة واحوودة هووي احل وواق فقووط  ,وألجوول هووها مووالوا إىل الغل ووو يف ارسووتقراو واعتبوواره

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )107
( )2انظر  :دو فلسفة علمية (. )33-32

( )3انظر  :فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دونالد جيلين ( , )91وفلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )346
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الطري الوحيد للسكم املنضبط .

واحلقيقة أن مصادر املعرفة اإلنسانية ليست منسصرة يف مصودر واحود  ,وإووا تتسوم مصوادرها بال كيوو
والتداخل  ,وقد سب يف أثناو البسث إثبات استسالة قيوام املعرفوة اإلنسوانية علوى مصودر واحود( , )1وبالتواة
فإن ارستقراو وحده ر ميكن أن يكون قا ما بكل ما تتطلبه املعرفة اإلنسانية .
 -2تعذر الستقراء الخالص  ,يصر الغالة يف العلم علوى تصووير املونهخ العلموي بجنوه مونهخ اسوتقرا ي
خالص  ,ولكن هها التصوير غري صوسي ألبتوة  ,فوالعلم التجوريي لويس ورد انعكواق لصوورة الواقوع التجوريي
فسسووو  ,موون غووري تووجثر بووجي برعوود آخوور  ,وإوووا هووو يف احلقيقووة خاضووع لتووجثري عقوول اإلنسووان وطباعووه وقدراتووه

وميولووه ومواقفووه وخيالووه  ,فالبرعوود الووهايت متجووهر فيووه بصووورة عميقووة  ,ويف بيووان رلووك يقوووة أينشووتاين":ليس
العلووم موعووة موون القووانني  ,وثبتوا بالوقووا ع غووري امل ابطووة فيمووا بينهووا  ,إنووه موون خلو العقوول اإلنسوواا بواسووطة
أفكاره وتصوراته  ...إن التصورات الفينيا ية خملوقات حرة للعقول اإلنسواا  ,ولويس كموا يظون  :وددة فقوط
بالعات اخلارجي"(.)2
وقد بني كثري من العلماو الفرنسيني وغريهم أنوه ر وجوود لالسوتقراو اخلوالص  ,وأنوه يسوتسيل بنواو معرفوة
علمية متماسكة جرد ارستقراو  ,وأكدوا أنه ر بد من ان ات ارستنباط املتضومن لتودخل العقول اإلنسواا
يف صناعة العلم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أقدم من اخته موقفا نقديا من الننعة ارستقرا ية الفيلسوف وليم هيوووة (1866م)  ,فقود صوسبه
يف آخر حياتوه نوعور جواد بوجن ارسوتقراو ر يكفوي وحوده  ,وأدرت جبوالو أن املعرفوة اإلنسوانية ليسوت صولة
التجريووو فقووط  ,وإوووا هووي صوولة تفاعوول العقوول اإلنسوواا ومكوناتووه مووع معطيووات احلووس اخلارجيووة  ,ولكوون

1436/08/19
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عصره ت يكون يسوم بإسوقاط ارسوتقراو  ,فواكتفى هيوووة بالتجكود علوى أن ارسوتقراو وارسوتنباط يصوعدان
ويهبطان الدر نفسه(.)1
وموون أهووم موون نبووه علووى اخللوول املنهجووي يف الننعووة ارسووتقرا ية وأثبووت بووجن املعرفووة اإلنسووانية مجلووة ر تقوووم
على ارستقراو وحده  :الفيلسوف هنري بوانكاريه  ,حيوث يقووة ":كثوريا موا يقواة  :قوم بالتجربوة بوال أفكوار
مسبقة  ,وهها أمر اة  ,ر ألنه اعل كل التجارب عقيمة فسسوو  ,بول أيضوا ألنوه ر يتهيوج لنوا لوو أردنواه
 ,حيث إن كل واحد منا إلمل رؤية للعات  ,ور ميكنوه الوتخلص منهوا بيسور  ,فعلينوا موثال أن نسوتعمل اللغوة
 ,وهي إوا قردت من أفكار مسبقة"(. )2
وموون أنووهر موون أكوود علووى اسووتسالة وجووود اسووتقراو خووالص الفيلسوووف الفرنسووي كووارة بوووبر  ,فإنووه اهووتم
بنقد الننعة ارستقرا ية كثريا  ,وجعل رلوك أحود مكونوات مشوروعه الر يسوية  ,وكورر مورارا أن العقول اإلنسواا
ر يبدأ يف حبثه العلمي من املالحظة مبانرة  ,وإوا يعتمد على أفكار سوابقة علوى املالحظوة ,فارع وتقاد بجنوه
ميكن أن نبدأ من املالحوظات اخلالصة وحدها عنة عن أية فكرة سابقة أمر اة(.)3
وقد حاوة بوبر أن يوض فوكرته املنهجية بطوريقة ظريفة معربة  ,فبدأ إحدى اضراته يف فيينا بوجن قواة
لطالب الفينياو  :ليمسك كل واحود منكم بالقلم والوورقة  ,رحظوا بعناية ودقة  ,سجلوا ما تالحظونه !!
بالطبع تساوة الطالب عما يريد بوبر أن يالحظوه  ,فعبارة "رحظ" ر تعوين نوي ا بنفسوها  ,فالعوات ر
يالحووظ فسسووو  ,فاملالحظووة دا مووا منتقوواة  ,تواجههووا مشووكلة خمتووارة موون موضوووا مووا  ,ومهمووة ووددة ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واهتمام معني ووجهة من النظر خاصة(.)4
وبوووبر يف جهوووده النقديووة ألصووساب الننعووة ارسووتقرا ية ر ينكوور أ يووة التجربووة ور أ يووة ارسووتقراو راتووه,
( )1انظر  :فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,ميي اخلوة (. )140
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وإوا ينكر عليهم تصورهم الغاة يف قيمة ارستقراو  ,وأنه ٍ
كاف وحده يف بناو املعرفة وتشكلها .
جاو بعد بوبر الفيلسوف الفرنسي دوهيم  ,وهاجم أتباا الننعة ارسوتقرا ية بوالقوة نفسوها الويت كانوت
عنوود بوووبر  ,وأقووام ضوود دعوووهتم اع اضووات عديوودة  ,أثبووت موون خالهلووا اسووتسالة ارسووتقراو اخلووالص  ,وأن
النظريات العلمية يؤثر فيها العقل اإلنساا تجثريا عميقا(.)1
ويف التجكي وود عل ووى است و وسالة ارس ووتقراو اخل و والص وض وورورة انو و اكه م ووع ارس ووتنباط يق وووة ك ووارة ي وول
":وحيووث إن البسوث العلموي ر ميكوون اسووتقرا يا بوواملعي الضووي الووهي تناولنوواه بشوويو موون التفصوويل أمكوون أن
يقاة  :إن البسث العلمي عي أوسع  ,بقدر ما يتضمن قبوة الفوروو علوى أسواق املعطيوات الويت ر تقودم
بينة حامسة بطريقة استنباطية"(.)2
ويقوووة الربوفيسووور أ .ي مانوودير يف بيووان أ يووة ارسووتنباط يف البسووول العلميووة واسووتسالة ارعتموواد علووى
ارستقراو فقط ":إن احلقا اليت نتعرفها مبانرة تسمى احلقوا احسوسوة  ,بيود أن احلقوا الويت توصولنا إىل
معرفتها ر تنسصر يف احلقا احسوسة  ,فهنات حقا أخرى كثرية ت نتعرف عليهوا مبانورة  ,ولكننوا عثرنوا
عليهوا علووى كول حوواة  ,ووسويلتنا يف هووها السوبيل هووو ارسوتنباط  ,فهووها النووا موون احلقوا هووو الوهي نسووميه
حقووا مسووتنبطة  ,واألهووم هنووا أن نعوورف أنووه ر فوور بووني احلقيقتووني  ,وإوووا الفوور يف التسوومية فقووط  ,موون
حي ووث تعرفن ووا علو ووى األوىل مبان وورة ,وعلو ووى الثاني ووة بالواسو ووطة ,واحلقيق ووة دا مو ووا ه ووي احلقيقو ووة س و وواو عرفناهو ووا
باملالحظة أو ارستنباط".
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يضوويف " :إن حقووا الكووون ر توودرت احل وواق منهووا إر القليوول  ,فكيووف ميكوون أن نعوورف نووي ا عوون
الكثووري انخوور؟ هنووات وسوويلة  ,وهووي ارسووتنباط والتعليوول ,وكال ووا طريو فكووري  ,نبتوودئ بووه بواسووطة حقووا
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معلومة  ,حىت ننتهي بنظرية  :أن الشيو الفالا يوجد هنا وت نشاهده مطلقا"(.)1

وكل ما سب يؤكد أن املعرفة اإلنسانية ر تقووم علوى مصودر واحود فقوط  ,وأن ارسوتقراو اخلوالص الوهي
ر يقوم إر على املواد احلسية غري متسق الوجود بالفعل .
فإرا كان املنهخ العلمي إرن ليس منهجا ريبيا خالصا  ,وإوا امع بوني مكونوات ريبيوة وأخورى غوري
ريبية قا مة على ارستنباط والتجمل  ,فإنه ر فر بينه وبني املنهخ املتبع يف إثبوات الوجوود اإلهلوي واألصووة
الدينية األخرى  ,فمونهخ ارسوتدرة فيهوا اموع أيضوا بوني مكونوات ريبيوة وأخورى قا موة علوى ارسوتنباط ,
ويف بيان هوها ارتفوا يف منهجيوة ارسوتدرة يقووة الفيلسووف والعوات الطبيعوي مريبوت سونانلي كوجنودن بعود
أن ركر أن العلوم التجريبية تقوم على ارسوتدرة ارسوتنباطي والتسوليمي ":إننوا لنسوتطيع أن نسوتخدم نفوس
املنط ارستدرة يف إدرات وجود اهلل ومعرفة صفاته"(. )2
 -3العجز عن اإلثب ات  ,ورلوك أن الغوالة يف املونهخ ارسوتقرا ي ينطلقوون -كموا سوب التنبيوه عليوه -
من إمياهنم باملههو التجريي  ,ولكن هها املههو يستلنم بالضورورة القضواو علوى األصووة الويت يعتمود عليهوا
ارسووتقراو ؛ ورلووك أن حقيقووة ارس ووتقراو ترجووع إىل إمكووان التنبووؤ باملسووتقبل  ,والتنبووؤ باملسووتقبل يقوووم عل ووى
التسليم بدأ ثبات خصا ص األنياو واطراد التتابع بينها  ,وههه املبوادئ ر يسوتطيع املوههو احلسوي إثباهتوا
 ,بل يستلنم إنكارها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فوقع أتباا الننعة ارستقرا ية يف مجز معوريف نوديد ؛ إر إهنوم يجخوهون ونهخ اسوتدرة وإلصورون طور
املعرف وة فيووه  ,ويف الوقووت نفسووه يؤمنووون بجصوووة فلسووفية تقضووي علووى مربراتووه ومسووتنداته  ,ويف تصوووير هووها
املجز يقوة برتراند رسل":لن ميكننا أبدا أن نستخدم التجربة إلثبات مبدأ ارسوتقراو دون الوقووا يف الودور ,
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وموون علينووا إمووا أن نقب ول مبوودأ ارسووتقراو علووى أسوواق وضوووحه الووهايت  ,أو أن وتنووع عوون تقوود أي تربيوور
لتوقعاهتا املتعلقة باملستقبل"(. )1
يف تجكيد مجز احلسويني موع ارسوتقراو يقووة هوانن ريتشونباخ  ":هوها هوو املوجز الوهي يقوع فيوه صواحو
الننعووة التجريبيووة  :فإمووا أن يكووون ريبيووا كووامال  ,ور يقبوول موون النتووا خ سوووى القضووايا التسليليووة أو القضووايا
املستومدة من التجربة  ,وعند ه ر يستوطيع القيام باستوقراو ويتع وني أن يورفض أي قضوية عون املسوتقبل  ,وإموا
أن يقب وول ارست و ودرة ارس ووتقرا ي  ,وعند ووه يك ووون ق وود قب وول مب وودأ غ ووري حتليل ووي  ,ور ميك وون استخالص ووه م وون
التو وجربة  ,وبووهلك يك ووون قوود ختلووى عوون التو وجربة  ,وهكووها تنته ووي التجريبي ووة الكاملووة إىل الق وووة  :إن معرف ووة
املستقبل مستسيلة"(.)2
ونتيجووة لقوووة املووجز الووهي وقووع فيووه أتبوواا الننعووة ارسووتقرا ية وعمقووه فووإهنم ت خيرج ووا فيووه برؤيووة واضووسة
متسووقة  ,واختلفووت مواقف ووه يف اولووة اخلو ورو من ووه إىل أربعووة م و وواقف أساسووية  ,وقوود عرض وونا هل ووا يف الفص وول
السوواب

()3

 ,ويعوورب برترانوود رسوول عوون مقو ودار تلووك األزمووة  ,فيقوووة ":ارسووتقراو ت يوونة مشووكلة منطقيووة بووال

حل!"(.)4
وهها العجن من أقوى األمور اليت أثارها كوارة بووبر يف وجوه الغوالة يف ارسوتقراو  ,ومون أنود املسووغات
اليت اعتمد عليها يف احلكم على ارستقراو باخلرافة!(.)5
ا صل الثال  :القتصار على تفضيل المنهج العلمي :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعوود أن تطووور العلووم يف القوورن العش ورين و لووت معووات الوونقض الشووديد باديووة يف كيانووه  ,وظهوورت أعووالم
( )1فلسفة القرن العشرين  ,دونالد جيلين (. )157
( )2نشجة الفلسفة العلمية (. )93
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القصووور مشوورعة ترفوورف علووى بنيانووه  ,وتراكمووت األسو لة وارع اضووات علوى منهجووه ومسوواره البسثووي  ,أخووه
عدد مون الغوالة يف العلوم ي اجوع عون دعوواهم الويت صوموا هبوا انران يف القورن التاسوع عشور وموا بعوده مون أن
املنهخ العلمي يتصف بالصسة اخلالصة  ,وأنه السبيل الوحيد الهي يغوين اإلنسوانية عون كول سوبيل  ,تراجعووا
عن رلك كله إىل درجة أقل حتمسا وأكثر تواضعا  ,فجخه كثري منهم يقور بوجن املونهخ العلموي لويس سواملا مون
اإلنكارت وليس خاليا من العيوب  ,ور هو مصوفى مون الشووا و  ,ولكنوه موع رلوك يبقوى أفضول املنواهخ
وأقلها عيوبا وأكثرها دقة وثقة يف النتا خ(.)1
وطفق ووا يقول ووون يف س وويا تربي وور م وووقفهم التفض وويلي للعل ووم  :إن العل ووم يق ووم عل ووى التقري ووو وارحتم وواة
ويع ف بالقصور والنقص  ,وإنوه يقبول التغوري والتبودة قوالف املونهخ الوديين  ,وجعلووا رلوك مقيواق التفضويل
ومعيوار التقوود  ,وحكمووا علوى كوول املنوواهخ الوويت ر تقبول بووهلك بالكسوواد وعودم النفووع وفقوودان القبوووة  ,ويف
توضي هها املعي يقوة برنراند رسل ":إن العقيدة الدينية ختتلف عون النظورة العلميوة  ,يف أهنوا تونعم أهنوا ود
احلقيقووة اخلالوودة واليقينيووة بصووورة مطلقووة  ,يف حووني إن العلووم غووري هنووا ي علووى الوودوام  ,ويتوقووع ضوورورة إدخوواة
التعديالت على النظريات احلاليوة إن عواجال أو آجوال  ,فضوال عون أنوه يودرت أن طريقتوه مون الناحيوة املنطقيوة
غري قادرة على الوصوة إىل براهني كاملة وهنا ية ...
ومن نرى أن العلم يشجع التخلي عون البسوث عون احلقيقوة املطلقوة  ,ويسوتبدة هبوا موا ميكون تسوميته
باحلقيقة التقنية املنتمية إىل أية نظرية ميكن استخدامها بنجاح يف ارخ اعات أو التنبؤات باملستقبل"(.)2
ومع اع اف برتراند رسل بعم اإلنوكارت املعرفيوة الويت يوصول إليهوا ارقتصوار علوى املونهخ العلموي إر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أنووه يصوور علووى التمسووك بووه ؛ ألنووه ر يوورى بووديال عنووه إر املوونهخ الووديين  ,وهووو ر يرغووو فيووه  ,فيقوة":بينمووا
العلووم موون حيووث هووو حبووث عوون املقوودرة توونداد انتصوواراته زيووادة مسووتمرة  ,فووإن العلووم موون حيووث هووو حبووث عوون
احل قد قتله الشك الهي أنتجته مهارة العلم .
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ولوويس موون سووبيل إلنكووار أن هووها موقووف يؤسووف لووه  ,لكوون ر يسووعين التسووليم بووجن املوقووف يتسسوون
بإحالة اخلرافة ل الشك  ,كما يدعي كثري من أبرز العلماو .
قد يكون الشك أليما  ,وقد يكون جديبا  ,ولكنه على األقل خملص أمني  ,ومثرة من مثوار البسوث عون
احلقيقووة  ,ور ووا كووان الشووك مرحلووة مؤقتووة  ,ولكوون النجوواة احلقووة منووه ر تكووون إر بووالعودة إىل العقا وود املنبووورة
اليت تنتمي إىل جيل أغىب من هها اجليل"(.)1
ولك وون ه ووهه ال وودعوى ر ختتل ووف كثو وريا ع وون ال وودعاوى ال وويت س ووبقتها  ,فه ووي أور قا م ووة عل ووى فك وورة الشو ومولية
املستسيلة ؛ إر حقيقة ههه الدعوى أن املنهخ العلمي أفضل منهخ حبثي يسوتطيع أن ايوو علوى كول ارحتياجوات
اإلنسانية  ,فلم يتغري يف الدعوى العلموية إر ارنتقاة من مرحلة اجلنم إىل مرحلة التصري باألفضلية فقط .

واحلقيقووة كمووا سووب التنبيووه عليهووا أنوه ر يوجوود موونهخ واحوود ميكنووه أن يلووي كوول ارحتياجووات اإلنسووانية ,
وإوووا ر بوود موون تضووافر منوواهخ متعووددة  ,واجتموواا مصووادر خمتلفووة تش و ت مجيعهووا يف تغطيووة أكوورب قوودر موون
احتياجات املعرفة اإلنسانية .
إن ارع اض ووات ال وويت أوردت عل ووى الننع ووة العلموي ووة ر هت وودف إىل منازع ووة الغ ووالة يف العل ووم يف ج وونمهم
بصووسة املوونهخ العلمووي  ,وإوووا هتوودف بشووكل أساسووي إىل دعوووى ادصووار احل و يف موونهخ واحوود  ,فقوود أورد
املع ضووون علووى الغووالة يف العلووم اع اضووات كثوورية تتعلو بصووسة الوودعوى نفسووها  ,وتقصوود إىل نقووض أسوواق
املبدأ الهي تقوم عليه  ,وليس إىل جنمهم بصسته  ,فارنتقاة من مرحلوة اجلونم بالصوسة إىل مرحلوة التفضويل
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر يدفع تلك ارع اضات احلقيقية ألبتة .
إن األفضوولية يف تقوود املنوواهخ البسثيووة علووى بضووعها مندرجووة ضوومن األمووور النسووبية ارعتباريووة  ,الوويت
ختتلووف بوواختالف طبيع ووة املوض وووعات  ,فاملوض وووعات الطبيعي ووة هل ووا منوواهخ ووددة ه ووي األفضوول يف حبثه ووا ,
واملوضوعات اإلنسانية هلا مناهخ ددة هي األفضل يف دراستها .
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فوواجلنم بووجن منهجووا مووا هووو املوونهخ األفضوول علووى كوول املنوواهخ البسثيووة األخوورى موون غووري اعتبووار رخووتالف
طبيعة املوضوعات اليت هي ل البسث والدراسة ضرب يف العماية وختريو يف الضاللة املنهجية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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الركيزة الثانية
العتما على فرضية التطور الدارويني
حقيقة فرضية التطور :
تعوود نظريووة التطووور موون أنووهر النظريووات املنسوووبة إىل العلووم الوويت يعتموود عليهووا املعارضووون لألديووان  ,فإنووه
بعود أن ضووعف إميوان العلووم التجوريي باحلتميووة  ,وأضووسى التسوليم هبووا موقفوا ضووعيفا هونيال  ,انتقوول املعارضووون
لألديان من املالحدة وغريهم إىل ارستمسات بنظريوة التطوور والتشوبث هبوا  ,فقود أضوست املوالر األكثور أمنوا
مل وووقفهم  ,وامل ووجوى ال ووهي وج وودوا في ووه م ووا ميك وون أن يق وووي م وون ج ووانبهم يف مواجه ووة أه وول األدي ووان  ,بع وود أن
اخنرطت من أيديهم حجة احلتمية .
وتنسو نظرية التطور يف العادة إىل العوات البيولووجي دارون  ,وموع رلوك فهوو ت يكون أوة مون اكتشوف
نظريووة التطووور يف الف وكر الغووريب  ,فقوود سووبقه إليهووا عوودد موون العلموواو  ,موون أنووهرهم ررمووات يف كتابووه "فلسووفة
احليوان" الهي نشره سنة 1809م .
وتعوود نظريووة التطووور موون أكثوور النظريووات تعقيوودا وتشووابكا بووني الفووروا  ,وقوود ابتوودأ دارون نشوور نظريتووه يف
كتابه "أصل األنوواا" الوهي نشور سونة (1859م)  ,وخالصوة موا انتهوى إليوه  :أن الكا نوات احليوة تشو ت يف
أصوول واحوود أو أصوووة متعووددة قليلووة  ,حيووث كانووت يف أصوولها عبووارة عوون كووا ن حقووري ري خليووة واحوودة ,
أخووه هووها الكووا ن يف التطووور واررتقوواو  ,وتشووكلت منووه األنوواا احليوانيووة املختلفووة مووع موورور الوقووت  ,فوواألنواا
احليوانية كلها بينها عالقوات نسوو مون حيوث أصول احليواة  ,فلوم يوجود منهوا نووا ابتودأ يف خلقتوه فورده مون
غري أن مير بسلسلة التطور .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف بيان دارون ألصل فكرته يقوة ":ر مير يب خلجوة مون الشوك يف أن موا كنوت أقطوع بوه –كموا قطوع
الطبيعيووون -موون القوووة بووجن كوول نوووا موون األنوواا قوود خلو مسووتقال بهاتووه خطووج ووض  ,وإا اليوووم لعلووى متووام
ارعتقوواد بووجن األنوواا دا مووة التغووري  ,وأن األنوواا الوويت نعتربهووا موون توابووع األجنوواق هووي أعقوواب متسلسوولة عوون
أنواا طواها ارنقراو  ,وعلى ارعتبار راتوه تكوون كول التنوعوات التابعوة لنووا موا أعقابوا متسلسولة عون رلوك
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التغايرات"(.)1
وإرا كان ووت احلي وواة كله ووا راجع ووة إىل عملي ووة التط ووور  ,ف ووإن تل ووك العملي ووة قا م ووة عل ووى ق ووانون ارنتخ وواب
الطبيعي  ,فإن أنواا احليوانات تتنازا البقاو على احلياة فيما بينهوا وفيموا بينهوا وبوني الطبيعوة  ,وبسوبو رلوك
التنوواحر تنوونا األنوواا إىل ارحتفوواظ بالصووفات النافعووة وتتوارثهووا عوورب األجيوواة  ,وعوون طريو قووانون ارنتخوواب
الناتخ عن رلك الصراا تنمو احليواة وتسوري عجلوة التطوور  ,وتوتخلص األنوواا احليوانيوة مون األعضواو الفاسودة
ور تربقي إر على األصل  ,ويف بيان دارون لهلك يقوة ":ولقد أطلقت اصوطالح ارنتخواب الطبيعوي علوى
هووهه السوونة  ,سوونة تثبيووت كوول حتوووة مهمووا يكوون تافهووا مووىت كووان را فا وودة  ,مش وريا بووهلك إىل عالقتووه بقوودرة
اإلنسان يف ارنتخاب"(.)2
ومع طوة مدة اررتقاو والتنقية تنوعت األنواا احليوانية واختلفت صورها وأنوكاهلا  ,وقوانون ارنتخواب
وبقوواو األصوول خاضووع للظووروف املناخيووة واجلويووة والطار ووة علووى احليوواة يف تلووك املراحوول  ,وباسووتمرار رلووك
التطور حتسن األنواا احليوانية بشكل كبري .
وت يتعوورو دارون يف كتابووه "أصوول األن وواا" ألصوول اإلنسووان  ,وت يطب و عليووه نظريتووه تطبيقووا مبان ورا ,
ولكن ووه يف كتاب ووه انخر"نش ووجة اإلنس ووان" طب و نظري ووة التط ووور مبان وورة عل ووى حي وواة اإلنس ووان  ,وتوص وول إىل أن
اإلنسان وغريه من احليوانات  ,وخاصة القرود تش ت يف جنس حيواا واحد .
ويع وود م ووا ق وورره دارون يف نظريت ووه خمالف ووا ملو ووا ج وواو يف األدي ووان الس ووماوية يف قص ووة خل و و آدم أيب البشو وور
ومتعارضووا معهووا غايووة التعووارو ؛ ورلووك أن الكتوواب املقوودق يثبووت أن آدم خل و خلقووا خاصووا مبان ورا  ,وت
يكن نتيجة تطور من حيوانات أخرى سابقه عليه  ,ونظرية دارون تقرر نقيض رلك .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وجعل بعضهم فرضية التطوور متناقضوة موع دليول مون أنوهر األدلوة الويت يعتمود عليهوا املؤمنوون يف إثبوات
خل اهلل للكون  ,وهو دليل التصميم  ,حيث يقوم هها الدليل على أن اهلل صمم هوها الكوون ورتوو قوانينوه
وف و خو وطة مرسووومة سوولفا  ,وأن الكووون اووري علووى هووهه اخلطووة ر إليوود عنهووا  ,ولكوون فرضووية دارون –يف
نظره -تقرر أن الكون يسري وفو قوانون ارنتخواب الطبيعوي  ,الوهي يو اكم عورب األيوام واألعووام ,ويقووم علوى
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املصادفة(.)1
ونتيج ووة ل ووهلك ق ووام رج وواة الكنيس ووة هامج ووة دارون ونظريت ووه  ,ووص ووفوها ب ووجقب األوص وواف وأق ووهعها ,
وحكموا عليها بالكفر والنندقة  ,وقاموت بيونهم وبوني أتبواا دارون صودامات عنيفوة جودا  ,تعود مون أقووى موا
نهده التارين األوريب من صدمات بني العلم والدين(.)2
أثر نظرية التطور على الفكر المراي :
وقوود كووان هلووهه النظريووة أثوور بليووغ وخطووري علووى العقوول الغووريب بجمجعووه  ,ونتيجووة لووهلك التووجثري جعوول روبوورت

داونر كتاب "أصل األنواا" لودارون منودرجا ضومن قا موة الكتوو الويت غوريت وجوه العوات( , )3ووصوف بعوض
الدارسني وقع هها الكتاب بني معاصريه بقوله ":كجنه نار ها لة نبت يف أكوداق مون اهلشويم"( ,)4ويف بيوان
تجثريه ووا يق وووة ج وويمس ب ووريت ":أح وودثت نظري ووة دارون "أص وول األن و وواا" دوي ووا يف الع ووات يش ووبه دوي انفج ووار
القنبلووة"( ,)5ويقوووة سووتيفن جووي كولوود يف تجكيوود املعووي نفسووه ":تعوود السوويطرة الوويت حصوولت عليهووا نظريووات

أصوول األن وواا علووى عقليووة النوواق يف الغوورب موون أبوورز األحوودال يف تووارين الفكوور اإلنسوواا"( ,)6ويقوووة ديفيوود
كوامن  ":ميكن القوة بثقة  :إن كتاب أصل األنواا هو أحد أعظم الكتو تجثريا على اإلطال "(.)7
وركر بعض املؤرخني أن نظرية دارون تعد إحدى أهم ثالل نظريوات غوريت التفكوري يف العقول الغوريب ,
مع نظرية كوبرنيك يف علم الفلك  ,ونظرية نيوتن يف الفينياو(.)8
( )1انظر  :تكوين العقل احلديث  ,حون هرمان رانداة ( )222/2ومنابع احلياة  ,وإسسا ازميوف (. )64

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )2انظر  :بني الدين والعلم  ,اندرو يكون وايت ( )294-292ومعات تارين اإلنسانية  ,ولين ( , )1315-1313/4وعندما
تغري العات  ,جيمس بريت (. )336-335
( )3كتبت غريت وجه العات (. )297

( )4املرجع الساب (. )298
( )5عندما تغري العات  ,جيمس بريت (. )335

( )6صخرتا النمن – الدين والعلم يف امتالو احلياة . )164( -
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 , )17 ,والنظرة العلمية  ,برتراند رسل ( , )36وقصة العلم  . ,كراوثر ( , )178وحكمة الغرب  ,برتراند رسل
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ويف تصوووير أثرهووا علووى الوودين وقضوواياه يقوووة فورانكلني بوواومر ":بعوود أن ظهوورت هووهه النظريووة يف الطبيعووة
البش ورية غوودا أثوور الدارونيووة عل وى الوودين موون األمووور الوويت يسووهل الووتكهن هبووا إىل حوود مووا  ,وكوول مووا تيسوور هلووا
حتقيقه هو تضوخيم األزموة الدينيوة الويت كانوت تواح أوربوا علوى هوها العهود  ,ولويس مون نوك أن الدارونيوة ت
تكوون املتسووبو الوحيوود يف تنعوونا اإلميووان الووديين يف أواخوور القوورن التاسووع عشوور  ,ويف بعووض أج وناو أوربووا  ,ت
تكن أهم العوامل املساعدة على رلك  ,ولكن علوى اجلملوة  ,و ضوي النموان سوا ت الدارونيوة مسوا ة قويوة
يف مواصوولة احلوورب بووني العلووم والالهوووت  ,ويف مصوورا الوودين كمووا يفهووم تقليووديا  ,ويف بوونو أوربووا علمانيووة
جديدة"(.)1
ويف بيان عم أثرها يف نفوق الناق يقوة املؤرخ اإلجنليوني ويلون ":واحلو أنوه ت خيول عصور مون العصوور
من متشككة يف الدين  ..فجما انن – بعود نظريوة دارون -فقود أصوبست املسويسية بوجوه اإلمجواة متشوككة
؛ إر مسووت هووهه اخلصووومة اجلديوودة كوول إنسووان ق ورأ كتابووا أو مسووع وواورة بووني أركيوواو  ...وقوود أصوويو العووات
بوونقص حقيقووي يف اإلميووان بعوود سوونة 1859م  ,وكثوريا مووا كووان رهووو الوودين اإلبريوون ينبووه ويطوورح مووع الكوويس
الباة الهي ضمه بني دفتيه زمنا طويال  ,ولكن أحدا ت يس جعه بعد انن"(.)2
ويق وووة برتران وود رس وول يف بي ووان أث وور نظري ووة دارون عل ووى الاله وووت ":لق وود س وودد م ووههو دارون إىل عل ووم
الالهوووت ض وربة قاسووية  ,متامووا كمووا فعوول كوووبر بيكوووق يف علووم الفلووك  ,فالدارونيووة ت عوول فسسووو موون
الضووروري التخلووي عوون ارعتقوواد بثبووات األنوواا  ,والتخلووي عوون فكوورة إتيووان اهلل بجفعوواة اخللو املنفصوولة  ,الوويت
تبدو أن سفر التكوين يف الكتاب املقدق يؤكدها  ,بل إهنا جوعلت من الضوروري أن نفو و انقضواو حقوو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سسويقة منه بداية احليواة  ,األم ور الوهي صودم مشواعر املوؤمنني باألرثوركسوية الدينيوة  ,وت يعود مون الض وروري
التخ ولي فقووط عوون طا فووة موون احاجووات ال ودالة علووى وج وود إلووه رحوويم  ,والقا مووة علووى تووجقلم احل ويوانات الرا ووع
الب وديع موع بي تهوا  ,وهوو األم ور الووهي أص وب يفسور علوى أنوه نتيجووة ارنتخواب الط وبيعي  ,ولكون األدهوى موون
كل هوها أن املدافعني عن نظرية التوطور رؤوا وأكدوا أن اإلنسان ينسدر من احليوانات األدىن"(.)3

=



ازميوف ( , )69-64 , 61ومواقف حامسة يف تارين العلم  ,جيمس كونانت ( , )410 , 406وملقى السبيل  ,سليمان
مظهر (. )109
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مركزية فرضية التطور لدى التيار اإللبا ي :
وقوود اسووتغل أتبوواا ار وواه املووادي وغووريه نظريووة دارون غاي ووة ارسووتغالة يف مهامجووة األديووان  ,وصووريوها
حجووة هلووم موون أقوووى احلجووخ الوويت يسووتندون إليهووا يف توودعيم موواقفهم  ,بوول بووالغ بعضووهم يف التمسووك هبووا إىل
درجووة التعسووف والشووطط  ,يقوووة ز.ه و  .سووكون ":إن نظريووة النشوووو جوواوت لتبقووى  ,ور ميكوون أن نتخلووى
عنها حىت ولو أصبست عموال مون ارعتقواد"( ,)1ويقووة السوري تركيوت(1955م) ":اررتقواو غوري ثابوت  ,ور
ميكن إثباته  ,ودن نؤمن هبهه النظرية ألن البدة الوحيد هو اإلميان بواخلل املبانور  ,وهوو أمور ر ميكون حوىت
التفكري فيه"(.)2
ويف تجكيد رلك يقوة جون لويس  ":نظرية اررتقواو ر تسوتبعد قووى موا فوو الطبيعوة مون عمليوة اخللو

فسسووو  ,بوول تضووع بوودة هووهه القوووى تطووور احليوواة الطبيعووي  ,وقوود كووان هووها ديوودا مدهشووا"( ,)3ويقوووة
اجنلوون -صوودي موواركس ورفيقووه ":-ر وواة مطلقووا لوجووود خووال أو حوواكم يف هووها النمووان الووهي ظهوورت فيووه
نظرية التطور اليت يقوم عليها الكون"(.)4
وركوور عووات البيولوجيووا فرانسيسووكو أيووار أن أعظووم إجنووازات دارون هووو الطريقووة الوويت أوضو هبووا أن تطووور
احلياة هو نتيجة عملية طبيعية واختيار طبيعي دون حاجوة للجووو إىل خوال ( ,)5وركور مايكول دينتوون –عوات
البيولوجيا اجلني ية األس اة – "أن الدارونية قطعوت عالقوة اإلنسوان بواهلل  ,ووضوعته نتيجوة لوهلك حتوت رمحوة
الرياح  ,رفه يف العات حيث تشاو دون هدف"(.)6

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبووالغ املوواديون محاسووة يف تبووين نظريووة التطووور وسووعوا إىل توسوويع دا رهتووا حووىت صووريوها فلسووفة نوواملة لكوول
احليوواة ومعووات الكووون  ,فلوويس العووات البيولوووجي وحووده هووو املتطووور  ,بوول كوول مووا يف الوجووود يتطووور وينتقوول
( )1مههو النشوو واررتقاو  ,منري الغاباا (. )6

( )2اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان ( , )40وانظر مقارت أخرى  :خرافة اإلحلاد  ,عمرو نريف (. )187-184
( )3اإلنسان واررتقاو (. )8

1436/08/19

( )4الشيوعية وقوانني اإلسالم . )20( ,
( )5القضية اإلميان  ,ة س وبل (. )114
( )6املرجع الساب (. )114
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انتقارت عشوا ية من مرحلة إىل مرحلوة  ,وبوات التطوور سويفا مسولطا علوى كول مكوون يف احليواة اإلنسوانية ,
وأصوبست مجيووع العلوووم وا ووارت  :ارقتصووادية وارجتماعيووة واألخالقيووة والدينيووة خاضووعة لعمليووة التطووور وت
يسوولم منهووا نوويو يف الوجووود ,وقوود وصووفها جووون هرمووان رانوودة بجنووه "أكوورب مفهوووم ثوووري يف تفكووري اإلنسووان
حوة نفسه وعامله خالة السنوات املا ة األخرية"(.)1
بوول زاد املالحوودة موون التهويوول موون نووجن تلووك النظريووة وصووريوها الكتوواب املقوودق هلووم وحجوور الناويووة يف
فكوورهم  ,وسووعوا إىل اربووة كوول موون يتعوورو هلووا أو إلوواوة نقوودها  ,ويف بيووان رلووك يقوووة جريريفكني":فرضووية
التطور وضعت يف النقطة املركنية من نظامنا التعليمي  ,وأقيمت جدران عاليوة حوهلوا حلمايتهوا مون أيوة إسواوة
 ,ولضمان عدم املساق هبا ؛ ألن أقل خده فيها قد يقود إىل التشكيك يف األساق الفكوري الكلوي للرؤيوة
العاملية احلديثة"(.)2
وركر الفيلسوف اإلجنليني املعاصر أنتوا فلو – وهو ون رجوع عون اإلحلواد إىل اإلقورار بوجوود اهلل -أن
فرضوية التطووور تعوود "موون أهووم احلجووخ الوويت يسووتند إليهووا املالحوودة ؛ لتفسووري تنوووا الكا نووات احليووة دون احلاجووة
إىل وج و و وود اهلل خ و ووال  ,ل و ووهلك أصب و و وست ه و ووهه النظري و ووة م و وون موض و وووعات املن و وواظرة املفض و وولة ب و ووني امل و وواديني
واملؤمنني"(. )3
وألجل رلك موارق املالحودة ألوانوا مون العنوف والتضويي علوى كثوري مون البواحثني الوهين يقوررون خوالف
نظريتهم التطورية  ,وسعوا إىل اإلضورار هبم وقطع األرزا عنهم وفصلهم من أعماهلم وتشويه صورهتم(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يقوة دقلس ديور ":إن الهين ر يؤمنون بنظرية التطور يعتربون لدى اهلي وات العلميوة املسويطرة غوري أهول
ألي منصووو علمووي  ,ف و فض اجلرا وود وا ووالت مقووارهتم  ,وتشووجو اجلمعيووات العلميووة مبتك وراهتم  ,ومتتنووع
( )1تكوين العقل احلديث ( , )13/2وانظر يف تجثريها على األديان وا تمعات  :العلم والدين  ,اميل بوترو (, 84 , 78
 , )209 , 199 , 150وتكوين العقل احلديث  ,جون راندة (,)572 , 571 ,172 , 170 , 148 , 143 , 141/2
وعندما تغري العات  ,جيمس بريت (. )336-335

1436/08/19

( )2التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (. )26
( )3رحلة عقل – ترمجة كتاب هنات إله -عمرو نريف (. )66

( )4انظر  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (, )408 , 12وخرافة اإلحلاد ,عمرو نريف ( .)186-184
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دور النشر عن نشر مؤلفاهتم  ,حقا لقد كممت أفواه املستقلني أميا تكميم"(. )1
ويقووة الربوفيسوور ":Duane T. Gishإن الغاليوة العظموى مون العلمواو ورجوارت ال بيوة واملعرفوة
يتخهون من العلوم سوتارا ليفرضووا بوه علوى النواق آراوهوم اخلاصوة بتطوور األحيواو  ,إن اسوتبدادية وديكتاتوريوة
الكنيسووة يف العصووور الوسووطى قوود حلووت لهووا اسووتبدادية ودكتاتوريووة هووهه الننعووة املاديووة يف تفسووري األنووياو ,
ور تسجة عن الضمانات اليت تكفلهوا الدسواتري حلريوة الفكور  ,فقود انتهكوت حرمتهوا انتهاكوا  ,كموا خنقوت
أنفواق البسث العولمي احلور حتت كابوق ههه املعتقدات املتنمتة اليت يرو هلا باسم العلم"(.)2
وقد رحظ عدد من الدارسوني لطريقوة تفكوري أتبواا فرضوية التطوور أن فرضويتهم حتولوت إىل عقيودة وديون
إلوواربون ألجلووه كوول مووا خيووالفهم  ,وأضووست إيووديولوجيا تووتسكم يف تصوووراهتم  ,ينطلقووون منهووا يف تجسوويس
مواقفهم العلمية والفكرية والدينية  ,يقوة هارون إلىي بعد دراسة مطولة يف تلوك الفرضوية":الدارونية اجلديودة
ت تكن نظرية علمية أبدا  ,بول كانوت مبودأ إيوديولوجيا – إن ت تكون نوعوا مون الديانوة -؛وهلوها السوبو ظول
أنصووار نظريووة التطووور يوودافعون عنهووا علووى الوورغم موون كوول األدلووة املناقضووة هلووا"( ,)3وقوود عوورب العووات الربيطوواا
ليونووارد موواثيور عوون قل و كثووري موون زمال ووه يف مقدمووة طبعووة عووام 1971م موون كتوواب "أصوول األن وواا " فقوواة
":حقيقووة التطووور هووي العمووود الفقووري لعلووم األحيوواو  ,وهووها يضووع علووم األحيوواو يف موضووع غريووو؛ ألنووه علووم
قا م على نظرية غري مثبتة .إرن هل هي علم أم عقيودة؟!!"( ,)4ويسوتعرو أسوتار علوم األحيواو إيودوين جوي
كووونكلني احلووس الووديين عنوود زمال ووه التطوووريني فيقوووة ":إلظووى مفهوووم التطووور العضوووي بتقوودير كبووري لوودى
متخصصووي علووم األحيوواو  ,وهووو بالنسووبة لكثووري موونهم موضووع إخووال ديووين صوواد ؛ ألهنووم يعتربون وه مبوودأ
تكامليا رفيعا"(. )5
تقويا فرضية التطور :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مووع أن فرضووية التطووور متثوول الووركن العلمووي األقوووى واألنووهر الووهي يرتكوون عليووه ار وواه اإلحلووادي الناقوود
للدين  ,وتعد األساق األند الهي يستندون إليه يف تجسيس مواقفهم وآرا هم = إر أن تلك الفرضوية باطلوة
( )1مصرا الدارونية  ,مد علي يوسف (. )64
( )2املرجع الساب (. )65

1436/08/19

( )3خديعة التطور (. )34
( )4التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (. )403

( )5املرجع الساب ( , )404وانظر  :خرافة اإلحلاد  ,عمرو نريف ( )184و وأصل اإلنسان  ,هاا رز (. )37
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من أساسها وفاسدة يف أصوهلا وكاسدة يف مستنداهتا  ,وقد تعرضت إىل نقد عنيف جدا من قبول عودد كبوري
موون العلموواو واملفكورين علووى اخووتالف ختصصوواهتم العلميووة  ,وكثووري موونهم ليسووا موون أتبوواا األديووان كمووا سوويجيت
بيانووه  ,وأثوواروا حوهلووا إنووكارت معرفيووة وعلميووة كثوورية  ,وأقوواموا ضوودها قوودرا كب وريا موون الرباهووني الدالووة علووى
بطالهنا  ,وحشدوا من األدلة والبينات ما يدة على أهنا نظرية خاط ة يف أصوهلا ومنطلقاهتا ومستنداهتا.
وتعمو بعووض الدارسووني فوودخل إىل التفاصوويل املندرجووة ضوومن هيكوول فرضووية التطووور  ,وتتبعهووا بالدراسووة
والتمسيص  ,وكشف عن مواطن اخللل فيها .
وق وود تش ووعبت املع ووارت ال وودا رة ح وووة فرض ووية التط ووور ب ووني املؤيو ودين واملعارض ووني  ,وتش ووتت هب ووم الس ووبل ,
وتوسعت بينهم ارحتجاجات وا ادرت  ,وتفرقت هبوم ا وارت وارختصاصوات الويت أخوهوا يف اسوتثمارها
يف تدعيم املوواقف وانراو  ,وأنتخ كل فوري – املؤيد واملعارو -كما كبريا من البسول واملؤلفات .
ولوويس موون غوورو البسووث يف هووها السوويا تتبووع كوول تلووك املشوواهد  ,فووإن رلووك يطوووة جوودا  ,ويتطلووو
قدرا من الطوة ر يتناسو مع حجم ههه القضية من هيكل البسث ومساره .
ومووع رلووك فووإا سووجركن علووى األصوووة الكليووة الوويت تكشووف عوون اخللوول العميو يف فرضووية التطووور  ,وتبووني
ع وون اخلط ووج الض ووخم ال ووهي وق ووع يف بنياهن ووا  ,وتوض و حج ووم ارد وراف الفظي ووع ال ووهي وق ووع في ووه املالح وودة يف
متسكهم هبا واعتمادهم عليها يف إنكارهم لوجود اخلال واهلجوم على األديان .
وقبل الدخول في ذلك ل اد من التأكيد ااتداء على أن البب هنا ليس متعلقا االتطور الذي يق ف ي
اعا صفات النوو الواحد  ،ول االتمير الذي يبصل لبعا ا نواو البيوانية عند تمير مكان عيشها ،وىنما
هو متعلق اأصل الفكرة الدارونية التي تزعم أن التطور واق اين ا نواو البيواني ة ويتس با ف ي النتق ال م ن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ن وو ىل ى ن وو آخ ر وف ي ىفن اء الن وو المنتق ل من ه  ،فك ل م ا ي ذكر م ن مع ان نقدي ة ىنم ا ه و متوج ه ىل ى ه ذو

الفكرة اخصوصها .

وتوضيح ما سبق يتبقق من خفل ما سيأتي من الما ة النقدية :
 -1العجز عن اإلثبات :

1436/08/19

فمع عظيم املننلة اليت جعلها املالحدة وأتباا الدارونية لفرضية التطور وكبري املكانة الويت تتبوأهوا لوديهم ,
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ومووع كثوورة اجلهووود املضوونية ال ويت بووهلوها إلثبووات صووستها وصوودقها وتوودعيم سووالمتها  ,إر أهنووا عنوود التسقي و
والتجموول فيمووا قوودموه موون أدلووة ومووربرات وتوضوويسات مووا زالووت يف خانووة الفرضووية  ,ويف درجووة التجموول العقلووي ,
وما زالت هنات صعوبات كبرية تع و طريقها وأسو لة عميقوة وجوهريوة تؤكود عجنهوا عون القيوام علوى سووقها
.
وعجز أتباو فرضية التطور عن ىثباتها يتجلى اأمرين :
ا مر ا ول  :أن التطور املدعى وانتقاة األنوواا احليوانيوة مون طوور إىل طوور أمور ر ميكون مالحظتوه ور
ربت وه يف املخت وربات  ,ف ووال ميك وون ألتب وواا فرض ووية التط ووور أن يق وودموا للن وواق ص ووورة واح وودة م وون ص ووور التط ووور
خضعت للتجريو وارختبار  ,بل هم يقرون بجن عمليوة التطوور ر ميكون أن ترورى لكوهنوا بطي وة جودا وطويلوة
األموود يقوودر اليووني السوونني  ,وهووهه الطريقووة خمالفووة ملنهجيووة البسووث التج وريي الووهي يوودعون التمسووك بووه ,
وينعمون بجن أهل األديان يف إمياهنم باهلل والغيبيات مناقضون له .
فبناو على رلك املنهخ فوإهنم ر ميكونهم إثبوات صوسة فرضويتهم ألهنوا ر ميكون إثبوات صوورها عون طريو
التجريو وارختبار .
ا مر الث اني  :أن أتبواا فرضوية التطوور حوني أخوهوا يف ارسوتدرة علوى صوسة دعوواهم واجهووا عقبوات
كثوورية وفج ووات واسووعة ت يسووتطيعوا الووتخلص منهووا أو التقليوول موون نووجهنا  ,إن احل ووارات والنقان وات احلووادة
الدا رة منه النمن الهي أظهر فيه دارون فرضيته وحىت عصرنا احلاضر تدة بوضووح علوى أن تلوك الفرضوية موا
زالووت حافلووة بووالثغرات الوويت ت تسوود حووىت انن  ,وهنووات منوواط واسووعة يف خارطووة احليوواة األرضووية مووا زالووت
مظلمة يف وجوه التطوريني .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد أقر دارون نفسه بتلك الصعوبات وبقوهتا وصالبتها منوه أوة تجسيسوه لفرضويته  ,وعقود بابوا خاصوا
يف كتابه "أصل األنواا" قاة فيه ":البواب السوادق  :الصوعوبات اخلاصوة بالنظريوة" وقواة فيوه ":قبول أن يصول
القووارئ إىل هووها اجلوونو الووهي أقوووم بتقدميووه  ,فووإن موعووة كبوورية موون الصووعوبات سووتكون قوود واجهتووه ,والووبعض
منهووا صووعوبات يف منتهووى اجلديووة  ,إىل درجووة أنووين إىل هووها اليوووم أجوود صووعوبة يف إمعووان التفكووري فيهووا بوودون
الشعور بدرجة من الههوة  ,ولكن طبقا ألفضل تقديرايت فإن العدد األكرب منهوا ظواهري فقوط  ,وأنوا أعتقود

1436/08/19
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أن الصعوبات اليت هي يف الواقع حقيقية ر متثل ني ا قاتال للنظرية"(.)1
والصعوبات اليت أقر هبا دارون يف مقاله هها خاصة ا كان واقعا يف زمنوه  ,وأموا يف العقوود األخورية فقود
زادت تلك الصعوبات عمقا وصالبة إىل درجة كبرية جدا .
أخه دارون يف معاجلة تلك الصوعوبات  ,وركور منهوا  :فقودان الضوروب الوسوطى ارنتقاليوة أو نودرهتا
 ,والتباين الكبري والضخم بني عادات وأوصاف النوا الواحد  ,والنظور يف األعضواو الويت بلغوت حود الكمواة
والدقة والتعقيد  ,وفقدان الطفرة يف الطبيعة .
وموون أقوووى الصووعوبات الوويت أقوور دارون بقوهتووا مووا أمسوواه "األعضوواو الوويت يف منتهووى الكموواة والتعقيوود" ,
ويقوووة ":لكووي يفو و أنووه موون املمكوون أن تكووون العووني بكوول مووا فيهووا موون أجهوونة فووهة موون أجوول ضووبط طوووة
البؤرة للمسافات املختلفة  ,ومن أجول السوماح بودخوة كميوات خمتلفوة مون الضووو  ,ومون أجول تعوديل النيوغ
الكروي واللوا = قد تكونت عن طري ارنتقاو الطبيعي  ,فإن رلوك يبودو – وأنوا أعو ف بوهلك – كشويو
مناف للعقل إىل أعلى درجة"( ,)2عوة يف حله على طوة النمن .
ويف هها الباب وما بعده كثريا ما يكرر دارون جهله باجلواب على بعض األس لة املطروحوة علوى فرضويته
ويعلن نكه وتردده يف كثوري منهوا ويقور بصوعوبتها وثقلهوا( ,)3وقود أحصوى بعوض الدارسوني موا جواو يف كتواب
أصل األنواا من عبارات اررتياب والشك فبلغت أكثر من  800مجلوة ارتيواب  ,مثول قوله":قود نسوتطيع أن
نستنتخ"  ,وقوله":قد ميكن أن يكون كها" ودوها(.)4
وقد نعر دارون بضخامة كمية جهله بكثري من القضايا العالقة يف عمليوة التطوور الويت ادعاهوا  ,وألجول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هووها طلووو موون القووارئ عوودم الدهشووة ووا اوود  ,فقوواة ":كمووا س وب وتو ووت يف هنايووة مقدمووة الكتوواب ,فإنووه
او أر يصاب أحد بالدهشة من الكم الكبري الباقي بدون تفسوري إىل انن فيموا يتعلو بشوجن األنوواا احليوة
 ,إرا ما مسسنا بقدر اثل جلهلنا املطل عن العالقات املتبادلة للقاطنني يف العات يف وقتنا احلاضور  ,وجهلنوا

( )1أصل األنواا (. )276

1436/08/19

( )2املرجع الساب (. )293
( )3انظر  :املرجع الساب (. )332 , 284

( )4انظر  :خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني (. )19

Ali Fattani

498

الباب الثاني

األكرب هلها املوضوا يف أثناو العصور املاضية"(.)1
ويش ووري ع وودد م وون أتب وواا فرض ووية التط ووور إىل أهن ووا فرض ووية تنقص ووها األدل ووة ويغل ووو عليه ووا ارعتم وواد عل ووى
ارفو او والتسووليم ا وورد  ,ويف هوها يقوووة األسووتار كوالرت – أحوود علموواو التطوور": -موون املؤسووف أن تكووون
ك وول األجوب ووة ال وويت ط و ورحت ملعرف ووة أص وول اإلنس ووان تق وووم عل ووى در وول غ ووري مبان وورة  ,وأكثره ووا يق وووم عل ووى
فرضيات"(. )2
وأقوور عوودد موون املعتنقووني لنظريووة التطووور بكوهنووا فرضووية غووري ثابتووة علميووا  ,وأهنووم ر ميلكووون أدلووة صووسيسة
علووى صوودقها  ,لكوونهم يؤمنووون هبووا رعتبووارات خمتلفووة  ,ويف التص وري بووهلك يقوووة سووري أرتركبووت ":إن نظريووة
النشوو ر زالت حىت انن بدون براهني  ,وسوتظل كوهلك  ,والسوبو الوحيود يف أننوا نوؤمن هبوا هوو أن البوديل
الوحيد املمكن هلا هو اإلميان باخلل املبانر  ,وهها أمر غري وارد على اإلطال "(.)3
ويقوووة الربوفيسووور يف جامعووة لنوودن واتسووون ":إن علموواو احليووان يؤمنووون بالنشوووو ر كنتيجووة للمالحظوة

أو ارختبار أو ارستدرة املنطقي  ,ولكن ألن فكرة اخلل املبانر بعيودة عون التصوور"( ,)4ويف تجكيود املعوي
نفسووه يقوووة الربوفيسووور بيتسووون ":إننووا بووالرغم موون إمياننووا بالنشوووو  ,فإننووا ر نعلووم كيووف حوودل"( ,)5ويقوووة
الربوفيسور ق مور يف املعي نفسه ":كلما تعمقنوا يف دراسوة ارنثروبولوجيوا –علوم اإلنسوان – كلموا اكتشوفنا
أن نظرية النشوو ترتكن على ارعتقاد"(.)6
وك وول رل ووك ي وودة عل ووى أن كثو وريا م وون التط وووريني اس ووتخفوا ب ووالعقوة وباملن وواهخ العلمي ووة  ,وادعو ووا ص وود
فرضيتهم من غري أن يكون لديهم دليل صسي عليها  ,ورتبوا عليهوا النتوا خ واألحكوام  ,وحكمووا علوى كول
من خالفهم بالتخلف واجلهل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويوودة تعوواملهم وطريقووة احتجوواجهم علووى أهنووم نوويدوا فرضوويهم أور  ,أخووهوا يف ارسووتالة عليهووا ,
( )1أصل األنواا (. )220

( )2خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني (. )18

( )3نظرية النشوو واررتقاو  ,منرية الغاياا (. )7

1436/08/19

( )4املرجع الساب (. )7
( )5املرجع الساب (. )8

( )6الدين يف مواجهة العلم  ,وحيد الدين خان (. )16
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وطفقوا يلهثون وراو الشوواهد ليسوتدلوا هبوا علوى صوواهبا  ,فبودة أن امعووا الشوواهد واألدلوة الكافيوة لتجسويس
النظرية  ,قفنوا املراحول واعتمودوا علوى نوواهد ناقصوة وأسسووا عليهوا نظريوة نواملة لكول التطوورات البيولوجيوة
يف الكون!! وهها انتهات فاض ملناهخ ارستدرة وقوانينه .
وألجوول هووها اخللوول املنهجووي يف ارسووتدرة "فووإن عبووار ٍ
ات أمثوواة "األسورار الوويت ت وول يف نظريووة التطووور"
أو "الناحيووة األكثوور غموضووا يف نظريووة التطووور" أو اجلوانووو الوويت ت تتوضو حووىت انن يف نظريووة التطووور" غالبووا
ما ت دد يف كتابات التطوريني بشكل ملفت للنظر  ,وإرا أراد أي منصف أن يرى ما هي ههه اجلوانوو الويت
ت حتل وت تفسر يف ههه النظرية اد أن اجلوانو واملواضيع اليت ت حتل أسورارها وألغازهوا أكثور وأهوم اجلوانوو
اليت يعتقدون أهنا فسرت  ,ومثلهم يف رلك مثل من يعثر على حهوة احلصان  ,ويعتقود أن املسوجلة انتهوت ؛
إر إن الباقي غري مهم  ,فلم يب سوى ثالل حهوات وحصان ر غري!!
ومووارا يهووم إن كووان هنووات نقووص يف مسووا ل ثانويووة أو فووروا غووري مهمووة بالنسووبة لنظريووة اكتسووبت درجووة
القطعية والثبوت"(.)1
وقد بات عجن التطووريني عون إثبوات صوسة فرضويهم وإقاموة األدلوة علوى صودقها أمورا نوا عا ومنتشورا يف
أوسوواط العلموواو  ,وأضووسى حووار ظوواهرا لووديهم  ,وتكوواثرت مقووارهتم وتصوورإلاهتم املؤكوودة لووهلك  ,ويف بيووان
هها املعي يهكر فيلسوف العلم الشهري كارة بوبر – وهو ليس من أتباا األديان  -أن نظريوة التطوور ليسوت
جديرة بالثقة  ,ويقوة":خالصة ما توصلت إليه أن مفهووم التطوور بواسوطة ارنتخواب الطبيعوي ليسوت نظريوة
علمية قابلة لالختبار  ,بل هو برنامخ حبثي ميتافينيقي"(.)2
ويقوووة العووات الفسوويولوجي هتميسوويان – امللس و باللجنووة املركنيووة للطاقووة النوويووة": -إن العلموواو الووهين
يؤكوودون علووى أن التطووور واقووع علمووي هووم منووافقون  ,إن مووا يرونووه موون أحوودال إوووا هووو موون الشووعورات الوويت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ابتوودعت ور حتتوووي علووى نقطووة موون احلقيقووة"  ,ووصووف فرضووية التطووور بجهنا"خلطووة مضووطربة موون األحوواجي
ونعورة األرقام"( , )3وقاة العات كلوتن ":إن ارعتقاد بالتطور إلتا إىل كثري من السهاجة"(.)4
( )1دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )65

1436/08/19

( )2التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز(. )234
( )3خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني (. )19
( )4املرجع الساب (. )20
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ويرى ديفيد روب – أمني املتسف امليداا يف نويكاغو -أن األدلوة غوري كافيوة حوىت انن إلثبوات صوسة
فرضية التطوور  ,ويقووة ":يفو و معظوم النواق أن احلفريوات تشوكل جونوا مهموا جودا مون الدراسوات املؤيودة
لتفسووري دارون عوون تووارين احليوواة  ..دوون نعوويش انن بعوود  120عامووا موون عصوور دارون  ,وقوود زادت املعرفووة
اخلاصووة بسووجالت احلفريووات كثوريا  ...لكوون املثووري للسووخرية أن لوودينا وووار أقوول لالنتقوواة التطوووري عمووا كووان
موجودا يف وقت دارون"(.)1
ويؤكد مايكل دينتون – وهو متخصص يف البيولوجيا اجلني ية – أن فرضية التطور موا زالوت فرضوية حوىت
انن  ,فيقوووة ":مووا زالووت نظريووة التطووور وكمووا كانووت زموون دارون فرضووية تجمليووة علووى درجووة عاليووة دون دعووم
واقعي مبانر وبعيدا جودا عون تلوك احلقيقوة البديهيوة يف راهتوا  ,الويت قود اعلنوا بعوض مؤيوديها األكثور تعصوبا
نصدقها"(.)2
ور بوود موون التجكوود أن املقصووود موون نقوول املقووارت السووابقة لوويس ارعتموواد علووى وورد النقوول يف إبطوواة
فرضية التطور ور ارعتماد على كمية عدد املخالفني هلوا يف املناقضوة  ,فوإن هنوات عوددا كبوريا مون العلمواو موا
زال ووا يؤكوودون صووسة فرضووية التط ووور  ,ويعوودوهنا حقيقووة علميووة ثابتووة  ,وإو ووا املقصووود إب وراز املضوومون املع ووريف
النقدي الهي تضمنته تلك املقارت .
 -2كسا ا لة المقامة على فرضية التطور وقصورها :
.

وهها املعي متمم للموعي السواب  ,وهو يف حقيقته جنو منه  ,ولكنه أفرد أل يته ولكثورة احلوديث حولوه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإن أتبوواا فرضووية التط ووور اجتهوودوا كث وريا يف مجووع األدلووة والشووواهد الوويت ي وورون فيهووا تجييوودا لفرض وويتهم ,
وحشدوا من األمثلة والصور قودرا كبريا  ,سعيا منهم يف تدعيم موقفهم  ,وقود تنوع وت ا وارت الويت اسوتندوا
إليهووا يف رلووك التدعو ويم  ,حيووث استنو ودوا إىل اجلغرافيووا احليويووة وعلووم التش وري وعلووم األجنووة والوراثووة ,وعووات

1436/08/19

( )1التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (. )204
( )2القضية اإلميان  ,ة س وبل ( , )111وانظر مقارت أخرى  :أطلس اخلل  ,هارون إلىي ( , )568/1وخل ر تطور ,
مجاعة من املؤلفني (. )98 , 97 , 96
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احلرفيات وغريها(.)1
ومن الصعو جدا تتبع كل استدررهتم بكل العلوم املختلفة اليت اعتمدوا عليها  ,فإن هها ا خيور بوه
البسوث عوون مسوواره  ,إن هنووات عووددا موون البوواحثني قووام هبووهه املهمووة  ,بشووكل مفصوول ومسووتوعو  ,حبيووث
()2

إنه وقف مع كل دليل وبني ما فيه من فساد وكساد .
ومع رلك فإننا سنقتصور هنوا علوى أهوم األدلوة الويت اعتمود عليهوا أتبواا فرضوية التطوور وبوالغوا يف الو ويخ
هلا  ,وهو علم األحافري  ,فإن هها العلم "يعترب را أ ية فريدة للتطور"(.)3
فقوود سووعى التطوريووون يف أرجوواو األرو حبثووا عوون األحووافري وخملفاهتووا  ,ونقب ووا يف كوول مكووان يظنووون فيووه
وجودا ملخلفات التارين من اهلياكل احليوانية والبقايا النباتية وغريها  ,وحشدوا قدرا كبريا من األحافري ومجعووا
عددا ضخما منها  ,ليستدلوا هبا على صسة فرضيتهم .
ومع كثرة ما مجعوه منها إر أن رلك كله ت يكشف عما ادعوه من التطور والتسوة يف األنواا احليوانيوة
يف األرو  ,فلم يظهر يف تلك األحافري موا يكفوي مون الدرلوة علوى وجوود موا ادعووه مون ارنتقوارت النوعيوة
يف احليوانات  ,وت يوجد فيها ما يدة على صسة الضروب املتوسطة بني األنواا احليوانية  ,بل ظهر موا يودة
على عدم صستها .
وتعوود هووهه احلقيقووة موون أكوورب املوورز الوويت أحوودثها علووم األحووافري يف وجووه فرضووية التطووور  ,وموون أصووعو
األس لة اليت أثارها حوهلا  ,وقد نعر دارون منوه اللسظوة األوىل هبوهه املشوكلة  ,فوهكر أن مون أوة املصواعو
اليت تواجه فرضية التطور  :انعدام أو ندرة وجود الضروب ارنتقالية بني األنواا  ,وأكود بوجن املفو و منطقيوا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نتيجووة لالنتخوواب الطبيعووي أن تكووون األنوواا املنقرضووة أكثوور موون األنوواا الباقيووة  ,قوواة":ولكن ووا أنووه طبقووا
هلوهه النظريوة فإنوه مون احوتم أن عوددا ر ميكون إحصواؤه مون األنوكاة ارنتقاليوة قود كوان موجوودا  ,فلموارا ر

( )1انظر  :أصل األنواا  ,داروين ( , )627-537والتطور عملياته ونتا جه  ,ادوارد دودسن ( , )115-25وتطور احلياة,
كاترين جارمن (. )30-20

1436/08/19

( )2انظر  :التطور نظرية علمية أن إيديولوجيا  ,عرفان يلماز  ,الكتاب كامال .
( )3التطور عملياته ونتا جه  ,ادوراد دودسن (. )24
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جند تلك األنكاة مطمورة بجعداد ر حتصى يف القشرة األرضية؟!!"(.)1
حوواوة تربيوور هووهه املشووكلة فقوواة  ":أنووا هنووا سوووف أسووجل فقووط أنووين مووؤمن بووجن اإلجابووة تنسصوور
بشكل أساسي يف كون السجل هو أقل كمار بشكل فوا وا هوو مون املفوروو أن يكوون عليوه علوى وجوه
العموم"(.)2
ولكوون علووم األحووافري تطووور تطووورا كبوريا بعوود دارون  ,واسووتطاا املنقبووون مجووع عشورات انرف موون بقايووا
اهلياكوول واألعضوواو  ,ولكوون احلقيقووة بقيووت كمووا هووي  ,فلووم يظهوور يف تلووك األحووافري أي درلووة علووى املراحوول
ارنتقالي ووة ال وويت حتص وول بس ووبو التط ووور  ,وت يب و رود فيه ووا م وون الشو وواهد الكافي ووة م ووا ي وودة عل ووى حج ووم ومق وودار
التطورات البطي ة اليت من املف و أن تكون مرت هبا األنواا احليوانية.
فم وون املف و و أن يكش ووف عل ووم األح ووافري ع وون أن ووكاة كث وورية ج وودا م وون احليوان ووات يف مرحل ووة ارنتق وواة
والتطووور ؛ ألنووه بنوواو علووى فرضووية التطووور البطوويو جوودا يلوونم أن تكووون التسووورت وارنتقووارت ر حوود هلووا ور
حصوور لع ووددها  ,فووالنوا الواح و ود إلت ووا إىل م ووات التغ وريات ح ووىت يت و وسوة إىل ن وووا آخ وور  ,فكي ووف ب وواألنواا
الكثرية ؟!
لكن سجل احلفريات ت يقف على نويو يثبوت تلوك ارنتقوارت! بول إن احلفريوات الويت عرثور عليوه عورب
عملية استغرقت  150عاما يف كافة أداو األرو تؤكد أن األمسات كانت أمساكوا واحلشورات كانوت حشورات
والطيور كانت طيورا والنواحف كانت زواحف واإلنسان كوان إنسوانا منوه أزموان بعيودة جودا ,وت إلصول فيهوا
أي تطور نوعي أو تغري حقيقي(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ب وول دة عل ووم األح ووافري عل ووى ن وويو آخ وور  ,وه ووو أن هن ووات أنواع ووا حيواني ووة ظه وورت يف األرو بش ووكل
مفاج وبغري مقدمات  ,ور يوجود نويو يودة علوى مراحول تطوريوة سوابقة عليهوا  ,وهوها الظهوور ميثول مجزقوا
حقيقووا ألتبوواا فرضووية التطووور  ,لكونووه يوودة علووى عوودم وجووود األسووالف الوويت يتطووور موونهم احلي ووان الالح و ,
وأضست تسمى ههه الظاهرة "ارنفجار الكامربي" .

1436/08/19

( )1أصل األنواا (. )277
( )2املرجع الساب (. )277
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فانقلووو علووم األحووافري واملتسج ورات علووى فرضووية التطووور  ,وبووات موون أقوووى األدلووة الدالووة علووى بطالهنووا
وفقووداهنا لألسوواق الصووسي  ,بعوود أن كووان التطوريووون يرونووه موون أقوووى األدلووة الدالووة علووى صووسة فرضوويتهم
ويعولون عليه كثريا .
ويف تجكيوود هووهه النتيجووة يقوووة الوودكتور هووارون إلووىي – وهووو موون أنووهر البوواحثني الووهين انووتغلوا بوونقض
فرض ووية التط ووور ودراس ووة األح ووافري الدال ووة عليه ووا –  ":لع وول املتسج ورات واحلفري ووات تعت وورب اجله ووة الك ووربى ال وويت
سووددت ض وربة قاصوومة للنظريووة  ,وقلبتهووا رأسووا علووى عقووو  ,رلووك أن آثووار املتسج ورات قوود حافظووت علووى
أنكاهلا  ,وهي تعرو لنا أدلة ملموسة تثبت أن الكا نات احلية املوجوودة يف األرو ت يطورأ عليهوا أي تغوري
مهما كان بسيطا  ,وأهنا ت تتسوة من بعضها البعض .
وعند التجمول يف هوهه املتسجورات نالحوظ أن هوهه الكا نوات مثلموا تبودو اليووم فهوي كوهلك منوه ماليوني
السنني  ,وهي تشبه بعضوها متاموا جبميوع خصا صوها و يناهتوا الويت وجودت عليهوا أوة مورة  ,وحوىت أدقمهوا يف
العمر متتلك رات التعقيد الهي متينت به اليوم .
وهووها الوضووع يكشووف احلقيقووة انتيووة  :إن الكا نووات احليووة ت تتكووون وف و املراحوول اخلياليووة الوويت أوردهتووا
نظري ووة التط ووور  ,ومجي و وع الكا ن ووات احلي ووة امل و ووجودة الي وووم وال وويت وج وودت وانقرض ووت خلق ووت م وون قب وول اهلل ع وون
وجل"(.)1
والوصوة إىل ههه النتيجة ليس خاصوا بالودكتور هوارون إلوىي فقوط  ,وإووا هوي نتيجوة مشوهورة جودا بوني
البوواحثني املعاصورين املختصووني يف علووم األحووافري وغريهوا  ,بوول إن هووارون إلووىي لوويس إر نوواقال عوونهم ومعتموودا
عليهم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فقوود سوولم سووتيفن جوواي جولوود – وهووو موون علموواو األحووافري يف جامعووة هووارورد  ,وموون املناص ورين بشوودة
لفرضووية التطووور – بووجن السووجالت احلفريووة توودة علووى نقوويض فرضووية التطووور  ,حيووث يقوووة ":يكشووف تووارين
معظم األنواا املتسجرة عن خاصيتني خمتلفتني تتعارضان مع فكرة التطور التدراي على مراحل  ,ا :

1436/08/19

-1الثبات  ,فمعظم األنوواا احليوة ت تبود أي تغوري يف أي جهوة قوط طيلوة فو ة وجودهوا علوى وجوه األرو
 ,والبنيووة الوويت كانووت ختووتص هب وا حلظووة ظهورهووا ألوة موورة هووي راهتووا البنيووة الوويت كانووت هلووا حلظووة اختفا هووا موون
( )1أطلس اخلل (. )7/1
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السجالت  ,وعادة ما يكون التغري بالشكل دودا  ,وليس له وجه معني .
 -2الظهور فججة  ,فجميا نوا يف أي منطقوة ليوة ر يظهور عون أسوالفه تودرايا باخلضووا لتغوريات علوى
مراحل  ,وإوا يظهر دفعة واحدة ومتشكل متاما"(.)1
ويق وووة م ووارت زارنيك ووي -وه ووو عووات حفري ووات تط وووري أيض ووا ": -إن العقبووة الك ووؤود ال وويت تواج ووه إثب ووات
النظريووة – نظريووة التط ووور – هووي دا مووا السووجالت احلفريووة  ,حيووث ت تكشووف هووهه السووجالت عوون آثووار
اإلنووكاة البينيووة الوويت يف ضووها دارون  ,فوواألنواا تظهوور فجووجة  ,وختتفووي فجووجة  ,وقوود عوونز هووها الوضووع غووري
املتوقع الدليل الهي يناف عن الرأي القا ل بجن األنواا خلقت"(.)2
وأمووا فرنسوويس هيتشووبنخ –عووات األحيوواو املشووهور – فإنووه يقوووة  ":لووو تصو نظريووة دارون لتعووني يف هووهه
احلالة أن تكشف الصخور عن بقايا موعوة معينوة مون املخلوقوات تطوورت بشوكل تودراي يف ا واه موعوة
أخرى أكثر تعقيدا  ,ومن الضروري أن تكون ههه التطورات الطفيفة املنتقلة من جيول إىل جيول قود رحفظوت
بشكل جيد إىل أقضى درجة  ,ولكن احلاة ليس كهلك  ,والعكس متاما هو الصسي "(.)3
ويف تجكيد املعي نفسه يقوة ميثيل جور – األستار يف جامعة جالسجو ": -لقد بات مون املسوتسيل
اإلدرو بتص وري موون نووجنه أن يقضووي علووى الضووعف التطوووري للسووجالت احلفريووة ؛ ألن مووا بووني أيوودينا موون
سووجالت حفريووة علووى درجووة فا قووة موون الث وراو  ,ويبوودو موون املسووتسيل العثووور علووى أن وواا جديوودة باألنشووطة
الكشووفية اجلديوودة  ,ورغووم خمتلووف األنشووطة الكشووفية فووإن السووجالت احلفريووة ر توناة تتشووكل موون الفجووات
اليت بني األنواا"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتيجة لقووة درلوة علوم األحوافري علوى نقويض فرضوية التطوور  ,ووضووح نتا جوه اضوطر بعوض أتبواا هوهه
الفرض ووية إىل أن يتخل ووى ع وون الق وووة ب ووالتطور الت وودراي ويبتك وور فك وورة جدي وودة إل وول هب ووا ه ووها امل ووجز  ,وه ووي
فكرة"التطووور الطفووري" الووهي يقوووم علووى أن التطووور ر يتسق و بالسووري التوودراي  ,وإوووا يقووع بووالقفن املبانوور
وارنتقوواة موون مرحلووة إىل مرحلووة بشووكل فجووا ي  ,ور يهمنووا انن البسووث يف صووسة هووهه الفكوورة فسوويجيت مووا
( )1أطلس اخلل  ,هارون إلىي ( , )31/2وانظر تجكيد منيدا لهلك  :خل ر تطور  ,خنبة من العلماو (. )52-51
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يوودة علووى بطالهنووا  ,وإوووا يهمنووا مووا صوودر موونهم موون اع افووات بووجن علووم األحووافري يوودة علووى نقوويض فرضووية
التطور اليت أتى هبا دارون  ,واع افاهتم تلك أصد يف الدرلة وأبلغ يف إظهار احلقيقة .
ومن أنهر من تبتي فرضية التطور الطفري  :سوتيفن جواي جولود  ,حيوث يقووة ":كنوا علوى وعوي منوه
زمن طويل وضوا الثبات والظهور فججة  ,ولكن آثرنا أن نعلقه على السجالت غري الكافية"(.)1
ومن أول وك  :نيلون الودرد  ,فإنوه يؤكود أن أنصوار التطوور التودراي يتجواهلون احلقيقوة ويقووة ":ر يوناة
يبسووث علموواو احلفريووات منووه دارون – عووادة يف غووري طا وول -عوون سالسوول احلفريووات الوويت يعتقوود دارون أهنووا
نتووا طبيعووي لوووترية تطوريووة  ,والوويت سوود وووار التغووري الكلووي لألن وواا  ,والوويت حتولووت فيمووا بينهووا بشووكل لوون
يدرت  ,ولقد ظلت أغلوو األنوواا – علوى مودى الفو ة الويت وجودت فيهوا يف الطبقوات اجليولوجيوة الويت ترجوع
إىل العصور اجليولوجية املتنوعوة -علوى رات الشوكل متاموا  ,وت تتغ وري علوى اإلطوال  ,وعلوى الورغم مون كوون
ههه حقيقة موههلة  ,فإن قلة من عولماو احلوفريات يراه مربرا لالع او على البسث احلفري"(.)2
 -3فسا منهج الستدلل والستنتاج :
مع أن علم األحافري انتهى إىل نقيض ما أراد منه أتباا فرضية التطور  ,وبوات دلويال ضود فرضويتهم بعود
أن كووانوا يرونووه موون أقوووى األدلووة عليهووا  ,فووإهنم يف اعتمووادهم علووى رلووك الوودليل وغووريه موون األدلووة وقع ووا يف
أنواا من اردرافات ارستدرلية  ,وصنوف من الصور اخلاط ة يف ارستدرة واإلثبات .
وتتبصل أهم تلك النبرافات وا خطاء في ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :المبالم ة ف ي العتم ا عل ى الخي ال والب دس  ,فووال أحوود ينكوور أن العلووم والبسووث ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بد فيه من اخلياة واحلودق وارسوتنباط  ,ولكون اردوراف يتسقو حوني تتجواوز هوهه األموور حودها املقبووة ,
وتتسوة إىل املعتمد األكرب واألساسي يف بناو التصور وارستدرة.
فنتيجة لكون أتباا فرضية التطور ت يقفوا يف األحوافري علوى هياكول واضوسة املعوات  ,وأعضواو متكاملوة

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )58/2
( )2املرجع الساب ( , )58/2وانظر منيدا من املقارت اليت على هها املعي  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز
( , )238 , 231 , 223 , 214 , 205 , 204وخل ر تطور  ,خنبة من العلماو ( , )97 -96والقضية اخلال  ,ة
س وبل ( , )57 , 55ومصرا الدارونية  ,مد علي يوسف ( , )46-42والتطور  ,جي.إم .سفن (. )211
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الصورة  ,وإوا غاية ما حصلوا عليه أجناو مفرقوة وغوري متكاملوة  ,أعملووا اخليواة والتخموني يف تكميول الصوور
اليت متثلها تلوك األحوافري الناقصوة  ,فوقعووا يف أنوواا مون املبالغوات غوري املقبولوة يف البسوث العلموي املنضوبط ,
ورتب ووا صووورا وأنووكار معتموودة بشووكل أساسووي علووى خيووارهتم وحدوسووهم  ,وسووا رة مووع موووقفهم وآرا هووم ,
وادع ووا أهنووا متثوول احلقيقووة التطوريووة الوويت اووو علووى النوواق األخووه هبووا وتوورت مجيووع معتقووداهتم وآرا هووم األخوورى
ألجلها .
ويف تجكيوود هووها ارد وراف يف بنوواو التصووورات يقوووة ديفيوود بيلبوويم – وهووو أحوود علموواو ارنثروبولوجيووا يف
جامعة هارفارد": -على األقل يف علم املتسجرات الويت هوي سواحيت واختصاصوي  ,فوإن نظريوة -أي  :نظريوة
التط ووور – وض ووعت عل ووى أس وواق ت ووجويالت مع و وينة أكث وور م وون وض و وعها عل ووى أس وواق م وون املعطي ووات واألدل ووة
الفعلية"(.)1
ومن أغورب صوور املبالغوة يف ارعتمواد علوى اخليواة والتخموني والظنوون أن التطووريني إرا عثوروا علوى جونو
موون مججمووة أو غريهووا  ,يبووادرون إىل تشووكيل صووورة الكووا ن احلووي كاملووة بنوواو علووى رلووك اجلوونو فقووط !! بوول
نووكل بعضووهم صووورة كاملووة بنوواو علووى ضوورق فقووط !! ففووي عووام 1922م صوورح هنووري فريفيلوود أوسوويورن –
موودير املتسووف األمريكووي للتووارين الطبيعووي – أنووه عثوور علووى حفريووة ضوورق ترجووع إىل العصوور البليوسوويين -وهووو
ف و ة جيولوجيووة موون املقيوواق الوونمين اجليولوووجي متتوود موون  5.332مليووون إىل  2.588مليووون سوونة مضووت –
وأن هها الضرق – طبقا لنعمهم -كان إلمل مسات مش كة للبشر والقوردة  ,وقود أرطلو علوى هوها الضورق
اسم رجل نرباسكا  ,واعتمادا على هها الضورق الوحيود رمسوت صوورة بشوكل جديود جلمجموة رجول بنراسوكا
وجسمه  ,بل إهنم رهبوا إىل أبعد من رلك ونشروا صورا عا لية لرجل نرباسكا! .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

إر أنووه يف عووام 1927م عثوور علووى األجوناو األخوورى موون اهليكوول العظمووي  ,وحبسووو تلووك األجوناو الوويت
عرثر عليها اكتشفوا أن رلك الضرق ت يكن خيص اإلنسان ور القردة  ,وفرهم أنه يعود إىل نووا منقورو مون
( )1خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )67
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اخلنازير األمريكية!!(.)1
وكووهلك احلوواة فيمووا بووات يعوورف ب"إنسووان جوواوة" وهووو اسووم أرطلو علووى بعووض العظووام الوويت عثوور عليهووا
بعض املنقبني يف أندونوسيا سنة 1891م  ,وهي عبارة عن جنو من سط اجلمجمة وعظمة الفخوه وبعوض
األسنان  ,فطار هبوا التطوريوون فرحوا  ,وركبووا منهوا صوورة زعمووا أهنوا متثول احللقوة املفقوودة بوني اإلنسوان والقورد
!!
ولوويس هلووم موون حجووة إر تلووك األج وناو القليلووة املفرقووة وكميووة كب ورية موون اخليوواة والتخمووني الوويت ر تتقيوود
بقووانني علميووة  ,وقوود عوورب بعووض العلموواو عوون اخللوول الواقووع لوودى التطوووريني يف هووهه احلادثووة فقوواة  ":مووا لوويس
معروفا جيدا هو أن إنسان جاوة ر يتكون إر من سط مججمة وعظمة فخه وثالثة أسونان وقودر كبوري مون
اخلياة"(.)2
وموون أقوووى مووا يوودة علووى أن التطوووريني ر يعتموودون علووى أدلووة موضوووعية يف تعوواملهم مووع املتسج ورات ,
وإوا على اخليواة والتخموني أهنوم خيتلفوون كثوريا يف رسوم الصوورة املمثلوة للجونو الوهي يعثورون عليوه  ,فو ى كول
واحد منهم يرسم صورة خمتلفة عن الصورة اليت يرمسها غريه ن نظر يف املتسجرة راهتا(.)3
إن النوواظر يف الرسووومات الوويت يقوودمها التطوريووون ملووا عثووروا عليووه موون خملفووات اهلياكوول يقووف علووى صووور
فظيعة من ارنتهات للقوانني العلمية  ,وعلى ألوان من املبالغات يف ارسة اخليواة اجلوام  ,ويكتشوف أنواعوا
موون ارسووتخفاف بووالعقوة اإلنسووانية يف ج ورأهتم وإقوودامهم علووى إصوودار الوودعاوى الكبوورية الوويت ر تقوووم علووى
أساق ور برهان .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف التسهير من آثار رلك اخللل يقوة زوكرمان ":لن يشك أي نخص اهتم بتوارين دراسوة الر يسويات
احلفرية -وهي احليوانات الر يسوية يف سلسولة احليواة -وأثوره يف تطوور اإلنسوان أننوا حباجوة إىل التودقي الشوديد
يف معاجلتنووا هلووهه ارسووتنتاجات البعيوودة األثوور  ,ور تنسصوور الصووعوبة فقووط يف أن قصووص أرومووة اإلنسووان ر
ميكوون أن تكووون أكثوور موون سلسوولة موون ارحتمووارت القا مووة أساسووا علووى احلوودق والتخمووني ,وإوووا علينووا أن

1436/08/19

( )1انظر  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز ( , )245وأطلس اخلل  ,هارون إلىي ( , )578/1وخديعة التطور
 ,هارون إلىي (. )54-52
( )2القضية اخلال  ,ة س وبل (. )80
( )3انظر  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت ( , )10وخديعة التطور  ,هارون إلىي (. )69
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نالحو ووظ أيضو ووا أن احلو وودق والتخمو ووني إليطو ووان بكو وول مرحلو ووة تقريبو ووا مو وون مراحو وول معاجل و وة األدلو ووة اجلسو وومانية
نفسها"(.)1
ا مر الثاني  :العتما على مطلق المشااهة  ,ورلوك أن اسوتدرة أتبواا فرضوية التطوور يقووم بشوكل

كبري على معوي التشوابه املطلو  ,فبمجورد أن اودوا تشواهبا مقاربوا بوني أي جونو مون األجوناو يبوادرون بشوكل
سريع إىل جعله دليال على التطور التدراي وارنتقاة النوعي بني أنواا األحياو كما يتصورون .
وه ذو المنهجي ة ف ي الس تدلل والس تنباط غي ر ص بيبة م ن جه ة العق ل والمنط ق وم ن جه ة
الواق أيضا  ،ويتبين ذلك اا وجه التالية :
الوجه ا ول  :أن التشابه ر يعين بالضورورة التطوور وارنتقواة  ,فوالتطور قودر زا ود علوى ورد املشواهبة ,

وهو أخص منه يف املعي ويف احلقيقة  ,فهنات فر كبري بوني قولوك  :هوهان الشوي ان متشواهبان  ,وبوني قولوك
:هووهان الشووي ان تطووور أحوود ا عوون انخوور  ,فارسووتدرة علووى إثبووات التطووور جوورد التشوابه ر يكفووي  ,ألن
الوودليل أخووص موون املوودلوة وأضووي منووه  ,وهنووات أنووياو كثوورية متشوواهبة فيمووا بينهووا ور يصو ألحوود أن يوودعي
أن بعضووها تطووور عوون بعووض  ,فهنووات تشووابه ظوواهري كبووري بووني حشوورة الكركوودن وحي ووان الكركوودن  ,مووع أن
أح وود ا حش وورة وانخ وور حيو ووان ث ووديي  ,و اول ووة إثب ووات وج ووود عالق ووة تطوري ووة بينهم ووا بعي وود ج وودا  ,ومث ووري
لالستغراب !

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ا يكشف عن اخللل املنهجوي يف اعتمواد التطووريني علوى ورد التشوابه أهنوم خيلطوون كثوريا بوني التشوابه
اإلفرادي والتشابه ال كيي  ,فإن أي جنو مون اإلنسوان ميكون أن يتشوابه تشورإليا وجينيوا موع أي جونو مون أي
نوا من احليوانات  ,وكلما زاد التشابه يف صورة الشكل زاد إمكان التشابه يف األجناو  ,ولكن تلوك األجوناو
تورركو فيما بينها عند اجتماعها هي ة وماهية خمتلفة عن غريها .
وهووها يوودة علووى أن ارس ووتدرة بالتشووابه اإلف ورادي بووني أج وناو احليوانووات ر يص و أن يكووون مسووتندا
إلثبوات التشووابه ال كيوي بينهمووا  ,فمون عوود التشووابه يف األجوناو مفووردة معيوارا أساسوويا إلثبوات التشووابه ال كيووي
الهي يقتضي إثبات تطور أحد ا عن انخر فقد وقع يف خلل منهجي استدرة .

1436/08/19

إن التشوواهبات بووني أج وناو عوودد موون األنوواا احليوانيووة ر يعووين أهنووا تطووورت موون أصوول واحوود مشو ت فيمووا
( )1التطور عملياته ونتا جه  ,ادوارد دودسن (. )316
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بينهووا  ,ور يعووين أن بعضووها تطووور موون بعووض ؛ ألن الكا نووات احليووة الوويت يف و و أهنووا رات صوولة قرابووة طبقووا
لفرضووية التطووور يالحووظ يف بعووض األحيووان أهنووا نووديدة ارخووتالف جينيووا  ,يف حووني إن تلووك الكا نووات الوويت
ينعم أهنا ر ترتبط بجية صلة قرابة قد تكون رات أعضاو أو جينات متشاهبة .
وموون األمثلووة علووى رلووك  :أن عووني اإلنسووان تكوواد تكووون متماثلووة جوودا مووع عووني األخطبوووط موون حيووث
الشووكل اخلووارجي  ,لكوون هووها ر يعووين أننووا أقووارب األخ وطبوط  ,ومووع الفس وص العميو لل كيووو الرقي و لكوول
عني على حودة سنوجد اختالفات كوبرية ومهموة بوني العينوني  ,وك وهلك اإلنسوان يتوافو موع مثورة البطاطوا مث وال
يف عدد الكوموزومات  ,حيث إن كال منهما لديه  46كرموزوموا  ,ولكون هوها ر يعوين أن بينهموا صولة قرابوة
يف احلياة(.)1
الوج ه الث اني  :أنووه مووع التسووليم بالتشووابه الكبووري بووني األنوواا احليوانيووة  ,فووإن بينهووا فروقووا كبوورية وعميقووة
ج وودا يس ووتسيل تفس ووريها ب ووالتطور الق ووا م عل ووى التش ووابه  ,ف ووال ن ووك أن هن ووات تش وواهبا كب و وريا ب ووني اإلنس ووان
والش وومبانني يف ع وودد الكرموس ووومات  ,ولك وون بينهم ووا ف وورو عميق ووة يف العق وول واإلدرات واللغ ووة والعواط ووف
واألخال وغريها  ,وههه املكونات يستسيل تفسريها بالتطور التشاهبي بني النوعني(. )2
فموون ارزدواجيووة املعرفيووة املهمومووة ارعتموواد علووى مووا يوودة علووى التشووابه وتوورت ارعتبووار ملووا ي وودة عل ووى
ارختالف العمي بني طبيعة النوعني .
والنتيجوة الويت ميكون استخالصوها مون التقريور السواب أن ارعتمواد علوى التشوابه الظواهري أو اجليوين بوني
األنواا احليوانية ليس دليال كافيا من جهة العقل واملنط يف إثبات فرضية التطور  ,فضوال عون أنوه ر يسوتقيم
ور يطرد يف كثري من املشاهد احليوانية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بل إن درلة التشابه على وجود اخلال جلميع تلك األنواا احليوانية أقوى من درلتوه علوى وجوود األصول
املشو ت بينهووا  ,ور ميكوون للتطوووريني أن ايبووا جبوواب صووسي مقنووع علووى موون اسووتدة بالتشووابه احلاصوول بووني
األنواا احليوانية على وجود اخلال ؛ لكون موقفه أقوى وأمنت يف ارستدرة .

1436/08/19

( )1انظر يف تقرير املعي الساب  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفات يلماز ( , )273وخديعة التطور  ,هارون إلىي
(. )181 , 164
( )2انظر يف الفرو بني اإلنسان والشمبانني  :اجلينوم البشري وأخالقياته  ,هاا رز ( , )449وأصل اإلنسان  ,هاا رز
(. )75
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ا م ر الثال  :المص ا رة عل ى المطل وب  ،ورلووك أن التطوووريني يسووتخدمون فرضووية التطووور لتفسووري

األحووافري  ,وينطلقووون منهووا يف حتديوود معاملهووا ورسووم أنووكاهلا  ,ويف الوقووت نفسووه يسووتدلون باألح وافري علووى
صو ووسة فرضو ووية التطو ووور  ,فيقعو ووون يف ارسو ووتدرة الو وودا رة  ,حيو ووث إهنو ووم يسو ووتدلون باإلحو ووافري علو ووى التطو ووور
ويعتمدون على التطور يف تفسري األحافري .
وهووها يؤكوود أن أتبوواا فرضووية التطووور اعتقوودوا أور صووستها أخووهوا يف ارسووتدرة عليهووا  ,وهووها خلوول
منهوجي كبري ؛ إر كل أحود يستطيع أن إلدد لونفسه موقوفا معينا  ,يجخه يف يري الشواهد لتدة عليه .
ا م ر الراا  :الوق وو ف ي التزوي ر والخ داو  ,حووني أدرت أتبوواا فرضووية التطووور أن السووجل احلفووري ر

يسوواعدهم يف إثبووات صوود دع وواهم  ,وأنووه يف كثووري موون مشوواهده يوودة علووى نقيضووها = اضووطر بعضووهم إىل
التنوير واخلداا  ,فنور بعض املتسجرات ليستدة هبا على قوله  ,وهنات أمثلة متعددة على وقوا ههه اجلرميوة
العلمية منهم .
ومن أنهر ووار الكوهب والتنويور الويت قوام هبوا بعوض التطووريني  :موا بوات يعورف ب"إنسوان بلتوداون",
ففووي سوونة 1912م أكوود تسووارلن داوسووون – وهووو طبيووو معووروف وعووات يف املتسجورات -عثوووره علووى عظمووة
فووك  ,وجوونو موون مججمووة وبعووض األسوونان  ,داخوول حفوورة يف بلتووداون بووإجنل ا  ,وكانووت اجلمجمووة واألسوونان
أنبه نيو جبموجمة اإلنسان وأسنانه  ,وأما ع وظمة الفوك فكانوت أنوبه نويو بفوك القورد  ,وقود حت ومس هلوا
أتباا فورضية التطور كثريا  ,وعدوها دليال قاطعا على تطور اإلنسان من أنواا دنيا .
وبقيووت هووهه احلادثووة أكثوور موون ثالثووني سوونة  ,وهووي الوودليل الووهي ر يقبوول النقوواه أو املراجعووة  ,وركتووو
عنهووا الكثووري موون املقووارت والبسووول العلميووة  ,ويف عووام  1949أعيوودت دراسووة تلووك احلفريووة موون جديوود ,
وأثبتووت الدراسووة والتسليوول أن عظمووة فووك إنسووان بلتووداون حديثووة جوودا  ,وت تكوون مدفونووة يف األرو إر منووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

س وونوات قليل ووة  ,وأهن ووا يف األص وول لق وورد روض ووع عليه ووا بع ووض األص ووبا ح ووىت تب وودو قدمي ووة العه وود ج وودا  ,وأم ووا
اجلمجمة فقد تبني أن عمرها ر ينيد على بضعة آرف سنة  ,كموا اكتشوفوا أن األسونان املوجوودة يف عظموة
الفك كانت منيفة  ,وأهنا رحكت باملربد حىت تبدو متناسقة(!!)1

1436/08/19

( )1انظر يف ههه القصة وغريها  :التطور عملياته وتنوعاته  ,ادوارد دودسن ( , )306ودارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ
بلوت ( , )93- 87وخل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني ( , )115-110والتطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز
( , )248 , 243وخديعة التطور  ,هارون إلىي (. )74-70
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وأرعلنووت هووهه النتيجووة للعووات  ,وبووات هووها املثوواة موون أنووهر أمثلووة التنويوور يف تووارين العلووم  ,ويف التعلي و
علي ووه يق وووة ادوارد دودس وون ":تعت وورب قص ووة الكش ووف ع وون ه ووهه العملي ووة م وون النص ووو وارحتي وواة م وون أعم وواة
الكشف البوليسي العلمي األخارة الباهرة"(.)1
ويعد عات األجونة أرنست هيكل من أنهر العولماو املقتنعني بفرضية التطور  ,وقود زعوم أن النموو الوهي
ميور بوه اجلنوني يل وخص كول املراحول املختلفوة للنموو التطووري ألسوالفه  ,ورسوم رسوومات لوهلك يودلل هبوا علووى
صسة قوله .
وقد أثبت عودد مون العلمواو زيوف فرضويته وأنوه زور تلوك الرسوومات ليقووي هبوا زعموه  ,وأكثور اجلوانوو
إثووارة للدهشووة يف هووهه احلادثووة هووو أن أرنسووت هيكوول حووني اهتووم بووالتنوير وأراد أن يوودافع عوون نفسووه كووان ووا
ركوور أن هنووات تطوووريني آخ ورين اق فووا إسوواوات مشوواهبة لفعلووه  ,فقوواة ":بعوود هووها ارع و اف املووههل بووالتنوير
سجضطر إىل اعتبار نفسي مهنبا ومدمرا  ,لكن عنا ي كوان رؤيوة م وات ا ورمني مثلوي يف قفوص ارهتوام  ,مون
بيوونهم أكثوور املالحظووني اجلووديرين بالثقووة  ,وأكثوور علموواو األحيوواو اح افووا  ,إن أغلبيووة املخططووات يف أفضوول
كتو الدراسة لعلم األحياو والدراسات وا الت متهمة بونفس الدرجوة مون التنويور ؛ ألهنوا غوري دقيقوة ومنيفوة
ومدبرة  ,وموضوعة بطريقة أو بجخرى!!"(.)2
 -4اطفن القواعد المركزية :
م ووع أن فرض ووية التط ووور كث وورية الف ووروا متش ووعبة األطو وراف وكث وورية التع ووديل والتس وووير  ,ومتع ووددة امل وودارق
والتشووكالت إر أهنووا يف حقيقتهووا تقوووم علووى أصوووة ووددة وقواعوود مركنيووة معوودودة  ,متثوول املرجعيووة األساسووية
فيها والقواسم املش كة بني كل تشكالهتا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وعند التجمل يف منظومة فرضية التطور جند أن أهم تلك القواعد ترجع إىل أصولني أساسويني وا  :األوة
 :ارعتماد على القوة بالصدفة  ,والثاا  :ارعتماد على ارنتخاب الطبيعي طويل األمد .
فهووهان األصووالن ووا ثابووة حجوور الناويووة يف هيكوول فرضووية التطووور  ,ويقومووان مقووام القاعوودة الصوولبة الوويت

1436/08/19

( )1التطور عملياته وتنوعاته (. )307
( )2التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز ( , )281وانظر القصة مطولة  :علم األحياو واإليديولوجيا والطبيعة
البشرية  ,ستيفن وآخرون (. )128-121
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يسووتند إليهووا كوول بنياهنووا  ,ويشووكالن املنبووع الووهي يسووتقي منووه مجيووع فروعهووا  ,فووالوقوف علووى مكووامن اخلطووج
فيهمووا وإظهووار بطالهنمووا بطريقووة علميووة موون أقوووى مووا يكشووف عوون اخللوول الفكووري واملعووريف يف فرضووية التطووور,
ومن أند ما يجيت عليها من جهورها .
ا ص ل ا ول  :العتم ا عل ى الص دفة  ،يعوود مصووطل الصوودفة موون املصووطلسات الوويت كثوور حوهلووا

ارختالف ؛ لكثرة إطالقاته وتنووا ا وارت الويت يسوتعمل فيهوا( ,)1ولكون املوراد هبوا هنوا  :اجلانوو املوضووعي
منووه  ,وهووو اردعوواو بإمكووان حتق و حوودل موونظم يقووع موون غووري ختطوويط مسووب وموون غووري فاعوول مريوود خمتووار
يهدف إىل البلو لغاية ددة .
ويرادفها هبها اإلطال معي ارتفا والعشوا ية  ,ويقابلها معي الغا ية والقصد واإلرادة.
ومووع أن دارون اسووتعمل مصووطل الصوودفة عوودة مورات يف كتابووه أصوول األنوواا( ,)2إر أنووه بووني موراده هبووا,
وأنه ر يقصد هبا إر اجلهل باألسباب  ,حيث يقووة ":لقود تكلموت هنوات يف بعوض األحيواو كموا لوو كانوت
التماينات – على نيوعها وتنوعها يف الكا نات العضوية حتت تجثري التدجني -وإىل درجة أقل يف الكا نوات
املوجودة حتت تجثري الطبيعة= نتيجة للمصادفة  ,وهوها بوالطبع تعبوري خواط متاموا  ,ولكنوه يفيود يف ارعو اف
صراحة جبهلنا بالسبو وراو كل متاين معني"(.)3
وهها النص ر يعين أن دارون ينكر معي العشوا ية واملصادفة ويقر بوجود هدف غا ي دد لالنتخواب
الطبيعوي  ,وإووا غايوة موا يعوين أنوه اهول األسوباب الطبيعيوة فقوط  ,وأنوه يطلو علوى هوها اجلهول لفوظ الصودفة
,وم ووع رل ووك فق وود أن ووار بع ووض الدارس ووني إىل أن موق ووف دارون م وون املص ووادفة والعش و ووا ية غ ووامض؛ ألن ووه ت
يتسوودل عوون طبيعووة ارنتخوواب ور عوون ا وواه ارنتخوواب  ,وهوول هووو موجووه دووو غايووة ووددة أم أنووه عش ووا ي
فوضوي؟!(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملتسصوول موون كووالم رادون يف أصوول األنوواا أن ارنتخوواب الطبيعووي غووري واعووي  ,ولوويس لووه غايووة ووددة
( )1انظر  :فلسفة املصادفة  ,مود أمني العات ( , )35-29و لكة الفوضى  ,لوينارد راس غني ( , )8واملوسوعة الفلسفية,
معهد اإلواو العريب (. )532

1436/08/19

( )2انظر  :أصل األنواا (. )227 , 169
( )3أصل األنواا (. )230

( )4انظر  :داروين م ددا  ,ديفيد كوامن (. )196 , 188
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مرسووومة مسووبقا( , )1وقوود أظهوور أتباعووه وأقرانووه القوووة بالصوودفة يف صووورة صووارخة بينووة  ,و وون صوورح بووهلك
هكسوولي  ,حيووث يقوووة مقووررا إمكووان حتقو ارنتظووام بالصوودفة وحوودها  ":لووو جلسووت سووتة موون القووردة علووى
آرت كاتبووة  ,وظلووت تضوورب علووى حروفهووا باليووني السوونني  ,فووال نسووتبعد أن جنوود يف بعووض األورا األخوورية
اليت كتبتها قصيدة مون قصوا د نكسوبري  ,فكوهلك الكوون املوجوود انن  ,إووا وجود نتيجوة لعمليوات عميواو,
ظلت تدور يف املادة لباليني السنني"(.)2
ويقوة آرثرق جراور نارحا خاصية التطور ":ليس مثة حتميات بالنسبة للتطور أو هنايوة خاصوة ينتهوي
عندها عملها  ,وإرا كان فإننا نكون بوهلك روي حوظ كبوري  ,إننوا لسونا هودف التطوور حوىت لوو كوان رلوك ؛
ألنووه لوويس للتطووور هوودف  ,وإوووا دوون نتووا عوودد موون احلوووادل العشووا ية الوويت ت تكوون كلهووا حتبووه وصوولنا إىل

ه ووها الكوك ووو"( ,)3ويف تجكي وود املع ووي نفس ووه يق وووة مون ووادر ":يف الواق ووع إن ارنتخ وواب الطبيع ووي يعم وول عل ووى
منتجات الصدفة  ,ور ميكنه أن يعمل يف أي مكان آخر"( , )4ويقوة جوي .إم.سوفخ ":اوو التجكيود علوى
أن ارد وراف الوووراثي يعتموود علووى العش ووا ية  ,ولوويس علووى العمليووات املتجهووة  ,كمووا هووي احل واة يف الطف وورة
املتكررة وارنتخاب"(.)5
وقوود تعمو اإلميووان بالصوودفة و ووهر تجثريهووا يف فرضووية التطووور مووع ظهووور فرضووية الطفورات  ,الوويت تعووين أن
التغ وريات يف األن وواا احليواني ووة حتص وول فج ووجة يف الش ووفرات اجليني ووة  DNAع وون طريق ووة ع وودد م وون األس ووباب
الداخلية أو اخلارجية .
والقوووة املسووتقر عن ود أتبوواا فرضووية التطووور أن الطف ورات لوويس هلووا ا وواه معووني  ,وإوووا هووي قا مووة علووى
العشووا ية  ,وأن املصوادفة هووي وحودها الويت حتوودد ا اههوا الووهي تسولكه( ,)6ويف توضوي رلووك يقووة إسووسا
ازميوووف ":نظريووة اجلينووات أتووت بعاموول جديوود لووه أ يووة كووربى يف موضوووا التطووور بالووهات  ,وأعووين بووه فكوورة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :داروين  ,مايكل ريوق (. )41

( )2اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )72
( )3اإلنسان عرب التارين (. )77

1436/08/19

( )4نظرية التطور الدارونية خرافة باسم العلم  ,طالو اجلنايب (. )131
( )5التطور (. )111
( )6انظر  :التطور عمليات ونتا جه  ,ادوراد دودسن (. )334
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العشوا ية ...فاجلينات ر تمع بعضها مع بعض ور تتواف جيال بعد جيل إر بطريقة عشوا ية"(. )1
وتشرح لدورثي هنشوبيتنت عمليوة الطفورات فتقووة ":هنوات عامول آخور جبانوو ارنتخواب الطبيعوي قود
يكون مهما جدا يف تطور األجناق  ,وهوها العامول يسومى اردوراف اجليوين  ,وهوو عمليوة عشووا ية  ,فوبعض
اخلصا ص قد تصب نوعا ما متكررة يف اجلنس بصورة عشوا ية"(. )2
ويؤكود ريشوادر ليكوي املعوي نفسوه فيقووة  ":يف عمليووة اخللوط  ,فوإن اخلطوج باسوتطاعته أن إلودل وتتغووري
واح وودة أو اثنت ووان م ون التعليم ووات ,وه ووهه األخط وواو تع وورف ب ووالطفرات  ,وس وواو كان وت ه ووهه التعليم ووات ال وويت
تنتجها أسوأ أو أحسن  ,فإن املوضوا يعتمد على الصدفة"(.)3
تقويا العتما على الصدفة في تفسير التنوو البياتي :
إن القوووة بالصوودفة ليسووت دعوووى ووردة ميكوون ألي أحوود أن يوودعيها يف أي وقووت أو أي حوواة  ,وإوووا
ه ووي منظوم ووة حس ووابية كوم ووة بقو ووانني رياض ووية ووددة  ,ختض ووع رعتب ووارات التعقي وود والض ووخامة الواقع ووة يف
احلوادل اليت يردعى فيها تجثري الصدفة .
ويف بيان هوهه القضوية املنهجيوة يقووة فرانوك ألون – عوات الطبيعوة البيولوجيوة ": -إن نظريوات املصوادفة
وارحتماة هلا انن من األسس الرياضية السليمة موا اعلهوا تطبيقوا علوى نطوا واسوع  ,حيثموا انعودم احلكوم
الصووسي املطل و  ,وتضووع هووهه النظريووات أمامنووا احلكووم األقوورب إىل الص وواب مووع تقوودير احتموواة اخلطووج يف
احلكم  ...ولقد تقدمت دراسة نظرية املصادفة وارحتمواة مون الوجهوة الرياضوية تقودما كبوريا  ,حوىت أصوبسنا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

قووادرين علووى التنبووؤ حبوودول بعووض الظ وواهر الوويت نقوووة  :إهنووا حتوودل باملصووادفة والوويت ر نسووتطيع أن نفسوور
ظهورها بطريقة أخرى  ,وقد صرنا بفضل تقدم ههه الدراسوات قوادرين علوى التمييون بوني موا ميكون أن إلودل
بطريقة املصادفة وما يستسيل حدوثه هبهه الطريقة"(. )4
ويف تجكي وود املع ووي نفس وه يق وووة أنت وووا فل ووو – أح وود أن ووهر املالح وودة ال ووهن تراجع ووا ع وون اإلحل وواد": -إن
( )1منابع احلياة (. )93

1436/08/19

( )2نظرية التطور الدارونية خرافة باسم العلم  ,طالو اجلنايب (. )130
( )3املرجع الساب (. )132
( )4اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )15
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للصدفة قانونا  ,فاملتخصصون ت ي كوا كل مدا ينسو إليها ما يشاو  ,ليس هبا جهله وهتافت أدلتوه ,لقود
حدد املتخصصون موا يعورف قودار ارحتمواة امللونم  ,الوهي يسوتسيل بعوده حودول أمور بالصودفة وحودها ,
ويبلغ هها ارحتماة )1(" 150 10 : 1أي  :رقم واحد بعده ما ة وةسون صفرا .
ومع تطور علم حساب ارحتمارت قام عدد من العلماو واخلورباو بعمليوات حسوابية كثورية للتسقو مون
احتم وواة ح وودول ن وويو يف الك ووون بس ووبو املص ووادفة  ,وتن وواولوا مكون ووات خمتلف ووة  ,وم وون جه ووات عدي وودة ,
واعتوربوا مووا يف الكووون موون تعقيوود غووري قابوول لالختوناة أو التبسوويط  ,ومووا فيووه موون دقووة وانسووجام بووني مكوناتووه,
واعت ووربوا عم وور الك ووون وامل وودة النمني ووة ال وويت يعيش ووها  ,وتوص وولوا م وون خ ووالة رل ووك كل ووه إىل اس ووتسالة أن يك ووون
للصوودفة أي أثوور يف حوودول الكووون أو نوويو موون أجنا ووه املعقوودة وقوانينووه احكمووة  ,وكشووفوا عوون رلووك بجرقووام
متعووددة بلغووت موون الضووخامة وارتسوواا درجووة يسووتسيل علووى العقوول البشووري تصووورها  ,ويسووتسيل أن تكووون
منسجمة مع طبيعة الكون وعمره .
ومن أنهر األمثلة على رلك  :مثاة الودراهم العشورة  ,الوهي ضوربه العوات األمريكوي كوريس موريسوون ,
حيووث ركوور أنووا لووو أخووهنا دراهووم عشوورة  ,وكتبنووا علووى كوول واحوود منهووا رقمووا خاصووا متسلسووال  ,ووضووعناها يف
صندو  ,رخلطت خلطا جيودا  ,وطلبنوا مون أحود إخراجهوا مرتبوة  ,فوإن احتمواة ظهوور الورقم ( )1يكوون
بنس و و و و ووبة  , 10: 1وأم و و و و ووا احتم و و و و وواة ظه و و و و ووور ال و و و و وورقمني ( )2 , 1مرتب و و و و ووة  ,فه و و و و ووو بنس و و و و ووبة  , 100: 1أي
( , )100=10×10واحتمو و و و وواة ظهو و و و ووور األرقو و و و ووام ( )3, 2, 1بالتتو و و و ووابع يكو و و و ووون بنسو و و و ووبة  1000: 1أي
( , )1000=10×10×10واحتمواة ظهوور األرقوام كلهووا مرتبوة مون واحوود إىل عشورة يكوون بنسووبة 10 : 1
 , 10أي  :واحد أمامه عشرة أصفار  , 10000000000 :ولو أجرينا عملية السسو لويال وهنوارا ,حبيوث
نسووسو ورقووة كوول ةووس ثوو ٍان رحتجنووا إىل ألووف وةسووما ة سوونة لكووي يكووون هنووات احتموواة واحوود لسووسو
ههه األرقام العشرة بتسلسلها الصسي !!(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإرا كووان هووها الوورقم الضووخم وهووها الوقووت الطويوول مطلوب وا إلحوودال هووهه العمليووة الص ووغرية احلقوورية ,
فكيووف باألحوودال الضووخمة املعقوودة يف الكووون  ,فووإن األرقووام واألزمووان الوويت حتتاجهووا للسوودول بالصوودفة ر
ميكن للعقل البشري أن يتصورها ور ميكن لعمر الكون أو يستوعبها .

1436/08/19

( )1هنات إله – ضمن كتاب رحلة عقل  ,عمرو نريف – (. )70

( )2انظر  :العلم يدعو إىل العلم  , )51( ,ودارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )15
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وإرا انتقلنا إىل عبارة "نظرية التطور" نفسها  ,وأردنا أن نكتبها بصورهتا الصسيسة عن طري الصودفة ,
لوجدنا أن حدول رلك احتماة بعيد جدا .
فلو جعلنا آلة كاتبة وأجلسونا أمامهوا قوردا – وهوو م ون احليوانوات الراقيوة يف نظريوة التطوور – وتصوورنا أن
القرد سيوضرب على لوحة املفاتي عشوا يا فما احتماة ظهور عبارة "نظرية التطور " بطري الصدفة؟!!
إن عبارة "نظرية التطور" حتتوي على أحد عشر حرفا  ,و ا أن هوهه احلوروف مون بوني احلوروف األجبديوة

11

البالغوة مثانيوة وع وشرين حرفوا  ,فوإن احتموواة ظهوور هوهه اجلملووة عون طريو املصووادفة سويكون بنسووبة 28 :
 ,ومعووي رلووك أن يضوورب رقووم مثانيووة وعشورين يف نفسووه إحوودى عشوور موورة  ,والنوواتخ رقووم ها وول جوودا  ,ولكووي
نتصور مدى ضخامة هها الرقم نقوة  :إنه يساوي تقريبا عدد الثوواا املوارة اعتبوارا مون خلو الكوون إىل انن
 ,أي  :لو كان هها القرد يضرب على لوحة املفاتي مرة كل ثانية من قبل ةسة عشور مليوار سونة حوىت انن
لكان هنات احتماة واحد أن تظهر عبارة نظرية التطور بصورهتا الصسيسة بعامل الصدفة!!(.)1
وأم ووا مث وواة الق ووردة ال وويت ضو وربه هكس وولي  ,فق وود تناول ووه ع وودد م وون العلم وواو بالدراس ووة واحلس وواب  ,وأثبتو ووا
استسالة وقوا ما ركوره  ,وكشوفوا عون أنوه ورد خيواة عقلوي خوار عون العلوم والعقول السوليم واملنطو  ,ومون
أنووهر موون قووام بتنييووف "مربهنووة القووردة" الوويت ادعاهووا هكسوولي العووات األمريكووي جريالوود نوورويدر  ,فقوود أتثبووت
موون خووالة احلسووابات عجوون حالووة القووردة عوون كتابووة مقطوعووة مكونووة موون أقوول موون ةسووما ة حوورف  ,فكيووف
بقصيدة كاملة؟!! .
وقد عل أنتوا فلو – أحد أنهر املالحدة الهين تراجعوا عن اإلحلاد – على حسابات نورويدر بقولوه
":أخوربت نورويدر بووجن طرحوه هووها أثبوت ة أن برهووان القوردة ر يعودو أن يكووون كوموة موون النفايوات ,بووالرغم
من جرأة من يعرضون هها الربهان  ,ويودعون أن القوردة ميكون أن تكتوو روايوة كاملوة لشكسوبري ...وإرا كوان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هوها الورأي يعجون عوون إثبوات إمكانيووة كتابوة سوووناتا – بعوض قصووا د نكسوبري -بالصوودفة  ,فهول سووينج يف
تفسووري نشووجة احليوواة بالصوودفة موون املووادة غووري احلية؟!!هبووها العوورو لشوورويدر اهنووار متامووا الربهووان العقلووي الووهي
يستند إليه املالحدة"(.)2
ونتيجووة هلووهه احلسووابات وأمثاهلووا توصوول عوودد كبووري موون العلموواو إىل اسووتسالة أن يكووون للصوودفة أثوور يف

1436/08/19

( )1انظر  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )17

( )2هنات إله – ضمن كتاب رحلة عقل لعمرو نريف – (. )70
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إحدال الكون أو نيو من أنظمته  ,وأكدوا على أن تصور حدول رلك منواف للعقول وللعلووم الرياضوية ,
ويف بيووان هووها املو وعي يقوووة الوودكتور جووون وليووام كلوووتس -عو وات يف علووم الوراثووة وأسووتار علووم األحيو واو بكليووة
املعلومني بكونورديا": -إن هها العات الهي نعيش فيه قد بلغ من اإلتقوان والتعقيود درجوة عول مون احواة أن
يكووون قوود نشووج سووض املصووادفة  ,إنووه ملوويو بووالروا ع واألمووور املعقوودة الوويت حتتووا إىل موودبر  ,والوويت ر ميكوون
نسبتها إىل قدر أعمى  ,ور نك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظوواهر هوها الكوون املعقود ,
وهي بهلك تنيد من معرفتنا باهلل ومن إمياننا بوجوده"(. )1
ويق وووة بع وود أن اس ووتعرو التواف و وارنس ووجام ال وودقي يف بع ووض مظ وواهر الك ووون ":أف ووال ت وودة ك وول ه ووهه
الشواهد على وجود اهلل؟!! إنه من الصعو جودا علوى عقولنوا أن تتصوور أن كول هوها التوافو العجيوو قود مت
سض الصدفة"(.)2
وبع وود دراس ووة النس ووو الدقيق ووة يف الك ووون واتس وواقها فيم ووا بينه ووا يق وووة الع ووات األمريك ووي الش ووهري كو وريس
موريس ووون ":إن األوكس ووجني واهلي وودروجني وث وواا أكس وويد الكرب ووون  ,سو وواو أكان ووت منعنل ووة أم عل ووى عالقاهت ووا
املختلفة مع بعض -هي العناصر البيولوجية الر يسوية  ,وهوي عوني األسواق الوهي تقووم عليوه احليواة  ,غوري أنوه
ر توجود مصوادفة مون بوني عودة ماليوني تقتضوي بوجن تكوون كلهوا يف وقوت واحود  ,ويف كوكوو سويار واحوود ,
بتلووك النسووو الصووسيسة الالزمووة للسيوواة  ,ولوويس لوودى العلووم إيضوواح هلووهه احلقووا  ,أمووا القوووة بووجن رلووك
نتيجة املصادفة  ,فهو قوة يتسدى العلوم الرياضية"(.)3
وأما أستار الكيمياو توماق دافيد باركس فإنه يقوة ":إنين أقرأ النظام والتصميم يف كل موا إلويط يب مون
العووات العضوووي  ,ور أسووتطيع أن أسوولم بووجن يكووون كوول رلووك قوود مت سووض املصووادفة العميوواو  ,الوويت جعلووت
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ررات هووها الكووون تتووجلف هبووهه الصووورة العجيبووة  ,إن هووها التصووميم إلتووا إىل مبوودا  ,ودوون نطلو علووى هووها
املبدا اسم اهلل"(.)4
وكووهلك احلوواة يف دعوووى احلوودول بووالطفرات – وهووي قا مووة علووى الصوودفة -فإنووه يسووتسيل أن يتسق و
( )1اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )52
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النظام الواقع يف الكون بسببها ؛ ورلوك أن علمواو البيولوجيوا يؤكودون أن الطفورات عبوارة عون أخطواو وخورو
عوون مسووار الشووفرة الوراثيووة  ,وأن النسووبة األعلووى موون تلووك األخطوواو تكووون ضووارة  ,وأن احلووارت النافعووة فيهووا
ض يلة جدا  ,فمن املستبعد أن تلك النسو الض يلة مون الطفورات العشووا ية توؤدي إىل نشوجة احليواة أو نشوجة
أنظمتها املعقدة(. )1
ويف بيان استسالة رلك يقوة الدكتور وولو ادوارد رمورينس – أخصوا ي يف علوم الوراثوة ": -هول ميكون
أن تكون الطفرات حقيقة وسيلة للتطور؟!! إن الدراسة الطويلة املتصلة هلهه الطفرات يف كثوري مون الكا نوات
 ,وقاصووة يف ربابووة الفاكهووة  ,توودة علووى أن الغالبيووة العظمووى موون الطف ورات تكووون موون النوووا املميووت  ,وأمووا
األنواا غري املميتة  ,فإن التغريات املصاحبة هلا تكون من النوا الهي يؤدي إىل التشويه  ,أو على األقل مون
النوا املتعادة الهي إلدل تجثريات فسيولوجية  ,تضعف من قووة الفورد  ,فمون الصوعو إرن أن يوؤدي موع
ههه الطفرات الوراثية إىل التغريات الالزمة لنشجة أنواا جديدة  ,تعترب أكثر تقدما ورقيا من أسالفها"(.)2
ويق وووة دي ك ووايوكس مؤك وودا اس ووتسالة ح وودول التط ووور ع وون طريو و الطفو ورات ":إنن ووا نع وورف أن األغلبي ووة
الساحقة هلهه الطفورات ردي وة  ,وحوىت أننوا نسوتطيع أن نورى رلوك متموثال يف حلووم أجسوادنا  ,أو علوى األقول
يف أجسوواد أنوواق آخ ورين  ,ومعظووم التشوووهات اخللقيووة هووي موون هووها األصوول – بسووبو الطف ورات – لووها فووإن
تفسوري التطووور وتقودم احليوواة خوالة األزمووان بواسووطة عمليوة هتوويمن عليهوا التشوووهات والعيووب يبوودو متناقضووا,
واللجوو إىل ارنتخاب يضا ل التناقض  ,ولكن هل يقضوي عليوه؟!! إن تفسوري املقطوعوة املوسويقية ر يكمون
يف النوطات اخلاط ة"(.)3
وإرا سوولمنا بجنووه ميكوون للطف ورات أن تووؤدي إىل إحوودال أن وواا جديوودة  ,فكووم دتووا موون الوقووت لكووي
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يتسق رلك ؟! أوض باتو يف كتابه"التسليل الرياضي لنظرية التطور" اجلوواب علوى رلوك  ,وركور أن تعمويم
صووفة موون الصووفات عوون طريو الطفورات يف سوواللة موون السووالرت ر ميكوون أن يسووتغر أقوول موون مليووون جيوول
من األجياة املتتابعة!!(.)4
( )1انظر  :خل ر تطور  ,خنبة من العلماو ( , )74-73ومنابع احلياة  ,اسسا ازميوف (. )194

( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما ( , )76وانظر  :خرافة اإلحلاد  ,عمرو نريف (. )193-192
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( )3نظرية التطور الدارونية خرافة باسم العلم  ,طالو اجلنايب (. )134
( )4انظر  :اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما ( , )77وانظر منيدا يف إبطاة الصدفة  :خل ر تطور  ,خنبة
من العلماو (.)48-42

Ali Fattani

519

الباب الثاني

إن كل ههه التقريرات ان كت يف الدرلة على أمر واحد  ,وهو اسوتسالة أن يكوون للصودفة أي أثور يف
تكوين الكون أو نيو من قوانينه  ,وان كت أيضا يف أن ارعتماد علوى الصودفة يف تفسوري نويو مون رلوك
ٍ
مناف للعقل والعلوم الرياضية .
ا ص ل الث اني  :العتم ا عل ى النتخ اب الطبيع ي طوي ل ا م د  ,فق وود ع وووة دارون يف فرض وويته
التطوريووة كث وريا علووى ارنتخوواب الطبيعووي  ,وجعلووه القاعوودة األساسووية يف فرضوويته  ,وركوور أنووه البووديل الوحيوود
الصسي عن مبدأ اخلل اإلهلي اخلا لألنواا احليوانية  ,فقد أنار يف أوة كتابه"أصل األنواا" إىل أنوه كوان
مؤمنووا بوواخلل املبان ور لألن وواا احليوانيووة  ,اكتشووف بطالنووه رلووك وحتوووة إىل ارنتخوواب الطبيعووي( ,)1وأكوود
رل ووك يف أثن وواو كتاب ووه فق وواة ":إن ارنتق وواو الطبيع ووي س وووف يلغ ووي اإلمي ووان ب وواخلل املس ووتمر لكا ن ووات عض وووية
جديدة  ,أو حبدول أي تعديل كبري ومفاج يف تركيبها"(.)2
وركوور أن ال ووهي يق وووم بارنتخ وواب الطبيعووي الطبيع ووة راهت ووا  ,فالطبيع ووة تس ووتطيع الت ووجثري عل ووى ك وول عض ووو
داخلووي للكووا ن احلووي  ,وعلووى موول آليووات احليوواة "واإلنسووان ينتقووي فقووط مووا فيووه مصوولسته  ,أمووا الطبيعووة
فتنتقووي فقووط مووا فيووه مصوولسة الكووا ن احلووي الووهي ترعوواه  ,وهووي تتعاموول بالكاموول مووع كوول صووفة منتقوواة كمووا
تقتضيه الواقعية اخلاصة باختيار ههه الصفات"(.)3
ويعق وود موازن ووة ب ووني انتق وواو اإلنس ووان وانتق وواو الطبيع ووة فيق وووة ":وأم ووا ع وون م وودى تش ووتت رغب ووات وجه ووود
اإلنسوان  ,ومودى القصور يف أجلوه  ,وبالتواة مودى القصوور الوهي سوتكون عليوه نتا جهوا باملوازنوة موع النتووا خ
امل اكمووة بواسووطة الطبيعووة يف خووالة أحقوواب جيولوجيووة كاملووة  ,فهوول تسووتطيع عند ووه أن تتعجووو موون أن
منتجووات الطبيعووة اووو أن تكووون أكثوور مصووداقية يف الطووابع موون منتجووات اإلنسووان  ,وأهنووا اووو أن تكووون
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أفضل تكيفوا بشوكل ر هنوا ي موع أكثور ظوروف احليواة تعقيودا  ,وأهنوا اوو أن حتمول بوضووح بصومة ارمتيواز
الفا يف براعة األداو"(.)4
ويكوورر دارون كث وريا القوووة بووجن ارنتخوواب الطبيعووي ر خيتووار إر الصووفات النافعووة حليوواة النوووا احلي وواا ,
( )1انظر  :أصل األنواا (. )60
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وأنووه ر يعموول إر لص ووا احليوواة وحتس ووينها واررتقوواو د ووو األكموول واألفض وول ,وأن هووها العم وول يسووري ب ووبطو
نديد  ,ويعتمد على طوة األمد(.)1
وترجع حقيقة ارنتقاو الطبيعي إىل أن الطبيعة نتيجة ملا فيها من صراا مرير من أجل البقواو بوني األنوواا
احليوانية تقووم باختيوار الوصوف النوافع للنووا احليوواا والصوا رسوتمرار عيشوه يف احليواة  ,و علوه وصوفا ثابتوا
كامنا يف طبيعته حبيث أنه تتوارثه األجياة املتعاقبة من رلك النوا  ,ت اكم تلوك األوصواف املثبتوة ويتطوور
رلك النوا إىل أنواا أخرى أكمل يف البنية ويف احلياة .
وقوود اع و ر و علووى دارون بجنووه يتسوودل عوون الطبيعووة وانتقا هووا وكجهنووا قوووة فاعلووة أو كجهنووا اإللووه نفسووه ,
فقاة معلقوا  ":ولكون مون الوهي يقووم بواع او علوى مؤلوف يتسودل عون التقوارب باجلاربيوة علوى أسواق أنوه
املسوويطر علووى حركووات الكواكووو ؟! كوول إنسووان يعلووم مووا الووهي يعنيووه ومووا الووهي ينطوووي عليووه اسووتخدام مثوول
ههه التعبريات ا ازية  ,وههه التعبريات غالبا ما تكون ضرورية بغرو اإلااز"(.)2
وهووهه التعلي و لوويس واضووسا يف أن دارون ينسووو التووجثري يف ارنتخوواب الطبيعووي إىل اخلووال  ,إر أن فيووه
إنارة إىل أن نسبته التجثري إىل الطبيعة إوا هي من باب ا از فقط .

تقويا ا صل الثاني :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تعوورو مبوودأ ارنتخوواب الطبيعووي الووهي أقامووه دارون إىل نقوود عنيووف موون عوودة جهووات  ,وأقيمووت حولووه
اع اضووات كبوورية  ,وأثووريت حولووه أسو لة عميقووة تضوورب يف أسوواق جوووهره  ,ويتسصوول أهووم مووا أرورد علووى هووها
املبدأ يف األمور التالية :
ا مر ا ول  :فقدان التناسق الطرا ي ؛ ورلك أن فرضية دارون تودعي أن الصوفات تنتقول للسيووان
بنوواو علووى تكيفووه مووع الطبيعووة  ,وأنووه بسووبو ارنتخوواب الطبيعووي تتسصوول األن وواا احليوانيووة علووى الصووفات
املناسبة حلالتها الطبيعية وتتخلص من الصفات الضارة وغوري النافعوة  ,وأن األنوواا احليوانيوة حتوتفظ بالصوفات
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النافعة وتتوارثها عرب األجياة .
وأوة م ووا يقاب وول هو ووهه ال وودعوى مناقض ووتها لألحو ووافري املكتش ووفة  ,ورل ووك أن مبو وودأ ارنتخ وواب الطبيعو ووي
يستوجو بضرورة العقل أن يكون عدد األنواا املنقرضة يف املاضي أضعاف أضوعاف األعوداد املوجوودة؛ ألن
ارنتخ وواب الطبيع ووي خيت ووار م وون كل وه ن وووا احلال ووة األص وول للبق وواو ويقض ووي عل ووى احل ووارت الض ووارة والناقض ووة ,
وحصووة رلووك كوول يكوون بووبطو نووديد وبصوورة مصووغرة جوودا  ,فتسووة الوودب إىل حوووت موثال يسووتلنم م ووات
التغريات  ,ومثل هها يستلنم وجود م ات األنكاة اليت وقعت فيها تلك التسورت .
ولكون إثبووات رلوك ووا يعجون عنووه أتبواا فرضووية التطوور  ,وهووو ميثول مجزقووا حقيقيوا ر فورار هلوم منووه  ,وقوود
ن ووعر دارون هب ووهه اإلن ووكالية  ,وأخ ووه يتس وواوة  :مل ووارا ت تو و ت الس ووجالت احلفري ووة أع وودادا كب وورية م وون تل ووك
النمار ارنتقالية  ,وأقر أن رلك من الصعوبات اليت تواجه فرضيته(.)1
وقد قام عدد من العلماو بدراسوة األحوواة املختلفوة لألنوواا احليوانيوة املوجوودة انن ليتسققووا مون صود
دعوووى فرضووية التطووور  ,بووجن حتصوولها علووى صووفاهتا إوووا كووان ألجوول التكيووف مووع الطبيعووة وأنووه كووان موون خووالة
ارنتخاب الطبيعي البطيو  ,واعتوربوا يف دراسوتهم تلوك ارخوتالف يف أحوواة الطبيعوة واملودة النمنيوة املف ضوة
لكل نوا .
واكتشفوا أن هوهه الودعوى غوري منطبقوة علوى أعوداد كبورية مون األنوواا احليوانيوة  ,ويف تجكيود رلوك يقووة
مدير معهد علوم احلياة يف باريس الربوفيسور إلوني رابواود ":ت تعود أفكوار دارون تبودو صوسيسة ؛ رلوك ألنوه
ر وجووود لالنتخوواب الطبيعووي يف ص وراا احليوواة  ,حبيووث يبقووى األقويوواو ويوونوة الضووعفاو ,فمووثال ضووو احلوودا
يسووتطيع الووركض بسوورعة ؛ ألنووه ميلووك أربعووة أرجوول طويلووة  ,ولكوون هنووات يف الوقووت نفسووه أن وواا أخوورى موون
الضووو لووه أرجوول قصوورية حووىت ليكوواد ينحووف علووى األرو  ,وهووو اوور نفسووه بصووعوبة  ,أمووا الثعبووان األعمووى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الووهي هووو نوووا آخوور موون النواحووف  ,فليسووت لووه أرجوول بوواملرة  ,إن هووهه األن وواا الثالثووة موون النواحووف متلووك
البنيووة اجلسوودية نفسووها حووىت بالنسووبة ألرجلهووا  ,وتتنوواوة الغووهاو نفسووه  ,وتعوويش يف البي ووة نفسووها والظووروف
احلياتية نفسها  ,فلو كانت ههه احليوانات متكيفة لبي تها لوجو عدم مثل هها ارختالف بني أجهنهتا .
وبالرغم من متاثل بي ة وغهاو ضو احلدا مع بي ة وغهاو األنواا األخرى من الضوو إر أنوه –باملوازنوة
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معهووا -يف وضووع أفضوول  ,ويظهوور لنووا وكجنووه ميلووك قابليووة أكثوور للعوويش  ,أمووا األنوواا األخوورى فإهنووا ت متو وت
تنة من الوجود على الرغم من الصعوبات اليت تواجههوا مون جوراو ضوعف بعوض أعضوا ها  ,بول اسوتمرت يف
احلياة والتكاثر  ,مثلها يف رلك مثل ضو احلدا اليت هي يف مركن متمين بالنسبة هلا .
أي  :أننا ر جند يف هوها املثواة أي دليول أو إنوارة لالدعواو بوجن األقويواو يتكيفوون للسيواة ويبقوون  ,وأن
الضعفاو ينولون نتيجة ضعفهم وعجنهم"(.)1
وقوود قووام العلموواو وازنووة طبيعووة التطووورات احلاصوولة لووبعض األن وواا احليوانيووة ومقوودار زموون وجودهووا علووى
األرو  ,فاكتشفوا أن تلك التطورات ر تتناسو مع رلوك الونمن إرا جعلنوا مرجعهوا إىل ارنتخواب الطبيعوي
أو التطور عرب الطفرات  ,ومن األمثلة على رلك :صفات احلصان  ,فقد قاة أخصوا ي علوم الوراثوة الودكتور
وول و أدوارد رم وربنس يف نقووده لفكوورة الطف ورات التطوريووة ":لكوون دعنووا نسوولم جوودر حبوودول طف ورات نووادرة
تصسبها حتسينات  ,فكم حتتا مثل ههه الطفرات مون األجيواة لكوي تو اكم ويظهور أثرهوا وينوتخ عنهوا نووا
جديد؟!!
لقوود أوض و بوواتو يف كتابووه "التسليوول الرياضووي لنظريووة التطووور" أن تعموويم صووفة موون الصووفات عوون طري و
الطوفرة يف سواللة من الس والرت ر ميكون أن يسوتغر أقول مون م وليون جيول مون األجيواة املتتابعوة  ,وحوىت لوو
سوولمنا بقوودم األحو وقاب اجلو ويولوجية كمووا يقوودرها اجلو ويولوجيون  ,فموون الصووعو أن نتص ووور كيووف أن حيوان ووا
حو وديثا نسووبيا  ,مثوول احلصووان  ,قوود نشووج موون سو ولفه الووهي كووان عوودد أصووابعه ةسووة  ,يف الف و ة موون العصوور
احلجري احلديث حىت انن"(.)2
وكوهلك احلوواة يف التطووورات الوويت وقعووت للنوووا اإلنسوواا  ,فقوود درق عوودد موون العلموواو طبيعووة التطووورات
احلاصوولة للنوووا اإلنسوواا  ,وقوواموا قارنتهووا وودة وجوووده يف األرو  ,فاكتشووفوا فجوووة ضووخمة بينهووا  ,وظهوور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هلم أن طبيعة التغريات احلاصلة له ر تتناسو مع مقدار زمن وجوده  ,حىت اضطر بعض التطووريني أن يونعم
بجن تطور اإلنسان كان أسرا ا يف ضه ارنتخاب الطبيعي وأسرا ا عداه من األنواا األخرى!(.)3
( )1دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت ( , )19وانظر أمثلة تطبيقية أخرى  :املرجع نفسه (. )21-20

1436/08/19

( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم ( , )73وانظر  :خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )66
( )3انظر  :نظرية التطور الدارونية خرافة باسم العلم  ,طالو اجلنايب ( , )182-181وخل ر تطور  ,خنبة من العلماو (-89
. )92
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ا م ر الث اني  :فق دان التناس ق الزمن ي  ,ورل ووك أن التط ووور البط وويو بالص ووورة ال وويت أوض ووسها دارون

يتطلو وقتا طويال جدا حلدوثه  ,وكلما تعقدت املكونات احلياتية ازدادت املدة النمنيوة طوور  ,والونمن الوهي
يتطلبه حدول رلك التغري يبلغ درجة عالية من الضخامة حبيث أنه ر ميكن للعقل البشوري أن يتصووره  ,وت
يكن لعمر الكون أن يستوعبه .
وقد نعر دارون نفسوه هبوها املوجز اجلووهري  ,فقواة عنود تجملوه يف حقيقوة العوني ":لكوي يفو و أنوه مون
املمكن أن تكون العني بكل ما فيها من أجهنة فهة من أجل ضوبط طووة البوؤرى للمسوافات املختلفوة ,ومون
أجل السماح بدخوة كميات خمتلفة من الضوو  ,ومن أجل تعديل النيغ الكروي واللووا = قود تكونوت عون

طري ارنتقاو الطبيعي  ,فإن رلك يبدو – وأنوا أعو ف بوهلك – كشويو منواف للعقول إىل أعلوى درجوة"(,)1
ومع رلك ت اد بد من التعويل على طوة النمن .
ولكن احلسابات الرياضية اليت أبطول هبوا العلمواو القووة بالصودفة هوي نفسوها تودة علوى بطوالن حودول
التعقيد البيولوجي عن طريو ارنتخواب الطبيعوي البطويو ؛ ورلوك أن تلوك احلسوابات تثبوت أمورين أساسوني:
ا ول  :اسووتسالة حصوووة التعقيوود بطري و الصوودفة  ,والث اني  :اسووتسالة حوودول التعقيوود عوون طري و طوووة
الوونمن ؛ ألن األرقووام النمنيووة الوويت كشووفت عنهووا بلغووت موون الضووخامة درجووة ر ميكوون للعقوول اإلنسوواا تصووورها
ور ميكن أن تتناسو مع عمر الكون .
ويعد ارع او الرياضي هبهه الصورة من أقدم ارع اضات الويت أثوريت ضود فرضوية التطوور ومكوناهتوا ,
ورلك مون قبول العوات الرياضوي الفينيوا ي املع واصر لودارون وليوام طومسوون  ,فقود كتوو يف عوام 1866م ورقوة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حبثية مبنية على حسابات النمن منه وجد الكون وحىت حالته الطبيعية  ,وأثبت مون خالهلوا أن تلوك املودة ر
ميكن فيها حصوة التطوور الوهي يدعيوه دارون  ,وقود نوعر دارون بقووة اع اضوه وعمقوه  ,واضوطر إىل إضوافة
بعووض التعووديل يف الطبعووات الالحقووة لكتوواب أصوول األن وواا  ,وقوود مسووى بعووض الدارسووني اع و او طومسووون
ب"نبه كومسون الكريه" ضد دارون(.)2
وقود أقور دارون أنووه إرا اسوتطاا أحود أن يثبووت بوجن التعقيود يف احليوواة حصول بغوري ارنتخوواب فوإن نظريتووه
تنهار بالكامل  ,فقواة  ":إنوه إرا كوان مون املمكون إثبوات وجوود أي عضوو جسودي مركوو لويس مون احتمول

1436/08/19

( )1أصل األنواا (. )293

( )2انظر  :دارون م ددا  ,ديفيد كوامن (. )199-198
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أنووه مت تكوينووه عوون طري و تعووديالت بسو ويطة عديوودة ومتتاليووة  ,فووإن رلووك موون نووجنه أن اعوول نظ ورييت تنهووار
متاما"(.)1
واحلسووابات الرياضووية تثبووت بووهلك بقوووة ؛ لكوهنووا أثبتووت أنووه لوويس موون احتموول ور موون املقبوووة يف العقوول
والعلم الرياضي أن إلدل التعقيد يف املدة النمنية اليت متثل عمر الكون .
 -5العجز عن التفسير البيولوجي :
تقوم الفرضية الدارونية على أن احلياة البيولوجية كلها قا موة علوى ارنتخواب الطبيعوي  ,وعلوى أنوه ميكون
تفسوري مجيوع مظواهر احليواة وأنوكاهلا املختلفوة بوهلك ارنتخواب  ,وعلوى أنوه ر خيور نويو مون ظوواهر احليوواة
عن قانونه .
إر أهنووا مووع رلووك عوواجنة عوون تفسووري كثووري موون املظوواهر اجلوهريووة يف احليوواة وقاصوورة عوون بياهنووا  ,وتقووف
حا رة أمام عدد من األس لة امللسة املتعلقة بنشجة احليواة وطبيعتهوا وقوانينهوا  ,وتعلون قصوورها عون إدرات كثوري
من أنكاهلا املنتشرة .

وهووها العجوون واحلوورية يوونقض فرضووية التطووور م ون أساسووها ؛ ألن تلووك الوودعوى موون قبيوول القضووية الكليووة

املوجبووة  ,واملقوورر يف ق ووانني املنط و أن نقووض هووها الن وووا موون القضووايا يتسق و بالقضووية اجلن يووة الس ووالبة(, )2
فمجوورد إثبووات عجوون فرضووية التطووور عوون تفسووري حالووة واحوودة موون مظوواهر احليوواة البيولوجيووة يوودة علووى نقووض
دعواها من أساسها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون يتجموول ارع اضووات الوويت أقيمووت ضوود فرضووية التطووور منووه ظهورهووا اوود أن أكثرهووا راجووع إىل إثبووات
عجون الفرضوية عون حتقيو دعواهوا األساسوية وهوي التفسوري الكامول لكول مظواهر احليواة البيولوجيوة بارنتخوواب

الطبيعي فسسو( , )3وأكثر ارع اضات الويت أوردهوا رادون يف كتابوه علوى نظريتوه هوي مون هوها القبيول أيضوا
.

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )299
( )2انظر  :البصا ر النصريية  ,الساوي (. )124

( )3انظر مثال  :خل ر تطور  ,مجاعة من العلماو (. )32-24
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وقد قام عدد من الدارسني بتتبع املظاهر واألنكاة واألس لة اليت عجن أتبواا فرضوية التطوور عون حلهوا,
ورصدوا قدرا كبريا منها  ,وقاموا حبسابات رياضية ومنطقية كشوفوا مون خالهلوا اسوتسالة تفسوري مظواهر احليواة
بالفرضية التطورية  ,وأكدوا أن اولة إرجاعها إىل ارنتخاب الطبيعي رد دعوى خالية مون الودليل والربهوان
.
ويقوووم موووا دراسوواهتم علووى إثبووات أموور مشو ت ثابووت يف احليوواة  ,وهووو التعقيوود الشووديد جوودا يف مجيووع
ظاهرها  ,وهو الهي عرب عنوه العوات األمريكوي املعاصور مايكول بيهوي –أسوتار البيولوجيوا اجلني يوة – يف مبد وه
الشهري "التعقيد غري القابل لالختناة"  ,واملراد بوه النظوام املركوو املكوون مون أجوناو نوديدة التوداخل والو ابط
واحلساسية  ,حبيث أن أي تغري فيه يؤدي إىل فساده وادرافه عن مساره .
وتتبصل أه م المظاهر البي اتية التي عج ز عن تف سيرها أتباو فرض ية التطور فيما يل ي م ن ا م ور
:
ا مر ا ول  :تفسير نشأة البي اة  ,فقود اضوطرب املواديون – ومونهم التطوريوون -اضوطرابا نوديدا يف

اجل وواب علووى س وؤاة  :كيووف نشووجت احليوواة يف األرو؟!! ووقف ووا عوواجنين عوون تقوود ج وواب منضووبط قابوول
لالسووتدرة والربهنووة  ,وتبووي كثووري موونهم مواقووف يف تفسووري نشووجة احليوواة ر ختوور عوون دا وورة اخليوواة وارق و اح
العقلي ا رد  ,فمنهم من يرى أن احلياة نشجت يف الكون بالصدفة ا ردة  ,ومنهم من يورى أهنوا جواوت مون
كوكو آخر إىل األرو  ,ومنهم من يرى أهنا كانت نتيجة تفاعالت كيميا يوة  ,ومونهم مون يورى أهنوا كانوت
نتيجة ضربة من الرب  ,ومنهم من يرى غري رلك(.)1
وأما دارون – مؤسس النظرية -فقد اضطرب موقفه من ههه القضية  ,فمرة أبدى حريتوه وتوقفوه  ,فإنوه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حني عر عن أصل بنو احلياة  ,وركر قوة سبنسر بالتولد الهايت قاة معقبا ":ولكون وا أنوه ر توجود لودينا
أي حقووا إلرنووادنا  ,فووإن التخمووني يف هووها املوضوووا هووو بووال فا وودة تقريبووا"( ,)2وموورة أقوور بووجن احليوواة كان وت
نفسووة موون اهلل  ,حيووث يقوووة عوون احليوواة يف آخوور أسووطر كتابووه ":قوود مت نفستهووا بواسووطة اخلووال بووداخل العوودد

1436/08/19

( )1انظر يف أهم فرضيات نشجة احلياة ونقضها  :طبيعة احلياة  ,فرانسيس كريك ( , )15ومواقف حامسة يف تارين العلم ,
جيمس كونانت ( , )408-405والتطور  ,نظرية علمية أم أيديولوجيا  ,عرفان يلماز ( ,)42-38وخديعة التطور  ,هارون
إلىي ( , )120 , 104وعلم التطور  ,ليث عبداجلليل احلصان (. )28-25
( )2أصل األنواا (. )220
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القليل من األنكاة أو يف نكل واحد"(.)1
وقوود أقوور عوودد موون العلموواو التطوووريني بووجن سوؤاة نشووجة احليوواة يعوود موون أصووعو األسو لة الوويت توواجههم ,
وموون أعقوود القضووايا الوويت تقووف يف ط وريقهم  ,ويف التص وري بووهلك يقوووة الكسوواندر أوبووارين -وهووو أحوود أبوورز
املختصني يف البيولوجيا اجلني ية": -لسوو احلظ ما زاة أصل اخللية سوؤار يشوكل – يف الواقوع – أكثور نقطوة
مظلمة يف نظرية التطور بجكملها"(.)2
ومنووه زموون مبكوور أجوورى دعوواة التطووور عووددا ر إلصووى موون التجووارب والبسووول  ,وسووجلوا املالحظووات
الكث وورية لك ووي يثبتو ووا أن اخللي ووة ك ووان ميك وون تكوينه ووا س ووض املص ووادفة  ,وم ووع رل ووك كل ووه فق وود فش وولت مجي ووع
اورهتم وأدت إىل زيادة انكشاف التعقيد يف اخللية احلية  ,ويف التصري بوهلك يقووة كوالوي روز – ر ويس
معهوود الكيميوواو احليويووة جبامعووة جوهووانن": -لقوود أدت أكثوور موون ثالثووني سوونة موون إج وراو التجووارب عوون أصوول
احليوواة يف ووارت التطووور الكيميووا ي واجلني ووي إىل الوصوووة إىل إدرات أفضوول لضووخامة مشووكلة أصوول احليوواة
علووى األرو بوودر موون حلهووا  ,ويف الوقووت احلوواة فووإن املناقشووات الوودا رة حوووة نظريووات و ووارب أساسووية يف
هها ا اة إما أن تنتهي إىل طري مسدود أو إىل اع اف باجلهل"(.)3
ويف تجكيد هها املعي يقوة جيفري بادا – وهو عات كيميا ي جيولوجي": -ودن نودرت القورن العشورين
اليوم نواجه أكرب مشكلة ت يتم حلها  ,استمرت معنا منه دخولنا القورن العشورين  ,أر وهوي  :كيوف بودأت
احلياة على األرو؟!!"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأمووا مايكوول ريوووق – وهووو مل وسد موون أتبوواا فرضووية التطووور وموون املعجبووني بوودارون كثوريا –  ,فإنووه يقوووة
":ور يوودعي أحوود بجننووا نعوورف بالضووبط الطوور الوويت تشووكلت هبووا احليوواة طبيعيووا  ,ويبوودو يف الواقووع ويف بعووض
األحيان أن املشاكل تنداد مع كل يوم يرتدارق فيه املوضوا"(.)5
ويف الكشف عن ورية سؤاة نشجة احلياة يقوة فيليو جونسون ":إرا كان ينبغي علوى أتبواا دارون أن
( )1املرجع الساب (. )777

( )2خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )106

1436/08/19

( )3املرجع الساب ( , )106وانظر أيضا  :القضية اإلميان  ,ة س وبل (. )139
( )4املرجع الساب (. )106
( )5داروين  ,مايكل ريوق (. )123
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يبعوودوا اخلووال عوون الصووورة فينبغووي أن يقوودموا تفس وريا طبيعيووا ألصوول احليوواة"( ,)1ويعل و أسووتار الفلسووفة وال و
برادة على هها الكوالم بقولوه ":إهنوم ت يكونووا قوادرين علوى القيوام هبوها  ,ورغوم كول جهوودهم إر أهنوم حوىت
انن ت يووجتوا باحتموواة واحوود معقوووة ولووو علووى دووو ض و يل  ,ور يوجوود توقووع بووجهنم سوويجتون بووه  ,يف احلقيقووة
يشري كل نيو إىل الطري انخر يف ار اه الهي ر إلتمل اخلطج  :اهلل"(.)2
وكثوريا موا يقوف الباحوث يف هوهه القضوية علووى التصوري بوجن أصول احليواة يف األرو لغون ت يوتمكن أحوود
من حله ور الوقوف على كنهه(.)3
وقود أوضو عووات الرياضوويات والفلووك اإلجنليووني الربفيسوور هويوول – وهووو موون دعوواة التطووور -أن احتموواة
ظهور أنكاة احلياة العليا بطري املصادفة يقارن بفرصة قيام إعصار جارف مير بساحة خردة بتجميوع طوا رة
يوبنغ من طراز  747من املواد املوجودة يف تلك اخلردة!(. )4
ويقوة العات التطوري لورن اينيله يف كتابه "الشفرة الواسعة" "إن فشل اجلهوود الويت بوهلت يف هوها ا واة
–تفسووري احليوواة يف اخلليووة -تركووت العلموواو يف وضووع مضووطرب  ,وجعلووتهم يلسووون يف تقوود النظريووات بشووجن
أصل احلياة مون غوري أن يقودروا علوى إثبوات نظريواهتم  ,وبعود أن اهتوم العلمواور رجواة الودين بوجهنم يعتمودوه يف
أقوواهلم علووى األسوواطري واخل ووار عووادوا مضووطرين واخ ع ووا ألنفسووهم أسوواطري جديوودة هووي أن مووا ر يسووتطيع
العلم أن يوجده اليوم قد استطاا إااده عند خلقه للعات"(.)5
ا مر الثاني  :تعقد الخلية البية  ،فموع تقودم تكنولوجيوا العلوم يف القورن العشورين تعمقوت الدراسوات
يف أصغر جسيمات احلياة "اخللية"  ,وكشفت عن أن اخللية عات معقد غاية التعقيود  ,وأهنوا مون أكثور الونظم
تداخال ودقوة وحساسوية علوى اإلطوال  ,ويف وصوف رلوك يقووة ثوورب – أحود علمواو التطوور":-إن أبسوط
ن وووا م وون أنو وواا اخلالي ووا يش ووكل آلو وة أعق وود بكث ووري م وون أي ووة آل ووة ص وونعها اإلنس ووان ح ووىت انن  ,أو ح ووىت ختي وول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1القضية اإلميان  ,ة س وبل (. )143
( )2املرجع الساب (. )143

( )3انظر  :العلم أسراره وخفاياه  ,موعة مؤلفني ( , )314 ,311 , 305 , 265/1والعلم يدعو إىل اإلميان  ,كرسي
موريسون ( , )104 , 97 ,93ورحلة عقل  ,عمرو نريف (. )103

1436/08/19

( )4انظر  :القضية اإلميان  ,ة س وبل ( , )130وخديعة التطور  ,هارون إلىي (. )109
( )5خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني ( )40وانظر دراسة علمية يف بيان رلك  :رحلة الربوتني قانون الصدفة وأيديولوجيا
العشوا ية  ,هيثم طيو  ,لة براهني (.)12-5/1
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صونعها"( ,)1وكتبوت لووة لووت يف عوددها الصووادر يف ( 16كوانون الثواا) عووام 1962م تقووة ":إن اخلليووة ر
تقل تعقيدا عن مدينة نيويورت!"(.)2
وت يكتوف العلووم بووهلك  ,فمووع تطوووره املسووتمر تعمو العلموواو يف دراسووة اخلليووة نفسووها  ,واكتشووفوا كثوريا
من مكوناهتا  ,وبان هلم قدر ها ل من التعقيد الكامن فيها .
فموون املكونووات األساسووية للخليووة  :الربوتووني  ,وهووو عبووارة عوون جني ووات عمالقووة تتكووون موون وحوودات
صغرية جدا  ,تسمى األمحاو األمينية  ,تنوتظم يف وحودة متجانسوة معقودة  ,ويتكوون كول أصوغر بوروتني مون
ةسني محضا أمينيا وبعضها يتكون من آرف األمحاو األمينية .
واكتشووف العلموواو أن غيوواب محووض أميووين واحوود أو إضووافته أو اسووتبداله إلوووة الربوتووني إىل كومووة جني يووة
عدمية الفا دة .
وقوود قووام عوودد موون البوواحثني بعموول حسووابات رياضووية  ,وبصووور خمتلفووة رختبووار إمكووان تكوووين الربوتووني
بالصدفة  ,وخرجوا بجرقام حسابية ضخمة جودا( , )3كشوفت عون اسوتسالة أن يكوون للصودفة أثور يف تكووين
بروتني واحد فقط  ,فكيف باملاليني منها؟!
وقد قام العات الرياضي السويسوري تشوارلن بووجني حبسواب العوامول الويت ميكون مون خالهلوا تكوون بوروتني
واحوود بالصوودفة  ,فوجوود أن رلووك يتطلووو نسووبة  , 160 10 :1أي بنسووبة واحوود إىل رقووم عشوورة مضووروب يف
نفسووه ما ووة وسووتني موورة  ,وهووو رقووم ر ميكوون النطو بووه أو التعبووري عنووه  ,وهووهه النسووبة عنوود علموواو الرياضوويات
تساوي الصفر  ,ألن أقل نسبة لالحتمواة عنودهم  ,150 10 :1واكتشوف أن كميوة املوادة الويت تلونم حلودول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هووها التفاعوول باملصووادفة أكثوور ووا يتسووع لووه كوول هووها الكووون اليووني املورات  ,واكتشووف أيضووا أن تكوووين هووها
اجلنيو على سط األرو باملصادفة يتطلو باليني ر حتصى من السنوات  ,قودرها بجهنوا عشورة مضوروبة يف
نفسها  243مرة من السنني  ,وهها نيو ر ميكن أن يتصور(.)4
( )1خديعة التطور  ,هارون إلىي ( , )107وانظر  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )29-22
( )2خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني (. )37

1436/08/19

( )3انظر  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت ( , )40-31وخديعة التطور  ,هارون إلىي ( , )119-109والتطور
نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز ( , )335-330واإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )70
( )4انظر  :القضية اإلميان  ,ة س وبل ( , )130واهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )16
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وقام روبرت نايري – أستار الكيمياو جبامعة نيويورت – حبساب احتمواة التكووين أللفوي نووا مون أنوواا
الربوتينووات املوجووودة يف بكترييووا واحوود فقووط  ,فجوواوت نتيجووة احلسوواب كووانيت  , 4000 10 :1 :أي :رقووم
واحد أمامه أربعني ألف صفر(.)1
وهووها رقووم ها وول جوودا يفووو عموور الكووون كلووه بجضووعاف مضوواعفة  ,وهووو ت يتعل و إر ببكترييووا واحوودة
فقط  ,وهي من أصغر األنواا احليوانية  ,فكيف ا هو فوقها؟!!
وق وود علو و تش وواندرا ويكراماس وونغي – أس ووتار الرياض وويات التطبيقي ووة والفل ووك – عل ووى العملي ووة احلس ووابية
السووابقة فقوواة ":تتجسوود احتماليووة التكوووين العفوووي للسي واة موون مووادة غووري حيووة موون احتموواة واحوود ضوومن
احتمووارت عوودد مكووون موون الوورقم واحوود  ,وبعووده  40000صووفر  ,وهووو رقو وم كبووري ووا يك وفي لوودفن دارون
ونظري ووة التط ووور بجكمله ووا  ,وإرا ت تك وون ب وودايات احل و وياة عو و وشوا ية ف ووال ب وود أهن ووا نت و وجت ع وون طري و و عقو وول
هادف"(. )2
ويقوة العات الشيوعي أوربارين -وهو من كبوار أنصوار فرضوية التطوور -مقوررا اسوتسالة نشووو الربوتينوات
عوون طري و الصوودفة ":إن أبسووط هووهه امل وواد-الربوتينووات -الوويت إلتوووي كوول نوووا منهووا علووى آرف موون ررات
الكوواريون واهليوودروجني واألكسووجني والن وجووني ميلووك تركيبوا معقوودا غايووة التعقيوود  ,وإن الشووخص الووهي يقوووم
بتوودقي تركيووو الربوتينووات يوورى أن اجتموواا هووهه املوواد وتكوهنووا موون نفسووها خووار عوون ارحتموواة واإلمكووان ,
وبعي وود عن ووه كبع وود ظه ووور ملسم ووة الش وواعر الروم وواا املش ووهور "ورك وول" م وون وورد تن وواثر ح ووروف الكتاب ووة تن وواثرا
عشوا يا"(.)3
إن ههه األرقام احلسابية تدة على نتيجة واحدة ققة  ,وهي أنوه يسوتسيل أن يكوون للصودفة أو طووة
األمو وود أي أثو وور يف تكو ووون احليو وواة علو ووى كوكو ووو األرو ؛ فمو ووا كشو ووفت عنو ووه مو وون أرقو ووام يتجو وواوز مو ووا حو وودده
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املتخصصون فيما يعرف قدار ارحتماة امللنم  ,الهي يستسيل بعوده حودول أمور بالصودفة وحودها ,ويبلوغ
هها ارحتماة  ,150 10 : 1أي رقم واحد وبعده  150صفرا .
وازداد انكش وواف اس ووتسالة تك ووون اخللي ووة احلي ووة بالص وودفة م ووع ظه ووور اركتش ووافات اجلدي وودة ع وون طبيع ووة

1436/08/19

( )1انظر  :خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )112
( )2املرجع الساب (. )113

( )3دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )59

Ali Fattani

530

الباب الثاني

التعقيد العميو املوجوود يف اجلينوات الوراثيوة  ,وموا فيهوا مون أنظموة معقودة ومتداخلوة  ,وموا متلكوه مون قودرات
ها لة حلفظ املعلومات( , )1جعلت كثوريا من العلماو يقف مبوهورا أمامها  ,ويصفها باإلعجاز املبهر .
ويف تصوووير نوويو موون رلووك يقوووة الوودكتور األمريكووي كووازو موراكووامي – وهووو عووات مشووهور خمووتص يف
ا وواة اجليووين  ,وهووو لوويس موون أتبوواا األديووان ": -غالبووا مووا يسووتوة علووي نووعور باخلشووية والتسوواؤة خ ووالة
دراسيت للمعلومات اجلينية  ,أتساوة  :من ميكن أن يكون قد كتو مثل ههه الطبعة النرقاو الرا عوة للسيواة ,
وكيووف فعوول رلووك؟!! يبوودو مسووتسيال أن تكووون معلومووات علووى هووهه الدرجووة موون التعقيوود والشووموة يف املعووي
قد حدثت سض الصدفة  ,وبالتاة أنا رب ألن أع ف هبا علوى أهنوا معجونة تتجواوز إىل أبعود احلودود فهوم
البشر أو استيعاهبم  ,وهها يقودا إىل استنتا وجود اهلل جل جالله ....
كلمووا ازدادت معوورفيت باجلينووات كلمووا كنووت وربا أكثوور ألن أع و ف بعظمتهووا  ,فهووهه اجلينووات احت وواة
داخوول خاليووا متناهيووة يف الصووغر إىل حوود أهنووا غووري منظووورة حتتوووى علووى ثالثووة مليووارات موعووة مؤتلفووة مكونووة
من أربعة حروف كيما ية تقو ن بصوورة مثاليوة A :موع  , TوCموع  , Gوهوها احلجوم مون املعلوموات هوو
ما يبقينا أحياو  ,وليس دن فقط  ,ولكن كول كوا ن حوي علوى األرو  ,مون الكا نوات ا هريوة إىل النباتوات
واحليوانات واإلنسان  ,هنات ما يقدر ليوا إىل موا يت مليوون نووا مون الكا نوات احليوة علوى هوها الكوكوو ,
واليت تدين مجيعا حبياهتا ملوجد نفس الشفرية اجلينية .
يبدو ة هها ني ا ر يصد  ,ومع رلك فهو حقيقوة ر تقبول اجلوداة  ,وبالنسوبة ة فوإن هوهه احلقيقوة
هي دليل فعلي على وجود اهلل جل جالله"(.)2
ا مر الثال  :تفسير عم ل ا نظم ة البياتي ة  ,و وا ينيود مون الدرلوة علوى عجون فرضوية التطوور عون

التفسري يف ا اة البيولوجي  :أن احلياة أمشل وأعقود مون ورد نشوجة األجسوام أو اخلاليوا احليوة  ,فهنوات زيوادة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عل ووى رل ووك األجه وونة العض وووية املعق وودة  ,ال وويت تق وووم بجعم وواة يف غاي ووة الت ووداخل واإلهب ووار  ,وهن ووات عالق ووات
متداخلة ومتشعبة وحساسة بني الكا نات احلية وبني الطبيعة اليت تعيش فيها(.)3
فهووهه املوضوووعات كلهووا داخلووة يف صووميم ظوواهرة احليوواة علووى األرو  ,وهووي توودة علووى أن التعقيوود غووري

1436/08/19

( )1انظر  :كسر نيفرة املورثات (اجلينوم)  ,كيفن ديفس (. )57
( )2احلياة ونيفرهتا اإلهلية  ,كازو موراكمي ( , )140-138وانظر  :خل ر تطور  ,خنبة من املؤلفني (. )88-85
( )3انظر أمثلة على رلك  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )108-103
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القابوول لالخت وناة لوويس خاصووا بنشووجة الكووون واحليوواة فقووط  ,وإوووا هووو نووامل لطبيعووة احليوواة وطريقووة عمله ووا
وتشكلها يف الوجود  ,ور إلو لفرضوية تودعي أن لوديها التفسوري الكلوي والشوامل للسيواة إر أن تقودم تفسوريا
معقور ومقبور وقابال للتصدي لكل تلك املظاهر .
يعل و و الو وودكتور سيسو وول هارمو ووان – وهو ووو عو ووات يف البيولوجيو ووا -علو ووى طريقو ووة عمو وول اخلاليو ووا يف اجلسو وود
بقوله":لقود كشوفت قووانني الكيميواو احليويووة مون أسورار احليواة وظواهرهووا موا ت تكشووفه القووانني يف أي ميوودان
آخوور موون ميووادين الدراسووات العلميووة  ,لقوود كووان النوواق ينظوورون إىل خفايووا عمليووات اهلضووم وارمتصووا ,
ويسووتدلون هلووا علووى وجووود التوودبري املقوودق  ,أمووا يف الوقووت احلاضوور فقوود أمكوون نوورح هووهه العمليووات ومعرفووة
التفاعالت الكيمياوية اليت تنطوي عليهوا  ,واخلمورية الويت تقووم بكول تفاعول  ,ولكون هول يودة رلوك علوى أنوه
ت يعد هلل مكان يف كوكبه؟! فمن إرن الهي دبر هلوهه التفواعالت أن تسوري ؟!! وأن تسويطر عليهوا األننميوات
تلك السيطرة الدقيقة واحكمة؟!!
إن نظوورة واحوودة إىل إحوودى اخل ورا ط الوويت تبووني التفوواعالت الوودا رة العديوودة  ,ومووا يوودور بووني كوول منهووا
وانخوور موون تفاع والت أخوورى كف ويلة بووجن تقنووع اإلنسووان بووجن مثوول هووهه التفوواعالت ر ميكوون أن تووتم سووض
الصدفة"(.)1
إن تعقيوود أجهوونة الكا نووات احليووة رات اخلاليووا الكثوورية دعووا العووات التطوووري كووارتر إىل أن يقوووة يف كتابووه
"تط ووور احليوان ووات" ":ر يس وتطيع إنس ووان أن يتجم وول يف جسووم كث ووري التعقي وود حلش وورة أو ل ووهوات فق ووار دون أن
يدرت بجن نظرياتنا البسيطة نسبيا غري قادرة على أن تفسر بصورة كاملة أصل مثل هها التعقيد"(.)2
ويقوووة الوودكتور األمريكووي املعاصوور كووازو موراكووامي – وهووو موون العلموواو املشووهورين يف ا وواة اجليووين وهووو
لويس مون أتبواا األديووان ": -يتسودل النواق عوون احليواة كموا لووو كانوت أمورا بسوويطا  ,ولكون ر ميكون إلنسووان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واحوود أن يبقووى حيووا بواسووطة اجلهوود الوواعي وحووده  ,بتنظيمهووا بواسووطة الوظيفووة املسووتقلة التلقا يووة للهرمونووات
واجلهوواز العصووي املسووتقل  ,فووإن مجيووع وظا فنووا احليويووة ووا يف رلووك التوونفس والوودورة الدمويووة تعموول علووى موودار
الساعة لتبقينا أحياو بدون أي جهد خا أو مداخلة من جهدنا.
إن جيناتنوا هوي الويت توتسكم هبوهه األجهونة احليويوة  ,ومون أجول القيوام بوهلك هوي تعمول بتنواغم مثواة ,

1436/08/19

( )1اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,مجاعة من األساتهة األمريكان (. )147
( )2خل ر تطور  ,مجاعة من العلماو (. )45

Ali Fattani

532

الباب الثاني

عندما يبدأ أحدها بالعمل يستجيو آخر بالتوقف أو العمل بكد أكرب  ,مناغما ومنظما اجلهاز ككل .
يبدو من غري املعقوة على اإلطال أن نظاما تازا كهها قود حودل مصوادفة  ,ر بود مون أن هنوات قووة
أعظم وراو تناغم عاملنا  ,وهو اهلل اخلال الهي يؤمن به معتنقو الديانات السماوية"(.)1
نقا موقف المفحدة الجد – ريتشار وكنز -من الصدفة :
حني أخهت الدر ل والرباهني تنهاة بكثرة من كل حدب وصوب مؤيدة للتصميم الهكي وكانوفة عون
التعقيوود غووري القابوول لالخت وناة يف الكووون  ,ودالووة علووى عوودم إمكووان حوودول رلووك بالصوودفة نووعر عوودد موون
املالحدة املعاصرين بشدة املجز الهي حل هبم  ,وبضخامة اإلنكاة الهي نونة بسواحتهم  ,فجخوه بعضوهم
يف البسوث عون املخوار الويت ميكوون أن ختلصوهم مون تلوك الورطوة  ,ويف التنقيووو عون الوسوا ل الويت تسوواعدهم
على تقوية موقفهم املتهالك .
ويعد امللسود املعاصور ريتشوارد دوكنون – وهوو عوات بيولووجي اجنليوني – مون أنوهر املالحودة الوهين سوعوا
إىل تقد رؤى جديدة يف اولة ارنفكات عن درلة ما بات مستقرا مون درلوة التعقيود غوري القابول لالختوناة
واحلسابات الرياضية على بطالن الصدفة  ,ويعد ما قدمه من أجوبة ومربرات من أوسوع التربيورات انتشوارا يف
واقعنا املعاصر بني أتباا التيار اإلحلادي .
ويتلخص جوابه فيما أمساه "ارنتخاب ال اكمي"  ,فقد أقر دوكنن بالتعقيد الواقع يف الكوون وبضوخامته
وعمقووه  ,ورك وجر أنووا "دو ون احليوانووات أكثوور األنووياو تعقيوودا فيمووا يعوورف موون الكووون"( ,)2وأكوود أن "أعظووم
التس ووديات لل ووهكاو اإلنس وواا ع و ورب الق وورون ك ووان ن وورح التعقي وود الكب ووري والالاحتمالي ووة العظيم ووة ال وويت تظه وور يف
الكون"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأقوور بووجن رلووك التعقيوود ر ميكوون أن يقووع بالصوودفة  ,وأن احتماليووة وقوعووه عوون طريقهووا مسووتبعد جوودا ,
وغري قابل لالعتبار  ,واستدة على رلك باألرقام نفسها اليت استدة هبا العلمواو الوهين نقضووا فرضوية التطوور
 ,وضوورب أمثلووة قريبووة موون أمثلووتهم  ,وأقوور بوودرلتها علووى اسووتبعاد حوودول نوويو موون رلووك التعقيوود بسووبو
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الصدفة(.)1
وقوواة بعوود ركووره لووبعض مظوواهر التعقيوود يف الكووون ":لكوون احلووالن املرنووسان للمعضوولة ليسووا التصووميم
والص وودفة كم ووا ه ووو ن ووا ع  ,ب وول التص ووميم وارنتخ وواب الطبيع ووي  ,الص وودفة ليس ووت ح ووال ؛ نظو ورا لك وورب قيم ووة
الالاحتماليوة الويت نراهوا يف الكا نوات احليوة  ,ولويس هنوات مون عوات أحيواو ميتلوك كامول قوواه العقليوة يق حهوا,

والتصووميم لوويس حووال حقيقيووا أيضووا كمووا سوونراه رحقووا"( , )2ووصووف كووال موون حوول الصوودفة والتصووميم الووهكي
بجهنما ":حالن فانالن لتلك الالاحتمالية املنطقية"(.)3
وركوور أن موون مهامووه األساسووية "أن أدموور هووهه األسووطورة الوويت يرووؤمن هبووا حبموواق  ,وه ووي أن الدارونيووة
نظرية الصدفة"(.)4
واحل وول ال ووهي ي وراه دوكن وون ص ووسيسا ومناس ووبا لف ووك معض وولة التعقي وود يف احلي وواة ه ووو م ووا أمس وواه "ارنتخ وواب
ال اكمووي " واملوراد بووه  :ارنتقوواو الطبيعووي الووهي إلووتفظ بالتسسووني احلاصوول يف األنوواا  ,ويسووتخدمه كجسوواق
للبنواو عليووه يف املسووتقبل  ,وهووو هبووها املعووي يفو عون ارنتخوواب بالصوودفة املبانوورة ؛ ألن مووا يوودعو إليووه يقوووم
على ال اكو وتفتيت التطور إىل مراحل بطي ة وصغرية جدا .
ويف بيان مفهوم ارنتخاب ال اكمي والفر بينه وبني ارنتخاب املبانور يقووة دوكنون ":هنوات إرن فوار
كبري بني ارنتخاب ال اكمي – حيوث يسوتخدم كول حتسوني مهموا كوان صوغريا كجسواق للبنواو يف املسوتقبل ,
وارنتخاب قطوة واحدة – حيث كل اولة جديدة هي اولة حديثة"(.)5
وقد وصف دوكنن ارنتخاب الطبيعي ال اكمي وركر أنه يشبه صانع الساعات األعموى الوهي ر يبصور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وليس له هدف ور رؤية فيقوة ":صانع السواعات احلقيقوي لوه تبصور لألموام  :فهوو يصومم تروسوه ونربكاتوه ,
وخيطط ما بينها من ترابطات  ,وقد وضع نصوو عينيوه هودفا مسوتقبليا  ,وأموا صوانع السواعات يف الطبيعوة ,
وه ووو ارنتخ وواب الطبيع ووي  ,تل ووك العملي ووة األتوماتيكي ووة العمي وواو غ ووري الواعي ووة  ,ال وويت اكتش ووفها دارون  ,وال وويت
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تعوورف انن أهنووا تفسووري بيولوجيووا احليوواة  ,فلوويس لووه عقوول فيووه هوودف  ,إنووه بووال عقوول  ,وبووال عووني العقوول  ,ور
يبصوور علووى اإلطووال  ,وإرا كووان موون املمكوون أن يقوواة عنووه  :إنووه يلع وو دور صووانع السوواعات يف الطبيعووة ,
فهو صانع ساعات أعمى"(.)1
ومووع رلووك يصوور دوكنوون علووى أن عموول ارنتخوواب ال اكمووي الووهي وصووفه بووهلك الوصووف لوويس عش ووا يا
ول وويس ع وود املع ووي  ,فيق وووة ":هن ووات اخلل ووط املعت وواد – وال ووهي ا ووو أن أق وووة  :إن ووه خل ووط مس ووتفن -ب ووني
ارنتخوواب الطبيعووي والع وشوا ية  ,إن الطفوورة عشووا ية  ,وأمووا ارنتخوواب الطبيعووي فهووو علووى العكووس متامووا موون
العشوا ية"(.)2
وركو وور "أن التسلسو وول الكلو ووي للخط و ووات ال اكميو ووة يتك و ووون م و وون أي نو وويو إر أن يكو ووون عملي و ووة م و وون
الصوودفة"( ,)3ويقوووة ":ارعتقوواد أن التطووور الوودارويين عشووا ي لوويس وورد اعتقوواد زا ووف  ,إنووه عكووس احلقيقووة
بالضووبط  ,فاملصووادفة عنصوور ض و يل يف الوصووفة الدارونيووة  ,أمووا أهووم عنصوور هلووا فهووو ارنتخوواب ال اكمووي ,
الهي هو يف جوهره ر عشوا ي"(.)4
وكثريا ما يؤكد دوكنن أن ارنتخاب ال اكموي قوا م علوى طووة الونمن  ,وأن الطووة الونمين كفيول بإحودال
مجي ووع التغو وريات البيولوجي ووة ال وويت متث وول التعقي وود الواق ووع يف احلي وواة  ,ورك وور عل ووى رل ووك م ووثال ن ووهريا عن ووده مس وواه
"الصعود إىل جبل ارحتماة" وقاة فيه  :ختيل جبال أحد طرفيه منسدر بشكل حاد من املسوتسيل تسولقه ,
والطوورف انخوور منسوودر بشووكل منوودر لطيووف إىل القمووة  ,ويف القمووة الووس نظووام معقوود  ,كووالعني مووثال أو
البك يووا رات احوورت املروحووي  ,الفكوورة السووخيفة بووجن تعقيوودا كهووها يتجمووع بشووكل آيت بارنتقوواة موون وادي
اجلبوول لقمتووه بقفوونة واحوودة  ,التطووور علووى العكووس موون رلووك  ,يووههو حوووة اجلبوول موون الناحيووة األخوورى ,
ويصعد املنسدر البطيو زحفا  ,ويتطور يف الصعود حىت يصل إىل رلك النظام املعقد(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحاوة دوكننإثبات صسة ارنتخاب ال اكمي عن طريو احلسواب الرياضوي  ,فوهكر أننوا لوو أتينوا بقورد ,
وحددنا نووا املهموة الويت يقووم هبوا  ,واف ضونا أهنوا كتابوة مجلوة "أظنهوا تشوبه ابون عورق"  ,ووضوعناه أموام لوحوة
( )1املرجع الساب ( , )21وانظر أيضا (. )44
( )2املرجع الساب (. )71
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املفاتي  ,فإن احوتماة كتابته هلا عن طري الصدفة املبانرة غري ال اكمية مستبعد وغري داخل يف اإلمكان .
ولكنووه ركوور أننووا لووو أعوودنا التجربووة موون ج وديد مووع إضووافة خاصووية ج وديدة  ,وهووي أن جهوواز الكمبيوووتر
إلتفظ بالكتابات املقواربة ألي نيو من احلوروف املكونة جلوملة "أظنها تشبه ابن عرق" ,فإنه بعود عم وليات
كثرية نسبيا ميكن الوصووة إىل كتابة اجلملة نفسها  ,وقد قام بالعملية نفسها فتوصول إىل النتيجوة الصوسيسة
يف زمن قليل(.)1

فجخووه موون هووهه التجربووة احلسووابية دلوويال علووى أن ارنتخوواب ال اكمووي الووهي يق ووم علووى اسووتبقاو األمووور
النافعة وجعلها أساسا للبناو عليها يف املستقبل أمر كن وغري مستسيل .
تقويا مباولة المفحدة الجد :
وهووها اجل وواب الووهي بووه أتووى دوكنوون وأراد بووه إثبووات صووسة ارنتخوواب الطبيعووي  ,والووتخلص موون مووجز
الصدفة والعشوا ية الهي أضوسى كابوسوا عظيموا علوى عقووة أتبواا التيوار اإلحلوادي غوري صوسي ؛ ألنوه مبوين
علووى كووم كبووري موون املغالطووات  ,وقووا م علووى عوودد موون املصووادرات الوويت ر دليوول عليهووا ور برهووان يسووندها ,
فضووال عوون أن دوكنوون نفسووه نوواقض تقريووره يف م وواطن متعووددة  ,واعتموود علووى بيانووات ومعطيووات غووري صوواحلة
لالسووتدرة  ,وركووو بووني عوودد موون املصووادرات واملغالطووات الوويت توووهم يف ظاهرهووا صووسة م ووا توصوول إليووه ,
وتشعر الناظر بجنه ختلص من مجز الصدفة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن الكش ووف عم ووا يف ك ووالم دوكن وون م وون خل وول منطق ووي واس ووتدرة ر إلت ووا إىل اس ووتدررت طويل ووة ور
بوراهني موسووعة  ,وإوووا إلتووا إىل وقفووات خمتصوورة تكشووف عوون حجووم املصووادرات الوويت وقووع فيهووا والتناقضووات
اليت خالطت جوابه واملغالطات اليت تشبع هلا كالمه  ,وميكن أن جنمل كل رلك يف األمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن النو وواظر يف كو ووالم دوكنو وون يو وودرت أنو ووه وقو ووع يف تنو وواقض صو ووارخ ؛ ورلو ووك أنو ووه ركو وور أن
ارنتخاب ال اكمي ليس له عقل ور هدف ور رؤية للمستقبل  ,وأنه يشوبه صوانع السواعات األعموى الوهي
يعتمد على التجربة احضة غري املخطط هلا  ,يف الوقت نفسوه يؤكود أن ارنتخواب ال اكموي لويس عشووا يا
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 ,وأنه ينتقي الصوفات النافعوة ويسوتبقيها واعلهوا أساسوا يبوين عليهوا يف التطوورات انتيوة يف املسوتقبل  ,وهوهه
التصرفات تدة علوى أن ارنتخواب ال اكموي عمليوة واعيوة وموجهوة وهلوا هودف وغايوة  ,وهوها احلواة يتنواقض
مع ما وصفه به دوكنن.
وأمووا املثوواة الووهي ركووره دوكنوون ليعضوود بووه رؤيتووه وهووو أن احلصووى علووى الش واط ي تووو بصووورة وطيووة ,
حبيووث يكووون احلصووا الصووغار يف منوواط منفصوولة علووى الشوواط والقطووع األكوورب منهووا تكووون يف منوواط أخوورى
بسووبو حركووة األم ووا  ,مووع "أن األم ووا لوويس هلووا أهووداف ور نوايووا ور عقوول مرتووو  ,ولوويس هلووا عقوول علووى
اإلطووال  ,وهووي فسسووو ترمووي احلصووى بنشوواط فيمووا حوهلووا  ,وتسووتجيو قطووع احلصووى الكبوورية والص ووغرية
لتناوهلا بطريقة خمتلفة  ,وبوها تنتهوي إىل مسوتويات خمتلفوة مون الشواط  ,لقود نشوجة مون ر ترتيوو قودر صوغري
من ال تيو ت إلفظه عقل"(.)1
فهها املثاة مبين على مغالطة ظاهرة  ,وهي أن ترتو احلصى على الشاط لويس حاصوال حبركوة األمووا
وحدها  ,وإوا هوو خاضوع حلجوم احلصوى ووزنوه  ,وهوي قووانني فينيا يوة ثابتوة  ,فمون الطبيعوي أن تكوون حركوة
احلصووى الصووغرية خمتلفووة عوون حركووة احلصووى األكوورب  ,كموون رمووى بووجورا متفاوتووة يف احلجووم والوووزن يف اهل وواو ,
فإن رات الوزن األكرب ستسقط يف املكان نفسه أو قريبا منه واألخف وزنا ستطري بعيدا مع اهلوواو  ,وهوها ر
يدة على أن عشوا ية اهلواو هي اليت أحدثت هها األمر فقط .
واملثوواة الصووسي املطوواب لص ووورة ارنتخوواب الطبيعووي هووو أن يك ووون علووى الشوواط أحجووار متقاربووة يف
احلجم والوزن ينشج من حركة األموا العشوا ية قصورا كبوريا مكوون مون عودة طوابو مون تلوك األحجوار موع
مرور النمن .
ا مر الثاني  :أن بناو دوكنن ملوقفه مون ارنتخواب ال اكموي اعتمود علوى مصوادرات غوري موربهن عليهوا؛
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ورلك أنه ادعوى أن األمور الوهي إلوتفظ بوه ارنتسواب الطبيعوي يبقوى ثابتوا علوى الودوام  ,ويتسووة إىل وصوف
يتوارثه أفراد النوا احلي  ,وتني عليه التطورات احلاصلة يف املستقبل .
وهووهه الوودعوى غووري مووربهن عليهووا  ,وت يقووم عليهووا أي دليوول يثبووت صووستها  ,وإوووا ركرهووا وبووي عليهووا
نظريته من غري أن يقيم ما يؤيد صدقها الواقعي .
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إرا ك ووان املعي ووار يف ح وودول تل ووك الص ووفات ه ووو التكي ووف م ووع الظ ووروف احلياتي ووة احيط ووة هب ووا  ,ف ووإن
الظ ووروف احلياتي ووة قابل ووة للتغ ووري  ,وه ووها يس ووتلنم بالض وورورة إمك ووان تغ ووري تل ووك الص ووفات احلاص وولة بارنتخ وواب
الطبيعي  ,وبهلك ينخرط نظم ال اكم املنعوم .
إن دوكنن يبين كالمه على ما وقع بارنتخاب ال اكمي يبقى ثابتا على الدوام  ,ويتسوة إىل قاعدة تبي عليها
التطووورات الالحقووة  ,وهووها يعووين أن مووا إلصوول يتسوووة بارنتخوواب الطبيعووي إىل قووانون ونظووام  ,وحصوووة القووانون
بالصوودفة أكثوور اسووتسالة موون حصوووة األحوودال ا ووردة ؛ ألن القووانون لوويس وورد احلوودول ,إوووا هووو احلوودول املوونظم
لغاية وقصد .

ا م ر الثال

 :أن العمليووة احلسووابية الوويت اعتموود عليهووا دوكنوون إلثبووات صووسة ارنتخوواب ال اكمووي غووري

صوسيسة  ,وهوي ليسوت متطابقوة موع صوورة الوويت القضوية الويت أراد إثباهتوا ؛ ورلوك أن جهواز الكمبيووتر الووهي
وضووعه دوكنوون مووربمخ علووى اختبووار الكلمووات واحلووروف املشوواهبة جلملووة "أظنهووا تشووبه ابوون عوورق"  ,فووالكمبيوتر
إرن لديه خطة مسبقة  ,وهو منظم للوصوة إىل علم مستقبلي  ,حبيث إنه يتعرف علوى احلوروف والكلموات
واملقاربة ملا هو مربمخ عليه  ,فهو يعمل ألجل غاية وهدف و دد ومرسوم بدقة .
وهوها احلواة ر يتطوواب موع ارنتخوواب الطبيعوي ال اكمووي الوهي وصوفه دوكنوون بجنوه ر عقوول لوه ور هوودف
ور رؤية للمستقبل .
وقد نعر دوكنن هبهه املفارقة  ,وأقر بجن املثاة غري متطاب موع موا يريود إثباتوه  ,وأن فيوه التبواق ومتويوه ,
فق وواة ":ورغ ووم أن و ووور الق وورد /سلس وولة نكس ووبري يفي وود يف تفس ووري الف وور ب ووني ارنتخ وواب ب وواخلطوة الواح وودة
وارنتخاب ال اكمي إر أنه يؤدي إىل اللبس يف طرا هامة"( ,)1ركر املعي الساب .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الراا  :أمووا املثوواة الووهي ركووره  ,وهووو الصووعود إىل جبوول ارحتموواة  ,فهووو مبووين علووى مغالطووات
م اكمة  ,ا ولى منها  :أنه يتعامل مع القدرة اإلهليوة قيواق القودرة البشورية  ,وهلوها جعول انتقواة األمور مون

العوودم إىل الوجووود مبانوورة أموور مسووتعبد يف العقوول وانتقوول موون رلووك إىل تفضوويل ارنتقوواة بالتوودر البطوويو,
وهها التصور ر يص إر إرا كانوت قودرة اهلل مثول قودرة البشور  ,ولكون األمور لويس كوهلك  ,والثاني ة منه ا :
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أنووه ادعووى أن جهووة اجلبوول األخوورى متدرجووة بصووورة منظمووة حبيووث كوول جوونو سووفلي يكووون أدىن وبصووورة م تبووة
مووع اجلوونو الووهي أعلووى منووه حووىت يسووهل صووعوده بووبطو  , ,وهووها يوودة علووى أنووه مرتووو حبيووث يكووون قابوول
( )1املرجع الساب (. )82
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للصووعود موون خاللووه ويوصوول إىل هنايووة ووددة  ,وهووهه الصووورة غووري متطابقووة مووع ارنتخوواب الطبيعووي الووهي ر
هدف له ور غاية ور رؤية للمستقبل  ,واحلاة فيها كساة احلجة احلسابية اليت ساقها دوكنون إلثبوات صود
فرضيته  ,لكون ر يسري وقف خطة مرسومة ور هدف دد .
ا م ر الخ امس  :موون املغالطووات الوويت وقووع فيهووا دوكنوون يف بنا ووه لالنتخوواب ال اكمووي تبسوويط التعقيوود
الواقووع يف احليوواة  ,فإنووا لووو اف ضوونا أن ارنتخوواب إلووتفظ باخليووارات الصووسيسة النافعووة ويووتخلص موون الضووارة
بووبطو نووديد -كمووا يقوووة -فإنووه مووع رلووك ر ميكوون أن يقوودم تفسوريا معقووور موووا التعقيوود يف احليوواة ؛ فووإن
مق وودراه وحجم ووه يف ك وول مكون ووات احلي وواة وجني ات ووه و ريات ووه وقوانين ووه بل ووغ ح وودا عالي ووا ج وودا م وون الض ووخامة
وارتسوواا ,فكوول جوونو موون أج وناو احليوواة يتطلووو وحووده كمووا هووا ال موون األزمووان والطاقووة  ,فلووو اف ضوونا صووسة
ارنتخاب ال اكمي كما يصوره دوكنن فإنه ر ميكن أن يتسق رلك التعقيد أبدا جرده .
وألجل ظهوور رلوك خوالف عودد مون أتبواا فرضوية التطوور دوكنون فيموا وصول إليوه ورأوا أن التعقيود الواقوع
يف احلياة البيولوجية ر ميكن أن يقع إر بالطفرات فقط  ,ور ميكن أن يتسق بال اكم البطيو .
ا مر السا س  :يتسدل دوكنن وكوجن التعقيود لويس واقعوا إر يف احليواة البيولوجيوة فقوط  ,وكوجن األرقوام

احلسابية ر تبطل الصدفة إر يف رلك ا اة  ,ولكن األمر ليس كهلك  ,فالتعقيد غوري القابول لالختوناة أمور
عام ونامل ملظواهر الكوون قوانينوه  ,فوالكون ملويو بالشوواهد املعقودة غايوة التعقيود  ,سوواو يف أسوباب نشوجته
أو يف قوانينه أو يف تركيبه ومقاييسه .
فلووو اف ضوونا أن احليوواة البيولوجيووة تطووورت عوون طري و ارنتخوواب الطبيعووي ال اكمووي فووإن رلووك ر يعووين
ارستغناو عن اإلله وعن عون املص ومم الوهكي ؛ إر إن السوؤاة موا زاة قا موا  :مون الوهي أنشوجة الكوون املعق ود
الو ووهي يقو ووع في و وه ارنتخو وواب الطبيعو ووي؟!! ويف التجكو و ويد علو ووى هو ووها املعو ووي يقو وووة فيلسو وووف العلو وووم ريتش و ووارد
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سوينربن":تص ووور الدارونيووة الك ووون باعتبوواره مص وونعا إلنتووا ك وول هووهه الكا ن ووات املتنوعووة  ,لكنن ووا م ووا ننلن ووا يف
حاجة لتفسري كيف نشج هها املصنع  ,وكيف يدار؟!"(. )1
ا مر الساا  :مع أن دوكنن ينكر الصدفة ويصفها بالسخف والعجن عن تفسري مظواهر احليواة إر أنوه

مووع رلووك ت يسووتطع الووتخلص موون القوووة هبووا ويعتموود عليهووا يف كثووري موون كالمووه وجدارتووه واسووتدررته  ,فقوود
1436/08/19

( )1كيف بدأ اخلل  ,عمرو نريف (. )189
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اعتمد عليها يف اجلواب على إنكاة من أضخم ارنكارت الويت تواجوه فرضوية التطوور  ,وهوو قضوية نشوجة
احليوواة يف الك وون  ,فإنووه أقوور بووجن أصوول احليوواة يف األرو إوووا جوواو بض وربة حووظ وبالصوودفة  ,حيووث أكوود أن
ارنتخوواب الطبيع ووي ر ميك وون أن يفس وور أصوول احلي وواة "فجص وول احلي وواة يقووع خ ووار ح وودود ه ووها التفس ووري ؛ ألن
ارنتخاب الطبيعي ر ميكن أن يبدأ بدونه"(. )1
قوواة  ":بإمكاننووا معاجلووة فكوورة أصوول احليوواة ب واف او عوودد ها وول موون الفوور الكوكبيووة  ,و جوورد أن
دصل على ضربة احلظ  ,واملبدأ الالنثرويب يضمن حصوهلا بشكل كبري  ,يبودأ ارنتخواب الطبيعوي يف العمول
()2
 ,وارنتخاب الطبيعي بالتجكيد ليس ضربة حظ أبدا!!"
ومووع أنووه يؤكوود يف كوول حووني أن ارنتخوواب الطبيعووي ال اكمووي ر يقوووم علووى الصوودفة  ,فقوود جعوول تطووور
العق وول اإلنس وواا-وه ووو مظه وور م وون مظ وواهر احلي وواة البيولوجي ووة -مبني ووا عل ووى الص وودفة  ,حي ووث يق وووة يف حو ووار
معه":تطورت لنا عقوة بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر يف املستقبل وتقييم العواقو البعيدة"(.)3
ا مر الثامن  :كثريا ما يكرر دوكنن بجن حر املتدينني على إثبوات التعقيود غوري القابول لالختوناة لويس

طريقة علمية  ,وأنه رد حالة خاصة للمساججة تعتمد على اجلهل ومشاهبة ملنط منور يسومى إسو اتيجية
"إلووه الثغورات"( ,)4ويوودعي أن املتوودينني "يبسثووون بشووغف عوون فراغووات يف معووارف ومفوواهيم العصوور  ,و جوورد
ظهور ما يبدو كسلقة مفقودة فإنه يف و بجن اهلل او أن ميألها بطبيعة احلاة"(.)5
وهووهه يف احلقيقووة مغالطووة فجووة موون دوكنوون  ,فووإن املتوودينني حووني قوورروا التعقيوود غووري القابوول لالختوناة بنووا
قوهلم علوى حسوابات رياضوية دقيقوة  ,وعلوى اسوتدررت معمقوة اضوطر دوكنون نفسوه إىل اإلقورار هبوا  ,فلويس
موون العقوول ور املنط و أن يصووور موووقفهم بجنووه و ورد طريقووة للمساجو وجة غووري العلميووة  ,وموون أراد أن يوونقض
عليهم قوهلم فعوليه أن يثبت رلك بالطريقة العلمية احلسابية وليس جرد رمي الدعاوي الفارغة ا يثبتها.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن تجكيوود املتوودينني علووى اإلميووان بوجووود اخلووال جوواو نتيجووة لضوورورة الرباهووني العقليووة ال وويت تقتضوويها
( )1وهم اإلله (. )142

( )2املرجع الساب (. )142
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( )3ميليشيا اإلحلاد  ,عبداهلل العجريي (. )153
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املبادئ الفطرية والعقليوة وتفرضوها احلسوابات الرياضوية  ,ولويس رغبوة مونهم يف ملويو فراغوات اجلهول يف العلوم
كما يصور دوكنن .
ولو أردنا أن نعتمد على املنط الهي يسري عليوه دوكنون فإننوا ميكون أن نقلوو ارسوتدرة عليوه  ,ونقووة
 :إن املالحوودة يصوورون علووى ارنت وخاب الطبيعووي ويبسثووون بشووغف عوون كوول مووا مي وكن أن يوودة علووى صووسته
حووىت يثبت ووا لآلخ ورين وجاهووة موقف وهم يف إنكووار اإللووه  ,الووهي دلووت علووى وج ووده الرباهووني الكثوورية  ,فهووم يف
احلقيقو وة ر يبسثووون عوون احلو وقيقة وإوووا عو ون تجييوود رغبوواهتم  ,وأي جو وواب يقدمونووه علووى هووها ارع و او فووإن
املتدينني ميكن ابوا هبم عليهم .
وبانكشاف ههه األغاليط اليت وقع فيها دوكنن وظهور حجم املصادرات اليت وقع فيهوا يظهور جبوالو أنوه
ت يوجت جبوواب صووسي خيلصوه مون مووجز بطوالن الصودفة والعشووا ية  ,بول تجكود للنوواظر بجنوه موا زاة معتموودا
علووى الصوودفة  ,ولكنووه حوواوة أن يووتخلص موون امسهووا  ,وإلوواوة أن يفتووت الصوودفة الكبوورية إىل صوودف صووغرية
إلصل التتابع فيما بينهما يف تكوين التطور .
 -6تناقا فرضية التطور م العلوم التجريبية ا خرى :
مووع أن فرضووية التطووور غووري متماسووكة يف بنياهنووا ور تقوووم علووى ب وراهني صووادقة  ,فهووي يف الوقووت نفسووه
تتصادم مع عدد من التطورات العلمية يف ارت خمتلفة .
وكث وريا مووا يصووور التطوريووون بووجن املخووالفني لفرضوويتهم ينسصوورون يف أتبوواا األديووان ويف املشووتغلني بعلووم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الالهوت  ,ولكن مع التطورات العلمية احلديثة تبني أن األمر ليس كهلك  ,وانكشف بجن فرضوية التطوور ر
تتنواقض موع األديووان فقوط  ,وإووا مووع علووم ريبيووة خمتلفوة  ,وأن املخوالفني هلووا ليسووا أتبواا األديووان فقوط وإوووا
هن ووات ع وودد م وون املش ووتغلني ب ووالعلوم التجريبي ووة م ووازالوا مع و وارضني هل ووا غاي ووة املعارض ووة ؛ لكوهن ووا تتع ووارو م ووع
مقتضيات علومهم .
وقوود قووام عوودد موون الدارسووني برصوود العلوووم وا ووارت –كعلووم الفينيوواو والكيميوواو وغري ووا -الوويت تتعووارو
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قوانينهووا ونتا جهووا مووع فرضووية التطووور  ,وكشووفوا عوون أوجووه التعووارو والتصووادم بينهووا ببسووول علميووة مطولووة
ومفصلة .
وليس من غرو البسث يف هها السيا تتبع كول التفاصويل املتعلقوة هبوها األمور  ,وإووا غرضوه األساسوي
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إعطاو صورة ملة تكشف عن ههه اإلنكالية العميقة اليت تواجه فرضية التطور .
وموون أنووهر العلوووم الوويت تعارضووت بعووض قوانينهووا ونتا جهووا مووع فرضووية التطووور علووم الفينيوواو ؛ ورلووك يف
أحوود فروعووه األساسووية  ,وهووو علووم الووديناميك احلراريووة  ,وهووو العلووم الووهي يف سوولوت املووادة ويصووف مسوواراهتا
ويتتبع متغريات حالتها وانتقارهتا  ,ويركن على دراسة الطاقة واحلرارة اليت حتتويها املادة(.)1
وقوود اكتسووبت الووديناميك احلراريووة مننلووة عاليووة بعوود أن اكتشووف انتشوواين أن املووادة مووا هووي إر نووكل موون
أنووكاة الطاقووة  ,فجضووست قووانني الووديناميك احلراريووة أمشوول القووانني علووى اإلطووال يف هووها الكووون  ,وباتووت
نوواملة لكوول نوويو موجووود فيووه  ,ور خيوور عنهووا نوويو موون املوجووودات الكونيووة  ,وقوود أمسووت مقبولووة علووى
نطا واسع جدا من العلماو(.)2
وترجووع ق ووانني الووديناميك احلراريووة إىل قووانونني أساسوويني  ,ووا  :الق انون ا ول  :أن موووا الطاقووة يف
الكون ثابت ر يتغري  ,ولكن ميكن حتويله من نكل إىل آخر  ,وأما القانون الث اني فقود عرورب عنوه بتعبوريات

عديدة  ,وميكن أن يقاة يف بيان حقيقته  :إن الطاقوة احلراريوة ر تنتقول إر مون األجسوام احلوارة إىل األجسوام
األقوول منهووا ح ورارة  ,ور ميكوون أن إلوودل العكووس( , )3وهووها يوودة علووى أن الطاقووة يف الكووون ر تسووري إر يف
ا اه واحد فقط  ,وهو ارنتقاة من األعلى إىل األقل حرارة .
فقد اكتشف علماو الفينياو أن األجسام األكثر حرارة يف الكون تفقد كميوة كبورية مون حورارة وطاقتهوا ,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتنتقل إىل األجسام األكثر برودة  ,وأكودوا أن األمور سيصول إىل حالوة تتسواوى فيهوا درجوات احلورارة يف كول
األجسام يف الكون  ,وعند ه ت إلوث أي انتقواة للسورارة  ,حيوث تسواوت كول األجسوام يف حرارهتوا  ,وهوها
يعووين أن احلركووة سووتتعطل يف كوول أجوناو الكووون  ,وحين ووه ملوون تنمووو النباتووات لعوودم وجووود جسووم سوواخن ميوودها
بالضوووو  ,وملوون تعموول احركووات لعوودم وجووود مكووان بووادر ميكوون تص وريف احل ورارة إليووه  ,ويصوول الكووون إىل مووا
يسمى "املوت احلراري"(. )4
ويشوورح العووات األمريكووي املعووروف إسووسا أزيسوومو مووا يعنيووه القووانون الثوواا للووديناميك احلراريووة فيقوووة
( )1انظر  :أساسيات الفينياو  ,بوه (. )353
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( )2انظر  :مناقضة علم الفينياو لفرضية التطور  ,أروخان مد علي (. )24 , 23 , 15
( )3انظر  :أساسيات الفينياو  ,بوه (. )344-327
( )4انظر  :مناقضة علم الفينياو لفرضية التطور  ,أروخان مد علي (, )20-19

Ali Fattani

542

الباب الثاني

":هن ووات طريق ووة أخ وورى لش وورح الق ووانون الث وواا  ,وه ووي أن الك ووون س ووري ب وووثرية ثابت ووة د ووو زي ووادة ارنثروبي ووا –
الفوضى , -وجنن نرى تجثري القانون الثاا حوالينا يف كل نيو  ...واحلقيقوة أن موا يتعوني علينوا عملوه هوو ر
نوويو  ,فكوول نوويو يسووري راتيووا دووو التلووف ودووو ارهنوودام ودووو اردووالة  ,والتفكووك والبلووى  ,ومووا مووا يعنيووه
القانون الثاا"(.)1
إرن فووإن علووم الفينيوواو يؤكوود أن مجيووع التغي وريات والتسووورت والتفوواعالت اجلاريووة يف الك ووون تسووري د ووو
الفوضووى والتفك ووك وارهنوودام  ,وأن ك وول م ووا فيووه م وون مكونووات ستص وول إىل امل وووت احل وراري  ,وه ووهه النتيج ووة
تتع ووارو مت ووام املعارض ووة م ووع فرض ووية التط ووور ؛ ألهن ووا ت وودعي أن احلي وواة البيولوجي ووة تتط ووور د ووو النظ ووام األفض وول
واألعقد واألرقى  ,وأن التطور يسري دو األحسن ويتخلص من احلارت الضارة والضعيفة وغري النافعة.
وقد أكد عدد من العلماو والباحوثني ههه احلقيقة وحوكموا علوى فرض وية التطوور بوالبطالن لكوهنوا خمال وفة
ملووا هووو أقوووى منهووا يف الثبوووت وارنو وتهار  ,يقوووة عووات الفينيوواو والفلووك األمريكووي هارولوودق سلونوور ":إن
ادعوواو النظريووة التطوريووة بووجن عوودم النظووام والفوضووى حت وووة إىل نظووام  ,وأن حالووة الك ووون املختلفووة واملشونووة
حتولوت إىل كووون موونظم ينوواقض ويصوادم وبشووكل مبانوور مبوودأ أساسوويا ور يسويا للفينيوواو يوودعى "القووانون الثوواا
لديناميك احلرارية"(.)2
ويف تجكيد املعي نفسه يقوة العات األمريكوي الربوفيسوور هنوري مووريس ":إن القوانون الثواا ر يشوري إىل
اخلل فسسو  ,بل هو يتناقض بشكل مبانر مع التطوور  ,فاملنظوموات ر تتجوه بشوكل طبيعوي إىل مراتوو
أعلى من النظام  ,بل تتجه إىل مستويات أقل من النظام"(.)3
وقد أقر عدد من العلماو التطوريني بالتعارو بني فرضويتهم وبويم القوانون الثواا يف الوديناميك احلراريوة ,
ومون هووؤرو  :جريموي رفكوون  ,حيوث يقوووة ":دون نعتقوود بووجن التطوور يقوووم بطريقوة مووا وبشوكل سووسري قلو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لقيم اكورب مون النظوام علوى سوط هوهه األرو .وانن فوان البي وة الويت نعويش فيهوا تسوري دوو التبودد والفوضوى
إىل درجة أن األمر أصب واضوسا حوىت للعوني ا وردة ,وبودأنا وألوة مورة نتبوي أفكوارا أخورى حووة نظرتنوا دوو
التطور ودو عمليات التقدم ودو خل األنياو رات القيم املادية ...إن التطوور يعوين خلو جونر أكورب وأكورب
( )1املرجع الساب ( , )21وسيكون ارعتماد يف اإلحارت القادمة على هها املرجع .
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من النظام على حساب حبار أكرب وأكورب مون الفوضوى يف العوات .ولويس هنوات عوات بيولووجي وأحود ور عوات
فينيوواو وأحوود يسووتطيع إنكووار هووهه احلقيقووة املركنيووة ,ومووع رلووك فموون يرغووو بالقيووام يف الصووف أو يف منوورب عووام
ومجاهريي لكي يع ف هبها األمر"(.)1

ويقوة جي.هو .ره  ,وهو أحد التطورييني -مقرا بهلك التعارو ":يف النمط املعقود لتطوور احليواة فإهنوا
أي احليوواة -تبوودي تناقضووا واضووسا مووع امليوول والننعووة الوويت يبووديها القووانون الثوواا للووديناميكا احلراريووة .فهووهاالقانون الثاا يظهر ميال ر ميكون عكسوه أو إرجاعوه دوو زيوادة ارن وبيوا –الفوضوى  -ودوو زيوادة الفوضوى,
بينمووا تتطووور احليوواة بشووكل دا ووم دووو مسووتويات أرقووى موون النظووام  ,واحلقيقووة امللفتووة للنظوور هووي أن السووري دووو
زيادة النظام أكثر فجكثر هو أيضا عملية غري قابلة لل اجع ,ألن عملية التطور ر تسري إىل اخللف"(.)2
ويقوة روجر لسويوبن – وهوو أحود املوؤمنني بفرضوية التطوور ": -تتمثول إحودى املشوكالت الويت واجههوا
علماو البيولوجيا يف التناقض الصري بني نظريوة التطوور والقوانون الثواا مون قووانني الوديناميك احلراريوة ؛ رلوك
أن النظم -سواو احلية أو غري احليوة -اوو أن تبلوى ورور الوقوت لتصوب أقول تعقيودا وانتظاموا  ,ولويس أكثور
كما تنعم النظرية"(.)3
موقف التطوريين من هذو البقيقة :
نعر أكثر علماو التطور قطورة النتا خ الويت يودة عليهوا قوانون الوديناميك الثواا علوى مسوتقبل نظوريتهم
وأدركووا عمو أثووره علووى صووسة فرضوويتهم فجخووه عوودد موونهم يف اولووة العثووور علووى حوول ينيوول بووه تلووك املعضوولة
اخلوانقة اليت ننلت بسواحتهم  ,وقد قدموا حالة عديدة  ,منها:
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

البل ا ول  :أن هنات فرقا بني النظوام املغلو واملعونوة الوهي ر تجتيوه الطاقوة مون خارجوه ور ختور منوه

أي طاقووة  ,وبووني النظووام املفتوووح الوويت تووجيت إليووه الطاقووة موون خارجووه  ,ونظووام الكووون بجمجعووه نظووام مغلو  ,وأمووا
نظووام األرو فهووو نظووام مفتوووح ؛ ألن هنووات طاقووة تووجيت إليووه موون خارجووه موون الشوومس وغريهووا  ,وأكوودوا أن
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قوانني الديناميك احلرارية إوا تعمل يف األنظمة املغلقة فقوط  ,وبنواو عليوه فإهنوا ر تتعوارو موع فرضوية التطوور
؛ لكوهنا تعمل يف األرو  ,وهي رات نظام مفتوح(.)1
ولكن هها اجلواب غري صسي ؛ ألن اخلاصية اليت تتمين هبا قوانني الديناميك احلرارية أهنا قووانني نواملة لكول
ما يف الكون  ,ور خيور عنهوا نويو  ,ور فور فيهوا بوني قوانون مفتووح وقوانون مغلو  ,فواألرو جونو مون الكوون ,
واحلرارة اليت هبا تنتقل إليها من الشمس ؛ لكوهنا أقل منها حورارة  ,وهوي جونو آخور مون الكوون  ,فاسوتثناو األرو
من مشوليوة قووانني الوديناميك احلراريوة وتسومية نظامهوا نظاموا منغلقوا غوري صوسي  ,وهوو ورد دعووى ر دليول عليهوا
ألبتة .

الب ل الث اني  :أن ق ووانني ال ووديناميك احلراري ووة ر تس ووري عل ووى األجس ووام احلي ووة  ,وإو ووا عل ووى األجس ووام
اجلامدة فقط(.)2
ولكوون هووها احلوول وقووع يف املغالطووة نفسووها الوويت وقعووت يف احلوول السوواب  ,ورلووك أن األجسووام احليووة جوونو
مون الكوون  ,وهوي مشو كة موع األجسوام اجلامودة يف كثوري مون اخلصوا ص الفينيا يوة والكيميا يوة  ,فهوو بالتواة
رد دعوى ر دليل عليها .
 -7الوقوو في التناقضات العميقة :
من أقوى الرباهني الدالوة علوى اضوطراب املواقوف وبعودها عون ارتسوا وارنضوباط البنوا ي وقووا أتباعهوا
يف التناقضات املنهجية  ,وهي يف األصل تدة على فساد املوقف نفسه وكساد بنيته ارستدرلية .
وقود وقووع رلووك بشووكل ظوواهر موون إتبوواا فرضوية التطووور  ,فووإهنم يف تعوواملهم مووع فرضوويتهم وتجسيسووهم هلووا
وقعوا يف حنمة من التناقضات املعيبة  ,ومن رلك :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

التن اقا ا ول  :أهن ووم كثو وريا م ووا يعيب ووون عل ووى أه وول األدي ووان ب ووجهنم يؤمن ووون بعقا وود ر ختض ووع للتجرب ووة
واملشوواهدة  ,وت ميلكووون عليهووا دلوويال ريبيووا مبان ورا  ,ومووع رلووك فووإهنم وقع ووا فيمووا رم ووا هبووم غووريهم  ,فهووم
يؤمن ووون بفرض ووية التط ووور وي وودعون أن التط ووور وارنتق ووارت ب ووني األن وواا احليواني ووة ر ميك وون أن ي وورى ور ي وودرت
بالنسوبة لنوا ؛ لكونووه يعتمود علوى طوووة الونمن  ,وت يسووتدلوا عليوه إر برثواره التارخييووة والبيولوجيوة  ,كاحلفريووات
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وعلم الوراثة وغريها .
وه ووهه األدل ووة ليس ووت م وون قبي وول األدل ووة التجريبي ووة املبان وورة عل ووى حص وووة التط ووور  ,وإو ووا ه ووي م وون قبي وول
ارستدرة على الشيو بالوقوف على آثاره .

وهها احلاة ر خيتلف عن طريقة أهل األديان يف استدرهلم على وجود اخلال  ,فإهنم يسوتدلون باألدلوة
املوجووودة يف الك ووون علووى وج ووود اخلووال باعتبارهووا أثوور موون آثووار قوتووه وعملووه  ,ور ف وور بووني ط وريقتهم هووهه
وطريقة التطوريني يف ارستدرة على نظريتهم .
وينيد من وضوح هها األمر وتجكيد صوسته أن عوددا مون علمواو التطوور صورحوا بوجن فرضويتهم ر تعتمود
على التجريو واملشاهدة وإوا تعتمد على التسليم وارعتقاد  ,وأهنم إوا يتمسكون هبوا ألن البوديل عنهوا هوو
اإلميان باخلل اإلهلي لألحياو  ,وهم ر يريدون رلك .
ويف التصري بجن فرضية التطور تقوم على التسليم وارعتقاد ا رد من الدليل يقوة الدكتور ابرفنخ وليوام
– أخصوا ي وراثووة النبووات وأسووتار العلوووم الطبيعيووة يف جامعووة ميتشوويجان ":ر نووك أن النظريووة الوويت تعوودي أن
مجيووع صووور احليوواة الراقيووة قوود وصوولت إىل حالتهووا الراهنووة موون الرقووي بسووبو حوودول بعووض الطفورات العشووا ية
والتجمعات واهلجا ن نقوة  :إن ههه النظرية ر ميكن األخه هبا إر عن طري التسليم  ,فهوي ر تقووم علوى
أساق املنط واإلقناا"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود كانووت أهووم احلجووخ الوويت اعتموود عليهووا فيلسوووف العلووم الشووهري كووارة بوووبر يف رفضووه لفرضووية التطووور
واحلكووم عليهووا بووالبطالن  :أهنووا فرض ووية ر ميكوون التسق و منه ووا ريبي ووا  ,وأهن ووا قا مووة عل ووى أبعوواد ميتافينيقي ووة
عميقة(.)2
التناقا الثاني  :أن أتباا فرضية التطوور يعيبوون علوى أتبواا األديوان بوجهنم يسولمون عقووهلم للغيوو وأن
منظومتهم الدينية فيها كميات كبرية من الغيو اخلارجة عن التجربوة والعلوم  ,ولكونهم يف احلقيقوة ر خيتلفوون
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ع وون أتب وواا األدي ووان يف ه ووهه القض ووية  ,ب وول يني وودون عل وويهم ؛ ورل ووك أن طريق ووة تفك ووريهم واس ووتدررهتم وم ووا
يهكرونه من األزمان التارخيية اليت تبلغ ماليني السنني اعتمادا على التسليل والتخمني كل رلك يتطلو إميانوا
كب وريا بوواألمور الغيبووة وتسووليما عظيمووا للخيوواة واحلوودق  ,وهووو يفووو راحوول كثوورية م وا ينقمونووه علووى أتب وواا
األديان يف إمياهنم باملعجنات الثابتة وغريها من األمور الغيبية .
وقوود رحووظ عوودد موون الدارسووني أن كميووة اإلميووان والتسووليم الوويت إلتاجهووا املصوود بفرضووية التطووور أكوورب
بكثري من كميوة اإلميوان والتسوليم الويت إلتاجهوا املصود بواخلل اإلهلوي  ,يقووة والو بورادة _ أحود الفالسوفة
املعاص ورين": -أعتقوود أن النوواق الووهي يؤمنووون بووجن احليوواة نشووجة بشووكل طبيعووي اووو أن يكووون لووديهم إميووان
عظيم أكرب من الناق الهين يستنتجون أن هنات مصمما ركيا"(.)1
ويقوة انتوا فلو مؤكدا املعوي السواب نفسوه ":إن األمور إلتوا إلميوان أعموى باملوادة  ,يفوو كثوريا إميوان
املووؤمنني باإللووه  ,حووىت نتصووور أن املووادة غووري احليووة ميكوون أن ينشووج عنهووا حيوواة وعقوول ووعووي وتفكووري وإدرات
()2
للهات!"
ولوو قمنووا وازنوة منهجيووة بووني األدلوة الدالووة علووى اخللو اإلهلووي للسيواة وبووني فرضووية التطوور  ,فووإن سوونجد
مفارقة غريبة  ,فموع وجوود أدلوة مولو الكوون تشوهد علوى وجوود اخلوال سوبسانه وتعواىل  ,القودير  ,خوال كول
نوويو موودبره  ,وتوودة علووى إحكامووه وقدرتووه علووى وضووع كوول نوويو يف موضووعه  ,ومووع أن العلووم يف كثووري موون
نتا جووه أخووه يؤكوود تلووك الوودر ل ويعنزهووا  ,مووع رلووك كلووه تو ت كوول تلووك األدلووة جانبووا وتعوورو األعووني عنهووا
بكل عناد  ,وتصرف جهود مضنية رخ اا أدلوة مصوطنعة وتفسوريا بعيودة كول البعود العقلوي والرياضوي لشورح
وجود الكون ونشجة احلياة فيه فهوم الصدفة اخلالية من العقل والشعور!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يوراد إيهوام النواق بوجن العلوم والعقول يودرن علوى أن الصودفة اخلرافيوة او املوادة اجلامودة الصوماو الويت ر
()3
إرادة هلا ور قصد ور غاية هي اليت أحدثت ما يف هها لكون من تعقيد وإبداا!!
التناقا الثال  :أن أتباا فرضية التطور كثريا ما يعيبون على أتباا األديان بوجهنم يؤمنوون بإلوه الثغورات
 ,حبج ووة أهن ووم يلج ووون إىل اإلمي ووان بوج ووود اهلل عن وود اجله وول عرف ووة أس ووباب احلو ووادل  ,واعل ووون رل ووك م ووربرا

1436/08/19

( )1القضية اإلميان  ,ة س اوبل (. )140
( )2رحلة عقل -وهو ترمجة لكتاب هنات إله -عمرو نريف (. )122
( )3انظر  :دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )65

Ali Fattani

547

الباب الثاني

لوجودهووا!  ,ومووع أن وصووفهم هووها غووري صووسي ؛ لكووون اإلميووان بوجووود اخلووال ضوورورة عقليووة ومنطقيووة ولوويس
وورد سوود ثغوورة اجلهوول كمووا سوويجيت بيانووه يف أثنوواو البسووث  ,فووإن أتبوواا فرضووية التطووور وقعووا فيمووا رمووا بووه أهوول
األديووان  ,فووإهنم كث وريا مووا يعجوونون عوون تفسووري بعووض الظ وواهر الطبيعيووة والبيولوجيووة فيلج ووون إىل القوووة بووجن
العلم سيكشفه يف املستقبل  ,فصريوا العلم إهلا للثغرات .

وقد فعل دارون نفسه هها األمر كثوريا يف كتابوه أصول األنوواا  ,وموا زاة أتباعوه يفعلوون رلوك يف التهورب
من األس لة احلة الكثرية اليت تواجههم(.)1
والغري ووو حق ووا أن أتب وواا الداروني ووة كث ورا م ووا ينتق وودون األدي ووان ب ووجن فيه ووا أس و لة ر متل ووك عليه ووا جواب ووات
واضسة  ,ولكنهم يف املقابل يتغافلون عن األس لة اليت ر متلك فرضية التطور اجلواب عليها  ,ويعدون رلوك
رد نقص يف املعلومات فقط .
التن اقا الراا  :أن أتبوواا فرضووية التطووور مووع قوووهلم بووجن ارنتخوواب الطبيعووي لوويس لووه هوودف ور غايووة,
وأنه ر يعمل وقف خطة مسبقة إر أهنم يتنب ون عن مستقبل كثري من األمور  ,ويؤكد بعضوهم –موثال – أن
اإلميان باهلل وبصد األديان سيختفي  ,وكجهنا أمور واقوع ر الوة  ,وهوها يتنواقض غايوة التنواقض موع مبود هم
يف ارنتخ وواب الطبيع ووي  ,وق وود أن ووار الفيلس وووف اإلجنلي ووني امللس وود برتران وود رس وول إىل ه ووها التن وواقض  ,فق وواة
":تصطدم الفلسفة القا مة على النشوو والتطور بعدة صعاب  ,عل اإلميوان هبوا أمورا ر يبعوث علوى الرضوا ,
ور ا كان أهم ههه الصوعاب – حوىت تتفوادى موههو احلتميوة – هوي قوهلوا باسوتسالة التنبوؤ بوقووا أي نويو
 ,ومع رلك ترى أصساب ههه النظرية يتنب ون بالوجود املستقبلي هلل!"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

التن اقا الخ امس  :يرجووع تصووور أتبوواا الدارونيووة عوون اإلنسووان إىل اإلميووان باجلربيووة البيولوجيووة ؛ ألهنووم

يعتقدون أن كل ما إلدل لإلنسان إوا هو راجوع إىل ارنتقواو الطبيعوي ور ميلوك أي اختيوار يف واوز رلوك,
ومع هها ارعتقاد تراهم يف كل حلظوة وحوني يودعون إىل موههبهم ويسوعون إىل تقبوي األديوان ومطالبوة النواق
ب كها  ,وههه الدعوة تتعارو مع أصل إميان فرضية التطور  ,فإنه إرا كانت كول تصورفات اإلنسوان خاضوعة
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رختيار الطبيعة فكيف يطالو ب ت نيو منها وكيف يدعى إىل فعل نيو ر ميلك فيه اختارا؟!
التناقا السا س  :ينقم كثري من أتباا التيار اإلحلادي املؤمن بفرضوية التطوور علوى األديوان بجهنوا تضور

بووالنفس البشورية و علهووا يف حالووة موون التوووتر النفسووي ؛ حبجووة أهنووا تكثوور موون احلووديث عوون غضووو اهلل وعقابووه
للعصوواة واملووهنبني  ,وفض ووال عوون أن الوصووف غ ووري صووسي ور ينطب و عل ووى كوول األدي ووان  ,فووالقرآن م ووثال ر
يتسدل عن عقاب اهلل فقوط  ,وإووا يتسودل عون نعويم اهلل ورمحتوه ويفصول فيموا أعوده هلل لعبوادة مون الثوواب
والنعيم بصورة كبرية جدا قد تفو احلديث عن العقاب والعهاب .
ومووع رلووك فووإن أتبوواا الدارونيووة يؤمنووون بالصوراا موون أجوول البقوواو ويعتقوودون بووجن األنوواا احليوانيووة تعوويش
حالوة مون الصوراا الودا م املريور يف احليواة مون أجوول احلفواظ علوى اسوتمرار حياهتوا وأهنوا إن ت تنتصور يف الصوراا
ستؤوة إىل الفناو  ,وهها ارعتقاد أوىل أن إلدل الضر يف النفس البشرية واعلهوا يف حالوة مون التووتر الودا م
 ,فكيف ينقمون على أتباا األديان أمورا هم واقعون فيما هو أند منها وأعظم ؟!
 -8انتهاك فرضية التطور لفمتيازات اإلنسانية :
حني نعر عودد مون أتبواا فرضوية التطوور بعمو اإلنوكارت الواقعوة يف فرضويهم وبصوالبة املورز املعرفيوة
الويت حلووت بسوواحتهم وبضوخامة الصووعوبات العلميووة والعقليوة واملنطقيووة الوويت تعو و طوريقهم حوواوة أن ينتقوول
موون خانووة البسووث يف الصووسة واخلطووج إىل خانووة البسووث يف التفضوويل  ,وادعووى بجنووه علووى التسووليم بووجن فرضووية
التطووور غووري صووسيسة فهووي أفضوول يف تفسووري احلقووا الكونيووة والبيولوجيووة موون اخلل و اإلهلووي املبانوور  ,وأهنووا
أسهل يف الفهم وأقرب إىل العقل واملنط  ,وأهنا أدعى إىل تطور العلم وأكثر إثراو له .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن هها اردعاو غري صسي  ,وهو ر يقوم على أساق مستقيم وعلى برهان صوا  ,وإووا هوو ورد
دعوووى خاليووة موون كوول مووا يعضوودها  ,وميكوون نقضووها بطوور كثوورية  ,وموون أفضوول الطوور املنهجيووة املوازنووة بووني
انثوار الوويت ميكوون أن تو ب علوى كوول موون فرضووية التطوور واإلميووان بوواخلل املبانوور علوى حقيقووة اإلنسووان وحياتووه
مسووتقبله  ,ولووو قمنووا بلووك فإنووا سوونرى جليووا كووم أن اإلميووان بفرضووية التطووور موودمر للطبيعووة البش ورية ومفسوود
للسياة اإلنسانية  ,وكم هو قاتل للقوانني املنطقية والعقلية اليت حتكم تصرفاته يف احلياة .
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وىثبات ذلك يتبقق اا مور التالية(: )1
ا مل ا ول  :أن أسوباب التغوري الويت تعتمود عليهوا فرضوية التطوور ورد مصوادفات وتفواعالت كيمياويوة

عش ووا ية وطف ورات عارضووة صووماو ر قصوود هلووا ور غايووة ور هوودف  ,ومثوول هووهه التصووور لووه آثووار عميقووة يف
حيوواة اإلنسووان ونفسووه ,حيووث يووؤدي إىل أن تكووون عيشووه يف احليوواة خوواة موون اهلوودف وتغلووو عليووه العشووا ية
والشووهوانية الفوضوووية  ,وأمووا بنوواو علووى اإلميووان بوواخلل اإلهلووي فإنووه ر نوويو يقووع يف الكووون إر هلوودف ولغايووة
ددة  ,ور مكان يف الكون للصدف وكل نيو خمطط له من قبل حكيم عليم .
ا مر الثاني  :أنه وفقا لفرضية التطور الطبيعي فالعات واإلنسان يعيشان يف حالوة صوراا دا وم مريور وأنوه

ر بقوواو لإلنسووان مووا ت ينتصوور يف هووها الص وراا الووهي ر ينقطووع  ,وتصووور فرضووية التطووور أن كوول موون حوووة
اإلنسان ينافسه يف عيشه ويصارعه يف حياته لينتنا منوه البقواو ويفضوي بوه إىل الفنواو  ,وهوها التصوور فيوه قتول
فظيووع لكوول املشوواعر الروحيووة النبيلووة  ,فووال مكووان للعاطفووة ور الرمحووة ور اإليثووار  ,فبوودر موون التسلووي بصووفيت
التعواون واإليثووار  ,يكووون املنطو السووا د التفكووري يف أنفسونا فقووط ويسووود قووانون اجلشووع واألنانيووة املقيتووة ؛ ألن
كل أحد يسعى لالنتصار يف رلك الصراا  ,إىل درجة أن بعوض أتبواا الدارونيوة ارجتماعيوة يورون أن تودخل
الدولة حلماية الفقراو يؤدي إىل إضعاف ا تمع اإلنساا  ,ويقلل من فر تقدمه!(. )2
وأموا موع اإلميوان بواخلل اإلهلوي  ,فوإن األمور لويس كوهلك  ,حيوث أن الصوراا مون أجول البقواو موجووود يف
احلياة ولكنه ليس العامول الوحيود املوؤثر يف مسوريهتا ور هوو أيضوا العامول األقووى واألكثور توجثريا  ,بول للعوامول
التعاونية – كاحلو واإليثار والتعاون والرمحة والعطف وغريها -آثار عميقة يف ريات احلياة ومسريهتا .
ا مر الثال  :أن فرضية التطور توؤمن بإمكوان التغوري والتبودة يف كول نويو  ,ور تعو ف بالثبوات ألي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مكووون موون مكونووات اإلنسووان حووىت املبووادئ والقوويم الكووربى  ,فالصوود قوود يكووون مووهموما مووع تطووور الوونمن ,
وكهلك الكهب قد يكون موودا وكوهلك اخليانوة واخلوداا وأكول حلووم البشور  ,مجيوع هوهه القبوا قود تكوون
مووودة مووع تطووور الوونمن  ,ور نووك أن مثوول هووهه موون أكوورب مووا يفتووك باحليوواة اإلنسووانية وإلوهلووا إىل احليوواة
البهيمة املتوحشة .
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( )1انظر  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز (. )62-53
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وأما باإلميوان بواخلل اإلهلوي فإنوه يقووم علوى أن اهلل خلو اإلنسوان وفطوره علوى استسسوان املبوادئ والقويم
النبيلة كالصد والوفاو والكرم وغريها  ,وعلى استقباح املبادئ القبيسة كالكهب واخليانة واخلداا .
ا مر الراا  :وفقا لفرضوية التطوور ر يتميون اإلنسوان عون سوا ر أنوواا احليوانوات يف أصول نشوجته ور يف

طبيعتوه  ,وإووا اخلوالف ينسصور يف أن الطبيعوة الصوماو العميوان أضوفت إليوه صوفات زا ودة علوى غوريه انتهووت
بووه إىل أن يكووون أرقووى منهووا يف تفكووريه وعقلووه  ,فووارختالف إرن اخووتالف يف الدرجووة فقووط( ,)1وقوود يتطووور
األمر فيكون اإلنسان أقل مننلة من بعض احليوانات األخرى  ,بول قود تكوون بعوض احليوانوات أفضول منوه يف
مستقبل األيام  ,وهوها موا صورح بوه جوليوان هكسولي  ,حيوث يقووة  ":مون املسولم بوه أن اإلنسوان يف الوقوت

احلاضوور سوويد املخلوقووات  ,ولكوون قوود إلوول لووه القطووة أو الفووارة"( ,)2ويقوووة مؤكوودا النتووا خ املنطقيووة لفرضووية
التطووور  ":وظهوور مووا بوودا أنووه النتووا خ املنطقيووة لفووروو دارون  ,فاإلنسووان – يف رأي دارون – حيووان كغووريه ,
ولهلك فإن آراوه يف معي احلياة اإلنسانية  ,واملثل العليا ر تستس بالنسبة لباقي الكا نات تقديرا أكثور مون
آراو الوودودة الشوريطية  ,أو بكترييووا البانوولس  ,والبقوواو هووو املقيوواق الوحيوود للنجوواح التطوووري  ,ولووهلك فكوول
الكا نات احلية املوجودة متساوية القيمة"(.)3
لكوون اإلميووان بوواخلل اإلهلووي يؤكوود أن اإلنسووان خلو خلقووا خاصووا  ,وأن اهلل ميوون اإلنسووان وأكرمووه وأعلووى
موون نووجنه  ,ومنسووه صووفات كثوورية تفصووله عوون مجيووع أنوواا احليوانووات األخوورى  ,ونفو فيووه موون الووروح املتعاليووة
وجعله منفردا عن غريه  ,وداعواه عن طوري أبنا ه إىل أن إلافظ على هها التماين يف كل حلظة وحني .
ا مر الخامس  :ت تكتف فرضية التطوور باردعواو أن اإلنسوان تطوور وارتقوى مون أصول حيوواا مت ٍ
ودن,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإوا تقرر أن األعرا اإلنسانية متفاوتة يف التطور ويف احلصوة على اررتقاو اإلنسواا احليوواا  ,وأن بعضوها
أرق ووى م وون بع ووض يف اإلنس ووانية  ,وأن األعو ورا غ ووري املتسض وورة س ووتنوة  ,يق وووة دارون ":عن وود أح وود الفو و ات
املسووتقبلية الوويت ليسووت بعيوودة جوودا عنوود قياسووها بووالقرون  ,فووإن األعورا املتمدينووة -املتسضوورة -موون اإلنسووان
سوف تربيد بشكل مؤكد تقريبا وحتل ل األعرا غري املتمدينة يف مجيع أرجواو العوات"( ,)4ويورى بعوض أتبواا

( )1انظر  :نشجة اإلنسان  ,دارون (. )357/1
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الدارونية ارجتوماعية أن اجلونس األوريب أرقى من بعض األجناق اإلنسانية األخرى يف اإلنسانية

وقد قدمت ههه الرؤيوة العنصورية مفتاحوا سوسريا للمجورمني والسوفاحني  ,وفتسوت هلوم األبوواب مشورعة
للتوسووع يف قتوول الشووعوب وإبووادهتم  ,وأعطوت هلووم دعمووا علميووا جلورا مهم  ,وقوود قوواموا بووهلك حبجووة أن تلووك
الشعوب املقهورة أعرا متدنية ر بد من إزالتها .
ويف تصوووير رلووك يقو ووة داونوون يف أثنوواو عرضووه ملو وههو داروي ون ":وموون جهووة أخوورى نشووجت تطبيقووات
أخوورى لنظرياتووه  ,ر نظوون أن داروي ون كو وان يرضوواها لووو كووان حيووا  ,فمووثال اختووهت الفانووية نظريووة ارنتخوواب
الطبيعوي والبقوواو لألصول مووربرا للق وضاو علوى بعووض األجنوواق البشورية ؛ ألهنووا تقتضووي علوى العناصوور الضووعيفة
وتستبقي العناصر القوية"(. )2
وركوور عوودد موون الدارسووني أن هتلوور كووان مؤمنووا بفرضووية التطووور  ,ويعتموود عليهووا يف أن البقوواو اووو أن
يك ووون لألص وول فق ووط  ,وجعو ول ه ووهه الفك وورة مس ووتندا ل ووه يف اإلب ووادة اجلماع ووة ال وويت ق ووام هب ووا يف حو و البش وور
األبرياو(.)3
ويؤكوود إسووسا أزميوووف تووجثري فرضووية التطووور علووى تعمي و النظوورة العنص ورية املقيتووة علووى بعووض املفك ورين,
فيقوة ":بالطبع كان هنات أناق آمنوا بهلك واعتنقووا هوها اللوون مون التفكوري التطووري ليقمووا حجوة علوى أن
اجلماعووات اإلنسووانية تتفوواوت فيمووا بينهووا وأن بعضووها أفضوول موون بعووض  ,وكووان موون الواضو أن أمثوواة هووؤرو
الناق مون املفكورين والودعاة كوانوا ر يقصودون با اعوة األفضول إر مجواعتهم هوم أو األموة الويت يعيشوون فيهوا
...
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ويف النصووف الثوواا موون القوورن التاسووع عشوور أخووه بعووض النوواق ي وربرون هووهه الفكوورة الش وريرة القيدمووة-
العنصرية – بقوهلم  :إن العلم احلديث يؤيدها ويقف إىل جانبها"(.)4
وأموا موع اإلميوان بواخلل اإلهلوي فوإن البشور كلهوم متسواوون يف اإلنسوانية  ,ومجويعهم مشو كون يف التكور
( )1انظر  :خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )32

1436/08/19

( )2كتو غريت وجه العات (. )304
( )3انظر  :خديعة التطور  ,هارون إلىي (. )12-9

( )4منابع احلياة ( , )68أخه املؤلف يدافع عن نظرية التطور .
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اإلهلي ألصل خلقة اإلنسان  ,ور يكون التفاضل بينهم إر بتقوى اهلل تعاىل  ,وقد لوى هوها املعوي يف غايوة
الوضووح يف قووة النوي صوولى اهلل عليوه وسولم ":يووا أيهوا النواق إر إن ربكووم واحود  ,وإن أبواكم واحوود  ,أر ر
فض وول لع ووريب عل ووى أعجم ووي  ,ور لعجم ووي عل ووى ع ووريب  ,ور ألمح وور عل ووى أس ووود ور أس ووود عل ووى أمح وور إر
بالتقوى"(.)1

إن العاقل احلصويف إرا قوارن بوني األموور الويت تقتضويها فرضوية التطوور يف حياتوه اإلنسوان وتوؤثر هبوا علوى
مستقبله وبني موا يقتضويه اإلميوان بواخلل اإلهلوي لإلنسوان يودرت الفور بينهموا ويستشوعر حجوم الكووارل الويت
ميكوون أن حتوول بالبش ورية جوراو فرضووية التطووور  ,وقوود صوورح امللسوود املعاصوور ريتشووارد دوكنوون بشوويو موون رل وك ,
فقوواة  ":أنووا داوريووين بشووغف عنوودما يتعل و األموور بتفسووري احليوواة  ,وأنووا ضوود الداروينيووة بشووغف عنوودما يتعل و

()2
ض وربت يف العص وور
األموور ب تيووو حياتن ووا"  ,وأنووار الفيلسوووف املعاص وور جووارودي بووجن الكرام ووة اإلنسووانية ر
احلووديث ثووالل ض وربات قاتلووة  ,وركوور منهووا فرضووية التطووور واردعوواو أن اإلنسووان نشووج نتيجووة عموول الطبيعووة
العمياو وليس نتيجة اخلل اإلهلي اخلا (. )3

وركر وليام بوروفني  -وهوو مون أنود املوؤمنني بنظريوة التطوور -أنوه إرا موا كانوت الدارونيوة صوسيسة فوإن
هنووات ةسووة مقتضوويات ر ميكوون اهلووروب منهووا أبوودا -1:ر يوجوود دليوول يف صووا اهلل -2ر توجوود حيوواة بعوود
املوت-3ر يوجد معيار مطل للصواب واخلطج -4ر يوجد معوي هنوا ي للسيواة-5ر ميلوك النواق إرادة حورة
يف أفعاهلم(.)4
وهووها اإلق ورار موون أفضوول مووا يكشووف عوون النهايووات القبيسووة اخلطوورية الوويت ميكوون أن ت تووو علووى اإلحلوواد
ونظريووة التطووور إرا نوواا يف احليوواة اإلنسووانية  ,فمووع اإلحلوواد واإلمي ووان بنظريووة التطووور يك ووون اإلنسووان متنك ورا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألعظم حقيقة يف الوجود  ,وهو اإلميوان باخلوال للكوون  ,وموع رلوك يفقود كول املعوايري الويت ميكون أن مييون هبوا
بووني الصوواب واخلطووج  ,ويفقوود كوول الوودوافع الوويت تؤسووس الووازا الووداخلي لفعوول اخلووري وتوورت الشوور  ,وامووع مووع
( )1أخرجه  :أمحد يف املسند  ,رقم ( , )23489وهو حديث صسي .
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( )2اللقاو الهي أجرته قناة اجلنيرة اجنليني مع ريتشارد دوكنن  ,دقيقة . 42
()3انظر  :نظرات حوة اإلنسان ( , )294وانتسار الغرب  ,ريتشارد كوت (. )102
( )4انظر  :القضية اإلميان  ,ة س وبل (. )115
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رلوك فقوودان كول املعوواا يف احليواة  ,فتصووب حياتوه اإلنسووان بووال معوي  ,امووع موع رلووك كلوه ارعتقوواد بجنووه
بور على أفعاله وجورا مه اليت يقوم هبا  ,وأنه غوري مس وة عونها ؛ ألنه ر ميكن إرادة حرة حياهلا .
 -9انفكاك التفزم اين فرضية التطور وىنكار الخالق :
علووى التسووليم بصووسة فرضووية التطووور وسووالمتها موون املعارض وات واإلنووكارت فإهنووا ر تقتضووي يف أصوول
فكرهتا التطوورية إنكار وجود اخلوال ؛ ألهنا يف أصل ظهورها عند دارون ت تكن متعلقة صودر اخللو  ,وإووا
بتفسووري طبيعووة اخلل و وطريقووة حدوثووه  ,وهو وها مووا يوودة عليووه ص وري ك ووالم دارون حيووث يق وووة  ":ر مي وور يب
خلوجة من الشك يف أن موا ك ونت أقطوع بوه –كموا قطوع الط وبيعيون -مون القووة بوجن كول نووا مون األنوواا قود
خ ول مسوتقال بهاتوه خطوج وض  ,وإا اليووم لعلوى متوام ارع وتقاد بوجن األنوواا دا موة التغوري  ,وأن األنوواا الوويت
نعتربها من توابع األجناق هي أعقاب متسلسلة عن أنواا طواها ارنقراو"(.)1
وهها القوة منه يدة على أن فرضية التطور عنده ر تتعارو مع كوون اهلل خالقوا لألنوواا احليوانيوة وإووا
مع كونه خالقا لكل نوا بطريقة مستقلة عن األنواا األخرى .
بل إن دارون نفسه ت يكن يرى يف فرضيته أي معارضوة لوجوود اخلوال  ,وحوني اعو ر و عليوه بجنوه اعول
ارنتخاب الطبيعي كجنه يف ومقام اخلال  ,اعتهر عن رلك بقوله  ": :ولكون مون الوهي يقووم بواع او علوى
مؤلف يتسدل عن التقوارب باجلاربيوة علوى أسواق أنوه املسويطر علوى حركوات الكواكوو ؟! كول إنسوان يعلوم
ما الهي يعنيه وما الهي ينطوي عليه استخدام مثل ههه التعبريات ا ازيوة  ,وهوهه التعبوريات غالبوا موا تكوون
ضرورية بغرو اإلااز"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وركر أن ما قرره يف كتابه ر يؤدي إىل صدمة املشاعر الدينية ؛ لكونه يتسدل عن طريقوة اخللو ولويس
عن مصدر اخلل (.)3
وركر مايكل ريوق – وهو من املالحودة املعجبوني بودارون كثوريا – بوجن احلجوخ الوواردة يف أصول األنوواا
ر تقتضي اإلحلواد  ,فيقووة ":ونعلوم أن احلجوخ الوواردة يف أصول األنوواا ت اعول منهوا دارون نفسوه ملسودا ,
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( )1أصل األنواا  ,دارون (. )60
( )2أصل األنواا (. )161
( )3املرجع الساب (. )765
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فقد كان يعتقد أن هنات مصمما"(.)1
وعلى القوة بجن دارون انتقل يف آخر حياته من الودين الربوويب إىل اإلحلواد اإلرتيوايب  ,فوإن سوبو انتقالوه
ت يكن راجعا إىل فرضية التطور  ,وإوا هو راجع إىل أسباب أخرى إما إىل مشكلة الشور يف الكوون وإموا إىل
تجثره بفلسفة هيوم  ,فههان السببان ا الدافع األقوى لبلوغه إىل تلك املرحلة(.)2
ووقوا هوها األمر من دارون دليل ٍ
كاف على إثبات عودم التالزم بني أصل فرضوية التطوور وإنكوار وج وود
اخلال ؛ إر إن صاحو النوظرية نفسها – وهو أعلم هبا من غريه -ت ير فيها ما يستلنم إنكار اخلال .
ومع رلك فإن اعتقاد عدم التالزم بني فرضية التطور وإنكار اخلال ليس خاصا بدارون  ,بل قود نواركه
فيه عدد من أتباعوه املقتنعوني بصوسة فرضوية التطوور  ,فقود كوان كثوري مونهم موؤمن بوجن الكوون خملوو مون قبول
خال عظيم(.)3
وموون أنووهر التطوووريني املعاص ورين الووهين يوورون أن ر تعووارو بووني فرضووية التطووور واإلميووان بوجووود اخلووال
:سووتيفن جووي كولوود  ,فإنووه ألووف كتابووا خاصووا يف هووهه القضووية أمساه"صووخرتا الوونمن  ,الوودين والعلووم يف امووتالو

احلياة" وصرح فيه بجنه ليس من أتباا األديان( ,)4ودعا فيه إىل فرضية التووازي بوني العلوم والودين ؛ حبيوث أن
كوول واحوود منهمووا لووه وواة خووا ر يتوودخل فيووه غووريه ور يتوودخل هووو يف غووريه  ,وأنكوور علووى موون يعتقوودون
بالصراا بني الدين والعلم  ,ووجه نقدا خاصا ألصسابه من أتباا فرضية التطور(.)5
وت يقتصر األمور علوى أتبواا فرضوية التطوور فقوط  ,بول إن بعوض العلمواو املسويسيني رهبووا إىل أن فرضوية
التطور ر تعارو اإلميان باخلال وصرحوا بقبوهلم لنا بشرط أن تتخلص من الصدفة والعشوا ية  ,وركوروا أنوه
ر مانع من اإلميان بجن اهلل خل اخلل عن طري التطور البطيو(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1دارون (. )290

( )2انظر  :دارون م ددا  ,ديفيد كوامن (. )228 , 112 , 110
( )3انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل (. )69-66
( )4انظر  :صخرتا النمن (. )61

1436/08/19

( )5انظر  :املرجع الساب (. )227 , 92 , 91 , 69 , 66 , 65
( )6انظر  :الدين والعلم  ,برتراند رسل ( , )75-73ودارون  ,مايكل ريوق ( , )279وعقا د املفكرين يف القرن العشرين,
عباق مد العقاد (. )60-58
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وانتشوور هووها امل ووقف يف العقووود األخوورية وبوورز يف ص وورة أضووست تسوومى "التطووور املوجووه"  ,وهووي فرض وية
تقوووم علووى التسووليم بووجن األن وواا احلي ووانية ت خت ول خلقووا مب وانرا  ,وإوووا خ ولقت عوون ط وري الت وطور كمووا يق ووة
الدارونيون  ,ولكن التوطور فيها ر يعتمد على الصودفة والعشوا ية وإوا على إرادة اهلل وحكمته(. )1
وتبي ههه الفرضية عدد كبوري مون العلمواو واملفكورين  ,وإن كوان بعضوهم ت يعورب بامسهوا  ,ويف بيوان هوها
املوقف يقووة ادوارد لووثر كيسويل -وهوو أخصوا ي يف علوم احليووان واحلشورات": -إن ارنتخواب الطبيعوي هوو
أحد العوامل امليكانيكية للتطور  ,كما أن التطور هو أحد عوامل عمليوة اخللو  ,فوالتطور إرن لويس إر أحود
السنن الكونية أو القوانني الطبيعية  ,وهو كسا ر القووانني العلميوة األخورى يقووم بودور ثوانوي ؛ ألنوه هوو راتوه
إلتا إىل من يبدعه  ,ور نك أنه من خل اهلل وصنعه"(.)2
ويقوووة عووات البيولوجيووا اجلني يووة فرانسوون ك وولنن يف كتابووه "لغووة اإللووه" نووارحا إبووداا اخلووال يف خل و اخلليووة
":لقوود وجوودتين منبه ورا وموودفوعا إىل تصووور ر أرى عنووه بوودر يف هووهه األيووام الوويت يكشووف فيهووا العلووم يف كوول
حلظوة الغمووو عون معضوولة مون املعضوالت  ,إن هووها التصوور هوو مفهووم "التطووور اإلهلوي" أو "التطوور املوجووه
 ...وليس هها املفهوم من ابتداعي  ,فهو فهم العديد من املتدينني املخلصني الهي تبنوا مفهوم التطور"(.)3
وأمووا عووات األحيوواو كريسووتان دي دون -الفووا ن جبووا نة نوبوول -فإنووه يصوور علووى القوووة بجنووه "ر معووي يف أن

اإلحلوواد وورب ومفووروو بووالعلم"( ,)4وهووها يعووين أنووه يوورى أن فرضووية التطووور موون حيووث أصوول فكرهتووا ر تسووتلنم
إنكووار وجووود اخلووال  ,وأعلوون أسووتار األحيوواو كينيووت مبلوور موون جامعووة ب وراون أن نظريووة التطووور "ليسووت ضوود
اهلل"( ,)5وأجواب الفيلسووف مايكول روز  ,وهوو مون علمواو التوارين الطبيعوي عون سوؤاة :هول ميكون ملون يووؤمن
بنظريووة التطووور أن يك وون مسوويسيا ؟! فقوواة ":نعووم بكوول تجكيوود " وركوور أنووه"ت تثوور حجووة سووليمة توض و أن
الدارونية تشري إىل اإلحلاد"(.)6
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :كيف بدأ اخلل  ,عمرو نريف (. )234-232 , 189
( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )35
( )3كيف بدأ اخلل  ,عمرو نريف (. )234
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( )4القضية اخلال  ,ة س وبل (. )27
( )5املرجع الساب (. )27
( )6املرجع الساب (. )27
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وركوور الوودكتور رالووف لنتووون أن"ارعتقوواد بووالتطور ر يتنوواىف أبوودا مووع ارعتقوواد بوجووود عقوول إهلووي خووال ,
()1
وما دراسة التطور إر دراسة نلية اخلل مع ارع اف يف نفس الوقت باستمرارية عمليته"
 -10نقا راا فرضية التطور الموجه االقرآن :
ت يقتصوور تبووين فرضووية التطووور املوجووه علووى املفك ورين الغ وربيني  ,وإوووا تبناهووا عوودد موون املفك ورين العوورب
املعاصرين  ,ورأوا فيها موقفا راندا جامعا بني مجيع الشواهد العلمية .
وم وون أن ووهر أول ووك ال وودكتور عم وورو نو وريف  ,وه ووو يع وود م وون أكث وور م وون كت ووو يف ن وورح ه ووهه الفرض ووية
وارنتصار هلا  ,وسيكون احلديث هنا مرتكنا على أقواله واستدررته ؛ رنتشارها ونيوعها يف واقعنا .
فقد ركر أن املع ضوني علوى فرضوية التطوور الودارويين صونفان  :األوة  :مون ينكور التطوور كليوة  ,ويوؤمن
فهوووم اخلل و اخلووا لكوول نوووا  ,وهووؤرو يسوومون اخللوقيووون  ,والثوواا  :موون يقوور حبوودول التطووور وبقوور بووجن
األنواا احليوانية تش ت يف أصول واحود  ,تطوورت عنوه إىل أنواعهوا املوجوودة  ,ولكنوه ينكور أن يكوون حودول
رلك راجع إىل العشوا ية والصدفة  ,وهؤرو يسمون مدرسة التطور املوجه(.)2
وجنم الدكتور عمرو نريف بجن كل األدلة اليت يستدة هبا القوا لون بواخلل اخلوا
التطور  ,وإوا تبطل الدارونية القا مة على الصدفة والعشوا ية فقط(.)3

ر تبطول أصول فكورة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويرى أن حودول األنوواا احليوانيوة عون طريو التطوور حقيقوة علميوة ثابتوة ر تقبول النقواه  ,وأن إنكارهوا
يعوود خمالفووا للموونهخ العلمووي  ,حيووث يقوووة ":وقوود جعلووت منهووا األدلووة القويووة حقيقووة علميووة ينبووين عليهووا علووم
البيولوجيووا بفروعووه املختلفووة"( ,)4ويقوووة يف نقووده ملواقووف موون خالفووه موون علموواو املسوولمني ":لقوود وضووع هووؤرو
القرآن يف موضع الرافض ملا يتوصل إليه العلم من حقا "(.)5

( )1دراسة اإلنسان (. )18

( )2انظر  :كيف بدأ اخلل (. )189

1436/08/19

( )3انظر  :املرجع الساب (. )190
( )4املرجع الساب (. )337
( )5املرجع الساب (. )322
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ومووع أنووه يواف و أتبوواا الدارونيووة يف قوووهلم بووالتطور إر أنووه أبطوول أكثوور أدلووتهم  ,ويووهكر أنووه "بووالرغم موون
اقتناعنا بالتطور فقد فندنا وضوعية ما يف ههه األدلة والرسومات الكالسيكية من اوز وأخطواو  ,ووضوعنا
الصووسي منهووا يف موضووعه  ,ونكوورر موورة أخوورى أن معظووم هووهه األدلووة قوود أصووبست يف رمووة التووارين ,وانتقوول
التطور إىل ملعو البيولوجيا اجلني ية مجلة وتفصيال"(.)1
وحووني انتهووى الوودكتور عموورو ن وريف موون عوورو فكوورة التطووور املوجووه انتقوول إىل بيووان العالقووة بووني هووهه
الفرض ووية وب ووني دررت الق وورآن الك وور يف خلو و اإلنس ووان  ,فابت وودأ ب وواهلجوم عل ووى املخ ووالفني ل ووه  ,وق وودح يف
موضوعيتهم ومنهجهم العلمي  ,وادعى بوجن هنوات "حواجنا ضوخما يقوف حوا ال بوني املع ضوني وبوني التطوور
 ,حوواجنا لوويس لووه عالقووة حبقووا العلووم وقوووة أدلتووه ور بريووات القوورآن الكوور احكمووة  ,إنووه حوواجن يتمثوول يف
إصرار الكثري على التمسك بالتفسريات ال اثية نيات اخلل يف القرآن الكر "(.)2
فهو إرن يرى أن درلة نصو القرآن علوى فرضوية التطوور املوجوه كموة ظواهرة  ,وأن مون خيوالف فيهوا
ليس لديه حجة إر ارعتماد على انثار ال اثيوة عون السولف والتمسوك هبوا!! ركور بوجن السولف إووا أخوهوا
باخلل اخلا وفسروا القرآن بهلك لنقص علمهم بالتارين والبيولوجيا .
وت يقتص وور يف ت ووجثريه عل ووى عواط ووف القو وراو بالق وودح يف موض وووعية املخ ووالفني ل ووه وإو ووا استسض وور ت ووارين
الكنيسووة األسووود يف العصووور الوسووطى وأخووه يلوووح بووه يف وجووه موون خيالفووه  ,فقوواة ":إن هووها الفصوول صوويسة
نهير  ..فاللياة قد تتشوابه  ,يف العصوور الوسوطى عوهبت الكنيسوة يف أوربوا العلمواو وحرقوت بعضوهم ؛ ألهنوا
رفض ووت كلم ووة العل ووم ح وووة كروي ووة األرو دوراهن ووا ح وووة الش وومس  ,وأص وورت عل ووى ف وورو مف وواهيم أرس ووطو
وبطليوق باعتبارها من أمور العقيدة ...
ويف هووها العصوور نكوواد ديووا يف علمنووا اإلسووالمي ليلووة تتشووابه مووع ليوواة البارحووة  ,فمووا زاة بعووض رموووز
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

علموواو الوودين املسوولمني وون هلووم الكلمووة املسووموعة إليووون علووى علوووم العصووور الوسووطى وعلووى فهووم األقوودمني
لآليات الكونية وآيات اخلل يف القرآن وأحاديث الرسوة"(.)3
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وما رهو إليه الدكتور عمرو نريف يف موقفه من فرضية التطور ودرلة القرآن عليها وطريقة تعاملوه موع
تفسووري القوورآن غووري صووسي  ,وهووو مبووين علووى مقوودمات خاط ووة وتوصوويف غووري دقي و ملواقووف املخووالفني لووه ,
ومبالغة يف نعت قوة موقفه وحججه  ,ويتبني رلك باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :ينطلو الوودكتور عموورو ن وريف موون أن فرضووية التطووور باتووت نظريووة علميووة ر يقبوول ثبوهتووا
الشك أو اررتياب  ,وأن أمور صوستها سووم بواليقني  ,وجعلهوا املمثلوة للعلوم وأهنوا ر ختتلوف عون النظريوات
العلمية األخرى الثابتة  ,ووصف من خيالفها بجنه خيالف ما هو ثابت علميا .
وه ووها األم ووور خم ووالف للواق ووع ف ووإن فرض ووية التط ووور ت إلس ووم فيه ووا األم وور بع وود  ,وم ووا زال ووت مث ووار للج وودة
والنقاه احلاد حىت يومنا هها  ,وما زالت التيارات العلمية تتصارا حوهلا بشدة يف كل فل ٍ
وناد(. )1
ومووع أن عووددا موون املتبنووني هلووا أكثوور موون عوودد الرافضووني حووىت وقتنووا احلاضوور إر أن عوودد الرافضووني لوويس
قلوويال  ,ونووجهنم لوويس ضووعيفا فكثووري موونهم موون العلموواو املووربزين يف ختصصوواهتم وهنووات هي ووات علميووة كاملووة
أعلنووت رفضووها لنظريووة التطووور ,وقوود أنشو موقووع خووا علووى الشووبكة اإللك ونيووة للعلموواو املعارضووني لفرضووية
التطور  ,وقد بلغ عددهم امل ات  ,وهم خمتلفوون يف توجووهاهتم واختصوواصاهتم العوولمية( , )2ور زالووا يقودمون
من األدلة والرباهني ما يضعف من فرضية التطور وينيد من قوة موقفهم.
والغريووو حقووا أن الوودكتور عموورو ن وريف صوورح يف بعووض كتبووه األخوورية بووجن فرضووية التطووور مووا زالووت يف
مرحلووة الظوون  ,حيووث يقوووة ":وينبغووي التجكيوود علووى أن هووهه األدلووة ليسووت قاطعووة علووى حوودول التطووور ,
لكنها مرجسة  ,ويؤازر بعضها بعضا  ,ويعترب القوة بالتطور أفضل التفسريات لوجودها!"(.)3
ا م ر الث اني  :أمووا مووا حكووم بووه الوودكتور عموورو ن وريف موون أن مجيووع األدلووة والرباهووني الوويت نقووض هبووا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اخللوقيون فرضية التطور ر تدة على إبطاة مبدأ التطور وإوا غاية ما تدة عليه إبطواة العشووا ية والص ودفة ,
فهو توصويف غري صسي  ,بل إن األدلة والرباهني اليت قدموها تدة على أمرين أساسيني  ,ا :
( )1انظر يف مناقشة تصورات الدكتور عمرو نريف عن فرضية التطور  :الدارونية املتجسلمة  ,عمرو عبدالعنين  ,فقد خصصه
ملناقشة ما جاو به من أفكار .
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ا ول  :إبطواة وجوود أي أثور للصودفة والعشووا ية يف الكوون واحليواة ؛ ورلوك عون طريو إثبوات التعقيوود
غري القابل لالختناة .
والث اني  :إبطوواة حوودول التطووور بارنتخوواب الطبيعووي البطوويو ؛ ورلووك طري و حسوواب ارحتمووارت ,
الهي أثبتوا من خاللوه بوجن الونمن الوهي يتطلبوه حصووة التطوور يفوو عمور الكوون بجضوعاف مضواعفة  ,وقود
وافقهووم علووى هووهه الدرلووة بعووض أتبوواا فرضو وية التطووور  ,وجل ووا ألجوول رلووك إىل القوووة بووالطفرات والقف ونات
ارنتقالية .
فتبني إرن أن توصيف الدكتور عمرو نريف لطبيعة درلة براهني املعارضني لفرضية التطوور غوري صوسي
 ,وثبت أنه اختنة درلتها بصورة كبرية جدا .
ومن أراد أن يثبت التطور املوجه فعليه مع إثبات بطالن الصدفة أن يقدم جوابوا مقنعوا علوى أن موا يودة
عليه حساب ارحتمارت من إثبات أن التطور البطيو لألنواا احليوانية ميكون أن ينسوجم موع العمور احودد
للكون  ,وهها ما ت يفعله الدكتور عمرو نريف .
ا م ر الثال

 :أمووا إنووارة الوودكتور عموورو نوريف إىل أن املخووالفني لووه إوووا خووالفوا فرضووية التطووور املوجووه

بنوواو علووى اعتبووارات غووري علميووة  ,وأن رلووك راجووع إىل التمسووك بالتفس وريات ال اثيووة  ,فهووها التوصوويف هووو
انخوور غووري صووسي  ,ور يقوووم علووى أسووس علميووة مسووتقيمة ؛ فووإن خمالفووة فرضووية التطووور لوويس خاصووا بجهوول
اإلسووالم ور أهوول األديووان األخوورى  ,فووإن هنووات عووددا موون املخووالفني لفرضووية التطووور التوودراي-س وواو كووان
موجها أو مبنيا على الصدفة -ليسوا من أتباا األديان  ,وكانوا يعتمدون على أسس علميوة ضوة ور عالقوة
هلم بتفسريات النصو الدينية(. )1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن ما ركره الدكتور عمرو رد دعوى ر دليل عليهوا  ,وميكون للمخوالفني لوه أن يقلبووا عليوه الودعوى
فيقولون  :إن املدعني أن القرآن يدة على فرضية التطور املوجه ليس الدافع هلم قوة درلوة النصوو الشورعية
علووى رلووك ور كثرهتووا و وإوووا ه ووو اولووة اخلوورو موون ضووغط اجل ووو العلمووي املتبووين لفرضووية التطووور  ,و اولووة
ارنفكووات عوون مص وادمته الظوواهرة لدرلووة النصووو القرآنيووة  ,وأي ج وواب يقدمووه للخوورو موون هووها الوودعوى
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فهو يص أن يكون جوابا للمخالفني له .
ا م ر الراا  :أن الوودكتور عموورو نوريف وقوع يف خلوول منهجووي ظوواهر يف تفسوري القوورآن وفهووم دررتووه,

فإن ووه ت يس وولك الطريق ووة العلمي ووة املتعم وودة عل ووى قواع وود التفس ووري وأصو ووله  ,فل ووم يلت وونم ب وودررت الس وويا ور
قتضيات اللغة العربية  ,وت إلر على حترير فهم الصسابة وعلماو التفسوري لآليوات  ,بول إنوه أنوار إىل رم
التمسك بتلك التفسريات ال اثية – كموا يقووة  -وأخوه يبوين فهوموا للنصوو
العلماو املتقدمني  ,بل تتناقض مع ما يقولونه .

الشورعية ت يوهكرها أحود مون

وفضال عما يف هها املوقف من نسبة عموم األمة اإلسالمية إىل اجلهل وعودم معرفوة موراد اهلل مون كالموه
موودة القوورون املاضووية  ,فإنووه عموورو ن وريف ت يتك و علووى نظريووة علميووة مسووتقرة  ,وت تصوول إىل درجووة اليقووني
والقطووع  ,والغريووو أنووه نفسووه يصوورح بووهلك يف بعووض كالمووه فيقوووة  ":وينبغووي التجكيوود علووى أن هووهه األدلووة
ليسووت قاطعووة علووى حوودول التطووور  ,لكنهووا مرجسووة  ,ويوؤازر بعضووها بعضووا  ,ويعتوورب القوووة بووالتطور أفضوول
التفسريات لوجودها!"(.)1
إن الطريق ووة ال وويت س ووار عليه ووا ال وودكتور عم وورو ن وريف يف التعام وول م ووع الق وورآن ت ووؤدي إىل العب ووث ب ووالقرآن
ومعانيه  ,فكما أنه خيشى من الوصوة إىل احلالة اليت وصلت إليها الكنيسة يف معارضوة العلوم  ,فوإن منهجوه
يف فهم النصو خيشى منه أن يصل إىل حالوة العبوث بوالقرآن وإضوعاف قوتوه وثبوتوه  ,ورلوك حوني ر نلتونم
يف فهم نصوصه بالقواعد العلمية املنهجية  ,وحيث نصر على ربطوه بنظريوات ت تصول إىل درجوة اليقوني بعود
 ,وما زاة اجلدة تدم حوهلا بني علماو ارختصا راته .
نقص الستدللت الدكتور عمرو االنصوص القرآنية على التطور الموجه :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حر الدكتور عمرو علوى إثبوات أن القورآن الكور ر يعوارو فرضوية التطوور املوجهوة يف خلو اإلنسوان
 ,بل إنه اوز رلك وادعى أن القرآن يدة عليها ويؤديها  ,وأكد أنوه ر ميكون اجلموع بدقوة بوني كول موا جواو
يف القرآن الكر عن خل آدم إر من خالة مفهوم التطور املوجه( ,)2وحاوة أن ايو عن كل انيوات الويت
تتعارو مع قوله .
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وألج وول أن يكو ووون احلو ووديث واض ووسا فإنو ووا سو وونعرو أور النصو ووو الدال ووة علو ووى اخلل و و اخلو ووا ندم ,
ونكشووف عوون وجووه معارضووتها لفرضووية التطووور املوجووه  ,وجنيووو عوون تووجويالت الوودكتور عموورو هلووا  ,نعوورو
ثانيا انيات اليت استدة هبا على صسة فرضيته ونكشف عن وجه اخللل الهي وقع فيه .
أول  :النصوص الشرعية الدالة على الخلق الخاص آل م :
هنووات أدلووة نوورعية عديوودة توودة درلووة ظوواهرة قويووة علووى أن اهلل خلو آدم – أبووا البشوور واإلنسووان -خلقووا
خاصووا  ,وأن وجوووده يف األرو ت يكوون نتيجووة تطووور بيولوووجي موون أنوواا حيوانيووة أخوورى سووابقة عليووه  ,وموون
أهم تلك النصو الشرعية :
ي
وت بيوود َّ
وجد لمووا خلقو ر
ويس مووا منوعووك أن تسو ر
ال دليل ا ول  :قولووه تعوواىل خماطبووا إبلوويس { :قوواة يووا إبلو ر
أستكبورت أم ركنت من العالني}[ , ]75:وهنات نصو أخرى تدة على املعوي نفسوه  ,ومنهوا  :حوديث
الش ووفاعة الطويو وول  ,وفيو ووه أن الن وواق يجتو و وون إىل آدم فيقولو ووون ل ووه  ":يو ووا آدم أنو ووت أب ووو البشو وور  ,خلقو ووك اهلل
بيده"(.)1

فهوهه النصووو توودة بوضووح علووى أن اهلل خلو آدم – أبوا البشوور واإلنسووان -خلقوا خاصووا ؛ حيووث أنووه
خلقه بيديه مبانرة  ,ومينه على غريه من املخلوقات هبهه الطريقة يف اخللو  ,ولوو ت يكون خللو آدم بيود اهلل
مينة ملا ركره اهلل يف سيا اإلنكار على إبليس يف بيوان فضول آدم  ,وملوا كوان لوهكر النواق لوه يووم القياموة أي
معي .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود حوواوة الوودكتور عموورو اجلوواب عوون درلووة هووهه النصووو فووهكر أن اخللو باليوود لوويس خاصووا بووردم ,
وإوووا هنووات أنووياو أخوورى خلقهووا اهلل بيووده  ,فوواهلل – كمووا يقوووة – خل و األنعووام بجيوواد كمووا يف قولووه تعوواىل :
{أوت يوروا أنَّا خلقنا هلرم َّا عملت أيدينا أنوعاما فو رهم هلا موال ركون}[يس , ]71:وبوي السوماو بجيود  ,كموا يف
السماو بونويوناها بجي ٍد وإنَّا ل رموسعرون}[الهاريات , ]47:واستدة هبها علوى أن اليود املسوتعلمة
قوله تعاىل { :و َّ
يف اخلل ترجع إىل معي القدرة اليت أوجدت كل املخلوقات(.)2
ولكوون هووها اجل وواب غووري صووسي  ,أمووا أور  :فووألن كالمووه لوويس فيووه نفووي اخلل و املبانوور ندم  ,فعلووى
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القوووة بووجن اخلل و باليوود لوويس خاصووا بووردم  ,فووإن رلووك ر يوودة علووى أنووه خل و بووالتطور ؛ لكووون درلووة تلووك
انيووات قا مووة علووى إثبووات اخلل و باليوود مبانوورة وليسووت قا مووة علووى إثبووات خصوصووية آدم بووهلك  ,فس وواو
ثبتت خصوصيته بهلك أو ت تثبت فإن درلتها على اخلل املبانر ما زالت قا مة .
وأموا ثانيووا  :فألنووه سولك يف فهووم النصووو

فهمووا منسرفوا عوون الطريقووة الصووسيسة  ,ورلوك أنووه فهووم اليوود

املنسوبة إىل اهلل تعاىل فيها على أهنوا عوي القودرة  ,وهوو فهوم خواط معتمود علوى التجويول الكالموي لصوفات
اهلل املخالف لطريقة القرآن والسنة وفهم الصسابة الكرام وتالميههم .
وق وود أثب ووت علم وواو الس وولف م وون خ ووالة دررت النص ووو الش وورعية الكث وورية عل ووى أن هلل تع وواىل ي وودين
حقيقيتني تلي جبالله وكماة  ,وأثبتوا أهنا ليست عي القدرة والنعمة(. )1
بوول أثبت ووا أن لفووظ اليوودين الووهي جوواو يف آيووة خل و اهلل ندم يسووتسيل أن يكووون امل وراد هبووا القوودرة  ,وأن
املراد القطعي هبا اليد احلقيقة  ,ورلك من عدة أوجه  :منهوا  :أن اهلل أضواف اخللو إىل اليود مبانورة وعوداها
حبرف الباو  ,وهها ال كيو يف لغة العرب يودة علوى املبانورة باليود  ,ومنهوا  :أن اهلل ركرهوا يف سويا إظهوار
فضل آدم علوى اخللو ومتيونه عون غوريه  ,ولوو كوان املوراد باليود القودرة فإنوه ر يكوون ندم أي متيون علوى غوريه ؛
ألن كل املخلوقات خملوقة بقدرة اهلل(.)2
وأمووا اسووتدرة الوودكتور عموورو بقولووه تعوواىل { :أوت ي ووروا أنوَّوا خلقنووا هلوروم وَّوا عملووت أيوودينا أنوعامووا فو رهووم هلووا
مووال ركون}[يس]71:علووى نفووي اختص ووا آدم بوواخلل باليوود  ,فه ووو فه ووم غووري صووسي ؛ ورل ووك ألن اهلل ت
يووهكر أنووه خلو األنعووام بيديووه  ,وت يعوودها بالبوواو كمووا ركوور يف خلو آدم  ,وإوووا أضوواف العموول إىل األيوودي,
وهووها أسوولوب معووروف يف لغووة العوورب يعوورب بووه عوون نسووبة العموول إىل صوواحبه  ,س وواو بانووره بيووده أو بغريهووا ,
وقوود جوواو هووها األسوولوب كثوريا يف القوورآن  ,وموون رلووك قولووه تعوواىل { :ومووا أصوواب ركم ِّموون ُّمصوويب ٍة فبمووا كسووبت
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أيوودي ركم ويوع رفووو عوون كثري}[الشووورى ,]30:أي  :ووا فعلووه النوواق موون أعموواة  ,سوواو بجيووديهم أو بووجرجلهم أو
بجلسنتهم أو بغريها.
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وعلى هها فما ركره اهلل من خل األنعام فإن املراد بوه نسوبة خلقهوا إىل اهلل تعواىل مون غوري حتديود طريقوة
اخلل  ,وآية خل آدم تدة على أن األنعام ت ختل بيد اهلل مبانورة ؛ إر لوو كانوت كوهلك ملوا كوان ندم ميونة
على غريه(.)1
السماو بونويوناها بجي ٍد وإنَّا ل رموسوعرون}[الهاريات ,]47:فهوو غوري صوسي
وأما استدرة بقوله تعاىل { :و َّ

أيضووا ؛ ألن الصووسي أن امل وراد باأليوود هنووا القوووة  ,ولوويس اليوود احلقيقيووة( )2؛ لكووون لفووظ األيوود يف هووهه انيووة
ليس مجع اليود احلقيقوة  ,وإووا هوو لفوظ عوريب آخور يعورب بوه عون القووة  , ,وقود اسوتعمل يف القورآن هبوها املعوي
يف ع و و وودة مو و و وواطن  ,ومنه و و ووا قول و و ووه تع و و وواىل { :وار رك و و وور عبادن و و ووا إبو و و ووراهيم وإس و و ووس ويوع رق و و وووب أروة األي و و وودي
واألبصووار}[  ,]45:أي أوة القوووة( ,)3و ووا يؤكوود رلووك أن اهلل ت يضووف األيوود إىل نفسووه وإوووا ركرهووا موون
غري إضافة .
ال دليل الث اني  :قولووه تعوواىل { :إ َّن مثوول عيسووى عنوود اللووه كمثوول آدم خلقووهر موون تروور ٍ
اب َّ قوواة لووهر ركوون
فوي ركون}[آة عمران ,]59:وههه انية ظاهرة يف الدرلة علوى أن اهلل تعواىل خلو أدم خلقوا خاصوا مون توراب
 ,وأنووه ت خلو لووه ت يكوون نتيجووة تطووور موون أنوواا أخوورى ؛ ورلووك أن هووهه انيووة جوواوت يف سوويا الوورد علووى
النصارى ونقض قوهلم يف عيسى ابن مر عليه السالم  ,ومن املعلووم أن النصوارى ظنووا أن ويو عيسوى مون
غري أب دليل على أنه ابن اهلل  ,فبني اهلل هلم أن آدم جاو من غري أب ور أم  ,وموع رلوك فهوو لويس ابنوا هلل
 ,فألن يكون عيسى ابنا هلل من باب أوىل وأحرى.
وتفسري انية هبها املعي هو املستقر عند املفسرين  ,اعتمادا منهم على السيا الهي جاوت فيه وعلوى
الغوورو األساسووي هلووا  ,ويف بياهنووا يق ووة الطوواهر بوون عانووور  ":وهووها نووروا يف إبطوواة عقيوودة النصووارى موون
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تجليه عيسى  ,ورد مطاعنهم يف اإلسالم وهو أقطع دليل بطري ارلنام ؛ ألهنم قالوا بإرهية عيسوى مون أجول
ٍ
بكلمة من اهلل وليس له أب  ,فقالوا  :هوو ابون اهلل  ,فوجراهم اهلل أن آدم أوىل بوجن يرودعى لوه رلوك ,
أنه خل
فإرا ت يكن آدم إهلا مع أنه خل بدون أبوين فعيسى أوىل باملخلوقية من آدم .
آدم بكونه من دون أم أيضوا  ,فلوهلك احتويخ إىل
و ل التمثيل كون كليهما رخل من دون أب  ,وينيد ر
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ركر وجه الشبه بقوله  ( :خلقه من توراب ( انيوة أي خلقوه دون أب ور أم بول بكلموة كون  ,موع بيوان كونوه
أقوى يف املشبه به على ما هو الغالو  .وإوا قاة عنود اهلل أي نسوبته إىل اهلل ر ينيود علوى آدم نوي ا يف كونوه
خلقا غري معتاد"(.)1
وقد حاوة الودكتور عمورو أن ينفوك عون درلوة هوهه انيوة فوهكر أهنوا "تونص علوى أن عيسوى كوردم خلو
مون توراب بكلموة كون  ,ودون نعلوم أن عيسوى ولود موون مور العوهراو  ,فوإرا عيسوى مون توراب ودون مون توراب
رغووم وجووود آبوواو لنووا  ,فلووم ر نف وهم موون القوووة بووجن أدم موون ت وراب أنووه هووو انخوور لووه آبوواو وأجووداد بوودؤا موون
ال اب"(.)2
ولكوون هووها الفهووم لآليووة خطووج ظوواهر ؛ ورلووك ألنووه فيووه قف ونا متعسووفا لسوويا انيووة و وواوزا كب وريا للغوورو
األساسي الويت جواوت مون أجلوه  ,فواهلل تعواىل ر يريود أن خيربنوا خوربا وردا بكيفيوة خلو آدم وعيسوى فقوط ,
وإوا يريد أن ينقض دعوى النصارى يف استدرهلم بوجوود عيسوى بغوري أب علوى أنوه ابون هلل  ,فجثبوت اهلل هلوم
بجنوه لووو كووان اسوتدرهلم صووسيسا لكووان األوىل أن يكوون آدم ابنووا هلل ؛ ألنووه وجود بغووري غووري أب ور أم  ,ومووع
رلك فهم ر يقولون ببنوة آدم هلل .
ولووو كووان معووي انيووة كمووا تصوووره الوودكتور عموورو ملووا كووان فيهووا إلنامووا للنصووارى ور إبطووار لقوووهلم ؛ ألن
غاية ما يدة عليه – بناو على فهمه – إخبار اهلل عن خل آدم وعيسى من تراب  ,وهها اإلخبار لويس فيوه
حجة عقلية ملنمة للمخالفني .
الدليل الثال  :النصو

اليت أوضست تشكل املادة اليت خل منها آدم  ,فواهلل تعواىل ركور يف القورآن

الكوور املووادة الوويت خل و منهووا آدم بجوصوواف متعووددة ,مثوول ال و اب والطووني واحلمووج املسوونون والصلصوواة ,وقوود
أوض عدد من املفسرين أن هها ارختالف راجوع إىل اخوتالف املراحول الويت مور هبوا تشوكل املوادة الويت خلو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

منهووا أبووو آدم  ,ويف بيووان درلتهووا يقوووة موود األمووني الشوونقيطي  ":اعلووم أن اهلل جوول وعووال أوضو يف كتابووه
أطوار هها الطني الهي خل منه آدم ,فبني أنه ور تراب ,بقوله{ :إ َّن مثل عيسى عند اللَّه كمثول آدم خلقوهر
وو م وون البوع ووث فإنَّووا خلقن ووا ركم م وون تر وور ٍ
م وون تروور ٍ
اب} [ ,]59/3وقول ووه{ :ي ووا أيوُّه ووا النَّوواق إن ركن ووترم يف ري و ٍ
اب}
ر
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{ه ووو الَّ ووهي خلق رك ووم م وون تور وور ٍ
اب رَّ م وون نرطف و ٍوة} اني ووة [ ,]67/40إىل غ ووري رل ووك م وون
[ ,]5/22وقول ووه :ر
واهم
انيات ,أنار إىل أن رلوك الو اب ب َّول فصوار طينوا يعلو باأليودي يف مواضوع أخور ,كقولوه{ :إنَّوا خلقن ر
ني رز ٍ
ب} [ ,]11/37وقول ووه{ :ولقوود خلقن ووا األنسووان م وون رسووالل ٍة م وون ط و ٍ
موون ط و ٍ
ني} [ ,]12/23وقول ووه:
{وبدأ خل األنسان من ط ٍ
ني} [ ,]7/32إىل غري رلك من انيات ,وبني أن رلك الطوني أسوود وأنوه متغوري
بقولووه هنووا{ :محو ٍوج مسوونر ٍ
ون} ,وبووني أيضووا أنووه يووبس حووىت صووار صلصووار ,أي :تسوومع لووه صلصوولة موون يبسووه
واة} اني ووة [ ,]26/15وقول ووه{ :خلو و األنس ووان م وون صلص و ٍ
بقول ووه{ :ولق وود خلقن ووا األنس ووان م وون صلص و ٍ
واة
كالف َّخار} انية [.)1("]14/55
وهها التوضي والتفصيل يدة جبالو على أن خلو اإلنسوان كوان خمتلفوا عون غوريه مون املخلوقوات  ,وأنوه
مر راحل خمتلفة كل ارختالف عن املراحل اليت يدعيها له أتباا فرضية التطور املوجه .
ثانيا  :النصوص التي استدل اها أتباو فرضية التطور الموجه :
مجع الدكتور عمرو نريف عددا من انيات ليثبت من خالهلا أن القرآن متف مع فرضية التطوور املوجوه
 ,وأنه يدة على صستها  ,وقد ركر رلك مون خوالة وقفوات مطولوة  ,ويتسصول أهوم موا اسوتدة بوه يف سوتة
أدلة هي :
ال دليل ا ول  :التفريو بووني البشوور واإلنسووان يف القوورآن  ,ويقوووم هووها الوودليل علووى أن القوورآن يفوور بووني
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زمن خل اإلنسوان وزمون خلو البشور ؛ لكونوه يعورب عون خلو اإلنسوان بفعول املاضوي  ,كموا يف قولوه تعواىل :
{ولقوود خلقنووا اإلنسووان موون صلصو ٍ
واة ِّموون محوٍإ َّمسوونرون}[احلجر ,]26:ويعوورب عوون خلو البشوور باسووم الفاعوول
الووهي يوودة علووى احلاضوور واملسووتقبل  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :وإر قوواة ربوُّوك للمال كووة إ ِّا خووال بشوورا ِّموون
صلص ٍاة ِّمن محٍإ َّمسنرون}[احلجر.]28:

ويف ارستدرة هبهه انيات يقوة عمورو نوريف  :تبوني هوهه انيوات "أن اإلنسوان كوان قود خلو فعوال,
قبل أن خيرب اهلل عن وجل مال كته بجنه سيخل بشرا من نفس موادة اإلنسوان  ,كال وا مون صلصواة مون محوج
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مسنون  ,بل هو منه متطور عنه"(.)1
فاإلنسووان وجوود قبوول البشوور  ,وت يتسوووة اإلنسووان إىل بشوور إر بعوود أن نفوون اهلل فيووه موون روحووه  ,ويؤيوود
هوها الفهوم – نظور عمورو نوريف – أن اهلل عون وجول ت يطلو علوى أي موون رسوله وأنبيا وه لفوظ إنسوان  ,بوول
حتدل عنهم دا ما بلفظ البشر فقط(.)2
ولكن هها ارستدرة غري صسي  ,وهو يف غاية البعد عن الصواب  ,ألنه قوا م علوى تفريو مودعى ر
حقيقة له  ,فنسن ر ننكر أن هنات فرقا بني معي لفظ اإلنسان ولفظ البشر مون حيوث ارنوتقا اللغووي ,
ور ننكوور أن القوورآن غوواير بووني اللفظووني يف ارسووتعماة  ,ولكوون هووهه املغووايرة ر توودة حبوواة علووى تنوووا احلقيقووة
الوجودية اليت يعربان عنها .
وهووها األسوولوب نووا ع ارسووتعماة يف القوورآن ولغووة العوورب  ,ففووي التعبووري عوون حقيقووة كووالم اهلل يعوورب تووارة
بلف ووظ الكت وواب  ,وت ووارة بلف ووظ الق وورآن  ,وت ووارة بلف ووظ ال ووهكر  ,ور ن ووك أن ه ووهه األلف وواظ خمتلف ووة يف م وودلوهلا
اللغوي  ,ور نوك أن القرآن ر يعرب بجحدها إر وهو يقصد املعي الوهي يودة عليوه يف لوه الوهي ورد فيوه ,
ولكن رلك كله ر يدة حباة على تنوا احلقيقة الوجودية لكالم اهلل .
وكووهلك احلوواة يف التعبووري عوون حقيقووة آدم ونسووله  ,فووإن القوورآن يعوورب عنهووا بجلفوواظ خمتلفووة  ,كلفووظ البشوور
واإلنسان والناق وبين آدم  ,وكل لفظ من ههه األلفاظ يؤدي معي مقصودا ر يؤديه غوريه  ,ولكون رلوك ر
يعين ارختالف يف احلقيقة الوجودية لإلنسان .
و ا يدة على أن التغاير بوني لفظوي اإلنسوان والبشور يف القورآن ر يعوين ارخوتالف يف احلقيقوة الوجوديوة
أنووه عوورب هبمووا عوون أصوول خلقووة بووين آدم  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :الَّووهي أحسوون ركو َّول نووي ٍو خلقووهر وبوودأ خل و
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اإلنسو و ووان مو و وون طني}[السو و ووجدة , ]7:وقولو و ووه تعو و وواىل { :إر قو و وواة ربُّو و ووك للمال كو و ووة إ ِّا خو و ووال بشو و وورا مو و وون
طني}[ .]71:
و ا يدة على رلك أيضا  :أن القرآن اسوتعمل لفوظ اإلنسوان يف التعبوري عون املرحلوة الويت يسوميها عمورو
وو اإلنسوا رن أن يورتوورت
نريف مرحلة البشورية مورات كثورية بلغوت العشورات  ,ومون رلوك  :قولوه تعواىل { :أإلس ر
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رسدى}[القيامة ,]36:وقوله تعواىل { :يوا أيوُّهوا اإلنسوا رن موا غ َّورت بربِّوك الكر }[ارنفطوار , ]6:وقولوه تعواىل
{ :وره ووو الَّووهي أحي ووا ركم رَّ رميي ووتر ركم رَّ رإلي ووي ركم إ َّن اإلنس ووان لك رف ووور}[احلخ ,]66:وقول ووه تع وواىل { :أحس ووو
َّاق أن يورتورركوا أن يو رقولروا آمنَّا ورهم ر يورفتونرون}[العنكبوت.]2:
الن ر
بل إن القرآن ت يستعمل يف التعبري عن تكليف بين آدم بالرسارت إر لفظ اإلنسان  ,فلو كوان القورآن
يغوواير بووني لفظووي اإلنسووان والبشوور يف الدرلووة علووى احلقووا الوجوديووة فيكووف يص و أن يعوورب باإلنسووان عوون
املرحلة البشرية كما يعتقد عمرو نريف؟!
وأمووا ارعتموواد عل ووى التفري و ب ووني اسووتعماة فع وول املاضووي واسووم الفاع وول فه ووو خط ووج ظوواهر ؛ ألن رل ووك
التفري و لوويس راجعووا إىل اخووتالف زموون اخلل و  ,ور إىل اخووتالف حقيقووة اإلنسووان عوون حقيقووة البشوور  ,وإوووا
راجع إىل طبيعوة السويا الوهي جواوت فيوه تلوك الصويغ  ,فوالتعبري باملاضوي جواو يف سويا إخبوار اهلل لنوا عون
خلو آدم  ,فمون الطبيعوي أن يكوون بلفووظ املاضوي  ,ألن خلو آدم بالن وسبة لنووا أمور م ٍ
واو  ,واسوتعماة اسووم
الفاعل جاو يف سويا إخ وبار اهلل للمال كوة عون إرادتوه خ ول اإلنسوان  ,فمون الطبيعوي أن يكوون بصويغة اسوم
الفاعل .
و ووا ي وودة عل ووى رل ووك أيض ووا أن اهلل أخ وورب الن وواق يف عص وور النب وووة – وه ووم يف ط ووور البشو ورية عن وود عم وورو
نريف -عن أصل خلقتهم بلفظ املاضي أيضا  ,كما يف قوله تعواىل { :يوا أيوُّهوا النَّواق إن ركنوترم يف ري ٍ
وو ِّمون
ر
ٍ
البوعث فإنَّا خلقنا ركم ِّمن تورر ٍ
اب رَّ من نُّطفو ٍة رَّ من علق ٍوة رَّ مون ُّمضوغ ٍة ُّخملَّق ٍوة وغوري رخملَّقوة }[احلوخ ,]5:وك وما
يف قولووه تعوواىل { :واللَّووهر خلق ركووم ِّموون تروورا ٍ
ب رَّ موون نُّطفو ٍوة رَّ جعل ركووم أزواجووا ومووا حتموول موون أرنثووى ور تضو روع إرَّ
ر
بعلمه وما يوع َّمر من ُّمع َّم ٍر ور ينقص من عرمره إرَّ يف كت ٍ
اب إ َّن رلك على اللَّه يسري}[فاطر.]11:
ر ر
ر
ر ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ما سب تقريره يدة على أن ارختالف يف صيع التعبري عون خلو آدم ورريتوه لويس دلويال علوى اخوتالف
احلقيقة الوجودية اليت تتسدل عنها .
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ال دليل الث اني  :قولوه تعوواىل { :إ َّن اللوه اصووطفى آدم ونروحوا وآة إب ووراهيم وآة عموران علووى العووالمني **
ضووها موون بوعو ٍ
وض واللووهر مسيووع علوويم}[آة عموران , ]34-33:وقوود ركوور الوودكتور عموورو أن هووهه انيووة
ررِّريوَّوة بوع ر
توودة علووى صووسة التطووور املوجووه موون جهتووني  :ا ول ى  :موون جهووة أن اهلل أخوورب أنووه اصووطفى آدم "أي اختوواره
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وفضله  ,ور يكون ارصوطفاو إر مون بوني أقوران لوه"( ,)1والثاني ة  :أن انيوة ركورت "أن آدم رريوة ,أي  :أنوه
ررية إلنسان يسبقه  ,مثل نوح وآة إبراهيم وآة عمران"(.)2
ولكوون هووها ارستو ودرة غووري صووسي  ,أم ا الجه ة ا ول ى  :وهووي ارعتو وماد علووى معووي ارصووطفاو ,
واردعوواو بووجن ارص وطفاو ر يكووون إر موون بووني األقوران  ,فهووهه دعوووى غووري صووسيسة  ,فووإن معووي ارصووطفاو
يرجووع يف اللغووة إىل التصو وفية وارختيووار  ,س وواو كووان موون جوونس الش ويو أو موون غووريه  , -يق وووة ابوون فووارق
":الصفي  :ما اصطفاه اإلمام من املغونم لنفسوه"( ,)3ومون املعلووم أن الغنوا م قود تكوون مون أصوناف خمتلفوة :
سيوف ورماح وخيل ودراهم وسبايا وغريها .
وهها يدة على أن القوة بجن ارصطفاو ر يكون إر من بني األقوران فقوط غوري صوسي  ,وغوري معوروف
يف لغة العرب .
وقد ركر عدد من املفسورين أن معوي اصوطفاو آدم أن اهلل فضوله علوى أجنواق العوات مون املال كوة واجلون
وغريهم بجن خلقه بيوده ونفن فيه من روحوه وأسجود له مال كته وعولمه أمساو كل نيو  ,وأسكنه جنته(.)4
وأم ا الجه ة الثاني ة  ،وهووي كووون آدم رريووة إلنسووان سووبقه  ,فهووها الفهووم غووري مسووتقيم ؛ ألن الصووسي
ضوها مون بوع ٍ
وض واللوهر مسيوع علويم}[آة عموران]34 :
الهي عليه كثري من املفسرين أن قوله تعاىل { :ررِّريَّة بوع ر
راجع إىل آة إبراهيم وآة عمران ؛ ألهنم الهين يصد عليهم معي الهرية يف لغة العرب(.)5

وعلووى الق وووة ب ووجن لفووظ الهري ووة يشوومل األربعووة – آدم ونوح ووا وآة إب وراهيم وآة عم وران -فإنووه ر يص و
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارس ووتدرة هب ووا عل ووى أن آدم ك ووان رري ووة لغ ووريه وون س ووبقه ؛ ألن اني ووة ت تص ووفهم ب ووجهنم رري ووة فق ووط  ,وإو ووا
وصووفتهم بووجهنم رريووة بعضووهم موون بعووض  ,وهووها يوودة علووى أن القصوود موون انيووة إثبووات أن كوول هووؤرو بيوونهم
( )1كيف بدأ اخلل (. )253
( )2املرجع الساب (. )253
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ض روهم ِّمون
وات بوع ر
صلة قوية إموا يف الودين أو يف النسوو  ,فهوي نوبيهة بقووة اهلل تعواىل { :ال رمنواف رقون وال رمنافق ر
بوعو ٍ
وض }[التوبووة ,]67:وهلووها ت يفهووم أحوود موون املفسورين قاطبووة موون تلووك انيووة بجهنووا توودة علووى أن آدم كووان
ررية لغريه  ,ر من جهة اللغة ور من جهة الشرا .
الرمحووة إن يشووج يوروههب ركم ويسووتخلف موون بوعوود ركم َّمووا
وين ررو َّ
ال دليل الثال  :قولووه تعوواىل { :وربوُّوك الغو ُّ
يشاو كمر أنشج ركم ِّمن ررِّريَّة قووٍم آخرين}[األنعوام ,]133:فانيوة كموا يقووة عمورو نوريف ":تبوني أن اخلوال
الكر قد أنشجنا دن البشر من ررية قوم آخرين "اإلنسان"  ,وهوها أقورب مون القووة بوجن القووم انخورين هوم
آدم أو أهنم أجدادنا  ,فججدادنا ر يوصفون بانخرين"(. )1
ولكن ارستدرة هبهه انية علوى أن آدم تطوور عون خملوقوات سوابقة عليوه غوري صوسي ؛ ألن الصوسي
أن املراد بالقوم انخرين يف انية هم األجداد الهين كانوا سابقني على كفار قوريش  ,وهوها القووة رهوو إليوه
كثري من املفسرين  ,اعتمادا منهم على السيا الهي جاوت فيوه ؛ ورلوك أن انيوة جواوت يف سويا هتديود
اهلل للمشووركني الووهين كووانوا يسووتخفون بعووهاب اهلل ويسووتعجلونه  ,فبووني اهلل هلووم بجنووه متصووف بالرمحووة ,وأنووه لووو
نوواو ألهلكووم واسووتخلف موون بعوودهم قومووا آخورين ر يكونووون مووثلهم يف العنوواد والعصوويان  ,كمووا أنووه سووبسانه
أنشجهم من قوم كوانوا سوابقني علويهم  ,بوني هلوم بوجن موا يوعودون مون العوهاب قريوو مونهم  ,فقواة { :إ َّن
مووا تروعو رودون ٍ
نت ومووا أنووترم رعجوونين ** قروول يووا ق وووم اعملرووا علووى مكووانت ركم إ ِّا عاموول فسوووف توعل رمووون موون
ت ركو رن لهر عاقبةر الدِّار إنَّهر ر يورفل ر الظَّال رمون}[األنعام .)2(]135-134 :
فسيا انية إرن يدة على أن اخلطواب متعلو بوجقوام األنبيواو  ,وهتديودهم بإفنوا هم واسوتخالف غوريهم
هبم  ,وليس متعلقا بجصل جنس بين آدم .
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وم و و ووع رل و و ووك فق و و وود فس و و وور اب و و وون جري و و وور الط و و ووربي قول و و ووه تع و و وواىل { :كم و و وور أنش و و ووج ركم ِّم و و وون ررِّريَّو و ووة قو و و وووٍم

آخرين}[األنعووام]133:بقولووه  ":كمووا أحوودثكم وابتوودعكم موون بعوود خل و آخ ورين كووانوا قووبلكم"( ,)3ولكنووه
( )1كيف بدأ اخلل (. )354
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عقووو تفس ووريه ه ووها بك ووالم ي وودة عل ووى أن ووه يعتق وود أن ب ووين آدم ت يول وودوا م وون أن وواا حيواني ووة أخ وورى فق وواة ":
ومعي"من" يف هها املوضع التعقيو ,كما يقاة يف الكالم":أعطيتك من دينوارت ثوبوا" ,عوي :مكوان الودينار
ثوبووا ,ر أن الثوووب موون الوودينار بعووض ,كووهلك الووهين خوطب ووا بقولووه(:كما أنشووجكم) ,ت يوورد بإخبووارهم هووها
اخلوورب أهنووم أنشو وا موون أصووالب قوووم آخورين ,ولكوون معوي رلووك مووا ركرنووا موون َّأهنووم أنشو وا مكووان خلو ٍ خلووف
قوم آخرين قد هلكوا قبلهم"(.)1

فابن جرير إلمول انيوة علوى أن اهلل خيورب أنوه خلو بوين آدم مون رريوة قووم آخور  ,ولكون رلوك علوى جهوة
اإلبداة يف املكان واحلاة  ,وليس على جهة التولد والتطور البيولوجي كما يقوة أبتاا التطور املوجه .
وأمووا ارعتموواد علووى أن أجوودادنا ر يوصووفون بووانخرين فهووو خمووالف رسووتعماة كلمووة انخورين يف القوورآن
نفسه  ,فإهنا كثريا ما تستعمل يف التعبري عن األصناف املختلفة مون بوين آدم أنفسوهم  ,كموا يف قولوه تعواىل :
ووة ر إل رننوك الَّوهين يرسوارعرون يف ال ركفور مون الَّوهين قوالروا آمنَّوا بوجفوواههم وت توروؤمن قرولرووبور رهم ومون
الر رس ر
{يا أيوُّها َّ
وادوا مسَّوواعرون للكووهب مسَّوواعرون لقوووٍم آخوورين ت يووجتروت }[املا وودة , ]41:وكمووا يف قولووه تعوواىل {:وكووم
الَّووهين هو ر
قصمنا من قوري ٍة كانوت ظالموة وأنشوجنا بوعودها قووموا آخرين}[األنبيواو ,]11:وقولوه تعواىل {:كوهلك وأورثوناهوا
قووما آخرين}[الدخان.]28:
الدليل الراا  :قوله تعاىل {:وإر قاة ربُّك للمال كة إ ِّا جاعل يف األرو خليفة قالروا أ ع رل فيهوا مون

ِّق لووك قوواة إ ِّا أعلو روم مووا ر توعل رمووون}[البقرة, ]30:
يورفسو رود فيهووا ويسووف ر
ك الوودِّماو ودو رون نرسوبِّ ر حبموودت ونورقوود ر
يقوووة عموورو نوريف مبينووا وجووه اسووتدرله هبووهه انيووة ":كيووف عرفووت املال كووة أن البشوور الووهين ت خيلقووا بعوود
سيفسو وودون يف األرو ويسو ووفكون الو وودماو؟!  ,ركو وور ارحتمو ووارت الو وويت ركرهو ووا املفسو وورون  ,وقو وواة  ":إن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

التفسري املبانر واألقرب من رلوك كلوه أن إنسوانا سوابقا للبشور كوان يسوكن األرو ويقو ف هوهه األفعواة –
قد يكون إنسان نياندرتاة , -وقد رأته املال كة مرأى العني"(.)2
ولكون ارعتمواد علوى هوهه انيوة يف إثبوات أن القورآن يودة علوى أن آدم خلو بوالتطور مون حيووان سواب
عليه غري مستقيم  ,ورلك أنوه ر يقووم علوى بينوة ور دليول مفيود للعلوم ور للظون الغالوو  ,فوإن سوبو سوؤاة
املال كة قد اختلف فيه املفسرون كثريا  ,وركروا احتمارت متعددة  ,والصسي يف التعامول موع هوهه القضوية

1436/08/19
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أهنووا تبقووى يف خانووة ارحتموواة الووهي ر يوورج فيهووا طوورف علووى طوورف ؛ ألهنووا موون األمووور املسووكوت عنهووا يف
القرآن .
والدكتور عمرو نريف ت يقدم على فهمه أي برهان أو دليل  ,وإوا كوان معتمودا علوى الظون والتخموني
 ,وحني حكم على ارحتمارت اليت ركرها املفسرون ت يقدم أي دليل على رلك .
إن ارحتموواة الووهي ركووره ميكوون أن يقابوول باحتموواة آخوور ر يقوول عنووه يف املننلووة  ,فوويمكن أن يقوواة :
إنه كانت خملوقات نوبيهة باإلنسوان يف الشوكل كانوت تفسود يف األرو  ,فجهلكهوا اهلل عون بكورة أبيهوا ,
خل آدم خلقا خاصا مسوتقال عون رلوك النووا  ,فلموا رأت املال كوة صوورته املشواهبة لتلوك املخلوقوات تبوادر
إليهم السؤاة .
الدليل الخامس :قوله تعاىل { :ولقد خلقنا اإلنسوان مون رسوالل ٍة ِّمون طوني ** رَّ جعلنواهر نرطفوة يف قوورا ٍر

َّمك ووني ** رَّ خلقن ووا النُّطف ووة علق ووة فخلقن ووا العلق ووة رمض ووغة فخلقن ووا ال رمض ووغة عظام ووا فكس ووونا العظ ووام حلم ووا رَّ
أنشجناهر خلقا آخر فوتبوارت اللَّوهر أحس رون اخلوالقني}[املؤمنون , ]14-12:يقووة عمورو نوريف يف بيوان درلتهوا
على قوله ":تشري انيوة إىل أن اإلنسوان ت خيلو مون الطوني مبانورة  ,بول مون سواللة خلقوت مون طوني ,وهوهه
السوواللة هووي الكا نووات احليووة الوويت خلقووت موون مووادة األرو  ,وتسلسوول ظهورهووا حووىت وصوولنا إىل اإلنسووان" ,
ويتوسووع يف إيضوواح موقفووه فيقوووة ":تجموول هووهه انيووات -آيووات سووورة املؤمنووون -مووع األخووه يف ارعتبووار أن
حرف العطف " " يفيد التتابع مع ال اخي  ,بالتاة نفهموه علوى أنوه عطوف يشوري إىل ارنتقواة مون نووا مون
الكا نات إىل نوا آخر  ,إر يستغر رلك وقتا طويال قد ميتد إر ماليني السنني"(.)1
ولكن ارستدرة هبهه انيات على أن القورآن يودة علوى أن آدم خملوو مون خملوقوات سوابقة عليوه بعيود
كوول البعوود عوون موودلوة انيووة ومرادهووا ؛ ورلووك أن معووي السوواللة مووجخور موون قوووهلم  :سوول الشوويو إرا انتنعووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واسووتخرجه موون غووريه  ,والشوويو املسوولوة هووو املنتوونا موون نوويو آخوور  ,وانيووة نصووت علووى أن اإلنسووان مسووتل
ومسووتخر موون الطووني  ,يقوووة ابوون جريوور يف بيووان معووي انيووة  ":قوله":ولقوود خلقنووا اإلنسووان موون سوواللة موون
طو ٍ
ني" أسووللناه منووه ,فال وساللة :هووي املسووتلة موون كوول تربووة ,ول وهلك كووان آدم خ ول موون تربووة أخ وهت موون أد
األرو"(.)2

1436/08/19

( )1كيف بدأ اخلل (. )258-257
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فغايووة مووا توودة عليووه انيووة إرن هووو إثبووات أن أصوول خلقووة بووين آدم وابتوودا ها كانووت موون الطووني  ,وهووي
متطابقة مع قوله تعاىل { :الَّهي أحسن رك َّل ني ٍو خلقهر وبدأ خل اإلنسان مون طوني ** رَّ جعول نسولهر مون
الس وومع واألبص ووار واألف وودة قل وويال َّم ووا
رس ووالل ٍة ِّم وون َّم وواو َّمه ووني** رَّ س و َّوواهر ونوف وون في ووه م وون ُّروح ووه وجع وول ل رك و روم َّ
تش رك ررون}[السجدة.]9-7:
إن ظاهر ههه انية يتناقض متوام املناقضوة موع تصوور أتبواا فرضوية التطوور املوجوه ؛ ألن تصوورهم يقووم
علوى أن آدم رخلو بطريو التطوور عون كا نوات أخورى وأنووه مولوود ألبووين سوابقني عليوه  ,وانيوة تودة علووى أن
اهلل استله واستخرجه من الطني  ,وليس فيها ركر لتلك األنوواا األخورى الويت يودعي عمورو نوريف أهنوا أصول
ندم .
وما ركوره ر يعودو أن يكوون دعووى ر دليول عليهوا ور برهوان  ,ولوو كوان اإلنسوان مسوتال مون حيوانوات
أخوورى سووابقة عليووه يف الوجووود ألنووار إليهووا القوورآن ولووو موورة واحوود  ,كمووا أنووار م ورارا إىل اسووتالله موون الطووني
وال اب .
وأمووا اعتموواده علووى اسووتعماة أداة " " الوويت جوواوت يف نوورح تطووور اجلنووني يف بطوون أمووه  ,ودع وواه أهنووا
تدة على تطور اخلل اإلنساا عرب األنواا احليوانية اليت كانت قبله  ,فهوو يف غايوة الشوطط والتكلوف ؛ ألن
انيوة تتسودل عون خلو اإلنسوان يف بطون أموه ولوويس عون خلو أصول اإلنسووان وأولوه الوهي هوو آدم  ,إهنووا
مس ووت املراح وول ال وويت تتعاق ووو عل ووى ال اخ ووي  ,وه ووي النطف ووة والعلق ووة والعظ ووام واكتس وواو العظ ووام حلم ووا  ,وه ووهه
األوصوواف معلومووة املعووي يف العربيووة  ,وهووي يف الوقووت نفسووه ر تتطوواب مووع املراحوول الوويت يووهكروهنا يف تط وور
النوووا اإلنسوواا  ,فهوول يقولووون مووثال بووجن اإلنسووان كووان يف مرحلووة موون مراحوول خلقتووه عظامووا بوودون حلووم ,
تطور وحتصل على اللسم يف طور آخر؟!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ال دليل الس ا س  :قول ووه تع وواىل { :لق وود خلقن ووا اإلنس ووان يف أحس وون توق ووو }[التني , ]4:يق وووة عم وورو

ن وريف يف بيووان اسووتدرله هبووهه انيووة ":جوواو يف معجووم ألفوواظ القوورآن الكوور أن قولووه ":يف أحسوون تقووو " ,
تعووين كووان معوجووا فقومووه  ,فكلمووة تقووو تعووين تعووديل وإزالووة عووو  ,إرن ميكوون أن نفهووم موون انيووة الكرميووة أن
اإلنسان ت خيل خلقا مبانرا على صورته  ,بل خل تعديال  ,ور يكون العديل إر عن خل سبقه"(.)1

1436/08/19

( )1كيف بدأ اخلل (. )328
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وأوة م ووا يفاج ن ووا ب ووه ال وودكتور عم وورو يف ه ووها ارس ووتدرة أن ووه ت وورت ك وول التفاس ووري املعتم وودة عن وود أه وول
ارختص ووا  ,واعتم وود عل ووى معج ووم ألف واظ الق وورآن الك وور ال ووهي أص وودره م ووع اللغ ووة العربي ووة ! وه ووها خل وول
منهجووي ظوواهر يف التعاموول مووع تفسووري القوورآن الكوور ؛ ألن فيووه قف ونا للمصووادر األصوولية وانتقووار إىل املصووادر
الثانوية اليت ر هتتم بتسديد املراد من انية بدقة .
ودوون إرا رجعنووا إىل كتووو التفسووري جنوود أن املفسورين اختلفووا يف معووي "أحسوون تقووو "  ,فقوواة أك وثرهم :
أي  :يف أحسن صورة وأفضل نكل وأعدة قامة  ,وقد قاة هبها التفسري ابن عبواق وإبوراهيم النخعوي وأبوو
العالية و اهد وغريهم  ,وقاة بعضهم  :أي إن اإلنسوان يبلوغ يف نوبابه إىل أعلوى قووة واعتوداة ينسودر يف
()1

نيخوخته إىل الضعف

.

والصسي القوة األوة  ,يقوة ابن جريور يف بيوان وجوه صوسته  ":وأوىل األقوواة يف رلوك بالصوواب :أن
يقوواة :إن معووي رلووك :لقوود خلقنووا اإلنسووان يف أحسوون صووورة وأعوودهلا؛ ألن قولووه (:أحسوون توقووو ٍ ) إوووا هووو
نعت حهوف ,وهو يف تقو أحسن تقو  ,فكجنه قيل :لقد خلقناه يف تقو أحسن تقو "(. )2

إن معي تقو يف لغة العرب ر يلنم منه أن يكون الشيو معوجا قبل رلك  ,وإوا تعوين جعول الشويو
يف قوام  ,أي  :يف اعتداة واستقامة وكماة  ,يقوة ابون فوارق ":القواف والوواو واملويم  ,أصوالن صوسيسان ,
يوودة أحوود ا علووى مجاعووة نوواق  ,ور ووا اسووتعري يف غووريهم  ,وانخوور علووى انتصوواب أو عوونم"()3؛ وألجوول هووها
توارد مجهور املفسرين على تفسري انية بكون اإلنسان خل يف أحسون صوورة واعتوداة وانتصواب  ,وت يوهكر
أحد منهم أن رزم رلك أنه أصله كان غري رلك .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :تفسري القرآن الكر  ,ابن كثري (. )435/8
( )2تفسري ابن جرير الطربي (. )504/24
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الركيزة الثالثة
العتما على مبدأ البتمية الميكانيكية
مفهوم البتمية الميكانيكية "اآللية" :
يقتضووي ال تيووو ال ونمين أن يكووون حبووث هووها األصوول سووابقا علووى حبووث فرضووية التطووور ؛ لكونووه أقوودم منووه
ظهووورا يف التووارين  ,ولكنووه أخوور رعتبووارين  :األوة  :قصوور احلووديث يف تفاصوويله  ,والثوواا  :خفوووت تووجثريه يف
التيارات الناقدة للدين يف املراحل املتجخرة .
وقود اختلفووت عبووارات البوواحثني والدارسووني يف بيووان مفهوووم احلتميووة  ,ففووي املوسوووعة املختصوورة أن احلتميووة
توودعي " علووى وجووه العموووم أن كوول حادثووة أيووا مووا كانووت ليسووت إر جن يووة موون حووارت ينطب و عليهووا أحوود
قوانني الطبيعة"(.)1
وعررفووت احلتميووة بجهنووا "املبوودأ الووهي يقوور أن كوول احل ووادل دون اسووتثناو آثووار ح ووادل حتمته ووا ح ووادل
سابقة"(. )2
وقي وول يف تعريفه ووا ":ه ووي الق وووة  :إن ك وول ظ و واهرة م وون ظ و وواهر الطبيع ووة مقي وودة بش ووروط توج ووو ح وودوثها
اضطرارا"(.)3
وقيل يف بيوان مفهومهوا ":هوي وجهوة النظور الويت تقووة  :إن لكول حوادل مجلوة نوروط  ,فوإن تووافرت فوال
ميكن إر أن يقع هها احلادل ور نيو غريه"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكل ههه التعريفات متقاربة يف املعي  ,وميكن أن يصا مفهوم احلتمية بصوياغة مفصولة فيقواة فيوه  :هوي
الننعة العلمية اليت تههو إىل أن كل حادل يف الطبيعة مقيد بشروط توجو حدوثوه بالضورورة  ,وأن الكوون
مجيعه يسري وف نظام طبيعي صارم ر يقبل ارخنرام ور ارستثناو  ,حبيث إن كل حادل فيه سويكون نتيجوة
( )1املوسوعة الفلسفية املختصرة (. )181

1436/08/19

( )2دليل اكسفورد للفلسفة (. )270/1
( )3املعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا (. )443/1

( )4املعجم الفلسفي  ,عبداملنعم احلنفي (. )90
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ضرورة حلوادل أخرى سابقة عليه  ,وهو سيكون علة حلوادل رحقة له .
وهووها املفهوووم يوودة علووى أن احلتميووة تقوووم علووى أن للكووون نظامووا نووامال مطووردا  ,كوول ظوواهرة موون ظ وواهره
مقيدة بشروط ددة يلنم من وجودها وجود احلدل بالضرورة  ,فوال فوضوى يف الكوون ور واة فيوه للصودفة
 ,بل هو بنيان م ابط متس األجناو(.)1
واإلميان هبها املبدأ قد يف الفكر اإلنساا  ,فقد وجدت له تشوكالت متعوددة فيموا قبول العصور اليونواا
 ,ظهر بصورة أقوى يف بعض مراحول عهود فالسوفة اليونوان  ,واسوتمر حضووره القووي يف العصوور الوسوطى
 ,حىت وصل إىل العصر الههي لسيادة مبدأ احلتمية على الفكر اإلنساا  ,وهو عصر الفلسفة احلديثة(.)2
فقد نهد مبدأ احلتمية نشاطا قويا يف القرن السابع عشور  ,علوى يود علمواو الفلوك والفالسوفة املشوهورين
 ,خاصووة ديكووارت واسووبينوزا  ,وتعوود آراؤ ووا اللبنووات الفلسووفية األوىل الوويت دفعووت الفكوور الغووريب دووو املاديووة ,
واملنبع األقوى الهي نبتت على ضفافه نجرة احلتمية يف األراضي األوروبية(.)3
وازدادت سوولطة احلتميووة يف القوورن الثووامن عشوور مووع نظريووات نيوووتن الفينيا يووة  ,وبووات مبوودأ احلتميووة جامثووا
على كثري من العقوة واألفهام  ,وأما يف القرن التاسع عشر فقد تغلغل مبدأ احلتميوة يف أعموا الفكور الغوريب
 ,و هر يف مكوناته  ,وسيوطر على النسو العلمي  ,وهيمون على وارته  ,وأضوسى القاعودة األساسوية الويت
تقوم عوليها األحبال العولمية  ,والنافوهة املعتمدة اليت ينفه من خالهلا إىل دراسة مجيع ا ارت .
ونوواا التصووور احلتمووي يف كوول صوونوف العلووم  ,فشوومل علووم الرياضوويات والفينيوواو والكيميوواو والبيولوجيووا
وا ارت ارجتماعية وا ارت التارخيية وغريها  ,فقد "استطاعت احلتمية أن حتيط بوالوجود مون كول صووب
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحوودب  ,وأن حتك ووم قبض ووتها علووى اإلنس ووان  ,رل ووك املوج ووود احل ووا ر م وون ن ووىت مناحي ووه  ,واقع ووه الفيني ووا ي ,
والبيولوجي والسيكولوجي  ,بل وحياته ارجتماعية  ,وحىت مسار تارخيه"(.)4
يقوة املؤرخ جون هرمان رانداة يف بيوان نويوا احلتميوة يف الفكور الغوريب ":لقود اعتقود مجيوع املفكورين مون
( )1انظر  :فلسفة العلم من احلتمية إىل الال حتمية  ,ميي اخلوة (. )56

1436/08/19
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خالة القرن الثامن عشور أن مشوهد احليواة اإلنسوانية يوتم وسوط نظوام للطبيعوة كبوري وثابوت  ,هندسوي وآة ,
وهووو عبووارة عوون آلووة ضووخمة تكوورر رات األدوار الثابتووة يف حوادثهووا ...ت يعوود النوواق يوورون يف الكووون فوضووى
وغموضا  ,بل آلة عقلية يف أساسها ومتسقة كل ارتسا "(.)1
ويعد الفيلسوف اإلجنليني كلو برنار من أكثر الفالسفة الهين حتدثوا عن أ ية مبودأ احلتميوة وكشوف عون
مظواهر الغلوو فيوه حيوث يقوووة ":فجموا عون كونوه الركيونة  ,فكمووا أن اإلنسوان يف حالوة املشوي الطبيعوي للجسووم
ر يسووتطيع السووري إر بوضووع قوودم أمووام األخوورى  ,فإنووه كووهلك يف حوواة السووري الطبيعووي للووههن  ,ر يسووتطيع
التقوودم إر بوضووع فكوورة أمووام األخوورى  ,وهووها معنوواه أنووه ر بوود للووههن موون نقطووة ارتكوواز أوىل  ,نووجنه يف هووها
نوجن اجلسوم  ,سوواو بسوواو  ,ونقطوة اررتكواز هوهه هوي مبودأ احلتميوة املطلقوة  ,لورهوا لكوان قود قضوي علووى
اإلنسان وعقله أن يدور يف دا رة مفرغة  ,وأر يتعلم ني ا قط"(.)2
واعوول مبوودأ احلتميووة املقيوواق املعتموود يف التفكوري العلمووي ويقوووة ":العالقووات احلتميووة هووي مقيوواق احلقيقووة
املنشووودة"( ,)3ويؤكوود رلووك قووا ال ":احلتميووة الشوواملة املطلقووة الوويت ختضووع هلووا الظوواهر  ,والوويت نشووعر هبووا نووعورا
قلبيا هي احك الوحيد أو املبدأ الوحيد الهي يسندنا"(.)4
وأما الفيلسوف الفرنسي ربالق فإنه من أند من حتمس لألخه بدأ احلتمية  ,ومن أقووى مون عورب عنوه
بعبووارة صوورإلة مبانوورة  ,حيووث يقوووة ":ينبغووي علينووا أن ننظوور إىل حالووة الكووون احلاضوورة علووى أهنووا نتيجووة حلالووة
متقدمة سبقتها  ,وعلى أهنا سبو حلالة قوادمة سوتتلوها  ,ولوو أنوه أتي و لعقول موا يف حل وظة مون اللسظوات أن
يتعورف على سا ر الق ووى املنت وشرة يف الطبيعوة  ,وموقوف كول م ووجود مون املوجوودات الويت ت كوو منهوا  ,وإرا
كان هها الفوعل فضال عن رلوك مون السوعة حبيوث يسوتطيع أن خيضوع هوهه الوقوا ع للتسليول  ,فإنوه ر بود أن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يكو وون قووادرا علووى التعبووري يف صوويغة واحوودة عوون حركووات أضخو وم األجسووام يف الكو وون  ,وأضووجة دا وورة فيووه ,
وعند ه لن يكون مثة هوة لديه  ,بل سيكون املستقبل كاملاضي  ,سواو بسواو  ,حاضرا أمام عينيه"(.)5
ونتيج ووة حلتمي ووة رب ووالق الص ووارمة فق وود أنك وور أي أث وور للص وودفة  ,ورك وور "أن الص وودفة ليس ووت إر مظهو ورا
( )1تكوين العقل احلديث (. )419/1

( )2مدخل إىل دراسة الطو التجريي (. )43

1436/08/19

( )3املرجع الساب (. )55
( )4املرجع الساب (. )71

( )5اجلرب الهايت  ,زكي جنيو (. )411
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فسسووو  ,فهووي جهوول بعوودد وأ يووة العلوول املركبووة الوويت يصووعو قياسووها لووبعض احلووودال  ,واحل ووادل تبوودو
م وك ووة للمص و وادفة ختض ووع لقو ووانني ميك و ون التس و وق منه ووا ريبي ووا بنس ووبة معين ووة  ,وع وون طريو و ع وودد كب ووري م وون
األمثلة"(.)1
ويقوة جيفونن مدعما القوة باحلتميوة ":إننوا ميكون أن نقبول بجموان توام كواف او علموي مقنوع النظريوة الويت
قودمها ربووالق برباعوة  ,والوويت تقووة  :إن املعرفووة الكاملووة للكوون – كمووا هوو عليووه يف حلظوة معينووة -ر بوود أن
تعطينا معرفة كاملة عما سوف إلدل من انن فصاعدا وإىل األبد"(.)2
ويكشوف لوويس بروليوه عون حجوم انتشوار احلتميوة يف الفكور الغوريب  ,فيقووة ":كوان للستميوة يف نظريوات
الفينياو الكالسيكية السيادة املطلقة  ,لقد كان يرظن أن كل الظواهر كبريهوا وصوغريها حتكمهوا قووانني صوارمة
 ,حبيث أن حتدد بالكامل حالة العات عند نقطة (ز) حبالته عند اللسظوة اربتدا يوة (ب)  ,وكوان يسواند هوها
التصور الهي خلصه ربالق يف عبارة را عة الصيت"( , )3ويؤكد رلك قا ال ":أصبست احلتميوة بنجواح أحود
املبادئ الراسخة يف الفكر الغريب"(.)4
مكانة مبدأ البتمية في التيار اإللبا ي :
وقوود جعوول املالحوودة املع ضووون علووى األديووان يف القوورن التاسووع عشوور مبوودأ احلتميووة حجووة هلووم يف إنكووار
ارحتيووا إىل اخللو  ,والوونعم بووجن العلووم كشووف لنووا عوون كيفيووة انتظووام الكووون  ,وأنووه مسووتغن بنفسووه ر إلتووا
إىل غريه  ,ومن أنهر مون ركور رلوك أوجسوت كونوت  ,حيوث يقووة ":الظواهرات الطبيعيوة ر بود هلوا مون أن
تعووود إىل سووبو طبيعووي  ,وأن يكووون موون املسووتطاا تعليلهووا تعلوويال علميووا مبنوواه العلووم الطبيعووي  ,فلووم يبو مثووة
فرا يسده ارعتقاد يف وجود اهلل  ,وت يب من سبو يسوقنا إىل اإلميان باهلل"(. )5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحووني ألووف ربووالق كتابووه عوون الفلووك سووجله نووابليون بونووابرت عموول القوودرة اإلهليووة يف تنظوويم األفووالت
( )1فلسفة املصادفة  ,مود أمني العات (. )144
( )2اجلرب الهايت  ,زكي جنيو (. )412
( )3الفينياو وامليكروفينياو (. )219

1436/08/19

( )4املرجع الساب ( , )219وانظر يف هيمنة احلتمية على العلم يف الفكر الغريب  :فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية  ,ميي
اخلوة (. )179-50
( )5ملقى السبيل  ,إمساعيل مظهر (. )70
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السماوية  ,أجابه ":إنين ت أجد يف نظام السماو ضرورة للقوة بتدبري اإلله"(.)1
ونقل وحيد الدين خان عن مؤلف "كتاب الودين مون غوري وحوي" قولوه ":لقود أثبوت نيووتن أنوه ر وجوود
إللووه إلكووم النجوووم  ,وأكوود ربووالق بفكرتووه الشووهرية أن النظووام الفلكووي ر إلتووا إىل أي سووطوة رهوتيووة"(,)2
وق وواة هكس وولي ":إرا كان ووت احلو ووادل تص وودر ع وون قو ووانني طبيعي ووة ف ووال ينبغ ووي أن ننس ووبها إىل أس ووباب ف ووو
طبيعية"(.)3
وقوود رتووو املوواديون علووى قوووهلم باحلتميووة أن أي نوويو ر ميكوون تفسووريه تفس وريا ميكانيكيووا آليووا فهووو ر
حقيقة لوه  ,وقود أنوار إىل رلوك األسوتار ارجنتوون حوني عورو للننعوة انليوة الويت كانوت تسوود العلوم يف القورن
التاسووع عشوور ؛ إر كلمووا وجوود العلموواو حوودثا اووري وفق وا للق ووانني انليووة هتف ووا "هووا دوون ننفووه إىل األسوواق
ون ودرت لب وواب األم وور  ,وهك ووها ينبغ ووي أن ن ووههو يف حتلي وول األن ووياو  ,ه ووهه ه ووي احلقيق ووة القص وووى  ,فك ووان
مضومون هوهه الننعوة ونتيجتهوا املنطقيوة أن كول مووا استعصوى علوى التسليول انة  ,فلوم ميكون تفسوريه وجووو
القو ووانني امليكانيكي ووة  ,ك ووالقيم املعنوي ووة والش ووعور بالواج ووو األخالق ووي واإلمي ووان ب وواهلل  ,فه ووو ووا ر ميك وون أن
يوصف بجنه نيو حقيقي"(.)4
تقويا الحتجاج امبدأ البتمية على ىنكار الخالق :
قبل بيان اخللل املنهجي يف اعتماد املالحدة علوى مبودأ احلتميوة يف إنكوار وجوود اخلوال ونقود األديوان ر
بوود موون أن ويوون بووني نوووعني موون احلتميووة  :الن وو ا ول  :احلتميووة املطلقووة  ,وامل وراد هبووا احلتميووة الوويت يوودعي
أتباعها بجن قانونا مطلقوا مسوتقال بنفسوه نوامل لكول احلووادل ر يقبول ارخنورام ور اخللول  ,والن وو الث اني :
احلتمية املقيدة  ,وهي احلتمية اليت تعين أن العات يسري وف قوانون مطورد قوا م علوى طبوا ع األنوياو وخواصوها
 ,وهو قانون موضوا من قبل اهلل تعاىل  ,وميكن للقدرة واإلرادة اإلهلية أن تتسكم فيه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والنوا الثواا مون أنوواا احلتميوة هوو الوهي تقورر األديوان ويوؤمن بوه املؤمنوون  ,فواهلل تعواىل ركور أنوه أحكوم
( )1انظر ههه املقالة يف  :تكوين العقل احلديث  ,جون رانداة ( , )243/1وعلى أطالة املههو املادي  ,مد فريد وجدي
(. )23/2

1436/08/19

( )2اإلسالم يتسدى (. )27
( )3املرجع الساب (. )27

( )4منازا الفكر الغريب  ,جود (. )71
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وك
ك وول ن وويو يف الك ووون وق وودره تق ووديرا يف نظ ووام وق ووانون ك ووم  ,حي ووث يق وووة س ووبسانه { :الَّ ووهي ل ووهر رمل و ر
السماوات واألرو وت يوتَّخه ولدا وت ي ركن لَّهر نريك يف ال رملك وخل رك َّل ني ٍو فوقدَّرهر توقوديرا}[الفرقان]2:
َّ
 ,وركر سبسانه أنه أحكم العات بسنن ر تتغري ور تتبدة  ,حيث يقوة { :فوهل ينظرررون إرَّ رسنَّت األ َّولوني
{سنَّة اللَّوه يف الَّوهين
فولن د ل رسنَّت اللَّه توبديال ولن د ل رسنَّت اللَّه حتويال}[فاطر , ]43:ويقوة سبسانه  :ر
خلوا من قوب رل ولن د ل رسنَّة اللَّه توبديال}[األحناب.]62:
ومع رلوك  ,فواهلل سوبسانه وتعواىل قوادر علوى أن يغوري مون تلوك السونن  ,فالقودرة الويت خلو اهلل هبوا تلوك
السنن ووضوع هبا تلك القووانني يسوتطيع هبوا تغ ويريها وتبوديلها موىت نواو  ,فواهلل تعواىل إرا أراد نوي ا فإووا يقووة
له  :كن  ,فيكون .
وأمووا احلتميووة املطلقووة  ,وهووي الوويت ارتكوون عليهووا املالحوودة يف إنكووار وجووود اخلووال واس وتندوا إليهووا يف نقوود
األدي ووان  ,فه ووي وورد دع وووى خالي ووة م وون أي دلي وول يس ووندها  ,وه ووي مش ووتملة عل ووى خل وول منهج ووي عميو و ,
ومتضومنة ألغوالط اسوتدرلية متنافيوة موع املونهخ العلمووي الصوسي  ,وإثبوات رلوك ميكون أن يتسصول بوواألمور
التالية :
 -1العجز عن اإلثبات .
ورلك أن القوة بجن كل احلووادل الوجوديوة ماضويها ومسوتقبلها خاضوعة للستميوة املطلقوة املسوتغنية عون
أي مووؤثر دعوووى خربيووة مندرجووة ضوومن القضووايا الكليووة املوجبووة  ,وهووهه القضووية ر ختلووو إمووا أن تكووون موون
قضايا الضرورات العقلية اليت ر حتتوا يف إثبوات صودقها إىل دليول  ,وإموا أن تكوون مون القضوايا النظريوة الويت
يتطلو إثبات صستها إىل إقامة الدليل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويستسيل أن تكون احلتمية من قبيل قضايا الضرورات العقلية ؛ ألن الضورورات العقليوة يسوتسيل تصوور
نقيضها  ,بينما احلتمية املطلقوة ميكون تصوور نقضوها ؛ إر ميكون للعقول أن يتصوور ختلوف بعوض احلووادل عون
مسارها  ,والقضية الضرورية العقلية متصفة بالصد املطل يف كل زمان ومكان  ,فمبودأ عودم التنواقض موثال
صاد صدقا مطلقا ر ينخلوف يف أي زموان ومكوان  ,بينموا احلتميوة ليسوت كوهلك  ,فقود ختلفوت يف الواقوع
كثري من األحدال عن مسارها الوجودي(.)1

1436/08/19

( )1انظر يف صفات القضايا الضرورية  :املعرفة يف اإلسالم  ,عبداهلل القرا (. )446
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فل ووم يب و و إر أن تك ووون احلتميو ووة قض ووية نظري ووة  ,يتوقو ووف قبوهل ووا عل ووى إقامو ووة ال وودليل الص وواد عليهو ووا ,
وارسووتدرة علووى إثبووات صووسة احلتميووة املطلقووة ر خيلووو إمووا أن يكووون معتموودا علووى احلووس  ,فهووو يف هووهه
احلالووة اسووتدرة باطوول ؛ ألن غايووة مووا يوودة عليووه احلووس إدرات الو ابط والتتووابع بوني احلووادل  ,ولكنووه ر يوودة
علووى طبيعووة رلووك ال و ابط  ,ور يوودرت نوعووه هوول هووو حقي و أم جووا ن ؛ وألجوول هووها كووان املتبن وون للمووههو
احلسوي موون أنود النوواق إنكووارا للستميوة  ,وموون أقوواهم هجوموا عليهووا  ,ابتووداو مون هيوووم وموون جواو بعووده موون
املدارق التجريبية كالوضعية املنطقية وغريها .
وإما أن يكون ارسوتدرة علوى صوستها مبنيوا علوى درلوة العقول  ,فوال نوك أن العقول يودة علوى وجوود
احلتمية وارطراد بني احلوادل الكونية بناو على ثبوت مبودأ السوببية وثبوات خووا األنوياو  ,ولكنوه ر يودة
علووى عوودم إمكووان ادرافووه مطلقووا واسووتغنا ه عوون أي مووؤثر  ,فهووها القوودر موون احلكووم ر ميكوون أن يصوول إليووه
العقل  ,فضال عن درلة الواقع والعلم على نقضيه .
وكل ما سب يدة على أن إثبات احلتمية املطلقة املستغنية عن أي مؤثر أمر متعهر علوى القودرة البشورية
 ,وألجل هها قاة لوويس دي بروليوه  ":احلتميوة ر ميكون أن تثبوت بوالعلم البشوري  ,وإرا أجرينوا إطالقوا علوى
ارحتفاظ بد ها  ,فال ميكن القيام بهلك إر كمسلمة ميتافينيقية"(.)1
 -2تزعزو ىيمان العلم -الداعم ا قوى -االبتمية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فضووال عوون أن مبوودأ احلتميووة املطلقووة ر يقوووم علووى برهووان عقلووي صووسي  ,ور يسووتند إىل أسوواق وريي
سووليم  ,وكووان أتباعووه يوودعون أن العلووم التجوريي يوودة علووى احلتميووة املطلقووة ويؤسووس بناوهووا ويشوويد أبراجهووا ,
ولكن العلم التجوريي قلوو هلوا ظهور ا ون  ,وأضوسى يف مسواراته البسثيوة ونظرياتوه يتنصول عون احلتميوة ويودة
على بطالهنا وفسادها  ,وألجل رلك بات كثري مون املنتسوبني إىل العلوم التجوريي ر يسولمون بوجوود احلتميوة
يف الكون .

1436/08/19

وقد بدأ هها ارنقالب منه بداية القرن العشرين  ,وأخه يف التطور والتضخم حوىت بلوغ درجوة عاليوة مون
الوضوح والقوة  ,وبات إنكار احلتمية هو األمر املستقر البني يف املنهخ العلموي  ,وقود تتابعوت أقوواة العلمواو
( )1الفينياو وامليكروفينياو (. )242
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يف التجكيوود علووى هووهه النتيجووة  ,وت وواترت مقووارهتم الوويت تشووري إىل أن العلووم احلووديث حتوووة موون احلتميووة إىل
الالحتمية وارقتصار على ارحتماة والظن والتسليم بإمكان التغري والتبدة .
ويف بي ووان ه ووها ارنق ووالب يق وووة ع ووات الطبيع ووة النووي ووة فتي وواة ري وودنيك ":م ووع هناي ووة الق وورن التاس ووع عش وور
أضووست امليكانيكووا النيوتينيووة يف موقووف متووجزم  ,ونووي ا فشووي ا اتض و أن تلووك األزمووة تعووين سووقوط احلتميووة
الكونيووة  ,الوويت كانووت تسوومى علميووا  :مبوودأ احلتميووة امليكانيكيووة  ,وت يعوود الكووون بسوويطا إىل هووها احلوود  ,ور
باقيا على حالته إىل األبد"(.)1
ويقوووة لووويس دي بروليووه ":لقوود كانووت حتميووة العلووم الكالسوويكي تسوولم بتصووور صووارم ر وويص عنووه
للكون الفينيا ي  ,يف إطار النمن/مكان  ,أدخلت فينياو النسبية حتسينا على هوها التصوور  ,فرصودت كول
حووادل الكوون الفينيووا ي يف أماكنهوا الويت احتوووى هبوها الشووكل كول املاضوي واحلاضوور واملسوتقبل  ,وت تسووتطع
فينيوواو الكووم ارحتفوواظ هبووهه التجكيوودات الوويت ر نووك يف جرأهتووا ...إر كيووف نسووتطيع يف الواقووع أن نعط ووي
رى تام التسديد زمانوا ومكانوا لتطوورات ديناميكيوة ر تتفو معوا أبودا بصوورة حامسوة؟! كيوف تسوتطيع فينيواو
ت تعوود تعوورف حقيقووة موضوووعية حبتووة وت تعوود تعوورف كيووف تعووي نووي ا علووى اإلطووال سوووى العالقووات بووني
الراصد وما يرصده أن تصل إىل صورة موضوعية متاما كما يتطلبه الوصف احلتمي التام للظواهر ...
وبارختصار د أن فينياو احلكم يف اهلا الهي يتمشى مع الظوواهر رات القيواق الصوغري جودا عواجنة
عن الوصوة إىل احلتمية  ,أي  :التنبؤ الكامل بالظواهر املمكن مشاهدهتا"(.)2
ويف تجكيود حتووة العلووم عون احلتميووة وبيوان نتووا خ رلوك يقوووة أيول بروتورو ":ر نويو حبسووو نتوا خ العلووم
نفسه يضومن الثبوات املطلو للقووانني  ...حوىت موا كوان منهوا نوديد العمووم وا اسوتطاا اإلنسوان أن يكتشوفه
 ...الروح العلمية نفسها متضامنة مع األنياو خاضعة منه انن للتطور  ,فهي مون هوها الوجوه روح نسوبية ؛
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألهنووا تغووري كوول التفس وريات كجهنووا بالضوورورة نسووبية باإلضووافة إىل عوودد موون الظ وواهر املعروفووة  ,وإىل احلالووة الوويت
توجد عليها يف الوقت احلاضر  ,وقد تكون بالضرورة حالة عابرة"(.)3
( )1فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية  ,ميي اخلوة (. )319

1436/08/19

( )2الفينياو وامليكروفينياو (. )147
( )3الدين والعلم ( , ) 179-278وانظر أقوار أخرى يف املعي نفسه  :مدخل إىل الفلسفة  ,جون هرمان رانداة (, )224
والعلم يف منظوره اجلديد  ,جور ستانسيو (. )59 , 21 , 16
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ويبني جيمس كونانت انتقاة النمط العلمي إىل ارحتماة بدة احلتمية فيقوة ":أموا عموا يتنبوج بوه العلوم
أن يقع فهو ككل أمور احلياة غوري العلميوة  ,يتوقوف ثبوتوه علوى موا بوه مون احتمواة  ,فاملسوجلة علوى موا يظهور
ليست إر احتمار ودرجة احتماة"(.)1
وركر ستيفن هوكنخ-أحد أبرز الفينيا يني يف العصر احلديث -أن مههو احلتمية العلميوة قاوموه الكثوري
بشودة بسوبو نوعورهم بجنووه ينوايف التودبري اإلهلوي  ,وأن هووها املوههو ظول هوو الفوورو العلموي األساسوي حووىت
السنوات األوىل من القرن العشرين فانقلو عليه األمر  ,وقاة ":لقود أعطوى مبودأ عودم اليقوني اإلنوارة لنهايوة
حلم ربالق بنظرية علمية أو وور للكون يكون حتميا بالكلية"(.)2
ومووع إنكووار احلتميووة وانتقوواة العلووم عنهووا إىل ارحتموواة حتولووت القووانني العلميوة موون كوهنووا قووانني صووارمة
إىل وورد ق ووانني إحصووا ية  ,حبيووث إهنووا ت تعوود تقوورر مووا سوويسدل يف حالووة معينووة  ,وإوووا تووهكر احتمووارت
متعووددة قوود إلوودل منهووا بعضووها  ,ويف بيووان هووها التسوووة يقوووة برترانوود رسوول ":يف الفينيوواو احلديثووة أصووبست
القووانني إحصووا ية  ,عووي أهنووا ر تقوورر مووا سوويسدل يف حالووة جن يووة  ,لكنهووا تقوورر أنووياو خمتلفووة فسسووو ,
كل منها سوف إلدل يف نسبة معينة من احلارت"(.)3
ويف إثبات انتقاة العلم من احلتمية إىل ارحتماة وبيان آثار رلك يقوة بيك ستانلي ":أنصار الفلسوفة
انليووة يواجهووون بوودورهم صووعوبات خاصووة هبووم  ,فقوود كانووت انليووة الدقيقووة يسووهل اعتناقهووا يف القوورن التاسووع
عشر  ,حني كان يعتقد أن الكون آلة ها لة  ...على أن ارنقالب الهي حودل يف علوم القورن العشورين قود
أحوودل فجوووة كبوورية يف فكوورة الكووون املتجوودد متامووا هووهه  ,فقوود اهنووارت مسوولمة العليووة يف نفووس املوضووع الووهي
كانت احلاجة إليه أنود موا تكوون فيوه أعوين  :بوني اجلسويمات الصوغرى للعوات الفينيوا ي ,وت يعود مون املمكون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

القوة إن العات انة  ,اخلاضع للعلمية  ,هو أمور يقيوين مون اجلهوة العلميوة  ,فانليوة كاحليويوة  ,قود أصوبست
اختيارا فلسفيا .
ولقوود أص ووب رزم ووا علين ووا أن نفس وور الظ وواهر الطبيعي ووة عل ووى أس وواق ارحتم وواة  ,ب وودر م وون يق ووني العلي ووة
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( )1مواقف حامسة يف تارين العلم (. )64
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الصارمة  ,وهكها أصبست القوانني واملبادئ والنظريات العلمية أوصافا إحصا ية ملا إلدل يف العات"(.)1
والشوواهد العلميووة علووى حتوووة مسووار العلووم موون احلتميووة إىل الالحتميووة كثوورية جوودا  ,بوول أضووسى التسووليم
هبها التسوة من األمور البينة يف ا اة العلمي اليت ر إلتوا إىل عنواو كبوري يف إثباتوه وارسوتدرة عليوه  ,فقود
انقلبووت األوضوواا يف العلووم احلووديث  ,فعوودم احلتميووة الوويت كانووت حووىت سوونة 1927م قرينووة اجلهوول والظووالم,
أصبست هي الطراز املسويطر علوى ا وارت العلميوة واملعلوم األهوم علوى عصورية السومة العلميوة  ,أموا احلتميوة
الوويت كانووت املثوواة األعلووى وقوودق األقووداق  ,فقوود أصووبست املوضوووا األكثوور بإثووارة للسووخرية لوودى كثووري موون
العلموواو  ,فيقوووة عنهووا العووات الفرنسووي جووان لووويس دتوووه ":إن قيمتهووا ر تنيوود عوون قيمووة ال ورأي القا وول بووجن
احلركة معدومة أو بجن األرو منبسطة"(.)2
وأما العات اإلجنليوني الشوهري اجنتوون فوريى أن نصويو احلتميوة مون الصوسة " ر ينيود عون نصويو الفورو
الروكفوري  ,أعين  :الفرو القا ل بجن القمر مصنوا من جا الروكفور"(.)3
ومع رلك فموا زاة عودد مون العلمواو البوارزين ينكور التسووة إىل الالحتميوة  ,ويشودد علوى أن الكوون موا
زاة كوما بقوانني صارمة ودقيقة  ,وأن عدم إدراكنا هلا ر يعوين عودم وجودهوا  ,ومون أنوهر أول وك العلمواو
 :أينشووتاين  ,فإنووه اهووتم هبووهه القضووية اهتمامووا كب وريا  ,وحتوودل عنهووا كث وريا  ,وكتووو يف رسووالة لووه نووهرية إىل
موواكس بووورن يقوووة ":لقوود أدى بنووا تطووور العلووم إىل أن أصووب كوول منووا علووى طوورف نقوويض موون انخوور  ,أنووت
()4
تؤمن بإله يلعو بالنرد  ,وأما أنا فجؤمن بوجود قواعد دقيقوة وقووانني خيضوع هلوا الكوون خضووعا موضووعيا"
 ,ويقوة ":ر ميكنين أن آخه بالنظرية اإلحصا ية بصورة جيدة ؛ ألهنا تتعارو مع املهموة األساسوية للفينيواو
 ,أي  :وصووف الواقووع يف املكووان والنمووان  ...وإا مقتنووع متووام ارقتنوواا بجننووا سووننتهي بنظريووة تكووون الووروابط
والعالقات فيها حقا ر احتمارت"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وركوور بيووك سووتانلي أنووه مووع حتوووة العلووم إىل ارحتموواة وعوودم احلتميووة إر أن مووا يف العووات موون انتظووام
( )1بساطة العلم (. )224
( )2مشكلة احلرية  ,زكريا إبراهيم (. )101
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( )3املرجع الساب ( , )101وانظر أيضا  :فلسفة العلم من احلتمية والالحتيمة  ,ميي اخلوة ( , )394والفلسفة املعاصرة يف
أوربا  ,بوننسكي (. )40
( )4فلسفة العلم املعاصرة ومفهومها للواقع  ,سات يفوت (. )182
( )5املرجع الساب (. )182
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ومنافاة للعشووا ية "أدى بكثوري مون العلمواو إىل ارعتقواد بضورورة وجوود قووة مضوادة لالحتمواة  ,هوي السوبو
يف تلووك األنووياو واحلووادل احووددة الوويت نالحظهووا  ,فووال ميكوون أن يكووون اإلنسووان أو الشووجرة أو الفووريوق أو
اجلني نا ا عن ارتفا احض وحده  ,بل ينبغوي أن تكوون هنوات قووة أو عامول ينظموه وإلفظوه ,ويوتسكم يف
ارحتمارت ويشكلها  ,ولقد أطل على ههه القوة اسم القووة املضوادة لالحتمواة أو املضوادة للصودفة  ,ور
بجق من وجهة نظر عات البيولوجيا أن نسيمها بالقوة احليوية"(.)1
 -3القفز البكمي .
ورلووك أن مبوودأ احلتميووة موون حيووث هووو ر يقتضووي اسووتغناو الكووون بهاتووه ور يسووتلنم إنكووار ارحتيووا إىل
اخلووال ؛ ألن غايووة مووا يوودة عليووه أن الكووون كووم إحكامووا صووارما ر يقبوول اخللوول ور ارخن ورام يف مس وريته ,
ولكن رلك ر يدة على أنه مستغن عن اخلال الهي يضع تلك القوانني وإلدد رلك النظام .
فقانون احلتمية غاية ما يوصل إليه اجلواب على سؤاة  :كيف يسري الكوون وموا النظوام الوهي إلكموه؟!
ولكنه ر يقدم جوابا على السؤاة عن مصدر القوانني اليت حتكم الكون وواضعها .
وم وع رلووك فووإن املالحوودة قفوونوا علووى طبيعووة مبوودأ احلتميووة وصووريوه دلوويال هلووم علووى إنكووار ارحتيووا إىل
اخلال  ,وجعلوه متعلقا صدر القوانني وواضعها !
و ووا يوودة علووى خطووج ارعتموواد علووى احلتميووة يف إنكووار وجووود اخلووال هووو أن الق ووانني احلتميووة ت تكوون
موجودة قبل العوات  ,وإووا هوي موجوودة معوه قاموت موع وجووده  ,فهوي يف احلقيقوة مسواوقة للعوات و ايثوة لوه,
فكيف تكون مصدرا له تغين عن ضرورة املصدر الساب على احلدل؟!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فالتسوليم بهلك يسوتلنم بالض ورورة بوجن الشويو يك وون سوبو نفسوه وأن الف وعل هوو الوهي إلودل نفسوه ,
وهووها األموور منوواقض لبدا ووه العقوووة السووليمة  ,و وون أنووار إىل هووها املعووي العووات الفرنسووي إميوول بوووننو حيووث
يقوة ":من اخلوطج إرن أن نقوة  :إن النوامويس هي اليت تدير احلوادل الطبيعية  ,فهوي ت تكون قبول األنوياو
 ,ولكوون األنووياو هووي الوويت اقت وضتها  ,فهووي ر توودة علووى غووري العالقووات املشووتقة موون طبا عهووا املوجووودة قبوول
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وجود النواميس"(.)1
ومون أقووى موا يكشوف عون اخللول املنهجوي يف اسوتدرة املالحودة بقوانون احلتميوة  :أن املؤسسوني الورواد
ملبدأ احلتمية يف الكون ت يكن كثري منهم منكورين لوجوود اهلل  ,وت يعودوا مبودأهم رلوك – وهوم أعلوم بوه مون
غووريهم -مناقضووا لوجووود اخلووال  ,فموون أوة املؤسسووني ملبوودأ احلتميووة جوواليليو  ,ومووع رلووك فقوود كووان مؤمنووا
بوجود اهلل وخلقه للكون  ,ومن كهلك ديكارت واسبينوزا وغريهم  ,فإهنم من أقووى مون أسوس ملبودأ احلتميوة
ومع رلك فهم من املؤمنني بوجود اخلال ( , )2ومن أنهر املؤسسني للستمية العات الفينيا ي الشوهري نيووتن ,
ومع رلك فإنه كان يصرح بإقراره بوجود اخلال وأن الكون تا إليه يف وجوده(.)3
فلووو كووان مبوودأ احلتميووة يسووتلنم ضوورورة إنكووار اخلووال لك ووان أوة املصوورحني بووهلك هووم أول ووك العلموواو
والفالسووفة  ,ولكوونهم ت يفعلووا رلووك  ,فإميوواهنم بوجووود اخلووال مووع تبنوويهم لقووانون احلتميووة يوودة علووى أن هووها
القانون ر يتعارو مع ما آمنوا به .
ويف تجكيد أن وجود القوانني احلتميوة يف الكوون ر يسوتلنم إنكوار وجوود اهلل  ,بول هوو يف احلقيقوة يسوتلنم
ضوورورة وجوووده يقوووة ولوويم جوويمس ":إن نوورح العووات ووا يوودة علووى أن جن ياتووه متعاقبووة تعاقبووا ميكانيكيووا ر
يتناىف مع اعتبار أنه نانو عن غرو  ,من حويث إن انلة نفسوها قد تكون أنش ت عن قصد ولغرو"(.)4
ويقوة وليم كروكس – وهو عضو يف اجلمعية العلمية اإلجنلينيوة -يف إثبوات أن القووانني احلتميوة ر تقووم
بنفسها ":إن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو يف حقيقته وجه مون وجووه ار واه الوهي يعمول علوى موجبوه نوكل
من أنوكاة القووة  ,ودون نسوتطيع أن نعلول احلركوات الهريوة كموا نعلول حركوات األجورام السوماوية ,ونسوتطيع
أن نستكشووف مجيووع الق ووانني الطبيعيووة للسركووة  ,ولكنووا مووع هووها ر نكووون أقوورب ووا كنووا عليووه إىل حوول هووهه
املسوجلة  ,وهوي  :أي ضورب موون ضوروب اإلرادة والفكور كووا ن خلوف هوهه احلركوات الهريووة  ,وربا إياهوا علووى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اتباا طري مرسوم هلا من قبل؟! وما هي العلة العاملة الويت توؤثر مون وراو حجواب ؟! وأي ازدوا مون اإلرادة
والفكوور يقوووم احلركووة انليووة الصوورفة للووهرات خارجووة عوون الن وواميس الطبيعيووة حبيووث إلملهووا علووى تكوووين هووها
( )1على أطالة املههو املادي (. )64/1
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( )3انظر :

 130من البسث .
 158من البسث .
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العات املادي الهي نعيش فيه؟!"(.)1
ويف بيان أنه ر تعارو عقلي ور واقعي بني إثبات احلتمية يف الكون وبني اإلميوان باخلوال يقووة الشوين
مصطفى صربي –مفيت الدولة العثمانية يف زمنه – كانفا عون أنوواا اخلطوج املنهجوي الوهي وقوع فيوه املالحودة
 ":ميكوون أن تكووون الكا نووات تسووري علووى ق ووانني ميكانيكيووة ,كمووا يقوووة املوواديون ,فيتف و معهووم علووى رلووك
املوحدون ,من أعاظم علماو الطبيعة ,مثل "نيوتن" ,وغريه.
ول وويس الق وووة بإرج وواا حادث ووات الك ووون بجس وورها إىل حرك ووات ميكانيكي ووة ,ين ووايف وج ووود اهلل كم ووا ينعم ووه
املالحدة ,فيتمسكون بدأ امليكانيكية ,كجنه عروة اإلحلاد الوثقى.
والفر بني الف ة املوحدة وامللسدة من القا لني بوالقوانني امليكانيكيوة  ,أن املالحودة يقصورون األمور علوى
هها القدر ,وينكرون ما وراوه ,كجن يكون لتلك القوانني واضعها ,ومديرها.
والتجربة الدالة على وجود القوانني ,ر تدة على عدم وجود من يدبرها؛ بول هوي أحورى بوجن تودة علوى
وجوده؛ ألن احلركات امليكانيكية ر بد هلا من مهندق ميكانيكي ,ينش املاكينة ,ويرتبها ,وإلركهوا ؛ فقصور
املالحوودة الوجووود علووى املاكينووة  ,وحركته وا ,يوونم ع ون أهنووم قاصوورون ومقصوورون يف فهووم موودلوة التجربووة نفيووا
وإثباتا .
فالتجربة تدة على وجود القوانني ,ور تودة فيموا وراوهوا  ,ر علوى وجوود نويو  ,ور علوى عدموه ,كموا
زعمووت املالحوودة أصووساب مووههو املاديووة  ,لكوون العقوول -الووهي اووو أن ر يفووار التجربووة ,وإر ملووا دلووت
حووىت علووى مووا دلووت عليووه -ر يقووف عنوود احلوود الووهي تقووف عنووده التجربووة ,فتوجووو وجووود نوويو ر متانعووه
التجربة  ,وهو احرت.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ودون إرا حبثنوا يف تسوومك مالحودة املواديني ,بإرجوواا كول حادثوة إىل احلركووة امليكانيكيوة ,رأينوا أن الغوورو
منه ,التوصل إىل استغناو العات عن إرادة اإلله الفاعل ,بعلمه ,و إرادته.
فالعووات -يف زعمهووم -ميشووي بنفسووه موون غووري إرادة منووه ,و ر نووعور ,شووي ته ,وموون غووري أن يكووون لووه
تغيري أسلوبه يف مشيته ,فهو كاملاكينة املتسركة ,يتسرت من غوري إرادة و رنوعور ور ادوراف عون نظوام احلركوة
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الهي خيصها.
ولووو كانووت حركتووه إراديووة ,لكانووت اإلرادة موون خووار املووادة الوويت ر إرادة هلووا  ,وكووهلك لووو كانووت حركتووه
عن علم ونعور.
لو كانوت حركتوه إراديوة ,جلواز ادرافهوا عون طريقهوا ,حسوبما نواو املريود؛ فكجنوه يوتم هبوهه املالحظوات
استغناو العات عن املؤثر املسيطر عليه!"(. )1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1موقف العقل والعلم والعات من رب العاملني (. )193-192/2
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الباب الثال
مجالت ظاهرة نقد الدين في الفكر المراي البدي

وفيه مدخل وثفثة فصول - :
 المدخل  :وفيه التعريف امجالت ظاهرة نقد الدين وأصولها .


الفصل ا ول :العتراض على وجو

اهلل وكماله .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 الفصل الثاني :العتراض على النبوة الوحي .


الفصل الثال :العتراض على أصل ا يان وطبيعتها .

1436/08/19
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المدخل
املوراد جووارت ظوواهرة نقوود الوودين  :املوضوووعات التفصوويلية الوويت قووام الناقوودون لألديووان بووارع او عليهووا,
واجلهات الدينية اليت أثاروا األس لة اجلن ية حوهلا .
فقوود اجتهوود الناقوودون لألديووان منووه بدايووة تشووكل ظوواهرة نقوود الوودين يف الفكوور الغووريب مووع دخوووة القوورن
السووابع عشوور يف إثووارة ارع اضووات تلووو ارع اضووات علووى األديووان موون كوول اجلهووات املتعلقووة هبووا  ,وحرص ووا
عل ووى التشو ووكيك يف كو وول مو ووا ين وودر ضو وومن دا رهتو ووا  ,فتشو ووعبت هب ووم ارنتقو ووادات  ,وتكو وواثرت مو وون جهو ووتهم
ارع اضات  ,فكادت أن حتيط ببناو األديان من كل جوانبه .
مشلووت اع اضوواهتم أصوول األديووان وطبيعتهووا وقوانينهووا ومثارهووا وأحكامهووا وتش وريعاهتا  ,ووصوولت إىل النبوووة
والوحي والكتو املقدسة  ,واجلناو واحلساب  ,واجلنة والنار  ,بول بلغوت إىل رات اخلوال سوبسانه ,فاع ضووا
على األدلوة الدالوة علوى وجووده وصوفاته وعالقتوه بوالكون وباإلنسوان  ,ونوككوا يف وجووده  ,وحكمتوه  ,ويف
عدله وعلمه .
كل ههه القضايا ت تسلم من ارع اضات  ,وت تبتعد عون ارنتقوادات  ,وكول قضوية منهوا نالوت نصويبها
من تلك الظاهرة الناقدة .
واختلفت التيارات املعارضة لألديان يف إثارة تلك ارع اضات  ,أما التيار اإلحلوادي فإنوه عمول علوى كول
تلووك ارع اضووات وسووعى إىل تعنينهووا ونشوورها  ,وأمووا التيووار الربووويب فقوود ان و ت كثووري موون أتباعووه مووع التيووار
اإلحلووادي يف موول تلووك ارع اضووات وت خيالفووه إر يف اإلقورار بوجووود اهلل  ,ومووع رلووك فقود نووكك كثوريا يف
أدلة وجوده تعاىل ويف صفاته وعالقته بالكون واإلنسان .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكووان احلووديث يف البوواب السوواب م كونا علووى حبووث الركووا ن الكليووة الويت اسووتندت إليهووا ظوواهرة نقوود الوودين,
وأمووا احلووديث يف هووها البوواب فسوويكون م ك ونا علووى ارع اضووات التفصوويلية اجلن يووة الوويت أثووريت حوووة أصوووة
ا ارت الدينية  ,وبيان مواطن اخلطج فيها .

1436/08/19
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وم كثرة العتراضات التفصيلية التي أُعتُ ِرض اها على ا يان وتش عا اتجاهاته ا  ،ىل أن ه يمك ن

أن تُبص ر مجالته ا ف ي أرا مج الت أساس ية  ،تمث ل المس ارات الكلي ة الت ي س ارت فيه ا تل ك
العتراضات  ،وهي:

ا اة األوة  :الوجود اإلهلي وحقيقته .
ا اة الثاا  :أصل األديان وطبيعتها .
ا اة الثالث  :أصل النبوة والوحي اإلهلي .
ا اة الرابع  :الثواب والعقاب واجلنة والنار .
ولوويس موون غوورو البسووث هنووا تتبووع كوول التفاصوويل املتعلقووة بتلووك ارع اضووات الوويت أرقيمووت ضوود تلووك
ا ارت األربع  ,فهها أمر ر يكاد يقف عنود حود ؛ فوإن موا ينتجوه العقول اإلنسواا مون األسو لة والسفسوطة
ليس له ضابط ور هناية يقوف عنودها  ,يقووة ابون تيميوة يف التنبيوه علوى هوها املعوي  ":موا مون حو ودليول إر
وميكن أنه يرد عليه نبه سوفسطا ية ,فإن السفسطة إما خياة فاسد وإما معاندة للسو  ,وكال وا ر ضوابط
له  ,بل هو حبسو ما خيطر للنفوق من اخليارت الفاسدة ,واملعاندات اجلاحدة"(.)1
فلوويس املطلوووب موون أتبوواا كوول منظومووة  ,س وواو كانووت دينيووة أو غريهووا أن يتتبع ووا مجيووع مووا تنتجووه عقوووة
املع ضووني علوويهم ؛ فووإهنم إن فعلووا رلووك فلوون يكووون هلووم عموول إر ارنووتغاة بوودفع تلووك ارع اضووات  ,ولوون
ميكنهم إقامة دعواهم أبدا  ,وإوا املطلوب أن يررجعوا الناظر املع و إىل األصوة الكلية الواضوسة  ,ويودفعوا
أصوة ارع اضات وأنهرها وأ ها  ,ويف اإلنارة إىل ههه املنهجية يقووة ابون تيميوة  ":ولوو قواة قا ول :هوهه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األمور املعلومة ر تثبت إر باجلواب عما يعارضها من احلجخ السوفسطا ية ,ت يثبت ألحد علم بشويو مون
األنياو ,إر ر هناية ملا يقوم بنفوق بعض الناق من احلجخ السوفسطا ية"(.)2
وألجوول هووها فإنووا سوونفرد لكوول وواة موون ا ووارت األربووع فصووال خاصووا  ,جنمووع فيووه أصوووة ارع اضووات
ال وواردة عليووه  ,ونكش وف عوون مواط ون اخللوول فيهووا  ,ونبووني فقووداهنا للصووسة وارسووتقامة  ,ولكوون ارع اضووات

1436/08/19

( )1نرح األصفهانية (. )60

( )2درو تعارو العقل والنقل (. )254/5
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املوجوهة ضد ا اة الورابع ترجوع يف وملها إىل البسث يف أربع ص وفات مون صوفات اهلل  ,وهوي الرمح وة والعلوم
والعدة واحلكمة  ,وتعلوقها با اة األوة نوديد جدا  ,فجدمخ ا اة الرابع يف ا اة األوة .
فصار الباب الثالث متفرعا إىل ثالثة فصوة :
الفصل األوة  :ارع او على وجود اهلل وكماله .
الفصل الثاا  :ارع او على النبوة والوحي.
الفصل الثالث  :ارع او على أصل األديان وطبيعتها.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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الفصل ا ول
العتراض على وجو اهلل  ،وكماله
مدخل :
تعد قضية الوجود اإلهلي وثبوت الكماة هلل تعاىل أهم قضوية يف األديوان علوى اإلطوال  ,فهوي األسواق
الووهي يقوووم عليووه بنيووان األديووان  ,والقاعوودة الوويت ترتكوون عليهووا كوول تش وريعاهتا  ,واللبنووة الوويت تسووتند إليهووا مجيووع
مكوناهتا  ,والبوابة اليت منها ينفه إىل تفاصيل هيكلها .
وهي األصل الهي إرا انضبطت الرؤية حوله اتسقت كول النظريوات واملواقوف األخورى املتعلقوة باألديوان ,
وإرا ما دخل فيه اخلولل وارضوطراب اختلت مجيع التصورات الدينية وهتشمت كل تشريعاهتا وقوانينها .
وألج وول ه ووها كان ووت قض ووية الوج ووود اإلهل ووي والبس ووث يف كم وواة اهلل وول ارحت وودام احلقيق ووي ب ووني امل ووؤمنني
باألديان والناقدين هلا  ,وما زالت حلبة الصراا الواسعة قا مة بني التيارات املتعارضة حوة األديان .
وكوول موقووف موون األديووان قبووور ورفضووا  ,وموودحا ورمووا  ,إوووا هووو نتيجووة عوون طبيعووة املوقووف موون وجووود اهلل
وكماله .
أما املؤمنون  ,فإهنم انشغلوا كثريا بالوجود اإلهلي وإثبات كماله  ,وسعوا إىل إقاموة األدلوة العقليوة والعلميوة
على ضرورة وجود اهلل  ,وخلقه للكوون  ,وتودبريه وتصوريفه لوه  ,وقود اختلفوت النتوا خ الويت توصولوا إليهوا نتيجوة
رختالفهم يف السالمة من التسريف والتبديل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأمووا أتبوواا التيووار اإلحلوادي فووإهنم جعل ووا موون نفووي وجووود اهلل نقطووة ارتكوواز هلووم وموضووع اجلوودة األساسووي
وهنايووة مقصوودهم  ,فاع ض ووا علووى مجلووة األدلووة الوويت يس وووقها املؤمن ووون إلثب ووات وج ووود اهلل  ,وأثوواروا الش ووكوت
والشبهات اليت يرون فيها مانعا من قبوة التسليم بكماة اهلل وعدله يف أحكامه .

1436/08/19

وأمووا أتبوواا التيووار الربووويب  ,فووإهنم مووع تسووليمهم بجصوول اإلق ورار بوجووود اهلل  ,إر أهنووم نووككوا يف كثووري موون
األدلة اليت ساقها املؤمنوون  ,واع ضووا علوى كثوري مون الصوفات اإلهليوة الويت يعتقود املؤمنوون صوستها  ,وبنوو هلوم
تصووورا خاصووا عوون عالقووة اهلل بووالكون  ,فاعتقوودوا أن اهلل ختلووى عوون الكووون بعوود خلقووه  ,وت يعوود يتصوورف فيووه
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ويدبره  ,فجثر رلك يف كل مواقفهم التفصيلية املتعلقة باألديان  ,وبالصفات اإلهلية .
ونتيجة لهلك اختلفت أصناف ارع اضات اليت أثارها الناقدون لألديان حوة الوجود اإلهلي  ,وتنوعوت
ألواهن ووا  ,وتش ووعبت مسو وواراهتا  ,وتفرع ووت مسو ووالكها  ,ولكنه ووا ترج ووع يف ملهو ووا إىل مس ووارين  :األوة :إثو ووارة
اإلن ووكارت وارع اض ووات ح ووة أص وول اإلمي ووان بوج ووود اهلل وكمال ووه  ,والث وواا  :الق وودح يف األدل ووة ال وويت يورده ووا
املؤمنون يف استدرهلم على وجود اهلل تعاىل .
ودراسووة املوقووف املعو و علووى الوجووود اهلل وبيووان مووا فيووه موون خلوول واضووطراب وخوورو عوون املوونهخ العلمووي
والعقل السليم ر بد فيه من استيعاب ههين املسارين بالدرق والتسرير .
وقبوول الولووو يف غمووار تلووك ارع اضووات والشووكوت ر بوود موون التقوودم بووهكر األصوووة الكليووة الوويت يقوووم
عليها اإلميان بوجوود اهلل ويرتكون عليهوا تصودي املوؤمنني بربوبيتوه وكمالوه ؛ ألن إظهوار تلوك األصووة مون أقووى
مووا يكشووف عوون حقيقووة اإلميووان بوواهلل  ,وموون أنوود مووا يربووني عوون األسووس املنطقيووة الوويت يرتكوون عليهووا التصوودي
بكماله تعاىل  ,ومن أعمو ما اولي اخلطج الوواقع يف تصورات الناقدين لألديان عن وجود اهلل وكماله .
وألجوول هووها فووإن الفصوول األوة موون البوواب الثالووث سوويكون منقسووما إىل مبسثووني أساسوويني  ,أمووا املبسووث
األوة  :فتعرو فيه األصوة الكلية اليت يقوم عليها اإلميوان بوجوود اهلل وكمالوه  ,وأموا املبسوث الثواا  ,فتعورو
فيه أصوة ارع اضات والشكوت اليت يوردها الناقدون لألديان على وجود اهلل وكماله .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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المبب ا ول
ا صول التي يقوم عليها اإليمان اوجو اهلل وكماله
ليس املوراد باألصووة يف هوها السويا األدلوة العقليوة الويت يسوتند إهلوا املؤمنوون يف إثبوات وجوود اهلل وكمالوه,
وإوا املراد هبا املعاا الكلية اليت يتجسس من موعها اإلميان الصسي السات مون الونقص والعيوو يف التصودي
بجن اهلل موجود  ,وأنه اخلال للكون  ,املدبر له واملتصرف يف نؤونه  ,واملتصف بصفات الكماة واجلالة .
وا صول الكلية التي يتأسس عليها اإليمان اوجو اهلل وكماله متعد ة  ،وأهمها :
ا صل ا ول  :أن اإليمان ااهلل ضرورة عقلية وفطرية :
ومعي هوها األصول أن اإلميوان بوجوود اهلل وربوبيتوه للكوون لويس ورد قضوية عاطفيوة  ,ر تقووم علوى أسوس
اس ووتدرلية  ,ول وويس وورد رب ووة نفس ووية عرفاني ووة  ,ر تس ووتند إىل بره ووان موض وووعي  ,وإو ووا ه ووو حقيق ووة معرفي ووة
تصديقية يقينية  ,تنبع من غرينة باطنية  ,وتقوم على أسس عقلية أصيلة  ,وتنطلو مون بوراهني علميوة يقينيوة ,
وترتبط بادئ فطرية جلية  ,خيضع هلا العقل السليم  ,ويقر بصستها.
فاهلل تعاىل قود خلو كول إنسوان خلقوة تقتضوي اإلقورار بوجن لوه خالقوا وموجودا ومودبرا  ,وتسوتوجو اإلميوان
بوجود اهلل وخلقه ومعرفته  ,وهوي الغريونة راهتوا الويت يفور هبوا اإلنسوان بوني احلو والباطول  ,والصوواب واخلطوج ,
والنووافع والضووار  ,واحلسوون والقبووي  ,وهووي الغريوونة راهتووا الوويت يوودرت هبووا اإلنسووان بووجن لكوول نوويو سووببا  ,وأن
الكول أعظوم من اجلنو  ,فكل ههه األمور قوى غرينية جعلها اهلل يف داخل كل إنسان .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود أقووام املؤمنووون بوواهلل أدلووة كثوورية  ,تثبووت صووسة معتقوودهم يف وجووود اهلل  ,وخلق وه للكووون  ,وكوول تلووك
األدلووة – كمووا س وويجيت بيانووه -مرتبووة بوودأ عقلووي فطووري ضووروري  ,وه ووو مبوودأ السووببية  ,الووهي يعووين أن لكوول
حادل دثا  ,ولكل مسبو سببا  ,وأنه ر ميكن وجوود نويو بعود عدموه بودون أن يكوون لوه فاعول نقلوه مون
العدم إىل الوجود .

1436/08/19

وقوود تنوعووت الوودررت الوجوديووة الوويت تعتموود علووى هووها املبوودأ  ,فبعضووها راجووع إىل أصوول خل و الك ووون
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وإااده من العدم  ,وبعضها راجع إىل إتقوان خلقوة الكوون وإحكوام قوانينوه بعود وجووده  ,وكول رلوك سويجيت لوه
تفصيل مطوة .
فإميان املؤمنني بوجود اهلل يستند إىل أصوة عقلية بدهية  ,غا رة يف النفس البشرية  ,ومتجصلة فيهوا  ,ر
ميكن ارنفكات عنها حباة .
وألجل عم إميان النفس اإلنسانية بدأ السببية وعظيم تجثريه فيها  ,كوان اإلميوان بواهلل تعواىل أمورا فطريوا
مطبوعووا يف الكيووان اإلنسوواا  ,فاإلنسووان سوووي الفطوورة الووهي ت يتعوورو للمووؤثرات اخلارجيووة ر اوود يف نفسووه
حاجة إىل البسث عن الدليل املثبت لوجود اهلل ؛ لكونه اد رلك مستقرا يف نفسه .
فاإلمي ووان بوج ووود اهلل ر خيتلو وف م وون حي ووث مب وودأ الفطري ووة ع وون إمي ووان الن وواق باملب ووادئ الفطري ووة األخ وورى ,
كاإلميان بجن اجلنو أصغر من الكل  ,وأن الواحد أقل من العشرة  ,ودو ا .
ا صل الثاني  :أن اإليمان ااهلل ضرورة معرفية :
ومعووي هووها األصوول أن املعرفووة اإلنسووانية ر ميكوون أن يقوووم هل وا نظووام ور يسووتقيم هلووا قووانون ور يصوول هلووا
حاة ور ينضبط هلا استدرة إر مع اإلميان باهلل .
ف ووال أح وود م وون العق ووالو يع ووارو يف أن احلي وواة اإلنس ووانية ر تنو وتظم ور تس ووتقيم  ,إر باملعرف ووة الص ووسيسة
املنضووبطة يف تصوووراهتا وموونهخ البسووث وارسووتدرة فيهووا  ,ومووىت مووا وقووع اخللوول يف التصووورات املعرفيووة  ,أو يف
مس ووالك ارس ووتدرة  ,ستفس وود احلي وواة اإلنس ووانية ر ال ووة  ,ويع يه ووا الش ووك وارض ووطراب  ,وستفس وود مجي ووع
التعامالت احلياتية مع رلك .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا ثبتووت أ يووة انضووباط املعرفووة اإلنسووانية  ,وضوورورة اتسووا مسووالك ارس ووتدرة فيهووا  ,ف ووإن رل ووك ر
يتسقو و إر بوج ووود الض وورورات العقلي ووة  ,وس ووالمتها م وون اخل ووده وارض ووطراب ؛ لك ووون العل وووم ال وويت إلص وولها
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اإلنسووان يف حياتووه بطريو اخلووربة والتجربووة والتجموول ر بوود هلووا موون أصوووة تسووتند إليهووا  ,وهووي املبووادئ الضوورورية,
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أن املعووارف البشورية ر ميكوون أن تكووون كلهووا ضوورورية  ,حبيووث تكووون حاصوولة يف الوونفس موون غووري اكتسوواب ور
نظر ,فهها باطل خمالف لواقع الناق .
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ور ميك وون أيض ووا أن تك ووون كله ووا نظري ووة ,حبي ووث يك ووون إثب ووات ك وول املع ووارف البشو ورية ع وون طريو و النظ وور
واركتساب  ,فيكون إثباهتا عن طريو غريهوا  ,ألن هوها يوؤدي إىل أحود أمورين تنعوني ,و وا إموا التسلسول أو
الدور ,واملراد بالتسلسول :هوو ترتوو أموور علوى أموور إىل غوري هنايوة ,واملوراد بالودور :هوو توقوف الشويو علوى موا
يتوقف عليه رلك الشيو(.)1
وبيوان رلوك  :أن املعوارف النظريوة ر بود هلوا مون مسوتند تسوتند عليوه يف إثبوات صودقها ,إر هوها هوو معووي
كوهنا نظرية ,وهوها املسوتند ر خيلوو إموا أن يكوون نف وس القضوية النظريوة الويت يوراد إثباهتوا ,وإموا أن تكوون قضوية
أخرى.
فإن كانت هي نفسها  ,فهو باطل ؛ ألنه يؤدي إىل الدور املمتنع  ,وهوو إثبوات الشويو بنفسوه  ,فوال بود
أن يكون مستند صد القضية النظرية قضية أخرى .
وإرا املستوند قضية أخرى  ,وقد فرضنا أهنا نظرية  ,فهي حتتا إىل مستند آخر  ,وهكوها إىل غوري هنايوة ,
وهها هو التسلسل املمتنع  ,وهناية هها عدم العلم اليقيين .
فتسصل أن املعارف البشرية ر ميكن أن تكون كلهوا ضورورية  ,ور ميكون أن تكوون كلهوا نظريوة  ,فوال بود
إرن من التسليم بجن بعضها ضروري وبعضها نظري.
ويف بيووان ضوورورة انقسووام املعووارف إىل هووهين القسوومني يقوووة ابوون تيميووة " :الربهووان الووهي ينوواة ب والنظر يف
العلووم  ,ر بوود أن ينتهووي إىل مقوودمات ضوورورية فطريووة  ,فووإن كوول علووم لوويس بضووروري ر بوود أن ينتهووي إىل علووم
ضروري  ,إر املقدمات النظرية لو أثبتت قدمات نظرية دا ما لنم الدور القبلي  ,أو التسلسول يف املوؤثرات يف
ل له ابتداو  ,وكال ا باطل بالضرورة واتفا العقالو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإن العلووم النظووري الكسووي هووو مووا إلصوول بووالنظر يف مقوودمات معلومووة بوودون النظوور ,إر لووو كانووت تلووك
املقدمات أيضا نظريوة لتوقفوت علوى غريهوا ,فيلونم تسلسول العلووم النظريوة يف اإلنسوان ,واإلنسوان حوادل كوا ن
بعوود أن ت يكوون  ,والع ولم احلاص ول يف قلبووه حووادل  ,فلووو ت إل وصل يف قلبووه ع ولم إر بعوود علووم قبلووه للوونم أن ر
إل وصل يف قلبووه علووم ابتووداو  ,فووال بوود موون عو ولوم بديهيووة أوليووة يبتوودؤها اهلل يف قلبووه ,وغايووة الربهووان أن ينتهووي
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إليها"(.)1
وإرا ثبت أن املعرفة اإلنسانية ر بد فيها من ارسوتناد إىل الضورورات العقليوة الويت ينتهوي إليهوا ارسوتدرة
 ,فإن ثبوت تلك الضرورات يف الواقوع ر ميكون تصووره إر موع وجوود املطلو ؛ لكوون الضوروريات ر تطوون إر
مطلقووة  ,املطلو ر يثبووت إر بوواملطل  ,فالنسووي ر ميكوون أن يكووون مسووتندا لثبوووت املطلو ؛ ألن فاقوود الشوويو
ر يعطي ووه لغ ووريه  ,ور يوج وود مطلو و يف الوج وود إر اهلل تع وواىل  ,واملنك وور لوج ووود اهلل ر ميكن ووه أن يس وولم بوج ووود
املعاا املوطلقة ؛ ألن كل ما يدركه حبوسه وعقوله اإلنساا القاصر ر يكون إر نسبيا .
فثب ووت أن وج ووود اهلل واإلمي ووان قلقو وه للك ووون ه ووو األس وواق األوة ال ووهي تق وووم عليه ووا املعرف ووة اإلنس ووانية ,
والضمانة الويت ر اسوتقرار للنظوام املعوريف ور انضوباط لوه إر بوجودهوا  ,ور ميكون للمورو أن يسولم مون التنواقض
املعريف إر به .
ا صل الثال  :أن اإليمان ااهلل ضرورة نفسية :
ومعووي هووها األصوول  :أن اإلنسووان ر ميكوون أن تسووتقر نفسووه  ,وهتوودأ روحووه  ,إر مووع اإلميووان بوجووود اهلل :
األوة الهي ر نيو قبله  ,وانخر الهي ر نيو بعده .
ووجه رلك  ,أن كول إنسوان ر بود أن يكوون مريودا قاصودا  ,ور ميكون أن خيلوو مون اإلرادة والقصود حبواة
 ,بل خلوه من ههه اخلاصية اة  ,لكون الشعور واإلرادة من لوازم احلقيقة اإلنسوانية  ,فوال يتصوور أن يوجود
إنسان ر إرادة له ألبتة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واإلرادة والقصد ر تتصور إر مع وجود متعلو موراد ومقصوود  ,ولكون املورادات ر ختلوو مون حوالني  :إموا
أن تكون مرادات لغريها وإما أن تكون مرادات لهاهتا  ,ور بد لإلرادة اإلنسوانية إن تنتهوي يف تعلقهوا إىل موراد
لهاتووه ؛ ألن تعلقهووا بشوويو موراد لغووريه اعلهووا يف قلقوول مسووتمر وحبوث دا ووم وتطلووو مؤبوود للمنتهووى الووهي تنبووع
منه كل املرادات والتعلقات .
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معوودوما وجوود وسوويلسقه العوودم بعوود وجوودوه  ,فلووم يبو إر أن املوراد لهاتووه اووو أن يكووون قوودميا مسووتقال يف
وجوده عن غوريه  ,مسوتغنيا بنفسوه غوري توا لغوريه  ,ور يوجود مون يتصوف بوهلك إر اهلل تعواىل  ,فودة علوى
أن اإلميان بوجود اهلل ضرورة نفسية لإلنسان .
ويف بيان ههه احلقيقة يقوة ابن تيمية  ":الونفس ر ختلوو عون الشوعور واإلرادة  ,بول هوها اخللوو تنوع فيهوا
 ,فإن الشعور واإلرادة من لوازم حقيقتها  ,ور يتصور أن تكون النفس إر ناعرة مريدة...
وهلها ركر صلى اهلل عليه وسلم أن أصد األمساو احلارل و ام( , )1وهوي حيووان  ,وكول حيووان متسورت
باإلرادة  ,فوال بود هلوا مون حركوة إراديوة  ,وإرا كوان كوهلك  ,فوال بود لكول مريود مون موراد  ,واملوراد إموا أن يكوون
مرادا لنفسه أو لغريه  ,واملوراد لغوريه ر بود أن ينتهوي إىل موراد لنفسوه  ,فيمتنوع أن تكوون مجيوع املورادات مورادات
لغريها  ,فإن هها تسلسل يف العلل الغا ية  ,وهو تنع ,كامتناا التسلسل يف العلل الفاعلية  ,بل أوىل .
وإرا كان ر بد لإلنسان من مراد لنفسه  ,فهها هو اإلله الوهي يجهلوه القلوو  ,فوإرا ر بود لكول عبود مون
إله  ,فعلم أن العبد مفطور على أن إلو إهله"(.)2
ا صل الراا  :أن اإليمان ااهلل ضرورة أخفقية اجتماعية :
ومع ووي ه ووها األص وول  :أن الن وواق ر ميك وون أن يقيمو ووا ألنفس ووهم نظام ووا أخالقي ووا ص وواحلا لض ووبط الس وولوت
اإلنساا  ,وتسيري حياهتم يف األرو إر مع اإلميان بوجود اهلل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووال أحوود موون العقووالو يعووارو يف أن األخووال مكو ِّوون ضووروري موون مكونووات احليوواة اإلنسووانية  ,وأنووه ر
ميكوون أن تقوووم احليوواة  ,ور تسووتقيم مسووريهتا  ,إر بوواألخال الصوواحلة  ,فاإلنسووان هووو احلي ووان الوحيوود الووهي
ميلك نظاما كامال واضسا عن األخال  ,بل إن أقوى ما يتمين به اإلنسان عن البهيمة مبودأ طلوو الصوالح
والبسث عن الكماة وارستقامة  ,ورلك كله إوا يكون باألفعاة األخالقية .
واملنظوموة األخالقيووة هووي القووة الروحيووة الكووربى الويت اسووتطاعت أن تعلووو باإلنسوان عوون مرتبووة البهيميووة إىل
مستوى أعلى وأرقى يف التعامل والتصرف يف احلياة  ,فكول تصورفات اإلنسوانية احلياتيوة مبنيوة علوى األخوال ,
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فالبيع والشراو  ,والصد  ,والنوا  ,والصداقة  ,وارن ات يف األعماة  ,وتداوة األخبوار وتناقلهوا  ,واألخوه
واإلعط وواو  ,وغريه ووا  ,مرتبط ووة بطبيع ووة األخ ووال ال وويت هتم ووني عل ووى حي وواة اإلنس وانية  ,ف ووال حي وواة لإلنس ووان ب ووال
أخال  ,ومىت ما اختفت األخال من حياة اإلنسان  ,أو اضطرب نظامهوا  ,فوإن رلوك موؤرن بفسواد احليواة
اإلنسانية كلها .
وإرا ثبت أن النظام األخالقي أمر ضروري يف حيواة اإلنسوان  ,ومك ِّوون جووهري مون مكوناتوه  ,فوإن هوها
النظام ر ميكن أن يكون إر موع اإلميوان بوجوود اهلل  ,وقود خصصونا لبيوان رلوك مبسثوا خاصوا يف هوها البسوث
سيجيت بيانه(.)1
وحاصل ما فيه أن املبادئ األخالقية ر بد أن تكون متصفة باإلطال والثبوات  ,حبيوث تكوون معتوربة يف
كل زمان ومكان  ,ور يص دخوة النسبية فيها ؛ ألن دخوة النسبية فيها يؤدي إىل ضوياا الصوواب واخلطوج
 ,ويووونتهي إىل املسوواواة بووني الصووا والفاسوود  ,ويغل و األب وواب أمووام كوول دع ووات اإلصووالح وحركووات التطوووير
األخالقي للشعوب  ,ويفوت األبوواب مشورعة أموام املفسودين ليفعلووا موا نواؤوا  ,حبجوة أن لكول فورد أو تموع
أخال ختصه  ,بل إهنا تؤدي إىل مستويات م دية من األخال  ,فمع النسبية ر اد املورو مسووغا ملنوع أقوب
فعل ميكن أن يقع يف الوجود .
وإرا ثبووت أن األخووال ر بوود أن تقوووم علووى مبووادئ مطلقووة  ,وق ووانني ثابتووة  ,وأن قيامهووا علووى النسووبية
يووؤدي هبووا إىل الفسوواد  ,فووإن الوصوووة إىل املبووادئ املطلقووة ر ميكوون أن يكووون إر مووع اإلميووان بوواهلل تعوواىل ؛ ور
ميكون للعقوول اإلنسوواا املنكور لوجووود اهلل أن يصوول إليهوا ألبتووة ؛ ألن البلووو إىل اإلطوال والثبووات الشووامل لكوول
زمووان ومكووان يش و ط فيووه نوورطان  :األوة  :متووام العلووم بكوول نوويو  ,والثوواا  :متووام التجوورد موون كوول األه وواو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واألغراو والتسنبات  ,والعقل اإلنساا ر ميكنه أن يتصف بهلك ؛ لكون اإلنسان قاصر يف علموه و ورده ,
فال بد أن يعتمد على غريه يف البلو إىل مرحلة اإلطال .
فووإرا أنكوور امللسوود وجووود اهلل  ,فقوود أغل و كوول الطوور املوصوولة إليووه  ,فووال ميكنووه يف احلالووة ه وهه أن يووؤمن
باملبادئ املطلقة  ,وأما املؤمن بوجوود اهلل وخلقوه للكوون  ,فوإن األمور يف حالوه بوني  ,فهوو يوؤمن بوجن اهلل مطلو
يف علمه وكامل يف عدله  ,وبالتاة فإنه سبسانه هو أساق اإلطال يف الكون ومصدر العدة فيه .
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ا صل الخامس  :أن اهلل تعالى متصف االكمال المطلق .
ومعي هها األصل  :أن املؤمن كما أنه يؤمن بجن اهلل موجوود  ,وأنوه اخلوال للكوون  ,فإنوه يوؤمن موع رلوك
بجن اهلل متصف بالكماة املطل  ,الهي ر نقص فيه بوجه من الوجوه  ,فواملؤمن يعلوم أن الكمواة ثابوت هلل ,
بل الثابت له أقصى ما ميكن من الكماة(.)1
فسياة اهلل كاملة من كول وجوه  ,وكماهلوا يسوتلنم نفوي املووت عنوه والنووم والسونة  ,وعلوم اهلل كامول مون كول
وجه  ,وكماله يستلنم نفي اجلهل عنه  ,وقدرة اهلل كاملة مون كول وجوه  ,وكماهلوا يسوتلنم نفوي العجون والضوعف
عنه  ,وهكها احلاة يف كل صفات الكماة اإلهلي .
وم وون م وووا ه ووهه الكم ووارت يتسق و الكم وواة املطل و هلل تع وواىل  ,فالكم وواة املطل و عب ووارة ع ون اجتم وواا
ص ووفات الكم وواة كلهو ووا يف رات واح وودة  ,وانتفو وواو ص و وفات ال وونقص عنهو ووا  ,فه ووو إرن نتيجو ووة اجتم وواا أن و وواا
الكمارت وانتفاو جنس النقص .
وهنووات تووالزم ضووروري بووني اإلميووان بوجووود اهلل وبووني اإلميووان بثبوووت الكموواة املطل و لووه  ,فكوول موون آموون
بوجود اهلل  ,فإنه يلنمه أن يؤمن بالكماة املطل لوه  ,ونوعور املوؤمن بثبووت الكمواة املطلو هلل ر خيتلوف عون
نعوره بوجوود اهلل وربوبيتوه للكوون  ,فهموا متالزموان يف عقلوه وفطرتوه  ,يقووة ابون تيميوة ":هوها املعوي – ثبووت
الكماة هلل  -مستقر يف فطر الناق  ,بل هم مفطورون عليه  ,فإهنم كموا أهنوم مفطوورون علوى اإلقورار باخلوال

 ,فوإهنم مفطووورون علووى أنووه أجول وأكوورب ,وأعلووى وأعلووم وأعظوم وأكموول موون كوول نويو"( ,)2وكوول موون آموون بوواهلل
وبربوبيته للكون ت يؤمن بثبووت الكمواة لوه  ,فإنوه سويكون متناقضوا ر الوة ؛ لكونوه فصول بوني متالزموات
ضرورية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأم ا ا ص ول الت ي ت دل عل ى ثب وت الكم ال المطل ق هلل  ،فه ي متع د ة الجوان ا والتجاه ات ،
تتضافر فيما اينها في الدللة والبيان .
ومنهووا  :أن كموواة اهلل تعوواىل موون راتووه ر موون أحوود س وواه  ,فإنووه سووبسانه مسووتغن عوون كوول نوويو  ,وكوول
نيو مفتقور إليوه  ,فموا لوه مون الكمواة ر ميكون إرن أن يكوون مون غوريه  ,وإووا هوو مون راتوه فقوط  ,وموا كوان
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من راته  ,فهو مالزم له  ,فهاته قدمية الوجود  ,فكماله ر بد أن يكون قد الوجود ر ينفك عن راته(.)1
ومنهووا  :أن اهلل تعوواىل خووال الوجووود كلووه بضووخامته وتنوعووه واتسوواعه  ,واخلل و يسووتلنم كموواة احليوواة ؛ إر
يستسيل وجود اخلل العظيم بدون احلياة  ,ويستلنم أيضا كماة العلم ؛ إر يستسيل وجوود هوها اخللو العظويم
املووتقن اجلوواري علووى سوونن مسووتقيمة مووع اجلهوول أو نقووص العلووم  ,ويسووتلنم أيضووا كموواة اإلرادة ؛ إر يسووتسيل
وجوود هوها الكوون العظويم يف وقووت ودد وصوفة وددة ونظوام وودد موع عودم اإلرادة والقصود  ,ويسوتلنم أيضووا
كم وواة الق وودرة ؛ إر يس ووتسيل انتق وواة الك ووون العظ وويم م وون الع ودم إىل الوج ووود بغ ووري ق وودرة وق وووة توج ووو رل ووك ,
ويسووتلنم كموواة احلكمووة ؛ إر يسووتسيل أن يكووون مووا نشووهده يف الكووون موون خووري ومجوواة ودقووة وانتظووام ووضووع
لكل نيو يف موضعه من غري أن يكون رلك ناجنا عن حكمة بالغة .
واجتموواا هووهه الصووفات يف رات يسووتلنم ثبوووت سووا ر الكمووارت ؛ ألهنووا أصوووة الكموواة وأساسووه  ,ويف
بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون القوويم ":وخلقووه تعوواىل هلووم متضوومن لكموواة قدرتووه وإرادتووه وعلمووه وحكمتووه وحياتووه
ورلك يستلنم لسا ر صفات كماله ونعوت جالله"(.)2
وقوود دة القوورآن يف نصووو كثوورية علووى ثب وووت الكموواة املطل و هلل تعوواىل بط وور متعووددة  ,وموون رل ووك :
إثبات املثول األعلوى هلل تعواىل  ,كموا يف قولوه تعواىل { :وللوه المث رول األعلوى ورهوو العني رون احلكيم}[النسول,]60:
واملراد باملثل األعلى  :الصوفات العليا  ,والكماة املطل الهي ر نقص فيه بوجه من الوجوه(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون رلووك إثبووات احلموود هلل تعوواىل يف آيووات كثوورية جوودا  ,وموون أعظووم أسووباب اسووتسقا اهلل حلموود ثبوووت
الكماة له  ,فاهلل تعاىل إلمود علوى موا اتصوف بوه سوبسانه مون الكمواة واجلوالة  ,كموا إلمود علوى موا أنعوم بوه
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النعم واخلريات(.)1
ومووع إميووان املووؤمنني بثبوووت الكموواة املطل و هلل تعوواىل  ,فووإهنم يؤمنووون أيضووا بووجن الكموواة الووهي اووو هلل
تعوواىل هووو الكموواة املمكوون الوجووود  ,وأمووا املمتنووع فلوويس موون الكموواة ارتصوواف بووه ؛ ألنووه يف احلقيقووة لوويس
بشيو  ,ور ميكن حتققه يف الواقع  ,فعدم وجوده ليس نقصا  ,فال يكون انتقاؤه منافيا للكماة(.)2
وك ووهلك يؤمن ووون ب ووجن كم وواة أفع وواة اهلل متعلو و حبكمت ووه البالغ ووة ال وويت ر يعلمه ووا إر ه ووو  ,فانتف وواو بع ووض
األفعوواة يف وقووت موون األوقووات  ,أو يف حوواة موون األح وواة  ,لعوودم تعل و احلكمووة بووه لوويس نقص ووا  ,بوول ه ووو
الكموواة عينووه  ,فمعلوووم يف العقوول أن وورد فعوول موون األفعوواة يكووون ر ققووا للكموواة  ,وإوووا ر بوود موون توافقووه
مع طبيعة احلاة والواقع وانسجامه موع احلكموة( , )3ويف توضوي هوهه احلقيقوة يقووة ابون القويم  ":القودرة إن ت
يكن معها حكمة  ,بل كوان القوادر يفعول موا يريوده بوال نظور يف العاقبوة  ,ور حكموة موودة يطلبهوا بإرادتوه ,
ويقصوودها بفعلووه  ,كووان فعل وه فسووادا  ,كصوواحو نووهوات الغ وي والظلووم  ,الووهي يفعوول بقوتووه مووا يريووده موون
نهوات الغي يف بطنه وفرجوه ومون ظلوم النواق  ,فوإن هوها وإن كوان لوه قووة وعونة لكون ملوا ت يقو ن هبوا حكموة
كان رلك معونة على نره وفساده .
وكوهلك العلوم كمالوه أن يقو ن بووه احلكموة  ,وإر فالعوات الوهي ر يريود مووا تقتضويه احلكموة وتوجبوه  ,بوول
يريد ما يهواه  ,سويفه غوا ٍو  ,وعلموه عوون لوه علوى الشور والفسواد  ,هوها إرا كوان عاملوا قوادرا مريودا لوه إرادة مون
غري حكمة  ,وإن قدر أنه ر إرادة له فهها أور تنع من احلي  ,فإن وجود الشعور بودون حوو ور بغوض ور
إرادة تنع  ,كوجود إرادة بدون الشعور ...

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملقصووود أن العلووم والقوودرة ا ووردين عوون احلكمووة ر إلصوول هبمووا الكموواة والصووالح  ,وإوووا إلصوول رلووك
باحلكمووة معهووا  ,وامسووه سووبسانه "احلكوويم" يتضوومن حكمتووه يف خلقووه وأمووره يف إرادتووه الدينيووة الكونيووة  ,وهووو
حكيم يف كل ما خلقه  ,وأمر به"(.)4
ومقتضى هها التقرير أن املؤمن ر ينظر إىل الكماة اإلهلوي إر نظوار التضوافر بوني صوفات الكمواة كلهوا
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 ,قالف غريه من الناقدين لألديان  ,فإهنم ت يدركوا ههه احلقيقة  ,فجخهوا ينظرون إىل الكماة اإلهلوي بنظورة
التفرق ووة وارنفص وواة ب ووني ص ووفات الكم وواة  ,فوقع ووا يف مش ووكالت معرفي وة كب وورية  ,س وويجيت بي ووان أ ه ووا يف أثن وواو
املبسث الثاا .
ا صل السا س  :أن الكمال اإللهي يستبيل على المخلوق اإلحاطة اه .
ومعووي هووها األصوول أن املووؤمنني مووع إميوواهنم بثبوووت الكموواة املطل و هلل فإنووه يف الوقووت نفسووه يؤمنووون بجنووه
يتعهر عليهم اإلحاطة ا ثبت خلالقهم من كماة وجالة .
وإمياهنم هبهه احلقيقة لويس قضوية عاطفيوة أو تسوليمية وردة  ,وإووا هوو قوا م علوى أصووة وجوديوة وعقليوة
يقينية  ,توجو عليهم اإلقرار بالعجن عن العلم بكماة اهلل وقدرته  ,ومن تلك األصوة :
ا ص ل ا ول  :أن النوواق ت يوودركوا رات اهلل تعواىل  ,وت يعرفووا حقيقتهووا  ,فكيوف ميكوونهم أن يعرفووا موا

يتعلو هبووا موون الكموواة واجلووالة؟! فمون املعلوووم يف العقوول أن العلووم بالصووفات توابع للعلووم بالووهات  ,فووإرا كنووا ر
نعلم حقيقة رات اهلل  ,فإننا بالضرورة ر نستطيع أن نعلم حقيقة صفات اهلل وكنهها(.)1

ا صل الثاني  :أن النواق ت يسوتطيعوا إدرات تفاصويل الكوون  ,وعجونوا عون اإلحاطوة كوناتوه املتسوعة,
وقوود ت وواترت مقووارت العلموواو التجوريبيني وغووريهم يف اإلق ورار بووجن الكووون مووا زاة ملي ووا باألس ورار واأللغوواز  ,وأن
اإلنسان مع تطوره الكبري ت يدرت إر قدرا ض يال جدا منه(.)2
فووإرا عجوون النوواق عوون اإلحاطووة بووالكون الووهي هووو فعوول موون أفعوواة اهلل  ,فكيووف ميكوونهم أن إليطووا علمووا
باخلال وبكماله وجالله؟! فعجنهم عن البلو إىل رلك أند وأبعد وأظهر يف بدا ه العقوة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا ص ل الثال

 :أن الشووخص ر يسووتطيع أن إلوويط بكوول العلوووم اإلنسووانية  ,ور يقوودر علووى إدراكهووا ,

وإوووا يعتموود يف كثووري موون تفاصوويل حياتووه علووى التسووليم ألق وواة اخل ورباو والعلموواو  ,ويجخووه بووهلك وهووو مطم و ن
النفس ساكون القلو  ,ويعد العقالو سلوكوه هها متووافقا مع العوقل  ,ومتسقا مع الفطرة  ,والواقع اإلنساا.
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ولو أن نخصا قصد إىل اخلرو عن هها النهخ  ,وقرر بوجر يجخوه بشويو يف حياتوه  ,إر إرا علوم بنفسوه
تفاصيل كل ما يتعل به  ,لكان خارجا عن هنخ العقالو  ,داخال يف مسالك اجلنون والسفسطة .
فووإرا كووان هووها هووو حوواة املخلووو مووع علووم املخلوووقني أمثالووه  ,فكيووف ميكوون أن يكووون حالووه مووع علووم اهلل
وكمالووه وحكمتووه؟! فإنووه ر الووة س وويكون أكثوور عج ونا عوون إدرات تفاصوويله  ,وأبعوود ع ون اإلحاطووة حبكمتووه ,
وسيكون تطلبه لهلك أكثر جنونا  ,وأعم يف أودية السفسطة السسيقة(.)1
إن مثوول موون يع و و علووى علووم اهلل وحكمتووه يف الكووون  ,ويتطلووو العلووم هبووا كمثوول رجوول قوورر أر يسوولم
بجخه نيو يف حياته إر بعد أن يعلم بكول تفاصويله املتعلقوة بوه  ,فمورو  ,فلموا رهوو بوه أبنواؤه إىل الطبيوو
قاة له  :لن آخه بوجي وصوف طبيوة توهكرها ة حوىت أعلوم بكول التفاصويل الويت انطلقوت منهوا يف وصوفك هلوا,
فووهكر لووه الطبيووو أن طلبووه هووها غووري مقبوووة يف العقوول ومنوواف لطبيعووة العلووم اإلنسوواا اخلاضووع للتخصصووات ,
فوورفض ارنصووياا لقولووه وخوور موون عنووده  ,فلمووا قوورب أبن واؤه لووه السوويارة  ,رفووض أن يركبهووا حووىت يعلووم بكوول
التفاصيل اليت نكلت على وفقها  ,فهكر له أبناؤه أن هها غري معقووة ؛ لكوون يتطلوو وقتوا وجهودا ر ميكون
توفره يف ساعتهم  ,فرفض قبوة تربيرهم ورهوو إىل بيتوه مانويا  ,فلموا أراد الودخوة توقوف  ,وقواة  :ر ميكون
أن أدخل البيت حىت أعلم بكول التفاصويل الويت بوين علوى وفقهوا  ,فوهكر هلوا أبنواؤه أن رلوك متعوهر يف حوالتهم
الوويت هووم عليهووا  ,فوورفض قبوووة قوووهلم وجلووس حتووت الشووجرة  ,فلمووا قوودم لووه أبنواؤه الطعووام والشووراب  ,رفووض أن
يجكوول منووه نووي ا حووىت يعلووم بكوول التفاصوويل املتعلقووة بووهلك الطعووام والشوورب  ,فووهكر لووه أبنواؤه أن حتصوويل رلووك
متعهر يف حالتهم  ,فرفض قبوة تربيرهم وبقي جا عا !
ر جرم أن هها الرجل خار عن مسالك العقالو  ,وغار يف متاهات اجلنون والغبواو  ,ولون تكوون هنايوة
حياته إر إىل الفساد والفناو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومقتضووى هووها التقريوور أنووه ر يص و يف العقوول ور يف املنط و أن يع و و اإلنسووان علووى أفعوواة اهلل وتوودبريه
للكون  ,ور إل له أن اعل نفسه مضادا هلل تعاىل  ,وإوا غايوة موا ميكون لوه فعلوه أن يتسواوة عون أفعواة اهلل,
فإن عجن عن فهمها  ,أو إدرات حكمتها فإنه او عليه التسليم واإلرعان خلالقه سبسانه .
فههه األصوة الستة هي من أهم األصوة الكلية اإلميانية اليت يقوم عليها اإلميوان بوجوود اهلل  ,والتصودي
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بكمالووه املطل و  ,ويسووتند إليهووا خضوووا املووؤمن لربووه وخالقووه  ,وبظهورهووا ينجلووي بووجن اإلميووان بوواهلل تعوواىل لوويس
تصديقا قلبيا ردا  ,ور هو رد عاطفية نفسية  ,وإوا هو رؤية حياتية واضسة متكاملوة  ,قا موة علوى أصووة
وجودية وعقلية وفطرية قطعية بينة .
ور إل و ألي أحوود يع و و علووى إميووان املووؤمنني بوورهبم أن يغفوول عوون تلووك األصوووة  ,أو يتعووامى عنهووا ,
واووو علووى كوول مووؤمن يقصوود إىل وواورة الناقوودين لألديووان استسضووارها وإظهارهووا  ,وبيووان مسووتنداهتا يف كوول
مراحوول احل ووار ومشوواهده  ,فظهورهووا كفيوول حبوول املشووكالت الكثوورية الوويت يورده وا الناقوودون  ,وفووك الشووبهات
العديدة اليت يتمسكون هبا  ,كما سيجيت بيانه يف املبسث القادم .
ىمكان الستدلل العقلي على وجو اهلل ونقا ا قوال المعارضة لذلك :
انكشف لنا من استعراو األصوة السوابقة الويت يقووم عليهوا اإلميوان بواهلل وكمالوه أن إميوان املوؤمنني بوجوود
اهلل واعتقادهم اجلازم قلقه للكون  ,وثبوت الكماة له  ,ليس قضية جن ية مفردة ولويس حالوة تسوليمية ضوة
 ,ولوويس هووو وورد ربووة نفسووية عاطفيووة خاصووة بووالفرد  ,ور هووو قووا م علووى وورد ارعتموواد علووى عجوون املخووالف
عن اإلبطاة  ,وليس فيه توسال با هوة  ,فوإن املوؤمنني ر يقولوون  :إن العلوم عجون عون تفسوري الكوون فونسن
نفو و و وج ووود اهلل  ,لتغطي ووة رل ووك العج وون  ,وإو ووا يقول ووون إن اإلمي ووان ب وواهلل وكمال ووه قض ووية حياتي ووة مركب ووة م وون
مكونات كثرية متضافرة فيما بينهوا  ,يقووم مونهخ ارسوتدرة واإلثبوات فيهوا علوى أسوس عقليوة وفطريوة ضورورية
ويستند إىل مبادئ وجودية واجتماعية متنوعة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فوواملؤمنون ينطلق وون موون أن كوول مووا يتعل و بوج ووود اهلل وكمالووه ر ميكوون إثباتووه عوون طري و اإلدرات احلس وي
املبانور ؛ ألن اهلل تعواىل وجوول ت يوره أحود يف الوودنيا  ,وإووا ارعتموواد الكلوي يف إثبوات وجوووده سوبسانه وإثبووات
أصوووة الكمووارت لووه علووى العقوول السووليم والفطوورة املسووتقيمة  ,مووا جوواو اخلوورب الصوواد عوون طريو األنبيوواو يف
توسيع البيان عن كمارته سبسانه .

1436/08/19

وارقتصووار يف إثبووات وجووود اهلل علووى الوودليل العقلووي  ,وارسووتناد إىل الوودليل اخلووربي يف معرفووة التفاصوويل
املتعلقووة بالووهات اإلهليووة  ,ر يعوود خارجووا عوون نس و املعرفووة اإلنسووانية  ,بوول هووو جووار علووى املوونهخ الصووسي يف
حتصوويلها وبنا هووا  ,فموون املعلوووم أن اإلنسووان ر ميكنووه أن يوودرت كوول املوجووودات بوواحلس املبانوور  ,وإوووا يوودرت
بعضووها فقووط  ,فوواملوجودات بالنسووبة لإلنسووان نوعووان  :موجووودات سوسووة  ,وموجووودات غا بوة عوون حسووه ,
وهي اليت تسمى الغيبيات  ,واملوجودات الغيبية متفرعة إىل قسمني :
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ا ول  :غيو ر ميكن لإلنسان أن يصل إليه بقدراته العقلية ؛ رنقطاا كل السبل املوصوولة إليوه  ,فهوها

النوا من الغيبيات إن ت يوجد خرب يدة عليه  ,فإنه ر يص إثباته  ,ومن أمثلوة هوها النووا  :موا يف اجلنوة مون
نعيم  ,وما يف النار من عهاب  ,وما يف يوم القيامة من أهواة  ,وغريها  ,فههه الغيبيات لوو ت يورد فيهوا اخلورب
الصاد عن الرسوة صلى اهلل عليه وسلم فإنه ر ميكننا العلم هبا .
الث اني  :غيوو ميكوون لإلنسوان أن يصوول إليوه بقدراتوه العقليووة  ,وهوو يشوومل كول األموور الغا بوة عون احلووس

اليت هلا آثار يف الوجود  ,فيوستدة العقل بانثار على وجود أصول تلوك املوجوودات وقود يتعورف علوى كثوري مون
تفاصيلها .
وهووهه املنهجيووة يف حتصوويل العلووم بوواملوجودات ليسووت خاصووة بالقضووايا الدينيووة  ,وإوووا هووي منهجيووة
ناملة لكل أصوناف املعرفوة اإلنسوانية  ,وهوو طريو نوامل جلميوع املعوارف الويت يتعامول هبوا البشور يف حيواهتم,
يقوة الربوفسور أ.ي موا نودين يف بيوان أ يوة ارسوتدرة العقلوي املعتمود علوى احلوواق وضورورته يف بنواو املعرفوة
اإلنسوانية ":إن احلقووا الويت توصوولنا إىل معرفتهوا ر تنسصوور يف احلقوا احلسووية  ,فهنوات حقووا أخورى كثوورية
ت نتعرف عليها مبانرة  ,ولكننا عثرنا عليها على كول حواة  ,ووسويلتنا هوي ارسوتنباط"( ,)1ويقووة أيضوا ":
إن حقا الكون ر يدرت باحلواق منها غوري القليول  ,فكيوف ميكون نعورف نوي ا عون الكثوري انخور  ..هنوات
وسيلة  ,وهي ارسوتنباط أو التعليول  ,وكال وا طريو فكوري  ,نبتودئ بوه بواسوطة حقوا معلوموة حوىت ننتهوي
بنظرية  :إن الشيو الفالا يوجد هنا  ,وت نشاهده مطلقا"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف بيووان حقيقووة هووها املوونهخ واإلنووارة إىل أ يتووه يووهكر الغوناة أن املوجووودات "منقسوومة إىل سوسووة وإىل
معلومة بارستدرة ر تبانر راته بشويو مون احلوواق  ,فاحسوسوات هوي املودركات بواحلواق اخلموس كواأللوان
 ,ويتبعه ووا معرف ووة األن ووكاة واملق ووادير  ,ورل ووك حباس ووة البص وور ,وكاألص و ووات بالس وومع  ,وك ووالطعوم بال ووهو ,
والروا بالشم  ,واخلشونة واملالسة  ,واللني والصالبة  ,والربودة واحلورارة  ,والرطوبوة واليبوسوة حباسوة اللموس ,
فوههه األمور ولواحوقها تبانر باحلوس أي تتعل هبا القوة املدركة من احلواق يف راهتا.

1436/08/19

( )1اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان (. )47
( )2املرجع الساب (. )47
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ومنها  :ما يعلم وجووده ويسوتدة عليوه برثواره ور تدركوه احلوواق اخلموس  :السومع والبصور والشوم والوهو
واللمووس  ,ور تنالووه  ,ومثالووه هووهه احل وواق نفسووها  ,فووإن معووي أي واحوودة منه ووا هووي الق وووة املدركووة  ,والق وووة
املدركة ر حتس حباسة من احلواق  ,ور يدركها اخلياة أيضا.
وكهلك القدرة والعلم واإلرادة  ,بل اخلوف واخلجل والعش والغضو  ,وسا ر ههه الصوفات نعرفهوا مون
غرينا معرفة يقينية بنوا من ارستدرة ر بتعل نيو من حواسنا هبا"(.)1
واناء على التقرير السااق فإن ا مور الموجو ة في الخارج ثفثة أنواو :
ا ول  :أمور ميكن العلم هبا عن طري احلس املبانر  ,وتسمى احسوسات .
الثاني  :أمور ر ميكون العلوم بواحلس املبانور  ,ولكون ميكون العلوم هبوا بالقيواق إىل احسوسوات عون طريو
العقل  ,وتسمى املعقورت .
الثال  :أمور ر ميكن العلم بواحلس املبانور  ,ور ميكون العلوم هبوا بالقيواق إىل احسوسوات  ,ولويس مون
سبيل للعلم هبا إر اخلرب الصاد  ,وتسمى املسموعات(.)2
وكل ما يتعل يف علمنا بالوجود اإلهلي ثبوت الكمارت له يندر ضمن النووا الثواا والثالوث  ,فتسصول
ووا سووب أن اإلميووان بوجووود اهلل وكمالووه قووا م علووى الوودررت العقليووة اإلثباتيووة  ,الوويت تنطل و يف إثبووات نتا جهووا
على املقدمات اليقينية الثابتة بالضرورة احلسية أو غريها من الضرورات .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاملؤمنون باهلل تعاىل وكماله ينطلقون من العلم اإلثبايت ولويس مون العلوم املنفوي  ,فهوم ر يقولوون  :إننوا ت
جنوود دلوويال يعووارو وجووود اهلل فرمنووا بووه  ,ور يقولووون  :إن املخووالفني لنووا ت يثبت ووا بطووالن مووا نووؤمن بووه فلهووها
نتمسووك بووه  ,ور يتوسوولون إىل إثبووات صووسة إميوواهنم بارعتموواد علووى ا هوووة  ,وإوووا ينطلقووون يف بنوواو إميوواهنم
علووى األدلووة اإلثباتيووة التقريريووة الوجوديووة  ,فسوواو وجوود املخووالف أو لووو يوجوود  ,وسوواو اعو و املخووالف أو ت
يع و  ,فكل رلك ر عالقة له بدرلة األدلة العوقلية اليت يقيمها املؤمونون على صوسة إميواهنم بوالوجود اإلهلوي
وكماله .

1436/08/19

( )1معيار العلم (. )90

( )2انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية (. )326/2

Ali Fattani

608

الباب الثالث

والتقريوور السوواب يوودة علووى أن أدلووة وجووود اهلل ليسووت أدلووة عقليووة ضووة  ,وإوووا هووي أدلووة مركبووة موون م وواد
خمتلفة بعضها مواد مجخورة من احلس وبعضها مواد مجخور من العقل  ,فهي أدلة عقلية حسية معوا  ,وسويجيت
يف أثناو البسث اإلنارة إىل تلك املواد املختلفة .
ومع ظهور هها األمر واستقراره يف الفكر اإلسالمي إر أنه ظهرت يف الفكر الغوريب تيوارات مؤمنوة بوجوود
اهلل ولكنها تنكر إمكان ارسوتدرة العقلوي علوى وجووده وعلوى إثبوات الكمواة لوه سوبسانه  ,وقود بودت بووادر
ههه الننعة منه العصور الوسطى  ,ومن أنهر من قرر رلك الفيلسوف اإلجنليوني ولويم أوكوام (ت1350م) ,
فإنووه رهووو إىل أن الالهوووت ر و واة فيووه للربهنووة العقليووة  ,وإو ووا هووو ق ووا م علووى التس ووليم للخوورب فقووط(,)1
اتسعت رقعة تلك التويارات وتشعبت مرخوهها كثريا  ,ويرجع اتساعها رلك إىل سببني ر يسني:
ا ول  :طبيعووة العقا وود الكنسووية املناقضووة للعقوول واملتضوومنة ألمووور كثوورية متناقضووة مووع املبووادئ الضوورورية,

فلم اد عدد من املؤمنني بد من أن ينكروا إمكان ارستدرة العقلي على القضايا الدينية .

الث اني  :انتشوار التفكوري التجوريي وتوغلوه يف العقول الغوريب  ,فوجدى رلوك إىل إضوعاف ارسوتدرة العقلوي
على الغبيات وهتشيم كثري من مستنداته  ,كما سب بيانه .
فبسووبو هووهين األم ورين أض ووسى ارس ووتدرة العقلووي عل ووى وج ووود اهلل وعل ووى إثب ووات كمالووه وعل ووى أص وووة
العقا د الدينية غري مقبوة عنود كثوري مون املوؤمنني بوجوود اهلل تعواىل وبصوسة األديوان يف الفكور الغوريب احلوديث,
وقد انقسم املتبنون هلها املوقف إىل تيارات كثرية  ,وأنكاة متنوعة ومن أهم وارجها :
النمور األوة  :املؤمنون من أتباا املههو التجريي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النمور الثاا  :أتباا املدرسة النقدية "كانت وأتباعه" .
النمور الثالث  :أتباا املدرسة احلدسية "برجسون وأتباعه" .
النمور الرابع  :باسكاة ورهانه اإلمياا .
أم ا النم وذج ا ول  :وه و المؤمن ون م ن أتب او الم ذها البس ي  ,فووإن أصوول فكوور املووههو احلسووي

1436/08/19

( )1انظر  :موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي (. )254/1
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تسووتلنم إنكووار وجووود اهلل وكوول الغيبيووات الدينيووة ؛ لكوهنووا حتصوور طوور املعرفووة اإلنسووانية يف احلووس فقووط  ,وتلووك
األمور ليست ا يدركه احلوس  ,إر أن بعض احلسيني بقوي مؤمنوا بوجوود اهلل تعواىل ومصودقا باإلميوان باألديوان
.
ومن أنهور أول ك  :الفيلسوف اإلجنليني جوون لوت  ,فإنه مع كونه من أقوى مون تبوي املوههو التجوريي
وكتو فيه  ,وأصول لوه إر أنوه بقوي مؤمنوا بوجوود اهلل  ,ولكنوه أبطول كول األدلوة العقليوة الويت يقووم عليهوا اإلميوان
بوجود اهلل  ,وجعله قا ما على احلدق والوجدان الداخلي فقط(.)1
ومون أول ووك احلسوويني  :زكووي جنيووو  ,فإنووه حووني تبووي مووههو الوضووعية املنطقيووة – وهووو ا وواه حسووي غو ٍ
واة
جدا -أنكر اطرادا مع أصوة مههبه امليتافينيقا بكل صورها وحكم عليها باللغو واهلراو  ,وهوها يقتضوي إنكوار
وج ووود اهلل وك وول القض ووايا الديني ووة  ,ولكن ووه م ووع رل ووك ت يص وورح بإنك ووار وج ووود اهلل  ,وإو ووا قس ووم امليتافينيق ووا إىل
قسمني  :امليتافينيقا الدينية وامليتافينيقا الفلسفية  ,وحكم على الدينيوة منهموا بوالقبوة ؛ لكوهنوا يف نظوره قا موة
علووى الوجوودان النفسووي  ,ولوويس قا مووة علووى الربهووان العقلووي  ,وادعووى أن م وودار التس ووليم فيهووا علووى تصوودي
صاحو الرسالة وليس على الربهان العقلي(.)2
فنكي جنيو اعل اإلميان جبميع مكونات الدين عبارة عن نعور وجوداا بواطين ورد عون الودر ل العقليوة

واألسس الربهانية  ,وإوا هو ربة نفسية داخلية فسسو( ,)3ويقوة ":ففي الودين اإلدرات إميواا ولويس برهانوا
 ,إن قيل لك هنا  :إن اهلل موجوود  ,ففوي إمكانوك أن تصود وتوؤمن مون غوري أن تطلوو برهانوا علوى رلوك ,
هها إميان  ,هوكها يف الفن واألدب  ,ترعطى لوحة أو قصيدة ففي مثل ملعة الرب تتعل هبا أو تنفر منها"(.)4
إلكووم علووى ديوون اإلسووالم بنوواو علووى رؤيتووه حبكووم عووام فيقوووة ":ت يكوون هنووات برهووان واحوود علووى فكوورة
واحدة فيما ننة به القرآن الكر  ,ألنه ر حاجة إىل رلك"(. )5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن هذا التفسير من أتباو المذها البسي لإليمان ا اهلل غي ر ص بيح  ،ول ي نفعهم ف ي الخ روج
( )1انظر  :جون لوت إمام الفلسفة التجريبية  ,راوية عبداملنعم عباق (. )98
( )2انظر  :موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو ( . )9

1436/08/19
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من المأزق الذي أوقعهم فيه مذهبهم الفلسفي الخاطئ  ،وتبين ذلك اأمور :
ا مر ا ول  :أن تفسوريهم رلوك يووقعهم يف التنواقض املنهجوي ؛ ورلوك أن أصول فكورة موههبهم يوجوو

إنكوار كوول مووا ر يدركوه احلووس  ,واحلدق/الوجوودان لوويس را طبيعوة حسووية  ,وإوووا هوو رو طبيعووة روحيووة معنيووة ,
فكيف يص له اإلقرار بإثباته وتجثريه مع أنه ليس ا ميكن أن يدرت باحلس؟!
ا م ر الث اني  :أهنو ووم ر ميكو وونهم ارسو ووتدرة علو ووى صو ووسة دع و وواهم م و وون أن اإلميو ووان بو وواهلل ق و ووا م علو ووى
احلدق/الوجوودان  ,فووإهنم اعتموودوا علووى رلووك بوواحلس بطوول ادعوواؤهم أن احلدق/الوجوودان مصوودر مسووتقل يف
إثب و ووات اإلمي و ووان ب و وواهلل ول و وونمهم مجي و ووع اللو و ووازم امل تب و ووة عل و ووى أص و وول فك و وورة م و ووههبهم احلس و ووي  ,وإن ادع و و ووا أن
احلدق/الوجوودان مصوودر مسووتقل يف إثبووات الوجووود اإلهلووي  ,ففضووال عمووا يف هووها اردعوواو موون املناقضووة ألصوول
فكوورة مووههبهم فهووم يف الوقووت نفسووه ت يقوودموا دلوويال يوودة علووى صووسة دعوواهم  ,وهلووها توراهم دا مووا يعرضووون
عن تقد األدلة على قوهلم ويقتصرون على نرحه فقط .
ا م ر الثال

 :أن تفس ووريهم لإلمي ووان بوواهلل وجع وول وج وووده قا م ووا عل ووى احل وودق والوجوودان ال ووداخلي في ووه

إضووعاف نووديد جلانووو الوودين  ,وهتووك فظيووع لبنيانووه الظوواهر للعيووان  ,فوودين اإلسووالم تل ووة نصوصووه باألدلووة
العقلي ووة وفيه ووا دع وووة ظ وواهرة رس ووتعماة العق وول والتنبي ووه عل ووى ض وورورة إعمال ووه  ,وك ووالم علم وواو املس وولمني مل وويو
بارسووتدررت العقليووة البينووة علووى كثووري موون األصوووة الدينيووة  ,ولكوون أتبوواا املووههو احلسووي يتنكوورون لووهلك
الواقع كله واعلون اإلميان رد نعور نفسي داخلي!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكووان الواجووو علوويهم بوودة أن يغووريوا موون حقيقووة اإلميووان  ,ويتنكووروا ألص ووله ومسووتنداته ألجوول األصوولهم
الفلسفي اخلاط أن يراجعوا أصوهلم ويعيدوا النظر فيها و اكمتها إىل لوازمها الباطلة .
وأما النموذج الث اني  :وه و كان ا ومدرس ته النقدي ة  ,فوإن كانوت يعود مون أنوهر الوهين أنكوروا إمكوان

1436/08/19

ارستدرة العقلي على الوجود اإلهلي  ,فبنواو علوى أصوله الفلسوفي الوهي انتهوى فيوه إىل أن العقول ر يسوتطيع
أن يعموول إر يف الوودوا ر الوويت يوصوولها إليووه احلووس فقووط  ,ولوويس يف مقوودوره أن يتجاوزهووا إىل غريهووا ألبتووة  ,وأن
احلووس ر يوودرت إر ظوواهر األنووياو فقووط  ,وقوورر بووجن املعرفووة اإلنسووانية ر تتعلو إر بظوواهر األمووور فس وسو ,
واستسودل نتيجة لهلك تفوريقه املشوهور الهي ميين بني األنياو يف رواهتا واألنياو يف ظواهرها .
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وانتهووى موون هووها األصوول إىل أن كوول موضوووعات امليتافينيقووا ر ميكوون ارسووتدرة عليهووا بالعقوول  ,لكوهنووا
ليست داخلة يف نظام الظواهر احلسية اليت ميكن أن يعمل فيها العقل  ,ور يستطسع احلس نقلها إليه.
وألجل ههه املنهجية انتقد كانت مجيوع األدلوة العقليوة الويت يسوتدة هبوا املؤمنوون علوى وجوود اهلل  ,وعقود
فص ووال خاص ووا ملناقش ووتها  ,وقام و وها بتنييفه ووا مجيع ووا  ,ون وون علي و وها هجوم ووا عنيف ووا ؛ حبج ووة أهن ووا تقص وود إىل
ارسووتدرة علووى أمو وور خارجووة عوون نظووام العو وقل اإلنسوواا ؛ وزعو وم أن تلووك األدلووة ينتقوول فيهووا املؤمنووون يف
اسو ووتدرهلم مو وون األمو ووور احلو و وسية إىل األمو ووور غو ووري احلو و وسية  ,وهو ووها ارنتقو وواة مو وون األمو ووور الباطلو ووة يف أص و ووله
الفلسفية(.)1
وهبهه الطريقوة حكوم كانوت علوى جهوود املوؤمنني يف ارسوتدرة العقلوي علوى وجوود اهلل علوى مور التوارين
اإلنسوواا بالفسوواد والنيووف والعبووث  ,ويف بيووان نتيجووة مههبووه يقوووة ":إرا كووان علووى قووانون السووببية الصووسي
بصورة ريبية أن يقودنا إىل الكا ن األصلي  ,فعند وه سويكون مون املتوجوو علوى هوها الكوا ن أن ينتموي إىل
سلسلة مواضيع اخلربة  ,وسيكون يف ههه احلالة كجميع الظاهرات مشروطا بالهات"(.)2

اسووتسدل دلوويال جديوودا علووى وجووود اهلل  ,وهووو دليوول األخووال  ,وادعووى أن هووها الوودليل هووو املسوولك
الوحيد الهي ميكن من خالله إثبات الوجود اإلهلي  ,وأنه الطري الوحيد الهي ميكن للموؤمنني ارعتمواد عليوه
يف تثبيت إمياهنم ضد هجمات التشكيك والنقد .
وقد خلص كانت موقفه يف مجلة واحدة قاة فيهوا ":إرن فموا استمسوك بوه هوو هوها  :إن مجيوع احواورت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الوويت تسووتهدف اسووتعمار تجمليووا ضووا للعقوول  ,ورلووك فيمووا يتعل و بووالالهوت  ,هووي وواورت عدميووة اجلوودوى
كلي ووا  ,وه ووي أص ووال باطل ووة فارغ ووة  ,بينم ووا أن مب ووادئ اس ووتعماهلا الطبيع ووي ر تس ووتطيع أب وودا أن تقودن ووا إىل أي
رهوت  ,وهكها فإن ما ت نعتمد على القوانني األخالقية أو نس ند هبا  ,فإنه ر ميكون أن يكوون هنوات أي
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( )1انظر  :نقد العقل ا رد ( , )679-644وانظر أيضا  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل ( , )321/3وتارين الفلسفة
احلديثة  ,وليم كلي رايت ( , )276وامانويل كنت  ,عبدالرمحن بدوي ( , )341-328وكانت والفلسفة النقدية ,زكريا إبراهيم
( , )131-114وكنت وفلسفته النقدية  ,مود فهمي زيدان (. )336-325
( )2نقد العقل ا رد  ,كانت (. )697
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رهوت للعقل"(.)1
وقبل أن نبني اخللل املنهجوي الوهي وقوع فيهوا كانوت يف دعوواه  ,بوجن العقول ر ميكنوه أن يودة علوى وجوود
اهلل  ,ر بد من التنبيه علوى أن كانوت ر ينكور وجوود امليتافينيقوا  ,ور يودعو إىل التخلوي عنهوا  ,بول هوو موؤمن
هبووا  ,ومصوود بوجودهووا  ,ويوورى أهنووا علووم ضووروري ر ميكوون لإلنسووان ارسووتغناو عنووه( ,)2وغايووة النقوود الووهي
وجهه كانوت إىل امليتافينيقوا  ,راجوع إىل طبيعوة بنا هوا  ,ومسولك ارسوتدرة عليهوا  ,ولويس إىل راهتوا وماهيتهوا
 ,فهو يريد بناو امليتافينيقا بطريقة صسيسة  ,ور يقصد إىل هدمها وإزالتها  ,وهها ما يودة عليوه عنووان مؤلفوه
الشهري "مقدمة لكل ميتافينيقا مقبلة ميكن أن تصري علما".
وم ذلك  ،فإن طريقته التي سلكها في نقد الستدلل على الميتافيزيق ا  ،واس تدلله الب ديل عنه ا
غير مستقيم  ،وغير صالح لفعتما عليه .
أما أول  :فألنه قا م على مصادرة ر دليل عليهوا  ,فإنوه ادعوى أن درلوة مبودأ السوببية صوورة يف األموور

احلسية فقط  ,وأنه ر ميكن أن يودة علوى احلقوا الغيبيوة  ,وهوها اردعواو فضوال عون أنوه ورد دعووى ر دليول
عليها  ,فهو يف حقيقته استدرة سل النناا مع املوؤمنني الوهين يعتقودون إمكوان درلوة العقول علوى وجوود اهلل
؛ إر هو يبطل حجخ املؤمنني العقلية بالدعوى نفسها اليت يدعيها ضدهم .

وأم ا ثاني ا  :فووألن كانووت ت يس وتطع أن يبووين مههبووه بطريقووة متماس ووكة مسووتقيمة  ,فإنووه حووني أراد
اجلمع بني رأي احلسيني يف أن املعرفة اإلنسانية كلها نا ة عن احلس مع اعتقواده بوجن العقول اإلنسواا لوه أثور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عمي و يف تجس وويس املعرف ووة  ,اض ووطر إىل التفري و ب ووني األن ووياو يف رواهت ووا واألن ووياو يف ظواهره ووا  ,ولك وون ه ووها
التفري أوقعه يف تناقضات عديدة  ,ومن تلك التناقضات:
التن اقا ا ول :أن ووه أثب ووت األن ووياو يف رواهت ووا نف ووى العل ووم هب ووا ,وجع وول العل ووم متعلق ووا بظواهره ووا,
فكيووف تثبووت ظ وواهر الش ويو إر بنوواوا علووى الشوويو راتووه ؟! فووإرا كووان الشوويو يف راتووه ر ميكوون أن يوودرت ,
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( )1املرجع الساب (. )696

( )2انظر  :امليتافينيقا عند الفالسفة املعاصرين  ,مود رجو (,)23 ,13واملدخل إىل امليتافينيقا ,إمام عبدالفتاح إمام (.)20
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فكيووف نثبووت ظ وواهره؟! ويف بي وان هووها الوجووه يقوووة يوسووف كوورم عوون كانووت " :يقوووة إننووا ر نعوورف سوووى
الظوواهر  ,أي انفعارتنووا باألنووياو  ,فجيووة فا وودة تعووود إرن موون األنووياو إرا كووان تجثريهووا ر يوودة عليهووا؟! وم وا
الظاهرة إن ت تكن ظهور الشيو؟!"(.)1
التن اقا الث اني :أنووه يقوووة  :إنووه ر يعوورف عوون األنووياو يف رواهتووا نووي ا  ,هووو إللوول طبيعووة العقوول
وينعم أنه يعرفه متام املعرفة!(.)2
التن اقا الثال  :أنووه قوواة عوون عووات األنووياو يف رواهتووا  :إهنوا هوووة لنووا متامووا  ,ومووع هووها يووهكر أن
هها العات خمتلف عن عات األنياو يف ظواهرها! فقد وصوف إرن عوات األنوياو يف راهتوا بوصوفني متناقضوني,
و ووا :األوة  :أنووه هوووة لنووا  ,ور ميكوون لنووا إدراكووه  ,والثوواا  :أنووه خمتلووف عوون عووات الظوواهر  ,فووإرا كووان ر
يعلم عنه ني ا  ,فكيف حكم بجنه خمتلف عن الظواهر؟!(.)3
التناقا الراا  :أنه جعل عات األنياو يف راهتا علة للظواهر  ,مع أنه ر يعلم عنه ني ا(!)4
وأم ا ثالث ا  :فووألن املعوواا األخالقيووة الوويت اسووتدة هبووا كانووت علووى امليتافينيقووا ر ختتلووف عوون املبووادئ
العقلية يف طبيعتها  ,فهي ليست رات طبيعة حسية( ,)5فيكف يصو لكانوت أن يسوتدة باملعواا األخالقيوة
على وجوود اهلل  ,وميتونع عن ارسوتدرة باملعاا العقولية  ,وهي ر ختوتلف عنها يف طبيعتها الوجودية؟!!(.)6
وأم ا رااع ا  :ف ووألن اس ووتدرة كان ووت بالواج ووو األخالق ووي عل ووى امليتافينيق ووا/وجود اهلل  ,ه ووو يف حقيقت ووه

استدرة عقلي ؛ لكونه ميضي فيوه مون فكورة الواجوو إىل حريوة اإلرادة اإلنسوانية ؛ ألن حتقيو الفعول الواجوو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر يتصوور إر موع وجوود احلريوة  ,فوإرا ت يكون لإلنسووان حريوة فإنوه ر يتصوور منوه أن يقووم بالواجوو ,ميضووي
من إثبات حرية اإلرادة إىل إثبات خلود النفس ؛ لكون اإلنسوان ر ميكون أن يبلوغ الكمواة األخالقوي يف هوهه
احلياة فال بد له من حياة أخرى  ,وهها األمر يستوجو خلود النفس .
( )1العقل والوجود ,يوسف كرم (.)94
( )2انظر :املرجع الساب  ,الصفسة نفسها .
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( )3انظر :نظرية املعرفة والوقف الطبيعي ,فؤاد زكريا ( ,)64وكانت أو الفلسفة النقدية ,زكريا إبراهيم (. )104
()4انظر :كانت وفلسفته النقدية ,فهمي زيدان (.)249
( )5انظر  :األخال النظرية  ,عبدالرمحن بدوي (. )24
( )6انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم (. )101
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وأمووا اإلميوان بوجووود اهلل فقوود بنوواه كانووت علووى أن السووعادة اووو أن تكووون مصوواحبة للفضوويلة األخالقيووة ,
ولكوون العالقووة بووني األمورين – السووعادة والفضوويلة -ليسووت عالقووة حتليليووة  ,حبيووث تتضوومن إحوودا ا األخوورى ,
وإوا هي عالقة تركويبية  ,فال بد هلا من علة توجوو رلك ال ابط  ,ور يكون رلك إر باف او وجود اهلل .
وطريقة ارسوتدرة هوهه راجعوة يف حقيقتهوا إىل التجمول العقلوي والوربط السوبي بوني األموور  ,وهكوها يرجوع
الوودليل األخالقووي عنوود كانووت إىل الوودليل العقلووي الووهي أنكووره  ,وينطلو موون مباد ووه الوويت زعووم أهنووا ر ميكوون أن
تدة على وجود اهلل(.)1
وأم ا النم وذج الثال

 :وه و ارجس ون وحدس ه المنهج ي  ،وموون الفالسووفة املعاص ورين الووهين أنكووروا

إمك ووان ارس ووتدرة العقل ووي عل ووى وج ووود اهلل  :الفيلس وووف الفرنس ووي هن ووري برجس ووون  ,فق وود هالت ووه النهاي ووات
الفظيعة الويت انتهوى إليهوا املوههو املوادي يف الفكور الغوريب  ,والنتوا خ اخلطورية لوهلك املوههو علوى حيواة النواق
وأخالقهم  ,فقام بثوورة عارموة ضود املوههو املوادي  ,فشون هجوموا قويوا عليوه  ,وقصود إىل تقود مونهخ معوريف
بديل عن املنهخ املعريف الهي أنتجه املههو املادي القاتل(.)2

وموون أجوول البلووو إىل رلووك قسووم برجسووون طوور املعرف وة إىل ط وريقني أساسوويني  :أمووا األوة فهووو الطري و
الووهي يوودور حوووة الشوويو وينظوور إليووه موون زوايوواه اخلارجيووة  ,وأمووا الثوواا  ,فهووو الطريو الووهي ينفووه إىل صووميم
الشيو ويسرب أغواره ويصل إىل احلقيقة النها ية املطلقة له .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وادعووى أن الطري و األوة هووو الووهي يسووري عليووه العلووم وسووا ر أن وواا الفلسووفات  ,وهووو يعتموود علووى العقوول
والتجربووة  ,و ووا طريقووان كث وريا اخلطووج والنلوول  ,وأن الطري و الثوواا ه ووو مس وولك أهوول التسقي و والتوفي و  ,وه ووو
املس وولك ال ووهي تس ووري في ووه املتيافينيق ووا  ,ويعتم وود عل ووى احلو وواق والبص وورية الكامن ووة يف داخ وول اإلنس ووان  ,وإل ووهر
برجسون كثريا من اخللط بني الطريقني وخيوف من آثاره(.)3

( )1انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم ( , )102وقصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن  ,ند اجلسر (. )172
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( )2انظر  :قصة الفلسفة احلديث  ,زكي جنيو ( , )565-560وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )449
( )3انظر  :مدخل إىل امليتافينيقا  ,برجستون – طبع ضمن كتاب تارين الفكر الفلسفي – مد أبو ريان ( , )427/4وانظر :
مدخل إىل امليتافينيقا  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )192
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ويف بيووان برجسووون ملنهجووه يقوووة ":إن مووا هووو مطل و  -غيووي -ر ميكوون أن ينكشووف لنووا إر عوون طري و
احلدق  ,وأما كول موا عوداه فهوو وليود التسليول  ,ودون نطلو هنوا احلودق علوى تلوك املشواركة الوجدانيوة  ,الويت
قتضاها ننفه إىل باطن أي موضوا"(.)1
ونتيجووة هلووهه الرؤيووة أنكوور برجسووون مجيووع األدلووة الوويت يسووتدة هبووا املؤمنووون علووى وجووود اهلل حبجووة أهنووا ر
توصل إىل احلقيقة ؛ لكوهنا قا مة على العقول  ,ودعوا يف إثبوات وجوود اهلل إىل ارعتمواد علوى احلودق والتجربوة
النفسووية الداخليووة  ,وركوور أن التجربووة الصوووفية الوجدانيووة هووي السووبيل الوحيوود حلوول مشووكلة ارسووتدرة علووى
وجود اهلل(.)2
وقد تعرضت نظريوة برجسوون يف احلودق النفسوي لنقود عنيوف مون أطيواف خمتلفوة مون الفالسوفة  ,وأثواروا
حوووة رؤيتووه اع اضووات علميووة متنوعووة  ,وموون أه وم مووا يوودة علووى اضووطراب رؤيتووه ودخوووة اخللوول فيهووا األمووور
التالية :
ا مر ا ول  :أن برجسون ت يقم الدليل على صوسة رؤيتوه  ,وإووا طغوى عليوه ارعتمواد علوى التوسوع يف

نرحها وكثرة التمثيل عليهوا بعبوارات منمقوة  ,وقود رحوظ عودد مون الدارسوني علوى برجسوون هوهه املالحظوة ,
ويف بياهنووا يقوووة برترانوود رسوول عوون برجسووون ":ت يقوودم أسووبابا نرا ووه  ,بوول يعوووة علووى جاربيتهووا املالزمووة هلووا ,
وعلى سوسر أسولوب را وع  ,وهوو مثول املعلنوني يعتمود علوى البيوان املثوري املتنووا  ,وعلوى الشورح الظواهري لكثوري
من الوقوا ع الغامضوة  ,وتشوكل التشوبيهات وارسوتعارات بوجوه خوا جونو كبوريا للغايوة مون العمليوة الويت ينكوي
هبا آراوه للقارئ  ,وعدد التشبيهات عون احليواة الويت توجود يف أعمالوه يتخطوى عوددها عنود أي نواعر معوروف
ة"(.)3
ا م ر الث اني  :أن برجسووون اعتموود يف التقليوول موون أ يووة العقوول يف القضووايا امليتافينيقيوة علووى كثوورة أخطوواو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اخلا ضني فيها  ,ومن انتهى إىل أنه ر طري للخرو مون هوهه املشوكلة إر بارعتمواد علوى احلودق النفسوي
 ,ولكن احلدق النفسي أيضا ر يسلم من األخطاو  ,فإن موا يقووم بواألفراد مون املعواا واألفكوار ر ضوابط لوه
ألبتة  ,فهو يف احلقيقة ت يقدم بديال خمتلفا وساملا ا انتقده على الدليل العقلي .

1436/08/19

( )1برجسون  - ,نصو خمتارة – (. )227
( )2انظر  :املرجع الساب (. )207-205
( )3تارين الفلسفة الغربية (. )449/3
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ويف وصووف خطووج برجسووون يف هووهه القضووية يقوووة وة ديورانووت بعوود أن أوضو إجسافووه للعقوول وغلوووه يف
تقديس احلدق والبصرية ":إن برجسون بفعله هها كمن يصس أوهام الشباب قرافات الطفولة"(.)1
ا م ر الثال

 :أنووه مووع تعويوول برجسووون الكلووي علووى احلوودق النفسووي  ,والبصوورية الداخليووة لإلنسووان يف

قضووايا امليتافينيقووا  ,إر أنووه ت يقوودم مفهومووا منضووبطا للسوودق  ,فقوود اختلووف مفهوووم احلووس عنووده يف عوودد موون
مؤلفات ووه  ,فه ووو يف بعض ووها اع وول احل وودق ضو وربا م وون املعرف ووة الباطني ووة النفس ووية  ,ويف بعض ووها اعل ووه ضو وربا م وون
التعوواطف العقلووي  ,ويف بعض ووها يووهكر غووري رل وك  ,وقوود رحووظ ع وودد م وون الدارسووني أن مفه وووم احلوودق عنوود
برجسون يتصف بالغموو وارضطراب(.)2
وقد حاوة بعض الدارسني – وهو الدكتور زكريا إبراهيم – إثبوات أن احلودق عنود برجسوون ر خيور عون
ارسووتدرة العقلووي  ,وأنووه عنووده لوويس وورد ربووة روحيووة  ,وإوووا هووو عيووان عقلووي يتووابع الووههن فيووه متوجووات
الواقع( ,)3ويقوة بعد توسع يف توضي معي احلدق عند برجسون ومج ٍع ألقواله املختلفة ":وهبوها قود يكوون يف
اسووتطاعتنا أن نقوووة  :إن املوونهخ احلدسووي هووو عووود إىل تلووك التجربووة احليووة املبانوورة الوويت يووتم فيهووا التجوواوب
والتواف بني العقل والواقع"(.)4
وإرا ص هها التفسري  ,فإن برجسون ليس مون املخوالفني يف إمكوان ارسوتدرة العقلوي علوى وجوود اهلل,
وإوا ينكر بعض صور ارستدرة العقلي اخلاط ة يف نظره .
ا م ر الراا  :أن طريقووة برجسووون يف ارسووتدرة علووى املوضوووعات امليتافينيقيووة باحلوودق النفسووي تبطوول

هوها العلووم  ,وحتولووه إىل نووعور نفسووي ر ميكوون نقلووه إىل انخورين ور إقامووة األدلووة عليووه  ,فتتسوووة املوضوووعات
امليتافينيقيووة إىل وورد إحسوواق أبكووم ر يقبوول النقوول ور احاججووة عنووه  ,فهووو ر يتخلووف عوون اإلحسوواق بوواألت
الداخلي  ,وستكون تلك املوضووعات نسبية وضة  ,وكيانات خاصة منعنلة كل ربة عن األخرى(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النم وذج الراا  :ااس كال ورهان ه اإليم اني  ,و وون تبووي القوووة بعوودم إمكووان ارسووتدرة العقلووي علووى
( )1قصة الفلسفة ( , )568وانظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,رسل (. )454/3
( )2انظر  :املوسوعة الفلسفية املختصرة (. )114

1436/08/19

( )3انظر  :برجسون (. )53
( )4املرجع الساب (. )55

( )5انظر  :مدخل إىل امليتافينيقا  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )194
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وجود اهلل العات والفيلسوف الفرنسي يلين باسكاة(1662م)  ,فإنه رهو إىل أن اإلميوان بوجوود اهلل ر يصو
أن يبووي علووى األدلووة العقليووة لوعورهتووا وصووعوبتها وبعوودها عوون ارسووتقامة  ,فووال ميكوون أن تووؤثر إر يف عوودد قليوول
من الناق  ,وتوصل إىل أن اإلميان باهلل او أن يقوم على اإلحسواق والوجودان البواطين( ,)1وكوان يقووة ":إن
القلو هو الهي يستشعر اهلل  ,ر العقل  ,هها هو اإلميان  ,اهلل سوق للقلو ر للعقل"(.)2

.

وقوود انت وودب نفس ووه لل وودفاا ع وون ال وودين والتصو ودي للمع ض ووني علي ووه م وون املالح و ودة وغ ووريهم  ,ويف س وويا
اجته هلم أتى بربهانه اإلمياا الشوهري ؛ ليدلل به على ضورورة اإلميان بوجود اهلل  ,ويبطل بوه موقوف املالحودة

وهو رهان ر يقوم على ارستدرة العقلي على صسة األديان واإلميان باهلل  ,وإوا يقووم علوى ارسوتدرة
باملنفعة  ,حيث اعل قضية اإلميان مسجلة مكسو وخسارة  ,وليست مسجلة معرفة وبرهان .

ويقوووم الرهووان الباسووكاة علووى أنووه لوويس هنووات إر واحوود موون فرضووني ر ثالووث هلمووا  :إمووا أن يكووون اهلل
موجووودا وإمووا أن يكووون غووري موجووود  ,واإلنسووان يف كووال الفرضووني لوويس لووه إر واحوود موون خيووارين إمووا القبوووة
واإلميان وإما اإلنكار واجلسود  ,وعلى هها فاألحواة أربعة :
البال ا ول  :أن يكون اهلل مووجودا ويؤمن اإلنسان به ويعومل بالدين  ,فيكون راحبا وفا نا فوزا كبريا .
الب ال الث اني  :أن يك وون اهلل موجووودا ور يووؤمن اإلنسووان بووه ور يعموول بالوودين  ,فيكووون خاسورا خسورانا
كبريا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الب ال الثال

خاسرا ور كاسبا .

 :أن يكووون اهلل غووري موجووود  ,ويووؤمن اإلنسووان بوجووود اهلل ويعموول بالوودين  ,فووال يكووون

البال الراا  :أن يكون اهلل غري موجوود  ,ور يوؤمن اإلنسوان بوجوود اهلل ور يعمول بالودين  ,فوال يكوون
خاسرا ور كاسبا .

1436/08/19

( )1انظر  :باسكاة  ,جنيو بلدي ( , )154وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم (. )93
( )2مدخل إىل امليتافينيقا  ,إمام عبدالفتاح إمام (. )214
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وباملوازنووة بووني هووهه األحوواة نكتشووف أن احلوواة األحوووط لإلنسووان واألسوولم واألنفووع ملسووتقبله ومصووريه هووو
احلاة األوة  ,وهبها توصل باسكاة إىل أن اإلميان بوجود اهلل ضرورة نفعية ملسة(. )1
()2

ورهان باسكاة هها نبيه وقف أيب العالو املعري الهي ركره يف أبياته املشهورة
قاة املنجم والطبيو كال ا
إن ص قولكما فلست قاسر

:

ر حتشر األجساد  ,قلت  :إليكما
أو ص قوة فاخلسار عليكما

ولكن الطريقة الت ي ارتض اها ااس كال ف ي طبيع ة الس تدلل عل ى وج و اهلل غي ر ص بيبة  ،ورهان ه
الذي أقام عليه مجا لته للمفح دة في اللزام ااإليمان ااهلل ه زيل  ،وقد تناوله نتيج ة لض عفه المفح دة

م ن جه ات عدي دة وانث الوا علي ه نق دا ونقض ا( ، )3واي ان م ا ف ي موق ف ااس كال م ن خل ل يتب ين ا ا مور
التالية:
ا م ر ا ول  :أن باسووكاة كووان متووجثرا بشووكل كبووري بطبيعووة العقا وود الكنسووية  ,فإنووه كووان موون املووؤمنني

باملسوويسية جوودا( ,)4وهووي متضوومنة لعقا وود متعووددة ر تتس و مووع العقوول وقوانينووه  ,فلووم اوود خمرجووا خيلص وه موون
رلووك املووجز إر اردعوواو بووجن العقا وود الدينيووة ر يسووتدة عليهووا بالعقوول  ,وإوووا بالرهووان النفعووي املصوولسي  ,وقوود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رحووظ بعووض الدارسووني لفكوور باسووكاة هووها التووجثري  ,وأكوود أن سووبو اعتقوواده بووجن اإلميووان لوويس قضووية عقليووة
اس ووتدرلية برهاني ووة وانتقال ووه إىل كوهن ووا قض ووية نفعي ووة مبني ووة عل ووى الكس ووو واخلس ووارة ك ووان نتيج ووة لت ووجثري العقا وود
املسيسية عليه(.)5
( )1انظر  :باسكاة  ,جنيو بلدي (. )158-157

( )2انظر  :لنوم ما يلنم  ,املعري (. )249/2

1436/08/19

( )3انظر  :حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )212
( )4انظر  :باسكاة  ,جنيو بلدي (. )155
( )5انظر  :املرجع الساب (. )157
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ا م ر الث اني  :أن موق ووف باس ووكاة في ووه إض ووعاف ن ووديد حلقيق ووة اإلمي ووان ب وواهلل  ,وفي ووه حتري ووف لطبيعت ووه

ومقوماته  ,فبناو علوى رهانوه حتولوت حقيقوة اإلميوان مون كوهنوا قضوية عقليوة تقووم علوى مبوادئ ضورورية إىل ورد
كوهنا قضية متاجرة ومغامرة قا مة على الرب واخلسارة !
وهووها اد وراف نووديد عوون الوونهخ املسووتقيم  ,فاإلميووان بوواهلل لوويس موقفووا يقووامر عليووه اإلنسووان وف و معادلووة
ارحتموواة ب ووني الكس ووو واخلس ووارة  ,وإو ووا ه ووو ح و وصوود  ,وحقيق ووة وجودي ووة  ,قا م ووة عل ووى أص وووة عقلي ووة
ضوورورية  ,وب وراهني يقينيووة  ,توودفع اإلنسووان دووو اليقووني وارقتنوواا بالتسووليم هلل  ,وارنوودفاا دووو اخلضوووا لووه ,
وطلو مرضاته بارتياح وسعادة وحو .
إن حتوة اإلميان باهلل إىل مسجلة مقامرة رحبية نفعية يكودر عالقوة اإلنسوان بواهلل  ,وينسورف هبوا دوو املعواا
املادية القبيسة  ,فإميان املؤمن باهلل تعاىل وعبادته له قا مة على التصدي والتسوليم واحلوو واإلجوالة والتعظويم
واملراقبة للخال سبسانه  ,وليس على رد اخلسارة والكسو  ,ولكن رهان باسكاة إلوة العالقوة موع اهلل إىل
مسجلة ارية تتبع الرب واخلسارة فقط .
ولو أن باسكاة جعل رهانوه دلويال إحلاقيوا لألدلوة العقليوة والفطريوة علوى وجوود اهلل  ,وتابعوا هلوا  ,ومعضودا
ملدلوهلا  ,لكان األمر مقبور  ,ولكنه جعل رهانه املبين علوى املقوامرة والورب واخلسوارة الودليل األساسوي لإلميوان
بوجووود اهلل  ,وزيووف كوول األدلووة األخوورى  ,فتسولووت طبيعووة اإلميووان بوواهلل موون قضووية تصووديقية برهانيووة يقينيووة إىل
قضية مقامرة مبنية على الرب واخلسارة .
وقد أحسن األستار أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري  ,حني جعل دليل باسوكاة مون األدلوة التبعيوة الويت
ميكن ارسوتفادة منهوا  ,ومسواه "برهوان احليطوة والبسوث " وبوني أنوه لويس مون األدلوة األصووة املؤسسوة وإووا هوو
من املعضدات التابعة(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الثال

 :أن رهووان باسووكاة قووا م علووى مقوودمات مضوومرة ر يقوووم ارسووتدرة برهانووه إر عليهووا ,

ومع رلك فهو ت يستدة عليها وت يثبت صدقها  ,وبالتاة فلن يكون ملنما للمنكرين لوجود اهلل .

1436/08/19

فرهانووه مبووين علووى أن اهلل أنوونة دينووا إىل النوواق وأنووه يعاقووو املسوويو ويثيووو احسوون  ,وهووو قوود جعوول هووهه
املقدمووة مندرجووة ضوومن رهانووه  ,ومووع رلووك ت يثبووت صوودقها  ,ور ميكنووه أن يثبووت رلووك إر بإثبووات وجووود اهلل
( )1انظر  :لن تلسد  ,أبوعبدالرمحن بن عقيل الظاهري (. )101

Ali Fattani

620

الباب الثالث

تعاىل  ,فرهان باسكاة واقع يف الدور ارستدرة  ,وهها عيو قادح يف أي دليل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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المبب الثاني
اعتراضات الناقدين على وجو اهلل وكماله
س ووب التنبي ووه يف أوة الفص وول علو وى أن ارع اض ووات ال وويت يورده ووا الناق وودون لألدي ووان عل ووى الوج ووود اإلهل ووي
منقس و وومة إىل قس و وومني  :األوة  :ارع اض و ووات ال و وويت يش و ووككون هب و ووا يف الوج و ووود اإلهل و ووي ابت و ووداوا  ,والث و وواا :
ارع اضات اليت يشككون هبا يف صسة األدلة اليت يوردها املؤمنون يف إثبات وجود اهلل .
وألجوول أن يكووون البسوث متسووقا يف مسوواراته  ,ومنظمووا يف فقراتووه  ,فإنووا سوونفرد لكوول قسووم منهمووا مقامووا
خاصا  ,وعلى هها فاملبسث الثاا سيكون متفرعا إىل مقامني :
المقام ا ول  :العتراضات التي أثارها الناقدون لأل يان على وجو اإللهي وكماله .
ت يوجلو الناقودون لألديوان جهودا يف اولوة مجوع كول موا ميكونهم مون ارع اضوات واألسو لة الويت يورون فيهووا
تشكيكا يف وجوود اهلل أو دلويال هل وم يف إنكوار خلقوه للكوون واسوتسقاقه للعبوادة  ,وإحودال اررتيواب يف رلوك
كله .
وههه ارع اضات متنوعة يف متعلقاهتا وا اهاهتا  ,فبعضها متعل بالعلم اإلهلي وبعضها متعلو باحلكموة
اإلهلية وبعضها متعل بالرمحة اإلهلية وبعضها متعلقوة بالعودة اإلهلوي  ,وبعضوها متعلقوة بالقودرة اإلهليوة وبعض وها
متعل و بطبيع ووة الوج ووود اإلهل ووي وع و والقته بووالكون  ,وس وونركن علووى أكث و ور تل ووك ارع اض ووات ت ووداور وانتش ووار يف
األوسواط الفكرية  ,وهوي ترجع يف ملها إىل أربعة عشر اع اضهم وتفصليها فيما يلي:
العتراض ا ول  :أن الوجو اإللهي ل يمكن ىثباته االمنهج العلمي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن الطريو الوحيوود املووجمون الووهي ميكوون موون خاللووه إثبووات األنووياو أو
نفيها يف اخلوار هوو املونهخ العلموي التجوريي  ,الوهي يسولكه العلمواو التجريبيوون يف حبووثهم ودراسواهتم  ,ويف
بيان هها املعي يقوة برتراند رسل ":إن الهي يعجن العلم عن اكتشافه ر يستطيع البشور معرفتوه"( ,)1ويقووة
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نويو آخور ورد عقيودة ورأي  ...إرا كوان هنوات نويو ر ميكون قياموه أو اختبواره بالطريقوة العلميوة فوال ميكون
أن يكون صسيسا أو عقالنيا"(. )1
والوج ووود اإلهل ووي ر ميك وون إثبات ووه ب ووالطري العلم ووي التجو وريي وبالت وواة فإن ووه ر يصو و اإلمي ووان بوج وووده ور
التسووليم قلق وه للكووون  ,ويف التعبووري عوون هووهه النتيجووة يقوووة بوووجني سووكون -عووات يف املركوون القووومي للتعلوويم
العلمي ":ر ميكون أن نضوع إهلوا كليوا يف أنبووب اختبوار"( ,)2وكتوو قبلوه اسوتيوارت مول مقوار بعنووان "اإلميوان
بواهلل والوودين املنوونة" قوواة فيووه ":إن اهلل ر مكووان لووه يف العووات احلووديث نظورا لعوودم قوودرة اإلنسووان علووى إخضوواا
فكرة األلوهية للتجربة"(.)3
وهووها ارعو او ر ميوول املالحوودة املعاصوورون موون تكوراره يف حوواراهتم مووع املووؤمنني  ,فو اهم يف كوول حلظووة
وحني يصرخون بجنا ر نؤمن إر ا يدة عليه العلم التجريي ور نصد إر بالشيو الوهي يكمون اختبواره يف
املعمل  ,واإلله ر ميكن فعل رلك معه  ,فال يوجد دليل على إثبات وجوده .
وهو نابع مون الغلوو يف تقوديس املونهخ العلموي وارعتقواد بجنوه اوو ارسوتغناو بوه يف كول نوؤون احليواة ,
بل إنه قا م على سوو فهم حلقيقة املههو التجريي راته .
وقد سب يف أثناو البسوث نقوض دعووى الغوالة يف العلوم بشوكل مفصول  ,وأثبتنوا أن املغوالني يف تقوديس
العلم يتعهر علويهم إقاموة الودليل علوى صوسة دعوواهم  ,وأنوه يسوتسيل ارقتصوار علوى املونهخ التجوريي احوض
()4

يف إقامة احلياة اإلنسانية الراندة

.
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وموون أقوووى مووا يوودة علووى بطووالن رلووك ارع و او أن املوونهخ التج وريي نفسووه لوويس خالصووا يف التجريبيووة
وإوووا هووو مشووتمل علووى مكونووات كثوورية غووري ريبيووة  ,والعلموواو التجريبيووون يسوولمون بوجووود حقووا كثوورية موون
غري أن يقوموا بالتسق منها واختبارها ريبيوا  ,بول ر ميكونهم رلوك  ,ويف بيوان هوها املعوي يقووة الفيلسووف
املعاصور ولوويم جوويمس إيوورة ":وكثوريا مووا نوويد العلووم املعاصوور نظريوات تشووري إىل كميووات ر ميكوون مالحظتهووا ,
كمويات ر وولك يف الووقت الراهن أو عولى الدوام أي نيو من قبيل املنفه اإلدراكي إليها"(.)1
ويقوة الدكتور تشارلن تاونن مبينا أنه ر فر بني العلوم والودين يف وجوود أصول التسوليم ":أصوب اإلميوان
يف العلووم نووي ا ميكوون للعقوول البشووري فهمووه  ,وهووها اإلميووان لوويس قوودميا  ,وإوووا نشووج منووه قوورون ع ودة  ,وإرا ت
يكن للمرو هها اإلميوان فإنوه يلقوي نفسوه يف وسوط اخلرافوات الويت تقووم علوى عودم وجوود نظوام يف الكوون"(,)2
ويقوة ألربت ربوق سابني ":إن العلم والدين كليهما يقومان على اإلميان"(.)3
وبعد أن ركر الدكتور كروزباد مجلة من القضايا الويت يوؤمن هبوا العلوم موع عجونه عون التسقو منهوا ريبيوا
يقوووة ناقوودا لقوووة أوجسووت كونووت ":فووإرا كانووت القواعوود األوليووة الوويت تقوووم عليهووا مووداركنا ومعارفنووا املنظومووة
اووو أن يعتقوود هبووا  ,ولووو ت يكوون يف مسووتطاا العلووم أن يعرفهووا  ,فووإن أق ووى برهووان يقيمووه كونووت يف وجووه
ارعتقاد بوجود اهلل ؛ إرا يقوة بجنه ر ميكن إثباته بالعلم  ,ينهار من وهن أساسه"(.)4
فواملنهخ العلمووي إرن يوودة علوى إبطوواة رلووك ارعو او  ,ويثبووت هتافتووه وافتقواده للصووسة  ,ويثبووت أيضووا
أن طوور إثبووات الوجووود اخلووارجي لألنووياو ليسووت مقتصوورة علووى طري و اإلدرات احلسووي للشوويو راتووه  ,وإوووا
ميكوون إثباتووه عوون طري و آثوواره وأفعالووه  ,فكثووري موون احلقووا الوويت يووؤمن هبووا العلموواو  ,ويصوودقون هبووا  ,ويبنووون
عليهوا اكتشووافاهتم ت تودرت بووهاهتا وإووا برثارهووا  ,كوواإللك ون والتطوور  ,وغريهووا كموا سووب بيانوه  ,يقوووة وايوون
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أولت – وهو من املختصني يف الكيمياو احليوية – مبينوا تنواقض الوهين ينكورون وجوود اهلل بنواو علوى اردعواو
بووجن وجوووده ر خيضووع للموونهخ العلمووي ":يسوولم العلموواو بصووسة بعووض الفووروو املقبولووة  ,والوويت لوويس هنووات
سبيل إىل إدراكها إدراكا حسيا  ,فليس هنات من يستطيع أن يدعي أنوه رأى الربوتوني أو اإللكو ون  ,ولكون
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النوواق يلمسووون آثارهووا  ,وكووهلك احلوواة فيمووا يتصوول ب كيووو الووهرة وخواصووها  ,وكووهلك احلوواة فيمووا يتعل و
ب كيو األجرام السماوية البعيدة  ,وما يفصلها من مسافات ناسعة  ,ا ر نسوتطيع أن خنضوعه لتجاربنوا ,
أو نقيم األدلة املبانرة على صسة نظرياتنا وفروضنا حوله.
فمن الواض إرن أن كثريا من املعلوموات الويت إلتوا إليهوا اإلنسوان يف حياتوه ويسولم بصوستها ,ربود أن
يتقبلها ويؤمن هبوا إميانوا يقووم علوى التسوليم بصوستها ,ولويس معوي رلوك أنوه إميوان أعموى  ,فهوو إميوان يسوم
بجن يوضع على ك ارختبار يف نىت مواضوعه  ,فيونداد بوهلك قووة وتودعيما  ,ويسوتطيع اإلنسوان أن ميوارق
مثل هها اإلميان فيما يتصل بفكرة وجود اهلل"(.)1
ويؤكد أستار الفينياو التطبيقيوة جوور هربورت لونوت وجوود التنواقض نفسوه عنود الغوالة يف العلوم املنكورين
لوج ووود اهلل  ,فيق وووة يف ك ووالم مفص وول  ":فم وون املع ووروف يف عل ووم اهلندس ووة ,أنن ووا نس ووتطيع أن نب ووين كثو وريا م وون
النظريات على عدد قليول  ,مون البوديهيات ,أو تلوك الفوروو الويت نسولم هبوا ونقبلهوا دون مناقشوة أو جوداة
حوة صوستها  ,فالعلمواو يسولمون أور بالبوديهيات  ,يتتبعوون مقتضوياهتا  ,أو النتوا خ الويت ت توو عليهوا ,
وعنوود إثبووات أي نظريووة جنوود أن برهاهنووا يعتموود يف النهايووة علووى مسوولمات أو أمووور بديهيووة ,ومووع رلووك فووان
النظريووات تمعووة ر تسووتطيع أن تقوودم دلوويال علووى صووسة بديهيووة موون هووهه البووديهيات  ,ولكننووا نسووتطيع أن
خنترب صسة ههه البوديهيات عرفوة موا ي توو علوى اسوتخدامها مون اتفوا أو تضوارب موع التطبيقوات العمليوة
واحلقا املشاهدة .
ور تعت وورب ص ووسة النظري ووات ال وويت تقو ووم عل ووى األخ ووه هب ووهه الب ووديهيات  ,ور وورد ع وودم مش وواهدة آث ووار
للتناقض بني ههه النظريات وبني الواقع واملشواهد  ,دلويال أو برهانوا كافيوا علوى صوسة البوديهيات املسوتخدمة
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 ,فالواقع أننا نقبل البديهيات قبوة تسليم وإميوان  ,ولويس معوي رلوك بطبيعوة احلواة أنوه تسوليم وإميوان أعموى
ر يقوم على البصرية.
وكووهلك احلوواة فيمووا يتعلو بوجووود اهلل  ,فوجوووده تعوواىل أموور بووديهي موون الوجهووة الفلسووفية  ,وارسووتدرة
باألنووياو علووى وجووود اهلل  -كمووا يف اإلثبووات اهلندسووي  -ر يرمووي إىل إثبووات البووديهيات  ,ولكنووه يبوودأ هبووا ,
فإرا كوان هنالوك اتفوا بوني هوهه البديهيوة وبوني موا نشواهده مون حقوا هوها الكوون ونظاموه ,فوان رلوك يعود
دلوويال علووى صووسة البديهيووة الوويت اخ ناهووا  ,وعلووى رلووك  ,فووان ارسووتدرة علووى وجووود اهلل يقوووم علووى أسوواق

1436/08/19

( )1اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )136

Ali Fattani

625

الباب الثالث

املطابقة بني ما نتوقعه إرا كان هنالك إله وبني الواقع الهي نشاهده .
وارس ووتدرة هب ووها املع ووي ل وويس معن وواه ض ووعف اإلمي ووان  ,ولكن ووه طريق ووة مقبول ووة الب ووديهيات قب ووور يتس ووم
باستخدام الفكر  ,ويقوم على أساق ارقتناا بدر من أن يكون تسليما أعمى"(.)1
فالقوة بجنوه ر بود أن خيضوع الوجوود اإلهلوي للبسوث العلموي كوي نوؤمن بوه  ,قووة عودمي عبثوي قوا م علوى
حتكمووات وان و اطات ر مسووو هلووا ور دليوول عليهووا  ,وإوووا هووي قا مووة علووى اهلوووى والرغبووة يف عوودم التصوودي
قتضى األدلة الصسيسة .
إن املتجمل يف حاة كثري من الهين يوردون رلك ارع او ويتشبثون به يدرت أهنم ر ينكرون وجود اإللوه
 ,بل يكرهون وجوده! ور يريدون اإلقرار به .
العتراض الثاني  :ال عاء اأنه ل يمكن ىاطال العتقا اأن اهلل غير موجو "حجة اإلاريق" .
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن اإلميووان بوجووود اهلل وورد افو او يفرضووه العقوول اإلنسوواا ر يوجوود مووا
ميكوون أن يوودة علووى وجوووده أو نفيووه  ,وبالتوواة فووإن املووؤمنني بووجن اهلل موجووود ر يشووري إميوواهنم إىل نوويو موجووود
حقيقووة ميكوون احل ووار والنقوواه حولووه  ,وإوووا هووو خيوواة عقلووي وفوورو رهووين ووض ر ميكوون إقامووة األدلووة علووى
وجوووده ور علووى عدمووه  ,فهووو ر خيتلووف عوون القوووة بووجن هنووات زرافووة تطووري يف الفضوواو وتوودور حوووة الكواكووو
وتنجو كل يوم طفال !
فالوجود اإلهلي على رلك يبقى قضية معلقة مشكوت فيها  ,ر ميكن أن خير اإلنسان فيهوا بيقوني سوواو
يف جانو النفي أو اإلثبات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها ارع او كثوريا موا يعو و بوه املالحودة املعاصورون للتشوكيك يف يقينيوة الوجوود اإلهلوي  ,ومون أوة
موون صووا هووها ارع و او الفيلسوووف اإلجنليووني برترانوود رسوول  ,ومثوول لووه بووإبري يوودور يف الفضوواو  ,ويف بيانووه
يقوة يف سيا تشكيكه يف الوجود اإلهلي  ":ولنجخوه موثال آخور  :ر يسوتطيع أحود إثبوات أنوه ر يوجود بوني
األرو واملرين إبري ناي من الصيين يدور يف مدار بيضاوي  ,ولكن ر أحد يعتقد أن رلوك مورج بدرجوة
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تكوفي ألخهه يف ارعتوبار عمليا  ,اعتوقد أن اإلله املسويسي هو بالدرجة نفسها غري مرج "(.)1
أض ووست ه ووهه احلج ووة م وون أكث وور احلج ووخ ت ووداور يف اخلط وواب اإلحل ووادي املعاص وور  ,وأمس ووت ألس وونت
املالحدة تلوكها يف كل حني  ,وقد مساها ريتشارد دوكنن طريقوة عووو الربهوان( , )2ويقصود هبوا  :أن املوؤمنني
ر ميكنهم أن يقدموا برهانا ينيلون به الشكوت الويت تورد علوى الوجوود اإلهلوي  ,كموا ر ميكون لغوريهم أن يقودم
برهانا يبوطل به وجود اهلل باجلنم كما ر ميكنه أن يبطل وجود رلك اإلبري الهي يدور يف الفضاو .
وانتهووى املالحوودة موون رلووك إىل أن الوجووود اإلهلووي ر ميكوون إثباتووه ور نفيووه  ,وكوول مووا كووان كووهلك  ,فووال
قيمة له ور يص ارنتغاة به(.)3
ور إلتووا نقووض ه ووها ارع و او إىل كبووري عن وواو  ,والكشووف عم ووا فيووه موون خل وول يف ارس ووتدرة ظ وواهر
للعيان  ,فوإن ه وها ارعو او قوا م علوى مغالطوة منطقيوة ظواهرة  ,وأخطواو اسوتدرلية بينوة  ,وينجلوي رلوك يف
األمور التالية :
ا مر ا ول  :أن هها ارع او قا م على التسوية بني املختلفات  ,حيث إن املع و بوه يسواوي بوني
الفرو العقلي ا ورد وبوني الوجوود احلقيقوي الثابوت باألدلوة  ,فوإن املالحودة ينطلقوون يف اع اضوهم مون أنوه ر
فر بني إميان املوؤمن بوجوود اهلل وبوني قووة مون يودعي أن هنوات إبريقوا يودور يف الفضواو  ,وهوها عوني املغالطوة
والتنكر للسقيقة .
فإن اإلميان بوجود اهلل ليس رد فرو عقلي ٍ
خاة من األدلة والرباهوني  ,وإووا هوو إدرات عميو متجوهر
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يف النفوق اإلنسانية ومعم يف وجداهنم وأرواحهم  ,وهنات در ول وبوراهني عظيموة تودة علوى رلوك  ,فرثوار
وج ووود اهلل ظوواهرة يف الك ووون ومتجليووة يف انفووا  ,ت وودفع س ووليم العقوول والفط وورة إىل اإلق ورار بوج وووده واإلمي ووان
بكماله  ,وهلوها كان األصل فيهم اإلميان بوجود اهلل والغالو على حاهلم يف كل املراحل التارخيية .
وأمووا اإلبري و الوودا ر يف الفضوواو فه ووو جوورد ف وورو عقلووي ر يوجوود أي دليوول يوودة عليووه  ,ولوويس ل ووهلك
اإلبري و أي أثوور يف الواقووع  ,يوودعو النوواق إىل اإلميووان بووه  ,وألجوول هووها كووان األصوول يف جوونس اإلنسووان عوودم
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( )1خمتارات من أفضل ما كتو برتراند رسل (. )51
( )2انظر  :وهم اإلله (. )53
( )3انظر  :لة أنا أفكر (. )4/1
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اإلميان بهلك اإلبري وعدم ارلتفات إليه من حيث األصل .
فاملؤمن إرا طالبه أحد بالدليل املثبت لوجود ربه وخالقوه يسوو لوه عشورات األدلوة الواقعيوة القا موة علوى
املب ووادئ العقلي ووة الض وورورية  ,وي ووهكر مل وون س ووجله عش ورات األمثل ووة احسوس ووة الدال ووة عل ووى ض وورورة وج ووود اخل ووال
سبسانه وتعاىل  ,ولكن املدعي لوجود اإلبري الودا ر يف الفضاو إرا طالبه أحد بالودليل املثبوت لوه ر اود أي
دليل على رلك ور يستوطيع أن يقدم أي برهان أو نواهد حسي يثبت صسة فرضه العقلي ا رد.
فجي عقل وأي منهخ علمي ميكون أن يقبول املوازنوة بوني وجوود اخلوال الوهي موألت آثوار قدرتوه وحكمتوه
انفا  ,واليت يشعر هبا كل إنسان سليم العقل والفطرة  ,وبني وجود رلك اإلبري الهي ليس لوه أي أثور يف
الواقع يدة عليه  ,وإوا هو رد فرو عقلي ض .
إن أتباا التيوار اإلحلوادي حوني وجودوا أنفسوهم عواجنين عون إقاموة األدلوة علوى صوسة دعوواهم  ,وأدركووا
قوة الدر ل الكونيوة الظواهرة علوى وجوود اهلل ت اودوا خمرجوا مون هوها املوجز إر أن يودعوا بوجن الوجوود اإلهلوي
ر دليوول عليووه  ,بوول زادوا ادرافووا وختبطووا فووادعوا أنووه ر خيتلووف عوون حوواة الفوورو العقلووي ا ورد الووهي ر يوجوود
أي ناهد واقعي يشري إليه !!
وكل رلك حتريف حلقيقة األمر الظاهرة  ,فاملؤمن يف إقامته إلميانه بواهلل ويف حوواره موع امللسود ر يقووة :
إا اف و و وجووود اهلل جوورد الفوورو العقلووي  ,فإنووه لووو كووان حالووه كووهلك لص و للملسوود أن يع و و بووهلك
ارعو او  ,ولكوون املووؤمن يقوووة  :إن لوودي عشورات األدلووة العقليووة واحسوسووة الوويت توودة علووى وجووود اهلل ,
ترى امللسد يعرو عن رلك كله  ,ويصور موقف املؤمن بجنه رد فرو عقلي فقط !
ا مر الثاني  :أن رلك ارع او ميكن أن يرقلو علوى املالحودة  ,وتبطول بوه كثوري مون أقواويلهم  ,فإنوه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ميكوون أن يقوووة مع و و  :إن قضووية التطووور وورد فوورو عقلووي يقابلووه فوورو عقلووي آخوور ويناقضووه  ,وهووو أن
احلياة نشوجة يف الكوون عون طريو اخللو اخلوالص لكول نووا حيوواا  ,فعنودنا إرن فرضوان متسواويان عقوال فوال
ميكن أن نؤمن بفرضية التطور ور أن نرتو عليها أي نتيجة يف الواقع .

1436/08/19

فإن ت يقبلوا بهلك  ,وادعوا أن قوهلم بالتطور مبين علوى أدلوة علميوة ثابتوة فقود ناقضووا أنفسوهم  ,ألن
املؤمنني يدعون بجن إمياهنم بوجود اهلل مبين على أدلة عقلية وعلمية ثابتة وقطعية .
فرجووع األموور إىل البسووث يف صووسة األدلووة وعوودم صووستها  ,وهووها الرجوووا إبطوواة لووهلك ارع و او موون
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أساسه ؛ لكونه قا م على أن وجود اهلل رد فرو ر دليل عليه .
ا مر الثال  :أن رلك ارع او مبين على ادراف يف منهجية إثبات الوجود لألنياو يف اخلار ,
فإن احلكم بجن الشيو موجود يف اخلوار ر ميكن أن يكون إر بواحد من ثالثة طر  :ا ول  :عن طوري
اإلحساق به  ,والثاني  :عن طري اإلحساق برثاره يف الواقع  ,الثال  :عن طري اخلرب الصاد عنه .
فووال يصو أن دكووم علووى نوويو بجنووه موجووود يف اخلووار إر إرا توصوولنا إليووه عوون واحوود موون تلووك الطوور ,
وإن ت يدركووه أحوود حبسووه وت يوودرت أي أثوور لووه يف الواقووع وت يجتنووا اخلوورب الصوواد عنووه  ,فووإن املوونهخ العلمووي
يوجو ارمتناا عن احلكم بوجوده .
وهبهه الطريقة تنضبط الرؤية الواقعية للوجود  ,وتنغل السبل أمام اخلرافات واألساطري واخليارت .
ولكن بناو على مقتضى رلوك ارعو او اإلحلوادي  ,فوإن الطور تبقوى معبودة أموام اخلرافوات واخليوارت
؛ ألهنم يساوون بني الفروو العقلية احضة وبني األنياو اليت قامت األدلة الواقعيوة احلسوية علوى وجودهوا يف
اخلار .
فبناو على طريقتهم ومنهجهم ر ميكنا إثبات خطج من ينشور اخلرافوات واألسواطري الويت تقووة إن الكوون
إلمله حوت كبري مدمن للخمر  ,وإلمل يف ريله جوهرة عظيمة  ,وينعم أن له اتصوار بوهلك احلووت  ,وأنوه
يسهر معه يف الليل!!
واملؤمنووون يف إثبوواهتم لوجووود اهلل ت خيرجووا عوون املوونهخ العلمووي يف إثبووات وجووود األنووياو يف اخلووار  ,فووإن
أدلووتهم علووى وجووود اهلل ملتنمووة بوواملنهخ العلمووي املنضووبط  ,فهووم يقوورون بووجن وجووود اهلل ت يثبووت بووالطري األوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

– أعووين طريق ووة املشوواهدة احلس ووية -ألن اهلل تعوواىل ر ي وورى يف ال وودنيا  ,ولكوونهم أثبت ووا وج ووود اهلل ع وون طريق ووة
ارستدرة بانثار  ,وزادوا تصورهم عن وجوده بطريقة ارستدرة باخلرب الصاد عن األنبياو.
العتراض الثال  :الحتجاج اوجو الشر في الكون .
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ارحتجا علوى الوجوود اإلهلوي بقضوية وجوود الشور يف الكوون قود يف الفكور اإلنسواا  ,فمون أوة مون
ن ووكك يف وج ووود اهلل اعتم ووادا عل ووى قض ووية الش وور طا ف ووة الش ووكات ال ووهين ج وواؤا بع وود أرس ووطو  ,فق وود ق ووالوا يف
رسووالتهم الوويت نوورحوا فيهووا مووههبهم ":إن هووؤرو الووهين يؤكوودون إاابووا بووان اهلل موجووود ر يسووعهم اجتنوواب
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اخلورو عوون مبووادئ الوودين ؛ ألهنووم إرا قوالوا :إن اهلل يف يووده زمووام كوول نوويو فهوو بووهلك اعلونووه خووال الشوور,
وإرا قووالوا  :إنووه ر ميلووك إر زمووام بعووض األنووياو دون بعووض  ,أو أنووه ر ميلووك زمووام نوويو علووى اإلطووال ,
فهووم مضووطرون إمووا علووى أن اعلووا اهلل منطويووا علووى حقوود وإمووا أن اعلووون عوواجنا  ,وواضو أن رلووك خوورو
على مبادئ الدين "(.)1
وقويوت تلوك املوجوة مووع ظهوور الفيلسووف اليونوواا" إيبقوور" وأتباعوه فوجنكروا العنايووة اإلهليوة بنواو علووى أن
العووات ملوويو بالشوورور  ,فلووو أثبتنووا العنايووة بووالكون هلل ألوجووو رلووك نسووبة الشوورور إليووه  ,فضووال عوون أن إثباهتووا
يقتضي أن اهلل يتجثر بالكون وما فيه( , )2وقد جاو يف الشهات اليت نقلت عن إبيقوار أنه قواة ":إرا كوان اهلل
يريوود أن ينوونا الشوورور موون العووات  ,لكنووه ت يقوودر فسوويكون عوواجنا  ,وإرا كووان قووادرا عليووه فسوويكون حسووودا ,
وإرا أراد رلك وكان قادرا فلمارا ت يفعل؟!"(.)3
وكووان هلووهه القضووية حضووور مكثووف يف الفكوور اإلسووالمي  ,وقوود ناقشووها عوودد موون علموواو اإلسووالم بصووور
خمتلفة  ,وتناولوها من جهات متعددة  ,وقدموا فيها نظرات علمية متقدمة ومعمقة(. )4
ظهرت يف الفكر الغريب موع ظهوور عصور النهضوة  ,وازداد ارهتموام هبوا  ,وقووي تجثريهوا علوى النفووق
مع حدول زلناة لشبونة  ,فقد أثر هها النلناة توجثريا بليغوا يف عواطوف النواق كثوريا  ,ووصوف يسو ماة رلوك
التووجثري قووا ال ":لقوود كووان زلوناة لشووبونة ثابووة صوواعقة ضوربت العووات الغووريب بجكملووه  ,وكووان لووه األثوور الوودا م يف
فلسفة كل إنسان مفكر"(. )5
وموا زاة ارهتمووام بسوؤاة الشوور يف الوجووود يتضوخم  ,وسووعى عودد كبووري موون العلمواو يف الفكوور الغووريب يف
()6
اولة تقد جوواب مقنع يصول لتهد ة نفووق الناق اليت صودمت بوهلك النلوناة بعود نشووو عصور التنووير
 ,ازداد وقع مشوكلة الوشر على نفوق الغربيني مع نشوب احلربني العامليتني  :األوىل والثانية.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الفلسفة الغربية  ,رسل , )355/01وانظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )465/7وخريف الفكر اليوناا  ,عبدالرمحن
بدوي (. )85-69
( )2انظر  :خريف الفكر اليوناا  ,بدوي ( , )60-57وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )169, 163/8
( )3موسوعة الفلسفة  ,بدوي (. )229/1

1436/08/19

( )4انظر  :نفاو العليل  ,ابن القيم (. )523/2
( )5تارين الفكر األوريب احلديث  ,رونالد (. )196

( )6انظر  :الفكر األوريب احلديث  ,فرانكلني باومر (. )66/2
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ومن بعد تلوك احلووادل ر زاة سوؤاة الشور حاضورا بقووة يف الفكور الغوريب وغوريه  ,ويف توصويف حضوور
مشووكلة الشوور وتجثريهووا علووى عقوووة املفك ورين يف الفكوور الغووريب يقوووة مووود عبوواق العقوواد ":وهووي – أي:
مشووكلة الشوور -مشووكلة املشوواكل يف مجيووع العصووور  ,ولوويس البس وث فيهووا مقصووورا علووى القوورن العش ورين ,ور
نظن أن عصرا من العصور يجيت غدا دون أن تعرو فيه هوهه املشوكلة علوى وجوه مون الوجووه  ,وأن يودور فيوه
السؤاة واجلواب على ور قد جديد .
والقوورن العش ورين ت يط ورأ فيووه طووارئ موون الشوور ت يكوون معروفووا قووبال إىل أبعوود العصووور الوويت تعيهووا راكوورة
اإلنسان  ,إر أن يكوون رلوك الطوارئ مون قبول الضوخامة أو الكثورة ر مون قبول الشور يف جووهره وطبيعتوه ...
إن القرن العشورين قود أضواف إىل هوهه املشوكلة أسوبابه وأسواليبه  ,وت يضوف إليهوا نورا جديودا  ,بول أضواف
إليها أسبابا للسؤاة وأساليو للجواب  ,ور يناة الباب مفتوحا للسا ل وا يو ...
ولقد كان النواق قودميا يسوجلون  :مون أيون يوجيت الشور إىل العوات واهلل خالقوه رحويم قودير؟ وكوانوا يسولمون
اجلوواب ور يلسووون يف احلسوواب  ,وكووان هووها دأهبووم يف اسووبة احلوواكمني موون بووين آدم  ,فووال جوورم يقبلووون موون
احلاكم اخلال ما يقبلونه من احلاكم املخلو .
فلما أقبل القرن العشرين حبروبه وأسلسته  ,أقبل بدعاواه وحقوقه وجلاجته يف احاسبة وارعو او  ,فوإرا
شكلة الشر تتفاقم فيه مون جوانبني  :جانوو الضوخامة يف الشورور  ,وجانوو اللجاجوة يف احاسوبة واردعواو
 ,هها هو اجلديد على املشكلة يف القرن العشرين"(.)1
ونتيجووة لووهلك أضووسى ارحتجووا بقضووية الشوور موون أكثوور املسووتندات الوويت يعتموود عليهووا املع ضووون يف
تشكيك الناق يف وجود اهلل  ,وإثارة الريبة يف كماله سبسانه وعدله ورمحته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور تكاد د كتابا لناقد من املع ضني على األديوان مون املالحودة وغوريهم  ,إر ويوهكر فيوه نوبهة الشور
 ,ويعور علوى نويو مون مظاهرهوا  ,وتوراهم ر ميلووون مون تكرارهوا  ,ور يضوجرون مون التوهكري هبوا  ,والتعويوول
عليهووا  ,وموون أقوودم املالحوودة احوودثني الووهين اعتموودوا علووى وجووود الشوور هولبوواخ  ,فإنووه أنكوور الوجووود اإلهلووي
حبجووة أن اإلق ورار بوجوووده يتعووارو مووع فكوورة مظوواهر الشوور الواقووع يف الوجووود  ,فلووو كووان اهلل موجووودا متصووفا
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( )1عقا د املفكرين يف القرن العشرين (. )66-65
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بصفات الرمحة والعدة ملا وجدت تلك الشرور(.)1
و ن اعتمد على قضية الشور يف إنكوار وجوود اهلل نيتشوه  ,حيوث يقووة  ":أيكوون إهلوا خوريا رلوك الوهي
يعلووم كوول نوويو  ,ويقوودر علووى كوول نوويو  ,ور يعبووج مووع رلووك بووجن تكووون مقاصووده مفهومووة ملخلوقاتووه  ..أر
يكووون إهلووا نو وريرا رلووك الووهي ميلووك احلقو ويقة  ,ويوورى رلووك العو وهاب األلوويم الووهي تعانيووه البش ورية موون أجوول
الوصوة إليه"(.)2
وكووهلك داروي ون  ,فووإن قضووية الشوور كانووت أحوود أهووم املسووتندات الوويت اعتموود عليهووا يف التشووكيك يف
الوجووود اهلل وعدلووه ورمحتووه( , )3وكانووت مشووكلة الشوور أحوود األسووباب الوويت دعووت أنتوووا فلووو إىل اإلحلوواد قبوول
رجوعه عنه إىل اإلميان باهلل(. )4
ور زاة ارحتجا بقضية الشر حاضرا عند املالحدة املعاصرين وغوريهم  ,فقود ألوف متبلتوون كتابوا أمسواه
"وداعا اهلل  ,أسباب رفضي لإلميان املسيسي" اعتمد فيه على حجخ عديودة  ,و وا اعتمود عليوه قضوية الشور
من خوالة مرو النهامير  ,واستنوتخ بعد تفص ويل مطووة ألع وراضه نتيجوة ختاميوة قواة فيوه ":النهوامير ر ميكون
أن يوجد إن كان هنات إله و ؛ ألن النهامير موجود  ,فهها دليل آخر مقنع أن اهلل غري موجود"(. )5
ويشوورح ة س و وبل -وقوود كووان ملسوودا رجووع إىل اإلميووان بوواهلل -طريقووة تفكووري املالحوودة مووع الش وورور
الواقعة يف الوجود  ,فيقوة ":نقرأ قصصا مثل هوهه الشورور املرعبوة  ,كاهلولوكسوت  :حقووة كمبوديوا القاتلوة,
اإلب ووادة اجلماعي ووة يف راون وودا  ,وغ وورف التع ووهيو يف أمريك ووا اجلنوبي ووة  ,ور يس ووعنا إر التس وواؤة  :أي وون اهلل؟!
نشاهد التغطية التلفنيونية للنرزة واألعاصري اليت ميوت فيهوا انرف ونتسواوة  :ملوارا ر مينوع اهلل هوها؟! نقورأ
إحصووا ية أن ألووف مليووون إنسووان يف العووات يفقوودون احتياجووات احليوواة الر يسووية  ,ونتسوواوة  :ملووارا ر يهووتم
اهلل؟! ر ا نعاا بجنفسنا من أت متوواصل أو خسارة مؤملة أو ظوروف با سوة علوى موا يبودو ونتسواوة  :ملوارا ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يسوواعدنا اهلل؟! لووو كووان اهلل بووا ولووو كووان اهلل كلووي القوودرة  ,ولووو كووان صوواحلا  ,فكوول هووهه املعانوواة لوون توجوود
( )1انظر  :اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو (. )137

( )2الفجر  ,فقرة ( , )91بواسطة  :نيتشه  ,فؤاد زكريا (. )132
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بالتجكيد  ,ومع رلك فهي موجودة"(. )1
وم ووع كث وورة انرم  ,وفض وواعة احل ووروب  ,وض ووخامة الش وورور  ,واألعاص ووري وال وونرزة  ,وانتش ووار األمو وراو
الفتاك ووة  ,أض ووسى بع ووض رج وواة ال وودين املس وويسي يش ووعرون قط ووورة قض ووية الش وور  ,وعم و تجثريه ووا يف نف وووق
الغ وربيني  ,فطفق ووا يص وورحون بعب ووارات ت وودة عل ووى إدراكه ووم لعم و امل ووجز  ,ويؤك وودون عل ووى أن ه ووهه القض ووية
أضووخم قضووية ت وواجههم  ,ويف بيووان ه ووها يق وووة ج ووون سووتون – وه ووو موون رجوواة الاله وووت ": -إن حقيق ووة
املعانوواة تشووكل بووال نووك التسوودي األعظووم الوحيوود لإلميووان املسوويسي  ,وقوود كانووت هكووها يف كوول جيوول  ,إن
توزيعها ودرجتها تبدو أهنا عشوا ية متاما  ,ومن غوري عادلوة  ,فواألرواح احلساسوة تتسواوة هول يتوافو رلوك
مع عدالة اهلل و بته؟!"(. )2
ومووع كثوورة اخووتالف صووور ارحتجووا بقضووية الشوور وتنوووا طرا و ركرهووا إر أن هنووات صوويغة تكوواد تكووون
الصيغة املعتمدة عند مجيع احتجني هبوا  ,وهوي الصويغة الويت ركرهوا الفيلسووف اليونواا إيبيقوور  ,وحاصولها :
إنووه إرا اف ضوونا بووجن اهلل كلووي الرمحووة وكلووي القوودرة واإلرادة كمووا يقوووة املؤمنووون فووإن األموور ر خيلووو إمووا أن اهلل
يريود أن مينوع الشوور ور يسوتطيع  ,وإمووا أنووه يسووتطيع ولكنوه ر يريوود  ,وأمووا أنووه ر يسوتطيع ور يريوود  ,وإمووا أنووه
يستطيع ويريد  ,فإن كان يريد أن مينع الشور ور يسوتطيع فهوو عواجن لويس كلوي القودرة  ,وبالتواة فلون يكوون
إهلووا  ,وإن كووان يسووتطيع ولكنووه ر يريوود فهووو قو ٍ
واق لوويس كلووي الرمحووة  ,وبالتوواة فلوون يكووون إهلووا  ,وإن كووان ر
يستطيع ور يريد فهو أند عجنا ونقصا  ,وإن كوان يسوتطيع ويريود فموا تفسوري وجوود الشور يف الكوون إرن؟!
ور تفسري لهلك إر أنه غري موجود(.)3
ور بوود موون التجكيوود أن ارحتجووا بوجووود الشوور لوويس خاصووا بجتبوواا التيووار اإلحلووادي  ,وإوووا نوواركهم فيووه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أتبوواا التيووار الربووويب  ,ولكوونهم يسووتدلون بووه علووى إنكووار توودبري اهلل للكووون  ,وإثبووات أن اخل وال ر يتوودخل يف
أحداثه  ,وإوا خلقه تركه يعمل وف قوانينه اخلاصة.
ودن ر ننكر أن ههه القضية من القضايا اليت اضوطرب فيهوا الفكور اإلنسواا عاموة ؛ ورلوك ألهنوا جونو
من التقدير اإلهلي للكون  ,وقضية القدر من أعنوف القضوايا الوهي عصوفت بالعقول اإلنسواا  ,ومون أنودها
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غموضا عليه واستغالقا على فهمه .
وقد خاو الناق كثريا على اختالف اختصاصاهتم الفلسوفية والدينيوة واملعرفيوة يف قضوية الشور  ,وقودموا
هلا حلور خمتلفة ومتنوعة  ,كل حسو منطلقه الفلسفي والديين الهي يؤمن به .
وليس من غرضنا يف هها البسث تتبوع كول التفاصويل املتعلقوة بواحللوة املقدموة لقضوية وجوود الشور  ,فوإن
رلووك يطوووة جوودا ؛ وألن كثوريا ووا طرحوه أصووساب امللوول وأتبوواا املووهاهو الفلسووفية حوووة هووهه القضووية لوويس
صسيسا  ,وليس جاريا على اجلادة العلمية املستقيمة  ,ويتطلو نقانات مطولة ومفصلة .
وسنقتصوور يف اجلوواب علووى احللوووة املتقنووة املبنيووة علووى أصوووة أهوول السوونة واجلماعووة  ,فهووي الكفيلووة حبوول
معضوولة الشوور  ,وهووي األض ووبط يف حتديوود الرؤيووة املسووتقيمة الواض ووسة السوواملة م وون العيوووب  ,وس وونهكر أق وواة
ومواقف عدد من العلماو الهين وافقوهم يف الرؤية  ,ويتسصل رلك يف األمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن ارع و او علووى الوجووود اإلهلووي بقضووية الشوور مبووين علووى سوووو تصووور ملعووي الكموواة

اإلهلي  ,فإن املع و انطل من النظر إىل أن صفة الرمحة اإلهليوة مفوردة منفصولة عون انو اكها وتضوافرها موع
صفوات الكوماة األخرى  ,فسوكم بناو على رلك بجن الشور ٍ
مناف لكماة صفة الرمحة وكليتها وعمومها .
وهووها التصووور خطووج كبووري  ,وادوراف عوون احلقيقووة  ,فووإن الكموواة اإلهلووي -كمووا سووب التنبيووه عليووه -عبووارة
عوون تضووافر صووفات الكموواة كلهووا فيمووا بينهووا  ,واملووؤمن ر ينظوور إىل آثووار الصووفات اإلهليووة كوول صووفة بصووورة
منفووردة منفصوولة عوون غريهووا  ,وإوووا ينظوور إليهووا باعتبارهووا متض ووافرة فيمووا بينه ووا  ,فكم ووا أن اهلل رح وويم  ,فه ووو
حكيم وعادة وغفور وقهار وجبار وملك ومتصف باجلالة واجلربوت  ,وكل هوهه الصوفات ر بود أن تكوون
هلا مقتضيات وآثار  ,وإر أضست ناقصة غري كاملة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن املع و املعتمد على قضية الشر أعورو عون رلوك التضوافر الكمواة يف الصوفات اإلهليوة  ,ونظور
إىل صفة الرمحة منفصلة عن بواقي صوفات الكمواة األخورى  ,ونتيجوة لتصووره اخلواط اعتقود أن اتصواف اهلل
بالرمحة يستلنم انتفاو كل الشرور يف الكون .
ولو ووو أنو ووه صو ووس تصو وووره عو وون الكمو وواة اإلهلو ووي  ,وأدرت أن اهلل متصو ووف باحلكمو ووة البالغو ووة  ,واجلو ووربوت
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وامللكووت مووع اتصوافه بالرمحووة  ,لعلوم أن فعوول الشور ر يتعووارو موع الكموواة أبودا  ,وأنووه قود يقووع الشور حلكووم
أخرى م تبة عليه ر ألجل الشر راته .
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فكمووا أن األب إلووو ابنووه بووالفطرة اإلنسووانية  ,فإنووه قوود يفعوول بووه بعووض األفعوواة الوويت تعوود ن ورا بالنسووبة
لالبن يف الظاهر  ,ولكنه يفعلها ملصلسته الصسية واحلياتية .
وليس املقصود من هها املثاة إعطاو صورة مطابقة لفعل اهلل  ,ور تشوبيه خلو اهلل للشور بفعول اإلنسوان
 ,وإوووا املقصووود منووه توضووي الصووورة العقليووة الضوورورية  ,وهووي أن فعوول الشوور ر يلوونم أن يكووون نا ووا بالضوورورة
عون عوودم الرمحووة  ,بوول قود يكووون لكموواة الرمحووة واحلكموة والعلووم معووا  ,وهبووها ينودفع اعو او موون يقوووة  :إن
اإلنسان إوا يفعل الشر من أجل احلكمة ألنه ناقص القدرة  ,ولوو كوان كامول القودرة ملوا صو منوه فعول رلوك
الشر للسكمة  ,ووجه اندفاعوه أن الفعول إووا إلكوم عليوه وا يتعلو بوه مون ارعتبوارات الوجوديوة  ,ور عالقوة
له بقدرة فاعله  ,متاما ونقصانا  ,فإن تعلقت به ارعتبارات الصاحلة  ,فهو خري وإن كان يف ظاهره نر .
إن مثل من يع و على الوجود اإلهلي أو كماله بناو على أن قضية الشر منافية للرمحوة الكليوة مثول مون
يتص ووور أن األب وووة ليس ووت إر احلووو والرمح ووة فقووط  ,فلم ووا رأى انبوواو يفعل ووون بعووض األم ووور الشووديدة املؤمل ووة
بجبنا هم بادر فجنكر األبوة باجلملة ؛ حبجة أهنا منافية للسو والرمحة!!
والواجو على املنواظرين ملون حالوه هبوهه الصوورة وتصووراته منسرفوة هبوها الشوكل أن يقومووا أور بتصوسي
املفوواهيم اخلاط ووة الوويت انطل و منهووا يف احلكووم علووى األنووياو الوجوديووة موون حولووه قبوول أن يوودخلوا معووه يف أي
تفاصيل أخرى .
فووالنظر الوواقعي والوودقي يف موووا صووفات اهلل الكماليووة يثبووت أنووه ر تووالزم بووني وجووود الشوور وبووني عوودم
الرمحة  ,فالرحيم قد يفعل ما هو نر يف ظاهره ملا ت ب عليه من املصلسة يف انن أو انجول  ,فصوفة الرمحوة
اإلهليووة إرن مرتبطووة بشووكل أساسووي بصووفة احلكمووة وغريهووا موون الصووفات  ,ولكوون املع ضووني دا مووا ينفوورون مووا
الوقوووف عنوود احلكمووة  ,وتوراهم يف كوول حووار ونقوواه يتهربووون موون النظوور يف مقتضوويات احلكمووة وتالزمهووا مووع
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الرمحووة  ,ويصوورون علووى النظوور إىل صووفة الرمحووة اإلهليووة موون غووري نظوور إىل احلكمووة  ,وهووها اد وراف عوون اجلووادة
وختووبط يف متاهووات ارنوونر املعووريف  ,فووإن خل و اهلل للكووون وتوودبريه لووه وتقووديره ألحداثووه قووا م علووى احلكمووة
بشووكل كبووري جوودا  ,فبوواب القوودر كلووه قووا م علووى احلكمووة  ,ومووا أمجوول مووا ركووره ابوون القوويم حيووث يقوووة عوون
بوواب القوودر ":هووو أحوود أركووان اإلميووان  ,وقاعوودة أسوواق اإلحسووان  ,واحلكمووة آخيتووه -وووره وصوولبه -الوويت
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يرجع إليها  ,ويدور يف مجيع تصاريفه عليها"(. )1
فووجوة مووا اووو أن يوقووف عليووه املع و و بقضووية الشوور  ,وينبووه عليووه  ,ويلوونم بووه  ,اإلق ورار بووتالزم الرمحووة
اإلهلية مع احلكمة  ,وإر فإن باب احلوار والنقاه سينفرط إىل غري ا اه ور مقصد .
ا م ر الث اني  :إرا اتضو أن النظور إىل الكمواة اإلهلووي اوو أن يكوون بصوورة متكاملوة  ,وأنوه ر يصو

النظوور إىل صووفة الرمحووة موون غووري استسضووار مجيووع صووفات الكموواة اإلهلووي فإننووا ر بوود أن نصووس خطووج آخوور
عند املع و على الشر يف الكون  ,وهو أن الكماة اإلهلي ر ميكون أن إلويط بوه أحود حبواة  ,وقود أقمنوا يف
أوة الفصل األدلة على أن البشر ر ميكنهم أن إليطوا علما بكل كمارت اهلل وعمله .
ويتجكد عجنهم يف اة احلكمة والغايات ؛ لكونه ألصو بالربوبيوة وأد وأعمو  ,وقود كوان هوها املعوي
ظاهرا جودا عنود علمواو املسولمني يف أثنواو مناقشوتهم لقضوية الشور  ,فسوني ركور ابون القويم سوؤاة الشور أنوار
إىل أن اجل وواب علي ووه مب ووين عل ووى أص وووة متع ووددة  ,ق وواة  ":األص وول األوة  :إثب ووات عم وووم علم ووه س ووبسانه
وإحاطته بكل معلوم  ,وأنه ر ختفى عليه خافية  ,ور يعنب عنه مثقاة ررة يف السوماوات واألرو  ,بول قود
أحوواط بكوول نوويو علمووا  ,وأحصووى كوول نوويو عووددا  ...فنسووبة علوووم اخلال و إىل علمووه سووبسانه  ,كنسووبة
قوودرهتم إىل قدرتووه  ,وغنوواهم إىل غنوواه  ,وحكمووتهم إىل حكمتووه  ,وإرا كووان أعلووم اخلل و بووه علووى اإلطووال
يقوة " :ر أحصي ثناو عليك  ,أنت كما أثنيت على نفسوك"  ,ويقووة يف دعواو ارسوتخارة ":فإنوك تقودر
ور أقدر  ,وتعلم ور أعلوم  ,وأنوت عوالم الغيووب"  ,ويقووة سوبسانه للمال كوة {:إ ِّا أعل روم موا ر توعل رموون}
واة ورهوو ركوره ل ركوم
 ,ويقوة سبسانه ألعلم األمم  ,وهم أمة مد صلى اهلل عليوه وسولم  {:ركتوو علوي رك رم القت ر
وعسووى أن تكررهووا نووي ا ورهووو خي وور ل ركووم وعسووى أن رحتبُّووا نووي ا ورهووو نوٌّور ل ركووم واللَّووهر يوعلو روم وأن ووترم ر توعل رمووون}
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويقوووة ألهوول الكتوواب {:ومووا أروتيووترم موون العلووم إر قلوويال}  ,وتقوووة رسووله يوووم القيامووة حووني يسووجهلم {:مووارا
أرجبووترم قووالروا ر علووم لنووا إنوَّوك أنووت عووال رم الغريروووب}  ,وهووها هووو األدب املطوواب للس و يف نفووس األموور  ,فووإن
علومهم وعلوم اخلال تضمسل وتتالنى يف علمه سبسانه  ,كما يضمسل ضوو السرا الضوعيف يف عوني
الشمس"(.)2
ف وواملؤمنون إرن يف تع وواملهم م ووع قض ووية الش وور يستسض وورون العظم ووة اإلهلي ووة م وون ك وول جوانبه ووا  ,يف العل ووم
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والقدرة واحلكمة واجلالة واجلربوت .
ولكن املعو و على وجوود الشر يغفل عن هوهه احلقيقة  ,ويتصرف وكجنه يع و على خملو
القدرة والعلم واحلوكمة  ,وكجنه ميكن له أو لغريه من البشر أن إليطوا بعلم اهلل وحكمته وقدرته.

ودود

وهها تصوور باطول واعتقواد فاسود  ,فوإن كول مون آمون بوجن اهلل هوو اخلوال للكوون يلنموه بالضورورة العقليوة
أن يووؤمن بعجوونه عوون إدرات كمالووه وعلمووه وحكمتووه  ,ومووا أمجوول م وا ركووره ابوون القوويم وأبلغووه حووني قوواة":فموون
أظلووم الظلووم  ,وأبووني اجلهوول  ,وأقووب القبووي  ,وأعظووم القسووة واجل وراوة  ,أن يع و و موون ر نسووبة لعلمووه إىل
علوم الناق اليت ر نسبة هلا إىل علوم الرسل اليت ر نسبة هلا إىل علم رب العواملني عليوه  ,ويقودح يف حكمتوه
 ,ويظوون أن الصوواب واألوىل أن يكووون غووري مووا جوورى بووه قلمووه  ,وسووب بووه علمووه  ,وأن يكووون األموور قووالف
رلوك  ,فسوبسان اهلل رب العوواملني  ,تننيهوا لربوبيتووه وإهليتوه وعظمتوه وجاللووه عموا ر يليو بوه مون كوول موا نسووبه
إليه اجلاهلون الظاملون"(.)1
واستبض ار ه ذين ا م رين  -أعن ي تض افر الص فات اإللهي ة ف ي تبقي ق الكم ال  ،واس تبالة
اإلحاط ة اعل م اهلل وحكمت ه  -وحس ن التص ور لهم ا ك اف ف ي الج واب عل ى العت راض االش ر ف ي
الكون  ،وىزالة الشبهة حوله  ،وم ذلك فإنا سنزيد هذو القض ية تفص يف وايان ا ؛ طلب ا لج فء الص ورة
ووضوح البق ،وذلك اا مور التالية :
ا مر الثال  :أن ارع او على الوجود اإلهلي وكماله بالشر مبين على تصوور خواط لطبيعوة الوجوود

راتو ووه  ,فو وواملع و بو ووي لنفسو ووه تصو ووورا و ووددا للوجو ووود  ,اف و و و أن حو وودول الشو وور فيو ووه خمو ووالف للكمو وواة
وارستقامة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واحلقيقو ووة أن الوجو ووود متنو وووا كث و وريا يف حقا قو ووه وطبا عو ووه  ,ويش و و ت يف الكينونو ووة فيو ووه أن و وواا خمتلفو ووة مو وون
احليوانووات والنباتووات وغريهووا  ,وكوول نوووا منهووا ر بوود أن تكووون لووه فرصووة يف العوويش والكينونووة بالقوودر الووهي
تسووتقر بووه مجلووة احليوواة يف الكووون  ,وإن حصوول ارخووتالف وارضووطراب يف نوويو منهووا  ,سيضووطرب النظووام
الكوا يف مجلته .
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من احلياة  ,فال ميكن أن تستقر احلياة  ,وتتوازن القوى فيها  ,إر موع وجوود الشور واألت  ,فوالغنرن -موثال-
لو ت يوجد نوا من احليوانات يقوم باف اسها  ,لكثرت أعدادها إىل درجة أهنا ر ود هلوا طعاموا ور نورابا ,
فتضوور بالغابووات وامل ونارا  ,وكووهلك احلش ورات لووو ت يوجوود موون الطيووور وغريهووا مووا يقوووم باف اسووها  ,لكثوورت
أع وودادها بش ووكل فظي ووع ج وودا  ,وأض وورت باحلي وواة اإلنس ووانية واحليواني ووة والنباتي ووة مع ووا  ,وك ووهلك احل وواة يف ك وول
أصناف الشرور اليت نشهدها يف العات  ,فهوي جونو أصويل مون طبيعوة احليواة  ,ومكوون أساسوي مون مك ووناهتا
 ,ر ميكون أن تسوري احل وياة إر هبوا  ,فالت وجارة بوني النواق ر بود فيهوا مون حصووة نفوع للكاس وو وأت ونور -
ولو كان قليال -للخاسر  ,وكوهلك احلاة يف كثري من التعامالت بني الناق .
وموون الش وواهد الواقعيووة الوويت تكشووف حقيقووة الكووالم الس وواب مووا ركووره عووات الوارثووة والبي ووة جووون وليووام
كلونسووي  ,حيووث يقوووة  ":عنوودما نوونة املهوواجرون األولووون أسو اليا  ,ت يكوون هنالووك موون الثوودييات املشوويمية
إر الدجنو  ,وهو كلو بري  ,وملا كان هؤرو املهواجرون قود ننحووا مون أوربوا  ,فقود توهكروا موا كوان يهي وه هلوم
صوويد األرانووو موون فرصووة طيبووة ملمارسووة الصوويد والرياضووة  ,ويف اولووة لتسسووني الطبيعووة يف أس و اليا اسووتورد
توموواق اوسووتني دووو اثووين عشوور زوجووا موون األرانووو  ,وأطلقهووا هنالووك  ,وكووان رلووك يف سوونة 1859م  ,وت
يكوون هلووهه األرانووو أعووداو طبيعيووون يف أس و اليا  ,ولووهلك فقوود تكوواثرت بصووورة مههلووة  ,وزاد عووددها زيووادة
كبرية فو ما كان ينتظر  ,وكانت النتيجة سي ة للغاية .
فقوود أحوودثت األرانووو أض ورارا بالغووة بتلووك الووبالد  ,حيووث قضووت علووى احلشووا ش واملراعووي الوويت ترعاهووا
األغنووام  ,وقوود بووهلت وواورت عديوودة للسوويطرة علووى األرانووو  ,وبنيووت أس ووار عوورب القووارة يف كويننرنوود بلووغ
امتدادها  7000ميول  ,وموع رلوك ثبوت عودم فا ودهتا  ,فقود اسوتطاعت األرانوو أن تتخطاهوا  ,اسوتخدم
نووا مون الطعوم السوام  ,ولكون هوهه احاولوة بواوت هوي األخورى بالفشول  ,وت ميكون الوصووة إىل حوول إر يف
السنوات األخرية  ,وكان رلك باستخدام فوريوق خوا يسوبو مرضوا قتوار هلوهه األرانوو هوو مورو احلورو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املخاطي  ,وقد ر يكون هها هو احلل األخوري  ,فقود أخوهنا نسومع أخوريا عون ظهوور أرانوو حصوينة  ,لوديها
مقاومووة كبوورية هلووها املوورو يف أسو اليا  ,ومووع رلووك فقوود أدى اخنفوواو عوودد األرانووو هنالووك إىل منووافع مجووة ,
وحتولووت منوواط ال ورباري القاحلووة واجلبوواة املقفوورة الوويت بقيووت دبووة عش ورات السوونني إىل موورو خضوور يانعووة ,
وقد ترتو على رلك زيادة يف اإليوراد مون صوناعة األغنوام وحودها قودرت يف سونة  - 1952سونة  1953وا
يبلغ  84مليون جنية"(. )1
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والتعام وول م ووع قض ووية الش وور باستسض ووار التن وووا الك وووا الض ووروري يس ووميه األس ووتار عب وواق العق وواد "ح وول
التكافول بوني أجوناو الوجوود"  ,ويقوووة يف توضويسه ":خالصوة احلوول الوهي نطلو عليوه اسوم حوول التكافول بووني
أجناو الوجود أن املعتقدين به يرون أن الشر ر يناقض اخلوري يف جووهره  ,ولكنوه جونو موتمم لوه أو نورط رزم
لتسققه  ,فال معي للشجاعة بغري اخلطر  ,ور معوي للكورم بغوري احلاجوة  ,ور معوي للصورب بغوري الشودة  ,ور
معي لفضيلة من الفضا ل بغري نقيصة تقابلها وترجع عليها"(.)1
فوواملع و علووى الوجووود اإلهلووي بقضووية الشوور هووو يف احلقيقووة ر يع و و علووى موووطن الشوور فقووط  ,وإوووا
يع و و علووى طبيعووة اخلل و كلووه  ,ويع و و علووى املسووار العووام لكوول الوجووود  ,ويع و و علووى ق ووانني احليوواة
مجيعها  ,فإنه لو ت خيل اهلل الكون هبهه الصورة الويت هوو عليهوا لكوان خلقوا آخور خمتلوف يف طبيعتوه وقوانينوه
ومساره  ,فاملع و بلغ من العتو والتكرب وارعتداد بفكره وعقله إىل درجة بلغوت بوه أن يصول إىل ارعو او
على نظام الوجود كله  ,وطبيعته اإلمجالية كلها .
وكان علماو اإلسالم على علم عمي هبهه احلقيقوة ومقتضوياهتا  ,فقود سوجة ابون القويم نويخه ابون تيميوة
فقاة له  ":من املمكون خلو هوهه األموور وردة عون املفاسود مشوتملة علوى املصولسة اخلالصوة؟! فقواة :خلو
هووهه الطبيعووة بوودون لوازمهووا تنووع  ,فووإن وجووود امللوونوم بوودون رزمووه وواة  ,ولووو خلقووت علووى غووري هووها الوجووه
لكانت غري ههه  ,ولكان عاملا آخر غري هها  ,قاة  :ومن األنياو ما تكوون راتوه مسوتلنمة لنووا مون األموور
ر ينفك عنوه -كاحلركوة موثال املسوتلنمة لكوهنوا ر تبقوى , -فوإرا قيول  :ملوا ت ختلو احلركوة املعينوة باقيوة؟ قيول :
ألن رات احلركووة تتضوومن النقلووة موون مكووان إىل مكووان  ,والتسوووة موون حوواة إىل حوواة  ,فووإرا قوودر مووا لوويس
كهلك ت يكن حركة"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وينيوود ابوون القوويم هووهه القضووية وضوووحا وتفصوويال  ,فيووهكر أن موون يفو و خلووو العووات موون الشوور  ,واعوول
وجوده منافيا للسكمة " ننلة أن يقاة  :هوال ورد الغيوث واألهنوار عموا إلصول بوه مون تغريو وتعويو وختريوو
وأرى؟ وهووال ووردت الشو ومس عمووا إلصوول منهووا موون حو ور ومسوووم وأرى؟ وهووال و وردت طبيعووة احلي ووان عمووا
إلصل له من أت وموت وغري رلك؟ وهوال وردت الووردة عون مشوقة احلمول والطلو وأت الوضوع  ,هوال ورد
بدن اإلنسان عون قبوله لآلرم واألوجواا واختالف الط وبا ع املوجبوة لتغوري أحوالوه؟ وهوال وردت فصووة العوام
عمووا إل ودل فيهووا موون الووربد الشووديد القاتوول واحلوور الشووديد املووؤرى؟ فهوول يقبوول عاق ول هووها الس وؤاة أو يووورده؟
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وهل هوها إر ننلة أن يقاة  :ت كان املخولو فقوريا تاجوا  ,والفقور واحلاجوة ص وفة نقوص  ,فهوال ورد منهوا
 ,وخل وعت عليووه خ ولعة الغووي املطلو والكموواة املطلو ؟ فهوول يك وون خم ولوقا إرا كووان غنيووا غووي مطلقووا؟ ومعلوووم
أن لوازم اخلل ر بد منها فيها  ,ور بد للعلو من سفل"(.)1
ويوض و اب وون الق وويم الص ووورة ث وواة واقع ووي  ,في ووهكر أن طبيع ووة الوج ووود مث وول "دورب أو ط وواحون ن ووديد
الوودوران  ,أي نوويو خطفووه ألقوواه حتتووه وأفسووده  ,وعنووده قيِّموه الووهي يووديره  ,وقوود أحكووم أمووره لينتفووع بووه ور
يضوور أحوودا  ,فر ووا جوواو الغ ور الووهي ر يعوورف  ,فيتقوورب منووه فيخوور ثوبووه  ,أو بدنووه  ,أو يؤريووه  ,فووإرا قيوول
لص وواحبه  :ت ت عل ووه س وواكنا ر ي ووؤرى م وون اق و ب من ووه؟ ق وواة  :ه ووهه الص ووفة الالزم ووة ال وويت ك ووان هب ووا دورب ووا
وطاحونا  ,ولو رجعل على غري ههه الصفة ت حتصل به احلكمة املطلوبة منه  ,وكهلك إرا أوقودنا نوار األتوون

اليت حتر ما وقع فيهوا  ,وعنودها وقواد حوار إلشووها  ,فوإرا غفول عنهوا أفسودت  ,وإرا أراد أحود أن يقورب
منهوا هنواه وحوهره  ,فوإرا اسوتغفله مون قورب منهوا حووىت أحرقتوه ت يقول لصواحو النوار  :هوال قللوت حرهوا لو ال
تفسود موون يقورب منهووا وحترقووه؟ فإنوه يقوووة  :ه وهه صوفتها الوويت ر إلصول املقصووود منهووا إر هبوا  ,ولووو ج وعلتها
دون رلووك ت حتو ور أحجووار الكو ولس  ,وت تطو وبن انجوور  ,وت تنو وضخ األطعمووة الغليظووة  ,ودووو رلووك  ,فمووا
إلصل من الدورب والطاحوون ومون النوار مون نفعهوا هوو مون فضول اهلل ورمحتوه  ,وموا إلصول هبوا مون نور ه وو
()2
من طبيعتها اليت خلقت عليها  ,واليت ر تكون نارا إر هبوا  ,فلوو خرجوت عون تلوك الطبيعوة ت تكون نوارا"
.
إن مثل من يع و علوى جوود الشور يف الكوون مثول رجول دخول إىل مستشوفى مجيول البنيوان  ,متكامول
األجو وناو واألدوات واملس ووتلنمات  ,وأخ ووه يتج وووة في ووه  ,ويظه وور تعجب ووه وفرح ووه  ,ولك وون ح ووني دخ وول غرف ووة
العمليات  ,ورأى أدوات القطع والب  ,أخه يتهمر ويقدح يف كماة رلك املستشفى وكمالوه  ,حبجوة أن فيوه
ما يؤدي إىل األت والشر  ,ولو كان كامال حقا ملا وجدت فيه تلك األدوات!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور ب وود م وون التجكي وود أن املص ووري إىل ه ووها الن وووا م وون اجلو وواب ل وويس رهاب ووا إىل التعلو و ب ووا هوة  ,ول وويس
احتجاجووا باجلهوول العوودمي  ,ولوويس فورارا موون اجلوواب علووى اإلنووكارت وارع اضووات  ,وإوووا هووو يف حقيقتووه
إرجاا إىل األمور احكمة  ,ومصري إىل ارحتكام إىل العلم اليقيوين  ,فوالعقالو يسولمون بوجوود أنوياو كثورية ,
وإن ت يعلمو ووا حقيقته ووا وحكمته ووا  ,ويؤمن ووون ب ووجن اهلل يق وودر عل ووى فع وول أم ووور عظيم ووة  ,وإن ت ي وورو رل ووك
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بجعينهم  ,اعتمادا منهم على ما هو مستقر يف نفوسهم من العلم اليقيوين باملبوادئ الفطريوة وغريهوا  ,وكوهلك
احلاة موع أهول اخلوربة مون النواق  ,فوإن العقوالو يسولمون بوجن الطبيوو املواهر الصواد لديوه مون القودرة والعلوم
ما اعله يفعل أمورا ر يعلمون هلا حكما ور فا دة  ,ومع رلك فهم ر يقدحون يف علمه وحكمته .
فال يش ط يف التسليم بهلك أن يشاهدوا حكمه التفصيلية أو إلسوها  ,فكوهلك احلواة يف حكموة اهلل
تعاىل  ,فإنه ر يش ط يف اإلقرار هبوا أن يشواهد النواق احلكموة يف كول أفعالوه  ,وإووا يكفوي ارعتقواد بكمالوه
تعاىل يف علمه ورمحته وعدله وحكمته ومجيع صفاته .
ف إن قي ل  :ىذا ك ان اهلل مص تفا اكم ال الق درة ف ف يمتن علي ه أن يج د طريق ة إلظه ار مقتض يات
حكمته  ،وترتيا قوانين الكون من غير وجو الشر .
قيوول  :إن هووها السوؤاة فضووال عمووا فيوه موون نقووص يف التصووور وخطووج يف افو او وجووود امللوونوم بغووري رزمووه
الضووروري فإنووه نان و عوون تكوورب وغطرسووة وتضووخيم للووهات الصووغرية احلقوورية  ,فسقيقتووه راجعووة إىل أن وودود
القوودرة والعلووم يف و و أن هنووات طرقووا أخوورى لتوودبري الكووون تكووون أكموول ووا وضووعه اهلل  ,وأنووه ميكوون لووه أن
يق ح على اهلل كماة العلم والقدرة فعل رلك  ,وهها ٍ
مناف للعقل واملنط .
ا مر الراا  ،وه و ف ي حقيقت ه مكم ل لألم ر الس ااق  ،ورلوك أنوا إرا تجملنوا يف الوجوود بنظورة واسوعة
تستوعو الصورة الكاملة له  ,فإنا ر جنود فيوه نورا ضوا  ,فكول الشورور الواقعوة نورور نسوبية إضوافية  ,فموع
أن وج ووود األم وراو بجنواعه ووا وانرم بجصوونافها ن وورور إر أن فيه ووا مص ووا متنوعووة للسي وواة اإلنس ووانية  ,فل ووور
وجودها لتعطلت مهموة الطوو  ,وتضورر بوهلك كول العواملني فيهوا  ,ولوور وجودهوا ملوا تطوور الطوو والبسوث
التجريي يف ارت األدوية  ,وملوا توصول العلمواو إىل اركتشوافات الطبيوة املفيودة لإلنسوان  ,وكوهلك الونرزة
والرباك ووني واألعاص ووري  ,فم ووع أن فيه ووا ن وورورا لص وونف م وون الن وواق  ,إر أن فيه ووا خو وريات ألص ووناف آخو ورين ،
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكوهلك وجوود الظلوم واإلجورام  ,فموع أن فيوه نوورور لصونف مون النواق  ,إر أن فيهوا مصوا نخورين  ,فلووور
وجود الظلم ملا أمكن للناق معرفة العدة واخلري  ,ور عرفوا قيمة العدة وفضل اإلحسان إىل انخرين .

"فهووها الغيووث الووهي إليوي بووه اهلل الووبالد والعبوواد والشووجر والوودواب  ,كووم إلووبس موون مسووافر  ,ومينووع موون
قصاد  ,ويهدم من بناو  ,ويعو عن مصلسة؟ ولكن أين هها ا إلصل به من املصوا ؟ وهول هوهه املفاسود
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يف جنووو مصوواحله إر كتفلووة يف حبوور؟ وهوول تعطيلووه ل و ال حتصوول بووه هووهه املفاسوود إر موجبووا ألعظووم املفاسوود
واهلالت؟ وههه الشمس اليت سوخرها اهلل ملنوافع عبواده  ,وإنضوا مثوارهم  ,وأقوواهتم  ,وتربيوة أبوداهنم  ,وأبودان
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احليوانات والطري  ,وفيها من املنوافع واملصوا موا فيهوا  ,كوم توؤرى مسوافرا وغوريه حبرهوا؟ وكوم فوف رطوبوة؟
وكووم تعطووش حيوانووا؟ وكووم حتووبس عوون مصوولسة؟ وكووم تشووف موون مووورد؟ وحتوور موون زرا؟ ولكوون أيوون يقووع هووها
يف جنو ما فيها من املنافع واملصا الضرورية املكملوة؟ فتعطيول اخلوري الكثوري ألجول الشور اليسوري نور كثوري ,
وهو خالف موجو احلكمة الهي تننه اهلل سبسانه عنه"(.)1
فاهلل تعواىل ر خيلو نورا ضوا  ,ور يوجود يف خلقوه نور كلوي ر خوري فيوه بوجوه مون الوجووه ؛ ألن خلو
الشوور احووض منو ٍ
واف للسكمووة  ,وهووو نوووا موون العبووث الووهي ينوونه اهلل عنووه  ,وكوول الشوورور الوويت توجوود يف اخللو
فهي نرور إضافية نسبية(.)2
وقد نبهنا اهلل إىل هها املعي يف قصة موسى مع اخلضر  ,فوإن اخلضور فعول أفعوار عديودة ظاهرهوا الشور,
وت يفهم موسى عليه السالم منها إر أهنا نر ض  ,ولكن اخلضر كشف عون اخلوري اخلفوي الوهي كوان وراو
أفعاله تلك  ,فجثبت له بجن ما فعله ت يكن نرا ضوا  ,وإووا هوو نور نسوي إضوايف  ,وقود علو الورازي علوى
ههه احلادثة بقوله  ":كل ما يف العات من نة وبلية وأت ومشقة فهو وإن كوان عوهابا وأملوا يف الظواهر إر أنوه
حكمة ورمحة يف احلقيقة ,وحتقيقه ما قيل يف احلكمة :إن ترت اخلري الكثري ألجل الشر القليل نر كثري"(.)3
ا م ر الخ امس  :أن ارع و او بوجووود الشوور علووى وجووود اهلل وكمالووه مبووين علووى تصووور خوواط لطبيعووة
احليوواة يف الوودنيا  ,فووإن املع و و ينطل و موون أن الغايووة موون احليوواة تنسصوور يف احلصوووة علووى املووالر  ,والظفوور
بوواخلري املطل و  ,الووهي ر كوودر فيووه ور ضوورر  ,ولكوون هووها التص ووور غووري صووسي  ,فسيوواة اإلنس ووان ليس ووت
منسصرة يف حياته الدنيوية فقط  ,وإوا هنات نوا آخر من احليواة  ,أكمول وأفضول وأجول  ,واحليواة الودنيا موا
هي إر طريو ومعورب إىل تلوك احليواة  ,فموا إلصول لإلنسوان فيهوا ر خيور يف طبيعتوه عموا إلصول ألي مسوافر
يف طريقه من التعو واملشقة واألت .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووا أمجوول مووا عوورب بووه الوودكتور موود الغوناة حيووث يقوووة يف سوويا خماطبتووه للملسوود الووهي اعو و علووى
الوجووود اإلهلووي بقضووية الشوور ":إنكووم ر تعرفووون طبيعووة هووهه احليوواة الوودنيا  ,ووظيفووة البشوور فيهووا  ,إهنووا معوورب
( )1طري اهلجريتني  ,ابن القيم (. )213/1
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مؤقت إىل مستقر دا م  ,ولكي اوز اإلنسان هها املعرب إىل إحدى خامتيته ر بد أن يبتلى ا يصوقل معدنوه
ويهووهب طباعووه  ,وهووها اربووتالو فنووون نووىت  ,وعنوودما يوونج املؤمنووون يف التغلووو علووى العقبووات الوويت مووألت
ط وريقهم  ,وتبقووى صوولتهم بوواهلل واضووسة مهمووا ترادفووت البجسوواو والض وراو  ,فووإهنم يعووودون إىل اهلل بعوود تل ووك
الرحلة الشاقة ليقوة هلم ":يا عبادي ر خوف عليكم اليوم ور أنتم حتننون""(.)1
إن احليوواة يف األرو ليسووت خاصووة باإلنسووان  ,وإوووا يشوواركه فيووه أن وواا موون احليوانووات وأصوونافه موون
النبات وغريها  ,وكل تلك األصناف واألنواا ر بد هلا من احلصوة على ما يناسو بقاوها .
ا مر السا س  :أن ارعتماد على قضية الشور يف إنكوار وجوود اهلل مبوين علوى القفون احلكموي ؛ ورلوك

أن املع و و اسووتنتخ موون وجووود الشوور أن اهلل غووري موجووود وأنووه لوويس خالقووا للكووون  ,ور يوجوود أي ت ورابط
عقلووي أو منطقووي بووني مقوودمات الوودليل ونتيجتووه  ,فلوويس هنووات تووالزم بووني وجووود الشوور وبووني عوودم وجووود اهلل
وخلقووه للكووون  ,فمووا الووهي مينووع أن يكووون اهلل موجووودا ومريوودا للشوور يف آن واحوود  ,فعلووى التسووليم شووكلة
الشوور  ,فووإن غ واية مووا توودة عليووه هووي الق ودح يف صووفة موون صووفات اهلل ور ميكوون أن توودة علووى امتنوواا خلقووه
للكون .
وقوود أنووار إىل هووها املعووي أنتوووا فلووو  ,فإنووه ركوور أن معضوولة الشوور كانووت أحوود أسووباب إحلوواده  ,فلمووا
رجع عن اإلحلاد إىل اإلميان باهلل قاة معلقا ":ر نك أن معضولة الشور واألت – الويت كانوت وراو ا واهي إىل
اإلحلاد -تعترب مشكلة هلا وزهنا عنود الفالسوفة  ,لكوين أيقنوت أن عودم فهوم هوهه املشوكلة ر ينبغوي أن يلغوي
القناعووة بوجووود اإللووه  ,بعوود أن أثبتووت الرباهووني الفلسووفية والعقليووة والعلميووة رلووك الوجووود  ,إن وجووود الشوور
واألت يف حياة البشر له عالقة بصفات اإلله وليس وجود اهلل أو عدمه"(.)2
وهووها الكووالم يوودة علووى أم ورين مهمووني  :األوة  :أن اسووتدرة املالحوودة علووى إنكووار وجووود اهلل بقضووية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الش وور ر مس ووو ل ووه  ,وأن ووه متض وومن ملغالط ووة القف وون احلكم ووي  ,ال وويت ينتق وول فيه ووا املس ووتدة م وون املق وودمات إىل
النتيجووة مون غووري وجووود أي مسووو وتووالزم بينهووا  ,والثوواا  :أنووه علووى التسووليم بووجن قضووية الشوور مشووكلة علووى
الوجود اإلهلي  ,فإهنا معارضة بجدلة أقوى منها يف الدرلوة والثبوول  ,فهنوات أدلوة عقليوة دلوت علوى مقودمات
الضورورة احلسووية  ,واركتشووافات العلميووة املتتاليوة  ,فلوويس موون املقبوووة يف منواهخ العلمووي ارسووتدرة أن تو ت
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األدلة األقوى واألظهر واألتقن إىل األضعف واألخفى .
إن القف وون احلكم ووي ال ووهي كش ووفنا عن ووه يف اس ووتدرة املالح وودة بقض ووية الش وور واعتم ووادهم عل ووى ال وودليل
األض ووعف ي وودة عل ووى أن ص وونيعهم رل ووك ل وويس قا م ووا عل ووى ارس ووتدرة العقل ووي ا وورد وإو ووا ه ووو يف حقيقت ووه
اسووتدرة عوواطفي نفسووي  ,فامللسوود اوود يف نفسووه تجملووا موون الشوور ونفوورة موون األت  ,فيسوووة هووهه احلووارت
النفسية إىل دليل ينعم أنه نابع من العقل ويستدة به علوى إنكوار وجوود اخلوال الوهي دلوت عليوه أدلوة عقليوة
قاهرة  ,وما فوعلره يف احلقيقة إر مشاعر نفسية وأحاسيس عاطفية .
و ووا يوودة علووى أن ارع و او بوج ووود الشوور ل وويس مسووتندا عل ووى العقوول وإو ووا علووى العاطفووة النفس ووية أن
املع ضني هبا يف العادة ر يعتمدون إر على الشرور احلسية  ,ويعرضوون متوام اإلعوراو عون الشورور املعنويوة ,
الوويت قوود تكووون أضورارها أعظووم علووى احليوواة اإلنسووانية موون الشوورور احلسووية  ,فووال توراهم يع ضوون علووى الفسوواد
األخالقووي والكووهب واخليانووة والبخوول واجلشووع واألنانيووة ونوويوا اجلهوول واألميووة  ,فهووهه نوورور عظيمووة هلووا آثووار
عميقة على حياة اإلنسان .
ويف اإلنووارة إىل أثوور املنطل و النفسووي العوواطفي يف ارع و او بقضووية الشوور يقوووة األسووتار مووود عبوواق
العق وواد بع وود دراس ووة مطول ووة ملش ووكلة الش وور ":ل وويس الش وور إرن مش ووكلة كوني ووة  ,ور مش ووكلة عقلي ووة إرا أدرن ووا
باملشكلة أهنا نيو متناقض عصي على الفهم واإلدرات  ,ولكنه يف حقيقته مشكلة اهلووى اإلنسواا  ,الوهي
يرفض األت  ,ويتمي أن يكون نعوره بالسرور غالبا على طبا ع األمور"(.)1
إن مثوول موون يعو و علووى وجووود اهلل بشووبهة الشوور مثوول طفوول يف العانوورة موون عمووره حووني رأى أبوواه يفعوول
أمووورا فيهووا آرم وأضورار عليووه أو علووى بعووض إخوانووه قووام مع ضووا علووى أبيووه وادعووى أن لديووه دلوويال عقليووا علووى
إنكوار األبووة مطلقووا  ,وحوني سووجله النواق عوون حجتوه العقليوة  ,ركوور أن األب اوو أن يكوون متصوفا بالرمحووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واحلنووان علووى أبنا وه  ,ولكنووه رأى أبوواه يفعوول مووا ينوواقض تلووك الصووفات  ,فجخووه موون رلووك دلوويال عقليووا علووى
إنكار فكرة األبوة من أصلها!!
ا م ر الث امن  :ووا يوودة علووى أن وجووود الشوور يف الكووون ر ينووايف الوجووود اإلهلووي ور كمالووه أن اخلووري يف

الكووون أكثوور موون الشوور وأوسووع منووه  ,بوول هووو األصوول يف الوجووود  ,فاألصوول يف حيوواة النوواق واحليووان والنبووات
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الصووسة وارسووتقامة  ,واألصوول يف األرو ارس ووتقامة والصووالحية للعوويش وبنوواو احلضووارات  ,ول وويس ال وونرزة
والرباكني واألعاصري فالشر مع وجوده إر أنه طارئ وقليل مغموور يف حبوار و يطوات اخلوري والصوالح احيطوة
به من كل اجلهات  ,يقوة ابن القيم يف بيوان هوها املعوي  ":ومون تجمول هوها الوجوود علوم أن اخلوري فيوه غالوو
وأن األم وراو وإن كثوورت فالصووسة أكثوور منهووا واللووهات أكثوور موون انرم والعافيووة أعظووم م وون الووبالو والغ وور
واحلر واهلدم ودوها وإن كثرت فالسالمة أكثر ولو ت يوجد هها القسم الهي خريه غالو ألجول موا يعورو
فيووه مون الشوور لفووات اخلووري الغالووو وفووات اخلووري الغالووو نوور غالووو ومثوواة رلووك النووار فووإن يف وجودهووا منووافع
كثوورية وفيهووا مفاسوود لكوون إرا قابلنووا بووني مصوواحلها ومفاسوودها ت تكوون ملفاسوودها نسووبة إىل مصوواحلها وكووهلك
املطر والرياح واحلور والوربد وباجلملوة فعناصور هوها العوات السوفلي خريهوا تون بشورها ولكون خريهوا غالوو وأموا
العات العلوي فربيو من رلك"(.)1
فمن كانت نفسه نافرة من وجود الشر القليل  ,فليعتورب بواخلري الغالوو عليوه  ,وليجعول نفسوه نواظرة إليوه
متجملة فيه  ,وليس صسيسا ور مقبور يف قوانني العقل واملنط أن ينظر اإلنسوان إىل الشويو األقول وجوودا ,
إلكووم بووه علووى الشوويو األكثوور منووه وجووودا وانتشووارا  ,ور يقبوول منووه أن ينظوور إىل الشوويو املتعوودد النوايووا موون
زاوية واحودة هي األضعف واألقل  ,وإلوكم بناو عليها على كول النوايا األخرى  ,وهي األقوى واألظهر .
ا م ر التاس  :أن املع ضووني علووى وجووود اهلل وكمالووه بوقوووا الشوور يف الكووون وقع ووا يف مغالطووة منطقيووة
واد وراف اسووتدرة ظوواهر ؛ ورلووك أن العووات مشووسون باألفعوواة والصوونا ع الدالووة علووى حكمووة اخلووال تعوواىل
البالغوة  ,وعلووى رمحتوه الواسووعة وفضوله العموويم  ,ولكون املع ضووني أعرضووا كوول تلوك املشوواهد والودر ل ,وركوونوا
أنظووارهم علووى بعووض املشوواهد الوويت ت تظهوور هلووم يف احلكمووة بصووورة واضووسة  ,وطفق ووا يشووككون يف الوجووود
اإلهلي ويف الكماة الرباا من خالهلا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها الص وونيع اد وراف ع وون اجل ووادة العلمي ووة وانوونر يف مه وواوي الض ووالة ارس ووتدرة  ,ف وواملنهخ العمل ووي
الصووسي يسووتلنم أن يقوواق ا ه وووة علووى املعل وووم  ,وأن إلموول املتش ووابه عل ووى احكووم  ,فكم ووا أن يف الك ووالم
كم ومتشابه  ,والعقالو يفهمون املتشابه بناو على احكم  ,وإللمون عليه  ,فكهلك األفعاة الواقعيوة فيهوا
احكووم وفيهووا املتشووابه  ,وطريقووة العقووالو تقتضووي أن حتموول األفعوواة املتشوواهبة علووى احكووم  ,وتفهووم بنوواو علووى
مقتضاها  ,ويف بيان ههه املنهجية العقلية يقوة ابن القيم  ":العقالو قاطبة متفقون علوى أن الفاعول إرا فعول
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أفعووار ظهوورت فيهووا حكمتووه  ,ووقعووت علووى أمت الوجوووه  ,وأوفقهووا للمصووا املقصووودة هبووا  ,إرا رأوا أفعالووه
قد تكررت كهلك  ,جاوهم من أفعاله ما ر يعلمون وجه حكمته فيوه  ,ت يسوعهم غوري التسوليم ملوا عرفووا
من حكمتوه  ,واسوتقر يف عقووهلم منهوا  ,وردوا منهوا موا جهلووه إىل كوم موا علمووه  ,هكوها جنود أربواب كول
صناعة مع أستارهم"(.)1
فاملنهخ العقلي الصسي يوجو على من رأى يف مشاهد الكون أمورا ت يفهوم حكمتهوا  ,وت تظهور لوه
غايتهووا = إرجوواا رلووك إىل مووا ي وراه موون مشوواهد اإلحكووام األخوورى  ,ال وويت هووي أكثوور يف العوودد  ,وأظه وور يف
الدرلة  ,ويقر بجن اهلل تعاىل املتصف باحلكمة والعلم ر يفعول نوي ا بوال غايوة ور حكموة مرجووة منوه  ,يقووة
النخمشري يف بيان هها املعي ":قد علمنوا أن اهلل حكويم عوات بقوب القبوي  ,عوات بغنواه عنوه  ,فقود علمنوا أن
أفعالووه كلهووا حسوونة  ,وخل و فاعوول القبووي فعلووه  ,فوجووو أن يك وون حسوونا  ,وأن يكووون لووه وجووه حسوون ,
وخفاو وجه احلسن علينا ر يقدح يف حسونه  ,كموا ر يقودح يف حسون أكثور خملوقاتوه جهلنوا بوداعي احلكموة
إىل خلقها"(.)2
ولك وون املع ض ووني عل ووى وج ووود اهلل وكمال ووه بقض ووية الش وور غفلو ووا ع وون ه ووهه املنهجي ووة العقلي ووة  ,وانتهكو ووا
مقتضياهتا  ,واننلقوا إىل متاهات ارستدرة الباطلة الفاسدة .
إن مثل من يع و على الوجود اإلهلي والكماة الرباا بقضية الشور مثول رجواة مون عووام النواق دخلووا
مدينووة كبوورية  ,ف ورأوا فيهووا أنواعووا موون التصوواميم املبهوورة  ,وأنووكار موون ال اكيووو املتقنووة  ,وصوونوفا موون الفوون
املعموواري الوودقي  ,ولكوونهم أثنوواو وووهلم يف املدينووة رأوا يف بعووض أجنا هووا أنووياو ت يعرف ووا هلووا حكمووة  ,وت
يوودركوا هلووا مغوونى  ,فجخووه بعضووهم يشووكك يف وجووود البوواا هلووهه املدينووة موون حيووث األصوول  ,وبعضووهم أخووه
يشكك يف حكمته وعلمه ومهارته!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور يشووك عاقوول أن صوونيع أول ووك الرجوواة العووام منو ٍ
واف للعقوول واملنطو  ,ومنوواقض للسكمووة والبصوورية ,
واع او املعتمودين علوى قضوية الشور ر خيتلوف عون حواهلم  ,بول هوو يف احلقيقوة أنود وأنونع  ,ألن ادورافهم
متعل بجفعاة اهلل وصنعه .
ا مر العاشر  :فضال عن كثرة األخطاو اليت وقع فيها املع ضون على وجود اهلل وكمالوه بقضوية الشور ,
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وضووخامة األغووالط ارسووتدرلية واملنهجيووة الوويت تلووبس هبووا صوونيعهم  ,إر أهنووم فووو رلووك كلووه ت يسوولموا موون
الوقوا يف التناقض .
فووإن كثوريا موون أتبوواا التيووار اإلحلووادي ينكوورون املبووادئ الكليووة  ,والقوويم املطلقووة  ,ويوورون كوول نوويو نسووي,
فووال توجوود قيمووة مطلقووة  ,ور يوجوود خووري مطلو  ,ور نوور مطلو  ,ور صووفة مووودة بووإطال  ,ور مهمومووة
بوإطال  ,وهووها ارعتقوواد يبطول علوويهم اعتمووادهم علووى قضوية الشوور ؛ ألن احلكووم علوى الشوويو بجنووه نوور وأت
يسووتوجو وجووود اخلووري املط ول الووهي إلكووم بنوواو عليووه  ,وعلووى مقت وضياته بوجووود الشوور  ,فووإرا ت يوجوود خووري
مطول  ,وكان كل نيو نسي  ,فإنه ر ميكن ارع او على أحد بالشر أبدا ؛ لكونه نقيض اخلري .
وألجوول هووها املعووي فقوود قلووو بعووض الفالسووفة املعاص ورين  ,وهووو بي جووون كريفووت الوودعوى علووى أتبوواا
التيووار اإلحلووادي  ,وجعوول اعتقووادهم بوجووود الشوور دلوويال علووى وجووود اهلل  ,حبجووة أن امللسوود حووني إلكووم علووى
نوويو بجنووه نوور اووو أر يقووع "معنوواه أن لديووه مفهومووا عمووا اووو أن يكووون  ,وأن هووها املفهوووم يقابوول نووي ا
واقعيوا  ,وهووهه حقيقووة امسهوا اخلووري األمسووى  ,حسونا ..إهنووا اسووم آخور هلل  ,فووإن ت يكوون اهلل موجوودا فموون أيوون
ج نا عيار اخلري الهي إلكم به على الشر بجنه نر"(. )1
الطريقة الصبيبة في التعامل م قضية الشر :
إرا تب ووني أن املع ض ووني عل ووى وج ووود اهلل وكمال ووه بقض ووية الش وور وقعو ووا يف أغ ووالط عقلي ووة ومنهجي ووة كب وورية
وانكشف أن مووقفهم مون وقووا الشور خطوج  ,وادوراف عون اجلوادة  ,فموا املوقوف الصوسي الوهي اوو علوى
اإلنسان عموما  ,وعلى املسلم خصوصا ارلتنام به حىت يسلم من تلوك األغوالط واألخطواو  ,ويكوون سوا را
على اجلادة العلمية ؟!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مووع أن معووات املوونهخ الصووسي يف التعاموول مووع قضووية الشوور قوود اتض وست يف أثنوواو نقووض موقووف التيووار
املعتموود علووى نووبهة الشوور  ,إر أننووا سووننيدها هنووا إيضوواحا وتفصوويال ؛ طلبووا لرفووع اإلنووكاة  ,وبيووان الصووورة
بوجكرب قوودر كون موون الب ويان  ,فوواألمور الويت تنضووبط هبوا الرؤيووة الصوسيسة موون قضوية الشوور ترجوع إىل األصوووة
التالية:
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ا ص ل ا ول  :أن اهلل تعوواىل ر يفعوول نووي ا يف هووها الكووون إر حلكمووة وغايووة محيوودة  ,فموون املسووتبعد
( )1القضية اخلال  ,ة س وبل (. )41
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عقووال أن يقوووم نووخص عاقوول وحكوويم بإنشوواو مدينووة كبوورية جوودا  ,فيهووا أنوووا موون اإلتقووان  ,وأل ووان موون الفوون
واجلموواة والدقووة  ,فتكووون متكاملووة األركووان  ,مشووتملة علووى كوول األنظمووة والق ووانني البارعووة  ,يكووون بنوواؤه
لووهلك كلووه وورد عب وث ر داعووي لووه ور غوورو منووه  ,فووإن موون يفعوول رلووك بوودون حكمووة ور غايووة محيوودة ر
يكون من العقالو  ,ور يعد فعله دوحا عند النبهاو  ,بل سيكون مهموما عند مجيع الفطناو .
فكووهلك احلوواة يف خل و الكووون بجمجعووه – وهلل املثوول األعلووى واألجوول –  ,فإنووه يسووتسيل يف العقوول أن
يكون إااده سبسانه هلها الكون العظيم الفسي املبهر  ,املشتمل على األنظمة البديعوة  ,والقووانني الدقيقوة,
واإلتقووان البوواهر  ,واإلحكووام الرا ووع بغووري حكمووة ور غايووة ور قصوود  ,فوق وووا هووها األم وور ر يلي و بالكم وواة
اإلهلي واجلالة الرباا .

إن كموواة الوورب تعوواىل وجاللووه وحكمتووه وعدلووه ورمحتووه وقدرتووه وإحسووانه ومحووده و ووده وحقووا أمسا وه
احلسووي متنووع كووون أفعالووه صووادرة منووه ر حلكمووة ور لغايووة مطلوبووة  ,ومجيووع أمسا ووه احلسووي تنفووي رلووك وتشووهد
ببطالنه(.)1
ا صل الثاني  :إرا اعتقد اإلنسوان بوجن اهلل ر يفعول نوي ا إر حلكموة وغايوة ومقصود  ,فإنوه اوو عليوه
أن يعتقوود أنووه ر ميكوون للبشوور أن إليط ووا بكموواة اهلل يف علمووه وح وكمته  ,ويسووتسيل علوويهم أن يعلم ووا بكوول
مقاصوود اهلل يف خل و الكووون وأحو وداثه  ,وقوود أثبتنووا صوود رلووك بجدلووة متعووددة يف أوة الفصوول ووا يغووين عوون
()2

إعادته هنا

.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع أن قودرة البشور ر ميكون أن حتويط بتفاصويل العلوم اإلهلوي فإنوه لويس مون احلكموة أن يرطلوع اهلل تعواىل
النوواق علووى مجيووع غايتووه  ,فووإن رلووك منو ٍ
واف لكموواة امللووك والقهوور واجلووالة واجلووربوت  ,الوويت هووي صووفات
ضرورية من صفات اهلل تعاىل  ,فكماله يجك إطالا خلقه علوى مجيوع حكمتوه  ,وحكمتوه متنوع إطوالا خلقوه
على مجيوع حكمتوه  ,بول الواحود منوا لوو أطلوع غوريه علوى مجيوع نوجنه وأموره عود سوفيها جواهال  ,ونوجن الورب
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أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته(.)1
ا صل الثال  :مع أن اإلنسان او عليه أن يعتقود بجنوه ر يسوتطيع اإلحاطوة حبكوم اهلل وغاياهتوا مون

الشرور الواقع يف الكون إر أن الشرور نوعان  ,نوا ميكن للبشر معرفوة احلكموة منوه  ,ونووا ر ميكون للبشور
معرفة احلكمة منه .
فاهلل عن وجل قد أظهر بعض حكموه يف خلقوه وأخفوى بعضوها  ,والواجوو علوى العاقول أن يسوتدة وا
أظهر اهلل على ما أخفوى  ,فواحلكم الظواهرة مون خلو اهلل كافيوة يف تجسويس اليقوني بوجن اهلل تعواىل ر يفعول يف
الكون إر ما هو خري وصالح .
ا صل الراا  :أن الكمواة اإلهلوي يسوتوجو تعودد أصوناف املوجوودات واخوتالف طبا عهوا  ,فاتصوافه

بالقدرة يستوجو وجود اخلل  ,ووجود املتضادات يف الكوون  ,واتصوافه باإلحسوان يسوتوجو وجوود العطواو
 ,واتص ووافه ب وواجلالة يس ووتوجو ظه ووور مع وواا اجل ووالة واملل ووك  ,واتص ووافه ب ووالعفو يس ووتوجو وج ووود املخط ووي
واملهنو  ,واتصافه بالعدة يسوتوجو وجوود الظواملني واملظلوومني وكوهلك احلواة يف كول معواا الكمواة اإلهلوي
.
وبنوواو عليووه  ,فووإن وج وود الشوور اإلضووايف النسووي يف املوجووودات أموور ضووروري  ,وحودل رزم يف الوجووود ؛
ألنه بوقوا جنسه تنجلي عدد من الكمارت اإلهليوة  ,كالقودرة علوى حو املتضوادات  ,واجنوالو معواا امللوك
واجلالة واجلربوت  ,وغريها(.)2
ا صل الخامس  :أن التكليف اإلهلي بالشرا ع التعبدية ر يقوم إر على حرية ارختيوار واإلرادة  ,ولوو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

جعل اهلل النواق كلهوم وربين علوى أعمواهلم ملوا صو يف العقول أن يكلوف العبواد بالطاعوات  ,بول ملوا صو أن
يكلف أحدا بجي فعل يف حياته .
وضرورة اتصاف اإلنسان حبرية اإلرادة وارختيوار تسوتلنم أن وجوود الصوواب واخلطوج  ,والقودرة علوى فعول
اخلوري وفعول الشور  ,فاإلنسوان ميلوك إرادة وقودرة علوى فعول اخلوري واحلسون  ,وعلوى فعول الشور والقبوي  ,وهووها
يقتضووي ضوورورة صوودور الشوور موون اإلنسووان  ,وحدوثووه منووه يف الواقووع  ,وبووهلك إلصوول التفاضوول بووني النوواق ,
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ويتسق التماين بني األنرار واألخيار .
فلو ت يعط اهلل الناق حرية اإلرادة املالزمة لوقوا الشور  ,واملقتضوية لوه ملوا حتققوت املصوا املتعلقوة حبيواة
اإلنسوان مجلة  ,فوجود الشر الصادر من اإلنسان إرن ضرورة واقعية ر بد منها .
العتراض الراا  :ىشكالية التعارض اين التقدير السااق واين التكليف اا عمال الدينية .
تقوم حقيقة هها ارعو او علوى أنوه إرا كوان اهلل قودر كول نويو قبول خلو السوموات واألرو وكتبوه يف
اللوح احفوظ  ,فهوها يعوين أن كول نويو سويقع كموا قودره اهلل وكتبوه  ,فكيوف يصو موع رلوك أن يكلوف اهلل
اإلنسان بالعبادات وإلاسبه عليه ثوابا وعقابا؟!

وهذا العتراض يطرح عا ة في صورتين :
الصورة ا ولى  :يف مقوام ارعو او علوى العلوم اإلهلوي  ,ورلوك أنوه إرا كوان اهلل يعلوم كول نويو ويعلوم
مارا سيفعل اإلنسان يف كل حياتوه قبول أن خيلقوه  ,فيكوف يصو يف العقول أن يكلفوه بالعبوادة وإلاسوبه علوى
أفعاله؟! فإنا إرا قلنوا  :إن العبود ر ميكنوه أن خيوالف موا علموه اهلل عنوه  ,فهوو يف احلقيقوة بوور علوى أفعالوه ,
وسيكون عقاب اهلل له منافيا للعدة والرمحة  ,وإن قلنا  :إن العبود وا يتصوف بوه مون إرادة واختيوار ميكنوه أن
يفعوول خووالف مووا علمووه اهلل  ,فهووها يسووتلنم نسووبة اجلهوول إىل اهلل  ,ففوي كووال احلووالني ر خيلووو األموور موون نسووبة
النقص إىل اخلال .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وك ووهلك إرا ك ووان اهلل يع و ولم امل ووؤمن م وون الك ووافر  ,ومي و وين بينهم ووا بعل و ومه الس وواب  ,فم ووا فا وودة التكلي ووف
حين ه؟!
الص ورة الثاني ة  :يف مقووام ارع و او علووى املشووي ة اإلهليووة  ,ورلووك أنووه إرا كووان اهلل نوواو كوول نوويو ور

1436/08/19

خير نيو يف الوجود عن مشي ته السابقة  ,فكيف يص يف العقل أن يكلف اهلل اإلنسوان بالعبوادة وإلاسوبه
علووى أفعالووه؟! فووإن قلنووا  :إن العبوود ر ميكنووه أن خيووالف مووا اقتضووته مشووي ة اهلل  ,فهووو يف احلقيقووة بووور علووى
أفعاله  ,وسيكون عقاب اهلل له منافيا للعدة  ,وإن قلنا  :إن العبد ا يتصف به من إرادة واختيوار ميكنوه أن
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يفعل خالف ما اقتضته مشوي ة اهلل  ,فهوو يسولتنم نسوبة العجون إىل اهلل  ,ففوي كوال احلوالني ر خيلوو األمور مون
نسبة النقص إىل اهلل .
وكووهلك إرا كووان اهلل نوواو كوول األفعوواة الوويت تصوودر موون العبوواد  :أفعوواة املووؤمنني وأفعوواة الكووافرين  ,فمووا
فا دة التكليف إرن ؟!
ويف ابتووداو النوواقش هلووها ارع و او ر بوود موون التنبيووه علووى أن هووهه القضووية ليسووت جديوودة علووى أهوول
األديان وخصوصوا ديون اإلسوالم  ,وليسوت مون ابتكوارات الناقودين لألديوان يف عصورنا  ,فالبسوث يف العالقوة
بني تقدير اهلل الساب ونرا اهلل املنونة مون أكثور القضوايا الويت دار حوهلوا اجلودة واحلووار واخلوالف بوني علمواو
املسلمني  ,وهي أظهر األبواب الويت أوسوعوا يف البسوث والتجمول والنظور  ,وقودموا فيهوا أفكوارا متنوعوة وخمتلفوة
.
إن البسووث يف هووهه القضووية متووجخر عوون البسووث يف قضووية وجووود اهلل  ,وقووا م علووى اإلق ورار قل و اهلل
للكووون وربوبيتووه هلووا  ,فإميووان املووؤمنني بالتقوودير السوواب وعظمتووه مبووي علووى إميوواهنم بوجووود اهلل وخلقوه للك وون,
واإلقو ورار بعظمت ووه وجالل ووه وجربوت ووه وكمال ووه  ,ورب وود م وون استسض ووار ه ووها املع ووي يف النظ وور يف ه ووهه القض ووية
وتفصيالته  ,فهو من أقوى ما يساعد على فهم غوامضها  ,و لية ندا دها .
وإرا كان اإلنسوان عواجنا عون اإلحاطوة بكمواة اهلل وجاللوه وعظمتوه  ,فإنوه سويكون عواجنا ر الوة عون
اإلحاط ووة بجسو ورار التق وودير الس وواب ؛ ألن التق وودير م وون أخ ووص خص ووا ص الربوبي ووة واجل ووالة والكم وواة  ,فم وون
يتطلووو معرفووة مجيووع أس ورار التقوودير السوواب فهووو يف احلقيقووة يتطلووو معرفووة حقيقووة الكموواة اإلهلووي واجلووالة
الرباا  ,وهها أمر يتعهر على العقوة البشرية البلو إليه  ,وألجل هوها أرنود النوي صولى اهلل عليوه وسولم إىل
التعاموول الصووسي مووع قضووية التقوودير اإلهلووي  ,فقوواة ":إرا ركوور القوودر فجمسووكوا"( ,)1واألموور باإلمسووات عوون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اخلوو يف القدر هو هني عن الدخوة يف أسرار القدر وحكمه ؛ لكون اإلنسوان ر بود أن يكوون عواجنا عون
إدرات كنووه رلووك  ,فالتقوودير م ورتبط بالكموواة اإلهلووي و عوواا الربوبيووة  ,وعقوول اإلنسووان وقدرتووه قاصووران عوون
إدرات رلك  ,وههه حقيقة وجودية ظاهرة اجلالو .
ولك وون املع ض ووني عل ووى األدي ووان يتغ ووافلون ع وون تل ووك احلقيق ووة ال ابطي ووة ب ووني التق وودير والعظم ووة اإلهلي ووة ,
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فيتعوواملون مووع اهلل كمووا لووو أنووه ملووك موون ملوووت الوودنيا  ,ويغفلووون عوون كمارتووه وعظمتووه وجاللووه  ,وينتقوودون
امل ووؤمنني عل ووى ه ووها األس وواق  ,وبع ووض أتب وواا األدي ووان ينس ووا معه ووم يف ه ووها التغاف وول  ,فيق ووع يف حب ووث ه ووهه
القضية كثريا من الغلط واردراف عن اجلادة البسثية .
فجوة أمر ر بد من تنبيه املع و إليه وإيقافه عليه أن املؤمنني حني آمنوا بتقودير اهلل السواب  ,ووجووب
اخلضوووا لووه ت يكوون رلووك موونهم وورد عاطفووة نفسووية  ,ور وورد اختيووار مووههي فقووط  ,وإوووا هووو اعتقوواد مبووين
على أصوة عقلية ووجودية جليلوة  ,ترجوع كلهوا إىل ثبووت الكمواة العظويم هلل تعواىل  ,الوهي ر ميكون للبشور
اإلحاطة به .
وأوة خطوة منهجية واجبة يف النقاه حووة قضوية التقودير السواب أن ينبوه املعو و علوى أنوه ر يعو و
على أفعاة ملك من ملوت الودنيا  ,وإووا يعو و علوى خوال السوموات واألرو  ,املتصوف بالكمواة العظويم
 ,واجلووالة الكبووري  ,الووهي يعج وون البشوور عوون اإلحاط ووة بووه  ,فووال بوود أن يق وور هبووهه احلقيقووة ويستسض وورها يف
النقاه  ,وإن ت يؤمن به .
فم استبض ار المع اني الس ااقة ف ي العفق ة ا ين التق دير الس ااق وتكلي ف اهلل للن اس االعب ا ات
يتجلى الجواب عن ذلك العتراض اا صول التالية :
ا صل ا ول  :أن اهلل عن وجل ر بد أن يكون عاملا بكل نيو يف هها الوجود  ,ومقدرا لوه ومودبرا ,
فهها األمر من املقتضيات الضرورية رتصافه بصفة اخلل اليت ر ميكن ارنفصاة عنها  ,فال ميكون أن يوجود
نوويو يف الك ووون خووار عوون علم وه وقدرتووه وإرادتووه ؛ فوواهلل تعوواىل هووو املصوودر األوة لكوول حووديث ا ووري يف
الكون  ,وهو أساسه  ,فال بد أن يكون عاملا به  ,قادرا عليه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأفعاة العباد وما يصدر مونهم مون أعمواة ر ختور عون هوهه الكليوة  ,لكوون اإلنسوان جونو مون الكوون,
وأفعاله حدل من أحداثه  ,فال بد أن يكون اهلل عاملا هبا  ,وقادرا عليها  ,ومريدا هلا .
ومن املستسيل أبدا أن يكون اهلل خالقا ألصل الكون ومادته وأحداثوه  ,وعاملوا هبوا  ,ر يكوون خالقوا
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ألفعوواة العبوواد ور يكووون عاملووا هبووا  ,فمووا ثبووت لألصوول ثبووت للفوورا  ,ومووا ثبووت للجوونو ثبووت لكوول األج وناو
املشاهبة له .
ا ص ل الث اني  :أن عل ووم اهلل ومش ووي ته غي ووو ووض بالنس ووبة لإلنس ووان  ,ف ووال ميكوون لإلنس ووان ألبت ووة أن
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يعرف علم اهلل وقدرته  ,وما ناوه يف خلقه  ,وأراده يف الكون قبل وجود األحدال .
وإرا كان علم اهلل وتقديره غيو ض  ,فإنه ر يص يف العقول أن إلودد اإلنسوان نوي ا منوه ألبتوة ؛ ألن
رلك من العبث والسفسطة اليت ر تقوم على قاعدة سليمة ور أساق مستقيم .
ومقتضى رلك أنه ر يصو لإلنسوان أن يشوتغل عرفوة علوم اهلل وتقوديره السواب  ,ور أن ينهوك نفسوه
يف البسث عما أخفاه اهلل من علمه  ,وقد أرند الني صلى اهلل عليه وسلم النواق إىل هوها األصول العظويم ,
فعوون عبوود الوورمحن السوولمي عوون علوي  -رضووي اهلل عنووه  -قوواة  :كنووا مووع النووي  -صوولى اهلل عليووه وسوولم  -يف
بقيع الغرقد يف جنازة فقاة ":ما منكم من أحد إر وقد كتو مقعده مون اجلنوة  ,ومقعوده مون النوار"  ,فقوالوا
 :يووا رسوووة اهلل أفووال نتكوول؟! فقوواة  ":اعملووا فكوول ميسوور"( ,)1وهووها القوووة موون النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم
إرنوواد إىل الطريو الصووسي يف التعاموول مووع التقوودير السوواب  ,ويتسصوول يف أنووه ر ينبغووي لإلنسووان أن يرشووغل

نفسه ا قدره اهلل عليه يف العلم الساب ؛ لكون رلك أمر غيي ض ,وسر بعيود األغووار  ,ر ميكنوه إدراكوه
 ,ور الوصوووة إليووه  ,فلوويس موون العقوول أن يشووغل اإلنسووان نفسووه  ,واه ودها يف البسوث عمووا كتبووه اهلل لووه أو
لغريه  ,فإنه لن يسوتطيع الوصووة إىل رلوك أبودا  ,وعليوه أن يشوتغل وا يودرت ويتويقن بقدرتوه عليوه  ,واختيواره
له .

وقوود قوواة علووي رضووي اهلل عنووه ":القوودر سوور اهلل فووال نكشوفه" ويعووين بووهلك  :فووال حتوواوة كشووفه ومعرفتووه,
فهو ليس ا يقدر عليه أحد  ,ويسمي الطساوي رلك بالعلم املفقود  ,الهي طواه اهلل عن كل اخللو  ,فوال
يعلمه ملك مقرب  ,ور ني مرسل(.)2
ا صل الثال  :أن اهلل ربط كل نيو يف الوجود بجسباب خاصة به ر يتسصل إر هبوا  ,فجورت سونة

اهلل تعواىل الكونيوة علووى الو ابط السووبي بوني أحودال الكووون  ,ور يسوتثي موون هوهه السونة نوويو ألبتوة  ,فكمووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أن أحدال الدنيا الطبيعية  ,خريها ونرها  ,ر حتصل إر بجسباب معلومة ددة  ,فكوهلك أحودال انخورة
 ,خريها ونرها  ,ر حتصل إر بجسباب معلومة ددة .
ومووع أن كوول أحوودال الوودنيا مقوودرة مكتوبووة  ,فووإن اهلل ربطهووا بجسووباهبا  ,وعل و حوودوثها بتسق و تلووك
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األسباب  ,فكهلك الشجن يف أحدال انخرة  ,فمع كوهنا مقدرة مكتوبة  ,فهي مربوطة بجسباهبا(.)1
فقاع وودة األس ووباب إرن  ,نو واملة لك وول األح وودال الدنيوي ووة واألخروي ووة  ,ور ف وور بينه ووا  ,وفا وودة ه ووها
األصل يف قضيتنا أن اخلري والشر يف انخورة ر بود لوه مون أسوباب توجبهوا  ,ور بود أن تكوون تلوك األسوباب
راجعة إىل اإلنسان حىت ميكن أن يتعل به الثواب والعقاب .
ا ص ل الراا  :كم ووا أن اهلل تعوواىل عل ووم تفاصوويل ك وول ن وويو يف الوج ووود وقوودره ون وواوه  ,فإنووه أعط ووى
اإلنسووان اإلرادة وارختيووار  ,فخلقووه خلقووة خمتلفووة عوون سووا ر املخلوقووات  ,حبيووث إن كوول إنسووان ميلووك إرادة
يسوتطيع هبوا ال جوي بوني اخليوارات املختلفوة  ,وقودرة يسوتطيع هبوا التوجثري يف األحودال  ,وحتقيو اخليوار الووهي
ترجسه إرادته .
وحتقو حريووة اإلرادة وارختيووار يف اإلنسووان يف حتديوود أفعالووه أموور فطووري ضووروري  ,اووده كوول إنسووان يف
داخ وول نفس ووه  ,فاألس وووياو م وون العق ووالو يفرق ووون ب ووني األفع وواة ال وويت يفعله ووا امل وورو بإرادت ووه واختي وواره  ,كاألك وول
والشرب والبيع والشراو والنكاح  ,وغريها  ,وبني األفعاة الويت تقوع منوه مون غوري اختيوار ور إرادة  ,كالسوقوط
من السط واررتعواه مون الوربد واحلموى  ,فيمدحونوه ويهمونوه علوى النووا األوة  ,ويرتبوون عليوه مجيوع انثوار
القانونية  ,ور يفعلوون رلوك يف النووا الثواا  ,ولوو كوان العقوالو يسواوون بوني النووعني لبطلوت مجيوع األحكوام
القانونية وفسدت مجيع التعامالت اإلنسانية .
واألفعاة العبادية يف اإلسالم ر ختتلف يف طبيعتها عن األفعاة العادية ؛ ألن كوال منهوا فعول صوادر مون
اإلنسان  ,وهو جنو من أجناو الكون  ,فإرا ثبت أن اإلنسان له حرية واختيار يف أفعاله العادية املتاحوة لوه ,
ور اوود يف رلووك نووكا أو توورددا  ,فكووهلك احلوواة يف أفعالووه العباديووة ؛ لكوهنووا متفقووة مووع تلووك األفعوواة يف
طبيعتها وماهيتها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والنصوو

الش ورعية يف اإلسوالم جواوت علووى ه وها األسواق  ,فتعام ولت مووع األفعواة اإلنسوانية علوى أهنووا

أمووور حادثووة باختيووار اإلنسووان وإرادتووه  ,وأهنووا كسووو لووه وعموول موون أعمالووه  ,كمووا قوواة تعوواىل { :موون عموول
صولت , ]46:وقواة تعواىل { :لمون نواو مون ركم
صاحلا فلنوفسه ومن أسواو فوعليوهوا وموا ربُّوك بظوالٍَّم لِّلعبيد}[فر ِّ
أن يوتوقوودَّم أو يوتج َّخر}[املوودَّثر ,]37:وقوواة تعوواىل  { :موون ركم َّموون يرريو رود الو ُّودنويا وموون ركم َّموون يرريو رود انخوورة }[آة
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عمران.]152:
ولكن التقرير الساب يرشكل عليه نصو كثرية يف القرآن والسنة  ,تدة يف ظاهرهوا علوى أن مشوي ة اهلل
هوي املووؤثرة يف الوجووود  ,وأن اإلنسووان ر ميكنوه اخلوورو عنهووا أبوودا  ,وتوودة علوى أن اهلل هووو الووهي نوواو الكفوور
والضالة واردراف  ,وغريها من األوصاف  ,مثل قوله تعاىل { :وما تش راؤون إرَّ أن يشاو اللَّوهر إ َّن اللَّوه كوان

الضواللةر }[األعوراف,]30:
عليما حكيما}[اإلنسان ,]30:وقوله تعواىل { :فريقوا هودى وفريقوا حو َّ علويه رم َّ
وقولوه تعواىل { :موون يوهود اللوهر فو رهووو ال رمهتودي وموون يرضولل فجرول وك رهو روم اخلاس رورون}[األعراف ,]178:وغريهووا
من انيات الكثرية يف هها املعي .
واجلواب على هها اإلنكاة يتطلو تفصيال وتفريعا مطوور  ,ولكون ميكون أن يقواة اختصوارا  :إنوه كموا
أخوورب اهلل بووجن اردوراف والضووالة كووان شووي ته  ,فإنووه أخوورب أن إضووالله ملوون ضوول وادوورف إوووا كووان عقوبووة لووه

علووى أفعالووه الصووادرة منووه باختيوواره وإرادتووه  ,كمووا قوواة تعوواىل { :فبمووا نوقضووهم ِّميثوواقو رهم وركفوورهم بريووات اللووه
وق و و ووتله رم األنبي و و وواو بغ و و ووري ح و و و وق و و وووهلم قرولروبورن و و ووا غرل و و ووف ب و و وول طب و و ووع الل و و ووهر عليوه و و ووا ب ركف و و وورهم ف و و ووال يورؤمنرو و ووون إرَّ
وو أف وودتو رهم وأبصوواررهم كمووا ت يورؤمنر ووا بووه أ َّوة مو َّورةٍ ونووه رررهم يف
قليال}[النسوواو ]155:وقوواة تعوواىل { :ونورقلِّو ر
طرغي وواهنم يوعم رهون}[األنع ووام , ]110:وق وواة تع وواىل { :فول َّم ووا زاغرو ووا أزا اللَّ ووهر قرولروووبو رهم واللَّ ووهر ر يوه وودي الق وووم
الفاسقني}[الصووف , ]5:وقوواة تعوواىل { :يف قرولروووهبم َّموورو ف ووناد ره رم اللووهر مرضووا وهلوروم عووهاب ألوويم ووا كووانروا
يكوهبرون}[البقرة , ]10:وغريهوا موون انيوات الويت يف هووها املعوي " ,والقورآن موون أولوه إىل آخوره إوووا يودة علووى
أن الطبوع واخلووتم والغشوواوة ت يفعلهووا الوورب سووبسانه بعبووده مون أوة وهلووة  ,حووني أمووره باإلميووان  ,أو بينووه لووه ,
وإوا فعله بعد تكرار الدعوة منه سبسانه  ,والتجكيد يف البيان واإلرنواد  ,وتكورار اإلعوراو منه وم واملبالغوة يف
الكفوور والعنوواد  ,فس وين ه يطبووع علووى قلوووهبم وخيت وم عليهووا  ,فووال تقبوول اهلوودى بعوود رلووك  ,واإلعوراو والك وفر
األوة ت يكن مع ختم وطبع  ,بل كان اختيارا  ,فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا ص ل الخ امس  :إرا ثبووت أن اإلنسووان ميلووك إرادة وقوودرة إلوودد فيهووا أفعالووه ارختياريووة  ,وثبووت أن
العبووادات الدينيووة ر ختوور يف طبيعتهووا عوون طبيعووة األفعوواة العاديووة  ,فووإن الثابووت بووالقطع أيضووا أن اإلنسووان ر
إلاسووو إر علووى أفعالووه الواقعووة باختيوواره وإرادتووه  ,وأمووا األفعوواة الوويت وقعووت منووه موون غووري قصوود ,كاألفعوواة
الواقعووة منووه باجلهوول والنسوويان واخلطووج  ,أو األوصوواف الوويت خلقهووا اهلل فيووه ووا ر يتعل و باختيوواره  ,كووالطوة

1436/08/19

( )1نفاو العليل  ,ابن القيم ( , )290/1وانظر يف مناقشة هها اإلنكاة  :املرجع راته ( , )289 , 138/1وتننيه القرآن عن
املطاعن  ,منقه السقار (. )125-122
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والقصر واللون والقوة والضعف والصسة واملورو والعقول واجلنوون وغريهوا  ,وكوهلك األفعواة الويت يقهوره عليهوا
الناق  ,فإن العبد ر إلاسو عليها  ,ور يعاقو على تركها أو فعلها .
ا صل السا س  :وموع كول األصووة السوابقة  ,فوإن اهلل تعواىل ت يو ت النواق سودى مون غوري ببيوان ور

هدى  ,وإوا أبان هلم احل  ,وأنار هلم الطري  ,وأوض هلم احجة  ,فجرسول الرسول  ,وأنونة الكتوو  ,وأقوام
األدلة  ,لريند الناق إىل سبيل اهلداية  ,وميينها عن سبيل الغواية .
فاهلدايووة اإلهليووة العو وامة  ,الوويت عووي البيووان والدرلووة واإلرنوواد  ,ثابتووة مسو وتقرة لكوول العوواملني  ,كمووا قوواة
واب ور اإلميووا رن ولكوون جعلنوواهر نوروورا
تعوواىل { :وكووهلك أوحيونووا إليووك رروحووا ِّموون أمرنووا مووا ركنووت توودري مووا الكتو ر
نوَّهدي به من نَّشاو من عبادنا وإنَّك لتوهدي إىل صر ٍ
{ر رسوال ُّمبشِّورين ورمنوهرين
اط ُّمستقيم}  ,وقووة تعواىل ُّ :
الر رسول وكوان اللوهر عنيونا حكيما}[النسواو , ]165:وغريهوا مون انيوات
ل الَّ ي ركون للنَّاق على الله رح َّجة بوعود ُّ

.

وكل من ت تبلغه اهلداية العامة  ,وت يصول إليوه البيوان اإلهلوي  ,فإنوه ر يعوهب ور يعود مكلفوا باألديوان,
كما قاة تعاىل { :وما ركنَّا رمع ِّهبني ح َّىت نوبوعث ر رسور}[اإلسراو.]15:
وفهم ههه األصوة الستة  ,وعم إدراكها  ,واستسضارها عون النظور يف بواب التقودير السواب تكشوف
عن قدر كبري من الغموو واإلنكاة يف هها الباب  ,فهوي تودة علوى أنوه ر تعوارو بوني تقودير اهلل السواب

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبووني تكليووف اهلل اإلنسووان بالعبووادات  ,فوواهلل عوون وجوول ر إلاسووو العبوواد علووى مووا علمووه يف تقووديره السوواب ,
ور علووى مووا كتبووه يف اللوووح احفوووظ  ,وإوووا إلاسووبهم علووى مووا صوودر موونهم موون أفعوواة بووإرادهتم واختيووارهم ,
والعبد ر ميكنه أن إلتخ بالتقدير الساب ألنه بالنسبة له غيو وض ر ميكنوه الوصووة إليوه  ,ور العلوم بوه ,
فكيف ينسو إىل القدر الساب أمرا وهو ر يعلم عنه ني ا ؟!!
والعبد يف الوقت نفسه يشعر نعورا ضروريا حقيقيا بجن له إرادة واختيارا  ,ور يشك يف رلك ور يو دد
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 ,فودار حوواة اإلنسووان بووني أمورين  :بووني أموور اهلووه متوام اجلهوول  ,وهووو حتديوود موا يف التقوودير السوواب وبووني أموور
يعلمه علما ضروريا  ,وهو أن له إرادة وحريوة يسوتطيع هبوا حتديود مسواره العملوي  ,فلويس مون العقول يف نويو
أن يعرو اإلنسان عما يشعر به ويعلمه علما ضروريا  ,ويتعل بوجمر ر يعلوم عنوه نوي ا  ,ور ميكون العلوم بوه

Ali Fattani

656

الباب الثالث

ألبتة  ,ويدعي أنه معارو ملا يشعر به .
وإوووا العقوول يوجووو عليووه أن يعموول ووا يف يديووه  ,و ووا يعلووم بووه علمووا ضووروريا  ,ور ينصوورف عوون رلووك
بارنتغاة بجمر غا و عنه ر ميكنه أن يعرف عنه ني ا .
إن مثوول موون يعوورو عوون العموول باألعموواة التعبديووة بنوواو علووى تقوودير اهلل السوواب  ,كمثوول رجوول علووم أن
ملكووا موون امللوووت خبووج لووه أمورا يتعلو سووتقبله املعيشووي  ,وكانووت بووني يديووه منرعووة وأرو خصووبة واسووعة ميكنووه
استثمارها يف تكثري أمواله وأمالكه  ,ولكنه ترت رلك كله تعلقا ا علمه مون ختب وة امللوك لوه  ,وهوو ر يودري
عن ماهية ما خبجه امللوك لوه هول هوو خوري لوه أم نور  ,وبقوي عموره كلوه منتظورا رلوك األمور الغيوي  ,حوىت فوين
وفني ووت أرض ووه ومنرعت ووه وفس وودت ! ور ن ووك أن ص وونيع مث وول ه ووها الرج وول س وويكون معيب ووا عن وود ك وول العق ووالو
األسوياو .
وهها املثاة ليس مطابقوا للعالقوة بوني تقودير اهلل السواب وبوني حواة العبود  ,ولكنوه صوورة تقورب املعوي وتظهور
قدرا من قب من يتعل بالقدر الغا و عنه وي ت ما يف يديه من القدرة على العمل واملثابرة واحلر .

فإرا عجن اإلنسان عن تصور رلك وإدراكه  ,وقصر عقله عن فهمه ومعرفة استقامته  ,فإنوه اوو عليوه
التسووليم واخلضوووا للكموواة اإلهلووي والعظمووة الربانيووة  ,فووإن هووهه القضووية ليسووت القضووية الوحيوودة الوويت عجوون
النوواق عوون فهمهووا يف الوجووود  ,فهنووات قضووايا كثوورية أخوورى يعوودها كثووري موون النوواق موون األلغوواز الوويت ر ميكوون
العلووم هب ووا  ,فكمووا أهن ووم يسوولمون هب ووا  ,فإنووه يل وونمهم التس ووليم ووا ه ووو مثله ووا يف العالق ووة ب وني التق وودير اإلهل ووي
والتكليف بالعبادات .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد سب التنبيه يف مناقشة قضية وجود الشر يف الكون علوى أصول منهجوي مهوم يوجوو علوى اإلنسوان
التسووليم هلل يف هووهه القضووية وغريهووا  ,وهووو أن الك ووون مشووسون باملشوواهد الدالووة علووى عظمووة اهلل وحكمتووه
ورمحتووه وجاللووه  ,فووإرا وجوود اإلنسووان يف بعووض األمووور مووا يصووعو فهمووه علووى عقلووه  ,وت يسووتطع البلووو إىل

1436/08/19

إدرات حسوونه واتسوواقه مووع احلكمووة والعوودة  ,فإنووه ر إلو لووه يف العقوول أن يتنكوور للعوودة اإلهلووي ور يبووادر إىل
القوودر يف الكموواة الربوواا  ,وإوووا اووو أن إلموول املتشووابه علووى احكووم  ,ويقوويس األموور الغووامض علووى األموور
الواضو اجللووي  ,ويعتوورب ا هوووة بوواملعلوم البووني  ,فووإن ت يفعوول رلووك  ,فقوود خووالف منوواهخ العقووالو يف النظوور
وارستدرة والبناو لآلراو واملواقف .
العتراض الخامس  :كيف يخلق اهلل الكافر وهو يعلم أنه سيدخل النار؟!!
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يطرح هها ارع او بصياغات خمتلفة  ,ولكنوه حقيقتوه ترجوع إىل أنوه إرا كوان اهلل عاملوا بكول نويو قبول
حدوثوه  ,فإنوه خلو للكوافر موع علمووه بدخولوه النووار يسوتلنم نسوبة الوونقص والعيوو إليوه ؛ ألن خلقووه ملون يعلووم
قبل وجوده بجنه سيدخل النار ٍ
مناف للرمحة الكلية  ,فلو كان اهلل كلوي الرمحوة ؛ رمتنوع عون خلو مون سويعلم
أنه داخل النار بعد موته .
فوونسن يف مثوول هووهه احلالووة إمووا أن نقوووة  :إن اهلل غووري عووات حبوواة الكووافر قبوول وجوووده  ,وهووها نقووص يف
العلووم وإمووا أن نقوووة  :إنووه كووان عاملووا ب وه قبوول وجوووده  ,وهووها نقووص يف الرمحووة  ,ففووي كووال احلووالني ر بوود موون
نسبة النقص والعيو إىل اهلل .
وفضووال عوون رلووك  ,فووإن خلو اهلل للكووافر منافيووا للعوودة أيضووا  ,لكووون اهلل سوويعهب إنسووانا ر ميكنووه أن
خير عما قدره اهلل وعلمه قبل وجوده  ,وليس له قدرة ور إرادة يستطيع هبا تغيري علم اهلل الساب (.)1
وهووها ارع و او موون أكثوور ارع اضووات الوويت يرددهووا الناقوودون لألديووان موون الربوووبيني واملالحوودة  ,وموون
أنهر ما يوردنه على مناظريهم من املسلمني وغريهم  ,واملعتمدون عليه مجعووا بوني خط وني كبوريين  :األوة :
سوووو الفهووم لطبيعووة الكموواة اإلهلووي كمووا يعتقووده املسوولمون  ,والثوواا  :أهنووم حووددوا ألنفسووهم ض ووابط معينووة
للكموواة يف صووفة الرمحووة والعوودة  ,طفق ووا إلوواكمون أفعوواة اهلل إليهووا  ,فسووني وجوودوها غووري متفقووة معهووا ,
انتهى هبم األمر إىل القدح يف وجود اهلل وكماله .
واجلواب املنضبط على هها ارع او ر بد فيه مون الكشوف عون أن خلو اهلل للكوافر ر ينوايف الكمواة
يف الرمحووة ور الكموواة يف العوودة ور احلكمووة  ,وإوووا هووو مسووت مووع تلووك املعوواا اتسوواقا تامووا ومسووتقيم مووع
مقتضياهتا استقامة كاملة  ,ور بد لنا مون إثبوات صوسة هوهه الودعوى  ,وإقاموة براهينهوا  ,و ليوة تفاصويلها ,
ألن رلك سيوؤدي بالضورورة إىل نسف رلك ارع او من جهوره  ,وهتشم بنيانه على قواعده .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -1أما ايان عدم مناقضة ذلك للكمال في الرحمة اإللهية  ,فإن الرمحة صوفة مون صوفات األفعواة ,
كووالعفو والكوورم واملعفوورة وغريهووا  ,وصووفات األفعوواة ر تكووون كمووار إر إرا كانووت مقرونووة باحلكمووة الوويت تعووين
وضع كل نيو يف موضعه الصسي  ,وبالعدة الهي يعين إعطاو كل ري ح حقه وما يستسقه .
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والنظر يف صفات األفعاة اإلهلية ر بود فيوه مون اعتبوار اق اهنوا هبوهين املعنيوني  ,فوالعفو ر يكوون كموار
( )1انظر  :لة أنا أفكر (. )44/3
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إرا ك ووان مس ووتقا م ووع احلكم ووة والع وودة ؛ وألج وول ه ووها ف ووالعفو ع وون املعان وود واملتك وورب والتس وواهل واملس ووتخف يف
حقو انخرين ليس كمار  ,ور يكون كمار إر إرا ننة يف له املناسو له  ,كوالعفو عون املخطو والنوادم
وف اهلل عون أحود لكونوه ر يسوتس العفوو  ,فوهلك لويس نقصوا ,
واجلاهول والناسوي  ,ودوو رلوك  ,فوإرا ت يع ر
بل هو الكماة بعينه .
وكهلك الكرم ر يكون صفة كماة يف كول األحوواة  ,فوإن التكورم علوى املعانود  ,أو علوى مون يعلوم بجنوه
سيتمادى يف ظلمه وغيوه وضوالله لويس كموار  ,ور يكوون كموار إر إرا نونة يف لوه املناسوو كلوه  ,فوإرا ت
يتكرم اهلل على أحد لكونه ر يستس إنناة الكرم فيه  ,فهلك ليس نقصا بل هو الكماة بعينه .
وكووهلك احلوواة يف صووفة الرمحووة  ,فإهنووا موون صووفات األفعوواة  ,فهووي كومووة إرن باحلكمووة والعوودة  ,فووال
تكووون صووفة كموواة يف كوول األحوواة  ,فووإن رمحووة املتكوورب الووهي ظلووم النوواق وقهوور انخورين ومتووادى يف الطغيووان
والعفو عنه ٍ
مناف للعدة واحلكمة  ,ور تكون صفة الرمحة كمار إر إرا أننلت يف احل املناسو هلوا  ,كرمحوة
النادم والناسي واجلاهل  ,ودو رلك .

ولكن املع ضني على خل اهلل للكافر أعرضوا عن ههه احلقيقة  ,وتعاملوا موع صوفة الرمحوة بقطعهوا عون
عالقتهووا باحلكمووة والعوودة  ,فاعتقوودوا أن كموواة رمحووة اهلل يقتضووي أن تكووون نوواملة لكوول أحوود بووال اسووتثناو ,
ومن غري تفري بني الناق  ,وبني من يستس أن يرحم وبني من ر يسوتس  ,فسوني وجودوا أن اهلل ت يورحم
الكافر بإدخاله النار  ,تو وا أن رلك خمالفا لكماة الرمحة .
واحلقيقة أن األمر ليس كهلك ؛ ألن صفة الرمحة ر تكوون كموار إر إرا أننلوت يف لهوا املناسوو هلوا ,
فكوان الواجوو علويهم أن يثبتووا أن الكوافر مسوتس للرمحوة  ,يع ضووا علوى عودم رمحوة اهلل لوه  ,ولكوونهم ت
يفعلوا رلك وقفنوا مبوانرة إىل النوظر يف بناو تصور دد لكماة الرمحة طفقوا إلاكمون أفعاة اهلل إليها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -2أم ا اي ان ع دم مناقض ة خل ق اهلل للكف ار لص فة الع دل  ،فهووهه راجعووة إىل العالقووة بووني التقوودير
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الساب وبني أفعواة العبواد  ,وقود سوب يف مناقشوة ارعو او السواب اجلوواب املفصول علوى رلوك  ,وحاصوله:
أن اهلل تعاىل أخفى علمه الساب عن كل الناق  ,فال ميكن ألحود أن يعلوم موا قودره اهلل وموا نواوه  ,هوو
سوبسانه يف الوقوت نفسوه خلو اإلنسوان خلقوة يسووتطيع معهوا أن خيتوار أفعالوه وإلوودد سولوكه بإرادتوه وقدرتووه ,
فكل إنسان ميلك قووة يسوتطيع هبوا أن يوؤثر يف أفعالوه وسولوكه  ,وعلموه بوهلك ضوروري فطوري ر نوك فيوه ,
فاختيار الكافر ألفعاله إرن ليس خارجوا عون تلوك احلقيقوة  ,فهوو ميلوك قودرة وإرادة مثول غوريه مون املوؤمنني ,
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واهلل تعوواىل ت يفوور بووني املووؤمن والكووافر يف إعطوواو كوول منهمووا أدوات الفعوول وارختيووار  ,فخل و اهلل الكووافر
كخلقووه للمووؤمن  ,س وواو بس وواو  ,فقوود خلو اهلل كووال منهمووا وهووو ميلووك قوودرة وإرادة يسووتطيع هبووا أن يووؤثر يف
أفعاله وإلدد تصرفاته  ,وأخفى علمه عن كل منهما  ,وأمر كال منهما بالطاعوة وهنواه عون املعصوية  ,وسواوى
بينهما يف البيان واإلرناد  ,ولكن الكافر اختار ا اوده يف نفسوه مون إرادة وقودرة الكفور بواهلل تعواىل واملوؤمن
اختيار ا اده يف نفسه من إرادة وقدرة اإلميان باهلل .
فمن األسباب املؤثرة يف اف ا حواة الكوافر عون حواة املوؤمن موا يرجوع إىل اخوتالف اختيوار كول واحود
منهما  ,وليس إىل علم اهلل فقط  ,فعلم اهلل ساب ر سا  ,إن كل واحد منهموا يف حواة فعلوه ر يودري
عوون علووم اهلل نووي ا  ,وإوووا كانووا يفو وعالن الفعوول بنوواو علووى مووا او وده كوول واحوود منهم ووا يف نفسووه موون اإلرادة
والقصد .
إن حاة املؤمن والكافر مع قدر اهلل الساب يشبه حواة رجلوني أرسولهما أبو وا إىل مدينوة بعيودة  ,وركور
هلما الطري السات من انفات والطر املهلكة  ,وتورت هلموا حريوة ارختيوار  ,فاختوار أحود ا الط وري السواملة
فوصل وجنى  ,واختار انخر الطريو املهلكوة  ,فهلوك وخسور  ,فوال يقووة أحود مون العقوالو  :إن األب كوان
ظاملا ألحد ا .
ويشووبه كووهلك حوواة رجوول كوور قوودم الطعووام إىل رجلووني جووا عني  ,وتوورت هلمووا حريووة ارختيووار  ,فجقوودم
أحوود ا علووى الطعووام وأكوول منووه  ,فنجووى موون املوووت  ,وأعوورو انخوور عنووه وبقووي علووى جوعووه  ,حووىت أدركووه
املوت  ,ور يقوة أحد من العقالو  :إن رلك الرجل كان ظاملا ألحد ا .
وينيوود موون وضوووح هووهه القضووية أن اهلل تعوواىل ت خيلو الكووافر كووافرا منووه أوة وردتووه  ,و إوووا خلقووه علووى
الفطوورة الوويت تقتضووي يف حوواة اسووتقامته وسووالمته موون املفسوودات اإلق ورار باخلووال  ,واإلميووان بوجوووده وكمالووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واخلضوا له  ,وهو ر خيتلف يف رلك عون املوؤمن  ,ولكون الكوافر ادورف عون الفطورة  ,واختوار سوبيل الكفور
باهلل  ,وبلغه اهلل البيان واإلرناد الودرة علوى ضورورة اإلميوان بوه  ,ولكنوه أعورو عون رلوك كلوه  ,فالكوافر يف
حقيقتووه متسووا ٍو مووع املووؤمن يف اخللو علووى الفطوورة  ,ويف خلو أدوات ارختيووار والقوودرة والتووجثري  ,ويف حصوووة
البيان واإلرناد الدليلي لكل منهما  ,وكفى بهلك عدر ورمحة .

1436/08/19

ولكن املع ضوون غفلووا عون هوهه املعواا كلهوا  ,فتو ووا أن اهلل خوص املوؤمن مون األدوات واملوؤهالت موا
اعلووه خيتووار األعموواة املوجبووة لوودخوة اجلنووة  ,وحوورم الكووافر منهووا  ,وأعطوواه موون األدوات واملووؤهالت مووا اعلووه
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خيتار األعماة املوجبة لدخوة النار .
واحلق ويقة أن األموور لوويس كووهلك  ,فوواملؤمن والكووافر كوول منهمووا أعطووي مثلمووا أعطووي انخوور موون األدوات
واملؤهالت .
 -3وأم ا اي ان ع دم مناقض ة خل ق اهلل للك افر للكم ال ف ي ص فة البكم ة  ,فووال بوود موون التووهكري أور

بجن حكمة اهلل تعاىل واسعة ر ميكن أن إليط هبا الناق  ,وقد سب يف أوة البسث إقاموة األدلوة الدالوة علوى
رلك  ,وحاة الناق موع حكموة اهلل دا ورة بوني اجلهول املطلو وبوني العلوم بوبعض موا ميكون أن ينكشوف للعقول
اإلنساا منها  ,وبني ما يتفضل اهلل بإظهاره لعباده .

فإرا ت يظهر لإلنسان وجه احلكمة مون خلو اهلل للكوافر  ,فإنوه اوو عليوه اإلقورار بعجونه  ,ور يصو لوه
يف العق وول إن يبو ووادر إىل إنكو ووار احلكمو ووة مطلقو ووا أو أن يقو وودح يف وجو ووود اهلل وكمالو ووه  ,فو ووإن معو ووي رلو ووك أن
اإلنسوان إلواكم اهلل إىل مق ودار علموه ويص ودر أحك وامه علوى تودبري اهلل وأفعالوه  ,بنوواو علوى موا لديوه مون علووم
ناقض وإدرات قاصر  ,وكل رلك ادراف عن الطريقة املستقيمة يف النظر إىل العظموة اإلهليوة الويت دلوت عليهوا
در ل كثرية  ,من أقرهبا عظمة الكون واتساعه .
ومع رلك  ,فإننا إرا أوسوعنا النظور والتجمول يف تنووا خملوقوات اهلل  ,فإنوه ميكننوا أن نتعورف علوى عودد مون
احلكم اإلهلية املتعلقة قل اهلل للكافر  ,فمن تلك احلكم(: )1
أ -أن تظهوور للعبوواد قوودرة الوورب تعوواىل علووى خلو املتضووادات املتقووابالت  ,فخلو هووهه الووهوات املضووادة :
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املهتديووة والضووالة  ,والنعوويم والعووهاب موون أقوووى مووا يظهوور كموواة اهلل يف القوودرة  ,كمووا ظهوورت قدرتووه يف خل و
الليوول والنهووار ,والوودواو والووداو ,واحليوواة واملوووت ,واحلسوون والقبووي  ,واخلووري والشوور .ورلووك موون أدة دليوول علووى
كموواة قدرتووه وعنتووه وملكووه وسوولطانه  ,فإنووه خل و هووهه املتضووادات ,وقابوول بعضووها بووبعض ,وجعلهووا وواة
تصورفه وتدبريه , ,فخلو الوجود عن بعضوها بالكلية تعطيل حلكمته وكماة تصرفه وتدبري لكته .
ب -ظهووور آثووار أمسا ووه القهريووة ,مثوول :القهووار ,واملنووتقم ,والعوودة ,والضووار ,والشووديد العقوواب ,والس وريع
العقوواب  ,وري الووبطش الشووديد ,واخلووافض ,واملووهة  ,فووإن هووهه األمسوواو واألفعوواة كموواة  ,ر بوود موون وجووود

1436/08/19

( )1انظر  :نفاو العليل  ,ابن القيم ( , )659-649/2ومدار السالكني  ,ابن القيم ( , )191/2ونرح الطساوية  ,ابن أيب
العن (. )330-329/1
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متعلقها  ,ولو كان اجلن واإلنس على طبيعة املال كة ت يظهر أثر ههه األمساو .
 ظهووور آثووار أمسا ووه املتضوومنة حللمووه وعفوووه ومغفرتووه وس و ه و وواوزه عوون حقووه  ,وعتقووه ملوون نوواو موونعبيووده  ,فل ووور خل و مووا يكرهووه موون األس ووباب املفضووية إىل ظه ووور آثووار هووهه األمس وواو لتعطل ووت هووهه احلكووم
والفوا وود ,وقوود أنووار النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم إىل هووها بقولووه " :لووو ت تووهنبوا  ,لووههو اهلل بكووم  ,وجلوواو
بقوم يهنبون ويستغفرون  ,فيغفر هلم"(.)1
ول ووو أعم وول الن وواظر عقل ووه يف التجم وول  ,رس ووتطاا أن يق ووف عل ووى حك ووم عدي وودة غ ووري م ووا ررك وور  ,ولك وون
املع ضون على وجود اهلل ر يريدون البسث يف احلكمة  ,ور يرغبون يف ربط أفعواة اهلل هبوا  ,بول توراهم كثوريا
ما يتهربون من رلك  ,وينفرون منها نفرة الغناة من األسد ؛ ألهنم يدركون أن ربط أفعاة اهلل باحلكموة يغلو
عليهم كل األبوواب الويت يسوعون إىل دخوهلوا للتشوكيك يف وجوود اهلل وكمالوه  ,ويفسود علويهم كول التصوورات
اليت بنوها عن معاا الرمحة والعدة .
فثبووت موون خووالة التوضووي السوواب أن خلو اهلل للكووافر لوويس منافيووا للكموواة يف صووفة احلكمووة  ,ور يف
صووفة الرمحووة  ,ور يف صووفة العوودة  ,وهبووها يثبووت أن رلووك ارع و او باطوول  ,قووا م علووى تصووورات خاط ووة
ومسلمات زا فة  ,ليس هلا أساق من الصسة  ,ور مستند من العقل .
العتراض الس ا س  :لم اذا يع ذب اهلل الك افر االع ذاب ا ا دي م أن عمل ه ك ان مب دو ا ا زمن
وقدر معين ؟!
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تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن العووهاب األبوودي للكووافر منو ٍ
واف للعوودة ؛ ورلووك أن أعموواة الكووافر
اليت استس هبا العوهاب مهموا بلغوت مون الكثورة والعظموة  ,فإهنوا تبقوى ودودة يف زمون ودد  ,وقودر معوني,
فكيووف يقبوول يف العقوول أن يعووهب علووى رلووك عووهابا أبووديا ر ينقطووع  ,فالعوودة يقتضووي أن العقوبووة ر بوود أن
تكون مساوية حلجم الهنو ومقداره  ,فالعهاب األبدي للكافر يتناىف مع رلك القانون العدة .
وهو مع رلك يتناىف مع كماة الرمحة  ,فإرا كان اهلل كلي الرمحة وواسع الشوفقة والرأفوة  ,ورمحتوه وسوعت
كل نيو  ,فكيف إلكم بالعهاب األبدي على عبد أرنو رنبا دود القدر والنمن؟!!

1436/08/19
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وه ووها ارع و او ل وويس جدي وودا عل ووى الفك وور ال ووديين  ,ور ه ووو م وون اخو و اا الناق وودين لألدي ووان يف العص وور
احلديث  ,وإوا هو اع او مشهور منه قرون  ,وقد تناوله عدد كبوري مون علمواو املسولمني بالبسوث والنقواه
والتسليل .
وتعوود هووهه القضووية موون القضووايا العظيمووة اجلليلووة  ,وقوود اختلفووت مسووالك العلموواو يف التعاموول معهووا ,
فههو مجهوور العلمواو إىل أن النوار ر تفوي  ,وأن عوهاب الكفوار فيهوا دا وم ر ينقطوع  ,بول نقول عودد مونهم
اإلمج واا علووى رلووك  ,ولكوون بعووض العلموواو رهووو إىل أن عووهاب الكفووار يف النووار لوويس أبووديا  ,وأن لووه وقتووا
ينتهووي فيووه  ,ويف تجكيوود وجووود اخلووالف يف هووهه املسووجلة يقوووة ابوون تيميووة  ":وأمووا القوووة بفنوواو النووار :ففيهووا
قورن معروفان عن السلف واخللف والنناا يف رلك معروف عن التابعني ,ومن بعدهم"(.)1
وقد تردد ابن تيمية يف ههه القضية  ,وت انم فيها بقوة دد  ,وكوهلك تلميوهه ابون القويم  ,فإنوه كوان
م ددا يف حتديد القوة الصا و يف ههه القضية  ,وت انم فيهوا بشويو ظواهر  ,ويف بيوان رلوك يقووة بعود أن
نقوول احتجاجووات املختلفووني يف هووهه القضووية  ":فهووها مووا وصوول إليووه النظوور يف هووهه املسووجلة الوويت تكووع فيهووا
عقوة العقالو وكنت سجلت عنها نين اإلسالم قدق اهلل روحه فقاة ة ههه املسوجلة عظيموة كبورية وت اوو
فيها بشيو"(.)2
فعلووى القوووة بووجن عووهاب الكفووار يف النووار لوويس أبوودا  ,وأنووه سووينتهي يف وقووت موون األقووات  ,فووإن رلووك
ارع او يسقط من أصله  ,ور يبقى له أي مسو .
ومووع رلووك  ,فإنووه مووع اجلوونم بووجن النووار ر تفووي وأن عووهاب الكفووار فيهووا ر ينقطووع  ,فلوويس يف رلووك مووا
يقدح يف كماة رمحة اهلل وعدله  ,ويتبني رلك جموا األمور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر ا ول  :أننووا يف هووهه القضووية ر نتعاموول مووع أفعوواة ملووك موون ملوووت الوودنيا  ,نوواقص يف علمووه ,

وقاصر يف حكمته  ,وتع يه األهواو واألغراو  ,والرغبات والتسينات ضد انخرين  ,وإوا نتعامل مع أفعواة
اهلل  ,امللووك اجلبووار القهووار  ,العنيوون الغفووار  ,الكاموول يف صووفاته وأفعالووه  ,الغووين عوون خلقووه  ,الووهي ر إلووايب
أحوودا  ,ور يتسيوون ألحوود علووى حسوواب أحوود  ,فالنوواق كلهووم متسوواوون موون حيووث أصوول اخللقووة عنووده  ,ور
يتخلفون إر على حسو أفعاهلم  ,فمن فعل خريا لقي اخلري  ,ومن فعل الشر لقي العهاب .

1436/08/19

( )1الرد على من قاة بفناو اجلنة والنار  ,ابن تيمية (. )52
( )2نفاو العليل (. )721/2
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فجفعوواة اهلل مووع عبووده ليسووت مبنيووة علووى قصووور يف احلكمووة أو نقووص يف العلووم  ,وليسووت تابعووة ألغوراو
أو أهواو أو حتينات  ,وإوا هي قا مة على عظموة امللوك وجوالة الربوبيوة  ,وعلوى كمواة العودة ومتوام الكمواة
واجلربوت .
ويف الوقت نفسه  ,فاهلل تعاىل هو أساق الوجود وخال كل نيو فيه  ,فلوور العلوم بوه ملوا أمكون للنواق
أن يعلم و ووا طبيعو ووة الق و ووانني  ,ور يعرف و ووا احلكمو ووة  ,ور الرمحو ووة  ,ور العو وودة  ,ور اخلو ووري ,ور الص و وواب ,ور
الكماة .
ا مر الثاني  :أن العالقة بني العقوبات والهنو ليس عالقوة رياضوية عدديوة  ,وإووا هوي عالقوة سوببية ,

فووبعض الووهنوب واألخطوواو القليلووة يف عووددها قوود ت بووت عليهووا عقوبووة عظيمووة جوودا  ,نتيجووة لضووخامتها موون
حيث الكيف  ,أو لسعة ما يتورتو عليهوا مون انثوار والفسواد  ,أو ملوا قوام يف نفوس فاعلهوا مون ارسوتخفاف
وارس ووتطالة وعوودم املو وبارة  ,فل ووو أن رجو ول أتلووف عام و ودا متعموودا ألووف كيل ووو موون الف ووضة ,فإنووه ر ميك وون أن
يسوواوى برجو ول أتلووف عامو ودا متعموودا ما ووة كيلووو موون الووههو  ,فموون أتلووف الو وههو سوويكون جرمووه أعظووم ,
ورنبه أعظم  ,مع أن فعوله أقل يف الكم من انخر  ,وكهلك احلاة يف صور كثرية ر ختفى .
إن املشكل املنهجي عند املع ضني على ختليد الكفوار يف النوار أهنوم يتعواملون موع عقوبوة اهلل هلوم تعوامال
رياضوويا عوودديا  ,واعتقوودوا أن العوودة والرمحووة ر تتسققووان إر بووهلك  ,وهووها التعاموول خمووالف للعقوول والواقووع,
ويوقع يف مناقضة ظاهرة للعدة والرمحة .
ا م ر الثال

 :إرا تبووني أن العالقووة بووني العقوبووة والووهنو عالقووة سووببية وليسووت عالقووة عدديووة  ,فووإن
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الهنو الهي وقع فيه الكافر املستس العقاب بلغ من العظمة والضخامة مبلغوا عظيموا جودا  ,إىل درجوة أنوه
أضسى مستسقا للعهاب األبدي  ,فإن الكافر تنكر ألكرب حقيقة يف الوجوود  ,وتكورب علوى أعظوم نويو يف
الكون مع ظهور الدرلة عليه  ,وندة التسهير من املخالفة له .

1436/08/19

فاهلل تعاىل خل اإلنسان على الفطرة املقتضية لألخه باحل  ,وت يكتف بهلك وإوا أرسل الرسول لبيوان
مقتضيات تلك الفطرة  ,وإرناد من ادورف عنهوا  ,وتوهكريه هبوا  ,وأنونة كتبوه  ,وأبوان فيهوا معوات الطريو إىل
احلو  ,وبووني عقوبووة موون إلوورف ويضوول  ,وأكثوور موون التهديوود والوعيوود لكوول موون يكفوور ويعوورو  ,وصوورح فيهووا
بالعهاب األليم  ,والوعيد الفظيع ملن بقي على ادرافه .
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فموون بقووي علووى كفووره بعوود عملووه بكوول هووهه األمووور  ,وت يوجوود أي مووانع معووريف ميعنووه موون قبوووة احل و
وانتفت عنه كل الشبهات فإنه ر الة بلغ من الفساد مبلغا عظيما جدا .
فالعهاب املؤبد يف احلقيقة ليس على الفعل احودود يف النموان والعودد  ,وإووا هوو علوى حالوة الكوافر الويت
كشوف عنهووا رلوك الفعوول احوودود  ,وطبيعتوه املعرضووة عون احلو واملتعاليووة عون قبوووة األدلوة البينووة  ,واملسووتخفة
باحلقا  ,واملسته ة ا ي تو عليها من العهاب والعقوبة .
وهووهه احلقيقووة املركبووة حلوواة الكفووار  ,كشووف اهلل عنهووا يف القوورآن الكوور  ,يف قولووه تعوواىل { :ولووو ررُّدوا
وادوا لمووا نور ره ووا عنووهر وإنو رَّهووم لكاربرون}[األنعووام , ]28:فهووها إخبووار موون اهلل بووجن نفوووق الكفووار الووهين بق ووا
لعو ر
علوى كفوورهم بعوود بلووو احلجوة إلوويهم بلغووت موون الفسوواد واردوراف درجووة ر تقتضووي إر الكفوور  ,ور تعوونم إر
على اإلنكار واإلعراو  ,ور ميكن أن تقبل بغريه .
فألجوول هووها اسووتس الكفووار التخليوود يف النووار  ,واحلكووم علوويهم بووجهنم ر خيرجووون منهووا أبوودا  ,فالتخليوود
يف النوار إرن لويس علوى الفعول احودود ا ورد مون غوري اعتبوار أي برعود آخور  ,وإووا هوو علوى الفعول مصوطسبا
معه حالة الكافر يف اإلعراو  ,ومنهجه يف التعامل مع احلجخ والبيانات .
وينيوود موون هووهه احلقيقووة وضوووحا أن العووهاب بالنووار لوويس مقصووودا لهاتووه  ,بوول هووو مقصووود لغووريه ؛ ملووا
ي توو عليووه موون حتقيو العوودة  ,وإظهووار صووفات الكموواة واجلووالة ؛ ,وهلووها فووإن اهلل أخربنووا بجنووه سوويخر موون
النووار موون كووان يف قلبووه مثقوواة ررة موون إميووان – وهووو أصووغر جوونو ميكوون أن يتصووور وجوووده يف الكووون –  ,ولووو
كان العهاب مقصودا لهاته ملا ص إخورا مثول هوؤرو  ,فوإن العقول الظواهري يقتضوي أن اجلونو الصوغري جودا
إلمل على ما هو أكرب منه راحل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بوول إن إخبووار اهلل – وهووو أعلووم بنفوووق النوواق وضووما رهم -بووجن موون كووان يف قبلووه مثوواة ررة موون إميووان
خير من النار  ,يدة على أن الكوافر املخلود يف النوار بلوغ مون التنكور واردوراف درجوة فظيعوة جودا  ,حبيوث
إنه ت يب يف قلبه أقل نيو من اإلميان باهلل وعبوديته! فشخص بلغ ههه الدرجوة مون النكوران واإلعوراو أر
يستس أن يكون خملدا يف العهاب األليم ؟!!
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وإن ت يفعوول فهووو ظووات وغووري رحوويم  ,ولكوون هووها التصووور غووري صووسي ؛ فوواهلل تعوواىل ر اووو عليووه أن يفعوول
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كل صورة من صوور اللطوف والصوالح بكول النواق  ,وإووا الصوسي أن يقواة  :إن الصوالح واللطوف بالعبواد
نوعان :
ا ول  :الصالح واللطف املتعل بالعودة  ,فهوها النووا أخربنوا اهلل تعواىل بجنوه أوجبوه علوى نفسوه  ,كموا

يف قولووه تعوواىل يف احلووديث القدسووي ":يووا عبووادي إا حرمووت الظلووم علووى نفسووي  ,وجعلتووه بيوونكم رمووا ,فووال
تظوواملوا"( , )1وهووها الن وووا موون الصووالح قوود فعلووه اهلل بالعبوواد  ,وت يف وور فيووه بووني امل ووؤمن والك ووافر يف إعطوواو
أدوات الفعل من القدرة واإلرادة  ,وت يفر بينهما يف البيان واهلدى واإلرناد إىل طري احل .

الثاني  :الصوالح واللطوف املتعلو بالفضول والتكورم  ,حبيوث أن يكوون عطواو اهلل وتفضول وتكرموه النا ود

على مرتبة العدة عاما لكل إنسان  ,فهها النوا لويس واجبوا علوى اهلل ر يف الشورا ور يف العقول  ,ور يوجود
أحد ميكنه أن يفرو على اهلل فعل رلك أو يلنمه به ؛ ألنه سبسانه امللك اخلال القهوار  ,الوهي لوه احلو يف
التصرف يف كل نيو من الكون  ,وكل نيو خاضع جلربوته  ,ور ميكن أن خيور عون قهوره وملكوه وجربوتوه
 ,فمن ناو اهلل أعطاه وتفضل عليه  ,ومن ناو منعه .
وهووها داخوول يف أفعوواة اهلل املتعلقووة باحلكمووة الربانيووة والعلووم اإلهلووي  ,ور ميكوون ألحوود أن إلوويط بووهلك
علما  ,ور أن يتعرف على أسراره وخفاياه .
العتراض الساا  :لماذا يكون أكثر الناس من أهل النار ؟!
تقوم حقيقة هها ارع او علوى أن هنوات نصوصوا نورعية عديودة تودة علوى أن أكثور النواق سويدخلون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النووار  ,وأن الووهين سوويدخلون اجلنووة هووم األقوول عووددا  ,وموون أنووهر تلووك النصووو احلووديث الووهي فيووه أن اهلل
تعاىل يطلو من آدم أن خير من رريته بعثا إىل النار  ,فيخر آدم من األلف تسعما ة وتسعة وتسعني .
فلمارا يدخل هها العدد كلوه النوار؟! أر يكفوي يف إظهوار حكموة اهلل وجاللوه وجربوتوه وقهوره أن يعوهب
عووددا قلوويال موون النوواق؟! ألويس رلووك يتعووارو مووع سووعة رمحووة اهلل؟! فالرمحووة الوويت سووبقت الغضووو تقتضووي أن
يكون من يدخل إىل النار أقل ن يدخل إىل اجلنة .
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إنكووم أيهووا املؤمنووون تقولووون  :إن موون رمحووة اهلل للنوواق أن أعطوواهم اإلرادة والقوودرة حووىت ميكوونهم أن
خيتوواروا أفعوواهلم بجنفسووهم  ,ولكوون تلووك النسووبة موون املعووهبني توودة علووى أن إعطوواو القوودرة واإلرادة لوويس خ وريا
موا الناق  ,بل هو نر هلم ألنه أدى هبم إىل أن يكون أكثرهم من أهل النار .
وىذا تجاوزنا التذكير اعظمة اهلل وجفله وسعة كماله  ،واستبالة ال و اإلنس ان ىل ى اإلحاط ة اك ل
ما يتعلق اه  ،فإن ذلك العتراض يندف اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هن ووات فرقووا ب ووني دخ وووة الن ووار وب ووني اخلل ووود يف الن ووار  ,واحل ووديث ال ووهي اعتم وود علي ووه
املع و و  ,وهووو أموور اهلل تعوواىل ندم بووجن خيوور موون رريتووه بعثووا إىل النووار  ,لوويس فيووه مووا ي ودة علووى أن رلووك
البعث سيخلدون يف النار  ,وإوا غاية ما فيه أهنم سيدخلون النار فقط .
وقوود أنووار عوودد موون العلموواو يف أثنوواو نوورحهم للنصووو

الوويت جوواوت يف عوودد أهوول النووار وكثورهتم إىل أن

املراد به مطل مون سويدخل النوار سوواو كوان ون سويخلد فيهوا  ,أو ون سويخر منهوا بعود التصوفية والتنقيوة,
ويف هووها املعووي يقوووة ابوون رجووو  ,بعوود ركووره للنصووو الوويت جوواوت يف عوودد أهوول النووار  ":فهووهه األحاديووث
وما يف معناها  ,تدة على أن أكثر بوين آدم مون أهول النوار  ,وتودة أيضوا علوى أن أتبواا الرسول قليول بالنسوبة
إىل غووريهم  ,وغووري أتبوواا الرسوووة كلهووم يف النووار  ,إر موون ت تبلغووه الوودعوة  ,أو ت يووتمكن موون فهمهووا  ,علووى
ما جاو فيهم من ارختالف  ,واملنتسوبون إىل أتبواا الرسووة  ,كثوري مونهم مون متسوك بودين منسووخ  ,وكتواب
مبدة  ,وهم أيضا من أهل النار  ,كما قاة تعاىل{:ومن يكفر به من األحناب فالنار موعده}.
وأما املنتسبون إىل الكتاب احكم  ,والشريعة املؤيدة  ,والدين احل  ,فكثوري مونهم مون أهول النوار أيضوا
 ,وهم املنافقون الهين هم يف الدرت األسفل من النار  ,وأموا املنتسوبون إليوه ظواهرا وباطنوا  ,فكثوري مونهم فونت
بالشبهات  ,وهم أهل البدا والضالة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود وردت األحاديووث علووى أن هووهه األمووة سووتف علووى بضووع وسووبعني فرقووة  ,كلهووا يف النووار إر فرقووة
واحدة  ,وكثري منهم أيضا فنت بالشهوات احرمة املتوعد عليها بالنار -وإن ت يقتض رلوك اخللوود فيهوا ,فلوم
ينخ من الوعيد بالنار  ,وت يستس الوعد املطل باجلنة من ههه األمة  ,إر فرقة واحدة  ,وهو موا كوان علوى
ما كان عليه الني صلى اهلل عليه وآله وسلم وأصسابه  ,ظاهرا وباطنا  ,وسلم من فتنوة الشوهوات والشوبهات
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 ,وهؤرو قليل جدا  ,ر سيما يف األزمان املتجخرة"(.)1
فانظر كيف جعل النصو اليت جاوت يف كثورة أهول النوار نواملة لكول مون سويدخلها  ,حوىت ولوو كوان
ن سيخر منها  ,وركر أهنا ناملة ألهل الشهوات والشبهات من أهول الودين الصوسي  ,وهوها يودة علوى
ضوورورة التفريو بووني احلكووم بوودخوة النووار وبووني احلكووم بوواخللود فيهووا  ,وأن احلكووم بوودخوهلا ر يقتضووي احلكووم
باخللود فيها .
وقوود دلووت نصووو نوورعية عديوودة علووى أن اهلل تعوواىل خيوور موون النووار خلقووا كث وريا  ,ر إلصووون  ,ودلووت
علووى أن املال كووة تشووفع يف عوودد موون أهوول النووار  ,واألنبيوواو يشووفعون أيضووا  ,وكووهلك املؤمن ووون  ,إن اهلل
تعاىل خير من النار برمحته من كان يف قلبه أدىن أدىن خري من إميان .
والنصووو الوويت جوواوت يف هووها املعووي كثوورية  ,وموون أمجو ولها حووديث أيب سووعيد اخلوودري الطويوول  ,وفيووه
":ح ووىت إرا خل ووص املؤمن ووون م وون الن ووار  ,فوال ووهي نفس ووي بي ووده  ,م ووا م وونكم م وون أح وود بجن وود منان وودة هلل يف
استقصوواو احل و موون املووؤمنني هلل يوووم القيامووة إلخ وواهنم الووهين يف النووار  ,يقولووون  :ربنووا كووانوا يصووومون معنووا
ويصولون وإلجووون  ,فيقوواة هلوم  :أخرجووا موون عورفتم  ,فتسوورم صووورهم علوى النووار  ,فيخرجووون خلقوا كثوريا قوود
أخووهت النووار إىل نصووف سوواقيه  ,وإىل ركبتيووه  ,يقولووون  :ربنووا مووا بقووي فيهووا أحوود وون أمرتنووا بووه  ,فيقوووة :
ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقاة دينار مون خوري فوجخرجوه  ,فيخرجوون خلقوا كثوريا  ,يقولوون :ربنوا ت نوهر
فيهووا أحوودا وون أمرتنووا  ,يقوووة  :ارجع ووا فموون وجوودمت يف قلبووه مثقوواة نصووف دينووار موون خووري فووجخرجوه ,
فيخرجون خلقا كثريا  ,يقولون  :ربنا ت نهر فيها ن أمرتنا أحدا  ,يقوة  :ارجعوا فمن وجودمت يف قلبوه
مثقاة ررة من خري فجخرجوه  ,فيخرجون خلقا كثريا يقولون  :ربنا ت نهر فيها خريا"(.)2
فمجمووا النصووو

الشوورعية يوودة علووى أن احلووديث الوهي جوواو فيووه أن اهلل يووجمر آدم أن خيوور موون رريتووه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعثووا إىل النووار  ,وأنووه خيوور تسووعما ة وتسووعة وتسووعني  ,إوووا هووو إخبووار عوون حوواة النوواق قبوول الشووفاعة  ,وقبوول
رمحة اهلل لكول مون كوان يف قلبوه أدىن أدىن مثقواة ررة مون خوري وإميوان  ,فقود دلوت نصوو الشوفاعة علوى أن
من خير من النار خول كثوري ر يعلم عددهم إر اهلل  ,فال ندري بعد رلك كم عدد من بقي يف النار .
ودخوووة العصوواة وقليلووي اإلميووان إىل النووار  ,إوووا هووو موون بوواب التصووفية والتنكيووة والتنقيووة  ,وقوود أخووربت
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النصوو الشورعية أهنوم بعود دخووهلم اجلنوة ينسوون كول موا كوانوا فيوه مون العوهاب والبوؤق  ,وكوجهنم ت يوودخلوا
النار وت ميسهم العهاب قط .
ا مر الثاني  :أن رلك ارع او مبين على اختناة نديد يف منافوه النظور إىل رمحوة اهلل  ,فوإن املعو و

أعرو كل مظاهر الرمحة اإلهلية يف الوجود  ,وركن نظره علوى مشوهد واحود فقوط  ,وهوو مشوهد أهول النوار ,
وطف و إلوواكم رمحووة اهلل إىل رلووك املشووهد  ,وهووها خلوول منهجووي عمي و يف النظوور إىل أفعوواة اهلل تعوواىل وتوودبري
للكون .

إن مثل رلك املع و مثول رجول دخول قريوة  ,فوجود أكثور أهلهوا مصوابني بواألمراو والعاهوات  ,فجخوه
يتووجفف ويتسوواوة أيوون رمحووة اهلل؟! وطفو يقوودح يف رمحتووه تعوواىل  ,وينكوور وجودهووا ! ونسووي رلووك الرجوول مجيووع
مظاهر الرمحة اإلهلية اليت مشلت الوجود .
فوواهلل تعوواىل أصووبغ رمحتووه علووى خلقووه مجيعووا  ,فجوجوودهم موون العوودم  ,وأعطووى كوول إنسووان إرادة وقوودرة ,
يستطيع هبا اختيار ما يشاو من األفعاة واألعماة  ,وأبان هلم مجيعوا احجوة  ,وأرسول الرسول  ,وأنونة الكتوو
 ,وأعطى كل إنسان عمرا كافيا  ,لينظر يف حاله  ,ويتجمول يف سولوكه  ,وأعطواه عقوال يفكور بوه  ,وقبول رلوك
خل على الفطرة املستقيمة .
فكل ههه األمور من مظاهر رمحة اهلل  ,فإرا نظر إليهوا النواظر واستسضورها يف تودبره لتقودير اهلل وتودبريه
للكووون علووم يف قورارة نفسووه أن اهلل تعوواىل رحووم اخللو رمحووة كبوورية وفعوول سووبسانه كوول مووا يووؤدي إىل الظ وفر هبووا
والنجاة من العوهاب والنار  ,ولكن املعو و أعرو عن رلك كله وضي على نفسه منافه النظر .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن مثوول املع و و مثوول رجوول جاهوول جلووس يف احكمووة  ,فجخووه ينظوور يف األقضووية الوويت حكووم هبووا قو ٍ
واو
معروف بالعدالة والنناهة  ,فوجد سا ر أحكامه يف رلك اليوم الهي جلس فيوه كانوت أحكاموا بالعقوبوة علوى
ا وورمني  ,وإن وناة العووهاب باملفسوودين  ,فجخووه إلكووم علووى رلووك القاضووي بجنووه غووري رحوويم  ,وأنووه لوويس لديووه

1436/08/19

نووفقة بالنووار ور رأفووة  ,موون غووري أن ينظوور إىل الصووورة الكاملووة حلوواة رلووك القاضووي  ,وموون غووري أن ينظوور يف
األسباب واملالبسات اليت حكم القاضي بناو عليها بجحكامه تلك .
فكهلك احلاة يف املع و  ,فإنه حاكم رمحة اهلل إىل حاة أهل النار فقوط  ,واملونهخ الصوسي أن ينظور
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يف عموم اخلل  ,وأفعاة اهلل كلها يف الكون  ,فإنه سيجد أن رمحة اهلل أوسوع مون غضوبه  ,وأن رمحتوه وفضوله
سبقت غضبه وعقابه .
العتراض الثامن  :خلق الناس منقسمين ىلى مؤمنين وكفار .
تقووم حقيقوة هووها ارعو او علوى أن خلو النواق منقسوومني إىل موؤمنني وكفوار منو ٍ
واف للسكموة والرمحووة,
فلمووارا ت خيلو اهلل النوواق كلهووم مووؤمنني مصوودقني كسووا ر أنوواا احليوانووات حووىت ر يكووون عقوواب ور عووهاب
ور نار؟!
وهها ارع او يف حقيقته اع او عاطفي أكثور مون أن يكوون نانو ا مون تجمول وتفكور يف طبيعوة اخللو
والكون  ,وفضال عن رلك فهو قا م على تصورات خاط ة ومقودمات باطلوة  ,وبيوان موا فيوه مون خلول يتبوني
باألمرين التاليني :
ا م ر ا ول  :أن األموور يف خلو النواق ر خيلووو موون حوالني  :إمووا أن خيلقهووم اهلل وربين علووى أفعوواهلم ,

حبي ووث أن ك وول واح وود م وونهم ر ميل ووك أي ق وودرة أو إرادة يف اختي ووار أفعال ووه  ,ويف ه ووهه احلال ووة ستفس وود احلي وواة
اإلنسانية  ,وتضطرب قوانينها  ,وتضمسل خصا صها  ,فإننا مع اإلميان بوجن النواق وربون علوى أفعواهلم لون
وين بني الصا والفاسد  ,ور بني األخيار واألنرار  ,ور ميكننا أن نكافج أهل اخلري والعطواو علوى أفعواهلم ,
ور نعاقو أهل الشر والفساد على أفعاهلم  ,لكوهنم ت يفعلوا رلك بإرادهتم واختيارهم .
بوول هووها ارعتقوواد يووؤدي بالضوورورة إىل تعطيوول كوول األسووباب املاديووة  ,والركووون إىل التقوودير السوواب وكفووى
بهلك إفسادا للسياة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإمووا أن خيل و اهلل النوواق خلقووة يكونووون فيهووا خمتووارين ألفعوواهلم  ,قووادرين علووى حتديوود سوولوكهم  ,وموون
اللوازم الضرورية هلهه احلالة وجود اردراف واخلطج ؛ إر لو ت يكن اإلنسان خمتارا  ,فإنه ر ميكنوه أن يقوع يف
رلك .
ووجووود اردوراف واخلطووج يسووتلنم بالضوورورة وجووود احلسوواب والعقوواب ؛ حووىت يتسقو العوودة  ,واحلسوواب
والعقاب او أن يكون متفاوتا حسو تفاوت حجم سببه كما وكيفا .

1436/08/19

فظهر إرن أن انقسام النواق إىل صواحلني ومنسورفني  ,وترتوو الثوواب والعقواب علوى أفعواهلم أمور طبيعوي
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متطاب مع احلكمة  ,ومع طبيعة احلياة اإلنسانية وقوانينها اليت متينها عن سا ر أنواا احليوانات .
فاملع و يف احلقيقوة فورو يف رهنوه فرضوا عقليوا ضوا  ,وظون أنوه األكمول واألحسون  ,طفو إلواكم
أفعوواة اهلل تعوواىل إىل رلووك ارفو او  ,ويبوودي ارعو او علووى تقوودير احلكوويم اخلبووري سووبسانه  ,ويف الكشووف
عوون هووها اخللوول النفسووي التصوووري يقوووة ابوون القوويم  ":أكثوور النفوووق جاهلووة بوواهلل وحكمتووه وعلمووه وكمالووه
فيفرو أمورا تنعة ويقدرها تقديرا رهنيا وإلسو أهنا أكمل من املمكن الواقع ومع هها فرهبا يرمحهوا جلهلهوا
وعجنها ونقصها"(.)1
ا م ر الث اني  :أن كموواة اهلل عوون وجوول متعوودد الوجوووه  ,كمووا سووب إثباتووه  ,فكمووا أن اهلل تعوواىل يتصووف

بالرمحووة والرف و واحللووم  ,فإن ووه يتصووف بووالقوة والغض ووو واملقووت واجلووربوت وامللك وووت  ,وغريه ووا م وون ص ووفات
اجلووالة  ,وم وون مقتضوويات الكم وواة أن تظهوور آث وواره يف الوج ووود  ,ف ووال بوود م وون ظه ووور آث ووار الرمحووة والعف ووو يف
الوجود  ,وكهلك ر بد من ظهور آثار الغضو واملقت واجلربوت والعدة يف الوجود .
ولكوون املع و و ر يريوود أن تظهوور إر آثووار صوونف واحوود موون صووفات اهلل  ,وإرا ظهوورت آثووار الصوونف
انخ وور  ,أخ ووه يت ووهمر ويت ووجفف ويتس وواوة  ,وه ووها خل وول يف التفك ووري  ,واض ووطراب يف الرؤي ووة  ,فإم ووا أن يق وور
اإلنس ووان بك وول كم ووارت اهلل الو ويت يقتض وويها كون ووه خالق ووا للك ووون ومب وودعا ل ووه  ,وإم ووا أن ينك وور اإلنس ووان ك وول
كمووارت اهلل وصووفاته  ,وهووها املوقووف ر ميكوون أن يسووتقيم مووع اإلق ورار قل و اهلل للكووون  ,وإوووا هووو موقووف
اإلحلاد والضالة  ,ومن يقف هها املوقف ر يص أن يكون احلوديث معوه يف طبيعوة الصوفات اإلهليوة  ,وإووا
ر بد أن ينتقل إىل أصل إثبات وجود اهلل كما سب التنبيه عليه مرارا .
وأمووا أن يقوور اإلنسووان بووبعض كمووارت اهلل وينكوور بعضووها  ,فهووها أنوود تناقضووا يف العقوول  ,وأبعوود عوون
منهخ التفكري الصسي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومنشج تلك األغالط يف النظر إىل كمارت اهلل  ,هو أن الشخص إلودد يف رهنوه صوفة معينوة للكمواة
 ,ويف و أهنا صسيسة أبدا  ,ر تقبل ارخنرام ور ال دد  ,يغدو إلاكم أفعاة اهلل إليهوا  ,فسوني وجود أن
أفعاة اهلل تعاىل ر تنسجم معها  ,ت يراجع نفسوه  ,ويعيود التجمول مون جديود فيموا حودده مون صوفة الكمواة
 ,وإوو ووا أخو ووه يشو ووكك يف وجو ووود اهلل  ,ويف كمالو ووه  ,وفضو ووال عمو ووا يف هو ووها الصو وونيع مو وون خلو وول منهجو ووي يف

1436/08/19
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ارستدرة والبناو  ,فهو قا م على خلول نفسوي يرجوع إىل التكورب والعنجهيوة  ,الويت توؤوة باإلنسوان الضوعيف
القاص وور يف علم ووه وعقل ووه إىل أن إل وواكم أفع وواة اهلل املل ووك اجلب ووار الكام وول يف علم ووه وعدل ووه وحكمت ووه عل ووى
تصورات بناها بنفسه .

العتراض التاس  :خلق اهلل لإلنسان امير استشارته .
تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أن اهلل خل و اإلبنسووان وكلفووه حبموول األمانووة والتكليووف موون غووري أن
يسووجله عوون رغبتووه ويستشووريه وخيووريه  ,فلووو كووان اهلل عووادر -كمووا يقولووون -رستشووار اإلنسووان قبوول أن خيلقووه,
وأخووربه ووا لووه ومووا عليووه  ,فووإن رضووي بووهلك أمت خلقووه  ,وإن ت يوورو ت خيلقووه  ,واعلووه يف العوودم  ,أو خيووربه
بعد خلقه  ,فإن اختار البقاو أبقاه  ,وإن اختار الفناو أفناه .
وهها ارع او من أغرب ارع اضات وأفسدها على اإلطوال  ,وهوو مشوبع بكميوة كبورية مون العاطفوة
 ,وخار عن قوانني العقل واملنط  ,ومع رلك  ,فإننا سنقوم ناقشته بطريقة عقلية برهانيوة  ,حوىت يتبوني موا
فيه من خلل واضطراب  ,ورلك من خالة ما يلي من األمور :
ا مر ا ول  :أن هها ارع او مبين علوى مغالطوة عقليوة ظواهرة  ,وهوو أن اإلنسوان قبول وجووده ميكون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أن يسووجة ويستشووار  ,وميكنووه أن يشووعر ويريوود وإلوودد اختياراتووه  ,وهووها أموور مسووتسيل  ,ألن هووهه األمووور ر
ميكن أن تتسق إر ن ميلك أدواتوه ونوروطها  ,وأهوم رلوك احليواة ووجوود البنيوة والعقول والتمييون  ,واملعودوم
ر ميلك من مقومات احلياة ني ا  ,فكيف ميكنه أن يرسجة ويرستشار؟! ويتخه القرارات املصريية يف حياته؟!
ف إن قي ل  :يش كل عل ى ذل ك م ا ج اء ف ي ع د م ن ا ح ا ي أن اهلل تع الى اس تخرج أان اء آ م
من ظهرو كالذر  ،وقال لهم  :ألس ا ا راكم ؟ ق الوا ال ى ش هدنا  ،فه ذو ا حا ي

تثب ا ش يقا مقارا ا

لفستشارة .

1436/08/19

قيل  :ىن ذلك ليس مشكف مور :
ا ول  :أن تلك النصو ليست قطعية يف الدرلة  ,وقد رهو عدد من احققوني – كوابن تيميوة وابون
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القيم وابن كثري وغريهم – إىل أن املراد هبا خل اإلنسوان علوى الفطورة  ,ولويس املوراد هبوا ارسوتخرا احلقيقوي
يف ظهر آدم
الثاني  :أنه على التسليم بوجن ارسوتخرا كوان حقيقيوا  ,فإنوه لويس ملنموا لإلنسوان وت ي توو عليوه أثور

مصووريي يف حيوواة اإلنسووان  ,وهلووها فووإن الصووسي موون أق وواة العلموواو أن احلجووة امللنمووة ر تقوووم علووى النوواق
ج وورد رلو وك امليث ووا  ,وألج وول رل ووك أرس وول اهلل الرس وول وأن وونة الكت ووو لت ووهكري الن وواق ب ووه  ,ول ووو ك ووان رل ووك
ارستخرا – على القوة بجنه حقيقي -ملنما جرده ملا أرسل اهلل الرسل  ,وملوا عوهر أحود مون أهول الفو ات
 ,ولكوان العوهاب واقعوا علوى كول مون ادورف عون مقتضوى رلوك العهود  ,وكول رلوك يودة علوى أن موا حصوول
يف تلك احلالة غري ملنم بهاته لإلنسان .
الثال  :أن ثبوووت تلووك األحاديووث فيووه إل ونام لكوول مع و و علووى خل و اهلل لووه ؛ ألهنووا ختوورب بجنووه أقوور
باخلال وبالعبودية له  ,فلمارا تنكر له بعد رلك ؟! وملارا ت يلتنم ا أقر به؟!
ا مر الثاني  :أن رلك ارع او منطلو مون التعامول موع اإلنسوان علوى أنوه نود هلل تعواىل ومنواظر لوه ,

وهلووها استسووا أن يسووجة اهلل  ,ويع و و علووى فعلووه وخلقووه  ,فوواملع و بووهلك الس وؤاة يتعاموول مووع اهلل بنديووة
ومسوواواة  ,واحلقيقووة أن اإلنسووان ر يسوواوي مووع عظمووة اهلل وجاللووه وجربوتووه نووي ا  ,بوول هووو وورد ررة صووغرية
موون ررات الكووون  ,أعطواه اهلل عووددا موون املميونات وحبوواه صووفات علووه متفوقووا علووى غووريه  ,فووال إلو لووه أن
يتعامل مع اهلل بندية ومناظرة  ,وإوا او عليه أن خيضع هلل ويسولم ألموره تعواىل  ,وعليوه أن اتنوو موا يقودر
عليه من األفعاة  ,ويبتعد عن األمور اليت ر يقدر عليها  ,ور ميكنه الوصوة إليها .
ا م ر الثال

 :أن رلووك ارع و او عووادة مووا يصوودر موون إنسووان متووجت يف حياتووه  ,ومصوواب باألتعوواب

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملشووا  ,ور تكوواد وود إنسووانا يعوويش يف رغوود موون العوويش  ,وسووعة يف الوورز  ,واسووتقرار يف احلوواة  ,يتووجفف
موون وجوووده  ,ويع و و علووى خل و اهلل لووه  ,وهووها يوودة علووى أن منبووع رلووك الس وؤاة العاطفووة الروحيووة ,وأنووه
اع او عاطفي بالدرجة األوىل .

1436/08/19

ور يص يف مقاييس العقل أن تكون العاطفة معيارا تقاق به أحدال الوجوود ومظواهره وحكموه  ,وإووا
اووو علووى العقووالو أن إلكمووا العقوول والنظوور املتووجا العميو  ,ويبتعوودوا عوون ارعتموواد علووى املعوواا العاطفيووة ,
فهي عادة ما تكون غري منضبطة وخارجة عن املوضوعية وارعتداة .
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ا م ر الراا  :أن املعو و و عل ووى خلو و اهلل ل ووه ينطلو و م وون أن الع وودم أفض وول م وون الوج ووود  ,وأن بق وواو

اإلنسووان يف العوودم خووري لووه موون كوول الوجوووه موون الوجووود  ,الووهي فيووه انرم واملشووا  ,وت تووو عليووه صوونوف
العقاب والعهاب  ,وههه املفاضلة مبنية على أسس غوري صوسيسة  ,فالعودم بالنسوبة لنوا هووة متوام اجلهول ,
فكيف إل لنا أن دكم عليه بجنه أفضل من الوجود  ,فوإن قوانون املفاضولة يؤكود أن تفضويل نويو ر بود أن
يكووون بعوود العلووم بووه  ,ورلووك غووري متسق و يف تفضوويل العوودم علووى الوجووود  ,فقوود يكووون العوودم أقسووى وأنوود
فضاعة من انرم اليت ادها اإلنسان يف أثناو وجوده .
فادصر حواة اإلنسوان بوني أمورين  :األوة  :حيواة يعلوم موا فيهوا  ,ويشوعر حبجوم موا يصويبه مون انرم ,
وميكنه أن يسعى يف التخلص منها  ,ولديه فسسة من الوقت  ,تفوت لوه بواب األمور يف إمكوان واوز موا هوو
فيه  ,والثاا  :عودم ر يودري موا فيوه  ,ور يعلوم نوي ا عون حقيقتوه وماهيتوه  ,ور يودري أفيوه خوري أم نور؟ أم
ر خري ور نر؟
والعقول السووليم  ,والفطوورة املسوتقيمة توجبووان تقوود احلواة األوة علووى احلوواة الثواا ؛ ألن احلوواة فيووه خووري
ونر أفضل من احلاة الهي ر خري فيه ور نر ومن احلاة الهي يعلم اإلنسان عنه ني ا .
وألجوول هووها كووان العقووالو موون النوواق  ,واألسوووياو موونهم  ,يهربووون موون كوول األسووباب الوويت توجووو هلووم
املوت وفقدان احلياة ؛ لكوهنم يشعرون من داخل نفوسهم بجن احلياة نيو مجيول  ,ومعوي ع ٍ
واة  ,ر بود مون
احلفاظ عليه  ,والتمسك به  ,مع أن حياة كثري منهم ر ختلو من املشقة والصعوبة وانرم .

ا م ر الخ امس  :أن رلووك ارع و او مبووين علووى نظوورة ناقصووة للسيوواة والوجووود  ,فوواملع و حووني وجوود

حياته اخلاصة ملي ة باألتعاب واملشا والتكاليف  ,طف يتهمر منها  ,ويع و على أصول وجووده يف احليواة
 ,وكجنه بوهلك يشو ط لقبووة احليواة يف األرو أن تكوون حسونة ومجيلوة يف كول وقوت  ,ويف كول مكوان  ,وأن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تكووون جاريووة علووى مووا اووو أبوودا  ,فووإن ت اوودها كووهلك  ,حكووم عليهووا بووالبطالن والفسوواد  ,وأخووه يع و و
عليها .

1436/08/19

واحلقيقوة أن طبيعووة احليوواة كلهووا ليسوت قا مووة علووى أروا النوواق ور علوى رغبوواهتم  ,وكوول إنسووان اوود يف
حياته مون املشوا واألتعواب موا يتناسوو موع حالوه  ,بول كول احليوانوات ر وري احليواة بالنسوبة هلوا علوى وفو
ما تشتهي .
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فظهوور هبووها أن املعو و يف احلقيقووة ر يتعوورو علووى حالووه فقووط  ,وإوووا يعو و علووى قووانون احليوواة كلووه ,
وهووو ر يتووجفف موون طبيعووة وجوووده فقووط  ,وإوووا يتووجفف موون طبيعووة الوجووود كلووه  ,واملطلوووب موون اإلنسووان أن
يتفاعول موع قووانني احليواة وطبيعووة الوجوود ؛ ألنوه جونو منهوا  ,ور يصو أن يطالوو بتغيريهوا وتبوديلها  ,لكووون
رلك أمرا مستسيل متعهر .

العتراض العاشر  :ال عاء اأن خلق اهلل للبشر المكلفين يستلزم النقص .
تقوم حقيقة هها ارع او على أن خل اهلل للنواق ر ميكون أن يكوون كموار ؛ ألنوه إن خلقهوم حلاجوة
إليهم  :إما أنه تا لعبادهتم  ,أو تا ملسواعدهتم  ,أو غوري رلوك مون أنوواا ارحتياجوات  ,فهوو نواقص ,
وإن كوان خلقهووم لغوري حاجووة فهوو عبووث  ,والعبووث نقوص  ,فاإللووه يف خلقوه لإلنسووان ر ينفصول عوون الوونقص
أبدا .
وإن قيل  :إنه خلقهم حلكمة ر يعلمها إر هو  ,فهها يدة على أن األديوان قا موة علوى أموور ر ترفهوم
 ,وهها يدة على مناقضتها للعقل واملنط كما يقولون(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املخلووو  ,فووإن كووان للمخلووو  ,فإنووه إمووا أن يكووون ألجوول اإلض ورار بووه  ,فهووو نقووص يف ح و اهلل  ,وإمووا أن
يكون ألجل نفوع املخلوو  ,فهوو من ٍ
واف للسكموة والعودة ؛ ألنوه كيوف يقواة لإلنسوان  :إموا أن لوو النفوع

1436/08/19

وهها ارع او ليس جديدا على الفكر اإلسالمي  ,وليس هوو مون اخو اا الناقودين املعاصورين لألديوان
 ,فقد طررح يف الفكر اإلسالمي قبل أكثور مون سوبعة قورون  ,فنقول الورازي عون بعوض املع ضوني علوى األديوان
أنه قاة  :إن التكليف إما أن يكون لغري غرو  ,فهوها عبوث ونقوص  ,وإموا أن يكوون لغورو ,وهوو ر خيلوو
إن أن يكون الغرو راجعا إىل اهلل  ,فهو نقص ؛ ألن اخلوال منونه عون األغوراو  ,وإموا أن يكوون راجعوا إىل

( )1انظر  :حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي ( , )103ومقاة  :متاهات منطقية يف الغيبات اإلسالمية – اجلنو
الثالث  , -مدونة النجفي .
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لنفسك  ,أو تعهب العهاب األليم ؟!

وهذا العتراض ل يختلف عما عداو من العتراضات السااقة  ،فه و مبن ي عل ى ممالط ات عقلي ة
واس تنتاجات خاطق ة  ،واخت زالت متكلف ة ل لي ل عليه ا  ،واي ان م ا في ه م ن اط فن وفس ا يتب ين
اا مور التالية :
ا مر ا ول  :أن رلك ارع او قا م على مغالطة عقلية ظاهرة  ,وهوي املقابلوة بوني ارحتيوا والعبوث

 ,فوواملع و يظوون أن العبووث ر يقابلووه إر وجووود احلاجووة  ,فووإرا انتفووى ارحتيووا يف فعوول مووا فهووو عبووث  ,وإرا
وجد ارحتيا انتفى العبث .
وهووها تصووور خوواط  ,واخت وناة يف النظوور إىل طبيعووة الوجووود  ,فالعبووث ر يقابوول بارحتيووا عنوود عموووم
العقووالو  ,وإوووا يقابوول باحلكمووة  ,وهووي معووي خمتلووف كوول ارخووتالف عوون ارحتيووا  ,فالشووخص قوود يفعوول
الفعوول ر ألنووه تووا إليووه ,و إوووا ألنووه لووه فيووه حكمووة ومقصوودا نبوويال  ,فالطبيووو الغووين صوواحو اجلوواه واملننلووة
الرفيعة يقوم عاجلة الناق الفقراو والد او  ,ر ألنه تا إليهم  ,ور ألنوه يريود مونهم نوي ا  ,وإووا ألنوه يريود
أن يقودم للفقوراو النفووع واخلوري  ,فقوود انتفووى ارحتيوا يف حقووه  ,ومووع رلوك ففعلووه لوويس عبثوا  ,بوول هووو مووود
عند كل العقالو .
وكهلك الشخص املاهر يف السباحة  ,ينقه طفال مات غرقا يف البسر يف غفلة عن أهلوه  ,ويضوعه علوى
الشواط حوىت اوده أهلوه  ,فهوو بفعول رلوك الفعول ر ألنوه توا إليوه  ,أو أنوه سيسوتفيد منوه فا ودة ماديوة أو
معنوية  ,وإووا ألن يف رلوك الفعول نفعوا نخورين ت يعلمووا حبالوه  ,فقود انتفوى ارحتيوا يف حقوه  ,وموع رلوك
ففعله ليس عبثا  ,بل هو مود عند كل العقالو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووهه الش وواهد كلهووا توودة بالدرلووة الضوورورية علووى أنووه ر تووالزم بووني ارحتيووا إىل الفعوول وبووني انتفوواو
العبث كما يتصور رلك املع و .
واهلل تعاىل خل اخلل  ,وأمرهم بعبادته  ,ليس ألنه تا إىل الناق  ,وإووا ألن لوه حكموا أخورى عول
خلقه هلم مودا وأمره إياهم بالعبادة كمار .

1436/08/19

( )1انظر  :املطالو العالية من العلم اإلهلي ( )24-23/8ونرح املواقف يف علم الكالم  ,اجلرجاا ( , )233/8وحتقي ما
لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )105
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ومع أن الضرورة العقلية تدة على أن اهلل غري تا إىل خلقه  ,ألنه الغوين بنفسوه  ,واخلوال لكول نويو
 ,وكوول نوويو بيووده  ,وحتووت قهووره  ,ويف ملكووه  ,وخاضووع جلربوتووه  ,فقوود تكوورر يف النصووو الشوورعية كث وريا
{مووا يوفعو رول اللووهر بعووهاب ركم إن نووكررمت
التنبيووه علووى أن اهلل لوويس تاجووا إىل عبووادة النوواق  ,كمووا قوواة تعوواىل َّ :
وآمنترم وكان اللهر ناكرا عليما}[النساو , ]147:وقاة تعاىل على لسان موسوى عليوه السوالم  :وقواة رموسوى
واق أنوتر رم
إن تك رف رروا أنترم ومن يف األرو مجيعا فإ َّن الله لغ ٌّ
وين محيود}[إبراهيم , ]8:وقواة تعواىل { :يوا أيوُّهوا النَّ ر
وين احلمي وود ** إن يش ووج يرووههب ركم وي ووجت قل و ٍ جدي وود ** وم ووا رل ووك عل ووى اللَّووه
ال رفق ووراو إىل اللَّووه واللَّووهر ره ووو الغ و ُّ
بعنين}[فاطر , ]17-15:وقاة يف احلديث القدسي  ":يوا عبوادي إنكوم لون تبلغووا ضوري  ,فتضوروا  ,ولون
تبلغوا نفعي  ,فتنفعوا  ,يا عبادي لو أن أولكوم وآخوركم  ,وإنسوكم وجونكم  ,كوانوا علوى أتقوى قلوو رجول
واحوود موونكم  ,مووا زاد رلووك يف ملكووي نووي ا  ,يووا عبووادي لووو أن أولكووم وآخووركم ,وإنسووكم وجوونكم  ,كووانوا
على أفجر قلو رجل واحد  ,ما نقص رلك من ملكي ني ا"(.)1
وهووهه النص ووو كلهووا جاريووة علووى مقتضووى العقوول واملنط و  ,ف ووإن اهلل تعوواىل هووو الووهي خل و الن وواق ,
وأوجوودهم موون العوودم  ,فهووم توواجون إىل اهلل يف أصوول وجووودهم  ,ويف تكميوول حيوواهتم  ,فكيووف يكووون اهلل
تاج ووا إىل الن وواق ومنتفع ووا بجفع وواهلم؟! ف ووإرا ك ووان الن وواق ر ميلكو وون ألنفس ووهم نفع ووا ور ضو ورا إر ب ووإرن اهلل ,
فكيف يكون اهلل تاجا إىل عبادهتم؟!
ا مر الثاني  :إرا ثبت أن العبث ر يقابل ارحتيا  ,وإوا يقابله احلكموة  ,فوإن العقول الضوروري يودة
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علووى أن اهلل ت خيل و الكووون جبميووع مكوناتووه إر حلكمووة وت يكوون اخلل و وورد العبووث  ,فووالكون ومووا فيووه موون
إتقان وإحكام ودقة وصرامة يؤكد أن اهلل اعتي بوه  ,وأنوه موضووا حلكموة وغايوة وددة  ,واإلنسوان مون أنود
مكونووات الكووون إتقانووا وإحكامووا  ,فظهووور احلكمووة يف خلقووه أجلووى وأبووني  ,وهووهه املعوواا أنووار إليهووا القوورآن
السووماو واألرو ومووا بويونو رهمووا بوواطال رلووك ظو ُّون الَّووهين كفو روروا فوويوول
م ورارا  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :ومووا خلقنووا َّ
السووماو واألرو ومووا بويونو رهمووا رعبووني ** لووو
لِّلَّووهين كفو روروا موون النَّووار}[  ,]27:وقولووه تعوواىل { :ومووا خلقنووا َّ
أردنا أن نوَّتَّخه هلوا رَّ َّختهناهر مون لَّ رودنَّا إن ركنَّوا فاعلني}[األنبيواو ]17:وقولوه تعواىل { :أفسسوبترم أَّووا خلقنوا ركم
عبثا وأنَّ ركم إليونا ر توررجعرون}[املؤمنون.]115:
ا مر الثال  :إرا ثبت أن اهلل ت خيل اخللو  /النواق إر حلكموة  ,فإنوه ر يلونم أن نعلوم كول التفاصويل

1436/08/19

( )1أخرجه مسلم  ,رقم (. )6664
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باملتعلقة حبكمة اهلل من خل اخلل  /الناق  ,وإوا ميكن أن نعلم بعضها فقط .
وعدم علمنا بكل التفاصيل املتعلقة باحلكمة من خل البشر  ,ر يقتضوي بنفسوه نسوبة الونقص إىل اهلل,
ور يسووتلنم أي كووم خمووالف للعقوول  ,كمووا يريوود أن يصووور املع و و ؛ ألن عوودم العلووم لوويس علمووا بالعوودم ,
فعوودم العلووم حبكمووة الشوويو  ,ر يعووين أن الشوويو ر حكمووة لووه  ,أو ر فاعوول لووه  ,فووإن املوريض اجلاهوول إرا ت
يعل ووم ب وواحلكم ال وويت يعم وول الطبي ووو م وون أجله ووا عل ووى مقتض وواها  ,ر يع ووين نس ووبة ال وونقص والعب ووث إىل رل ووك
الطبيو ,ور يعين أن فعله فاقد لالتسا مع العقل .
إن مثل امللسد يف اع اضوه القوا م علوى عودم العلوم باحلكموة مثول رجول دخول قصورا كبوريا  ,فاسوتطاا أن
يفهووم كث وريا موون أس وراره  ,ولكنووه وجوود أن بعووض مكوناتووه ت يعلووم هلووا وظيفووة ور حكمووة  ,فجخووه يقوووة  :إن
القصوور ر خووال لووه  ,ور حكمووة موون روا ووه !! ومثوول رجوول انو ى سوويارة مجيلووة  ,فقوواة ألصووسابه  :انو يت
سوويارة فارهووة  ,فوجوودت فيهووا بعووض األدوات ت أعوورف هلووا فا وودة ور حكمووة  ,فعلمووت أن السوويارة ر صووانع
هلا !!
وهووها يثبووت أن ارع و او بووجن عوودم علمنووا باحلكمووة موون خل و اهلل للبشوور اع و او خوواط  ,مبووين علووى
مغالطة منطقية حاصلها  :أن عدم العلم حبكمة الشيو دليل على عدمه أو عبثيته .
ر جوورم أن اجل وواب الصووسي علووى س وؤاة احلكمووة موون خل و البشوور ر يش و ط فيووه العلووم بكوول احلكووم
اإلهلية من رلك  ,وإوا يكفي فيوه العلوم ببعضوها فقوط  ,ولكون بعوض املع ضوني يصور علوى أن جوواب سوؤاة
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احلكمة ر يكون صوسيسا إر عرفوة كول احلكوم  ,وهوها تصوور خواط خموالف للعقول والواقوع  ,فوإن اإلنسوان
ر ميكنه أن يعرف كل كموارت اهلل تعواىل – كموا سوب بيانوه – وإووا غايوة موا ميكنوه أن يتعورف علوى بعضوها
فقط  ,واملطالبة عرفة كل احلكم اإلهلية خارجة عن العقل  ,وعن قودرة اإلنسوان  ,وطبيعتوه الناقصوة القاصورة
.
ا م ر الراا  :إرا ثبووت أن خلو اهلل للنواق وأموره إيوواهم بالعبوادة لويس ألجوول ارحتيوا وارفتقوار إلوويهم

1436/08/19

وإوا من أجل حكوم عديودة  ,وثبوت أن البشور ر ميكونهم أن يتعرفووا علوى مجيوع كموارت اهلل وحكموه  ,وأن
غايووة مووا ميكوونهم التعوورف عليووه بعووض تلووك الكمووارت واحلكووم  ,فإننووا ميكوون أن نووتلمس بعووض تلووك احلكووم
ونستطيع الوقوف عليها  ,وسنقتصر هنا على نوعني منها :
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النوو ا ول  :حتقي الكرامة اإلنسانية  ,فاهلل تعاىل كرم النوا اإلنساا وأعلوى مننلتوه وجعلوه خمتلفوا عون

س ووا ر أنو وواا احليو ووان يف حيات ووه  ,فخص ووه بالعق وول والتفك وور وحري ووة اإلرادة وارختي ووار والقص وود والبس ووث ع وون
الغايوات واألسوباب  ,فوجمره اهلل بالعبوادة ارختياريوة  ,حووىت يكتمول رلوك املخلوو املشورف يف أخالقوه وأفعالووه
وسلوكه  ,ويرتقي يف املننلة عند اهلل  ,ويكون أقرب املخلوقات إىل اهلل وأحبها إليه .
فلووور تكليووف اهلل لإلنسووان بالعبووادة  ,وأمووره إيوواه بالطاعووة ؛ لكووان جوونس اإلنسووان ر خيتلووف عوون جوونس
املخلوقات  ,بل إن سوا ر املخلوقوات سوتكون أفضول منوه ؛ لكوهنوا بولوة علوى اخلضووا هلل  ,ور متلوك إرادة
ور اختيارا يؤهلها للخرو ا جبلت عليه .
وألجوول ارتقوواو جوونس اإلنسووان يف العبوديووة هلل تعوواىل  ,وارتقا ووه يف أخالقووه وسوولوكه  ,كووان مرلووه ومصووريه
أرقى من مرة سا ر األنواا احليوانية ومصريها  ,فالصاحلون من جنس اإلنسان  ,احوافظون علوى عبوادة اهلل ,
يتنعمون فيموا أعوده اهلل هلوم مون النعويم األبودي يف اجلنوة  ,وينظورون إىل اهلل تعواىل  ,ويلتقوون بوه ,وخيواطبهم ,
وخياطبونووه  ,وكوول هووهه الفضووا ل العظميووة جوودا ر تتسق و إر جلوونس اإلنسووان  ,بسووبو مووا اخووتص بووه موون
العبودية ارختيارية هلل تعاىل .
ودن ر ننكر أن بعوض جونس اإلنسوان سوينتهي بوه األمور إىل اخللوود يف النوار  ,ولكون املصولسة واملنفعوة
احلاصوولة للصوواحلني بسووبو طوواعتهم وعبوووديتهم أعظووم وأجوول وأرقووى  ,وأمووا املخلودون يف النووار فلووم يرظلم ووا ,
وإوا حتق فيهم العدة .
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وهبها الوجه  ,يظهر اخللل يف ارع او الوهي نقلوه الورازي عون بعوض الناقودين لألديوان يف القود ؛ ألن
التكليف فيه نفع كبري للجنس اإلنساا  ,وبه يتميون هوها اجلونس الشوريف عون غوريه مون األجنواق احليوانيوة ,
فاألمر يف التكليوف لويس متعلقوا بتسصويل منفعوة جن يوة مبانورة فقوط  ,وإووا هوو متعلو بطريقوة حتقيو العودة
اإلهلي يف التماين بني األجناق  ,وههه املصلسة كبرية القدر ر يضرها ما قد يتعل هبا من بعض املفاسد.
النوو الثاني  :ظهور لوازم ربوبية اهلل يف الكون  ,وجربوته وملكوته لوه  ,وحتقو آثوار كمارتوه املتعوددة ,
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وقد سب احلديث عن ههه انثار عنود احلوديث عون احلكموة مون خلو الكوافر  ,وركرنوا هنوات أن مون حكوم
رلك  :إظهار قدرة اهلل على خل املتضادات  ,والتكليف بالعبادات يظهر التضاد فيما بوني البشور  ,فيكوون
بعضهم مؤمنا وبعضهم كافرا جاحدا  ,وبعضهم صاحلا وبعضهم فاسدا مفسدا .
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ومنها  :ظهور آثار أمساو اهلل القهرية  ,فمون أمسا وه تعواىل وصوفاته القهوار واملنوتقم ونوديد العقواب وري
الووبطش الشووديد واخلووافض واملووهة  ,ودوهووا  ,فهووهه األمسوواو كلهووا كمووارت يف ح و اهلل  ,فووال بوود موون ظهووور
آثارها يف الوجود  ,ولو كان اخلل كلهم على طبيعة واحدة من الصالح واخلري ت تظهر تلك انثار .
ومنها  :ظهور آثار أمسا ه املتضمنة ملعاا الرمحوة والعفوو واجلوود والصوف والكورم واملغفورة  ,وهوهه األمسواو
كلها كماة يف ح اهلل تعاىل  ,فوال بود مون ظهوور آثارهوا يف الوجوود  ,وقود أنوار النوي صولى اهلل عليوه وسولم
إىل هو ووها املعو ووي يف قولو ووه  ":والو ووهي نفسو ووي بيو ووده لو ووو ت تو ووهنبوا لو ووههو اهلل بكو ووم  ,وجلو وواو بقو وووم يو ووهنبون ,
فيسووتغفرون اهلل فيغفوور هلووم"( ,)1ومعووي هووها احلووديث  :أن وقوووا اإلنسووان يف املعاصووي لوويس منافيووا للسكمووة
اإلهلية البالغة ؛ ألن وقوعه رلك يؤدي إىل ظهور نوا من آثار كمارت اهلل املتعددة .
فهووهه احلكووم وغريهووا توودة درلووة قطعيووة عوول أنووه ر تووالزم بووني خل و اهلل للنوواق وأموورهم بالعبووادة وبووني
احتياجه سبسانه إليهم .
فإن قيل  :ال تل ك ِ
البك م ت دل عل ى أن اهلل مبت اج ىل ى الخل ق ف ي ىظه ار كمالت ه  ،فل و وج و
الخلق لما ظهرت تلك اآلثار .
قيوول  :رلووك غووري صووسي ؛ ألننووا ر نقوووة إن كموواة اهلل نوواقص حووىت تتسق و آثوواره يف الوجووود  ,فلووو ت
تتسق كان باقيا على النقص  ,وإووا نقووة  :إن حتقو تلوك انثوار رزم ضوروري لكمالوه سوبسانه ولربوبيتوه ,
فتسق آثار أمسا ه نتيجة لكماله تعواىل ولويس سوببا هلوا  ,فهنوات فور كبوري بوني أن قووة إن وجوود املخلوقوات
سبو يف كماة اهلل وبني أن قوة إن وجودها نتيجة لكماة اهلل .
ا مر الخ امس  :أموا موا نقلوه الورازي عون بعوض الناقودين لألديوان  ,فإنوه فضوال عموا يف الكوالم السواب

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

موون اإلنووارة إىل م وواطن اخللوول فيووه  ,فهووو مبووين علووى مغالطووة منطقيووة ظوواهرة  ,وهووي أن التكليووف إوووا جوواو
لتسصوويل املصوولسة اخلاصووة باإلنسووان فقووط  ,وهووها غووري صووسي ؛ فقوود ظهوور موون الكووالم أن التكليووف جوونو
جوووهري موون نظووام الكووون مجلووة  ,تتعل و بووه آثووار يف طبيعووة املفاضوولة بووني األجنوواق وطبيعووة عالقووة اإلنسووان
بالكون واألنواا احليوانية األخرى وطبيعة عالقة اإلنسان باهلل وبكماله وربوبيته للكون .
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وهو مبوين أيضوا علوى أنوه ميكون جلونس اإلنسوان أن ينفصول عون التعبود هلل واخلضووا لوه وأنوه ميكون لوه أر
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يكون عابدا هلل يف حياته  ,وكل رلك ٍ
مناف لطبيعة اإلنسان وكونه خملوقا ضعيفا مربوبا هلل تعاىل .

العتراض البا ي عشر  :استبالة القدرة الكاملة .
تص ووا حقيق ووة ه ووها ارعو و او بص ووياغات عدي وودة  ,وم وون أن ووهر صو وياغاهتا ت ووداور يف اخلط وواب الناق وود
لألديان  :قووهلم  :هول يسوتطيع اهلل ان خيلو صوخرة ر يسوتطيع محلهوا؟! فوإن قلوتم  :نعوم  ,فقود ثبوتم العجون
والوونقص هلل يف القوودرة  ,وإن قلووتم  :ر  ,فقوود أثبووتم العجوون والوونقص هلل يف القوودرة أيضووا  ,فوواهلل ر ميكوون أن
يكون تام القدرة أبدا .
وانطلقووا مون هوها السوؤاة إىل إنكوار الوجوود اإلهلوي ؛ حبجوة أن اتصوافه بالقودرة التاموة تنوع  ,فوال يصو
أن يكون إهلا(.)1
وهها ارع او من ارع اضات اليت ر ميل الناقدون لألديان مون تكرارهوا منوه زمون بعيود  ,وقود تعورو
لووه عوودد موون علموواو اإلسووالم بووالنقض والتفكيووك  ,موون قبوول قوورون عديوودة  ,وأوضووسوا املغالطووة املنطقيووة الوويت
يتضمنها .
وهووها السوؤاة سوؤاة خوواط يف مضوومونه  ,والتعاموول الصووسي مووع األسو لة اخلاط ووة يسووتوجو أر يقوودم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هلووا أي ج وواب بووالنفي أو اإلثبووات  ,وإوووا يثبووت للسووا ل أن س وؤاله متضوومن خلطووج منطقووي ر بوود م ون إزالتووه
والتخلص منه  ,وإر فلن اد لسؤاة جوابا مستقيما منضبطا .
وىثبات الخطأ الواق في ذلك العتراض يتبصل في ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن القوودرة إوووا تتعل و بوواألمور املمكنووة  ,وهووي األحوودال الوويت ر تتضوومن التنوواقض مووع
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نفسها  ,ور ميكن أن تتعل بواألمور املسوتسيلة بوهاهتا أبودا  ,وهوي األموور الويت تتضومن التنواقض موع نفسوها,
مثوول كووون الشوويو موجووودا ومعوودوما يف الوقووت نفسووه  ,ومثوول كووون الشوويو ثابتووا متسركووا يف الوقووت نفسووه ,
ومثوول أن يكووون اجلوونو أكوورب موون الكوول وأصووغر منووه يف وقووت وحوواة واحوود  ,فهووهه األمووور وغريهووا ر ميكوون أن
تتعل هبا القدرة لكوهنا مستسيلة لهاهتا .
وموج و وو اختص ووا الق وودرة ب وواألمور املمكن ووة دون املس ووتسيلة أن خاص ووية الق وودرة ترج ووع إىل الت ووجثري يف
اإلااد والعودم  ,فوإن ارنتقواة مون العودم إىل الوجوود ومون الوجوود إىل العودم ر إلصول بوالعلم وحوده ؛ لكوون
خاصية العلم الكشف عون الشويو ر التوجثري فيوه  ,ور يقوع بواإلرادة وحودها ؛ لكوون خاصوية اإلرادة ال جوي
بني ارحتمارت فقط  ,فالتجثري يف اإلعدام واإلااد ر بد فيه من القدرة إرن .
فلما كانت خاصوية القودرة كوهلك  ,امتنوع أن ينودر ضومنها األموور املسوتسيلة لوهاهتا ؛ لكوهنوا ر ميكون
أن تتسق يف الوجود .
فكل أمر أمكن أن ينتقول مون الوجوود إىل العودم  ,ومون العودم إىل الوجوود  ,فوإن القودرة ميكون أن تتعلو
بووه  ,وكوول أموور ر ميكوون أن ينتقوول موون العوودم إىل الوجووود  ,وموون الوجووود إىل العوودم  ,فووإن القوودرة ر ميكوون أن
تتعل به .
وعدم القدرة على األمور املسوتسيلة لويس راجعوا إىل قوهتوا وضوعفها  ,وكماهلوا ونقصوها  ,وإووا هوو راجوع
إىل طبيعة الوجود راته  ,فسوني كانوت طبيعوة الوجوود ر تقبول حتقو املتناقضوات فيوه  ,امتنوع أن تتعلو القودرة
باملستسيالت  ,لكون خاصية القدرة راجعة إىل التجثري يف اإلااد والعدم .
وألجل هها املعي الوجودي العمي نص عدد مون العلمواو املسولمني علوى أن القودرة اإلهليوة ر تتعلو إر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

()1

باملمكنات فقط  ,وأن املستسيل لهاته ليس داخال يف متعلقاهتا .
فإن قيل  :ىن القرآن يثب ا أن ق درة اهلل تتعل ق اك ل ش يء  ،ول م يخص ها ا ا مور الممكن ة  ،كم ا
في قوله تعالى { :ىِ َّن اللَّه َعلَى ُكل َشيء قَ ِدير}[البقرة. ]20:
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قيول  :هووها ارعو او مبووين علوى سوووو فهوم ملعووي كلمووة نويو يف القوورآن الكور  ,فووإن هوهه الكلمووة جوواو
ركرهوا يف القوورآن يف أكثور موون ثالمثا ووة وعشورين موضووعا  ,واملوراد هبوا خيتلووف بوواختالف السويا الووهي جواوت
فيو وه  ,فه ووي ت ووارة يو وراد هب ووا األم وور املوج ووود  ,كم ووا يف قول ووه تع وواىل  { :ف ووإن تون ووازعترم يف ن ووي ٍو فو و رورُّدوهر إىل اللو وه
الصوويد}[املا دة , ]94:وتووارة ي وراد هبووا
الر رسوة}[النسوواو ,]59:وقولووه تعوواىل { :ليبولرووونَّ رك رم اللووهر بشووي ٍو ِّموون َّ
و َّ
األمر الهي ميكن أن يقع  ,كموا يف قولوه تعواىل { :ور تو رقوول َّن لشوي ٍو إ ِّا فاعول رلوك غودا}[الكهف, ]23:
وتارة يراد هبا األمر الهي ميكن أن يعلم سواو كان موجودا أو معدوما  ,كموا يف قولوه تعواىل { :إ َّن اللوه ب رك ِّول
ني ٍو عليم}[األنفاة , ]75:وهلا معاا أخرى حبسو اختالف السياقات  ,فوال يصو أن إلودد معوي معوني
لكلمة نيو يف القرآن  ,تفسر به يف كل املواضع اليت ركرت فيها .

وإرا ك ووان األم وور ك ووهلك  ,ف ووإن قول ووه تع وواىل { :إ َّن اللَّ ووه عل ووى رك و ِّول ن ووي ٍو ق وودير}[البقرة ]20:ر ي وودة
بالضرورة على مشولية املستسيل لهاتوه  ,وإووا اوو أن يفهوم بنواو علوى موا تقتضويه الضورورة العقليوة والوجوديوة
 ,وهو أن املراد بالشيو الهي تعلقت به القدرة املمكنات وليس املستسيالت لهاهتا .
وهها التفسري ليس من التخصيص يف نيو  ,فنسن ر نقوة إن لفظ انية عام رخصوص بدرلوة العقول,
وإوا نقوة  :إن لفظ انية من حيث أصوة ر يشمل إر املمكنات فقط .
واالتقرير السااق يتبين أن الق درة ل تتعلق االمست بيل لذات ه  ،ويثب ا لن ا أن الق رآن ل ي دل عل ى
تعقلها اه .
ا مر الثاني  :أن السؤاة عن إمكانية خل اهلل لصخرة ر ميكن حلمها متضومن ملعوي باطول يف راتوه ,

وهو اف او أن يكون الشيو خملوقا غري مقدور هلل تعاىل  ,وهها اف او باطول منواقض للسقوا الوجوديوة ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فصاحو السؤاة اف و يف رهنه فرضا عقليا وردا  ,رتوو عليوه املعواا الوجوديوة  ,فقود افو و أنوه ميكون
أن يوجوود يف الواقووع خملووو مفتقوور إىل اهلل يف كوول نوويو  ,يكووون يف الوقووت نفسووه خارج وا عوون قوودرة اهلل!!
وهها فرو اة لهاته  ,فإنه ر ميكن أن يكون الشيو خملوقا هلل  ,يف الوقت نفسوه يكوون غوري مقودور لوه
 ,فإن بني املخلوقية واخلوضوا لقدرة اهلل تالزم ضوروري ر ميكن ارنفكوات فيوه  ,فكول ن ويو ثبوت أنوه خملوو

1436/08/19

 ,فإنووه اووو بالض ورورة أن يكووون مقوودورا ملوون خلقووه  ,ولكوون املع و و فوورو يف رهنووه إمكووان ارنفصوواة بووني
املخلوقيوة واخلضوووا للقوودرة  ,أخووه يعو و بووهلك الفوورو الباطوول علووى قوودرة اهلل  ,وهووها عووني اردوراف يف
التفكري والتخبط يف العقل والنظر .

Ali Fattani

683

الباب الثالث

إن معووي سوؤاة املعو و متطوواب يف املعووي مووع موون يقوووة  :هوول يسووتطيع اهلل أن خيلو خملوقووا واعلووه غووري
خملوو  ,فهوها السوؤاة باطوول بالضورورة  ,إر كيوف يكووون الشويو خملوقوا لوه بدايووة  ,يكوون يف الوقوت نفسووه
غري خملو ر بداية لوجوده؟!
ومثله السؤاة املشهور  :هول يسوتطيع اهلل أن خيلو إهلوا مثلوه  ,فهوها السوؤاة باطول بالضورورة ؛ إر كيوف
يكون الشيو إهلا يكون خملوقا مفتقرا إىل غريه ؟! فاملخلوقية تنايف اخلالفية يف املاهية واحلقيقة .
وهنووات أسو لة كثوورية ر ختتلووف يف املعووي عوون سوؤاة رلووك املعو و  ,والوقوووف عليهووا والكشووف عمووا فيووه
من خلل عقلي ومنطقي ينيد من الكشف عن اخللل يف اع او املع و.
ومن تلك األس لة  :هل يستطيع اهلل أن إعدام نفسه ؟! فهها سوؤاة باطول بالضورورة ؛ إر كيوف يكوون
إهلا ميكن ان يكون قابال للفناو؟! فاإلقرار بكونه إهلا يتناقض تناقضا كليا مع اإلقورار بقبولوه للفنواو  ,فوجوة
السؤاة يناقض آخره
ومنهووا  :هوول يسووتطيع اهلل بقدرتووه التامووة أن اعوول نفسووه غووري قووادر ؟! فهووها سوؤاة باطوول ؛ لكونوه قا م وا
على تصور إمكان أن يكون اإلله تام القدرة وناقصها يف آن واحد  ,فجوة السؤاة يناقض آخره .
ومنهووا  :هوول يسووتطيع اهلل أن خيلو اخللو وهووو غووري موجووود ؟! فهووها السوؤاة باطوول بالضوورورة ؛ إر كيووف
يكوون خالقوا وهوو غوري موجوود  ,فواإلقرار بكونوه خالقوا ينواقض بالضورورة قبولوه للعودم  ,فوجوة السوؤاة ينواقض
آخره .
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ومنهووا  :هوول يسووتطيع اهلل أن خيل و خملوقووا ر ي وراه ور يسوومعه ور يعلووم عنووه نووي ا؟! فهووها الس وؤاة باطوول
بالضرورة ؛ إر كيوف يكوون الشويو خملوقوا هلل ر يكوون مقودورا هلل ور معلوموا لوه ؟! فواإلقرار بكوون الشويو
خملوقا يتناقض بالضرورة مع إمكان خروجه عن قدرة اهلل وعلمه وإرادته(.)1
فاألسو لة السووابقة كلهووا وورد فووروو عقليووة ضووة  ,ر ميكوون أن يتسقو منهووا نوويو يف الواقووع  ,لكوهنووا
متضمنة للتناقض يف راهتا  ,فال ميكن أن يقدم عنها جواب مستقيم .

1436/08/19

وهي ر ختتلف يف البطالن عن قولنا  :هل يستطيع اهلل أن خيل دا رة على نكل مربع ؟! وقولنوا  :هول
( )1انظر أمثلة أخرى على ههه األس لة الباطلة  :جواب ارع اضات املصرية على الفتيا احلموية  ,ابن تيمية ()121
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يسووتطيع اهلل أن اعوول اجلوونو أكوورب موون الكوول ؟! وعوون قولنووا  :هوول يسووتطيع اهلل أن اعوول الواحوود أكوورب موون
العشرة؟! وقولنا  :هل يستطيع اهلل أن اعول رجوال أعونب متنوجوا؟! وقولنوا  :هول يسوتطيع اهلل أن خيلو صووتا
مسموعا غري مسموا؟! وغريها من األس لة املتناقضة يف راهتا
فكل ههه األس لة رد تو ات عقلية وخيارت رهنيوة مبنيوة علوى مغالطوات منطقيوة وقا موة علوى القفون
عل ووى خص ووا ص احلق ووا الوجودي ووة الظ وواهرة  ,ومنطلق ووة م وون املطالب ووة ب وواجلمع ب ووني املتناقض ووات وال وودخوة يف
التو ات والتخلي عن ارتسا العقلي وارنضباط املعريف .
وأسوواق الغلووط يف تلووك األس و لة راجووع إىل اخللووط بووني مووا ميكوون أن يقوووم يف الووههن وبووني مووا ميكوون أن
يتسق و يف اخلووار  ,فمووا يقوووم يف الووههن أوسووع بكثووري ووا كوون أن يقووع يف الوجووود  ,فالووههن اإلنسوواا ق ود
يتصور أمورا كثرية تكون مسوتسيلة التسقو يف اخلوار  ,فمجورد التصوور الوههين ر يسوتلنم إمكوان التسقو يف
اخلووار ؛ ورلووك أن الوجووود اخلووارجي لووه طبيعووة خمتلفووة عوون طبيعووة الوجووود الووههين  ,والظووروف املش و طة يف
حتققه خمتلفة عن الظروف املش طة يف الوجود الههين .
ولكن املع ضني بتلك األسو لة يغفلوون عون هوهه الفورو اجلوهريوة املوؤثرة بوني الوجوودين  ,بول اهلوهنوا ,
ويطالبون انخورين بارستجابة لنتا خ غفلتهم وجهلهم  ,وإن ت يفعلوا حكموا عليهم باجلهل وعدم العلم!!
والطريقة الصوسيسة يف التعامول موع األسو لة الويت يتسقو فيهوا اخللوط بوني طبيعوة الوجوود الوههين والوجوود
اخل ووارجي تنسص وور يف بي ووان وج ووه اخلط ووج يف رلو وك اخلط ووج  ,ور يصو و أن يس س وول املس ووؤوة يف اجلو وواب ع وون
مضموهنا بالنفي أو اإلثبات .
ا م ر الثال

 :وه ووو أم وور ج وودة تن وونة  ,إن أص وور املعو و و عل ووى أن ع وودم تعل و و ق وودرة اهلل ب وواألمور

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املسووتسيلة يعوود نقصووا فيهووا فإنووه بنوواو علووى طريقتووه يف التفكووري والنظوور ميكوون أن تقلووو الوودعوى عليووه فيقوواة :
نعم ميكن أن خيل اهلل صخرة ر ميكنه محلها  ,ولكنه ميكنه محلها  ,فإن قاة  :هوها تنواقض! قلنوا  :وكوهلك
فرض ووك العقل ووي ب ووجن مث ووة خملوق ووا ر يك ووون مق وودورا هلل تن وواقض  ,فلم ووارا تق ووع يف التن وواقض وتص وور علي ووه وتل وونم
انخرين به ور ترضى أن يلنمك انخرون ثل ما وقعت فيه ؟!!

1436/08/19

العتراض الثاني عشر  :امتناو الجم اين كمال القدرة وكمال العلم .
تتسصوول حقيقووة هووها ارع و او يف الس وؤاة التوواة  :هوول يسووتطيع اهلل أن يغووري أم ورا يعلووم أنووه سوويقع يف
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املسووتقبل  ,فووإن كووان اجل وواب ب و نعووم  ,فوواهلل لوويس مطل و العلووم  ,وإن كووان اجل وواب ب و ر  ,فوواهلل لوويس طل و
القدرة  ,فإرا كان اهلل يعلم أن نينكوا سيضورب األرو يف السونة القادموة  ,فإنوه إن قودر علوى تغيوري رلوك فهوو
ليس كامل العلم  ,وإن ت يقدر فهو ليس كامل القدرة(.)1

وه ذا العت راض ل يختل ف ع ن العت راض الس ااق ف ي التل بس االممالط ات العقلي ة  ،واإلش كال
على التناقا المنهجي  ،وايان ما فيه من خلل واضطراب يتبصل في ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها ارع و او مبووين علووى تصووور منسوورف للكموواة اإلهلووي  ,فوواهلل تعوواىل ر تنفصوول

صفاته وكمارته بعضها عن بعض  ,بل يستسيل وقوا رلوك  ,فواهلل تعواىل ت يتصوف بصوفات الكمواة علوى
جهة التعاقو النمين  ,حبيث إنه يف زمن كان متصفا بصفة العلم غوري متصوف بصوفة احلكموة والقودرة موثال ,
وإووا صووفاته كلهووا متالزموة فيموا بينهووا  ,وخلقوه للكووون وتقووديره لووه يكوون جموووا مووا لوه موون الصووفات  ,فهووو
سبسانه ر يقودر املقوادير بصوفة العلوم وحودها  ,ور بصوفة القودرة وحودها  ,ور بصوفة احلكموة وحودها  ,ور
بصووفة العوودة وحوودها  ,وإوووا يوودبر الكووون ويقوودر املقووادير جموووا م ووا لووه موون صووفات الكموواة واجل ووالة ,
متضافرة فيما بينها يف كل حلظة وحني .
فالكموواة اإلهلووي ر ينظوور فيووه إىل كوول صووفة منفصوولة عوون الصووفات األخوورى  ,وإوووا ينظوور إليووه باعتبووار
الصفات كلها متضافرة فيما بينها  ,فال ينظر إىل صفة الرمحة مثال منفصلة عن صوفة العلوم والعودة واحلكموة
وغريه ووا م وون الص ووفات  ,ور ينظ وور إىل ص ووفة الق وودرة منفص وولة ع وون غريه ووا م وون الص ووفات  ,وهك ووها يف س ووا ر
الصفات اإلهلية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهبها التقرير يتضو اخللول املنهجوي يف رلوك ارعو او  ,فهوو قوا م علوى فورو عقلوي واة  ,حيوث إن
املع و اف و أن القدرة اإلهلية ومقتضياهتا ميكن أن تتعارو مع العلم اإلهلوي ومقتضوياته ؛ لكونوه نظور إىل
كل صفة منعنلة عن الصفة األخرى  ,فوقع يف توهم أن بعضها سيكون مناقضا لبعض .

1436/08/19

( )1انظر  :مشكلة اهلل  ,لة أنا أفكر (. )44/3
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فالس وؤاة عوون إمكووان تعووارو العلووم اإلهلووي مووع القوودرة اإلهليووة س وؤاة باطوول يف راتووه ؛ لكونووه مبني وا علووى
تصور خاط  ,والتعامل الصسي مع األسو لة الباطلوة ر يكوون بواجلواب علوى مضوموهنا بوالنفي أو اإلثبوات,
وإوا بإثبات بطالنه وفساد التصورات اليت يستند إليها .
ا م ر الث اني  :فضووال عمووا يف رلووك ارعو او موون اد وراف يف النظوور إىل الصووفات اإلهليووة واسووتناده إىل
فوروو عقليوة باطلوة  ,فهوو متضومن يف الوقوت نفسوه مغالطوة عقليوة ظواهرة  ,وهوي افو او أن اهلل عوات بكوول
نوويو  ,اف و او أن قدرتووه ميكوون أن تكووون علووى خووالف علم وه  ,وهووهه مغالطووة ؛ ألنووه إرا كووان اهلل عاملووا
بكل نيو  ,فإنه سويكون ر الوة عاملوا بقدرتوه علوى تغيوري األمور املسوتقبل  ,فوالتغيري لوو وقوع سويكون بعلموه
أيضا  ,فكيف يقاة مع رلك  :إن إمكان تغيري األمر املستقبل ٍ
مناف لكماة العلم؟!!
فل ووو ك ووان اهلل يعل ووم أن نينك ووا سيض وورب األرو بع وود ن ووهر  ,واف ض وونا أن ووه يق وودر عل ووى تغي ووري وق ووت ه ووها
احلدل  ,فإنه سيكون عاملا بقدرته على رلك ؛ لكونه عاملا بكل نيو  ,فإن تغري زمن رلك احلودل  ,فهوو
متغري بعلم اهلل وقدرته  ,فكيف يقاة  :إن تغري زمنه مناف لكماة العلم؟!!
إن هووها الس وؤاة ر خيتلووف يف مضوومونه وتركيبووه عوون قولنووا  :هوول يسووتطيع اهلل أن يسووجة س وؤار ر يعوورف
جوابه ؟! فهها السؤاة باطل بالضرورة ؛ ألن اهلل إرا كوان عاملوا بكول نويو  ,فوال يصو يف العقول أن نفو و
وجود سؤاة ر يعرف جوابه  ,حوىت يصو السوؤاة عون قدرتوه علوى رلوك ! فواف او رلوك مون حيوث األصول
باطوول متنوواقض مووع العقوول  ,فووال يص و البسووث يف اجل وواب عنووه  ,وإوووا اووو أن ينبووه السووا ل علووى بطالنووه
وفساده .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومثل رلك السؤاة قولنا  :هل يستطيع اهلل أن اعل نفسه جاهال ؟! ومثله قولنوا  :هول يسوتطيع اهلل أن
اعوول نفسووه خملوقووا  ,فكووال هووهين الس وؤالني باطوول ؛ لكوهنمووا مشووتمالن علووى التنوواقض الووهايت  ,املبووين علووى
ادراف نديد يف تصور الكماة اإلهلي .
العتراض الثال عشر  :مشااهة صفات اهلل لصفات المخلوقين .

1436/08/19

تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن الصووفات الوويت يووهكرها أتبوواا األديووان هلل مشوواهبة لصووفات اإلنسووان
ومتطابقة معها  ,فاإلله عندهم يوصف باحلو والوبغض والعوني واليود والقودم  ,وإلوو املودح والثنواو واحلمود ,
ويكره املعرضني الوهين ر ميودحون ور يثنوون  ,ويتصوف بصوفات امللووت  ,فيسوتوي علوى العوره ,ولديوه وزراو
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وجنود  ,وكل رلك متطاب موع صوفات البشور  ,وهوها يودة علوى أن البشور هوم الوهي اخ عووا وجوود اإللوه ,
وصوروه على صورهتم اليت هم عليها .
وهووها ارع و او مبووين علووى تص ووور خوواط للموونهخ العلمووي الصووسي يف التعاموول مووع الصووفات اإلهليووة
واملسالك العقلية املعتمدة يف إثباهتا  ,ويف كيفية التعامل موع كيفياهتوا  ,وبيوان موا فيوه مون خلول وبطوالن يتبوني
باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن أهوول اإلسووالم موون أنوود النوواق بعوودا عوون تشووبيه اهلل قلقووه وأكثوورهم إنكووارا علووى موون
تلطخووت أق وواهلم واعتقوواداهتم بإثبووات املشوواهبة بووني اهلل وبووني اإلنسووان وأق وواهم منعووا جلميووع السووبل املؤديووة إىل
رلووك  ,وأقوواة علموواو اإلسووالم يف تننيووه اهلل عوون مشوواهبة اهلل لصووفات املخلوووقني كثوورية ر حتصووى  ,وقوود نصووا
على أن اهلل ر عدة له ور ند له ور كفو له  ,ور مسي له ور مثيل له من املخلوقني أبدا .
واسووتدلوا علووى رلووك بجدلووة عقليووة عديوودة  ,منهووا  :أن لووو كووان هلل تعوواىل مثوويال أو نووبيها موون املخلوووقني
جلوواز علووى أحوود ا مووا اوووز علووى انخوور  ,ووجووو لووه مووا وجووو لآلخوور  ,وامتنووع علووى أحوود ا مووا ميتنووع علووى
انخر " ,فلو كان يف املخلوقات ما هو عدة أو مثل للبارئ يف احلقيقة والصفات  -وإن كوان أصوغر منوه يف
القدر -جلاز على البوارئ  ,موا اووز عليوه مون العودم والفقور إىل الصوانع واحلودول  ,وأنوه بنفسوه كون مفتقور
إىل من يروج رده ويروجو له ما او للبارئ من القدم والقيام بنفسه وارستغناو عون اخلوال والصومدية  ,وجلواز
عليه ما اوز على من خل اخلل وأبدا العات  ,وامتنوع علوى العبود مون العودم واملووت واحلاجوة موا ميتنوع عليوه
ونم أن يروصووف كوول منهمووا بالصووفات الوويت حلقيقووة انخوور  ,وهووها مووع أنووه وواة يف ح و الوورب أن يكووون
 ,فيلو ر
موصووفا بالصوفات الويت حلقيقوة العبود  ,و واة يف حو العبود أن يكوون موصووفا بصوفات حقيقوة الورب  ,فإنووه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

متنوواقض إرا فروورو متاثلرهمووا وتسوواويهما يف الصووفات مووع كووون أحوود ا خووال انخوور  ,فيجووو أن يكووون كوولٌّ
منهما خالقا خملوقوا  ,فيجوو أن يكوون اخلوال قود خلو خوال نفسوه ؛ إر كوان مثلوه  ,وخل رقوه لنفسوه واة ,
فكيووف قووال نفسووه؟ واووو أن يكووون اخلووال ر خملوقووا ملخلوق وه  ,وهووو تنووع عليووه أن يكووون خملوقووا لنفسووه ,
فكيف ملخلوقه؟"(.)1

1436/08/19

فاجلنم بانتفاو املماثلة بني اهلل واملخلوقوات أمور مؤكود عنود أهول اإلسوالم بيقوني ر لوبس فيوه ور غمووو  ,وقود
يع
دلت النصو الشرعية يف اإلسالم على هها املعي كثريا  ,كموا يف قولوه تعواىل { :لويس كمثلوه نويو ورهوو َّ
السوم ر
( )1جواب ارع اضات املصرية  ,ابن تيمية (. )120
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البصري}[الشووورى ,]11:فجهوول اإلسووالم يعتقوودون أنووه اهلل ر ميكوون أن يشووابه أحوودا موون املخلوقووات ور ميكوون أن
يشبهه أحد منها .

ا م ر الث اني  :أن رلووك ارع و او مبووين علووى تصووور خوواط عوون حقيقووة ارتصوواف باملعوواا  ,فتوووهم
املعو و أن ارنو ات يف الصووفة يعووين التماثوول فيهووا موون كوول وجووه  ,وهووها غووري صووسي  ,وهووو تصووور خوواط
وقع فيه كثري من أتباا األديان فضوال عون غوريهم ؛ وحصول بسوبو رلوك التووهم اخلواط اضوطراب نوديد يف
قضية األمساو والصفات اإلهلية .
واحلقيقة اليت تتواف مع طبيعة الوجود أن ارن ات يف أصول الصوفة ر يوجوو ارنو ات بوني املوصووفات
 ,وبيان الصورة الكاملة يف ههه القضية يتطلو تفصيال موسعا ر إلتملوه موضوع هوها ارعو او مون البسوث
 ,ولكن ميكن أن يشار إىل رلك بصورة خمتصرة  ,فيقاة  :إن املعي املش ت ر يدة على موا بوه ارختصوا
 ,وما به ارختصا إوا يتسق حبسو طبيعة كل موجود  ,فوإن املعوي املشو ت قودر كلوي لويس لوه وجوود يف
اخلووار  ,وإوووا هووو تصووور رهووين فقووط  ,فثبوتووه ر يسووتلنم ثبوووت التشووابه بووني ارختصاصووات الوويت يف اخلووار ,
ف وواملعي املشو و ت ب ووني اهلل وب ووني خلق ووه ر ي وودة عل ووى اتص وواف اهلل قص ووا ص املخلوق ووات  ,ور عل ووى اتص وواف
املخلوقات قصا ص اهلل  ,ووجود اهلل إوا ميتاز عن وجود املخلوقات ا له من اخلصا ص سبسانه وتعاىل .
"فالقوودر املش و ت هووو مسوومى الوجووود أو املوجووود أو احليوواة أو احلووي أو العلووم أو العلوويم أو السوومع أو
البصوور أو السووميع أو البصووري أو القوودرة أو القوودير  ,والقوودر املش و ت مطل و كلووي  ,ر خيووتص بجحوود ا دون
انخر ؛ فلم يقع بينهما ان ات ر فيما خيتص باملمكن احدل  ,ور فيما خيوتص بالواجوو القود  ,فوإن موا
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خي ووتص ب ووه أح وود ا  ,ميتن ووع انو و اكهما في ووه  ,ف ووإرا ك ووان الق وودر املشو و ت ال ووهي انو و كا في ووه ص ووفة كم وواة , ,
كالوجود واحلياة والعلم والقدرة  ,وت يكن يف رلوك نويو وا يودة علوى خصوا ص املخلووقني  ,كموا ر يودة
على نيو من خصا ص اخلال  ,ت يكون يف إثبوات هوها وهور أصوال  ,بول إثبوات هوها مون لووازم الوجوود ,
فكل موجودين ر بد بينهما من مثل هها"(.)1
وهها يدة علوى أن املوؤمنني إرا أثبتووا الصوفات هلل  ,فوإهنم مودركون بوجن رلوك اإلثبوات ر يسوتلنم أن اهلل
مشوواهبا للمخلوقووات  ,بوول يؤمنووون إميانووا جازمووا بووجن اهلل تعوواىل ر مثيوول لووه  ,ور نوود لووه  ,ور مسووي لووه  ,ولكوون
الناقوودين لألديووان غفلووا عوون هووهه احلقيقووة  ,وتو ووا أن وورد إثبووات ارنو ات يف أصوول الصووفة يوجووو إثبووات
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التشابه يف اخلصوا ص بوني املوجوودات  ,وطفقووا يتهموون األديان/اإلسوالم بجهنوا تشوبه اهلل باملخلوقوات وترسوم
له صورة بشرية .
ا مر الثال  :أن إثبوات جونس الصوفات هلل تعواىل أمور تقتضويه الضورورة العقليوة  ,فوإن اإلميوان بوجن اهلل

تعوواىل هووو اخلووال للكووون  ,يسووتوجو بالضوورورة العقليووة اإلميووان بووجن اهلل تعوواىل متصووف باحليوواة والعلووم والقوودرة
واحلكمة واإلرادة وامللك  ,وغريها من الصفات ؛ إر يستسيل حتق اخلل بدون تلك الصفات .
فاملؤمنون ر ميكنهم ألبتة الفصل بني اإلميان بواهلل تعواىل وخلقوه للكوون وبوني إثبوات الصوفات لوه  ,فوإهنم
إن فعلوا رلك وقعوا يف التناقض املنهجي ر الة .
وتلووك الصووفات – أعووين  :احليوواة والعلووم والقوودرة واإلرادة ودوهووا -يتصووف هبووا جوونس اإلنسووان أيضووا ,
وبناو عليه  ,فإنه إن كان املعو و بوهلك ارعو او مون أتبواا التيوار الربوويب  ,فإنوه يقواة لوه  :إرا كوان إثبوات
تلك الصفات هلل ر يلنم منه مشاهبة اهلل باإلنسان  ,فكهلك القوة يف سوا ر الصوفات ؛ ألن بواب الصوفات
واحد  ,والقووة يف بعض الصفات كالقوة يف البعض انخور  ,وجونس الصوفات متسود يف طبيعتوه ومقتضوياته
.
وإرا كان املع و مون أتبواا التيوار اإلحلوادي  ,فوإن البسوث معوه أور يف إثبوات وجوود اهلل وخلقوه للكوون
 ,فإن ت يقنع بهلك  ,فال فا دة من البسث معه يف طبيعة اتصاف اهلل بالصفات.
ا م ر الراا  :أمووا اردعوواو بوجن الصووفات الوويت توهكرها النصووو

الشوورعية يف اإلسوالم مشوواهبة للصووفات
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الوويت تتصووف هبووا آهلووة اخل ورافيني  ,فهووو متسوول كبووري  ,واسووتخفاف باحلقووا الواقعيووة الظوواهرة  ,فووإن اخل ورافيني
يصفون آهلتهم بكثري مون الصوفات اإلنسوانية الويت يقطوع املسولمون قطعوا باتوا بانتفا هوا عون اهلل تعواىل  ,فوإهنم
يص ووفون انهل ووة بالتص ووارا م ووع ق وووى الطبيع ووة  ,والس وورقة  ,والتو وناو م ووع البش وور  ,والن وووم والغفل ووة  ,والتع ووو ,
وال ووهكورة واألنوث ووة  ,وغريه ووا م وون ص ووفات ال وونقص  ,وه ووهه األم ووور مجيعه ووا ووا ص وورحت النص ووو الش وورعية
اإلسالمية بنفيها عن اهلل  ,فكيف يص يف العقل واملنط اردعاو بجن موا يوهكر يف اإلسوالم مون صوفات اهلل
مشاهبة ملا يعتقده اخلرافيون يف آهلتهم؟!!
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العتراض الراا عشر  :كيف ينشمل اهلل االتصرفات اإلنسانية البقيرة؟!
تق وووم حقيق ووة ه ووها ارع و او عل ووى أن األدي ووان التوحيدي ووة تص ووور اهلل تص ووويرا منافي ووا للسكم ووة والكم وواة
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والعظمة ؛ ورلك أهنا تهكر أن اهلل يهتم بتصرفات اإلنسوان الدقيقوة وينشوغل هبوا وإلاسوو عليهوا  ,فواهلل عنود
أهوول األديووان يغض وو موون النظوور إىل النسوواو  ,وموون إلقوواو بعووض الكلمووات ويعووهب عليهووا  ,وموون خلووو امل ورأة
بالرجل  ,ومن عدم تقليم األظافر  ,ومن كشف املرأة لوجهها  ,أو نويو قليول مون نوعرها  ,وغوري رلوك مون
التصرفات اإلنسانية الدقيقة اليت ر تساوي ني ا مع عظمة الكون .
فووإرا كووان اهلل هووو اخلووال العظوويم للكووون الكبووري جراتووه الفسوويسة  ,فيكووف يتصووور العقوول أن يلي و بووه
ارنشغاة ثل تلك األمور وارلتفات إليها؟!(.)1
وهووها ارع و او ر يعوودو أن يكووون ورد توووهم موون تو ووات العقوووة املنسرفووة عوون املسوولك الصووسي يف
ارستدرة والنظر إىل احلقا الوجودية  ,فهوو قوا م علوى تصوورات خاط وة  ,ومقواييس زا فوة يف احلكوم علوى
األنياو  ,وبيان ما فيه من خلل وبطالن يتسصل يف األمور التالية :
ا م ر ا ول  :يصووور الناقوود بووجن اهلل تعوواىل منشووغل بالفعوول بتصوورفات اإلنسووان  ,وأن تلووك التصوورفات
أخهت قدرا من تدبريه انصرف بسببها عن تدبري مظاهر الكون األخرى  ,وهها تصور باطول من ٍ
واف للعظموة
اإلهلية  ,فاهلل تعاىل ر يشغله نجن عن نجن  ,ور تساوي كل املخلوقات من عظمته نوي ا يوهكر حوىت ميكون
أن نتصور أنه انوتغل ببعضوها عون بعوض  ,فكيوف يصو أن يقواة موع رلوك بجنوه منشوغل بتصورفات اإلنسوان
؟!!
ا م ر الث اني  :أن تشوريع اهلل لألحكوام املتعلقوة بودقا حيوواة اإلنسوان إووا هووو لتكميول احليواة اإلنسووانية

واررتق وواو هب ووا د ووو الكم وواة  ,وحتقيو و املنفع ووة الديني ووة والدنيوي ووة ل ووه  ,ف ووإرا امتث وول اإلنس ووان أم وور اهلل يف تل ووك
التصرفات الصغرية  ,فإنه يتسصل على ثوواب كبوري مون اهلل تعواىل  ,وعطواو واسوع منوه  ,فتشوريع تلوك األموور
إوا جاو لتسقي مصلسة اإلنسان  ,وليس ألن اهلل تا إليها  ,أو منشغل هبا .
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فووالنظر الصووسي يف تلووك األمووور إوووا يكووون بالبسووث يف نفعهووا ومصوولستها لإلنسووان مصووريه  ,ولوويس يف
كوهنا تدة على انشغاة اهلل بجفعاة اإلنسان .
ا م ر الثال

 :أن املع و و ب ووهلك ارع و او اعتموود عل ووى مقي وواق منس وورف يف تقي وويم األم ووور  ,فإن ووه
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اعتمود يف بيووان أ يووة األنووياو وحتديوود قيمتهووا علووى احلسواب بوواحلجم  ,فسووني وجوود اإلنسووان ر يسوواوي نووي ا
مووع عظمووة الكووون وأن أفعالووه احلياتيووة تعوود أمووورا حقوورية جوودا مووع مشوواهد الكووون العظيمووة طف و إلكووم علووى
التشريعات اإلهلية بجهنا منافية للسكمة والعظمة وانتهى بهلك إىل القدح يف كماة اهلل .
وهووها مسوولك قياسووي منسوورف  ,فووإن قيمووة األنووياو وأ يتهووا ر تقوواق بوواحلجم  ,وإوووا ووا هلووا موون مكانووة
وقيمة معنوية  ,ولو كانت صغرية احلجم  ,فإن العقوالو ر ينظورون يف املفاضولة بوني األنوياو إىل احلجوم فقوط
 ,وإوا ينظرون إىل ما ميكن أن يتعل هبا من قيمة ومكانة معنوية وتجثريية .
ور نوك أن اإلنسوان يعوود عنصورا صوغريا جوودا بالنسوبة إىل عظمووة الكوون  ,وتصورفاته ر يكوواد يكوون هلووا
حج ووم بالنس ووبة إىل مش وواهد الك ووون األخ وورى  ,ولكن ووه م ووع رل ووك م وون أن وورف املخلوق ووات وأعاله ووا ق وودرا ,
فتخصيص اهلل له بالتكليف وتشريع العبادات املتعلقة بجفعاله السلوكية راجع إىل قيمة اإلنسان املعنوية ولويس
إىل حجمه يف الكون .
إن مثول موون يعو و ثوول رلووك ارعو او مثوول رجوول وقووف علووى أنواق يتقوواتلون علووى كومووة موون الووههو
جبوار جبل كبري  ,فلما سجة عن سبو اقتتواهلم ورركور لوه بوجن ارختصوام علوى كوموة الوههو أخوه يهونأ مونهم
ويقوة  :كيف يتقاتلون على تلك الكومة الصغرية وي كون رلك اجلبل العظيم؟!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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المقام الثاني
العتراضات التي أثارها الناقدون لأل يان على أ لة وجو اهلل وكماله
مووع أن اإلميووان بوجووود اهلل وخلق وه للكووون قضووية رجبوول عليهووا النوواق  ,وفطووروا علووى التسووليم هبووا  ,إر أن
امل ووؤمنني ب وواهلل تع وواىل أق وواموا أدل ووة كث وورية عل ووى ض وورورهتا  ,وق وود تنوع ووت تل ووك أدتله ووم عل ووى رل ووك  ,واختلف ووت
مسالكها ومساراهتا يف ارستدرة  ,وبلوغ موعهوا عوددا كبوريا  ,فوإن كول طا فوة وفيلسووف وعوات يوهكر مون
األدلة ما يتناسو مع أصوله الفلسفية  ,ومساره يف النظر وارستدرة(.)1
ومووع تنوووا األدلووة الوويت أقامهووا املؤمنووون علووى وجووود اهلل  ,فهووي يف الوقووت نفسووه خمتلفووة فيمووا بينهووا يف القوووة
والضعف ويف الصوسة والوبطالن  ,فبعضوها قووي يف درلتوه متماسوك يف مقدماتوه وطرا قوه  ,وبعضوها ضوعيف
هنيول ر يصوومد أمووام النقود والتمسوويص  ,ور بوود لووه مون تعووديالت كثوورية حووىت يسوتقيم علووى سوووقه  ,وبعضووها
ظاهر البطالن والفساد  ,ور ميكن إصالحه حباة .
و م وووا األدلووة الصووسيسة منهووا يوودة بوض وووح علووى ثب وووت احلقيقووة اإلمياني ووة الوويت س ووب التنبيووه عليه ووا يف
املبسوث السوواب مون أن اإلميووان بوجوود اهلل لوويس ورد قضووية تسوليمية عاطفيووة  ,ولويس قا مووا علوى وورد عجوون
املخالف عن إقامة الدليل على النقيض  ,وإوا هو قضية تصديقية استدرلية برهانية صادقة .
والتنبيووه علووى رلووك التموواين بووني األدلووة الوويت أقامهووا املؤمنووون علووى وجووود اهلل مهووم جوودا ؛ ألن فيووه تنبيهووا
للمووؤمنني علووى ضوورورة الفوورز بووني مووا يسووا يف ارسووتدرة علووى وجووود اهلل وضوورورة التجكوود موون صووسة الوودليل
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ال ووهي يعتم وودون علي ووه يف رل ووك ؛ وألن في ووه التنبي ووه عل ووى املس ووالك ارلتوا ي ووة املخادع ووة ال وويت يس وولكها بع ووض
املالحدة للتشكيك يف وجود اهلل  ,حيث يعمد إىل بعض األدلة الضعيفة ويسلط عليها النقود ويكشوف عون
ضعفها لينتهي من رلك إىل التشكيك يف كل األدلة اليت أقامها املؤمنون على وجود اخلال سبسانه .
ويف هووها السي وا ر بوود موون التنبيووه علووى خ وطورة ارسووتدرة باألدلووة اخلاط ووة أو الضووعيفة أو غووري احووررة ؛
ألن هها النوا من األدلة ر ينفوع احلو وإووا يض وعف مون جانبوه  ,فامل وخالفون للسو سوريكنون أنظوارهم علوى

1436/08/19

هووها النوووا موون األدلووة ويعرض وون عوون األدلووة املسووتقيمة الصوواحلة  ,واحلو ر إلتووا يف انتصوواره إىل كثوورة األدلووة
بقوودر مووا إلتووا إىل قوووة األدلووة ومتاسووكها وانضووباطها  ,ف ودليل واحوود صووسي املقوودمات سووليم عوون املعارضووة
( )1انظر يف عرو نيو من رلك  :مدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم (. )114-78
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خري من عشرين دليال مقدماهتا ضعيفة(.)1
ومع كثورة األدلوة الصوسيسة الدالوة علوى وجوود اهلل  ,وكونوه خالقوا للكوون  ,واخوتالف صويغها وأنوكاهلا ,
إر أننووا سنقتصوور يف هووها املقووام علووى اسووتعراو دليلووني فقووط  ,ووا  :دليوول اخلل و واإلاوواد ودليوول اإلحكووام
واإلتقان  ,فهما مون أقووى األدلوة الدالوة علوى وجوود اهلل  ,وأجال وا يف الدرلوة  ,ومون أكثور موا يوهكره القورآن
ويشري إليه.
وسوونقوم باسووتعراو كوول دليوول منهووا وبيووان صووورته وتركيبووه ومسووتنده العقلووي والفطووري ووجووه درلتووه ,
نستعرو أصوة ارع اضات اليت أثارها الناقدون حوله  ,ونبني وجه اخلطج يف كل اع او منها .
الدليل ا ول  :ليل الخلق واإليجا :
تتسصل حقيقة هها الدليل يف ارستدرة على ضرورة وجود اهلل حبدول الكوون جبميوع مكوناتوه وأحداثوه
 ,فووالكون حوودل موون األحوودال وفعوول موون األفعوواة  ,فووال بوود لووه موون وودل وفاعوول يقوووم بإحداثووه وفعلووه
وإااده من العدم  ,فكل نيو إلدل بعد أن ت يكن فإنه او أن يكون له سبو وفاعل .
وهها الدليل دليول عقلوي يقيوين  ,قريوو جودا مون الفطورة اإلنسوانية السوليمة  ,واملسولك ارسوتدرة الوهي
يعتموود عليووه مسوولك برهوواا يقيووين يسووتعمله عامووة العقووالو يف حيوواهتم  ,وهووو سووهل قريووو  ,ظوواهر املقوودمات
قليوول اخلط ووات  ,ر إلتووا اإلنسووان فيووه إىل تعلووم ور دراسووة ور تووهكري ور مراجعووة ور تفكوور ؛ وألجوول هووها
كووان هووها الوودليل موون أكثوور األدلووة الوويت يعتموود عليهووا النوواق يف اإلميووان بوواهلل عوورب التووارين اإلنسوواا  ,وموون
أوسعها انتشارا بني املؤمنني .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحكووي أن أعرابيووا سو ل  :كيووف عرفووت ربووك ؟ فقوواة  :البعوورة توودة علووى البعووري واألثوور يوودة علووى املسووري,
ر
()2
مساو رات أبرا وأرو رات فجا وحبار رات أموا أر تدة على السميع البصري .
وحكوي عوون أيب حني وفة أنووه جوواوه قووم فسووجلوه عوون وجوود اهلل  ,فقوواة " :أخووربوا قبول أن نووتكلم يف هووهه
ر
املسووجلة عوون سووفينة يف دجلووة ,تووههو ,فتمتو ول موون الطعووام واملت وواا وغووريه بنفو وسها ,وتع ووود بنفسووها ,ف س ووو
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( )1انظر  :منها السنة النبوية  ,ابن تيمية (. )421/8
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بنفوسها ,وتفر وترجوع ,كل رلك من غري أن يدبرها أحود ؟ ! فقوالوا  :هوها واة ر ميكون أبودا ! فقواة هلوم:
()1
إرا كان هها ار يف سفينة ,فكيف يف هها العات كله علوه وسفله!!"
فههه األخبار وغريها  ,تكشف عن طبيعة املسلك ارستدرة يف هها الدليل  ,وتدة على أنوه اسوتدرة
عقلي قريو من الفطر اإلنسوانية  ,والبكم عليه اذلك ليس تقليف م ن قوت ه  ،ول ىن زال م ن ش أنه  ،ول
تبقي را م ن مكانت ه  ،وىنم ا ه و لبي ان طبيعت ه  ،وس هولته  ،وقرا ه  ،وكيفي ة النتق ال العقل ي في ه ا ين
مقدماته .
ومسوي بجمسواو متعوددة  ,ومنهوا  :الودليل الكووا  ,باعتبوار أنوه يقووم
وقد عررف هها الودليل بجلقواب كثورية  ,ر
عل ووى ارس ووتدرة حب وودول الك ووون  ,ومنه ووا  :دلي وول احل وودول  ,باعتب ووار أن يق وووم عل ووى ارعتم وواد عل ووى مع ووي
احلدول واخلل  ,ومنهوا  :دليول ارخو اا  ,باعتبوار أنوه يعتمود علوى معوي اإلحودال مون العودم  ,وغوري رلوك
من األمساو واأللقاب .
وم ن خ فل ع رض حقيق ة لي ل الخل ق واإليج ا يتب ين أن ه يق وم عل ى مق دمتين أساس يتين  ،هم ا :
ا ولى  :أن الكون حا

من العدم وليس قديما  ،والثانية  :أن البا

ل اد له من مبد .

ومع وضوح هاتني املقدمتني  ,وظهور ا  ,إر أنه ر بد مون تفصويل القووة فيهوا  ,وإثبوات أدلوة صوستهما
واسووتقامتها  ,حووىت تتجكوود صووسة رلووك الوودليل  ,وتتعم و حقيقتووه يف النفوووق  ,وحووىت توودفع الشووكوت الوويت
يثريها املعارضون على كل واحد منهما .
أم ا المقدم ة ا ول ى  :وه ي  :أن الك ون ح ا

غي ر ق ديم  ،فوواملراد هبووا  :أن الكووون الووهي نشووهده

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونعلمووه لووه بداي وة يف وجوووده  ,فقوود كووان معوودوما انتقوول موون العوودم إىل الوجووود  ,وصووار متصووفا بصووفات
الوجود بعد أن كان فاقدا هلا .

1436/08/19
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وقد اختلفا مسالك العلماء في الموقف في ىثبات هذو المقدمة على موقفين أساسيين:
الموق ف ا ول  :موون رهووو إىل أن إثباهتووا ر يتطلووو إقامووة األدلووة التفصوويلية علووى حوودول كوول مفووردات

الكووون  ,وإوووا يكفووي يف إثباهتووا إثبووات حوودول بعووض املفووردات اجلن يووة الواقعيووة  ,وموون مثووة ارنتقوواة منهووا إىل
إثبات حدوثه مجيعه .
وموون أنووهر موون تبووي هووها املوقووف  ,ونظوور لووه  ,واسووتدة عليووه  :ابوون تيميووة  ,فإنووه كوورر كث وريا بووجن إثبووات
حوودول العووات ر يشو ط فيووه البسووث يف إثبووات حوودول كوول مكوناتووه  ,وإوووا يكفووي يف إثبووات رلووك إثبووات
احلوودول لووبعض مشوواهد ه اجلن يووة  ,وحوودول بعووض مشوواهده اجلن يووة حاصوول بالضوورورة احلسووية  ,فووانتهى إىل
أن حدول العات حاصل بالضرورة .
وقد توسع كثريا يف بيان وجه كون احلدول لبعض جن يات الكون كافيا يف الدرلة الضرورية علوى حدوثوه
بجمجعه  ,فهكر أن حدول احدثات يستلنم بالضرورة وجوود ودل هلوا  ,واحودل ر خيلوو إموا أن يكوون علوة
تامة موجبة للفعل بهاهتا  ,وإما أن يكون سببا متصفا باملشي ة وارختيار
ويستسيل أن يكون دل تلوك احلووادل علوة تاموة ؛ لكوون العلوة التاموة تسوتوجو قودم معلوهلوا ومقارنتوه
هلووا يف القوودم ؛ رسووتسالة ختلووف املعلوووة عوون علتووه التامووة  ,فثبووت أن احلووادل يسووتسيل أن حتوودل بعلووة تامووة
ألبتة  ,وأنه او أن يكون دثها متصفا بارختيار واملشي ة .
فك وول ح ووادل ر ب وود يف حدث ووه م وون ح ووادل حت وودل يتسق و م وون تض ووافرها مت ووام علت ووه  ,والق وووة يف تل ووك

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

احلوادل اليت هي أسباب  ,كالقوة يف احلوادل اليت هوي املسوببات  ,ميتنوع أن تصودر عون علوة تاموة قدميوة ,
فصار حدول كل حادل موقوف على حادل قبله  ,وليس يف احلوادل ما إلدل عن علة تاموة قدميوة أبودا
 ,فووال يوجوود حووادل إر حبووادل ؛ ورلووك أن السووبو احلووادل لوويس لووه علووة تامووة قدميووة  ,فثبووت إرن أنووه لوويس
للسوادل علة تامة قدمية .
وهها يدة على استسالة أن يكون نيو من العات قدميا ؛ ألنه لوو كوان يف العوات موا هوو قود للونم ثبووت

1436/08/19

العلووة القدميووة التامووة  ,وثبوووت رلووك تنووع يف العووات بالضوورورة ؛ ألننووا نشوواهد فيووه وقوووا احوودثات  ,وهووي ر
حتدل عن علة تامة قدمية أبدا .
وإرا كان قدم نيو مون العوات يسوتلنم وجوود العلوة التاموة القدميوة  ,وكوان رلوك مناقضوا للضورورة احلسوية ,
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فهها يدة على استسالة قدم نيو من العات  ,فثبت إرن أنه لويس نويو مون العوات قودميا  ,وثبوت أن دثوه
ر بد أن يكون متصفا باملشي ة وارختيار واإلرادة(.)1
وميكوون أن يعضوود اسووتدرة ابوون تيميووة – مووع أنووه قوووي ر يتسووا إىل تعضوويد -بووجن يقوواة  :إننووا نشووهد يف
الكون حدول جن يات ر حصر هلا ور عد  ,ويف املقابول لويس لودينا دليول يقوني علوى ثبووت قودم نويو مون
الكون  ,وكل األدلة الويت يسوتدة هبوا املسوتدلون علوى القودم إووا تودة علوى قودم النووا  ,ولويس فيهوا موا يثبوت
قوودم نوويو وودد معووني موون الكووون  ,فموون هوواتني املسوولمتني الظوواهرتني يف الثبوووت يسووتنتخ العقوول اإلنسوواا
ض وورورة ب ووجن الك ووون ح ووادل بع وود أن ت يك وون ؛ ألن العق وول اإلنس وواا لدي ووه عل ووم ض ووروري حب وودول كث ووري م وون
مشوواهد الكووون  ,ولديووه جهوول ت وام حبوواة األج وناو األخوورى الوويت ت يشووهدها  ,فقوويس اجلوونو ا هوووة الووهي ت
يشهده على اجلنو املعلوم عنوده  ,يجخوه وا عملوه ويعتورب موا جهلوه مسواويا لوه  ,فتعمويم حكوم احلودول علوى
الكووون كلووه قووا م علووى منهجووي اسووتدرة صووسي  ,وهووو قيوواق الغا ووو علووى الشوواهد  ,فهووو إرن لوويس قا مووا
على عدم الدليل املعني وإوا هو معتمد على دليل ثبويت ظاهر يف الدرلة .
وق وود أثب ووت اب وون تيمي ووة م وون خ ووالة حتليل ووه رل ووك أن إثب ووات ح وودول الع ووات ر يتوق ووف عل ووى الط وور ال وويت
اسووتسدثها عل وماو الكووالم يف الف وكر اإلسووالمي القا مووة علووى ان و اط إثبووات احلوودول لكوول جوونو موون أج وناو
الكون .
وركوور ابوون تيميووة أن الطريقووة الوويت سوولكها يف إثبووات حوودول الكووون هووي الطريقووة الوويت دة عليهووا القوورآن ,
واعتمد عليها يف اإلنوارة إىل ضورورة وجوود اخلوال سوبسانه  ,فقواة مبينوا رلوك  ":الطريقوة املوهكورة يف القورآن
هووي ارس ووتدرة حبوودول اإلنسووان وغووريه موون احوودثات املعل وووم حوودوثها باملش وواهدة  ,ودوه ووا  ,علووى وج ووود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اخلووال سووبسانه وتعوواىل  ,فسوودول اإلنسووان يسووتدة بووه علووى احوودل  ,ر إلتووا أن يسووتدة علووى حدوثووه
قارنة التغري أو احلوادل له  ,ووجوب تناهي احلوادل .

1436/08/19

( )1انظر  :الصفدية  ,ابن تيمية ( , )22-20/1ومنها السنة النبوة  ,ابن تيمية ( , )282-272/2ومسجلة حدول العات,
ابن تيمية (. )171-163
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والفوور بووني ارسووتدرة حبدوثووه  ,وارسووتدرة علووى حدوثووه بووني  ,والووهي يف القوورآن هووو األوة ر الثوواا,
كم ووا ق وواة تع وواىل {:أم خلقو ووا م وون غ ووري ن وويو أم ه ووم اخل ووالقون} [الط ووور , ]35 :ف وونفس ح وودول احليو ووان
والنبووات واملعوودن واملطوور والسووساب  ,ودووو رلووك  ,معلوووم بالضوورورة  ,بوول مشووهود ر إلتووا إىل دليوول  ,وإوووا
يعلم بالدليل ما ت يعلم باحلس وبالضرورة.
والعلووم حبوودول هووهه احوودثات علووم ضووروري ر إلتووا إىل دليوول  ,ورلووك معلوووم بوواحلس أو بالضوورورة :إمووا
بإخبار يفيد العلم الضروري  ,أو غري رلك من العلوم الضرورية"(. )1
واركتفاو يف إثبات حدول الكون بارعتماد على حدول بعض مكوناته ليس خاصا بوابن تيميوة  ,بول
ناركه فيه عدد غفري من العلماو  ,و ن صنع رلك  :ابون حونم  ,فإنوه أقوام أدلوة متعوددة علوى حودول العوات
 ,وأقووام عووددا منهووا علووى إثبووات احلوودول لووبعض مكوناتووه فقووط  ,وموون رلووك قولووه  ":أنووه ر سووبيل إىل وجووود
ثان إر بعد وجود أوة  ,ور وجود ثالث إر بعد وجوود ث ٍ
ٍ
وان  ,وهكوها أبودا  ,ولوو ت يكون ألجوناو العوات أوة
ت يكن هلا ٍ
ثان  ,ولكننا نشهد يف العات حوادل متعددة ومتعاقبة  ,إلدل الثاا فيهوا بعود األوة  ,والثالوث
()2

بعد الثاا  ,وهها دليل ظاهر على أن العات ليس قدميا"

و وون قوورر رلووك  :ابوون رنوود احلفيوود  ,حيووث يقوووة يف سوويا تقريوور لوودليل اخلل و واإلاوواد  ":أمووا درلووة
ارخ و اا ,في وودخل فيه ووا وج ووود احلي ووان كل ووه ,ووج ووود النبووات ووج ووود الس ووموات ,وه ووهه الطريق ووة تنب ووين عل ووى
أصلني ,موجودين بالقوة يف مجيع فطر الناق:
أحوود ا :أن هووهه املوجووودات خم عووة .وهووها معووروف بنفسووه يف احلي ووان والنبووات ,كمووا قوواة تعوواىل{ :إ َّن
الَّهين تدعرون من ردون اللَّه لن خيلر رقوا رربابوا ولوو اجتمعرووا لوهر} [احلوخ ]73 :انيوة؛ فإنوا نورى أجسواما مجاديوة,
حت وودل فيه ووا احلي وواة ,ف وونعلم قطع ووا ,أن هاهن ووا موج وودا للسي وواة ومنعم ووا هب ووا ,وه ووو اهلل تب ووارت وتع وواىل ,وأم ووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السموات فنعلم من قبل حركاهتا اليت ر تف  ,أهنا موجمورة بالعنايوة وا هاهنوا ,ومسوخرة لنوا ,واملسوخر املوجمور,
خم ا من قبل غريه ضرورة"(.)3
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( )1درو تعارو العقل والنقل (. )217/7
( )2الفصل يف امللل واألهواو والنسل (. )63/1
( )3الكشف عن مناهخ األدلة (. )119
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و وون سوولك رلووك املسوولك  :أبووو سووليمان اخلطووايب  ,حيووث يقوووة  ":فموون أوضو الدرلووة علووى معرفووة اهلل
سبسانه وتعاىل  ,على أن للخلو صوانعا ومودبرا  ,أن اإلنسوان إرا فكور يف نفسوه رآهوا مودبرة  ,وعلوى أحوواة
نىت مصرفة  ,كان نطفة علقة ,مضغة  ,عظاما ,وحلموا  ,فويعلم أنوه ر ينقول نفسوه مون حواة الونقص
إىل حوواة الكموواة  ,ألنووه ر يقوودر أن إلوودل يف احلوواة األفضوول  ,الوويت هووي حوواة كموواة عقلووه ,وبلووو أنووده
عضوا من األعضاو  ,ور ميوكنه أن ينيد مون ج ووارحه جارحوة  ,فيدلوه رلوك علوى أنوه يف وقوت نقصوه  ,وأوان
ضووعفه عوون فو وعل رلووك أعجوون  ,وقوود يوورى نفسووه نووابا  ,كهووال نوويخا  ,وهووو ت ينقوول نفسووه موون حوواة
الشباب والقووة إىل حاة الشيخوخة واهلرم  ,ور اختاره لنفسه  ,ور يف وسعه أن ينايل حواة املشويو ويراجوع
قوة الشباب  ,فيعلم بهلك أنه ليس هو الهي فعل ههه األفعاة بنفسه  ,وأن له صوانعا صونعه  ,ونواقال نقلوه
من حاة إىل حاة  ,ولور رلك ت تتبدة أحواله بال ناقل ور مدبر"(.)1
الموق ف الث اني  :موون رهووو إىل أن إثبووات حوودول الكووون يسووتوجو إثبووات حوودول كوول مكووون منووه

قصوصه  ,ور يكفي إثبات حدول بعضه  ,ومن أنوهر مون تبوي هوها املوقوف أتبواا املدرسوة الكالميوة علوى
اخوتالف ا اهاهتوا  ,فووإهنم حواولوا إقامووة أدلوة متعووددة تقووم علوى ارسووتدرة حبودول مجيووع مكونوات العووات ,
وموون أنووهر أدلووتهم  :دليوول احلوودول  ,الووهي يقوووم علووى مقوودمات أربووع أساسووية  ,هووي  :األوىل  :أن الكووون
مكون من جواهر وأعراو  ,والثانيوة  :أن األعوراو حادثوة  ,والثالثوة  :أن اجلوواهر ر تنفوك عون األعوراو ,
والرابعة  :أن ما ر ينفك عن األعراو فهو حادل(.)2
واألدلووة الوويت أقامهووا املتكلمووون تتعلو هبووا تفوواريع كثوورية  ,وتفاصوويل متعووددة  ,وفيهووا كثووري موون اإلنووكارت
وارضووطرابات  ,وتفصوويل القوووة فيهووا ووا يطوووة بووه البسووث جوودا  ,ومووا يتعلو هبووا مبسووول يف املطووورت موون
كتو العقا د .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1بيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية (. )502/1
( )2انظر يف بيان مقدمات دليل احلدول ومواطن اخللل فيه  :اخللل املنهجي يف دليل احلدول  ,للباحث  ,لة التجصيل
(. )125-85/1
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ا لة العلمية على حدو العالم :
مع أن العقل املبوين علوى درلوة احلوس الضورورية يودة علوى حودول العوات  ,ويشوهد بوجن لوه بدايوة توموة,
فووإن العلووم التجوريي يف تطوراتووه احلديثوة يؤكوود يف عوودد موون اكتشووافاته املتووجخرة أن العووات حووادل ينيوود موون قوووة
تلك احلقيقة وتعمقها .
وقد تضافرت مقوارت عودد كبوري مون العلمواو التجوريبيني موع اخوتالف اختصاصواهتم واهتمامواهتم العلميوة
على تجكيد ههه احلقيقة  ,وتوسوعوا يف نورحها وبيوان مسوتنداهتا  ,وانسوجامها موع مقتضويات العلوم التجوريي
احلوديث وتطوراتوه  ,وأضوست قضووية حودول العوات موون القضوايا املسوتقرة يف كتابوات كثووري مونهم ,حبيوث إهنووم
طفقوا يستغنون عن ركر األدلة التفصيلية الدالة علوى رلوك  ,بول توسوع بعضوهم وأخوه يشورح حالوة العوات يف
اللسظات األوىل من حدوثه وتشكله .
ويف بيووان رلووك يقوووة العووات الفينيووا ي املعاصوور بوووة ديفيوون ":أهووم اكتشوواف علمووي يف عصورنا هووها هووو أن

الكووون املووادي ت يكووون موجووودا أبوودا"( , )1ويقوووة عووات الكيميوواو جووون كلوويفال كوووثرات  ":توودلنا الكيميوواو,
على أن بعض املوواد يف سوبيل الونواة أو الفنواو  ,ولكون بعضوها يسوري دوو الفنواو بسورعة كبورية وانخور بسورعة
ض يلة  ,وعلى رلوك فوان املوادة ليسوت أبديوة  ,ومعوي رلوك أيضوا أهنوا ليسوت أزليوة  ,إر أن هلوا بدايوة ,وتودة
الشوواهد موون الكيميوواو  ,وغريهووا موون العلوووم  ,علووى أن بدايووة املووادة ت تكوون بطي ووة أو تدرايووة  ,بوول أوجوودت
بصووورة فجا يووة  ,وتسووتطيع العلوووم أن حتوودد لنووا الوقووت الووهي نشووجت فيووه هووهه امل وواد  ,وعلووى رلووك فوإن هووها
العووات املووادي ر بوود أن يكووون خملوقووا  ,وهووو منووه أن خلو خيضووع لقووانني  ,وسوونن كونيووة ووددة لوويس لعنصوور
املصادفة بينها مكان"(.)2
واإلقرار حبدول الكون  ,وقوة درلة العلوم احلوديث علوى رلوك  ,لويس خاصوا بالعلمواو املوؤمنني  ,بول أقور
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بووهلك عوودد كبووري موون العلموواو امللسوودين  ,وموون أنووهرهم  :سووتيفن هوووكنخ  ,فإنووه يقوووة ":ومووع توراكم الوودليل
التجوريي والنظووري  ,أصووب مون الواضو أكثوور وأكثور أن الكووون ر بوود لوه بدايووة يف النمووان  ,حوىت متووت الربهنووة
علووى رلووك هنا يووا يف 1970م"( ,)3وكوورر املعووي نفسووه يف عوودد موون كتبووه  ,بوول ركوور أن ارعتقوواد بجزليووة الكووون

1436/08/19

( )1القوى األربع األساسية يف الكون (. )17
( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفر مونسيما (. )31
( )3تارين موجن للنمان (. )7
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يؤدي إىل استنتاجات سخيفة(.)1
وسا عددا من املستندات اليت تدة درلة ظاهرة عون حودول الكوون  ,وأنوه ت يكون أزة  ,وأنكور علوى
العلماو الفينيا يني الهين ما زالوا يؤمنون بجزلية الكون  ,ولكنه مع رلك يؤكد مرارا القوة بجن حودول الكوون
ر يعين ارحتيا إىل اخلال كما سيجيت بيانه(.)2
وت يكتووف عوودد موون العلموواو التجوريبيني بالتجكيوود علووى درلووة العووات احلووديث علووى حوودول الكووون  ,وإوووا
توسعوا يف نرح الرباهني العلمية الدالوة علوى رلوك  ,وأطوالوا يف توضوي دررهتوا املختلفوة  ,وتتبعووا التطوورات
التارخيية اليت مرت هبا تلك الدررت  ,ورصدوا أهم طاهتا اليت مرت هبا .
ومن أهم الشواهد العلمية اليت يعتمد عليها العلماو يف إثبوات حودول الكوون  :قوانون الوديناميك الثواا,
الهي يعين  :أن الطاقوة احلراريوة ر تنتقول إر مون األجسوام احلوارة إىل األجسوام األقول منهوا حورارة  ,ور ميكون
أن إلدل العكس( , )3وهها يدة على أن الطاقة يف الكون ر تسري إر يف ا اه واحود فقوط  ,وهوو ارنتقواة
من األعلى حرارة إىل األقل حرارة .
ويف ارسووتدرة هبووها القووانون علووى حوودول الكووون  ,وبيووان وجووه درلتووه  ,يقوووة عووات الطبيعووة البيولوووجي
فرانووك ألوون  ":ق ووانني الووديناميكا احلراريووة توودة علووى أن مكونووات هووها الكووون تفقوود حرارهتووا توودرايا  ,وأهنووا
سا رة حتما إىل يووم تصوري فيوه مجيوع األجسوام حتوت درجوة مون احلورارة بالغوة ارخنفواو  ,هوي الصوفر املطلو ,
ويوم ووه تنعوودم الطاقووة  ,وتسووتسيل احليوواة  ,ور منووا موون حوودول هووهه احلالووة موون انعوودام الطاقووات عنوودما

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تصوول درجووة حورارة األجسووام إىل الصووفر املطلو ضووي الوقووت  ,أمووا الشوومس املسووتعرة  ,والنجوووم املتوهجووة ,
واألرو الغنية بجنواا احلياة  ,فكلها دليول واضو علوى أن أصول الكوون أساسوه يورتبط بنموان  ,بودأ مون حلظوة
معينة  ,فهو إرن حدل من األحودال  ,ومعي رلك أنه ر بد ألصل الكوون مون خوال أزة ,لويس لوه بدايوة
 ,عليم ويط بكل نيو ,قوي ليس لقودرته حدود  ,ور بد أن يكون هها من صنع يديه"(.)4
ويقوة أسوتار الكيميواو اجليولوجيوة دونالود لودروبرت كوار  ":أموا عون حتديود عمور التكوينوات اجليولوجيوة ,
( )1انظر  :الكون يف قشرة جوز (. )72

1436/08/19

( )2انظر  :التصميم العظيم  ,ستيفن هوكنخ (. )165
( )3انظر  :أساسيات الفينياو  ,بوه (. )344-327

( )4اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفر مونسيما ( . )12وانظر ناهدات أخرى  :املرجع راته (. )91
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مثل مواد الشهو وغريها ,فقود أمكون باسوتخدام العالقوات ارنوعاعية أن دصول علوى صوورة نوبه كميوة عون
تارين األرو  ,ويستخدم يف الوقت احلاضر عدد من الطر املختلفوة لتقودير عمور األرو بودرجات متفاوتوة
موون الدقووة  ,ولكوون نتووا خ هووهه الطوور متقاربووة إىل حوود كبووري  ,وهووي تشووري إىل أن الكووون قوود نشووج منووه دووو
ةسة باليني سنة  ,وعلى رلوك  ,فوان هوها الكوون ر ميكون أن يكوون أزليوا  ,ولوو كوان كوهلك ملوا بقي وت فيوه
أي عوناصر انعاعية  ,ويتف هوها الرأي مع القانون الثاا من قوانني الديناميكا احلرارية"(.)1
وأقوور برتران وود رس وول – وه ووو م وون أعم وودة امللس وودين الكووربى – ب ووجن ق ووانون ال ووديناميك احل وراري ي وودة عل ووى
حدول الكون  ,ولكنه سعى إىل التقليل من أ ية درلته على ضرورة وجود اخلال وحواوة تنفوري القوارئ مون
ارعتماد عليه(.)2
وحووني ركوور العووات الفينيووا ي املعاصوور ب وووة ديفيوون الق وووة بقوودم الك ووون  ,أنووار إىل أن ه ووها الق وووة يواجووه
صعوبات بالغة التعقيد والقووة  ,وركور منهوا درلوة القوانون الثواا مون قووانني الوديناميك احلراريوة  ,ونورح وجوه
كونه مشكال جدا على القوة بجزلية الكون(.)3
ومن الشواهد العلمية اليت اعتمد عليها العلماو يف إثبات حودول الكوون  :قضوية ارنفجوار العظويم بكول
مكوناهتووا  ,وهووي نظريووة ضووخمة  ,واسووعة األرجوواو  ,كثوورية التفاصوويل  ,ولكوون حاصوولها الووهي يهمنووا يف هووها
املوضع  :أن العات خر إىل الوجود نتيجة انفجار عظيم حدل قبل أكثر مون ةسوة عشور ألوف مليوون سونة
ضو ية  ,تشكلت من خالهلا مجيع أجناو الكون املكونة هليكله(. )4
وقود أضووست نظريوة ارنفجووار العظويم – مووع أهنوا مووا زالوت نظريووة ظنيوة -موون أوسوع الشوواهد العلميوة الوويت
يعتمد عليها العلماو يف إثبات حدول الكون  ,يقوة العات الفينيوا ي املعاصور بووة ديفيون  ":يتفو الفلكيوون
حاليا على أن الكون قد جواو إىل الوجوود مون انفجوار عظويم( ,)5وجعلهوا مون أقووى األدلوة عنوده علوى إثبوات
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وجود اخلال املدبر للكون  ,ووصفها بجهنا هبة اهلل  ,وبني رلك بجن ما نتخ أثناوها وبعدها من الدقوة البواهرة
( )1املرجع الساب ( , )91وانظر ناهدات أخرى  :املرجع راته ( , )96 , 33واإلسالم يتسدى ,وحيد الدين خان (.)55
( )2انظر  :نظرة علمية (. )109-107
( )3انظر  :ارق اب من اهلل (. )15

1436/08/19

( )4انظر يف نرح تفاصيل ههه النظرية  :تارين موجن للنمان من ارنفجار العظيم إىل الثقوب السوداو ,ستيفن هوكنخ (-106
 , )110القوى األربع األساسية يف الكون  ,بوة ديفين (. )223-118
( )5القوى األربع األساسية يف الكون (. )20
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يف قوانني الكون ومقاييسه يستسيل إر أن يكون بفعل مدبر حكيم عليم(.)1
وانتهووى إىل أن "الكووون الووهي توراه إلموول بصوومات العمليووات الفينيا يووة الوويت حوودثت منووه بدايووة التضووخم ,
ومعي رلك أن الكون ت خير أبدا من عدم  ,بل هو خل اهلل"(.)2
ويقوة العات الفينيا ي املعاصور ريتشوارد مووريس يف سويا حديثوه عون حودول الكوون ":أود إرن أن أوكود
على أن الربهان على أن الكون قد بدأ بانفجار كبري منه ما يقرب مون ةسوة عشور ألوف مليوون سونة موا زاة
يبدو برهانوا سواحقا  ,ومون املؤكود أن األفكوار العلميوة هوي وا يتغوري فعوال  ,وكثوريا موا تنبوه النظريوات  ,ولويس
ووا ر يقبوول التصووور أن هووها قوود إلوودل يف النهايووة لنظريووة ارنفجووار الكبووري  ,علووى أنووه ر يوجوود إر قلووة موون
العلماو يؤمنون بجن هها ا إلتمل أن إلودل يف أي وقوت عاجول  ,هوها إن كوان سويسدل علوى اإلطوال ,
وما زاة الربهان على وجود انفجار عظيم يبدو برهانا جد مقنع"(.)3
وتعوود هووهه النظريووة الوودليل األقوووى الووهي اعتموود عليووه العووات الفينيووا ي املعاصوور امللسوود سووتيفن هوووكنخ يف
إثبات حدول الكون  ,فإنه نرح تفاصيل تلك النظرية ورصود األدلوة الدالوة عليهوا وأكود ثبوهتوا وأقور وجبهوا
يف إثبات حدول الكون صراحة(.)4
وأما ستيفن وينربا فقد أقام كتابه الشهري "الدقا الثالل األوىل من عمر الكون" على نظرية ارنفجار العظيم
 ,ومع تصرإله بجن تلك النظرية ليست يقينية يف ثبوهتا إر أنه ركر "أن نظرية عن أصل الكون ناعت جدا  ,حىت
أن الفلكيووني يوودعوهنا غالبووا النمووور القياسووي  ,وهووهه النظريووة هووي تقريبووا النظريووة املس وماة ارنفجووار العظوويم"(,)5
توغول يف نورح تفاصيلها  ,وركر نواهدها العلمية يف سا ر الكتاب .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويكشف أنتوة فلو عن أثر ههه النظرية عليه  ,فيقوة ":عندما التقيت ألوة مورة – كفيلسووف ملسود-
بنظري ووة ارنفج ووار الك وووا ال وويت تص وودت لتفس ووري وج ووود الك ووون  ,أدرك ووت أن ووين أواج ووه نظري ووة خمتلف ووة  ,نظري ووة
تتمانوى مووا يطرحوه سووفر التكووين  ,وإرا كووان األمور كووهلك  ,فلووم يعود هنووات مفور موون البسوث عموون أحوودل
( )1انظر  :املرجع الساب (. )232 , 230 , 229
( )2املرجع الساب ( , )251وانظر  :ارق اب من اهلل  ,له أيضا (. )65
( )3حافة العلم  ,عبور احلد من الفينياو إىل امليتافينيقا (. )16

1436/08/19

( )4انظر  :تارين موجن للكون ( , )55والتصميم العظيم  ,له أيضا (. )156-152
( )5الدقا الثالل األوىل من عمر الكون ( , )12وانظر " , )16وقد مدح العات الفينيا ي املعاصر ستيفن هوكنخ هها الكتاب
بجنه جيدا جدا  ,انظر  :تارين موجن للنمان (. )10
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ههه البداية"(.)1
وتعوود نظريووة ارنفجووار العظوويم موون أعظووم الك ووارل العلميووة الوويت ننلووت كالصوواعقة علووى عقوووة الناقوودين
لألديان ؛ وألجل هها استماتوا يف التنكر هلوا  ,ويف ارعو او عليهوا  ,ووصوفها أحودهم بجهنوا نظريوة كريهوة ,
ونعتها آخر  ,فهكر أهنا نظرية بغيضة للعقل العلمي(.)2
وقد سا املتبنون هلهه النظرية يف ارستدرة على ثبوهتوا أدلوة علميوة كثورية جودا  ,وكول دليول منهوا يصول
أن يكون دليال مفردا على حدول الكون  ,ولكن تفصيل رلك ا يطوة به الكالم جدا(.)3
ونتيجة لقوة األدلة العلمية الدالة على حودول الكوون طفو عودد كبوري مون املنكورين لوجوود اهلل ر سوظهر
املنازعة يف ثبوت رلك  ,وإوا يظهر املنازعة يف ثبوت درلة رلك علوى ضورورة وجوود اخلوال كموا سويجيت بيانوه
.
وأم ا المقدم ة الثاني ة  ،وه ي  :أن الب ا

ل ا د ل ه م ن مب د  ,فوواملراد هبووا  :أن أي فعوول إلوودل

يف الوجوود فوإن ر بوود لوه مون فاعوول يقووم بوه ويووؤثر يف وجووده  ,ألنوه يسووتسيل يف املعودوم أن إلودل نفسووه أو
أن يقع بغري فاعل .
وهووهه املقدمووة موون أجلووى املقوودمات  ,وأوض و املبووادئ العقليووة الضوورورية  ,وض وورورة احتيووا احل ووادل إىل
أسووباب مووؤثرة مبوودأ عقلووي ضووروري  ,ر ميكوون للعقوول اإلنسوواا أن يسووتمر يف التنكوور لووه  ,أو أن يوودوم علووى
تصور نقيضه ألبتة  ,فال ميكن للعقل اإلنساا أن يصد بوجود نويو كوان معودوما بودون أن يكوون لوه فاعول
أثر يف إحداثه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها املبوودأ موون أوا وول مووا يدركووه البشوور يف حيوواهتم العمليووة  ,بوول هووو موون أعظووم املعوواا الفطريووة املسووتقرة يف
الطبيعة اإلنسانية  ,ومن أجلى القوانني اليت خيضعون هلا يف تعوامالهتم احلياتيوة  ,ويسوريون علوى وفقهوا يف فهوم
مووا يوودون حوووهلم موون أحوودال الكووون  ,ويف بيانووه هووهه احلقيقووة يقوووة ابوون تيميووة  ":موون املعلوووم بالضوورورة أن
( )1هنات إله – ضمن كتاب رحلة عقل لعمر نريف. )80( -

1436/08/19

( )2انظر :القضية اخلال  ,ة س وبل (. )146-145
( )3انظر  :التصميم العظيم  ,ستينفن هوكنخ ( , )157وحافة العلم  ,ريتشارد موريس ( , )52واهلل والعلم  ,جان غينون ()78
 ,خل الكون بني العلم واإلميان  ,مد باسل الطا ي (. )95-84
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احلووادل بعوود عدمووه ربوود لووه موون وودل ,وهووهه قضووية ضوورورية معلومووة بووالفطرة ,حووىت للصووبيان؛ فووإن الصووي لووو
ضوربه ضوارب وهوو غافول ر يبصوره لقواة :مون ضوربين؟ فلوو قيول لوه :ت يضوربك أحود ,ت يقبول عقلوه أن تكووون
الضربة حدثت مون غوري ودل ,بول يعلوم أنوه ربود للسوادل مون ودل .فوإرا قيول :فوالن ضوربك ,بكوي حوىت
يضرب ضاربه"(. )1
ويقوة ابن حنم يف سيا بيانه للمعارف اليت يدركها اإلنسوان بالبديهوة والفطورة  ":فمون رلوك  :علموه بوجن
اجلنو أقل من الكل  ,فإن الصي الصغري يف أوة متيينه إرا أعطيته مترتني بكوى وإرا زدتوه ثالثوة رسور  ,وهوها علوم
منووه بووجن الكوول أكثوور موون اجلوونو ...ومنهووا  :علمووه بجنووه ر يكووون فعوول إر موون فاعوول  ,فإنوه إرا رأى نووي ا قوواة :
من عمل هها؟ ور يقنعه ألبتة بجنه انعمل بدون عامل"(.)2
واملبادئ اليت من هها القبيل تتصف بكوهنا ضورورية أوليوة  ,ر ميكون ارسوتدرة عليهوا ؛ ألن إليهوا املنتهوى
يف إثبووات النظريووات  ,وألنووه لووو أمكوون أر تثبووت الضووروريات إر بارسووتدرة  ,ملووا أمكوون إثبووات نوويو موون
العلوم  ,وألن رلوك يوؤدي بالضورورة إىل التسلسول املمتنوع  ,ويف بيوان هوهه احلقيقوة يقووة الكنودي ":ر يطلوو
يف إدرات كل مطلوب الوجود الربهاا  ,فإنوه لويس كول مطلووب عقلوي رموجودا بالربهوان ,ألنوه لويس لكول نويو

برهان  ,إر الربهان يف بعض األنياو ,ولويس للربهوان برهوان  ,ألن هوها يكوون بوال هنايوة  ,إن كوان لكول برهوان
برهووان  ,فووال يكووون لشوويو وجووود ألبتووة  ,ألن مووا ر ينتهووي إىل علووم أوة فلوويس علوووم  ,فووال يكووون علمووا ألبتووة
"( ,)3ويقوة ابن حنم ":ما كان مدركا بجوة العقل أو احلوس  ,فليوس عليه استدرة أصوال  ,بول مون قبول ه وهه
اجلوهات يبتدئ كل أحود بارستدرة  ,وبالورد إىل رلك  ,فيص استدرة أو يبطل"(. )4
ومووع أنووه ر ميكوون ارسووتدرة علووى صووسة املبووادئ الفطريووة  ,فإنووه ميكوون أن يكشووف عوون فطريتهووا وضوورورهتا
باملثاة أو بالتوضي والشرح لوجه ضرورهتا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وميكن أن يقاة يف بيان وجه ضرورة مبدأ السوببية عون طريو التقسويم العقلوي احلاصور  :إن حودول الشويو
بعد أن ت يكن موجودا دليل على أنه ليس قدميا ؛ إر لو كان قدميا ملا كوان معودوما يف حلظوة مون اللسظوات ,
( )1موا الفتاوى (. )358/5

( )2الفصل يف األهواو وامللل والنسل (. )40/1
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( )3رسا ل الكندي الفلسفية ( ,)111/ 1ونرح الربهان ألرسطو ,ابن رند ( ,)207وتفسري ما بعد الطبيعة ,ابن رند
(.)352/1
( )4الفصل يف امللل والنسل ,ابن حنم (.)109/5
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ودليل على أنه ليس تعنا ؛ إر لو كان تنعا ملا حتق وجوده يف اخلار .
إن انتقالووه موون العوودم إىل الوجووود ر خيلووو موون حووالني  :إمووا أن يكووون رلووك حادثووا بغووري فاعوول  ,وإمووا أن
يكون بفاعل  ,وحدوثه بغوري فاعول منواقض للضورورة العقليوة والنفسوية الويت اودها اإلنسوان يف داخلوه ؛ ألنوه ر
يوجد أحد من العقالو األسوياو يتعامل مع أحدال الواقع بجن ر فاعول هلوا  ,ور أحود مونهم يعتقود بوجن سورقة
مالوه كووان بغووري فاعوول ور أحوود موونهم يعتقوود أن حوودول الشوخ يف رأسووه كووان بغووري فاعوول  ,بوول كول عاقوول يعتقوود
أنه ما من حدل إر لو من فعله .
فلووم يب و إر أن يكووون لكوول حووادل فاعوول  ,وحدوثووه بالفاعوول ر خيلووو إمووا أن يكووون الفاعوول هووو الشوويو
احلادل نفسه وإما أن يكون غريه  ,ولكن كون الشويو املعودوم إلودل نفسوه ويعطيهوا صوفة الوجوود مسوتسيل
لثالثة أمور  :األوة  :أنوه يلونم منوه تقودم الشويو علوى نفسوه  ,رسوتسالة وجوود الفعول قبول الفاعول  ,والثواا :
ألن فاقد الشيو ر ميكن أن يعطيه لنفسه ور لغوريه  ,والثالوث  :ألنوه الشويو املمكون يف حواة عدموه يتسواوى
يف حقه الوجود والعدم  ,وترجي أحد ارحتمالني ر بد له من مرجع ؛ رستسالة ترج أحود ارحتموالني بوال
مرج  ,ويستسيل أن يكون املرج الشيو املعدوم راته ؛ إر لو كان كهلك لكان قدميا  ,ولكنه لويس كوهلك
.
فلم يب إر أن يكون الفاعل املؤثر يف انتقاة الشيو من العدم إىل الوجود خارجا عون رات الشويو  ,وإرا
كووان خارجووا  ,فإنووه ر خيلووو موون حووالني  :إمووا أن يكووون وجووود رلووك الفاعوول مسووبوقا بالعوودم  ,وإمووا أر يكووون
وج وووده مس ووبوقا بالع وودم  ,ف ووإن ك ووان مس ووبوقا بالع وودم  ,ف ووريد علي ووه م ووا ي وورد عل ووى املوج ووود الس وواب  ,ويل وونم من ووه
التسلسل يف الفواعلني املوؤثرين  ,حبيوث يكوون لكول فاعول فاعول  ,وهكوها إىل موا ر هنايوة  ,وهوها أمور تنوع يف

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بدا ووه العقوووة  ,ويووؤدي بالضوورورة إىل عوودم حوودول نوويو يف الواقووع ؛ ألنووه إرا كووان الفاعوول ر يفعوول إر بعوود
فعل فاعل قبله  ,واف ضنا أنه ر يوجد فاعول لويس قبلوه فاعول  ,فإنوه ر ميكون أن يقوع نويو يف الوجوود  ,فوإرا
وجدنا أحداثا يف الوجود علمنا استسالة التسلسل يف الفاعلني .
و ووا يوض و أن التسلسوول يف الفوواعلني يووؤدي بالضوورورة إىل عوودم وقوووا األفعوواة  :أننووا لووو اف ضوونا أن رمووا
حكووم عليووه بالقتوول  ,فقوواة اجلنوودي ر ميكوون أن أضوورب عنقووه حووىت يووجمرا موون هووو أعلووى مووين رتبووة  ,وقوواة موون

1436/08/19

هو أعلى منه ر ميكن أن آمر بهلك حىت يجمرا من هو أعلى مين رتبة  ,وقاة مون هوو أعلوى منوه مثول قولوه ,
فإننا إرا اف ضنا أن السلسة ر تنتهوي إىل قا ود ر ينتظور األمور ون هوو أعلوى منوه فإنوه ر ميكون أن يقتول رلوك
ا رم  ,وإرا وجدناه مقتور فإننا نعلم بالضرورة أن السلسة منتهية إىل حد معني بالضرورة .
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ويشرح ابن تيمية البعد العقلي الهي يدة على أن التسلسل يف الفاعلني يوؤدي بالضورورة إىل انعودام الفعول
 ,فيقوة  ":إرا قاة القا ول :هوها موجوود بورخر  ,وانخور إىل غوري هنايوة  ,أو هوها أبدعوه آخور  ,وانخور أبدعوه
آخر إىل هناية  ,كان حقيقة الكالم أنه يرقدر معدومات ر هناية هلا.
فإن قردر فاعال إرا ت يكن موجودا بنفسه  ,ت يكن له من نفسه إر العودم  ,وقود قودر فاعلوه لويس لوه مون
نفسه إر العدم .
فكل من ههه األمور املتسلسلة ليس لشيو منها من نفسه إر العودم  ,ور للمجمووا مون نفسوه إر العودم
 ,وليس هنات إر األفراد وا موا  ,وكول مون رلوك لويس منوه إر العودم  ,فيكوون قود قودر مووا لويس منوه إر
العوودم  ,ومووا كووان كووهلك امتنووع أن يكووون منووه وجووود  ,فووإن مووار يكووون منووه إر العوودم  ,ور موون موعووه  ,ور
من أفراده  ,ميتنع أن يكون منه وجود.
فووإرا قر ودر كنووات متسلس وولة  ,كوول منه ووا ر وج ووود لووه م وون نفسووه  ,ت يك وون هنووات إر الع وودم  ,والوج ووود
موجود سوق  ,فعلم أن فيه ما هو موجود بنفسه  ,ليس وجوده من غريه"(.)1
فظهوور موون التقريوور السوواب أنووه ت يبو إر أن حوودول املمكوون وانتقالووه موون العوودم إىل الوجووود  ,ر ميكوون إر
أن يكون بفاعل ر فاعل قبله .
ومون خووالة هوواتني املقوودمني يتنبووه العقوول اإلنسوواا إىل النتيجووة الضوورورية املالزمووة هلمووا  ,وهووي  :أن الكووون
ر بوود أن يكووون لووه خالقووا حيووا قووادرا خمتووارا مريوودا  ,فووإرا ثبووت أن الكووون حووادل وأن احلووادل ر بوود لووه موون
فاعل  ,فإن العقل اإلنساا ينطل مبانرة من غري توقف ور نظر إىل أن الكون ر بد له من خال .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاعتماد املؤمنني على دليول اخللو واإلاواد قوا م علوى املبوادئ الفطريوة اإلثباتيوة  ,ومنطلو مون اسوتخال
العلووم اليقيووين موون املقوودمات الضوورورية  ,ولوويس معتموودا علووى اجلهوول وعوودم العلووم  ,ور علووى رغبووة صوونف موون
الناق  ,ور عولى عجون املخالفوني عن إقامة الدليل املناقض ,كوما يصور رلك بعوض أتباا التيار اإلحلادي.
فاملؤمن ر يقوة يف استدرله بدليل احلدول  :إنوه ر يعلوم مون أحودل الكوون  ,ويفو و وجوود اهلل حلول
رلك  ,وإوا يقوة  :إن ارستدرة العقلي الضروري بدليل اخلل واإلااد وال ابط بني مقدماته  ,وموا يسوتند
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( )1درو تعارو العقل والنقل (. )149/3
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إليه من مبادئ فطرية عقلية  ,يدة على أن الكون ر بد له من خال .
وامل ووؤمن ر يق وووة  :إن اعتم ووادي عل ووى دلي وول اخللو و واإلا وواد ن وواتخ ع وون عج وون املخ ووالفني ة ع وون إثب ووات
النقوويض لقوووة  ,وإوووا يثبووت دعوواه ووا يتضوومنه دليوول اخللو واإلاوواد موون معوواا ثبوتيووة قطعيووة  ,فسوواو روجوود
املخووالف أو ت يوجوود  ,فووإن دليوول اخللو يوودة علووى ضوورورة وجووود اخلووال  ,وسوواو وجوود موون اووادة يف صووسة
مقدماتووه أو ت يوجوود  ,فدرلووة الوودليل قا مووة علووى مووا تضوومنه موون دررت ثبوتيووة معرفيووة  ,ولوويس لووه عالقووة
حباة املخالف .
واملؤمن ر يقوة  :إا أجهل كيف روجد الكون  ,وليس لودي علوم عون علوة حدوثوه  ,فجنوا أفو و وجوود
اهلل حووال هلوها اجلهوول  ,وإوووا يقوووة  :إن لوودي أدلووة عقليووة ضوورورية تضووطر العقوول اإلنسوواا السووليم إىل اإلق ورار
بجن الكون ر ميكن إر أن يكون خملوقا خلال أزة قادر عليم  ,فهو ر يتوسول بوا هوة علوى إثبوات إميانوه ,
وإوا يعتمد على العلوم الضرورية يف إثبات رلك .
واملؤمن ر يقوة  :إنا وجدنا السلسلة يف الفاعلني تسوتمر إىل موا ر هنايوة  ,فرغبنوا يف وضوع حود هلوا حوىت
نصوول إىل حوول  ,وإوووا يقوووم اسووتدرله علووى اسووتسالة ارسووتدرة يف الفوواعلني إىل مووا ر هنايووة  ,نتيجووة للدرلووة
العقلية الضرورية  ,وليس رد الرغبة والكسل النظري .
واملووؤمن ر يقوووة  :إن العلووم عجوون عوون تفسووري الكووون  ,فكووان ر بوود موون اف و او وجووود اهلل حووىت دوول
بهلك أسرار الكوون  ,ونسود العجون اإلنسواا  ,وإووا يقووة  :إن اإلميوان بضورورة وجوود اخلوال تقتضويه األدلوة
العقلية الضرورية  ,فسواو عجون العلوم عون تفسوري العوات  ,أو ت يعجون  ,فوإن املقتضويات الضورورية للودررت
العقلية توجو اإلقرار بوجود اهلل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومع أن دليل اخلل واإلااد دليل عقلي يف أصله  ,إر أن النصو الشرعية يف اإلسالم اهتمت بوه كثوريا
 ,وكووررت التنبيووه عليووه م ورارا  ,وأنووارت إىل مسوولماته الوويت يقوووم عليهووا  ,وإىل مقتضووياته الوويت ينتهووي إليهووا يف
مواطن متعددة .
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وموون امل وواطن الوويت جوواو التنبيووه فيهووا علووى دليوول اخلل و واإلاوواد  :قولووه تعوواىل { :أور يووه رك رر اإلنسووا رن أنَّووا
وك نووي ا}[مر  , ]67:وقولووه تعوواىل { :قوواة كووهلك قوواة ربُّووك رهووو علو َّوي هو ِّوني وقوود
خلقنوواهر موون قوبو رول وت يو ر
ك نوي ا}[مر  , ]9:وكوهلك مجيوع انيوات الويت توهكر اخللو  ,وتتسودل عون حودول
خلقترك من قوب رل وت ت ر
وف بويونوهر رَّ اعلروهر رركاموا فوتوورى
الهوات والصفات  ,كما يف قولوه تعواىل { :أت توور أ َّن اللَّوه يورنجوي سوسابا رَّ يورؤلِّ ر
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ٍ
ٍ
ويو بووه موون يشوواو ويصوورفرهر عوون َّموون
الووود خيو رور ر موون خاللووه ويورن و ِّونرة موون َّ
السووماو موون جبوواة فيهووا موون ب وورد فويرصو ر
و باألبصار}[النور , ]43:وغريها من انيات(.)1
يشاو يك ر
اد سنا بورقه يهه ر
والقرآن يف رلك كله ر يسلك مسالك ارسوتدرة بالقيواق الكلوي  ,الوهي يقووم أور علوى إثبوات املعواا
الكليووة  ,يسووتخر منهووا احلكووم علووى اجلن ووي  ,وإوووا يعتموود علووى األدلووة الدالووة علووى إحوودال اجلن يووات ووا
تقتضيه الضرورة احلسية(.)2
وقود أنوار القورآن الكور إىل املسولمات الفطريوة والعقليوة الويت يعتمود عليهوا دليول اخللو واإلاواد  ,كموا يف
قولووه تعوواىل { :أم رخل رق ووا موون غووري نووي ٍو أم رهو روم اخلووال رقون}[الطور , ]35:فهووهه انيووة تنبووه علووى املسوولمات
الضوورورية الوويت يعتموود عليهووا ارسووتدرة قلو اإلنسووان علووى وجووود اهلل ؛ ورلووك أن األموور "ر خيلووو األموور موون
واحوودة موون ثووالل حووارت بالتقسوويم الصووسي  ,األوىل :أن يكون ووا خلق ووا موون غووري نوويو أي :بوودون خووال
أص ووال ,الثاني ووة :أن يكونو ووا خلقو ووا أنفس ووهم ,الثالث ووة :أن يك ووون خلقه ووم خ ووال غ ووري أنفس ووهم ,ور ن ووك أن
القسمني األولني باطالن ,وبطالهنما ضروري كما ترى ,فال حاجة إىل إقاموة الودليل عليوه لوضووحه ,والثالوث
هو احل الهي ر نك فيه ,أنه هو جل وعال خالقهم املستس منهم أن يعبدوه وحده جل وعال"(.)3
وتوسووع ابوون تيميووة يف بيووان وجووه درلووة هووهه انيووة علووى املعوواا الضوورورية ال وويت يسووتند إليهووا دليوول اخلل و
أخلقوا من غري خال خلقهوم؟! فهوها تنوع يف بدايوة العقووة,
واإلااد فيقوة  ":هها تقسيم حاصر  ,يقوة ر
أم هم خلقوا أنفسهم؟! فهها أند امتناعوا  ,فعلوم أن هلوم خالقوا خلقهوم  ,وهوو سوبسانه وتعواىل ركور الودليل
بصيغة استفهام اإلنكار  ,ليبني أن ههه القضية اليت استدة هبا فطريوة بديهيوة مسوتقرة يف النفووق  ,ر ميكون
أحود إنكارهوا  ,فوال ميكوون صوسي الفطورة أن يوودعي وجوود حوادل بودون وودل أحدثوه ,ور ميكنوه أن يقوووة
هو أحدل نفسه"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أوض النصو الشرعية اليت تضمن اإلنوارة إىل مكوون مون أهوم املكونوات الويت يعتمود عليهوا دليول
اخللو واإلاوواد  :قوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":يووجيت الشوويطان أحوودكم فيقوووة موون خلو كووها موون خلو
( )1انظر يف مجع إنارات القرآن إىل دليل احلدول  :األدلة العقلية النقلية على أصوة ارعتقاد ,سعود العريفي(.)300-209
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( )2انظر  :موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )11/2
( )3أضواو البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ,الشنقيطي (. )494/3
( )4الرد على املنطقيني (. )253
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كها حىت يقوة من خل ربك فإرا بلغه فليستعه باهلل  ,ولينته"(.)1
وقوود فهووم بعووض النظووار موون هووها احلووديث أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ت يووجمر بووالطري الربهوواا  ,وإوووا
أرند فقط إىل التسليم والتقليد وارنتهاو عن البسث والنظر .
وهها الفهم غري صسي  ,فالني صولى اهلل عليوه وسولم أرنود يف هوها احلوديث إىل أفضول الطور الربهانيوة
وأمجعها  ,فهو ت يجمر بارسوتعارة بواهلل وحودها – موع أ يوة رلوك وضورورته – وإووا أمور العبود أن ينتهوي عون
اخلوو يف رلك السوؤاة موع ارسوتعارة بواهلل ؛ إعالموا منوه بوجن رلوك السوؤاة متضومن خلطوج منطقوي  ,وغلوط
عقلي ظاهر " ,فإن النفس تطلو سبو كل حادل  ,وأوة كل نيو حىت تنتهي إىل الغاية واملنتهى...
فووإرا وصوول العبوود إىل غايووة الغايووات  ,وهنايووة النهايووات  ,وجووو وقوفووه  ,فووإرا طلووو بعوود رلووك نووي ا آخوور
وجو أن ينتهي  ,فجمر الني صلى اهلل عليه وسلم العبود أن ينتهوي موع اسوتجارته بواهلل مون وسوواق التسلسول
 ,كمووا يووؤمر كوول موون حص ول هنايووة املطلوووب  ,وغايووة املووارد أن ينتهووي  ,إر كوول طالووو ومريوود فووال بوود لووه موون
مطلوووب  ,وم وراد ينتهووي إليووه  ,وإوووا وجووو انتهوواؤه  ,ألنووه م وون املعلوووم ب ووالعلم الض ووروري الفطووري لكوول موون
سلمت فطرته من بوين آدم أنوه سوؤاة فاسود  ,وأنوه ميتنوع أن يكوون خلوال كول خملوو خوال  ,فإنوه لوو كوان لوه
خال لكان خملوقا.
وت يكن خالقا لكل خملو  ,بل كان يكون من مجلة املخلوقات  ,واملخلوقات كلها ر بد هلوا مون خوال
 ,وهووها معلوووم بالضوورورة والفطوورة  ,وإن ت خيطوور ببوواة العبوود قطووع الوودور والتسلسوول  ,فووإن وجووود املخلوقووات
كلها بدون خال معلوم ارمتناا بالضرورة"(. )2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وينكشف من خالة التقرير السواب أن النصوو الشورعية اإلسوالمية اهتموت كثوريا بودليل اخللو واإلاواد
 ,ويتض أن فكرته ومسلماته ومستنداته ومقتضياته حاضرة بقوة يف نواهدها .
وقوود أثوور هووها ارهتمووام بوودليل اخللو واإلاوواد علووى تفكووري علموواو املسوولمني  ,فكووان ارسووتدرة باحلوودول
واخلل من العدم هو الفكرة احورية – مع دليل الفطرة – الويت اعتمود عليهوا مول علمواو اإلسوالم يف إثبوات

1436/08/19

( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )3276ومسلم  ,رقم (. )362
( )2درو تعارو العقل والنقل  ,ابن تيمية ( , )314/3وانظر  :املرجع راته ( , )211/1وفت الباري بشرح صسي البخاري ,
ابن حجر (. )332/12
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ضرورة وجود اخلوال  ,وموع أهنوم متفواوتون يف مسوالكهم ارسوتدرلية  ,وخمتلفوون يف مسواراهتم املنهجيوة  ,إر
أن الفكرة احورية اليت تدور عليها مجيع جهودهم ترجع إىل فكرة اإلااد من العدم .
ور تكاد د عن الطوا ف األخرى  ,سواو كانوا من أهل األديان  ,أو من الفالسوفة اعتموادا علوى فكورة
احلوودول واإلاوواد موون العوودم كمووا ووده عنوود علموواو املسوولمني  ,وإوووا وود لووديهم اعتمووادا علووى معوواا متنوعووة
راجعووة إىل أب وواب خمتلفووة يف ارسووتدرة  ,إمووا إىل معووي الكموواة الوجووودي أو غووريه  ,حووىت أضووسى عوودد موون
املؤمنني املقرين بوجود اهلل من غري املسولمني يسومي دليول اخللو واإلاواد بالودليل الكالموي  ,علوى اعتبوار أنوه
مووجخور موون تورال علموواو الكووالم يف الفكوور اإلسووالمي  ,ومووع أن حووديث املتكلمووني عوون دليوول احلوودول لوويس
مستقيما إر أن تلك التسمية فيها مؤثر مهم على معي الفكرة اليت ركرناها .
اعتراضات الناقدين لأل يان على ليل الخلق واإليجا :
مع انتشار ارهتمام بدليل اخلل واإلااد يف العصر احلوديث نتيجوة التطوورات العلميوة احلديثوة الويت أثبتوت
حدول الكوون  ,وغريهوا  ,أضوسى هوها الودليل مون أكثور األدلوة حضوورا يف السوجارت القا موة بوني املوؤمنني
باألديان والناقدين هلا  ,وقد حر الناقدون على نقد هها الدليل  ,وسعوا إىل التشكيك فيوه بكول وسويلة ,
وأقاموا عليه اع اضات متعددة  ,وأثاروا حوله نكوكا وأس لة خمتلفة .
وقد تعددت تلك ارع اضات يف تعلقاهتوا  ,فمنهوا موا هوو متعلو باملقدموة األوىل  ,وهوي حودول الكوون
 ,ومنهووا مووا هووو متعل و باملقدمووة الثانيووة  ,وهووي القوووة بووجن لكوول حووادل سووبو  ,ومنهووا مووا تعل و بالنتيجووة
واستلنامها للمقدمتني .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد تنوعت مسالكهم يف ارعتماد علوى تلوك اجلهوات  ,ففوي القورن التاسوع عشور املويالدي وبدايوة القورن
العش ورين كووان اعتموواد الناقوودين علووى ارع اضووات املتوجهووة إىل املقدمووة األوىل أكثوور موون غريهووا  ,ولكوون مووع
تطووور اركتشووافات العلميووة وإثبووات حوودول الكووون أضووسى اعتموواد الناقوودين علووى ارع اضووات املتوجهووة إىل
املقدمووة الثانيووة وطبيعووة النتيجووة أكثوور موون غريهووا  ,مووع بقوواو قوودر موون ارعو او علووى املقدمووة األوىل عنوود عوودد
منهم .

1436/08/19

ود وون يف ه ووها امل وووطن س وونقوم باس ووتعراو أص وووة ارع اض ووات ال وويت أقاموه ووا مرتب ووة عل ووى حس ووو تعلقه ووا
باملق وودمات  ,فت ووهكر أور ارع اض ووات املتعلق ووة باملقدم ووة األوىل  ,يعقبه ووا ارع اض ووات املتعلق ووة باملقدم ووة
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الثانية  ,رخيتم ا كان متعلقا منها بالنتيجة  ,وتفصيلها كما يلي :
العتراض ا ول  :القول اقدم العالم .
رهو عدد من الناقودين لألديوان منوه زمون مبكور يف التوارين اإلنسواا إىل القووة بوجن العوات قود ر بدايوة
لوجوده  ,وبالتاة فإنه ر حاجة رف او وجود خال له .
وقوود كووان هووها ارعو او موون أقوووى ارع اضووات حضووورا يف اخلطابووات الناقوودة لألديووان  ,وازداد حضوووره
يف بدايووة القوورون الوويت متثوول مرحلووة العصوور احلووديث  ,وخاصووة يف القوورن التاسووع عشوور مووع اسووتسكام الفك وور
املادي على الفكر الغريب وتوغله يف العلووم كلهوا  ,ولكنوه أخوه يفقود قوتوه يف العصوور املتوجخرة  ,نتيجوة درلوة
اركتشافات العلمية احلديثة على حدول الكون  ,كما سب بيانه .
ويف بيان ارعتماد على القوة بقودم العوات يف إنكوار وجوود اخلوال يقووة املواديون ":لويس للكوون هنايوة ور
حدود  ,العات أبودي  ,ولويس لوه أي بدايوة  ,ولون يكوون لوه أي هنايوة  ,ومون هنوا فوجي عوات غيوي غوري موادي
غري موجود  ,ور ميكن أن يوجد  ,ويف واقع األمر أنه ت يوجد غري املادة  ,فال يوجود نويو غوري عوات موادي
واحد"(.)1
وقوود اسووتدة القووا لون بقوودم العووات بجدلووة متنوعووة  ,بعضووها راجووع إىل ارسووتدرة العقلووي احووض  ,وبعضووها
راجووع إىل التمسووك بووبعض النظريووات يف العلووم احلووديث  ,ومووع أن املتقوودمني موونهم كووان جوول اعتمووادهم علووى
الدليل العقلي  ,وساقوا أدلة متعددة على رلك( , )2إر أن ارعتماد على هوها النووا مون األدلوة ضوعف كثوريا
مع زيادة تسلط العلم  ,بل ت يب هلا وجود عند كثري منهم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع رلووك فإنووا سوونهكر أهووم األدلووة العقليووة الوويت مووا زاة هلووا حضووور عنوود بعووض القووا لني بقوودم العووات مووع
متسكهم بالعلم التجريي .
وم ن أه م تل ك ا ل ة العقلي ة  :لي ل الحتي اج ىل ى الفاع ل  ,ويوضووسه بعووض أتبوواا املاديووة اجلدليووة
بقوله  ":إن يف الطبيعة ر ينشج نيو من ر نويو  ,ور خيتفوي أبودا بوال أثور  ,وإرا كوان األمور كوهلك  ,فوإن

1436/08/19

( )1أسس املادية الديالكتيكية واملادية التارخيية  ,سريكني باخوت (. )39
( )2انظر يف تلك األدلة ونقضها  :الفصل يف امللل واألهواو والنسل  ,ابن حنم ( , )47055/1والداعي إىل اإلسالم  ,ابن
األنباري ( , )198-166واحلصون احلميدية  ,حسني اجلسر (. )167-154
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املادة أو الطبيعة قد وجدت دا ما ؛ ألننا إرا سلمنا بجنه يف وقت من األوقات ت يكن هنات نويو يف العوات
 ,أي ت تكوون هنووات مووادة  ,فموون أيوون هلووا أن تنشووج؟! ولكوون مووا إن توجوود املووادة  ,فهووها يعووين أهنووا ت تنشووج يف
أي وقت من األوقات  ,بل وجدت دا ما  ,وستوجد دا ما  ,فهي أبدية خالودة  ,وهلوها ت ميكون أن ختلو ,
فال ميكن أن خيل ما ر ميكن إفناؤه"(. )1
وهذو البجة حجة احضة ل يستقيم لها ساق  ،ول يقوم لها احتجاج  ،وهي متض من لممالط ات
عقلي ة  ،وعي وب اس تدللية عدي دة ؛ فووإن إرا قمنووا بتفكيووك هووهه احلجووة  ,و اكمتهووا إىل املعوواا ر إىل
األلفاظ  ,فإنا ر جند فيها دليال مثبتوا لصوسة الودعوى بقودم املوادة  ,وإووا غايوة موا فيهوا ارسوتدرة بالودعوى

على صسة نفسها مع تغيري عبارهتا  ,وبيان رلك أن يقواة  :إن املوؤمنني ر ينكورون أن موا يقوع يف العوات مون
احلوادل ر ميكن أن حتدل من ر نويو  ,ومون غوري فاعول  ,وإووا يقورون بالضورورة العقليوة الويت تقتضوي بوجن
كل حادل ر بد له من دل  ,ويستسيل أن يكون معتمدا على الالني "العدم احض".
ف وواملؤمنون ر يق و وولون  :إن امل ووادة احدث ووة باملش وواهدة احلس ووية يتسق و هل ووا الوج ووود م وون الع وودم اح ووض  ,ور
يقو وولون  :إن ح ووادل الكووون ر ي ورتبط بعضووها بووبعض  ,ور يتولوود بعضووها موون بعووض  ,وإوووا يقول ووون  :إن
حدوثها حتوق من موجود خال قود  ,متصف بالقودرة واملشي ة وارختيار  ,وهو خار عون العوات  ,خمتلوف
عنه يف حقيقتوه وطبيعتوه وصوفاته  ,ويف بيوان هوها املعوي يقووة ابون تيميوة "إن القورآن ينفوي أن يكوون اإلنسوان
خل من غري نيو"(.)2
فتسص وول إرن أن البس ووث ل وويس يف ك ووون املو وادة حت وودل م وون ر ن وويو "الع وودم اح ووض"  ,ول وويس يف ك ووون
أحوودال املووادة مورتبط بعضووها بووبعض  ,ور أنووه يتولوود بعضووها موون بعووض  ,وإوووا هووو منسصوور يف حتديوود ماهيووة
السبو الهي او أن يكون حدول احدثات معتمدا عليه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واحتجووون بلووك احلجووة ت يقوودموا دلوويال يف حجووتهم علووى أن اخلووال للمووادة منسصوور يف املووادة نفسووها ,
وإوا غاية ما صنعوا أن أثبتوا بجن املادة ر ميكون أن حتودل مون ر نويو"العدم احوض"  ,وأخوهوا يؤكودون أن
رلك دليال على دعواهم يف أن املادة قدمية .

1436/08/19

( )1أسس املادية الديالكتيكية واملادية التارخيية  ,سريكني باخوت (. )39
( )2مسجلة حدول العات (. )56
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وههه النتيجوة ر جديود فيهوا إر تغيوري العبوارة وتبوديلها  ,فقووهلم لويس فيوه موا يودة علوى أن املوادة قدميوة ,
وأهنا هي اخلالقة  ,وإوا غاية ما فيه أن وجود املادة ر بد أن يكون معتمدا على موجود أزة .
فالقوودر الووهي إلتووا إىل إثبووات يف دع وواهم  ,هووو إثبووات كووون املووادة قدميووة  ,وأهن وا هووي اخلالقووة  ,ولوويس
إثبات أن احلوادل ر ميكن أن تقع إر بسبو أزة  ,ور أن احلوادل ر يتولد بعضها من بعض .
ومن البجج التي اعتمد عليها القا لون اقدم الما ة  :البجة العلمية  ،فإنوه موا إن ظهورت الشوواهد
العلميووة الدالووة علووى حوودول الكووون  ,وخصوصووا نظريووة ارنفجووار العظوويم  ,حووىت أدرت عوودد موون املالحوودة
املنك و ورين لوج و ووود اهلل خط و ووورة تل و ووك اركتش و ووافات عل و ووى م و وواقفهم  ,فق و وود أقض و وت مض و وواجعهم  ,وأدخل و ووت
ارضطراب يف مواقفهم  ,فجخهوا يف التنكر هلا  ,والتسقيري من نجهنا .
وقد كشف العات الفينيا ي املعاصر امللسد ستيفن هووكنخ الودوافع اخلفيوة الويت كانوت وراو مواقوف أول وك
العلماو يف تنكورهم لعودد مون اركتشوافات العلميوة ":مثوة أنواق كثوريون ر إلبوهون فكورة أن النموان لوه بدايوة ,
ور وا كووان رلوك ألن فيهووا ووار لتودخل ميتووافينيقي  ,وهكوها كووان هنووات عودد موون احواورت لتجنووو اسووتنتا
أنه كان مثة انفجار كبري"(. )1

ونسو بعض الباحثني إىل سري فرويوده ويول – وهوو مون أنوهر املعارضوني لنظريوة ارنفجوار العظويم – أنوه
إوا عارضها ألنه يريد ان يتجنو املدلوة الالهويت وامليتافينيقي اليت تقتضيه تلك النظرية(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فسعى أول ك املعاصرون للتطوورات العلميوة احلديثوة إىل تقود نظريوات بديلوة عون نظريوة ارنفجوار العظويم
 ,وغريهووا موون الشوواهد العلميووة الوويت توودة علووى حوودول الكووون  ,وقوود تنوووا مووا قوودموه موون بوودا ل واختلووف يف
ا اهاته(.)3
وموون أن ووهر تلووك البوودا ل  :نظريووة الك ووون املتهبووهب "توس ووان الك ووون"  ,ال وويت تع ووين  :أن الك ووون ت يبوودأ
بانفجار عظيم  ,وإوا هو يف حالة مستمرة من ارنفجوارات املتعوددة الويت ر حصور هلوا  ,ولويس هلوا بدايوة ور

1436/08/19

( )1تارين موجن للنمان (. )52
( )2انظر  :القضية اخلال  ,ة س وبل (. )146

( )3انظر يف بعض تلك البدا ل  :تارين موجن للنمان,ستيفن هوكنخ (,)56-52والقضية اخلال ,ة س وبل(.)152-147
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هنايووة  ,فووالكون يتفجوور ويتموودد  ,عنوودما يصوول إىل حالووة معينووة وقوودر وودد موون الطاقووة يوونكمش  ,يعووود
إىل ارنفجار مرة أخرى  ,وهكها إىل ما ر هناية يف األبد واألزة(.)1
وقوود أنووار سووتيفني وينوورب إىل ان بعووض الفينيووا يني أعج وو هبووهه النظريووة أميووا إعجوواب ؛ ألن فيهووا نبووا
"ملسجلة النشوو والتكوين"(.)2
كش ووف ع وون اخلط ووج الفيني ووا ي ال ووهي وقع ووت في ووه تل ووك النظري ووة  ,وه ووو أن الثاب ووت أن تغ ووري عل ووى درج ووة
التعووادة احلوراري لكوول جسووم يووؤدي إىل زيووادة طفيفووة يف كوول دورة  ,فسسووو معلوماتنووا أن الكووون سوويبدأ كوول
دورة نس ووقية جدي وودة يف التع ووادة احل وراري ه ووي أك وورب قل وويال م وون س ووابقتها  ,وه ووهه النس ووبة ض ووخمة يف الوق ووت
احلاضوور  ,فكيووف أم وكن إرن للكووون أن يعوواا يف املاض وي عووددا غووري متنوواهٍ موون ارنكمانووات وارنفجووارات
والتوسعات؟! فلو كان األمر كما تقوم تلك النظرية لكانت حرارة الكون انن أعلى ا هي عليه بكثري(.)3
العتراض الثاني  :ىنكار مبدأ السببية .
صرح عدد من الناقدين لألديان بإنكار مبدأ السببية الهي يقوم عليوه دليول اخللو واإلاواد  ,بول كول أدلوة
الوجووود اإلهلووي  ,ورهووو إىل أن أحوودال الك ووون وورد تتابع وات وجوديووة لوويس بينه ووا أي ت ورابط س ووبي  ,وأن
احلدل الساب ليس أي عالقة سببية تجثرية باحلدل الالحو  ,فغايوة موا يعرفوه النواق عون الوجوود هوو التتوابع
النمين فقط .
وقد انتد ارعتماد على هها ارع او مع ظهور الفيلسوف اإلجنليني الشهري  :ديفيود هيووم  ,فإنوه يعود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

من أنهر املع ضني على مبدأ السببية والقادحني يف حقيقته  ,وتعد اع اضاته الويت أثارهوا علوى مبودأ السوببية
من أكثر املستندات اليت يعتمد عليها الناقدون لألديوان  ,ازداد ارعتمواد عليوه موع ظهوور نظريوات الفينيواو
الكمية احلديثة

( )1انظر  :الدقا الثالل األوىل من عمر الكون  ,ستيفن وينرب ( , )170والعلم يف منظوره اجلديد  ,جور ستانسيو ()20
 ,والقضية اخلال  ,ة س وبل (. )147

1436/08/19

( )2الثالل الدقا األوىل من عمر الكون (. )170
( )3انظر  :املرجع الساب ( , )170وانظر أوجها نقدية أخرى  :القضية اخلال  ,ة س وبل ( , )149-148والعلم يف منظوره
اجلديد  ,جور ستانسيو (. )63
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ويف تصووير أثور رلوك كلوه يف ارعتموواد علوى دليول اخللو يقووة الفيلسوووف املعاصور جوون هيوك ":مووا زاة
الربهووان يعتموود علووى فهووم لقووانون السووببية  ...ورغووم صووسة هووهه الفرضووية علووى أسوواق بعووض النظريووات عوون
طبيعة قانون السببية  ,فإهنا غري صسيسة على قاعدة النظريات األخورى  ,موثال  :إرا كانوت القووانني السوببية
تقرر احتماة رات طوابع إحصوا ي كموا يورى العلوم احلوديث  ,أو إن العالقوات السوببية متثول ورد مالحظوات
حل ووادل متتاليووة كمووا يوورى هيوووم  ,أو اسووقاطات لبنيووة العقوول البشووري كمووا يوورى كانووت  ,فووإن برهووان توموواق
اإلكوا – برهان العلة األوىل – توم بالفشل"(. )1
وارع و او علووى مبوودأ السووببية تتعل و بووه تفوواريع كث ورية  ,ولكننووا سنقتص وور علووى املس وووغات واألدل ووة ال وويت
اعتمدها عليها املع ضون على رلك املبدأ  ,وهي متنوعة يف مسواراهتا  ,وخمتلفوة يف طرا قهوا  ,وترجوع أصووهلا
إىل نوعني من األدلة :
النوو ا ول  :الدليل العقلي التأملي .
وقوود ان و ت عوودد موون الفالسووفة يف إثووارة ارع و او العقلووي علووى مبوودأ السووببية  ,س وواو موون جهووة عمومووه
لكوول احل ووادل  ,أو موون جهووة يقينيتووه  ,وموون أنووهر الفالسووفة الناقوودين لألديووان الووهين قوواموا بووهلك  :ديفيوود
هيوم وبراتراند رسل  ,وترجع اع اضاهم العقلية إىل األمور التالية :
ا مر ا ول  :أن مبدأ السببية ر يدرت باحلس  ,وكل ما ر يودرت بواحلس فوال وجوود لوه  ,فضوال عون أن
يوصووف بكونووه مبوودأ ضووروريا  ,ويف بيووان حقيقووة هووها ارع و او يقوووة ديفيوود هيوووم  ":مهمووا حللووت بعقلووك
البست واقعة ما فلن د فيها ما يودة علوى أهنوا كانوت مسوبوقة بكوها أو أن كوها سيصواحبها أو سويلسقها ,
والسووبو نوويو واملسووبو نوويو آخوور  ,والسووبو واملسووبو حادثووان خمتلفووان  ,وحتليوول أحوود ا حتلوويال عقليووا ر
يدة على وجود انخر"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهبها التسليل أنكر هيوم الضرورة العقلية يف مبدأ السببية ؛ ألن تلك الضورورة ليسوت متضومنة يف حقيقوة
فكرة السببية راهتا  ,وإوا هي ربط بني إدراكات حسية متتالية .
ونتيجووة لووهلك  ,فووإن الشوويو إرا كووان جديوودا كوول اجلوودة  ,فاإلنسووان يعجوون عوون اكتشوواف أي سووبو موون

1436/08/19

( )1فلسفة الدين (. )33

( )2ديفيد هيوم  ,زكي جنيو ( , )186نص رقم ( , )5ومبسث يف الفا ة البشرية ()52

Ali Fattani

716

الباب الثالث

أسووبابه  ,أو أي أثوور موون آثوواره عوون طريو تفسووص خاصووياته بالعقوول وحووده  ,ور ميكوون أن يصوول إىل رلووك إر
إرا كانووت لديووه خووربة حسووية سووابقة بالشوويو  ,فووردم أوة ننولووه إىل األرو ت يكوون بإمكانووه أن يسووتدة موون
سيولة املاو ونفافيته على أنه يغرقه وخينقه  ,ور مون النوار وحرارهتوا علوى أهنوا حترقوه  ,ألنوه ر ميكون للعقول أن
يستنتخ نوي ا عون الواقوع بودون مسواعدة احلوس( , )1ويؤكود رلوك فيقووة ":وهكوها وبكلموة واحودة  ,فوإن كول
أثر هو حدل مستقل عن سببه  ,ور ميكن إرن اكتشافه يف السبو"(. )2
وقوود سوولك رسوول طريقووة هيوووم يف ارع و او علووى مبوودأ السووببية واعتموود علووى ارحتجاجووات نفسووها(,)3
وكهلك أتباا الوضعية املنطقية اقتفوا آثار هيوم يف نقده لهلك املبدأ(.)4
والنتيجة اليت انتهى إليها هؤرو مجيعا أنه ر يص ارعتماد على خل الكوون يف إثبوات وجوود اهلل ؛ ألنوه
ر تووالزم ضووروري بووني السووبو والنتيجووة  ,وقوورروا أنووه ر يصو لنووا ارسووتدرة بوواخلل علووى وجووود اخلووال  ,إر
إرا رأينا السبو راته  ,ور يكوفي ارقتصار على رد ارعتوقاد العقلي بال ابط بينه وبني مسببه .
وهذا العتراض خطأ ظاهر ؛ لكونه مبني على ثفثة أخطاء ااطلة :
الخطأ ا ول  :النعم بجن مصادر املعرفة اإلنسانية منسصرة يف احلوس فقوط  ,وقود سوب يف أثنواو البسوث
إثبات بطالن هها النعم(.)5
الخط أ الث اني  :أن طري و العلووم بوودأ السووببية مبووين علووى ارسووتقراو للس ووادل  ,وأنووه ر ميكوون لنووا العلووم

بوودأ السووببية إر بعوود أن تتبووع احل ووادل كلهووا ونتسق و موون رل وك  ,وهلووها فإنووك توورى كث ورا يف كووالم أول ووك

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الناقدون الربط بني ارستقراو والعلم بالسببية  ,وقد ركر رسل أن ارتسا وال ابط يف الطبيعوة اوو أر يعود
مقدمووة سووابقة علووى احلووس  ,وعلوول رلووك بقولووه ":ألن هووها افو او  ,لوويس معروفووا لنووا معرفووة قبليووة  ,إوووا هووو
تعميم ريي  ,متاما مثل القوة بجن كل إنسان فان"(.)6
( )1انظر  :مبسث يف الفا ة البشرية (. )52

( )2مبسث يف الفا ة البشرية  ,هيوم (. )55

( )3انظر  :الفلسفة بنظرة علمية  ,برتراند رسل (. )102 , 96

1436/08/19

( )4رسالة منطقية فلسفية  ,لدفيخ فتجنسني ( , )310وفلسفة العلوم  ,عنمي إسالم (. )195
( )5انظر  229 :من البسث .
( )6مدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم ( , )227وانظر املرجع راته (. )191
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وموجوو الوقوووا يف هووها اخلطووج راجووع إىل خلووط أول ووك الناقودون بووني حقيقووة مبوودأ السووببية ومبوودأ ارطوراد,
واخللووط بووني مووا تقتضوويه الضوورورة العقليووة وبووني مووا تقتضوويه الضوورورة الواقعيووة  ,وقوود سووب يف أثنوواو البسووث بيووان
()1

هها الغلط .
الخطأ الثال  :ارعتقاد بجن مبدأ السببية ر بد أن يكون متضمنا يف مفهووم كول مون السوبو والنتيجوة,
فووإن ت يكوون متض ومنا فيهم ووا  ,فه ووو غووري عقل ووي إرن  ,ويظه وور هووها ارعتقوواد جلي ووا يف ق وووة هي وووم  ":مهم ووا
حللت بعقلك البست واقعة ما فلن د فيهوا موا يودة علوى أهنوا كانوت مسوبوقة بكوها أو أن كوها سيصواحبها
أو سوويلسقها  ,والسووبو نوويو واملسووبو نوويو آخوور  ,والسووبو واملسووبو حادثووان خمتلفووان  ,وحتليوول أحوود ا
حتليال عقليا ر يدة على وجود انخر"(.)2
وهها ارعتقاد غري صسي  ,وهو من أضخم أصوة اخلطج عند هيوم يف نقده ملبدأ السوببية  ,فوإن مفهووم
السو ووببية ر يقو وووم علو ووى معو ووي التضو وومن يف السو ووبو أو النتيجو ووة  ,وإوو ووا يقو وووم علو ووى معو ووي ارسو ووتلنام العقلو ووي
الضروري( , )3ومعي رلك أن مفهوم السببية مغاير ملفهوم السوبو والنتيجوة  ,فتصوور أحود هوهين األمورين –
السبو والنتيجة – ر يتضمن يف حد راته تصور مفهوم السببية  ,ولكن رلوك ر يعوين أنوه لويس معوي عقليوا
ضروريا  ,وقد سب يف البسث بيان مطوة هلهه القضية(.)4
وإرا ثبتت ههه احلقيقة -أعين أن رلك الدليل مبين علوى تلوك األخطواو -فهوو دليول باطول ؛ ألن موا بوين
على باطل فهو فباطل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :أن التسليم بدأ السببية يؤدي إىل التسلسول يف العلول إىل موا ر هنايوة  ,وهوها يعوني أنوه ر
ميكن أن نصل إىل علة هي العلة األوىل احلقيقية املؤثرة يف الوجود(.)5
( )1انظر :

 360من البسث .

( )2ديفيد هيوم  ,زكي جنيو ( , )186نص رقم ( , )5ومبسث يف الفا ة البشرية ()52

1436/08/19

( )3انظر  :املعرفة يف اإلسالم  ,عبداهلل القرا (. )434
( )4انظر  359 :من البسث .

( )5انظر  :العقل والوجود  ,يوسف كرم (. )181-178
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ويف اإلنارة إىل هها املعي يقوة برترند رسل ":لو حاولنا تعليل القوانني بقولنا ملوارا ؟ رحتوا التعليول إىل
تعليل  ,وهها إىل ثالث  ,وهلم جرا"(.)1
ولكوون هووها ارعو او مبووين علووى تصووور خوواط ملبوودأ السووببية  ,فووإن املووؤمنني بووه ر يقولووون فيووه  :إن لكوول
علة علة  ,وإوا يقولوون فيوه إن لكول حوادل علوة  ,فاملبودأ يونص علوى امتنواا تصوور حودول أمور بودون علوة,
وامتنوواا تصووور وقوووا فعوول بووال فاعوول  ,وهووها ر يقتضووي أن يكووون لكوول علووة علووة  ,وأن يكووون لكوول سووبو
سبو إىل ما ر هناية .
وت يكن املؤمنون يف غفلة عن معاجلة هها املعي  ,فقد سب التنبه يف أثناو البسوث علوى امتنواا التسلسول
يف العلوول  ,وضوورورة انتها هووا إىل علووة قدميووة  ,وسووبو أوة فاعوول خمتووار لوويس لووه فاعوول ور سووبو أعلووى منووه ,
وحتقو و الكش ووف ع وون أن ع وودم انته وواو العل وول إىل رل ووك يس ووتلنم بالض وورورة ع وودم وج ووود األن ووياو  ,فس وودول
احدثات راته يدة بالضرورة العقلية على امتناا التسلسل يف العلل واألسباب والفاعلني .
ويف بيان حقيقة هها املعوي يقووة ابون تيميوة ":املمكون املفتقور ر بود لوه مون واجوو غوين بنفسوه  ,وإر ت
يوجد  ,ولو فررو تسلسول املمكنوات املفتقورات  ,فهوي جموعهوا كنوة  ,واملمكون قود عرلوم بارضوطرار أنوه
يفتقر يف وجوده إىل غريه  ,فكل ما يعلم أنه كون فقوري  ,فإنوه يعلوم أنوه فقوري أيضوا يف وجووده إىل غوريه ,فوال
بد من غين بنفسه  ,واجو الوجود بنفسه  ,وإر ت يوجد ما هو فقري كن حباة"(.)2
ا م ر الثال

 :أنووه لوو كووان مبودأ السوببية ضووروريا ملوا أمكوون ارسوتدرة عليوه  ,ولكوون الفالسوفة العقليووون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يسووتدلون عليووه كث وريا  ,ويسووعون إىل إقامووة الربهووان علووى صوودقه  ,حيووث يووهكرون أنووه لك ووي توجوود احل ووادل
املمكن  ,فإن ترج وجوده على عدموه ر بود لوه مون مورج  ,رسوتسالة تورج أحود املتسواويني علوى انخور
بال مرج  ,وهها املرج هو العلة  ,فتسصل أن كل حادل ر بد له من علة .
وهها ارستدرة كما يقوة هيوم متضمن للمصادرة على املطلوب ؛ ألن فيه استدرر على مبودأ السوببية

1436/08/19

( )1الفلسفة بنظرة علمية (. )102
( )2موا الفتاوى (. )36/2
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بنفسووه  ,حيووث إنووه يقوووم علووى فوورو أن الرجسووان ر بوود لووه موون موورج  ,وهووها الفوورو هووو مبوودأ السووببية
نفسه(.)1
وهها ارع او قا م على اخللط بني ارستدرة على الشيو  ,وبوني بيوان وجوه الضورورة فيوه  ,و وا أموران
خمتلفان يف احلقيقة واحلكم  ,فارستدرة على الشيو يقتضي أن الشيو غري ثابوت يف نفسوه  ,وأن ثبوتوه ر
يقوووم إر علووى نوويو ثابووت قبلووه  ,وبيوان وجووه الضوورورة يف الشوويو ر يقتضووي رلووك كلووه  ,وإوووا ينطو موون أن
الش وويو مس ووتقر يف نفس ووه  ,مس وتغ ٍن ٍ يف ثبوت ووه ع وون غووريه  ,وإو ووا إلت ووا إىل كش ووف وإيض وواح وبي ووان ب ووالطر
املعتموودة يف رلووك  ,كالسوورب والتقسوويم  ,والتمثيوول  ,وغريهووا  ,فهووو إرن عموول كشووفي ولوويس عمووال إثباتيووا ,
قالف ارستدرة على الشيو  ,فإنه عمل إثبات  ,وليس رد كشف وتوضي .

ومووا يووهكره املسوولمون بوودأ السووببية يف سوويا توضووي حقيقتووه لوويس هووو يف احلقيقووة اسووتدرة موونهم علووى
صسته  ,وإوا هو كشف وبيان لوجه الضورورة فيوه ملون غفول رلوك  ,وخماطبوة للفطورة العقليوة الويت صورفت عون
التسليم به .
وأموا موا اعو او بووه هيووم  ,فإنوه يكوون صووسيسا لوو أن املسولمون بودأ السووببية سواقوا تقريورهم علوى جهووة
ارستدرة واإلثبات  ,فإهنم لو فعلوا رلك ؛ لكان موا اعو او بوه هيووم صوسيسا مسوتقيما  ,ولكنوه اعو او
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خمالف للسقيقة والواقع .
ا م ر الراا  :أن هنووات تعاقبووا بووني السووبو ونتيجتووه  ,وهووها التعاقووو يسووتلنم وجووود ف و ة زمنيووة فاصوولة
بينهمووا " ,فهنووات بينهمووا ف و ة مهمووا قل وت يف قصوورها  ,فهووي علووى كوول حوواة ف و ة رات طوووة زمووين معووني ,
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كانت الف ة بالغة يف القصر كانت النتيجة أند التصاقا بسببها قل رلك ارحتماة طبيعوة احلواة"( ,)1فمبودأ
السببية إرن ليس مبدأ علقيا ضروريا  ,وإوا هو مبدأ احتماة ترجيسي .
وهووها ارعو او غووري صووسي ؛ ألنووه قووا م علووى افو و عقلووي ر حقيقووة لووه يف الوجووود  ,فووإن السووبو إرا
حتققووت نووروطه وانتفووت موانعووه يووؤدي إىل نتيجتووه موون غووري فاصوول زمووين كمووا توووهم برترانوود رسوول  ,فووإن غليووان
املوواو إلصوول عوون توووفر نوورطه مبانوورة موون غووري أي تووجخر زمووين  ,والقطوع بالسووكني إلصوول عنوود إمورار السووكني
على من غري أي فاصل زمين  ,فما اف ضه رسل رد فرو رهين خياة ر حقيقة له يف الواقع.
عل ووى التس ووليم ب ووجن هن ووات فاص ووال زمني ووا ب ووني الس ووبو والنتيج ووة  ,وأن ه ووها الفاص وول ي ووؤدي إىل دخ وووة
ارحتموواة والو دد يف العالقووة بووني األمورين -السووبو والنتيجووة , -فووإن رلووك لوويس قادحووا يف السووببية القبليووة ؛
ورلك أن رسل خيلط خلطا كبريا بوني طبيعوة مبودأ السوببية وطبيعوة مبودأ ارطوراد واحلتميوة  ,وهوها اخللوط خطوج
منهجووي عمي و التووجثري  ,فمبوودأ السووببية يرجووع إىل العالقووة بووني املسووبو والسووبو  ,ويقوووم علووى أنووه اووو أن
يكون لكل حادل يف الوجود سبو مؤثر فيه حدوثه  ,ومبدأ ارطوراد يرجوع إىل العالقوة بوني سوبو واملسوبو
 ,ويقوم على أن كل سبو يؤدي إىل نتيجة ددة يف الواقع .
فمبدأ السببية يتعل بالسبو من حيث ابتدا ه  ,ومبدأ ارطراد يتعل بالسبو من حيث انتها وه ونتيجتوه
 ,والضرورة يف مبدأ السببية ضرورة عقليوة قبليوة  ,ر تعتمود علوى احلوس يف ثبوهتوا  ,والضورورة يف مبودأ ارطوراد
ضوورورة ريبيووة بعديووة  ,قا مووة علووى الضوورورة العقليووة  ,ورلووك أن مبوودأ ارط وراد قووا م علووى ثبوووت اخلصووا ص
الهاتية لألنياو  ,وفاعلية ههه اخلصا ص كومة بالظروف الوجودية احيطوة بالشويو  ,فوإرا كانوت الظوروف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مسووتقرة  ,فووإن السووبو سوويؤدي إىل مسووببه ونتيجووة  ,وقوود تتغووري الظووروف وتووؤدي إىل تعطوول السووبو وختلووف
مقتضياته عنه .
فما يتعل بارتسا ال ابطي بني ريات األحدال اليومية راجع إرن إىل طبيعوة اخلووا
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 ,اليت يقوم عليها مبدأ ارطراد  ,ور يشكل منها نيو على مبدأ السببية .
( )1الفلسفة بنظرة علمية  ,رسل (. )97
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فلو أنا وجودنا نوي ا ر إلو

إرا ألقوي يف النوار  ,فوإن رلوك ر يعوين أن النوار ليسوت سوببا يف اإلحورا ,

ور يعين انتفاو مبدأ السوببية مون الواقوع  ,وإووا غايوة موا يعوين أن إحورا النوار ت يطورد يف كول املوجوودات  ,ر
لقصورها يف نفسها  ,وإوا لوجود مانع مينع من اطراد رلك السبو .
ولكوون رسوول غفوول عوون هووهه احلقيقووة  ,وت يفوور بووني مبوودأ السووببية القبلووي وبووني مبوودأ ارط وراد البعوودي ,
فطف ينكر مبدأ السببية وإلكوم عليوه بارحتمواة بنواو علوى إمكوان ختلوف مبودأ ارطوراد يف بعوض احلوارت ,
وهها خلل منهجي عظيم  ,يؤدي إىل نتا خ معرفية منسرفة عن املنهخ العلمي الصاد .
النوو الثاني  :ا لة العلمية .
ت يكتف املع ضون على مبدأ السببية باألدلة العقليوة اهلنيلوة الويت أقاموهوا  ,وإووا حواولوا ارسوتدرة علوى
موقفهم ببعض اركتشافات العلمية  ,وظهر هها النوا من ارستدرة بشكل ظاهر يف بداية القورن العشورين
مووع انتشووار الفينيوواو الكميووة  ,ووجووه رلووك  :أن نظريووة الكووم أثبتووت أن عووات الووهرة ر يسووري علووى وف و رلووك
املبوودأ الووهي يقتضووي أن كوول حووادل ر بوود أن يكووون لووه سووبو يووؤثر فيووه  ,وموون تلووك اركتشووافات ظوواهرة
النشاط اإلنعاعي  ,فقد اكتشف أن هنات مواد إنعاعية هلا خاصية النشواط  ,وهوي خاصوية تسوتطيع الوهرة
قتضوواها أن تقووهف بإنووعاعات خمتلفووة األن وواا  ,وهووي حووني تقووهفها تقووهفها بطريقووة تلقا يووة بوودون تفسووري ,
()1

ودون تنبؤ هبا ور ا سوف يكون للهرة

.

فجخهوا من هها أن نظوام الوهرة ر خيضوع لقوانون السوببية  ,ور يسوري علوى مقتضواه  ,وهلوها يقووة جويمس
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

جبنر ملا ركر فكرة اإلنعاا  ":هكها جند أن ررية اإلنعاا حتطم مبودأ اتسوا الطبيعوة  ,وان ظوواهر الطبيعوة
ت تعوود كومووة بقووانون سووبي"( , )2ويقوووة هووانن ريشوونباخ ملووا تسوواوة  :هوول مبوودأ السووببية هنووا ي أم ر ؟ ":
جاوت اإلجابة من فينياو القرن العشرين  ,الويت حللوت احلووادل الهريوة علوى أسواق مفهووم الكوم " الكووانتم
" عنوود بالنووك  ,فوونسن نعلووم موون أحبووال ميكانيكووا الكووم احلديثووة أن احلووادل الهريووة املنفووردة ر تقبوول تفسوريا
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سببيا  ,بل حتكمها قوانني ارحتماة فسسو  ,ههه النتيجوة الويت صويغت يف مبودأ الالحتديود املشوهور .....
هووي الوودليل علووى الثوواا – أنووه لوويس مبوودأ هنا يووا -هووو الصووسي  ,وعلووى أن موون الواجووو التخلووي عوون فكوورة
السووببية الدقيقووة"( , )1ويقوووة نيوويلس بووور ملووا ركوور أن أسوواق نظريووة الكووم هووو الطووابع ارنتقوواة  ":إن هووهه
املسلمة تضطرنا إىل التخلي عن تطبي السببية والتسديد املكاا والنماا تمعني يف آن واحد"(. )2
ويقوة جيمس جنرب أيضا  ":إن السببية الصارمة ليس هلوا انن مكوان يف صوورة العوات الويت يعرضوها علينوا
علم الطبيعة احلديث"(. )3
وموون أنووهر موون اعتموود علووى الوودليل العلمووي للقوودح يف مبوودأ السووببية  :برترانوود رسوول  ,فإنووه ركوور أن العلووم
التجوريي حووني جوود يف البسووث أثبووت أن الكووون ر يسووري علووى وفو مووا يقوورره مبوودأ السووببية  ,وأقووام اسووتدرله
علووى اركتشووافات العلميووة املتعلقووة حبركووة ارلكو ون  ,وركوور "أنووه لوويس لوودينا علووم بقوانون سووبي يبووني لنووا مووىت
سيقفن اإللك ون من فلك إىل فلك آخر"(.)4
ولكن هذا النوو من الستدلل غير ص بيح  ،وه و متض من خط اء منهجي ة واس تنتاجية عدي دة ،
ينجلي ذلك اا مور التالية :
ا مر ا ول  :أن هذا الستدلل قا م على الخلا اين الموقف الطبيع ي والموق ف العلم ي  ,وهوها
خلل منهجي ظاهر ؛ ورلوك ألن كوال مون املووقفني لوه طبيعتوه اخلاصوة يف النظور إىل األنوياو  ,وكول منهموا لوه
اله وغرضه اخلا

به  ,فكما ر يص أن دكم على املوقف العلمي ا يقتضيه املوقف الطبيعوي  ,كوهلك

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر يص و أن دك ووم عل ووى املوق ووف الطبيع ووي ووا يقتض وويه املوق ووف العلم ووي  ,ف ووال يص و أن دك ووم عل ووى ص ووورة
الربتقالووة الوويت حتصوول بوواملوقف الطبيعووي بووالبطالن ألج وول خمالفته وا لص ووورهتا يف املوقووف العلم ووي ,ألن كووال ل ووه
()1

نشجت الفلسفة العلمية  ,هانن (. )154

( )2مدخل إىل فلسفة العلوم  ,مد عابد اجلابري – نصو

خمتارة – (. )431
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طريقته يف إدرات الشيو ,ويف بيان هها يقووة فوؤاد زكريوا " :مون العبوث أن ننقود الصوورة الويت نكوهنوا للعوات يف
موقفنا الطبيعي رختالفها عن الصورة العلمية للعات ,إر أن كال من الصوورتني توؤدي وظيفوة خمتلفوة متاموا عون
وظيفة األخرى ,وتسري على اة خمالف متاما اهلا"(.)1
فال يص أن نبطل صورة الكتاب يف امليكروسكوب (املكرب) استنادا إىل عجن التلكسوب (املصوغر) عون
إدراكه  ,ألن التلكسوب ت يوضع إلدرات األمور الصغرية  ,ور يصو أن نوربطول وجوود النجووم وا ورات بنواوا
عل ووى ع وودم إدرات امليكروس ووكوب  ,ألن امليكروس ووكوب ت يوض ووع هل ووا  ,وك ووهلك ر يصو و أن نبط وول ص ووورة
الشوويو يف اإلدرات الطبيعووي بنوواوا علووى أن تلووك انرت ت توودركها كمووا هووي عليووه يف املوقووف الطبيعووي ؛ ألهنووا
ت توضع لتسصل ما ميكن للموقف الطبيعي أن يدركه.
فتسص وول أن ك وول إدرات ل ووه ال ووه اخل ووا

ب ووه  ,ف وواملوقف الطبيع ووي إلك ووم يف الع ووات الطبيع ووي  ,واملوق ووف

امليكروس ووكويب إلك ووم يف الع ووات الص ووغري  ,واملوق ووف التلكس ووويب إلك ووم يف الع ووات الكب ووري  ,واخلل ووط ب ووني ه ووهه
ا ارت يؤدي إىل نتا خ باطلة حتما.
وقود سوب يف أثنوواو البسوث معاجلووة هوها اخلطوج  ,وسووو عودد موون الشوواهد النقديوة عليووه  ,وبيوان آثوواره يف
عدد من املسا ل .
ا مر الثاني  :أهنم يف استدرهلم رلك وقعوا يف خط ٍو استدرة ظاهر  ,ورلك أن اسوتدرهلم قوا م علوى
أن العلم ت يكتشف سري العات على وف السببية  ,وبالتاة فإنه يص نفيه  ,وهها غوري صوسي ؛ ألن عودم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الكشف عن القانون وعدم التسصل عليه ر يعين عودم وجووده  ,فوإن عودم العلوم بالشويو لويس علموا بعدموه
كمووا هووو مقوورر عنوود العقووالو  ,فارسووتدرة بعوودم الكشووف عوون الشوويو علووى عدمووه  ,قفوون علووى املقوودمات ,
وخلو إىل النتا خ بال دليل .
و و وا يؤك وود ه ووها اخلل وول أن الفيني وواو احلديث ووة أك وودت يف بع ووض اكتش ووافاهتا مب وودأ الس ووببية  ,وم وون تل ووك :
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اركتشافات تغري مدار اإللك ون حوة النواة  ,فقد اكتشوفوا أن تغوريه راجوع إىل اكتسوابه طاقوة مون اخلوار
()1

 ,فتغري نطاقه إرن يكون بسبو زيادة الطاقة  ,وهنات اكتشوافات أخورى تؤيود وجوود السوببية غوري موا ركور

 ,فلمووارا يعتموودون علووى اركتشووافات الوويت فهم ووا منهووا نفووي السووببية  ,وت يعتموودوا علووى األخوورى الوويت تفيوود
وجودها  ,أليس هها حتكما ضا ر مسو له؟!! .
ا م ر الثال

 :أن بع ووض علم وواو النظري ووات الفينيا ي ووة ومؤسس وووها ت ينك ووروا مب وودأ الس ووببية  ,ب وول أق ووروا

بوجوده وأ يته يف علمهم  ,فقد كتو أنشتاين إىل بعض أصدقا ه يقووة لوه  ":إننوا نبودأ دا موا بوبعض عقا ود
حووىت يف البسووث العلمووي  ,ومنهووا السووببية واملوضوووعية وارنسووجام يف الظ وواهر وبسوواطة قوانينهووا"( , )2ويقوووة
ماكس بورن  ":لقد استبعدت الفينياو احلديثة أو طورت كثريا من األفكار التقليدية  ,لكنها لون تكوون علموا
لو نبهت البسث عن علل الظواهر "( , )3ويؤكد رسل هها املعي فيقووة  ":إن املونهخ العلموي اوو أن يقووم
علووى بعووض مصووادرات ر يثبووت ص ودقها موون أيووة ربووة  ,وإوووا نعتقوود هبووا منووه الب ودو ( وركوور منهووا) مبووادئ
السببية واطراد احلوادل وسريان القانون يف العات الطبيعي"(. )4
ويؤكوود انوودرو كونوودي إيفووي -وهووو موون العلموواو الطبيعيووني املشووهورين -أن رجوول العلووم ر ميكنووه أن يتخلووى
مبدأ السببية ألبتة  ,ويقوة  ":حقيقة أن رجل العلوم يستخدم فكورة انليوة بوصوفها إحودى وسوا له أو أدواتوه
 ,فهو يتكلم مثال عون آليوة اجلسوم  ,ولكنوه اوري حبوثوه علوى أسواق مبودأ السوببية -مبودأ السوبو والنتيجوة-
على أساق وحدة الكون وما يسوده من القانون والنظام  ,وهوو كوجي إنسوان آخور يتخوه كول قورار ويفكور يف
كوول أموور علووى أسوواق اإلميووان بوودأ السووببية"( ,)5ويسووتمر يف بيووان أ يووة مبوودأ السووببية يف ا وواة العلمووي قووا ال
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

":إن أحدا ر يستوطيع أن يثبت خطوج قوانون الس وببية ,فبدونوه تن وعدم مجيوع األنوياو احليوة .والعقول الب وشري ر
()1

انظر  :من النظريات العلمية احلديثة إىل املواقف الفلسفية  ,فهمي زيدان (. )105

( )2األسس امليتافينيقية للعلم  ,حسني علي (. )24

1436/08/19

()3

املرجع الساب  ,املوضع نفسه .

()4

املرجع الساب  ,املوضع نفسه .

( )5اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفر مونسيما (. )156
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يسوتطيع أن يعمل إر على أساق السببية .إنين أسلم إن لقانون السببية وجودا حقيقيا"(.)1
وخالصووة مووا يوودة عليووه التقريوور السوواب أن إنكووار مبوودأ السووببية سوويؤدي حتمووا إىل إفسوواد املعرفووة اإلنسووانية
مجيعها  ,وسيوصول إىل هودم بنيان العلم التجوريي الهي ميكن أن يقووم علوى سووقه إر بالتسوليم ملبودأ السوببية
.
العتراض الثال  :ال عاء اأن مبدأ السببية ل يتعلق االميبيات .
يقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أنووه ر يص و ارعتموواد علووى مبوودأ السووببية يف إثبووات وجووود اهلل ؛ ألن
العقل اإلنساا ر يستطيع أن يعمل إر يف الودوا ر الويت يوصولها إليوه احلوس  ,ولويس يف مقودوره أن يتجاوزهوا
ألبتة  ,وبالتاة فإنه ر يصو إثبات نيو خوار عن العات احلوسي املادي استنادا إىل مبدأ السببية .

وهووها ارعو او قوواة بووه الفيلسوووف األملوواا الشووهري  :كانووت  ,فإنووه بعوود انتهووى يف فلسووفته النقديووة إىل أن
العقل ر يستطيع أن يعمل إر يف الودوا ر الويت يوصولها إليوه احلوس فقوط  ,ولويس يف مقودوره أن يتجاوزهوا إىل
غريهووا ألبتووة  ,واحلووس ر يوودرت إر ظ وواهر األنووياو فقووط ؛ وألجوول هووها قوورر كانووت بووجن املعرفووة اإلنسووانية ر
تتعلو إر بظوواهر األمووور فسسووو  ,واسووتسدل نتيجووة لووهلك تفريقووه املشووهور الووهي يووههو إىل التمييوون بووني
األنياو يف رواهتا واألنياو يف ظواهرها .
وتوص وول بن وواو عل ووى أص ووله تل ووك إىل أن امليتافينيق ووا وض وووعاهتا املختلف ووة – ومنه ووا موض وووعات ال وودين –
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ليست علما ؛ ألهنوا ليسوت وا يدخ ول يف نظوام مص وادر املعرفيوة  ,فهوي لي وست وا ميكون أن ينقلوه احلوس إىل
العقل(.)2
وهووها التقريوور يقتضووي أن يكووون كووال موون السووبو والنتيجووة داخووالن ضوومن نطووا العووات احلسووي  ,فمبوودأ

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )158

( )2انظر  :الفلسفة النقدية  ,مود فهمي زيدان ( , )431وقصة الفلسفة  ,زكي جنيو (. )294-291
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العلية عند كانت ر ميكن تطبيقه إر يف عات الظواهر احلسية فقط(.)1
وألجوول هووها انتقوود كانووت دليوول اخلل و واإلاوواد – الووهي مسوواه الوودليل الكوووا -حبجووة أن فيووه انتقووار غووري
مشووروا موون عووات احلووس إىل عووات الغيووو  ,ويف بيووان كانووت لفكرتووه يقوووة ":إن ارسووتدرة علووى علووة أوىل
املرتكوون علووى اسووتسالة سل وسلة صوواعدة غووري متناهيووة موون علوول مع وطاة يف عووات احلووس هووها  ,هلووو اسووتدرة ر
تسم لنا مبادئ استعماة العقل بجن نستخلصه حىت يف اخلربة  ,بينما أننوا هنوا وود املبودأ حوىت موا وراو اخلورب
 ,وود به إىل حيث ر ميكن أبدا إطالة ههه السلسلة"(. )2
وهذا العتراض من كانا غير صبيح  ،وهو مبن ي عل ى أص ول فلس فية خاطق ة ومنطلق ات معرفي ة
ااطلة  ،ويتبين ذلك اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها ارعو او قووا م علووى مصووادرة ر دليوول عليهووا  ,فإنووه ادعووى أن درلووة مبوودأ السووببية
صووورة يف األمووور احلسووية فقووط  ,وأنووه ر ميكوون أن يوودة علووى احلقووا الغيبيووة  ,وهووها اردع واو فضووال عوون أنووه
وورد دعوووى ر دليوول عليهووا فهووو يف حقيقتووه اسووتدرة سوول الن وناا مووع املووؤمنني الووهين يعتقوودون إمكووان درلووة
العقل على وجود اهلل ؛ إر هو يبطل حجخ املؤمنني العقلية بالدعوى نفسها اليت يدعيها ضدهم .
ا م ر الث اني  :أن كان ووت ت يس ووتطع ال ووتخلص م وون حقيق ووة اع اض ووه ؛ ورل ووك أن ووه اعتم وود علي ووه يف دلي وول

األخالقووي الووهي اسووتدة بووه علووى وجووود اخلووال  ,فووإن طريقتووه يف هووها الوودليل راجعووة يف حقيقتهووا إىل التجموول
العقلي والربط السبي بني األمور  ,وهكها يرجوع الودليل األخالقوي عنود كانوت إىل الودليل العقلوي الوهي أنكوره
وينطل من مباد ه اليت زعم أهنا ر تدة على وجود اهلل  ,كما سب بيانه يف املبسث الساب (.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثال  :أن كانت خلط بني مقام البسث يف ضرورة وجود السوبو للسووادل وبوني البسوث يف كنوه

وحقيقة رلك السبو  ,فنسن ر نستدة حبدول الكون على معرفوة كنوه اخلوال للكوون وإدرات حقيقتوه  ,وإووا
نستدة به على ضرورة وجود اخلال فقوط  , ,فالعقول اإلنسواا ر ميكنوه الوصووة إىل كنوه رات السوبو جورد

1436/08/19

( )1انظر  :املدخل إىل الفلسفة  ,ازفلد كليه (. )243
( )2نقد العقل اخلالص (. )669
( )3انظر :

 623من البسث .
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النتيجووة  ,ولكوون رلووك ر يعووين أنووه ر يسووتطيع الوصوووة إىل ضوورورة وجووود السووبو راتووه " ,فإنووا إرا رأينووا هووها
العات احسوق  ,وت نتمكن من معرفة كنه علته الكافية اليت سوببت وجووده  ,أي كنوه رات اهلل  ,الوهي خلقوه
وأوجووده  ,ت يكوون لنووا أن ننكوور وجووود هووها اخلووال وورد أننووا عجننووا عوون معرفووة كنووه راتووه وصووفاته  ,وإرا فعلنووا
نكون منكرين ومبطلني لقانون العلية الهي يقوة كانط إنه قانون عقلي ضروري ,مركوز يف عقولنا"(.)1
حقا إن كانت غفل عن الفر اجلوهري بني ههين األمرين – أعين إدرات ضرورة السوبو وإدرات حقيقتوه-
 ,فظوون أن عجوون الع وقل عوون البلووو إىل معرفووة منووه السووبو املوجووو حلوودول الكووون يسووتلنم عجوون العقوول عوون
إدرات ضورورة وجووده ولنوم تجثريه عليه  ,وهها مكومن اخلطج الهي وقع فيه كانت يف ههه القضية .

العتراض الراا  :من خلق اهلل؟!
تقووم حقيقوة هووها ارعو او علووى أن األخوه بوودليل اخللو واإلاوواد يلونم منووه ان يكوون هلل خالقووا وسوببا تووجثر
يف وجوووده ؛ إر إن حقيقووة هووها الوودليل ت وربط بووني الوجووود وبووني اخلووال والسووبو  ,واهلل موجووود  ,وبالتوواة فإنووه
وفقا ملقتضى هها ارستدرة أن يكون له خالقا وموجدا .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها ارع و او موون أقوودم ارع اضووات الوويت ر مي ول الناقوودون لألديووان موون تكرارهووا  ,وهووو يعوود موون أكثوور
ارع اضووات انتشووارا يف خطابوواهتم و وواوراهتم  ,فإنووه ر يكوواد يووهكر دليوول اخلل و واإلاوواد حووىت يبووادر املع و و
على وجود اهلل من غري تفكري ور تجمل إىل السؤاة عمن خل اهلل!
ومن أقدم من طرح هها السؤاة الفيلسوف اإلجنليوني الشوهري  :ديفيود هيووم  ,فإنوه ركور أنوه إرا كوان ر بود
لنا من البسث عن علة لكل نيو لوجو إرن أن نبسث عن علة لإلله نفسه(.)2

1436/08/19

( )1قصة اإلميان  ,حسني اجلسر (. )168

( )2انظر  :قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )244
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وانتشوور هووها ارع و او موون بعووده  ,وجعلووه املالحوودة عموودة هلووم يف ارع و او علووى دليوول اخلل و واإلاوواد ,
والتشووكيك يف وجووود اهلل  ,وملووا ركوور برترانوود رسوول دليوول اخلل و قوواة عوون نفسووه ":كنووت اعتقوود صووسة حجووة
املسبو األوة إر أن قرأت يف عمر الثامنة عشر سرية جوون اسوتوارت مول حيوث وردت اجلملوة التاليوة "علموين
والدي أنه توجد إجابة عن السؤاة  :من خلقين؟ ألن السؤاة التاة سيكون  :من خل الرب؟!" هوهه اجلملوة
القصوورية هووي الوويت أوضووست ة مغالطووة هووهه احلجووة  ,إرا كووان لكوول نوويو سووبو اووو أن يكووون للوورب سووبو
أيضا"(.)1
وقد كان هها السؤاة حاضرا عند سبنسر  ,فإنه حني ركر يف سيا زعمه بجن الودين ر يوصول إىل املعرفوة
احلقة قاة" :استمع إىل هوها الناسوك املتودين ,هواهو را يقوص عليوك علوة الكوون ,وكيوف نشوج ,فخوال الكوون
عنده هو اهلل ,ولكنه ت يفوسر هبها الرأي من املشوكلة ني ا ,وت يند علوى صواحبه (أي :املنكور للخوال ) سووى
أن أرجوعها خطوة إىل الوراو ,وكجا بك تسا له يف سهاجة الطفل :ومن أوجد اهلل؟"(.)2

تلقووف هووها الس وؤاة عوودد موون املالحوودة العوورب وجعلوووه مسووتندا هلووم يف ارع و او علووى اإلسووالم وعلووى
مجيع األديان .
ونتيجة جلهل عدد من الواقفني على هها السوؤاة وغفلوتهم عون موضوع اخللول فيوه أضوسى مشوكال لوديهم,
وتسبو يف إحدال نوا من التشكيك يف أدلة وجود اهلل  ,بل كان سببا يف وصوة بعضهم إىل اإلحلاد(.)3
وقريووو موون هووها ارعو او قوووة موون يقوووة  :إرا كووان وجووود اهلل بغووري سووبو فلمووارا ر يكووون وجووود الكووون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بغووري سووبو  ,ويف تبووين هووها املعووي وبيانووه يقوووة بوواور ":إن كوول موون يسووتطيع أن يقنووع فهوووم للخووال علووى أنووه
سبو من غوري مسبو  ,يستطيع بكول تجكيد أن يقنوع بالكوون نفسه على أنه سبو من غري مسبو"(.)4
وه ذا العت راض م ن أغ رب العتراض ات وأاع دها ع ن العق ل  ،وأش دها ت وغف ف ي البع د ع ن الفه م
( )1ملارا لست مسيسيا  ,لة أنا أفكر (. )21/6

1436/08/19

( )2قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيو (. )477
( )3انظر  :رحليت من الشك إىل اليقني  ,مصطفى مود (. )8-7

( )4العات ( , )227بواسطة  :الفينياو ووجود اخلال  ,جعفر نين إدريس (. )121
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واإل راك الص بيح  ،وأظهره ا خروج ا ع ن المنط ق والس تقامة ف ي التفكي ر  ،واي ان م ا في ه م ن خل ل
وفسا معرفي واستنتاجي يتبصل اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها ارع و او قووا م علووى فهووم منسوورف حلقيقووة مووا يوودة عليووه دليوول اخلل و واإلاوواد ,
وحلقيقوة األمور الوهي مون أجلوه يسوتدة املؤمنوون عليوه بووه  ,فوإن املع ضوني خلطووا بوني معوي الوجوود وبوني معووي
احلوودول  ,فتو ووا أن املووؤمنني يقولووون  :إن كوول موجووود ر بوود لووه موون سووبو  ,وانطلقووا يف اع اضووهم علووى أن
دليل اخلل يقوم على إثبات أن كل نيو ر بد له من علة .
وهها التصور ت يقل به أحد من املوؤمنني ور مون العقوالو  ,بول هوو يف غايوة اردوراف والبعود عون احلقيقوة,
فدليل اخلل يقوم علوى أن كول موجوود ودل ر بود لوه مون سوبو موؤثر يف وجووده  ,واملؤمنوون يعتمودون علوى
هها الدليل يف إثبات احتيا املوجود احلادل إىل موجود قد أزة ر أولية لوجوود  ,ور إلتوا إىل علوة سوابقة
عليووه  ,وألجوول هووها جعل ووا موون مقوودمات دليوول اخللو األساسووية الوويت ر يقوووم الوودليل إر هبووا  :إثبووات حوودول
الكون  ,كما سب بيانه .
فوودليل اخلل و واإلاوواد إرن ر يتسوودل عوون كوول موجووود  ,وإوووا يتسوودل عوون املوجووودات احلادثووة فقووط ,
واملقصود األساسي منه إثبات استسالة التسلسل يف العلل وضرورة انتها ها  ,وضرورة انتهاو سلسلة العلول إىل
موجود ر موجد له  ,ولكن املع ضني يتغافلون عن ههه املعاا الواضوسة كلهوا ويووردون اع اضوهم باعتبوار أن
دليوول اخللو يتسوودل عوون الوجووود ولوويس عوون احلووادل  ,وهووها حتريووف للكووالم وخوورو بووه عوون مسوواراته العقليووة
الصسيسة .
إن مثل امللسد يف اع او على دليل اخلل بهلك ارع او مثل رجل أخورب صوديقا غبيوا لوه بجنوه ر توجود
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سوويارة خووار البيووت ,و أثبووت لووه رلووك باألدلووة والرباهووني  ,وفلمووا انتهووى قوواة لووه صووديقه الغووي  :ولكوون لوودي
سؤاة مؤر جدا ت أجد له جوابا  ,وهو من أوجد السيارة اليت خار البيت؟!!
إن حجووم ارد وراف الواقووع يف س وؤاة هووها الصوودي الغووي ر يقوول عوون حجووم ارد وراف يف اع و او امللسوود
على دليل اخلل حني يسجة  :من خل اهلل؟

1436/08/19

ا م ر الث اني  :أن اعتق وواد امل ووؤمنني ب ووجن الوج ووود منقس ووم بالض وورورة إىل وج ووود ح ووادل ووج ووود ق وود أزة

واعتقووادهم أن الوجووود احلووادل ر بوود لووه موون الوجووود القوود األزة لوويس وورد اختيووار فلسووفي ور اجتهووادي
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معووريف ووض  ,ور رغبووة نخصووية  ,وإوووا هووو قضووية عقليووة ضوورورية بدهيووة يسووتسيل حتقو غريهووا ويتعووهر علووى
العقل اإلنسان السليم لسواها .
وقوود سووب يف أثنوواو البسووث عوورو دليوول اخلل و واإلاوواد  ,وإيضوواح رلووك املعووي  ,وإثبووات اسووتسالة الوودور
القبلووي والتسلسوول يف الفوواعلني  ,فقوود أثبتنووا أن الضوورورة احلسووية توودة علووى وجووود موجووودات حادثووة بعوود أن ت
تكن  ,وتدة على أن وجوده ر بد له من سبو(.)1
فالضوورورة العقلي ووة إرن تقتضووي التس ووليم بوج ووود موج ووود أزة ر أوة لوج وووده ور إلت ووا إىل غ ووريه  ,والعق وول
اإلنسوواا مضووطر إىل قبوووة رلووك اضووطرارا ر اوود عنووه صوويا  ,يقوووة مصووطفى صووربي بعوود أن ركوور اسووتسالة
التسلسل يف الفاعلني والدور القبلي ":فالعاقل مضطر إىل ارعو اف وجوود واحود بودون علوة  ,كاضوطراره إىل
ارعو اف بعوودم وجووود مووا عووداه بوودوهنا  ,فتسووتند عقيوودة املووؤمن إىل هووهين ارع افووني املختلفووني إاابووا وسوولبا ,
واللووهين ر تووتم فلسووفة الكووون ور تسووتقيم إر هبمووا  ,أمووا التوقووف دوهنمووا بتجوووين وجووود العووات بهاتووه موون غووري
حاجووة إىل موون أوجووده رغووم كونووه عرضووة للتغووري والتطووور جبميووع أجنا ووه الدالووة علووى حدوثووه وعوودم إمكووان وجووود
احلووادل موون غووري علووة توجووده  ...أو بتجوووين وجووود العووات مسووتندا إىل موجوود حووادل مثلووه يتقدمووه يف الوجووود
ويتقدم رلك املوجد موجد حادل آخور  ,وهلوم جورا إىل أن يلونم التسلسول يف العلول املوجودة احلوادل املتقدموة
بعضها على بعض =فمساة  ,خمالف كل واحود مون هوهين ارحتموالني ألحود املبوادئ املركووزة يف فطورة الوههن
البشري"(.)2
ولكوون املع ضووني بووهلك السوؤاة يتعوواملون مووع املسووتدلني بوودليل اخللو واإلاوواد علووى أهنووم إوووا قوورروا سووض
اهلووى أن الكوون ر بود لوه مون سوبو موجوود  ,قورروا اعتباطوا أن اهلل ر إلتوا إىل مثول رلوك السوبو  ,وأهنووم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إوووا يعووربون يف تقريوور تلووك املبووادئ عوون رغبوواهتم وموواقفهم الشخصووية  ,وكوول رلووك توووهم موون املع ضووني وغفلووة
عن حقيقة املقتوضيات العقلية الوجودية العميقة اليت يقيم عليها املؤمنون اعتقادهم يف ضرورة وجود اخلال .
ا م ر الثال

 :بنوواو علووى مووا سووب فإنووه يظهوور جبووالو أن اعو او الناقوودين علووى دليوول اخللو يقوووهلم  :موون

خل اهلل؟ اع او فاسد  ,بل هو سؤاة من ر يعي ما يقووة  ,ور يودري عون طبيعوة املوضووا الوهي يتسودل
فيه  ,ور يفهم من مسالك ارستدرة ني ا  ,ومع رلك فإن رلوك السوؤاة متضومن لتنواقض منهجوي عجيوو
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 ,فإننا إرا أثبتنا عن طريو دليول اخللو بوجن هنوات موجوود أزة ر أوة لوجووده ور خوال لوه ور إلتوا إىل غوريه
 ,فإنه ر يص ارع او عليه بالسؤاة عن خالقه  ,ألن يف رلك تناقض منهجيا كبريا مع طبيعة ما يتعلو بوه
اجلوودة  ,والطريقووة املسووتقيمة يف ارعو او هووو أن يقوودم امللسوود األدلووة الوويت يوورى موون خالهلووا عوودم صووسة تلووك
النتيجة .
إن هها السؤاة ر خيتلف يف البطالن والفساد عن قووة مون يقووة  :موا الوهي سوب الشويو الوهي ر نويو
قبلوه ؟!!  ,وقووة مون يقووة  :إرا كوان رق وم واحود هوو أوة األرقوام فموا الوورقم الوهي قبلوه ؟!! وقووة مون يقوووة :
إرا كان الهكر من احليوانات ر يلد فما الهي ولده رلك الهكر ؟!!

فهووهه األس و لة كلهووا باطلووة ألهنووا متضوومنة للتنوواقض الووداخلي يف بنيتهووا  ,حيووث يتضوومن كوول س وؤاة منهووا
اإلقرار بالشيو السؤاة عن إمكانية نقيضه  ,وكهلك احلاة يف سوؤاة مون سوجة عون خلو اهلل  ,فوإن حقيقوة
قوهلم تنهي إىل  :إرا كوان اهلل ر أوة لوجووده ور خال له وهو خال كل نيو يف الكون فمن خل اهلل؟!
فاملقارنووات بووني األس و لة الباطلووة املتناقضووة وغريهووا ووا سووب ركووره أثنوواو البسووث تثبووت للمتجموول يف مواقووف
التيارات الناقدة للدين أهنا تؤدي حتما إىل إبطاة املعرفة اإلنسانية وارلتونام هبوا يوؤدي إىل إحودال ارضوطراب
القل الشديد يف بنية العقل اإلنساا ومسالك ارستدرة املنهجي فيه .
العتراض الخامس  :ال عاء اأن الكون مستمن انفسه عن الحتياج ىلى الخالق .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعد أن ظهر بطالن القوة بقدم العات وتعمقت درلة العلوم التجوريي علوى حدوثوه  ,وانتشور بطوالن القووة
بالصوودفة مووع ظه ووور اركتشووافات العلميووة الووداة عل ووى ضووبط الك ووون وإتقانووه  ,واس ووتقر ال وووعي العلم ووي عل ووى
سوخافة القووة بوجن العوات وموا فيوه مون دقوة مبهوورة نشوج نتيجوة ضوربات عشووا ية ر معوي هلوا ور غورو ور غايووة
ور هدف أخه بعض املالحدة املعاصرين يبسث عن خمر ينقه بوه موقفوه اإلحلوادي مون املوجز الوهي وقوع فيوه
 ,فاخ ا عدد منهم فرضية استغناو الكون بنفسه عن ارحتيا إىل اخلال .
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بووجن الكووون لووه بدايووة  ,وأنووه لوويس أزة الوجووود  ,وأن حدوثووه إوووا حتقو مووع ارنفجووار العظوويم  ,وأقوور أيضووا بووجن
الكوون مصوومم تصووميما مبهورا  ,و كومووا بقووانني صووارمة بالغووة الدقووة  ,ولكنووه موع رلووك كلووه  ,زعووم أن الكووون
لوويس يف حاجووة إىل خووال ليوجووده  ,وطفو يقوووة  :إن القووانني احلاكمووة للكووون ميكنهووا أن تقوووم بإحداثووه موون
العدم  ,وأنه ليس علينا إر أن نفهم حقيقتها وكيفية عملها .
وانتهووى إىل أن الك وون نشووج بش وكل عفوووي بسووبو ق ووانني الفينيوواو موون غووري أن يووؤثر فيووه سووبو خووار عوون
طبيعته(.)1
وحني ركر أن القوانني الطبيعية الفينيا ية ر يو على سؤاة  :ملارا كوان الكوون بتلوك الصوورة دون غريهوا
أنكر على من اعتومد على رلك العجن يف إثبات ضرورة وجوود اخلوال  ,وقواة ":ودون نونعم موع رلوك أنوه مون
املموكن اإلجابة عن تلك األسو لة بوضووح يف واة العلم من دون استسضار أي قوة غيبية"(.)2
ويقوووة يف اضوورة لووه ":إن اكتشوواف هووهه الق ووانني هووو أكوورب اجنوواز للكووا ن البشووري  ,وإن ق ووانني الطبيعووة
ههه ميكنها أن ختربنا أننا لسنا يف حاجة إىل إله أبدا لكي يفسر لنا هها الكون  ,فهوو كووم داخليوا مون قبول
قوانني الطبيعة"(.)3
فهووو ينطلو إرن موون أن القووانني الطبيعيووة لووديها القوودرة يف إاوواد الكووون  ,وأن تفاعالهتووا تكفووي يف إحداثووه
من العدم  ,وقد كرر مرارا بجنه ر ينقصنا إر الوصوة إىل النظريوة الشواملة املوحودة الويت تكشوف لنوا عون أسورار
عمل تلك القوانني  ,وركر أن العلماو ما زالوا يسعون إىل البلو لتلك النظرية(.)4
وقوود أطوواة سووتيفن هوووكنخ كثوريا يف نوورح زعمووه سوواعيا إىل اولووة إثباتووه ورفووع منافاتووه للضوورورة العقليووة بكوول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وسيلة  ,وركر أن قوله رلك مركو من عدة مرتكونات فينيا يوة تشو ت فيموا بينهوا يف تجسويس حقيقتوه ,فوانطل
أور من أن الكون مكون مون الطاقوة والفورا  ,وأنوه بسوبو متوجوات الطاقوة إلودل عودد كبوري ر حصور لوه مون
األكوان الصغرية  ,بعضها ينفى وينكمش وبعضوها يسوتمر يف التضوخم  ,ويشوبهها يف بعوض كالموه " بتكووين
فقعووات البخووار يف املوواو املغلووي  ,حيووث تظهوور عوودة فقعووات صووغرية جوودا  ,ختتفووي عند ووه موورة ثانيووة  ,ومتثوول
( )1انظر  :التصميم العظيم  ,ستيفن هوكنخ (. )198 , 165
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تلك الفقعات أكوانا دقيقة تتمدد  ,لكنها تنهار مرة ثانية"(.)1
ويعوة ستيفن كثريا على فرضية تعدد األكوان ههه  ,واعلها أحد أهوم األسوس الويت تقووم عليهوا دعوواه يف
أن الكون مستغ ٍن بنفسه عن اخلال  ,ويقوة ":مفهوم متعدد األكوان ميكنه أن يفسور الضوبط الودقي للقوانون
الفينيا ي دون حاجة لوجود خال سن يقوم قل الكون ملصلستنا"(.)2
ويض وويف إىل رل ووك ط وووة ال وونمن غ ووري اح وودد  ,واع وول ل ووه ت ووجثريا بالغ ووا يف نش ووجة الك ووون م وون الع وودم بس ووبو
تفاعالت القوانني الطبيعية  ,فوادعى أن الونمن نوعوان  :زمون حقيقوي  ,وهوو الوهي نشوج موع ارنفجوار العظويم,
وزموون متخيوول  ,وهووو الوونمن الووهي كووان قبوول ارنفجووار العظوويم  ,وادعووى أن هووها الوونمن يسووري علووى نووكل دا وورة
كروية وليس له طرفان  ,وأنه مثل السط املغلف  ,وبالتاة فهو زمن غري دود  ,ويف بيان أثور هوهه الفرضوية
على زعمه بجن الكون ينشج من غري خال يقوة بعد أن نرح مفهوم النمن املتخيل ":إرا كانت تووارين الكوون
يف النمووان التخيلووي هووي حقووا سووط مغل و  ,كمووا طرحنووا  ,فووإن هووها يكووون لووه دررت أساسووية يف الفلسووفة ,
ويف تصووورنا عوون الكووون الووهي أتينووا منووه  ,سوويكون الكووون عنوودها مكتفيووا راتيووا بالكاموول ,وهووو ر إلتووا ألي
نيو من خارجه يدير نينكا فيه ليعمل  ,وبدر من رلك سيتسدد كل نيو فيه حسو قووانني العوات ورميوات
النرد من داخله  ,ور ا بدا يف رلك واوز لفوروو تقليديوة  ,إر أن هوها هوو موا أف ضوه أنوا وكثوريون غوريي مون
العلماو"(.)3
يف هووها الوونمن غ ووري اح ودود تس ووتمر متوجووات الطاق ووة وتفاعالهتووا وف و ق ووانني الفينيوواو كم ووا ي وونعم س ووتيفن ,
فتسدل أكوان ر حصر هلا ينتخ عنها ظهور كوننا الهي نعيش فيه .
ولكوون مووا زاة هنووات سوؤاة عووال حوووة هووهه الفرضوويات العقليووة  ,وهووو كيووف خرجووت تلووك التموجووات إىل
الوجود ومن الهي دفع تلك القوانني إىل العمل  ,ويثري استيفن هها السوؤاة واوو عليوه قوا ال  ":ولكون يبقوى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السؤاة األخري ,وهو من الهي أطل العملية كلها يف املقام األوة ,ففي ربتنا احلياتيوة اليوميوة دون نعتواد علوى
فكرة أنه ر ميكون أن جنود نويو مون ر نويو ,ولكون إرا لوو راقبنوا حركوة األجسوام علوى املسوتوى دون الوهري,
جنوود أن اجلني ووات تسوولك سوولوت يعتموود علووى علووم نسووميه ميكانيكووا الكووم ,واجلسوويمات علووى هووها املسووتوى
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ريبيا تظهر من عدم لف ة وجينة جدا ختتفي إىل ر نويو لتظهور يف مكوان آخور ,ودون نعلوم أن الكوون يف
حلظوة ارنفجوار كووان أصوغر حوىت موون اجلني وات الهريوة ,فوويمكن لوه ببسواطة أن ينشووج مون عودم ,دون أن خيووالف
أي ق ووانون م وون قو ووانني الطبيع ووة ,فقو ووانني ميكانيك ووا الك ووم ختربن ووا أن ووه ميك وون أن نن ووتخ اإللكو و ون م وون رن وويو
()1
حرفيا"
أك ود قولووه بووجن الوقووت ت يكوون م ووجودا قبوول ارنفجووار الع وظيم "فووال ميكوون أن تووجيت بوقووت قبوول ارنفجووار
الع وظيم ,ألن الوقووت نفسووه بوودأ حلظووة ارنف وجار,وأخريا وج ودنا نووي ا ر إلتووا إىل مسووبو ,ألنووه ت يكوون هنووات
زمن ليسدل فيه هها السبو ,وبالنوسبة ة هها ينفي متاموا احتماليوة وجوود صوانع للكوون ,ألنوه ت يكون هنوات
وقت للخال لكي خيل "(.)2
وقد تعرضت فرضية سوتيفن يف اسوتغناو الكوون بنفسوه عون اخلوال لنقود عوريض وعنيوف جودا مون قبول عودد
موون العلموواو واملفك ورين  ,وأبووانوا يف نقوودهم موون مناقضووات عديوودة للمبووادئ العقليووة ومتسووالت كثيفووة يف بنوواو
األفكار  ,وكشفوا عن فساد األصوة واملنطلقات اليت اعتمد عليها ستيفن يف بناو فرضيته( ,)3وقد علو عليهوا
الفيلسووف ارجنليووني انتووا فلووو بقولوه ":مووا أمجلهوا موون مقولووة أدبيوة  ,ومووا أبعودها عوون الودليل الربهوواا العلمووي
الفلسفي"(.)4
وتتلخص أهم العتراضات التي تبين خطأ تلك الفرضية اطفنها في ا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن اسووتيفن انطل و موون أن اإلنسووان توصوول إىل النظريووة الشوواملة الوويت تفسوور الكووون كلووه ,

وتكشف عن كل أسبابه  ,وهي ما يسميه النظريوة"إم"  ,ولكون هوهه النظريوة موا زالوت فرضوية حوىت انن  ,وموا
زالووت تووجمال عقليووا ضووا لوويس هلووا أي داعووم موون العلووم التج وريي  ,يقوووة روجرزبنووروز -الفينيووا ي الشووهري الووهي
أثبووت مووع هوووكنخ حوودول ارنفجووار الكبووري -يقوووة ":علووى عكووس ميكانيكووا الكووم  ,فووإن النظريووة إم ر متلووك
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أي إثبات مادي إطالقا"( , )5ويقوة فيلسووف الفينيواو كوريخ كالنودر يف جامعوة كاليفورنيوا يقووة سواخرا ":منوه
( )1اضرة العات ستيفن عن وجود اهلل  ,ترمجة عادة أمحد  ,لة امللسدين العرب (. )53/1
( )2املرجع الساب (. )54/1
( )3انظر  :الرد على ستيفن هوكنخ ونقد التصميم العظيم  ,مدونة خمتصر احلقيقة  ,رابط :
http://bh-truth.blogspot.com/2011/09/blog-post_2829.html
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( )4هنات إله – ضمن كتاب رحلة عقل  ,عمرو نريف. )80( -

( )5هها النقل والنقالن اللهان بعده من حبث  :الرد على ستيفن هوكنخ ونقد التصميم العظيم  ,مدونة خمتصر احلقيقة  ,رابط
http://bh-truth.blogspot.com/2011/09/blog-post_2829.html
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ثالثووني عامووا صوورح هوووكنخ بجننووا علووى اعتوواب نظريووة كوول نوويو حبلوووة عووام  2000وحووىت انن يف عووام 2010
...رن و وويو!! ...لك و وون ريه و ووم فه و وووكنخ رغ و ووم رل و ووك ق و وورر أن يفسرس و ووبو الوج و ووود ب و ووالرغم م و وون ع و وودم وج و ووود
النظرية!...إن ما يتسدل عنه هو رد حدق غري قابل لالختبار أبدا"
ويقر ستيفن هوكنخ نفسه بهلك  ,فقاة تعليقا علوى النظريوة إم  ":اولوة فهوم الفينيواو والرياضويات ر هنايوة
هلا أبدا" .
فكيف يص يف العقل وقوانني ارستدرة الصسيسة أن يبي عليها مثل تلك النتا خ العظيمة؟!!
ا م ر الث اني  :أنووه علووى فوورو صووسة نظريووة إم  ,وعلووى فوورو أن الكووون وجوود بسووبو الق ووانني الفينيا يووة

الطبيعيووة  ,فووإن رلووك ر يعووين اسووتغناو العووات عوون وجووود اخلووال ؛ ألن السوؤاة مووازاة باقيووا  ,فموون الووهي وضووع
تلك القوانني؟!ومن الهي حدد مساراهتا الدقيقة؟!ومن الهي حدد خواضها املبهرة؟!
والمري ا أن س تيفن يقف ز عل ى ه ذو ا س قلة ف ي ك ل م رة وح ين  ،في دعي أن الك ون خل ق اس با
القوانين  ،ثم ل يبين كيف تشكلا تلك القوانين ومن أين أتا ؟!
وحني سجله مهيع يف مقابلة تلفنيونية معوه فقواة لوه  :مون أيون أتوى قوانون اجلاربيوة؟! ت اوو عليوه  ,وقواة:
السؤاة عن هها يشبه السؤاة عن سبو كون اثنان زا د اثنان يساوي أربعة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه املوازنة مضللة جدا ؛ فإنه ت يقل أحد  :إن اإلعوداد الرياضوية جواوت مون نفسوها  ,وإووا هوي داخلوة
ضمن التصميم الهي صمم به الكون  ,الوهي يريود سوتيفن أن يقووة لنوا إن وجود مون غوري خوال  ,وأموا قوانون
اجلاربيووة فهووو يوودعي فيووه أنووه أحوودل الكووون وأثوور يف نقلتووه موون العوودم إىل الوجووود  ,ر يريوود أن يووهكر لنووا موون
أين جاو رلك القانون .
وقد أثار عدد من العلماو هها السؤاة على ستيفن  ,وت يقدم هلم عنه جوابا مبانرة  ,يقووة راسول سوتانرد
العات الفينيا ي الشهري ":نظرية األوتار حتتا ملصوادم هيودروا حبجوم ورة رختبارهوا وهوها غوري كن...حسونا
لووو قلنووا  -طبقووا للنظريووة إم  -إن الكووون خلو نفسووه  ,فموون أوجوود النظريووة إم؟! وموون أوجوود القووانني الفينيا يووة
اخلاصة هبا؟!  ...ورغوم رلوك فوال توجود هلوا معادلوة فينيا يوة حوىت انن! أطلوو مونهم أن يكتبووا معادلوة فينيا يوة
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...لن يفعلوا ألهنم ببساطة ر ميتلكوهنا"(.)1
ويكشف العات املعاصور بوة ديفين عن اإلنوكاة العقلي العومي يف دعوى خول الكوون لنفسوه ثواة معورب
عوون صووي يسو وقط يف مسووتنقع وينو وجو منووه عوون طو وري جووهب نفس وه ألعلووى جهوووده الشخصووي " ,فووالكون
املخ ولو راتيووا يعتوورب أكثوور نووبها هبووها ال وصي طاملووا كووان يسووتطيع جووهب نفسووه ألعلووى جهوووده الشخصووي ,
متاما من طبويعته الفينيا ية  ,يفعم الكوون نفس وه بكول الطاق وة الالزموة خل ول وبعوث احل وياة يف املوادة ويودفع أصوله
املتفجر!!"(.)2
ا مر الثال  :أن دعوى استغناو الكون عن اخلال قا مة على فرضية األكوان املتعددة  ,وهوي فرضوية موا

زالت يف أوة مراحلها التجملية  ,وليس هلوا أي حوض مون الصوسة  ,بول هوي يف احلقيقوة فكورة ميتافينيقيوة ضوة
 ,ومووا زالووت وول خووالف نووديد بووني علموواو الفينيوواو  ,وصوورح عوودد كبووري موونهم بإنكارهووا وأكوودوا أهنووا مووا زالووت
فرضية عقلية حىت انن .
يق وووة الربوفس ووور ج ووون بولكنجه ووورن – أح وود أه ووم علموواو الفيني وواو النظري ووة ":-إهن ووا -األك ووان املتع ووددة–
ليست فينياو  ,إهنا يف أحسن األحواة فكرة ميتافينيقية  ,ور يوجود سوبو علموي واحود لإلميوان جموعوة مون
()3
األكوان املتعددة...إن ما عليه العات انن هو نتيجة إلرادة خال إلدد كيف او أن يكون"
ا مر الراا  :أن ستيفن يتسدل عن الفورا الكموي الوهي نشوج فيوه علوى أنوه العودم احوض  ,ويودعي بنواو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عليووه أن الكووون خوور موون العوودم  ,واحلقيقووة أن األموور لوويس كووهلك  ,فووالفرا الكمووي الووهي زعووم سووتيفن أن
الكون خر منه ليس عدما ضا  ,وإوا هو يف حقيقته وجوود آخور يسوميه  ,فقود وصوفه بجنوه إلمول يف طياتوه
طاقة موجبة وسالبة  ,وأن قوانني الفينياو الطبيعية تعمل فيوه  ,وهوهه األوصواف تودة علوى انوه ر يتسودل عون
العوودم احووض الووهي يعووين انتفوواو كوول مظوواهر الوجووود ومعانيووه  ,ور يتصووف بووجي نوويو ولوويس فيووه أي نوويو ر
طاقة ور غريها .
وفي التنبيه على هذا المعنى العالم الفيزي ا ي ا ول يفي ز ":وغالبوا موا يشوار إىل الظهوور التلقوا ي للموادة
( )1الرد على ستيفن هوكنخ ونقد التصميم العظيم  ,مدونة خمتصر احلقيقة  ,رابط :
http://bh-truth.blogspot.com/2011/09/blog-post_2829.html
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( )2القوى األربع األساسية يف الكون  ,بوة ديفين (. )243
( )3الرد على ستيفن هوكنخ ونقد التصميم العظيم  ,مدونة خمتصر احلقيقة  ,رابط http://bh- :
truth.blogspot.com/2011/09/blog-post_2829.html
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مون فضواو فوار بجنوه خلو موون عودم  ,وموع رلوك وبالنسوبة للفينيوا يني فووان الفضواو الفوار هوو بوون ناسوع عوون
العدم  ,إنه جنو كبري جدا من الكون الفينيا ي  ,وإرا رغبنا يف إجابوة عون السوؤاة األساسوي عون الكوون كيوف
جوواو الكووون إىل الوجووود فووال يكفووي أن نفو و أن الفضوواو الفووار كووان موجووودا هنووات منووه البدايووة  ,وعلينووا أن
نشرح من أين جاو الفضاو راته"(.)1

وهذا يعني أنه على التسليم اصبة ما قاله ستيفن فإن غاية ما ينتهي ىلي ه أن الك ون خل ق م ن وج و
آخر وليس من العدم المبا  ،فيبقى السؤال قا ما  :من الذي أوجد ذلك الوجو اآلخر؟! .
ا م ر الخ امس  :أن الوونمن التخ ويلي الووهي ادعووى سووتيفن أنووه ر حوودود لووه  ,وأن متوجووات الطاقووة وقووانني

الطبيعووة عملووت فيووه مل ودة غووري وودودة وورد ف ورو خي واة ر حق ويقة لووه  ,وهووو ر يعوودو أن يكووون أمنيووة يتمووي
سو ووتيفن حتقيقهو ووا يف الوجو ووود  ,وليو و وس عليهو ووا أي دليو وول علمو ووي أو عقلو ووي  ,وإوو ووا هو ووي و وورد اف و و او عقلو ووي
ميتافينيقي(.)2
ور بد من التجكيد أننا ر ننكر إمكان وجوود أزموان أخورى غوري الونمن املوجوود الوهي ظهور موع وجوود العوات
 ,فوونسن املووؤمنني بوجووود اهلل ر دوويط بجعووداد املخلوقووات الوويت خلقهووا اهلل تعوواىل ور أنواعهووا ور أصوونافها ,ور
نعرف إر النمن الهي يقاق حبركة الكواكو والنجوم  ,وقد تكون أزمان أخرى تقاق حبركوات عووات أخورى ر
نعلمها  ,وعودم علمنا هبا ر يعين عدم وجودها  ,لكون عدم العلم بالوجود ليس علما بالعدم .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فالنقد املوجه إىل فرضية ستيفن مبين على إلنامه باألصووة الويت ينطلو منهوا  ,فمون ينكور وجوود اهلل وقدرتوه
الواس ووعة ر يس ووتطيع أن يثب ووت وج ووود زم وون آخ وور غ ووري ال وونمن ال ووهي نعرف ووه  ,وأم ووا املؤمن ووون ف ووإن تع وودد األزم ووان
ومقاييسها كن على أصوهلم الربهانية اليت ينطلقون منها .
ا مر السا س  :أما اعتماد ستيفن يف إنكواره لوجوود اخلوال علوى عودم وجوود الونمن الوهي يقوع فيوه اخللو
قبل الكون فهو قا م على اف او خاط  ,وهو أنه ر وجود لنمان حقيقوي يف الوجوود إر النموان احلوادل موع
ارنفجار العظيم  ,وهها اف او باطل  ,فإن أفعاة اهلل تعاىل ليست منسصرة يف خل هها الكوون فقوط  ,بول
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( )1القوى األربع األساسية يف الكون  ,بوة ديفين (. )248
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العقوول يوجووو أن يكووون اهلل سووبسانه ر ي وناة يفعوول نووي ا بعوود نوويو  ,وقوود أخربنووا تعوواىل عوون أن لووه خملوقووات
أخ وورى قب وول الك ووون  ,ك ووالعره وامل وواو وغري ووا  ,فجفع وواة اهلل تع وواىل ر تق وواق ب ووالنمن احل ووادل م ووع ارنفج ووار ,
وحوودول النمووان مووع ارنفجووار ر يعووين حبوواة موون األحوواة أنووه ر توجوود أفعواة أخوورى هلل تعوواىل  ,ور يعووين ألبتووة
أنه ر توجد أزمان أخرى تقاق حبركة خملوقات أخرى ر نعرفها .

إنووه ر عالقووة بووني احلوودول يف النمووان اخلووا بارنفجووار العظوويم وبووني مبوودأ السووببية  ,فكووون الشوويو ت
إلوودل يف الوونمن النمكوواا  ,الووهي حوودل مووع ارنفجووار ر يعووين أنووه ر سووبو لووه  ,فمبوودأ السووببية مبوودأ عقلووي
مسووتقل عوون النمووان واملكووان( ,)1فس وواو قلنووا إن الكووون حووادل يف زمووان  ,وكوول حووادل يف زمووان ر بوود لووه موون
خال أو قلنا إن الكون حادل وكل حادل ر بد له من خال  ,فإن املعي بالنسبة ملبدأ السببية واحد
عل ووى التس ووليم بجن ووه ر يوج وود زم ووان آخ وور قب وول ال وونمن ال ووهي ح وودل م ووع ارنفج ووار العظ وويم  ,ف ووإن رل ووك
ارعو او يبقووى بوواطال ؛ ألن فيووه قيوواق ألفعوواة اهلل علووى أفعوواة املخلوووقني  ,وادعوواو بووجن أفعوواة اهلل ر ختتلووف
عوون أفعوواة املخلوووقني  ,وكوول رلووك ادعوواو باطوول ؛ فجفعوواة اهلل خمتلفووة يف احلقيقووة واحلكووم عوون أفعوواة املخلوووقني
الضعفاو  ,وإرا كانت أفعاة املخلوقات ر ميكن ان تقع إر يف زمن فوإن رلوك ر يعوين أن أفعواة اهلل ر بود أن
تقع يف رلك النمن .
العتراض السا س  :ال عاء اأن ليل الخلق قا م على الستدلل االمجهول .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أن املووؤمنني يف دليوول اخلل و واإلاوواد يعتموودون علووى مغالطووة  :التوسوول
با هوة  ,اليت تعين أن املناظر يستدة على إثبات دعوواه بعجون املخوالف لوه عون تقود موا يونقض قولوه  ,فهوو
يتوسل جبهل خمالفه على صسة دعواه وإثباهتا(.)2
فووادعى بعوض املالحوودة أن املووؤمنني ت يقوودموا يف هووها الوودليل حجووة إثباتيووة وإوووا اعتموودوا علووى عجوون العلووم
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( )1انظر  :آلة املوحدين لكسف خرافات الطبيعيني  ,أبو الفداو (. )187-180
( )2انظر يف تعريف ههه املغالطة  :املغالطات املنطقية  ,عادة مصطفى (. )301
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عن تفسري الكون وعجن الناق عن معرفة أصل الكون مصدره على أن اخلال له هو اهلل كما يدعون(.)1
وهها ارع او خاط ؛ لكونه قا م على ادرافات منطقية وارستدرلية نديدة  ,فهو قا مة علوى حتريوف
فظيع حلقيقة دليل اخلل واإلااد  ,فاملؤمنون يف دليلهم رلك ر يعتمدون علوى عجون املخوالفني هلوم عون إقاموة
الدليل املوناقض لدعوواهم  ,وإوا يعتمدون على قوانني عقلية ضرورية تدة على إثبات وجودية يقينية .

فدليل اخلل واإلااد قا مة على امتناا اجتماا النقيضني وارتفاعهما  ,وهوهه قضوية منطقيوة بدهيوة الثبووت
 ,فكل ني ني بني أهنما نقيضان  ,فإن العقل اإلنساا السليم إلكوم بالضورورة بعودم إمكوان اجتماعهوا وبعودم
إمكوان ارتفاعهموا  ,وأن وامتنواا أحود ا يلونم منوه وجوود انخور بالضورورة ؛ وألجول هوها نوص املناطقوة علووى أن
موون صووور ارسووتدرة املبانوور  :ارسووتدرة بثبوووت النقوويض علووى انتفوواو نقضوويه وبانتفوواو النقوويض علووى ثبوووت
ضده(.)2
ودليوول اخللو واإلاوواد قووا م علووى هووهه احلقيقووة  ,فووإن حوودول الكووون لوويس فيووه إر واحوود موون احتمووالني ر
ثال ووث هلم ووا  :إم ووا أن حدوث ووه ك ووان بغ ووري س ووبو وأم ووا أن ووه ك ووان بس ووبو م وون األس ووباب  ,فانتف وواو أح وود ه ووهين
ارحتمالني يلنم منه بالضرورة إثبات انخر بالضرورة .
وإرا كان حدوثه وقع سوبو مون األسوباب  ,فإنوه لويس فيوه إر واحود مون احتموالني ر ثالوث هلموا  :إموا أن
يكون رلك السوبو هوو الكوون نفسوه  ,وإموا أن يكوون غوري الكوون  ,وانتفواو أحود هوهين ارحتموالني يلونم منوه
بالضرورة ثبوت انخر بالضرورة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كان السبو خوار عون الكوون  ,فإنوه لويس فيوه إر واحود مون احتموالني ر ثالوث هلموا  :إموا أن يكوون
رلووك السووبو نوواتخ عوون سووبو آخوور  ,وإمووا أر يكووون كووهلك  ,وانتفوواو أحوود هووهين ارحتمووالني يوجووو ثبوووت
انخر بالضرورة .
( )1انظر  :املغالطات املنطقية  :التوسل با هوة  ,بسام البغدادي :

1436/08/19

https://www.youtube.com/watch?v=KH6zBJgQo0w&index=4&list=PLi2KelPEXKkQMeKhaTyBZRSIiqxee1Zou

( )2انظر  :حترير القواعد املنطقية  ,قطو الدين الرازي ( , )119وضوابط املعرفة وأصوة ارستدرة واملناظرة  ,عبدالرمحن
امليداا (. )151
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فتسصل إرن أن دليل اخلل واإلااد ليس قا ما على التوسل بوا هوة  ,واكشوف أن املوؤمنني ر يعتمودون
فيووه علووى عجوون املخووالف هلووم عوون إقامووة الوودليل  ,وإوووا هووو قووا م علووى قضووية عقليووة بدهيووة  ,ومسووتند إىل طريو
استدرة ثبويت مبانر .
فس وواو فسوور العلووم أس ورار الكووون كلهووا أو ت يصوول إىل رلووك  ,وس وواو وجوود خمووالف يف دليوول اخلل و أو ت
يوجد فدرلته قا مة ونتا جه مستقرة ثابتة .
إن اعو او املع ضووني هبووها املعووي ت يسوولم موون الوقوووا يف املغالطووة نفسووها  ,فووإهنم كث وريا مووا يوودعون بووان
العلم سيكشف أسرار الكون يف املستقبل  ,وكلما طولبوا بالدليل رهبوا إىل التوسل ستقبل العلم .
وه ووها التوس وول ه ووو بعين ووه وق وووا يف تل ووك املغالط ووة املنطقي ووة  ,وه ووو تن وواقض منهج ووي غ ووري مقب وووة يف قو ووانني
ارس ووتدرة العلمووي الص ووسي  ,فضووال عوون أن في ووه ازفووة وحتك ووم  ,حي ووث إهنووم ي وودعون أن العلووم س وويدة يف
املستقبل على أقواهلم ومواقفهم .
العتراض الساا  :ال عاء اأن ليل الخلق واإليجا ل يُعيّن الخالق .
ترجع حقيقة هها ارع او إىل أن املؤمنني يستدلون بدليل اخلل واإلااد على إثبوات وجوود اخلوال الوهي
يعبدونووه  ,ولكوون رلووك الوودليل ر يرعووني اخلوال للكووون ر وإلوودد ماهيتووه ور مييوونه عوون انلووة األخوورى املنعومووة يف
الوجووود  ,وإوووا غايووة مووا يوودة عليووه أن هنووات خالقووا للكووون موون غووري حتديوود لووه  ,فووال نوودري هوول هووو موون آهلووة
اليونان أم من آهلة البابليني أم من آهلة األمم اخلرافية انخرة أم هو إله األديان اإلبراهيمية .
وه ذا العت راض ل يع دو أن يك ون مج ر مش اغبة ص ا رة ع ن ع اجز ع ن ىاط ال البج ة ومعان د
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لقبولها ،وايان ما فيه من اطفن وفسا يتبين اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن أصوول ارخ ووتالف م ووع امللسوودين إوووا ه ووو يف إثب ووات احتي ووا الك ووون إىل خووال وض وورورة

وج ووود اخل ووال م وون حي ووث ه ووو  ,فه ووو املع ووي ه ووو وول البس ووث احلقيق ووي م ووع املالح وودة ونقطت ووه األوىل ومرك وونه
األساسي  ,وهها القدر من اإلثبات يدة عليه دليل اخلل واإلااد درلة ظاهرة قطعية ر لبس فيها .

1436/08/19

فامللسوود املنكوور لوجووود اهلل أو املتشووكك يف وجوووده يوودعي أنووه ر يوجوود دليوول يثبووت أن الكووون مفتقوور إىل
خوال وأن وجوود اخلوال غووري ضوروري  ,ودليول اخللو يوونقض هوهه الودعوى مون أصوووهلا ويثبوت نقيضوها  ,وهووها
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قدر ٍ
كاف يف إثبات الدعوى .
ا مر الثاني  :أنا ر نسولم بوجن دليول اخللو واإلاواد ر يرعوني اإللوه اخلوال  ,بول هوو يف احلقيقوة يودة درلوة
ظاهرة على صفات كثرية من صفات اخلال سبسانه وتعاىل .
فهو يدة بالضرورة على صفة احلياة  ,فإن اخلل ر ميكن أن إلدل من ميت أبودا  ,ويودة بالضورورة علوى
صفة ارستغناو عن انخورين ؛ ألن اخلوال لوو كوان تاجوا إىل غوريه رسوتمرت السلسولة إىل غوري هنايوة  ,ويودة
بالضوورورة علووى صووفة األزليووة والقوودم  ,ألن اخلووال هووو يف احلقيقووة مصوودر كوول وجووود  ,فووال بوود أن يكووون قوودميا
أزليوا ر أوة لوجوووده  ,ويوودة بالضوورورة علووى صووفة العلوم ؛ ألن اخللو املووتقن والفعوول احلكووم املبهوور يسووتسيل أن
يقوع مووع اجلهول  ,ويوودة بالضورورة علووى صووفة اإلرادة واملشوي ة ؛ فووإن التصوميم املوجووود يف اخللو وروعووة اإلبووداا
فيه واختصاصات اليت خص هبا كل موجود ر ميكن أن تتسق من غري وجود إرادة ومشي ة  ,ويدة بالضورورة
على صفة القدرة التامة ؛ فإن صونع هوها الكوون الفسوي جراتوه العظيموة وجنوموه وكواكبوه الكبورية يسوتسيل أن
يقع مع العجن  ,ويودة بالضورورة علوى صوفة احلكموة  ,فوإن ظواهر احلسون يف هوها الكوون ووضوع كول جونو منوه
يف موضووعه املناسووو لووه ر ميكوون أن يقووع مووع الطوويش وفقوودان احلكمووة واهلوودف والغايووة  ,ويوودة بالضوورورة علووى
صووفة امللووك والتوودبري  ,فووإن إحوودال هووها الكووون موون العوودم وإحكامووه وتصوريف األمووور فيووه علووى الوجووه الووهي
نعلمه يستسيل أن يكون مع نقص امللك للكون وارنقطاا عن الصلة به .
فدليل اخلل واإلاواد إرن ر يودة علوى ورد وجوود اهلل فقوط  ,وإووا يودة درلوة ظواهرة علوى عودد كبوري مون
الصفات  ,تش ت مجيعها يف الدرلة على اخلال وتوصل إىل قدر كبري من العلم به .
ا م ر الثال

 :أن املووؤمنني ر يقولووون إن دليوول اخلل و واإلاوواد يوودة وحووده علووى كوول مووا يتعل و بصووفات

خووالقهم ومعبووودهم  ,ور يقولووون إننووا لوويس لوودينا أدلووة أخوورى ترنوودنا إىل معرفووة خالقنووا  ,وإوووا يقولووون  :إن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إمياننوا بواهلل وعبوديتنوا لووه يقووم علوى حنموة كبوورية مون األدلوة والرباهوني  ,يشو ت موعهوا يف الدرلوة علوى اخلووال
وضرورة العبودية له وبطالن كل ما عداه من انلة األخرى املدعاة  ,فدليل اخلل واإلااد يودة علوى قودر كبوري
من رلك  ,ودليل اإلتقان واإلحكام يدة على بعضها والدررت األخرى تدة على بعضها
ولكوون الناقوودين يتغووافلون عوون رلووك كلووه  ,ويتعوواملون مووع املووؤمنني وكجنووه لوويس هلووم دليوول إر دليوول اخلل و

1436/08/19

واإلاوواد فقووط  ,وهو وها اخت وناة نووديد للسو وقيقة  ,وتنكوور فظيووع للواقووع  ,وتنكووو فاض و عوون املوونهخ العلمووي
الصسي .
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العتراض الثامن  :ال عاء اأن ليل الخلق واإليجا ل يدل على توحيد الخالق .
تقوم حقيقة هها ارع او على أن غاية ما يدة عليه دليل اخلل أن هنات خالقا للكوون  ,ولكنوه ر يودة
على أنه إلوه واحود  ,فموا الوهي مينوع أن يكوون الكوون خملوقوا مون آهلوة متعوددين ولويس إهلوا واحودا؟! وموا الوهي
مينع أن يكون تدبريه من آهلة متعددة وليس من إله واحد؟!
ولكن هذا العتراض ساقا ل حا له من الصبة ول نص يا ل ه م ن الس تقامة  ،واي ان م ا في ه م ن
خلل يتبين اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أنووا ر نسوولم بووجن دليوول اخللو واإلاوواد ر يوودة علووى وحدانيووة اهلل تعوواىل  ,بوول إنووه يصو ملووا

ارستدرة به على أن اخلال للكون ر بد أن يكوون واحودا ر نوريك لوه  ,وبيانوه  :أن دليول الودليل يثبوت أن
اخلال ر بد أن يكون أعلى مون كول املوجوودات  ,وضورورة أن يكوون أكملهوا علوى اإلطوال  ,ويودة علوى أن
مجيع املوجودات ترجع إليه  ,وههه املعاا توجو الوحدانية ومتنع التعدد وارنو ات ؛ ورلوك كموا يقووة موود
عباق العقاد  ":ألن الكماة املطل ر يكون كمالني مطلقوني ؛ وألن األبود ر يكوون أبودين ؛ وألن الوجوودين
اللووهين يتفقووان يف معووي البدايووة والنهايووة يف تقوودير كوول نوويو وتصوودي كوول عموول ر خيتلفووان يف وصووف موون
األوصوواف  ,ور يف رزمووة موون لووازم هووهه األوصوواف= ووا وجووود واحوود ر وجووودين ,ولوويس بينهمووا موون فاصوول
الهات ما اعلهما راتني اثنتني"(.)1

ا مر الثاني  :أنه على التسليم بوجن دليول اخللو واإلاواد ر يودة علوى الوحدانيوة  ,فوإن رلوك لويس قادحوا

يف درلته ور يف اعتماد املوؤمنني عليوه ولويس نقصوا يف إميواهنم قوالقهم ومعبوودهم ؛ ألن الغورو األساسوي منوه
عند املؤمنني يرجع إىل إثبات ضرورة وجود اخلل  ,وهها القدر متسق بدليل اخلل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأموا إثبووات وحدانيوة اهلل  ,فلووم يغفول عنهووا املؤمنوون  ,فقوود أقواموا عليووه أدلوة وبوراهني أخورى متعووددة  ,وموون
أنووهرها  :دليوول التمووانع  ,وهووها الوودليل قرورر بصووور خمتلفووة عنوود علموواو اإلسووالم  ,وموون أنووهر صوووره  :أنووا لووو
اف ضوونا أن للكووون إهلووني وأراد أحوود ا إحوودال نوويو وأراد انخوور عوودم إحداثوه  ,فإنووه إمووا أن تنفووه إرادهتمووا ,
وهها اة ؛ ألن فيه مجعا بني النقيضني  ,وإما أر تنفه إرادهتما  ,وهها واة أيضوا ؛ ألن فيوه رفعوا للنقيضوني
 ,فلووم يب و إر أن تنفووه إرادة أحوود ا دون انخوور  ,فموون نفووهت إرادتووه فهووو اإللووه  ,وموون ت تنفووه إرادتووه فهووو
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ليس بإله لثبوت النقص فيه(.)1
وقد أنار القرآن الكر إىل أصل فكورة هوها الودليل يف عودد مون انيوات  ,ومنهوا  :قولوه تعواىل { :لوو كوان
ب العووره ع َّمووا يصو رفون}[األنبياو , ]22:وقولووه تعوواىل { :مووا َّاختووه
فيهمووا آهلووة إرَّ اللَّووهر لفسوودتا ف رسووبسان اللَّووه ر ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ضو روهم علووى بوعو ٍ
وض رسووبسان اللَّووه ع َّمووا
اللَّووهر موون ولوود ومووا كووان معووهر موون إلووه إرا لَّووههو ركو ُّول إلووه ووا خلو ولعووال بوع ر
يص رفون}[املؤمنون. ]91:
وقو وود توسو ووع العلمو وواو كث و وريا يف توضو ووي دليو وول التمو ووانع ونو وورح صو وويغه املختلفو ووة  ,وتوسو ووعوا أيضو ووا يف رصو وود
()2
ارع اضات احتملة اليت ميكن أن ترد عليه وقاموا باإلجابة عنها ومناقشة مضامينها
فتسصل إرن أن إميان املؤمنني باهلل ر يقووم علوى دليول واحود  ,فإنوه لوو كوان كوهلك لصو رلوك ارعو او
 ,وإوووا يقوووم علووى حنمووة موون األدلووة تتضووافر فيمووا بينهووا يف تجسوويس اإلميووان بكوول مووا يتعلو بوجووود اهلل وتوحيووده
وكماله وصفاته .
ولكوون املع ضووني يغفلووون عوون هووهه اخلاصووية ارجتماعيووة ألدلووة املووؤمنني ويتعوواملون مووع القضووية وكجنووه لوويس
فيها إر دليل واحد فقط .
الدليل الثاني  :ليل اإلحكام واإلتقان .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تتسصل حقيقة هها الدليل يف ارستدرة علوى ضورورة وجوود اهلل تعواىل وا يف العوات مون اإلتقوان يف اخللقوة
واإلحك ووام يف تفاص وويله الدقيق ووة املههل ووة  ,ف ووالكون يتص ووف بالدق ووة املبه وورة والتص ووميم امل ووههل إىل درج ووة تبل ووغ
بالعقوة حوالة من ارنبهار والههوة  ,وحتقو رلوك ر بود فيوه مون فاعول يتصوف بالقودرة واحلكموة وسوعة العلوم
.
وهووها الوودليل دليوول يقيووين مركووو موون الوودررت احلسووية املبانوورة الضوورورية وموون املبووادئ العقليووة البدهيووة ؛
وألجوول ه ووها فه ووو دلي وول قري ووو م وون العق وول اإلنسوواا والفط وورة البش ورية  ,ومس وولكه ارس ووتدرة يس ووتعمله عام ووة
العقالو يف تعوامالهتم احلياتيوة  ,فهوو مثول دليول اخللو واإلاواد دليول سوهل يسوري املقودمات قريوو النتوا خ قليول
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اخلطوات  ,ر إلتا إىل تعلم ور دراسة ور تهكر ور مراجعة .
والفوور بووني هووها الوودليل ودليوول اخللو اإلاوواد أن هووها الوودليل يسووتند إىل حالووة الكووون بعوود وجوووده  ,ودليوول
اخلل و يسووتند إىل نشووجة الكووون يف أوة حدوثووه  ,فكمووا أن املخلوقووات يوودة حوودوثها موون العوودم علووى ضوورورة
وجووود اخلووال  ,فووإن احلالووة الوويت هووي عليهووا بعوود حوودوثها موون الدقووة يف اخللقووة والرباعووة يف اإلتقووان واإلهبووار يف
التصميم واإلحكام تدة على ضرورة وجود اخلال سبسانه أيضا .

وهها يدة علوى أن املخلوقوات تودة علوى وجوود اهلل مون جهتوني  :األوىل  :مون جهوة إحوداثها مون العودم ,
والثانية  :من جهة إتقاهنا وإحكامها بعد اإلااد واإلحدال .
ويش ت دليل اإلتقان واإلحكام مع دليل اخلل واإلااد يف أن كال منهما يسوتند يف درلتوه إىل آثوار اهلل يف
اخلل  ,ويف أن كال منهما مركو من درلة احلس والعقل معا .
ونتيج ووة لتع وودد ص ووور اإلتق ووان واإلحك ووام يف الك ووون وتن وووا املش وواهد الدال ووة عل ووى رل ووك تع ووددت األمس وواو
واأللقاب اليت يعرب هبا عن رلك الدليل  :فإنه يسمى دليل العنايوة  ,وقود مسواه بوهلك ابون رنود( ,)1باعتبوار أن
الكون وضع على هي ة دقيقة موافقة ملصا اإلنسان ومنافعه احلياتية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويسمى دليل  :التخصيص  ,ومساه بهلك أبو املعواة( , )2باعتبوار أن الكوون خصوص فيوه كول جونو بصوورة
وتقوودير مناسووو لطبيعتووه ووظيفتووه املتعلقووة بووه  ,ويسوومى دليوول التسوووية  ,باعتبووار أن اخلل و سووويت صووورته يف
أحسوون نووكل وأكملووت صوونعته حبيووث ر يكووون فيووه خلوول ور اضووطراب( ,)3ويسوومى دليوول  :اهلدايووة  ,باعتبووار
أن كوول جوونو يف الكووون هوودي إىل مووا خلو ألجلووه وأهلووم غايووة وجوووده ويسوور لووه الطريو لبلوغهووا ,ويسوومى دليوول
النظوام  ,باعتبووار أن املخلوقووات أحكمووت بنظووام دقيو تسووري وقفووه ر ينخوورم ور يتغووري ويسوومى دليوول الغايووة ,
()4
باعتبار أن كل خملو من املخلوقات وضعت له غاية يسري إليها ويتوجه دوها
( )1انظر  :مناهخ األدلة  ,ابن رند (. )60
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( )3انظر  :وجود اهلل  ,يوسف القرضاوي (. )24
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ويسوومى دليوول التصووميم  ,باعتبووار أن كوول الكووون مصوومم مبووين بصووورة دقيقووة مههلووة مبهوورة  ,كوول جوونو فيووه
يووؤدي وظيفووة دقيقووة أحيطووت بووه  ,ولووو حصوول أي تغيووري يف املقوودار أو املكووان لوقعووت آثووار عظيمووة  ,وهووها
ارسم مشتهر كثريا عن العلماو املشتغلني بالعلوم التجريبية احلديثة.
فكل األمساو اليت سبقت هي يف احلقيقوة اسوم حلقيقوة واحودة  ,وتعبوريات خمتلفوة لودليل واحود  ,وقود أخطوج
عدد من الباحثني  ,فتعامل مع كل اسوم منها على أنه دليل مستقول بهاته وحقيقته  ,وهها صونيع خواط غوري
دقي .
يعد دليل اإلتقان واإلحكام من أكثر األدلة الدالة على وجود اهلل حضورا عند العلماو املسلمني منوه قورون
عديودة  ,فقوود أكثوروا موون التنبيوه عليووه وتوسوعوا يف نوورح أنوكاله وأصوونافه  ,ازداد ارهتموام بووه موع التطووورات
الكبوورية يف العلووم التج وريي  ,بوول أضووسى بسووبو اكتشووافات العلووم لكثووري موون أسورار الكووون العظيمووة موون أكثوور
األدلة استعمار يف احلديث عون ضورورة وجوود اهلل  ,وبوات مون أقووى الرباهوني توجثريا يف نفووق النواق ويف تغيوري
ريات احلوار بني أتباا األديان والناقدين هلا نتيجة لكثرة الشواهد الدالة عليه وروعتها ومجاهلا وإهبارها .
ويف بيوان قوووة حضوووره وتوجثريه يقوووة انتوووا فلوو ":ر نووك أن مووا كشوفه العلووم احلووديث مون معلومووات ها لووة
يف وواة قووانني الطبيعووة ونشووجة الكووون  ,وكووهلك نشووجة احليوواة وتنوووا الكا نووات احليووة  ,قوود أموود هووها الربهووان-
دليل اإلتقان -بالكثري من األدلة اليت أعانتين كثريا يف الوصووة إىل هوها ارسوتنتا "( ,)1يعوين اإلقورار بوجن هنوات
إله  ,ويقوة جون وليام كلونس بعد أن ركور دقوة اخللو وإتقانوه ":ور نوك أن العلووم قود سواعدتنا علوى زيوادة
فهم وتقدير ظوواهر هها الكون املعقد  ,وهي بهلك تنيد من معرفتنا باهلل ومن إمياننا بوجوده"(.)2
ودليل اإلتقان واإلحكام قوا م علوى مقودمني أساسويتني  ,وا  :األوىل  :أن الكوون موتقن و كوم يف خلقتوه
 ,والثانية  :أن اإلتقان واإلحكام ر بد له من فاعل حكيم عليم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وم ووع وض وووح ه وواتني املق وودمتني وجال هم ووا فإن ووا سنفص وول احل ووديث يف ك وول واح وودة منهم ووا  ,ونق وويم األدل ووة
والرباهني عليهما ونرصد الشواهد الوجودية الدالة عليهما .
أما المقدمة ا ولى  ،وهي  :أن الكون متقن ومبكم في خلقت ه  ,فواملراد هبوا  :أن الكوون رركوو بصوورة
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( )1هنات إله  ,انتوة فلو – ضمن كتاب رحلة عقل  ,عمرو نريف. )83( -
( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرونسيما (. )52
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معقدة جدا  ,ر ميكن اختناهلا يف أسباب راجعة إىل الكون نفسوه أو إىل الصودفة  ,ونوكلت أحداثوه وأجوناوه
يف مسارات دقيقة صوارمة  ,حبيوث أن كول جونو منوه يوؤدي وظيفوة دقيقوة خاصوة بوه  ,وقودرت مكوناتوه قوادير
دقيقة  ,حبويث أن أي زيادة فيها أو نقصان يؤدي إىل اختالفات كبرية ر ا تؤوة إىل فساد الكون كله .
وقد تنوعا ا لة والشواهد الدالة على صبة هذو المقدمة  ،وهي منقسمة ىلى نوعين أساسيين:
أما النوو ا ول  :فه و ال دليل البس ي المباش ر  ،فك ل عاق ل يش اهد أص نافا منوع ة م ن اإلتق ان ف ي
الوج و  ،وأش كال متع د ة م ن اإلحك ام ف ي ص نعة ا ش ياء  ,وقوود كوان هووها النوووا مون ارسووتدرة احلسووي
املبانر منتشرا عند األقودمني قبول ظهوور العلوم التجوريي  ,ويف بيانوه وارعتمواد عليوه يقووة اخلطوايب  ":أنوك إرا
تجملت هي ة هوها العوات ببصورت  ,واعتربهتوا بفكورت ,وجدتوه كالبيوت املبوين املعود فيوه مجيوع موا إلتوا إليوه سواكنه
م وون آل ووة وعت وواد  ,فالس ووماو مرفوع ووة كالس ووقف  ,واألرو وودودة كالبس وواط  ,والنج وووم منض ووودة كاملص ووابي ,
واجلوواهر خمنونوة كالوهخا ر  ,وضوروب النبوات مهي وة للمطواعم واملالبوس واملشوارب  ,وصونوف احليووان مسووخرة
للمراكو  ,مستعملة يف املراف  ,واإلنسان كاململك البيت املخوة موا فيوه  ,ويف هوها كلوه درلوة واض وسة علوى
ر
أن العات خملو  ,بتدبري وتقدير ونظام ,وأن له صانعا حكيما ,تام القدرة بالغ احلكمة"(.)1
ويعتموود ابوون رنوود علووى املسوولك راتووه يف إثبووات اإلحكووام واإلتقووان يف الكووون فيقوووة ":وكووهلك األموور يف
العات كله  ,فإنه إرا نظر اإلنسان إىل ما فيه من الشمس والقمر  ,وسا ر الكواكو  ...وسوا ر الكا نوات مون
احليوانوات الربيووة  ,وكووهلك املوواو  ,موافقوا للسيوانووات املا يووة  ,واهلوواو للسيوانووات الطوا رة  ,وأنووه لووو اختوول نوويو
من ههه احللقة والبينة رختل وجود املخلوقات اليت هوا هنوا  ,علوم علوى القطوع أنوه لويس ميكون أن تكوون هوهه
املوافقووة الوويت يف مجيووع أجوناو العووات لإلنسووان واحليووان والنبووات بارتفووا  ,بوول رلووك موون قاصوود قصووده  ,ومريوود
أراده  ,وهو اهلل عن وجل"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأم ا الن وو الث اني  :فه و ال دليل العلم ي التجريب ي  ,فقوود كشووف العلموواو مووع التطووورات العلميووة احلديثووة

1436/08/19

( )1بيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية (. )506/1

أصوونافا موون اإلتقووان واإلحكووام يف الكووون  ,وألوانووا مبهوورة موون الدقووة والتقوودير  ,وأنووكار خمتلفووة موون التصووميم
املبهر  ,الهي ر تكاد تستوعبه العقوة  ,ودبخ العلماو مقطوعات مطولة يف وصف رلوك اإلتقوان  ,تفننووا يف
توضي اإلحكام وتناغمه ودهشته .

( )2مناهخ األدلة  ,ابن رند (. )89
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واإلقرار بإتقان صنعة الكون وإحكامه ودقة تقدير ليس خاصا بالعلماو املؤمنني  ,بول أقور بوه أكثور العلمواو
املالحوودة  ,يقوووة العووات الفينيووا ي املعاصوور بوووة ديفيوون ":حووىت العلموواو امللسوودون الووهين يشووكلون ج وناو صووغريا
جدا وهشا من الكون يدجبون قصا د املدي يف ضخامته وعظمته وتناغمه وأناقته وعبقريته"(.)1
وموون املالحوودة الووهين توسووعوا يف نوورح اإلتقووان واإلحكووام يف الكووون  :العووات الفينيووا ي املعاصوور  :سووتيفن
هوكنخ  ,فإنه أوىل ههه القضية اهتماما بالغا  ,وكرر مرارا بوجن الكوون متصوف بالضوبط الودقي املبهور  ,ويقووة
":معظم الثوابت األساسية يف نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقة  ,عي أهنا لو عدلت قادير بسيطة  ,فوإن الكوون
سوويختلف كيفيووا  ,سوويكون يف حووارت عديوودة غووري مال ووم لتطووورات احليوواة"( ,)2يقوووة  ":يبوودوا أن كونن ووا
وقوانينه كليهما مصممان على يد خياط ماهر لدعم وجودنا"(.)3
ولكنه مع رلك حاوة أن يررجوع رلك الضبوط الدقي إىل مصدر آخر غري اخلال سبسانه كما سويجيت بيانوه
بعد قليل .
ويف توضي اإلتقان واإلحكام يف الكون يقوة جون وليام كلوونس -عوات متخصوص يف الوارثوة وعلوم البي وة
 ":إن هها الكون الهي نعيش فيه قد بلغ من اإلتقان والتعقيد درجة عل من احواة أن يكوون نشوج سوضاملصو ووادفة  ,إنو ووه ملو وويو بو ووالروا ع واألمو و وور املعو و وقدة الو وويت حتتو و وا إىل مو وودبر  ,الو ووهي ر ميكو وون نسو ووبتها إىل قو وودر
أعمى"(.)4
وقد أكثور العلمواو التجريبيوون مون احلوديث عون أنوكاة الدقوة واإلحكوام يف الوجوود  ,وقودموا أدلوة وبوراهني
متعووددة علووى رلووك  ,ومظوواهر الض ووبط الوودقي يف الوج ووود ومش وواهده ن وواملة ووارت وجوديووة كثوورية  :ا وواة
الفلكووي وا وواة الفينيووا ي وا وواة احليوووي املتعلقووة باحليوواة و رياهتووا ومعلوماتووه  ,وغووري رلووك موون ا ووارت ,وقوود
حتودل أصوساب كوول اختصوا عمووا اكتشوفوه موون رلوك التصووميم املبهور واإلتقووان املوههل ,وقوود سوب يف أثنوواو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

البسث عند احلديث عون نويو مون مظواهر اإلتقوان يف ا واة احليووي( ,)5سنقتصور هنوا علوى مظواهر اإلحكوام
يف اة القضايا الكونية الفينيا ية .
( )1اجلا نة الكربى  ,ملارا الكون مناسو للسياة  ,بوة ديفين (. )31
( )2التصميم العظيم  ,ستيفن هوكنخ (. )192
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( )3املرجع الساب (. )195
( )4اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرونسيما (. )52
( )5انظر :

من البسث .
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فموون أهووم القضووايا الوويت أهبوورت العلموواو بإتقاهنووا العجيووو  :قضووية الثوابووت الكونيووة  ,فووالكون ضووبط بقووانني
دقيقووة ثابتووة صووارمة تشو ت فيهووا بينهووا يف تسوويري ريووات الكووون كلهووا ليكووون مناسووبا للعوويش واحليوواة فيووه  ,ولووو
وقع أي تغري يف تلك الثوابوت ولوو قلويال فإنوه مون املسوتسيل أن يكوون علوى صوورته الويت هوو عليهوا انن  ,وقود
بوودا ح ووديث العلموواو ع وون درلووة العل ووم التج وريي عل ووى دق ووة الك ووون وروع ووة قوانينووه من ووه عق ووود  ,فكت ووو الع ووات
األمريكي الشهري كوريس موريسوون كتابوه "اإلنسوان ر يقووم وحوده" الوهي تورجم إىل العربيوة بعنووان"العلم يودعو
لإلميان"  ,وانطل منه يف إثبات وجود اهلل من أن عاملنا الهي نعيش فيه عات فه كوم البنواو وموتقن التصوميم
بدرج ووة مدهش ووة ج وودا  ,توس ووع كث وريا يف ن وورح مش وواهد اإلتق ووان يف الع ووات  ,ف ووهكر أن "دوران األرو ح وووة
ورها قد حدد بالضبط لدرجة أن اختالف ثانيوة واحودة يف مودى قورن مون النموان ميكون أن يقلوو التقوديرات
الفلكية"( ,)1وحتدل عن الثوابت الكونية املتعلقة بالكواكو األخرى  ,كالنهرة واملرين وعطوارد وغريهوا  ,وعون
النسو الدقيقة يف ضبط اهلواو يف الكون والغازات املنتشرة فيه(.)2
ويتسوودل أسووتار الكيميوواو توموواق دافيوودباركس عوون دقووة التصووميم املتعلقووة باملوواو قووا ال ":وللموواو فووو رلووك
كثووري موون اخلووا األخوورى رات األ يووة البالغووة  ,والوويت ارا نظوور اإلنسووان إليهووا يف موعهووا وجودها توودة علووى
التصميم والتدبري  ,فاملاو يغطي دو ثالثة أرباا سط األرو  ,وهو بهلك يؤثر تجثريا بالغوا علوى اجلوو السوا د
ودرجة احلرارة  ,ولو رد املاو من بعض خواصه لظهرت علوى سوط األرو تغوريات يف درجوة احلورارة  ,توؤدي
إىل حوودول الك ووارل  ,وللموواو درجووة روبووان مرتفعووة  ,وهووو يبقووى سووا ال ف و ة طويلووة موون الوونمن  ,ولووه ح ورارة
تصووعيد بالغوة اررتفوواا  ,وهووو بووهلك يسوواعد علووى بقوواو درجووة احلورارة فووو سووط األرو عنوود معوودة ثابووت ,
ويصوهنا من التقلبات العنيفة  ,ولور كل رلك لتضاولت صالحية األرو للسياة إىل حد كبري  ,ولقلوت متعوة
النشاط اإلنساا على سط األرو بدرجة عظيمة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وللماو خووا
صا خملوقاته"(.)3

أخورى فريودة يف نوعهوا  ,وتودة كلهوا علوى أن مبودا هوها الكوون قود رمسوه وصوممه وا إلقو

1436/08/19

( )1العلم يدعو لإلميان (. )52
( )2انظر  :املرجع الساب (. )81-61

( )3اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفر مونسيما (. )50
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وأما فرانك ألن – عات الطبيعة البيولوجية – فإنه يتوسع يف الكشف عن مظاهر اإلتقوان يف الكوون فيقووة
 ":أن مالومووة األرو للسيوواة تتخووه صووورا عديوودة  ,ر ميكوون تفسووريها علووى أسوواق املصووادفة أو العش ووا ية ,
فواألرو كوورة معلقووة يف الفضوواو توودور حوووة نفسووها  ,فيكوون يف رلووك تتووابع الليوول والنهووار  ,وهووي تسووب حوووة
الشوومس موورة يف كوول عووام  ,فيكووون يف رلووك تتووابع الفصوووة  ,الووهي يووؤدي بوودوره إىل زيووادة مسوواحة اجلوونيو
الصووا للسووكي موون سووط كوكبنووا  ,وينيوود موون اخووتالف األن وواا النباتيووة أكثوور ووا لووو كانووت األرو سوواكنة ,
وإلوويط بوواألرو غووالف غووازي يشووتمل علووى الغووازات الالزمووة للسيوواة  ,وميتوود حوهلووا إىل ارتفوواا كبووري ينيوود علووى
 500ميل .
ويبلووغ هووها الغووالف الغووازي موون الكشووافة درجووة حت وووة دون وص وووة ماليووني الش ووهو القاتلووة موويال إلين ووا ,
منقضة بسرعة ثالثني مويال يف الثانيوة  ,والغوالف الوهي إلويط بواألرو إلفوظ درجوة حرارهتوا يف احلودود املناسوبة
للسيواة  ,وإلمول قووار املواو موون احيطوات إىل مسووافات بعيودة داخول القووارات  ,حيوث ميكوون أن يتكواثف مطورا
إليي األرو بعد موهتا  ,واملطر مصدر املاو العهب  ,ولورو ألصبست األرو صوسراو جورداو خاليوة مون كول

أثر للسياة  ,ومن هنا نرى أن اجلو واحيطات املوجودة على سط األرو وثول عجلوة التووازن يف الطبيعوة"(,)1
طف يتسدل عن الشروط الضرورية لوجود احلياة يف األرو  ,وكيف أن نرط ضبط بصورة دقيقة جدا .
ومووا زالووت مظوواهر التصووميم العظوويم املبهوور يف الكووون تتجلووى يومووا بعوود يوووم  ,ومووا زاة العلموواو التجريبيووون
يؤكدون مرة بعد مرة الربهنة العلمية الصادقة على دقة الكون ودهشته وروعته  ,يقووة العوات الفينيوا ي املعاصورة
بوة ديفين بعد أن نرح نروط إمكان احلياة يف الكون وامتالت كوننا هلا ":ولو أن أية خاصية أساسوية للكوون

موون خصووا ص الووهرات اختلفووت لكووان موون احتموول جوودا أن تصووب احليوواة مسووتسيلة ...لقوود بوودا هلوبوول -عووات
بريطوواا نووهري – كووان عقووال فا قووا كووان يعلووو بق ووانني الفينيوواو  ,وكووان قووا يف انطباعووه  ,ففووي الظوواهر يبوودو
الكون كجنه صمم من قبل خال عاقل بوضوح لنشر خملوقات عاقلة"(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويقوووة سووتيفن هوووكنخ مؤكوودا املعوواا السووابقة ":إن نظامنووا الشمسووي لديووه خصووا ص أخوورى فوظووة  ,ت

يكن من املمكن أن تتطوور أنوكاة احليواة املعقودة مون دوهنوا"( ,)3طفو يف نورح رلوك بكوالم مطووة وركور
"أنه لو كان التفاوت املركني ملدار األرو قريبا من الواحد الصسي فوإن يطاتنوا سوتغلي عنودما نصول ألقورب

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )13-12
( )2اجلا نة الكربى ملارا الكون مناسبا للسياة  ,بوة ديفين (. )15
( )3التصميم العظيم  ,ستيفن هوكنخ (. )180
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نقطووة موون الشوومس  ,وسووتتجمد متامووا عنوودما مثوول ألبعوود نقطووة  ,األموور الووهي اعوول إجووازات الشووتاو والصوويف
غووري تعووة  ,إن التفاوتووات املركنيووة املداريووة الكبوورية لوون تقتضووي علووى احليوواة  ,وهلووها فوونسن ظوظووون بووجن يكووون
لدينا كوكو تفاوته املركني أقرب من الصفر .
ودن ظوظون بالعالقة بني كتلة مشسنا وبني املسافة الويت تبعودنا عنهوا  ...فوإن كانوت كتلوة مشسونا أقول أو
أكثر من عشرين يف املا ة  ,فإن األرو ستكون أبرد من املرين أو أسخن من النهرة اليوم"(.)1
وأما أنتوا فلوي – الفيلسوف اإلجنليني املشهور  -فإنه ركر أن أحد أهم أسباب رجوعوه عون اإلحلواد موا
اكتشفه العلم التجريي من إتقان ها ل يف اة الطبيعة ونشجة الكون واحليواة  ,وتنووا الكا نوات احليوة  ,وركور
أن الك وون أعوود وص ومم رسووتقباة احليوواة عليووه بدقووة بوواهرة  ,بووني رلووك ثوواة طريووف  ,فقوواة ":تصووور أنووك
ننلووت يف إحوودى رحالتووك بجحوود الفنوواد  ,وعنوودما دخلووت غرفتووك وجوودت أن الصووورة املعلقووة فووو الس ورير
نسووخة مطابقووة للصووورة الوويت علقتهووا منووه سوونوات فووو فرانووك يف بيتووك  ,كووهلك السووجادة الوويت تغطووي أرضووية
الغرفووة  ,بوول إهنووم يضووعون يف املنهريووة نوووا النهووور نفسووه الوويت تفضووله  ,وعلووى املنضوودة يف ركوون الغرفووة وجوودت
الطبعة األخرية من ديوان الشعر الهي تفضل القراوة فيه من حني نخر  ,كما وجودت الصوسيفة الويت اعتودت
قراوهتا يوميا  ,وداخل الثالجة وجدت أنواا املشروبات والشيكورته اليت حتبها  ,كما أن زجاجة امليواه املعدنيوة
موون نفووس النوووا الووهي تسووتخدمه يف وطنووك  ,وعنوودما نووغلت جهوواز التليفنيووون وجوودت ان اإلرسوواة الووداخل
للفند يعرو باستمرار األفالم املفضلة عندت  ,كموا توهيع اإلراعوة الداخليوة املقطوعوات املوسويقية الويت حتبهوا
 ,ويف احلمام وجدت احلوا ط قد غطت بالقيشاا من نفوس درجوة اللوون الفوريوزي الويت تفضوله  ,كموا وجودت
على أحد األرفف نفس الشامبو والصابون اللهين اعتدت على استخدامهما .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكلما جلت ببصرت وجدت حولك تطابقا بني ما حتبه واعتدت عليه وبوني موا وفرتوه لوك إرادة الفنود  ,ر
ن ووك أن احتم وواة املص ووادفة يتن وواقض ت وودرايا ح ووىت يثب ووت يف يقين ووك أن أح وودا ق وود أطل ووع إدارة الفن وود عل ووى
تفاصيل حياتك ودقا رغباتك"(. )2

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )183-181

( )2هنات إله – ضمن كتاب رحلة عقل  ,عمرو نريف (. )94
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وأم ا المقدم ة الثاني ة  ،وه ي أن اإلتق ان واإلحك ام ل ا د ل ه م ن فاع ل  ,ف وواملراد هب ووا  :أن مش وواهد

اإلحكووام الوويت يف الوجووود يتعووهر أن تقووع بغووري فاعوول عووات خمتووار مريوود حكوويم قووادر يقوووم بتصووميمها وتقووديرها ؛
لكوهنا تفاصيل معقدة ومتداخلة جدا  ,وتصاميم مبهرة مههلة .
وهذو المقدمة من أجلى المقدمات وأظهرها في العقول  ،ويدل على صبتها وضرورتها أمران :
ا م ر ا ول  :الضوورورة العقليووة ؛ ورلووك أن اإلحكووام واإلتقووان يف حقيقتووه فعوول موون األفعوواة  , ,والعقوول
الضووروري يوودة علووى أن الفعوول ر بوود لووه موون فاعوول يقوووة بووه ؛ إر يسووتسيل أن يوجوود فعوول يف الوجووود موون غووري
فاعل  ,كما سب ارستدرة عليوه يف الودليل السواب  ,بول اإلتقوان واإلحكوام لويس ورد فعول  ,وإووا هوو فعول
خمص ووو حبال ووة تركيبي ووة خاص ووة  ,وه ووهه اخلصوص ووية تتطل ووو أن يك ووون فاعل ووه متص ووفة بص ووفات كمالي ووة عالي ووة
متناسبة مع حالة رلك الفعل .
وأم ا ا م ر الث اني  :فهووو الضوورورة الرياضووية  ,ففضووال عوون أن الضوورورة العقليووة توودة علووى اسووتسالة وجووود

اإلتقان بغري فاعل حكيم عليم قادر مريد  ,فإن احلسابات الرياضية تدة علوى رلوك أيضوا  ,وتؤكوده  ,وتثبوت
بطالن كل ارحتمارت األخرى  ,كاحلدول بالصدفة املفاج ة أو التطور طويل األمد .
وق وود تف وونن العلم وواو كثو وريا يف ض وورب األمثل ووة احلس ووابية ال وويت ت وودة عل ووى اس ووتسالة وق وووا اإلتق ووان واإلحك ووام
بالصدفة  ,وتكشف عن ضرورة وجود الفاعول املختوار لفعول رلوك  ,وضوربوا أمثلوة حسوابية عديودة علوى رلوك
 ,وبعضها عمليات حسابية معقدة تتطلو إدراكا واسعا لعلم الرياضويات  ,ولكننوا سنقتصور هنوا علوى بعضوها
ن سهل وقرب إىل الفهم  ,ومن رلك :
-1مث ال ال دراهم العش رة  ،الووهي ضوربه العووات األمريكووي كوريس موريسووون  ,حيووث ركوور أنووا لووو أخووهنا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

دراهووم عشوورة  ,وكتبنووا علووى كوول واحو ود منهووا رقو وما خاصووا متسلسووال  ,ووضووعناها يف صووندو  ,رخلطووت
خلطا جيدا  ,وطلبونا مون أحود إخراجهوا مرتبوة  ,فوإن احتمواة ظهوور الورقم ( )1يكوون بنسوبة  , 10: 1وأموا
احتموواة ظهووور الوورقمني ( )2 , 1مرتبووة  ,فهووو بنسووبة  , 100: 1أي ( , )100=10×10واحتموواة ظهووور
األرقو ووام ( )3, 2, 1بالتتو ووابع يكو ووون بنسو ووبة  1000: 1أي ( , )1000=10×10×10واحتمو وواة ظهو ووور

1436/08/19

األرق ووام كله ووا مرتب ووة م وون واح وود إىل عش وورة يك ووون بنس ووبة  , 10 10 : 1أي  :واح وود أمام ووه عش وورة أص ووفار :
 , 10000000000ول ووو أج و ورينا عملي ووة الس و وسو ل وويال وهن ووارا  ,حب و ويث نس ووسو ورق ووة ك وول ة و وس ث و وو ٍان
رحتوجنا إىل ألوف وة وسما ة سونة لكوي يكوون هنوات احتمواة واحود لسوسو هوهه األرقوام العشورة بتسلسولها
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الصسي !!(.)1
وقوود طب و نوود احلسوور هووها املثوواة علووى اإلبوور املنظمووة يف ح ووار نووي بينووه وبووني نووباب متشووكك مصوود
بالصودفة أمسواه يف احلووار حوريان بوون األضوعف  ,وسوننقله هنوا مووع طولوه النسوي ملوا فيووه مون الدرلوة البليغوة علووى
بيان قوة العملية احلسابية يف الكشف عن بطالن الصدفة وضورورة وجوود اخلوال احلكويم العلويم املريود القوادر ,
فيقوة الشين ند ":انن جاو دور اإلبر  ,خه هها اللوح  ,وغرز فيه إبرة  ,وضع يف ثقبها إبرة أخورى  ,وقول
ة يووا ح وريان  :إرا رأي إنسووان عاقوول هوواتني اإلب ورتني  ,وسووجة كيووف أدخلووت الثانيووة يف ثقووو األوىل  ,فووجخربه
إنسان معوروف بالصود أن الوهي أدخلهوا رجول مواهر قوهف هبوا مون بعود عشورة أمتوار  ,فاسوتطاا أن يودخلها
يف ن اإلبرة األوىل  ,أخربه إنسان آخر معروف بالصد أيضوا أن الوهي ألقاهوا صوي صوغري ولود مون بطون
أمه أعمى  ,فوقعت يف الش بطري املصادفة فجي اخلربين يصد ؟!
حريان  :إنه ور ريو مييول إىل تصودي اخلورب األوة  ,ولكنوه أموام صود املخوربين يورى أن املصوادفة كنوة,
فال انم ب جي أحد اخلربين على انخر .
الشين  :ولكن إرا رأى هها الرج ول إبورة ثالثوة مع وروزة يف نو الثانيوة أيضوا  ,فهول يبقوى عودم ال جوي علوى
حاله ؟!
حريان  :كال  ,بل يتقوى ترجي القصد على املصادفة  ,ولكنه على كل حاة يبقى ترجيسا ضعيفا.
الشووين  :ولكوون إرا رأي الرجوول أن هنووات عشوور إبوور  ,كوول واحوود منهووا مغووروزة يف ثقووو األخوورى الوويت تليهووا,
فهل يبقى ترجي فكرة القصد على ضعفه ؟!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حريان  :كال  ,بل يتقوى عنده ترجي القصد حىت تكاد فكرة املصادفة أن تتالنى .
الشين  :ولكن لو جاو إنسان من أول وك يصود فويهم القورآن (:وكوان اإلنسوان أكثور نويو جودر) وأخوه
اادله يف معي ارستسالة العقلية وارسوتسالة العاديوة  ,ويوربهن لوه علوى أن الصودفة ليسوت مسوتسيلة ر عقوال
ور عادة  ,ولكنها تكون أحيانا مستبعدة  ,فإن صاحبنا العاقل ر بد ان يهعن .

1436/08/19

حريان  :إن العقل يهعن  ,ولكن القلو مييل إىل ترجي القصد .
( )1انظر  :العلم يدعو إىل العلم  , )51( ,ودارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت (. )15
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الشين  :ولكن إرا ترقينا يف تعقيد األحجية  ,وقلنا  :إن اإلبر العشر مرقمة قطوط لكل واحدة منهوا رقوم
 ,موون الواحوود إىل العشوورة  ,قيوول لنووا يف اخلوورب  :إن الصووي األعمووى أعطووي كيسووا فيووه هووهه اإلبوور العشوور خملوطووة
مشونة  ,وأنه كان يضوع يوده يف الكويس ويسوتخر اإلبور تبواا علوى ترتيوو أرقامهوا بطريو املصوادفة  ,ويلقيهوا
فتقع األوىل يف ن املغروزة يف اللوح  ,وتقع الثانيوة يف األوىل  ,والثالثوة يف الثانيوة  ,والرابعوة يف الثالثوة  ,وهكوها
حووىت أمت اإلبوور العشوور بعضووها يف بعووض  ,علووى ترتيووو أرقامهووا  ,وأن رلووك قوود حصوول بطريو املصووادفة  ,وجوواو
رلك اإلنسان ا ادة إلواوة أن يوربهن علوى أن إمكوان املصوادفة ت يونة موجوودا وغوري مسوتسيل عقوال  ,فموارا
يكون موقف صاحبنا العاقل مع هها ا ادة؟
ح وريان  :ر ريووو يف أنووه ر يصو ودقه ؛ ألن املصو وادفة هبووها التتووابع والتعاقووو بعيوودة جوودا جوودا وإن ت تكوون
مستسيلة .
الشين  :بل إهنا يف اة األعداد الكربى تصب مستسيلة بداهة يا حريان .
حريان  :أعتقد أن ههه البداهة تجتينا ا جربناه يف احلياة من ندرة تكرر املصادفات وتعاقبها .
الشووين  :كووال  ,ولكوون هووهه البداهووة تعت ومد يف أع وما العقوول البوواطن علووى قووانون عقلووي رياضووي ر ميكوون
اخلرو عنه .
حريان  :ما هو هها القانون يا موري؟

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الشووين  :إنووه قووانون املصووادفة الووهي يقوووة ":إن حووظ املصووادفة موون ارعتبووار يوونداد ويوونقص بنسووبة معكوسووة
مع عدد اإلمكانات املتكاف ة املتنامحة"  ,فكلما قل عودد األنوياو املتنامحوة  ,ازداد حوظ املصوادفة مون النجواح,
وكلمووا كثوور عووددها قوول حووظ املصووادفة  ,فووإرا كووان املتوناحم بووني نووي ني اثنووني متكوواف ني  ,يكووون حووظ املصووادقة
واحد ضد اثنني  ,وإرا كان التناحم بني عشرة يكون حوظ املصوادفة بنسوبة واحود ضود عشورة ؛ ألن كول واحود
له فرصة للنجاح اثلة لفرصة انخر  ,بدون أقل تفاصل طبعا .

1436/08/19

وإىل هنات يكون احلظ يف النجاح قريبا من املتونامحني  ,حوىت لوو كوانوا ما وة أو ألفوا  ,ولكون موىت تضوخمت
النسووبة العدديووة تضووخما هووا ال  ,يصووب حووظ املصووادفة يف حكووم العوودم  ,بوول املسووتسيل ؛ رلووك ألنووه إرا اتفو
للصي األعمى أن سسو أوة مرة الرقم ( , )1قلنا إن حظ املصادفة للرقم ( )1تغلو علوى األعوداد األخورى
املتنامحووة معووه بنسووبة واحوود ضوود عشوورة  ,وأمووا إرا اتفو لووه أن سووسو العووددين (1و )2بالتتووابع قلنووا  :إن حووظ
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املصادفة للعدد الثاا هو بنسبة واحد ضد ما ة ؛ ألن كال من العشرة يناحم للرتبة الثانية ضد عشورة  ,فيصو
الت وناحم بووني ما ووة  ,وإرا اتف و أن سووسو الصووي األعمووى الووثالل (1و2و )3علووى الت وواة  ,قلنووا  :إن حووظ
املصادفة بنسبة واحد ضد ألف ؛ ألن كال من العشرة يناحم ضد ما ة  ,وهكها .
فووإرا اف ضوونا أن الصووي سووسو اإلبوور العشوور علووى ترتيووو أرقمهووا  ,فووإن حووظ املصووادفة يصووب بنسووبة واحوود
ضد عشرة مليارات"(. )1
-2مث ال ك يس الرخ ام  ,الووهي ضوربه العووات األمريكووي كوريس موريسووون  ,حيووث قوواة ":لتفوورو أن معووك
كيسا إلتوي ما ة قطعة رخام ,تسع وتسعون منها سوداو وواحدة بيضواو .وانن هون الكويس وخوه منوه واحودة
 :إن فرصة سسو القطعة البيضاو هي بنسبة واحد إىل ما وة  ,وانن أعود قطوع الرخوام إىل الكويس ,وابودأ مون
جدي وود  :إن فرص ووة س ووسو القطع ووة البيض وواو ر ت وناة بنس ووبة واح وود م وون ما ووة .غ ووري أن فرص ووة س ووسو القطع ووة
البيضاو مرتني متواليتني هي بنسبة واحد إىل عشرة آرف املا ة مضاعفة مرة"(.)2
-3مث ال الب روتين  ,فقوود قووام العووات الرياضووي السويسووري تشووارلن بوووجني حبسوواب العواموول الوويت ميكوون موون

خالهلا تكون بروتني واحد بالصدفة  ,فوجد أن رلك يتطلوو نسوبة  , 160 10 :1أي بنسوبة واحود إىل رقوم
عشوورة مضووروب يف نفسووه ما ووة وسووتني موورة  ,وهووو رقووم ر ميكوون النطو بووه أو التعبووري عنووه  ,وهووو عنوود علموواو

الرياضوويات يسوواوي صووفر  ,ألن أعلووى نسووبة لالحتموواة عنوودهم  ,150 10 :1واكتشووف أن كميووة املووادة الوويت
تلونم حلوودول هووها التفاعوول باملصووادفة أكثوور ووا يتسووع لووه كوول هووها الكووون اليووني املورات  ,واكتشووف أيضووا أن
تكو ووين هووها اجلن وي علووى سطو و األرو باملصو وادفة يتطو ولو باليووني ر حتصووى موون السوونوات  ,قوودرها بجهنووا
عوشرة مضوروبة يف نفوسها  243مرة من السنني  ,وهها نيو ر ميكن أن يتصور(.)3
-4مث ال الق ر ة  ,فقوود قووام الوودكتور نوورويدر حبسوواب ارحتمووارت الوويت ميكوون موون خالهلووا كتابووة قصوويدة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سوووناتا لشكسووبري عوون طري و ضوورب الق وردة علووى مفوواتي الكتابووة بطريقووة عش ووا ية  ,وأحصووى عوودد حووروف
القص وويدة  ,ف ووإرا هووي 488حرف ووا  ,وع وودد أزرار لوحووة املف وواتي ف ووإرا ه ووي  26زرا  ,فارحتم وواة إرن يس وواوي
واحوود مقسوووم علووى  26مضووروبا يف نفسووها  488موورة  ,والنتيجووة ,488-26 :وهووو مووا يعووادة ,690-10 :

1436/08/19

( )1قصة اإلميان  ,ند اجلسر (. )294-292
( )2العلم يدعو لإلميان (. )193

( )3انظر  :القضية اإلميان  ,ة س وبل ( , )130واهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (.)16
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أي  :واحد بعده ستما ة وتسعني صفر!!
وهووها عوودد كب وريا جوودا  ,فقوود أحصووى العلموواو عوودد اجلسوويمات يف الكووون – اإللك ونووات والربوتونووات
والنيوترونات -فوجودها  , 80 10 :أي  :واحد بعده مثانون صفرا  ,ومعي هوها أنوه لويس هنوات جسويمات
تكف ووي ألجو وراو اح وواورت لكتاب ووة قص ووية س وووناتا بالص وودفة فق ووط  ,فكي ووف بجح وودال الع ووات األخ وورى  ,فإهن ووا
حدوثها بالصدفة تنع ؛ ألن املدة اليت حتتاجها تفو عمر العات وحجمه اليني املرات(.)1
فههه احلسابات وغريها تدة على اسوتسالة حصووة اإلتقوان واإلحكوام يف الوجوود بالصودفة أو غريهوا مون
ارحتمارت غري الواقعية  ,وتدة على أنه ر بد هلا من فاعل عات قادر خمتار .
ومن خوالة هواتني املقودمتني الضوروريتني ينتقول العقول اإلنسواا إىل النتيجوة الضورورية الالزموة هلموا  ,وهوي
أن الكون ر بد له من خال عات حكيم قادر مريد .
ف ووإرا ثب ووت أن الك ووون م ووتقن و ك ووم  ,وثب ووت أن اإلتق ووان واإلحك ووام ر ب وود ل ووه م وون فاع وول  ,ف ووإن ال ووههن
اإلنساا ينتقل مبانرة إىل النتيجة من غري توقف أو تردد .
ودليول اإلتقوان ر يودة علوى ضورورة وجوود اخلوال فقووط  ,وإووا يودة علوى ضورورة أن يكوون اخلوال متصووفا
بص ووفات عدي وودة  ,كص ووفة العل ووم والق وودرة واحلكم ووة واإلرادة واملش ووي ة واحلي وواة ؛ ألن اإلتق ووان واإلحك ووام فع وول
خمصو متصف بالدقة وال كيو املعقد  ,ووضع كل نيو يف موضعه املناسو لوه  ,وهوهه الصونا ع تتطلوو
أن يكووون الفاعوول لإلتقووان متصووف بووالعلم حووىت ميكنووه إدرات كوول مووا يتعل و بصووفات األجوناو وطبا عهووا  ,وأن
يكوون متصووفا بالقودرة حووىت ميكنوه التووجثري علوى كوول مكووون  ,ومتصوفا بوواإلرادة حوىت ميكنووه رسوم صووورة اإلتقووان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وترجيسها  ,وكل رلك يتطلو أن يكون متصفا باحليواة ؛ رسوتسالة ارتصواف بوهلك الصوفات بودون احليواة
.
ومع أن دليل لإلتقان واإلحكام دليل عقلي يف أصله ومركو من مقودمات حسوية وعقليوة ضورورية إر أن
النص ووو الش وورعية يف اإلس ووالم اهتم ووت ب ووه كثو وريا  ,وج وواوت إن ووارة كث وورية يف الق وورآن الك وور يف الدرل ووة إىل
مقدماته ومشاهده  ,فانتهى أمره إىل أن يكون دليل عقلي نرعي يف آن واحد .

1436/08/19

( )1للكون إله انتوة فلو – ضمن كتاب قصة عقل عمرو نريف – (. )69
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وقد تنوعت إنارات القرآن إىل هها الدليل كثريا  ,فتوارة ينبوه اهلل عليوه وا يف الكوون مون آيوات تودة علوى
السووماوات واألرو ومووا
عنايتووه بوواخلل وحسوون خلقووه هلووم  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :أوت ينظرو روروا يف مل ركوووت َّ
ي حود ٍ
يث بوعودهر يورؤمنروون}[األعراف, ]185:
خل اللهر من ني ٍو وأن عسى أن ي ركون قد اقوتورب أجلر رهم فبوج ِّ

السووماو ف وووقو رهم كيووف بونويوناهووا وزيوَّنَّاهووا ومووا هلووا موون فرو رورو }[  ]6:واألرو
وقولووه تعوواىل { :أفولووم ينظور روروا إىل َّ
مددناها وألقيونا فيها رواسي وأنبتونا فيها من رك ِّل زو ٍ هبيخ ** توبصورة وركورى ل رك ِّول عب ٍود ُّمنيوو ** ونوَّنلنوا مون
وو احلص وويد ** والنَّخوول باس ووق ٍ
السووماو م وواو ُّمبارك ووا فجنبتون ووا بووه جنَّ و ٍ
ات َّهل ووا طل ووع نَّض وويد}[ ]10-7:
ات وح و َّ
َّ
ودوها من انيات .
وتووارة ينبووه عليووه ووا يف الك ووون موون مشوواهد التقوودير الوودقي  ,كم ووا يف قولووه تعوواىل { :الَّووهي خل و سووبع
ات طباقووا َّمووا ت وورى يف خل و الو َّورمحن موون توفوواو ٍ
مسوواو ٍ
ت فووارجع البصوور هوول ت وورى موون فرطوروور ** رَّ ارجووع البصوور
ر
كو َّورتوني ينقلووو إليووك البصو رور خاسو ا ورهووو حسووري}[امللك ,]4:وقولووه تعوواىل { :وت وورى اجلبوواة حتسوبروها جاموودة
ر
صونع اللَّووه الَّوهي أتوقوون ركو َّول نوي ٍو إنوَّوهر خبوري ووا توفعلرون}[النمول , ]88:وقولووه تعوواىل :
وهوي متورُّور م َّور َّ
السووساب ر
ٍ
وك َّ
{الَّووهي لووهر رملو ر
السووماوات واألرو وت يوتَّخووه ولوودا وت ي ركوون لَّووهر نووريك يف ال رملووك وخلو ركو َّول نوويو فوقوودَّرهر
توقديرا}[الفرقان ,]2:وغريها من انيات .
وتارة ينبه عليه فيما يف خل اإلنسان من اإلتقان واإلحكام  ,كما يف قولوه تعواىل { :يوا أيوُّهوا اإلنسوا رن موا
غو َّورت بربوِّوك الكوور ** الَّووهي خلقووك فسو َّووات فوعوودلك}[ارنفطار , ]7:وقولووه تعوواىل { :واللووهر أخوورج ركم ِّموون
برطوروون أ َّرمهووات ركم ر توعل رمووون نووي ا وجعوول ل ركو روم ال َّسوومع واألبصووار واألف وودة لعلَّ ركووم تش و رك ررون}[النسل, ]78:
وغري ا من انيات(.)1
اعتراض الناقدين لأل يان على ليل اإلحكام واإلتقان :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعد أن لقي دليل اإلتقان واإلحكام انتشوارا واسوعا يف العقوود األخورية  ,وأضوسى دلويال معتمودا عنود كثوري
موون العلموواو والفالسووفة  ,وأثووره علووى كثووري موون الناقوودين يف األديووان  ,وتراجووع بعضووهم عوون اإلحلوواد بسووببه ,
وبات له تجثري فظيع على نفوق الناق  ,بسبو قوة الشواهد العلمية الدالوة عليوه =اسوتنفر الناق ودون لألديوان
كل جهوودهم يف ارع او على هها الدليل والتشكيك يف درلته ,و إثارة الشبهات حوله .

1436/08/19

( )1انظر يف مجع النصو

الشرعية الدالة على رلك  :األدلة العقلية النقلية على أصوة ارعتقاد,سعود العريفي(.)307-265
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ومن أكثر ارع اضات رواجا بينهم ارع اضات اليت أثارها ديفيد هيوم حوة هوها الودليل  ,وقود تنوعوت
اع اضاهتم يف متعلقاهتا  ,فمنهوا موا هوو متعلو باملقدموة األوىل  ,ومنهوا موا هوو متعلو باملقدموة الثانيوة ,ومنهوا
مووا ه ووو متعلقووة بالنتيجووة  ,ودوون يف هووها امل وووطن سنقتصوور عل ووى اس ووتعراو أصوووة تل ووك ارع اضووات مرتبووة
حس ووو تعلقاهت ووا باملق وودمات  ,فن ووهكر أور ارع اضو ووات املتعلق ووة باملقدم ووة األوىل  ,تعقبه ووا ارع اضو ووات
املتعلقة باملقدمة الثانية  ,خيتم ا كان منها متعلقا بالنتيجة  ,وتفصليها كما يلي :
العتراض ا ول  :ىنكار اإلحكام واإلتقان في الكون .

رهو عدد مون الناقودين لألديوان إىل إنكوار اإلحكوام واإلتقوان يف الكوون  ,إموا يف كلوه أو جن وه ,
وانطلقوا من رلك إىل القدح يف دليل اإلحكام  ,ومن أوة من أثار هها ارعو او الفيلسووف امللسود
دولباخ  ,حيث ركور "أن نظوام األنوياو املنعووم يف الطبيعوة لويس أكثور مون إسوقاط مليولنوا الهاتيوة علوى
سلسلة من األفعاة امليكانيكية غري اهلادفة  ,الويت حتودل لتسبيوه ميولنوا  ,وإنوه مون املمكون تفسور كول
نيو تفسريا كافيا بقوى اجلهب والتنافر يف املادة نفسها دون اف او األلوهية"(.)1
فما نقوة عنه  :إنه إتقان يف الكون إحكام لقوانينه  ,ما هو إر تو وات نفسوية ضوة  ,فاإلتقوان موا هوو
رد مفهوم عقلي يتجثر باجلوانو الهاتية ا يراه اإلنسان يف الكون(.)2
واعتموود برترانوود رسوول يف التشووكيك يف وجووود النظووام الكوووا علووى التطووورات احلديثووة يف معووي القووانون ,
فوالقوانني أصوبست انن ر تعورب إر عوون قناعوات نخصوية ور تعوورب عون حقوا وجوديووة  ,فوالكثري وا يعتقوود
أنووه قووانون هووو يف احلقيقووة عبووارة عوون تصوووراتنا دوون عوون الكووون  ,فووالعلم احلووديث ر يتعاموول انن مووع ق ووانني
طبيعية  ,وإوا يتعامل مع قوانني إحصا ية تقوم على ارحتماة وإمكان التغري(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1اهلل يف الفلسفة احلديثة . )172( ,
( )2اجلا نة الكربى ملارا الكون مناسو للسياة  ,بولديفين (. )349
( )3ملارا لست مسيسيا  ,رسل  ,لة أنا أفكر (. )22/7
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وحاوة بعض الناقدين أن يعتدة قليال  ,فلم ينكر وجود النظام يف كل مشواهد الكوون  ,وإووا ادعوى بوجن
كثريا من مشاهد الكون منافية للنظام  ,كسدول النرزة والرباكوني واألعاصوري واألعضواو النا ودة يف اإلنسوان
وغري رلك(.)1
والعتراض على ليل اإلتق ان واإلحك ام اه ذو المع اني غي ر ص بيح  ،ا ل ه و خط أ مب ا  ،ويع د
انبرافا فظيعا عن المنهج العلمي الصبيح .
فإن القوة بجن النظام املوجود يف العات مع هو إر إسقاطات نفسية يبدو ازفوة عقليوة رهيبوة  ,ر أسواق
هلا من الصوسة  ,بول هوو نووا مون املثاليوة الغارقوة  ,الويت توؤوة إىل إنكوار كول احلقوا املوضووعية  ,وتثريهوا إىل
وورد أوهووام يبينهووا اإلنسووان عمووا حولووه  ,فووإرا كانووت مشوواهد اإلتقووان الوويت نوودركها بالضوورورة العقليووة واحلسووية
وورد إسووقاطات أو أحكامووا راتيووة ضووة فلوون يب و نوويو يف الوجووود ميكوون أن يكووون لووه حقيقووة حووىت راتيووة
اإلنسان نفسه  ,فإن الشعور هبا ميكن أن يكون -بنواو علوى رلوك القووة -ورد إسوقاط نفسوي ر حقيقوة لوه
.
فإنكووار النظووام واإلتقووان املتسق و يف اخلووار حبجووة أنووه إسووقاط نفسووي يقضووي علووى كوول املعووايري واملنوواهخ
العلميووة والبسثيووة  ,فووإرا كووان مووا نشوواهده يف الكووون موون نظووام وورد إسووقاط فلمووارا البسووث يف الكووون عوون
القوانني إرن؟! وملارا يسعى العلماو إىل التنقيو عن أسراره و رياته ؟! فلو ت يكن لدى العلمواو يقوني جوازم
بجن مثة نظام يف الكون فكيف اهدون أنفسهم يف البسث عنه ؟!
بل إن هها القوة يؤدي إىل السفسطة  ,يجيت على كل املعارف اإلنسانية باإلفنواو  ,فوإرا كوان الكوون غوري
منظم فإن اإلنسان ر يجمن أن ينرا أرضه بهر الفصوليا فتخر له بصال  ,ور يوجمن أن خيور مون بيتوه فيجود
سيارته حتولت إىل حصان  ,فإرا كان ر نظام له فكل نيو جا ن أن يقع .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما ما أنار إليه برتراند رسل  ,فإنه غري صسي  ,وقود عرضونا لوه يف البسوث مورارا  ,فوإن ارعتمواد علوى
النظريووات العلميووة احلديث وة للتشووكيك يف نظووام الكووون مشووتمل علووى أخطوواو اسووتدرلية عديوودة  ,فاسووتدرله
رلووك قووا م علووى اخللووط بووني املوقووف الطبيعووي واملوقووف العلمووي  ,وجع ول املوقووف الطبيعووي خاضووعا للموقووف
العلمووي  ,وقووا م علووى ارقتنوواو موون النظريووات العلميووة حيووث جعوول النظريووات الفينيا يووة هووي املعتووربة يف احلكووم

1436/08/19

( )1انظر  :التصميم الغي  ,لة أنا أفكر ( , )56-55/14وسفينة وطيارة ونظام وصدفة  ,لة أنا أفكر (.)33/10
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على نظام الكون وأعرو عن النظريات الفلكية ودوها(.)1
وأمووا التشووكيك يف دليوول النظووام بوودعوى أن بعووض ظ وواهر الكووون تتنوواىف مووع رلووك فهووو تشووكيك باطوول ؛
لكووون قووا م علووى توووهم خوواط  ,فووإن املعو و توووهم أنووه يشو ط يف صووسة رلووك الوودليل أن يثبووت اإلتقوان يف
كل مشاهد الكون  ,ولكن رلك ليس نرطا  ,بل يكفي يف أقامة درلته ثبووت اإلحكوام واإلتقوان يف بعوض
الكون  ,فعلى التسليم بوجن يف الكوون أموورا منافيوة للنظوام  ,فوإن رلوك لويس قادحوا يف سوالمة الودليل؛ لكوون
الدليل تقوم درلته على أصل وجود اإلتقان وليس على كلية اإلتقان يف الكون .
إن مثل املع و بهلك ارع او مثل رجل دخل إىل خمنن كرب مليو باملقاعود والطواورت املبعثورة املو اكم
بعضووها فوووف بعووض  ,رجووع إىل املخوونن بعوود نووهر فوجوود نصووف تلووك املقاعوود والطوواورت مرتووو موونظم
بإتقووان  ,وبعضووها مووا زاة مبعثورا  ,فقوواة لووه صوواحبه  :قوود دخوول رجوول إىل هووهه املخوونن وفعوول هووها ال تيووو ,
فووجنكر الرجوول رلووك ؛ حبجووة أنووه لووو وجوود مرتووو حقووا لقووام ب تيووو كوول املقاعوود املوجووودة يف املخوونن  ,فعوودم
احلصوة ال تيو جلميها يدة على عدم وجود املرتو !!
فاخلووال احلكوويم قوود يو ت بعووض األحوودال موون غووري ترتيووو حلكمووة وغايووة يقصوودها  ,فلوويس صووسيسا أن
يقدح يف وجود النظام يف الكون بوجود بعض هها النوا من األحدال .
بوول إن وجودهووا دليوول قطعووي علووى وجووود النظووام ؛ ألنووه لووو ت يوجوود نظووام بالفعوول فكيووف أمكوون لنووا أن
نعلم عدم النظام يف اجلانو انخر؟!1
ومع أن إثبات كون ارع او على وجود النظام يف الكون بدعوى وجود أحدال خارجة عنوه قوا م علوى
تووهم باطول ك ٍ
واف يف إبطالوه إر أنوه يقواة زيوادة علوى رلووك  :إن موا ركوروه مون الشوواهد الويت زعمووا فيهوا أهنووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

غري خاضعة لإلحكام غري صسي  ,فإن مون أنوهر أمثلوتهم علوى رلوك وقووا الونرزة والرباكوني واألعاصوري ,
ولكن ههه األحدال ر تنايف اإلتقان ؛ ألن املراد باإلتقان واإلحكام ضبط نظام الكوون وحصووة كول نويو
فيووه يف مسوواره الصووسي  ,ولوويس املوراد بووه عوودم حوودول الشوورور واملصووا و لإلنسووان  ,فوواملؤمنون ر يقولووون :
إن الكون متقن و كم فال تقع فيه الشرور واملصوا و  ,وإووا يقولوون  :إن الكوون موتقن وحكوم فوال يقوع فيوه
نيو بالصفة العمياو ر هدف له ور غاية  ,وهنات فور كبوري بوني املعنيوني  ,ولكون الناقودين خيلطوون بينهموا
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ور يعلمون الفر املؤثر فيما بينهما .
إن مثل املع و هبها ارع او مثل رجل جاهل دخل إىل مستشفى مجيل البنيان  ,فلما دخلوه فيوه أهبوره
ما فيه من اجلماة والتصميم  ,واندهش من مجاة غرفه و راته وأنواره  ,وأخوه يتجووة فيوه  ,وكلموا انتقول مون
مك ووان إىل مك ووان ازداد إعجاب ووه ب ووه  ,ويف أثن وواو ول ووه دخ وول إىل غرف ووة العملي ووات  ,فو ورأى يف أدوات القط ووع
والنشوور وغريهووا موون األدوات الوويت حتوودل األت  ,فخوور مسوورعا موون املستشووفى وهووو يصووي بجنووه ر خووري فيووه ,
ور مجاة ؛ لكونه رأى ما فيه غرفة العمليات  ,ور نك أن العقالو مجيعهم سيسكمون عليوه باخلطوج ؛ ألنوه
خلط بني اجلماة وروعة التصميم وبني وجود األت .
وأما ما أنار إليهم بعضهم من وجوود األعضواو النا ودة يف جسوم اإلنسوان  ,فهوهه ورد دعووى ر حقيقوة
هلا  ,بل هي يف احلقيقوة ازفوة متنافيوة موع العلوم  ,فموا ركوروا فيوه مون األعضواو بجنوه زا ود ر فا ودة منوه أثبوت
العلم احلديث بجن له فوا د متعددة  ,وما زاة العلم يكشف يوما بعد يووم خطوج األحكوام الويت أطلقوهوا علوى
تلك األعضاو النوا د(.)1
العتراض الثاني  :أن اإلتقان في الكون ل يبتاج ىلى فاعل .
تقوم حقيقة هها ارع او على أن موا يف كوون الكوون مون إتقوان ر يسوتلنم وجوود الفاعول املختوار ؛ ألنوه
ميكن أن يقع بغري رلك  ,فقد يكون وقع بالصدفة املبانرة أو بالصدفة طويلة األمد .
وقد صرح عدد من املالحدة بجن الدقة اليت نشهدها يف الكون ميكن أن تقع بالصودفة احضوة  ,ويف بيوان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هها يقوة هكسلي مقررا إمكان حتقو ارنتظوام بالصودفة وحودها  ":لوو جلسوت سوتة مون القوردة علوى آرت
كاتبووة  ,وظلووت تضوورب علووى حروفهووا باليووني السوونني  ,فووال نسووتبعد أن جنوود يف بعووض األورا األخوورية الوويت
كتبتهووا قصوويدة موون قصووا د نكسووبري  ,فكووهلك الكووون املوجووود انن  ,إوووا وجوود نتيجووة لعمليووات عميوواو ,
ظلت تدور يف املادة لباليني السنني"(.)2
وحووني أدرت بعضووهم بعوود ظهووور كثووري موون النمووار الرياضووية احلسووابية سووخافة القوووة بالصوودفة حوواوة أن
يووجيت ببوودا ل أخوورى يووتخلص فيهووا موون مووجز القوووة بالصوودفة املبانوورة  ,وموون أنووهر تلووك البوودا ل فيمووا يتعل و
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بالتصووميم يف احليوواة  :قضووية التطووور البيولوووجي( ,)1يقوووة ريتشووارد دوكنوون معلقووا علووى حجووة التصووميم ":عوون
دارون الناضووخ اسووتبعدها بشووكل كاموول  ,ور ووا أنووه لوويس هنووات يف التووارين أي توودمري لطريقووة تفكووري نووا عة
كالووهي فعلووه دارون حبجووة التصووميم ؛ رلووك كووان أبعوود موون كوول التوقعووات  ,وبفضوول دارون ت يعوود صووسيسا

بجن كل األنياو اليت تبدو لنا وكجهنا مصممة ر ميكن أن تكوون غوري رلوك  ,إن ت تكون فعوال كوهلك"(,)2
طف و يبووني بووجن التطووور البيولوووجي ميكنووه أن يفسوور كوول التعقيوود والتصووميم يف الكووون موون غووري أن نلجووج إىل
اف او وجود اخلال .
وموون البوودا ل الوويت طرحووت عوون الصوودفة املبانوورة فيمووا يتعل و بنشووجة الكووون  :فرضووية األك ووان املتعووددة ,
حبيث يف و أن الوجود مليو بجكوان ر حصر هلا ور عدد  ,وبالتاة فلويس غريبوا أن يظهور مون بيوت تلوك
األكووان الكثوورية جودا كووون متصوفا بالضووبط الودقي  ,ويف بيووان هوها املعووي يقووة سووتيفن هووكنخ ":إن الضووبط
الوودقي يف ق ووانني الطبيعووة ميكوون تفسووريه بوجووود األك ووان املتعووددة  ,والعديوود موون النوواق علووى موور العصووور قوود
أرجع ووا إىل اهلل مجوواة تعقيوود الطبيعووة الوويت ت ميكوون هبووا أي تفسووري علمووي يف عصوورهم  ,لكوون مووع قيووام دارون
وورق بشوورح كيووف أن مووا يظهوور كتصووميم معجوون ألنووكاة احليوواة ميكنووه أن يظهوور دون توودخل أي موجووود
فوووقي  ,فووإن مفهوووم متعوودد األك ووان ميكنووه أن يفسوور الضووبط الوودقي للقووانون الفينيووا ي دون حاجووة لوجووود
خال سن يقوم قل الكون ملصلستنا"(.)3
ويع د ه ذا العت راض م ن أكث ر العتراض ات ت داول وانتش ارا ا ين الناق دين لأل ي ان ف ي العق و
المت أخرة  ،وم ذل ك فه و ل يق ل انبراف ا واطفن ا ع ن أمثال ه م ن العتراض ات  ،ويب ان م ا في ه م ن
خفل انطفقا من المنهج العلمي الصبيح يتبين اا مور التالية :

ا مر ا ول  :أن الصودفة يف حقيقتهوا ليسوت فواعال  ,فوال يوجود نويو يف الكوون فاعول إلودل األنوياو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويووؤثر فيهووا يسوومى صوودفة  ,فالصوودفة ليسووت مصوودرا لفعوول نوويو وإوووا هووي طريقووة حلوودول احلووادل  ,فموون
يقوة بالصدفة هو يف احلقيقة ر يثبت فاعال للشيو وإوا يصف طريقة حدول الشيو .
فووالقوة بالصوودفة يعووين أن األفعوواة واقعووة بغووري فاعوول  ,ولكوون بعووض الناقوودين لألديووان يتعاموول مووع الصوودفة
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على أهنا كيوان وجوودي يؤثر يف األفعاة وإلودد مساراهتا  ,وهها ختوليط يف احلقا واضطراب يف املفاهيم.
ا م ر الث اني  :أن القوووة بالصوودفة وورد دعوووى فارغووة ر ميكوون إقامووة الربهووان عليهووا ألبتووة  ,وفضووال عوون

رلووك فووإن العلموواو أقوواموا حسووابات رياضووية عديوودة وبصوويغ خمتلفووة بووجن حوودول الكووون بالصوودفة وورد فوورو
عقلي ر ميكن حتق يف الوجود حباة .
وقوود أقوور عوودد موون املنك ورين لوجووود اهلل بووجن القوووة بالصوودفة املبانوورة سووخافة عقليووة ر ميكوون قبوهلووا  ,ويف
ه ووها املع ووي يق وووة ريتش ووارد دوكن وون بع وود رك ووره ل ووبعض مظ وواهر التعقي وود يف الك ووون ":لك وون احل ووالن املرن ووسان
للمعضلة ليسا التصميم والصدفة كما هو نا ع  ,بول التصوميم وارنتخواب الطبيعوي  ,الصودفة ليسوت حوال؛
نظورا لكوورب قيمووة الالاحتماليووة الوويت نراهووا يف الكا نووات احليووة  ,ولوويس هنووات موون عووات أحيوواو ميتلووك كاموول قوواه
العقليوة يق حهوا  ,والتصوميم لوويس حوال حقيقيوا أيضوا كمووا سونراه رحقوا"( , )1ووصوف كووال مون حول الصوودفة
والتصميم الهكي بجهنما ":حالن فانالن لتلك الال احتمالية املنطقية"(.)2
ا مر الثال  :أما البدا ل اليت ركرها امللسدون اجلدد عون الصودفة املبانورة  ,فهوي يف احلقيقوة ترجوع إىل

مع ووي الص وودفة ولك وون م ووع إض ووافة ط وووة ال وونمن وكث وورة الع وودد  ,فسقيق ووة ق وووهلم أن اإلتق ووان واملعق وود يف الك ووون
واإلحكام املبهر يف أحداثه ومشاهده ر فاعل له  ,بل هو واقع بدون فاعل بسوبو كثورة الفور الويت تووفرت
بطوة النمن وسعة املكان .
ومووع رلووك فهووها احلوول ر خيوور املالحوودة اجلوودد موون املووجز الووهي حوول هبووم ؛ ألن احلسووابات الرياضووية الوويت
قام هبا املختصون ت تثبت استسالة وجود النظام يف الكون بضوربة عشووا ية بالصودفة فقوط  ,وإووا أثبتوت موع
رلووك أن عموور الكووون ومووا فيووه موون طاقووة وررات ر ميكوون أن يتناسووو أبوودا مووع األرقووام اهلا لووة الوويت يتطلبهووا
حدول بعض أجناو الكون بالصدفة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فوودليلهم املبطوول للصوودفة القووا م علووى احلسووابات الرياضووية مركووو موون عوودة أمووور  :موون ضووخامة األرقووام ,
ومن أن عمر الكون وطاقته ر ميكن أن تتسق فيه ما تتطلبه تلك األرقام .
ولكن امللسدون اجلدد يعرضون عن املكون الثاا  ,وهو اسوتسالة أن تكوون طاقوة الكوون وعموره وافيوة وا
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إلتاجووه حوودول اإلتقووان بالصوودفة  ,وطفق ووا يصووورون ألتبوواعهم بووجن املشووكلة يف تلووك احلسووابات الرياضووية
منسصوورة يف ضووخامة أرقمهووا  ,وأن هووهه الضووخامة حتوول بوواف او طوووة املوودة الوويت تتكوورر فيهووا الصوودفة وتعوودد
األمكنة اليت تقع فيها .
وهوها تنييووف للسقووا وحتريووف للوودر ل  ,فوواملؤمنون ر يقولوون  :إن احلسووابات الرياضووية أثبتووت لنووا أرقامووا
ها لووة فقووط  ,وإوووا يقولووون  :إهنووا أثبتووت لنووا أرقامووا ها لووة ر ميكوون لعموور الكووون ور طاقتووه أن تتناسووو معهووا
ألبتة  ,فلمارا أعرضوا عن القيد الثاا؟!
ا م ر الراا  :مووع أن ق وووة القووا لني بالصوودفة املبانوورة أو البطي ووة خمووالف لبوودهيات العقوول واحلسووابات

الرياضووية فووإن أتباعووه خيلطووون بووني الصوودفة احضووة الوويت متثوول العوودم احووض  ,وبووني الصوودفة املبنيووة علووى ترتيووو
ساب  ,فيتسدثون عن أن القدرة مثال تستطيع مون خوالة كثورة الضوربات الشوعوا ية علوى أزرار لوحوة املفواتي
إخ ورا نووي ا منظمووا  ,واعلووون رلووك موون بوواب الصوودفة احضووة الوويت مثوول العوودم احووض  ,ولكوون األموور لوويس
كووهلك  ,فووإن لوحووة املفوواتي  ,وحتديوود األزرار فيهووا  ,وتقسوويمها  ,تتضوومن ترتيووو معينووا  ,وتنظيمووا مسووبقا ,
فال يناة السؤاة العقلي قا ما  :من الهي أحدل رلك ال تيو وقام بهلك التنظيم؟!.
وكووهلك موون يقوووة إن اإلتقووان يف الكووون حصوول بووالتطور البطوويو وبوواألكوان املتعووددة  ,واعوول رلووك موون
قبيل الصدفة احضة العدمية  ,فإن قوهلم مبين على خمادعة وخلط بني األمور  ,فإن األمر لويس كموا ركوروا ,
فامل وادة الوويت جوواوت منهووا تلووك التطووورات واألك ووان والووروح الوويت دفعووت تلووك الق ووانني للعموول  ,وغووريه رلووك
تشووتمل علووى نوووا موون التنظوويم وتتطلووو فوواعال بالضوورورة  ,ولكنووه يقفوونون رلووك كلووه  ,ويصووورون ألبتوواعهم
بجهنم يتسدثون عن الصدفة احضة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود ركوور األسووتار مووود عبوواق العقوواد مثووار يضووربه املوواديون القووا لون بالصوودفة فقوواة  ":فموون أقوواهلم أن
املصووادفة وحوودها كافيووة لتفسووري كوول نظووام ملسوووظ يف الكا نووات األرضووية  ,وضوربوا لووهلك مووثال صووندو موون
احلووروف األجبديووة يعوواد تنضوويده م ووات امل ورات وألوووف امل ورات وماليووني امل ورات علووى امتووداد النمووان الووهي ر
حتصوره السوونون ور القورون  ,فوال مووانع أن تسووفر هووهه التنضويدات يف موورة موون املورات عوون إليووارة هووومريوق أو
قصوويدة موون الشووعر املنظوووم والكلووم املفهوووم  ,ور عموول يف اتفووا حروفهووا علووى هووهه الصووورة لغووري املصووادفة

1436/08/19

الواحدة اليت تعرو بني ماليني املاليني من املصادفات .

Ali Fattani

764

الباب الثالث

وهها الكون املادي يف اضطرابه املشتت الهي تعرو لوه مجيوع املصوادفات املمكنوة يف العقووة  ,فوال موانع
ر
يف العقوول أن تسووفر مصووادفة منهووا عوون نظووام كهووها النظووام وتكوووين كهووها التكوووين يف عووات اجلموواد أو يف عووات
احلياة" .
عل و عليووه تعليقووا منهجيووا قاصووما  ,كشووف فيووه عوون مكموون املغالطووة املنطقي ووة الوويت وقع ووت فيووه وعوون
اردوراف ال كيووي الووهي قووام عليووه فقوواة ":وهووها املثوول نفسووه يوون رقض دعوووى قا ليووه ويسووتلنم فرضووا غووري فووروو
املصووادفات الوويت تتكوورر علووى مجيووع األنووكاة واألح وواة ...فقوود فوواهتم أهنووم قوودموا الفوورو بوجووود احلووروف
ر
املتناسبة اليت ترتبط بعالقة اللفظ وينشج منها الكالم املفهوم  ,فوإن وجودت الفواو واليواو والوالم والسوني والوواو
م ووثال ر يك ووون قب وول وج ووود كلم ووة أو كلم ووات تش ووتمل عل ووى ه ووهه احل ووروف  ,فم وون أي وون هل ووم أن أج وناو امل ووادة
املتماثلووة توربط بينهووا عالقووة التشوواكل أو التشووكيل علووى منوواة العالقووة الوويت بووني احلووروف األجبديووة؟! وموون أيوون
للمادة هوها التنوويع يف األجناو؟! ومن أين هلها التنويع أن تكون فيه قابلية ارحتاد على نكل مفهوم؟!
وفاهتم كهلك أهنم قدموا الفورو بوجوود القووة الويت تتووىل التنسوي والتنضويد ,ولويس مون الوالزم عقوال أن
تروجد ههه القوة بني احلروف  ,وأن يكون وجوودها رموافقا للجومع والتنضيد وليس موافقا للبعثرة والتفري .
وفاهتم مع هها ورات أهنم فرضوا يف ههه القوة اجلامعة أهنا تعيد هها ورات  ,وأهنم فرضووا يف هوهه القووة
اجلامعة أهنا تعيد تنسي احلروف على كل احتماة كجهنوا تعورف بوداوة كيوف تكوون مجيوع ارحتموارت  ,فلوم
تسووتنفد هووهه القوووة مجيووع ارحتمووارت إىل آخرهووا ور تتخووبط يف بعضووها قبوول انتها هووا تعيوودها وتعيوودها أو
تكررها بشيو من ارست ناف ونيو من التجديد يف مجيع املرات إىل غري انتهاو؟!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وفوواهتم ع وودا م ووا تقوودم أن الوص وووة إىل تنض وويدة مفهومووة منظوم ووة ر يس ووتلنم الوق وووف عن وودها ومتاس ووك
األج وناو عليهووا  ,فلمووارا متاسووك النظووام يف الكووون بعوود أن جوودت املصووادفة وارتفووا وت يس وورا إليووه اخللوول
وتنجم فيه الفوضى قبل أن ينتظم على دو من األداو؟! وموا الوهي قورره وأمضواه وجعلوه رمفضوال علوى اخللول
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هووها التطوووح يف تلووك األوهووام والفووروو هووم أول ووك املوواديون الووهين يبطلووون كوول نو ٍ
ويو غووري احلووس والتجربووة
ر
وارستقراو  ,فإهنوم إرا دخلوا يف عوات الغيو واإلميان سقط مههبهم كله من حتتهم وهم ر يشعررون"(.)1

ا مر الخ امس  :أموا ارعتمواد علوى فرضوية األكووان املتعوددة  ,فوإن املالحودة اجلودد يتشوبثون هبوا بقووة ,
فهووهه الفرضووية كمووا يقوووة نيوول مانسووون ":هووي املووالر األخووري بالنسووبة للملسوود البووا س"( ,)2ومووع رلووك فإنووه ر
يص حباة ارعتماد عليها يف دعوى ارسوتغناو عون ارحتيوا إىل اخلوال ؛ألهنوا موا زالوت فرضوا عقليوا ضوا,
وما هي إر رد ختمني رهوين ت يصول درجوة النظريوة العلميوة بعود ؛ وألجول هوها فقود هامجهوا عودد غوري قليول
من العلماو  ,وكثري منهم ليسوا من أتباا األديان  ,بل بعضهم من املالحدة املنكرين لوجود اهلل(.)3
يقوة بوة ديفيون ":كوان اهلجووم علوى فكورة الكوون املتعودد عنيفوا  ,واسوتخدم العلمواو املتميونون واملعلقوون
كلمووات مثوول  :خيوواة وجرثومووة ومفلووس عقليووا  ,أثنوواو نووجبهم هلووا  ,واوود بوووة نووتابنهارت – أسووتار كرسووي
ألووربت انشووتاين يف مجاعووة برنسووتون – الفكوورة كريهووة بكاملهووا  ,حبيووث إنووه ببسوواطة أغل و عقلووه عنهووا  ,وقوود
ص وورح ع وون رل ووك بقول ووه ":إن ه ووهه الفك وورة خط وورية  ,حبي ووث إن ووين ببس وواطة ر أغ وورب ح ووىت يف وورد التفك ووري
فيها"(.)4
وفضووال عوون أن فكوورة األكووان املتعووددة مووا زالووت ختمينووا وفرضووا عقليووا ضووا  ,فإنووه ر ميكوون اختبارهووا ور
التسقو موون صوودقها بوواملنهخ العلمووي التجوريي القووا م علوى املالحظووة  ,ويف بيووان رلووك يقوووة بوووة ديفيوون ":إن
اردعاو بجن كوننا تراف مع عدد ر إلصى من األكوان األخرى  ,يبدو من املستسيل اختباره"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه ارستسالة فضال عن أهنا تستلنم عدم إمكان صسة الفرضية  ,فإن اعتمواد املالحودة عليهوا يووقعهم
يف التنوواقض املنهجووي  ,فووإهنم كثوريا مووا يعيبووون علووى أتبوواا األديووان بووجهنم يؤمنووون بووجمور ر يوودة عليهووا املوونهخ
( )1اهلل  ,عباق مود العقاد (. )215-213

( )2اجلا نة الكربى  ,ملارا الكون مناسبا للسياة  ,بوة ديفين (. )354

1436/08/19

( )3انظر  :املرجع الساب (. )231
( )4املرجع الساب (. )276

( )5املرجع الساب ( , )234وانظر منه (. )353

Ali Fattani

766

الباب الثالث

العلمي ور ميكنه التسق منها  ,وها هم أور ي يف ههه الفرضية يقعون فيما انتقدوا به غريهم!!
علووى التسووليم بوجووود األك ووان املتعووددة  ,فإهنووا ر توودة علووى اسووتغناو الكووون عوون ارحتيووا إىل اخلووال
الهي يضبط قوانينه وإلكم أحدثه  ,وهي ر يوو علوى كول األسو لة املتعلقوة بإتقوان الكوون وإحكاموه  ,مون
قبيوول  :ملووارا كووان هووها التعوودد بالووهات؟! وملووارا كووان هبووهه الصووورة دون غريهووا؟! ومووا انليووة الوويت أثوورت يف هووهه
األكووان املتعووددة؟! وغريهووا موون األسو لة  ,وألجوول هووها علو بوووة ديفيوون علووى هووهه الفرضووية بقولووه":إن وووور
الكون املتعدد الشا عة تقوم فقط بنقل املشكلة مون مكوان إىل آخور  ,ترفعهوا درجوة يف املسوتوى مون كوون إىل
األكوان املتعددة"(.)1
وفضووال عوون هووهه اإلنووكالية فووإن فرضووية األك ووان املتعووددة تووؤدي إىل نتووا خ فينيا يووة كارثيووة علووى طبيعووة
الوج ووود  ,وت ووؤوة إىل إفس وواد املوونهخ العلمووي والتفك ووري العقلووي عوون اإلنس ووان  ,وقوود ن وورح ه ووهه انثووار الع ووات
الفينيا ي املعاصر بوة ديفين بطريقة فينيا ية متخصصة(.)2
العتراض الثال  :ىنكار للة اإلتقان على ضرورة الحتياج ىلى الخالق .
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن دليوول اإلتقووان ر ميكنووه إثبووات ضوورورة ارحتيووا إىل اخلووال ؛ لكونووه
قوا م علوى قيواق موا إلودل يف الكوون عون أفعوواة اإلنسوان املتقنوة  ,فينطلو مون أنوه إرا كانوت أفعواة اإلنسووان
املتقنة ر بد هلا من فاعل خمتار مريد  ,فإن األفعاة الواقعة يف الوجود ر بد من أن تكون كهلك.
وهها قياق خاط قاصر ؛ ألننوا نورى كيوف يصونع اإلنسوان أفعواة فنشواهد كتوو يصونع اإلنسوان السويارة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والقطار الطا رة  ,ولكنها ت نر كيف تصنع أحدال الكون  ,ور كيوف نظوم  ,فوال إلو أن دكوم بوجن العوات
الوجودي ر بد له من مصمم بناو على إدراكنا للعات احلسي اإلنساا لكون العات هور لنا .
وأوة من أثار هها ارع او ديفيد هيووم  ,فإنوه خصوص يف اورتوه الرمنيوة الويت مسواه " واورات يف الودين
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الطبيعي" جنو كبريا للنقاه حوة دليول اإلتقوان والتصوميم  ,وركور علوى لسوان فيلوون – وهوو الشخصوية الويت
متثوول رأي هيوووم يف هووهه احوواورة – أن هووهه احلجووة قا مووة علووى قيوواق مووا يف الكووون موون أحوودال يف ضوورورة
ارحتيا إىل الفواعل على موا نش واهده مون أفعواة اإلنسوان  ,وركور علوى لسوان فيلوون بوجن منه وخ ارست ودرة
الهي يعتمود عليه املستدة هبهه احلجة"هو أن املعلومات املتماثلة تنشجة من علل متماثلة"(.)1
ويقووة علوى لسووان فيلوون خماطبوا كليووانش -وهوو نخصوية رمنيووة متثول الفيلسووف املووؤمن": -هوو يقوووة إن
العات يشبه أعمواة اربتوداا البشوري  ,ومون فعلتوه يلونم أيضوا أن تشوبه علوة األخوري"( ,)2ويقووة علوى لسوان
فيلوون ":ويتطلوو تجكيود هووها ارسوتدرة أن تكوون لنوا ربووة عون أصول العووات  ,ولوويس كيفوي أننوا رأينوا سووفنا
ومدنا تنشج من الفن واربتكار البشري"(.)3
ويصوورح بجنووه ر يص و لنووا قيوواق أحوودال العووات علووى أفعوواة اإلنسووان  ,وأنووه ر يوودلنا دليوول موون التجربووة
املبانوورة فيقوووة علووى لسووان فيلووون خماطبووا كليووانش ":هوول ميكنووك أن توودعي إظهووار أي تشووابه كهووها بووني بنوواو
منونة وتكوووين عوات؟! هوول حوودل لوك أن رأيوت يف الطبيعووة حالوة تشووبه أي تريووو للعناصور؟! هوول حوودل أن
صووبغت الع ووات حتووت بصوورت؟!  ,وهوول أتووي لووك أن تالحووظ تقوودم الظوواهر بجسووره موون أوة تبوودة للنظووام إىل
متامه النها ي؟! إرا كان قد هتيج هها فارو لنا ربتك وس لنا نظرتك"(.)4
وانتهى هيوم إىل أنه ر يص لنا ارعتماد على ما نشاهده من أحدال الكون املتقنة يف ارسوتدرة علوى
وجود اخلال ؛ ألنه استدرة قا م على قياق باطل  ,فارستدرة بدليل اإلتقان على وجود اخلوال إرن غوري
صسي .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقود انتشور هوها ارعو او وتوسوع تداولوه بوني الناقودين لألديوان كثوريا  ,وتنوعوت موواطن اعتموادهم عليوه,
فتووارة يعتموودون عليووه يف نقوود دليوول اخلل و واإلاوواد  ,وتووارة يعتموودون عليووه يف ارع و او علووى دليوول اإلتقووان
( )1اورات يف الدين الطبيعي (. )77
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واحلكمة(.)1
وه ووها ارع و او خ وواط ؛ لكون ووه ق ووا م عل ووى أن مب وودأ الس ووببية مب وودأ و وريي اس ووتقرا ي  ,يؤخ ووه م وون تتب ووع
ريووات اإلحوودال  ,وهووها التص ووور بنوواه هي وووم علووى مههبووه احلسووي التج وريي  ,الووهي اعوول مصووادر املعرفووة
اإلنسانية منسصرة يف املعطيات احلسية  ,وقد ركر رلك هيوم على لسان فيلون(.)2
وهها األساق باطل  ,وقد سب يف أثناو البسث مناقشة مطولوة حلقيقتوه ومقتضوياته ومسوتنداته  ,وكشوفنا
عما فيه رلك كله من اخلطج واردراف عن مسارات املعرفة الصسيسة وارستدرة املستقيم .
فإن مبدأ السببية ليس معتمدا على احلس وارستقراو للوقا ع اجلن ية  ,وإوا هوو مبودأ عقلوي بودهي يسوتند
إىل الض وورورة العقلي ووة اليقيني ووة  ,فالن وواق ر إلكم ووون عل ووى التص ووميم ال ووهي يرون ووه يف أفع وواة البش وور لكو وووهنم
استنتجوا رلك عن طري النظر املبانر وارستقراو ملا يقومون به  ,وإوا حكموا بهلك ألن لوديهم قانونوا كليوا
بوودهيا يقتضووي بجنووه ر ميكوون أن يوجوود فعوول مووا س وواو ن واهده اإلنسووان بنفسووه أو ت يشوواهده إر ور بوود أن
يكون له فاعل وسبو .
وبناو عليه فإن اعتقاد العقالو بجن كل حادل كم ومتقن يف هها الكون  ,سواو كوان مون أفعواة النواق
أو من غري أفعاهلم ليس قا ما على قيواق أحودال الطبيعوة علوى أفعواة اإلنسوان  ,وإووا هوو قوا م علوى تعمويم
املبوودأ العقلووي الكلووي علووى مجيووع مووا يشوومله موون األف وراد اخلارجيووة  ,وهنووات فوور كبووري بووني تعموويم احلكووم العووام
على أفراده  ,وبني نقل احلكم من نوا إىل نوا عن طري القياق .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكوون هي وووم وأتباعووه غفل ووا عوون هووهه احلقيقووة  ,وتو ووا أن مبوودأ السووببية قا مووة علووى ارس ووتقراو احلس ووي
للجن يوات  ,وحوني وجوودوا أهنوم ر ميكونهم مشوواهدة كيوف صووممت أحودال الكوون  ,انتهووا إىل أن موا يرونووه
من ضرورة وجوود املصومم يف أفعواة البشور ر يقتضوي ضورورة وجوود املصومم يف أحودال الكوون  ,وهوها غلوط
ظاهر يف فهم املبادئ العقلية وكيفية بنا ها .
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فظهوور موون خووالة الكووالم السوواب أن اع و او هيوووم علووى دليوول اإلتقووان واإلحكووام خطووج موون جهتووني :
األوىل  :موون جهووة األصو ول الفلسووفي الووهي انطو ول منووه  ,والثانيووة  :موون جهووة التصووور اخلوواط ملبوودأ السووببية
وطبيعته .
العتراض الراا  :ال عاء اأن الكون صمم نفسه انفسه .
تقووم حقيقوة هوها ارعو او علوى أن الكوون هوم املصومم لهاتوه  ,إموا عون طريو القووانني الطبيعيوة الكامنووة
فيه  ,وإما برلية فينيا ية أخرى ت نعلم هبا حىت انن(.)1
وقد تعرو عدد من علماو الفينيواو هلوها ارعو او  ,وأثبتووا أن الكوون ر ميكون ان يصوس نفسوه بنفسوه
 ,وأكدوا أن ههه الدعووى ر حتول كول اإلن وكاليات املتعلقوة بنشوجة الك وون  ,وإووا توقوع يف أنوواا إن وكالية ر
حوصر هلا  ,ويعل بوة ديفين على هوهه الفرضية قا ال ":لكنها ت ت الكثري بدون تفوسري  ,علوى سوبيل املثواة
قووانني الفينياو  ,وهلها فوهي تعوجن عن تق ود جوواب كامول للسوؤاة  :كي وف وجود الكوون؟!"( ,)2ويقووة ":ر
زلنا نصوادف مشوكلة القاعدة  ,ما الهي يقرر أية أكوان عرضية نفخت فيها النار؟!"(.)3
ومعووي هووها الكووالم أن القوووة بووجن الكووون هووو الووهي صوومم نفسووه بنفسووه يتطلووو اجلوواب علووى سوؤاة موون
الووهي حوودد تلووك الق ووانني بالصووفة الوويت هووي عليهووا؟! وموون الووهي بووث فيهووا احلركووة والعموول والفاعليووة؟! وملووارا
كانت قوانني الطبيعة مناسبة للسياة بالصورة اليت نعرفها؟! وكل ههه األسو لة وغريهوا ر ميكون اإلجابوة عليهوا
من خالة النعم بجن الكون هو الهي أتقن نفسه وصس أحداثه بهاته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ووا يبطوول القوووة بووجن الكووون هووو الووهي صوومم نفسووه بنفسووه أن طبيعووة الضووبط الوودقي يف الكووون ودقووة
اإلحكووام فيووه تتطلووو أن يكووون الكوون موودركا لنفسووه  ,بوول تتطلووو أن يكووون لديووه وعيووا بجنووه موودرت لنفسووه ,
وههه مننلة متقدمة من التعقل  ,ر ميكن أن تتسق يف املادة الصماو العمياو الويت ر إرادة هلوا ور هودف ور

1436/08/19

( )1انظر  :اجلا نة الكربى  ,ملارا الكون مناسبا للسياة  ,بوة ديفين ( , )335و اورات يف الدين الطبيعي  ,هيوم (. )88
( )2اجلا نة الكربى  ,ملارا الكون مناسبا للسياة (. )338
( )3املرجع الساب ( , )39وانظر منه (. )356
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قصد  ,ويف بيوان هوها املعوي يقووة بووة ديفيون ":كوننوا ميتلوك قووانني وحوارت ر تسوم بتمثيول رايت فقوط ,
وإوووا تسووم ب ووعي راتووه أيضووا  ,لقوود أكوود كتوواب قواعوود الكووون الومتووه للسيوواة وبتسووهيله طهووور الوووعي يف
النهاية أن الكون ت بني وعيه الهايت فقط  ,فقد بي املخطط الكووا أيضوا فهموا بواملخطط الكووا  ...يبودو
من الواض أن كونا ر ميكنه أن خيلو راتوه وأن يفسورها بودون أن يفهمهوا أيضوا  ...ومون الواضو أن الكوون
ر ميكوون أن يكووون مفسورا راتيووا بوودون أن ميتلووك القوودرة علووى تفسووري راتووه  ,وإرا كووان ر بوود موون تفسووري كاموول
للكو ووون كو وودارة فيتوجو ووو علو ووى الكو ووون أن يعلو ووم وأن يفهو ووم الق و ووانني املسو ووؤوة عنهو ووا مو وون أجو وول خل و و هو ووهه
القوانني"(.)1
وههه املعاا كلها راجعة إىل أن املعدوم ر ميكون أو يكوون نفسوه لكوون فاقود الشويو ر ميكون أن يعطيوه,
فهلك احلاة يف أن من كان فاقدا لإلتقان واإلحكام ر ميكن أن يعطيه لنفسه ور لغريه .

العتراض الخامس  :ال عاء اأن ليل اإلحكام واإلتقان ل يُعيّن اإلله .
تقوم حقيقة هها ارع او على أن غاية ما يدة عليوه دليول اإلتقوان واإلحكوام وجوود فاعول هلوها الكوون,
ولكنه ر إلدد ماهية رلك الفاعل ور صفته ور طبيعته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون أوة موون أثووار هووها ارع و او الفيلسوووف األملوواا كانووت  ,فإنووه ركوور أن دليوول اإلحكووام ر يوودة إر
عل ووى ض وورورة وج ووود مه و وندق فق ووط  ,ور إل و ودد ص ووفة اإلل ووه املعب ووود  ,تت ووابع الناق وودون عل ووى إثارت ووه يف ك وول
حني(.)2
ولكن هذا العتراض غير قا ح ألبتة في ليل اإلحكام واإلتقان ؛ وذلك مور :

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )342-340

( )2انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )322/3
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ا م ر ا ول  :أن أصوول ارخ ووتالف م ووع امللسوودين إوووا ه ووو يف إثب ووات احتي ووا الك ووون إىل خووال وض وورورة

وج ووود اخل ووال م وون حي ووث ه ووو  ,فه ووو املع ووي ه ووو وول البس ووث احلقيق ووي م ووع املالح وودة ونقطت ووه األوىل ومرك وونه
األساسي  ,وهها القدر من اإلثبات يدة عليه دليل اإلحكام واإلتقان درلة ظاهرة قطعية ر لبس فيها .
فامللسوود املنكوور لوجووود اهلل أو املتشووكك يف وجوووده يوودعي أنووه ر يوجوود دليوول يثبووت أن الكووون مفتقوور إىل
خووال وأن وجووود اخلووال غووري ضووروري  ,ودليوول اإلتقووان واإلحكووام يوونقض هووهه الوودعوى موون أصوووهلا ويثبووت
نقيضها  ,وهها قدر ٍ
كاف يف إثبات الدعوى .
ا م ر الث اني  :أنووا ر نسوولم بووجن رلووك الوودليل ر يعووني صووفة اإللووه  ,بوول هووو يف احلقيقووة يوودة درلووة ضوورورة

على صفات متعددة من صفات اخلال  ,فهو يدة بالضرورة على صوفة احليواة ؛ إر اخللو ر ميكون أن إلودل
من ميت أبدا  ,ويدة بالضرورة على صفة العلوم ؛ ألن العقول ر يتصوور أن اخللو املوتقن والفعول احلكوم املبهور
ميك وون أن يق ووع م ووع اجله وول  ,وي وودة بالض وورورة عل ووى ص ووفة اإلرادة واملش ووي ة ؛ ف ووإن العق وول الس ووليم ر يتص ووور أن
التصميم املوجود يف اخللو وروعوة اإلبوداا فيوه واختصاصوات الويت خوص هبوا كول موجوود ميكون أن تتسقو مون
غري وجود إرادة ومشي ة  ,ويدة بالضرورة على صفة القدرة التامة ؛ فإن العقل ر يتصور أن صونع هوها الكوون
الفسي جراته العظيمة وجنومه وكواكبه الكبرية ميكن أن يقع مع العجن  ,ويودة بالضورورة علوى صوفة احلكموة
 ,فووإن ظوواهر احلسوون يف هووها الكووون ووضووع كوول جوونو منووه يف موضووعه املناسووو لووه ر ميكوون أن يقووع مووع الطوويش
وفقدان احلكمة واهلدف والغاية .
ا مر الثال  :أن املؤمنني ر يعتمدون على دليول واحود يف إميواهنم بوجوود اهلل وثبووت صوفات الكمواة لوه

 ,وإوووا إميوواهنم قووا م علووى حنمووة متعووددة موون األدلووة  ,تتضووافر فيم ووا بينه ووا يف تجسوويس اعتقووادهم يف خووالقهم
ومعبودهم  ,وبعضه تلك األدلة يدة على قدر من اعتقادهم وبعضها يدة على قدر آخر يكمل غريه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولك وون الناق وودين أعرضو ووا ع وون ه ووهه احلقيق ووة املركب ووة ألدل ووة امل ووؤمنني  ,وطفقو ووا يتع وواملون م ووع اعتق وواداهم يف
خالقهم على أنه ليس هلم فيه إر دليل واحد فقط .
العتراض السا س  :ال عاء اأنه ل يدل على توحيد الخالق .

1436/08/19

تقوم حقيقة هها الدعوى أن دليل اإلتقان واإلحكام ر يدة على اعتقاد أتبواا األديوان اإلبراهيميوة يف أن
خوال الكوون إلوه واحوود  ,فموا الوهي مينووع أن يكوون مون قووام بتصوميم الكوون آهلووة متعوددة  ,انو كوا مجيعووا يف
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()1

ضبط قوانينه وإحكام مساراته؟!

ومع التسليم بكون دليل اإلتقان واإلحكوام ر يودة بنفسوه علوى ان اخلوال للكوون واملوتقن بوه إلوه واحود,
ف ووإن رل ووك ل وويس قادح ووا يف درلت ووه ور يف قوت ووه ومتاس ووكه ؛ ألن امل ووؤمنني ت يقيم ووون م وون حي ووث األص وول إر
إلثبووات وجووود اهلل وضوورورة احتيووا الكووون إىل خووال مبوودا مريوود كووم  ,وهووها القوودر يتسقو بوودليل اإلتقووان
واإلحكام  ,وأما ما زاد على رلك من أن اخلال للكون ر بد أن يكون واحدا فهنوات أدلوة أخورى تودة عليوه
عند املؤمنني .
ولكوون املشووكل املنهجووي لوودي الناقوودين لألديووان أهنووم يتعوواملون مووع اعتقوواد املووؤمنني وكجنووه لوويس لووديهم إر
دليوول واحوود فقووط يبنووون علووه مجيووع اعتقوواداهتم  ,وهووها غووري صووسي  ,فاملووادة ارسووتدرلية عنوود املووؤمنني مووادة
مركبة من أدلة متعددة تتضافر فيما بينها يف الدرلة كل كل مكونات اعتقادهم يف خالقهم ومعبودهم .
العتراض الساا  :ال عاء اأن ليل اإلحكام واإلتقان ل يدل ىل على نقص اإلله .
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن ارعتموواد علووى دليوول اإلحكووام واإلتقووان يوودة بالضوورورة علووى نقووص
اخلال ؛ ألن الكون ناقص  ,وفيه عيوب كثرية  ,وهها يدة على نقص مصممه ؛ ألنوه لوو كوان كوامال لصونع
تصميما كامال .
ومن أوة من أثار هها ارع او الفيلسووف اإلجنليوني ديفيود هيووم  ,فقود ركور علوى لسوان فيلوون أنوه إرا
كوان الكوون دلوويال علوى وجووود اخلوال وعلوى علمووه ومشوي ته فإنووه اوو أن يودة علووى أن اخلوال نوواقص ؛ ألن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

()2

ما نتخ عن فعله ناقص!

وقريووو موون هووها املعووي مووا ركووره علووى لسووان فيلووون موون أن العلووة اووو أن تكووون متناسووبة مووع املعلوووة ,

1436/08/19

( )1انظر  :اورات يف الدين الطبيعي  ,ديفيد هيوم ( , )71واجلا نة الكربى ملارا الكون مناسبا للسياة ,بوة ديفين (.)355
( )2انظر  :اورات يف الدين الطبيعي ( , )73 , 70وانظر  :لة أن أفكر (. )33/10

Ali Fattani

773

الباب الثالث

والعات متناه يف حجمه وزمنه  ,فلو كان معلور للخال لوجو أن يكون اخلال متناهيا أيضا(.)1
وهووها ارعو او غووري صووسي ؛ فهووو قووا م علووى اخللووط معووي ارتقووان واإلحكووام وبووني معووي الشوور واألت ,
فليس املراد من اإلتقوان واإلحكوام أر يقوع يف الكوون نويو مون الشورور وانرم  ,وإووا املوراد بوه أن كول نويو
يف الكووون قوودر بتقوودير هووو األنسووو ملووا يتعلو بووه موون مصووا ومنووافع  ,وأن قووانني الكووون الوويت حتكووم أحداثووه
ضبطت ضوبطا دقيقوا كموا  ,وهوها املعوي ر يتنواىف موع وجوود الشورور وانرم  ,بول هوي يف احلقيقوة مندرجوة
ضمنه اإلتقان وتعد جنو أساسيا منه .
إنه ليس يف العقل ما يدة أنه ر بد أن تكون عالقة طردية بوني كمواة وكمواة موا يصوعنه  ,فوإن العوات
املتقن من البشر – وهلل املثل األعلى -قد يصنع بعض انرت واعل فيها نقصا وخلال حلكموة يريودها  ,ور
يص و يف العقوول أن اعوول رلووك دلوويال علووى نقووص عملووه وقدرتووه  ,فاخلووال لكمالووه وعرتووه وجربوتووه علووى كوول
نيو وحكمته الواسعة البالغة ميكن أن خيل خلقا ناقصا حلكمة وغاية يعلمها.
ولكن املع ضني بهلك ارع او ألغوا كل ارحتمارت العقلية القريبة  ,وت يبقوا إر علوى احتمواة واحود
فقط  ,وهو أن الفاعل نواقص يف قدرتوه وحكمتوه  ,هوها خلول يف التفكوري من ٍ
واف لواقوع البشور  ,فكيوف حبواة
اخلال سبسانه وتعاىل  ,فهو أند منافاة له .
العتراض الثامن  :من صمم المصمم ؟
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى اردعوواو بجنووه إرا كووان لكوول موجووود مووتقن موون مصوومم  ,فووإن اهلل ر بوود
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أن يكون له مصمم ؛ ألنه موجود(.)2
وهووها ارعو او ر خيتلووف عوون ارعو او علووى دليوول اخلل و واإلاوواد بقوووهلم  :إرا كووان لكوول موجووود موون
خال فمن خل اخلوال ؟!  ,وقود سوب إيضواح وجوه الغلوط يف رلوك السوؤاة  ,والكشوف موع فيوه مون مغالطوة

1436/08/19

( )1انظر  :املرجع الساب (. )69

( )2انظر  :اجلا نة الكربى  ,ملارا الكون مناسبا للسياة  ,بوة ديفين (. )272
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وأخطاو استدرلية  ,واجلواب على ارعو او هنوا ر خيتلوف عموا ركور هنوات مون جوواب  ,فنكتفوي باإلحالوة
غري اختصار وتركا للتكرار(.)1
ويف هناية اإلجابة على ارع اضات اليت يوردهوا الناقودون لألديوان علوى أدلوة املوؤمنني علوى وجوود اهلل ر بود
موون التنبيووه علووى قضووية منهجيووة اقناعيووة مهمووة  ,وهووي أن كثوورة ارع اضووات علووى الشوويو ر تسووتلنم اتصووافه
بالضووعف ور باإلنووكاة  ,ور تعووين قوووة موقووف املع ضووني وصووالبته  ,فإنووه مهمووا أكثوور ا وورم موون اردعوواوات
علوى قولوه وسووعى بكول موا أويت موون قووة يف تربيرهوا إجرامووه فوإن رلوك ر يعووين عنوه نوي ا عنوود العقوالو النوواهبني ,
فكهلك احلاة يف ارع او على دليل اإلحكام واإلتقان  ,فإنه مهموا أكثور الناقودون مون ارعو او عليوه فوإن
رلك ر يعين قوة قوهلم ور ضعف رلك الدليل ؛ ألن العربة يف اردعاوات بالصسة ر بالكثرة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر :

 738من البسث .

Ali Fattani

775

الباب الثالث

الفصل الثاني
العتراض على النبوة والوحي
مدخل :
يتب ووأ موضوووا النبوووة مكانووة عاليووة يف األديووان  ,وينوونة درجووة رفيعووة يف بنياهنووا  ,ويووجيت يف مرتبووة نوواخمة موون
هيكلهوا  ,فوالنبوة هووي القاعودة األساسوية الوويت تتجسوس عليهوا تشوريعات األديوان  ,فكول نوويو فيهوا يعود فرعووا
عن إثباهتا وتقريرها .
واإلميان بالوحي والنبوة هو األساق الهي ينبين عليه هيكل الودين  ,واللبنوة األوىل الويت تسوتند إليهوا مجيوع
التش وريعات العباديووة بعوود اإلميووان بوواهلل تعوواىل  ,فووجي حووديث عوون األديووان  ,س وواو موون جهووة تش وريعاهتا أو موون
جهووة أخبارهووا  ,أو موون جهووة مووا ي تووو عليهووا موون ثوواب وعقوواب اووو أن يكووون تابعووا لإلميووان بووالنبوة وتاليووا
إلثباهتا والتصدي هبا .
وانضووباط الرؤيووة يف بوواب النبوووة وإحكووام ارسووتدرة عليهووا موون أقوووى العواموول املؤديووة إىل انضووباط املواقووف
موون هيكوول األديووان وثباهتووا  ,واضووطراب الرؤيووة يف قضووية النبوووة موون أقوووى مووا يووؤدي إىل إحوودال ارضووطراب
والقل يف ارت الدين مجيعها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واإلميوان بوالنبوة توابع موون حيوث األ يوة والوجوود لإلميووان بوجوود اهلل وخلقوه للكوون  ,فووال ميكون اإلميوان هبووا
والتصدي بتسققها يف الواقوع موع عودم اإلميوان بوجوود اهلل  ,فمون ت يكون مؤمنوا بوجوود اهلل فلون يكوون مؤمنوا
بالنبوة والووحي  ,فالبسوث يف إثبوات النبووة وتقريور أدلتهوا اوو أن يكوون بعود ارنتهواو مون إثبوات أدلوة وجوود
اهلل وتقرير كماله .
وموون ت يكوون مؤمنووا بوواهلل وكمالووه فإنووه ر فا وودة موون احلووار معووه يف موضوووا النبوووة ؛ لكونووه ت إلقو املرتبووة
السابقة على ههه املرتبة .

1436/08/19

فكل احلجخ اليت ميكن أن تقام على ضرورة النبوة وحتققها يف الواقع مبنيوة علوى اإلميوان بوجوود اهلل وتابعوة
لهلك  ,وقد كان علماو اإلسالم على علم يقيين هبوهه احلقيقوة  ,ويف بياهنوا يقووة املواوردي ":ر يصو التعبود
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ببعثووة الرسوول إر بعوود معرفووة املعب ووود املرسوول"( ,)1ويق وووة الغ وناة ":موون ت يع و ف بووجمر اهلل ت يع و ف بووالنبوة
قط"( ,)2ويؤكود الورازي املعوي نفسوه قوا ال ":القووة بإثبوات النبووات فورا علوى القووة بإثبوات الفاعول املختوار ,
فمن نازا يف رلك األصول  ,فإنوه ر اووز لوه اخلووو يف إثبوات النبووة ألبتوة  ,بول اوو عليوه الشوروا يف تلوك
املسجلة"(.)3
واإلميووان بووالنبوة لوويس تابعووا لإلميووان بوجووود اهلل فسسووو  ,وإوووا هووو تووابع لإلميووان بكموواة اهلل يف صووفاته
وجاللووه  ,فموون آموون بوج ووود اهلل  ,وأنكوور كمالووه يف علمووه ورمحتووه وحكمتووه  ,وخت ووبط يف هووها البوواب  ,فإنووه
سيضووطرب يف بوواب النبوووة  ,ويتخووبط يف موضوووعاهتا  ,وتوودخل عليووه املشووكالت موون جهووات عديوودة  ,ويف
بيان هها املعي يقوة القورطي ":املعجونة ر تكوون دلويال إر يف حو مون علوم وجوود البواري تعواىل  ,وأنوه قوادر
مريد موصوف بصفات الكماة  ,حىت يتجتى منه اإلرساة والتصدي والتكليوف  ,وإرا ت يعورف النواظر هوهه
األمور بجدلة عقلية  ,ت يعرف املعجنة  ,وت يفده العلم بالتصدي بالني"(.)4
ويكوورر ابوون تيميووة التنبيووه مورارا علووى أن اإلميووان بووالنبوة مورتبط بكموواة اهلل يف صووفاته  ,ويقوووة ":الكووالم يف
النبوة فرا على إثبات احلكمة اليت توجو فعل ما تقتضيه احلكمة وميتنع ما تنفيه"(.)5
والتنبيهووات السووابقة مفيوودة يف حتديوود األولويووات البسثيووة مووع الناقوودين لألديووان وحتديوود املسووارات املنهجيووة
يف الوودخوة مووع جوودلياهتم النقديووة التشووكيكية  ,فلوويس صووسيسا أن يوودخل املووؤمن يف جوودة حوووة موضوووا
النبوة مع نخص ت يؤمن بوجود اهلل بعد  ,وت يصد بكماله  ,فإن هها اجلودة عقويم لون ينتهوي إىل نتيجوة
مفيدة .
وم أن النبراف ات ف ي ا اب النب وة متع د ة  ،والتص ورات الخاطق ة عنه ا مختلف ة متنوع ة  ،ىل أن
أصولها ترج ىلى ثفثة أصناف أساسية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1أعالم النبوة  ,املاوردي (. )9

( )2معار القدق  ,الغناة (. )134

1436/08/19

( )3املطالو العالية من العلم اإلهلي  ,الرازي (. )93/8
( )4اإلعالم ا يف دين النصارى من األوهام  ,القرطي (. )239
( )5النبوات  ,ابن تيمية (. )917/2
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الص نف ا ول  :إنكووار إمكووان النبوووة  ,واردعوواو بجهنووا أموور يسووتسيل حتق و وقوعووه  ,والووهي يتبووي هووهه
الرؤية يف الغالو هم أتباا التيار اإلحلادي .
الص نف الث اني  :اإلقورار بإمكووان النبوووة  ,وإنكووار حتقو جنسووها يف الواقووع  ,والووهي يتبووي هووهه الرؤيووة يف

الغالو هم أتباا الدين الربويب .

الصنف الثال  :اإلقرار بإمكان النبوة  ,وبتسق جنسها يف الواقوع  ,موع إنكوار حتققهوا يف أفوراد معينوني
 ,والهي يتبي هوهه الرؤيوة يف العوادة هوم أتبواا األديوان املنسرفوة  ,كاليهوديوة والنصورانية  ,فوإهنم يقورون بوجوود
جنس النبوات  ,ولكنهم ينكرون حتققها يف الني صلى اهلل عليه وسلم .
والبسث سي كن هنا على الصنفني األولني  ,وما أثاروه مون اع اضوات وتشوكيكات  ,سوواو الويت أقاموهوا
بجنفسوهم  ,أو الوويت نقلوهووا عوون غووريهم  ,ولون نتعوورو إىل مووا يثووريه أتبوواا الصونف الثالووث إر إرا كووان لووه تعلو
ا يثار عند أتباا الصنفني األولني .
وارع او على النبوة ومكوناهتا يعد أنهر يف الفكر اإلسالمي من ارعو او علوى وجوود اهلل  ,حوىت أن
لقو اإلحلاد كان يطل يف العادة على منكري النبووة( , )1فقود ظهورت نخصويات يف توارين اإلسوالم أعلنوت
إنكووار النب وووة  ,وأث ووارت حوهلووا تشووكيكات كث وورية  ,وقووام عوودد م وون علم وواو املسوولمني ب ووالرد علوويهم  ,ونق ووض
تصوراهم وادعاواهتم  ,وإبطاة احتجاجاهتم(. )2
وقوود اختلفووت أغ وراو الناقوودين يف اع اضووهم علووى النبوووة  ,أمووا أتبوواا التيووار الربووويب فووإهنم اعتموودوا علووى

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رلوك لتنفوري النواق مون األديوان مجلوة  ,وحتبيووبهم يف ارسوتجابة لورؤيتهم الويت تودعو إىل ارقتصوار علوى اإلميووان
بوواهلل وإنكووار الوووحي والنبوووة  ,وأمووا أتبوواا التيووار اإلحلووادي فووإهنم اعتموودوا علووى رلووك للتشووكيك يف كموواة اهلل
وعدله ورمحته كما يدعون  ,فإن كثريا مونهم يبودأ أور يف احلووار موع غوريه بالتشوكيك يف صوسة النبووة  ,وإثوارة
ارع اضات عليها  ,ويسعى إىل إقناا املتسواور معوه بوجن النبووة ر تقووم علوى أسوس عقليوة  ,ور تنسوجم موع
احلكمة والعدة ؛ لينتهي بهلك إىل التشكيك يف كماة اهلل وعدله ووجوده .

1436/08/19

( )1من تارين اإلحلاد يف اإلسالم  ,عبدالرمحن بدوي (. )8-7

( )2انظر يف ركر بعض نبههم  :تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار (. )374 , 332 , 129 , 51
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ومووع كثوورة مووا أثوواره الناقوودون لألديووان موون اع اضووات حوووة النبوووة  ,ومووع تشووعو ا اهاهتووا ومسوواراهتا  ,إر
أهن ووا يف مله ووا ترج ووع إىل مس ووارين  :األوة  :إث ووارة ارع اض ووات واإلن ووكارت ح وووة أص وول النب وووة وكمال ووه
واتساقها مع احلكومة والعدة  ,والثاا  :القدح يف األدلة الدالة على صد النبوة وسالمتها من النواقض.
استيعاب النظر لظاهرة نقد األديان وبيان ما فيه من خلل واضطراب وخرو عن املونهخ العلموي والعقول
السليم يتطلو التعم يف كال املسارين بالدرق والتسرير واملناقشة .
وقبل الدخوة يف غمار ارع اضات التفصيلية اليت أثارها الناقدون لألديان على النبوة ر بود مون التمهيود
بووهكر األصوووة الكليووة واملعوواا األساسووية الوويت يقوووم عليهووا اإلميووان بووالنبوة  ,وي كوون عليهووا التصوودي بووالوحي
واملعجونات ؛ ألن إظهووار تلووك األصوووة موون أقوووى مووا يكشووف حقيقووة النبوووة  ,وموون أنوود مووا يوضو األسووس
العقلية األصيلة الويت تعتمود عليهوا  ,ومون أعمو موا يكشوف عون اخلطوج املنهجوي الواقوع يف تصوورات الناقودين
للنبوة ويف اع اضاهتم .
وبناو على التقرير السواب  ,فوإن احلوديث يف هوها الفصول سويكون منشوطرا إىل مبسثوني أساسويني  :األوة
 :سيكون خمصصا للسديث عن األصوة الكلية واملعاا األساسية اليت يقوم عليهوا اإلميوان بوالنبوة  ,والثواا :
سيكون خمصصا رستعراو أهم ارع اضوات الويت يوردهوا الناقودون لألديوان علوى النبووة  ,وبيوان موا فيهوا مون
خلل وادراف .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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المبب ا ول
ا صول التي يقوم عليها اإليمان االنبوة والوحي
ر بوود موون التجكيوود يف ابتووداو هووها املبسووث علووى أن اإلميووان بووالنبوة لوويس قضووية تسووليمية ضووة  ,ور هووو
عبارة عن مشاعر نفسية روحيوة  ,ولويس ورد تقليود بشوري قاصور  ,وإووا هوو قضوية تصوديقية برهانيوة إميانيوة,
تقووم علووى أسوس عقليووة مثبتوة  ,وبوراهني اسوتدرلية يقينيووة  ,تشو ت مجيعهووا يف تجسويس اإلميووان الوواعي بووالنبوة
ومكوناهتوا  ,فاإلميوان بوالنبوة حقيقوة وجوديوة عقليوة  ,ومعتقود يوجبوه العقول  ,وترنود إليوه مسوالك ارسوتدرة
املستقيمة .
وبي ووان األس ووس العقلي ووة ال وويت يق وووم عليه ووا اإلمي ووان ب ووالنبوة  ,وتوض ووي ص ووورهتا وعمقه ووا  ,حتص وول حقيقت ووه
وتتجلي معامله يف األمور التالية :
ا مر ا ول  :ىمكان النبوة .
من األسس الكلية اليت يقوم عليها اإلميان بالنبوة  :أن النبوة من األمور املمكنوة الوقووا  ,واملوراد هبوها :أن
إن وناة اهلل الوووحي علووى موون يصووطفيه موون عبوواده أموور كوون يف العقوول ويف الوجووود  ,وأنووه ر يتضوومن مناقضووة
للعقل  ,ور تعارضا مع قوانني الكون .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإثبووات إمكووان النبوووة ر إلتووا إىل أدلووة خاصووة  ,فكوول األدلووة الوويت أقامهووا املؤمنووون علووى وجووود اهلل توودة
بالضوورورة علووى إمكاهنووا  ,وأهنووا أموور قابوول ألن يتسق و يف الواقووع  ,وقوود أن وار القوورآن الكوور إىل هووها املع ووي
املنهجووي ونبووه عليووه  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :أكووان للنَّوواق عجبووا أن أوحيونووا إىل ر رجو ٍول ِّم ونو رهم أن أنووهر النَّوواق
وبشِّور الَّووهين آمنرووا أ َّن هلروم قوودم صوود ٍ عنود رِّهبووم قوواة الكواف ررون إ َّن هووها لسوواحر ُّمبني}[يوونس, ]2:فظوواهرة
الوحي والنبووة اوو أر تشوكل عنود املوؤمنني بوجوود اهلل أي اسوتغراب ؛ ألهنوا ليسوت أعظوم مون خلو الكوون
وإبداعه من العدم  ,وليست منافية حلكمة اهلل وعدله ,كما سيجيت بيانه.

1436/08/19

وبناو عليه فإن املخالف يف إمكان النبوة إن كان من أتبواا الودين اإلحلوادي ؛ فوإن النقواه معوه ر يصو
أن يتوجووه إىل إمكووان النبوووة قصوصووها ؛ ألنووه أنكوور األصوول الووهي يقوووم عليووه التسووليم حبوودوثها  ,وهووو خل و
الكووون  ,وإوووا يتوجووو أن يكووون النقوواه معووه يف إثبووات خلو اهلل للكووون  ,وامتنوواا حدوثووه موون غووري خووال ,
فووإن أقوور بووهلك ؛ أمكوون احلووديث معووه يف تفاصوويل الكووون  ,ومنهووا النب ووة والوووحي  ,وإن ت يقوور  ,فووال فا وودة
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رات ٍ
باة من احلوار معه إر يف إثبات إمكانه العقلي .
وإن كووان موون أتبوواا الوودين الربووويب  ,فسالووه ر خيلووو موون أمورين  :إمووا أن ينووازا يف إمكووان النبوووة موون جهووة
القوودرة  ,فهووو يف هووهه احلالووة سوويكون متناقضووا ؛ ألن إق وراره قل و اهلل الكووون يوجووو عليووه التسووليم بإمكووان
إاوواد كوول مووا هووو دونووه  ,والنبوووة أسووهل وأيسوور بووال نووك  ,فووإن ت يقوور بووهلك فإنووه سوويكون ر الووة واقعوا يف
املغالطة املنطقية اليت تسمى "ارنقالب اإلقراري" .
وإما أن يكون منازعا يف إمكان النبوة من جهة احلكمة والرمحوة والعودة  ,فقولوه خطوج ظواهر  ,وبيوان موا
فيه من خلل وادراف يتسصل بالكشف عن األمور الدالة على أ ية النبوة وضرورهتا .
ا مر الثاني  :أهمية النبوة وضرورتها :
اإلميووان بووالنبوة ر يقوووم علووى أهنووا وورد أموور كوون الوقوووا فقووط  ,وإوووا يقوووم علووى أهنووا أموور مهووم حليوواة
اإلنسان وضروري رستقامة عيش النوا اإلنساا  ,فإن الهي يوسع دا ورة نظوره وتجملوه يف الوجوود ويف طبيعوة
اخللقة اليت خل اإلنسان عليها  ,وما يتمين به عن باقي أنوواا احليووان  ,وموا اتصوف بوه مون ارنفوراد بالوهكاو
والتفكور والتجمول وارتصواف بواإلرادة وحريوة ارختيوار والقصود والبسوث عون الغايوات والتسواؤة عون األسووباب
والعلوول  ,ومووا انفوورد بووه موون العوويش يف املدنيووة ؛ حبيووث إنووه ر ميكوون للفوورد اإلنسوواا أن يعوويش وحووده  ,وإوووا ر
بد له من العيش يف مجاعات من بين جنسه = يدرت أن النبوة أمور ملو جودا يف حيواة اإلنسوان  ,وأنوه إلتوا
إليهووا احتياجووا بالغووا  ,بوول إن احتياجووه إليهووا ر يقوول عوون بوواقي الضوورورات احلياتيووة األخوورى الوويت ر ميكوون أن
تسووتقيم احليوواة إر هبووا  ,ويوودرت أيضووا أن وجووود النبوووة وحتققهووا يف الواقووع وإرسوواة اهلل للرسوول إىل النوواق هووو
األمر املتواف مع احلكمة  ,واملنسجم مع الرمحة والعدة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والتقرير الساب لويس ورد عبوارات عاطفيوة  ,ور ادعواوات خاليوة مون الودليل والربهوان  ,وإووا هوي تعبوري
عن حقيقة يقينية تقوم على ٍ
معان عقلية  ,ومكونات وجودية  ,تشو ت مجيعهوا يف إثبوات ضورورة النبووة للنووا
اإلنساا  ,وندة احتياجه إليها .

1436/08/19

ويف سوويا ارسووتدرة علووى هووهه احلقيقووة ر بوود موون التجكيوود علووى أنووه ا وو أن يكووون اعتمادنووا علووى
النظر العقلي الصسي  ,والتجمل الوجودي املستقيم  ,وهلها فإننا لن نعتمد علوى نصوو الكتواب والسونة يف
إثبوات تلووك احلقيقووة إر عرضووا واست ناسوا ؛ ألنووه ر يصو منهجيووا أن تثبووت أ يوة النبوووة وضوورورهتا موون خووالة
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نصووو النبوووة نفسووها ملوون كووان غووري مووؤمن هبووا  ,فووإن يف رلووك وقوع وا يف خو ٍ
وطو منهجووي ظوواهر  ,وهووو الوودور
ارستدرة املعيو .
وقبل الولو يف إقامة األدلة علوى ضورورة النبووة ونودة احتيوا النووا اإلنسواا  ,إليهوا ر بود مون التجكيود
أن ما سنقيمه من األدلة ليس املراد به إثبات صد النبوة يف نفسها وصد املدعي هلا  ,وإووا املوراد بوه ركور
الدررت اليت تدة على أن حتق النبوة متوافو موع احلكموة والرمحوة والعودة  ,ومنسوجم موع العقول  ,ومتسو
مع طبيعة الوجود  ,وأن عدم حتققها مناف لتلك احلقا كلها .
وقود تنوعوت مسووالك اخلا ضوني يف بيوان أ يووة النبووة  ,وتعووددت جهوات النظور لووديهم  ,وتفرعوت منافووه
اررتك وواز عن وودهم( , )1وسنقتص وور يف ه ووها املق ووام عل ووى أه ووم األدل ووة والرباه ووني الكان ووفة ع وون ض وورورة النب وووة ,
وتفصيلها فيما يلي :
ال دليل ا ول  :أن الن وووا اإلنس وواا ر ب وود أن يك ووون خاض ووعا هلل  ,وعاب وودا ل ووه  ,ومت ووهلال جل ووالة اهلل
وجربوته ؛ ألن اإلنسان جنو من املخلوقات  ,وكل خملو ر بد أن يكون تابعا خلالقوه  ,وخاضوعا جلربوتوه ,
ور يص حباة من األحواة أن ينخلع مون هوهه الصوفة  ,أو أن يننعهوا عون نفسوه  ,فاملخلوقيوة تعوين ارفتقوار
املطل و إىل اخلووال  ,فعبوديووة اإلنسووان هلل ح و رزم ر ينفووك عنووه أبوودا  ,وقوود جوواوت اإلنووارة يف النصووو
الشوورعية إىل هووها املعووي  ,كمووا يف قوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ملعووار بوون جبوول  ":هوول توودرى مووا حو اهلل
على عباده"(.)2
وهووها اخلضوووا الووهي يعوود مكونووا أساسوويا موون مكونووات اإلنسووان  ,قوود يع يووه الوونقص واخللوول بسووبو أن
اإلنس ووان يتص ووف بص ووفات خاص ووة دون س ووا ر أن و وواا احلي و ووان انخ وور  ,فه ووو يتص ووف بالنس وويان وال ووههوة ,
وباإلرادة والقصد  ,والبسث يف أسرار الكون  ,ودوو رلك  ,فهوهه الصوفات عول حواة اإلنسوان خمتلفوا عون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حوواة احليوانووات األخوورى يف البقوواو علووى العبوديووة الكونيووة  ,فاإلنسووان بسووببها معوورو للغفلووة عوون اخلضوووا
للخوال  ,وارد وراف عوون مسووار العبوديووة الوويت ر بوود لووه منهووا  ,فيستووا إىل موون يووهكره بعبوديتووه هلل  ,ويرجعووه

1436/08/19

( )1انظر  :موا الفتاوى  ,ابن تيمية ( , )103-93/19ومدار السالكني  ,ابن القيم ( , )91-90/1ورسالة التوحيد,
مد عبده ( , )17والوحي احمدي  ,رنيد رضا ( , )48والنبوة واألنبياو يف الفكر اإلسالمي  ,علي عبدالفتاح املغريب (-35
. )59
( )2أخرجه البخاري  ,رقم ( , )5967ومسلم  ,رقم (. )49248
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إىل رنده  ,وينيل عنه الغبش والنقص الهي وقع فيه بسبو صفاته املمينة له .
ومصوودر تووهكري اإلنسووان بووهلك ر ميكوون أن يكووون موون جوونس اإلنسووان نفسووه ؛ ألنووه ر يووجمن موون وقوووا
الوونقص واخللوول يف رلووك املصوودر  ,فووال بوود أن يكووون مصوودر التووهكري موون عنوود اهلل تعوواىل اخلووال  ,املتصووف
بالعلم املطل  ,واجلربوت وامللكوت والعظمة والسلطان .
فووالنبوة إرن ضوورورة وجوديووة لتووهكري اإلنسووان قضوووعه لربووه  ,واستسووالمه خلالقووه وموووره  ,وتثبيتووه علووى
رلك  ,ولو أن اإلنسوان ت يكون متميونا عون بواقي أنوواا احليووان بالصوفات ارختياريوة ر وا ت إلوتخ إىل إرسواة
رسل إليه ؛ لكونه ر يوجد لديه ما يدعوه إىل اخلرو عن مسار العبودية الكونية .
الدليل الثاني  :أن اهلل تعاىل أعلوى املوجوودات وأكملهوا وأجلهوا  ,وهوو سوبسانه اخلوال لألكووان كلهوا,

واملتصووف بالكموواة املطلو يف كوول الصووفات  ,والنفوووق البشورية تتشوووف إىل معرفتووه وارزديوواد موون العلووم بووه ,
والتعوورف علووى أمسا ووه وصووفاته وكمارتووه  ,فووإن النفوووق بولووة علووى التعل و بالكموواة والتشوووف إىل ارق و اب
مون املتصف بالعلو واملكانة  ,وكلما ازداد العلو والكماة ازدادت النفوق تعلقا به وتشوفا إليه.
وهلها كان العلم باهلل تعاىل أفضل العلووم وأنورفها وأجلهوا وأعالهوا  ,فوإن العلوم يشورف بشورف املعلووم ,
واهلل تعاىل هو أنرف ما ميكن أن تتعل به العلوم اإلنسانية كلها .
وكهلك فإن النفوق اإلنسانية تتشووف يف العوادة إىل معرفوة مصودر كول األموور  ,وخاصوة إرا كوان رلوك
األمر يف غاية الدقة واإلهبار واجلمواة والعظموة  ,وكلموا ازداد الشويو عظموة ومجوار ازداد تشووف النفووق إىل
منيوود العلووم بووه  ,ولووهلك فووإن النفوووق اإلنسووانية سووتكون ر الووة متشوووفة إىل املصوودر الووهي كووان سووببا يف
حدول هها الكون العظيم املبهر  ,وهو اهلل اخلال سبسانه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووالنفوق اإلنسووانية إرن متعلقووة بووالعلم بوواهلل ومتشوووفة إليووه غايووة التشوووف ؛ لكمالووه وجاللووه ؛ ولكووون
خال الكون قد أنشجه من العدم .

1436/08/19

وإرا كان ر بد للنفوق اإلنسانية من العلم بواهلل ور ميكون أن تنقطوع عون رلوك  ,وثبوت أن تشووفها إىل
رلك وطلبهوا لوه أمور جووهري  ,ومكوون أساسوي  ,فوإن الكمواة يف احلكموة والرمحوة والعودة يقتضوي أن يضوع
اهلل تعاىل طريقا مجمونا للسصوة على العلم به .
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ور يص و أن يك ووون اإلنس ووان مص وودر رل ووك الطريو و ؛ ألن ووه متص ووف بالقص ووور يف عقل ووه وعلم ووه وواقع ووه
وموضوعيته  ,فلم يب إر أن يكون اهلل تعاىل هو مصدر رلك العلوم ؛ لكونوه سوبسانه أعلوم بنفسوه وبكمالوه
 ,وأعلم ا إلتاجه النوا اإلنسان من العلم به .
ال دليل الثال

 :إرا ثبووت أن اهلل تعوواىل هووو اخلووال لإلنسووان  ,وثبووت أن املخلووو ر ميكنووه أن ينفصوول

عن اخلضوا خلالقه ألبتة  ,ويتعهر عليوه ارنفصواة عون ارفتقوار إليوه  ,فهوها يودة علوى أن اإلنسوان ر بود أن
يكون بينه وبني اهلل اتصاة دا م وعالقة وارتباط مستد  ,كسا ر املخلوقات األخرى .
بوول إن العالقووة ال وويت بووني اإلنس ووان وبووني اهلل ه ووي أنوورف العالق ووات وأجلهووا وأعظمه ووا ؛ لك ووون العالق ووة
تشرف بشرف من تعلقت به  ,واهلل تعاىل هو أنرف املوجودات وأجلها بال ريو .
وإرا ثبوت أن العالقوة بوني اإلنسوان وبووني اهلل هوي أنورف العالقوات وأجلهووا فوإن الضورورة العقليوة تقتضووي
أن تكون تلك العالقة قا مة على أعلى األوصاف وأكملها وأتقنها وأنسبها للكماة والرفعة .
وإرا ثبتت ههه املعاا فإنه ر يص أن يكون اإلنسان مصدرا لتسديد القوانني واملعاا الويت تقووم عليهوا
تلووك العالقووة الشوريفة ؛ لكونووه قاصوورا يف عقلووه وعلمووه وإدراكووه وموضوووعيته  ,فووإن اإلنسووان قاصوور عوون معرفووة
املعاا اليت تناسو أقرانه من الناق  ,واهل كثوريا مون األموور الويت إلبهوا أو يبغضوها بنوو جنسوه  ,وتوراه إلودد
أنووياو كثوورية لضووبط عالقتووه مووع انخورين يكتشووف أهنووا ت تكوون مناسووبة أو أهنووا كانووت خاط ووة  ,فووإرا كووان
اإلنسان عاجنا عن ضبط العالقة بينه وبني بين جنسه  ,فكيف ميكنه أن يضوبط العالقوة بينوه وبوني اهلل تعواىل
؟!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن واقع الناق اليوم -وقبل اليوم -يدة درلة ظاهرة على أن مصودر ضوبط العالقوة بوني اهلل وبوني النواق
ا ووو أر يك ووون راجع ووا إىل اإلنس ووان  ,أر ت وورى أن الن وواق ح ووني اعتم وودوا عل ووى عق وووهلم وأرواقه ووم يف ض ووبط
العالق ووة بي وونهم وب ووني اهلل كي ووف ض وولوا الطريو و وتفرق ووت هب ووم انراو يف ك وول ا وواه  ,ورهب ووت ب ووه األقو وواة ك وول
مههو؟!! أر ترى أن منهم من أخه يعبد الشوجر واحلجور  ,ومونهم مون تعلو بوالنجوم والكواكوو  ,ومونهم
من طف يعبود احليوانوات مون البقور والف وران وغريهوا؟!! أر تورى حوني اعتمود النواق علوى عقووهلم كيوف وقعووا
يف أنواا من األعماة املناقضة للعقل واملنط وأصناف من األفعاة املستشنعة املستقبسة ؟!!

1436/08/19

ر جوورم أن املعوواا السووابقة كلهووا توودة علووى أنووه ت يب و مصوودر لض ووبط العالقووة بووني اهلل والن وواق إر أن
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يكون اهلل تعاىل هو رلك املصدر ؛ ألنه هو العات بكل نيو  ,وهو احلكيم يف كل أفعاله .
وتدة على أن النوا اإلنسان يف حاجة إىل ربه لكوي يرنوده إىل الطريو  ,ويكشوف لوه عون املعواا الويت
او أن يلتنم هبا يف عالقته اليت ر ميكن أن ينفك عنها مع خالقه  ,ور ميكن أن يكون لديوه عالقوة أنورف
منها وأكمل .
إنوه فضوال عون رلوك كلوه فوإن الكمواة يف احلكموة والرمحوة والعودة يقتضوي أن يتفضول اهلل علوى النواق
ببيان املعاا اليت او عليهم ارلتنام هبا يف عالقتهم معه بالعبودية واخلضووا  ,فإنوه لوو وجود ملوك عظويم يف
الدنيا –وهلل املثل األعلى -إلو الناق  ,والناق إلبونه  ,فإن العقول واحلكموة يقتضويان أن يقووم رلوك امللوك
بتسديد املعاا والقوانني ليت ينبغي على الناق ارلتنام هبا حني يرغبون يف مقابلته وارتصاة بوه  ,فيسودد هلوم
األمووور الوويت اووو علوويهم األخووه هبووا واألمووور الوويت يكووره فعلهووا  ,حووىت ر يقوووم أحوود خالفتهووا فتفسوود تلووك
العالقة اجلميلة اليت قامت بينه وبني نعبه احو له .
وحتقو هووهه املعوواا يف حو اهلل تعوواىل أوىل وأحو  ,فووإن العقوول يقتضووي أن يكووون موون كموواة حكمووة اهلل
ورمحتووه أن إلوودد للنوواق األمووور الوويت توجووو بتووه حووىت يلتنمووا هبووا  ,واألمووور الوويت توجووو غضووبه حووىت يبتعوودوا
عنها  .وبيان رلك كله هو أحد أهم الوظا ف اليت يقوم هبا األنبياو والرسل .
فووالنبوة وإرسوواة الرسوول إىل النوواق ليعرف ووا مووا إلبووه اهلل ويرضوواه هووو مقتضووى كموواة اهلل يف رمحتووه وإحسووان
قلقوه  ,وهلوها جعوول اهلل إرسواة النووي صولى اهلل عليووه وسولم مظهورا موون مظواهر رمحتووه للنواق كمووا قواة تعوواىل :
{لقد م َّن اللهر على ال رمؤمنني إر بوعث فيهم ر رسور ِّمن أن رفسوهم يوتولروو علويهم آياتوه ويورونِّكيهم ويورعلِّ رم ره روم الكتواب
واحلكمة وإن كانروا من قوبل لفي ض ٍ
الة ُّمبني}[آة عمران.)1(]164:
ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن متام هها البيان أن يهكر اهلل للمؤمنني ما ي تو على التنامهم باألمور اليت إلبها مون األجور والنعويم
 ,وما ي تو علوى فعول األموور الويت يبغضوها مون الووزر والعقوبوة ؛ حوىت يكوون النواق أكثور حرصوا علوى ضوبط
عالقتهم موع اهلل رهبوم وخوالقهم ؛ وهلوها ركور اهلل أن مون وظوا ف الرسول التبشوري واإلنوهار  ,كموا قواة تعواىل :
الر رس و و وول وك و و ووان الل و و ووهر عني و و وونا
ُّ
{ر رس و و ووال ُّمب ِّش و و وورين ورمن و و ووهرين ل و و و و الَّ ي رك و و ووون للنَّ و و وواق عل و و ووى الل و و ووه رح َّج و و ووة بوع و و وود ُّ
حكيما}[النساو.]165:

1436/08/19

( )1انظر  :موا الفتاوى  ,ابن تيمية ( , )131/6ومدار السالكني  ,ابن القيم (. )91/1
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فكمووا أن الرسوول يبينووون للنوواق مووا إلبووه اهلل ويرضوواه  ,ومووا يكرهووه ويبغضووه  ,فووإهنم يبينووون هلووم مووا ي تووو
على أفعاهلم ؛ طلبا ملنيد من اإلعهار  ,وإقامة احلجة على الناق  ,وهها من رمحوة اهلل بالعبواد  ,فإنوه إرا كوان
اإلنسووان ر بوود لووه موون الوقوووف بووني يوودي خالقووه  ,ور بوود لووه موون احلسوواب والس وؤاة  ,فووإن موون متووام الرمحووة
واحلكمة والعدة أن يبني له رلك حىت يكون على بينة من أمره ومرله .
الدليل الراا  :أن اإلنسان يعد أنورف املخلوقوات املعلوموة لنوا  ,وأعالهوا قودرا ومننلوة  ,وأجلهوا فضوال

يف حياتووه وعيشووه  ,وهووو متصووف قصووا ص متيوونه غووري بوواقي أجنوواق احلي ووان  ,كارتصوواف بوواإلرادة والقصوود
والبس ووث ع وون العل وول والغاي ووات  ,واتص وواف الن وووا اإلنس وواا هب ووهه األم ووور يس ووتوجو بالض وورورة تن وووا األفع وواة
الص ووادرة عن ووه  ,فاحلرك ووات ارختياري ووة ر ب وود أن تك ووون متنوع ووة يف طبيعته ووا  ,فبعض ووها خ ووري وبعض ووها ن وور ,
وبعضها نافع وبعضها ضار  ,وبعضها عدة وبعضها ظلم .
ور بد لإلنسان من معيار عادة يضبط بوه مقواييس املوازنوة بوني تلوك األفعواة ارختياريوة  ,وميونان يفور
بني الصا والفاسد .
والعقوول اإلنسوواا ر ميكنووه أن يقوودم املعيووار الشووامل الووهي يسووتوعو كوول التصوورفات ارختياريووة الصووادرة
موون اإلنس ووان  ,ور يق وودر عل ووى بن وواو املي ونان ال ووهي ينطب و عل ووى مجي ووع م ووا يفعل ووه الن وووا البش ووري م وون األفع وواة
ارختيارية مون البيوع والشوراو واإلعطواو واألخوه والورد والقووة والفعول وغوري رلوك ؛ ألن حتديود امليونان املناسوو
لكوول تلووك األفعوواة وضووبط املعيووار العووادة فيهووا ر بوود أن يكووون مبنيووا علووى أساسووني  :األوة  :مشوووة العلووم
واستيعابه لكل األفراد  ,والثاا  :كماة التجرد الهي ينفي كل أصناف امليل واحليد عن ارعتداة.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والنوا اإلنساا ر ميكن أن يكون متصفا هبهين الوصفني ألبتة  ,فلوم يبو إر أن يكوون اهلل هوو الواضوع
للمي ونان الووهي يضووبط تصوورفات اإلنسووان واملعيووار الووهي يفوور بووني أصووناف األفعوواة ارختياريووة الوويت يقوووم هبووا
البشر  ,ورلك عن طري الوحي والنبوة .
وقوود أنووار القوورآن إىل هووها املع ووي  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :لقوود أرس وولنا رر رسوولنا بالبويِّونووات وأننلنووا مع ره و روم
واق بالقس ووط}[احلديد ,]25:فم وون أه ووم وظ ووا ف الرس وول إقام ووة املو ووازين العادل ووة
الكت وواب والمي وونان ليو رق وووم النَّو ر
وضبط املعايري املستقيمة .

1436/08/19

ود وون ر ننك وور أن الن وووا اإلنس وواا ميك وون أن يتوص وول إىل بع ووض املع ووايري ال وويت تض ووبط ع ووددا كبو وريا م وون
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التصوورفات احلياتيووة  ,ولكوون حبثنووا لوويس متعلقووا هبووها القوودر  ,وإوووا هووو متعلو بالقوودر انخوور الووهي ر يسووتطيع
أن يصل إليه عقل اإلنسان حباة  ,إن كثري من األموور الويت يودركها العقول اإلنسواا إووا يودركها علوى جهوة
اإلمجوواة ر التفصوويل  ,فيستووا إىل موون لديووه علووم تفصوويلي يبووني لووه التفاصوويل املووؤثرة الوويت اهلهووا  ,فكمووا أن
النوواق ميك وونهم أن يفرق ووا ب ووني مجل ووة الن ووافع والضووار م وون البق وووة واألطعم ووة واألن وربة  ,إر أهن ووم إلت وواجون إىل
خمتصووني وخ ورباو لووديهم علووم تفصوويلي بتلووك املضووار واملنووافع فيعتموودون علوويهم يف بياهنووا  ,فكووهلك يف نووجن
األموور املتعلقووة باجلوانوو الروحيووة  ,واألمووور املتعلقوة بالعالقووة بووني اهلل وبوني خلقووه  ,فالنوواق قود ميكوونهم معرفووة
أصوووة املنووافع واملضووار فيهووا علووى ج وهة اإلمجوواة  ,فيستوواجون إىل موون لديووه علووم تفصوويلي هبووا لكووي إلوودد هلووم
تفاصيل ما إلصل به النفع وما إلوصل به الضرر  ,وهم األنبياو الهين تلقووا الووحي والعلوم مون عنود اهلل تعواىل
.
وقوود كانووت هووهه املعوواا واضووسة جوودا عنوود علموواو اإلسووالم  ,ويف بيووان نوويو منهووا يقوووة ابوون تيميووة ":
الرسووالة ضوورورية يف إصووالح العبوود يف معانووه ومعوواده  ,فكمووا أنووه ر ص والح لووه يف آخرتووه إر باتبوواا الرسووالة,
فكووهلك ر صو والح لووه يف معانووه ودنيوواه إر باتبوواا الرسو والة  ,ف ووان اإلنسو وان مض ووطر إىل الش وورا  ,فانووه بووني
حووركتني ح وركة الووو هبووا مووا ينف وعه  ,وح وركة يوودفع هبووا مووا يضووره  ,والشوورا هووو النووور الووهي يبووني مووا ينفعووه ومووا
يضره والشورا نور اهلل يف أرضه  ,وعدله بني عباده  ,وحصنه الهي من دخله كان آمنا .
ولوويس امل وراد بالشوورا التمييوون بووني الضووار والنووافع بوواحلس ؛ فووان رلووك إلصوول للسيوانووات العجووم  ,ف وإن
احلمار واجلمل ميين بني الشعري وال اب  ,بل التميين بني األفعاة اليت تضر فاعلها يف معانه ومعواده  ,كنفوع
اإلميان والتوحيد والعدة والرب والتصد واإلحسان واألمانة والعفة والشجاعة واحللم والصرب واألمور بواملعروف
والنهى عن املنكر وصلة األرحام وبر الوالدين واإلحسوان إىل املماليوك واجلوار وأداو احلقوو وإخوال العمول
هلل والتوكل عليه وارستعانة به والرضا واقع القدر به والتسليم حلكمه وارنقياد ألمره ومووارة أوليا وه ومعواداة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أعدا ووه وخشوويته يف الغيووو والشووهادة والتق ورب إليووه بووجداو فرا ضووه واجتنوواب ارمووه واحتسوواب الث وواب عنووده
وتصديقه وتصودي رسله يف كل ما أخربوا به وطاعته يف كل ما أمروا بوه وا هوو نف وع وص والح للعبود يف دنيواه
وآخورته  ,وىف ضد رلك نقاوته ومضرته يف دنياه وآخرته.

1436/08/19

ولووور الرسووالة ت يهتوود الع وقل إىل تفاصوويل النووافع والضووار يف املعوواه واملعوواد  ,فموون أعظووم نعووم اهلل علووى
عباده وأنرف مننن عليوهم أن أرسل إليهم رسله وأننة علويهم كتبوه وبوني هلوم الصوراط املسوتقيم  ,ولوور رلوك
لكانوا ننلة األنعام والبها م  ,بل أنر حوار منها فمن قبل رسالة اهلل واسوتقام عليها  ,فهو من خوري الربيوة ,
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ومن ردها وخور عنها فهو من نر الربية  ,وأسوأ حار من الكلو واخلننير واحليوان البهيم"(.)1
بول إن الفالسوفة الوهين عانووا يف كنوف الفكور اإلسوالمي كوانوا علوى علوم بج يوة النبووة وضورورهتا إلقاموة
املووازين الضوابطة حليوواة اإلنسوان وتعامالتووه وأفعالوه  ,ويف بيووان اإلقورار بوهلك يقوووة ابون سووينا ":مون املعلوووم أن
اإلنسووان يفووار سووا ر احليوانووات بجنووه ر إلسوون معيشووته لووو انفوورد وحووده  ...وأنووه ر بوود أن يكووون اإلنسووان
مكفيا برخر من نوعه  ...هها يبقل لهلك  ,ورلوك خيبون هلوها  ...فوإرا كوان هوها ظواهرا ؛ فوال بود مون وجوود
اإلنسووان وبقا ووه موون مشوواركة  ,ور تووتم املشوواركة إر عاملووة  ...ر بوود موون س وونة وع وودة  ,ور بوود يف السوونة
والعدة من سان ومعدة  ,ور بد أن يكون هوها حبيوث اووز أن خياطوو النواق  ,ويلونمهم السونة ,ور بود أن
يكون إنسانا  ,ور اوز أن ي ت الناق وآراوهم يف رلك  ,فيختلفوون ويورى كوال مونهم موا لوه عودر وموا عليوه
ظلمووا  ,فاحلاجووة إىل هووها اإلنسووان يف أن يبقووى نوووا اإلنسووان ويتسصوول وجوووده أنوود موون احلاجووة إىل إنبووات
الشووعر علووى األنووفار وعلووى احلوواجبني  ,وتقعووري األةووص موون القوودمني  ,وأنووياو أخوورى موون املنووافع الوويت ر
ضوورورة فيهووا يف البقوواو  ,بوول أكثوور مووا هلووا أن تنفووع يف البقوواو  ,فووال اوووز أن تكووون العنايووة األوىل تقتضووي تلووك
املنووافع ور تقضووي هووهه الوويت هووي أسووها  ,ور أن يكووون املبوودأ األوة واملال كووة بعووده يعلووم رلووك  ...فواجووو
إرن أن يكووون نووي  ,وواجووو أن يكووون إنسووان ,وواجووو أن تكووون لووه خصوصووية  ,ليسووت لسووا ر النوواق ,
حىت يستشعر الناق فيه أمرا ر يوجد هلم فيتمين منهم"(.)2
الدليل الخامس  :أنه ر أحد ينكور أن اإلنسوان خلقوه اهلل خلقوة خمتلفوة عون بواقي أنوواا احليووان  ,فهوو
متصووف – كمووا سووب التنبيووه عليووه -بووالتفكر والتجموول والبس وث عوون الغايووات والعلوول ؛ وهلووها ظهوور يف حيوواة
اإلنسان ارهتمام باألس لة الوجودية الكربى املتعلقة بجصل الكون ومصريه وقوانينه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور أحد ينكور أن اهلل اعتوي باإلنسوان عنايوة خاصوة  ,فجعلوه سويد الكوون  ,وسوخر لوه موا يف السوموات
واألرو  ,وهيج السبل ليكون قادرا على عمارة األرو وتشييد احلضارات الشاخمة فوقها .
فهووهه الش وواهد توودة علووى أنووه ر بوود أن يكووون حليوواة اإلنسووان هوودف وغايووة خمتلفووة عوون هوودف وغايووة
احليوانات األخرى  ,فمن املستبعد عقال أن يكون اإلنسان متمينا عون بواقي أنوواا احليوانوات بتلوك التميونات
ر يكون خمتلفتا عنها يف قيمة احلياة وهدفها وغايتها .

1436/08/19

( )1موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )100-99/19
( )2اإلهليات من الشفاو ,ابن سينا (. )441
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وإر ثبووت أنووه ر بوود أن يكووون حليوواة اإلنسووان هوودف وغايووة خمتلفووة  ,فووإن األكموول واألوف و يف احلكمووة
والرمحووة أر ي و ت لإلنسووان حتديوود رلووك ؛ لكونووه ناقصووا يف عقلووه وقاص ورا يف إدراك وه لطبيعووة الوجووود  ,وخيفووى
عليه كثري من حكم األحدال ومقاصدها  ,ولكون اهلل أعلوم بكول موا يف الكوون وأعودة وأرحوم  ,فالضورورية
العقليووة تقتضووي أن يكووون حتديوود مووا يصوول حيوواة اإلنسووان ويكملهووا ويرنوودها يف غاياهتووا وأهوودافها موون عنوود
اهلل تعاىل .
إرا كوان اهلل قود اعتوي باإلنسوان وسوخر لوه مووا فيوه السوموات وموا يف األرو  ,وأعطواه مون األوصوواف
مووا جعلووه متفوقووا علووى غووريه موون احليوانووات  ,ونوووا لووه املركوول واملشووارب  ,وهيووج لووه معرفووة أصووناف األدويووة
واملعاجلات  ,فكيف يستقيم يف العقل أر يعتين به فيموا يتعلو بوجهم مكوون مون مكوناتوه  ,وهوو العالقوة موع
اهلل وضبط غاياته الوجودية ومصريه يف احلياة؟!
فههه الدرلة تدة على أ ية النبوة وضرورهتا للنوا اإلنساا  ,وأهنا أمر بالغ األ ية  ,وتكشف عون أنوه
ر صالح لإلنسان ور فالح إر بوجود ها .
ويف بيوان أ يوة النبووة وضورورهتا بنواو علوى الودررت السوابقة وغريهوا يقووة ابون تيميوة  ":الرسوالة ضوورورية
للعبوواد ربوود هلووم منهووا  ,وحوواجتهم إليهووا فووو حوواجتهم إىل كوول نوويو  ,والرسووالة روح العووات ونوووره وحياتووه ,
فجي صالح للعات إرا عدم الوروح واحليواة والنوور  ,والودنيا مظلموة ملعونوة إر موا طلعوت عليوه مشوس الرسوالة ,
وكوهلك العبود موا ت تشوور يف قلبوه مشوس الرسووالة وينالوه مون حياهتووا وروحهوا فهوو يف ظلمووة وهوو مون األمووات
....

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحاجة العبد إىل الرسالة أعظم بكثري مون حاجوة املوريض إىل الطوو  ,فوان آخور موا يرقودر بعودم الطبيوو
موووت األبوودان  ,وأمووا إرا ت إلصوول للعبوود نووور الرسووالة وحياهتووا مووات قلبووه موتووا ر ترجووى احليوواة معووه أبوودا أو
نقي نقاوة ر سعادة معها أبدا  ,فال فالح إر باتباا الرسوة"(.)1
وينيد األمر نرحا وتوضويسا فيقووة  ":وليسوت حاجوة أهول األرو إىل الرسووة كسواجتهم إىل الشومس
والقموور والريوواح واملطوور  ,ور كساجووة اإلنسووان إىل حياتووه  ,ور كساجووة العووني إىل ضووو ها واجلسووم إىل الطعووام
والشراب  ,بل أعظم من رلك وأنود حاجوة مون كول موا يرقودر وخيطور بالبواة  ,فالرسول وسوا ط بوني اهلل وبوني

1436/08/19

( )1موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )96-93/19
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خلقه يف أمره وهنيه  ,وهم السفراو بينه وبني عباده"(.)1
ويتوس ووع اب وون الق وويم يف ن وورح األوج ووه الدال ووة عل ووى ض وورورة النب وووة ويو وربط بينه ووا وب ووني الس ووعادة اإلنس ووانية
والصووالح الوودنيوي بنوواو علووى أن اإلنسووان ر بوود أن تكووون حياتووه خمتلفووة عوون حيوواة احليوانووات األخوورى  ,وأن
تكون أعلى وأكمل من غريها  ,فيقوة  ":ر سبيل إىل السعادة والفوالح ر يف الودنيا ور يف انخورة إر علوى
أيدي الرسل ,ور سبيل إىل معرفة الطيو واخلبيث على التفصيل إر من جهوتهم ,ور ينواة رضوا اهلل البتوة إر
على أيديهم ,فالطيو من األعماة واألقواة واألخوال لويس إر هوديهم وموا جواووا بوه  ,فهوم امليونان الوراج
الهي على أقواهلم وأعماهلم وأخالقهم توزن األقواة واألخوال واألعمواة  ,و توابعتهم يتميون أهول اهلودى مون
أهول الضوالة  ,فالضورورة إلويهم أعظوم مون ضورورة البودن إىل روحوه  ,والعوني إىل نورهوا  ,والوروح إىل ح وياهتا ,
فجي ضورورة وحاجة فرضت  ,فضرورة العبد وحاجته إىل الرسل فوقها بكثري"(.)2
ومووا أمجوول مووا ركووره أبووو احلسوون النوودوي يف وصووف أ يووة النبوووة وأثرهووا علووى احليوواة اإلنسووانية حيووث يقوووة
":إن املدنية ر تدين ألي طا فة من طوا ف البشر كما تدين هلوهه الطا فوة الربانيوة  ,إهنوا تودين هلوا يف حياهتوا
وبقا هووا  ,ويف نوورفها وكرامتهووا  ,ويف اعتووداهلا وسوودادها  ,فلووور هووم صوولى اهلل علوويهم وسوولم لغرقووت سووفينة
اإلنسووانية ووا فيهووا موون علوووم وتورال حضوواري وفلسووفة وحكمووة  ,ولتسولووت األجيوواة البشورية إىل قطعووان موون
السووا بة أو الوحوووه  ,ر تعوورف ربووا ور تعوورف دينووا ور خلقووا  ,ور تعوورف رمحووة ور بووة  ,ور تعوورف معووي
أمسى وغاية أعلى من العلف والرتع  ,ومن املاو والكأل  ,إن كل ما يوجد يف هها العوات مون املعواا اإلنسوانية
الكرميوة  ,واألحاسوويس الرقيقووة اللطيفوة  ,واألخووال العاليووة الفاضولة  ,والعلوووم الصووسيسة النافعوة  ,وموون القوووة
والعوونم علووى اربووة الباطوول والفسوواد  ,إوووا يرجووع فضووله وينتهووي تارخيووه إىل وحووي السووماو  ,وتعليمووات األنبيوواو
وتبليغهم ودعوهتم وجهادهم"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثال  :ىمكان الستدلل على النبوة ومسالكه :
بعد أن انتهينا من إثبات إمكان النبوة مون جهوة القودرة  ,وضورورهتا مون جهوة احلكموة والرمحوة والعودة ,
فإنه ر بد لنا من إثبات إمكان ارستدرة عليها  ,والكشف عون انضوباط مسوالك ارسوتدرة العقلوي علوى

1436/08/19
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صدقها وحتققها ؛ لكوون رلوك مون أهوم األصووة الويت يقووم عليهوا اإلميوان بوالنبوات  ,ومون أعمو األموور الويت
يووؤدي حسوون تصووورها إىل وضوووح الرؤيووة حوووة هووها املوضوووا  ,فضووبط طبيعووة ارسووتدرة وحتديوود مسووالكه
وقوانينه  ,هوو القاعودة األساسوية الويت ترتكون عليهوا كول املنظوموات واملعوارف والعقا ود  ,وموىت موا انضوبطت ؛
واتس كل ما ايو بعدها من األفكار والعقا د .
وطبيعووة األدلووة املتعلقووة ببوواب النبوووة مرتبطووة بشووكل أسوواق بالكموواة اإلهلووي  ,فووإن بووني األم ورين ترابطووا
عميقا ر ميكن ارنفصاة فيه أبدا .
وبناو عليه فإن استدرة املؤمنني على النبوة مبين بصوورة كبورية علوى طبيعوة تصوورهم عون الكمواة اإلهلوي
 ,وكلمووا انضووبطت رؤيووة املسووتدة علووى النبوووة عوون كموواة اهلل يف حكمتووه وعلموه وعدلوه وقدرتووه ورمحتووه ؛ فووإن
استدرله سيكون أكثر انضباطا ووضوحا  ,ومسالكه يف الربهنة ستغدو أكثر متاسكا وقوة.
ويظهر الترااا العميق اين الستدلل على النبوة والكمال اإللهي من أرا جهات أساسية :
ا ول ى  :م ن جه ة الرحم ة اإللهي ة والك رم الرا اني  ,فإنووه مل ووا كان ووت النب وووة أم ورا ض ووروريا يف حي وواة
اإلنسان ومكونوا مهموا ر يود مون وجووده عنوده  ,فوإن الكمواة يف رمحوة اهلل وكرموه يقتضوي أن ييسور اهلل طور
الوصوة إىل التسق من صدقها ويسهل مون سوبل التمييون بوني الصواد الكوارب فيهوا  ,ويف بيوان هوها املعوي
يقوووة ابوون تيميووة  ":النوواق كلمووا قويووت حوواجتهم إىل معرفووة الشوويو يسوور اهلل أسووبابه كمووا يتيسوور مووا كانووت
حاجتهم إليه يف أبداهنم بل أند  ,فلما كانت حاجتهم إىل النفس واهلواو أعظم منهوا إىل املواو ,كوان مبوهور
لكل أحد يف كل وقت ,وملا كانت حاجتهم إىل املاو أكثر من حاجتهم إىل القوت ,كان وجود املاو أكثر.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكهلك ملا كانت حاجتهم إىل معرفة اخلال أعظوم ,كانوت آياتوه ودر ول ربوبيتوه وقدرتوه وعلموه ومشوي ته
وحكمتووه أعظووم موون غريهووا ,وملووا كانووت حوواجتهم إىل معرفووة صوود الرسوول بعوود رلووك أعظووم موون حوواجتهم إىل
غووري رلووك ,أقووام اهلل  -سووبسانه  -موون در وول صوودقهم ون وواهد نبوووهتم وحسوون حوواة موون اتووبعهم وسووعادته
وجناته ,وبيان ما إلصل له من العلم النافع والعمل الصوا  ,وقوب حواة مون خوالفهم ونوقاوته وجهلوه وظلموه
 -ما يظهر ملن تدبر رلك"(.)1

1436/08/19

فكماة رمحة اهلل يقتضي أن تكون األدلة الدالة علوى صود النبووة متضوافرة منتشورة يف الوجوود اإلنسواا
( )1اجلواب الصسي ملن بدة دين املسي  ,ابن تيمية ( , )141/5وانظر  :درو تعارو العقل والنقل  ,ابن تيمية (. )66/9

Ali Fattani

791

الباب الثالث

 ,بل يقتضي أن تكون أسهل األمور وأيسرها على الناق يف اإلدرات والعلم .
الثاني ة  :م ن جه ة ص فة البكم ة  ,فإنووه إرا كووان اهلل متصووفا بالكموواة يف احلكمووة  ,فووهلك يقتضووي

بالضورورة أر يرسول رسوور إر ومعووه مون األدلوة البينوة مووا يثبوت صودقه وموا ميكوون للنواق أن يعلمووا هبوا بجسووهل
طري ؛ إر ر يلي باحلكمة أن يرسول العاقول مون النواق -وهلل املثول األعلوى -رسوور إىل النواق يف أمور خطوري
جليل ر يبعث معه ما يدة على صد نقله عنه  ,فإرا كان رلك منافيا للسكموة يف حو املخلووقني فهوو
يف حو اهلل أنوود منافوواة ؛ وألجوول هووها فووإن اهلل ت يرسوول رسووور إر ومعووه موون انيووات والرباهووني مووا يوودة علووى
صدقه  ,بل ت يرسل رسور إر وهو متصف بوجعلى صوفات الكمواة يف النووا اإلنسواا  ,حبيوث يكوون عاليوا
يف نسبه وأخالقه وسلوكه وأمانته وصدقه  ,ويكون متيين الناق رتصافه بهلك قريبا ميسورا .
ويف بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون تيميووة  ":إن اهلل سووبسانه وتعوواىل إرا بعووث رسووور أموور النوواق بتصووديقه
وطاعته ,فال بد أن ينصو هلم دليال يدهلم على صودقه؛ فوإن إرسواة رس ٍ
ووة بودون عالموة وآيوة تعورف املرسول
ر
إليهم أنَّه رسوة :قروب  ,وسفه يف صرا العقوة ,وهو نقص يف مجيع الفطر.
وهو سبسانه مننه عن النقا ص والعيوب ...فإن احلكمة والعدة تقتضي وضع كل نيو موضوعه الوهي يليو
به ,ويصل به ,فال تكون العني كالرجل ,ور اإلمام الهي يرؤمت به يف الدين والدنيا يف آخور املراتوو ,والسوفلة
من أتباعه يف أعلى املراتو"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وينيد هها املعي إيضاحا وكشوفا  ,فيقووة  ":كلموا كوان النواق إىل الشويو أحوو  ,كوان الورب بوه أجوود,
وكووهلك كلمووا كووانوا إىل بعووض العلووم أحووو  ,كووان بووه أجووود ؛ فإنووه سووبسانه األكوورم ,الووهي علووم بووالقلم ,علووم
اإلنسووان مووا ت يعلووم ,وهووو الووهي خل و فسوووى ,والووهي قوودَّر فهوودى ,وهووو الووهي أعطووى كوول نوويو خلقووه
هدى .

1436/08/19

فكيف ر يقدر أن يهدي عباده إىل أن يعلموا أن هها رسوله ,وأن موا جواو بوه مون انيوات أنوه مون اهلل,
وهوي نووهادة مون اهلل لووه بصودقه ,وكيووف تقتضووي حكمتوه أن يسوووي بوني الصوواد والكوارب؛ فيؤيوود الكووارب
( )1النبوات  ,ابن تيمية (. )889/2
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موون آيووات الصوود  ,ثوول مووا يؤيوود بووه الصوواد ؛ حووىت ر يعوورف هووها موون هووها ,وأن يرسوول رسووور يووجمر اخلل و
باإلميان به وطاعته ,ور اعل هلم طريقا إىل معرفة صدقه"(.)1
ويقتضي كماة حكمتوه أر يسواوي بوني النوي الصواد واملودعي للنبووة يف الودر ل والرباهوني ؛ فوإن رلوك
ٍ
مناف للمقصود األوة من النبوة  ,وألجل هها رهو علماو أهل السونة إىل أن اهلل ر ميكون لكمواة حكمتوه
أن يؤيد املدعي للنبوة باألدلة اليت يؤيد هبوا الصواد  ,ورهبووا إىل أن امتنواا رلوك الوقووا ر مون جهوة القودرة
 ,وإوووا موون جهووة احلكمووة  ,ويف بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون تيميووة  ":أمووا خلو مثوول تلووك اخلارقووة -املعجوونة-
علووى يوود الكووارب ,فهووو كوون ,واهلل سووبسانه وتعوواىل قووادر عليووه ,لكنووه ر يفعلووه حلكمتووه ؛ كمووا أنووه سووبسانه
ميتنع عليه أن يكهب ,أو يظلم"(.)2
ويف بي ووان املع ووي نفس ووه يق وووة اب وون ح وونم ":واهلل تع وواىل ق ووادر عل ووى إظه ووار اني ووات عل ووى أي وودي الك ووهابني

املودعني للنبوووة  ,لكنووه تعوواىل ر يفعوول كموا ر يفعوول  ,مووا ر يريود أن يفعلووه موون سووا ر مووا هووو قووادر عليووه"(, )3
ويتوسع ابن تيمية كثريا يف الكشف عن ال ابط بني ارستدرة على النبوة وبني الكمواة يف احلكموة اإلهليوة ,
فيقوة  ":إرا قردر رجالن ادعيا على الورب الرسوالة ,أو توليوا علوى النواق ,أو كانوا مون عورو النواق؛ أحود ا

عووات صوواد عووادة مصوول  ,وانخوور جاهوول ظووات كووارب مفسوود  ,قروودِّر أن رلووك العووات العووادة عوقووو يف
وجعوول يف انخوورة يف جه وونم  ,ورلووك الظووات الك ووارب
الوودنيا وانخوورة  ,ف وجررة يف الوودنيا  ,وقرهوور وأرهل ووك  ,ر
اجلاهل أركرم يف الدنيا وانخرة  ,و رجعل يف الدرجات العلى ,كان معلوما بارضوطرار أن هوها نقويض احلكموة
والعوودة  ,وهووو أع وظم سووفها وظلمووا موون تعووهيو موواو البسوور وموواو العووني ؛ فووإن هووها غايتووه موووت نووخص أو
النوا  ,وهها أقول فسادا من إهوالت خيار اخلل وتعهيبهم ,وإكرام نرار اخلل وإعانتهم....

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كان هها أعظم مناقضوة للسكموة والعودة مون غوريه ,وتب َّوني بوالرباهني اليقينيوة أن الورب ر اووز عليوه
خووالف احلكمووة والعوودة ,عرلووم بارضو وطرار أن الوورب سووبسانه ر يسو ووي بووني هووؤرو وهووؤرو ,فضووال عوون أن
يفضل األنرار على األخيار"(.)4

( )1املرجع الساب (. )684/2

1436/08/19
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يف بيان عم ال ابط بني الكماة يف احلكمة اإلهلية وبني ارستدرة على النبوة ينبوه ابون تيميوة علوى أن
الضوورورة العقليووة تقتضووي أن سووبل التفريو بووني الصوواد والكووارب أسووهل موون سووبل التفريو بووني الطعووام النووافع
والضار  ,حيوث يقووة  ":لوو ت مييون بوني الصواد والكوارب ,لكوان قود بعوث أنبيواو يبلغوون رسوالته ,ويوجمرون
ووا أموور بووه  ,موون أطوواعهم سووعد يف الوودنيا وانخوورة ,وموون كووههبم نووقي يف الوودنيا وانخوورة ,وآخ ورين كووهابني
يبلغون عنه ما ت يقله ,ويجمرون ا هنى عنه ,وينهون عما أمر به  ,ومون اتوبعهم نوقي يف الودنيا وانخورة ,وت
اعوول ألحو ٍود سووبيال إىل التمييوون بووني هووؤرو وهووؤرو .وهووها أعظووم موون أن يقوواة إنووه خلو أطعمووة نافعووة ,ومسومووا
قاتلة ,وت ميين بينهما ,بل كل ما أكلوه النواق ,جواز أن يكوون مون هوها وهوها .ومعلووم أن مون جووز مثول هوها
على اهلل ,فهو مصاب يف عقله"(.)1
فههه املعاا تدة بوضوح على أن كماة حكمة اهلل يستلنم بالضرورة أن تكون األدلوة الدالوة علوى النبووة
ظاهرة بينة ر ختتلط بغريها  ,ور يتخلف عنها مدلوهلا  ,ويؤدي صسي النظور فيهوا إىل التمييون القطعوي بوني
الني الصاد واملدعي الكارب .
الثالث ة  :م ن جه ة ص فة الع دل  ,فووإرا كانووت احلكمووة تقتضووي التفري و بووني النووي الصوواد وامل وودعي
الك ووارب  ,ف ووإن الع وودة أيض وا يقتض ووي التفري و بينهم ووا  ,ف ووال ب وود أن يعط ووى الص وواد حق ووه م وون التك وور وم ووا
يستسقه من اإلعانة والتجييد والنصرة  ,ور بد أن يعطى الكارب املف ي حقه مون اإلهانوة والوهة  ,فالكمواة
يف الع وودة يقتض ووي "أن اع وول الص وواد علي ووه ,املبل ووغ لرس ووالته ,حي ووث يص وول م وون كرامت ووه ونص ووره ,وأن اع وول
الكارب عليه ,حيث يلي به من إهانته ورله"(.)2
الراا  :من جه ة ص فة الق درة  ,فوإن اإلميوان بكمواة قودرة اهلل يسوتلنم بالضورورة التسوليم بوجن اهلل قوادر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

على أن يؤيد األنبياو الصادقني ا يشاو من انيات  ,وأن إلدل من الرباهوني موا يودة علوى صودقهم ,مهموا
عظوم حجمهووا وبعودت حقيقتهووا عون العقوول اإلنسواا املعتوواد  ,ويسوتلنم بالضوورورة أن اهلل قوادر علووى أن اعوول
يف اخلل قدرة على التميين بني أدلوة الصوادقني وبوني املودعني الكواربني " ,فوإرا كوان اهلل قوادرا علوى أن يهودي
اإلنسان الهي كوان علقوة ومضوغة إىل أنوواا العلووم بوجنو ٍاا مون الطور إنعاموا عليوه ,ويف رلوك مون بيوان قدرتوه,
وحكمت ووه ,ورمحت ووه ,م ووا في ووه  ,فكي ووف ر يق وودر أن يعرف ووه ص وود م وون أرس ووله إلي ووه .وه ووها أعظ ووم ال وونعم علي ووه,
واإلحسووان إليووه ,والتعريووف هبووها دون تعريووف اإلنسووان مووا عرفووه بووه موون أنوواا العلوووم؛ فإنووه إرا كووان هووداهم إىل

1436/08/19
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أن يعلووم بعضووهم صوود رسوووة موون أرسووله إليووه بشوور مثلووه ,بعالمووات يووجيت هبووا الرسوووة ,وإن كووان ت تتقوودم
مواطجة وموافقة بني املرسل واملرسل إليهم"(.)1
فهوهه اجلهووات األربوع تعوود أصووور كليوة يبووين عليهووا املؤمنوون بووالنبوة تصوووراهتم واسوتدررهتم  ,وحووني كووان
أهل السنة واجلماعة أكثر الناق انضباطا يف تصور الكماة اإلهلي ؛ كان اسوتدرهلم علوى النبووة أكثور اتسواقا
واستقامة من استدرة غريهم من الطوا ف األخرى .
مسالك الستدلل على النبوة :
ترجع حقيقة النبوة إىل كوهنا خربا من األخبار  ,فالني يف حقيقته رجل خيرب عن غريه  ,فينطبو عليوه موا
ينطب على أي خمرب آخور  ,وهوها يعوين أن مسوالك النواق يف التمييون بوني النوي الصواد واملودعي الكوارب ر
ختتلف يف مجلتها عن مسالكهم يف التميين بني الصاد والكارب يف سا ر نؤون احلياة .
فالناق ميينون يف حياهتم بني الصاد والكارب بعالمات ودر ل كثرية ر تنسصور  ,وإن فورو أهنوم ت
يستطيعوا متيين الكارب يف أوة أمره  ,فإهنم موا يلبثوون أن يقفووا علوى كهبوه بعود زمون قصوري  ,وينكشوف هلوم
زيفه واف اؤه بعد حني  ,ور يكاد يوجد كارب استطاا أن خيفي كهبه على كل الناق يف كل حلظوات الونمن
" ,فوودر ل الصوود والكووهب ر تنسصوور  ,كوودر ل احلووو والووبغض ,هووي كثوورية جوودا ,وهووها يعرفووه موون جو َّورب
عادات الناق"( ,)2وخربها وعانها .
فكما أن الناق ميكنهم التميين بني احو الصواد واملودعي للسوو الكوارب فيوه  ,وبوني العوات الصواد

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبني اجلاهل املدعي للعلم بدررت كثرية  ,فوإهنم ميكونهم أيضوا أن مييونوا بوني الصواد والكوارب يف األخبوار
ب ودررت متعووددة ر تنسصوور " ,والنوواق مييوونون بووني الصوواد والكووارب بووجنواا موون األدلووة حووىت يف املوودعني
للصووناعات واملقووارت كالفالحووة والنسوواجة والكتابووة وعلووم النسووو والطووو والفقووه وغووري رلووك  ,فمووا موون أحوود
يوودعي العلووم بصووناعة أو مقالووة إر والتفري و يف رلووك بووني الصوواد والكووارب لووه وجوووه كثوورية  ,وكووهلك موون
أظهر قصدا وعمال  ,كمن يظهور الديانوة واألمانوة والنصويسة واحبوة وأمثواة رلوك مون األخوال  ,فإنوه ر بود
أن يتبني صدقه وكهبه من وجوه متعددة .
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والنبوة مشتملة على علوم وأعماة ر بد أن يتصف الرسوة هبا وهي أنرف العلوم وأنورف األعمواة ,
فكيف يشوتبه الصواد فيها بالكارب  ,ور يتبني صد الصاد وكهب الكارب من وجوه كثرية"(.)1
دن قد نرى الناق يدرسون حياة الشوعراو يف أنوعارهم  ,فيجخوهون عون الشواعر مون كالموه صوورة كاملوة
تتمثل فيها عقا ده وعوا ده وأخالقوه و ورى تفكوريه و أسولوب معيشوته  ,و ر ميونعهم زخورف الشوعر وطوالؤه
عن استنباط خليته  ,وكشف رغوتوه عون صورإله  ,رلوك أن للسقيقوة قووة غالبوة تنفوه مون حجوو الكتموان ,
فتقرا بني السطور  ,وتعرف يف جلن القووة ,واإلنسان مهموا أمعون يف تصونعه ومداهنتوه ر خيلوو مون فلتوات يف
قوله وفعوله تنم علي طبعه إرا أرحفوظ أو أرخر أو أرحتا أو ظفر  ,أو خال ن يطم ن إليه.
فما ظنوك باحليواة النبويوة الويت يعيشوها النوي الصواد يف دعوواه  ,الويت تعطيوك يف كول حلقوة مون حلقاهتوا
مرآة صافية لنفس صاحبها  ,ف يك باطنوه مون ظواهره  ,وتريوك الصود واإلخوال مواثال يف قووة مون أقوالوه
وكل فعل من أفعاله  .بل كان النظر إليه إرا قويت فطنته وحسنت فراسته يورى أخالقوه العاليوة تلووح يف يواه
ولو ت يتكلم أو يعمل  ,فوكيف ميكن موع رلك أر يستطيع العقالو التميين بني الصاد والكارب؟!(.)2

وهووهه األح وواة اإلنسووانية يف التمييوون بووني األن وواا املتضووادة قا مووة علووى حقيقووة وجوديووة عميقووة الغووور ,
حاصولها  :أن اهلل تعوواىل جعول لكوول نويو خصووا ص متيونه عوون غوريه وتالزمووه يف أحوالوه ور تنفووك عنوه حبوواة,
فللصود خصووا ص ولووازم ر بود موون وجودهووا يف الصواد وللكووهب خصووا ص ولووازم ر بوود موون وجودهووا يف
الكووارب  ,وكووهلك للس ووو خصووا ص ول ووازم ر ب وود موون وجوده ووا يف اح ووو الصوواد  ,ولل ووبغض خص ووا ص
ولوازم ر بد من وجودها يف املبغض .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف بي ووان ه ووهه احلقيق ووة الوجودي ووة والكش ووف ع وون آثاره ووا يق وووة اب وون تيمي ووة  ":إن اهلل جع وول األن ووياو
متالزمووة ,وكوول ملوونوم هووو دليوول علووى رزمووه ؛ فالصوود لووه ل ووازم كثوورية ؛ فووإن موون كووان يصوود  ,ويتس وورى
الصوود  ,كووان موون لوازمووه أنووه ر يتعموود الكووهب  ,ور خيوورب قوربين متناقضووني عموودا  ,ور يوروبطن خووالف مووا
يظهوور  ,ور يووجيت هووؤرو بوجووه وهووؤرو بوجووه  ,ور خيووون أمانتووه  ,ور اسوود حقووا هووو عليووه  ,إىل أمثوواة هووهه
األمووور الوويت ميتنووع أن تكو وون رزمووة إر لصو واد ؛ فووإرا انتفووت انتفووى الصوود  ,وإرا وجوودت كانووت مسووتلنمة
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لصدقه.
والكارب بالعكس ؛ لوازمه قالف رلك ؛ وهوها ألن اإلنسوان حوي نواط  ,والنطو مون لوازموه الظواهرة
لبين جنسه .ومن لوازم النط  :اخلرب ؛ فإنه ألنم له من األمر والطلو ؛ حىت قد قيول  :إن مجيوع أنوواا الكوالم
تعووود إىل اخلوورب ؛ فلوونم أن يكووون موون ل ووازم اإلنسووان إخبوواره  ,وظهووور إخبوواره  ,وكثرتووه  ,وأن هووها ر بورود موون
وجوده حيث كان .
وحين ه  :فإرا كان كهابا عرف الناق كهبوه؛ لكثورة موا يظهور منوه مون اخلورب عون الشويو قوالف موا هوو
عليه ,من أحواة نفسه وغريه ,و ا رآه ,ومسعه ,وقيل له يف الشهادة والغيو ؛ وهلها كل مون كوان كاربوا ظهور
عليه كهبه بعد مدة؛ سواو كان مدعيا للنبوة ,أو كان كاربا يف العلم ونقله ,أو يف الشوهادة ,أو يف غوري رلوك
 ,وإن كان مطاعا ,كان ظهور كهبه أكثر ملا فيه من الفساد"(.)1
وهووهه احلقيقووة ليسووت خاصووة بالصوود والكووهب  ,بوول هووي عامووة نوواملة لكوول حقووا الوجووود  ,كوواخلري
والشوور  ,والعقوول واجلنووون  ,والكوورم والبخوول  ,والشووجاعة واجلووا  ,وغريهووا  ,فهووهه احلقووا كلهووا مييوون النوواق
بينها حبسو خصا صها ولوازمها الوجودية .
وإرا كووان التمييوون بووني الصوواد والكووارب قا موا علووى تلووك احلقيقووة الوجوديووة  ,فووإن درلووة تلووك احلقيقووة
علووى التمييوون بووني النووي الصوواد واملوودعي للنبوووة أبلووغ وأعم و وأجلووى ؛ ألن ادعوواو النبوووة خوورب ل ويس كسووا ر
األخبار  ,فهو من أعظوم األخبوار نوجنا وأخطرهوا وقعوا ؛ لكونوه خوربا عون اهلل تعواىل  ,خوال الوجوود  ,امللوك
القهووار العنيوون اجلبووار  ,إن النبوووة ليسووت خوربا ووردا  ,وإوووا هووي أخبووار عظيمووة م ابطوة  ,فووالنبوة موون حيووث
طبيعتها مشروا يستوعو كل تفاصيل احلياة ويتضمن أحكاما وتفاريع كثرية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجوول هووها فووإن املوودعي للنبوووة حالووه منسصوور بووني أم ورين ر ثالووث هلمووا  :إمووا أن يكووون موون أصوود
النوواق وأبوورهم فيمووا إرا كووان صووادقا  ,وإمووا أن يكووون موون أكووهب النوواق وأخبووثهم فيمووا إرا كووان كاربووا  ,ور
ميكن أن يوجد حاة غري ههين احلاة أبدا(.)2
والتمييوون بووني الطوورفني املتباعوودين – أصوود النوواق وأكووههبم – أسووهل بكثووري موون التمييوون بووني األط وراف
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املتقاربة ؛ وألجل هها كوان التمييون بوني النوي الصواد واملودعي للنبووة الكوارب أسوهل وأيسور علوى النواق مون
التميين بني الصاد والكارب يف سا ر األخبار .
وتووجثري تلووك احلقيقووة الوجوديووة – أعووين أن لكوول نوويو خصووا ص ول ووازم -يف مسووالك ارسووتدرة علووى
النبوووة لوويس مقتص ورا علووى التمييوون بووني النووي الصوواد واملوودعي للنبوووة فسسووو  ,وإوووا يتوسووع تجثريهووا فيشوومل
التمييوون بووني النووي الصوواد وبووني كوول مووا ميكوون أن خيلووط بووالنبوة عنود النوواق أو يعو و بووه معو و  ,كالسووسر
والكهانة وغري ا .
فكما أنه ر ميكن أن خيتلط على العقالو من الناق الني الصاد باملودعي الكوارب  ,فإنوه ر ميكون أن
خي ووتلط عل وويهم الن ووي الص وواد بالس وواحر والك وواهن ؛ ألن النب وووة هل ووا خص ووا ص ولو ووازم ر تنف ووك عنه ووا أب وودا ,
والسسر والكهانة هلما خصا ص ولوازم ر تنفك عنهما أبدا .

اء عل ى تل ك الخص ا ص والل وازم ف إن الف روق الجوهري ة ا ين النب وة الس بر والكهان ة كان ا
وان ا

متسعة جدا( ، )1ويمكن أن نجمل أهمها في الفروق التالية :

الف رق ا ول  :أن األنبيواو معروفووون بالصوود والنناهووة واألمانووة والكورم ومعوواة األخووال يف التعاموول مووع

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النو وواق  ,والس و واحر والك و وواهن ع و ووادة مو ووا يع و وورف بالك و ووهب واخليان و ووة والبخو وول وس و وووو األخ و ووال  ,والغم و وووو
وارضطراب يف التعامل مع الناق .
الف رق الث اني  :أن األنبيوواو ر ي ووجمرون إر ك ووارم األخووال ومعاليه ووا  ,وإلث ووون عل ووى األم وور ب وواملعروف
والنهي عن املنكر  ,ويجمرون صا الناق ومنافعهم  ,ويدعون إىل التعاون على الورب والتقووى  ,وينهوون عون
اإل والعودوان والتعاون على الفوجور والعصيان  ,وأما الساحر والكاهون فعادة ما يجمران بنقيض رلك كله .
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الفرق الثال  :أن األنبياو ميدح بعضهم بعضا  ,ويثين بعضهم على بعض  ,ويؤكد املتجخر مونهم علوى

أنه متف مع من سبقه يف األصوة  ,وأما السسرة والكهنوة فوإهنم يف العوادة يكوهب بعضوهم بعضوا  ,ويعوادي
بعضهم بعضا  ,وكثريا ما إلصل يبنهم الشقا وارختالف وارف ا .
الف رق الراا  :أن النبوووة ر حتصوول بووالتعلم والطلووو والكس ووو  ,فإنووه ر يعوورف أن نبي ووا طلووو النب وووة
وسووعى إليهووا  ,ولوويس هنووات أوراد وطقوووق يقوووم هبووا الشووخص وإلصوول بسووبو ارلتونام هبووا علووى النبوووة  ,وإوووا
ه ووي اص ووطفاو واختي ووار م وون اهلل تع وواىل  ,وأم ووا الس ووسر والكهان ووة  ,فإهنم ووا قا م ووان عل ووى ال ووتعلم والت وودرب ,
واملع و ووروف يف الع و ووادة أن الس و ووسرة والكهن و ووة يس و ووعون إىل طل و ووو الس و ووسر والكهان و ووة وحتص و وويلها ويتف و وواوتون يف
درجاهتما على حسو تفاوهتم يف الطلو والتسصيل .
الف رق الخ امس  :أن انيوات الوويت يوجيت هبووا األنبيواو تكووون خارجوة عوون مقودور البشوور كلهوم  ,ور ميكوون

ألحوود موون النوواق أن يووجيت ثلهووا  ,ور يعوورف عوون أحوود موون البشوور أنووه جوواو ثوول مووا يتف و معهووا يف احلقيقووة
والقدر  ,وأما ما يجيت به السسرة والكهنة فإنه ر يكوون خارجوا عون مقودور جونس البشور  ,وعوادة موا يشو ت
عدد من األنخا يف ا يو ثله  ,وتكون أعماهلم من املعهود املعروف عن كثري من الناق .

فهووهه الفوورو اجلوهريووة وغريهووا تكشووف بوضوووح التميي ون بووني النووي الصوواد وبووني السوواحر والكوواهن ,
والعقووالو موون النوواق يس ووتطيعون بارعتموواد عليهووا أن يصوولوا إىل التفري و بووني حقيق وة النب وووة وحقيقووة السووسر
والكهانووة  ,ويعط ووا كوول صوونف منهووا حكمووه  ,فكمووا أنووه ر خيووتلط علوويهم العاقوول بووا نون  ,فإنووه ر خيووتلط
عليهم الني الصاد بالساحر والكاهن .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

"فمن جعل الني ساحرا ,أو نونا ,فهو ننلة من جعل الساحر أو ا نون نبيوا ,وهوها مون أعظوم الفريوة
والتسوية بني األضداد املختلفة ,وهو نر من قووة مون اعول العاقول نونوا ,وا نوون عواقال ,أو اعول اجلاهول
عاملووا ,والعووات جوواهال  ,فووإن الفوور بووني النووي ,وبووني السوواحر وا نووون ,أعظووم موون الفوور بووني العاقوول وا نووون,
والعات واجلاهل"(.)1
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عن اهلل  ,والساحر والكاهن إوا معه نيطان يجمره وخيربه"(.)1
شروط أ لة النبوة وصفاتها :
بنوواو علووى أن النبوووة مرتبطووة بربوواط عمي و مووع الكموواة اإلهلووي والعوودة والرمحووة والقوودرة واحلكمووة  ,وبنوواو
على أن ارستدرة عليها قا م على احلقيقة الوجودية الويت تقتضوي أن لكول نويو خصوا ص ولووازم ر تنفوك
عنهمووا أبوودا  ,فووإن أدلووة النبوووة ر بوود أن تكووون متصووفة بصووفات تنسووجم مووع طبيعتهووا  ,وتتفو مووع مقتضويات
املعاا السابقة  ,وميكن أن نرصد أهم صفات أدلة النبوة يف األمور التالية :
الوص ف ا ول  :التع د  ,واملوراد هبووها أن أدلووة النبوووة ليسووت منسصوورة يف دليوول واحوود  ,وإوووا هووي أدلووة

متعددة  ,تتنوا بتنوا خصا ص النبوة ولوازمها  ,فكما أن معرفة الصاد يف خربه هلا در ل وقورا ن متعوددة
 ,فكهلك احلاة يف معرفة الصاد يف ادعا ه للنبوة .

وألجوول هووهه احلقيقووة اسووتدة عوودد موون علموواو اإلسووالم علووى إثبووات صوود النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم بجدلة متعددة  ,بعضها راجع إىل حاة الني صلى اهلل عليه وسلم وصفاته الشخصية  ,وبعضها
راجع إىل طبيعة ما جاو بوه مون األحكوام والتشوريعات  ,وبعضوها راجوع إىل طبيعوة موا ظهور علوى يديوه
من املعجنات والدر ل والكرامات .
وق وود غف وول ع وون ه ووهه احلقيق ووة التعددي ووة يف أدل ووة النب وووة كث ووري م وون علم وواو الك ووالم يف الفك وور اإلس ووالمي ,
واعتقدوا أن النبوة ليس هلا إر دليل واحد فقط  ,وهو املعجنة(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور نووك أن هووها القوووة غووري صووسي ؛ لكونووه خمالف وا لطبيعووة نظوور العقووالو يف التمييوون بووني املتناقضووات
الوجودية ؛ ولكونه مناقضا حلاة الني صلى اهلل عليه وسلم وما اق ن بنبوته من در ل وبراهني .
الوص ف الث اني  :اليقيني ة  ,واملوراد هبوها  :أن األدلووة الدالووة علووى صوود النبوووة أدلووة يقينيووة يف ملهووا ,
تثبت صد الني بالقطع ر بوالظن  ,وهوي مون قبيول احلقوا اليقينيوة الويت يشو ت احلوس والعقول يف بنا هوا ,
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( )1املرجع الساب (. )704/2
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وهي ر ختتلف يف درلتها عن درلة الفعل على الفاعل  ,ودرلة األثر على املؤثر .
وألجل كون أدلة النبوة أدلة عقلية يقينية  ,ظاهرة بينوة  ,وصوفها اهلل بجهنوا آيوات بينوات  ,أي :عالموات
واضووسة جليووة  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :لقوود أرسوولنا رر رسوولنا بالبويِّونووات وأننلنووا مع رهو روم الكتوواب والميوونان ليو رقوووم
صو و و رودور الَّو و ووهين أروترو و ووا
واق بالقسو و ووط }[احلديو و وود , ]25:وقولو و ووه تعو و وواىل { :بو و وول رهو و ووو آيو و ووات بويِّونو و ووات يف ر
النَّو و و ر
العلم}[العنكبوت , ]49:وقوله تعاىل { :ولقد جاو ركم ُّموسى بالبويِّونات}[البقرة]92:
ومساها اهلل تعاىل براهني كما يف قوله تعاىل  :فهانك بوررهانان من َّربِّك إىل فرعون ومل ه إنو رَّهم كوانروا قووموا
واق قوود جوواو ركم بوررهووان ِّموون َّربِّ ركووم وأننلنووا إلووي ركم نوروورا
فاسقني}[القصووص , ]32:وقولووه تعوواىل { :يووا أيوُّهووا النَّو ر
ُّمبينا}[النساو]174:
فجدلة النبوة إرن أدلة بينة واضسة ر لبس فيها ور غمووو  ,وتوؤدي بالضورورة إىل بلوو العلوم اليقيوين ,
كما سيجيت حتقيقه يف إثبات صد نبوة الني صلى اهلل عليه وسلم .
ولكون هووها ر يعووين أهنووا مجيعووا متسوواوية يف الوضوووح والبيووان  ,ور يعووين أن كوول النوواق يتسوواوون يف إدرات
مضموهنا  ,فإن " در ل النبوة من جنس در ل الربوبية ,فيها الظاهر البني لكل أحد ؛ كاحلوادل املشوهودة
؛ مثول خلو احليووان والنبووات والسوساب وإنوناة املطور ,وغووري رلوك ,وفيهووا موا خيووتص بوه موون عرفوه مثوول دقووا
التش وري ومقووادير الكواكووو وحركاهتووا ,وغووري رلووك ,فووإن اخلل و كلهووم توواجون إىل اإلق ورار باخلووال واإلق ورار
برسله ,وما انتدت احلاجة إليه يف الدين والدنيا ؛ فإن اهلل اود به على عباده جودا عاما ميسرا").(1
وهووها التفوواوت يف إدرات درلووة ب وراهني النبوووة قووا م علووى حقيقووة وجوديووة ظوواهرة  ,حاصوولها  :أن العلووم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بدرلووة الوودليل لوويس راجعووا إىل الوودليل راتووه يف كوول األحوواة  ,وإوووا يتووجثر ووؤثرات أخوورى خارجووة عوون الوودليل,
كتجثره بقوة عقل الناظر وضعفه  ,وصفاو رهنه وتشونه  ,واختصا اإلنسوان بالقضوية وعودم اختصاصوه ,
وقرب األدلة منه وعدم قرهبا  ,وخلو رهنه من اإلنكارت وعدم خلوه .
وقوود أنووار ابوون تيميووة إىل هووهه احلقيقووة املنهجيووة فقوواة  ":كووهلك كثووري موون األدلووة والعالمووات وانيووات ,

1436/08/19

من الناق من يعرف استلنامها للوازمهوا بالضورورة  ,ويكوون اللونوم عنوده بينوا ر إلتوا فيوه إىل وسوط ودليول ,
ومنهم من يفتقر إىل دليل ووسط  ,يبني لوه أن هوها الودليل مسوتلنم هلوها احلكوم رزم لوه  ,ومون تجمول معوارف
( )1اجلواب الصسي ملن بدة دين املسي  ,ابن تيمية (. )435/5

Ali Fattani

801

الباب الثالث

النوواق وجوود أكثرهووا موون هووها الضوورب  ,فقوود اوويو املخوورب إلوويهم قوورب  ,فيعوورف كثووري موونهم صوودقه أو كهبووه
بالضرورة  ,ألمور تق ن قوربه  ,وآخورون يشوكون يف هوها  ,قود يتبوني لبعضوهم بجدلوة وقود ر يتبوني  ,وكثوري
من الناق يعلم صد املخرب بال آية البتة  ,بل إرا أخربه وهوو خبوري حبالوه أو حبواة رلوك املخورب بوه أو هبموا ,
علم بالضرورة إما صدقه وإما كهبه"(.)1
الوصف الثال  :الخروج عن مقدور البشر  ,واملراد هبها أن ما يجيت به األنبياو مون انيوات والرباهوني

ر بد أن يكون خارقا للسنن الكونية وخارجا عن األمور اليت يقدر عليهوا جونس البشور  ,حبيوث إنوه ر يقودر
على فعلها إر اهلل تعاىل  ,فإن ارلنام بانية بجهنا ربد أن تكوون مون عنود اهلل تعواىل ر يقووم إر هبوها القودر ,
فهووو الووهي يثبووت أن مووا جوواو بووه النووي ت يكوون إر موون فعوول اخلووال سووبسانه  ,ور ميكوون أن يكووون تلبيسووا أو
متويها أو كهبا .
فووإرا جوواو النووي وادعووى أنووه مرسوول موون عنوود اهلل  ,وادعووى أن اهلل أعطوواه آيووة علووى صوودقه  ,فجوواو بووجمر
خار عن السنن الكونية وخار عن مقدور البشر مجيعا  ,فهها بال نك دليل قطعي يقيوين علوى أنوه مرسول
من عند اهلل .
ويف بيووان هووهه الصووفة يقوووة ابوون تيميووة  ":جوونس آيووات األنبيوواو خارجووة عوون مقوودور البشوور ,بوول وعوون
مقدور جنس احليوان"( ,)2ويؤكد "أن آيات األنبيواو خارجوة عون مقودور مون أررسول األنبيواو إلويهم  ,مون اجلون
واإلنس  ,فال يقدر اإلنس واجلن أن يجتوا ثل معجنات األنبياو"(.)3
ويووهكر ابوون تيميووة العلووة املوجبووة لووهلك  ,وهووي أنووه لووو كانووت آيووة النووي غووري خارقووة للسوونن الكونيووة وغووري
خارجة عون مقودور اجلون واإلنوس ؛ ألمكون أن يوؤتى ثلهوا ولوو أريت ثلهوا لودخل عليهوا ارحتمواة  ,ودخووة
ارحتماة يبطل درلتها على صد الني(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور بوود موون التجكيوود هنووا أن خوور السوونن الكونيووة  ,واخلوورو عوون مقوودور اجلوون واإلنووس  ,لوويس خاصووا
بوواألمور احلسووية فقووط  ,وإوووا هووو نووامل كوول حقيقووة وجوديووة  ,س وواو كانووت حسووية أو معنويووة  ,فكم ووا أن
( )1النبوات  ,ابن تيمية (. )885/2
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انقالب العصا إىل حية أمر خار للسنن الكونية  ,فكوهلك ا ويو بكوالم خوار عون مقودور اجلون واإلنوس,
أمر خار للسنن الكونية .
وههه الصفة من أهم الفرو اجلوهرية بوني النبووة والسوسر والكهانوة  ,فإنوه حوني كانوت آيوة النوي ليسوت
م وون عن ووده  ,وإو ووا م وون عن وود اهلل  ,اتص ووفت بكوهن ووا ووا ر يق وودر علي ووه إر اهلل  ,وبجهنو وا ر تن وواة باركتس وواب
والبسث  ,وأما ما يجيت به الساحر فهو يف احلقيقوة مون فعول اإلنسوان  ,فوال ميكون هلوا أن ختور عون جونس موا
يقدرون عليه  ,وميكن أن تناة باركتساب والبسث .
وقوود أخطووج يف هووهه الصووفة عوودد موون أتبوواا املووههو األنووعري  ,واعتقوودوا أن آيووات النبوووة ليسووت خارقووة
للسنن الكونية  ,وليست خارجة عن معهود اجلن واإلنسان  ,وإوا جعلووه خارقوا للعوادة الويت اعتادهوا النواق
الهين أررسل إليهم الرسوة يف حياهتم(.)1

وهها ارعتقاد باطل  ,يوؤدي إىل إبطواة أدلوة النبووة والتبواق براهينهوا وخواصوها قووار السوسرة والكهنوة
 ,فضال عن أنه خمالف حلقيقة ما جاو به األنبياو من اخلوار الكربى الويت يظهور فيهوا جبوالو أهنوا خارجوة عون
مقدور جنس البشر .
الوصف الخامس  :الخصوصية  ,واملراد هبها أن أدلة النبووة وبراهينهوا ر تقوع إر للنوي الصواد فقوط,
ور ميكن أن تقع لغريه من املدعني أو السسرة والكهنة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووهه الصووفة مبنيووة علووى الصووفة السووابقة  ,فووإرا كانووت أدلووة النبوووة خارقووة للسوونن الكونيووة  ,وخارجووة عوون
معهووود اجلوون واإلنووس  ,ور يقوودر عليهووا إر اهلل تعوواىل  ,فووإن اهلل ر يؤيوود هبووا إر النووي الصوواد كمووا اقتضووت
حكمته ورمحته وعدله .
فهن ووات ت ووالزم وج ووودي ب ووني النب وووة وأدلته ووا  ,ف ووال توج وود النب وووة إر ب وودليلها  ,ور ميك وون أن تتسق و بغ ووري
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براهينه ووا  ,ور يوج وود دلي وول النب وووة إر م ووع النب وووة  ,ور ميك وون أن يوج وود م ووع غريه ووا  ,ويف بي ووان ه ووها ال ووتالزم
الوجووودي يقوووة ابوون تيميووة  ":ت تكوون لووه سووبسانه عووادة بووان اعوول مثوول آيووات األنبيوواو لغووريهم حووىت يقوواة إنووه
خر عادته ونقضها  ,بل عادته وسنته املطردة أن تلك انيات ر تكون إر مع النبووة واإلخبوار هبوا  ,ر موع
التك ووهيو هبو ووا أو الش ووك فيهو ووا  ,كم ووا أن سو وونته وع و وادته أن و و وبته ورض و واه وثوابو ووه ر يك ووون إر ملو وون عبو ووده
وأطاعه"(.)1
ويف تجكيد املعي الساب يقوة  ":ر اوز أن يرظهر الرب ما جعله دليال للنبوة مع عدم النبوة  ,كموا أنوه
ر اوز أن يتكلم بالكالم الهي جعله لبيان معان ,بدون إرادة تلك املعواا  ,بول رلوك تنوع مون وجووه؛ مون
وجه حكمته ,ومن جهة عادته ,ومن جهة عدله ورمحته ,ومن جهة علمه وإعالمه"(.)2
والوتالزم بووني النبوووة ودليلهووا مبوين علووى حقيقووة اسووتدرلية نووهرية  ,وهوي أن موون خصووا ص الوودليل اللوونوم,
فالوودليل هووو ملوونوم املوودلوة  ,وامللوونوم ر يكووون أعووم موون الووالزم  ,وإوووا يكووون مسوواويا لووه أو أخووص منووه ,
ولهلك فجدلة النبوة ر تكون لغري النبوة حباة  ,ويف بيان ههه احلقيقة يقوة ابون تيميوة ":وحقيقوة األمور أن موا
يوودة علووى النبوووة هووو آيووة علووى النبوووة ,وبرهووان عليهووا .فووال بورود أن يكووون خمتصووا هبووا ,ر يكووون مش و كا بووني

األنبيوواو وغووريهم؛ فووإن الوودليل هووو مسووتلنم ملدلولووه ,ر اووو أن يكووون أعووم وجووودا منووه ,بوول إمووا أن يك ووون
مسوواويا لووه يف العموووم واخلصووو  ,أو يكووون أخووص منووه .وحين و ٍوه فريووة النووي ر تكووون لغووري األنبيوواو .لكوون إرا
كانت معتادة لكل ني ,أو لكث ٍري من األنبياو ,ت يقدح هها فيها ,فال يضرها أن تكون معتادة لألنبياو"(.)3
ومقتضووى هووهه الصووفة أن آيووة النبووة ودليلهووا يوودة علووى صوود النبوووة بنفسووه  ,ور إلتووا إىل إضووافة قوودر
آخر من ارحتجا  ,كالتسدي وغريه  ,فإرا ثبوت أن أدلوة النبووة وبراهينهوا ر تقوع إر موع النبووة  ,فوإن ورد
وقوعهووا كو ٍ
واف يف إثبووات صوود النووي سوواو حتوودى النووي انخورين بووهلك أو ت يتسوود  ,وسوواو اسووتدة بووهلك

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الدليل ت يستدة .

وقد غلط عدد من علماو الكالم من أتباا املههو األنعري يف ههه الصفة  ,وظنووا أن أدلوة النبووة مون
حيث حقيقتها ر ختتص بوالنبوة  ,وظنووا أهنوا ميكون أن تظهور علوى أيودي السوسرة والكهنوة  ,بول اعتقودوا أنوه
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ر فر بني ما يظهر على أيدي األنبياو وما يظهور علوى أيودي السوسرة والكهنوة مون حيوث احلقيقوة  ,وانتهووا
()1
بهلك إىل أن آيات األنبياو ر تدة على النبوة بنفسها وإوا ر بد من إضافة قيد آخر  ,وهو التسدي
ولكن هذا القول غير صبيح  ،ويدل على اطفنه أمور متعد ة  ،منها(: )2
ا مر ا ول  :أن نرط التسدي يف آية النبوة قا م على تصور خاط عن طبيعة أدلة النبووة  ,وهوو أهنوا

ر تتصف قر القوانني الكونية  ,ور باخلرو عن جنس ما يقودر عليوه اجلون واإلنوس  ,وهوها تصوور خواط
خمالف لطبيعة ما حدل من انيات الكربى لألنبياو .

ا م ر الث اني  :أن ان و اط التسوودي قووا م علووى تصووور خوواط  ,وهووو أن الوودليل ر يوودة بنفسووه علووى

املدلوة  ,وإوا ر بد مون اسوتدرة املسوتدة بوه  ,وهوها التصوور غوري صوسي ؛ فإنوه إرا كانوت خاصوية الودليل
اللوونوم  ,فإنووه ر يشو ط فيووه أن يسووتدة بووه املسووتدة  ,وإوووا يكفووي يف ثبوووت درلتووه حتقو اللوونوم  ,ومووا لوويس
بدليل فإنه ر يصري دليال بدعوى املستدة به إرا ت يتسق اللنوم .
والووهين انو طوا التسوودي يف دليوول النبوووة خووالفوا املعووي السوواب  ,فووهكروا أن املعجوونة ر توودة بووهاهتا علووى
النبوة  ,وإوا ر بد من استودرة الني هبا وإعالمه بهلك  ,فإن ت يفعل فإهنا ر تعد دليال علوى النبووة حين وه
.
ا مر الثال  :أن ان اط التسدي ر دليل عليه مون القورآن  ,ور مون السونة  ,ور مون أقوواة الصوسابة

 ,ور من جهة العقل  ,وإوا هو دعوى ردة قاة هبا بعض أهل الكوالم ألجول ارلتونام بلووازم أقوواهلم الباطلوة
يف صفات اهلل والقدر .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الراا  :أن ان و اط التسوودي يف دليوول النبوووة منوواقض حلوواة در ول النبوووة وبراهينهووا  ,فكثووري موون

األدلة والرباهني اليت ظهرت للني صلى اهلل عليه وسلم ت تكون يف حواة التسودي موع الكفوار  ,وت يتسود هبوا
أحدا من الناق  ,فلو كان الدليل على النبوة ر يكون إر مع قيد التسدي فإن تلك املعجونات كلهوا سوتفقد
درلتها .
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( )1انظر  :اإلرناد  ,اجلويين (. )319
( )2انظر  :الفصل يف امللل واألهواو والنسل  ,ابن حنم ( , )105-98/5والنبوات  ,ابن تيمية ( )233 , 229/1و (498/2
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الوصف الخامس  :امتناو المعارضة  ,ومعي ههه الصفة أن آيات األنبياو ميتنع على أحود مون اخللو
أن يجيت ثلها ؛ لكوهنا خارجة عن مقدور اجلن واإلنس .
وهووهه الصووفة مبنيووة علووى الصووفة الثالثووة أيضووا  ,فووإرا كانووت آيووات األنبيوواو خارقووة للسوونن الكونيووة  ,ور
يستطيع فعلها إر اهلل  ,فإن رلك يستلنم بالضرورة امتناا أن يقدر أحد علوى معارضوتها  ,أو أن يفعول رلوك
 ,ويف بيان حقيقة ههه الصفة يقووة ابون تيميوة  ":مون خصوا ص معجونات األنبيواو :أنوه ر رميكون معارضوتها.
فووإرا عجوون النوووا البشووري غووري األنبيوواو عوون معارضووتها ,كووان رلووك أعظووم دليوول علووى اختصاصووها باألنبيوواو,
قالف ما كان موجودا لغريها .فهها ر يكون آية البتة"(.)1
وينيد هها املعي إيضاحا وتفصيال  ,فيقووة  ":آيات األنبياو ر تكون إر خارقوة للعوادة  ,ور تكوون وا
يقدر أحد على معارضوتها  ,فاختوصاصها بالني وسالمتها عن املوعارضة نرط فيها  ,بول ويف كول دليول فانوه
ر يكوون دليال حىت يكون خمتصا باملدلوة عليه  ,ور يكوون خمتصا إر إرا سولم عون املعارضوة  ,ت يوجود موع
عدم املودلوة عليه مثله  ,وإر إرا وجود هو أو مثله بدون املودلوة ت يكن خمتصا ؛ فال يكون دليال"(.)2
وقوود غلووط يف حقيقووة هووهه الصووفة عوودد موون علموواو الكووالم  ,واعتقوودوا أن وصووف"عدم املعارضووة" لوويس
نوورطا يف دليوول النبوووة أو مقتضووي موون مقتضووياهتا الضوورورية  ,وظنووا أنووه حوود هلووا وضووابط موون ضووابطها وفصوول
من فصوهلا  ,وهها التصوور غوري صوسي ؛ ألنوه يقتضوي أن درلوة الودليل ر تتسقو إر بوالعلم بعودم املعارضوة
له  ,وهها ليس صسيسا  ,فعدم املعارضة أثر لثبوت الدرلة وليس جنوا منها(.)3
الوص ف الس ا س  :التف اوت  ,و ووا تتصووف بووه أدلووة النبوووة أهنووا ليسوت علووى درجووة واحوودة موون حيووث

القووة واحلجوم  ,وإوووا هوي درجوات متفاوتووة  ,ميكون أن تقسوم موون حيوث اجلملوة إىل قسوومني أساسويني  :أدلووة
كربى  ,وهي انيات اليت ت تقوع إر لألنبيواو فقوط  ,كانشوقا القمور  ,وانقوالب العصوا إىل حيوة  ,وانفوال
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وض النوواق يف جنسووها  ,مووع
البسوور  ,ودووو رلووك  ,وأدلووة صووغرى  ,وهووي انيووات الوويت يشووارت األنبيوواو فيهووا بعو ر
تفو األنبياو عليهم يف املقدار  ,كتكثري الطعام  ,وعدم إحرا النار  ,ودو رلك(. )4
( )1النبوات (. )195/1
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( )2املرجع الساب (. )500/2
( )3انظر يف نقد هها القوة  :املرجع الساب (. )774/2
( )4انظر  :املرجع الساب (. )803/2
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واستسضار هوهه األوصواف  ,وحسون التصوور هلوا  ,واإلدرات ملودلوها ومقتضوياهتا  ,يسواعد بشوكل كبوري
على حسن التعامل مع أدلة النبوة وبراهني صدقها ؛ فإن تلك األوصاف والشروط ثابة القاعدة الويت حتواكم
إليها أدلة املدعي للنبوة  ,فإرا كانوت متووفرة عليهوا ومتصوفة هبوا ؛ فوإن دعوواه سوتكون صوادقة  ,وإن ت تتووفر
 ,فهي دليل على كهب دعواه .
ا مر الراا  :ىثبات صدق النبوة وثبوتها في الواق :
بعد أن انتهينا من إثبات إمكان النبوة من جهوة القودرة ومون جهوة احلكموة  ,وانتهينوا مون إثبوات إمكوان
ارستدرة على النبوة  ,وكشفنا عن مسالك الربهنة عليها  ,فإنه ر بود مون إثبوات حتقو كول رلوك يف الواقوع
؛ لكون رلك من أقوى ما يثبت صد اإلميان بالنبوة ويقوي حقيقتها .

ويكفووي يف حتقو صوود النبوووة وإبطوواة الوودعوى املنكوورة هلووا إثبووات حتقو النبوووة يف نووخص واحوود ؛ ألن
الكلية السالبة تنتقض جبن ية موجبة كما هو مقرر يف علوم املنطو ( ,)1فوال يشو ط يف تقريور بواب النبووة إثبوات
النبوة يف كل ني من األنبياو  ,وإوا يكفي يف رلك إثبات حتققها يف ني واحد فقط .
وألجل هها فإننا سنقتصر على إثبوات نبووة نبينوا مود صولى اهلل عليوه وسولم فقوط  ,وسونقوم بالكشوف
عن األدلة العقلية اليقينية الدالة على صدقه  ,وأنه مرسل من عند اهلل تعاىل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونتيجووة لكثوورة أدلووة نبوتووه صوولى اهلل عليووه وسوولم وتنوووا مظاهرهووا  ,تعووددت مسووالك الراصوودين يف حتديوود
أصوة تلك األدلة وضبط أنواعها  ,فمنهم من جعلها أربعة أنواا  ,ومونهم مون جعلهوا ةسوة أنوواا  ,ومونهم
من جعلها ستة أنواا  ,ومنهم من جعلها غري رلك .
وبعد التجمل يف سرية الني صلى اهلل عليه وسلم ودعوته  ,فإنه ميكون أن عول أصووة األدلوة الدالوة علوى
صوود نبوتووه يف سووتة أن وواا أساسووية  ,ودوون يف هووهه األن وواا لوون نتوسووع يف ركوور التفاصوويل والش وواهد الدالووة

1436/08/19

( )1انظر  :حترير القواعد املنطقية  ,قطو الدين الرازي ( , )119وضوابط املعرفة وأصوة ارستدرة واملناظرة  ,عبدالرمحن
امليداا (. )151
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عليهوا  ,وإوووا سووي كن حووديثنا علووى بيوان األوجوه العقليووة الوويت يقوووم عليهووا كول نوووا منهووا  ,مووع إنووارة قليلووة إىل
بعض الشواهد اليت تساعد على فهم املقصود ووضوح املعي .
النوو ا ول  :الكمال الشخصي وا خفقي( ، )1واملراد هبها النوا أن الني صلى اهلل عليه وسولم بلوغ

غاية ما ميكن أن يصل إليوه النووا اإلنسواا مون الكمواة يف مجيوع األوصواف املتعلقوة باألنوخا
أنساهبم وأخالقهم وسلوكهم وحياهتم .

 ,مون جهوة

فقوود بلووغ النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم الك وماة يف خلقتووه ومجوواة صووورته  ,ويف فصوواحة لسووانه  ,ونوورف
نسبه وعونة قومه  ,وقوة عقله وصوسة فهمه  ,ومتني علمه ورجواحة بصوريته  ,ومجيول صوربه  ,وعظويم حلموه ,
وحسن تواضوعه وعدله  ,وجنيل زهده وعوطا ه  ,وعميوم جوده  ,وواسع كرمه  ,ووثيو عه وده ,وسوالمة رمتوه
 ,ورا مسوعته  ,وعلو أدبه  ,وطهارة راته ونسبه  ,وعظيم نجاعته  ,وكثري حيا ه  ,وعظيم مرووته .
وهووهه املعوواا مجيعهووا عليهووا ن وواهد كثوورية مرصووودة يف كتووو التووارين اإلسووالمي والسوورية النبويووة  ,ونووهد
عليه القاصي والداا  ,والصدي والعدو .
وسنقتصور هنووا علوى احلووديث عون صووفيت الصود واألمانووة ؛ لكوهنموا ألصو وضووعنا وأكثوور تعلقوا بووه ,
فووإن النبوووة قا مووة علووى اإلخبووار عوون اهلل  ,والنووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بلووغ يف هوواتني الصووفتني مبلغووا عظيمووا
موون الكموواة  ,فلووم يعهوود عليووه طوووة عمووره أنووه كووهب كهبووة واحوودة  ,أو أنووه خووان أمانووة واحوودة  ,حووىت كووان
يلقو يف قومه بالصاد األمني .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون أعظووم الش وواهد العظيمووة الدالووة علووى رلووك  :أنووه صوولى اهلل عليووه وسوولم حووني قووام يف قومووه يووبلغهم
رسووالة اهلل إلوويهم  ,قوواة هلووم بعوود أن نووادى يف مجيووع بطووون ق وريش  ":أرأيووتكم لووو أخ وربتكم أن خوويال بووالوادي
تريد أن تغري عليكم  ,أكنتم مصدقي؟"  .قوالوا  :نعوم  ,موا جربنوا عليوك إر صودقا  ,قواة ":فوإا نوهير لكوم
بني يدي عهاب نديد"  ,فقاة أبو هلو :تبا لك سا ر اليوم"(.)2

1436/08/19

( )1انظر يف نرح هها النوا  :إثبات النبوة  ,أبو احلسني الينيدي ( , )244-235وأعالم النبوة  ,املاوردي (,)197-181
وإثبات نبوة مد صلى اهلل عليه وسلم  ,أبو العباق القرطي – وهو جنو ق من كتاب اإلعالم ا يف دين النصارى من
األوهام , )109-52( -وإيثار احل على اخلل  ,ابن الوزير (. )68
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )4770
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فشهد له قومه بجهنم ما جربوا عليوه كهبوة يف حياتوه  ,ويف رلوك أبلوغ الدرلوة علوى كمالوه يف هوهه الصوفة
 ,وت تستطع قريش أن تتهم الني بالكهب  ,حىت أن عمه أبوا هلوو حوني اعو و عليوه ت يتهموه بالكوهب ,
وإوا جلج إىل السو وارستخفاف ودعوى ارنتغاة ا ليس هم .
وما زالت قريش تشهد للني صولى اهلل عليوه وسولم بالصود موع عودم تسوليمهم ملوا جواو بوه  ,فقود قواة
عتبووة بوون ربيعووة لقومووه بعوود زموون بعثووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ":قوود علمووت أن موودا إرا قوواة نووي ا ت
يكووهب"( , )1وحووني سووجة هرقوول أبووا سووفيان  :هوول كووانوا يتهمووون النووي عليووه الصووالة والسووالم بالكووهب يف
حياته  ,أجابه بجن ر  ,وأقر بجن قريشا ت تعهد عليه كهبا يف كل حياته(.)2
و ا ينيد من ثبووت هوهه احلقيقوة  :أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم مكوث أربعوني سونة مون عموره وهوو يف
أعلووى درجووات الكموواة اإلنسوواا  ,ويف أرفووع طبقووات العلووو يف األخووال والسوولوت والصوود واألمانووة  ,فموون
املسووتبعد يف العقوول أن خي ورم هووها الكم وواة بعوود أن بلووغ سوون األنوود  ,ومرحل ووة سووعة األف و ورجاحووة العق وول,
ويرتكوو فعال من أعظم الفظا ع وأقب الررا ل  ,وهو الكهب على اهلل تعاىل  ,ويودعي أنوه رسووة مون عنوده
.
ر جوورم أن حوودول مثوول هووهه ارنتكاسووة األخالقيووة بعيوود كوول البعوود يف مقوواييس احليوواة اإلنسووانية  ,وإرا
استسض ورنا أنووه مجووع مووع رلووك أنواعوا موون الكمووارت  ,وصوونوفا موون النعوووت الرفيعووة  ,كلصوولة الوورحم وإك ورام
الضويف ومعاونوة احتوا وإعطوواو الفقوراو ومواسواة املصووابني والشوجاعة والنهود والووورا ونورف النسوو واملكانووة
الرفيعة يف قوومه  ,كان امحتاة وقوا الكهب منه على اهلل يف غاية البعد عما يعرف من عادات الناق .
إنسان يلتنم بالصد واألمانة أربعني سونة  ,ر يكوهب فيهوا علوى أحود مون النواق  ,ر يف بيوع ور نوراو
ور غري ا  ,ور خيون يف عهد ور وعد  ,وهو سليم يف عقله  ,ونوريف يف نسوبه  ,وعلوي يف قوموه ,ونوجاا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف مواقفه  ,وصاحو بهة وعطاو  ,وزهد وورا ومواساة  ,كيف يتصوور موع كول هوهه الكموارت أن يتخلوى
عما يف هو فيه  ,ويرتكو كهبة من أعظم الكهبات يف الوجود  ,ور يفعلها إر أقوب النواق  ,وأحقور البشور
 ,فيدعي أنه رسوة من عنده اهلل؟!
إن حوودول مثوول هووها الصوونيع أموور يصووعو علووى العقوول السووليم تصوووره والتسووليم بووه  ,وإلتووا إثباتووه إىل

1436/08/19

( )1صسي السرية النبوة  ,األلباا (. )162

( )2أخرجه البخاري  ,رقم ( , )2940ومسلم  ,رقم (. )1773
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ب وراهني قوي ووة ج وودا  ,ح ووىت ميك وون التس ووليم ب ووه والقب وووة بوقوع ووه  ,ف ووإن الص وود واألمان ووة والعل ووو يف األخ ووال
والصووفات هلووا مقتضوويات ول ووازم ضوورورية ر بوود موون حتققهووا يف الواقووع  ,فموون املسووتبعد أن تتخلووف موون غووري
وجووود مقو ٍ
وتض موون موورو أو جنووون او إكوراه  ,فاردعوواو بوجن تلووك املقتضوويات واللووازم ميكوون أن تتخلووف عوون
حتققها مون غوري سوبو ظواهر بوني  ,ورد تووهم باطول وزعوم فوار  ,وقود أنوار القورآن إىل هوها املعوي املنهجوي
 ,ونبووه كفووار ق وريش عليووه  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :أم ت يوعرفرووا ر رسوووهلرم فو رهووم لووهر رمنك ررون}[املؤمنووون, ]69:
يقوووة  :أت يكوون موود معروفووا عنوودكم بالصوود واألمانووة طوووة حياتووه فلمووارا ر تؤمنووون بووه وتصوودقونه فيمووا
جاوكم به؟!
وقوود اسووتدة هبووها املعووي الووهي أنووار إليووه القوورآن علووى صو ود النووي صوولى اهلل علي وه وسوولم واسووتبعاد أن
يكون كاربا عودد من عقالو الوعرب وغريهم  ,فسوني خال األخنس بن نري بجيب ج وهل يووم بودر  ,فقواة لوه
":أتوورى أن ومدا يكووهب؟ فقوواة أبووو ج وهل كيووف يك وهب علووى اهلل وقوود كنووا نس وميه األمووني ألنووه مووا كووهب
قط ,ولكون إرا اجتمعت يف بوين عبود منواف السوقاية والرفوادة واملشوورة  ,تكوون فويهم النبوووة  ,فوجي نويو
بقي لنا"(.)1
وقام النضور بون احلوارل يوموا يف قوريش خطيبوا فقواة هلوم  ":لقود كوان مود فويكم غالموا حودثا أرضواكم
فيكم  ,وأصدقكم حديثا ,وأعظمكوم أمانوة  ,حوىت إرا رأيوتم يف صودغيه الشويو ,وجواوكم وا جواوكم قلوتم:
سوواحر .ر واهلل مووا هووو بسوواحر ,قوود رأينووا السووسرة ونفووثهم وعقوودهم ,وقلووتم :كوواهن  ,ر واهلل مووا هووو بكوواهن
,قوود رأينووا الكهنووة وحوواهلم  ,ومسعنووا سووجعهم  .وقلووتم :نوواعر  .ر واهلل مووا هووو بشوواعر  ,لقوود رأينووا الشووعر ,
ومسعنا أصنافه كلها  :هنجه  ,ورجنه وقريضه ,وقلتم  :نون  ,ور واهلل ما هو جنون ,لقد رأينا اجلنوون فموا
هو قنقه ور وسوسته ور ختليطه"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكهلك هرقول ح وني سوجة أبوا سوفيان  :هول يتهموون النوي صولى اهلل عليوه وسولم بالكوهب  ,فججابوه بوجن
ر  ,قوواة  ":وسووجلتك هوول كنووتم تتهمونووه بالكووهب قبوول أن يقوووة مووا قوواة  ,فنعمووت أن ر  ,فعرفووت أنووه ت
يكن ليدا الكهب على الناق  ,ويكهب على اهلل"(.)3

1436/08/19

( )1الروو األنف  ,السهيلي (. )161/5
( )2أخرجه البيهقي يف در ل النبوة (. )201/2

( )3أخرجه البخاري  ,رقم ( , )7ومسلم  ,رقم (. )1773

Ali Fattani

810

الباب الثالث

ويف ك ووالم هرق وول اس ووتدرة ب وودليل عقل ووي ظ وواهر  ,وه ووو ارس ووتدرة بقي وواق األوىل  ,ف ووإرا ك ووان العاق وول
الشريف النبيل ت يكهب على الناق أربعني سنة من حياتوه  ,فمون املسوتبعد أن يكوهب علوى اهلل بعود بلوغوه
سن األند .
وقود مكووث النوي صوولى اهلل عليووه وسولم يف مكووة ثالثوة عشوور سوونة وهوو يقوارا قريشوا ويوواجههم بدعوتووه,
ويوقعهم يف اإلحرا بالتسدي بالقرآن  ,ومع رلك كله ت يتقدم أحد مونهم ويتهموه بالكوهب ولوو يف حادثوة
واحوودة  ,ولووو وجوود كفووار ق وريش علووى النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كهبووة واحوودة فقووط ألعلنوهووا يف انفووا ,
وجلعلوها دليال هلم على تكهيبهم له  ,فإن املعوروف مون عوادة الشوعوب وا تمعوات أن املعارضوني إرا وجودوا
على من يعارضهم ني ا ولو كان صغريا فإهنم يقومون بتضخيمه ونشوره يف انفوا  ,ويسولطون األنظوار عليوه
.
ولكن رلك ت يقوع من قريش مع الني صلى اهلل عليه وسلم – وهم أعلم حباله وحياتوه , -وقود كانوت
هلم عالقات واسعة مع بالد الكفار يف اليمن والشام والعرا  ,فلو كوان ل وديهم أمثلوة علوى ك وهب النوي عليوه
السالم لنوشروها يف تلك البالد  ,ولعجن املسلمون بعد رلك عن إخفا ها .
ومووا أمجوول مووا ركووره املووارودي حووني قوواة  ":ت يوونة مشووهورا بالصوود يف خووربه فانوويا وكث وريا  ,حووىت صووار
بالصد مرموقا  ,وباألمانة مرسوما  ,وكانت قريش بجسرها تتيقن صدقه قبول اإلسوالم  ,فجهوروا بتكهيبوه يف
استدعا هم إليه ,فمنهم من كهبه حسدا  ,ومنهم من كهبه عنادا  ,ومنهم من كهبوه اسوتبعادا أن يكوون نبيوا
أو رسووور  ,ولووو حفظووا عليووه كهبووة نووادرة يف غووري الرسووالة جلعلوهووا دلوويال علووى تكهيبووه يف الرسووالة  ,وموون لوونم
الصوود يف صووغره كووان لووه يف الكوورب ألوونم  ,وموون عصووم منووه يف ح و نفسووه كووان يف حقووو اهلل تعوواىل أعصووم,
وحسبك هبها دفعا جلاحد  ,وردا ملعاند"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقود أقوور بقووة هووها النووا موون األدلوة ومتاسووكه عوودد مون علموواو النصوارى وبوواحثيهم  ,فوإهنم مووع خمووالفتهم
لدين اإلسالم ت ارؤوا على وصف الني صلى اهلل عليوه وسولم بالكوهب  ,وأقوروا بجنوه كوان صوادقا يف دعوتوه
 ,وأنه بلغ الكماة يف أخالقه وسلوكه  ,ونهاداهتم يف ههه القضية كثرية متعددة .
ويف التصري بكماة الني صلى اهلل عليه وسلم يف أخالقه وصدقه يقوة هنري دري فاسو ي ":إن أنود
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مووا تتطلووع إليووه بووالنظر يف الديانووة اإلسووالمية مووا اخووتص منهووا بشووخص النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,ولووهلك
قصوودت أن يكووون حبثووي أور يف حتقي و نخصوويته وتقريوور حقيقتووه األدبيووة علووين أجوود يف هووها البسووث دلوويال
جديوودا علووى صوودقه وأمانتووه املتفو عليهووا بووني مجيووع مووؤرخي الووديانات وأكوورب املتشوويعني للوودين املسوويسي"(,)1
ويقوة كاة ر يل –كاتو اجنليني معوروف": -لووحظ علوى مود صولى اهلل عليوه وسولم منوه صوباه أنوه كوان
نابا مفكرا  ,وقد مسواه رفقاؤه األمني – رجل الصد واألمانة  , -الصد يف أفعاله وأقواله وأفكاره"(.)2
ومع إقورار بعوض املخوالفني لإلسوالم بصود النوي صولى اهلل عليوه وسولم إر أهنوم حواولوا القودح يف نبوتوه
من جهة تفسوري الووحي الوهي جواو بوه علوى أنوه نووا مون التووهم واملورو العصوي  ,وهوهه حجوة داحضوة كموا
سيجيت نقضها تفصيال بعد قليل .

فإن قيل  :ىن الكمال اإلنساني وا خفقي ل يستلزم النبوة  ،فقد وج د كثي ر م ن الن اس يتص فون
اصفات عالية  ،وأخ فق رفيعة ج دا  ،ولم يقل أح د م نهم ىن ه نب ي  ،ول م يجعله م أح د م ن الن اس م ن
ا نبياء؟
قيل  :هوها التسواؤة مبوين علوى سووو فهوم حلقيقوة رلوك الودليل  ,فونسن ر نقووة  :إن الرسووة صولى اهلل
عليووه وسوولم كاموول يف نخصووه وأخالقووه وألجوول هووها فهووو نووي  ,وإوووا نقوووة  :إنووه ادعووى النبوووة وهووو كاموول يف
نخصه وأخالقه  ,فدرلة الدليل مركبة مون اجتمواا األمورين معوا  :مون كونوه ادعوى النبووة  ,ومون كونوه كوامال
يف أخالقه وصدقه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ودن يف ههه الودليل ننظور يف كونوه ادعوى أنوه مرسول مون عنود اهلل  ,وهوها خورب عظويم جودا  ,ومون كونوه
نخصا كامال يف حياته ويف صدقه وأمانته  ,فاجتماا األمرين هو الهي يؤسس حقيقة الدليل .
النوو الثاني  :الكمال التشريعي  ,واملراد هبها النوا هو أن التشريع الهي جاو به الني صولى اهلل عليوه
وسلم وادعوى أنوه مون عنود اهلل بلوغ الغايوة يف الكمواة  ,والنهايوة يف الصوالح  ,والوهروة يف احاسون واإلتقوان ,
حبيووث إنووه يبعوود يف العقوول أن يكووون صووادرا موون رجوول واحوود ت يووتعلم الكتابووة ور الق وراوة  ,وت يعوورف بكثوورة
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األسفار والتجارة وإقامة العالقات مع الثقافات األخرى املختلفة .
فقد أتى الني صلى اهلل عليه وسلم بدين تشريعي يعد من أضخم األديان يف التشوريعات  ,وأوسوعها يف
ا ارت اليت توجه إليها  ,ومع رلك فقد حوى اإلسوالم مون الكمواة واحاسون والصوالح وارسوتقامة والرمحوة
والعوودة وارنض وباط ألوانووا وأصوونافا  ,وا يوودة علووى أنووه لوويس موون وضووع إنسووان واحوود  ,أو عوودد موون النوواق ,
وإوا هو من عند اهلل تعاىل املتصف بالعلم الشامل  ,واحلكمة البالغة  ,والرمحة الواسعة  ,والعدة العام.
وكماة ديون اإلسوالم  ,و اسونه الشواملة  ,عاموة يف مجيوع مسوا له ودر لوه  ,ويف أصووله وفروعوه  ,وفيموا
دة عليه اإلسالم من العلوم واألحكوام  ,وفيموا انوتمل عليوه مون مجيوع ا وارت  ,كالتصوور عون اهلل والعالقوة
بينووه وبووني اخلل و  ,والعالقووة بووني اإلنسووان والكووون  ,والعالقووة بووني اإلنسووان وبووين جنسووه  ,و وواة العبووادات
والتش و وريعات التعبديو ووة  ,و و وواة البيو ووع والشو ووراو  ,واألنكسو ووة وتوابعهو ووا  ,واجلنايو ووات والعقوبو ووات والو ووديات ,
والشهادات  ,واألخال والقيم  ,وغريها من ا ارت احلياتية املختلفة .
وإثبووات اسوون اإلسووالم وكموواة منظومتووه واتناهنووا ومرونتهووا وواقعيتهووا عموول اسووتقرا ي واسووع  ,وقوود أكثوور
علماو اإلسالم ومفكروه يف القد واحلديث من توضي تلك احاسن والكمارت ورصود الشوواهد التفصويلية
الدالووة عليهووا يف كوول قضووية موون القضووايا  ,ويف كوول وواة موون ا ووارت  ,وأثبت ووا أن ديوون اإلسووالم مبووين علووى
العقا وود الصووسيسة النافعووة  ,وعلووى األخووال الكرميووة املههبووة لووألرواح والعق وووة  ,وعل ووى األعموواة املص وولسة
لألح و وواة  ,وعلو ووى الرباهو ووني يف أص و ووله وفروعو ووه  ,وعلو ووى نبو ووه الوثنيو ووات والتعل و و بو وواملخلوقني واملخلوقو ووات ,
وإخووال الوودين هلل رب العوواملني  ,وعلووى نبووه اخلرافووات واخلوونعبالت املنافيووة للسووس والعقوول ,احوورية للفكوور ,
وعلووى الصووالح املطل و  ,وعلووى دفووع كوول نوور وفسوواد  ,وعلووى العوودة ورفووع الظلووم بكوول طري و  ,وعلووى احل وث
على الرقي إىل أنواا الكومارت  ,وتفصيل رلك يطوة به املقام وخير به البسث عن مقصوده(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واإلقرار بكماة الشريعة وحسنها وخروجها عن معهود اخلل وما يعرفه النواق لويس مقتصورا علوى علمواو
اإلسووالم ومفكريووه  ,وإوووا نووهد بووهلك عوودد موون علموواو النصووارى وغووريهم  ,وأقووروا بكموواة مووا جوواو بووه النووي
صلى اهلل عليه وسلم وعلوه يف احلسن والصالح .
ويف اإلق ورار هبووهه احلقيقووة يقوووة بووروي  ":جوواو موود بوون عبوود اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم ,النووي العووريب
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وخامتة النبيني ,يبشر العرب والناق أمجعني ,بدين جديد ,ويدعو للقووة بواهلل الواحود األحود ,كانوت الشوريعة
يف دعوتووه ر ختتلووف عوون العقيوودة أو اإلميووان ,وتتمتووع مثلهووا بسوولطة إهليووة ملنمووة ,تضووبط لوويس األمووور الدينيووة
فسس ووو ,ب وول أيض ووا األم ووور الدنيوي ووة ,فتف وورو عل ووى املس وولم النك وواة ,واجله وواد ض وود املش ووركني ..ونش وور ال وودين
احلنيووف ..وعنوودما قووبض النووي العووريب صوولى اهلل عليووه وسوولم ,عووام 632م  ,كووان قوود انتهووى موون دعوتووه ,كمووا
انتهووى موون وضو وع نظووام اجتموواعي يسوومو كثووريا فووو النظووام القبلووي الووهي كووان عليووه العوورب قبوول اإلسووالم,
وصهرهم يف وحودة قوية ,وهكوها مت للجونيرة العربية وحودة دينية متماسوكة ,ت تعرف مثلها من قبل.)1("..
ويؤكد الباحث األمريكي هارل هها املعي قا ال ":لقد أسس مد ونشر أحود أعظوم األديوان يف العوات
,و أصب أحد النعماو العامليني السياسيني العظام  ,ففي ههه األيام وبعود مورور ثالثوة عشور قرنوا تقريبوا علوى
وفاته فإن تجثريه ر يناة قويا عارما"(.)2
وأما املؤرخ وة ديورانت فيقوة يف موسوعته "قصة احلضارة"" :إرا حكمنا علوى العظموة وا كوان للعظويم
م وون أث وور يف الن وواق ,قلن ووا :إن م وودا رس وووة املس وولمني أعظ ووم عظم وواو الت ووارين ,فق وود ك ووب مج وواح التعص ووو
واخلرافوات ,وأقوام فووو اليهوديوة واملسويسية وديوون بوالده القود دينووا واضوسا قويوا ,اسووتطاا أن يبقوى إىل يومنووا
هها قوة رات خطر عظيم"(.)3
ودرل ووة ه ووها الن وووا م وون األدل ووة ليس ووت مبني ووة عل ووى وورد ثبو ووت الكم وواة والص ووالح واإلحس ووان يف دي وون
اإلسالم  ,وإوا هوي درلوة مركبوة مون عودة مع ٍ
وان تشو ت مجيعهوا يف تجسويس الدرلوة اليقينيوة هلوها النووا  ,فهوي
مركبووة موون كووون اإلسووالم نظام وا تش وريعيا مشولي وا مسووتوعبا جلميووع ووارت احليوواة  ,وبلووغ مووع رلووك الغايووة يف
الكمواة والنهايووة يف احلسوون  ,والوهي أتووى بووه رجوول واحود فقووط  ,ت يعوورف عنووه أنوه تعلووم أو درق أو قورأ قبوول
ي ه ا جاو به .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وينيد من قووة هوهه املعواا املشو كة أن الرجول الوهي ادعوى أنوه جواو بودين اإلسوالم مون عنود اهلل ت يكون
معروفا إر بجكمل األوصاف وأعلى األخال  ,وأمجل النعوت يف الصد واألمانة والنناهة .
فدرلة هها النوا إرن قا مة على هوهه املعواا مجيعهوا  ,والنواظر يف هوها الودليل ر بود لوه مون استسضوار
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كل تلك املعاا حىت ينتظم له املعي اجلامع هلا .
ودوون ر ننكوور أن املخووالفني لوودين اإلسووالم موون اليهووود والنصووارى وغووريهم قوود اع ض ووا علووى كثووري موون
التشوريعات اإلسووالمية وسووعوا إىل نقوودها  ,ولكوون وورد وجووود ارعو او ر يضوور ؛ ألن العووربة ليسووت جوورد
الدعوى  ,وإوا العربة بإقامة ارع او الصسي املستقيم  ,وهها ما ت يفعله أحد حىت انن  ,وقود قوام عودد
من علماو اإلسالم ومفكريه برصد مجيع ما اعو و بوه املع ضوون علوى اإلسوالم  ,وبلوغ عودد رلوك يف بعوض
املوسوعات إىل أكثر من ألف وما تني اع او  ,وقاموا باجلواب عنها وبيان مواطن اخللول فيهوا  ,وسويجيت يف
الفصل القادم اجلواب على قدر ر بجق به من تلك ارع اضات .

النوو الثال  :التجر اإلصفحي  ,واملراد هبها النوا أن الني صولى اهلل عليوه وسولم كوان يفعول أفعوار

أثناو مسريته الدعوية اإلصالحية ر يفعلها إر من يعتقد اعتقادا جازما أن الدعوة اليت يقوم هبوا ليسوت لهاتوه
ور ملصلسته  ,ويتسرت يف مجيع أحواة دعوته وهو يعتقد أنه يجوي إىل ركن نديد قوادر علوى محايتوه ونصورته
وتجييده  ,ومن يعتقد بجنه ما هو إر مبلغ لرسالته وم ٍ
ؤد ملطلوبه .
ر
فوالنبوة كموا هوو معلووم ليسوت ورد دعووة إصوالحية إنسوانية املصودر ,وإووا هوي قا موة علوى اردعواو بووجن
الرسووة مووا هووو إر مبلوغ عوون اهلل  ,فالكووارب إن ادعووى هوهه الوودعوى ر ميكنووه أن يتقووة علووى اهلل واوونم بجنووه
سويفعل كووها وكوها موون األفعوواة  ,ور ميكنوه أن يقوودم علوى كوول حتدياتووه ومواجهاتوه وهووو اونم بووجن اهلل سينصووره
وإلفظه من املهالك  ,فإن اإلخبار عن أفعواة اهلل بواجلنم ر ميكون أن يقودم عليوه إر الصواد األموني ؛ لكوون
تلك األفعاة من األمور الغيبية اليت ر ميكن ألحد العلم هبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها النوووا موون األدلووة تتضووافر ن وواهد كثوورية موون حيوواة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم يف تجسيسووه وبلوغووه
درجة اليقني يف الدرلة على صدقه يف نبوته  ,وأنه مرسل من عند اهلل  ,ومن تلك الشواهد :
الشاهد ا ول  :أن الني صلى اهلل عليوه وسولم كوان يقودم إىل موا يودعو إليوه بثقوة نوديدة ووثوو صوارم

1436/08/19

 ,من غري أن يو دد أو يتشوكك  ,فإنوه أكفور اليهوود والنصوارى وكفوار العورب مجيعوا وتوربأ مونهم  ,وأسوخطهم
وأغض و ووبهم بدعوت و ووه  ,ورم آهل و ووتهم  ,وس و ووفه عق و وووهلم  ,وم و ووع ك و وول رل و ووك ك و ووان يف غاي و ووة الوث و ووو يف دعوت و ووه
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وإصالحه(.)1
بل كان يتوعد أهل مكة وهو بني ظهرانيهم بجهنم سيهنمون ويتغلو عليهم  ,وهو يوم ه ر ميلك قوة ور
النبرر**أم يو رقولرون
َّارركم خيور ِّمن أرول ركم أم ل ركم بوراوة يف ُّ
عتادا ور مار ور رجار  ,كما قاة تعاىل { :أ ركف ر
د رن مجيع ُّمنتصر**سيروهنرم اجلم رع ويورولُّون الدُّبرر}[القمر ,]45-43:فتوعدهم بالوعد اجلازم باهلنمية  ,وتدور
األيام وينتصر عليهم ويتسق ما توعدهم به(.)2

فلو كان الني صلى اهلل عليه وسلم كاربا -وحاناه -يف دعواه بجن اهلل أرسوله وأيوده  ,فكيوف ميكنوه أن
يظهوور باحلالووة الوويت كووان عليهووا موون الوثووو وارعتقوواد ؟! وكيووف ميكوون أن يتوعوود الكفووار بوواخلرب عوون غووريه جبوونم
ويقني؟! إن العادة يف الكارب أن يكون مو ددا متشوككا  ,وخاصوة إرا كوان يتسودل عون أفعواة غوريه  ,ويف
الكشووف عوون درلووة هووها املش ووهد يقوووة لورافيش وويا فوواغلريي  ":حوواوة أق وووى أعووداو اإلسووالم ,وقوود أعم وواهم
احلق وود ,أن يرم ووا ن ووي اهلل ب ووبعض ال ووتهم املف و اة  ,لق وود نس ووا أن م وودا ك ووان قب وول أن يس ووتهل رس ووالته موض ووع
اإلجالة العظيم من مواطنيه بسبو أمانته وطهارة حياته ,ومن عجو أن هوؤرو النواق ر اشومون أنفسوهم
عنوواو التسوواؤة كيووف جوواز أن يقوووى موود علووى هتديوود الكوواربني وامل ورا ني فيمووا تن وونة عليووه موون آيووات القوورآن
الالسووعة بنووار اجلسوويم األبديووة ,لووو كووان هووو قبوول رلووك رجووال كووهابا؟ كيووف اسووتطاا أن يسووتهل صوراعا كووان
يبدو يا سا؟ كيف وف إىل أن يواصل هها الصراا أكثر من عشر سنوات يف مكة ,يف جنواح قليول جودا ,ويف
أحنان ر حتصى ,إرا ت يكن مؤمنا إميانا عميقا بصد رسالته؟!"(.)3
ووة بولِّوغ موا
الر رس ر
الشاهد الث اني  :أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم حوني نونة عليوه قولوه تعواىل { :يوا أيوُّهوا َّ
أرنوونة إليووك موون َّربِّووك وإن َّت توفعوول فمووا بولَّغووت رسووالتهر واللووهر يوعصو رومك موون النَّوواق إ َّن اللووه ر يوهوودي القوووم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الكافرين}[املا وودة , ]67:أم ور موون كووان إلرسووه موون الصووسابة بارنص وراف عنووه  ,وركوور أن اهلل سوويسميه موون
أعدا ه .
فكيف لكوارب أن يوجمر الوهين إلرسوونه مون أعدا وه امل بصوني بارنصوراف حبجوة ان اهلل سيعصومه مونهم
وهو يعلم أنه كارب؟!! وكيف يفعل رلك رجل قد رماه أعداؤه كلهم عن قوق واحدة؟!
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( )1انظر  :تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار (. )235
( )2انظر  :املرجع الساب (. )344 , 235
( )3قالوا عن اإلسالم  ,عماد الدين خليل (.)119
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إن املعووروف موون عووادة العقووالو أن املوودعي الكووارب ر يتخلووى عموون إلرسووه يف حالووه املعتوواد  ,فكيووف
يتخلووى عوونهم يف حوواة املواجهووة مووع األعووداو  ,ويوودعي أن اهلل تعوواىل سوويسميه! إن العقوول يوودة درلووة ظوواهرة
على أنه ر يقدم علوى رلوك إر رجول ص واد يف دعوواه  ,عنوده يقوني توام بوجن اهلل الوهي أرسوله سويسميه ولون
خيهله أبدا(.)1
الشاهد الثال  :أن الني صولى اهلل عليه وسلم كان يقدم األخبار اجلوازمة عون أح وواة املخوالفني لوه يف

املس وتقبل  ,وإلوودد م وساراهتا بثقووة وثبووات  ,كمووا أخ ورب عوون مصووري أيب هلووو بجنووه سوويدخل النووار  ,كمووا يف قولووه
تعواىل { :توبَّووت يودا أيب هلو ٍ
وو وتووو **موا أغووي عنووهر مالروهر ومووا كسووو **سيصولى نووارا رات هلو}[املسوود-1:
 , ]3ومعي هها اخلرب أن أبا هلو ر ميكنه حباة أن يدخل يف اإلسالم  ,ور ميكنه أن يعلن إسالمه .
وه ووها اإلخب ووار ر ميك وون أن يق وودم علي ووه ك ووارب ؛ ألن مث وول ه ووها اخل وورب في ووه تعليو و ملص ووري ال وودعوة كله ووا
ببوواملواقف الوويت تظهوور موون انخ ورين  ,وفيووه فووت لبوواب التشووكيك يف الوودعوة  ,فووإن أبووا هلووو ميكنووه أن يعلوون
إسووالمه ويظهووره يف العوواملني  ,ويكووون بووهلك أبطوول اخلوورب الووهي أخوورب بوون النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,ومووع
رلك فقد بقوي أبوو هلوو علوى كفوره حوىت موات  ,فسصووة هوها منوه دليول علوى أن رلوك اخلورب لويس مون عنود
الني عليه السالم .
فإن قيل  :ىن ما في تلك اآليات ليس خبرا وىنما تهديد ووعيد .
قيل  :هوها القووة خموالف ملوا عليوه املفسورون مون الصوسابة وغوريهم مون فهوم تلوك انيوات علوى أهنوا خورب
وليسووت هتديوودا  ,وفهمهووم مقوودم علووى فهووم غووريهم  ,إن علووى القوووة بجهنووا هتديوود فهووو يوودة علووى صوود
النبووة أيضوا ؛ ألنووه هتديود جوواو بصويغة اخلورب اجلازمووة  ,وحتقو مضوومونه يف الواقوع  ,فهوو ر خيتلووف عون طبيعووة
اخلرب يف نيو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الش اهد الراا  :أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم أقوودم علووى حتوودي اجلوون واإلنووس مجيع وا بووجن يووجتوا ثوول
القرآن  ,واستسثهم على رلك واستفنهم  ,والعاقل ر يقدم على مثل هها الفعول وهوو ر يوجمن أن يوجتوا ثلوه
فيفتضو أمووره وتبطوول حجتووه  ,ويسووتظهر عليووه خصوومه ويظهوور كهبووه وينصوورف عنووه النوواق  ,ور يقوودم علووى

1436/08/19
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هووها األموور إر موون كووان لديووه علووم يقيووين بعجوون كوول موون وجووه إلوويهم التسوودي( , )1وسوويجيت هلووها املعووي منيوود
توضي ونرح .
الش اهد الخ امس  :أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كووان ينكوور كوول مووا يعووارو أصوول دعوتووه موون توحيوود

اهلل والعبوديووة لووه  ,حووىت ولووو كووان رلووك يف مصوولسته  ,ويووؤدي إىل علووو مننلتووه الشخصووية عنوود أتباعووه  ,وموون
أبلغ الشواهد على رلك أنه ملا مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس  ,فقاة الناق إهنا كسفت ملووت إبوراهيم ,
فووجنكر النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم رلووك  ,وبووني هلووم أن كسوووفها ر يكووون ملوووت أحوود ور حياتووه  ,فلووو كووان
كاربا مدعيا – وحاناه -رستغل هها احلدل لصاحله .

وقوود اسووتوقفت هووهه احلادثووة بعووض املستشوورقني  ,وأخووه منهووا دلوويال علووى صوود النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم يف دعوته  ,يقوة املستشور الفرنسوي أميول درمونغم ":ولود حمود مون ماريوة القبطيوة ابنوه إبوراهيم فموات
طفال  ,فسنن عليه كثريا وحلده بيوده وبكواه  ,ووافو موتوه كسووف الشومس  ,فقواة املسولمون إهنوا انكسوفت
ملوتووه  ,ولكوون موودا كووان موون مسووو الوونفس مووا رأى بووه رد رلووك فقوواة " :إن الشوومس والقموور آيتووان موون آيووات
اهلل ر خيسفان ملوت أحد " ..فقوة مثل هها ر يصدر عن كارب دجاة"(.)2
الش اهد الس ا س  :أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم مكووث طوووة حياتووه فق وريا ر ميلووك مووار ور طعامووا
مستدميا يف بيته  ,ومات وهو فقري ودرعه مرهونة عند بعض اليهود  ,وكان يلنم أهل بينوه بالنهود والتقلول مون
الدنيا  ,وكل تفاصيل حياته تدة على أنه ت يقع منه أي نوا من ارستغالة لدعوته ولنجاحه فيها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فلوو كوان كاربوا مودعيا -وحانواه -فلموارا ت يسوتغل رلوك لتسصويل األموواة واملناصوو لشخصوه؟! ولووو
كووان طالبووا للملووك واجلوواه واألم وواة رسووتطاا أن يصوول إىل رلووك موون غووري مشووقة أو تعووو  ,فووإن األب وواب
كانت مشرعة أمامه من غري حاجن .
وهها كله يدة على أنه رد عبد مجمور ر غرو له إر تبليغ ما أمره اهلل بتبليغه وإيصاله إىل الناق.
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فهووهه الشووواهد وغريهووا موون حيوواة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم اإلصووالحية الدعويووة ت ودة علووى أنووه رجوول
صاد يف دعوته  ,وخملص فيما يهكره وينقله .
وحتصوول موون هووها التفصوويل أن درلووة هووها النوووا ليسوت قا مووة علووى وورد الوثووو يف الوودعوة  ,ور جوورد
النهد يف الودنيا  ,وإووا هوي درلوة مركبوة مون مع ٍ
وان متعوددة  ,مون كونوه صولى اهلل عليوه وسولم يوهكر أنوه مرسول
مون عنود اهلل  ,يقودم علووى دعوتوه بوثوقيوة نوديدة ويهوودد ويتوعود املخوالفني لوه وخيوورب عون اهلل أخبوارا جازمووة
يف نجهنم وتتسق تلك األخبار  ,تراه متجردا يف دعوتوه متوام التجورد  ,وينكور كول موا ينواقض مقصوودها ,
ويتربأ من مجيع ما يعود إىل نفسه من املصا الهاتية  ,فاجتماا ههه األمور كلها هو املعي الوهي تقووم عليوه
درلة هها النوا من األدلة .

الن وو الراا  :انخ رام الس نن الكوني ة ا ين يدي ه  ،وامل وراد هبووها النوووا أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم
كانت تقع بني يديه أحدال كثرية خارقة للسنن الكونية  ,وخارجوة عون مقودور اإلنوس واجلون  ,ور يسوتطيع
فعلها أحد منهم .
وهوها النووا مون األدلوة مون أنوهر الرباهوني الدالوة علوى نبوتوه صولى اهلل عليوه وسولم واملثبتوة أنوه مرسول مون
عنود اهلل  ,ومون أكثرهوا انتشووارا بوني النواق  ,وقود بلغووت املشواهد الويت اخنرموت فيهووا السونن الكونيوة بوني يوودي

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الني صولى اهلل عليوه وسولم أعودادا كبورية  ,ومون رلوك  :تكثوري الطعوام القليول  ,حبيوث أضوسى يشوبع األعوداد
الكبوورية موون النوواق اجلوووعى  ,وموون رلووك  :حتوورت األنووجار موون مكاهنووا و ي هووا إىل النووي عليووه السووالم ,
رجوعهووا إىل مووا كانووت عليووه  ,وموون رلووك  :تسووبي احلصووى بووني يديووه أمووام املووأل موون أصووسابه  ,وموون رلووك :
حنني جها النخلة الهي كان خيطو عليوه وإصوداره صووتا يشوبه صووت الناقوة أموام املوأل مون أصوسابه  ,ومون
رلك  :مداواة اإلصابات الكبرية اليت تتطلو وقتا وعلما واسعا بالطو .
واخنرام السنن الكونيوة بوني يديوه صولى اهلل عليوه وسولم ت يقوع مورة أو مورتني أو ثالثوا أو ةسوا  ,فإنوه لوو
كووان كووهلك لر ووا صو أن يقوواة  :إن رلووك وقووع مصووادفة أو دووو رلووك  ,ولكوون رلووك ارخنورام وقووع عشورات
املرات  ,ويف ارت خمتلفة ومتنوعة  ,فيبعد جدا أن يكون رلك وقع اتفاقا من غري قصد .

1436/08/19
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 ,انتشوور يف اجليوول الووهي جوواو بعوود الصووسالة  ,وكووهلك احلوواة فوويمن جوواو بعوودهم  ,فتسق و
األخبار التواتر املعنوي الهي يوصل إىل العلم اليقيين بوقوا أصل ارخنرام لسنن الكونية .

موووا تلووك

وثبوت تلوك األخبوار بوالتواتر املعنووي ر خيتلوف عون ثبووت مجيوع األخبوار التارخييوة بوالطري نفسوه  ,فوال
ن ووك أن أرس ووطو فيلس وووف  ,وثب وووت ه ووها الوص ووف ل ووه ت يتسق و ب ووالتواتر اللفظ ووي وإو ووا ب ووالتواتر املعن وووي ,
املتسصول بنقوول موووا مووا نقول عنووه موون الكتووو  ,وكوهلك احلوواة يف ثبوووت كوورم حوامت الطووا ي  ,فإنووه ت يثبووت
إر بالتواتر املعنوي  ,والتشكيك يف تلك األخبار حبجة اهنوا ت تثبوت بوالتواتر اللفظوي خموالف ملسولك العلمواو
يف هها العلم  ,ويؤدي إىل إبطاة كثري من األحدال التارخيية اليت ر يشك الناق يف ثبوهتا .
فكووهلك احلوواة فيمووا نقوول عوون النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم موون املعجونات  ,فإنووه علووى التسووليم بووجن كثوريا
منهوا ت يبلووغ حوود التوواتر اللفظووي  ,ولكوون رلووك ر يعووين التشووكيك يف أصوول حوودوثها ؛ لكووون موعهووا يوودة
على رلك بالتواتر املعنوي .
ودرلووة هووها الوودليل مركبووة موون أمورين معووا  :موون كووون اخنورام السوونن بووني يوودي النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم
وقووع وقوعووا كثوريا ققووا  ,وموون كونووه كووان خموربا عوون اهلل بجنووه مرسوول موون عنووده  ,فهووهان املعنيووان يتضووافران يف
تجسيس الدرلة على أن تلك املعجنات إوا وقعت تجييدا من اهلل لرسوله وإكراما له .
الن وو الراا  :اإلكث ار م ن اإلخب ار ا الميوب الص ا قة  ,وامل وراد هبووا النوووا  :أن النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم كان يقدم على اإلخبار بجمور غيبية كثرية جدا  ,تقع كموا أخورب بصوورة متطابقوة  ,وهوها الصود يف
اإلخبار عن الغيوب خار عن مقدور اجلون واإلنوس معوا  ,ور يسوتيطع أحود مونهم أن خيورب بوهلك الكوم مون
األخبار الغيبية  ,تكون كلها صادقة ر ينخرم منها خرب واحد .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها النوا من األدلة ر يتخلف عن النوا الساب مون حيوث الكثورة وارنتشوار يف انفوا  ,فقود بلغوت
األخبار الغيبية اليت أخرب هبا النوي صولى اهلل عليوه وسولم ووقعوت كموا أخورب العشورات بول امل وات  ,ومون تلوك
الغيوب  :إخباره صلى اهلل عليه وسولم يف ليلوة مون الليواة عون أن رإلوا نوديدة سوتهو وأمور كول النواق بعودم
القيام  ,فقام رجل فسملته الري وألقته يف مكان بعيد عون مكانوه( ,)1ومون رلوك  :إخبواره عون مصوارا كفوار
قريش يف يوم بدر قبل نشوب املعركوة وتعيينوه ملكوان مووت كول واحود مونهم  ,ووقوع األمور كموا أخورب( ,)2ومون

1436/08/19

( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )1482ومسلم  ,رقم (. )1392
( )2أخرجه مسلم  ,رقم (. )1779

Ali Fattani

820

الباب الثالث

رلك  :إخباره بجن ابنته فاطمة أوة من يلس به وميوت من أهول بيتوه بعود موتوه  ,ووقوع األمور كموا أخورب(,)1
ومن رلك  :إخباره بجن املسلمني سويفتسون بيوت املقودق بعود موتوه  ,ووقوع األمور كموا أخورب( ,)2وغوري رلوك
من األخبار اليت يطوة املقام بهكرها(.)3
وإخبوواره صوولى اهلل عليووه وسوولم باملغيبووات وحتققهووا كمووا أخوورب ت يقووع موورة أو م ورتني أو ثالثووا أو ةسووا ,
فإنه لو كان كهلك لر ا ص أن يقاة  :إن رلك حصل اتفاقا أو عاونة مون اجلون  ,وإووا بوجمور كثورية  ,ويف
ووارت خمتلفووة  ,وقعووت كمووا أخوورب موون غووري أن خيتل و منهووا نوويو  ,وهووها ارط وراد يف الصوود مووع الكثوورة
يؤك وود أن ووه ت ي ووجت بتل ووك األخب وار اتفاق وا ومص ووادفة  ,ور م وون عن وود أح وود م وون اجل وون ؛ ألن الواق ووع أثب ووت ب ووجن
أخبوارهم ر تكوون صوادقة يف كول األحوواة ور يف أكثرهوا  ,وإوووا يصودقون يف بعضوها  ,كموا يودة عليوه حوواة
كثري من السسرة والكهنة والعرافني .
إن املشهور يف عرف الناق أن اإلقدام على اإلكثار من اإلخبار عن املغيبات بجلفواظ جازموة وصورإلة ر
يفعلوه إر موون يثو يف كالمووه وخووربه  ,ور يسوواوره أدىن نووك يف أنوه سوويقع  ,وأمووا الكووارب فإنووه ر يقوودم علووى
رلك  ,ور ارؤ على اإلكثار من األخبار املستقبلية بلغة جازمة وصرإلة .
وقوود عانوور النوواق أصوونافا موون الكووهابني واملخووادعني وعرف ووا ط وريقهم ومسووالكهم يف الك ووالم  ,وخووربوا
أسوواليبهم يف احلووديث  ,وهووم يعلمووون أهنووم ر يقوودمون علووى اإلكثووار موون اإلخبووار موون غووري سوؤاة ور طلووو ,
وإن أكث ووروا ف ووإهنم ر يع ووربون عنه ووا بجلف وواظ جازم ووة ص وورإلة  ,وإن فعلو ووا ف ووإن رل ووك ر يط وورد معهو وم حب وواة ,
فيكشف الناق كههبم يف عدد كبري ا خيربون به .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن رلك كله ٍ
منتف يف حاة الني صلى اهلل عليه وسولم متوام ارنتفواو  ,فهوو الوهي يبودأ باإلخبوار مون
غري أن يسجله أحود عنهوا  ,ويعورب بجلفواظ جازموة صورإلة  ,وموع كثورة موا أخورب عنوه ت يسوتطع أحود مون النواق
أن يثبت كهبه يف خرب واحد قط(.)4
( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )3624ومسلم  ,رقم (. )3450
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )3176
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وهها يدة علوى أن درلوة هوها النووا ليسوت قا موة علوى ورد اإلخبوار باملغيبوات  ,وإووا هوي درلوة مركبوة
مون معو ٍ
وان متنوعووة تتضووافر فيمووا بينهووا يف تجسوويس اليقووني يف هووهه الدرلووة  ,فهووي مركبووة موون أن النووي صوولى اهلل
عليه وسلم أخرب بجخبار كثورية مون املغيبوات  ,وقعوت كموا أخورب  ,وكول رلوك يقوع مون رجول أموي ت يعورف
بالقراوة ور بالكتابة ور بكثرة األسفار ور بسعة العالقوات موع األموم األخورى  ,يقودم علوى تلوك األخبوار
من غري طلو ور سؤاة  ,ويعرب عنهوا بجلفواظ صورإلة جازموة  ,فاجتمواا هوهه املعواا كلهوا يودة درلوة ظواهرة
بجنه تلقى تلك األخبار من مصدر آخر يعلم كل نيو ويقدر على كل نيو .
وقوود أنووار القوورآن إىل هووها النوووا موون الدرلووة  ,فنبووه كفووار قوريش علووى املعووي العقلووي يف إخبووار صوولى اهلل
عليووه وسوولم بووالغيوب وغريهووا ووا يوودة علووى صوودقه يف دع وواه  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :قروول لَّووو نوواو اللووهر مووا
وت فووي ركم عر رموورا ِّموون قوبلووه أفووال توعقلرون}[يووونس , ]16:فهووهه انيووة تنبووه
تولوتوروهر علووي ركم ور أدرا ركووم بووه فوقوود لبثو ر
على أن طبيعوة األخبوار الويت جواو هبوا النوي صولى اهلل عليوه وسولم تودة علوى أنوه ت يوجت هبوا مون عنوده  ,وإووا
تلقاها من عند اهلل تعاىل .
وينيد من قوة درلة هها الدليل أن الني صلى اهلل عليه وسلم ر ا كوان خيطو يف بعوض ظنونوه واجتهواده

 ,كموا وقوع يف حادثوة توجبري النخول وغريهووا( ,)1وموع رلوك كلوه فإنوه ت خيطو أبودا يف أي خورب مون أخبواره عوون
املغيبات(.)2
بل إن الني صولى اهلل عليوه وسولم كوان عواجنا عون معرفوة حقيقوة موا يودور بوني اخلصووم الوهين خيتصومون
إليووه  ,وقوواة  ":إوووا أنووا بشوور وإنووه يووجتيين اخلصووم  ,فلعوول بعضووكم أن يكووون أبلووغ موون بعووض  ,فجحسووو أنووه
صو وود  ,فجقضو ووى لو ووه بو ووهلك  ,فمو وون قضو وويت لو ووه حب و و مسو وولم فإوو ووا هو ووي قطعو ووة مو وون النو ووار  ,فليجخو ووهها أو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فلي كها") ,(3فمن كان حاله كهلك  ,فكيف يقدم على اإلخبار بتلك املغيبات الكثرية الواسوعة بلغوة جازموة
وصوورإلة؟!! ولووو كووان إخبوواره عوون املغيبووات مووجخورا عوون اجلوون أو غووريهم  ,ملووارا ت يسووتعن هبووم يف معرفووة حوواة
اخلصوم الهين يتساكمون إليه  ,بل كان يصرح أمام املأل بجنه ر يعلم حاهلم؟!!
الن وو الخ امس  :اإلعج از ا القرآن الك ريم  ,واملوراد هبووها الوودليل أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم حووني
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ركوور أنووه مرسوول موون عنوود اهلل إىل النوواق مجيعووا جوواو بكووالم موون جوونس كووالم النوواق  ,وركوور أن اهلل أننلووه إليووه
وجعله دليال على صدقه  ,وجعل عالمة رلك أنه ر أحد من اإلنس واجلن يسوتطيع أن يوجيت ثلوه يف بالغتوه
وبيان ووه وفص وواحته وإتقان ووه ومض وومونه  ,وأعل وون التس وودي عل ووى رل ووك  ,وح ووث الن وواق عل ووى معارض ووته وق وورعهم
ووقهم  ,فلم يسوتطع أحود مونهم ور مون اجلون أن يوجيت وا يونقض رلوك التسودي  ,ور أن خيور دلويال يثبوت
به أن ما جاو به الني صلى اهلل عليه وسلم ليس من كالم اهلل .
فإرا كوان العقوالو مون النواق يعلموون أن نورط كول حجوة أر تعوارو وا يبطول حقيقتهوا ومودلوهلا  ,فوإن
النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم أتووى إىل النوواق حبجووة ظوواهرة بينووة  ,وطووالبهم بووجن ينقضوووها  ,وكووان خطابووه ألهوول
الفصواحة والعلوو يف البالغوة مونهم  ,ولكونهم موع رلوك عجوونوا عجونا مطبقوا  ,وأحجمووا عون اإلقودام علوى مووا
حتداهم به  ,فإرا كان الني صلى اهلل عليه وسلم من جنس البشور وميلوك مون الصوفات موا ميلكوون ,وت خيور
يف قدرته العقلية واجلسدية عن القدرات اليت يعرفوهنوا  ,فكيوف أمكنوه أن يوجيت بكوالم مون جونس كوالم البشور
ويعجن كل اإلنس واجلن عن اإلتيان ثله  ,مع تكرار التسدي عليهم ؟!!
ودرل ووة الق وورآن عل ووى ص وود الن ووي درل ووة ابتدا ي ووة موجب ووة  ,وليس ووت درل ووة قا م ووة عل ووى وورد التس وودي
للمخووالفني باملعارضووة  ,ومعووي هووها أن األصوول يف درلووة القوورآن علووى ثبوووت صوود النووي أنووه بلووغ الغايووة يف
الكماة  ,والنهاية يف البيان والفصاحة  ,وخر بوهلك عون مقودور اجلون واإلنوس  ,وهوها القودر ثابوت للقورآن
من ووه ننول ووه  ,وه ووو متسق و في ووه س وواو وق ووع التس وودي ب ووه أو ت يق ووع  ,ويف بي ووان ه ووها املع ووي يق وووة اب وون تيمي ووة
":والقرآن إوا حتداهم ملا قالوا إنه اف اه  ,وت يتسداهم به ابتداو"(.)1
وهووها يعووين أن املعووي احوووري يف درلووة القوورآن علووى صوود النبوووة ابتدا يووة داخلووة يف حقيقتووه ومضوومونه ,
وأن عجن الناق بعد حتديهم ليس إر إلظهار درلة القرآن على صد النبوة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها الوودليل – أعووي اإلعجوواز بووالقرآن -هووو أصوول األدلووة الوويت تقوووم عليهووا نبوووة النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم  ,واألساق الهي تعتمد عليه  ,والربهان الهي تستند إليه  ,وقود أنوار النوي صولى اهلل عليوه وسولم إىل
هها املعي يف قوله " :ما مون األنبيواو نوي إر أعطوى موا مثلوه آمون عليوه البشور  ,وإووا كوان الوهي أوتيوت وحيوا
أوحاه اهلل إة  ,فجرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"(.)2
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و للة القرآن الكريم على صدق نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم تقوم على أصلين أساسيين :
ا ص ل ا ول  :اس تبالة أن يك ون النب ي ص لى اهلل علي ه وس لم مص در الق رآن  ،والوودر ل العقليووة
والتارخيية واحلالية الدالة على هها األصل متعددة  ,ومنها :
الدلل ة ا ول ى  :أن القوورآن تضوومن أمووورا ر ميكوون للرسوووة صوولى اهلل عليووه وسوولم أن يووجيت هبووا موون عنوود
نفسووه  ,ففووي القوورآن جانووو كبووري موون املعوواا النقليووة البستووة الوويت ر وواة فيهووا للووهكاو ور لالسووتنباط  ,ور
سووبيل إىل العلووم هبووا ملوون غوواب عنهووا بووالتعلم  ,فقوود جوواو يف القوورآن عوون األمووم السووابقة بتفاصوويل متعووددة ,
وكهلك جاو فيه أخبار عن الوقا ع اليت وقعت يف زمنه ا ت يشهده وت خيربه هبا أحود  ,كوهلك األخبوار عون
األمور املستقبلية  ,وكل رلك خيرب به الني صلى اهلل عليه وسلم بلغة جازمة ولفظ صري .
فووانظر إىل عجيووو نوجن النبووووات القرآنيووة  ,كيووف تقووتسم حجووو املسووتقبل قريبووا وبعيوودا ,وتووتسكم يف
طبيعة احلوادل توقيتا وتجييدا ,وكيف يكون الدهر مصداقا هلا فيما قل وكثر ,وفيما قرب وبعد ؟
بل انظر إىل مجلة موا يف القورآن مون النوواحي اإلخباريوة كيوف يتنواوة هبوا مود صولى اهلل عليوه وعلوى آلوه
وسوولم مووا وراو حسووه وعقلووه موون أبنواو مووا كووان ومووا سوويكون ومووا هووو كووا ن؟ وكيووف أنووه كلمووا حوودثنا فيهووا عوون
املاضووي صوودقته ن وواهد التووارين  ,وكلمووا حوودثنا عوون املسووتقبل صوودقته الليوواة واأليووام  ,وكلمووا حوودثنا عوون اهلل
ومال كته ونؤون غيبه صدقته األنبياو والكتو؟(.)1
الدللة الثانية  :أن الني صلى اهلل عليه وسلم كان أميوا ر يعورف القوراوة ور الكتابوة  ,وت يكون معروفوا
بكثرة األسفار وال حاة والعالقات مع الثقافات املختلفوة  ,وموع رلوك فقود أتوى يف القورآن بعلووم ومعوارف ر
ميكن أن تكون متناسبة مع حاله املعريف .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وزيادة يف لية درلوة هوهه املعواا علوى صود نبووة النوي صولى اهلل عليوه وسولم وعمقهوا فإنوه يقواة  :إن
املصادر األرضية اليت ميوكن أن ينقل منها الني صلى اهلل عليوه وسولم موا جواو بوه يف القورآن ر ختلوو مون ثالثوة
احتمارت :
الحتمال ا ول  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم اط ل انفس ه عل ى ت را تل ك ا م م ونق ل عنه ا
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مباشرة .
وهووها قوووة غووري صووسي ألبتووة  ,فووإن الثقافووات الوويت يوودعون أن النووي صوولى عليووه وسوولم نقوول عنهووا كتبووت
بلغوات خمتلفووة  ,وهووي متنوواثرة يف بلودان متباعوودة  ,فلووو كانووت دعوواهم صوسيسة لكووان اووو أن يكووون النووي
صولى اهلل عليووه وسوولم يعورف القوراوة والكتابووة  ,وكووان اوو أن يكووون عارفووا بلغوات متعووددة  ,ويعوورف القوراوة
يف آثوار األموم وبقاياهووا وكتابواهتم علوى األلوواح واألحجوار  ,وكوان اووو أن يكوون لديوه خموونن كبوري إلووي كتبووا
وآثووارا وبقايووا  ,وكووان اووو أن يكووون صوواحو أسووفار طويلووة  ,وكووان اووو أن يكووون رلووك كلووه خافيووا علووى
كفار قريش حىت ر يتعرفوا على مصادره اليت يجخه منها
ولكن كل رلك يتناقض مع ما هو ثابت بالقطع من حاة الني صلى اهلل عليه وسلم من أنه ت يكن
يرعرف الكتابة والقراوة  ,وت ميارق التعلم يف صغره  ,إنه لو كان يعرف الكتابة والقراوة فإن معرفة اللغة
العربية ر تكفي لالطالا على ترال األمم السابقة  ,وإوا ر بد من معرفة عدد من اللغات  ,وهها األمر
أند مناقضة حلقيقة ما كان عليه(. )1
إن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ت يرعوورف بكثوورة األسووفار  ,وت خيوور موون بلووده -مكووة -إر م ورتني ,
إحوودا ا وهووو صووغري  ,والثانيووة كانووت قصوورية جوودا  ,ور ميكوون فيهمووا حتصوويل العلوووم الوويت حواهووا القوورآن مووع
وجود حاجن اللغة(.)2
ويسووتسيل أن يكووون النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم اطلووع علووى الكتوواب املقوودق  ,فووإن أوة ترمجووة عربيووة
للكتوواب املقوودق ظهوورت بعوود موووت النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بقوورن موون النمووان تقريبووا  ,وموون املعلوووم أن
الكتوواب املقوودق ت يكوون متووداور بووني النوواق  ,وت يكوون يطلووع عليووه إر أف وراد موون القسووس  ,وت يووت لع ووام
النصارى إر بعد عصر الطباعة يف القرن السادق عشر امليالدي(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :دفاا عن القرآن  ,عبدالرمحن بدوي (. )28

1436/08/19

( )2انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز ( , )70-66وتننيه القرآن الكر عن دعاوى املبطلني  ,منقه السقار (, )77-61
وهل القرآن مقتبس من كتو اليهود والنصارى  ,سامي عامري  ,وهو من أوسع البسول وأدقها يف مناقشة هها اجلنس من
اردعاوات .
( )3انظر  :هل القرآن الكر مقتبس من كتو اليهود والنصارى  ,سامي عامري ( , )87وتننيه القرآن الكر عن دعاوى
املبطلني  ,منقه السقار (. )64
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وما أمجل ما قاله عبودالرمحن بودوي يف تعليقوه علوى مون يقووة  :إن النوي صولى اهلل عليوه وسولم نقول عون
احلض ووارات الس ووابقة ":لك ووي نف و و صو وسة ه ووها ال وونعم  ,ف ووال ب وود أن م وودا ك ووان يع وورف العربي ووة والسو وريانية
واليونانيووة  ,ور بوود أنووه كووان لديووه مكتبووة عظيمووة انووتملت علووى كوول األدب التلمووودي واألناجيوول املسوويسية
وخمتلووف كتووو الصوولوات وق ورارات ا وامع الكنسووية  ,وكووهلك بعووض أعموواة انبوواو اليونووان  ,وكتووو خمتلووف
الكنووا س وامللوول والنسوول املسوويسية  ,هوول ميكوون أن يعقوول هووها الكووالم الشووار هلووؤرو الكتوواب ؟! وهووو كووالم ر
برهووان عليووه ..إن حيوواة النووي موود صوولى اهلل عليووه وسوولم قبوول ظهووور رسووالته وبعوودها معروفووة للجميووع عل وى
األقوول يف مظاهرهووا اخلارجيووة  ,ور أحوود قوودميا أو حووديثا ميكوون أن يؤكوود أن النووي موود صوولى اهللر علي وه سوولم
كان يعرف غري العربية  .إرن كيف ميكن أن يستفيد من ههه املصادر كما يدعون؟!"(.)1

الحتمال الثاني  :أن النبي ص لى اهلل علي ه وس لم ل م يطل عل ى تل ك البض ارات انفس ه  ،وىنم ا
كان هناك من يعلمه  ،وينقل له أخبارها .
ولكن هها القوة غري صسي أيضوا  ,وكول مون ادعواه ت يسوتطع أن يقويم عليوه برهانوا صوادقا  ,والتوارين
مفتوح أمام الناقدين  ,فليقدموا لنا دليلهم الصاد إن كانوا صادقني .
إن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ت يرعوورف عنووه أنووه جووالس العلموواو يف األديووان ويف التووارين اإلنسوواا يف
حياته  ,وت يعرف أنه جالس أهل املعرفة يف هها الشجن وتعلم منهم .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأكثر األمثلة اليت يعتمودون عليهوا يف إثبوات هوهه الودعوى  :موا نقول عنوه صولى اهلل عليوه وسولم مون أنوه
رأى حب و وريا الراه ووو يف الش ووام  ,ولك وون ارعتم وواد عل ووى ه ووهه احلادث ووة يف غاي ووة التهاف ووت  ,فه ووي أور حادث ووة
مشكوت يف صستها  ,وقد رهو عدد من العلماو إىل تضوعيف إسونادها  ,وعلوى القووة بصوستها فوإن رلوك
ر يودة علوى صووسة دعوواهم ؛ ألن القصووة لويس فيهوا أن حبوريا علوم النووي نوي ا  ,وإووا غايووة موا فيهووا أنوه أعلوون
عوون نبوتووه  ,إن اللقوواو ت يكو ون س ورا  ,بوول كووان أبووو طالووو عو وم النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم مو وعه  ,إن
اللق وواو ك ووان قص و وريا ج وودا  ,فكي ووف مي و وكن أن يتع و ولم في ووه الن ووي علي ووه الص ووالة والس ووالم ك و ول تل ووك األخب ووار
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( )1دفاا عن القرآن (. )28
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والعقا د؟!(.)1
الحتمال الثال  :أن ا خبار الت ي تض منها الق رآن كان ا منتش رة ف ي زم ن النب ي ص لى اهلل علي ه
وسلم  ،وأنه نقلها من مبيطه .
ولكوون هووها اردعوواو غووري صووسي ؛ ألن املعووروف موون حوواة العوورب أهنووم ليس ووا أصووساب علوووم  ,ولوويس
لديهم اهتمام بالتعلم والبسث والتنقيو  ,وخاصة العلوم الدقيقة املتعلقة بتارين األمم وتراثهم وآثارهم .
إنووه لووو كانووت منتشوورة عنوودهم فلمووارا ت يقوودموا الوودليل الووهي يثبووت رلووك  ,سوواو كانووت موون الكتووو
والصسف أو من الرجاة والنقلة  ,فوإهنم يف معارضوتهم لودعوة النوي صولى اهلل عليوه وسولم اقتصوروا علوى ورد
اردعاو بجن ما جاو به من أساطري األولني  ,ولكنهم ت يقدموا دليال على رلوك  ,ولوو كوان لوديهم موا ميكون
به إثبات صسة ههه الدعوى لبادروا إىل إظهاره وإبرازه .
ووا يوودة علووى أهنووم ت يكون ووا ميلكووون دلوويال علووى قوووهلم  ,وإوووا هووي دعوووى ووردة  :أهنووم اضووطربوا يف
وصووف حوواة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,فتووارة يقولووون :كووهاب  ,وتووارة يقولووون  :نووون  ,وتووارة يقولووون:
سوواحر  ,وتووارة يقولووون  :نوواعر  ,وتووارة يقولووون  :كوواهن  , ,وتووارة يقولووون  :علمووه معلووم موون البشوور  ,وتووارة
يقولون  :نقله مون أسواطري األولوني  ,وهوها ارضوطراب دليول علوى أهنوم ر ميلكوون حجوة بينوة واضوسة  ,وإووا
هي ادعاوات ردة .
و ا يدة على رلك  :أن الني صلى اهلل عليوه وسولم حوني أخوربهم باإلسوراو واملعورا – و وا مون األموور
اليت قيل أهنما منقورن من األمم السابقة , -ت يدا أحد منهم أنه نقل رلك عون أموة مون األموم  ,ولوو كوان
رلك معلوما عن أمة من األمم ؛ لبادروا إىل إظهاره  ,واهتموا الني صلى اهلل عليه وسلم بالسرقة والنقل.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد أقر بجن الني صلى اهلل عليه وسلم ت يطلع على نيو من ال ال الساب عليه وت يتلو موا جواو بوه
عوون غووريه موون البشوور  ,عوودد موون غووري املسوولمني ,يقوووة هنووري دي كاسو ي – أحوود املستشوورقني ": -ثبووت أن
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( )1انظر يف نقض ارستدرة هبهه احلادثة وغريها  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز ( , )82-67وهل القرآن الكر مقتبس
من كتو اليهود والنصارى  ,سامي عامري ( )421-385والوحي القرآا يف املنظور ارستشراقي ونقده  ,مود ماضي
(. )156-111
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مدا ت يقرأ كتابا مقدسا  ,وت يس ند يف دينه ههو متقدم عليه"( ,)1ويقوة املستشور اإلجنليوني رينتون
":بقدر ما أعرف من ديين اليهود والنصارى أقوة  :إن ما علموه مود لويس اقتباسوا  ,بول قود أوحوى إليوه ربوه
()2
 ,ور نك يف رلك"
ف ووإرا بطلو وت ه ووهه ارحتم ووارت ت يبو و إر أن هن ووات م وون عل ووم الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم م وون غ ووري
املخلوووقني  ,وأطلعووه علووى قصووة اخلل و  ,وقصووص األمووم السووابقة  ,وأوحووى إليووه تلووك العقا وود والتش وريعات ,
وهو اهلل العليم اخلبري .
الدللة الثالثة  :أن القورآن تظهور فيوه مشواهد كثورية تودة علوى أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم كوان ورد

متل و للقوورآن  ,ومبلووغ لووه عوون غووريه  ,وأنووه صوولى اهلل عليووه وسوولم لوويس لووه فيووه إر الوووعي واحلفووظ  ,النقوول
والتبليغ  ,البيان والتفسري  ,التطبي والتنفيه .
فووالقرآن يصووفه بجنووه وورد مبلووغ كمووا يف قولووه تعوواىل { :وإرا تورتولووى علوويهم آياتورنووا بويِّونو ٍ
وات قوواة الَّووهين ر
يورجون لقاونا ا ت ب رقر ٍ
آن غري هوها أو بدِّلوهر قرول موا ي ركوو رن ة أن أربدِّلوهر مون تلقواو نوفسوي إن أتَّب روع إرَّ موا يرووحى
ر
ٍ
ت رِّيب عهاب يووم عظيم}[يونس , ]15:فلو كان الني صولى اهلل عليوه وسولم كاربوا
ة إ ِّا أخ ر
إ َّ
اف إن عصي ر
يف دعواه ؛ لنسو القرآن إىل نفسه  ,فهو رلك الكالم البليغ الفصي املبهر  ,والوهي نعرفوه مون عوادة النواق
أهنم إلرصون على الفخر ونسوبة األموور النبيلوة العاليوة إلويهم "أموا أن أحودا ينسوو إىل غوريه أنفوس آثوار عقلوه
وأغلى ما ود به قرإلته  ,فهها ما ت يلده الدهر بعد"(.)3
والقوورآن يصووور للنوواق بووجن الوووحي ينوونة إىل النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بواسووطة جربيوول  ,فجربيوول هووو
الواسووطة بووني الرسوووة وبووني اهلل يف الوووحي  ,فلووو كووان النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كاربووا خمادعووا-وحانوواه-
فلمووارا اعوول بينووه وبووني اهلل واسووطة؟!! وملووارا ت يوودا أنووه يتلقووى القوورآن مبانوورة موون اهلل؟! وملووارا ت يوودا أنووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خياطووو اهلل موون غووري توسو وط أحو ود؟! أليسووت هووهه األحو وواة أعلووى يف املننلووة واملكانووة ل وو كووان يبسووث عنهووا
حقا؟!
ومن يتجمل آيوات القورآن اود أنوه يصوور النوي عليوه الصوالة والسوالم عبودا ضوعيفا بوني يودي اهلل ر ميلوك
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( )1قالوا عن اإلسالم  ,عماد الدين خليل (. )133
( )2املرجع الساب (. )108
( )3النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز (. )17
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لنفسووه نفعووا ور ض ورا  ,ور يسووتطيع أن يغووري موون األموور نووي ا  ,وأنووه يسووتغفر اهلل ويسووتهديه يف كوول أح وواة ,
كمووا يف قولووه تعوواىل {:وإرا تورتولووى علوويهم آياتورنووا بويِّونو ٍ
وات قوواة الَّووهين ر يورجووون لقاونووا ا ووت ب رقوور ٍ
آن غووري هووها أو
ر
ت رِّيب عوهاب
ة إ ِّا أخ ر
بدِّلهر قرل ما ي ركو رن ة أن أربدِّلهر من تلقاو نوفسوي إن أتَّب روع إرَّ موا يرووحى إ َّ
واف إن عصوي ر
ي وووٍم عظيم}[يووونس , ]15:فووالقرآن الكوور يتكوورر فيووه التص وري بووجن عليووه الصووالة والسووالم بشوور مثوول سووا ر
البشوور  ,لوويس عليووه إر الووبال ور ميلووك نووي ا موون اخلونا ن  ,ور يوونعم لنفسووه ملكيووة تغوواير صووفة اإلنسووانية ,
ت
كما يف قوله تعاىل {:قرل رَّ أمل ر
وت أعل روم الغيوو رسوتكثور ر
ك لنوفسي نوفعا ور ضورا إرَّ موا نواو اللوهر ولوو ركن ر
السوور إن أنا إرَّ نهير وبشري لِّقوٍم يورؤمنروون}[األعراف ,]188:ويف قولوه تعواىل { :قرول رَّ
من اخلري وما م َّسين ُّ
ة قروول هوول
ووة ل ركووم عنوودي خوونآ رن اللووه ور أعلو روم الغيووو ور أقرو ر
أقرو ر
ووة ل ركووم إ ِّا ملووك إن أتَّبو روع إرَّ مووا يورووحى إ َّ
يستوي األعمى والبصرير أفال توتوف َّك ررون}[األنعام.]50:
والتصوودير يف انيووات السووابقة بعبووارة "قوول" متضوومن ملغوونى لطيووف يفهمووه العاقوول اللبيووو  ,وهووو توجيووه
اخلطاب للرسوة وتعليمه ما ينبغي أن يقوة  ,فهوو ورد مبلوغ ملوا يووحى إليوه  ,ولوهلك تكوررت عبارة"قول" يف
القرآن أكثر من ثالمثا وة مورة ؛ ليكوون القوارئ علوى ركور بوجن مودا عليوه السوالم ر دخول لوه يف الووحي ,فوال
يصوووغه بلفظووه ور يلقيووه بكالمووه  ,وإوووا يلقووى إليووه اخلطوواب  ,فهووو خماطووو ر مووتكلم  ,وحو ٍ
وات ملووا مسعووه  ,ر
معرب عن نيو اوة يف نفسه(.)1
والقوورآن يصووور النووي صوولى اهلل عليووه وس ولم بووجن ر يعلووم الغيووو ور يوودري عوون املسووتقبل  ,ويظهوور فيووه
وك لنوفسووي
جهوول النووي ووا سوويجيت يف املسووتقبل  ,و ووا سيسصوول لووه يف راتووه  ,كمووا يف قولووه تعوواىل {:قروول رَّ أملو ر
ت مون اخلوري وموا م َّسوين ال ُّسووور إن أنوا إرَّ نوهير
وت أعل روم الغيوو رسوتكثور ر
نوفعا ور ضرا إرَّ ما ناو اللوهر ولوو ركن ر
وبشري لِّقوٍم يورؤمنرون}[األعراف. ]188:
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه نواهد ظاهرة على أن القرآن ليس من عند الني صلى اهلل عليوه وسولم  ,فلوو كوان مون عنوده ملوارا
يظهوور جهلووه ونقصووه يف العلووم؟!! أتروراه لووو كووان حووني يتسووامى الكووهب حووني يتساموواه دهوواو أو سياسووية أو

خشووية أن يكشووف الغيووو قريبووا أو بعيوودا عوون خووالف مووا يقوووة فمووا الووهي كووان ميعنووه أن يتقوووة مووا يشوواو يف
نجن ما بعود املووت  ,وهوو ر خيشوى مون يراجعوه فيوه ور يهواب حكوم التوارين عليوه  ,ر جورم أن الوهي منعوه
موون رلووك أنووه يعلووم أنووه مرسوول موون عنوود اهلل وأنووه سيسووجة عوون كوول أفعالووه {:فولنسووجل َّن الَّووهين أررسوول إلوويهم

1436/08/19

( )1انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز ( , )15ومباحث يف علوم القرآن  ,صبسي الصا (. )30-29
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ولنسجل َّن ال رمرسلني}[األعراف.)1( ]6:
وت يكتووف القوورآن بووهلك  ,بوول إنووه يوجووه العتوواب الص وري للنووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,كمووا يف قولووه :
{عفوا اللوهر عنوك ت أرنووت هلروم ح َّوىت يوتب و َّوني لوك الَّوهين صودقروا وتوعلووم الكاربني}[التوبوة , ]43:بول إن القوورآن
يوجه إليه العتاب الشديد وملن معه من الصسابة الهين أناروا عليه بجن يجخه الفدية من أسورى بودر  ,فوجوه
إلوويهم القوورآن خطابووا منووهرا ومتوعوودا  ,وحووني انشووغل النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بك ورباو ق وريش عوون بعووض
ضعفاو املسلمني جاو إليه العتاب يف القرآن  ,كموا قولوه تعواىل { :عوبس وتوووَّىل ** أن جواوهر األعموى **وموا
يردريك لعلَّهر يوَّنَّكى}[عبس. ]3-1:
وأنوود موون هووها أن الق ورآن يوجووه إىل النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم اإلنووهار والتهديوود  ,كمووا يف قولووه تعوواىل
{:إرا َّألرقونات ضعف احلياة وضعف الممات رَّ ر رد لك عليونا نصريا}[اإلسراو.]75:

ومن خالة ههه الشوواهد املتعوددة يظهور جبوالو أن رسووة اهلل صولى اهلل عليوه وسولم لويس لوه مون القورآن
نيو  ,وأنه رد خملو ضعيف بني يدي ربه وموره يبلغ عنه ما يوحيه إليه إىل الناق(.)2
الدللة الرااعة  :أن الني صلى اهلل عليه وسلم كان حني يننة عليه الووحي يف أوة أموره يتلقفوه موتعجال
 ,فيسورت بوه لسوانه ونوفتيه طلبوا حلفظوه  ,وخشوية مون ضوياعه مون صودره  ,وت يكون رلوك معروفوا مون عادتوه
يف حتضووري كالمووه العووادي  ,ر قبوول النبوووة ور بعوودها  ,ور كووان رلووك موون عووادة الع وورب  ,فلووو ك ووان الق وورآن
منسووجما مووع معووني نفسووه جلوورى علووى سوونة كالمووه وكووالم العوورب  ,ولكووان لووه موون الرويووة واألنوواة الصووامتة مووا
يكفول لوه حاجتووه مون إنضوا الورأي ومتسويص فكووره  ,إنوه جواوه األموور صورإلا يف القورآن بعوودم فعول رلووك ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

()3

وأربقي كما هو يف القرآن من غري تغيري أو إخفاو .
الدللة الخامسة  :أن الني صلى اهلل عليوه وسولم كانوت متور بوه أحوواة عظيموة  ,وأحودال كبورية  ,هتود
كواهل الرجاة  ,وتؤثر يف نفوسهم وأمنجتهم  ,ومع رلك كله ت يظهر من رلك نيو يف القرآن .

1436/08/19

( )1انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز (. )36-34
( )2انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز ( , )27-24ومباحث يف علوم القرآن  ,صبسي الصا (. )32
( )3انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز (. )89 , 34
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فقد ابتلي النوي صولى اهلل عليوه وسولم ووت زوجتوه وعموه الوهي كوان إلميوه مون أعدا وه يف عوام واحود ,
وكلنوا يعلوم كوم كووان حننوه يف رلوك العووام  ,وكوهلك موات كثوري موون أبنا وه وأقاربوه وأصووسابه بوني يديوه  ,وحوونن
()1

عليهم حننا نديدا  ,ور جند يف القرآن أي صدى هلهه األحدال .
وأبلغ من رلك  :أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم اهتوم يف عرضوه ونشور املنوافقون واليهوود اخلورب يف انفوا
 ,وهوها ارهتوام مون أعظوم موا ميكون أن يصواب بوه اإلنسووان العاقول  ,ومون أنود موا ميكون أن يبتلوى بوه الرجوواة
الكرموواو  ,ومووع رلووك بقووي النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم نووهرا ر يوودري مووا احلقيقووة  ,وت ينوونة عليووه الوووحي
فيكشووفها لووه  ,فموون را الووهي ر يوودرت أن رات الشووهر الووهي تصوورم علووى تلووك احلادثووة كووان أثقوول عليووه موون
سوونني طويلووة  ,بعوود أن خوواو املنووافقون يف عرضووه الش وريف خوضووا بوواطال؟! فمووا بوواة النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم الهي خيم عليه الشك والقل يظل نهرا كامال صامتا ينتظر  ,وامجا ي بص  ,حوىت ننلوت عليوه آيوات
من الوحي تربئ أم املؤمنني؟! وما بالوه ر يسوري إىل التودخل يف أمور السوماو فريتودي مسووح الرهبوان  ,ويطلو
()2

البخور ويجيت بكالم يربئ فيه زوجته؟! .
فهووهه الوودررت وغريهووا توودة درلووة قاطعووة علووى أن القوورآن ر ميكوون أن يكووون مصوودره موون عنوود النووي
صلى اهلل عليه وسلم .
ا ص ل الث اني  :ثب وت عج ز الج ن واإلن س ع ن اإلتي ان امث ل الق رآن  ،فووإن النووي صوولى اهلل عليووه
وسوولم أتووى إىل النوواق بووالقرآن باعتبوواره دلوويال موون عنوود اهلل تعوواىل علووى صوود نبوتووه  ,وت يكتووف بووهلك وإوووا
أعلون التسودي لكول موون هوو مكوهب لووه بوجن يعوارو القوورآن أو أن يوجيت ثلوه  ,وكوورر التسودي علوى رلووك يف
مواطن عديدة يف القرآن  ,ويف أزمنة خمتلفة من ننوله .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها التس وودي موون أعظ ووم مووا يكش ووف عوون ال وودررت العقليووة الدال ووة علووى ص وود النووي علي ووه الص ووالة
والسووالم  ,وقوود تفوونن علموواو اإلسووالم يف الكشووف عوون املضووامني العقليووة الوويت يوودة عليهووا التسوودي بووالقرآن ,
وتوسعوا يف توضوي مكوناتوه ارسوتدرلية بجسواليو متعوددة  ,وأثبتووا أن التسودي قود بلوغ كول العورب  ,وأهنوم
مع رلك عجنوا عن معارضته مع كثرة عددهم  ,وطوة النمن الهي أتي هلم  ,وقوة فصاحتهم .

1436/08/19

( )1انظر  :املدخل لدراسة القرآن  ,مد عبداهلل دراز (. )181
( )2انظر  :مباحث يف علوم القرآن  ,صبسي الصا ( , ) 37وانظر دررت أخرى تدة على أن القرآن ر ميكن أن يكون من
عند الني صلى اهلل عليه وسلم  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز  ,فهو مؤلف ألجل رلك .
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ويف بيووان نوويو موون الوودررت الوويت تضوومنها التسوودي بووالقرآن يقوووة اخلطووايب ":إن النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم قد حتدى العرب قاطبة بجن يجتوا بسورة من مثله فعجونوا عنوه وانقطعووا دونوه .وقود بقوى صولى اهلل عليوه
وسولم يطوالبهم بوه مودة عشورين سونة  ,مظهورا هلوم النكوري  ,زاريوا علوى أديواهنم  ,مسوفها آراوهوم وأحالمهووم ,
حىت نبهوه وناصبوه احلرب  ,فهلكت فيه النفوق  ,وأرريقت املهخ  ,وقرطعت األرحام  ,ورهبت األمواة.
ولووو كووان رلووك يف وسووعهم وحتووت أقوودارهم  ,ت يتكلف ووا هووهه األمووور اخلطوورية  ,وت يركب ووا تلووك الف وواقر
املبرية  ,وت يكونوا تركوا السهل الدمث من القوة  ,إىل احلنن الوعر مون الفعول  ,وهوها موا ر يفعلوه عاقول ور
خيتاره رو لو  ,وقد كان قوومه قريش خواصة موصووفني برزانة األح والم  ,ووفوارة العقووة واأللبواب .وق ود كوان
فيهم اخلوطباو املصواقع والش وعراو املفلقوون  ,وقود وص وفهم اهلل تعواىل يف ك وتابه باجل ودة واللودد فق واة سوبسانه :
{مووا ضووربروهر لووك إرَّ جوودر بوول رهووم قوووم خصوومون}  ,وقوواة سووبسانه { :وترنووهر بووه قومووا لروودَّا} .فكيووف كووان

اوز  -على قوة العرب و رى العادة مع وقوا احلاجة ولنوم الضرورة  -أن يغفلوه ور يهتبلووا الفرصوة فيوه ,
وأن يضربوا صفسا  ,ور إلوزوا الفل والظفر فيوه لوور عودم القودرة عليوه والعجون املوانع منوه .ومعلووم أن رجوال
عاقال لوو عطوش عطشوا نوديدا خواف منوه اهلوالت علوى نفسوه  ,وحبضورته مواو معوروو للشورب  ,فلوم يشوربه
()1

حىت هلك عطشا حلكمنا أنه عاجن عن نربه غري قادر عليه .وهها بني واض ر يرشكل على عاقل" .
وأما اجلرجاا فإنه يتوسع يف احلديث عن عجن العرب ودرلتوه العقليوة علوى صود النوي صولى اهلل عليوه
وسوولم فيقوووة  ":فكيووف اوووز أن يظهوور يف صووميم العوورب  ,ويف مثوول قوريش  ,روي األنفووس األبيووة  ,واهلمووم
العليووة  ,واألنفووة واحلميووة  ,موون يوودعي النبوووة  ,وخيوورب أنووه مبعووول موون اهلل تعوواىل إىل اخلل و كافووة  ,وأنووه بشووري

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

باجلنة ونهير بالنار  ,وأنه قد نسن به كل نريعة تقدمته  ,ودين دان به الناق نرقا وغربوا ,وأنوه خوامت النبيوني
 ,وأنه ر ني بعده  ,إىل سا ر ما صودا بوه صولى اهلل عليوه وسولم  ,يقووة  :وحجويت أن اهلل تعواىل قود أنونة
علووي كتابووا عربيووا مبينووا  ,تعرفووون ألفاظووه  ,وتفهمووون معانيووه  ,إر أنكووم ر تقوودرون علووى أن تووجتوا ثلووه  ,ور
بعشور سوور منووه  ,ور بسووورة واحودة  ,ولووو جهوودمت جهوودكم  ,واجتموع معكووم اإلنووس واجلوون  ,ر توودعوهم
نفوسووهم إىل أن يعارضوووه ,ويبين ووا سوورفه يف دع وواه  ,مووع إمكووان رلووك  ,ومووع أهنووم ت يسوومعوا إر مووا عنوودهم
مثله أو قريو منه .
هها وقد بلغ هبم الغيظ من مقالته ومن الهي ادعاه حدا تركوا معه أحالمهم الراجسة  ,وخرجوا لوه عون

1436/08/19

( )1بيان إعجاز القرآن  ,اخلطايب – ضمن ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن – ()21
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طاعة عقوهلم الفاضلة  ,حىت واجهوه بكل قبي  ,ولقوه بكل أرى ومكروه  ,ووقفووا لوه بكول طريو  ,وكوادوه
وكل من تبعه بضروب املكايدة  ,وأردوهم بجنواا الشر .
وهول مسوع قووط بوهي عقول ومسووكة اسوتطاا أن خيوورق خصوما لوه قوود انوتط يف دعوواه بكلمووة ايبوه هبووا ,
ف ت رلك إىل أمور يسفه فيها وينسوو معهوا إىل ضوي الوهرا والعجون  ,وإىل أنوه مغلووب  ,قود أعوزتوه احليلوة
 ,وعوون عليووه املخلووص؟! أم هوول عوورف يف وورى العووادات ويف دواعووي النفوووق  ,ومبووي الطبووا ع أن يوودا الرجوول
رو اللو حجتوه علوى خصومه فوال يوهكرها ور يفصو هبوا ور الوي عون وجههوا  ,ور يريوه الغلوط فيموا قواة ,
والكهب فيما ادعى  ,ور يدعي أن رلك عنده  ,وأنه مسوتطيع لوه  ,بول اعول أوة جوابوه لوه ومعارضوته إيواه
بالتسوورا إليووه والسووفه عليووه واإلقوودام علووى قطووع رمحووه  ,وعلووى اإلفوراط يف أراه ؟! أم هوول اوووز أن خيوور خووار
موون النوواق علووى قوووم هلووم رياسووة  ,وهلووم ديوون ودلووة فيؤلووو علوويهم النوواق  ,ويوودبر يف إخ وراجهم موون يووديارهم
وأموواهلم  ,ويف قتول صووناديدهم وكبووارهم  ,وسووي رراريهووم وأوردهووم  ,وعدتووه الوويت اوود هبووا السووبيل إىل تووجلف
من يتجلفه ودعاو من يدعوه دعوى له إرا هي أبطلت  ,بطل أمره كله وانتقض عليوه تودبريه  ,ر يعورو لوه
يف تلك الدعوى  ,ور يشتغل بإبطاهلا مع إمكان رلك  ,ومع أنوه لويس تعوهر ور تنوع؟! هول مثول هوها إر
مثل رجل عورو لوه خصوم مون حيوث ت إلتسوبه  ,فوادعى عليوه دعووى إن هوي مسعوت كوان منهوا علوى خطور
يف مالووه ونفسووه  ,فجحضوور بينووة علووى دعوواه تلووك  ,وعنوود هووها مووا يبطول تلووك البينووة أو يعارضووها  ,ومووا إلوووة
على اجلملة بينه وبني تنفيه دعواه  ,فيدا إظهار رلك  ,وارحتجا به  ,ويضرب عنه مجلة ويدعه وما يريود
من إحكام أمره وإمتامه  ,يصري احلواة بينهموا إىل احاربوة وإىل اإلخطوار بواملهخ والنفووق  ,فيتطاولوه احلورب
 ,ويقتول فيهوا أورده وأعنتوه  ,وينهوك عشوريته  ,وتورنغم أموالوه  ,ور يقوع لوه يف أثنواو تلوك احلواة أن يرجووع إىل
القاضي خلصمه  ,ور إىل القوم الهين مسعوا منه وتصوروه بصورة اح  ,فيقوة  :لقود كانوت عنودي – حوني
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ادعى ما ادعى -بينة على فساد دعواه وعلى كهب نوهوده  ,قود تركتهوا هتاونوا بوجمره  ,أو أنسويتها  ,أو منوع
مانع دون عرضها  ,وها هي ههه قد ج تكم هبا  ,فانظروا فيها  ,لتعلموا أنكم قد غررمت؟!
ومعلوووم بالضوورورة أن هووها الرجوول لووو كووان موون ا ووانني ملووا صو أن يفعوول رلووك  ,فكيووف بقوووم هووم أرجو
()1

أهل زماهنم عقور ,و أكملهم معرفة  ,وأجنهلم رأيا  ,وأثقبهم بصرية؟!!" .

1436/08/19

( )1املرجع الساب ( , )121-120وانظر مقارت أخرى يف بيان األوجه العقلية املتضمنة يف التسدي بالقرآن  :إثبات نبوة الني
 ,أبو احلسن الينيدي ( , )102وإعجاز القرآن  ,الباقالا ( , )20واجلواب الصسي ملن بدة دين املسي  ,ابن تيمية
( , )426/5والتسرير والتنوير  ,الطاهر بن عانور ( , )343/1والنبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز (. )105
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فههه التوضيسات كافية يف الكشف عون املضوامني العقليوة الويت انوتملت عليهوا آيوات التسودي بوالقرآن
يف الدرلة على صود النوي عليوه السوالم  ,وهوي موع رلوك تودة علوى أن درلوة هوها النووا مون األدلوة ليسوت
قا موة علووى وورد عوودم اإلتيوان ثوول القوورآن فقووط  ,وإوووا تودة علووى أهنووا قا مووة علوى إثبووات العجوون عوون رلووك ,
فوونسن ر نقوووة  :إن القوورآن كووالم اهلل ألنووه ت يووجت أحوود ثلووه  ,وإوووا نقوووة  :إنووه كووالم اهلل ألنووه ر يسووتطيع
أحد أن يجيت ثله  ,وألن كل املعارضني عجنوا عن فعل رلك .
فعوودم اإلتيووان ثوول الشوويو لووه أسووباب  ,منهووا  :عوودم القصوود إىل رلووك  ,ومنهووا  :ارنشووغاة عوون فعوول
رلك ا هو أهم  ,ومنها  :العجن عن فعل رلوك موع القصود واحلور عليوه  ,وتلوك التوضويسات تثبوت بوجن
عدم اإلتيان ثل القرآن راجع إىل العجن مع القصد واحلر الشديد .
ودوون ر ننكوور أن هنووات كتبووا كثوورية ت يووجت أحوود ثلهووا  ,ولكوون رلووك ر يوودة علووى أهنووا كووالم اهلل وأهنووا
معجوونة ؛ ألننووا ت نقووم دليلنووا علووى وورد عوودم اإلتيووان باملثوول  ,وإوووا أقمنووا دليلنووا علووى ثبوووت التسوودي وكثوورة
التقريووع بووه  ,وحوور موون وجووه التسوودي إلوويهم  ,وبووههلم كوول سووبيل إىل رلووك  ,ثبوووت عجوونهم  ,فالدرلووة
اليت نعتمد عليها درلة مركبة وليست درلة مفردة .
ودن نطورد دليلنوا ونقووة  :لوو وجود كتواب حصول لوه مثول موا حصول للقورآن  ,فوادعى صواحبه أنوه منونة
عليه من عند اهلل  ,حتدى به العاملني علوى اإلتيوان ثلوه  ,وعجونوا عون فعول رلوك  ,لقلنوا  :إن رلوك دليول
على أنه صاد يف دعواه  ,ولكن رلك ت إلصل يف الوجود ولن إلصل .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ول وويس املو وراد باملثليو وة يف التس وودي ب ووالقرآن أن ي ووؤتى بك ووالم مط وواب للق وورآن يف ألفاظ ووه وتراكيب ووه ومباني ووه
وترتيووو كلماتووه  ,فووإن العجوون عوون رلووك لوويس خاصووا بووالقرآن  ,بوول كوول الكتووو ر ميكوون أن يووؤتى بصووورة
مطابقة هلا يف كل ألفاظها وتراكيبها  ,بول لوو روجود رلوك لكوان الكتواب نسوخة مون غوريه  ,وإووا املوراد باملثليوة
املساواة للقورآن يف الفصواحة والبالغوة وقووة البيوان  ,ودقوة اإلحكوام  ,وعلوو املضوامني بوجي لفوظ عوريب آخور ,
أو ا يو ا هو أعلى منه يف تلك األمور .
ويوض اجلرجاا معوي التسودي بوالقرآن  ,فيوهكر أن التسودي بوالقرآن "كوان إىل أن ايبووه يف أي معوي
()1

ناؤوا من املعاا بنظم يبلغ نظم القرآن يف الشرف أو يقرب منه" .
1436/08/19
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وعجن العرب الهين حتداهم الني صلى اهلل عليه وسلم بالقرآن عن اإلتيان ثل القرآن دليل ك ٍ
واف علوى
إثبات عجن من عداهم مون األموم ؛ ألنوه إرا عجون أهول ارختصوا عون نويو ؛ موا ثبوت عجون غوريهم مون
باب أوىل  ,وههه قاعدة مطردة يف كل ا ارت  ,فإن أي واة عجون أهول ارختصوا فيوه عون نويو موا ,
فهلك دليل على عجن غريهم من باب أوىل .
وثبوت عجن العرب  ,والنواق هلوم بوالتبع  ,دليول علوى أن القورآن خوار عون السونن املعهوودة يف الكوالم,
فالس وونن الكوني ووة جاري ووة عل ووى أن الن وواق كله ووم ر ميك وونهم أن يط وورد عج وونهم ع وون معارض ووة ك ووالم م وون ج وونس
كالمهم إر أن يكون خارجا عن مقدورهم .

فاحلجووة إرن ليسووت منسصوورة يف عجوون العوورب فقووط  ,وإوووا هووي قا مووة علووى أن رلووك العجوون دليوول علووى
خرو القرآن عن معهود الناق يف كالمهم  ,وخرقه للسنن الكونية اليت حتكم مسالك الكالم عندهم .
ول ووو أن رج ووال ج وواو إىل قوم ووه  ,وه ووم معروف ووون بالفص وواحة والبالغ ووة وارن ووتغاة ب ووهلك والتف وواخر ب ووه ,
والتكثر بإنشواو الفواخر منوه  ,وأتوى بكوالم خوار عون معهوودهم يف بالغتوه وبيانوه  ,وادعوى أنوه مون عنود اهلل,
وحتداهم على ا يو ثله  ,ووقهم وقرعهم وحارهبم  ,فعجنوا عن اإلتيان ثله  ,لكان رلوك دلويال علوى أن
ما جاو به من الكالم خار عن السونن املعهوودة املتعلقوة بكالمهوم  ,وأن رلوك كموا كوالم اهلل  ,ولكون رلوك
ت يقع إر للني صلى اهلل عليه وسلم .
خصا ص أ لة نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حوني كانوت نبووة النوي صوولى اهلل عليوه وسولم آخور النبووات وخامتتهووا اتصوفت األدلوة الدالوة علوى صوودقها
بصووفات علهووا متميوونة عوون غريهووا  ,وظوواهرة كوول موون نظوور فيهووا وون تووجخر عنهووا يف الوونمن  ,وقوود أمجوول ابوون
القيم القوة يف خصا ص أدلة نبوة الني عليه السالم  ,فقاة ":انيات والرباهني الويت دلوت علوى صوسة نبوتوه
وصوودقه أض وعاف أضووعاف آيووات موون قبلووه موون الرسوول ؛ فلوويس لنووي موون األنبيوواو آيووة توجووو اإلميووان بووه إر

1436/08/19

وحموود صوولى اهلل عليووه و سوولم مثلهووا أو مووا هووو يف الدرلووة مثلهووا  ,وإن ت يكوون موون جنسووها  ,فريووات نبوتووه
أعظو ووم وأكو وورب وأهبو وور وأدة  ,والعلو ووم بنقلهو ووا قطعو ووي ؛ لقو وورب العهو وود  ,وكثو وورة النقلو ووة  ,واخو ووتالف أمصو ووارهم
وأعصووارهم  ,واسووتسالة ت وواط هم علووى الكووهب  ,فووالعلم بريووات نبوتووه كووالعلم بوونفس وجوووده وظهوووره وبلووده,
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حبيووث ر متكوون املكووابرة يف رلووك  ,واملكووابر فيووه يف غايووة الوقاحووة والبهووت  ,كاملكووابرة يف وجووود مووا يشوواهده
()1

الناق وت يشاهده هو من البالد واألقاليم واجلباة واألهنار" .
ويمكن أن نبد أهم خصا ص أ لة نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم فيما يلي :
الخاص ية ا ول ى  :الكث رة  ,فوودر ل نبوتووه صوولى اهلل عليووه وسوولم تفووو موون حيووث الكثوورة مجيووع در وول

النبوات السابقة عليه  ,فقد ركر بلغت العشرات بل امل ات  ,وقد عدد من العلماو أهنا بلغت دوا مون ألوف
()2

دليوول  ,وهووهه الكثوورة ت تكوون موج وودة يف النب ووات السووابقة  ,فووإن موون سووب موون األنبيوواو ت يكوون لووه موون
الدر ل عودد كثوري  ,وكوان أكثورهم موسوى عليوه السوالم  ,وبلغوت در ول نبوتوه تسوع آيوات  ,كموا أخربنوا اهلل
عنها يف القرآن .
يقوووة القوورطي  ":إن نبينووا موودا صوولى اهلل عليووه وسوولم أتووى موون املعجونات  ,ومجووع موون انيووات  ,مووا ت
()3

امع أحد من األنبياو قبله  ,وت يعط أحد مثله  ,فكان لهلك أوضسهم درلة  ,وأوسعهم رسالة" .
الخاصية الثانية  :التنوو  ,فدر ل نبوته عليه الصالة والسالم ت تكن يف اة واحود  ,وإووا كانوت يف

ارت متعددة  ,فبعضها متعل بانفا واألفالت السماوية  ,وبعضها متعل باحلوادل األرضوية  ,وبعضوها
حسي  ,وبعضها معنوي  ,وبعضها وقع وانتهى  ,وبعضها ما زاة باقيا  ,ونتيجة لسعة تنوعهوا ,تفونن علمواو
اإلسالم يف تقسيمها وتنويعها  ,وسلكوا يف رلك مسالك متنوعة .
الخاص ية الثالث ة  :البف  ,فمووع كثوورة در وول نبوتوه عليووه الصووالة والسووالم وتنوعهوا  ,فقوود حفظووت لنووا
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ونقلووت إلين وا بطوور ثابتووة وصووسيسة  ,وهووي متفاوتووة يف درجووات احلفووظ والنقوول  ,فبعضووها نقوول إلينووا بووالتواتر
القطعي  ,كما هو احلاة يف القرآن الكور  ,وهوو أعظوم برهوان علوى نبوتوه عليوه السوالم  ,وبعضوها نقول إلينوا
بطر صسيسة ثابتة  ,ت تبلغ حد التواتر .
ودوون ر ننكوور أن بعووض مووا نقوول موون در وول نبوووة النووي عليووه الصووالة والسووالم غووري صووسي  ,وت يثبووت

1436/08/19

( )1هداية احليارى  ,ابن القيم (. )432
( )2انظر  :مقدمات املراند يف علم العقا د  ,ابن ةري السبيت (. )306

( )3إثبات نبوة مد صلى اهلل عليه وسلم – جنو ق من كتاب اإلعالم ا يف دين النصارى من األوهام – (. )135
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بسند قوي  ,ولكن علماو اإلسالم بينوا رلك وكشفوا عن حاله .
الخاص ية الرااع ة  :الظه ور والض خامة  ,فوودر ل نبوتووه عليووه الصووالة والسووالم ظوواهرة جليووة  ,فهووي موون

حيث حقيقتها ر ختفى على املطالع هلا بجدىن نظر  ,ور إلتوا إىل عنواو وتفكور  ,فانشوقا القمور  ,وتفجور
املوواو موون بووني األصووابع  ,وتكثووري الطعووام  ,وغووري رلووك  ,آيووات ظوواهرة جليووة توودرت بووالنظر املبانوور ؛ لكوهنووا
أحداثا ضخمة واضسة يف خرم السنن الكونية البينة املتعادة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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المبب الثاني
اعتراضات الناقدين على النبوة والوحي
كمووا أن الناقوودين لألديووان اجتهوودوا كوول اجلهوود يف ارعو او علووى وجووود اهلل وكمالووه  ,فووإهنم بووهلوا اجلهوود
نفسووه يف ارع و او علووى النبوووة وأدلتهووا  ,فلووم ي ك ووا جهووة ميكوون إثبووات الشووكوت موون خالهل وا إر بووادروا إىل
رلووك  ,واع اضووات الناقوودين علووى النبوووة كثوورية جوودا  ,بعضووها متعلو بعالقتهووا باحلكمووة اإلهليووة  ,والقوودح يف
غايته ووا ونفعه ووا  ,وبعض ووها متعل و بعالقته ووا بص ووفة الرمح ووة والع وودة اإلهل ووي  ,وبعض ووها متعل و
ولنومها لإلنسان  ,وبعضها متعل برباهينها وأدلتها .

ودى ض وورورهتا

ومع تشعو ا اهوات ارع اضوات الويت أقامهوا الناقودون لألديوان حووة النبووة  ,وتنووا مسواراهتا  ,إر أهنوا
ترجع إىل مسارين أساسيني :
المسار ا ول  :ارع او على أصل النبوة وكماهلا واتساقها مع احلكمة والعدة والرمحة .
المسار الثاني  :ارع او على األدلة على صد النبوة  ,وسالمتها من ارنتقاو .
وألجوول أن يكووون احلووديث متسووقا يف مسوواراته  ,ومنظمووا يف فقراتووه  ,فإنووا سوونفرد لكوول مسووار موون رينووك
املسارين مقاما خاصا  ,وعلى هها فاملبسث الثاا سيكون متفرعا إىل مقامني .
المقام ا ول  :العتراض على النبوة وكمالها :
اجتهد الناقدون لألديان كل ارجتهاد يف حشد كول موا يورون فيوه قودحا يف أصول النبووة  ,أو تشوكيكا يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كماهلووا واتسوواقها  ,ف و اهم يف أحوووة كثوورية إلوواولون إثبووات أن النبوووة مناقضووة للسكمووة  ,وتووارة أخوورى ت وراهم
يصوورخون بووجن اإلنسووان ر حاجووة لووه إىل أن ينوونة إليووه وحووي موون السووماو ؛ ألن مووا لديووه موون العقوول يكفيووه
ويرنوده  ,ومرة أخورى يسوعون إىل التشوكيك يف إمكان النبوة وننة الوحي من السماو إىل األرو .
وسوووف جنموول أصوووة ارع اضووات الوويت أقامهووا املع ضووون علووى أصوول النبوووة يف هووها املقووام  ,ولوون نقتصوور

1436/08/19

علووى ارع اضووات الوويت أثووريت مووع تشووكل ظوواهرة نقوود الوودين يف الفكوور الغووريب احلووديث  ,وإوووا سوونهكر معهووا
قوودرا موون ارع اضووات الوويت أثووريت يف األزمووان املتقدمووة ؛ لكووون تلووك ارع اضووات مووا زال وت حاضوورة ويعوووة
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عليها عدد من الناقدين لألديان  ,وليكون البسث يف نوجن النبووة أمشول وأكمول  ,ولكوون تلوك ارع اضوات
ت او عليها بججوبة كافية يف نقضها .
العتراض ا ول  :امتناو التبقق من صدق النبوة .
طوورح ه ووها ارع و او يف زم وون مبك وور م وون الت ووارين اإلسووالمي  ,فق وود نقل ووه أب ووو عب ووداهلل ال ورازي ع وون بع ووض
املع ضني على النبوة  ,وتقووم حقيقتوه علوى أنوه ر يسوتطيع أحود التسقو مون إثبوات صود النبووة حبواة  ,ور
ميكن إقامة الدليل على امتناا أن يكون املخاطو للني أحدا غري اهلل .
فاملوودعي للنبوووة ر بوود أن يعلووم علمووا يقينيووا أن الووهي خياطبووه وينوونة إليووه الوووحي هووو اهلل تعوواىل  ,ور بوود أن
يثبووت رلووك لوودى املووؤمنني بووه  ,ولكوون موون را الووهي يسووتطيع إثبووات هووها القوودر ؟! فمووا الووهي مينووع أن الووهي
كووان خياطووو النووي نوويطان موون الشووياطني أراد أن يضوول النوواق  ,وأهوول األديووان يؤمنووون بووجن هلووم قوودرة فا قووة
جودا؟! وموا الوهي مينووع أن الوهي كوان خياطوو الرسوووة ملوك مون املال كوة؟! ومووا الوهي مينوع أن يكوون الوووحي
الووهي وصوول إىل الرسوووة كووان موون تووجثري الكواكووو والنجوووم العلويووة  ,فقوود كووان املنجمووون يوورون لنووا تووجثريا قويووا
علوى األجسووام األرضوية؟! ومووا الوهي مينووع أن النوي وجوود بعوض األدويووة واسوتعملها فووجدت بوه إىل مرحلووة يظوون
فيها أن اهلل خياطبه وجعلت لديه قدرة يف التجثري على خوا

()1

األنياو؟!

وهووها ارع و او ر يقوووة بووه إر موون ر يعوورف النب ووة ور يعوورف طبيعووة حووديث أتبوواا األديووان عوون أدلتهووا
وبراهينهووا  ,ور يعوورف صووفات األنبيوواو ور أخالقهووم ور س ووريهم  ,وإو ووا ه ووو حووديث نووخص يتب ووي تص ووورا
سارجا عن النبوة  ,ويتوهم تو ات عقلية ضة عنها  ,طف ينتقد غريه وينكر عليهم مواقفهم .
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فاملؤمنون بالنبوة ر يوقولون  :إن دعوى النبووة تقبول مون أي رجول  ,حوىت ولوو كوان غوري معوروف يف سوريته
وحياتووه  ,أو كووان معروفووا بالكو وهب وفسوواد األخ وال  ,أو معروفووا بضووعف العقوول والعلووم  ,ور يقو وولون  :إن
النبووة تصود بجي دليل  ,حىت ولو كان ض وعيفا  ,أو وكن احلصووة مون اخللو لغوري األنبيواو  ,ور يق وولون :
مدا للنبوة  ,حىت ولو كان ما أتى به من أدلة غري يقيين يف درلته وثبوته .
إن على الناق أن يتبعوا أي ٍ
وإوووا هووم علووى النق وويض موون رلووك  ,فهووم يؤكوودون دا مووا علووى أن النب وووة ر تكووون إر يف رجوول مع ووروف
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( )1انظر  :املطالو العالية من العلم اإلهلي  ,الرازي ( )45-41/8والداعي إىل اإلسالم  ,ابن األنباري ( , )303وحتقي ما
لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )100
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بالصوود واألمانووة وقوووة العقوول  ,وكموواة النسووو ونوورف املكانووة  ,ويؤكوودون دا مووا أن النووي ر بوود أن يووجيت
بدليل خار للسنن الكونية حبيث نعلم بجن ر يقدر أحد علوى إحداثوه إر اهلل تعواىل  ,ويقيموون األدلوة علوى
رلك  ,ويؤكدون دا ما أن در ل النبوة قاطعة يقينية ر تقبل التشكيك ور اللبس .
ولكن املعو و بوهلك ارعو او قفون علوى رلوك كلوه  ,وأخوه يصوور لنفسوه ولغوريه بوجن املوؤمنني بوالنبوة ر
ميلكووون أدلووة علووى صووسة م وواقفهم  ,وأنووه لوويس لووديهم إر اف اضووات ر برهووان عليهووا  ,وطف و يعتموود علووى
ارحتمارت العقلية ا ردة اخلالية من أي نيو يدعمها .
أما احتماة أن يكون أحود مون اجلون هوو الوهي أوحوى إىل النوي  ,فهوو ر قيموة لوه ؛ لكونوه ورد افو او
عقلي يف مقابل براهني عقلية وجودية ظاهرة ؛ ولكوون األنبيواو أتووا بجفعواة خارقوة للسونن الكونيوة ر يسوتطيع
اجلن واإلنس علوى فعلهوا  ,فهوهه الرباهوني ر يصو يف منواهخ ارسوتدرة املعتوربة أن يقودح فيهوا جورد فورو
عقلي  ,فإنوه لوو صو رلوك ألمكون القودح يف كول الضوروريات  ,بول ألمكون القودح يف رلوك الفورو نفسوه ,
بجن يقاة  :لو كان الوحي مون الشوياطني فموا الوهي مينوع الشوياطني األخورى أن تقووم بالعمول نفسوه موع عودد
آخ وور م وون الن وواق؟! وم ووا ال ووهي مين ووع الش ووياطني م وون ال وووحي للن وواق يف ك وول زم ووان ومك ووان؟! وم ووا ال ووهي مين ووع
الشياطني أن ختتلف فيما بينها فيقع التناقض بني من أوحت إليهم .
وكوول هووهه اف اضووات عقليووة ر يصو ارعتموواد عليهووا يف بنوواو التصووورات واملواقووف  ,وهووي مناقضووة ملنوواهخ
العلم املستقيم ومسالك ارستدرة القومية عند العقالو .
إن العاقل إرا وازن بني ههه ارف اضات وبني ما اده عند املسلمني من آيوات وبوراهني علوى صود نبووة
الني صلى اهلل عليه وسلم واستسالة أن يكون ما جواو بوه مون عنود أحود مون اخللو يوردرت مقودار الفور بينهوا
 ,وينكشف له حجم السخافة يف رلك ارع او .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن اجلن عات غيي ر ميكن أن نعلم بكثري من تفاصيله إر عن طريو أخبوار األنبيواو  ,وإرا كنوا نعتمود
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علووى النبوووة يف حتديوود صووفات اجلوون  ,فإنووه قوود جاونووا اخلوورب بووجهنم ر يسووتطيعون أن يعارض ووا القوورآن  ,ور أن
إليووا املوووتى  ,ور أن يفجووروا املواو الكثووري الوويت تكفووي العشورات موون النواق مون بووني األصووابع  ,ور يسووتطيعون
أن خيووربوا بووالغيوب الكثوورية الصووادقة  ,فووإرا كووان األموور كووهلك  ,فووإن موون يعتموود علووى القوودح يف النبوووة بووهلك
ارحتماة  ,متناقض مع نفسه ؛ لكونه ت يطرد يف الدليل الوهي اعتمود عليوه يف معرفوة صوفات اجلون وحواهلم
.

Ali Fattani

840

الباب الثالث

وأمووا احتموواة أن يكووون املوووحي إىل النووي أحوود املال كووة  ,فهووو مون أسووقط ارحتمووارت وأبطلهووا ؛ لكووون
املال كوة عاملوا غيبيوا ت نعلوم عنووه إر قورب الرسوووة  ,والرسووة صوولى اهلل عليوه وسوولم أخربنوا أهنووم بولوون علووى
طاعووة اهلل  ,وأهنووم ر يعصووون اهلل مووا أموورهم ويفعلووون مووا يووؤمرون  ,فووإرا كنووا نعتموود يف أصوول إثبووات وجووودهم
على الوحي  ,فإنه يلنمنا بال نك أن نعتمد عليه يف إثبات ما نضيفه إليهم مون الصوفات  ,ولكون املعو و
بووهلك ارحتموواة ت يوراا ارط وراد يف مواقفووه  ,فإنوه لوويس لووه دليوول علووى إثبووات املال كووة إر خوورب الرسوووة ,
طف إلدد للمال كة من الصفات ما يشاو ويقدح هبا يف النبوة !!
وأما احتماة أن يكون الرسوة وجد بعض األدوية والعقاقري اليت توؤثر يف املونا ويف طبوا ع األنوياو  ,فهوو
احتمواة ر يقول سووقوطا عموا قبلووه ؛ لكونوه يقفوون علوى كول الوودر ل والرباهوني الدالووة علوى صوود النوي وأمانتووه
وكماله ونناهته  ,وكجنه يتعامل مع رجل ر يعرف الناق عن حياته وأخالقه ني ا .
إن العق وواقري ر ميكنه ووا أن ت ووؤدي إىل معرف ووة الغي وووب املس ووتقبلية احض ووة  ,والص وود فيه ووا مجيع ووا  ,ور
ميكنهووا أن تووؤدي إىل معرفووة تووارين األم وم السووابقة وقصصووها  ,ور ميكنهووا تغيووري السوونن الكونيووة  ,حبيووث إهنووا
حتوودل أفعووار خارجووة عوون مقوودور اجلوون واإلنووس معووا  ,والعقوواقري ر ميكنهووا أن تووؤدي إىل إحيوواو املوووتى  ,وإىل
انفووال البسوور وانقسووامه إىل طوور معبودة صوواحلة للسووري  ,ور إىل تفجوور املوواو موون بووني األصووابع بقوودر يكفووي
عشرات الناق بدواهبم .
وأما احتماة أن ما يجيت به الني كوان مون توجثري النجووم واألفوالت  ,فهوو احتمواة سواقط ؛ ألنوه مبوين علوى
خترصوات وظنوون  ,فعلووى التسوليم بووجن األحوواة الفلكيووة قود تووؤثر يف بعوض األحوودال األرضوية  ,إر أن رلووك
ر يعووين أهنووا تووؤدي إىل اإلإلوواو بش وريعة كاملووة مشووتملة علووى عبووادات تتوجووه إىل اهلل تعوواىل  ,وإىل معووامالت
تستوعو تصرفات اإلنسان كليها  ,ور يعين أهنا تؤدي إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن الت ووجثريات ال وويت تنس ووو إىل الكواك ووو واألف ووالت ر تص وول إىل خ وور الس وونن الكوني ووة ال وويت خت وور ع وون
مقوودور اجلوون واإلنووس  ,حبيووث إهنووا تووؤدي إىل إحيوواو املوووتى  ,وانقووالب العصووا إىل حيووة تسووعى  ,وخوورو املوواو
الكثري من بني األصابع  ,وحنني اجلمادات وتكلمها .
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فثبووت ووا سووب أن الناقوودين للنبوووة بووهلك ارعو او لوويس هلووم علووم قو  ,وإوووا هووي ظنووون وخترصووات ر
أسوواق هلووا ور ق ورار حلقيقتهووا  ,ويقووابلهم املؤمنووون بووالنبوة بووجدلتهم وب وراهينهم الوجوديووة العقليووة  ,والعاقوول إرا
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وازن بني احلالني يعلم الفر بينهما  ,ويدرت حقيقة كل حاة منهما .
العتراض الثاني  :القدح في الحتياج ىلى النبوة .
تق وووم حقيق ووة ه ووها ارعو و او عل ووى اردع وواو ب ووجن البش وور ليسو ووا يف حاج ووة إىل النب وووة يف إص ووالح ح وواهلم
وعالقووتهم مووع اهلل  ,وأنووه ميكوونهم حتقيو أعلووى مراتووو الصووالح وارسووتقامة موون غووري أن ينوونة إلوويهم وحووي موون
اهلل لتوووجيههم وإرنووادهم  ,فالبشوور لووديهم موون البوودا ل العادلووة الصوواحلة مووا ميكوون أن إلقق ووا بووه املصووا الوويت
يدعي املؤمنون بالنبوة بجهنا ر تتسق إر هبا .
وق د اخ تلف الناق دون للنب وة ف ي تبدي د ج نس تل ك الب دا ل  ،وتنوع ا مس الكهم ف ي ض بطها ،
ومن أهم ما ذكروو :
-1النعم بجن العقل اإلنساا ٍ
كاف يف إصالح مجيع نوؤون احليواة اإلنسوانية  ,وهوهه الودعوى قدميوة جودا
 ,ومن أقدم من ادعاها بعض الربا ة  ,فقد نقل عنهم عدد مون املوؤرخني بوجهنم اع ضووا علوى النبووة وقوالوا :
إن األفعوواة ثالثووة أقسووام  ,قسووم يقضووي العقوول فيووه باجلس ون  ,فالعقوول كو ٍ
واف يف األخووه بووه  ,وقسووم يقضووي
العقول فيووه بووالقب  ,فهووو كو ٍ
واف يف وجووب اربتعوواد عنووه  ,وقسووم يتوقووف العقول فيووه فووال إلكووم فيووه حبسوون ور
قب  ,وحكم العقل يقتضي أن يعمل به عند احلاجة  ,وي ت عند عدم احلاجة إليه  ,فالعقول إرن ك ٍ
واف عون
()1

النبوة يف التعامل مع كل األفعاة .
تكررت ههه الدعوى بصورة أخرى مع عصر التنووير األوريب  ,فوإن حركوة التنووير كلهوا تقووم علوى تجليوه
عقول اإلنسوان  ,وجعلووه احلكوم الووهي ر معقوو حلكموه  ,والقاضوي الووهي ر نقوض لقضوا ه  ,وامليونان الووهي
()2

ر جور ور ادراف يف موازينه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -2النعم بجن الضمري اإلنسواا ك ٍ
واف يف إصوالح اإلنسوان يف مجيوع نوؤونه  ,ويف ضوبط عالقتوه موع اهلل,
وموون أوة موون ادعووى رلووك الفيلسوووف الفرنسووي جووان جووات روسووو  ,فإنووه بعوود أن أوض و مفاسوود الفلسووفة
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واألديووان قوواة  ":لوون أسووتنبط تلووك الض ووابط موون فلسووفة متعاليووة  ,بوول سجكتشووفها يف سوور قلووي كم وا كتبتهووا
الطبيعة حبروف راسخة  ,أستشري قلي يف كل نازلة  :ما استشوعرته خوريا هوو خوري  ,وموا بودا ة نورا فهوو نور
()1

 ,أصد دليل هو الضمري" .
ويعيوود النصوويسة ربنووه فيقوووة ":يوجوود إرن يف سوور النفوووق مبوودأ يولوود مووع اإلنسووان  ,علووى ضووو ه إلكووم
الفوورد  ,ولووو صوودم رلووك ميولووه الشخصووية  ,علووى تصوورفاته وتصوورفات غووريه  ,فينعتهووا بالصوواحلة أو بالفاسوودة,
()2

وهها املبدأ هو الهي أمسيه الضمري" .
 -3الوونعم بووجن العلووم التجوريي احلووديث يكفووي عوون النبوووة يف إصووالح حيوواة اإلنسووان  ,فقوود تشووكلت يف
الفكر الغريب احلديث ننعة تههو إىل ارعتقاد بجن العلم التجريي قادر على اإلحاطوة بكول احلقوا الكونيوة
 ,وأنه يسوتطيع أن يكفوي اإلنسوان يف تجسويس كول األنظموة ارجتماعيوة والسياسوية والنفسوية واألخالقيوة الويت
تسري حياته  ,وأن البشر ت يعودوا يف حاجة إىل أي مصدر آخر للمعرفة أو األنظموة موع وجوود العلوم  ,فقود
()3

أغناهم العلم التجوريي عن كل املصادر الفلسفية والدينية وغريها اليت كانوا يعتمدون عليها .
وهووها ارع و او ر يعوودو أن يك ووون مشوواغبة كالمي ووة  ,تسووعى إىل ارنتص ووار للموق ووف ب ووجي تركيبووة م وون
الكووالم يوودعي فيهووا أهن وا متضوومنة حلجووة ملنمووة ؛ فووإن رلووك ارع و او مبووين علووى سوووو فهووم لطبيعووة النبوووة ,
ولوظيفتهووا األساسووية  ,فقوود انطل و املعتموودون عليه وا موون أن الغ وورو األساسووي للنب وووة إرنوواد الن وواق إىل م ووا
ميكوونهم إدراكووه بعقوووهلم أو جهوودهم اإلنسوواا مهمووا كووان نوعووه  ,وهووها تصووور غووري صووسي ؛ فووإن األنبيوواو ت
يجتوا ليدلوهم على ما ميكنهم معرفته  ,وإوا أتوا لريندوهم إىل أمور جليلة عظيمة ر ميكونهم البلوو إليهوا إر
عن طري اخلرب من اهلل تعاىل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإن موون أعظووم وظووا ف األنبيوواو تعريووف النوواق بصووفات خووالقهم وكمالووه وأمسا ووه  ,وتع وريفهم باألعموواة
اليت تضبط عالقتهم مع اهلل و علها يف أحسون حواة وأكمول صوورة  ,فيبينوون للنواق موا إلبوه اهلل ويرضواه مون
األقواة واألعماة الظاهرة والباطنة  ,وما يكرهه منها .
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فالنبوة إرن تتعل من حيث األسواق جوارت ر ميكون الوصووة إليهوا إر عون طريقهوا فقوط  ,وتلوخ يف
قضوايا مغلقوة أموام كوول الطور إر طريقهوا  ,فووال غوي للبشور عنهووا حبواة  ,ور ميكونهم اركتفوواو وا لوديهم موون
قدرات ألبتة  ,يقوة ابن تيمية يف بيوان هوها املعوي  ":لويس املوراد بالشورا التمييون بوني الضوار والنوافع بواحلس ,
فإن رلك إلصل للسيوانات العجم ؛ فإن احلمار واجلمول مييون بوني الشوعري والو اب  ,بول التمييون بوني األفعواة
اليت تضر فاعلها يف معانه ومعاده كنفوع اإلميوان والتوحيود والعودة والورب والتصود واإلحسوان واألمانوة والعفوة
والشووجاعة واحللووم والصوورب واألموور بوواملعروف والنهووى عوون املنكوور وصوولة األرحووام وبوور الوالوودين واإلحسووان إىل
املماليك واجلوار وأداو احلقوو وإخوال العمول هلل والتوكول عليوه وارسوتعانة بوه والرضوا واقوع القودر والتسوليم
حلكمه وارنقياد ألمره وموارة أوليا ه ومعاداة أعدا ه وخشيته يف الغيو والشهادة والتقرب إليوه بوجداو فرا ضوه
واجتنوواب ارمووه واحتسوواب الثوواب عنووده وتصووديقه وتصوودي رسووله يف كوول مووا أخووربوا بووه وطاعتووه يف كوول مووا
()1

أمروا به  ,ا هو نفع وصالح للعبد يف دنياه وآخرته وىف ضد رلك نقاوته ومضرته يف دنياه وآخرته"

.

أما البدا ل اليت ادعى املع ضون بجهنا تقوم مقام النبوة  ,وأن اإلنسان ميكن أن يستغين هبوا عنهوا  ,فهوي
بوودا ل قاصوورة ناقصووة  ,ر ميكنهووا حبوواة أن تلغووي ارحتيووا إىل النبوووة  ,ور أن عوول اإلنسووان مسووتغينا عوون
ارفتقار إىل إرناد اهلل وتوجيهه .
أما القوة بجن العقل اإلنساا يكفي عون النبووة  ,فهوو قووة سواقط ؛ فموع تسوليمنا بوجن النبووة ر ختوالف
ما تقرره العقوة السليمة  ,إر أن اهلا يتجاوز القدر الوهي ميكون للعقول اإلنسواا البلوو إليوه بنفسوه  ,فهوي
ختوورب عوون الغيوووب املتعلقووة بووإرادة اهلل و بت وه ومشووي ته وأفعالووه  ,ومووا يرع ود اهلل سووبسانه موون الث وواب للطووا عني
والعقاب للعاصني  ,وههه الغيوب ر ميكن للعقل اإلنساا الوصوة إليها بنفسه أبدا .
فمن أين للعقل معرفة اهلل تعاىل بجمسا ه وصفاته؟! ومن أين له معرفة تفاصيل نورعه ودينوه الوهي نورعه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لعبوواده؟! وموون أيوون لووه تفاصوويل مواقووع بتووه ورضوواه وسووخطه وكراهتووه؟! وموون أيوون لووه معرفووة تفاصوويل ثوابووه
وعقابووه ومووا أعوود ألوليا ووه ومووا أعوود ألعدا ووه  ,ومقووادير الثوواب والعقوواب وكيفيتهمووا ودرجاهتمووا؟! وموون أيوون لووه
معرفة الغيو الوهي ت يرظهور اهلل عليوه أحودا مون خلقوه إر مون ارتضواه مون رسوله إىل غوري رلوك وا جواوت بوه
()2

الرسل وبلغته عن اهلل وليس يف العقل طري إىل معرفته؟! .
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إن العقل يدرت األموور إدراكوا إمجاليوا  ,ور يبلوغ إىل معرفوة التفاصويل  ,ويبقوى اإلنسوان يف حاجوة إىل
معرفتها وضوابط تطبيقها يف الواقع  ,فيجيت الوحي بتوضي تلوك التفاصويل مون عنود اخلوال احلكويم  ,فيكوون
تفصيله األكمل جلنس اإلنسان واألفضل حلاله " ,فالعقل يودرت حسون العودة  ,وأموا كوون هوها الفعول املعوني
عدر أو ظلما  ,فهها ا يعجن العقول عون إدراكوه يف كول فعول وعقود  ,وكوهلك يعجون عون إدرات حسون كول
فعول وقبسوه  ,إىل أن تووجيت الشورا ع بتفصوويل رلووك وتبيينووه  ,وموا أدركووه العقوول الصوري موون رلووك أتووت الشورا ع
بتقريره  ,وما كان حسنا يف وقت قبيسا يف وقت وت يهتد العقول لوقوت حسونه مون وقوت قبسوه أتوت الشورا ع

باألمر به يف وقت حسنه  ,وبالنهي عنه يف وقت قبسه.)1("..

ور يعووين هووها األموور القوودح يف درلووة العقوول وقدراتووه  ,ولكوون غايووة مووا يعووين أن العقوول لووه حوودود ر ميكوون
أن يتجاوزهووا  ,ويف بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون خلوودون  ":العقوول مي ونان صووسي  ,فجحكامووه يقينيووة ر كووهب
فيها .غري أنك ر تطمع أن تنن به أمور التوحيد وانخرة ,وحقيقوة النبووة ,وحقوا الصوفات اإلهليوة ,وكول موا
وراو طوره ,فإن رلك طمع يف اة  ,ومثواة رلوك مثواة رجول رأى امليونان الوهي يووزن بوه الوههو ,فطموع أن
()2

ينن به اجلباة" .
مع تسوليمنا بوجن العقول اإلنسواا ميكون أن يودرت حسون أموور كثورية إر أن ارلتونام وا تقتضويه العقووة
إلتا إىل سلطة عليا توجو على الناق اخلضوا هلا وملا تقرره من احل ؛ "فالعقوة ا اسوتكربت مون موافقوة
األكفواو ومتابعووة النظوراو  ,فلوم امعهووم عليووه إر طاعووة املعبوود فيهووا أداة رسووله  ,فصوارت املصووا هبووم أعووم ,
()3

وارتقاف هبم أمت  ,والشمل هبم أمجع  ,والتنازا هبم أمنع" .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون أظهوور الش وواهد التارخييووة علووى رلووك أن أتبوواا ننعووة التنوووير يف الفكوور الغووريب طفق ووا يبشوورون النوواق
بجهنم إرا ختلوا عن األديان املننلة واعتمدوا على عقوهلم يف بناو حياهتم وتشييد أنظموتهم سيصولون حتموا إىل
النعيم املقيم واحلياة الفاضلة اليت ر كدر فيها ور نصو  ,ولكن أدخلت العقول الغوريب يف فوضوى عارموة مون
( )1املرجع الساب (. )117/2
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ارنقسووامات الفكري ووة والتش ووظي املع ووريف  ,وت حتق و لإلنس وانية احليوواة الرغي وودة ال وويت وع وودوا هب ووا  ,ب وول ازدادت
املشاكل احيطة باإلنسان  ,وتعقدت األمور فيها  ,وانتهى األمر بكثوري مون التيوارات املوؤثرة إىل اختوار مواقوف
()1

تؤدي باحلياة اإلنسانية إىل الفساد والدمار .
وحووني رأى بعووض املتووابعني انثووار املوودمرة الوويت نتجووت عوون ارعتموواد اخلووالص علووى العقوول اإلنسوواا يف
عصر التنوير  ,ا ه إىل الطرف املناقض  ,فجخه يدعو إىل الالعقالنيوة  ,وكوون ا اهوا فكريوا يودعو إىل اربوة
ارعتموواد علووى العق وول  ,ويوورى الت ووجثري األكوورب يف حيوواة اإلنس ووان للعاطفووة والس وولوت والع ووادات ارجتماعي ووة ,
()2

وليس للعقل .
وأما النعم بجن الضمري يكفي عن النبوة  ,وميكون لإلنسوان أن يسوتغين بوه يف بنواو عالقتوه موع اهلل  ,فهوو
يف احلقيقة ر خيتلف عن النعم الساب  ,فإن جان جات روسو حني رأى انثار املودمرة الويت ميكون أن ت توو
على الدعوة إىل ارعتماد اخلالص على العقل  ,حواوة أن يوجيت صودر جديود يوتخلص بوه مون تلوك انثوار ؛
فووابتكر مفهوووم الضوومري  ,ولكوون روسووو ت يبووني لنووا حقيقووة مقصوووده بالضومري  ,وت إلوودد معاملووه وقوانينووه  ,وت
يكش ووف ع وون منطلقات ووه ومس ووتنداته  ,فه ووو يف احلقيق ووة ت ي ووجت بب ووديل جدي وود خمتل ووف يف قدرات ووه ومص ووادره
وطبيعته عن العقل  ,فسكم البديل الهي أتى به حكم العقل ور فر .
وأما النعم بجن العلم التجريي احلوديث يكفوي اإلنسوان يف إنشواو حياتوه وبنواو قوانينوه الصواحلة الويت تغنيوه
عن كل مصودر آخور  ,حوىت ولوو كوان نوازر مون عنود اهلل  ,فقود سوبقت مناقشوة هوها الونعم بشوكل مطووة يف
()3

الباب الثاا من البسث  ,وأثبتنا هنوات بوجن العلوم التجوريي قاصور عون إدرات القويم العليوا الويت تضوبط حيواة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلنسووان  ,وأن حيوواة اإلنسووان أوسووع م وون أن يسووتوعبها موونهخ وريي ر ميكن ووه إدرات م ووا خ وور عوون األم ووور
احلسووية  ,وأن العلووم احلووديث قاصوور عوون إدرات الكووون احلسووي  ,فكيووف ميكنووه أن يوودرت مووا هووو أعلووى منووه
وأجل؟! وأثبتنوا أيضوا أن ارقتصوار علوى العلوم التجوريي يف بنواو حيواة اإلنسوان لوه آثوار بالغوة توؤدي حتموا إىل
القضاو على اإلنسان راته .
إن هووها الوونعم قووا م علووى مقدمووة باطلووة  ,وهووي أن اإلنسووان لوويس يف حاجووة إىل عبووادة اهلل  ,ور إىل

1436/08/19

( )1انظر يف بيان رلك 282 :من البسث .
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معرفة ما يقرب منه  ,وإوا حاجاته كلها تقتصر على ما يتعل بعيشه وحياتوه يف األرو  ,ولوهلك فوإن العلوم
يكفووي يف حتقي و رلووك  ,وهووهه املقدمووة غووري مسوولمة  ,بوول هووي باطلووة يف نفسووها  ,فووإن عبوديووة اإلنسووان هلل
مك ووون أسوواق م وون مكوناتووه ال وويت ر ميكوون أن ينف ووك عنهووا  ,وهووي ض وورورة موون ض وورورات حيات ووه األساس ووية,
ولهالك فإن ارقتوصار على العلم يف بناو حوياة اإلنسان خولل كوبري وادراف ضخم يف التعامل مع اإلنسان.
إنوه ميكون أن تقلوو الوودعوى علوى أتبواا هوها الوونعم  ,فيقواة  :إن قوولكم رلوك فيووه إقورار بج يوة النبوووة
وضرورة احلاجة إليها  ,فإن معي قولكم أن الناق كانوا يف حاجة ملسة إىل النبوة قبل العلوم  ,وهوها يعوين أن
النبوة ستكون أمرا ضروريا حلياة اإلنسان إرا تغوري احلواة موع العلوم وتبودلت األموور  ,فونعمكم رلوك لويس فيوه
قوودح يف أصوول أ يووة النبوووة  ,وإوووا غايووة مووا فيووه أنكووم توورون أن مثووة بووديال يغووين عنهووا  ,ولكوون لوويس لووديكم
ضمانات كافية يف بقاو هها البديل على حاله .
العتراض الثال  :ال عاء اأن النبوة منافية لكمال الخلق اإللهي .
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن التسووليم بووالنبوة يسووتلنم نسووبة الوونقص إىل اهلل ؛ ألن رلووك يعووين أن
اهلل خل و النوواق وفوويهم نقووص وخلوول ر بوود موون تكميل وه ب والنبوة  ,ويعووين أن اهلل توورت النوواق يف نقصووهم حووىت
أرسول إلويهم الرسول  ,وقود ركوور الفيلسووف املوادي دولبواخ أن الوووحي ر ميكون أن يكوون دلويال علووى إرادة اهلل
للخري  ,بل يدة على نقيض رلك  :فالتسوليم للنبووة يف نظوره يفو و أن اهلل تورت البشور مودة طويلوة ورومني
()1

من معرفة احلقا اليت توصلهم إىل السعادة

.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولك وون ه ووها ارعو و او باط وول ؛ لكون ووه مبنيو وا عل ووى تص ووورات خاط ووة ومف وواهيم منسرف ووة  ,ف ووإن امل ووؤمنني
يعتقدون أن النبوة ت تنقطع عن اإلنسان  ,فقد أخربنا اهلل عن وجل يف القرآن بجنه موا مون أموة إر بعوث فيهوا
رسور  ,كموا قواة تعواىل { :إنَّوا أرسولنات بواحل ِّ بشوريا ونوهيرا وإن ِّمون أ َّرم ٍوة إرَّ خوال فيهوا نوهير}[فاطر, ]24:

وأخربنووا أن بعووض األنبيوواو والرسوول ت يقصووص علينووا أخبووارهم  ,كمووا قوواة تعوواىل { :ولقوود أرسوولنا رر رسووال ِّموون
قوبلك منوهم َّمن قصصنا عليك ومنوهم َّمن َّت نوقصص عليك وما كان لرس ٍ
وة أن يجيت بري ٍة إرَّ بإرن اللَّوه فوإرا
ر
ر
ر
ر
جواو أم رور اللَّوه قرضوي بواحل ِّ وخسور رهنالوك ال رمبطلرون}[غوافر , ]78:و أخربنوا النوي صولى اهلل عليوه وسولم أن
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آدم هو أوة األنبياو  ,فقد سجله رجل فقاة يا رسوة اهلل  :أنبيا كان آدم؟ قاة  " :نعم  ,معلم مكلم" .
فالنبوة ت تنقطع عن بين آدم  ,والتارين اإلنسواا كلوه إموا أن يكوون فيوه نوي  ,أو نويو مون آثوار دعوتوه
ودر ل صدقه .
وأمووا القوووة بووجن رلووك يقتضووي أن يكووون خلو اهلل لإلنسووان ناقصووا  ,فهووو اع و او غووري صووسي ؛ ألن
فيه خلطوا بوني مقوام النظور يف فعول اهلل  ,ومقوام النظور يف مفعوورت اهلل  ,ففعول اهلل كامول ر نقوص فيوه بوجوه
من الوجوه ؛ لكونوه متسوقا موع احلكموة والعودة يف كول األحوواة  ,وأموا مفعوورت اهلل فويمكن أن يكوون فيهوا
نقووص  ,ولكنووه نقووص نسووي اعتبوواري  ,ر تقوووم احليوواة إر بووه  ,فهووو ر خيتلووف عوون نقووص قوودرة اإلنسووان عوون
الطريان مثل جنس الطيور  ,ور عن نقص قدرة اإلنسان على الغو يف املاو والعيش فيوه كموا هوو احلواة يف
جنس األمسات .
إن رلك الونقص يف حو اإلنسوان ر يوجوو التعوهيو والعقواب  ,فوال يوالم اإلنسوان علوى موا فيوه مون
جهل ونقص إر بعد قيام احلجة الرسالية عليه .
العتراض الراا  :ال عاء اأن النبوة منافية للعدل :
تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أن ختصوويص النبوووة بجنووخا

معينووني ينووايف العوودة ؛ ألن رلووك يوودة

على اديواز اإللوه ألول وك األنوخا دون غوريهم  ,فخصوهم بإعطواو احلقيقوة و ليتهوا هلوم مون دون انخورين
 ,وكوان األوىل باإللووه أر يقووع يف مثوول هووها ارديوواز  ,ويعطووي النوواق كلهووم العلووم باحلقووا  ,ويلهمهووم املعوواا
اليت يريدها منهم  ,من غري أن خيص بعضهم بالنبوة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود طرورح هووها ارعو او يف الفكوور اإلسووالمي منووه القوورن الرابووع اهلجووري  ,فووإن ال ورازي الطبيووو قوواة يف

اع اض ووه عل ووى النبو ووات  ":م وون أي وون أوجب ووتم أن اهلل اخ ووتص قوم ووا ب ووالنبوة دون ق وووم  ,وفض وولهم عل ووى الن وواق
وجعله ووم أدل ووة علي ووه  ,وأح ووو الن وواق إل وويهم؟! وم وون أي وون أجو ونمت يف حكم ووة احلك وويم أن خيت ووار رل ووك ويش وولي
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بعضهم على بعض يؤكد بينهم العداوات؟!" .
ركوور أنووه كووان األوىل باإللووه أن يلهووم النوواق مجيعووا "معرفووة منووافعهم ومضووارهم يف عوواجلهم وآجلهووم ,
فووال يفضوول بعضووهم علووى بعووض  ,ور يكووون بيوونهم تنووازا ور اخووتالف فيهلك ووا  ,ورلووك أحوووط هلووم موون أن
اعل بعضهم أ مة لبعض  ,فتصد كل أموة إمامهوا وتكوهب غوريه  ,ويضورب بعضوهم وجووه بعوض بالسويف
()2

ويعم البالو" .
وهها ارع او قا م على تو ات عقلية ضة  ,منطلقة من خترصات العقول اإلنسواا القاصور  ,رلكوم
()3

العقل الهي يريد أن إلاكم أفعاة اهلل وتدبريه للكون إىل قوانينه الضيقة

 ,وبيوان موا يف هوها ارعو او مون

ادراف واضطراب يتبني باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن التكلي ووف بالعب ووادات ق ووا م عل ووى ارمتس ووان وارختب ووار  ,وه ووها يس ووتلنم بالض وورورة أن

يكون اإلنسان حرا يف أفعاله واختياراته  ,فلوور وجوود ارختيوار وحريوة القصود واإلرادة عنود اإلنسوان ملوا صو
أن يك ووون ووال للتكلي ووف  ,وألض ووسى اإلنس ووان كغ ووريه م وون أجن وواق احليوان ووات ال وويت جبل ووت عل ووى اخلض وووا
وارستسالم هلل  ,ولكانت هنايته مساوية لنهايتها  ,ومصريه ر خيتلف عن مصريها .
وإرا كووان التكليووف قا مووا علووى اربووتالو وارمتسووان  ,فووإن رلووك ينووايف متووام املنافوواة مووا يف ضووه املع ضووون
من أن اهلل يلهم الناق األمور العبادية دون أن يننة إليهم وحيا ؛ لكوون اإلهلوام اعول عبوادة اإلنسوان خارجوة
ع وون اختي وواره  ,وه ووها ين ووايف متي وون اإلنس ووان ع وون ب وواقي أجن وواق احليو ووان ال وويت ر متل ووك حري ووة القص وود واإلرادة ,
فسقيقة رلك ارع او تنتهي إىل الدعوة إىل املساواة بني اإلنسان واحليوان وإنكار متين اإلنسان عنها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الث اني  :أن ختصوويص صوونف موون النوواق بشوويو معووني لوويس خارجووا عوون طبيعووة النظووام الكوووا ,
فالنظوام الكووا مجيعووه قوا م علووى التخصويص والتفاضوول  ,فكول واة موون وارت احليوواة ر بود فيووه مون أنوواق
خمتصني به  ,يفوقون غريهم يف العلم بتفاصيله  ,فكهلك احلاة يف التخصيص بالنبوة .
( )1أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي (. )15
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( )2املرجع الساب ( , )15وانظر  :حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )101-100
( )3انظر يف إثارة هها ارع او واجلواب عليه  :أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي ( , )114 , 15وغاية املرام يف علم الكالم,
انمدي ( , )326والنبوة والعصر  ,مد رندي عبيد (. )94
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إن رلك التفاضل والتخصيص ر ي تو عليوه نويو من ٍ
واف للعودة  ,فوإن األنوخا الوهين ت يعطووا
النبوة ر يعهبون على رلك  ,ور يالمون ألجل كوهنم ليسووا أنبيواو  ,وإووا إلاسوو اإلنسوان علوى أفعالوه الويت
صدرت منه باختياره وقصده وإرادته .
ف وواهلل تع وواىل ت اع وول م وون موجب ووات الع ووهاب ك ووون اإلنس ووان ل وويس نبي ووا  ,وإو ووا مجي ووع موجب ووات الع ووهاب
والعقاب راجعة إىل ما يصدر من اإلنسان من أفعاة  ,فوالقوة بوجن إعطواو النبووة ألنوخا دون غوريهم يلونم
منه الظلم واجلور قوة باطل  ,متضمن للخلط بني األفعواة اجلبليوة واألفعواة ارختياريوة  ,وقا موة علوى تصوور
خاط لطبيعة األعماة اليت إلاسو عليها اإلنسان عند اهلل تعاىل .
ا م ر الثال

 :أن تفضوول اهلل تعوواىل علووى النوواق ر ا ووو فيووه التسوواوي  ,ومعووي رلووك أن فضوول اهلل

وعطواوه النا ود علوى مرتبووة العودة ر يشو ط فيووه التسواوي بوني النوواق  ,فقود يعطوي اهلل بعووض النواق نوي ا موون
فضووله وكرمووه ور يعطيووه آخورين  ,ور يعوود رلووك منافيووا للعوودة ؛ ألن العوودة معووي خمتلووف عوون معووي املسوواواة,
فهو يعين إعطاو كل ري ح حقه وما يستسقه  ,ور يعين رلك أن يساوي بني كل األفراد .
بوول إن النظووام الكوووا كلووه قووا م علووى التفاضوول  ,فلووو كووان تفضوول اهلل اووو فيووه التسوواوي ملووا وجوود فقووري
وغووين  ,وقوووي وضووعيف  ,وملووك و لوووت  ,وصووسي وسووقيم  ,وعووات وجاهوول  ,ومجيوول وقبووي  ,فكوول هووهه
األوصاف قا مة على أن تفضل اهلل ر يلنم فيه التساوي .
وإعطاو النبوة ر خير عون هوها القوانون  ,فوالنبوة بوال نوك فضول واصوطفاو مون اهلل تعواىل ملون يشواو مون
عب و و وواده  ,كم و و ووا يف قول و و ووه تع و و وواىل { :اللَّ و و ووهر يص و و ووطفي م و و وون المال ك و و ووة رر رس و و ووال وم و و وون النَّ و و وواق إ َّن اللَّ و و ووه مسي و و ووع
بصري}[احلخ. ]75:
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكوون املع ضووني علووى النبوووة يغفلووون عوون هووها املعووي الكوووا  ,ويتعووامون عوون رلووك القووانون الوجووودي ,
ويودعون أن إعطوواو النبووة ألنوواق دون آخورين ينوايف العوودة  ,ويسووتلنم الظلوم واجلووور  ,وهووها التصوور قووا م عوول
اخللط بني معي العدة ومعي الفضل والكرم واجلود  ,فتوهم أول ك أن العدة ر بد فيه مون املسواواة ,وانتهووا
إىل أن التفاضل يستلنم الظلم بالضرورة .

1436/08/19

ودا بووجن وجووود األغنيوواو يف النوواق يسووتلنم الظلووم للفقوراو
ولووو كووان موونطلقهم صووسيسا لصو أن يوودعي مو ٍ
والتسين ضدهم  ,ووجود األقويواو يسوتلنم الظلوم للضوعفاو والتسيون ضودهم  ,ووجوود األصوساو يسوتلنم الظلوم
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للمرضى والتسين ضدهم .
وكل ههه املعاا منافية لسنة من أعظم السنن الكونيوة  ,ومتنافيوة موع نظوام وجوودي مون أعمو األنظموة
تجثريا يف طبيعة أحدال الكون .
وهبووها ينكشووف لنووا بووجن رلووك ارع و او – علووى التسووليم بصووسته  -ر يووؤدي إىل التشووكيك يف النبوووة
فقووط  ,وإوووا يووؤدي إىل التشووكيك يف نظووام الكووون كلووه  ,ويسووتلنم أن يكووون اإلنسووان معارضووا لسوونن الكووون
ومناقضا لطبيعة الوجود .
العتراض الخامس  :لماذا يجعل اهلل واسطة في ىيصال ما يريدو ؟!
تقوم حقيقة هها ارع او على أن النبوة تعين أن هنات واسوطة بوني اهلل وبوني النواق  ,وهوها أمور من ٍ
واف
للسكمة وارسوتقامة يف التودبري  ,فوإن ارسوتقامة – كموا يقولوون -تقتضوي أن يوصول اهلل موا يريوده إىل النواق
بنفسه من غري أن اعل بينه وبينهم واسطة .
فلمووارا ر يظهوور اهلل للنوواق يف أزمووان متعووددة ويووبلغهم مووا يريوود؟! وملووارا ر ينوونة اهلل إىل النوواق يف فو ات
متعاقبة كتبا يشرح فيها ما يريده من الناق؟!
فووإن امللووك موون ملوووت الوودنيا إرا كانووت لديووه رسووالة مهمووة إىل نووعبه  ,فإنووه يوصوولها بنفسووه  ,ور يرسوول
غريه هبا إر إرا كان عاجنا أو مشغور  ,واهلل ليس كهلك .
وهووها ارع و او قريووو يف معنوواه موون ارع و او السوواب  ,وهووو ر خيتلووف عنووه يف التلووبس بوواألغالط ,
والتلبس املغالطات التصورية وارستنتاجية  ,وبيان ما فيه من غلط واضطراب يتبني باألمور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر ا ول  :أن رلك ارع او فيه غفلة عن طبيعة التكليف بالعبادات  ,وكوهنا قا مة على اربوتالو

وارمتسان  ,فلو أن اهلل ننة بنفسه – كما يقولون –  ,أو أننة بنفسه كتابا ؛ لناة معي اربوتالو وارمتسوان
 ,وأضووسى النوواق كووا بولني علووى التعبوود  ,فووال يقووع بيوونهم التفاضوول  ,ور يتسق و موونهم التميوون يف أفعوواهلم

1436/08/19

القا مة على حرية القصد واإلرادة  ,وهها يتناىف مع تكور اهلل جلونس اإلنسوان بوالتكليف ,وإعوالو مكانتوه يف
انخرة بالثواب اجلنيل على الطاعة .
ا مر الثاني  :أن إقناا الناق بالعبوادات وارلتونام بواألخال والقويم يتطلوو جهودا كبوريا وتعليموا مضونيا
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 ,فوال بود للنواق مون معلوم يشورح هلوم موا يطلوو موونهم  ,ويبوني هلوم موا يشوكل علويهم  ,وايوو علوى موا يطورأ
عليهم من أس لة ونوازة  ,ور بد من قدوة عملية تتمثل أحكوام الودين وحتولوه إىل واقوع عملوي يرونوه بوجعينهم
ويعيشونه شاعرهم  ,وههه املعاا ر تتسق إر بوجود الني بني الناق .
ا م ر الثال

 :أن نظ ووام الك ووون كل ووه ق ووا م عل ووى األس ووباب  ,فك وول أح وودال الك ووون كبريه ووا وص ووغريها

جليلهووا وحقريهووا مرتبطووة باألسووباب ومتعلقووة هبووا  ,وجعو رول اهلل لتلووك األسووباب ر يعووين أنووه عوواجن عوون توودبري
الكون بنفسه  ,ولكن احلكمة البالغة تقتضي رلك .
والنبوووة ر ختتلووف عوون أحوودال الكووون موون جهووة ارتباطهووا باألسووباب  ,فوواهلل تعوواىل جعوول النووي سووببا يف
إيص وواة م ووا يري ووده إىل الن وواق  ,كم ووا أن ووه جع وول حو ورارة الش وومس س ووببا يف إح وودال الس ووساب ونو ونوة املط وور ,
واجلاربية سببا يف حفظ نظام األرو .
ا مر الراا  :أن هوها ارعو او قوا م يف احلقيقوة علوى مغالطوة منطقيوة تسومى"معيارية الوهات"  ,وهوي
يف احلقيقة نابعة من تكرب واعتداد بالنفس وتضخيم هلا أكثر ا ميكن أن تصل إليه  ,فوإن املعو و حودد يف
رهنووه طريقووة معينووة ملنهجيووة إيصوواة اهلل مووا يريووده إىل النوواق  ,طف و إلوواكم أفعوواة اهلل إليهووا  ,فلمووا وجوودها
غري منسجمة معها أخه إلكم على أفعاة اهلل وتدبريه للكون بجهنا خارجة عن احلكمة والعقل .
والبسووث يف احلكمووة اإلهليووة وأس ورار أفعالووه موون أصووعو األم ووور وأعقوودها عل ووى العقوول اإلنسوواا  ,فإنووه
عوواجن قاصوور ر ميكنووه أبوودا أن إلوويط بجسوورار الكووون الووهي يعوويش فيووه  ,فكيووف ميكنووه أن إلوويط حبكووم اهلل يف
خلقه وأسرار تدبريه؟!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن املع و يتعوامى عون هوها املعوي  ,وتوراه إلودد أور معوي للسكموة يف رهنوه بنواو علوى موا لديوه مون
تصورات وإدراكات  ,إلاكم أفعاة اهلل إليها .
ا م ر الخ امس  :أن املع و و علووى النبوووة ينطل و موون النظوور يف أفعوواة اهلل وتوودبريه للكووون موون منظووور

القياق على أفعاة ملوت الدنيا  ,ومع رلك فنسن ر نسلم بجن امللك إرا كانت لديه رسوالة مهموة إىل نوعبه

1436/08/19

ر يوصلها إر بنفسه يف كل األحواة  ,فهها تعمويم متعسوف ر يسونده دليول  ,ور يقووم علوى اسوتقراو توام ,
ور تقتض وويه الض وورورة العقلي ووة  ,فإن ووه ميك وون أن يعطيه ووا ألح وود املقو وربني من ووه إرا ك ووان يثو و في ووه ويف ق وووة عقل ووه
ورجاح ووة بصو وريته  ,ور يعم وود املل ووك إىل تبلي ووغ الرس ووالة بنفس ووه إر إرا ك ووان ر يثو و ف وويمن حول ووه م وون ال وووزراو
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واحلانية  ,ولو قمنا باستقراو التارين اإلنساا ر ا جند أمثلة عديدة تدة على رلك .
واملقصود أن قوة املع و إن كل رسالة مهمة عند امللك ر يوصلها إر بنفسه قوة غوري صوسي ولويس
عليه دليل ألبتة .
العتراض السا س  :لماذا تعتمد النبوة على الطرق الخفية ؟!
تقوم حقيقة هها ارع او على أن إيصاة اهلل للوحي ر يكون يف العادة بطريقة واضوسة للنواق  ,وإووا
يكون بطريقة خفية سريعة  ,فالوحي عند علماو اإلسالم هو اإلخبار يف سورعة وخفواو  ,فلموارا ر اعول اهلل
إيص وواة م ووا يري ووده إىل الن ووي بطريق ووة واض ووسة وظ وواهرة للن وواق  ,ك ووجن يرس وول جربي ول يف ص ووورته احلقيقي ووة ويبل ووغ
الرسوة بصوت واض ما يريده اهلل؟!
ودن ر ننكر أن ننوة الوحي على قلو الني صلى اهلل عليه وسلم ليس مشواهدا يف راتوه  ,وإووا الوهي
كوان يشوواهده الصوسابة آثووار رلوك النوونوة علوى جسووده الشوريف  ,ولكوون رلوك لوويس قادحوا يف النبوووة ألبتووة ؛
ألن هنات فرقا بني طري وصوة الوحي إىل الني وبني دليلنا على صسة رات الوحي وصدقه .
فطريقة وصوة الوحي إىل الني غيو بالنسوبة لنوا  ,وهوها الغيوو ر خيتلوف يف طبيعتوه عون أنوواا الغيووب
األخوورى الوويت نووؤمن هبووا  ,فووإن املووؤمنني وغووريهم موون أتبوواا املووهاهو املاديووة يؤمنووون بغيوووب كثوورية ر يعرفووون
حقيقتها ور طريقة حصوهلا يف الواقع  ,وبعضها بعيد كل البعد عن اإلدرات احلسي املبانر  ,وهوي أبعود عون
التصور من حادثة الوحي راته .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأموا برهوان النبووة فهوو يقوووم علوى املعطيووات الوجوديوة العقليووة الويت ميكوون ارعتمواد عليهووا يف التسقو موون
صد الني كما سب بيانه .
واملطل وووب يف اإلمي ووان ب وواألمور الغيبي ووة التص وودي بص ووستها  ,ور يتوق ووف رل ووك عل ووى العل ووم حبقيقته ووا أو
بطري حصوهلا .

1436/08/19

ولكوون الناقوودين للنبوووة وقع ووا يف خلووط فظيووع بووني طريقووة حصوووة النبووة للنووي وبووني برهاهنووا الووهي يوجووو
التصدي هبا  ,فتو وا أن اإلميوان بوالنبوة ر ميكون إر موع العلوم احلسوي املبانور بطريقوة حصووهلا  ,وهوها تووهم
منو ٍ
واف للمنهجيووة العلميووة العقليوة  ,فووإن عوودم العلووم بطريو حصوووة الشوويو ر يسووتلنم بالضوورورة احلكووم عليووه
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بعوودم الصووسة  ,فهنووات أمووور وجوديووة كثوورية يووؤمن العقووالو بصووستها وحتققهووا ؛ لثبوووت األدلووة والرباهووني الدالووة
على رلك  ,مع أهنم ر يعلمون ني ا عن طريقة حصوهلا يف الواقع .
فالقوة بجن عدم علمنوا احلسوي بطريقوة وصووة الووحي إىل النوي يقودح يف النبووة  ,قووة باطول خوار عون
النس العلمي القا م على ارستدرة العقلي .
العتراض الساا  :لماذا ل تكون النبوة مشتركة اين عد من الرجال؟!
تقوم حقيقة هها ارع او على أنه إرا كانت النبوة أمرا عظيما وخطوريا  ,فوإن العقول يقتضوي أن تكوون
مش و كة بووني عوودد موون الرجوواة  ,واحلكمووة تقتضووي أن يكلووف عوودد موون الرجوواة بإيصوواهلا ؛ ألن أدع ووى إىل
حفظها وقبوهلا عند الناق .
وهها ارع او مبين على مقدمات باطلة ر توؤدي إر إىل الضوعف والوبطالن  ,فوإن املعو و بوه ينطلو
موون أن القوووة يف بيووان احلقووا مبنيوة علووى كثوورة العوودد يف األنووخا  ,وهووهه مقدمووة باطلووة ر برهووان عليهووا ,
فالقوة يف بيان احل ترتكن بشكل أساق على قوة الربهوان والودليل  ,فموىت موا كوان الربهوان علوى احلو قويوا ,
فإن درلته هي املقدمة  ,حىت ولو كان رلك مع قلة عدد الداعني إليه .
فلو تعارو قورن أحد ا يقوة به رجاة كثريون بغري حجة  ,أو حبجة ضعيفة  ,وانخر يقووة بوه رجول
واحد  ,ومعه احلجة األقوى  ,فإن القوة الثاا هو املقدم حتما بال تردد .
وخماطبووة اهلل لعبوواده يف النبووة قا مووة علووى قوووة الربهووان ويقينيووة احلجووة  ,وليسووت قا مووة عل وى كثوورة العوودد,
ولهلك فإن تعدد األنخا الهين إلملون النبوة يف آن واحد ليس رزما يف قوانني العقل واحلكمة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

ِ
اءها ال ُمر َسلُون **
اب ال َقريَة ىِذ َج َ
فإن قيل  :يشكل على ذلك قوله تعالى َ { :واض ِرب لَ ُهم َّمثَفا أَص َب َ
وه َما فَ َع َّززنَا اِثَالِ فَ َقالُوا ىِنَّا ىِلَي ُكم ُّمر َسلُون}[يس.]14-13:
ىِذ أَر َسلنَا ىِلَي ِه ُم اث نَ ي ِن فَ َك َّذاُ ُ
قيل  :ىن ذلك ليس مشكف  ،مور :
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ا م ر ا ول  :فألننووا ت نقوول إنووه ميتنووع التعوودد يف إرسوواة الرسوول  ,وإوووا قلنووا  :إن رلووك لوويس رزمووا ,

وعدم اللنوم ر يقتضي احلكم بارمتناا  ,فقد يقع التعدد رعتبارات ظرفيوة تقتضويها أحوواة خاصوة  ,ولكون
رلك ر يعين أن النبوة ر تثبت إر بالعدد من الرجاة .
وم أن ه ذا ا م ر كاف في الجواب على ذلك اإلشكال  ،ىل أنن ا س نزيد أم ورا أخ رى زي ا ة ف ي
اإليضاح .
ا مر الثاني  :أنه قيل يف تفسري تلك انية أن أول ك الرسل كانوا رسل عيسى عليه السوالم إىل مدينوة
()1

أنطاكية  ,وليسوا رسال من عند اهلل  ,وهها قوة قتادة السدوسي وغريه .
ا مر الثال  :أنه لويس يف انيوة أهنوم أرسولوا يف وقوت واحود  ,فقود يكوون إرسواهلم يف أوقوات متعاقبوة,
فانية تدة على تعاقو الرسل وليس على تشارت الرسل يف آن واحد .
العتراض الثامن  :لماذا توقفا النبوة؟!
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أنووه إرا كانووت النبوووة مهمووة بدرجووة عاليووة  ,والنوواق يف غايووة ارحتيووا
إليهووا  ,بوول ر صووالح هلووم ور سووعادة ور اسووتقامة إر هبووا  ,فلمووارا توقفووت منووه أكثوور موون أربعووة عشوور قرنووا؟!
فهوول يليو يف احلكمووة اإلهليووة أن يعطووي احلقيقووة العظمووى لرجوول يف الصووسراو قبوول زموون طويوول جوودا يكلووف
الناق كلهم يف كل األماكن واألوقات إىل يوم القيامة بإتباعه؟!!
وه ذا العت راض ل يختل ف ع ن العتراض ات الس ااقة علي ه ف ي التل بس ا ا غفط والوق وو ف ي
التصورات الخاطقة  ،والكشف عما فيه من غلا يتبصل اا مور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر ا ول  :أن العووربة يف التصوودي بووالنبوة والتسووليم هبووا لوويس يف وقتهووا ور يف مكاهنووا ور يف نووخص
الني الوهي إلملهوا  ,وإووا العوربة يف رلوك كلوه بالربهوان الوداة علوى صودقها  ,فموىت موا وجود الربهوان الصواد
اليقيووين الووداة علووى صوود النبوووة ؛ فإنووه اووو األخووه بووه موون غووري التفووات إىل زمنووه ومكانووه وحوواة الشووخص
الهي إلمله .

1436/08/19

( )1انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )569/6
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فووالرباهني العقليووة ر تتغووري بتغووري النمووان واملكووان  ,وإوووا تبقووى دا مووا وأبوودا  ,فلوويس للرباهووني العقليووة وقووت
تشووين فيووه  ,وتنتهووي بووه درلتهووا  ,ولوويس مكووان تتسق و فيووه درلتهووا ومكووان آخوور تفقوودها فيووه  ,وإوووا هووي
مطردة مستقيمة يف درلتها يف كل زمان ومكان .
ولكوون املع و و غفوول عوون هووهه احلقيقووة الوجوديووة ارسووتدرلية  ,فبووي اع اضووه علووى أن األدلووة العقليووة
ليسووت متصووفة بصووفة ارط وراد  ,وأنووه ميكوون أن يكووون هنووات دليوول عقلووي قطعووي يف ثبوتووه ودرلتووه يف زمووان
ومكان  ,ور يكون كهلك يف زمان ومكان آخر .
وهها التصوور ر دليول عليوه  ,بول هوو من ٍ
واف ملوا هوو معوروف مون قووانني العقول األوىل  ,وموا هوو مشوهود
من القوانني الكونية .
ا م ر الث اني  :أن أدلووة نبوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ت تكوون رات طبيعوة زمنيووة خاصووة  ,حبيووث أن

درلتهووا تنتهووي أو تضووعف بعوود زموون حصوووهلا  ,وإوووا كانووت رات طبيعووة مشوليووة عووابرة لألزمووان واألموواكن ,
وباقية ما بقي البشر  ,فإن برهان صد الني صلى اهلل عليه وسولم األعظوم وآيتوه الكوربى هوي القورآن الكور
 ,وهو عبارة عن كالم معجن خار عن مقودور اإلنوس واجلون  ,وكول النواق يتكلموون  ,وسويبقون كوهلك إىل
قيام الساعة .
وقوود أنووار النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم إىل هووهه القضووية املنهجيووة يف الدرلووة علووى نبوتووه  ,فقوواة عليووه
الصووالة والسووالم " :مووا موون األنبيوواو نووي إر أعطوي مووا مثلووه آموون عليووه البشوور  ,وإوووا كووان الووهي أوتيووت وحيووا
أوحاه اهلل إة  ,فجرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"( , )1فجدلة نبوة الني صلى اهلل عليوه وسولم باقيوة ,
وبقاؤها يستلنم بقاو نبوته بالضرورة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثال  :فضال عن أن طبيعة أدلة نبوة الني صلى اهلل عليوه وسولم باقيوة عوابرة لألزموان واألمكوان

 ,فإن اهلل تعاىل حفوظ وحيوه الوهي أننلوه علوى نبيوه بوجنواا متعوددة مون احلفوظ  :فقود حفوظ القورآن الكور مون
الضووياا والتسريووف والتبووديل والتغيووري والنيووادة والوونقص  ,بوول أضووسى لفظووه منقووور إىل األمووة بووالتواتر اللفظووي
القطعي الهي ر يقبل التشكيك ور اررتياب ؟

1436/08/19

وحفوظ سوورية النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,فنقلووت إلينوا أخالقووه وأفعالووه وتصوورفاته ونعوتووه و موول سوريته,
( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )4981ومسلم  ,رقم (. )239
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حىت كجنه يعيش بيننا  ,ونراه يسري يف طرقاتنا  ,وحفظ نورا ع ديون اإلسوالم  ,وقويض حلفوظ نصوصوه وحبوث
مسا له علماو أفهارا  ,فقاموا جبمعها وتنسيقها وترتيبها  ,ورصد أدلتها وبراهنيها .
فههه األنواا من احلفظ وغريها جعلت آثار نبوة الني صلى اهلل عليه وسولم ومعاملهوا وبراهينهوا باقيوة إة
وقتنا هها  ,وستبقى إىل أوقات متطاولة  ,فكجن الني صلى اهلل عليه وسلم بجخالقه وسوريته ودعوتوه وبوراهني
صدقه يعيش معنا .
فالقوة بجن ختم النبوة قبل أربعة عشر قرنا يقدح يف ثبوهتوا وكماهلوا  ,قووة خوار مون منواهخ ارسوتدرة
الصسيسة ,و منسرف عن مسالك التفكري املستقيم .
العتراض التاس  :لماذا تركزت النبوة في اقعة ضيقة من ا رض؟!
تقوم حقيقة هها ارع او على أنوه إرا كانوت النبووة أمورا ضوروريا حليواة النواق ر ميكونهم ارسوتغناو عنوه
 ,وأنوه ر صوالح للنواق ور فوالح إر بوجودهوا  ,وأن وجودهوا هوو مقتضوى رمحوة اهلل وكرموه ؛ فوإن رلوك يلونم
منووه أن تكووون النبوووة عامووة لكوول النوواق ونوواملة لكوول األمووم  ,ولكوون حوواة النبوووة لوويس كووهلك  ,فهووي م كوونة
بش ووكل أساس ووي يف منطق ووة ح وووو البس وور املتوس ووط  ,وت نس وومع ب ووالنبوة يف ب ووالد الص ووني واهلن وود وغريه ووا م وون
البلودان اخلارجوة عون تلوك البقعووة  ,فواملؤرخون الصوينيون وغوريهم كتبووا عوون كول موا يتعلو ببلوداهنم  ,وت يووهكر
أحد منهم خربا عن وجود األنبياو فيهم .
وهووها يوودة علووى خطووج مووا جوواو يف القوورآن موون أن كوول أمووة جاوهووا نووهير  ,وأن كوول أمووة بعووث اهلل إليهووا
رسور  ,فالتارين القد يثبت خطج هها التعميم الوارد يف القرآن .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وادصار النبوة يف منطقة حوو املتوسط يدة على أن النبووة مون صونع اإلنسوان وأهنوا مون اخو اا البشور
يف النمن القد  ,انتشرت فيما بينهم يف بقعة ضيقة عن طري التقليد واحاكاة .
وه ذا العت راض غي ر ص بيح  ،وه و مبن ي عل ى مق دمات خاطق ة واس تنتاجات ااطل ة ل يس ندها
ليل  ،وايان ما فيه من غلا يتبين اا مرين التاليين :

1436/08/19

ا م ر ا ول  :أن هووها ارع و او مبووين علووى اخللووط بووني العلووم بالعوودم وبووني عوودم العلووم  ,فسووني وجوود

بعووض الناقوودين أن التووارين القوود ر يتضوومن معلومووات عوون النبوووة واألنبيوواو يف بعووض البلوودان  ,جعوول رلووك
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دل وويال عل ووى ع وودم وج ووود النبو ووة م وون حي ووث األص وول  ,وه ووها مس وولك اس ووتدرة خ وواط  ,متن و ٍ
واف م ووع طريو و
ارستدرة الصسي  ,فإن غاية ما يودة عليوه رلوك الودليل هوو عودم العلوم بوجوود النبووة  ,ولكون عودم العلوم
لوويس دلوويال علووى الع ودم  ,فموون ت يكوون يع ولم بوجووود األنبيوواو يف األمووم القدميووة  ,فهووها لوويس علمووا منووه بعوودم
وجودهم .
و ا ينيد مون وض ووح هوها املعوي وقوتوه أن التوارين الق ود لألموم ت إلف وظ كلوه  ,ووسوا ل التوثيو املتعلقوة
()1

به ضعيفة جدا  ,فجميع تارين األمم السابقة يتصف بالفوقر الشديد يف املعلومات التارخيية املتعلقة به

.

إن املووؤرخني إوووا ي كوون نظوورهم علووى األحوودال العظيمووة  ,والشخصوويات الشووهرية الوويت كووان هلووا تووجثري
ظوواهر يف الشووعوب  ,كووامللوت واألم وراو والعظموواو  ,واألنبيوواو قوود ر يكونووون كووهلك ؛ فقوود ر يتبووع النووي إر
رجوول أو رجووالن  ,وقوود ر يتبعووه أحوود  ,وقوود يكونووون مضووطهدين موون امللوووت وغووريهم ؛ فووال يكووون هلوم نووجن
كبري مؤثر يف تمعاهتم .
ا م ر الث اني  :أنووا ر نسوولم بووجن النبوووة ت يكوون هلووا وجووود عنوود األمووم السووابقة  ,فوونسن املسوولمني لوودينا
مصدر موثو ر نك فيه  ,وهوو خورب اهلل تعواىل يف القورآن وخورب نبيوه صولى اهلل عليوه وسولم يف السونة  ,فقود
قامت األدلة والرباهني الكثورية علوى صود رلوك اخلورب  ,وقود أخربنوا اهلل أنوه موا مون أموة إر وقود جاوهوا نوهير
كما يف قوله تعاىل { :إنَّوا أرسولنات بواحل ِّ بشوريا ونوهيرا وإن ِّمون أ َّرم ٍوة إرَّ خوال فيهوا نوهير}[فاطر ,]24:وقولوه
تعاىل { :ولقد بوعثونا يف رك ِّل أ َّرم ٍة َّر رسور أن اعبر ردوا الله واجتنبروا الطَّاغروت}[النسل. ]36:

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا اعتربنا قوانني ارستدرة الصسيسة ؛ فإنه ر يص ألبتة ترت اخلرب الصسي أو التشكيك فيوه ورد
عدم ركر املؤرخني القدماو للنبوة يف أقوامهم  ,فاملسلم لديه علم يقيين بصسة اخلرب الوهي جواو يف النصوو
الشوورعية  ,وعنووده أدلووة عقليووة يقينيووة متضووافرة علووى صوودقه  ,ولوويس لديووه يف املقابوول إر أحبووال قا مووة علووى
معلومووات ناقصووة ت تصوول إىل إثبووات عوودم وجووود النبوووة  ,وإوووا غايووة مووا وصوولت إليووه عوودم العلووم بووالوجود ,
فتعارو عنده علم إثبايت يقيين وعلم ت يثبت إر اجلهول بوالوقوا  ,فالعقول يوجوو عليوه تقود العلوم اإلثبوايت
بال تردد ور تشكك .

1436/08/19

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )188 , 186 , 177/1
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إن الباحث إرا قام بالتنقيو يف تارين األمم القدمية فإنه ر يعدم أن اد إنارات تودة درلوة ر بوجق
هبووا علووى وجووود أصوول النبوووة وفو وكرهتا األساسووية  ,وهووي ارتصوواة بوون السووماو واألرو أو خماطبووة اهلل ملوون يف
األرو .
فمووع أن عووددا موون الدارسووني رهووو إىل أن كونفونوويوق الووهي ظهوور يف القوورن السووادق قبوول املوويالد يف
بووالد الصوني ت يكوون نبيوا  ,إر أهنووم ركووروا إنووارات موون كالمووه توودة علووى وجووود خوورب النبوووة يف زمانووه  ,فقوود
ركر بعض الدارسني أن است وقراو كتبوه يودة ع ولى أنوه كوان إلوس بوجن الس وماو قود اسوتودعته رسوالة إبوراو العوات
()1

الصيين من أوجواعه  ,وأن مون يف السوماو لن خيوهله  ,وأنه يجمل ون يف السماو أن يعينه ويساعده .
()2

واملقصووود بالسووماو لوودى كونفونوويوق ق ووة كونيووة معنويووة مبهمووة  ,ورح وظ بع وض الدارسووني أن الفكوور
()3

الصيين كانت تشويع فيه فطورة أن امللك ابن السماو  ,وأن حوكم اإلقطاعويني مستمد من السماو .
وههه اإلنارات ليست صرإلة يف إثبات النبووة كموا عنود أتبواا األديوان املننلوة الكوربى  ,ولكنهوا تتضومن
إنارات ر بجق هبا يف الدرلة على وجودها أو وجود خربها عندهم .

وكووهلك جنوود يف الفكوور اليونوواا إنووارات متعووددة ميكوون أن تكووون دالووة علووى وجووود معووي النبوووة وخربهووا
عندهم  ,فقد كان رواد الفكر اإلغريقي قبل امليالد يعتقدون أن الكهنوة يف املعابود وزراو اإللوه الوهي خيدمونوه
()4

 ,وأنه إلميهم ويعينهم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ونقوول عوودد موون الب واحثني عوون سووقراط أنووه كووان يوودعي النب ووة  ,وأن اإللووه قوود أرسووله هلدايووة أبنوواو مدينتووه
()5

وإنقارهم  ,والكشف هلم عن الفضيلة الكامنة يف نفوسهم  ,وتوصل بعض الدارسوني إىل أن اليونوان كوانوا
( )1انظر  :احلكمة الصينية  ,فؤاد مد سبل (. )77 ,68/1
( )2انظر  :املرجع الساب (. )77/1

1436/08/19

( )3انظر  :املرجع الساب (. )78/1
( )4انظر  :موجن تارين األديان  ,فيلسيان ناة (. )207

( )5انظر  :تارين الفلسفة الغربية  ,برتراند رسل (. )145/1
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()1

يقوورون بفكورة الوووحي واإلهلووام اللووهين تفوويض هبمووا انهلووة علووى بعووض املصووطفني موون البشوور  ,وبعوود أن درق
بعض الباحثني اإلليارة توصل إىل أهنا تدة علوى "أن هنوات أناسوا تصوطفيهم بعوض انهلوة وحتوادثهم وترعواهم
()2

ا إلدل" .
فهوهه األخبوار املنقولووة عون الفكوور اإلغريقوي ليسووت صورإلة يف الدرلوة علووى وجوود النبوووة بواملعي املعووروف
عند أهل األديان املننلة  ,ولكنهوا تتضومن إنوارات ر بوجق هبوا يف الدرلوة علوى وجوود فكورة النبووة عنودهم أو
()3

خربها

.

وأما بالد اهلند  ,فإن النبوة فيهم أظهر من بالد الصني واإلغري  ,فكتو اهلندوق املقدسوة تونص علوى
بعثوة أربعووة وعشورين نبيووا  ,ظهوور موونهم اجلميووع إر الرابووع والعشورين  ,وهووم ينتظوورون ظهوووره  ,وقوود مسووا أول ووك
()4

األنبياو وحددوا وظيفة كل ني .

وه ووهه اإلن ووارات ر تق وول أ ي ووة يف درلته ووا عل ووى إثب ووات النب وووة وانتش ووار خربه ووا ع وون درل ووة ع وودم رك وور
املووؤرخني للنبوووة بوواملعي املعو وروف عوون أهو ول األديووان  ,فلمووارا يعتموود علووى تلووك الوودررت ور يعتوورب مووا هووو
مثلها؟!!
إننا إرا تجملنا موا يعتمود عليوه املع ضوون ر جنوده علموا حقيقيوا مبنيوا علوى معلوموات متووافرة  ,وإووا غايوة
مووا لووديهم معلومووات ناقصووة تفيوود عوودم العلووم بوجووود النبوووة  ,وهووها القوودر لوويس بووجعلى موون تلووك اإلنووارات
الدالة على وجود خرب النبوة عند تلك األمم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العتراض العاشر  :القدح في مصدر النبوة "أنسنة النبوة" .
( )1انظر  :الفكر الديين عند اليونان  ,عصمت نصار (. )97
( )2فكرة األلوهية عند أفالطون  ,مصطفى النشار (. )29

( )3انظر حوارا مطور حوة هها املوضوا  :سر ارتباط ظاهرة النبوة ببقعة جغرافية ضيقة  ,منتدى أهل التوحيد :

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?638-%D3%D1-%C7%D1%CA%C8%C7%D8-%D9%C7%E5%D1%E5%C7%E1%E4%C8%E6%E5-%C8%C8%DE%DA%E5-%CC%DB%D1%C7%DD%ED%E5-%D6%ED%DE%E5
1436/08/19

( )4انظر يف أمساو أول ك األنبياو ووظا فهم والنصو
اهلند  ,مد ضياو األعظمي (. )746-712

الدالة على وجودهم  :دراسات يف اليهودية واملسيسية وأديان
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تقوم حقيقة هها ارع او علوى اردعواو بوجن مصودر النبووة راجوع إىل اإلنسوان راتوه  ,وإنكوار أن تكوون
نازلووة موون عنوود اهلل تعوواىل  ,فووالنبوة يف زعمهووم ليسووت إعالموا موون اهلل تعوواىل ملوون خيتوواره ويصووطفيه موون خلقووه ,
وإوا هوي ٍ
معان وأفكوار نان ة مون داخل الني راته  ,ونابعة من كيانه اخلا و ربته النفسية اخلاصة .
فالنبوة ليست حقيقة خارجية يننهلا اهلل إىل األرو على أحد مون رسوله  ,وإووا هوي حقيقوة أرضوية نابعوة
من األرو  ,وخاضعة للمتغريات األرضية .
وقوود تبووي هووهه الرؤيووة أطيوواف خمتلفووة  ,ويكوواد امووع الناقوودون لألديووان موون أتبوواا التيووار اإلحلووادي والتيووار
الربويب على تفسري ظاهرة الوحي هبا .
فقد أرجع اسبينوزا النبوة إىل اخلياة اإلنساا  ,وصرح بجهنوا معتمودة اعتموادا كليوا عليوه  ,بول هوو العامول
األكثر تجثريا فيهوا( ,)1ويقورر بوجن النوي ر يتلقوى نوي ا ودد املعوي واملعوات مون اهلل  ,ويفسور الووحي بجنوه عبوارة
عمووا يفوويض بووه خيوواة النووي  ,وهووو عنووده خيتلووف بوواختالف م ونا كوول نووي وخيالووه وآرا ووه الوويت اعتنقهووا موون
قبل(.)2

وفسوور عوودد موون علموواو مدرسووة التسليوول الالنووعور النفسووية النبوووة والوووحي بجهنموا عبووارة عوون حالووة نفسووية
مرضية متر بالني فينت عنها املضامني اليت يدعي فيها أهنا وحي مننة عليه من اهلل(. )3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وفس وور الفالس ووفة املنتس ووبون إىل اإلس ووالم النب وووة بتفس وريات مقارب ووة للتفس وريات الس ووابقة  ,فجعلو ووا النب وووة
راجعووة إىل متيوون النووي يف عوودد موون القوووى  :القوووة القدسووية  ,والقوووة النفسووية  ,والقوووة التخيليووة  ,فمووا يووجيت بووه
النووي موون الوووحي هووو يف احلقيقووة صووادر عوون تلووك القوووى  ,وعلووى رلووك فووإن النبوووة ليسووت اصووطفاو موون اهلل ,
وإوا ميكن أن تكون مكتسبة  ,والقرآن عندهم لويس كالموا نوازر مون اهلل  ,وإووا هوو مع ٍ
وان تفويض مون داخول

1436/08/19

( )1رسالة يف الالهوت والسياسية (. )145 , 142
( )2انظر  :املرجع الساب (. )168 , 150

( )3انظر  :العلم والدين يف الفلسفة احلديثة  ,اميل بوترو (. )146
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كيان الني

ومع إقرار عدد من الباحثني النصارى مون املستشورقني وغوريهم جبونس النبووة والووحي إر أهنوم تتوابعوا عول
تفسووري نب ووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بجهنووا وورد أوهووام نفسووية وأم وراو عصووبية كووان النووي صوولى اهلل عليووه
وسولم مصوابا هبووا  ,فقود زعوم املفكوور الفرنسوي جوسوتاف لوبووون أن التصورفات الويت تعو ي الرسووة أثنواو نوونوة
الوووحي عليووه مووا هووي إر أع وراو إلص وابته بالصوورا الووهي كووان ينتابووه يف تلووك اللسظووات  ,ويقوووة  ":ت يكوون
روو املونا البووارد موون املفكورين هووم الووهين ينشو ون الووديانات  ,ويقووودون النوواق  ,وإوووا أولووو اهلوووق هووم الووهين
مثلوا هها الدور  ,وهم الهين أقاموا األديان"(.)2
وادعووى بعضووهم أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كووان يتصووف قيوواة خووال اسووتطاا موون خاللووه أن يووجيت
بالقرآن وبالشرا ع اإلسالمية ويقنع الناق هبا(.)3
وقد تلقف احلداثيون العرب ههه الفكرة  ,فطفقوا يفسرون النبووة والووحي بجهنموا ورد نتوا إنسواا نوابع
من داخل كيان الني  ,وسعوا إىل إنكار أن تكون النبوة حقيقة نازلوة مون اهلل إىل الرسووة  ,فمونهم مون اعول
الوووحي عبووارة عوون حالووة يعيشووها النووي تفوويض عليووه موون خالهلووا املعوواا الدفينووة الوويت كووان يعيشووها يف حياتووه ,
فوالوحي عنود عبدا يوود الشوريف "حالووة اسوتثنا ية يغيووو فيهوا الووعي  ,وتتعطوول امللكوات ليووربز املخونون املوودفون
()4
يف أعما الالوعي بقوة خارقة ر يقدر الني على دفعها ,ور تتسكم فيها إرادته!"
وأمووا موود أركووون فإنووه ر يفتووج يكوورر بووجن هنووات مفهومووا تبسوويطيا للوووحي  ,نووا عا ومنتشورا يف السووياقات
اإلس ووالمية  ,يظه وور احلس وورة والت ووجت عل ووى ن وويوا ه ووها املفه وووم التقلي وودي  ,وي ووهكر أن ووه يه وودف م وون خ ووالة
دراساته "إىل زحنحة مفهووم الووحي و واوزه  ,أقصود  :زحنحوة و واوز التصوور السوار التقليودي الوهي قهفتوه
()5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األنظمة الالهوتية"

.

ويؤكوود علووى أن موون أهدافووه احوريووة إضووفاو األنووكلة علووى مفهوووم الوووحي  ,أي  :جعوول الوووحي إنووكالية
( )1انظر  :الشفا  ,ابن سينا ( , )244 , 175 , 89 , 63ويف الفلسفة اإلسالمية  ,إبراهيم مدكور (.)71-69/1
( )2حضارة العرب (. )141

1436/08/19

( )3انظر  :نقد اخلطاب ارستشراقي  ,ساسي سات احلا (. )300/1
( )4اإلسالم بني الرسالة والتارين (. )40
( )5القرآن من التفسري املورول إىل حتليل اخلطاب الديين (. )76
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معرفيوة بعوود أن كووان يبوودو بوودهيا يف السووياقات اإلسووالمية  ,ويؤكوود علووى أن هووهه األنووكلة هووي اخلطوووة األوىل
إىل تجسيس معي جديد للوحي(.)1
ويت ووجت عل ووى أن الفك وور الغ ووريب توص وول إىل مفه وووم ت ووارخيي لل وووحي أزاح ب ووه املفه وووم التقلي وودي الس ووطسي
للووحي  ,وحولوه إىل تربووة إنسوانية متووجثرة بوالظروف ارجتماعيووة احيطوة بووالني  ,بينموا الفكوور العوريب ت يتوصوول
إىل تلك النتيجة حىت انن  , ,ويهكر عن نفسه بجنه يسعى إىل أن يفسور الووحي بجنوه "حودول معوي جديود
يف الفضاو الداخلي لإلنسان"(.)2
والوحي عند أركون ر يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعيوة "تظهور فيهوا لغوة جديودة لكوي تعودة جوهريا مون
نظرة اإلنسان عن وضوعه  ,وعن كوينونته يف العات  ,وعن عالقته بالتارين  ,وعن فعاليته يف إنتا املعي"(.)3
وإرا كووان األموور كووهلك  ,فووال فوور إرن بووني اإلسووالم وغووريه موون األديووان الوضووعية  ,ويف التصوري بووهلك
يقوة أركون ":حتديودنا اخلوا عون الووحي ميتواز قصيصوة  ,وهوو أنوه يسوتوعو بوورا وكونفونويوق واحلكمواو
األفارقة  ,وكل األصووات الكوربى الويت جسودت التجربوة اجلماعيوة لف وة بشورية موا  ,مون أجول إدخاهلوا يف قودر
()4
تارخيي جديد"
وأما نصر حامد أبو زيد فإنه يههوو إىل أن للخياة اإلنساا أثرا بارزا يف النبوية والووحي  ,ويقووة ":إن
تفسري النبوة اعتمادا على مفهوم اخلياة معناه أن رلك ارنتقاة من عات البشور إىل عوات املال كوة انتقواة يوتم
من خالة فاعلية املخيلة اإلنسانية اليت تكون يف األنبياو – حبكم ارصطفاو والفطرة – أقووى منهوا عنود مون
س وواهم موون البشوور  ,فووإرا كانووت فاعليووة اخليوواة عنوود البشوور العوواديني ر تتبوودى إر يف حالووة النوووم وسووكون
احلوواق عوون ارنووتغاة بنقوول ارنطباعووات موون العووات اخلووارجي إىل الووداخلي  ,فووإن األنبيوواو والشووعراو والعووارفني
قادرون دون غريهم علوى اسوتخدام فاعليوة املخيلوة يف اليقظوة والنووم علوى السوواو  ,ولويس معوي رلوك – بوجي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

معووي موون املعوواا – التسوووية بووني هووهه املسووتويات موون حيووث قوودرة املخيلووة وفاعليتهووا ,فووالني يووجيت دون نووك

( )1انظر  :املرجع الساب (. )28

1436/08/19

( )2الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد (. )83
( )3املرجع الساب (. )83
( )4املرجع الساب (. )84
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على قمة ال تيو  ,يليه الصويف  ,يجيت الشاعر يف هناية ال تيو"(.)1
وإثباته لهلك األثر اخلياة يعود أحود املسووغات الويت زعوم مون خالهلوا بوجن القورآن اوو أن يكوون منتجوا
ثقافيا  ,وليس نصا متعاليا على الواقع  ,وساملا من ارمتنا بتغرياهتا ارجتماعية والثقافية(.)2
والقدر اجلامع بني كول التفسوريات السوابقة إنكوار املصودر اإلهلوي للووحي  ,واردعواو بوجن النبووة عنود كول
األنبياو أو بعضهم ما هي إر منتخ إنساا أرضي ر عالقة له باهلل تعاىل .
وهها التصور للنبوة والووحي من ٍ
واف للسقيقوة القطعيوة  ,ومتنواقض موع الرباهوني الظواهرة البينوة  ,ومتضومن
ردرافات استدرلية ومنهجية عميقة .
فووالنبوة يف التصووور الديين/اإلسووالمي تقوووم حقيقو وتها علووى أهنووا إعو والم وإخبووار موون اهلل تعوواىل ألحوود موون
خلقووه عوورب واسووطة امللووك عوواا التو وشريع والوودين الووهي يريوود اهلل موون عو وباده يف األرو العموول بووه واألخووه
بقوانينه .

وهها يدة على أن ظواهرة الووحي مكونوة مون أربعوة أموور أساسوية  :املرسول  ,وهوو اهلل تعواىل  ,والواسوطة
يف إيصاة الرسالة  ,وهو يف األصل جربيل  ,ومستقبل الرسوالة  ,وهوو النوي يف األرو  ,ومضومون الرسوالة ,
وهو الدين املننة بشرا عه وأحكامه املختلفة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فمصودر الوحوي يف التص وور اإلسوالمي ومنبعوه الوحيود ومنطلقوه وابتوداؤه مون اهلل تعواىل ر مون أحود سوواه
.
وهها املعي صري جدا يف القرآن الكر  ,وهو من أقوى املعاا ظهورا يف آياته  ,ومون أصورح النصوو
القرآنيووة املؤكوودة هلووها املعووي قولووه تعوواىل { :ومووا كووان لبش و ٍر أن يكلِّمووهر اللَّووهر إرَّ وحيووا أو موون وراو حجو ٍ
واب أو
ر

1436/08/19

( )1مفهوم النص (. )49

( )2انظر  :املرجع الساب (. )27
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يوررسل ر رسور فويروحي بإرنه ما يشاو إنَّهر عل ٌّي حكيم}[الشورى. ]51:
فهووهه انيووة صوورإلة غايووة الص وراحة يف الدرلووة علووى أن اهلل هووو مصوودر الوووحي  ,وأنووه هووو الووهي إل وودد
طريقته وطبيعته  ,وأن األنبياو من البشر ليسوا إر متلقني للوحي فقط .
وإرا كانت حقيقة األمر كهلك  ,فإن الوحي يف التصور اإلسالمي واقعة مسوتقلة عون داخول النوي وعون
مشوواعره وعواطفووه  ,والنووي لوويس هووو املنووتخ للوووحي  ,ولوويس لووه أي أثوور يف إحداثووه وحتديوود طبيعتووه  ,وإوووا هووو
مسووتقبل لووه موون عنوود اهلل تعوواىل فقووط  ,وتنسصوور وظيفتووه يف حفووظ الوووحي ويف تبليغووه إىل النوواق كمووا أمووره اهلل
على أكمل وجه وأمته .
وهووها يع وين بالضوورورة أن النبوووة ليسووت صووفة مكتسووبة ميكوون للنووي أن يكتسووبها باجتهوواده أو ركا ووه أو
ببالغته  ,وإوا هي اختيار واصطفاو من اهلل تعاىل ألحد من خلقه .
وهوهه احلقووا املتعلقووة بووالوحي ت تكون خافيووة علووى علموواو اإلسووالم املتقودمني  ,فقوود حتوودثوا عوون حقيقووة
الوحي  ,وتناولوها بالبسث والنقاه من جهات عديودة  ,وأقواموا الرباهوني العقليوة والوجوديوة علوى أن الووحي
ليس نان ا من داخل الني  ,وليس نابعا من كيانه اخلا
نازلة إليه من اهلل تعاىل .

به  ,وليس تابعا لرغباته وميولوه  ,وإووا هوو حقيقوة

ومن أهم ا لة الدالة على ذلك :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ال دليل ا ول  :أن القوورآن تضوومن معووارف وعلوموا يسووتسيل أن يتسصوول عليهووا أي نووخص بقوووة عقلووه

أو حوودة ركا ووه  ,ويسووتسيل أن يتكووون نتيجووة حالووة نفسووية يعيشووها النووي  ,فقوود انووتمل القوورآن علووى أخبووار
تفصوويلية عوون األمووم واجلماعووات واألنبيوواو واألحوودال التارخييووة السووابقة علووى زمانووه وودة زمنيووة بعيوودة يف أغووار
التارين  ,وت يعاصر الني صلى اهلل عليه وسلم تلك األحدال  ,وت يتعلمها يف حياته .

1436/08/19

ومن تلك املعارف  :بعض األرقام احلسوابية  ,وبعوض األعوداد الدقيقوة  ,كموا جواو يف قصوة نووح {ولقود
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ظال رمون}[العنكبوت , ]14:وجاو يف قصة أصساب الكهوف {ولبثوروا يف كهفهوم ثوالل ما ٍوة سونني وازد رادوا
تسعا}[الكهف , ]25:وكوهلك تضومن القورآن أمساو تفصويلية للرجواة واألمم والقرى والقبا ل(. )1
وكل ههه األمور ر ميكن الوصوة إليها عون طريو قووة الوهكاو ور سوعة املخيلوة  ,ور عون طريو التجربوة
احلياتية اليومية .
وقوود أحسوون موود عبووداهلل دراز يف تعليقووه علووى املوقووف الووهي يفسوور الوووحي باملصوودر النفسووي  ,حيووث
يقووة  ":وهووها الورأي هووو الووهي يروجووه امللسوودون اليوووم باسووم "الوووحي النفسووي"  ,زاعمووني أهنووم هبووهه التسوومية
قد جاووا برأي علمي جديد  ,وما هو جبديد ,وإووا هوو الورأي اجلواهلي القود  ,ر خيتلوف عنوه يف مجلتوه ور
تفصيله ,فقد صوروا الني صلى اهلل عليه وسلم رجوال را خيواة واسوع وإحسواق عميو  ,فهوو إرا نواعر ,
زادوا فجعلووا وجدانووه يطغووى كث وريا علووى حواسووه حووىت خييوول إليووه أنووه يوورى ويسوومع نخصووا يكلمووه  ,ومووا رات
الهي يراه ويسومعه إر صوورة أخيلتوه ووجداناتوه  ,فهوو إرا نوون  ,أو أضوغال أحوالم  ,علوى أهنوم ت يطيقووا
الثبات طويال على ههه التعليالت  ,فقد اضطروا أن يهجروا كلموة الووحي النفسوي حينموا بودا هلوم يف القورآن
جانو األخبار املاضية واملستقبلية!"(.)2

الدليل الثاني  :من األمور الظاهرة يف القرآن  :اختفاو نخصية النوي صولى اهلل عليوه وسولم فيوه  ,ففوي

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أكثر األوقات ر يهكر ني ا عن نفسه  ,ويتجرد متاما من اإلنارة إليها  ,وعندما يوورد نوي ا عون راتوه  ,فإووا
يووهكره لكووي إلكووم علووى نفسووه  ,أو يضووبط سوولوكه  ,أو يسوويطر عليووه  ,وفيمووا يتعلو بجفراحووه وأحنانووه  ,فإننووا
نعلم كم كان حننه لوفاة أبنا ه وأصدقا ه وأصسابه  ,حوىت أرطلو عوام احلونن علوى السونة الويت موات فيهوا عموه
وزوجته  ,وفقد بفقد ا العون املعنوي الهي كان يسانده  ,ومع رلوك كلوه ر جنود يف القورآن أي صودى هلوهه
األحدال األليمة( )3وهي من أند ما يؤثر يف النفوق البشرية .
فلووو كووان القوورآن  /الوووحي يتووجثر حبالووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم النفسووية أو العقليووة  ,أو كووان حلوودة
( )1انظر  :النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز ( , )45-39ومباحث يف علوم القرآن  ,مناا القطان (. )43

1436/08/19

( )2النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز (. )84
( )3انظر  :مدخل إىل القرآن الكر  ,مد عبداهلل دراز (. )181

Ali Fattani

866

الباب الثالث

ركا وه أو لطبيعووة حياتووه اليوميووة أو لقوووة خميلتووه أثوور يف مووا جواو بووه موون الوووحي ؛ لظهوور رلووك جليووا يف القوورآن ,
وخاصوة يف مثوول تلووك األحوواة ارسووتثنا ية  ,فعوودم وجووود مثول تلووك انثووار دليوول علوى أن مشوواعر النووي صوولى
اهلل عليوه وسولم ودواخلوه ليسوت مصودرا للووحي  ,ولويس هلووا أثور فيوه  ,وإووا هوو حقيقوة نازلوة عليوه موون اهلل يف
السماو .
الدليل الثال  :أن نبووة النوي صولى اهلل عليوه وسولم ليسوت منسصورة يف القورآن فقوط  ,وإووا هوي حالوة

مركبة من تشريعات  ,ومعجنات كونية وحسية  ,وأحواة أخالقية ونفسية خمتلفة  ,واجتماا كول هوهه األموور
يستسيل أن يكون حاصال بسبو قوة املخيلة  ,أو حدة الهكاو  ,أو عن طري التجربة اإلنسانية.
فمن املعلوم أن الني صلى اهلل عليه وسلم يف أثناو نبوته جاو عجنات كونيوة كثورية  ,كانشوقا القمور ,
وخوورو املوواو موون بووني أصووابعه  ,وتكثووري الطعووام والشووفاو بعووض األموراو  ,وغريهووا موون األحوواة اخلارجووة عوون
املعهود البشري .
واإلتيان ثل ههه األموور يسوتسيل أن يكوون نا وا عون التجربوة احلياتيوة  ,أو عون قووة املخيلوة  ,أو حودة
الهكاو  ,ويف الكشف عن هوها املعوي يقووة ابون تيميوة يف معورو نقوده ملوقوف الفالسوفة الوهين أرجعووا النبووة
إىل ق وووى ال وونفس  ":إثب ووات ق وووى النف وووق ر يوج ووو مث وول ه ووهه انث ووار-املعجو ونات احلس ووية , -ور ري ووو أن
املعج ونات املعلومووة عنوود املسوولمني واليه ووود والنصووارى ووا اتف و الن وواق عل ووى أن ق وووى النف وووق ر تقتضوويها ,
والفالسفة يسلمون رلك"(.)1
ال دليل الراا  :أن الوودارق لنبوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم اوود أهنووا أحيطووت بووجمور وأحوودال قبوول

النبوووة وأثناوهووا توودة درلووة ظوواهرة علووى أن الوووحي الووهي نوونة إليووه ت يكوون مصوودره نفووس النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم ور مشاعره ور عقله ور ربته  ,وإوا هو حقيقة مستقلة عن راته نازلة إليه من اهلل يف السماو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فقبوول مولووده صوولى اهلل عليووه وسوولم حوودثت واقعووة الفيوول  ,الوويت محووى اهلل هبووا الكعبووة  ,وأظهوور هبووا نوورف
بيتووه املعظووم  ,وحووديث أهوول الكتوواب املكثووف عوون خوورو نووي يف رل ووك النم ووان " ,وكووهلك م ووا حصوول موون
احلووادل حووني مولووده صوولى اهلل عليووه و سوولم  ,وكووهلك إخبووار الكهووان بووجموره  ,ومووا صووارت اجلوون ختووربهم بووه
موون نبوتووه  ,أمووور خارجووة عوون قدرتووه وعلمووه وإرادتووه  ,وكووهلك مووا أخوورب بووه أهوول الكتوواب  ,ومووا وجوود مكتوبووا

1436/08/19

( )1الصفدية (. )163/1
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عنوود أهوول الكتوواب موون إخبووار األنبيوواو املتقوودمني بنبوتووه ورسووالته وأموور النوواق باتباعووه أمووور خارجووة عوون قدرتووه
وعلمه وإرادته"(.)1
فههه احلوادل تدة على أن النبوة اليت ننلت علوى النوي صولى اهلل عليوه وسولم ت تكون راجعوة إىل ربتوه
احلياتية  ,ور إىل قوة خميلته  ,وإوا هي اصطفاو واختيار إهلوي  ,وإعوداد وترتيوو ربواا  ,وهلوها هتيوجت هلوا كول
الظروف واألحواة املناسبة .
الدليل الخامس  :أن الوحي الهي كان ينونة علوى النوي صولى اهلل عليوه وسولم ت يكون خاضوعا إلرادتوه
ور رختيوواره ور لرغبتووه  ,فلووم يكوون توقيووت نوونوة الوووحي أو حتديوود مكانووه وحالتووه خاضووعا إلرادة النووي صوولى
اهلل عليه وسلم  ,وت يكن ملبيا ملطالبه وحاجاته يف وقت ارحتيوا  ,فقود ابتلوي يف عورو زوجتوه  ,وهوو مون
أعظم البالو الهي ميكن أن يصاب به اإلنسوان  ,وكوهلك سو ل أسو لة فلوم يعورف جواهبوا  ,وكوهلك مورت بوه
وقا ع ت يعرف فيها احلكم  ,ومع رلك ت يننة عليه الوحي إر متجخرا  ,فلو كان الووحي خاضوعا لقووة خميلوة
النووي أو لتجربت ووه الشخصووية أو حل وودة ركا ووه أو لرغبتووه ؛ لب ووادر النووي ص وولى اهلل علي ووه وسوولم إىل ال وودفاا ع وون
زوجته مبانرة  ,أو ألجاب على تلك األس لة مبانرة دفعا للسر عن نفسه .

ويف بعض األحواة يجيت الوحي يف حلظات تدة حاله على أنه ت يكن مستعدا لوه  ,ور منتظورا لوه  ,ور
طالبا له(. )2
وكوول هووهه الش وواهد توودة علووى أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم لوويس لووه تووجثري يف الوووحي  ,ر موون جهووة
مشاعره ور عواطفه  ,وإوا هو متل ٍ له ومبلغ له عن اهلل فقط .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الدليل السا س  :أنه لو كان الهي جاو به الني صلى اهلل عليه وسولم نتيجوة مورو نفسوي أو عصوي,

أو كووان نابعووا موون عواطفووه اخلاصووة بووه  ,فلمووارا أقوور أعووداؤه لووه يف آخوور األموور ؟!  ,وملووارا اتبعوووه وهووم يعلمووون
حباله وبكل تفاصيل حياته؟!!

1436/08/19

( )1الصفدية  ,ابن تيمية (. )219/1

( )2انظر  :مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي  ,عبدالرمحن الننيدي (. )150
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ور يص أن يقاة  :إن اتباعهم له كان خوفا مون السويف والقتول  ,فوإن كثوريا مونهم أسولم قبول انتصوار
النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم علووى أهوول مكووة  ,وكووان كثووري موونهم ميكنووه اهلوورب إىل بلوودان أخوورى  ,أو ميكنووه
الرجوا عن اإلسالم بعد موت النوي صولى اهلل عليوه وسولم  ,ولكون أهول مكوة والطوا ف – وهوم أعلوم النواق
حبوواة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم -ت يقووع رلووك موونهم  ,وموون ارتوود موون العوورب ت يرتوود ألنووه يووتهم النووي فيمووا
جاو به ويكهبه  ,وإوا ارتدوا عصبية وقبلية كما هو معلوم .
فهووهه الرباه ووني وغريهووا ت وودة درل ووة قاطعووة عل ووى أن النب وووة ال وويت ج وواو هب ووا الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ,
والوحي الهي ننة عليه  ,ر ميكن أن يكون نابعا من داخله  ,أو نان ا من ربته اخلاصة  ,وإوا هوو حقيقوة
نازلة عليه من عند اهلل تعاىل .
وهبووهه الرباهووني تبطوول الوودعوى الوويت تضوومنها رلووك ارع و او  ,وينكشووف مووا فيووه موون خل ول واضووطراب
وفساد معريف واستدرة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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المقام الثاني
العتراض على أ لة النبوة
كمووا اجتهوود الناقوودون للنبوووة يف إثووارة ارع اضووات والشووكوت علووى أصوول النبوووة وكماهلووا  ,فووإهنم بووهلوا
اجلهد نفسه يف إثارة ارع اضات والشكوت على األدلة اليت يستدة هبا املؤمنون على صد النبوة .
وقد اهتم الناقدون للنبوة هبها األمر اهتماما كبريا  ,وخصوه بكالم طويول مفصول  ,سوعوا فيوه إىل اولوة
القدح يف مجيع أدلة النبوة بكل الطر  ,ونارت يف إثارة تلك الشكوت عدد كبري من كبار الفالسوفة املوؤثرين
يف الفكوور الغووريب احلووديث  ,فموون أوة موون قووام بالتشووكيك يف النبوووة وأدلتهووا  :اسووبينوزا  ,جوواو بعووده ديفيوود
هيوووم  ,وكتووو كالم وا طووويال يسووتدة فيووه علووى إنكووار النب ووة ويقوودح يف دررهتووا  ,جوواو بعووده الفيلسوووف
األملاا الشوهري  :كانت  ,ونكك يف النوبوة بناو علوى أصووله الفلسوفية الويت انطلو منهوا  ,أعقبوه هيجول ,
فلم يتوان يف بهة كل اجلوهد للتشكيك يف املعجنات و اولة إبطاة ثبوهتا ودررهتا(.)1
ونوتخ ووا قوودم أول وك الناقوودون وموون جواو بعوودهم حنمووة كبورية موون ارع اضووات الويت يوورون فيهووا قوودحا يف
أدلة النبوة وبراهينهوا  ,وحوني ظهور اإلسوالم طفو الناقودون لألديوان يف نقود معجنتوه الكوربى – القورآن الكور
–  ,فسوواقوا موون ارع اضووات عووددا كبوريا سووعيا موونهم للتشووكيك يف درلتووه علووى صوود نبوووة النووي صوولى اهلل
عليه وسلم .
وألج وول أن يك ووون احل ووديث يف ه ووها املق ووام متس ووقا يف مكونات ووه  ,وألج وول خصوص ووية الق وورآن يف مكانت ووه
ودرلته وطبيعة ارع اضات اليت وجهت إليه ؛ فإننا سنقوم بتقسيم هها املقام إىل قسمني :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

القسم األوة  :ارع اضات على مجلة املعجنات .
القسم الثاا  :ارع اضات على درلة القرآن الكر .

القسم ا ول  :العتراضات على جملة المعجزات :
1436/08/19

( )1انظر  :العقا د الكربى بني حرية الفالسفة ويقني األنبياو  ,مد عثمان اخلشت (. )197-186

Ali Fattani

870

الباب الثالث

تنوواوة الناقوودون للنبوووة األدلووة واملعجونات الوويت يسووتدة هبووا املؤمنووون موون عوودة جهووات  :موون جهووة إمكووان
وقوعهوا  ,وموون جهووة إمكووان إثباهتووا  ,وموون جهووة انضووباط درلتهووا  ,وأثوواروا علووى كوول جهووة موون هووهه اجلهووات
اع اضووات ونووكوكا عديوودة  ,وسوونقوم باسووتعراو أصوووة تلووك ارع اضووات يف هووها القسووم موون غووري تفصوويل
بني جهاهتا .
العتراض ا ول  :ىنكار ىمكان حدو المعجزات .
تقوم حقيقة هها ارع او على أن الوجود منضبط بنظوام كووا صوارم ر يقبول ارخنورام  ,فوالكون يسوري
يف حتمية صارمة  ,كول حودل فيوه مورتبط وا قبلوه  ,فوال ميكون تصوور وقووا املعجونة الويت تقووم حقيقتهوا علوى
دعوى اخنرام رلك النظام وتلك احلتمية .
وق وود تب ووي ه ووها ارع و او دع وواة ال وودين الرب ووويب يف الق وورن الث ووامن عش وور وم ووا بع ووده  ,وان ووتدت ق وووة ه ووها
ارع و او وقوووي متسووكهم بووه مووع ظهووور احلتميووة الفينيا يووة بسووبو نظريووات نيوووتن وغووريه  ,فجضووسى القوووة
بوقوا املعجنات من أند األمور استبعادا عند كثري من املفكرين(.)1
وكان هلها ارع او وجود يف الفكر اإلسالمي قبل أكثر من سبعة قرون  ,فقد ركره أبو عبوداهلل الورازي
يف بعض كتبه(.)2
واملع ضوون هبووها ارعو او وقعووا يف خلوول تصووري واسووتدرة فظيوع  ,وهووو مووا ميكون أن نسووميه مغالطووة
"ارنق ووالب اإلق وراري"  ,ومع ووي ه ووهه املغالط ووة  :أن ينك وور امل وورو إمك ووان ح وودول ن وويو  ,م ووع إقو وراره بإمك ووان
حدول ما هو أعظم منه يف الوجود واحلقيقة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فسدول املعجنات اليت ترجوع حقيقتهوا إىل اخنورام بعوض قووانني الكوون يف بعوض األوقوات  ,لويس أعظوم
من إحدال الكون نفسوه  ,ور أنود مون وضوع القووانني راهتوا  ,فمون أقور بوهلك يلنموه بضورورة العقول أن يقور

1436/08/19

( )1انظر  :دين الفطرة  ,جان جات روسو ( , )104 , 103 ,96والفكر األوريب يف القرن الثامن عشر من منسكيو إىل ليسنخ
 , )77-75( ,وتكون العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة ( , )448-444/1والعقا د الكربى بني حرية الفالسفة ويقني
األنبياو  ,مد عثمان اخلشت (. )191
( )2انظر  :املطالو العالية من العلم اإلهلي ( , )40-35/8ونرح املواقف يف علم الكالم  ,اجلرجاا (.)236-235/8
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بإمكان حدول املعجنات وعدم استسالتها .
فوواإلقرار بوواملعجنات تووابع لإلقورار قلو اهلل للكووون  ,واإلقورار قلو اهلل للكووون يلوونم منووه بالضوورورة اإلقورار
بإمكان املعجنات .
وموون هنووا قوواة نوويله موواخر ":إن اإلميووان بوواملعجنات ر ينفووك عوون اإلميووان بوواهلل " ومعنوواه  :أن موون يووؤمن
بواهلل فوال بوود أن يوؤمن بواملعجنات أيضووا  ,ويقووة اسوتوارت موول يف معورو انتقواده ملوقووف هيووم مون املعجونات
":إن مون ر يووؤمن وجوود فووو الطبيعوة ور يتوودخل يف نووؤون العوات ر يقبوول فعول إنسووان خوار للعووادة علووى
أنووه معجوونة  ,ويؤولووه مطلقووا عمووا خيرجووه عوون كونووه معجوونة  ,لكوون إرا أروموون بوواهلل فووال يكووون تووجثريه يف العووات
وسلطته عليه فرضية ضوة  ,بول احتموار جوديا  ,واحلكوم بعودم تودخل اهلل يف نوؤون العوات إووا ميكون عرفوة
السنة اإلهلية يف املاضي  ,أو عرفة ما يلنم منطقيا أن تكون السنة اإلهلية كهلك"(.)1
ويعل و مصووطفى ص ووربي علووى الك ووالم السوواب كان ووفا ع وون األص وووة العقلي ووة ال وويت يس ووتند إليهووا اإلمي ووان
بإمكان املعجنات  ,وعن أساق الغلط عند من ينكر رلك  ,فيقوة ":نعوم ؛ معوي عمووم قودرة اهلل علوى كول
نويو أنوه قوادر علوى كول نويو كون إمكانوا عقليووا  ,لكون نظوام هوها اإلمكوان أوسوع بكثوري وا يظنوه منكوورو
املعجنات  ,فيدخل يف املمكن كل ما ليس ساة عقلي وما هو مستلنم للمساة  ,كاجلمع بوني النقيضوني ,
ورفعهما  ,والدور  ,والتسلسل .
وموون العجووو أن منكووري املعج ونات فقووط  ,أو منكووري املعج ونات والنبوووة معووا  ,ينكروهنووا علووى ظوون أهنووا
غووري كنووة  ,وهووم يف غفلووتهم يقيسووون اإلمكووان وارسووتسالة قيوواق قوودرة اإلنسووان  ,وينسووون قوودرة اهلل الوويت
لوويس ببعيوود عنهووا أن هتوودم السووماوات واألرو وتنشو ها موون جديوود  ,ودوون ر نووتكلم إر مووع املع فووني بوجوود
اهلل  ,فارضني أننا قد فرغنا من إثباته هنا يا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور ن ووك أن اهلل ال ووهي فط وور الس ووماوات واألرو ر يص ووعو علي ووه أن يرس وول إىل ب ووين آدم ال ووهين ه ووو
خالقهم أيضا رسور منهم فيوحي إليه ما يشواو  ,وأن يظهور علوى يديوه خارقوة مون خووار العوادات  ,كخلو
ثعبووان موون العصووا -وهووو خووال العصووا والثعبووان ومجيووع العووات موون عوودم , -موون غووري أن يرعوود خلقووه أو خلقهووا
معج وونة ور يص ووادف منك ورا  ,م ووا أب وودا م ووا ق وواة "ويلي ووام اس ووتابلي ج ووون" – م وون كب ووار املنطقي ووني اإلنكلي وون-

1436/08/19

( )1نقل هها القوة والقوة الساب عن  :موقف العقل والعلم والعات من رب العاملني  ,مصطفى صربي (. )26/4

Ali Fattani

872

الباب الثالث

":القدرة اليت خلقت العات ر تعجن عن حهف نويو منوه أو إضوافة نويو إليوه  ,ومون السوهل أن يقواة عنوه
 :إنه غري متصور عند العقول  ,لكون الوهي يقواة عنوه  :إنوه غوري متصوور  ,لويس غوري متصوور إىل درجوة وجوود
العات" يعين  :لو ت يكن هها العات موجودا  ,وقيول ملون ينكور املعجونات ور يتصوور وجودهوا  :سويوجد عوات
كها  ,كان جووابه إن هها غري متصور  ,وكان نفي تصوره أند من نفي تصور املعجنات"(. )1
ويني ود األس ووتار عب وواق م ووود العق وواد م وون ن وورح هووهه القض ووية مبين وا األص وول ال ووهي ينطل و من ووه املؤمن ووون
باملعجنات  ,وكانفا عون اتسواقهم موع األصووة العقليوة  ,فيقووة ":يوؤمن املسولم بوالنواميس الكونيوة أنود مون
إميان الدعاة إىل تقرير تلك النواميس باسم العلم العصري أو العلوم التجريبية ؛ ألنه يؤمن بجن النوواميس سونة
اهلل يف خلقه {فولون ود ل رسونَّت اللَّوه توبوديال ولون ود ل رسونَّت اللَّوه حتويال}[فواطر , ]43:ولكنوه يوؤمن كوهلك

بإمكووان املعج ونات ؛ ألهنووا ليسووت أعجووو ووا هووو حووادل مشوواهد أمووام األبصووار والبصووا ر  ,وليس وت هووي
ستاجووة إىل القوودرة الوويت نشووهد موون بوودا عها مووا يتكوورر أمامنووا كوول يوووم وكوول سوواعة  ...فووال اوووز ألحوود أن
ينكرهووا ألننووا تعودنووا فيمووا علمنوواه يف العصوور علووى األقوول أمووورا كثوورية كانووت يف تقوودير األقوودمني موون خ ووار
العووادات  ,وهووي اليوووم موون املمكنووات املت وواترات  ,ومووا جوواز فيمووا نعلمووه اوووز فيمووا جنهلووه  ,وهووو أكثوور موون
املعلوم لنا انن بكثري"(. )2
العتراض الثاني  :ىنكار ىمكان التبقق من وجو المعجزة .
تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أن املعجوونة ترجووع إىل دع ووى أن القووانون الكوووا اخن ورم عوون اط وراده ,
ولكوون علمنووا بوواطراد القووانون الكوووا يعتموود اعتمووادا أساسوويا علووى الوودليل احلسووي  ,وهووو دليوول ظووين احتموواة
غووري معصوووم موون الوقوووا يف اخلطووج  ,فووال ميكوون لنووا أن نقطووع بووجن ريووات األحوودال ر بوود أن تقووع بوواطراد يف
صورة واحدة يف كل األزمان واألماكن .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كووان األموور كووهلك  ,فمووا الووهي مينووع أن تك ووون احلالووة الوويت ي وودعي فيهووا املؤمن ووون بجهنووا اخن ورم فيه ووا
القانون الكوا وعدم ارطراد فيها من قبيل احلوارت احتملوة لألحودال  ,ويكوون هلوا وجوود علوى طبيعوة دون
ر نعلمها  ,وليس أمرا معجنا يف نفسه .

1436/08/19

( )1املرجع الساب (. )27-26/4

( )2التفكري فريضة إسالمية (. )81
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فغاية ما يدعيه املؤمنون بالنبوة أحدال وقعت على خالف ما هوو معلووم لنوا بوارطراد  ,ولكون رلوك ر
يودة علوى حقيقووة املعجونة ؛ لكووون ارطوراد لويس أمورا يقينيوا ميكوون التسقو منوه  ,ولوويس لودينا يقووني ينفوي بووجن
تلك احلادثة قد يكون هلا سبو طبيعي عادي دن ر نعلمه .
وأوة م وون أح وودل ه ووها ارعو و او الفيلس وووف اإلجنلي ووني املش ووهور ديفيو ود هي وووم( , )1تت ووابع الناقو ودون
لألديان على إثارته واألخه بوه  ,ولقوي رواجوا كبوريا وانتشوارا واسوعا نتيجوة لقووة نوكوت هيووم  ,وضوعف ردود
املؤمنني بالنصرانية عليها .
وهها ارع او ر يقدح يف املعجنات ور يف الرباهني اليت أتى هبا األنبياو  ,ور يص ارعتمواد عليوه يف
إبطاة حتققها يف الوجود  ,وتبيني ما فيه من الغلط والبطالن باألمرين التاليني :
ا م ر ا ول  :أن هيوووم أقووام اع اضووه رلووك علووى أصووله التجوريي  ,وهووو دعوووى ادصووار مصووادر املعرفووة

اإلنسانية يف املعطيات احلسية فقط  ,وما ترتو على رلك األصول مون إنكوار موا خيوالف ارطوراد يف الوجوود,
وقد سب يف أثناو البسث إثبات بطالن هها األصل وإقامة األدلة والرباهوني علوى فسواده  ,وإرا بطول األصول
بطل ما بين عليه من الفروا ؛ ألن ما بين على باطل فهو باطل بالضرورة .
ا مر الثاني  :أن هيوم يتعامل مع معجنات األنبياو علوى أهنوا ورد حودل طبيعوي صوغري خ ٍ
واة مون كول
املالبسووات والق ورا ن  ,يقووع يف الوجووود موون غووري ارتبوواط بووجي أحوودال حتوويط بووه  ,وهووها تعاموول خوواط جوودا
خمالف للسقيقوة والتوارين  ,وتصووير ورف حلقيقوة حواة موا يقوع مون آيوات األنبيواو ومعجوناهتم  ,فوإن األنبيواو
يوودعون أهنووم مرسوولون موون عنوود اهلل  ,اووري اهلل علووى أيووديهم آيووات وبوراهني تكووون خارقووة للقووانني الكونيووة
تناسو ما يدعون إليه وتتناسو مع حاة أقوامهم وما خيتصون به .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فدرلة انيات اليت يجيت هبا األنبياو مركبة مون أموور متعوددة  :مون ادعواو النبووة  ,وخور القووانني الكونيوة
 ,وتناسووبها مووع حوواة النووي وحوواة املوودعوين  ,وكوول رلووك اعوول موون املسووتبعد جوودا أن يكووون مووا إلوودل علووى
أيدي األنبياو رد حدل احتماة ميكن أن يقع نتيجة سبو طبيعي دن ر نعمله .

1436/08/19

( )1انظر  :مبسث يف الفا ة البشرية  ,هيوم ( , )177-151وديفيد هيوم  ,زكي جنيو ( , )167ومدخل إىل الفلسفة ,
جون لويس (. )115

Ali Fattani

874

الباب الثالث

ويف خصووو دعوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم يوونداد األموور وضوووحا وجووالو  ,فووإن مووا نقوول عنووه موون
املعجونات وانيووات يسووتسيل ألبتووة أن يفسوور علووى أنووه وورد حوودل عووادي إلتموول وقوعووه بسووبو طبيعووي نوواتخ
عن طبيعة التتابع يف أحدال الطبيعة  ,فإنه صولى اهلل عليوه وسولم كوان يودعو الشوجرة فتتسورت يف حينهوا مون
مكاهنووا  ,يجمرهووا بووالرجوا ف جووع إىل حيووث كانووت  ,ويضووع يووده يف اإلنوواو فيتفجوور املوواو موون بووني أصووابعه ,
وينفث يف الطعام القليل فيكثر حىت يشبع األعوداد الكبورية مون النواق  ,وميسوك العوني السواقطة ويرجعهوا إىل
لها ف جع كجن ت يكن هبا أرى من قبل .
واجتماا ههه اخلوار يف حالوة النوي صولى اهلل عليوه وسولم يودة درلوة قطعيوة ظواهرة علوى أهنوا لويس مون
فعله  ,ور إلتمل أهنا من احتمارت الطبيعة  ,وإوا هي من تقدير اهلل تعاىل ومشي ته وفعله .
ويوونداد األموور وضوووحا يف حالووة القوورآن  ,فووإن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم حتوودى بووه العوواملني واسووتسثهم
على اإلتيان ثله  ,ومع رلك عجن الناق مجيعهم عن اإلتيان ثله  ,فهلك العجن لويس ورد حودل عوادي
يقع يف حلظة معينة خيتفي  ,وإوا هو حدل با ٍ إىل قيام الساعة .
ولكوون هيوووم وموون تبعووه غفل ووا عوون كوول تلووك الوودررت واألح وواة والق ورا ن احتفووة عج ونات األنبيوواو ,
وطفقوا ينظر إليها على أهنا رد أحدال طبيعية تقع يف حلظوة مون اللسظوات  ,وأخوهوا يفسوروهنا علوى رلوك
النسو!
العتراض الثال  :خطر اإليمان االمعجزات على المعرفة اإلنسانية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن اإلميووان بوواملعجنات يووؤدي إىل حتطوويم العقوول واملنط و  ,وينتهووي إىل
تدمري اإلنسانية  ,فهو يههو بالبدهيات وبارنضباط وارتسا  ,وخير اإلنسان من طوور املعقووة إىل طوور
السفه واجلنون – كوها يقولوون , -فوإرا كانوت ق ووانني الكوون ميك ون أن تنخورم وتفقود اتسواقها مون أجول دعووة
إنسان واحود  ,فإن رلك يعوين أن كل نيو إلتمل أن يقع مهما كان بعيدا عن العقل واملنط .
فووإن وووين وجووود نوواب موون غووري أن يكووون طفووال يف أوة أمووره يقوودح يف البوودهيات والضووروريات  ,ويلوونم

1436/08/19
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كان كهلك فإنه باطل  ,فوجو أن يكون احلكم هبها التجوين باطال  ,فثبوت هبوها الطريو أن القووة بواخنرا
العادات عن جاريها قوة باطل"(.)1
وه ذا العت راض غي ر ص بيح  ،ول يص ح الس تنا ىلي ه ف ي الق دح ف ي المعج زات ؛ لكون ه قا م ا
عل ى ممالط ات منطقي ة وتص ورات خاطق ة ع ن حقيق ة ق ول الم ؤمنين ا النبوة  ،واي ان م ا في ه م ن خل ل
وفسا يتبين اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن املووؤمنني بووالنبوة ر يقولووون بووجن ادوراف السونن يتسقو بووال قيوود ور نوورط ور ضووابط,
بل إهنم من أنود النواق إميانوا بالنظوام الكووا  ,وانضوباطه وصورامته  ,فقود اعتمودوا عليوه يف إثبوات وجوود اهلل
وخلق وه للكووون  ,وجعلووو أحوود أهووم أدلووتهم علووى رلووك  ,ولكوونهم مووع رلووك يقولووون  :إن اهلل اخلووال للكووون
والواضوع لقوانينه ر يعجنه أن خير بعضها إرا ناو حبكمته وإرادته  ,فهو أعلم هبا وأقدر عليها.
فتجوين اخنرام قوانني الكون عند املؤمنني بالنبوة ليس أمرا عبثيا ور فوضويا  ,وإووا هوو كووم بوإرادة اهلل
وحكمته وعلمه ورمحته  ,وهو كوم أيضا بالبقاو على األصل  ,وليس هو الغالو ور األكثور  ,فسقيقوة موا
يقولووه املؤمنووون بووالنبوة  :أن الكووون كوووم بق ووانني تضووبط أحداثووه وحتكووم مشوواهده  ,وأن رلووك هووو األصوول
املطرد فيه  ,ولكن اهلل قد إلدل اخنراما يف بعض تلك القوانني إرا اقتضت حكمته وإرادته رلك .

وثبوت هها املعي يبطل دعوى من يدعي بجن إثبات إمكان املعجنات يؤدي إىل فساد املعرفوة اإلنسوانية
واضطراهبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :أما قوة الرازي بجن التسليم باملعجنات يؤدي إىل القدح يف البودهيات حبجوة أن حودوثها

أموور كسووبية  ,ر يصو القوودح هبووا يف األمووور البدهيووة الوويت هووي قووانني الكووون  ,فهووو قوووة غووري صووسي ؛ ألن
حدول األمور املعجنة اليت تقع على أيدي األنبياو ليست من قبيل األمور الظنية ارحتمالية  ,وإووا هوي مون
قبيوول األمووور القطعيووة الظوواهرة املدركووة بالضوورورة احلسووية  ,فخوورو املوواو موون بووني أصووابع النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم أمور ظواهر مودرت بالضورورة احلسوية الويت تفيود اليقوني والقطوع  ,وكوهلك احلواة يف تكثوري الطعوام وحتريوك
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األنووجار ونووفاو امل وريض وحنووني اجلووها  ,فكوول هووهه األمووور كانووت مدركووة بالضوورورة احلسووية  ,وليسووت أمووورا
نظرية استدرلية .
وقد سب يف أثناو البسث إقاموة األدلوة علوى أن آيوات األنبيواو تتصوف بوالظهور والقطعيوة واجلوالو  ,وأن
املووؤمنني ر يقبلووون كوول دعوووى يف اخنورام السوونن الكونيووة  ,ور يوودخلون ضوومن أدلووتهم علووى النبوووة إر مووا كووان
ظاهرا يف حقيقته  ,قطعيا يف حتق اخنرام السنن فيه .
فسقيقة األمر عنود املوؤمنني بوالنبوة أن املعجونة حودل قطعوي ظواهر ثبوت بوه اخنورام بعوض السونن الكونيوة
اخلاضعة لقدرة اهلل وحكمته وإرادته  ,فكيف يص أن يقواة موع رلوك بوجن املعجونات ورد أموور كسوبية ظنيوة
تعارو أمورا قطعية ؟!!
ا م ر الثال

 :أن دعوووى إفسوواد العقوول اإلنسوواا واملعرفووة اإلنسووانية منقلبووة علووى الناقوودين للنبوووة  ,فووإن

كث وريا موونهم تبووي آراو ومواقووف تووؤدي بالضوورورة إىل إحوودال أض ورار بالغووة باملنظومووة املعرفيووة  ,وتوودخل العقوول
اإلنسوواا يف متاهووات موون الشووكوت  ,وأصووناف موون ارض ووطرابات املعرفيووة  ,وتتسووبو يف دخوووة أل ووان موون
الغموو والقل إىل ساحات املعرفة .
فكثري من أتباا التيار اإلحلوادي صورح بإنكوار املبوادئ الفطريوة البدهيوة  ,وانتهوى إىل أن املعرفوة اإلنسوانية
نسووبية يف كوول ارهتووا  ,وقوورر بجهنووا ر تقوووم علووى أصوووة كليووة مطلقووة  ,وهووهه الرؤيووة تووؤدي بالضوورورة باملعرفووة
اإلنسانية إىل الوقوا يف متاهات السفسطة القاتلة  ,وتدخل العقل اإلنساا يف أموا الشكوت العاتية .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بوول إهنووا -فضووال عوون رلووك  -تغل و البوواب أمووام نقوود موقووف املووؤمنني موون املعجونات  ,وتوقووع أتباعهووا يف
التنوواقض املنهجووي الصووارخ ؛ إر كيووف ميكوون ملوون يووؤمن بنسووبية احلقيقووة أن يوودعي أن قوووة املخووالفني لووه باطوول
خمالف للعقل؟!!
وقد سب يف أثناو البسث إثبات أن إنكار وجوود اهلل يلونم منوه بالضورورة إحودال ارضوطراب العميو يف
بنية املعرفة اإلنسانية(.)1
وأمووا أتبوواا التيووار الربووويب  ,فسوواهلم ر خيتلووف كث وريا عوون حوواة أتبوواا التيووار اإلحلووادي  ,فووإهنم وقع ووا يف
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أصووناف موون املغالطووات املنطقيووة  ,فووإهنم يف إنكووارهم للمعج ونات وقع ووا يف مغالطووة "ارنقووالب اإلق وراري" ,
حيووث إهنووم سوولموا قلو اهلل للكووون وقدرتووه علووى إحداثووه موون العوودم  ,اعتقوودوا أنووه ر ميكوون إحوودال اخنورام
جن ووي يف بعووض قووانني الكوون الوويت وضووعها اهلل ابتووداو!! وسوولموا قلو اهلل للكووون  ,طفقووا يتشووككون يف
كماة حكمته وقدرته وعلمه!! وكل رلك اضطراب يوقع العقل اإلنساا يف صونوف مون ارضوطراب والقلو
والغموو .
العتراض الراا  :ل ليل على أن اهلل تعالى هو الفاعل للمعجزات .
تقوم حقيقة هها ارع او على التسليم بوجود املعجنات وإمكان اخنرام القوانني الكونية  ,ولكون رلوك
ر يعوين أن الفاعول هلوا هوو اهلل تعواىل  ,فقود تكوون تلوك املعجونات حادثوة بسوبو موا يتميون املودعي للنبووة مون
خ ووا نفسووية ومناجيووة خمتلفووة عوون غووريه موون البشوور  ,وقوود يكووون سوواحرا لديووه قوودرة يف التووجثري يف خ ووا
األنياو  ,أو تكون واقعة بسبو اجلن والشياطني  ,أو بسبو املال كوة  ,أو بسوبو توجثري األفوالت والنجووم ,
وكوول هووهه املووؤثرات احتمووارت قا مووة  ,ور دليوول علووى بطووالن واحوود منهووا  ,فبطوول حين ووه ارعتقوواد بجنووه ر
فاعل لتلك املعجنات إر اهلل(. )1
وهووها ارع و او باط وول ؛ لكون وه مبني وا عل ووى اخت وناة نووديد حلقيق ووة املعج وونة  ,وحتريووف ظ وواهر مل ووا يق وورره
املؤمنون بالنبوة من خوا معجنات األنبياو  ,بناو على ما علموه من حقيقتها .
فووإن املعجوونة الوويت تكووون دلوويال للنووي ر بوود أن يكووون خارجووة عوون مقوودور املخلوووقني  ,ور توودخل ضوومن
دا رة ما يقدرون عليه  ,فهي من األحدال اليت ر يقدر عليهوا إر اهلل تعواىل  ,فاإلخبوار باملغيبوات املسوتقبلية
مثال ر ميكن إلنوس ور جون ور مال كوة مهموا كانوت عظموة القووة الويت لوديهم أن يوجتوا ثلهوا ؛ لكوون رلوك
من خصا ص اخلال  ,ومن مقتضيات ربوبيته للكون .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكووهلك احلوواة يف انقووالب العصووا إىل حيووة تسووعى  ,وانفووال البسوور إىل طوور متعووددة يابسووة  ,وإحيوواو
املوتى  ,وانشقا القمر  ,وخرو املاو الغنير جدا من بني األصابع  ,وغريها من املعجونات الكوربى الويت تقوع
علووى أيوودي األنبيوواو  ,ليسووت ووا ميكوون أن يقووع بغووري قوودرة اهلل وحكمتووه وتوودبريه  ,وهلووها ت تكوون معهووودة يف
التارين اإلنساا  ,ور يعرف الناق وقوعها لغري األنبياو  ,ولو كانت ا ميكون أن يقوع بغوري قودرة اهلل ,كتوجثري
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األفووالت أو قوووة اجلوون أو املال كووة أو بتووجثري السووسر أو غووري رلووك ؛ ألمكوون للنوواق مشوواهدة وقوووا أمثاهلووا يف
الواقع  ,ولكن رلك ت إلصل .
إن معجوونة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم الكووربى – القوورآن الكوور  -الوويت مووا زالووت باقيووة منووه صوودا
بدعونن قبول أربعوة عشور قرنوا ت يوجت أحود ثلهوا  ,موع حتودي النوي للنواق هبوا  ,وحتفيونهم علوى معارضوتها ,
وهتديودهم ووعيوودهم  ,وت يوجت أحوود ميثلهووا حوىت انن  ,فهوول خووال العوات موون اجلوون والشوياطني وموون املال كووة
والسسرة ومن األفالت؟!! فلمارا ت يجت أحد ثل القرآن؟!!
وكوول رلووك يوودة علووى أن املعج ونات الكووربى الوويت متثوول أسووس األدلووة وانيووات الدالووة علووى صوود نب ووة
األنبياو ليست ا ميكن أن يدخل ضمن مقدورات املخلوقات  ,وإوا هي من خصا ص قدرة اخلال .
وقد سب يف أوة احلديث عون النبووة ركور اخلووا الويت تتميون هبوا آيوات األنبيواو يف راهتوا ويف مضوموهنا,
وبينوا أهنووا خارقووة للسوونن الكونيوة الوويت ر يقوودر عليهووا إر اهلل  ,وأن األنبيوواو خيتلفوون عوون السووسرة والكهنووة موون
جهات عديدة ظاهرة للعيان  ,ويف بيان هها املعي يقوة ابون تيميوة  ":ر برود يف آيوات األنبيواو مون أن تكوون
موع كوهنوا خارقوة للعوادة أمورا غوري معتواد لغوري األنبيواو ,حبيوث ر يقودر عليوه إر اهلل الوهي أرسول األنبيواو ,لوويس
ا يقدر عليه غري األنبياو ,ر حبيلة ,ور عنمية ,ور استعانة بشياطني ,ور غري رلك.
وموون خصووا ص معجونات األنبيوواو  :أنووه ر رميكوون معارضووتها .فووإرا عجوون النوووا البشووري غووري األنبيوواو عوون
معارضتها ,كان رلك أعظم دليل على اختصاصها باألنبياو"(.)1
ويقوة يف تجكيد هوها املعوي  ":موا توجيت بوه السوسرة ,والكهوان ,واملشوركون ,وأهول البودا؛ مون أهول امللول,
ر خير عن كوونه مقدورا لإلنس واجلون  ,وآيات األنبوياو ر يقدر على مثلها؛ ر اإلنس ور اجلن"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ا يوض اخللل املنهجي يف هها ارع او أنه يف احلقيقة قوا م علوى القودح يف األموور الوجوديوة جورد
ارحتم ووارت العقلي ووة  ,وه ووهه طريق ووة باطل ووة يف بن وواو املعرف ووة ومس ووالك ارس ووتدرة  ,فالبس ووث ل وويس يف وورد
اإلمك ووان العقل ووي  ,وإو ووا يف التسق و اخل ووارجي ؛ ألن اإلمك ووان العقل ووي ر يكف ووي يف إثب ووات وج ووود ن وويو يف
اخلوار  ,فكثوري مون املمكووات يف العقول ميتنوع أن توجوود يف اخلوار ملوانوع وجوديووة  ,وبنواو عليوه فالتشووكيك يف
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األمور الوجودية ربد فيه مون إثبات اإلمكان اخلارجي  ,وهها ما ت يقم به صاحو رلك ارع او .
العتراض الخامس  :ىنكار أن يكون اهلل أحد المعجزة لتصديق النبي .
تقوم حقيقة هها ارع او على التسوليم بوجن اهلل تعواىل هوو احودل للمعجونة  ,ولكون رلوك ر يعوين أنوه
إوا أحدثوها تصديقا للني  ,فال دليول علوى كوون اهلل إووا فعول رلوك الفعول ألجول إثبوات صود النوي وتودعيم
دعواه(.)1
وهووها ارعو او باطوول ؛ ألنووه مبوين علووى اد وراف نووديد يف فهووم كموواة اهلل يف حكمتووه ورمحتووه وعدلووه ,
حيووث توووهم املع و و أن اهلل ميكوون أن يؤيوود الفوواجر الكووارب الووهي يكووهب عليووه ويسووعى إىل إفسوواد النوواق
وإضالهلم  ,وأن رلك ر ينايف الكماة يف احلكمة والعدة  ,وهها توهم باطل .
فإن املدعي للنبوة يعلون للنواق بجنوه مرسول مون اهلل تعواىل  ,وأنوه مبلوغ عنوه أموره وهنيوه  ,وأنوه يبوني للنواق
مووا إلبووه اهلل ويرضوواه ومووا يكرهووه ويبغضووه  ,وأن موون يتبووع مووا جوواو بووه يفوووز بنعوويم اهلل وثوابووه  ,وموون ت يتبووع مووا
جاو به يبوو بعهاب اهلل وعقابه  ,يدعي بجن اهلل أيوده بانيوات وآتواه الرباهوني الويت تودة علوى أنوه صواد ,
فيسووتسيل يف ق ووانني احلكمووة والعوودة الكاملووة أن يتسق و رلووك لووه إرا كووان كاربووا  ,فووإن رلووك موون أظهوور مووا
ينووايف الكموواة  ,واهلل تعوواىل منوونه عوون رلووك غايووة التنوونه  ,ونسووبة إمكووان رلووك إىل اهلل موون أقووب صووور الوونقص
اليت ميكن أن تنسو إىل اهلل تعاىل .
فاإلميووان بكموواة اهلل يف حكمتووه وعدل وه ورمحتووه يوجووو القطووع بووجن تجييوود النووي الووهي يووهكر للنوواق أنووه

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مرسل من اهلل بانيات واملعجنات دليل على صدقه  ,فاإلميان بالنبوة مبين على اإلميان بكمواة اهلل ور ميكون
الفصول بينهمووا ألبتوة  ,ويف بيووان هوها املعووي يقووة ابوون تيميووة ":الكوالم يف النبوووة فورا علووى إثبوات احلكمووة الوويت
يوجو فعل ما تقتضيه احلكمة  ,وميتنع فعل ما تنفيه  ,فتقووة  :هوو سوبسانه وتعواىل حكويم يضوع كول نويو
()2

يف موضعه املناسو له ,فال اوز عليه أن يرسوي بني جنس الصاد والكارب" .
العتراض السا س  :التشكيك في نقل المعجزات وىثبات صبة وقوعها .
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تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى التشووكيك يف نقوول املعجونات  ,وإحوودال الريووو وعوودم الثقووة يف طوور
نقل املعجونات  ,فالتصودي القواطع بوقووا املعجونات ر ميكون ملون ت يشواهدها إر بوالتواتر  ,ولكون كثوريا مون
األحدال اليت يدعي فيها املؤمنون بالنبوة أهنا من معجنات النبوة ت تنقل إلينا بالتواتر  ,إن التوواتر راتوه ر
يوودة علووى القطووع  ,ألن أهوول الت وواتر ا وووز علوويهم الكووهب  ,ور يوجوود دليوول مينووع احتم واة وق وووا الك ووهب
بالتواتر  ,وأهل األديان يقرون بهلك  ,فإن املسلمني منهم يهكرون أن كثريا وا توواتر عنود اليهوود والنصوارى
من العقا د كهب مف ى  ,فلو كان التواتر يدة على القطع بالضرورة ملا أمكن حتققه يف تلك العقا د(.)1
و صوول هووها ارع و او أن التصوودي بوواملعجنات ر يكووون إر ملوون رآهووا فقووط  ,ولووهلك فووإن كوول موون ت
يعاصر الني وت ير معجناته غري ملنم هبا .
ويعد هها ارع او من أكثر ارع اضات انتشارا عند املع ضني علوى النبووة  ,وقود تكورر علوى ألسونت
كثري منهم عرب القرون  ,فقد أثاره قدميا يف الفكر اإلسالمي ابن الراوندي وأبو حامت الورازي الطبيوو  ,وركورا
أن املسلمني ر ميكنهم إثبات حدول النبوة  ,ونككا يف صد النقلة وضبطهم(. )2
وكووهلك اعتموود عليووه ديفيوود هيوووم يف القوورن الثووامن عشوور املوويالدي  ,حيووث ركوور أنووه ر يوجوود معجوونة
واحدة نقلها عدد ٍ
كاف يف النقل يستلنم نقلهم القطوع حبودوثها  ,وإووا هوم رجواة قليلوون إلتمول وقووا اخلطوج
منهم يف النقل أو اإلدرات والتصور  ,وركر أنه إرا أخربه أحود بوقووا معجونة موا فإنوه سويوازن بوني احتمواة موا
يدركه حبسه ويعرفه من طبيعة الوجود من عدم وقوا رلك وبني احتمواة أن يكوون مون يقول إليوه خورب املعجونة
خادعا أو خمودوعا  ,وانتهى إىل أنه سويقدم احتماة ما يعورفه حبسه من عدم وقوا رلك(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكهلك اعتمد عليه جان جات روسو  ,فإنه يف سويا اع اضوه علوى األديوان طفو يشوكك يف حودول
املعجونات ونقلهووا  ,وركوور أنووه ر يوجوود دليوول قطعووي يوودة علووى صوود حوودوثها  ,وأن نووهادة البشوور ونقلهووم
لألحدال غري معصومة  ,وركر أنه او أن يكون ناهدا على النبوة بنفسه(.)4
وحوواوة بعووض احلووداثيني العوورب أن يشووكك يف نقوول معجونات النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم وحوودوثها موون
( )1انظر  :املطالو العالية من العلم اإلهلي  ,الرازي (. )79-73
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جهة أخرى  ,وهي إثبات التشابه بني ما نقل عن النوي عليوه السوالم مون معجونات وبوني موا نقول عمون سوب
من األنبياو  ,فادعى أن املسلمني حني رأوا ما نقل عن األنبيواو السوابقني مون معجونات عون علويهم أر يوجود
لنبوويهم مثلهووا  ,فوواخ عوا مووا مياثلهووا لنبوويهم  ,وضوورب علووى رلووك أمثلووة متعووددة  ,ومنهووا  :معجوونة تفجوور املوواو
موون بووني أصووابع النووي عليووه السووالم  ,فووإن املسوولمني اخ عوهوا علووى غورار تفجوور املوواو ملوسووى عليووه السووالم موون
احلجارة(.)1
وم ا ذُك ر ف ي ه ذا العت راض م ن التش كيك ف ي نق ل معج زات ا نبي اء غي ر ص بيح  ،وه و ق ا م

على مسلمات ااطلة  ،ومنطلق ات خاطق ة  ،تس ببا ف ي ىح دا الخل ل والفس ا ف ي انيت ه  ،واي ان م ا
فيه من خلل يتبين اا مور التالية :

ا م ر ا ول  :أن ووه ر يش و ط يف إثب ووات ص وود األم ووور وحتققه ووا النق وول ب ووالتواتر  ,ب وول يكف ووي يف رل ووك

ارستفاضووة بنقوول الثقووات  ,فووالعربة يف قبوووة األخبووار والعموول هبووا واليقووني حبوودوثها والتسقو موون عوودم كووههبا ,
لوويس مرتبطووا يف كوول األح وواة بكثوورة العوودد  ,بوول يكفووي يف رلووك التسق و موون أمانووة نقلووة األخبووار وضووبطهم
ونناهتهم وصدقهم .
ا مر الثاني  :أنه ت يقل أحد إن كل تواتر يدة على القطع  ,وإن كل خورب نقلوه عودد كبوري مون النواق

ر بوود أن يكو وون صوودقا  ,وإوووا رك وروا نووروطا وقيووودا لدرلووة الت وواتر علووى القطووع  ,وموون تلووك الشووروط  :أن
يكون العدد الناقل للخورب ك وثريا  ,وأر يكوون مون املم وكن تواطوؤهم علوى الكوهب  ,وأن يكوون مسوتند نقلهوم
للخوورب الضوورورة  ,إمووا احلووس  ,أو السووماا  ,أو املشوواهدة  ,ول ويس النظوور وارجتهوواد  ,وأن يكووون مشاهو ودة
الشاهدين للمخرب به عن حقيقة مشاهدة صسيسة  ,وليس عن طري التجمل والنظر أو خطج احلس(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فإرا تووفرت يف اخلورب املنقووة هوهه الشوروط ؛ فإنوه يكوون صودقا ر الوة  ,ويكوون يف حكوم إدرات اخلورب
بوواحلس أو املشوواهدة  ,وقوود نووص عوودد موون العلموواو علووى رلووك  ,وأكوودوا علووى أن التشووكيك يف األخبووار الوويت
نقل ووت هب ووهه الص ووفة ي ووؤدي إىل السفس ووطة وفس وواد املع ووارف اإلنس ووانية  ,ف ووإن كثو وريا م وون األح وودال والبل وودان
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واألنووخا موون امللوووت والعلموواو وغووريهم إوووا يثبتهووا النوواق بطريو التوواتر  ,فلووو بطوول هووها الوودليل لبطوول عوودد
كبري من العلوم واملعارف اليت ر يشك العقالو يف حتققها .
إنك ر تكاد ود مشوككا يف التوواتر إر وهوو يعتمود عليوه يف إثبوات كثوري مون املعوارف الويت يوؤمن هبوا
ويسلم بوجودها  ,فاملع و على األديان والنبوة املعجنات تراه ر يشك يف حودول الثوورة الفرنسوية  ,ور يف
وجووود العووات البيولوووجي دارون  ,ور يف وجووود نيوووتن  ,ور غووري رلووك  ,وكوول تلووك األخبووار إوووا أثبتهووا بووالتواتر
وارستفاضة .
فكل الطر اليت أثبت هبا تلك األخبار وغريها ر ختتلف يف احلقيقة عون الطور الويت يثبوت هبوا املؤمنوون
بالنبوات معجنات األنبياو وغريهم .

ا مر الثال  :أن نقل املسلمني ملعجنات الني صلى اهلل عليوه وسولم تتووفر فيوه يف موعوه كول نوروط

الت وواتر  ,فه ووي مت وواترة ت وواترا معنوي ووا  ,ويف ه ووها يق وووة البيهق ووي ":وأم ووا يف املعجو ونات ويف فض ووا ل واح وود م وون
الصسابة فقد رويوت فيهموا أخبوار آحواد يف ركور أسوباهبا ,إر أهنوا تمعوة يف إثبوات معوي واحود ,وهوو ظهوور
نخص واحد  ,وإثبات فضويلة ن ٍ
ٍ
وخص واحود ,فيسصول جموعهوا العلوم املكتسوو ,بول إرا
املعجنات على
مجع بينها وبني األخبار املستفيضة يف املعجنات وانيات اليت ظهرت على سيدنا املصوطفى ,دخلوت يف حود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

التوواتر الووهي يوجووو العلووم الضووروري"( , )1ويف تجكيوود املعووي نفسووه يقوووة سووعد الوودين التفتووازاا  ":نقوول عنووه
م وون األم ووور اخلارق ووة للع ووادة م ووا بل ووغ الق وودر املشو و ت من ووه – أع ووين ظه ووور املعج وونة  -ح وود التو وواتر وإن كان ووت
تفاصوويلها آحووادا  ,كشووجاعة علوي وجووود حووامت  ,فووإن كووال منهمووا ثبووت بووالتواتر  ,وإن كووان تفاصوويلها آحووادا,
وهووي مووهكورة يف كتووو السووري"( , )2ويق وووة ابوون الق وويم  ":ومعجناترووه وآياترووه تنيوود علووى األلووف  ,والعهوود هب ووا
أبرهم ,ونقلرها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن"(.)3
قريو ,وناقلوها أصد ر اخلل و ُّ
ويكشف املاوردي عون التميونات الويت امتواز هبوا نقول معجونات النوي صولى اهلل عليوه وسولم والقورا ن علوى
توودة عل ووى ص و وستها  ,فيق وووة  ":ف ووإن قي وول :ر يثب ووت إعجوواز النب وووات ث وول ه ووها موون أخب ووار انح وواد  ,فعن ووه
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جوابان:
أح دهما  :أن رواة انح وواد ق وود أض ووافوه إلي ووه يف مج ووع كث ووري ق وود ن وواهدوه  ,ومسعو ووا راوي ووه فص وودقوه  ,وت

يك ووهبوه  ,ويف املمتن ووع إمس ووات الع وودد الكث ووري ع وون رد الك ووهب  ,كم ووا ميتن ووع افتع وواهلم للك ووهب  ,ولو و ن ج وواز
اتفوواقهم علووى الصوود مووع الكثوورة وارف و ا  ,وامتنووع اتفوواقهم علووى الكووهب  ,فووألن دواعووي الصوود عامووة
متناصرة ودواعي الكهب خاصة متنوافرة ,ولوهلك كوان صود أكوهب النواق أكثور مون كهبوه ألنوه ر اود مون
الصد بدا  ,واد من الكهب بدا.

والث اني  :أهنووا أخبووار وردت موون طوور نووىت وأمووور متغووايرة فووامتنع أن يكووون مجيعهووا كووهبا  ,وإن كووان يف

آحادهوا ووز  ,فصووار موعهوا موون التوواتر ومف قهووا مون انحواد  ,فصووار متوواتر موعهووا حجوة  ,وإن قصوور
مف آحادها عن احلجة"(.)1
إن معجوونة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم الكووربى وآيتووه العظمووى – القوورآن الكوور  -منقوووة إلينووا بطري و
التواتر القطعي املستفيض  ,الهي ر ميكن التشكيك فيه ور القدح يف وثاقته(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه األوجه تدة على أن نقول معجونات النوي صولى اهلل عليوه وسولم موثوو ر نوك فيوه  ,وأن دعووى
عوودم صووسة نقلهووا  ,أو دعوووى العجوون عوون إثباهتووا  ,ر توورد عليهووا  ,ور يص و ارعتموواد عليهووا يف التشووكيك
فيما نقل عنه صلى اهلل عليه وسلم .
ومووع رلووك كلووه فوونسن ر ننكوور أن بعووض انيووات الوويت تنقوول عوون األنبيوواو السووابقني موون قبول أتبوواعهم ر
تتوووفر فيهووا نووروط الت وواتر  ,ور ميكوون التسق و موون صوودقها  ,نتيجووة لفقوودان املصووادر املعتموودة يف التوثي و ,
ولكوون رلووك ر يعووين أن كوول معج ونات األنبيوواو كووهلك  ,ور يعووين أن تتسوواوى كوول األديووان يف هووها احلكووم ,
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ودعوى التساوي بني كل األديان باطلة ر تقوم على أسواق صوسي ور برهوان صواد  ,فجهول اإلسوالم هلوم
اختصا بني يف نقل األخبار وتوثي مصادر دينهم  ,كما ر خيفى على أحد من املنصفني .
ا م ر الراا  :أمووا مووا أنووار إليووه ديفيوود هيوووم موون مقارنتووه بووني ارحتمووارت فهووو مسوولك خووار عوون

مسارات ارستدرة الصسيسة  ,فإن املعترب يف التقد وال جي قوة الدليل ورجسانه وليس ورد البقواو علوى
األصوول  ,فكووان الواجووو عليووه أن يبسووث أور يف صووفة ناقوول اخلوورب وموودى وثاقتووه واتصووافه بشووروط الضووبط
واألمانة  ,فإن حتق من رلك فإن خربه سيكون صسيسا .
إن ديفيوود هيوووم وقووع يف تنوواقض منهجووي صووارخ يف هووها التقريوور  ,فإنووه انتهووى يف منهجووه احلسووي إىل
الشووك املطل و  ,وأنكوور درلووة احلووس حووىت علووى ارحتموواة  ,وجعوول درلتووه علووى ارحتموواة داخلووة يف ال ودور

املبطوول لالس ووتدرة( ,)1فكو ويف يق وووة هنووا بجنووه سيو وقدم ارحتو وماة الووهي يعرفووه حبسووه ويش ووهده يف أحوودال
الطبيعة؟!!
ا م ر الخ امس  :أمووا مووا ادعوواه بعووض احلووداثيني العوورب موون أن املسوولمني اخ ع ووا معج ونات للنووي موون

باب مشاهبة معجنات األنبياو السابقني ؛ فإن رلك ر يعدو أن يكوون فرضوا عقليوا وردا لويس عليوه أي بينوة
أو برهووان  ,ومدعيووه ت يقوودم عليووه أي دليوول إر وورد املشوواهبة بووني املعج ونات السووابقة واملعج ونات الالحقووة ,
وإثبووات التووجثر جوورد املشوواهبة بووني السوواب والالحو خطووج منهجووي ظوواهر  ,وهووو مبووين علووى مغالطووة منطقيووة ,
ميكوون أن تسوومى "مغالطووة ال و ابط النا ووف"  ,ويقصوود هبووا  :اردعوواو بووجن هنووات ترابطووا بووني نووي ني بووال دليوول
صسي ور منهخ علمي مستقيم  ,ومن أنوهر األمثلوة علوى هوهه املغالطوة  :ارعتمواد علوى ورد التشوابه بوني
الشووي ني يف إثبووات التووجثر  ,فووإن التشووابه بووني أم ورين مصوودر ا واحوود ر يوودة علووى أن الثوواا متووجثر بوواألوة ,
فاملعجنات مصدرها واحد  ,وهو اهلل تعاىل  ,فليس غريبا أن يتشابه ما يقع لألنبياو منها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن هنات كثريا من املعجنات العظيمة اليت وقعت لألنبياو السابقني  ,كش البسور ملوسوى وجعول النوار
بووردا وسووالما عل ووى إب وراهيم  ,وت يووهكر ن وويو مثلهم وا يف معج وونات الن ووي ص وولى اهلل علي وه وس وولم  ,ول ووو ك ووان
املسوولمون متووجثرين يف ركوور معجونات نبوويهم باألنبيوواو السووابقني لووهكروا لووه مثوول تلووك املعج ونات ؛ ألهنووا در وول
عظيمة قوية .

1436/08/19

( )1انظر
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القسم الثاني  :العتراض على للة القرآن وىعجازو :
يثووري الناقوودون لألديووان يف عص ورنا احلاضوور اع اضووات كثوورية تتعل و بدرلووة القوورآن علووى صوود النبوووة ,
وأكثوور مووا أثوواروه لوويس جديوودا  ,وإوووا هووو مووجخور ووا أثوواره النصووارى وغووريهم موون أهوول األديووان علووى القوورآن ,
و وا أثوواره املنكورون جلوونس النبووات يف التووارين اإلسووالمي  ,وكثوري ووا أثواروا متعلو بواألمور التفصوويلية اخلارجووة
عن أصل اإلعجاز  ,كالقوة بجن القرآن فيوه أخطواو لغويوة ودويوة وتارخييوة  ,والقووة بوجن فيوه تناقضوا وتضواربا
 ,ودو رلك من ارع اضات.
وم أهمي ة الج واب عل ى ه ذا الن وو م ن العتراض ات  ،ىل أنن ا سنقتص ر ف ي ه ذا البب

عل ى

مناقش ة العتراض ات الت ي تتعل ق اأ ل ة لل ة الق رآن اإلعجازي ة م ن غي ر خ ول ف ي العتراض ات
التفص يلية  ،وذل ك طلب ا لفختص ار  ،و ن العلم اء والب احثين ف ي الق ديم والب دي توس عوا كثي را ف ي
نقا تلك العتراضات ،واينوا ما فيها من خلل وفسا (.)1
العتراض ا ول  :سيولة المعيار الوازن .
تق وووم حقيق ووة ه ووها ارع و او عل ووى أن درل ووة الق وورآن عل ووى النب وووة قا م ووة عل ووى اإلعج وواز البالغ ووي والف ووين
والتسوودي بووهلك  ,ولكوون هووها اإلعجوواز ر يسووتند إىل معيووار موضوووعي حقيقووي ميكوون التسق و منووه  ,فووإن
الكالم البالغي ليس قضية موضووعية وجوديوة  ,ولويس لوه معيوار كموي ميكون ارعتمواد عليوه  ,وإووا هوو رو
رايت وإحساق نفسي  ,خيتلف باختالف األنخا وأحواهلم .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإدرات مجاليووات الوونص الكالمووي وتفوقووه يف البالغووة والبيووان راجووع بشووكل كبووري إىل مووا اووده املوورو يف
نفسه مون ارسوتمتاا بوهلك الونص واررتيواح إليوه  ,فهوو ورد أموور انطباعيوة  ,ر يقووم علوى معيوار موضووعي
حقيقي حبيث ميين فيه بني أنواا الكالم(.)2
وهها ارع او قا م على ازفوة معرفيوة ظواهرة  ,وعلوى أحكوام تعسوفية متعجرفوة  ,فوإن املعو و حكوم
– بغري دليل ور برهان -على علم كامل  ,وهو علم البالغة والبيان بجنه رد انطباعات روقية ر يقووم علوى

1436/08/19

( )1انظر  :األجوبة الفاخرة  ,القرايف ( , )-279وتننيه القرآن عن املطاعن  ,منقه السقار  ,الكتاب كامال  ,وموسوعة بيان
اإلسالم  ,ا لد الثاا  ,والثالث  ,واحلادي عشر .
( )2انظر يف اإلنارة إىل هها ارع او  :إعجاز القرآن  ,الرماا– ضمن ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن. )128( -
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أسووس علميووة موضوووعية  ,ومثوول هووهه األحكووام التعميميوة الشوواملة تتطلووو علمووا واسووعا جوودا فووردات العلوووم
وطبا عهووا  ,والغريووو أن أكثوور موون يطل و هووهه األحكووام ر يعوورف موون علووم البالغووة نووي ا  ,وإن عوورف فووال
يعرف إر القليل .
والوودارق لعلووم البالغووة  ,والقووارئ للض ووابط والق ووانني الوويت يووهكرها العلموواو فيووه –بنوواو علووى اسووتقرا هم
لطبيعة الكالم وأقسامه -واملتجمل يف تطبيقاهتم العمليوة يودرت بوضووح أنوه علوم موضووعي  ,يقووم علوى أسوس
علميووة موضوووعية ميكوون موون خالهلووا التمييوون بووني الكووالم البليووغ وغووريه وبووني ال اكيووو العاليووة يف البيووان وبووني
ال اكيو اهلنيلة  ,وإدرات متينات أنواا الكالم بعضها عن بعض .
فووإن علموواو البالغووة يووهكرون أن متييوون بالغووة الكووالم وبيانووه وفصوواحته تتووجثر بالتقوود والتووجخري والتفصوويل
وارختصار  ,والفصل والوصل واحلهف واإلضافة والتعريوف والتنكوري  ,والتوهكري والتجنيوث  ,واجلموع واإلفوراد
 ,وأن وواا ارسووتعارات وا ووازات وغريهووا  ,وركووروا املقوواييس احلاكمووة هلووهه األسوواليو والوازنووة رسووتعمارهتا ,
ولكل ههه األمور نواهد موضوعية ميكن التسق من وجودها يف الكالم وقياسها .
ولووو كانووت بالغووة الكووالم وفصوواحته مبنيووة علووى وورد أمووور انطباعيووة ملووا أمكوون للنوواق أن يتسوواوروا يف
مجاليووات النصووو  ,ويتنافسووا يف بالغتهووا وفصوواحتها ؛ ألن األمووور ارنطباعيووة أمووور راتيووة ضووة  ,واألمووور
الهاتية ر تقبل الصواب واخلطج  ,ور تقبل التفاضول  ,ولكون العقوالو مجويعهم يسولمون بوجن الكوالم متفاضول
يف بالغتووه وفصوواحته  ,ومتموواين يف بيانووه وجنالتووه  ,وحوواة العوورب يف اجلاهليووة أكوورب دليوول علووى رلووك  ,فووإن
سوو البالغووة كانووت قا مووة  ,وميوادين التنووافس يف البيووان والفصوواحة عوامرة يف حيوواهتم  ,وكووانوا إلوواكمون بووني
النصووو ويفضوولون بعضووها علووى بعووض  ,ولووو كانووت بالغووة الكووالم وفصوواحته وورد أمووور انطباعيووة راتيووة ملووا
أمكن قيام تلك األمور .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر جرم أن جعل فصاحة الكالم وبالغته أمورا انطباعية  ,ر خيتلف عون جعول القويم اجلماليوة يف الكوون
أمووورا انطباعيووة راتيووة  ,كمووا يووههو إىل رلووك أتبوواا الفلسووفة الوضووعية وغووريهم( , )1ويف هووها كلووه قضوواو علووى
هووهه العلوووم  ,وإدخوواة حليوواة النوواق يف العبثيووة والفوضووى  ,وغلو لكوول أبوواب اإلصووالح والتطوووير والتقوودم يف
ههه ا ارت املهمة يف حياة اإلنسان .

1436/08/19

( )1انظر  :موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو (. )125 , 120
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ودون ر ننكور أن البسوث البالغوي والنظور يف بيووان الكوالم وفصواحته قود يتوجثر بواألروا وارنطباعووات ,
ولكنن ووا ننك وور أن يك ووون العل ووم كل ووه ك ووهلك  ,وننف ووي أن تك ووون األحك ووام املتعلق ووة بفص وواحة الك ووالم وبالغت ووه
مجيعها قا مة على الهو  ,كما يدعي رلك املع و .
العتراض الثاني  :اطفن معيار عدم المماثلة .
تقوووم حقيقووة هووها ارعو او علووى أن عوودم ا وويو باملماثوول ر يوودة علووى أن الكووالم خووار عوون الق ووانني
احلاكمووة لكووالم النوواق  ,ور يوودة علووى أنووه نووازة موون عنوود اهلل ؛ ألن هووها الضووابط -عوودم ا وويو باملماثوول-
ميكن أن ينطب على كل الكالم أو أكثوره  , ,فوإن كوان معيوار بالغوة الكوالم وفصواحته وبيانوه عودم معارضوته
 ,ودليل كون الكالم نوازر مون عنود اهلل عودم ا ويو ثلوه  ,فوإن ديووان املتنوي سويكون مثول القورآن ,وسوتكون
كتو اهلندسة ومؤلفات العروو كلها مثل القرآن يف اإلعجاز  ,فإنه ت يجت أحد ثلهوا  ,وإر ثبوت بطوالن
ههه األحكام ؛ ثبت بطالن معيار عدم املماثلة الهي تقوم عليه درلة القرآن(.)1
وهووها اعو او موون ر يعوورف للكووالم معووي  ,ور يوودرت ملسووالك ارسووتدرة مغوونى  ,فوونسن املسوولمني ر
نق وووة  :إن الق وورآن معجوونة  ,وإن ووه ك ووالم اهلل  ,وورد ع وودم ا وويو ثل ووه فق ووط  ,وإوووا نق وووة بووهلك بن وواو عل ووى
دررت مركبووة  ,فووالني صوولى اهلل عليووه وسوولم أتووى إىل العوورب بكووالم موون جوونس كالمهووم  ,مووع أنووه ر يعوورف
بانوتغاله هبوها الشوجن  ,حتوداهم علوى اإلتيوان ثلوه  ,واسوتسثهم ووقهوم  ,وجعول رلوك دليلوه األقووى علووى
أنووه مرسوول موون عنوود اهلل  ,إن العوورب تركووا رلووك كلووه  ,وأخووهوا يف مقاتلووة النووي و اربتووه  ,فهووهه الوودررت
مجيعها تش ت يف حتديد ضابط معيار الدرلة اإلعجازية للقرآن .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومجيع الكتو األخرى اليت ركرت يف ارع او ت يتسق فيها رلوك  ,فلوم يتسود أحود بكتوو اهلندسوة
والعووروو  ,وت يتسوود املتنووي بووديوان نووعره  ,فعوودم تشوووف النوواق إىل اإلتيووان ثلووه ومعارضووته أموور طبيعووي ر
إنكاة فيه  ,ولكن حاة القرآن خمتلف عن رلك متام ارختالف(. )2
ولو روجد كتاب زعم صاحبه أنه مننة من عند اهلل  ,حتدى الناق على اإلتيوان ثلوه واسوتسثهم علوى
رلك  ,وجعل عدم فعلهم ملا طلبه منهم دليال على أنه صواد  ,عجن كل الناق عون حتقيو طلبوه ,لكوان

1436/08/19

( )1انظر  :أعالم النبوة  ,أبو حامت ( , )174 , 173 , 148وإعجاز القرآن  ,الباقالا ( , )32وإثبات نبوة الني  ,أبو
احلسن الينيدي (. )114 , 92
( )2انظر يف تفاصيل هها اجلواب  :املراجع السابقة .
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رلك دليال على صودقه  ,ولكن رلك ت يقع يف الوجود  ,ور يعرف عن أحد من الناق أنه قام بهلك .
إن املطالبووة باإلتيووان باملثوول لوويس املوراد هبووا أن يووؤتى ثوول تراكيووو القوورآن وألفاظووه ومجلووه علووى ال تيووو
املوجووود يف القوورآن  ,فإنووه لووو كووان هووها هووو املعيووار  ,لكانووت كوول الكتووو أو أكثرهووا معجوونة ؛ ألنووه ر أحوود
يعجن أن يفعل رلك  ,وإوا املراد باملثلية التماثل يف الفصاحة والبالغة والبيان وقوة السبك ومجواة ال كيوو ,
وثراو املواد  ,وعلو التشريعات واألحكوام  ,وغونارة األخبوار الغيبيوة الصوادقة  ,ودوهوا مون أوجوه اإلعجواز الويت
ركرها العلماو(. )1
العتراض الثال  :ىنكار وقوو التبدي االقرآن .
تقووم حقيقوة هوها ارعو او علووى أنوه ر يوجود دليول يثبوت أن النووي صولى اهلل عليوه وسولم حتودى العوورب
بووالقرآن بالفعوول  ,أو أنووه أظهوور رلووك هلووم  ,فمووا الووهي مينووع أن آيووات التس ودي أضوويفت إىل القوورآن بعوود أن
انتصوور موود وأتباعووه علووى العوورب؟! ومووا الووهي مينووع أن يكووون النووي أخفووى آيووات التسوودي عوون العوورب حووىت
قويت دولته وكثر أتباعه؟!!فال يوجد لدينا ما مينع وقوا هها ارحتماة(.)2
وهو ووها ارع و و او ر يعو وودو أن يكو ووون تشو ووغيبا عقليو ووا ضو ووا  ,وهو ووو ر يو ووجيت إر و وون ر يعو وورف طبيع و ووة
الص وراعات ارجتماعيووة  ,ور ماهيووة الظووروف الوويت كانووت يطووة باإلس ووالم  ,ور طبيعووة نقوول الوونص الق وورآا
وطريقة توثيقه .
فإن دعوة اإلسوالم كوان هلوا ور يوناة أعوداو م بصوون  ,وكوان يعويش يف زمون النوي صولى اهلل عليوه وسولم

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف املدينة منافقون  ,وكان لكثري من املنواو ني لودعوة اإلسوالم عالقوة واسوعة موع اليهوود والنصوارى خوار بوالد
اإلس ووالم  ,فالقي ووام بإض ووافة ن وويو إىل الق وورآن ت يك وون من ووه  ,أو إخف وواو ن وويو آخ وور  ,إظه وواره يف الوق ووت
املناسو عمل عظيم جدا  ,سيؤدي بالضرورة إىل التفات األنظار إليه ونيوعه يف العاملني .
فإن اردعاو بجن الني صلى اهلل عليه وسلم حتدى العرب يف مواطن كثورية مون القورآن  ,واسوتسثهم علوى

1436/08/19

( )1انظر  :إعجاز القرآن  ,الباقالا ( , )107-69وإعجاز القرآن  ,الرماا – ضمن كتاب ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن-
(. )113-76
( )2انظر يف اإلنارة إىل هها ارع او  :إثبات نبوة الني  ,أبو احلسن الينيدي ( , )50-48 , 40وإعجاز القرآن  ,الباقالا
(.)18
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رلك ووقهم  ,نسوبة العجون إىل مجويعهم  ,بول إىل مجيوع اجلون واإلنوس يعود عموال عظيموا جودا  ,فلوو كوان
كووهبا ر حقيقووة لووه ؛ ملووا أمكوون لألعووداد الكبوورية موون النوواق أن تسوولم بووه وتسووكت عوون بيووان خط ووه  ,فووإن
الطبوا ع بولووة علووى نشوور األخبووار إرا عرفتهووا اجلماعوة الكبوورية  ,ضورهتم أو نفعووتهم ؛ ألن الوودواعي إىل النشوور
كثرية خمتلفة  ,ور ميكن ضبطها  ,فيخر املكتوم ألغراو خمتلفة .
فلووو كووان األموور علووى مووا ركوور يف ارع و او ؛ لظهوور رلووك للنوواق ر الووة  ,وكووان موون املتعووهر إخفوواؤه
وكتمانوه ؛ ألن ا تموع كثووري العودد ر يعودم أن يوجوود فيوه أحوود يوهكر رلوك الفعوول لظنوه أنوه أموور حسون مجيوول,
أو يوجوود فيووه أحوود يووهكره لفسوواد دينووه ونفاقووه  ,أو يوجوود فيووه أحوود يووهكره تقربووا إىل األعووداو  ,أو لغوورو موون
الدنيا  ,أو يوجد فيها أحد يهكره تعجبا واستغرابا  ,أو يهكره حاكيا ألورده وخالنه(.)1
واملقصود أن مثل رلك الفعل الهي يتعل جبماعات كبرية مون النواق وفيوه حكوم علويهم مجيعوا يسوتسيل
أن يبقووى سورا  ,وأن ميوور الكووهب فيووه ويوورو علووى كوول النوواق  ,فلووو كووان األموور كمووا ركوور يف ارعو او لظهوور
رلك وأقيمت األدلة والشواهد على كهبه ر الة .
إن هوها ارعو او ر خيتلووف يف حقيقتوه عوون قووة مون يقوووة  :بوجن القوورآن الوهي بوني أيوودينا لويس هووو
القرآن الهي أننة على الني  ,أو أن القورآن كوان أضوعاف أضوعاف موا هوو عليوه  ,وكول هوهه الودعاوى باطلوة
 ,أثبت العلماو بطالهنا بجدلة علمية ظاهرة القوة والصسة(.)2
العتراض الراا  :ىنكار الو التبدي االقرآن ىلى كل العرب .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى التسووليم بووجن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم قوود حتوودى بالفعوول العوورب
بالقرآن  ,ولكن ر يوجد دليل على أن رلوك التسودي بلوغ كول العورب  ,فموا الوهي مينوع أن يكوون يف العورب
أناق بلغاو ميكنهم معارضة القرآن ت يبلغهم التسدي به؟!(.)3
وهها ارع او ر خيتلف عن ارع او السواب يف الوبطالن والفسواد  ,فوإن النوي صولى اهلل عليوه وسولم
كان يقرأ القورآن علوى أصوسابه وعلوى كفوار قوريش  ,وآيوات التسودي بوالقرآن أكثرهوا كوان يف السوور املكيوة ,

1436/08/19

( )1انظر  :املرجع الساب (. )42
( )2انظر  :وثاقة نقل النص القرآا من رسوة اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أمته  ,مد حسن حسن جبل  ,الكتاب كامال .
( )3انظر  :إثبات نبوة الني  ,أبو احلسن الينيدي (. )44
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وانتشر خرب اإلسالم وحاة الني صلى اهلل عليه وسلم مع قومه وحربه معهم  ,وطالوت مودة دعوتوه صولى اهلل
عليووه وسوولم وبلغووت أكثوور موون عقوودين موون النمووان  ,توسووعت دولووة اإلسووالم يف زموون النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم إىل الويمن جنوبوا  ,وإىل البسورين نورقا  ,وإىل حودود الشوام مشوار  ,وكانوت للعورب يف زمون دعووة النوي
صلى اهلل عليه وسلم نو ٍاد وأسوا يتجمع فيهوا أعوداد مونهم مون مجيول أقطوار اجلنيورة العربيوة  ,ويتنواقلون فيهوا
األخبار واألنباو  ,ويتفاخرون فيها باألنعار والفصاحة والكالم البليغ .

فموون املسووتبعد عقووال مووع كوول هووهه الق ورا ن واألح وواة أن يسوومع العوورب بووالقرآن وقوورب اإلسووالم  ,ر
يسوومعون بووجمر هووو موون أعظووم األمووور فيووه  ,وهووو أن النووي حتوودى قومووه باإلتيووان ثوول القوورآن  ,أو ر يسوومعون
بجمر هوو مون أهوم األموور الويت تتعلو وا ميتوازون بوه ويشوتغلون فيوه يف أسوواقهم ونوواديهم  ,فوإن عودم مسواعهم
بهلك من أبعد ما يكون .
العتراض الخامس  :ىنكار عجز العرب عن التبدي .
تقوم حقيقة هها ارعو او علوى التسوليم ببلوو التسودي بوالقرآن إىل مجيوع العورب  ,ولكون عودم إتيواهنم
ثوول القوورآن لوويس لكوووهنم كووانوا عوواجنين عوون رلووك  ,وإوووا ميك ون أن يكووون رعتبووارات أخوورى متعووددة ,فقوود
يك ووون ألج وول أهن ووم ت يهتمو ووا ب وواألمر  ,أو ألج وول أهن ووم ك ووانوا مش ووغولني بش ووؤون حي وواهتم  ,أو لغ ووري رل ووك ,
فارعتماد يف إثبات العجن على رد عدم اإلتيان باملثل غري صسي ور دليل عليه(.)1
وهها ارع او باطل ؛ لكونه خمالفا للساة الهي كان عليه قوم الني صلى اهلل عليه وسولم  ,فوإن النوي
حتوداهم والعورب مجيعوا بوالقرآن  ,وفووت الطريو ملون أراد أن يونقض دعوتوه ويبطوول موا يدعيوه مون الووحي اإلهلووي
بووجن يووجيت ثوول مووا أتووى بووه موون القوورآن  ,وحتووداهم علووى رلووك واسووتسثهم ووقهووم  ,وفوور بووني مجوواعتهم وسووفه
أحالمهووم  ,وقووب آهلوتهم  ,واتبعووه كثووري موون نووباب العوورب ووجهوا هم  ,إن قوريش وحلفا هووا موون العوورب ت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ي كوا الني صلى اهلل عليه وسلم ونجنه  ,وإوا قاموا بالتصدي لدعوته  ,وسعوا إىل تشويه صوورته  ,وتعوهيو
أتباعوه  ,وقتول بعضووهم  ,بول أرسولوا إىل احلبشووة بعضوا مونهم يف نووجن أصوساب النوي صوولى اهلل عليوه وسوولم ,
وملوا انتقوول النوي صوولى اهلل عليوه وسوولم إىل املدينوة قامووت بيونهم وموون معهوم موون احللفواو وبووني املسولمني معووارت
قتوول فيهووا كثووري موونهم وموون رؤسووا هم  ,وخسووروا فيهووا كث وريا موون األم وواة واألنفووس  ,وطووار خوورب رلووك كلووه يف
مجيع األمصار .

1436/08/19

( )1انظر :املرجع الساب ( , )80وإعجاز القرآن  ,الرماا – ضمن كتاب ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن (. )137
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فل ووو ك ووان ميك وونهم معارض ووة الق وورآن ؛ لفعلو ووا رل ووك  ,واسو و احوا م وون ك وول ه ووها العن وواو  ,ول ووو ك ووان ع وودم
معارضووتهم القوورآن لوويس عوون عجوون  ,وإو وا عوون عوودم مبووارة  ,وانشووغاة لبووادروا إىل إظهووار املعارضووة بوودة أن
يقوم ووا بتلووك املشووا كلهووا  ,الوويت خسووروا فيهووا كث وريا  ,وسوواوت مسعووتهم بسووببها بووني العوورب  ,ولقووام بعووض
العرب بالتربا باملعوارضة ألجول أن إلل رلك ارنتبات الكوبري الهي تسبو يف حصووة أضورار عديودة بالنواق
.

ولكن رلك كله ت يقع  ,وت يتربا أحود مون العورب عارضوة القورآن  ,ورلوك يودة علوى أن عودم يو هم
ثل القرآن ت يكن إر ألهنم كانوا عاجنين عن املعارضة .
العتراض السا س  :ال عاء اأن العرب قد حققوا المعارضة .
تقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى التسووليم بووجن التسوودي بووالقرآن قوود بلووغ كوول العوورب  ,وأهنووم اسووتجابوا
لهلك التسدي  ,وأتوا ثل القرآن  ,ولكون املسولمني أخفووا رلوك  ,فمون املعلووم أن الوهي كتوو توارين دعووة
اإلسالم وأحداثها هم العلماو املسلمون  ,فما الهي مينع أن يكونووا أخفووا معارضوات العورب للقورآن حوىت ر
يبطل عليهم دينهم؟!(.)1
وهووها ارع و او موون أضووعف ارع اضووات وأكثرهووا هتافتووا  ,فإنووه قووا م علووى وورد احتمووارت عقليووة ر
يوجد ما يسندها يف التارين  ,بل أحدال التارين تناقضه وتنافره .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

متيوونت بووه العوورب عوون غريهووا موون األمووم  ,وبووجمر تشووتغل بووه العوورب كث وريا وتتفوواخر بووه  ,وقوود حتووداهم النووي بووه
ونشر رلك يف العاملني  ,وكرره على أمساعهم ووقهم عليوه وقورعهم  ,إنوه تفرقوت بسوببه مجاعوات العورب ,
وقامت من أجله حروب وسالت دماو  ,فليس من املقبوة يف العقل أن يكون أمر هبها اخلطور  ,ر ينتشور
يف الناق  ,أو ميكن إخفاؤه والسعي إىل إزالته .

1436/08/19

فإنه لو أتى العرب ثل القرآن ؛ جلاوت معارضتهم يو القورآن  ,وحلصول هلوا ارنتشوار مثول موا حصول
للقرآن ولكان العلم هبا مثل العلم بالقرآن  ,بل أند  ,ألهنا تتعل بجمر عظويم جودا  ,فهوو متعلو بجفضول موا

( )1انظر يف اإلنارة إىل هها ارع او  :تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار ( , )372وإثبات نبوة مد صلى اهلل عليه
وسلم  ,أبو العباق القرطي – وهو جنو ق من كتاب اإلعالم ا يف دين النصارى من األوهام – (. )112
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إن دعوووة اإلسووالم كانووت اطووة باألعووداو موون كوول جانووو  ,فكووان اليهووود والنصووارى قوريبني جوودا موون
العوورب  ,وكانووت بيوونهم وبووني العوورب عالقووات واتصووارت  ,بوول كووان بعووض العوورب يووههو إلوويهم ويظهوور هلووم
القوودح يف القوورآن  ,ولووو كووان أحوود موون العوورب اسووتطاا حقووا أن يووجيت ثوول القوورآن رنتشوور اخلوورب بووني أول ووك
األعداو  ,وملا أمكن للمسلمني منعه حين ه(. )1

وكان كثري من املخالفني لإلسالم على علم بكثوري مون التفاصويل املتعلقوة بالودعوة اإلسوالمية  ,فوإن النوي
صولى اهلل عليووه وسوولم حووني أموور هبجوور ثالثووة موون أصوسابه الووهين ختلفووا عوون معركووة تبوووت  ,أرسوول إىل أحوودهم
ملوك غسووان رسووالة يطلبووه فيهووا باللسووا بووه( ,)2وهووها احلوودل يوودة علووى أن األعووداو احيطووني بدولووة اإلسووالم
كووانوا علووى اطووالا كبووري بتفاصوويل مووا كووان إلوودل يف ا تمووع اإلسووالمي  ,فلووو أن أحوودا موون العوورب اسووتطاا
حقا أن يجيت ثل القرآن ؛ رنتشر اخلرب بوني أول وك األعوداو  ,ولكوان مون أسورا األخبوار وصوور إلويهم  ,وملوا
أمكن للمسلمني منعه حين ه .
بل كان ا تمع املسلم يعيش فيه كثري من املنافقني وأعداو اإلسالم  ,وت يكونووا يتوانوون أبودا يف السوعي
إىل اربوة اإلسووالم وتشووويه صووورته  ,حووىت بلووغ هبووم األمور أن يقوودحوا يف عوورو النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ,
فلو أن أحدا من العرب استطاا حقوا أن يوجيت ثول القورآن ؛ لسوعى أول وك النواق يف نشور اخلورب يف العواملني ,
ولكن رلك ت يقع .
إن ووه وج وود يف الت ووارين اإلس ووالمي م وون س ووعى إىل معارض ووة الق وورآن وكت ووو يف الق وودح في ووه  ,وت يس ووتطع
املس وولمون إخف وواو خ وورب ه ووهه اح وواورت  ,وت يق وودروا عل ووى إخفا ه ووا ع وون الع وواملني  ,ب وول كان ووت أخب ووار تل ووك
املؤلفات مشهورة معلومة لكثري من الناق من أتباا اإلسالم وغريهم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه الدعوى ر ختتلف عن دعوى ابون الراونودي وغوريه الويت ادعوى فيهوا أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم
كان يتصف بصفات قبيوسة  ,وكانت تظوهر منه أعماة سي ة  ,ولكن أصسابه أخفوها عن أعني الناق(.)3

1436/08/19

( )1انظر  :تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار (. )363
( )2انظر  :صسي البخاري  ,رقم ( , )4418ومسلم  ,رقم (. )2769
( )3انظر  :تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار (. )128
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فإنه لو كان الني صلى اهلل عليه وسلم كهلك ؛ ملا أمكن إخفاو ما ظهر منوه عون النواق  ,لكونوه صولى
اهلل عليوه وسوولم كوان ظوواهرا للنواق  ,ومعانورا ألعوداد كبوورية مونهم  ,ولبووادر املنوافقون إىل إعالهنووا يف العوواملني ,
ولنقلها كفار العرب إىل أصدقا هم يف فارق والروم .
إن هها ارع او ر خيتلوف عون زعوم مون يودعي بوجن كفوار قوريش ت إلواربوا النوي صولى اهلل عليوه وسولم
وت يعووهبوا أصووسابه  ,وإوووا اخو ا أتباعووه هووهه األحوودال لكووي يسووتعطفوا النوواق ويلفتووا إلوويهم أنظووارهم  ,ور
خيتلووف عوون قوووة موون يوودعي أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كووان يريوود ال اجووع عوون دعوتووه يف آخوور عمووره ,
ولكن أصسابه وأتباعوه منعووه مون رلوك  ,ور خيتلوف عون قووة مون يودعي أن مسويلمة الكوهاب أتوى عارضوة
حقيقيووة للقوورآن  ,ولكوون املسوولمني أخف ووا رلووك وحرفوووه ونقل ووا إلينووا رلووك الكووالم اهلنيوول حووىت يشوووهوا صووورة
مسيلمة  ,ودو رلك من اردعاوات اليت ر يشك أحد من العقالو العارفني بالتارين بكههبا وبطالهنا .
ور يص و أن يق واة  :إن العوورب أخف ووا املعارضووة الوويت كانووت لووديهم خوفووا موون السوويف  ,فووإن قوووة دولووة
اإلسووالم ت تكوون موون أوة األموور  ,وإوووا كانووت يف آخوور حيوواة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم بعوود عقوودين موون
التس وودي  ,فل ووو وج وودت املعارض ووة حق ووا ؛ رنتش وور خربه ووا يف ب ووالد ف ووارق وال ووروم  ,وتل ووك ال ووبالد ر س وولطة
للمسلمني عليها .
إن دولة اإلسالم ضعفت بعد موت الني صولى اهلل عليوه وسولم  ,فلوو أن مثوة معارضوة للقورآن ألمكون
لكثري من الناق نشرها أو نقلها إىل الدوة األخرى(. )1
العتراض الساا  :أن عجز العرب ليس ليف على عجز غيرهم .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تقوم حقيقة هوها ارعو او علوى التسوليم بعجون العورب عون معارضوة القورآن  ,ولكون عجون العورب لويس
دليال على عجن غريهم  ,فما الهي مينع أن غريهم ميكنه معارضة القرآن وا يو ثله؟!  ,وموا الوهي مينوع أن
()2

يجيت أحد يف آخر النمان ميكنه أن يجيت ثل القرآن أو أعلى منه؟!

وهها ارع او متناقض مع موا يقتضويه قيواق األوىل  ,وهوو دليول عقلوي معتورب  ,فوإن عجون األقووى عون
نيو ما يدة بالضرورة العقلية على عجن من هوو أضوعف منوه عنوه مون بواب أوىل  ,فوإن عجون الرجول القووي

1436/08/19

( )1انظر  :املرجع الساب ( , )373وإثبات نبوة الني  ,أبو احلسن الينيدي (. )59

( )2انظر يف اإلنارة إىل هها ارع او :إثبات نبوة البين صلى اهلل عليه وسلم  ,أبو احلسن الينيدي (. )89
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عن محل صخرة كبرية  ,يدة بقياق األوىل على عجن محل الطفل الضعيف عن محلها .
فكووهلك احل وواة يف عجوون الع وورب ع وون معارضووة الق وورآن  ,ف ووإن رل ووك ي وودة بقي وواق األوىل عوون عج وون م وون
عووداهم موون النوواق ؛ ألن العوورب هووم األقوووى واألوىل يف معارضووة القوورآن ؛ لكوووهنم أهوول الفصوواحة والبالغووة
والبيووان  ,وهووم مشووتغلون هبووها األموور ومتفوواخرون بووه  ,فووإن حتق و موونهم العجوون عوون معارضووة القوورآن فغووريهم
سيكون أكثر عجنا وبعدا عن أن يجيت ثل القرآن .
وه ووها األم وور ل وويس خاص ووا هب ووهه القض ووية  ,وإو ووا ه ووو ن ووامل يف ك وول ووارت احلي وواة  ,ف ووإن عج وون أه وول
ارختصا عن نيو ما متعل باختصاصهم بعد حتوديهم فيوه وتووبيخهم واسوتنفارهم يودة علوى أن غوريهم
أوىل بووالعجن موونهم  ,فلووو أن رجووال أتووى بووجمر يف نووجن الطووو وحتوودى أهوول ارختصووا فيووه ووقهووم وق ورعهم
عل ووى معارض ووته  ,وعج وون أه وول ارختص ووا مج وويعهم ع وون إثب ووات خط ووه ؛ ف ووإن رل ووك ي وودة عل ووى أن غ ووريهم
سيكون أوىل بالعجن .
أما القوة بجن ر موانع مون أن يوجيت أقووام يف آخور النموان ميكونهم معارضوة القورآن  ,فهوها القووة ر يعودو
أن يكوون ورد فورو عقلوي ر أسواق لوه مون الصوسة  ,فوإن العورب يف زمون النوي صولى اهلل عليوه وسولم كوانوا
أهوول اللغووة  ,وهووم يتسوودثون هبووا بالسووليقة والطبووع  ,وموون املسووتبعد يف العقوول أن يكووون موون حتصوول علووى اللغووة
بووالتعلم والتوودريو أفهووم ألسورار اللغووة وفصوواحتها موون صوواحو اللغووة نفسووها الوهي طبووع عليهووا  ,فشووجن اللغووة
خمتلووف عوون نووجن ا ووارت األخوورى ؛ ألن األخووه هبووا عنوود أهلهووا أخووه بووالطبع والسووليقة  ,فموون املسووتبعد أن
يكون املتجخر فيها أكمل من املتقدم  ,وأما ا ارت األخرى كالطو والكتابوة واهلندسوة فوإن األخوه هبوا عنود
كل الناق أخه بالتعلم والتدريو  ,فمن املمكن أن يكون املتجخر أكمل من املتقدم فيها .
إن ارعتماد على رلك الفورو العقلوي – أعوين القووة بجنوه ر موانع مون أن يوجيت أقووام يف آخور النموان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ميكوونهم معارضووة القوورآن -موون غووري قيوود معووريف بووني يووؤدي إىل التشووكيك يف كوول املعووارف والعلوووم الوويت يصوود
الناق هبوا  ,فإنوه بنواو عليوه ميكون أن يقواة  :إنوه ر موانع مون أن يصول النواق إىل مرحلوة مون العلوم يكتشوفون
فيها أن كل ما كانوا عليه من العلوم باطل! ور مانع مون أن يكشوف اإلنسوان بوجن الرجول الوهي كوان يعتقوده
أباه ت يكن كهلك!! وهكها األمر يف كل املعارف الضرورية .
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الفصل الثال
العتراض على أصل ا يان وطبيعتها
موون أوسووع اجلوانووو الوويت وجووه إليهووا الناقوودون لألديووان سووهامهم النقديووة اجلانووو الووهي يتعلو بجصوول نشووجة
الدين وطبيعته وتارخيه وتشريعاته .
فووال تكوواد حتصووى ارع اضووات الوويت أقاموهووا  ,والشووكوت الوويت أثاروهووا  ,ف و اهم تووارة يشووككون يف أصوول
نشووجة الوودين عنوود اإلنسووان  ,وتووارة ت وراهم يع ضووون علووى وظيفتووه وأثووره يف ا تمووع  ,وكوورة أخ ورى يوودعون بووجن
األديان خمالفة للعقل والعلم  ,ويتهمون األديان بجهنا أضرت باحليواة اإلنسوانية وبوجخال بوين آدم  ,ويصوفوهنا
بجهنووا أثووارت العووداوات بووني ا تمعووات اإلنسووانية وتسووببت يف إنووعاة احلووروب بيوونهم  ,وموورة أخوورى يصوورخون
بووجن الوودين ظلووم اإلنسووان وقهووره واحتقووره  ,ويف كوول حلظووة وحووني ر تف و ألسوونتهم بنعووت األديووان بالتنوواقض
واخلرافة وترويخ األساطري .
وهووهه ارع اضووات اعتموود عليهووا أتبوواا الوودين الربووويب يف تنفووري النوواق موون األديووان املننلووة  ,وارسووتجابة
لدعواهتم يف ارقتصار على اإلميان باخلال بدون دين مننة .
واعتموود عليهووا أتبوواا التيووار اإلحل وادي أيضووا  ,وجعلوهووا ثابووة خطوووة أساسووية للتشووكيك يف وجووود اخلووال
سووبسانه  ,فووإن كثوريا موونهم يبوودأ أور بالتشووكيك يف صووسة األديووان وإثووارة ارع اضووات عليهووا  ,وإلوواوة إقنوواا
املتجادة معه بجهنا ر تقوم علوى أسوس عقليوة صوسيسة ور منطلقوات علميوة مسوتقيمة  ,ينطلو مون رلوك
إىل التشكيك يف وجود اخلال نفسه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقبل أن نلخ يف غمار ارع اضات التفصيلية اليت أثارها املع ضوون علوى أصول األديوان وطبيعتهوا  ,ر بود
من التقدم بهكر األصوة الكلية اليت يقوم عليها اإلميان باألديان ويرتكون عليهوا التعبود هلل تعواىل ؛ ألن إظهوار
هووهه األصوووة موون أقوووى مووا يكشووف حقيقووة األديووان  ,وموون أنوود مووا يبووني األسووس الوويت ترتكوون عليهووا  ,وموون
أعم ما الي اخلطج الواقع يف تصورات الناقدون لألديان .

1436/08/19

وبنوواو علووى هووها فووإن احلووديث يف هووها الفصوول سوويكون منقسووما إىل مبسثووني أساسوويني  ,األوة سوويكون
خمصصا للسديث عن األصوة الكلية اليت يقوم عليها اإلميان باألديان  ,والثواا سويكون خمصصوا رسوتعراو
أهم ارع اضات اليت يوردها الناقدون لألديان  ,وبيان ما فيها من خلل واضطراب .
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المبب ا ول
ا صول التي يقوم عليها اإليمان اا يان
ر ب وود م وون التجكي وود ابت ووداو عل ووى أن اإلمي ووان باألدي ووان ت ووابع لإلمي ووان بوج ووود اهلل ومت ووجخر علي ووه يف املرتب ووة
واحلوودول  ,ولإلميووان بثبوووت النب ووات والوووحي  ,فموون ت يكوون مؤمنووا بوجووود اهلل وخلق وه للكووون ؛ فلوون يكووون
مؤمنووا باألديووان ور متبعووا هلووا  ,فصووسة األديووان ولوونوم األخووه هبووا اووو أن يكووون بعوود إثبووات الوجووود اإلهلووي
واإلميان قلقه للكوون  ,ومون ت يكون مؤمنوا بواهلل فإنوه ر فا ودة يف احلوديث معوه عون اإلميوان باألديوان؛ لكونوه
ت إلقو املرتبووة السووابقة علووى هوهه املرتبووة  ,وكوول احلجووخ الويت ميكوون أن تقووام علووى ضورورة اإلميووان باألديووان إوووا
هي مبنية على اإلميان بوجود اخلال .
وا صول التي يرتكز عليها اإليمان اا يان ترج ىلى سبعة أصول أساسية :
ا صل ا ول  :أن التعبد هلل ضرورة فطرية ونفسية .
ومعووي هووها األصوول  :أن التعبوود هلل واخلضوووا لووه أموور مووالزم لإلميووان بوجووود اهلل وخلقوه للكووون  ,فكوول موون
آمن بوجود اهلل وبجنه اخلوال للكون  ,فإنه يلنمه يف ضورورة العقول أن يكوون عابودا لوه وخاضوعا جلاللوه وكمالوه
.
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فوال ميكوون تجسويس العبووادة هلل إر بعود تجسوويس اإلميووان بوجووده سووبسانه وخلقوه للكووون  ,فهوها اإلميووان هووو
القاعوودة الوويت يرتكوون عليهووا التعبوود الووهي يقوووم بووه املؤمنووون خلووالقهم  ,وهووي األسوواق الووهي يسووتند إليووه كوول مووا
يتعل بتصرفات العباد ا اه رهبم  ,فثبوته يستلنم ثبووت التعبود هلل  ,وانتفواؤه يسوتلنم انتفواو التعبود هلل وفقدانوه
ملستنداته ومسوغاته .
وموجووو رلووك  :أن خل و اهلل للكووون وتوودبريه لووه تسووتلنم يف ضوورورة العقوول أن يكووون اهلل اخلووال للكووون
متصووفا بصووفات توجووو أن يكووون مسووتسقا ألن خيضووع النوواق لووه  ,وأن اتهوودوا يف التعبوود لووه والسووعي يف
مرضاته وحتقي ابه واجتناب ما يبغضه .
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يف خمتلف ملكاهتا ومظاهرها  ,حىت إنه كموا صو أن يرعورف اإلنسوان بجنوه حيووان مفكور أو أنوه حيووان مودا
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بطبعه  ,يسو لنا كهلك أن نرعرفه بجنه حيوان متدين بفطرته"(.)1
ويدة على صسة تلك احلقيقة أسس عديودة ترجوع يف ملهوا إىل أساسوني اثنوني  ,وا األساسوان اللوهان
يقوم عليهما استسقا اهلل للعبادة :
ا س اس ا ول  :التص اف االكم ال المطل ق ال ذي ل نق ص في ه اوج ه م ن الوج وو  ,ف ووإن إمي ووان

اإلنسووان قل و اهلل للكووون وتوودبريه لووه يسووتلنم يف ضوورورة العقوول أن يووؤمن اإلنسووان بووجن اهلل ر حوودود لقدرتووه
وعظمته وعلمه وحكمته  ,وأن كماله مطل ر هناية له  ,وقد سب يف الفصل األوة إثبات رلك.
ويسوتلنم أنوه ر ميكون للعبواد أن إليطووا بكمالوه املطلو  ,فوإن البشور ت يسوتطيعوا أن إليطووا علموا بووالكون
وما فيه من تفاصيل  ,وأدركووا عجونهم عون رلوك  ,واكتشوفوا بوجهنم موع تطوورهم العلموي والتقوين ت يسوتطيعوا
أن يصوولوا إر إىل معرفووة جوونو ض و يل جوودا موون الكووون  ,فكيووف يسووتطيعون الوصوووة إىل معرفووة حقيقووة خووال
الكون ومصدره ومدبره  ,فعجنهم عن البلو إىل رلك أوىل وأحرى.
وإميان اإلنسان بكماة اهلل املطل يوجو عليه بته وتعظيموه وإجاللوه ؛ لكوون الونفس اإلنسوانية مفطوورة
علووى بووة الكموواة واخلضوووا للجووالة  ,وكلمووا ازدادت هووهه املعوواا ازدادت موجبووات احبووة والتعظوويم  ,فووإن
اإلنسووان السوووي يف عقلووه وفطرتووه اوود موون نفسووه بووة للكموواة واجنووهابا إليووه  ,وكلمووا ازداد الكموواة ازدادت
احبة وارجنهاب  ,فالكماة املطل يوجو كماة احبة وارجنهاب .
ويف بيان هها املعي يقوة ابن القيم  ":ر ريوو أن كمواة العبوديوة توابع لكمواة احبوة  ,وكمواة احبوة توابع
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لكموواة احبوووب يف نفسووه  ,واهلل سووبسانه لووه الكموواة املطل و التووام يف كوول وجووه الووهي ر يع يووه توووهم نقووص
أصووال  ,وموون هووها نووجنه ؛ فووان القلوووب ر يكووون نوويو أحووو إليهووا منووه مووا دامووت فطرهووا وعقوهلووا سووليمة ,
وإرا كانوت أحووو األنوياو إليهووا ؛ فووال الوة أن بتووه توجووو عبوديتوه وطاعتووه وتتبووع مرضواته واسووتفرا اجلهوود
يف التعبوود لووه واإلنابووة إليووه  .وهووها الباعووث أكموول بواعووث العبوديووة وأقواهووا  ,حووىت لووو فوورو وورده عوون األموور
والنهي والثواب والعقاب استفرا الوسع واستخلص القلو للمعبود احل  .ومن هوها قووة بعوض السولف إنوه
ليسوتخر حبووه موون قلووي مووا ر يسووتخرجه قولووه  .ومنووه قوووة عموور يف صووهيو ؛ لووو ت خيووف اهلل ت يعصووه وقوود
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كان هها هو الواجو على كل عاقل"(.)1
فمن أقر بوجن اهلل هوو اخلوال للكوون ر يقور بجنوه مسوتس للعبوديوة واحبوة والتعظويم ؛ فهوو متنواقض موع
العقل وقوانينه السليمة  ,ومتنافر مع طبيعة النفس اإلنسانية .
ا ساس الثاني  :اإلنعام المطلق  ,فإرا كان اهلل هو اخلال للكوون  ,فهوها يعوين أنوه املصودر األوة لكول

ما إلدل يف هها الكون  ,فهو إرن املنعم احلقيقي  ,وهو الراز األوة الهي ر مانع ملوا أعطوى  ,ور معطوي
الض ُّور فإليوه ج ررون}[النسول, ]53:
ملا منع  ,كما قاة تعاىل { :وما ب ركم ِّمن نوِّعم ٍوة فمون اللوه رَّ إرا م َّسو رك رم ُّ
فكول الوونعم الظوواهرة والباطنووة  ,واحلسووية واملعنويووة  ,والكبورية والصووغرية  ,هووي موون اهلل وحووده  ,وهووو الووهي أرن
يف إعطا ها .
واإلميووان هبووهه املعوواا يوجووو علووى اإلنسووان احبووة هلل واخلضوووا لووه ؛ ألن الوونفس اإلنسووانية السوووية بولووة
علووى احبووة ملوون أحسوون إليهووا واخلضوووا لووه  ,وكلمووا ازداد اإلنعووام ؛ ازدادت احبووة والتعظوويم  ,فاإلنعووام املطل و
يوجووو احبووة املطلقووة وارجن وهاب املطل و  ,ويف بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون القوويم  ":وملووا كانووت عبادتووه تعوواىل
تابعة حبته وإجالله  ,وكانت احبة نوعني بة تنشج عن اإلنعام واإلحسان ؛ فتوجو نوكرا وعبوديوة حبسوو
كماهلووا ونقصوواهنا و بووة تنشووج عوون مجوواة احبوووب وكمالووه ؛ فتوجووو عبوديووة وطاعووة أكموول موون األوىل =كووان
الباعث على الطاعة والعبودية ر خير عن ههين النوعني"(.)2
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فهها األساسان ا اللهان استس اهلل بسببهما العبادة  ,وأوجبوا أن يكوون اإلنسوان خاضوعا لوه  ,بول وا
الل ووهان أوجب ووا عل ووى ك وول م ووا يف الك ووون أن يك ووون خاض ووعا هلل تع وواىل  ,كم ووا ق وواة س ووبسانه { :أت ت وور أ َّن اللَّووه
اب وكثوري ِّمون
واة و َّ
السوماوات ومون يف األرو و َّ
ووم واجلب ر
الشوج رر والودَّو ُّ
يس رج رد لوهر مون يف َّ
ُّج ر
س والقم رور والن ر
الشوم ر
اب ومن يرهن اللَّهر فما لهر من ُّمكرٍم إ َّن اللَّه يوفع رل ما يشاو}[احلخ.]18:
النَّاق وكثري ح َّ عليه العه ر
ومن خالة ههين األساسني يتبني أن وجوب التعبد هلل واخلضوا له راجوع إىل أنوه تعواىل مسوتس للعبوادة
 ,ولويس راجعووا إىل أن اهلل تووا إىل عبوادة اإلنسووان  ,ور إىل أنووه مفتقور إليهووا  ,ور إىل أن اإلنسووان متفضوول
على اهلل هبا  ,فكل ههه املعاا باطلة زا فة ر عالقة هلا بودأ التعبود هلل  ,كموا قواة تعواىل علوى لسوان موسوى
ين محيود}[إبراهيم , ]8:وكموا
عليه السالم { :وقاة رموسى إن تك رف رروا أنترم ومن يف األرو مجيعا فإ َّن الله لغ ٌّ
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قوواة تعوواىل { :إن أحسوونترم أحسوونترم ألن رفس و ركم وإن أسووج رمت فولهووا }[اإلس وراو ,]7:وكمووا قوواة اهلل يف احلووديث
القدسووي الصووسي  ":يووا عبووادي لووو أن أولكووم وآخووركم وإنسووكم وجوونكم كووانوا علووى أتقووى قلووو رجوول واحوود
مونكم  ,مووا زاد رلوك يف مل وكي نوي ا  ,يووا عبوادي لووو أن أولك وم وآخووركم وإنس وكم وجن وكم كوانوا علووى أف وجر
قلو رجل واحد  ,ما نقص رلك من ملكي ني ا"(.)1
وكل من أقر بوجود اهلل وإنعامه املطل وت يؤمن بوجوب العبودية له  ,فهو متنواقض موع نفسوه ومضوطرب
يف مواقفه  ,فمن املمتنوع أن يكوون اإلنسوان مودركا للعظموة اإلهليوة وضوخامة اإلحسوان اإلهلوي  ,بعود رلوك
يكون غري عابد له .
ا صل الثاني  :أن التدين مفزم للمجتمعات اإلنسانية في كل مراحلها :
وهووها األصوول متفوورا علووى األصوول السوواب  ,فسووني كووان اإلميووان بوجوووب التعبوود هلل هووو مقتضووى الضوورورة
الفطرية والنفسية  ,فإن معي رلك أن يكون التدين مالزما للمجتمعات اإلنسانية يف كل مراحلها .
ومعووي هووها األصوول  :أن التعبوود مكووون أصوويل يف حيوواة اإلنسووان  ,وجوونو جوووهري ر ينفصوول عوون البنيووة
اإلنسانية  ,وأمر فطري مالزم للمجتمعوات اإلنسوانية يف كول مراحلهوا التارخييوة  ,فلوم يكون التودين أمورا طار وا
على احلياة اإلنسانية أو رحقا عليها يف التارين  ,وإوا هو موجود مع وجودها .
يقووة أرنولود تووويني يف الكشوف عون هووهه احلقيقوة ":إن جووهر الوودين ثابوت ثبوات جوووهر الطبيعوة البشورية
راهتووا  ,فالوودين يف احلقيقووة صووفة راتيووة يوونة للطبيعووة البش ورية"( ,)2ويف تجك ويد هووها املعووي يقوووة مارسوويل رويب
":منو ووه أق و وودم العص و ووور وجو و ودت ل و وودى البش و وور قناعو ووات راس و و وخة بوج و ووود اإلل و ووه  ,وه و ووهه املعرف و ووة مغروس و ووة يف
جيناتنا"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويؤكوود معجووم رروق للقوورن العش ورين هووهه احلقيقووة قووا ال ":إن الغريوونة الدينيووة مش و كة بووني كوول األجنوواق
البشورية  ,حوىت أنودها جيوة  .وأقرهبوا إىل احليواة احليوانيوة  ...وإن ارهتموام بواملعي اإلهلوي و وا فوو الطبيعوة

1436/08/19

( )1أخرجه مسلم يف صسيسه  ,رقم (. )2577
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هو إحدى الننعات العاملية اخلالدة لإلنسانية"(.)1
ويعوورب املفكوور اإلسووالمي مالووك ابوون نووي عوون هووها املعووي بعبووارة بليغووة قووا ال عوون الوودين إنووه ":ظوواهرة كونيووة
حتكم فكر اإلنسان وحضارته  ,كما حتكم اجلاربية املادة وتتسكم يف تطورها"(.)2
ويسجة الفيلسوف الشوهري أجوسوت سوباتييه يف كتابوه "فلسوفة األديوان" نفسوه فيقووة  ":ملوارا أنوا متودين؟
إا ت أحوورت نووفيت هبووها السوؤاة موورة,إر وأراا مسوووقا لإلجابووة عليووه هبووها اجلوواب ,وهووو :أنووا متوودين ,ألا ر
أسووتطيع خووالف رلووك ,ألن التوودين رزم معنوووي موون ل ووازم رايت .يقولووون ة :رلووك أثوور موون آثووار الوراثووة أو
ال بيووة أو امل ونا  ,فووجقوة هلووم :قوود اع ضووت علووى نفسووي كث وريا هبووها ارع و او نفسووه ,ولكووين وجدتووه يقهقوور
املسووجلة ور إللهووا  ,وأن ضوورورة التوودين الوويت أنوواهدها يف حيووايت الشخصووية  ,أنوواهدها بووجكثر قوووة يف احليوواة
()3
ارجتماعية البشرية  ,فهي ليست أقل تشبثا مين بجهداب الدين"
وهووها ارعتقوواد هووو املتواف و مووع الطبيعووة اإلنسووانية  ,فووإن اإلنسووان يف طبيعتووه كووا ن متسووا ل ومسووتفهم ,
وباحث عن احلقيقوة واحلكموة  ,فالشوعور بالسوببية  ,والتطلوع إىل البسوث عون الغايوة أموور متجوهرة يف الونفس
اإلنسووانية  ,ر تنفووك عنهووا أبوودا  ,وهووهه الطبيعووة تثووري يف نفووس اإلنسووان أس و لة عميقووة عوون الوجووود وطبيعتووه
والغاية منه  ,وقد عرب بارتيلمي سانت هيلري عن هها املعي فقاة ":هها اللغن العظيم الهي يسوتسث عقلونوا
 :مووا العووات ؟ ومووا اإلنسووان ؟ موون أيوون جوواو؟ موون صوونعهما؟ مووا هوودفهما؟ كيووف بوودوا؟ كيووف ينتهيووان؟ مووا
احلياة؟ ما املوت؟ ما القانون الهي او أن يقود عقولنا يف أثنواو عبورنوا يف هوهه الودنيا؟ أي مسوتقبل ينتظرنوا
بعد ههه احلياة العابرة؟ وما عالقتنوا هبوها اخللوود؟ هوهه األسو لة ر توجود أموة ور نوعو ور تموع؛ إر وضوع
هلا حلور جيدة أو ردي ة ,مقبولة أو سخيفة ,ثابتة أو متسولة"(.)4

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويقو وووة نانو وواوان ":مهمو ووا يكو وون تقو وودمنا العجي و ووو يف العص و وور احلاضو وور  ,علمي و ووا وصو ووناعيا واقتص و وواديا,
( )1الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )82
( )2الظاهرة القرآنية (. )28

1436/08/19

( )3اإلسالم يف عصر العلم  ,مد فريد وجدي ( , )222وانظر مقارت أخرى يف تجكيد مالزمة الدين لإلنسان  :حبول يف
مقارنة األديان  ,أمحد الساي (. )33
( )4الدين  ,مد دراز (. )83
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واجتماعي ووا  ,ومهم ووا يك وون ان وودفاعنا يف ه ووهه احلرك ووة العظيم ووة للسي وواة العملي ووة ,وللجه وواد والتن ووافس يف س ووبيل
معيشووتنا ومعيشووة روينووا؛ فووإن عقلنووا يف أوقووات السووكون واهلوودوو -عظامووا كنووا أو متواضووعني ,خيووارا كنووا أو
أنرارا -يعود إىل التجمل يف ههه املسا ل األزلية:ت؟ وكيف كان وجودنا؟ ووجود هوها العوات؟ وإىل التفكوري يف
العلل األوىل أو الثانية ,ويف حقوقنا وواجباتنا"(.)1
وطبيعووة هووهه األسو لة الوجوديووة و ووهر دوافعهووا يف الوونفس اإلنسووانية حتوودل يف داخوول اإلنسووان أنواعووا موون
املشوواعر العميقووة  :حتوودل يف داخلووه التعظوويم خلووال هووها الكووون الفسووي وموودبره  ,وحتوودل احلووو لووه لكمالووه
وإنعامووه  ,وحتوودل اخلوووف منووه وموون اربتعوواد عنووه جلاللتووه وعظمتووه  ,وحتوودل يف داخلووه التعل و بووه بالرجوواو
واألموول ؛ لكموواة قدرتووه وعلمووه  ,وهووهه املشوواعر كلهووا تمعووة توودفع باإلنسووان إىل التعلو بوواهلل والتعبوود لووه يف
كل األحواة .
وقد تفسد دوافع تلك األس لة أو تضعف ؛ فينسرف اإلنسان عن العبوديوة هلل إىل التعلو برهلوة أخورى يف
الكون  ,ولكن رلك اردراف يف اجلملة ر خيرجه عن دا رة التعبد  ,ور عن اإلقرار باخلال للكون .
وهووها يوودة علووى أن التوودين يف حيوواة ا تمعووات اإلنسووانية إوووا هووو اسووتجابة للضوورورات العقليووة والوودوافع
الداخلية /الفطرية اليت ادها اإلنسان يف نفسه .
ويدة أيضا على أن التدين مالزم للسياتية اإلنسانية منه أوة نشجهتا .
وتوودة أيضووا علووى أن حصوووة التوودين عنوود اإلنسووان ت يكوون نتيجووة دافووع واحوود فقووط  ,وإوووا هووو نتيجووة
دوافع متعددة  ,كامنة يف داخل الكيان اإلنساا  ,متثل جنوا جوهريا من بنيته األساسية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يقوة ابن تيمية يف اإلنارة إىل هها املعي  ":معلووم أن السوؤاة واحلوو والوهة واخلووف والرجواو والتعظويم
وارع اف باحلاجة وارفتقار ودو رلك ,مشروط بالشُّعور باملسؤوة احبوب املرجوو املخووف املعبوود املع وظم,
الهي تع ف النفووق باحلاجة إليه وارفتوقار ,الوهي تواض وع كول نويو لعظ ومته ,واست وسلم كول نويو لقدرتوه,
ور َّة كل نيو لعنته ,فإرا كانت هوهه األموور ا حتتا النفوق إليهاَّ ,
وربد هلا منهوا ,بول هوي ض ورورية فيهوا,

1436/08/19
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كان نورطها ورزموها ,وهو ارعو اف بالصانع ,واإلقرار به أوىل أن يكون ضروريا يف النفوق"(.)1
ب وول ي ووههو اب وون تيمي ووة إىل أن إمي ووان ال وونفس اإلنس ووانية ب وواهلل أعظ ووم وأعم و م وون إمياهن ووا ب وواألمور الض وورورية
البدهيووة  ,حيووث يقوووة  ":أصوول العلووم اإلهلووي فطووري ضووروري  ,وأنووه أنوود رسوووخا يف النفوووق موون مبوودأ العلووم
الرياضو ووي كقولنو ووا  :إن الواحو و ود نصو ووف ارثنو ووني ومو و وبدأ العلو ووم الطبيعو ووي  .كقولنو ووا  :إن اجلسو ووم ر يكو ووون يف
مكانني"(.)2
ومووع قوووة درلووة الضوورورة الفطريووة علووى أن التوودين مووالزم للسيوواة اإلنسووانية فووإن النصووو الشوورعية جوواوت
بتجكيد ههه املالزمة وتعنينهوا  ,فقود دلوت النصوو علوى أن اهلل فطور النواق علوى اإلميوان بوه وعلوى توحيوده,
كمووا قوواة تعوواىل { :فووجقم وجهووك للوودِّين حنيفووا فطوورة اللَّووه الَّوويت فطوور النَّوواق عليوهووا ر توبووديل خللو اللَّووه رلووك
ِّين القيِّ رم ولك َّن أكثور النَّاق ر يوعل رمون}[الروم. ]30:
الد ر
ودلت النصو

أيضا علوى أن اهلل أرسول الرسول للنواق مون أوة نونوهلم إىل األرو  ,فقود أخورب اهلل تعواىل

آدم – وهووو أبووو البشوور كلهووم – بجنووه سوويننة إلوويهم مووا يبووني هلووم احلو  ,كمووا قوواة تعوواىل { :قوواة اهبطووا منوهووا
ضو ركم لوبوع ٍ
ض عو رود ٌّو فإ َّمووا يووجتيونَّ ركم ِّمو ِّوين رهودى فموون اتوَّبووع رهووداي فووال يضو ُّول ور يشووقى}[طه, ]123:
مجيعوا بوع ر
وأخرب سبسانه بجنه بعث يف كل أمة رسور  ,كما قاة تعاىل { :ولقد بوعثونا يف رك ِّل أ َّرم ٍوة َّر رسوور أن اعبر رودوا اللوه
واجتنبروا الطَّاغروت}[النسل , ]36:وكما قاة تعاىل { :إنَّا أرسلنات باحل ِّ بشريا ونهيرا وإن ِّمون أ َّرم ٍوة إرَّ خوال
فيها نهير}[فاطر.]24:

وت يقتصور األمور يف الدرلووة علوى مالزمووة التودين لإلنسووان علوى الدرلووة الفطريوة العقليووة والدرلوة الشوورعية,
بوول تضووافرت معهووا الدرلووة التارخييووة أيضووا  ,ومووع أن هووهه الدرلووة ليسووت موثوقووة بالدرجووة الكافيووة ,إر أهنووا
تصل لالست ناق وإلنام املخالف املعتمد علوى نوعهوا  ,فقود توصول عودد مون الدارسوني إىل أن هنوات نوواهد
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تارخييووة وأثريووة موون األحووافري وغريهووا توودة علووى أن التوودين مووالزم لكوول ا تمعووات اإلنسووانية  ,ويف بيووان هووها
يقوة املؤرخ بلوتوارت ":مون املمكون أن جنود مودنا بوال أسووار  ,ور ملووت  ,ور ثوروة  ,ور آداب  ,ور مسوارح
 ,ولكن ت ير إنسان قط مدينة بال معبد  ,ور ميارق أهلها عبادة"(. )3

1436/08/19

( )1درو تعارو العقل والنقل (. )136/3
( )2موا الفتاوى (. )15/2
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ويقوووة برجسووتون ":قوود نوورى يف السوواب أو يف احلاضوور تمعووات إنسووانية ر حووظ هلووا موون علووم أو فوون أو
فلسفة  ,ولكننا ر نعرف قط تمعا ر دين له"(.)1
ا صل الثال  :أن ا صل في الديانة اإلنسانية التوحيد للخالق :
إرا كووان التوودين مالزمووا للسيوواة اإلنسووانية  ,فووإن األصوول يف رلووك التوودين هووو التوحيوود هلل تعوواىل  ,ومعووي
رلوك  :أن البشورية يف أوة أمرهوا ت تكون تعورف تعودد انهلوة وت تكون تتعبود إر إللوه واحود  ,وهوو اهلل اخلوال
ال وراز املوودبر  ,والشوورت طووارئ عليهووا وحووادل بعوود أن ت يكوون  ,فووردم وأبنوواؤه وموون جوواو بعوودهم كووانوا علووى
التوحيد  ,وت يقع الشرت يف الناق حىت زمن نوح عليه السالم(.)2
واألصل املعتمد يف عملنا بطبيعة الدين عنود األموم األوىل لإلنسوان يرجوع إىل اخلورب الصواد املعتمود علوى
الوحي ؛ ألن تلك األموم ت يبو مون آثارهوا نويو  ,وتعود قبول التوارين اإلنسواا املعوروف  ,فوال طريو مجمونوا
للعلم حباهلم إر اخلرب اإلهلي .
ويف نصووو

القوورآن والسوونة دررت عديوودة توودة علووى أن األصوول يف ديانووة اإلنسووان التوحيوود وأن الشوورت

طووارئ عليهووا  ,وموون رلووك  :إخبووار النصووو عوون توحيوود آدم وأنووه توواب إىل اهلل وأنوواب وأعلوون العبوديووة لووه ,
ٍ
الرحيم}[البقوورة { ,]37:رَّ
اب َّ
كمووا يف قولووه تعوواىل { :فوتول َّقووى آد رم موون َّربوِّوه كلمووات فوتوواب عليووه إنوَّوهر رهووو التَّو َّوو ر
اجتباهر ربُّهر فوتاب عليه وهدى}[طه. ]122:

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واق
وأخربنا اهلل يف القرآن أن الناق كانوا على دين واحد اختلفووا  ,كموا يف قولوه تعواىل { :وموا كوان النَّ ر
إرَّ أ َّرم ووة واح وودة ف وواختول رفوا ول ووور كلم ووة س وبوقت م وون َّربِّووك ل رقض ووي بويو ونو رهم فيم ووا في ووه خيتل رفون}[ي ووونس, ]19:
وأخربنووا يف احلووديث القدسووي أهنووم كووانوا علووى التوحيوود  ,ادرف ووا عنووه  ,فعوون عيوواو بوون محووار ا انووعي أن
الني صلى اهلل عليه وسلم قاة  :قاة اهلل تعاىل  ":إا خلقوت عبوادي حنفواو كلهوم  ,وإهنوم أتوتهم الشوياطني
فاجتالتهم عن دينهم  ,وحرمت عليهم ما أحللت هلم  ,وأمرهتم أن يشركوا يب ما ت أننة به سلطانا"(. )3
وموع درلوة النصووو

الشورعية علوى إثبووات تلوك احلقيقوة  ,فووإن عوددا مون الدراسووات التارخييوة للسضووارات

1436/08/19

( )1منبعا األخال والدين (. )123
( )2انظر  :موا الفتاوى  ,ابن تيمية ()603/28
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القدمية توصلت إىل النتيجة نفسها  ,وهي تصل لالسوتن ناق وتجكيود الودررت الشورعية ر لالعتمواد عليهوا
مسووتقلة  ,وموون أنووهر علموواو األديووان الووهين رهبووا إىل أن األصوول يف ديانووة اإلنسووان التوحيوود  :عووات األديووان
املشهور  :رنخ  ,فإنه رهو إىل أن اإلنسانية بدأت بالتوحيد  ,طرأ الشورت عليهوا  ,وقود اعتمود دراسوات
عوودد موون البوواحثني قوواموا هبووا علووى بعووض ا تمعووات البدا يووة  ,واسووتند إىل األسووس العقليووة الفكريووة كمبوودأ
السببية وغريه(.)1
ويف تجكيوود أن التوحيوود أصوول الوودين اإلنسوواا يقوووة موواكس موووللر يف كتابووه "أصوول الوودين وارتقوواؤه"":إن
ههه انهلة ا سمة ليست إر متثيال طرأ على اإلنسوان بعود تلوك الفكورة الطبيعيوة  ,وبنواو علوى هوها فقود ركوع
أباؤنا وسوجدوا أموام اهلل احلو  ,حوىت قبول أن اسوروا علوى اإلنوارة إليوه باسوم"( ,)2وركور "أن النواق كوانوا يف
()3
أقدم عهودهم على التوحيد اخلالص  ,وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسا هم الدينيني"
ويدة على صسة رلك  :أن طا فة الصاب ة املندا يني يؤمنون بالتوحيد  ,وتصرح كتبهم املقدسة بالتوحيود
هلل تعاىل يف عبادته وخلقوه  ,وقود أكود عودد مون أبنواو هوهه الطا فوة البواحثني بنواو علوى موا عنودهم مون وثوا
أن دي ووانتهم م وون أق وودم ال ووديانات اإلنس ووانية املعروف ووة  ,إن ت تك وون أق وودمها  ,وينس ووبون كت وواهبم إىل آدم علي ووه

السووالم( ،)4وركووروا أن ديوون الصوواب ة املنوودا يني ووا هووو موودون يف كتووبهم يووتلخص يف أهنووم يؤمنووون بتوحيوود اهلل
واليوم انخر  ,وباحلساب والعقاب واجلنة والنار(.)5
وقد افترت كتواهبم املقودق بالتوحيود  ,فجواو يف أولوه "بجمسواو احلوي العظويم  ,مسوب ريب بقلوو نقوي  ,هوو
احلوي العظوويم  ,البصوري القوودير العلوويم  ,العنيون احلكوويم  ,هووو األزة القود  ,الغريووو عوون أكووان النوور  ,الغووين
عوون أكووان النوور  ,هووو القوووة والسوومع والبصوور  ,الشووفاو والظفوور  ,والقوووة والثبووات  ,هووو احلووي العظوويم مسوورة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

القلووو  ,وغو وفران اخلطايووا ...مس وب أنووت  ,مبووارت  ,جوود  ,معظووم  ,موووقر  ,قيوووم  ,العظوويم السووامي ...
خالوود فووو كوول األك ووان  ,رم وووت يوودنو من ووه ور بطووالن  ,وأمام ووه املال ك ووة م وواثلون  ,بجض ووويتهم يت ووجلقون,
( )1انظر  :ارجتماا الديين  ,اخلشاب ( , )137والدين  ,مد عبداهلل دراز (. )105-104
( )2املستقبل لإلسالم  ,مد فريد وجدي (. )5
( )3تفصيل آيات القرآن احلكيم  ,جوة ربوم  ,مقدمة امل جم (. )7

1436/08/19

( )4انظر  :املقدمة اليت كتبها نعيم بدوي وعضبان رومي -و ا من الصاب ة -لكتاب الصاب ة املندا يون  ,الليدي دراوور(, )20
وانظر  :الصاب ون حرانيني ومندا يني  ,رندي عليان ( , )74 , 66 ,18وتارين الصا ية املندا ية  ,مد عمر محادة (-41
. )44
( )5انظر  :املرجع الساب (. )21
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ساجدين خانعني  ,ناكرين مسبسني ...األوة منه األزة  .خال كل نيو ...
هووو امللووك منووه األزة  ,ثابووت عرنووه  .عظيو وم ملكو ووته  ,ر أب لووه ور ولوود  .ور يشو واركه ملو وكه أح ود ,
مبوارت هوو يف كول زموان  ,ومسوب هوو يف كول زمووان  ,موج وود منوه القودم  ,بوا إىل األبود  ,قواة للمال كووة :
كوا  ,فكانت  ,بقوله مال كة النور كانت"(.)1
وليس املقصود من نقل هها النص التجييد لكول موا فيوه  ,وإووا املقصوود ارسوتدرة علوى أن توحيود اهلل يف
عبادته وخلقه للكون كان معروفا عند ديانة من أقدم الديانات املعروفة يف التارين اإلنساا .
ودون ر ننكوور أن كثوريا موون الدراسووات ارنثربويولوجيووة أثبتوت أن عووددا موون احلضووارات اإلنسووانية املشووهورة
كانت مشركة تعتوقد بتعدد انهلة وتنووعها  ,كاحلضارة اننورية والبابلية واملصرية واهلندية وغريها(.)2
ولكن هوهه النتيجوة ر تقودح يف النصوو اإلسوالمية ور تشوكل عليهوا ؛ ألن اهلل تعواىل أخربنوا بوجن أكثور
األموم كانوت علوى الشورت  ,كمووا يف قولوه تعواىل { :قرول سوريروا يف األرو فووانظررروا كيوف كوان عاقبوةر الَّوهين موون
قوب رل كان أكثو رررهم ُّمشركني}[الروم , ]42:وأخربنا الني صلى اهلل عليوه وسولم بوجن عوددا مون األنبيواو ت اودوا

موون أق وواهم اسووتجابة كبوورية يف دعوووهتم  ,حيووث يقوووة ":عررضووت علووى األمووم  ,فجعوول النووي والنبيووان ميوورون
معهم الرهط  ,والني ليس معه أحد"(.)3
فمووا ثبووت يف تلووك الدراسووات  -موون كثوورة الشوورت يف احلضووارات السووابقة وقلووة التوحيوود  -مؤيوود ألخبووار
اإلسالم  ,وليس معارضا هلا .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن البسث ليس يف حتديد حجم الشرت والتوحيد  ,وإوا يف حتديد أوليوة أحود ا علوى انخور  ,وثبووت
كون الشرت أكثر  ,ليس دليال على أنه كان األوة ظهورا .
ا صل الراا  :أن التدين مطلا ىنساني ل يمكن الستمناء عنه :
( )1كننا ربا (الكنن العظيم)  ,الكتاب املقدق عند الصاب ة املندا يني ( , )1وانظر نصوصا أخرى فيها التصري بالتوحيد :
الصا بة املندا يون  ,الليدى دراوور ( , )347 , 345والصا بة حرانيني  ,ومندا يني  ,رندي عليان (. )100

1436/08/19

( )2انظر  :عظمة بابل  ,هاري ساكن ( , )377ومقدمة يف تارين احلضارات القدمية  ,طه باقر ( , )227واحلضارة املصرية
القدمية  ,غوستاف لوبون (. )47 , 46
( )3أخرجه البخاري  ,رقم ( , )5705وغريه .
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وهووها األصوول نتيجووة طبيعيووة لألصوووة السووابقة  ,فووإرا كووان التوودين مقتضووى ضووروريا موون مقتضوويات العقوول
والونفس  ,وكوان ألجوول رلوك مالزموا للسيوواة اإلنسوانية علوى موور عصوورها  ,فوإن رلووك يودة بالضورورة علووى أن
اإلنسانية ر ميكن أن تستغين عن الدين يف حياهتا  ,وأن الدين مطلو جوهري من مطالو العيش .
فاإلنسوانية دا موا يف حاجوة إىل التودين  ,وهوي يف كول أحواهلوا مفتقورة إليوه  ,فالودين غوهاو الوروح  ,وبلسوم
احليوواة  ,ومسووكن الوونفس  ,ومصوودر الطمجنينووة  ,ومنبووع الراحووة والسووكنية  ,فساجووة اإلنسووانية إليووه فووو كوول
حاجة  ,وفاقتها إليه تعلو كل فاقة .
ر جرم أن حاجة اإلنسان إىل الودين ليسوت حاجوة ثانويوة هامشوية  ,إهنوا حاجوة أساسوية أصويلة  ,تتصول
جبوهر اإلنسان  ,وتتداخل مع كيانه وروحه  ,وتتوغل يف أغوار أعماقه .
وضوورورة التوودين ليسووت مقتصوورة علووى الفوورد اإلنسوواا فقووط  ,وإوووا هووي نوواملة للفوورد وا تمووع معووا  ,فكمووا
أن الفوورد اإلنسوواا يعوود التوودين مطلبووا جوهريووا حلياتووه  ,فكووهلك ا تمعووات اإلنسووانية ر يصوول حاهلووا  ,ور
يستقر وضعها ور تتعوم فيها املعاا اإلنسوانية وتشويع يف جنوباهتا املشاعر الروحية بني أفرادها إر بالدين .
ومووا أمجوول مووا ركووره األسووتار عبوواق مووود العقوواد يف وصووف احلاجووة إىل الوودين حيووث يقوووة  ":إن ووارب
التارين تقرر لنا أصالة الدين يف مجيع حركات التارين الكربى ,ور تسوم ألحود أن يونعم أن العقيودة الدينيوة
نوويو تسووتطيع اجلماعووة أن تلغيووه ,ويسووتطيع الفورد أن يسووتغين عنووه ,يف عالقتووه بتلووك اجلماعووة ,أو فيمووا بينووه
وبني سريرته املطوية من حوله ,ولو كانوا من أقرب الناق إليه .
ويقرر لنا التارين أنه ت يكن قط لعامل من عوامل احلركات اإلنسانية أثر أقوى وأعظوم مون عامول الودين,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكوول مووا عووداه موون العواموول األخوورى يف حركووات األمووم ,فإهنووا تتفوواوت فيووه القوووة قوودار مووا بينووه وبووني العقيوودة
الدينية من املشاهبة يف التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة.
ه ووهه الق وووة ر تض ووارعها ق وووة العص ووبية  ,ور ق وووة الوطني ووة  ,ور ق وووة الع وورف ,ور ق وووة األخ ووال  ,ور ق وووة
الشرا ع والقوانني ,إر كانت هوهه القووة إووا تورتبط بالعالقوة بوني املورو ووطنوه ,أو العالقوة بينوه وبوني تمعوه ,أو
العالقة بينه وبني نوعه ,على تعدد األوطان واألقوام.

1436/08/19

أما الدين فمرجعه إىل العالقة بني املورو وبوني الوجوود بجسوره ,وميدانوه يتسوع لكول موا يف الوجوود مون ظواهر
وبوواطن ,وموون عالنيووة وسوور ,وموون موواو أو مصووري ,إىل غووري هنايووة ,بووني آزاة ر حتصووى يف القوودم ,وآبوواد ر
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حتصووى فيمووا ينكشووف عنووه عووات الغيوووب .وهووها علووى األقوول هووو ميوودان العقيوودة الدينيووة يف مثلهووا األعلووى,
وغاياهتا القصوى ,وإن ت تستوعبها ضما ر املتدينني يف مجيع العصور.
ومن أدلة الواقع على أصالة الدين :أنك تلمس ههه األصالة عند املقابلة بني اجلماعوة املتدينوة ,واجلماعوة
اليت ر دين هلا ,أو ر تعتصم من الدين بركن مكني.
وكهلك تلمس ههه األصالة عند املقابلة بني فرد يؤمن بعقيدة من العقا د الشاملة ,وفرد معطول الضومري,
مضطرب الشعور ,ميضى يف احلياة بغري ور يلور به ,وبغري رجاو يسمو إليه.
هلووها ..الفووار بووني اجلموواعتني ,وبووني الفووردين ,كالفووار بووني نووجرة راسووخة يف منبتهووا ونووجرة تثووة موون
أصوهلا! وقل أن ترى إنسانا معطل الضمري ,على نيو من القوة والعظمة ,إر أمكنوك أن تتخيلوه أقووى مون
رلك وأعظم ,إرا حلت العقيدة يف وجدانه ل التعطل واحلرية"(.)1
وا لة التي يمكن من خفلها ىثبات ص بة ك ون ال دين مطلب ا ىنس انيا ملب ا كثي رة متض افرة  ،وم ن
أهمها :
الدليل ا ول  :تقديم اإلجااة الكافية عن ا سقلة ا ولية الوجو ية  ,فاإلنسان لويس كغوريه مون أنوواا
احلي ووان  ,فهووو كووا ن مسووا ل مسووتفهم باحووث عوون احلكمووة والغايووة  ,ومتجموول يف الكووون والوجووود  ,وحتكووم
حياته أصناف من الروابط والعالقات  ,تؤطرها جنم من املبادئ والقيم واألخال .
وألجل هها كانت حياته اطوة بجسو لة عميقوة عون الوجوود والغايوة واحلكوم  ,ولويس مون مصودر ميكون أن
ايوو عون هوهه األسو لة بطريقوة نواملة ونوافية مثول الودين  ,ومون تلوك األسو لة  :مون أيون أتوى الوجوود؟ وموا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

احلكم ووة م وون وج وووده؟ وم ووا الغاي ووة ال وويت ينته ووي إليه ووا؟ وم وون أي وون أت ووت احلي وواة يف الوج ووود؟ ومل ووارا انقس وومت
املوجووودات إىل أحيوواو ومجاعووات وعاقلووة وغووري عاقلووة ؟ ومووا احلكمووة موون وجووود اإلنسووان العاقوول؟ وملووارا اووو
عليه أن يلتنم اخلري ويبتعد عن الشر؟ وما ضابط اخلري وضابط الشر؟ وما املعاا الويت نعتمود عليهوا يف حتديود
املبادئ األخالقية؟ وغريها من األس لة الوجودية العميقة .
ور ميكن لإلنسان أن خيفي هوهه األسو لة مون حياتوه  ,ور ميكنوه أن يقلول مون أهيمتهوا وأثرهوا يف معانوه,

1436/08/19

( )1حقا اإلسالم واباطيل خصومه (. )13
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فليس له حل إر أن يقودم هلا جوابا واضوسا بينا  ,وإر أضوست حياته مضطربة تعيسة فاقدة للمعي .
وقد أقور عودد كبوري مون العلمواو املالحودة وغوريهم بوجن هوهه األسو لة ر ميكون للعلوم أن ايوو عليهوا  ,ور
يستطيع اإلنسان أن يقدم هلا جوابا من خالة البسث يف املعمل(.)1
والدين الصسي هو املصدر الوحيد الهي يقدم جوابا نامال وكافيا علوى تلوك األسو لة  ,يشوبع فيهوا هنوم
اإلنسان وتفكره فيها .
ال دليل الث اني  :ض با الس لوك اإلنس اني  ,موون أقوووى مووا مييوون احليوواة اإلنسووانية عوون سووا ر أنوواا احليووان
أهنووا منض ووبطة بس وولوت وودد وق ووانون ن ووامل  ,وال وودين م وون أق وووى العوام وول ال وويت تس وواعد عل ووى ض ووبط الس وولوت
اإلنساا على املستوى الشخصي وعلى مستوى التعامل مع انخرين .
أم ا عل ى المس توى الشخص ي  ,فووإن الوودين يسوواعد بشووكل كبووري ج ودا  ,وبصووور فاعلووة علووى إحوودال

ارستقرار النفسي والروحي يف احلياة اإلنسانية  ,واعل اإلنسان يشعر بواألمن النفسوي الوداخلي  ,ويعورب ابون
القيم عن هها املعي بكالم لطيف رقي فيقوة  ":ر حياة له -قلو اإلنسان -ور فالح ور نعويم ور سورور
إر برضوواه -اهلل -وقربووه واألنووس بووه  ,فبووه يطمو ن  ,وإليووه يسووكن  ,وإليووه يووجوي  ,وبووه يفوورح  ,وعليووه يتوكوول ,
وبووه يث و  ,وإيوواه يرجووو  ,ولووه خيوواف  ,فووهكره  :قوتووه وغووهاؤه  ,و بتووه والشووو إليووه  :حياتووه ونعيمووه ولهتووه
وسووروره  ,وارلتفووات إىل غووريه والتعل و بس وواه داؤه  ,والرجوووا إليووه دواؤه  ,فووإرا حصوول لووه ربووه سووكن إليووه ,
واطمووجن بووه  ,وزاة رلووك ارضووطراب والقلو  ,وانسوودت تلووك الفاقووة  ,فووإن يف القلووو فاقووة ر يسوودها نوويو
سوووى اهلل تعوواىل أبوودا  ,وفيووه ن وعث ر يلمووه غووري اإلقبوواة عليووه  ,وفيووه موورو ر يش ووفيه غووري اإلخووال لووه
وعبادته وحده"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود تكوواثرت الدراسووات العلميووة احلديثووة حوووة عالقووة التوودين بالصووسة النفسووية لإلنسووان ونووعوره بوواألمن
الروحوي  ,وتضوافرت نتا جهوا علوى تجكيود أن للودين أثورا عميو التوجثري يف حتسوني الصوسة النفسوية لإلنسووان ,
ويف حتقيو األمون الروحووي لوه  ,وكوهلك ظهوورت دراسوات كثورية حوووة أثور القيوام بالشوعا ر التعبديوة  ,كالصووالة
والص وويام وال ووهكر وغريه ووا  ,وخرج ووت بنت ووا خ تؤك وود األث وور اإلا ووايب الع وواة ملمارس ووة تل ووك الش ووعا ر يف ختل وويص

1436/08/19

( )1انظر :

 431من البسث .

( )2إغاثة اللهفان من مصا د الشيطان (. )71/1
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اإلنسان من ارضطرابات النفسية  ,كالقل والعنلة وارضطراب النفسي والوسواق وغريها(.)1
وأم ا عل ى مس توى التعام ل م اآلخ رين  ,فووإن الوودين موون أقوووى العواموول الوويت تؤسووس للووازا الووداخلي,

رلكووم الووازا الووهي يعوود ثابووة املراقووو الوودا م لتصوورفات اإلنسووان وأعمالووه  ,سوواو كووان يف مشووهد موون النوواق
والقووانون أو ت يكوون  ,فاإلنسووان امللتوونم بالوودين بصوود يعموول بووانداب واألخووال  ,فووال يسوور ور يغووش ور
خيوودا ور ي وراو ور خيووون ور يكووهب  ,ويسوواعد انخ ورين وإلسوون إلوويهم ويعيوونهم بوودافع داخلووي موون نفسووه
وليس خوفا من القانون أو خشية من الناق أو هروبا مون العقوبوة الدنيويوة ور ألجول مصوا ماديوة عاجلوة ,
فاألصل يف اإلميان بالعقيدة اإلسالمية أن اإلنسان ر يسوا إىل العمول سوو القطعوان  ,ور يدفعوه إليوه قهور
حكووومي ور ضووغط قووانوا  ,ور رقابووة بش ورية  ,وإوووا ينوودفع إىل العموول حبووافن موون داخلووه وباعووث موون راتووه ,
ونتيجة إميانه باملراقبة اإلهلية واجلناو األخروي(. )2

وهووها البرعوود لووه أثوور كبووري وعميو علووى تصوورفات اإلنسووان مووع انخورين  ,فاملتوودين بصوود ر خيووون زوجتووه
ونريكة حياته فريتبط بغريها  ,سواو علموت بوهلك أو ت تعلوم  ,واخلوادم ر خيوون سويده  ,سوواو علوم بوهلك
أو ت يعلم  ,والعامل يف الشركة ر يفرط يف عمله وأمانته سواو علم بهلك مديره أو ت يعلم .
وقد أقر هبها األثر وأ يته عدد من املعادين لألديان واحاربني هلا  ,يقوة فولتري – وهوو مون أنوهر وأعوىت
من دعا إىل الثورة على األديان ": -لو ت يكن اهلل موجودا لوجو اخ اعوه " ,ويقووة ":اوو أن نوؤمن بواهلل
حووىت تكووون زوجوويت أكثوور وقووارا ة وخووادمي أقوول لصوصووية"( ,)3ويعوورب دوستويسووكي عوون هووها املعووي بعبووارة
صرإلة فيقوة ":إرا ت يكن اهلل موجودا فكل نيو مباح"( ,)4ويقوة جون لوت – وهو من أنوهر املؤسسوني
للفكوور اللي ورباة يف الغوورب ": -ر اوووز أبوودا التسووام مووع موون ينكوورون وجووود اهلل ؛ رلووك أن الوعوود واملواثي و
واألقسام اليت هي روابط ا تمع اإلنساا ر حرمة هلا ور اعتبار عند امللسود ؛ رلوك أن اسوتبعاد اهلل حوىت لوو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :العالقة بني مستوى التدين والقل العام  ,صا إبراهيم الصنيع  ,لة جامعة امللك سعود  ,العدد (-207( )14
 , )234والتدين والصسة النفسية  ,مصطفى كويلو  ,لة حراو  ,العدد ( , )29-24( )14والكل مبتلى ولكن  ,نظرات يف
احلالة اإلحلادية من الناحية النفسية  ,أبو حو اهلل  ,لة براهني (. )46/1
( )2انظر يف اهتمام الشريعة بالوازا الهايت  :أصوة النظام ارجتماعي يف اإلسالم  ,مد الطاهر ابن عانور(, )149-135
والعدالة ارجتماعية  ,سيد قطو ( , )70-64وحرية الرأي يف اإلسالم  ,مد عبدالفتاح اخلطيو (. )77-71

1436/08/19

( )3انظر يف ههه املقارت  :قصة الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل ( )202وتارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم
( , )189واملوجن يف تارين الفلسفة  ,جلنة من األساتهة السوفيات (. )198
( )4دواعي اإلميان يف عصرنا  ,األب جيوفاا مارتنيت (. )336/2
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كان بوالفكر إلول كول نويو"( , )1وهنوات مقوارت عديودة تؤكود علوى أن عودم اإلميوان بواهلل يوؤدي إىل انتهوات
القوانني األخالقية وروباهنا يف ا تمع(.)2
ال دليل الثال

 :ف تح آف اق اآلم ال الجميل ة  ,فاحليوواة اإلنسووانية ر تسوولم موون الكوودر ور بوود فيهووا موون

وقوووا املنغصووات وانرم والكوورب والضووي  ,فيستووا اإلنسووان إىل موون يسووليه يف هووهه احليوواة ويواسوويه وخيفووف
عنه تلك املصا و واملكدرات  ,ور يقدم له التسلية واملووارة نويو مثول الودين أبودا  ,فوعوود الودين وجناواتوه
من أقوى ما يفت لإلنسان آفا األمل يف احلياة ويضفي عليها املعاا املضي ة للمستقبل البعيد والقريو .
وتتلخص أهم اآلمال التي يفتح الدين آفاقها لإلنسان في أراعة أمور ر يسة :
ا م ر ا ول  :اللق اء ا اهلل وا ن س ا ه والس تزا ة م ن التع رف علي ه  ,مووع إميووان اإلنسووان بووجن اهلل هووو

اخلووال للكووون وأنووه الووهي أنشووجه موون العوودم وأنووه املوودبر لووه  ,واملصوورف ألحداثووه  ,وأن عظمتووه ر حوودود هلووا ,
وكماله ر ميكن البلو إليه  ,وجالله يستسيل اإلحاطة به  ,وإميانه بجن اهلل هو مصدر كل نعمة وأسواق كول
خووري يف الوودنيا  ,فإنووه ر الووة سيشووتا إىل رؤيووة هووها اخلووال اجلليوول واألنووس بووه  ,وسووتكون أمجوول حلظووات
حياته حني ينظر إىل خالقه ويتسدل معه ويسمع كالمه ويناداد من املعرفة به  ,وهلوها كوان أعظوم نعويم أهول
اجلنة النظر إىل وجه اهلل الكر  ,واللقاو به  ,ففوي احلوديث ":فوواهلل موا أعطواهم نوي ا أحوو إلويهم مون النظور
إليه"(. )3
وإميووان العبوود بووهلك ا وعله يف نووو دا ووم إىل لقوواو اهلل وتط ولع مسووتمر إىل رؤيتووه ومسوواا كالمووه وحديثووه ؛
وتيقنه حبصوة رلك له إلصل يف نفسوه انش وراحا واسوعا وفرحوا عارموا  ,وألج ول هوها عونى اهلل املوؤمنني فقواة
{ :مون كوان يورجووو لقواو اللَّووه فوإ َّن أجوول اللَّوه ٍ
يع العليم}[العنكبووت ,]5:قوواة القشوريي معلقووا
نت ورهوو َّ
ر
السووم ر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

":ملا علم سبسانه ندة ن وو أوليا وه إىل لقا وه وأن ق ولوهبم ر هتودأ دون لقا وه ضورب هلوم أجوال موعودا للقا وه
تسكن نفوسهم"(.)4

( )1رسالة يف التسام (. )114

1436/08/19

( )2انظر  1122 :من البسث وما بعدها .
( )3أخرجه مسلم  ,رقم (. )181

( )4الرسالة القشريية ( , )332وانظر  :الداو والدواو  ,ابن القيم (. )429
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وكان من دعاو الني صلى اهلل عليه سلم ":وأسجلك لهة النظر إىل وجهك الكر والشوو إىل لقا وك"
 ,وجاو يف بعض انثار ":طاة نو األبرار إىل لقا ي  ,وأنا إىل لقا هم أند نوقا"(.)2

فلووو ت يكوون موون انموواة الوويت إلصوول اإلنسووان موون إميانووه بالدين/اإلسووالم إر هووها األموول لكفووى بووه  ,فووجي
أموول ميكوون أن يكووون أفضوول موون لقوواو اهلل خووال الكووون وموودبره؟! وأي مسووتقبل ميكوون أن يكووون أمجوول موون
ارستماا إىل كالم اهلل وزيارته والقرب منه؟!
ا م ر الث اني  :اللق اء اا حب اب والمق راين  ,فاإلنسووان يف حيات ووه ر بوود أن يفقوود أح وودا موون أحباب ووه
واألع وناو علووى قلبووه  :أبيووه أو أمووه أو زوجووه أو ابنووه أو بنتووه أو صووديقه  ,ور بوود أن يكووون مسووع بسوورية أنوواق
عظماو صاحلني مصولسني ت يظفور باللقواو هبوم  ,كاألنبيواو والرسول والصواحلني مون البشور وغوريهم  ,فتتسسور
نفسه نوقا إليهم وحبا له .
ولكوون حس ورته تلووك ختووف ويقوول أثرهووا إرا علووم أنووه سوويلتقي هبووم يف دار أخوورى غووري الوودار الوودنيا  ,حينهووا
تنفت أمامه آفا األمل  ,وتنشرح نفسه  ,ويهدأ روعه  ,وختبو لوعته على الفرا ونوقه إىل األحباب.
وههه املعاا ر ادها اإلنسان يف اإلحلاد ور يف املاديوة الويت ر تورى لإلنسوان حيواة غوري حياتوه يف الودنيا,
وتقطع كل آماله  ,وهتدم كل تطلعاته  ,وحتطم مجيع أمنياته .
ا م ر الثال

 :الظف ر ا الجزاء  ,فوواملؤمن يعموول واهوود يف هووهه احليوواة  ,ويقوووم باألعموواة اخلوورية ويلتوونم

باملبووادئ والقوويم النبيلووة  ,يصوود مووع انخ ورين  ,ويسوواعد احتوواجني  ,ويقوودم املعونووة هل وم  ,ويسووعى إىل إزالووة
الضرر عن الفقراو واملساكني  ,ويغامر يف إنقار املضطرين  ,ويتصد اله ويبهة جهده ووقته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن املؤمن كغريه من الناق تننة به أنواا من املصا و والشدا د  ,كاألمراو واألحنان وفقودان املواة أو
املسكن أو أحد أعضاو جسده  ,فيصرب ويعلم أن كل رلك مقدر من عند اهلل العليم احلكيم .
وههه األعماة الشريفة املؤمن موعود عليها باجلناو الكثوري والعطواو الووفري مون اهلل العنيون الكور  ,فانتظواره
هلووها العطوواو  ,وإميانووه باحلصوووة علووى اجل وناو والث وواب  ,يفووت يف نفسووه آفووا األموول  ,ويضووفي علووى حياتووه

1436/08/19

( )1أخرجه أمحد  ,رقم ( , )18325والنسا ي  ,رقم ( , )1306وهو حديث صسي .

( )2أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياو ( , )96/10وعبدالغين املقدسي يف ال غيو يف الدعاو  ,رقم (. )16
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وروحه مجاة انتظار الظفر باملكافجة الكرمية من الرب الكر  ,فتسعد نفسه ويطيو عيشه .
ا م ر الراا  :تبقي ق العدال ة  ,فاإلنسووان العاقوول يوورى يف احليوواة الوودنيا أنواعووا موون الظلووم وأصوونافا موون

اجلووور والقهوور  ,وتشوواهد عينوواه أناسووا فقوودوا الرمحووة وعوواثوا يف األرو فس وادا فقتل ووا وصوولبوا وهنب ووا وهوودموا,
وتسمع أرناه عن صنوف من القتل وأنكاة من الوحشية اليت يقوم هبا أناق ر خال هلم .
وأصووساب النفوووق السوووية والعقوووة املسووتقيمة ينتظوورون القصووا

موون أول ووك ا وورمني وحتقيو العدالووة بووني

العاملني  ,والدار الدنيا ر تتسقو فيهوا هوهه العدالوة غالبوا  ,فتبقوى نفوسوهم منتظورة لتسقو العدالوة  ,وإعطواو
كل ري ح حقه .
ولكوون املاديووة امللسوودة تغلو مجيووع األبوواب أمووام هووهه املعوواا اجلميلووة  ,فموون ظلووم وقتوول وسوور وأفسوود يف
األرو  ,فليس له رجعة أخرى إلاسو فيهوا علوى أفعالوه  ,ولويس وراوه مكوان آخور اوازى فيوه علوى إفسواده
 ,وعلى املظلومني واملقهوورين أن ينسووا موا حول هبوم  ,فلويس هلوم أي حو أو أمول يف احلصووة علوى حقووقهم
أو القصا من أعدا هم .
ا صل الخامس  :امتناو التعارض اين الدين الصبيح والعقل الصريح :
يق وووم اإلمي ووان باألدي ووان عل ووى أن ال وودين الص ووسي ر ميك وون أن يتع ووارو م ووع العق وول الصو وري  ,وأن مجي ووع
مكونووات الوودين اووو أن تكووون متسووقة مووع الض ورورات العقليووة ومقتضووياهتا  ,ويف بيووان هووها املعووي يقوووة ابوون
تيمية  ":إن الرسوة ر اوز عليه أن خيالف ني ا من احل  ,ور خيرب ا حتيله العقوة وتنفيه"(.)1
ومن األصوة اليت يرعتمد عليها يف فسوص األديوان والتجكود مون صودقها  :التسقو مون اتفوا مكوناهتوا أو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اختالفها مع الضرورات العقلية  ,فإن ثبت تناقض بعضوها موع املبوادئ العقليوة فهوي باطلوة بالضورورة  ,فواحل
النازة من عند اهلل ر يص أن يقع فيه ما خيالف الضورورة العقليوة اليقينيوة "فوال اووز قوط أن خيتلوف الكتواب
وامليونان –الوودين والعقوول -فووال خيتلووف نووص ثابووت عوون الرسوول وقيوواق صووسي  ,ر قيوواق نوورعي ور عقلووي ,
ور اوز قط أن األدلة الصسيسة النقلية ختالف األدلة الصسيسة العقلية"(.)2

1436/08/19

( )1درو تعارو العقل والنقل (. )296/5
( )2الرد على املنطقيني (. )371
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فووالتواف بووني مكونووات الوودين ومقتضوويات العقوول الضوورورية دليوول علووى صووسة الوودين  ,وصوودوره عوون اإللووه
احل  ,وسالمته من التسريف والتبديل  ,ووقوا التناقض بينها دليل على خطج الودين وانتفواو أن يكوون نوازر
من عند اهلل تعاىل  ,أو على دخوة التسريف والتبديل فيه .
والبك م اامتن او التع ارض ا ين ال دين والعق ل يق وم عل ى أس س علمي ة متع د ة  ،وم ن أه م تل ك
ا سس ثفثة أسس ر يسة  ،هي :
ا ساس ا ول  :أن كال من الدين الصسي والعقل الضروري داخل ضمن دا رة احلو  ,واحلو ر ميكون

أن يقوع التنواقض فيوه  ,فواحل ر يتنواقض أبودا  ,وإوووا يصود بعضوه بعضوا( ,)1فوقووا التنواقض فيوه يووؤدي إىل
ضووياا احلقيقووة وفقوودان املعرفووة  ,الوويت ر تسووتقيم احليوواة اإلنسووانية إر بانضووباطها  ,فإنووه ر ينوواقض احل و إر
بالباطوول فقووط  ,يقوووة ابوون تيميووة يف بيووان هووهه احلقيقووة  ":احلجووة العقليووة الصوورإلة ر تنوواقض احلجووة الشوورعية
الصووسيسة  ,بوول ميتنووع تعووارو احلجووخ الصووسيسة سوواو كانووت عقليووة أو مسعيووة أو مسعيووة وعقليووة"( ,)2وحووني
ركر امتناا التعارو بني احلجة النقلية القطعية واحلجة العقليوة القطعيوة علول رلوك بامتنواا اجتمواا النقيضوني
 ,حيووث يقوووة ":وحين ووه فلووو تعووارو دلوويالن قطعيووان  ,وأحوود ا ينوواقض موودلوة انخوور  ,للوونم اجلمووع بووني
النقيضني  ,وهو اة"(.)3
ا ساس الثاني  :أن حتق التعارو بني العقل والنقل مناقض للمقصد األوة من الودين ؛ ورلوك أن اهلل
تع وواىل يري وود م وون إرس وواة الرس وول وإن وناة الكت ووو هداي ووة الن وواق وإص ووالح ح وواهلم  ,فكي ووف خي وواطبهم ووا حتيل ووه
عقووهلم؟! وكيووف يكلفهووم ووا يتنوواقض مووع مووا فطوورهم عليوه موون املبووادئ العقليووة؟! فووإن يف رلووك أبلووغ املعارضووة
للمقصد األوة من النبوة  ,ويف بيوان هوها األسواق ركور ابون تيميوة أنوه ميتنوع  ":يف صوري العقول َّ
أن مون يريود
َّ
أن الناق يصدقونه ويطيعونه  ,يهكر هلم ما يوجو يف صري العقل تكهيبه ومعصيته  ,والقدح فيما جواو بوه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومعارضووته ,فووإن كووان املفهوووم املعووروف ووا أخووربوا -أي  :األنبيوواو -بووه النوواق مناقضووا لصوري العقوول ,وهووم ت
يعرفوا أنه مناقض لصري العقل ,فقد وصفهم من قاة رلوك مون نقوص العقول وفسواده ,وا أمجوع النواق علوى
فساده.

1436/08/19

( )1انظر  :موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )29/8
( )2موا الفتاوى (. )279/9
( )3درو تعارو العقل والنقل (. )79/1
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وإن علموا أنوه منواقض لصوري العقول ,وأظهوروه وت يبينووه ,وت يوهكروا موا اموع بينوه وبوني صوري املعقووة,
فق وود س ووعوا فيم ووا ب ووه يك و وههبم املك و ِّوهب ,ويرت وواب املص و و ِّد  ,ويست و وطيل ب ووه أع ووداؤهم عل ووى أولي ووا هم ,فيك ووون
ر
وحنبوا عليهم األحناب"(.)1
أولياؤهم يف الوَّريو وارضوطراب ,وأعداؤهم قد فو َّوقروا إليهم النِّشابَّ ,
ا ساس الثال  :أن الوحي املننة أمر الناق بإعماة عقوهلم  ,وحثهم أنود احلوث علوى التجمول والتفكور
والتعقل يف آيات اهلل وأحكامه  ,ورم ووبن من ت يعمل عقله  ,وهوها املعوي مشوهور مسوتفيض يف النصوو
الشوورعية  ,فلووو كووان العقوول الص وري ميكوون أن ينوواقض الوودين الصووسي فكيووف يووجمر بإعمالووه؟! وإلووث علووى
اعتباره يف النظر وارستدرة وبناو املواقف؟! .
وألجوول هووهه األسووس وغريهووا كووان هنووات تووالزم بووني خمالفووة الوودين الصووسي وخمالفووة الضوورورات العقليووة ,
فكل ما خالف الدين فهو خمالف للضرورة العقلية  ,وكل ما خالف الضرورة العقلية فهو خمالف للدين.
وبنوواو علووى مووا سووب فووإن اف و او التعووارو بووني الوودين الصووسي والعقوول الص وري خطووج بووني  ,ولووو روجوود

التعارو فإنه ر الة سيكون ظاهريا  ,فإما أن يكوون موا نرسوو إىل العقول غوري صوسي أو أن موا نرسوو إىل
الدين غري صسي .
وزيادة يف حترير البسث يف العالقوة بوني النقول والعقول واسوتكمار لبنواو القوانون العلموي املنضوبط يف حتديود
العالقة بينهما ركر عدد من علماو اإلسالم أن العربة يف العمول باألدلوة والرباهوني وحتديود املقودم منهوا ليسوت
راجعة إىل وصف الدليل بكونه عقليا أو نقليا  ,وإوا هوي راجعوة إىل قووة الودليل وانضوباطه  ,وبنواو علوى هوها
املنطل  ,فإن األحواة اليت ميكن للعقل أن يفرضها يف العالقة بني العقل والنقل أربعة(: )2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الب ال ا ول  :أن يقووع الت وعارو بووني الع وقل القطعووي والنقوول القطعووي  ,وهووها أموور مسووتسيل كمووا سووب
بيانه .
الب ال الث اني  :أن يق ووع التع ووارو ب ووني العق وول القطع ووي والنق وول الظ ووين  ,ويف ه ووهه احلال ووة يق وودم العق وول
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( )1املرجع الساب ( , )85/7وانظر  :املوافقات  ,الشاطي (. )208/3
( )2انظر  :درو تعارو العقل والنقل  ,ابن تيمية (. )97/1
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القطعي ,لكونه أقوى يف الثبوت والدرلة .
والب ال الثال  :أن يق ووع التع ووارو ب ووني النق وول القطع ووي والعق وول الظ ووين  ,ويف ه ووهه احلال ووة يق وودم النق وول
القطعي  ,لكونه أقوى يف الثبوت أو يف الدرلة .
والب ال الراا  :أن يق ووع التع ووارو ب ووني النق وول الظ ووين والعق وول الظ ووين  ,ويف ه ووهه احلال ووة يبس ووث ع وون
املرجسات  ,ويقدم الدليل الهي قويت مرجساته .
وهها يدة على أن التعارو بوني الودين والعقول ر يكوون أمورا متسققوا يعواب بوه الودين إر بشورطني ر بود
من توفر ا معا :
األوة  :أن يكون الدين قطعيا يف ثبوته ودرلته  ,والثاا  :أن يكون العقل قطعيوا يف درلتوه  ,فوإن انتفوى
أحود هووهين الشوورطني  ,بوجن يكووون الوودين غووري قطعوي يف ثبوتووه أو يف درلتووه  ,أو يكوون العقوول غووري قطعووي يف
درلته  ,فإن التعارو بينهما حوين ه ر يكون معيبا ؛ لكونه ميكن حله و اوزه بالطر العلمية املعتربة .
فمن أراد من املع ضني على األديان أن يثبت خمالفة دين اإلسالم للعقل ويعيبوه بوهلك  ,فإنوه اوو عليوه
أن يووجيت ثوواة يتوووفر فيووه رانووك الشوورطان  ,فووإن ت يفعوول – ولوون يفعوول -فووإن كالمووه سوويكون ر الووة وورد
دعوى غري ملنمة  ,يسهل نقضها و اوزها .
ا صل الخامس  :امتناو التعارض اين الدين الصبيح والعلم الصبيح :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العالقووة بووني ال وودين والعلووم كالعالق ووة بووني ال وودين والعقوول  ,س وواو بس وواو  ,وبن وواو علي ووه فإنووه ر ميك وون أن
يتنوواقض الوودين الصووسي مووع العلووم الصووسي  ,واووو أن تكووون مجيووع مكونووات الوودين متسووقة مووع احلقووا
العلمي ووة اليقيني ووة  ,ومنس ووجمة م ووع مقتض ووياهتا  ,ويف بي ووان ه ووها املع ووي يق وووة م وود العثيم ووني ":ر ميك وون أن
يتعوارو صوري القورآن موع الواقوع أبودا  ,وإرا ظهور يف الواقووع موا ظواهره املعارضوة  ,فإموا أن يكوون الواقوع وورد
دعوووى ر حقيقووة لووه  ,وإمووا أن يكووون القوورآن غووري ص وري يف معارضووته ؛ ألن ص وري القوورآن الكوور وحقيقووة
الواقع كال ا قطعي  ,ور ميكن تعارو القعطي أبدا"(. )1

1436/08/19

وألجوول هووها فووإن موون األصوووة الوويت يعتموود عليهووا يف فسووص األديووان والتجكوود موون صووستها  :التسق و موون
( )1موا فتاوى الشين مد العثيمني (. )68/2
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اتفا مكوناهتا أو مناقضتها للسقا الكونية  ,فإرا ثبت تناقض بعضها مع تلك احلقا فوهلك دليول علوى
بطووالن الوودين أو دخوووة التسريووف فيووه ؛ لكووون احلو النووازة موون اهلل ر ميكوون أن يكووون معارضووا ملووا جعلووه اهلل
حقيقووة موون حقووا الك وون الثابتووة  ,فووال ا ووز قووط أن خيتلووف الكتوواب املنوونة والوجووود احلقيقووي  ,فووال خيتلووف
نص ثابت عن الرسووة وح وقيقة وجوديوة أبودا  ,ويف هوها املعوي يقووة ابون تيميوة ":موا عرلوم بالسومع الصس وي
ر يعارضه عوقل ور حوس  ,وكهلك ما عرلم باحلس الصسي ر يناقضه خرب ور معقوة"(.)1
فالتواف بني مكونات الدين واحلقا الوجودية دليل على صسة الدين يف نفسوه وصودوره عون اإللوه احلو
 ,وسالمته من التسريف والتبديل والتدخل البشري  ,ووقوا التناقض بني مكونات الدين واحلقوا الوجوديوة
دليل على وقوا اخلطج يف الدين راته وانتفاو أن يكون نازر من عند اهلل  ,أو على دخوة التسريوف والتبوديل
فيه .
والبك م اامتن او التع ارض ا ين ال دين والعل م يق وم عل ى أس س علمي ة متع د ة  ،وم ن أه م تل ك
ا سس ثفثة أسس ر يسة  ،هي :
ا ساس ا ول  :أن كال من الدين الصسي واحلقا الكونية داخل ضمن دا رة احلو  ,واحلو ر ميكون

أن يقع فيه التناقض كما سب بيانه  ,فالقرآن والكون كال ا من عند اهلل وفعله  ,وكال وا موصووف بواحل ,
فقوود أنوونة اهلل القوورآن بوواحل كمووا قوواة تعوواىل { :رلووك بووج َّن اللووه ن و َّونة الكتوواب بوواحل ِّ وإ َّن الَّووهين اختول رف ووا يف
الكتوواب لفووي نووقا ٍ بعيوود}[البقرة , ]176:وخ ول اهلل الكووون بوواحل  ,كمووا قوواة تعوواىل {:ورهووو الَّووهي خلو
السماوات واألرو باحل ِّ }[األنعام.]73:
َّ

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فلووو أمكوون التنوواقض بووني احل و املنوونة وبووني احل و الكوووا ألمكوون اجتموواا النقيضووني  ,وهووو أموور وواة يف
العقل  ,فاستساة ألجل رلك التناقض بني الدين الصسي واحلقا الكونية.
ا س اس الث اني  :أن حتق و التعووارو بووني العلووم الصووسي والنقوول الصووسي منوواقض للمقصوود األوة موون

1436/08/19

الوودين  ,ورلووك أن اهلل تعوواىل يريوود موون إرسوواة الرسوول وإنوناة الكتووو هدايووة النوواق وإصووالح حوواهلم  ,فكيووف
خياطبهم ا يتناقض مع واقعهوم الوهي يدركونوه بوالعلم اليقيوين؟! وكيوف يكلفهوم وا يتنواقض موع موا يشوهدونه
( )1اجلواب الصسي ملن بدة دين املسي (. )395/4
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من احلقا الكونية؟! فإن يف رلك أبلغ املعارضة للمقصد األوة من النبوة .
ر جوورم أن موون يريوود موون النوواق أن يصوودقوه ويطيعوووه ميتنووع أن يووهكر هلووم مووا ينوواقض الضووروريات الوجوديووة
الويت يشووهدوهنا يف حيوواهتم  ,فووإن حوودول رلووك أبعوود نوويو عوون احلكمووة ومتووام العقوول  ,واهلل سووبسانه متصووف
باحلكمة البالغة والعلم التام  ,فال ميكن أن يتصور يف العقل أن يننة أمورا دينية يقصد هبا هداية النواق وهوي
يف الوقت نفسه متناقضة مع احلقا الكونية اليت يشهدوهنا .

ا س اس الثال  :أن اهلل سووبسانه وتعوواىل أمور بووالنظر يف الكووون وبالتجمول فيووه والسووري يف أرجا ووه ,
ئ اللَّوهر اخللو رَّ يرعي رودهر إ َّن رلوك علوى اللَّوه يسوري**قرول سوريروا يف
كما قاة تعاىل { :أوت يوروا كيوف يوربود ر
األرو ف و و ووانظررروا كي و و ووف ب و و وودأ اخللو و و و رَّ اللَّ و و ووهر يرنشو و و و ر النَّش و و ووجة انخ و و وورة إ َّن اللَّ و و ووه عل و و ووى رك و و و ِّول ن و و ووي ٍو
قدير}[العنكبوت.]20-19:
فلووو كووان الوودين املنوونة يتنوواقض مووع احلقووا الكونيووة فكيووف يووجمر اهلل بووالنظر فيهووا؟! ألوويس يف رلووك دعوووة
مبانرة إىل كشف ما يف الدين من خلل لو كان مناقضا للواقع ؟!!
وبنوواو علووى مووا سووب فووإن اف و او التعووارو بووني الوودين الصووسي والواقووع القطعووي خطووج بووني  ,ولووو روجوود
التعووارو بينهمووا فإنووه ر الووة سوويكون ظاهريووا  ,فإمووا أن يكووون مووا نرسووو إىل الواقووع غووري صووسي أو أن مووا
نرسو إىل الدين غري صسي .
وإرا كانت العالقة بني العقل والنقل مبنيوة علوى أن العوربة يف العمول باألدلوة والرباهوني وال جوي فيموا لويس

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

راجعووا إىل وصووف الوودليل بكونووه عقليووا أو نقليووا  ,وإوووا بقوووة الوودليل وانضووباطه  ,فووإن هووهه املنهجيووة منطبقووة
على العالقة بني الدين والعلوم  ,سوواو بسوواو  ,وبنواو علوى هوها املنطلو  ,فوإن األحوواة الويت ميكون للعقول أن
يفرضها يف العالقة بني الدين والعلم التجريي أربعة :
الب ال ا ول  :أن يق وع التعووارو بووني العو ولم القطعووي والوودين القطعووي  ,وهووها أموور مسووتسيل كمووا سووب

بيانه .

1436/08/19

البال الثاني  :أن يقع التعارو بني العلم القطعي والدين الظين  ,ويف هوهه احلالوة يقودم العلوم القطعوي,

لكونه أقوى يف الثبوت والدرلة .
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والب ال الثال  :أن يق ووع التع ووارو ب ووني ال وودين القطع ووي والعل ووم الظ ووين  ,ويف ه ووهه احلال ووة يق وودم ال وودين
القطعي  ,لكونه أقوى يف الثبوت أو يف الدرلة .
والب ال الراا  :أن يقو ووع التع ووارو بو ووني الو وودين الظ ووين والعلو ووم الظ ووين  ,ويف هو ووهه احلال ووة يبسو ووث عو وون

املرجسات  ,ويقدم الدليل الهي قويت مرجساته .

وهها يودة علوى أن التعوارو بوني الودين والعلوم ر يكوون أمورا متسققوا يعواب بوه الودين إر بشورطني ر بود
من توفر ا معا :
األوة  :أن يكون الدين قطعيا يف ثبوته ودرلته  ,والثاا  :أن يكون العلوم قطعيوا يف ثبوتوه ودرلتوه  ,فوإن
انتفى أحد ههين الشرطني  ,بجن يكون الدين غري قطعي يف ثبوته أو يف درلته  ,أو يكون العلوم غوري قطعوي
يف ثبوتووه أو يف درلتووه  ,ف ووإن التعووارو بينهم ووا حين ووه ر يك ووون معيب ووا ؛ لكون ووه ميكوون حل ووه و وواوزه ب ووالطر
العلمية املعتربة .
فمن أراد من املع ضني على األديان أن يثبت خمالفة ديون اإلسوالم للعلوم ويعيبوه بوهلك  ,فإنوه اوو عليوه
أن يووجيت ثوواة يتوووفر فيووه رانووك الشوورطان  ,فووإن ت يفعوول – ولوون يفعوول -فووإن كالمووه سوويكون ر الووة وورد
دعوى غري ملنمة  ,يسهل إبطاهلما و اوزها .
ا صل الساا  :يمتن وقوو التعارض اين الدين الصبيح والعدل :
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يعوود العوودة قيمووة مطلقووة ر تعوورف ارس ووتثناو ور التقييوود  ,وهووي أسوواق الق ووانني وروح األنظمووة كله ووا ,
حتوواكم إليهووا كوول الوقووا ع يف الوجووود  ,وتوووزن يناهنووا  ,فهووي املي ونان املنضووبط الووهي تعوواير بووه مجيووع التصوورفات
والعالقات اإلنسانية .

واملراد بالعودة  :هوو إعطواو كول ري حو حقوه  ,سوواو اقتضوى رلوك املسواواة أو ر  ,والعوادة هوو الوهي
يعطي كل ري ح حقه  ,ور يظلم عنده أحد  ,وليس هو الهي يساوي بني كل الناق .

1436/08/19

فواملعي املعتورب يف العودة هووو أن يسوتويف كول أحود حقووه وموا يسوتسقه سوواو اقتضووى رلوك أن يتسواوى مووع
غريه أو ر .
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وموون هووها التعريووف يظهوور الفوور جليووا بووني قيمووة العوودة وقيمووة املسوواواة  ,فالعوودة لوويس هووو املسوواواة بووني
الن وواق يف مق وودار م ووا يعط ووى هل ووم  ,وإو ووا ه ووو احلف وواظ عل ووى حق ووو الن وواق وم ووا يس ووتسقونه حبس ووو جه وودهم
وطبيعتهم البشورية  ,وحبسوو موا يقووم هبوم مون األوصواف املختلفوة  ,واهلل تعواىل عودة لويس ألنوه يسواوي بوني
الناق فيما يعطيه هلم  ,وإوا ألنه يعطي كل ري ح حقه من غري حيف ور جور .
وألجل هها كوان العودة قيموة مطلقوة ر تقبول التخصويص ور التقييود  ,فكول عودة موود وكمواة ؛ ألنوه
منسجم مع مجيع أحواة البشور املختلفوة واملتنوعوة ,وأموا قيموة املسواواة فهوي ليسوت قيموة مطلقوة  ,فلويس كول
مساواة مودة ور كمار  ,وألجل هها اتصف اهلل بالعدة وت يتصف باملساواة بني اخلل .
فالعوودة صووفة موون صووفات اهلل اجلليلووة  ,فهووو سووبسانه موصوووف بالعوودة يف أفعالووه  ,فجفعالووه كلهووا جاريووة
على سنن العدة وارستقامة  ,ليس فيهوا نوا بة للجوور والظلوم  ,فهوي دا ورة بوني الفضول والرمحوة وبوني العودة

واحلكمة(.)1

وقد نفى اهلل الظلم عن نفسه يف مواطن عديدة يف القرآن  ,قاة تعواىل { :رلوك وا قودَّمت أيودي ركم وأ َّن
الله ليس بظالٍَّم لِّلعبيد}[آة عمران ,]182:وقاة تعاىل { :من عمل صاحلا فلنوفسه ومون أسواو فوعليوهوا وموا
صلت.]46:
ربُّك بظالٍَّم لِّلعبيد}[فر ِّ
وأخورب أنوه حورم الظلووم علوى نفسوه وجعلووه رموا بوني عبواده يف األرو  ,فقوواة تعواىل يف احلوديث القدسووي
الصسي  ":يا عبادي إا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فال تظاملوا"(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وركوور أن ووه إو ووا أرس وول الرس وول ليقيم ووا للن وواق بالقسووط والع وودة  ,كم ووا ق وواة تع وواىل { :لق وود أرس وولنا رر رس وولنا

َّاق بالقسط}[احلديد.]25:
بالبويِّونات وأننلنا مع ره رم الكتاب والمينان ليو رقوم الن ر

فهوهه الودر ل كلهوا تودة علوى أن هنوات تالزموا ضوروريا بوني الودين الصوسي وبوني العودة  ,فوال ميكوون أن
يكووون يف الوودين الصووسي مووا ينوواقض العوودة  ,ور ميكوون أن يكووون هنووات أموور عووادة يكووون مناقضووا للوودين

1436/08/19

( )1انظر  :نرح نونية ابن القيم  ,مد خليل اهلراق (. )98/2
( )2أخرجه مسلم يف صسيسه  ,رقم (. )2577
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الصووسي  ,يقوووة ابوون القوويم  ":إن اهلل سووبسانه أرسوول رسووله وأنوونة كتبووه ليقوووم النوواق بالقسووط  ,وهووو العوودة
الووهي قامووت بووه األرو والسووموات  ,فووإرا ظهوورت أمووارات العوودة وأسووفر وجهووه بووجي طريو كووان  ,فووثم نوورا
اهلل ودينه"(.)1
وكل أمر ظهر فيه التناقض بوني الودين والعودة  ,فوال بود أن يكوون التنواقض ظاهريوا ولويس حقيقيوا  ,فإموا
أن يكون ما نرسو إىل الدين غري صسي  ,أو أن ما نرسو إىل العدة غري صسي .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1الطر احلكمية (. )19

Ali Fattani

922

الباب الثالث

المبب الثاني
العتراضات اإلجمالية التي اعتراض اها الناقدون على ا يان
العتراض ا ول
ال عاء اأن الدين صناعة اشرية وحالة طار ة على حياة اإلنسان
يؤكود الناقوودون لألديووان دا مووا علووى أن الوودين أموور طووارئ علووى احليوواة اإلنسووانية  ,وأنووه موون صوونع اإلنسووان
اجلاهل الغر  ,ويصرون على أن اإلنسانية كانت تعيش يف أوة أمرها بوال ديون ور إميوان  ,وأن التودين حودل
نتيجة أسباب متثل النقص واجلهل  ,وأنه لهلك ر ميثل اركتماة اإلنساا والنضخ العقلي .
ويف بيوان هووها املعووي يقووة فووولتري – وهووو مون زعموواو الوودين الربوويب ومؤسسوويه": -إن اإلنسووانية ر بوود أن
تكون قد عانت فروقا متطاولة يف حياة مادية خالصوة  ,قوامهوا احلورل والنسوت والبنواو واحلودادة والتجوارة ,
قبوول أن تفكوور يف مسووا ل الووديانات والروحانيووات"( ,)1وأمووا فرويوود فإنووه يعوورب عوون رأيووه يف هووهه القضووية بصووورة
جازمة فيقوة ":فال مراو يف أنه يف زمن من األزمان ت يكن وجود نهلة ور أديان  ,رلك هوو عهود اإلحيا يوة
 ,يوووم كووان العووات معمووورا بكا نووات روحيووة تشووبه اإلنسووان  :اجلوون  ,كانووت أنووياو العووات اخلووارجي ومواضوويعه
متتل و و أو ختلو ووط هبو ووا  ,ولكو وون مو ووا كو ووان النو وواق يعرفو ووون خالقو ووا للكو ووون أو قو وووة عليو ووا أو ربو ووا يسو ووجلونه العو ووون
واحلماية"(.)2
فاإلنس ووانية عن وود الناق وودين لألدي ووان كان ووت يف مرحل ووة م وون مراح وول وجوده ووا يف األرو ر تع وورف اهلل ور
تدين بجي دين ور تتعبد بجي عبادة  ,وإوا حدل رلك مع تطورات النمن وتقلبات األحواة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود اعتموود الناقوودون يف تجسوويس موووقفهم علووى دراس وة ا تمعووات اإلنسووانية القدميووة  ,واسووتندوا إىل مووا
يتعل و هبووا م وون األحووافري وا سوومات والبقاي ووا  ,وادع ووا أهنووا متث وول احلالووة األوليووة احلقيق ووة ال وويت كان ووت تعيش ووها
اإلنسانية يف مراحلها األوىل .

1436/08/19

( )1الدين  ,مد دراز (. )80

( )2اضرات جديدة يف التسليل النفسي ( , )197وانظر  :أصوة الفلسفة املاركسية . )165/1( ,
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ولكوون املع ضووني علووى األديووان وقعووا يف أغووالط علميووة واسووتدررت عقيمووة يف تفسووريهم لنشووجة األديووان
عند اإلنسان  ,فإهنم اعتمدوا بشكل أساق يف تجسيس موواقفهم التفسوريية علوى علوم اإلنثربويولوجيوا – علوم
اإلنسوان , -وهوو العلووم الوهي يقوووم بدارسوة التووارين اإلنسواا الغوابر  ,ويسووعى إىل كشوف طبيعتووه مون جوانبووه

املختلفو ووة( ,)1فو ووانطلقوا مو وون دراسو ووة ا تمعو ووات البدا يو ووة القدميو ووة  ,واسو ووتندوا إىل مو ووا نرقو وول عنهو ووا مو وون أحو ووافري
ومتسجرات  ,حبوجة أن تلك الشوعوب متثل احلوالة الطبويعية احلقويقية اليت كان يعيشها اإلنسان يف أوة أمره.
وصنيعهم هذا غير صبيح  ،ول يقوم على أسس علمية مستقيمة  ،صالبة إلقام ة نظري ات علمي ة
منضبطة عليها  ،وذلك لألمور التالية :
ا مر ا ول  :العتم ا عل ى المعلوم ات الناقص ة  ,فقود اعتمود املع ضوون علوى األديوان يف دراسوتهم

للمجتمعووات اإلنسووانية القدميووة علووى بيانووات ناقصووة ومعلومووات فقوورية جوودا  ,فموون املعلوووم أن املراحوول األوليوة
موون حيوواة الشووعوب اإلنسووانية ر نكوواد ولووك عنهووا إر النوونر اليسووري موون املعلومووات  ,والبوواحثون يف أحواهلووا
يعتمدون كثريا على الظن والتخمني  ,ونتيجة لهلك اختلفت النتوا خ الويت توصول إليهوا الدارسوون حووة تلوك
ا تمعات وتضاربت أقواهلم يف توصيفها وحتديد معاملها(. )2

وقد تكرر التنبيه كثريا من عدد غري قليل من دارسي األديان على صعوبة دراسوة أديوان موا قبول التوارين ؛
لقلووة املعلومووات عنهووا ونقووص البيانووات املنقولووة حوهلووا  ,وركووروا أن تووارين تلووك األديووان متضوومن لفج ووات ر
يرعتمد فيها إر على الفروو الظنية التخمينية(.)3
ويف التنبيه على ههه الطبيعة وبيان آثارهوا املنهجيوة يقووة هريفوه روسوو ":علوم انثوار مون نوجنه أن يلسوظ
عند أناق ما قبل التارين آثارا تدفع بنا إىل وضع اليد عل ارسات رات طبيعة دينية  ...ولكون معواا تلوك
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :مقدمة يف ارنثربويولوجيا العامة  ,رالف ة .بيلن ( , )9/1وأصوة ارثنربويولوجيا العامة  ,قباري مد إمساعيل
( , )27-11وارنثربويولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية  ,مد اجلوهري (. )20/17
( )2انظر  :قصة اإلنثروبويولوجيا  ,حسني فهيم ( , )107-106واملدخل إىل اإلنثربويولوجيا  ,وسام العثمان (, )45-43
وعلم ارجتماا ومدارسه  ,مصطفى اخلشاب ( , )53-49والدين والبناو ارجتماعي  ,نبيل السمالوطي (, )76-73/1
والدين  ,مد دراز (. )109-108

1436/08/19

( )3انظر  :أديان ما قبل التارين  ,لوروا ( , )12-5وديانات العصر احلجري احلديث  ,جات كوفان ( , )23-11وأسرار
الديانات القدمية  ,أ .ق ميغوليفسكي ( , )12وديانة قدماو املصريني  ,أستيندري ( , )2واملعتقدات انرمينية  ,خنعل املاجدي
(. )14
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املمارسات ر تناة مكتنفة بالشك يف ملها  ,إنه من املسوتطاا قيوام ارف اضوات األكثور تناقضوا واألنود
تجرجسوا  ...لوهلك فووإن سوبيل البسووث عون جوووهر الودين يف آثوار األولووني الفاصولة الوويت يف حوزتنوا أسوولوب ر
()1
عدة فيه ور أمانة"
وهووها كووالم واضو وجلووي يثبووت أن مووا لوودينا موون معلومووات عوون الشووعوب القدميووة وعوون دياناهتووا ر يؤهلنووا
إلقامووة تصووورات منضووبطة عنهووا  ,حبيووث نلوونم هبووا انخ ورين وجنعلهووا حجووة علوويهم  ,ولكوون املع ضووني علووى
األديان ت يقدروا ههه احلقيقة  ,وطفقوا يبنون على تلك املعلومات الناقصوة نظريوات وتفسوريات يودعون أهنوا
متثوول العلووم  ,ويصووفون كوول موون خيالفهووا بجنووه خمووالف للعلووم !! وهووها تعسووف يف احلكووم وتكلووف يف النتووا خ ر
مسو له ور برهان عليه .
يقوووة طووه بوواقر -وهووو موون املصووادر الوويت يعتموود عليهووا الناقوودون العوورب لإلسووالم ": -و ووا يقوواة يف نووجن
الديانووة أن معرفتنووا بووالنظم الدينيووة واملعتقوودات الوويت نشووجت يف الع ورا القوود ر تتعوودى العصووور التارخييووة الوويت
جند فيها منه أقدم عهودها نظاما دينيا واضسا  ,أموا بدايوة هوها النظوام وأطوواره البدا يوة الويت مور فيهوا قبول أن
يتطووور فيصووب يف احلوواة الووهي نعرفووه فيهووا يف العصووور التارخييووة  ,فووال سووبيل لنووا ملعرفتهووا معرفووة تارخييووة أكيوودة
ملوورور حقووو طويلووة هولووة علووى تلووك البدايووة يف عصووور مووا قبوول التوارين الطويلووة  ,فووال نسووتطيع أن جنوونم مووثال
هوول بووين الوودين القوود علووى السووسر أو هوول كووان أصووله يف ارعتقوواد بوجووود روح أو قوووى يف مجيووع األنووياو
والظواهر"(.)2
ا مر الثاني  :العتما على فرضية التطور  ،انطل كثري مون املع ضوني علوى األديوان مون مسولمة غوري

ققووة  ,وهووي أن الكووون جبميووع أجنا ووه ومكوناتووه يسووري وفو فرضووية التطووور  ,وأنووه يتوجووه دومووا موون احلووارت

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

البسوويطة إىل احلووارت املعقوودة  ,وكثووري موون النظريووات الوويت طررحووت حوووة تفسووري نشووجة األديووان تشووكلت يف
يط علمي سادت فيه فرضية التطور وهيمنت على مفاصله(.)3

وفرضووية التط ووور ت يسووتقر التس ووليم هبووا  ,ومازالووت و ول خو والف نو وديد ج وودا بووني العلموواو واملفك ورين ,

1436/08/19

( )1الديانات ()12
( )2مقدمة يف تارين احلضارات القدمية (, )223وانظر:حضارة وادي الرافدين بني الساميني والسومريني,أمحد سوسة (.)31
( )3انظر  :قصة اإلنثروبويولوجيا  ,حسني فهيم (. )109 , 105 , 104 ,103
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وهن ووات در وول كث وورية ون و وواهد مس و وتفيضة ت وودة عل ووى ع وودم ص ووستها  ,وق وود س ووب بي ووان بعض ووها يف الب وواب
الساب (.)1
وفضووال عوون أن املع ضووني علووى األديووان انطلق ووا موون فرضووية التطووور فووإهنم بن ووا موووقفهم علووى أن حركووة
الش ووعوب اإلنس ووانية وتط ووور فكره ووا يس ووري يف خ ووط تص وواعدي متج ووه يف ك وول أحوال ووه إىل اركتم وواة والرق ووي ,
فاعتقوودوا أن القوود هووو األدىن  ,واحلووديث هووو األعلووى واألرقووى دا مووا  ,وأن القوود دومووا ميثوول التوودا والبعوود
عن اركتماة والتعقل  ,وأن احلديث ميثل اررتقاو وارق اب من التعقل(.)2
وههه املسلمة ر دليل عليها  ,فليس هنات مانع من أن التوارين اإلنسواا مور بوجدوار متعاقبوة  ,قود يكوون
بعووض املتقوودم منهووا أكثوور رقيووا وأضووخم تطووورا ووا جوواو بعووده  ,وقوود أثبتووت عوودد موون الدراسووات أن احلركووة
الفكريووة الوويت تعيشووها ا تمعووات اإلنسووانية ر تسووري يف خووط مسووتقيم تصوواعدي  ,وإوووا هووي تسووري يف خطوووط

متشووابكة( ,)3وكشووفت عوون أن فو ات الركووود والتقهقوور الوويت سووبقت موودنيتنا احلاضوورة كانووت مسووبوقة وودنيات
مندهوورة  ,وأن هووهه املوودنيات قامووت علووى أنقوواو موودنيات أخوورى با وودة  ,وهكووها يف أدوار متعاقبووة  ,ولوويس
تعيني أحد األدوار لالبتداو احلقيقي بجثبت تارخييا من مقابله .
وكهلك نقوة يف نجن األديان  ,وقد أنصف العالمة هوقدنخ حني قاة  ":إنه يبعد كول البعود أن يونج
تارين األديان يف حل مشكلة بنو الدين يف النوا اإلنساا  ...فإن التارين ر يصور لنا ههه البدايوة األوليوة
يف موضع ما  ,وكول موا جنوده إووا هوو سلسولة مون صوور خمتلفوة مون الوديانات متقدموة قلويال أو كثوريا  ...حوىت
أحط القبا ل اهلمجية اليت نعرفها قد مرت بجدوار نىت  ,وتطورات تطورا بعيدا"(.)4
ا مر الثال  :تزع زو الرك ا ز ا ساس ية  ,يقووم علوم ارنثروبولوجيوا الوهي اعتمود عليوه مون فسور نشوجة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األديان على مفهوم الشوعوب البدا يوة  ,فهوها املفهووم ميثول الركيونة األساسوية الويت يرنطلو منهوا يف تجسويس كول
نظرياتووه  ,حبجووة أن الشووعوب البدا يووة متثوول مرحلووة الطفولووة اإلنسووانية األوىل الوويت تشووكلت فيهووا كوول أنظمتهووا
وأفكارها ومساراهتا(. )5
( )1انظر :

 496من البسث .

( )2انظر  :البدا ية  ,موعة من الباحثني (. )14-13
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( )3انظر  :املرجع الساب (. )13
( )4الدين  ,مد دراز (. )109

( )5انظر  :البدا ية  ,موعة باحثني (. )122 , 91 ,15
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ولكوون مووع تطووور البسووث والتجموول يف هووها ا وواة توصوول عوودد موون البوواحثني إىل أن مفهوووم البدا يووة مفهوووم
مضلل  ,وأنه ر يدة على ٍ
معان ققة  ,بل إنه متضمن ملغالطات كثرية  ,وقوا م علوى مسولمات واف اضوات
ر
ر دليل عليها  ,فجثبتوا أن مفهوم البدا ية غامض يعسر جدا بيوان معنواه واملوراد منوه  ,وقود اختلوف الدارسوون

يف تعريفووه إىل أكثوور موون ثووالل وعشورين قووور( ,)1وقوواة بعووض البوواحثني  ":إن تعريووف البدا يووة كمووا يسووتعملها
اإلنثربولوجي أمر بالغ الصعوبة  ,بل إن بعض الكتاب يستعلمون الكلمة يف عنووان الكتواب  ,ر يكوادون
يستعملوهنا يف املنت إر ملاما"( ,)2ويقوة آخر ":يصعو على أي كاتو أن إلدد ما يعنيه بكلمة بدا ية"(.)3

ونتيجووة لفوضووى ارسووتعمارت الوويت يطل و عليهووا لفووظ البدا يووة يصووفها باحووث ثالووث فيقوووة بعوود دراسووة
مطولة له ":يثبت ا قلناه عنها أن ههه الكلمة رية ؛ ألهنا تظم عددا مون األفكوار واملفواهيم املختلطوة"(,)4
وخلووص إىل نتيجووة مهمووة هووي " :أن مصووطلسا لووه هووها القوودر موون الصووفات املربكووة  ,وهووها القوودر موون عوودم
الوضوووح والتسديوود  ,اووو إمووا أن يعوواد حتديوود معنوواه أو – إن أمكوون -أن يشووطو متامووا موون قوواموق العلووم ,
وأنا أعتقد أن مصطل البدا ية يستس احلل الثاا"(.)5
وأحوود أهووم األس ووباب الوويت أدت إىل حوودول ارضووطراب والغم وووو يف مفه وووم البدا يووة ه ووو أن العلموواو
اكتشفوا أن ا تمعات اليت أطل عليها هوها الوصوف ت تكون متصوفة بواملعي الوهي يودة عليوه رلوك املفهووم,
فقوود اكتشووفوا أن تلووك الشووعوب تمعووات معقوودة  ,وفيهووا أنظمووة وقووانني متطووورة  ,وهلووا تووارين ر يقوول طووور
وخصوووبة عوون تووارين الشووعوب املتمدنووة  ,وهلووا فنووون وآداب عاليووة الروعووة  ,وأهنووا يف ملهووا ر ختتلووف عوون
غريها يف القدرات العقلية والفكرية .

وتوصلوا نتيجة لهلك إىل أنه ليس من بني الشعوب اليت توصف بجهنا بدا ية من هوي كوهلك حقوا إر يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تطورهوا التكنولوووجي وتنظيمهووا ارقتصووادي  ,وأمووا بوواقي اجلوانوو األخوورى فقوود كانووت راقيووة وعاليووة  ,وليسووت
( )1انظر  :املرجع الساب (. )89
( )2املرجع الساب (. )87
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بدا ية كما توصف(.)1
وإرا كان األمر كهلك فإن ارنطال من أن حتديد حالة التدين يف تلك الشعوب ميثول نشوجة الودين عنود
اإلنسان غري صسي  ,ور يقوم على أساق علمي مستقيم منضبط .
ا مر الراا  :تضارب المنهجيات  ,فضال عما يعاا منه علوم ارنثروبولوجيوا مون نقوص يف املعلوموات

 ,واضووطراب يف املفوواهيم  ,فإنووه يعوواا أيضووا موون تضووارب نووديد يف املنهجيووات البسثيووة املعتموودة يف دراسووة
موضوعاته  ,وحتليلها  ,فقود تشوكلت فيوه مودارق كثورية منفصول بعضوها عون بعوض  ,وكول مدرسوة هلوا طريقوة
خاصووة يف البسووث وارسووتنتا  ,فجضووسى علووم ارنثروبولوجيووا يواجووه أزمووة يف حتديوود اهلويووة الوويت متثلووه  ,ويف
حتديد الشرعية املنهجية له(.)2
ومن أقوى األسباب املؤدية إىل تضارب املنهجيات يف علوم اإلنثروبولوجيوا  :خضووعه لكثوري مون العوامول
املنافية للموضوعية والتجرد العلمي  ,ومن أهم تلك العوامل  :األغوراو السياسوية والعنصورية والقوميوة  ,وقود

أكد عدد من الباحثني عم أثر تلك العوامل يف علم ارنثروبولوجيا(.)3

وقوود أحسوون املفكوور اإلسووالمي عبوواق مووود العقوواد يف التنبيووه علووى أثوور اخووتالف املنهجيووات يف نتووا خ
علووم مقارنووة األديووان فقوواة ":علووم املقارنووة بووني األديووان يسوومى علمووا مووع احليطووة املتفوواهم عليهووا بووني البوواحثني
والقراو ؛ ألنه من املعوارف الويت يقيمهوا املشوتغلون بوه علوى أسوس خمتلفوة  ,كواختالفهم يف العقيودة الدينيوة ويف
النظر إليها .
فم وون علما ووه م وون ي ووؤمن بعقي وودة يص وودقها ور يص وود غريه ووا  ,فه ووو يبت وودئ البس ووث حبك ووم ق وواطع عل ووى
العقا د األخرى انم بتكهيبها قبل املوازنة العلمية بني أدلة التصدي وأدلة التكهيو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وموون علما ووه موون يووؤمن بعقيدتووه ويووؤمن بصوود العقا وود األخوورى يف أوقاهتووا ومناسووباهتا  ,ويرجووع باخلطووج
( )1انظر  :املرجع الساب ( , )193 , 91 , 83 , 33 , 29 , 15 , 10 , 9وقصة ارنثروبولوجيا  ,حسني فهيم (,)133
وموسوعة تارين األديان – الكتاب األوة الشعوب البدا ية  , -حترير فراق السواح (. )10 , 9
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( )2انظر  :قصة ارنثروبولوجيا  ,حسني فهيم (. )185-184
( )3تارين النظرية األنثروبولوجية  ,توماق هايالند وفني سبفرت ( , )17واإلنثربويولوجيا وارستعمار  ,لكلرت (,)39 , 6
وعصر رأق املاة  ,هوبنباوملم (.)476
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والنقص فيها إىل انتهاو زماهنا أو إىل عوامل التشويه والتبوديل الويت طورأت عليهوا  ,فهوها العوات يواجوه البسوث
مفتوح العينني مستعدا لقبوة احلسنة والسوي ة  ,ولكنوه يورتبط بنتيجوة سوابقة ر يسوم للمقودمات أن توههو
به إىل نتيجة غريها .
ومن علماو املقارنة بني األديان من يؤمن بالغيو ويؤمن باإلله  ,ولكنه إلكم على األديوان كجهنوا أعمواة
إنسووانية تقوواق قوواييس النظوور إىل الرسوول واألنبيوواو وإىل التووابعني هل وم موون األمووم واجلماعووات أو انحوواد ,فهووو
إلفووظ ملوضوووا البسووث حرمتووه وقداسووته  ,ويقبوول التفصوويالت بعوود رلووك أو يرفضووها علووى حسووو أسووانيدها
اإلنسانية وظروفها الواقعيوة  ,فيعاجلهوا توارة قواييس الغيوو ا هووة وتوارة أخورى قواييس الواقوع املشوهود الويت
ت دد بني األنباو واألفكار .
ومن علماو املقارنة بوني األديوان مون ينكور األديوان أصوال  ,ولكنوه يوؤمن بصوالحها لسياسوة األموم وتعنيوة
النفوق  ,ومنهم من ينكرها أصال وينكر فا دهتا وصالحها  ,بل يرى أهنا خدعة مقصودة أوغوري مقصوودة ,
خي عه ووا الرؤس وواو ومت ووال هم عل ووى اخ اعه ووا البديه ووة الش ووعبية  ,ف ووال تس ووتس بع وود ف ووات اخلدع ووة غ ووري التفني وود
والتجري .
وهووؤرو املنكوورون مجيعووا يبسثووون العقيوودة غووري مقتنعووني  ,فيخفووى علوويهم جوووهر العقيوودة يف صووميمه  ,ور
يتووجتى هلووم أن إلكم ووا علووى نوويو اهلونووه أو إحسوواق ر يشووعرون بووه حكمووا يصوودر عوون فهووم و ٍاا وإدرات
وويط  ,ف ووإهنم كم وون إلك ووم عل ووى الك ووا ن احل ووي بع وود وصو ووله إىل ما وودة التشو وري مفق ووود احلي وواة  ,ف ووال خيل ووو
حكمهووم موون الوونقص  ,الووهي يتعوورو لووه كوول حكووم علووى هوووة غووري سوووق بووه علووى وجهووه الووهي يووتم بووه
وجوده يف عات العمل واحلياة"(.)1
ولوويس املقصووود موون رلووك إبطوواة حتصوويل أي فا وودة موون هووها العلووم  ,وإوووا املقصووود الكشووف عوون قيمووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النتووا خ الوويت تسووتخر منووه ,وإثبووات أهنووا ر متثوول حقووا علميووة نوواجنة ر بوود موون القبوووة هبووا واألخووه ووا توودة
عليه  ,وإوا تبقى يف خانة الظن والتخمني .
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نقا التفسيرات الوضعية لنشأة الدين :
( )1مارا يقاة عن اإلسالم (. )36-35
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بع وود أن أمج ووع املعارض ووون عل ووى أن ال وودين أم وور ط ووارئ عل ووى حي وواة اإلنس ووان اختلفو ووا يف حتدي وود الس ووبو
والباعووث الووهي أدى باإلنسووان إىل أن يسوولك مسوولك التوودين  ,وركووروا يف رلووك أق ووار كثوورية  ,كلهووا قا مووة
على التخمني والتخر والظنون اليت ر تقوم على أدلة ور براهني .
والقضووية املنهجيووة الوويت اووو علووى الوودارق هلووهه التفس وريات أن يكووون علووى بينووة منهووا  :أن القووا لني هبووا
ينطلقووون موون رؤيووة معاديووة لألديووان  ,ويعيشووون يف أجوواو مشووسونة ضوودها  ,وهووهه احلالووة النفسووية تسووتوجو
السعي إىل تشويه األديان والتقليل من نجهنا و اولة إرجاعها إىل أسباب خارجة عن العقل واملنط .
و ا او أن يتنبه الدارق له أيضا أن املعارضني لألديان اختلفوا كثوريا يف حتديود السوبو الباعوث الفعلوي
لنشجة الدين عند اإلنسان  ,ورلك ارخوتالف راجوع إىل اخوتالفهم يف منطلقواهتم الفكريوة وأصووهلم الفلسوفية
وختصصاهتم العلمية  ,فكل منهم يهكر السبو الهي يتواف مع منطلقاته ورؤيته .
ويمكن أن نجمل أه م ما ذك روو م ن تفس يرات لب دو ال دين ف ي حي اة اإلنس ان ف ي التفس يرات
التالية :
التفس ير ا ول  :الش عور ا الخوف  ،يص ووور بع ووض املع ض ووني أن اإلنس ووانية يف مراحله ووا األوىل إو ووا

التنمت بالدين لكوهنا كانت تعاا من طغيان مشواعر اخلووف  ,كواخلوف مون مظواهر الطبيعوة وخفاياهوا  ,أو
اخلوف من املوت وانرم واألموراو  ,فاخو عت التدين واإلميان بواهلل لتت وخلص مون تلوك املشواعر احيطوة هبوا
.
ويف تصوير هها املعي يقوة برتراند رسل حني س ل عن األمر الهي "اعل الناق يبدون على مور القورون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف حاجة ماسة إىل الدين ؟ فقواة  :اخلووف أساسوا علوى موا أعتقود اإلنسوان األوة يشوعر بنفسوه عواجنا علوى
دووو خووا  ,وهنووات ثالثووة أنووياو ختيفووه  ,األوة  :هووو مووا ميكوون أن تفعلووه بووه الطبيعووة  :تصووفعه أو تبتلعووه أو
تغمره بنلناة  ,والثاا  :هو ما ميكن أن يفعلوه بوه البشور انخورون  :أن يقتول يف حورب موثال  ,والثالوث  :هوو
عنصوور لووه عالقووة متي ونة بالوودين  ,وهووو مووا ميكوون أن توودفع بووه انفعووارت اهلوووى يف عنووف انوودفاعها للقيووام بووه ,
أنياو يعورف أنوه سي وندم علوى القيوام هبوا عنودما يسوتعيد هودووه  ,هوها هوو موا اعول النواق يعيشوون حالوة مون
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اهللع الدا م  ,والدين يسواعدهم على التخفف من حدة اهلواجس اليت يسببها هلم هها اخلوف"(. )1
وهذا التف سير لنشأة الدين عند اإلنسان غير صبيح  ،ول يمكن منهجيا القبول اه  ،وذل ك لع دة
أمور :
ا م ر ا ول  :ألن ووه مب ووين عل ووى الت وووهم والتخ وور  ,وت يق وودم أص ووسابه أي دلي وول ي وودة عل ووى ص ووسته

واسووتقامته  ,وإوووا هووي ظنووون وتو ووات ادع ووا أهنووا أق وواة علميووة مسووتقيمة  ,فا تمعووات اإلنسووانية األوىل ر
ولك عنها بيانات كافية  ,ميكن ارعتماد عليهوا يف حتديود طبا عهوا ومنشوج تصورفاهتا كموا سوب بيانوه  ,وعودم
إقامة الدليل على الدعوى قدر ٍ
كاف يف منع قبوهلا والتسليم هبا .
ا م ر الث اني  :أنووه علووى التسووليم بووجن هنووات مووا يوودة علووى أن بعووض ا تمعووات اإلنسووانية كووان السووبو

األوة عندها يف الدفع إىل التدين راجعا إىل اخلوف  ,فوإن ورد وجوود هوها األمور ر يسوو تعميموه علوى كول
األديووان وعلووى كوول ا تمعووات اإلنسووانية  ,فاردعوواو بووجن كوول تمووع إنسوواا إوووا نشووجة التوودين عنووده بسووبو
اخلوف  ,هو رد دعوى عريضة خالية من كل ما يدعمها .
ا م ر الثال

 :أن هوها التفسووري فيوه قفوون علوى العواموول األقورب إىل العقوول واملنطو  ,واألقوووى يف الدرلووة

علووى الوودوافع اإلنسووانية  ,فووإن األس و لة الوجوديووة املتعلقووة بسووبو نشووجة الكووون ومصوودره واملتوجهووة إىل الغايووة
املرتبطة بوجود اإلنسان والكون أكثر عمقا يف نفس اإلنسان وأند تجثريا علوى مناجوه وعواطفوه ومشواعره مون
اخل وووف مو وون الطبيع ووة أو غريهو ووا  ,فهو ووي إرن أق وورب إىل أن يفسو وور س ووبو التو وودين مو وون خالهل ووا بو وودة تفسو ووريه
باألسباب األبعد واألضعف .
ا مر الراا  :أنوا ر ننكور أن اخلووف قود يكوون لوه توجثري يف حودول التودين عنود اإلنسوان  ,ولكون هوها

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلقرار ر يعين التسليم بصسة رلك التفسري الهي ركره املع ضون ألننا ننازعهم يف ني ني :

أما ا ول  :فهو حصر بواعث التدين يف اخلوف فقوط  ,واحلقيقوة أن بواعوث التودين يف نفوس اإلنسوان

مركبووة موون أسووباب متعووددة  :اخلوووف والرجوواو والتعظوويم واإلجووالة وغريهووا  ,فتفسووري نشووجة التوودين بوواخلوف
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( )1الفلسفة وقضايا احلياة – حوارات مع براتراند رسل ( , )27وانظر أيضا  :تارين الفلسفة  ,فردريك كويلستون (, )81/6
وقصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )99/1وأصوة الفلسفة املاركسية  , )165/1( ,ووهم املستقبل  ,فرويد ( 29و, 42 , 30
 , )43وقل يف احلضارة  ,فرويد ( , )34وملقى السبيل  ,إمساعيل مظهر (. )37
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وحده ر يكفي "ور بد له من نوعور آخور يوازيوه ويلطوف مون حدتوه  ,ورلوك أن اخلووف إرا اسوتجثر بوالنفس
سس اإلرادة  ,ونل احلركة  ,وولد اليجق  ,ومن وقع فريسة للرعوو إن ت يتصوور إمكوان اخلوال ت يكوف
عون البسوث عون عوون ينقووهه مون اخلطور الوهي وقووع فيوه  ,فوال بود لتسقيو الشووعور الوديين مون مقاوموة اخلوووف
والرهبة ا يعادهلا من األمل والرجاو اللهن يبعثان على الدعاو واخلضوا"(.)1

وأم ا الث اني  :فهووو متعلو اخلوووف  ,ورلووك أهنووم اعلووون اخلوووف متعلقووا بالطبيعووة ومشوواهدها املختلفووة ,

واحلقيقة أن اخلوف متعل قال الطبيعة ومنش ها ومدبرها .

ا مر الخامس  :نقد روكاد وغريه هها التفسوري  ,بجنوه لوو كوان اخلووف سوببا لنشوجة التودين لكوان اوو

أن يتخلووى اإلنسووان عوون التوودين مووع موورور الوقووت ؛ لكونووه ر يلبووث أن يووجلف الظ وواهر الطبيعيووة وتغوودو أمووورا

عادية لديه  ,أو ر يلبث أن يتعرف عن املنافه احلياتية اليت تنقهه من منابع اخلوف فيسلكها(.)2

ا مر السا س  :أنه لو كان السبو احلقيقي الباعث على نشجة التدين عند اإلنسان راجعوا إىل اخلووف

موون الطبيعووة لكووان األصوول يف األديووان أن تتوجووه إىل الطبيعووة راهتووا وتصوورف هلووا العبووادة واخلضوووا والتووهلل ,
ولكن األديان األكثر عددا يف األتباا واألكثر انتشار يف العات ليس فيها نيو مون التوجوه إىل الطبيعوة  ,بول
هي اربوة نوديدة للتعلو هبوا أو بشويو مون مظاهرهوا  ,وكوهلك عودد مون األديوان القدميوة – كودين الصواب ة
املندا ية -ليس فيها توجه إىل الطبيعة وإوا إىل اخلال للطبيعة .
التفس ير الث اني  :الجه ل اأس رار الطبيع ة  ,ادعووى بعووض املع ضووني أن اإلنسووان إوووا أنشووج الوودين يف

حياتوه لكونووه يوورى يف الطبيعووة أمووورا كثورية ر يعوورف هلووا تفسوريا  ,فلووم اوود بودا موون اخو اا الوودين واإلميووان بوواهلل
ليفسور بووه تلووك األسورار  ,فاإلميووان بوواهلل تعواىل والتوودين لووه – يف زعمهوم – إوووا جوواو لسود الثغورات الوويت عجوون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلنسان األوة عون معرفهوا  ,يؤكودون أن العلوم التجوريي احلوديث قود فسور لإلنسوان تلوك األلغواز فلوم يعود
للوودين ولإلميووان بوواهلل حاجووة يف هووها العصوور( ,)3ويف بيووان هووها املعووي يقوووة سووتيفن هوووكينخ ":اجلهوول بطوور
الطبيعة قاد الناق يف العصور القدمية ربتكار انهلة اليت تتسكم يف كل مناحي احلياة البشرية"(.)4
( )1الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )126

( )2انظر  :الدين  ,مد عبداهلل دراز( , )119ونشجة الدين  ,علي سامي النشار (. )70

1436/08/19

( )3انظر  :العلم املرح  ,نيتشه ( , )215 , 142وأصوة الفلسفة املاركسية  , )166/1( ,واملدخل إىل املادية اجلدلية )28( ,
 ,ومستقبل وهم  ,فرويد ()47-46
( )4التصميم العظيم  ,إجابات جديدة على أس لة الكون الكربى (. )25
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ولك ن تفس ير نش أة ال دين عن د اإلنس ان ا نقص العل م ل يختل ف ع ن تفس يرو اس با الخ وف ف ي
التلبس اا غفط  ،والوقوو في ا خطاء الستدللية  ،وىثبات ذلك يتبصل اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها التفسووري مبووين علووى التخمووني والظوون  ,ور يقوووم علووى أسوواق علمووي صووسي ,

فا تمعووات اإلنسووانية األوىل ر ولووك عنهووا معلومووات كافيووة ميكوون ارعتموواد عليهووا يف حتليوول طبيعتهووا وحتديوود
دوافعها احلياتية  ,وبوضوح .
ا مر الثاني  :أننا ر ننكر أن بعض الشعوب قد يكون جلهلها بقووانني الطبيعوة وأسورارها أثور فيوه طبيعوة
التودين لووديها  ,فهنوات أمووم اختووهت لكول نوويو غوامض يف الكووون إهلووا خاصوا  ,وعينووا وظيفوة خمصوصووة لووه ,
ولكن تعميم رلك على كل ا تمعات اإلنسانية األوىل وعلى مجيع الديانات  ,حبيث إلكم علوى كول تموع
ظهر فيه التدين بجنه ت يكن إر جلهله بالطبيعة  ,فقط رد دعوى عريضة ر دليل عليهوا يثبوت اسوتقامتها ,
بوول ثبووت يف الت وارين اإلنسوواا مووا يناقضووها  ,فالصوواب ة املنوودا يون كووانوا موحوودين هلل وبن ووا توحيوودهم علووى أنووه
اخلال للكون  ,املدبر له كما سب بيانه .
ا م ر الثال

 :أن هوها التفسووري فيوه قفوون علوى العواموول األقورب إىل العقوول واملنطو  ,واألقوووى يف الدرلووة

على دوافوع اإلنسوانية الدينيوة  ,فوإن األسو لة الوجوديوة املتعلقوة بسوبو نشوجة الكوون ومصودره وبالغايوة املرتبطوة
بوجود اإلنسان والكون أكثر عمقا يف نفس اإلنسان وأند تجثريا علوى مناجوه وعواطفوه ومشواعره مون اخلووف
موون الطبيعووة أو غريهووا  ,فهووي إرن أقوورب يف أن يفسوور الوودين موون خالهل ووا  ,بوودة تفسووريه باألسووباب األبعوود
واألضعف .
ا م ر الراا  :أن أتبوواا هووها التفسووري وقعووا يف سوووو فهووم لطبيعووة التفكووري اإلنسوواا ؛ ورلووك أن اإلنسووان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حني يؤمن باهلل هو يف احلقيقة ر يعورب عون جهلوه بالطبيعوة  ,وإووا يسولم ملقتضوى الضورورة العقليوة الويت اودها
يف نفسه  ,فسني يسجة اإلنسان نفسه من أين أتى؟! ومن خل الكون؟! وألي غاية خل ؟! اد مون نفسوه
دافعا إىل ارعتقاد بجن رلك كله ت يجت بالصدفة  ,وت يكن حادثوا مون تلقواو نفسوه  ,وإووا لوه خوال أوجوده
 ,فهووو إرن يووؤمن بووالوجود اإلهلووي بنوواو علووى مووا اووده يف نفسووه موون مقتضوويات رزمووة ر تقبوول ارنفكووات ور
ال دد .

1436/08/19

فوواملؤمن إرن حووني آموون بوواهلل ت يكوون ألجوول جهلووه ق ووانني الطبيعووة ور ألجوول جهلووه بجسووباب الظ وواهر
الكوني ووة  ,فه ووو يف إميان ووه ب وواهلل ر يع وورب ع وون جهل ووه  ,وإو ووا يع وورب ع وون حقيق ووة ا وودها يف نفس ووه  ,لكون ووه يعل ووم

Ali Fattani

933

الباب الثالث

بالضوورورة العقليووة أن اإلحوودال بعوود العوودم  ,وترتيووو القووانني الطبيعيووة وضووبطها ر بوود هلووا موون خووال وفاعوول,
فموقفه إرن موقف إاايب وليس موقفا سلبيا .
ولكن املع ضني على األديان يتغافلون عن رلك كلوه  ,ويصورون علوى أن موقوف املوؤمن يعورب عون اجلهول
صدر الكون واعلون رلك نا ا عن نقص علمه  ,يقدمون أجوبة بعيدة كول البعود عون العقول واملنطو ,
كما سب بيانه .
ا م ر الخ امس  :أن العلووم ت يك وشف كوول أسورار الكوون وألغووازه  ,بول مووا زالووت هنوات أسورار عظيمووة ت
يسووتطع كشووفها  ,ولوون يست وطيع  ,بوول إنووه كشووف عوون أسورار أخوورى يف الكووون أنوود غموضووا وأكثوور تووجثريا يف
النفوق .
وقوود سووب يف أثنوواو البسووث إثبووات نقووص العلووم اإلنسوواا وقصوووره عوون اإلحاطووة بسووعة الكووون وأرجا ووه ,
وبنوواو علووى تعليوول املع ضووني علووى األديووان ؛ فووإن أسووباب التوودين مووا زالووت باقيووة  ,بوول قويووت كثوريا مووع العلووم
وازداد تجثريهوا علووى النفوووق اإلنسووانية ؛ ألن العلوم كشووف عوون أسورار أضووخم وأوسوع ووا كووان يعلمووه اإلنسووان
القد ( , )1فبناو على تفسريهم فإن اإلنسان او أن يكون أكثر تدينا وتعبدا هلل تعاىل .
ا مر السا س  :فضال عن أن العلم ت يكشف مجيع أسرار الكون فإنوه يف املقابول كشوف عون مشواهد
عظيموة  ,وأحوواة دقيقوة  ,وتصووميم بواهر توودة علوى أن الكووون ر ميكون أن يكووون خملوقوا بالصوودفة أو موون ر
نيو  ,وإوا ر بود أن يكوون خملوقوا إللوه عظويم واسوع العلوم والقودرة  ,وقود تتالوت مقوارت كثوري مون العلمواو
على تجكيد هها املعي وتقريوره  ,يقووة الودكتور ألوربت ماكوموت -عميود أكادمييوة العلووم بفلوريودا – ":ولويس
من نوك يف أن العلووم تنيود اإلنسوان تبصورا بقودرة اخلوال وجاللوه  ,وكلموا اكتشوف اإلنسوان جديودا يف دا ورة
حبثه ودراسته ؛ زاد إميانه باهلل"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور نك أن العلم أبطول كثوريا مون اخلرافوات واألسواطري والعقا ود الويت كانوت تقووم عليهوا الكنيسوة وغريهوا
من األديان الباطلة  ,ولكن رلك ر يعين أنه أبطول األدلوة الدالوة علوى وجوود اخلوال وقدرتوه  ,بول األمور علوى
العكس من رلك  ,فقد كشف العلم در ل كثرية تتضافر يف التجكيد علوى وجوود اهلل وقدرتوه  ,وهوي يف غايوة

1436/08/19

( )1انظر  :حافة العلم  ,ريتشادر موريس (. )14

( )2اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير جون كلوفرمونسيما (. )110
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اإلهبووار والقوووة  ,حووىت أضووست اكتشووافات العلووم احلووديث موون أهووم األدلووة علووى إثبووات وجووود اهلل وأعمقهووا يف
الدرلة على قودرته وحكمته  ,وأكثرها انتشارا يف الواقع  ,وأوسعها تداور يف األوساط العلمية .
ا مر الساا  :دن ر ننكر أن هنوات مون ربوط اإلميوان بوجوود اهلل بوالثغرات املوجوودة يف العلوم وبواألمور

اليت عجن العلم عون تفسوريها  ,وجعول رلوك دلويال علوى افتقوار العوات إىل خوال  ,ور نوك أن صونيعهم هوها
دخول عليوه اخلطوج مون جهوة التسورا يف احلكوم بعجون العلوم ومون جهوة حصور األدلوة الدالوة علوى وجووود اهلل يف
مناط ضيقة .
ولكن مع رلك فإن كثريا من الناقدين وقعوا يف اخلطج املنهجي راته  ,فوإهنم حوني رأوا أن بعوض املوؤمنني
ربط ارستدرة على وجود اهلل بواألمور الويت عجون العلوم عون تفسوريها  ,جعلووا توصول العلوم إىل تفسوري تلوك
األمور دليال على عدم وجود اهلل  ,فكلما أحرزوا تقدما يف كشف ألغاز الكوون اعتقودوا أهنوم ازدادوا اسوتغناو
عن اإلميان بوجود اهلل  ,وأهنم توصلوا إىل العلوم بوجن الكوون ر إلتوا إىل خوال  ,وكثوري مونهم يودعي أنوه غوري
مؤمن باهلل لكونه يشتغل يف العلم(. )1
وهووها خلوول منهجووي ضووخم ر يقوول ادرافووا واننرقووا عمووا وقووع موون بعووض جهلووة أتبوواا األديووان  ,فووإن أدلووة
وجود اهلل ليست مبنية على العجن عن تفسري مظاهر الكون  ,ور على اجلهل بجحداثه وقوانينوه  ,وإووا هوي
قا مة على أدلة يقينية إاابية مركبة من درلة احلس والعقل  ,كما سيجيت توضيسه بتوسع .
التفسير الثال  :خداو الماكرين والطبق ات المالك ة  ،فيصوور بعوض املع ضوني علوى األديوان سوبو

نش ووجة ال وودين عن وود اإلنس ووان بجن ووه راج ووع إىل اس ووتغالة الطغ وواة وامل وواكرين لل وود او  ,فجح وودثوا هل ووم ال وودين ح ووىت
يو وووهم بووجن مووا هووم عليووه موون الشووقاو مقوودر علوويهم موون اهلل وأن هلووم أمووال يف البقوواو األبوودي يف اجلنووة  ,ويف
بيان هها املعي يقوة فولتري ":إن فكرة التجليه إوا اخ عها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسوة  ,الوهين لقووا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

من يصدقهم من احلمقى والسخفاو"(.)2

وركر أتباا املادية اجلدلية أن الدين أحدثه الطبقة املالكة رستغالة الطبقوات الكادحوة الضوعيفة  ,يقووة

1436/08/19

( )1انظر يف توضي هها اخللل  :تارين النشوو  ,يف البدو كان اهليدروجني  ,هوميارفون ديتفورت (. )127-125
( )2الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )80

Ali Fattani

935

الباب الثالث

مؤلفووو كتوواب املاديووة ال وتارخيية  ":إن الن وظرة الدينيووة تولوودت موون السووعي إىل تقريوور النظووام اإلقطوواعي  ,وإيهووام
اجلماهري بجن مشوي ة اإلله هي اليت فرضته  ,وبجن سيطرة اإلقطاا والكنيسة تعتمد على مشي ة اهلل"(.)1
وهذا التفسير ل يختلف عما سبقه من التفسيرات  ،فهو ل يع دو أن يك ون مج ر ع وى مج ر ة
من أي ليل يدل على صدقها  ،وىثبات ما فيه من خطأ واطفن يتلخص اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها التفسووري مبووين علووى التخمووني والظوون  ,ور يقوووم علووى أسوواق علمووي صووسي ,

فا تمعووات اإلنسووانية األوىل ر ولووك عنهووا معلومووات كافيووة ميكوون ارعتموواد عليهووا يف حتليوول طبيعتهووا وحتديوود
دوافعها احلياتية وبوضوح .
ا م ر الث اني  :أن مقتض ووى ه ووها التفس ووري أن ال وودين إو ووا نش ووج يف املرحل ووة الرأمسالي ووة ال وويت أعقب ووت عص وور

الشيوعية األوىل  ,كما ينعم رلك أتباا املادية اجلدليوة  ,وموع أننوا ر ولوك سوندا عليموا كافيوا يف إثبوات تلوك
املراحوول التارخييووة إر أننووا جنوود يف عوودد موون البسووول العلميووة مووا يوودة علووى أن الوودين كووان مصوواحبا للوجووود
اإلنسوواا موون أوة نشووجته – كمووا سووب بيانووه –  ,فهووهه الكتابووات العلميووة إرن تكووهب دعوووى املاديووة اجلدليووة
يف قوهلا إن الدين ت ينشج إر يف عصر اإلقطاا(.)2
ا مر الثال  :أنا إرا رجعنوا إىل التوارين اإلنسواا احفووظ واملعلووم جنود أن الواقوع منواقض ملقتضوى رلوك
التفسري  ,ورلك أنا جند أتباا األديان يتعرضوون للقتول والصولو واملعارضوة الشوديدة مون قبول وجهواو أقووامهم
 ,و وود أتب وواا األدي ووان ال ووهين ي وودخلون فيه ووا أور م وون الفقو وراو الض ووعفاو  ,وه ووهه املش وواهد ظ وواهرة يف ت ووارين
()3
املسيسية وتارين اإلسالم  ,فكيف تكون نشجة الدين عند اإلنسان بسبو خمادعة املاكرين ؟!!
ا م ر الراا  :أن طبيعووة األديووان الكووربى املعروفووة تتعووارو مووع مقتضووى هووها التفسووري  ,فإهنووا تتضوومن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أحكامووا وتش وريعات تقيوود موون تصو ورفات الطبقووات املالكووة  ,وحتو وجم موون دا وورة اس ووتغالهلا  ,وتف وورو إخ ورا

نصويو من أمواهلم للف وقراو والض وعفاو  ,ف وهل كوان مون مصولسة الطبقوة املالكوة أن إلورم الودين التعامول الربووي
()4
 ,ويوجو عليهم النكاة وغريها من التربعات؟!
( )1املادية التارخيية (. )29

1436/08/19

( )2انظر  :أوهام املادية اجلدلية  ,مد سعيد البوطي ( , )229واقتصادنا  ,مد باقر الصدر (. )115
( )3انظر  :اقتصادنا  ,مد باقر الصدر (. )14
( )4انظر  :املرجع الساب (. )112
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التفس ير الراا  :الس تجااة لألوه ام النفس ية "عق دة أو ي ا"  ،أرجووع الطبيووو النمسوواوي الشووهري :

فرويوود نشووجة الوودين عنوود اإلنسووان إىل األسووباب النفسووية والعقوود املرضووية الوويت كووان يعيشووها اإلنسووان  ,وأرجووع
السلوت اإلنساا إىل الدوافع اجلنسية .
وقوود اخ و ا فرويوود لتفسو وري الوودافع اجلنو وسي عنوود اإلنسووان عقوودة أوديووو  ,وفسوور مقصوووده هبووا فقوواة إن
":الصووي يف دووو السوونة الثانيووة أو الثالثووة يوودخل يف الطووور القضوويي موون تطووور الليبيوودوي -أي طاقووة الغريوونة
اجلنسية -وحني يبودأ يتعورف ويستشوعر اإلحساسوات امللوهة الويت ميودها هبوا عضووه اجلنسوي  ,وحوني يوتعلم أن
يظفوور هبووا وف و ه وواه باإلثووارة اليدويووة يصووب عانووقا ألمووه  ,ويتمووي لووو ميتلكهووا جسوومانيا علووى النسووو الووهي
أتاحت له ختمينه مشاهداته املتعلقوة باحليواة اجلنسوية وحدوسوه  ,وإلواوة إغراوهوا بعرضوه أمامهوا قضويبه الوهي
متلؤه حيازته فخرا  ,وبكلمة واحودة حتضوه رجولتوه املبكورة ارسوتيقاظ علوى التطلوع إىل احللووة لوديها ول أبيوه
 ,الهي كان حىت رلك احلني وورجا سودا ملا يتمتع به من قوة جسمانية ظاهرة  ,ومون خطوورة  ,أموا انن
فإن الطفل يرى يف أبيه منافسا بوده لو ينإله من طريقه  ,ول ن أتي للصوي أن يشواطر أموه أحيانوا فرانوها يف
أثناو تغيو أبيه  ,فإنه ر يلبث أن يقصى عنه ما عاد رلك األخوري  ,فريتوبط رحيلوه بالسورور  ,وأوبتوه باخليبوة
 ,تلكم هي عقدة أوديو"(.)1
وأكوود فرويوود أن هووهه العقوودة عامووة يف كوول األطفوواة بووال اسووتثناو  ,وقوود اسووتسورت هووهه الفكوورة عل ووى

تفكريه  ,وأخه يفتخر باكتشافه هلا على قومه(.)2

وابتكور فرويود قصووة خياليوة ()3ليسوو هبووا موقفوه يف عقودة أوديووو  ,فوهكر أنوه يف زموون سوسي كووان األب
يسووتجثر بالنسوواو ويطوورد أبنوواوه عنوودما يكووربون إن رغب ووا يف النسوواو  ,ويقوووم بقووتلهم أو إخصووا هم  ,فوواجتمع

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األبناو واتفقوا على قتل أبيهم  ,فقتلووه وأكلووا حلموه  ,إر أهنوم نوعروا بالوهنو واألت  ,فهوم مون جهوة إلبونوه
بسبو قوتوه  ,ومون جهوة أخورى يكرهونوه بسوبو منعوه هلوم مون إنوباا رغبواهتم اجلنسوية  ,فتعواونوا علوى إاواد
نظام يرجوع هيبوة األب وإلفوظ رغبوتهم اجلنسوية  ,فجسسووا حتور زنوا احوارم  ,وقورروا أن الونوا يكوون مون غوري
احارم  ,فنشج جراو رلك نظام األسرة  ,نش وجة نظوام الطووطم  ,وهوو النظوام الوهي حتكوم بوه الشوعوب البدا يوة

1436/08/19

( )1خمتصر التسليل النفسي  ,فرويد ( , )60وانظر  :الهات والغرينة  ,فرويد (, )64وحيايت والتسليل النفسي,فرويد (.)58
( )2انظر  :خمتصر التسليل النفسي  ,فرويد ( , )58واملوجن يف التسليل النفسي  ,فرويد (. )66
( )3انظر  :فكر فرويد  ,إدغاريش (. )107
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 ,وعوادة ما يكون على تقوديس حويوان أو نبات معني  ,تقدم له القرابني والطقوق(.)1
ويصرح فرويد بجن عقدة أوديو هوي األصول األساسوي الوهي يعتمود عليوه يف فهوم كول السولوت اإلنسواا

 ,فيقوة ":إننا هنتدي يف عقدة أوديو إىل بدايات الدين واألخال وا تمع والفن معا"(.)2

وبناو على هها التصور فسر فرويد نشجة اإلميان باخلال عند اإلنسان  ,فإن األبناو حني ندموا على قتول
أبيهم جعلوا أباهم املقتوة املثل األعلى  ,وتطور احلاة هبوم إىل أن صوريوه إهلوا هلوم  ,فواهلل يف نظورهم لويس إر

بووديال عوون األب املقتوووة( ,)3ويقوووة ":يتضو لنووا موون الفسووص التسليلووي النفسووي للفوورد نتهووى اجلووالو أن إلووه
كل إنسان هو صوورة أبيه  ,وأن املوقوف الشخوصي لكل فرد إزاو اإللوه منووط وقفوه إزاو أبيوه املوادي  ,يتنووا
ويتبدة طوردا مع هها املوقف  ,وأن اإلله ليوس يف صميمه سوى أب ري مكانة أكثر رفعة"(.)4
وكووهلك الوودين فمووا ه وو إر نتيجووة لألوهووام النفسووية الوويت نتجووت عوون عقوودة أوديووو  ,ويقوووة يف وصووفها
":ميكوون القوووة بووجن الوودين هووو عصوواب البش ورية الوسواسووي العووام  ,بجنووه ينبث و مثلووه مثوول عصوواب الطفوول عوون

عقدة أوديو"( ,)5فاألديان يف نظره ما هي إر خملفات عصابية!(.)6

والكشووف عوون اخللوول العميو يف رؤيووة فرويوود لنشووجة الوودين عنوود اإلنسووان مورتبط بشووكل أساسووي بوواملوقف
من منهجه يف التسليل النفسي  ,وعقدة أوديو الويت أسوس هلوا  ,وقود تعورو منهجوه إىل نقود عنيوف جودا ,
حووىت موون أقوورب النوواق إليووه  :تالميووهه وأصوودقا ه  ,وأقيمووت حوووة رؤيتووه يف التعاموول مووع السوولوت اإلنسوواا
اع اضات قوية  ,ويتسصل أهم تلك ارع اضات يف األمور التالية :
ا مر ا ول  :أن فرويد أقام نظريته على الظنوون واألوهوام  ,واعتمود علوى األسواطري واخلرافوات الوثنيوة ,

وجعلهووا مسووتندا ملواقفووه التسليليووة  ,فووإن عقوودة أوديوو الوويت متثوول حجوور الناويووة يف نظريتووه مووا هووي إر أسووطورة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :حيايت والتسليل النفسي  ,فرويد ( , )102-101والطوطم واحلرام  ,فرويد (. )193 , 149

( )2الطوطم واحلرام  ,فرويد ( , )204وانظر  :حيايت والتسليل النفسي  ,فرويد ( , )58والهات والغرينة  ,فرويد (. )76
( )3انظر  :مستقبل وهم  ,فرويد (. )46

1436/08/19

( )4الطوطم واحلرام  ,فرويد ( , )192وانظر  :موسى والتوحيد  ,فرويد ()179
( )5مستقبل وهم  ,فرويد (. )60

( )6انظر  :مستقبل وهم  ,فرويد ( , )168 ,61وموسى والتوحيد  ,فرويد (. )169 ,168
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إغريقيووة كمووا أقوور بووهلك فرويوود نفسووه( ,)1وكووهلك قصووة األبنوواو الووهين قتل ووا أبوواهم مووا هووي إر قصووة خرافيووة
أسطورية وخياة جام ر حقيقة له(.)2
وقد كان هها األمر ظاهرا لكثري ن درق الرؤية اليت قدمها فرويود حوىت قواة روبورت وردرل – وهوو مون
علماو النفس املرمووقني": -لوو حبثوت عون رأيوي الشخصوي يف سويكولوجيا فرويود لكوان علوي أن أقووة إنوين ر
أومون بووجن يكوون مههبووه صوسيسا  ,بووجي معووي مطلقوا  ,ور أنووه يوضوع يف مصوواف النظريوات العلميووة الكووربى
اليت تربط املعرفة الراهنة"(.)3
ا م ر الث اني  :أن فرويوود اختوونة يف نظريتووه دوافوع السوولوت اإلنسوواا اختونار قواتال ؛ ورلووك حووني أرجعهووا

مجيعها إىل دافع واحد هو الدافع اجلنسي  ,وأقام نظريته على التفسري األحادي ارختناة لسولوت اإلنسوان ,
وفضووال عوون أن الوودافع اجلنسووي لوويس هووو الوودافع األكثوور تووجثريا يف سوولوت اإلنسووان كمووا أثبوت رلووك عوودد موون
تالميه فرويد املنشقني عنه  ,فإنه ر يص اختناة دوافع السلوت اإلنساا يف دافع واحد ألبتة .
واحلقيقووة أن سوولوت اإلنسووان تش و ت يف إحداثووه وإثارتووه دوافووع خمتلفووة يف طبيعتهووا وتجثريهووا  ,وقوود كانووت
ههه القضية إحودى أهوم القضوايا الويت أثارهوا الودكتور ولويم مكودوجل ضود نظريوة فرويود  ,وأثبوت أن السولوت
اإلنساا تؤثر فيه دوافع كثرية  ,وأوصلها إىل أربعة عشر دافع أساسية(.)4
ا م ر الثال

 :أن نظري ووة فرويوود تتض وومن مفوواهيم غامض ووة ودعوواوى ر ميك وون الربهنووة عليه ووا  ,ويتع ووهر

التسق منها  ,فمن تلك املفاهيم  :مفهووم الليبودو  ,ومبودأ اللوهة  ,ومبودأ الواقوع وغريهوا مون املفواهيم  ,فقود
أكد عدد من الباحثني أنوه ر ميكون التسقو منهوا بصوورة منضوبطة عنود بوين اإلنسوان  ,ولوهلك فإنوه ر يصو
أن تكون مكونا أساسيا تبي عليه النتا خ(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )2انظر  :اإلسالم وقضايا علم النفس احلديث  ,نبيل السمالوطي (. )56-52
( )3مدارق علم النفس املتعاصرة (. )243
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( )1انظر  :خمتصر التسليل النفسي  ,فرويد (. )60-58

( )5انظر  :تارين علم النفس ومدارسه  ,مد نساتة ( , )289واملدخل إىل علم النفس  ,عبداهلل عبداحلي موسى (, )239
ومهاهو علم النفس املعاصرة  ,علي زيعور ( , )261وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ,عبدالوهاب املسريي (. )453/3

( )4انظر  :املدخل إىل علم النفس  ,عبداهلل عبداحلي موسى ( , )233-321والشهور اجلنسي  ,مصطفى فهمي (, )68
واإلسالم وقضايا علم النفس احلديث  ,نبيل السمالوطي ( , )49-48وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ,عبدالوهاب
املسريي (. )452/3
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ا م ر الراا  :كشووف عوودد موون الدارسووني عوون أن فرويوود ت يقووم نظريتووه علووى مسووتندات علميووة صوواحلة

لالستنتا العلموي  ,ورلوك أنوه أقوام دراسواته علوى احلوارت املرضوية الويت توجيت إليوه يف عيادتوه  ,وجعول النتوا خ
الوويت استخلصووها موون تلووك احلووارت ثلووة لكوول السوولوت اإلنسوواا  ,وعممهووا علووى كوول النوواق األصووساو ,
وادعووى أن لنظريتووه قوودرة تفس وريية تنطب و علووى كوول أصووناف السوولوت اإلنسوواا  ,ويف مجيووع املراحوول التارخييووة
لإلنسووانية  ,ولكوول ا تمعووات اإلنسووانية واحلضووارات البش ورية املتعاقبووة  ,وهووها تعموويم تعسووفي ت يقوودم عليووه
()1
فرويد دليال يلي به
ا م ر الخ امس  :أن فرويوود أغفوول يف نظريتووه الوقوووف مووع األس و لة امللسووة الوويت ت تووو علووى نظريتووه ور
يستقيم هلا سا دون اجلواب عليها  ,فهوو يتسودل عون إحسواق اإلنسوان بالوهنو بعود قتول األب  ,ولكنوه
ر إلدثنا عن مصدر رلك اإلحساق  ,ومن أين أتى لإلنسان؟!! وت يبني لنا ت يشعر اإلنسان بوه أساسوا؟!
وت يتهكر اإلنسان نبسا كريها مثل قتل األب ويتوارثه ؟!! وغريها من األس لة اليت تتنواقض موع رؤيتوه املاديوة
لإلنسان وسلوكه(.)2
ا م ر الس ا س  :كشووف ع وودد م وون البوواحثني ع وون أن نظري ووة فروي وود خمتلطووة ب ووجمور غ ووري موض وووعية ور

تتصوف بالصوبغة العلميووة  ,فوجثبتوا أن نظرتووه إىل العالقوة بووني األب وأبنا وه  ,وفكرتووه عون تووجثري الودافع اجلنسووي
يف السلوت اإلنساا متجثرة بشكل كبري بطبيعة حياته اليت كان يعيش فيها .
ومن أنهر من كشوف عون رلوك الطبيوو إيريوك فوروم يف كتابوه "مهموة فرويود ,حتليول لشخصويته وتوجثريه"
فإنووه تتبووع طبيعووة احل وياة الوويت كووان يعي وشها فرويوود  ,وكشووف عوون انعكاسوواهتا علووى آرا ووه  ,ويقوووة ":إن ارتبوواط

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فرويوود القوووي بجمووه  ,الووهي أخفووى قسوومه األكوورب  ,لويس عوون انخ ورين فقووط  ,بوول عوون نفسووه أيضووا  ,لووه موون
األ ية الكبرية اليت ر تلقي ضووا على طباعوه فقوط  ,بول تسوم بفهوم أحود أهوم اكتشوافاته األساسوية  ,أي
 :عقدة أوديو"( ,)3ويؤكد هوها املعوي فيوهكر أن تلوك احلالوة النفسوية الويت عانوها فرويود أثورت توجثريا بليغوا يف
تص وووره للت ووارين اإلنس وواا كل ووه  ,ويق وووة ":إن ووارب فروي وود وواه ن ووخص األب ي وونعكس أيض ووا يف إنتاج ووه
النظووري  ,ف كيبتووه لبدايووة التووارين اإلنسوواا يف الطوووطم واحل ورام  ,تتضوومن قووتال بوودا يا لووألب موون أبنا ووه الووهين
إلسدونه  ...لكن إحودى أكثور التعبوريات درلوة علوى موقوف فرويود املتجوارب مون والوده جنودها بكول تجكيود

1436/08/19

( )1انظر  :موسوعة اليهود واليهودية  ,عبدالوهاب املسريي (. )452/3
( )2انظر  :املرجع الساب (. )453/3
( )3مهمة فرويد  ,حتليل لشخصيته وتجثريه (. )19
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()1

يف إحدى مفاهيمه املركنية  ,وهي عقدة أوديو"

ا م ر الس اا  :أن فروي وود يف تفس ووريه لنش ووجة األدي ووان بن وواو عل ووى نظريت ووه يف التسلي وول النفس ووي  ,اه وول

فرضياته الثقافية احدودة اليت وضوعها لنفسوه وا يتوافو موع بي توه الغربيوة "كموا اعتمودت أفكواره اعتموادا كبوريا
علووى وجه وة نظوور تف و و أن األديووان مجيعهووا تتشووابه مووع املسوويسية واليهوديووة  ,فالقضووية الوويت وضووعها فرويوود
والوويت تقوووة  :إن الوودين يووجيت ليضووع وورجووا مساويووا لووألب  ,يسوومى اإللووه  ,موون أجوول إقامووة الت ووازن مووع األب
نفسه ر تتف إر مع التصور املسيسي  ,الهي يقووم علوى أن اإللوه هوو ووور األب  ,فهوو يبوين تصووره علوى
معتقد خا  ,ويعممه على كل األديان"(.)2
ا مر الثامن  :من أقوى ما يدة على فساد نظريوة فريود يف تفسوري السولوت اإلنسواا تناقضوها موع الواقوع

 ,فإنه زعم أن إطال عملية اجلنس للناق  ,وتقليل جرعات التدين الوهي ميونعهم مون ارسوة اجلونس بصوورة
مطلقووة ؛ يقلوول موون أمراضووهم النفسووية  ,ويقضووي علووى عواموول الكبووت لووديهم  ,ولكوون الواقووع يثبووت خووالف
رلك  ,فمع أن اإلباحيوة اجلنسوية مشورعة علوى أبواهبوا يف العوات الغوريب  ,وموع احليواة العلمانيوة الطاغيوة لوديهم
إر أن اإلنسووان هنووات مووا زاة يعوواا موون األم وراو النفسووية بصووورة مكثفووة جوودا  ,بوول ازداد نووعور اإلنسووان
بالفرا الروحي والوحشة النفسية بشكل كبري جدا .
ا م ر التاس  :أن مووههو فرويوود يووؤدي إىل القضوواو علووى العقوول واإلرادة اإلنسووانية  ,ورلووك أنووه اعوول
مجيع السلوت اإلنسواا خاضوعا للودوافع غوري الشوعورية الويت ر ميلوك اإلنسوان معهوا رفضوا ور قبوور  ,فسولوكه
مووا هووو إر اسووتجابة حتميووة ملووا متليووه عليووه تلووك الغرا وون  ,وهووها التصووور فضووال عوون أنووه يقضووي علووى التعقوول
اإلنساا فهو يؤدي بالضرورة إىل فساد النظام األخالقي كله .
يقوووة الفيلسوووف املعاصوور "جووود" يف بيووان أثوور نظريووة فرويوود علووى األخووال ":مضووامني الس وويكولوجية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلديوودة تقوووو أسوواق علووم األخووال القوود  ,وهووي هبووها قوود ولوودت ا اهووا ينسووو إىل احلتميووة يف الطبيعووة
البشورية  ,وهلووها ار وواه تووجثري يف السوولوت اإلنسوواا موون نوواحيتني  :األوىل  :أننووا ت نعوود ويوول إىل لوووم انخ ورين
ألعماة ر نرضى عنها ظنا منا بجن املسيو إووا هوو ضوسية لعقودة نفسوية أو أنوه مودفوا إىل عمول هوها بفعول

1436/08/19

( )1املرجع الساب ( , ) 60وانظر منيدا من الربط بني حالة فرويد النفسية وبني آرا ه يف الكتاب نفسه  ,ويف موسوعة اليهود
واليهودية  ,عبدالوهاب املسريي (. )455-454/3
( )2الدين األسس  ,مالوري ناي (. )18
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قووى يف طبيعتووه ر ميلووك السوويطرة عليهووا  ,فنيووادة علمنووا ببواعووث السوولوت الباطنيووة تقتضووي زيووادة تسووا نا عوون
أخطوواو النوواق  ,وموون ناحيووة ثانيووة ت يعوود النوواق يعنووون كمووا كووانوا قبوول بووجن يبووهلوا أقصووى جهووودهم ليووؤدوا مووا
يعدونه خريا  ,وت يعودوا تتوورهم النداموة إرا أخفقووا يف سوعيهم رات ؛ ألهنوم يعتقودون أن جهوودهم إووا هوي
قدار ما تسم به طبا عهم"(.)1

التفسير الخامس  :التعلق اا رواح الميتة "المذها البيوي"  ,يعود ار واه احليووي يف تفسوري نشوجة

الدين عند الناق ا اها واسعا  ,فيه كثري من التفاصيل  ,وله أنوكاة خمتلفوة  ,ولكون خالصوته الويت هتمنوا يف
حبثنا  :أن الدين نشج عند اإلنسان البدا ي نتيجة التعل بجرواح املوتى واخلوف منها  ,فإن رؤية بعوض املووتى
يف األحووالم جعلووت الن واق يظنووون أن تلووك األرواح هلووا سوولطة وتووجثري يف احليوواة  ,فسووعوا إىل إرضووا ها ودفووع
سووخطها عوونهم  ,ف وواخ عوا طقوسووا معين ووة  ,وقوودموا هلووا الق ورابني س ووعيا م وونهم إىل ارتصوواة بتل ووك األرواح ,
وطلووو املسوواعدة منهووا  ,تطووور هبووم األموور إىل أن اعتقوودوا أن الطبيعووة واألفووالت هلووا أرواح مووؤثرة  ,فقوواموا
بعبادهتا أيضا  ,فمنشجة الدين إرن يرجع إىل عبادة األسالف واألموات يف نظرهم(.)2
وقد لقي هها التفسري انتشارا واسوعا لودى الدارسوني لنشوجة األديوان  ,لكنوه يف الوقوت نفسوه تعورو لنقود
عنيف وهجوم كبري من الباحثني  ,ومن أهم األمور اليت تدة علوى ضوعف هوها التفسوري وعودم صوسته وهنالوة
ارعتماد عليه يف تفسري نشجة الدين ما يلي :
ا م ر ا ول  :أن هووها التفسووري مبووين علووى التخمووني والظوون  ,ور يقوووم علووى أسوواق علمووي صووسي ,

فا تمعووات اإلنسووانية األوىل ر ولووك عنهووا معلومووات كافيووة ميكوون ارعتموواد عليهووا يف حتليوول طبيعتهووا وحتديوود
دوافعها احلياتية وبوضوح .
ا مر الثاني  :أننا ر ننكور أن بعوض الشوعوب قود يكوون جهلهوا سوببا يف تعلو أفرادهوا بوجرواح األمووات

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتقوود الق ورابني هلووا  ,ولكوون تعموويم رلووك علووى كوول ا تمعووات اإلنسووانية األوىل  ,وعلووى مجيووع الووديانات ,
حبيووث إلكووم علووى كوول تمووع ظهوور فيووه التوودين بجنووه ت يكوون إر بس وبو التعل و بووجرواح األم ووات فقووط وورد
دوعى عريضة ر دليل عليها يثبت استقامتها .

1436/08/19

( )1منازا الفكر احلديث ( , )264وانظر من الكتاب راته (.)281 , 266
( )2انظر  :نشجة الدين  ,علي سامي النشار ( , )33-31والدين  ,مد عبداهلل دراز ( , )133وتارين األديان وفلسفتها ,
طه اهلامشي (. )66
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ا م ر الثال

 :أن هوها التفسووري فيوه قفوون علوى العواموول األقورب إىل العقوول واملنطو  ,واألقوووى يف الدرلووة

على دوافوع اإلنسوانية الدينيوة  ,فوإن األسو لة الوجوديوة املتعلقوة بسوبو نشوجة الكوون ومصودره وبالغايوة املرتبطوة
بوجود اإلنسان والكون  ,أكثر عمقا يف نفوس اإلنسوان  ,وأنود توجثريا علوى مناجوه  ,وعواطوف  ,ومشواعره ,
من اخلوف من األرواح امليتة أو غريهوا  ,فهوي إرن أقورب إىل أن يفسور الباعوث علوى التودين مون خالهلوا بودة
تفسريه باألسباب األبعد واألضعف .
ا م ر الراا  :أن هووها التفسووري خيووالف مووا أثبتتووه كثووري موون الدراسووات موون أن عبووادة الكا نووات املتعلقووة

ظوواهر الطبيعووة  ,كاحليوانووات والنباتووات وغريهووا أقوودم ظهووورا يف ا تمعووات البدا يووة موون مظوواهر عبووادة صووور

اإلنسان  ,فهها النوا ت يعرف إر يف وقت متجخر نسبيا(.)1

ا م ر الخ امس  :أنووه لووو كانووت عبووادة األسووالف هووي أوة وووور ديووين ظهوور يف ا تمعووات البدا يووة ؛

لك ووان ينبغ ووي أن نلسظه ووا يف ا تمع ووات املنسط ووة – ك ووبعض ا تمع ووات األس و الية املعاص وورة , -ولك وون ه ووهه
ا تمعوات خاليوة مون أي أثور للتنظويم ارجتمواعي  ,ور جنود فيهوا مظهورا لعبوادة أرواح األسوالف  ,ولكننوا يف
املقابوول جنوود بعووض مظوواهر رلووك بصووور متفاوتووة يف تمعووات متمدنووة يف التووارين اإلنسوواا  ,كالصووني ومصوور
وامل وودن اليوناني ووة  ,وه ووها ي وودة تارخي و ويا عل ووى أن ع و وبادة األس ووالف ليس ووت ه ووي األص وول يف نش ووجة ال وودين عن وود
اإلنسان(.)2
التفس ير الس ا س  :الخض وو للجبري ة الجتماعي ة  ،وأوة موون فسوور نشووجة الوودين هبووها التفسووري هووو

الفيلسوووف الفرنسووي الشووهري دوركووا  ,فإنووه ركوور أن التوودين عبووارة عوون اسووتجابة للقووانون ارجتموواعي الووهي
يسيطر على ا تمع  ,وأن نشجته راجعة إىل تشكل رلك القانون يف ا تمعات اإلنسانية البدا ية .
وهها التفسري مون دوركوا قوا م علوى نظريتوه يف طبيعوة الظواهرة ارجتماعيوة  ,فإنوه يوههو إىل أن الظواهرة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارجتماعية هلا وجود موضوعي خا
الطبيعية املوجودة يف الواقع .

هبا  ,مستقل عن وعي الفورد وتصووره  ,فهوي عنوده نويو مون األنوياو

وعلى الرغم من ضرورة وجوود األفوراد يف ا تموع عنود دوركوا  ,إر أن ظوواهر ا تموع ختتلوف يف طبا عهوا

1436/08/19

( )1انظر  :نشجة الدين  ,علي سامي النشار ( , )49وعلم ارجتماا الديين  ,روجيه باستيد (. )219
( )2انظر  :نشجة الدين  ,علي سامي النشار (. )44
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ع ون طبيعووة األف وراد راهتووا  ,فووالظواهر ارجتماعيووة ر توجوود يف أف وراد ا تمووع كمووا هووو نووا ع  ,وإوووا توجوود يف
ا تمع راته  ,فهي خارجة عن وعي الفرد  ,ومستقلة يف وجودها عن وجوده(.)1
ويف توضو ووي هو ووها املعو ووي يقو وووة دوركو ووا ":الظ و وواهر ارجتماعيو ووة أنو ووياو  ,واو ووو أن تو وودرق علو ووى أهنو ووا

أنياو"( ,)2وبناو على رلك فهي قابلة للمالحظة والتجريوو  ,لكوهنوا رات طبيعوة واقعيوة ريبيوة( ,)3ويصوف
دوركووا الظوواهرة ارجتماعيووة فيقوووة ":متيوول الظوواهرة ارجتماعيووة بطبعهووا إىل خل و كيووان خووا
نعور األفراد  ,ورلك ألهنا تسيطر على نعور كل فرد منهم"(.)4

هبووا ,خووار

وت يكتف دوركا بجن جعل الظواهر ارجتماعية ني ا من األنياو خارجة عون وعوي األفوراد ونوعورهم ,
وإوا جعل هلا سولطة وقهورا جربيوا علوى سولوت كول فورد  ,ر يسوتطيع اخلورو مون قبضوتها ألبتوة ,فبعود أن ركور
أن الظواهر ارجتماعية تنطوي على صفات راتيوة خاصوة قواة ":وهوي توجود خوار الفورد  ,وقود زودت بقووة

قهور متكنهوا مون فوورو نفسوها عليوه"( , )5ويقوووة يف تعريوف الظواهرة ارجتماعيوة وبيووان طبيعتهوا وأثرهوا ":هووي
كل ضرب من السلوت ثابتا كان أو غري ثابت  ,ميكن أن يبانر نوعا من القهر اخلارجي على األفراد"(.)6
ونتيجة لهلك جعل دوركا مجيع أنواا السلوت اليت يقوم هبا األفراد إوا هي رد استجابة لقهور الظوواهر
ارجتماعيووة  ,فوواألخال والقوويم واملبووادئ واألديووان الوويت يتمثوول هبووا الفوورد يف ا تمووع مووا هووي إر اسووتجابة منووه

لقوووة الظوواهرة ارجتماعيووة عليووه  ,وأكوود كث وريا علووى أن تلووك الظ وواهر تشووكل فيمووا بينهووا الضوومري اجلمعووي ,
الهي يكون له التجثري األعم يف سلوت كل فرد وطبيعته .
ونتيجة رلك أنكر دوركا أن يكون نيو من األخال أو األديوان فطريوا غرينيوا يف اإلنسوان  ,وعود كول
تلووك املكونووات أمووورا اكتسووابية طار ووة عليووه  ,ويقوووة يف سوويا إنكوواره علووى بعووض علموواو ارجتموواا  ":وموون
هها القبيل أن بعض هؤرو العلماو يقولون بوجوود عاطفوة دينيوة فطريوة لودى اإلنسوان ,وأن هوها األخوري مونود
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حب وود أدىن م وون الغ وورية اجلنس ووية  ,وال وورب بالوال وودين  ,وص ووسبة األبن وواو  ,وغ ووري رل ووك م وون العواط ووف  ,وق وود أراد
( )1انظر  :قواعد املنهخ يف علم ارجتماا  ,دوركا (. )51
( )2املرجع الساب (. )90

( )3انظر  :املرجع الساب (. )92-90
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بعضووهم تفسووري نشووجة كوول موون الوودين والوونوا واألسوورة علووى هووها النسووو  ,ولكوون التووارين يوقفنووا علووى أن هووهه
الننعووات ليسووت فطريووة يف اإلنسووان  ,وعلووى أهنووا قوود ر توجوود مجلووة يف بعووض الظووروف ارجتماعيووة اخلاصووة ,
ولووها فهووهه العواطووف املثاليووة نتيجووة للسيوواة ارجتماعيووة  ,وليس وت أساسووا هلووا  ,أضووف إىل رلووك أنووه ت يقووم
برهووان قووط علووى أن امليوول لالجتموواا كووان غريوونة وراثيووة وجوودت لوودى اجلوونس البشووري منووه نشووجته  ,وأنووه موون
الطبيعووي جوودا أن ينظوور إىل هووها امليوول علووى أنووه نتيجووة للسيوواة ارجتماعيووة الوويت تش وربت هبووا نفوسوونا علووى موور
العصور"(. )1
وحني أرجع دوركا الدين إىل ارستجابة للجربية ارجتماعية ادعوى أن أفضول سوبيل ملعرفوة طبيعوة نشوجته
الرجوووا إىل ا تمعووات البدا يووة األوىل( , )2ووج ود أن تلووك ا تمعووات البدايووة يشوويع فيهووا وحوودة مش و كة بووني
أفرادها تسومى نظوام الطووطم  ,وقود اخترلوف يف مودلوة هوهه الكلموة كثوريا  ,ولكنهوا يف اجلملوة عنود كثوري مون
البواحثني تعود لقبوا يطلو علوى النظووام الوهي يشويع يف القبيلوة  ,ويشوت عووادة مون اسوم حيووان مقودق فيهووا أو
نبات يش ت أفراد القبيلة يف تقديسه واح امه(.)3
فوونعم دوركووا أن هووها النظووام هووو اللبنووة األوىل الوويت نشووج منهووا الوودين يف ا تمعووات اإلنسووانية  ,وأنووه ميثوول

األساق العمي يف تشكل األديان عرب األزمان(.)4

ورلووك أن القبيلووة -يف زعووم دوركووا -كانووت تعظووم الطوووطم و علووه نووعارا هلووا تفوواخر بووه غووريهم  ,فجخووه
أفرادهووا يتجمعووون حوووة الطوووطم اخلووا هبووم  ,ويفعلووون قطوسووا خاصووة هبووم  ,وإلرمووون أمووورا عديوودة ألجوول
تعظيمووه  ,وأخووه أفوراد القبيلووة يشووعرون حووني اتمعووون حوووة طوووطمهم بالنشوووة والقوووة وعمو تووجثري ارجتموواا
فوويهم  ,فيشووعرون بقوووة تووجثري الضوومري اجلمعووي علوويهم  ,فجعوول هووها ارجتموواا مبوودأ التوودين وغايتووه ,واعتوورب
التجمع هو املعبود يف احلقيقة من أفراد ا تمع(.)5

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور نك أن الكشف عما يف نظرية دوركا حوة نشوجة الودين مورتبط بشوكل عميو بواملوقف مون نظريتوه
( )1املرجع الساب (. )219
( )2انظر  :علم ارجتماا الديين  ,زيدان عبدالباقي (. )118
( )3انظر  :الطوطم واحلرام  ,فرويد (. )193 , 149

1436/08/19

( )4انظر  :علم ارجتماا الديين  ,زيدان عبدالباقي (. )119
( )5انظر  :مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا  . ,بنرويب ( , )142-138وعلم ارجتماا الديين  ,زيدان عبدالباقي
(. )119-115
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حوووة طبيعووة الظوواهرة ارجتماعيووة  ,وقوود تعرضووت نظريتووه هووهه إىل نقوود عنيووف وع وريض موون قبوول عوودد موون
علمواو ارجتمواا  ,ودوون يف هوها السوويا لون نتعورو إىل تفاصوويل موا وجووه إىل نظريتوه مون نقوود  ,وإووا سوونركن
حديثنا حوة املعاا الكلية املتعلقة باجلانو الديين منها باخلصو .
وتفسووري نشووجة الوودين علووى أنووه وورد اسووتجابة للجربيووة ارجتماعيووة بوواملنظور الووهي حوودده ودوركووا خطووج
ظاهر  ,وقد رصد بعض الدارسني مجلة مون األخطواو الويت وقوع فيهوا دوركوا يف تفسوريه لنشوجة الودين وكشوف
عن وجه املغالطات فيها( ,)1ومن أهم ههه األمور :
ا مر ا ول  :انطل دوركا من أن نظام الطوطم هو أقودم األنظموة الويت عملوت هبوا البشورية يف تارخيهوا

 ,وأنووه ر نظووام سووابقا عليووه  ,ولكوون هووها التصووور غووري صووسي  ,فقوود أثبووت عوودد موون الدارسووني أن هنووات
تمعووات بش ورية كانووت موجووودة ور يظهوور فيهووا أي أثوور ملعووات رلووك النظووام  ,ومووع رلووك فقوود كانووت مع وات
إمياهنا بوجود اخلال والتدين ظاهرة يف بقاياها(.)2
ا مر الثاني  :أن دوركا أقام تفسريه لنشجة الدين على أن نظوام الطووطم نظوام ديوين إلكوم أفوراد القبيلوة

 ,ولكن ههه دعوى فاقدة للدليل  ,وقد رهو عودد مون الدارسوني إىل أن نظوام الطووطم ورد نوعار قوومي ,
ورمن قبلي  ,وأنه ي كن على اجلانو ارقتصادي أكثر من تركنه على اجلانو الديين  ,فجفراد القبيلة ت يكونووا
يعبوودون تلووك الرسوووم  ,أو يتوودينون ملوودلوهلا الووهي ميثلووه نظووام الطوووطم  ,وإوووا كووانوا يتفوواخرون هبووا  ,واعلوهنووا
فخرا هلم على غريهم(.)3
ا مر الثال  :أنه على التسليم بجن نظام الطوطم نظام ديوين ختضوع لوه القبيلوة  ,فوإن ثبووت رلوك لويس

دلوويال كافيووا علووى كون ووه أصوول نشووجة الوودين عن وود اإلنسووان  ,بوول رك وور بع ووض الدارسووني أن نظ ووام الط وووطم يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حقيقته كان متشعبا من نظوام ديين ساب عليوه  ,ولويس هوو أصول نشوجة الودين  ,وإووا هوو مسوتعار مون أصول
ديين ساب (.)4
( )1انظر  :تارين األديان وفلسفتها  ,طه اهلامشي (. )138-116
( )2انظر  :الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )155

1436/08/19

( )3انظر  :مبادي علم ارجتماا الديين  ,روجيه باستيد ( , )226وتارين األديان وفلسفتها  ,طه اهلامشي ( , )116ونشجة
الدين  ,علي سامي النشار (. )125
( )4انظر  :مبادئ علم ارجتماا  ,روجيه باستيد ( , )226وتارين األديان وفلسفتها  ,طه اهلامشي ( , )117ونشجة الدين ,
علي سامي النشار (. )147
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ا مر الراا  :انطل دوركا يف دراسته لنظام الطووطم مون اردعواو بوجن قبا ول جنووب أسو الية هوي الويت

متثل األنكاة األولية البدا ية للمجتمعات اإلنسانية  ,فجقام عليها دراساته واستنتاجاته  ,ولكن ههه دعووى
يعوزها الدليل  ,وقد أثبت عدد من الدارسني خطج هوهه الودعوى  ,وكشوفوا عون أن هنوات قبا ول أخورى أقودم
من تلك القبا ل اليت اعتمد عليها دوركا يف دراسته  ,وأثبتوا بجن تلك القبا ل ت تكون تعورف نظوام الطووطم
من حيث األصل(.)1
و ا ينيود مون خطوج دوركوا يف تصووره عون تلوك القبا ول األسو الية أنوه ت يوههو إليهوا بنفسوه  ,وت يقوف
علووى معاملهووا  ,وإوووا كووان يعتموود علووى األخبووار الوويت تنقوول عنهووا  ,واألنبوواو الوويت إلملهووا الرحالووة واهلوواة  ,وهووها
خلل علمي كبري(.)2

ا مر الخامس  :فضال عن أخطاو دوركا السابقة  ,فإنه وقع يف غلط تفسريي كبري ؛ ورلك أنوه حوني

وجوود أن بعووض مظوواهر التوودين رات طبيعووة اجتماعيووة ؛ بووادر وحكووم علووى أن نشووجة التودين نفسووه إوووا كانووت
نظاما اجتماعيا  ,وهها تعميم متعسف يعوزه الدليل .
فنسن ر ننكر أن بعض مظاهر التدين هلا طوابع اجتمواعي  ,ولكون هوها ر يعوين أن الودين ت ينشوج عنود
اإلنسووان إر اسووتجابة للجربيووة ارجتماعيووة  ,فهنووات هوووة سووسيقة بووني مقوودمات النظريووة وبووني النتيجووة ال وويت
توصل إليها دوركا .

وقوود أقوور بعووض أتبوواا دوركووا بوجووود هووها اخللوول التفسووريي  ,فقوواة ":إن إقامووة برهووان نو ٍ
واف علووى الطووابع

ارجتماعي للدين ر يناة أمرا غري كن"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإرا سوولمنا بووجن ارلوونم يف النظووام الطوووطمي أدى إىل ظهووور الطقوووق الدينيووة  ,فليقوول لنووا دوركووا إرن :
موون أيوون جوواوت إلينووا فكوورة اإللووه األعظووم فوواطر السووموات واألرو؟! وعلووى أي غ ورار مجوواعي طبعووت هووهه

1436/08/19

( )1انظر  :الدين األسس  ,مالوي ناي ( , )71والدين  ,مد عبداهلل دراز ( , )155-153ونشجة الدين  ,علي سامي
النشار ( , )148وتارين األديان وفلسفتها  ,طه اهلامشي (. )124
( )2انظر  :املراجع السابقة .
( )3الدين  ,مد عبداهلل دراز (. )162
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الصووورة؟! ليقوول لنووا  :كيووف قامووت الوودعوات يف أصووغر الشووعوب إىل تلووك العقيوودة اإلهليووة السووامية  ,الوويت
ليس فيها مثاة تقاق عليه يف معاهتم ور يف غريها؟!(.)1
التفس ير الس اا  :الخض وو للتط ور البيول وجي ف ي العق ل اإلنس اني  ,رهووو عوودد موون أتبوواا التيووار

اإلحلووادي املعاصوور إىل اردعوواو بووجن امليوووة الدينيووة لوودى اإلنسووان نتجووت بسووبو تطووور عرضووي أثنوواو عمليووة
ارنتخوواب الطبيعووي  ,فالطبيعووة يف أثنوواو إحووداثها للتطووور البيولوووجي لإلنسووان أنتجووت إنتاجووا عرضوويا اجلووني
الهي يتعل بالتدين  ,وأخه اإلنسان نتيجة لهلك مييل إىل املمارسات الدينية(.)2
وهها التفسري ر يعدو أن يكون ختمينا من التخمينوات املفرطوة يف التجريود وارسوتخفاف بوالعقوة  ,فلوم
يقوودم أصووسابه أي دليوول علمووي يوودة علووى صووسته  ,فوونسن ت جنوود إر اف اضووات وختمينووات ظنيووة  ,وك ووان
الواج ووو عل ووى م وون يطل و مث وول تل ووك ال وودعاوى أن يق وودم ال وودليل الص وواد ال ووهي ي وودة عل ووى ص ووسة دعو وواه ,
ولكنهم ت يفعلوا رلك .
إن أصساب رلك التفسري يتسودثون عون أن اجلوني املتعلو بالودين نوتخ بوالعرو مون خوالة ارنتخواب
الطبيعي  ,وهها مناف لطبيعة ارنتخواب الطبيعوي ؛ فإنوه انتخواب أعموى  ,يقووم علوى املصوادفة والعشووا ية ,
ولوويس لووه هوودف ور غايووة ور حكمووة ور خطووة مرسووومة  ,فكيووف يتصووور مووع رلووك أن يكووون بعووض مووا نووتخ
عنه يكون بالعرو ر بالقصد؟!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :املرجع الساب (. )162-161

( )2انظر  :وهم اإلله  ,ريتشارد دوكنن (. )186-180
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العتراض الثاني
ال عاء اأن الدين معارض للعقل
ينطلو و املع ض ووون عل ووى األدي ووان م وون أن عقا وود ال وودين خمالف ووة للعق وول ومناقض ووة لقوانين ووه  ,وأن األدي ووان
متضمنة لعقا د وأخبار ر ميكن أن تتواف مع العقل أو تتس معه .
وكووان منشووج هووها اردعوواو يف اضوون الفكوور الغووريب بسووبو طبيعووة العقا وود الكنسووية  ,فهووي مشووتملة علووى
مكونووات كثوورية تتنوواقض مووع ضوورورة العقوول وتتنووافر مووع مباد ووه الفطريووة السووليمة  ,وموون أنووهر تلووك القضووايا :
عقيوودة التثليووث ؛ فووإن هووهه العقيوودة متثوول جوووهر الوودين الكنسووي وأساسووه ولبووه  ,بوول هووي حجوور الناويووة يف
الاله وووت املس وويسي ؛ إر إهن ووا أك وورب املرتكو ونات ال وويت تق وووم عليه ووا الديان ووة املس وويسية احرف ووة  ,ور يك ووون امل وورو
مس وويسيا إر إرا آم وون هب ووا  ,وه ووي ووور ق ووانون اإلمي ووان  ,ال ووهي تع ووده رج وول الطوا ووف املس وويسية أساس ووا هل ووا ,
ووصفت بجهنا جوهر املسيسية  ,وخالصة اإلميان املسيسي  ,والقسم األصعو والسر األعم (. )1

وموع رلوك فهوي خمالفوة للعقول ومتناقضوة موع قوانينوه غايوة التنواقض  ,وأقور كثوري مونهم بوجن التثليوث قضووية
خمالفووة للعقوول ومسووتسيلة التصووور  ,وجلووؤوا إىل كوهنووا سوورا ر ميكوون معرفووة كنهووه  ,وأن طري و اإلميووان بووه هووو
التسووليم احووض ولوويس العقوول  ,وقوود تتوواىل علووى تجكيوود رلووك عوودد كبووري موون علمواو الالهوووت النصووارى  ,ويف
اإلفصاح عن رلك يقوة القس إليواق مقوار  ":علوى أننوا ودون نتجمول هوهه العقيودة – التثليوث – بشويو مون
التفصوويل والتوضووي ر مندوحووة لنووا موون ارعو اف أننووا إزاو سوور موون أعمو أسورار الوجووود واحليوواة"  ,ورلووك يف
يقوووة نقووور يعق وووب  ":لسووت أحوواوة تفسووري عقيوودة ت يسووتطع تفسووريها األوا وول  ,ولوون يتوصوول إىل إدرات
كنههووا األواخوور "( , )2ويقوووة بنيووامني بنك ورين " :إرا أعلوون اهلل لنووا ثالوثووه يف الكتوواب املقوودق -وهووو جوووهر
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املعتق وود املس وويسي -ف وونسن نقبل ووه باإلمي ووان ر العق وول  ,ور نبس ووث في ووه كجنن ووا نق وودر أن ندرك ووه ؛ ألن ووه يف ووو
العقل"(. )3
( )1انظر  :املسيسية يف عقا دها  ,لس أساقفة كنيسة أملانية (. )95

1436/08/19

( )2أحبال ا تهدين يف اخلالف بني النصارى واملسلمني (. )66
( )3هها النقل والنقوة اليت قبله كانت بواسطة  :تجثر املسيسية بالوثنية  ,أمحد عجيبة ( , )468-464وانظر منيدا من اإلقرار
بتعاة التثليث على العقل  :املسيسية يف عقا دها  ,إعداد أساقفة كنيسة أملانية ( , )97ومسيسية بال مسي ( , )27واإلسالم
واملسيسية يف املينان  ,نريف مد هانم (. )279-268
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وهووهه العقي وودة وغريهووا م وون العقا وود الباطل ووة -كعقيوودة العش وواو الرب وواا واخلطي ووة – كان ووت املتك ووج ال ووهي
اعتمد عليه املع ضون علوى األديوان يف الفكور الغوريب يف تجسويس ثوورهتم علوى اإلميوان هبوا  ,وصوريوها القاعودة
املركنية الويت انطلقووا منهوا يف التشوكيك يف أصول التودين وأسواق اإلميوان بواهلل  ,وحكمووا علوى كول األديوان يف
العات بالبطالن والفساد!
وبعوود أن انتشوورت هووهه احلجووة يف الفكوور الغووريب تلقفهووا كثووري موون أتبوواعهم املع ضووني علووى األدي ووان يف
الفكر العريب املعاصر  ,وطفقوا يودعون بوجن اإلسوالم ر خيتلوف عون املسويسية يف مناقضوة العقول  ,وسوعوا إىل
رصد عدد من الشواهد اليت يرون فيها ما يدة على قوهلم .
وتعم يم ه ذا العت راض عل ى ك ل ا ي ان ع وى ااطل ة وفك رة زا ف ة  ،ل لي ل يس ندو ول حج ة
تعضدو  ،وايان ما في هذا العتراض من فسا سيكون اطريقين  :طريق ىجمالي وطريق تفصيلي .
أم ا الطري ق اإلجم الي  :فيب ين في ه أه م أوج ه القص ور المنهج ي الت ي تض منها ذل ك العت راض ،
وأارز ا غفط المعرفية التي وق المعتمدون عليه فيها  ،وتتبصل فيما يلي :
المل ا ا ول  :الخل ا ا ين النم اذج المختلف ة  ,ورل ووك أن املع ض ووني عل ووى األدي ووان ح ووني وج وودوا

العقا وود الكنسووية وغريهووا موون العقا وود الوثنيووة مناقضووة للضوورورات العقليووة ؛ طفقووا إلكمووون علووى كوول األديووان
باملناقضة للعقل  ,وقضوا باملساواة بني كل وارجها املختلفة وأنكاهلا املتنوعة  ,ف اهم يف كثوري مون حوواراهتم
يؤكوودون عل ووى أن األديووان مجل ووة مناقضووة للعق وول  ,يسووتدلون ب ووبعض العقا وود النص ورانية عل ووى رل ووك ,وه ووها
تعسف حكمي ظاهر  ,وخلط فظيع بني أنكاة خمتلفة جدا .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاألديووان املوجووودة يف الواقووع ليسووت متفقووة يف العقا وود  ,ور متسوواوية يف الشورا ع واألحكووام  ,وقوود كووان
املسوولمون موون أكثوور موون اع و و علووى العقا وود النص ورانية  ,وكشووف ع وون مناقضووتها للعقوول  ,وأق وواموا األدل ووة
والرباهووني علووى رلووك  ,منووه القوورن الثالووث لظهووور اإلسووالم  ,فووال يقبوول أن يسوواوى بووني الوودينني إر حبجووة بينووة
ظاهرة مستقيمة  ,وهها ت يقع بعد ولن يقع .
المل ا الث اني  :التوس البكم ي  ,وهوها الوجوه خوا

بالتيوار اإلحلوادي  ,ورلوك أن بعوض املع ضوني

1436/08/19

علوى األديوان حوني وجودوا العقا ود النصورانية الكنسوية واألديوان الوثنيوة مناقضوة للعقول ت يقتصوروا علوى إنكوار
األديان وإبطاهلا  ,وإوا جعلوا رلك دليال هلم على إنكار وجود اهلل تعاىل .
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وهووها فقوون يف احلكووم و وواوز لق ووانني ارسووتدرة ؛ فإنووه ر تووالزم يف العقوول واملنط و بووني بطووالن األديووان
وإنكووار وجووود اهلل  ,فموون املمكوون أن يكووون اإلنسووان من وكرا لألديووان  ,ويكووون يف الوقووت نفسووه مؤمنووا بوواهلل
تع وواىل  ,فم وون ج و وعل بط ووالن األدي ووان دل وويال ل ووه عل ووى إنك و وار وج ووود اهلل ؛ فق وود تعس ووف يف احلك ووم وقف وون يف
ارستدرة .
الملا الثال  :التناقا المنهجي  ,ورلك أن كثريا من املع ضني على األديان ينكر الضورورة العقليوة

 ,ويؤمن بنسبية احلقيقة  ,ويدعو إىل عدم التعويل على املبادئ العقليوة  ,ويودعي أن العلوم التجوريي يشوكك
فيهووا  ,ويؤكوود أنووه ر ميكوون اجلمووع بووني املبووادئ العقليووة الضوورورية وبووني النظريووات العلميووة احلديثووة  ,وخاصووة
بنظريات فينياو الكم  ,ومع رلك يع ضون على األديان بجهنا مناقضة للعقل !!
كيووف إلو ملوون ينكوور املبووادئ العقليووة الضوورورية ويشووكك فيهووا أن ينكوور علووى غووريه بووجن اعتقاداتووه وأقوالووه
مناقضة للعقل؟!!
الملا الراا  :الخلا اين الستبالة العقلية والستبعا العقلي ,واملراد بارستسالة العقليوة  :األموور

اليت إلكم العقل باستسالة وقوعها وامتنواا حتققهوا يف الواقوع  ,واملوراد بارسوتبعاد العقلوي  :األموور الويت يعجون
العقل عن البلو إليها  ,ويصعو عليه تصور وقوعها  ,ولكنه ر يصل إىل احلكم عليها بامتناا الوقوا .
واملع ضوون علووى األديووان خيلطوون كثوريا بووني هووهين احلكموني العقليووني  ,فو اهم يسووقون أدلووة كثوورية علووى
أن األديان مناقضوة للعقول  ,وحوني تنظور فيموا جواؤوا بوه ؛ ر ود فيوه موا يودة العقول علوى اسوتسالة وقوعوه ,
وإوووا غايووة مووا ميكوون فيهووا أن يعوود موون قبيوول مووا يسووتبعده العقوول  ,فجعلووا مووا تسووتبعده عقوووة البشوور مسووتسيال
عقال  ,وهها خلل يف التصور والفهم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فونسن ر ننكوور أن الوودين اإلسووالمي قود توجوود فيووه أمووور مسوتبعدة يف العقوول قوواييس القوودرة اإلنسووانية ,
وقوود يوجوود فيووه مووا اوود بعووض البشوور صووعوبة يف تصوووره  ,ولكنووه ر يتضوومن قووط أمووورا مسووتسيلة يف العقوول ؛
حبيث تتناقض مع مباد ه الضرورية املعروفة  ,وهها ارعتقاد مشهور ومسوتقر عنود كثوري مون علمواو اإلسوالم ,
ويف بيانه يقوة ابن تيمية  ":واألنبياو صلوات اهلل وسالمه عليهم خيربون ا تعجن عقوة الناق عون معرفتوه ,
ر ا يعرف النواق بعقووهلم أنوه تنوع  ,فيخوربون سوارات العقووة ر سوارت العقووة  ,وميتنوع أن يكوون يف
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إخبار الرسوة ما يناقض صري العقوة"(.)1
فارعتموواد يف دع وووى مناقضووة األدي ووان للعقوول علووى األم ووور املس ووتبعدة يف العقوول اد وراف يف ارس ووتدرة
وخلل يف التفكري  ,وبعد عن املنهخ العلمي املستقيم .
وكثريا ما يدعي املع ضون على األديان بجهنم وجدوا يف اإلسالم ما خيالف العقل ومباد وه  ,ولكننوا عنود
الفسص والتدقي يف دعواهم ؛ جندهم ر يعتمدون إر على الظنون اخلاط ة الويت زعمووا أهنوا عقليوات قطعيوة
 ,والظنون الو ية ر ختر عن دا رة اردعاو والنعم ا رد .
ولوويس مقبووور يف املوونهخ العلمووي املسووتقيم أن يرِّكووو اإلنسووان لنفسووه معووي يوونعم أنووه عقلووي قطعووي ,
ينتقد انخرين بناو عليه ؛ فإن كل أحد يستطيع أن يدعي رلك .
إن مشووكلة كثووري موون املع ضووني علووى األديووان أهنووم إلولووون تصوووراهتم اخلاصووة ومشوواعرهم الداخليووة إىل
معو ٍ
وان عقليووة ر تقبوول النقوواه ور اجلوودة  ,يوودعون بووجن اإلسووالم خمووالف ملووا هووو عقلووي! وسوويجيت يف اجلوواب
التفصيلي بيان نيو من رلك .
المل ا الخ امس  :النب راف ف ي الفه م  ،ورلووك أن املوودعني بووجن اإلسووالم متضوومن ملووا هووو منوواقض
للعقوول ت يكوون فهمهووم للش وواهد الوويت اعتموودوا عليهووا صووسيسا  ,وإوووا بن ووا فهومووا خاط ووة عنهووا ونسووبوها إىل
اإلسالم ,وادعوا بعد رلك أهنا مناقضة للعقل!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واملوونهخ العلمووي الصووسي يوجووو علووى موون يريوود إثبووات اخللوول عنوود املخووالف لووه أن يفهووم موقفووه بصووورة
صووسيسة  ,وأن إلصوول الفهووم الوودقي لرأيووه ,وهووهه قاعوودة عامووة تشوومل كوول املواقووف الفلسووفية منهووا والدينيووة,
وما أمجل ما أوصى إلىي بون خالود ابنوه جعفور ,حيوث قواة لوه ":ر تورد علوى أحود جوابوا حوىت تفهوم كالموه؛
فإن رلك يصرفك عن جواب كالمه إىل غريه ,ويؤكد اجلهل عليك  ,ولكن افهم عنه  ,فوإرا فهمتوه ,فججبوه,
ور تعجل باجلواب قبل ارستفهام ,ور تستسي أن تستفهم إرا ت تفهم ,فإن اجلواب قبول الفهوم محو  ,وإرا
جوهلت ,فاسجة ؛ فيبدو لك ,واستفهامك أمجل بك وخري من السكوت على العي"(.)2
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فلويس صوسيسا يف قووانني املونهخ العلمووي أن يتسواهل املوورو يف فهوم أقوواة انخورين -مهمووا كوان اخلووالف
بينه وبينهم عميقا وعنيفا -يدعي عليهم بجن أقواهلم خمالفة للعقل أو لغريه .
ف ووجوة اخلطو ووات يف النق وود العلم ووي الص ووسي دق ووة الفه ووم لألق و وواة وض ووبط التص ووور الص ووسي للمن وواهخ
واألفكار  ,وحسن إدراكها وعم معرفتها .
ولكن املع ضني على األديان/اإلسالم ت يتصوفوا هبوهه الصوفة  ,كموا سويجيت إثباتوه يف اجلوواب التفصويلي
على اع اضاهتم .
وأم ا الطري ق التفص يلي  ،فيب ين في ه الخط أ الواق ف ي ا مثل ة التفص يلية الت ي اس تدلوا اه ا عل ى
مناقضة ا يان للعقل  ,وسويكون احلوديث مقتصورا علوى األمثلوة التفصويلية املتعلقوة باإلسوالم فقوط ؛ لكونوه
الوودين الصووسي الوحيوود املوجووود يف الواقووع  ,ولكونووه ألصو بنووا دوون املسوولمني  ,ولكووون البسووث ر ميكوون أن
يسووتوعو كوول األمثلووة املتعلقووة بكوول األديووان  ,وألن إثبووات صووسة ديوون واحوود قوودر كو ٍ
واف يف إبطوواة دعوووى
املع ضني على مجلة األديان .

وا مثل ة اإلس فمية الت ي ي دعي المع ترضون عل ى ا ي ان أنه ا مناق ضة للعق ل متع د ة ومتنوع ة ،
ومنها :
المث ال ا ول  :حا ث ة الطوف ان  ,فقوود ادعووى بعووض املع ضووني أن حادثووة الطوفووان ال وواردة يف القوورآن

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الكر وغريه من الكتو املقدسة مناقضة للعقل  ,وأخه منها دلويال علوى أن اإلسوالم وغوريه مون األديوان ديون
خمو ا موون وضووع البشوور  ,واسووتند يف رلووك علووى أن الطوفووان كووان عامووا لكوول األرو  ,وهووها العموووم يسووتلنم
أمووورا كث وريا الووة يف العقوول  ,وقوود صوويغت هووهه األمووور يف أس و لة نووكية موون قبيوول  :كيووف اتسووعت السووفينة
حلموول كوول األن وواا احليوانيووة يف األرو مووع كثرهتووا وتنوعهووا؟! وكيووف اسووتطاا نووخص واحوود مجووع كوول تلووك
األنواا من نواحي األرو؟! وكيف استطاا توفري الغهاو واملاو هلا ؟! وكيف أمكن أن مع كل تلك األنوواا
احليوانيووة يف السووفينة وبعض ووها يف و ق بعض ووا؟! وكيووف اس ووتطاا أن ي وووفر لك وول األن وواا احليواني ووة بي ووة مناس ووبة
للعيش بعد الننوة من السفينة وهي خمتلفة يف طبا عها ووط عيشها؟!(.)1
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ولك ن الس تدلل اه ذو البا ث ة عل ى ع وى مناقض ة اإلس فم للعق ل غي ر ص بيح ؛ لكون ه قا م ا
على عد من ا غفط المنهجية والمعرفية  ،والكشف عما فيه من غلا يتبين امسلكين :
المس لك ا ول  :أننووا ر نسوولم بووجن الطوفووان كووان عامووا لكوول األرو  ,فلوويس يف القوورآن مووا يوودة علووى
عمومه  ,بل إن القرآن ليس كغريه مون الكتوو املقدسوة فقود أعورو عون هوهه القضوية وت يفصول فيهوا بشويو
ظاهر مبانر  ,وحتديد موقف القرآن من عموم الطوفان مبين علوى ارجتهواد والظون  ,فوإن بعوض انيوات قود
ب ر تووهر علووى
يؤخووه منهووا الدرلووة علووى عموووم الطوفووان لكوول األرو  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :وقوواة نورووح َّر ِّ
وور قرولنووا امحوول
األرو موون الكووافرين ديوَّوارا}[نوح , ]26:وكمووا يف قولووه تعوواىل { :حو َّوىت إرا جوواو أم ررنووا وفووار التَّونُّو ر
فيها من ركل زوجني اثونووني وأهلوك إرَّ مون سوب عليوه القوو رة ومون آمون وموا آمون معوهر إرَّ قليول}[هود, ]40:
ويف بعضها ما يدة على خصوصوية الطوفوان بقووم نووح  ,كموا يف قولوه تعواىل { :ولقود أرسولنا نروحوا إىل قووموه
فولبث فيهم ألف سن ٍة إرَّ ةسني عاما فجخه ره رم الطُّوفا رن ورهوم ظوال رمون}[العنكبوت , ]14:وت يوهكر القورآن
نوحا عليه السالم إر مرسال إىل قومه فقط .

وقوود نووص عوودد موون املفس ورين علووى تلووك ارحتماليووة  ,وبعضووهم كووان قبوول العصوور احلووديث  ,يقوووة ابوون
عطيووة معلقووا علووى قولووه تعوواىل  { :رَّ أغرقونووا انخرين}[الشووعراو ": ]66:ولوويس يف رلووك نووص علووى أن الغوور
عم مجيع أهل األرو"(.)1
وأمووا الطوواهر ابوون عانووور فإنووه قوواة  ":وعموووم الطوفووان هووو مقتضووى ظ وواهر الكتوواب والسوونة ...ول و ن
كانووت أدلووة عموووم الطوفووان غووري قطعيووة فووإن مسووتندات الووهين أنكووروه غووري ناهض وة فووال ترو ت ظوواهر األخبووار

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألجلهووا"( ,)2ولكنووه عوواد إىل القضووية يف موضووع آخوور متووجخر عوون السوواب فقوواة  ":واألرو اوووز أن ي وراد هبووا
مجيووع الكوورة الدنيويووة ,وأن ي وراد أرو معهووودة للمووتكلم واملخاطووو كمووا يف قولووه تعوواىل{ :قوواة اجعلووين علووى
خنا ن األرو} يعين أرو مصر يف سورة يوسف.
وإلتموول أن يكووون البشوور يوم ووه منسص ورين يف قوووم نوووح ,واوووز خالفووه ,وعلووى هووهه ارحتمووارت ينشووج
احتماة أن يكون الطوفان قد غمر مجيع الكرة األرضية ,واحتمواة أن يكوون طوفانوا قاصورا علوى ناحيوة كبورية
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من عموم األرو"( ,)1فقرر ارحتمالية .
وكووهلك اختووار رلووك بع وض الدارسووني موون العووات الغووريب  ,وموون هووؤرو  :موووريس بوكوواي  ,حيووث يقوووة
":القوورآن يقوودم كارثووة الطوفووان باعتبارهووا عقابووا نوونة بشووكل خووا علووى نووعو نوووح  ,وهووها يشووكل الفوور
األساسي األوة بني الروايتني القرآنية والتوراتية"(.)2
ويف ه ووها الس وويا ر ب وود م وون التجكي وود عل ووى أن الق وورآن أع وورو أيض ووا ع وون رك وور التفاص وويل الكث وورية ال وويت
تعرضت هلا الكتو املقدسة وغريها  ,وقد ركر عدد من املفسرين مجلة من تلوك التفاصويل الويت أعورو عنهوا
القوورآن  :كوصووف طوووة السووفينة وعرضووها  ,ونوووا اخلشووو الوويت صوونعت منووه  ,ومكووان البوواب فيهووا  ,وعوودد
طوابقها  ,وعدد األنواا احليوانية اليت محلت فيها  ,وكيفية دخوة احليوانات فيها  ,واملدة النمنية الويت مكثوت
فيها السفينة عا مة علوى املواو  ,ومكوان رسووها  ,وركوروا أن هوهه األخبوار ر دليول عليهوا  ,ور يصو ربطهوا
بالقرآن(.)3
وبنوواو علووى هووها املسوولك ؛ فإنووه ر يص و ارع و او علووى اإلسووالم حبجووة كونووه مناقضووا للعقوول يف قصووة
الطوفان ؛ لكونه ليس عاما لكل األرو ؛ فال ترد عليه تلك األس لة .
المسلك الثاني  :أنه على التسليم بجن الطوفان كان عاما لكل األرو  ,وهوها قووة قواة بوه عودد كبوري
موون علموواو اإلسووالم  ,وقوود ركوور بعووض الدارسووني أن ابوون كثووري ينقوول اإلمجوواا عليووه حيووث يقوووة ":وقوود أمجووع
أهوول األديووان النوواقلون عون رسوول الوورمحن  ,مووع مووا توواتر عنوود النوواق يف سووا ر األزمووان  ,علووى وقوووا الطوفووان ,
وأنوه عووم مجيوع الووبالد  ,وت يبو اهلل أحوودا مون كفوورة العبواد ؛ اسووتجابة لودعوة نبيووه املؤيود املعصوووم  ,وتنفيوها ملووا
سب يف القدر احتووم"( ,)4ولكون هوها القووة ر يودة علوى أنوه يقصود عمووم األرو  ,وإووا ظواهره يودة علوى
أنه يقصد عموم البالد اليت كان فيها نوح  ,أو بلغتها دعوة نوح .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع األخووه هبووها باملسوولك فووإن اإلميووان بووجن عموووم الطوفووان ومووا جوورى فيووه ر يتعووارو مووع العقوول  ,ور
يتضمن أمورا مناقضوة لقوانينوه ؛ ألن الطوفوان معجونة مون املعجونات اإلهليوة  ,وهوي ليسوت خارجوة عون قدرتوه
( )1املرجع الساب (. )214/29
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وقوتووه  ,وغايووة مووا فيووه أمووور مسووتبعدة يف العقوووة ؛ فووإن الطوفووان ومووا يقتضوويه لوويس أعظووم موون خل و الكووون
جراته الواسعة وكواكبه الكبرية  ,فالوهي خلو رلوك الكوون الفسوي ر تعجون قدرتوه عون مجوع كول احليوانوات
يف مكان واحد  ,ور تعجن قدرته عن توفري الطعام واملاو هلوا  ,بول ر يعجون اهلل أن يبقيهوا بوال مواو لعودة أيوام
 ,ور يعجن عن التجليف بينها  ,واحلالة اليت وقع فيها الطوفان حالة إعجازية خارجة عون القووانني الكونيوة ,
وليست حالة طبيعية .
فوواملؤمن حووني يووؤمن بالطوفووان يعوود متناسووقا مووع أصووله ومباد ووه ؛ لكونووه يووؤمن بووجن اهلل تعوواىل هووو اخلووال
للكون  ,فال يعجنه سبسانه أن يفعل ما هو أقل نجنا منه وأضي حجما .
واملووؤمن ر ينظوور إىل حادثووة الطوفووان موون نافووهة القوودرة اإلنسووانية الضووعيفة  ,وإوووا ينظوور إليهووا موون نافووهة
القدرة اإلهليوة الواسوعة الويت خلو اهلل هبوا الكوون العظويم اجلليول  ,فاإلميوان قلو الكوون هوو القاعودة األساسوية
الوويت ينطل و منهووا املووؤمن يف إميانووه بوواملعجنات واخل ووار  ,وهووي األسوواق الووهي يرتكوون عليووه يف التسووليم هبووا ,
فلموا كووان رلووك األصول مسووتقرا عنووده ؛ آمون بإمكووان وقوووا مثول الطوفووان  ,ولووو ت يوؤمن ؛ لوقووع يف التنوواقض
ومنافرة العقوة .
وأمووا املع و و علووى الطوفووان فإنووه إن كووان موون أتبوواا الوودين الربووويب ؛ فإنووه يلنمووه عقووال اإلميووان بإمكووان
حوودول الطوفووان يف القوودرة اإلهليووة ؛ لكووون اإلميووان حبوودول األعظووم واألضووخم  ,يسووتوجو اإلميووان بإمكووان
حدول ما هو أقل منه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإن كان من املنكرين لوجود اهلل ؛ فإن النقاه معه ر يص أن يتوجوه إىل الطوفوان مبانورة ؛ ألنوه أنكور
األصل الهي يقوم عليه التسوليم حبودول الطوفوان  ,وهوو خلو الكوون  ,وإووا يتوجوو أن يكوون النقواه معوه
يف إثبات خل اهلل للكون وامتناا حدوثه من غري خوال  ,فوإن أقور بوهلك ؛ أمكون احلوديث معوه يف تفاصويل
الكون  ,ومنها الطوفان  ,وإن ت يقر ؛ فال فا دة رات ٍ
باة من احلوار معه إر يف إثبات إمكانه العقلي .
المثال الثاني  :حا ثة اإلسراء والمعراج  ،فقد ادعى بعض املع ضني على اإلسالم بجن ما وقع للنوي
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صلى اهلل عليه وسلم من اإلسراو إىل بيت املقدق  ,العورو بوه إىل السوماو خموالف للعقول والواقوع ؛ لكونوه
يستلنم املناقضة لطبيعة السري النمين  ,فكيف ميكون يف العقول أن ينتقول الشوخص مون مكوة إىل بيوت املقودق
يع وور إىل الس ووماو العلي ووا يف ج وونو يس ووري م وون اللي وول؟!  ,وه ووها ارعو و او يشو و ت يف إثارت ووه ض وود اإلس ووالم
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املسيسيون واملعارضون لألديان(. )1
ولك ن ه ذا العت راض غي ر ص بيح  ،وه و ل يختل ف ف ي حقيقت ه ع ن المث ال الس ااق ف ي تلس به
اا غفط المعرفية  ،وايان ما فيه من خلل واضطراب يتبقق اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها ارع و او قووا م علووى اخللووط بووني طبيعووة القوودرة اإلهليووة والقوودرة اإلنسووانية  ,فووإن
املع و به نظر إىل حادثة اإلسراو واملعرا من نافهة قدرة البشور فوجود أن تلوك احلادثوة ر ميكون أن يتسقو
هبا  ,فبادر إىل احلكم عليها ناقضة العقل .
ولكن احلقيقة أن النظر إىل اإلسراو واملعرا او أن يكوون مون نافوهة قودرة اهلل تعواىل  ,فوإرا فعلنوا رلوك
فلوون يكووون يف تلووك احلادثووة أي مشووكل عقلووي  ,بوول إن املشووكل سوويكون يف إنكارهووا ؛ ورلووك لكووون اإلميووان
حبودول األعظوم واألضوخم يسووتوجو اإلميوان بإمكوان حوودول موا هوو أقول منووه  ,واملوؤمن يعتقود أن اهلل خلو
الكون بقدرتوه  ,فيلنموه بضورورة العقول اإلميوان بإمكوان اإلسوراو واملعورا وعودم اسوتسالته علوى القودرة اإلهليوة ,
ولو ت يفعل ؛ لوقع يف التناقض.
ا مر الثاني  :أن رلوك ارعو او قوا م علوى اخللوط بوني األمور املسوتسيل عقوال وبوني األمور املسوتبعد يف

العقل  ,فإن املع و ت يقدم أي دليل يدة علوى أن حودول اإلسوراو متضومن ملوا هوو منواقض للعقول  ,كوجن
يكون فيه مجع بني النقيضني  ,أو وجود الشيو يف مكانني يف آن واحد  ,أو دو رلك .
ودوون ر ننكوور أن حوودول اإلسوراو واملعورا معووا أموران خارجووان عوون طبيعووة القووانني الكونيووة  ,وحوودول
املعرا أمر مستغرب من جهة القدرات العقليوة اإلنسوانية  ,ولكون رلوك ر خيرجوه عون دا ورة اإلمكوان العقلوي
 ,ومع كل ما فيه من غرابة ؛ فهو ر يتضمن أي مناقضة لقوانني العقل الضرورية(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبنوواو علووى مووا سووب  ,فإنووه إن كووان املعو و علووى اإلسوراو واملعورا موون أتبوواا الوودين الربووويب  ,فإنووه يلنمووه
التسليم بإمكان حدوثه ؛ لكون اإلميان حبدول األعظم واألضخم يستوجو اإلميان بإمكان حودول موا هوو
أقل منه  ,وحدول اإلسراو واملعرا أقل من حدول الكون .

1436/08/19

( )1السرية النبوية  ,مد أبو نهبة ( , )419/1وموسوعة بيان اإلسالم  ,موعة من الباحثني ( , 2مخ,2
( )2انظر  :السرية النبوية يف ضوو القرآن والسنة  ,مد أبو نهبة (. )419/1
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وإن كان من املنكرين لوجود اهلل فإن النقاه معه ر يصو أن يتوجوه إىل حادثوة اإلسوراو واملعورا مبانورة
؛ ألنه أنكر األصول الوهي يقووم عليوه التسوليم حبودوثها  ,وهوو خلو الكوون  ,وإووا يتوجوو أن يكوون النقواه
معووه يف إثبووات خل و اهلل للكووون وامتنوواا حدوث وه موون غووري خووال  ,فووإن أقوور بووهلك ؛ أمكوون احلووديث معووه يف
تفاصوويل الكووون  ,ومنهووا حادثووة اإلسوراو واملعورا  ,وإن ت يقوور ؛ فووال فا وودة رات بو ٍ
واة موون احلووار معووه إر يف
إثبات إمكانه العقلي .

المثال الثال  :حا ثة انشقاق القمر  ,ادعى بعض املع ضني على اإلسالم بجن مون األموور املناقضوة

للعقوول فيووه حادثووة انشووقا القموور للنووي صوولى اهلل عليووه وسوولم إة نصووفني منفصوولني  ,حبجووة أن حوودول مثوول
رلك يوؤدي إىل فسواد نظوام الكوون والبسوار واحيطوات  ,وأن انشوقا القمور حودل كووا عوام  ,فلوو حودل
لتناقله الناق وسطروه يف كتبهم وأخبارهم  ,وتناقلته األجياة فيما بينها  ,ولكن رلك ت يكن .
وهووها اردعوواو لوويس خاصووا باملع ضووني علووى األديووان  ,بوول إن بعووض املنسوورفني موون املنتسووبني إىل الوودين
اإلسووالمي قوود ادعوواه منووه زموون  ,فقوود نقوول ابوون قتيبووة عوون النظووام أنووه أنكوور حادثووة انشووقا القموور ونوونع فيهووا
()1
على ابن مسعود حبجة أن العامة ت تعرف رلك وت يتناقله الناق فيما بينهم
وه ذا العت راض ل يس جدي دا عل ى الفك ر اإلس فمي  ،فق د ناقش ه ع د م ن العلم اء المس لمين
واين وا م ا في ه م ن خل ل واض طراب من ذ ق رون طويل ة  ،وه و ل يختل ف ع ن ا مثل ة الس ااقة ف ي تلبس ه
اا غفط العلمية .
فإن انشقا القمر إىل نصفني ليس أعظم من خلو الكوون وإحداثوه مون العودم  ,والقودرة الويت خلو اهلل
هبا الكون ر تعجن عن إحدال ارنشقا يف القمر  ,مع ضبط نظام الكون ومنعه من ارضطراب .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها ارع او قا م يف احلقيقة على اخللط بني مقاييس القدرة اإلهلية وبني مقواييس القودرة اإلنسوانية ,
فلما كان رلك مستبعدا يف القدرة اإلنسانية ؛ حكم املع ضون باستسالته وامتناعه .

1436/08/19

( )1انظر  :تجويل خمتلف احلديث  ,ابن قتيبة (. )70
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وأمووا ارع و او علووى حادثووة انشووقا القموور بكونووه ت ينقوول بووني األمووم  ,وت يشووتهر فوويهم  ,فهووو غووري
مس وولم  ,فق وود وث و و احلادث ووة ع وودد م وون العلم وواو يف األمص ووار املختلف ووة  ,كاهلن وود وغريه ووا  ,ورل ووك منب ووور يف
خمطوطاهتم احفوطة(.)1
علووى التس ووليم بووجن تيووك احلادثووة ت توث و وت تنقوول فإنووه رلووك ر يقوودح فيهووا ور إلكووم باس ووتسالتها
وبورعدها عن العقل  ,ورلك ألمور تمعة  ,هي :
-1أن الدنيا ليست كلها ليل  ,ولهلك فإن نطر أهل األرو ر يدخلون يف احلساب والعد .
-2أن مطووالع القموور ختتلووف موون بقعووة إىل بقعووة  ,فقوود يظه وور يف بعضووها يف س وواعة خمتلفووة عوون البقع ووة
األخرى .
 -3أن هنات موانع كثرية متنع مون رؤيوة القمور  ,كالسوساب والضوباب والغبوار واألتربوة  ,فموا الوهي مينوع
أن تكون أكثر بالد الشر كانت ملبدة بشيو من تلك املوانع؟!
-4أن انشقا القمر كان يف مدة قصرية  ,ر ا ر يلتفت فيها كثري من الناق إىل السماو.
 -5إن األصوول يف النوواق أن يكون ووا يف بيوووهتم يف الليوول  ,وخاصووة يف الوونمن املتقوودم الووهي كووان أكثوور
انتغاة الناق يف النهار دون الليل .
 -6هنات احتماة أن يكوون بعوض النواق رآه  ,ولكون ت يسوتوقفهم رلوك احلودل ؛ لظونهم أنوه نووا
من اخلسوف أو دوه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -7أنووه علووى فوورو انعوودام كوول األمووور السووابقة  ,فإنووه ر ميتنووع علووى قوودر اهلل أن ينش و القموور ور ي وراه
النوواق يف البلوودان األخوورى  ,حبيووث يصوورف اهلل أنظووارهم عنووه  ,فووإن حصوووة رلووك لوويس أعظووم موون إحوودال

1436/08/19

( )1انظر  :حبث  :دوة أخرى ترى انشقا القمر غري اهلند وتسجله يف خمطوطات قدمية  ,يف منتدى حراق العقيدة  ,رابط :
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=15068
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الكون من العدم  ,وارقتدار على األعظم يستوجو يف ضرورة العقل إمكان ارقتدار على األقل(. )1
وبنوواو علووى الكووالم السوواب  ,فإنووه يقوواة للمع و و إن كووان موون أتبوواا الوودين الربووويب  :يلنمووك التسووليم
بإمكووان حوودول ارنشووقا يف القموور ؛ لكووون اإلميووان حبوودول األعظووم واألضووخم يسووتوجو اإلميووان بإمكووان
حدول ما هو أقل منه  ,وحدول ارنشقا يف القمر أقل من حدول الكون .
وإن كووان املع و و موون املنك ورين لوجووود اهلل  ,فووإن النقوواه معووه ر يص و أن يتوجووه إىل حادثووة انشووقا
القمور مبانورة ؛ ألنووه أنكور األصول الووهي يقووم عليوه التسووليم حبودوثها  ,وهوو خلو الكوون  ,وإووا يتوجووو أن
يكون النقاه معه يف إثبات خل اهلل للكون وامتناا حدوثه من غوري خوال  ,فوإن أقور بوهلك أمكون احلوديث
معووه يف تفاصوويل الكووون  ,ومنهووا حادثووة ارنشووقا يف القموور  ,وإن ت يقوور ؛ فووال فا وودة رات بو ٍ
واة موون احلووار
معه إر يف إثبات إمكانه العقلي .
المث ال الراا  :قض ية الن زول اإلله ي  ،ادعووى بعووض املع ضووني علووى اإلسووالم بووجن النص ووو

ال وويت

جوواوت يف صووفة النوونوة اإلهلوي مناقضووة للعقوول  ,فاإلميووان بووجن اهلل ينوونة إىل السووماو الوودنيا كوول ليلووة يف الثلووث
األخووري موون الليوول  ,مووع إثبووات اسووتوا ه علووى العووره  ,ر ميكوون تصوووره عقووال ؛ لكووون رلووك يسووتلنم وجووود
الهات اإلهلية يف مكانني  ,فمن املعلوم أن األرو ر ختلو من ثلث الليل  ,فهها يقتضوي أن يكوون اهلل نوازر
صوواعدا يف آن واحوود  ,ويقتضووي موون جهووة أخوورى أن يكووون اهلل نووازر أبوودا  ,فكيووف يكووون مووع رلووك مسووتويا
علووى العووره؟! فمقتضووى رلووك أن يكووون اهلل يف مكووانني يف آن واحوود ؛ لكووون العووره غووري السووماو الوودنيا ,
وكفى يف رلك مناقضة للعقل.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وارعو او علووى صووفة النوونوة اإلهلووي هبووها املعووي لوويس خاصووا بالناقوودين لألديووان واملعارضووني لإلسووالم ,
وإوووا سووبقهم إليووه ابوون حوونم وأبووو عبووداهلل ال ورازي وغري ووا مع ضووني علووى مووههو أهوول السوونة الووهين أثبت ووا أن
الننوة ثبات هلل ننور حقيقيا  ,وليس ازيا( ,)2وناقشهم عدد من علماو السنة وبينوا خطج فهمهم(.)3
( )1انظر يف ههه ارحتمارت  :تثبيت درل ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار ( )57وإثبات نبوة الني صلى اهلل عليه وسلم  ,أبو

1436/08/19

احلسن الينيدي ( )191وإثبات نبوة مد صلى اهلل عليه وسلم  ,القرطي –وهو جنو من كتابه اإلعالم يف الرد على النصارى
طبع ققا – ( )137-136وإظهار احل  ,رمحة اهلل اهلندي (. )1038
( )2انظر  :الفصل يف امللل واألهواو والنسل  ,ابن حنم ( , )357/2وأساق التقديس  ,الرازي (. )144
( )3انظر  :نرح حديث الننوة  ,ابن تيمية ( , )325 ,321 ,320 ,68وبيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية (. )57/4
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وهووها يوودة علووى أن البسووث يف هووهه القض ووية وحتديوود موق ووف الش وريعة منه ووا لوويس جديوودا علووى الفك وور
اإلسالمي  ,وت يكن علماو اإلسالم يف غفلة عنه  ,وإوا طرحوا ههه القضوية وناقشووا فيهوا كول ارحتموارت
املتعلقووة هبووا  ,ومووع رلووك فوواملوقف الووهي انتهووى إليووه كوول موون ابوون حوونم والورازي غووري صووسي  ,والصووسي هووو
مههو أهل السنة من أن الننوة ثبات هلل ننور حقيقيا  ,وليس ازيا .
والخطأ المنهجي عند كل هؤلء يتبين اا مور التالية :
ا مر ا ول  :أن رلك ارع او مبين على الغفلة عن العظمة اإلهلية  ,فواهلل سوبسانه وتعواىل ر حودود
لعظمتووه وجاللووه  ,ووسووع كرسوويه – وهووو أصووغر موون العووره -السووموات واألرو  ,فكيووف بووالعره راتووه؟ ,
يقووة النووي صولى اهلل عليووه وسولم  ":مووا السوماوات السووبع موع الكرسووي إر كسلقوة ملقوواة بوجرو فووالة وفضوول
العره على الكرسي كفضل الفالة على احللقة"(.)1
وهو سبسانه األوة فليس قبلوه نويو  ,وهوو انخور لويس بعوده نويو  ,وهوو الظواهر فلويس فوقوه نويو,
وهووو البوواطن فلوويس دونووه نوويو  ,وهووو سووبسانه وويط بكوول نوويو  ,واملخلوقووات كلهووا ر تسوواوي مووع عظمتووه
وجالله ني ا .
وهووها يوودة علووى أن كوول األموواكن املخلوقووة ر تسوواوي مووع عظمووة اهلل نووي ا  ,ور ميكوون أن يوجوود مكووان
خملو ميكن أن إلوي رات اهلل تعاىل  ,فتعدد األماكن املخلوقة واحتادها سواو بالنسبة للعظمة اإلهلية .
ونتيجووة رلووك  :أن وجووود اهلل بهاتووه يف مكووانني خملوووقني ر يلوونم منووه اجلمووع بووني النقضووني ؛ ألن ريتووك
املكانني ليسا متناقضني يف حو اهلل تعواىل  ,ور يلونم منوه أن يكوون يعوض املخلوقوات أعلوى منوه  ,لكوون كول
املخلوقات ر تساوي مع عظمته ني ا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واهلل سووبسانه متصووف بووالعلو املطل و علووى الكووون  ,وأخربنووا سووبسانه بجنووه اسووتوى علووى العووره بعوود أن
خل السموات واألرو  ,وأخربنوا يف الوقوت نفسوه أنوه ينونة إىل السوماو الودنيا كول ليلوة رمحوة بعبواده املوؤمنني
وإكرامووا لعبوواده الصوواحلني  ,والسووماو الوودنيا ر تسوواوي مووع العووره نووي ا  ,والعووره ر يسوواوي مووع عظمووة اهلل
ن ووي ا  ,فتل ووك املخلوق ووات معو ووة ض و و يلة ج وودا مو ووع العظم ووة اإلهلي ووة  ,ف ووال يتصو ووور أن يك ووون تع ووددها مو وون

1436/08/19

( )1أخرجه ابن حبان يف صسيسه  ,رقم ( , )361وابن أيب نيبة يف كتاب العره  ,رقم ( , )58والبيهقي يف األمساو والصفات
 ,رقم ( , )862وانظر  :السلسلة الصسيسة  ,األلباا  ,رقم (. )109
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التناقضات يف حقه  ,حبيث يكون وجوده يف أحدها يلنم منه عدم وجوده يف انخر .
وإرا كانت األماكن املخلوقة كلها متساوية يف الضورلة بالنسوبة للعظموة اإلهليوة ؛ فوإن اهلل تعواىل ميكون أن
يننة إىل مكان آخر غري السماو الدنيا لو أراد  ,ولكنه اختار سوبسانه حلكمتوه وإرادتوه السوماو الودنيا ليكوون
قريبا من عباده يناجيهم ويستجيو دعاوهم .
وميكوون توضووي املعوواا السووابقة بصووورة مقابلووة موون حوواة املخلوقووات  ,فإنووه ميكوون أن يوجوود جبوول عظوويم
كبري ميتد من مدينة مكة إىل مدينة الطا ف  ,فهها اجلبل يص لنا أن نصفه بجنوه يف مكوانني مكوة والطوا ف
 ,حبيث يكون رانك املكانان يف حقه ليسا متناقضني نتيجة لضخامته .
فإرا كان ميكن أن يقع مثل رلك يف جونس املخلوقوات  ,فكيوف بالعظموة اإلهليوة الويت ر ميكون مقارنتهوا
بجي خملو آخر؟!
وهها األمر ليس خاصا بقضية الننوة  ,وإوا هو عام يف كل نوؤون التودبري للكوون  ,فوإن اهلل قوا م علوى
السووماوات واألرو أن ت و رونور ولو ن زالتووا إن أمسووك رهما موون
وك َّ
كوول الكووون  ,كمووا قوواة تعوواىل { :إ َّن اللَّووه رميسو ر
أحو و ٍود ِّمو وون بوعو ووده إنوَّ ووهر كو ووان حليمو ووا غ رفورا}[فو وواطر , ]41:وقو وواة { :أفمو وون رهو ووو قو وور م علو ووى ركو و ِّول نوفو و ٍ
وس و ووا
السووماوات واألرو ركو َّول ي وووٍم رهووو يف نووجن}[الرمحن, ]29:
كسووبت}[الرعد , ]33:وقوواة { :يسووجلرهر موون يف َّ
فهووو سووبسانه يقوووم علووى كوول املخلوقووات ويوودبر نووؤوهنا  ,يعطووي هووها ومينووع هووها  ,وإليووي هووها ومييووت هووها ,
وميوورو هووها ويعووايف هووها  ,ويوجوود هووها ويعوودم رات  ,ويوورز هووها مووار  ,ورات ولوودا  ,ور يشووغله نووجن عوون
نجن ور أمر عن أمر  ,ور تجخهه سنة ور نووم  ,ور ميكون للعقول اإلنسوان تصوور اجتمواا كول هوهه األموور
إر مع استسضار العظمة اإلهلية اليت تلي قال الكون وربويته وملكه وقهره وجالله .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :أن املع ضني بهلك ارع او خلطووا بوني طبيعوة النونوة اإلهلوي وطبيعوة نونوة املخلوقوات

 ,فجعلووا اللووازم امل تبوة علوى نونوة املخلوقوات مالزموة للنونوة اإلهلوي  ,فسوني كوان نونوة املخلوقوات يلونم منووه
خولو املكان العاة والكوينونة يف املكان السوفلي  ,ويلونم منوه اسوتغرا وقوت ودد للنونوة والص وعود  ,اعتقودوا
أن هوهه اللوازم ر بد أن تكون متورتبة على الننوة اإلهلي  ,فوقع رلك ارستشكاة .

1436/08/19

واحلقيقووة أن رلووك غووري صووسي ؛ ألن حتديوود ل ووازم أي نوويو تووابع حلقيقتووه  ,فوواللوازم املتعلقووة بصووفات
املخلوقات ر ميكن أن تكوون هوي اللووازم نفسوها املتعلقوة بصوفات اخلوال ؛ لكوون حقيقوة اخلوال ختتلوف عون
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حقيقة املخلوقني  ,فمن اخلطج املنهجي أن حتاكم صفات اهلل إىل صفات املخلوقات  ,فوإرا أراد املخلوو أن
ينظر يف صفات اهلل فإنه او عليه أن يتخلص مون اللووازم الويت عهودها يف صوفات املخلوقوات  ,ويووقن بجنوه
ينظر يف صفات حقيقة خمتلفة عنها  ,هلا لوازمها املختصة هبا .
ويف بيان موطن اإلنكاة عند أول ك وتوضي املنهخ العلمي يف التعامل موع الصوفات اإلهليوة يقووة ابون
تيميووة  ":والووهي اوو القطووع بووه أن اهلل لوويس كمثلووه نوويو يف مجيووع مووا يصووف بووه نفسووه ؛ فموون وصووفه ثوول
صفات املخلوقني يف نيو مون األنوياو ؛ فهوو خمطو قطعوا كمون قواة  :إنوه ينونة  ,فيتسورت وينتقول  ,كموا
ينوونة اإلنسووان موون السووط إىل أسووفل الوودار  ,كقوووة موون يقوووة :إنووه خيلووو منووه العووره ؛ فيكووون ننولووه تفريغووا
ملكان ونغال نخر؛ فهها باطل او تننيه الرب عنه"(.)1
وإرا ثبت أن رات اهلل وصفاته هلا لوازم خمتصة هبا ليست كاللوازم امل تبوة علوى صوفات املخلووقني  ,فوإن
حتديد تلك اللوازم وإدرات كل تفاصيلها ر ميكن للبشر الوصوة إليه بعقوهلم ؛ ألن العلوم بواللوازم توابع للعلوم
باحلقيقووة  ,فموون جهوول حقيقووة مووا جهووال كليووا ؛ فإنووه يسووتسيل عليووه أن إلوودد نووي ا موون لوازمهووا  ,وموون علووم
بعووض العلووم حبقيقووة مووا ؛ فإنووه ميكنووه أن إلوودد بعووض لوزاهنووا  ,وكلمووا ازداد العلووم باحلقيقووة ازداد العلووم بوواللوازم
امل تبة عليها .
ود وون ر نعل ووم حقيق ووة رات اهلل تع وواىل  ,ور نعل ووم كيفي ووة ص ووفاته  ,ور ميك وون أن د وويط علم ووا بكمال ووه
وجاللووه  ,وإوووا غايووة مووا نعلووم معوواا الصووفات الوويت خاطبنووا هبووا  ,فمعرفتنووا بوواللوازم امل تبووة علووى صووفاته -ر
الة -ستكون قاصرة .
وثبوووت قصووور البشوور عوون إدرات ل ووازم الصووفات اإلهليووة يوجووو علوويهم التوقووف عوون اخلوووو والتوسووع يف
اة الصفات اإلهلية  ,وارقتصار فيها على ما أخربنا اهلل به عن طري الوحي فقط .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإرا كوان نونوة املخلوقووات يلونم منووه علوو املكوان العوواة وإنوغاة املكووان السوفلي  ,فوإن رلووك لويس رزمووا
يف النوونوة اإلهلووي ؛ لكونووه تعوواىل أعظووم موون كوول نوويو  ,ور ميكوون أن يشووغله نوويو عوون نوويو  ,فتصووور أن
خيلو منه مكان لكونه نونة منوه إىل مكوان آخور غوري صوسي  ,ور يسوتقيم يف العقول  ,وقود رهوو كبوار أ موة
السلف إىل أن اهلل تعاىل يننة إىل السماو الدنيا ور خيلو منوه العوره( ,)2لكوون كول تلوك األمواكن ر تسواوي

1436/08/19

( )1موا الفتاوى (. )587/5

( )2انظر  :نرح حديث الننوة  ,ابن تيمية (. )231 , 149
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مع عظمته ني ا .
وميك وون تقري ووو الص ووورة يف املع وواا ث وواة مقو ووارب يف املخلوق ووات  ,وه ووو ح وواة الش وومس مو ووع األرو ,
فالشوومس "جسووم واحوود وهووي متسركووة حركووة واحوودة متناسووبة ر ختتلووف  ,إهنووا هبووهه احلركووة الواحوودة تكووون
طالعة على قوم وغاربة عن آخرين  ,وقريبة من قوم وبعيدة عن آخرين  ,فيكون عند قوم ليل وعنود قووم هنوار
 ,وعند قوم نتاو  ,وعند قوم صيف  ,وعند قوم حر وعمد قوم بورد ؛ فوإرا كانوت حركوة واحودة يكوون عنهوا
ليل وهنار يف وقت واحد لطا فتني  ,ونتاو وصيف يف وقوت واحود لطوا فتني  ,فكيوف ميتنوع علوى خوال كول
نيو الواحد القهوار أن يكوون ننولوه إىل عبواده ونوداؤه إيواهم يف ثلوث لويلهم وإن كوان خمتلفوا بالنسوبة إلويهم ,
وهووو س ووبسانه ر يشووغله نووجن عوون نووجن  ,ور إلتووا أن ينوونة عل ووى ه ووؤرو  ,ين وونة عل ووى ه ووؤرو  ,بوول يف
الوقت الواحود الوهي يكوون ثلثوا عنود هوؤرو وفجورا عنود هوؤرو يكوون ننولوه إىل مسواو هوؤرو الودنيا  ,وصوعوده
عن مساو هؤرو الدنيا ,فسبسان اهلل الواحد القهار"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1بيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية (. )57/4
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العتراض الثال
ال عاء اأن الدين معارض للعلم التجريبي
يعوود اردعوواو بووجن العلووم التج وريي معووارو للوودين القاعوودة الصوولبة الوويت ينطل و منهووا الناقوودون لألديووان يف
هها العصر  ,وميثل املرتكن األساق الهي تتجسس عليه ظاهرة النقود املعاصورة للودين يف الفكور الغوريب والعوريب
 ,فال يكاد يتسدل أول وك القووم عون موواقفهم املعاديوة للودين إر ويصورخون بوجن العلوم التجوريي أثبوت خطوج
الدين وادرافه عن احلقيقة الوجودية واملعرفية .
ويستندون يف تجييد موقفهم إىل مشاهد الصراا املرير اليت وقعت بني العلماو التجوريبيني ورجواة الكنيسوة
منوه القورن السوابع عشور املويالدي  ,فمون رلوك الوونمن أثبتوت التطوورات العلميوة أن كثوريا مون العقا ود الكنسووية
وتصوراهتا عن الكون والفلك والتارين وغريها خاط ة  ,فقد أثبت كوبونيكوق أن األرو تدور علوى خوالف
مووا كان ووت الكنيسووة تعتق ووده م وون ثبووات األرو  ,وأثب ووت ج وواليليو أن الش وومس أك وورب م وون األرو وأن األرو
ليسوت مركوون الكووون  ,وهوهه النتووا خ خمالفووة للعقا ود الكنسووية  ,وكانووت الكنيسوة تعتقوود أن عموور األرو أربعووة
انف سنة  ,ولكن العلماو أثبتوا خطج هها ارعتقاد .
وم ووع تط ووور العل ووم التج وريي وطغي ووان التفس ووري امل ووادي للك ووون والوج ووود واحلي وواة طف و املعارض ووون لألدي ووان
يدعون بجن العلم أضسى يقدم لنا تفسريا للسقا الكونية يتعارو مع ما كانت األديان تقوة به .
فال وودين يف نظ وورهم يق وووة  :إن الس ووبو يف الك ووارل الطبيعي ووة واملص ووا و الكوني ووة ه ووو ارب ووتالو اإلهل ووي ,
والعقوبة على رنوب بين آدم  ,ولكن العلم احلديث أثبت لنا بجن هلا أسبابا طبيعية مادية معلومة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والدين يقوة  :إن الشهو اليت نراها يف الليل رجوم إهلية للشياطني  ,ولكن العلم احلديث أثبوت لنوا أهنوا
نتيجة أسباب طبيعية مادية معلومة .
والدين يقوة  :إن الرعد والرب أصوات وأضواو من املال كة املوكلوة بواملطر  ,ولكون العلوم احلوديث أثبوت
لنا أهنا نتيجة أسباب طبيعية مادية معلومة .

1436/08/19

والوودين يقوووة  :إن األم وراو النفسووية والعقليووة حتوودل بسووبو السووسر  ,وتلووبس اجلوون باإلنسووان  ,ولكوون
العلم احلديث يثبت بجهنا حتدل بسبو عوامل عضوية يف اجلسد .
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والدين يقوة  :إن القلو ل العقل والتفكر  ,وأما العلم احلديث فإنه يثبت لنا أن القلوو ورد مضوخة
لدفع الدم يف اجلسد .
وغريهووا موون ارعتقووادات والتصووورات الوويت ينوواقض فيهووا العلووم احلووديث األديووان ويثبووت هبووا خطووج مووا كانووت
األديان تقوله للناق .
وخلص املع ضون من ههه األمثلة وغريها إىل أن األديان رد خرافات وضعها اإلنسان من تلقواو نفسوه
 ,وأهنا يف حقيقة أمرها وضع أرضي ر عالقة هلا قال الكون .
وبعوود أن انتشوورت هووهه احلجووة يف الفكوور الغووريب تلقفهووا كثووري موون أتبوواعهم املع ضووني علووى األدي ووان يف
الفكر العوريب املعاصور  ,وطفقووا يودعون بوجن اإلسوالم ر خيتلوف عون املسويسية يف مناقضوة العلوم  ,وسوعوا إىل
رصد عدد من الشواهد اليت يرون فيها ما يدة على قوهلم .
وتعميم هذا العتراض على كل ا يان فكرة ااطلة  ،وهو في البقيق ة ل يع دو أن يك ون تمب ف
وتكلفا ل ليل يسندو  ،ول حجة تعضدو  ،وايان ما في هذا العت راض م ن فس ا س يكون اط ريقين :
طريق ىجمالي  ،وطريق تفصيلي .
أم ا الطري ق اإلجم الي  :فيب ين في ه أه م أوج ه القص ور المنهج ي الت ي تض منها ذل ك العت راض ،
وأارز ا غفط المعرفية التي وق المعتمدون عليه فيها  ،وتتبصل فيما يلي :
المل ا ا ول  :اخللووط بووني النمووار املختلفووة  ,ورلووك أن املع ضووني علووى األديووان حووني وجوودوا العقا وود

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الكنسووية وغريهووا موون العقا وود الوثنيووة مناقضووة للسقووا العلميووة  ,طفقووا إلكمووون علووى كوول األديووان باملناقضووة
للعلم  ,وقضوا باملسواواة بوني كول وارجهوا املختلفوة وأنوكاهلا املتنوعوة  ,فو اهم يف كثوري مون حوواراهتم يؤكودون
علووى أن األديووان مجل ووة مناقضووة للعل ووم  ,يسووتدلون ب ووبعض العقا وود النص ورانية عل ووى رل ووك  ,وه ووها تعس ووف
حكمي ظاهر وخلط فظيع بني أنكاة خمتلفة جدا .
وأمووا اولووة أتبوواعهم موون املع ضووني علووى اإلسووالم يف العووات ال وعريب  ,فلووم يووجتوا بشوويو  ,فقوود ادعووا بووجن
اإلسالم هو أيضا موعارو للعلم  ,ولكنوهم ت يستوطيعوا إثبات دعوواهم ور ثاة واحد  ,كما سيجيت بيانه.

1436/08/19
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المل ا الث اني  :التوس البكم ي  ,وهوها الوجوه خوا

بالتيوار اإلحلوادي  ,ورلوك أن بعوض املع ضوني

علووى األديووان حووني وجوودوا العقا وود النص ورانية الكنسووية واألديووان الوثنيووة مناقضووة للسقووا العلميووة ت يقتصووروا
على إنكار األديان وإبطاهلا  ,وإوا جعلوا رلك دليال هلم على إنكار وجود اهلل تعاىل .
وهوها فقون يف احلكوم  ,و واوز لقووانني ارسوتدرة  ,فإنوه ر توالزم يف العقول واملنطو بوني بطوالن األديووان
وإنكووار وجووود اهلل  ,فموون املمكوون عقووال أن يكووون اإلنسووان منك ورا لألديووان  ,ويكووون يف الوقووت نفسووه مؤمنووا
بوجود اهلل تعاىل  ,فمن جعل بطوالن األديوان دلويال لوه علوى إنكوار وجوود اهلل ؛ فقود تعسوف يف احلكوم وقفون
يف ارستدرة .
الملا الثال  :سوء الفهم  ,ورلك أن املدعني بجن اإلسالم متضومن ملوا هوو منواقض للعلوم  ,ت يكون
فهمهم للشوواهد الشورعية الويت ادعووا فيهوا خمالفوة العلوم صوسيسا  ,وإووا بنووا فهوو موا خاط وة عنهوا  ,ونسوبوها
إىل اإلسالم  ,وادعوا بعد رلك أهنا مناقضة للعلم!
واملوونهخ العلمووي الصووسي يوجووو علووى موون يريوود إثبووات اخللوول عنوود املخووالف لووه أن يفهووم موقفووه بصووورة
صوسيسة  ,وأن إلصول الفهووم الودقي لرأيوه  ,وهووهه قاعودة عاموة تشوومل كول املواقوف الفلسووفية منهوا والدينيووة,
فلوويس صووسيسا يف قووانني املوونهخ العلمووي أن يتسوواهل املوورو يف فهووم أقوواة انخورين -مهمووا كووان اخلووالف بينووه
وبينهم عميقا وعنيفا , -يدعي عليهم بجن أقواهلم خمالفة للعلم أو لغريه .
فجوة خطوات النقد العلمي الصسي دقة الفهم لألقوواة  ,وضوبط التصوور الصوسي للمنواهخ واألفكوار
 ,وحسن إدراكها وعم معرفتها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن املع ضني على األديان/اإلسالم ت يتصوفوا هبوهه الصوفة  ,كموا سويجيت إثباتوه يف اجلوواب التفصويلي
على اع اضاهتم .
المل ا الراا  :العتم ا عل ى الظن ون العلمي ة  ,ورل ووك أن كث وريا م وون األم ووور العلمي ووة ال وويت ي وودعي

املع ضووون أهنووا مناقصووة لألديووان ليسووت حقووا علميووة ثابتووة  ,ومووا هووي إر ظنووون علميووة ت تصوول إىل درجووة

1436/08/19

احلقيقووة  ,ف و اهم يف كثووري موون ح وواراهتم يكووررون القوووة بووجن العلووم توص ول إىل كووها  ,وأن العلووم يقوووة بكووها,
وحني تسرب رلك تكتشف بجن العلوم ت يصول إىل كوهنوا حقيقوة يقينيوة  ,وإووا هوي نظريوات ظنيوة قابلوة للتغوري
 ,ويصرح أصساهبا بجهنم ميكن أن يتخلوا عنها يف يوم من األيام .
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ويف بعض األحواة قد تكون القضية حقيقوة علميوة  ,ولكون فهوم املع ضوني ملودلوهلا املعوريف والوديين ظوين
 ,بل باطول خار عن طبويعة احلقيقة العلومية نفسها  ,وقد سوب يف أثناو البسث إثبات رلك بالتفصيل .
وأم ا الطري ق التفص يلي  ،فيب ين في ه الخط أ الواق ف ي ا مثل ة التفص يلية الت ي اس تدلوا اه ا عل ى
مناقضة ا يان للعقل  ,وسويكون احلوديث مقتصورا علوى األمثلوة التفصويلية املتعلقوة باإلسوالم فقوط ؛ لكونوه
الوودين الصووسي الوحيوود املوجووود يف الواقووع  ,ولكونووه ألصو بنووا دوون املسوولمني  ,ولكووون البسووث ر ميكوون أن
يسووتوعو كوول األمثلووة املتعلقووة بكوول األديووان  ,وألن إثبووات صووسة ديوون واحوود قوودر كو ٍ
واف يف إبطوواة دعوووى
املع ضني على مجلة األديان .
واألمثلووة اإلسووالمية الوويت يوودعي املع ضووون علووى اإلسووالم أهنووا مناقضووة للعلووم متعووددة ومتنوعووة  ,بلغووت
العشرات  ,بعضها متعل بالقضايا الفلكية  ,وبعضها متعل بالقضايا الطبيوة  ,واإلنسوانية  ,وبعضوها متعلقوة
بغري رلوك  ,ومون الصوعو جودا اسوتيعاب مجيعهوا بالبسوث والدراسوة التفصويلية  ,وسنقتصور يف دراسوتنا علوى
القضووايا الفلكيووة فقووط  ,لكثوورة التووداوة هلووا  ,وتعوودد ا اهاهتووا  ,ولكووون ضووبطها ووا يسوواعد علووى ضووبط كوول
ارع اضووات األخوورى  ,وأمووا القضووايا األخوورى فسوووف ديوول فيهووا إىل البسووول العلميووة الوويت قامووت ناقشووتها
طلبا لالختصار .
وق د تن اثرت ا ع اءات الم دعين ا أن اإلس فم من اقا للعل م ف ي القض ايا الفلكي ة وتش عبا
مساراتهم ومقالتهم  ،ولكن أصولها ترج ىلى ا مثلة التالية :
المث ال ا ول  :كروي ة ا رض  ,فقوود زعووم بعووض املع ض ووني بووجن القوورآن يوودة علووى أن األرو غووري
كرويووة  ,وأهنووا مسووطسة منبسووطة  ,واسووتدة علووى رلووك بقولووه تعوواىل { :ورهووو الَّووهي مو َّود األرو وجعوول فيهووا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

رواسي وأنوهارا }[الرعد ,]3:وبقوله تعاىل { :واألرو فورنناها فنعم الماه ردون}[الهاريات.]48:

وأك وود اع اض ووه ب ووجن مث ووة ع ووددا م وون علم وواو املس وولمني فس وور تل ووك اني ووات ب ووجن اهلل م وود األرو وجعله ووا
منبسطة مفرونة  ,وهها يدة على أهنم يعتقدون أهنا غري كروية .

1436/08/19

ولكن هذا العتراض غير صبيح ألبتة  ،وهو مبني على خطأ ظاهر في فه م النص وص القرآني ة ،
وسوء ى راك للمرا منها .
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فوالقرآن فيوه آيوات متعوددة توودة علوى أن األرو كورة  ,كموا فيوه قولووه تعواىل { :يرك ِّوورر اللَّيول علوى النوَّهووار
}[النموور , ]5:وقوود اعتموود علووى هووهه انيووة وغريهووا علموواو املسوولمني قبوول العلووم
ويركو ِّوورر النوَّهووار علووى اللَّيوول ُّ
احلووديث يف إثبووات كرويووة األرو  ,ويف ارسووتدرة هبووهه انيووة ودوهووا يقوووة ابوون حوونم  ":الرباهووني موون القورآن
والسنة قد جاوت بتكويرها قاة اهلل عن وجل {:يكور اللَّيل علوى النوَّهوار ويكوور النوَّهوار علوى اللَّيول}  ,وهوها
أوض بيان يف تكوير بعضها على بعض  ,موجخور مون كوور العماموة  ,وهوو إدارهتوا  ,وهوها نوص علوى تكووير
األرو ودوران الشمس كهلك"(.)1
ونتيجة لقوة درلة النصو القرآنية على ههه القضية  ,فقد كان ارعتقاد بكرويوة األرو قوور مشوهورا
عند علماو اإلسالم منه القرون املتقدمة  ,ومن أقدم من ركر هها القوة املؤرخ املشوهور املسوعودي  ,حيوث
يق وووة ":األرو مقس ووومة نص ووفني  ,وبينهم ووا خ ووط ارس ووتواو  ,وه ووو ب ووني املش وور واملغ وورب ,وه ووها ه ووو ط وووة
األرو ؛ ألنووه أكوورب خووط يف كوورة األرو"( ,)2ويقوووة الغ وناة يف سوويا املوازنووة بووني العقوول واحلووس ":وكيووف
عوورف العقوول برباهووني ت يقوودر احلووس علووى املنازعووة فيهووا أن قوور الشوومس أكوورب موون كوورة األرو بجضووعاف

مضوواعفة"( ,)3ويف سوويا ركووره ألق وواة الفالسووفة الوويت ر تصووطدم مووع أصوووة الوودين ركوور منهووا قوووهلم ":أن
األرو كرة  ,وأن السماو حتيط هبا من اجلوانو"(.)4
ونقل ابن اجلوزي عن ابن عقيل أنه قاة  ":ونقلت من كتاب اهلندسوة :ركور علمواو اهلندسوة أن األرو
علووى هي ووة الكوورة علووى توودوير الفلووك"( ,)5ويقوووة الورازي ":واألرو كوورة  ,وإرا كووان كووهلك فكوول وقووت ميكوون
أن يفرو فيه صب لقوم  ,وظهر لثان  ,وعصر لثالث  ,ومغرب لرابع وعشاو خلامس"(.)6
بل إن عددا من العلماو نقل اإلمجاا على ههه القضية  ,يقوة ابن حونم ":إن أحودا مون أ موة املسولمني
املسووتسقني رسووم اإلمامووة بووالعلم رضووي اهلل عوونهم ت ينكووروا تكوووير األرو  ,ور إلفووظ ألحوود موونهم يف دفعووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الفصل يف امللل واألهواو والنسل ( , )349/1و موا الفتاوى  ,ابن تيمية ( , )587/6و لة املنار  ,رنيد رضا ()258/7
.
( )2مرو الههو (. )253/1

( )3معيار العلم ( , )30وانظر منه (. )293
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( )4هتافت الفالسفة (. )80
( )5املنتظم يف تارين امللوت واألمم  ,ابن اجلوزي (. )130/1
( )6التفسري الكبري (. )312/4
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كلمة"( ,)1ويقوة ابن املنادي فيما نقله عنه ابن تيمية مقورا لوه  ":أمجعووا علوى أن األرو جبميوع حركاهتوا مون
الرب والبسر مثل الكرة"(.)2
ومع رلك فنسن ر ننكر أن بعض علماو املسلمني فهم من بعض النصوو القرآنيوة الدرلوة علوى عودم
كرويووة األرو  ,وموون أول ووك  :القوورطي  ,حيووث يقوووة معلقووا علووى قولووه تعوواىل { :ورهووو الَّووهي مو َّود األرو
وجعل فيها رواسي وأنوهارا }[الرعد ":]3:ههه انية رد على من زعم أن األرو كالكرة"(.)3
ولكن فهمه هلهه انية خطج ظاهر  ,فوإن النصوو الويت فيهوا أهنوا األرو منبسوطة ومسوطسة لويس فيهوا
ما ينايف كروية األرو ؛ لكوون اهلل تعواىل خيورب فيهوا عموا يظهور ألعوني النواق  ,وموا يشوعرون بوه أثنواو عيشوهم
وسلوكهم يف األرو .
وقد نبه عدد كبري من علماو املسلمني قبل زمن العلوم علوى هوها املعوي  ,ويف رلوك يقووة الورازي  ":فوإن
قالوا :وقوله" :مد األرو" ينايف كوهنا كرة فكيوف ميكون مودها؟ قلنوا :ر نسولم ؛ ألن األرو جسوم عظويم ,

والكرة إرا كانت يف غايوة الكورب كوان كول قطعوة منهوا تشواهد كالسوط "( ,)4ويقووة البيضواوي يف تفسوري قولوه
تعواىل { :الَّووهي جعوول ل رك روم األرو فرانووا}[البقرة": ]22:أي  :مهيووجة ألن يعقودوا عليهووا وينوواموا عليهووا"(,)5
ونقوول ابوون حيووان قوووة أيب عبووداهلل ال ورازي يف التص وري بووجن األرو كريووة وأن رلووك ر ينووايف موودها وأقووره علووى
رلك(.)6
وهووها يوودة علووى أن مووا فهمووه القوورطي  ,ومووا فهمووه املع ضووون علووى اإلسووالم موون بعووض أن آيووات القوورآن
تدة على إنكار كروية األرو غري صسي  ,ور هو جار على مقتضى لغة العرب وعرفها .
المث ال الث اني  :وران ا رض ح ول نفس ها  ,فقوود زعووم بعووض املع ضووني بووجن القوورآن يقوورر نقوويض مووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الفصل يف امللل واألهواو والنسل (. )349/1

( )2موا الفتاوى ( , )195/25وانظر  :املنتظم يف تارين امللوت واألمم  ,ابن اجلوزي (. )184/1
( )3اجلامع ألحكام القرآن ( , )280/9وانظر  :أصووة الدين  ,عبدالقاهر البوغدادي ( , )124والفر بني الفر  ,له أيضا
(.)330
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( )4التفسري الكبري (. )5/19
( )5أنوار التننيل (. )16/1

( )6انظر  :البسر احيط يف التفسري (. )80/7
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توصل إليه العلم يف تفسري حدول الليل والنهار  ,فالقرآن يودة علوى أن األرو سواكنة ر تتسورت  ,كموا يف
قوله تعاىل { :وألقى يف األرو رواسي أن متيد ب ركم وأنوهارا و رسبرال لَّعلَّ ركم توهت رودون}[النسل ]15:وكموا قواة
تعوواىل { :وجعلنووا يف األرو رواسووي أن متيوود هبووم وجعلنووا فيهووا فجاجووا رسووبرال لعلَّ رهووم يوهتو رودون}[األنبياو]31:
ودوها من انيات .
وهووها ارع و او موون أكثوور ارع اضووات املتداولووة بووني املع ضووني علووى ديوون اإلسووالم  ,س وواو كووانوا موون
النصووارى  ,أو موون أتبوواا التيووار اإلحلووادي  ,أو الربووويب  ,وبيووان احل و فيووه وتوضوويخ صووورته إلتووا إىل تفصوويل
وتوسع يف بيان دررت النصو الشرعية يف ههه القضية .
وىذا رجعن ا ىل ى مواق ف العلم اء المس لمين ف ي ه ذو القض ية نج د أنه م مختلف ون فيه ا عل ى ثفث ة
مواقف أساسية  ،وتفصيل القول في ه ذو المواقف و راس تها ه و الس بيل الوحي د الموص ل ىل ى الرؤي ة
المنضبطة حولها .
الموقف ا ول  :من يههو إىل أن القرآن يدة على ثبات األرو وعودم حركتهوا  ,واسوتدة أصوساب

هها املوقف بعدد من األدلة  ,ومجوع بعضهم عوليها أكثور مون أربعوني نصوا مون القورآن والسونة( , )1ومون أ هوا
:
الدليل ا ول  :النصو

اليت أخرب اهلل فيها أنوه جعول األرو قورارا ومهوادا  ,كقولوه تعواىل { :اللَّوهر الَّوهي

السووماو بناو}[غووافر ,]64:وقولووه تعوواىل { :أت جنعوول األرو مهادا}[النبووج, ]6:
جعوول ل ركو روم األرو ق وورارا و َّ
والقرار هو السكون والثبات يف لغة الغرب  ,وهها ينايف احلركة والتسرت(.)2
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ولك وون ارست و ودرة هب ووها الن و ووا م وون اني ووات عل ووى نف ووي ح و وركة األرو غ ووري ص ووسي ؛ ألن امل وراد ب ووالقرار
واملهوواد فيهووا لي وس نفووي احلركووة مطلقووا  ,وإوووا امل وراد هبووا عوودم ارض وطراب وارر واف والتنلوونة  ,حبيووث تك وون
صواحلة للوسياة والسوعي يف فجاجها  ,وهها املعي هو الهي قرره كثري مون املفسورين  ,يقووة ابون كثوري يف بيوان
املراد بوصوف اهلل لألرو بالقرار  ":أي :قوارة ساك ونة ثابتوة ,ر متيود ور تتسورت بجه ولها ور ترجوف هبوم ,فإهنوا
لو كانوت ك وهلك ملوا طواب عليهوا الع ويش واحليواة ,بول ج وعلها مون فض وله ورمح وته مه وادا بسواطا ثابتوة ر تتنلونة

1436/08/19

( )1انظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري .
( )2انظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري ( , )28 , 27 , 24وهداية احلريان يف مسجلة الدوران ,
عبدالكر احلميد (. )73
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الس ووماو بن وواو} [غ وواف ٍر:
ور تت و وسرت ,كم ووا ق وواة يف انيو وة األخ وورى{ :اللَّ ووهر الَّ ووهي جع وول ل رك و روم األرو قو وورارا و َّ
. )1("]64
وهووها املعووي ر يلوونم منووه نفووي مطلو احلركووة  ,فإنووا نقوووة عوون الطووا رة إرا صووعدت إىل السووماو  :إهنووا قووارة
ثابتوة  ,أي  :ر ترجووف بجهلهوا ور تتنلوونة هبوم  ,ومووع رلووك فهوي سوواحبة يف الفضواو تسووري فيوه بسوورعة عاليووة ,
وكهلك احلاة فيما نقوله يف السفينة الكبرية إرا خاضت سا رة يف عباب البسار .
ال دليل الث اني  :النصووو الوويت ركوور اهلل فيهووا أنووه جعوول اجلبوواة رواسووي لووألرو  ,كمووا يف قولووه تعوواىل :
{وجعلنوا يف األرو رواسوي أن متيوود هبوم وجعلنووا فيهوا فجاجووا رسوبرال لعلَّ رهووم يوهت رودون}[األنبياو , ]31:ودوهووا

من النصو

 ,وعدم امليد يقتضي استقرار األرو وعدم حتركها(.)2

ولكن ارستدرة هبها النوا من النصو علوى نفوي مطلو احلركوة عون األرو غوري صوسي ؛ ألن املوراد
باملي وود املن و وفي فيه ووا  :املي وول وارض و وطراب وع و ودم صالح و ويتها للسي وواة  ,يق و ووة الراغ ووو األص ووفهاا ":املي وود :
اض ووطراب الش وويو العظ وويم  ,كاض و وطراب األرو  ,ق وواة تع وواىل ":أن متي وود بك ووم"( ,)3ويق وووة البغ وووي ":قول ووه
":وألقو و ووى يف األرو رواسو و ووي" أي  :ل و و و ال متيو و وود بكو و ووم  ,أي  :تتسو و وورت ومتيو و وول  ,وامليو و وود هو و ووو :ارضو و ووطراب
ويق وووة الظو وواهر اب وون عانو ووور ":قول ووه تعو وواىل ":أن متيو وود بك ووم" تعليو وول رلق وواو الرواسو ووي يف األرو  ,وامليو وود :
ارضطراب"(.)5
فليس يف انيات إرن نفي للسركوة ور تعورو هلوا  ,وإووا غايوة موا فيهوا امتنوان اهلل علوى عبواده بوجن جعول
األرو مستقرة مناسبة للعيش فيها .
ال دليل الثال

 :النص وو

الوويت أخوورب اهلل فيهووا أنووه أمس وك األرو عوون الوونواة  ,ك وما يف قولووه تعوواىل :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1تفسري القرآن العظيم ( , )203/6وانظر املرجع راته ( , )302 , 179/8ومعات التننيل  ,البغوي (. )607/1
( )2انظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري ( , )25وهداية احلريان يف مسجلة الدوران  ,عبدالكر
احلميد (. )73
( )3املفردات (. )480

1436/08/19

( )4معات التننيل (. )13/5
( )5التسرير والتنوير ( , )97/13وانظر  :أحكام القرآن  ,القرطي ( , )90/10وروح املعاا  ,األلوسي (, )114/14
والكشاف  ,النخمشري ( , )559/2وتيسري الكر املنان  ,السعدي (. )522/1
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السووماوات واألرو أن ت و رونور ول و ن زالتووا إن أمسووك رهما موون أحو ٍود ِّموون بوعووده إنوَّوهر كووان حليمووا
وك َّ
{إ َّن اللَّووه رميسو ر
غ رفورا}[ف وواطر , ]41:فل ووو كان ووت األرو ر و وي وتتس وورت لكان ووت زا ل ووة ع وون مك و واهنا  ,وه ووها خم ووالف مل ووا يف
انية(. )1
ولكن ارستدرة هبها النوا علوى نفوي مطلو احلركوة عون األرو غوري صوسي ؛ ألنوه لويس املوراد بوالنواة
يف ههه انية مطل التسرت  ,وإوا املراد به ارضطراب والفساد وعدم الصالحية للعيش  ,فلويس يف انيوة أن
اهلل ميسووك السووموات واألرو ع وون أي ن وووا م وون احلركووة  ,وإو ووا فيه ووا أن اهلل ميس ووك السووموات واألرو ع وون
ارضطراب والفساد يف نظامها وقوانينها  ,وهها ما ركره أكثر املفسرين(.)2
السووماو أن توقووع علووى
وك َّ
وقوود ربووط عوودد موون املفس ورين بووني معووي هووهه انيووة وبووني قوووة تعوواىل { :ورميسو ر
األرو إرَّ بإرن ووه إ َّن اللَّووه بالنَّوواق ل ووررؤوف َّرح وويم}[احلخ ,]65:وب ووني قول ووه تع وواىل { :أفول ووم يو وروا إىل م ووا ب ووني
السوماو إ َّن
السماو واألرو إن نَّشج خنسف هب روم األرو أو نرسوقط علويهم كسوفا ِّمون َّ
أيديهم وما خلف رهم ِّمن َّ
و بووجمره رَّ إرا
يف رلوك نيووة لِّ رك ِّول عبو ٍود ُّمنيو}[سوبج ,]9:وقولووه تعواىل { :وموون آياتوه أن تو رقوووم َّ
السوماو واألر ر
دعا ركم دعوة ِّمن األرو إرا أنترم خت رر رجون}[الروم.]25:

وكوول هووهه انيووات توودة علووى معووي واحوود  ,وهووو أن اهلل تعوواىل يقوووم علووى نظووام السووموات واألرو وأنووه
وحووده املتصوورف فيووه  ,ولووو أنووه نوواو أن يفسوود نظووام الكووون فإنووه ر أحوود يسووتطيع إصووالحه  ,وكوول هووها يوودة
على أن تلك انية ر عالقة هلا بإثبات احلركة لألرو ور نفيها .
ال دليل الراا  :قوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":البيووت املعمووور يف السووماو  ,يقوواة لووه  :الص وراح ,

وهووو علووى مثوول بيووت احل ورام حبيالووه  ,لووو سووقط لسووقط عليووه"( ,)3والشوواهد موون هووها احلووديث أن األرو لووو
كانت تدور لتغري موضع البيت احلرام عن حياة البيت املعمور  ,فلو سقط ت يسقط عليه(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري (. )23

( )2انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري ( , )557/6وتفسري القرآن العظيم  ,العن ابن عبدالسالم ( , )1208/3والتسرير
والتنوير  ,الطاهر ابن عانور ( , )328/22وأضواو البيان  ,الشنقيطي (. )296/2

1436/08/19

( )3أخرجه الطرباا يف املعجم الكبري (. )417/11
( )4ا نظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري ( , )33وهداية احلريان يف مسجلة الدوران  ,عبدالكر
احلميد (. )74
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ولكن ارستدرة هبها احلديث على نفي مطل احلركة عون األرو غوري صوسي ؛ ألنوه حوديث ضوعيف
ر تص و نس ووبته للنووي صوولى اهلل عليووه وسوولم( ,)1وعلووى فوورو ص ووسته  ,فووإن حت وورت األرو ر يعووارو ك ووون
البيوت املعموور مسوامتا للكعبوة ؛ ورلوك أن األرو ر تسواوي موع حجوم السوماو إر قودرا ضو يال جودا ,وهووي
مووع رلووك بعيوودة عنهووا بعوودا كبوريا  ,فاجلسووم الصووغري إر حتوورت مووع بعوود املسووافة ر يووؤثر رلووك فيمووا يسووامته موون
مواضع يف اجلسم األكرب منه .
ال دليل الخ امس  :ارس ووتدرة باإلمج و واا( , )2واعم و وتدوا في ووه عل ووى م ووا نقل ووه القرط و وي  ,حي ووث يق وووة

":والووهي عليووه املسوولمون وأهوول الكتوواب القوووة بوقوووف األرو وسووكوهنا وموودها  ,وأن حركتهووا إوووا تكووون يف
العادة بنلنلة تصيبها "( ,)3وعلى قووة األلوسي ":وأما األرو فال خوالف بني املسلمني على سكوهنا "(.)4
ولكون كووالم القورطي لوويس صورإلا يف أنووه يقصود باحلركووة مطلو التسوورت  ,بول ربطووه بالنلنلوة يوودة علوى أنووه
يقصد احلركة املرادفة لالضطراب والتنلنة  ,وعلى فرو أنه قصد مطل التسرت  ,فنقله لإلمجاا غوري صوسي
؛ ألنووه خمووالف لنصووو عوودد موون علموواو املسوولمني وغووريهم الووهين نص ووا عل وى كرويووة األرو كمووا سووب نقوول
كالمهم  ,وخطجه هها يدة على عدم صسة ما نقله من إمجاا .
علووى التسووليم بصووسة نقلووه فإنووه ميكوون أن إلموول علووى القوووة بوقوووف األرو وسووكوهنا املقابوول لقوووة
الدهرية الهين يقولون  :إن األرو آخهة بوالننوة يف كول وقوت  ,وهوها موا يودة عليوه سويا كوالم عبودالقاهر
البغدادي  ,حيث يقوة ":وأمجعوا على وقوف األرو وسوكوهنا  ,وأن حركتهوا إووا تكوون بعوارو يعورو هلوا
موون زلنلووة ودوهووا  ,خووالف قوووة موون زعووم موون الدهريووة أن األرو هتوووي أبوودا  ,ولووو كانووت كووهلك لوجووو أر
يلس احلج رور الوهي نلقيوه مون أيودينا أبودا ,ألن اخلفيوف ر يلسو موا هوو أثقول منوه يف ادوداره"( , )5فهوو إرن
يتسدل يف سيا املناقضة لقوة دد .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الموقف الثاني  :من رهو إىل أن النصو

الشرعية تودة علوى حركوة األرو وأهنوا تودور حووة ورهوا

( )1انظر  :فت الباري  ,ابن حجر ( )308/6والسلسلة الصسيسة  ,األلباا (.)858/1
( )2انظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري ( , )54وهداية احلريان يف مسجلة الدوران  ,عبدالكر
احلميد (. )75

1436/08/19

( )3انظر  :اجلامع ألحكام القرآن (. )280/9
( )4روح املعاا (. )204/22
( )5الفر بني الفر (. )330
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 ,وقد استدة أتباا هها املوقف بعدد من النصو

الشرعية  ,ومنها :

الش و وومس والقمو وور رك و وولٌّ يف فول و و ٍ
وك
ال دليل ا ول  :قول و ووه تعو وواىل { :وره و ووو الَّو ووهي خل و و اللَّي و وول والنوَّهو ووار و َّ

يسوب رسون}[األنبياو ,]33:فهوهه انيوة تثبوت أن كول األفوالت تودور  ,وهوي نواملة لكول الكواكوو  ,وليسووت
خاصة ا ركر فيها فقط  ,ألن التنوين يف لفظ ٍ
"كل" تنوين عوو عن املضواف إليوه احوهوف  ,فالتقودير :
كل الكواكو يف فلك تسب وتدور .
ولكوون ارسووتدرة هبووهه انيووة علووى إثبووات دوران األرو حوووة نفسووها لوويس قويووا ؛ ألن غايووة مووا فيووه أن
األرو تسب يف الفضاو وتدور فيه مثل كول الكواكوو األخورى  ,ولكون هوها ر يثبوت حركتهوا حووة نفسوها
؛ ألن ههه حركة خمصو خمتلفة عن تلك احلركة العامة لألرو ولغريها .

صوونع اللَّووه الَّووهي
ال دليل الث اني  :قولووه تعوواىل { :وت وورى اجلبوواة حتسوبروها جاموودة وهووي متورُّور مو َّور َّ
السووساب ر
أتوقوون ركو َّول نووي ٍو إنوَّوهر خبووري ووا توفعلرون}[النموول , ]88:وقوود رهووو عوودد موون املفسورين املعاصورين إىل أن املوراد
هبهه انية ما يقع لألرو يف الدنيا قبل يوم القيامة  ,ورلوك أن النواق يووم القياموة ر إلسوبون اجلبواة جامودة
 ,بوول يروهنووا بووجعينهم وقوود أضووست دكووا  ,وألن اهلل عقووو انيووة بقولووه ":صوونع الووه الووهي أتقوون كوول نوويو" ,
وهووها التعقيووو ر يناسووو مووا يقووع يف يوووم القيامووة ألن نظووام الكووون فيووه خيوورب ويفسوود  ,وإوووا يناسووو مووا يف
احلياة الدنيا من إتقان  ,وألن انية فيها خطاب للنوي بفعول املضوارا  ,وهوها الفعول يودة علوى أنوه يراهوا انن
 ,ولو كان املقصود ما يقع يوم القيامة جلاو بصيغة تدة على املستقبل(.)1
وهووهه انيووة طوواة فيهووا اجلو ودة بووني املعاصو ورين واتسووعت الشووقة فيهووا  ,وتعووددت املرخووه واألنظووار الوويت
إلتجون هبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع أن هووهه انيووة تتجارهبووا دررت خمتلفووة  ,و تمووع فيهووا ق ورا ن متنوعووة يف الوجهووة والدرلووة ؛ إر أن
األقرب أنه ر يص ارستدرة هبا على إثبات دوران األرو حوة ورها  ,ورلك ألمور :
ا م ر ا ول  :أن رلووك خموالف للسوويا الوهي جوواوت فيوه انيووة ؛ ألهنوا جوواوت يف سويا احلووديث عوون

1436/08/19

( )1انظر  :اسن التجويل  ,القامسي ( , )508/7والتسرير والتنوير  ,الطاهر ابن عانور (. )50-47/20
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السوماوات ومون يف األرو إرَّ
أهواة يوم القيامة  ,فقد قاة اهلل قبلها { :ويووم يرونف رن يف ُّ
الصوور فوفونا مون يف َّ
من ناو اللَّهر وركلٌّ أتووهر داخرين}[النمل ,]87:عطف عليهوا بقولوه { :وتوورى اجلبواة حتسوبروها جامودة وهوي
صوونع اللَّووه الَّووهي أتوقوون ركو َّول نووي ٍو إنوَّوهر خبووري ووا توفعلرون}[النموول ,]88:وهووها يوودة علووى أن
متورُّور مو َّور َّ
السووساب ر
املقصود هبا ما يقع يوم القيامة(.)1
ا م ر الث اني  :أن املع ووروف والغال ووو يف الق وورآن أن إثب ووات احلرك ووة للجب وواة كله ووا إو ووا يك ووون يف س وويا

واة سويورا}[الطور,]10-9:
السووماو مووورا**وتسوورير اجلبو ر
وور َّ
احلووديث عوون يوووم القيامووة  ,كقولووه تعوواىل { :ي وووم متور ر
اهم فولوم نورغووادر مونو رهم أحوودا}[الكهف,]47:
وقولوه تعوواىل { :ويوووم نرسويِّو رر اجلبواة وت وورى األرو بوارزة وحشوورن ر
وقولووه تعوواىل { :ويسووجلرونك عوون اجلبوواة فو رقوول ينس و رفها رِّيب نسووفا}[طه ,]105:وغريهووا موون انيووات  ,ومحوول
اللفظ على املعي املعروف الغالو يف القرآن هو األصل ور ينتقل عنه إر بدليل قوي يدة عليه(.)2
ا مر الثال  :أنه على التسليم بجن ههه انية تتسدل عن أمر يقع يف الدنيا  ,فإنوه لويس فيهوا إثبوات

حرك ووة األرو ح وووة نفس ووها و وره ووا  ,وإو ووا غاي ووة م ووا فيه ووا أن األرو تس ووري وتتس وورت يف الفل ووك مث وول ك وول
الكواكووو األخ وورى  ,وإثبووات احلرك ووة العامووة ر ي وودة علووى إثب ووات احلركووة اخلاص وة  ,وهووي بن وواو علووى ه ووها ر
الش وومس والقم وور رك وولٌّ يف فولو و ٍ
وك
ختتل ووف يف الدرل ووة ع وون قول ووه تع وواىل { :وره ووو الَّو ووهي خل و و اللَّي وول والنوَّه ووار و َّ
يسب رسون}[األنبياو.]33:

ال دليل الث اني  :قول و ووه تع و وواىل { :وألق و ووى يف األرو رواس و ووي أن متي و وود ب رك و ووم وأنوه و ووارا و رس و ووبرال لَّعلَّ رك و ووم

توهت و رودون}[النسل ,]15:ووج ووه الدرل ووة م وون ه ووهه اني ووة  :أن اهلل رك وور أن ووه وض ووع اجلب وواة ح ووىت ر تض ووطرب
األرو  ,فلو ت تكن األرو متسركة  ,فما فا دة وضع اجلباة ملنع اضطراهبا؟
ولكن الستدلل اه ذو اآلية على ىثبات حركة ا رض م نفي اضطرااها أثناء البركة ليس قوي ا ؛
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مرين :
ا م ر ا ول  :أن نفووي ارضووطراب جوواو إلثبووات صووالحية األرو للعوويش ومناسووبتها حلوورل اإلنسووان
وعمارته هلا  ,فهي ليست صرإلة يف الدرلة على إثبات حركتها  ,فإثبوات هوها املعوي قودر زا ود علوى درلتهوا
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الصرإلة .
ا م ر الث اني  :أنووه علووى التسووليم بجهنووا توودة علووى ثبوووت احلركووة لووألرو فووإن رلووك ر يوودة علووى إثبووات

حركتهووا الدا ريووة حوووة نفسووها و ورهووا  ,وإوووا غايووة مووا فيهووا أن األرو تسووري وتتسوورت يف الفلووك كغريهووا موون
الكواكو .
ال دليل الثال

}[النمر ,]5:ووجووه
 :قولووه تعوواىل { :يركو ِّوورر اللَّيوول علووى النوَّهووار ويركو ِّوورر النوَّهووار علووى اللَّيوول ُّ

الدرلة مون هوهه انيوة  :أن اهلل ركور فيهوا التكووير  ,وهوو أمور ر بود فيوه مون حركوة  ,ور بود أن تكوون احلركوة
متعلقة باألرو لكون الليل والنهار متعلقا هبا(.)1
ولكوون ارسووتدرة هبووهه انيووة علووى إثبووات دوران األرو حوووة ورهووا لوويس قويووا ؛ ألن غايووة مووا فيهووا
إثبات تعاقو الليل والنهار على كرة األرو  ,وليس فيها تعرو لسبو رلك التعاقو .
الموقف الثال  :من يوههو إىل أن القورآن ت يتعورو لقضوية دوران األرو حووة ورهوا ر إثباتوا ور

نفيا  ,وهي من القضايا املسكوت عنها يف القرآن .

و وون تب ووي ه ووها املوق ووف  :و ومود ن ووكري األلوس ووي  ,فإن ووه ح و وني رك وور اخل ووالف يف حرك ووة األر ق وواة
":والقوورآن العظوويم سوواكت عوون هووهين املووههبني  ,ورلووك موون ب وراهني إعجووازه"( ,)2ويقوووة موود العثيمووني يف
بيووان هووها املوقووف وتجييووده لووه  ":خالصووة رأينووا حوووة دوران األرو أنووه موون األمووور الوويت ت يوورد فيهووا نفووي ور
إثب ووات ر يف الكت وواب ور يف الس وونة ,ورل ووك ألن قول ووه تع وواىل { وألق ووى يف األرو رواس ووي أن متي وود بك ووم} [

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

لقمووان  ] 10 /لوويس بصوري يف دوراهنووا  ,وإن كووان بعووض النوواق قوود اسووتدة هبووا عليووه تجووا بووجن قولووه { أن
متيوود بكووم } يوودة علووى أن لووألرو حركووة  ,ولووور هووهه الرواسووي رضووطربت وون عليهووا  .وقولووه { اهلل الووهي
جعوول لكووم األرو ق ورارا } [ غووافر  ] 64 /لوويس بص وري يف انتفوواو دوراهن ووا ؛ ألهنووا إرا كان ووت فوظووة موون
امليدان يف دوراهنا ا ألقى اهلل فيها من الرواسي صارت قرارا وإن كانت تدور"(.)3
وهووها هووو املوقووف الصووسي ؛ لكووون ارحتجاجووات نفيووا وإثباتووا غووري مسووتقيمة  ,فس وواو كانووت قضووية
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دوران األرو حوة ورها ثابتة يف العلم أو غري ثابتة فإنه  ,ر عالقة هلا بالقرآن ألبتة .
وبنوواو عليووه فووإن اردعوواو بووجن القوورآن يوودة علووى خمالفووة العلووم يف قضووية دوران األرو حوووة ورهووا وورد
دعوى عارية عن الصسة .
المثال الثال  :نسبة البركة ىلى الشمس  ,يقووة املع ضوون  :كموا أن القورآن يودة علوى أن األرو

ثابتووة  ,فإنووه يف املقابوول يوودة علووى أن الشوومس هووي املتسركووة  ,ويوودة يف آيووات كثوورية علووى أن حوودول الليوول
والنهووار إلصوول بسووبو دوران الشوومس علووى األرو ولوويس بوودوران األرو حوووة الشوومس  ,فكثوريا مووا يصووف
القرآن الشمس بجهنا تشر وتغرب وتههو و يو  ,وينسو إليها البنو والطلووا واجلريوان  ,كموا يف قولوه :
الشو و و ووماة
وت و و و وورى َّ
ضو و و و روهم رات ِّ
الشو و و وومس إرا طلعو و و ووت تَّو و و ووناورر عو و و وون كهفهو و و ووم رات اليمو و و ووني وإرا غربو و و ووت توَّقر ر

الش وومس وقوب وول
}[الكه ووف ,]17:ويف قول ووه { :فاص وورب عل ووى م ووا يو رقولرووون وس و وبِّ حبم وود ربِّووك قوب وول طرلر وووا َّ
الشوومس والقموور ركوولٌّ اووري ألجو ٍول ُّمسوومى}[الرعد , ]2:ودوهووا
وخر َّ
غر رروهبا}[طووه ,]130:ويف قولووه { :وسو َّ
موون انيووات  ,وجوواو يف احلووديث أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم قوواة  ":إن الشوومس ت حتووبس علووى بشوور إر
ليونع لياة سار إىل بيت املقدق"(.)1
وح ووني نرج ووع إىل أق وواة املفس ورين جن وود – كم ووا يق وووة املع ض ووون – أهن ووم إلمل ووون تل ووك النص ووو عل ووى
ظاهرهووا  ,فكالمهووم يفيوود أن القوورآن يوودة ظوواهره علووى نسووبة احلركووة إىل الشوومس وأن حوودول الليوول والنهووار
إلصل حبركة الشمس وليس حبركة األرو حوة ورها  ,واستدة هبا من ينفي احلركة عن األرو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويهكر املع ضون يف تجكيد اع اضوهم أقوواة عودد مون العلمواو  ,ومون رلوك قووة الشوين حسوني اجلسور
 ,حيووث يق وووة ":وأمووا األرو فإنووه وإن ت يوورد تص وري يف النص ووو الشوورعية حبركته ووا أو بسووكوهنا  ,ولكوون
نس ووبة اجل ووري والس ووب يف الفل ووك إىل الش و ومس  ,وظو وواهر استع و وماة الش وورا وأه وول العص ووور اإلس ووالمية ت وودة
بالظاهر على أهنا ساكنة  ,واحلوركة اليومية اليت نراها إوا هوي حركة الشمس والكواكو ر لألرو"(.)2
ض روهم) دليول علووى
ويقووة الشوين مود العثيموني  ":ويف قولوه تعواىل( :إرا طلعوت تووناورر) (وإرا غربوت توقر ر
أن الشمس هي اليت تتسورت  ,وهوي الويت بتسركهوا يكوون الطلووا والغوروب  ,خالفوا ملوا يقولوه النواق اليووم مون
أن الووهي يوودور هووو األرو ,وأمووا الشوومس فهووي ثابتووة ,فوونسن لوودينا نوويو موون كووالم اهلل ,الواجووو علينووا أن
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جنريه علوى ظواهره وأر نتنحونح عون هوها الظواهر إرَّ بودليل بو ِّوني ,فوإرا ثبوت لودينا بالودليل القواطع أن اخوتالف
الليوول والنهووار بسووبو دوران األرو  ,فسين ووه اووو أن نووؤوة انيووات إىل املعووي املطوواب للواقووع ,فنقوووة :إرا
طلعت يف رأي العني وإرا غربت يف رأي العني ,تناور يف رأي العني ,تقورو يف رأي العوني ,أموا قبول أن يتبوني
لنووا بالوودليل القوواطع أن الشوومس ثابتووة  ,واألرو هووي الوويت توودور  ,وبوودوراهنا خيتلووف الليوول والنهووار  ,فإننووا ر
نقبل هها أبودا ,علينوا أن نقووةَّ :
إن الشومس هوي الويت بودوراهنا يكوون الليول والنهوار ,ألن اهلل أضواف األفعواة
إليها"(.)1
قوواة املعو و  :وهووها يوودة علووى أن علموواو املسوولمني فهمووا موون القوورآن أنووه يوودة علووى أن حوودول الليوول
والنهووار يكووون بسووبو حركووة الشوومس ولوويس األرو  ,وأهنووم كووانوا علووى خطووج وضووالة منووه قوورون عديوودة ,
وهها كله نقيض ما يدة عليه العلم اليوم .
ولك ن العتم ا عل ى ه ذا الن وو م ن النص وص ل يص ح ف ي ىثب ات ع وى معارض ة الق رآن للعل م
البدي  ،ويتبين ذلك اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أنووه ر نووك أن القوورآن يووهكر عوون الشوومس أهنووا تسووري وتتسوورت  ,كمووا يف قولووه تعوواىل :
س ري ل رمستوقر َّهلا رلك توقد رير العنين العلويم}[يس ,]38:وقولوه تعواىل { :ورهوو الَّوهي خلو اللَّيول
{والشَّم ر
والنوَّهار والشَّمس والقمر ركلٌّ يف فول ٍ
ك يسوب رسون}[األنبياو ,]33:فثبووت احلركوة للشومس أمور ر نوك فيوه يف
دررت القرآن  ,ولكن الوقرآن ت يتوسوع بيان صوفة تلك احلركة ور طبيعتهوا  ,وثبووت مط ول احلركوة ر ينوايف
ما ثبت يف العولم عن الشمس ؛ ألن الكل متف على أن الشمس متصفة حبركة ما.
ا م ر الث اني  :أننووا ر ننكوور أن بعووض العلموواو رهووو إىل أن نسووبة القوورآن الشوورو والغووروب والوودلوت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وغريهووا موون األوصوواف املتعلقووة بظوواهرة الليوول والنهووار إىل الشوومس = دليوول علووى أهنووا هووي الوويت توودور حوووة
األرو  ,ولك وون قو وووهلم هو ووها مرجو وووح ؛ ألن مجيو ووع النصو ووو ال وويت اسو ووتدلوا هبو ووا لو وويس فيهو ووا إر نسو ووبة تلو ووك
األوص وواف إىل الش وومس  ,ولكنه ووا ت تب ووني لن ووا س ووبو ح وودول تل ووك األوص وواف  ,وه وول ه ووو بس ووبو حرك ووة
الشمس أم حبركة األرو أم حبركتهما معا  ,أم حبركة غري ا من الكواكو .
فنسووبة تلووك األوصوواف إىل الشوومس ر يعووين أهنووا هووي الوويت توودور وتتسوورت  ,وإوووا هووي نسووبة باعتبووار نظوور
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النوواظر إليهووا فقووط  ,وهووها أسوولوب معووروف يف لغووة العوورب  ,فووإن العووريب يقوووة :سوورت حووىت غوورب اجلبوول عووين
وغاب  ,واحلقيقة أن اجلبول ثابوت يف مكانوه ر يونوة  ,ويقولوون  :أحبورت السوفينة حوىت غابوت املدينوة  ,ومون
املعلوم أن املدينة ت تتسرت من مكاهنا .
فالشورو والغوروب وارختفواو والظ وهور وغريهوا مون األوص واف ليسوت هوي احلركوة راهتووا  ,وإووا هوي آثووار
للسركة .
فنسبة الشرو والغروب والدلوت وغريها إىل الشمس إوا هي باعتبار نظر الناق إليهوا  ,فهوم يشواهدون
قوور الشوومس يشوور علوويهم يف الصووباح ويغيووو عوونهم يف املسوواو  ,فعوورب القوورآن ووا ت وراه عيوووهنم ويعرفونووه يف
عرفهم ويسلكونه يف لغتهم  ,وت يعرب باعتبار حقيقة األمر .
ور ي وناة الن وواق يف عص ورنا احلاض وور – عص وور العل ووم – ينس ووبون الش وورو والغ ووروب إىل الش وومس  ,وه ووم
يعلمون أن رلك ليس بسبو دوراهنا علوى األرو  ,بول إن املشوتغلني بوالعلم التجوريي نفسوه موا زالووا ينسوبون
تلك األوصاف إىل الشمس  ,فيقولون نلتقي عند مغيو الشمس ونستيقظ عند نروقها .
ب يف عو ٍ
وني مح و ٍوة ووجوود عنوودها
ومثوول رلووك  :قولووه تعوواىل { :حو َّوىت إرا بولووغ مغوورب َّ
الشوومس وجوودها توغو رور ر
قوومووا قرولنووا يووا را القوورنوني إ َّمووا أن تورعو ِّوهب وإ َّمووا أن توتَّخووه فوويهم رحسوونا}[الكهف ,]86:فووإن مجلووة موون املفسورين
بين ووا أن الشوومس ر تغوورب يف عووني حقيقيووة  ,وإوووا جوواو رلووك التعبووري باعتبووار مووا يظهوور لعووني الواقووف علووى
نوواط البسوور  ,فكووهلك احلوواة يف نسووبة األوصوواف املختلفووة احلركووة إىل الشوومس جوواوت باعتبووار مووا يظهوور
ألنظار الناق .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ووا يوودة علووى أن نسووبة تلووك األوصوواف إىل الشوومس إوووا هووو باعتبووار مووا يظهوور لنظوور النوواظر أن القوورآن
ينوا كثريا يف نسبة الليل والنهار  ,فتارة ينسبهما إىل السماو  ,كموا يف قولوه تعواىل { :وأغطوش ليولهوا وأخور
ض و ووساها}[النازعات ,]29:وت و ووارة ينس و ووو تل و ووك األوص و وواف إىل الش و وومس راهت و ووا  ,كم و ووا يف قول و ووه تع و وواىل :
ر
ضساها}[الشمس ,]1:وهها التنوا إوا هو تنوا أسلويب  ,وليس تنوعا يف احلقيقة .
{والشَّمس و ر
وان اء عل ى ذل ك  ،فإن ا ل نس لم أن ظ اهر الق رآن ي دل عل ى أن الش مس ه ي الت ي تتب رك  ،ول
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غيرها .
واهذا التفريق نعلم أن من قال من العل ماء ىن ظاهر القرآن يدل عل ى نس بة البرك ة ىل ى الش مس
غير صا ا .
وموجو رلك أن القرآن الكر ليس كتاب فلك ور فينياو ور تارين  ,ولويس الغورو منوه بيوان احلقوا
الكونيووة وركرهووا وتفصوويلها  ,وإوووا هووو كتوواب هدايووة للنوواق إرنوواد هلووم  ,فهووو يرنوود النوواق إىل آيووات اهلل يف
الكووون وم وا يق ورهبم إىل رهبووم  ,ويبووني هلووم عظمتووه وجاللووه  ,وإدرات هووهه انيووات يكفووي فيووه مووا يظهوور لنظوور
الرا ي وتجمله .
المث ال الراا  :قض ية س جو الش مس تب ا الع ر  :موون القضووايا الوويت اع و ر و هبووا علووى اإلسووالم

حبجووة أهنووا خمالفووة للعلووم احلووديث  :قضووية سووجود الشوومس  ,فعوون أيب رر رضووي اهلل عنووه "أن النووي صوولى اهلل
علي ووه و س وولم ق وواة يوم ووا  :أت وودرون أي وون ت ووههو ه ووهه الش وومس ؟ ق ووالوا  :اهلل ورسو ووله أعل ووم ,ق وواة  :إن ه ووهه
الشمس ري حىت تنتهي حتت العره  ,فتخر ساجدة  ,فوال توناة كوهلك حوىت يقواة هلوا  :ارتفعوي  ,ارجعوي
من حيث ج ت  ,فتصب طالعة مون مطلعهوا  ,وري حوىت تنتهوي إىل مسوتقرها رات حتوت العوره  ,فتخور

سوواجدة  ,ور ت وناة كووهلك حووىت يقوواة هلووا  :ارتفعووي  ,ارجعووي موون حيووث ج ووت  ,ف جووع فتصووب طالعووة موون
مطلعهووا  ,ووري ر يسووتنكر النوواق منهووا نووي ا  ,حووىت تنتهووي إىل مسووتقرها رات حتووت العووره  ,فيقوواة هلووا :
ارتفعي  ,أصبسي طالعة من مغربك  ,فتصب طالعة من مغرهبا"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووادعى املع ضووون علووى اإلسووالم بووجن هووها احلووديث يثبووت أن الشوومس هووي الوويت تغوورب  ,وأهنووا ختتفووي عوون
األرو كلها  ,وأن الشمس تسجد حتت العره وتسوتجرن  ,وهوها يسوتلنم التوقوف عون احلركوة  ,وأهنوا توههو
إىل العره وتسجد حتته وتستقر أيضا  ,وكل رلوك خموالف ملوا هوو ثابوت يف العلوم احلوديث  ,فوإن الشومس ر
تناة متسركة يف مدارها .

1436/08/19

إنووه حوودد وقووت السووجود بوقووت الغووروب  ,وموون املعلوووم أن الغووروب ر يوونوة عوون األرو أبوودا  ,فهووها
يعين أهنا تظل ساجدة يف كل األوقات  ,فكيف يعلقه بالغروب إرن؟!
( )1أخرجه البخاري يف صسيسه  ,رقم ( , )3199ومسلم يف صسيسه  ,رقم (. )250
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والهي يتتبع كتابات املعارضني لإلسالم اد أهنوم طواروا هبوها احلوديث فرحوا  ,فو اهم يكثورون مون ركوره ,
ور ميلون من تكراره وارعو او به  ,ويرونه من أقوى حججهم اليت يعتمدون عليها يف إبطاة اإلسالم .
ويف بداية الكشوف عموا يف هوها ارعو او مون خلول وسووو فهوم وتكلوف يف النتوا خ  ,ر بود مون اإلنوارة
إىل أن السؤاة عن هها احلديث والبسث الدقي يف مدلوله وقوع قبول عصور العلوم  ,فقود حتودل فيوه كثوري مون
علموواو اإلسووالم وبينووا معنوواه  ,وكشووفوا عوون موواطن ارستشووكاة فيووه( , )1فعلموواو املسوولمني إرن ت يكونووا يف
غفلة عن هها احلديث  ,وإوا كانوا متنبهني له ومدركني لطبيعته .
وحت ى يك ون البب

ف ي العت راض عل ى ه ذا الب دي واض با  ،فإن ا س نقوم اتفكي ك العت راض

ىلى أراعة أمور أساسية :
ا مر ا ول  :أن احلديث ركر أن الشومس تغيوو وتغورب عون األرو  ,واحلقيقوة أن األمور لويس كوهلك

 ,فالشمس ليست هي اليت تتسرت وتغيو وإوا الهي يتسرت األرو راهتا.

وهووها ارعو او غووري صووسي ؛ ألن احلووديث لوويس فيووه إر ركوور غيوواب الشوومس عوون األرو  ,ولوويس فيووه
ركر لسبو غياهبا  ,فهو إرن ر خيتلف عن انيات األخرى اليت نسبت الغوروب والشورو واملغيوو والودلوت
وغريها إىل الشمس  ,فهي يف كل تلك املوارد إوا جاوت باعتبوار نظور النواظر إليهوا كموا سوب بيانوه يف املثواة
الساب .
ا مر الثاني  :أن احلديث ركر أن الشمس تسجد حتت العوره وتسوتجرن اهلل يف الرجووا  ,وهوها يسوتلنم

توقف الشمس عن احلركة  ,وهها خمالف للعلم احلديث .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقب وول التعليو و عل ووى ه ووها األم وور  ,ر ب وود م وون التجكي وود عل ووى أن الس ووجود املنس وووب إىل الش وومس يف ه ووها
احل ووديث س ووجود خ ووا  ,ول وويس ه ووو مطلو و اخلض وووا والت ووهلل هلل  ,ال ووهي تشو و ت في ووه ك وول املخلوق ووات ,
فاحلديث يهكر تفاصيل تستوجو أن يكون سجودا خاصا بالشمس دون غريها .
ومع هها فارع او على سجودها بجنه يقتضي التوقف عن احلركة غري صسي ؛ ألنوه مبوين علوى مقدموة

1436/08/19

( )1أعالم احلديث يف نرح صسي البخاري  ,اخلطايب (, )1893/3البداية والنهاية  ,ابن كثري ( , )33/1وعمدة القارئ ,
العيين ( , )119/15وفت الباري  ,ابن حجر (. )299/6
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خاط ووة  ,وه ووي أن س ووجود الش وومس مش ووابه لس ووجود اإلنس ووان  ,وألجو ول ه ووها اف ر ض ووت في ووه اللو ووازم املتعلق ووة
بالسووجود اإلنسوواا  ,واحلقيقووة أن سووجود الشوومس واسووت هاهنا موون األمووور الغيبيووة الوويت ر نعوورف حقيقتهووا ور
نوودرت كيفيتهووا  ,فهووو ر خيتلووف عوون سووجود الشووجر واحلجوور والبهووا م وتسووبيسها  ,فهووهه األمووور قريبووة منووا
ج وودا وتع وويش معن ووا  ,وم ووع رل ووك ف وونسن ر نع وورف كي ووف تس ووجد  ,ور ن وودرت ص ووفة تس ووبيسها هلل  ,فكي ووف
نسووتطيع أن نوودرت سووجود الشوومس وهووي بعيوودة عنووا بكثووري  ,وقوود نبهنووا اهلل تعوواىل إىل هووهه احلقيقووة يف قولووه :
و ومو وون فو وويه َّن وإن ِّمو وون نو ووي ٍو إرَّ يرس و وبِّ ر حبمو ووده ولكو وون رَّ توفق رهو ووون
ات َّ
{ترس و وبِّ ر لو ووهر َّ
السو ووماو ر
السو ووب رع واألر ر
تسبيس رهم إنَّهر كان حليما غ رفورا}[اإلسراو. ]44:
وإرا ثب ووت أن س ووجود الش وومس م وون األم ووور الغيبي ووة ال وويت ر ميك وون للبش وور إدرات كيفيته ووا  ,فإن ووه ر يصو و
اردعاو مع رلك بجنه خمالف للعلم  ,لكون العلم التجوريي ر يودرت إر األموور الويت ميكون إخضواعها للتجربوة
 ,فغايووة مووا يف األموور أن العلووم ت يصوول إىل إدرات حقيقووة سووجود الشوومس  ,وت يصوول أبوودا إىل ريووو هووهه
القضووية  ,فاكتشووف خمالفتهووا ملووا جوواو يف احلووديث  ,فووال يصو أبوودا أن ننفووي أمورا مووا حبجووة أن العلووم ت يصوول
إليه فقط  ,ورلك ألن عدم الوجودان لويس دلويال علوى عودم العودم  ,وقود سوب توضوي هوهه القضوية مورارا يف
البسث .
فثبت إرن أن املع ضني على سجود الشمس حبجة كونه خمالفا للعلوم لويس لوديهم بينوة علوى إثبوات تلوك
املخالفة  ,وإوا غاية ما لديهم أهنم جعلوا عدم وصوة العلم إىل الشيو دليال على انعدامه .
وكهلك إثبات السجود للشومس لويس خمالفوا للعقول اإلنسواا ؛ ألن إثبوات املخالفوة للعقول ر تتسقو إر
بعد إدرات حقيقة الشيو  ,فال ميكون لنوا أن دكوم علوى أمور موا بجنوه خموالف للعقول ومنواقض لوه إر إرا عرفنوا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حقيقته وأدركنا صفته  ,فإرا ت ندرت ني ا من رلك فإنه ر ميكون احلكوم عليوه بجنوه خموالف للعقول  ,وسوجود
الشمس ت ندرت صفته وت نعرف كيفيته  ,فكيف إل لنا أن دكم عليه بجنه مناقض للعقل؟!!
ومووع رلووك فوونسن ر ننكوور أن مووا جوواو يف احلووديث موون سووجود الشوومس أموور مسووتبعد يف مقوواييس العقوول
اإلنس وواا وقدرات ووه  ,ولك وون هن ووات مف وواوز ناس ووعة ج وودا ب ووني ارس ووتبعاد العقل ووي وارمتن وواا العقل ووي  ,واألنبي وواو
خيوربون وا حتوار فيوه العقووة  ,ولكونهم ر خيوربون وا حتيلوه العقووة  ,وقود سوب يف أثنواو البسوث التجكيود علوى

1436/08/19

أن املع ض ووني علو ووى اإلسو ووالم خيلطو ووون كث و وريا بو ووني األم و ورين  ,فيجعلو ووون بعو ووض األمو ووور املسو ووتبعدة يف العقو وول
مستسيلة فيه  ,فيبادرون إىل اهتام اإلسالم بجنه خمالف للعقل!!
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وإرا ثب ووت أن س ووجود الش وومس م وون األم ووور الغيبي ووة فإن ووه ر يص و ارع و او علي ووه بكون ووه يس ووتلنم توق ووف
الشمس عن احلركة  ,ألنه ر يص لنا أن ددد لوازم الشيو إر إرا أدركنوا حقيقتوه وعرفنوا صوفته كموا سوب ,
لكووون معرفووة ل ووازم الشوويو متوقفووة علووى معرفووة الشوويو راتووه  ,فووإرا ت نوودرت صووفة الشوويو فإننووا ر ميكوون أن
نوودرت مووا يتبووع هلووا موون الل ووازم  ,وقوود أنووار عوودد موون علموواو املسوولمني إىل هووها املعووي  ,حيووث يقوووة اخلطووايب
":وليس يف سجوودها كل ليلة حتت العره ما يعي عون دوران وها يف مس وريها"( ,)1ويقووة البيهقوي ":ولويس يف
سجوودها لرهبا حتوت العره ما يعوقها عن الدأب يف سريها  ,والتصرف ملا سخرت له"(.)2
بوول قوود جوواو يف بعووض روايووات احلووديث الصووسيسة مووا يشووري إىل أن مووا إلوودل موون الشوومس أموور غيووي ر
يدركه الناق  ,فجاو يف صسي مسلم ":فتصب طالعة من مطلعها  ,وري ر يسوتنكر النواق منهوا نوي ا"
 ,ففووي هووها إنووارة إىل أن مووا إلوودل موون الشوومس موون سووجود واسووت هان وغووريه ر يدركووه النوواق  ,وهلووها ر
يستنكرون منها ني ا .
ا مر الثال  :أن احلديث ركر أن الشومس توههو حوىت تنتهوي حتوت العوره وتسوجد هنوات  ,واحلقيقوة
أن الشمس ر تغادر مسارها الهي هي عليه  ,فمىت يكون رهاهبا وإياهبا؟!!

ولكن العتراض اهذا ا مر غير صبيح  ،وايان ما فيه من غلا يمكن أن يكون اأحد جوااين :
الجواب ا ول  :أن رهاب الشمس واستقرارها أمر غيوي ر نعورف حقيقتوه  ,فهوو ر خيتلوف عون قضوية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السووجود  ,فووإرا كانووت الشوومس تسووجد ور نعلووم صووفة سووجودها  ,فكووهلك صووفة رهاهبووا واسووتقرارها حتووت
العره  ,يقوة اخلطايب ":ور ينكر أن يكون هلا استقرار حتوت العوره مون حيوث ر نشواهده  ,وإووا هوو خورب
من غيو  ,فال نكهب به ور نكيفه  ,ور علمنا إليط به"(. )3

1436/08/19

( )1أعالم احلديث يف نرح صسي البخاري (. )1893/3
( )2األمساو والصفات (. )275/2

( )3أعالم احلديث يف نرح صسي البخاري ( , )1893/3وانظر  :نرح املشكاة  ,الطيي (. )3450/11
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الج واب الث اني  :أن لفووظ الووههاب ر يلوونم منووه يف لغووة العوورب ارنتقوواة احلسووي للشوومس إىل السووموات

السووبع حووىت تالقووي العووره وتسووجد حتتووه  ,وإوووا هووو تعبووري عوون بلووو الشوومس مكانووا ووددا تكووون فيووه اريووة
للعووره فتسووجد هنووات  ,وينيوود موون وضوووح هووها األموور أن العووره أكوورب بكثووري موون الشوومس وموون السووموات
واألرو مجيعووا  ,يقوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":مووا السووماوات السووبع مووع الكرسووي إر كسلقووة ملقوواة
بجرو فالة  ,وفضل العره على الكرسي كفضل الفالة على احللقة"(.)1
يقوة ابن كثري عن هوها احلوديث ":ور يودة علوى أهنوا تصوعد إىل فوو السوموات مون جهتنوا حوىت تسوجد
حتت العره  ,بل هي تغرب عون أعيننوا  ,وهوي مسوتمرة يف فلكهوا الوهي هوي فيوه"( ,)2ويقووة اخلطوايب معلقوا
علووى احلووديث ":ويف هووها إخبووار عوون سووجود الشوومس حتووت العووره  ,ر ينكوور أن يكووون رلووك عنوود اراهتووا
العره يف مسريهتا"(.)3
وهووها األسوولوب مع وروف يف لغووة العوورب  ,فإنووا نقوووة ملوون خ ور للصووالة  :إنووه ره وو ليقابوول ربووه  ,ولوويس
معي رلك أنه انتوقل إىل السماو ليقابل اهلل هنات  ,ومن رلك  :قوة اهلل تعاىل عن نبيه إبوراهيم عليوه السوالم
{ :وق وواة إ ِّا راه ووو إىل رِّيب سيوهدين}[الص ووافات , ]99:وه ووو بالض و ورورة ر يقص وود أن ووه راه ووو إىل اهلل يف

األع ولى يف الس وموات السووبع  ,وإوووا يقصوود أنووه راهووو إىل األرو الوويت يعبوود فيهووا اهلل( ,)4ويصو أن نقوووة :
خ ور الرجوول إىل الصووسراو ليقابوول القموور ويسووتلقي حتتووه  ,ولوويس املوراد أنووه يصووعد إىل القموور يف مووداره ويقابلووه
هنات .
ا م ر الراا  :أن احلووديث حوودد وقووت سووجود الشوومس بوقووت الغووروب  ,وركوور أهنووا ر تكووون سوواجدة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقت الشرو  ,ومن املعلوم أن الغوروب والشورو نسوبيان  ,فوإن الشومس ر توناة غاربوة نوارقة يف كول حلظوة
وحني  ,ويلنم عن رلك أمران ر ثالوث هلموا  :إموا أن تكوون الشومس سواجدة يف كول وقوت وغوري سواجدة يف
كل وقوت  ,وهوها منواقض للعقول  ,وإموا أن الشومس تغيوو عون كول األرو يف حلظوة مون اللسظوات  ,وهوها
خمالف للعلم الضروري .
( )1أخرجه ابن حبان يف صسيسه  ,رقم ( , )361وابن أيب نيبة يف كتاب العره  ,رقم ( , )58والبيهقي يف األمساو والصفات
 ,رقم ( , )862وانظر  :السلسلة الصسيسة  ,األلباا  ,رقم (. )109

1436/08/19

( )2البداية والنهاية ()33/1
( )3أعالم احلديث يف نرح صسي البخاري (. )1894/3

( )4انظر  :تفسري ابن جرير الطربي ( , )71/21وتفسري البغوي (. )46/7
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والعتراض اهذا ا مر غير صبيح  ،وايان ما فيه من غلا يمكن أن يكون اأحد جوااين :
الج واب ا ول  :أن سووجود الشوومس موون األمووور الغيبيووة  ,واألمووور الغيبيووة ر نسووتطيع حتديوود لوازمهووا ,

فووالقوة بجنووه يلوونم منووه أن تكووون سوواجدة يف كوول األوقووات مبووين علووى إدراكنووا لصووفة سووجودها  ,ودوون ر نعلووم
عنه ني ا .
وهها األمر له مثاة يف الشريعة  ,وهوو نونوة اهلل إىل السوماو الودنيا كول ليلوة يف الثلوث األخوري منهوا  ,فقود
اع ر و على ثبوت هها الننوة بجن األرو ر ختلو مون ثلوث الليول أبودا  ,لكوون الليول ر يرتفوع عنهوا حبواة ,
فيلنم من هها أن يكون اهلل نازر يف كل حاة .
وهوها ارعو او مبووين علوى مقدموة خاط ووة  ,وهوي أن نونوة اهلل موون جونس نونوة املخلوقووات مون العلووو إىل
األرو  ,فلو كان ننوة اهلل كوهلك لكان رلك الالزم واردا  ,ولكون الصوسي أننوا ر نعورف حقيقوة نونوة اهلل
تعاىل  ,فال يصو لنا حتديد لوازمه  ,ألن موعرفة رزم الشيو متوقوفة على معرفة كيفية الشيو(.)1
فكووهلك احلواة يف سووجود الشوومس  ,فوونسن ر نعوورف كيفيتووه وصووفته  ,فووال إل و لنووا نسووبة أي رزم إليهووا
بنوواو علووى تصووورنا لسووجودها كمووا نتصووور سووجود اإلنسووان  ,فووإن يف هووها تركيبووا بووني حقووا ر نعلووم ارتفووا
بينها يف احلقيقة والصفة .

الجواب الثاني  :أنه ر يبعد أن يكون للشمس نقطة ددة يف مسارها تكون فيها ارية للعوره بدقوة

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,وتصادف ههه النقطة وقت غروهبا عن أهل اجلنيرة العربية يف رلك الوقت الهي حتدل فيه الني صولى اهلل
عليه وسلم بهلك اخلرب  ,فجخرب الني صلى اهلل عليه وسلم بسجودها يف تلك املرحلة .
فليس يف احلوديث أنوه كلموا كانوت الشومس يف حالوة الغوروب تقووم بالسوجود حتوت العوره ,ولويس فيوه أن
الشمس رحتدل سجودا هلا كلما حدل هلا الغروب النسي  ,وليس فيه أن سجودها يقع جرد وقوت غروهبوا
مبانرة  ,فلم يقل الني صلى اهلل عليه وسلم ":إهنا تغرب حتوت العوره"  ,وإووا فيوه إخبوار مون النوي ملون كوان
خياطبهم يف رلك املكان ورلك النمان بجهنا إرا غربت عنهم تسري حىت حتاري العره فتسجد وتستجرن .
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ويف تعليقووات عوودد موون ن وراح احلووديث إنووارات ر بووجق هبووا إىل هووها املعووي  ,يقوووة اخلطووايب ":ويف هووها
إخبووار عوون سووجود الشوومس حتووت العووره  ,ر ينكوور أن يكووون رلووك عنوود اراهتووا العووره يف مسووريهتا"(,)1
ويقوووة ابوون حجوور  ":وأمووا قولووه ":حتووت العووره" فقيوول  :هووو حووني اراهتووا  ,ور خيووالف هووها قولووه ":وجوودها
تغرب يف عوني مح وة" فوإن امل وراد هبوا هنايوة مودرت البصور إليهوا حواة الغوروب  ,وسوجودها حتوت العوره إووا هوو
بعد الغروب"(.)2
فهووهه األق وواة توودة علووى أن أول ووك العلموواو ت يفهم ووا أن الشوومس حتوودل سووجودا هلووا كلمووا حوودل هلووا
الغووروب النسووي  ,فتكووون سوواجدة يف كوول حلظووة وحووني  ,وإوووا فهم ووا أن هلووا سووجودا واحوودا يقووع منهووا حووني
تتسق اراهتا للعره  ,ورلك حني تكون غاربة عن أهل اجلنيرة ومن يف حكمهم .
فتبني من كول موا سوب أن املع ضوني علوى اإلسوالم هبوها ارعو او وقعووا يف أنوواا مون األغوالط  ,فهوم ت
إلصلوا على الفهوم الصوسي للنصوو  ,وبنووا تصوورا مع ولوطا عون كيفيوة سوجود الشومس ورتبووا عليوه اللووازم
اليت يروهنا  ,وكهلك خلوطوا بني األمور املسوتبعدة يف العقل اإلنساا وبني األمور املستسيلة الوقوا .

المثال الخامس  :ىعطاء صورة زا فة عن الك ون  ,يودعي بعوض املع ضوني أن اإلسوالم إرا حتودل عون
الكون كثوريا موا يقتصور يف حديثوه عون السوماو واألرو  ,وأموا موا بينهموا فوال يوهكره إر موال  ,وهوها تنييوف
للسقيقووة ؛ ألننووا اكتشووفنا مووع التطووور العلمووي أن هنووات كواكووو أخوورى كثوورية هووي أكوورب وأضووخم موون األرو
م و ورات عدي وودة  ,ب وول إن األرو ر تس وواوي م ووع حجمه ووا ن ووي ا  ,فلم ووارا ت ي ووهكر الق وورآن ن ووي ا م وون تل ووك
الكواكو؟!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكووهلك فووإن القوورآن إرا أراد أن يبووني ضووخامة حجووم اجلنووة يووهكر سووعة السووماو واألرو  ,كمووا يف قولووه :
ٍ
و أرع ودَّت لل رمتَّقووني}[آة عم وران, ]133:
ضووها َّ
{وسووارعروا إىل مغفوورةٍ ِّموون َّربِّ ركووم وجنَّووة عر ر
السووماو ر
ات واألر ر
ومون املعلووم أن األرو ر تسواوي موع السوماو نوي ا  ,وأن الشومس أكورب منهوا ورات كثورية فلموارا ت يوهكرها
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بدة األرو؟!

وهووهه التعووامالت توودة علووى أن القوورآن لوويس نووازر موون عنوود اهلل اخلووال للكووون  ,وإوووا هووو موون عنوود موود
بناه على التصورات البسيطة املضللة اليت كان يعرفها الناق عن الكون يف رلك النمان .
ولكن هذا العتراض غي ر ص بيح  ،ويق وم عل ى تص ورات خاطق ة واس تنتاجات مض للة  ،واي ان م ا
في هذا العتراض من غلا يتبين اا مور التالية :
ا مر ا ول  :أن هها ارع او مبين على سوو تصور حلقيقة ديون اإلسوالم وهلدفوه األوة  ,فوإن اهلودف
األوة موون ديوون اإلسووالم لوويس نوورح القضووايا الفلكيووة ور إعطوواو صووورة مفصوولة عوون مكوناهتووا  ,وإوووا هووو يف
األسوواق ديوون إلرنوواد النوواق إىل عبووادة اهلل  ,وتنب وويههم علووى آياتووه يف الكووون الدالووة علووى عظمتووه وجربوتووه
وجالله  ,وكهلك ليس مون هودف القورآن اإلرنواد إىل كول انيوات املوجوودة يف الكوون  ,وإووا هدفوه األسواق
إرنووادهم إىل الوودررت الظوواهرة البينووة للنوواق الوويت يوودركوهنا بجبصووارهم  ,وألجوول هووها اقتص وور علووى انيووات
الظاهرة  ,كالسماو واألرو واجلباة والسسو والشمس والقمر ودوها .
فعدم حديث القرآن إرن عن تفاصيل القضوايا الفلكيوة لويس عيبوا ور نقصوا  ,فعودم احلوديث عون الشويو
لكونه غري داخل يف املقصود ليس ا يعاب عليه يدعي فيه النقص  ,ور يكوون رلوك كوهلك إر إرا التونم
القوورآن بووجن موون أهدافووه توضووي كوول التفاصوويل الفلكيووة وبياهنووا  ,ولكنووه ت يلتوونم رلووك لنفسووه وت اعلووه موون
أهدافه وأغراضه  ,فكيف يص أن ندعي بجن عدم ركره لهلك نقص فيه ؟!!

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها األمر ليس خاصا بالقضايا الفلكية فقط  ,بل هو نامل لكل القضايا الكونية والتجريبية واجلغرافيوة
والتارخيية والطبيعية والطبية وغريها  ,فسديث اإلسالم عن ههه األموور إووا هوو عون طريو العورو ولويس عون
طريو القصوود واهلوودف  ,أي  :أنووه إوووا يتسوودل عنهووا ملصووسة تتعلو بإرنوواد النوواق إىل ديوونهم  ,ور يتسوودل
عنها على أهنا مقصودة له بالقصد باملبانر .
يف املقابل فقد كان لدى الناق يف رلك النمان أخطاو كثورية وتصوورات باطلوة عون تلوك القضوايا املختلفوة
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 ,وت يعر عليهوا القورآن بشويو  ,ور يصو أن يلونم اإلسوالم ببيوان رلوك كلوه ؛ ألن الودخوة يف هوهه األموور
سوويسوة القوورآن إىل كتوواب موسووع يف التووارين واجلغرافيووا والفلووك والطووو وسووا ر العلوووم التجريبيووة  ,وهووها كلووه
( )1انظر  :مفهوم السماو يف القرآن  ,لة أنا أفكر (.)24/10
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ٍ
مناف للغرو األوة من القرآن  ,وهو إرناد الناق إىل عبادة رهبم ودررهتم إليه.
إن النصووو الشوورعية أرنوودت النوواق إرنووادا عامووا إىل الطوور الصووسيسة للبسووث يف القضووايا الكونيووة,
فلو التنم الناق هبا سيصلون إىل التصورات الصا بة ويقفون على األخطاو اليت كانوا واقعني هبوا مون غوري نوص
مبانر من نصو الشريعة .
ا م ر الث اني  :أنووه مووع عوودم رك ور القوورآن للقضووايا التجريبيووة بجنواعهووا فهووو ت يتضوومن نصوصووا ص وورإلة
مبانوورة تعووارو النظريووات الصووسيسة حوووة الفلووك  ,بوول إنووه تض وومن إنووارات قويووة تف ووت البوواب للنظ وور يف
األكوان وتدعو إىل البسث فيها  ,ومتهد الطري لقبوة النظريوات الصوسيسة عنهوا  ,ومنوه قولوه تعواىل { :قرول
سو و ووريروا يف األرو فو و ووانظررروا كيو و ووف بو و وودأ اخلل و و و رَّ اللَّو و ووهر يرنش و و و ر النَّشو و ووجة انخو و وورة إ َّن اللَّو و ووه علو و ووى ركو و و ِّول نو و ووي ٍو
قدير}[العنكبوت ,]20:ففيها دعوة صرإلة إىل السري يف األرو والبسث فيها عن القوانني وكيفيوة نشوجهتا ,
ومن رلك قوة الني صلى اهلل عليه وسلم " :ما السماوات السبع مع الكرسي إر كسلقوة ملقواة بوجرو فوالة
وفضل العره على الكرسي كفضل الفوالة علوى احللقوة"( ,)1وهوها احلوديث يودة علوى أن الكوون فسوي جودا
 ,وأنه بلغ من الضخامة مبلغا عظيما .
و ا يدة على أن القرآن ت يجت بنصو

تنايف اتساا الكون وضوخامته  :أن عوددا مون علمواو املسولمني

حبثوا يف قضوايا الكوون بنواو علوى العلوم التجوريي  ,وتوصولوا إىل نتوا خ متعوددة ,كوالقوة بوجن الشومس أضوخم
بشكل كبوري جودا مون األرو( ,)2وأنوكاة الكواكوو وأنواعهوا وغوري رلوك( , )3وت يوروا يف رلوك أي معارضوة
للقرآن .
ا م ر الثال

 :أن موازنووة القوورآن بووني السووماو واألرو يف بيووان ارتسوواا والضووخامة لوويس امل وراد منهووا أن

األرو مقاربوة للسووماو يف احلجووم  ,وإووا هووو اعتموواد علوى مووا هووو معوروف موون لغووة العورب وعوورفهم يف التعبووري
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

عوون معووي ارتسوواا والضووخامة  ,وهووها مووا ركووره بعووض علموواو التفسووري قبوول العصوور احلووديث  ,ويف هووها يقوووة
( )1أخرجه ابن حبان  ,يف صسيسه  ,رقم ( , )361والبيهقي يف األمساو والصفات (. )300/2
( )2انظر  :معيار العلم  ,الغناة (. )30
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القوورطي  ":وقوواة ق وووم  :الكووالم جووار علووى مقطووع العوورب موون ارسووتعارة ؛ فلم ووا كانووت اجلنووة موون ارتس وواا
وارنفساح يف غاية قصوى ؛ حسنت العبوارة عنهوا بعورو السوموات واألرو ؛ كموا تقووة للرجول  :هوها حبور
 ,ولشووخص كبووري موون احلي ووان  :هووها جبوول  ,وت تقصوود انيووة حتديوود العوورو  ,ولكوون أراد بووهلك أهنووا أوسووع
نيو رأيتموه"(.)1
المثال السا س  :مناقضة العلم في حقيق ة الس ماء  ،ادعوى بعوض املع ضوني علوى اإلسوالم أن القورآن

يتسوودل عوون السووماو علووى أهنووا سووقف مووادي لووه أبوواب ويتشووق ويتفطوور ويرطوووى ويونين بووالنجوم وأنووه يوودرت
السماو فووقو رهم كيف بونويوناهوا وزيوَّنَّاهوا وموا هلوا مون
بالعني ا ردة  ,ورلك كمثل قوله تعاىل { :أفولم ينظررروا إىل َّ
السووماوات بغووري عمو ٍود تورونوها}[الرعوود ,]2:وقولووه { :الَّووهي خلو
فرو رورو }[  ,]6:وقولووه { :اللووهر الَّووهي رفووع َّ
الرمحن من توفاو ٍ
سبع مساو ٍ
ت فارجع البصر هل تورى مون فرطرور}[امللوك ,]3:وقولوه
ات طباقا َّما تورى يف خل َّ
ر
ر
{ :أت ت ووروا كيووف خل و اللَّووه سووبع مسوواو ٍ
ات طباقووا}[نوح , ]15:ولكوون العلووم احلووديث توصوول إىل مسووافات
ر
طويلة جدا يف الفضاو وت اد رلك السقف الهي يررى بالعني ا ردة له أبواب وزينوة  ,ولي وس فيوه عيووب ور
تشو وق  ,وهووها يوودة علووى أن القو ورآن كووان يتسوودل عوون التصووور البو ودا ي الووهي كووان يعو ورفه النوواق يف رلووك
النمان عن السوماو  ,وهي تصوورات أثبت العلم احلديث بطالهنا(. )2
ولك ن العت راض عل ى ص بة اإلس فم اه ذا العت راض غي ر ص بيح ؛ لكون ه مبني ا عل ى تص ورات
خاطقة عن أسلوب القرآن في البيان  ،وتوضيح ما ف ي ذل ك العت راض م ن خل ل يتب ين ا ا مور التالي ة
:
ا مر ا ول  :أن لفط "السماو" رركر يف القرآن مورات كثورية ويف سوياقات خمتلفوة  ,بلغوت بصويغة اإلفوراد
واجلمووع أكثوور موون ثالمثا ووة موورة  ,وقوود ركوور عوودد موون العلموواو أن لفووظ السووماو يطلو يف القوورآن ويوراد بووه معو ٍ
وان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

()3
السوماو فس َّوو راه َّن
متعددة  ,منهوا :البنواو الوهي خلقوه اهلل يف يوومني  ,كموا يف قولوه تعواىل  { :رَّ اسوتووى إىل َّ
سووبع مسوواو ٍ
ات ورهووو ب ركو ِّول نووي ٍو عليم}[البقوورة , ]29:ومنهووا  :كوول مووا عووال علووى النوواق وارتفووع عوونهم " جهووة
وخر ٍ
الس ووماو م ووا رميس و رك ره َّن إرَّ الل ووهر إ َّن يف رل ووك
العل ووو"  ,كقول ووه تع وواىل { :أت ي ووروا إىل الطَّووري رمس و َّ
ات يف ج و ِّوو َّ

( )1اجلامع ألحكام القرآن (. )205/4

1436/08/19

( )2انظر  :مفهوم السماو يف القرآن  ,لة أنا أفكر  ,العدد . 25-23 ,10
( )3انظر  :ننهة األعوني النواظر يف علم الوجوه والنظا ر  ,ابن اجلوزي ( , )358وقاموق القرآن  ,احلسن بن مد الدامغاا
(.)249
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نيو ٍ
وات لِّقوووٍم يورؤمنرون}[النسوول ,]79:ومنهووا  :السووساب  ,وهووو جوونو ووا عووال علووى اإلنسووان  ,كمووا يف قولووه
السووماو موواو فجسووقيونا رك رموهر ومووا أنووترم لووهر قووازنني}[احلجر,]22:
الريوواح لووواق فجننلنووا موون َّ
تعوواىل { :وأرسوولنا ِّ
السماو علي ركم ِّمدرارا}[نوح.]11:
ومنها املطر  ,كما يف وقوله تعاىل { :يوررسل َّ
وامل ابن تيميوة املعواا الويت يطلو عليهوا لفوظ السوماو يف النصوو

فيقووة  ":لفوظ السوماو يتنواوة كول

مووا مسووا  ,ويوودخل فيووه السووموات والكرسووي والعووره ومووا فووو رلووك...وإرا كووان لفووظ السووماو قوود ي وراد بووه
()1
السساب  ,ويراد به الفلك  ,ويراد به ما فو العات  ,ويراد به العلو مطلقا"
وحتديوود موضووع كوول معووي موون تلووك املعوواا املختلفووة راجووع إىل طبيعووة السوويا وتركيووو الكووالم  ,فقوود ي وراد
بلفظ السماو يف موضع معوي غوري املعوي الوهي يوراد بوه يف موضوع آخور  ,ومون اخلطوج املنهجوي أن نتعامول موع
لفووظ السووماو علووى أنووه يوراد بووه معووي واحوود يف كوول سوويا جوواو فيووه  ,فهووها التعاموول يوقووع يف أغووالط تفس وريية
عديوودة  ,فلووو جعلنووا املوراد بالسووماو البنوواو الووهي خلقووه اهلل يف يووومني فقووط  ,فكيووف ميكوون أن نفسوور قوووة اهلل
السماو علي ركم ِّمدرارا}[نوح]11:؟!!
تعاىل { :يوررسل َّ
وأكثوور مووا يطلو لفووظ السووماو بصوويغة اإلفوراد  ,ولفووظ السووموات يف عوودد موون املواضووع علووى الفلووك احوويط
بواألرو الووهي يوراه النوواق بووجعينهم  ,وتكووون فيووه النجووم والكواكووو والسووسو وغريهووا  ,فووالقرآن يتعاموول مووع
رلك الفلك على أنه سقف لألرو وغوطاو هلا  ,وهو مليو بانيات العوظيمة الدالة على عظموة اهلل وجاللوه
.
السووماو رات البرو رورو } [الووربو  , ]1 :فقوود اختل وف املفسوورون يف معووي
وموون رلووك قوووة قولووه تعوواىل { :و َّ
الووربو  ,ولكوون أق وواهلم كلهووا توودة علووى أن امل وراد بالسووماو هنووا السووماو الوويت تظهوور فيهووا النجوووم والشوومس
والقموور  ,يقوووة ابوون جريوور  ,بعوود أن نقوول اخلووالف يف معووي الووربو  ":وأوىل األق وواة يف رلووك بالص وواب :أن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يقوواة :معووي رلووك :والسووماو رات منووازة الشوومس والقموور ,ورلووك أن الووربو مجووع بوور  ,وهووي منووازة تتخووه
عاليووة عوون األرو مرتفعووة ,وموون رلووك قوووة اهلل{ :ولووو كنووتم يف بوورو مشوويدة} [النسوواو ]78 :منووازة مرتفعووة
عالية يف السماو ,وهي اثنا عشر برجا"(.)2
وهها يدة على أن املراد بالسماو يف ههه انية الفلك الهي يشاهد النواق فيوه تلوك الوربو  ,ويودة علوى

1436/08/19

( )1موا الفتاوى (. )109/16

( )2جامع البيان يف تفسري آي القرآن ( , )262-261/24وانظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )362/8
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السماو بوررروجا} [الفرقان ]61 :وهي النجوم ,أو منازهلا.
صسة هها القوة قوله تعاىل { :جعل يف َّ
السوماو ٍ
واو رمنوهمو ٍر} [القمور ,]11 :ومون املعلووم أن املواو ينونة
ومن رلك قوله تعواىل { :فوفتسنوا أبووواب َّ
من السسو  ,وليس من رلك البناو الوهي خلو اهلل يف يوومني  ,فيكوون املوراد بالسوماو يف هوهه انيوة الفلوك
احيط باألرو .
ضوون}[األنبياو ,]32:وهوهه
ومن رلك قولوه تعواىل { :وجعلنوا َّ
السوماو سوقفا َّ رفوظوا ورهوم عون آياهتوا رمعر ر

انية تدة على أن آيات السماو ميكون أن ترودرت وترورى  ,ولكون الكفوار أعرضووا عنهوا  ,وهلوها ركور املفسورون
أن املراد بانيات هنا :الشمس والقمر والنجوم وغريها(.)1
وهها يدة على أن املراد بالسماو الغطاو الفلكي احيط باألرو  ,وقد ركر ابن كثوري أن هوهه انيوة متاثول
ض ووون}
يف الدرل ووة ق وووة اهلل تع وواىل { :وك ووجيِّن م وون آي و ٍوة يف َّ
الس ووماوات واألرو ميرو ُّورون عليوه ووا وره ووم عنوه ووا رمعر ر
الس و ووماو
وس و ووف , ]105:ومثله و ووا قول و ووه تع و وواىل { :أفول و ووم يو و ووروا إىل م و ووا بو و ووني أي و ووديهم وم و ووا خلف ره و ووم ِّم و وون َّ
[ير ر
وات والنُّو ره رر عوون
واألرو}[سووبج , ]9:وقولووه تعوواىل { :قروول انظور روروا مووارا يف َّ
السووماوات واألرو ومووا تورغووين انيو ر
قو وووٍم ر يورؤمنر ووون} [يرووونرس ,)2(]101 :ويف بع ووض ه ووهه اني ووات اس ووتعمل الق وورآن لف ووظ الس ووموات  ,وهو ووي
تتسدل عن آيات ميكن أن ترى وتشاهد وميكن التجمل فيها  ,وهلها ص أن إلكم عليهم بواإلعراو عنهوا
 ,وأن بعووض النوواق ر ينتفووع هبووا  ,ولووو كووان امل وراد بالسووماو /السووموات هنووا رلووك البنوواو الووهي خلقووه اهلل يف
يومني ملا أمكن رؤية ما فيها من آيات ؛ لكون النصو الشرعية تدة على أهنا بعيدة عنا جدا .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه الشواهد تدة على أن لفظ السماو /السموات قود يطلو يف القورآن ويوراد بوه الغطواو الفلكوي احويط
باألرو  ,الهي ميكن للناق رؤيته والتجمول فيوه  ,وعلوى هوها املعوي إلمول قووة اهلل تعواىل { :أفولوم ينظر روروا إىل
السوماو فوووقو رهم كيووف بونويوناهوا وزيوَّنَّاهوا ومووا هلوا مون فرو رورو }[  ,]6:وغريهوا مون انيووات  ,فهوي متعلقوة بشوويو
َّ
ميكن أن ينظر إليه ويتجمل فيه  ,ولو كوان املوراد هبوا البنواو الوهي خلقوه اهلل يف يوومني  ,فإنوه ر ميكون أن يودرت
بالعني ا ردة  ,ور ميكن التجمل فيه .

1436/08/19

فإن قيل  :يشكل على التقريور السواب :قولوه تعواىل { :الَّوهي خلو سوبع مسواو ٍ
ات طباقوا َّموا توورى يف خلو
الرمحن من توفاو ٍ
ت فارجع البصر هل تورى من فرطرور}[امللك , ]3:فاهلل أمر بالنظر يف السموات السوبع وهوي
َّ
ر
ر
( )1انظر  :جامع البيان يف تفسري آي القرآن ابن جرير الطربي ( , )261/16وتفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )341/5
( )2انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )249/4
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ر ترى .
قيل  :ليس رلك مشكال ؛ ألن الصسي من أقواة املفسورين أن األمور بوالنظر وإرجاعوه لويس املقصوود بوه
السموات فقط  ,بل املقصود به كل خل اهلل  ,يقوة ابون جريور الطوربي  ":وقولوه" :موا تورى يف خلو الورمحن
موون تفوواوت" يقوووة جوول ثنوواؤه :مووا توورى يف خل و الوورمحن الووهي خل و  ,ر يف مسوواو ور يف أرو ,ور يف غووري
رلك من تفاوت ,يعين من اختالف"(.)1
وعلوى هووها  ,فوواألمر بإرجواا البصوور راجووع إىل مووا ميكون أن يوورى موون خلو اهلل تعواىل  ,وهووي دعوووة موون اهلل
لكل البشر أن اتهدوا يف التدقي والتجمول يف كول موا يسوتطيعون الوصووة إليوه مون الكوون لوريوا هول فيوه خلول
ونقص أم ر؟!
ا مر الثاني  :كما أن القرآن يطل لفظ السماو على الفلوك احويط بواألرو  ,فإنوه أكثور موا يطلو لفوظ
السووموات –بصوويغة اجلمووع  -علووى البنوواو الووهي خلقووه اهلل يف يووومني  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :إ َّن ربَّ ركو روم اللووهر
{ه ووو الَّووهي خلو و ل رك ووم َّم ووا يف
الَّووهي خلو و َّ
الس ووماوات واألرو يف سو وتَّة أيَّو ٍوام}[يونس ,]3:وقول ووه تع وواىل  :ر
السماو فس َّواه َّن سبع مساو ٍ
ات ورهو ب رك ِّل ني ٍو عليم}[البقورة ,]29:وقولوه تعواىل
األرو مجيعا رَّ استووى إىل َّ
ر
{ :فوقضوواه َّن سووبع مسوواو ٍ
السووماو الو ُّودنويا صووابي وحفظووا رلووك
ات يف ي ووومني وأوحووى يف ركو ِّول مسوواو أمرهووا وزيوَّنَّووا َّ
ر
ٍ
صوولت ,]12:وقولووه تعوواىل { :اللَّووهر الَّووهي خل و سووبع مسوواوات وموون األرو م وثول ره َّن
توقوود رير العنيوون العليم}[فر ِّ
يوتونوَّنرة األم رر بويونو ره َّن}[الطال  ,]12:وجاو يف السنة الصسيسة أخبوار تفصويلية عون تلوك السوموات السوبع ,
وعن بعض األمور اليت فيها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه السوماوات السوبع مون األموور الغيبيوة  ,واإلميوان هبوا داخول يف اإلميوان بواألمور اخلربيوة احضوة  ,عوي
أننا دن املؤمنني ليس لدينا دليل على وجودها إر خ ورب النوي الصواد  ,ولوو ت خيربنوا هبوا ملوا أمكون لنوا العلوم
بوجودها .
وقد جاو يف النصو الشورعية موا يودة علوى أن اهلل خلقهوا يف يوومني وأهنوا سوبع مسواوات كول مسواو فوو
األخوورى  ,وأن كوول واحوودة منفصوولة عوون األخوورى  ,وأهنووا واسووعة جوودا  ,وأن كوول مسوواو فيهووا عمووار وسووكان
وعمار من املال كة  ,وغري رلك من األوصاف .

1436/08/19

( )1جامع البيان يف تفسري آي القرآن (. )119/23
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ف َخلَ َق اللَّهُ َس ب َ َس َم َاوات ِطبَاقا ا } [ن وح:
فإن قيل  :يشكل على ذلك قوله تعالى { :أَلَم تَ َروا َكي َ

 ،]16ف إن ظاه ر ق ول ن وح أن قوم ه ي رون الس موات الس ب  ،فكي ف يق ال ىنه ا غي ا ل ي رى ا العين
المجر ة ؟!

قيول  :إن رلووك غووري مشووكل ؛ ألن الصووسي أن املوراد بالرؤيووة يف هووهه انيووة الرؤيووة العلميووة وليسووت الرؤيووة
البصرية  ,وقد أنار بعض املفسرين إىل هها املعي  ,فقاة القرطي  ":قوله تعاىل { :أت توروا كيوف خلو اللَّوهر
سووبع مسوواو ٍ
ات طباقووا} ركوور هلووم دلوويال آخوور ؛ أي أت تعلمووا أن الووهي قوودر علووى هووها  ,فهووو الووهي اووو أن
يعبوود  ...وقولووه { :أت ت ووروا} علووى جهووة اإلخبووار ر املعاينووة ؛ كمووا تقوووة  :أت توورا كيووف صوونعت بفووالن
كها"( , ,)1وقاة ابن عادة ":قوله { ":أت توروا كيف خل اللَّوه سوبع مسواو ٍ
ات طباقوا}  ,أي  :أت تعلمووا َّ
أن
ر
الهي قدر على هها  ,فهو الهي او أن يعبد"(.)2

وج رد
واستعماة فعل "رأى" يف الرؤية العلمية كثري يف القرآن  ,ومن رلك قولوه تعواىل { :أت توور أ َّن اللَّوه يس ر
اب وكثووري ِّموون النَّوواق
واة و َّ
السووماوات وموون يف األرو و َّ
ووم واجلبو ر
الشووج رر والوودَّو ُّ
لووهر موون يف َّ
ُّجو ر
س والقمو رور والن ر
الشووم ر
}[احلخ , ]18:وسجود ههه األنياو غري مر ي لنا ؛ ألن اهلل أخربنا بجنا ر نفقه سجودها وتسبيسها .
و ا يدة على رلك أن قوم نوح لو فهموا أن نوحا يقصود الرؤيوة البصورية رع ضووا عليوه  ,وقوالوا  :إنوا ر
نرى رلك  ,فإقرارهم لنوح يدة على أن لديهم علما مسبقا هبهه القضية .
و ووا يوودة علووى رلووك  :أن اهلل تعوواىل أخوورب عوون كفووار العوورب أهنووم يعرفووون أن السووموات سووبع  ,وأن اهلل
ب العوره العظويم** سويو رقولرون للَّوه قرول
السوبع ور ُّ
مست ٍو على العره  ,كما يف قوله { :قرل من َّر ُّ
السماوات َّ
ب َّ
أفووال توتَّو رقون}[املؤمن ووون ,]87-76:وه ووم ت يعلم ووا رل ووك حبواس ووهم ور بعق وووهلم  ,وإو ووا ع وون طري و النب ووات
السابقة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبنوواو علووى هووها التفسووري فإنووه ر يص و ارسووتدرة هبووهه انيووة علووى أن السووموات السووبع ميكوون أن توورى
بالعني با ردة .
ور يصو أن ينكور أحود وجوود تلوك السوموات بنوواو علوى أن العلوم احلوديث ت يصول إليهوا وت يكتشووفها,

1436/08/19

( )1اجلامع ألحكام القرآن (. )304/18
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فووإن العلووم احلووديث ت يصوول إىل معرفووة كوول نوويو  ,وت يبلووغ اإلحاطووة بووالكون الووهي دوون فيووه فكيووف بغووريه؟!
وغايووة مووا ميكوون أن يبووي علووى العلووم يف هووهه القضووية التوقووف عوون النفووي واإلثبووات ؛ ألن عوودم الوودليل املعووني
ليس دليال على العدم  ,وعدم الوجدان ليس دليال على عدم الوجود .
ووجود تلك السموات السبع ليس مستسيال ور مناقضا للعقل  ,بل هوو مون األموور املمكنوة عقوال  ,فوال
يوجوود يف قووانني العقوول اإلنسوواا الضووروري مووا مينووع أن يوجوود خلو آخوور مكووون موون طبقووات ر ميكوون لقوودرتنا
البشرية الوصوة إليه .
وإرا كان األمر كهلك  ,فإنه إن كان املع و على وجود السموات السوبع مون أتبواا الودين الربوويب فإنوه
يلنمه التسليم بإمكان حدوثها ؛ لكون اهلل قادرا على كل ما هو كن .
وإن كووان موون املنك ورين لوجووود اهلل  ,فووإن النقوواه معووه ر يص و أن يتوجووه إىل السووموات السووبع مبانوورة؛
ألنوه أنكور األص ول الوهي يقوووم عليوه التسوليم بوج وودها  ,وهوو خ ول الكوون  ,وإووا يتوج وو أن يكوون النقوواه
معووه يف إثبووات خل و اهلل للكووون وامتنوواا حو ودوثه موون غووري خووال  ,ف ووإن أقوور بووهلك أمكوون احلووديث معووه يف
تفاصوويل الكووون  ,ومنهووا وجووود السووموات السووبع  ,وإن ت يقوور  ,فووال فا وودة رات بو ٍ
واة موون احلووار معووه إر يف
إثبات إمكانه العقلي .
ا مر الثال  :أننا ر ننكر أن بعض علماو املسلمني فسر السموات السبع بواألفالت السوبعة  ,وجعول
السموات من األمور املشاهدة واملدركة باحلس  ,ويف ركر قوهلم وأدلته يقوة ابون تيميوة  ":أموا قولوه :األفوالت
هل هي السموات أو غريها؟ ففي رلك قورن معروفان للناق  ,لكن الهين قالوا  :إن هوها هوو هوها احتجووا
بقول ووه تع وواىل{ :أت ت ووروا كي ووف خل و اهلل س ووبع مس وواوات طباق ووا} {وجع وول القم وور ف وويهن ن ووورا وجع وول الش وومس
سراجا} قالوا :فجخرب اهلل أن القمر يف السموات .وقد قاة تعاىل{ :وهو الوهي خلو الليول والنهوار والشومس
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والقمور كوول يف فلووك يسووبسون} وقواة تعوواىل{ :ر الشوومس ينبغووي هلووا أن تودرت القموور ور الليوول سوواب النهووار
وكوول يف فلووك يسووبسون}  .فووجخرب يف انيتووني أن القموور يف الفلووك  ,كمووا أخوورب أنووه يف السووموات  ,وألن اهلل
أخرب أنا نرى السموات بقوله{ :الهي خلو سوبع مسواوات طباقوا موا تورى يف خلو الورمحن مون تفواوت فوارجع
البصوور هوول توورى موون فطووور ارجووع البصوور كورتني ينقلووو إليووك البصوور خاسو ا وهووو حسووري}  .وقوواة{ :أفلووم
ينظروا إىل السماو فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلوا مون فورو } وأمثواة رلوك مون النصوو الدالوة علوى أن

1436/08/19
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السوماو مشاهدة  ,واملشاهود هو الفلك؛ فدة على أن أحد ا هو انخر"(.)1
وأصساب هها القوة إن قصدوا أن الفلوك يسومى مسواو يف القورآن  ,وأن لفوظ السوماو  /السوموات يوراد
بووه يف بعووض املوضووع الفلووك بطبقاتووه املختلفووة  ,فهووو قوووة صووسي مقبوووة  ,كمووا تبووني موون قبوول  ,وإن قصوودوا
أن السماو/والسووموات ر يوراد هبووا يف القوورآن إر الفلووك احوويط بوواألرو  ,وأنكووروا دررهتووا علووى وجووود البنوواو
الهي خلقه اهلل يف يومني  ,فهو قوة غري صسي ؛ملناقضته للنصو الشرعية الصرإلة .
ورك وور بع ووض العلم وواو أن القم وور يف الس ووماو األوىل وعط ووارد يف الس ووماو الثاني ووة  ,والنه وورة يف الثالث ووة ,
والشمس يف الرابعة  ,واملرين يف اخلامسة  ,واملش ي يف السادسة  ,وزحل يف السابعة(.)2
ولكون هووها القوووة مبووين علووى الظوون  ,ولوويس يف النصووو
إىل اإلسالم  ,وإوا ينسو إىل من قاة به(.)3

الشوورعية مووا يوودة عليووه  ,فووال يصو أن ينسووو

المث ال الس اا  :التص ور الخ اطئ ع ن النج وم  ,ادعووى بعووض املع ضووني علووى باإلسووالم بووجن القوورآن

يتسوودل عوون النجوووم علووى أهنووا أحجووام صووغرية متصوولة بالسووماو  ,زينووة هلووا  ,ورجومووا للشووياطني  ,وعالمووات
يهتوودي هبووا النوواق  ,ولكوون العلووم احلووديث أثبووت لنووا أن تلووك النجوووم الوويت نراهووا إوووا هووي عبووارة عوون ورات
ضخمة تبعد عنا مسافات واسعة  ,وأن الشهو اليت نراها يف األف حاصلة بجسوباب طبيعيوة لويس هلوا عالقوة
بصعود الشياطني إىل السماو .
فلووو كووان القوورآن موون عنوود اهلل  ,فكيووف ميكوون أن يقووع فيووه مثوول هووها اخلطووج؟! بوول إن وقوووا رلووك اخلطووج
دليل على أن اإلسالم دين أرضي من صنع البشر  ,وضعوه بناو على تصوراهتم البدا ية عن الكون .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن هها ارع او تتكرر فيه األغالط اليت وقع فيها املع ضوون علوى اإلسوالم يف كول األمثلوة السوابقة
 ,وارعو او هبووها األموور لوويس خاصووا بعصوور العلووم التجوريي  ,وإوووا وجوود موون يعو و ثلووه قبوول القوورن السووابع
اهلجووري  ,وقوود أورد عوودد موون املفس ورين اع اضووهم وقوودموا عنووه أجوبووة متعووددة( ,)4وبي ووان مووا يف ق وووهلم موون
( )1موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )592/6

1436/08/19

( )2انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )233/8
( )3انظر  :موا فتاوى ورسا ل الشين مد العثيمني (. )322/5
( )4انظر  :التفسري الكبري  ,الرازي (. )584/10
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ادراف يف الفهم والتصور يتسصل يف األمور التالية :
ا م ر ا ول  :أنووه ر نووك أن القوورآن ركوور أن اهلل زيوون السووماو الوودنيا باألض وواو والنجوووم الوويت نراهووا يف
الس ووماو ال و ُّودنويا بنين و ٍوة
اللي وول  ,وه ووو ت ووارة يطل و و عليه ووا لف ووظ الكواك ووو  ,كم ووا يف قول ووه تع وواىل { :إنَّووا زيوَّنَّ ووا َّ

السووماو
الكواكو}[الصووافات ,]6:وتووارة يطل و عليهووا لفووظ املصووابي  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :ولقوود زيوَّنَّووا َّ
ُّ
السوعري}[امللك ,]5:وتوارة يطلو عليهوا لفوظ
الدنويا صوابي وجعلناهوا رر رجوموا لِّ َّ
لشوياطني وأعتودنا هلروم عوهاب َّ
ر
النجم  ,كما يف قوله تعاىل { :وعالم ٍ
ات وبالنَّجم رهم يوهت ردون}[النسل.]16:
ولكن القرآن ت يبني صفة تلك الكواكوو وامل وصابي  ,وهول هوي متص ولة بالس وماو أم سواحبة يف الفضواو
؟ وهل هي ثابتة أم متوسركة؟ وهل هي صوغرية أم كبرية؟ فهوهه األمور من املسوكوت عنها يف القرآن .
فكوهنووا زينووة للسووماو مووع كوهنووا غووري ملتصووقة هبووا أموور مقبوووة يف اللغووة  ,بوول هووو مسووتعمل يف لغووة النوواق
اليومية  ,ور يش ط يف واللغة أن الشيو ر يكون زينة لشيو ما إر إرا كان ملتصقا به .

وأما وصفها بكوهنا زينة للسماو وبكوهنا عالمات علوى الطريو واملسوارات  ,فهوو باعتبوار موا يبودو لنظور
الناظرين يف األرو  ,ور نك يف صوسة تلوك األوصواف هبوها ارعتبوار  ,وموا زاة النواق حوىت يومهوا هوها –
وهم يف عصر العلم التجوريي – يعتوربون تلوك النجووم زينوة للسوماو يف الليول  ,بول إن علمواو الفلوك إرا خور
الواحد منهم يف الصسراو يف الليل يؤمن بجن ما يراه يف السماو من ملعان زينة هلا وهباو  ,ور ا يعورب عون رلوك
بعبارة عاطفية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الث اني  :أن القوورآن حووني يتسوودل عوون رجووم الشووياطني ر يووهكر إر لفووظ الشووهو فقووط  ,وهووو
نعلة من نوار  ,وت يوهكر أن الورجم يكوون بتلوك الكواكوو والنجووم  ,كموا يف قولوه تعواىل { :إرَّ مون اسوتور
الس و ومع فجتوبوعو ووهر نو ووهاب ُّمبني}[احلجو وور , ]18:وقولو ووه تعو وواىل { :إرَّ مو وون خطو ووف اخلطفو ووة فجتوبوعو ووهر نو ووهاب
َّ
ثاقو}[الصافات.]10:

وقد تنبه عدد من املفسرين قبل عصر العلم التجريي إىل هها ارختالف يف ارستعماة القورآا  ,ونبهووا
1436/08/19

إىل أن الرجم للشياطني ر يكون بالكواكوو ور بوالنجوم  ,وإووا بشوهاب مون نوار  ,اختلفووا بعود رلوك يف
حتديد عالقة تلك الشهو بالكواكو .
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فنمهم من جونم بجهنا جنو منها  ,ومنوهم مون ج ونم بجهنوا ليسوت جونوا منهوا  ,ومن وهم مون توردد يف األمور

فجمووا ابوون حوونم فإنووه يؤكوود أن الشووهو ليسووت هووي الكواكووو ويووهكر بجهنووا تنشووج موون م ووادة غووري م ووادة
الكواكوو  ,فيقووة  ":الكواكوو املرموي هبووا هوي دون مسواو الودنيا ألهنوا لووو كانوت يف السوماو لكوان الشووياطني
يصلون إىل السماو أو كانت هي ختر عن السماو وإر فكانت تلك الشهو ر تصول إلويهم إر بوهلك وقود
ص أهنم نوعون مون السوماو بوالرجوم فصو أن الرجووم دون السوماو وأيضوا فوإن تلوك الرجووم ليسوت جنوموا
معروفة أصال وإوا هي نهو ونيازت من نار تتكوكو وتشتعل وتطفج"(.)1
ووافو ابوون حونم الورازي  ,فإنوه بعوود أن ركور إنووكار حووة انيووة  ,حاصوله  :أنووه لوو كووان الوهي يوورجم بووه
الشياطني الكواكوو نفسوها لونقص عوددها وضوعفت زينوة السوماو  ,قواة يبوا  ":إن هوهه الشوهو غوري تلوك
الكواكو الثابتة  ,وأما قوله تعواىل {ولقود زينوا السوماو الودنيا صوابي وجعلناهوا رجوموا للشوياطني} (امللوك:
 )5فنقوة :كل نري إلصل يف اجلو العاة فهوو مصوباح ألهول األرو  ,إر أن تلوك املصوابي منهوا باقيوة علوى
وجه الدهر آمنة مون التغوري والفسواد  ,ومنهوا موا ر يكوون كوهلك  ,وهوي هوهه الشوهو الويت إلودثها اهلل تعواىل
واعلها رجوما للشياطني إىل حيث يعلمون  ,وهبا ينوة اإلنكاة"()2وحاصل جوابوه  :أن املصوابي نوعوان ,
أح وود ا  :تل ووك النج وووم الثابت ووة يف املس وواو  ,ومنه ووا الش ووهو ال وويت إل وودثها اهلل ل وورجم الش ووياطني  ,ومش وول اس ووم
املصابي النوعني ألن كال منهما يضيو يف السماو ليال .

وأما النخمشري فيهكر أن الشهو منفصولة مون الكواكوو حيوث يقووة  ":ومعوي كوهنوا موراجم للشوياطني
 :أن الش ووهو ال وويت ت وونقض لرم ووي املسو و قة م وونهم منفص وولة م وون ن ووار الكواك ووو  ,ر أهن ووم يرمج ووون بالكواك ووو
لشووياطني }
أنفسووها ؛ ألهنووا قووارة يف الفلووك علووى حاهلووا"( ,)3ويقوووة ابوون جووني ":قولووه  { :وجعلناهووا رر رجومووا لِّ َّ

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أي  :جعلنا منها رجوما  ,ألن الكواكو الثابتة ليست ترجم الشياطني  ,فهوو كقولوك  :أكرموت بوين فوالن؛
إرا أكرمت بعضهم"(.)4

( )1الفصل يف امللل واألهواو والنسل (. )79/2

1436/08/19

( )2التفسري الكبري (. )319/26
( )3الكشاف ( , )581/4وانظر  :نفاو العليل  ,ابن القيم (. )718/2
( )4التسهيل لعلوم التننيل (. )395/2
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وأمووا ابوون كثووري فقوود ت ووردد يف عالقووة الش ووهو بالكواكووو  ,حي ووث يق وووة ":وقولووه{ :وجعلناهووا رر رجوم ووا
لش ووياطني} عو وواد الضو وومري يف قولو ووه{ :وجعلناهو ووا} علو ووى ج وونس املصو ووابي ر علو ووى عينهو ووا ؛ ألنو ووه ر يرم و وى
ل َّ
بالكواكو اليت يف السماو  ,بل بشهو من دوهنا ,وقد تكون مستمدة منها"(.)1
وهووهه التفسوريات الوويت ركرهووا العلموواو قبوول عصوور العلووم التج وريي توودة علووى أهنووم يفرقووون بووني الكواكووو
والنجوووم وبووني الشووهو الوويت توورجم هبووا الشووياطني  ,وأن حكووم القوورآن علووى املصووابي والكواكووو بجهنووا رجوووم
للشووياطني إوووا هووو حكووم علووى جوونس مووا هووو موجووود يف السووماو  ,ولوويس حكمووا علووى رات تلووك الكواكووو
والنجوم .
ا مر الثال  :أن القرآن ت يقل إن كل نهاب يررى يف السوماو يكوون رمجوا للشوياطني  ,وإووا غايوة موا

ج وواو في ووه أن الش ووياطني ت وورجم بالش ووهو إرا ص ووعدت إىل الس ووماو  ,ف ووالنص الق وورآا إرن ر إلص وور أس ووباب
الشهو يف رجم الشياطني  ,ومعي هها أن ما نراه من الشهو يف السوماو قود يكوون بعضوها رمجوا للشوياطني
 ,وقد يكون بعضها نا ا عن سبو طبيعي عادي ر عالقة له بالشياطني .
فووإن قيوول  :يشووكل علووى هووها حووديث ابوون عبوواق رضووي اهلل عنهمووا الووهي يقوووة فيووه  :أخووربا رجوول موون
أصووساب النووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -موون األنصووار أهنووم بينمووا هووم جلوووق ليلووة مووع رسوووة اهلل -صوولى اهلل

عليووه وسوولم -ررم وي بوونجم فاسووتنار فقوواة هلووم رسوووة اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم": -مووارا كنووتم تقول ووون يف
اجلاهلية إرا ررمي ثل هها؟  .قالوا  :اهلل ورسوله أعلم  ,كنا نقوة ولد الليلة رجول عظويم وموات رجول عظويم
 ,فقوواة رسوووة اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم ": -فإهنووا ر يرمووى هبووا ملوووت أحوود ور حلياتووه  ,ولكوون ربنووا تبووارت
وتعاىل امسه إرا قضى أمرا سوب محلوة العوره  ,سوب أهول السوماو الوهين يلووهنم  ,حوىت يبلوغ التسوبي أهول

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ههه السماو الدنيا  ,قاة الهين يلون محلة العوره حلملوة العوره  :موارا قواة ربكوم؟ فيخوربوهنم موارا قواة ,
قوواة  :فيسووتخرب بعووض أهوول السووموات بعضووا  ,حووىت يبلووغ اخلوورب هووهه السووماو الوودنيا  ,فتخطووف اجلوون السوومع
فيقهفون إىل أوليا هم  ,ويرمون به  ,فما جاووا به على وجهه فهو ح  ,ولكنهم يفرقون فيه وينيدون"(.)2
قيوول  :حووىت هووها احلووديث لوويس فيووه حصوور ألسووباب الوورجم بالشووهو يف سووبو واحوود  ,فووإن النووي صوولى
اهلل عليووه وسوولم حووني أبط وول ارعتقوواد اخل ورايف اجل وواهلي عوون تلووك الش ووهو رك وور قص ووة صووعود الش ووياطني إىل

1436/08/19

( )1تفسري القرآن العظيم (. )177/8

( )2أخرجه مسلم يف صسيسه  ,رقم (. )5955
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السماو  ,وأهنا ترمى بالشوهو  ,ولويس فيوه أن كول نوهاب ترونوه ر بود أن يكوون رمجوا للشوياطني  ,فوإن هوها
املعي قدر زا د ليس يف احلديث ما يدة عليه .
ا مر الراا  :أنه على التسليم بجن كل نوهاب يرورى يف السوماو فهوو رجوم للشوياطني  ,فإنوه ر يشوكل

على التصور اإلسالمي لتلك الشهو ؛ ألن هنات فرقا بني البسث يف السبو الطبيعي للشيو وبوني السوبو
الغيووي  ,ور تعووارو بووني األم ورين  ,فووإن احلوودل الواحوود قوود يكووون لووه سووبو طبيعووي ظوواهر  ,ويكووون لووه يف
الوقووت نفسووه سووبو غيووي وحكمووة غيبيووة ر نعلووم عنهووا نووي ا  ,فإنووه ر ميتنووع يف العقوول أن اهلل إرا أراد رجووم
الشياطني أن إلدل نوهابا بسوبو طبيعوي معوروف إلصوابة تلوك الشوياطني  ,فوإن الوهي وضوع رلوك السوبو
ميكنه أن يتصرف فيه كيف يشاو .
واملش ووكل املنهج ووي عن وود املع ض ووني عل ووى األدي ووان أهن ووم دا م ووا يعتق وودون أن هن ووات تعارض ووا ب ووني الس ووبو
الطبيع ووي وب ووني الس ووبو الغي ووي  ,وأنن ووا إرا اكتش ووفنا الس ووبو الطبيع ووي بط وول الس ووبو الغي ووي  ,وه ووها ارعتق وواد
اخلواط لوه أمثلووة كثورية عنوودهم  ,منهوا  :اعتقووادهم أن املووت يكوون بسووبو توقوف القلووو فقوط وينكوورون أي
أثوور خلوورو الووروح  ,ومنهووا  :اعتقووادهم أن سووبو بكوواو الطفوول حووني وردتووه يرجووع إىل انتقوواة الطفوول إىل عووات
احلووس  ,وينكوورون أن يكووون لوووغن الشوويطان أي أثوور  ,ومنهووا  :اعتقووادهم أن الرعوود بسووبو اصووطكات اهل وواو
بني السسو  ,وينكرون أن يكون لصوت امللك -على القوة بثبوته -أي أثر .
وكوول هووهه اعتقووادات باطلووة  ,فووال يوجوود يف العقوول والواقووع مووا مينووع أن يكووون للشوويو الواحوود أسووباب
وأغراو متعددة  ,ووقوفنا على نوا واحد منها ر ينفي وجود األنواا األخرى الغا بة عنا .
ا م ر الخ امس  :أن عووات اجلوون والشووياطني عووات غيووي ر نعوورف عنووه نووي ا  ,ومصوودر علمنووا اليقيووين بووه
إوا هو اخلرب الصاد .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبنوواو عليووه فإنووا ر نعلووم طريقووة صووعود الشووياطني إىل السووماو  ,ور كيفيووة املقاعوود الوويت يتخووهوهنا  ,ور
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صووفة اسووتماعهم ألص ووات املال كووة  ,ور صووفة املال كووة  ,ور أيوون يقووف ح وراق السووماو  ,ور كيووف توورجم
الشووياطني بالش وهو  ,ور نوودري هوول تقتوول الشووهو الشووياطني أم رحهووا فقووط  ,فكوول هووهه التفاصوويل موون
األمووور الغيبيووة الوويت ر نعلووم عنهووا نووي ا  ,ور اوووز لنووا اخلوووو فيهووا  ,ور يصو أن ينسووو إىل اإلسووالم منهووا
نيو إر بدليل ظاهر بني .
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المث ال الث امن  :خل ق الس موات وا رض ف ي س تة أي ام  ,ادع ووى بع ووض املع ض ووني ب ووجن اإلس ووالم

يتسدل عن أن السموات واألرو وما بينهموا خلقوت يف سوتة أيوام  ,والعلوم احلوديث يثبوت أن الكوون خلو
يف عملية تطورية استمرت ماليني السنني .

إن القرآن يهكر أن خل األرو كوان قبول خلو السوماوات والشومس والقمور  ,والعلوم احلوديث يؤكود
أن خل الشمس كان قبل خل األرو اليني السنني .
وهها التناقض يدة على أن اإلسالم ديون وضوعي بشوري وضوعه النوي مود بنواو علوى موا كوان نوا عا يف
ثقافة األمم يف رلك النمن عن الكون ونشجته .
وفضال عون مناقضوة القورآن ملوا هوو ثابوت يف العلوم عون خلو السوموات واألرو  ,فهوو يف الوقوت نفسوه
ت يسوولم مون التنوواقض بووني أحكامووه  ,فموورة يهك ور أن خلو األرو كووان قبوول خ ول السووماو  ,كمووا يف قولووه :
ب العووالمني ** وجعوول فيهووا
{قروول أ ونَّ ركم لتك رفو رورون بالَّووهي خلو األرو يف ي ووومني و علرووون لووهر أنوودادا رلووك ر ُّ
السوماو وهوي
لسوا لني ** رَّ اسوتووى إىل َّ
رواسي من فووقها وبارت فيها وقدَّر فيها أقوواتوها يف أربوعة أيَّ ٍام سوواو لِّ َّ

صوولت ,]11-9:وم ورة يووهكر أن خ ول
ردخووان فوقوواة هلووا ولووألرو ا تيووا طوعووا أو كرهووا قالتووا أتويونووا طا عني}[فر ِّ
السوماو بوناهوا ** رفوع مسكهوا فس َّوواها
السمووات كوان قبول خلو األرو كموا يف قولوه { :أأنوترم أن ُّود خلقوا أم َّ
ضساها ** واألرو بوعد رلك دحاها}[النازعات.]30-27:
** وأغطش ليولها وأخر ر
وهها ارع او من أكثر ارع اضات تداور بني الناقدين لودين اإلسوالم  ,وهوو ر خيتلوف عون غوريه وا
يع ضون به يف التلبس باألغالط والوقوا يف اردوراف عون اجلوادة العلميوة  ,وبيوان موا فيوه مون خلول يتسصول
يف األمور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر ا ول  :أنه ر نك أن اهلل ركر أن خل السموات واألرو وما بينهموا كوان يف سوتة أيوام  ,كموا
السووماوات واألرو ومووا بويونو رهمووا يف س وتَّة أيوَّ ٍوام رَّ اس وتووى علووى العووره الو َّورمح رن
يف قولووه تعوواىل { :الَّووهي خل و َّ
فاسجة به خبريا}[الفرقان. ]59:
ولكن العلماو اختلفوا يف حت وديد املوراد هبوهه األيوام قبول عصور العلوم التجوريي علوى ثالثوة أقوواة  :ا ول
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 :أن تلك األيام مثل أيام الدنيا  ,والث اني  :أن تلوك األيوام مثول أيوام انخورة  ,إموا أن كول يووم منهوا يسواوي
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ألف سنة أو ةسني ألف سنة  ,والثال  :أنه ر يعرف قدر تلك األيام(.)1
وقوود جوواو يف بعووض كووالم ابوون تيميووة مووا يوودة علووى أنووه مييوول إىل توورجي القوووة الثالووث  ,حيووث يقوووة ":
وخلو و رل ووك – الس ووموات واألرو  -يف م وودة غ ووري مق وودار حرك ووة الش وومس والقم وور ,كم ووا أخ وورب أن ووه خل و و
السوماوات واألرو وموا بينهموا يف سوتة أيوام  ,والشومس والقمور وا مون السوماوات واألرو ,وحركتهموا بعود
خلقهما ,والنمان املقدر حبركتهما و وهو الليل والنهار التابعان حلركتهما و إووا حودل بعود خلقهموا ,وقود أخورب
اهلل أن خلو السووماوات واألرو ومووا بينهمووا يف سووتة أيووام ,فتلووك األيووام موودة وزمووان مقوودر حبركووة أخووري غووري
حركة الشمس والقمر"(. )2

وركوور أن هنووات زمانووا ينقسووم إىل أيووام غووري النمووان الووهي إلصوول حبركووة الشوومس واألرو  ,حيووث يقوووة
":وقوود أخوورب اهلل أنووه خلقووه يف سووتة أيووام ,فكووان حووني خلقووه زموون يقوودر بووه خلقووه ينفصوول إىل أيووام ,فعلووم أن
النمان كان موجودا قبل أن خيل اهلل الشمس والقمر ,وخيل يف هها العات الليل والنهار"(.)3
الس ووماوات
وق وود رك وور البيض وواوي الق وووة الثال ووث احتم ووار فق وواة ":قول ووه ( :إ َّن ربَّ رك و روم اللَّ ووهر الَّووهي خلو و َّ
واألرو يف س وتَّة أيَّو ٍوام) أي  :يف س ووتة أوق ووات  ..أو يف مقوودار س ووتة أي ووام ,ف ووإن املتعووارف ب وواليوم زم ووان طل وووا
الشمس إىل غروهبا وت يكن حين ه"(.)4
ويف اعتموواد القوووة الثالووث يقوووة مووود نووكري األلوسووي ":واملوراد بوواليوم  ,الوقووت مطلقووا  ,ر املتعووارف
عليه ؛ إر ر يتصور رلك حني ر مشس ور قمر"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واخ ووتالف علم وواو اإلس ووالم قب وول عصوور العل ووم احل ووديث يف ه ووهه القضووية راج ووع إىل اخ ووتالف نظ ورهتم يف
مقتضوويات النصووو

الشوورعية ودررهت وا  ,وهووها يبطوول ق وووة موون يووتهمهم بووجهنم إوووا نظووروا يف هووهه القضووية

( )1انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )426
( )2درو تعارو العقل والنقل (. )123/1
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( )3منها السنة النبوية (. )362/1
( )4أنوار النتنيل وأسرار التجويل (. )15/3

( )5ما دة عليه القرآن ا يعضد اهلي ة اجلديدة (. )66
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لكوهنم أرادوا التخلص من إنكالية معارضة العلم يف العصر احلديث .
وقد اختار عدد من الباحثني املعاصرين القوة الثالث واعتمودوه يف اجلوواب علوى دعووى معارضوة القورآن
للعلم احلديث يف نشجة الكون  ,فإرا كانت األيام املهكوورة يف القورآن مون األموور اخلفيوة الويت ر نعورف ق ودرها
فإنه ر يص حوين ه اردعاو بجن القرآن يقرر ما خيوالف العلم يف نشجة الكون  ,وهها أمر ظاهر .
فووإن قيوول  :يعووارو هووها القوووة احلووديث الووهي جوواو فيووه حتديوود األيووام الوويت خلقووت فيهووا املخلوقووات ,
حيووث يقوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":خل و اهلل عوون وجوول ال بووة يوووم السووبت ,وخ ول فيهووا اجلبوواة يوووم
األحوود  ,وخو ول الشو وجر يوووم ارثنووني ,وخو ول املكووروه يوووم الثالثوواو  ,وخو ول النووور يوووم األربعوواو ,وبووث فيهووا
الدواب يوم اخلميس  ,وخول آدم عليه السالم بعد العصر من يوم اجلمعوة يف آخور اخللو يف آخور سواعة مون
سوواعات اجلمع ووة يف مووا ب ووني العصوور إىل اللي وول"( ,)1فه ووها يوودة عل ووى أن األي ووام ال وويت خلق ووت فيه ووا الس ووموات
واألرو كانت مثل أيام الدنيا .
قيوول  :إن رلووك غووري صووسي ؛ فهووها احلووديث ضووعيف  ,وقوود ت ووارد عوودد موون جهابووهة احلووديث ونقوواده
على تضعيفه  ,و ن ضعفه  :البخاري وإلوىي بون معوني  ,وعلوي ابون املوديين وعبودالرمحن بون مهودي والبيهقوي
والطووربي والقوورطي وابوون تيميووة وابوون القوويم وابوون كثووري وابوون امللقوون  ,وغووريهم()2؛ وألجوول هووها فإنووه ر يصو أن
يعتمد عليه يف بناو اعتقاد نرعي .
ا مر الثاني  :أنه على التسليم بجن املراد بتلك األيام أيام الدنيا  ,أو هي مقدرة بجيام انخورة  ,فإنوه ر
يص اردعاو بجن القرآن مناقض للعلم يف نشجة الكوون  ,ورلوك أن العلوم ت يصول إىل نويو ودد ثابوت يف
هووهه القضووية  ,ولوويس هنووات يقووني يف العلووم حوووة كيفيووة خلو الكووون وضووبط مدتووه النمنيووة  ,فووإن البسووث يف
أصل الكون وطبيعة نشجته وكيفيتها من القضايا اليت ما زالت ل جدة ونقاه ونظر بني العلماو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد قردمت نظريات كثرية عن كيفيوة نشوجة الكوون وتشوكله  ,وكلهوا موا زالوت يف مرحلوة الظون والتخموني
 ,وت يصل نيو منها إىل أن يكون حقيقة علمية ثابتة حتاكم إليها األقواة املخالفة هلا .

1436/08/19

( )1أخرجه مسلم رقم ( , )7155وغريه .
( )2انظر يف مجع أقواة هؤرو  :اإلمام مسلم ومنهجه يف الصسيسني وأثره يف علم احلديث  ,مشهور بن حسن آة سلمان
( , )577-576/2وأحاديث العقيدة املوهم إنكاهلا يف الصسيسني  ,سليمان الدبيخي (. )362-357
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وحووني أراد جووون جوريبني أن يكتووو قصووة الكووون ركوور أن كثوريا موون املقووارت يف هووهه القصووة مبنيووة علووى
ارستدرة والتخمني "لها لن يكون هنات تارين واحد أو سرد واحد قاطع لتارين الكون  ,وإووا قصوص غوري
موضوعية نوعا ما خمتلفة وتجويالت متعددة"(. )1
وركر أن كتابوه يعود سورية لتوارين الكوون  ,ولويس سورية توارين الكوون( ,)2وهوهه مقولوة معوربة  ,تودة علوى
أن موون يكتووو يف تووارين نشووجة الكووون ر يقوودم الصووورة احلقيقيووة لووهلك التووارين  ,وإوووا يقوودم رأيووه هووو عنووه ؛
ورلك أن العلم ت يصل بعد إىل الصورة احلقيقية لسرية الكون .
وحني ركر سوتيفن وينورب النموور املقو ح لنشوجة الكوون قواة ":إن هوها النموور القياسوي  ,الوهي رمسنوا
خطوطووه العامووة  ,لوويس أكثوور النظريووات الوويت نست وطيع ختيلهووا إقناعووا لتفسووري نشووجة الكووون  ,فهووو ينطوووي علووى
عدم اليقني نفسه  ,وحىت حوة البدو راتوه  ,أي  :ح ووة اجلونو األوة مون املا وة مون الثانيوة األوىل الوهي جنوده
يف أسووطورة اإلدة الفتيووة  ,إنووه يتط ولو لسوووو احلووظ اختبووار الظووروف اربتدا يووة  ,ر سوويما الن وسبة اربتدا يووة
جلسوم نووي من أجل كل مليار فوتون  ,لقد كنا نفضل نظرية تتصف باحلتمية القوية"(.)3
ويؤكوود كالمووه السوواب فيقوووة ":ور يوناة يلنمنووا الكثووري موون الوقووت حووىت نصووب علووى يقووني موون أننووا دوويط
إحاطة كمية مناسبة ختلوف األوواط مون تطوور ا ورات"( ,)4يعوود للقضوية مورة أخورى وإلوهر مون ارعتقواد
بكوهنووا يقينيووة قطعيووة  ,وأنووار إىل أن موجووو األخووه هبووا هووو كوهنووا أفضوول مووا ميكوون أن يقوودم تفس وريا جيوودا
للكون(. )5
وأمووا سووتيفن هوووكنخ فإنووه يكوورر دا مووا بووجن العلووم ت يصوول بعوود إىل القوووة الفصوول يف عوودد موون القضووايا
املتعلقوة بنشوجة الكوون  ,ويقووة ":ملوارا نعتقود أن موا نعرفوه هوو أفضول ؟! موا الوهي نعرفوه عون الكوون؟! وكيوف
نعرفه؟! ومن أين أتى الكون؟! وإىل أين يههو؟! وإرا كان له بداية فما حدل قبول رلوك؟! وموا هوي طبيعوة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النمووان؟! هوول سيص ول قووط إىل هنايووة؟! إن اإلجنووازات احل وديثة يف الفينيوواو الوويت أص وسبت كنووة يف جوونو منهووا
( )1قصة الكون (. )11

( )2املرجع الساب (. )14
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( )3الثالل الدقا األوىل من عمر الكون (. )16
( )4املرجع الساب (. )53
( )5املرجع الساب (. )133
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بواسطة تقونيات جديدة تف و إجوابات عن بعض ههه األس لة اليت ظلت قا مة زمنا طويال"(.)1
وحني ركر النمور املق ح حلالة ارنفجار العظويم وموا نوتخ عنوه قواة ":وهوهه الصوورة للكوون الوهي يبودأ
سوواخنا جوودا  ,يووربد  ,وهووو يتموودد تتف و مووع كوول دليوول املشوواهدات الووهي لوودينا يف وقتنووا هووها  ,كوول فإهنووا
ختلووف عووددا موون األسو لة املهمووة بووال جوواب"( ,)2طفو يف سوورد عوودد موون تلووك األسو لة  ,وقولووه هووها يوودة
علووى أن العلووم التجوريي احلووديث ت يسووتقر بعوود علووى نظريووة ووددة يف نشووجة الكووون  ,وكيفيووة تشووكله  ,وهووها
يدة على أنه من احوتمل جودا أن يك وتشف العلوم نظريوة جديودة وخمتلفوة يف مكوناهتوا عون النظريوات السوابقة
.
وكوورر األفكووار نفسووها يف كتابووه انخوور الووهي أمسوواه "الكووون يف قشوورة جوووز"  ,حيووث يقوووة ":لكننووا ت
نصل بعد إىل فهم كامل ألصول الكوون"( ,)3ويقووة ":لقود أجنننوا تقودما ملسوظوا يف فهوم الكوون  ,خاصوة يف
الس وونوات األخ وورية املع وودودة  ,ل وويس ل وودينا بع وود ص ووورة كامل ووة ع وون الك ووون  ,ولك وون ه ووها ق وود ر يك ووون بعي وودا
جوودا"( ,)4وركوور أنووه "اووو علينووا أن دوواوة فهووم بوودو الكووون علووى أسوواق العلووم  ,ور ووا تكووون هووهه مهمووة
تتجاوز قدراتنا  ,إر أنه ينبغي على األقل أن نقدم احاولة"(.)5
ويف أثناو حديثه عون النظريوات العلميوة املقدموة لتفسوري نشوجة الكوون أكود علوى أن بعضوها ر تقووم علوى
براهني علمية ريبية  ,ولكننا نؤمن هبا لكوهنا متسقة مع نظريات صمدت لالختبار(.)6
وكوول مووا سووب يوودة علووى أن كثوريا موون النظريووات املتعلقووة بنشووجة الكووون وكيفيووة تشووكله ت تصوول بعوود إىل
كوهنووا حقووا علميووة ثابتووة  ,وإوووا هووي أم وور نظريووة استن وباطية أخووهت باعتبووار اتسوواقها مووع نظريووات أخوورى ,
وميكن للعلم أن يتخلى عنها يف يوم من األيام  ,وينتوقل منها إىل نظوريات أخرى خمتلفة عنها يف مشاهدها.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإرا كووان األموور كووهلك  ,فإنووه ر يص و ارعتموواد علووى تلووك النظريووات يف القوودح يف األديووان يف قضووية
( )1تارين موجن للنمان (. )24
( )2املرجع الساب (. )109

( )3الكون يف قشرة جوز (. )32
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نشجة الكون وكيفية تشكله ؛ ألن التعارو املعتود بوه ر يكوون إر بوني قطعيوات ثابتوة بيقوني كموا سوب التنبيوه
عليوه  ,فكيووف يصو يف العقوول أن نطالووو النوواق بووالتخلي عوون آرا هووم بنوواو علووى آراو يعلوون أصووساهبا أهنووم ر
ميلكون عليها دليال  ,وأهنم ميكن أن يتخلوا عنها يف يووم مون األيوام ؟!! وكيوف يصو يف العقول أن نقودح يف
أخبووار النووي الووهي ثبووت عنوودنا صوودقه بيقووني حبجووة أنووه خمووالف نراو ظنيووة يصوورح أصووساهبا بجهنووا قابلووة للتغووري
وارستدرات عليها يف يوم من األيام؟!!
ا م ر الثال  :أن الق ورآن ت يووهكر كوول التفاصوويل املتعلقووة بنشووجة الكووون  ,وخلو السووموات واألرو ,
وإوا ركر بعضها كما يف قوله تعاىل { :قرل أ نَّ ركم لتك رف ررون بالَّهي خل األرو يف يوومني و علروون لوهر أنودادا
ب العووالمني ** وجعوول فيهووا رواسووي موون فووقهووا وبووارت فيهووا وقوودَّر فيهووا أقوواتوهووا يف أربوعووة أيوَّ ٍوام سووواو
رلووك ر ُّ

الس و ووماو وه و ووي ردخ و ووان فوق و وواة هل و ووا ول و ووألرو ا تي و ووا طوع و ووا أو كره و ووا قالت و ووا أتويون و ووا
لس و ووا لني ** رَّ اس و وتووى إىل َّ
لِّ َّ
صلت. ]11-9:
طا عني}[فر ِّ
وهووهه انيووات لوويس فيهووا أن اهلل ت خيل و نووي ا موون املخلوفووات قبوول تلووك األيووام  ,بوول هنووات خملوقووات
أخرى كانت موجودة قبل رلك النمن  ,كالعره واملاو والقلم واللوح وغريها(.)1
وليس فيهوا أيضوا أن اهلل ت خيلو نوي ا يف تلوك األيوام غوري األرو والسوموات  ,فقود يكوون هلل خملوقوات
أخرى خلقها يف تلك األيوام السوتة ر نعلوم عنهوا نوي ا  ,وهوي كوهلك ر تودة علوى أن اهلل ت خيلو نوي ا مون
املخلوقات بعد تلك األيام الستة  ,فإن خل اهلل ر يتوقف ور ينقطع.
فغايووة مووا توودة عليووه تلووك انيووات أن اهلل خل و األرو يف يووومني وقوودر فيهووا أقواهتووا يف يووومني آخ ورين ,
وخل السموات يف يومني .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت يجت يف ههه انيات يف سورة فصلت ركر ملوا بوني السوماو واألرو  ,ودون ر نعلوم عون وقوت خلو
موا بوني السوماو واألرو نوي ا  ,فقود يكوون خلقهوا يف أوة حلظووة مون األيوام السوتة وقود يكوون يف أثنا هوا وقوود
يكون يف آخرها .

1436/08/19

وبناو على رلك فارع او على القورآن حبجوة أنوه يوهكر خلو األرو قبول خلو الشومس غوري صوسي ؛
لكون القرآن ت يتعرو لوقت خل الشمس من حيث األصل .
( )1انظر  :منها السنة النبوية  ,ابن تيمية (. )345/3
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ا مر الراا  :أما اردعاو بجن الونص القورآا متنواقض يف ترتيوو خلو السوموات واألرو  ,فهوو ادعواو

باطل مبين على سوو فهم للنصو
العلم التجريي احلديث .

القرآنية ومقاصدها  ,وقد طرحت ههه القضية يف زمن مبكر قبول عصور

واختلف العلماو فيها على ثالثة أقواة :
ا ول  :أن األرو خلقووت قبوول السووموات  ,وهووو قوووة مجهووور العلموواو  ,واست ودلوا بظوواهر آيووات صووورة

فصلت اليت سبو ركرها .

والثاني  :أن السماو خلوقت قبل األرو  ,واستودلوا بظواهر آيات سوورة النازعات اليت سب ركرها .
والثال  :التوقف يف القضية(.)1
واألقرب أن القرآن ر يدة على قوة ودد يف هوهه القضوية ؛ ألن ظواهر النصوو أن تسووية السوموات
سبعا كان بعد تسوية األرو  ,وأما أصل خلقة كل واحدة منهما فليس فيه درلة على رلك.
وعلى القوة بجن القرآن يدة على أن خل األرو كان قبل خلو السوماو كموا هوو قووة مجهوور العلمواو
السوماو بوناهوا ** رفوع مسكهوا فس َّوواها ** وأغطوش
 ,فإن رلك ر يعارو قوله تعواىل { :أأنوترم أن ُّود خلقوا أم َّ
ضساها ** واألرو بوعد رلك دحاها}[النازعات. ]30-27:
ليولها وأخر ر
وقد طرح املفسرون ههه القضية منه زمن مبكر  ,وركروا حوهلا أجوبة متعددة  ,منها :

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

-1أن معوي دحووو األرو إخورا القووت فيهووا وإصووالحها لالسوتعماة  ,وقوود سو ل ابون عبوواق عوون هووهه
القضية فججاب بجن األرو خلقت قبل السماو  ,ولكن دحوها كان بعد خل السماو .
-2أن معووي قولووه ":بعوود رلووك دحاهووا" أي  :مووع رلووك دحاهووا  ,وهووو أسوولوب معووروف يف لغووة العوورب,
ومنه قوله تعاىل { :عرترل بوعد رلك زنيم}[القلم ]13:أي  :مع رلك زنيم .
والصسي اجلواب األوة  ,وقد رجسه عدد من العلماو  ,كابن جرير وابن عطية وابن كثري(.)1

1436/08/19

( )1انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. )217/1
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وبنوواو علووى رلووك فارع و او علووى القوورآن حب وجة كووون نصووه متناقضووا يف ترتيووو خ ول السووموات واألرو
ر وجه له من الصوسة  ,وهو مبين عولى نظرة قاصورة يف فهم النصو واستنتا خاط من دررهتا .
المث ال التاس  :الخط أ ف ي ع د الش موس وا قم ار  ,وموون ارع اضووات علووى اإلسووالم يف ا وواة

الفلكي أن القرآن يصور للناق بجنه ر يوجد يف الكون إر مشس واحدة وقمر واحود  ,فهوو دا موا ر يوهكر ا
إر باسووم املفوورد  ,وركوور النووي أن الشوومس والقموور يكوووران يف نووار جهوونم  ,ولكوون العلووم احلووديث اكتشووف أن
هنات أعددا كبرية من الشموق واألقمار .
وه ذا العت راض ل يختل ف ع ن غي رو م ن العتراض ات ف ي التل بس ا ا غفط وا خط اء العلمي ة
والتفسيرية  ،ويتبين ذلك اا مور التالية :
ا مر ا ول  :أنه ر نك أن القرآن ت يتسدل عن الشومس والقمور إر بلفوظ املفورد  ,ولكون رلوك ر
يعوين أنوه ينفوي وجوود مشووق أخوورى يف الكوون وأقموارا  ,ولويس مطلوبوا موون القورآن أن يوهكر كول موا يف الكووون
من كواكو وجنوم ؛ ألنه ليس كتواب فلوك وفينيواو  ,وإووا هوو كتواب هدايوة وإرنواد للنواق إىل موا يقورهبم مون
رهبم  ,فهو يهكر األمور الويت فيهوا درلوة علوى اخلوال وعظمتوه  ,فوإرا ركور بعوض مشواهد الكوون ملوا فيهوا مون
الدرلة اإلميانية  ,فإن رلك ر يعين أنه ينفي وجود غريها .
والقرآن يف األصل إووا يتسودل عون الكوون املشواهد وينبوه النواق علوى انيوات علوى عظموة اهلل وجاللوه,
ور يتسدل عن كل األكوان وكل املخلوقات .
فس وواو ثبووت أن يف الكووون مشوسووا وأقمووارا كثوورية أو ت يثبووت  ,فووإن رلووك ر عالقووة لووه بووالنص القوورآا ؛
لكونه ت اعل من أهدافه توضي كل ما يف الكون من كواكو .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :أنا ر ننكر أن بعوض علمواو املسولمني املعاصورين رهوو إىل أن القورآن يودة علوى أنوه ر
يوجد يف الكون إر مشس واحدة وقمر واحد(.)2
ولكوون هووها ال ورأي ر ينسووو إر إىل صوواحبه  ,ور تص و نسووبته إىل اإلسووالم ور إىل عموووم املسوولمني ؛

1436/08/19

=


1

( ) انظر  :احرر الوجين  ,ابن عطية ( , )310/15وتفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري (. , )218/1
( )2انظر  :الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري (. )159
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لكون صاحبه معتمدا على فهمه اخلا
القرآن يدة على ما رهو إليه .

 ,ومنطلو مون مبلوغ علموه  ,ولويس لديوه نوص صوري ور ظواهر مون

إرا كووان األموور راجعووا إىل ارعتموواد علووى مووا قالووه بعووض علموواو املسوولمني اجتهووادا منووه  ,فووإن هنووات
علماو آخرين ركروا أن يف الكون أقمارا ومشوسا كثرية( ,)1فلمارا ر اعل هها القوة ثال لإلسالم ؟!!
والصووسي يف رلووك كلووه أن القوورآن ت يتعوورو هلووهه القضووية بنفووي ور إثبووات  ,وكوول موون نسووو نووي ا موون
رلك إىل القرآن  ,فإوا ينسبه بناو على فهمه واجتهاده .
المثال العاشر  :التصور الخاطئ عن طبيعة القمر ومكانه  ,ادعى بعوض املع ضوني أن القورآن يصوور

القمر على أنه داخل يف السموات السبع كلها  ,وأنوه منوور جلميوع أرجا هوا  ,كموا يف قولوه { :أت تووروا كيوف
خل اللَّه سوبع مسواو ٍ
الشومس سوراجا}[نوح , ]16-15:ولكون
ات طباقوا ** وجعول القمور فويه َّن نروورا وجعول َّ
ر
العلووم احلووديث يثبووت أن القموور كوكووو صووغري جوودا بالنسووبة للشوومس وغريهووا موون الكواكووو الكبوورية  ,فكيووف
يكوون مضوي ا للسووموات الواسوعة؟! بوول أثبوت العلووم أن الفضواو مظلووم جودا  ,فكيووف يصو القوووة بوجن القموور
نور يف السموات؟!
ولك ن ه ذا العت راض مبن ي عل ى تص ور خ اطئ ل دللت النص وص الش رعية  ،ا ل ه و ن اتج ع ن
قصور شديد في فهم أساليا القرآن واللمة العراية في البيان  ،وكشف ما في ه م ن خل ل يتب ين ا ا مور
التالية:
ا م ر ا ول  :أن علموواو اإلسووالم أثوواروا هووهه القضووية قبوول عصوور العلووم التجوريي  ,وبينووا أن القوورآن ر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يودة علوى أن القموور يف كول السووموات  ,وإووا هوو يف السووماو الودنيا  ,وفسووروا تلوك انيوة علووى أن املوراد هبووا :
أن اهلل جعل القمر نورا يف السماو الدنيا  ,وهها أسلوب معروف يف لغة العرب  ,حيث يعرب بالكل ويوراد بوه
ال و و و و ووبعض  ,وق و و و و وود اس و و و و ووتعمله الق و و و و وورآن يف م و و و و وواطن كث و و و و وورية  ,كقول و و و و ووه تع و و و و وواىل { :خي و و و و و رور ر منو رهم و و و و ووا اللُّؤلرو و و و و روؤ
والمرجان}[الرمحن ,]22:ومن املعلوم أن اللؤلؤ واملرجان ر خير إر من أحد ا .

1436/08/19

ويف بيووان درلووة تلووك انيووة يقوووة البغوووي  ":قولووه {:أت ت ووروا كيووف خلو اهلل سووبع مسووو ٍ
ات طباقووا وجعوول
ر
القمور فوويه َّن نوروورا} قوواة احلسوون  :يعووين يف السووماو الوودنيا  ,كمووا يقوواة :أتيووت بووين متوويم  ,وإوووا أتووى بعضووهم ,
( )1انظر  :اسن التجويل  ,القامسي ( )229/5و(. )59/6

Ali Fattani

1009

الباب الثالث

وفالن متووار يف دور بوين فوالن  ,وإووا هوو يف دار واحودة"( ,)1ويقووة القورطي { ":وجعول القمور فويه َّن نروورا}
أي يف مساو الدنيا ؛ كما يقاة  :أتاا بنو متيم  ,وأتيت بوين متويم  ,واملوراد بعضوهم ؛ قالوه األخفوش .قواة ابون
كيسان  :إرا كان يف إحداهن فهو فيهن"(.)2
وأمووا ال ورازي فإنووه قوواة  ":كيووف قوواة " :وجعوول القموور فوويهن نووورا" والقموور لوويس فيهووا بجسوورها  ,بوول يف
السماو الدنيا؟
واجلوواب :هووها كمووا يقوواة  :السوولطان يف العورا  ,لوويس املوراد أن راتووه حاصوولة يف مجيووع أحيوواز العورا ,
بل إن راته يف حين من مجلة أحياز العرا  ,فكها هاهنا"(.)3
ا م ر الث اني  :أن كووون القوورآن يووهكر أن القموور منووور للسووماو الوودنيا فووإن رلووك ر يعووين أنووه منووور لكوول

السماو بكل أرجا ها وما فيوه مون ا ورات والكواكوو البعيودة  ,فإنوه اووز يف اللغوة أن تقووة املصوابي يضويو
املنوونة  ,وتقصوود أنووه تضوويو ناحيووة منهووا  ,ويص و أن تقوووة  :األلعوواب الناريووة تضوويو السووماو يف املدينووة ,
ويكووون املقصووود أهنووا أظهوورت نووورا يف مسا هووا  ,واوووز أن تقوووة  :القموور يضوويو األرو  ,وأنووت ر تقصوود إر
اجلهة اليت خييم عليها الليل فقط .
وإرا كان األمر كهلك  ,فإنه ر يلنم من حكوم اهلل علوى القمور بجنوه ينوور السوماو أن يكوون املقصوود هبوا
كل أجناو السماو .
ا م ر الثال

 :أمووا احلكووم علووى القموور بجنووه يف السووماو  ,فإنووه ر يلوونم منووه أن يكووون داخووال يف هيكوول

السماو  ,وإوا املراد به أنه يف جهة السماو  ,فإنوه يصو يف اللغوة أن تقووة  :الطوا رة يف السوماو  ,ور تقصود
أهنا داخلة يف بنية السماو  ,وإوا املقصود أهنا يف العلو  ,أو يف جهة السماو.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقد أنار عدد من علماو املسلمني إىل هها املعوي  ,يقووة احلسون البصوري  ":الشومس والقمور والنجووم

( )1معات التننيل (. )231/8

1436/08/19

( )2اجلامع ألحكام القرآن (. )304/18
( )3مفاتي الغيو ( , )654/30وانظر أيضا  :زاد املسري  ,ابن اجلوزي ( , )371/8وتفسري القرآن  ,السمعاا (, )57/3
ومدارت التننيل وحقا التجويل  ,النسفي (. )231/4
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يف فلك بني السماو واألرو غري ملصقة ؛ ولو كانت ملصقة ما جرت"( ,)1وقد ركر عدد مون املفسورين أن
الش وومس والقم وور يس ووبسان يف فل ووك ب ووني الس ووماو واألرو( ,)2يق وووة الش ووين م وود العثيم ووني  ":والق وووة ب ووجن
الشوومس والقموور يف فلووك بووني السووماو واألرو ر ينووايف مووا ركوور اهلل موون كوهنمووا يف السووماو  ,فووإن السووماو
يطل تارة على كل ما عال  ,قواة ابون قتيبوة" :كول موا عوالت فهوو مسواو" فيكوون معوي كوهنموا يف السوماو أي
يف العلو أو على تقدير مضاف  ,أي  :يف جهة السماو.
السوماو مواو رمباركوا}
وقد جاوت كلمة السماو يف القرآن مرادا هبا العلو كما يف قوله تعاىل{ :ونوَّنلنا مون َّ
 .يعين املطر ,واملطر يننة من السساب املسخر بني السماو واألرو"(.)3
المثال البا ي عشر  :الخطأ ف ي ع د ا رض ين  ,مون األموور الويت ادعوى فيهوا بعوض املع ضوني أهنوا
خمالفة للعلم  :عودد األرضوني  ,فالنصوو الشورعية توهكر أن هنوات سوبعة أرضوني  ,بعضوها فوو بعوض  ,بول
روي عن ابن عباق أنه قاة  ":سبع أرضني يف كول أرو نوي كنبويكم  ,وآدم كوردم  ,ونووح كنووح  ,وإبوراهيم
كوإبراهيم  ,وعيسووى كعيسووى"  ,والعلوم احلووديث تطووور كثوريا  ,وغووا يف أعمووا األرو  ,وت اود موون رلووك
ني ا .
ويف بداية مناقشة هها ارعو او  ,ر بود مون التجكيود علوى أن ركور األرضوني السوبع موهكور يف نصوو
نوورعية عديوودة  ,أمووا القوورآن فلووم يووجت فيووه ركوور لووهلك إر يف موضووع واحوود  ,وهووو قولووه تعوواىل { :اللَّووهر الَّووهي
خل سبع مساو ٍ
ات ومن األرو مثول ره َّن يوتونوَّنرة األم رر بويونو ره َّن لتوعل رمووا أ َّن اللَّوه علوى رك ِّول نوي ٍو قودير وأ َّن اللَّوه قود
أحوواط ب ركو ِّول نووي ٍو علمووا}[الطال  , ]12:وأمووا السوونة فقوود جوواو فيهووا ركوور األرضووني السووبع م ورات كثوورية ,
ومنهوا  :حوديث سووعيد بون زيوود  -رضوى اهلل عنووه  -قواة مسعوت رسوووة اهلل  -صولى اهلل عليووه وسولم  -يقوووة
":من ظلم من األرو ني ا طوقه من سبع أرضني"(.)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اي ان م ا في ه ه ذا العت راض م ن خل ل يس تلزم اس تعراض أق وال العلم اء ف ي الموق ف م ن تل ك
النص وص ومناقش ة فه ومهم له ا  ،وق د اختلف وا ف ي الموق ف م ن تل ك النص وص عل ى م وقفين
( )1اجلامع ألحكام القرآن  ,القرطي (. )33/15

1436/08/19

( )2انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري ( , )579/6ورسالة  :أين القمر ؟ محاد األنصاري -ضمن كتاب علم النجوم
للخطيو البغدادي. )99( -
( )3موا فتاوى ورسا ل الشين مد العثيمني (. )321/5
( )4أخرجه البخاري  ,رقم (. )2452
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أساسيين(:)1
الموق ف ا ول  :م وون أنك وور التع وودد يف األرو  ,وره ووو إىل أن ووه ر يوج وود إر أرو واح وودة فق ووط ,
واستدلو على رلك بجن القرآن ت يهكر إر أرضا واحدة مع أنه كثريا ما يهكر السموات السبع .

وأج و ووابوا عل و ووى قول و ووه تع و وواىل { :اللَّو ووه الَّو ووهي خلو و و س و ووبع مس و وواو ٍ
ات وم و وون األرو مو و وثول ره َّن يوتونو و و َّونرة األم و و رور
ر
بويونو ره َّن}[الطال  ]12:جبوابني :
ا ول  :أن "موون" يف ه ووهه انيووة زا وودة  ,ويك ووون مع ووي انيووة  :اهلل ال ووهي خل و س ووبع مس ووات واألرو

خلقها مثلما خل السموات  ,وعلى هها الوجه تكون انية متعلقة بجصل اخللقة ر بالعدد .

الثاني  :أن املراد التمثيل يف املوادة والعناصور ولويس يف العودد  ,ويكوون معوي انيوة  :وخلو األرو مثول

الس ووماو يف امل ووادة والعناص وور  ,كقول ووك  :اخت ووهت س ووبعة أص وودقاو وة م وون ف ووالن ص وودي م ووثلهم  ,أي  :يف
الصداقة وليس يف العدد(.)2
ولك وون ه ووها الق وووة ض ووعيف ج وودا ؛ ألن ووه خم ووالف للنص ووو
األرضني سبع .

النبوي ووة الص ووسيسة الص وورإلة يف إثب ووات أن

الموقف الثاني  :من أقر أن األرو سوبع أرضوني وليسوت أرضوا واحودة  ,ولكون أصوساب هوها املوقوف
اختلفوا يف حتديد املراد بالسبع األرضني على أقواة :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

القول ا ول  :أن هنات سوبع أرضوني منفصولة عون بعضوها  ,وأن يف كول أرو عموارا وسوكانا  ,وأن يف
كل أرو أنبياو ورسال .
واعتمدوا يف تجكيد صوسة هوها القووة علوى األثور املوروي عون ابون عبواق أنوه قواة  ":سوبع أرضوني يف كول

1436/08/19

( )1انظر يف تلك األقواة  :البداية والنهاية  ,ابن كثري ( , )38/1واحرر الوجين  ,ابن عطية ( , )507/14واجلامع ألحكام
القرآن  ,القرطي ( , )63/21وحانية الصاوي على اجلاللني ( , )208/4و اسن التجويل  ,القامسي ()129/7
( )2انظر  :اسن التجويل  ,القامسي (. )129/7
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أرو ني كنبيكم  ,وآدم كردم  ,ونوح كنوح  ,وإبراهيم كإبراهيم  ,وعيسى كعيسى"(.)1
ولكوون األثوور املو وروي عوون ابوون عبوواق ضو وعيف ر تص و نسووبته إليووه  ,وقوود ضووعفه اإلمووام أمحوود والبيهقووي
وغري ا(.)2
القول الثاني  :أن املراد هبا سبعة أقاليم خمتلفة يف طبا عها .
ولكن هها القوة غري صسي ؛ ألنه خمالف لظواهر النصوو
أرضني وليست سبعة أقاليم .

الصوسيسة الويت فيهوا التصوري بجهنوا سوبعة

القول الثال  :أن املراد هبا سبعة أرضني ملتصقة ر فرا بينها  ,ور يوجد حيواة وعموار إر يف األرو

العليا فقط اليت هي أرضنا .

واستدة أصساب هها القوة بالنصو اليت فيها بجن الظات يطو بسبعة أرضني وبجنه خيسوف بوه فيهوا
 ,واخلسف والتطوي ر يتصور إر إرا كانت تلك األرضني متالصقة .
واألقرب للصواب بعد تجمل النصو أننوا ر نعلوم املقصوود بالسوبعة األرضوني وكيفيوة تالصوقها ؛ ورلوك
أن غايووة مووا جوواو يف النصووو الشوورعية اإلخبووار بووجن هنووات سووبعة أرضووني  ,ولكوون ت يووجت فيهووا ركوور لصووفتها
ور لكيفيتهووا ور لصووورهتا  ,فهووي موون األخبووار الغيبي وة الوويت اووو التسووليم هبووا  ,وعوودم اخلوووو فيهووا إر ببينووة
ودليل ظاهر  ,وليس فيها ما خيالف العقل أو يناقضه .
وبنوواو علووى هووها القوووة  ,فإنووه ر يص و ارع و او علووى اإلسووالم بقضووية األرضووني السووبع ألننووا ر نعلووم
عنها ني ا  ,ور نعرف مقصود الشارا هبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

إن تقسوويم طبقووات األرو خيتلووف بوواختالف املقوواييس املعتموودة يف التقسوويم  ,فبنوواو علووى اختالفهووا

1436/08/19

( )1أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه ( , )77/23واحلاكم يف املستدرت  ,رقم ( ,)3822والبيهقي يف األمساو والصفات ,رقم
(. )799
( )2انظر  :املنتخو من علل اخلالة ( , )58واألمساو والصفات  ,البيقهي ( , )370/2وكشف اخلفاو  ,العجلوا ()123/1
 ,واألنوار الكانفة  ,املعلمي (. )163
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ميكن أن تقسم طبقات األرو إىل ةوس أو سوت أو سوبع أو أكثور مون رلوك( ,)1فبوجي حجوة راعول مقيواق
معني هو املقياق املعتمد دون غريه  ,رإلكم بناو عليه بجن اإلسالم خمالف للعلم؟!!
المثال الث اني عش ر  :الخط أ ف ي حقيق ة الرع د  ,ومون األموور الويت ادعوى فيهوا املع ضوون أن اإلسوالم

مناقض فيها للعلم  :حقيقة الرعد  ,فالرعد يف اإلسالم – كما يقولوون -عبوارة عون ملوك ينجور السوساب أو
هووو صوووت امللووك  ,ولكوون العلووم احلووديث كشووف لنووا عوون أن الرعوود عبووارة عوون ظوواهرة طبيعي وة حتوودل بسووبو
اختالف الضوغط يف السسو  ,فيوسدل بسببه انفوجار يف اهلواو يدوي بصوت نديد نسمعه يف األرو .
ولكن هذا العتراض غير صبيح أيضا  ،وهو مبني عل ى مق دمات خاطق ة  ،وتص ورات للنص وص
غير صبيبة  ،وايان ما فيه من خلل يتجلى في ا مور التالية :
ا مر ا ول  :أننا ر ننكر أنه رويت أحاديث عون النوي صولى اهلل عليوه وسولم يف حقيقوة الرعود  ,ومون
أنهرها  :حديث ابن عباق رضوي اهلل عنهموا قواة  :أقبلوت يهوود إىل النوي صولى اهلل عليوه وسولم فقوالوا  :يوا
أبووا القاسووم  ,أخربنووا عوون الرعوود مووا هووو ؟ قوواة  :ملووك موون املال كووة موكوول بالسووساب  ,معووه خموواري موون ن وار
يسوو هبوا السوساب حيوث نواو اهلل  .فقوالوا  :فموا هوها الصووت الوهي نسومع ؟ قواة  :زجورة بالسووساب إرا
زجرهر حىت ينتهي إىل حيث أمر  .قالوا  :صدقت"(. )2
وهووها احلووديث اختلووف العلموواو يف حكمووه  ,والصووسي أنووه ضووعيف ر يثبووت رفعووه عوون النووي صوولى اهلل
()3
عليه وسلم ؛ ألنه انفرد به بكري بن نهاب الكويف عن سعيد بون جبوري  ,وهوو رجول لويس قويوا يف الضوبط
 ,فتفوورده هبووهه الروايووة دون تالميووه سووعيد بوون جبووري الثقووات دليوول علووى عوودم ضووطبه ملووا روى  ,وقوود أنووار إىل
ههه العلة أبو نعيم فقاة معقبا على رلك احلديث ":غريو من حديث سعيد بن جبري  ,تفورد بوه بكوري"(,)4
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأنار البخاري إىل أن بكريا أخطج يف رفع احلوديث إىل النوي صولى اهلل عليوه وسولم  ,وإىل أن الصوسي وقفوه
على ابن عباق(.)5
( )1انظر  :صريورة الكون  ,مد باسل الطا ي (. )42

( )2أخرجه ال مهي  ,رقم ( , )3042والنسا ي  ,رقم (. )9072

1436/08/19

( )3انظر  :هتهيو الكماة  ,املني (. )378/1
( )4حلية األولياو (. )305/4
( )5انظر  :التارين الكبري (. )114/2
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ا مر الث اني  :أن علمواو اإلسوالم اختلفووا يف حقيقوة الرعود  ,فوههو أكثورهم إىل أن الرعود ملوك ينجون

السووسو  ,وهووها القوووة مووروي عوون عوودد موون الصووسابة كعلووي بوون أيب طالووو وعبووداهلل بوون عموورو وأيب هريوورة,
وره ووو بعض ووهم إىل أن الرع و ود عب ووارة ع وون ري و ختت و ون يف الس ووساب  ,فيس و ودل ج وراو رل ووك الص وووت ال ووهي
نسمعه(.)1
وسواو قلنا بالقوة األوة أو الثاا فهي ر تعدو أن تكون اجتهوادات ظنيوة مون بعوض علمواو املسولمني,
ور يص اعتبار نيو منها على أنه ميثل اإلسالم والنص املعصوم من اخلطج والنلل .
ا مر الثال  :أنه على التسليم بجن النصوو

الشورعية تودة علوى أن الرعود صووت ملوك يف السوساب

 ,فووإن رلووك ر ينووايف أن يكووون الرعوود عبووارة عوون اصووطكات السووسو وانضووغاط اهلوواو بينهووا  ,ورلووك ألنووه ر
تعووارو بووني السووبو الغيووي والسووبو الطبيعووي  ,فقوود يكووون للشوويو الواحوود أسووباب كثوورية  ,بعضووها طبيعووي
معلوووم لنووا  ,وبعضووها غيووي ر نعلووم عنووه نووي ا إر بوواخلرب الصوواد  ,وهووها األموور لووه أمثلووة عديوودة سووب التنبيووه
عليه .
وقد أنار ابن تيمية إىل ههه احلقيقة قبل عصور العلوم احلوديث  ,فبعود أن ركور احلوديث الووارد يف الرعود
ق وواة  ":وق وود روى ع وون بع ووض الس وولف أقو وواة ر خت ووالف رل ووك  ,كق وووة م وون يق وووة  :إن ووه اص ووطكات أجو ورام
السووساب بسووبو انضووغاط اهل وواو فيووه  ,فووإن هووها ر ينوواقض رلووك  ,فووإن الرعوود مصوودر رعوود يرعوود رعوودا ,
وكهلك الراعد يسمى رعدا  ,كما يسمى العادة عدر  ,واحلركة توجوو الصووت  ,واملال كوة هوي الويت حتورت
السوساب وتنقلوه موون مكوان إىل مكووان  ,وكول حركووة ىف العوات العلووي والسووفلي فهوي عوون املال كوة  ,وصوووت
اإلنسووان هووو عبووارة عوون اصووطكات أجرامووه الووهى هووو نووفتاه ولسووانه وأسوونانه وهلاتووه وحلقووه  ,وهووو مووع رلووك
يكون مسوبسا للرب وآمرا عروف وناهيا عن منكر  ,فالرعد إرا صوت ينجر السساب"(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واخللوول املنهجووي عنوود املع ضووني علووى األديووان أهنووم دا مووا مووا يعتقوودون التعووارو بووني السووبو الطبيعووي
والسبو والغيي  ,يدعون بجن العلم التجريي مناقض للدين !
وهبها املثاة ننتهي من األمثلة املتعلقوة بالقضوايا الفلكيوة الويت زعوم املع ضوون بوجن اإلسوالم منواقض فيهوا

1436/08/19

( )1انظر  :جامع البيان يف تفسري آي القرآن  ,ابن جرير ( , )238/1ومعات التننيل  ,البغوي ( , )70/1وتفسري القرآن ,
السمعاا ( , )83/3واحرر الوجين  ,ابن عطية (. )89/1
( )2موا الفتاوى  ,ابن تيمية (. )263/24
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للعل ووم  ,وظه وور لن ووا م وون خ ووالة دراس ووتها أن مجي ووع اع اض وواهتم مبني ووة إم ووا عل ووى تص ووورات خاط ووة ع وون مع وواا
النصو الشرعية ودررهتا  ,وإما على ظنون علمية ادعوا أهنا حقا ثابتة ر تقبل النقض ور املراجعة.
وبقيووت قضووايا أخوورى متعلقووة جووارت خمتلفووة  :كالبسووث يف املووادة الوويت رخيلو منهووا اجلنووني هوول هووو موواو
الرجل أم ماو املرأة؟( ,)1والبسث يف املراحل اليت مير هبا اجلنني يف بطن أمه( ,)2والبسث يف موضع العقول مون

اإلنسووان هوول هووو القلووو أم الوودما ؟( ,)3والبسووث يف آثووار اخلتووان علووى الرجوول وامل ورأة  ,والبسووث يف إمكانيووة
العلم ا يف األرحام وهل ر يعلمه أحود إر اهلل؟( ,)4والبسوث يف كوون كول املخلوقوات خملوقوة مون زوجوني(,)5
وغريهووا موون املسووا ل  ,وهووي حتتووا إىل توضوويسات مطولووة لكشووف مووا فيهووا موون اخللوول  ,وقوود قووام عوودد موون
الباحثني اإلسالميني هبهه املهمة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :حبث  :سب وع لو ماو املرأة والعلم احلديث  ,منتدى التوحيد  ,وحبث  :ماو املرأة نبهة أم إعجاز  ,منتدى التوحيد
.
( )2انظر  :موسوعة بيان اإلسالم  ,موعة من الباحثني (. )85/5

1436/08/19

( )3انظر  :تننيه القرآن عن مطاعن املبطلني  ,منقه السقار (. )202
( )4انظر  :اإلميان بالقضاو والقدر  ,مد بن إبراهيم احلمد (. )129

( )5انظر  :هل حقا كل املخلوقات تتكون من ركر وأثي  ,منتدى التوحيد .
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العتراض الراا
ال عاء اأن ا يان متبيزة ضد المرأة " ذكورية ا يان"
موون أكثوور ارع اضووات الوويت ر ميوول املنتقوودون لألديووان موون تكرارهووا  :اردعوواو بووجن األديووان مجيعهووا تظلووم
املورأة وحتتقرهووا وتقلوول موون نووجهنا وهتضووم حقوقهووا  ,وأهنووا يف املقابوول تقوودق الرجوول وتعلووي موون نووجنه وتنوونا إىل
تقديسه  ,وتتعامل معه على أنه األكمل واألفضل من املرأة يف كل نيو  ,وتتسين له ضد املرأة .
وقوود ظهوورت هووهه الوودعوى يف الفكوور الغووريب كووردة فعوول عل ووى ظلووم امل ورأة يف هنايووة الق وورن التاسووع عش وور
وانتشرت فيه يف بداية القرن العشرين(.)1
وتشكلت جراو رلك حركة فكريوة أضوست تسومى " الننعوة النسووية"  ,وهوي احلركوة الفلسوفية الويت تقووم
على أن املرأة تعيش إجسافوا وظلموا وقهورا مون الرجواة  ,وتسوعى إىل حتقيو املسواواة الشواملة بوني اجلنسوني –
الرجل واملرأة – يف كل ارت احلياة(.)2
وسع املع ضون على األديان ههه الدعوى وصريوها واحدة من أهم ارع اضات الويت يشوهروهنا ضود
األديووان  ,فجخووهوا يتهمووون األديووان بالهكوريووة  ,وطفق ووا يوودعون بجهنووا تتسيوون للرجوول يف أحكامهووا وتش وريعاهتا
ضد املرأة  ,وأهنا تتمركن حوة معاا الهكورية على حساب املعاا األنثويوة وحقوو املورأة  ,وانتهووا بوهلك إىل
أن األديان ما هي إر مشاريع ركورية هتدف إىل اهليمنة على املرأة واستغالهلا  ,وإخضاعها للرجل(.)3

وهووهه التهمووة املعممووة علووى كوول األديووان وورد دعوووى ر دليوول عليهووا  ,واع و او خو ٍ
واة موون أي مسووتند
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :النسوية وما بعد النسوية  ,سار جامبل ( , )28-21وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا
( , )77-58ودليل اكسفورد للفلسفة  , )925/2( ,ومفاتي اصطالحية جديدة  ,موعة من الباحثني (. )683

( )2انظر  :حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا ( , )53-46ودليل اكسفورد للفلسفة (-925/2
 , )927ومفاتي اصطالحية جديدة  ,موعة من الباحثني (. )683

1436/08/19

( )3انظر  :النسوية وما بعد النسوية  ,سارة جامبل ( , )243-233وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي
الكردستاا ( , )55-50ومقاة  :ركورية األديان  ,إبراهيم اجلندي  ,منتدى احلوار املتمدن :
. www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=16622
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يعضده  ,وهي قا مة على مقدمات خاط ة ومسلمات باطلة  ,وتعميمات متعسوفة ر تقووم علوى حجوة بينوة
ور برهووان صوواد  ,ودوون يف هووها املقووام ر نوودعي بووجن كوول األديووان واألنظمووة ارجتماعيووة كان وت معتدلووة يف
تعاملهوا موع املورأة  ,وإووا ننكوور تعمويم تلوك الوودعوى علوى كوول األديوان حوىت الصووسيسة منهوا  ,وبيووان موا فيهووا
من غلط يتبني باألمور التالية :
 -1الستنا ىلى مسلمة الصراو الكوني :
ورلك أن اردعاو بوجن املورأة تعويش إجسافوا وقهورا مون الرجول قوا م علوى أن العالقوة بوني الرجول واملورأة يف
الوجود تسري وف حالة من الصراا والصودام الودا م  ,وهوهه الرؤيوة مندرجوة ضومن فكورة الصوراا الويت هيمنوت
على الفكر الغريب  ,فارعتقاد بجن احلياة اإلنسانية عبوارة عون صوراعات تدموة متجوهر يف بنيوة العقول الغوريب
 ,ومتعم يف أرجا ه  ,وم بع يف كل ساحاته ,ومستسكم يف مجيع مفاصله .
وقد نشجت ههه الفكرة موع بودايات تشوكل الفكور الغوريب احلوديث يف القورن السوابع عشور ,ومون أقووى
من أسس هلا ودعا إليها الفيلسوف اإلجنليني املادي هووبر  ,فإنوه يورى أن اإلنسوان يعويش حالوة مون الصوراا
الوودا م يف احليوواة  ,واعتقوود أن أصوول احليوواة عبووارة عوون جووورت موون العنووف والتسووارب والتصووادم  ,وأن الكوول
يتصارا ضد الكل  ,وانتهى إىل أن اإلنسان ر و اإلنسان(.)1
ومن رلك احلني أخهت فكرة الصراا ترلقي بظالهلا علوى الفكور الغوريب وختويم علوى أرجا وه  ,وتبوي عودد

مون الفالسووفة البووارزين آراو وأفكووارا تصووو يف حقوول هووهه الفكوورة وتنيوود موون توودعيمها  ,وانو كوا يف أن احليوواة
كلها قا مة على التصادم والصراا(.)2

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومووع انتشووار النظووام الرأمسوواة يف العووات الغووريب ووهرت ف وكرة الص وراا بقوووة  ,وأضووست األنانيووة واملنافسووة
واملسواومة وامللكية اخلاصوة و اولة ارستوسوار مسات عوميقة التجثري يف الطوبيعة اإلنسانية الغربية(.)3
وبعد ظهور نظرية التطور الدارونية ازداد توغل فكرة الصوراا يف احليواة الغربيوة واسوتسكامها عليهوا  ,فوإن
موون األسووس الوويت تقوووم عليهووا تلووك النظريووة مبوودأ البقوواو لألقوووى  ,وهووها املبوودأ يرتكوون علووى أن احليوواة الطبيعيووة

1436/08/19

( )1انظر  :الصراا يف الفكر الغريب  ,عطية الونسي (. )97
( )2انظر  :املرجع الساب (. )99
( )3انظر  :املرجع الساب (. )100
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تعويش حالووة صوراا دا وم ألجوول البقوواو  ,وأن الووهي إلصول علووى البقوواو هووو األقووى واألنوود مناسووبة للعوويش يف
احلياة(.)1
ازداد توغوول فكوورة الص وراا م ووع ظه ووور املاديووة اجلدلي ووة  ,ورل ووك أن ج وووهر ه ووهه الننعووة يق وووم عل ووى أن
الوجود كله يعيش حالة من الصراا بوني األضوداد واملتناقضوات  ,وأن كول األحودال فيوه إووا هوي نتيجوة تلوك
الصراعات .
وهبهه العوامل انتشرت فكرة الصراا يف األجواو الغربية  ,وأضست األسواق الوهي تبوي عليوه التفسوريات
ارجتماعية واألخالقية والدينية وغريها(.)2
وكان هليمنة فكورة الصوراا علوى العقول الغوريب آثوار اجتماعيوة وسياسوية واقتصوادية عميقوة األغووار  ,ومون
آثاره ووا ارجتماعي و وة الكب وورية  :تش ووكل الننع ووة النس وووية  ,ويف بي ووان رل ووك ي ووهكر املفك وور اإلس ووالمي املعاص وور
عبدالوهاب املسريي أن حركوة التمركون حووة األنثوى" تصودر عون مفهووم صوراعي للعوات ,حيوث تتمركون األنثوى
علووى راهتووا ,ويصووب تووارين احلضووارة البش ورية هووو تووارين الص وراا بووني الرجوول وامل ورأة وهيمنووة الووهكر علووى األنثووى
و اولتهووا التسوورر موون هووهه اهليمنووة!! ...فاخلطوواب املتمركوون حوووة األنثووى هووو خطوواب تفكيكووي يعلوون حتميووة
الصراا بني الهكر واألنثى ,وضرورة وضع هناية للتارين الوهكوري األبووي ,وبدايوة التجريوو بوال راكورة تارخييوة,
وهو خطاب يهدف إىل توليد القل والضي وامللل وعدم الطمجنينوة يف نفوس املورأة عون طريو إعوادة تعريفهوا,
حبيث ر ميكن أن تتسق هويتها إر خار إطار األسرة"(. )3
فجص ووبست ا تمع ووات اإلنس ووانية جو وراو ه ووها التص ووور مكون ووة م وون معس ووكرين متس وواربني عل ووى ال وودوام ,
معسووكر الرجوواة ومعسووكر النسوواو  ,كوول منهمووا يظوون يف انخوور ظوون السوووو  ,ويوورى أن حياتووه معارضووة حليوواة
املعسكر انخر وحقوقه تتناقض مع حقوقه .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها التصووور – أعووين أن الوجووود قووا م علووى الصوراا – تصووور نفسووي تشوواؤمي نوواقص  ,وهووو نوواتخ عوون
تصوورات خاط وة وتو وات باطلوة عوون طبيعوة الوجوود  ,ودون ر ننكور أن الصوراا لوه وجوود يف احليواة  ,ولكننووا
( )1انظر  :املرجع الساب (. )113

1436/08/19

( )2انظر  :الصراا يف الفكر الغريب  ,عطية الونسي (. )116
( )3العلمانية اجلن ية والعلمانية الشاملة ( , )328-327/1وانظر  :حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي
الكردستاا (. )140-137
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ننك وور تعميم ووه عل ووى ك وول مظ وواهر احلي وواة  ,واحلك ووم ب ووه عل ووى العالق ووة ب ووني الرج وول واملو ورأة باخلص ووو  ,فل وويس
صوسيسا أن مظواهر احليواة كلهوا تعويش حالوة مون الصوراا الودا م  ,إن مظواهر الوجوود متنوعوة كثوريا  ,منهوا مووا
يعيش مع غريه بعالقة التكامل والتعاضد  ,ومنها ما يعيش مع غريه بعالقة التدافع والتصارا(. )1
وإرا انتقلنا إىل العالقة بني الرجل واملرأة  ,فإن العالقة بينهما ليست من قبيل عالقوة ارحو اب والصوراا
 ,وإوا هي عالقة تكامل وتعاضد يف تكوين احلياة الرنيدة  ,ورلك أن طبيعوة احليواة اإلنسوانية تسوتوجو أن
يكووون الرجوول مكمووال للم ورأة  ,وامل ورأة مكملووة للرجوول  ,فووال حيوواة صوواحلة للرجوول دون تكاملووه مووع امل ورأة ويف
حياتووه نقووص ر يكتموول إر بالتعوواون معهووا  ,ور حيوواة صوواحلة للم ورأة دون تكاملهووا مووع الرجوول ,ويف حياهتووا
نقص ر يكتمل إر به .
فاحليوواة اإلنسووانية خمتلفووة يف طبيعتهووا ونسوويجها عوون احليوواة احليوانيووة األخوورى  ,ورلووك أن حيوواة اإلنسووان
عبارة عون منظوموة متكاملوة مون القويم واألخوال واملبوادئ والعالقوات والوروابط  ,ومقننوة جبملوة مون األهوداف
والغايات  ,ومتداخلة مع نبكة مون األحاسويس والعواطوف  ,وحتقيو هوهه املكونوات كلهوا يف حيواة اإلنسوان
تتطلو جهدا وتربية طويلة  ,وهلها كانت طفولة اإلنسان من أطوة الطفورت احليوانية  ,والوصوة إىل مجيوع
تلووك املكونووات لوويس يف مقوودور الرجوول وحووده ور يف مقوودور امل ورأة وحوودها  ,وإوووا ر بوود موون تكاموول جهووود
اجلنسني معا يف حتقيقها .
وألجل هها كانت احلياة اإلنسانية على مر التارين البشري تعيش حالة من ال ابط والتكامل الوثي بوني
الرجوول وامل ورأة يف تكميوول العوويش يف األرو  ,فووال يكوواد يوجوود رج ول وورد موون أي عالقووة مووا بوواألنثى  ,فكوول
رجوول ر بوود أن يكووون ابنووا رمورأة أو أخووا هلووا أو عمووا هلووا أو خووار أو زوجووا  ,وكوول امورأة ر بوود أن تكووون ابنووة
لرجل أو أختا له أو عمة أو خالة أو زوجة له .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وكهلك الرجل يف أثناو حياته يفتقور يف حتقيو ارسوتقرار وارطم نوان إىل أنوواا مون املشواعر واألحاسويس
والعواط و ووف ال و وويت ر ا و وودها إر م و ووع امل و ورأة  ,وك و ووهلك امل و ورأة يف أثن و وواو حياهت و ووا تفتق و وور إىل أن و وواا م و وون املش و وواعر
واألحاسوويس العواطووف الوويت ر وودها إر مووع الرجوول  ,وقوود أنووار القوورآن إىل هووها املعووي يف قوووة اهلل تعوواىل :
{هووو الَّووهي خلق ركووم ِّموون نوَّفو ٍ
وس واحوودةٍ وجعوول منوهووا زوجهووا ليسو ركن إليوهووا }[األعوراف ]189:أي "ليطم و ن
ر

1436/08/19

( )1انظر من البسث :
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ويجنس هبا  ,ويجوي إليها عند وحشته(.)1
بوول إن اهلل جعوول عالقووة التكاموول بووني الرجوول واملورأة موون آياتووه الدالووة علووى وجوووده وكمالووه  ,كمووا يف قولووه
تعاىل { :ومن آياته أن خل ل ركم ِّمن أن رفس ركم أزواجا لِّتس ركنروا إليوهوا وجعول بويوون ركم َّمووَّدة ورمحوة إ َّن يف رلوك
نيو ٍ
وات لِّقوووٍم يوتوف َّك ررون}[الووروم , ]21:ويف التعلي و علووى هووها املعووي يقوووة سوويد قطووو  ":األصوول يف التقوواو
الوونوجني هووو السووكن وارطم نووان واألنووس وارسووتقرار ؛ ليظلوول السووكون واألموون جووو احضوون الووهي تنمووو فيووه
الفوراخ النغوو  ,وينوتخ فيوه احصوووة البشوري الثموني  ,ويؤهول فيوه اجليوول النانو حلمول تورال التمودن البشووري
واإلضوافة إليووه  .وت اعول هووها ارلتقوواو ورد اللووهة العوابرة والنوونوة العارضووة  .كموا أنووه ت اعلوه نووقاقا ونناعووا ,
وتعارضووا ب ووني ارختصاصووات والوظ ووا ف  ,أو تك ورارا لالختصاصووات والوظ ووا ف؛ كمووا خت ووبط اجلاهلي ووات يف
القد واحلديث سواو!"(.)2
وأخرب اهلل أن املرأة والرجل رخلقا من نويو واحود يف أربعوة مواضوع مون القورآن  ,ومون رلوك قولوه تعواىل :
{خلق ركم ِّمن نوَّف ٍ
}[النمر ,]6:وهها يدة على أنوه ر تصوادم ور حتوارب بوني
س واحدةٍ رَّ جعل منوها زوجها ُّ
اجلنسني  ,وإوا هو ار تالف والتكامل  ,يقوة السعدي  ":ويف اإلخبار بجنه خلقهم من نفوس واحودة ,وأنوه
بثهم يف أقطوار األرو ,موع رجووعهم إىل أصول واحود - ,ليعطوف بعضوهم علوى بعوض ,ويرقو بعضوهم علوى
بعض"(.)3
ويكشف سيد قطو عن املعاا اإلنسانية العميقة يف ههه اإلنارة القرآنية فيقووة  ":واحلقيقوة األخورى
الوويت تتضوومنها اإلنووارة إىل أنووه موون الوونفس الواحوودة { خل و منهووا زوجهووا }  . .كانووت كفيلووة  -لووو أدركتهووا
البشورية  -أن توووفر عليهووا تلووك األخطوواو األليمووة  ,الوويت تووردت فيهووا  ,وهووي تتصووور يف امل ورأة نووىت التصووورات
السخيفة  ,وتراها منبع الرجس والنجاسة  ,وأصل الشر والبالو .
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وهي من الونفس األوىل فطورة وطبعوا  ,خلقهوا اهلل لتكوون هلوا زوجوا  ,وليبوث منهموا رجوار كثوريا ونسواو ,
فال فار يف األصل والفطرة  ,إوا الفار يف ارستعداد والوظيفة .
ولقوود خبطووت البشورية يف هووها التيووه طووويال  .جووردت املورأة موون كوول خصووا ص اإلنسووانية وحقوقهووا  ,فو ة
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( )1انظر  :معات التننيل  ,البغوي (. )311/3
( )2يف ظالة القرآن (. )337/3
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مون النموان  .حتوت توجثري تصوور سوخيف ر أصوول لوه  .فلموا أن أرادت معاجلوة هوها اخلطوج الشونيع انووتطت يف
الضووفة األخوورى  ,وأطلقووت للم ورأة العنووان  ,ونسوويت أهنووا إنسووان خلقووت إلنسووان  ,ونفووس خلقووت لوونفس ,
ونطر مكمل لشوطر  ,وأهنموا ليسوا فوردين متمواثلني  ,إووا وا زوجوان متكوامالن  ,واملونهخ الربواا القوو يورد
البشرية إىل ههه احلقيقة البسيطة بعد رلك الضالة البعيد"(.)1
فالعالقة بني املرأة والرجل يف املنظور اإلسالمي ليست عالقة تصوارا واحو اب  ,ور عالقوة جونس ولوهة
ومتعووة فقووط  ,وإوووا هووي عالقووة تكاموول يف حتقي و ارسووتقرار الروحووي  ,وتعاضوود يف تكوووين احليوواة الرنوويدة ,
وتعاون يف إجراو احلياة اإلنسانية على األرو .
 -2العتما على المعيار الخاطئ " معيار المساواة" :
حووني انطل و دعوواة اربووة الهكوريووة موون مس ولَّمة أن امل ورأة تعوويش إجسافووا واضووطهادا موون قبوول الرجوول ,
اعتقدوا أن املعيار العادة الهي يرفوع عنهوا الظلوم والقهور يرجوع إىل حتقيو املسواواة الشواملة بينهوا وبوني الرجول
 ,فقامووت دع وواهم علووى وجوووب التسوواوي بووني الرجوول وامل ورأة يف كوول احلقووو والواجبووات والتصوورفات احلياتيووة
كلها .
فالدعوة إىل مساواة املرأة بالرجل هي األساق الهي تقوم عليه رؤيتهم  ,وهي القاعودة الويت تسوتند إليهوا
أقواهلم وهي املعيار الهي إلاكمون إليه تصرفاهتم وتصرفات غريهم .
وارعتماد يف ضبط العالقة بني الرجل واملرأة على هها املبدأ خطج ض  ,وتصور باطول  ,وادوراف عون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلووادة  ,وتنكووو يف متاهووات الظووالم  ,ورلووك أن حتقيو املسوواواة ر يكووون كمووار ومينانووا عووادر إر إرا كووان
بني األمور املتماثلة يف احلقا والطبا ع واخلوا  ,وأما يف ما عدا رلوك  ,فاملسواواة ليسوت كموار ور عودر
 ,وإوا هي نقص وظلم ووباة وادراف عن احلقيقة .
والرجوول وامل ورأة ليسووا متموواثلني يف اخللقووة ور يف الطبووا ع واخل ووا  ,فللرجوول طبووا ع وخ ووا خمتلفووة عوون
امل ورأة  ,وللم ورأة طبووا ع وخ ووا خمتلفووة عوون الرجوول  ,وقوود اجتهوود عوودد موون الدارسووني –اعتمووادا موونهم علووى
دراسووات علميووة متعووددة -يف مجووع الفوورو املووؤثرة بووني الرجوول وامل ورأة فووهكروا منهووا  :ارخووتالف يف التكوووين
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اجلسدي والتكوين العضوي والعقلي والنفسي والعاطفي(.)1
فههه الفرو وغريها تؤكد على أن حتقو املسواواة العادلوة بوني الرجول واملورأة أمور متعوهر  ,وتودة علوى أن
الدعوة إىل رلك إوا هي دعوة إىل خمالفة الطبا ع البيولوجية والنفسية املستقرة للجنسني .
وقوود أنووار عوودد موون البوواحثني إىل تعووهر املسوواواة الشوواملة بووني الرجوول واملورأة  ,ونبهووا علووى خطووورة رلووك
عل ووى احلي وواة اإلنس ووانية  ,تق وووة ريني ووه م وواري لوناحي ووه – ر يس ووة اجلمعي ووة النس ووا ية الفرنس ووية ": -إن املطالب ووة

باملسوواواة بووني الرجوول واملورأة تصوول هبمووا إىل مرحلووة الضووياا  ,حيووث ر إلصوول أحوود الطوورفني علووى حقوقووه"(,)2
وتقوة هيلوني انودلني – خب ورية يف نوؤون األسورة األمريكيوة – مؤكودة الكوالم السواب ":إن فكورة املس واواة بوني
الرجل واملورأة غري عوملية أو منطقية  ,وقد أحلقت أضرارا جسيمة باملرأة واألسرة وا تمع"(.)3
ومن كمواة الشوريعة اإلسوالمية وعمو تعاملهوا موع احليواة اإلنسوانية أهنوا ت توا العالقوة بوني الرجول واملورأة
علووى املسوواواة  ,وإوووا جعلووت العالقووة بينهمووا قا مووة علووى معووي العوودة  ,الووهي هووو إعطوواو ري حو حقووه ومووا
يستسقه ويتناسو مع طبعه وخواصه  ,وهها اإلعطاو قد يكون باملساواة وقود يكوون بالتفاضول بوني اجلنسوني
 ,فواملعي الووهي تعتووربه نوريعة اإلسوالم وتعتمووده يف بنوواو أحكامهووا هووو الوصووة إىل احلو املناسووو لطبيعووة كوول
من الرجل واملورأة  ,وألجول هوها اختلفوت أحكامهوا وتشوريعاهتا املتعلقوة بالرجول واملورأة  ,فجوجبوت علوى الرجول
أنووياو ت توجبهووا علووى امل ورأة  ,ومنعووت موون أنووياو ر متنووع امل ورأة منهووا  ,وكووهلك أوجبووت علووى امل ورأة أنووياو ر
توجبها على الرجل  ,ومتنع املرأة من أمور ر متنع الرجل منها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجوول رلووك كانووت األح وواة الوويت تتفوورا عليهووا العالقووة بووني الرجوول وامل ورأة يف اإلسووالم أوسووع وأرحووو
وأعم من األحواة اليت تكون عليها العالقة بينهما يف األنظمة األخرى  ,فالعالقة بينهما يف اإلسوالم تتفورا
إىل ثالثة أحواة أساسية  :تارة تقدم املورأة علوى الرجول وتفضول عليوه  ,وتوارة يقودم الرجول علوى املورأة ويفضول
عليها  ,وتارة ر يفضل أحد ا على انخر .
( )1انظر  :الرجاة من املرين والنساو من النهرة  ,جون حرية  ,وجنس العقل  :الفار احلقيقي بني الرجاة والنساو  ,أن موير
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وديفيد جيسيل  ,واملن ركر أم أثي  ,عمرو نريف ونبيل كامل  ,واملرأة املسلمة  ,مد فريد وجدي ( , )18-16ووظيفة املرأة
املسلمة يف ا تمع اإلنساا  ,علي القاضي (. )45-11
( )2وظيفة املرأة املسلمة يف ا تمع اإلنساا  ,علي القاضي (. )163
( )3قضايا املرأة يف املؤامترات الدولية  ,فؤاد العبدالكر (. )348-347/1
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وارختالف بني ههه األحواة ليس راجعا إىل وصف األنوثة ور الهكورة فقط  ,فإن الشوريعة اإلسوالمية
ت ترت ووو عل ووى ه ووهه األوص وواف يف ح وود راهت ووا ن ووي ا م وون األحك ووام  ,وإو ووا ه ووو راج ووع إىل اخلو ووا النفس ووية
والعاطفيووة الوويت تورتبط بتلووك األوصوواف( , )1فوواألحواة الوويت قوودمت فيهووا املورأة علووى الرجوول ت تقوودم فيهووا ألهنووا
امورأة فقووط  ,وإوووا ألنووه قامووت هبووا أوصوواف علهووا أهووال للتقوود  ,فجعوول الشوريعة اإلسووالمية حضووانة األبنوواو
إىل امل ورأة إوووا كووان ألهنووا متصووفة بجوصوواف تؤهلهووا للقيووام هبووهه املهمووة  ,وكووهلك تقوود نووهادهتا يف األح وواة
املتعلقووة بووجحواة النسوواو  ,ألهنووا أخوورب هبووا موون الرجوول وأكثوور التصوواقا هبووا  ,وكووهلك تقوود الشوريعة للرجوول لوويس
راجعووا إىل وصووف الهكوريووة فقووط  ,وإوووا ألنووه قامووت بووه أوصوواف علووه أهووال للتقوود وأنفووع يف القيووام باملهمووة
من املرأة .
وأمووا إرا ت يكوون هنووات اختصووا للرجوول وامل ورأة بوواألمر  ,ولوويس لطبيعتهمووا أثوور فيووه فووإن الش وريعة حتكووم
بالتساوي بينهما  ,كما حكمت بالتساوي بني الرجول واملورأة يف أصول اخللقوة  ,ويف األوصواف اإلنسوانية ويف
املطالبة باإلميان  ,ويف العقوبات واحلدود  ,ويف اجلناو واحلساب وغريها(.)2
ومووع رلووك فقوود اختلووف العلموواو يف الفكوور اإلسووالمي يف جوونس الرجوواة والنسوواو أيهمووا أفضوول ؟ فموونهم
م وون ره ووو إىل أن ووه ر تفاض وول ب ووني اجلنس ووني  ,وأهنم ووا متس وواويان يف امليو ونان اإلهل ووي  ,وأن التفاض وول بينهم ووا
اعتبوواري نسووي  ,فجوونس الرجوواة أفضوول موون جهووة القيووام باملهووام املنوطووة بووه يف احليوواة  ,وجوونس النسوواو أفضوول
من جهة القيام باملهوام املنوطوة بوه يف احليواة  ,وعمول كول منهموا ر يقول أ يوة عون انخور  ,ومونهم مون رهوو
إىل أن جوونس الرجوواة أفو وضل يف الش وريعة موون جوونس النسوواو  ,وأن الووهكورة أفضوول موون األنوثووة وأكموول منهووا
وأنرف(.)3
وعلى القوة بجن جنس الرجاة أفضل من جونس النسواو  ,فإنوه لويس يف هوها أي معارضوة للعودة اإلهلوي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,ورلوك ألمورين  :ا ول  :أن املفاضوولة إووا هووي باعتبوار اجلوونس ر باعتبوار األفوراد  ,عوي أهنووا مقتصورة فقووط

علووى تفضوويل جوونس الووهكورة علووى األنوثووة  ,ور تعووين تفضوويل كوول ركوور علووى كوول أنثووى  ,بوول قوود تكووون بعووض
النساو أفضل من بعض الرجاة  ,والثاني  :أن احلساب واجلوناو والعطواو والتفاضول عنود اهلل ر يتوجثر بوصوف
( )1انظر  :املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطا ف التشريع اإلسالمي  ,مد سعيد البوطي (. )25-22
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( )2انظر  :التماين العادة بني الرجل واملرأة  ,مود الدوسري (. )124-52
( )3انظر  :رسالة يف املفاضلة بني الصسابة  ,ابن حنم ( , )226-216وأضواو البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ,الشنقيطي
(. )103/1
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واق إنَّوا خلقنوا ركم
الهكورة ور األنوثة  ,وإوا هوو مورتبط فقوط بوصوف التقووى  ,كموا قواة تعواىل { :يوا أيوُّهوا النَّ ر
ِّمو و وون رك و و و ٍر وأرنث و و ووى وجعلن و و ووا ركم رن و و ووعروبا وقوبا و و وول لتوع و و ووارفروا إ َّن أك و و وورم ركم عن و و وود اللَّو و ووه أتوق و و ووا ركم إ َّن اللَّو و ووه عل و و وويم
خبري}[احلر رج ورات , ]13:فموون كووان يف التقوووى واإلميووان أقوووى ؛ فهووو يف املننلووة أعلووى  ,س وواو كووان رك ورا أو
أنثى .
 -3العتما على النظرة الما ية اإلنتاجية :
خضعت الرؤية اليت قدمها دعاة اربة الهكورية للنظرة املادية الطاغية علوى الفكور الغوريب  ,تلكوم النظورة
ال وويت ع وول املقي وواق ال ووهي ت وووزن ب ووه املص ووا واملفاس وود يف ا تمع ووات راجع ووا إىل أم ووور مادي ووة حبت ووة  ,ويتس وووة
اإلنسووان فيهووا إىل آلووة إنتاجيووة اس ووتهالكية  ,وتصووري قيمتووه يف احليوواة مقاسووة حبس ووو اإلنت ووا املووادي الووهي
يستطيع فعلوه واسوتهالكه  ,وأمسوت ا تمعوات اإلنسوانية جوراو رلوك رإلكوم عليهوا بالتقودم والتخلوف حبسوو
كمية املخرجات املادية اليت تنتجها انرت اإلنسانية .
ونتيجووة للخضوووا هلووهه الووروح املاديووة أضووسى احوواربون للهكوريووة -كمووا يوودعون – ر يوورون يف األعموواة
الوويت تق وووم هبووا امل ورأة يف بيته ووا موون تربيووة األبنوواو واحتضوواهنم وتب ووادة املعوواا الروحيووة معهووم  ,وغ وورق املب ووادئ
األخالقيووة والقيميووة فوويهم والعالقووة احلميمووة مووع زوجهووا  ,وخوودمتها ألسورهتا يف البيووت والتعوواون مووع زوجهووا يف
تكوين األسورة اإلنسوانية الصواحلة = أصوبسوا ر يعودون هوهه األموور وغريهوا داخلوة يف وظوا ف املورأة اجلوهريوة
اليت ر بد من حتقيقهوا واحلور عليهوا  ,بول يعودون رلوك كلوه عيبوا ونقصوا وخلوال دخول عليهوا نتيجوة التطوور
التارخيي  ,ويف املقابل أضسوا يرون يف رعاية الرجل لبيته وعنايته بجسرته وإنفاقه على أبنا ه وزوجته موا هوو إر
نوا من التسلط الهكوري الظات .
وهووهه النتيجووة هلووا آثووار موودمرة علووى احليوواة اإلنسووانية  ,وأض ورار خطوورية علووى ا تمعووات البش ورية  ,فهووي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تووؤدي إىل تفكووك نظووام األسوورة – احضوون األوة الووهي تتشووكل فيووه ا تمعووات السوووية , -وتصووب يف حالووة
موون ال هوول والضووعف  ,وفقوودان الت ووازن وضووياا املهووام ووضووع األمووور يف غووري موضووعها  ,وتووؤدي إىل انتهووات
مفهوووم األمومووة واألبوووة  ,وتصووب األعموواة الوويت يقوووم هبووا األب ووان وورد أعموواة وظيفيووة قا مووة علووى املشوواحنة
والتصارا  ,وليس على التكامل والتعاون(.)1

1436/08/19

( )1انظر  :املرأة املسلمة  ,مد فريد وجدي ( , )28-23واألسرة يف الغرب  :أسباب تغيري مفاهيمها ووظيفتها  ,خداة كرار
(. )398-256
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وقوود دعووت را وودة احلركووة النسوووية يف الغوورب يف النصووف األوة موون القوورن العشورين "سوويمون دي بوفووار"
امل ورأة إىل أن تتخلووى عوون فكوورة األمومووة والوونوا فقالووت ":إن علووى امل ورأة أن تتخلووى عوون األسوواطري واخلرافووات
والعقا وود ال وويت تتخ ووه ن ووكل املق وودق  ...إن امل ورأة إرا أرادت أن يك ووون هل ووا وج ووود حقيق ووي ك ووامرأة عليه ووا أن
تتخلووى عوون األنوثووة ؛ ألهنووا مصوودر ضووعف املورأة  ,والوونوا ؛ ألنووه ميثوول أكوورب قيوود للمورأة  ,وأيضووا التخلووي عوون
()1
األمومة"
ويكشووف الوودكتور عبوودالوهاب املسووريي انثووار الوويت ترتبووت علووى طغيووان املاديووة يف نظوورة حركووة التمركوون
حوة األنثى  ,فيقوة بعد أن ركر تعريف التمركن حوة املرأة  ":وهها التعريف يستبعد بطبيعوة احلواة األموموة
وتنش ة األطفاة وغريها من األعماة املننلية ..فمثل ههه األعماة ر ميكن حساهبا بدقوة ,ور ميكون أن تنواة
عليهووا األنثووى أجوورا نقووديا  ,ور ميكوون ألحوود مراقبتهووا أثنوواو أدا هووا ,فهووي تؤديهووا يف رقعووة احليوواة اخلاصووة ,رغووم
أهنا تستوعو رجل أو كل حياهتا واهتمامها إن أرادت أن تؤديها بجمانة.
وكوان موون تطورف املاديووة اولوة تقووو هوها العموول واملطالبوة لووه بوججر مووادي بودر موون سوسو قوويم العطوواو
واألمومووة والرعايووة علووى العووام وجعلووه أكثوور إنسووانية  ,وهكووها تغلغلووت املرجعيووة املاديووة (ب كينهووا علووى الكمووي
والرباا) .
وتراجعت املرجعية اإلنسانية (ب كينها على الكيفي واجلواا) ,وتراجع البرعود اإلنسواا ارجتمواعي ..أي
أنه مت تفكيك اإلنسان متاما  ,وحتويله من اإلنسان املنفصل عن الطبيعوة إىل اإلنسوان الطبيعوي املوادي ,الوهي
يتسود هبوا ويوهوب فيهوا ويسوتمد معياريتوه منهوا ,فيفقود الوداة و اإلنسوان و مدلولوه احلقيقوي ,وإلول الكوم وول
الكيف والثمن ل القيمة"(.)2
واحلقيقة أن مصا ا تمعات اإلنسانية ومفاسدها ر تقواق باملقيواق املوادي فقوط  ,وإووا ر بود مون أن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تتضووافر يف قياسووها أن وواا موون األق ويسة  ,بعضووها مووادي وبع وضها معنوووي أخالقووي قيمووي  ,والكموواة ا تمعووي
إوا يتوسق بارتنان والتناسو بني تلك املقواييس  ,والنقص واخلولل يقع فيها إرا طوغى مقيواق علوى مق وياق ,
فكما أن األمور املادية مهمة وضرورية يف تسيري احلياة اإلنسانية فكوهلك األموور املعنويوة واألخالقيوة والقيميوة

1436/08/19

( )1احلركة النسوية وخلخلة ا تمعات اإلسالمية – ا تمع املصري أوورجا , -حترير اهليثم زعفان (. )34
( )2العلمانية اجلن ية والعلمانية الشاملة ( , )325/1وانظر  :حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا
(. )159-152
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ر تقل أ ية  ,بل هي أهم .
فاألعموواة الوويت تووؤدي إىل حتقيو ارسووتقرار الروحووي واركتموواة النفسووي وهتووهيو اجلوانووو األخالقيووة يف
األسوورة ر تقوول أ يووة وضوورورة عوون غريهووا موون األعموواة الوويت تووؤدي إىل ارسووتقرار املووادي  ,وتقوودم ا تمعووات
اإلنسووانية وتجخرهووا إوووا يقوواق ووا تقدمووه موون منتجووات يف كووال اجلووانبني  ,ولوويس ووا تقدمووه يف اجلانووو املوادي
فقط .
وبناو عليه فمن يقوم بالوظا ف اليت تعنز األخال واإلميان بوالقيم العليوا يف ا تمعوات اإلنسوانية هوو يف
احلقيقة يقوم بجمر عظيم وعمل جليل للمجتمعات اإلنسانية  ,واحتقار تلك الوظوا ف أو التقليول مون نوجهنا
يؤدي حتما إىل اهلالت األسري والتفتت ا تمعي  ,الهي يؤوة بالضرورة إىل اهنيار اإلنسانية راهتا.
 -4الخلا اين النماذج المختلفة :
تشكلت الدعوة إىل اربة الهكورية يف العوات الغوريب موع حتورت ا تمعوات الغربيوة ضود الكنيسوة  ,وثورهتوا
ضوود مظاملهووا املنتشوورة وتراكمووات العصووور الوسووطى  ,وتنامنووت مووع تشووكل ظوواهرة نقوود الوودين  ,والثووورة علووى
الق ووانني الكنسووية ؛ ورلووك أن امل ورأة يف العووات الغووريب ومنووه عصوور اليونووان كانووت تعوويش إجسافووا كب وريا وظلمووا
نديدا يف التشريعات واألنظمة واألحكام .
ففي العصور الوسطى كانت املرأة حتتقر ويقلل من نجهنا  ,ور تعطى حقوقهوا وهتضوم إنسوانيتها  ,حوىت
جعلهوا بعوض القديسووني مودخل الشويطان إىل نفووس اإلنسوان  ,وأهنووا مشووهة لصوورة الرجوول  ,وادعوى بعضووهم
أن املورأة نور ر بود منوه بالنسوبة للرجوول  ,بول كوان لووثر يعود املورأة أقوول مننلوة مون الرجول يف اإلنسوانية ,وأهنووا ت
ختل إر للسمل والطهارة والصالة(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وت تنل املرأة حقوقها وإنسوانيتها بعود رلوك القهور والظلوم إر بعود ثوورات وحوروب وصودامات عنيفوة موع
واضعي تلك القوانني اجلا رة من الرجاة .

1436/08/19

( )1انظر  :قصة احلضارة  ,وة ديورانت ( , )135-131/24واملرأة بني الفقه والقانون  ,مصطفى السباعي (, )23-20
واملرأة يف القرآن  ,عباق مود العقاد ( , )54واملرأة املسلمة  ,وهي سليمان غاوجي ( , )32وتعدد نساو األنبياو  ,ومكانة
املرأة يف اليهودية واملسيسية واإلسالم  ,أمحد عبدالوهاب ( ) 247-233وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي
الكردستاا (. )116
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ولك وون دع وواة الث ووورة عل ووى الهكوري ووة ت يقتص ووروا عل ووى إص ووالح الفس وواد يف الواق ووع الغ ووريب  ,وإو ووا عممو ووا
حكمه ووم عل ووى ك وول الثقاف ووات واألنظم ووة الديني ووة وارجتماعي ووة األخ وورى  ,وادع و ووا أن املو ورأة يف ك وول األدي ووان
وا تمعووات تعوويش ظلمووا وقه ورا كمووا تعوويش امل ورأة يف واقعهووم  ,وجعل ووا التصووورات الوويت انته ووا إليهووا يف أج وواو
الص وراا والعنووف املقيوواق الوحيوود لضووبط العالقووة الصووسيسة بووني امل ورأة والرجوول يف كوول الشووعوب واألديووان ,
وحكموا على كل ما خيالفها من أنظمة وتشريعات بالبطالن والفساد .
اتهام ين اإلسفم االذكورية :
كما هي العادة عند املع ضني على األديان يف تسوويتهم بوني كول النموار الدينيوة املوجوودة يف الواقوع ت
يسلم دين اإلسالم من إلصا هتمة الهكورية به  ,فطفو عودد مونهم يوتهم اإلسوالم بجنوه ديون ركووري يقودق
الرجل ويظلم املرأة وإلتقرها ويهضم حقوقها  ,وأنه يتبي وورجا أسريا يندر ضومن الونمط الوهكوري  ,الوهي
إلتقر املرأة ويقلل من مننلتها ومكانتها  ,وينطلقون من رلك إىل تجكيد دعواهم بجنه دين أرضي وضوعه النوي
مد صلى اهلل عليه وسلم  ,وليس نازر من عند اهلل .
وتبين ههه التهموة و اولوة إلصواقها باإلسوالم لويس مقتصورا باملع ضوني علوى مجلوة األديوان ,و إووا انو ت
معهم فيها بعض أتباا األديان من املسيسيني وغريهم من أهل األديان املعارضة لإلسالم (.)1
وتتف رو أص ول ال دعاوى الت ي أقام وا عليه ا اتهام هم لإلس فم االذك ورية ىل ى أراع ة مس تويات
أساسية :
ا ول  :مستوى لمة الخطاب .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الثاني  :مستوى التصور عن اإلله المعبو .
الثال  :مستوى التشريعات وا حكام .
الراا  :مستوى نعيم الجنة .

1436/08/19

( )1انظر  :احلركة النسوية اليسارية باملغرب  ,عبدالرمحن العمراا ( , )90-89واحلركة النسوية وخلخلة ا تمعات اإلسالمية –
ا تمع املصري أوورجا -حترير اهليثم زعفان (. )25
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أم ا المس توى ا ول  :وه و لم ة الخط اب  ,ف ووإهنم ادعو ووا أن لغ ووة اإلس ووالم يغل ووو عليه ووا اخلط وواب

الهكوري  ,فبيانه ألحكامه وخطابه للناق عوادة موا يكوون باللغوة الهكوريوة  ,واخلطواب املؤنوث فيوه قليول جودا
 ,ورلووك أن اإلسووالم اعتموود علووى اللغووة العربيووة  ,وهووي لغووة ركوريووة نووديدة التسيوون ضوود املورأة  ,فاملووهكر يقوودم
فيها دا ما على املؤنث  ,وعند اجتماا اجلنسني – الهكر واألنثى -يغلو األسلوب املهكر يف التعبوري عنهموا
 ,وقوود ت ووجثر اإلسووالم بطبيع ووة اللغ ووة الهكوريووة الص ووسراوية  ,وك وورق مع وواا الهكوري ووة املتضوومنة فيه ووا  ,فكان ووت
ألفاظه وأساليبه يف بيان األحكام معتمدة على األسلوب الهكوري .
فووالقرآن – كمووا يقولووون  -ر يعوورب إر بوواللفظ امل وهكر يف السوويا الووهي ات ومع فيووه اجلنسووان  ,بوول إنووه
يعرب عون حارت املؤنث باللفظ املهكر  ,كما يف قوله عن مر { :ومور ابونوت عموران الَّويت أحصونت فورجهوا
فونوفخنووا فيووه موون ُّروحنووا وصوودَّقت بكلمووات ربوِّهووا وركتربووه وكانووت موون القووانتني}[التسر  ,]12:والقوورآن دا مووا
{النانيوةر وال َّوناا فاجل رودوا
يقدم املوهكر على املؤنث  ,وت يقودم األنثى إر يف حالة النىن  ,كموا يف قولوه تعواىل َّ :
رك َّل واح ٍد ِّمنو رهما م ة جلدةٍ }[النور ,]2:وتقودميها هنا رحتقارها وحتميلها املسؤولية(.)1
وهووهه الوودعوى اهت ووام مركووو موون أم ورين  :اهتووام اللغووة العربي ووة بالهكوري وة وكووهلك اهت ووام اخلط وواب الق وورآا
املعتموود عليهووا  ,وهووي دعوووى باطلووة ر تقوووم علووى أسوواق صووسي ور تعتموود علووى أدلووة صووادقة  ,وإوووا هووي
قا مة على خيارت ردة وأفهام واستنتاجات خاط ة  ,وبيان ما فيها من خلل يتسق باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووهه الوودعوى مبنيووة علووى جهوول ع وريض بطبيعووة اللغووة العربيووة وس ووعتها وغ ونارة تن وووا

أسوواليبها وطرا قهووا يف البيووان  ,فاهتامهووا بالهكوريووة مبووين علووى اختوناة نووديد لتلووك السووعة العريضووة  ,فووإن موون
يتعم يف دراسوة اللغوة العربيوة  ,ويف جانوو التوهكري والتجنيوث فيهوا يودرت أنوه بواب واسوع جودا  ,ولوه تفاصويل
خمتلفة وفروا استعمالية متشعبة  ,وأصناف متداخلة يف ارستعماة والتداوة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا ( , )216ومقاة  :إن الدين عند البدو اإلسالم ,
املركنية الهكورية احمدية  ,القرآن أوورجا  ,مد مريغين :
http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667
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وقوود أرلفووت يف هووها البوواب قصوصووه مؤلفووات كثوورية  ,بلغووت أكثوور موون ثالثووني مصوونفا مفووردا  ,لضووبط
أصنافه  ,ورصد استعمارته وأساليبه وقوانينه(.)1
ومووع أن علموواو العربيووة ركووروا عالمووات لفظيووة للتجنيووث  ,وهووي التوواو املربوطووة واأللووف املقصووورة واأللووف
املموودودة( ,)2إر أهنووم ركووروا أن التجنيووث لوويس مقتص ورا علووى تلووك العالمووات  ,وإوووا هنووات نوووا موون التجنيووث
ميكوون أن يسوومى "التجنيووث األسوولويب"  ,وهووو التجنيووث الووهي يظهوور موون خووالة تركيووو األلفوواظ مووع بعضووها
ولوويس موون اللفووظ وحووده  ,وقوود مسوواه بعووض علموواو العربيووة التجنيووث املقوودر  ,يقوووة ابوون األنبوواري ":املؤنووث مووا
كانوت فيووه عالمووة تجنيووث لفظووا أو تقووديرا"( ,)3وموراده بالتجنيووث املقوودر أي  :التجنيووث الووهي يظهوور موون خووالة
تركيو الكالم .
وأكثر التجنيث يف العربية ليس راجعا إىل العالمات اللفظيوة -كموا يتووهم دعواة اربوة الهكوريوة , -وإووا
يرجع إىل التجنيث ال كيي  /التقديري  ,ورلك أن اللغة ليست ورد ألفواظ مبعثورة  ,وإووا هوي يف األصول أداة
لتوصويل املعاا  ,وتوصويل املعاا ر يكون إر بالكوالم املفيد  ,والكوالم املفيد ر يكون إر بال كيو .
وبنوواو عليووه  ,فوواحلكم بالتجنيووث والتووهكري ر يصو أن يقتصوور فيووه علووى العالمووة اللفظيووة فقووط  ,فووإن يف
رلك اختنار نديدا لطوبيعة اللغة راهتا  ,وإوا ر بد فيه من اعتبوار حالوة ال كيوو  ,فهوي احلالوة األساسوية يف
اللغة .
فوواللفظ قوود ر يكووون متصووفا بشوويو موون عالمووات التجنيووث الظوواهرة  ,ولكنووه إرا ركووو مووع غووريه يف كووالم
مفيد يظهر أنه مؤنث  ,فلفظ اليد -مثال -ليس فيه نيو من عالموات التجنيوث  ,ولكنوه إرا رركوو موع غوريه
يظهر تجنيثه  ,فيقاة مثال  :ههه يدي  ,وقرطعت يد فالن  ,ودو رلك .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والتجنيووث ال كيووي يف اللغووة العربيووة كثووري جوودا  ,حووىت يكوواد يطغووى علووى أ يووة العالقووة اللفظيووة  ,ويف بيووان
رلك يقوة ابن التس ي ":ليس اري أمر التهكري والتجنيث على قياق مطرد  ,ور هلموا بواب إلصور ا  ,كموا
يدعي بعض الناق ؛ ألهنم قالوا  :إن عالمات املؤنوث ثوالل  :اهلواو يف قا موة وراكبوة  ,واأللوف املمودودة يف

1436/08/19

( )1انظر  :التهكري والتجنيث يف اللغة  ,رمضان عبدالتواب ( , )19-15واملهكر واملؤنث  ,ابن التس ي – مقدمة احق –
(. )32
( )2انظر  :املهكر واملؤنث  ,ابن التس ي (. )47
( )3البلغة يف الفر بني املؤنث واملهكر (. )63
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محراو وخنفساو  ,واأللف املقصورة يف مثل حبلى وسكرى  ,وههه العالمات بعينها موجوودة يف املوهكر"(,)1
ركر األمثلة علوى رلوك  ,فقواة ":ووصوفوا أن املوهكر هوو الوهي لويس فيوه نويو مون هوهه العالموات  ,مثول
زيد وسعد  ,وقد يوجود علوى هوهه الصوورة كثوري مون املؤنوث  ,مثول هنود ودعود وأتوان ورخول وعنون وكتوف ويود
ورجل وسا وعنا "(. )2
و ووا يوودة علووى أ يووة التجنيووث ال كيووي وعمو حضوووره يف اللغووة العربيووة  :أن هنووات ألفاظووا كثوورية اختلفووت
العرب فيها  ,فمنهم من يهكرها ومنهم من يؤنثهوا  ,موع أن لفظهوا بوا علوى صوورة واحودة ت يتغوري  ,كلفوظ
 :الصاا والتمر والشعري واهلدي واإلهبام وغريها( ,)3وليس هنات مون طريو ملعرفوة رلوك إر األسولوب ال كيوي
.
ورك وور علم وواو العربي ووة أن هن ووات ألفاظ ووا يص و فيه ووا الت ووهكري والتجني ووث كلف ووظ  :النخ وول والن وووى والس ووبيل

واألنعام واإلبط واملنت والعجن وغريها( ,)4وليس من طر ملعرفة تلوك األحوواة املختلفوة إر األسولوب ال كيوي
فقط .
ولكون متهمووي اللغوة العربيووة بالهكوريوة أعرضووا عوون رلوك كلووه واقتصوروا يف النظوور علوى العالمووات اللفظيووة
للتجنيث فقط  ,فكان حكمهم قاصرا ومعرفتهم منسرفة عن احلقيقة .
ا م ر الث اني  :أنووا ر ننكوور أن العربيووة اوويو فيهووا كث وريا التعبووري عوون املؤنووث بوواللفظ املووهكر ويعوورب عوون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلماعووة املختلفووة موون الرجوواة والنسوواو بوواللفظ املووهكر  ,ولكوون رلووك لوويس راجعووا إىل كوووهنم يورعلووون موون معووي
الهكوريووة وإلتقوورون معووي األنوثووة  ,ويقللووون موون نووجهنا ومكانتهووا  ,وإوووا هووو راجووع إىل معووي بالغووي مشووهور
عند علماو العربية ,وهو "أسلوب التغليو"  ,وهو قا م على مبدأ ارختصار  ,ويسمى يف اللغويوات احلديثوة
ارقتصوواد اللغوووي ,وامل وراد بالتغليووو  :تقوود أموور علووى أموور يف الكووالم  ,وجعلووه داخووال يف حكمووه يف التعبووري
عنه( ,)5وهو أسلوب واسع ارنتشار يف اللغة العربية  ,وله صور وأنكاة كثرية جدا(.)1
( )1املهكر واملؤنث (. )47
( )2املرجع الساب (. )49

1436/08/19

( )3انظر  :املهكر واملؤنث  ,ابن التس ي (. )109 ,88 ,86 ,65 ,64 ,57
( )4انظر  :املهكر واملؤنث  ,ابن التس ي ( , )108-106والبلغة يف الفر بني املهكر واملؤنث  ,ابن األنباري (.)68-67
( )5انظر  :ظاهرة التغليو يف اللغة العربية  ,كاظم عودة البديري – نسخة إلك ونية . )9( -
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وأسوولوب التغليووو لوويس راجعووا إىل تكوور املغلووو وتفضوويله علووى املغلووو عليووه  ,ور إىل احتقووار املغلووو
عليوه واعتقوواد أنووه أدىن مننلووة مون املغلووو  ,وإوووا راجووع إىل طلوو ارختصووار يف الكووالم والتخفيووف وارسووتغناو
ووا يكفووي عوون غووريه  ,ودووو رلووك موون املعوواا البالغيووة  ,فووإن العوورب تعوورب عوون أيب بكوور وعمور ب"العمورين" ,
وتغلووو اسووم عموور لكووون األخووف نطقووا  ,ر لكووون عموور أفضوول موون أيب بكوور  ,وكووهلك تقوووة يف التعبووري عوون
جهووة املشوور واملغوورب  :املشوورقان واملغربووان  ,طلبووا لالختصووار  ,وتقوووة  :البص ورتان  ,يف التعبووري عوون البصوورة
والكوفة  ,طلبا لالختصار  ,ر لكون البصرة أفضل من الكوفة(.)2
ومن أنهر أمثلة التغليو  :التعبري عون الشومس والقمور بوو"القمرين"  ,وقود ركور بعوض العلمواو أن تقود
العرب للفظ القمر لكونوه موهكرا  ,ولكون فسور بعوض العلمواو علوة رلوك فوهكر أن تقود املوهكر لكونوه أخوف
نطقا ر لكونه أنرف جنسا  ,يقوة احي ":غلو القمر خلفته بالتهكري"(.)3
وقوود اسووتعمل القوورآن الكوور أسوولوب التغليووو كثوريا  ,ورصوود النركشووي أنواعووه يف القوورآن الكوور فجوصوولها
إىل عشرة أنوواا( ,)4وهوي ليسوت متمسضوة يف الدرلوة علوى التفضويل  ,وإووا هوي يف األصول راجعوة إىل مع ٍ
وان
بالغية متعددة كقوة التجثري والتخفيف وطلو ارختصار واخلفة .
فووالقرآن الكوور يغلووو املووتكلم علووى املخاطووو واملخاطووو علووى الغا ووو  ,ويغلووو األكثوور علووى األقوول ,

ويغلو األنهر على غريه( ,)5وهوهه األنواا من التغليو لي وس فيهوا موا يودة علوى تف وضيل املغلوو علوى غوريه,
فكهلك تغليو القرآن املوهكر على املؤنث ليوس فيه ما يودة يف حود راتوه علوى تفضويله للتوهكري علوى التجنيوث
.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و ووا يوودة علووى أن العوورب ر حتتقوور التجنيووث  ,ور تنفوور منووه يف كالمهمووا  :أهنووا اعتموودت ألفاظووا مؤنثووة
كثوورية يف إظهووار املبالغووة يف موودح الرجوواة  ,كلفووظ  :عالمووة  ,وفهامووة  ,وحباثووة  ,وداهيووة  ,وباقعووة  ,ونسووابة,

=


1

( ) انظر  :املرجع الساب  ,يف فصوله املتعددة .

( )2انظر  :جي اجلنتني يف متيين املثنيني  ,مد األمني احي (. )117

1436/08/19

( )3جي اجلنتني يف متيين املثنيني (. )126
( )4انظر  :الربهان يف علوم القرآن (. )302/3
( )5انظر  :املرجع الساب (. )310-303/3
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وراوية  ,وغريها( ,)1فلو كانت اللغة العربية حتتقر التجنيث – كما يدعي املنتقدون , -ملا جواو اسوتعماة تلوك
األلفاظ املؤنثة يف التعبري عن مدح املهكر .
و ا يدة على رلك أيضا  :أن العرب مست أنياو كثرية من أجوناو اإلنسوان ومون غريهوا باأللفواظ املؤنثوة
 ,فمم ووا يف ب وودن اإلنس ووان م وون املؤن ووث  :الكت ووف والعض وود وال ووهراا والك ووف والي وود والش ووماة واليم ووني وال ووورت
والفخه والسا والعوقو والرجول والقودم واألصوابع  ,والروح والنفس  ,و ا أنرف ما يف اإلنسان(.)2
وك ووهلك مجي ووع أمس وواو البل وودان مؤنث ووة ومجي ووع أنو وواا الو وري مؤنث ووة  ,واألرو والس ووماو مؤنث ووان ,وكث ووري م وون
الدواب والبيوت والصخور واملصنوعات مؤنثة(.)3
بل يف األمساو املبهمة كجمساو اإلنارة وأمساو املوصوة جند أن األمساو الدالة على املؤنث أكثور مون الدالوة
علوى املوهكر ,ففووي أمسواو اإلنووارة  :را وراو للمفورد املوهكر  ,و للمفوورد املؤنوث ري ويت وره وتووه بإنوباا حركووة
اهلاو ,وكهلك باختالسها وره وته ورات وتا .أما يف األمساو املوصولة فلجمع املهكر :الوهين ,الوهون ,األرىل ,
وجلمع املؤنث :الاليت  ,الال ي ,الالت ,الالو ,اللوايت ,اللوا ي  ,اللوات  ,اللواو.
فلووو كانووت العوورب حتتقوور التجنيووث  ,أو تقلوول موون نووجنه ملووا مسووت تلووك األنووياو املشووهورة واملتداولووة بيوونهم
بكثرةٍ باألمساو املؤنثة .
ا م ر الثال

 :مووع كثوورة اسووتعماة العوورب للمؤنووث  ,وإكثووارهم موون اسووتعماة األسوولوب التووجنيثي يف

كالمهم وتسميتهم كثريا مون األنوياو املهموة واملسوتعملة عنودهم بكثورة باألمسواو املؤنثوة  ,إر أن بعوض علمواو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العربيوة ركوور أن التووهكري أصوول التجنيووث  ,وأنووه مقوودم عليوه يف ارسووتعماة  ,ولكوون هووها احلكووم لوويس راجعووا إىل
أهنووم يعتقوودون أن الهكوريووة أنوورف وأعلووى مننلووة  ,ولوويس راجعووا إىل احتقووارهم للتجنيووث وتقلوويلهم موون نووجنه ,
وإوا راجع إىل اعتبارات استعمالية لسوانية ومع ٍ
وان بالغيوة ضوة  ,ويف بيوان هوها املعوي يقووة سويبويه  ":اعلوم
أن املهكر أخف عليهم من املؤنث ؛ ألن املهكر أوة ,وهوو أنود متكنوا ,وإووا خيور التجنيوث مون التوهكري  ,أر
ترى أن " الشيو " يقع علوى كول موا أرخورب عنوه مون قبول أن يرعلوم أركور هوو أو أنثوى ,والشويو ركور ,فوالتنوين

1436/08/19

( )1انظر  :املهكر واملؤنث  ,الفراو ( , )60واملهكر واملؤنث  ,املربد (. )93-80
( )2املهكر واملؤنث  ,الفراو ( , )76 ,75 ,64واملهكر واملؤنث  ,ابن التس ي (. )50

( )3انظر  :املهكر واملؤنث  ,الفراو ( , )78-76واملهكر واملؤنث  ,املربد (. )106 ,91 ,88 ,86
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عالمة لألماكن عندهم واألخف عليهم ,وتركه عالمة ملا يستثقلون"( ,)1ويقووة مؤكودا املعوي السواب  ":وإوَّوا
كووان املؤنووث هبووهه املننلووة  ,وت يكوون كاملووهكر ألن األنووياو كلَّهووا أصوولها التووهكري ختووتص بعوود  ,فكوول مؤنووث
نوويو  ,والشوويو يو َّ
أن النكوورة هووي أنوود متكنووا موون املعرفووةَّ ,
وهكر  ,فالتووهكري أوة  ,وهووو أنوود متكنووا ,كمووا َّ
ألن
األن ووياو إوَّووا تك ووون نك وورة  ,تع وورف  ,فالت ووهكري قب وول ,وه ووو أن وود متكن ووا عن وودهم .ف وواألوة ه ووو أن وود متكن ووا
عندهم"(.)2

وه ووها ال وونص ي وودة عل ووى أن ح ووديث علم وواو اللغ ووة ع وون العالق ووة ب ووني الت ووهكري والتجني ووث ل وويس راجع ووا إىل
إعال هووم ملعووي الهكوريووة واحتقووارهم ملعووي األنوثووة  ,وإوووا هووو راجووع إىل طبيعووة األسوولوب اللفظووي خفووة وثقووال,
وطبيعووة ال كيووو الكالمووي اختصووارا وطووور  ,وهلووها ركووروا أن النكوورة مقدمووة علووى املعرفووة لكوهنووا أصوول هلووا ,
وهها التقد ر يدة على أهنم يفضلون النكرة وإلتقورون مون نوجن املعرفوة  ,فوالقوة باألصول والفورا يف اللغوة
له أسباب متعددة  ,منها  :خلو األصل من العالمة ,وحاجة الفرا إليها(.)3
ا مر الراا  :أما وصف اخلطاب القرآا بالهكورية حبجة أنه يقدم املهكر على املؤنوث  ,فهوها ارنتقواد

غري صسي  ,ور يقوم علوى حجوة مسوتقيمة  ,فونسن ر ننكور أن التقود يف القورآن ويف لغوة العورب قود يوجيت

للتشريف والتفضيل( ,)4ولكن رلوك لويس مطوردا  ,فلويس كول تقود يف القورآن يكوون كوهلك  ,فوالقرآن يقودم
الظلم و ووات عل و ووى الن و ووور دا م و ووا  ,كم و ووا يف قول و ووه تع و وواىل { :وجع و وول الظُّلرم و ووات والنُّو ووور رَّ الَّو ووهين كف و و روروا ب و وورِّهبم
يوعودلرون}[األنعام , ]1:ويقودم الثيوو علوى البكور  ,كموا يف قولوه { :عسوى ربُّوهر إن طلَّق رك َّون أن يوربدلوهر أزواجوا
ات ثويِّبو ٍ
ات سووا س ٍ
وات عابوود ٍ
وات تا بو ٍ
وات قانتو ٍ
ات ُّمؤمنو ٍ
خي وورا ِّموون رك َّن مسوولم ٍ
وات وأبكووارا}[التسر  , ]5:ويقوودم
ر
األمواة على األورد  ,كما يف قوله تعاىل { :فال تورعجبوك أمووا رهلرم ور أور رد رهوم إَّووا يرري رود اللوهر ليروع ِّوهبو رهم هبوا يف
احلياة ُّ
الدنويا وتونه أن رف رس رهم ورهم كاف ررون}[التوبوة , ]55:وكوهلك أكثور القورآن مون تقود الودنيا علوى انخورة
 ,وكل رلك ر يعين أن ما قدم مفضل على ما أرخر .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف خصووو

تقوود املووهكر علووى املؤنووث فإنووا ر ننكوور أن غالووو أسوولوب القوورآن أن املووهكر هووو الووهي

( )1الكتاب (. )22/1

1436/08/19

( )2املرجع الساب ( , )241/3وانظر  :نرح املفصل  ,ابن يعيش (. )88/5
( )3انظر  :نظرية األصل والفرا يف النسو العريب  ,حسن امللن (. )86
( )4انظر  :الربهان يف علوم القرآن  ,النركشي (. )35/3
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يقوودم  ,ور ننكوور أن بعووض العلموواو ركوور أن رلووك راجووع إىل نوورف املووهكر علووى املؤنووث( , )1ولكوون الصووسي
أنووه ر أثوور لقضووية التفضوويل بووني اجلنسووني يف التقوود والتووجخري  ,فووإن مقووام اإلميووان واإلسووالم والووهكر وسووا ر
العبادات العملية املش كة ليس فيه تفاضل بني اجلنسني  ,بل إن آية سورة األحوناب وهوي قووة تعواىل { :إ َّن
الص و ووابرين
الص و ووادقات و َّ
الص و ووادقني و َّ
ال رمس و وولمني وال رمس و وولمات وال رم و ووؤمنني وال رمؤمن و ووات والق و ووانتني والقانت و ووات و َّ
الصووا مات واحلووافظني فرو روروج رهم
الصووا مني و َّ
الصووابرات واخلانووعني واخلانووعات وال رمتصوودِّقني وال رمتصوودِّقات و َّ
و َّ
واحلافظووات والو َّوهاكرين اللَّووه كثووريا والو َّوهاكرات أعو َّود اللَّووهر هلوروم َّمغفوورة وأجوورا عظيمووا}[األحناب ]35:وهووي أنووهر
آية يقودم فيها املوهكر على املؤنث إوا جاوت لتقرير املساواة بني الرجل واملرأة .
فتقد املهكر يف القرآن راجع إىل أسلوب بياا لساا  ,وهو أنه حني كوان املوهكر أصول املؤنوث وأخوف
منه ويغلو عليه يف سا ر الكالم  ,كان من األوىل أن يقدم على املؤنث .
ا يدة على أن تقود القورآن للموهكر لويس دلويال علوى تفضويل معوي الهكوريوة أنوه يقودم املوهكر حوىت يف
املعوواا القبيسووة والسووي ة  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :ليروعو ِّوهب اللَّووهر ال رمنووافقني وال رمنافقووات وال رمشووركني وال رمشووركات
ويوتروووب اللَّووهر علووى ال رمووؤمنني وال رمؤمنووات وكووان اللَّووهر غ رفووورا َّرحيمووا}[األحناب , ]73:وكمووا يف قولووه تعوواىل :
السارقةر فاقطعروا أيديو رهما جناو ا كسبا نكار ِّمن الله واللهر عنين حكيم}[املا دة.]38:
السار ر و َّ
{و َّ
{النانيوةر وال َّوناا فاجل رودوا رك َّول واح ٍود ِّمنو رهموا م وة
وقدم القرآن املؤنث يف جرمية الننا  ,كما يف قولوه تعواىل َّ :
جلوودةٍ ور تج رخووه ركم هبمووا رأفووة يف ديوون اللَّووه إن ركنووترم تورؤمنرووون باللَّووه والي وووم انخوور وليشووهد عووهابو رهما طا فووة ِّموون
ال رمؤمنني}[النووور , ]2:وقوود اخ وتلف العلموواو يف حتديوود احلكمووة موون هووها التقوود  ,فقيوول  :إن تقوود األنثووى
راجووع إىل أهنووا لووو ت متكوون نفسووها موون الرجوول ملووا وقووع الننووا  ,وقيوول  :هووو منيوود حتووهير للم ورأة  ,لكووون نووهوة
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الوقاا أقوى عندها وأكثر تجثريا  ,وقيول غوري رلوك( ,)2ولويس يف نويو منهوا موا يشوعر باحتقوار املورأة وتفضويل
الرجل عليها.

بل إن نصو الشريعة اإلسالمية تقدم األنثى على الهكر يف عدد من املوارد  ,ومن رلوك قولوه تعواىل :
وو لمو و و وون يشو و و وواو
وك َّ
{للَّو و و ووه رملو و و و ر
وو لمو و و وون يشو و و وواو إناثو و و ووا ويوهو و و و ر
السو و و ووماوات واألرو خيلر و و و و ر مو و و ووا يشو و و وواو يوهو و و و ر

1436/08/19

( )1انظر  :الربهان يف علوم القرآن  ,النركشي (. )36/3
( )2انظر  :النكت والعيون  ,املاوردي ( )35/2وحبر العلوم  ,السمرقندي ( , )412/1وإرناد العقل السليم إىل منايا القرآن
الكر  ,أبو السعود (. )155/6
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ُّ
اله ركور}[الشورى , ]49:وكموا يف قولوه تعواىل { :يوووم يف ُّور المورور مون أخيوه** وأ ِّرموه وأبيوه}[عبس]35-34:
 ,وقوودم النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم األم علووى األب  ,فعوون أيب هريوورة قوواة " :قوواة رجوول  :يووا رسوووة اهلل موون
أح حبسن الصسبة ؟ قاة  :أمك  ,أمك  ,أمك  ,أبوت  ,أدنات أدنات"(.)1
وههه ارستعمارت تدة على أن التقد والتجخري بني املهكر واملؤنث يف القرآن ليس راجعوا إىل تفضويل
جنس على جنس  ,وإوا راجع إىل اعتبارات خارجة عن رلك .
على القوة بجن تقد املهكر يف القرآن علوى املؤنوث لكونوه األفضول  ,فوهلك ر ينوايف العدالوة اإلهليوة,
لكووون رلووك تقوود جوونس ر تقوود أفوراد  ,ولكووون رلووك ر يووؤثر يف علووو املننلووة عنوود اهلل ور دنوهووا كمووا سووب
بيانه .
وأما المستوى الثاني  :وهو التص ور ع ن اإلل ه المعب و  ،فوإن املع ضوني زعمووا أن األديوان /اإلسوالم

يص ووور اإلل ووه اخل ووال بص ووورة الرج وول  ,فاألمس وواو احلس ووي كله ووا ج وواوت بص وويغة امل ووهكر  ,ور ا وووز فيه ووا حب وواة
استعماة صيغة املؤنث  ,ويف التعبري عن اهلل ر يهكر إر صيغة املوهكر  ,كموا يف قولوه تعواىل  { :لويس كمثلوه
يع البصري}[الشورى. ]11:
نيو ورهو َّ
السم ر
السوماوات واألرو أ َّىن ي ركوو رن
يع َّ
بل جاو يف النصو ما يدة علوى أنوه ركور كموا يف قولوه تعواىل { :بود ر
ٍ
وهو ب رك ِّل ني ٍو عليم}[األنعام.]101:
لهر ولد وت ت ركن لَّهر صاحبة وخل رك َّل نيو ر
وهوهه األموور تودة علوى حتيون اإلسوالم ضود املورأة واحتقواره هلوا إىل درجوة أنوه جعول اإللوه الوهي خلو كوال
اجلنسني رجال(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكون هووها ارعو او غووري صووسي  ,وهوو متلووبس بووجغالط لغويووة وعقليووة كثورية  ,فضووال عوون أنووه ر يقوووم
على أساق صسي ور يعتمد على برهان صاد  ,وكشف ما فيه من الغلط ينجلي باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووها ارعو او مبووين علووى مسوولمة باطلووة  ,وهووي التعاموول مووع اخلووال سووبسانه وتعوواىل
قاييس املخلوقات  ,فإن املخلوقات إرا ماة أحدها إىل صونف دون غوريه ر وا يصو أن يقواة إنوه متسيون لوه
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( )1أخرجه مسلم  ,رقم (. )2548
( )2انظر  :هل اهلل ركر؟  ,لة أنا أفكر ( , )19/10والدين األسس  ,مالوري ناي ( , )164 , 138ووهم اإلله  ,ديتشارد
داوكنن ( )39وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا (. )216
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ومقدمووه علووى غووريه بووهلك امليوول  ,ولكوون هووها املقيوواق ر يص و أن يقوواة يف ح و اهلل تعوواىل  ,فوواهلل سووبسانه
وتعوواىل هووو خووال الكووون كلووه ومجيووع مووا فيووه إوووا هووو موون خلقووه سووبسانه  ,فلووو جوواز أن نصووف اهلل بووالتسين
لشوويو وورد أنووه اتصووف بصووفات رلووك الشوويو  ,جلوواز لنووا أن نقوووة  :إن اهلل متسيوون لألغنيوواو ضوود الفق وراو ؛
لكونووه متصووفا بووالغي  ,وأنووه متسيوون لألقويوواو ضوود الضووعفاو ؛ لكونووه متصووفا بووالقوة  ,ومتسيوون ملوون ميلووك مسعووا
وبصرا ضد من ت ميلكهما  ,لكونه سبسانه متصفا بالسمع والبصر  ,بول اووز لنوا أن نقووة  :إن اهلل متسيون
للموجودات ضد املعدومات  ,لكونه متصفا بالوجود .
فههه الصورة سارجة ر يتصور أن عاقال يقووة هبوا  ,وهوي تكشوف لنوا سوخف ارعو او علوى األديوان
بالهكورية حبجة كوهنا تستعمل األسلوب املهكر يف التعبري عن اهلل .
ا م ر الث اني  :أن هووها ارعو او يقوووم علووى اخللووط بووني الووهكر واألنثووى وبووني التووهكري والتجنيووث  ,فوواهلل
تع وواىل يف األدي ووان /اإلس ووالم ر يص و أن يوص ووف بوص ووف ال ووهكورة ور األنوث ووة ؛ لك ووون ه ووهه الص ووفات م وون
خصا ص املخلوقوات  ,واهلل تعواىل منونه عنهوا  ,وقود نفوى اهلل عون نفسوه كول هوهه املعواا يف قولوه { :قرول رهوو
الصمد**ت يلد وت يرولود}[اإلخال  ,]3:فوال ميكون أن يكوون موصووفا بالوهكورة واألنوثوة ,
اللَّهر أحد** اللَّهر َّ
ألن رلك من خصا ص من يلد ويولد .
السماوات واألرو أ َّىن ي ركو رن لهر ولد وت ت ركن لَّهر صواحبة وخلو
يع َّ
وأما ارعتماد على قوله تعاىل { :بد ر
ٍ
وهووو ب ركو ِّول نووي ٍو عليم}[األنعووام ,]101:يف إثبووات الهكوريووة للخووال  ,حبجووة أنووه ركوور أن عوودم
ركو َّول نوويو ر
وجود الولد له سبسانه بكونه ت تكن له زوجة .
فهووو اعتموواد غووري صووسي ؛ ورلووك ألنووه مبووين علووى فهووم خوواط لآليووة  ,فإهن وا جوواوت يف سوويا إبطوواة
قوووة الكفووار  ,حيووث كووانوا يعتقوودون أن اهلل أب للمال كووة مووع أهنووم يوودعون أن ر صوواحبة لووه  ,فووجراد اهلل أن
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يبطل قوهلم بجنكم تعتقدون بجنه ت تكن له زوجة فكيف يكون لوه أورد؟! فيكوون معوي انيوة "أي :مون أيون
أو كيووف يكووون لووه ولوود كمووا زعم ووا واحلوواة أنووه لوويس لووه علووى زعمهووم أيضووا صوواحبة يكووون الولوود منهووا"(, )1
فاخلطاب جواو بناو على التسوليم بصوسة ما يف ضه الكوفار يف حو اهلل  ,وليس لتقرير حقيقة األمر .
وإرا كووان اهلل تعوواىل ر يوصووف بكونووه رك ورا ور أنثووى فإنووه مووع رلووك ر بوود أن يعوورب عوون نفسووه بكلمووات
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( )1إرناد العقل السليم إىل منايا القرآن الكر  ,أبو السعود ( , )169/3وانظر  :اسن التجويل  ,مجاة الدين القامسي
( )392/3وعقيدة العرب يف وثنيتهم  ,عبدالرمحن املعلمي – ضمن موا آثار املعلمي – (.)165/6
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حىت يفهمها البشر عنه  ,والقسمة العقلية تقتضي أن تكون األحواة املمكنة أربعة :
البال ا ول  :أن يعرب عن نفسه بلفظ ايد  ,ليس مهكرا ور مؤنث  ,ولكن هها اللفظ غوري موجوود

يف اللغوة العربيووة  ,ور يف كثوري موون اللغوات السووامية  ,وإووا يوجوود يف بعوض اللغووات امليتوة الوويت ر أثور هلووا  ,ويف
ارت دودة جدا(. )1
البال الثاني  :أن يعرب عون نفسوه بالتوهكري  ,وهوها احلواة هوو الصوسي  ,ورلوك ألمورين  :ا ول  :أن
الش وويو إرا دار ب ووني أن يع وورب عن ووه بالت ووهكري أو بالتجني ووث  ,ف ووإن أه وول اللغ ووة خيت ووارون الت ووهكري ؛ ألن ووه األخ ووف
واألسهل  ,وألنه األصل لكونه ر إلتا إىل عالمة  ,كما سب بيانه.
الث اني  :أن التعبووري باملووهكر عوون اهلل هووو املناسووو لكمالووه وجاللووه  ,فوواهلل خووال الكووون ر حوودود لقدرتووه

ور لعلمه ور جلربوته ور جلالله  ,ومن املعلوم أن جونس الرجواة أقووى مون جونس النسواو يف القووة والشوكيمة
 ,فناسو يف العقل واملنط والهو أن يعرب اهلل عن نفسه بجقوى األلفواظ واألسواليو الويت ميكون أن تكشوف
للناق عن نيو من صفاته .
فاختيار أسلوب التهكري يف التعبري عون اهلل ت يكون للتسيون ضود املورأة  ,وإووا لعلوة أسولوبية بيانيوة  ,وهوي
كونه أقوى يف الدرلة على كماة ربوبية اهلل وصفاته وجالله .
وقد أنار القرآن إىل هها املعي  ,فقد رم اهلل املشركني بجهنم إووا يعبودون إناثوا  ,كموا قواة تعواىل { :إن
يودعرون موون ردونوه إرَّ إناثووا وإن يوودعرون إرَّ نويطانا َّمريدا}[النسوواو , ]117:وقوود اختلوف املفسوورون يف حتديوود
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اجلهة اليت تعل هبا الهم  ,والصسي فيها أن اهلل أراد أن ينبه الكفار على أن أصنامهم عاجنة ر متلوك نوي ا
موون معوواا الربوبيووة الوويت تسووتس هبووا العبووادة  ,فعوورب بلفووظ التجنيووث للدرلووة علووى رلووك  ,لكووون جوونس النسوواو
ضعيف يف البنية والقوة والشكيمة(.)2
الب ال الثال

 :أن يعوورب عوون نفسووه بالتجنيووث  ,وهووها منوواف للكموواة اإلهلووي  ,فووإن كمالووه وجاللووه ر

حوودود هلهمووا  ,فووال بوود موون اختيووار أقوووى األلفوواظ وأعالهووا يف الدرلووة علووى رلووك الكموواة  ,وجوونس التووهكري
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( )1انظر  :البلغة يف الفر بني املهكر واملؤنث – مقدمة احق رمضان عبدالتواب – (. )39-37
( )2انظر  :معات التننيل  ,البغوي ( , )288/2تفسري البيضاوي ( , )253/1وغريو القرآن  ,األصفهاا ( , )27/1وتفسري
السعدي (. )203/1
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أقوى يف الدرلة على رلك .
إن التعبوري بواللفظ املؤنوث ر يلغوي املشوكلة الويت يف ضوها دعواة اربوة الهكوريوة ؛ ألن السوؤاة سوويبقى
قا ما  :ملارا يعرب اهلل عن نفسه بالتجنيث دون التهكري ؟ وسويكون رلوك – يف مونطقهم  -دلويال علوى التسيون
للتجنيث .
البال الراا  :أن يعرب تارة بالتهكري وتوارة بالتجنيوث  ,ولكون هوها احلواة يوقوع يف التنواقض  ,ألن تعبوريه
عن نفسه بالتوهكري يودة علوى القووة والكمواة يف القودرة  ,وتعبوريه بالتجنيوث يودة علوى نقويض رلوك  ,فواجلمع
بينهما مجع بني ما يؤدي إىل التناقض .
ا مر الثال  :أنه على سبيل التننة وارف او بجن اهلل تعاىل ركره – موع أن اهلل تبوارت وتعواىل ر يليو

أن تهكر ههه ارف اضات , -فوإن كونوه كوهلك ر يسوو ارعو او عليوه بوالتسين للوهكور مون بوين آدم ضود
النساو  ,فهها ارع او يف حقيقته اع او على ربوبيته وخلقه للكون وحكمته وتدبريه له .
واملع و و هبووها ارع و او ر خيتلووف عموون يع و و علووى اهلل تعوواىل بجنووه متسيوون لألقويوواو ضوود الضووعفاو
لكونووه متصووفا بووالقوة وأنووه متسيوون لألغنيوواو ضوود الفق وراو لكونووه متصووفا بووالغي  ,وأنووه متسيوون لألصووساو ضوود
املرضى  ,وأنه متسين للعلماو ضد اجلهاة لكونه متصفا بالعلم .
ومثوول هووهه ارع اضووات متعلقووة بووارع او علووى ربوبيتووه اهلل وحكمتووه يف الكووون  ,قوود سووب يف أثنوواو
البسووث إثبووات أن اإلنسووان ر ميكنووه أن يوودرت تفاصوويل علووم اهلل بووالكون ور تفاصوويل حكمتووه وتوودبريه لووه ,
وأنه او عليه يف العقل واملنط أن خيضع هلل يف كل ما يفعله يف الكون(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأم ا المس توى الثال

 :وه و التش ريعات وا حك ام المتعلق ة ا المرأة  ,فقوود ادعووى املعارضووون بووجن

اإلسالم ظلم فيها املرأة  ,وهضم حقوقها  ,واحتقر نجهنا ومننلتها  ,وأبوان فيهوا عون أهنوا عنصور غوري مكتمول
وغري مؤهل للسياة املساوية للرجل .
وقوواموا برصوود أمووور كثوورية جوواوت يف النصووو الشوورعية زعم ووا أهنووا توودة علووى نظ ورهتم  ,وقوود انقسوومت
األمور اليت رصدوها إىل صنفني  :األوة  :األمور املتعلقة كانة املرأة اإلنسانية  ,كواحلكم علوى املورأة بالشوؤم
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( )1انظر :

 612من البسث .
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 ,ومس وواواة امل ورأة باحليوان ووات احتق وورة  ,واحلك ووم عليه ووا بالش وويطنة والق وودح يف كم وواة خلقته ووا  ,ود ووو رل ووك ,
والثوواا  :األمووور املتعلقووة بجعموواة املورأة احلياتيووة وحقوقهووا وواجباهتووا  ,كجعوول القوامووة والطووال يف يوود الرجوول ,
وإباحووة تعوودد النوجووات  ,ونصوويبها يف املوريال  ,ووجوووب احلجوواب عليهووا  ,وتفضوويل الرجوول عليهووا يف بعووض
صورة الشهادة  ,وغريها من األحكام والتشريعات(. )1
ويعوود هووها املسووتوى موون أكثوور األم ووور الوويت دار حوهلووا اجلوودة واخلصووام  ,وقوود اهووتم ع وودد موون العلموواو
والب وواحثني املعاص و ورين بدارس ووة م ووا أث وواره املعارض ووون لإلس ووالم ض ووده  ,وتوس ووعوا يف مناقش ووتها وال وورد عليه ووا ,
والكشووف عمووا يف تلووك ارع اضووات موون خلوول وفسوواد  ,وإب وراز عدالووة اإلسووالم وصووسته يف بنوواو أحكامووه
وتشريعاته املتعلقة باملرأة .
وتتب جمي التفاص يل المتعلق ة اه ذا الش أن يط ول ج دا  ،وق د أف ر ت في ه أاب ا خاص ة ،

استوعبا البدي فيه م ن ك ل جهات ه( ، )2وم ذل ك فل ن نخل ي البب

م ن التع ريج ىل ى ش يء منه ا

لن دلل عل ى خط أ العت راض عل ى اإلس فم ف ي ه ذو القض ايا  ،ونكش ف ع ن حج م الخل ل التص وري
والمنهج ي ال ذي وق في ه المعترض ون  ،وس يتركز الب دي هن ا عل ى ا مثل ة والص ور المتعلق ة ا النوو
ا ول  ،وهو العتراضات المتعلقة امكانة المرأة اإلنسانية  ،وأهمها :

 -1جعل الشؤم في المرأة :
زعووم بعووض دعوواة اربووة الهكوريووة أن موون صووور احتقووار اإلسووالم للم ورأة أنووه جعلهووا سووببا للشووؤم والضوورر
لإلنسان( , )3كما يف قوة الني صلى اهلل عليه وسلم  ":إوا الشؤم يف ثالثة يف الفرق واملرأة والدار"(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :حتقري األنثى يف اإلسالم  ,لة أنا أفكر ( ,)13-9/2وهي ليست عورة بل الثقافة الدونية العنصرية هي العورة ,
لة أنا أفكر ( , )33/3وهن أبدا لسن ناقصات عقل  ,لة أنا أفكر ( , )31-29/13وانظر  :حركات حترير املرأة من
املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا (. )245-241

1436/08/19

( )2انظر  :املرأة بني الفقه والقانون  ,مصطفى السباعي  ,املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطا ف التشريع اإلسالمي  ,مد
سعيد البوطي  ,وتننيه القرآن عن املطاعن  ,منقه السقار ( , )290-261وموسوعة بيان اإلسالم  ,إنراف مود زقنو ,
ا لد الثامن عشر كامال .
( )3انظر  :هن أبدا لسن ناقصات عقل  ,لة أنا أفكر (. )29/13
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ودوون ر ننكوور صووسة هووها احلووديث  ,ولكوون املشووكلة عنوود املع ضووني جوواوت موون جهووة الفهووم اخلوواط
ملعناه ومدلوله وحتديد املراد منه  ,وقد حبث علماو اإلسالم كثريا يف درلة هوها احلوديث منوه زمون مبكور جودا
 ,واختلفوا يف حتديد معناه واملراد منه  ,وطاة اخلالف بينهم فيه جدا(.)2
واحلقيقووة أن احلووديث ت يووجت ألجوول رم امل ورأة ور الفوورق ور البيووت  ,ور ألجوول التسقووري موون نووجهنا ؛
ورلك أن الصسي يف معناه أنه يراد به أحد معنيني :
املع ووي األوة  :اإلخب ووار ع وون أن الش ووؤم يكث وور حص ووله يف حي وواة الن وواق مص وواحبا هل ووهه األم ووور الثالث ووة ,
ولكوهنووا موون أكثوور مووا يعانووره الرجوواة وخيالطونووه  ,فاحلووديث لوويس فيووه أن تلووك األمووور الثالثووة مشووؤومة يف
نفسها أو أهنا ا توجو الشؤم  ,وإوا فيه أن الشؤم إلصل مصاحبا هلا كثريا .
فالبي ووت ق وود يس ووكنه أن وواق فيهلك ووون أو ميرض ووون  ,يس ووكنه آخ وورون فيهلك ووون أو ميرض ووون وهك ووها ,
وكووهلك الدابووة قوود يشو يها نووخص فيهلووك أو خيسوور  ,يش و يها آخوور فيقووع لووه مثوول مووا وقووع للووهي قبلووه ,
وهكها  ,وكهلك املرأة قد يتنوجها عدد من الرجاة فيموتون تباعا عنها .
فووالني صوولى اهلل عليووه وسوولم حووني أطل و نفووي الطوورية والشووؤم  ,نبووه علووى أن الشووؤم يقووع كث وريا مووع هووهه
األمور الثالثة حتهيرا وتنبيها  ,وهها ما يدة عليوه بعوض روايوات احلوديث  ,حيوث يقووة النوي صولى اهلل عليوه
وسلم ":ر عدوى ور طرية  ,والشؤم يف ثالل  :يف املرأة والدار والدابة"(.)3

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وبناو عليه فإن هها احلديث يكون مشاهبا لقوة الني صلى اهلل عليه وسلم ":سوعادة ابون آدم يف ثالثوة,
ونقوة ابون آدم يف ثوالل  ,فمون سوعادته  :املورأة الصواحلة واملسوكن الواسوع واملركوو الصوا  ,ومون نوقوته :

=


1

( ) أخرجه البخاري  ,رقم ( , )2857ومسلم  ,رقم (. )2225

1436/08/19

( )2انظر  :فت الباري  ,ابن حجر  , )67-62/6( ,ومفتاح دار السعادة  ,ابن القيم ( , )342-332/3وأحدايث العقيدة
اليت يوهم ظاهرها التعارو  ,سليمان الدبيخي (. )137-111/1
( )3أخرجه البخاري  ,رقم ( , )5421ومسلم  ,رقم (. )2225
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املرأة السوو واملسكن السوو واملركو السوو"(.)1
وفهوم حوديث الشوؤم علوى هوها املعوي هوو الوهي رهووو إليوه اإلموام مالوك  ,فقود سو ل مالوك عون الشووؤم
يف الفورق والودار فقوواة ":كوم موون دار سك ونها قوووم فهلكووا  ,سوكنها آخوورون فهلكووا  ,فهووها تفسوريه فيمووا
أرى"(.)2
وبنوواو علووى هووها املعووي فالشووؤم لوويس مالزمووا يف كوول األحوواة هلووهه األمووور ولوويس خاصووا هبووا أيضووا  ,فقوود
يكووون يف أمووور أخوورى يقووع معهووا مثوول مووا يقووع مووع تلووك األمووور فالرجوول مووثال قوود يكووون مشووؤوما  ,فإنووه قوود
يتنو امرأة فتموت معه  ,يتنو أخرى فتموت معه  ,وهكها  ,فهها الرجل مشوؤم بالنسبة للمرأة.
المعن ى الث اني  :أن مع ووي احل ووديث إخب ووار الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ع وون األس ووباب املث وورية للط وورية

والتشوواؤم ,الكامنووة يف النفوووق  ,وإخبوواره بووهلك موون بوواب التسووهير والتنفووري  ,ولوويس موون بوواب إق وراره األموور
وتجكيده(. )3
ومن خالة ههين املعنيني يتض أن احلديث ت يوجت يف سويا رم املورأة والدابوة والبيوت  ,ور يف سويا
ارحتقار هلا  ,وإوا جاو يف سيا التسهير واإلرناد  ,سد باب الوقوا يف التشاؤم .
و ا ينيد من وضوح هها املعي ويكشف عن خطوج رلوك ارعو او ووقوعوه يف ارختوناة وسووو الفهوم :
أن هن ووات أحادي ووث أخ وورى عدي وودة ج وواو فيه ووا الثن وواو عل ووى املو ورأة واإلع ووالو م وون ن ووجهنا  ,وم وون أن ووهر تل ووك
األحاديووث قوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":حبووو إىل موون ال ودنيا النسوواو والطيووو  ,وجعوول قوورة عيووين يف
الصالة"( ,)4ومن رلك قوة الني صلى اهلل عليه وسلم ":إوا النساو نقا الرجاة"(.)5
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 -2مساواة المرأة االبيوانات المبتقرة :
( )1أخرجه أمحد  ,رقم ( , )1445واحلاكم يف املستدرت  ,رقم ( , )2684وحسنه األلباا يف السلسلة الصسيسة  ,رقم
(. )1047
( )2البيان والتسصيل  ,ابن رند (. )275/17

1436/08/19

( )3انظر  :مفتاح دار السعادة  ,ابن القيم (. )341/3
( )4أخرجه أمحد  ,رقم ( , )11845والنسا ي  ,رقم ( , )3787وصسسه األلباا .

( )5أخرجه أمحد  ,رقم ( , )24999وال مهي  ,رقم ( , )105وأبو داود  ,رقم ( , )204وهو حديث صسي .
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من األمثلة اليت اع و هبوا دعواة اربوة الهكوريوة علوى اإلسوالم  :أنوه سواوى بوني املورأة واحلموار والكلوو
األسووود يف احلكووم بقطووع الصووالة( , )1حيووث يقوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":يقطووع صووالة الرجوول إرا ت
يكن بني يديه كرخرة الرحل املرأة واحلمار والكلو األسود"(.)2
ولكن هها ارع او غري صسي ؛ لكونه مبنيا على مقدمة باطلوة  ,وهوي أن اجلموع بوني األموور الثالثوة
يف سيا واحد يستلنم احلكوم باملسواواة بينهوا مون كول اجلهوات  ,وهوها تصوور عوار عون الصوسة  ,فوإن اجلموع
بني تلك األمور إوا كان ألجل ان اكها يف نيو واحد فقط  ,وهو قطع الصالة .
ومثوول هووها األسوولوب ر يسوولتنم يف العقوول ور يف الشوورا احلكووم باملسوواواة بينهووا فيمووا عوودا رلووك األموور ,
فإنووك تقوووة  :الووههو واحلديوود يتمووددان بوواحلرارة  ,ور يعووين هووها أنووك تسوواوي بينهمووا يف القيمووة واملكانووة ,
وتقوة  :اإلنسان والدجوا كال ا ميشي على قودمني  ,ور يعين رلك أنك تسواوي بينهموا يف املكانوة واملننلوة
.
فاحلديث إرن ر يستولنم ألبتة التسوية بوني املورأة واحل ومار والك ولو يف املننلوة واملكانوة  ,ور املشواهبة بينهوا
يف القودر وارح ام  ,وإوا غاية ما يدة عليه أهنا مشو كة معهما يف حكم واحد  ,وهو قطع الصالة .
وقد اختلوف العلمواو يف حتديود العلوة الويت مون أجلهوا حكوم علوى املورأة بجهنوا تقطوع الصوالة – سوواو كوان
معي احلديث اإلبطاة أو إنقا األجر , -وركروا يف رلك علال اجتهادية ظنية  ,فمونهم مون ركور أن العلوة
راجعة إىل التشويش وارنشغاة باملرأة عون الصوالة  ,ومونهم مون ركور أن العلوة خووف النجاسوة  ,وهلوها جعول
احلكووم بووالقطع خاصووا بوواملرأة احلووا ض فقووط  ,وموونهم موون ركوور أن الشوويطان يتصووور بصووورة امل ورأة ويسووعى إىل
قطع الصالة(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وه ووهه التعل وويالت الظني ووة ت وودة عل ووى أن العلم وواو املس وولمني ت يفهم ووا م وون ه ووها احل ووديث حتق ووري املو ورأة أو
التقليل من نجهنا  ,أو جعلهوا مسواوية ملرتبوة احلموار أو الكلوو – كموا يودعي املع ضوون -وإووا أرجعووا العلوة
إىل أمور خارجة راجعة إىل املصلي ونجن الصالة  ,ر إىل رات املرأة ومكانتها .
( )1انظر  :هن أبدا لسن ناقصات عقل  ,لة أنا أفكر (.)29/13

1436/08/19

( )2أخرجه أمحد  ,رقم ( , )20360وأبو داود  ,رقم (. )602
( )3انظر  :نرح صسي مسلم  ,النووي ( , )227/4وفت الباري  ,ابن حجر ( , )588/1وفت الباري  ,ابن رجو
(. )700-696/2

Ali Fattani

1043

الباب الثالث

 -3القدح في كمال خلقة المرأة :
من األمثلة اليت يدعي فيها املع ضون أن اإلسالم احتقر املرأة وقلول مون مكانتهوا  :موا جواو مون وصوفها
بجهنووا خلقووت موون ضوولع أعووو  ,فعوون أيب هريوورة رضووي اهلل عنووه أن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم قوواة  ":امل ورأة
رخلقووت موون ضوولع أعووو  ,وإن أعو وو ن وويو يف الضوولع أعوواله فووإن رهبووت تقيمووه كس ورته وإن تركتووه ت يوونة
أعو "(.)1
ولكن هها ارع او مبين على سوو فهوم للسوديث  ,علوى حتريوف ملقصووده وغرضوه وعلوى قطوع لوه مون
سووياقه وسووباقه وحلاقووه  ,فووإن احلووديث جوواو يف سوويا الوصوواية بوواملرأة وارهتمووام هبووا والوودعوة إىل احلفوواظ علووى
حقوقهووا وطلووو الرمحووة هبووا فووإن النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم ابتوودأ احلووديث وأهنوواه بالوصوواية بالنسوواو  ,حيووث
يقوووة ":استوص ووا بالنسوواو خ وريا  ,فووإن امل ورأة رخلقووت موون ضوولع  ,وإن أعووو نوويو يف الضوولع أعوواله  ,فووإن
رهب ووت تقيم ووه كسو ورته  ,وإن تركت ووه ت ي وونة أع ووو  ,فاستوصو ووا بالنس وواو خو وريا"  ,وه ووها ح ووث للرج وواة عل ووى
التغاضووي عمووا يرونووه منهووا موون غلبووة العاطفووة  ,ودعوووة هلووم إىل التسووام والصووف والصوورب علووى مووا يصوودر موون
النساو من انفعارت عاطفية .
وأما اإلنارة إىل أن املرأة رخلقت مون ضولع أعوو فوإن الصوسي أن هوها مثول ضوربه النوي صولى اهلل عليوه

وسوولم إليصوواة املعووي وتوضوويسه  ,ويوودة علووى رلووك الراويووة األخوورى للسووديث  ,وفيهووا ":املورأة كالضوولع  ,إن
أقمتها كسرهتا  ,وإن استمعت هبا استمعت هبا وفيهوا عوو "( , )2ووجوه التمثيول  :أن الضولع عوادة موا يكوون
ارعوجووا يف أعوواله  ,وأعلووى مووا يف امل ورأة رأسووها  ,وفيووه لسوواهنا  ,الووهي تعوورب بووه عوون عواطفهووا وانفعارهتووا ,
فشووبه النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم رلووك باعوجووا أعلووى الضوولع  ,ونبووه هبووها املثوول علووى أن املورأة جبلووت علووى

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارنفعوواة  ,وأهنووا ووا يغلووو عليهووا العواطووف  ,فر ووا تطلو ألفاظووا تغلووو الرجوول  ,وخترجووه عوون اعتدالووه  ,فووجمر
الني صلى اهلل عليه وسلم بتفهم هها األمر  ,وأرند إىل حسن التعامل معه .
ف وواملراد ب ووهلك التمثي وول إرن إيص وواة املع ووي يف أوضو و ص ووورة  ,ول وويس املو وراد من ووه التقلي وول م وون ن ووجهنا أو
ارحتقار هلا  ,أو إنناة مكانتها اإلنسانية عن مكانة الرجل .
فلووو أن هنووات قبيلووة مشووهورة بسوورعة الغضووو وارنفعوواة  ,قوواة األمووري لواليووه أوصوويك بقبيلووة بووين فووالن

1436/08/19

( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )3331ومسلم  ,رقم (. )1468
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )5184
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خ وريا  ,فووإهنم مشووهورون بالغضووو وسوورعة ارنفعوواة فتعاموول معهووم بلطووف  ,فووإن أحوودا ر يفهووم موون وصوواية
األمووري هووهه أنووه يقلوول موون نووجن هووهه القبيلووة أو إلقوور أمرهووا  ,وإوووا املفهوووم موون كالمووه أنووه يسووعى إىل تفهووم
حاهلم ويدعو إىل حسن التعامل معهم .
وقد توارد كثري من علماو اإلسالم على فهم رلوك احلوديث بوجن املقصوود منوه تقودير املورأة واحلفواظ علوى
حقوقهووا وقوودرها  ,فقوود بوووب البخوواري يف صووسيسه علووى هووها احلووديث بووابني  :األوة " :بوواب املووداراة مووع
النسواو وقوووة النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم "إوووا املورأة كالضوولع" ,والثوواا " :بوواب الوصوواية بالنسوواو"( , )1وبوووب
علي ووه ال وودارمي فق وواة ":ب وواب م ووداراة الرج وول أهل ووه"( , )2وب وووب علي ووه النس ووا ي فق وواة ":ب وواب م ووداراة الرج وول
زوجتووه"( ,)3وبوووب عليووه البيهقووي فقوواة ":بوواب ح و املوورأة علووى الرجوول "( ,)4وبوووب عليووه ابوون األثووري فقوواة
":الفرا الثاا  :يف ح املرأة على النو "(.)5
فهوهه التبويبوات تودة علوى أن كثوريا مون علمواو اإلسوالم ت يفهمووا موون احلوديث التقليول مون نوجن املورأة,
أو الدعوة إىل احتقارها وإنقا مننلتها عن الرجل  ,وإووا فهمووا منوه الودعوة إىل اح امهوا وتقودير موا جبلوت
عليه  ,واحلث على إعطا ها حقها الهي يتناسو مع طبيعتها .

 -4البكم على المرأة االشيطنة :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومو وون ارع اضو ووات الو وويت يع و و و هبو ووا دعو وواة اربو ووة الهكوريو ووة علو ووى اإلسو ووالم  :أنو ووه حكو ووم علو ووى امل و ورأة

( )1انظر  :اجلامع الصسي  ,البخاري (. )422/6
( )2سنن الدارمي (.)198/2
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( )3سنن النسا ي (. )364/5
( )4سنن البيهقي (. )295/7

( )5جامع األصوة (. )503/6
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بالش وويطنة( , )1فق وود ق وواة الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم  ":إن املو ورأة تقب وول يف ص ووورة ن وويطان وت وودبر يف ص ووورة
نيطان ,فإرا رأى أحدكم امرأة فجعجبته  ,فليجت أهله ؛ فإن رات يرد ا يف نفسه"(.)2
ولكوون هووها ارع و او خطووج ظوواهر ؛ لكونووه مبنيووا علووى فهووم خوواط للسووديث  ,فووالني صوولى اهلل عليووه
وسوولم ت يقوول إن املورأة نوويطان  ,وإوووا غايووة مووا فيووه اإلخبووار عوون أن الشوويطان يسووتغل صووورة املورأة ومشوويتها ,
ويثووري الفتنووة هبووا يف نفوووق الرجوواة ؛ ليوووقعهم يف الننووا واخليانووة النوجيووة  ,وهووها مووا يوودة عليووه احلووديث انخوور,
الووهي يقوووة فيووه النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":املورأة عووورة  ,فووإرا خرجووت استشوورفها الشوويطان"( ,)3أي رفووع
بصره إليها ليستغلها وينينها للرجاة األجانو ويغويها أو يغوي هبا(.)4
وهووها املعووي هووو املوراد الووهي فهمووه منووه علموواو اإلسووالم موون احلووديث  ,يقوووة القوورطي  ":وقولووه :إن املورأة
تقبوول يف صووورة نوويطان؛ أي :يف صووفته موون الوسوسووة ,والتسريووك للشووهوة؛ ووا يبوودو منهووا موون احاسوون املثوورية
للشووهوة النفسووية ,وامليوول الطبيعووي ,وبووهلك توودعو إىل الفتنووة الوويت هووي أعظووم موون فتنووة الشوويطان ,ولووهلك قوواة
صلى اهلل عليه وسلم :ما تركت يف أميت فتنة أضر على الرجاة من النساو .فلما خاف صلى اهلل عليوه وسولم
هووهه املفسوودة علووى أمتووه  ,أرنوودهم إىل طري و هبووا توونوة وتنسسووم ,فقوواة :إرا أبصوور أحوودكم امل ورأة فجعجبتووه
فليجت أهله ,أخرب بفا دة رلك ,وهو قوله :فإن رلك يرد ما يف نفسه"(.)5
ويقوة ابن اجلوزي  ":وقوله :يف صورة نويطان أي :إن الشويطان يونين أمرهوا ,وإلوث عليهوا ,وإووا يقووى
ميل الناظر إليها على قدر قوة نبقه ,فإرا جامع أهله قل احرت وحصل البدة"(.)6

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وسيا احلديث وتركيبه يدة على أنه جواو لقطوع سوبل الوقووا يف جرميوة الننوا والوقووا يف اخليانوة النوجيوة
 ,والغري ووو حق ووا أن املع ض ووني علو وى اإلس ووالم ت يعت ووربوا التوجي ووه النب وووي يف ال وودعوة إىل الو و ابط ب ووني ال وونو
( )1انظر  :حتقري املرأة يف اإلسالم  ,لة أنا أفكر (. )10-9/2
( )2أخرجه مسلم  ,رقم (. )2491

( )3أخرجه ال مهي  ,رقم ( , )1173وهو حديث صسي .
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( )4انظر  :حتفة األحوري  ,املباركفوري ( , )282/4وفيض القدير يف نرح اجلامع الصغري  ,املناوي (. )346/6
( )5املفهم ملا أنكل من تلخيص كتاب مسلم (. )90/4
( )6كشف املشكل من حديث الصسيسني ( , )746/1وانظر  :نرح صسي مسلم  ,النووي (. )178/9
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وزوجتووه وحثووه للرجوول الووهي وجوود فتنووة بووامرأة أجنبيووة عنووه علووى املبووادرة إىل زوجتووه وقضوواو وطووره منهووا حووىت ر
يتعل قلبه بغريها  ,وإوا نظروا إىل بيانه رستغالة الشيطان هلا فقط .
فاحلوديث إرن ت يووجت فيوه وصووف املورأة بالشويطان  ,وإوووا الووهي جواو فيووه أن الشوويطان مون حرصووه علووى
إغواو النواق وإيقواعهم يف احلورام  ,وختريوو بيووهتم وعالقواهتم النوجيوة  ,يسوتغل املورأة وينينهوا يف أعوني الرجواة
األجانووو  ,فووالقوة بجهنووا تقبوول يف صووورة نوويطان  ,أسوولوب موون أسوواليو اللغووة العربيووة يف التسووهير موون فتنووة
النساو األجنبيات .
على التسليم بجن املرأة روصفت بالشويطنة يف احلوديث  ,فهوها األمور لويس خاصوا بواملرأة  ,فقود وصوف
الرجل أيضا بهلك  ,فقد قاة النوي صولى اهلل عليوه وسولم  ":إرا صولى أحودكم إىل نويو يسو ه مون النواق ,
()1
فجراد أحد أن اتاز بني يديه فليدفعه  ,فإن أك فليقاتله ؛ فإوا هو نيطان"
أما المستوى الراا  :فه و نع يم الجن ة وطيباته ا  ،فقود ادعوى املتهموون اإلسوالم بالهكوريوة أن القورآن
إرا تطر لنعيم اجلنة يوجه اخلطاب يف أكثر األحوواة وأغلبهوا إىل الرجواة  ,ويعود الرجواة بالنسواو اجلمويالت
واجلواري واخلدم  ,والعدد يف النوجات  ,بينما ر يعد املرأة بشيو مون رلوك  ,فوإرا كوان تعودد األزوا للمورأة
يف الدنيا رما و نوعا ملا ي تو عليه من املفاسد يف األنسواب وغريهوا  ,فوإن هوهه املفاسود منتفيوة يف اجلنوة ,
فلمارا ر تعدد املرأة األزوا أيضا؟!
وكوهلك فوإن اإلسوالم يعود الرجوواة برؤيوة اهلل يف اجلنوة كول يووم مجعووة  ,ولكون النسواو ر يورون اهلل يف هووها
اليوم  ,وإوا يربقني يف البيوت رستقباة أزواجهن .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها ارعو او غووري صووسي  ,وهووو مبووين علووى تصووورات خاط ووة  ,وتو ووات وظنووون ر دليوول عليهووا ور
أثارة من علم  ,وكشف ما فيه هها ارع او من خلل يتبني باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن النصوو

الشورعية يف اإلسوالم ر تفور بوني الرجول واملورأة يف الوعود باجلنوة  ,واألصوول

فيهووا التسوواوي بووني الرجوول وامل ورأة يف كوول مووا جوواو موون النعوويم يف اجلنووة  ,كاملركوول واملشووارب واملالبووس والفووره
وغريها من أنواا النعيم  ,يقووة اهلل تعواىل {:مون عمول سويِّ ة فوال راونى إرَّ مثولهوا ومون عمول صواحلا ِّمون ركو ٍر

1436/08/19

أو أرنثووى ورهووو رمووؤمن فجرول ووك يوود رخلرون اجلنَّووة يوررزقرووون فيهووا بغووري حسوواب}[غافر ,]40:ويقوووة تعوواىل { :وموون
( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )509ومسلم  ,رقم (. )505

Ali Fattani

1047

الباب الثالث

الصاحلات من رك ٍر أو أرنثى ورهوو رموؤمن فجرول وك يود رخلرون اجلنَّوة ور يرظل رموون نقريا}[النسواو]124:
يوعمل من َّ
َّهم أجووررهم
 ,ويقوووة تعوواىل { :موون عموول صوواحلا ِّموون رك و ٍر أو أرنثووى ورهووو رمووؤمن فولنرسييونَّووهر حيوواة طيِّبووة ولنجوونيونو ر
بجحسن ما كانروا يوعملرون}[النسل. ]97:
ومع رلك فنسن ر ننكر أن بعض العلماو رهوو إىل أن النسواو ر يورين اهلل يف اجلنوة  ,وبعضوهم رهوو
إىل أهنوون ر يرينووه إر يف األعيوواد فقووط  ,ولكوون الصووسي أهنوون مثوول الرجوواة  ,ر فوور بيوونهم يف هووها النعوويم
الهي هو أعظم نعيم أهل اجلنة(.)1
ا مر الثاني  :أننا ر ننكر أن النصو

الشرعية استعملت األسلوب املهكر كثريا يف الوعد بنعويم اجلنوة

 ,ولكن رلك ر يعين أن اإلسالم إلتقور املورأة ويقلول مون مننلتهوا  ,وإووا هوو داخول ضومن ظواهرة التغليوو يف
اللغووة العربيووة الوويت سووب بيووان حقيقتهووا  ,وإثبووات أهنووا راجعووة إىل معو ٍ
وان بالغيووة وأسوولوبية  ,ولوويس هلووا عالقووة
ضرورية بالتفاضل .

وفضال عن رلك  ,فإن النصو الشرعية ت تقتصر يف وعودها بنعيم اجلنة على األسولوب املوهكر فقوط
 ,بل جاوت نصو كثرية جدا معتمددة يف التعبري على األسلوب املؤنث أيضا  ,كموا يف النصوو القرآنيوة
السابقة وغريها .
بل إن النصو حتدثت عن نعيم املرأة املسلمة يف اجلنة  ,وأخربت عن عدد مون التفاصويل املتعلقوة هبوا,
واه َّن
اه َّن إنش وواو**فجعلن و ر
ف ووجخربت بجهن ووا يف اجلن ووة تك ووون يف غاي ووة اجلم وواة  ,يق وووة اهلل تع وواىل { :إنَّووا أنش ووجن ر

أبكووارا**عر رربووا أتورابا}[الواقعووة , ]37-35:وقوود رهووو عوودد موون املفس ورين إىل أن امل وراد هبووهه انيووات النسوواو
املؤمنات يف الدنيا  ,وأن اهلل وعدهن بجنه اعلهن يف غاية اجلماة واحلسن  ,وأهنن ر يفقدن بكوارهتن أبودا ,
ور يفقدن مجاهلن أبدا(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأخرب الني صلى اهلل عليه وسلم عون الصوفة اجلماليوة للمورأة املسولمة يف اجلنوة فقواة  ":لوو اطلعوت امورأة
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( )1انظر  :موا فتاوى ابن تيمية ( , )430-420/6لوامع األنوار البهية  ,السفاريين (. )247/2
( )2انظر  :تفسري الطربي ( , )640 /11واحرر الوجين يف تفسري الكتاب العنين  ,ابن عطية ( , )248/14وتفسري القرآن ,
السمعاا (. )350/3
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من نساو أهل اجلنة علوى أهول األرو ؛ ألضواوت موا بينهموا  ,وموألت موا بينهموا برإلهوا  ,ولنصويفها -يعوين
()1
:اخلمار -خري من الدنيا وما فيها"
ا مر الثال  :أننوا ر نعورف كول موا يف اجلنوة مون نعويم  ,وإووا أرخربنوا عون نويو يسوري منوه فقوط  ,وقود

أخربنووا اهلل بووجن كوول صووا س وواو كووان رك ورا أو أنثووى يعطووى يف اجلنووة موون النعوويم بغووري حسوواب  ,و ووا ر خيطوور

علووى بوواة أحوود  ,يقوووة اهلل تعوواىل يف احلووديث القدسووي  ":أعووددت لعبووادي الصوواحلني مووا ر عووني رأت  ,ور
أرن مسع ووت  ,ور خط وور عل ووى قل ووو بش وور"( , )2وأخ وورب اهلل أن املال ك ووة تبش وور امل ووؤمنني فتق وووة هل ووم { :د و رون
أوليا رؤركم يف احلياة ُّ
صلت. ]31:
الدنويا ويف انخرة ول ركم فيها ما تشتهي أن رف رس ركم ول ركم فيها ما ت َّدعرون}[فر ِّ
فإرا كان األمر كهلك  ,فقد يكون للنسواو يف اجلنوة مون النعويم موا يكوون مناسوبا لطبيعوتهن وا ر نعلموه
ويكون خاصا هبن دون الرجاة  ,فإرا سلمنا بجنه جاو يف النصو اختصا الرجاة ببعض النعيم يف اجلنوة
 ,فإن هها ر يعين أن النساو ليس هلن نعيم آخر خيتصصن به دون الرجاة  ,فما يف اجلنة ر ميكون اإلحاطوة
به .
ا م ر الثال

 :أن رلووك ارع و او مبووين علووى أن البنيووة اإلنسووانية يف اجلنووة تبقووى كمووا كانووت عليووه يف

الدنيا  ,وألجل هها حكموا على أن التعدد للرجل فيه ظلم للمرأة وقهر هلا وأهنا تتوجت بتعودد زوجوات زوجهوا
 ,ولكن هوها تصوور خواط  ,فالبنيوة اإلنسوانية يف اجلنوة تتغوري كثوريا  ,فكموا أنوه لويس يف اجلنوة غوا ط ور بووة
ور خماط ور روا كريهة ور نوم ور حيض يف النساو  ,فكهلك ليس يف اجلنة تكدر ور حقود ور قهور ور
تضووجر ور حسوود ور تضوورر ور منافسووة  ,فوواملرأة تتوونعم مووع زوجهووا حووىت ولووو كووان معووه أزوا أخوورى  ,ور
تشعر بجي ضرر كما إلصل يف الدنيا  ,فالكل يف نعيم دا م ورضوان من اهلل أكرب .
ا م ر الراا  :أن املن وع موون تع ودد األزوا بالن وسبة للمورأة يف الوودنيا لوويس راج وعا إىل مووا ي تووو عليووه موون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األضورار يف األنساب ويف الصوسة فقط  ,وإوا هو راج وع إىل ك وونه منافيوا ل وطبيعة املورأة راهتوا  ,وك ووهنا مطلوبوة
ر طالبة  ,و وال للسرل وليوست فاعولة  ,وهلها فإنه ر اوز للمرأة العقيم أن تعدد األزوا يف الدنيا .
فوواملنع موون تعوودد األزوا للم ورأة يف الوودنيا إرن راجووع إىل أنووه منوواف للفطوورة وللطبيعووة اإلنسووانية  ,واجلنووة
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( )1أخرجه البخاري  ,رقم (. )6568
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )3244
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لوويس فيهووا نوويو خيووالف الفطوورة والطبيع وة اإلنسووانية  ,فووال يكووون فيهووا نوويو موون األمووور الوويت حتكووم الفطوورة
ببطالنه أو استقباحه يف الدنيا  ,كما أنه ر يص فيها التعدد يف األزوا للمرأة  ,فإنه ر يص فيهوا املثليوة :
املرأة مع املرأة أو الرجل مع الرجل  ,لكون كل ههه األمور منافية للفطرة وخمالفة للطبيعة اإلنسانية راهتا .
ا مر الخامس  :وهو يقاة من باب اجلودة وإفسوام املعو و فقوط  :أن رلوك ارعو او مبوين علوى أن
التفاضل يف النعويم إووا يكوون بوالكثرة  ,وألجول هوها حكمووا علوى أن نعويم املورأة أقول مون نعويم الرجول لكوهنوا
ت تعوودد يف األزوا  ,وه ووها تص ووور خ وواط  ,فووالنعيم يف اجلن ووة ر يك ووون ج وورد الكث وورة  ,وإو ووا يك ووون بنوع ووه
وكيفيته  ,فإرا كانوت البنيوة اإلنسوانية تتغوري كثوري مون خصا صوها يف اجلنوة  ,فموا الوهي مينوع أن املورأة ر يكوون
نعيمها يف اجلنة إر بنو واحد فقط  ,وأن تعدد األزوا هلا يكون عهابا وجسيما .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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العتراض الخامس
اتهام ا يان اإفسا البياة اإلنسانية وانتهاك كرامتها
تقوم حقيقوة هوها ارعو او علوى اردعواو بوجن األديوان تتضومن تشوريعات وأحكاموا وأفكوارا مضورة باحليواة
اإلنس ووانية  ,وتتس ووبو يف إفس وواد الطبيع ووة البشو ورية  ,وت ووؤدي إىل إح وودال اإلضو ورار هب ووا وإعطاهب ووا وتك ووديرها
وانتهووات كرامتهووا  ,وأن اإلنسووانية ت تسووتفد موون األديووان إر منيوودا موون الشووقاو والضوورر  ,وأنووه كلمووا ختلصووت
من األديان وختلت عنها ؛ ازدادت حتسنا ورنادا  ,ووصور إىل ارستقرار .
ويف صووياغة هووهه الوودعوى يقوووة ديفيوود هيوووم علووى لسووان فيلووون ":وإرا رركوورت الووروح الدينيووة يف أيووة روايووة
تارخيية أليقنا أننا سنلقى فيما بعد تفاصويل عون الشوقاو  ,الوهي يصوسبها  ,ولويس مثوة حقبوة يف النموان ميكون
أن تكون أسعد أو أكثر رفاهية من تلك احلقبة اليت ت يكن فيها اعتبار ما هلهه الروح الدينيوة  ,أو ت يسومع
عنها فيها"(.)1
ور ميل املع ضون على األديان من تكرار هوهه الودعوى  ,وتوراهم يتغنوون هبوا يف كول فول ون ٍ
واد  ,وتتفورا
أصوة ههه الدعوى إىل ستة فروا أساسية :
الفرو ا ول  :دعوى إفساد الطاقة اإلنسانية  ,وتعطيل احلركة العملية .
الفرو الثاني  :دعوى إفساد عقل اإلنسان وتفكريه .
الفرو الثال  :دعوى إفساد العالقات اإلنسانية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الفرو الراا  :دعوى انتهات احلرية اإلنسانية .
الفرو الخامس  :دعوى إفساد الطبيعة اإلنسانية .
الفرو السا س  :دعوى إفساد نظرة اإلنسان إىل احلياة .

1436/08/19

( )1اورات يف الدين الطبيعي  ,ديفيد هيوم ( , ) 149وفيلون هو الشخصية اليت متثل آراو هيوم يف تلك احاورات كما سب
بيانه .

Ali Fattani

1051

الباب الثالث

أم ا الف رو ا ول  :وه و ع وى ىفس ا الطاق ة اإلنس انية  ،وتعطي ل البرك ة العملي ة  ,فقوود ادعووى

املع ضون على األديان بجهنا تدعو إىل اإلميان بالقدر  ,و عول كول نويو خاضوعا لقودرة اهلل ومشوي ته  ,وهوها
ارعتقاد يؤدي إىل أن اإلنسان يبقى مستسلما للقدر ا هوة الهي ر يعلم عنه ني ا .
فوودين اإلسووالم يؤكوود يف كثووري موون نصوصووه علووى أن كوول نوويو خاضووع ملشووي ة اهلل وقدرتووه وإرادتووه  ,ور
ميكن لإلنسان أن خير عن هها التقدير ا هوة أبدا  ,فاملسلمون " علهوم ديوانتهم كمون يهووي يف الفضواو
حبسو ناموق ر يتسوة ور يتبدة  ,ور حيلة فيه سوى متابعة الصلوات والدعوات وارسوتغاثة بواهلل األحود
 ,الهي هو مستودا انماة  ,ولفظة اإلسالم معناها  :ارستسالم املطل إلرادة اهلل"(.)1
وحكووم موواركس علووى الوودين بجنوه يع وطل القوودرة اإلنسووانية علووى العمول فقوواة يف مقالتووه الشووهرية إن الوودين
" ":زفرة املخلو املضطهد  ,روح عات ر قلو له  ,كما أنه روح الظوروف ارجتماعيوة الويت طورد منهوا الوروح
 ,إنووه أفيووون الشووعوب"( ,)2وأكوود علووى أن "الوودين مشووس و يووة توودور حوووة اإلنسووان"()3؛ ورلووك أنووه خيوودر
الكادحني واملظلومني عن املطالبة باحلقو والثورة ضد الطبقات ارقطاعية الظاملة .
والتسوية بني مجيع األديان يف هها ارع او غوري صوسي  ,بول هوو ورد وهوم ر حقيقوة لوه  ,ور يعودو
أن يكوون كالموا فارغووا مون املضوومون الصوسي  ,وبيووان موا يف هوهه الوودعوى مون اضووطراب وخطوج يتسصوول يف
األمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووهه الوودعوى مبنيووة علووى خلووط فظيووع بووني أنووكاة األديووان املختلفووة  ,وجعلهووا يف

حك ووم واح وود  ,فس ووني رأى بع ووض املع ض ووني أن بع ووض ص ووور األدي ووان يف بع ووض املراح وول التارخيي ووة ت ووؤدي إىل
إفسوواد الطاقووات اإلنسووانية وتوودعو إىل اخلضوووا واخلنوووا لإلقطوواعيني  ,بووادروا إىل إطووال هتمووتهم  ,وحكم ووا
على كل أنكاة الدين حبكم واحد .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهها اوز يف احلكوم  ,واعتوداو يف الكوالم  ,وتعسوف يف التعمويم ر يقووم علوى برهوان  ,ور يسوتند إىل
دليل  ,وقد انتقد الفيلسوف املعاصر روجيه جارودي ماركس بشدة يف حكموه علوى كول األديوان بجهنوا أفيوون

1436/08/19

( )1انظر يف هها ارع او  :الفكر اإلسالمي احلديث وصلته بارستعمار الغريب  ,مد البهي ( , )123 , 118 , 45ومن
اف اوات املستشرقني على األصوة العقدية يف اإلسالم  ,عبداملنعم فؤاد (. )252
( )2املرجع الساب (. )34
( )3املرجع الساب ()34
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للشعوب  ,وركر أن "القوة بجن الودين يف كول زمون ومكوان يصورف اإلنسوان عون العمول والكفواح  ,يتنواقض
تناقضا صارخا مع الواقع التارخيي"  ,وركر أن الدين أدى يف بعض احلارت "دورا إاابيا وتقدميا كبريا"(.)1
وكشف روجيه جارودي عن تناقضات دعاة املاركسية  ,ورصد اع افاهتم اليت أعلنوا فيهوا أن الودين كوان
ركا أساسيا فعار يف عدد من احلركات الثورية يف الفكر الغريب(.)2
وإرا انتقلنا إىل اإلسالم  ,فإنا جند أحكامه وتوجيهاته تسري علوى نقويض هوهه الودعوى  ,وتؤسوس لوروح
إنسانية فاعلة يف الوجود واحلياة  ,فاإلسالم يوقظ الضمري اإلنساا ويشوعل الووعي لديوه  ,فاإلنسوان مسوؤوة
عوون أفعالووه كلهووا  ,و اسووو عليهووا  ,وعلووى كوول مووا يصوودر منووه  ,وعليووه مراقبووون يقيوودون كوول مووا يفعلووه أو
ظ موون ق وووٍة إرَّ لديووه رقيووو عتيوود}[  ,]18:وكمووا قوواة تعوواىل :
يتسوودل بووه  ,كمووا قوواة تعوواىل { :مووا يولف و ر
{وإ َّن علو ووي ركم حل و وافظني ** كرامو ووا كو وواتبني ** يوعل رمو ووون مو ووا توفعلرون}[ارنفطو ووار , ]12-10:فهو ووهه املعو وواا
توجو على اإلنسان أن يكون متيقظا دا ما  ,ويف مراقبة دا مة ووعي مشتعل .
واإلسوالم يف الوقوت نفسوه يودعو إىل التجمول يف الكوون وإلوث علوى البسوث والتنقيوو يف أسوراره وإعمواة
العقل والتفكري يف مشاهده ومظاهره  ,ويهم كثريا الهين ر يعملون عقوهلم .
وفووو رلووك فووإن ديوون اإلسووالم يهوودد الراضووني بووالظلم ويتوعوود القاعوودين عوون مكافسووة الظوواملني بسوووو
واه رم المآل كوةر ظووالمي
املصووري يف الوودنيا وانخوورة  ,مووع قوودرهتم علووى إزالتووه  ,كمووا قوواة تعوواىل { :إ َّن الَّووهين تووفَّو ر
و الل ووه واس ووعة فوتروه وواج رروا فيه ووا
أنو رفس ووهم ق ووالروا ف وويم ركن ووترم ق ووالروا ركنَّووا رمستض ووعفني يف األرو ق ووالوا أت ت رك وون أر ر
َّم وساوت مصريا ** إرَّ ال رمستضعفني من الِّرجواة والنِّسواو والولودان ر يسوتطيعرون حيلوة
فجرول ك مجو راهم جهن ر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور يوهت ردون سبيال}[النساو , ]98:ويقوة الني صلى اهلل عليه وسلم ":إن الناق إرا رأوا الظات فلم يجخوهوا
()3
واب الظوات أن
على يديه أونك أن يعمهم اهلل بعقابه"  ,ويقوة صلى اهلل عليه وسلم " ":إرا رأيتم أرميت توه ر
تقوة له :إنك أنت ظوات ,فقود تور رووِّدا مونهم"( ,)4وجعول النوي صولى اهلل عليوه وسولم قووة احلو أموام السولطان

( )1روجيه جارودي واملشكلة الدينية  ,سن امليلي ( , )143وانظر  :نبهات حوة اإلسالم  ,مد قطو ( , )184واإلسالم
يف مواجهة اإليديولوجيا املعاصرة  ,عبدالعظيم املطعين (. )397

1436/08/19

( )2روجيه جارودي واملشكلة الدينية  ,سن امليلي (. )144-143
( )3أخرجه أمحد  ,رقم (. )30

( )4أخرجه أمحد  ,رقم ( , )6521والرباز يف املسند  ,رقم (, )3274
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اجلا ر من أفضل اجلهاد  ,فقاة حني سجله رجل عن أفضل اجلهاد ":كلمة ح عند سلطان جا ر"(.)1
وإرا اقتصر نظرنا على نريعة اجلهاد فقط  ,فإهنا كافية يف نسف رلك ارعو او مون أساسوه  ,فاجلهواد
دعووة إىل التسورت وبوهة الونفس واملواة  ,وتربيوة علووى الفوداو والشوجاعة والكورم  ,وتنفوري مون السوكون والركووون
إىل الظلمووة  ,ومووع دعوووة اإلسووالم إىل رلووك  ,فإنووه إلووهر موون الف ورار موون القتوواة  ,ويعووده رنبووا عظيمووا  ,كمووا
قاة تعاىل { :قرل لَّن ينفع رك رم الفر رار إن فورررمت ِّمن الموت أو القتل وإرا رَّ رمتتوَّعرون إرَّ قليال}[األحناب]16:
فهوهه التشوريعات واألحكوام تودة علوى أن وصوف اإلسوالم بجنوه خمودر للشوعوب ومعطول لطاقاهتوا  ,ورد
وهم وخياة ر حقيقة له(.)2
ا م ر الث اني  :فضووال عوون أن طبيعووة الوودين اإلسووالمي وتش وريعاته مناقضووة لالدعوواو بجنووه معطوول للطاقووة

اإلنس ووانية  ,ف ووإن ت ووارين احلض ووارة اإلس ووالمية من وواقض ل ووه أيض ووا  ,فل وويس يش ووك أح وود يف أن املس وولمني أق وواموا
حضارة عظيمة واسعة األرجاو  ,ومتعوددة اجلوانوو و ار اهوات  ,تفوقوت علوى كول احلضوارات املوجوودة يف
رلك النمن  ,وقد توسع عدد من الدارسني من املسولمني وغوريهم يف نورح عظموة تلوك احلضوارة  ,والكشوف
عن معاملها و ارهتا املختلفة(. )3
ومناقضة رلك ارعو او ليسوت مقتصورة علوى التوارين املاضوي فقوط  ,بول تشومل العصور احلوديث  ,فوإن
مجي ووع احلرك ووات ال وويت ظه وورت يف الع ووات اإلس ووالم ض ود ارس ووتعمار كان ووت رات ط ووابع دي ووين ظ وواهر ؛ "فجمي ووع
احلركووات التسريريووة يف الشوور اإلسووالمي كانووت موون وحووي الوودين  ,حركووة الش ووعو املص ووري ضوود ارحووتالة
الفرنسووي كانووت حركووة علموواو الوودين  ,والثووورة علووى ظلووم موود علووي كووان را وودها السوويد عموور مكوورم الوونعيم
الووديين  ,والث ووورة علووى اإلجنلي وون يف الس ووودان ك ووان زعيمه ووا املهوودي الكب ووري  ,وه ووو زع وويم دي ووين  ,والث ووورة عل ووى
الطليان يف ليبيا  ,وعلى الفرنسيني يف املغرب  ,كلها حركات دينية  ,وثورة اإلندونيسيني على هولنودا كانوت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ثورة باسم الدين وعلى أساق الدين  ,يف كل مكان ثورة تشهد بجن هها الدين قوة حتريرية"(.)4

ويؤكد املؤرخ برنارد لويس احلقيقة السابقة فيقووة ":ومنوه التغلغول الغوريب يف العوات اإلسوالمي حوىت يومنوا
( )1أخرجه أمحد  ,رقم ( , )18830وابن ماجه  ,رقم ( , )4012وصسسه األلباا .

1436/08/19

( )2انظر  :الدين يف عصر العلم  ,يوسف القرضاوي (. )108-98
( )3انظر  :فضل اإلسالم على احلضارة الغربية  ,مونتجومري  ,وغريه من البسول .
( )4نبهات حوة اإلسالم  ,مد قطو (. )186
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هها كانت أهوم احلركوات الفكريوة املتميونة املهموة األصويلة الويت قاموت يف وجهوه  :حركوات إسوالمية ...وأقووى
احلركووات الوويت قامووت  ,والوويت كس وبت أقوووى التجييوود  ,وأثووارت محوواق أغلووو اجلموواهري كانووت دينيووة نووعبية يف
أصوهلا  ,ويف نعارها  ,ويف األسلوب اليت عربت به عن غايتها وسبيلها"(.)1
ا مر الثال  :أن ههه الدعوى يف احلقيقة مقلوبة على أتباا التيار اإلحلادي  ,فوإن موا يودعون إليوه مون

اإلحلاد واملهاهو الفلسفية املاديوة هوي الويت توؤدي إىل إفسواد الكيوان اإلنسواا وتعطيول طاقاتوه  ,وتتسوبو يف
ختوودير الشووعوب وتضووليلها  ,فووإن النظريووات املاديووة جعلووت حركووات اإلنسووان ومشوواعره مووا هووي إر عبووارة عوون
نتيجووة لتسركووات الووهات املاديووة اجلاموودة  ,فجميووع حتركووات اإلنسووان مووا هووي إر اسووتجابة قسوورية جربيووة لتلووك
التسركات  ,ر ميلك معها صرفا ور عدر .
وههه التصورات تؤسس يف اإلنسان األنانية  ,وارنقطاا الشعوري عون بوين جنسوه  ,وتغورق فيوه الشوعور
بالسلبية وارنطواو والبعد عن العمل ؛ ألن كل أفعاله هو بور عليهوا  ,ور ميلوك أن خيور عنهوا بوجي وسويلة
كانت .
وأما املهاه وو املاركسوية ارنو اكية فقود أح وسن األسوتار عبواق ومود العقواد يف وصوفها حوني قواة ":إن
املس ووكر حق ووا ه ووو مووههو م وواركس م وون جيم ووع نواحيووه ؛ ألن ووه يرف ووع ع وون الضوومري ن ووعوره باملس ووؤولية ,ويغري ووه
بالتطو وواوة والبو ووهاو علو ووى روي األقو وودار العظمو وواو  ,إنو ووه يرفو ووع مو وون الضو وومري نو ووعوره باملسو ووؤولية ؛ ألنو ووه يلقو ووي
باملسؤوليات كلها على ا تمع"(.)2
ا م ر الراا  :أمووا ارعو او علووى األديان/اإلسوالم بعقيودة اإلميووان بالقضواو والقودر  ,فهووو مشوهد آخوور

من مشاهد اجلهل وسوو الفهم  ,والتهور والطيش يف إصدار األحكام  ,فوإن النصوو الشورعية الويت أخوربت
بالقوودر السوواب هووي نفسووها الوويت أخووربت بووجن كوول إنسووان مسووؤوة عوون أفعالووه  ,وهووي الوويت عوونزت املسووؤولية
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الفردية يف نفوق الناق  ,وهي اليت دعت إىل وجوب األخه باألسباب  ,وارسوتعداد لألموور  ,وبوهة اجلهود
يف التوطور واررتقاو  ,وهي اليت حكمت على من ي ت األسباب ويركن إىل الكسل بالهم والتقبي .
ويكفووي يف اجل وواب علووى هووهه الوودعوى كشووف األح وواة العمليووة الوويت كووان يعيشووها النووي صوولى اهلل عليووه

1436/08/19

( )1الغرب والشر األوسط ( , )148وانظر  :الدين يف عصر العلم  ,يوسف القرضاوي (. )116-109
( )2أفيون الشعوب (. )9
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وسوولم وأصووسابه يف حيوواهتم اليوميووة  ,فووإن موون املعووروف موون س وريته صوولى اهلل عليووه وسوولم أنووه كووان يبووهة يف
دعوتووه كوول جه وود  ,ويتسموول فيه ووا كوول ص ووعو  ,حووىت يوص وول رسووالته للن وواق  ,فقوود حتم وول املشووا الكب وورية
واحتموول األرى موون قومووه  ,وقطووع املسووافات الشاسووعة مسووافرا إىل القبا وول العربيووة  ,ليوودعوهم إىل دينووه  ,فلووو
كانت نريعة اهلل ونصوصها تدعو إىل ارستسالم وارتكواة علوى القودر فكيوف فعول رسووة اهلل رلوك؟! هول
يعقل أن يكون الني صلى اهلل عليه وسلم نفسه خمالفا لشريعته اليت جاو هبا؟!
بوول إن العقوول السووليم يوودة علووى أن تصوورفاته تلووك هووي الوويت توودة علووى حقيقووة الووروح الوويت حتملهووا رسووالة
اإلسووالم  ,وتظهوور أثرهووا علووى الوونفس اإلنسووانية  ,فعوودم ارعتموواد عليهووا يعوود قف ونا منهجيووا كب وريا يف تصوووير
حقا األفكار والتصورات ؛ ألن من املعلوم بداهة عند من يريد أن يدرق طبيعة أي دعووة أن أفضول طريو
ملعرفة رلك هو دراسة سلوت الداعي األوة إليها  ,فهو أحرى من ميتثل روح دعوته .
وإرا انتقلنا إىل أحواة الصسابة الكرم – وهم بالطبع أكثر الناق فهما للشوريعة وأكثورهم متسوكا بروحهوا
–  ,فإنووا جنوودهم حتمل ووا موون املشووا واألتعوواب يف حيوواهتم ارجتماعيووة  ,وبووهلوا جهووودا مضوونية ألجوول نشوور
اإلسالم  ,وت يتكلوا علوى القودر  ,وإووا اسوتثمروا كول موا ميكونهم مون األسوباب املاديوة  ,واسوتثمروا موع رلوك
السنن الكونيوة لعموارة األرو وإقاموة احلضوارة الرنويدة فيهوا  ,فهول مون املعقووة أن تكوون الشوريعة اإلسوالمية
توودعو إىل اخلم وووة والكسوول  ,وارتكوواة علووى القوودر يك ووون أعلووم الن وواق هبووا وأنوودهم متس ووكا هب ووا ليس ووا
متصفني ا تدعو إليه؟!!
وأم ا الف رو الث اني  :وه و ع وى ىفس ا عق ل اإلنس ان وتفكي رو  ,فقوود ادعووى املعارضووون أن األديووان

مضرة بالعقل اإلنساا  ,وأهنوا توؤدي إىل حتطيموه  ,وإدخواة الفسواد عليوه  ,وأهنوا تفوت األبوواب مشورعة أموام
اخلرافات لتلخ إىل داخل العقل .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

واألديووان يف نظوورهم تعووو اإلبووداا والتقوودم العقلووي  ,وتسوود كوول منافووه الرقووي يف التفكووري  ,ويوودعون أن
األديان حتارب العلم وتسعى إىل إغال كل طرقه وسوبله ووسوا له  ,ويف خصوو ديون اإلسوالم ادعوى رينوان
– وهو من أتباا التيوار الربوويب -أن اإلسوالم إلوارب العلوم ويودعو إىل سوس العقول  ,وأن املسولمني إلتقورون
العل ووم التج وريي والبس ووث والتجم وول يف الوج ووود  ,وادع ووى أن املس وولمني س ووسقوا العق وووة املفك وورة يف ال ووبالد ال وويت
سيطروا عليها(.)1

1436/08/19

( )1انظر  :اإلسالم والعلم  :مناظرة بني رينان واألفغاا ( , )44 ,43 ,35 ,34و لة أنا أفكر  ,عدد ,16
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وهووهه الوودعوى ر ختتلووف عوون سوواها موون الوودعاوى يف التلووبس بوواألغالط والتخلوويط يف الفهووم وارسووتنتا
والبناو  ,وبيان ما فيها من خطج وادراف يتسصل يف األمور التالية :
ا مر ا ول  :أن القوة بجن الدين إلارب العلم والبسث  ,والتنقيوو ويعوو التقودم يتنواقض موع حقيقوة

اإلسووالم  ,ونصوصووه الصوورإلة البينووة  ,فوونسن ر ننكوور أن بعووض األديووان الوضووعية واملنسرفووة انووتملت علووى
قضايا كثرية مناقضة للعقل والعلم  ,وقام كثري من أتباعها ساربة العلم والتقدم فيه .
ولكن دين اإلسوالم علوى النقويض مون رلوك  ,فإنوه أنونة العقول مننلوة عاليوة  ,وبووأه مكانوة رفعيوة  ,فمون
منايووا الق وورآن املشووهودة ارهتم ووام بالعق وول واإلع ووالو م وون مننلتووه يف التكلي ووف  ,وق وود ج وواوت دع وووة الق وورآن إىل
اسوتعماة العقوول وضورورة األخووه بوه وأ يووة إعمالووه يف النظور والتوودقي يف الكوون يف آيووات كثورية  ,بلغووت أكثوور
من ةسني موضعا  ,كما جاوت عشرات انيات يف إبقاظ احلوواق ووجووب إعمواة السومع والبصور وإيقواظ
حاسووة التفكوور والتجموول عنوود اإلنسووان  ,وكوورر الووهم فيووه ملوون ر يعموول عقلووه ويعوورو عوون التفكوور والتجموول يف
الوجود(.)1
وأمووا دعوووة اإلسووالم إىل العلووم والووتعلم فهووي أنووهر موون أن نشووتغل بووهكرها  ,ولووو ت يكوون فيووه إر أن أوة
آيووة ننلووت علووى النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم كانووت أمورا بووالقراوة  ,كمووا قوواة تعوواىل { :اق وورأ باسووم ربوِّوك الَّووهي

خلو و ** خلو و اإلنس ووان م وون علو و ** اقو وورأ وربُّووك األك وورم ** الَّووهي علَّ ووم ب ووالقلم ** علَّ ووم اإلنس ووان م ووا ت
يوعلم}[العل  , ]5-1:لكفى بهلك .
وكل النصو

فيه تدة على أن العلم ليس قسيما للودين  ,فضوال عون أن يكوون مناقضوا لوه  ,وإووا تودة

درلة قطعية على أن العلم جنو من الدين ومكون ر يس من مكوناته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والعلووم الووهي دعووا إليووه اإلسووالم وحووث عليووه القوورآن لوويس خاصووا بووالعلوم الشوورعية فقووط  ,بوول يشوومل كوول
علووم صووسي يسووتند إىل أدلووة صووسيسة مسووتقيمة  ,فووالعلم احمووود يف اإلسووالم يشوومل أمووورا كثوريا يف ووارت
الطووو والفلووك واجلغرافيووا والتووارين وعلوووم اللغووة  ,وقوود نووص فقهوواو اإلسووالم علووى أن تعلووم هووهه العلوووم موون
فروو الكفاية اليت او على أهل كل بلد أن يوجد فيهم من يكون عاملا هبوا  ,فوإن فرطووا فيهوا مجيعوا وقعووا
يف اإل (.)2

1436/08/19

( )1انظر:الدرلة العقلية يف القرآن  ,عبدالكر عبيدات (, )86والتفكري فريضة إسالمية  ,عباق مود العقاد (.)8-7
( )2انظر  :إحياو علوم الدين  ,الغناة (. )16/1
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ر جوورم أن النصووو

الشوورعية ت تووجت بتفاصوويل بينووة يف تلووك العلوووم ؛ لكووون رلووك لوويس موون أهووداف

اإلسووالم وغاياتووه  ,ولكوون تعوواليم اإلسووالم وإرنوواداته هيووجت املنوواخ النفسووي والعقلووي لنشووجة العلوووم التجريبيووة
وتطورها  ,ووجهت العقوة واألرهان دو ارهتمام هبا .
ويتبني صد رلك باألمور التالية :
-1الوودعوة إىل تكوووين العقليووة العلميووة الوويت هتووتم بالربهووان والبسووث عوون الوودليل  ,وتنفوور موون التقليوود  ,ور
تقبل ارعتماد على العواطف والظنون .
-2الدعوة إىل اربة األمية واحلث على التعلم ونشر العلم يف العاملني .
-3الدعوة إىل تعلم اللغات املختلفة  ,واحلث على ارستفادة ا عند انخرين من علوم مفيدة .
-4التنبيه على ضرورة ارعتمواد علوى البسوث التجوريي يف األموور رات الطبيعوة التجريبيوة  ,وإقورار العمول
بالتجربة فيها  ,ولنوم الننوة عند رأي اخلرباو وأهل املعرفة فيما خيصهم من علوم .
وههه الدر ل عليها نواهد كثرية يف النصو

الشرعية  ,ولو أخهنا بسردها لطاة بنا املقام جدا(.)1

وت يكتووف القوورآن باإلرنووادات والتوجيهووات النظريووة يف الوودعوة إىل العلووم  ,وإوووا تضوومن منهجيووة علميووة
تفكريية متعوددة األركوان  ,وهوي مبثوثوة يف سوور القورآن وآياتوه  ,فالودارق للقورآن اود فيوه إنوارة إىل عمليوات
التفكووري املختلفووة  ,وإنووارة إىل أن وواا التفكووري العلمووي  ,وإنووارة إىل أح وواة التفكووري العلم ووي  ,وتعراووا عل ووى
امليادين اليت يعمل فيها التفكري العلمي  ,وت يكتوف القورآن بوهلك  ,وإووا حودد امليوادين الويت ر يصو للعقول
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلنسوواا اخلوووو فيهووا  ,زاد علووى رلووك أن ركوور الضووابط الوويت اووو علووى التفكووري العلمووي أن يلتوونم هبووا ,
س وواو الض ووابط األخالقيووة أو العلميووة  ,وتضوومن كووهلك اإلنووارة إىل األهووداف الوويت اووو أن يسووعى إليهووا
التفكري العلمي  ,ومع كل رلك اد الدارق يف القرآن إنارة إىل معوقات التفكري العلمي املختلفة(.)2

1436/08/19

( )1انظر  :الرسوة والعلم  ,يوسف القرضاوي ( , )57-37وموقف اإلسالم من الفن والعلم والفلسفة  ,عبداحلليم مود
( , )137-65واإلسالم والعلم التجريي  ,فارو الدسوقي ( , )168-148وموقف اإلسالم والكنيسة من العلم  ,عبداهلل
املشوخي (. )64-12
( )2انظر يف توضي رلك كله  :منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكر  ,خليل احلدري .
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ونتيجووة إلرنووادات النصووو

اإلسووالمية الواضووسة ومووا تضوومنته موون مكونووات املنهجيووة العلميووة  ,توجووه

الب وواحثون املس وولمون إىل ا ووارت التج و وريبية املخت و ولفة بق وووة  ,وأنشو و وا منهج ووا علمي ووا ريبيو وا كبو وريا  ,وخلفو ووا
بعدهم تراثا معورفيا ثريا  ,مشل عولوم الرياضويات والطوو والفلك والكيمياو والتارين واجلغرافيا وغريها(.)1
وتف رو ر املسلمني يف العلووم التجريبيوة بوات مون احلقوا التارخييوة البينوة الويت ر ميكون التشوكيك فيهوا  ,بول
أض ووسى تجثريه ووا يف احلض ووارة الغربي ووة ر يق وول ظه ووورا وثبوت ووا  ,وق وود أق وور ب ووهلك ع وودد غ ووري قلي وول م وون امل ووؤرخني
واملفكرين األوربيني  ,ويف رلك يقوة بريفولن يف كتابه "بناو اإلنسانية " ":لقد كوان العلوم أهوم موا جوادت بوه
احلضووارة العربيووة علووى العووات احلووديث  ...وت يكوون العلووم وحووده هووو الووهي أعوواد إىل أوربووا احليوواة  ,بوول هنووات
مووؤثرات أخوورى كثوورية موون مووؤثرات احلضووارة اإلسووالمية بعثووت بوواكورة أنووعتها إىل احليوواة األوربيووة...وليس مثووة
ناحيووة واحوودة موون ن وواحي ارزدهووار األوريب إر وميكوون إرجوواا أصوولها إىل مووؤثرات الثقافووة اإلسووالمية بصووورة
قاطعة  ...وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه إلينوا مون كشووف مدهشوة لنظريوات مبتكورة ,
بل يدين هها العلم إىل الثقافة العربية بوجكرب مون هوها  ,إنوه يودين هلوا بوجووده نفسوه"( ,)2وهوها الونص ر خيلوو
من املبالغة  ,ولكنه يكشف عن أصل اإلقرار بهلك األثر .
ويف إثبو ووات تفو ووو احلضو ووارة اإلسو ووالمية يف العلو وووم وتجثريه و ووا علو ووى غريهو ووا م و وون احلض و ووارات  ,خصص و ووت
املستشورقة األملانيووة زيغريوود هونكووه مؤلفوا خاصووا أمستووه"مشس العوورب تسووتطع علوى الغوورب"  ,وصووفت فيووه تووجثري
الفكوور العووريب علووى الوووعي األوريب بوصووف بليووغ قالووت فيووه ":إن سوويال موون نتووا الفكوور العووريب وموواد احلقيقووة
والعلم  ,وقد نقسته أيد عربية ونظمته وعرضته بشكل مثاة  ,قود اكتسو أوربوة  ,وغمور أرضوها اجلافوة غمورا
 ,فجن وبعها كمووا يشووبع املوواو الرموواة الظمووجى  ...ويف مراكوون العلووم األوروبيووة ت يكوون هنووات عووات واحوود بووني
العلموواو إر موود يووده إىل للكنوووز العربيووة هووهه يغوورف منهووا مووا نوواو أن يغوورف  ,وينهوول كمووا ينهوول الظموورن موون
املاو العهب"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأكدت على أن العلوم العربية ":أفضاة عربية على الغرب  ,ارتقت بجوروبة إىل مكانة مكنتها عون طريو
( )1انظر  :موقف اإلسالم والكنيسة من العلم  ,عبداهلل املشوخي ( , )82-69وقضايا املنهجية يف العلوم اإلسالمية

1436/08/19

وارجتماعية  ,مجاعة من الباحثني ( )45-33وفلسفة العلم بنظرة إسالمية  ,أمحد فؤاد بانا ( , )99-90ومنهجية التفكري
العلمي يف القرآن الكر  ,خليل احلدري (. )133-102
( )2دراسات يف الفلسفة احلديثة  ,مود زقنو (. )16
( )3مشس العرب تسطع على الغرب (. )305
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اخ اعاهتا واكتشافاهتا اخلاصة من أن تتنعم العات يف ميادين العلوم الطبيعية"(.)1
وقامت باستعراو العلوم علما علما  ,وكشفت يف كل واحد منهوا أثور العلووم العربيوة علوى الووعي األوريب
 ,ومون أعجوو موا ورد يف مؤلفهوا هووو أن املؤلوف الغوريب كوان إرا أراد لكتابووه ارنتشوار وارنوتهار وعلوو املننلووة
بني بين قومه ينسبه إىل عات عريب!!(.)2
وأم ووا املستش وور مونتج ووومري وات فق وود أل ووف يف إثب ووات ت ووجثري الفك وور الع ووريب عل ووى ال وووعي األوريب كتاب ووا
أمساه"ت ووجثري اإلس ووالم يف أورب ووا خ ووالة العص ووور الوس ووطى"  ,وت وورجم إىل العربي ووة بعنوان"فض وول اإلس ووالم عل ووى
احلض ووارة الغربي ووة"  ,وأك وود في ووه عل ووى أن احلض ووارة العربي ووة س ووا ت بش ووكل كب ووري يف تط وووير ال وووعي األوريب يف
ارت نىت  ,كالتجارة  ,وصناعة السفن  ,وارعتماد على البوصلة  ,واخلرا ط البسرية  ,واجلغرافية والنراعوة
 ,وطر الري  ,وعلم الفلك  ,والرياضيات  ,وغريها(.)3
وانتهووى إىل أن الفكوور العووريب زود" الفكوور األوريب بغووهاو وم وواد جديوودة  ,وفووت أمامووه عاملووا كووامال جديوودا
موون امليتافينيقووا  ,وكووان علووى كافووة مووهاهو الفكوور األوريب أن توودرق أور ترمجووات املؤلفووات العربيووة  ...وقوود
كانت كافة املدارق الفلسفية األوروبية التالية مدينة أعظم َّ
الدين للمؤلفني العرب"(.)4
وتوصوول إىل"أن ت ووجثري اإلس ووالم يف الع ووات املس وويسي الغ ووريب ه ووو أعظ ووم ووا يظ ون ع ووادة  ,فل ووم يقتص وور دور
اإلسووالم علووى تعريووف أوربووا الغربيووة بووالكثري موون منتجاتووه املاديووة  ,واكتشووافاته التكنولوجيووة  ,ور علووى إثووارة
اهتمام األوروبيني بالعلوم الفلسفية  ,بل إنه دفع أوربا أيضا إىل تكوين صورة جديدة لهاهتا"(.)5
وتتمثوول أ يووة هووهه التقري ورات الغربيووة يف أهن وا قوودمت ووا تضوومنته موون أمثلووة تارخييووة  ,أدلووة تفصوويلية علووى
إثبات رلك التجثري  ,وعلى عمقه  ,ميكن أن تشهر يف وجه من ينكر تلك احلقيقة التارخيية .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :أنه مع دعوة اإلسالم القويوة للعلوم والوتعلم والبسوث  ,فإنوه نون حربوا ر هووادة فيهوا علوى
( )1املرجع الساب (. )163

( )2انظر  :املرجع الساب (. )332

1436/08/19

( )3انظر  :فضل اإلسالم على احلضارة الغربية (. )49 , 48 , 35 , 34 , 33 , 32
( )4املرجع الساب (. )97
( )5انظر  :املرجع الساب (. )114

Ali Fattani

1060

الباب الثالث

اخلرافات واألوهام واألساطري  ,وسعى إىل إغال كل السبل املؤدية إليها .
فجعلن اإلسالم احلرب على السسر  ,وجعله ادرافا مبينا  ,وضوالة كبوريا موجبوا ألنود أنوواا العقوبوات ,
فق وواة الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم  ":اجتنب ووا الس ووبع املوبق ووات "  .ق ووالوا  :ي ووا رس وووة اهلل  ,وم ووا ه وون؟ ق وواة
":الشوورت بوواهلل  ,والسووسر  ,وقتوول الوونفس الووىت حوورم اهلل إر بوواحل  ,وأكوول الربووا  ,وأكوول موواة اليتوويم  ,والتوووة
يوووم النحووف  ,وقووهف احصوونات املؤمنووات الغووافالت"( ,)1وجوواوت نصووو كثوورية حتووهر موون السووسر وتصووفه
بجبشع األوصاف  ,حىت غدا السسر عند علماو املسلمني من الهنوب العظيمة  ,اليت قد ختر صواحبها مون
اإلسالم  ,وتوجو قتله(.)2
وحرم اإلسالم الكهانة والشعورة والتشاؤم بالطيور  ,والتعلو بوالنجوم  ,وحتصويل العلووم عون طريو النظور
يف اخلطوووط املضووروبة يف األرو  ,وجعوول فعوول رلووك موون الووهنوب العظيمووة الوويت تووؤدي بصوواحبها إىل الشوورت
واخلرو من اإلسالم .
فووجي طريقووة تووؤدي إىل إدخوواة العقوول اإلنسوواا يف اخلرافووات واألسوواطري  ,فإنووه ر اوووز سوولوكها لتكوووين
انراو واألفكووار  ,وهلووها هنووى البووين صوولى اهلل عليووه وسوولم عوون سوؤاة الكهووان والعوورافني والسووسرة  ,وحووهر موون
أخه املعارف منهم .
وهنى صلى اهلل عليه وسلم عن أخه املعرفة عن طري النظر يف مسارات الطيوور وا اهاهتوا  ,وعون طريو
النظر يف النجوم  ,وعن طري النظر يف اخلطوط يف املرسومة يف األرو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ألن كوول تلووك الطوور غووري منضووبطة  ,ويغلووو عليهووا أن يووتمسض الوق وووا يف اخلطووج  ,وتوودخل العقوول
اإلنساا يف متاهات اخلرافة واخلرو عن الواقع  ,فضال عما فيها من التعل بغري اهلل .
ولك وون املع ض ووني عل ووى اإلس ووالم يتغ ووافلون ع وون تل ووك الش وواهد كله ووا  ,ويتعلق ووون بجوه ووامهم ال وويت بنوه ووا
وبادعاواهتم اليت ر ميلكون عليها دليال .

1436/08/19

( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )6857ومسلم  ,رقم (. )272

( )2انظر  :موقف اإلسالم من السسر  ,حياة باخضر (. )550-515/1
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ا مر الثال  :مع رلوك كلوه فونسن ر ننكور أن اإلسوالم تضومن أموورا خارجوة عون ووط التفكوري املعتواد

لإلنسان  ,وتعد غريبة عنه  ,ور ا اود كثوري مون النواق صوعوبة يف تصوورها  ,ولكون هوها لويس قادحوا يف ديون
اإلسوالم ؛ ألن هنووات فرقووا بووني املسووتسيل عقووال واملسووتبعد عقوال  ,وقوود سووب يف أوة هووها الفصول التنبيووه علووى
أن األنبياو قد تجيت ا تعجن العقوة عن إدراكه  ,ولكنهم ر يجتون أبدا ا حتكم العقوة باستسالته.
ور يص و و أن ر عو وول تلو ووك األمو ووور مسو ووتندا لالدعو وواو بو ووجن اإلسو ووالم يفو ووت البو وواب للتصو وودي باخلرافو ووات
واألسوواطري بسووبو تضوومنه لتلووك األمووور املسووتبعدة  ,فووإن رلووك لوويس خاصووا باإلسووالم  ,فووإن العلووم احلووديث
تضمن أمورا كثريا خارجة عن وط التفكري املعتاد لإلنسان  ,ويكاد كثري من العقالو يتشكك فيها ويو دد يف
قبوهلووا  ,فالعلموواو التجريبيووون يووهكرون مسووافات واسووعة جوودا تقوودر اليووني السوونني الضووو ية  ,وأعمووار طويلووة
تقدر اليني السنني  ,وأعدادا ضخمة ر حتسو إر بجرقام ها لة .
فووإرا كووان ارنووتماة علووى غرا ووو املعلومووات مسووتندا صوواحلا لفووت بوواب اخلرافووة  ,فووالعلم التج وريي أوىل
بهلك وأحرى ؛ ألن ما فيه من الغرا و اخلارجة عن النمط املعتاد من التفكري أكثر وأوسع .
وأما الفرو الثال  :وهو عوى ىفسا العفقات اإلنسانية  ,فادعى املع ضوون بوجن األديوان تتسوبو

يف إفساد العالقوات بوني ا تمعوات اإلنسوانية  ,وتوؤدي إىل التعصوو والتنموت وفقودان التسوام بوني النواق ,
وكلما ازداد الناق تدينا ؛ ازدادوا تعصبا وتعسفا وغلظة .
وادع ووا أن األديووان موون أقوووى األسووباب الوويت أدت إىل احلووروب العنيفووة يف التووارين اإلنسوواا  ,وأهنووا موون
أقوووى مووا يووؤدي إىل إهووالت احلوورل والنسوول  ,وزعم ووا أن البش ورية بتخليهووا عوون األديووان ستتوصوول إىل الوفووا
والتسام  ,وستختفي بينهم احلروب والصراعات  ,وسوف يسود فيها السالم والعدالة وارستقرار(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهذا ال عاء من أضعف ما يعترض اه المعترضون على ا يان  ،وايان م ا في ه م ن خل ل يتبص ل
اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن دعوووى املعارضووني بووجن األديووان مناقضووة للتسووام مبنيووة علووى أصوووهلم اإلحلاديووة  ,فهووم
يف احلقيقووة بن ووا هلووم تصووورا ووددا للتسووام بنوواو علووى أصوووهلم الكليووة ال ويت يؤمنووون هبووا  ,جعل ووا إلوواكمون

1436/08/19

( )1انظر  :الدين األسس  , )324( ,وقصة الصراا بني الفلسفة والدين  ,توفي الطويل ( )290ومقاة  :سياريت وحوار
احلضارات  ,لة أنا أفكر  ,العدد الثالث  ,18 ,ومقاة  :أسطورة امللسد املتعصو  ,لة أنا أفكر  ,العدد. 17 , 17
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األديان إليها  ,وهها يف احلقيقة استدرة سل النناا  ,وهو أمر غري مقبوة يف قوانني اجلدة واملناظرة .
فإن التصور العلماا "الالديين" للتسام قا م على أصوة متعددة  ,ومن أ ها :
 -1أن األديان ر متلك أي مقودار مون الصوسة واحلو  ,ولوهلك فإنوه ر قيموة هلوا ور لقوانينهوا يف حتديود
معايري التسام وحدوده  ,وليس هلا نرعية تسم هلا بالدخوة يف ههه املوضوعات .
 -2أن احلقيقووة نسووبية  ,فووال يوجوود يف الواقووع حقيقووة مطلقووة ور قيمووة كليووة ثابتووة  ,وإوووا كوول نوويو قابوول
للتغري والتبدة .
 -3أن العالقات بني الشعوب واألفراد قا مة على املنفعة وكميتها  ,فكل أمر يؤدي إىل منفعوة للفورد أو
للمجتمع فهو املقبوة  ,وكل أمر ر يؤدي إىل املنفعة للفرد أو ا تمع فهو مرفوو .
واإلسالم يتناقض مع ههه األصوة غايوة املناقضوة  ,فاإلسوالم يقووم علوى أن الودين احلو اوو أن يكوون
ِّددا فاعال لتصرفات الناق وسلوكهم وحياهتم ؛ لكونه تشوريعا مون عنود اهلل تعواىل  ,ويقووم علوى أن احلقيقوة
املطلقة موجودة يف الواقوع  ,وأن مثوة قيموا أخالقيوة ودينيوة مطلقوة ر تتغوري ور تتبودة  ,كسسون الصود وقوب
الكوهب واخليانوة  ,ويقووم أيضوا علوى أن العالقوة بوني النواق اوو أن تكوون كوموة بواحل ر باملنفعوة فقوط ,
وأنه او على الناق أن يبسثوا عما هو ح وصد  ,وليس عما هو منفعة فقط .
وأي حوار وجدة حوة التسام من غري ضبط هوهه األصووة ومناقشوتها وحتديود صوسيسها مون خط هوا
 ,فهو حوار غري ٍد ؛ ألنه ر توجد فيه أرضية مش كة بني املش كني فيه .
والقضووية املنهجيووة الوويت اووو علووى أهوول اإلسووالم التنبووه هلووا يف أوة خطوووة للسووار حوووة قضووية التسووام ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

هي التنبه إىل أثر تلك األصوة يف دعووى املع ضوني  ,فارنتقواة معهوم إىل مناقضوة التفاصويل مون غوري ضوبط
تلك األصوة ر ادي كثريا .
ا م ر الث اني  :أننووا إرا حاكمنووا املع ضووني إىل أصوووهلم و وودداهتم يف قضووية التسووام  ,جنوود أن ادعوواوهم

1436/08/19

قوا م علوى اختوناة نوديد ملشوواهد التوارين اإلنسواا  ,فوال نوك أن التووارين اإلنسواا نوهد حروبوا كثورية  ,ولووو
قمنا بدراسة تلك احلوروب  ,سونجد أن األسوباب الداعيوة إليهوا خمتلفوة يف طبا عهوا ومسوتوياهتا  ,وسنكتشوف
أن الدين مون أقل األسوباب تجثريا يف نشجة تلك احلوروب ونتا جها  ,وسنوجد أن أكثور احل وروب دم ووية وفتكوا
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باإلنسان وإهوالكا للسورل والنوسل كانت حروبا رات دوافع اقتصادية أو اجتماعية .
فالربط بني الودين واحلوروب والتعسوف فيهوا  ,وبوني العلمانيوة والتسوام وتقبول اخلوالف  ,يعود كموا يقووة
جووالة أمووني ربطووا تعسووفيا "لوويس لووه أي سووند يف الواقووع  ,فالتعصووو الووهميم واملفجوور جلميووع أن وواا الفظووا ع
واملرسي له أمثلة يف التارين العلماا  ,ر تقل عددا ور قسوة عنه يف التارين الديين"(.)1
ويقوووة املسووريي مؤكوودا هووهه احلقيقووة ":إرا كانووت قوود ارتكبووت جورا م كثوورية باسووم الوودين  ,فقوود ارتكبووت
أيضا جرا م كثرية بجيدي العلمانية  ,فالتجربة النازية ليست ربة مسيسية  ,والتجربوة السوتالينية ليسوت ربوة
إميانية  ,وروبسبيري ت يكن مسيسيا  ,وإوا كان عقالنيوا ماديوا  ,ورغوم هوها يف كول هوهه التجوارب متوت إبوادة
نووعوب كثوورية  ,ور ميكوون القوووة مووثال بووجن ارمربياليووة تصوودر عوون رؤيووة مسوويسية أو إميانيووة  ,وقوود أبووادت موون
البشوور أكثوور موون أي ربووة أخوورى  ,واووو أن نضووع هووها يف اعتبارنووا أن رصويد العلمانيووة موون الووبطش واإلبووادة
أكثر بكثري من نصيو التجربة األخرى"(.)2

ويعد القرن العشرين – وهو القرن الهي تسيد فيه العلم التجريي وعال فيوه صووت املعارضوني لألديوان –
موون أنوود العصووور التارخييووة الوويت قرتوول فيهووا البشوور  ,فقوود قرتوول فيووه م ووات املاليووني موون األبريوواو  ,وقامووت فيووه
عش ورات احلووروب الداميووة الوويت ت تعوورف البش ورية مثلهووا  ,وكانووت أكثوور احلووروب الوويت قامووت فيووه بووني أنوواق ر
ينتس ووبون إىل األدي ووان  ,ب وول كث ووري م وونهم م وون املعارض ووني هل ووا  ,وسنقتص وور يف إثب ووات ص ووسة رل ووك عل ووى ثالث وة
مشاهد أساسية :
المش هد ا ول  :الث ورة الفرنس ية  ,فه ووهه الث ووورة يك وواد ام ووع الدارس ووون عل ووى أهن ووا قام ووت اس ووتجابة

لدعوات قادة التنوير يف القرن الثامن عشر  ,الهين كانوا من أند الناق معاداة لألديان  ,ومون أعونفهم نقودا
هلا  ,فقد تغوهى قادهتوا علوى تورال رجواة التنووير املشوهورين بوالثورة علوى األديوان  ,ويعودها الناقودون لألديوان
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مون مفواخرهم  ,ومون أقووى ارنتصوارات الويت قواموا هبووا ضود األديوان  ,واعلوهنوا مون النقواط املهموة الويت حتوووة
فيها مسار التارين(. )3
ومووع رلووك فقوود كانووت هووهه الثووورة موون أعنووف الثووورات وأكثرهووا دمويووة وتعسووفا وقووتال وختريبووا  ,ور تكوواد

1436/08/19

( )1العلمانية اجلن ية والعلمانية الشاملة  ,عبدالوهاب املسريي (. )119/1
( )2مجز الديانات وأزمة العلمانية  ,حترير حسني نصر اهلل (. )256
( )3انظر :

 170من البسث .
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حتصووى مشوواهدها املؤملووة وأحووداثها الفظيعووة  ,فقوود قرتوول فيهووا أعووداد كبوورية موون البشوور  ,ومورسووت فيهووا ألوووان
خمتلفووة موون التعووهيو والقهوور  ,وركوور بعووض املووؤرخني أنووه أقيمووت يف فرنس وا  187كمووة ثوريووة  ,منهووا 40
كمووة كانووت حتكووم بالقتوول  ,وتنفووه أحكامهووا بالقتوول حووار  ,وقوود حكمووت كمووة بوواريس عل وى 2625
نخصووا بالقتوول  ,ويف مدينووة أورانووخ قطع ووا رأق  331نخصووا  ,وقتل ووا يف مدينووة أراق  223نفسووا  ,وبلووغ
موا الهين قتلوا – على حسو ما يهكره بعض املؤرخني – سبعة عشر ألف نفس(.)1
وهها يدة عولى أن التيار املعتورو على األديان ق وام يف أوة أم وره علوى القتول والتخريوو والودماو والتودمري
.
المشهد الث اني  :البرا ان العالميت ان  :ا ول ى والثاني ة  ,فموع أن التوارين اإلنسواا نوهد حروبوا كثورية
إر أن ووه ت يش ووهد حرب ووا دموي ووة وقاس ووية مث وول م ووا ن ووهده يف احل وورب العاملي ووة األوىل س وونة 1914م  ,فق وود راح
وهودمت فيهوا مودن وأرهلوك فيهوا قودر كبوري
وخربوت فيهوا ديوار ر
ضسيتها أكثور مون سوتة عشور مليوون إنسوان  ,ر
من اخلريات اإلنسانية .
بعدها قمس وعشرين سنة نشبت احلرب العاملية الثانية سنة 1939م  ,وكانوت مشواهدها أفظوع وا
عانووه النوواق يف احلوورب األوىل  ,وفسووادها أوسووع وأوجووع وأفظ وع  ,وراح ض ووسيتها أكثوور موون ةسووني ملي ووون

إنسان(.)2

وهووهه احلووروب ت تكوون بسووبو الوودين  ,وإوووا كانووت ألسووباب أخوورى اقتصووادية وسياسووية  ,وموون قووام هبووا
أناق ر ينتسبون إىل األديان  ,وإوا هو من املعارضني هلا واملعرضني عنها .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف بيان األسباب اليت كانوت وراو هواتني احلوربني يقووة برترانود رسول – وهوو مون املعوادين لألديوان  ":يف
احلرب العاملية األوىل كانت املصلسة ارقتصادية هي وحدها ما يدور حوله النناا  ,ويف احلورب العامليوة الثانيوة

1436/08/19

( )1تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة ( , )256 , 240 , 235وروح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون (-136
. )137
( )2انظر يف آثار هاتني احلربني  :موسوعة تارين احلضارة العام  ,مجاعة من الباحثني (. )370-327 , 55-5/7
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كان األمر يتعل باملصلسة ارقتصادية وبالعقيدة"(.!!)1
وهووو ر يقصوود بالعقيوودة هنووا الوودين  ,وإوووا يقصوود هبووا مطلو اإليووديولوجيا كمووا أوضوسه يف املوضووع نفسووه
حيث يقوة ":ولفظ اإليديولوجيا املجلوف يف ههه األيام يعوين تقريبوا نفوي موا كوان يعنيوه لفوظ عقيودة مون قبول
 ,وميكوون تعريووف اإليديولوجيووة بجنووه نظووام موون املعتقوودات يووؤدي إىل نوووا موون التصوورفات العامووة واخلاصووة"(,)2
وعلى هها فاملاركسية والرأمسالية عقيدة من العقا د .
ويلخ ووص امل ووؤرخ اإلجنلي ووني رونال وود سو و ومرب آراو الدارس ووني ح وووة أس ووباب تل ووك احل وورب فيق وووة ":در
املؤرخووون علووى وصووف أسووباب احلوورب العامليووة األوىل بجوصوواف سياس ووية ودبلوماسووية  ,واحل و أنووه لوويس مثووة
خووالف علووى رلووك  ,موون حي وث وضوووح تصووادم املصووا ب وني قوميووات  ,وقيووام التسالفووات  ,ووضووع اخلطووط
العسووكرية  ,باإلضووافة إىل امل ووؤثرات الدوليووة وا اهبووات  ,زد علووى رل ووك أن ووهر الفك وورة القوميووة وصووريورهتا
م ووههبا سياس وويا بك وول م ووا للكلم ووة م وون مع ووي ومفه وووم  ,يش ووكل س ووببا جوهري وا م وون أس ووباب احل وورب  ,ف ووالروح
الدارونية القا لة بجن الصراا واملنافسة والقوة هي قووانني احليواة  ,كانوت املنبوع الر يسوي ألقوواة رجواة السياسوة
وأفعاهلم"(.)3
المش هد الثال

 :الج را م الش يوعية  ,يعود النظووام الشوويوعي مون أنووهر األنظمووة اإلحلاديوة الوويت قامووت

يف الواقووع  ,وموون أوسووعها انتشووارا  ,وكانووت تعوود الشووعوب باملسوواواة والعدالووة واحليوواة السووعيدة  ,ولكنهووا يف
احلقيق ووة ت تك وون إر نظام ووا وح و وشيا فتاك ووا  ,قت وول الن وواق وتف و ونن يف تع ووهيبهم وخت ووويفهم وت وورويعهم  ,وإفس وواد
حياهتم .
وقوود أظهوورت الشوويوعية وحشووية ر مثيوول هلووا يف التووارين اإلنسوواا  ,وقتلووت أعوودادا موون البشوور ر إلصووون
كثورة  ,وفرضووت رقابووة علوى معانووهم وقوووهتم حووىت صوار عوودد موون النوواق يسورقون األطفوواة ويووجكلوهنم بسووبو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلوووا  ,فتسوووة كثووري موون النوواق يف حكمهووم إىل آكلووي حلوووم البشوور  ,وصووارت حيوواة النوواق جسيمووا وعووهابا
أليما(.)4
( )1آماة جديدة يف عات متغري (. )115

1436/08/19

( )2املرجع الساب (. )115
( )3تارين الفكر األوريب احلديث (. )549

( )4انظر يف جرا م الشيوعية  :تارين الشيوعية الدموي  ,فيلم وثا قي على اليوتيوب .
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فهووهه املشوواهد وغريهووا تكشووف عوون أن ادعوواو املع ض ووني عل ووى األدي ووان بجهن ووا كان ووت موون أق وووى أس ووباب
احلروب رد دعوى فارغة ر دليل عليها ور برهان يسندها  ,بل األدلة والرباهني تدة على نقيضها .
ويسجل أحد العلمانيني العرب  ,وهوو ولويم الشوريف  ,إقورارا واضوسا بوجن العلمانيوة والعلوم التجوريي ليسوا
أفضوول لإلنسووانية موون الوودين  ,وأن ووه قووام بسببو وهما أن وواا موون املف و واسد والكو ووارل لإلنس ووان  ,فيق وووة ":وم وون
السووخرية كووان أن الوودين والفلسووفة والعلووم رغووم أهنووا نتاجووات طبيعيووة لتفكووري إنسوواا  ,فووإن بعووض املثقفووني
العلمووانيني موون أمثوواة الفيلسوووف األمريكووي "بوووة كريتوون" يف كتابووه "اإلغوراو املتعوواة" يوورون أن الفلسووفة والعلووم
او أن يرقبال  ,وأن الدين او أن يررفض  ,كما أن الفلسفة والعلم  ,غري قابلني للفساد مون حيوث اجلووهر
 ,هووهه هووي أس ووطورة "الالفسووادية" اخلادعووة الوويت حوواوة العووات الش ووهري األس ووتار "إرنسووت ولوودر امسي ووث" أن
يهامجها يف كتابيه القيمني "أصل اإلنسان ومصري اإلنسان " و"اهلل يكون ور يكون" .
إن الرفض ارعتباطي للدين حىت كموضووا أكوادميي ثقوايف يعوين ضومنا أن املواديني العلموانيني هوم أحسون
حووار موون مجاعووات املتوودينني  ,أو اخلطوواب العلمووانوي هووو أكثوور استسسووانا وفا وودة لإلنسووانية موون اخلطوواب
الديين تارخييا .
وأنا هنا ر أتكلم من وجهة نظر عات ثالث  ,هها غري صسي  ,وكوهلك العكوس  ,صوسي أن الودين ,
ور س وويما الوودين التوحيوودي ت ين ووتخ كوول مووا يتمن وواه اإلنسووان العاقوول  ,لكوون م وون الصووسي أيض ووا أن معظ ووم
اإليووديولوجيات العلمانويووة  ,كالرأمساليووة واملاركو وسية والشوويوعية واملاويووة قوود فشوولت يف التخفيووف موون املعانوواة
اإلنسانية .
لقوود أخف و مثقفووون علمووانيون كثووريون يف فهووم العالقووة املتالزمووة بووني ظهووور العلمانويووات األوروبيووة وبووني
ارسو ووتعمار األورويب واهليمنو ووة السياسو ووية للوريو ووات املتسو وودة  ,وأخالقيو ووا مو ووا الفو وور بو ووني أول و ووك القسيس و ووني
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املسيسيني الهين أحرقوا أناسا على اخلوازي وأول ك العلماو الهين صنعوا قوها ف أنيقوة أبوادت ماليوني البشور
 ,ما الفر بني املتدينني املتنمتني املتشددين وأول ك الشويوعيني الوهين قتلووا املاليوني مون الشوعوب املستضوعفة
يف روسيا وأوروبا الشرقية والصني وكمبوديا وأفغانسان وأنقور ويف أمريكا الوسطى واجلنوبية"(.)1
ا م ر الثال

 :إرا انتقلنووا موون مسووتوى القتوواة واحلووروب إىل مسووتوى التعاموول مووع املختلفووني يف انراو ,

1436/08/19

( )1املسيسية  ,اإلسالم  ,والنقد العلماا  ,وليم الشريف (. )19
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فإنووا جنوود تووارين املع ضووني علووى األديووان ملطخ وا باملشوواهد الفظيعووة  ,فقوود مارس ووا أنواعووا موون التعصووو ضوود
خمالفيهم يف انراو وصنوفا من ارضوطهاد والتشوديد  ,ويف اإلقورار هبوهه األموور يقووة برترانود رسول -وهوو مون
قووادة املع ضووني علووى األديووان": -ولسوووو احلووظ فووإن الفرصووة يف ارسووة التعصووو قوود نشووجت علووى اجلووانبني-
أهل األديان وأهل العلم -فلو كان هنات بلد ميكن فيه لرجاة العلم أن يضوطهدوا املسويسيني فمون اجلوا ن أن
أصدقاو جاليليو ت يكونوا ليع ضوا على كل أنكاة التعصو وارضطهاد"(. )1
ومن أنوهر صوور ارضوطهاد والتعصوو الويت مارسوها املع ضوون علوى األديوان ضود خموالفيهم  :موا قاموت
بوه احلكومووة املاركسووية  ,فإهنوا جووريت العلووم ملصواحلها وأجووربت العلموواو علوى أن يقولووا مووا ينسوجم مووع رؤيووتهم
اإلحلادي ووة  ,ويف أوا وول الس ووبعينات م وون الق وورن املاض ووي ق ووام ع وودد م وون العلم وواو يف ارحت وواد الس وووفييت ب ووإعالن
ارنشقا عن السلطة احلاكمة  ,وطوالبوا حبريوة البسوث العلموي  ,وكوف الدولوة عون التسولط عليوه  ,فموا كوان
موون الدولووة السوووفيتية إر أن بووادرت إلوويهم بووالقمع السياسووي والتعوورو هلووم باملضووايقات  ,بوول أخضووعت عووددا
منهم لفسص الطو النفسي  ,وانتهى األمر بتشخيص حالتهم على أهنا اضطراب نفسي!(.)2
وكهلك احلاة يف أتباا فرضية التطور  ,فإهنم مارسوا ألوانا مون العنوف والتضويي علوى كثوري مون البواحثني
الهي يقررون خالف نظريتهم التطورية  ,وسوعوا إىل اإلضورار هبوم وقطوع األرزا عونهم وفصولهم مون أعمواهلم
وتشويه وصورهتم  ,ووصفوهم بالغباو واجلهل والتخلف!(.)3
وقد قام فري حبثي برصد أصناف ارضطهاد اليت تعرو هلوا العلمواو املخوالفون لفرضوية التطوور  ,ومجوع
املمارسووات التعسووفية الوويت يق وووم هبووا التطوري ووون ضوود املخووالفني هلووم ونش ووروها يف ف وويلم وثووا قي مشووهور جوودا
عنوانه"مطرودون" ,وهو متداوة بكثرة على الشبكة العنكبوتية .
ا م ر الراا  :فضووال عوون أن رؤيووة املع ضووني علووى األديووان ت تكوون منضووبطة  ,و ارسوواهتم العمليووة ت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تكن متسقة مع رؤيتهم فإهنم مع رلك  ,وقعوا يف انتقاو قبي  ,فهم يف العادة ينتقدون بعوض النصوو مون
الكتووو املقدسووة  ,الوويت اوودون فيهووا مووا يوودة يف ظوواهره علووى تجكيوود اهتووامهم لألديووان بجهنووا توودعو إىل احلوورب
والقتل  ,واعلون رلك مقياسا رإلكم به على كل األديان .

1436/08/19

( )1الدين والعلم (. )250
( )2انظر  :علم األحياو واإليديولوجيا والطبيعة البشرية  ,ستيفن وآخرون (. )195

( )3انظر  :التطور نظرية علمية أم إيديولوجيا  ,عرفان يلماز ( , )408 , 12وخرافة اإلحلاد  ,عمرو نريف ( . )186-184
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ودوون ر ننكوور أن بعووض الكتووو املقدسووة احرفووة انووتملت علووى نصووو فيهووا اسووتباحة للوودماو  ,ودعوووة
للقتوول والتشووفي والتعووهيو  ,ولكوون رلووك لوويس هووو الصووورة الوحيوودة الكاملووة لكوول الكتووو املقدسووة ولكوول
األديان  ,ولكن املع ضون يعرضون عن رلك كله  ,ور ينظرون إر إىل جانو واحد من الصورة .
وت يسولم ديون اإلسوالم مون التعامول ارنتقوا ي البغوويض مون املع ضوني علوى األديوان  ,فوإهنم اعتمودوا علووى
بعض النصو الشرعية اليت ر ا يدة ظاهرها األوة علوى قووهلم  :إن اإلسوالم يفسود العالقوة بوني ا تمعوات
ويدعو إىل التقاتل والعنف والشدة  ,ويغل أبواب التسام والرأفة والرمحة بني الناق .
وليس صسيسا يف املنهخ العلمي املنضبط أن يجيت نوخص إىل كتواب موا فينتقوي منوه النصوو الويت يظون
أهنووا توودة علووى رؤيتووه املعاديووة لصوواحو الكتوواب  ,يوودعي أهنووا متثوول الصووورة الكاملووة ملوقفووه  ,وإوووا الواجووو
علي ووه اجلم ووع ب ووني ك وول النص ووو والفقو ورات والنظ وور فيه ووا نهجي ووة علمي ووة منض ووبطة  ,واخل وورو منه ووا بالرؤي ووة
املنسجمة مع املعطيات املوجودة .
فووإرا أردنووا أن دكووم علووى اإلسووالم ودوودد صووورته الكاملووة يف قضووية التسووام  ,فإنووه اووو علينووا أن جنمووع
كوول نصوصووه  ,وأن نعتوورب املمارسووات العمليووة الوويت كووان يقوووم هبووا الرسوووة صوولى اهلل عليووه وسوولم وأصووسابه
الك ورام  ,ولكوون املع ضووني علووى اإلسووالم ت يفعل ووا رلووك  ,وإوووا توجه ووا إىل النصووو الشوورعية يف اإلسووالم
ومجعووا مووا يوورون فيووه دعوووة للقتوواة والقتوول والعنووف – يف زعمهووم – فجعلووا رلووك هووو املمثوول لصووورة اإلسووالم
احلقيقية  ,وهها اختناة نديد مقيت ٍ ,
مناف للمنهخ العلمي املنضبط .
والبسووث يف التسووام يف الوودين اإلسووالمي موون أكثوور القضووايا الوويت أثووريت يف هووها العصوور  ,وقوود انو ت يف
توجيه ارهتام إىل اإلسالم بجنه يدعو إىل الظلوم  ,وإلوث علوى عودم التسوام موع انخورين  ,أطيواف خمتلفوة ,
من النصارى وكثري من املستشرقني والعلمانيني واملالحدة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهو عدد من البواحثني واملفكورين إىل مناقشوة هوهه التهموة وبيوان زيفهوا وبطالهنوا  ,وكتبوت حوهلوا حبوول
كثرية  ,وأقيمت ألجلها مؤمترات وندوات واسعة  ,رصدوا فيها عددا كبريا مون الشوواهد الدالوة علوى اتصواف
اإلسالم بالتسام  ,وحتور الظلوم وارعتوداو علوى انخورين مهموا كانوت أديواهنم واعتقواداهتم ,وحوددوا أقسوام

1436/08/19

Ali Fattani

1069

الباب الثالث

التسام وبينوا ضوابطه ونروطه وأحواله  ,وأجابوا عن كل ارع اضات والتهم اليت وجهت إىل اإلسالم(.)1
وليس من غرو البسث أن يستوعو كل التفاصيل املتعلقة هبهه القضية يف هها املوضع  ,ولكون حسوبنا
أن نشووري إىل بعووض األدلووة الدالووة علووى أن اإلسووالم ديوون يوودعو إىل التسووام وإلوورم ارعتووداو والظلووم والقهوور
لآلخو ورين  ,ويوج ووو ارلتو ونام بالع وودة وحف ووظ احلق ووو لك وول الن وواق  ,ور يس ووتثين م وون ه ووهه الق وويم أح وودا إر
املعتدين واحاربني .
فالنصووو دلووت علووى أنووه ر اوورب أحوود علووى الوودخوة يف اإلسووالم  ,كمووا يف قولووه تعوواىل {:ر إكووراه يف
الرن رد من الغ ِّي فمن يك رفر بالطَّاغروت ويورؤمن باللوه فوقود استمسوك بوالعرروة ال رووثوقى ر انفصوام
الدِّين قد توَّبو َّني ُّ
هلا واللهر مسيع عليم}[البقرة.]265:
وحثووت علووى اإلحسووان إىل املختلووف مووع املسوولمني يف الوودين مووا ت يكوون معتووديا  ,كمووا يف قولووه تعوواىل :
وهم وتورقسوطروا إلويهم إ َّن اللَّوه
{ر يونوها رك رم اللَّهر عن الَّهين ت يورقاتلروركم يف الدِّين وت رخير رجوركم ِّمن ديارركم أن توبوُّر ر
وو ال رمقسووطني ** إَّوووا يونوهووا رك رم اللَّووهر عوون الَّووهين قوواتولروركم يف الوودِّين وأخر رجوووركم ِّموون ديووارركم وظوواه رروا علووى
رإلو ُّ
إخراج ركم أن توولَّورهم ومن يوتووَّهلرم فجرول وك ره روم الظَّال رمون}[املمتسنوة , ]9-8:وهوهه انيوات تودة علوى خطوج
من يتهم اإلسالم بجنه اعل العدة واإلحسان خاصا باملسلمني فقط  ,ور اعل لغري املسلمني نصيبا منه .
ويف نوجن احلووار والودعوة أمور اإلسوالم بواللني والرفو  ,كموا يف قولوه تعواىل {:ور ر وادلروا أهول الكتوواب إرَّ
بالَّيت هي أحس رن إرَّ الَّهين ظل رموا منو رهم وقرولرووا آمنَّوا بالَّوهي أرنونة إليونوا وأرنونة إلوي ركم وإهلرنوا وإهلر ركوم واحود ود رون
لهر رمسل رمون}[العنكبوت. ]46:
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ويودعو القورآن إىل العفوو والصوف عون بعوض مون كووان يسوعى إىل صورف املسولمني عون ديونهم  ,كموا قوواة
تعاىل { :وَّد كثري ِّمن أهل الكتاب لو يو ررُّدون ركم ِّمن بوعد إميوان ركم رك َّفوارا حسودا ِّمون عنود أن رفسوهم ِّمون بوعود موا
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( )1انظر  :التسام يف احلضارة اإلسالمية  ,إنراف مود محدي زقنو  ,والكتاب عبارة عن عشرات األورا والبسول
قدمت يف ندوة عن قضية التسام  ,والتعصو والتسام بني املسيسية واإلسالم  ,دحض نبهات ورد مف يات  ,مد الغناة
 ,والتسام والعدوانية بني اإلسالم والغرب  ,صا احلصني  ,ومكانة التسام يف اإلسالم  ,خالد أبو الفضل  ,والتسام يف
اإلسالم  ,زيد بن عبدالكر النيد  ,والتسام يف اإلسالم  ,عبداهلل اللسيدان .
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توبو َّني هلر رم احل ُّ فاع رفوا واصف رسوا ح َّىت يجيت اللهر بجمره إ َّن الله على رك ِّل ني ٍو قدير}[البقرة]109:
وك ووان الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم يتعام وول م ووع اليه ووود يف البي ووع والش و وراو  ,وم ووات درع ووه مرهون ووة عن وود
يهووودي( , ,)1وهووها التعاموول يوودة علووى أن موواة اليهووودي غووري املعووادي و م  ,فلووو كووان اإلسووالم ديوون عنووف
وقهر لآلخرين فكيف يتعامل الني صلى اهلل عليه وسلم معهم رلك التعامل؟!
بل إن الني صلى اهلل عليه وسلم زار غالما من اليهود كان خيدمه  ,ودعاه إىل اإلسالم  ,وتوجثر اليهوودي
بتلك النيارة  ,ودخل يف دين اإلسالم بعد وصية أبيه له(.)2
وم وون أق وووى ال وودر ل عل ووى التس ووام يف دي وون اإلس ووالم والرف و و والل ووني م ووع املختلف ووني يف ال وودين واملل ووة :
التطبيقات العملية اليت كان ميارسها الصسابة ومن جاو بعدهم مع املختلفني معهم يف األديوان  ,وقود تتالوت
الشهادات الواضسة واجللية على مساحة اإلسوالم واملسولمني يف التعامول موع غوريهم مون أهول األديوان األخورى
حىت يف حالة قوهتم وعنهتم  ,وتكاثرت اإلنادات هبا من كثري من العلماو ن أهل اإلسالم .
و وون أنوواد بتسووام املسوولمني الكبووري  :املستشوور سووري توموواق أرنولوود  ,حيووث أكوود علووى " أن القوووة ت
تكن عامال حامسا يف حتويل الناق إىل اإلسالم  ,فمسمد نفسه قد عقد حلفا مع القبا ول املسويسية  ,وأخوه
على عاتقه محايتهم ومنسهم احلرية يف إقامة نعا رهم الدينية  ,كما أتاح لرجاة الكنيسة أن ينعمووا حبقووقهم
ونفورهم القد "( , )3وأوض أن الني صلى اهلل عليه وسلم أعطى احلرية لنصارى بين تغلوو  ,وأن عمور بون
اخلطواب حورم "اسوتخدام أيوة وسوويلة مون وسوا ل الضوغط علويهم عنوودما أظهوروا أهنوم ر يرغبوون يف تورت ديوونهم

القد  ,وأمر ب ت احلرية هلم يف إقاموة نوعا رهم الدينيوة"( " ,)4أموا وريوات الدولوة البيننطيوة  ,الويت سورعان موا
استوىل عليها املسلمون ببسالتهم  ,فقد وجدت أهنا تنعم حبالة من التسام ت تعرفها طواة قورون كثورية"(,)5
ويسجل خالصة نوهادته فيقووة  ":ت نسومع عون أيوة اولوة مودبرة إلرغوام الطوا وف مون غوري املسولمني علوى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

قبوة اإلسالم"(.)6

( )1أخرجه البخاري  ,رقم (. )2069
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )1365
( )3الدعوة إىل اإلسالم (. )65
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( )4املرجع الساب (. )67
( )5املرجع الساب (. )74
( )6املرجع الساب (. )98
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وأما املؤرخ األمريكي املعاصر وة ديورانت  ,فيسجل نهادته علوى التسوام اإلسوالمي موع أهول األديوان
فيقوووة  ":لقوود كووان أهوول الهمووة املسوويسيون ,والنرادنووتيون واليهووود ,والصوواب ون ,يسووتمتعون يف عهوود اخلالفووة
األموية بدرجة من التسام ر جنود هلوا نظوريا يف الوبالد املسويسية يف هوهه األيوام .فلقود كوانوا أحورارا يف ارسوة
نعا ر دينهم ,واحتفظوا بكنا سهم ومعابدهم"(.)1

ويسووجل املووؤرخ الفرنسووي الشووهري غوسووتاف لوبووون نووهادة صوورإلة وقويووة عوون احلريووة الدينيووة يف اإلسووالم
فيقوووة إن ":القوووة ت تكوون عووامال يف انتشووار القوورآن  ,فقوود توورت العوورب املغلوووبني أح ورارا يف أديوواهنم  ..فووإرا
حدل أن انتسول بعوض الشوعوب النصورانية اإلسوالم واختوه العربيوة لغوة لوه ؛ فوهلك ملوا كوان يتصوف بوه العورب
الغووالبون موون ضووروب العوودة الووهي ت يكوون للنوواق عهوود ثلووه ,وملووا كووان عليووه اإلسووالم موون السووهولة الوويت ت
تعرفها األديان األخرى"(.)2

وينقوول مو جم الكتوواب نووهادة أخوورى مهمووة عوون روبرتسووون  ,يقوووة فيهووا ":إن املسوولمني وحوودهم الووهين
مجعوا بني الغرية لدينهم وروح التسام دو أتباا األديان األخرى ,وإهنم مع امتشاقهم احلسام نشورا لودينهم,
ترك ووا موون ت يرغب ووا فيووه أح ورارا يف التمسووك بتعوواليمهم الدينيووة"( ,)3ويؤكوود رلووك بشووهادة أخوورى عوون الراهووو
ميشووود  ,يقوووة فيهووا  ":موون املؤسووف أن تقتووبس الشووعوب النصورانية موون املسوولمني التسووام  ,الووهي هووو آيووة
اإلحسان بني األمم واح ام عقا د انخرين  ,وعدم فرو أي معتقد عليهم بالقوة"(.)4
وأمووا املستشوورقة األملانيووة زيغريوود هونك وه  ,فقوود قالووت بعوود دراسووة مطولووة للتووارين اإلسووالمي ":العوورب ت
يفرضوا على الشعوب املغلوبة الدخوة يف اإلسالم ,فاملسيسيون والنرادنتية واليهود الهين رقوا قبل اإلسوالم
أبشووع أمثلووة للتعصووو الووديين وأفظعهووا؛ مسو هلووم مجيعووا دون أي عووا ميوونعهم مارسووة نووعا ر ديوونهم ,وتوورت
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املسولمون هلوم بيووت عبووادهتم وأديورهتم وكهنوتهم وأحبوارهم دون أن ميسوووهم بوجدىن أرى ,أو لويس هوها منتهووى
التسام ؟ أين روى التارين مثل تلك األعماة؟ ومىت؟!"(.)5
ا م ر الخ امس  :أن ووه كم ووا وق ووع الناق وودون لألدي ووان يف ارنتقا ي ووة  ,وقعو ووا أيض ووا يف اخلل ووط الفظي ووع ب ووني
( )1قصة احلضارة (. )130/13
( )2حضارة العرب (. )127
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( )3املرجع الساب – حانية – (. )128
( )4املرجع الساب (. )128

( )5مشس العرب تسطع على الغرب (. )364
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النص ووو املؤسس ووة لألديان/اإلس ووالم  ,وب ووني التطبيق ووات اخلاط ووة هل ووا  ,فو و اهم يعتم وودون عل ووى التطبيق ووات
اخلاط ة اليت مارسها بعض املنتسبني لألديان  ,واعلوهنا مقياسا إلكمون هبا على الدين املننة .
ودوون ر ننكوور أن بعووض أتبوواا األديووان مووارق أنواعووا موون الوحشووية والعنووف والقتوول للنوواق  ,ولكوون رلووك
ل وويس ه ووو الص ووورة الكامل ووة لتص وورفات أه وول األدي ووان  ,فهن ووات يف املقاب وول مش وواهد هل ووم -وخاص ووة يف الت ووارين
اإلسوالمي -كووانوا فيهووا يف أعلووى درجووات الرمحووة والشووفقة والتسووام  ,تعوواملوا فيهووا بووالرف والعوودة والرأفووة مووع
كل الناق  ,ولكن الناقدون يعرضون عن رلك كله ,ور ينظرون إر إىل جانو واحد من الصورة .
وفضووال عمووا يف هووها التصوورف موون اعوجووا وانتقوواو  ,فإنووه يلوونم منووه أن دكووم علووى كوول األنظمووة بالفسوواد
والووبطالن  ,فبنوواو علووى ط وريقتهم يف ارسووتدرة اووو علينووا أن دكووم علووى األنظمووة السياسووية وارقتصووادية
بالفساد والبطالن  ,ألن هنات أناسا استغلوها يف قتل األبرياو وسرقة أمواهلم وإهالت تلكاهتم .
ب وول ا ووو علينو ووا أن دك و وم علو ووى العل ووم التج و وريي بالفس وواد والو ووبطالن ؛ ألن هن ووات مو وون اس ووتغل نظريات و وه
واكتشافاته يف قتل الناق وتعهيبهم وتنييف واقعهم والعبث حبياهتم  ,كما سب بيانه
فإن قال المعت رضون  :ل يصح ىلزامنا ا ذلك ن هن اك فرق ا ا ين التطبيق ات الس يقة للعل م  ،وا ين
العلم نفسه .
قيل  :وكهلك هنات فور بوني نصوو اإلسوالم املؤسسوة ألحكاموه  ,وبوني التطبيقوات السوي ة لوه مون قبول
األن ورار أو املخط ووني موون أتباعووه  ,فموون أراد أن إلوواكم اإلسووالم فليساكمووه إىل نصوصووه التجسيسووية  ,ولوويس
إىل تطبيقات الناق هلا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بوول إن الوودين اإلسووالمي أنوود منووافرة وبعوودا عوون الوودعوة إىل قتوول النوواق واحتقووارهم موون فرضووية التطووور ,
فه ووو اع وول النوواق متس وواوين يف اإلنسووانية  ,عل ووى نق وويض فرض ووية التط ووور ال وويت عوول الن وواق متفوواوتني فيه ووا ,
واإلسووالم إلوورم القتوول وارمووه  ,وإلوورم اسووتعماة األسوولسة الوويت تووؤدي إىل القتوول اجلموواعي  ,ويتوعوود ا وورمني
بالعهاب األليم يف انخرة .
وأما الفرو الراا  :وهو عوى انتهاك البرية اإلنسانية  ,فقد ادعى املع ضون علوى األديان/اإلسوالم
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بجنووه قووام بانتهووات احلريووة اإلنسووانية  ,وسوواعد علووى تشوريع الق ووانني الوويت تووؤدي إىل إفسووادها وتكووديرها  ,وموون
أنووهر األمثلووة الوويت يوردوهنووا يف أثنوواو حووديثهم عوون هووها املوضوووا  :قضووية تشوريع الوور  ,وقضووية تشوريع جهوواد
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الطلو  ,وقضية تشريع حد الردة .
وقبل الدخوة يف التفاصيل املتعلقة هبها ارع او  ,ر بد من التنبيه على أن قضوية احلريوة ر ختتلوف عون
قضووية التسووام  ,موون جهووة أن املع ضووني علووى األديان/اإلسووالم حووددوا ألنفسووهم مفهومووا خاصووا عوون احلريووة
يقوم على أصوهلم ومنطلقاهتم ورؤيتهم للسياة والوجود  ,طفقوا إلاكمون اإلسوالم إليوه  ,وهوها يف احلقيقوة
استدرة على املخوالفني هلم سول النناا  ,وفيه استودرة على صسة الدعوى جرد تغيري عباراهتا .
فإن التصور العلماا "الالديين" للسرية يقوم على أصوة منهجية ددة  ,من أ ها :
ا ص ل ا ول  :إنك ووار املرجعي ووة اإلهلي ووة يف تجس وويس العالق ووات اإلنس ووانية  ,وإنك ووار أحقي ووة اهلل يف ت وودبري
حياة اإلنسان  ,وارعتماد على املرجعية اإلنسانية  ,فهي اليت حتدد ما يضبط احلياة اإلنسانية .
ا ص ل الث اني  :أن اهلودف املركووني لإلنسوان يف الوجوود هوو حتقيو الرفواه اجلسودي  ,والسوعادة الدنيويووة,
وحتقي ارستقالة الهايت عن الغري .
ا ص ل الثال

 :أن العالقووة بووني النوواق تقوووم علووى املسوواواة يف الواجبووات واحلقووو موون غووري اعتبووار ألي

اختالف يف انراو وارعتقادات وغريها .

ا صل الراا  :أن احلرية اإلنسانية ددة بالضرر املادي فقط  ,فاحلريوة تظول مطلقوة موا ت حتودل ضوررا

ماديا لآلخرين .
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واألصوة اليت تقوم عليها احلرية يف اإلسالم تتعارو مع ههه األصوة متام املعارضة  ,فإهنوا تقووم علوى أن
اإلنسان او أن يكون كوما ا يريده اهلل ويقرره يف نرعه  ,ور ميكن له أن يستقل بكل تودبريه يف احليواة
 ,وتقوووم علووى أن اهلوودف املركووني يف حيوواة اإلنسووان يرجووع إىل حتقيو العبوديووة هلل واخلضوووا لووه والتقوورب إليووه ,
فتصورفاته كلهوا اوو أن تكووون منصوبة يف هوها اهلودف  ,وتقوووم علوى أن املعيوار الوهي تضووبط بوه دا ورة احلريووة
يرجع إىل العدة وإعطاو كل ري حو حقوه  ,ولويس إىل املسواواة  ,وأموا احلودود الضوابطة للسريوة يف اإلسوالم
فإهنا تقوم على منع كل ما يضور باحليواة اإلنسوانية  ,سوواو كوان الضورر ماديوا أو معنويوا  ,فموا يضور باإلنسوان
مناف للسرية  ,وما يضر باإلنسان يف عالقته بانخرين ؛ فإنه ٍ
يف عالقته باهلل ؛ فإنه ٍ
مناف للسرية .

1436/08/19
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خط ها  ,فهو حوار غري ٍد ؛ ألنه ر توجد فيه أرضية مش كة بني املتساورين .
والقضووية املنهجيووة الوويت اووو علووى أهوول األديووان /اإلسووالم التنبووه هلووا يف أوة خطوووة للس ووار حوووة قضووية
احلريووة  ,هووي التنبووه إىل أثوور تلووك األصوووة يف دعوووى املع ضووني  ,فارنتقوواة معهووم إىل مناقشووة التفاصوويل موون
غري ضبط تلك األصوة ر ادي كثريا .
وبع وود أن أثبتنو وا ب ووجن التص ووور اإلس ووالمي للسري ووة خيتل ووف يف أصو ووله ومنطلقات ووه ع وون التص ووور ال ووهي يق وويم
املع ضون اع اضهم عليه  ,فإننا سنناقش األمثلة اليت يوردوهنا بناو علوى الرؤيوة اإلسوالمية  ,ونبوني كيوف أهنوا
يف احلقيقة ر تنايف احلرية املستقيمة يف نيو  ,وإوا متثل العدة وارعتداة .
المثال ا ول  :ىق رار نظ ام ال رق  ,فوال نوك أن اإلسوالم أقور نظوام الور وعمول بوه  ,ولكون رلوك لويس
قادحا يف كماة اإلسالم وعدله  ,ويتبني رلك باألمور التالية :
ا مر ا ول  :أن اإلسوالم اعول األصول يف النواق احلريوة  ,وهوها موا تودة عليوه مقولوة عمور بون اخلطواب

الشهرية اليت قاهلا خماطبا فيها عمورو بون العوا

":موىت اسوتعبدمت النواق وقود ولودهتم أمهواهتم أحورارا"( ,)1فهوي

توودة علووى أن األصو ول اليقيووين الووهي يثبووت لكوول إنسووان يوجو ود علووى وجووه األرو أنووه حوور طلي و اإلرادة يف
تصرفاته واختياراته  ,من غري خوضوا إلرادة أحود من البشر  ,ور تكون تصرفاته لوكة ألحد من الناق .

ومن وضوح ههه القضية يف اإلسالم وجال ها أمجع الفقهاو على أن األصل يف اإلنسان احلريوة والسوالمة
موون الوور والعبوديووة  ,ويف تقريوور رلووك يقوووة اإلمووام الشووافعي  ":إن أصوول النوواق احلريووة حووىت يعلووم أهنووم غووري

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

أح ورار"( , )2ويقوووة ابوون قدامووة ":األصوول يف اندميووني احلريووة ؛ فووإن اهلل تعوواىل خل و آدم ورريتووه أح ورارا ,وإوووا
الر لعارو ,فإرا ت يعلم العارو  ,فله حكم األصل"(. )3
بل إن ابن املنهر ينقل إمجاا العلمواو علوى أن اللقويط إرا ت يعورف نسوبه ؛ فهوو حور( ,)4وجواو يف املوادة
( )1فتوح مصر وأخبارها  ,ابن عبداحلكم ( , )290ومناقو عمر بن اخلطاب  ,ابن اجلوزي (. )99

1436/08/19

( )2األم  ,الشافعي (. )247/6
( )3املغين  ,ابن قدامة (. )401/6

( )4انظر  :اإلمجاا  ,ابن املنهر (. )148
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احلاديووة عشوور م وون إعووالن الق وواهرة عوون حق ووو اإلنسووان يف اإلس ووالم ":يول وود اإلنس ووان ح ورا ولوويس ألح وود أن
يستعبده أو يهله أو يقهره أو يستغله  ,ور عبودية لغري اهلل تعاىل" .
ور ف ور يف هووها احلكووم بووني جوونس وجوونس  ,ور لووون ولووون  ,ور وصووف ووصووف  ,ور ديوون وديوون ,
ور قبيلة وقبيلة  ,فكل بين آدم مستوون ومش كون من حيث األصل يف ثبوت رلك الوصف هلم .
ففووي الش وريعة اإلسووالمية الكوول متصووف باحلريووة النفسووية (الهاتيووة)  ,والكوول ميكوون أن يفقوودها إرا وجوودت
األسو وباب املوجب ووة ل ووهلك  ,وهب ووهه املس وواواة ب ووني مجي ووع األجن وواق واأللو ووان واألعو ورا يف ثب وووت احلري ووة يفو و
اإلسالم ويعلو على غريه من املهاهو والفلسفات األخرى اليت تفاضل بني الناق يف أجناسهم(.)1
ا م ر الث اني  :أن اإلسوالم يرشوودد كثوريا يف ارعتووداو علوى حريووات النواق  ,ويررتوو عليوه عقوبووات كبوورية,

فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن الني صلى اهلل عليه وسولم قواة " :قواة اهلل  :ثالثوة أنوا خصومهم يووم القياموة
 ,رج وول أعط ووى يب غ وودر  ,ورج وول ب وواا ح ورا فجك وول مثن ووه  ,ورج وول اس ووتججر أج وريا فاس ووتوىف من ووه  ,وت يعط وه

أجره"(. )2

فهها احلديث يدة درلة صرإلة على فظاعة ارعتداو على حريوة األحورار وإلونامهم بوالر  ,فقود بلوغ مون
خمالفووة هووها األموور ألحكووام الش وريعة إىل درجووة أن اهلل تعوواىل يكووون خصووما لووهلك املعتوودي  ,ور يكووون مثوول
هها األمر إر يف معصية عظيمة .
والوعيد الوارد يف هها احلديث يدة علوى أن ارعتوداو علوى حريوة انخورين وسولبهم إياهوا داخول يف دا ورة

الكبا ر من الهنوب  ,وقد نص عدد من العلماو على أن اس قا احلر كبرية من كبا ر الهنوب(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الثال

 :أن اإلسووالم ت إلوودل نظووام الوور  ,وإوووا كووان رلووك النظووام معمووور بووه قبوول اإلسووالم ,

وكووان هووها يعوواا موون الظلووم والقهوور والضووالة  ,وكووان الرقي و يع وانون أنواع ووا م وون ارض ووطهاد  ,وصوونوفا موون
اإلررة  ,وك ووان اإلنس ووان يفق وود حريت ووه ب ووجدىن طريو و  ,وب ووجي س ووبو  ,ك وواخلطف م وون قب وول قراص وونة البش وور ,
والنهو والسطو والضوغط مون امللووت والطبقوات العليوا  ,وكانوت أسووا النخاسوة الويت يبواا فيهوا البشور قا موة

1436/08/19

( )1انظر  :الر ماضيه وحاضره  ,عبدالسالم ال مانيين (. )30 ,29 ,20
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )2270

( )3انظر  :النواجر عن اق اف الكبا ر  ,ابن حجر اهليتمي ( , )481/1والشرح املمتع  ,مد العثيمني (. )236/9
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علووى س وووقها  ,ومعاملهووا ظوواهرة  ,وفروعهووا منتشوورة  ,وأمووا مصووارف ال وور الوويت يووتخلص هب ووا الرقي و موون رقووه
فليست إر مصرفا واحدا  ,وهو إرادة السيد .
وكان الرقي رإل َّمل من املشوا واملتاعوو موا يعجون عون محلوه أنود احليوانوات  ,ور رإلوتفظ لوه حبقوو  ,ور

ترعوورف لووه كرامووة  ,ففووي الفكوور اليونوواا كووان أفالطووون يوورى أن العبوود ووروم موون ح و املواطنووة  ,وأمووا أرسووطو
فيجعل كلمة املواطنة مرادفة لكلموة احلور  ,وأموا القوانون الرومواا  ,فلوم يكون يعود الرقيو إنسوانا لوه نخصوية
رات حقووو  ,وإوووا كووان يعووده نووي ا موون األنووياو  ,وأمووا يف العصووور الوسووطى يف أوربووا فقوود سوواو نظووام الوور
جدا  ,فمع انتشار النظام الظات – نظام اإلقطاا -أصب املنارا عبدا ملالك األرو  ,ر ميلوك لنفسوه حوور
ور قوة  ,وكان يباا ويش ى مع األرو على أنه جنو منها  ,وآلة من آرهتا(.)1
وحني ظهر اإلسالم يف الوجود  ,وأنرقت أنواره على املعموورة  ,قوام بعمليوة إصوالحية ضوخمة رجتثوال
الفساد الهي وقع يف نظام الور  ,وارتقوى بوه إىل مراحول متطوورة جودا يف توارين اإلنسوانية  ,وأحودل انعطافوا
ح ووادا يف التعام وول م ووع نظ ووام الرقي و  ,يع وود حب و "معج وونة إص ووالحية"  ,اس ووتطاا م وون خالهل ووا أن يتج وواوز ك وول
التعامالت القبيسة اليت متارق على أول ك الرقي .
جوواو اإلسووالم ورد للرقيو إنسووانيته  ,ولوويسفظ لووه حقوقووه  ,وعاقوو كوول موون اعتوودى عليووه وظلمووه  ,جوواو
وصس العالقة بني الرقي وسيده  ,وجعل له حقوقا ملنمة  ,وسد كل منابعه الظاملوة  ,وفوت السوبل الواسوعة
لتقليصه يف ا تمعات .
يف نظام اإلسالم ت يعد الرقي "ني ا"  ,وإوا صار بشرا له روح كرمية كروح األسوياد  ,وقود كانوت األموم
األخوورى كلهووا تعوود الرقي و جنسووا آخوور غووري جوونس السووادة  ,خل و ليسووتعبده ويسووتهله  ,وموون هنووا ت تكوون
ض ووما رهم تت ووجت م وون قتلو وه أو تعهيب ووه  ,أو كي ووه بالن ووار  ,وتس ووخريه يف األعم وواة الش وواقة والق ووهرة  ,أو انته ووات
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حقوقه وكرامته  ,فجاو اإلسالم ورفعه إىل مستوى األخوة الكرمية(. )2

إن العملية اإلصالحية اليت قام هبا اإلسالم يف معاجلة مفاسد نظام الر وفظا عوه كانوت متكاملوة ونواملة
لكوول املنافووه الوويت دخوول موون خالهلووا الفسوواد يف رلووك النظووام  ,وميكننووا بيووان رلووك وإثبووات صووسته بتوضووي

1436/08/19

( )1انظر يف أحواة الرقي يف الثقافات األخرى  :الر ماضيه وحاضره  ,عبدالسالم ال مانيين ( , )66-53والر يف اإلسالم ,
أمحد نفي  ,ترمجة  :أمحد زكي (. )45-11
( )2انظر  :نبهات حوة اإلسالم  ,مد قطو (. )42
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األسووس الوويت قووام عليهووا رلووك اإلصووالح اإلسووالمي  ,وهووي ثالثووة أس ووس  ,وهووي  -1 :إغ ووال كوول املن ووابع
الظاملوة الوويت توؤدي إىل الوور  -2 ,توسويع منافووه الوتخلص موون الور  -3 ,تشوريع احلقوو اإلنسووانية للرقيو ,
واحلفاظ عليها من ارنتهات(.)1
وهبهه األسس  ,وبتشريع تلك التعاليم استطاا اإلسالم أن خير وورجا را عا يف التعامل موع قضوية الور
 ,وأن إلقو فيهووا العدالوة بصووورة بينوة  ,وقوود اقتودر أن يصوونع مثوار عاليووا ومشورقا يف قضووية كانوت موون أضووخم
القضايا اليت فشل العقل اإلنساا يف التعامل معها .
وع وواه الرقي و و يف ظ وول النظ ووام اإلس ووالمي حي وواة خمتلف ووة ج وودا ع وون احلي وواة ال وويت ك ووان يعيش ووها الرقي و و يف
احلضارات األخرى  ,ونتيجة لهلك التعامل الراقي خر مون الرقيو عودد كبوري مون العلمواو والفقهواو واحودثني
 ,وكان هلم أثر كبري يف العلوم اإلسالمية .
وقد نهد لتلك الصفسة املشرقة يف التعامل مع قضية الر عدد من املفكرين واملوؤرخني الغوربيني  ,وأثنووا
على اإلسوالم وأبودوا إعجواهبم بوه  ,ويف هوها يقووة فوان دنورب ":لقود وضوعت للرقيو يف اإلسوالم قواعود كثورية
تدة عل ما كان ينطوي عليه مود صولى اهلل عليوه سولم وأتباعوه دووهم مون الشوعور اإلنسواا النبيول  ,ففيهوا
جند من امد اإلسالم ما يناقض كل املناقضة األسواليو الويت كانوت تتخوهها إىل عهود قريوو نوعوب تودعي
أهنا تسري يف طليعة احلضارة"( , )2وقد تنواوة املوؤرخ الفرنسوي الكبوري غوسوتاف لوبوون قضوية الور يف اإلسوالم
 ,وحتوودل عنهووا بإعجوواب  ,ومجووع مقووارت ونصوصووا لعوودد موون املفكورين الغ وربيني أثن ووا فيهووا علووى مووا قووام بووه
اإلسالم من رقي يف التعامل مع الرقي (. )3
ا م ر الراا  :أن اإلس ووالم ر يتش وووف إىل إح وودال ال وور باإلنس ووان  ,ور يرغ ووو في ووه  ,ور اع وول في ووه

فضوويلة خمصوصووة  ,وإوووا جعلووه خيووارا متاحووا موون خيووارات أخوورى  ,وضووابط التسديوود فيهووا راجووع إىل املصووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املقدرة يف كل زمن  ,وقد نص عدد من الفقهاو املتقودمني علوى أن الشوريعة اإلسوالمية متشووفة للعتو واحلريوة

1436/08/19

( )1انظر يف توضي ههه األسس  :نظام الر يف اإلسالم  ,عبداهلل علوان (. )63-43
( )2اإلسالم يف قفص ارهتام  ,نوقي أبو خليل (. )198

( )3انظر  :حضارة العرب ( , )308-375وانظر نصوصا أخرى  :الر ماضيه وحاضره  ,عبدالسالم ال مانيين (. )260

Ali Fattani

1078

الباب الثالث

ما أمكن(.)1
ورهو عدد من العلماو إىل أن من مقاصد اإلسالم السعي إىل التخلص مون نظوام الور بالكليوة  ,و ون
ن ووص عل ووى رل ووك الط وواهر اب وون عان ووور  ,فإن ووه رك وور أن اس ووتقراو نص ووو الشو وريعة ي وودة عل ووى "أن م وون أه ووم
مقاصدها إبطاة العبودية وتعميم احلرية"( ,)2تتاىل على تجكيده عدد كبري من املفكرين املعاصرين .
وعلووى القوووة بووجن اإلسووالم ت يقصوود إىل إلغوواو نظووام الوور وت اعلووه موون غاياتووه  ,فإنووه يف املقابوول ر ميووانع
موون إلغا ووه  ,فلووو اتف و ع وقالو العووات علووى التخ ولص موون هووها الن وظام فإنووه ر يوج ود يف اإلسووالم مووا مينووع موون
رلك(. )3
فإنه ت يجت أي نص يف الشريعة يدة على األمر بارسو قا  ,أو إلوث عليوه ,أو بوني فضوله  ,أو يرتوو
عليووه أج ورا  ,وغايووة مووا جوواو فيهووا إق وراره والعموول بووه  ,وهووهه الوودررت توودة بووال نووك علووى إباحتووه  ,وج وواز
العمل به  ,وأنه مقبوة يف الشريعة  ,وأنه ليس نقصوا ور هتموة اوو ختلويص اإلسوالم منهوا  ,ولكنهوا ر تودة
على وجوبه ولنوم العمل به  ,وإوا هو خيار مباح ميكن عدم األخه به إرا اقتضت املصلسة رلك .
وحني نتجمل النصو

الشرعية من جهوة أخورى جنود أهنوا ت تعلو علوى الور وحوده حكموا نورعيا واحودا

 ,وإووا علوه دا موا خيوارا موون اخليوارات  ,ففوي كفوارة اليموني وقتوول اخلطوج والظهوار واجلمواا يف هنوار رمضووان ,
كوان إعتووا الرقبووة املؤمنوة خيووارا مون اخليووارات  ,ولوويس هووو اخليووار الوحيود فيهووا  ,حبيووث إرا ألغووي خيتوول حكووم
الكفارة  ,ور ا يكون يف هها درلة -وإن ت تكن قوية -علوى أن الشوريعة ر متوانع مون إلغواو الور  ,فيموا إرا
اقتضت املصلسة رلك .
و وا يقوووي أن اإلسووالم ر ميووانع موون إلغوواو الوور  ,هووو أن الش وريعة جعلووت للرقي و اخليووار يف أن يكاتووو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

سيده  ,وأوجبت على سيده قبوة رلك – على القوة الصسي  , -فهها يدة على أن الشوريعة ر متوانع مون
إلغاو الر .

1436/08/19

( )1انظر  :فت القدير  ,ابن اهلمام ( , )513/4وحانية الدسوقي على الشرح الكبري ( , )384/4ومغين احتا  ,الشربيين
( , )186/3واإلقناا يف فقه اإلمام أمحد  ,احلجاوي (. )196/3
( )2مقاصد الشريعة اإلسالمية ( , )392وانظر  :الوحي احمدي  ,مد رنيد رضا (. )330
( )3انظر  :اإلسالم والر  ,مد البهي ( , )28واجلهاد والقتاة يف السياسة الشرعية  ,مد خري هيكل (.)1552/3
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و ووا يقوووي القوووة بووجن اإلسووالم ر ميووانع موون إلغوواو الوور  :مووا قوورره عوودد موون العلموواو بجنووه اوووز معاهوودة
الكفوار علووى عوودم السووي وارسو قا  ,ويف هووها يقوووة موود بوون احلسوون الشوويباا  ":وإن نوورطوا أن ر نجسوور
مونهم أحوودا  ,فلوويس ينبغووي لنووا أن نجس ورهم ونقووتلهم  ,ألن القتوول أن ود موون األسوور"( ,)1وقوود نقوول ابوون القاسووم
عن اإلمام مالوك موا يودة ع ولى إباحوة معاهودة الكفوار علوى عودم ارسو قا  ,حيوث يقووة  ":ولوو قودم إلينوا
ووار موون أهوول احلوورب  -وبيننووا وبيوونهم ع وهد يف بلوودهم ع ولى أن ر نقوواتلهم ور نسووبيهم أع وطونا علووى رلووك
ني ا أم ر – فباعووا منا أوردهوم ت ان نراؤهم منهم ,ألن لصغارهم من العهد ما لكبارهم"(.)2
ا م ر الخ امس  :أنن ووا إرا نظرنووا إىل ص ووورة نظووام ال وور يف اإلس ووالم بش ووكلها الكاموول  ,جن وود أن طريق ووة
التعامل اإلسالمي معه مشتملة على مصا ومنوافع كثورية للرقيو ولغوريه  ,وقود أكثور البواحثون املعاصورون مون
احلوديث عون حكمووة اإلبقواو علووى الور يف اإلسووالم  ,ورصودوا حكمووا كثورية ومتنوعووة  ,منهوا مووا يتعلو بالبعوود
الووديين ومنهووا مووا يتعل و بالبعوود ارجتموواعي  ,ومنهووا مووا يتعل و بالبعوود ارقتصووادي  ,ومنهووا مووا يتعل و بالبعوود
ال بوي  ,ومنها ما يتعل بالبعد اإلنساا(.)3
وكوول مووا رك وروه ر يعوودو أن يكووون اجتهووادا إلت ومل الصوواب واخلطووج  ,ور يلوونم بالضوورورة أن يكووون مورادا
للش و وريعة  ,وكث و وري منه ووا إلت ووا إىل مراجع ووة ومت و وسيص  ,وبع و وضها مقب و ووة ومق و وارب ملقاص وود الشو وريعة  ,وم وون
الصوعو جدا الوقووف مع كل ما رركور من تلك احل وكم  ,ولكون سونقف موع أبورز تلوك احلكوم وأ هوا  ,وهوي
:
البكم ة ا ول ى  :أن الش وريعة رأت يف اإلبقوواو علووى الوور وسوويلة موون الوسووا ل النافعووة الوويت ميكوون موون

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خالهل ووا أن يعاق ووو هب ووا م وون يق ووف يف طري و دع وووة احل و ويقط ووع عليه ووا الطري و  ,وإل ووارب املس وولمني ويعرق وول
ط وريقهم موون الكفووار  ,معاقبووة عادلووة غووري جووا رة  ,ويف بيووان هووهه احلكمووة يقوووة موود قطووو  ":اإلسووالم ت
يس األسرى رد اعتبار أهنم ناقصون يف آدميتهم  ,وإوا ألهنوم – وهوهه حواهلم -قود جواؤوا يعتودون علوى
محى اإلسالم  ,أو وقفوا بالقوة املسلسة إلولون بني اهلدى الرباا وبني قلوب الناق"(.)4
( )1نرح السري الكبري  ,السرخسي (. )303/1

1436/08/19

( )2التههيو يف اختصار املدونة  ,الربادعي القريواا ( , )7/3وإوا اقتصرت على نص التههيو ألنه أوض يف الدرلة على
احلكم .
( )3انظر  :نظام الر يف اإلسالم  ,عبداهلل علوان (. )69
( )4نبهات حوة اإلسالم ( , )55وانظر  :يف ظالة القرآن  ,سيد قطو (. )230/1
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وحوني نتجمول يف نصوو

الشوريعة جنود إنوارات عديودة تودة علوى صوسة هوهه احلكموة واعتبارهوا  ,ولكون

ر بد من التنبيه على أهنا ليست هي احلكمة الوحيدة  ,وإوا هي حكمة من احلكم املتعددة .
البكم ة الثاني ة  :المص لبة الدعوي ة  ,فووإن إبقوواو اإلنسووان علووى قيوود احليوواة  ,وعيشووه بووني املسوولمني ,

كفيل بجن يرهيج له السبل اليت تعرفه على نظام اإلسالم وأحكامه وتشريعاته اجلميلة  ,ورهتيوج لوه رؤيوة املسولمني
والتعامل معهم  ,والعيش بيونهم  ,وهوها احلواة ر وا يتسوبو يف اقتنواا الشوخص بالودخوة يف اإلسوالم واختواره
دينووا  ,وهووها مووا حصوول موون كثووري موون الرقيو الووهي عانووا بووني املسوولمني  ,ور نووك أن موون أهووداف اإلسووالم
املركنية  :إدخاة أكرب قدر من الناق يف دا رته  ,ومراعاة كل السبل والطرا العادلة اليت تؤدي إىل رلك .
البكم ة الثالث ة  :المص لبة السياس ية  ،ورلووك أن الوور كووان نظامووا سياسوويا  ,وكووان اس و قا أسوورى
احلرب نظاما دوليوا مقورا  ,فلويس مون املقبووة أن يلغوي اإلسوالم اسو قا أسورى عودوه  ,ويبقوى العودو يسو
املسولمني  ,وإوا عامولهم اإلسوالم باملثل  ,فكما أن العدو ميارق رلك النظام  ,فإن اإلسالم سيمارسه .
ا مر السا س  :أن املع ضوني علوى اإلسوالم بسوبو إقوراره لنظوام الور وقعووا يف ازدواجيوة كبورية  ,ورلوك
أهنم يتسدثون وكجن العات ختلص من الر بالكلية  ,ولكن األمر ليس كهلك.
فقود أكوود عودد موون البواحثني املهتمووني بدراسوة ظوواهرة الور بووجن الور ت خيتووف مون الوجووود  ,وأنوه مووا زاة
باقيووا يف الواقووع  ,وإوووا أخووه يتشووكل بصووور وأنووكاة خمتلفووة  ,ر ووا تكووون أقووب موون الصووور الوويت كانووت عنوود
األمم اجلاهلية  ,وأكدوا على أنه ميوارق علوى نطاقوات واسوعة  ,ففوي النظوام الودوة جنود الور خيور يف صوورة
ارسووتعمار للشووعوب وانتهوواب خرياهتووا  ,وقتوول رجاهلووا وفوورو عليهووا بووالقوة  ,وجنووده أيضووا يف التمييوون والتفريو
العنصري  ,ويف نطاقات أخرى جند الر متخفيا حتت سوتار البغواو و ارتوه املعروفوة باسوم "الرقيو األبويض أو
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلنسووي"  ,وتوودة تقريورات اللجنووة الدوليووة حلقووو اإلنسووان وتقوارير مجعيووات مكافسووة الوور والشوورطة الدولي وة
"ان بوة" على أن الر ما زاة ميارق بجنكاة خمتلفة يف العات(.)1
وتكشووف تقووارير كثوورية عوون حووارت بشووعة موون ارسو قا متووارق علووى النسوواو واألطفوواة موون قبوول بعووض

الشركات العمالقة يف العات(.)2

1436/08/19

( )1انظر  :الر ماضيه وحاضره  ,عبدالسالم ال مانيي ( , )178ور ر يف القرآن  ,إبراهيم هانم الفالة (.)263-245
( )2انظر يف تفاصيل الر املعاصر  :الر ماضيه وحاضره (. )203-178
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فالعات الغريب إرن ت يصنع ني ا إر أنه رفع نعار إلغاو الرقي  ,ولكنه نعار فار مون املضوامني الكبورية
اليت ادعيت له  ,وكل أحد يستطيع أن يرفع مثل ههه الشعارات  ,والعوربة يف اإلصوالحات ا تمعيوة لويس يف
التلوي بالشعارات الرباقة  ,وإوا بإحدال التجثري يف الواقع  ,وهها ما ت تفعله احلضارة الغربية يف تعاملهوا موع
نظام الر .
ر أحد ينكور أنوه بسوبو اربوة احلضوارة الغربيوة للور زالوت كثوري مون املظواهر السوي ة والقبيسوة  ,حوىت يف
بالد املسلمني  ,ولكن ت تو رنة كل مظاهر الر  ,كما يدعي البعض .
إن اإلسووالم أعلوون احلوورب علووى تلووك املظوواهر موون أوة ظهوووره  ,وقووام واجهتهووا  ,ولووو أن املسوولمني
التنم ووا بتعاليمووه ملووا وجوودت يف العووات اإلسووالمي تلووك املظوواهر السووي ة  ,ولكوون املسوولمني يف العصووور املتووجخرة
ختلوا عن كثري من تعاليم اإلسالم يف قضية الر ويف غريها.
واملقص ووود م وون التسلي وول الس وواب أن الق وودح يف اإلس ووالم بارعتم وواد عل ووى أن احل و وضارة الغربي ووة اس ووتطاعت
القضوواو الفعلووي علووى الوور  ,هووو و ورد دعو ووى ر دليوول عليهووا  ,بوول الواقووع يكووههبا  ,ويقو ودم الش وواهد ال وويت
تناقضها .
وموون خووالة األمووور السووابقة تنجلووي لنووا الص ووورة الكاملووة لنظ ووام الوور يف اإلس ووالم  ,ويظهوور فيه ووا ع وودة
اإلس ووالم واعتدال ووه يف التعام وول م ووع رل ووك النظ ووام  ,فال ووهي يتجم وول يف تعام وول اإلس ووالم م ووع ال وور ا وود أور أن
اإلسووالم ت يتشوووف إىل ارس و قا  ,فلووم يوودا إليووه  ,وت إلووث عليووه  ,وت يرتووو عليووه األجوور  ,وإوووا اقتصوور
علووى جعلووه أمورا مباحووا موون حيووث األصوول  ,إن اإلسووالم قيوود ارسو قا حبالووة ضوويقة هووي حالووة احلوورب مووع
الكفووار  ,ومووع رلووك ت اعلووه اخليووار الوحيوود يف التعاموول مووع األسووري  ,وإوووا جعلووه خيووارا موون ضوومن خيووارات
أخرى متعددة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهوها األسووري الووهي جعول اإلسووالم اسو قاقه خيوارا موون اخليووارات  ,هوو يف احلقيقووة كووان حريصوا علووى قتوول

1436/08/19

املسلمني  ,ساعيا على الفتك هبم وإتالف أرواحهم  ,و تهودا يف مونعهم مون نشور دعووهتم للعواملني  ,نواهرا
السووالح يف وجوووههم يريوود قووتلهم  ,وموون كانوت هووهه حالووه فقتلووه سووا غ  ,ولووو حكووم اإلسووالم بقتلووه ملووا كووان
ظاملووا لووه  ,ولكنووه ت يبووادر إىل رلووك  ,وفووت الطوور إلبقا ووه علووى احليوواة  ,ولووو كانووت حيوواة فيهووا نقووص مووا ,
وهها اإلبقاو خري من قتله وإهناو حياته .
ولوويس موون الظلووم أر يسوواوي اإلسووالم بووني رلووك األسووري وبووني غووريه موون املسوولمني الووهين كووانوا يسووعون
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جاهودين لنشور اإلسوالم وتبليووغ دعوتوه للعواملني  ,فكوان أقوول مونهم مننلوة  ,ولكنوه ت يعاملووه كموا كانوت األمووم
األخرى تعامله  ,وإوا حفظ للرقي حقوقه  ,ونرا القوانني الويت حتقو لوه الكراموة اإلنسوانية بالقودر الكوايف ,
ويف إبقا ه على ههه احلاة منافع كثورية لوه  ,فقود يودخل يف اإلسوالم  ,وقود يتواجر ويوتعلم لوه صونعة مفيودة لوه
ولغريه  ,وقد يكتسو مار فيعت نفسه من سيده .
وت يكتف اإلسالم بهلك  ,بل فت طرقا واسعة ليوتخلص الرقيو مون رقوه إرا أراد  ,وأوجوو علوى السويد
أن يقب وول طل ووو املكاتب ووة م وون الرقي و  ,وأل وونم احلكوم ووة اإلس ووالمية بإعط وواو الرقي و املكات ووو نص وويبه م وون النك وواة
املفروضة .
كل ههه ارحتياطات والتشوريعات والقووانني كانوت سوعيا مون اإلسوالم لتسقيو العودة والكراموة ملون وقوع
يف الر من أعداو املسلمني الهي كانوا حريصني على قتلهم وسفك دما هم  ,فاإلسالم هبهه التعواليم أقورب
إىل حتقي الفضل والكرم يف ح الرقي أكثر من حتقي

رد العدة معه .

المث ال الث اني  :تش ري جه ا الطل ا  ,فووال نووك أن اإلسووالم نوورا جهوواد الطلووو  ,ودعووا إليووه وحووث

عليووه  ,وقوود طبقووه الصووسابة رضووي اهلل عوونهم وموون معهووم موون املسوولمني يف أرو واسووعة  ,ولكوون رلووك لوويس
قادحا يف كماة اإلسالم  ,ور منتقصا مون عدلوه  ,وبيوان رلوك يتطلوو توضويسا موسوعا لفلسوفة اإلسوالم يف
تشريع جوهاد الطلو  ,ورلك يتبني باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن جه وواد الطل ووو يف اإلس ووالم ل وويس الغ وورو من ووه إكو وراه الن وواق عل ووى ال وودخوة يف دي وون

اإلسووالم  ,ور إجبووارهم علووى توورت أديوواهنم  ,ور التضوويي علوويهم فيهووا  ,فلووو كووان هووها هدفووه وغايتووه ملووا وجوود
أهل الهمة يف الدولة اإلسالمية  ,وملا مس ببقاو كنا سهم وبيعهم يف بالد املسلمني .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإوووا يتمسووور غرضووه حوووة إعووالو كلمووة اهلل يف األرو الووهي يعووين  :جعوول حكووم الشوريعة اإلهليووة العادلووة
هووو املهوويمن علووى احليوواة  ,ونظووام اإلسووالم يتضوومن بالضوورورة فووت انفووا أمووام الوودعوة اإلسووالمية لتنتشوور بووني
النوواق  ,وإزالووة كوول معووات الظلووم والقهوور الواقعووة علووى الشووعوب  ,وهووهه األغ وراو ر يناقضووها وجووود الكفوور
اخلاض ووع حلك ووم الش وريعة  ,وإو ووا يناقض ووها وج ووود األنظم ووة الك ووافرة الظامل ووة ال وويت تش وورا للن وواق م وون دون اهلل ,
وتدعي لنفسها ح التشريع الهي ر يكون إر للرب سبسانه .

1436/08/19

وهبووها يتض و أن جهوواد الطلووو يف اإلسووالم لوويس متوجهووا إىل األف وراد ور إىل الشووعوب  ,بقوودر مووا ه ووو
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متوجووه إىل النظووام العووام الووهي متثلووه املنظمووات ا تمعيووة أو احلكومووات السياسووية  ,ويتض و أيضووا أن الغوورو
األصلي له هو تكوين ا تمع الهي خيضع ألحكام اإلسالم  ,ويكون النظام األعلى املهيمن فيوه هوو حكوم
اهلل ونوورعه  ,حووىت ولووو كووان الووبعض يعموول بووالكفر  ,فووإن الكفوور إرا كووان خاضووعا حلكووم اهلل وخانعووا لووه فووإن
قيمتووه تضووعف يف النفوووق وتووهبل  ,وهلووها تسووام اإلسووالم مووع وجووود الكفوور موون قبوول األنووخا
خاضعني حلكم الشريعة  ,وقد تتالت مقارت العلماو على تجكيد هها املعي ونرحه وتوضيسه(.)1

إرا كووانوا

ا م ر الث اني  :إرا كووان اجلهوواد يف اإلسووالم لوويس متوجهووا إىل األفوراد  ,وإوووا إىل احلكومووات واألنظمووة ,

فهووو يف احلقيقووة يقصوود إىل إزالووة ارعتووداو علووى ح و اهلل تعوواىل  ,والتعوودي علووى خصوصووياته الوويت ينبغووي أر
تكووون إر لووه سووبسانه  ,فتلووك األنظمووة الوويت يقصوودها اجلهوواد يف اإلسووالم وواوزت حوودودها وادعووت لنفسووها
ح التشريع  ,ونورعت للنواق أحكاموا ر إلو أن تثبوت ألي أحود مون البشور  ,ور يصو أن يقررهوا إر اهلل
تعاىل  ,فجول ك املشورعون يودعون ألنفسوهم -بلسوان احلواة أو املقواة -أهنوم يشواركون اهلل يف ألوهيتوه  ,وأهنوم
أرباب للناق مع اهلل  ,ويكرسون عبودية البشر للبشر  ,واستهرة اإلنسان ألخيه اإلنسان .

وإن كان الشوعو هوو الوهي أعطوى تلوك اجلماعوة حو التشوريع لوه مون دون اهلل  ,وهوو الوهي خووة تلوك
العصابة أن تسن له من القوانني ما تريد و عل هلا السيادة املطلقوة  ,فوإن الشوعو حين وه نوريك يف ارعتوداو
على ح اهلل تعاىل يف التشريع والتنظيم  ,وهو يسوتس اجلهواد موع احلكوموة والنظوام ؛ ألنوه يف احلقيقوة رضوي
بووجن يكووون عبوودا لغووري اهلل وتنووازة عوون حقووه يف أن ر يكووون إر عبوودا هلل وحووده  ,وهووو الووهي سوواعد أول ووك
املعتدين على خصا ص اهلل .
وهها أمر غري مقبوة يف اإلسالم  ,فكما أن اإلسالم ر يقور ارعتوداو علوى حقوو النواق وخصوصوياهتم
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,فهو أيضا ر يقر ارعتداو على حقو اهلل الثابتوة لوه بالضورورة  ,وعلوى خصوصوياته سوبسانه  ,فكموا اوو
يف اإلسالم الدفاا عن حقو الناق املظلومني  ,فإنه او أن يوقف يف وجه مون أراد ارعتوداو علوى حقوو
اهلل  ,فاإلسالم دين يدعو إىل احافظة على كل احلقو  ,ور يفعل كفعل األنظموة البشورية الويت ر تراعوي إر

1436/08/19

( )1انظر  :اجلهاد يف سبيل اهلل  ,أبو األعلى املودودي ( , )41وتهكرة الشهيد  ,ضياو الدين زنكي ( , )33واجلهاد والقتاة يف
السياسة الشرعية  ,مد خري هيكل ( , )594وحقيقة اجلهاد يف اإلسالم  ,مد نعيم ياسني ( , )55وانظر  :اف اوات حوة
غايات اجلهاد يف اإلسالم  ,للمؤلف نفسه (. )29 , 27
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حقو البشر فقط .
فاإلسالم إوا جاو باجلهاد " ليقويم يف األرو نظاموه اخلوا

ويقورره وإلميوه  . .وهوو وحوده النظوام الوهي

إلق حرية اإلنسان اه أخيه اإلنسان  ,حينما يقرر أن هنات عبودية واحودة هلل الكبوري املتعواة  ,ويلغوي مون
األرو عبودية البشر للبشر يف مجيع أنكاهلا وصورها  ,فلويس هنالوك فورد ور طبقوة ور أموة تشورا األحكوام
للناق  ,وتستههلم عن طري التشريع  ,إوا هنالك رب واحد للنواق مجيعوا هوو الوهي يشورا هلوم علوى السوواو
 ,وإليووه وحووده يتجهووون بالطاعووة واخلضوووا  ,كمووا يتجهووون إليووه وحووده باإلميووان والعبووادة سوواو  ,فووال طاعووة يف
هوها الن وظام لبشور إر أن يكوون منفوها لشوريعة اهلل  ,مووكال عون اجلماعوة للقيوام هبوها التن وفيه  ,حيوث ر ميلوك
أن يش ورا هووو ابتووداو  ,ألن التش وريع موون ن وجن األلوهيووة وحوودها  ,وهووو مظهوور األلوهيووة يف حيوواة البشوور  ,فووال
اوز أن يناوله إنسان فيودعي لنفسه مقام األلوهية وهو واحد من العبيد!...
جاهوود اإلسووالم ليقوويم هووها النظووام الرفيووع يف األرو ويقوورره وإلميووه  ,وكووان موون حقووه أن ااهوود لوويسطم
الوونظم الباغيووة الوويت تقوووم علووى عبوديووة البشوور للبشوور  ,والوويت يوودعي فيهووا العبيوود مقووام األلوهيووة  ,ويناولووون فيهووا
وظيفة األلوهية  -بغري ح  , -وت يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية يف األرو كلها  ,وتناصوبه العوداو
 ,وت يكوون بوود كووهلك أن يسووسقها اإلسووالم سووسقا لوويعلن نظامووه الرفيووع يف األرو  . .يوودا النوواق يف ظلووه
أحورارا يف عقا وودهم اخلاصوة  ,ر يلوونمهم إر بالطاعووة لشورا عه ارجتماعيووة واألخالقيوة وارقتصووادية والدوليووة ,
أمووا عقيوودة القلووو فهووم فيهووا أح ورار  ,وأمووا أح وواهلم الشخصووية فهووم فيهووا أح ورار  ,يناولوهنووا وف و عقا وودهم ,
واإلسووالم يقوووم علوويهم إلموويهم وإلمووي حوريتهم يف العقيوودة  ,ويكفوول هلوم حقوووقهم  ,ويصووون هلووم حرموواهتم ,
يف حدود رلك النظام ...
ت إلموول اإلسووالم السوويف إرن ليكووره النوواق علووى اعتناقووه عقيوودة  ,وت ينتشوور بالسوويف علووى هووها املعووي
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كمووا يريوود بعووض أعدا ووه أن يتهموووه! إوووا جاهوود ليقوويم نظامووا آمنووا يووجمن يف ظلووه أصووساب العقا وود مجيعووا ,
ويعيشون يف إطاره خاضعني له وإن ت يعتنقوا عقيدته"(.)1
"إنووه ت يكوون موون قصوود اإلسووالم قووط أن يكووره النوواق علووى اعتنووا عقيدتووه ..ولكوون اإلسووالم لوويس وورد
عقيوودة ..إن اإلسووالم إعووالن عووام لتسريوور اإلنسووان موون العبوديووة للعبوواد ,فهووو يهوودف ابتووداو إىل إزالووة األنظمووة
واحلكومات اليت تقوم على أساق حاكمية البشر للبشر  ,وعبودية اإلنسان لإلنسان..

1436/08/19

( )1يف ظالة القرآن  ,سيد قطو (. )295/1
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يطل األفراد بعد رلك أحرارا -بالفعل -يف اختيار العقيودة الويت يريودوهنا سوض اختيوارهم -بعود رفوع
الضغط السياسي عنهم  ,وبعد البيان املنري ألرواحهم وعقوهلم.
ولكن ههه احلرية ليس معناها أن اعلوا إهلهم هوواهم  ,أو أن خيتواروا بجنفسوهم أن يكونووا عبيودا للعبواد!
وأن يتخه بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل! ..
إن النظ ووام ال ووهي إلك ووم البش وور يف األرو ا ووو أن تك ووون قاعدت ووه العبودي ووة هلل وح ووده  ,ورل ووك بتلق ووي
الشرا ع منه وحده  ,ليعتن كل فرد -يف ظل هها النظام العوام -موا يعتنقوه مون عقيودة! وهبوها يكوون الودين
كلووه هلل .أي  :تك ووون الدينونووة واخلض وووا وارتبوواا والعبوديووة كله ووا هلل ..إن م وودلوة الوودين أمشوول موون م وودلوة
العقيدة  ..إن الدين هو املنهخ والنظام الهي إلكم احلياة  ,وهو يف اإلسالم يعتمود علوى العقيودة .ولكنوه يف
عمومووه أمشوول موون العقيوودة ..ويف اإلسووالم ميكوون أن ختضووع مجاعووات متنوعووة ملنهجووه العووام الووهي يقوووم علووى
أساق العبودية هلل وحده  ,ولو ت يعتن بعض ههه اجلماعات عقيدة اإلسالم"(.)1

وباجلهاد العوادة يف اإلسوالم ر تونوة األنظموة املشورعة للنواق فقوط  ,وإووا تونوة معهوا مجيوع العوا و الويت
كانت تكدر على الناق حياهتم وحرياهتم  ,ومتنعهم من التمتع باحليواة الويت يريودها اهلل تعواىل الورحيم والكور
للخل الهي كرمه وجعله خليفة يف األرو .
ا م ر الثال

 :مووع أن اجلهوواد يف اإلسووالم متوجووه إىل موون وقووع موونهم ارعتووداو املوونظم علووى حقووو اهلل

تعاىل  ,ووقع منهم التعاة على البشر -بلسان احلاة أو لسان املقاة , -فإن اإلسالم ت يتشووف إىل قتواهلم
مبانرة  ,وت إلر على رلك  ,وت اعله غاية أولية لوه ر بود مون الوصووة إليهوا  ,وإووا جعول اجلهواد وسويلة
من الوسا ل املرتبط وجودها بغريها  ,فمىت ما حتق مقصودها وهدفها  ,فإهنا تتوقف ور تصب مشروعة .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فاإلسالم ت اعل استعماة القوة اخليار الوحيد موع مون حصول مونهم ارعتوداو املونظم علوى حقوو اهلل ,

ور هو اخليار األوة  ,وإوا جعله اخليار الثالث واألخري  ,وأكد على أنه وسيلة وليس غاية(. )2

ا م ر الراا  :إرا انسوودت كوول الطوور  ,وانغلقووت كوول املنافووه  ,وت يبو إر خيووار القتوواة  ,فووال بوود موون
خوضووها  ,ولكوون اإلسووالم نوودد كث وريا علووى نووروط هووهه احلوورب وآداهبووا  ,وقوود تكوورر يف النصووو

1436/08/19

( )1يف ظالة القرآن  ,سيد قطو (. )1435/3

( )2انظر  :مغين احتا  ,الشربيين ( , )210/4وتيسري الكر الرمحن  ,السعدي (. )89/1
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التجكيوود علووى رلووك  ,فووال اوووز للمسوولمني أن يقتلووا موون ر يسووتس القتوول  ,كالنسوواو والصووبيان والشويوخ ور
أن يفسدوا يف البالد  ,ور يهدموا البيوت  ,ور املعابد ور يقطعوا الشجر(. )1
فاحلرب يف اإلسالم حرب راقية  ,نوريفة يف مقصودها  ,وننيهوة يف غايتهوا  ,عظيموة يف تطلعاهتوا  ,وبري وة
يف هدفها " إهنا ليست احلرب اليت تديرها رؤوق األمواة احرمة  ,ل ب مون وراو الصوناعات اجلهنميوة  ,الويت
تقتات باألرواح واألجسام  ,وتبتلوع احلضوارات واملودنيات  ,وحتطوم النفووق واألخوال  ,أو توديرها الشوركات
ارحتكارية  ,حلماية مصاحلها يف البالد املستعمرة  ,واستغالة خاماهتا من القوى الطبيعيوة والقووى البشورية ,
لفووت أس وواقها للمنتوجووات واملصوونوعات  ,أو تووديرها البنوووت الربويووة  ,لتسقي و أرباحهووا الفاحشووة  ,وضوومان
املكسو احلرام  ,واستغالة الفر والصيد يف املاو العكر .
إهنا ليست احلورب اليت تريد لتضورب بس وور فوورري علوى الشوعوب  ,دون املعرفوة والعلوم واحلضوارة ؛ كوي
يبق ووى أبن وواو البل وود اح و وتلة عمي ووا ص ووما بكم ووا  ,يس و واقون س ووو املان ووية إىل ال ووهب  ,ويف رة ويف جه وول ويف
استسالم .

إهن ووا ليس ووت احل و ورب ال وويت خت و ووضها احلض ووارة الغ و وربية الق ووهرة ض وود اإلنس ووانية ؛ جري ووا وراو الو ورب امل ووادي ,
وارسووتعباد العنصووري  ,والتعصووو الووديين  ,كتلووك احلووروب الوويت يعرفهووا العووات الغووريب يف كوول تارخيووه امللووول
الطويل .
إوا هي احلرب اليت ختر الناق مون عبوادة العبواد إىل عبوادة اهلل وحوده  ,احلورب الويت حتمول معهوا املسواواة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والع وودة والكرام ووة  ,لك وول ك ووا ن بش ووري عل ووى س ووط ه ووهه األرو  ,وحتققه ووا يف ع ووات الواق ووع وع ووات املث وواة ,
حتققهووا يف التش وريع ويف التنفيووه  ,حتققهووا لألسووود ولألبوويض  ,واملسوولم واملعاه ود  ,حتققهووا يف صووورة واحوودة ,
وبجداة واحدة  ,ويف مستوى واحد للجميع...
لقد غل اإلسالم أبواب احلروب كلها  ,فيما عدا بابا واحدا  :باب اجلهاد يف سبيل اهلل  ,لتكون كلموة

1436/08/19

اهلل هي العليا  ,وليكوون النواق سوواو أموام اهلل  ,فوإرا كانوت احلوروب يف هوها الوجوه وحوده  ,فهوي إرن حورب
إنس ووانية  ,ر يقص وود فيه ووا إىل التنكي وول أو التقتي وول والت وودمري  ,ور ا وووز أن مت ووس األبري وواو والض ووعفاو ,ور أن
( )1انظر يف نروط احلرب يف اإلسالم وآداهبا  :فقه اجلهاد يف اإلسالم  ,يوسف القرضاوي ()754-725/1
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تتجاوز غايتها األوىل  ,من إزالة قوى الشر والظلم  ,أو إخضواعها لتوجمن اإلنسوانية نورها  ,ولويس هنوات مون
نية لإلبادة أو التشفي أو ارستهرة"(.)1
وت تكوون تعوواليم اإلسووالم النظريووة وأخالقووه احلربيووة "لتووهوب عنوود الواقووع وتت ووارى  ,إوووا كانووت سوولوكا يف
احلووروب اإلسووالمية قوودميا وحووديثا  ,ت يشووه عنهووا إر النووادر الووهي ر يقوواق عليووه  ,ور يبطوول القاعوودة الوويت
جعلهوا اإلسووالم غايتوه وحققهووا يف واقعوه  ,فووإرا دون ألقينووا موون هوهه القمووة الشواخمة الوويت يقوف عليهووا اإلسووالم
يف سوولمه وحربووه نظوورة علووى املسووتنقع انسوون  ,الووهي تلووغ فيووه احلضووارة الغربيووة سوولما وحربووا أدركنووا بورعوود الشووقة
بوني نظووام يننلووه اهلل للبشور ونظووام يضووعه النوواق للنواق  ,وأدركنووا كووم خسوورت البشورية يوووم تنكوورت لنظووام اهلل ,
وهووي تتعثوور يف تكوورب مضووسك ويف تعووات مضووسك  ,تري ود أن تقوووة  :إهنووا تريوود لنفسووها خ وريا ووا أراد اهلل ,
وإهنا متلك لنفسها خريا ا أعطاها اهلل"(.)2

وهب ووها يظه وور لن ووا الس وور العجي ووو يف تكثي ووف النص ووو

الش وورعية التجكي وود عل ووى ن وورط "يف س ووبيل اهلل" ,

فاإلسالم ر يعرف إر القتاة من أجل اهلل تعواىل  ,ومون أجول احلفواظ علوى خصوصوياته الويت ر تكوون إر لوه
 ,وموون أج وول دين ووه ون وورعه  ,فاإلس ووالم "ر يع وورف قتووار إر يف ه ووها الس ووبيل  ,ر يع وورف القت وواة للغنيم ووة ور
يعرف القتاة للسيطرة  ,ور يعرف القتاة للمجد الشخصي أو القومي!
إن و ووه ر يقات و وول لالس و ووتيالو عل و ووى األرو  ,ور لالس و ووتيالو عل و ووى الس و ووكان  ,ر يقات و وول ليج و وود اخلام و ووات
للصناعات  ,واألسوا للمنتجات  ,أو لرؤوق األمواة يستثمرها يف املستعمرات ونبه املستعمرات!
إنووه ر يقاتوول وود نووخص  ,ور وود بيووت  ,ور وود طبقووة  ,ور وود دولووة  ,ور وود أمووة  ,ور وود
ج وونس  ,إو ووا يقات وول يف س ووبيل اهلل  ,إلع ووالو كلم ووة اهلل يف األرو  ,ولتمك ووني منهج ووه م وون تصو وريف احلي وواة ,
ولتتمتع البشرية قريات هها املنهخ  ,وعدله املطل بني الناق  ,مع ترت كول فورد حورا يف اختيوار العقيودة الويت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يقتنع هبا يف ظل هها املنهخ الرباا اإلنساا العاملي العام"(.)3

ا مر الخامس  :ر أحد ينكر أن اجلهاد قد ت تو عليه يف العادة مفاسد وأضرار مادية علوى املسولمني
وعلووى غووريهم  ,ملووا إلصوول فيووه موون سووفك الوودماو وإهووالت األموواة  ,وقوود أقوور بعووض علموواو اإلسووالم بووهلك ,

1436/08/19

( )1السالم العاملي واإلسالم  ,سيد قطو (. )197-196
( )2املرجع الساب (. )199
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حيووث يقوووة بعووض علموواو احلنفيووة ":اجلهوواد فوورو علووى الكفايووة ؛ ألنووه ت يفوورو بعينووه ؛ إر هووو فسوواد يف
نفسووه  ,وإوووا فوورو إلعوناز ديوون اهلل  ,ودفووع الفسوواد عوون العبوواد"( ,)1وت يقوول أحوود إن اجلهوواد مصوولسة ماديووة
ضة ر ضرر فيه  ,ووجود الضورر يف اجلهواد ر يعوين بطالنوه وفسواده  ,ولوو أن كول وسويلة ترتوو عليهوا نووا
من الضرر تركت وه وجرت  ,ملنعوت أكثور الوسوا ل أو كلهوا  ,والعقوالو يف تعواملهم موع الوسوا ل ر يش و طون
فيها أر يكون فيها أي ضرر  ,وإوا يش طون أن يكون خريها ومصلستها أكثر من ضررها.
وكهلك احلاة يف اجلهاد يف اإلسالم  ,فمع ما ي تو عليه من أضرار  ,إر أن املصوا امل تبوة عليوه أكثور
وأعم  ,فباجلهاد تنوة األنظمة اليت اعتدت على ح اهلل وسلطانه يف األرو  ,ومن اعتودى علوى حو اهلل
فهو واقع يف أعظم الفساد وأضخمه  ,وسيعتدي ر الة علوى حقوو النواق انخورين يف أموواهلم وأعراضوهم
 ,ولووو بطريو املكوور واخلووداا  ,إن الووهي ر يراعوي حقووو اخلووال املوودبر وتكوورب وتعوواىل وادعووى لنفسووه حقووا ر
ميكن أن يكون لبشر  ,ليس غريبا عليه أن يعتدي على حقو غريه من البشور ون هوو متسوا ٍو معوه يف أصول
اخللقة .

فإزالة ههه األنظمة تررجع إىل البشر حالتهم الطبيعية  ,فال يستعبد أحد أحدا  ,ور يسوتهة أحود أحودا

 ,ور يتعوواىل أح وود عل ووى أح وود  ,ور تبقووى منظم ووات تف ووت األب وواب أم ووام ال ووهين خي ووادعون الن وواق ويس ووتغلون
حياهتم وأمواهلم ألجل مصواحلهم الشخصوية  ,ور يبقوى وجوود ملون يشوعل احلوروب بوني الشوعوب ليتمتوع ببيوع
أكرب قدر من السالح .
إن أكورب دليوول علووى مصولسة اجلهوواد يف سووبيل اهلل هووو رلوك النعوويم الووهي عانووت فيوه الشووعوب بعوود فووت
املسوولمني الصووادقني هلووا  ,فقوود نعمووت تلووك الووبالد باإلسووالم ورمحتووه وفض ووا له  ,فلووم يث وور أحوود موونهم عل ووى
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اإلسالم  ,وت يثوروا مطالبني برحيول اإلسوالم واملسولمني  ,وإووا دخلووا فيوه أفواجوا ومجاعوات عون رغبوة وحوو
وقناعة  ,وعم بينهم السالم والرخاو  ,وسعدوا قري حياة وأرغد عيش  ,وقد سب نقول كوالم بعوض املفكورين
الدالة على رلك يف الفرا الساب .
المث ال الثال

 :تش ري ح د ال ر ة  ,فووال نووك أن اإلسووالم نوورا حوود القتوول للشوخص املرتوود عوون ديوون
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اإلسووالم واملعلوون اخلوورو عنووه  ,ولكوون رلووك لوويس قادحووا يف كموواة اإلسووالم  ,ور منتقصووا موون عدلووه  ,وبيووان
رلك يتطلو توضيسا موسعا لفلسفة اإلسالم يف تشريع حد الردة  ,ورلك يتبني باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن اإلس ووالم ر يتش وووف إىل تطبي و ح وود ال ووردة  ,وإو ووا يتش وودد يف رل ووك غاي ووة التش وودد ,

وإلتاط هناية ارحتياط يف إنناة عقوبة اررتداد باملعني  ,وقد دلت النصو

الشورعية علوى أنوه ر اووز إنوناة

العقوبة باملرتد مبانرة  ,وإوا ر بد من توفر نروط ثالثة أساسية  ,وهي :
الش رط ا ول  :أن يظهوور اررتووداد موون الشووخص  ,ويعلنووه لآلخ ورين  ,وأن يثبووت رلووك لوودى القاضووي
الشورعي  ,أمووا إرا ت يظ وهره لآلخورين  ,وت يقووم بإعالنووه هلووم  ,وت يثبوت لوودى القاضووي أنوه ارتوود عوون الوودين ,
فإنه ر اوز إقامة احلد عليه  ,ويعامل معاملة املسلمني يف الظاهر .
ور اوز أيضا التجسس على األنخا

ملعرفوة موا إرا وقعووا يف الوردة أم ر  ,موا دامووا ت يظهروهوا  ,ور

يباح القيام حبمالت تفتيشية عنهم ؛ ألن الني صلى اهلل عليه وسولم ت يفعول رلوك موع املنوافقني  ,موع علموه
بوجودهم  ,وقد رروي أن ابن مسوعود قيول لوه  :هوها فوالن يعوين الوليود بون عقبوة  ,تقطور حليتوه ةورا – يقصود
املتكلم املبالغة يف وصف كثرة نربه للخمر –  ,فلو حبثنا عن رلك انن وجدناه كهلك  ,فقواة ابون مسوعود
 ":إنا قد هنينا عن التجسس  ,ولكن إن يظهر لنا نيو نجخه به"(. )1
إن احلك ووم بثب وووت اررت ووداد يف ح و ن ووخص م ووا ل وويس م و و وكا لك وول أح وود  ,وإو ووا ه و وو راج ووع للعلم وواو
واخل ورباو  ,وهووو حكووم قضو وا ي ر بوود فيووه موون التجكوود موون كوول اإلثباتووات املو ووجبة لثبوووت وصووف اررتووداد يف
الشخص .
الشرط الثاني  :أن يتم التسق من انتفاو كل اإلكراهات والضغوطات واألعوراو النفسوية والعقليوة الويت

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تووؤثر علووى قورارات الشووخص السوووية  ,فووال يصو إقامووة حوود الووردة علووى الشووخص حووىت يووتم التسقو موون توووفر
مجيع الشروط وانتقاو مجيع املوانع اليت توصل إىل اليقني يف ثبوت الكفر والردة يف حقه .
الشرط الثال  :أن يراجع الشخص املعلن لردته ويناقش يف موقفه الهي اختوهه  ,ورلوك عون طريو موا
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يعوورف عنود الفقهوواو بوو" ارسووتتابة"  ,واملوراد هبووا  :أن يقوووم املختصووون راجعووة موون وقعووت منووه الووردة ومناقشووته
و اورته بالطريقة الصسيسة .
( )1أخرجه أبو داود يف سننه ( , )4890وصسسه األلباا .
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والصووسي أن ارسووتتابة واجبووة  ,وأنووه ر اوووز قتوول املرتوود قبوول اسووتتابته  ,وهووو قوووة مجهووور العلموواو(, )1
وقوود أمجووع الصووسابة علووى األخووه هبووا  ,حووىت قوواة ابوون عبوودالرب":ور أعلووم خالفووا بووني الصووسابة يف اسووتتابة
املرتوود"( ,)2ويقوووة ابوون تيميووة يف سوويا حديثووه عوون اسووتتابة املرتوود  ":والعموودة فيووه إمجوواا الصووسابة"( ,)3وقوواة
بعد نقله عددا من القضايا اليت عمل الصسابة فيها بارستتابة  ":فههه أقوواة الصوسابة يف قضوايا متعوددة ت
ينكرها منكر  ,فصارت إمجاعا"(.)4
والص ووسي أيض ووا أن ارس ووتتابة ل وويس هل ووا ع وودد مع ووني ور م وودة معين ووة( , )5وإو ووا ه ووي راجع ووة إىل طبيع ووة
الشووخص الووهي وقعووت منووه الووردة وطبيعووة الوونمن واملكووان الووهي وقعووت فيووه  ,وطبيعووة احلوواة العلمووي والووديين
الهي ميثل العصور الوهي وقعوت فيوه الوردة  ,ففوي احلواة والونمن الوهي تكثور فيوه الشوبهات ويضوعف فيوه العلوم
الصسي  ,فإن زمن ارستتابة وعددها قد يطوة .
والعووربة يف رلووك كلووه هووو حصوووة العلووم اليقيووين بجنووه ر فا وودة موون اسووتمرار ارسووتتابة لووه  ,وظهووور إصوراره
علووى عوودم قبوووة احلو  ,وأمووا مووا ت يظهوور رلووك منووه  ,فإنووه اووو اسووتمرار ارسووتتابة مووا بقووي أموول يف حصوووة
التوبة منه .
ومون خوالة هوهه الشوروط الشوديدة يف ارحتيواط  ,والصوارمة يف التثبوت  ,يظهور وينجلوي بشوكل واضو
جدا الفر اجلوهري بني احلالة اإلسالمية الننيهوة والكرميوة  ,وبوني حالوة الفكور املسويسي يف العصوور الوسوطى
املتمثلووة يف وواكم التفتوويش الظاملووة  ,فووإن تلووك احوواكم كانووت قا مووة علووى التجسووس والتفتوويش عوون اهلراطقووة
واملرتودين  ,وكانووت هلووا فوروا موزعووة يف املوودن املسوويسية  ,مهمتهوا البسووث والتفتوويش عمون إلموول فكورا خيووالف
الكنيسة  ,وكان لديها رجاة يعملون باألجرة  ,ولديها مراقبون كثور يبلغوون عمون يرونوه خمالفوا  ,وغودا مراقبوو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

تلووك احوواكم يضووطهدون النوواق ويبتوونوهنم ألخووه أموواهلم  ,وبووات قضوواة احوواكم ومفتشوووها علووى درجووة عاليووة
مون الثوراو  ,جوراو مووا كووانوا ينالونووه موون الرنوواوى والغراموات السوونوية موون األثريوواو الووهي دفعووا يف سووبيل النجوواة
من اهتامهم باهلرطقة واخلرو على قوانني الكنيسة!
( )1انظر يف حكم ارستتابة  :املغين  ,ابن قدامة (. )266/12
( )2التمهيد (. )309/5
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( )3الصارم املسلوة (. )601
( )4املرجع الساب (. )609

( )5انظر يف مدة ارستتابة  :املغين  ,ابن قدامة (. )268/12
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وكانوت تلووك احوواكم تصووور نشوورة هبووا صوور املهوورطقني  ,وترسوولها إىل أدوواو الدولووة للقووبض علوويهم  ,وإرا
قبض على نخص ما  ,فإنه ر يبوقى بري ا  ,وإوا األصول فيه أنه متلبس بالتهموة ونوادر جودا أن يوربأ أحودهم
منهم(.)1
وأما العقوبات اليت تصدرها احواكم بعود انتهواو التسقيو موع املهورطقني  ,فقود بلغوت الغايوة يف الوحشوية,
والنهاي ووة يف القس وووة والبع وود ع وون اإلنس ووانية  ,وكم وواة املخالف ووة ملقتض ووى العق وووة الس ووليمة  ,ف ووإرا ك ووان أخو وف
العقوبووات هووي هتوود بيوووت املهوورطقني ومصو وادرة أمواهلو وم و تلكوواهتم  ,وحرمووان ورثووتهم منهووا  ,فووإن الطريقووة
املفضلة لديهم إعدام املوهرطقني بجبشوع الصور  ,مثل التقطيع باملنانري  ,والدفن يف األرو وهم أحياو(.)2

والغريو أن العقوبة يف اكم التفتويش ر تقتصور علوى املوتهم فقوط  ,بول كانوت تشومل كول مون لوه عالقوة
ب ووه  ,فم وون اتص وول ب وواملهرط  ,أو حت وودل مع ووه  ,أو أحس وون إلي ووه  ,أو أرن ووده يف الطريو و  ,أو أي ن وووا م وون
العالقات  ,فكل رلك يعد سببا كافيا لثبوت التهمة وإحلا العقوبة(.)3

ومن خالة هها العرو املختصر ينكشف لك أخي القارئ مقدار الظلم واجلوور يف اخلصوومة مون أول وك
الهين يقارنون بني عقوبة الردة يف اإلسالم  ,وبني ما حصل من اكم التفتيش  ,ويصورون للناق بوجن تلوك
العقوبة ر ختتلف يف نيو من نروطها أو معاملها عما كوان يفعلوه بالبشور أول وك ا رموون ,والغريوو حقوا أن
ميارق تلك املوازنة بعض اإلسالميني يف مقارهتم وخاطباهتم  ,فتجده عادة ما يقارب بني احلالتني .
إن العقل والهو يقورن إنه مهما كنت خمالفا لعقوبوة الوردة  ,فإنوه ر يصو لوك أن توربط بينهوا وبوني موا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كانووت تفعلووه وواكم التفتوويش النص ورانية  ,واملنهجيووة العلميووة الصووادقة والننيهووة تؤكوود ضوورورة التفري و الواض و
والبني بني احلالتني .
إن تلووك املوازنوة الوويت ميارسووها الووبعض بووني عقوبووة املرتوود يف اإلسووالم وبووني وواكم التفتوويش  ,تشووعر بجننووا يف
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( )1انظر ني ا من أخبار اكم التفتيش  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )7و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (-19
 ,)220وخمتصر تارين الكنيسة  ,اندر ملر ( , )335وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )96/16
( )2انظر  :اكم التفتيش  ,داغي تستاق ( , )49و اكم التفتيش  ,رمسيس عوو (. )95
( )3انظر  :اكم التفتيش  ,رمسيس عوو ( , )82وقصة احلضارة  ,وة ديورانت (. )98/16
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زمن ضاعت فيه املصداقية العلمية  ,وانتهكوت فيوه القووانني املنهجيوة واملعرفيوة  ,وأصوب التشوويه واخلوداا هوو
السبيل األمثل يف اإلقناا بالرأي .
ا مر الث اني :البف اع عل ى النظ ام الع ام للمجتم المس لم  ,وهوهه حكموة مون حكوم تشوريع عقوبوة

املرتوود يف اإلسووالم  ,ر يلوونم أن تكووون متوووفرة يف كوول حالووة  ,فووإعالن الووردة عوون اإلسووالم لوويس انتهاكوا لكيووان
مقدق يف اإلسالم فقط  ,وإوا فيوه أيضوا إعوالن للخورو عون النظوام العوام يف ا تموع اإلسوالمي  ,ورلوك أن
اإلسووالم لوويس وورد عقيوودة قلبيووة فسسووو  ,ور هووو وورد عبووادات فرديووة  ,وإوووا هووو إميووان ونظووام معووا  ,إميووان
ملنم للمجتمع ر يقبل التساهل فيه  ,ونظام ملنم للمجتمع ر يقبل التساهل فيه أيضا .
وا تمع اإلسالمي يقوم أوة ما يقوم على العقيدة اإلميانية اإلسالمية  ,فالعقيدة هي أسواق هويتوه ولوو
كيانووه  ,وروح وجوووده  ,ومنبووع حيويتووه  ,وهووي الوويت متثوول لووه خصوصوويته الوويت يتميوون هبووا عوون كوول ا تمعووات
األخرى  ,وهي القاعدة اليت ترؤسس عليها كل األنظمة يف ا تمع اإلسالمية .
فووإعالن املرتوود لردتووه يف هووها ا تمووع هووو يف احلقيقووة إعووالن للتموورد علووى النظووام وكشووف عوون عوودم ارلتونام
بقاعدته األصلية اليت تبي عليها كل األنظمة احلياتية .
ونتيجة أل ية العقيدة يف ا تمع اإلنسواا  ,ويف الكيوان اإلنسواا ,فوإن الوردة ليسوت موقفوا عقليوا وردا,
وإوووا هووي عمليووة مركبووة معق ودة تتضوومن تغووري الووورو  ,وتبووديل اهلويووة  ,وحتويوول ارنتموواو  ,فاملرتوود ينقوول وروه
وانتماوه مون أموة إىل أموة  ,ومون مووطن إىل مووطن – مون دار اإلسوالم إىل دار أخورى  ,وهوو خيلوع نفسوه مون
أموة اإلسووالم الوويت كوان عضووا فيهووا إىل أمووة أخوورى  ,وينضوم بعقلووه وقلبووه وإرادتووه إىل كيووان آخوور  ,وهووها املعووي
أنار إليه النوي صولى اهلل عليوه وسولم حوني عورب عون املرتود بقولوه  ":التوارت لدينوه املفوار للجماعوة"( , )1فهوو
يدة على أن حقيقوة اررتوداد ليسوت ورد قورار جن وي يتخوهه اإلنسوان بوني عشوية وضوساها  ,وإووا هوو تغيوري
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كلووي ي تووو عليووه خوورو ظوواهر علووى النظووام العووام يف ا تمووع  ,رلووك النظووام الووهي خيضووع يف كوول تفاصوويله
هليمنو ووة اإلسو ووالم وتش و وريعه  ,فاملرتو وود يقو وووم بعمليو ووة تغيو ووري كو ووربى علو ووه مفارقو ووا جلماعو ووة املسو وولمني ونظو ووامهم
وحكمهم.
وإن حوواوة املرتوود أن خيفووف موون طبيعووة الق ورار الووهي اختووهه  ,وأنووه لوويس إر ق ورارا جن ي ووا ر يضوور بنظووام

1436/08/19

( )1انظر  :جرمية الردة وعقوبة املرتد  ,يوسف القرضاوي ( , )46وحقا اإلسالم ونبهات املشككني  ,إنراف مود زقنو
(. )553
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ا تمع العام  ,فهو ليس صسيسا يف مقواييس األنظومة الكلية – كنوظام اإلسالم – فه وهه األنظموة تنظور إىل
احلقا الغا رة  ,وتراعوي املررت امل تبة  ,وتتمسور حوة اجلوهر واملركن  ,ر حوة األلفاظ والشعارات.
فمنتهووى حوواة املرتوود أنووه يعلوون انشووقاقه عل وى إميووان اجلماع ووة اإلسووالمية وعلووى نظامه ووا  ,وكوول األنظمووة
ارجتماعيوة حتكوم باإلعودام علوى أبنا هوا إرا ثبوت علوى أحود مونهم اخلورو علوى نظوام الدولوة فيموا يسومى بوو"
اخليانووة العظمووى"  ,ولكوون اإلسووالم كووان أرحووم موون غووريه يف التعاموول مووع مثوول هووهه اجلرميووة ؛ ألنووه ت يلووغ كوول
الفر كغريه من األنظمة  ,وإوا أعطى املرتد فرصة التوبة والرجوا  ,وأوجوو واورة املرتود والنقواه معوه لعلوه
يرجع أو يؤوب  ,ودعا إىل إطالة مدة رلك سعيا منه يف اإلنابة والرجعة(.)1
وإن فرورو أن مرتوودا أعلون ردتووه يف ا تمووع وأظهرهوا للعيووان  ,ولكوون أعلون أيضووا عوودم خروجوه عوون النظووام

العام والتنامه بكل األنظمة  ,فهو أيضوا يسوتس إقاموة العقوبوة عليوه ؛ ألن نفوس إعالنوه للوردة وإظهارهوا يعود
خروجووا عوون النظووام  ,وإن رسوولم بجنووه لوون خيوور عوون النظووام العووام  ,فهووي حالووة نووادرة ر يبووي عليهووا حكووم يف
اإلسووالم ؛ ألن األحكووام إوووا تبووي علووى األحوواة الطبيعيووة ر علووى األحوواة النووادرة والشووارة  ,فهووو نووبيه وون
أعلن سرقته يف ا تمع ولكنه قيد رلك بوجن ر يسور إر مون أموواة األغنيواو فقوط  ,أو ون يعلون أنوه يشورب
اخلموور  ,ولكنووه ر يش ورهبا إر يف حالووة اخللوووة فقووط  ,أو وون يعلوون أنووه يوونا  ,ولكنووه ر يوونا إر وون رضوويت
بهلك.
ا م ر الثال

 :ف ا ض رار النفس ية والروحي ة ع ن المجتم  ,فضووال عمووا يف الووردة موون ارنتهووات

للكيانووات املقدسووة  ,واخلوورو عوون النظووام العووام للمجتمووع  ,فهووي أيضووا تتسووبو يف إحوودال أض ورار نفسووية
وروحيووة يف نفوووق املسوولمني  ,فووإرا كانووت الووردة تتعل و بووجعظم نوويو لوودى اإلنسووان وهووو الوودين  ,وإرا كووان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا تمع املسلم قا ما على أن الدين اإلسالمي هو الدين الصسي املقبوة عند اهلل – وهنات أدلوة عقليوة تودة
على رلك –  ,وإرا كانت العقيودة متثول مكونوا أساسويا مون مكونوات نخصوية املسولمني  ,فوإن إعوالن الوردة
واحلالووة هووهه يتسووبو يف الضوورر شوواعر وقلوووب وأنفووس املووؤمنني بالوودين اإلسووالمي  ,ويقوودح يف أعوون نوويو
ميلكونه ؛ ألن املرتد يف احلقيقة يدعي بطالن اإلسالم  ,ويصور للموؤمنني بجنوه جورب اإلسوالم  ,فوجوده دينوا
ر يستس ارستمسات به  ,وهو يف احلقيقة يهم املسلم على متسكه بهلك الدين .
فموون حكووم تش وريع قتوول املرتوود كمووا يقوووة الطوواهر بوون عانووور  ":أن اررتووداد خوورو فوورد أو مجاعووة موون

1436/08/19

( )1انظر  :احلدود يف الشريعة اإلسالمية  ,عبداحلليم عويس (. )127
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اجلامعة اإلسالمية فهوو قروجوه مون اإلسوالم بعود الودخوة فيوه  ,ينوادي علوى أنوه ملوا خوالط هوها الودين وجوده
غري صا  ,ووجد ما كان عليه قبل رلك أصل  ,فهها تعريض بالدين  ,واستخفاف به  ,وفيوه أيضوا متهيود
طري ملن يريد أن ينسل من هها الدين  ,ورلك يفضي إىل ادالة اجلامعة "(.)1
فووإرا كووان موون حكووم العقوبووة علووى الننووا هووو أن ال وناا بفعلووه رلووك إلوودل الضوورر يف أع وراو املسوولمني
ونفوسووهم  ,فاملرتوود املعلوون لردتووه هووو أيضووا يوودخل الضوورر يف نفوووق املسوولمني  ,بوول إن ضوورره أعظووم ؛ ألن
الدين عند املسلم أعظم من كل نيو  ,وإن كانت األنياو األخرى عظيمة .
إن إعووالن الووردة قوود يووؤدي بووبعض املسوولمني الضووعفاو يف التصووور والوودين إىل الوقوووا يف الووردة واخلوورو
من اإلسالم  ,وارتداد الرجل الثاا بسبو إعالن الردة من األوة هو حدل موؤت ألبنواو املرتود الثواا ولنوجتوه
وألبيه وأمه وإخوانه وأقاربه ؛ فكل هؤرو سيتجملون من ارتداد قريبهم  ,وسيكون علويهم حودثا فظيعوا ومصويبة
كووربى  ,واملرتوود املعلوون لردتووه هووو يف احلقيقووة املتسووبو يف إحوودال تلووك األضورار األليمووة بعوودد كبووري موون أفوراد
ا تمع املسلم .
ومراعوواة نفوووق املووؤمنني الصووادقني يف إميوواهنم والثووابتني عليووه أوىل يف العقوول موون مراعوواة حو موون ارتوود عوون
دينه وغري معتقده  ,وإرا كان املرتد ر بد أن تراعى حقوقه  ,فغريه مون املوؤمنني أوىل بوهلك وأحورى يف العقول
ويف الشرا .
ا م ر الراا  :المعالج ات الس تباقية  ,فم وون املص ووا ال وويت س ووعى اإلس ووالم إىل حتقيقه ووا م وون تشو وريع

العقوبووة علووى اررتووداد هووي قطووع الطريو علووى أصووساب احليوول واخلووداا واملكوور جبميووع أصوونافه  ,وتظهوور فا وودة
مثل ههه املعاجلة يف الصور التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الص ورة ا ول ى  :أنووه لوويس خافيووا علووى أحوود أن اإلسووالم لووه أعووداو كثووريون جوودا ,لووديهم هوودف مشو ت

ومركووني يف مشووروعهم وهووو إخ ورا املسوولمني موون ديوونهم أو تشووكيكهم فيووه  ,وهووها اهلوودف لوويس موون األمووور
اخلفيووة ور الس ورية  ,بوول كوول أحوود يوودرت رلووك  ,وهنووات عش ورات الش وواهد الوويت ت وودة علووى ضووخامة أعووداد
الداخلني يف هها املشروا .

1436/08/19

وقد نبه اهلل تعاىل على هها اهلدف مرات عديدة يف القرآن الكور  ,ويف مناسوبات خمتلفوة  ,حيوث يقووة
( )1التسرير والتنوير (. )319/2
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اهلل { :وَّد كثووري ِّموون أهوول الكتوواب لووو ي و رورُّدون ركم ِّموون بوعوود إميووان ركم رك َّفووارا حسوودا ِّموون عنوود أن رفسووهم ِّموون بوعوود مووا
توب و َّوني هلور روم احلو ُّ فوواع رفوا واصووف رسوا حو َّوىت يووجيت اللووهر بووجمره إ َّن اللووه علووى ركو ِّول نووي ٍو قوودير}[البقرة ,]109:ويقوووة
تعوواىل { :ور يونالر وون يورقوواتلرون ركم ح و َّوىت ي و رورُّدوركم ع وون ديوون ركم إن اس ووتطاعروا }[البقوورة ,]217:ويق وووة تع وواىل :
{وَّدت طَّر فة ِّمن أهل الكتاب لو يرضلُّون ركم وما يرضلُّون إرَّ أن رفس رهم وما يشعر ررون}[آة عمران.]69:
فهووهه التنبيهووات املتتاليووة موون اهلل تعوواىل توودة علووى أن ارتووداد املسوولمني كلهووم أو بعض ووهم عوون اإلس ووالم
هدف مركني لدى كثري من املخالفني للدين .
واملرتوود يف احلقيقووة إلقو ألعووداو اإلسووالم هووها اهلوودف  ,وهووو بووهلك ميثوول انتصووارا هلووم ووصووور إىل بعووض
بغيتهم  ,فيكون املرتد يف هناية أمره مثول اجلنودي الوهي فور مون معسوكر قوموه إىل معسوكر عودوهم  ,ويصوب
قوووة إضووافية هلووم – ولووو كووان قليلووة –  ,فسووىت ر يقووع مثوول هووها األموور الشوونيع بووادر اإلسووالم بتش وريع عووال
استباقي وقا ي مينع أو يقلل من وقوا مثل هها العمل القبي (. )1

الص ورة الثاني ة  :أنووه ميكوون ألعووداو اإلسووالم مووع نوودة حرصووهم علووى ارتووداد املسوولمني وعلووى تشووكيك

الضعفاو منهم يف دينهم أن يورقدموا على الدخوة يف اإلسالم جبماعات كبرية  ,خيرجووا منوه بصوورة مجاعيوة
 ,ويكوورروا هووهه العمليووة  ,حووىت خيوودعوا ضووعاف اإلميووان وقليلووي العلووم – ور أحوود يقوووة إن كوول املسوولمني

لووديهم العقوول والنباهووة الكافيووة , -ويصوووروا هلوم بووجن ديوونهم ر يسووتس البقوواو فيووه  ,وأنووه ديوون باطوول فاسوود ,
وهووهه الوسوويلة اسووتعملها أعووداو اإلسووالم يف زموون النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,وقوود صووورها اهلل يف قولووه :
{وقالووت طَّر فووة ِّموون أهوول الكتوواب آمنر ووا بالَّووهي أرنوونة علووى الَّووهين آمنر ووا وجووه النوَّهووار واك رفو روروا آخوورهر لعلَّ رهووم
يورجعرووون}[آة عموران ,]72:فهووهه مكيوودة أرادهووا بع وض أهوول الكتوواب ليل وبسوا علووى الضووعفاو موون املسوولمني

أمر دينهم  ,ففوعلوا رلك حىت يقووة اجلهلة  :إوا ردهوم عن دينهم اطالعهم على نقيصة وعيو فيه(.)2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ور يوجد ما مينوع مون اسوتعماة األعوداو هلوهه الوسويلة يف األزمنوة األخورى  ,فإدراكوا مون اإلسوالم خلطوورة
هها األسلوب  ,وخبث من استعمله  ,حيث سولك طور اخلوداا واملكور  ,وسوعيا منوه يف معاجلوة األمور قبول
وقوعه  ,نرا عقوبة اررتداد كسل استباقي .
وملووا كنووا دوون البشوور ر نعلووم الغيووو  ,ور نوودرت مووا يف صوودور العوواملني  ,ولوويس لنووا إر الظوواهر  ,ت يفوور

1436/08/19

( )1انظر  :عقوبة اررتداد عن الدين  ,عبدالعظيم املطعين (. )94
( )2انظر  :تفسري القرآن العظيم  ,ابن كثري(. )59/2
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اإلسووالم بووني مرتوود ومرتوود  ,ور بووني موون أراد اسووتعماة الطوور املخادعووة  ,وبووني موون لوويس كووهلك  ,فجعوول
احلكم عاما  ,حىت يغل الطري بإحكام .
الصورة الثال  :أنه لو ت توجد عقوبة املرتد لر ا اخته بعض املسلمني ن هو متصوف بضوعف اإلميوان

واخللو اررتووداد وسوويلة للتخ ولص موون تبعووات األعموواة الوويت يط ولو فعلهووا اإلس والم  ,فقوود يرطالووو رجوول غووين

بنكاة ماله  ,فيودعي أنه تورت اإلس والم وخ ور منوه ؛ حوىت يس ولم مون دفوع النكواة  ,يعوود للودين مون ج وديد ,
وقد يضوجر بعوض املسولمني مون الواج وبات العم ولية املف وروضة عليوه فيودعي أنوه خور مون اإلسوالم  ,فورارا م ون
ارلتنام هبا  ,فسىت ر يقوع مثل هها التالعوو من ضعاف الدين واخلل  ,قام بتشريع عقوبة الردة .
ا م ر الخ امس  :ارلت ونام بوودأ املوازنووة بووني املصووا واملفاسوود  ,فووال أحوود ينكوور أن عقوبووة املرتوود فيهووا

بعووض املفاسوود علووى املرتوود وعلووى أقاربووه  ,فوواملوت مفسوودة علووى امليووت ومصوويبة عليووه وعلووى أهلووه كمووا وصووفها
القوورآن  ,ولكوون ترتووو املفسوودة علووى أموور مووا ر يعووين إلغوواوه وعوودم العموول بووه  ,فكوول العقوبووات فيهووا مفسوودة
علووى املعاقووو وإيووالم لووه  ,وم وع رلووك ر يقوووة أح ود موون العقووالو بإلغوواو نظووام العقوبووات  ,فإنووه لووو قوواة أحوود
رلووك  ,لقوواة لووه كوول العقووالو  :كيووف نل وغيها وفيهووا مص وا أعظووم ومنووافع أك وورب لوودين النوواق ودنيوواهم؟! ور
يصو يف العقل ور يف الدين إبقاو أمور ما ألن فيه مصلسة لفرد مع أنه ي تو عليه مفاسد أعظم وأضخم.
واإلسووالم يف تش وريعه لعقوبووة املرتوود ويف نظووام العقوبووات كلووه عموول هبووها املبوودأ املتف و عليووه بووني العقووالو ,
فهو ر ينكر أن تلك العقوبة فيها نووا مفسودة علوى املعاقوو  ,ولكون ألن هنوات مصوا كوربى – كموا سوب
بيان بعضها – ت تو عليها  ,قام بتشريع ههه العقوبة وارلنام هبا .
فتشريع اإلسالم لقتل املرتد ليس ألنه مستخف بالدماو  ,فهو الدين الهي جعل األصول يف دمواو النواق
العصوومة واحلرم ووة  ,ول وويس ألنووه متش وووف إلن وناة العقوبووات بالن وواق  ,فه ووو ال وودين ال ووهي طال ووو بالتش وودد يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نروط احلدود وطالو بإلغا ها عند وجود الشبهة  ,وليس ألنه يريد اإلضرار باخلل  ,فهو الودين الوهي حورم
مجيع صور الضرر  ,وإوا ألنه رأى فيها مصا كربى حلياة الناق واستقرار عالقتهم باهلل تعواىل وبجنفسوهم ,
فقام بتشريعها .
ومن خالة تلك األمور اخلمسة ينكشف لنا أن اإلسالم يف تشريعه لعقوبة املرتود ت يوراا جانبوا واحودا ,

1436/08/19

وأن العقوبووة علووى الووردة ت تكوون ألجوول ارعتقوواد القلووي  ,وإوووا راعووى جوانووو متعووددة وخمتلفووة  ,منهووا مووا هووو
نفسووي  ,ومنهووا مووا هووو اجتموواعي  ,ومنهووا مووا هووو ديووين  ,تتضووافر كلهووا لتعطووي درلووة عقليووة قويووة علووى أن
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اإلس ووالم بل ووغ القم ووة يف تشو وريع مث وول تل ووك العقوب ووة  ,وف ووا مجي ووع األنظم ووة البشو ورية القاص وورة يف تعامله ووا م ووع
ا تمعات البشرية باختالف أحواهلا وتنوا مالبساهتا وتقلباهتا .
وينجلووي أيضووا بووجن قتوول املرتوود لوويس مقصووودا لهاتووه يف اإلسووالم  ,وإوووا هووو مقصووود ملووا ي تووو عليووه موون
املصووا واملنووافع  ,وينجلووي أيضووا أن اإلسووالم ت يبووادر إىل قتوول املرتوود مبانوورة  ,وإوووا سوولك معاجلووات عديوودة
سعيا منه يف اولة إرجاعوه عموا وقوع فيوه مون ادوراف  ,فلموا انسودت كول الطور يف إرجاعوه ت يكون بود مون
قتله  ,ملا ي تو على رلك من مصا كثرية للمجتمع وأفراده املؤمنني .
ويظهو وور للقو ووارئ اتسو وواا احلكمو ووة اإلسو ووالمية يف معاجلو ووة اإلنو ووكاليات الو وويت تواجو ووه منظومتو ووه التش و وريعية
والتنظيمية  ,ويتض له مقدار العم يف استعماة انليوات الويت حتقو أكورب قودر مون املصولسة ,وتقووم بتقليول
أكرب قدر من املفسدة .
وحني غفل كثري من الناظرين – من اإلسالميني ومن غريهم -يف املنظوموة اإلسوالمية الويت وضوعها اإللوه
األكرم وواألرحم األعلووم  ,وت يوودركوا األبعوواد املتنوعووة لنظووام العقوبووات فيووه  ,أخووهوا يستشووكلون بعضووها بنوواو
صور علمنا عن الوصوة إىل املنظومة اليت وضعها اهلل تعاىل ر يسوو
على قصور تصوره حلكمة اإلسالم  ,وقر ر
لن ووا املس ووارعة إىل إنكاره ووا أو تجويله ووا  ,وإو ووا ي وودعونا إىل مني وود م وون التجم وول والتفك وور والغ ووو يف األعم ووا ؛
رستخرا مكنوناهتا وجواهرها.
وأم ا الف رو الخ امس  ،وه و ع وى ىفس ا الطبيع ة اإلنس انية  ,فقوود ادعووى املع ضووون بووجن األديووان

تتعاموول مووع اإلنسووان علووى أنووه ن ورير  ,وعلووى أنووه متصووف باخلطووج والضووالة يف كوول أحوالووه  ,وأن ارد وراف
موالزم لإلنسووان ر ينفوك عنووه  ,وزعمووا أن األديووان تكثور موون تقريوع اإلنسووان وختويفوه موون النوار وموون العووهاب
األليم  ,وههه األمور تفسد على اإلنسان حياته  ,وتنغص عليه استمتاعه هبا(.)1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن هها ارع او غري صوسي  ,وهوو قوا م علوى تصوورات خاط وة واسوتنتاجات باطلوة  ,وبيوان موا فيوه
من خلل يتبني باألمور التالية :
ا مر ا ول  :أن هها ارع او قا م على العقيدة النصرانية املنسرفة  ,واخللوط بينهوا وبوني مجيوع األديوان

1436/08/19

املختلفوة معهوا  ,فوإن النصورانية تعتقود أن خطي وة آدم مالزموة لكول البشور  ,وأهنوا تنتقول إلويهم عوري األجيوواة ,
( )1انظر  :ملقى السبيل  ,إمساعيل مظهر ( , )145وحتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )103
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وأن كوول إنسووان يعوود خمط ووا بتلووك اخلط يووة الوويت فعلهووا أبونووا آدم  ,وأن املسووي عليووه السووالم مووات مصوولوبا موون
أجل تكفري تلك اخلطي ة(.)1
فنقل املعو ضون هوها التصوور إىل األديان كلها  ,وحكوموا عليوها بجهنا قا لة بتلك اخلوطي ة  ,وهوها ادوراف
وضوالة يف احلكم  ,فإن اإلسوالم يناقض ههه العوقيدة غايوة املناقضوة  ,ويبطلهوا يف نصوصوه التجسيسوية بكول
وضوح وجالو .
فالقرآن ينص علوى أن اهلل تواب علوى آدم وغفور لوه و واوز عنوه  ,كموا يف قولوه تعواىل { :فوتول َّقوى آد رم مون
ٍ
الرحيم}[البقورة , ]37:ويونص علوى أنووه ر أحود يتسمول وزر أحوود ,
اب َّ
َّربِّوه كلموات فوتواب عليووه إنَّوهر رهوو التَّو َّوو ر
{من اهتودى فإَّووا يوهتودي لنوفسوه ومون ض َّول فإَّووا يض ُّول عليوهوا ور تونرر وازرة وزر أرخورى
كما يف قوله تعاىل َّ :
وما ركنَّوا رمع ِّوهبني ح َّوىت نوبوعوث ر رسور}[اإلسوراو ,]15:فاإلنسوان يف التشوريع اإلسوالمي ر يعاقوو ور إلاسوو
إر على فعله فقط .
ا مر الثاني  :أن رلك ارع او مشتمل على اختناة نديد لطبيعة اخلطاب القرآا  ,فكموا أن القورآن

فيووه هتديوود ووعيوود  ,ففيووه أيضووا ترغيووو ووعوود وحتبيووو  ,بوول إن أسوولوب ال غيووو والتسبيووو يف القوورآن أكثوور
ركرا وأوسع تنوعا .
إن خطوواب التخوي ووف والتهديوود يف الق وورآن لوويس امل وراد منووه تقن وويط الن وواق م وون رمح ووة اهلل  ,ور جعله ووم
يعيشون يف هم دا م  ,وإوا املراد به التسهير والتنبيه على خطورة اإلقودام علوى معصوية اهلل  ,فهوي يف الدرلوة
على احبة واحلر على النجاة أكثر من الدرلة على التقنيط والتجييس .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فووإن األب احووو ألبنا ووه واحل وريص علووى تفوووقهم يف احليوواة  ,يكثوور موون ختووويفهم موون الفشوول ويوورغبهم يف
اجل ود وارج وتهاد ويع ودهم بالعطوواوات واملكافوورت  ,ور يقوووة أحوود إن رلووك يووؤدي إىل فشوول أبنا ووه  ,وسوووو
حياهتم .
ا م ر الثال

 :أن هووها ارعو او فيووه تنكوور كبووري للنصووو

القرآنيووة الوويت دلووت علووى علووو نووجن اإلنسووان

1436/08/19

ونو وورفه وتكرميو ووه  ,فو ووالقرآن يو وونص علو ووى أن اهلل جعو وول اإلنسو ووان خليفو ووة يف األرو ليعمرهو ووا  ,ودة علو ووى أن
اإلنسووان مكوورم علووى كثووري ون خلو اهلل  ,وعلووى أن كوول مووا يف الكووون مسووخر لووه وملصوواحله  ,وغووري رلووك موون
( )1انظر  :املسيسية  ,أمحد نلي (. )170
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أنواا التكر والتشريف(.)1
وإميووان املووؤمن هبووهه النصووو
بقيمته العالية ودرجته الرفيعة .

يووؤثر ر الووة يف نفسووه واعلووه يوودرت عظوويم مننلتووه عنوود اهلل تعوواىل  ,ويشووعر

ومع رلك فنسن ر ننكر أنه جاو يف اخلطاب القرآن بعض النصو اليت تودة علوى رم جونس اإلنسوان,
الشو ِّور ردعوواوهر بوواخلري وكووان اإلنسووا رن ع رجور}[اإلس وراو ,]11:وقولووه
كمووا يف قولووه تعوواىل { :ويوودار اإلنسووا رن ب َّ
تعاىل { :وكان اإلنسا رن أكثور ني ٍو جدر}[الكهف ,]54:وقوله تعاىل { :ومحلها اإلنسوا رن إنَّوهر كوان ظلروموا
ج رهور}[األحناب ,]72:وقوله تعاىل { :إ َّن اإلنسان لفي رخسر}[العصر.]2:
وقوود اختلفووت مسووارات العلموواو يف التعاموول مووع هووهه النصووو  ,والصووسي أن هووها النوووا موون انيووات ر
يعوارو تكوور اهلل لإلنسوان ور إعووالو نوجنه ؛ ألن التكور وعلوو املننلووة ر يعوين يف العقوول ور يف الشورا اخللووو
موون كوول العيوووب  ,فاإلنسووان مووع تكوور اهلل لووه وإعووالو مننلتووه إر أن فيووه عيوبووا متعووددة  ,وركو رور القوورآن لتلووك
العي وووب ر ي وراد من ووه اس ووبة اإلنس ووان ج وورد كون ووه خل و عليه ووا  ,فالعق وواب يف اإلس ووالم ر يك ووون إر عل ووى
األفعاة ارختيارية فقط ور يكون على األفعاة اجلبليوة  ,وإووا املوراد هبوا تنبيوه اإلنسوان وتوهكريه وا رجبول عليوه
موون نقووص حووىت إلووهر منهووا وموون آثارهووا علووى حياتووه  ,وحووىت ر يتكوورب ويتغطوورق ويظوون أنووه خو ٍ
واة موون كوول
العيوب .
وموون أجوول رلووك جوواوت تلووك النصووو حكمووا علووى جوونس اإلنسووان  ,وموون املعلوووم أن احلكووم علووى
اجلوونس ر يسووتلنم احلكووم علووى كوول األف وراد  ,فغايووة مووا يوودة عليووه اخلطوواب القوورآا يف تلووك النصووو  :أن
جنس اإلنسان جبل على العجلة والبخل والظلم والكفر بالنعمة  ,فوال بود مون احلوهر منهوا والتنبوه نثارهوا يف
التعامل مع اهلل ويف التعامل مع البشر .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما الفرو السا س  ،وهو عوى ىفسا نظرة اإلنسان ىل ى البي اة  ,فقود ادعوى بعوض املع ضوني أن
األديووان تكثوور موون رم الوودنيا  ,وحتقوور موون نووجهنا  ,وتقلوول موون مكانتهووا  ,وحتووهر منهووا غايووة التسووهير  ,وتوودعو
اإلنسان إىل التعل بانخرة وتصور حياته بجنه رد سفر سينوة ر الة .

1436/08/19

فوواملؤمنون باألديووان كمووا يقوووة عبووداهلل القصوويمي ":يشووتغلون بووجملهم يف انخوورة عوون أن يصوونعوا هلووم يف
( )1انظر :

من البسث .
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الدنيا أمال جسيما عظيما  ,فيجتون عادة عاجنين عن اللسا بانخرين  ,الوهين صونعوا هلوم هوها األمول ,
أعطوه كل نشاطهم وإبداعهم"(.)1
وإرا صرفنا النظر عموا يف اإلحلواد و اربوة األديوان مون هتوك مجيوع معواا احليواة  ,وتصويري احليواة اإلنسوانية
خاوية من املعي واملضومون  ,كما سب إثباته يف أثناو البسث( , )2فإنا جنود هها ارعت وراو مبنيوا علوى تصوور
خاط للنصوو اإلسوالمية وفهم منسرف لغاياهتا ووسا لها  ,وبينا ما فيه من خلل باألمور التالية:
ا مر ا ول  :أن العمل يف الدنيا والسعي يف مناكو األرو أمور فطوري ر إلتوا إىل دعووة ور طلوو ,
وهي من األمور الضرورية املتعلقة باحلياة  ,ودين اإلسالم ت يجت لبيوان هوهه األموور للنواق ور ليطلوو مونهم
فعلها ؛ لكوهنا أمورا فطرية جبلية  ,فعدم وجود ما يدة عليها يف نصو اإلسالم ليس عيبا ور نقصا .

ومع رلك فاإلسالم ت يقف من الدنيا موقفا سوليبا  ,وت يودا إىل رفضوها وتركهوا بالكليوة أو التخلوي عموا
فيها  ,وت إلرم ارستمتاا باملالر اليت حتتويها  ,وإوا سوعى إىل ترنويد اإلنسوان يف التعامول معهوا  ,وقصود إىل
إحدال التوازن يف تقدير مراحل حياة اإلنسان  ,وإعطاو كل مرحلة منها ما تستسقه من األ ية واملننلة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بوول جوواوت نصووو كثوورية توودة درلووة واضووسة علووى الوودعوة إىل إعمووار األرو ولوونوم األخووه ووا فيهووا ,
فووهكر اهلل أنووه جعوول كوول مووا يف األرو موون حبووار وأنووجار ومطوواعم ومشووارب مسووخرا لإلنسووان  ,وخلو موون
السوماوات وموا يف األرو مجيعوا ِّمنوه إ َّن يف رلوك ني ٍ
وات لَّقووٍم
أجله  ,كما قاة تعواىل { :وس َّ
وخر ل ركوم َّموا يف َّ
ر
يوتوف َّك ررون}[اجلاثيووة , ]13:ورتووو اإلسووالم علووى النفقووة والصوودقة أجووورا عظيمووة  ,وهووي ر حتصوول إر بإعمووار
األرو وارنتغاة هبا  ,قاة صلى اهلل عليه وسلم  ":إرا مات اإلنسوان انقطوع عنوه عملوه إر مون ثالثوة  :إر
من صدقة جارية  ,أوعلم ينتفع به  ,أو ولد صا يدعو له"(.)3
ورغووو اإلسووالم يف النراعووة وحووث عليهووا  ,يقوووة صوولى اهلل عليووه وسوولم  ":مووا موون مسوولم يغوورق غرسووا إر

1436/08/19

( )1ههه هي األغالة ( , )319وانظرا منيدا يف هها ارع او  :حوة الدين  ,ماركس واجنلن ( , )94ونبهات حوة اإلسالم
و مد قطو (. )193 -184
( )2انظر  291 :من البسث .
( )3أخرجه مسلم  ,رقم (. )1631
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كووان مووا أكوول منووه لووه صوودقة  ,ومووا سوور منووه لووه صوودقة  ,ومووا أكوول السووبع منووه فهووو لووه صوودقة  ,ومووا أكلووت
الطووري فهووو لووه صوودقة  ,ور يوورزؤه أحوود إر كووان لووه صوودقة"( ,)1وهووها الفضوول ر إلصوول إر بوواحلرل يف األرو
وإعمارها .
وال غيو الوارد يف احلديث ليس خاصا بوالنرا فقوط  ,بول هوو نوامل لكول موا فيوه نفوع لإلنسوان واحليووان
 ,وإوا ركر النرا من باب التمثيل فقط .
وهنى اإلسالم عن متين املوت واستعجاله وأكد أن طوة العمر خري للمؤمن  ,فقاة صولى اهلل عليوه وسولم
 ":ر يتمي أحدكم املوت  ,ور يدا به من قبل أن يجتيه  ,إنه إرا مات أحودكم انقطوع عملوه  ,وإنوه ر ينيود
املؤمن عمره إر خريا"(.)2
وهن ووى اإلس ووالم ع وون إح وودال الفس وواد يف األرو  ,كم ووا يف قول ووه تع وواىل { :ور تورفس و رودوا يف األرو بوع وود
إصالحها وادعروهر خوفا وطمعوا إ َّن رمحوت اللوه قريوو ِّمون ال رمسسونني}[األعراف , ]56:واإلفسواد يف األرو

يشوومل مجيووع أن وواا الفسوواد  ,س وواو كووان الفسوواد املعنوووي بووالكفر واملعصووية هلل  ,أو الفسوواد احلسووي بتخريووو
األرو وتدمريها  ,ولو كانت الدينا تقرة مهمومة يف راهتا ونفسها ملا ص النهي عن إحودال الفسواد فيهوا
.

وأمر الني صلى اهلل عليه وسلم باستثمار ما فيها يف كل حلظة كنة  ,يقوة صلى اهلل عليوه وسولم  ":ان
()3
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاا أن ر يقوم حىت يغرسها فليفعل"

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأثووي اهلل علووى عبوواده املووؤمنني الووهين يطلبووون منووه حسوونة الوودنياو وانخوورة  ,فقوواة تعوواىل { :وم ونو رهم َّموون
وة ربوَّنا آتنا يف ا ُّلدنويا حسنة ويف انخرة حسنة وقنا عهاب النَّار}[البقرة , ]201:وقاة تعواىل { :واكتروو
يو رق ر
لنا يف ههه ُّ
الدنويا حسنة ويف انخرة}[األعراف , ]156:فلو كانت الودنيا مهموموة يف راهتوا ملوا مودح اهلل مون
طلو احلسنة فيها  ,ور أثي عليه .

وأمور اهلل تعواىل النوي صولى اهلل عليوه وسولم بوجر ينسووى نصوبيه مون الودنيا  ,فقواة { :وابوتوغ فيموا آتوات اللَّووهر

1436/08/19

( )1أخرجه البخاري  ,رقم ( , )2320ومسلم  ,رقم (. )4050
( )2أخرجه مسلم  ,رقم (. )6917

( )3أخرجه أمحد يف املسند  ,رقم ( , )12981وغريه  ,وهو حديث صسي .
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الودَّار انخورة ور تونس نصويبك مون ال ُّودنويا وأحسون كموا أحسون اللَّوهر إليوك ور توبوغ الفسواد يف األرو إ َّن اللَّوه
و ال رمفسدين}[القصص ,]77:فلو كانوت الودنيا مهموموة يف راهتوا فيكوف يصو أن يوجمر اهلل نبيوه بوجر
ر رإل ُّ
ينسى نصيبه منها .
وأمر اهلل املسلمني بإعوداد القووة وامتالكهوا  ,فقواة تعواىل { :وأع ُّودوا هلروم َّموا اسوتطعترم ِّمون قور َّووةٍ ومون ِّربواط
اخليوول توررهبرووون بووه عوود َّو اللووه وعو رود َّوركم وآخوورين موون ردوهنووم ر توعل رمووونو ره رم اللووهر يوعل رم رهووم ومووا ترنف رقووا موون نووي ٍو يف
سبيل الله يورو َّ
ف إلي ركم وأنترم ر ترظل رمون}[األنفاة ,]60:والقوة يف ههه انية ناملة لكول ن وؤون احليواة الويت
تووؤدي إىل ع ولو نووجن املووؤمنني وتعلوي موون مكووانتهم  ,سوواو كووان رلووك يف ا وواة ارقتصووادي أو العس وكري أو
العلومي أو الطوي أو غريها  ,ور يتسوق رلك إر بإعمار األرو والسعي فيها .
وكوول هووهه التشوريعات توودة درلووة واضووسة علووى أن اإلسووالم ت يقووف موقووف املعوواداة موون الوودنيا  ,وت يوودا
إىل رمهووا يف راهتووا  ,وهووي يف املقابوول تووؤثر يف نفوووق املسووملني وتودفع هبووم دووو احليوواة الوودنيا ليقومووا بعماراهتووا
وإقامووة احلضووارة فيهووا  ,وتوودهلم علووى أن ارنقطوواا عوون الوودنيا أو التفوريط يف األخووه بسووننها وقوانينهووا يعوود أمورا
منافيا ملقاصد اإلسالم وغاياهتا .
ا م ر الثال  :ومووع رلووك فوونسن ر ننكوور أنووه جوواوت نصووو الكتوواب والسوونة فيهووا رم للوودنيا وحتووهير
َّار انخ و وورةر خيو و وور لِّلَّ و ووهين يوتَّو رق و ووون أف و ووال
منه و ووا  ,كقول و ووه تع و وواىل { :وم و ووا احلي و وواةر ال و و ُّودنويا إرَّ لع و ووو وهل و ووو ولل و وود ر
توعقلرون}[األنعام , ]32:وقوله تعاىل { :وما احلياةر ُّ
الدنويا إرَّ متاار الغرررور}[آة عموران , ]185:وقووة النوي
صلى اهلل عليه وسلم  ":لو كانت الدنيا تعدة عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كوافرا مون نوربة مواو"( ,)1ومون
رلووك  :حووديث جووابر بوون عبوود اهلل  ,أن رسوووة اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم موور بالسووو  ,داخ وال موون بعووض

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

العاليووة  ,والنوواق كنفتووه  ,فموور جبوودي أسووك ميووت  ,فتناولووه فجخووه بجرنووه  ,قوواة  :أيكووم إلووو أن هووها لووه
بدرهم ؟ فقالوا  :ما دو أنه لنا بشيو  ,وما نصنع بوه ؟ قواة  :أحتبوون أنوه لكوم ؟ قوالوا  :واهلل لوو كوان حيوا
 ,ك ووان عيب ووا في ووه  ,ألن ووه أس ووك  ,فكي ووف وه ووو مي ووت ؟ فق وواة  :ف ووواهلل لل وودنيا أه ووون عل ووى اهلل  ,م وون ه ووها
عليكم"(.)2
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ولكن ههه النصو وغريها ر تدة عل الهم املطل للودنيا  ,ور يوراد منهوا التسقوري الكلوي لصوور العويش
فيها  ,وإوا هي مولة على أحواة ددة تكون الدنيا فيها مستسقة للهم  ,ومن تلك األحواة :
-1ارنووتغاة بالوودنيا ومووا فيه وا عوون ارنووتغاة بووانخرة والتقصووري يف ارسووتعداد هلووا  ,فالنصووو الشوورعية
بينووت أنووه مهمووا كووان للوودنيا موون الفضوول واأل يووة فإهنووا ر تسوواوي مووع انخوورة ومووا فيهووا نووي ا  ,فارنووتغاة هبووا
انتغاة باألدىن عن األعلى  ,واألنقص عن األكمل  ,وهها نقوص وخلول يف العقول والشورا  ,اوو أن إلوهر
منه .
وكثري من النصو الشرعية جاوت بالتنبيه على هها املعي  ,كقوله تعواىل { :بول توروؤث ررون احليواة ال ُّودنويا**
وانخوورةر خي وور وأبوقى}[األعلووى ,]17:وقولووه تعوواىل { :ترريو رودون عوورو الو ُّودنويا واللووهر يرريو رود انخوورة واللووهر عنيوون
حكيم}[األنف وواة , ]67:وقول ووه تعو وواىل { :قر وول مت وواار الو و َّودنويا قلي وول وانخ وورةر خي و وور لِّم وون اتوَّق ووى ور ترظل رمو ووون
فتيال}[النساو.]77:
 -2رم األعموواة الوويت يوقعهووا العصوواة وا رمووون يف الوودنيا  ,فيتوجووه الووهم إىل احليوواة الوودنيا باعتبارهووا ووال
لوقوا رلك اخللل ,فهي تهم لكوهنا ال للعصيان  ,وليست لكوهنا مهمومة لهاهتا(. )1
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العتراض السا س
ال عاء اأن ا يان تفسد ا خفق اإلنسانية
هها ارع او يندر ضمن ارع او الساب  ,ولكنه أفرد باحلوديث أل يتوه  ,ولقووة حضووره  ,ولعمو
تجثريه يف الواقع .
وتقوووم حقيقووة هووها ارع و او علووى أن األديووان ر تؤسووس ألخووال فاضوولة  ,لكوهنووا توودعو إىل العموول
بتصرفات مضرة باحلياة اإلنسانية  ,وهي أيضا ر هتهب السلوت اإلنسواا  ,لكوهنوا قا موة علوى املكافورت –
الثواب والعقاب  , -والفعل األخالقي – كما يقولون -او أر يكوون حبثوا عون املكافورت ؛ ألن رلوك مون
صفات األنانية وليس من األخال الرنيدة يف نيو.
وركوور بعووض املالحوودة املعاص ورين أن األخووال الدينيووة تؤسووس للنفووا وتلميووع املظوواهر ؛ ألن املووؤمن ر
يفعلهوا إر لتسصويل رضوا اهلل أو لتفوادي عقابوه  ,وهوها يعووين أنوه لوو اختفوى اهلل مون الوجوود – كموا يقولووون-
فإن املؤمن سوف يسر وينصو ويقتل .
ويني وود بعض ووهم م وون اهت ووام األدي ووان يف أخالقه ووا في ووهكر أن هن ووات ع ووددا كب و وريا م وون امل ووؤمنني ر يلتنم ووون
بوواألخال النبيلووة  ,ويف املقابوول هنووات عوودد كبووري موون غووري املتوودينني نوراهم ملتوونمني جوودا بوواألخال  ,بوول كثووري
منهم رهو ضسية متسكه باألخال  ,وهها يدة على أنه ر أثر لألديان على األخال .
وينيوود بعووض الناقوودين لوودين اإلسووالم إيغووار يف التمسوول  ,فيوودعون أنووه لووو قمنووا باملوازنووة بووني الشووعوب
اإلسالمية مثال وبني الشعوب العلمانية  ,فإنا جند الفار بني ارلتنام باألخال الفاضلة كبريصا جدا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فكل رلك يدة على أن الدين ر يؤسس لألخال وليس له أثر فيها  ,بل إن ضورره عليهوا أكورب  ,وأن
اإلحلاد والعلمانية أنفع لألخال اإلنسانية من الدين(.)1
وزاد بعضووهم يف الشووطط فووادعى أن األديووان ر ميكنهووا أن توووفر أي ركيوونة للتمييوون اجللووي والنهووا ي بووني
حسوون احلسوون وقووب القبووي ؛ ألهنووا تعتقوود أن كوول األفعوواة والظ وواهر جووا نة أمووام إرادة اهلل وقدرتووه " ,فاإللووه
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بالنسووبة للمووؤمنني لووه القوودرة املطلقووة علووى فعوول كوول نوويو  ,و قوودوره أن يغووري مووا كووان قبيسووا حسوونا والعكووس
بووالعكس"(" , )1واحلقيقووة الثابتووة عنوود م ووؤمين األديووان -خصوصووا املشووبهة موون املسوولمني واألغس ووطونيون يف
املس ويسية -هووي أن اهلل ر خيضووع ألي معووايري أخالقيووة  ,ور اووو عليووه حووىت التمسووك بوواألوامر الوويت أقرهووا
وأرسل الرسل من أجلها"(.)2
وليس من نك يف أن قضوية األخوال تعود مون أهوم القضوايا الويت يودور حوهلوا اجلودة بوني أتبواا األديوان
واملعارضووني هلووا ؛ ورلووك ألن األخووال هلووا مننلووة عاليووة يف حيوواة اإلنسووان  ,ومكانووة بالغووة اخلطووورة والتووجثري يف
كيانووه  ,فووإن موون أعظووم األنووياو الوويت يتميوون هبووا اإلنسووان عوون غووريه موون احليوانووات البهيميووة أن لديووه نظامووا
أخالقيا متكامال وأنه مفطور على ارلتنام هبا  ,والبسث عن الكماة والصالح .
فاإلنسووان هووو احليووان الوحيوود الووهي ميلووك نظامووا كووامال واضووسا عوون األخووال  ,وقوود أنووار الفيلسوووف
اإلسالمي املعاصر طه عبدالرمحن إىل أن أقوى ما يتمين بوه اإلنسوان عون البهيموة مبودأ طلوو الصوالح  ,وهوو
الووهي يسووميه باسووم " األخالقيووة"  ,فاألخالقيووة عنووده هووي وحوودها الوويت عوول أفو اإلنسووان مسووتقال عوون أفو
البهيمووة  ,فالبهيمووة ر تسووعى إىل الصووالح يف ملكوهتووا  ,فاألخالقيووة إرن هووي األصوول الووهي تتفوورا عليووه كوول
صفات اإلنسان من حيث هو إنسان  ,و عل إرادته وقصده متوجهني دو الكماة والصالح(.)3
واملنظومة األخالقية هي القوة الروحية الكربى الويت اسوتطاعت أن تعلوو باإلنسوان عون مرتبوة البهيميوة إىل
مستوى أعلى وأرقى يف التعامل والتصرف يف احلياة  ,فكل تصرفات اإلنسوان احلياتيوة مبنيوة علوى األخوال ,
فالبيع والشراو والصدقة والونوا والصوداقة وارنو ات يف األعمواة وتوداوة األخبوار وتناقلهوا واألخوه واإلعطواو
 ,وغريها  ,مرتبطة بطبيعة األخال اليت هتيمن علوى حيواة اإلنسوان  ,فوال حيواة لإلنسوان بوال أخوال  ,وموىت
ما اختفت األخال من حياة اإلنسان أو اضطرب نظامها فإن رلك مؤرن بفساد احلياة اإلنسانية كلها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وألجوول رلووك كووان موون العالمووات الدالووة علووى صووسة املنوواهخ واملنظومووات  :مووا تووؤدي إليووه موون إصووالح
ونفع وتطوير لألخال اإلنسانية  ,ومن العالمات الدالة على بطالهنا وفسادها  :ما تؤدي إليوه مون إحودال
اخللل والفساد يف املنظومة األخالقية اإلنسانية .
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وخلطووورة قضووية األخووال وعم و تجثريهووا سووعى املعارضووون لألديووان إىل اهتامهووا بجهنووا مفسوودة لألخووال
اإلنسانية  ,وأهنا حتدل الضرر فيها  ,وأهنا ليست نافعة للسياة اإلنسانية .
وه ووهه اول ووة با س ووة  ,وس ووعي فان وول  ,وادع وواو باط وول ر أس وواق ل ووه م وون الص ووسة  ,ور رص وويد ل ووه م وون
ارس ووتقامة  ,وإثب ووات رل ووك ميك وون أن يتسقو و بط وور متع ووددة  ,ولكنن ووا سنس وولك يف مناقشو وة ه ووهه ال وودعوى
وإثب ووات م ووا فيه ووا م وون خل وول وفس وواد مس وولك املوازن ووة ب ووني الرؤي ووة اإلمياني ووة يف األخ ووال والرؤي ووة اإلحلادي ووة ,
لنستكشف من خالهلا أي الرؤيتني متصف بالصسة والكماة والرناد  ,وأيهما أنفوع للسيواة اإلنسوانية وأوىل
بالقبوة  ,وستكون املوازنة من أربع جهات :
الجه ة ا ول ى  :ا ص ل البن ا ي  ,فووال نووك أن الوورؤى األخالقيووة تتووجثر باألصوووة الكليووة – الوجوديووة
واملعرفي ووة  -ل وودى ك وول ن ووخص  ,وألج وول ه ووها اختلف ووت ار اه ووات الفلس ووفية يف األخ ووال كثو وريا حبس ووو
اختالفها يف منطلقاهتا الفلسفية  ,وغدا كل مههو فلسفي له رؤية أخالقية تتناسو مع طبيعته(.)1
ور نووك أن األص وووة الوجوديووة واملعرفيووة الوويت يقوووم عليهووا اإلميووان باألدي ووان ختتلووف  ,بوول تتن وواقض مووع
األصوووة الوويت يقوووم عليهووا اإلحلوواد  ,فووال جوورم أن رؤيووة كوول منهمووا يف األخووال سووتكون خمتلفووة عوون األخوورى,
وسنكتشووف موون خووالة البسووث والتسليوول أن األصوووة اإلميانيووة هووي األصوووة الصووسيسة الوويت ميكوون أن يقووام
عليها نظام أخالقي رنيد  ,وأن األصوة اإلحلادية ر تؤدي إر إىل فساد النظام األخالقي وإعطابه .
وسنقتصر في الموازنة على أصلين أساسيين  ،هما :
ا ص ل ا ول  :اإليم ان اوج و اإلل ه أو ع دم وج و و  , ,فاألسوواق الووهي تقوووم عليووه األديووان هووو
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اإلميووان ب ووجن الك ووون كل ووه خمل ووو بق وودرة اهلل وعلم ووه وحكمتووه وإرادت ووه  ,وأن ووه تع وواىل ل ووه احلكم ووة التام ووة والعل ووم
الشامل والقدرة التامة واإلرادة النافهة .

وموون مقتضوويات هووها اإلميووان التسووليم بوجووود املبووادئ األخالقيووة املطلقووة الثابتووة يف الكووون ؛ ألن تجسووس
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تلووك املبووادئ ر بوود أن يعتموود علووى مصوودر مطل و نووامل يف علمووه وإدراكووه وإحاطتووه بووالوجود  ,وكاموول يف
حكمته وتدبريه  ,وأن يكون متجردا من الرغبات الشخصية واألهواو النفسية واحاباة  ,ورلوك أن البلوو إىل
األحكووام القيمي وة املطلقووة العادلووة يسووتلنم انكشوواف احلقووا كلهووا ماضوويها وحاضوورها ومسووتقبلها ,ور أحوود
ميكنووه الوصوووة إىل هووهه الدرجووة إر اهلل تعوواىل  ,فهووو سووبسانه الووهي إل ويط بكوول نوويو علمووا  ,وهووو احلكوويم
العدة الهي ر إلايب أحدا يف حكمه .
وقد أكد ههه احلقيقة عدد مون العلمواو واملفكورين املعاصورين  ,يقووة جوات مارتيوان مقورا بضورورة الووحي
اإلهلووي يف وضووع الوونظم اإلنسووانية ":إن أي تمووع بشووري إلتووا إىل موعووة موون القوويم رات املصوودر اإلهلووي
الهي يعلو على اإلنسوان  ,أي  :إن مصودر القويم ر اووز أن يرجوع إىل اإلنسوان نفسوه  ,وإر سويكون طرفوا
وقاضوويا يف الوقووت نفسووه  ,إرن ر بوود لكووي إلووتفظ ا تمووع البشووري باسووتقراره وخضوووعه للسوولطة السياسووية ,
()1

من وجود حقا مطلقة يسلم هبا األفراد مجيعا" .
وأثر هذا اإليمان على قضية ا خفق يظهر من عدة أوجه :
ا ول  :أن املؤمن يتجسس لديه إمكان اإلميان باألمور املطلقوة الثابتوة الويت حتكوم احليواة اإلنسوانية كلهوا,

ور اد يف قبوهلا والتسليم هبا معاناة أو اضطرابا  ,فاملؤمن يسلم بجن اهلل خل اإلنسان ووضع يف داخلوة قووة
– تسوومى عن ود املووؤمنني الفطوورة -بولووة علووى استسسووان الصووفات احلميوودة  ,و هبووه دووو الكموواة ,وعلووى
استقباح الصفات القبيسة  ,و هبه دو اربتعاد عنها .
والث اني  :أن املووؤمن يعتقوود أن اإلنسووان لوويس وورد رات ماديووة متسركووة فقووط  ,وإوووا فيووه عنصوور غووري

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مووادي  ,خيتلووف يف طبيعتووه ومقتضووياته عوون املووادة  ,فتصوورفات اإلنسووان ت تعوود وورد أثوور لقوووة ماديووة صووماو
عمياو .
الثال  :أن املؤمن ميكنه بناو علوى إميوان بكمواة اهلل أن يعلول ارخوتالف يف األخوال ويسوو تنوعهوا
 ,ألن ختصوويص األفعوواة واملبووادئ وجعوول بعضووها حسوونا وبعضووها قبيسووا وبعضووها خوريا  ,وبعضووها نوورا يسووتلنم
وجود إرادة وحكمة وعلم وإدرات و رد  ,واهلل تعاىل متصف هبهه الصفات كلها .
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واملووؤمن يعتقوود مووع رلووك أن اهلل كاموول يف حكمتووه وعلمووه  ,فووال يفعوول القبووي ور يووجمر بووه  ,كمووا قوواة
تعواىل { :وإرا فوعلرووا فاحشووة قوالروا وجودنا عليوهووا آباونوا واللوهر أمرنووا هبوا قرول إ َّن اللووه ر يوج رم رر بالفسشواو أتو رقولوروون
على الله ما ر توعل رمون}[األعراف ,]28:وكما قواة اهلل يف احلوديث القدسوي ":يوا عبوادي إا حرموت الظلوم

علووى نفسووي وجعلتووه بيوونكم رمووا  ,فووال تظوواملوا"( , )1فوواهلل يف هووهه النصووو خيربنووا بجنووه ر يووجمر بووالقبي ور
يرضووى بووه  ,فكمالووه يف حكمتووه وعلم وه "يووجك أن اعلووه نوورعا لووه ودينووا  ,فهووو سووبسانه يوودة عبوواده بجمسا ووه
وصفاته على ما يفعله ويجمر به  ,وما إلبه ويبغضه  ,ويثيو عليه  ,ويعاقو عليه"(.)2
ويف هووها التقريوور إبطوواة ملوون اهتووم األديووان بجهنووا ر تؤسووس للمبووادئ الثابتووة لألخووال  ,حبجووة أن اهلل ر
خيضع للمعايري األخالقية كموا يودعي  ,وهوها فسواد يف التصوور  ,وضوالة يف املعرفوة  ,فكمواة اهلل يف حكموه
وعلمه يقتضي أر يجمر بالفاحشة والشر ور ينهوي عون الورب واخلوري  ,فكيوف يقواة  :إن اإلميوان بوه ر يؤسوس
ألصوة ثابتة لألخال ؟!!
وهلهه األمور وغريها أضوست رؤيوة املوؤمنني يف األخوال متصوفة بارتسوا وارنضوباط والوضووح والبيوان
 ,ويف الكشف عن أثر تلوك األصووة علوى أخوال املوؤمنني يقووة الفيلسووف املعاصور زكوي جنيوو – بعود أن
تراجع عن الوضوعية املنطقيوة الويت تنكورت للقويم األخالقيوة – نوارحا طبيعوة املبوادئ األخالقيوة عنود املسولمني
 ":إن مصدر املبوادئ األخالقيوة إووا هوو كوهلك الالمتنواهي  ,الوهي رسوخت صوورته يف القلووب  ,تجيودت
تلووك الصووورة وازدادت رسوووخا عنوودما نوونة وحووي موون رب العوواملني إىل األنبيوواو والرسوول لينشووروها يف النوواق ,
حووىت أصووبست الصووور السوولوكية املطلوبووة ر تسووتند يف صوواهبا علووى نفعهووا  ,نعووم ..إهنووا بالفعوول نافعووة  ,لكوون
الهي اعلها " مبادئ " هو أنه ننة هبا وحي من اهلل سبسانه وتعاىل  ,وإنه لتنوتخ لنوا نتيجوة بالغوة األ يوة يف
هووها املوقووف  ,وه ووو أن " مب ووادئ األخووال " ر تتبوودة ور تتغووري ور ت وونوة  ,يف حووني أن موون اقتص وور عل ووى
جانووو املنو وفعة يف رؤيتووه لألخو وال مسووتعد رسووتبداة مبوودأ بوودأ آخوور إرا أثبتووت لووه خووربة احليوواة أن الصو وورة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الس و ولوكية القا م ووة ت تع وود تص وول ؛ ف ووالعريب – واملس وولم – متمي وون جب ووانبني  :فه ووو – أور – اع وول مص وودر
األخوال روحيا  ,وهو – ثانيا – اعل مباد ها ثابتة ر تتسوة ور تتبدة"(.)3
وأم ا أتب او التج او اإللب ا ي  ,فووإهنم حووني أنكووروا وجووود اهلل وخلقووه للكووون  ,اضووطربت م وواقفهم يف
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( )1أخرجه مسلم  ,رقم ( , )6664وغريه .
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تفسري نشجة الكون وقوانينه  ,ورهو كثري منهم إىل أن رلوك نشوجة نتيجوة الصودفة والعشووا ية  ,واعتقود كثوري
موونهم أن الكووون مووادي حبووت  ,وأن كوول أحداثووه ومظوواهره الطبيعيووة واإلنسووانية مووا هووي إر نتيجووة حركووة ررات
املادة البستة ور نيو غري رلك .
واناء على هذا التصور لم يعد يمكنهم اناء نظام أخفق ي فاض ل ورش يد يمك ن تبري رو واإلقن او ا ه
ا

 ،وذلك مرين :

ا م ر ا ول  :أن ووه بن وواو عل ووى إنك ووارهم لوج ووود اهلل ت يع وود ميك وونهم اإلمي ووان بوج ووود املب ووادئ املطلق ووة يف
الكووون  ,لكوووهنم أنكووروا املصوودر الوهي ر يتجسووس اإلميووان بوواملطل إر عليووه  ,وهووو الوجووود اإلهلووي الكاموول ,
فجضووسى النظووام األخالقووي عنوودهم فاقوودا لألسووس املنهجيووة الوويت يبووي عليهووا  ,وخاليووا موون األصوووة الكليووة
املطووردة الوويت تسووتند إليهووا  ,وغوودا سوؤاة املصوودر الووهي يبووي علي وه نظووام األخووال وترتكوون عليووه مباد وه س وؤار
مؤرقا ومرعبا للمالحدة .
ا م ر الث اني  :أنووه إرا كانووت األحوودال كلهووا وورد أثوور موون آثووار حركووة الووهرات املاديووة البستووة  ,فإنووه ر

ميكننا أن نربر ارختالف بوني صوفات األفعواة  ,فوال نسوتطيع أن نفور بوني اخلوري والشور  ,واحلسون والقبوي ,
لكون املادة عمياو صماو ر متلك إرادة ور قصدا ور حكمة ور رؤية.
وهها التصور فضال عن أنه يقضي على كل املسوغات األخالقيوة  ,فإنوه يقتول مجيوع الودوافع دوو ارلونام
بوواألخال  ,فووإرا كووان الكووون كلووه وأفعوواة اإلنسووان مجيعهووا نتيجووة صوودفة عشووا ية عميوواو  ,نشووجة بووال هوودف
ور غاية ور إرادة  ,والكون يسري يف أحداثه ور يعبج باإلنسان ور حبياته  ,ودن نعيش فيوه ووووت إىل األبود
 ,فما معي أن يكون اإلنسان ملتنما باألخال يف ههه احلالة؟!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهكها ينجلوي بوضووح أن إنكوار الوجوود اإلهلوي وعودم التسوليم بالودين املنونة مون عنوده يوؤدي حتموا إىل
مووجز أخالقووي عمي و  ,ويف بيووان هووهه احلقيقووة يقوووة علووي عوونت بيجوووفيتش ":ر ميكوون بنوواو نظووام أخالقووي
علووى اإلحلوواد"( )1؛ ورلووك أن اإلحلوواد يقوووم علووى إنكووار وجووود اخلووال  ,ويررجووع مجيووع الق ووانني واملبووادئ إىل
وضع اإلنسان أو الطبيعوة  ,وهوي أموور مقيودة متغورية  ,وقود أقور بعوض املالحودة بوجن إنكوار اإللوه يعوين إنكوار
األخال  ,فيقوة سارتر -أحد أقوى مؤسسوي الوجوديوة امللسودة ":-إن الوجوودي يعتقود أنوه مون املوؤت جودا

1436/08/19
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أر يوجوود إلووه ؛ ألن كوول احتموواة للعثووور علووى قوويم يف مسوواو موون األفكووار خيتفووي باختفوواو اهلل"( , ,)1ويوض و
كالمه بصور أوسع فيقوة  ":إن الوجودية تقوة :إن عدم وجود اهلل معناه عدم وجود القيم املعقولوة كوهلك,
وعدم وجوود اخلوري بصوورة مسوبقة ؛ ألن عودم وجوود اهلل معنواه عودم وجوود وجودان كامول ر متنواه يعقول رلوك
اخلري ,وهكها يصب القوة بوجود اخلري أو بوجود الصود والنناهوة قوور ر معوي لوه"( ,)2ويعورب دوستويسوكي
عن هها املعي بعبارة صرإلة فيقوة ":إرا ت يكن اهلل موجودا فكل نيو مباح"(.)3
ويقووة وة ديورانوت واصوفا اضوطراب الفالسوفة الوهين أنكوروا األصول اإلهلوي لألخوال  ":أدرت الفالسوفة
أهنم قد رفضوا األسس الالهوتيوة لألخوال  ,ملتنموون أدبيوا بوالعثور علوى أسواق آخور علوى نسو آخور إلمول
الناق على السولوت الكر بوصفوهم مواطنني ,وأزواجا ,وآباو ,وأبناو  ,ولكونهم ت يكونووا إطالقوا واثقوني مون
إموكان السيوطرة على هها احليوان البشري دون ناموق أخالقي مكرق تكريسا فو طبيعي.
وانتهى فولتري وروسو إىل ارع اف بالضرورة لألخال إلميان ديين نوعي  ,وكتوو مابليوه إىل جوون آدمون
يف "مالحظووات علووى حكومووة ...الوريووات املتسوودة األمريكيووة" عووام  1783منبهووا إىل أن عوودم املبووارة بووجمور
الوودين  ,مهمووا كووان غووري ضووار بوواألفراد املتنوورين العقالنيووني  ,إر أنووه وبيوول علووى أخووال اجلموواهري  ,ورأى أن
على احلكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤرو "األطفاة" كما يفعل انباو مع أبنا هم الصغار .
أما ديدرو ففي النصف الثاا من حياته فكور مليوا يف وضوع أخالقيوات طبيعيوة ,اعو ف بفشوله" :بول
()4

إنين ت أجرؤ على أن أخط أوة سطر ..ولست أخالين كفؤا هلها العمل اجلليل""

ويقور بعووض املالحوودة املعاصورين هبووهه احلقيقووة فيقوووة دوكنون ":موون الصووعو جودا أن نوودافع عوون األخووال

املطلقووة علووى أسووس غووري دينيووة"( , )5ويقوور املشوورف عو ولى موقو وع امللسو ودون العوورب باحلقيقووة نفسووها  ,فيقوووة
":املشكلة األساسية يف اإلحلاد هي مصودر األخوال  ,فلموا ت يكون هنوات مصودر موضووعي لألخوال فإنوه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر ميكن أن تلنم كل امللسدين جبدوة أعماة أو واجبات اوو علويهم اتباعهوا  ,هوها األمور رحظوه أفالطوون
( )1الوجودية اإلحلادية – ضمن آراو فلسفية يف أزمة العصر  ,آدريني كوخ. )272( -
( )2الوجودية مههو إنساا (. )24
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يف كتاب القانون  ,وعاىن منه دوكنن"(.)1
ونتيجة إلنكار اإلميان باهلل وما ترتو عليه من إنكار وجود املطل يف الكون تبي التيوار اإلحلوادي القووة
بووجن األخووال اإلنسووانية كلهووا ر يشو ط فيهووا اإلطووال  ,وأن مجيووع املبووادئ والقوويم األخالقيووة نسووبية  ,تتغووري
بتغري النمان واملكان والظروف ارجتماعية وغريها .
وقد توارد عدد منهم على تجكيد ههه النتيجة  ,فههو أتباا الوضعية املنطقية جوراو أصووهلم املاديوة إىل
أن القضووايا األخالقيووة ر تنط وووي عل ووى أي معووي وحكم ووا عليه ووا بجهنووا عبووارات فارغ ووة م وون املضوومون  ,إهن ووا
ليسووت إر وورد تعبووري عوون الرغبووات النفس وية فقووط  ,ور يوجوود أي برهووان ميكوون أن يثبووت صووستها أو عوودم
صووستها( , )2والعووات اخلووارجي عنوودهم "ر خو وري فيووه ور مجوواة  ,كمووا أنووه ر نوور فيووه ور قووب  ,فهووهه كلهووا
كلمووات دالووة علووى نووعور املووتكلم فس وسو"( , )3وأك ودوا ع ولى أن القضووايا األخالقيووة نسووبية ضووة  ,تتغووري
بتغو و ووري النمو و ووان واملكو و ووان " ,وأن النو و وواق خيتلو و و وفون فيهو و ووا  ,دون أن يكو و و وون يف اخو و ووتالفهم تنو و وواقض يف العقو و وول
ومنطقه"(.)4
وأمووا التيووار املاركسووي امللسوود فإنووه انتهووى إىل أن األخووال اإلنسووانية مووا هووي إر انعكوواق للتغوريات املاديووة
الواقعووة يف حيوواة اإلنسووان  ,فكمووا تكووون حيوواة األف وراد تكووون أخالقهووم  ,فهووم الص وانعون هلووا  ,وصوورحوا بووجن
األخال متغرية ليس هلا مبادئ كلية ور قوانني مطلقة  ,وإوا هي يف سيالن دا م(.)5

يقوة دوكنن ":حلسن احلظ وبشكل عام فواألخال ر اوو أن تكوون مطلقوة"( , )6وقود وصول املالحودة
الغوورب يف القووة بنسووبية األخووال إىل مسووتويات فظيعووة موون الو دي األخالقووي  ,فلووم تعوود ارسووة اجلوونس مووع
احووارم  ,كوواألم واألخووت  ,أم ورا منافيووا لألخووال عنوود بعض ووهم  ,وت تعوود اخليانووة النوجيووة واسووتمتاا النوجووة
بصووديقها أم ورا منافيووا لألخووال  ,بوول ت تعوود ارسووة اجلوونس مووع البهووا م واألطفوواة موون غووري ضوورر هلووم منافيووا
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1لة امللسدون العرب  ,فقرة حوار مع (. )31/2

( )2انظر  :املشكلة اخللقية  ,زكريا إبراهيم (. )68-67
( )3موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو  ,املقدمة .

1436/08/19

( )4دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو (. )362
( )5انظر  :علم األخال املاركسي  ,موعة من األساتهة السوفيت (. )51 , 39
( )6وهم اإلله (. )233
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لألخال عند بعضهم  ,وغري رلك من املقارت الشارة(.)1
ويف القوووة بنسووبية املبووادئ األخالقيووة انتهووات صووارخ ملنظومووة األخووال عنوود اإلنسووان وفووت جلميووع املنافووه
الوويت تووؤدي إىل تعطيوول العالقووات اإلنسووانية كلهووا  ,وغل و لكوول املنافووه الوويت تووؤدي إىل اإلصووالح األخالقووي
واررتقاو بالسلوت اإلنساا .
إن إنكار املطل  ,واإلميان بالنسي  ,يؤدي حتما إىل انتفواو الصوواب واخلطوج مون الوجوود  ,فوإن موا كوان
صوابا يف تمع موا قود يكوون خطوج يف تموع آخور  ,وموا كوان صوفة قبيسوة عنود مجاعوة مون النواق قود يكوون
صفة حسنة عند آخرين .
ويووؤدي بالضوورورة إىل انتفوواو الع ودة  ,فالعودة عنود العقووالو األسوووياو قيمووة مطلقووة ر تقبوول ارسووتثناو ور
التقييوود  ,ومووع إنكووار املطلو واإلميووان بالن وسي فقوود يك وون أمورا مووا عوودر يف مكووان ور يكووون عوودر يف مكووان
آخر .
ويووؤدي إىل إغووال بوواب اإلصووالح األخالقووي برمتووه  ,فووإرا كانووت األخووال أمووورا نسووبية  ,فكيووف إل و
املطالبة بإصالح اردرافات ارجتماعية واررتقاو هبا دو الصواب والكماة .
ور ميكون مووع اإلميووان بنسووبية األخووال التسوودل عوون أي تقوودم أخالقووي  ,ور إصووالح سوولوكي  ,وبووهلك
يرقضووى علووى أي ج وهد أخالقووي إلوودل يف أي حضووارة  ,وتغوودو هنايووة هووها القوووة البلووو إىل العدميووة والعبثيووة
الشاملة .
بل إن القوة بنسبية األخال يفت ا واة إلمكوان قبووة كول أنوواا الصوفات القبيسوة مهموا كوان قبسهوا,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وإمكان التخلي عن الصفات احلميدة النبيلة مهما كان حسنها  ,فمهموا ختيلوت مون صوفة قبيسوة  ,فإنوه موع

اإلميان بالنسي ميكن أن تقبل هبا مع القوة بنسبية األخال (. )2

ىن من يقول االنسبية ا خفقية ل يخلو حاله من أمرين :

1436/08/19

( )1انظر  :فضا إحلادية وأخال دارونية إجرامية  ,مد الباحث  ,منتدى التوحيد .

( )2انظر يف آثار النسبية على األخال ارجتماعية  :أزمة اإلنسان احلديث  ,تشارلنفرنكل (. )63-58
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ا ول  :إمووا أن اعوول بوواب النسووبية مفتوحووا بغووري حوودود ور ض ووابط  ,ومعووي هووها أنووه ميكوون أن تتسوووة

أبشع أنواا الرريلة إىل أمور حسنة مجيلة  ,وتتسوة أمجل الصفات النبيلة إىل أمور قبيسة سي ة .

الث اني  :إم ووا أن اع وول للنس ووبية ح وودا ويض ووع هل ووا ضو ووابط  ,فإن ووه حين ووه ي وورد علي ووه السو وؤاة  :ه وول تل ووك
الض ووابط واحلوودود مطلقووة أم نسووبية؟! فووإن قوواة  :هووي نسووبية  ,فهووو ت خيوور موون املووجز  ,ور ي وناة الس وؤاة
متوجها إليه  ,وإن قاة  :هي مطلقوة  ,ففضوال عموا يف هوها التسديود مون خت ٍول عون مبودأ النسوبية  ,فإنوه يوقوع
امللسوود يف إنووكاة منهجووي ضووخم  ,وهووو كيووف ميكنووه أن يقوووة بإطالقهووا  ,وهووو يتبووي أصووور تنفووي إمكووان
وجود اإلطال ؟!
وهكووها فووإن القوووة بنسووبية األخووال يقضووي متووام القضوواو علووى كوول املعووايري اخللقيووة الوويت تكشووف فضوول
ا تمعات الراقية عن ا تمعات البدا ية البهيمية  ,وتصب املوازنة بينها مستسيلة .
وفضال عن رلك فإن القوة بنسبية األخوال يوقوع أتبواا التيوار اإلحلوادي يف أنوواا مون التناقضوات املقيتوة
 ,فإهنم كثريا ما ينتقدون املخالفني هلم يف أخالقهم ومباد هم  ,ويتهموهنم بسوو األخال وفسادها  ,ولكون
هها الصنيع يبدو متناقضا جدا ؛ ألنه مع األخه بنسبية األخال تنغل كل أبواب النقد لآلخرين .
وزيوادة علوى رلوك فإنوه موع القووة بنسوبية األخوال ينخورم مون أيودي املالحودة أنوهر حجوة يع ضوون هبوا
علووى وجووود اهلل  ,فووإهنم كث وريا مووا يعتموودون يف إنكووارهم لوجووود اهلل علووى وجووود الشوورور يف الكووون  ,وبوقوووا
التعهيو يف النار  ,حبجوة أن هوهه األفعواة خمالفوة لألخوال ومتصوفة بالفظاعوة والوحشوية  ,ولكون موع القووة
بنسوبية األخوال ت يعرود هلوها ارعو او أي قيمووة  ,ألنوه ت يبو للمعووايري الويت يعتمود عليهووا يف احلكوم بووالقب
والوحشية وجود .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقود نووعر عوودد مون املالحوودة بضووخامة املوجز األخالقووي الووهي حول هبووم  ,وبقوووة توجثريه علووى مشووروعهم
الهي يدعون إليوه  ,فوإهنم يقودمون أنفسوهم دا موا علوى أهنوم إنسوانيون مهتموون بإصوالح األخوال اإلنسوانية
واررتق وواو بالسو وولوت  ,ويبو وودون صو ووالبة أخالقيو ووة يف خطابو وواهتم  ,ولكو وونهم يصو وودمون بالنتو ووا خ الفظيعو ووة الو وويت
تستلنمها أصوهلم الوجودية واملعرفية .

1436/08/19

اعا منهم تقديم ادا ل ليجعلوا منها قاعدة تتأسس عليها ا خفق اإلنسانية عوض ا ع ن
فباول ٌ
اإليمان االخالق  ،وقد اختلفا البدا ل التي قدموها على اتجاهات متعد ة  ،أهمها :
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التجاو ا ول  :العتما على العلم البدي  ,فوههو بعضوهم إىل أن العلوم التجوريي قوادر علوى أن

يقدم لإلنسانية املبادئ الكلية اليت تقوم عليها األخال  ,ويف هوها السويا كتوو سوام هوارق كتابوه "املشوهد
األخالقي كيف ميكن للعلم التجريي أن إلودد القيم اإلنسانية"  ,وقدم فيه رؤية خمتصورة حاصولها  :أن القويم
األخالقية هي اليت ترتقي بعافية اإلنسان  ,و ا أن العلم قادر على إخبارنا ا إلق العافية  ,فهوو قوادر علوى
حتديد القيم األخالقية احلسنة منها والقبيسة(.)1
ولكن هذا القول غير صبيح  ،وهو غير ناف لفتجاو اإللبا ي  ،وذلك مور :
ا م ر ا ول  :أن العلووم التجوريي ر ميلووك القوودرة علووى التوودخل يف القضووايا األخالقيووة والقيميووة ؛ لكووون
هووهه القضووايا ليسووت رات طبيعووة ريبيووة  ,وإوووا هووي معو ٍ
وان وقوويم رحكميووة تسووتقر يف داخوول اإلنسووان وتدفعووه
دو أمر دد  ,ور ميكن إدخاهلا يف املعمل وإقامة عمل ريي عليها  ,وقد أقر عودد كبوري مون املختصوني يف
العلم احلديث هبهه احلقيقة  ,وأكودوا على أن العلم التجوريي ر ميكنوه إرنواد اإلنسوان إىل األخوال والقويم ,
ور حتديد الصواب األخوالقي من غريه  ,ور يودخل يف الوه حتديود اجلمواة والقويم مون سوواه  ,وقود سوب يف
أثنوواو البسووث نق ول ك وثري موون أق وواهلم الدال وة علووى هووها املعووي  ,ويصوورح بعووض املالحوودة املعاص ورين هبووها األموور
فيوقوة ":نتف مجيعا على األقل بجن أهلية العلم لنصسنا فيما يتعل بالقيم األخالقية فيه مشكلة"(.)2
ا م ر الث اني  :أن إرجوواا األخووال إىل مووا ي ورتبط بعافيووة اإلنسووان يعوود حتريفووا فظيعووا لطبيعووة األخووال
اإلنسانية السامية  ,واجنرافا هبا إىل مهاوي املادية اجلافة  ,فاإلنسان ر يقووم بواألخال ألهنوا تنيود مون عافيتوه
فقووط  ,فووإن كثووريا موون األعموواة األخالقيووة ليسووت مرإلووة  ,ور يقووع هبووا نفووع جسوودي أو مووادي لإلنسووان يف

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

حياتووه  ,وإوووا يقوووم هبووا لكوهنووا حسوونة يف نفسووها  ,مووودة يف طبيعتهووا  ,أو يفعلهووا طلبووا لرضووا اهلل  ,وحبووا يف
خالقه  ,وسعيا يف األخه بالكماة واألحسن  ,وسيجيت منيد بيان لبطالن هها القوة عند نقود النظورة النفعيوة
يف األخال .
التج او الث اني  :العتم ا عل ى العق ل اإلنس اني  ,فووههو بعضووهم إىل أن القوودرات العقليووة لإلنسووان

قادرة على الكشف عن األصوة واملبادئ األخالقية اليت تضبط حياة اإلنسان  ,واحوتخ بوجن املبوادئ القيميوة
الوويت يوودعي أهوول األديووان بجهنووا ر تعوورف إر باإلميووان بوواهلل والتسووليم بالوودين ميكوون أن تعلووم بالعقوول  ,فوواحلكم

1436/08/19

( )1انظر  :ميليشيا اإلحلاد  ,عبداهلل العجريي (. )151
( )2وهم اإلله  ,دوكنن (. )59
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على الصد واألمانة والوفاو بالوعود باحلسن  ,واحلكوم علوى الكوهب واخليانوة واخلوداا وغريهوا بوالقب ميكون
أن يعلم عن طري العقل .
وهكووها فووإن ا تمعووات اإلنسووانية ميكنهووا ووا لووديها موون قوودرات عقليووة أن حتوودد لنفسووها النظووام األخالقووي
الهي يضبط العالقة بني أفرادها  ,وصرح هؤرو بجن مصدر األخوال اإلنسوانية هوو ا تموع اإلنسواا نفسوه,

ور داعي رف او ارحتيا إىل مصدر آخر لبناو األخال (. )1

ولك ن ه ذا الق ول غي ر ص بيح  ،ول ينق ذ التي ار اإللب ا ي م ن الم أزق ا خفق ي ال ذي ح ل ا ه ،
وايان ما في كفمهم من خلل يتبين اا مور التالية :
ا م ر ا ول  :أن حووديثهم عوون العقوول اإلنسوواا فيووه اضووطراب وإمجوواة نووديد  ,فووإن كووان امل وراد بالعقوول

العقل الفطري الغريني  ,فهها ر يستقيم على أصوهلم املادية املنكرة لوجوود اهلل  ,فوإن التسوليم بوجوود الغريونة
رو طابع ميتافينيقي يستلنم التسليم بالغيو  ,وهم ر يؤمنون بهلك .
إن القووة بوجن العقول الغريوني يودة علوى األخوال احلسونة والقبيسوة هوو قووة املوؤمنني  ,فوإهنم يقولووون
إن اهلل فطوور اإلنسووان علووى استسسووان الصووفات احلسوونة كالصوود والعوودة واألمانووة وغريهووا  ,وعلووى اسووتقباح
الصووفات القبيسووة  ,كالكووهب واخليانووة والظلووم وغريهووا  ,ويكثوورون موون احلووديث عوون رلووك  ,ويصوورحون يف
كتووبهم العقا ديووة بووجن التسسووني والتقبووي أموران عقليووان مفطووور عليهمووا اإلنسووان  ,وميكنووه أن يتوصوول إليهمووا
بعقله السليم وفطرته السوية.
وأمووا إن كووان امل وراد بالعقوول العقوول املكتسووو املنقطووع عوون اإلميووان بوواهلل  ,فإنووه يسووتسيل عليووه أن يكووون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مصدرا للمبادئ األخالقية املطلقة  ,لكون البلو إىل تلك املبادئ يتطلوو إدراكوا عاموا و وردا تاموا  ,والعقول
اإلنساا جرده قاصر يف قدراته  ,وليس لديوه القودرة علوى إدرات املبوادئ الكليوة الثابتوة يف كول زموان ومكوان
 ,ول وويس لدي ووه الق وودرة عل ووى التج وورد الت ووام م وون ك وول الرغب ووات واأله وواو والتسي ونات  ,فك وول أحكام ووه املكتس ووبة
ستكون ر الة قاصرة ومتغرية ومتسينة ؛ وألجول هوها فوإن ا تمعوات اإلنسوانية ت تتفو علوى نظوام أخالقوي
واحوود فيمووا تعتموود فيووه علووى قوودراهتا  ,وت تتوصوول إىل صوويغة متسوودة ثابتووة يف قواعوود السوولوت الوويت تنبووع موون
خربهتا .

1436/08/19

( )1انظر  :حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي ( , )95 , 92 ,91و لة أنا أفكر  ,العدد ()4
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ا م ر الث اني  :أن أتبوواا هووها الورأي خلط ووا خلطووا كبوريا بووني املبووادئ األخالقيووة وبووني قواعوود السوولوت(,)1

فاملبادئ األخالقية هي األصوة الكلية اليت متثل القيم العليا املطلقة الثابتة  ,وهي ر تقبول التغوري ور التبودة,
وقواعود السولوت هوي القووانني التفصوويلية الويت توضوع لضوبط السولوت الفووردي والتصورفات احلياتيوة  ,وهوي قابلووة

للتغري والتبدة وارختالف والتنوا  ,ور نك أن ا تمعات اإلنسانية ختتلوف كثوريا يف حتديود تلوك القواعود ,
نتيجة رختالفها يف مستوى الوعي  ,والتفكري وتنوعها يف طبيعة العيش واحلياة .
فالصوود والكووهب واألمانووة واخليانووة والوفوواو بووالعهود والغوودر هبووا وبوور الوالوودين والعقووو هبمووا قوويم كليووة
مطلقووة  ,فووال يوجوود تمووع سوووي يووؤمن بجكملووه بووجن الصوود قيمووة قبيسووة وأن اخليانووة قيمووة حس ونة  ,ولكوون
حتديد الصور الويت تودخل فيهوا  ,أو حتديود بعوض الصوور الويت ميكون التنوازة عنهوا يف حالوة مون احلوارت  ,قود
يقع اختالف فيه من تمع إىل آخر .
واحلووديث مووع أتبوواا التيووار اإلحلووادي لوويس يف قواعوود السوولوت  ,وإوووا يف املبووادئ الكليووة املطلقووة  ,ولكوونهم
خيلطووون بووني األم ورين  ,ف و اهم حووني يتسوودثون عوون مصوودر األخووال يركوونون حووديثهم علووى قواعوود السوولوت,
واعلوهنا ل األمثلة الويت يضوربوهنا  ,ويظهورون التغوري الواقوع فيهوا  ,وارخوتالف املتسقو يف دا رهتوا ؛ ليصولوا
من رلك إىل نفي املبادئ األخالقية املطلقة  ,وإنكوار وجوود املطلقوات عنود الشوعوب اإلنسوانية  ,وكول رلوك
تضليل معريف متكلف  ,وختليط متعسف بني أمور خمتلفة يف طبا عها وأوصافها .
وموون أكوورب صووور التضووليل لووديهم أهنووم يوودعون كث وريا بووجن األخووال الدينيووة خمتلفووة فيمووا بينهووا  ,فكيووف
نستطيع حتديد الصوا منهوا مون غوريه؟! وهوها عنود التودقي مراوغوة وتضوليل بوني  ,فوإن األديوان ت ختتلوف يف
أصوة ومبادئ القيمة األخالقيوة  ,فوال يوجود ديون يقووة إن الكوهب صوفة محيودة  ,وإن اخليانوة صوفة مجيلوة,

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وارختالفات املوجودة بني األديان السماوية إوا هي يف التشريعات التفصيلية  ,وهوهه التفصويالت داخلوة يف
دا وورة قواعوود السوولوت  ,ولووو تجملنووا يف مجيووع األمثلووة الويت يستشووهدون هبووا علووى دعوواهم  ,جنوودها ر ختوور عوون
التشريعات التفصيلية  ,ور يوجد منها مثاة واحد يتعل باملبادئ األخالقية الكلية .
ا م ر الثال

 :أن القوووة بووجن ا تمعووات اإلنسووانية بعقوووة أفرادهووا هووي مصوودر األخووال  ,مبووين علووى

1436/08/19

مغالطة كبرية  ,وهي اف او أن ا تمعات اإلنسانية حني وضعت أخالقها  ,وحددت مباد ها كانوت منعنلوة
ع وون اإلمي ووان ب وواهلل وباألدي ووان  ,وه ووها تص ووور خ وواط  ,ف ووإن الش ووعوب اإلنس ووانية ال وويت يعتم وود املالح وودة عل ووى
( )1انظر يف نقد هها اخللط  :فلسفة األخال  ,توفي الطويل ( , )286 , 24واملشكلة األخالقية  ,زكريا إبراهيم (. )64
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تصوووراهتا يف األخووال  ,واعلوهنووا مصوودرا هلووا ,ت تكوون منعنلووة عوون اإلميووان بوواهلل  ,بوول إن األصوول فيهووا اإلميووان
ب وواهلل واإلقو ورار قلقو وه للك ووون  ,وألج وول ه ووها ك ووان اإلحل وواد ه ووو األق وول دا م ووا يف اإلنس ووانية  ,فل ووو س وولمنا ب ووجن
ا تمع ووات اإلنس ووانية ه ووي مص وودر األخ ووال  ,فإن ووه يلنمن ووا أن نس وولم بجهن ووا ت تك وون منعنل ووة ع ون اإلمي ووان ب وواهلل
والتصوودي قلق وه  ,فوصوووهلا إىل القوويم املطلقووة ت يكوون ألجوول أهنووا معتموودة علووى عقوهلووا ا ووردة فقووط  ,وإوووا
ألجل ما لديها من اإلميان بوجود اخلال .
ور يص للتيار اإلحلادي أن يعتمد على مصدرية الشوعوب لألخوال  ,وينفوي مصودرية اهلل هلوا  ,إر إرا
أثبت أن تلك الشعوب ت تكن تؤمن باهلل ور قلقه للكون  ,وهو ت يفعل رلك ولن يفعل .
فاردعاو بجن ا تمعوات اإلنسوانية توصولت إىل حسون الصود وقوب الكوهب  ,مون غوري إمياهنوا بواهلل غوري
قا م على أسس صاحلة  ,وإوا هو رد دعوى ر دليل عليها  ,وينقضها التارين والواقع.
التج او الثال

 :العتم ا عل ى النزع ة الما ي ة  ,فقوود ركوور بعضووهم أن مظوواهر اجلموواة وارنسووجام

وارطراد وارنتظام الويت نراهوا يف الكوون هوي مون أفعواة الطبيعوة الالواعيوة  ,فالطبيعوة صونعت عوددا ر متناهيوا
من األنواا اليت إلمل كل واحد منها صوفات جوهريوة ثابتوة مسوتقلة بوهاهتا وغوري تابعوة نرا نوا وأهوا نوا  ,فهوي
اليت صنعت الفار النوعي بني الكهب والصد وبني األمانة واخليانوة  ,فيجوو علينوا أن نكوون متيقنوني مون
أن الرريلة والفضيلة يف قان نوعيا بطبيعتهما وباستقالة عن آرا نا .
فالطبيعة غري الواعية هي اليت وضعت ههه الفوار النوعية  ,فلسونا إرن يف حاجوة إىل افو او وجوود اهلل

أو التسليم لألديان لنتعرف على املبادئ األخالقية(.)1

ولكن هذا القول غير صبيح  ،ول يقدم للرؤية اإللبا ية أي نف  ،وايان ما فيه من خل ل يتبق ق
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اا مور التالية :

ا مر ا ول  :أن ختصويص احلقوا باألوصواف والطبوا ع املطوردة املنتظموة يسوتلنم وجوود اإلرادة والقصود

؛ ألنه يستسيل يف بدا ه العقوة أن إلدل نيو يف الوجود يتصوف بوارطراد وارتسوا وارنسوجام بالصودفة
1436/08/19

( )1انظر  :حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي (. )95, 90
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أو العشووا ية  ,لكوون عودم النظوام ر إلودل النظوام املطورد املنسوجم  ,ومون املسوتسيل أن يكوون مون فاعول ر
قصد له ور إرادة  ,ألن الهات غري املريدة ر يتصور أن إلصل منها ختصيص منتظم ومطرد .
وقوود أكوود املوواديون بووجن املووادة صووماو عميوواو ر هوودف هلووا ور غايووة  ,وأن حركاهتووا تسووري بصووورة عشووا ية,
فكيف يص أن إلدل منها تلك التخصيصات املههلة؟!
ا مر الثاني  :أن ارعتماد على هها الدليل يؤدي إىل إفساد النظوام األخالقوي واضومسالله مون الوجوود

؛ ألنه إرا كانت املبادئ األخالقية ر تتصف يف نفسها بوجي قيموة  ,وإووا هوي نتيجوة حركوات املوادة الصوماو
الويت ختووبط خوبط عشوواو  ,فوجي قيمووة تكوون هلووا؟! وأي دافوع اووده اإلنسوان يف نفسووه يودعوه إىل ارلتونام بووجي
منها إن ت تكن إر نتيجة فعل املادة اليت ر متلك إرادة ور قصدا ور حبا ور بغضا وليس هلا غاية(. )1
ا ص ل الث اني  :الموق ف م ن حري ة اإلرا ة اإلنس انية  ,فالتصووور الصووسي يف اإلسووالم  ,أن اإلنسووان

له إرادة ومشي ة خيتار هبا أفعاله وإلدد هبا أعماله  ,ويقوم عليها التكليوف بالعبوادات  ,فلوو ت يكون اإلنسوان
را إرادة يستطيع هبا التميين بني األفعاة وارختيار بني أصنافها  ,ملا ص أن يتعل به التكليف اإلهلي(. )2
وأثر رلك على قضية األخال أن اإلنسان بناو على رلك التصور أضسى مسوؤور عون أفعالوه وتصورفاته
 ,واووو عليووه أن يكووون مراقبووا هلووا  ,و و زا موون ادرافهووا وخروجهووا عوون ارسووتقامة  ,فتتعوونز بووهلك املسووؤولية
الفردية عند اإلنسان  ,ومتسي األخال واجبوا فرديوا  ,ومسوؤولية إلناميوة  ,ر بود لإلنسوان أن إلوافظ عليهوا ,
ويسعى إىل تكميلها  ,ويبادر إىل إصالح اخللل الواقع فيها .
وأم ووا التي ووار اإلحل ووادي ف ووإن أكث وور أتباع ووه ينك وورون حري ووة اإلرادة اإلنس ووانية  ,وي وورون أهن ووا خراف ووة ووه ووم ,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويعتقوودون أن اإلنسووان يف حقيقتووه بووور علووى أفعالووه ور ميلووك فيهووا حريووة ور اختيووارا  ,وأنووه ر يسووتطيع أن
خيتار ما يريد فعله  ,وغاية ما لديه أنه يشعر بهلك نعورا و يا فقط .
فتصورفات اإلنسووان وأفعالووه ومشواعره يف نظوورهم مووا هوي إر تفوواعالت كيميا يووة حتودل بووني الووهات املاديووة
املكونة جلسده  ,تنتخ عنها تلك األعماة الصادرة من اإلنسوان  ,ويف التصوري بوهلك يقووة سوتيفن هووكينخ
بعد أن ركر أن العلم يؤكد احلتميوة  ,وأن رلوك نوامل لكول نويو حوىت اإلنسوان ":يبودو أننوا لسونا أكثور مون

1436/08/19

( )1انظر  :األخال مبهاة أهل األديان  ,هيثم طلعت  ,لة كشف األقنعة  ,العدد األوة (. )19-14
( )2انظر  :القضاو والقدر يف ضوو الكتاب والسنة  ,عبدالرمحن احمود (. )440-371

Ali Fattani

1119

الباب الثالث

آرت بيولوجية  ,وأن اإلرادة احلرة رد وهم"(. )1
وهووها التصووور لووه آثووار عميقووة الغووور علووى املنظومووة األخالقيووة  ,فووإن اإللتونام بووه وارطوراد معووه سوويؤدي ر
الووة إىل إفسوواد األخووال وهتووك حصوون املسووؤولية الفرديووة  ,فووإرا كووان اإلنسووان بووورا علووى أفعالووه ور ميلووك
الق وودرة عل ووى ارختي ووار والتميي وون  ,ف ووهلك يع ووين إلغ وواو ب وواب اجلو وناو والعق وواب واحاس ووبة عل ووى األفع وواة احلس وونة
والقبيسووة  ,فووإرا كووان الصوواد بووورا علووى فعوول الصوود  ,فمووا املسووو علووى نووكره وإعطا ووه الث وواب؟!! وإرا
كووان السووار والقاتوول و وبورا علووى أفعالووه ور ميلووك إرادة يف تصوورفاته  ,فمووا املسووو علووى عقابووه والقصووا
منه؟!!
إن جعوول حركووات اإلنسووان كلهووا خاضووعة للجربيووة املاديووة  ,يلغووي كوول املسوووغات للتمييوون بووني أفعوواة
البشر  ,فوإرا كانوت األفعواة اإلنسوانية كلهوا ورد نتيجوة حلركوات كيميا يوة تقووم هبوا رات اجلسود  ,فهوها يعوين
أننوا ر ولووك أي مسوو نسووتطيع بوه أن نثبووت أن القتول والسوورقة وارغتصواب أمووور قبيسوة  ,وأن الصوود وبوور
الوالدين ومساعدة احتواجني أموور حسونة مجيلوة ؛ لكوون املاديوة تعتقود أن حركوات املوادة تسوري حبركوة عبثيوة ر
غاية هلا ور هودف ور قصد ور إرادة  ,وليس فيها خري ور نر  ,فكيف وين بني اخلري والشر إرن ؟!!
الجه ة الثاني ة  :مب دأ الل زام الخلق ي  ،يفتقوور كوول نظووام أخالقووي جوودير هبووها ارسووم إىل مبوودأ ارلونام ,

فهها املبدأ هو القاعدة األساسية اليت تضبط بوصلة األخال  ,وهو احور الهي تتجسس عليوه مجيوع األفعواة
األخالقية  ،والعنصر اجلوهري الهي يدور حوله كل النظام القيمي  ,ويؤدي فقده أو اإلخالة بوه إىل سوس

جوووهر احلكمووة العمليووة راهتووا"  ,ورلووك أنووه إرا ت يعوود هنووات إل ونام فلوون تكووون هنووات مسووؤولية  ,وإرا عوودمت
املسووؤولية فووال ميكوون أن تقوووم العدالووة  ,وحين ووه تتفشووى الفوضووى  ,ويفسوود النظووام  ,وتعووم اهلمجيووة  ,ر يف
اة الواقع فسسو  ,بل يف اة القانون أيضا"(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وحتدي وود مب وودأ ارل ونام وض ووبط طبيعت ووه يت ووجثر كث وريا باألص وووة الوجودي ووة واملعرفي ووة ال وويت تق وووم عليه ووا املن وواهخ
والفلسفات  ,وألجل هها اختلفت املدارق الفلسوفية كثوريا يف حتريور ارلونام األخالقوي وحتديوده  ,ويف املوقوف

1436/08/19

( )1التصميم العظيم ( , )44وانظر مقارت أخرى  :ميليشيا اإلحلاد  ,عبداهلل العجريي (. )157
( )2دستور األخال  ,مد دراز (. )21
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منه  ,ودار حوله جدة واسع بني املهاهو األخالقية (.)1
وقوود وقعووت أكثوور املوودارق الفلسووفية يف خطووج منهجووي متسوود يف هووهه القضووية  ,وهووو أهنووم اعتقوودوا أن
مصوودر ارل ونام األخالقووي اووو أن يكووون واحوودا  ,اختلف ووا يف حتديوود رلووك املصوودر  ,واحلقيقووة أن األمووور
الوويت حتفوون اإلنسووان إىل ارلت ونام األخالقووي متعووددة ومتنوعووة يف مووداخلها وطبيعته ووا  ,وهووها هووو املتواف و مووع
الطبيعة اإلنسانية املركبة .
فألجوول رلووك فووإن الصووسي أن مصووادر ارل ونام األخالقووي يف التصووور اإلسووالمي ر تقتصوور علووى مصوودر
واحد  ,وإوا هي مصادر متعوددة تشو ت فيموا بينهوا يف حتفيون املسولم إىل ارلتونام بواألخال والقويم  ,وترجوع
أصوهلا إىل أربعة أمور أساسية  ,هي :
ا م ر ا ول  :الش هو اإلله ي  ,فإميووان املس ولم بوجن اهلل هووو اخلوال للكووون واملودبر لووه يسوتلنم يف داخلووه

اإلميان بجن اهلل ناهود عات بكل ما إلدل فيه  ,بل إن نوهود اهلل وعولمه لويس مق وتصرا علوى األموور الظواهرة
الواقعووة  ,وإوووا هووو ن وهود نووامل يس وتوعو مووا ختفيووه الصوودور  ,كمووا قوواة اهلل تعوواىل { :إ َّن اللَّووه عوواتر غيووو

الصو رودور}[فاطر ,]38:وقوواة تعوواىل { :يوعلو روم خا نووة األعو روني ومووا رختفووي
السووماوات واألرو إنوَّوهر علوويم بووهات ُّ
َّ
الص رودور}[امللك]13:
الص ردور}[غافر , ]19:وقاة تعاىل { :وأس ُّوروا قووول ركم أو اجه روروا بوه إنَّوهر علويم بوهات ُّ
ُّ
ر
.
واستسضووار املووؤمن للشووهود اإلهلووي موون أقوووى مووا يدفعووه دووو ارل ونام األخالقووي  ,وموون أعم و مووا يووؤثر يف
سلوكه وتصرفاته .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا مر الثاني  :حا اهلل وتعظيمه  ،فإن من آمن باهلل يلنمه يف ضورورة العقل أن يؤمن بوجن كمواة اهلل ر

حودود له ور غاية  ,واإلميان بهلك يسوتوجو أن يكون العبد يف غاية احلو هلل  ,ويف غاية التعظيم له.

ومن موجبات رلك احلو والتعظيم أن يكون املسلم دا م احلر على ارلتنام بكول موا إلبوه اهلل ويرضواه

1436/08/19

( )1انظر  :دستور األخال  ,مد دراز ( , )35-21ودراسات يف فلسفة األخال  ,مد عبدالستار نصار (, )37-36
ويف علم األخال  ,قضايا ونصو  ,مد السيد اجلليند (. )113-99
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ويووجمر بووه  ,ودا ووم البعوود عوون كوول مووا يبغضووه اهلل ويكرهووه وينهووى عنووه  ,سوواو كووان يف مشووهد موون النوواق أو ت
يكن ؛ ألن املعروف يف قوانني احلو أن احو إلر على فعل ما إلبوه بوبوه وتورت موا يبغضوه  ,فكيوف إرا
بلغ غاية احلو والتعظيم؟!!
ا م ر الثال

 :الطم ف ي ث واب اهلل والخ وف م ن عقاا ه  ,ورلووك أن األخووال يف اإلسووالم جوونو

جوووهري موون العبووادة  ,فهووي ليسووت وورد أعموواة تكميليووة يقوووم هبووا املسوولم لضووبط العالقووة بينووه وبووني انخورين
فقوط  ,وإوووا هوي عبووادة عظيموة مثوول سوا ر العبووادات العمليوة والقلبيووة الويت ي تووو عليهوا الثوواب علوى فعلهووا ,
والعقاب علوى تركهوا  ,فكموا أن املسولم يصولي حبوا هلل وتعظيموا لوه وطلبوا لثوابوه وخوفوا مون عقابوه  ,فكوهلك
حاله يف ارلتنام باألخال .
"فاألخال يف اإلسالم تشكل ميثاقا بني العبد والرب  ,إهنا ليسوت ورد أموور تواضوع البشور عليهوا فيموا
بيوونهم  ,ور هووي وورد ص ووالت أقامو وها البشوور بووني بعض ووهم وبعووض  ,فإهنووا حين ووه قوود تك ووون أخالق ووا نفعي ووة
مصلسية"(. )1
ا م ر الراا  :الس تجااة لل دواف العقلي ة والفطري ة  ,فكوول إنسووان عاقوول سوووي يف سوولوكه اوود يف

نفسووه دافعووا داخليووا يدفعووه إىل اعتبووار أن الصوود والوفوواو والبووهة والكوورم واألمانووة أمووور مووودة مجيلووة  ,وأن
الكووهب والغووش واخليانووة والبخوول والسوورقة أمووور مهمومووة قبيسووة  ,وهووو مووا يسووميه الفيلسوووف العووريب املعاصوور
"عبودالوهاب املسوريي" بوو"اإلهلي اخلفووي" ويعوين بوه  :أن مثوة نووي ا موا غوري موادي كووامن يف اإلنسوان يدفعوه دووو
فعل اخلري وترت الشر  ,وإىل استسسان الصد واألمانة وتقبوي الكوهب واخليانوة  ,وإن ت يتجوه بجفعالوه دوو
تلك األفعاة فإنه اد يف نفسه نعورا بالهنو وكجنه فقد جنوا أساسيا من كيانه(.)2

واملسوولم يووؤمن بووجن اهلل تعوواىل هووو الووهي فطوور النوواق علووى استسسووان املبووادئ احلسوونة واسووتقباح املبووادئ
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

السووي ة  ,فهووو يفعوول اخلووري ألنووه اوود يف نفسووه اجنووهابا دوهووا  ,ويلت ونم باملبووادئ احلسوونة ألنووه يراهووا حسوونة ,
وسووتكون نافعووة لنفسووه و تمعووه  ,سوواو علووم بووه النوواق أو ت يعلمووا  ,ويبتعوود عوون القبووي ألنووه اوود يف نفسووه
نفرة منه  ,ور يقووم ناولوة املبوادئ السوي ة لكونوه يراهوا قبيسوة  ,وسوتكون مضورة علوى نفسوه و تمعوه  ,سوواو
علم به الناق أو ت يعلموا .

1436/08/19

( )1دروق تربوية من القرآن  ,مد قطو (. )36

( )2انظر  :دراسات معرفية يف احلداثة الغربية (. )189
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ومن خالة هها التوضي والبيان ينجلي لنوا مقودار التسريوف الوهي وقوع فيوه املعارضوون لطبيعوة األخوال
يف األديان حني ادعوا أن املؤمن إووا يلتونم بواألخال ألجول موا ي توو عليهوا مون انثوار املاديوة يف العاجول أو
انجل  ,وهها كهب وحتريف  ,فوإن دوافوع ارلتونام بواألخال عنود املوؤمن متعوددة  ,بعضوها راجوع إىل طبيعوة
العالق ووة بين ووه وب ووني رب ووه س ووبسانه وتع وواىل  ,وبعض ووها راج ووع إىل ك ووون األخ ووال حس وونة أو قبيس ووة يف نفس ووها ,
وبعضها راجع إىل ما ي تو عليها من آثار محيدة يف الدنيا وانخرة .
علووى القوووة بووجن املووؤمن إوووا يلتوونم بوواألخال ألجوول الرغبووة يف انثووار امل تبووة عليهووا  ,فووإن رلووك لوويس
قوودحا يف األخووال الدينيووة ؛ لكووون األصوول يف اإلنسووان أنووه ر يفعوول نووي ا إر لشوويو  ,وإر أضووست أفعالووه
عبثووا ر قيمووة هلووا  ,إنووا نوورى املعارضووني لألديووان يسوووغون ارلتونام بوواألخال باملنووافع امل تبووة عليهووا يف احليوواة
الوودنيا  :إمووا املنفعووة الشخصووية أو املنفعووة ارجتماعيووة  ,فووال فوور بيوونهم وبووني املووؤمن موون هووهه اجلهووة  ,إر أن
املوؤمن اعول موربره راجوع إىل الظفور برضوا اهلل و بتوه وحتصويل موا عنوده تعواىل مون الثوواب واربتعواد عموا عنووده
موون العقوواب  ,وامللسوود اعوول مسوووغه نفووع نفسووه وطلووو رضووا النوواق وحتصوويل مووا عنوودهم موون الث وواب  ,وإرا
قمنا باملوازنة بني املسوغني جند أن مسو املؤمن أعلى نرفا وأمسى مطلبا وأمجل مقصدا .
وإرا انتقلنا إىل جانو املعارضني لألديان لنختورب مبوادئ ارلونام األخالقوي عنودهم فإنوا جنودهم مضوطربني
يف حتديوودها  ,وجنوود مووا قوودموه موون آراو يف حتديوود مصووادر ارلونام األخالقووي قاصوورة ر تؤسووس إلنامووا ور حتقو
كمار  ,بل إهنا تنيد من اإلفساد األخالقي  ,وحتدل يف النظام اخللقي ارزدواجية واألنانية والنفا .
فقد رهو بعضهم إىل إنكار ارحتيا إىل ارلنام األخالقي من حيث األصل  ,وكتوو جيوو كتابوه "دوو
أخالقية بال إلنام ور جناو" أنكر فيه ارحتيا إىل مبدأ ارلنام يف األخال .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وهووها مووههو متنوواقض ؛ إر ر ميكوون أن يرتصووور مووههو أخالقووي لووه قواعوود وأصوووة ومبووادئ يقصوود إىل

ضبط سلوت الناق وتكميل حسنها وإصالح سي ها ر يكون قا ما على ارلنام واحلتم يف ارمتثاة(.)1

وقد حاوة كثري منهم أن إلدد مرجعا يقوم عليه ارلنام األخالقوي يف ا تمعوات اإلنسوانية  ,فواختلفوا يف

1436/08/19

حتديد مصادر ارلنام األخالقي  ,وسنقتصر على أنهر املواقف لديهم  ,وهي :
( )1انظر  :دراسات يف فلسفة األخال  ,مد عبدالستار نصار (. )36
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الموقف ا ول  :رهوو بعضوهم إىل أن املرجوع يف رلوك إىل سولطة ا تموع  ,فواألمور الويت تواضوع عليهوا

الناق تكون ملنمة أخالقيا  ,فما رآه الناق يف ا تمع حسنا  ,فإنه او فعله  ,وما رأوه قبيسوا  ,فإنوه اوو
تركووه  ,وقوود ركوور بعووض املالحوودة أنووه إوووا يلتوونم بالصوود ألن ا تمعووات حتووو هووهه الصووفة  ,وألنووه إن صوود
مووع النوواق سيصوودقون معووه  ,وأنووه ي و ت الكووهب ألن ا تمعووات تكووره هووهه الصووفة  ,وألنووه إن كووهب علووى
الناق سيكهبون عليه(.)1
ولكن هذا التسوي ل يصلح أن يكون قاعدة لإللزام ا خفقي  ،وذلك لعدة أمور :
ا م ر ا ول  :أنووه يقوووم علووى امتهووان املبووادئ األخالقيووة  ,وعلووى تعطيوول قيمتهووا احلقيقيووة  ,وإلوهلووا إىل

ورد مصووا متبادلووة بووني األفوراد  ,فالصوود مووثال لوويس لوه يف راتووه قيمووة  ,وإوووا يلتونم بووه اإلنسووان ألجوول أن
انخ ورين إلبونووه فقووط  ,وألنووه يق ودم للفوورد نفعووا راتيووا  ,وهكووها تووتسطم املننلووة الرفيعووة للمبووادئ األخالقيووة ,
ومتسي مثل أي جنو حيايت يتواضع عليه الناق وخيلعونه مىت ناؤوا .
ا مر الثاني  :أن ارلتنام هبها املسو يؤدي حتما إىل تعطيل اإلصالح األخالقي  ,وينتهوي إىل السولبية

األخالقيووة املقيتووة  ,فإنووه بنوواو علووى هووها املسووو لووو نوواعت اخليانووة واملخادعووة يف تمووع مووا  ,بووجي سووبو موون
األسباب  ,وتواضع الناق على فعلها والتمسك هبا تغودو مون األخوال احلسونة الويت اوو علوى الفورد األخوه
هبا  ,ولو ناا يف تمع ما أن الصد والوفاو واح ام انخرين مون الصوفات القبيسوة  ,وتواضوع النواق علوى
رلووك  ,فإهنووا تغوودو موون الصووفات الهميمووة الوويت اووو علووى الفوورد األخووه هبووا  ,وقووب هووهه الل ووازم وفظاعتهووا
يكفي يف الدرلة على بطالن رلك املسو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بل إننا لو تجملنا حركات اإلصالح األخالقي عرب التارين اإلنساا جندها تتصوف بوالتمرد علوى األوضواا
القبيسة  ,والثورة على الصفات الهميمة السا دة بني الناق  ,ولكن كل تلك احلركات اإلصوالحية بنواو علوى
رلك املسو تغدو مهمومة وخارجة عن النظام األخالقي ؛ لكوهنوا خرجوت علوى سولطة ا تموع الويت يتجسوس
عليها ارلنام األخالقي !!

1436/08/19

ا م ر الثال

 :أن هووها املسووو يووؤدي إىل النفووا  ,ويفووت األبوواب مشوورعة أمامووه  ,فإنووه إرا كووان الفوورد

( )1انظر  :مقاة  :افعل ما تشاو فليس هنات إله  ,لة أنا أفكر (. )24-23/4
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إوووا يلتوونم بوواألخال بسووبو سوولطة ا تمووع  ,فووإن هووهه السوولطة ليسووت دا مووا معووه  ,وميكنووه أن يتخلووى عوون
األخووال يف حوواة غياهبووا  ,فوواملرو ميكوون أن ميووارق الكووهب إرا كووان يف حالووة ر ميكوون أن يعلووم بووه أحوود ,
وميكن أن ميارق أي نوا من أنواا الفجور إن استطاا أن يتخفى عن الناق .
ا م ر الراا  :زيووادة علووى رلووك كلووه  ,فووإن املالحوودة أنفسووهم ر يلتنمووون بووهلك املسووو  ,فإنووك توراهم

كثوريا مووا يسووخرون موون أخووال الشووعوب اإلسووالمية واألديووان األخوورى  ,ويقوودحون فيهووا  ,ويطووالبون أبناوهووا
بووالثورة عليهووا والووتخلص منهووا  ,مووع أن تلووك األخووال نووا عة يف تمعوواهتم  ,فلووو كووانوا جووادين يف األخووه
ووههبهم  ,مطووردين يف ارلتونام بووه  ,فإنووه يلوونمهم الكووف عوون انتقوواد الش وعوب اإلسووالمية  ,بوول يلوونمهم زيووادة
على رلك أن يدعووا كل مسلم إىل التومسك وا يف تمعوه مون أخالقوه  ,حوىت ر يغودو خمالفوا ملصودر ارلونام
األخالقي .
الموقف الثاني  :أن املرجع الهي يتجسس عليه ارلنام األخالقي راجع إىل املنفعة امل تبة على الفعل .
وقد تعرض هذا الموقف ىلى سيل كبير من حمفت النقد اس تهدفا أص وله ومقومات ه  ،وم ن أا رز

ما يبين خطأ هذا الموقف(: )1

ا م ر ا ول  :أن هووها ال ورأي يووؤدي إىل إلغوواو ارل ونام األخالقووي يف هنايووة األموور ؛ ألن احليوواة األخالقيووة
تق وووم عل ووى اه وودة ال وونفس  ,وك ووب مجاحه ووا  ,واحل وور عل ووى ض ووبط األهو وواو والن وونوات  ,وجع وول األخ ووال
مؤسسووة علووى حتصوويل املنفعووة واللووهة إلوهلووا إىل حركووة إلنووباا الشووهوات والتمتووع باللووهات  ,وتفقوود اإلنسووان
القدرة على مقاومة ننواته الهاتية وأهوا ه اخلاصة .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر الث اني  :أن جع وول الل ووهة واملنفع ووة مص وودرا لتجس وويس ارلو ونام األخالق ووي إل وووة اإلنس ووان إىل احلي وواة

البهيميووة  ,ويلغ وي الف ووار اجلوهريووة بووني سوولوت اإلنسووان وسوولوت العجموواوات  ,فووإن احليوواة اإلنسووانية تتميوون
بقيامها على املثل العليا  ,ور تستقيم مسريهتا إر بوجودها واكتماهلا  ,وألجل رلك اوو علوى أفوراد ا تموع
احلر على التمسك هبا  ,سواو ترتبت عليها منفعة أو ت ت تو .

1436/08/19

( )1انظر  :فلسفة األخال  ,توفي الطويل (. )233-230
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بل إن املثل العليا يف العادة تكون خمتلفة عما عليوه كثوري مون أفوراد ا تموع  ,وتتطلوو مون اإلنسوان الوهي
يقصد إىل الكماة األخالقي يف نفسه و تمعه أن يبهة جهدا مضاعفا وعمال نواقا لألخوه هبوا ونشورها بوني
الناق  ,وارتباط ارلنام األخالقي باملنفعة واللهة يلغي رلك كله وإلطمه .
ا مر الثال  :أن املبدأ النفعي يوؤدي إىل تعطيول كول املعوايري األخالقيوة  ,ورلوك أن حقيقتوه تقووم علوى

تقييم الفعل األخالقي حبسو ما ينتخ عنه من نتا خ نفعية  ,واملنفعة ليس هلا ضابط منضوبط واضو املعوات,
فوال نكواد جنود فعوال مهموا بلغوت درجتوه يف الرريلوة والقوب إر وميكون أن جنود لوه تربيورا نفعيوا لوبعض األفوراد أو
اجلماع ووات  ,ور نك وواد جن وود فع ووال مهم ووا بلغ ووت درجت ووه م وون احلس وون إر وميك وون أن جن وود ل ووه م ووا يس ووو إدانت ووه
ومنافاته ملنفعة بعض األفراد أو اجلماعات .
فلووو كووان طلووو املنفعووة واللووهة هووو القاعوودة الوويت يتجسووس عليهووا ارلونام األخالقووي ؛ لتعطلووت كوول معووايري
األخال واضمسل النظام األخالقي برمته من الوجود .
ا م ر الراا  :أن هووها الضووابط سيقضووي حتمووا علووى كثووري موون األفعوواة الفدا يووة اجلميلووة الوويت يقوووم هبووا

الناق يف حياهتم وإلمدهم عليها العقالو والنوبالو  ,فنبواو علوى جعول مرجوع األخوال راجعوا إىل املنفعوة  ,لوو
أن رج ووال غ ووامر حبيات ووه واق ووتسم األمو ووا العاتي ووة لينق ووه ج وواره وأورده ال ووهين غرقو ووا يف البس وور  ,فل ووم يس ووتطع
إنقارهم أحياو وأخرجهم على الشاط أمواتا  ,فإن هها الفعل اوو أر يكوون فعوال أخالقيوا عنود املالحودة
الووهين يربطووون األخووال باملنفعووة لكونووه ت تتسق و منووه  ,ولكنووه عنوود العقووالو قاطبووة يعوود موون أنبوول األفعوواة
وأعالها قدرا ؛ لكون األخال عندهم قا مة على مبادئ كلية عامة كما سب إيضاحه .
الجه ة الثالث ة  :الس تيعاب والش مول  ,فنتيجووة لكووون األخووال يف األديووان قا مووة علووى اإلميووان اهلل

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وتستند يف مبدأ ارلنام على مسوغات متعددة وخمتلفة يف مقتضياهتا وتجثريها على النفس البشرية  ,فقود كوان
ل ووهلك كل ووه أث وور ب ووالغ عل ووى طبيع ووة متس ووك امل ووؤمنني باملب ووادئ األخالقي ووة  ,ف وواملؤمن ا وود نفس ووه ملنم ووا باألخ ووه
باملبووادئ األخالقيووة س وواو كووان يف حضوورة النوواق أو كووان غا بووا عوونهم  ,وس وواو اعتقوود أن فعلووه سووت تو عليووه
منفعووة نخصووية لووه أو ت إلصوول علووى نوويو مووادي منووه  ,ويعتقوود أنووه اووو عليووه التمسووك بوواألخال س وواو
واف ا تمع أو اختلف معه  ,وسواو رضي عنه انخرون أو ت يرضوا .

1436/08/19

فال وودوافع ال وويت تتجس ووس عليه ووا األخ ووال يف اإلس ووالم توج ووو عل ووى امل ووؤمن أن يك ووون خملص ووا يف متس ووكه
باملبادئ حريصا على األخه هبا يف كل األحواة  ,صادقا يف تعامله معها .
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فووإن املووؤمن حقووا لووو استسضوور املبووادئ الوويت تقوووم عليهووا األخ وال يف اإلسووالم حو ارستسضووار  ,لكووان
دا م املوراقبة ألفعاله  ,دا م التوطلع إىل حتسينها  ,وتكوميلها نديد احلر على تقوو أخطا وه و اسوبة نفسوه
.
فووإن هووها ارستسضووار موون أقوووى مووا إلوورت السوولوت اإلنسوواا  ,وموون أعمو مووا يووؤثر يف حركاتووه وسووكناته,
فإن الفكرة ا ردة "ر تصل عوامال فعوار إر إرا تضومنت عنصورا دينيوا  ,وهوها هوو السوبو يف أن األخوال
الدينية أقوى من األخال املدنية  ,إىل حد يستسيل معوه املوازنوة  ,ولوهلك ر يوتسمس اإلنسوان يف اخلضووا
لقواعد السلوت القا م على املنط  ,إر إرا نظر إىل قوانني احلياة على أهنا أوامر مننلة من الهات اإلهلية"(.)1
وألجوول احتيووا ارلونام األخالقووي إىل قاعوودة داخليووة توودفع اإلنسووان بهاتووه إىل الفعوول األخالقووي  ,كانووت
العالقووة بووني الوودين واألخووال متداخلووة بشووكل كبووري جوودا  ,ويف اإلق ورار بووهلك يقوووة دوركووا ":إن األخووال
والدين قد ارتبطا ارتباطا وثيقا منه أمد بعيد  ,وظال طواة قرون عديدة متشابكني  ,فلوم تصوب العالقوة الويت
تربطهما عالقة خارجية أو ظاهرية  ,وت يعد من السهل فصلهما بعملية يسرية كما نتصور"(.)2
وفضووال عوون رلووك  ,فووإن األخووال يف اإلسووالم ليسووت مقتصوورة علووى عالقووة اإلنسووان بوواألفراد انخورين ,
وإوا هي منظوموة نواملة تسوتوعو كول أنوواا العالقوة الويت ميكون أن تتعلو باإلنسوان  ,فواألخال يف اإلسوالم
تشوومل ع والقة اإلنسووان م وع اهلل تعوواىل  ,وم وع والديووه  ,وم وع األقووارب  ,ومووع اجل وريان  ,ومووع األصوودقاو  ,وم وع
عموم الناق  ,وموع األعداو أيضا  ,وموع النوجة وموع األرحام واألبناو ومع اخلوادم واألجوري  ,وموع الصوغار ,
وموع الكبار  ,ومع الرجاة ومع النساو  ,وتشومل حوىت العالقوة موع األمووات  ,وتشومل العالقوة موع احليوانوات
ومع الطبيعة ومقدراهتا(.)3
وأموا بنواو علووى األصووة اإلحلاديووة فوإن اإلنسووان يفقود الودوافع الوويت تودعوه إىل التمسووك بواألخال كمبوودأ
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ر ميكوون التنووازة عنووه  ,وتسوولبه الصوود الووداخلي يف األخووه هبووا  ,وتتسوووة األخووال إىل مظوواهر يتجموول هبووا
الفوورد أمووام أعووني النوواق  ,أو إىل مصووا نخصووية نفعيووة  ,فهووو يصوود ألن النوواق إلبووون الصوود  ,وألنووه ر
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( )1تجمالت يف سلوت اإلنسان  ,الكسيس كاريل ( , )140بواسطة  :األخال بني الفالسفة وعلماو اإلسالم  ,مصطفى
حلمي (. )30
( )2ال بية األخالقية (. )11
( )3انظر يف ههه انداب وغريها  :موسوعة األخال  ,خالد اخلراز  ,وغريها من املؤلفات
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يريد أن يكهب عليه أحد  ,وميتنع عن اخليانة ألن الناق يكرهون رلك  ,وألنه ر يريد ألحد أن خيونوه فقوط
 ,وكفى بهلك انتهاكا لألخال  ,وانغماسا يف األنانية والنفا .
ور تؤسووس أصوووهلم لوودوافع داخليووة تس وتقر يف كيووان اإلنسووان وتدفعووه دووو التمسووك الصوواد بوواألخال
النبيلة  ,وادوصرت الدوافع بناو على أصووهلم على الدوافع اخلارجية  ,إما سولطة ا تموع  ,أو سولطة القوانون
.
ودوافووع قاصوورة عوون التووجثري يف الكيووان اإلنسوواا  ,بوول إهنووا توودعو إىل النفووا وتووؤز إليووه أزا  ,ومووا أمجوول مووا
ركره مجاة الدين األفغواا يف بيوان قصوور النظورة املاديوة حيوث يقووة ":لويس قواف أن قووة احلكوموة إووا توجيت
علووى كووف العوودوان الظوواهر  ,ورفووع الظلووم البووني  ,أمووا ارخووتالق والوونور املموووه  ,والباطوول املنيووف  ,والفسوواد
امللون بصبغ من الصالح  ,ودو رلك ا يرتكبه أرباب الشوهوات  ,فمون أيون للسكوموة أن تسوتطيع دفعوه ,
وأن يكون هلا ارطالا على خفايا احليل  ,وكامنات الدسا س ومطويات اخليانة  ,ومسوتورات الغودر  ,حوىت
تقوم بدفع ضرره"(.)1
ويف تجكيد هها املعي يقوة الكسويس كاريول ":اوو علوى اإلنسوان أن يفورو علوى نفسوه قاعودة داخليوة
حووىت يسووتطيع أن إلووتفظ بتوازنووه العقلووي والعضوووي  ,إن أي دولووة قووادرة علووى فوورو القووانون علووى الشووعو

بالقوة  ,ولكن ر تستطيع أن تفرو األخال "(.)2

الجهة الرااعة  :المكانة والمنزلة  ,فلألخال يف نظر الدين عامة ويف اإلسوالم خاصوة  ,مننلوة عاليوة ,

ومكان رفيع  ,و ل مقودق  ,ومووطن فسوي  ,فوالني صولى اهلل عليوه وسولم يعلول بعثتوه بتكميول األخوال ,
حيث يقوة صلى اهلل عليه وسلم ":إوا بعثت ألمتم مكارم األخال "(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وجعوول النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم حسوون األخ وال مرتبطووا بكموواة اإلميووان  ,كمووا قوواة صوولى اهلل عليووه

وسوولم ":أكموول املووؤمنني إميانووا أحسوونهم خلقووا  ,وخيوواركم خيوواركم لنسووا كم خلقووا"( ,)4وجعوول حسوون اخلل و

( )1الرد على الدهريني – ضمن األعماة الكاملة – (. )185/2
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( )2اإلنسان رلك ا هوة (. )152
( )3أخرجه أمحد  ,رقم ( , )8595وصسسه األلباا يف صسي اجلامع  ,رقم (. )2349
( )4أخرجه أمحد  ,رقم ( , )7095وال مهي  ,رقم ( , )1082وصسسه األلباا .
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درلووة عل وى اخلرييووة والنقوواو  ,كمووا قوواة صوولى اهلل عليووه وسوولم ":إن موون أخووريكم أحسوونكم خلقووا"( ,)1وجعوول
حسن اخلل من أكثر األعماة أجرا  ,كما قاة صلى اهلل عليه وسلم ":موا مون نويو يوضوع يف ميونان املوؤمن
أثقل من حسن اخلل "( ,)2وجعل حسن اخللو مون األسوباب املؤديوة إىل الظفور بالودرجات العاليوة يف اجلنوة ,
كما قاة صلى اهلل عليوه وسولم ":أر أخوربكم بوجحبكم إة وأقوربكم موين لسوا يووم القياموة؟ فسوكت القووم ,
فجعادها مرتني  ,أو ثالثا  ,قاة القوم  :نعم يا رسوة اهلل  ,قاة  :أحسنكم خلقا"(.)3
فه ووهه النص ووو

وغريه ووا ت وودة عل ووى أن األخ ووال متغلغلو وة يف هيك وول دي وون اإلس ووالم  ,ومتوغل ووة يف ك وول

مفاصله  ,وقد عرب ابن القيم عن هها املعي أحسن تعبوري حيوث يقووة " :الودين كلوه خلو  ,فمون زاد عليوك
يف اخلل  ,زاد عليك يف الدين"(.)4
وقد كثرت النصو

الشرعية اليت فيها التوجيه والتشريع لكثوري مون املبوادئ والقووانني األخالقيوة  ,كواألمر

بالصوود والوفوواو والوورب والصوودقة والعطووف والتعوواون والعفووو والصووف واألمانوة والكوورم والصوورب والتواضووع وغريهووا
من األخال احلسنة  ,والنهي عن الكوهب والغودر والفجوور واخليانوة واألثورة والبخول والقسووة واجلفواو والغوش
والرنوة والسرقة وغريها من األخال القبيسة .
وقوود أثوورت هووهه التوجيهووات علووى علموواو املسوولمني واملهتمووني باإلصووالح األخالقووي موونهم  ,فكووانوا موون
أكثر الناق حديثا عن األخال وحبثا فيهوا ودعووة إليهوا  ,وحثوا علوى األخوه هبوا  ,وحتوهيرا مون اردوراف عون
ارسووتقامة فيهووا  ,وقوود ألف ووا يف نووجن األخووال كتبووا كثوورية وموسوووعات طويلووة( ,)5وبووهلوا جهووودا مضوونية يف
الدعوة إىل التمسك باألخال النبيلة واربتعاد عن األخال القبيسة .
وإرا انتقلنووا إىل جانووو التيووار اإلحلووادي  ,فووإن نكتشووف أن مكانووة األخووال وضوويعة  ,ور جنوود لووديهم
اهتماما واضسا بالدعوة إليها  ,أو احلث على التمسوك هبوا  ,ور بيانوا جليوا – كموا هوو عنود أهول األديوان-
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1أخرجه البخاري  ,رقم (. )5569
( )2أخرجه البخاري يف األدب املفرد  ,رقم ( , )464وابن حبان يف صسيسه  ,رقم ( , )5639وصسسه األلباا.
( )3أخرجه أمحد  ,رقم ( , )6753وصسسه األلباا يف صسي ال غيو وال هيو  ,رقم (. )2650
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( )4مدار السالكني (.)307/2
( )5انظر على سبيل املثاة  :مكارم األخال و مود طرا قها  ,اخلرا طي  ,ومساوئ األخال ومهامها  ,اخلرا طي  ,ومكارم
األخال  ,ابن أيب الدنيا  ,ومكارم األخال  ,الطرباا  ,وانداب الشرعية  ,ابن مفل  ,واألخال اإلسالمية وأسسها ,
عبدالرمحن حبنكة  ,وموسوعة األخال  ,خالد احلنار  ,وغريها كثري .
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أل يتها وضرورهتا يف احلياة  ,وضرورة إصالح الفساد الواقع فيها.
ب وول الظ وواهر م وون ح وواهلم أهن ووم مص و وابون بالس ووليبة األخ و والقية  ,وكث ووري م وونهم وص و ول إىل احلال ووة العدمي ووة يف
األخووال ؛ لكووون األخ وال عنوودهم حت وولت إىل نووجن نخصووي رايت حبووت  ,لوويس هلووا ق ورار ور أصوووة كليووة
معلومة .
وقوود صوورح املاركسوويون بووجهنم لوويس لووديهم هووم للوودعوة األخالقيووة  ,فقوود ركوور موواركس وصووديقه اجنلوون أن
":الشوويوعيني ر يوودعون بصووورة عامووة أليووة أخووال  ,وهووم ر يلنمووون النوواق بجيووة مطالووو أخالقيووة  :أحب ووا
بعضووكم  ,ور تكونووا أنووانيني  ...إ , ,فهووم علووى العكووس يعرفووون جيوودا أن األنانيووة كالتضووسية تعتوورب نووكال
ضووروريا لتوكيوود الووهات عنوود األفوراد يف ظووروف ووددة"( , )1ويؤكوود املاركسوويون أهنووم ر يتعوواملون مووع األخووال
علووى أهنووا قوويم اووو أن حتكووم تصوورفات اإلنسووان  ,وتضووبط ننواتووه ونووهواته  ,وحتوودد رغباتووه  ,وإوووا يتعام ولون
معهووا علووى أهنووا ورد انعكوواق للواقووع الووهي يعوويش حالووة صوراا دا ووم بووني األضووداد  ,ولووهلك فعلووم األخ وال
عوندهم "ليس علما عما هو واجو الوجوود  ,بل بدرجة ليست أقل علما عما هو موجود"(.)2
ويف القورن السووابع عشوور جعوول الفيلسووف املووادي هوووبر األخووال اإلنسوانية قا مووة علووى األنانيووة والفرديووة,

وادعى أن مجيع الدوافع اإلنسانية هتدف إىل حو الهات وارنتصار علوى الغوري( , )3ولوهلك فلون يكوون عنود
اإلنسان هم إلصالح األخال عند انخرين أو الدعوة إىل تكميلها واررتقاو هبا .
وأما أتباا الوضعية املنطقية فقد أرجعوا مجيع األخال اإلنسوانية إىل املشواعر الهاتيوة  ,فموا هوي إر تعبوري
عموا اووده اإلنسووان يف نفسووه موون حوو لووبعض األنووياو أو بغووض هلووا  ,ولوهلك تنغلو كوول األبوواب يف الوودعوة
إىل إصالح األخال  ,وتتسطم كل الرغبات يف الدعوة إليها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ومن أنهر النمار اإلحلاديوة احطموة لألخوال واحاربوة للودعوة إليهوا  :الفيلسووف األملواا نيتشوه  ,فإنوه
نن حربا ضروسا علوى األخوال  ,ونفوى مجيوع مباد هوا الكليوة  ,وادعوى أن األخوال ليسوت إر مون اخو اا
الضعفاو  ,لكي يقيدوا هبا سولطان األقويواو  ,ودعوا إىل حتطويم مجيوع القووانني األخالقيوة  ,فموا األخوال الويت
يلتنم هبا الناق إر مبتدعات جديرة بارزدراو وارحتقار  ,او إزالتها من الواقع اإلنساا ,فاإلنسوان األرقوى
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( )1علم األخال املاركسي  ,موعة من األساتهة السوفييت (. )40
( )2املرجع الساب (. )41
( )3انظر  :فلسفة األخال  ,توفي الطويل (. )206-200
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عند نيتشه ليس هو رلك الشخص الطيو الهي خيضع للقيم األخالقية املع ف هبا  ,وإلاوة ارلتونام بواخلري
و نو الشر  ,وإوا هو رلك الشخص الهي يسعى إىل حتقي منيد من القوة  ,فالقوة والتسولط هوي املعيوار
األساسي لألخال  ,وهي الفضيلة األساسية اليت او على اإلنسان احلر عليها!(.)1
وأمووا املؤمنووون بفرضووية التطووور  ,فقوود كووان بعضووهم مطووردا مووع مقتضووياهتا  ,وصووادقا يف األخووه بلوازمهووا,
وحريصوا علوى الوصووة إىل هنايتهوا الطبيعيوة  ,ومون هوؤرو الفيلسووف املوادي سنبسور  ,فإنوه حوني تبوي فرضووية
التطووور  ,وأخضووع األخووال اإلنسووانية هلووا  ,توصوول إىل أن اإلحسووان إىل الضووعفاو واملسوواكني أموور مووهموم ؛
ألنه يتعارو مع قانون الطبيعة الوهي يقووة  :إن البقواو لألقووى واألصول  ,وركور أن اإلحسوان والورب يرفضوي
بالناق إىل التدهور واردطاط  ,لكونه يساعد على بقاو من او أن ينقرو  ,وبوهلك أضوست الصودقات
والعطوواوات يف كوول صووورها إفسووادا يف األرو  ,وباتووت الوودعوة إىل التعوواون واملسوواعدة ضووالر مبينووا  ,وادرافووا
عن الطري الصسي (.)2
وقوود أق وور امللسوود املعاص وور دوكن وون برثووار فرض ووية التط ووور املو ودمرة عل ووى األخ و وال  ,فقوواة رات ي وووم  ":أن ووا
دارويووين بش وغف عنوودما يتعلو األم ور بتف وسري احليوواة  ,وأنووا ض ود الدارونيووة بشووغف عنوودما يتعلو األموور ب تيووو
()3

حياتنا"

وم ووع رل ووك فو وونسن ر ننك وور أن بعو ووض املالح وودة يسو ووعى إىل الت ووربا للضو ووعفاو واملس وواكني  ,ويشو ووارت يف
اجلمعيوات اخلرييووة حبجووة أن رلووك مون األخووال النبيلووة  ,ور نووك أن هووها عمول نبيوول  ,ولكوون رلووك ر يعووين
أن املالحدة أعطوا األخال حقها ؛ لكون األخال ليست مقتصرة على التوربا للفقوراو  ,وإووا هوي منظوموة
متكامل ووة  ,ر ب وود م وون احلف وواظ عليه ووا جبملته ووا  ,إن مش و واركتهم يف الت ووربا ر يق وووم عل ووى مس ووو ص ووسي
عوندهم  ,بل هم يف احلقيقة يعودون بصونيعهم رلك متناقضني مع أصوهلم املادية اجلربية اليت يؤمنون هبا .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ويف ختام ههه املوازنة املطولة الويت ظهور مون خالهلوا أن األخوال اإلنسوانية الرنويدة ر ميكون أن تقووم إر
على األصوة اإلميانية  ,وانكشوف هبوا أن األصووة اإلحلاديوة ر توؤدي إر إىل فسواد األخوال واضومسالهلا ,

1436/08/19

( )1انظر  :املشكلة األخالقية والفالسفة  ,اندريه كريسون ( , )82وفلسفة األخال  ,توفي الطويل ( , )254ونيتشه  ,فؤاد
زكريا (. )102-99
( )2انظر  :فلسفة األخال  ,توفي الطويل (. )249
( )3اللقاو الهي أجرته قناة اجلنيرة ارجنلينية مع ريتشارد دوكنن  ,دقيقة . 42
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ر بد من التجكيد علوى تلوك املوازنوة إووا هوي علوى مسوتوى األصووة والبنواو املعوريف واملنهجوي الوهي تبوي عليوه
املواقووف العلميووة  ,وإمووا علووى مسووتوى تصوورفات األف وراد ا ووردة  ,فقوود يوجوود ملسوود رو أخووال نبيلووة  ,ويف
املقابوول قوود يكووون متوودين رو أخووال قبيسووة  ,فسصوووة رلووك ر ينكووره أحوود  ,ولوويس هووو وول البسووث هنووا ,
وإوا له جانو التجسيس والبناو املنهجي لألخال  ,فإنه يستسيل أن يبوي علوى أصووة اإلنسوانية املسوتغنية
الوويت تنكوور وجووود اإللووه  ,وقوود عوورب علووي عوونت بيجوووفيتش عوون هووها املعووي بعبووارة ظريفووة قوواة فيهووا ":يوجوود
ملسوودون علووى أخووال  ,ولكوون ر يوجوود إحلوواد أخالقووي"( ,)1ويؤكوود هووها املعووي يف سوويا آخوور  ,فيقوووة ":
األخوال كمبدأ ر توجد بال دين  ,بينما األخال العملية ميكن هلا أن توجد يف غياب الدين"(.)2

وهووها يوودة علووى فسوواد احلجووة الوويت يكررهووا املالحوودة كثوريا  ,وهووي أن هنووات عووددا موون املووؤمنني يتصووفون
بس وووو األخ ووال ويف املقاب وول هن ووات ع وودد م وون املالح وودة يتص ووفون ب وواألخال النبيل ووة ؛ ليص وولوا ب ووهلك إىل أن
األدي ووان ر أث وور هل ووا عل ووى األخ ووال  ,فه ووهه حج ووة داحض ووة ر تنف ووع يف رف ووع امل ووجز األخالق ووي يف املنظوم ووة
اإلحلاديووة ؛ ألننووا ر نقوووة إن األصوووة اإلميانيووة اووو أن تووؤثر يف كوول األفوراد سووتوى واحوود موون التووجثري  ,ور
نقوووة إهنووا تووؤدي إىل زواة كوول األخطوواو األخالقيووة موون ا تمعووات  ,وحتوووة النوواق إىل مال كووة  ,وغايووة مووا
نقوة إهنا أصوة صسيسة تؤسس للنظام األخالقي املنضبط  ,وتوؤثر توجثريا بليغوا يف نفووق النواق  ,وتودفعهم
دووو ارلت ونام األخالقووي كجحسوون قوووة وأفضوول مووؤثر  ,فوجووود بعووض املووؤمنني املتصووفني بسوووو األخووال نتيجووة
لضعف إمياهنم وعدم يقينه وقوة املغريوات حووهلم ر يقودح يف أصول القووة ,لكونوه يبقوى موع رلوك مودركا بجنوه
واقع يف خلل ما وناعرا بجنه خار عن الطري الصسي .
وأما األصوة اإلحلادية فقد ر تظهر آثارهوا املودمرة علوى سولوت بعوض األفوراد  ,ولكون األثور يظهور جبوالو
يف موقف ووه م وون ال و وواقعني يف األخ ووال الس ووي ة القبيس ووة  ,يف ه ووهه احلال ووة س وويظهر امل ووجز احلقيق ووي بالفع وول ,
وسينكشف اخللل العمي يف الرؤية اإلحلاديوة لألخوال  ,لكوون امللسود ر ميكنوه أن اود موربرا ينكور بوه تلوك
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

األفعاة الشنيعة بناو على رؤيته اإلحلادية .

1436/08/19

( )1اإلسالم بني الشر والغرب (. )205
( )2املرجع الساب (. )210
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العتراض الساا
ال عاء اأن ا يان ما هي ىل استعارة من الخرافات وا ساطير القديمة
م ووع تط ووور عل ووم ارنثروبولوجي ووا وعل ووم موازن ووة األدي ووان وق ووف ع وودد م وون الدارس ووني عل ووى كث ووري م وون بقاي ووا
احلضووارات القدميووة  ,فوجوودوا تشوواهبا – كمووا يقولووون  -بووني مووا يف تلووك احلضووارة وبووني مووا يف األديووان احليووة,
فجخووه كثووري موون الناقوودين لألديووان يوودعي بووجن العلووم احلووديث أثبووت بووجن األديووان مووا هووي إر نسوون مكووررة موون
أساطري احلضارات السابقة .
ويف إثبوات هووهه الودعوى ركتبووت مؤلفوات كثوورية  ,موون أنوهرها كتوواب العوات الشووهري جويمس جووور فريوونر
"الغصن الههي" الهي حاوة فيه إثبات أن األديان عبارة عن تطوير خلرافوات الشوعوب القدميوة  ,وسوعى إىل
حشد أمثلة كثورية ليتوصول مون خالهلوا التوصول إىل الوربط بوني األديوان وبوني مظواهر اخلرافوات واألسواطري ع وند
تلك الشعوب  ,ادعى بعد رلك أن العلم التجريي هو السبيل الوحيد إلخرا اإلنسان من اخلرافة(.)1
وتقوم حجة هها اردعاو على أن األديوان تتشوابه موع خرافوات احلضوارات القدميوة  ,كاحلضوارة السوومرية
والبابلية والنرادنتية وغريها  ,يف أمور كثرية  ,كقصة خل السموات واألرو  ,واملادة اليت رخلو منهوا الكوون
 ,واستواو اهلل على العره  ,وقصة خل آدم  ,وإخرا آدم مون اجلنوة  ,وغريهوا مون القضوايا الدينيوة الكثورية ,
وأخهوا يوازنون بني ما يف تلك احلضارات وما يف األديان احلية يف هوهه ا وارت  ,ليخرجووا مون رلوك بودليل
يثبت صسة دعواهم .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وانته ووا موون رلووك إىل أن األديووان الوويت عليهووا النوواق  ,ومنهووا ديوون اإلسووالم  ,مووا هووي إر امتووداد تووارخيي
خلرافووات وأسوواطري األمو وم اجلاهو ولية القدميووة  ,وأهنووا عبووارة عوون مشوواريع أقيمووت لتعمي و اخلرافووة يف ا تمعووات
اإلنسانية(. )2

وادعووى بعضووهم أن الصووالة يف اإلسووالم  ,وقصووة اإلس وراو واملع ورا  ,مجخورتووان موون الديانووة النرادنووتيية,

1436/08/19

( )1انظر  :الغضن الههي (. )54 ,35 ,9 ,8
( )2انظر  :منبعا األخال والدين  ,برجسون ( , )129-123ومستقبل وهم  ,فرويد ( , )57وقصة الصراا بني الدين
والفلسفة  ,توفي الطويل ( , )67-64وأساطري أصبست أديان  ,لة أنا أفكر (. )21/16
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وأن احلخ مجخور من اخلرافات اجلاهلية  ,وقصة أصساب الكهف مجخورة من األدب السرياا(.)1
وهووهه الوودعوى ت يتفوورد هبووا الناقوودون لألديووان فقووط  ,وإوووا نوواركهم يف إثارهتووا ضوود اإلسووالم عوودد موون
املستشرقني  ,فادعى بعضهم أن الني صلى اهلل عليه وسولم اسوتعار بعوض العقا ود مون مصوادر الوثنيوة العربيوة
 ,وزعووم بعض ووهم أن ووه اس ووتعارها م وون احلنف وواو يف اجلني وورة العربيووة  ,وادع ووى بعض ووهم أن ووه اس ووتعارها م وون املص ووادر
اليهودية والنصورانية  ,وادعوى بعضوهم أنوه اسوتعارها مون املصوادر النرادنوتية واهلنديوة والبوريوة  ,واعتموادهم يف
رلك كله على قضية التشابه(.)2
وقد تبي عدد من املؤلفني يف علم امليثولوجيا -أي  :علم األساطري -القوة بجن األديان مندرجوة ضومن
نظا هها العلم  ,وأن تشريعاهتا تدخل ضمن مظاهر األسطورة  ,ففي املوسوعة الفلسفية اليت وضوعها عودد
موون علموواو السوووفيت عرفووت اخلرافووة بجهنووا ":اصووطالح يشووري إىل اإلميووان النا ووف  ,وتتعووارو اخلرافووة عووادة يف
الكتابات الالهوتية والربزواجية مع اإلميان احلقيقي بوجه عام  ,وترتبط بالسسر البودا ي"( ,)3وعورف بعضوهم
اخلرافة فقاة ":القوة بشوعورة أو ختريوف أو أيوة عقيودة بالغوة القداسوة  ,بالغوة الطهوارة  ,بالغوة الرسووخ  ,مثول
العقيدة اليت تقوة  :ر يوجد من سبو حقيقي إر اهلل"(.)4
وحو وني وج وود ع و ودد م وون الب وواحثني الغو وربيني مشاه و ود كث وورية م وون مشاه و ود اخلراف ووة واألس وواطري يف العقي وودة
الكنسووية طو وف يعمووم هووها احلكووم علووى كوول صو وور األديووان  ,ويوودعي بجهنووا ر ختتلووف عمووا وجووده يف عقيوودة
قومه(.)5
وه ووهه ال وودعوى ليس ووت جدي وودة  ,وإو ووا ادعاه ووا مش ووركو الع وورب يف زم وون الن ووي ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ,
{وقووالروا أسوواطرير األ َّولووني اكتتبوهووا فهووي رمتل وى عليووه بركوورة وأصوويال}[الفرقان , ]5:إر أن املتووجخرين حوواولوا أن
يقوودموا دلوويال علووى دع وواهم فلووم اوودوا إر ارعتموواد علووى التشووابه  ,فصووريوا منووه حجووة يعتموودون عليهووا يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

( )1انظر  :أهل الكهف بني األدب السرياا والقرآن  ,لة أنا أفكر ( , )38/25وتننيه القرآن عن مطاعن الرهبان  ,صالح
عبدالفتاح اخلالدي (. )585 , 582
( )2انظر يف ههه األقواة ونقدها  :آراو املستشرقني حوة القرآن الكر وتفسريه  ,عمر رضوان ( , )368-239/1وتننيه القرآن
عن مطاعن الرهبان  ,صالح عبدالفتاح اخلالدي (. )590-579

1436/08/19

( )3املوسوعة الفلسفية  ,وضع جلنة من األساتهة السوفيت (. )301
( )4موسوعة ررند الفلسفية (. )1387/3
( )5انظر  :مظاهر األسطورة  ,مريسيا الياد (. )161-153
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إثبووات أن اإلسووالم مووجخور موون احلضووارات السووابقة  ,ومووا قووالوا بووه مووا هووو إر دعووو خاويووة  ,وزعووم كاسوود ,
وبيان ما فيه من خلل وغلط يتبني باألمور التالية :
ا مر ا ول  :أن القا لني هبه ارع او وقعوا يف خطوج اسوتدرة كبوري  ,وهوو ارعتمواد يف إثبوات أخوه

املتووجخر موون املتقوودم علووى وورد التشووابه  ,وهووها غووري صووسي  ,وميكوون أن نسوومي هووها اخلطووج "مغالطووة ال و ابط
النا ووف" ويقصوود هبووا  :اردعوواو بووجن هنووات ترابطووا بووني نووي ني بووال دليوول صووسي ور موونهخ علمووي مسووتقيم ,
ومن أنهر األمثلوة علوى هوهه املغلطوة  :ارعتمواد علوى ورد التشوابه بوني الشوي ني يف إثبوات التوجثر  ,فوإن ورد
التشووابه ر يوودة علووى أن املتووجخر أخووه واسووتفاد موون املتقوودم ؛ رحتموواة أن تتواف و العقوووة اإلنسووانية يف كثووري
موون األمووور الوويت يوودة عليهووا العقوول وتقتضوويها الفطوورة  ,ورحتموواة أن يكووون املتقوودم واملتووجخر كال ووا معتموود
علوى مصودر ايود  ,هوهه ارحتمووارت العقليوة تودة علوى أن ارعتمواد علووى ورد التشوابه يف إثبوات أن النووي
صوولى اهلل عليووه وسوولم أخووه عوون احلضووارات السووابقة غووري صووسي ؛ ألن الوودليل إرا دخلووه ارحتم وواة بطوول
ارستدرة به .
إن مثوول موون يعتموود علووى وورد التشووابه يف إثبووات أن اإلسووالم مووجخور موون األمووم السووابقة  ,كمثوول رجوول
كان جالسا على الطري  ,فمر به رجل يلبس لباسا بصورة ددة  ,مر به رجل آخر يلوبس اللبواق نفسوه
 ,وموور بووه ثالووث بالصووفة راهتووا  ,فجخووه يقوووة  :إن الرجوول الثالووث مووا هووو إر ناقوول  ,ومقلوود للرجوول األوة بووال
نك  ,ور يوجد احتماة آخر غري رلك !!
فإرا روجد يف اإلسوالم عقيودة تتشوابه موع عقا ود اليهوود أو النصوارى  ,أو عقا ود الصواب ة أو البابليوة  ,أو
غريهووا  ,فإنووه ر يص و منهجيووا أن اردعوواو بجنووه ر يوجوود إر احتموواة واحوود  ,وهووو أن النووي صوولى اهلل عليووه
وسلم نقل رلك عمن سبقه  ,فإن هها ادعاو رد ر دليل عليه يثبت صسته .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والناقدون لألديان/اإلسالم ر ميكنهم أن يقدموا دليال يثبت أن التشابه ر يدة إر على احتمواة واحود
فقط  ,وهو أن املتوجخر اسوتفاد مون املتقودم ونقول عنوه  ,وعودم إقوامتهم للودليل علوى رلوك قودر كواف يف منوع
دعواهم وعدم قبوهلا .
ا م ر الث اني  :أن املع ضووني علووى األديووان يتسوودثون عوون احلضووارات القدميووة وكجنووه ت يسووبقها حضووارة

1436/08/19

أخرى  ,وكجهنا هي اليت أنشجت تلك العقا د والتصورات  ,وهها اعتقواد غوري صوسي  ,فوإن تلوك احلضوارات
ت تنش ووج م وون الع وودم  ,وإو ووا كان ووت مس ووبوقة حبض ووارات أخ وورى كث وورية  ,ولك وون الدارس ووني يف وقتن ووا احلاض وور ت
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يتوصلوا إىل معرفة تارخيها  ,يقوة طه باقر -وهو من املصوادر الويت يعتمود عليهوا الناقودون العورب لإلسوالم -
":و ووا يقوواة يف نووجن الديانووة أن معرفتنووا بووالنظم الدينيووة واملعتقوودات الوويت نشووجت يف الع ورا القوود ر تتعوودى
العصور التارخيية اليت جند فيها منه أقدم عهودها نظاما دينيا واضوسا  ,أموا بدايوة هوها النظوام وأطوواره البدا يوة
الوويت موور فيهووا قبوول أن يتطووور فيصووب يف احلوواة الووهي نعرفووه فيهووا يف العصووور التارخييووة ,فووال سووبيل لنووا ملعرفتهووا
معرفوة تارخييوة أكيودة ؛ ملورور حقوو طويلووة هولوة علوى تلوك البدايوة يف عصووور موا قبول التوارين الطويلوة  ,فووال
نسووتطيع أن جنوونم مووثال هوول بووين الوودين القوود علووى السووسر  ,أو هوول كووان أصووله يف ارعتقوواد بوجووود روح أو
قوى يف مجيع األنياو والظواهر"(.)1
وإرا اوزنا ما يف كالمه من أخطواو  ,فإنوه يودة علوى أن املوؤرخني ر ميلكوون دلويال علوى طبيعوة األديوان
قبل احلضارات اليت أمكون العلوم هبوا  ,والسوؤاة املطوروح انن  :موا الوهي مينوع أن تكوون هوهه احلضوارات الويت
عرفنووا تارخيهووا قوود اسووتفادت أصوول معتقووداهتا وتصوووراهتا عوون نب ووات إهليووة سووابقة عليهووا؟! ومووا الووهي مينووع أن
تكون تلك احلضارات بقيت فيها آثار بعض األنبياو الهين أرسلهم اهلل إىل النواق يف األرو؟! ,فونسن نعلوم
بووالنص القوورآا أن األرو ت ختو رول موون جوونس النبووات  ,كمووا قوواة تعوواىل { :إنوَّوا أرسوولنات بوواحل ِّ بشووريا ونووهيرا
وإن ِّمن أ َّرم ٍة إرَّ خال فيهوا نوهير}[فاطر , ]24:وقواة تعواىل { :ولقود بوعثونوا يف رك ِّول أ َّرم ٍوة َّر رسوور أن اعبر رودوا اللوه
واجتنبروا الطَّاغروت}[النسل , ]36:فيكون التشابه بني تلك احلضارات وبوني موا يف اإلسوالم راجعوا إر احتواد
املصدر بينها مجيعا .

وينيوود موون قوووة هووها ارحتموواة أن عووددا موون الدارسووني لتووارين األديووان أثبووت بووجن ديانووة الصوواب ة املندا يووة
كانووت علووى التوحيوود واإلق ورار باخلووال وبالبعووث والنشووور واجلنووة والنووار  ,وهووهه الديانووة موون أقوودم الووديانات
املعروفة يف التارين  ,وأتباعها يدعون أهنم تلقوا دينهم عن آدم عليه السالم  ,وعن غريه من األنبياو(. )2
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

والقوورآن ر ينكوور التشووابه بينووه وبووني م وا يف األديووان السووابقة  ,بوول إنووه يؤكوود رلووك ويقوورره  ,كمووا يف قولووه
ص رسف إبوراهيم ورموسى}[األعلى. ]19-18:
تعاىل {إ َّن هها لفي ُّ
الص رسف األروىل** ر

واملع ضون علوى األديوان ر ميكونهم إقاموة الودليل علوى خطوج هوها التقريور  ,ور يكوون اسوتدرهلم بقضوية

1436/08/19

( )1مقدمة يف تارين احلضارات القدمية (. )223

( )2انظر  :الصاب ون حرانيني ومندا يني  ,رندي عليان ()132-66
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التشابه صسيسا حىت يثبتووا أن تلوك احلضوارات ت تسوتفد أصول تصووراهتا مون أموم سوابقة هلوا ارتبواط بوالوحي
اإلهلي  ,وت يفعلوا رلك ولن يفعلوا .
ا م ر الثال

 :أننووا حووني نتجموول يف حجووم التشووابه الووهي يعتموودون عليووه يف إثبووات دع وواهم  ,جنوود أنووه

ض يل جدا ر يصل أن يكون دليال على إثبات تلك الدعوى الكبرية  ,واملنهخ العلموي يسوتوجو علوى مون
أراد أن يثبت قضية ما أن يكون الدليل الهي يقيمه عليها يستلنمها وينسجم مع حجمها يف الدرلة.
ر جرم أن صنيع الناقدين لألديوان يف إثبوات املشواهبة بوني اإلسوالم وبوني احلضوارات السوابقة مثول صونيع
أتبوواا فرضووية التطووور  ,فووإهنم جعل ووا موون التشووابه عموودة هلووم  ,وتوسووعوا فيووه توسووعا كث وريا فجووا  ,حووىت أضووسوا
يستنتجون من رد التشابه يف األسنان بني أنواا احليوانات صسة فرضيتهم يف أن بعضها تطور مون بعوض ,
وقد سب يف أثناو البسث نقض قوهلم  ,وإثبات أن التطور قدر زا د على رد التشابه .
وم وون أن ووهر األمثل ووة ال وويت يعتم وود عليه ووا املالح وودة الع وورب  :قص ووة نش ووجة الك ووون يف األس وواطري الس ووومرية
والبابليوة  ,وحاصولها  -1" :كوان يف البودو عنصور املواو الوهي كوان أزليوا وإهلوا يف الوقوت نفسوه  -2.تولود مون
عن وصر املوواو عنصوور آخوور هووو عنصوور األرو والسووماو متسوودين  ,وكانووت األرو والسووماو إهلووني كووهلك -3.
وتولد من السماو واألرو املتسدين عنصر ثالث هو اهلواو املتمدد الهي فصل بتمودده بوني السوماو واألرو
 ,وحس ووموا اهل وواو وجعل وووه ه ووو اإلل ووه"إيليل"  -4.وتول وود م وون اهلو وواو القم وور  ,وم وون القم وور ول وودت الش وومس ,
وحسموا كال من القمر والشمس وعدو ا إهلني  -5 .وبعد انفصاة األرو عن السماو نشجت أنوواا احليواة
األخوورى موون نب وات وحي ووان وإنسووان علووى األرو  ,وقوود تصوووروا أن أصوول احلو وياة واألنووياو موون احتو واد اهلو وواو
وال اب "األرو" واملاو ساعدة الشمس  ,وههه هي نظرية العناصر األربعة"(.)1
وادعوا أن ههه القصة متشاهبة مع موا يف اإلسوالم  ,فوهكروا أن النوي صولى اهلل عليوه وسولم ركور أن املواو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

كوان قبوول السووموات واألرو  ,كموا يف قولووه " :كووان اهلل وت يكون نوويو غووريه  ,وكوان عرنووه علووى املوواو"(, )2
وركوور النووي عليووه الصووالة والسووالم أن كوول نوويو خلو موون املوواو  ,فعوون أيب هريوورة ,قوواة :قلووت :يووا رسوووة اهلل,
إا إرا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين ,فجنب ين عن كل نيو؟ فقاة" :كل نيو خلو مون مواو"( ,)3ونوص

1436/08/19

( )1مقدمة يف تارين احلضارات القدمية  ,طه باقر()237
( )2أخرجه البخاري  ,رقم (. )3193
( )3أخرجه أمحد يف املسند  ,رقم (. )10399
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القوورآن علووى أن السووموات واألرو كانتوا رتقووا –أي  :ملتصووقتني -ففصوولتا  ,وأن كوول نوويو حووي خملووو موون
السووماوات واألرو كانوتووا رتوقووا فوفتوقنا ر ووا وجعلنووا موون
املوواو  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :أوت ي وور الَّووهين كفو روروا أ َّن َّ
الموواو ركو َّول نووي ٍو حووي أفووال يورؤمنرون}[األنبيوواو , ]30:وهووهه التفاصوويل مشوواهبة ملووا يف األسوواطري املنقولووة عوون
احلضارة السومرية .
ودن ر ننكر أن بني ما يف نصو اإلسالم وبني موا نقول عون احلضوارة السوومرية يف قصوة نشوجة الكوون
قوودرا موون التشووابه  ,ولكوون إرا اوزنووا إمكانيووة احتوواد املصوودر كمووا سووب بيانووه  ,فإننووا جنوود بووني القصووتني فروقووا
جوهرية ظاهرة  ,وأن التشابه الهي بينهما قليل جدا .
-1فاحلصارة السومرية والبابلية تؤمن بتعدد انهلة  ,وتعتقد أن انهلة تتصارا فيموا بينهوا وتتسوارب ,وأن
كل إله له عمل خيصه  ,وقد كثرة عدد انهلة عند البابليني حوىت ر يكواد امعهوا قواموق كبوري( ,)1وكول هوهه
التصورات ينكرها اإلسالم غاية اإلنكار .
-2واحلضووارات السووومرية والبابليووة تعتقوود أن املوواو إلووه  ,وأن السووموات واألرو واهلوواو والشوومس والقموور
آهلة  ,واإلسوالم ينكر رلك غاية اإلنكار  ,ويؤكد على أن كل تلك األنوياو خملوقوة مون خملوقوات اهلل العظويم
.
-3وهووي تعقتوود أن املوواو قوود أزة  ,واإلسووالم يؤكوود أن كوول مووا سوووى اهلل فهووو خملووو مربوووب  ,ويكوورر
كثريا بجن اهلل هو اخلال لكل نيو يف الكون  ,وأنه ر خال سواه .
-4وهوي ونم بووجن اهلوواو تولود موون السوماو واألرو  ,وأن القموور تولود مون اهلوواو  ,وأن الشومس تولوودت
من القمر  ,وههه األمور مسكوت عنها يف اإلسالم .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

-5وهووي وونم بووجن السووماو واألرو كانتووا نووي ا واحوودا  ,وأمووا اإلسووالم فلووم يوورد فيووه خوورب قوواطع يف هووها
السوماوات واألرو كانوتوا رتوقوا
الشجن  ,وغاية ما جاو فيوه اإلنوارة يف قولوه تعواىل { :أوت يوور الَّوهين كف روروا أ َّن َّ
فوفتوقنا ر ا}[األنبياو ]30:وهي إنارة غري واضسة  ,وقد اختلف فيهوا املفسورون  ,ورهوو عودد مونهم إىل أن
املراد بقوله  :كانتوا رتقوا  ,أي  :أن السوماو كانوت ر متطور  ,واألرو كانوت ر تنبوت  ,ففتقهموا اهلل ,وجعول

1436/08/19
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فيهما املطر والنبات ,واستدلوا بسيا انية ومقصودها(.)1
 -6إن اإلس ووالم ي ووهكر تفاص وويل أخ وورى ت ت ووهكر يف القص ووص الس ووومرية والبابلي ووة  ,كع وودد الس ووموات
واألرو  ,وبعض ما يف السموات  ,فمن أين أتى هبا الني صلى اهلل عليه وسلم؟!
فإرا كانت التشاهبات القلية دليال على ارستفادة والنقل  ,فلمارا ر تكون تلك الفرو اجلوهرية
الكبرية دليال على أن للني صلى اهلل عليه وسلم مصدرا آخر تلقى منه تلك العقا د واألخبار؟!
ا مر الراا  :أنه بناو على طريقة الناقدين يف إثبات التشابه  ,فالقضية ميكن أن تنقلو عليهم,
فإننا جند بعض األقواة اليت تشابه ما هم عليه يف أساطري األمم السابقة  ,فالقوة بجن اإلنسان مستقل
بعقله ,وأنه ر إلتا إىل وحي من اهلل يرنده قاة به الربا ة األقدمون  ,وكهلك القوة بفرضية التطور ,
تعد فكرة قدمية  ,وهي من أقدم تكهنات العقل اإلنساا ,وقاة هبا بعض مفكري اإلغري ( , )2وكهلك
القوة بجن الكون قد وأنه ر خال له  ,وجد عند بعض األمم القدمية .
فبنوواو علووى طريقووة تفكووري الناقوودين لألديووان ومنهجيووة اسووتدرهلم فإنووه يص و أن نبطوول هووهه التصووورات
حبجة كوهنا منقولة عن األمم اليت تؤمن باخلرافات واألساطري .
ا م ر الخ امس  :فضووال عمووا يف ادعوواو الناقوودين موون خلوول اسووتدرة ظوواهر  ,فووإن ادعوواوهم مووع رلووك
يصطدم مع حقيقة تارخيية ظاهرة  ,ر ميكنهم اوزها أو ارنفكات عنها  ,رلك أهنوم يودعون أن النوي صولى
اهلل عليووه وسوولم نقوول مووا جوواو بووه موون عقا وود موون السووومرية والبابليووة والنرادنووتية واليهوديووة والنصورانية وغريهووا ,
وههه دعوى عريضة ,ر بد من إثباهتا وإقامة الدليل عليها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وقوود سووب يف الفصوول السوواب إثبووات بطووالن هووهه الوودعوى ومناقتضووها لألدلووة التارخييووة وتنافرهووا مووع مقتضوويات
العقل واملنط (.)3

ا م ر الس ا س  :أن مفهوووم األسووطورة واخلرافووة ت تنضووبط حوودوده ومعاملووه ؛ ورلووك ألنووه يتووجثر كث وريا

1436/08/19

( )1انظر  :جامع البيان يف تجويل آي القرآن  ,ابن جرير الطربي ( , )258/16واحرر الوجين  ,ابن عطية ( , )80/4والوسيط
يف تفسري الكتاب العنين  ,الواحدي (. )236/3
( )2انظر  :نظرية التطور عند مفكري اإلسالم  ,فوظ عنام (. )191
( )3انظر :

 835من البسث .
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بالتيارات املتعارضة يف الواق وع  ,فكول تيوار يسوتند إىل املعوي اللغووي ملص وطل األس وطورة  ,ويودعي أن األقوواة
املخوالفة له رد أساطوري وخورافة  ,وهكها دخول مفهوم األسطورة يف فوضى واسعة ر حدود هلا.
والناقدون لألديان ت يسلموا مون رلوك ارسوتغالة  ,فجخوهوا يودعون أن موا وجود يف األموم السوابقة يعود
داخووال يف دا وورة األسووطورة واخلرافووة  ,وبعضووهم يوودعي أن كوول مووا خيووالف أص ووله الفلسووفية أو رؤيتووه الوجوديووة
داخووال يف رلووك املفهوووم  ,وهبووها ارسووتغالة الواسووع فقوود مصووطل األسووطورة قيمتووه الهاتيووة  ,وأصووب تابعووا
للرغبات واألهواو والتسنبات .
واحلقيقة املنضبطة ملعي األسطورة واخلرافة او أن ترجوع إىل وددات عقليوة موضووعية  ,وميكون إمجاهلوا
يف الضو ووابط التو وواة  :اإلخبو ووار و ووا ر حقيقو ووة لو ووه علو ووى وجو ووه إلمو وول العقو وول السو ووليم إىل املبو ووادرة إىل اإلنكو ووار
والتكهيو وعدم القبوة(. )1
وهبوها الضوابط يظهور الفور بوني الكوهب واألسوطورة  ,فالكوهب يرجوع إىل ورد اإلخبوار قوالف الواقووع,
ولك وون األس ووطورة تق وووم عل ووى اإلخب ووار ق ووالف الواق ووع عل ووى وج ووه ين وواقض العق وول  ,وإلمل ووه عل ووى التك ووهيو
واإلنكار.
وبنوواو علووى الضووابط السوواب فإنووه إرا أراد الناقوودون لألديووان أن ينسووبوا نووي ا موون تش وريعات األديووان إىل
اخلرافة واألساطري  ,فعليهم إثبات أن ما ادعوه خرب كارب مناقض للعقل السليم  ,ر ميلك معوه إر اإلنكوار
والتكهيو .
ولكوونهم ت يفعل ووا رلووك فيمووا يتعل و باإلسووالم  ,وإوووا اقتصووروا يف اع اضوواهتم علووى اردعوواو بالنقوول عوون
األمووم السووابقة  ,وهووها القوودر غووري كو ٍ
واف يف إثبووات وصووف األسووطورة ؛ ألنووه لوويس كوول مووا عنوود األمووم السووابقة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

خمالفا للعقل ومناقضا له  ,فضال عن أن ما يف اإلسالم ليس مطابقوا كول املطابقوة ملوا عنود تلوك األموم  ,وإووا
خيتلف عنها يف مكونات جوهرية عديدة  ,كما سب إثباته يف قضية خل الكون .

1436/08/19

( )1انظر  :اخلرافات واألساطري  :مفهومها ال اثي والغريب  ,وموقف اإلسالم منها  ,سعود العريفي  ,لة التجصيل (. )316/3
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العتراض الثامن
ال عاء اأن ا يان متناقضة فيما اينها  ،ومختلفة في عقا دها
تقوم حقيقة هها ارعو او علوى أن األديوان متناقضوة فيموا بينهوا تناقضوا كبوريا  ,وكول أتبواا ديون يودعون
أنووه احلو وأن مووا عووداه باطوول موجوو للهووالت  ,ويف الوقووت نفسووه يوودعي كوول أتبوواا ديوون أن ديوونهم هووو الوودين
الوحيد املننة من عند اهلل  ,الهي ميثل الصورة الصادقة ملا يريوده اهلل ويرضواه  ,وأن األديوان األخورى باطلوة ر
توصل إر إىل غضو اهلل .
فالعات مليو باألديان املختلفوة يف أنوكاهلا وأصونافها املتنواحرة فيموا بينهوا  ,ويصوعو علوى الشوخص أن
يبسووث فيهووا مجيعووا ليتسقو موون صووستها  ,بوول إن الوودين الواحوود فيووه عشورات املووهاهو والفوور  ,والبسووث يف
كل تلك ارختالفات والتنوعات متعهر على القدرة اإلنسانية  ,ولوو اف ضونا أن بعوض النواق يسوتطيع رلوك
 ,ف ووإن ع ووامتهم وأكث وورهم ر يس ووتطيعونه  ,فكي ووف يطل ووو م وونهم إرن األخ ووه بال وودين  ,وه ووم ر يس ووتطيعون
الوصوة إىل الصورة الصسيسة له ؟!
بل إن أتباا األديان ت يتفقوا على حقيقة اإلله الهي يعبدونه  ,فكل دين يقدم صوورة لإللوه خمتلفوة عون
الصورة اليت تقدمها األديوان األخورى  ,ولوو كوان اإللوه موجوودا حقيقوة كموا يودعي أتبواا األديوان  ,ملوا اختلفووا
يف حتديد صورته .
كيف يلي يف احلكمة اإلهلية أن اعل الدين هبوهه الصوورة الغامضوة املتعوهر الوصووة إليهوا  ,فوإرا كوان

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الودين أمورا معظموا عنوود اهلل  ,ويعوود أعظوم نوويو وجوود اإلنسوان موون أجلوه  ,وكانووت الغايووة مون األديووان هدايووة
النواق إىل اهلل وإرنوادهم للطريو الصوسي يف التعبود لوه  ,كيوف يليو يف احلكموة اإلهليوة أن يكوون أمور الوودين
()1
ملتبسا هبهه الصورة على الناق؟!!
وههه احلجة اعتمد عليها أتباا التيوار الربوويب لتشوكيك النواق يف صوسة األديوان املووحى هبوا  ,وإقنواعهم
بضرورة ارقتصار على التعبد هلل بالعقل ا رد أو الضومري اإلنسواا اخلوا  ,واعتمود عليهوا أيضوا أتبواا التيوار
اإلحلادي لينتهوا من خالهلا إىل التشكيك يف وجود اهلل والقدح يف كماله .

1436/08/19

( )1انظر  :دين الفطرة  ,جان جات روسو ( , )93-91و اضرات جديدة يف التسليل النفسي  ,فرويد ( , )201وقصة
احلضارة  ,وة ديورانت ( , )367/27ووهم اإلله  ,دوكنن (. )346 , 33
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يعوود هووها ارع و او موون أكثوور ارع اضووات تووداور وانتشووارا بووني أتبوواا التيووارات الناقوودة لألديووان  ,وهووو
لويس جديودا علوى الفكور الوديين  ,فقود طرحوه أبوو بكور الورازي قبول أكثور مون عشورة قورون  ,وتناولوه عودد موون
علماو اإلسالم بالدرق والتسليل والنقد(.)1
وهووو اعو او مبووين علووى مقوودمات خاط ووة  ,ومسوولمات ومصووادرات ر برهووان عليهووا  ,وينووتخ عنووه لووازم
باطلووة  ,تووؤدي إىل إبطوواة املعرفووة اإلنسووانية وإحوودال ارضووطراب فيهووا  ,وكشووف مووا فيووه موون خلوول وغلووط
يتسصل باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن ه ووها ارع و او ق ووا م عل ووى مقدم ووة غ ووري ص ووسيسة  ,وه ووي ارس ووتدرة عل ووى بط ووالن

الشويو وفسوواده بكثوورة ارخووتالف حولووه  ,فالناقوودون حووني رأوا كثوورة ارخووتالف بووني النوواق يف نووجن األديووان,
أخهوا من رلك دليال علوى بطوالن األديوان راهتوا  ,ولكون هوها حكوم باطول ر دليول عليوه  ,ور يوجود برهوان
يسنده  ,فإن كثرة ارختالف له أسباب متعددة  ,منها كون الشيو أمرا مهموا جلماعوات كبورية مون األفوراد ,
فيشتغل كل فرد بتسصيله وتكوينه  ,فيقع ارختالف الكثري فيه بني الناق  ,كما يف صونع البيووت واملسواكن
واألطعومة واألنربة واملالبس وغريها  ,فسوني كانت هوهه األنوياو أموورا ر بود لكول الشع ووب واألف وراد منهوا ,
وقعت فيها أنواا ارختوالفات  ,والتضادات  ,فالقوة بجن كثرة ارختوالف ر تك وون إر بسوبو فسواد الودين
وبطوالنه  ,غري صسي  ,ور هو متس مع طبيعة الواقع اإلنساا .
إنوا لووو أخووهنا بتلووك املقدمووة  ,فإننووا سوونسكم علووى كثووري موون األمووور بووالبطالن والفسوواد  ,وموون أوهلووا :
علوم الفلسووفة  ,فإنووه ر تكوواد حتصوى ارختالفووات الوويت فيووه والتناقضووات بوني تياراتووه ومهاهبووه  ,حووىت أضووست
مسة ارختالف من خصا صه املشهورة( ,)2فإهنم ت ي كوا ني ا نظروا فيوه إر اختلفووا فيوه اختالفوا كبوريا  ,ورد

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بعضهم على بعض  ,ومن تتبع رلك وقع يف نغل ناغل وعنواو طويول ر إلصول لوه فيوه إر املشوقة واحلورية ,
والغر يف متاهات من األقواة والتو ات(.)3

وكووهلك احلوواة يف علووم األدب  ,فووإن املووهاهو األدبيووة بلغووت موون ارخووتالف مبلغووا عظيمووا جوودا  ,ولووو

1436/08/19

( )1انظر  :أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي (. )66
( )2انظر  :أسس الفلسفة  ,توفي الطويل (. )217
( )3انظر  :أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي (. )121
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طردنووا مووا يقتضوويه رلووك ارعو او ؛ حلكمنووا عليووه بووالبطالن  ,وطالبنووا النوواق تركهووا واربتعوواد عنهوا  ,وكووهلك
احلواة يف حقيقووة اجلموواة  ,فووإن النواق اختلفووا يف حقيقتووه كثوريا  ,ورهبووت هبوم انراو كوول مووههو فلووو اطردنووا
مع ما يقتضيه رلك ارع اضات رنتهى بنا األمر إىل احلكم على اجلماة -وهوو حقيقوة وجوديوة -بوالبطالن
واخلرافة .
بوول إن العلووم التج وريي راتووه ر يسوولم موون سووعة دا وورة ارخووتالف وتضووخم الشووقة بووني مووهاهو أتباعووه ,
وندة التناقض بني ا اهاته .
وأمووا علووم األخووال  ,فووإن املطووالع للمؤلفووات املختصووة فيووه اوود فيهووا موون ارخووتالف والتنوواقض مووا يعوود
كبريا بالنسوبة إىل طبيعوة العلوم نفسوه  ,وقود ركور جوسوتاف لوبوون أن البواحثني يف األخوال ت "يقودروا علوى
أن يقيموا ما هو ثابت منها  ,والدليل على رلك ما تصريه من الفوضى العميقة اليت ر تناة باديوة يف الوقوت

احلاضر حوة هها املوضوا القد "( ,)1وركر أن عددا من كبار علماو األخال اجتمعوا يف موؤمتر "فموا كوان
من تنواقضاهتم يف معوظم املسوا ل األساسوية وارتبواكهم ح ووهلا  ,يثبوت مقودار الفوضوى الويت تفور بوني النفووق
يف النمن احلاة"( ,)2ختم حديثه بجن البسث يف اة األخال يعيش ضوضاو أدمغة(.)3
ويقوووة الفيلسوووف املعاصوور طووه عبوودالرمحن مؤكوودا الكووالم السوواب ":وإرا كووان ارلتبوواق أو ارخووتالف ر
يدخل على مفهوم العقالنيوة وحوده  ,بول يكواد أن يتطور إىل أغلوو معواا الفلسوفة وحقا قهوا  ,فلعلوه لويس
يف أب وواب الفلسووفة املعاصوورة بوواب محلووت مفاهيمووه وأحكامووه موون مظوواهر ارن وتباه وارخووتالط مووا محلووه بوواب
األخالقيات"(.)4

فكل ههه ا ارت سنسكم عليها بناو على طريقة تفكري الناقدين لألديان بوالبطالن والفسواد  ,لكوهنوا
تتصف بكثرة ارختالف والتناقض بني أتباعها  ,وكفى هبها الالزم كشفا لبطالن تلك الدعوى .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فإن قيل  :ولكن الختففات والتناقضات اين أهل ا يان أكثر من غيرها؟!

( )1حياة احلقا (. )81

1436/08/19

( )2املرجع الساب (. )81
( )3انظر  :املرجع الساب (. )83
( )4سؤاة األخال (. )15
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قيوول  :ر نسوولم بووجن نسووبة اخلووالف بووني أهوول األديووان أكوورب موون نسووبتها بووني أتبوواا غريهووا موون ا ووارت ,
فووإن مقوودار ارخووتالف ر يقوواق بالعوودد  ,وإوووا يقوواق بالنسووبة  ,فلوويس املووؤثر يف ارخووتالف والتنوواقض عوودد
انراو واملووهاهو فقووط  ,وإوووا املووؤثر حقووا مقوودار نسووبة تلووك انراو إىل عوودد األتبوواا  ,فلووو أن لوودينا ألفووا موون
الرج وواة وق وود اختلفو ووا يف قض ووية هتمه ووم مجيع ووا إىل ةس ووني رأي ووا  ,ول وودينا يف املقاب وول ةس ووما ة م وون الرج وواة
واختلف ووا يف قضووية هتمهووم مجيعووا إىل عش ورين رأيووا  ,فووإن نسووبة ارخووتالف يف احلالووة الثانيووة أكوورب بكثووري موون
نسبتها يف احلالة األوىل  ,فهي يف احلالة الثانية تصل إىل  %25ويف احلالة األوىل تصل إىل . %20
وكهلك احلاة يف نجن الدين  ,فإنه أمور يهوم كول ا تمعوات اإلنسوانية  ,وأعوداد املنتموني إليوه تفوو كول
ا ووارت احلياتيووة األخوورى  ,فموون الطبيع وي أن تكووون انراو املطروحووة فيووه أكثوور موون غووريه يف العوودد  ,ولكنهووا
ليست أكثر يف النسبة امل وية .
وعلى هها األمر فإن ارخوتالف والتنواقض بوني أتبواا التيوار اإلحلوادي إرا قويس إىل عوددهم  ,فوإن نسوبة
ارختالف بينهم ستكون أكرب من نسبة ارختالف الواقع بني أتباا األديان  ,إرا قيس إىل عددهم .
ا م ر الث اني  :أن هووها ارع و او قووا م علووى مقدمووة باطلووة  ,وهووي أنووه ر ميكوون الوصوووة إىل ارقتنوواا

بوواحل إر بعوود معرفووة بطووالن كوول املعارضووات لووه  ,فووإن الناقوودين حووني وجوودوا ارخووتالف والتنوواقض بووني أتبوواا
األديووان كث وريا حكم ووا عليهووا مجيعووا بووالبطالن ؛ لكووون التسق و موون مجيووع صووورها أموورا متعووهرا  ,وهووها حكووم
باطل  ,ر يكاد يقوة به عاقل .
فوإن البلووو إىل معرفووة احلو ر يشو ط فيووه العلووم بوبطالن كوول معارضوواته  ,فووإن هووها أموور ر يكوواد ينتهووي,
وسيؤدي حتما إىل إغال الطر أمام معرفوة احلقيقوة  ,وإووا يشو ط فيوه الوقووف علوى أدلوة احلو فقوط  ,ويف
هووها املعووي يقوووة ابوون تيميووة  ":ولووو قوواة قا وول :هووهه األمووور املعلومووة ر تثبووت إر بوواجلواب عمووا يعارضووها موون
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

احلجخ السوفسطا ية ,ت يثبت ألحد علوم بشويو مون األنوياو ,إر ر هنايوة ملوا يقووم بنفووق بعوض النواق مون
احلجخ السوفسطا ية"(.)1

1436/08/19

فالواج ووو املنهج ووي عل ووى اإلنس ووان يف وواة األدي ووان أو غريه ووا م وون ا ووارت أن يعتق وود بص ووسة املوق ووف
( )1درو تعارو العقل والنقل (. )254/5
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بإدراكووه ألدلت ووه الص ووسيسة املوجب ووة لص وودقه  ,س وواو اسووتطاا أن يتع وورف عل ووى مرخ ووه اخلط ووج يف ك وول املواق ووف
املخالفة أو ت يستطع .
فلووو اف ضوونا أن رجووال مووا وجوود أمامووه ما ووة طري و  ,واكتشووف – بووجي وسوويلة موون الوسووا ل  -أن طريقووا
منها يوصل إىل مطلوبه بيقني فإنه ر يلنمه عقال أن يبسوث يف الطور األخورى كلهوا ليتجكود منهوا هول توؤدي
إىل مطلوبه أم ر .
فاحل يعرف ويؤخه به جرد ثبوت صسة أدلته  ,ور يتوقف قبوله على العلوم بوبطالن كول معارضواته ,
بوول وورد ثبوتووه باألدلووة برهووان علووى سووالمته  ,وعلووى لوونوم األخووه بووه يف العقوول واملنطو  ,بوول رلووك دليوول علووى
بطووالن كوول املواقووف املناقضووة لووه  ,فووإن موون قواعوود ارسووتدرة املبانوور يف املنط و  :ارسووتدرة علووى صووسة
القضية ببطالن نقيضها  ,وعلى بطالن نقيضها بصستها(.)1
فووإرا ثبتووت صووسة هووها املوونهخ يف النظوور وارسووتدرة  ,فووإن قوووة الناقوودين بوجوووب توورت األديووان واحلكووم
عليها بالبطالن حبجة كثرة ارختالف فيها  ,وتعهر معرفة احل فيها غري صسي  ,بل هو خوار عون املونهخ
العلمووي يف ارسووتدرة والنظوور  ,ألن املطلوووب موون اإلنسووان لوويس البسووث يف تفاصوويل مجيووع األديووان  ,وإوووا
املطلوب منه أن يقتنع بصسة الدين الهي قامت األدلة والرباهني على صسته .
إن مثوول الناقوودين لألديووان مثوول رجوول اختلطووت بووني يديووه آرف موون اجل وواهر املنيفووة بوواجلواهر احلقيقي وة ,
فلمووا رأى كثرهتوا ونوودة اختالطهووا توورت البسووث فيهووا  ,حبجووة أن مجيووع تلووك اجلوواهر منيفووة ر حقيقيوة فيهووا ,
ولكون العقول السووليم ر يوجوو احلكوم عليهووا بوهلك  ,وإووا يوجووو عليوه أن يبسوث عوون اجلوواهر احلقيقوة موون
غري أن يشغل نفسه بإثبات زيف املنيف منها .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ف إن قي ل  :ىن ِعلمن ا اص بة ي ن م ن ا ي ان ل ينف ي وج و م ا ه و أص ح من ه وأكث ر اس تقامة ،
فلماذا نبا ر ىلى ا خذ اه؟!

1436/08/19

( )1انظر  :حترير القواعد املنطقية  ,قطو الدين الرازي ( , )119وضوابط املعرفة وأصوة ارستدرة واملناظرة  ,عبدالرمحن
امليداا (. )151
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قيل  :احتماة وجوود األصو ر يعوين احلكوم علوى الصوسي بوالبطالن وعودم الصوسة  ,فالصوسي يبقوى
صسيسا  ,حىت مع احتماة وجود ما هو أص منه  ,وثبوت الصسة توجو األخه بوه  ,وهوها هوو املطلووب
يف احلوار مع الناقدين لألديان .
ا مر الثال  :أن هوها ارعو او مبوين علوى اخللوط بوني أنوكاة األديوان املختلفوة  ,فونسن ر ننكور أن
العووات ملوويو باألديووان املختلفووة يف أنووكاهلا  ,واملتناقضووة يف ص ووورها ومعامله ووا  ,ولكوون ر يق وووة عاقوول إل و م
املنهخ العلمي  :إن تلك األديان متساوية يف حقيقتها  ,ويف مصادرها وطبيعتهوا  ,ويف متاسوكها ووجاهتهوا ,
فووبعض األديووان ر يرعوورف هلووا مصوودر  ,ور تقوووم علووى عقوول ور منطو  ,وإوووا هووي اجتهووادات بشورية ضووة ,

وبعضها أديان متكاملة يف قوانينها  ,وهلا مصادر معلومة فوظة  ,وهلا تشريعات ظاهرة منضوبطة  ,وبعضوها
لووه مص وودر إهل ووي من وونة  ,ولك وون طالت ووه ي وود التسريووف  ,وعبث ووت ص ووادره أه وواو البش وور  ,فاملس وواواة ب ووني ه ووهه
النمار خمالف للعقل واملنهخ العلمي الصسي .
إن الناقوودين لألديووان طفق ووا ينظوورون يف التووارين اإلنسوواا  ,وكلمووا وجوودوا ظوواهرة ميكوون أن تنوودر حتووت
مسمى الدين أخهوا هبا وجعلوها وورجا دينيا يتساوى مع غريه من األديان يف الشورعية والثبووت والوضووح ,
ولو أهنم سلكوا املنهخ العلمي ألدركوا أنه ر تص املساواة بني كل تلك النمار املختلفوة ,وأن بعضوها ورد
آراو خرافية ر متلك أي أساق صسي .
فهل يص يف العقل أن يساوى بني دين يعتقد أتباعه من اخلرافيني بجن انهلوة تتصوارا موع قووى الطبيعوة
دا مووا  ,وتووارة تنتصوور عليهووا  ,وتووارة تنهوونم  ,وأن انهل وة تت وناو فيمووا بينهووا  ,وتنووام وتغفووو وميكوون أن خيووتلس
السورا بعووض مووا عنوودها  ,وبووني األديووان التوحيدية/اإلسووالم الوويت تنوونه اهلل تعوواىل عوون مجيووع صووفات الوونقص ,
وعن مشاهبة املخلوقات  ,وتضيف إليه مجيع صفات الكماة واجلالة واجلربوت وامللك؟!!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ولكن املع ضني على األديوان يصورون علوى التسووية بوني كول موا يسومونه دينوا  ,حوىت ميكونهم بعود رلوك
التشغويو على األديان  ,وإااد ما ميوكن أن يعتومدوا عليه يف إثارة التشكيك فيها  ,ولو أهنم ألنمووا أنفس وهم
بالتفري بني الدين الصوسي وبني األديان الباطولة اخلرافية واحرفة لسقط موا يف أيوديهم مون املوادة التشوكيكية
.

1436/08/19

إن مثوول صوونيع الناقوودين لألديووان يف اع اضووهم رلووك الووهي ر يفوور بووني الصووسي والباطوول واحلقيق ووي
واخل ورايف والثابووت املتماسووك وغووريه  ,مثوول رجوول نظوور يف تووارين الفلسووفة  ,فجخووه يوودخل يف دا رهتووا كوول موون
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حتدل فيها  ,وكل من حاوة أن يهكر قور فلسفيا  ,ولو كان ر يقووم علوى أسواق ظواهر  ,ويودر فيهوا كول
م وون نرق وول عن ووه أن ووه وون وجل يف ب وواب التفلس ووف  ,وت يف وور ب ووني النق وول الص ووسي والنق وول اخل وواط  ,ور ب ووني
الفيلسوف حقا وبني املنتسو إىل الفلسفة املتطفل عليهوا  ,فجخوه ينتقود الفلسوفة بجهنوا باطلوة وفاسودة وإلوتخ
بكثرة ما وجد فيها من األقواة الباطلة وانراو املستشنعة .
ر جوورم أن موون يقوووة بووهلك سوويكون خارجووا عوون املوونهخ العلمووي الصووسي وواقعووا يف متاهووات اردوراف
املعريف  ,وكهلك احلاة فيمن يعتمد على ههه املنهجية يف النظر إىل تارين األديان .
ا م ر الراا  :كم ووا أن املع ض ووني عل ووى األدي ووان ت يفرقو ووا ب ووني األدي ووان الص ووسيسة واألدي ووان اخلاط ووة

واملنسرفووة  ,فووإهنم يف الوقووت نفسووه ت يفرقووا بووني ارخووتالف يف القضووايا الكليووة األصوولية والقضووايا الفرعيووة ,
فاألديووان الوويت أننهلووا اهلل مكونووة موون ج ونأين  :األصوووة الثابتووة الوويت ر تقبوول ارخووتالف ور التغووري  ,كوواإلقرار
بوجود اهلل ووجوب العبودية له  ,وثبووت صوفات الكمواة واجلوالة لوه  ,كصوفة احليواة والعلوم والقودرة واإلرادة
واحلكمووة وامللووك وارسووتغناو وغريهووا  ,وأصوووة العبووادة واألخووال والقوويم  ,والتش وريعات التفصوويلية الوويت تتغووري
حبسو النمان واملكان  ,فمع تسليمنا بوجوود اخلوالف الكثوري بوني أتبواا األديوان السوماوية احليوة الكبورية  ,إر
أننا نؤمن بجنه لور التسريف والتبديل لكانت تلك األديان متفقة يف األصووة الكليوة  ,وقود أخورب النوي صولى
اهلل عليووه وسوولم هبووها ارتفووا  ,حيووث يق وووة  ":األنبيوواو إخ وووة لعووالت ,أمهوواهتم نووىت وديوونهم واحوود"(, )1
ومعووي هووها احلووديث  :أن األنبيوواو كوواإلخوة موون األب  ,أمهوواهتم خمتلفووة ولكوون أبوووهم واحوود  ,فكووهلك هووم
متفقون يف األصوة الدينية الكلية وخمتلفون يف التشريعات.
وقد أخربنا اهلل عن وجل بجنه ر ي ت النواق وال  ,وبجنوه ت يو ت أموة إر وأرسول فيهوا رسوور يضوبط هلوم
ص و ووورة ديو و وونهم  ,كمو و ووا قو و وواة تعو و وواىل { :إنوَّ و ووا أرسو و وولنات ب و وواحل ِّ بشو و ووريا ونو و ووهيرا وإن ِّمو و وون أ َّرمو و و ٍوة إرَّ خو و ووال فيهو و ووا

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

نهير}[فاطر , ]24:وأخربنا بجن هنات رسال ركثرا ت يقوص علينوا أخبوارهم  ,كموا قواة { :ولقود أرسولنا رر رسوال
صص عليك}[غافر. ]78:
ِّمن قوبلك منو رهم َّمن قصصنا عليك ومنو رهم َّمن َّت نوق ر
فوواهلل تعوواىل ت ي و ت النوواق بووال بينووة توض و هلووم احل و يف األديووان  ,وت ي و كهم ووال بووال حجووة تنووري هلووم
الطريو  ,والواجووو علووى اإلنسووان الووهي آموون بووجن اهلل خووال هووها الكووون ومبدعووه موون العوودم أن يبسووث عوون
احل  ,وليس الواجو عليه أن يتعرف على كل الباطل  ,فوإن أدرت احلو – الوهي هوو ديون اإلسوالم – فهوو
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املؤمن املوف  ,وإن ت يدرت احل بعود اجتهواده وبهلوه وحرصوه فوإن حكموه يف انخورة حكوم أهول الفو ة  ,ر
يدخل النار إر إن عصى عند ارمتسان وارختبار .
وليس يف رلك ما يناقض احلكمة اإلهلية أو يقودح يف كماهلوا ؛ لكونوه تعواىل بوني للنواق احلجوة  ,وأرسول
إليهم من يدهلم على الطري الصسي .
وقد ركر ابن القيم مجلة األصوة اليت اتفقت عليها مجيع النبوات  ,فجوصلها إىل مثانية عشور أصوال كليوا
جامعا  ,حيث يقوة  ":مجيع النبوات من أوهلا إىل آخرها متفقة على أصوة:
أح دها  :أن اهلل سووبسانه وتعوواىل قوود واحوود ر نوريك لووه يف ملكووه  ,ور نوود ور ضوود  ,ور وزيوور  ,ور
مشري ور ظهري ور نافع إر من بعد إرنه .
الثاني  :أنه ر والد له ور ولد  ,ور كفؤ ور نسيو  ,بوجه من الوجوه  ,ور زوجة .
الثال
الوجوه .

 :أنووه غ وين بهاتووه فووال يجك ول ور يشوورب  ,ور إل وتا إىل نوويو ووا إلتووا إليووه خلقووه  ,بوجووه موون

الراا  :أنووه ر يتغووري ور تعوورو لووه انفووات موون اهلوورم واملوورو والسوونة والنوووم والنسوويان والنوودم واخلوووف
واهلم واحلنن ودو رلك .
الخ امس  :أنووه ر مياثوول نووي ا موون خم ولوقاته  ,بوول لوويس ك ومثله ن ويو ر يف راتووه  ,ور يف صووفاته ور يف
أفعاله.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الس ا س  :أنووه ر إلوول يف نوويو موون خملوقاتووه  ,ور إلوول يف راتووه نوويو منهووا  ,بوول هووو بووا ن عوون خلقووه
بهاته  ,واخلل با نون عنه .
الساا  :أنه أعظم من كل نيو  ,وأكورب مون كول نويو  ,وفوو كول نويو  ,وعواة علوى كول نويو,
وليس فوقه نيو ألبتة .

1436/08/19

الثامن  :أنه قادر على كل نيو  ,فال يعجنه نيو يريده  ,بل هو الفعاة ملا يريد .
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التاس  :أنووه عووات بكوول نوويو يعلووم السوور وأخفووى  ,ويعلووم مووا كووان ومووا يكووون  ,ومووا ت يكوون لووو كووان

كيوف كووان يكوون  ,ومووا تسوقط موون ورقووة إر بعلمهوا  ,ور حبووة يف ظلموات األرو  ,ور رطووو ور يووابس ,
ور متسرت إر وهو يعلمه على حقيقته .
العاشر  :أنه مسيع بصوري  ,يسومع ضوجيخ األصووات بواختالف اللغوات  ,علوى تفونن احلاجوات  ,ويورى
دبيووو النملووة السوووداو علووى الصووخرة الصووماو  ,يف الليلووة الظلموواو  ,فقوود أحوواط مسعووه جبميووع املسووموعات ,
وبصووره جبميووع املبص ورات  ,وعلمووه جبميووع املعلومووات  ,وقدرتووه جبميووع املقوودورات  ,ونفووهت مشووي ته يف مجيووع
الربيات  ,وعمت رمحته مجيع املخلوقات  ,ووسع كرسيه األرو والسموات .
الب ا ي عش ر  :أنوه الشواهد الوهي ر يغيوو  ,ور يسوتخلف أحودا علوى تودبري ملكوه  ,ور إلتوا إىل

من يرفع إليه حوا خ عباده  ,أو يعاونه عليها  ,أو يستعطفه عليهم  ,ويس محه هلم .

الثاني عشر  :أنه األبدي الباقي الهي ر يضمسل ور يتالنى  ,ور يعدم ور ميوت .
الثال عشر  :أنه املتكلم انمر الناهي  ,قا ل احلو وهوادي السوبيل  ,ومرسول الرسول  ,ومنونة الكتوو
 ,والقا م على كل نفس ا كسبت من اخلري والشر  ,و ازي احسن بإحسانه  ,واملسيو بإساوته .
الراا عشر  :أنوه الصواد يف وعوده وخوربه  ,فوال أصود منوه قويال  ,ور أصود منوه حوديثا  ,وهوو ر
خيلف امليعاد .
الخامس عشر  :أنه تعاىل صمد جبميع الصمدية  ,فيستسيل عليه ما يناقض صمديته .
السا س عشر  :أنه قدوق سالم  ,فهو املربأ من كل عيو وآفة ونقص .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الساا عشر  :أنه الكامل الهي له الكماة املطل من مجيع الوجوه .
الثامن عشر  :أنه العدة الهي ر اور ور يظلم  ,ور خياف عباده منه ظلما .
فهووها ووا اتفقووت عليووه مجيووع الكتووو والرسوول  ,وهووو موون احكووم الووهي ر اوووز أن تووجيت نوريعة قالفووه ,
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ور خيرب ني قالفه أصال"

وكهلك احلاة على مستوى الدين اإلسالمي  ,فمع تسليمنا بجنوه وقوع خوالف كثوري بوني أتباعوه  ,إر أن
اإلمجاا وارتفا على األصوة الكلية واملعاا األصلية والفروا اجلن ية الظاهرة كثري جدا  , ,وقد رصد عوددا
مون العلمواو عوودد املسوا ل الويت حتقو فيهوا اإلمجوواا بوني املسولمني  ,فجوصوولها إىل موا يقورب موون عشورين ألفووا ,
يقوووة أبووو إسووسا اإلسووفراييين يف سوويا نقووده لووبعض املالحوودة يف عصووره  ":دوون نعلووم أن مسووا ل اإلمجوواا
أكثوور موون عشورين ألووف مسووجلة .وهبووها يوورد قوووة امللسوودة إن هووها الوودين كثووري ارخووتالف ,إر لووو كووان حقووا ملووا
اختلفوا فيه ,فنقوة :أخطجت بول مسوا ل اإلمجواا أكثور مون عشورين ألوف مسوجلة .هلوا مون الفوروا الويت يقوع
ارتفووا منهووا وعليهووا ,وهووي صووادرة عوون مسووا ل اإلمجوواا الوويت هووي أصوووة أكثوور موون ما ووة ألووف مسووجلة ,يبقووى
قدر ألف مسجلة هي من مسا ل ارجتهاد ,واخلوالف يف بعضوها إلكوم قطوج املخوالف علوى القطوع وبفسوقه,
ويف بعضووها يوونقض حكمووه ,ويف بعضووها يتسووام  ,ور يبلووغ مووا بقووي موون املسووا ل الوويت تبقووى علووى الشووبهة إىل
ما يت مسجلة"(.)2
ا م ر الخ امس  :أنووه ميكوون أن تقلووو القضووية علووى الناقوودين لألديووان  ,فيقوواة  :إن كثوورة ارخووتالف
والتنوا يف األديان وسعة ارهتموام هبوا وارنوتغاة بتعبوداهتا دليول علوى أ يوة الودين يف حيواة اإلنسوان و وريتوه
فيهووا  ,وبرهووان علووى أن النوواق يشووعرون يف أنفسووهم باحلاجووة املاسووة إليهووا  ,فدرلووة كثوورة ارخووتالف والتنوووا
على أ ية األديان أند من درلتها على بطالهنا -على فرو التسليم هبوا  , -فوإن مون عوادة النواق أهنوم إرا
عظم نجن األمر عندهم  ,أكثروا من أوصافه وأمسا ه  ,ونوعوا من طرا تعاملهم معه .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى (. )371-368
( )2البسر احيط يف أصوة الفقه  ,النركشي (. )384/6
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العتراض التاس
ال عاء اأن ا خذ اا يان مبني على التقليد والتبعية
تق وووم حقيق ووة ه ووها ارع و و او عل ووى أن حتدي وود األديو ووان عن وود الن وواق ر يق وووم عل ووى ارختي ووار والقناعو ووة
الشخصية  ,وإوا على التقليد والتبعية اجلغرافيوة أو العا ليوة  ,فالشوخص ر يقووم بنفسوه باختيوار الودين الوهي
يقنعه  ,وإوا إلدد دينه بناو علوى طبيعوة البلود الوهي رولود فيوه  ,واألسورة الويت رولود فيهوا  ,فلوو ولود اإلنسوان يف
اهلند فلن يكون مسويسيا ور مسولما وإووا سويكون هندوسويا  ,ولوو ولود يف إسورا يل  ,فلون يكوون إر يهوديوا,
ولو ولد يف مكة فلن يكون إر مسلما .
فاهلندوسي اختار دينه لألسباب نفسها اليت اختار املسلم دينه بسببها  ,ومع رلك إلكم أهل األديان
بعضهم على بعض باهلالت والعهاب  ,فاملسلم يؤمن بجن اإلسالم هو الدين الصسي  ,وإلكم على أتباا
األديان كلها بالكفر والعهاب يف النار  ,مع أنه ت خي اإلسالم بنفسه  ,ولو أن والده كان هندوسيا لكان
مثله  ,فاألديان إرن ر تقوم على القناعة والفهم والتجمل  ,وإوا على التقليد والتبعية(. )1
وهذا العتراض ليس جديدا على الفكر الديني  ،فقد طرحه أاو اكر الرازي قبل أكثر م ن عش رة

قرون  ،وتناوله عد من علماء اإلسفم االدرس والتبليل والنقد(.)2

وه و ل يختل ف ع ن غي رو م ن العتراض ات الت ي يور ه ا الناق دون لأل ي ان ف ي التل بس االخط أ
والعت ما ع لى المق دمات الباطل ة أو غي ر الملزم ة  ،واي ان م ا في ه م ن غل ا واض طراب يتب ين ا ا مور
التالية :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ا م ر ا ول  :أن هووها ارع و او يف احلقيقووة لوويس فيووه مووا يوجووو إبطوواة األديووان  ,ور احلكووم عليهووا

بالفسوواد ؛ لكونووه ر يتضوومن حجووة موضوووعية تتوجووه إىل بنيووة الوودين مبانوورة  ,وإوووا غايووة مووا فيووه الوودعوة إىل
وجوب التسق من صسة األديان  ,ولنوم التجكد من استقامتها  ,وعدم التقليد فيها .

1436/08/19

( )1انظر  :دين الفطرة  ,جان جات روسو ( , )92ووهم اإلله  ,دوكنن (. )318 ,260
( )2انظر  :أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي (. )42-40
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وهها األمر ليس معيبا يف ديون اإلسوالم  ,بول هوو واجوو وتم وفورو رزم علوى كول قوادر عليوه  ,فكول
موون كووان قووادرا علووى النظوور يف األدلووة الدالووة علووى صوود النووي  ,فإنووه اووو عليووه النظوور فيهووا  ,ور اوووز لووه أن
يعتمد على غريه .
وأمووا موون ولوود يف دار اإلسو والم  ,واعتو وقد اإلسووالم دينووا إتباع ووا نبا ووه ؛ فووإن إسو والمه صووسي  ,وإميانووه
مقبوووة  ,ولكوون اإلسو والم يوجووو عليووه الووتعلم وال قووي يف معرفووة احل و حووىت يتعوورف علووى صووسة أصوووة دينووه
بنفسه .
ويدة على هها النصوو الشورعية الويت فيهوا الودعوة إىل التودبر والتجمول يف الكوون  ,كموا يف قولوه تعواىل
{ :قروول س ووريروا يف األرو ف ووانظررروا كي ووف ب وودأ اخللو و رَّ اللَّ ووهر يرنشو و ر النَّش ووجة انخ وورة إ َّن اللَّ ووه عل ووى رك و ِّول ن ووي ٍو
السووماوات واألرو ومووا خل و اللووهر موون
قوودير}[العنكبوت , ]20:وقولووه تعوواىل { :أوت ينظرو روروا يف مل ركوووت َّ
ي حد ٍ
يث بوعدهر يورؤمنرون}[األعراف , ]185:وملا نونة قولوه
ني ٍو وأن عسى أن ي ركون قد اقوتورب أجلر رهم فبج ِّ
السووماوات واألرو واخ ووتالف اللَّيوول والنوَّهووار وال رفلووك الَّوويت ووري يف البسوور ووا ينف و روع
تعوواىل { :إ َّن يف خل و َّ
الريواح
السماو من َّماو فجحيا به األرو بوعد موهتا وب َّ
النَّاق وما أننة اللهر من َّ
وث فيهوا مون رك ِّول دآبوَّ ٍة وتصوريف ِّ
السووماو واألرو نيو ٍ
وات لِّقوووٍم يوعقلرووون}[البقرة ,]164:قوواة النووي ص ولى اهلل عليووه
السووساب ال رمسو ِّ
وخر ب ووني َّ
و َّ
وسلم  ":ويل ملن قرأها وت يتفكر فيها"(.)1
وأموور اهلل بووالنظر والتفكوور فيمووا جوواو بووه النووي صوولى اهلل عليووه وسوولم  ,كمووا يف قولووه تعوواىل { :قروول إَّوووا
ٍ
ومووا للَّووه مث ووي وفروورادى رَّ توتوف َّكو روروا موا بصوواحب ركم ِّموون جنَّو ٍوة إن رهووو إرَّ نووهير لَّ ركووم ب ووني
أعظر ركووم بواحوودة أن تو رق ر
اب نديد}[سبج , ]46:وقوله تعاىل { :أفوال يوتودبوَّرون ال رقورآن أم علوى قرولر ٍ
يدي عه ٍ
ووب أقوفا رهلا}[ مود]24:
ر

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 ,والقوورآن ملوويو باألدلووة والرباهووني الدالووة علووى وجووود اهلل  ,وعلووى ثبوووت الكموواة لووه  ,وعلووى وجوووب إف وراده
بالعبادة  ,وعلى صوسة النوبوة وننوة الوحي  ,وعلى وجوب البعث والنشور يوم القيامة(.)2

وهلووها فووإن علموواو اإلسووالم يوودعون إىل التجموول والتوودبر  ,ويفرقووون بووني مسوولمة الوودار ومسوولمة ارختيووار ,
واعلووون احلالووة األوىل نقصوا  ,وإلثووون علووى الووتخلص منهووا واررتقوواو إىل حتقيو اإلسووالم بالربهووان واألدلووة(,)3

1436/08/19

( )1أخرجه ابن حبان يف صسيسه  ,رقم ( , )620وصسسه األلباا يف السلسلة الصسيسة  ,رقم (. )68
( )2انظر يف تفصيل ههه الدررت  :األدلة العقلة النقلية على أصوة ارعتقاد  ,سعود العريفي .
( )3انظر  :نرح العقيدة الطساوية  ,ابن أيب العن (. )113
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ويف بيووان هووها املعووي يقوووة اخلطووايب  ":قوود جوورى كثووري موون ع ووام املسوولمني يف هووها علووى عووادة النشوووو وحكووم
الوردة ,فكان إمياهنم إميان تلقني وتربيوة ,ورلوك أهنوم يولودون يف دار اإلسوالم ,وي بوون يف حجوور املسولمني,
وينشؤون يف بالدهم ,فيتلقنون كلموة التوحيود مون انبواو واألمهوات ,ويسومعون األران مون املوؤرنني ,ويتلقوون
القوورآن موون األ مووة يف الصوولوات ,وموون املعلمووني يف املكاتووو ,فيسووتسكم حكووم الوودين يف قلوووهبم ,ويعتقوودون
حسنه وصسته تقليدا  ,فينتفعون به  ,ويقتصرون عليه.
وديون اإلسووالم إر كوان موثوقووا بصوسته ,مشووهودا لوه بالفضوول علووى كول ديوون سوواه ,فقوود اوو علووى كوول
متدين به  ,أن يكون مصدر اعتقاده إياه عن نظر واستدرة ,ليكون العلم بوه أصو  ,والوثيقوة بوه أنود ,وقود
نصو اهلل تعاىل األدلة  ,وأزاح هبا العلة ,ووسع مون وجوههوا ,وكثور مون عوددها ,فهوي علوى اخوتالف مراتبهوا
يف الوضوح والغموو ,معروضة لالستدرة هبا ,وارستشهاد واضعها ,فال أحد يعقل من آحواد النواق ,إر
ولووه يف جليِّهووا رمسووتدة ,ويف واضووسها مستشووهد ,وإن كووان نوونة فهمووه عوون دقيقهووا ولطيفهووا ,فالواجووو علووى
كوول موون النوواق أن يبووهة وسووعه فيووه ,ويبلووغ جهووده يف دركووه ,ف وإن اهلل تعوواىل يقوووة{ :والَّووهين جاهو رودوا فينووا
()1
َّهم رسبرولنا وإ َّن اللَّه لمع ال رمسسنني ([ } )69العنكبوت"]69 :
لنوهديونو ر
ا م ر الث اني  :أن هووها ارعو او مبووين علووى أن أتبوواا األديووان معنولووون عوون األدلووة والرباهووني الوويت توودة

على صسة أدياهنم  ,وتعميم هها التصوور غوري صوسي  ,فاملسولم امللتونم بدينوه لويس معونور عون األدلوة الدالوة
على صد الني صلى اهلل عليه وسلم وصد ما جاو بوه  ,بول ر ميكنوه أن ينعونة عنهوا ؛ لكونوه اوو عليوه
أن يق ورأ القوورآن ويسووتمع إليووه  ,واووو عليووه أن يسووتمع للخطووو الوويت يرشوورح فيهووا أصوووة اإلسووالم وأحكامووه
وتهكر فيها األدلة والرباهني على رلك كل أسبوا .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

فسواة املس ولم لوويس كسوواة غووريه موون أهوول األديوان  ,الووهين يع ويشون انقطاعووا كبوريا عوون مصووادر ديوونهم ,
فضال عن أنه ليوس لديهم عوبادات وأوراد يتلقون فيها أدلة ديونهم  ,ويسوتمعون إىل الرباهوني الويت يقووم عليهوا
.

1436/08/19

( )1نقله عنه ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية ( , )503/1وانظر  :أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي (. )42
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وإرا وجدنا بعض املسلمني يف الواقع جاهال بتعواليم دينوه  ,أو وجودنا بعوض علمواو املسولمني مقصورا يف
بيووان األدلووة املصووسسة لوودين اإلسووالم  ,فووإن رلووك لوويس عيبووا يف اإلسووالم نفسووه  ,وإوووا هووو عيووو يف بعووض
املسلمني املقصرين .
ا مر الثال  :ليس املطلووب مون املسولم أن يتعورف علوى كول موا يتعلو بدينوه بنفسوه  ,ويكوون تهودا
فيووه  ,فووإن رلووك أموور متعسوور جوودا  ,ور يكوواد يبلووغ إليووه أحوود  ,وإوووا املطلوووب منووه التعوورف علووى أصوووة دينووه
وعلى ما ميكنه أن يندر ضمن قدرته .
وهها األمر لويس عيبوا ور نقصوا  ,بول هوو أمور نوا ع نوامل لكول نوؤون احليواة  ,فوإن اإلنسوان ر ميكنوه
أن يتعوورف بنفسووه علووى كوول التفاصوويل املتعلقووة بطعامووه ونورابه وملبسووه وأدواتووه ومركبووه  ,وإوووا يعتموود يف كثووري
منهووا علووى التقليوود ألهوول اخلووربة والثقووة يف تلووك ا ووارت  ,ور يعوود رلووك عيبووا عنوود العقووالو  ,فكووهلك احلوواة
فيما يتعل بالدين  ,فاإلنسان يصعو عليه أن يتعرف علوى كول تفاصويله بنفسوه  ,وألجول هوها فإنوه اووز لوه
أن يقلد غريه من العلماو يف الدين  ,أهل اخلربة والصد واألمانة .
ولكن الناقدين لألديان يجبون رلك  ,ويعودون اعتماد العوام يف معرفة ديونهم علوى أقوواة أهول اخلوربة مون
العلوماو نقصا قادحا يف الدين  ,ولكونهم ر يفعولون رلك يف ارت احلياة األخرى  ,وهها تناقض بني .
ا م ر الراا  :أنوه لويس صوسيسا أن أهول اإلسوالم إلكموون علوى كول مون ت ينتسوو إىل اإلسوالم بجنووه
سوويعهب ر الووة ويوودخل النووار  ,وإوووا الصووسي موون أقوواة أهوول العلووم أن الكفووار الووهين ت يوودخلوا اإلسووالم
نوعان  :ا ول  :من مسع باإلسالم وأعرو عنه عنادا واستكبارا  ,أو تقليدا واستخفافا  ,فهوها النووا يعهبوه
اهلل يف النووار يوووم القيامووة ؛ لكووون احلجووة قوود قامووت عليووه  ,والث اني  :موون ت يسوومع باإلسووالم  ,أو مسووع عنووه
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

بصورة مشوهة خمالفة حلقيقته  ,فهها النووا حكموه حكوم أهول الفو ة  ,ميتسنوه اهلل يووم القياموة  ,فوإن جنو يف
ارختبار دخل اجلنة  ,وإن ت ينج دخل النار(. )1
ويوودة علووى هووها التقسوويم نصووو كثوورية موون الكتوواب والسوونة  ,كقولووه تعوواىل { :ومووا ركنَّووا رمعو ِّوهبني حو َّوىت
نوبوعث ر رسور}[اإلسراو ,]15:وقوة النوي صولى اهلل عليوه وسولم " ":أربعوة إلتجوون يووم القياموة  :رجول أصوم
 ,ورجوول أمح و  ,ورجوول هوورم  ,ورجوول مووات يف الفو ة  ,فجمووا األصووم فيقوووة  :يووا رب لقوود جوواو اإلسووالم ومووا

1436/08/19

( )1انظر  :أهل الف ة ومن يف حكمهم  ,موف نكري (. )88-67
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أمسوع نووي ا  ,وأموا األمحو فيقووة  :رب قوود جوواو اإلسوالم والصووبيان إلوهفوا بووالبعر  ,وأموا اهلوورم فيقوووة  :رب
لقد جاو اإلسالم وما أعقل  ,وأما الهي مات يف الف ة فيقوة  :رب ما أتواا لوك رسووة  ,فيجخوه موواثيقهم
ليطيعنووه  ,فريسوول إلوويهم رسووور أن ادخل ووا النووار قوواة  :فوالووهي نفسووي بيووده لووو دخلوهووا كانووت علوويهم بووردا
وسالما"(. )1
فههه النصو تدة على أنه ليس كول كوافر ر بود أن يعوهب يف انخورة  ,وإووا يعوهب مون قاموت عليوه
احلجة وت يجخه هبا .
والناقدون لألديان ر يعرفون هها التفصيل يف دين اإلسالم  ,وطفقوا يتباكون علوى ا تمعوات بوجن أهول
اإلسالم إلكمون عليهم بالعهاب واهلالت  ,وكل رلك جهل وادراف عن املنهخ العلمي .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1أخرجه أمحد يف املسند ( , )16344وابن حبان يف صسيسه ( , )7357والبيهقي يف ارعتقاد ( , )120وغريهم  ,وقد
اختلف العلماو يف درجة هها احلديث  ,فمنهم من ضعفه  ,ومنهم من صسسه  ,و ن صسسه  :ابن حبان يف صسيسه ,
والبيهقي يف ارعتقاد  ,وابن تيمية يف درو تعارو العقل والنقل ( , )399/8وابن القيم يف أحكام أهل الهمة (, )654/2
واأللباا يف الصسيسة(. ) 1434
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العتراض العاشر
التبشير ااضمبفل ا يان من الوجو
بعود أن نوعر الناقوودون لألديوان بقووة موووقفهم يف آخور القورن الثووامن عشور ويف أثنواو القوورن التاسوع عشوور,
ونوواهدوا تنعوونا قوووة الكنيسووة أمووام هجووومهم يف العووات الغووريب  ,طفق ووا يبشوورون – بكوول ج ورأة ويقووني -بووجن
األديان كلها ستنوة من الوجود  ,وأهنا ر الة ستضمسل من حياة الناق  ,وأنوه سويجيت زموان يعويش النواق
فيه بال دين ور إميان باهلل ور بالرسل ور باليوم انخر .
وموون أنووهر موون أعلوون رلووك ر وويس املدرسووة الوضووعية ومؤسسووها أوجسووت كونووت  ,فإنووه ركوور أن التووارين
اإلنساا مير بثالل مراحل وأدوار متعاقبة  ,أما املرحلوة األوىل فهوي املرحلوة الالهوتيوة  ,وهوي احلالوة الويت كوان
فيها الفكر اإلنساا يعنو كل الظواهر الطبيعية املختلفة إىل قووى غيبيوة مفارقوة تفوو الطبيعوة  ,ويسوميها اهلل
 ,وأما الثانية فهي املرحلة امليتافينيقيوة  ,وهوي احلالوة الويت اعول الفكور اإلنسواا أسواق كول الظوواهر يرجوع إىل
اجلواهر امليتافينيقية ا ردة الكامنة يف الواقع  ,وأما الثالثة فهي املرحلة الوضعية  ,وهوي احلالوة الويت يقصور فيهوا
النظور اإلنسواا علوى حبوث الظوواهر واستكشواف قوانينهوا  ,وترتيوو العالقوة بينهوا  ,ويتخلوى متاموا عون النظوورة
الغيبية املاورا ية .
وادعووى أوجسووت كونووت أن البش ورية وصوولت إىل مرحلووة التفكووري الوضووعي مووع عصوور العلووم  ,وأنووه طري و
النجاة الهي بلغت إليه البشرية(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

جاو بعوده تلميوهه بيريرفيوت  ,ونوادى بوجن ر يهوتم اإلنسوان "إر وضووعات دنيويوة خالصوة  ,وينبوه
ك وول م ووا يتص وول باحلي وواة انخ وورة ؛ ألن س ووكان األرو ينبغ ووي أر يعن وويهم م ووا إلتم وول أن يق ووع خارجه ووا  ,وأر
ي وودخلوا يف حس وواباهتم الق وووى اخلارق ووة للطبيع ووة  ,وأر يش ووغلوا ب وواهلم بنع وويم اجلن ووة أو ن ووار اجلس وويم  ,ورج وواة
الالهوووت  ...فووإن الالهوووت مصووريه ارنقوراو  ,ولووو اسووتعان أهلووه برجوواة الشوورطة مووا اسووتطاعوا إقنوواا النوواق
بعد اليوم بوجهات نظرهم"(.)2

1436/08/19

( )1انظر  :دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو ( , )45وكونت  :الفلسفة والعلوم  ,مانري ( , )38-24واملوسوعة الفلسفية  ,جلنة
من العلماو السوفيات (.)297
( )2أسس الفلسفة  ,توفي الطويل (.)442
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تتووابع أتبوواا الوضووعية املنطقيووة كلهووم علووى التبشووري باختفوواو األديووان  ,واردعوواو بووجن فلسووفتهم املاديووة
احلسية هي اليت ستسود يف العات .
و ون بشوور باختفواو األديووان  :العووات ارنثروبولووجي الشووهري جويمس جووور فريوونر  ,فإنوه ركوور أن البشورية
كانووت تعموول بالسووسر و علووه وسوويلة للسوويطرة علووى الطبيعووة  ,تطووورت وانتقلووت إىل اإلميووان باألديووان الوويت
تسووعى إىل اس ضوواو انهلووة  ,وأمووا املرحلووة الثالثووة  ,فهووي مرحلووة البلووو إىل النبووو العلمووي والعوويش يف عصوور
العلم  ,وارعتماد على املنهخ العلمي يف بناو احلياة(.)1
و ن أكثور مون التبشوري باضومسالة األديوان  :أتبواا الفلسوفة املاركسوية  ,فوإهنم ادعووا أن املرحلوة األخورية
اليت ستصل إليها الشعوب اإلنسوانية هوي مرحلوة الشويوعية املطلقوة الويت ختتفوي فيهوا كول األديوان وكول املبوادئ
والقيم األخالقية  ,وتضمسل منها كل املظاهر اليت تدة على الطابع الديين(.)2
وأمووا فرويوود فإنووه ركوور أن الوودين حكووم ا تمعووات البش ورية ط وواة ألوووف موون السوونني  ,وأتووي لووه الوقووت
الكايف إلظهار ما هو قادر على حتقيقه لو حالفه التوفي يف تووفري أسوباب السوعادة لغالبيوة البشور  ,وزعوم أن
الدين فشل يف رلك  ,وأن اإلنسوانية توصولت إىل بوديل عون الودين يقووم باملقوام الوهي قوام بوه وزيوادة  ,وزعوم
أنه بناو على رلك فالدين آخه يف النواة وارضمسالة من الوجود(.)3
تلقووف أتبوواعهم موون العوورب تلووك الوودعوى  ,وطف و كثووري موونهم يكوورر يف كوول حلظووة وحووني بووجن الوودين
اإلسالمي آخه يف النواة  ,وركر بعضهم أنه بعد ما ة سنة لن يكون لإلسالم وجود يف األرو!
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وههه الدعوى ر تعدو أن تكون أمنية مون األمنيوات يسوعى الناقودون لألديوان إىل جعلهوا حقيقوة واقعيوة
يسلون هبا أنفسهم  ,ويرفعون هبوا مون معنويوات أتبواعهم  ,وهوم ر ميلكوون علوى صودقها دلويال  ,ور ميكونهم
إقامووة بنياهنووا علووى برهووان مسووتقيم  ,بوول كوول األدلووة واملؤن ورات توودة علووى نقيضووها  ,وانكشوواف مووا يف هووهه
( )1انظر  :الغصن الههي (. )8

1436/08/19

( )2انظر يف مجع أقواهلم يف ههه القضية  :موقوف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتارين  ,أمحد العوايشة (-229
.)232
( )3انظر  :مستقبل وهم (. )56-55
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الدعوى من خلل وغلط يتبني باألمور التالية :
ا م ر ا ول  :أن هووهه الوودعوى قا مووة علووى أن الوودين ل وويس نووي ا أصوويال يف حيوواة اإلنس ووان  ,ولوويس

مكونا من مكوناتوه األصولية  ,وإووا هوو ورد أمور طوارئ علوى احليواة اإلنسوانية  ,ومظهور رحو علوى مسوريهتا
التارخيية  ,وأن اإلنسانية ميكن أن تتخلى عنه وتتف على تركه  ,وههه رد دعوى ت يقم عليها الناقودون موا
يثبت صستها  ,وقد سب يف أثناو البسث بيان خط ها ومواطن زيفها .
فالوودين بالنسووبة لإلنسووان مكووون أساسووي  ,وعنصوور جوووهري ؛ لكونووه مقتضووى الضوورورة العقليووة والفطريووة
كمووا سووب بيانووه  ,فووال ميكوون للبشورية كلهووا أن تتخلووى عنووه إر إرا أمكوون هلووا أن تتخلووى عوون العقوول والفطوورة ,
وهها أمر مستسيل الوقوا .
يقوووة الفيلسوووف الفرنسووي رينووان يف كتابووه "تووارين األديووان" ":موون املمكوون أن يضوومسل ويتالنووى كوول
نيو دبه  ,وكل نيو نفقده من مالر احلياة ونعيمها  ,ومن املمكن أن تبطول حريوة اسوتعماة القووة العقليوة
والعلم والصناعة  ,ولكنه يستسيل أن ينمسي التدين أو يتالنى  ,بل سيبقى أبد انبدين"(.)1
وكتووو السووري نووارة دارون -وهووو عووات طبيعووي غووري صوواحو النظريووة املعروفووة -كتابووا أمساه"بعوود مليووون
سوونة" أكوود فيووه أن الوودين لوون ينتهووي موون الوجووود  ,وأن اإلنسووان سوويستفظ بالعقيوودة الدينيووة يف املليووون السوونة
املقبلووة  ,وركوور "أن طبيعووة البشوور الثابتووة تؤكوود لنووا أهنووم سوويظلون يف تووارخيهم املقبوول منقووادين حلماسووة العقيوودة
على نكل من األنكاة"(.)2
ا م ر الث اني  :أنووه إرا كووان بعووض أتبوواا التيووارات الناقوودة لألديووان يبشوورون باضوومسالهلا  ,فووإن هنووات يف

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املقابوول نووهادات كثوورية أعلنووت عوون فشوول املشوواريع العلمانيووة يف إصووالح اإلنسووانية  ,ويف تسوويري ا تمعووات
البشرية وأكدت أهنا قاصورة بشوكل كبوري جودا عون حتقيو ارسوتقرار الروحوي وارجتمواعي فيهوا  ,وأن البشورية
أخهت يف البسث عن البديل عنها  ,وتوجهت إىل األديان من جديد .
أما يف العات الغريب فقد توواترت أقوواة عودد كبوري مون الدارسوني علوى أن اإلنسوانية ت تكون أحسون حوار
يف اجلوانووو الروحيووة واألخالقيووة والسوولوكية مووع اربتعوواد عوون الوودين وارسووتغناو بووالتطور العلمووي  ,وقوود نقلنووا

1436/08/19

( )1اإلسالم يف عصر العلم  ,مد فريد وجدي (. )222

( )2عقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,عباق مود العقاد (. )154
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مقارت عدد كثري منهم يف مبسث ساب من البسث(.)1
وننيوود هنووا قوودرا آخوور تجكيوودا علووى هووهه القضووية وتوودعيما هلووا  ,يقوووة ارنسووت غيلنوور بعوود أن ركوور فشوول
املشروا املاركسي واملشروا النازي ":إن زواة هوهين املعتقودين العلموانيني املضوادين قود ر يسوتتبع بالضورورة-
وإن كان يوحي تقريبا -عدم توفر نظرية خالصية علمانية متاحة أمام اجلنس البشري"(.)2
ويف كتاهبووا مسووعى البش ورية األزة قالووت الكاتبووة الشووهرية كارنررمس و ونخ ":علووى الوورغم موون أن الكث وريين
اليوم ر أدريون بشجن العقيدة  ,فإن العات يشهد يف الوقت الراهن إحياو دينيا  ,وعلى النقويض مون التنبوؤات
العلمانية يف منتصف القرن العشرين  ,فلن خيتفي الدين"(. )3
ويكشووف الوودكتور جونفرايوود كوننلووت – وهووو أس ووتار يف علووم الالهوووت -امل ووجز العمي و الووهي تعيشووه
العلمانيووة واملسوويسية علووى حوود س وواو يف ا تمعووات الغربيووة فيقوووة ":إن التووارين العلموواا للوودين الووهي أدى
انتصاره إىل تطور العصر احلديث هو انن يف أزمة حقيقية  ,فقد أصبست القناعات العقليوة األساسوية أموورا
تفتقر إىل اليقني  ,وغدت احلداثة العلمانية غري واثقة من نفسها  ,وميكن رؤية رلوك بالتفصويل إرا نظرنوا إىل
األث وور الثق ووايف ال ووراهن ل وونواة أ ي ووة اإلمي ووان العلم وواا بالتق وودم  ,وت ووداعي بني ووان املس وويسانية – اإلمي ووان باملس ووي
املنتظر -السياسية  ,حيث ر ميثل اهنيار املاركسوية سووى مثواة واحود بوارز فقوط علوى رلوك  ,والتوجثري الثقوايف
لنواة أ ية العلم كقوة علمانية من قوى اإلميان .
لقوود أصووب معبوود العلووم عتيقووا  ,وهكووها فقوودت انموواة العلمانيووة بالفووداو واخلووال

قوهتووا الثقافيووة  ,ور

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يتصووور معووي رلووك علووى حوودول أزمووة يف الو ال الووديين للعووات الغووريب  ,أي  :املسوويسية  ,بوول أيضووا حوودول
أزم ووة يف الثقاف ووة العلماني ووة للسداث ووة  ,وت ين و وسصر األم و ور يف إص و وابة املس وويسية باإلهن ووات  ,ب وول أص وويو العص وور
احلو ووديث باإلعيو وواو أيضو ووا  ,فقو و ود مو وول آمالو ووه العلو و ومانية اخلاصو و وة بو ووه  ,واملتعلقو ووة باإلميو ووان  ,ونو وواخت انهلو ووة
اجلديدة"(.)4

( )1انظر :

 280من البسث .

1436/08/19

( )2ما بعد احلداثة (. )132
( )3مسعى البشرية األزة (. )21

( )4أزمة املسيسية والعلمانية يف أوروبا (. )30

Ali Fattani

1159

الباب الثالث

وأم ووا املش ووروا العلم وواا يف الع ووات اإلس ووالمي فه ووو أن وود انتكاس ووة وأق وووى تجزم ووا  ,وق وود أك وود ع وودد م وون
الدارسني أن رلك املشروا ت يل جناحا  ,وأنه باو بالفشل الهريع  ,مع أن املنتصورين لوه سولكوا نوىت السوبل
يف نشره  ,واستعملوا خمتلف األساليو يف تقويته وتعميقه يف ا تمعات اإلسالمية .
ي ووهكر م وود أرك ووون – وه ووو م وون أن ووهر دع وواة التن وووير العلم وواا -أن ووه ابت وودأ مش ووروعه التس ووديثي لعلمن ووة
اإلسووالم منووه عووام 1970م  ,ولكنووه يتجسووف علووى عوودم جناحووه  ,وعلووى أنووه مووا زاة بوودون قاعوودة تمعيووة
عريضووة  ,ولوويس لووه مجوواهري يف العووات العووريب( ,)1ويشوورح تلميووهه املقوورب منووه هانووم صووا مقصوووده باع افووه
رلووك فيقوووة  ":ر ي وناة مشووروا أركووون عوون اإلسووالم بوودون مجوواهري حووىت انن  ,ور ووا لووه بعووض املعجبووني أو
املتسمسووني موون املثقفووني هنووا وهنووات  ..ولكوون ليسووت لووه قاعوودة نووعبية عريضووة كتلووك الوويت يتمتووع هبووا الفكوور
التقليدي"( ,)2أي  :الفكر اإلسالمي احافظ.
ولشوودة إحسوواق هانووم صووا بالفشوول الووهريع للمشووروا العلموواا الووهي يوودعو إليووه هووو وموون يشوواركه يف
تياره التسديثي  ,طف يكثر من ارع اف بهلك  ,وينوا يف أساليو بيانوه وتوضوي حقيقتوه  ,بول إنوه جعول
ارع اف به أحد عناوين كتبه  ,وهو كتاب "ارنسداد التارخيي  ,ملارا فشل مشروا التنوير يف العوات العوريب"
وسجل فيه اإلقرار بجن املشروا العلمواا ت يلو جناحوا حوىت انن يف العوات العوريب  ,وأرجوع رلوك إىل أسوباب
 ,منها  :قوة اخلطاب اإلسالمي احافظ  ,وندة قبوة ا تمعات العربية له .
وأما العلماا العتيد عوادة ضواهر  ,فإنوه كوان مون أصورح مون عورب عون هوهه احلقيقوة قوا ال ":العلمانيوة يف
حالووة تراجووع كبووري يف العووات العووريب اليوووم  ,والقوووى العلمانيووة يووتقلص ويووتهمش دورهووا وتجثريهووا الفاعوول علووى
األح وودال ب وواطراد متناي وود  ,ف ووال أدة عل ووى رل ووك م وون ارنتع وواه الكب ووري ال ووهي نش ووهده للسرك ووات اإلس ووالمية
املسيسة للدين  ,ويف انتشارها الواسع بني نرا اجتماعية وطبقية متعددة"(.)3
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1انظر  :الفكر اإلسالمي واستسالة التجصيل (. )223
( )2املرجع الساب – حانية – (. )223
( )3األسس الفلسفية للعلمانية (. )5
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ويؤكد حسن حنفي النتيجة نفسها فيقوة ":ظهرت احلركة السلفية كبديل حتموي مطوروح بوديال للسركوة
العلمانيوة كلهوا  ...والبنيوة ارجتماعيووة ت تتغوري  ,بول ازدادت رسوووخا كورد فعول علووى هتوري املوهاهو العلمانيووة
وهنا مها"(.)1
وقووام موعووة موون البوواحثني بتووجليف كتوواب بعنووان "اإلسووالم والعلمانيووة يف الشوور األوسووط" تقوووم الفكوورة
األساسووية فيووه علووى أن تيووار العلمانيووة يف بلوودان الشوور األوسووط وخاصووة العربي وة منهووا قوود فشوول  ,وأنووه يف
ادسار مستمر لصا تيار الفكر اإلسالمي .
بوول إن ارتسووت غيلنوور يووههو إىل أبعوود موون هووها  ,ويؤكوود علووى أن اإلسووالم ديوون غووري قابوول للخض وووا
للعلمانيوة  ,أو ارستسووالم هلوا  ,ويقوووة ":نورى يف اإلسووالم إميانوا دينيووا مون رلووك الوهي سوواد خوالة احلقبووة مووا
قبل الصناعية  ,أي  :الدين املؤسس العقيدي باملعي احلقيقي للكلمة  ,والقادر على حتودي أطروحوة العلمنوة
بشوكل كلووي ومووؤثر يف الوقووت الوراهن علووى األقوول  ,وإىل هووهه اللسظووة لوويس هنووات مووا يشووري إىل أنووه سيخضووع
مستسلما للعلمنة يف املستقبل أيضا"(.)2
ويووهكر "أنووه تبعووا لألدلووة املتوووفرة حووىت انن يظهوور عووات اإلسووالم بوضوووح أنووه موون املمكوون إقامووة اقتصوواد
عصووري  ,أو علووى طريقووة العص ورنة علووى أيووة حوواة  ,وخت قووه بشووكل معقوووة املبووادئ التكنولوجيووة والتعليميووة
والتنظيميووة املناسووبة  ,وإلموول علووى ضوومها وتوحيوودها مووع اإلمي ووان الراس وون  ,والتموواهي يف اإلس ووالم بكوول م ووا
ميتلكانووه م وون ق وووة وانتش ووار  ,ور يب وودو أن ال وودين العوواملي الط و وهراا النص ووي مق و ودر علي ووه بالض وورورة أن يترك وول
()3
ويضعف بتجثري األوضاا والوظروف احلوديثة  ,بل على العوكس من رلك قد تقدمان له الدعم واملساندة"
والغريو حقا أن هها الفشل يلس باملشروا العلمواا  ,وهوو مودعوم مون عودد مون احلكوموات العربيوة ,
وتصوورف عليووه مبووالغ ماليووة ضووخمة لنص ورته ونشووره يف ا تمعووات العربيووة  ,وأتباعووه يتبوووؤون مراكوون عاليووة يف
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

اجلامعات  ,وتعق ود هلوم املوؤمترات والنودوات  ,وتفوت هلوم أبوواب أضوخم القنووات  ,يوجيت بعوض أتبواا التيوار
اإلحلوادي  ,ويدعي بكل ثقوة بجن الناق سي كون اإلسالم  ,وأن اإلسالم لن يبقى أكثر من ما ة سنة!

1436/08/19

( )1الصسوة العلمانية يف عيون خمتلفة  ,نعمان السامرا ي ( , ) 73وانظرا منيدا من املقارت يف هها املعي  :ارنتفاضة على
العلمانية  ,وظهور األصوليات الدينية  ,مد الفوزان .
( )2ما بعد احلداثة (. )39
( )3املرجع الساب (. )44
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ا م ر الثال

 :أن ووه م ووع فش وول املش ووروا يف حتقي و املتطلب ووات الروحي ووة لإلنس ووان  ,ويف حتقي و الس ووعادة

النفسية له  ,ويف تجسيس ارستقرار الروحي وارجتماعي  ,ظهر يف مقابل رلك العوودة إىل الودين  ,والبسوث
عوون نوويو يسوود الف ورا الروحووي واألخالقووي الووهي تسووبو فيووه رلووك الفشوول  ,وقوود رصوود عوودد موون الدارسووني
مشاهد كثرية تدة على ظاهرة الرجوا للتدين يف العات .
أما يف العات الغريب  ,فقد أكد عدد من الدارسني وجود هوهه الظواهرة  ,وانتشوارها يف ا تمعوات الغربيوة
 ,فهكر املؤرخ اإلجنليني رونالد س ومرب أن كثريا من املفكرين الغربيني أخهوا بعود احلوربني العوامليتني  :األوىل
والثانية يف البسث عن آهلة جديدة يعيشون يف كنفها  ,بعد أن فقدوا آمواة التقودم والوتخلص مون انرم الويت
وعودهم إياهووا دعواة التنوووير واملشووروا الليورباة  ,وأنووار إىل أن بعضووهم "بوهلوا كوول جهوود للعوودة إىل إلووه انبوواو
وق وويم الس وولف ...كم ووا أن موع ووة ب ووارزة م وون رج وواة األدب والفك وور يف فرنس ووا بق و ويادة ج ووات مارت ووان أخ ووهوا
باألكونيووة اجل وديدة مووههبا  ,وقووام كووارة بووارت وإميوول برونوور فناديووا بكف وينية ولوثيووة ج وديدتني  ,ولقوود نشووجت
العوودة إىل حوظرية الدين على اهنيار ارعتقاد الليرباة بالتقدم الدنيوي"(.)1
وركر أن تيلك احلربني أنعشتا ارهتموام بالودين  ,ووجهتوا أنظوار النواق وآمواهلم إليوه مون جديود  ,ولكنوه
ركر أن أول ك العا دين اصطدموا بضخامة اخلرافات واألساطري اليت تشوبعت هبوا الديانيوة النصورانية ,فسواولوا
أن يستسدثوا نسخا جديدة من التدين(.)2
ونق وول ع وون ج وووري أوتيج وواي جاس وويت قول ووه  ":مث ووة أس ووباب عدي وودة تس ووتوجو ارعتق وواد ب ووجن اإلنس ووان
األورويب يقتلع خيامه من ال بة احلديثة اليت خيم فيها طواة ثالمثا ة سنة  ,حيوث يبودأ هجورة مجاعيوة جديودة
()3
إىل دا رة تارخيية أخرى  ,ويعمد إىل أسلوب آخر يف احلياة"

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

وأما خوسيه كازانوتا فإنه يهكر يف كتابه الضخم "األديان العامة يف العات احلديث" أن عددا مون علمواو
ارجتماا الديين تعنزت ثقتهم يف التكهن ٍ
بغد مشر ينتظر الدين  ,وأكد على أن العات يشوهد موجوة كبورية
من الرجوا إىل التدين  ,والبسث عن املعاا الدينية  ,وسا أدلوة متعوددة تؤكود صوسة رلوك الوتكهن وتؤيوده
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 ,وناقش طويال األدلة اليت يوردها املعارضون(.)1
وركر جور قرم أن الدين أخه منه عقود يتوغل هارة  ,ويتغلغول يف األوسواط الغربيوة  ,وكول األوسواط
الشرقية وانسيوية(. )2
وأمووا أسووتار الاله وووت األملوواا الوودكتور جوتفرايوود كوننلووت  ,فإنووه ركوور "أنووه باس ووتطاعة امل وورو أن يلم ووس
اهتماما جديدا بالدين  ,ورلوك وسوط الثقافوة العلمانيوة الغربيوة انخوهة بالتنايود  ,فهنوات ضوروب جديودة مون
الروحانيات  ,وحركات جديدة رات طابع ديوين  ,وعلوى علمواو الودين وارجتمواا أن يودركوا –وإن أدهشوهم
رلك -أن نبؤة النمان اخلاة من الدين ت تتسق  ,فهها العات اخلاة من الدين حافل بالدين الوهي ت ينشوج
يف معظمه داخل الكنا س الرمسية"(.)3
أمووا العووات اإلسووالمي  ,فووإن األموور فيووه أظهوور وأجواىل موون غووريه  ,فقوود نووهدت الووبالد اإلسووالمية صووسوة
دينية عارمة ورجوعا من مجيع طبقات ا تمع إىل التمسك بالدين وندة األخه به  ,وأضوست هوهه الظواهرة
موون أبوورز الظ وواهر ارجتماعيووة الوويت نووهدها العووات احلووديث  ,فقوود أثووارت هووهه الصووسوة أعظووم ح ورات فكووري
وسياس ووي يف ت ووارين املس وولمني املعاص وور ح ووىت انن  ,واس ووتقطبت اهتم ووام ك وول التي ووارات الفكري ووة والسياس ووية ,
ومجيووع الوودوا ر احلكوميووة  ,وت يقتصوور أثرهووا علووى العووات اإلسووالمي فقووط  ,بوول انووتغل هبووا حووىت العووات الغووريب
أيضا(. )4
وقد تواترت الشهادات املختلفة على قوة ههه الصسوة وبعد آثارها على العات  ,يقوة سوتانلي مونيهوام
يف خطبة ارفتتاح اليت ألقاها يف مؤمتر التنصري ":إن العات اإلسالمي يشوغل اليووم حيونا مهموا يف األخبوار مون
أي وقووت مضووى  ...وإلوويكم مووا استنت وجته إحوودى ا ووالت األمريكيووة يف أحوود أعوودادها األخوورية ":إن هنووات
انودفاعا إسووالميا للعووودة إىل اجلووهور  ...والتعصوو الووديين اإلسووالمي يتسوورت با واه املواقووع األساسووية األماميووة
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

يف أرجوواو العووات اإلسووالمي  ,موون كازبالنكووا -الوودار البيضوواو يف املغوورب -وحووىت مضووي حتووري -بووني باكسووتان
( )1انظر  :األديان العامة يف العات احلديث (. )56-25

( )2انظر  :املسجلة الدينية يف القرن الواحد والعشرين (. )33-17

1436/08/19

( )3أزمة املسيسية والعلمانية يف العات الغريب (. )33
( )4انظر يف اهتمام املفكرين الغربيني بظاهرة الصسوة اإلسالمية  :موقف املستشرقني من الصسوة اإلسالمية  ,دي مد فت
الباب (. )80-69

Ali Fattani

1163

الباب الثالث

وأفغانستان"(.)1
ويقوووة موواكري يف خطابووه الووهي ألقوواه يف موؤمتر التنصووري ":لقوود بلغووت الصووسوة اإلسووالمية نووجوا ت تبلغووه
لع وودة ق وورون مض ووت"( , )2ويق وووة ال وودكتور ريتش ووارد دكجم ووان – وه ووو أس ووتار يف العل وووم السياس ووية":-تتس ووم
األصوولية اإلسووالمية املعاصوورة بتوجههووا النضوواة والسوولمي بووثالل صووفات عامووة  :ارنتشووار  ,وتعوودد املراكوون,
واإلصرار  ,أما أهنا منتشرة  ,فواض من انبعوال اجلماعوات واحلركوات اإلسوالمية يف كول تموع مسولم تقريبوا
 ,بغض النظر عن حجمه أو وضعه السياسي وارقتصادي والثقايف  ,كما أن الصوسوة اإلسوالمية ر تنسصور
يف طبقات معينة اجتماعية أو اقتصادية"(.)3
موون أهووم انثووار الواقعيووة لظوواهرة الصووسوة اإلسووالمية توسووع املوود اإلسووالمي يف العووات  ,وازديوواد انتشوواره
بنسو عالية يف مجيوع دوة العوات  ,فموع كثورة التشوويه للودين اإلسوالمي  ,وضوخامة الكوهب عليوه  ,والتنويور
حلقا ق ووه إر أن اإلقب وواة علي ووه يع وود كبو وريا  ,ب وول يع وود ال وودين اإلس ووالمي م وون أكث وور األدي ووان ال وويت ي وودخل إليه ووا
الداخلون من خارجه .
وكول رلوك يودة علووى أن دعووى الناقودين بووجن األديوان آخوهة يف الوونواة وارضومسالة  ,كاسودة باطلووة,
ر ختر عن دا رة األماا العاطفية .
ا م ر الراا  :أن هووهه الش وواهد املتعووددة علووى بقوواو األديووان ومتووددها يف ا تمعووات اإلنسووانية  ,توودة
علووى عم و اخلطووج املنهجووي الووهي تلبسووت بووه دعوواوى الناقوودين لألدي ووان  ,ورل ووك أهنووم حووني رأوا يف بعووض
األديوان ادسوارا واهنناموا أموام العلمنوة  ,أخوهوا مون رلووك حكموا علوى كول األديوان  ,وحوني نواهدوا يف بعووض
البقاا يف أوربا وغريها ابتعادا من الناق عن التمسك بالدين  ,طفقوا يعلنون بوجن النواق يف كول العوات أخوهوا
يف التخلي عن الدين .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

و وون كشووف عوون هووها اخلل ول املنهجووي  ,ونبووه عليووه م ورارا  ,الباحووث املعاصوور مووالوي نوواي  ,فووإن حووني
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تعوورو لقضووية انتشووار العلمانيووة  ,أنووار إىل أن "مووا مت اهلووه بوضوووح يف خصووو هووهه الفكوورة  ,أهنووا تشووري
حتديدا إىل تقاليد دينية معينوة يف الثقافوة الغربيوة  ,أي  :الكنوا س املسويسية  ,ولوهلك فعنودما يتسودل معظوم
الكتاب عن العلمنة  ,جند أهنم يشريون حتديدا إىل اددار املسيسية  ,وليس إىل ارددار العام للدين"(.)1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19

( )1الدين األسس  ,مالوي ناي ( , )326وانظر من املرجع راته (. )341 ,328 ,327
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ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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اخلوامت ووة
ها دن نصل إىل نوط البسث بعد رحلة ناقة طويلة  ,ومن املعهود يف العادة أن تضمن اخلامتة
أهم النتا خ وأهم التوصيات  ,ولكين سجقتصر على رصد أهم األغالط املنهجية اليت تلبست هبا مواقف
املنخرطني يف ظاهرة نقد الدين  ,وتلطخت هبا تصوراهتم واحتجاجاهتم .
فجمع تلك األغالط وإبرازها يف مكان واحد من أهم النتا خ اليت تساعد على الكشف عن اخللل
الواقع يف ظاهرة نقد الدين  ,وتعني على حسن التصدي هلا .
وم كثرت ما وق المنخرطون فيه من ا غفط المنهجية ىل أن أهمها :
الملا ا ول  :النطفق من التصورات الزا فة  ,فإن كثريا من انتقاداهتم اليت أثاروها على الدين
مبنية على فهم منسرف حلقيقة الدين وتصور خاط عن طبيعته وأحكامه  ,فيكونون يف أرهاهنم
تصوراهتم خاط ة يقيمون عليها اع اضاهتم  ,وهها الغلط أوقع الناقدين للدين يف مغالطة "رجل القش"
 ,اليت تعين  :أن املرو يعتمد إىل تصوير املخالف له بصورة غري الصورة اليت هو عليها  ,يشرا يف نقده
وإثارة ارع اضات عليها .
والنقادون لألديان أكثروا من الوقوا يف ههه املغالطة  ,كما سب التنبيه على أمثلة عديدة تدة على
رلك يف أثناو البسث .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الملا الثاني  :القفز البكمي  ,واملراد به أن ينتقل املرو إىل النتيجة من غري أن يوجد يف مقدمات
الدليل ما يدة عليها أو يستلنمها  ,وكثري من ارع اضات اليت أثارها الناقدون على األديان هي من هها
القبيل  ,ف اهم يركبون دعاوى  ,ينتقلون منها إىل نتا خ كبرية  ,ر يوجد يف مقدماهتم اليت انطلقوا منها
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وقد سب يف أثناو البسث الكوشف عن هها الغلوط يف عدد من القضايا ارستدرلية وارع اضية
عندهم .
الملا الثال  :النبراف في الراا اين ا فكار  ,فإنك ترى كثريا من الناقدين لألديان يربطون
يف أثناو حتليلهم لقضايا الدين بني مواد ر عالقة بينها  ,ور يوجد دليل على حتق اررتباط فيما بيمنها ,
يرتبون على رلك نتا خ كبرية يلنمون هبا أهل األديان
وهها الصنيع أوقعهم يف مغالطة "ال ابط النا ف  ,واملراد به  :ويقصد هبا  :أن يدعي املرو بجن هنات
ترابطا بني ني ني بال دليل صسي ور منهخ علمي مستقيم  ,ومن أنهر األمثلة على ههه املغالطة :
ارعتماد على رد التشابه بني الشي ني يف إثبات التجثر  ,فإن التشابه بني أمرين مصدر ا واحد ر يدة
على أن الثاا متجثر باألوة  ,فاملعجنات مصدرها واحد  ,وهو اهلل تعاىل  ,فليس غريبا أن يتشابه ما يقع
لألنبياو منها .
الملا الراا  :الستدلل االمجهول  ,ويظهر هها الغلط كثريا يف اعتمادهم على نتا خ العلم
التجريي  ,فإهنم يف كثري من األحيان حني يسجلون عن تفسري بعض األمور أو عن طبيعتها يلجؤون إىل
القوة بجن العلم سيجيو عن رلك يف املستقبل .
وهم كثريا ما يعيبون على أهل األديان بجهنم يؤمنون بإله الثغرات  ,فيقولون  :إن املؤمنني حني
ادون أمورا يف الكون ر يعرفون هلا تفسريا ينسبوهنا إىل اهلل مبانرة  ,فإمياهنم باهلل إوا كان ليسدوا به
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

الثغرات الواقعة يف علمهم بالكون  ,وفضال عن أن هها التوصيف غري صسي يف مستند اإلميان باخلال ,
فها هم الغالة يف ا لعلم يقعون يف مثل ما رموا به غريهم  ,حيث إهنم وجدوا أمورا كثرية يف الكون ر
يعرفون هلا جوابا فلجؤوا إىل اجلواب بجن العلم سيجيو عليها يف املستقبل  ,فجنتجوا "علم الثغرات" ,
وجعلوه ملجج هلم يف اجلواب على ما اهلونه من أسرار  ,فطريقة تفكريهم يف احلقيقة ت ختتلف عن طريقة
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Ali Fattani

1168

اخلامتــــة

الملا الخامس  :كونية التصورات الخاصة  ,فإن كثريا من الناقدين لألديان إلدد يف رهنه تصورا
معينا لبعض األمور ,

يجخه يف اكمة أفعاة اهلل إليها  ,فإن وجدها خمتلفة معها يبادر مبانرة إىل

إنكار وجود اهلل او التشكيك يف كماله .
ف اه بعضهم إلدد معي معينا للعدة  ,فإرا وجد يف تدبري اهلل للكون ما خيالف ما حدده يف رهنه
يبادر إىل إنكار عدة اهلل أو القدح يف كماله .
وبعضهم إلدد يف رهنه معي معينا للرمحة  ,فإرا وقف يف األحدال الوجودية على نيو خيالف ما
يف رهنه يبادر بغري تردد ور مراجعة إىل القدح يف رمحة اهلل أو يف كماله .
وكهلك احلاة مع صفة القدرة  ,وغريها من صفات الكماة اإلهلي .
وهم يف هها الغلط وقعوا يف مغالطة " اخلصم القاضي"  ,اليت تعين أن املرو اعل من تصوراته
اخلاصة املبنية على قدراته العقلية والعلمية مينانا إلاكم إليها انخرين .
وأوقعهم أيضا يف مغالطة " املصادرة على املطلوب" اليت تعين أن املرو اعل قوله جنوا من الدليل
الهي يستدة به على صسة قوله  ,فيستدة بالدعوى على صسة الدعوى .
الملا السا س  :الوقوو في التناقا  ,وقد سب يف أثناو البسث رصد نواهد كثرية ظهر فيه
وقوا الناقدين لألديان يف التناقض املنهجي الصارخ .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
1436/08/19
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الفه ووارق
 -1فهرق املصادر واملراجع.
 -2فهرق املوضوعات.

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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فهرق املصادر واملراجع
 .1اإلباحية ليست حال  ,مرييام جرومسان  ,ت /وا ل اهلالوي  ,دار سطور جديدة  ,ط2011 , 1م.
 .2أبكار األفكار  ,سيف الدين انمدي  , ,حتقي أمحد املهدي ,دار الكتو والوثا القومية ,ط
الثانية1424 ,هو.
 .3ابن رند يف فلسفة العصور الوسطى  ,زينو اخلضري  ,دار الثقافة للنشر  ,ط1993 , 1م .
 .4إثبات نبوة الني صلى اهلل عليه وسلم  ,أبو احلسن الينيدي  ,ت/أنوا زنايت  ,دار انفا العربية ,
ط2009 , 1م .
 .5إثبات نبوة مد صلى اهلل عليه وسلم  ,القرطي –وهو جنو من كتابه اإلعالم يف الرد على النصارى
طبع ققا –  ,ت /أمحد آيت بلعيد  ,دار الكتو العلمية  ,ط. 1
 .6أثر العلم يف ا تمع  ,برتراند رسل  ,ت /متام حسان  ,مكتبة هنضة مصر .
 .7أثر الكنيسة على الفكر األوريب  ,أمحد عجيبة  ,دار انفا العربية  ,ط2007 , 1م .
 .8ارجتماا الديين  ,أمحد اخلشاب  ,مكتبة القاهرة احلديثة  ,ط1964 , 2م .
 .9األجوبة الفاخرة عن األس لة الفاجرة  ,القرايف  ,ت /أبو صهيو مد سام  ,ابن اجلوزي  ,ط, 1
2006م .
 .10أحاديث العقيدة املوهم إنكاهلا يف الصسيسني  ,سليمان الدبيخي  ,مكتبة املنها  ,ط, 1
1427هو

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .11إحصاو العلوم  ,الفارايب  ,ت /علي بوم حلم  ,دار ومكتبة اهلالة  ,ط1996 , 1م .
 .12إخبار العلماو بجخبار احلكماو  ,القفطي  ,ت/إبراهيم مشس الدين  ,دار الكتو العلمية  ,ط, 1
2005م .
 .13اختالف يف تراجم الكتاب املقدق وتطورات هامة يف املسيسية  ,أمحد عبدالوهاب  ,مكتبة وهبة
 ,ط1987 , 1م .
 .14األخال النظرية  ,عبدالرمحن بدوي  ,وكالة املطبوعات  ,ط1979 , 1م .
 .15األدلة العقلية النقلية على أصوة ارعتقاد  ,سعود العريفي  ,عات الفوا د  ,ط1419 , 1هو .

1436/08/19

 .16األديان العامة يف العات احلديث  ,خوسيه كازانوفا  ,ت /قسم اللغات احلية يف جامعة البلمند
املنظمة العربية لل مجة  ,ط2005 , 1م .
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 .17األديان يف تارين نعوب العات  ,سريغي توكاريف  ,ت /أمحد فاضل  ,دار األهاة  ,ط, 1
1998م .
 .18أديان ما قبل التارين  ,غوران اندريه لوروا  ,سعاد حرب  ,ط1990 , 1م .
.19
.20
.21

آراو املستشرقني حوة القرآن الكر وتفسري  ,عمر رضوان  ,دار طبية  ,ط1992 , 1م .
آراو فلسفية يف أزمة العصر  ,آدريني كوخ  ,ت /مود مود  ,مكتبة األجنلو 1963 ,م .
انراو واملعتقدات  ,غوستاف لوبون  ,ت /عادة زعي  ,دار بيبليون  ,باريس .
أزمة اإلنسان احلديث  ,تشارلنفرنكل  ,ت/نقور زيادة  ,مكتبة احلياة  ,ط1965 , 1م .
أزمة العلوم األوروبية  ,هوسرة  ,ت /إمساعيل املصد  ,املنظمة العربية لل مجة  ,ط2008 , 1م

.22
.23
.
 .24أزمة املسيسية بني النقد التارخيي والتطور العلمي  ,نعيمة إدريس  ,جامعة منتوي قسنطينية ,
2007م .
 .25أزمة الوعي األورويب  ,بوة هازار  ,ت/يوسف عاضي  ,املنظمة العربية لل مجة  ,ط2009 , 1م
.
 .26أساسيات الفينياو  , ,ف ,بوه  ,الدار الدولية  ,مصر  ,ط2005 , 9م .
 .27أساطني الفكر  ,روجيه بوة دروا  ,ت/علي جنيو إبراهيم  ,دار الكتاب العريب  ,ط, 1
2012م .
 .28اسبينوزا  ,فؤاد زكريا  ,دار التنوير  ,ط1983 , 3م .
.29
.30
.

ارستقراو واملنهخ العلمي  ,مود فهم زيدان  ,دار النهضة العربية .
ارستقراو ومصادرات البسث العلمي  ,مد مد قاسم  ,دار املعرفة اجلامعية  ,ط2003 , 1م

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .31إسسا نيوتن والثورة العلمية  ,جيل كريستسان  ,ت /مروان البواب  ,مكتبة العبيكان  ,ط,1
2005م ,
 .32أسرار الديانات القدمية  ,أ .ق ميغوليفسكي  ,ت/حسان خما يل اسس  ,دار عالو الدين ,
ط2012 , 1م .

1436/08/19

.33
.34
.35

األسرة يف الغرب  :أسباب تغيري مفاهيمها ووظيفتها  ,خداة كرار  ,دار الفكر  ,ط12009م.
أسس الفلسفة  ,توفي الطويل  ,جلنة التجليف وال مجة والنشر ,القاهرة1958 ,م
أسس املادية الديالكتيكية واملادية التارخيية  ,سريكني باخوت  ,بدون بيانات .
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.36
.37
.38

األسس امليتافينيقية للعلم  ,حسني علي حسن ,مطبوعات جامعة الكويت ,ط 1997, 1م.
أسطوة اإلطار  ,كارة بوبر  ,ت /ميي اخلوة  ,عات املعرفة  ,الكويت  ,ط2001 , 1م .
أسطورة سد اإلله يف املسي  ,إنراف جون هيك  ,ت/نبيل صبسي  ,دار القلم  ,ط,1

1985م .
 .39اإلسالم بني الرسالة والتارين  ,عبد ا يد الشريف دار الطليعة  ,ط2001 , 1م .
 .40اإلسالم بني الشر والغرب  ,علي عنت بيجوفيتش  ,ت  :مد يوسف  ,دار الشرو  ,ط, 2
2013م .
 .41اإلسالم يف عصر العلم  ,مد فريد وجدي  ,دار الكتاب العريب  ,بريوت  ,بدون بيانات .
 .42اإلسالم يف قفص ارهتام  ,نوقي أبو خليل ,دار الفكر املعاصر  ,ط1982 , 5م .
 .43اإلسالم وأزمة احلضارة اإلنسانية املعاصرة  ,عمر هباو الدين األمريي  ,دار الشر  ,ط1
1973,م .
اإلسالم والر  ,مد البهي  ,مكتبة وهبة  ,ط1979 , 1م .
.44
 .45اإلسالم والعلم  :مناظرة بني رينان واألفغاا  ,ترمجة ودراسة  :دي عبداحلافظ  ,املركن القومي
لل
.46
.47
.48

مجة  ,ط2009 , 2م .
اإلسالم والعلم التجريي  ,فارو الدسوقي  ,املكتو اإلسالمي  ,ط1987 , 1م .
اإلسالم واملسيسية يف املينان  ,نريف مد هانم  ,مؤسسة الوفاو  ,بريوت .
اإلسالم وقضايا علم النفس احلديث  ,نبيل السمالوطي  ,دار الشرو  ,ط. 1

 .49اإلسالم يتسدى  ,وحيد الدين خان  ,ت /ظرف اإلسالم خان  ,دار البسول العلمية ,ط, 12
1997م .
 .50اإلنارات والتنبيهات  ,ابن سينا  ,مع نرح الطوسي ,حتقي سليمان دنيا ,دار املعارف ,مصر,
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ط الثالثة
 .51أصل اإلنسان  ,هاا رز  ,دار الفكر املعاصر  ,ط2010 , 1م .
 .52أصل األنواا  ,دارون  ,ت /دي مود املليجي  ,املركن القومي لل مجة  ,ط 2004 , 1م.
 .53أصل الدين  ,فيورباخ  ,ت/أمحد عبداحلليم عطية  ,املؤسسة اجلامعية  ,ط2055 , 2م .

1436/08/19

 .54أصوة ارثنربويولوجيا العامة  ,قباري مد إمساعيل  ,دار املعرفة اجلامعية  ,ط1980 , 1م.
 .55أصوة التارين األوريب احلديث  ,هربرت فيشر  ,ت /زيين عضصمت راند وآخرون  ,دار
املعارف  ,ط1965 , 1م .
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.56
.57
.58

أصوة الدين  ,عبدالقاهر البغدادي  ,دار الكتو العلمية ط1981 , 3م .
أصوة املاركسية  ,جور بولينر  ,ت/نعبان بركات  ,منشورات املكتبة العصرية  ,بريوت .
أصوة النظام ارجتماعي يف اإلسالم  ,مد الطاهر بن عانور  ,دار السالم  ,ط2006 , 1م

 .59األصوة الوثنية للمسيسية  ,اندريه نابتون وآخرون  ,ت /مسرية عنمي النين  ,منشورات املعهد
الدوة للدراسات اإلنسانية .
 .60األصوليات املعاصرة  ,أسباهبا ومظاهرها  ,روجيه جارودي  ,ت /خليل أمحد خليل  ,دار عام
ألفني  ,ط 1992 , 1م .
 .61أطلس اخلل  ,هارون إلىي  ,نسخة إلك وتية منشورة على موقع املؤلف .
 .62إظهار احل  ,رمحة اهلل اهلندي  ,ت /مد ملكاوي  ,دار الوطن  ,ط1412 , 1هو .
 .63إعجاز القرآن  ,الباقالا  ,ت /أمحد صقر  ,دار املعارف .
 .64أعالم احلديث يف نرح صسي البخاري  ,أبو سليمان اخلطايب  ,ت /مد بن سعد آة سعود ,
مطبوعات جامعة أم القرى  ,ط1988 , 1م .
 .65أعالم الفالسفة كيف نفهمهم؟  ,هنري توماق  ,ت/م ى أمني  ,دار النهضة العربية  ,ط, 1
1964م .
 .66أعالم النبوة  ,أبو حامت الرازي  ,دار الساقي  ,ط2009 , 2م .
 .67أعالم النبوة  ,املاوردي  ,دار الكتو العلمية  ,ط1986 , 1م .
 .68اإلعالم ا يف دين النصارى من األوهام  ,أبو العباق القرطي  ,ت /أمحد حجازي السقا ,
املكتبة األزهرية .
 .69آفا الفلسفة  ,فؤاد زكريا  ,مكتبة مصر .
 .70أفكار ورجاة – قصة الفكر الغريب –  ,كرين برننت  ,ت :مود محود  ,مكتبة األجنلو  ,ط, 1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

1965م .
 .71أفوة األصنام  ,نيتشيه  ,ت /حسان بو رقية  ,أفريقيا الشر  ,ط1996 , 1م .
 .72أفيون الشعوب  ,عباق مود العقاد  ,املكتبة العصرية .
 .73ارق اب من اهلل  ,بوة ديفين  ,ت/منري نريف  ,املركن القومي لل مجة  ,ط2010 , 1م .

1436/08/19

.74
.75
.76

اقتصادنا  ,مد باقر الصدر  ,دار التعارف للمطبوعات  ,بريوت  ,ط1981 , 1م .
األقواة اجللية يف بطالن كتو اليهودية واملسيسية  ,مد علي – كان مبشرا قبل إسالمه
ارل النفسية يف نرح طقوق معتقدات الكنيسة  ,القمس يوحنا سالمة .
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.77
.78
.79

آرم العقل الغريب  ,ريتشارد تارباق  ,ت :فاضل جتكر  ,العبيكان  ,ط2010 , 1م .
آلة املوحدين لكشف خرافات الطبيعيني  ,أبو الفداو  ,دار اإلمام مسلم  ,ط2013 , 1م .
اإلحلاد يف الغرب  ,رمسيس عوو  ,دار ارنتشار  ,ط1997 , 1م .

 .80ألف باو املادية اجلدلية  ,فاسيلي بودو ستنيك وأوفشيت باخوت  ,ت /جور طرابيشي  ,دار
الطليعة  ,ط1979 , 1م .
 .81إله اإلحلاد املعاصر  ,كوسيت بندة  ,منشورات النور  ,ط, 1
.82
.83
.84
.85

اإلهليات من الشفاو  ,ابن سينا  ,ت /إبراهيم مدكور  ,اهلي ة العامة لشؤون الطباعة .
آماة جديدة يف عات متغري  ,برتراند رسل  ,ت/عبدالكر أمحد  ,دار سعد مصر .
إمانويل كنت  ,عبدالرمحن بدوي  ,وكالة املطبوعات  ,الكويت  ,ط1977 , 1م .
أمواة الكنيسة من يدفع ومن يقبض  ,القس إبراهيم عبدالسيد  ,دار ديوان  ,ط1997 , 1م .

.86
.87
.88

انتسار الغرب  ,ريتشارد كوت  ,ت /مد مود التوبة  ,مكتبة العبيكان  ,ط2001 , 2م .
ارنتفاضة على العلمانية وظهور األصوليات الدينية  ,مد الفوزان  ,ط1423 , 1م .
ارنثربويولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية  ,مد اجلوهري  ,دار املعرفة اجلامعية  ,ط, 1

1989م .
 .89اإلنسان رلك ا هوة  ,ألكسيس كاريل  ,ت/نفي أسعد فريد  ,املعارف  ,بريوت 1993 ,م .
 .90اإلنسان عرب التارين  ,آثرق جراور  ,ت/نور الدين الرزرادي  ,مؤسسة سجل العرب  ,ط, 1
1978م .
 .91إنسانية اإلنسان  ,رالف بري  ,ت /سلمى اجليوسي  ,مؤسسة املعارف  ,بريوت .
 .92إنسانية اإلنسان  ,نقد علمي للسضاة الغربية  ,رينيه دوبو  ,ت /نيبيل الطويل  ,مؤسسة الرسالة
 ,ط1987 , 3م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.93
.94
.95
.96

أوربا يف العصور الوسطى  ,ورن هلس  ,ت /مد فتسي الشاعر  ,مكتبة األجنلو املصرية .
أوروبا يف العصور الوسطى  ,سعيد عبدالفتاح عانور  ,مكتبة األجنلو املصرية 2009م . .
اإلميان بالقضاو والقدر  ,مد بن إبراهيم احلمد  ,دار الوطن  ,ط1416 , 2هو .
اإلميان باهلل واجلدة الشيوعي  ,فت الرمحن أمحد اجلعلي  ,الدار السعودية للنشر ,ط1984 , 1م

1436/08/19

.
 .97اإلميان والتقدم العلمي  ,هاا رز  ,وخالص جلي  ,دار الفكر املعاصر  ,ط2009 , 1م.
 .98اإلميان واحلياة  ,يوسف القرضاوي  ,مؤسسة الرسالة  ,ط1998 , 19م .
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 .99باسكاة  ,جنيو بلدي  ,دار املعارف .
 .100البسر احيط يف أصوة الفقه  ,النركشي  ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ,ط الثانية,
1423هو.
 .101حبول يف مقارنة األديان  ,أمحد الساي  ,دار الثقافة  ,الدوحة .
 .102البدا ية  ,موعة باحثني  ,حترير أنلي مونتاغيو  ,ت /مد عصفور  ,عات املعرفة  ,ط, 1
1990م .
.103
.104
.105
.106

الربامجاتية  ,وليم جيمس  ,ت /مد علي العريان  ,دار النهضة العربية  ,ط1965 , 1م .
برجسون  ,زكريا إبراهيم  ,دار املعارف .
الربهان يف علوم القرآن  ,النركشي  ,ت /مد أبو الفضل إبراهيم  ,املكتبة العصرية .
بساطة العلم  ,يبل سنانلي  ,إنراف اإلدارة العامة للثقافية .

 .107البصا ر النصرية يف علم املنط  ,زين الدين الساوي ,تعلي رفي العجم ,دار الفكر اللبناا,
بريوت ,ط 1997 , 1م.
 .108بعض مشكالت الفلسفة  ,وليم جيمس  ,ت /مد فتسي الشنيطي  ,املؤسسة املصرية العامة
للتجليف .
 .109البلغة يف الفر بني املؤنث واملهكر  ,أبو الربكات ابن األنباري  ,ت /رمضان عبدالتواب  ,مطبعة
دار الكتو .
 .110بولس وحتريف املسيسية  ,هيم ماكي  ,ت/مسرية عنمي النين  ,منشورات املعهد الدوة للدراسات
اإلنسانية .
 .111بيان إعجاز القرآن  ,اخلطايب – ضمن ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن –  ,ت /مد خلف اهلل
أمحد  ,دار املعارف .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .112البيان الشيوعي  ,كارة ماركس  ,الشركة اللبنانية للكتاب .
 .113بيان تلبيس اجلهمية  ,ابن تيمية  ,حتقي موعة من الباحثني ,مع امللك فهد لطباعة
املصسف ,ط 1426 , 1هو.
 .114بني الدين والعلم  ,اندر وديكسون ورايت  ,ترمجة إمساعيل ظهر  ,دار العصور للطباعة  ,ط, 1

1436/08/19

1930م .
 .115تجثر املسيسية باألديان الوضعية  ,أمحد عجيبة  ,دار انفا العربية  ,ط2044 , 1م .
 .116تارين آباو الكنيسة  ,حنا الفاخوري
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 .117تارين األديان وفلسفتها  ,طه اهلامشي  ,دار مكتبة احلياة  ,ط1963 , 1م .
 .118تارين األسطورة  ,كارين أرمس ونغ  ,ت /وجيه فانصو  ,الدار العربية للعلوم نانرون  ,ط, 1
2008م .
 .119تارين األفكار السياسية  ,جان تونار  ,ت/ناجي الدراونة  ,دار التكوين  ,ط2010 , 1م .
 .120تارين البشرية  ,أرنولد تويني  ,ت/نوقال زيادة  ,األهلية للنشر والتوزيع ط2004 , 1م .
 .121تارين التسام يف عصر اإلصالح  ,جنيف لوكلري  ,ت:جور سليمان  ,املنظمة العربية لل مجة ,
ط2009 , 1م .
 .122تارين التفكر باإلله  ,مارسيل رويب  ,ت/سعيد الباكري  ,دار عالو الدين  ,ط2010 , 1م .
 .123تارين الثورة الفرنسية  ,أليرب سوبوة  ,ترمجة جور كوسي  ,عويدات ط 1989 ,4م .
 .124تارين احلضارة العام  ,مجاعة من الباحثني  ,دار عويدات للنشر  ,ط1986 , 2م .
 .125تارين الصاب ة املندا يني  ,مد عمر محادة  ,دار قتيبة  ,ط1992 , 1م .
 .126تارين الفكر املسيسي  ,حنا جرجس اخلضري  ,دار الثقافة .
 .127تارين الفلسفة  ,اميل برهييه  ,ت/جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط1983 , 1م .
 .128تارين الفلسفة  ,فردريك كوبلستون  ,ت :مد سيد امحد  ,ا لس األعلى للثقافة  ,ط, 1
2003م .
 .129تارين الفلسفة  ,وول ستيس  ,ت /اهد عبداملنعم اهد  ,املؤسسة اجلامعية للدراسات  ,طط2
2005 ,م .
 .130تارين الفلسفة احلديثة  ,وليم كلي رايت  ,ت /مود سيد أمحد  ,دار التنوير  ,ط. 1
 .131تارين الفلسفة احلديثة  ,يوسف كرم  , ,دار القلم ,بريوت .
 .132تارين الفلسفة الغربية  ,برتراندرسل  ,ترمجة زكي جنيو وزميله ,ط1978 , 1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .133تارين الفلسفة اليونانية  ,ول ستيس  ,ترمجة اهد عبداملنعم ,املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر ,ط 1425 , 1هو.
 .134تارين الفلسفة اليونانية  ,يوسف كرم  ,دار القلم ,بريوت.
 .135تارين الفلسفة يف اإلسالم  ,دي بور  ,ت /مد عبداهلادي أو ريدة  ,دار النهضة العربية  ,ط1

1436/08/19

1981 ,م .
 .136تارين الفلسفة يف العصر الوسيط  ,يوسف كرم  ,يوسف كرم ,دار القلم ,بريوت.
 .137تارين الفلسفة والعلم يف أوربا الوسيطة  ,جونو وبوجوان  ,ت /علي زيعور  ,دار عن الدين ,

Ali Fattani

1178

الفهــــــــارس

ط1993 , 1م .
 .138تارين الكنيسة  ,جون لورمير  ,ت/عنار مرجان  ,دار الثقافة  ,ط. 1
 .139تارين املسيسية يف العصور الوسطى  ,جاد املنفلوطي – باحث مسيسي , -دار التجليف والنشر
للكنيسة األسقفية .
 .140تارين النشوو  ,يف البدو كان اهليدروجني  ,هوميارفون ديتفورت  ,ت /مود كبيبو  ,دار احلوار ,
ط2008 , 3م .
.141
.142
.143
.144

تارين أوربا -العصور الوسطى  -فشر  ,ت /مد مصطفى زيادة  ,دار املعارف .
تارين أوربا يف العصر احلديث هو.أ.ة فشر  ,ت /أمحد جنيو هانم  ,دار املعارف ,ط. 7
تارين علم النفس ومدارسه  ,مد نساتة
تارين موجن للنمان  ,ستيفن هوكنخ  ,ت/مصطفى إبراهيم فهمي  ,اهلي ة املصرية للكتاب ,

 2001م .
 .145تارين موجن للنمان من ارنفجار العظيم إىل الثقوب السوداو ,ستيفن هوكنخ
 .146التجمالت  ,ديكارت  ,ت /عثمان أمني  ,مكتبة القاهرة احلديثة  ,ط1965 , 3م .
 .147تبصرة األدلة  ,أبو املعني النسفي ,ت/كلود سالمة ,املعهد العلمي للدراسات العربية ,دمش ,
1990م .
 .148تثبيت در ل النبوة  ,القاضي عبداجلبار  ,ت :عبدالكر عثمان  ,دار العربية للطبعة .
 .149ديد الفكر العريب  ,زكي جنيو  ,دار الشرو 2004 ,م .
 .150ربيت مع املاركسية  ,طار حجي  ,مطبوعات ارحتاد الدوة للبنوت اإلسالمية ط1983, 1م .
 .151حترير القواعد املنطقية نرح الرسالة الشمسية ,قطو الدين الرازي ,حبانية اجلرجاا ,دار إحياو
الكتو العلمية ,عيسى البايب ونركاه ,مصر.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.152
.153
.154
.155

حتريف رسالة املسي  ,بسمة جستنية  ,دار القلم  ,ط2000 , 1م .
حتفة املريد نرح جوهرة التوحيد  ,البيجوري ت /علي مجعة  ,دار السالم  ,ط2002 , 1م.
حتقي ما لإلحلاد من مقولة  ,مد املنوغي  ,منشورات اجلمل  ,ط2004 , 1م .
تشكيل العقل احلديث  ,كرين برينتون  ,ت  :نوقي جالة  ,ط2002 , 1م .

1436/08/19

 .156التصميم العظيم  ,إجابات جديدة على أس لة الكون  ,ستفني هوكينخ وآخر  ,ت /أمين أمحد
عياد  ,التنوير  ,ط2013 , 1م .
 .157التطور  ,نظرية علمية أم أيديولوجيا  ,عرفان يلماز  ,دار النيل  ,ط2013 , 1م .
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 .158تطور احلياة  ,كاترين جارمن  ,بانة أرناؤوط الشرقاوي  ,معه اإلواو العريب  ,ط1983 , 1م.
 .159التطور عملياته ونتا جه  ,ادوارد دودسن  ,ت /أمحد رنيد محدي  ,عات الكتو  ,ط, 1
1969م .
 .160التطور والثبات يف حياة املسلم  ,مد قطو  ,دار الشرو  ,ط1986 , 6م . .
 .161التفسري الكبري (مفاتي الغيو )  ,الرازي ,دار إحياو ال ال اإلسالمي ,بريوت ,ط الرابعة,
1422هو.
 .162التفكري الفلسفي  ,سليمان دنيا  ,مكتبة اخلاجني  ,ط1967 , 1م .
 .163التفكري فريضة إسالمية  ,مود عباق العقاد  ,هنضة مصر 2001 ,م .
 .164تكوين العقل احلديث  ,جون هرمان رانداة  ,ترمجة  :جور طعمة  ,دار الثقافة  ,ط, 1
2966م .
 .165تلخيص األدلة لقواعد التوحيد  ,أبو إسسا الصفار البخاري  ,ت/عبداهلل مد إمساعيل ,
املكتبة األزهرية لل ال ,ط2012 , 1م .
 .166التماين العادة بني الرجل واملرأة  ,مود الدوسري  ,دار ابن اجلوزي  ,ط1432 , 1هو .
 .167التمهيد لقواعد التوحيد  ,الالمشي  ,ت/عبدا يد ال كي  ,دار الغرب اإلسالمي  ,ط, 1
1995م .
 .168متهيد للفلسفة ,حمود محدي  ,دار املعارف ,مصر ,ط اخلامسة1994 ,م.
 .169تننيه القرآن عن مطاعن املبطلني  ,منقه السقار  ,رابطة العات اإلسالمي .
 .170التنوير  ,دور بتدا اوترام  ,ترمجة  :ماجد موريس  ,دار الفارايب  ,ط2008 , 1م .
 .171هتافت الفالسفة الغناة ,حتقي سليمان دنيا ,دار املعارف ,مصر ,ط الرابعة1392 ,هو..
 .172هتافت النظرية الدارونية  ,السيد هادي املدرسي  ,دار العلوم  ,ط2011 , 1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .173هتهيو اللغة  ,األزهري ,إنراف مد عوو مرعو ,دار إحياو ال ال العريب ,بريوت ,ط, 1
1421هو.
 .174توماق هوبن فيلسوف العقالنية  ,إمام عبدالفتاح إمام  ,دار الثقافة  ,مصر 1985 ,م .
 .175تيسري الكر الرمحن يف تفسري كوالم املنوان ,السوعدي ,اعتنواو سوعد الضوميل ,دار ابون اجلووزي ,ط1
1422 ,هو.

1436/08/19

 .176الثالل الدقا األوىل من عمر الكون  ,ستيفن وينربا  ,ت /مد وا ل األتاسي  ,الدار املتسدة
للطباعة  ,ط1986 , 1م .
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 .177الثورة الفرنسية  ,ألبري سوبوة  ,ت/جور كوسي  ,منشورات عويدات  ,ط. 3
 .178اجلا نة الكونية الكربى  ,ملارا الكون مناسو للسياة  ,بوة ديفين  ,ت  :سعد الدين خرفان ,
اهلي ة العامة السورية للكتاب  ,ط2011 , 1م .
 .179اجلانو املظلم يف التارين املسيسي  ,هيلني إيلرييب ت/سهيل زكار  ,دار قتيبة  ,ط2055 , 1م.
 .180اجلرب الهايت  ,زكي جنيو مود  ,ت :إمام عبدالفتاح إمام ,ا لس األعلى للثقافة.
 .181جرمية الردة وعقوبة املرتد  ,يوسف القرضاوي  ,املكتو اإلسالمي  ,ط1998 , 3م .
 .182اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين  ,مد علي يوسف  ,مكتبة احلياة  ,بريوت .
 .183جي اجلنتني يف متيين املثنيني  ,مد األمني احي  ,ت /جلنة إحياو ال ال العريب  ,منشورات دار
انفا اجلديدة .
 .184اجلهاد والقتاة يف السياسة الشرعية  ,مد خري هيكل  ,دار البيار  ,ط1996 , 2م .
 .185جواب ارع اضات املصرية  ,ابن تيمية  ,ت /مد عنير مشس  ,دار عات الفوا د  ,ط, 1
1429هو .
 .186اجلواب الصسي ملن بدة دين املسي  ,ابن تيمية ,حتقي علي بن حسن وزميله ,دار
العاصمة,الرياو ,ط1414, 1هو
 .187جون لوت إمام الفلسفة التجريبية  ,راوية عبداملنعم عباق  ,دار املعرفة اجلامعية  ,ط1987 , 1م
.
 .188حافة العلم  ,عبور احلد من الفينياو إىل امليتافينيقا  ,ريتشارد موريس  ,ت /مصطفى فهمي ,
ا لس الثقايف  ,ط. 1
 .189حدود العلم  . ,سوليفان  ,الدار العلمية  ,ط1972 , 1م .
 .190حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر  ,مثي الكردستاا  ,دار القلم  ,ط2004 , 1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.191
.192
.193
.194

حركات ومهاهو  ,فتسي يكن  ,مؤسسة الرسالة  ,ط1987 , 7م .
حركة ارستنارة وتناقضاهتا  ,عبدالوهاب املسريي  ,نضهة مصر  ,ط1998 , 1م .
احلركة النسوية اليسارية باملغرب  ,عبدالرمحن العمراا  ,املنتدى اإلسالمي  ,ط2007 , 1م .
احلركة النسوية وخلخلة ا تمعات اإلسالمية – ا تمع املصري أوورجا , -حترير اهليثم زعفان ,

1436/08/19

املنتدى اإلسالمي  ,ط2007 , 1م .
 .195حصاد السنني  ,زكي جنيو  ,دار الشرو  ,ط1991 , 1م .
 .196احلصون احلميدية  ,حسني اجلسر  ,مطبوعات مكتبة مد علي صبي مصر  ,ط. 1
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 .197حضارة العرب  ,غوستاف لوبون  ,ت/عادة زعي  ,اهلي ة املصرية للكتاب .
 .198احلضارة املصرية القدمية  ,غوستاف لوبون  ,مد صاد رستم  ,ط1924 , 1م .
 .199حضارة وادي الرافدين بني الساميني والسومريني  ,أمحد سوسة  ,اجلمهورية العراقية .
 .200حقا اإلسالم وأباطيل خصومه  ,عباق مود العقاد  ,دار هنضة مصر 1998 ,م .
 .201حقو اإلنسان يف اإلسالم  ,راوية بنت أمحد الظاهر  ,دار احمدي  ,ط2003 , 1م .
 .202حكمة الصني  ,فؤاد مد نبل  ,دار املعارف .
 .203حكمة الغرب  ,برتراند رسل  ,ت  :فؤاد زكريا  ,عات املعرفة  ,الكويت  ,ط1983 , 1م .
 .204احلملة الصليبية األوىل نصو ووثا تارخيية  ,قاسم عبده قاسم  ,عني للدراسات والبسول
اإلنسانية  ,ط2001 , 1م .
 .205حوة الدين  ,ماركس واجنلن  ,ت/ياسني احلافظ  ,دار الطليعة  ,ط1981 , 2م .
 .206حياة احلقا  ,جوستاف لوبون  ,عادة وعي  ,دار العات العريب  ,ط2013 , 1م .
 .207احلياة ونيفرهتا اإلهلية  ,كازو موراكمي  ,ت/رفي كامل  ,الدار العربية للعلوم  ,ط2008 , 1م
.
.208
.209
.210
.211

حيايت والتسليل النفسي  ,فرويد  ,ت /مصطفى زيور  ,دار املعارف  ,ط. 4
اخلالدون ما ة  ,مايكل هارل  ,ت /أنيس منصور  ,املكتو املصري احلديث .
خدعة التكنولوجيا  ,جات الوة  ,ت /فاطمة نصر  ,مهرجان القراوة للجميع  ,مصر 204 ,م.
خديعة التطور  ,هارون إلىي  ,ت/سليمان بايبارا  ,نسخة خاصة وقع املؤلف .

 .212خرافة اإلحلاد  ,عمرو نريف  ,دار الشرو الدولية  ,ط2014 , 1م .
 .213خريف الفكر اليوناا  ,عبدالرمحن بدوي  ,وكالة املطبوعات  ,الكويت .
 .214اخلصا ص العامة لإلسالم  ,يوسف القرضاوي  ,مكتبة وهبة  ,ط1986 , 3م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.215
.216
.217
.218

خل الكون بني العلم واإلميان  ,مد باسل الطا ي  ,دار النفا س  ,ط1998 , 1م .
خل ر تطور  ,مجاعة من املؤلفني  ,ت /إحسان حقي  ,دار النفا س .
دا رة معارف القرن العشرين  ,مد فريد وجدي  ,دار املعرفة  ,بريوت  ,ط. 3
دارون م ددا  ,ديفغيد كوامن  ,ترمجة  :مصطفى فهمي  ,دار كلمات  ,ط2013 , 1م .

1436/08/19

 .219دارون ونظرية التطور  ,مشس الدين آ بلوت  ,ت /أورخان مد علي  ,ط1980 , 1م.
 .220داروين  ,مايكل يوق  ,ت :فت اهلل الشين  ,املركن القومي لل مجة و ط2010 , 1م .
 .221الداعي إىل اإلسالم  ,ابن األنباري  ,ت /سيد حسني باغجوان  ,دار البشا ر اإلسالمية  ,ط, 1
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1988م .
 .222درو التعارو بني العقل والنقل  ,ابن تيمية  ,حتقي
ط 1403 , 1هو.

مد رناد سات ,طبع جامعة اإلمام مد,

 .223دراسات يف األديان الوثنية القدمية  ,أمحد عجيبة  ,دار انفا العربية  ,ط2004 , 1م .
 .224دراسات يف الفلسفة احلديثة  ,مود زقنو  ,دار الفكر العريب ,ط الثالثة1993 ,م. .
 .225دراسات يف الفلسفة املعاصرة  ,زكريا إبراهيم  ,مكتبة مصر .
.226
.227
.228
.229

دراسات يف النفس اإلنسانية  ,مد قطو  ,دار الشرو  ,ط1974 , 1م .
دراسات يف فلسفة األخال  ,مد عبدالستار نصار  ,دار القلم  ,ط1982 , 1م .
دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقا د النصرانية  ,مد البار  ,دار القلم  ,ط2011 , 2م.
دراسات معرفية يف احلداثة الغربية  ,عبدالوهاب املسريي  ,مكتبة الشرو الدولية  ,ط, 1

2006م .
 .230الدفاتر الفلسفية  ,لينني  ,ت/الياق مرقص  ,دار احلقيقة  ,بريوت  ,ط1974 , 1م .
 .231دفاا عن العلم  ,ألبريباييه  ,ت /عثمان أمني  ,دار إحياو الكتو العربية  ,ط. 1
 .232دفاا عن القرآن  ,عبدالرمحن بدوي  ,دار اجليل للطتو  ,ط1997 , 1م .
 .233دليل اكسفورد للفلسفة  ,حترير تد هوندرتش  ,ت  :جنيو احلصادي  ,املكتو الوطين للبسث
والتطور .
 .234دواعي اإلميان يف عصرنا  ,األب جيوفاا مارتنيت  ,ت :جور مصري  ,دار املشر  ,ط, 1
1997م .
 .235الديانات  ,هريفه روسو  ,ت/م ي مشاق  ,املنشورات العربية  ,بدون بيانات .
 .236ديانات العصر احلجري احلديث  ,جات كوفان  ,ت /سلطان يسن  ,دار دمش ,ط, 1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

1988م .
 .237ديانة قدماو املصريني  ,أستيندري  ,ت /سليم حسن  ,مطبعة املعارف ,ط1923 , 1م .
 .238ديفيد هيوم  ,زكي جنيو  ,دار املعارف ,مصر1958 ,م.
 .239ديكارت  ,عثمان أمني  ,مكتبة النهضة املصرية  ,ط1953 , 3م .

1436/08/19

 .240الدين  ,مد عبداهلل دراز  ,دار القلم 1990 ,م .
 .241الدين األسس  ,مالوري ناي  ,ت/هند عبدالستار  ,الشبكة العربية لألحبال والنشر  ,ط, 1
2009م .
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 .242دين اإلنسان  ,فر السواح  ,دار عالو الدين  ,ط2002 , 4م .
 .243الدين الطبيعي  ,جاكلني رغريه  ,ت /منصور القاضي  ,املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ,
ط1993 , 1م .
 .244دين الفطرة  ,جان جات روسو  ,ت /عبداهلل العروي  ,املركن الثقايف العريب  ,ط2012 , 1م.
 .245الدين يف حدود العقل ا رد  ,إميانويل كانط  ,ت  :فتسي املسكيين  ,دار جدوة  ,ط, 1
2012م .
 .246الدين يف عصر العلم  ,يوسف القرضاوي  ,املطبعة الفنية  ,ط1993 , 2م .
 .247الدين يف مواجهة العلم  ,وحيد الدين خان  ,ت/ظرف الدين خان  ,دار النفا س  ,ط, 4
1987م .
 .248الدين والبناو ارجتماعي  ,نبيل مد السمالوطي  ,دار الشرو  ,ط1981 , 1م .
 .249الدين والعقل احلديث  ,ول ستيس  ,ت /إمام عبدالفتاح إمام  ,مدبوة  ,ط1998 , 1م .
 .250الدين والعلم  ,برتراند رسل  ,ت /رمسيس عوو  ,دار اهلالة .
 .251الدين وامليتافينيقا يف فلسفة هيوم  ,عثمان اخلشت  ,دار قباو  ,ط. 1
.252
.253
.254
.255

الهات والغرينة  ,فرويد  ,ت /مد عثمان جنايت  ,مكتبة النهضة املصرة  ,ط1961 , 3م .
رحلة عقل  ,عمرو نريف  ,مكتبة الشرو  ,ط2010 , 1م .
رحليت من الشك إىل اليقني  ,مصطفى مود  ,دار املعارف  ,مصر .
الرد على املنطقيني  ,ابن تيمية  ,ت /نرف الدين الكتي 1949 ,م .

 .256الرد على من قاة بفناو اجلنة والنار  ,ابن تيمية  ,ت /مد السمهري  ,دار بلنسية  ,ط, 1
1995م .
 .257الرسا ل الفلسفية  ,فولتري  ,ت /مد عادة زعي  ,دار املعارف  ,ط1959 , 1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .258رسا ل الكندي الفلسفية  ,ت /مد عبداهلادي أبو ريدة  ,دار الفكر العريب  ,ط1953, 1م.
 .259الرسالة احلميدية  ,ند اجلسر  ,مكتبة مدبوة 2010 ,م .
 .260الرسالة الشافية – ضمن ثالل رسا ل يف إعجاز القرآن – ت /مد خلف اهلل أمحد  ,دار
املعارف .

1436/08/19

 .261رسالة يف التسام  ,جون لوت  ,ت/عبدالرمحن بدوي  ,مركن عبدالرمحن بدوي لإلبداا ط, 1
2011م .
 .262رسالة يف السياسية والالهوت  ,اسبينوزا  ,ت/حسن حنفي  ,مكتبة النافهة  ,ط2005 , 3م.
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 .263رسالة منطقية فلسفية  ,لدفيخ فتجنسني  ,ت /عنمي إسالم  ,مكتبة األجنلو  ,ط1963 , 1م.
 .264الرسوة والعلم  ,يوسف القرضاوي  ,دار الصسوة  ,ط1984 , 1م .
 .265الر يف اإلسالم  ,أمحد نفي  ,ترمجة  :أمحد زكي  ,مكتبة النافهة  ,ط2010 , 1م .
 .266الر ماضيه وحاضره  ,عبدالسالم ال مانيين  ,عات املعرفة  ,ط1990 , 1م .
 .267الرهبانية املسيسية وموقف اإلسالم منها  ,أمحد عجيبة  ,دار انفا العربية  ,ط2004 , 1م.
 .268روجيه جارودي واملشكلة الدينية  ,سن امليلي  ,دار قتيبة  ,ط1993, 1م .
 .269روح األنوار  ,تنفيتان تودوروف  ,ت/خافط قويعة  ,دار توبقاة ط2007 , 1م .
 .270روح الثورات والثورة الفرنسية  ,غوستاف لوبون  ,ت /عادة زعي  ,دار هندوي  ,ط, 1
2012م .
 .271روح الفلسفة املسيسية يف العصور الوسطى  ,أتني جولسن  ,ت/أمحد األنصاري  ,املركن القومي
لل مجة  ,ط2009 , 2م .
 .272رودلف كارناب  ,هناية الوضعية املنطقية  ,وداد احلا  ,املركن الثقايف العريب  ,ط2001 , 1م .
 .273النمان واألزة مقاة يف فلسفة الدين  ,ول ستيس  ,ت /زكريا إبراهيم  ,املؤسسة الوطنية للطباعة
والنشر .
 .274سؤاة األخال  ,طه عبدالرمحن  ,املركن الثقايف العريب  ,ط2000 , 1م .
 .275السنوات اخلمسون القادمة  ,حترير :جون بروكمان  ,ت /مروان أبو حبيو  ,مكتبة العبيكان ,
ط2004 , 1م .
 .276السرية النبوية  ,مد أبو نهبة  ,دار القلم  ,ط1982 , 2م .
 .277السرية النبوية يف ضوو العلم والفلسفة  ,مد فريد وجدي  ,اهلي ة العامة للكتاب .
 .278نبهات حوة اإلسالم  ,مد قطو  ,دار الشرو  ,ط1983 , 16م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .279نرح األصفهانية  ,ابن تيمية  ,ت /مد السعوي  ,دار املنها  ,ط1432 , 1هو .
 .280نرح األصوة اخلمسة ,القاضي عبداحلبار ,حتقي عبدالكر عثمان ,مكتبة وهبة ,مصر ,ط
األوىل1384 ,هو.
 .281نرح الربهان ألرسطو ,ابن رند ,حتقي عبدالرمحن بدوي ,ا لس الوطين للثقافة والفنون,

1436/08/19

الكويت ,ط األوىل1405 ,هو .
 .282نرح العقيدة الطساوية ,ابن أيب العن ,حتقي عبداهلل ال كي ,مؤسسة الرسالة ,ط1418 ,12هو.
 .283نرح املواقف ,اجلرجاا ,اعتناو مد بدر الدين النعماا ,مطبعة السعادة ,ط1325 ,1هو.
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 .284نفاو العليل  ,ابن القيم  ,ت/عمر احلفيان  ,مكتبة العبيكان  ,ط1999 , 1م .
 .285مشس العرب تستطع على الغرب  ,زيغريد مونكه  ,ت  :فارو بيضون  ,دار اجليل  ,ط, 8
1993م .
 .286الشيوعية منشج ومسلكا  ,دندة جرب  ,مكتبة املنار  ,ط1983 , 2م .
 .287الصاب ة املندا يون  ,الليدي دراوور  ,مكتبة األندلس  ,ط1969 , 1م .
 .288الصاب ون حرانيني ومندا يني  ,رندي عليان  ,مجاعة بغداد  ,ط1976 , 1م .
 .289صانع الساعات األعمى  ,ريتشارد دوكنن  ,ت/مصطفى إبراهيم فهمي  ,اهلي ة املصرية للكتاب.
 .290الصسوة اإلسالمية يف عيون خمتلفة  ,نعمان السامرا ي  ,دار املنارة  ,ط1993 , 1م .
 .291صخرتا النمن – الدين والعلم يف امتالو احلياة – ستفني جي كولد  ,ت  :مد عصفور  ,دار
كلمة  ,ط2010 ,1م .
 .292الصراا يف الفكر الغريب  ,عطية النوسي  ,هنضة مصر  ,ط2006 , 1م .
 .293الصواع الشديدة على أتباا اهلي ة اجلديدة  ,محود التواري  ,بدون بيانات .
 .294ضوابط املعرفة وأصوة ارستدرة واملناظرة  ,عبدالرمحن امليداا  ,دار القلم  ,ط1975 , 1م.
.295
.296
.297
.298

الطا فة الكاثوليكية  ,مد النيلعي  ,مركن البيان  ,ط1432 , 1هو .
طبيعة احلياة  ,فرانسيس كريك  ,ت /أمحد مستجري  ,عات املعرفة  ,ط1990, 1م .
الطبيعة وما بعد الطبيعة  ,يوسف كرم  ,دار املعارف  ,ط. 3
الطوطم واحلرام  ,فرويد  ,ت/جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط2008 , 3م .

 .299عات العصور الوسطى يف النظم واحلضارة  ,كولتون  ,ت/جوزيف نسيم يوسف  ,مؤسسة نباب
اجلامعة  ,ط1983 , 1م .
 .300عبادة اإلنسان احلر  ,برتراند رسل  ,ت /مد قدري عمارة  ,املركن القومي لل مجة  ,ط, 1
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

2005م .
 .301العدالة ارجتماعية  ,سيد قطو  ,دار الشرو  ,ط 1983 , 9م .
 .302عريب بني ثقافتني  ,زكي جنيو  ,دار الشرو  ,ط1990 , 1م .
 .303عصر اإلحلاد  ,مد تقي األميي  ,ت/مقتدى حسن ياسني  ,دار الصسوة للنشر .

1436/08/19

 .304عصر اإليديولوجية  ,هنري أيكن  ,ترمجة  :فؤاد زكريا  ,اإلدارة العامة للثقافة ط1963 , 1م.
 .305عصر الثورة الفرنسية  ,أ .جور ليفيرب  ,ت/جالة إلىي  ,دار الكتو 1970 ,م .
 .306عصر العقل  ,ستيوارت هامبشر  ,ت/ناظم حطان  ,دار احلوار للنشر والتوزيع  ,ط1986 , 2م
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.
 .307العصور الوسطى األوربية,عبد القادر أمحد يوسف  ,العصرية  ,صيدا  ,ط1967 , 1م .
 .308عظمة بابل  ,هاري ساكن  ,ت/أمحد غسان  ,الدار السورية اجلديدة 2002 ,م .
 .309العقا د الكربى بني حرية الفالسفة ويقني األنبياو  ,مد عثمان اخلشت  ,دار الكتاب العريب ,
ط2010 , 1م .
 .310عقا د املفكرين يف القرن العشرين  ,مود عباق العقاد  ,مكتبة األجنلو .
 .311العقل والدين  ,وليم جيمس  ,ترمجة  :مود حو اهلل  ,دار إحياو الكتو العربية  ,ط, 1
1949م .
 .312العقل والوجود ,يوسف كرم ,دار املعارف ,مصر1964 ,م
 .313العلم أسراره وخفاياه  ,موعة من املؤلفني  ,ت /مد صابر سليم وآخرين  ,مكتبة غريو .
 .314علم ارجتماا الديين  ,روجيه باستيد  ,ت /مود قاسم  ,مكتبة األجنلو .
 .315علم ارجتماا الديين  ,زيدان عبدالباقي  ,دار غريو  ,مصر .
 .316علم ارجتماا ومدارسه  ,مصطفى اخلشاب  ,بدون بيانات .
 .317علم األحياو واإليويولوجيا والطبيعة البشرية  ,ستيفن وآخرون  ,عات املعرفة  ,ط2002 , 1م.
 .318علم األخال املاركسي  ,موعة من األساتهة السوفيت  ,ت/إبراهيم قدور  ,دار الشين .
 .319علم األديان مسا ة يف التجسيس  ,ميشاة مسالن  ,ت/عن الدين عناية  ,املركن الثقايف العريب ,
ط2009 , 1م .
 .320العلم املرح  ,نيتشيه  ,ت/حسان بورقية  ,أفريقيا الشر  ,ط1993 , 1م .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .321العلم يف منظوره اجلديد  ,روربت أغروق وآخر  ,ت/كماة ستانسيو  ,عات املعرفة ,ط, 1
1989م .
 .322العلم يف نقد العلم  ,داراسات يف فلسفة العلوم  ,مي فياو  ,دار املنتخو العريب  ,ط,1
1995م .
 .323العلم واإليديولوجيا  ,حسني علي  ,دار التنوير  ,ط2011 , 1م .
 .324العلم والبداهة  ,برونوفشكي  ,ت  :أمحد أبو النصر  ,مطبعة جلنة التجليف والنشر .
 .325العلم والدين يف الفلسفة املعاصرة  ,اميل بوترو  ,ت  :أمحد األهواا  ,اهلي ة املصرية للكتاب ,
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ط1973 , 1م .
 .326العلم والفرضية  ,بونكاري  ,ت /محادي جاد اهلل  ,املنظمة العربية لل مجة  ,ط2002 , 1م .
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 .327العلم واملشتغلون بالبسث العلمي يف ا تمع احلديث  ,جون ويكنسون  ,ت/نعبة ال مجة
باليونسكو  ,عات العرفة  ,ط1987 , 1م .
 .328العلم يدعو لإلميان  ,كرسي موريسون  ,دار القلم  ,ط. 1
 .329العلمانية اجلن ية والعلمانية الشاملة  ,عبدالوهاب املسريي  ,دار الشرو  ,ط2005 , 3م .
 .330على أطالة املههو املادي  ,مد فريد وجدي  ,طبعة دا رة معارف القرن العشرين  ,ط, 3
1931م .
 .331عندما تغري العات  ,جيمس بريت  ,ت /ليلى اجلباة  ,عات املعرفة  ,الكويت  ,ط1994 , 1م.
 .332غاية املرام  ,انمدي  ,ت  /حسن مود  ,القاهرة 1391 ,هو .
 .333غس األوثان  ,نيتشه  ,ت/علي املصباح  ,منشورات اجلمل  ,ط2011 , 1م .
 .334الغصن الههي  ,جيمس جور فرينر  ,ت  :مد زياد كبة  ,دار كلمة  ,ط2011 , 1م .
 .335الفار بني اخلال واملخلو  ,ابن جي زادة  ,دار الكتاب اإلسالمي .
 .336فجر املسيسية  ,حبيو سعيد – مؤرخ مسيسي –  ,دار التجليف والنشر للكنيسة األسفقية .
 .337الفو وور بو ووني الفو وور  ,البغو وودادي ,حتقي و و

مو وود يو ووي الو وودين عبداحلميو وود ,املكتبو ووة العص و ورية ,ط ,1

1413هو.
 .338الفر واملهاهو املسيسية منه ظهور اإلسالم إىل اليوم  ,سعد رستم دار األوا ل ط2005 , 2م
..
.339

الفصل يف امللل والنسل  ,ابن حنم  ,ت  /عبدالرمحن عمرية  ,دار اجليل  ,بريوت 1405 ,هو.

 .340فضل اإلسالم على احلضارة الغربية  ,مونتجومري  ,ت/حسني أمني  ,دار الشرو  ,ط, 1
1983م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .341الفكر اإلسالمي احلديث وصلته بارستعمار الغريب  ,مد البهي  ,مكتبة وهبة  ,ط, 12
1991م .
 .342الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى  ,عبدا يد الشريف  ,دار املدار اإلسالمي  ,ط, 2

1436/08/19

2007م .
 .343الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد  ,مد أركون  ,ت /هشام صا  ,الساقي  ,ط1990 , 1م .
 .344الفكر اإلسالمي واستسالة التجصيل  ,مد أركون  ,ت /هانم صا  ,دار الساقي  ,ط, 2
2002م .

Ali Fattani

1188

الفهــــــــارس

 .345الفكر األوريب احلديث  ,فرانكلني باومر  ,ترمجة أمحد محدي  ,اهلي ة املصرية للكتاب ط, 1
1989م .
 .346الفكر األوريب يف القرن الثامن عشر من منتسكيو إىل ليسنخ  ,بوة هاريسون  ,ت /مد غالب
.
 .347الفكر األورويب احلديث  ,رونالد س ومرب  ,ت /أمحد الشيباا  ,دار القارئ العريب .
 .348الفكر الديين عند اليونان  ,عصمت نصار  ,املكتبة املصرية  ,ط2004, 1م.
 .349الفكر املادي وموقف اإلسالم منه  ,مود عثمان  ,بدون بيانات .
 .350الفكر املعاصر يف ضوو العقيدة اإلسالمية  ,إلىي هانم فرغل  ,دار انفا العربية  ,ط, 1
2007م .
 .351فكر فرويد  ,إدغاريش  ,ت/جوزف عبداهلل  ,املؤسسة اجلامعية للدراسات  ,ط1988 , 1م.
 .352فكرة األلوهية عند أفالطون  ,مصطفى النشار  ,مكتبة مدبوة .
 .353فلسفة األخال  ,توفي الطويل  ,دار الثقافة للنشر  ,ط1985 , 4م .
 .354الفلسفة اإلجنلينية يف ما ة عام  ,روولف متس  ,ت/فؤاد زكريا  ,مؤسسة سجل العرب  ,ط, 1
1967م .
 .355فلسفة األنوار  ,ف  .فولغني  ,ت :جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط2006 , 1م .
 .356فلسفة ال بية والدين  ,عبدالرمحن بدوي  ,املؤسسة العربية للدراسات  ,ط1980 , 1م .
 .357فلسفة الثورة الفرنسية  ,برنار غروتوينن  ,ت /عيسى عصفور  ,منشورات عويدات .
 .358الفلسفة احلديثة  ,ألمحد السيد رمضان  ,مكتبة الفيصلية  ,ط. 1
 .359الفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت التنوير  ,سواف تاتا ركيفتش  ,ت /مد عثمان العجيل
 ,دار كنوز  ,ط2012 ,1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .360الفلسفة احلديثة من عصر النهضة وحىت التنوير  ,فوادسواف تاتاركيفتش  ,ت /مد عثمان مكي
 ,كنوز  ,ط. 1
 .361فلسفة العصور الوسطى ,عبدالرمحن بدوي ,دار القلم ,بريوت ,ط الثالثة1979 ,م.
 .362فلسفة العلم  ,فيليو فرانك  ,ت/علي ناصف  ,املؤسسة العربية  ,بريوت  ,ط2005, 1م .
 .363فلسفة العلم  ,مقدمة معاصرة – أليكس رورنربح  ,ت :فت اهلل الشين  ,املركن القومي لل مجة ,

1436/08/19

ط2011 , 1م .
 .364فلسفة العلم املعاصرة  ,سات يفوت  ,دار الطليعة  ,ط1986 , 1م .
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 .365فلسفة العلم يف القرن العشرين  ,دورنالد جيلين  ,ت/حسني علي  ,دار التنوير  ,ط2009 , 1م
.
 .366فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية  ,ميي اخلوة  ,دار قباو للنشر والتوزيع  ,ط2001 , 1م.
 .367فلسفة العلوم – املشكالت املعرفية – ماهر عبدالقادر علي  ,دار النهضة العربية  ,ط, 1
1984م .
 .368فلسفة العلوم  ,بدوي عبدالفتاح  ,دار قباو للنشر  ,ط , 1مصر 200 ,م.
 .369فلسفة القرن العشرين  ,ميي اخلوة  ,عات املعرفة  ,ط 2000 , 1م ,
 .370الفلسفة املثالية – هيجل  , -زكريا إبراهيم  ,مكتبة مصر .
 .371فلسفة احدثني واملعاصرين  ,أ .وولف  ,ت  :أبو العال عفيفي  ,مطبعة جلنة التجليف وال مجة ,
ط1936 , 1م .
 .372فلسفة املصادفة  ,مود أمني العات  ,دار املعارف
 .373الفلسفة املعاصرة يف أوربا ,بوننسكي ,ترمجة عنت قرا ,سلسلة عات املعرفة1413 ,هو.
 .374الفلسفة الوضعية املنطقية  ,إلىي هويدي  ,مكتبة النهضة املصرية,القاهرة1971 ,م
 .375الفلسفة أنواعها ومشكالهتا ,هن ميد ,ترمجة فؤاد زكريا ,هنضو مصر ,ط 2005 ,1م.
 .376فلسفة أوجست كونت  ,ليفي بريل  ,ت /مود قاسم  ,مكتبة األجنلو  ,ط. 2
 .377فلسفة برتراندرسل  ,مد مهران  ,دار املعارف  ,بدون بيانات .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.378
.379
.380
.381

الفلسفة بنظرة علمية  ,برتراند رسل  ,ت /زكي جنيو  ,مكتبة األجنلو 1960 ,م .
فلسفة فيورباخ  ,أمحد عبداحلليم عطية  ,دار الثقافة املصرية  ,ط1989 , 1م .
فلسفة كارة بوبر  ,ميي اخلوة  ,اهلي ة املصرية للكتاب  ,ط1989 , 1م .
فلسفة هيوم بني الشك وارعتقاد  ,مد فتسي الشنيطي  ,دار الوفاو  ,ط2010 , 1م .

 .382الفلسفة وارعتقاد الديين وليم جيمس وورجا  ,مد عبداحلفيظ  ,دار الوفاو  ,مصر  ,ط, 1
200م .
 .383الفلسفة وقضايا احلياة – حوارات مع برتراند رسل  ,ت/علي مصباح  ,دار املعرفة للنشر  ,ط, 1
2004م .

1436/08/19

 .384فلسفتنا  ,مد باقر الصدر ,دار التعارف للمطبوعات  ,بريوت,لبنان ,ط1982 , 12م .
 .385فلسفيت كيف تطورت  ,برتراند رسل  ,ت /زكي جنيو  ,مكتبة األجنلو املصرية  ,ط1960 , 1م
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.
 .386يف علم األخال  ,قضايا ونصو  ,مد السيد اجلليند 1971 ,م .
 .387الفينياو والفلسفة  ,جيمس جينن  ,ت :جعفر رجو  ,دار املعارف  ,مصر .
 .388الفينياو وامليكروفنياو  ,لويس دي بروليه  ,ت /رمسيس نسادة  ,مؤسسة سجل العرب ,
1967م .
 .389الفينياو ووجود اخلال  ,جعفر نين إدريس  ,املنتدى اإلسالمي ط2001 , 1م .
.390
.391
.392
.393

قالوا عن اإلسالم  ,عماد الدين خليل  ,الندوة العاملية للشباب  , ,ط1992 , 1م .
قاموق الكتاب املقدق  ,بدون بيانات .
قها ف احل  ,مد الغناة  ,منشورات املكتبة العصرية .
القرآن من التفسري املورول إىل حتليل اخلطاب الديين  ,مد أركون  ,ت/هانم صا  ,دار

الطليعة  ,ط2005 , 2م .
 .394قصة ارضطهاد الديين يف املسيسية واإلسالم  ,توفي الطويل  ,دار الفكر العريب  ,ط, 1
1947م .
 .395قصة اإلنثروبويولوجيا  ,حسني فهيم  ,عات املعرفة  ,ط1986 , 1م .
 .396قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن  ,ند اجلسر  ,طبع يف لبنان.
 .397قصة احلضارة ,وة ديوازنت ,ترمجة مد بدران ,دار اجليل ,بريوت1414 ,هو.
 .398قصة الصراا بني الدين والفلسفة  ,توفي الطويل  ,دار النهضة العربية  ,ط1979 , 3م .
 .399قصة العلم  . . ,كراوثر  ,ت /ميي اخلوة  ,اهلي ة املصرية للكتاب .
 .400قصة الفلسفة احلديثة ,زكي جنيو وأمحد أمني ,مطبعة جلنة التجليف وال مجة ,القاهرة1355 ,هو.
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .401قصة الفلسفة اليونانية ,زكي جنيو وأمحد أمني ,مكتبة النهضة املصرية ,ط التاسعة
 .402قصة الفلسفة ,وة ديوازنت ,ترمجة فت اهلل املشعشع ,دار املعارف ,بريوت ,ط السادسة.
 .403قصة الكون  ,جون جريبني ت /مصطفى فهمي  ,دار كلمات  ,ط2011 , 3م .
 .404قصور العلم البشري  ,قيس قرطاق  ,راجعه زغلوة النجار  ,الفيصل الثقافية  ,ط1998 , 1م

1436/08/19

.
 .405قضايا املرأة يف املؤامرات الدولية  ,فؤاد العبدالكر  ,مركن باحثات  ,ط2009 , 1م .
 .406قضايا علم األخال  ,دراسة نقدية من زاوية علم ارجتماا  ,قباري إمساعيل  ,منشجة املعارف.
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 .407قضايا يف نقد العقل الديين  ,مد أركون  ,ت /هانم صا  ,الطليعة  ,ط1998 ,1م .
 .408القضية اإلميان  ,ة س وبل  ,ترمجة  :حنا يوسف  ,دار الكلمة  ,ط2007 , 1م .
 .409القضية اخلال  ,ة س وبل  ,ترمجة  :سليم اسنكدر  ,دار الكلمة  ,ط2007 , 1م .
 .410قل يف احلضارة  ,فرويد  ,ت/جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط1996 , 4م .
 .411قواعد املنهخ يف علم ارجتماا  ,دوركا  ,ت/قاسم مد قاسم  ,دار النهضة املصرية 1961 ,
م.
 .412القوى األربع األساسية يف الكون  ,بوة ديفين  ,ت/هانم أمحد مد  ,املركن القومي لل مجة ,
ط2002 , 1م .
 .413قيمة العلم  ,هنري بوانكاري  ,ت :امليلودي نغموم  ,دار التنوير  ,ط2206 , 1م .
 .414كانت  :الفلسفة النقدية  ,زكريا إبراهيم  ,مكتبة مصر  1963 ,م .
 .415كانت وفلسفته النقدية ,مود فهمي زيدان ,دار الوفاو لدنيا النشر ,ط األوىل2004 ,م.
 .416الكت وواب املق وودق يتس وودى نق وواده والق ووا لني بتسريف ووه  ,الق ووس عبداملس ووي أب ووو اخل ووري  ,مطبع ووة بي ووت
مدارق األحد  ,ط2004 , 1م .
 .417الكتاب ,سيبويه ,ت/عبدالسالم هارون ,دار اجليل ,بريوت ,ط األوىل.
 .418الكتو املقدسة بني الصسة والتسريف  ,إلىي مد ربيع  ,دار الوفاو للطباعة  ,ط1995 , 1م
.
 .419كتو غريت وجه العات  ,روبرت داونن  ,ت /أمحد صاد .
 .420كسر نيفرة املورثات (اجلينوم)  ,كيفن ديفس  ,ت/ياسر العييت  ,مكتبة العبيكان  ,ط1

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

2002م .
 .421الكلمات واألنياو  ,ميشيل فوكو  ,ت /مصاا صفدي وآخرين  ,مركن اإلواو العريب  ,ط, 1
1990م .

1436/08/19

 .422كننا ربا (الكنن العظيم)  ,الكتاب املقدق عند الصاب ة املندا يون  ,منشور على موقعهم يف
الشبكة .
 .423الكنيسة والعلم  ,جور مينوا  ,ت  :موريس جالة  ,دار األهاة  ,ط2005, 1م .
 .424الكون يف قشرة جوز  ,ستيفن هوكنخ  ,ت/مصطفى فهمي  ,عات املعرفة  ,ط2003 , 1م.
 .425كيف بدأ اخلل  ,عمرو نريف  ,مكتبة الشرو الدولية  ,ط2001 , 1م .
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 .426الالهوت املقارن األنبا غريغوريوق  ,نركة الطباعة املصرية  ,ط2003 , 1م .
 .427ملارا الدين ضرورة  ,هوست مسيت  ,ت/سعد رستم  ,دار اجلسور الثقافية  ,ط2005 , 1م.
 .428لن تلسد  ,أبوعبدالرمحن بن عقيل الظاهري  ,الكتاب العريب السعودي  ,ط1983 , 1م .
 .429اهلل  ,عباق مود العقاد  ,دار هنضة مصر  ,ط2010 , 7م .
 .430اهلل يف الفلسفة احلديثة  ,جيمس كولينن  ,ت/فؤاد كامل  ,دار قباو للطباعة  ,ط1998 , 3م.
 .431اهلل واإلنسان  ,كارين آرمس ونغ  ,ت /مد حسن اجلورا  ,دار احلصاد  ,دمش .
 .432اهلل والعلم  ,جان غينون وآخرون  ,ترمجة  :خليل أمحد خليل  ,عويدات  ,ط1992 , 1م .
 .433اهلل يتجلى يف عصر العلم  ,حترير  :جون كلوفرمونسيا  ,ت /الدمرداه عبا يد سرحان  ,القلم ,
بريوت .
 .434ما الثورة الدينية  ,داربوه نايغان  ,ت /مد الرمحوا  ,دار الساقي  ,ط2004 , 1م .
 .435ما دة عليه القرآن ا يعضد اهلي ة اجلديدة  ,مود نكري انلوسي  ,ت/زهري الشاويش ,
املكتو اإلسالمي  ,ط1997 , 2م .
 .436مارا خسر العات بادطاط املسلمني  ,أبو احلسن الندوي  ,دار القلم  ,ط1999 , 1م . .
.437
.438
.439
.440

مارا يقاة عن اإلسالم  ,عباق مود العقاد  ,دار الكتاب العريب  ,ط1966 . 3م .
املاركسية يف أبعادها املختلفة  ,موعة باحثني  ,دار الكتاب العريب .
مجز الديانات وأزمة العلمانية  ,حترير حسني نصر اهلل  ,دار الفارايب  ,ط2009 , 1م .
املجز يف الفكر الديين  ,نضاة عبدالقادر الصا  ,دار الطليعة  ,ط2006 , 1م .

 .441ماهية احلروب الصليبية  ,قاسم عبده قاسم  ,عني للدراسات والبسول اإلنسانية  ,ط,1
2011م .
 .442مباحث يف علوم القرآن  ,صبسي الصا  ,دار العلم للماليني  ,ط1977 , 10م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.443
.444
.445
.446

مباحث يف علوم القرآن  ,مناا القطان  ,مؤسسة الرسالة  ,ط1998 , 2م .
مبادئ الشيوعية  ,فريدريك اجنلن  ,دار الفارايب  ,ط2007 , 3م .
مبادئ الفلسفة  ,ا.ق دابوربرت  ,ت /أمحد أمني  ,مكتبة النهضة املصرية  ,ط . 8
مبادئ الفلسفة  ,ديكارت  ,ت/عثمان أمني  ,دار الثقافة للنشر .

1436/08/19

 .447مبادئ علم ارجتماا الديين  ,روجيه باستيد  ,مود قاسم  ,مكتبة األجنلو .
 .448مباهخ الفلسفة  ,وة ديورانت  ,ت  :أمحد األهواا  ,مطبعة ارجنلو 1955 ,م .
 .449مبسث يف الفا ة البشرية  ,ديفيد هيوم  ,ت/موسى وهبة  ,دار الفارايب ,ط2008 , 1م .
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 .450ا امع النصرانية وأثرها  ,سلطان عبد احلميد  ,مطبعة األمانة  ,ط1990 , 1م .
 .451لة أنا أفكر  ,نسخة إلك ونية  ,بدون بيانات .
.452

موا فتاوى ابن متيمية ,مجع عبدالرمحن بن قاسم ,جامعة اإلمام1418 ,هو.

.453

اضرات جديدة يف التسليل النفسي  ,فرويد  ,ت /جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط, 3

2007م .
 .454اضرات يف فلسفة الدين  ,هيجل  ,ت /اهد عبداملنعم اهد  ,دار الكلمة  ,ط, 1
2004م.
.455
.456
.457
.458

اكم التفتيش  ,داغي تستاق  ,ت/ميساو السيويف  ,دار األهاة  ,ط2005 , 1م .
اكم التفتيش  ,رمسيس عوو  ,دار اهلالة .
اكم التفتيش  ,علي مظهر  ,بدون بيانات .
اورات يف الدين الطبيعي  ,ديفيد هيوم  ,ت/عثمان أمني مكتبة القاهرة احلديثة  ,ط, 1

1956م .
 .459احرر الوجين  ,ابن عطية  ,ت  /عبد اهلل األنصاري وآخر  ,دار الفكر العريب  ,ط .2
 .460خمتارات من أفضل ما كتو برتراند رسل  ,ت /مد قدري عمارة  ,املركن القومي لل مجة  ,ط, 1
2004م .
 .461خمتصر التسليل النفسي  ,فرويد  ,ت/جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط1986 , 2م .
 .462خمتصر تارين الكنيسة  ,اندرو ملر  ,مطبعة اإلخوة يف جنيرة بدان  ,ط2001 , 5م .
 .463خمتصر دارسة للتارين  ,أرنولد تويني  ,ت/فؤاد مد نبل  ,املركن القومي لل مجة  ,ط, 1
2011م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .464مدارق علم النفس املتعاصرة  ,روبرت ودورل  ,ت/كماة دسوقي  ,دار النهضة العربية  ,بريوت
.
 .465املدخل إىل اإلنثربويولوجيا  ,وسام العثمان  ,دار األهاة  ,ط2002 , 1م ز

1436/08/19

 .466املدخل إىل الفلسفة  ,أرفلد كوليه  ,أزفلد كوليه ,ترمجة أبو العال عفيفي ,مطبعة جلنة التجليف ,ط
الثالثة1955 ,م.
 .467مدخل إىل الفلسفة  ,إمام عبدالفتاح إمام  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,القاهرة.
 .468مدخل إىل الفلسفة  ,جون لويس  ,ترمجة  :أنور عبدامللك  ,دار احلقيقة  ,ط1983 , 4م .
 .469مدخل إىل الفلسفة  ,جون هرمان رنداة  ,ترمجة  :جوستان بوخر  ,دار العلم للماليني  ,ط.1
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 .470مدخل إىل الفلسفة القدمية  ,أ.هو أرمس ونغ  ,ت/سعيد الغاوي  ,دار كلمة  ,ط2009 , 1م .
 .471مدخل إىل القرآن الكر  ,مد عبداهلل دراز  ,دار القلم ط2003 , 5م .
 .472مدخل إىل املادية اجلدلية  ,موريس كورنفورل  ,ت /مد مستجري مصطفى  ,دار الفارايب  ,ط1
1990 ,م .
 .473مدخل إىل امليتافينيقا  ,إمام عبدالفتاح إمام  ,هنضة مصر  ,ط2005 , 1م .
 .474مدخل إىل امليتافينيقا  ,عنمي إسالم  ,مكتبة سعيد رأفت  ,ط1977 , 1م .
 .475مدخل إىل حقا اإلميان املسيسي  ,األب صالح أبو جودة اليسوعي .
 .476مدخل إىل دراسة الطو التجريي  ,كلود برنار  ,ت/يوسف مراد  ,املطبعة اإلمريية ببور ,
1944م .
 .477املدخل إىل علم النفس  ,عبداهلل عبداحلي موسى  ,بدون بيانات .
 .478مدخل إىل فلسفة العلوم  ,مد عابد اجلابري  ,مركن دراسات الوحدة العربية  ,بريوت ط, 5
2002م .
 .479مدخل جديد إىل الفلسفة  ,عبدالرحن بدوي  ,وكالة املطبوعات ,الكويت 1979
.480
.481
.482
.483

مهاهو علم النفس املعاصرة  ,علي زيعور  ,دار األندلس  ,ط1971 , 1م .
مهاهو فكرية معاصرة  ,مد قطو  ,دار الشرو  ,ط1983 , 3م .
املهكر واملؤنث  ,ابن التس ي  ,ت/أمحد عبدا يد هريدي  ,مكتبة اخلاجني  ,ط1983 , 1م.
املهكر واملؤنث  ,الفراو  ,ت /رمضان عبدالتواب  ,دار ال ال .

 .484املهكر واملؤنث  ,املربد ت/رمضان عبدالتواب  ,وزارة الثقافة  ,مركن حتقي ال ال  ,ط, 1
1970م .
 .485املرأة املسلمة  ,مد فريد وجدي  ,بدون بيانات .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .486املرأة بني الفقه والقانون  ,مصطفى السباعي  ,املكتو اإلسالمي  ,ط1404 , 6هو .
 .487املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطا ف التشريع اإلسالمي  ,مد سعيد البوطي  ,دار الفكر,
ط.1
 .488املرأة يف القرآن  ,عباق مد العقاد  ,دار اهلالة .

1436/08/19

 .489املسا ل الر يسة يف الفلسفة  ,آير  ,ترمجة مود فهمي زيدان ,ا لس األعلى للثقافة.
 .490املسجلة الدينية يف القرن الواحد والعشرين  ,جور قرم  ,دار الفارايب  ,ط2007 , 1م .
 .491مسجلة حدول العات  ,ابن تيمية  ,ت/يوسف املقدسي  ,دار البشا ر اإلسالمية  ,ط, 1
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2012م .
 .492مستقبل العلم  ,أكادميية العلوم الفرنسية  ,ت/مكي احلسين اجلنا ري  ,املعهد العاة للعلوم
التطبيقية  ,ط1995 , 1م .
 .493املستقبل لإلسالم  ,مد فريد وجدي  ,دار الكتاب العريب  ,بريوت .
 .494املسي إنسان أم إله؟! مد دي مرجان  ,ت /عبدالرمحن دمشقية  ,مكتبة احلرمني .
 .495املسيسية  ,أمحد نلي  ,مكتبة النهضة املصرية  ,ط200 , 10م .
 .496املسيسية  ,اإلسالم والنقد العلماا  ,وليم الشريف  ,دار الطليعة  ,بريوت  ,ط2000 , 1م .
 .497املسيسية يف عقا دها  ,لس أساقفة كنيسة أملانية  ,ت/املطران كريلس سليم بس ق  ,منشورات
املكتبة البولسية  ,ط1998 , 1م . .
 .498املسيسية نشجهتا وتطورها  ,جنيبري  ,ت/عبداحلليم مود  ,دار املعارف .
 .499املشاكل الفلسفية للعلوم النووية  ,فريننهايننرب  ,ت/أمحد مستجري  ,اهلي ة املصرية للكتاب ,
1972م .
 .500املشكلة األخالقية والفالسفة  ,اندريه كريسون  ,ت :عبداحلليم مود  ,دار الرناد  ,ط, 2
2004م .
 .501املشكلة اخللقية  ,زكريا إبراهيم  ,مكتبة مصر .
 .502مشكلة الفلسفة  ,زكريا إبراهيم  ,مكتبة مصر .
 .503مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفية  ,عبدالرمحن الننيدي  ,املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ,
ط1992 , 1م .
 .504مصادر وتيارات الفلسفة املعاصرة يف فرنسا  ,بنرويب  ,ت/عبدالرمحن بدوي  ,مكتبة األجنلو ,
1964م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .505مصرا الدارونية  ,مد علي يوسف  ,دار الشرو  ,ط1983 , 1م .
 .506املصل لوثر  ,حنا اخلضري  ,نسخة إلك ونية .
 .507املطالو العالية يف العلم اإلهلي ,الورازي ,حتقيو أمحود حجوازي السوقا ,دار الكتواب العوريب ,بوريوت,
ط األوىل1407 ,هو.

1436/08/19

 .508مظاهر األسطورة  ,مرسيا الياد  ,ت /هناد خياطة  ,دار كنعان للدراسات  ,ط1991 , 1م .
 .509مع الفيلسوف  ,مد ثابت الفندي  ,دار النهضة العربية  ,ط1980 , 1م .
 .510معات تارين اإلنسانية  ,هو  .ويلن  ,عبدالعنين جاويد  ,جلنة التجليف وال مجة 1967 ,م .
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 .511املعتقدات انرمينية  ,خنعل املاجدي  ,دار الشرو  ,ط2000 , 1م .
 .512معجم الفالسفة  ,جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط2006 , 3م .
 .513املعجم الفلسفي  ,مجيل صليبا  ,الشركة العاملية للكتاب ط1994 , 1م .
 .514املعجم الفلسفي  ,عبد املنعم احلفين  ,الدار الشرقية  ,ط1990 , 1م .
 .515املعجم الفلسفي  ,مع اللغة العربية  ,اهلي ة العامة لشؤون املطابع األمريية ,القاهرة1399 ,هو
 .516املعجم الفلسفي  ,مراد وهبة  ,دار قباو  ,ط1998 , 1م .
 .517معجم مقاييس اللغة  ,ابن فارق  ,ابن فارق ,حتقي عبدالسالم هارون ,دار اجليل ,بريوت ,ت
األوىل1411 ,هو.
 .518املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب  ,مود فهمي زيدان  ,دار النهضة العربية  ,ط,1
1989م .
 .519املعرفة يف اإلسالم ,عبداهلل القرا ,عات الفوا د ,مكة املكرمة ,ط األوىل1419 ,هو
 .520معركة التقاليد  ,مد قطو  ,دار الشرو 1978 ,م .
 .521معيار العلم يف املنط  ,الغناة  ,دار الكتو العلمية ,بريوت ,ط األوىل1410 ,هو.
 .522املغالطات املنطقية  ,عادة مصطفى  ,دار رؤية  ,ط2013 , 1م .
 .523مغامرة الفكر األوريب  ,جاكلني روق  ,ترمحة  :أمل ديبو  ,دار كلمة  ,ط2011 , 1م .
 .524املغين يف أبواب العدة والتوحيد  ,القاضي عبداجلبار ,املؤسسة املصرية العامة للتجليف وال مجة.
 .525املفردات يف ألفاظ القرآن  ,الراغو األصفهاا ,ضبط مد خليل ,دار املعرفة ,بريوت ,ط
األوىل1418 ,هو..

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .526مفهوم النص  ,نصر حامد أبو زيد  ,املركن الثقايف العريب  ,ط1994 , 2م .
 .527مقاة عن املنهخ  ,ديكارت  ,ت /مود مد اخلضري  ,املكتبة السلفية ومكتباهتا  ,ط, 1
1930م .
 .528مقدمات املراند يف علم العقا د  ,ابن ةري السبيت  ,ت /مجاة عالة البخيت  ,مكتبة الثقافة
الدينية ط2011 , 1م .
 .529مقدمة يف تارين احلضارات القدمية  ,طه باقر  ,بدون بيانات .
 .530مقدمة لفلسفة العلوم  ,عنمي إسالم  ,مكتبة سعيد رأفت  ,ط1977 , 1م.
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 .531ملسدون دثون ومعاصرون  ,رمسيس عوو  ,دار ارنتشار  ,ط1998 , 1م .
 .532ملقى السبيل  ,سليمان مظهر  ,املطبعة العصرية .
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 .533امللل والنسل  ,الشهرستاا ,حتقي مد الكيالا ,دار املعرفة ,بريوت1404 ,هو.
 .534لكة الفوضى  ,لوينارد راس غني  ,ت :عبداهلادي عبدالرمحن  ,دار الطليعة  ,ط1995 , 1م .
 .535من اف اوات املستشرقني على األصوة العقدية يف اإلسالم  ,عبداملنعم فؤاد  ,مكتبة العبيكان ,
ط2001 , 1م .
 .536من العلم العلماا إىل العلم الديين  ,مهدي كلشين  ,دار اهلادي  ,ط2003 , 1م .
 .537من تارين اإلحلاد يف اإلسالم  ,عبدالرمحن بدوي  ,مطبعة النهضة املصرية .
 .538من نظريات العلم املعاصر إىل املواقف الفلسفية  ,مود فهمي زيدان  ,دار النهضة 1982 ,م.
.539
.540
.541
.542

منابع احلياة  ,إسسا  ,ازميوف  ,ت /عبدا يد إبراهيم زكي  ,منشجة املعارف 1970 ,م .
منازا الفكر الغريب  ,جود  ,ت/عباق فضلي ةاق  ,مطبعة ا مع العلمي العراقي 1956 ,م.
مناقضة علم الفينياو لفرضية التطور  ,أروخان مد علي  ,ط2006 , 1م .
منبعا األخال والدين  ,هنري برغسون  ,ت /سامي الدروايب  ,دار العلم للماليني ,ط, 3

1984م .
 .543املنط الوضعي  ,زكي جنيو ,مكتبة األجنلو املصرية ,القاهرة ,ط اخلامسة1973 ,م.
 .544املنط وفلسفة العلم  ,بوة موي  ,ترمجة  :فؤاد زكريا  ,دار الوفاو  ,ارسكندرية .
.545
.546
.547
.548

املنط ومناهخ البسث  ,ماهر عبدالقادر علي  ,دار النهضة العربية  ,ط1985 , 1م .
املنقه من الضالة  ,الغناة ,تصسي مد مد جابر ,املكتبة الثقافية ,بريوت.
املنهخ الفلسفي بني الغناة وديكارت  ,مد محدي زقنو  ,دار القلم  ,ط1983 , 3م .
منهجية التفكري العلمي يف القرآن الكر  ,خليل احلدري  ,دار عات الفوا د  ,ط1420 , 1هو .

ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

 .549مهمة فرويد  ,حتليل لشخصيته وتجثريه  ,أريك فروم  ,ت /طالة ع يسي  ,املؤسسة اجلامعية ,
ط1987 , 1م .
 .550مواقف حامسة يف تارين العلم  ,جيمس كونانت  ,ت  :أمحد زكي  ,دار املعارف  ,ط, 1
1963م .
 .551موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر  ,عبدالرزا الداوي  ,دار الطليعة  ,ط1992, 1م.
 .552موجن تارين األديان  ,فيلسيان ناة  ,ت/حافظ اجلماة  ,طالق للنشر والتوزيع  ,ط, 2
1994م .
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 .553موجن تارين الفلسفة  ,مجاعة من علماو ارحتاد السوفييت  ,ترمجة  :توفي سلوم  ,دار الفارايب ,
ط1989 , 1م .
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 .554املوجن يف التسليل النفسي  ,فرويد  ,ت /عبدالسالم القفاه  ,دار املعارف .
 .555موسوعة آباو الكنيسة  ,عادة فر عبداملسي  ,دار الثقافة  ,ط. 2
 .556موسوعة الفلسفة  ,عبدالرمحن بدوي  ,املؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بريوت ,لبنان ,باريس,
ط1974 , 1م
 .557املوسوعة الفلسفية  ,جلنة من العلماو السوفيات  ,ترمجة  :مسري كرم  ,دار الطليعة  ,ط,2
2006م .
.558
.559
.560
.561

املوسوعة الفلسفية املختصرة  ,ت /فؤاد كامل وآخرون  ,دار القلم .
املوسوعة الفلسفية ,معهد اإلواو العريب ,ر يس التسرير معن زيادة ,ط األوىل1988 ,م.
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ,عبدالوهاب املسريي  ,دار الشرو  ,ط1999 , 1م.
موسوعة بيان اإلسالم  ,موعة من الباحثني  ,دار هنضة مصر  ,ط2009 , 1م .

 .562موسوعة تارين األديان – الكتاب األوة الشعوب البدا ية  , -حترير فراق السواح  ,منشورات دار
عالو الدين .
 .563موسوعة ررند الفلسفية,أندريه ررند,تعريو خليل أمحد خليل,منشورات عويدات, ,ط ,1
1996م .
 .564موسى والتوحيد  ,فرويد  ,ت /جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,ط2009 , 6م .
 .565موقف اإلسالم من الفن والعلم والفلسفة  ,عبداحلليم مود  ,دار الرناد  ,ط2003 , 2م .
 .566موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري املادي للتارين  ,أمحد العوايشة  ,دار مكة للطباعة ,
ط1982 , 1م .
 .567موقف اإلسالم والكنسية من العلم  ,عبداهلل املشوخي  ,مكتبة املنار ,ط1982 , 1م . .
 .568موقف العقل والعلم والعات من رب العاملني  ,مصطفى صربي  ,إحيار ال ال العريب  ,بريوت
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ط1981 , 2م .
 .569موقف املستشرقني من الصسوة اإلسالمية  ,دي مد فت الباب  ,دار الروضة  ,ط, 1
2001م .
 .570موقف من امليتافينيقا  ,زكي جنيو  ,دار الشرو  ,ط1983 , 2م .
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 .571امليتافينيقا عند الفالسفة املعاصرين  ,مود رجو  ,دار املعارف  ,ط1987 , 3م .
 .572ميليشيا اإلحلاد  ,عبداهلل العجريي  ,مركن تكوين  ,ط2014 , 1م .
 .573النبج العظيم  ,مد عبداهلل دراز  ,دار القلم  ,ط1993 , 7م .
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 .574النبوات  ,ابن تيمية  ,ت  /عبدالعنين الطويان  ,دار أضواو السلف  ,الرياو  ,ط1420 , 1هو.
 .575النبوة واألنبياو يف الفكر اإلسالمي  ,علي عبدالفتاح املغريب  ,مكتبة وهبة  ,ط1994, 2م .
 .576النبوة والعصر  ,مد رندي عبيد  ,دار املعرفة  ,بريوت  ,ط2010 , 1م .
 .577دو فلسفة علمية  ,زكي جنيو  ,مكتبة األجنلو ,ط األوىل1958 ,م.
 .578الننعة املادية للمعرفة  ,روجيه جارودي  ,ت/إبراهيم قريط  ,دار دمش .
 .579ننهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظا ر  ,ابن اجلوزي  ,ت /مد الراضي  ,مؤسسة الرسالة ,
ط1987 , 3م .
 .580النسوية وما بعد النسوية  ,سار جامبل  ,ت  :أمحد الشامي  ,ا لس األعلى للثقافة  ,ط, 1
2002م .
 .581نشجة اإلنسان  ,دارون  ,ت /دي مود املليجي  ,املركن القومي للتجرمة  ,ط2005 , 1م.
 .582نشجة التفكري الفلسفي يف اإلسالم  ,علي سامي  ,دار املعارف  ,ط. 8
 .583نشجة اجلامعات يف العصور الوسطى  ,هاسكنر  ,ت /جوزيف نسيم يوسف  ,منشجة اجلامعات ,
1971م .
 .584نشجة الدين  ,علي سامي النشار  ,مركن اإلواو احلضاري  ,ط1995 , 1م .
 .585نشجة الفلسفة العلمية  ,هانن ريشبناخ ,ترمجة فؤاد زكريا ,دار الوفاو لدنيا الطباعة,اإلسكندرية,
مصر ,ط األوىل 2007م
 .586نظام الر يف اإلسالم  ,عبداهلل علوان  ,دار السالم .
 .587النظرة العلمية  ,برتراند رسل  ,ت/عثمان نوية  ,دار املدى  ,ط2008 1م .
 .588نظرية التطور عند مفكري اإلسالم  ,فوظ عنام  ,دار اهلداية  ,ط1986 , 2م .
 .589نظرية الدارونية خرافة باسم العلم  ,طاليو اجلنايب  ,دار األضواو  ,ط1989 , 1م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

.590
.591
.592
.593

نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي  ,فؤاد زكريا ,دار الوفاو ,اإلسكندرية ,ط األوىل2005 ,م.
نقد اخلطاب ارستشراقي  ,ساسي سات احلا  ,دار املدار اإلسالمي  ,ط2002 , 1م .
نقد العقل ا رد  ,كانت  ,ت /أمحد الشيباا  ,دار اليقضة العربية .
نقض ارن اكية املاركسية  ,غامن عبده 2981 ,م .
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 .594نقض أوهام املادية اجلدلية  ,مد سعيد البوطي  ,دار الفكر املعاصر  ,ط1985 , 1م .
 .595نقيض املسيسية  ,نيتشه  ,ت /علي مصباح  ,منشورات اجلمل  ,ط2001 1م .
 .596هناية اإلنسان  ,فرانسيس فوكاياما  ,ت/أمحد مستجري  ,إصدرات سطور  ,ط2002 , 1م .
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 .597نيتشه  ,فؤاد زكريا  ,دار املعارف .
 .598نيتشه وجهور ما بعد احلداثة  ,حترير أمحد عطية  ,دار الفارايب  ,ط2004 , 1م .
 .599هداية احلريان يف مسجلة الدوران  ,عبدالكر احلميد  ,بدون بيانات .
 .600هها اإلنسان  ,نيتشه  ,ت /اهد عبداملنعم  ,دار هال للنشر والتوزيع .
 .601ههه األغالة  ,عبداهلل القصيمي  ,مطبعة مصر 1964 ,م .
 .602اهلرطقة يف املسيسية . ,ويتلر  ,ت/مجاة سات  ,دار التنوير  ,ط2007 , 1م .
.603
.604
.605
.606

هكها حتدل زرادنت  ,نيتشه  ,ت /علي مصباح  ,مشورات اجلمل  ,ط2007 , 1م .
هل العهد اجلديد كلمة اهلل؟! منقه السقار  ,دار اإلسالم  ,ط2007 , 1م .
هل القرآن مقتبس من كتو اليهود والنصارى  ,سامي عامري  ,نسخة إلك ونية .
وثاقة النص القرآا من رسوة اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أمته  ,مد حسني حسني جبل ,

 .607الوحي القرآن يف املنظور ارستشراقي ونقده  ,مود ماضي  ,دار الدعوة  ,ط1996 , 1م .
 .608الوحي احمدي  ,مد رنيد رضا  ,ط1984 , 10م .
 .609الوضعية املنطقية يف فكر زكي جنيو  ,عبداهلل الدعجاا  ,مركن التجصيل  ,ط2011 , 1م .
 .610وظيفة املرأة املسلمة يف ا تمع اإلنساا  ,علي القاضي  ,مؤسسة الشر للعالقات العامة  ,ط1
1984 ,م .
 .611وليم جيمس  ,فتسي الشنيطي  ,مكتبة القاهرة احلديثة ط. 1957 , 1
 .612وليم جيمس  ,مود فهمي زديان  ,دار املعارف .
 .613وهم اإلله  ,ريتشارد دوكينن  ,ت /بسام البغدادي  ,نسخة إلك ونية .
 .614وهم املستقبل  ,فرويد  ,ت /جور طرابيشي  ,دار الطليعة  ,طط2010 , 5م .
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2
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املقدمة الثانية  :أن اإلحكام واإلتقان ر بد له من فاعل 762..................................... :
اع اضات الناقدين على دليل اإلحكام واإلتقان 767............................................ :
ارع او األوة  :إنكار اإلحكام واإلتقان يف الكون 768....................................... :
ارع او الثاا  :اردعاو بجن اإلحكام واإلتقان يف الكون ر إلتا إىل فاعل 771................. :
ارع او الثالث  :إنكار درلة اإلحكام واإلتقان على ضرورة وجود اخلال 777.................. :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارع او الرابع  :اردعاو بجن الكون أحكم نفسه 780..........................................:
ارع او اخلامس  :اردعاو بجن دليل اإلحكام واإلتقان ر يعني اخلال 782...................... :
ارع او السادق  :اردعاو بجن دليل اإلحكام واإلتقان ر يدة على توحيد اخلال 783........... :
ارع او السابع  :اردعاو بجن دليل اإلحكام واإلتقان يدة على نقض اخلال 784................ :
ارع او الثامن  :من أتقن اخلال وصممه ؟! 785...............................................
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الفصل الثاني  :العتراض على النبوة والوحي 786............................................ :
مدخل 786................................................................................. :
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المبب

ا ول  :ا ص

ول الت

ي يق

وم عليه

ا اإليم

ان ا

النبوة

790...................................:
األمر األوة  :إمكان النبوة 790.............................................................. :
األمر الثاا  :أ ية النبوة وضرورهتا 791....................................................... :
األمر الثالث  :إمكان ارستدرة على النبوة ومسالكه 801...................................... :
األمر الرابع  :إثبال صد النبوة وثبوهتا يف الواقع 817.......................................... :
املبسث الثاا  :اع اضات الناقدين لألديان على النبوة وأدلتها 848.............................. :
املقام األوة  :ارع او على النبوة وكماهلا 848............................................... :
ارع او األوة  :امتناا التسق من صد النبوة 849.......................................... :
ارع
ارع
ارع
ارع

او الثاا  :القدح يف ارحتيا إىل النبوة 852............................................ :
او الثالث  :اردعاو بجن النبوة منافية لكماة اخلل اإلهلي 857............................ :
او الرابع  :اردعاو بجن النبوة منافية للعدة 858......................................... :
او اخلامس  :ملارا اعل اهلل واسطة يف إيصاله ملا يريده؟!861.............................. :

ارع او السادق  :ملارا تعتمد النبوة على الطر اخلفية ؟! 863................................ :
ارع او السابع  :ملارا ر تكون النبوة مش كة بني عدد من الرجاة؟! 864.......................:
ارع او الثامن  :ملا توقفت النبوة؟! 865..................................................... :
ارع او التاسع  :ملارا تركنت النبوة يف بقعة ضيقة من األرو؟! 867.......................... :
ارع او العشر  :القدح يف مصدر النبوة "أنسنة النبوة" 871.................................... :
املقام الثاا  :ارع او على أدلة النبوة 880................................................... :
القسم األوة  :ارع اضات على مجلة املعجنات 881........................................... :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

ارع او األوة  :إنكار إمكان حدول املعجنات 881......................................... :
ارع او الثاا  :إنكار إمكان التسق من وجود املعجنات 883................................ :
ارع او الثالث  :خطر اإلميان باملعجنات على املعرفة اإلنسانية 885........................... :
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ارع او الرابع  :ر دليل على أن اهلل هو الفاعل للمعجنات 888............................... :
ارع او اخلامس  :إنكار أن يكون اهلل أحدل املعجنة لتصدي الني 890....................... :
ارع او السادق  :التشكيك يف نقل املعجنات وإثبات صسة وقوعها 891...................... :
القسم الثاا  :ارع او على درلة القرآن وإعجازه 896........................................ :
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ارع او األوة  :سيولة املعيار الوازن 897.................................................... :
ارع او الثاا  :بطالن معيار عدم املماثلة 898............................................... :
ارع او الثالث  :إنكار وقوا التسدي بالقرآن 900.......................................... :
ارع او الرابع  :إنكار بلو التسدي بالقرآن إىل كل العرب 901.............................. :
ارع او اخلامس  :إنكار عجن العرب عن التسدي 902....................................... :
ارع او السادق  :اردعاو بجن العرب قد حققوا املعارضة 903................................. :
ارع او السابع  :اردعاو بجن عجن العرب ليس دليال على عجن غريهم 905.................... :
الفصل الثال  :العتراض على أصل ا يان وطبيعتها 907................................... :
مدخل 907................................................................................. :
املبسث األوة  :األصوة اليت يقوم عليها اإلميان باألديان 909................................... :
األصل األوة  :أن التعبد هلل ضرورة عقلية ونفسية 909........................................ :
األصل الثاا  :أن التدين مالزم للمجتمعات اإلنسانية 912.................................... :
األصل الثالث  :أن األصل يف الديانة اإلنسانية التوحيد 916.................................. :
األصل الرابع  :أن التدين مطلو إنساا ر ميكن ارستغناو عنه 919........................... :
األصل اخلامس  :امتناا التعارو بني الدين الصسي والعقل الصري 925..................... :
األصل السادق  :امتناا التعارو بني الدين الصسي والعلم الصسي 928.....................:
األصل السابع  :امتناا التعارو بني الدين الصسي والعدة 931............................. :
المبب الثاني  :العتراضات اإلجمالية على صبة ا يان واستقامتها 934................... :

ارع او األوة:اردعاو بجن األديان صناعة إنسانية وحالة طار ة على اإلنسان934..............:
مفهوم ارع او 934..................................................................... :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

النقد اإلمجاة هلها ارع او 935.......................................................... :
نقض التفسريات الوضعية لنشجة الدين 941.................................................. :
التفسري األوة  :أن الدين نتيجة اخلوف من الطبيعة وغريها 941............................... :
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التفسري الثاا  :أن الدين نتيجة اجلهل بجسرار الطبيعة 943..................................... :
التفسري الثالث  :أن الدين نتيجة مكر املخادعني والطبقات املالكة 946......................... :
التفسري الرابع :أن الدين نتيجة األوهام والعقد النفسية"عقد أوديو" 948........................:
التفسري اخلامس  :أن الدين نتيجة التعل باألرواح امليتة 953................................... :
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التفسري السادق  :أن الدين نتيجة اخلضوا للجربية ارجتماعية"العقل اجلمعي"954...............:
التفسري السابع  :أن الدين خاضع للتطور البيولوجي 959...................................... :
ارع او الثاا  :اردعاو بجن الدين معارو للعقل 960....................................... :
مفهوم ارع او 960...................................................................... :
النقد اإلمجاة هلها ارع او 961............................................................ :
النقد التفصيلي 964........................................................................ :
املثاة األوة  :حادثة الطوفان 964............................................................:
املثاة الثاا  :حادثة اإلسراو واملعرا 967.................................................... :
املثاة الثالث  :حادثة انشقا القمر 969..................................................... :
املثاة الرابع  :قضية الننوة اإلهلي 971........................................................:
ارع او الثالث  :اردعاو بجن الدين معارو للعلم 976...................................... :
مفهوم ارع او 976...................................................................... :
النقد اإلمجاة هلها ارع او 977............................................................. :
النقد التفصيلي هلها ارع او 979............................................................ :
املثاة األوة  :كروية األرو 979............................................................. :
املثاة الثاا  :دوران األرو حوة نفسها 982................................................. :
املثاة الثالث  :نسبة احلركة إىل الشمس 989.................................................. :
املثاة الرابع  :سجود الشمس حتت العره 992................................................ :
املثاة اخلامس  :إعطاو صورة زا فة عن الكون 999............................................ :
املثاة السادق  :مناقضة العلم يف حقيقة السماو 1001......................................... :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

املثاة السابع  :التصور اخلاط عن النجوم 1008.............................................. :
املثاة الثامن  :خل السموات واألرو يف ستة أيام 1012...................................... :
املثاة التاسع  :عدد الشموق واألقمار يف الكون 1019.........................................:
املثاة العانر  :التصور اخلاط عن طبيعة القمر ومكانه 1021.................................. :
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املثاة احلادي عشر  :اخلطج يف عدد األرضني 1023............................................ :
املثاة الثاا عشر  :اخلطج يف حقيقة الرعد 1025............................................... :
ارع او الرابع  :اردعاو بجن األديان متسينة ضد املرأة"ركورية األديان"1029...................:
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مفهوم ارع او 1029..................................................................... :
النقد اإلمجاة لالع او 1030.............................................................. :
النقد التفصيلي لالع او 1040............................................................. :
املستوى األوة  :لغة اخلطاب 1041......................................................... :
املستوى الثاا  :التصور عن اإلله املعبود 1048............................................... :
املستوى الثالث  :التشريعات واألحكام 1052................................................ :
 -1جعل الشؤم يف املرأة 1053............................................................. :
 -2مساواة املرأة باحليوانات احتقرة 1055................................................... :
 -3القدح يف كماة خلقة املرأة 1056....................................................... :
 -4احلكم على املرأة بالشيطنة 1058........................................................ :
املستوى الرابع  :نعيم اجلنة 1059........................................................... :
ارع او اخلامس  :اهتام األديان بإفساد احلياة اإلنسانية وانتهات كرامتها 1063................. :
مفهوم ارع او 1063.................................................................... :
الفرا األوة  :دعوى إفساد الطاقة اإلنسانية وتعطيل احلركة العملية لإلنسان 1064..............:
الفرا الثاا  :دعوى إفساد عقل اإلنسان وتكفريه 1068...................................... :
الفرا الثالث  :دعوى إفساد العالقات اإلنسانية 1074.........................................:
الفرا الرابع  :انتهات احلرية اإلنسانية 1086.................................................. :
الفرا اخلامس  :دعوى إفساد الطبيعة اإلنسانية 1111......................................... :
الفرا السادق  :دعوى إفساد نظرة اإلنسان إىل احلياة 1113...................................:
ارع او السادق  :اردعاو بجن األديان تفسد األخال اإلنسانية 1118........................ :
ظاهرة نقد الدين يف الفلسفة احلديثة املعمدة 2

مفهوم ارع او 1118......................................................................:
مقارنة بني التصور اإلمياا لألخال والتصور اإلحلادي 1120................................... :
اجلهة األوىل  :األصل البنا ي 1120........................................................... :
اجلهة الثانية  :مبدأ اإللنام اخللقي 1133....................................................... :
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اجلهة الثالثة  :ارستيعاب والشموة 1139..................................................... :
اجلهة الرابعة  :املكانة واملننلة 1141........................................................... :
ارع او السابع  :اردعاو بجن األديان ما هي إر استعارة من اخلرافات القدمية1147...............:
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مفهوم ارع او 1147...................................................................... :
نقد ارع او وبيان بطالنه 1149............................................................ :
ارع او الثامن  :اردعاو بجن األديان متناقضة فيما بينها وخمتلفة يف عقا دها 1155............... :
مفهوم ارع او 1155...................................................................... :
نقد ارع او وبيان بطالنه 1156............................................................ :
ارع او التاسع  :اردعاو بجن األخه باألديان مبين على التقليد والتبعية 1165................... :
مفهوم ارع او 1165..................................................................... :
نقد ارع او بيان فساده 1165............................................................. :
ارع او العانر  :التبشري باضمسالة األديان وزواهلا من الوجود 1170........................ :
مفهوم ارع او 1170..................................................................... :
نقد ارع او وبيان بطالنه 1170........................................................... :
اخلامتة 1181............................................................................... :
قا مة املراجع 1186.......................................................................... :
فهرق املوضوعات 1217..................................................................... :
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