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مةلمقكا

الاْنبياءأشرفعلىوالسلاموالصالأة،العالمينربدلّهالحمد

.بعد.أما،أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد،نبيناوالمرسلين

المدنإحدىوميواترلو،مدينةإلىسفر!ليقُذرم5602سنةففي

مفتوحمؤتمرأقيملهازيارتيأثناءوفيتورنتو،منالقريبةالصغيرةالكندية

وحبالفضولمنقدراًأنوأعترف.بهاالمحليةالجامعةفيالأديانلحوار

هذهمثلوأروقةقاعاتفييدورماحقيقةلمعرفةعليئغلبالاستطلاع

.الأديانفيالأخالأقيالبعدحولالملتقىذلكموضوعوكان،الملتقيات

وُجد،الأوراقتُلقىكانتحيثالرئيسيةالقاعةوفيفعلاً،حضرت

،وهندوسيٌ،ويهوديٌ،انيئونعر،مسلمٌالأديانممثليكافةالمنصةعلى

شدنيوالذي،المحليةالدياناتبعضممثليبعضوحتىوسيخيٌ،وبوذفي

المشهدذلكوكانالحوار،منصةعلىالملاحدةأحدوجودهوانتباهيولفت

بل،واحدةٍقاعةٍفيوملحدأناأجتمعأنيسبقفلملي،بالنسبةماشيئاًغريباً

اللحظة.تلكقبلجادنحوعلىذمنيعلىتردلمالإلحادمسألةلعل

قاعدةوضعبمحاولةحقيقيمأزقفيأنهأحسوكنتورقتهالرجلقدم

بالقيمالاستمساكلضرورةيبررأو،قيالأخا3تصورهبناءفيمنهاينطلقصلبة

جداَعميقةإشكاليةوصي،البراغماتيةأوالنسبيةفخفيالوقوعد!نالأخلاقية

عنها.مقنعجوابٍتقديمفييفلحلمالمقدمأنوأعتقد،الإلحاديللخطاب

مصغراَمعرضاًليكوناعدوالذيالبهوإلىالرئيسيةالقاعةمنخرجنا
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ومطوياتكتبمنبدينهميتعلقممايثيئأواتجاهدينأصحابكلفيهيعرض!

وأخذت،الملاحدةركنإلىمباشرةذهبت،ذلكوغيرومرئيةسمعيةومواد

بلللنظرلافتأكانمنهاعددأأنأخفيولا،المعروضةالموادبعضأقلب

theImpossibility)(الإله)استحالةومستفزاَ، ofGod)،فيالإيمان)فقد

LosingFaith)لملحد(ف!من..الإيمان in Faith: From Preacher to

Atheist)،الإلحاديةالمافاهيملتقريبالمصورةالكتببعضوجدتبل

منطقةليحتلالملفبهذااهتماميقفزالحادثةكذهوبسببأنهوأظن،للأطفال

العلمية.اهتماماتيدائرةفيمتقدمة

فيللجدلإثارةالكتبأهممنواحدخروجالمدةتلكفيتزامن

theGod)كتابوهوالغربيالعقديالمجالفيالماضيةالقليلةالسنوات

Delusion)وهودوكنز()رشث!اردالأشهرالإلحادداعيةلمؤلفه(الإله)وهم

مبيعاًالأكثرللكتبتايمزالنيويوركقائمةرأسعلىظلالذيالكتاب

لأكثرالثانيالموقعاحتلكما،سنةمنلأكثرالقائمةعلىوظل،لأسابيع

فيوذلك)أمازون(الإنترنتعلىالأشهرالكتببيعنافذةعلىمبيعاًالكتب

مليونيمنأكثرسنواتأربعخلالمبيعاتهبلغتوقدفيها،طبعالتيالسنة

.كثيرةأخرىبلغاتوطبع،الإنجليزيةباللغةنسخة

موجةمعمتزاسناَالامتماممذاوكانالإلحاد،بملفاهتماميازداد

والثقافيةالفكريةالدوائرفياشتهرتالغربيةالمجتمعاتتجتاحجديدةإلحادية

أنماطمنكيرهعنيتميزوالذي(NewAtheism)الجديدبالإلحادوالعقدية

.والمؤلفاتوالرموزوالسماتالخصائصمنبجملةالإلحاد

لبعضالتجربةهذهمنشيءحكايةفيوبدأتالمملكةإلىعدتُ

محلياًالمهتمينالعلمطلبةأحدمعالتواصلفيسببأأحدمموكانالزملاء،

بجامعةالمساعدالعقيدةأستاذالدوسرفي()عايفرالشيخوموالملفبهذا

تناقشنامتعددةمجالسذلكبعدوالثيخضمنيوقد،بالرياضسعودالملك

وغيردوافعهمنوشيءواشكالاتهسؤالاتهوأهمالإلحادقضيةحولفيها

ذلك.
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علىالإلحادأخطارحولمهمةمقالةالمدةتلكفيالشيخكتبوقد

ثذيربصيحةأشبهوكانت")1(القصفتحت"عقولنابعنونهاالمحليمشهدنا

وللشيخليوكان.المحليمشهدنافيبتمددهاالشيختنبأظاهرةمنمبكرة

بشبهاتتأثرتمحليةشبابيةمجموعاتمعالمتفرقةالحواراتمنمجموعة

فيكبيرددزالحواراتهذهلمثلفكان،شكوكهفخاخفيووقعتالإلحاد

فيالمظلمةالمناطقبعفرعلىوالتعرفمحليأ،الإلحادظاكحرةمنالاقتراب

.العقديمشهدنا

بشكلالملفهذافتحمنمتحرجأالزمنمنمدةًظللتأننيوأعترف

نأللإنسانالخيرمنأرىجوانبعنغُفْلأعينتفتيحمنخشيةًعامٍعلني

المجتمعاتتضربكانتالتيالإلحادموجةبأنقناعةِمععنها،غافلاًيكون

السرعة.بغذهسيكونالأمرأنأظنكنتمالكنياْبوابنالتثترعستتمددالغربية

بعضبعدالمحليمشهدنافيعلنيأطابعاًيتخذالكلامبدأوحين

باستضافةِالغنامسعدالشيخشرفني،الموضوعبهذاالمتصلةالشهيرةالحوادث

حولروْيةلتقديمالخرجبمدينةاستراحتهفييعقدهاوالتيالفكريةديوانيتهفي

ندوةأحمهاالموضوعبهذامتعلقةومحاضراتلقاءاتتلاهالجديد،الإلحاد

طيبةأصداءلهكانوالذيبالرياضالإلحادقي(الفكر)تهافتملتقىفيمطولة

والشيخالدرش!،خالدالدكتورالشيخالصدياتينمعبالمشاركة،اللهبحمد

حلقاتفيالشهرياللهعبدالشيخمعبالمشاركةشرنتُكما.الشهرياللهعبد

اللهعبدالشيخالصدية!برنامجفيدليلشاشةعلىالإلحادحولخاصة

نماء(.)حوراتالقرشي

والمرئيةالسمعيةالموادمذهمنشيءعلىالأحباببعفراطلعوقد

تكونأنالنَهأسألالتيالورقةحذهفكانت،كتابفيتسجيلهاعلىفشجعني

بقدرالموضوعهذالتناولأوسعشرعيلجئهدمحركاَتكونوأن،مفيدةنافعة

والعمق.الجديةمنأعلى

اليهاب.آخرفي)1(رقمبالملحقتجدما)1(
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بالظامرةللتعريفموجزاًمدخلأتكونأنالورقةهذهمنوالقصد

وليسلها،والخصائصالسماتأممعلىالمتلقيواطلاع،الجديدةالإلحادية

الشبهاتمناقشةولا،الإلحاديةالظاهرةجوانبكافةمعالجةأبداًقصدهامن

حديثأتستدعيوهيومركبةمعقدةالظاهرةهذهإذ،تطرحهاالتيوالإشكالات

بل،المختصرةالورقةهذهمثلبهاتحيطلا،متعددةزواياومنأوسعتفصيليأ

فيمتعددةكثيرةاْبحاثإلىالحاجةوإنما،مطولشخصيبحثبهايحيطلا

نوعاَتخلق،متنوعةعلميةخلفياتومن،متعددةلشخصياتالمضمار،هذا

شيئاَالورقةهذهتتضمنأنوأرجو،الموضوعمذاإدارةفيالمهمالتكاملمن

تمثلأنيمكنوالتي،المهمةالبحثيةالمجالاتبعضإلىالإشاراتمن

مستقبلية.علميةمشاريع

العلموطلبةوالمشايخالدعاةلتعريفيسيرةمحاولةإذنالورقةمذه

والذي،الإلحاديبالخطابلحقتالتيالتطوراتبامموالمفكرينوالمربين

الغربيةوالعقديةالفكريةالأدبياتفيوُصفتمإلحاديخطابأمامجعلنا

منكثيبراستقراءخلالمنوأننيخصوصأ،(NewAtheism)الجديدبالإلحاد

قدرأوجدتمؤخرأالإلحاديةالظاهرةتتناولوالتيالعقديةالشرعيةالخطابات

منكثيرأإنبل،الملفهذاحيالالمستجداتمنكثيرإدراكعنالغيبةمن

اْحدعناليومالإلحادواقععنتصورهيخرجيكادلاوغيرهمالشرعيين

تصورين:

وشذوذاً،العقديالمشهدفياستثناءيمثلالإلحادأن:الأولالتصور-

إلىنسبتهموأنالفرد،بعدالفردإلاالملاحدةمنيوجديكادلاوأنهبشريأ،

ببعضالتصورهذايتعضدوقد،بالذارقماَيشكللاالبشريالجنسمجموع

متفقونالناس)بلمثلاً:تيميةابنكقول؟التراثيةالكتبفيالعقديةالمقولات

هذاإن:قالالناسبعضعنيُحكىماإلاالتَيُتَم،واجبِوجويرإثباتعلى

معروفة،طائفةتقلهلممذاإن:يقولونالناسمنوكثير،بنفسهحدثالعالم

يخطرمماومذاعنيا،ليبحثالسوفسطائيةالشبهتقدركماتقديراَيقدروإنما

معروفقولأنهلا،السفسطةمنأمثالهيخطركماالناسبعضقلوبفي
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()1(،دليلإلىيحتاجأنمنأبينفسادهظهورفإن،عنهيذبونمعروفةلطائفة

الحكيم،القادر،العليمالصانععنالعالمتعطيل)أما:الشهرستانيقولأو

شرذمةعننقلماإلا،مقالةصاحبعل!هاعرفتولا،مقالةأرامافلست

علىتتحرك،مبثوثةأجزاءالأزلفيالعالمكان:قالوااْنهمالدمريةمنقليلة

ولست،عليهتراهالذفيبشكلهالعالمفحصل؟اتفاقاٌفاصطكت،استقامةغير

بالصانع،يعترفموبل؟الصانعوجودينكرممنالمقالةمذهصاحبأرى

.(y)(التعليلعناحترازاٌ؟والاتفاقالبحثعلىالعالموجودسببيحيللكنه

لكنه،ماضيةتأريخيةلمرحلةفعلاًمقبولأالتوصيفهذامثليكونأنويمكن

وجودهماليومفللملاحدة،اليومنعيشهالذيالعقديمطلقاًالواقعيمثللا

يتصورهاالتيبالضاَلةليسوحجمهم،البشريةالعقديةالخارطةفيالحقيقي

كتابفبحسب،الخارطةتلكمنواسعةبشريةرقعةيمثلونممبل،البعض

الملاحدةيشكلمثلاCIAًعنوالصادر(theWorldFactbook)العالمحاقائق

بحسبوذلك6609%اللادينيونويمثل،البشريالجنسمجموعمن1002%

22،.بؤاليهودفيهيشكلالذيالوقتفيهذا،م0102سنةصادرةإحصائيات

فيجداًكبيربشكلالرقمهذايقفزالحالبطبيعةالبشر)3(.مجموعمنفقط

سنةأجريوالذييوروبارومتر()اليوروستاتإحصاءففي،العالمدولبعض

مجموعمن02%يمثلونأوروبافيالملاحدةأنايإحصائياتأظهرتم0102

25%،بريطانياوفي04%،إلىليصلفرنسافييرتفعالرقموأن،الأوروبيين

وفي23%،كندافيبالثهيؤمنونلاالذينأنالإحصائياتبعضأظهرتبينما

)3(

.3174/اللةمنباج

123.صالكلامعلمفيالإقدامنهاية

التيالصعوباتبعضإلىعافدمنهوجزء،الدراصاتبعضفيالنبليئالاختلافمنقدرثمة

معأنماطهبعضفيالإلحادكتداخلالأعداد؟هذهمثللتن!ديرالمعلوماتجمعفيالباحثتواجه

يتمبحيثللملحدالابغةالديةوللحالةمثلأ،اللادينيةأواللاأدريةمعالإلحادولاضتباه6الدين

استعمالهاوالمقصودنسبياْ،عاليةالنسبتلكتظللكن،الأسبابمنولنيرماأحياناْ،منهااحتاب

فيملحوظةعقديةظامرةباتتوانها،الملاحدةنسبطبيعةنيئالحاصلالغيرىإلفقطكمؤشرات

الواقع.

11
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واحدملحدوجودعنتتحدثأنك:أي9%؟تدينأأكثرتعدالتيأمريكا

فيكبيراَتغيرأثمةأنعلىتؤكدالأرقامهذه.أمريكيينعشرةكلمنتقريباَ

الحالةتلكيعدلمالإلحادوأن،اليومللملاحدةالديمغرافيالتوزيعطبيعة

نسمعاليومبتناأنناالأمرمذايؤكد.العقديالمشهدفيالشاذةالاستثنائية

إنسانيةظاهرةومذه،ملاحدةوجديأبيكان:يقولالذيالملحدبالابن

.العقديالمجالفيفعلاًللنظرلافتة

بالحالةالقريبالعهدفياقترنتحالةالإلحادأن:الثانيالتصور-

الظاهرةتمددتالشيوعيةالظاهرةفيهتمددتالذيالوقتففي،الشيوعية

منالبعضيستغربوبالتالي،الظاحمرةهذهتقلصتتقلصتوحين،الإلحادية

منذوانحسارتراجعفيأنهيظنالذيالوقتهذافيالملفبهذاالاهتمام

ساعةبرنامجفيوذلكالإلحادموضةحلقةشاهدتأننيأذكر.سنوات

العوضي،محمدالدكتورضيفهاكانوالتي،الفضائيةالمجدقناةعلىحوار

عنمعبراَسؤالاًاللقاءأولفيالسنيديفهدد.البرنامجمقدمطرحوقد

أركانهسقوطبعدخصوصاْجداًمنحسر)الإلحاد:فقالالإشكاليةححذه

التيالدولشإنوللإنصافدكتور؟!(ياموضةتسميهكيف،الأساسيةوأقطابه

إعالانأوللتدينالعودةظاهرةفعلاَتشهدالشيوعيةالقبضةعنهاتحلحلت

ثمةأيضاَالمقابلفيلكن.الإحصائياتمنكثيرفيذلكيظهركماالتدين

،كثيرةأخرىدولفيتمدداَوتشئهدأنصاراًتكتسبجديدةإلحاديةموجة

لمملاحظةومي،والدراسةالفحصمنقدراًشكبلاتستدعيالموجةوهذه

محلهيبلعالمياً،أومحلياَالقضيةبهذهالمهتمينرصدهاعلىيقتصر

قناةنشرتمثازم7002سنةففي،الغربيةالإعلاميةالدوائرفيكبيرتناول

CBC newsًهذاوعاد"،العالمفيينتشر"الإلحادعنوانتحتمصورأتقريرا

كالواشنطنالكبرىوالمجلاتالصحففيبارزأموقعاًليحتلالملف

عابمشعبيجدليمحلوليكونبلوغيرها،،والجارديانوالتايمز،،بوست

كان)إذاًمثلاً:مكقارثألستريقول،الملفبهذاالمهتمينمنكثيرلحظه

أصبحفجأةًيقينأ،نجحفقد،الدينحولجدلتفعيليريدالجديدالإلحاد
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0)اللهعنالتحدثيريدالجميع G.)

وما،اليومواقعهوبيانالإلحاد،ملفحيالالتصورفتصحيحإذن

المحورسيدوروعليه،الورقةهذهل!صتابةالمركزيالباعثهوفيهاستجد

أداءمراجعةفيمهمةأظنهامناقشةبعثفيالرغبةإليهيضاف.منهاالأول

لمجابهةالحاليةالعلميةأدواتناكفاءةو!دى،الإسلاميالعقديالخطاب

،اليومالمسلمينلأبناءالمطلوبةالعقديةالحصانةوتخليقالإلحاد،إشكالية

الله.شاءإنالورقةلهذهالثانيالمحورستشكلالقضيةومذه

طريفةعبارةتذكرتأننيالموضوعغمارفيالخوضقبلوأعترف

جنسمنكتبهبعضتأليفأثناءفيلهوقعتإشكاليةعنفيثايعبرللصفدي

تقييديريد-هذابمثلقديمأأعتنالم:ر-إئئهيقولهنا،ليوقعتإشكالية

وربكثيراَ،شيئاًضبطهمنوأمملت-المجالسربعضمنالأدبيةالفوائدبعض

وهمعه،غيثهسقياإلىنن!سيوظمثت،جمعهإلىاضطررتفلما،آذىإهمال

فيلزمنيوكم،ساَمةالسومهذافيأصابتنيفكم،بقعةكلمناْلتقطهأخذت

كبيرأقدرأالملفبهذااححتماميمدةطالعتفقد()2(.غرامةمنالمواضعبعض

كتابةمنحينهاعزمتمالكني،والمسموعةوالمرئيةالمكتوبةالمواثمنجداً

الشواهدمنبيمرمماكثيرأأنعلمتفيهشرعتفلما،البحثهذامثل

مماكثيرفيواتكلتعسر،فيهالمدةهذهبعدتطلبهاوأن،عنيستغيبوالأدلة

اعتذارأهذابذكرأقدم،الذاكرةفيوبقيبالذكعنعلقمابعضعلىهناأكتب

منشيءمعالكتابةمشروعفيالمضيآثرتوقد،بحثيتقصيرأيمنللقارئ

كله.يتركلاكلهيدركلاماالشهيرةالفقييةبالقاعدةهذافيآخذأ،التقصير

العجيريصالحبناللهعبد

Abosaleh95*a gmai. com

),iabosaleh95)

wayأ4)1!.أ v،اWhy God won' t go

04.المالسواجعألحان)2(
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الجديدالإلحافى

والخصائص!"والسمات"التطووات

15
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الجديدالإلحاد

والخصائص(والسمات1أالتطورات

لأهممختصرتصوربتقديممعنيةالمقدمةفيسبقكماالورقةهذه

محلالظاهرةهذهأفرزتحتى،الإلحاديبالخطابلحقتالتيالتطورات

تأريخعنبالحديثمعنيأالبحثهذاولسالجديد(،)الإلحادظاهرةالدراسة

يدعلىالفلسفيةتجلياتهفيسواءًالتاريخيةمساراتهوبيان،الإلحاديةالحركة

تمددهأو،الأوروبيالتنويرعصرفيحالتهأو،والإغريقاليونانفلاسفةبعض

الحركةهذهفيمحصوراٌسيكونالحديثوإنما،الشيوعيةبالحالةالماقترن

ولهعالمياً،العقديالمشهدفيمتناميحضورلهاوالتيالجديدةالإلحادية

الإلحادية.للفكرةالترويجفيمتنوعةوأدواتوأدبياترموز

)الإلحادالمصطلحهذاووضع،الاسمهذاسكمنأولأنويبدو

فيم2556سنةنشرهامقالةِفي(وولف)جيريمو(newatheism)الجديد(

لها:عيالؤوالعنوانلمأ)1(المؤمنينغيرد!كنيسةُ:بعنوانالبريطانيةوايرد")1مجلة

كسبفينجحوامل،بالثهالإيمانضدحملةيقيمونفكرياًالأشقاءمنقة"في

؟".جمهورهمبينالتبشيرعلىاقتصرواأم؟المتحولين

قضيةإلىبالتنبيهأقدمالجديد،الإلحادسماتذكرفيالخوضوقبل

هذهعليهتدورالذيالمفهومبدقةالقارئليعرفذاتهالإلحادابمفهوتتعلق

h!5-ولء!ا؟7ْطأ3.ظ(11 of theظTheChurc
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المفهومفيالتوسعمنقدراَالباحثينبعضمنوجدتأننيوذلك،الورقة

آخرين،باحثينعندغالْبةتكونقدلملفاتتناولاٌالحالبطبيعةعنهسينتج

إلىتقديريفيعائدالإلحادمفهومتوصيففيوالضيقالتوسعهذامن2وجز

اللغويوضعهأصلفيفالإلحاد،العقديالبحثفيالإلحادمفهومفيتطور

توصيفأاللفظةهذهجُعلتهناومن،والانحرافالميلمعنىعلىداذ

التراثية؟العقديةالكتابةفيخصوصاًوالكبيرةالعميقةالعقديةللاثحرافات

إنكاراْو،وصفاتهالنّهلأسماءالمغاليالتعطيلأووالاتحاد،الحلولكاعتقاد

ذلك.غيرأوللشريعةالغاليةالباطنيةبالتأوبلاتالأخذأو،النبوةمبدأ

فيالإلحادنمطبينالفوارقأحدإلىالباحثينبعضتنبهفقدولذا

تاريخيةسياقاتفيوذلكالإسلاميالعربيالفضاءفيوحالتهالغربيالفضاء

فعلأالمنكرينمنهمالغربيالتاريخسياقفيبالإلحادفالمتهمون،متقدمة

اتهمممنفكثيرالإسلاميالعربيالسياقفيأماوعالأ،جلالخالقلوجود

منمنهمكثيروإنما،تعالىالخالقلوجودالحاقيقةفيمنكرأليسالوصفبهذا

غيرأوبالاتحادالقولأوالنبوةك!نكارالكبيرةالعقديةالمنكراتأصحاب

منانحرافهملشىوغيرهمالطبيبوالرازيوالسهرورديالراونديفابن،ذلك

يقول،والوحيالنبواتإنكارقبيلمنلكنهالخالقوجودإتكارقبيل

)إذا:والعربيالغربيالفضائينفيالإلحادطبيعةإلىمنبهاَبدويالرحمنعبد

:قالحيننيتثهعنهعبرالذيذلكهوالديناميكيةبنزعتهالغربيالإلحادكان

الآلهة)إن:يقولالذيمواليونانيالإلحادكانوإذا(،اللهماتالقد

يعنيناالذيوهو-العربيالإلحادفإن(ماتتقدالمقدسالمكانفيالمقيمين

والأنبياءلما)1(.النبوةفكرةماتتالقد:يقولالذيمو-الكتابهذافيهنا

العربيالفضاءفيالإلحادبمصطلحلحقالذيالتطورمنقدراَأنوالحق

مشكلةاللهوجودإنكارمشكلةلكن،الغربيالفضاءفيأيضاًيُتلمسأنيمكن

الغربي.بالفضاءبالمقارنةالعربيالفضاءفيطارئة

7.صالإسالأمفيالإلحادتاريخ)1(
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العقديالبحثفيالإلحادمصطلحعلىطرأالحديثالعصروفي

الإيمانعدموميخاصةعقديةبحالةمفهوحمهليقترنالتطو!منضيءالإسا،مي

مصطلحيمثلهالذيالعقديللموقفترجمةوليكون،الخالقبوجود

(Atheism)المحاولاتمنعددثمةكانأثهويبدو.الغربيالوسطفي

مثلأ،كالدمريةالغربياللفظذلكلمعنىمناسبةعربيةلفظةلوضعالمتنوعة

لتلكعربيكمقابلالحديثالعقديالمجالفياشتهرتالتياللفظةولكن

فكرةعناصطلاحياَتعبيرألتكون()الإلحاداللفظةمذههيالأجنبيةاللفظة

هذهذكربمجردالذهنإلىيقفزالذيالمعنىهووليكون؟اللهوجودإنكار

هذايشملهاكانالتيالأخرىالعقديةالانحرافاتولتتراجع،اللفظة

مفهومفييدخلالباحثينبعضظلوإن.عباءتهمنوتخرجالاصطلاح

)إنكارجميعأللأصلينمتناولاًمفهوماَعندهليكونالنبواتإنكارالإلحاد

الاستعمالفيالإلحادأنإلىأميلوأنا(.النبواتوإنكار،اللهوجود

وكيرهوالثانيبالاْصالةالأولالانحرافيتناولإنمااليومالشائعالاصطلاحي

.واللازمبالتبعية

الإلحاديالموقفطبيعةوندركأكبر،بشكلالمسألةهذهتتضحوحتى

تعالىاللْهوجودمبدأمنالممكنةالعقديةالمواقففإن،تعالىبالثهالإيمانمن

لهذهتنكرأأشدهامنمرتبةوهي،رئيسيةعقديةمواقفأربع،والنبوةوالوحي

بها:المؤمنينإلىالمبادئ

الذيالإلحادوهوAtheism()4الايجابىالالحادأو،الصلبالالحاد-

يتدينولا،والنبواتللوحييتنكروبالتالي،الخالقوجودبعدمصاحبهيؤمن

المللبعضكانتوإنللإلحاد،حديثٍكمفهومٍالأصلجهةمنمذا،بدين

اللهبوجودتؤمنلالكنهاالمغيباتمنبقدروتؤمندينمِةطقوسأتمارس

الحكمةتحصيللطلبهوإنماوتدينهامثلاَ،كالبوذيةلهاعقديكمرتكز

مفهومفيالخلطمنقدراًأفرزومذا.الإنسانيالبشريوالكمالوالسعادة

)سامالملاحدةمشاهيرأحداقترحولذا،الدينيةبالحالةوعالأقتهالإلحاد

يسعىأنضرورة-البوذيةللمدرسةمتتلمذاًنفسهيعتبروالذي-(هارس
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إنسانيةسلوكيةمدرسةليكون،الدياناتإطارعنالبوذيةإخراجفيالبوذيون

التدين.أنماطعنبعيداً

يؤمنلاالذيالإلحادوهو)،اللاادريأو،السلبيالألحاد-

دليلعنديلشر:يقولبل،وجودهبعدميؤمنلاأيضاَلكنه،الخالقبوجودصاحبه

فلستعدمهعلىيدلأيضاًدليلعنديولا،بوجودهمؤمنأفلستوجودهعلىيدل

سؤالمنيجعلموقفوهو.أنفيولاأثبتلاشأنهفيمتوقفبل،بعدمهمؤمنأ

إمكانيةبعضهميتبنىوقد.عليهجوابتقديمدونمفتوحأسؤالاًالخالقوجود

بعضهميُنكروقد،وسلباًإيجاباَالأدلةعينهفيتكافأتلكن،لجوابهالوصول

.الجوابهذامثلإلىأصالأًالتوصلأدواتوجودلعدم،الجوابمعرفةإمكانية

لهذاخالقبوجودصاحبهيؤمنعقديموقفومو(Deism)الربوبية-

فالخالق،والرسالةالوحيعبرالكونبهذاالخالقهذاصلةينكرلكنه،الكون

ولاإيماناَالخلقيكلففلم،تركهثمالعالمخلقالعقديالمنظورهذافي

فييتدخلولا،لهموششجيبالداعيندعواتيسمعبالذيهوولاتديناً،

بشرائع،أوحىولارسلأأرسلولا،والخوارقبالمعجزاتالكونهذاشؤون

والاستدلال،الكونفيالتأملطريقعنيتمإنماالخالقهذاعلىوالتعرف

الوحي.طريقعنالمتحصلةوالمعرفةوالرسلالأنبياءأخباردون،عليهالعقلي

صاحبهيؤمنالذيالعقديالموقفوححو(Theism)المتدينالمؤمن-

سبحانهالخالقوأن،والنبواتبالوحييؤمنكما،الكونلئهذاخالقبوجود

خالاتئهممنمأمورونالخلقوأن،والرسلالأنبياءطريقعنلخلقهنفسهعزف

الصالح،العملعلىويثيب،دعاهلمنيسمعسبحانهوأنه،والتدينبالإيمان

الطالحة.الأعمالعلىويعاقب

ووجودالإلحادبموضوعالمتعلقةالعقديةالأنماطهذهتففمعلىوبناء

الأولالعقديبالموقفالظواهرمنيتعلقمابمعالجةمعنيةٌالورقةفهذه،الخالق

بتسليطسبقمابحسبستكونالمعالجةوهذه.المواقفبقيةدونوالثاني

أرجووالتيالجديد،الإلحاديالخطابلحقتالتيالتطوراتأهمعلىالضوء

.السماتمنسيأتيمااستعراضخلالمنملامحهامنشيءيتضحأن
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الأولىالسمة

للإلحادالدعوةعلىالشديدوالحرصالحماسة

فيأثرهاسبتمبرمنعشرالحاديلحادثةالمنظورةغيرالتداعياتمن

الوقتمنشيءإلىالأمراحتاجوقد،الجديدةالإلحاديةالموجةتفجير

.الملاحدةاستفزازفيالحادثةمذهخلفتهالذيالأثرحجمليتجلى

قدرٍإلىنسبياًميالاَخطاباًيمثلإجمالأالتاريخيسياقهفيالإلحادكان

لممارسةالكبيرةالحماسةتلكلديهيكنولم،الدينيالموقفمنالحياديةمن

شخصيةًقضيةًحسهفيالإيمانقضيةكانتبلالإلحاد،بقضمِةوالتبشيرالدعوة

قضيةأنمننهمالواحدحالولسانكثيراً،الملاحدةتستفزلابالأفرادمتعلقة

وأرجلاَلييكسرلمالمتدينهذاداموما،شخصيةمسألةوالكفرالإلِمان

الطائرتيناصطداملحظةمنولكنيثاء.كيثوليندينفليؤمنعيناَلييفقأ

منكثيروعيفيوترسختماماً،المعادلةتغيرتالعالميالتجارةببرجي

التزاموأن،للبشريةحقيقيأمهدداًباتتوالتدينالإيمانقضيةأنالملاحدة

علىالمتعينمنوأنهمقبولاً،خياراًيعدلمالدينمنوالحياديةالهدوءذلك

البشرية،الحياةمنالتدينمبدأاستثصالفيجدياًالسعياليومالملاحدة

منقذ.كخيارالإلحادقضيةوإحلال

أحدومومثلاً(هارس)سامحياةفيالتحولنقطةالحادثةهذهكانت

إلحاديةإصداراتمسلسلفيالأولالكتابوصاحبالجديد،الإلحادأقطاب

وليسالجديد.الإلحادلظاهرةالمركزيةالنواةتمثلأخرىإصداراتستتلوه
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"3)"+ء؟-++-/!!أ"!!!!"ْ!9+/؟!!!"؟برد:!مبتيبر11-حادثةمنالفعلردةتمثلآنالغريبمن

THEاه1SMITوالذيمما،الكتابهذاحولهايدورالتيالمركزيةالثيمة END

8"؟88ْولأ26ْة!82ةاْأاإ"أْ"نهاية:للعنوانقراءتهلحظةمنللقارئسينكشف

7إ(وقد")1(.العقلومستقبل،والإرهاب،الدين..الإيمان

لأ"3.!ْهذاثنايافيمنالممبةمنأكثرفيهارسسامصرح

""لااهذالتأليفالأساسالمحركبأنوخارجهالكتاب

!4؟19"4ثأصريحمرئيمقطعذلكومن،الواقعةهذههيالكتاب

نحورحلة..هارس"سام:عنوانتحتاليوتيوبعلى

الحادثةهذهتأثيرعمقتدركوحتى11/9")2(.بسببشرارتهاانطلقتالإلحاد

فيتأليفهابتدأبأنه"الإيمان"نهايةكتابهآخرفيصرحفقدهارسسامعلى

)3(.الحادثةحصولمنمباشرةالتالياليومفىِ:أي؟م12/95102/

داعيةدوكنزريتشاردفهذاالحادثةبهذهالمتأثرلوحدهليسهارسوسام

"ميليشياتبعنوانلهمحاضرةفيلهجملةٍآخرفييقولالأشهرالإلحاد

أحداثغيرتككيفالكثجرون)يتساءل:TEDفيألقاهاوالتيالإلحاد"

التصنعهذاعنجميعاًلنتوقف:غحِرتنىِكيفإليكمسبتمبر؟منعشرالحادي

منفقطأيامأربعةبعدإنهبل-(.للأديالن:يعني-الاحترامإبداءفيالمقيت

فييقولالبريطانية)الجارديان(فيالحادثةعنمقالةًكتبلمسبتمبر11حادثة

كملئتماماًهو،الإبراهيميةكالأديانبأديانأو،بالدينعالَمِملء)إن:آخرها

تمماإذاتتعجبلا،بالرصاصالمحشوةبالمسدسَاتالشوارع

استعمالها()4(.

العينتخطئهالاروحهيسبتمبر11لحادثةالمستحضرةالروحوهذه

)1(

)2(

the End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reasor

011m/و Harris- Journey to Atheism Sparked by3ة

ص!333.الإيمانلهاية

To fill a world with religion, or religions of the Abrahamic kind, is like littering the streets with loaded guns

-Do not be surprised if they are used

Religion' s misguided missiles
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بل،دانيتودانيلهيتشنز،ككريستوفرالجديدالإلحادرموزبقيةعندمطلقاً

أفرزتالتيوهي،ككلالجديدةالإلحاديةالظاهرةفيبقوةحاضرةروحمي

اللّه.شاءإنسيتضحكماالظاهرةلهذهقالخصائصالسماتعامة

فيضخمةفعلٍردةولدتلممبتمبرمنعشرالحاديحادثةأنالمقصود

الإلحادية،بالمضامينضخمتبشجريدورممارسةإلىالملاحدةتشجيع

الطريفومن،الدينيةالفكرةمنالحياديالموقفذلككبيربشكلوليتراجع

ذاتيستعملفتراهلأفكارهالترويجفيالملاحدةبعضحماسةتبلغأنفعا،

رفععبرالشارعفيبالدعوةالنصرانيةدعاةلبعضوالأسالمِبوالهيئةالنهج

منواحدلقبوقد،لإلحادهداعياًالمارةفيوالصياح،الإلحاديةاللوحات

وأخذدارونبشارلزاحتفاءًلداروناسمهوغيرالإلحادبمسيحنفسههؤلاء

بالقيموالتذكيربالوعظالنصرانيةدعاةبعضبطريقةالشبهشديددوراًيمارس

عاماًنهجاًتمثلأنهالافقطلطرافتهاالحالةهذهذكرتوإنما)1(،النصرانية

قضيةللإلحادللدعوةالحماسمبدأيظلولكن،الإلحاديةالدعويةللحالة

الجديد.الإلحاديالاتجاهفيشكبلاحاضرةً

سؤالقفزللإلحادالدعوةفيالحراكوهذاالحماسةهذهوبسبب

وليكونمتقدماً،موقعاًليحتلالغربيالإعلاميالفضاءفياللّه()وجود

الإعلامفضاءاتفيوبقوةحاضراًموضوعاً(theGoddebate)موضوع

الإلحادرموزوليصبح،الغربيةالمجتمعاتفيالجديدوالإعلامالتقليدي

مستوىعلىحتى،الطاغيالشعبيحضورهالهاإعلاميةنجوماًالجديد

منعددفي-ساخربقالبوإن-دوكنزريتشاردشخصيةظهرتفقد،الترفيه

والشهيرة!الساخرةالكرتونيةالمسلسلات

(southpark)(وtheSimpsons))وسيأتي،وغيرها

آتيةفقرةفيومظاهرهاالنجوميةهذهأثرعنالحديث

اللّه.بإذن

theTrouble)أليوتيوبعلىالوثائقيالبرنامجانظر)1( withAtheism).
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كسبفيوالسعيالجدد،الما،حدةلدىالدعويالهمحملومسألة

الإلحاديةالعقليةفيجدأحاضرةقضية)والمتحولينالأتباع

عمل)إذااا:الإله"و!حمكتابهبداياتفييقولدوكنزريحشاردفهذا،الجديدة

ملاحدةسيكونونسيفتحونهالذينالمتدينينفالقراء،لهأردتكماالكتابمذا

الكتابغالأثعلىالموضوعةالتزكياتأحدوفيمنه()1(.فراغهمبمجرد

كالثلج؟صادق،رحيم،ذكيكتاب"الإله)"وهم:تقولعبارةالخارجي

لنا(21(.فالويل،العالمالكتابكحذايغيرلمإذا.كالنار

مساراتعلىوعمل،متعددةأشكالاًالدعويالنهجمحذااتخذوقد

أهمها:منمتعددة

والكتابة:التأليف

الدافعةالقوةشكلتوالتيالمتعددةالتآلينك!منمجموعةانهمرتحيث

بسببالعامالفضاءتخترقأنواستطاعت،الصلبةونواتهالجديد،لالإلحاد

خصوصاً،الوحومباشرة،الأفكارووضوح،العباشةوسحر،الأسلوبجودة

()3(ساينس)البوبمجالفيبالكتابةاشتهرممنالكتابأولئكمنكثيراًوأن

الإلحاديةالأفكارمذهفانتقلت،الطبيعيةالعلوممجالفيالشعبيةالكتابةوححي

نسبيأ.ضيقةنخبويةدوائرفيحبيسةكانتمابدلالعامالشعبيالإطارإلى

والذينالجديدللإلحادكرموزمؤلفوحاالتاَليفهذهبسبببرزوقد

اللافتومن.الجديدةالعقديةالظاهرةلهذهالفقريالعموديشكلونصاروا

تصدرإذوالتهامها،المؤلفاتححذهشراءعلىالشديدالإقبالحالةفعلاًللنظر

منمتنوعةبجوائزمؤلفوهاحظيكمامبيعأ،الأكثرالكتبقوائماْكثرها

،متعددةلغاتإلىترجمتأنهاكما،والتأليفالكتابةبمجالمعنيةمؤسسات

)1(

)2(

.(ousreaders who open it will be atheists when they put it downفs I intended. reliة!Of this book works

s book doesn' t change theآonate, and true like ice. like fire. If thأs smart, compassآولoآThe God delus)

.(world,were11،، screwed

()1`.enceأPopular scتPap- science
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وآهمآحياناَ.والما،يينبلالنسخ!نالاَلافمتاتمبيعاتئهاسقفوتجاوز

ما،الجديدةالإلحاديةالظاهرةفجرتأنهايقالأنيمكنوالتي،الكتبهذه

ظهورها:بحسبمرتبةيلي

الأعصابعلوممجالفيالمختصرهارسلسام"الايمان"نهايقك!اب5

للظاهرةغاضبةنقديةكتابةوهي،إليهالإشارةسبقتوالذي)نوروساينس(،

عنهائلاًمعوقاًالمؤلفدعوىبحسبتشكلأنهاوكيفعموماً،الدينية

الكتابصدروقد،الإرهابيةللممارسةوحاضناً،العقلانيالمنطقيالتفكير

حظيوقدالجديد.الإلحادلظاهرةالأولالكتابليشكل،م4002سنة

الكتابوظهر،هذاكتابهعن(PENAmericanCenter)جائزةعلىالمؤلف

33لمدةالقائمةعلىواستمرمبيعاًالأكثرللكتبتايمزالنيويوركقائمةعلى

أسبوعاً.

"ء/ءكا*/1،"ِّعه5*9ئمالشهيرالداروينيللبيلوجي")1(الاله"وهمكتاب5

)الجينةالشهيرالداروينيالكتابصاحبدوكنزريتشارد

Theكتابويمثل،وغيرها(ا!عمىالساعاتو)صانعا!نانيهَ( Delusion

Richardالإلحاديةللظاهرةوالأشهرالأهمالكتاب"الإله"وهم

ثلألأك!*لأ*3الجديد.للإلحادالأشهرالأيقونةمؤلفهيمثلكما،الجديدة

%يعتبرهوالذي،تعالىاللّهوجودمسألةالكتابويعالج

بيرسيق:روبرتقول!منفيهوينطلقوهماً،المؤلف

الكثيرونيعانيوحينجنوناً،يسمىفإنهالوهممنواحدشخصيعاني)حين

منمنهوبيع،متعددةبترجماتحظيوالكتابديناً()2(،يسمىفإنهالوهممن

علىوظل،نسخةمليونيمنأكثرم0102وحتىم5602سنةظهورهوقت

15لمدةالقائمةعلىوظللأسابيعسلر()بستتايمزالنيويوركقائمةرأس

أسبوعاً.

)1(

)2(

the God Delusior

د.4Jالإئومم
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-IEL")1(طبيعيةكظاهرةالدين..السحر"كسركتاب5 C!8رأأ

لح8لأإثملح2ثمسنةفيظهروالذي،دينتدانييلالأمريكيللفيلسوف

في%الدينيةالظاهرةموضوعالكتابويعالج،م5625

-)؟إكاءالحياةفيلظهورهاداروينيماديتفسيرلتقديممحاولة

!3"-ش-لإ-؟9+!لمًكاسعأمستقبلذلكخلالمنيخمنأنأيضاًويحاول،الإنسانية

فيهويسعى،منهاالتخلصإمكانيةومدى،الدينيةالظاهرة

العلوممجالفيللدراسةقابلةالدينيةالظاهرةبأنقناعةٍترسيخإلىالمؤلف

قبفحتها.خارجليستوأنهاالتجريبيةالطبيعية

فكتورللفيزيائي")2(الفاشلةالفرضية"اللّهكتاب5

سلر(بستتايمز)النيويوركقائمةعلىظهروالذيستنجر،

إلحاديةرؤيةويقدم،م7002فيهاخرجالمَيالسنةفيأيضاً

علىالتجريبيةالطبيعيةأصعلوماضوءفيالخالقوجودلسؤال

المؤلف.دعوىحد

كلالدينيسممكيفعظيماً..ليس"اللّهكتاب5

كر..)3(. فىظهروالذيهيتشنز،يستولمحرء"" للصحمىسي

فيالأديانعلىشرساًهجوماًالكتابويُمثلأيضاً،م2557

زعمهبحسبفالأديان،بهاالشروركافةلربطمحاولة

معومتحالفة،متسامحةوغير،عقلانيةوغير،)عنيفة

الجهل،فيوغارقة،الأعمىوالتعصب،والقبلية،العنصرية

وقهر،المرأةاحتقارعلىتقومالتعبير،لحريةومعادية

قوائموتصدر،واسعبانتشارالكتابحظيوقد.(الأطفال

المختلفة.اللغاتمنعددإلىوترجممبيعاًالأكثرالكتب

(r)

Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon

.God:The Failed Hypothesis

.GodIs Not Great: How Religion Poisons Everything
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الإلحادظاهرةعليهاتأسستالتيالقاعدةتشكلالتيالكتبأممهذه

مؤلفوهاأنكما،متعددةمساراتعلىتعملمتنوعةترىكماوميالجديد،

التأثيرمنمزيدفيساهموالتنوعالاختلافوهذا،مختلفةتخصصاتذو

للتأثير.متعددةفضاءاتوخلقوالانتشار،

حالةخلفتبللمؤلفيها،بالنسبةالمشوارنهايةالكتبهذهتكنولم

المؤلفاتصاحبمثلاًفدوكنزوالتأثيرالكتابةمنلمزيدمحفزأالنجاح

وفقالإلحاديالمضمارفيالكتابةفياستمرالحديثةالداروينيةفيالكلاسيكية

التطور")1(برمان..الأرضعلىعرض"أعظم:فكتبالاختصاصيمجاله

عنوانتحتالذاتيةسبرتهمنالأولالجزءأصدركما")3(،الحقيقةوداسحر

")3(.للدهشة"شهية

فلسفيةمجالاتتعالجالتيالمؤلفاتمنعدداًكتبهارسساموكذلك

لما)4(نصرانيةأمةإلى"رسالةككتابهالإلحاويةالماديةرؤيتهضوءفيمتنوعة

"نهايةكتابهعلىجاءتالتيالاعتراضاتبعضفيهايناقشأنحاولوالتي

نأالتجريبيللعلميمكنكيف..الأخلاقي"المشهدكتبوكذلك،،الإيمان

عددعلىحالياًويعمل"()6(،الحرة")الإرادةوكتاب(،"1ْالإنسانيةالقيميحدد

الكتب.من

..المحمول"الملحد:أممهامنأيضاًمتعددةكتبهيتشنزولكريستوفر

؟إ)8(للعالمجيدةالنصرانية"ملوكتاب7(?"المؤمنينلغيرضروريةقراءات

)3(

)4(

)5(

)7(

The Greatest Show on E! rth: The Evidence for Evolution

.The Magic of Realty

.er: The Making of a ScientistلاءAn Appetite for Wo

Christian Nation!لLetter to.

.neHuman Valuesج+سThe Moral Landscape: How Science Canet

.FreeWill

.ThePortable Atheist: Essential Readings for the Non- Believer

,nityGood for the worldدIs Christi
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العَتابكحذاذكروبمناسبة22")1(،-"ححتشبلفاعنونوالخيومذكراته

صاحبرشديسلمانالشهيرالمرتدالملحدهو)بهيتش(لقبهفالذيالأخير،

يكشفماوهوميتشنز،منجداًمقرباًصديقاًيعدوالذي،الشيطانيةالاَيات

والشيء.سيأتيكماالإسلاميةالظاهرةضدالشديدتعصبهأسبابمنسبباً

كاتبا36ًمعبالمشاركةكتبطسنةعشرينمنأكثرقبلفدوكنزيذكربالشيء

الفتوىصدرتحينرشديسلمانعندفاعيةًكتابةً"ستيتمنت"نيوبمجلة

بقتله.الشهيرة

إنتاجعنالإلحاديةالظاهرةتتوقففلم،للموضوعوعوداً

فقطالأسماءهذهعندتتوقفلمأنهاكما،الحالبطبيعةالكتب

الأدبياتتمثلالكتبتلكظلتوإنغيرها،إلىتجاوزتهابل

فيبالروافدأشسبهكتبمنتالأهاوما،الظاهرةلهذهالمركزية

المشهد.فيالظاهرةوترسيختثبيت

سهولةازدادتالكتببعضلغةأنكما

فئاتاختراقمنالظاهرةلتتمكنوبساطة

ومتنوعِةالوعيمختلفةأوسعمجتمعية

بكتبتحظىالظاهرةوأصبحت،والثقافة

فسلسلة،الشرائحلجميعتصلحعامةشعبية

3()2(عهDummies)اللأغبياء(الشهيرةالكتب

بعنوانالإلحادملفبفهممختصاًكتاباًتضمنت

يقدممبسطكتابوهوللأغبياء")3("الإلحاد

وتقديم،بهاالمتصلةالمفاهيممنشيءإلىإضافةًالإلحاديةللظاهرةتأريخاً

)2(

)3(

22-Hitch

الأغبياء()لدل)بالمشدئين(العرليالوطنفي،مذاالرئي!عحوانهاترحمةتمالسلسلةهذهأنالطريف

واضح.السببأنيبدوو

Atheism for Dummies
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عنوانتحتأخرىشعبيةسلسلةوثمةكملحد.العيشلكيفيةطريقخارطة

تعرفهما"كلبعنوانكتابضمنهامنفكانخطأ"....عنتعرفما"كل

المتنوعةالمبسطةالأوراقمنمجموعةعلىيشتملوهوخطأ")1(اللّهعن

ومنالإلحاد.منوالموقف،الأديانمنوالموقف،النّهوجودمبدألمناقشة

دراسةفيللمبتدئينكتابوهو151()2()الإلحادكذلكالمبسطةالكتب

")3(،للشبابللإلحادشخصيدليل..الإيمان"عدمبعنوانواَخرالإلحاد،

العلمانيينالطلابمساعدة..الصغارللملاحدةالبقاء"دليلومثله

.للازدهار")4(

المفاهيمتبسجطفىِهذامنوأبلغ

للترويجللأطفالمؤلفةكتبالإلحادية

"إنيكتابالأمثلةومنالإلحاديللفكر

وهي،هارسأناكالمؤلفته(")ْأتساءل

كذلكالكتبومن.هارسسامزوجة

"شجرةوكتابفيه؟")6(،تؤمنالذي"ما

كتبوسلسلةتطور")7(،قصة:عاتلتنا

نإبلأرضنا(قصةعنيخبرنا)الكون

كتابهوهووالاطفالطللمراهقينكتاباًألفدوكنزريتشارد

فعلاً")8(حقيقةهومانعرفكيف..الحقمقة"سحرالأحدث

)2(

)7(

Everything you know about God is wrong

101Atheism

.Disbelief:101 a Young Person' s Guide to Atheism

The Young Atheist' s Survival Guide: Helping Secular Students Thrive

.Wonderا

'WhatDo You Believe

Our Family Tree: An Evolution Story

.The Magic of Reality: How We Know What' s Really True

92
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فثمةيذكربالشيءوالشيء

إرشساداتتقدمتربويةكتب

تنشئةكيفيةفيللملاحدةونصائح

،إلحاديمنظوروفقأطفالهم

كتابمثلاًالكتبتلكومن

")2(،الملاحدةخلقإلى"دليلوكتاب")1(،الإيمانعنبعيداًالأطفال"تربية

منواحدهوفكرياًالحرومصطلحفكرياً")3(،الأحرار"تنشئةوكتاب

مابحكمالعامالفضاءفيالإلحادلمصطلحكبديلالمقترحةالمصطلحات

.العامالاجتماعىِالوعيفيسلبيةحيولةمنالإلحادلكلمة

وهي،والكتابةالتأليفمجالفيالمختلفةالإلحاديةالأنشطةبعضهذه

التيالكتبتلكأصداءأوشهرةبمثلشيءمنهايحظلموإنكبير،تزايدفي

.الجديدةالإلحاديةالظاهرةبداياتشكلت

والاذاعية:الفضائيةالبرامج

بينما،المتنوعةالإعلاميةالبرامجمنقليلغيرعدداًالملاحدةأنتج

الأفلاممنكبيراًعدداًإنبل،ووثائقيةتعليميةوأفلام،حواريةبرامج

شديدةفكرةأحياناًالإلحاديةالفكرةفيهاتشكلالترفيهيةوالمسلسلات

فمن،إلحاديةخلفيةذاتومشاهدلقطاتتتضمنالأقلعلىأو،المركزية

فلمالحضورشديدةفكرةالإلحادفيهايُشكلوالتينسبياًالحديثةالأفلامتلك

)الغروب()6(،للعملقابلشيء)أي(،و)اتصال()ْ()4(،الأرضمن)رجل

)1(

)3(

)4(

)6(

parenting beyond belief

.tingAtheistفيA Manual for Cre

.Raising Freethinkers

The Man from Farth

ح.،ح!،+5

75Whateverلأكل!ع5
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()د(،)الخلق()4(،القردة)كوكب)باول()3(،)أجورا()3(،المحدود()1(،

أماالكئير.وغيرها،)8(الكذب)اختراع()7(،الخلاص)طريق)الحافة()6(،

نأمنفأكثرالفلممامشوعلىجزئيبشكلالإلحاديةالمضامينتسريب

أعمالعنأتحدثلاوأنا،المسلسلاتأوالأفلامطريقعنسواء،يحصى

الأفلامكعذهبمتابعةالمهتمينمحيطفيالشهرةشديدةأعمالعنبلمغمورة

مثلاَالمسلسلاتتلكفمنجداً.واسعةشعبيةنطاقاتوهيوالمسلسلات

ستار)باتل12(،>)عظام(دي()11(،اْم)هاوس(1ْ1(4طبيعي)غير)ضائع()9(،

)مجتمع()16(الكبير()د\(،الانفجار)نظرية()14(،عائلة)رجلجلاكتيكا()13(،

نظرتنالتعميقالبحثمجالاتمنخصبمجالوموالكثير،الكثيروغيرمحا

.القناعاتوتغييرالعقولتشكيلفيالأفلامهذهمنتأثيرحجمفي

يتمالتيالإلحاديةالجرعةحجمتوصيفمنالمقاماْخليلاوحتى

فلمومولأحدهاالمحوريةالفكرةألخصالأفلاممذهبعضطريقعنتمريرها

TheInvention)الكذب)اختراع ofLying)).يتمكيفواضحبشكلليتضح

(1.)The Sunset Limited

(Agora.(y

)3(.Paul

)1(.Planetof the Apes

)31.Creation

)1(.TheLedge

71).Rnulevardر،3أ،لأ"17هول

(8).TheInvention of Lying

مافى04(9)

Suvematا!لا0(01)

HouseMD.(ا؟)

."!ء!(؟2)

(HatilestarGalactica. or

(41).FamilyGuy

(51).BigBang Theory

0"0.Community
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الترفجئهجة،الافالأمولنذهمثلخلالمنمكشوفبشكلالإلحاديةالرسائلتيرير

!ي!غ؟!3"-هـ-!)!82يم!!مثلوهوجرفيز()1()ركيبطولةمنفالفلم

"!-كا-بهذامتعددةلقاءاتوله،لإلحادهمخلصّ

ص!يقوم.دوكنزريتشاردمعأحدهاالخصوص

والذيماركدوربتأديةالفلمهذافي)جرفيز(

تتقت!تقولثيمأ-مطلقاً،الكذبيعرفلابشريٍجنسٍفييعيش

فضلاًالكذبمعنىتعقلحتىيستطيعلابل

وبالتالي،الصددتىمحضهيحولهومنهوبهاينطقكلمةوكل،ممارستهعن

ولاستحالةصدقاًيكونأنإلايتصورلالأنهيقالماكلتشقبلالناسفإن

والفشل،بالإحباطاتالمليئةماركحياةباستعراضالفلميبتدأ.الكذبوقوع

عنفيعجز،عملهمنالرجليُفصلثم،بذلكويكاشفونهيحبونهلاحولهفمن

حينعقبعلىرأساًحياتهتنقلبثم.منهافيطردشقتهمستحقاتسداد

البنك.منالزائدالمالبعضعلىللحصولوذلكالكذبيكعشفأناستطاع

فيأمهلزيارةيذهبالكذبعلىمتمرساًصاروحيناللقطاتأحدفي

قلبيةبنوبةالليلةستموتأنهايخبرهاوالكل،قلبيةبنوبةإصابت!هابعدالمستشفى

فيقوم،للمعدومالذهابمنوتخوفها،الموتمنتخوفهاالأمتبدي.أخرى

جميعحيث،جميللمكانذاهبةبأنها-طبعاًبالكذب-بتطمينهاالابن

تفارقثمكبير،قصيرفيوسعادةهناءفيستعيشوأنهاوزوجها،،أصدقائها

وآمنوا،التمريضوطاقمالطبيبالحوارهذاسمع.راضيةمطمئنةالحياةالأم

،الوفاةعقبجميللمكانسينتقلالإنسانوأن،الموتبعدالحياةبقضية

عنيسآلونهضخماًتجمعاًليجدبيتهإلىماركعاد.النالسبينالخبرونشروا

إليهميخرجعميقتفكيروبعدلبيتهمسرعاًفيدخل،الموتبعدالحياةتفاصيل

سردهافيليبتدئعشر،وصاياًعليهماكتبوقدبيتزالعلبةلوحينحاملاً

ماوكلشيء،كلعلىيسيطروهوالسماء،فىِرجلثمةآولاً،النالسعلى

)1(.Ricky Gervais
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يستمرثم،التفاصيلبهذههأصالذيهووأنه،وإرادتهفبسببهالأرضفييقع

يحصلوماالشر،ومجانبةالخيربفعلالمتعلقةالوصايامنلديهماسردفي

أعينفيذلكبعدماركلينتقل،العقابأوالثوابمنالموتبعدللإنسان

رأسهشعرطالوقدمعينةلقطةفيويأتيبل،النبييشبهشيءإلىالناس

فيضضِبالمسيحالتشبهمننوعاًمظهرأفجبشكلالمشهدمذاليقدمولحيته

مجرد(اللهأوجودأنفكرةتمريريتموهكذا.لهالنصرانيالغربيالتصورضوء

هذهمخترعيوأن،كذبةمجرد(الأخروية)الحياةفكرةوأن،بشرياختراع

مصلحةطلبالأكاذيبحذهنشرفيبواعثهمالكذبةمنمجموعةالأكاذيب

ودعوتهم،الناسبينالاطمئنانروحببث،الفعلاسفةبعضيقولهكماالخلق

لتحقيقوطلبأ،الأخلاقيالانضباطتحقيقلأجلالأخرويةبالحياةلالإيمان

الانتشار،واسعلفلمواحدةقصةهذه.الموتمعوالمصالحةالنفسيةالراحة

.الأخرىالأفلامعشراتمثيلهوعلى

فيإلحاديةمضامينبتسريبتقوملاؤطفالكرتونأفلامثمةأنكما

الكرتونيالفلمهناتسجيلهايمكنالتيالأسثلةومنمباشرةكيرقوالب

وغيرها.،(Y)(النبوءة..)كاييناوكذلك()1(السعيدةالأقدام1

استديوهاتتنتجهماترصدمتعددةنصرانيةمواقعثمةاْنالطريف

وتقدم،وعاقديةأخلاقيةمتعددةلمعاييروفقاَبتقييمهوتقوم،وغيرهحموليوود

مثلاًْالمواقعتلكفمن،الخصوصبهذامفصلةتقارير

/http:// www. movieguide. org-

/http:// christiananswers. net/ spotlight-

(http:// www. crosswalk. com/ culture/ movies-

المضامينتسريبيتموالتي،الترفيهيةالأفلاممنالنمطمذاعنوبعيداً

منكبيزعددفثمة،الغالبفيخلالهامنمباشرةغيربأشكالالإلحادية

وبعضهامباشر،بشكلالإلحادملفاتتعالجالتيوالتعليميةالوثائقيةالأفلام

W

)?(

,HappyFeel

.Prophecyاءلأا:Kaena
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منعدداًقدممثالأًدوكنزفريتشاردالجديد،الإلحادلرموز

الشرور"جذربعنوانلهسلسلةتحتالوثائقيةالأفلام

أخرىوحلقةً"الإله"وهمبعنوانحلقةًتضمنتكلها")1(،

أفلاموله،أخرىحلقاتإلىإضافة"الإيمان"فيروس

المدارسو"خطر")2(دارونشارلز!"عبقريةأخرىوثائقية

لورف!س!معبالمضاركطمؤخراً!روقد،وغيرها")3(الدينية

قضيةعنللحديث")4(المؤمنين"غيرفلمفيكراوس

الأفلاممظانومن.الملاحدةمعالحواراتمنقليلغيرعددإجراءمعالإلحاد،

جيوغرافكونالثسينول،ديسكفريقناةعلىتبثالتيالبرامجمنكثيرالإلحادية

بالإلحاد.بملفتتصلملفاتأو،مباشرةإلحاديةملفاتتتضمنوالتي

الملاحظاتفمن،الفنيالمجالفيالإلحادعنالحديثبصدددمناوما

الفضاءفيوالممثلاتالممثلينمشاهيرمنكبيراًعدداًأنتسجيلهايمكنالتي

عنبالتعبيريتعلقفيماحقيقيةحماسةلديهمهؤلاءوبعض،ملاحدةالغربي

مشاهيرفمن،الخصوصبهذاومقولاتمواقفولهم،الملحدةهويتهم

بيكن،كيفن،آلنووديالحصرْلاالتمثيلسبيلعلىوالممثلاتالممثلين

كيريديفيز،وليام،كلونيجورج،بلاكجاك،بيلوشيمونيكابيكر،سيمون

جولي،أنجلينا،جرينسيثجرفيز،ركي،فرايستيفن،فوسترجوديفيشر،

سليانمور،جوليان،مكلينإيان،مالكوفيتشجون،لوريهف،نايتليكيرا

باين،كريس،بنسين،بقسيمون،أوسوالتباتن،نيكولسنجاك،مورفي

بروس،رامانوراي،ريفزكينو،رادكلفدانيال،بورتمانناتلي،بتبراد

.كثير)&(شغيرهم،ولس

1()

;T)

3()

(4)

)0(

0The Root of All Evil

.rles DarwinفيThe Genius of Ch

Faith School Menace

The؟،!لا)حاح7حع3

الإنكرنت.شبكةعلىالمجالاتمختلف!يالما،حدةمتاحثيرصتكمتمفكثيرةقوائمتوجد
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منكثيربتمريروقاموا،الملاحدةفيهادخلالتيالفنيةالأنماطومن

الشهيرةالأغانيفمن،كليباتوالفيديوالأغانيخلالهامنالإلحاديةالرسائل

لاأنهتخيل:كلماتياتقولوالتيأ1(لينونلجون)تخيل(اْغنيةلخصوصبهذا

تخيل،فقطالسماءفوقنامنا،بالأسفلجحيملا،حاولتإذاسهلإنه،جنة

)2".الأغنيةهذهكلماتآخرإلى..اليوملهذايعيشونالبشر،جميع

أغنيةوهي()3(الرب)عزيزيأيضأالشهيرةالإلحاديةالأغانيومن

تدورالتيالثيمةوهي،الإلهيوالعدلوالشرالخيرسؤالوترعلىتضرب

ومن(،()ْالرب)حب()4(،البشعة)الكذبةمثلالإلحاديةالأغانيغالبعليها

مطلعها:والتينير)6(لهوليخائفاً(لست)أناكذلكالشهيرةالإلحاديةالأغاني

عيسى،منخائفاَلستأنا،اللهمنخائفاًلستأنا،يهوهمنخائفألستأنا

الملحد(،)سلام:أيضاٌالأكانيومن)7(.إلهكباسمتمارسهمماخاثفأنا

الا)تحرير(،(،الله)باسم(،الإيمان)عديمالإرادهَ(،)حرةء(،السي)الدين

الكثير.وغيرها(للدينأحتاج

إلحادية:مؤسسات

الذاتيةالجهودعلىيعتمدعثوائيأعملاًليساليومالإلحاديالعمل

ورعايةالإلحاد،إلىبالدعوةمعنيةإلحاديةمؤسساتثمةبل،فقطالفردية

والدولة،الدينبينالفصلمبدأوضمان،العلمانيةالمؤسسةودعم،الملحدين

مثلأ:الشهيرةايإلحاديةالمؤسساتفمن

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

John.حول! Lennon-Ima

.marinethere's no Heaven, It's easy if you try, No hell below us. Above us only sky. Imagine all the pen]

ngى001 to kill or die for, and noزple, Living for today, Ima ! ne there's no countries, It isn' t hard to do, Noth

.giontoo, Imagine all the people, Living life in peace

.XTC-Dear God

.NineInch Nails-Terrible Lic

.BadReligion-God's Love

.Ain't Afraid- Holly Nearا

I ain' t afraid of your Yahweh, I ain' t afraid of your Allah, I ain' t afraid of your Jesus, 'I m afraid of what

.you do in the name of your god
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.(AtheistAllianceInternational)للملاحدةالدوليالتحالف5

.(AtheistNexus)الملاحدةرابطة5

RichardDawkins)والعلمالعقللدعمدوكنزريتشادرمؤسسة5

Foundation for Reason andScience).

International)والأخلاقيالإنسانيللاتجاهالدوليالاتحاد5

Humanist and EthicalUnion).

والملحدين.المتدينينلغيرالدوليةالرابطة5

كثيرةمؤسساتبالطبعوثمة،العالميالهمذاتالمؤسساتبعضهذه

الطريفومن.المحليمجالهافيتعملالعالمدولمختلففيمنتشرةجداً

الطبيعةبحسبأحياناًيتفاوتالمؤسساتهذهدعمفيالعضوفاعليهَأن

للملاحدةالدوليالتحالفلدعمالاشتراكاتقائمةفمثلاًللملحد،الإلحادية

التالي:النحوعلىهو

شهرياً.دولار035وثنيمساعد-

شهرياً.دولار015كافرمستثمر-

شهرياً.دولار85متحمسمرتد-

شهرياً.دولار35فكرياًمتحررممول-

شهرياً.دولار5عقلانيداعم-

Membershipامه

thatا works best for you*ءthe3!ءمof supportالأ!!أ!بماسعأoptions, depending on your abi،يسييا*-has ! number ofمهأ

(MonthlySupporter Options (Auto- Renewing, Paypalaccount reguired

3ت 0 - monthly00.0151$لا:Level5؟4+لأا!!ول9*لإى4رء Level :1 00.035$ USO - monthlyلأ)"اعا!!3،اكىءء

،Group)!،!ىءكاأ،ءم!ها) Optionalمحاا

703أ - monthlyأ00.35$لاLevel84"!يدعولوو،*!ثير،"ع،؟

امحاGroupا،!()ور+8

هـمث،ءكرهـءى

36

3"لأ - monthأ00.08$لاLevel!،*ءي!!لا]Aden

ام!0Group4()8+51،ه

2 Level 1 : 00.5$ USD-monthlyح!!لا!ول5-اكورد3ء"

ا"!ا"*ح)اهـ*8"ءه(

مه*عيم!5
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الانترنت:شبكةعلىمواقع

كثيرةمواداًتقدم،الإنترنتشبكةعلىجدأكثيرةإلحاديةمواقعثمة

مذهوبعض،الإلحاديةللفكرةدعوياًدوراًوتمارس،الإلحاديةةبالظاصمتصلة

،الإلحاديالمشهدفيمؤثرةلكنهاشخصيةمدوناتعنعبارةالمواقع

المواقعهذهأممومنتأثيرأ،أشدوهيالمؤسساتلبعضتابعوبعضها

الإلحادية:

reddit. com//r atheismه

5 richarddawkins.net

scienceblogs. com/ pharyngulaه

friendlyatheist. comه

commonsenseatheism. comه

o venganza.org

unreasonablefaith. comه

skepticsannotatedbible. comه

o infidels. org

tio. orgفيfreerه

o atheists. org

thinkatheist. comه

samharris. orgه

هfrآ؟53

atheismresource. comه

ومواقع)الفيسبوك(علىصفحاتهملبعضقويحضورإلىإضافة

الاجتماعي.التواصل

لالأطفال،مصممةإلحاديةمواقعفثمةللأطفالمؤلفةكتبأثمةأدتوكما

الصغار،الأطفاليستهدفموقعوموأ!."*دلا(أ"43داه،لأأ!!ه.40!4موقعومنها

الإلحادية.والموادوالإرشاداتالتوجيهاتويقدموالوالدين،والمراهقين

خلالها،منالإلحاديالخطابضخيتمالتيالاْذرعةبعضسبقما

نشرلأجلالما،حدةعليهايعملالتيوالتقنياتالاستراتيجياتمنعددوثمة
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يحاولإذمجتمعياً،الالحاديالحضورتطبيعآهمها،إليهوالدعوةالإلحاد

مجتمعياًالقبولحالةلخلقجنسياًالشواذتقنياتمنالاستفادةالملاحدة

الظهورعبرالواقعفيالإلحادحضورتطبيععلىالتحفيزعبروذلكبالإلحاد،

؟ا/-في/من)الخروجفكرةوفقللملاحدةالعلني

فثمة!،)(الخزانة

فعلياًالملاحدةعددأنالملاحدةلدىقناعة

رقماًيشكلونبإلحادهمالمستترينوأن،نتوقعممابكثيرأكبرالمجتمعاتفي

الأعدادهذهإخراجفيفالسعيوبالتالي،بهالمستعلنينعددبكثيريتجاوزقد

القبولميزانتقلبحرجةكتلةسيوجدللعلن

انتشارعمليةذلكبعدويسهلمجتمعياً،بهم

الكتلةهذهلوجودوأنوأكثر،أكثرالإلحاد

عددسيتزايدوالتيالثلجكرةأثرالحرجة

وأنه،الواقعفيتدحرجتكلمابهاالملتصقين

فإنالمجتمعفيالملاحدةمنالمزيدظهركلما

وضعاًالحالةتبلغحتىوهكذا،كذلكللظهورلغيرهممحفزاًسيكونذلك

يقول.مستفزةأومستهجنةطبيعةذاتتكونولا،المجتمعفيمقبولاًطبيعياً

الكتابهذايساعدأن)حلمي:الإلهوهمكتابهفيالفكرةهذهموضحاًدوكنز

ظهورازدادكلماجنسياً،الشواذكحركةتماماً،للعلنالظهورعلىالناس

كتلةهنالكيكونقد.لهمايلانضمامعلىالاَخرينذلكفسيساعدالناس

التحفيز()1(.عملياتمنسلسلةلسَحدثوالتيحرجة

متعددلمؤسساتعناوين"الإله"وهمكتابهاَخرفيدوكنزوضعوقد

)2(.الدينمنالهربفيللراغبينالمساعدةتقدموالتىِ)صديقة(سماها

)1(My dream is that this book may help people to come out. Exactly as in the case of the Ray movement,the)
-morepeople come out, the easier it will be for others to loin them. There may be a critical mass for the in

4itiation of a chain reaction). The God Delusion

37.هصالإئهوهم)2(
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قِبلمنالعلنيللخر!جالملاحدةلدعوةالمبادراتمنعددَفعا،ومناك

تلكأشهرومن،الكبرىالإلحاديةالمؤسساتوبعضالجديدالإلحادرموز

أن!أهاالتيالمؤلسسةموقعفيدوكنزريتشاردأطلقهاالتيالمبادرةالمبادرات

(RDFRS)بسماهاوالتي(Theoutcampaign)والتي(،الخروج)حملةوتعني

معوقصصهمتجاربهمحكايةعبرعلانيةًللخروجالملاحدةدوكنزفمِهايدعو

ذلك،إلىتشيرالتيالقمصانارتداءعبرمجتمعياًالملحدةمويتهموإبراز،الإلحاد

ملحدلكلمةاختصاراًولحرفعليهاالتيالقبعاتأو

(Atheist)علىللإلحادالدعائيةالملصقاتوضعأو

الهويةعنالإعلانهوالمهم،ذلكغيرأو،السيارة

المجتمع.فيالإلحادتطبيعفيوالسعي،اليلحدة

)نحنموقعمباردةكذلكالمبادراتومن

.www.weareatheism)الإلحاد( com)واسعةاجتماعيةشبكةيشكلوالذي

ومقاطعالصورنشرطريقعن،الملحدةهوياتهمعنالإعلانفيهيتمللملاحدة

يريدلمنونصائحإرلثماداتأيضاًالموقعيقدمكيا،والتعليقاتالفيديو

الأوسع.المجتمعأوالقريبالأسريمحيطهفيإلحادهعنالإعلان

كثيرعندمهـهمةقضيةباتتالإلحاديةالاجتماعيةالروابطإيجادأنويبدو

بأهميةالملاحدةعندمتزايدشعورفثمةعليها،يحرصمسألةوأصبحتمنهم

التجمعبمظاهرالنزعةهذهتغذيالأديانكانتوإذاالانتماء،نزعةتغذية

هذهيغذيماللملاحدةفليكنوغيرهاوالطقولسالشعائرلممارسةوالدعوة

)كنائسرمنلعددالملاحدةتأسيسالسياقهذافيالطريفومنأيضاً،النزعة

إقامةوكذلك،وغيرهاوأمريكا،وبريطانيا،ككندا؟متعددةدولفيالإلحاد(

الإلحادويوم،دارونميلادكعيذ؟إلحاديةلمناسباتوالأعيادالاحتفاليات

الأخيروحذا،(blasphemyday)والتجديفوالكفرالزندقةويومبل،العالمي

CFI)منظمةخلالمنم9002فيعنهالإعلانتم - Center forInquiry)

الذياليومأنهخصيصاًاليومهذااختياروسببسبتمبر،من35ويصادف

.والسلامالصلاةعليهللنبيالمسيئةالرسومالدنماركيةالصحففيهنشرت
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دوراًشكبا،تمارسكلهاوآغانيوآفلامكَتبمنذ!رهلممجقوما

والممانعةالحساسيةحالةمنويخففالإلحاد،واقعمعضخماًتطبيعياً

اتجاهه.

وتطبيعللإلحادالدعوةمظاهرومن

عبرللإلحادالدعوة،الواقعفيحضوره

يقومحيث،الشوارعفيالدعائيةاللوحات

باستئجارالمدنمنكثيرفيالملاحدة

وكتابةوالكبيرةالصغيرةالدعائيةاللوحات

عليها.الإلحاديةالدعويةالعبارات

بوضعللإلحادالدعوةتمكما

كحملةالباصاتعلىالإلحاديةالعبارات

والتيمثلاًبريطانيافيالإلحاد()باص

قامواحيث،ودعمهادوكنزريتشاردارعاه

علىالموجودةالدعائيةالمساحةباستئجار

وكتبوابريطانيافيالباصاتجوانب

هذهانتشرتوقد(.بحياتكواستمتعالقلقدع،إلهلاأنهاحتمال)ثمة:عليها

العالم.دولمنوغيرهاأمريكافيذلكبعدالفكرة

جداًفكثيرةللإلحادالدعائيةاللوحاتأما

)الأديان:عليهاالمكتوبةالعباراتأمثلةومن

لستباللّه؟تؤمنالا(،خرافيةقصصجميعاً

(،الناديإلىانضمباللّه؟تؤمنالا(،لوحدك

إله(،ثمةاليس(،الربالإنسانخلقالبدء)في

ملاحدةجميعاً)نحناللّه(،دونبخير)الملايحِن

لأبعديذهبالناسبعض،الاَلهةلأكثربالنسبة
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دلّهبحاجةالستواحد(،لإلهبالنسبةذلكمن

قليلاًكبيراًبتالقد(،لتعيش،لتحب،لتهتم،لتتمنى

إلىالأمروصلبل.وغيرها(متخيلبصديقلأصدق

فيسكوير()التايمزفينيويوركوسطفيلوحةوضع

!لملم)بأسفل(البهجةعلى)أبقفيهامكتوباًالكريسمسعيد

كاث!ال!!أ"8"؟!!ك!ثمب!كل!"؟"d،)صورةتحت(الخرافة)وألق(نويل)باباصوره

بم؟!دلماول+نرأنم؟3كج!!ب!جمر!سمصش"يا!.(لمسيحا

كأصءير-صء-"-"صس--ءلاص---خبرسY7*يرثي"ئج-ح؟!!*"،ش!ء

01:-.!5!"ير!+في؟د+--،-في؟-خ-صءبم7-!ح!+شكأ-.!ة

لأور+3نن،،شير*3حِ!؟ط،"

!!)لم!،3ء،د!!بر!؟ش!؟لألأ!!ر!لأخ"تر،!*،*!شظأيزغ،/111!،،ر،/،-//-3+اى///!لم!،

نم/-1(/--بزلم!ع"!ظطشصبر!.!؟،س!ص!.!ي!!ض--"-ور+.!

و------"-!--7----3--بر-ض!!كا-؟صس،ءخ

-ً*لا!ش-

الحالبطبيعةاللوحاتهذهآثارتوقد

ردةوولدت،الغربيالشارعفيعريضاًجدلاً

بوضبعفقاموا،المتدينينعندواسعةدينيةفعل

والتيأطرفهاومن،للملاحدةالمضادةلوحاتهم

باللّه؟تؤمنالا:الملاحدةلقولاستجابةجاءت

فيها:مكتوباًلوحةفوضعوا(،الناديإلىانضم

الجديةشديدةاللوحاتومن(.الصحيحالناديإلىانفمم،باللّهنؤمن)نحن

ووضعواأنت؟(ستكونهلشيئاً،لهيعنيلااللّهكان)إذا:وضعوهاالتي

مصوباًاتجاهك.مسدساًيحملشخصرصورة
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منعددبارتداءالما،حدةيئومللمالأحدةالإدحاديةالئهويةولخاكيد

إلىإضافة،الإلحاديةبالهويةموحيةعباراتتتضمنالتيوالملابسالقمصان

إلحادية.دعويةعباراتتتضمنسياراتهمعلىالملصفاتوضمع

لمالا

drive carefully

ءnevaeh!ولم!-38

حيالئب!!

بماللمطالبةوالاعتصاماتالمظاهراتببعضأيضاًالملاحدةيقومكما

القانونيةبالملاحقةالإلحاديةالمؤسساتبعضتقومكما،حقوقمنلهميرونه

وكذلك،والدولةالدينبينوالفصلالعلمانيةمبدأبترسيختتعلققضيةلأي

التصميمنظريةلإدخالطالمحاولاتسائروملاحقةالداروينيةانتشارفيالسعي

ماوكشفداروننظريةعلىالاعتراضإبداءمجردحتىأوالخلقأوالذكي

هذافيالحوادثأشهرومن.الدراسيةالفصولفيومشكلاتثغراتمنفيها

Kitzmiller.v)دوفرضدكتزملر)قضيةالسياق Dover)،منكانوالتي

NationalCenter)التجريبيةالعلوملتعليمالوطني)المركزأطرافها for Science

Education)امرأةوهي(سكوت)إيوجينالداروينيةالملحدةترأسهاوالتي

أمريكا.فيللداروينيةمناهضةحركةكللمحاربةالحماسةشديدة
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الثانيةالسمة

الجديدالإلحاديالخطابعدائية

الجديد،الإلحادظامرةحولتسجيلهايمكنالتيالمهمةحظاتالما3من

العدائيةشديدةاللغةتلك،الظاهرةلهذهالمميزةالمركزيةالصفةتمثلولعلها

الإلحاديةالظامرةتوصيفتمحتى،بالثهالإيمانولقضية،التدينولمبدأ،للدين

Militant)الإلحاد(مليشيات)بالغربيةالفكريةالدوائربعضفيالجديدة

Atheists)،الخطابهذابهيتميزالذيالشديدالعدائيالنمطبسببوذلك

.ول)(داهلأ3حء!آولأح"34)كهأبالظاهرةالمهتمينبعضيصفهمكماأو،الإلحادي

وبنجمنهانسكوتيقولكما(المؤدبالإلحادأيام)ذهبتلقدحقأ

وكر)1(.

منبعأفيهترىرؤيةمنالدينمعتعاملهمفييثطلقونالجددفالملاحدة

فيبجديةالسعيالواجبمنوأنه،البشريةوالقوارعوالكوارثللشرور

الأفلامسلسلةسُميتهناومن.والممكنةالمتاحةالأدواتوفقمحاربته

بهذاويقصدكلها(،الثرور)جذربدوكنزلريتشاردالشهيرةالإلحاديةالوثائقية

الشهيرلكتابهجعلوالذيميتشنزكريستوفرومثله(.والإيمان)الدينالجذر

(Godis notGreat)ًشيء()2(،كلالدينيسمم)كيف:فيهيقولفرعياًعنوانا

)1(

)2(

.NewAtheism I!لAnswering the

.Howreligion poisons cverything
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يبديمتشنزفإن)1(،سلسلتهعنوانعلىتحفظهأبدىالذيدوكنزوبخالأف

نظرتهعنحقيقيأتعبيرأفيهويرى،الفرعيالعنوانهذااختيارفيجديته

لفتمجردمنهايُرادالتيالتسويقيةالعباراتقبيلمنليسالاْمروأن،للدين

مقدمةفييقولبلفعلأ)3(.كذلكالأمربل،الاقارئواستفزازللكتابالانتباه

المتدينين:ومعبلالدينمعهيتشنزمشكلةعمقعنيكشفوالذيالكتاب

بطرائقهمالإيمانأصحابفإنلها،قراءتكوأثناء،الكلماتهذهأكتب)وأنا

للبشريةالمستحقةالمنجزاتكلوتدمير،وتدميريلتدميركيخططونالمختلفة

بالتأكيد)منالك:أيضأويقولشيء()3(.كليسممالدين.عليهامررتوالتي

يدفعبل،فحسبالأخلاقيللحسفاقداًليسالدينأنتكشفمتعددةطرق

الأخالاقي()4(.للفسادإيجابياٌدفعأ

ضدشديدةعصبيةعنيكشفالتوصيفهذامثلأنشكمنوما

الماديةالمقاييسوفقحتىوالموضوعيةالعدلدرجاتأقليُفارقكما،الدين

فيحصرهايمكنلاكثيرةبالبشريةتعصفالتىالشرورمسبباتإذ،الإلحادية

للخيرالفظيعالتنكرهذالماذاالمقابلوفي.محدودةمعاما،تحتىأومعامل

الملاحدةموضوعيةعدمعنيكشفومما؟!الناسلحياةالديناجتلبهالذي

يُبدونوالذينالآخرينالملاحدةبعضموقف،الموقفححذامثلفيالجدد

فمايكل،المسائلهذهأمثالتناولفيوالهدوءالموضوعيةمنأعلىقدراً

بعديقول3"4ء!طحأ"3""الشكاكمجلةتحريرورئيس،الشهيرالملحدمثالأشرمر

)1(

)2،

)3(

)4(

لي!لأنهكلها؟الثرورجذرليىالدين،الحنوانيعجبنيالم:صاالإلهوهمكتابهفيقالحيث

فيالرابعةالقاةوضعتمااييبالدعايةسعدتلكتيصءهلككجذشأيعدأنيمكنواحدضيءثمة

يرىسن؟الغاةفيآخريناعجبانهالواضحفمندوكنز،العنوانيُعجبلمولنالمحية(.الجرائد

واسعة.مخمعيةلرانحالبرنامجمذاعبرتمريركاتمفالر!الةحالوبكك،كذلكالأمربأنفعلاْ

الوتيوب.علىلهثشنزمرييحوارس

ng your andأfferent ways plannآrdآAs I write these words and as you read them, people of faith are inthe)

nmentsظhedupon.اء".أ that I have tou!أn attفىmy destruction, and the destruction of all the hardwon hum

13.gion poisons everything). God is not great

immoral). God is notإ.s not just amoral, but positivelآThere arc, indeed, several ways in whichreligion)

،،!ك!لأ؟50.
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هذهمنأيمقابلفي)ولكن:الدينباسمفُعلتالتيالشرورمنلشيءذكره

والأجتماعية،الطيبةالشخصيةالأعمالمنآلافعثسرةفهناكالضخامالمآسي

الاجتماعيةالمؤسساتمنغيرهمثلالدين...رصدهايتملاوالتيالخيرة

الثنائياتهذهمثلفييخترلأنيمكنلاالثقافيوالتأثيرالتاريخيالعمقذات

شر()1(.أوخيرإماالواضحة

الإلحاديالتصورفيالتدينعنالقتامةشديدالتصورذلكلمثلونتيجة

فهذا،الدينيالموقفحيالتمامأواضحأسيكونموقفهمفإنالجديد،

تماماَ()2(.يزولالدينأرىأنحقاًحقأأأتمنى:بصراحةيقولدوكنزريتشارد

كانالو"صن":مجلةفيوالمنشورةحواراتهأحدفيكعارسسامويقول

وأالاغتصابعلىإماالقضاءواستطعت،سحريةعصأعلىالحصولبإمكاني

()3(.الدينعلىالقضاءفيأبداًترددتلما،الدين

الدينية،المسألةمنالموقفتحديدفيالحدهذاعندالأمريتوقفولا

بتصريح-الليبراليالملحدوهو-الإيماننهايةكتابهفيهارسساميصرحإذ

بحيثبمكانالخطورةمنالمسائل)بعض:فيقولوالأهميةالخطورةغايةفي

شيءمعرفةالصعبمنوليسأخلاقيأ()4(،يعتاقدمامنقتليكونأنيمكن

قدوأنناخصوصأهنا،سامعنهايتحدثالتيالمسائلهذهمواصفاتمن

كلها!الثرورجذروأنهشيء!كليسممالدينأنكيفعرفنا

حسفيالمعتدلةوأنماطه،الدينيالتطرفألوانبينهنامؤثرفرقولا

السعيينبغي،حقيقيةمشكلةتمثلتفاوتتهـانجميعهابلالجدد،الملاحدة

)1(

(T)

)3(

)4(

gran tragedies there are ten thousands acts of personal kindness and social1ص.،8اHowever. for every oneof)

،nd cultural impactفىgood that go unreported... Religion, like all social institutions of such historical depth

3 chذsm, and the Seآeve: Science, Skepticأto an unambiguous good or evil). Now We Belه!*cannot be redu

for.471هك!

HARD DAWKINSخI really, really would like to see religion go away altogether). INTERVIEW:RI)
KEEPS:ع*ج3MIج MAKING NEW

.tateto get rid of- liآIfI could wave a magic wand and get rid of either rape or religion, I would nothesi)
.on)the temple of reason, the SUNmagazine!

.(tokill people for believing themابdangerous that it may even be ethiمننSome propositionsare)

-52The End of Faith
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الشعاراتومنالوجود،منجميعاًإعدامهافي

عبارةالشعورهذاعنالمعبرةالإلحادية

معاً..)الدين:القمصانبعضعلىموضوعة

طبعاً،معروفوالعلاج،(العلاجإيجادنستطيع

الوجود.مناستئصاله

يقدمون)المعتدلونسلايد(:)جلنيقول

الإلهوهمكتابهفيخصصفقددوكنزأما(.المتطرفونعليهايتكؤقويةقاعدة

هارسسامويقول")1(،التعصبالدينيالاعتداليرعى"كيف:بعنوانفصلاً

)حانمعتدلاً:دينياًخطاًتقييمهفييمثلونممنالطبيعةعلماءبعضمنتقداً

نتيجتهوالعقلانيةالإيمانبينالمنافسةأنيلحظواأنوالمفكرينللعلماءالوقت

مثلدينياًالمعتدلينالطبيعةعلماءولكنهذا،فينخمكثمةليس،صفرية

التوافقحالةبسببلحديثنادائمبضرربتسببونميلر،وكينمِثكولنز،فرانسيس

()2(.الدينيةاللاعقلانيةمعصنعوهاالتي

البشريالجينومعنالكشفمشروعرئيسكولنز()فرانسيسرُشِّحوحين

بشدةهارلسسامهاجمه,((NIH)الأمريكيةالوطنيةالصحيةمعاهدلرئاسة

متنكروأنه،العلميالبحثدعمعلىسلباًسيؤثركولنزتدينبأنهجومهمبرراً

كولنزعلىبالتهجمأيضاًكُوْينجيريقامكما.للوجودالماديةالعلميةللرؤية

لجميعوجزماًوللعلماء،،الصحيةالوطنيةللمعاهدللخجل)مثيربأنهإياهواصفاً

)نخمخصبأنهبقولهمايرز(زي)بيالشرسالملحديصفهبلالعقلاء(،البشر

بأنهآخرمقامفيوصفهبل(،العلميةالنظرياتضدوأنهالخلقبفكرةيؤمنمغفل

()3(.زبالةمجردهوالعلمفيتفكيرهطريقةحيالكتبهماجميع)وأن)مهرج(،

)1(

)2(

103How'MODERATION' IN FAITH FOSTERS FANATICISM) the Goddelusion)

It is time that scientists and other public intellectuals observe that the contest between faith and reasonis)
.zero- sum. There is no question but that nominally religious scientists like Francis Collins and Kenneth R

-Millerare doing lasting harm to our discourse by the accommodations they have made to religious irration

ality). The Politics of lgnorancc

ا"(ه4+فىلأ،،4ول5حكااا!"؟!هكا5،أء3أ3حاها+ا3لأ،*ا.:لمقالظرأ(3)
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كثيرأتفوقوكبيرةحقيقيةعلميةمنجزاتلكولنزأنالعلممعهذا

التطورنظريةعنالدفاعفيحماستهلهيشافعلمبل،منتقديهمنجزات

،المناسباتأحدفيهتشنزكريستوفرفيهاكتابتهعلىأثنىوالذي،والترقي

شديدنمطمنيبديهماإلىإضافة،الذكيالتصميملحركةنقدهوكذلك

حدةتخفيففيلهيشفعلمكلههذاولكن،التدينمنوالتسامحالاعتدال

التنازلاتمستوىفيولا،التديننمطمعليستالإشكاليةإذ،عليهالهجوم

طبيعته.كانتأيأذاتهالتدينمعحووإنمابها،تقوماْنيمكنالتي

عنيكشفوالذي،(expelled))مطرود(الشهيرالفلممشاهدةويمكن

فيداروننظريةلمخالفيالأكاديميةالمؤسسةفيتمارسالتيالإقصاءحالة

وضعتموالذي(بيرغمان)جيريالبيولوجيكتبهماوكذلك،الغربيالمجتمع

"ذبحكتابهفيخصوصاًأمريكا،في)قائمةفياسمه

فيالمتشككينمهنقتلحقيقةعنالصادمةالحقيقة..المنشقين

1()1(.الداروينية

نأينبغيبأفكاركيعلماللهأناعتقادمجردأنيعتاقدهارسكانوإذا

الاحتقانحالةنتفهمأنالطبيعيفمنأ2(،العقليةالأمراضمننوعاًيعد

والتيالمتدينينجميعومن،الدينيةوالشعائرالمظاهرمختلفضدالشديد

مداهنةعنللتوقئصللما،حدةالوقت)حانمختصرةبعبارةعنهاالتعبيريمكن

ستنجر.فيكتوريقولكما(الدياناتأصحابوباقيالنصارى

عندالمستخدمةاللغةطبيعةفيتظهرللدينالعدائيةشديدةالنفسيةمذه

والكِبروالتحقيروالوقاحةفالبجاحة،وأتباعهمالجديدالإلحادرموزمنكثير

وليس،الجديدةالإلحاديةالخطاباتمنكثيرفيالحضورشديدةسماتكلها

نقدمبدألي!-تأصيلعبرالممارساتهذهمثلشرعنةيتمأنالمستغربمن

)1(

)2(

(Slau ! ter of the Dissidents.. the Shocking Truth About Killing the Careers Of DarwinDoubtes)

n our society to believe that the Creator of؟ارةdent of histo + that it is considered normآIt is merely anacc)

5t!.لأ*4*أ he isرةllness to believe thآve or mentalأthe universe can hear your thoughts while it is demonstrat

.72thأcode on your bedroom window). The End of Fa3ىving the rain t ! p in Moيةnicating with you byh
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لهيؤصلماوهو،والتدينالدينمنوالهزءالسخريةشرعنةبل-فثتطالدين

هيتشنز،كريستوفرخصوصأالجديدايإلحادرموزعملياَويمارسهنظرياَ

منشيئاًتشاهداْنويكفي.وغيرهممايرز،زيوبي،كراوسولورانس!

أتكلم.ماذاعنلتعلممناظراتهمأومحاضراتهم

سيناريووكاتبة،الصوماليةالملحدةعلي(هرسي)اَيانالمرتدةكتبتوقد

والتهجممالإسا3دينفيالطعنفيهتموالذي3(أ*هول33)ولهأ)الخضوع(فلم

كتبت،خوخفانالهولنديالفلممخرجإثرهعلىقتلوالذي،عليهالشديد

فيهاتهجمت")1(،الإهانة"حقبعنوانالأديانإهانةمبدأتأصيلفيمقالةَ

كبيرةحفاوةًتلقىوحي،لاذعةبلغةالإسلامودين!كم!ورالنبيعلىخاصبشكل

ومعثوياً.ماديأودعماًبلالجديد،الإلحادرموزمن

التجمعاتأحدفيلهكلمةعبرالمبدألهذايؤصلنفسهدوكنزوريتشارد

عالانية،بهمواستهزؤا،مننهم)اسخروا:يليبماالملاحدةموصياَختمهاالإلحادية

الدين،الدينعنلنتحدثجدأمؤدبونأنناالدارجالعرففخفيتقعواأنإياكم

معينةتصوراتيقدمالدين،النقدحدودعنخارجكوولا،الطاولةعنمرفوعاًلي!

باحتقار(31(.منهاوالسخريةتحديهاينبغي،منهاالتثبتإلىتحتاجوالتيالكونعن

المجتمعفيللمتدينينمكانولا،اليومعالمفيللدينمكانفلا

السخريةحعيوإنما،المهذبالبريءالنقدلمجردمحلولا،العلمي

.والازدراءوالاحتقارلاستهزاءوا

)الإلحادمصطلحسَكوالذياللاأدشيالملحد(وولف)جيرييوضح

لهحصلتطريفةشخصمِةقصةخالألمنالفجةالعدائيةالنفسيةمذهالجديد(

:يقول،الطبيعيةوالعلومالتقنيةمجالفيالمختصينزملائهمنمجموعةمع

فيدوكنزمناشدةتطبيقةمباشرأجرب.للجدلمتحمساًأكسغموردإلى)أعود

الإفصاححوليممنأطلب.وشرابعشاءحفلةعلىوذلك،مؤدبةمجموعة

1()

)2(

5Theءولول.4 Right to

1102Reason Rally
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الفعلردةتكونالغالبفي؟(.الملاحدةمنهامحنا)من:وأسألأنفسهمعن

آخرشخصيبادرأنأملعلىالنظراتتبادلمعمطبقصمتالأولية

ويكاد،رجلدالْمأيكونويكاد،بالجوابشخصيقومبرهةوبعد.للجواب

فيقولالحماسةمنقدرفيهاونغمةتحديبابتسامةمصحوبأذلكيكونأن

آخرشخص.المعبرحوالتالىِالتعليقلكن!(،كذلك)أنا:الفرحمنبشيء

فيأتيه)ولمه؟(،:فيسأله(.كذلكتكونأن)ينبغي:ويقولإليهيلتفت

هيمذهالواقع)في:فيقول(،الناسباستفزازتستمتعالأنك:الجواب

(.0)»الحاقيقة(

فيالملاحدةمنكثجرعلىتسيطرالتيالنغمسيةميالواقعفيكحذا

إلىتسربتالتيالنفسيةوكحيالاستفزاز(،)نفسيةبالإلحادالتبشيريةحملتهم

وأفعالهم.أقوالهمعلىمسيطرةوصارتالأتباعمنكثير

للتوهينويستعملونهاالتحقميريةالتقنياتهذهمثلمعيتعاملونصارواكما

منكبيرعددبإصدارفقامواعنها،القداسةمفهومونزعالدينيةالمسألةمن

وغيرلحا،والأفلام،المرئيةوالمقاطع،والكتابات،والتدوينات،المقمالات

شديدةبلغة،لالأديانالموجهالنقدمنقدراًْمرتفعأخا،لهامنيبثونوانتي

وصفحاتبمدوناتهايإنترنتوفضاء،العدوانيةشديدوأسلوبckالسقو

البذيئة.المقاطعكذهبمثليغصواليوتيوبوتويترالفيسبوك

العلملدعمدوكنزريتشارد)مؤسسةبموقعالخاصالمنتدىإنبل

علىيشتملوالذيَالشبكةعلىالإلحاديةالمنتدياتأكبرئعدوالذي(والمنطق

)1(ng out Dawkins' appeal in polite"+آnآmmediately begآc for argument. IأI return from Oxford enthusiast)

.company؟"ا At dinner parties or over drinks. I ask people to declare themselves). "Who here is an atheist

.مماكه

Usually. the first response is silence. accompanied by glances all around in the hope that somebody else will

man, almost always with a defi % nt smileكlwaysامةnt, somebody does, almostظspeak first. Then, after a mom

says.ا"ا!أ!+ا* happilyااح.anda tone of enthusiasm

."Butit is the next comment that is telling. Somebody turns to him and says: "You would be

؟لأ"للا
*ng people oآBecause you enjoy piss

.Well.that' s true

.TheChurch of the Non- Eielicvers
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السقوطمنطرفعنتكشفقصةلهوقعت،مشتركألف85منأكثر

حيث،الملاحدةمنروادهمنكثيرعندوالنقدالحوارمجالفيالأخلاقي

الدخولمنتمكنهمبعدمم1502فبراير23فيالمشتركينمنكثيرفوجئ

حجمبسببالمكتوبةللموادالرقابيالجانببزيادةقراراتُخذإذ،للمنتدى

منكثيرواشتعلت،المنتدىبهايعجكانوالتيوالشتائموالسبابالبذاءات

ريتشاردينجوولم،لاذعةبلغةالقرارمذانقدفيالحينذلكفيالمدونات

دبرفيموجود)قيحبأنهأحدهمفيهكتبحتىالهجومبعضمننفسهدوكنز

وكذاالبريطانية)التلغراف(جريدةكشفتوقدميت(!ظربانفيمحشوفأر

جراءالأفعالوردود،المنتدىهذابخصوصجرىمماشيثأ)الجارديان()1(

)2(.إغلاقه

نأاستطراداًهنايُذكرأنيصلحفمماالحدهذاعندالقصةتنتهولم

منقريبةشخصيةوموتيمونن()جوشوموالموقعيديركانالذيالشخص

لهداالأرضعلىعرض"أعظمكتابهإهداءدوكنزجعلحتى،دوكنزريتشارد

دعوىبرفعقامم0102سنةأكتوبرفيدوكنزلكن.بهاحتفائهعلىيدلبما

منالآلافمئاتبسرقةعليهاحتالبأنهإياهمتهمأجوشضدقضائية

التذكاريةوالأعمالالإلحاديةالمعروضاتبعضبيعخالالمنالدولارات

ألف.39إلىتصلبتعويضاتإياهمطالباً،الموقعخالألمنبدوكنزالخاصة

واتهياماَ،كبرىخيانةهنادوكنزبهقاممامعتبراًنفسهعنجوشودافعدولار،

)3(.القصةتفاصيلالبريطانيةالإندبندت(1جريدةنشرتوقد.مدللغير

تمريرفيالمالأحدةبعضيستعلمهاوالتيالعداثيةاللغةعلىوعوداْ

الشهيرةالمناظرةعلىلهتعليقفيالمالأحدةأحديقول،الإلحاديةأفكارهم

الجميعالماذا:م7002سنةأمريكافيلينكسوجوندوكنزبينجرتالتي

)2(

)http:// www. thcguardian. com/Comnientisfrce/andrewbrown/2Ol ]Ofeb/52/atheism- dawkins- meltdown- comments

.www//:ptth-tclegraph. co. uk/ news//7322177/noigilcr Richard- Dawkins- in- bitter- web- censorship- row-with- fel

هاطا-فى،طءأ؟5فى."،+01

,indcpcndent.co. uk/ ncws/ world/americas/an- ungodly- row- dawkins- sues- his-.2115632-clpicsid html.*!*//:!،ا"
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نتوقعلماذالماذا؟!.الطريقةبنفسدومأتنتهيالمناظراتهذهأنمنمتفاجئ

مجردهونفعلهشيءأفضلأنأعتقدبدأت؟المتدينينمنأفضلشيءأي

هذايكونقد!إ"بلهإنكم،حمقىإنكمأغبياء،"إنكم،وجوههمفيالصراخ

.الناسححؤلاءعلىلعنةوالمنطقالعقل.والعقلالمنطقاستخدامكنفعنافعاً

()1(.فيهمأصيحسوف

هنا،ينقلأنيصعبفشيءالساقطةالبذيئةواللغةالمقذعةالشتائمأما

معتذراً،السقوطهذامثلعنالمعبرةالكتبأسماءمنشيئاًأوردلعليولكن

حجمليعلمأوردهاوإنماوشثاعتها،قبحهالشدةوذلكالعناوينترجمةعن

ف!نالحوار،إدارةفيالبذاءةعننتحدثحينوأنناحؤلاء،يبديهاالتيالجرأة

مجردأ:اتهاماَالأمروليسفعلأحاضرةالأمثلة

Jesus Is Lard: Smelly, Corrupt, and Bad For You-

Does God Get Diarrhea?: Flushing 0004 Years Of Lies, Myths, And-

Fairy Tales Down The Toilet

God Hates you, Hate Him Back-

لافثيءالمجهولةوالمعرفاتالحساباتأصحابشتائمأما

يوصف.

ملاحدةكوميديونفهناكبالأديانوالهزءالسخريةمسألةمعواسترسالأ

البرنامجصاحبماهر()3(!)بلالمضمار؟هذافيبشعاًدورأيمارسون

فيطعنمنحلقاتهمنكثيرتخلوالاوالذيماهر(،بلوثتايم)ريلالشهير

منحلقاتهتخلوالاكما،خصوصاًالإسلاممنها،لاذعةوسخريةالأديان

ساخراًوثائقياًفلمأأيضاًقدموقدالجديد.الإلحادلرموزمتعددةاستضافات

يقومونوالذينكذلكالكوميديينومن.»Religulous«عنوانتحتالتدينمن

)1(
way. Why, why would we expect somethingظll end the samفىsed that these debatesأWhy is everyonesurpr)

-I'm beginning to believe the best we can do is to just shout at them." you' re stuفي5لم،؟ا؟اولbetter from the reli

pid, you' re idiots. you' re morons!!" It is probably as effective as using reason and logic. Reason and logic

.(areanathem! to these people. 'Im going to yell at them

ohn- Lennoxوrd- dawkins- and707-لناا debate- betwcea- ric/اhtt :"// old. richarddawkins. net/ audio

)2(.ll Maherأفىأ
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عروضاًيقدموالذي()1(كارلنأجورجالملحدالكوميديلالإلحادساخرةبدعوة

فيكبيربشكلحاضرةظاهرةومي.التدينمنلاذعةسخريةتتضمنمتعددة

(.كوميديأباد)ستاندبرامجمنكثير

لنشرالأفضلالمقاربةعنالإلحاديالوسطفيالجدلمنقدروهناك

هذهناق!شوقدوالاستفزاز،بالإهانةأموالملاينةالترفقعبريمرهللإلحاد

الإلحاد"،"ميليشياتبعنوانأتد()2(بلهمحاضرةفيدوكنزريتشاردالقضية

مجتمعيأ،الملاحدةقبولعمليةتعرقلسلبيةحمولةالإلحادلاسمأنفذكر

!)الشكاك()3(،الممكنةالبديلةالمصطلحاتبعضيناقشوأخذ

ورةبضرنظرهوجهةعنعبرثم()6(.متدين)غمِر)د(،)طبيعي()الإنساني()4(،

عنلهالتفتيشلأجلهيُرادالذيالسببلذات)الملحد(بمصطلحالاستمسادُ

حالةًذكرهويخلق،المجتمعيةالتابوكحات()أحديعدالإلحادأنحيث،بدائل

حولها،الجدلوإثارة،للظاهرةالنظرلفتفيتساهمالتيالاستفزازمن

جرىحواركأالمسألةهذهمناقشةتمكما.انتشارهافيإيجاباًيسهموالذي

(.المؤمنين)كيرايأخيرفلمهمبخصوصكراوسولورنسدوكنزمع

هذايتبنىباتالإلحاديةالدوائرفيمتزايدتيارثمةأنالواضحومن

إلىللدعوةكتقنيةوالاستهزاءالسخريةعلىكثيرأويعول،الاستفزازيالخط

الإلحاديخطابهفيواللطفالملاينةمنقدراًيبديكانمنوبعضالإلحاد،

1(الصغارللملاحدةالبقاء"دليلكتابصاحبمهتا()همنتالملحدكالمدون

أكثرخطابهبات(FriendlyAtheist)(اللطيف)بالملحدمدونتهسمىوالذي

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

.rlin!لهخGeorge

TEDمؤسسةترعاكاالانثار!تستحق)أفكارثعارما،العالميةالمؤتمراتمنحذأشهيرةملسلة

(.الأمريكية)سابنج

16-Agno

.Humanist

!ك(ك!المااج3كا.

Non Theist!القوروق(الملاحدةبعفيخدمهاالتيالبدائلوس((frights)باْ(ف!)المتحرروق

(Fret Thinkers).غبرها:
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الجديدالإلحاديالخطابلعدوانيةتفهمهعنلهمرئيمقطعفيوعبر،حدةَ

للتدين.

مناللقطةمذهخذ(الوقح)الإلحادمذاإلىالانتقالحالةتتخيلوحتى

قع:لواا

غيرهميهدونالنصارىالطلابكانحينالأمريكيةالجامعاتأحدفي

الروايةكتبمنكتاباَبإهدائهمعليهميردونالملاحدةكانالمقدسالكتاب

عنعبارةكتابكمأنمفادهارسالةلتمريرمحاولةفي،الخياليالطابعذات

يردونالملاحدةصارأنإلىذلكبعدالحالانتقل.فقطخيالاتكتاب

الجنسيةالقصصبعضإلىإشارةفيالجنسيةالأعمالبعضبإهداءالهدية

طبيعةبينالفرقيخفىولا،بالمثلوالمقابلة،المقدسالكتابفيالموجودة

الردين.

الملاحدةقِبلمنالعدوانيةالممارساتحذهمثلفليستالحالبطبيعة

هذهينتقدمنوجدإذ،الملاحدةجميععندوموافقةقبولمحلالجدد

الإلحاديبالخطابومضرة،والمهنيةللموضوعيةمفتاقدةويراما،الممارسات

ولحمكتابهفيقالحيثنفسهدوكنزريتشاردبوجودهاعترفماومو،ذاته

بطريقةأننييبدوولكن،المصارعةلمنافساتكراححتيعنالنظر)بغض:الإله

ممنزملائيبعض.الديناتجاهوالخصامالمشاكسةلمحبةسمعةكسبتما

وأن،أخلاقيينلنكونللدينبحاجةلسناوأننا،إلهثمةليسأنهعلىيوافقونني

يناقشوننيذلكومع،دينيةلابطريقةوالأخلاقالدينجذورتنعسيرباستطاعتنا

هوهلحقيقةَ؟الدينفيالخطأهوماجدأ؟عدائيأنتلماذا.مرتبكبلطف

محاربته؟فيفاعليننكونأنعلينايوجبوالذيالضررمنالحجملهذامصدر

وأالثوربرجمعالواحديفعلكماأيضاً،يعيشغيركوتجعلتعيشلالماذا

ضار()9(،غيرهراءالجميعأليس،لايخطوطأوالبلوريةالطاقة،العقرب

)1(.Despitemy dislike of gladiatorial contests, I seem somehow to have acquired a reputation for pugnacityto)
wardsع؟ religion. Collcagucs who agree that there is no God, who agree that we do not need religion to=

or
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بعضحتىيلحظهأمرالجديدالإلحاديللخطابالعداثيالنمطفملاحظة

له.قاسياًنقداًويقدمونبل،الما،حدة

الدينمنالعدوانيةفيالمفرطةالحالةهذهانتقدواالذينالملاحدةفمن

يقولوالذيويس()1(نسبت)ماثيوالاتصالاتمجالفيالبروفيسوروالمتدينين

فيكبيرةمشكلةالما،حدةالدىللإلحاد")2(:"صورتينبعنوانلهمقالةفي

فأجيبمعتقديعنالناسيسألنيحينسببثمةمجتمعياً،الذهنيةصورتهم

طويللوقتحدةالما3ظلبالتأكحِد(.لطيفملحدلكن.ملحد.)اْنا:مبتسماَ

متحدثونلدينالكن.الشعبيةوالثقافةالإعلامفيعادلةغيرنمطيةلصورعرضة

بالغضبيتصفونعادةومم.العامةبصورتنايضرونأنفسهمنصبواالسوءشديدو

يختلفملحدوكل.المتدينينمنللسخريةجياشةعاطفةمعالكاريزماوانعدام

همالجددالملاحدةهؤلاء..كمداهنينتصنيفهميتمفإنهالساخرةخطاباتهممع

يبيعونناوتصريحاتهم،ومدوناتهم،كتبهمفيللالحاد،السفليبالجزءالظُلمة

فينا،السلبيةالجوانبيغذيوالذيالناضجكيروالتثدق،إباحيةأيديولوجيا

مثلاً()كا(.كالمتدينينالاَخرينحولأنفسنافيالظالمةالنمطيةالصورةمنويعزز

هيتشنزواصفاٌصراحةًالشهيراللسانياتأستاذ(تشومسكي)نعومويقول

(41(.متعصبونمتدينونببساطة)إنهم:وهارس

n-ح the roots of religion and of morality in non- religious terms, neverthآmoral. and agree that we can expla-

?lesscome back at me in gentle puzzlement. Why are you so hostile? What is actually wrong with religion

Why not live and let live, as one؟Does it really do so much harm that we should actively fight against it

-theGod de(؟Isn' t it all just harmless nonsense؟3?ظdoes with Taurus and Scorpio. crystal energy and ley

أكلااهول!ز01

)11

(2)

(r)

14)

3.Matthew Nisbet Wei h

.TwoImages of Atheism: Hate versus Community

Atheists have a major image problem. There's a reason that when people ask me what I believe I haveto)
-mehave been unأwith a smile:!ْ(" an atheist... but a friendly atheist." For sure, atheists for a long t!زث
typed-35ء3 in the mainstream media and in popular culture. But we also have a lot of lousy selم!ءfairly st

claimed spokespeople who do damage to our public image. They' re usually angry, grumpy, uncharismatic

male loners with a passion for attacking and ridiculing religious believers. Any fellow atheist who disagrees

with their Don Imus rhetoric. they label as appcascrsAAAThcse "new atheists" arc the dark under belly of

cal!م porn, sophomoric rants thatآdeologآand public statements, they sell us515ء!.,sm.In booksآathe

,(ourdark sides and reinforce our own unfair stereotypes about the "other." .i .e the religious

اليوتيوب.علىموجودةلثومكيمحاضرةفيسؤالعلىإجابةمنصه
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الحائزهسجز()بيترالملحدأيضاًالفيزيائيالجددالملاحدةانتقدوممن

)جسيمباسماشتهروالذيهيجز()بوزونجسيمومكتشفنوبلجائزةعلى

ولكنمتطرفاً،يكونيكادمابطريقة)دوكنز:دوكنزواصفاًقالحيث()1(الرب

وصرح،المتدينينمندوكنزموقفمناستيائهعنوعبر(.مختلفنوخمن

)3(.مخجلةللموضوعمقاربتهأنيرونالذينأولئكيوافقبأنه

الملحدروس()مايكلالوقحةالإلحاديةالحالةكحذهبنقداشتهروممن

فيكتبوالذي،دارونلتشارلزالشهيرةالترجمةصاحبالشهير،الدارويني

الحربفيحقيقيةكارثةدوكنزوريتشاردأنك)أعتقد(:دينيتد)دانييلرسالة

مناثنينأنبسببفقطليس،المعركةنخسرإننا،الذكيالتصميمفكرةضد

الذي.الدراسيةالفصولإلىبإدخالهايقيناًسيصوتونالعلياالمحكمةقضاة

فيالجديةمنقدرص!انمامحسوبةغيرفعلردةيمثلإلحادإلىليسنحتاجه

النصرانيةلدراسةالإرادةعندكماوليس.الموضوعاتمختلفمعالتعاطي

منفإنهواضحوبشكلالاْفكار.تلكمعجادنقاشفيوالدخولجادةدراسة

يدعيكماللشرقوةتمثلالنصرانيةاْنادعاءالأخلاقمنليسبلالسخف

وليسلحلفاءنحتاجالمعاركوفي،معركةفيإنناهذامنوأكثرريتشارد.

()3(.الطيبةالنواياأصحابكلإبادة

تفهمفيالجددالملاحدةجديةعدمأيضاَروسمايكليؤكدهومما

معه،حقيقيجدلدائرةفيوالدخول،حججهعلىوالتعرف،الدينيالموقف

الجديد:الإلحادوحركة"الإله!وهمكتابسطحيةواصفاًلاذعةعبارةفييقول

(r)اسعزاز.لأيوتجنباْالشدينيزلمثاعرمراعاةالاصممذااصتعماللتجنبميغزدعا-قد

.mself,of anآsthآFundamentalism is another problem. I mean. Dawkins in a way is almost a fundamental)

.'ous' fundamentalism!نchard Dawkins over anti- reliأother kind). Peter Hips criticises R

ters in the fight against intelligent design-we are9!آ!يarc absolute dاI think that you and Richard [ Dawkins)

losing this battle, not the least of which is the two new supreme court justices who are certainly going to

-ssuesأng with theآtheism but serious grapplذ،rحرvote to let it into classrooms- what we need is not knee

n sillyآther of you are willing to study Christianity seriously and to engage with the ideas- it is just plaآne

and grotesquely immoral to claim that Christianity is simply a force for evil, as Richard claims- more than

.(keallies in the fight, not simply alienate everyone of good willكnd we need to m0فىthis, we are in afiht

الخامة.مدونتهعلىدسكيوليمثرها،الإنترنتشبكةعلىمنثرةرسالةمن

55

http://kotob.has.it



لقدجاد.بشكلالمعرفةمسألةآخذفإننيالجددالملاحدة)بخا،ف

وكنتملحداً،كونيمنبالخجلأشعرجعلني"الإله"وهمكتاببأنكتبت

النصارىيعتقدهكمامثلاً،سببإلىيحتاجلااللّهأنفهممحاولة.ذلكأعني

ماذافهملمحاولةكبيرأجهدأبذلتولقد.ضرورياللهوجودأنباعتقادهم

ويزدرونبلالمسائلهذهفيجهلةفهموجماعتهدوكنزأما.الكا،مهذايعني

سنتهفيكطالبفهموكعكذا.بهاالإيمانعنكدعيفهمهااْنيحاولمن

1(اللهإيجادفيتسببالذي"ما:عالٍبصوتويسألبفرحيدورالأولىالجامعية

أحدفيالكا،مكعذامثلكرروقد()1(.خطيرةفلسفيةمسألةاكتشفوكأنه

نأاَخرمكانفيكتبتالقد:مقمالاتهأحدفيقالبل)2(،المرئيةحواراته

،أخرىمرةأقولهادعنيملحداً.كونيمنبالخجلأشعريجعلني(الإله)وهم

كارثةإنئهمالجدد.الما،حدةطعنمحلأكونأنأفخرأننيأقولودعني

كعذا()3(.يقوللمنالأماميالصففيأكونأنوأريدحقيقية

كرتز()باولالفيلسوفأيضأالمتطرفةالإلحاديةالحالةكمذهانتقدوممن

أباًالبعضيعتبرهوالذيأمريكا(،فيالإنسانيةالعلمانية)بأبيلقبوالذي

()4(،ينفعلاالغاضب)الإلحادكرتز(:)باوليقولالجدد،للملاحدةروحيأ

غالباًالمثاتل)الإلحاد")3(:الحقيقيالمؤمن"غيربعنوانلهمقالةٍفيقالهومما

والتيالإنسانيةبالقيممهمومغير..الأفقوضيقالأوصالمقطعيكونما

)1(

(Y)

(r)

(4)

)د(

Unlike the new atheists, I take scholarship seriously. I have written that The God Delusion mademe)
ashamed to be an atheist and I meant it. Trying to understand how God could need no cause. Christians

claim that God exists necessarily. I have taken the effort to try to understand what that means. Dawkins

and company are ignorant of such claims and positively contemptuous of those who even try to understand

.them.let alone believe them. Thus, like a raey-tsrif undergraduate, he can happily go around asking loudly

as though he had made some momentous philosophical discovery). Dawkins et al؟*Wh! t causedGodال"

.bringus into disrepute

اليوتيوب.علىتجدهروءلمايكللقاءمن

1 have written elsewhere that The God Delusion makes me ashamed to be an atheist. Let me saythat)
3c aورةproud to be the focus of the invective of the new athei ، . Theyة+again. Let me say also that I

bloody disaster and I want to be on the front line of those who say .)os Why I Think the New Atheists arc

.Bloody Disasterفى

"3،1://ءمحدح!.*لأ،1،!ع.+!/؟15/ه51لمهث/دا؟ا+ء3حم!ا(ء5آ."ا*ا؟م-5

Theلا13حلا"مم!اأح3.مح
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الجددالملاحدةفإنرؤيتيبحسب.التدينلرفف!مصاحبةتكونأنينبغي

فيللفحصالدينيةالدعاوىعرضوالأنهمالمعاصرةللثقافةمهمةًإضافةقدموا

عطنضيقيبدونالذينالماقاتلينالملاحدةعلىاعتراضي...العامالمجال

بالدين،اللامبالينوأولئك،والشكاك،أدريينتماماًالا3ويرفضون،بالمتدينين

(.1)(بالجبنإياهممتثمين

وأهارصسامأنتقدلا)أناآترن(:)سكوتالإنثربولوجياعالمويقول

الدوغمائيةالمعتقداتمنالعالمتخليصفيرغبتهمفييوافقونهالذيناْولئك

طريقةفياعتراضي.الزمنعليهاعفاوالتي،والخاطثة،والبربرية،التافهة

وعن،علميةقاعدةبلاتكونماكالباًوالتي،المعتقداتهذهلمثلمكافحتهم

التيالمشتركةلالأهدافعكسيةبنتائجوتأتي،سياسيةوسذاجة،ذاتيجهل

إليها()2(.الوصولنريد

مقالةالبريطاثيةدا"التلغرافجريدةفيشيفرز()تومالصحفيويكتب

إليكأتوسلإنني،الصمتالتزمدوكنز،ريتشارديا"أرجوك:بعنوان

كنتفتمد،القطعةكعذهبكتابةفعلاًأرغبالا:أولهافييقولكمعجب")3(،

أبدألمأننيلومابطريقةأتمنىوكنتدوكنز،ريتشارداجلَطويللوقت

لصانعالجميلةالذكرياتجميععليئيفسدذلكلأنتويتر؟علىبمتابعته

الاْعمى()4(.الساعات

إلغاءهودوكنزأهداف)أحد(:نايجل)توماسالملحدالفيلسوفويقول

)1(

)2(

(r)

)4(

st values thatآولth the humaآل!s often truncated 6 nd narrow- minded... it is not concernedآnt atheismه!Mili)

.nt contriلةn my view, have made an importآ،كا؟آtion of theism. The New Atheه!ny the rejول*اought to accom

.butionto the contemporary cultural scene because they have opened religious claims to public examina

tion... What I object to are the militant atheists who are narrow- minded about religious persons and will

.havenothing to do with agnostics, skeptics, or those who are indifferent to religion, dismissing them as cow

ardly)ا

I do not criticize Sam Harris, or those he identifies with, for wanting to rid the world of dogmatically-held)

.beliefsthat are vapid, barbarous, anachronistic and wrong. I object to their manner of combating such be

.5.which is often scientifically basciess. psychologically uninformed, politically na] ve, andcounlerproducاأءم
/ebb. html#atran2جممfdiscouملtive for goals we shurc). .www//:ptth edge. org

,quiet.Richard Dawkins, 'I m begging, as a fan!عراع!ثح!ا

chard Dawkins and sort of wish 'Id neverةI really don' t want to write this piece. I have long worshipped)R
.(startedfollowing him on Twitter because it. s ruining all my happy memories of The Blind Watchmaker

ov
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الحضارةآدابمنهووالذيالديننحواحتراماًيبديالذيالتمَليدهذا

يكونوبأن،العرفلهذاالمستمرالانتهاكخلالمنبهذايقوم.المعاصرة

المعتقداتإلىمبتغجوهوبغضبيشيروأن،يستطيعهالذيبالقمدرمُهيناَ

()1(.مدمرةأوسخيفةتبدوالتيالممارساتأوالدينية

منالرغم)علىأور(:آلن)أتشالملحدالبيولوجيابروفسورويقول

العلماءأولئكمنأننيأخشىلكنيدوكنز،أعمالمنبكثيرإعجابي

و!ع.بثدةمعيباًالإلهوهمكتابلييبدوبالتأكيد.هنالمفارقتهالمضطرين

الجديدكتابهقراءةبعدمجبرلكني،محترفكملحددوكنزوصفتأني

ثمةكانإذامامعرفةأدعيأنأحواللاححاو.مجردالحقيقةفيأنهلاستنتاج

صحيحة.لدوكنزالعامةالنتيجةأنمعرفتيفبحسب،العينتلاقيهمماأكثر

للإحباطمثيرشيءأكثر.لفامقنعةقضيةبناءعنيكونماأبعدالكتابلكن

وححذا.جادةبطريقةالدينيةالأفكارمناقشةمندوكنزفشلهوالإلهوححمفي

()3(.اللهموضوعفييبحثمطولكتابعنيقالأنغريبشيءبالتأكيد

بشكلخصومهيواجهلاكتاب،الإلهوهمأن)النتيجةأيضاَ:ويقول

كتابفيالنصارىأواليهودلمعتقداتجاداَفحصأتجدلن.مباشر

.دوكنز()3(

)1(

)21

)3(

الأكاديميينزملائهأحدعندوكنز""وهمكتابهفيمكقارثألستروينقل

Oneاظ.أ of Dawkins's aims is to overturn the convention of respect toward religion that belongs tothe)
of moderncivilization. He does this by persistently violating the convention, !nd being 6 s offensiveلا"ءاه،

liefsء and practices). ، hظge at absurd or destructive religiousظas possible, and pointing with gleeful outra

،on3أفح ear of Rel

sts who museأns's work, 'I m afraid that 'I m among those scientأkللاrationformuchofDaأmلهفىDespitemy)
part company with him here. Indeed, The God Delusion seems to me badly flawed. Though I once labeled

s actually more arلا.خludeظDawk4 ns a professional atheist, 'I m forced, after reading his new book, to con

don' t pretend to know whether there's more to the world than meets the eye and, for all I knowا.amateur

,Dawkins's general conclusion is right. But his book makes a fur from convincing case

The most disappointing feature of The God Delusion is Dawkins' s failure to engage religious thoughtin)
!.(God41أ؟ثهany serious way. This is, obviously. * n odd thing to say about a book!Icngth investigation

.Missionto Convert

ousآsult is The God Delusion, a book that never squarely faces its opponents. You will find no serسخول

.examination of Christian or Jewish theology in Dawkins' s book). A Mission to Convert
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الفكريالزيفمذاوفقبقيتناتحاكمواالاأكسفورد:جامعةمنالملاحدة

(.)0(الصبياني

AfterNew)بوالمعنونة(RSA)ندواتأحدوفي Athiesm: Where

now for the GodDebate)رؤىري(و)جوناثانسكروتون(،أروجرقدم

الجديد.للإلحادمتعددةنقدية

الجديد،بالإلحادالظاهرةهذهسمىمنأول(وولف)جيرييقولبل

الجديد:الإلحادعنمقالتهأولفيأدرلِأ(لا)ملحدأنفسهيعدوالذي

موضوعمنتقفونأين،اليوممهماَسؤالاَأسألكمأنعليئيجب،)أصدقاثي

ليسأنهأخشىلكن،عليكمطرحهفيترغبونلاقدسؤالإنهالثه؟وجود

ثلاثةبعدالخريفمذافيأنفسناوجدنالاقد.عليكمأطرحهأنإلاخيارلدي

الأممية،فيغايةصراعوسطفيفكرياًجاليليواستشهادمنونصفقرون

عنللإعلانالوقتحانلقد4التزاماًيقدمأنمناواحدكلعلىيجبحيث

موقفنا.

نحننداؤناتملقدالجدد.الملاحلإةيقدمهالذيالتحديهوحذا

نحن،الغامضينوالربوبيين،المراوغينالمؤمنينوغير،اللينيناللاأدريين

ولادةجنسىمنالقديمةالسخافاتعنالدفاعمنبالخجلسنشعرالذين

خرافاتأيأو،تموتأندونالسماءإلىصعدتمريمأنفكرةأوالعذراء

منالتخلصفيللمساعدةالحيادعلىالجالسيننحننداؤناتملقد.سامجة

الدين.بلاء،المضعفالبالاء

إنهم.مؤمنينلسناأننالمجردببساطةسبيلنايخلوالنالجددالملاحدة

الدين.الإيمانمذااحترامفكرةمجردبل،فحسببالثهالإيمانيدينونلا

مطلقأمبررفا،ابتدأتقدالمعركةأنوبماشر،إنهفقطخطأليس

()3(.للتهرب

(ti)

)21

As a senior atheist scientific colleague at Oxford said to me afterward. "Don' t judge the rest of us bythis)

pseudointcllcctualآonو01 drivel"). the Dawkins Delus

mportant question today: Where do you stand on God? It's a questionآsk you an!لMy Friends, I must)=
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أ33)}مجلةفينشرمقالاًباجيني()جوليانالملحدالفيلسوفكتبوقد

Tanke)الظامرةفيهانتقدلما)1(مدمرةالجديدالإلحاد!حركةعنوانتحت

أنفسهميُعرِّفونالجددالملاحدةأنأهمهاالأمورمنبجملةالجديدةالإلحادية

خلالمنذواتهمتعريفكثيراًيفوقبشكلالدينعلىالهجومخلالمن

اسقفدونمنالملاحدةبأنهذهبتصرفاتهميؤكدونوأنهم،الذاتيةمعتقداتهم

كما،الذاتيةموياتهمعلىللتعرفعدوإلىبحاجةوأنهمماء،بلاكسمكة

بسببوذلكللملاحدةمحتكرإقطاعالحقيقةبأنالانطباعتخليقفيانتقدهم

بسبببأنهانطباعوإعطاءبلو)سحر()أوهام(بأنهاالآخرينمعتقداتوصف

للإنسانكانUJلولامماوأنهالأوهاممذهمثلتُعتقدالمنطقتجاهلأوالغباء

النقدمذامثلمنالما،حدةفعلردةكانتعموماًملحداً،يكونأنإلاخيار

اصِقتتمالقد:قائلأمدونتهفيالنقدهذامنطرفاًذكروقدجداً،شديدأ

.cricharddawkinsموقععلىالكثيرينتعليقاتخلالمنكمهرطق net

منوهذا.مغرورمواءوكيس،وأحمق،كبرغوثمختلفةباْوصافووصفت

السطور("3(.لهذهكتابتيساعةعليهااطلعت83منفقطتعليق11

لاممنالملاحدةزملائهملبعضالإلحاديالخطابطبيعةهذاكانف!ذا

الظنفكيف،العدائيوخطابهم،الديناتجاهالمفرطةعصبيتهميثاركونهم

؟!للمتدينينبخطابهم

()1

)2(

lves, this very autumn, three!كice. We find ouآraid I have no cho3.،ثهyou may prefer not to be asked. But 'I-m

-na struggle of ultimate imporآntellectual martyrdom of Galileo. caughtupآand a half centuries after the

.onآlance, when each one of us must make a commitment). It is time to declare our posit

This is the challenge posed by the New Atheists. We are called upon, we lax agnostics. we noncommittal

nonbelievers, we vague deists who would be embarrassed to defend antique absurdities like the Virgin Birth

53.ءزر the notion that Mary rose into heaven without dying, or any other blatant myth; we are called out

.fence-sitters,and told to help exorcise this debilitating curse: the curse of faith

-TheNew Atheists will not let us off the hook simply because we are not doctrinaire believers. Theycon)
.l Now that theآسnot just belief in God but "! for belief in God. Reli !on is not only wrong: it' sول*حء

.(rking.-ء3 The Church of the Non- Belieآfor hمحماحbattle has been joined, there's no ex

The New Atheist Movement is destructive،مناجت!يادانالعنرحذاوضعأنعلىمدونتفينبهوتد

منه.لاالمقالترجمةعندالمجلة

yaا!لماns. net, who call !* varioأmenters atricharddawk4ال!؟"I have been burned as a heretic by many ofthe)

.flea,a foot and a pompous air bag. And that's only reading down to comment I I of83 at the time of writ

.(gول
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والصوت،ْاليومالملاحدةمنلكثيرالطاغيةالممارسةأنشكمنوما

والذيالإلحاديةالخطاباتمنالمستفزالعدائيالنفسلذلكموإنماالعالي

التيالرسالةباختصارالجديد.الإلحاديالخطابفيالمركزيةالسمةيمثل

وهو،مدهشالطبيعي)العلمموالمشهدفيتمريرحاالجددالملاحدةيريد

يقولكما)1((معيقهوبلجميلاً،ولامدهشاًليسفهوالدينأما،جميل

منه.التخلصالضروريفمنوبالتاليدوكنز

.كراوسوللورن!له(المؤمنين)غيرفلممن)1(
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الثالثةالسمة

الأديانحربفيالإرهابأداةاستعمال

الملاحدةاتجاهالدينيالخطاببهايفضيالتيالتتليديةالأستلةمن

أحولستكونكيف؟إيمانوبلادين؟بلاعالماًتخيلواالتاليْالسؤال

هذهتأتي؟الناسعندالأخلاقيالانضباطحالةسيولدالذيوما؟البشرية

وكارثية،الناسحياةفيالدينيالبعدأهميةعلىللتأكيدكمحاولةالألمشلة

الوجود.منوإعدامهإلغائهنتيجةسيتولدالذيالأخلاقيالتفلت

عالياًتخيلوا:السؤالذاتإيرادعبراليومالإلحاديالخطابفيسعى

عليه.الطاولةوقلبالدينيالموقفحولالشبهاتإثارةإلىدين؟بلا

----!!لأحروبولا،تفتيشمحاكمهناكتكونلن

ز!صراعاتولا،إسرائيليعربيصراعولا،صليبية

أجبراكأصغيجيبهكذاالخ..سبتمبر11ولا،يوغسلافية

أ!33!3؟لىبم+"أفيليكونالدينيالخطابفينقلبالجدد،الملاحدة

نن!!،بدلالإنسانيةالحياةفيالأديانموقععنالدفاعموقف

.الإلحاديللخطابمحرجاًهجومياًالسؤاليكونأن

التي)الشرورمسألةالمسألةهذهاعتبارويمكن

والأدواتالمحركاتأشهرأحد(الأديانباسممورست

الجديد،الإلحاديالخطابفيالمستعملةوالسؤالات

وأطروحاته،كتاباتهمنللكثيرالمركزيةالثيمةتشكلوهي
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الفرعيالعخوانالموففكحذااخت!مارصيويكفيبعفحها،استعراضسبقوالتي

شيء".كلالدينيسمم"كيفهيتشنزلكتاب

خطورةعنالمعبرةالملاحدةشعاراتومن

وغيرهاللعلمالماديتصورهممتابلفيالدين

القمر،إلىبكيطير)العلم:جنسمنعبارات

منطقيسبب)هنالك(،المبانيفيبكيطيروالدين

(.المبانيفيللطائراتالملاحدةقيادةعدموراء

بطبيعةفحديثهمشيءكلتسميمفكرةعنيتحدثونحينوالملاحدة

بل،الأصلهوكانوإنوالقتلالحروبمجالعلىفقطيقتصرلاالحال!

ويتسم.المتنوعةوالمجالات،البشريةالأنشطةمنواسعةًجملةًليشمليمتد

التوصيف،فيوالبغي،المعالجةفيالسطحيةمنبقدرتجلياتهمنكثيرفي

تخليقفيالديندورعنيحدثناالإيماننهايةكتابهفيمثلاًهارسفسام

للتطعيمالمتديينممانعةعنهيتشنزويتحدثأمريكا)1(.فيالمخدراتمشكلة

دوايتتيموثيكالكاتبفعلاًالمتديينبعضرممانعةمستحضراًالجدريضد

بعدجامعةصارتوالتي،ييللكليةرئيساًكانوالذي،م1811سنةالمتوفى

لاالتىِالنماذجعنمتغافلاً)2(.التطعيممسألةفعلاًعارضوالذي،ذلك

أحدويعدبرينستونلجامعةرئيساًكانوالذيإدوردجوناثانمثل.قضيتهتخدم

كدعمبالتطعيمقاموالذي،الأمريكيالتاريخفيالشهيرةالدينيهَالشخصيات

؟أم758سنةقلائلبأيامبعدهافتوفي،آمنةبأنهاطلابهولإقناعالقضيةلهذه

الممانعةحالاتعنمتغافلاًبل.طويلبزمنتيموثيمعارضةقبل:أي

شوبرناردجورجالشهيرالملحدالكاتبمثلالملاحدةبعضعندوالموجودة

ووضع،هناالتعميممنطقاستعمالإلىإضافةً)3(.الميلاديةالثلاثيناتفي

.واحدةسلةفيجميعاًالأديان

)1(

)2(

(r)

.16.ص!الإيماننهاية

47.God is not Great

whyGod).21كتابانظر won' t goaway)
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الإلحاديةللفحرةالنقديةالمادة

العميرىسلطانللشيخ

وبدأتكبير،بشكلالغربيالفكرفيتنتشرالإلحاديةالفكرةأخذتحين

هذهضدالتأليففيوالمفكرونالعلماءأخذ،العربيالفكرإلىشرارتهاتنتقل

عليهااعتمدالتيوالعلميةالفلسفيةالأصولعنالبحثفيوتوسعوا،الفكرة

والعلميةوالعقليةالدينيةوالشواهدالأدلةبجمعقامواالمقابلوفيدعاتها،

مكوناتها.وفسادبطلانهاعلىالدالةوالتاريخيةوالفلسفية

التيالمؤلفاتمنقدرأكبربجمعأقومأنالورقةهذهفيحاولتوقد

منالقارئيستطيعالتي،الإلحاديةللفكرةمناقضةوفكريةعلميةمادةاحتوت

واسمالكتابعنوانفيهاوبينتايلإلحاد،فكرةحولنقديةروْيةتكوينخلالها

قبلولكن،وبفكرتهبهمختصروتعريف،طباعتهعنالأخباروبعضالمؤلف

التنبيهاتعلىتمرأنأتمنىالمؤلفاتتلك-القارئأخي-نستعرضأن

التالية:

نقدفيكُتبماكلاستيعابالورقةمذهمنالقصديكنلم-ا

التيالمؤلفاتمنقدررصدالغرضوإنما،حولهطُرحماكلولاالإلحاد،

ونقديةعلميةمادةتكوينمنالقارئويتمكن،الموضوعإثراءخلالهامنيمكن

الإلحادية.الفكرةحولمناسبة

الإلحادموضوعاتأثنائهافيتناولتوعلميةفلسفيةمؤلفاتهناك-2

تشتغلممامفردةموضوعاتتناولتأخرىمؤلفاتهناكوكذلك،ومستنداته
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أذكرولم،وغيرهادارونونظرية،الشركمَضية؟بكثرةالإلحاديةةالفكلعليه

وطولها.لكثرتها؟القائمةفيشيءمنها

نوعينعلىغالباَتستندالإلحاديةالفكرةأنالباحثينلدىالمقررمن-3

وقضيةالماديةالفلسفيةكالاْصول؟الفلسفيةالأدلة:الأولالنوع:الأدلةمن

متنوعة،وهي،العلميةالأدلة:الثانيوالنوع،اللهخلقمنوسؤالالشر،

علمإلىوبعضهاالفلكعلمإلىوبعضهاالفيزياءعلمإلىراجعفبعضها

الباحثينبعضقمالتنوعلهذاونتيجة،العلوممنوغيرهاالجيولوجيا

أجدولم،علميوإلحادفلسفيإلحاد:نوعينإلىالإلحاديةالفكرةالمعاصرين

الفكراجهاإيستندالتيالمستنداتجميعاحتوىكتابأ-بحثيحسب-

التيالمستنداتلأصولوتفنيداًنقداًيحصلاْنللقارئيمكنولكن،الإلحادي

منالقائمةفيذكرمالمجموعاستيعابهخلالمنالإلحادعليهااعتمد

.مؤلفات

فيبينهافيمامتفاوتةالمذكورةالمؤلفاتأنعلىالتنبيهمنبدلا-4

المنزلةفيولاالأهميةفيواحدةدرجةعلىليستفهي،والإتقانالقوة

.للموضوعوالإثراءالفائدةمنقدرأتحققالجملةفيولكنها،العلمية

أقيدوإنما،معنىأيفيهأراعفلمجداَ،عفوالجدولفيالترتيب-5

فيتقدمهيخعنيلاكتابعلىكتابفتقديموعليهأولا،ذهنيعلىيردما

المنزلة.أوالاْممية

أفكارمنفيه.ساكلعلىالحكميعنيلاالقائمةفيماكتابايراد-6

وأموضوعفيمامؤلَفعلىالثناءأنللجميعبينافيبدو،والصواببالصحة

هذاومعسلميمأ،أوصحيحاًبكونهفيهماكلعلىالحكممنهيلزملأفكرة

.ملاحظاتمنبعضهافيهماعلىالجدولفيالتنبيهحاولتفقد

يقرأ،أنيستحقآخرمؤلفأثمةأنيرىمنكلمنأتمنىوأخيراً-7

علىب!ضافتهيقومأنالإلحاديةالفكرةحولونقديةمعرفيةمادةفيهويرى

كلرصدمن-جميعاً-نتمكنحتى؟الموقعفيالتعليقطريقعنالورقة

.الخطيرةالفكرةتلكحولالمفيدةالنقديةالمواد
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الكتب:

الجسر:لنديموالقراَن،والعلمالفلسفةبينالإيمانقصة-ا

3!عبصيغةمتوفروهو.مصوروأكثرها،كثيرةطبعاتله:طبعته

:ملاحظات

وبيناللهوجودفيهتشككشاببينمطولحوارعنعبارةالكتاب-

.وأفكارهمشامدهانسيابفيالروائيبالعملشبيهفهو،شرعيعالم

والفلسفيةالعقليةالاْدلةعرضتالتيالكتبأقوىمنالكتابهذايعد-

الإلحادية.الفكرةفيالمنهجيالخللمواطنعنوكشفت،الثهوجودعلى

الفلاسفةمنكثيرلأفكارجدأرائعةتلخيصاتعلىالكتاباشتمل-

الكبار.

الوقت.نفسفيوعميقجدأ،وماتعرشيقبأسلوبالكتابيتميز-

منولعل،والملاحظاتالأخطاءبعضمنيخلُلمفالكتابمذاومع-

لها.مؤيدالقرآنبانوزعمه،دارونلنظريةتأييده:أبرزها

ادريس:شيخلجعفو،اللهووجودالفيزياء-2

.البيانمجلة:طبعته

ملاحظا!:

علىإلحاحأالعلميةالإلحادأسثلةأكثرعلىبالتركيزالكتابهذايتميز-

المسلم.الشباب

العصرفيالإلحادبتوصيفخلالهامنقامجيدةمادةالمؤلفوقدم-

.انتشارهأسبابورصدالحديث

تعالىاللهوجودعلىالدالةالأدلةمنكبيرقدربتوضيحقاموكذلك-

وقامعليهاالإلحاديالفكراعتراضاتورصد،العلميةأومنهاالعقليةسواء

عليها.بالجواب

وتناول،خاصبفصلاللهووجودياءالفيزقضيةالمؤلفخص-

.جهاتعدةمنالموضوع

v v I
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خان:اللطنلوحيد،يتحدىالاسلام-3

PDFبصيغةمتوفروهو،الرسالةمؤسسة:طبعته

:ملاحظات

الجديدالماديالفكرأمامالدينأحقيةإثباتعلىالكتابفكرةتقوم-

الديننقدفيالإلحاديالفكريسلكهاالتيالأدلةنفسعلىالاعتمادطريقعن

الحديثة.العلميةبالنظرياتالاستدلالوهي

لدىالعلميالاقتناعتؤسسالتيالكتبأهممنالكتابهذاويعد-

.الكبرىالدينيةالعقائدبصحةالمسلمالشباب

العلميةالنظرياتأنإثبات:الأول:بأمرينالقبامالمؤلفحاول-

مذافيأجادوقد،الإسلامأصولتعارضلا-وغيرهاوالفلكيةالفيزيائية-

العقاثدأصولصحةوتؤكدتدلالعلميةالنظرياتأنإثبات:والثانيالأمر،

فيالتكلفمنيخللملأنه؟يحسنلمالأمرهذافيوهو،للإسلامالكبرى

.الاستدلال

ومنها:الأخطاء،بعضفيوقعالمؤلفأنإلاالكتابأهميةمع-

لموهي،العقيدةقضاياعلىالعلميةالنظرياتببعضالاستدلالفيتوسعه

لها.وقبولهالاْرواحتحضيرلنظريةتنبيه:ومنها،القطعياتدرجةإلىتصل

نعمة:اللهلعبدوالاَخرة،والنبوةالخالقفيعقيدلتنا-4

الدين.عزمؤسسة:طبعته

:ملاحظات

عليهايقومالتيالأسثلةمنلكثيرفلسفيةمناقشةعلىاشتملالكتاب-

الإلحاد.

مناستنبطتالتيالفلسفيةللمخرجاتنقاشعلىاحتوىوكذلك-

وغيرها.الفيزيائيةالنظريات

حولهايدورالتيالأبوابأهماستوعبأنهالكتابأمميةيؤكدومما-

الاَخر.واليوموالغيبوالنبوةاللهوجودوهيالإلحاد،فكرةمعالصراع
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القرضا!يليوسف،اللهوجود-5

.أخرىطبعاتوله،المعارفمكتبة:طبعته

:ملاحظات

الإلحاد.أسئلةمنعدداًوناقث!جداً،مختصرالكتاب-

أيضاَ.العبارةسهلوهو-

يوسف:عليلمحمد،والدينالعلمبينالمفتعلةالفجوة-6

.الحياةمكتبةدارمنشورات:طبعته

:ملاحظات

القضايامنلكثيرإثارةوفيه،رصينةعلميةرسالةعنعبارةالكتاب-

بالدين.والاقتناعبالثهايإيمانقضيةفيالنقاشحولهايدورالتي

الإلحاد.عليهايقومالتيالمستنداتمنلكثيرعلميةمناقشةأيضاَوفيه-

:غيتونلجان،والعلمالله-7

.عويداتدار:طبعته

:ملاحظات

المعاصرين،الفيزياءعلماءمنثلاثةبينحوارعنعبارةالكتاب-

يثبتالمعاصرالفيزياءعلمأنكيففيهأوضحواطويلكلامفيوتحدثوا

ذلك.ويؤكداللهوجود

حبنكة:حسنالرحمنلعبد،إيمانيةوأدلةبراهين-8

دمشق.-القلمدار:طبعته

:ملاحظات

الله.بوجودالإيمانتأسيسفيالقرآنطريقةعنيتحدثالكتاب-

تعالى.وجودهعلىالدالةوالفلسفيةالعقليةللأدلةاستعرضوفيه-

الإلحاد.عليهايرتكزالتيالمستنداتلبعضاستعراضوكذلك-

.الفقراتبعضفيمبالغاتوربماكثير،إنشاءفيهالكتابولكن-
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حبنكة:حسنالرحفنلعبدزيوف،-كواشف9

PDFبصيغةمتوفروهو،دمشق-القلمدار:طبعته

:ملاحظات

منكبيرقدرعلىاشتملولكنهالإلحاد،قضيةمنأوسعالكتاب-

به.المتعلقةالفكريةالمضامين

عليقايعتمدالتيوالأصولالنظرياتمنكبيرأقدراًالكتابناقش-

يعتمدالتيوالعلميةالفكريةالشخصياتأبرزعنوتحدث،الإلحاديالفكر

الخاطنة.أفكارهمونقدالإلحاد،عليها

فقراته.منعددفيالتوثيقوينقصهحشوفيهالكتاب-

حبنكة:الرحمنلعبد،العظمحتىالملاحدةمعصراع-01

PDFبصيغةمتوفروهو،دمشق-القلمدارطبعتهْ

:ملاحظات

صادقأثارهاالتيالإلحاديةالشبهاتعلىللردمخصصالكتاب-

التيالأسئلةأكثرمنبعضهاويعد(،الدينيالفكر)نقدكتابهفيالعظمجلال

الحالي.وقتنافيالإلحاديالفكريثرما

الأميني-تقيلمحمد،نهايتهوبدايةالت!اريخيةخلفيتهالإلحادعصر-11

ياسينحسنمقتدىترجمة

.الصحوةدار:طبعته

:ملاحظات

عصرفيشاعتالتيالنظرياتلبعضدراسةعلىالكتاباشتمل-

فيها.الخللمواطنكشفوعلىالإلحاد،

.الإلحاديالفكربهامرالتيالمراحللأممتأريخاتضمنوكذلك-

العقاد:محمودلعباس،الثه-12

PDFبصيغةمتوفروهومصر،نهضة:طبعته
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:ملاحظات

،الشعوبعندبالثهالإيمانقضيةلتاريخاستعراضعلىالكتاباشتمل-

أنهفأوهم،الجيدةبالصورةمحرريكنلمالمواطنبعضفيالمؤلفكلام

التطور.لنظريةمتبني

الله،وجودعلىبهااستُدلالتيالأدلةأشهرالمؤلفاستعرض-

عليها.الاعتراضاتعنوأجاب

كقضيةالإلحاد؟عليهايتعمدالتيالدعاوىأشهرعنأجابوكذلك-

وغيرما.الشروجودوقضيةالصدفة

خان:الدينلوحيد،العلممواجهةفياللمين-"1

PDFبصيغةمتوفروهو،النفاثسدار:طبعته

:ملاحظات

بهااعترضالتيالعلميةالقضالِاأبرزالكتابهذافيالمؤلفتناول-

أنهوذكر،رسلبرتراندأفكارعلىكبيربشكلرركز،الدينعلىالملاحدة

ويعدعنها،واْجاب،الدينعلىاعتراضاتهمنفاواستخرجكتبهكلعلىاطلع

أقواهمومن،الحديثالعصرفيللإلحادالمنظريناْشهرمنرسلبرتراند

حجه.

ترجمة:،الأمريكيينالعلماءمنمجموعة،العلمعصرفييتجليالله-14

:الفنديالدينجمالمحمد

PDFبصيغةومتوفر4كثيرةطبعاتلهالكتاب:طبعته

:ملاحظات

فيمتخصصعالممقالكلكتبمقالاَ؟ثلاثينعنعبارةالكتاب-

فيوبعضهمالفلكعلمفيوبعضهمالفيزياءفيعالمفبعضهم،الحديثةالعلوم

الله؟وجودفيتعتقدهل:التاليالسؤالمنهمكلإلىوجهوقدالأحياء،

بالأفكارومليءثريكتاببحقومو؟،عليهوبحوثكدراستكدلتكوكيف

الإلحاد.ضدالقوية
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صالح:بامباإسحاقلصالحالحدعثة،الأووبيةالحياةفيواَثارهالإلحاد-15

.الآنحتىيطبعلم:طبعته

:ملاحظات

سنةالقرىامبجامعةالعقيدةقسمفيقدمتعلميةرسالةالكتاب-

الغزالي.محمد:الشيخإشرافأهـتحت104

وأبرزرجالهوأبرزالغربفيالإلحادتاريخعنمطولةدراسةوهو-

تلكمنكثيربنقديقومأنالمؤلفوحاولعليها،ارتكزالتيالعلميةالنظريات

المعاصر.الغربيالإلحادفيوقعالتيالخللمواطنعنويكشف،النظريات

والنفسيةالعلميةالاَثارفيهاشرحبفصولرسالتهالمؤلفختمثم-

الغربية.المجتمعاتفيايإلحادعلىترتبتالتيوالاقتصاديةوالمجتمعية

:نصرييحيىهانيد.د،وإيضاحاتوتنبيهاتتحليداتالإلحادنقض-16

والتوزيع.والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة:طبعته

:ملاحظات

الإلهعنالتصورعنمطولتاريخاًالكتابأولفيالمؤلفاستعرض-

الدين.نشأةنظرياتوناقش،معرفتهكيفيةوعنالبشرلدى

الإلحاد.عليهايعتمدالتيوالعلميةالفلسفيةالأدلةعلىعرجثم-

أصنافهإلىوأشارأيضأالعربوعندالغربعندالإلحادمعنىذكرثم-

وأقسامه.

المعاصر.الإلحادعنحديثةوختم-

القضايامنعددمناقشةفيقصورفيهولكن،الجملةفيجيدالكتاب-

.جيدةبشكلمباشرةتكنلموأفكاره،والمفاميم

:صبريلمصطفي،العالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف-17

متوفروهو،مرارأالنسخةمذهصورتوقد،التراثإحياءدار:طبعته

PDFبصيغة
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:ملاحظات

فقط،الإلحادمناقشةفيمنحصراَليسوهو،حجمهفيكبيرالكتاب-

.عصرهفيظاهرهكانتجدأ،كثيرةقضايافيهالمؤلفناقشوإنما

طرحها،فيوعشواثية،ذكرهافياتساقوعدمالاْفكارفيبعثرةوفيه-

.عديدةقضايافيكبيروتطويل،عديدةمواطنفيغموضوفيه

بهاقامالتيالعلميةالرسالةالإلحادمسائلفيالكتابعنيغنييكاد-

الفكرمنوموقفهصبريمصطفى)الشيخبعنوانطبعتوقد،القوسيمفرحد.

ذصل.الملكمركزإصداراتمنالوافد(

1 A-محمود:لمصطفى،اليقينإلىالشكمنرحلتي

PDFبصيغةمتوفروهومراراَ،طباعتهوأعيدت،المعارفدار:طبعته

:ملاحظات

بهأدتالتيالأسئلةلاْهمالمؤلفحاكيةفيالكتابأهميةتمكن-

ذكراًالأسئلةأكثرمنوهي،الأسئلةتلكعلىقدمهالذيجوابهوفيللإلحاد،

عصرنا.في

الاْخبارمنكثيرتأويلوهوكبير،منهجيخطأفيوقعالمؤلفولكن-

رمزيةأموراًجعلهافمَد،والنارالجنةعنكالأخبار؟بحتارمزياًتأويلأالغبية

الواقع.فيحقيقةعلىتدللامحضة

محمود:لمصطفيالملحد،!ديقيمعحوار-91

3*!بصيغةموجودوهو.المعارفدار:طبعته

:ملاحظات

يثرهاالتيالقضايامن،قضيةعشرتسعةحولالكتابفيالحواردار-

منهاالمتعقلةأواللهبوجودمنهاالمتعلقةسواء،الدينحولالإلحاديالفكر

الاْخرى.الدينباْصول

حولالإلحادأسئلةلأبرزجيدرصدعلىجملتهفييحتويالكتاب-

واضح.بشكلضعيفاَكانالقضايابعضفيالمؤلفنقاشولكن،الأديان
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الأشقر:سليمانبنلعمر،اللهفيالعقيدة-02

PDFبصيغةمتوفروهو،النفائسدار:طبعته

:ملاحظات

اللهعنالتصورعنللحديثوإنماالإلحاد،لمناقشةمفردأليسالكتاب-

والأدلة،اللهوجودأدلةفيهناقشفصولاًعقداًالمؤلفولكن،وعبادتهتعالى

تعالى.لوجودهالمنكرونعليهايعتمدالتيوالحجج

خفاجي:الحليملعبد،السجونامبيةفيالشيوعيينمعحوار-21

.الوفاءدار:طبعته

:ملاحظات

الشيوعيينبينالمصريةالسجونفيمطولةحواراتعنعبارةمو-

كثيرحولفيهاالنقاشدار،حلقةوثلاثينثلاثمنمكونوهو،والإسلاميين

زالماوبعضها،الماركسيةالماديةتثيرهاكانتالتيالإلحاديةالاْسئلةمن

الاَن.الفكربهايشتغل

التيوالدينيةالفكريةالظواهرمنلكثيرتحليلعلىالكتاباحتوىوقد-

أسثلةانتشارإلىذلكاْدىوكيف،المحرفالمسيحيالغربفيكانت

الإلحاد.

بشكلأفكارهبترتيبيحظلمفهوحوارعنعبارةالكتابأنبما-

متكامل.بشكلالفكرةإلىالوصولفيصعوبةالقارئيجدوربماجيد،

العقاد:محمودلعباس،العشرينالقرنفيالمفكرينعقائد-22

الأنجلو.مكتبة:طبعته

:ملاحظات

فيها.الغلطوجهوبينالدينلنشأةالملاحدةتفسيراتالمؤلفنقد-

فيالدينيةالعقيدةضعفإلىأدتالتيالأسبابلأهمبرصدوقاد-

.وانتشارهالإلحادقوةصهالىالأوروبيالفكر

نثأته.وأسبابالطبيعيالدينفكرةوناقث!-
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وكشفالإلحاد،بفكرةالحديثةالعلميةالنظرياتعلاقةعنوتحدث-

بها.الاستدلالفيالخللعن

نقدإلىأدتالتيالأسبابأنومي،غريبةنتيجةإلىالمؤلفانتهى-

حديثا!!لقوتهأسبابأصبحتقديماالدين

أكبرمنباعتبارهاخاصأاهتمامأالشرمسث!كلةالمؤلفأولى-

.الإلحاديالفكرفيحضوراًالإشكاليات

فرغل:ليحيىالإسلاميهَ،العقيدةضوءفيالمعاصرالفكر-23

PDFبصيغةموجودومو،العربيةالاَفاق:طبعته

:ملاحظات

وذكرالمعاصر،الإلحادلتطوراتمختصرتاريخعلىالكتاباحتوى-

أسبابه.لأهم

بشكلوالماديةالعلميةالإلحادلمستنداتمناقشةعلىالكتاباشتمل-

.مطول

ارتكزالتيوالعلميةالفلسفيةالشخصياتلأبرزاستعراضالكتابفي-

حق.بدونأوبحقآرائهمعلىالإلحاد

الدمرداش:لصبرىِإله،للكون-24

PDFبصيغةموجودومو،الإسلاميةالمنارمكتبة:طبعته

:ملاحظات

مؤمنة،اْسرةأفرادبينحواريهَصياغةالكتابفيأفكارهالمؤلفصاغ-

علىالمبهرةدلالأتهليكتشفواالعالمأرجاءفيبهميطوفالجواروأخذ

وحكمته.اللهقدرة

نواميسوفي،والفلكالفيزياءفيعديدةعلميةقضاياالحوارتناول-

الخالق.علىدلألاتهاعنوكشف،الكون

فلاسفةكبارعندعنهوالتصوراتاللّهبوجودالإقرارالكتاباستعرض-

العالم.
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لديهم.الخللعنوكثفلوجودالمنكرينالفلاسفةمعوقفوكذلك-

القاسصي:الدعنلجمالالتوحيد،دلائل-25

النفائس.دار:طبعته

:ملاحظات

والجواب،اللهوجودعلىالدالةللأدلةكبيررصدعلىالكتاباحتوى-

وعلمية.فلسفيةاعتراضاتمنعليهايردعما

خاصة.منهالقديمالماديللفكرمطولةمناقشةعلىأيضأواحتوى-

مريسون:كرسي؟للأيمانيدعوالعلم-26

PDFبصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

:ملاحظات

ألفحينالملاحدةأحدعلىالردموالكتابمنالأوليالهدف-

لا"الإنسانكتابهبتأليفالمؤلفوقاملما،وحدهيقوم"الإنسانبعنوانكتاب

".للإيمانيدعو"العلمبعنوانالعربيةإلىترجمالذي"وحدهيقوم

الحشراتوعلموالجيولوجياالفلكعلممنبأمثلةالمؤلفاستعان-

الله.وجودعلىبهاليستدلوغيرهاالنباتوعلمالأحياءوعلم

ستانسيو،ن.وجورجم.أغروسلروبرتالجديد،منظورهمنالعلم-27

خالايلي:كمال:ترجمة

موجودوهو)134(،السلسلةفيورقمه،المعرفةعالمسلسلة:طبعته

PDFبصيغة

ملاحظا!:

وعن،الحديثالعلمفيوقعتالتيالتطوراتعنالكتابيتحدث-

عليها.المترتبةوالديثيةالفلسفيةالنتائج

بدالِةللكونوأن،اللهوجوديقررالحديثالعلمأنالمؤلفانوأثبت-

.الكونأزليةقاطعةبصورةوينفي
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لهاالتيالعلميةالنظرياتمنلكثيروواضحمفصلشرحالكتابوفي-

وكيرهم.الملاحدةمنإثباتاًأونفياًالدينبقضيةتعلق

دراز:اللهعبدلمحمد،الأديانتارلئلدراسةممهدةبحوث،الدين-28

PDFبصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

:ملاحظات

فيبالغأتأثيراًاْثرتالتيالمركزيةالكتبأحدالكتابهذايعد-

وتاريخه.الدينحقيقةعنالعربيةالدراسات

علىحتى،الدينفلسفةمسائلحولكتبماأبدعمنبحثوهو-

الغربي.المستوى

أمميةلهفصلفكل،الكتابفصولبينالتمييزجدأالصعبومن-

خاصة.

ثرية.علميةومادة،بالغةعقليةمتعةفيهالقارئوسيجد-

بدأ:وكيفالكونأصلفيبحث،اللهمنالاقتراب-92

ديفيزبولد!والكونوالعقل!اللهوموآخر،بعنوانأخرىطبعةوله

للترجمةالقوميالمشروعطبعة:طبعته

:ملاحظات

الإلحاد،ناقضواالذينالغربيينالمفكرينأبرزمنالكتابمؤلفيعد-

موسعة.كتاباتضدهوكتبوا

وعلاقتهاللهوجودحولالعلماثارهاالتيالأسثلةأبرزالمؤلفناقش-

انهاوبين،فكرتهترويجفيالإلحاداستغلهاالتينفسهاالأسئلةوهي،بالكون

.وجودهتؤكدوإنما،الخالقوجودإنكارإلىتؤديلا

وعن،الزمنوبدايةالخلقحقيقةعنبحثاالكتابلهذاالقارئيجد-

منالخلقوفكرة4مقتضاهاعلىالكونيسيرالتيوالنواميسالسببيةحقيقة

القضايا.منوغيرها؟!صحيحةثابتةهيوهلالعظيمالانفجارونظريهَ،العدم
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وظهر،أخرىترجمةوترجمالسابقالكتابطبع:مامةملاحظة-

سيئةترجمةوهي،الدينعلاءدارعنصادر،والكونوالعقلالله:بعنوان

.عديدةمواطنفيبالمعانيإخلالعليهاترتب

القرني:اللهلعبد،الإسلامفيالمعرفة-03

.والبحوثللدراساتالتأصيلمركز:طبعته

:ملاحظات

التيوالشرعيةالفلسفيةالأصوليثبتأنهفيالكتابهذاأهميةتكمن-

اللهوجودكقضية؟للإسلامالعقائديةبالأصولوالمعرفةالإيمانعليهايقوم

قوية.وحجةمحكمةبعبارةالآخر،واليومبالغيبوالإيمان

وكشفاً،الضرورياتفيالتشكيكلحججعميقانقاشأأيضاًويتضمن-

فيها.الخللمواطنعن

العريفي:لسعودالاعدقاد،أصولعليالنقليةالعقليةالأدالة-31

والأبحاثللدراساتتكوينمركزطبعه)كماالفواثد،عالمدار:طبعته

PDFبصيغةمتوفروالكتابأيضأ(

:ملاحظات

علىمبنيةلديناالعقديةالقضاياأنإثباتفيالكتابهذاأهميةتكمن-

وجه.أكملعلىالأسسلتلكمتضمنالقرآنأنإثباتوفي،متينةعقليةأسس

أمامعقبةتقفعقليةحصيلةالقارئلدىتكونالكتابهذاوقراءة-

.الإلحاديالفكرخلالهامنيروجالتيالدعاوىبعض

دراز:اللهعبدلمحمدالقواَن،فيجديدةنظرات،العظيمالثبأ-032

PDFبصيغةمتوفروهو،القلمدار:طبعته

:ملاحظات

العقليةبالاْدلةيثبتأناستطاعمؤلفهاْنفيالكتابأهميةتكمن-

وأمكذوباًيكونأنيستحيلوأنه،اللهكلامالقرآنبأنوالحاليةوالتاريخية

محرفاً.أومختلقاَ
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أمامهيجدلاضخمعقليمشروعأمامبأنهالكتابلهذاالقارئيشعر-

منهجيته.وصرامةأدلتهبقوةالتسليمإلا

القناعةيؤسسماأقوىومن،المعاصرونكتبهماأباعمنبحقومو-

وصدقه.مصدرهحولالشكوكيبددماأشدومنالقرآنبصدق

عوض:لرمسيس،الغربفيالالحاد-33

PDFبصيغةمتوفرومو،الانتشاردار:طبعته

:ملاحظات

القائمةفيذكروإنماللإلحاد،الناقدةالكتبمنالكتابهذايعدلا-

الغربي.الفكرفيالإلحادلتطوراتجداَدقيقرصدعلىاحتوىلأنه

أدتالتيالأسبابأهمعلىيقفأنللقارئيمكنقراءتهخلالومن-

نأللقارئويمكن،انتشارهفيوتسببالغربيالفكرفيالإلحادظهورإلى

الإسلامي.واقعناوبينبينهايقارن

المنهجيوالتنسيقالترتيبإلىمفتقرأنهإلاالتاريخيةالكتابأهميةمع-

إلىوايإحالاتالعلصيالتوثيقمنخالأيضأوهو،وأفكارهفقراتهبين

العلحية.المصادر

"f-المرزوقي:لحمد،بالايمانالعلمعلاق!فيبحثشك؟!اللهأفي

.بيساندار:طبعته

:ملاحظات

الحديثة-العلمتطوراتأنكيفيبينأنالكتابمذافيالمؤلفقصد-

.الكونلهذاالخالقتعالىاللهوجودتاكيدإلىتؤدي-الفيزياءعلموخاصة
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ال!ل!ادميليشيما

سبتمبرمنعشرالحاديلحادثةالمنظورةغيرالتداعياتمن

برؤيتهموالتبشيرللدعوةإلحاديةمجيوعاتتحريكفيأثرها

العقديبالصجالالمهتمينمنكثيرتعارفوقد،الإلحادية

هذهتسميةعلىالغربيالمجتمغفيوالفكريوالديني

معنيةالدراسةوهذهالجديد"،!بالإلحادلحاديةالاٍالظاهرة

الإلحاديالنمطبهذاالمتعلقةالجوانببعضعنبالكشف

شرةللإلحادأنسيلمسالعقائديللتاريخالدارسإذالجديد،

بينالبشريبالمجتعتعصفأمواجشكلعلىيمروأنه،وفترة

وسماتخصائصالموجاتتلكمنموجةولكل،والأخرىالفينة

المهممنكانولذا،أخرىإلحاديةموجاتمحوتختلفتشترك

المستجدةالتطوراتأهمعلىالتعرفالعقديبالشأنللصختص

مقاومةعلىقادرعقديخطابوتقديم،الإلحاديالخطابفي

فيالوقوعمنأبنائهوتحصينالجديد،الإلحاديالمدهذا

وبيانه.تقديمهفيالورقةهذهتسعىماوهو،شراكه

ينتكوملكل

!لأ4
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