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احلوار مع امللحد يف ضوء الرتبية اإلسالمية
الممخص_ يسعى البحث إلى تقديـ تصكر مختصر مقترح لمحكار مع

كيؤكد ذلؾ أستاذ العقيدة بجامعة الممؾ سعكد عايض الدكسرم

الممحد ،كيقتصر عمى العنصر األىـ الذم يتبناه الممحد ،كيتخذه مطية

في مقكلة "عقكلنا تحت القصؼ "الذم نشرىا في كتاب العجيرم

لو كىك العمـ ،الذم يزعـ أنو يقكده لإلجابة عف كؿ استفسارات

[ .]2قاؿ (اتصؿ بي عدد كبير مف الطالب بعضيـ يخفي

البشرية ،كأنو حؿ محؿ اإللو .كيعقب الباحث عمى مزاعـ المالحدة أف

إلحاده ،كبعضيـ عمى كشؾ الكقكع في الخطرػ كما ذكر أف

العمـ قد عاد بالبشرية إلى اإليماف با﵀ ،كنبذ اإللحاد ،كقد قدـ ددابان

مجمكعات مف الشباب تمتقي س انر لمناقشة األفكار اإللحادية،

لممحاكر المؤمف ،كصفات الممحد ،مستنبطة (مف سكرة طو) .كمف

كتداكؿ الكتب التي تغذم اإللحاد ،كيقكؿ لقد ازرني العاـ

أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا البحث :سقكط حجة المالحدة في

الماضي في الرياض ما يقارب ثمانية مف الشباب كؿ منيـ عمى

زعميـ أف العمـ يقكد لإللحاد ،عمى الرغـ مف أف بيف العمـ كالديف

حدة ،كىـ كا﵀  -مف أذكياء الشباب ،كعمى قدر عاؿ مف

الصمة القكية ،كأنيما عيناف في رأس التقدـ البشرم ،كما أف بيف الديف

الثقافة ،كقد صارحكني بإلحادىـ .كما أخبرني أحدىـ برغبتو في

كالعمـ فركقان في أدكات البحث كبطالف تكحيد المنيج البحثي .كمف

االنتحار .كما أخبركني أف أصحابيـ كثرة كاثرة ،كأنيـ ال

أبرز التكصيات :أف تتكلى الجامعات حماية الشباب مف األفكار
اإللحادية ،كما أف التجديد في الخطاب الشرعي المكاكب لمعصر أمر

يرغبكف في الحضكر إلى ىذا الحكار لسببيف :إما الخكؼ ،كاما

ضركرم لمحماية مف خطر اإللحاد ،كمف أبرز المقترحات البحثية

أنيـ ال يحتاجكف إلى ىذا الحكار لقناعتيـ بما ىـ عميو) .ككذا

إجراء دراسة مسحية عمى عينة مف شباب الجامعات لمعرفة مدل

مقاؿ عبد العزيز القاسـ في جريدة الكطف  23اكتكبر 2013ـ

تأثرىـ بالمكجات اإللحادية ،كدراسة أثر الشبكة العنكبكتية عمى تنامي

ممحدكف سعكديكف [ ،]3كفي جريدة الرياض  16مايك 2010ـ،

األفكار اإللحادية مف كجية نظر الشباب.

مقاؿ النقيداف[" ،]4تائيكف في بازار اإليماف" .كمقاؿ لمكاتب

الكممات المفتاحية :الحكار ،الممحد ،التربية اإلسالمية.

البراء العكىمي" :لماذا يمحد شبابنا" في  10فبراير 2013ـ [.[5

 .1المقدمة

 .2مشكمة الدراسة

ما يشيده العالـ اليكـ مف انفتاح كبير ،كتالشي

كذلؾ نشرت صحيفة الكاشنطف بكست في 2013/6/15ـ

الخصكصية التي كانت تميز بعض المجتمعات ،جعؿ العالـ

نتائج دراسة أجراىا معيد جالكب الدكلي (أف نسبة اإللحاد في

اليكـ ليس قرية كما يقكؿ بعضيـ ،بؿ أصغر مف ذلؾ ،فانشغؿ

السعكدية  ،%6لتككف في مقدمة الدكؿ اإلسالمية ،كتضاىي

الناس بكسائؿ التكاصؿ االجتماعي ،كبمتابعة االنفجار الفضائي

بعض الدكؿ األكركبية العممانية ،مثؿ بمجيكا) شريؼ [ .]1كما

مف خالؿ االؼ القنكات ،أضؼ إلى ذلؾ ما افرزه ما يسمى

أف األمر لـ يعد مقصك انر عمى الشباب فقط ،كال عمى أنصاؼ

بالربيع العربي مف و
تناـ لمحريات ،كامتزاج لمثقافات ،مما افرز

المتعمميف ،بؿ بعض كبار السف ممف بمغ عمرىـ السبعييف ،كىـ

تخمخالن في عقائد بعض شبابنا ،بؿ زاد األمر إلى تنامى

أطباء ،يعمنكف اإللحاد كيركجكف لو ،كما يصؼ ذلؾ شريؼ []6

اإللحاد ،ككجد مف يركج لو عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي.

حيث يقكؿ (دعيت إلى المشاركة في ندكة عقدت باإلسكندرية

يقكؿ الدكتكر عمرك شريؼ ،كىك مف الميتميف بيذه القضية []1

بمناسبة مركر مئتي عاـ عمى مكلد داركف ،كشارؾ في الندكة

(رصدت بنفسي تزايد أعداد المالحدة في بالدنا (مصر) في

أستاذاف مف أساتذة كميات الطب المصرية ،كقد تجاكز كؿ منيما

السنكات األخيرة ،حتى أني ألتقي أسبكعيان تقريبان بشاب ممحد

السبعيف عامان) .ثـ عرض الحكار معيـ إلثبات الخالؽ الذم

ترسمو إلي ىذه الجية أك تمؾ لمناظرتو كاإلجابة عف تساؤالتو)

ينكرانو كيظير لمباحث أف اإللحاد مكجة عالمية ،ففي إحصاء
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اليكرك ستات .الذم أجرم سنة 2010ـ (أظيرت اإلحصاءات

تتمخص أىمية ىذا البحث فيما يأتي:

أف المالحدة في أكركبا يمثمكف  %20مف مجمكع األكركبييف،

 -1يقدما أنمكذجا لمتعريؼ بالعالقة القكية بيف العمـ كااليماف.

كأف الرقـ يرتفع في فرنسا ليصؿ إلى  ،%40كفي بريطانيا

 -2تقديـ أنمكذج متميز لممحاكر المسمـ في ضكء التربية

 ،%25كفي كندا  ،%23كفي امريكا  .]2[ )%9كؿ ىذا

اإلسالمية.

الرصد لإللحاد بمكر لدل الباحث فكرة ىذا البحث ،إيمانان منو

 -3تعتبر محاكلة في إبراز المشكالت الفكرية التي يعاني منيا

بأف الحكار التربكم في ضكء التربية اإلسالمية ىك العالج

المجتمع اإلسالمي كالعالمي ،كتقديـ الحمكؿ المناسبة في ضكء

الناجح لمثؿ ىذا الداء ،كليس القكة فقط ،أك حجب المكاقع

التربية اإلسالمية.

اإللحادية ،كأف الحكار كمقارعة الحجة بالحجة ،كدحض الشبو

 -4إبراز الثراء الكبير الذم تمتاز بو ،التربية اإلسالمية ،كأف

بنكر اإليماف ،كالعمـ الحديث الذم يكجو الفكر لإليماف بخالقو

لدييا القدرة في التعامؿ اإليجابي مع المشكالت المعاصرة في

سبحانو ليك خير منقذ لشبابنا خاصة ،كلمعالـ عامو ،كيمخص

المجتمعات اإلسالمية كالعالمية مف خالؿ ايجاد الحمكؿ التربكية

الباحث مشكمة ىذا البحث في السؤاؿ الرئيس :كيؼ يتـ الحكار

لممشكالت الفكرية.

مع الممحد في ضكء التربية اإلسالمية؟

 -5يقدـ البحث كصفة تربكية لحماية شباب األمو مف اإللحاد.

كيتفرع منو االسئمة التالية:

 -6يقدـ ىذا البحث التصكر السميـ الذم يقكـ عمى الحجة

أ .أسئمة الدراسة

كالبرىاف ،المقركف بالكاقع العممي الذم يزداد يكمان بعد يكـ

 -1ما دداب الحكار مع الممحد في التربية اإلسالمية؟

مدعكمان بالكشؼ العممي الراسخ ،الذم يقدـ االعتراؼ بكجكد

 -2ىؿ العمـ التجريبي في العمكـ الطبيعية يقكد لإللحاد؟

الخالؽ الحكيـ.

 -3ىؿ العمـ التجريبي في العمكـ الطبيعية يقكد لإليماف؟

د .حدود الدراسة
يقتصر ىذا البحث عمى الحكا رمع الممحد في اثبات العمـ

 -4ما التكصيات كالمقترحات ليذا البحث؟
ب .أهداف الدراسة

لأليماف ،كانو يقكد اليو ،كليس لألحاد ،دكف الدخكؿ في الحكار

 -1التعرؼ عمى عالقة العمـ باإللحاد.

مع الممحد في جكانب أخرل ،ألف ىذا األمر يعتبر المرتكز

 -2التعرؼ عمى عالقة العمـ باإليماف.

االساس لإللحاد فإذا نقض انيد أساسو ،كما يقتصر البحث عمى

 -3اإلسياـ في تأصيؿ الفكر التربكم في ضكء التربية

أنمكذج كاحد لقصة مكسى مع فرعكف مف (طو)71-43 :

اإلسالمية مف خالؿ الكشؼ عف الرصيد الحكارم الكبير مع

مستخمصان منيا دداب الحكار مع الممحد كصفاتو.

الممحد في التربية اإلسالمية.

تعريؼ المصطمحات:

 -4تقديـ التربية اإلسالمية لمحمكؿ التربكية الناجحة لممشكالت

الحكار في المغة :ذكر ابف منظكر [ ]7في لساف العرب ،مادة

االجتماعية ،التي يعاني منيا المجتمع المسمـ ،كالمجتمع

حكر (الحكار :الرجكع عف الشيء كالى الشيء ،حار إلى الشيء

العالمي.

كعنو حكا انر كمحاك انر)

 -5تقديـ أنمكذج تربكم يؤكد عمى أف اإليماف با﵀ تعالى يدخؿ

كفي االصطالح :عرفتو الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي []8

مف باب العمـ التجريبي في العمكـ الطبيعية ،كابطاؿ مقكلة أف

(نكع مف الحديث بيف شخصيف أك فريقيف يتـ فيو تداكؿ الكالـ

العمـ يقكد إلى اإللحاد.

بينيما بطريقة متكافئة ،فال يستأثر بو أحدىما دكف اآلخر،

ج .أهمية الدراسة:

كيغمب عميو اليدكء كالبعد عف الخصكمة كالتعصب).
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استقامة .يقاؿ الحد الرجؿ إذا ماؿ عف طريؽ الحؽ كاإليماف)
كفي االصطالح عرفتو المكسكعة الميسرة في األدياف

ت لى يك ْـ ًم ْف إً َٰلى وو ىغ ْي ًرم
ىما ىعمً ْم ي
ًَّ
فى ْ ً
ِّ
اج ىع ْؿ لي ى
ص ْرنحا لى ىعمي أىطمعي
ً
يف) (القصص.)38 :
ا ْل ىكاذبً ى

يقكؿ ابف عباس رضي ا﵀ عنو (كذب عدك ا﵀ ،بؿ عمـ

كالمذاىب المعاصرة [( ]10مذىب فمسفي يقكـ عمى فكرة عدمية

أف لو ربان ىك خالقو كخالؽ قكمو) [ .]13مما يعني أف النفكس

أساسيا إنكار كجكد ا﵀ الخالؽ سبحانو كتعالى فيدعي الممحدكف

متعمقة با﵀ تعالى ،كأف اإليماف بو أمر فطرم ،يقرر ذلؾ شيخ

باف الككف كجد بال خالؽ ،كاف المادة ازلية ابدية ،كىي الخالؽ

اإلسالـ ابف تيميو [( .]14إف أصؿ العمـ اإلليي فطرم

كالمخمكؽ في نفس الكقت).

ضركرم ،كأنو أشد رسكخان في النفكس مف مبدأ العمـ الرياضي

اإللحاد في المغة( :الالـ كالحاء كالداؿ أصؿ يدؿ عمى ميؿ عف
[.[9

كيعرفو طعيمة [( ]11إنكار كجكد ا﵀ تعالى كالقكؿ بأزلية

ً ً
اف ىعمىى الطِّ ً
يف
ام ي
فىأ ْىكق ْد لي ىيا ىى ى
َٰ ً
كس َٰى ىكًاِّني ىألىظيُّنوي ًم ىف
إًلى َٰى إًلىو يم ى

كقكلنا ،إف الكاحد نصؼ االثنيف ،كمف مبدأ العمـ الطبيعي
كقكلنا :إف الجسـ ال يككف في مكانييف).

المادة كأنيا أصؿ الككف).

بداية اإللحاد في العصر الحديث كالغمك في العمـ:

كيقصد باإللحاد في ىذا البحث :انكار كجكد ا﵀ ،أك أنو

يمكف أف يحدد (انتشار اإللحاد بشكؿ كاضح في نياية

خالؽ الككف كما فيو.

القرف الثامف عشر كبداية القرف التاسع عشر) [ ]6كيقكؿ

التربية اإلسالمية :

الفيمسكؼ األلماني نتشو (إف اإليماف المسيحي معناه االنتحار

عمـ إعداد اإلنساف المسمـ إعدادان كامالن لحياتي الدنيا

المتكاصؿ لمعقؿ البشرم) [.[6

كاآلخرة في جميع مراحؿ نمكه في ضكء القيـ كالمبادئ

كعند رسكخ العمـ التجريبي كتطكره الذم أذىؿ العالـ

كالتكجييات التي أتى بيا اإلسالـ ،كاالستفادة مف تجارب

أكسب عمماءه غرك انر كبي انر ،جعميـ يقفكف مكقؼ العداء مع كؿ

اآلخريف بما ال يخالؼ اإلسالـ.

األدياف ،كليس النصرانية فحسب .لذا يقكؿ بايف (عقمي ىك

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كنيستي) الشيرم [ ]15لقد كانت الكنيسة في أكربا سببان رئيسان

خمؽ ا﵀ البشر مؤمنيف با﵀ تعالى فترة مف الزمف ،قاؿ
يمةن ك ً
ث المَّوي َّ
اف َّ
يف
اح ىدةن فىىب ىع ى
ِّيف يمىب ِّش ًر ى
النبًي ى
تعالى ﴿ ىك ى
الن ي
اس أ َّ ى
الن ً ً
ً
ً
اب بًا ْل ىح ِّ
ؽ لًىي ْح يك ىـ ىب ْي ىف َّ
اختىمىفيكا
يما ْ
يف ىكأ ْىن ىز ىؿ ىم ىعيي يـ ا ْلكتى ى
ىك يم ْنذ ًر ى
اس ف ى
ً
ً
اختىمى ى ً ً َّ ًَّ
ًف ً
ات
يو ىك ىما ْ
اء ْتيي يـ ا ْلىبيىِّن ي
ؼ فيو إًال الذ ى
يف أيكتيكهي م ْف ىب ْعد ىما ىج ى

في ظيكر اإللحاد مف خالؿ الديف المحرؼ الذم تمارسو،
كالمكقؼ العدائي مف العمـ التجريبي ،يقكؿ الحصرم [( ]16كاف
بمثابة القكة التي قدحت زناد اإللحاد المعاصر) ألف القائميف

اختىمىفيكا ًف ً
َّ ًَّ
يو ًم ىف ا ْل ىح ِّ
ؽ بًًإ ْذنً ًو
ىمينكا لً ىما ْ
ىب ْغنيا ىب ْيىنيي ْـ فىيى ىدل الموي الذ ى
يف د ى
كالمَّو يي ًدم م ْف ي ىشاء إلى ً
ص ىار وط يم ْستىًق ويـ ﴾ (البقرة .)213 :يقكؿ
ى ي ىْ ى ى ي

عمى الكنيسة مف الرىباف كالقساكسة (أدخمكا في دينيـ كثي انر مف
الخرافات كالخزعبالت ،كجعمكىا عقائد دينيو) [ .]17كال شؾ في
أف ىذه العقائد المحرفة ال تقكل عمى الصمكد أماـ حقائؽ العمـ

الطبرم [( ]12إف الناس كانكا أىؿ ديف كاحد حتى اختمفكا)،
(أم عمى ديف كاحد ،كالمراد بالناس

الثابتة المشاىدة بالعيف ،كما أف الكنيسة اتخذت مكقفان معادياى

القركف التي كانت بيف ددـ كنكح ،كىي عشرة كانكا عمى الحؽ،

مف عمماء الطبيعة الذيف اكتشفكا بعض الحقائؽ عف

حتى اختمفكا فبعث ا﵀ نكحان).

األرض كالككف كالحياة حيث (ىب الرىباف كالقساكسة

كيقكؿ القرطبي []13

ككاف الناس دنذاؾ يكثر فييـ الشرؾ دكف إنكار كجكد ا﵀،

ينكركف ،ذلؾ ،كيتيمكف مف يعتقد بالحقائؽ الجديدة بالكفر

حتى أف مف تطاكؿ منيـ كأعمف إلحاده نجده يؤمف با﵀ في

كالزندقة ،كيكعزكف إلى السمطات الحاكمة بقتميـ ،كحرقيـ بالنار.

اؿ ًف ْرىع ْك يف ىيا أىيُّيىا ا ْل ىم ىألي
(كقى ى
داخؿ نفسو ،مثؿ فرعكف ،حيث قاؿ :ى

كلق ػد لق ػ ػي كثيػ ػر مػ ػف العممػ ػاء ىػذا المصير المؤلـ جزاء مخالفتيـ
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تحكؿ خالليا القرد إلى صكرة اإلنساف المعركؼ ،كعمى غرار

ىذا عزز التنافر بيف الديف المسيحي كالعمـ التجريبي ككاف

تطكر الجسـ حصؿ تطكر في الذىف كالتفكير بالتدرج) (األميني

نتيجة ىذا ما تكصؿ لو فيزكرف بقكلو (لقد جسدت الثكرة الفرنسية

د .ت) .كقد كجد المالحدة في ىذه النظرية غايتيـ كاف كانت

1789ـ االمؿ الكبير بأف يتـ إحالؿ اإلنساف محؿ ا﵀) [[1

في ىذا الزماف ضعيفة ال تقكل عمى الكقكؼ أماـ حقائؽ العمـ،

نظرية االنفجار العظيـ :تثبت كجكد الخالؽ:

كلكف دعاة اإللحاد يركجكف ليا لتككف داعمو ليـ يقكؿ سير دثر

كتعتبر ىذه النظرية نقطو تحكؿ لدم المالحدة ،ألنيا أثبتت

(اف نظرية النشؤ كاالرتقاء غير ثابتو عمميان كال سبيؿ إلى إثباتيا

اف ليذا الككف بداية كنياية ،كىذا يؤكد كجكد خالؽ لو( .كاف

بالبرىاف ،كنحف ال نؤمف بيا إال ألف الخيار بعد ذلؾ ىك اإليماف

حجـ مادتو – الككف  -قريبان مف الصفر ،ثـ انفجرت ىذه المادة

بالخالؽ) [.[11

المضغكطة كتبددت أجزاؤىا في صكرة إشعاع ،ثـ بدأ يبرد،

النظاـ العمماني يرسخ اإللحاد:
النظاـ العمماني الميبرالي الذم يسكد العالـ بنظامو السياسي

فتككف منو بالتدرج ككننا ىذا) نقالن عف إدريس [ ]18كما يكضح
عمماء ىذه النظرية (أف االنفجار العظيـ يمثؿ ليس فقط ظيكر

كاالقتصادم يرسخ اإللحاد ،كيقكد البشر ً
ية إلى ىذه النزعة ،بؿ

المادة كالطاقة مف فراغ مكجكد سابقان ،بؿ خمؽ الزماف كالمكاف

كيجعميا حتميو ال خيار ألحد فييا ،ىذا ما يتكخى دعاة اإللحاد

أيضان ،إف الككف لـ يخمؽ في زماف كمكاف ،إف الزماف كالمكاف

بثو في معتنقي األدياف ،كبخاصة المسممكف منيـ ،لكثرتيـ،

ىما جزء مف العالـ المخمكؽ).

كلعمؽ دينيـ كقكتو في نفكس أتباعو ،كلكف ا﵀ غالب عمى

كىذه النظرية تدؿ عمى كجكد خالؽ ليذا الككف ،حيث يقكؿ

أمره ،كلف يمكف ليـ ،ألف اإللحاد الجديد أثر لسياؽ حضارم

ىكنج في كتابو تاريخ الزماف( .إنو لمف الصعب جدان اف نفسر

ثقافي سيزكؿ بزكاؿ الشركط التي أنتجت ىذا السياؽ ،كاإللحاد

لماذا بدأ الككف بيذه الطريقة بالذات ،إال بأف نقكؿ عف ذلؾ كاف

يمثؿ منتيى سعي اإلنساف لمتمرد عمى الديف ،كأتكقع ػ كا﵀ اعمـ

فعالن لخالؽ) [.[18

ػ عكدة عالميو جامحة لمديف بتصرؼ [.[15

نظرية النشكء كاالرتقاء (داركف 1882-1809ـ(:

القكؿ بالصدفة:

تعد نظرية التطكر لداركف مف أىـ الحجج التي يستند الييا

مف األقكاؿ التي يكررىا المالحدة باستمرار القكؿ بالصدفة

المالحدة لتفسير تنكع الكائنات الحية دكف الحاجة إلى كجكد إلو

عند عجزىـ عف تفسير برىاف عممي يظير بطالف اإللحاد،

خالؽ .كيمكف تمخيص ىذه النظرية في اعتمادىا عمى ثالثة

فالقكؿ بأف كؿ ىذا اإلبداع كالنظاـ صدفو (ىك السذاجة بعينيا،

مصطمحات أساسيو:

كقكلنا أف انفجا ار في مطبعة أدل إلى أف تصطؼ الحركؼ عمى

 -1مصطمح (تنازع البقاء) أم الصراع مف أجؿ الحياة كالبقاء.

ىيئة قامكس محكـ) [ .]20يعضده العالـ األمريكي كريسي مكر

 -2مصطمح (االنتخاب الطبيعي) أم انتخاب األشياء الصالحة

يسكف في بيانو استحالة القكؿ بكجكد الككف مصادفة (لك تناكلت

فطريان لمقياـ كالبقاء.

عشرة دراىـ ككتبت عمييا األعداد مف كاحد إلى عشره ،ثـ رميتيا

 -3مصطمح (البقاء لألصمح) أم أنو ال يبقى إال الشيء الذم

في جيبؾ ،كخمطتيا جيدان .ثـ حاكلت أف تخرج مف الكاحد إلى

يصمح لمبقاء [.[19

العشرة بالترتيب العددم ،بحيث تمقي كؿ درىـ في جيبؾ بعد

اإلنساف في ميزاف ىذه النظرية:

تناكلو مرة أخرل ،فإمكاف أف نتناكؿ الدرىـ المكتكب عميو كاحد

تعتبر صكرة متطكرة لمحيكاف (أم أف اإلنساف كاف أكالن

في المحاكلة األكلى ىك كاحد في العشرة ،كامكاف اف تخرج

قردان ،ثـ حصؿ تطكر متدرج في مدة تقترب مف مميكف سنو

الدراىـ مف  10-1بالترتيب كاحد في عشرة بالييف) 1978ـ
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كالعاقؿ يتصكر الككف بما فيو ،لك قيؿ خمؽ بالصدفة فبحسب

أف يؤدم إليو اإللحاد العممي المعاصر مف دمار في حياة

الطريقة السابقة لف يستطيع جميع البشر حصر األرقاـ الفمكية،

اإلنساف األخالقية .كتناكؿ في دراستو القيـ االخالقية كمفيكـ

كلذا يالحظ خجؿ بعض المالحدة مف القكؿ بالصدفة( ،إف كؿ

التقدـ مف خالؿ النظرة التاريخية كمفيكـ التقدـ مف خالؿ النظرة

ىذه الحياة المذىمة بألكانيا كتصانيفيا بدأت مف حالة ضركرة

المادية كختـ ببياف قيمة اإلنساف في الككف كما يقدميا العمـ

مثؿ الضركرة التي تدفعؾ إلى الطعاـ ساعة الجكع) [.]20

التجريبي .كقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بنظرة

كالقكؿ بالصدفة ظاىر البطالف ،ألف ىذا االبداع في الدقة

اإللحاد لإلنساف كما يقدميا العمـ ،كيختمؼ ىذا البحث أنو يثبت

كالتناسؽ مف المحاؿ عقالف يككف صدفو ،بؿ البد لو مف مسير

عجز العمـ في مجاؿ االخالؽ اما الدراسة الحالية فيي تؤسس

اتقف تفاعؿ أجزائو بقدرتو الخارقة ،كال يميؽ ذلؾ اال با﵀ تعالى

لمحكار مع الممحد في ضكء التربية اإلسالمية.

الذم أحسف كؿ شيء خمقو( .إف حجـ الكره االرضية ،كبعدىا

كجاءت دراسة الميداني [( ]24نظرات حكؿ قضيتي اإللحاد

عف الشمس كدرجة ح اررة الشمس كأشعتيا الباعثة لمحياة ،كسمؾ

كاإليماف) لتمخص أقكاؿ كمزاعـ المالحدة كجدليتاىـ ،كرد عمييا

قشرة االرض ككمية الماء ،كمقدار ثاني اككسيد الكربكف كحجـ

مبينان براىيف الفكر اإليمانية ،كتعتبر ىذه الدراسة بمثابة مقارنو

النيتركجيف ،كظيكر اإلنساف كبقاءه عمى قيد الحياة ،يدؿ عمى

باألدلة كالبراىيف بيف اإللحاد كاإليماف .كقد افاد الباحث منيا في

خركج النظاـ مف الفكضى كعمى التصميـ كالقصد كما تدؿ عمى

االطالع عمى تيافت براىيف اإللحاد كقكة براىيف اإليماف،

أنو طبقان لمقكانيف الحسابية الصارمة ما كاف يمكف حدكث كؿ

كتختمؼ ىذه الدراسة بككنيا تؤسس لمحكار مع الممحد في ضكء

ذلؾ صدفة) [.[21

التربية اإلسالمية.
أما دراسة بامبا [( ]25اإللحاد كدثاره في الحياة األكربية

الدراسات السابقة

الحديثة فقد ناقشت مف خالليا المالحدة في فرضياتيـ ،كبينت

يسكؽ الباحث بعض الدراسات التي يمكف أف تؤسس

مكقؼ القردف مف الككف كالحياة كالقكؿ بالصدفة .كما ناقشت

لمكضكع الدراسة الحالية كالتالي:
قدـ ىاشـ [ ]22دراسة بعنكاف (عدـ كفاية العمـ في مجاؿ

ظيكر اإللحاد في الدكؿ الكبرل ،كاستعرضت أسباب تدمير

المعرفة ػ ػ في مكاجية اإللحاد المعاصرػػ) كتحدث فييا عف عجز

الشعكب كاألمـ .كتطرقت إلى عالقة الديف بالعمـ كاثار اإللحاد،

العمـ عف تحقيؽ المكضكعية كالكاقعية ،كاف أعظـ اكتشاؼ لمعمـ

كعجز القكانيف الطبيعية في تعديؿ سمكؾ اإلنساف كساؽ الخمر

خالؿ القركف الماضية ىك تيقف أىمو باف لمعمـ حدان يقؼ عنده.

مثاال .كمشركعية العقكبة في اإلسالـ ككيؼ تعدؿ السمكؾ .كقد

كاستشيد بأقكاؿ بعض العمماء في ىذا الخصكص ،كما فند اقكاؿ

أفاد الباحث مف ىذه الدراسة في تاريخ اإللحاد في الغرب،

المالحدة كالرد عمييـ مف اقكاؿ عمماء الطبيعة العقالء .كما

كمكاطف الخمؿ في دعاكل اإللحاد كاف كانت ىذه الدراسة في

استعرض عجز العمـ في جكانبو المختمفة مثؿ الفيزياء ككذا في

مجاؿ اإللحاد ،إال أنيا تختمؼ عف ىذا البحث الذم يركز عمى

مجاؿ الحياة كعمـ النفس كاالجتماع .كقد أفاد الباحث مف ىذه

الحكار مع الممحد في ضكء التربية اإلسالمية .مقتص ار عمى

الدراسة في إبراز عجز العمـ الذم اعتمده المالحدة رىبا ليـ.

جانب كاحد كىك العمـ التجريبي كىؿ يغني عف الديف.
كدراسة( :اإللحاد كاسباب انتشاره) الشكبكي [ ]26الجامعة

كيختمؼ ىذا البحث بأنو يركز عمى الحكار مع الممحد في ضكء

اإلسالمية كتشمؿ عمى مقدمة كتمييد تطرؽ الباحث إلى بياف

التربية اإلسالمية.
أما دراسة ىاشـ [( ]23عجز العمـ في مجاؿ األخالؽ ػ ػ في

تعريفات ،اإللحاد ،كالديف ،كالكفر ،كااليماف ،كتحدث عف الفطرة

مكاجية اإللحاد المعاصر) ،فقد تحدث الباحث فييا عما يمكف

كنشأة الديف كأعقبيا ثالثة ابكاب االكؿ عف اسباب اإللحاد
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كالثاني انكاع اإللحاد في ذات ا﵀ كاالسماء كالصفات كاإللحاد

كالحديث كالمذاىب الفكرية التي تمخض عنيا تيار اإللحاد .كأفاد

في ديات ا﵀ كفي الحرـ كالثالث ذكر فيو كيفية مكافحة اإللحاد.

منيا فيما يتعمؽ باالتجاه العممي التجريبي.

كقد أفاد الباحث منيا فيما يخص المراجع كمكافحة اإللحاد.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كجاءت دراسة محمد [( ]27الفكر اإلسالمي في مكاجية

تحدثت الدراسات السابقة في مكضكع اإللحاد ،كامتازت

التيار اإللحادم المعاصر) ليتطرؽ الباحث مف خالليا إلى بياف

بإجراء مقارنة بيف اإليماف كاإللحاد في ضكء البراىيف العممية،

ما جاء في القردف عف اإللحاد ككما تطرؽ إلى الديف كالعمـ

مثؿ دراسة حبنكة ،كبعضيا ناقش المالحدة في فرضياتيـ،

كدكر الكنيسة في الكقكؼ في كجو العمـ كمحاربة العمماء كقارف

كيربط ذلؾ بمكقؼ القردف مف الككف كالحياة مثؿ دراسة بامبا،

بينيما كبيف مكقؼ اإلسالـ مف العمـ كما تحدث عف كجكد ا﵀

التي ركز فييا عمى دراسة أثر اإللحاد في الحياة األكركبية .كما

تعالى كاستعراض دراء الفالسفة عبر العصكر كتحدث عف

تطرقت دراسة ىاشـ [ ]22إلى عجز العمـ في مجاؿ المعرفة،

البعث ،كالنشكر يكـ القياـ ،كساؽ األدلة عمى إثباتو .كتطرؽ إلى

كمجاؿ األخالؽ ،كما فصؿ الحصرم في دراستو لمنيج اإلسالـ

العممانية كمكقؼ اإلسالـ منيا كاستعرض بعض المذاىب مثؿ:

في دعكة الممحديف ..أما دراسة الشكبكي [ ]26فقد نحت منحا

الماسكنية ،كالماركسية ،كالكجكدية ،كالرد عمييا كختـ بالحديث

عقدم كتركزت عمى اإللحاد في أسماء ا﵀ كصفاتو .أما دراسة

عف النظريات المادية مثؿ النشؤ كاالرتقاء لداركيف .كنظرية

الجرفالي [ ]28فقد ركزت عمى دكر القيـ األخالقية في مكاجية

الجنس عند فركيد كالرد عمييا .كأفاد منيا فيما يتعمؽ بالمراجع

اإللحاد كقد أفاد منيا ىذا البحث في دراسة تاريخ اإللحاد

كما ذكر عف اإللحاد ،كما يتعمؽ بالديف كالعمـ.

كاالتجاه العممي كنظرياتو .كالفرؽ بينيا كىذا البحث كاضح مف

أما دراسة الحصرم [( ]16منيج اإلسالـ في دعكة

حيث تأسيس ىذا البحث لمحكار مع الممحد .كما أف دراسة محمد

الممحديف) فقد بحث مف خالليا مفيكـ اإللحاد كنشأتو كبكاعثو

عبارة عف حصر لما كرد في القراف عف المالحدة كدراء الفالسفة

كأىدافو كسبؿ انتشاره في العصر الحديث كما تطرؽ إلى ذكر

عبر التاريخ حكؿ كجكد ا﵀ تعالى كما ساؽ األدلة عمى البعث

أنكاع الممحديف كأصكؿ شيياتيـ كالرد عمييـ كتحدث عف

كالنشكر .كيظير مف ذلؾ الفارؽ بيف تمؾ الدراسات كالبحث

خصائص المنيج اإلسالمي في دعكة الممحديف كأساليب دعكتيـ

الحالي في انفراده بتأسيسو لجانب عممي تربكم يقكـ عمى الحكار

ببياف أدلة كجكد ا﵀ كالبعث كالجزاء كختـ البحث بآثار اإللحاد

في ضكء التربية اإلسالمية .مع الممحد في جانب حيكم يعتمده

المعاصر .كقد أفاد الباحث منيا في الرد عمى المالحدة.

اإللحاد بشكؿ أساسي ،كىك العمـ التجريبي الذم يزعـ الممحد أنو

أما دراسة الجرفالي [( ]28دكر القيـ األخالقية في مكاجية

حؿ محؿ اإللو.

اإللحاد) .فقد استعرض مف خالليا الباحث مفيكـ القيـ

نمكذج مف القردف عمى الحكار مع الممحد:

كتصنيفيا ككذا األخالؽ .كاإللحاد كمرتكزاتو كعكامؿ انتشاره

ذكر في القردف نماذج كثيره لمحاكرة المالحدة ،يذكر

كدثاره كالمصطمحات ذات العالقة باإللحاد .كما تطرؽ إلى

الباحث منيا عمى سبيؿ المثاؿ قصة مكسى عميو السالـ مع

االتجاه العممي التجريبي كنظرياتو مثؿ نظرية المصادفة كالنظرية

فرعكف ،كقد تكررت في القردف كثي انر بصيغ متعددة تظير براعة

المادية كالتعددية كنظرية االنفجار العظيـ كالتطكر الذاتي

المحاكر المؤمف كضعؼ حجة الممحد ،كيختصر الباحث ذكر

كاستعرض النظريات الفمسفية مثؿ نظرية الشؾ ،إنكار عالـ

صفات الممحد مف خالؿ ما كرد في (طو ،)79_43 :كيعقب

الركح كانكار الغيب كذكر المغالطات العقمية في مناقشة األدياف

الباحث بما كرد عف السمؼ بما ذكرة أبي العز الحنفي .ت 731

مثؿ مشكمة الشر كحرية المبادئ كما ناقش مراحؿ اإللحاد القديـ

عف أبي حنيفة (أف قكمان مف أىؿ الكالـ أرادكا البحث معو في
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 -9اتحاد أىؿ الباطؿ في حربيـ عمى الحؽ ككحدتيـ صفان

تقرير تكحيد الربكبية .،فقاؿ ليـ :أخبركني قبؿ أف نتكمـ في ىذه
المسألة ،عف سفينة في دجمو ،تذىب فتمتمئ مف الطعاـ كالمتاع

كاحدان ضده حتى لك كانكا مختمفيف فيما بينيـ (فىأى ً
يد يكـ ثينـ
جم يعكا ىك ى
صفنا) .64
أتيكا ى

فقاؿ ليـ :إذا كاف ىذا محاالن في سفينة ،فكيؼ في ىذا العالـ

جكل) .62
أس يركا ن
ىمريىـ ىب ىينييـ ىك ى
أى
الن ى
اثارة المشاعر كعكاطؼ الجماىير اثناء المحاكرة (قىاليكا إًف ىى ىذ ً
اف
خرجا يكـ ًمف اى ً
لىس ً
رض يكـ بً ًس ً
يد ً
اح ىر ً
ذىىبا
اف يي ًر ى
حرًى ىما ىكىي ى
اف اىف يي ً ى
ى
يقتً يك يـ اليمثمىى) .63
بًطى ًر ى

كغيره بنفسيا ،كتعكد بنفسيا ،فترسي بنفسيا ،كتفرغ كترجع ،كؿ

 -10تأثر المخالؼ بالمكعظة كالتخكيؼ بعذاب ا﵀( .فىتىناىىزيعكا

ذلؾ مف غير أف يدبرىا أحد ؟! فقالكا :ىذا محاؿ ال يمكف أبدان.
كمو عمكه كسفمو) [.[29
كيستنبط مف اآليات السابقة صفات الممحد كىي كما يمي:
ً
كف إًىنوي طى ىغى)
 -1الطغياف صفة مالزمة لمممحد ى
(اذىىبآ إلى فرىع ى

 -11شعكر الممحد بأف المؤمف يخفي خمؼ دعكاه جكانب ماديو

(طو(43 :

مف حب الرئاسة ،كالماؿ ،كالسمطاف ،كالبركز( .إًىنوي لى ىكبً ييريك يـ الىًذم
ً
حر) (طو )71 :كىك مف التيـ التي يسكغ لنفسة حربة
ىعمى ىم يك يـ الس ى

اؿ
 -2استف اززه لممحاكر المؤمف ليثير غضبة كيفقده التركيز( .قى ى

ً
كسى) .49
فىمف ىريب يك ىما ىيا يم ى

 -3ضعؼ حجج الممحد ،كااللتفاؼ عمى المحاكر بالجدؿ العقيـ

عمى المؤمف .كيستخدميا لتظميؿ الرأم العاـ.

اؿ فى ىما ىبا يؿ القيير ً
كف ناأليكلىى) (طو( )51 :أم ما شأنيـ،
(قى ى

 -12الكبر كالغركر الذم يمارسو الممحد كيصده عف معرفو

كأخبارىـ ،ككيؼ كصمت بيـ الحاؿ كقد سبقكنا إلى اإلنكار

 -4التكذيب باآليات كالحقائؽ كالدالالت التي يسكقيا المحاكر

الحؽ كالسخرية بالمؤمف ،كالقدح في أدلتو ،كتشكية السمعة (إًىنوي
ً
ً
حر).
لى ىكبً ييريك يـ الىذم ىعمى ىم يك يـ الس ى
 -13اعتماد الممحد عمى االقصاء ،كاستخداـ القكة عند ضعؼ

ً
ب ىكأىىبى) دية .56
(كلىقىد أ ىىر ىيناهي ءاىىياتناى يكمىيىا فى ىك ىذ ى
المؤمف ى
 -5المراكغة الباطمة عند ضعؼ الحجة ،ككيؿ التيـ بدكف دليؿ،

ىيدي يكـ كأىرجمى يكـ ًمف ًخمى و
ً
ً
ؼ) (طو.)71 :
حجتو( .فى ىألي قىط ىع ىف أ ى ى ي

خرجىنا ًمف أ ً
ىج ى ً
(قىاؿى أ ً
ىرضىنا بً ًس ً
كسى) (طو.)57 :
حر ى
ئتنا لتي ً ى
ؾ ىيا يم ى

ً
كف أ ىىك ىؿ ىمف أىلقىى) (طو:
كسى إً ىما أىف تيمق ىي ىكًا ىمآ أىف ىن يك ى
(قىاليكا يا نم ى
 .)65ففيو خمط لمحؽ مع الباطؿ العتقاده أف ىذا يمبس عمى

 -6مصدر النظر لدل الممحد في تفسيره لألحداث كفيمو ليا

البسطاء ألنو يظير الممحد بمظير القكم الكاثؽ.

الماديات فيي ميزاف التفاضؿ لدية ،كىذا لضعفو في حكاره مع

(كلىتىعمى يم ىف
 -15غركر الممحد بقكتو كاف كانت ال تساكم شيئان ى
ىشدي ىع ىذابوا ىكأىبقىى) (طو.)71 :
أيىيىنا أ ى
ً
كموي
(كأ ى
ىض ىؿ فرىع ي
كف قى ى
 -16الممحد مضؿ لقكمو كليس ىادييـ ى

كالكفر) [.[30

 -14تظاىر الممحد بالمكضكعية كالعدالة لتضميؿ الجماىير

كفية السخرية كاالستيزاء بالمؤمنيف كبدينيـ.57 .

ؾ بً ًس و
حر ًمثمً ًو)
المؤمف ،كما ىك الحاؿ في قكؿ فرعكف ( ىفمىىنأتًينً ى

(طو .)58 :ككذا اعتماده عمى اآلخريف في تحقيؽ شيكاتو.
 -7تعمؽ الممحد باألرض كالحياة ،كسكء الفيـ ،كدنك اليمة ،فقد

ىك ىما ىى ىدل) (طو .)79 :ىذه بعض الصفات التي اذا استحضرىا
المحاكر المسمـ مع الممحد ،ال شؾ أنو سيككف مستعدان لو

فأىؿ الباطؿ يتحدكف في حربيـ عمى المؤمنيف.
حجبيـ حب الدنيا كاليكل عف الحؽ ،كالعمك ،كالرفعة.

بالحجج كالبراىيف التي تمكف لو .كأيضا تجعمو متييئا لتقبؿ

خرجىنا ًمف أ ً
ىج ى ً
(قىاؿى أ ً
ىرضىنا) (طو.(57 :
ئتنا لتي ً ى

الحكار ،كال يضيؽ بسمكؾ الممحد المشيف.
كمف دداب المحاكر مع الممحد في التربية اإلسالمية ما كرد

 -8اجتياد الممحد في حربو لممؤمف برصد المكافأة ،كتجييش
الجيكش ،كتشكيو سمعة المؤمف ،كتحفيز كؿ ما يدعـ اإللحاد.

في قصو مكسى مع فرعكف( .طو.)79_44 :

ً
يدهي ثينـ أتنى) (طو.(60 :
كف فى ىج ىمعى ىك ى
(فىتى ىكلىى فرىع ي

 -1الق ػ ػكؿ الحس ػ ػف م ػع الممح ػ ػد ،ألف الي ػ ػدؼ ى ػ ػك اليداي ػة كليس
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المستفيد مف ذلؾ ىـ أصحاب العقكؿ السميمة (الىًذم ىج ىعؿى لى يك يـ
ىرض ىميدان( .طو.)53 :
األ ى

الغمبة كاظيار اليزيمة كىذا مف عمك ىمة المحاكر المسمـ كنبؿ
أخالقو.
 -2عدـ االنسياؽ الستف اززات المحاكر الممحد كالتركيز عمى قكة

 -11تذكير الممحد عند المحاكرة بأصمو ،كأنو خمؽ مف األرض،

طي يك ىؿ ىش و
يء ىخمقىوي ثيىـ ىى ىدل) (طو:
الدليؿ( .قىاال ىريبىنا الىًذم أىع ى
.)50

كالييا يعكد ،كمنيا يخرج ،لعؿ ىذا التذكير يحرؾ فطرتو لييتدم
إلى الحؽ ً
يد يكـ ...اآلية (طو .)55 :كىذا
(منيىا ىخمى ىقن يكـ ىكًفييىا ين ًع ي

 -3حسف اإلعداد لمحكار مع الممحد مف جميع الجكانب (قاى ىال

االسترساؿ الذم يتميز بالتذكير كالتعريؼ بقدرة ا﵀ الخالؽ الرازؽ

طغى).
ىربىَّنا ىإنىنا ىن ىخ ي
فرطى ىعمىىيىنا أ ىىك أف ىي ى
اؼ أىف ىي ي
 -4شعكر المحار المؤمف باالطمئناف كالسكينة كالثقة بنصر ا﵀

كتسخيره لألرض لمعيش عمييا بعد أف كفر سبؿ ذلؾ كأرسؿ
الماء ليخرج النبات أزكاجان تناسب غذاء اإلنساف .كؿ ىذا يحمؿ

ً
ىسمعه ىكأىرل) .46
لو (قى ى
اؿ ىال تى ىخافىا إَّنىن ًي ىم ىع يك ىما أ ى

إشارات صريحو إلى أف ىذه صفات اإللو الحؽ .كاف مف أنكرىا

 -5بياف الحجة كالبرىاف ،كاشعاره بأف اليدؼ مف الحكار ىك

فال عقؿ لو ينتفع بو ،كىك يشاىد تمؾ البراىيف القاطعة .ىذا

طمب الحؽ كال غير كاإلشارة إلى إثبات اإليماف با﵀( .إًىنا ىر يسكىال

االسترساؿ الجميؿ في خمؽ نبيؿ بعيدان عف التسفية كالتجريح يعد

ؾ) (طو.)47 :
ىربً ى

مف أبرز الصفات التي ينفرد بيا المحاكر المؤمف.

 -6حسف جكاب المحاكر المؤمف في البعد عف المجادلة مع

 -12قبكؿ المحاكر لتحدل الممحد ثقة با﵀ كبنصره .كعدـ

الممحد كتكجييو إلى اإليماف با﵀ كسعة عممو تعالى كتكرار ذلؾ

اكتراثو بالحرب اإلعالمية التي يكجييا قكل الباطؿ لعممو إف ا﵀

لعمو يجدم في تحريؾ فطرتو ( ًعمميا ًعن ىد ربًي فيً ًكتى و
اب) (طو:
ى
يى

ناصره.
 -13تحمؿ عناد ككبر كجداؿ المحاكر الممحد في سبيؿ

.)52

 -7تحديد البرىاف الذم يدؿ عمى صدؽ المحاكر المؤمف مع

الكصكؿ إلى الحقيقة الصادقة .كالثبات أماـ كؿ تمؾ العقبات.

استمالة الممحد التباع اليدل ،كترغيبو فيو كاإلشارة إلى إثبات

 -14التنازؿ مع الممحد فيما يظف أنو و
مجد لو ،كأخذه بما يرغب

لسمى يـ ىعمىى ىم ًف اتىىب ىع
ؾ بًأىىي وة ًمف ىربً ى
كجكد ا﵀ تعالى( .قىد ًج ىئن ى
ؾ كاى ى
الييدل) (طو.(47 :

ؾم ً
كعدان) .58
لفضحو كنقض حجتو( .فى ى
جعؿ ىبيىنىنا ىك ىبيىن ى ى

 -15حسف التصرؼ أثناء المحاكرة كاختيار الكقت المناسب

 -8ترىيب الممحد بعذاب ا﵀ لعمو ينزجر بعد أف لـ ينفع معو

اؿ م ً
كع يد يكـ
لعرض مزيد مف األدلة كالبراىيف التي تثبت الحؽ (قى ى ى

 -9بياف الصفات التي يستحقيا كيستقؿ بيا اإللو ،كىي اتصافو

كسى ىكىيم يكـ ىال تىفتىهركا ىعمىى المى وو
استجابة المخالؼ( .قىا ىؿ لىييـ هم ى
ىك ًذبان فىهي ً
سحتى يكـ بً ىع ىذ و
اب) (طو.)61 :

ً
ً
ب
العذاى ى
الميف .كىذا مف التدرج في الحكار( .اىنا قىد أيكح ىي إًلى ىينا أ ى
ىف ى
ب ىكتى ىكلىى)( .طو.)489 :
ىعمىى ىمف ىك ىذ ى

ي ً ً
ض نحى) (طو.)59 :
يح ىش ىر ى
اس ي
كـ الز ىينة ىكأىف ي
الن ي
ى ي
 -16استمرار النصح كالمكعظة كاف ظير لممحاكر عدـ

بصفة الخمؽ ،كاليداية ،كعمـ الغيب ،كفية كسر لكبرياء فرعكف
طي يك ىؿ ىش و
يء ىخمقىوي ثيىـ ىى ىدل)
كتعريؼ لو بقدرة (قىاال ىريبىنا الىًذم أىع ى
(طو ،)50 :كفيو حسف تصرؼ مف المحاكر المؤمف ،فميس لديو

مجمؿ ،حيث يالحظ التنكع الكبير في دراسة دداب الحكار ،فمف

مزيد جداؿ بؿ رد حاسـ يمجـ الممحد كيثير تفكيره لعؿ فطرتو

الباحثيف مف يستعرض دداب فف الحكار ،كدداب مكضكع الحكار،

تستيقظ.

كدداب المتحاكريف ،مثؿ خكجة [ .]31كمنيـ مف يذىب إلى

 -10االستفادة مف البيئة المحيطة في الحكار مع الممحد،

تحديد دداب الحكار النفسية كالعممية كالمفظية كالعامة ،مثؿ

كتحريؾ فطرتو مف خالؿ االستشياد باألدلة الككنية ،كبياف أف

زمزمي [ .]32العبيد [ ]33كمنيـ مف يسردىا ،دكف تفصيؿ مثؿ

كما يقدـ الباحث دداب الحكار في التربية اإلسالمية بشكؿ

80

الباني [ ]34كالحازمي [ .]35كمنيـ مف يحدد اآلداب في القردف

المالحدة ،لكف ميميـ عف الحؽ كدعكاىـ الباطمة بإنكار خالؽ

كالسنو ،مع ذكر الشكاىد مثؿ القحطاني [ ]36كمنيـ مف يحدد

ىذا الككف ال يعني جحد عمكميـ ،كانكار فضميـ عمى الرغـ مف

ددابان أساسية ،كأخرل مكممو ،مثؿ فممباف [ .]37ىذه نماذج

شناعة فعميـ المتمثؿ في إنكار الخالؽ.

يستدؿ بيا عمى إشباع الباحثيف آلداب الحكار في التربية

 -3التكاضع كحسف الخمؽ :.كىذا األدب عاـ ،إذ األخالؽ

اإلسالمية ،كلذا سكؼ يختصر الباحث بقدر ما يقيـ صمب

شاممو لكؿ سمكؾ يقكـ بو المحاكر (إف التزاـ األدب لو دكر كبير

الفكرة ،كالذم يميؿ إليو ىنا ىك تحديد اآلداب الحكارية في ضكء

في إقناع الطرؼ اآلخر كقبكلو لمحؽ ،كاذعانو لمصكاب) [.[32

التربية اإلسالمية ،المستنبطة مف مصادر ىا االصيمة .كاف
يشارؾ فييا غيره ،كلكف الباحث يركز عمى اآلداب التي يمكف

ت فىظِّا
ت لىيي ْـ ۖ ىكلى ْك يك ْن ى
قاؿ تعالى (فىبً ىما ىر ْح ىم وة ًم ىف المَّ ًو ًل ْن ى
ىغمًيظى ا ْل ىق ْم ًب ىال ْنفى ُّ
استى ْغًف ْر لىيي ْـ
ضكا ًم ْف ىح ْكلً ى
اع ي
ؾ ۖ فى ْ
ؼ ىع ْنيي ْـ ىك ْ
َّ
َّ ً
ىك ىش ًاكْريى ْـ ًفي ْاأل ْىم ًر ۖ فىًإ ىذا ىع ىزْم ى
ت فىتى ىك َّك ْؿ ىعمىى المو ۖ إً َّف الموى

كانت تمؾ اآلداب ال تختص بالحكار مع الممحد دكف غيره ،كانما
أف تككف مؤثره في الحكار مع الممحد .ليككف الحكار ذا جدكل
كفاعميو كىي كما يمي:

ً
يي ًح ُّ
يف) (دؿ عمراف .)159 :كيقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀
ب ا ْل يمتىىك ِّكم ى
عميو كسمـ (ما نقصت صدقة مف ماؿ ،كما زاد ا﵀ عبدان بعفك

 -1إخالص النية :كىك مطمب شرعي رتبت التربية اإلسالمية

إال ع از كما تكاضع أحد ﵀ إال رفعو ا﵀) [ ]38كتاب البر باب

عمية حصكؿ األجر كالثكاب ،كىك أساس في عمؿ المسمـ الذم

العفك كالتكاضع.

يستحضر القصد الحسف مف كراء أم عمؿ يقكـ بو ،كالشؾ أف

 -4الحمـ كالصبر :فقد يجد المحاكر مف صاحبو جفاء ،كغمظو،

محاكر الممحد يحتاج إلى ىذا األدب العظيـ .يقكؿ ا﵀ تعالى

تعد عمى ا﵀ تعالى بكصؼ ،أك ذـ ،أك عيب،
كسكء خمؽ ،اك ى

ً
ً
ً
يام ىك ىمماتًي لًمَّ ًو ىر ِّ
يف)
ب ا ْلعالىم ى
صالتي ىكين يسكي ىك ىم ْح ى
(قي ْؿ إً َّف ى

حينيا البد أف يككف المحاكر المسمـ حميمان صبكرا ،قاؿ تعالى

ًًَّ
ً ً ًَّ
ىح ىسينكا ًفي َٰىى ًذ ًه ُّ
الد ْنىيا
يف أ ْ
دمينكا اتَّقيكا ىرَّب يك ْـ ۖ لمذ ى
( يق ْؿ ىيا عىباد الذ ى
يف ى
حسىنةه ۖ كأىرض المَّ ًو ك ً
ىج ىريى ْـ بً ىغ ْي ًر
اس ىعةه ۖ إًَّن ىما يي ىكفَّى َّ
كف أ ْ
ىْ ي
الصابًير ى
ىى
ى
ً و
ؾ
صىب ىر ىك ىغفىىر إً َّف ىذلً ى
(كلى ىم ْف ى
ح ىساب) (الزمر )10 :كقاؿ تعالى :ى

(األنعاـ .)162 :يقكؿ السعدم [( ]30كمف أخمص في صالتو
كنسكو استمزـ ذلؾ اخالصو ﵀ تعالى في سائر أعمالو كأقكالو).
كيأتي في مقدمة ذلؾ الدعكة إلى ا﵀ في مقارعة المالحدة

 -2العدؿ كاإلنصاؼ :كىك مف دداب الحكار العظيمة التي

لى ًم ْف ىع ْزًـ ْاأل ييم ً
كر) (الشكرل .)43 :كيقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو
كسمـ في الحديث الذم ركاه أبك ىريره رضي ا﵀ عنو (ليس

تكسب المحاكر ثقة مف يحاكره كاف كاف خصمان ،ألنو يؤكد عمى

الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذم يممؾ نفسو عف الغضب)

(كىال تى ْق ىريبكا
أف المحاكر المسمـ يبحث عف الحؽ ،يقكؿ ا﵀ تعالى ى
ىح ىس يف ىحتَّ َٰى ىيْبميغى أى يش َّدهي ۖ ىكأ ْىكفيكا ا ْل ىكْي ىؿ
ىما ىؿ ا ْلىيتً ًيـ إً َّال بًالَّتًي ًى ىي أ ْ
ً
اع ًدليكا
اف بًا ْلًق ْس ًط ۖ ىال ين ىكمِّ ي
ؼ ىن ْف نسا ًإ َّال يك ْس ىعيىا ۖ ىكًا ىذا يق ْمتي ْـ فى ْ
ىكا ْلم ىيز ى
صا يك ْـ بً ًو لى ىعمَّ يك ْـ
اف ىذا قي ْرىب َٰى ۖ ىكبً ىع ْي ًد المَّ ًو أ ْىكفيكا ۖ َٰىذلً يك ْـ ىك َّ
ىكلى ْك ىك ى

[.[38

بالحجة كالبرىاف.

كالمحاكر المسمـ مع الممحد يحتاج ليذا األدب نظ انر لما
يكاجيو منو مف تعالى كتكبر كاحتقار ،كمف ذلؾ عدـ اعترافو
بدينو فضالن عف اعتبار العمكـ المشتقة منو.

ً َّ
ْم ير بًا ْل ىع ْد ًؿ
تى ىذ َّك ير ى
كف) (االنعاـ )152 :كيقكؿ ﵀ تعالى (إ َّف الموى ىيأ ي
اء ًذم ا ْلقيرب َٰى كي ْني َٰى ع ًف ا ْلفى ْح ىش ً
اف كًايتى ً
ً
اء ىكا ْل يمن ىك ًر
ى
ْى ىى ى
ىك ْاإل ْح ىس ً ى
َّ
ً
كمف العدؿ
كف) (النحؿ.)90 :
ىكا ْلىب ْغ ًي ۖ ىيعظي يك ْـ لى ىعم يك ْـ تى ىذ َّك ير ى

 -5الرحمة كالشفقة بالخصـ ،كالحرص عمى إقناعو بالتي ىي
أحسف .كىذا األدب مف أعظـ اآلداب تأثي انر في الحكار مع
الممحد ،ألنو يريد أف يظير عيبؾ كعجزؾ كضعفؾ ،كأنت تقابمو

في الحكار مع الممحد االعتراؼ بالنجاحات العممية ،كفائدتيا

بالرفؽ كالرحمة كالشفقة ،كمحاكرتو بالتي ىي أقكـ كأحسف ،كىذا

الكبيرة لمعالـ التي حققيا بعض عمماء العمكـ التجريبية مف

اؾ إً َّال ىر ْح ىمةن
(ك ىما أ ْىر ىس ْمىن ى
أدب األنبيػ ػاء كالم ػرسميف ،يقكؿ ا﵀ تعالى ى
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أف اليدؼ مف الحكار ىك إبراز الحؽ كليس االنتصار لمنفس،

-6العزة كالثبات عمى الحؽ :كىذا حاؿ المؤمف عزة مف غير

كيقابؿ عناده كسكء خمقو كتكبره باالبتسامة كالحمـ كالمالطفة

غركر ككبر ،كثبات مف غير ضعؼ كىكاف ،ىذا التكازف يكسب

كالميف ،فإنو يككف ذا أثر بميغ في بياف الحؽ كما ىك حاؿ

المحاكر المؤمف الشجاعة كالتأثير في خصمو قاؿ تعالى( :فىًإ َّف

مكسى _عميو السالـ_ مع إماـ المالحدة فرعكف.

ً ًَّ ً ً
يعا) (النساء .)139 :كيحتاجو المحاكر مع الممحد
ا ْلعَّزةى لمو ىجم ن

 -9احتراـ الطرؼ اآلخر :كعدـ إظيار عيكبو ،كنقصو ،كيركز
عمى قكة البرىاف ،كمناقشة األدلة ،في تكاضع ،كليف ،كرحمة،

حيف يظير عمك كعب ادلتو كتتيافت أدلة الممحد كاظيار عجزه
كضعفو.

كشفقة ،كاحتراـ لخصمو ميما كاف عميو مف حاؿ ،ألف ىذا

 -7حسف االستماع :كىي مف اآلداب الميمة :حيث يترتب عمى

األدب يربي صاحبو كمستمعيو عمى حسف عشرة المسمـ كخمقو.

االستماع الجيد الفيـ الجيد ،كمف ثـ التفاعؿ الجيد مع المحاكر

 -10العمـ :أف يككف المحاكر عمى عمـ بحجج الممحد كبراىينو

في استحضار الشكاىد كالبراىيف التي تجمي الحقيقة ،كترفد

كحيمو كتأكيمو .كأساليبو كطرؽ نقاشو ،كمستكاه العممي

المحاكر المسمـ بالقكة كالغمبة ،كال أدؿ عمى صالح ىذا األمر

كاالجتماعي .كما يحسف العمـ كالفيـ لمعمكـ التجريبية ،كمكاطف

كأىميتو مما فعمو ا﵀ تعالى عالـ الغيب كالشيادة مع إبميس حيف

القكة كالضعؼ في ىذا المجاؿ ،مع االخذ في االعتبار مناسبة

حاكره ،كىك يعمـ ضعؼ حجتو كخسرانو ،كمع ىذا تركو يقكؿ ما

الزماف كالمكاف لتمؾ الحجج كالبراىيف .كأف يككف عميمان بمغو،

لديو قاؿ تعالى (قىا ىؿ ما مىنع ى َّ
ً
اؿ أىىنا
ؾ ۖ قى ى
ىم ْرتي ى
ى ى ى
ؾ أىال تى ْس يج ىد إ ْذ أ ى
ىخ ْيهر ِّم ْنوي ىخمى ْقتىنًي ًمف َّن وار ىك ىخمى ْقتىوي ًمف ًط و
يف) (األعراؼ.)12 :
فالمحاكر لمممحد يفسح لو المجاؿ لطرح براىينو كشكاىده ،ثـ عند

المحاكر المسمـ كنضجو ،كىذا مما يجب االتفاؽ مع الخصـ

فراغو يتقدـ في ثقة بما لديو ،كىذا حاؿ مكسى -عميو السالـ -

عميو ،كيككف ثمة معيار متفؽ عميو عند االختالؼ ،فمثالن يككف

مع كبير المالحدة فرعكف عند االجتماع أماـ الناس لتقديـ كؿ

ما يثبتو العمـ ،بشكؿ قاطع ىك المحؾ الذم يكجو الحكار،

ىف
ىف تيْمًق ىي ىكًا َّما أ ْ
كسى إً َّما أ ْ
فريؽ براىينو يكـ الزينة (قىاليكا ىيا يم ى
كف أ َّىك ىؿ ىم ْف أىْلقىى) (طو.)65 :
ىن يك ى

المؤمف في ىذا سعيد ألف الذم خمؽ اإلنساف كعممو ىك ا﵀

القكـ أك يتكفر ترجماف ثقة.
 -11الرجكع إلى الحؽ كالتسميـ بو ،كىذا مف كماؿ عقؿ

تعالى ،فال يمكف أف يحصؿ خالؼ بيف صحيح العمـ كالديف
المنزؿ مف ا﵀ تعالى [.[32

 -8إظيار المحبة كالعطؼ كالميف رغـ الخالؼ :كىذا األدب مف
اآلداب التي تسيـ في كسب القمكب ،كيكمؿ ىذا األدب عند

 -12االتفاؽ عمى أصكؿ ثابتو :كىذا مما يمكف المتحاكريف

صاحبو إذا كاف خصمو يظير العكس ،عندىا سكؼ يككف األثر

الكصكؿ إلى نتيجة محسكمو دكف الدخكؿ في تشعبات الحكار،

اء عمى الخصـ أك مف يشاىد المحاكرة .قاؿ تعالى
كبي انر سك ن

يقكؿ ابف كثير ج( 2يأمر ا﵀ تبارؾ كتعالى رسكلو -صمى ا﵀

لمكسى كأخيو ىاركف حيف أمرىـ أف يذىبكا إلى فرعكف مدعي

عميو كسمـ-أف يأمر عباد ا﵀ المؤمنيف أف يقكلكا في مخاطبتيـ

الربكبية قاؿ تعالى( :فىقيكىال لىوي قى ْكنال لىينِّنا لى ىعمَّوي ىيتى ىذ َّك ير أ ْىك ىي ْخ ىش َٰى)

كمحاكراتيـ الكالـ األحسف ،كالكممة الطيبة [ .]39كما يزكدنا
القردف الكريـ بمثاؿ يدؿ عمى عمؽ المحاكر المسمـ ،ككيؼ

(طو )44 :يقكؿ ابف كثير ج( 2فرعكف في غاية العناد

كاالستكبار ،كمكسى صفكة ا﵀ مف خمقة حينذاؾ ،كمع ىذا أمر

يتنازؿ مع الخصـ ليغريو ،بتأمؿ في حجتو كبراىينو ،فيقكؿ عف

أف أال يخاطب فرعكف إال بالمالطفة كالميف –إلى أف قاؿ – إف

نبيو محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ .في محاجة قكمو ( يق ْؿ ىمف

يريزقي يكـ ِّمف الس ً
ات ك ْاأل ْىر ً
ض ۖ يق ًؿ المَّوي ۖ ىكًاَّنا أ ْىك إًيَّا يك ْـ لى ىعمى َٰى
ى
ىْ
ى
َّم ىاك ى
ً
ض ىال وؿ ُّمبً و
يف) (سبأ .)24 :يقكؿ السعدم (أم إحدل
يى ندل أ ْىك في ى

دعكتيما لو تككف بكالـ رقيؽ ليف سيؿ ،ليككف أكقع في النفكس
كأبمغ كأنجع) [ .]39كىذه رسالة يقدميا محاكر الممحد ،كيظير
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يسعى الباحث إلى إبراز األسمكب األمثؿ في الحكار مع

الطائفتيف منا كمنكـ عمى اليدل ،مستعمية عميو ،أك في ضالؿ
بيف [.[30

الممحد في ضكء التربية اإلسالمية ،متخذان في ذلؾ أنمكذجان

 -13حسف الفيـ :كىك أدب يظير تمكف المحاكر المسمـ،

كاحدان لمحكار معو .كىك العمـ التجريبي ،كىؿ يقكد لأليماف أـ

كحسف استيعابو ،بحيث يتماشى مع حجج الخصـ كيفندىا،

لإللحاد؟ مستدالن بما تكصؿ إليو عمماء كؿ فريؽ ،مقارنا بيف تمؾ

كيظير فيمو الكامؿ لمجانب الذم يدعيو خصمو .مما يعزز ثقتو

األقكاؿ كفؽ النظرة العممية التي تعكس ما تكصؿ لو العمـ مف

في نفسو ،كثقة خصمو فيما يطرحو.

حقائؽ ،مكجيا الحكار كفؽ دداب التربية اإلسالمية الذم يعتمد

 -14التدرج في الحكار .كىك أسمكب قردني فريد ،فقد نزؿ

عمى الحجج كالبراىيف التي تزعزع ثقة الممحد في إلحاده ،كمف ثـ

التشريع منجمان حسب الحكادث ،كحرـ الخمر بالتدريج .كىذا

يقكده الحكار اليادؼ إلى تحريؾ فطرتو التي فطره ا﵀ عمييا،

يكسب المحاكر مع الممحد الدقة كالكضكح في تسمسؿ األفكار،

فيستدؿ مف خالليا عمى كجكد اإللو الذم خمقو ،كخمؽ الككف

مما يعني اإلعداد الجيد لممحاكرة.

كسخره ،مدعما ذلؾ بنمكذج لمحكار مع الممحد في القردف الكريـ

 -15التركيز عمى الفكرة أك الرأم المحدد لمنقاش لما فيو مف

مف خالؿ ما كرد في (سكرة طو) لما كرد فييا مف صفات

الحكمة ،ككسب الكقت كالجيد.

لممحاكر المؤمف ككذا صفات لممحاكر الممحد ،يمكف االستفادة

 -16التسامح مع الخصـ عند ظيكر الحقيقة ،كاعترافو بيا،

منيا .كما ذكر عف سمؼ األمة .كفي نظر الباحث أف األسمكب

يب
كىك أدب يتجمى في قصة يكسؼ مع إخكتو (قىا ىؿ ىال تىثْ ًر ى
عمىْي يكـ ا ْليكـ ۖ ي ْغًفر المَّو لى يكـ ۖ ك يىك أىرحـ َّ ً ً
يف) (يكسؼ
الراحم ى
ي ْ
ى ي
ى ى ْ ىي
ى ي ىْ ى

البحثي المناسب ىك المنيج الكصفي الكثائقي كما عرفو العساؼ
[ ]40بقكلو  :الجمع المتأني الدقيؽ لمسجالت كالكثائؽ المتكافرة

 )92:يقكؿ السعدم [( ]30فسمح ليـ سماحان تامان كرمان كجكدان

ذات العالقة بمكضكع مشكمة البحث ،كمف ثـ التحميؿ الشامؿ

مف غير تعيير ليـ عمى ذكر الذنب السابؽ ،كدعا ليـ بالمغفرة

لمحتكياتيا بيدؼ استنتاج ما يتصؿ بمشكمة البحث مف أدلة

كالرحمة ،كىذا نياية اإلحساف الذم ال يتأتى إال مف خكاص

كبراىيف تبرىف عمى إجابة أسئمة البحث .كما استخدـ المنيج

الخمؽ كخيار المصطفيف).

االستنباطي مف أجؿ استخالص األدلة العقمية كالبراىيف

 -17إتقاف ختـ الحكار ،كىك مف أبرز ميارات المحاكر المسمـ

التفصيمية مف األدلة الشرعية ،كيعرؼ ىذا المنيج في التربية

الناجح الذم يحسف غمؽ الحكار ،إما إلى نياية يؤكد مف خالليا

بأنو (الطريقة التي يقكـ فييا الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي

تفكقو كانتصار براىينو ،أك انسحاب تكتيكي حيف يشعر قكة

كنفسي عند دراسة النصكص ،ييدؼ استخراج مبادئ تربكية

حجج الخصـ ،كضعؼ استعداد المحاكر المسمـ ،فيغمؽ الحكار

مدعمو باألدلة الكاضحة) [.[41
كقد قاـ الباحث بجمع أدلة كبراىيف كشكاىد مف يزعـ أف

عمى أف يستكمؿ إلى أجؿ يتفؽ عميو ،فيحسف اإلعداد لمجكلة

العمـ حؿ محؿ اإللو ،كاستشيد بأقكاؿ عمماء العمكـ الطبيعية،

القادمة.
ىذه بعض دداب المحاكر المسمـ مع الممحد لثنيو عف

كذلؾ بالرجكع إلى كتبيـ المعتبرة التي ترجميا الثقات مف

إلحاده ،كتبصيره بالحؽ ،كال يدعي الباحث االستقصاء ىنا ،كانما

المفكريف كالمتخصصيف في ىذا المجاؿ ،كذلؾ في اإلجابة عف

يشعر الباحث أف ىذه اآلداب إف تكفرت في المحاكر المسمـ

السؤاؿ الثاني ،كما ذكر الباحث أدلة كأقكاؿ مف يقكؿ بأف العمـ

فسكؼ تجعؿ منو  -بفضؿ ا﵀ كتكفيقو  -محاك انر ناجحانن كاسباى

ييدم لمعرفة الخالؽ ،كذلؾ مف خالؿ رجكع الباحث إلى أقكاؿ

لقضيتو.

ىؤالء العمماء في الكتب التي ترجميا المتخصصكف كالمفكركف

منهج البحث:

في ىذا المجاؿ في اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ،ك ذكر الباحث
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اآلداب التي تكجو إلييا التربية اإلسالمية في الحكار مع الممحد،

كقادىـ ىذا التطكر في العمكـ الطبيعية إلى أف أصبح

مف خالؿ الرجكع لمكتاب كالسنة باعتبارىما المصدرييف

التصكر السائد عند بعض عمماء الطبيعة ىك اإللحاد( .إذا كاف

األساسييف لمتربية اإلسالمية ،كقد اعتمد حكار مكسى عمية

العمـ قد قطع شكطان كبي انر في فيـ دلية أمكر كانت تفسر بشكؿ

السالـ مع فرعكف ليككف أنمكذجا مف القردف لمحكار مع الممحد

ميتافيزيقي كاألمراض ،كالرعد ،كالبرؽ ،كالزالزؿ ....فما المانع

كما كرد في (سكرة طو) .كقدـ الباحث أنمكذجان دخر لمسمؼ في

في أف يتكصؿ العمـ لتفسير كؿ ما نعتبره ميتافيزيقيا؟ كبذلؾ

حكارىـ مع الممحد ،كاستمد مف ىذيف األنمكذجيف صفات

تالشت تمامان الحاجة إلى الديف كالى اإللو) [.[1

المالحدة كدداب التربية اإلسالمية في الحكار مع ىذه الفئة،

كجعؿ عمماء الطبيعة العمـ التجريبي كالعمكـ الطبيعية

ككانت ىذه اآلداب منطمقان لمباحث في مناقشتو ألدلة الفريقيف،

محؿ الديف ،كما يصؼ ذلؾ فيتزكرف بقكلو (سنعرؼ كيؼ نتكلى

كما تمت مناقشة النتائج كالبراىيف كالشكاىد كالمبررات التي

أمكرنا بأنفسنا ،كبفضؿ العمـ كالعقؿ كالتقدـ كالديمقراطية سنقضي

تكصؿ إلييا الباحث في دعمو لمرأم الصحيح ،كختـ البحث

عمى كؿ دالـ البشر) [ .]15كأصبح لإللحاد (كعبة مييبة

بتمخيص النتائج كالتكصيات.

يسمكنيا العمـ) [ .]20يقكؿ الفيمسكؼ اإلنجميزم سير الفريد

ىؿ العمـ يقكد لإللحاد؟

رئيس نادم سقراط بجامعة أكسفكرد (إف قبكؿ أم افتراض أك

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ يحسف بالباحث أف يبيف في ىذا

مسألة يتكقؼ عمى القدرة عمى إثباتيا أك نفييا عمميان بالتجربة،

الفصؿ كيؼ أف اإللحاد قد اشتد عكده في ىذا الزمف ،كركب

أك رياضيان ،أك منطقينان مف خالؿ المدلكؿ المباشر لأللفاظ التي

مطية العمـ الذم أكسبو الغركر كالتعالي عمى كؿ مف خالفو،

تشرح ىذا المفيكـ ،كمف ثـ فال معنى ألم افتراض أك مسألة تقع

حتى صار لإللحاد منظىركه ،كمفكركه ،كدكلو التي تصد كتحارب

خارج نطاؽ العمـ التجريبي ،أك الرياضيات ،أك المنطؽ المباشر)

عنو ،بؿ جعمكا اإللحاد منيج حياة ال يمكف أف تنجح إال بو،

نقالن عف [.[1

كسالحيـ في ذلؾ العمـ ،فبعد العديد مف (الدراسات التجريبية

كبيذه المبالغة في إنزاؿ العمـ التجريبي فكؽ منزلتو يككف

اتضح لدل العمماء التجريبيف أف جميع كقائع األرض كالككف

الديف في حسابيـ خارجان عف مسمى العمـ ،فضالن عف قدرتو

مقيده بنظاـ كاحد ،كقد سمي ىذا النظاـ بقانكف الطبيعة ،ككاف

عمى مكاجيتو .كليذا أشاع مفكرم العمكـ الطبيعية أف الديف

عمؿ قانكف الطبيعة قكيان بحيث أمكف التنبؤ بآثاره مسبقان .ككاف

كالعمـ ال يجتمعاف ،كانيما نقيضاف ،كأف اإللحاد فرض يطمبو

ىذا االكتشاؼ يعني أف الككف الذم كنا نعتقد أنو يخضع ألحكاـ

التطكر كالتقدـ ،كال خيار لإلنساف في ىذا إف أراد التقدـ كالسير

ا﵀ إنما ىك تابع لقكانيف مادية كطبيعية) [ .]42كلذا قالكا بأف

الحثيث في نمك العمـ ،كتحقيؽ مزيد مف الرفاىية كالتقدـ لإلنساف

العمـ يحؿ محؿ اإللو ،كالسبب في ذلؾ ىك اعتمادىـ عمى

في ىذه الحياة ،كاف مخالفة ذلؾ يعني الرجعية كالتخمؼ،

حكاسيـ في الكشؼ عف الحقائؽ العممية ،كأنيا السبيؿ الكحيد

كالرجكع لمعصكر المظممة المتخمفة ،فيك ينظر لمحياة بشكؿ

في الحصكؿ عمى المعرفة اليقينية ،كمساكاىا فيك خرافو كجيؿ

شامؿ يجردىا مف الديف ،كيقيميا عمى اإللحاد ،فيـ (تجاكزكا

يحقر اإلنساف بو ،كزادىـ إيمانان نجاحيـ الباىر في ذلؾ ،يقكؿ

االشتغاؿ بالعمـ فقط إلى االشتغاؿ ببمكرة رؤية إيجابيو تجاه

فختو (إنني لـ أصدؽ إال فيما اتفقت عميو شيادة الحكاس

الحياة ،كعالقة اإلنساف بيا .حسب رأييـ ،ليتـ تشييد العالـ عمى

كالتجارب المتكررة ،الى أف قاؿ :ككنت أتكقع النتيجة فيثبت لي

أنقاض الديف ،ليصبح عالمان إلحاديان خالصان [ .( ]15كليذا

بالمالحظة أنيا تتفؽ كاستداللي .كليذا أصبحت اآلف مكقنان

حشدكا كؿ الكسائؿ لتحقير الديف كالتنفير منو ،كرفع اإللحاد

بصحو ىذا الجزء مف معارفي) [.[15

ليحؿ محمو ،كجعمكا العمـ سالحيـ الفتاؾ الذم يصكلكف بو
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كيجكلكف .كيعتمدكف عمى منجزاتو الخارقة ،كما كفره لمبشرية مف

مف أسمحة عجيبة ،حتى كصؿ األمر بالغركر بيذه المكتشفات

رفاىية كسعادة (ليذا كمو ينبغي أف يككف االعتماد عمى العمـ

العممية كالغمك فييا إلى الثقة في أف العمـ سكؼ يصؿ إلى كؿ

الطبيعي ال الديف في معرفة الحقائؽ) [( .]18كما يتردد بيف

شيء .كىذه مغاالة(تحمؿ صاحبيا عمى تصكر أف بمقدكرىا

المالحدة الجدد أف كؿ تقدـ عممي يسحب مف رصيد األلكىية،

تقديـ الجكاب عف جميع التساؤالت .كلئف عجز العمـ عف تقديـ

كمف ثـ يدؽ مسما انر جديدان في نعش اإللو) [ .]1كيقكؿ بيت ار

جكابو اليكـ فسيقدمو غدان ليحؿ العمـ عند ىؤالء محؿ اإللو .في

تكنز (إف العمـ كالديف ال يمكف أف يتعايشاف ،كعمى اإلنسانية اف

تفسير الظكاىر) [.[2

تقدر طفميا  -يقصد العمـ  -كاف ترفض كؿ محاكالت التكفيؽ،

يقكؿ ستيفف ىكنج الفيزيائي في كتابو التصميـ العظيـ (ظؿ

كأف تعرم فشؿ الديف في مكاجية العمـ ،كأف تنصب األخير

البشر يتساءلكف أسئمة كثيرة كيؼ لنا أف نفيـ الككف الذم كجدنا

ممكان) [ .]1كىـ بيذا يعممكف عمى ترسيخ فكرة أف الديف كالعمـ ال

نفسنا فيو؟ ككيؼ يتصرؼ الككف؟ كما طبيعة الحقيقة ،كمف أيف

يجتمعاف ،ككثرت التأليؼ في الدعكة لإللحاد ،كسخرت كسائؿ

جاء كؿ ىذا ،كىؿ الككف بحاجو إلى خالؽ؟ كانت ىذه األسئمة

االتصاؿ كاإلعالـ لمتركيج ليذه الكتب ،كمنيا كتاب كىـ اإللو

مكككلو لمفمسفة ،لكف الفمسفة ماتت كلـ تكاكب التطكرات الحديثة

لمبيكلكجي ريتشارد دككنز ،كيعالج الكتاب مسالة كجكد ا﵀ تعالى

في العمكـ خصكصان في مجاؿ الفيزياء .لقد بات عمماء الطبيعة

الذم يعتبره المؤلؼ كىمان .ككتاب نياية اإليماف لساـ ىارس

ىـ حممة شعمة االكتشاؼ في رحمتنا نحك المعرفة) [ .]2كيالحظ

المختص في مجاؿ عمكـ االعصاب ،ككتاب ا﵀ الفرضية

الباحث ىنا مدل الغمك في العمكـ الطبيعية كاحتقار ما سكاىا،

الفاشمة لمفيزيائي فكتكر ستنجر [.[2,15

كيكتفي الباحث باألمثمة كالشكاىد التي يدعـ بيا مف يقكؿ بأف

كما أف ليـ شعارات لمتركيج لفكرتيـ اإللحادية مثؿ (العمـ

العمـ يحؿ محؿ اإللو ،كاف كانت ىناؾ أقكاؿ كثيرة ،كبراىيف

يطير بؾ إلى القمر ،كالديف يطير بؾ إلى المباني) .كفي ىذا

عديدة لـ يذكرىا الباحث ،ألف اليدؼ ليس استقصاء جميع

اشارة إلى أحداث  11سبتمبر ،كما يصفكف الديف :بأنو معيؽ

األدلة كالبراىيف ،كانما اليدؼ ىك ذكر أمثمة عمى مف يدعي أف

لمتنمية كلمتطكر ،كما يقكؿ فككك ياما (العائؽ الثقافي الثاني

العمـ يقكد لإللحاد ،كبيذا يصؿ الباحث إلى نياية اإلجابة عف

لمديمقراطية يتعمؽ بالديف) [ .]15كلـ يحدد دينان بعينو ،كانما

ىذا السؤاؿ ،كتميو اإلجابة عف السؤاؿ الثالث فيؿ نجد في العمـ

جنس الديف لديو معيؽ ألفكار التقدـ كالتطكر مف كجية نظره.

ما يدعك لإليماف با﵀؟

فيـ يظيركف بمظير الكاثؽ مف فكره ،كأنو المخمص لمبشرية مف

ىؿ العمـ يقكد لإليماف
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ سكؼ يستعرض الباحث دراء

حالة االضطياد الديني كالمنقذ منيا.
كيظير لمباحث أف محكر اإللحاد يرتكز عمى العمـ،

المختصيف في العمكـ الطبيعية ،الذيف تكصمكا مف خالؿ تجاربيـ

كنجاحيـ الباىر الذم حققكه مف خاللو ،فتككنت لدييـ قناعات

كبحكثيـ العممية إلى القناعة التامة بأف ليذا الككف خالقان مبدعان،

قاطعو أف ىذا النجاح تحقؽ حيف تخمصكا مف الديف الذم

كاالستشياد بأقكاؿ بعض مف باف لو الحؽ مف عمماء اإللحاد،

يحارب العمـ ،كلـ تعد الحاجو لدييـ ماسة إلى قكة يحتمي بيا

كرجع لإليماف با﵀ تعالى:

اإلنساف ،فالعمـ حؿ محؿ ىذه القكه بما يكفره مف مكتشفات باىره

يقكؿ ىاشـ [( ]23حيث رجعت االعتقادات مف الباب باسـ

لحماية اإلنساف مف الككارث ،كالتنبؤ بيا قبؿ حصكليا ،كأخذ

العمـ بعد أف طردت مف النافذة باسـ اإللحاد) .فمثالن نظرية

الحيطة كالحذر منيا ،كىذا محسكس كمشاىد في كؿ جكانب

االنفجار العظيـ التي اثبتت أف لمككف بداية كنياية ،كاف الزماف

الحياة ،مف الزالزؿ كالفيضانات كاالمراض كالحركب ،كما فييا

كالمكاف ىما جزء مف العالـ المخمكؽ ،يقكؿ ستيفف ىكنج (إف
85

5

8

2016

أعظـ سكء فيـ لالنفجار العظيـ ىك القكؿ بأنو بدأ كتمة مف

التجريبي كرجالو كبيف الديف كحممتو) .كفي نظر الباحث أف ىذا

المادة في مكاف ما مف الفضاء .لـ تكف المادة ىي كحدىا التي

يعكس الحقيقة ،ألف الذم شرع الديف ىك الذم خمؽ الككف ،كسف

خمقت اثناء االنفجار ،بؿ إف الزماف كالمكاف ايضان خمقا) [.[18

سننو ،فال ريب اف يتحقؽ التكافؽ بينيما .ألف أقصى ما يصؿ

كنظ انر لتطكر العمـ فقد جاء بإثبات نظرية االنفجار ففي

إليو عالـ العمكـ الككنية أف يكتشؼ ىذه السنف ،كيتعرؼ عمييا،

عاـ 1986ـ أرسمت المحطات الفضائية التي أطمقيا الركس

فنيكتف لـ يخمؽ الجاذبية ،كلكنو اكتشفيا كعرؼ ما يترتب عمييا،

معمكمات تؤيد نظرية االنفجار اليائؿ ،كتكسع الككف الذم نتج

كىك كغيره ال يعرؼ كنييا ،كلماذا تعمؿ ،يقكؿ إدكار (اننا نعمـ

عنو .كما أف ىذه النظرية تقترب جدان مف الحقيقة العممية التي

ما الذم تفعمو الكيرباء ،كنعمـ كيؼ تعمؿ ذلؾ ،كلكننا ال نعمـ

يكاد (يجمع أكثر أىؿ العمـ في الككف كالفضاء كالفمؾ ،أف

بالضبط لماذا تعمؿ الكيرباء ما تعممو ،إننا نستعمؿ الكيرباء

نظرية االنفجار الكبير لـ تعد نظرية ،بؿ حقيقة عممية ثابتو أك

كلكننا ال نستطيع اف نفيميا تمامان) [.[22
كيثبت العمـ بطالف القكؿ إف المادة أزلية ال تفنى كال بداية

شبو مؤكدة) [.[43
كىذه النظرية تبطؿ قكؿ المالحدة بأزلية الككف ،كتثبت أف

ليا ،كأف القكؿ بأزليتيا كاف فرضا سرعاف ما أبطمو العمـ .يقكؿ

لمككف بداية كنياية ،كىذا يدؿ عمى أف لمككف خالقان أكجده كقادر

نيكتف (يبدك لي مف المحتمؿ أف ا﵀ ككف المادة في بداية األمر

عمى نيايتو ،كىك الذم يتفؽ مع األدياف السماكية .يقكؿ لكثر

في شكؿ جزئيات مصمتة كتميو صمبة ال تخترؽ كقابمو لمتحرؾ..

كسبؿ (تكصمت العمكـ دكف قصد إلى أف ليذا الككف بداية .كىي

فالمادة في كؿ شكؿ مف أشكاليا المعينة قابمو لمفناء ،فيي إذف

بذلؾ تثبت كجكد ا﵀) [ .]44كلذا أعمف المالحدة عف انزعاجيـ

حادثة كتفنى ،كقابمة لمتحمؿ كالتحكؿ إلى مكاد أك طاقات اخرل.

الكبير .مف ىذه النظرية يقكؿ ادنجتكف (إف فكرة بداية الككف مما

ككؿ ما يتحمؿ اك يتحكؿ فميس بأزلي ،غير حادث ،بؿ ىك

أشمئز منو) [.[18

بالضركرة حادث) [.[18

كما يبطؿ العمماء القكؿ بالصدفة ،كأنو ال يتالءـ مع

كما أف ىناؾ (مجمكعة مف كبار عمماء البيكلكجيا،

االكتشافات العممية الحديثة التي تبرىف عمى كجكد خالؽ أبدع

كالفيزياء ،كالكيمياء ،كالرياضيات ،ككذلؾ مجمكعة مف الفالسفة

ىذا الككف ،كجعمو صالحان لتعيش المخمكقات فيو ،يؤكد ىذا

ذكم االىتماـ بفمسفة العمكـ ،كفمسفة األدياف قد ككنكا ما يعرؼ

أستاذ الرياضيات كالفيزياء النظرية بالكاليات المتحدة األمريكية

بحركة التصميـ الذكي ،كأسسكا في مدينة سياتؿ كاشنطف

الميتـ باليندسة النككية كفيزياء الكـ فريماف يدسكف بقكلو (سؤاؿ

بالكاليات المتحدة األمريكية (معيد االكتشاؼ).

ميـ يطرح نفسو :ىؿ يرجع التكافؽ بيف القكانيف كالثكابت

كذلؾ عاـ 1994ـ ،كيقكـ المعيد بالبحث في جكانب

الفيزيائية التي سمحت بظيكر الحياة في ككننا ،كبيف نشأة كجكد

التصميـ الذكي كالتركيج ليذا المفيكـ) [ .]1كىذا التصميـ الذم

الكائنات الحية إلى الصدفة؟ لـ يعد أحد مف الفيزيائييف الكبار

تتبناه مجمكعو كبيره مف العمماء يدكر مفيكمو حكؿ نشأة الككف،

يقكؿ بيذا االحتماؿ ،إذ إنيـ ال يتصكركف إمكاف حدكث ىذا

كبنيتو ،ككذلؾ نشأة الحياة ،كالكائنات الحية تبمغ درجو ىائمة مف

التناغـ بيذه الدقة اليائمة في ككف كاحد عف طريؽ المصادفة)

التعقيد ،تستبعد تمامان اف تككف قد حدثت بشكؿ تمقائي عشكائي،

[ .]1كمف أقكل األدلة ىك االستقراء عبر التاريخ في التالحـ

كتحتـ أف يككف كراءىا خالؽ مبدع ىك ا﵀ سبحانو.

الكثيؽ بيف العمكـ التجريبية كالديف ،كأنيما في تكافؽ كبير متى

كمف نتائج ىذا ما يقكلو أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

ما تكافرت المكضكعية في الميداف البحثي ،يؤكد ىذا عمياف

كرئيس الجمعية العالمية لمطب النفسي (إف مف يفيـ كيستكعب

[ ]42بقكلو (كالشكاىد التاريخية تؤكد التالحـ الكثيؽ بيف العمـ

تشريػ ػح فسيكلكجي ػا ككيمياء المخ كال يؤمف بكجكد ا﵀ فإنو لـ يفيـ
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ككنجيف (إف جميع ما في الككف يشيد عمى كجكد ا﵀ تعالى،

شيئان) [.[6

كيدؿ عمى قدرتو كعظمتو ،كعندما نقكـ نحف العمماء بتحميؿ

كيشير أنتكني فمك إلى أف العمـ الحديث يجمي خمسة أبعاد
تشير إلى اإللو الخالؽ ترجمة شريؼ [ ]1حيث يقكؿ الككف لو

ظكاىر ىذا الككف كدراستيا-حتى باستخداـ الطريقة االستداللية

بداية ،كأف الطبيعة تسير كفؽ قكانيف ثابتو مترابطة ،كأف الحياة

 -فإننا النفعؿ أكثر مف مالحظة أيادم ا﵀ كعظمتو) القرني

نشأت بكؿ ما فييا مف دقة ،كغائية ،كذكاء ،فال شؾ أف

[ .]43كغيرىا مف األقكاؿ الكثيرة التي لك استقصاىا الباحث

الصدفة العشكائية تعجز مجتمعو عف تفسير نشأة الحياة مف

لطاؿ بو المقاـ ،كلكف تذكر مف باب االستشياد فقط عمى أف

المادة غير الحية ،كأف الككف سيتييأ بما فيو مف مكجكدات

العمـ يقكد إلى االيماف ،كيختـ الباحث ىذا الفصؿ برجكع أكبر

كقكانيف لظيكر معيشة اإلنساف .كاخي انر العقؿ خصكصية

ممحد بؿ منظر اإللحاد األساسي في ىذا الزماف ألكثر مف

اإلنساف ،ال يمكف أف يككف صاد انر تمقائيان عف المخ البشرم

خمسة عقكد ،الذم الؼ مجمكعو مف الكتب كالبحكث تكصؼ

المادم ،إلى أف قاؿ :لقد أصبح ال مفر مف المجكء إلى عالـ ما

انيا بمثابة جدكؿ أعماؿ الفكر اإللحادم طكاؿ النصؼ الثاني

كراء الطبيعة لتفسير قدرات العقؿ الخارقة.

مف القرف العشريف .،حيث يقكؿ في كتابو ىناؾ إلو ،الذم

إف كجكد ىذا الككف بيذه الدقة المتناىية ،كالنظاـ الدقيؽ

ترجمو [ ]6ضمف كتابو رحمة عقؿ حيث يقكؿ( :سرت عمى

ليؤكد أف ا﵀ تعالى ىك الذم اتقف كؿ شيء ،كيؤكد كمفف أستاذ

قناعة كاممة باف الككف ظير إلى الكجكد عف طريؽ خال و
ؽ ذكي،

الكيمياء الحائز عمى جائزة نكبؿ في الكيمياء الحيكية (اف انتظاـ

كيقكؿ .كما أؤمف اف نشأة الحياة كالتنكع اليائؿ لمكائنات الحية

الككف يرجع إلى اإللو الكاحد الذم أنشأه كيديره بنظاـ متناسؽ).

ال ينشأ إال عف مصدر سماكم) ،إلى أف قاؿ( :أف نتبع البرىاف

كيقكؿ إسحاؽ نيكتف (ىذا النظاـ األكثر ركعة الذم يحتكم

إلى حيث يقكدنا .فقادني البرىاف ىذه المرة إلى االيماف).

الشمس ،كالككاكب ،كالمذنبات ،ال ينشئو إال مكجد فائؽ الذكاء،

كيعكس مكانة أنتكني فمك الكبيرة في األكساط العممية كالفمسفية

كالقدرة ،مكجد يتحكـ في كؿ شيء ،ليس كركح العالـ ،كلكف كإلو

أف أعمنت (ككالة أنباء األسكشيتدبرس .الخبر بعنكاف .ممحد

فكؽ الجميع) ترجمة [.[1

شيير يؤمف باإللو ،بدافع مف الشكاىد العممية).

كيقكؿ عالـ البيكلكجيا فرانس ككلنز في كتابو لغة اإللو

كىذا مف أكبر البراىيف التي ترد عمى المالحدة الذيف

الذم صدر عاـ 2006ـ (لقد تممكني الخشكع عندما اطمعت

يقكلكف إف العمـ يقكد لإللحاد ،فيذا زعيميـ فمك قاده العمـ إلى

عمى التصميـ المبير لمخالؽ العظيـ ،الذم كضع بحكمتو

األيماف بكجكد خالؽ ليذا الككف ،بؿ كألؼ في ذلؾ كتابا بعنكاف

القكانيف الطبيعية كضكابطيا بحيث تسمح بنشأة المجرات،

ىناؾ إلو.

كالنجكـ ،كالككاكب ،كعناصر المادة ،كالحياة نفسيا بؿ كاإلنساف)

 .4النتائج ومناقشتها
بعد أف أكمؿ الباحث اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كاستعرض

[ ]1كيقكؿ انشتايف (إف العمـ بال إيماف ليمشي مشية األعرج،
كاف اإليماف بال عمـ ليتممس تممس االعمى) [.[44

في أثناء اإلجابة أقكاؿ كؿ فريؽ ،ثـ عقب بنمكذج لممحاكر

كال يمكف حصر عمماء الطبيعة الذيف استدلكا بعمميـ عمى

المؤمف كما كرد في القردف مف خالؿ (سكرة طو) .مستنبطا منيا

كجكد ا﵀ لكثرتيـ ،كال أدؿ عمى ذلؾ مف كتاب ا﵀ يتجمى في

صفات المحكر المؤمف كصفات المحاكر الممحد .اعقبو بآداب

عصر العمـ لمجمكعة مف العمماء االمريكييف الذيف ثبت لدييـ

الحكار التربكم ،يظير مما سبؽ أف دعكل المالحدة بأف العمـ

مف خالؿ العمكـ الطبيعية كجكد الخالؽ سبحانو .كاختـ اقكاؿ

يدعك لإللحاد قد رفضيا العمـ نفسو ،كىذا مما ثبت بالعمـ

ىؤالء العمماء بما قالو عالـ الطبيعة الفيمسكؼ ماريت ستانمي

الحديث في تطكره ،فيؿ صحيح أف العمـ ينكر الخالؽ؟( .العمـ
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الحديث مفترل عمية بتمؾ االباطيؿ المزعكمة ك ىك نفسة ينكرىا

الدراسة التي أجراىا عمى شخصيات عديدة مف مالحدة العصر

كال يقرىا) [ ]45كيرل الباحث أف المالحدة الذيف جعمكا العمـ

الحديث ،حيث تكصؿ (إلى أف تبني اإللحاد قد يرجع إلى خمؿ

مطيتيـ سمككا طريؽ التفريؽ بيف الديف كالعمـ لعدة أسباب ،يأتي

نفسي كعصابي تقؼ كراءه رغبة دفينة في الالشعكر) كما تخبرنا

في مقدمتيا:

ابنة راسؿ كاتريف تجت في كتابيا أبي (أف فيمسكفنا العظيـ كاف

 -1الظركؼ الصعبة التي كاجييا عمماء الطبيعة مف الكنيسة،

يشعر دائما بكجكد مكاف شاغر في عقمو كقمبو) [ ]6كالشؾ بأف

كالتي تصؿ إلى القتؿ كالتعذيب ،كالنفي ،كما استعرضيا الباحث

ىذا الفراغ ال يمأله إال اإليماف با﵀ تعالى.

في اإلطار النظرم ،كؿ ذلؾ باسـ الديف النصراني.

 -5التحيز لإللحاد ،كمما يؤكد تحيز عمماء المالحدة إللحادىـ

 -2أف الديانة المسيحية محرفو في كثير مف تعاليميا ،كال تقكل

حيف أعمف منظرىـ االكؿ فمك باف ىناؾ إلو بناء عمى ثبكت ذلؾ

عمى مكاجية الحقيقة العممية ،كفي ىذا جانب إيجابي كىك إثبات

عمميان لديو (أصاب الخبر المالحدة مف زمالء أنتكني فمك

بطالف األدياف المحرفة ،كتزغر ثقتيـ في دينيـ ،كربما تسقطو

كتالميذه بيستيريا عارمة ،حتى امتأل إعالـ العالـ الغربي الحر

كتكجو إلى البحث عف الديف الصحيح ،كجانب دخر سمبي كىك

بسخريتيـ كازدرائيـ ليذا التحكؿ) [.[1

تعميـ النظرة السمبية لجميع األدياف .كىك ما كقع فيو أىؿ

 -6المكر كالخديعة عند المالحدة :كما الحظ الباحث مف خالؿ

اإللحاد [.[46

االطالع المكثؼ عمى كتابات المالحدة أنيـ يستخدمكف المكر

 -3اليكل كأثره السيئ عمى اإلنساف ،كما كصؼ ذلؾ شيخ

كالتالعب بعكاطؼ الناس كمشاعرىـ ،كاستثمار النجاحات

اإلسالـ ابف تيميو ]14[ ،كأنو قد يمرض كييمؾ الفطرة التي فطر

العممية الباىرة ،كالرفاىية التي أثمر عنيا العمـ الحديث ،كجعمكا

ا﵀ اإلنساف عمييا ،كىك الذم حصؿ لعمماء اإللحاد ،كنتج عنو

الديف ضعيفان ال يقكل عمى مكاجية العمـ الحديث ،كيطالبكنو

تحيزىـ ضد نتائج البحث العممية التي تؤكد العالقة بالديف،

بالمنجز الذم ينافس ىذه االكتشافات ،كيكىمكف الناس أف الديف

يشير لذلؾ ستيفف غكلدف الذم عرؼ بشفافيتو في الكسط

في مكقؼ ضعيؼ ،عميو أف يتنحى عف الحياة لمعمـ ،كىذا في

العممي .حيث يقكؿ (لـ تصؿ السذاجة بأكثرنا إلى حد اإليماف

الكاقع غير صحيح ،ألف حقيقة الديف الصحيح ال تعارض العمـ

بالخرافة القديمة التي تدعي أف عمماء العمـ الطبيعي نماذج

الصريح ،بؿ تشجع عميو ،كتدعمو ،كتسيؿ طريقة ،كتحفز الناس

مثاليو لممكضكعية غير المتحيزة ،كأنيـ منفتحكف بدرجات

إليو ،كأف العداكة مصطنعة لتمرير أىداؼ إلحاديو ،كأف التجارب

متساكية عمى كافة االحتماالت ،كيصمكف إلى استنتاجاتيـ فقط

العممية الثابتة ال تعارض الديف ،كأف كضع األدياف في سمة

عمى كزف الدليؿ كمنطؽ الحجة .نحف ندرؾ أف التحيزات،

كاحدة كالحكـ عمييا بحكـ كاحد دليؿ عمى التحيز كنقص

كالتفصيالت ،كالقيـ االجتماعية ،كالمكاقؼ النفسية كؿ ذلؾ يمعب

المكضكعية.

دك انر قكيان في عممية االكتشافات.

 -7المبالغة كالغمك في العمكـ التجريبية ،كالمالحدة يربطكف

كيقكؿ عالـ االجتماع نكربرت إلياس عف عمماء الطبيعة أنيـ

العمكـ الطبيعية بمفاىيـ سرعاف ما رفضيا العمـ نفسو (ألـ يكف

متأثركف إلى حد كبير بحاجات الجماعة التي ينتسبكف الييا)

كثير مف العمماء الطبيعييف يتصكركف أف الككف أزلي ال بداية لو

[.[15

كالنياية .بؿ يعد ىذا أم انر الزمان لمنظرة العممية ،حتى جاءت

 -4األثر النفسي السمبي تجاه الديف لدم المالحدة :يصنؼ

نظرية االنفجار العظيـ ،فسببت ليـ حرجان عظيمان ،فإذا كاف

بعض الباحثيف أسباب عداء المالحدة لمديف إلى جكانب نفسيو،

الديف سيرفض ،ألف بعض التصكرات قد ارتبطت عند بعض

كمنيـ أستاذ الطب النفسي بجامعة نيكيكرؾ بكؿ فيتزر في

الناس بو ،كىي ليست بالزمة لو ال عقال كال نقالن ،فميرفض العمـ
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كىذه المشكمة التي يعاني منيا عمماء اإللحاد ،فمتى دمنكا

الطبيعي أيضان الرتباطو في أذىاف بعض أىمو بتصكرات تبيف

بالتفريؽ بيف أدكات البحث في العمميف الطبيعي كاإلنساني عندىا

بطالنيا) [.[18
كليذا يمكف القكؿ بأف تمؾ التصكرات نشأت مف تعصب أك

سكؼ تتضح ليـ الحقيقة كلك بشكؿ نسبي .فيـ (يعتدكف عمى

مبالغة ،فمف الظمـ الكبير أف يؤمف الممحد بقكانيف العمـ التي

الحقيقة الخالدة باسـ العمـ الحديث انما يقدمكف بذلؾ عمال

خمقيا ا﵀ كفؽ سنة ثابتو ال تتغير كال تتبدؿ ،كغاية العمـ عند

مضادا لمطبيعة اإلنسانية التي فطرت عمى االيماف با﵀) [.[45

البشر الكشؼ عنيا ،كمعرفتيا ،كال يدرككنيا بحكاسيـ كيؤمنكف

ىذه األسباب السبعة في نظر الباحث ىي التي جعمت

بيا بشكؿ قاطع ال يقبؿ الشؾ بناء عمى أثرىا .فكيؼ يقبمكف

المالحدة يسمككف سبيؿ التفريؽ بيف العمـ كالديف ،كالنتيجة التي

ذلؾ في العمكـ التجريبية كيرفضكنو في ما يتعمؽ بأثبات الخالؽ

يصؿ ليا الباحث بأف معرفة اإلجابة الصحيحة عف نشأة الككف

سبحانو .فمثال الكيرباء أك الجاذبية كيؼ تعمؿ كلماذا عممت

كالحياة كالغاية مف ذلؾ يرجع إلى الديف ،مف خالؿ الكحي

ذاؾ الفعؿ ال يعرؼ ذلؾ أحد .كمع ذلؾ يؤمف بيا عمماء

الصحيح الذم نزؿ بو جبريؿ عميو السالـ عمى األنبياء

الطبيعة كىـ لـ يشاىدكا اال أثرىا .كلـ يدرككىا بحكاسيـ .فكيؼ

كالمرسميف .كفي ذلؾ راحو لمعقكؿ السميمة ،كلكف الفكز بيذا

يطالبكف بالمحسكسات في ما يتعمؽ بالديف.

الفيـ نعمو مف ا﵀ ،كمنو عمى خمقو ال ييدم ليا اال مف شاء
سبحانو ،أما غيرىـ فقد طمس ا﵀ عمى قمبو فال يشاىد تمؾ

عمف خمؽ الككف
كيظير عجز العمـ الطبيعي في اإلجابة ى

بما فيو اإلنساف ،كما الغاية مف الحياة ،كأف المبالغة في العمـ

ً
كف) (المطففيف:
اف ىعمىى يقميكبًيـ ىما ىك يانكا ىيكسيب ى
الحقائؽ ( ىك ىال ىبؿ ىر ى
 .)14كما أف ثبات الفائدة مف عمـ ال يعني اختفاء غيره مف

فيزياء الكـ أركف شركد نجر بعد أف استعرض صكرة العمـ

العمكـ كتيميشيا أك اقصائيا (فمك قاؿ قائؿ عمـ الطب نستفيد

الطبيعي ،حيث قاؿ في كصفو لمعمـ (يتظاىر العمـ أحيانان بأنو

منو فكائد عظيمو ،كبالتالي يككف عمـ اليندسة عممان باطالن ،ىؿ

يجيب عف أسئمة في ىذه المجاالت ،كلكف غالبان ما تككف

يقبؿ ىذا ؟لك قمنا بمثؿ ىذا لفسد الككف ،فككف أحد العمكـ أدم

إجاباتو سخيفة لمغاية إلى درجة أننا ال نميؿ إلى أخذىا عمى

إلى اكتشاؼ المخترعات ال يعني القدح في العمـ اآلخر الذم لو

محمؿ الجد) [ .]15كيقكؿ كينبرم بعد استعراض اإلجابة عف

دثار حميدة في أبكاب أخرل) [ ]47ألف لكؿ عمـ مجالو

أسئمة النشأة كالغاية مف خمؽ اإلنساف ،كعجزه عف اإلجابة التي

الخاص ،فالعمكـ التجريبية ميدانيا التجارب العممية ،فما ثبت

ترضي العالـ (إذ يظير أف ىناؾ معضمة متأصمو لف يتمكف

نفعة منيا أخذ بو ،كأما العمكـ الغيبية التي ال يستطيع معرفتيا

العمـ مف اجتثاثيا) كىذا يعكس الخمؿ الفكرم الذم يقع فيو

العقؿ البشرم فمجاليا ما امتف بو عالـ الغيب عمى عبادة عف

عمماء الطبيعة المالحدة كمرجعة في تعميـ االسمكب البحثي

طريؽ رسمو كأنبيائو.

كقدرتو ليست صحيحو ،فيك عاجز عف كؿ ذلؾ ،يؤكد ىذا عالـ

عمى كؿ العمكـ األخرل .كىذا خمؿ تنبو إليو لكدفيج كيتجف الذم

كما يقاؿ في محاكرة الممحد في إبطاؿ المبالغة في العمكـ

يصؼ مجاالت المعرفة بقكاعد ممارسة األلعاب المختمفة ،فيقكؿ

التجريبية ،كعدـ اعتبار غيرىا ،عمما بأف المعيار الذم يحدد

(فكما أننا النمعب الشطرنج بقكاعد كقكانيف كرة القدـ .فكذلؾ ال

منزلة العمكـ ىي إشباعيا لحاجات اإلنساف ،فالعمـ التجريبي مفيد

يمكننا تطبيؽ قكاعد البحث في العمكـ التجريبية التي تعتمد عمى

كالشؾ في مجالو ،لكف ىناؾ عمكـ أكثر أىميو لإلنساف ،كال

الحكاس ((الكيمياء  -الفيزياء)) عمى العمكـ اإلنسانية ((كالفمسفة

يصؿ إلى الفيـ الصحيح اال مف خالليا ،كيعجز العمـ التجريبي

 -كالمنطؽ كاألخالؽ)) فكذلؾ ال يمكف دراسة المفاىيـ الدينية

عنيا ،فالبد مف جعميما (العمـ التجريبي كالعمكـ الشرعية)عيناف

بمقاييس المفاىيـ العممية) [.[6

في رأس ليستقيـ حاؿ اإلنساف ألف (ىذه المخترعات كسائؿ،
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كتمؾ العمكـ مقاصد ،فكيؼ يقدح في المقاصد بالكسيمة المؤدية

ا﵀ خمؽ نفسو ،ألف ا﵀ أزلي بال بداية فقد كاف سبحانو كلـ

اليو؟) [ ]47كمما يؤكد الصمة القكية بيف العمـ كالديف ما شيد

يسبقو أحد ،كأف ا﵀ خمؽ اإلنساف ،كجعؿ لو قد اىر معينان ال

بو أكبر عمماء العمكـ الطبيعية مف أمثاؿ ماكس بالنؾ الحاصؿ

يتجاكزه ،ثـ إف ىذا السؤاؿ ينطكم عمى تناقض حكاه جعفر

عمى جائزة نكبؿ في الفيزياء عاـ 1918ـ .المعركؼ بأبي

الشيخ إدريس (إف قكؿ القائؿ مف خمؽ ا﵀؟ يساكل قكلو ما الذم

الفيزياء الحديثة (الديف كالعمـ كالىما يحتاج في مضمكنو إلى

سبؽ الشيء الذم ال شيء قبمو؟ اك ما بعد الشيء الذم ال شيء

األيماف با﵀ ،كال يمكف أف يككف ىناؾ تعارض حقيقي ،ألف

بعده؟ فيؿ تجد لمثؿ ىذا السؤاؿ مف معنى؟ إذا أخبرت إنسانان

أحدىما يكمؿ اآلخر) [.[48

بأف فالنان كاف أكؿ العدائيف ،فيؿ يصح أف يقكؿ لؾ :نعـ لكف

كما يضاؼ عجزىـ التاـ المشاىد في جانب القيـ
كاألخالؽ ،حيث يقكؿ دككنز (العمـ الطبيعي ليس لديو طرؽ

كبناء عمى
مف الذم سبقو؟ كذلؾ ىنا – ك﵀ المثؿ األعمى ػ ػ ػ
ن
األدلة العقمية كالعممية تكصؿ كريستياف الحائز عمى نكبؿ في

لمحكـ عمى ما ىك أخالقي .إف ىذه مسألة مترككو لألفراد

الكيمياء الحيكية إلى نتيجة عممية حيف قاؿ (اعتقد أنو ال يمحد

كالمجتمع) .كيقكؿ في مكضكع دخر (ال أشعر بأني مجيز

إال مغفؿ) [.[15

بأدكات انتاج حجج لمجانب األخالقي عمى النحك الذم أستطيعو

كيرل الباحث بأف ىذا االمر يدخمنا في التسمسؿ السببي،

في مجاؿ عمكـ الككف أك البيكلكجيا ،لكنني الزلت أعتقد بأنيا

بمعني أننا في نقاشنا مع الممحد مف خمؽ ا﵀ فسكؼ ال نصؿ

قضية منفصمة عف اإليماف بالحقائؽ الككنية) [ .]2كىذه حجو

إلى إجابو بيذا التسمسؿ ،كمف خمؽ ا﵀ مف خمقو ،كىكذا إلى

قكية يكاجو بيا مالحدة العمكـ اإلنسانية كالعمكـ الطبيعية ،كأف

ماال نياية ،كىذا عقال متعذر .يمكف القكؿ بأف ا﵀ خمؽ اإلنساف

لكؿ عمـ مجالو ،كأدكات البحث فيو ،عندىا سكؼ تنجمي

بقدره محدكدة في ىذه الدنيا ،كفي الحياة األخرة يزكد بقدرات

الحقيقة ،كيدرؾ المالحدة أف ىذا دكر الديف في تيذيب النفس

يستطيع مف خالليا استيعاب مثؿ ىذه األسئمة .كقد تكمـ عمماء

اإلنسانية ،كأف ا﵀ خالؽ اإلنساف ،كىك أعمـ بما يصمح حالو،

العقيدة في ىذا المجاؿ كأكسعكه بحثان.

حيث يقكؿ بمنغتكف( :يبدك أف ضركرة اإللو لمغتنا كضركرة الممح

ممخص نتائج البحث كالتكصيات :يمكف لمباحث أف يمخص

لمبحر ،كاألكسجيف لميكاء كيقكؿ جيركـ كارؿ الحائز عمى جائزة

نتائج البحث في النقاط التالية:

نكبؿ في الكيمياء (مفيكـ اإللو ىك خالصة أسمى خبره يمكف أف

 -1سقكط حجة المالحدة في التفريؽ بيف الديف كالعمكـ

يتصكرىا اإلنساف في كجكده) [ .]2كقبؿ ىذا يقكؿ ا﵀ تعالى

الطبيعية.

ً
(سين ًري ًي ْـ ىدياتًىنا ًفي ْاآلفىا ً
َّف لىيي ْـ أَّىنوي
ؽ ىكًفي أ ْىنفيس ًي ْـ ىحتَّ َٰى ىيتىىبي ى
ى
ؽ ۖ أىكلىـ ي ْك ً
ا ْل ىح ُّ
يد) (فصمت:
ؼ بً ىرِّب ى
ؾ أَّىنوي ىعمى َٰى يك ِّؿ ىش ْي وء ىش ًي ه
ىْ ى
 .)53كبعد أف ساؽ الباحث األدلة كالب ارىيف عمى سقكط دعكل

 -2ثبكت الصمة القكية بيف العمكـ الطبيعية كالديف ،كأف العمـ
 -3ىناؾ فرؽ بيف العمكـ الطبيعية سكاء في نفس العمـ ،أك

المالحدة يختـ بأمر فمسفي يردده المالحدة ،كىك إذا كاف ا﵀

أدكات البحث كالعمكـ اإلنسانية ،كبطالف تكحيد المنيج البحثي

تعالى مكجد الكجكد ،كأزلي بال بداية ،فمماذا ال يجكز ىذا عمى

بينيما.

الككف الذم خمؽ نفسو ،حيث يقكؿ ديفز (ىؿ يقتضي القكؿ بأف

 -4ىناؾ سبعة أسباب جعمت المالحدة يفرقكف بيف الديف كالعمـ

الككف خمؽ نفسو تعميقان أعظـ لعدـ االيماف مف القكؿ باف ا﵀

كىي:

خمؽ نفسو) [.[18

أ -الظركؼ الصعبة التي كاجييا عمماء العمكـ التجريبية مف

في العمكـ الطبيعية يدعك لإليماف با﵀ تعالى.

الكنيسة في بداية تكجو أكركبا نحك العمكـ الطبيعية.

كالرد عمى ىذه الدعكل في غاية الكضكح .فال يقاؿ أكالن بأف
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ب -تحريؼ الديانة المسيحية جعميا ضعيفة ال تقكل عمى

 -11كاف عمماء الديف في القرف السادس عشر يقفكف في كجو

مكاجيو حقائؽ العمـ الحديث.

العمـ خشية أف يتعارض مع كجكد ا﵀ ،كاآلف ترفض بعض

ج -تأثر عمماء الطبيعة باليكل كالغمك في عمميـ.

النظريات العممية خشية أف تيدـ اإللحاد بإثباتيا لكجكد ﵀.

د -األثر النفسي السمبي الذم اتخذه المالحدة مف الديف.

 -12العمكـ التجريبية كالعمكـ الشرعية عيناف في راس كاحد.

ق -التحيز لإللحاد.

 .6التوصيات
يالحظ الباحث ضعؼ التصدم لإللحاد عمى جميع

ك -المكر كالخديعة لدل المالحدة.
ز -المبالغة في العمكـ التجريبية.

األصعدة ،عمى الرغـ مف تنامي ىذا الخطر ،فال يكجد مؤسسات

 -5يكجد مف عمماء العمكـ الطبيعة عمماء منصفكف يشيدكف

عممية أك تربكية تتصدل لو ،حتى عمى مستكل الكتاب إال

بالحؽ ،كبو يقكلكف ،مثؿ انتكني فمك ،كغيره الذيف أعمنكا اإليماف

القميؿ ،كالقميؿ جدان ،ككذا المكاقع اإللكتركنية ضعيفة ،كال تقارف

بناء عمى براىيف عممية ثابتو.
با﵀ ن

بالتي تدعك كتركج لإللحاد .ككذا المجالت ،فال تكاد تسمع عف

 -6النعمة العظيمة كالراحة الكبيرة التي ظفر بيا أصحاب

مجمة متخصصة في مكاجية اإللحاد ،ماعدا القميؿ عمى ضعفو،

الديف ،فمـ يضيعكا أعمارىـ كجيدىـ كماليـ في بحث أمكر

مثؿ مجمة براىيف ،فالميداف شبو خاؿ لدعاة اإللحاد ،يستغمكف

أخبرنا ا﵀ بيا مف أف ا﵀ خالؽ اإلنساف كالككف ،كالحياة.

كؿ الكسائؿ بطرؽ احترافيو ،كلذا يكصي الباحث بما يمي:

 -7الككف مخمكؽ مف مخمكقات ا﵀ لو بداية كلو نياية ،حيث

 -1أف تتكلى الجامعات التصدم لإللحاد كتكعية شباب

ثبت ذلؾ عمميان.

المسمميف كحمايتيـ مف خطره فيي معقؿ الشباب ،كذلؾ مف

 -8كضع األدياف في سمة كاحدة كالحكـ عمييا بحكـ كاحد

خالؿ كراسي البحث ،بحيث يككف في كؿ جامعو سعكدية أك في

خالؼ المنطؽ السميـ كالعدؿ ،فال يستكم الديف الذم يحارب

أبرزىا كراسي بحث خاصة لرصد تنامي اإللحاد ،ككيفية التعامؿ

العمـ كالديف الذم يدعك إليو.

معو ،كتتعاكف مع ىذه الكراسي رابطة العالـ اإلسالمي ،لتككف

 -9بطالف أدلة المالحدة عمميان في أف الككف أزلي بال بداية،

المنسؽ بيف منتج ىذه الكراسي كشباب العالـ اإلسالمي خاصة،

كقد نقضو العمـ كأثبت أف لو بداية كنياية ،مما يؤكد أنو مخمكؽ

كالعالـ بشكؿ عاـ .ككذلؾ يتكلى ىذه الميمة رابطو لمجامعات

لخالؽ عظيـ.

في رابطة العالـ اإلسالمي.

 -10ىناؾ عمماء كبار يثبتكف كجكد اإللو ،كدخركف ينكركف

 -2التجديد في نكعية كأمثمة األدلة العقمية حيف مناقشة الشباب،

ذلؾ ،لكف األكثرية لصالح المثبتيف لمخالؽ(فاذا نظرنا إلى

بحيث تككف مناسبو لمزماف كالمكاف ،كمتكافقة مع التطكر العممي

شريحة العمماء ،كجدنا اف  %90مف مؤسسي الجمعية الممكية

الذم يسكد العالـ.

في إنجمت ار مؤمنكف ،كأف معظـ كبار العمماء مف مؤسسي فيزياء

 -3التنسيؽ الكامؿ بيف عمماء الشريعة كعمماء الطبيعة،

الكـ ،كالحاصميف جميعان عمى جكائز نكبؿ كانكا مف المؤمنيف،

كيكصي الباحث أف يككف ىناؾ مؤتمر كؿ أربعة أشير يقدـ فيو

كعمى رأسيـ اينشتيف ،كماكس بالنؾ ،كىيزنبرج ،كشركد نجر،

الجديد مف االكتشافات العممية المصحكبة بآراء عمماء الشريعة،

كبكؿ ديراؾ ككذلؾ أشير الركاد مف عمماء المخ كاألعصاب

بعد دراسة عميقو لكؿ ما يقدـ مف مكتشفات عممية ،ينسؽ بينيما

كانكا مف المؤمنيف ،كمنيـ ركجر سيبرم ،كجيمدر بنفميف،

مجمس عممي يتككف مف عمماء مف الفريقيف يككف المؤتمر حمقة

كتشارؿ شرنتجكف ،كجكف المز ،كقد حصؿ األربعة عمى جكائز

نقاش لمبحكث المقدمة مف الفريقيف .في ضكء التربية اإلسالمية.

نكبؿ ايضان) [.[1

 -4تفريػ ػغ مجمكعػ ػة مػ ػف أعضػاء ىيئة التدريس بالجامعات ممف
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لدييـ االىتماـ كالكفاءة لمتصدم لتمؾ الحمالت التي تدعك

8

2016

] [2العجيرم .عبد ا﵀ صالح1435( .ق)ػ ميميشيات اإللحاد.
مركز تككيف لمدراسات كاالبحاث .الخبر .السعكدية.

لإللحاد ،عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي .كمف خالؿ الكراسي
البحثية.

] [3القاسـ .عبد العزيز2013( .ـ) ممحدكف سعكديكف .جريدة

 -5االرتقاء بالخطاب الشرعي في ألفاظو كفكرة كأساليبو ،ليككف

الكطف  23اكتكبر.

مكاكبان لتمؾ الحمالت مف حيث اإلخراج ،كعرض األفكار ،كلغة

] [4النقيداف .منصكر2010( ،ـ) تائيكف في بازار اإليماف.

الحكار ،ككسائؿ االيضاح المستخدمة لتكصيؿ االفكار

جريدة الرياض 16 .مايك .عدد .15301

الصحيحة.
 -6كما يقترح الباحث مجمكعة مف البحكث منيا:

] [5العكىمي .البراء2012( .ـ) لماذا يمحد شبابنا .جريدة الجزيرة

 -7إجراء بحث مكسع عمى عينة مف شباب الجامعات لقياس

 12فبراير.

مدل تأثرىـ باألفكار اإللحادية.

] [6شريؼ .عمرك1434( .ىػ 2013ـ) رحمة عقؿ الشركؽ

 -8إجراء بحث مكسع لدراسة حاؿ المالحدة ،كىؿ ىـ يعانكف

الدكلية .مصر -ط.7

مف خمؿ نفسي ،أـ أنيـ يتمتعكف بالحرية كالسعادة كما يزعمكف.
 -9إجراء دراسة عف مدل مساىمة كسائؿ اإلعالـ في التركيج

] [7ابف منظكر .محمد بف مكرـ (1414ق)ػ .لساف العرب .دار

لألفكار اإللحادية.

صادر .بيركت .ط.3

 -10إجراء دراسة حكؿ أثر الشبكة العنكبكتية في التركيج

] [8الندكه العالمية لمشباب اإلسالمي (1416ق) .أصكؿ

لإللحاد.

الحكار .المطابع العالمية .الرياض ط.4

 -11إجراء دراسة لمحكار مع الممحد في جكانب اإللحاد المختمفة
مثؿ:

] [9ابف فارس1399( .ق)ػ معجـ مقاييس المغة تحقيؽ عبد

أ -أثر اإللحاد السمبي عمى القيـ األخالقية.

السالـ ىاركف .دار الفكر القاىرة .ط.3

ب -العنصرية التي يرسخيا اإللحاد.

] [10الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي1420( ،ق) .المكسكعة

ج -الحكار مع الممحد حكؿ الجكانب الفمسفية ،مثؿ العالقة بيف

الميسرة في االدياف كالمذاىب كاالحزاب المعاصرة أشراؼ:

السبب كالنتيجة ،كأييما الدليؿ عمى اآلخر.

مانع حماد الجيني .ط .4دار الندكة العالمية لمنشر .ج .2

د -دراسة اآلثار السمبية المترتبة عمى اإللحاد .النفسية،

] [11طعيمة ،صابر عبدالرحمف (2004ـ) اإللحاد الديني في

كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية ،كالثقافية.

مجتمعات المسمميف ،دار الجيؿ  ،بيركت.

ىذه في نظر الباحث جكانب تستكمؿ الحكار مع الممحد الذم
تناكؿ الباحث جانبان منو كىك العمـ .كىؿ يقكد لإليماف أـ

] [12الطبرم .محمد بف جرير (1426ق)ػ .جامع البياف في

اإللحاد.

تأكيؿ القردف .دار الكتب العممية بيركت .ط.4

المراجع

] [13القرطبي .محمد بف أحمد1407( .ىػ) مختصر تفسير

أ .المراجع العربية

القرطبي .اختصار كدراسة محمد كريـ راجح .دار الكتاب

] [1شريؼ .عمرك (1435ىػ 2014،ـ) خرافة اإللحاد .مكتبة

العربي .بيركت.

الشركؽ الدكلية .مصر .ط2
92

قضيتي اإللحاد كاإليماف ،مجمة كمية الشريعة ،جامعة أـ

] [14ابف تيميو ،أحمد (1398ق)ػ مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ.

القرل .العدد الخامس .مكة المكرمة.

جمع كترتيب عبد الرحمف بف قاسـ .الرئاسة العامة إلدارات
البحكث كاالحصاء كالدعكة اإلرشاد .الرياض.

] [25بامبا ،صالح صالح (1401ق) اإللحاد كاثاره في الحياة
االكركبية الحديثة رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة اـ

] [15الشيرم .عبد ا﵀ سعيد2014( .ـ) ثالث رسائؿ في

القرل .كمية اصكؿ الديف قسـ العقيدة .مكة المكرمة.

اإللحاد .كالعمـ كااليماف .مركز نماء لمبحكث كالدراسات
بيركت.

] [26الشكبكي ،محمكد يكسؼ (1405ق) اإللحاد كأسباب
انتشاره .رسالة ماجستير غير منشكرة قسـ العقيدة .الجامعة

] [16الحصرم .عبدالمجيد حمدم .منيج اإلسالـ في دعكة

اإلسالمية ،المدينة المنكرة.

الممحديف رسالة ماجستير .الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنكرة .غير منشكرة.

] [27محمد .ميصر سميماف1406( .ق) الفكر اإلسالمي في
مكاجية التيار اإللحادم المعاصر رسالة دكتكراه .غير

] [17عبد الخالؽ .عبد الرحمف1404( .ىػ )اإللحاد كأسباب ىذه

منشكرة .جامعة االزىر القاىرة.

الظاىرة كطرؽ عالجيا .الرئاسة العامة إلدارات البحكث
كاالفتاء كالدعكة كاإلرشاد .الرياض .ط.2

] [28الجرفالي .أميرة صالح1435( .ق) دكر القيـ االخالقية
في مكاجية اإللحاد .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة

] [18إدريس .جعفر الشيخ1422( .ق)ػ الفيزياء ككجكد الخالؽ.

طيبة .المدينة المنكرة.

مجمة البياف.

] [29أبي العز .عمى بف محمد1396( ،ق) شرح الطحاكية،

] [19األشقر .عمر سميماف (1423ىػ) العقيدة في ا﵀ .دار

تحقيؽ .محمكد شاكر .المطابع االىمية .الرياض.

النفائس .ط – 15االردف.

] [30السعدم .عبد الرحمف بف صار1404( .ق) تيسير الكريـ

] [20محمكد .مصطفى (2001ـ) .رحمتي مف الشؾ إلى

الرحمف في تفسير كالـ المناف .تحقيؽ محمد زىرم

االيماف .دار قطاع الثقافة .القاىرة

النجار .الرئاسة العامة إلدارات البحكث العميا كاالفتاء

] [21كريسي .مكريسكف1978( .ـ) العمـ يدعك لإليماف ،ترجمة

كالدعكة كاإلرشاد .الرياض.

محمكد صالح الفمكي .مكتبة النيضة .القاىرة.

] [31خكجة .محمد شمس الديف1430( .ق)ػ الحكار .ددابو

] [22ىشاـ ،يحيي (1400ق) عدـ كفاية العمـ في مجاؿ

كمطمقاتو .مركز الممؾ عبد العزيز لمحكار الكطني .ط.6 .

المعرفة .مجمة األزىر .الجزء األكؿ السنة الثانية كالخمسكف

] [32زمزمي .محمد حسف أحمد1422( .ق)ػ الحكار ددابو

مف شير محرـ.

كضكابطو في ضكء الكتاب كالسنو .دار الدكلية.

] [23ىشاـ ،يحيي (1401ق) بعجز العمـ في مجاؿ االخالؽ.

] [33العبيد .ابراىيـ عبد ا﵀1430( .ق) تعزيز ثقافة الحكار

مجمة األزىر .الجزء الثالث السنة الثالثة كالخمسيف ،ربيع

كمياراتو لدل طالب المرحمة الثانكية .مركز الممؾ عبد

األكؿ.

العزيز لمحكار .الرياض.

] [24المي ػ ػداني ،عب ػ ػدالرحمػ ػ ػف حس ػ ػف (1401ق) نظ ػ ػرات حػ ػ ػ ػكؿ
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ABSTRACT_This research seeks to provide a suggested vision with Atheist. It focuses on the most
important element, which is adopted by the atheist, the knowledge in the universe things, who is
alleged to have led to answer all human questions, and it replaced the religion. The researcher
ensured Invalidity of atheist's allegations because science has returned humanity to the faith in
God and rejection of Atheism. The researcher presented the etiquettes of interlocutor believer, and
the qualities of the Atheist. The main findings of the research in the fall of argument of atheists
who claim that science leads to atheism, although it has been scientifically proven strong link
between science and religion, and they are in the eyes of human progress. In addition, results
indicate that there are differences between religion and science in search tools and the invalidity
of unifying research approach. Among the most prominent recommendations that the unities
should protect the young from atheistic ideas. As the innovation in legitimate discourse
processions age is necessary to protect against the risk of atheism, and the most prominent
research proposals, conducting a survey on a sample of university students to see how affected by
microwave atheistic, and study the impact of the World Wide Web at growing atheistic ideas from
the point of view of young people.
KEYWORDS: Dialogue, Atheist, Islamic education. .
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