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مهن مقن

 بعد اإللحاد، قضئة بالدراسة الكتاب هذا يتناول
 اآلونة. هذه في كثيرين حديث محور صارت أن

 مصر في األزهر مؤسسة عن أخيرا صدر وقد
 في كبير قلق فهناك األفكار، هذه لتفنيد كتابان

 هذه تجاه والمسيحؤة( )اإلسالمية الدينية األوساط

 العربية. والبالد مصر في ما نوعا الجديدة الظاهرة
 مؤمن هو عامه الشرقى مجتمعنا ألن جديدة أقول

 موروا بديهيا عنصرا له الدين يمثل حيث بالغطرة،
 مجال وال المبكرة، الطفولة سنوات منذ ومقبوال

 يطلق ما وهذا اإليمان، دوافع عن سؤال أي لطرح
التقليدي((. ))الدين تعبير عليه

 كلمة ترادف قد العاقة عند ))إلحاد(( وكلمة
 ترك هو الدقيق ))ألحذ(( الفعل معنوة لكئ ))الكفر((،
 في وشن الظلم، إلى ومال به، أمر ما في القصد

 وجود إنكار هو إدا فاإللحاد وجوده. أنكر أو الله

 إذ نقول وللتبسيط الموت. بعد حياة ووجود الله،



 كلمة بينما يراه. بما إال يؤمن ال المعاصر اإللحاد
 معينة مفاهيم أو مبادئ عن الخروج تعني ))كفر،

 غير وهي آلجاحد((، كلمة وهناك األديان، أحد في
كافر. أو ملحد تعني وقد المعنى، محذدة

 اآلن المنتشرة اإللحاد موجة أن بالذكر جدير

 تلك عن كثيرا تختلف ال العربية والبالد مصر في
 بقرون سبقونا أتهم من بالرغم أوروبا، في المتفسية

 الدين ورجال الدينية للمؤسسات تحذيهم في
 تأليف من كتاب صدر وقد المقدسة، والنصوص

 عنوانه ة(0ثصآل جا)ل1)جآ سوليجناك بيير دكتور
 )العصاب معنى ط<<٨ د1<08£ ح٠آ1£1>>

 والكنيسة الدين المؤلف فيه يتهم المسيحى(،

 بأمراض المؤمنين إصابة في الرئيسى العامل بكونهما
الله. عن مشؤهة صورة تقديمهما بسبب نغسيه

 فباإلضافة الملحدة، الدول أكبر من الصين تعتبر
 قمعى نظام بها يوجد سكانها، تعداد ضخامة إلى

 ظاهرة شذ مصر في أائ الله. وضن الدين ضن
 نكن لم عانا عشرين فمنذ ما، نوعا حديثة اإللحاد
 بطبعه، متدين فالمصري ملحدين، وجود عن نسمع

 ،كئه العالم في تدينا الشعوب أشذ من ؛ط بل

 هيرودوت اليونانى المؤرخ شهادة بحسب وهذا
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 هذه لكن الميالد. قبل الراع القرن في عاش الذي
 يقذر واليوم ،األخيرة السنوات في تناممته الظاهرة

 مليون ٤-٢ بحوالى مصر في عددهم بعضهم
 تعداد إجراء صعوبة االعتبار في واضعين ملحد،

 لهؤالء الشعب غالبية لرفض المجال، هذا في دقيق
 من األمن قمع من الملحدين ولخوف ناحية، من

 أساسيا مرجعا الدين أصبح أن بعد أخرى، ناحية
عصرية. دولة أي في موجود غير وهذا للدولة،

 على ساعد زالت، وما انتشرت الظاهرة هذه
 ووسائل اإلنترنت وانتشار المعلومات تدقق ذلك

 في ثورة أحدث الذي األمر المختلفة، االئصال
 ما فلسفيا، و وفكرا ودينيا سياسيا العصري، العالم

 على والالدينية الدينية األفكار نشر في دورا أذى
 الحزة للمناقشة مفتوخا المجال أصبح سواء. قدم

 بل الدين، بمعحتوى تتعلق ال والقضية والحوار،
اإلقناع. على القدرة

 لم أدنا إلى نظزا لنا، مفاجأة تمثل الظاهرة هذه
 الغربية المجتمعات في بينما لها، مستعذين نكن
 ينقسم أن الطبيعى من لذا قرون، منذ موجودة هي

 الرفض يعلن األزل فريقين: إلى تجاهها المجتمع

الغضبة: من يهزن والثاني واإلدانة،
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 فيه الفعل رة يغسم واإلدانة: الرفض موقف — ١
 تماائ يناقض فاإللحاد الشديدين، والرفض بالتشثج

 مظاهر عليه تبدو والذي نعيشه، الذي العالم الجو
 المجتمع، جذور في المتأصلين والتددن اإليمان

 المضادة، الفعل ردود سووع أن علينا وجب هنا ومن
 القضية، هذه طمس ومحاولة القوية، والمعارضة

 في سواء مجتمعنا، فنرى خاسرة، قضؤة واعتبارها
 كته، والمجتمع الدينية المؤسسات أو العائلة إطار

 مضطرب بأته سهم وقد الملحد، تكفير على يجمع
 الموقف هذا العالج. عن يبحث أن وعليه نفسيا،
 والتكفير الرفض هذا أن أرى لكني نتوقعه، أن يجب

 العقل ئعمل أن واألجدى اإلطالق، على مالئم غير

التكفير. من بدال التفكير فيكون المجال، هذا في

 الجانب على القضية: من التهوين موقف -٢
 ال بعيدة مشكلة باعتبارها معها التعامل يتم اآلخر
 وسوف بسيطة، ومسًالة المجتمع، على خطرا تمثل
 ويكون مباشرة، مواجهة إلى الحاجة دون من تعبر

 الذي النعام بسياسة يوصف بما تجاهها التصرف
 داهائ، خطرا يرى حين الرمال في رأسه يدفن

 تكون قد باعتبارها الرئيسية، المشكلة متجاهلين
 يقتدون الذين الشبيبة لبعض عابرة نزوة مجرد
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 أيثا وهذا الوقت. مرور مع تزول وسوف الغرب،
 ندرس أن علينا اإللحاد نفهم فحيى خاطئ، موقف
 تكون لن السؤال يملك ال فمن وأسبابه، دوافعه

عنه. اإلجابة على القدرة لديه

 أن أون هذا، كتابي لغصول عرضى ستهز وفي

 أن سمعت وحين الظاهرة، بهذه ترحيبي عن أعلن
 حمدت يوم بعد يوائ تزداد اإللحاد من موجة هناك

 هذا من بالدهشة شعور القارئ ينتاب ربما الله.
إلى يدفعنا سوف اإللحاد أن أرى لكتى الموقف،

*
 طوال معبر في اضمحل الذي الفكر من المزيد

 إدريسى يوسف الكاتب دعا ما األخيرة، السنوات
 وفكر الفكر فقر كتبه ألحد عنوادا يضع أن إلى

 لديهم يكون حين اليوم الشبيبة أن فالمالحظ الفقر.
 في بل القراءة، في يقضونه ال الوقت من مئتع

 األصدقاء، مع جلسة أو اإلنترنت على الدردشة
تماثا. خاوية العاتة المكتبات فصارت

 والنقاش، والتساؤل للبحث مجاال يفتح اإللحاد

 نشأنا الذي الضيق اإلطار من يخرجنا وبذلك
 مرحلة من والعبور االنطالق على ويساعدنا عليه،

 الفكرية الحياة في النضج مرحلة إلى الطفولة
 يحتاج فاإليمان مرتبطتان، وكلتاهما والروحية،
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 المقبولة التفسيرات له ويجد ليبزره، العقل إلى
 اإلنسان. في ما أعمق باعتباره الوجدان، أمام

 يخرج لكي اإليمان إلى حاجة في بدوره والعقل
 الكنيسة نشاة فمنذ الفكردة. المعرفة محدودية من
 الفكرة، المفاهيم عن الدينية المفاهيم تنفصل لم
 اإلشارة في تستخدم التي لوجوبمر(( )) كلمة إذ بل
 الفلسفة أيثا بها يقعمد قد المسيح، شخعس إلى

 الجانب بين التضافر يوضح وهذا والفكر، والعقل
 أن ذلك، على وبناء اإليمانى. والجانب الفكري
 أصول توافر عن بمنأى إيمانية دينيه حياة نعيش

مقبول. غير أمر فكرة وجذور

 التضافر هذا وجود الضروري غير من كان ردما
 كان اإلنسان ألن الماضية، القرون في المجالين بين

 ويخضع إيمانه، حول أسئلة يطرح ال بسيكا بدائيا

 إنما والكنيسة. األسرة في مسامعه على يتردد لما

 بوجود تسليمي مع .مستحيل هذا الحالي عصرنا في
 لكتي الدين، مجال في العقل إعمال من تخوف

 ضل وإن حثى ويسعى اإلنسان يتحرك أن أحين
 بدون يقبل طفال، يظل أن إلى الوقت لبعض الطريق
 بصدق أؤمن فأنا حوله. مئن ه يتلعا ما كز تفكير

- )اللوجوس المسبح وأن ذاته، مع اإلنسان



 )يو إنسان كل ينير الذي الحقيقى النور هو ذ(0ج08
 وجود ولوال الحقيقة، لمعرفة يقودنا فهو (،٩/١

 قد كتا ما كولومبوس كريستوفر مثل مغامرين
األمريكتين. إلى وصدا

 مصر في اإللحاد موجة واكبت ثانية ظاهرة ٠
 مؤسسا أصدح الذي التعليم مستوى انحطاط هي

 الفكر، ال والتلقين الذاكرة على األولى بالدرجة
 عن دروسه يحفظ أن الطالب من المطلوب وصار

 أن واعتدنا ويبدع ويجتهد يفكر أن ال قلب، ظهر

 كلمة من بدال حفظ، وتعني ))ذاكر((، لفظ نستعمل
 واضح والغرق ،الشام بالد في المستخدمة ))درمى((

 بفرض الحفظ على مبنية فالمناكرة المعنيين، بين
 أن حين في االمتحان، في نموذجية أجوبة كتابة

 في ينقصنا ما وهنا وبحكا، تفكيرا يتطئب الدرس

مصر.

 على الحصول هو لدينا التعليم هدف صار
 الطالب يتقيًا أن بعد امتحان في والنجاح شهادة،

 جزءا يصيح ولم عقله، يدخل لم فهو حفظه، ما كز
 منها يتختص أن يريد دراسية، مادة مجرد بل منه،

 وال كعلم، العلم حتة يعنيه ال وقت، أقرب في
 من الحياة، في ينجح أن هته كز كمعرفة، المعرفة



 بمعلومات يرتبط ال النجاح هذا أل يدري أن دون
كثيرة. أخرى وبأمور بل فحسب،

 موضع هي نظري في اإللحاد قضئة لذلك
 اليقظة من قدزا نرصد بدأنا فأخيرا به، أرحب

 في وخائ المصري، الشعب من قطع في والوعي
 والكائب المفكرين كبار بعض مع الشبيبة، محيط

 هناك بأن يشعرون وجميعهم وغيرهم، والمبدعين
عاثة. بصفة األديان في مشكلة
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األزل الباب

اإللحادوأنماطه أشكان
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 1خآلو11ج181116 )النظري( المطلق اإللحاد - ١

1٠٠(ا1٠11٠ا،1
 وتفيد )ة( مقطعين: من مكونة يونانية )والكلمة

 العقيدة في اآللهة إله وهو ة(0آل8) وزيوس النفي،
 وال الله، لسلطة إنكازا ليس فهو القديمة. اليونانية

 مبدئي رفض بل به. المرتبط الدينى للفكر رفض هو
 النوع هذا باألساس. الله لوجود وإنكار وجذري،

 هو وال عملي، هوإلحاد وال اجتماعؤا، إلحادا ليس
مبني فلسفي رفض هو بل الشك، حاالت من حالة

عة€ل روستان آلجان الفيلسوف يقول
آل((:08دآ

 وابعاده، الكون حجم اإلنسان يكتشف أعندما
 المختلفة، المجزات أحجام مجموع إلى ينظر أو

 نجوم من تحوي ما بكل لها، النهاية والتي
 الرهيب الكون هذا بين يقارن ثم وأقمار وكواكب

 من بها وما نيها، نعيش التي ومجرتنا المخيف
 الشمس حجم إلى ينظر كم وكواكب، نجوم
 ومع الواحدة، المجزة بحجم بالمقارنة التافه
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 من أكثر يساوي الشمس حجم آن يعلم هو ذلك
 عليها يعيش التي األرض حجم ضعف مليون

 ما أنا؟ من ويقول: نفسه إلى ينظر ثم اإلنسان.
 بهذا بالمقارنة وحجمه وقيمته اإلنسان أهمية
 حقيقة إلى يصل أن اإلنسان يمكن ال الذي الكون

بالمثال؟،. حقى وال ضخامته

روستان: جان ويتابع

 اإلله هذا عالقة وقضة الله، وجود فكرة )إن
 اإلنسان بها يبزر تبريرة عملية إآل هي ما باإلنسان

 ابتبع حيث الحياة، في قيمة له يكون أن في رغبته
 بما الشاسع الكون هذا كل خالق الله، وجود فكرة
 يجعل ما األهمية من له اإلنسان هذا وإن فيه،
شخصيا((. به يهتز بالله المدعو ذلك

 أسباب إلى يعود الله لوجود المبدئى الرفض هذا

 أهتها كان ردما الحعا، لها أتعزض سوف كثيرة
 لكز خانة( )سن البديل هو الله أن يرى بعضهم أن

 وتدريجيا اإلنسان، تواجه التي الصعبة المواقف

 بالتالي الله وجود ليصبح الفراغات، هذه العلم يمأل

 الحديث العلم يغني أخرى بكلمات غرورى. غير

 أكثر قادرا اإلنسان يصبح وبذلك الله، وجود عن

غير ويكون مصيره، على يسيطر أن على فأكثر
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 هو إله وجود فكرة الملحد لرفض آخر سبب
بالملموسات يتمشك المعاصر البشري العقل أئ

٠ * :
 ويخضع يختبره بما إال يعترف وال والمحسوسات،

 في منتشر الموقف هذا العملية. التجربة لمقاييس
 على أو اقتناع، على مبنيا يكون وقد بالذات، الغرب
مواجهتها... في الملحد يرغب ال لحقيقة رفض

 إنها أدنة، من إليه ثدمت مهما بالرأي، والتمسك

القدس. الروح ضن الخطيئة

 الدين ورجال الدينية المؤسسة رفض — ٢
٨11٤10غا1٠10آل118111€

 الوصف عليهم ينطبق ال الملحدين من كثير
 الدينية، المؤسسة يرفضون فهم لإللحاد، السابق
 األزهر أو المسيحيين، عند الكنيسة كانت سواء

 ألنهم ردما المسلمين، عند المساجد وشيوخ

 واالنغالق التعضب عالمات هؤالء في يرصدون
 نعيشه. الذي العصر مواكبة وعدم التفكير ورفض

 حاليا مصر في ملحدون أنهم يذعرن مئن وكثير

 من يراه ما يرفض فمعظمهم الفصيل. هذا من هم
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 لوصف مطابقة الدين ممارسة في ومظهرإبة رياء

(.٣١-١٣/٢٣ )مئى للفزيسسن المسيح
 الغراؤون، والفزيسيون التقتبة أدها تكم والؤيئ

 الائس، ؤجوؤ في الشقوات تلكورث دعغلون فإدكم
 الدخول يريدون ائنيرغ وال ثدحلون، أنتم فال
يدحلون... عودهم دن

 واحذا، خيال ن لتكسبوا والبر البحر قجوبوذ فإدكم
 لجهنم يسثوحب لجعلئموه دخيال، أصبح فإذا

نسئجعون... أنغم ما ضعفت

 والئوئن، والئئزؤ الئئع غشز دون ئؤ فإدكم

 والزحقه الغدل السريعة: في ما أهم أهتلئم يعذما
 دوز ين ده ثعقلوا أن يجث كان ما فهذا واألمانة.

 ائذيئ أدها يا الشيان، القاذة أدها ذاك. ئهبلوا أن

 الجثل... ويبكبعون البعوصه من الماء يصعون
 وداخلهما والعئخن، الفأس ظاهز ئدلفرون فإئكم
 الفريسى أدها والشع. اليب خصيلة من ممتلئ

 الفائجؤ ببصيز الفأس، داحل أؤال طفر األعمى،
طاهرا... أيفتا

 ظاهبؤها يبدو الئتفلستة، دالثبور أشبة فإدكم
 النوتى عظام من فممتلوءب دالجلها وأثا لجميال،

 ظاهرؤم في كبدون أنثم، وغدبك نجاسة. وقزح

واثائ.. رياء فضقإى بافغم وأائ أبرازا، بلائس
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 صرائخ وثرون االياء وبوز ثبنوذ فإنكم
 لما آبائنا، أيام في عسنا لو وتقولون: الصديقين
 على دشهدودع فأنتم األيياء. دم في ثازكناخم
 أنثم فامألوا االياء. قتلة تاء باكم أشمكم

آبادغم((. يكيال

 الله، لوجود رفصا اإللحاد بين نمتز أن إدا علينا

 والمؤسسة الدين رجال رفض اآلخر الجانب وعلى
 الحالتين، بين خلط يحدث ما فكثيرا الدينية،

 ))ملحدين(( تسمية أشمهم على يطلقون مئن فبعضهم

 موقفا يثخذون فهم التوصيف، هذا عليهم ينطبق ال
 العبادات، في والطقوس الدين رجال تجاه متشددا

 أن أرى جانبي ومن مختلف. األمر بداخلهم لكن

 اإليمان ويمثل بطبعه، مؤمن هو المصري اإلنسان

 كان إذا وهو كيانه، من أساسيا جزءا الله بوجود
 فجوة وجود يلحظ ألته فردما الدينى، النظام يرفض

 فيأمرون الشخصية، وحياتهم الدين رجال كالم بين

تنفيذها. على يقدرون ال قواعد اتباع بضرورة الناس

العطى اإللحاد-٣
 بل فلسفية، بطريقة المسألة يتناول ال إلحاد هو

الغريق، هذا من الطحد يمارسه حياة أسلوب هو
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 حياته يمس ال اإليمان هذا لكئ بالله، يؤمن فهو
 وال الغردقة الصالة يمارس ال إذ اإلطالق، على

 والدين، الله تجاه الالمباالة من نع ولديه الجماعية،
موجود. غير الله وكأن يتصزف يجعله ما

 بالطبع. يرد: مؤمن؟ أنت هل أحدهم: تسأل
 ألنه رقما أو الكسل من نع تصتي؟ ال إدا فلماذا

 أن فيفضل الله، مواجهة يريد وال بالذنب، يشعر
 كز أيصا يشمل النمط هذا الحالة. هذه في يعيش

 الدين أصبح من وكز الدين، ممارسة عن يمتع من
 الشهوانية، الطبيعية التلقائية لحياته عائعا عنده

 اقصائه في فيجد الشهوات، يكيل الدين لكون
 غرائزه، أمام مفتوحا المجال يترك ألن وسيلة

بعدها. وما الحياة عن تساؤل أي دون من فيعيش

 إلى يستند ال اإللحاد من النع هذا عاقة وبصورة

 معينة التزامات من هروب هو بل نظرية، حجج
 الملحد، سلوكيات مع وتتعارض اإليمان، يفرضها
 إذ الدين، عن تلقائيا يبتعد التعارض هذا وبسبب

 الحز فيكون مزعج، اإلله هذا أن بعضهم يرى
 عليه نطلق ما نتجتب حئى حياتنا من ننزعه أن

 فاألسهل بالذنب، المستمر واإلحساس الوسواس
نعيش أن على يجبرنا ألنه نظريا وجوده نلغي أن
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 في رغبتنا وال مقدرتنا عدم من بالرغم فاضلة، حياة
مؤمنين. غير بكوننا نتظاهر ولهذا ذلك،

 في العفل عجز على المبغي ؛-اإللحاد
 8لعن()1ء181116, رة( )|لالأ الحقيقة إدراك

3§1108خ1٠18 016

 بمعنى الالة، اسلم عليه يطلق السار هذا
 والموت الحياة مشاكل أمام أعرف، وال أدري ال

 ردودا أملك ال بأتني أعترف وألغازها. واأللم
 الله، وجود ينفي ال هنا الغرد نهائية. وإجابات

 قدراته، فوق الله وألة يؤتمده. ال نفسه الوقت وفي
 عقيدة أي إلى االنتماء بساطة بكز يرفض نراه

 في بل بالمؤمن، وال بالملحد ليس فهو دين، أو
 وسط المذهب هذا وينتشر والتساؤل. الشك وضع

 منهم الغرد يعترف أنفسهم، هع مخلصين أشخاص
 نلحظ وربما عقله، ومحدودبة بعجزه تواضع بكز

 يجبرنا التواضع من وقدرا حكمة الموقف هذا في
 يمكنه ال حقيقة تبرير يحاول ال فهو احترامه، على

 يكون يعرف، ال بأته اإلنسان يعترف وحين تبريرها،

العظيمة. الله قدرة أمام بالعجز منه إقرار بمثابة هذا

 من يطلب ثغا المملوء اإلنسان هذا مثل
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 يؤكد الذي القاطع الدليل إليه يقذموا أن المؤمنين
 واجهته مهما يؤمن لن ذلك من وبالرغم الله، وجود

 أن وعلينا للمعرفة، مظن لمفهوم أسير ألته باألدنة،

 بالمقام إيمانية وجدانية هي الله معرفة أن له نوضح
 ينشد فهو أخرى، معرفة أي عن تختلف األول،

 وسائل خالل من المحدود غير فهم إلى الوصول
العلمى. البحث لمعايير تخضع

 يقدم الشك على المبنى اإللحاد من النمط هذا
 للوصول ضرورا الشك يكون فقد إيجابيا، بعنا إلينا

 يؤكدون الملحدين هؤالء فمثل اليقين، مرحلة إلى
 وعلينا إليه، الوصول أو استيعابه يمكن ال الله أن لنا
 تجاههم، هجوميا أو دفاعيا موقعا ونيخذ نتطرف أآل

 التي القضايا وعلى تساؤالتهم على ننفتح أن بل
 من بدال بعمق، ونبحث نفهم أن بفرض يثيرونها

 بإمكاني األحيان بعض وفي جاهزة. ردود تقديم
 من بالمزيد وأعد فورى، رد وجود بعدم أعترف أن

 تجاه األصوب هو الموقف هذا أن أتصور البحث.
 سودا نفكر أن وعلينا ينتشر، الذي اإللحاد ظاهرة

 في استعملت التي الجاهزة فالردود معا، ونبحث
بها. البحث روحانية استبدال يجب الماضي

معظمهم، يكن لم إن الدين، رجال من كثيرا إذ
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وكأة والردود، الحلول كز لديهم بأن يتظاهرون

 ليثبتوا يخرجوه أن باستطاعتهم حوزتهم،في الله

 آصعب المسالة لكئ وقت. أي في لآلخرين وجوده
 البحث بروحانية أنادي أنا وحاليا ذلك، من وأعقد
 عقولنا يفوق الله ألة المستمر، والتساؤل الدائم،

 وطرقه الله يستوعب أره يدعي ومن مطلقة، بطريقة
 أن من أوسع القضية غبيا. يكون ومقاصده وشبله

 نتعتمه أن بإمكاننا الذي الدرس هو وهذا أحتويها،

التقليدي. واإلله اإليمان الرافضين هؤالء من

 |٦٦111۴|ئ٦۴٩ الهجومى اإللحاد —ه
٨11ه11آل11ج1011

 كان كما ومكافحته، الدين على الهجوم يعني

 في وحاليا السابق، السوفياتى االثحاد في الوضع

 المذهب تعتنق التي )الدول الشمالية وكوريا الصين
 تكتفي ال األنظمة هذه الشيوعى(. الماركسى

 المؤسسات وتحارب بل الدين، رفض بمجرد
 باعتباره الدين، مظاهر يثل التي التجشعات وتمغ

 واالقتصادي. الفكري التخلف مصادر من مصدرا

 ممارسة وعن الله، عن باالبتعاد الملحد يكتفي ال هنا
بالدين. صلة له ما كز يهاجم لكته اإليمانية، الحياة
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 بج1غ11181٦1وع )|1٦1ا0ل>أل)1١10 العبثية مذهب — ٦
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 هناك يكون أن يرفض الملحدين من فصيل هو
 عن للبحث داعي ال أته ويرى للوجود، هدف أي

 هو ووجودنا عبث، كتها اإلنسان فحياة له، معنى

 القضة، تنتهي نموت وحين فقط، تواجد مجرد
 ميتافيزيقية. عقيدة أو فكر ألي مبرر يوجد فال

 الغريق هذا من الملحد يرى سبق ما على وبناء
 طريقة أفضل هو االنتحار أن المشاكل مواجهة عند

 هو الموت أن معتبرا الحياة، متاعب من للتخئص

 ويمثل أخرى. حياة أي بعدها ليس التي النهاية
 س)ل-سجل1 كامو وألبير سارتر بول جان السار هذا

 ال رة الال-أ كانت فإذا .٨1د ودء 8د٠ج
 العبثية النقيض فعلى معنى، وجود تؤكد وال ترفض

إيجابا. رفثا المعنى ترفض

الشيطاني اإللحاد-٧
 بالرغم العالم، في االنتشار قليل النوع هذا إذ

 يكتفون ال االعتقاد هذا فئمارسو األخطر، أته من
 بالدين، صلة له ما كز ومهاجمة الله، وجود بإنكار

الشيطان لعبادة وطقوسا شعائر يقيمون إتهم بل
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 موجهة خاصة صلوات ولهم الشيطان(، )عبدة نفسه
 إلى تقترب الطقوس هذه الله. من بدال الشيطان إلى

 ويطلقون األسود، السحر ممارسات من كبير حذ

٠ األسود(( القناس )) تسمية *عليها

بالله أخرى مفاهيم إستبدال - ٨
 العالم، روح أو المطلقة، الطاقة أو الطبيعة، مثل

 المحسوس. عالمنا إلى أقرب أخرى تسمية أي أو
 أن تدرك والغالبإبة الطاقة، معنى يعرف فالجميع

 بعضهم ويطلق خفية. طاقة هناك الحياة مظاهر وراء
 التطؤر. نستيه ما أو الحياة((، ))تيار تسمية ذلك على

 المعاصرين من وكثير التسميات، تتعند هكذا
 وهم معين، بتصؤر مرتبطة ألثها الله كلمة يرفضون

 وئضغي الله، كيان من تحذ المفاهيم هذه أن يرون

 التيار فهذا اإلنسان، صورة على بشردا شاكال عليه
 وذاتية، شخصية له روحيا كائائ الله يكون أن ينفي
 العلم مع تتماشى أخرى تصورات يفصلون هم لذا

العصرية. والعقلية والفلسفة الحديث

الالدينيون - ٩
 الدين، يرفضون لكئهم بالله، يؤمنون أفراد هم

ويخلق دين، أي إلى ينضم أن يريد ال منهم فالغرد
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 لفكره، ئالءمة أشذ يجده لله خاصا تصؤذا لنفسه
معروف. معتقد أي إلى ينتمي أن دون من

 )الالمباالة( الدينى -الحياد١٠
ل!1(1خ£[ا1٠ع11٤18111ة
 وتاريخ الدين، بسبب عداء حالة في البشر ألن

 يغثمل الدينية، الحروب بمآسي حافل البشرية
 بالدين، شأن أي لهم يكون أال الرأي هذا أصحاب

 عبر الدين ألن المسألة، بهذه معنيين غير فهم

 والخالفات والعنف للتعضب مصدر هو التاريخ
 وكثير الدين. أمور عن بعينا دعنا إدا واالختالفات.

 على ينفقون الغربية المجتمعات في األشخاص من

 الحياة، في لله دخل ال أكه مبدأ فيطيقون الرأي، هذا

 من تدحل بدون مستمز واإلنتاج تعمل، فالمصابع
 في لله شأن وال الدينية، والمؤشسة الدين رجال

 فالدين وسياسة. اقتصاد من العاقة الحياة نواحي
 وقد للبشرة، بدائية مرحلة يمثل هؤالء نظر في

 في واالجتماعية التاريخية مهمته الديني الفكر أدى

 للبشرية يعد فلم يتوارى، أن اآلن وعليه معينة، فترة
 ذلك وتخثلت تطورت أن بعد اآلن، إليه احتياج أي

المرحلة. وتلك المستوى
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 اآلديان بين والتساوي النسبية-١١
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 إلى تقود األديان كز أة يرى الفكر هذا مؤيد

 ال مسلم أنت التشاحن؟ فلماذا واحدة، حقيقة
 إلخ. بوذى... وهذا وليكن. مسيحى، وأنت مانح،
 بحسب شخص كز األخرى؟ األديان أرفض لماذا

 الرب، اسم عليه يطلقون هنا وثقافته. واعتقاده دينه
 وهكذا. رع... وآخر براهمان، وهناك الله، اسمه وهنا

 وهذا واحدة، لحقيقة مختلفة تسميات جميعها
 إنسان لكز حاليا. الغرب في السائد التيار يلحص

به. يقتنع الذي الدين اعتقاد في الحرية مطلق

 اإلنسان ينتقي - المعتقدات بين التوفيق-١٢
8لم٠دالغ له يروق ما دين كز من

 الهندوسية، من يعجبه ما الغرد يختار فريما
 يحدث كما تماثا المسيحية. ومن اإلسالم، ومن
 عليها مائدة فهناك مفتوح(، )بوفيه عشاء حفل في
 لك، يروق ما اختيار وبإمكانك المأكوالت، كز

يناسبك. ما كز تعتقد أن لك متاح وهكذا

8ل)11٠1؛11ة11غه الروحانية — ١٣

تحز المعاصرة الغربية المجتمعات بعض فى
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 اكتشاف الغرد فيحاول الدين، محل الروحانية
 وبعض والصمت التأثل خالل من وتنميتها ذاته

الدينية. الطقوس من بدال اليوجا مثل الممارسات

§0086 الغنوصؤة — ١ ٤

وعقليا. فلسفيا الله فهم محاولة وتعني

1غغو1٠خ8ا6 الهرطقة — ١ ه

 وتعني يوناني، لفظ من مشتعة عربية كلمة هي
 الذي الصحيح الرسمي اإليمان عن االنفصال

 .القويم المنهدب بمعنى أرثونكسر اسم عليه يطلق

 هذا في التقليد. هذا يرفض من هو فالهرطوقي
 ؤصف مئن بعضا أة عن أنوه أن أريد الصدد

 ه خطأ وكز رأيه، في محعا كان أته تبؤن بالهرطقة

 الدينية المؤسسة فسارعت ألوانه، سابعا كان أته

 نقز التي الحقائق من وكثير عليه. والحكم بإدانته

 في الدينية المؤسسات من مرفوضة كانت اليوم بها

 المثال سبيل فعلى حقيقة، أتها اتضح كم الماضي،
 أته عليه حكم اإلسالم في رشد ابن العربي المفغر

 لوثر مارتن هناك نفسه االتجاه وفي مبدع. هرطوقي

الكاثوليكية الكنيسة تقبل لم البروتستانتي، المصلح
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 مختلفة. بطريقة بعضها تتغيم بدأت واليوم أفكاره،

 وأنماطه، اإللحاد أشكال استعراض وبعد
 قدزا يحمل منها اكجاه كز أن نرى أن بإمكاننا

 صحيحة. تكون قد نقطة ويلمس الحقيقة، من
 هي اإللحاد درجات أخف بأن القول يمكن أيثبا

 المؤسسة ورفض الدين، ممارسة عن االمتناع

 حضور عن يمتع من فهناك والالدرة. الدينية،
 خالل من أو غرفته في بالصالة مكتفيا القداس،

 للصالة. وقائ يخصص أن دون من اليومية، حياته
 دمارس ودينية اجتماعية ضغوط هناك المقابل وفي
 ألن الغرد تدفع واألسرة الدينية المؤسسة من

 األديان بين المواجهة أن وبالتأكيد بدينه، يتمشك
 يكون ال هذا لكئ التعصب، نحو اإلنسان تدفع

هوية. مجرد اإليمان يصبح وقتها للدين،

 هو مصر في اإللحاد بأن القول أستطيع أخيرا
 وليس مؤسسة، باعتباره للدين رفض األؤل بالمقام
 المؤسسات لهيمنة رفض هو الله، وجود لفكرة رفثما

 ضن وثورة واالنفجار، التمرد من نوعا يولد الدينية

 رحبت السبب لهذا اإلنسان، حرية يكيل ما كز
 اجتماعية قيود من تختصنا أن آمال اإللحاد، بظاهرة

وتخنقنا. تكيلنا وعائلية
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الثاني الباب

اإللحاد تاديخ

٣





اإللحاد نشأة

 عن تحكي قديمة يونانية أسطورة هناك

 قشة إلى صعد الذي م٢01أ٦0خ1٦خ0 بروميتيوس

 ترمز التي الصاعقة لخطف محاولة في الجبل،

 االنسان سعي إلى تشير وهي االله، سالح إلى
 توازي التي المحاولة هذه المطلق، نحو الحثيث
 تأكالن )]توم الثمرة خطف وحواء آدم محاولة

 الحيز دعرفان كآبفه وصيرو أعثنكما دنعتح منه
 بناء بابل أهل محاولة وأيصا (.٥/٣ )تك والئز((

 لنا دبن ؤدعالوا قالوا: إذ السماء، إلى للوصول برج

 فغي (.٤/١١ )تك الشماء، في رأسه وبزحا قدينه

 المتكررة اإلنسان محاوالت نلحظ الثالثة األمثلة

الذاتى. الجهد طريق من األلوهزة القتحام

الميالد قبل اإللحاد -١
 القرن في اإللحاد أشكال من شكل أزل ظهر

كان حيث القديمة، اليونان في الميالد قبل الخامس
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 وهنا آلهتهم. ضن ألحد من أؤل اليونانيون الفالسفة

 لقد وثنى؟!. إنسان يلحد كيف السؤال: لنا يلوح
 كبير ))زيوس(( رأسهم على آلهة، عنة اليونانيون عبد

 كز وينتقدون يرفضون الفالسفة بعض وبدأ اآللهة.

وتصرفاتها اآللهة هذه حياة عن المتوارثة التفاصيل

 أفضل وكان عليها. المتعارف غير أخرى صورا لهم

 يجب التي العظيمة السمات وصف في أسهب من
 وأساليب الطباع حيث من اآللهة بها يتحلى أن

 وأرسطو، أفالطون هما بينها، فيما والتعامل التفكير

ومثالية. كاملة تكون تكاد بصور اآللهة صؤرا حيث

المعاصر اإللحاد ظهور بداية — ٢
 الثالث القرن حثى أورودا، أن عليه المئغق من

 في يشابه متدرائ، مجتمعا كانت الميالدي، عشر
 للمؤسسة وكان اآلن، مصر ريف األوجه من كثير

 الشعب، أفراد جميع على السيطرة )الكنيسة( الدينية
 إسمع البركة... عليه تحز الطاعة إبن فتطاع... تأمر

 منك أكثر يعرف بيوم منك أكبر الكاهن... كالم
 في األوروبى المجتمع في الحال كان هكذا بسنة.

الحقبة. تلك
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 وعي حركة ظهرت عشر الثالث القرن وفي
 روجر هو إيرلندي فرنسيسكانى راهب قادها ويقظة
طرح إذ ، ١٢٩٤-١٢١٤ 0 ) بيكون

 البحث في التجريبية الطريقة تعبير عليه أطلق ما

وتعني ئ(، 0لجحلل٠1111ج11)جصخ العلمى
 حواسي- ترصده أو أراه بما سوى أؤس ال أش

 التي الطريقة هذه للغيبيات. مجال ال وبالتالي
 مختلف في العلمى البحث أساس بعد فيما صارت

 يتصؤر يكن ولم اآلن، نعرفها التي العلوم مجاالت
 الدين، أسس تهز سوف هذه فكرته أة الراهب هذا
 مثله العلمى، للبحث يخضع ال اإليمان مجال ألن

 وهكنا اإلنسانية، التجارب من أخرى أنواع مثل
العلم. عصر نستيه أن يمكن لما البداية كانت

 أو أوهام، أو تخيالت على ال مبنى إذا العلم

 معطيات على بل مقذسة، منزلة نصوص على
 الغرب بدأ الوقت هذا ومن موضوعية، وضعية

 اإليمان ومرجعية الكنيسة سلطة من التختص في

 العلم وبدأ الحياة، ولقوانين للفكر وحيذا مصدرا
 أغوار وسبر الطبيعة الكتشاف رحلته الحديث
 المطلقة المرجعية يمثل الدين يعد ولم الكون،

السلطة وانتقلت واالختبار، العقل بل والوحيدة
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 وعاشت الشعب، إلى المجتمع فتة من بالتالي
مراحل: ثالث خالل من شديدة أزمة أوروبا

مًا النهضة عصر أؤال:
 من تقريبا استمزت تنويرية ثقافية حركة وهي

 انادح القرن حتى الميالدي، عشر الراح القرن
 في الوسطى العصور أعقاب في وبدأت عشر،

 تجسد المجاورة. الدول لتعم انتشرت ثم إيطاليا،
 اإلنسان، تأليه محورها فكرية ثورة صورة في ذلك

 مأخوذة مقولة وهناك الله، وليس المرجع هو صار إذ
 شيء،، كز معيار ؤاإلنان اليوناني: العصر من

 وباقي واآلداب والغنون العلوم من الهدف وتحؤل
 الفرض أصح هذا وعلى اإلنسان، إلى البشر أنشطة

عظمة اكتشاف هو النهضة عصر بعد فيما سقى متا
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 يعرف ما ساد الوقت ذلك ومن وقدرته، اإلنسان
واالختبار. التجربة على المبنى العلمي باألسلوب

 كوبرنيكوس نيكوالس ظهور مع هذا تزامن
 وهو (،١ه٤٣-١٤٧٣) 10138 ح01ح

 بالبحث توصل فقد المولد، بولندى فللى , عالم
 الشمس أن إلى التلبسكوب، باستخدام الفلك في
 العكس بل يظن، كان كما األرض حول تدور ال

 يرى حين تضتله اإلنسان فحواسال ،الصدحيح هو

 تغبر يالحظ حين كذلك الشرق، من تظهر الشمس
 الفكرة، هذه خطأ كوبرنيكوسى أعلن القمر. موضع

 اإلنسان إحساس يكذب يكن لم اإلعالن بهذا وهو
 الكتاب نصوحس وبعض بل وحسب، العادي

 من اإلنسان به يشعر ما تؤكد كانت التي المقدس
الكون. محور هي األرض أن

 جاليليو اإليطالى العالم الفكرة هذه تبتى ثم
 الدنيا وقامت (،١٦٤٢- ه٦٤هسى)0

 المركز، هي األرض أن تؤكد فالكنيسة تقعد، ولم

 الكتاب، نصوص بعض تخالف النظرية هذه وأن
 لكن تم، ما وهذا بالصمت، له األوامر وصدرت

 لقد الشمس. حول تدور األرض أن الحقيقة بقيت
بقناعاته، تمشك لكته الكنيسة لقرار ظاهريا أذعن
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 رآيه بصخة الكاثوليكية الكنيسة اعترفت وأخيزا

قرون. أربعة بعد

جاليليو اإليطالى العالم

 المعاصر، اإللحاد تبار ظهور بداية كانت هذه
 المقذس، الكتاب معطيات بعض في الشاف وبداية

 الدينى، والنش العلمية الحقائق تتعارض حين
 هذا أن من وبالرغم المجالين. بين الصرع وبداية

 لكئ الميالد، قبل اليونانية الثقافة في ظهر الصرع
 ثمار أوروبا، في النهضة عصر في تظهر بدأت ثماره
 اليونانية، الفلسفة في والمالحظة النقدي الفكر

المسيحي. الفكر في اإلنسان ومركرة

 الشمس تعد ولم الفلك، علم تقذم لذلك نتيجة

االعتقاد ساد كما مالئكة والكواكب والنجوم
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 القوات(( ))رب نقول حيث الوسطى، القرون في

 المقصود والمعنى عبرية، كلمة وهي )الصباؤوت(

والكواكب(. )النجوم السمائية الجيوش رب

 إنجليزي وسياسى محام النهضة عصر رؤاد ومن
-١٥٦١) ۶٢ة1٦ن18 بيكون هو,.فرانسيس

 أته وأعلن بيكون، روجر فكرة تبتى الذي (١٦٢٦

 ذلك وددون إثباتها، يتم لم ما لحقيقة يخضع ال
 عليه أطلق ما وهو صحتها، مدى في شللى هناك

 لنصوصن يخضع ال الذي التجريبي العلم تعبير
اختباره. ويمكن محسويس هو ما لكز بل دينية

 الدين، عن االستقالل هو األولى الثورة هدف إذا

 العلوم وانفجرت لله، ال لإلنسان المرجعية وصارت

 انتشرت وهكذا ،المختلغة المجاالرت جميع في

 أوروبا وانطلقت ةع€ة،188€ءعة النهضة عصر أفكار

 يعد ولم والغنون، والثقافة العلم مجاالت جميع في

 المعارف لهذه الوحيد المرجع هو المقنص الكتاب
 وفى طويلة، لعصور كذلك ظز أن بعد اإلنسانية،

ص
 تصويره وتم اإلنسان، قدر تعظم المسيرة هذه

 التماثيل في يظهر كما المجسمات، بعضى في عاربا

واإليطالية. اليونانية
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ا3 اإلصالح الكنيسة: في دينية ثورة ثانيا:
٢خ1٠01٠ 1116

(١ه٤٦-١٤٨٣) لوثر مارتن

 حركة في تمثلت

 بها قام التي اإلصالح

 -١٤٨٣) لوثر مارتن
 راهب وهو (،١٥٤٦

 المالحظ ومن ألمانى،

 الثورات معظم أن

 حركات أن يعني وهذا رهبان، بها قام اإلنسانية
الكنيسة. داخل من نبعت كتها الحداثة

 تلي البابا منزلة أن يعتقد األوروبي اإلنسان كان

 وكالمه يده، مقبال أمامه ينحني مباشرًا، الله منزلة

 بسلطة االعتراف رافائ لوثر مارتن وجاء مطاع.

 العام الشهيرة رسالته في ذلك وأعلن المطلقة، البابا

 موجة لكئ آراءه، الكنيسة رفضت وبالطع ،١٥١٧

 تهتز، البابا سلطة وبدأت استمزت، االحتجاج

 حيث الكنيسة، في زلزال بمثابة الحركة هذه وكانت

 أوروبا، في المسيحي الشعب من كثير إليها انضم

الكاثوليكية. الكنيسة في شرحا أحدث ما



ا3 سياسية( )ثورة الفرنسية الثورة ثالثا؛
غحؤ¥0ا11خ1011 ٢1٠311؟318ع

 (،١٧٩٩-١٧٨٩) الفرنسية الثورة قيام ذلك تع
 سلطة قنئها المقدس، الكتاب سلطة اهتزت أن وبعد

 ممئلة المدنية السلطة على الدور جاء روما، في البابا
 شنقه تم الذي فرنسا ملك عشر السادس لويس في
 متجسدة، الله صورة وكأته إليه ينظر كان أن بعد

 ،١٧٨٩ يوليو ١٤ في الباستيل سجن اقتحام ورم
 وأن الديموقراطية، مبدأ الفرنسية الثورة وأعلنت
 الملك إعدام وكان القاعدة. من تنع أن يجب البطة

الشعب. بيد السلطة صارت إذ قوي، رمز ذا حدثا

الفرنسية الثورة



 الثورة تمثل مدى أي إلى نتصؤر أن الصعب من

 فيمكن البشرية، تاريخ في وطغرة منحنى الفرنسية
 استوحت قد لها الالحقة الثورات جميع بأن القول
 في أتاتورك كمال المثال سبيل على أفكارها، منها

 وبالرغم إلخ. مصر... في الناصر عبد وجمال تركيا،
 بسنوات، سبقتها قد كانت األمريكية الثورة أن من
 الشعوب، تاريخ في األثر هذا لها يكن لم أته إال

 وليس السلطات، مصدر هو الشعب أصبح فقد
 تمع وأصبحنا المقذس. الكتاب وال الملك،

يريد. والشاع يريد... الشعب شعار

٢



أ68 111111161’68 - عصرالتنودر

 عشر والتاسع عشر الثامن القرنين على اطلق
 طبيعية نتيجه التنوير، عصر أوروبا في الميالدين

 وهي ذكرها سبق التي الكبرى الثالثة لألحداث
 والثورة الكنيسة، في اإلصالح وحركة النهضة، عصر

غة(01٠111و€ 0 11 011) الفرنسة
 في مكلت الكبرى الثالث المحكات هذه ((.3)آل

 بين افتراق نقطة باألحرى أو تحؤل، نقطة أوروبا
 الحديث، والمجتمع القديم األوروبي المجتمع

العالم. بلدان في االنتشار في النموذج هذا وبدأ

 للفكر بل الديني، للنض المرجعية تعد لم
 عليه أطلق ما ديكارت وأعلن الشخصية، والقناعة

 بشيء يؤمن ال أئه أي المنهجي((، ))الشك تسمية
 بين ليغزق كائت جاء بعده ومن فيه، شك إذا إال

 والمجال للتجربة، يخضع الذي العلمي المجال

 ومن )الميتافيزيقي(. المحوس وغير العلمي غير
في والفكر والعلم طريق، في اإليمان أصيح هنا

٤٣ 



 وبدأ االتجاهين، بين التصادم وظهر آخر، طريق
 والفكر العلم مسار في المضى األوروبي المجتمع
اإللحاد. لظاهرة بداية خل ما البشري،

 التنوير عصر سمات

العلمية الثورة-١
 في الحديث العلم ازدهر الفترة هذه طوال

 على يقتصر ولم وتخصصاته، فروعه جمع
 على للهيمنة وسيلة أصبح بل النظري، الجانب
 في شيدا تجد لن حولك نظرت فإذا وتغييره، الكون

 األثاث... المالبس... الكهرباء... الطبيعية: صورته
 أعاد الذي اإلنسان صبع من هذا كز إلخ. المباني...

التكنولوجية. وتطبيقاته وفته بعلمه الكون تأليف

 بحسب األرطن عناصر تطوير في اإلنسان شرع
الخالق، الله خئلة عن مختلفة ختلة له وأصبح هواه،

اغراضه بحسب وتوجيهه الكون هندسة في وتقدم

ومصالحه.

والتكنولوجية الصناعية الثورة - ٢
 لمجاالت اقتحام حدث العلمى للتقنم كثمرة

المؤسسة المجتمعات أن نرى المقابل وفي جديدة،

٤٤



 وتراجع. بل ركود في ظلت الدينية المعتقدات على
 مواجهته، متا مطلوب تحذرا اإللحاد يمقل هنا من
التفقم. بمحاولة بل باإلكراه، وال بالعنف ال

اإلنسان قيمة إعالء - ٣
 الشعور اإلنسان في تنامى سبق ما على بناء
 والفكر بالعلم حياته تطوير حاول وقد بالذات،
 اكتشف الوقت وبمرور الطبيعة. تنظيم وإعادة
 الحديث العلم وساعده الكون، حقائق من المزيد

و ٠٠ إنسانية، وبمعايير جديدة بطريقة الخليقة تكوين فى
الحداثة. تيار تعبير عليه أطلق ما وهذا

 كائن إلى احتياجه بعدم اإلنسان شعر وتدريجيا
 وهنا حياته. في مكان له يصبح لم إذ الله، اسمه

 أتعتم ما كن أتني بمعنى التنوير. عصر في تم ما

 أستغني أن أستطيح ،الطبيعة على سلطة وأكتسب
 من يحذ بأته أشعر حز... أنا الله. وجود نظرية عن

 شعر كرامكه اإلنسان وباكتشاف ويهددها. حريتي
 المرجعية فهو فوقه، كيان وجود إلى حاجة ال بأن

 وهو الخليقة قمة على ألده األعلى الكائن وهو
التطور. هدف

اليونانى التراث في التنقيب إلى الغرب ذلك دفع

٤٥ 



 الكون مركزية وهي جديدة، رؤية أكسبه ما القديم،
 في األولى المرجعية هو اإلنسان فأصبح واإلنسان،

الله. دور هتش وبالتالي الحديث، العصر
 االزل القرن في اإلنجيل روخ أوروبا تشزبت لقد

 اإلنسان، عظمة فكرة دخلت ومعها للمسيحية،

 دين هي فالمسيحية الله، دين هو اإلسالم كان فإذا
 كثيرا نرذدها التي الخالص كلمة إذ بل اإلنسان،

 الحدود، ألبعد قدراتنا تنمية نظري وجهة من تعني
 في ميحي مفكر وهناك القيود. كل من وتحريرنا

 ))مجد قال: )ترتليانوس( الميالدي الثاني القرن

 الفكر تلحص العبارة هذه الحى((. اإلنسان هو الله
 ال وريما له، بالسجود يتمجد ال الله ألن المسيحى،

 على تدور مؤلفاتي معظم أن الصدفة قبيل من يعتن

 في المشترك العامل هي اإلنسان وكلمة اإلنسان،

منها. العديد عناوين
 قدر من رفعت التي الديانة هي المسيحية

 وكشفت المحدودة، آفاقا أمامه وفتحت اإلنسان،

 ألبعد ذاته ينتي أن بدوره وعليه عظمته، مواطن له
 يشعر هذا كز من وبالرغم قدراته. ويعلؤر الحدود،

 لجوهرية٠التساؤالت على الردالنهائى عن عاجز باده
مهما المعجزات يحئق أن عن وعاجز حياته، فى

٤٦ 



 سز وبالذات الكون آسرار آمام نفسه فيجد حدلث،
تالم. عجز حالة في الوجود وسر الموت

 نفسه، الله مستوى على اإلنسان أة يعنى ال هذا
 جالال، الله ازداد عظمة اإلنسان ازداد كتما لكن

 يبسط ما وبقدر الله، يفرح اإلنسان ينمو ما وبقدر
 مصدر يمثل هذا والكون الطبيعة على سلطته

 الختلة ضمن يدخل إده إذ وتعالى. سبحانه له فرح
 وأخضعوها األرض واثألوا واكروا وائموا اإللهية

 ؤكل الشماء وطيور البحر اسماال على ؤئنمئطوا

(.٢٨/١ )تك األرض(( على يدب ختران

الغرد حرية قيمة إعالء - ٤
 الغرب، في سلطة كز مكانة اهترت أن بعد

 الوالد وبالتالي الحاكم، إلى البابا سلطة من
 كبرى مظاهرات بقيام نفاجأ لم إلخ، والمدزس...

 نفسه، التوقيت في وكلها العالم، عواصم معظم في
 مجاالت جمع في المطلقة بالحردة للمطالبة
.البشر ولجميع الحياة،

جديدة وحضارات قاذات إكتشاف - ه
 عن أسفر ما اإلنسان في المغامرة روح سادت

 الصالح الرجاء رأس وطريق األمريكتين، اكتشاف
الهند. إلى للوصول أفريقيا قارة حول بالدوران

٧



داروين تشارلز

¥€^0111(1011 والتغسير التأويل علم في ثورة — ٦

 في تعقينا األمر إزداد

 بظهور عشر التاسع القرن

 تشارلز هو مؤمن عالم
نسًا داروين

 فبعد (،١٨٦٢-١٨٠٩)

 األبحارثط من كبيرة جولة

 طرح الحفريات مجال في

 اإلنسان نشأة عن تصوره

 الخلق فكرة وهدم (،١٨٥٩)

 من للكائنات تطؤر نتيجة نم أته وافترض القديمة،

 بدءا وأرقى، أعلى صور إلى للحياة بدائية صور

 بفحائل مرورا الخلية، وحيدة بسيطة مخلوقات من

 وقد الخليقة. ققة على اإلنسان إلى وحيوانية، نباتية

 أن افترض بل للخالق، دور أي نظريته في أغفل

 بحكم الطبيعة قادته طبيعي مسار في سارت األمور
 التطور من متتالية أشكاال فأخرجت ذاتية، قوانين

اإلنسان. ظهر حئى

 األسباب من هذه كانت نظري وجهة ومن

٨



 إله لوجود الداعي فما المعاصر، لإللحاد الرئيسية
 والعالم نفسه، تلقاء من تم قد الخلق كان إذا خالق

 على مجبرا الدين أصبح هنا من ذاتؤا؟ تطور قد
 هذه ضوء في المقدسة للنصوص مفهومه تغيير

 بالرغم اآلن، العلماء عليها يجمع يكاد التي التظربة
يرفضونها. من هناك أة من

 إلى المقنمر الكتاب مفسري من فريائ دعا هذا

 من بعضها واعتبار الدينية، النصوص فهم إعادة
 الكتاب أة هذا يعني هل واألساطير. الرموز قبيل

 ال هو العلمى بالمعنى الحقيقة؟ يمقل ال المقدس
 المعنوي. المجازي بالمعنى إدا؟ معنى فبأي يمقلها،

 في والتعتق التفسير في النظر إعادة إلى دفعنا وهذا
 التشند ألن للدين، جديدة أبعاد واكتشاف الفهم،
 والنظرات االختراعات من سلبى موقف واثخان
صائب. غير أمر هو العلمية

 العلم بين والتطؤر والكون اإلتان كتابي في
 إلى وخلصت بإسهاب، القضية هذه ناقشت والدين

 ومعطيات يتعارض ال تاريخى واقع هو التطور أن
 الكتب أحد هو يكون وردما المقدس، الكتاب

 هذه تناولت التي العربية باللغة المنشورة األماسية
التطور نظرية بين التوفيق فيه حاولت المسألة،

٤٩ 



 وال العقل يقبلها بطريقة المقدس الكتاب ونصوص

الدين. ثوابت مع تتعارض

٥٠



الغرب فالسفة دبؤره كما الله

القديمة اليونانية الغلقة في الله ٠

 تخبل 1ا3شس1ج برمينيدس اليونانى الفيلسوف
 ثابتة صامدة حقيقة شكل على — كامال لكونه - الله

 يصفه كما األبد(( وإلى األزل منذ ))هو فالله تتغبر، ال

 يتصؤره أيصا هكذا التقليدي، المسيحي الفكر
 العقل إعمال باائ رفصا يرفضون الذين السلفوئن

 خانة، )) في الله فوضعوا المستنير، النقدي والفكر

التصور. لهذا فريسة وأصبحوا ومحذدة، محدودة

 ةغآل0ا1€خ هيراكليضس اليونانى الفيلسوف أثا
 والنمؤ التقدم من مستمزة دائمة حالة في الله أن فاعتبر

 المفهوم هذا يكون وقد المحدودة، أبعاد إلى والسعي
 فيما نفسه النهج تبتى وقد الحى. اإلله إلى األقرب

 الذي 11ة€لجخ(1 المعاصر األمريكى المفكر بعد

 إلى مستمرة و))مسيرة(( دائم سعي حالة في الله يتصور

٠010ال ٠0111111ج نهاية ال ما

ه



8٨€٠]١ل بيكون روجر ٠
(١٢٩٤-١٢١٤)

 وعالم إيرلندي فرنسيسكانى راهب هو
 1>08ئ٧18111ج الوضعية الفلسفة أسس رياضيات،

 المالحظة طريق من للحقيقة الوصول علم وهو
 بالمحسوس االقتنع وتعني العملية، والتجربة

 بطريقة انتشرت الوقت هذا ومن فقط. والملموس
 العلم على تأسس الذي للمجتمع شاملة شبه

 تتشرب الناس جعل ربما واالختبار، والمالحظة
 كز وتصديق اإللحاد، إلى يقود الذي الفكر بهذا

 والفلسفة النظريات عن بعيدا محسوس هو ما
 آلنمأ ع1هج0(1ج التجريبية الطريقة هذه والالهوت.

 بنفسه يجرب أن إلى اإلنسان تدعو ة)للج٢11110111اة0

 التجربة لتثبت مقدسة، بنصوصر التقييد دون من
الفكرة. صحة مدى

ديكارت رينيه ٠
(١٦٥٠٠١٥٩٦)

 يلغب فرنسى، وفيزيائي ورياضي فيلسوف هو
 اسم عليه يطلق ما أدخل الحديثة، الفلسفة بأبي

حئى شيء كز في أشك أن المنهجى. الشك

٥٢



 الشك إلى وصل أن إلى حواسي، تستقبله ما
 من وانطالائ موجود. .أنا إدا أفكر أنا وقال: المطلق

 الوجود بقية يبزر أن يحاول مفكرا وجوده حقيقة

كامل غير إنسان أنا ((،0 0 £0 81))
 بكز ويقصف موجودا، الله كان فإن وموجود،
 إدا الكون، خالق وهو كامل ألده الحسنة الصفات

 الكون، هذا ئضز أن يمكن ال الكامل اإلله هذا

 أعطانا الخالق الصالح اإلله هذا اإلنسان. ويضز أو

 خالل من إليه نصل الذي والعالم صادقة، حواشا
رائع. حق عالم الحواس هذه

 إة حيث من العقل يشبه الله أة يعتقد وهو
 أو مادي وجود لهما ليعس ولكن يفكران، كالهما

 غير بكونه العقل عن يختلف الله أن إأل جسمي،
 آخر. خالق على وجوده في يعتمد ال وأثه محدود،

 يصل لم الديكارتى الشلق مذهب أن العجيب ومن

 لكته الله، بوجود مؤمتا ظز إثه إذ اإللحاد، إلى به

بعده. من كثيرين قاد نية وبحسن

83نااسم1ا سبينوزا بارح ٠

(١٦٧٧-١٦٣٢)
المقنس للكتابط ومترجم فيلسوف هو

٥٣ 



 بكلمة دائائ سبينوزا يعني الجنسية. هولندي
 الطبيعة أن يتصؤر فهو معا. والله الطبيعة ))الجوهر((

 الطبيعة أعني ))اش نفسها للصفحة وجهان هما والله

 طبيعة هناك أن فيرى اًل£ه((.8, 811آآ1

 الطبيعة وهناك واإلبع للخلق القابلية لها فقالة
 من تحتوي وما المادة عالم تكؤن التي المخلوقة

 والنهر والماء والهواء الغابات مثل المخلوقات
 هكذا الطبيعة. في الموجودة األشياء وكل والنبات

 والطبيعة الكون ليرى النهائية المرحلة إلى يصل
 كز بل وحسب المادية الطبيعة بها يقصد ال )هنا
 كتها وصفة( وعرض جوهر من وجود له شيء

 الله ويسقيها فاعلة( قوة )أي الفعال الجزء تكؤن
 المواد أو األشياء أعراض وهي مخلوقة أشياء وفيها

العالم. في الموجودة

 الكتب لنا تصوره كما شخصا الله يرى ال سبينوزا

 والجمال والشز الخير موضع شرح كما الدينية،
 تمث ال نسبية إنسانية تعابير أتها ووضح والقبح

 ليست الله شخصية لذلك شيء بأي الحقيقة إلى
 ترى، أو تتكتم أو تسمع أتها اإلنسان يتصور كما

 بمستطاع كان ))لو فيقول: أخرى مزة مثال ويضرب
األضالع مثتث الله - إذ لقال يتحدث أن المثتث

٥٤ 



 مثلي!( الشكل دائري الله إة الدائرة وقالت مثله،
 الحقيقية الصفات كزًا يرجع أن سبينوزا يريد هكذا

نفسه. الله إلى

مسكا كانت إيمانويل ٠
(١٨٠٤٠١٧٢٤)

 ديكارت ائجاه في سار ألماني، فيلسوف هو
 ديكارت بخالف لكته المنهجى(، )الشلن نفسه

 وفصل اإلنسان، قدرات تفوق أشياء هناك أة رأى
 )الظاهرة وأسماه الحواس تحت يقع ما كز بين
 يفكر أن يستطيع أته يرى وهو ا)ل(.1ج110ل11عج011

 القم هذا تحت يندرج ما كز إلى ويصل

 وينتمي لسد( )الجوهر وبين )الغيزيقي(.
 والروح، والنفس الله مغل: األفكار عالم إلى

 الله أن وبما )ميتافيزيقي(. أحد يراها ال وجميعها

 ليس فهو والالمحوس، الالمرئي نطاق في يقع
 عنه، يقوله ما لديه وليس الظاهر، متوى على
اإليمان. مجال وهذا

 كانوا الماضية القرون الهوتيي أن نالحظ
 فجمعوا بالفلسفة، نفسه الوقت في وعملوا مؤمنين،

 األهمية، غاية في نقطة وهذه والفكر، اإليمان بين
المجالين، بين تعارض هناك ليس أته على يدن ما

٥٥ 



 أوريجينس أمثال عباقرة آباء نجد الكنيسة بداية ومنذ

 اعتمدوا مئن وغيرهما اإلسكندري وإكليمنصس

والهوتى. فكري منهج بناء في العقل على

 قاضية ضربة وكائت ديكارت من كز أعطى لقد
 وبالطع إيمان، أو ميتافيزيقى اسم عليه لطلق ما لكز
 يقول ديكارت الله. إلى مختلعا طريائ منهما كز اثخن

 هذا يسبب إله هناك وبالتالي موجود، أنا إدا أفكر أنا

 يقضي أن يمكن المنهجي الثلثًا أن ويرى الوجود،
 إيمانويل لجأ كذلك إيمان. أو غيتي هو ما كز على

 الله حع حيى واألخالقبات الضمير إلى كائت

 من وبالرغم األخالقى. للقانون مشرعا أو مؤششا
 لما قوية ضربة المفكرين هذين من كز أعطى ذلك

 تعبير أفكارهما على ويطلق باإليمان، التسليم نسئيه
 يرجع هذا أن بمعنى ،8٦ل١جلو0ا1٧181110 الذاتية تبار
 ال ذلك من وبالرغم مقتغ أنا نفسه؛ الشخص إلى

لغيري. أؤكد أن أستطع

1عاآل(1ل٠نا1ا هيجيل فردريك ٠

(١٨٣١-١٧٧٠)
 التاريخ، في الفالسفة أكبر من ألمانى، فيلسوف

بعده. من الفلسفية التبارات كز في بالغ تأثير وله

٥٦ 



 بإيمانه واحتفظ صغير، وهو الكنيسة في مبتدرا كان

 ظواهرية كتابان: وله العبقرية، إلى وصوله بعد حيى

والمنطق. الرح

 التاريخ عصب وهو التاريخ، هو الله أن يرى

 النهائى، هدفه نحو ويدفعه الداخل من يوحهه الذي
 الله، كيان عن تدريجى تعبير إال هو ما والعالم

 الذات لتحقيق شرطان والتاريخ العالم رأيه وفي

 تاريخ إلى تحتاج ذاتها عن تعلن حض اإللهية؛
 أن خالصة إلى ويصل واإلنسان. والعالم الكون

 بما كلها الكائنات من المجهود نتيجة يولد العالم
 يتجلى أن سبيل في البشري، والتاريخ اإلنسان فيها

 التاريخ، وليد الله فيصبح التاريخ. هذا قمة في الله

 شاردان، دي تيار أن حين في مرفوض. أمر وهذا

 متن ضمنى بوجه موجودة أوميجا نقطة نظره، في

التطور. وليدة وليست البدء

 النظرية هذه أيد بعده من ماركس كارل أن يذكر

 ما وقذم وواقع، تاريخ إلى حولها بأن وطبقها

 وبالتاريخ بالتقذم واإليمان الشيوعية، عليه نطلق

 غنى في نحن الله أة إلى وصل وبالطبع وباإلنسان.

الفوقى. باإلله تاريخى إله استبدال تم حيث عنه،

٥٧



 اأجااخ8عغ للل(ء كونت أوغست ٠
(١٨ه٧-١٧٩٨)

 أن يرى فرنسى، وفيلسوف اجتماع عالم هو

 بمراحل التاريخى تطوره طوال مر قد البشري الفكر

 على مبنية وهي )الالهوتية( الدينية المرحلة ثالث:
 وهي الميتافيزيقية المرحلة ثم والوهم، الخيال

 المرحلة وأخيرا الفلسفية. النظريات على تقوم

 الواقع. على تقوم وهي الموضوعية أو العلمية
 المرحلتين اجتازت قد المتقدمة الشعورب أن ويرى

 بدأت قد الحديث العصر في وهي والثانية، األولى
 المراحل هذه مظاهر هي فما الثالثة، المرحلة

كونت؟ أوغست نظر في ومالمحها

الالهوتية(: أو )األسطورية األولى المرحلة في

 على الطبيعية الظواهر كز اإلنسان فيها يفسر

 أخرى، خفية قوة أي أو آلهة، أو إله وجود أساس

 أخرى: مراحل ثالث ثقة المرحلة هذه وداخل

 تعتبر التي الوثنية من نوع وهي الطالسم: - أ
 بعض داخل تتواجد اإللهية الطاقة أن

 قؤة بداخلها تحمل التي المقدسة األدوات
طالسم أو مثال( )كالحجاب سحرية إلهية

٥٨ 



 ولألسف إلخ. محنثة... سحرية رسومات أو

 بعض في منتشرة األفكار هذه مازالت

 حيث الشرق، في المسيحنة المجتمعات

 أو الصليب مع المسيحتين بعغس يتعامل

 تحوي طالسم باعتبارها المختلفة ,األيقونات

 يحمي ذاتى تلقائي فعل ولها عجائبتة، قوة

الشرور. من اإلنسان
 المجتمعات أعطت وفيها الشرك: مرحلة - ب

 أشكاال الطبيعة في الخضة القوى الودنة

 المحذدة، أسماؤهما لها شخصنة فردية

 وإله الشز، وإله الخير، إله هناك يكون كأن

إلخ. الجمال... وإله الحرب،

الوحدانية. مرحلة — ج

)الفلسفية( الميتافيزيقية الثانية: المرحلة

 نظر في الله، يتحول فيه فلسفى منهج وهو

 الكون لتفسير فلسفى منهج أو أسلوب إلى الناس،

 عند الله يفقد المرحلة هذه وفي المختلفة. والظواهر

 الطاقة... اسمه ويصبح اإللهية، شخصيته هؤالء

 والنظريات المستيات هذه لحل وبالتالي الطبيعة.
الدين. محز واألفكار

٥٩



الموضوعية( )العلمية الثالثة المرحلة

 والروح، والدين الله تماقا اإلنسان ينسى وفيها
 وغيرها الطبيعية والمظاهر الظواهر كز ويعطي

 كز فيصبح الله، عن تماقا بعيدة علمنة تفسيرات

 العلمنة، والدراسة والتحليل للبحث خاضائ شيء
الحديث. بالعصر كونت أوغست يستيه ما وهذا

 ومنذ أدها، نجد البشرية تاريخ في تًاقلنا فإذا
 بسبب أته على حدث كز تفسر أن اعتادت بدايتها،

 مطلقة(، طاقة أرواح... مالئكة... )إله... عليا قوة
 المرحلة هي هذه األحداث. لكز المسبب وهي

 كز في تقريبا اإلناسة بها مزت التي األولى

 االنسان بدأ حين قريب، وقت باستثناء تاريخها

 المرحلة في دخل وبهذا مختلف، موقف اثخان في

 أن كونت أوغست ويرى العقلنة. الفلسفنة الفكرية

 مرحلة من منها، بذ وال ضرورية الثالث المراحل

 يمسك أن إلى غيبنة عليا لقؤات الكامل التسليم

 أتها من بالرغم الثالث، المراحل هذه بيده. مصيره

 تكتل اعتبارها يمكن تاريخى، تسلسل في وردت

نفسها. الفترة في تتزامن وقد األخرى، إحداها

األولى المرحلين في كونت أوغست مع أثغق

.٦ 



 الثالثة.-فأنا المرحلة على أعترض لكتي والثانية،
 إلى عودة وليست الوجدان، مرحلة أدها أرى

 في المرور إلى نحتاج فنحن االولى، المرحلة
 للعالم أبوابا ونفتح نتقى حثى الثالثة المرحلة

 العالم وحاليا نتخيل. متا أوسع عالم الحقيقى،
 يستيه ما في ثالثة أو قرنين عاش وقد الغربى،

 محدودية يكتشف والفكر، العلم دين أو العقالنية
النظرة. هذه

 1ئ٢11[ ماركس كارل ٠

(١٨٨٣٠١٨١٨)
 لغترة، إنجلترا في عاش ألمانى فيلسوف هو

 دوزا أفكاره أذت اجتمع، وعالم اقتصادي وهو
 الحركات وتطوير االجتمع علم تأسيس في

 في يعملون الذين األطفال بؤس عاين االشتراكية.
 هذه تجاه الكنيسة صمت والحظ الزجاج، مصانع

 بل مذهيا، اإللحاد اعتناق إلى دفعه ما المأساة،
 الدين أن معتبرا بالله، اعتقاد أي بمكافحة تجاوزه

 غير ألوضماع تستسلم يجعلها ألده ،الشعورب أفيون
مقبولة. وغير إنسانية

الكادحة بالطبقات احتكاكه من فكره ينطلق

٦



 ويرى عصره، في المظلومة
 ضمن من فكرة هو الدين أن

 تشجع عقيمة مجزدة أفكار

 عالم في الهروب على
 في وتثبت الله، وعالم الروح

 الخضوع إلى ميوله اإلنسان
 كز أن بحجة الظلم، وقبول

 من كثير أعلن األفكار لهذه ونتيجه الله، إرادة هذا

إلحاذهم. بعده من الفالسفة

ماركس كارل

ماركس إيجابيات من
 ساد الذي الرأسمالي النظام تناقضات أوضح — ١

 والذي عشر، التاسع القرن في الغربي العالم
االجتماعي. الظلم من شتى أنواعا وتد

اإلنسان. تكوين في االقتصاد دور أبرز -٢
 صمتت حيث حؤًا، عن المسيحية صورة إنتقد -٣

 المجتمع، يعم كان الذي الفاحش الظلم أمام
والمسيحيين. الكنيسة أيقظ النقد وهذا

 [٢ا6(1ل٠ا0اا ٦١٢1£178£آل€ نيتشه فردريك٠
(١٩٠٠ —١٨٤٤)

الذين الفالسفة أكثر من ألماني، فيلسوف

٦٢



 هكذا مؤلفاته آبرز من اإللحاد، انتشار في أسهموا
 وباحث وشاعر ثقافتي ناقد هو زرادشت. تكتم

 إلى مؤلفاته في يدعو واليونانية. الالتينية في
 والنظريات والسماويات للغيبيات الهروب عدم

 لوضع ويدعو باألوهام، هذا كز ويصف اإليمانية،

 محسوس هو فيما الصلبة األرض على الناس أقدام

 عن ا بعين الحياة وإلى الواقع إلى والعودة وملموس،
 األفكار هذه كز صاغ وقد بالغيبيات، يصفه ما كز

 والفلسفة الشعر لغة أتقن ألنه شعري، قالب في

نفسه. الوقت في والفكر

 والحاجة، الخوف وليدة األديان نيتثه إعتبر

 والسيطرة العالم فهم في اإلنسان عجز في فتتأحقل

 يحاول وطالسمه وطقوسه الدين خالل فمن عليه،

 وهو سحرية. سزية بطريقة عليه يهيمن أن اإلنان
 إال حقيقة هناك وليس افتراض مجرد الله أة يرى

 عن الماضي في أغنانا االفتراض وهذا الواقع،

 الله عظمة وأن وصمود. بشجاعة الواقع مواجهة
 وتلغي شأنه من وتقتل اإلنسان تهتش وقدرته

 للعالم خالص فال ومصيره، تاريخه صانغ دوره

ونكرانه. الله برفض إأل واإلنان

٦٣



 8اللجل 1111(1 اًل£آلء0 فرويد سيغموند ٠

(١٩٣٩-١٨ه٦)
 نمساوي. وكاتب أعصاب وطبيب نفسانى محتل

 نفسية؛ مستويات ثالثة إلى ينقسم اإلنسان أن يرى

 طبيعتنا به يقصد ))الهو(( األدنى: المستوى
 الحضارة، أو التعليم يهذبها لم التي األساسية

 والمبدأ اإلنسان، لدى الحيوانية الغرائز وتحوي
اللذة. هو يحكمه الذي

 في المرء شخصية هو واألنا، األوسط: المستوى
 األعلى((، واألنا ))الهو(( بين اعتداال حاالتها أكثر

 وتربطها وذاك، هذا من التصرفات بعض تقبل حيث
وقواعده. المجتمع بقيم

 شخصية هو األعلى(( ))األنا األعلى: المستوى
 ويمثل وعقالنية، تحثثا األكبر صورتها في المرء

 نقطة وهي الضمير، اسم عليه نطلق ما األعلى األنا
 والعادات التقاليد وتحديد والمحزمات األوامر

واإلنسانية. األسرية والعالقات

 تصفير إال هو ما إله وجود ادعاء إذ فرويد يقول

 األنا من نابعان والدين الله أن ويرى اإلنسان، لقيمة

داخلية نفسية لظاهرة إسقاط عن عبارة وهو األعلى،

٦٤ 



 موجود غير الكائن هذا يرى لكته كائن، شكل على
 بطريقة بالحياة اإلحساس هو والموجود أصال،

 والخطيئة )الخطأ معترى فعل ضن فاإلكراه اكراهية.
 اإلنسان، بداخل سيكولوجية حقيقة هو (والحرام

الله. يدعوه كائائ منها ويخلق بدوره يسقطها وهو

ل6ة11آل)ل-111 سارتر بول جان ٠
(١٩٨٠ —١٩٠٥)

 سياسى وناشط مسرحى وكاتب وروائى فيلسوف
 لكته ١٩٦٤ العام لآلداب نوبل جائزة نال فرنسي،

 الملحدين المفكرين أشهر من ويعذ تسئمها، رفض

 الوجودية الفلسفة مؤسس وهو الحديث، العصر في
 بل تبرير، إلى يحتاج ال الوجود أة يرى اإللحادية-

 كز أن ويعتبر مناقشة، بدون نقبله أن علينا واقع هو

 الجدوى، عديمة تبزره أن تحاول التي الفلسفات
 إلى أذى وهذا لها، معنى ال الحياة أن يرى وبالتالي

 على ويطلق الغرب، بها يمز التي الحالية األزمة

كاوأة8٦ل1٠€ا( العبث تسمية الفلسفى المذهب هذا

 األوروبى، اإلنسان عقلية في أقر التيار هذا

 الدول في االنتحار معذالت ارتفاع إلى أدى ما
، ١٩٦٨ مايو أحداث فى انفجر الشعور هذا الغربية.
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 هذا وروبا جامعات من الكثير شبيبة رفض حيث
 وقيود نظام من فيه بما فيه، يعيشون الذي المجتمع
ودينبة. واجتماعية أخالقية

الثالث: المقوالت هذه في سارتر أفكار تتلخص

عدم. فاإلنسان موجودا الله كان إذا -
عدم. فالله موجودا اإلنسان كان إذا -
 يفسح حتى ذاته يلغي أن اإلنسان على يجب -
الله. لوجود مجاال

 طبنا الفلسفية التيارات تقسيم يمكن وإجماال

ادجاهات: ثالثة في والدين لله لرؤيتها

 أفكار في ويتمهل العقالنى اإللحاد أؤال:

وهيجل. وكائت ديكارت

 التع هذا وجذور االجتماعى اإللحاد ثانيا:
 االجتماعية، البيئة في بل اإلنسان، باطن في ليست
 الفرنسى والغيلسوف ماركس كارل أفكار في يتمثل
 وأوغست (١٨٦٥٠١٨٠٩) >!1’011(111011 برودو
كونت.

 ئ اسا080س]0 الوجودية الفلسفة ثالائ:

 ائ ياسبرس وكارل نيتشه ويمثلها ل€18خ٠11خ1ة118€أ
سارتر. بول وجان هيدجر ومارتن ( ١٨٨٣) 1ح8م8
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 المسيحية الوجودية على الضوء نسلط أن بقي
 الحقيقة، الكتشاف صلبة أرضيه الوجود تتبتى التي

 فيصبح والواقع، المجرد الفكر بين الفصل برفض
 خالل من الحتي له لبح اكتشاى المعاش الواقع
 العقالنية عن بعيدة معاشة حقيقة الوجود اختبار

 دعوة هي بل فكرا، منهجا ليست فهي والمادتة.

 التجربة هذه في هو الله فبرهان شخصى، اختبار إلى
 التيار هذا في األسماء أشهر ومن ذاتها. الحية

 (،١٦٦٢-١٦٢٣) باسكال المسيحى الوجودي

(.١٩٤١ —١٨٥٩) بركسون وهنري

 يد؟ 161111(1 شاردان ده تيار بيير ٠
(١٩٥٥—١٨٨١) ٤اا3ل٠االا(

 فيلسوف هناك السابقة األمثلة من النقيض على

 لكته البحث، في نفسها العلمية الطريقة انتهج مؤمن
 المفكرين أبرز من وهو شاملة. رؤية إلى نوضل

 األفكار هذه على يرد أن استطاع فقد المعاصرين،

 في مقنع رد تقديم االعتبار في واضائ الملحدة،
 وقد الحديثة. والفكرية العلمية المعطيات ضوء
 لإلنسان إقناعا المناهج أكبر من منهجه يكون

جانب، من الفلسفة بين يجمع حيث العصري،
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 تيار العالم األب إته آخر. جانب من العلمي والبعد
شاردان. ده

 وكاتب فيلسوف هو

 علم في متخضص وعالم
 )األنثروبولوجى(، اإلنسان

 فرنسى، يسوعى كاهن وهو
 حفريات علم في تخضعي

 في وساهم التاريخ، قبل ما
 من بكين، إنسان اكتثاف

 ظاهرة كتاب مؤلفاته أههًا

 لم الكون، تطور عن جديدة نظرية قدم اإلنسان.
 المكتب مع إذ الكنيسة، في رؤسائه تأييد تنل

 بنظريته أشاد وأخيرا كتبه، قراءة الكاثوليكي
 بنيدكثس والبابا الثاني بولس يوحائ البابا القذيس
.عشر السادس

 الذين العصريين المفكرين أشهر من يعذ

 فقد الحديث، والعلم إيمانهم بين الدمج استطاعوا
 واقع من فيها ما بكز وقبلها التطور نظرية احتضن

 لعملية جديد لتفسير قاعدة عنده لتكون وحقائق،
 الفوقئ اإلله أزال بأن والتاريخ، والكون الخلق
من كلمة محله وأحز واألرض السماوات خالق
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 في المدونة المجازية القضة وأزال بيديه، أو فيه
 نطلق أن يمكن إلها محتها وأحز المقنص الكتاب

 بل السماوات، في يحتق ال إله عمق، إله استم عليه

 الداخل، من يفعل ومازال يحزكها بالخليقة، يندمج
 والنهاية. البداية والياء، األلف التطور، إله ويصبح

 وبدال التطور. محور نعتبره أن ممكن الوسط وفي
 األب اعتبر العالم، هذا خارج إله عن نبحث أن من
 خالصة( مسيحية فكرة )وهي الحقيقى الله أن تيار

 والتاريخ الكون محزك وهو الحى، اإلله هو
 ألخرى مرحلة من يقودهما الذي وهو األساسي،

 ازدهارها قتة إلى وصوال وارتقاء رقى حركة في

 األخير )الحرف أوميجا نقطة نستيه فيما وتتويجها
اليونانية(. األبجدية في

 تيار نظرية إلى كثيزا أضيف لن الصدد هذا في
 اإلنسان كتابي في بإسهاب قذمتها التي شاردان ده

 القارئ ويمكن والدين، العلم بين والتطؤر والكون
 وهي بكاملها، النظرية الستيضاح إليه الرجوع

 بين تجمع أن استطاعت أكها وأرى جذا، غنية
 اإلله بين أيضا وتوئق مقنعة، بطريقة والدين العلم

 البدء، منذ بخليقته اندمج الذي واإلله الحقيقى
وحركها. محؤرها هو فأصبح
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 اإلله المسيحى، اإليمان مع يتماشى بالطبع هذا

 يداركه بل اإلنسان، عن ينفصل ال الذي المتجسد
 حركة بداخله يحمي الذي هو فصار شيء، كز في

 هذه وذروتها. نهايتها إلى بها ليصل كتها التاريخ

 القنيس رسائل في الوضوح غاية في نجدها الرؤية

 المسجح جسد عن رث يتحذ حين الرسول بولمس
 والياء، األلف وعن الكونى، المسيح وعن الشامل،

 اإلنسان أن على يدن ما الرؤيا، سفر في نجدها كما

 أن ويستطيع الحديث، العلم معطيات يقبل حين
 وهذا الحقيقي، الطريق يجد وقتها بإيمانه، يدمجها

شاردان. ده تيار العالم به قام ما

 شاردان دي تيار لفلسفة موار ادجاه وفي

 عصرنا في الالهوتيين من كثير هناك ورؤيته،
 الله عن نبحث أن يجب فال الفكرة، لهذه انفتحوا

 المادة عمق في بل الغيب، عالم في وال السماء في

 اإلنسان. وعمق التاريخ عمق وفي الحياة عمق وفي
 إله هو آخر إلبا لنا وترك إلغاؤه، تم قد الفوقى اإلله

 بولس يصفه الذي الوجود إله الحياة، إله األعماق...
 وخرئنا حيادنا ففيه ة الرسل: أعمال في الرسول
 الكتاب إله آخر بمعنى (.٢٨/١٧)رسل وبميادنا،

عمق فى حى، إله هو بل نعبده، صنائ ليس المقندس
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 اإليمانية الهرات هذه نخشى أآل علينا لذا الحياة.

 وعلينا الحديثة، العلوم اكتشافان لنا سيبتها التي
 أبعادا نكتشف أن إلى قادتنا ألتها بها نرحب أن

الحقيقى. اإلله لنجد ولمسيحيتنا للدين جديدة

 نظريات مجرد األفكار اعبار يمكن ال أخيرا
 أي الفالسفة، هم البشر من معينة فئة بها يختش
 من خرجت بل كآل، قوقعتها. داخل متفلقة جماعة

 لذلك المجتمع. ركائز وتهز لتنتشر هؤالء عقول
 والتقاليد بالعادات التمشك الناس من كثير فثمل

 بعض من نتجت التي الكوارث رأوا حين القديمة،
لها. أمثلة عرضتا التي العصرية الفلسفات هذه
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وحفهاردة عههرية ظاهرة اإللحاد

 والحضارة بالثقافة اإللحاد قضبة أربط أن أريد
 عن مفهومنا بين وثيقة عالقة فهناك نعيشها، التي

 أقشم أن وبإمكاني نمارسها، التي الحياة ونمط الله
 بعدها. وما الحداثة، قبل ما عصرين: إلى التاريخ
 والبدوي الريفى المجتمع الحداثة قبل بما وأعتي

 األهل من الدينى المفهوم يتوارث وفيه التقليدي،
وهكذا. والمجتمع

 على الله هرم، صورة في يتكؤن المجتمع هذا
 برب انتهاء الحاكمة، السلطة ثم الملك، يليه القتة،

 هذا أن بمعنى الهرم. قاع في العاثة وأخيرا األسرة.
 الله، أسسها التي العليا السلطة على مبني المجتمع

والحاكم. الملك سلطة من يوطد وهذا

 حكم على المجتمعات هذه تأسست وقد
 دون من السلطة لهذه تلقائى خضع وهناك القوي،

 حقيقة تؤكد أن تريد فحين منبعها. عن التساؤل

إلى انسبها والجدال، الحوار عن بمنأى وتجعلها
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 وجهة يؤكد مقدس بنعش تدعمها أن وعليك الله،
 هذا في المستمات. من ذلك بعد لتصبح نظرك،

 المقدس، التعتل حول نقاش وال حوار ال المجتمع
 العالم هذا كانت. أدا السلطة شرعية حول أو

 8األةأ1ج؛ا اج واالستمرار باالستقرار يتمتع التقليدي

 سبعة طيلة المصردة الدولة متز ما وهو ج،0ئخع٦د1جأ
 كز يرفض المجتمعات من النوع هذا سنة. آالف

 وئعذ منبوذا يكون اخترع وكز فكر، وكز جديد،

الكفر. من ونوعا بدعة

 أوروبا في حدث عشر الثامن القرن من ا وبدة
 اإليمان من التحؤل من نوع فرنسا في وخاصة

 النتيجة فكانت واإللحاد، الشلن إلى الموروث

 وأجيال، قرون لمنة دام الذي الحياة أسلوب أن
 أخذ الدينية، للمؤسسة الكاملة بالتبعية وأكصف
 تًاثيرها الكنيسة فقدت وبهذا فشيائ، شيائ يتحول
 األفكار بدأت هنا من الغربى. المجتمع في ودورها

الظهور. في اإللحادية والتيارات

 اإلجمع عناصره يوحد كان الذي المجتمع هذا
 ذلك في ساهم التفكك، بدأ.في الله، عبادة على

 العالم واكتشاف البحرية، المستكشفين رحالت
 اعتقد أن وبعد بقرنين، قبلها تم الذي الجديد
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 الدين هي المسيحية آذ طويلة لغترة األوروبيون
 وأفريقيا آسيا في جديدة أراض إلى وصلوا الوحيد،

 معتقدات لهم بشزا وجدوا وهناك واألمريكتين،
 في والعقائد األديان نسبية وبدأت تماائ، مختلفة
 الحئ، الدين هو ما عن سؤاال طرح ما الظهور،

 قصضا تداولوا الميالدي عشر السادس القرن فغي
 الجديدة األراضي من عادوا مسافرين عن منقولة
 اليوم أثا غريبة، لهم تبدو ومعتقدات بأديان متعلقة

 والهاتف اإلنترنت طريق من اإلنسان فيستطع
 متعذدة، وأفكار أديان على يتعرف أن المحمول

 عقيدته، عن للدفاع إنسان كز يتصدى حيث

اآلخرين. عقائد ومهاجمة

 استقرت التي المطلقة السلطات هذه كز بدأت

 أصبحت وقد كبيرة، وبسرعة تتهاوى طويلة لغترات
 فاإلنسان اآلن. مصر في واضحة تحذيها ظاهرة
 يعارض ما بقدر عصرا، ويصبح يتطور ما بقدر

 نراه ما وهذا الموروثة. والقيم االجتماعية النظم
 للبابا تحذيها في البروتستانتية الثورة في بوضوح

وسلطاته.

 أقول حر أنا لحريته: اإلنسان اكتشاف هو هذا
أوإسادا إلها يمكن وال أريد، بما وأؤمن أريد... ما
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 صابع هو اإلنسان شريعة. آو نظاائ على يفرض آن
 يفرضه وال أختاره فأنا الحاكم أثا ونظامه، مصيره

أحد. على

 ونعرف ونعيها نفهمها أن يجب ثورة إتها
 فنجد فجأة، براثنها في نسقط ال حئى جبذا، أبعادها
 البحث ومحاولتنا طائلتها. تحت واقعين أنفسنا

 إيجابية خطوة هي الحالة، هذه أبعاد في والتفكير
 حيى القادمة، أو الحالية السلبيات لنفهم جانبنا من

 إيماننا، أسباب وواعين تفكيرنا في إيجابيين نكون
 لكان وإال اإللحاد، مشاكل تجاه سلبيين نكون وال

 قادرين غير وألصبحنا إيماننا، ضعف ذلك معنى
المشاكل. تلك مواجهة على

 إطار في ظهوره عند اإللحاد انحصر البداية في
 الذين األوروين والقالسفة المفكرين من نخبة

 المجتمعات بعض أو العقالنى، المنهج ائخذوا
 إلى الملحد وكان شاذة، تعتبر كانت التي الخاصة

 يجاهر وال الشعب، عاثة عن معزوال كبير حذ

 المجتمع، هامش على يكون بأن قانائ بإلحاده،
 القول يمكن بل وفضيحة. عازا يمثل اإللحاد وكان

 من معينة بطبقة مرتبطة كانت اإللحاد صفة بأن
أصبح أن بعد تماثا، الوضع تغير واآلن الشعب.
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 يهتش الذي هو المؤمن صار ،منتشرة عامة ظاهرة
 خاصة آخر، عصر عن غريبا يعتبر وأحياائ نفسه،

 الحكومات من الكثير فئرى الغربى، المجتمع في
 نرى وأصبحنا للدين، مناهضة مواقف ائخذت قد
إلحادية. دول أتها رسمؤا تجلن دال

 مرتبطة العالم على الجديدة األوضاع هذه
 نتيجة تأتي بدورها وهي التحديث، بقضية بشنة

 عشر، الرادع القرن في بدأت التي النهضة لحركة
 أده فاعتقد لله، ندا نفسه اإلنسان تصور حيث

 العلم تطور ومع تاريخه. وصانع مصيره، صاحب
 في الطبيعة على سلطة له أصبح ،والتكنولوجيا

 معينة، حدود في عليها وهيمنة مظاهرها، بعض
الله. وجود أنكر ثم ومن ذاته، تأليه من فبالغ

والتحديث؟ الحداثة بين الغرق ما
 بالتفكير، والحرية العقل إعمال هي الحداثة

 أثا فكري، نمط إدا هي األصولية، عكس وهي
 استخدام في يتجتى سلوكى نمط فهو التحديث

 الهاتف مثل والتطور التكنولوجيا ثمار من أدوات
 الغرد بإمكان هذا كز إلخ. والتلفزيون... المحمول

وبالرغم التفكير، محدود يكون أن المستخدم
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 ويستغل الحديثة، اآلدوارت هذه يستعمل هذا من

 متحجرة. بعقلية احتفاظه مع التحديث، مظاهر

 ومنها أوروتا في ظهرت الحداثة أن المعروف ومن

 مصر ودخلت المجاورة، البلدان إلى انتشرت

 عشر الثامن القرن أواخر في الفرنسية الحملة مع

الميالدي.

 سير اإلنسان أن هو األساسى الحداثة ملمح إذ

 من والمجتمع حياته زهام وأمسك بيده، مصيره

 أصبحت بل مقدسا نصا مرجعيته تصبح ولم حوله،

 حئى الشمس، حول تدور األرض بأن واقتخ العلم.

 وتدريجؤا ذلك، بعكس المقدسة الكتب أقرت لو
 ظهر وكتما الوقت، بمرور الفراغات إله تراجع

 وبدا للخلف، الله تقهقر جديد علمى اكتشاف

 ومعلوماته بمعرفته الهيمنة هذه يهذد اإلنسان وكأن

وقدراته. واختراعاته

 اإلنسان نمؤ في نلخصها أن يمكن إدا الحداثة

 إله يتقهقر اإلنسان يكبر ما وبقدر الله، تضاؤل مقابل

 اإلنسان حساب على الله يتالشى. أن إلى الفراغات

الرهان؟ يكسب من العكس. أم

إحساس هناك ذلك، عن النظر وبغض لكن
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 يرجع قد المخلوقات. حياة يقود كائن بوجود
 الشعوب حياة في بعد يدخل لم العلم أن إلى السبب
 لم العلمية الثقافة ألن أو وأفريقيا، آسيا في البدائية

 المبنية الحداثة هنا والمقصود حياتهم. في بعد تؤدر

 مظاهر مجزد منها دخل فما والتجربة، العلم على
 في ثمارها، من تعتبر التي الحديثة اآلالت وبعض

 نمط هي الغربية المجتمعات في الحداثة أن حين

 العقلية تسمية عليه نطلق أن يمكن ما أو فكري،
النقدية. التحليلية

و
 وأسسها بمغاهيمها الحداثة نعيش حين نحن

 أستدبع ال لذلك الدين. من سيتبثى ماذا أدري ال
 لكتها العكس، أم جينا أمزا كانت إذا ما أجزم أن

 من يعقبها سوف ما نتوقع أن علينا لذا واقائ. تبقى

 في رصده يمكن ما وهذا اإللحاد، ظاهرة تغسي
 المتحدة الواليات باستثناء الغربية المجتمعات
 تثجه كتها أوروبا دول أن من فبالرغم األمريكية،

 كنائسها تخلو وتكاد والعمتي، النظرى اإللحاد نحو
 متطورة دولة أكبر أمريكا أن نجد ،المصنن من

 إدا الشعب. من ٠/٠٩٠-٨٠ كنائسها ويرتاد علميا

 تجز قد بل اإللحاد، إلى بالضرورة تؤذي ال الحداثة
خلفها. الظاهرة هذه
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 وهو اإللحاد، عن بالدفاع بعضهم يتهمني قد
 من أكثر منذ الكهنة أحد من سمعته قديم اثهام

 به مز معسا تاريخيا واقعا أرصد لكتي عاائ. أربعين
 الحركة هذه بالفعل. وقعت أحداثا وأصف الغرب،

 قطع قد أخرى بكلمات بعد، الشرق يشهدها لم
 والتطور، الفكر مسيرة في جذا كبيرة مراحل الغرب

 أسطورية، بدائية بعقلية نحن مكثنا المقابل وفي
المورودث. وااليمان والتقاليد بالعادات متمسكين

 هذه على يتمزد بدأ الغرب أة المالحظ لكئ

 اآلن وبدأ قرون، أربعة لمنة سادت التي العقلية
 ،1>08ج1110(1ج1111غخ الحداثة بعد عقا الحديث في

 واإليمانيات الغيبيات رفض الحداثة مرحلة فغي
 الحداثة بعد ما مرحلة يدخل واآلن واألديان،
 مرحلة في موجودا يكن لم جديد عنصر باستخدام

 بدأت فقط. والعقل العلم على تأسست التي الحداثة
 بالد في موجود عنصر فيها يتدحل جديدة مرحلة
 والحكمة والوجدان القلب هو القدم منذ الشرق

 ال المعرفة ألة بعد، فيما لها أتعزض ردما التي

 مناهل هناك بل والعلم، العقل إطار في تنحصر
عليها. للحصول أخرى

الواقع عن تحدثت التاريخية الخلفية هذه في
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 إلى ومازال، كلها، البشرية قاد الذي الغرب في
 مثل العريقة التقليدية الشعوب إذ حتى اإللحاد،
 يد على تتلمذت جميعها وكوريا والهند الصين
 الشرى بالد ظتت حين في أبينا. أم ذلك شئنا الغرب

 قلة باستثناء برفضه، التيار هذا سطوة من تخاف

 النصوص ومرجعية دينية بمعطيات تتمشك صغيرة
الئنزلة.
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مصبر فى اإللحاد

 آالف وعبر التقليدي، المصري المجتمع تمتز
 والبدوي الريفى المجتمع صفات بكز السنوات،

السمات: هذه ومن الصور، أبسط في

االكاب - ١
 ويناله لتشفى، اإلله إلى فيبتهل ماشيته تمرض

 السلطة إلى يرمز ألته له يستسلم الحاكم من ظلم

 إلى يصلي النهر في الماء مستوى ينخفض العليا.
 يحتها((. ؤالله يردد المجتمع في عدالة يجد ال الله،

 الله إقحام المصرية العامية مصطلحاتنا في ونالحظ
 يده... يم ربنا يشفيه... ربنا وكبيرة... صغيرة كز في

 حين بل الله. شاء إن الثانية في القطار؟ يصل متى
 أحدهم تسأل بالفعل الرصيف على القطار يكون

 الله((. شاء إن الرصيف ))على يجيبك: القطار، أين
 والظروف والظلم للمرض التسليم من حالة هناك

 يحز الذي هو الله أن والخالصة القاسية. الطبيعية

المجتمعات. هذه في والمشاكل األزمات كز
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 من يأتي النيل أن القديم المصري أعتقد أيثا

 نتيجة يحدث النيل فيضان أن يعرف يكن ولم اإلله،
 دفع هذا أفريقيا، وأواسط الحبشة في أمطار سقوط

غزير. بغيضان ليأتي اإلله إلى لالبتهال الناس

 الذي الفراغات(( سن ))إله نستيه أن يمكن ما هذا

 الفكري الصعيد على ليس اإلنسان، دور يلغي

 أئه بمعنى العملى، الصعيد وعلى بل وحسب،
 اإلنسان فيلغي والعمل، التفكير عن اإلنسان يغني

والفاعل. والمبلع الباحث

المطلقة الحاكم سلطة-٢

 على تأسس المجتمعات من التع هذا

 هنا من إليه، اإلثارة سبق الذي الهرمى الشكل

 وبدون تاائ خضوعا للملك خاضائ الغرد يصبح
 هذه أعطى ما له ويستسلم ينحني أن عليه تردد،

 الهرم، مثل تمانا وتماسكها صالبتها المجتمعات
قاعدته. ثبات من ثابت الهندسى فشكله

الدينية المؤسسة هيمنة ٣
 أو عسكري حكم ضن تثور أن الممكن من إذ

اإلله، على تعترض أن المحال من لكن مدني،
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 من لذلك المقنسة. النصوص في جاء ما وعلى
 كما الله، إلى يرجعها أن عليه سلطته يرسخ أن يريد

 ومازال الوسطى، القرون في أوروبا في الحال كان
 ظاهرة تنتشر حيث اآلن، حثى مصر في ما حذ إلى

 بذلك يقوم من أن العاتة يدرك أن دون من اإلفتاء،

يخطئ. أن الجائز من بشر هو

اإلبدع على يساعد ال تعليم نظام - ٤
 بالتفكير فيه بسمح ال عقيم، نظام وهو

 بفرض الذاكرة على الطالب فيعتمد واالبتكار،
االمتحان. في حفظه ما إخراج

الحداثة دخول
 العام في مصر الفرنسية الحملة دخول وهع
 عادة ونحن الحداثة. نستيه ما معها جلبت ، ١٧٩٨
 الشرور كز مصدر باعتباره بشنة الغرب ننقد

 فنتصؤر مجتمعنا، في النرجسية من نوع وهناك

 كل نرفض المنطلق هذا ومن أخالقيا، |ألفضل أق

الغرب. من وارذا لكونه وعلمي فكري تطور

 يدخل لم المصري المجتمع بأن القول يمكننا

قادت التي فهي فكر، من الحداثة وراء فيما بعد
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 ومنها فيها، ظهرت حيث اإللحاد، إلى أوروبا
 أخرى وبالد والصين والهند أمريكا إلى انتشرت

فيها. الحياة إيقاع بحسب

المصري المجتمع في الحداثة مالهح بعض
األمراض. على السيطرة - أ

 بعض في الطبيعية: الظواهر طى السيطرة - ب
 فكر هنا ومن ضعيائ، النيل فيضان يكون السنوات

 الذي الغآلح هذا النهر، على سن بناء في المصري
 أن دون من سنة آالف سبعة من أكثر منذ عاش

 الزعيم قرار وبعد الغيضان، مستوى في يتدحل
 المصري شعر العالي، السن ۶ببذا الناصر عبد جمال

 زم مصيره أن وأيقن سيطرته، تحت صار النيل بأن

 لسذ١ إذ هذا من أكثر غيبية. خارقة بقؤة يرتبط يعد
 في أسهم بل وحسب، الماء مستوى يظم لم العالي

 تغيرت هنا من إلخ. مصابع... وبنام الكهرباء توليد

 بين الصرع من نوع وظهر المصري، اإلنسان عقلية
الديي. الغيبى والتبار الحديث العصري التبار

 حدث الوضع لهذا نتيجة السلطة: إنهيار ٠ ج

 وجود هو المجتمع استقرار يضمن فما تفكك،
والكنيسة الدولة جهاز في محققة والسلطة الدين
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 انفراط بداية مصر في حاليا نشهد وبدآنا والملك.
 انتقادات نقرأ أن اعتدنا فقد وتفككهاء السلطة هذه

 الجمهورية، رئيس إلى تصل قد المسؤولين لكبار
 على أيثما الكنيسة. رؤساء وانتقد زعضهم وتجرأ بل

 العصا المعلمون م استخل* فقديائ المدرسة، مسمتوى

 ،العكسن يحدلث واليوم ،التربية وسائل من وسيله
 في ه يشكو أو ويشتمه، معتمه يضرب قد فالطالب

 األحيان بعفى في المدزمر وأصبح الشرطة، قسم

 مازال وحاليا التلميذ. أدب سوء أهام عاجرا

 اقتصادية ألسباب ردما األسرة، في سلطته لألب
 التي السميد(( ))سي شخصية نتنتمر ولعتنا وتاريخية،

 فمثله رواياته، في محفوظ نجيب األدبب قذمها

 بالرغم الشعبية، البيئة وفي القرية في موجودا مازال

يختفي. بدأ أكه من

مصر في اإللحاد

 بالرغم المصمرى الشعب من العظمى الغالبية

 بوجود إيمائها بالله تؤمن العقيدة اختالف من
 اليساريين من جدا بسيطة قلة عدا ما الشمس،

 وأغلبهم بل المثقفين، من فئة وهم الملحدين،

لمبدأ رافصا موقعا يتخذون جامعات، خزيجو
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 فائت أشذ هم ذلك من وبالرغم الله. وجود
 لمس دون من مناقشتهم ويمكن انفتاحا، المجتمع

 ألن وذلك تفكيرهم، في تزقت أو تعضب أي
 بشأن هذا جامدة. لقوالب أسيرة ليست أفكارهم
النظري. اإللحاد

 ممارسة عدم بمعنى العملى، اإللحاد عن أقا
 فالتددن االنتشار، واسع فهو دينية، فرائض أي

 غير جذور، بال عاطفى إحساس مجرد على يقتصر
 للدين معرفة أي على العظمى الغالبية لدى مبنى

 القذاس يحضرون الذين عدد لنرصد ومفاهيمه.
 المسيحيين عدد إلى نسبتهم ونرى اآلحاد أيام

 في العشرة نسبة يتعذون ال إتهم مصر، في الكتي

 فكم المسلمين. بين نفسها النسبة تكون وقد المائة
 يصوم... ومن فعال؟ يصغي من نسبة تكون ترى يا

 المسيحيين بين العملي اإللحاد نسبة تكون أال إلخ.

الغرب!! في لنسبتها مساوية مصر في

 يلغي فهو الحياة، بأسلوب مرتبط اإللحاد وألذ
 والمشكلة بالدين، المرتبطة القيم كز طريقه في

 العلمى التحديث الغرب من ننقل أتنا مصر في
 عملية تنجح أن يمكن مدى أي فإلى واإلعالمي،

معها نستورد أن بدون العلمية األفكار استيراد
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 أم إياها؟ المالزمة اإللحادية االجتماعية األفكار

 مصر وفي عامه، الشرق في نتشزب الحقيقة في
 نعي، أن بدون فشيائ شيائ اإللحاد روح خاصه،
 العلمى التقنم على الكامل العتمادنا حتمية نتيجة

الغراب. من نستورده الذي واالقتصادي والثقافى

 عاتة من إنسان كز باب على اإللحاد أصبح لقد

 حياتهم في بالفعل دخل قد يكن لم إن هذا الشعب،
 والحريات، التطؤر أهتها مختلفة مستيات تحت

 حياتنا؟ في الدين أصيح أين ذلك: على والدليل
 مطلقة، سلطة لها كانت التي والتقاليد والعادات

 عرض بأغلبها نضرب أم قائائ، سلطانها مازال هل

الحائط؟

اإللحاد ظاهرة مواجهة
 مصر، في االنتشار في اإللحاد ظاهرة بدأت

 في واضعين والنقاش، بالحوار مواجهتها وعلينا
 ومشؤهة مزيفة صورة يهدم ريما اإللحاد أن االعتبار

 وطالما الحقيقى، اإلله يظهر لن ذلك وبدون الله، عن
 لن بحرفيتها، نأخذها التي األساطير إله نهدم لم

 أزمة إذ أقول آخر بمعنى مصر. في تقذم يحدث

ضروربة مرحلة هي أورويا بها مزت التي الحداثة
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 حين قرون بعنة سبقتنا فقد العالم، في مجتمع لكز
المشكلة. هذه واجهت

و
 محاكم تسمية عليها أطلق ما التاريخ ويذكر
 الكنيسة بين مواجهة حدثت وكيف التفتيش،

 وحسب، بالتكفير ليعس للعقيدة والمخالغين
 من بريء دين من فليس بالتعذيب، وأحياائ بل

 نفشه األمز نجد وحاليا الرأي، في مخالفيه اضطهاد
 ضرورية المرحلة هذه المجاورة. البلدان بعض في

 العقيدة فهم وتعميق اإليمان وتنقية الدين لتطهير
 الملحد أدعو بل دقاعى، موقف في لسث الحقيقى.
 بدوري وأنا نظره، وجهة لي ويشرح مائ، لنجلس

الحقيقة. نحو مشترك سعي في إيماني، له أشرح



الباب

ب اصبًا
الثاك

اإلماد
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اإللحاد تدعم عصرية قضايا أؤآل،

العصرية الحياة إيقاع - ١
 في ويتفكر إيمانه، يمارس كي اإلنسان، يحتاغ

 في الوقت، من مثسع إلى والروحية، الدينية المسائل
 فإيقاع قليال، يبدو هذه أيامنا في منه المتاح أن حين

 نفسه اإلنسان يجد إذ جنونى، إيقاع العصرية الحياة
 التي االقتصادية الضغوط نتيجة تتوقف ال دؤامة في

 المستمرة، بالتزاماته الوفاء ومحاوالته منها، يعاني

 فهويستيقظ والصالة، التركيز على قادر غير جعله ما

 إفطاره، يتناول أن وعليه السادسة، في بصعوبة

 عمله، إلى يثجه لم المدرسة، إلى أوالده ويصطحب
 األبناء ويماعد ،السوق من متطلباته إلحضار ويعود

 يجد مساة العاشرة الساعة حانت فإذا دراستهم، في

للصالة. وقت تخصيص على قادر غير نفسه

 العصري اإلنسان يقذمه الذي التبرير هو هذا

 اإلنسان لدى توافرت إذا أده والحقيقة نفسه، إلى

وسط حثى لها، وقائ يجد سوف الصالة في الرغبة

٩٣ 



 مختلف رب سلو بًا سيكون لكته ،المشاغل من الكثير

العصر. إيقاع مع يتناسب

اسم - ٢
 عن ابتعد العلم، في وتقذم اإلنسان تطؤر كتما

 كالزالزل الطبيعية الكوارث كانت وقديائ اإليمان،
 لها ليعس ...والسيول والرعد واألوبئة والفيضانات

 فقد اآلن أتا الله. اإلنسان: لدى واحد سبب سوى
 تالشت وبالتالي العلمى، تفسيره منها لكق أصبح
 السبب هو يعد ولم الظواهر، هذه كق في الله مكانة

 مسيباتها لها مختلفة لظروف نتاج هي بل فيها،
 بل يذكر، وجود فيها لله يصبح لم حثى المنطقية،

الفلسفية. والمبادئ العلمية النظريات محته حتت

 النشوء نظرية هذا على األمثلة أبرز ومن
 بحسب الخلق قضة في للشك دفعت التي واالرتقاء

 كان اإلنسان ألة وذلك المقدسة، النصوص رواية
 محذدة، وأبعاد مراحل من واقعيا حددا اعتبرها قد

 العلم، حقائق أمام القصة تلك انهارت أن وحدث
 التي هي نفسها العلمية المبادئ تلك فإذ ذلك ومع

وتشبيهات. رمورا باعتبارها إليها ننظر جعلتنا

والعلم العلمي البحث أسعس ظهرت لقد
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 بيكون روجر الراهب يد على آسلفنا كما التجريبى
 برنار كلود جاء صم الميالدي، عشر الثالث القرن في

 تفسير، كز أساس هو التجريبى العلم أن ليعلن

 الحياة، في تقرسا شيء كز وصح إته وحيث
 المصدر باعتباره الله، وجود الذعاء إذا داعي فال

ذلك. نغى قد فالعلم شيء، لكز األوحد

 يفشر لم العلم أن نرى فإتنا هذا، من وبالرغم
 المعنويات أما وملموس، مادي هو ما سوى

 تفسير أي تقديم في ينجح فلم إلخ والروحانيات...
 النفس أو الروح من أي معنى بعد يوضح لم إذ لها،

 أي إلى يمل ولم إلخ، أو- الحب أو الفكر أو
 العلم بأن القول يمكن لذا . منها أي لمسببات تفسير

 ومع الحديث، اإللحاد مسببات أهم من هو المطلق
الحقائق. بعض اكتشاف على كثيرا ساعدنا فقد ذلك

العصرية التربية — ٣
 الدينبة المواد تدريس إلغاء تم لقد عاقة بصورة

 المدارس بعض باستثناء الغرب، مدارس في
 اختياريا الدين تدريس أصبح وبالتالي الخاصة،

 على األساسي االهتمام ترتمز بينما يرغب، لمن

واألدببة. العلمبة المواد
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 تعظيم حالة الوضع هذا من نتج ولقد
 وعدم استخفاف وبالتالي والعلوم، للرياضيات

 جمالى تذؤق أو وفئتي، حتتي هو ما بكز اهتمام

 على التركيز تالشى وبالطبع إنساني، إحساس أو
 الدينى، التعليم فتحول والروحية، اإليمانية األمور

 عملية إلى والراهبات، الرهبان مدارس في حثى
 متعجانسر غير خليط هي دينيه، نصموصر لعنة تحفيظ

 بينها ترابط ال وآيات، وتاريخ ورسائل مزامير من
 المسيحى الدين حصص أصبحتا كما ،تناسق وال
 مساعد، مدرس على تورع الحكومية المدارس في

 التربوي، أو الروحي مستواه إلى النظر دون من
 من وبناتنا أبناءنا إذ معروفة. بالطع والنتيجة
 أتهم لدرجة دينؤا متختفون الجامعة إلى الحضانة

 يقال ما كز يقبلون إتهم يتساءلون، أو يسألون ال
 التخلف إته مناقشة، بدون الدين وعن الله عن لهم

الخطير- الروحي

والتصنع التحصر - ٤
 ال الحديث المجتمع هذا صفات نوضح لكي

 التقليدي المجتمع صفات أؤال نعرنس أن من بذ

تيرات. من عليه طرأ ما سن م الريفي، الزراعي
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الريفى الزراعى المجتمع صفات أهم من
 العادات في واالستمراردة والثبات االستقرار

 جيل، بعد جيال يتغبر ال مجتمع هو والتقاليد.
 تتغبر، ال الطبيعة أن يرى ألته التطوير يقبل وال

 الموروثات تحكمها حياته الله. عند من وهي
 أجداده، عن توارثها التي واالجتماعبة العملبة

 يغضى ))جيل الجامعة سفر كاتب وصفها كما
 والئمى الدهور. أجن فائفة واألرض يأتي وجيل

 وبنه مكايها إلى تسع رم قفرب والئمس قشرق
 إلى وقدور الجنوب إلى الريح تذب قطيع.

 قعود. تدارها إلى ثم ذاهببه، وثدور قدور الئمال
 بتآلن لش والبحر البخر الى نخري األنهار جميع

 قعود لهنان األنهار منه جزت الذي العكاز إلى ثلم

(.٧-٤/١ )جا أيثما(( فئجري

 لتكرار وذلك بالماضي، متعئق مجتمع إته

 وفصول، مواسم من يتبعها وما الطبيعبة الظواهر
 وهو منها. ناتجة وأعمال زراعات من بها يرتبط وها

 على عنها يستقل ال تماثا، بالطبيعة مقبد مجتمع
وعالقاته. وعمله حياته كل في اإلطالق

 عنده نجدها ظاهرة كل المجتمع هذا في
افتكره، ردنا إنسان... مات لو فمثال بالله، مرتبطة
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 أة أيصا المالحظ ومن يجربه. ربنا مرض... ولو
 أو حياته يمش شيء كز في الله ددخل اإلنسان

 تمزددة، نزعة أي فيه توجد ال وبالتالي غيره، حياة

 فيها السعادة سيجد وبأئه باآلخرة، يؤمن هو ولذلك

الموت. بعد

والتجاري الصناعى المجتمع صفات

 يحوي الذي والمدنية المدينة مجتمع وهو

 الحديث المتمدن المجتمع اإللحاد. بذور بداخله

 الله، على وليس اإلنسان على القائم المجتمع هو
 سيد وهو إنتاج، وكز عمل كز مصدر فاإلنسان

 وسبد الظروف، وسيد الطبيعة، وسيد حياته،
 نه و

بيديه. شيء كل يكؤن الذي وهو النتائج،

 اإلنجازات على معتمذا العصري اإلنسان صار

 والسيارة... والجزار كالشاحنات ينتجها التي المادية

 على يعتمد الذي الريف في نظيره نقيض على إلخ،
 وأعماله بمنتجاته أصبح وهكذا والحمار. البقرة

 الله بها يقوم كان خانة يسن واختراعاته وخبراته

 واإلنتاج والصناعة فالعمل وبالتالي الماضي، في
 بدون ذاتؤا تسير أنشطة كتها أصبحت والتقدم

الله. إلى حاجة
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المجتمع؟ في اآلن يحدث ماذا

 إلى الريف من يتقلون القروين من كثير
 إلى موطنه ومن المصغ، إلى الحقل من الحضر،

يصابوا أن النتيجة وتكون تقذنا، أكثر أخرى دول

 من الكاملة، الحردة مجتمع إلى والتقاليد، بالعادات
 اآلخرين، عن شيء كز فرد كز يعرف حيث القرية

 عن شيء أي إنسان أي يعرف ال حيث المدينة إلى
 الريف من النازحون يشعر الحالة هذه في غيره.
 هنا يقول: أحدهم فنسمع منطلقون، أحرار بأدهم
 أبويا يعرف اللي وآل أشاء، ما أفعل يعرفني، أحد ال

له((. يقول

 تارفا موطنه عن بعينا اإلنسان يرحل عندما

هذا يحمل يكن لم ما وتقاليده، عاداته خلفه
فينتج كاملة، بحرية يشعر فهو ،

 ومعرفته فهمه ولمدى لذاته، جدينا اكتشاائ منها

 بها، يمز تجارب عنة وبعد فقط، وهنا لدينه.
 وحربة واعتناقه الدين اختيار في الحق له يكون
 السلوكيات اختيار في الحرية وهذه مبادئه، تطبيق

 تماقا مختلفة أبعادا تثخن واإليمان، واألخادقيات

.القسري التطبيق عن
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 والنقد: البحث نزعة اإلنسان في تولد الحرية هذه
 يتوتد التساؤالت هذه ومن ولماذا؟ وكيف... ماذا...

 المدينة في أة نجد كتا فإن عدمه. من االقتناع لديه
 يرجع هذا أن نرى فسوف يصلون، فقط /٠١٠ نسبة

 حقيقية ورغبة حرة عن الدها وفهم، اقتناع إلى
 والتقاليد العادات مجتمعات في نجد بينما للصالة.

 منهم كم لكن للصالة، يذهبون السكان من ٠/٠٩٠

يفعلون؟ ما يدركون

 عصري بطابع الدين أوالدنا إلى نقنم أن علينا

 كانت فقديائ واالقتناع، اإلجابة إيمانهم في ١ليجدو
 فمركزها اليوم أائ السماء، مركزها اإلنسان حياة

 وعلى إلخ، واالقتصاد... والدخل والكسب اآلرض،
 يعمل أن والشبيبة األطفال تربية عن مسؤول كز

 اإليمان من النقلة تلك تالميذه في يختبر أن على
 أآل بشرط اقتناع، عن اإليمان إلى ثم اإللحاد، إلى

األمان. بز إلى بهم ليعبر بأيديهم يمسك بل يتركهم،

العلمنة - ه

 للمجتمع سائدا عنصزا الدين غياب هي
 إلى وتحوله العالم، والنظام الناس على ومهيمائ
واالجتماعية. المدنية للحياة هامشى عنصر



 في شامال دورا أوروبا في الكنيسة أذت
 تهيمن فكانت ،النهضة عصر حثى المجتمع

 بعد ولكن االجتماعية. الحياة تفاصيل كل على
 على يوضعان الدين، ومعها بدأت، النهضة عصر

 والتعليمية، والسياسية االجتماعية البحياة هامش
 عن مستقتة أصبحت والمبادئ األخالقيات وحقى

 لها شأن ال اجتماعية، علمانية قيم وظهرت الدين،
 الطابع عن بعيدة السلطة أصبحت كما بالعقائد،

الديتي.

 هالتها من السلطة تعرية هي إدا فالعلمانية
 اإللحاد، تعني ال إدها الروحية. أو اإللهية أو الدينية
 الدين، عن العلمانى القطاع استقاللية ولكقها

 والمجتمع السياسة على اإلكليرس لهيمنة ورفض
والتعليم.

ذاكه اإلنسان إكتشاف — ٦
 اكتشاف هو االلحاد أسبارب من آخر سيعب

 والطبيعة، العالم تجاه وقدراته حريقه اإلنسان
 الفرنسية الثورة ثم النهضة، عصر خالل من وذلك

 الثورة وأخيرا والديموقراطية، الحربة قيمة وتعاظم
 على اإلنسان قدرات وتنامى والتكنولوجية العلمية



 وامتالء الله عن مرحلى استقالل وهي الطبيعة،

ذاته. من اإلنسان

 فالسفة كبار من وهو سارتر، بول جان يرى
 وجود بين تضاردا هتاك أن المعاصر، اإللحاد

 حزا اإلنسان كان إذا نظره فغي الله، ووجود اإلنسان

 إذا أثا وجودي؟ جدوى فما وإال موجود، غير فالله
 شيء كز على قادر وأده موجود، الله أن افترضنا

 إدا، له حربة ال فاإلنسان ذلك، المؤمنون يذعي كما
الله. يولد حثى ذاته يفقد أن من بذ ال ألكه

 قرر قد الله كان إذا إده ويقول سارتر ويستمز
 وال لي، حردة ال أة يعني هذا ومصيري، حياتي

 أيثما ينطبق القدرة عن يقال وما لوجودي. معنى
 الداعي فما موجودة، الحقيقة أن فلو الحقيقة، على

 من ساذج تفكير وهذا دراسات، من به أقوم لما

 مرتبط أمريكا وجود إذ يقول كمن فهو سارتر،

الحقيقة. بتلك معرفتي بمدى

 إدا؟ أنا من شيء، كز على قادرا الله كان إذا

 حياتي، طوال سأفعل ما يعرف الله حريتي؟ وأين

 كذلك، الوضع كان فإذا الله، يكون ال ذلك وبغير
مفهوم هناك كتمثيلية. حياتي ماريونيت، مثل أنا إدا
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 عليه يطلق ما وهذا شيء، كز يقزر الله أن سائد

 ومصيرك مكتوب، شيء كز والقدر، القضاء تعبير.

كارثة. وهذه مسبائ، د محن

 في السبب هي الشز يوقع الله معرفة هل السؤال:
 في فستانا ابنتها تهدي أن قررت سبدة هناك حدوثه؟

 وشاهدت السوق، في بجولة فقامت ميالدها، عيد
 لمعرفتها الفساتين أحد وحذدت فيه، المعروض كز

 وفي سيعجبها. هذا نفسها: في وقالت ابنتها، بذوق
 هديتها، بنفسها لتختار االبنة اصطحبت التالي اليوم
 نفسه، الفستان االبنة اختارت الجولة نهاية وفي

 ال هذا لكئ سيعجبك،. أده أعلم ))كنت اال: وقالت
االختيار- على االبنة أجبرت أتها يعني

 يعرف هو القلوب، في ما يعلم الله إذ نقول حين
 لكئ وإرادتنا، بحريتنا نختاره سوف ما مسبائ

 يعلو الله الحدرثة. لوقوع سببا ليست هذه معرفته
 لكئ ماض، وكأته المتقبل ويرى الزمن، فوق
 مختز ساق هناك أنت. باختيارك مرى يتم لن هذا

 أنه تجزم وتكاد تراه برعونة، سيارته يقود عقليا

 في المتسبب أئك يعني ال هذا بالحائط. سيصطدم
 بعض ألن الحزة، اإلرادة قضبة هي تلك الحادث.

أده على استنادا الله وجود في يشغكون الملحدين
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 بنتيجة مسبائ يعلم الله الثمز، حدورث دون يحول ال

 أخذت أرك يمنع ال هذا لكن الشخصى، اختيارك
الكاملة. الحزة بإرادتك قرارك

 من المجتمع، في وأتبة جهل هناك طالما
 نظاائ يقيم أن الشعب من تطلب أن الممكن غير

 مع تتماشى فالديموقراطبة سليائ، ديموقراطبا
 مصيبا يكون مستنيرا، االختيار كان وكلما الوعي،

 بمعنى الخير، من مشتئة اختيار وكلمة وصحيحا.
 مدفوع أتك هذا معتى الشز، على الخير تفضيل

ومفكر. عاقل مخلوق ألدك الخير اختيار على

 فيه نعيش الذي التختف من نفلت أن أردنا لو

 بعضهم يخشى والمعرفة. العلم من بالمزيد علينا
 أخشى ال فأنا وليكن، اإللحاد، إلى هذا يقود أن

 قيوده من التحزر إلى اإلنسان يدفع حين اإللحاد
 أن بشرط أخطأ، لو ج والبيئبة، االجتماعبة

 للبحث دائمة مسيرة في ويكون دائائ، نفسه يراجع

نهاية. ال ما إلى والمعرنة

 الهرمى التقليدى المجتمع إنهيار - ٧

الكنسي أ-النظام
 نظيره اهتر المدنى الهرمى النظام بانهيار



 االجتماعى، الشكل لتغير نتيجه أيثما الكنسى

 إلى الثاني فاتيكان المسكونى المجمع دعا ما
 أي السينودس على السلطة توزيع على يرتمز أن

 مشربا البابا يصبح أن على األساقفة، مجمع

 تاثيرا هذا أقر وقد ٠ سلطة ،11 _٠ لحجصا ,وليسر ،ومنشائ

 األساقفة منح إذ الكنسى، الهرم ققة في بالغا

 )كنذر التالم الخضوع يصبح ولم أكبر، سلطات
 في نفسه القديم باألسلوب مطبعا أمزا الطاعة(

 هو الدير رئيس يحد فلم المختلفة، الرهبنات
 آخرون... معه يشترك بل الكاملة، السلطة صاحب
 التغبرات حذ على األمر يقف ولم وهكذا.

 بل الكنيسة، في والتنظيمية واإلدارية االجتماعية
 يثى ما فظهر الالهوتية، التطبيقات إلى امتن

 من التحرر إلى يدعو الذي التحرير(( الهوت د
العتيقة. والقيود التقاليد

 لتقلبا الماركسية والثورة الفرنسية الثورة قامت
 هي األغنياء أموال بأن وتناديا تمانا، النظام هذا

 إذ يقول من الفالسفة من وظهر للشعب، ملك

 معارضته بذلك قاصنا ،الشعوب أفيون هو الدين

 المز واقعهم بقبول الناس إقناع في الدين الستخدام
الكنيسة ساعدلت حيث الله، إرادة باعتباره هو كما
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 القائمة للنظم بتعضيدها الوضع هذا تثبيت على
 أنصار من بطبيعتها الكنيسة وألن ،طويلة لغترة

 معارصا كان المسيح أن من الرغم على االستقرار،
السابقة. األنظمة لكز

األسرة في الهرمي النظام - ب
 الهرم قئة على األسرة رب كان الماضي في

 له وكانت األبناء، ثم األم تليه أسرته، في اإلداري

 بعد الشرق في كثيرا اهترت لكثها راسخة، سلطة
 في المرأة دور خبر وبهذا الغرب، في اختفت أن

يلي: ما ذلك على ساعد األسرة،

 منها أقرًا الرجل كان لو خاضه المرأة، تعليم ب

علقا.

 وأسلوب ومنطثا حردة أعطاها المرأة عمل ب

جديد. تفكير

 ذحل من أكبر كان لو خاضه المرأة ذحل +

الرجل-

- وحقوقها المرأة تحرير تتار ظهور +

 األسرة، داخل المهالم توزبع من غير ذلك كز

ما وبمقدار السلطات، تقاسم في أسهم وبالتالي
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 وهذا األب، سلطة تقز ما بقدر األلم سلطة تزداد

الوالدين. تجاه األبناء نظرة من يمر

 تماثا معاكس قوي تبار هناك ذلك مقابل في

 إلى والعودة للخلف بالتراجع المرأة يطالب

 جاء التبار هذا للرجل. المطلق والخضوع المنزل،

 وقد وحقوقها، المرأة لحرية الدعوة حساب على

 العشرين، القرن ثالثينيات في يقوى وبدأ ظهر

السيبات. أوائل حيى واستمز

 بين المساواة معنى نوضح أن بنا يجدر هنا
 دوره منهما فلكز المسيحبة، في والمرأة الرجل

 هي والمرأة الرأس، هو فالرجل األسرة، داخل

 في رأسين وجود نتصؤر أن يمكن وال القلب،
 األسرة، سفينة تفرق فسوف وإال نفسه، الجسد

 حينما أي العقل، على القلب يتسلط حينما وكذلك

 األسري، الكيان يضيع الرجل، على المرأة تتسلط

 وبالتالي واأللم، األب بين األسرية الروابط وتنهار
 قول دائائ لنتذتمر حتمبة. نتيجه واألبناء اآلباء بين

 ولتكر، فيكم، األؤل يكون آن أراد ))ونن المسيح

 القاعدة هذه على وبناة . (٢٧/٢٠ )متى غدا(( تكم

مكانتهما. وتيضح واأللم األب سلطة تتحدد
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المدرسة في الهرمى النظام - ج

 قع بينما الهرم، قنة على فيه الطالب إعتلى

القاع. في المدزس

 األنظمة هذه كز انهيار أن سبق متا والخالصة

 وبالتالي اإليمان، مستوى في أؤر قد االجتماعية

اإللحاد. انتشار على ساعد

والغضائيات اإلنترنت وشبكة العولمة ٨

 التنويري التبار هذا بدأ الماضية القرون في

 األوروبية المدن في صغيرة مجموعات وسط

 الحديثة االئصال وسائل طريق ومن الكبرى،
 ولم العالم، بقاع كز في انتشر اإلنترنت وشبكة

 من مستوى ذات معينة فئة على حكرا يصبح

القرى. أطفال إلى حثى وصل بل الثقافة،

 المزايا، من الكثير اإلنترنت لشبكة كانت وكما

 انفتح إذ المدثرة، اآلثار من المزيد أيصا لها كان

 دطرح خاللها ومن جديدة، أبعاد على اإلنسان

 المتلقي وأصبح ونقيضه، والفكر وعكسه، الرأي

 ما وغاليا المنطقى، المبزر له كالهما خيارين أمام

فانطفأ وذاك، هذا من دعنا النهائى موقفه يكون
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 رفض أي آخر، عالم وجود فكرة ورفضت اإليمان،
 بصدد هنا أنا لإلنسان. مكبلة كانت لحقيقة كامل

 هذا في أهدف وال وأسبابه، اإللحاد جذور طرح
 أن القارئ وعلى معبائ، فكرا أفرض أن إلى المجال

ويبحث. يفكر

اإللحاد تدعم ديسة قضايا ثانيا:

المذهبية والنزاعات الدينى التعضب — ١
 األعمى والتمسك التشبث هو التعضب إذ

 ومناقشته، اآلخر فهم محاولة دون من بالرأي
 النصوهى بعض من الدافع يكون قد ولألسف
 والتي لألديان، المقدسة الكتب في الموجودة

 تعضب وهناك اآلخر. وكراهية العنف على تحض
 والتاريخ إيمانى. تعضب هناك كما إلحادى

 والنزاعات الحروب من بالكثير زاخر اإلنسانى

الجماعية. اإلبادة إلى وصلت التي الدينية

الدينية العقائد تقديم طريقة — ٢
 بينما التكرار إلى يميل الدين أن الملحد يرى

واالبتكار، اإلبدع إلى يحتاج العصرى اإلنسان
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 ينظر الدين تقذمي، العلم بينما تكراري فالدين
 الدين المستقبل. إلى فينظر العلم أتا الماضي، إلى

 واالستمراربة والروتين والثبات الركود على يشجع
 وإلى جيل وإلى جيل من يكون وهكذا كان كما١

 تاريخيا الدينية العقائد صياغة تم ولقد اآلبدين((. أبد
 طفولية أو أسطورية وأحيادا جامدة، قوالب في

 مبهمة أخرى وأحيادا المعاصرة، العقلية إلى بالنسبة
 متوافقة غير أنها لبعضهم يبدو وردما مفهومة، وغير

 عقيدة هناك المثال سبيل على والمنطق. العقل مع
 سز مثل المقدسة األسرار وباقي األقدس، الثالوث

 حين في إلخ. واإلفخارستيا... التجسد وسر الغداء
 يحتل أن يريد والعشرين الحادي القرن إنسان أة

 به يحيط ما كز عقليا يحتوي وأن شيء، كز ويفهم

 ويرى اإليمان، مبادئ ذلك في بما معه، ويتعامل
 يتناسب ال النار وعذاب العقاب أن اآلخر بعضهم

 احتواؤه، يمكن ال الله لكئ وحنانه. الله رحمة مع
 ال ما كز صدق في اإلنسان طعن هي والنتيجة

واستيعابه. فهمه يمكن

 بعض منطقية عدم بسبب الدين رفض يكون قد
 وعدم تقديمها، في الساذجة والطريقة معتقداته،

 المتلقي، عقل يحترم منطقي بأسلوب طرحها



 أسرار منطق حول المحاضرات من سلسلة ولي
 الغداء... التجسد... الثالوث... الكبرى: المسيحية

إليها. بالرجوع القارئ أنصح اإلفخارستيا،

بالسلوكيات اإليمان ربط — ٣
 وحغظ ارباعه بين المسبح يربط ما دائائ
 اقذي فذاذ وخففها وصاياى قلعى ))تن وصاياه،

 مبادئ لتطبيق يلزم وبالتالي (.٢١/١٤)يو يجني((
 فكثيرون ثم ومن معينة، بسلوكيات االلتزام اإليمان
 ومتا لإليمان. بإنكارهم االلتزام هذا من يهربون

 إيجابيا بالغا تأثيرا أئرت المسيحية أة فيه ثك ال

 خالل من وسلوكياتها البشرية أخالقيات رفع في
 دورها أذت وكأدها الروحية، ومبادئه اإلنجيل قيم

 ما المسيحية وكأن الدور، هذا وانتهى التاريخى

 وضع مثل وضعها تجاوزها، تم مرحلة سوى هي
 حاجة ال الذي القالب وضع أو للجنين، المشيمة

 بمعنى أو النهائى، شكله التمثال اثخن ما بعد إليه
تخئيها. يجب مرحلة المسيحية كانت آخر

 وحين محذدة، أخالقيات يتطلب اإليمان إة

 نفسه يجد بمقتضاها العيش اإلنسان على يصعب
 لم فإذا الزنا، عن ينهانا فهو بمجمله، للدين رافائ



 يزعجتي المه الدين أرفض غرائزي، مقاومة أستطع
بها. ألتزم أن على يصعب بسلوكيات ويأمرني

 بأن بعضهم إحساس اإللحاد أسباب من ربما

 سحر، إلى والطقوس شعوذة، إلى تحؤل الدين
 يعني ال اإلله لهذا فالرفض طلسم. إلى الله وامم

 إدخاله يصغ ال الله إذ حيث بالضرورة، اإللحاد
 يوصف أن من وأشمل أوسع ألته مستى أي تحت
 يميل أته أحياتا الدين على يؤخذ كما أوكلمة. بلغظ

 والعلمية الفكرية قدراته من اإلنسان سلب إلى
 كان كما والقدير. العليم وحده هو الله أن بحجة

 فال للمستين، وحماية تغطية يزال وال الدين
الحاكم. رأي على اعتراض

الدين رجال بعض تصرفات - ٤
 أعلى مثاال الدين رجل يكون أن المغروض من

 جميع وفي بعضهم، أن والواقع المجتمع، في
 انتقاد يريد فمن عثرة، مصدر يمثلون األديان،

 ونسمع الدين، رحل إلى اللوم بتوجيه يبدأ اإليمان
 ويرد بغيرها، ويأتي بالفضائل يأمر لماذا يقول من

 يقولون ما آلائفغلوا بقوله؛ هؤالء أمثال على المسيح
ألئهم ثغغلوا، ال أفعالهم ولبئ واحئظوه. لكم
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 إلى إشارة في (،٣/٢٣)متى يففلون، وال يقولون

والفزيسؤين. الكتبة

 المتشددة الممارسات في يتمثل آخر سبب

 الخضع على اإلنسان تجبر حين الدينية، للسلطة
 نفسه يفرض الدين وطالما اقتناع، أو فهم بدون

 أقصد كطفل. اإلنسان يجعل فهو ومنهيات بأوامر

 المستقيم اإليمان عن يحيد من ضن التشدد هنا

 والموت والسجن باالضطهاد لغيره عبرة ليكون
 يحدث كان وكما األنظمة، بعض من يحدث كما
 بعضهم يئهم كما أوروتا. في الوسطى القرون في

 مادية ألهداف الدين باستغالل الدين رجال

تجارة. الكثير نظر في فأصبح وربحية،

الدينى النش مع التعامل طريقة - ه
 اعتمادا التقليدية المجتمعات في اإلنسان إعتمد

 تصؤزا إليه تقذم التي المقدسة النصوص على كتيا
 العلم ولكئ القديمة، بصورته الكون عن كامال

 الناس أغلبية ومازالت الصورة، هذه أبطل الحديث

 العلمية معلوماتهم توافق لعدم ومضطربة قلقة
 الكثير لدى الوضع هذا فأدى الدينية، بالمعطيات

الدينية. معتقداتهم كز في الشك إلى المؤمنين من
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 كانت، أيا المقدسة الكتب إله الملحد يرففى

 بالتعامل الدينية المؤسسة التزام ض نابع وهذا
 إلى أحيادا يحتاج فاألمر للنصوص، الحرفي

 الكلمات، وراء عتا البحث محاولة بمعنى تأويل

 في يحدث ال هذا ولألسف منها، المقصود وما
 اإللحاد أسباب من سبب هذا األحيان. معظم

 اإليمان الرتباط عصرنا، في اآلن نرصده الذي

 والتأويل التغيير مرحلة في تدخل لم خاطة برؤية
 والروخ يميث الخزن ))ألن الحرف تتخكى حثى

 بالحرف التمشك عدم فعلينا (،٦/٣قور ٢) يحيي((
 النش حرف على فالتركيز األصوليون. يفعل كما

 بينما والمؤمن، الملحد بين يباعد قد الديني
 فيه يشترك -الشخصى واالختبار الحزة التجربة
 يجدانها ال قد التي الحقيقة لهما فتظهر كالهما،

المناقشات. في

 وعلينا أسطورية، نصوصا الشبيبة يقبل ال اليوم
 هناك يكون أن أو واإليمان، الله رففى بين لختار أن

 عتا مختلفة بطريقة النصوص هذه لفهم وسيلة
 كلق ))ال اإلنجليزي المثل في يقال وكما عهدناه،

 00 110؛ ئ؛0١٧ ؛110 الألآلة االستحمام ماء مع بالطفل
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 اجتهاد إلى تحتاج كتابية ونصوص لمغاهيم أمثلة
التفسير: في

 األرض بأة النهضة عصر حئى االعتقاد ساد —
 ثابتة وبأتها الكون، مركز تمقل وأدها مسفحة،
 أدد ولقد حولها. والنجوم الشمس تدور وبالتالي

 تقذم ومع الكتابية. النصوص بعض االعتقاد هذا
 تدور وأتها كروية، أتها تبين والفلك الجغرافيا علوم

 بين مواجهة وحدثت العكس، وليس الشمس حول
 استمزت المواجهة هذه أورورا، في والكنيسة العالم

 ما العلمانى، الفكر هو فيها المنتصر وكان لقرون،
 بدأت ذلك على وبناة التراحع، إلى الكنيسة اضطز

 الكتاب نصوص لبعض حديث تفسير وضع في
الحديثة. العلوم مع يتطابق المقنس

 داروين إعالن مع نفشه السيناريو تكزر —
 فقد واالرتقام(، النشوء )نظرية التطور ص نظريته

 التي بالطريقة يخلق لم اإلنسان أن إلى توصل
 الناحية من يبدو الذي المقدس، الكتاب وصفها
 الوقت في مجازى، أسطوري سرد وكأته العلمية

 جعلها ما حرفية، بطريقة الكنيسة معه تعاملت الذي
 وهي المقذس، للكتاب تغسيرها في النظر تعيد

 يندرج ال الذي اإللهى الوحي لفهم تقذمية خطوة



 ظواهر وصف إلى يهدف وال العلمية، الكتب ضمن
 علوم في علمية معلومات إلينا يقدم وال طبيعية،

 أسطوري إطار في لكته والفلك، والكيمياء الفيزياء
 لكشف رسالة يبتغ أن يحاول جزئيا وتاريخى جزئيا
التاريخ. في اإللهية والختلة اإللهى القصد

التكوين سفر في الجتة مفهوم -

 آدم قضه عرضه في المقنيس الكتاب تحذث

 البحث إلى بعشهم دفع ما عدن، جتة خعن وحوء

 منطقة في الخريطة على الجتة هذه موضع ض
 الحقيقة وفي أثرا. لها يجدوا لم اآلن وحقى العراق،

 يختبرها روحية لحالة وصف هو الجتة لفظ

 االنسجام من جو عن تعبير وهي بداخله، اإلنسان
 بالله. وبالتالي وبالطبيعة وباالحر بذاته عالقته ساد

 صغير كوخ في محبوبته مع يكون حين فالشاب
 يكونان حين العكس وعلى جتة، في وكأته يشعر

 جحيم. في هما شجار حالة في القصور أحد في

حالة. عن للتعبير والمجاز الرمز نستخدم وهنا

 النتيجة كانت الله، وصية اإلنسان خالف أن وبعد

 يجب فال الداخلى، االئزان من الحالة هذه فقدانه
 بستان بوابة من مز بأن طرد اإلنسان أة نتصؤر أن
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 والسعادة السالم حالة من خروج ائه خارجه، إلى

فيها. لتيكان١

 فهم في التفكير يعاد أن يجب سبق ما على بناء
 العقاب... الخطيئة... وحؤاء... آدم قضة أحداث

 النفسية الحالة عن فالتعبير إلخ. الجثة... من الطرد

 وسعادة الرمز، طريق من يكون الداخلية والروحية

 بسبب يكون ال وعذابه داخله. من تنع اإلنان
 للممارسة طبيعية نتيجة بل الخالق، الله من عقاب

 القتراب ا ص طفلها تنهى التي فاال لحربته. الخاطئة

 النتيجة وتكون وصيتها، يخالف هذا ومع النار، من
 ال الله هكذا منها، عقابا يمثل ال هذا يده، في آالى

الدنيا. في وال اآلخرة في أحذا يعاب

 جهثم؟ وجود هذا يلغي هل للفكرة: إستكماال -

 اختياري نتيجة فأتعذب بنغسي، أخلقه أنا النار

 وال السعادة، إلى يرشدني فهو الله، من عقابا ال

 اإلنسان يضع الذي الله وليس أحذا، يكره وال يعاب

 عن يمنعه وما للمطلق، مخلوق اإلنسان النار. في
 في أوضخه ما وهذا الذات، على التقوقع هو ذلك

الموت. في الوالدة كتابي في جهتم عن حديئي

الختبر قوقعتي من الخروج إلى يدعوني الله
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 الدعوة هذه رفضت فإن حبه، في وأعيش المطلق
 بكلمة عنه نعبر ما وهو ))األنا((، مستوى في أظل

 أنفلق حثن بئغسي أختارها التي الحالة إتها ))جهتم((.
 حزين والله األبدية، في أكون وهكذا الناس، كز عن

 التي اال األمرين. بين نخلط ما وكبرا متي، ال على

 تحذيرها من بالرغم البنها حروق حدوث اخبرت
 الله أن نتصؤر فلماذا منه، ال عليه حزينة تكون إياه
 الشديدة الرغبة فيه نضع لماذا اال؟ من حجا أقن

 المفاهيم تقبلنا ألتنا ريما والكراهية؟ االنتقام في
مشوهة. حرفبة بطريقة الدينبة

 توجيه في العلماء اكتشافات أسهمت إدا

 تغسيرها في النظر إلعادة عموائ الدينبة المؤسسات
 في يؤخذ أن يجب هذا كز الكتابية. للنصوص

 ما دائائ إذ اإللحاد، موضع نناقش حين االحبار
 وكارثة. كغزا فيه فنرى سليبة، تجاهه نظرتنا تكون

 أن على يجبرنا ألته بركة مصدر أعبره نظري في

 التفكير وعلى األمور، إلى النقدية النظرة لدينا تكون
للحياة. األساسبة القضايا من كثير في والتعتق

 الدينبة الكتب في الرمز استخدام أن والخالصة
 اللفات في والرمز ضروري، وأحياائ شائع، أمر

 نقفز الذي المكان حرفؤا وتعني 8هم0حا األجنيبة
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 اختبار من للتمكن السباحة حشام إلى للنزول هنه
 يجعلك الذي المجازي التعبير به ويقصد الماء،

 وتتخبلها. الحقيقة تتحسس أن تحاول خالله من
 وتستخدم تصف، وال توحي والمجاز الرموز لذلك

 تصف كما ما، أمر لتجسيد محاولة في كتعبيرادت
 ألفاظ، إلى تترجمها بأن والوجدان، القلب أحاسيس

 في السماء لي تصف كانت الله رحمها ووالدتي
 وأبوابها البسكويت، من جدرانها بمنازل طفولتي

 ايبي الحالة هذه إلى أشتاق حئى الشوكوالته، من
 أدن به سبغت وال غبن قزه كم آلما الكتاب وصفها
 بتذيئ الله عده ما ذلك بثر، قئب على خطز وال

 تصؤر كز يفوق أقه بمعنى (٩/٢قور١) يحيوده(

بشري. خيال وكز

 التاريخية؟ والحقيقة األسطورة بين الغرق ما
 في أحداثها وقعت تاريخية حقيقة ليست األسطورة

 وشاملة العصور لكز تصلح هي بل معين، عصر

كل. للتارخ

 بستاائ زرع الله اسمه كائائ أة يوائ حدث هل

 يحدث؛ لم هذا وحؤاء؟ آدم شخصين فيه ووضع
 هذا كل الجنة. هذه وسط في شجرة هناك يكن ولم
بأتها القول إلى ذلك يقودنا فهل تاريخيا. يحدث لم
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 تتكزر إنسان، لكز قضة إتها ال، بالطبع أكذوبة؟
 الزمنى اإلطار تتخز األسطورة حياته. في أحداثها

 أشعر أقرأها وحين آنية، عصرية قضة هي المحند،
وجودية. حقيقة حقيقبة، وأتها بطلها، بأتني

 األصلبة، الخطيئة مفهوم على ينطبق ذاته األمر

 وليست أصيلة خطيئة إئها الماضي؟ في حدثت هل
 أصيلة ولكئها التاريخ، في أصلبة ليست أصلبة،

 هذا أطالع وحين خطيئتي، تمثل وهي اإلنسان، في
 هي بداخلي، يدور ما يصؤر كيف أتعجب النض
 الذي اإلباحى الغيلم هذا أهام التجربة، أمام قضتي
 أهام اآلن أعيشها ذاتها التجربة مشاهدته، في أرغب

التلفزيون. جهاز

 الثاني بيوس البابا أصدر ١٩٤٢ العام في

 تحذث الروح((، هبوب ))تحت بابوية رسالة عشر
 المقنس الكتاب نصوص تفسير إمكانبة عن فيها

 وثيقة أي مثل مثلها حرفية، غير مجازية بطريقة
 النقدي، الفكر بأسلوب علمبة، بمعايير تدرس
 يدرس به موحى كنعل المقنس الكتاب هكذا
 السياق االعبار في نضع بأن آخر، نعل أي مثل

 االجتماعي. والسياق الثقافى والسياق التاريخي
ليطبق للنعل تفسير يؤخذ أن الضروري غير فمن
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 سابق زمن في قيل فما والعصور، األجيال كل على
 عبودية من تحررنا أخرى بطريقة نترجمه أن ا يمكننا

الدش. في الحرف

 )يوليوس البروتستانت المجال هذا في سبق وقد
 تقريبا؛ سنة ٧٥ بحوالى (111آلتآ فلهاوزن
 وفرنسا، ألمانيا في خاصه الطريقة، هذه في وساروا

 هذا على وقتها الكاثوليكية الكنيسة واعترضت

 لديهم وكان اهتماائ، اعتراضها يعيروا ولم المنهج،
 الدراسة مبدأ على الكنيسة وافقت وأخيزا الحئ،

المقذس. للكتاب النقدية

 كتاب اليهودية مصادر من أة نجد النقيض على

 رجال بين مناقشات عن عبارة وهو ))التلمود((،

 الفهم. من المزيد بفرض التابعين، والتالميذ الدين
 حثى مازالوا الكتاب هذا بفضل اليهود أن يعني هذا

 وض ديانتهم، معنى عن األسئلة يطرحون اآلن
 هناك أن يفسر ما وهذا وتأويلها، النصوهى معنى

 في متميزون لكتهم العالم في يهودي مليون ١٢

المختلفة. والعلوم االقتصاد

 تجلى مماثل، تبار مؤحزا اإلسالم في ظهر وقد

النش )نقد زيد أبو حامد نصر دكتور كتابات فى

١٢١ 



 أهام للمحاكمة تقديمه النتيجة وكانت الديني(،
 أدانته مدنية محكمة وأمام األزهر، علماء من لجنة

 حئى فيها والبقاء هولندا إلى للهجرة اضطزه ما
وفاته.

 المقدس الكتاب قصص كل أن هذا يعني هل
 اإلجابة أترك حقيقية؟ غير هي األنبياء ومعجزات

 فهوالذي نش، لكز النقدي للفكر السؤال هذا على

 من التاريخية واألحداث الحقيقة، من الرمز يحذد
 أن فقبل الحديث. العلم دور هو وهذا الخيالية.

 درجت المخلوقات تطؤر عن نظريته داروين يطرح
 وظهرت بحرفية، الخلق أحداث فهم على الكنيسة
 حقائق واكتشف تطؤر البشري العقل ألن المشكلة

 بشدة متمسكة الدينية المؤسسة ظلت بينما علمية

 سينهار ذلك بدون أده منها ظائ النعتى، بحرفية
 ننتقل أن فعلينا صحيح، العكس أرى وأنا الدين،

 دين إلى اجتماعي مؤسستي ثكل له دين من

 بظهور الشديد ترحيبي سبع هنا ومن حقيقي،
الحالية. اإللحاد موجة

 كالم وعلم والهوت وعلم وعقيدة كتاب هناك
 الدينية المؤسسة نتاج من هذا كز إلخ. وتغسير...

اإلطار هذا وبدون للدين، إطار وضع تحاول التي
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 في الدين ينحصر أن الخوف لكن الوحي، يندثر
 ومحتالت ومحزمات وفرائض طقوس مجرد

 ألن دعوة المعاصر فاإللحاد اآلخرة. من وترهيب
 نرفض أن من وبدال بداخلنا، الطفرة هذه نعمل

بحرية. تتكتم الناس وذتشتج,-لذلع

والعذاب واأللم الشز قضتة - ٦
 الشز، قضئة هو اإللحاد أسباب من آخر سبب

 نوعا اإلنسان في يشجع باه للدين اثهام فهناك

 الواقع لألمر والتسليم والخنوع الخضوع من
 الله كان فإن الله، وقضاء إرادة أدها بحجة والظروف،

 األزل المسؤول هو فأصبح شيء، كل ويشم يحذد

 منه، نعاني الذي الشر أنوع وكز والمرض األلم عن

 عديم السادي اإلله هذا من االنتقام من نوع فاإللحاد
 يتساءل نعانيه. ما بكز يبالي ال الذي اإلحساس

 الشر وجود مع محبة إله وجود يتفق كيف الملحد
 الله يسمح كيف حولنا. والمنتشر الحياة في السافر

 يتدحل أن دون من والعراق ليبيا في أبرياء بذبح

 والبراكين الزالزل ضحايا من هو أين إلنقاذهم.

 بسبب يموت طفل ومن والغيضانات، واألعاصير
شيء، كز على قادزا يكون كيف عضال. مرض
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 من المشهد بهذا نحاط ذلك وهع المحبة، كلى وآقه
 ومعاناة، وأمراض وع وآالم وحروب مشاكل

 من األوضاع هذه لتصحيح يتدخل أن منه وننتظر

 اإليمان ))يبدأ عنوانها محاضرة ولي جدوى؟ دون

التساؤالدت. هذه على تجيب الله(( يستجيب ال حين

 ¥£:00\]لع40٧ إفدكيموف الفيلسوف يقول

 على يقضي ال اله شيء كز على قادر غير أته إتا٠

 الغز أن بمعنى إلغائه، على قادر غير أته أو الشز،

 ال ألئه يقولون، كما محبة ليس الله أن أو منه، أقوى

الشز((. إلغاء يريد

 قضبة في شوكة هو العالم في الشر وجود إذ

 على المسألة هذه يطرح أدوب وسفر الله، وجود

 ومع وباؤا، صالخا رجال كان فأدوب مستوى، أعلى
 زوجته إة حقى نع، كز من بمصائب ابقلي ذلك
 على حذذ بكمايك؟ ئ اآلن ًاإلى١ له: قاك

 كان ما قادرا كان لو ال (،٩/٢ )أيوب وكت، اب
 يردد: دائائ وكان ذلك، كز لك ليحدث تركك قد

/ و
 إليه أعود وغزياتا أقى حوب بن حرجت اغزياتا
 يازقا،. الزب اسلم فتخي أحذ والرت اغطى الزت

(.٢١/١ )أيوب
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 أعمال مثل اإلنسان صغ من كوارث هناك

 تسود التي والتروبع الجماعي والقتل اإلرهاب
 الكوارث بعض تظل لكن العالم، في كثيرة أماكن

 عمل من ليست واألوبئة واألمراض الطبيعية
عليها. للتغآب يجتهد أن وعليه اإلنسان،

 الشز أسباب من جانب عن مسؤول اإلنسان
 يكفي ما الخيرات من فهناك العالم، في واأللم

 ما وكثيرا فم، مليار سبعة وليس مليار ٧ ٠ إلطعام
 لغذاء تكفي ال األرض موارد بأن المسؤولون يصرح

 المهمالت، سالل في يلقى ما لكن سكانها، كز
 الممكن من للزراعة، المستغئه غير األرفى بجانب

 وعلى البشر، احتياج عن كثيرا يزيد ما ينتج أن
 الدول بسائن االقتداء الفقيرة الدول شعوب

 فمن إلخ، ...وهولندا وسويسرا اليابان مثل المتقدمة
 تم لذا صخور، كتها سويسرا أراضي أن المعروف

 بدورها واليابان بالدهم، في السياحة نشاط تطوير
 التكنولوجيا، إلى فائجهوا طبيعية موارد بها ليس
 ليجعلها الطبيعة ضن اإلنسان كافح هولندا وفي

للزراعة. صالحة أراضي

 عالائ لنا يخلق أن فنتووع كامل، الله إذ نقول

والقتل واألمراض واألوبئة العواصف فلماذا كامال،
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 األنضد العالم الحقيقة في إلخ؟ واالغتصاب...
 حرب يعطي الذي العالم بل الكامل، العالم هو ليس

 تكوين بلعبة مثاال أسوق مجاال. وإبداعه اإلنسان

 قضبة هي معظمها في الشز فقضبة )ل،٦ل27€ا الصور
 في اإلنسان يسهم أن أجل من مكتمل غير عالم

 فاإلنسان خام، مادة حالة في الرب خلقه ما تكوين
 اكتشف هنا ومن لإلبداع، بل لالستمتاع، يخلق لم

 كانت وجميعها إلخ، والطاقة؛.. والكهرباء العجلة
عليها. ويسيطر ليستغلها الطبيعة في موجودة

 لتلد والخليقة الطبيعة مخاض يمثل إذا الشز

 نتيجة هوسوى ما والشز الغد، عالم الجديد، العالم
 تكونان ال والسعادة فالمتعة مكتمل، غير لعالم

 والفكر والجهد بالتعب بل االستهالك، خالل من
أيدينا. صنيعة من بأكه لنشعر واالخترع

 التربية، مجال في المفهوم هذا ندخل أن علينا
 إلى سهلة إجابات يقذم أال المدرس وعلى

 وأتخبل عنها. البحث على يحئزهم بل الطآلب،

 القدم، كرة مباريات إحدى شاهد وقد األثرياء أحد
 وفكر الكرة، خلف سباق في الالعبين أة وتصؤر

 كرة العب لكل بنقوده يشتري أن باستطاعته أئه

اللعبة من الفرض أن يعلم ال وهو للمشكلة، حال
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 يعطي ما وهذا التحذي، ومواجهة الهدف نهوإحراز
 الشز أة اعتبار يمكن هذا ضوء وفي طعائ. التياة

 معظمه في حياتنا في سلبى هو ما وكز والعذاب

واإلنسان. الخليقة مسؤولية من هو

 الوصول يتم عالية جبال هناك أوروبا دول في
 ما عن عبارة وهو التليغريك، بواسعلة قممها إلى

 فنتصؤر الجبل، فئة إلى تصل الصغيرة، الغرفة يشبه
 من ثالثة شاهدوا التليغريك داخل أفراد مجموعة

 تسلق محاولين الرياضية، مالبسهم يرتدون الشيان

 ومعذات. حبال من يلزم ما وبحوزتهم الجبل،

 يرذ العناء؟ هذا وتذخرون معنا ن تأتون ال لماذا
 يستخدم من يستمخع ربما تفهمون، ال أنتم الشيان:

 معاناة وبعد المتسلق، لكئ الجبل، بمنظر التليغريك
 بإحساس نفسه المنظر يعاين سوف ساعات، عشر

 فاألمر بذله، الذي المجهود بسبب تماائ، مختلف

له. قيمة ال السهل

 أحيانا يعانون نجعلهم أن أطفالنا تربية في علينا

 عند الحقيقى الفرح يتذوقوا حثى ما، أمر لنوال
 قيمة يفقد الطفل يجعل فالتدليل عليه، الحصول*

 رياضية مسألة يشرح الذي والمدزس الحياة،

ذاك مثل ناجحا يكون ال البداية من الحز ويعطي
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 المشاركة، التالميذ من ويطلب القضبة يطرح الذي
الحز. نحو فكرة يقذم من كز مشجائ

 الله من تنتظر هل برعونة سيارتك تقود كنت إذا
 كارثة؟ حدوث لتجتب القيادة بعجلة يمسك أن

وأنت تقودها أو النوم، من كافيا قدرا تاخذ لم فردما

 فإن اإلنسان، حردة خالل من سوى يتدحل ال الله
 زميلك أو أخيك بواسطة ذلك يكون يفعل أن أراد

 غير الله وكأة يسير التاريخ آخر بمعنى جارك. أو

 وهنا نريد، ما بحسب تجري واألحداث موجود،

 مجازفة فهى الحرية، قضية فى الخطر مكمن

كبرى.

 اإليجابية األمور في الله نجد أن علينا السهل من

 أجده كيف لكن واالنطالق، والصحة الجمال مثل

 واألمراض واألوبئة والحروب الخالفات وسط
السلبية؟ المظاهر هذه وكز إلخ، واإلرهاب...

 يكون أن يمكن كما بالسلبي، لله اختبار هناك
 أثناء في الضان لالبن األب فاختبار باإليجابى،

 عالقته صارت عاد وحين أعمق، يكون قد غيابه
فالسلبيات المنزل، تركه قبل كانت مائ أكثر بأبيه
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 زوجها، خانها زوجة هي وها العالقة. توطد
 يعود أن ويحدث القاسية، التجربة هذه من وتأنمت

 إلى العالقة تعود أن الممكن من فهل توبته، معلائ
 وقد تماائ، مختلفة ستكون بالتأكيد عليه؟ كانت ما

 لكن الرومانسي، العاطفى بالمعنى ال أعمق، تكون
والخداع. المجاملة من خالية مختلفة بطريقة

 مثل الفتاكة األمراض من الموقف هو ما
 في خلل نتيجة يكون بعضها والسرطان؟ األوبئة
 الله، على باللوم نلقي أن يجب فال المريض، جسم

 إطار وفي العقبات، بعض طريقنا في يضع لكته
 يسمح الرحيم الحكيم الخالق إذ أقول إيماني
 أدني أدعي ال وأنا نعلمها، ال أحيانا ألسباب بذلك
 المطروحة، التساؤالت لكز جاهزة ردودا أمتلك

 واضحة تبدو قد أسباب فهناك أفكاري، أقنم لكتي
غامشا. السبب يكون أخرى أوقات وفي أحيانا،

 األمراض ولماذا الشر، قضئة تفسير أحاول
 وهناك ،الشخصى اجتهادي هو هذا ،والكوارث

 وقد القضبة، هذه ناقشت التي الكتب من المائت
 للقدر ال كتابي في اإلنسان حردة موضوع تناولث

 مسبر اإلنسان أن وأوضحت حرا، أكون كيف
إلخ، وتعليمبة... بيئية وعوامل وراثية جينات نتيجة
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 منها وتحن تؤئر إتها الحرقة؟ هذا يلغي هل لكن

تلفيها. ال لكن بالطع

 هذه عن تنازل لكته شيء، كز على قادر الله
 لإلنسان. مجاال ليترك يده يسحب فهو القدرة،

 الله منحنا أن فمنذ المكتملة، غير الخليقة هي هذه
 فرصة ليعطينا شيء، كز على قادر غير هو الحرية

أعمل. أن متي ويطلب فينسحب للنمؤ.

 القرود خلق عند يتوقف أن الله باستطاعة كان

 )اإلنسان(. حز كائن بخلق يغامر أن دون من العليا،

 أحدثها التي الكوارث يتفادى أن باستطاعته كان

 إلخ، وداعش... وناجازاكي هيروشيما في اإلنان
 اإلنسان خلق في لكن الحيوانات. بخلق مكتفيا

 هذه أن يعلم وكان ذاتها، حذ في مغامرة كانت

 المسيحى إيماننا بحسب لكن ستحدث، الكوارث
 يحيون للذين للخير مائ تعمل األشياء كز أن نعلم

 خير، إلى الشز يحول الله أن بمعنى (.٢٨/٨ )روم الله

 من الوجود بخرج أن في تنحصر ال اإللهية والقدرة

الثر. من الخير يخرج أن وفي بل العدم،

 التي الفظابع من أفرع أنا الثابت، هوإيماني هذا

الله أن أعلم نفسه الوقت في لكن اإلنسان، يرتكبها
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 درسا ولنآخذ خير. إلى الشز يحؤل أن على قادر
 ه ٠ حوالى ختفت التي الثانية العالمية الحرب من

 في علمية ثورة أكبر أعقبها لكن ضحية، مليون
 يرون الصينية الديانات إحدى وفي البشرية. تاريخ

 أن كما واحدة، لعملة وجهان هما والخير الشز أن

 من يخرج الذي فالجنين كذلك. والحياة الموت
 لتلقي الفردوس من تخرجه وكاتك األلم، بطن

 سيكون هذا يحدث لم لو لكن المجهول، في به
الوجود. قانون هو وهذا والتحتل، الموت مصيره

 واعبا إيمانا يكون ال قد الكامل، اإليمان إده

 والتسليم الحمي على مبني صلب، قوي لكئه فاهائ
 أن يصعب اإليمان هذا ومثل الله، إلرادة المطلق

هذه. أيامنا في نظيره نجد

 إال إيماننا، المحية تقؤي أن المغروض من

 نقابلها التي المصاعب نتيجة يضعف ما كثيرا أده
 حثى اإليمان بأن علائ بها، نمز التي والمحن

 اإلنسان يمز لم فلو بختير، أن بذ ال حقيقيا يكون
 عنده. حقيقيا إيمان فال عليها، ويتغؤق بالمصاعب

 من يده رفع قد الله باذ لي ئهيأ عندما يبدأ فهو

 المظاهر تختفي وحين وحدي، وتركني حياتي
اإليمان يبدأ هدا إياي. رعايته على الدالة المادية
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 على ال محبته في ثقة على المبسان والحب
متغبرة. أحاسيس

 هو تجارة، إآل هو ما األخذ على المبنى اإليمان

 يظهر الحقيقى اإليمان بينما وخسارة. ربح عملبة

 وكأن فيها نشعر التي التجارب في ويئضح جليا
 حيرة في أنفسنا نجد ما وكثيزا عتا. تختى قد الله

 الله لقرارات قبول وعدم رفض حالة في ورتما كاملة
 المستعصية األمراض أو الموت حاالت في )كما

 محبه الله يكون كيف فنتساءل إلخ( ٠. ٠ والخطيرة
هذا. لنا ويحدث شيء كز على وقادرا

 ولننظر ذلك، غير الله يراه قد شز أنه نرى ما إذ

 إلى يحتاج ال اإليمان وإسحق. إبراهيم قضة إلى
 ظواهر ومن مقابل، بدون مطلق، اختبار فهو تبرير،

 نسأله، أن يحب الله أن الصحيح الحى اإليمان
 أحياائ نواجهه وأن بل نعاتبه، وأن منه، نطلب وأن

أبيه. مع اس كز مثل بآرائنا،

 الوجودية الفلسفة أقطاب من كاموقطبا ألبير يعت
 الشز لمسألة تعزض فرنسى، مفكر وهو اإللحادية،

 الشهيرة مؤنفاته من واحدة في واأللم والمرض

دكتور العرببة اللغة إلى نقلها الطاعون، رواية
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 سبتمبر طبعة بيروت األدب دار من إدريس، سهيل

 في الطاعون وباء انتشار عن الرواية تحكي . ١٩٨١

 مرضى الوباء أصاب وقد الجزائرية، القرى إحدى

 القرية كاهن أراد الوفاة. هي والنتيجة باآلالف

 لدعوة وسيلة الوباء هذا من يتخذ أن بانولو األب
 والكنيسة، الله حضن إلى والرجوع للتوبة المصتين

 إليه، ناظرون الحضور جميع الصالة. إلى والعودة

الظروف. هذه في يقول ماذا منتظرون

 في األدام هذه في كنتم إذا أخوة يا لهم: قال

 هذا تستحثون ألدكم فهذا البؤس، من حالة

 في مزة ألزل الوباء هذا وبالفعل اإللهى، العقاب
 على اعترض من كز الله، أعداء يصيب التاريخ

 التاريخ بداية ومن أمامه، يخز جعله اإللهية الختلة

 ويكسر إليه، الخطأة ليجر الله يستعمله الوباء هذا
أيقا. أنتم وتوبوا هذا كز في تأثلوا فيهم. الكبرياء

 تلو واحد ومرعوبين، منبهرين الحضور بدا

 للكاهن بدا وحين بخع، ركبتيه يجوئعلى اآلخر

 عظته في استمز المنشودة بالنتيجة أتى كالمه أن

 على الله أرسله الذي الطاعون مرض أن على مشذذا
والتوبة. للتأتل األوان آن أته على يدن القرية
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 عرفت قد الترهيب من الوسيلة هذه بالطع
 الكنيسة استعملتها األديان، كل في بعيد زمن من

 منه، والخوف الله كلمة سماع على الناس إلجبار
 دفع األسلوب هذا خالل ومن قرائ عشرين وطوال

 أن ويمكن وقوانينه، الله وصايا القبع المؤمنين
على التخويف أسلوب فدلت الكنيسة إذ نقول

 برنار دكتور يجلس الرواية من اخر مشهد وفي
 قاله ما أن تعتقد هل يسأل: الذي أصدقائه أحد مع

 يفتح إذ فائدة له الطاعون وباء وأن حقيقى؟ الكاهن
 إستنكر والتوبة؟ التفكير على ويجبرهم الناس أعين

 حين اإلنسان إذ وقال تماائ، الفكرة الملحد الطبيب
 يقول أن يمكن كيف وآالمهم المرضى بؤس يرى
 يا الصديق: سأل جنون. هذا بركة؟! الطاعون إذ

 ال كآل، الطبيب: رد الله؟ بوجود تؤمن هل دكتور
 وأحاول الظالم في أنا ذلك معنى الله. بوجود أؤمن

 لكته الالهوت درس الكاهن األمور. أستوضح أن
 أرى كما الموت ويصارعون يتألمون مرضى يز لم

 تماثا، نظرة بطريقة يتحذث هو لذلك يوم، كل أنا
 يتأتمون، المرضى وشاهد األلم اختبر من لكن

أؤمن كنت إذا وأنا تماثا. مختلعا تفكيره سيكون
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 لكنت شيء كز على قادر الكز ضابط قدير بإله
 لهذا األمر تاركا زمن، من الطب ممارسة تركت قد

قدرته. واقع من عمله ليكمل القدير الرب

 الطريق على أسي مقتنع أنا الطبيب: أضاف
 المرض ضن أكافح حين الحق. طريق الصحيح؛

 في يحدث ما أتا طريقتي، هي هذه األلم وضن
 مرضى هناك أن أعرفه ما يهتني. ال فهو اآلخرة
 يأتي ثم آالمهم، من أخئف أن إمكانية ولدي يغتون،

 أن عندي المهت( والالهوت. الفلسفة دور ذلك بعد
 أن كثيرا وأفقل الشر، ضن للكفاح اهتمامي أولي

 يصلي أن على والمرض األلم ضن اإلنسان يكافح
 أنا بالرب. مستفيكا السماء، صوب عينيه رافعا

الناس. لمسا*عدة حياتي تكريس أفصل

 يحتضر، طفل لزيارة تارو وصديقه الطبيب ذهب
 وعضالت مغلقتان، عيناه الموت، مشارف على

 تصطدم أسنانه األلم، شذة من متقلصة وجهه

 بدا الذي صديقه إلى الطبيب نظر ببعض. بعضها
 يشهد األولى فللمزة المنظر، هذا تجاه التار عليه
 يذوب جرم أي يقترف لم بريء صغير طفل ألم
 األبرياء هؤالء لماذا يتساءل: وبدأ األلم، شذة من

فضيحة. هذه يتألمون؟
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 أمام فأكثر أكثر تظهر كلغز الشز قضئة بدأت
 األلم عن تسمع أن بين كبير فرق فهناك عينيه،

 ويئن، يتنقد الطفل قرب. عن وتلمسه تراه وأن

 وينتابه النبغى، ليحمش بيده يمسك والطبيب
 مجهوده وأن إنقاذه، الصعب من أته قوي إحساس

شدى. يضميع

 أنا له: وقال فترة بعد بالطبيب الكاهن إلتقى
 وتجاهد كبير، بدور تساهم أينا أتك اآلن أدركت

 معنى ما الطبيب: رذ اإلنسان. خالص أجل من
 المريضى، شفاء فقط يهتني أنا اإلنسان، خالص
 غامضة. والهوتية فلسفية بكلمات تخاطبني فال
 يوم، بعد يوكا المريغى لشغاء الكفاح يهتني أنا

 هو هذا لكن الطريقة، بهذه أخاطبك أتي فمعذرة
 وقد والموت، والمرض الشز أكره أنا اقتناعي.
 فهدفنا الشرور. هذه ضن للدفاع حياتي كل كرست
وطريقته. أسلوبه متا لكل لكن واحد

 انتشر وكتما األحداث، وتتوالى األبام وتمز

 الموتى أعداد وتزايد القرية، في الطاعون وباء
 أن بعد يتغير، الكاهن موقف بدأ كتما والمتأنمين،

 ذلك يذكر مازال وبالذات األلم قرب عن لمس

العذاب. شذة من ويتلوى يحتضر كان الذي الطفل

١٣٦ 



 عن بحينا اإلنسانية المشاعر يختبر الكاهن بدأ
 بعد المصتين خاطب وحين الالهوتية، النظريات

 وأسلوبه، حديثه في واضح بتغير الجميع شهد ذلك
 بداية في يفعل كان كما قاطعة كلمات يستعمل فلم

 أصبح تتوبوا، أن عليكم يقول أن من وبدال الوباء،
 تبرير يحاول أن من وبدال نتوب، أن علينا يقول
 سؤاال؛ الحضور على يطرح بدأ والعذاب، الشز

لماذا؟

 العقل حدود يتخنلى كبير حذ إلى فالشز

 الصارخة الحقيقة وأمام والتبريرات، والفلسفة
 ال حاجز أمام وكأته يصمت أن على اإلنسان يضطر

 تتراجع الالهوتية نظرياته وبدأت تخفيه، يستطع
 األلم لماذا عميق؛ تساؤل محتها ليحز تدريجيا

 هذه البريء الطفل هذا يختبر لماذا والمرض،
 اإلنسان يشهد لم فطالما ذنبه؟ هو وما المعاناة،

 اإليمان في ويسير نظريا، كالمه يظن كهذا موقعا
 يصنع يوميا، يعمل أن جهده بكز محاوال األعمى

.عمله يستطبع الذي الخير

 أن الحياة في المهتم الملحد: الطبيب يقول
 كيف وقال: الكاهن تعجب قذيشا. اإلنسان يكون
هذا الطبيب: قال بالله؟ تؤمن ال وأنت قذيشا يكون
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 بدون قذيشا يكون أن الغرد فباستطاعة مهم، غير
 لكن الفوقى، بالله إيمان موضوع ليست القداسة الله.
 ويتضامن الشز ضن ويكافح الحب بملء يعيش أن
.المتألمين مع

 واأللم الشز قضئة أن الواضح من الطبيب: قال
 عصرنا، في اإليمان لفقدان الرئيسى السبب تمثل

 الكز، ضابط قدير إله وجود مع الشز يتوافق فكيف

 وهي اللعنة هذه ويلغي يتدحل أن عن عاجز وهو
 كيف ومحبة، حب إله بوجود نؤمن كيف الشر؟

 يعاني وعذابات آالم وجود مع العقيدة هذه تتماشى
 جالشا ويكون وحب، قدير الله هل البشر؟ منها

 عن تحذثني ال ويقول: البشر؟ مأساة أمام سلبيا
 أختبرها التي الحياة عن حدثني بل آتية، أخرى حياة
 هذا والعذاب. األلم فكرة تماقا وترفض يوم، كز

ورحمة. حب إله قدير... بإله اإليمان مع يتماشى ال
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الرابع الباب

اإللحاد وتحذي اإليهان
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الطرق مغرق فى األديان

عاتة؟ بصفة األديان تنشأ كيف ٠

 أفكارها استوحت اجتماعية مؤسسة هو الدين
 اختبازا عاش صوفى أو مفكر أو نبى وحي من

 والصوفى، التبى بين نميز أن علينا هنا عميقا. روحيا

 ومن ذاته. صميم في الله اختبر من هو فالصوفى

 الده والحرق بالصلب عوقب الحالج أن المعلوم

 اللغة في الحق وكلمة الحق. أنا نفسه: عن قال
 إلى وصل أن بعد قالها الله، على ثظلق العربية

 وخالقها ذاته بين يميز أن بمقدوره يكن لم مرحلة

.واحتواه استوعبه أده الحساسه

 المسيح: بقول التشبيه، في الغارق مع هبنا، يدرنا

 الدخول دون ومن . (٩/٤ )يو اآلب(( رأى رآني ))ض

 أردت فقط المجال، هذا في الهوتية مناقشات في

 معزن روحى مستوى إلى يصل من إة أقول أن

يقول بولس والرسول فيه، يعيش الله بأن يشعر



 )غل نى.(( يحيا المسيح بل ذبك، بعن ألحيا أنا ))فما

 الذارق العميقة وذاته بكيانه استبدل فقد (،٢٠/٢

واحذا. فصارا اإللهية،

 اختبار أعمق وهي الصوفية، التجربة هي هذه
 جميع في موجودة وهي به، يمز أن إنسان بإمكان
 أن في رغبنا فإذا مختلفة، مستيات تحت األديان

 فهي الصوفية، من لنبدأ األديان، بين بتقارب نقوم

الديانات. أتباع بين للتغاهم الملوكى الطريق

 إنساائ يظز الحذ هذا على الصوفى توقف طالما

 بفكرته والتبشير اإلعالن يبدأ حين لكن صوفيا،
 هو نبى كز بأن القول يمكن هذا وعلى نبيا، يصبح

 هو الشتي ألن نبتي، هو صوفتي كز وليس صوفتي،

 عن لإلعالن والدعوة الموهبة لديه الذي الشخعس

يعيشها. التي خبرته

 تستحسن ألتها له، لتستمع الناس وتتجتع

 معينة فئة هناك الكبير الجمع هذا ومن خطابه،
 ما كز قلوبهم في يحفظون هؤالء المغزيين، من

 أدى والبدائية القديمة المجتمعات وفي سمعوه،

 الدعوة هذه حفظ في كبيرا دورا والذاكرة السمع
اإللكترونية. والتسجيالت الكتب تظهر أن قبل
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 في يكتبوا لم تقريبا األنبياء جمع عاقة بصفة
 1>1٠0ول11خ٤ج النبى وألة دينية، نصوص أي حياتهم

 بداخله، عميقة تجربة عاش قد الله اختبر الذي
 يخاف وال الجبال، تهر قوية بكلمات يتكتم فهو

 معارضيهم ألة قتلوا األنبياء غالبية إذ بل أحذا،
 تركوا أتهم يمخ لم وهذا إسكاتهم، يستطيعوا لم

لهم. أتباغا

 أقواله لتدوين أتباعه يجتمع النبي موت بعد
 أقواله لجوهر تجميع وهو به، موحى كتايا لتصبح

 الوسائل هذه حدد الذي هو سواء لطريقته، وشرح
 الدور. بهذا أتباعه قام أو حالته، مثل إلى للوصول

 أن اإلنسان على معينة لممارسات طريقة فتنشأ

 لم العادة وفي مماثلة، تجربة إلى ليعل بها يقوم
 يعيش هو بل ديكا، ينشئ أن الدين مؤسسى يقصد
دين. إلى بعده من أتباعه يحولها خاصة، حالة

 إلى اإليمان تحويل هو الدين أخرى بكلمات

 وفرائض... عقيدة وفي منظومة في وترجمته مؤسسة،
 لم والمسيح الدين، مصدر فهو اإليمان أما إلخ.
 ونحن اإليمان، لينشر أتى بل ديائ، ليؤسس يأت

 تسهم حيث دين، إلى اإليمان مفهوم غيرنا الذين
الرسالة. جوهر استمرار فى الحركة هذه عملية
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 فيها بما الصوفية التجربة تحويل هو إذا الدين
 مؤسسة إلى وعميقة قوية نابضة حية خبرة من
 وعبادات، وطقوس مقذسة وكتب دين رجال بها

 التي الحالة إلى الناس توصيل منها الهدف ويكون
المؤسس. عاشها

 تقع وهنا الطقوس، تقديس هي التالية الخطوة
 هدائ. ونجعله وسيلة الدين نحول حين الكارثة،

 سلطة ولهم اإلكليرس، أو الدين رجال طبقة نتظهر

 في والغريسيين الكتبة )مثل الدينية المؤسسة في
 هدفها للعبادة، دور بناء في ويشرعون اليهودية(،

 يقتصر وردما النبى. رسالة استمرار األول المقام في

 وممارسات، وعبادات طقوس مجرد طى الدين
 الوحي فيتحول ،والتكنس بالتحجر يصيبه ما

 وواجبات، فروض إلى الروحية والخبرة والحماس
 من والكثير يؤذيها. حين داخلية براحة الغرد يشعر
 ليسكتوا عبادات مجرد إلى الدين حولوا الناس

 بالواجب، قاموا ألتهم بالرضا فيشعروا ضمائرهم
 وتبدأ الكارثة، تقع وهنا الروح، قحل التعتل ويحز

 ونتغزق البوصلة نفقد حين واالشامات النزاعات
 والتجربة األساسى الوحي إلى نتجه أن من بدال

خارجية. ممارسات وراء ونجري األصلية،



الطرق مغترق في اآلن األديان ٠
 الطرق، مغترق في اآلن األديان إذ نقول أن يمكن

 اليوم البشرية والحضارة بل والتاريخ، المجتمع ألن
 ومنذ األيام، هذه في نرصد ونحن الطرق. مغترق في

 عاقة، بصفة المجتمعات في جذرا تحوال سنوات
والمجتمع. الدين بين العالقة على ظالال ألقى ما

 في الساكن التقليدي الدين أن أرى جانبي من
 ،األسلوب بهنا يستمز أن المستحيل من العقول

 تمتع أن الصعب من اليوم، ابنك يسًالك وحين

 طى تقتصر تعد لم المعرفة فمصادر اإلجابة، عن

 اإلنترنت هناك الدين، ورجل واألسرة المدرسة

 تعد ولم والغضائبات، االجتماعى التواصل ومواقع
 واألسرة اإلعالم ووسائل الدينية أو المدنية السلطة

والمعرفة. للعلم الوحيدة المصادر هي

 األزمات، بغائدة مؤمن وأنا اآلن، أزمة يمثل هذا
 تحقزنا ألن األوان آن فقد التغيير، بداية لكونها

 ولهذا والبحث، الدراسة في للدخول اإللحاد قضية

 اليسوعيين لآلباء الثقافى المركز في نقوم الفرض
 ألحد عميقة مناقشة جلسات بعقد باإلسكندرية

تناولنا كما أسبوع، كز العالمى الفكر من الكتب
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 وجود فالمالحظ جلسات، عدة في اإللحاد قضية
 موجة يجعل ما وهذا مصر، في للثقافة سطحية
وتنتشر. تتزايد اإللحاد

الذين صنم يهدم اإللحاد ٠

 أو اإلله كاريكاتير أو الدين صنم يهدم اإللحاد
 قذمها خدمة أكبر وتعن لإليمان. المزيفة الصورة

 البحث أبواب لنا فتحوا أتهم إلينا الملحدون

 يؤمن الواعي الدارس اإللحاد والفهم. والمعرفة
 عنه، المشوهة الصورة هذه يرفض لكته بالله،

 لله أخرى صورة عن الملحد يبحث أن والخطورة
خاطئة. أيصا تكون قد

 والصوفى، الملحد بين قوي تشابه هناك
 استيعابها يمكننا عقلية بداهة الله يرفض فكالهما

 وتعبيرات وأفكار ألفاظ في وترجمتها واحتواؤها

 لإليمان، تطهيري دور لإللحاد لذا المعالم، واضحة

 بعضهم يرسمها التي المشوهة النماذج يهدم حين
 وبالتالي ونطؤر، ونبحث وندرس نفكر ويجعلنا لله،

 بالله االحتفاظ عدم النمؤ هذا ثمار أههًا ومن ننمو،

 تكرارنا بكثرة نفعل مثلما )صنم( ثابت إطار داخل
 وفيها نقول، ما نعيش أن بدون محية(( ))الله لعبارة
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 ينفي ما كل هو اإللحاد لفظتي- صنم إلى الله نحزل
 يؤكد ما هو اإليمان بينما اإللهية الذات صفات من
. الصغات هذه

 إلى منقول أرياس خوان تأليف من كتاب هتاك

 يوضح اإلله((؛ يهذا أؤمن ))ال عنوانه العريبة اللغة
 وليس لصنمية رفض هو المعاصر اإللحاد أة فيه

 هي الله ض األصنام أشكال ألن الله، وجود لحقيقة

 آلقابلت، كتابه؛ في أرياس خوان يقول وكثيرة، متنؤعة

 الرادع مكسيئس الراحل البطريرك روما في يوائ
 الملحدين من الكثير به يؤمن ال ما إذ لي: فقال
 يتجاهل إيمان أي ألن أيثما((، أنا به أؤمن ال إله هو

 يطرحها التي األساسية والقضايا الرئيسية األسئلة
 أن يمكن ال والوجود الحياة معنى عن اإلنسان

حقيقيا. إيمادا يكون

 مرحلة من اإلنسان خروج بأن اإلقرار وجب

 طى ساعداه للواقع، وخضوعه القديمة، األساطير
 بمقدوره يكن لم لإليمان جديدة أبعاد اكتشاف

 الي الثالث المراحل خالل من إليها التوضل
 بدال أخرى بكلمات كونت. أوغست إليها أشار
 الغيبية األولى صورته في بالدين االحتفاظ من

 المراحل هذه بأن نعترف أن علينا يتحئم البدائية،
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 عفا مختلفة بطرق الله وعن الدين ض للبحث تدفع
 القديم اإلله فقدان أن أتصؤر وال الماضي، في كان

 لتصؤر فقدان هو بل ذاته، حذ في الله فقدان يعني

الحقيقي. له لبح أعمق صورة اكتساب بهدف معتن،

 البدائبة والمعتقدات األساطير من الخروج إذ

 إيجايبة خطوة هي الماضية األزمنة في سادت التي
 أخبر وأنا لنا، مكسب هي بل خسارة أي تمئل ال
 هزه مواجهة على يجبرنا المعاصر اإللحاد أن

 وثمئل قرون، من الغرب بها مر التي التحذيات

 هذا يعش لم ال والشرقي، العربى لإلنسان صدمة
الغرب. شهده الذي التطور

 ثيابه من الدين تجريد وهي الظاهرة، هذه
 تعبير عليها وطلق والخرافي األطوري

 األوساط في انتثرت ه<<،6٠110ا0ج18اأة0>>أآل

 في وحى بالدنا، في صدى أي لها وليس الغريبة،

 موجودة البدائي والخيال األساطير مازالت الغرب

الناس. بعض عقبة في

 فيه يعيش الذي الركود نحرك أن من لنا بذ ال

 عن المؤولون فيه يعيش الذي والكل إيماننا،
فقد االطمئنان أقا مثمر، القلق الروحية. حياتنا
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 الله يجهنا لذلك ومودا، خموال طباته في يحمز

 نائمين يجدنا عندما والمصاعب، بالصدمات أحيانا

 غاب فهو الروحية، حياتنا في وفاترين إيماننا في
 أين فوزا* عنه فنبحث ما، بتجربه نمز بأن يسمح ما

 قد والخوف األلم ومن تركتني. لماذا رب؟ يا أنت
 الهدو يعود حئى األزمة تمز أن وما إليه، نتقزب

 الفتور ويعود الروحية، حياتنا إلى والنوم والكسل
الله- وبين بيننا

 بمرحلة يمز أن ينقصه الشرقى اإلنسان أة أرى
 الشلق من التقليدثلي، اإليمان رفض مرحلة إلحادية،

 األسئلة هذه السؤال. إلى اإلجابة ومن اليقين،

 الوالدين وعلى اإليمان، لنا ستجلب ألتها ضرورية
 أى تجاه والنشء الصغار انتهار عدم والمربين

 هسا إيمانا نعيش يجعلنا فهذا إيمانهم، حول أسئلة

 من بمرحلة نش أن المفيد من كان فربما سطحؤا،
داخلية. قناعات إلى نصل حيى الشك

 على اإلنسان نشجع أن علينا نفسه الوقت فى
 في يقبل أن طى قدراته، كز مستغل* ذاته تنمية
 متا أكبر الله وأن تتخفاه؛ أمور وجود المطاف نهاية

 وإيماقه يتعارض ال اإلنسان نمز آخر بمعنى يتخبل.

اإلله هو المسيحية في به نؤمن الذي فاإلله بالله.

١٤٩



 يعقم بالتالي وهنا ويفعله، اإلنسان يمكن الذي
 خاضئع محكائ، منكسرا إنسادا يريد ال الذي الله

 واثقين أقدامنا، على قائمين يريدنا بل مستسلائ،
بأنفسنا.

 خاطئ لتصؤر رفض هو اإللحاد أن أرى هنا من

 يرفضه الذي اإلله إلهى، لصنم رفض وهو الله، ض

 معبنة وتقاليد تعاليم من ورثه وهمى هوإله الملحد

 في أرى ولذلك الحقيقى، اإلله إلى بصلة تمث ال

 ترحيبي سبب وهذا لهايمان، تطهيرية حركة اإللحاد
 والعمل األسى من بدال العصرية، الظاهرة بهذه

وراءها. فيما نبحث أن دون من مكافحتها طى

 أره يعني ال إله وجود فكرة الملحد رفض إذ

 كث نفقده أن يمكن ال الله ألن حياته، في الله فقد

 أذب ))أيئ بجلدنا ملتصق فهو النقود، حافظة نفقد
 طمعدن إن وجهان؟ بن أهرمن وأيذ روحلن بن

 طوى في أنجعت وإن لهنان فانث الغماء إلى

 أن علينا (.٨و ٧/١٣٩ )مز حاضر(( فأنث األمواب

 الله؟ من تهرب كيف المزمور، هذا كلمات في نتأثل

 شرط وهو بيده، يمسكك فهو تجده، تذهب فآين

تخف. فال ذاتك مصدر وهو وحياتك، وجودك

ه



 ال متضادين كقطبين كالهما والملحد المؤمن
 العقل تفوق قضايا مواجهة في كالهما كعدؤين،

 بساطة. بكل والنقد والتفكير البحث وتتطئب تماائ
 لذلك الله، قضبة في حق على أته يظئ وكالهما

 الكلمة، بهذه منهما كز يعني ما إلى اإلصغاء يجب

 لنسير باليد اليد فلنفع فكرته. فهم ومحاولة
 أصبح األسئلة. لهذه أجوبة نجد أن ونحاول هفا،

 فكالنا اليوم، مجد غير القديم الدفاعي الموقف
 نفسها؛ القضايا تجاه نفسها التساؤالت نواجه
 هو ها لكن ع خليها ضوءا يسئط اإليمان بالطبع

بعد. فيما أتناولها سوف ثانية قضبة تلك اإليمان؟

 تجاه متشلجة مواقف ونيخذ نخاف أأل علينا
 دخوة نيه أرى أنا بالعكس كارثة، باعتباره اإللحاد
 نتجاوز أن علينا ومسلماتنا. معتقداتنا في للتعتق

 بحث مسيرة في وندخل والدفاع، الخوف موقف
 في اإليمان ودور جميعا، تفوقنا التي الحقيقة عن

 ها وهذا يكتاه، بل الفكر، دور يعارض ال ذلك

لإليمان. نتعزض حين بعد فيما سنوضحه

اإللحاد وتحدي اإليمان ٠
لإلنسان فطرية صارخة بداهة بالله اإليمان إذ
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 -ة في بعد يقع لم الذي البسيط ))البدائى((
 الماص في اإليمان كان فقد وتعقيداتها، العقالنية

 األبناء، إلى اآلباء من جيل، إلى جيل من يورث
 بنفسه. الغرد يختارها قناعة مسألة أصبح وتدريجها

 بعد يصح لم إذ الكثيرة، التساؤالت فينا يثير وقد
السابقة. العصور في كان كما بديهؤا أمرا

 محدود إطار في اإلنسان عاش الماضي في
 المدينة.* أو الحى في حثى أو قريته في سواء منفلق

 كنيسته. جدران بين أو المدرسة في أو المنزل في
 اسم عليه أطلقنا الذي العصر في نبدأ أن قبل هذا

 المجتمعات كز انفتاح بالكلمة ونقصد ))العولمة((،

 والتئالت، األسفار عصر بعض، على بعضها
 بمجتمعات واالحتكاك اآلخر، هع التعامل عصر

مختلفة. وأيديولوجيات

 بحهكم محمائ الزمن من لعقود اإلنسان عاش
 أسئلة نفسه على يطرح يكن ولم البيئة، إلى انتمائه

 بديهيا، تلقائيا كان إيمانه ألن الدينية، معتقداته مث
 هذا لكئ شخصي. ذاتى تساؤل أي إلى يحتاج ال

 مصر في هذا نلحظ لم ربما كاد، أو انتهى العصر

 والبيئة والكنيسة األسرة إلى االنتماء فمازال بمدخ
جيد وهوأمر الهوبة، نستيه وها والتراث، والماضي
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 بعفر، هناك أن المالحظ من لكن عليه. الله نحمد

 السطح، على -تطفو بدأت والتساؤالت األسئلة
 لها نستعذ أن علينا التحذيات من الكثير وهناك

مواجهتها. عن بعجزنا ئفاجأ ال حتى

 ورثناه المناخة؛ ضعيف دين هو مصر ,في الدين
 والكنيسة األسرة خالل من واألجداد، |لوالدين ص

 إلى يهرول مشكلة صادفته إذا إنسان وكز والجامع.
 أين المسألة؛ في وفتواه برأيه ليأخذ الشيخ أو القش

إدا؟ النقدي والفكر الشخصي الفكر دور

الصحيح اإليمان متطتبات ٠

بالله شخصية عالقة يمقل أن - ١
 القذاس ونصآي الكنيسة إلى نذهب أن إعتدنا

 لكئ بالطح، حسن أمر وهذا الجماعة، وسط
 ينمى أن إلى فأكثر أكثر يحتاج العصري اإلنسان

 خاصة. روحية حياة ليعيش بالله، شخصية عالقة
 ملحوظ غير يكون قد لإليمان الفردي البعد هذا

 نكون حين الجماعي، البعد هو فالسائد مصر، في

الجماعة. وسط

هو ما بقدر باآلخر، واإلحساس االنتماء هذا
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 فكم بالله. ذاتية عالقة عن دفنينا قد وبائء، جميل
 شخصية لصالة تخضعى القارئ عزيزي الوقت من
 حضور في صمت أو تأتل أو حوار في بيتك، في

 بزوغ عصر هو فيه نعيثى الذي فالعصر الله؟

 اإلنسان فردية يشتي فهو القوية، الذاتية الشخصية
 بيتا؛ االختالفات يشتي وبالتالي وخصوصيته،

فأكثر. أكثر الحز المستعز الفكر وئظهر

 مع متغردا تجلس أن على القدرة لديك هل
 يراها ردما للصالة؟ يومؤا ساعة نصف لمدة نفسك

 كزرت إذا جذا قصيرة تعذ لكئها كثيرة، بعضهم

 جهاز أمام تقضيه الذي الوقت عن نفسه السؤال
 المصري أة المشكلة الكمبيوتر!!! أو التلفزيون

 بالجماعة يشعر الحدود، ألبعد اجتماعي كائن هو

 القدرة يملك ال وبالتالي وسطها، بالعيش ويسعد
ذاته. مع لغترة ليكون ينعزل أن على

 من لمجموعات كثيرا الروحى باإلرشاد أقوم

 أن وبعد خلوة، أو روحيا يوتا تطلب الشبيبة،
 للتأتل فترة متهم أطلب ساعة، لمنة معهم أتحدث

 في أو الحديقة في ساعة نصف لمدة والصمت
 األحاديث تبدأ حقى دقائق تمر أن وما الكنيسة،
 يتحتل ال المصري أة على دليل هذا الجانبية.
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 المنزل في نكون وحين لدقائق. بمفرده يعيش أن
 الهاتف أو التلفزيون تشغيل هو به نقوم عمل أؤل

 الحبل اسم أحياائ عليه أطلق الذي المحمول

 تظهر التي باالستقاللية الشعور إلى نحتاج الصري.
 وأن نفسه، مع يجلس أن الغرد بإمكان يكون حين

بمفرده. يكون حين بامتالء يشعر

 ))نزلة قرية في كنت ١٩٥٨ العام أقام أحد في
 دخولي منذ اعتدرئة وقد المنيا، بمحافظة غطامن((
 أعيش يوم، كز تأتل ساعة لدي يكون أن الرهبنة

 بدونه، أو كتابي بيدي الرب، حضرة في فيها
 جالشا. أو سائرا صمت، في أو موسيقى بمصاحبة

 صوب واكجهت مبكرا استيقظت اليوم هذا في

يعرفني؛ شخص فقابلني للقرية، المجاورة الصحراء

أبونا. يا الخير صباح -

النور. صباح -
ذاهب؟ أنت أين إلى -

أتمشى.
معك؟ أجيء
بمفردي. أكون أن أريد معلش ال

زعالن؟ أنت هل -لماذا؟
-أبذا.
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بمفردك؟ تكون أن تريد لماذا إدا
ردنا. مع حل وأتًا بالطبيعة أتمتع علشان

معك. أجي يصخش ما ال -

 دخني لك الشديد وحجي احترامي مع معلش -
لوحدي.

كاذا؟ -
 بمفردي أكون أن في رغبتي له أشرح أن حاولت

 االعتقاد لكن ممتازة. المزاجية حالتي أة من بالرغم
 كان إذا إآل بمفرده اإلنان يكون أن يقبل ال السائد

متضايثا.

مستنيرا ديسا فكرا يحمل أن - ٢
 أمر هو جوانبه أحد في اإليمان بأن تسليمي مع

 بنفسه، اإليمان ابتلع شخص يوجد فال موروث،
 لم هذا أن إآل والكنيسة، األسرة من تستمناه إذ

 إلى يتحول لكي لكن أولى. خطوة سوى يكن

 وتعتق، ودراسة قراءة إلى يحتاج هذا ذاتى، اقتناع
 إيمانبة قضايا عن أتساءل حين هل تساؤل. وأحياائ
 مرحلة إلى تصل لم طالما كآل، حراائ؟ ذلك يكون

 األمر ذاتؤا، إيمانك يصير لن هذا فبدون الشك؛
 النقاط حول قناعات إلى تصل حين يتحقق الذي

األساسية. اإليمانية
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 اإليمانية؛ عقائدنا يثبت ما عن بالبحث إذا علينا

 في الوضع مع اإليمان((. آلعقلنة تسميته يمكن ما أو

 الحالة هذه إلى الوصول نستطيع لن أتنا االعتبار
 حدود يتخكى دائائ اإليمان ألة الكاملة، بصورتها

 كيف نجد أن المطلوب لكن البشري، العقل
 عقالنيا، وليس معقوال أمزا اإليمان هذا نجعل

 تساؤالت خالل من طويلة مسيرة إلى يحتاج وهذا
 في لكتها األولى، للوهلة تهرا وقد الصميم، في

 دعمل أن اعتدنا فقد التفكير، على تجبرنا المقابل
 المعامل، وفي الدراسة، في اليوم طوال العقل

 وفي مشترياتنا، في نقتصد وكيف المطبخ، وفي
 نرفع اإليمان إلى نأتي حين لكن إلخ. االتصاالت...

 أن أريد أنا يهتز. أن خشية التفكير ممنوع شعار

صليا. متيائ يكون حتى أهره

 أتيا كان بل متعتائ، الرسول بطرس يكن لم

 في يخاطبنا ذلك ومع التالميذ، بباقي مقارنه تقرييا

 ثردوا ألن ئسثبذيئ دابغا ))وكونوا األولى رسالته
 الرجاء(( من عليه أنتم ما ذليل بنكم تطلب ض على

 من على للرن االستعداد يلزمنا (.١٥/٣ بط ١)
 تيار من األسئلة هذه تأتي وقد إيماننا، عن يسألنا

علينا ويطرح أوروتا، من علينا يهت ملحد عصري
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 اآلخرة؛ وعن اإليمان وعن الله عن جذرية أسئلة

ض وبألنا يوميا معه نعيش إمالمي تبار من أو
وربما أسئلة المسيحية، عقائدنا

ض بعضهم يعجز
جهم-دون من تلثنها بكلمات يرذ أو عليها، اإلجابة

 إلى اللجوء دون من استعداد إلى األمر يحتاج

 طى تجيب أن المعقول غير فمن جاهزة، ردود
 بأقوال أو المقدس الكتاب من بآيات ملحد إنسان
 ال والكنسبة الكتابية المرجعية هذه المسيح. السبد
 داخلبة تكون أن يجب بل المواقف، هذه في تصلح
 خالل من إليه أسعى ما وهذا ذاتبة، قناعة وعن

 بطريقة أسئلة طرح أحاول تفانتي؛ ومؤ محاضراتي

 أجل من الهوتية، فلسفبة فكرية وجدانبة وجودية

 الثقافات، متعدد مفتوح لعصر يصلح مستنير، فكر
 وهذا الكمبيوتر، فأرة على نقرة بمجزد فيه نحلق
 أن للغرد الطبيعى من كان الماضي فغي كبير، تحذ

وبيئته. جماعته وسط يحتمي

 يكون واالستعداد يئ(( نسكبن دابغا ))وكونوا
 إليماننا، الصلب األساس معرفة أجل من بالدراسة

 ونواجه الديانات، متعند مجتمع في نعيش فنحن
 يخضع أن يعني ال هذا اإليمان، هذا *عن باسئلة

أهتم جانبي من الكامل؛ العقلتي للبرهان اإليمان
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 فمن المنطق، من قالب في المعتقدات بوضع
 الطفولة مرحلة في إيماننا يظز أن المعقول غير

 السابعة سن في تلثائه ما نكزر بأن األحد، ومدارس

السبعين! سئ في لنرذده

سلوكىأخالقى مستوى إلى -أنيؤةي٣
 وأمانة طيبة أقوى الملحدين من الكثير إذ

 هكذا، األمر كان فإذا المؤمنين، بعض من وأخالائ

 األوقات معظم في والدين؟!. اإليمان جدوى فما

 وبرقابة واألهل، بالبيئة وأخالقياتنا سلوكياتنا ترتبط

 إدنا نقول أن ممكن لدرجة واآلخرين، المجتمع

 تجاه ذاتية وقناعة شخصية صالبة بداخلنا رنم لم
 أن يجب باألخالق. المرتبطة الجذرية التساؤالت

 ال الداخل، ومن الذات من نابعة تصزفاتنا تكون

موروثة. خارجية أو عائلية ضغوط من

 أفالم منازلنا تغزو اإلنترنت، عصر في اآلن

 الماضي في الممكن من يكن لم وصور ومشاهد
 هذا تجاه التصرف فكيف بيوتنا، تدخل أو نراها أن

 إباحؤا فيلائ يشاهد أن الطالب بإمكان أصبح األمر؟

 محاضرة، حضور أثناء في المحمول هاتفه على
المخاطر؟ هذه من وأوالدنا أنفسنا نحمي فكيف
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 في ذاتية مناعة يسهى ما هناك نعلم، كما
 فكيف ،والغيروسات البكتيريا غزو ضن أجسادنا

 هذا المعلوماتية؟ األخطار هذه من أنفسنا نقي

 وصوم وصالة روحية تدريبات خالل من يتم
 الصوم ففكرة روحى، إرشاد تحت معننة وتقئفات

 عن ينهي ،الكنيسة تفرضه قانون في تنحصر ال
 وأقؤي نغسي أرؤض كيف بل معينة، أطعمة تناول

وعزيمحي- إرادتي

 مجهول، مصدر من إلكترونية رسالة تآتيك ربما
 صور عليك تنهال إصبعك، من ضغطة وبمجرد
 انتابك فضول بسبب هذا وكز إباحية، لمناظر

 على يتوقف ال إدا األمر الرسالة. هذه في ما لترى
 ذاتي، يهدم أم يبني هذا بل حالال، أو حراائ كونه
 يهدم ما كز العكس، وعلى حالل، هو يبني ما فكز

 تأمر دينية نصوص إلى الحاجة دون من حرام، هو
 قناعة إلى يحتاج لكته سهال، ليس واألمر بذلك،

الذات. مع وصدق وعزيمة إرادة ثم ذاتي، واقتناع

اإللحاد عن واألسرة الكنيسة مسؤولية ٠
 عن المسؤولة هي الكنيسة بأن القول يمكن

تقدير، أقز على إتها أو ما، حذ إلي اإللحاد هذا
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 استعذت قد تكن فلم تواجهه، أن من أضعف كانت

 المناسب، الوقت في عليه للرد ودراسبا علميا
 مسؤولية إتها اليوم، حئى قائائ الوضع هذا ومازال

 هذا في الكنيسة أخطاء أهم يلي وفيما مؤمن. كز

الشخصية: نظري وجهة من المجال

الدين بمبادئ المؤمن جهل - ١
 ومرشدين، معلمين بصغتنا كبيرة مسؤوليتنا

 جهل مستوى عن بالشبيبة المهتقين خاصه
 علينا وصدق تواضع وبكز مصر، في المسيحيين

 في الخطأ هذا وبسبب هذا، بتقصيرنا نعترف أن

 الدين أصبح المعاصرة، اإللحادية التيارات مواجهة

 وذلك فقال، غير واإليمان ثجد، غير الكثيرين عند

والجماعى. الشخصي المستويين على

الشخصي المستوى على - أ
 مسيحيا اإلنسان كون بأن نعترف أن من لنا البن

 آخر جنس من أته أو غيره، من أفضل أته يعني ال

 وحياته بتصؤفاته يكون ما فأحيادا البشر. باقي غير

 بالمسيحية، اآلخرين اقتناع عدم في السبب هو

لإلنجيل. عكسية شهادة يصبح حيت

١٦١



 أن الممكن من ))كان يوم: ذات غاندي قال
 ننحن كتا فلو المسيحيين((. لوال المسيحية أعتنق

 براهين إلى احتجنا لما حيا، إنجيال المسيحيين
 كانت فحياتنا بالمسيحية، اآلخرين إلقناع وإثباتات

 على الحى والدليل الحقيقى البرهان هي ستصبح
 (،٨/ ١ )رسل شهودا(( لي ))وتكونوذ ديننا صحة

 أنكم جميعا الغاش غزف بعشا بعصكم أخب ))إذا

الناس، وسط نعيش نحن (.٣٥/١٣)يو قالميذي((

بعضهم حقا محبين كانوا المسيحيين أن ولو
 هو ذلك لكان البعض، بعضهم خادمين لبعض،
 وقيمتها، نفسها المسيحية صخة على الحى الدليل
 نعيشه وما به ننادي ما بين ما كبيرة فجوة فهناك

بالفعل.

 يكون أن إلى حالبا الرهبانيات بعض تدعو

 والمثال بالقدوة الناس وسط بالعمل التبشير
 يحدث ما وهذا واألحاديث، بالمواعظ ال الصالح

 لألسف ولكن العربى، المغرب كنائس في اآلن
 في تنحصر حياتنا في الدين ممارسة أصبحت

 وبخور... وأجراس وكناكس وتباآل ومناظر طقوس
 للمسيحية، الحقيقية الروح عن أغلبنا وابتعد إلخ،
المسيحية لها. والحية الحقة الشهادة وهي أال
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 ومشاهد مناظر وليست ومثال، وحياة تطبيق هي

 المسيحين طبائع من تغير ال كانتة وإن وكلمات.
 يقولوا أن لسواهم إدا فيحق عيوبهم، من تصلح وال

 رأيهم في والسبب وعقيمة، مجدية غير ديانة إدها

٠ نحن حياتنا هو هذا

الجماعي المستوى على ب
 يجعل بما المسيحية إلى يساء أيثما جماعيا

 مبادئها بين تناقض كز إال فيها يرون ال اآلخرين

 الحية الصارخة األمثلة ومن منها. يبدو وما األصيلة
 األموال العالم، في الكنائس إنقسام ذلك: على الدانة

 في والمنشات المباني على تنقق التي الطائلة
 األرض سكان حمس بينما العالم، أنحاء مختلف

 وذلك االجتماعية العدالة انعدام الفقر، خط تحت

 حيث من خدمتها في يعمل من تجاه الكنيسة من
 ال هؤالء فأغلب واالستقالل، والمعاملة األجور
 يعيش بينما المرقبات، من األدنى الحذ إال يًاحذون

 نذر نذروا الذين والكهنة والراهبات الرهبان بعض
 اإلمكانيات كز فيها لديهم مريحة، حياة الفقر،

 الثابت ومن الرفاهية. حذ إلى تصل قد التي الالزمة

تنح لم االجتماعية الثورات غالبية أة تاريخيا
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 هن ضنها، أو خارجها بل الدينية المؤسسة من

 ق لحف العالمية الوثيقة مثل علمانية تيارات خالل

 من والكفاح والعنصرية، الظلم ومقاومة اإلنسان،
والمساواة. االجتماعية العدالة أجل

 تالميذه من وطلب معدائ... فقيرا المسيح كان لقد
 بل (،١٠/١٠ )مثى ثوبين منهم الواحد يمتلك أآل

 للفقراء ويعطونه يملكون ما كز يورعوا أن أمرهم

(.٢٢/١٨ )لو يتبعوه أن أرادوا إذا

 حالة وقبول بالبساطة النايس يطالبون وكهنة

 السارات يملكون هم بينما فيها، هم التي الفقر
 في كبيرة حسابات له من ومنهم الحديثة، الفارهة
 مساكنهم. في الراحة وسائل كز ولديهم البنوك،

 نستي أن يمكن وماذا للمسيحية... تلك نماذج أي

هذا؟

 المسيحين بين الحروب هي أخرى نقطة

 الفائكة، األسلحة استخدام حذ إلى وصلت التي

 إنجلترا بين حدث كما الدين، على الحفاظ بحجة
 قتل تستبيح التي هذه مسيحية أي وإيرلندا...
 جنوب في حدث كما واستعبادها السود األجناس

الدينية المبادئ تتحول ألم الماضي؟ في أفريقيا
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 هو مثلما المسيحين بين وقطيعة كراهية سبب إلى
 والكاثوليك؟ والبروتستانت األرثوذكس بين الحال

 العداء دوافع أكبر من أصبحت الدينية الحقائق إة

 رسم في شركاء جميعا نصبح وهكذا الناس، بين
 جعلها وفي الناس، أمام للمسيحيين ر الصو أبشع
الكثيرين. من ومعارضة شلق محل

والعالم اإلنسان إلى سلبية نظرة تقديم — ٢
 طويلة، ولقرون جذا، الكنيسة تأئرت لقد

 فالسفة كبار بعض قدمها التي التشاؤمية بالنظرة
 فهؤالء ، وغيره أوغسطيئس القنيس مثل الكنيسة

 وإلى خاصه، اإلنسان جسد إلى دائائ ينظرون كانوا

 والروحانيات الروح بينما شر، أتها على عاقة المادة
 الكنيسة تركيز ظل هذا وعلى السامية، الوحيدة هي

 اإلنسان أن على تاريخها في جذا طويلة ولفترات
 موجود الشر وأن شيطانى، ذاته حذ في وأته خاطئ،
 االنعزال خالل من إال تأتي ال القداسة وأن بداخله،

العالم. عن واالبتعاد

 مازالت والتي الجنس، إلى السلبية النظرة هذه
 ج، حال جبين في سية هي الشرق، في سائدة

كما البشري، والحب للجنس إهانة وهي والزواج،
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 )دنس بالمرأة الخاصة التقاليد من العديد ورثنا أتنا
 يولما ٤ ٠ المرأة دنس شهر، كز من أيام في المرأة

 إلى تقذم خطيرة أفكار وكتها إلخ(. الوالدة... بعد

 والجنس، الجسد من خوف أو احتقار صورة الناس
 هى الخطيئة أة يعتبرون الناس من فكثير ولذلك

 إلى وعضهم يهرب لذلك بالطهارة، المتعئقة تلك

 بين رابطة أي به ليس واقعى، غير خيالى عالم
والروح. الجسد

 وعلى والعقاب الخطيئة على التركيز - ٣
الله من الخوف

 تدور إلخ والمعلمين... واآلباء الكهنة من الكثير

 نار ومن الله من الخوف حول للناس تعاليمهم
 هؤالء رأي وفي إلخ. اإللهي... العقاب ومن جهتم،

 هناك يكون فلن الدين من الخوف ألفينا ما إذا أته
 كئها مسة وتعاليمهم فسلوكياتهم وبالتالي دين،

 واألساليب التعاليم هذه مثل إذ الخوف. زرع على
اآلخرين. أمام عبثية صورة في المسيحية ئظهر

 قاموس من والحالل الحرام نستبعد أن علينا
 إذ والخطأ، الصواب محتهما لنضع المسيحية،

أتحاشى إئي يوافقني. ال وما يوافقني ما هناك
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 عقاب، من إفالى أو جهتم، من خوى ليس الخطأ
. .٠ ٠٠/ ;ر نل ولبن لي، يجل شيء ))كز الله في حبا أتحاشاه بل

(.١٢/٦ قور ١ذيسغع...،) كل بش

 ))ال الخوف تلفي الحقيقية المحية إذ
 تفي الكابأل المحبه بل القحبة فى حوذ
 العقاب يغني الخوف ألن الحوف غنها

 (، ١٨/٤يو ١ ) التخية.، في كابال يكئ لم قحف وش
 ومن قلبي، ومن حريتي، من الدين ينبع أن ويجب
 به ينتهي الله من خوف حالة في يعيش فمن حبي-
 يسقطون الناس من والكثير عنه، االبتعاد إلى الحال

 الوقوع عدم على الحرص شذة بسبب الخطيئة في
 بسبب مرضى أصبحوا الناس من كثيرا أن كما فيها،

باليأس. واإلحساس بالذنب الشعور

 بالعصا الممسك المحاسب ذلك ليس الله
 أن نتخبل أو نعتقد وحين خطأ، كز على ليعاقبنا

 كوارث، أو مصاعب أو مثاكل من لنا يحدث ما
 أخطاء، من ارتكبناه ما على الله من عقادا إال هو ما

 بل سجادا، أو جالدا ليس فالله بعينه، الخطأ هو فهذا

 خلقنا رحيم، طيب أب وهو (.٨/٤ يو ١) محبة، ))اش

 ما ونقزر بها لنحكم متقيحة حزة عقوال وأعطانا
يوافقنا. ال وما يوافقنا
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 وأوامرن وصايا إلى سلوكياتنا تحولت لقد
 فرويد، تعبير بحسب العليا األنا في مجشمه

 اإلنسان تحرير إلى يهدف كان الذي الدين وتحول
 عبذا اإلنسان أصبح حيث يطاق، ال عبء إلى

 يمارس حرا مخلوائ يكون أن من بدال للشريعة

كامل. اقتناع عن الدينية مبادئه

 نوب إلى المسيحية السلوكيات تحولت أيصا
 أخالقيات أساس هي ةال(( النهي أداة فأصبحت

 إذ حتى ذاك. تفعل وال هذا... تفعل ال اإلنسان،
 المجتمع تحذير في بدأوا النفسيين األطياء بعض

 نتيجة الداء أصابهم قد المرضى بعض أن من

 الدينونة، من الخوف الدينى: التخويف في المبالغة
 الجحيم، الموت، بعد وما الموت من الخوف

 الكنيسة كانت أمور وكتها االعتراف... الخطيئة،

 العظمى الخطيئة أن على التركيز أن كما عليها، تلخ

 مركب، اإلنسان في خلئ قد الجنس خطيئة هي
معثذا. وعاطفؤا جنسيا وكبائ خوف،

 المسامح، الرحيم، الطيب، المحب الله صورة إذ

 من قرون لعنة اختفت قد تكون تكاد الغفور...
 عقاب على إال تتكتم تكن لم بحيث ،الكنيسة

صورة وهي القاسي. الددان الله وعلى للخطأة، الله
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 في سائذا الفكر هذا ومازال القديم، العهد في الله
 المسيحى الشعب وكأن وكنائسنا. صلواتنا من كثير

 لذلك وهو عليه، مغروضة سلوكيات بتطبيق ملزم
 على تجبره حازمة وإرادة صارمة، قوة إلى بحاجة
 السادي باإلله فرويد أسماه ما وهذا ذلك، تنفيذ
اآلخرين. بتعذيب يتلذذ الذي

 وحثى تشرح، أن على الكنيسة دأبت ولقد
 آدم، خطيئة عن تعويغس أده على الغداء سز اآلن،
 مات إذا إال البشر يسامح أن يرضى ال اآلب وأن

 بثأري* أخذت لقد يقول: وقتها الصليب، على ابنه

 ض الكنيسة تعطيها التي الصورة هي هذه أليست
 في ))عبد(( كلمة تكرار أن كما اآلن؟! حئى اآلب الله

 في الله، تجاه العبودية روح فينا غرست صلواتنا

 البوم بعن حذائ أدعوكم ))ال المستح: لنا قال حين
 دعوكم وعد سبده. تعمل ما ٢٠تعل ال الخاد؛ الذ

 أبي.، بوع سبعته ما كل على أطتعئكم ألدي احبائي

 وحياتنا فيه، خوف ال الحى الدين إذ (.١٥/١٥ )يو
 واع، حر أساس على نقيمها أن من البن الروحية

.الخوف عن بعينا

 وسلوكياته الجديد العهد متطئبات أصبحت

القديم؛ العهد في التي تلك من بكثير أصعب
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 ولكن ملزم التشريعى، بالقانون أشبه القديم فالعهد
 صبطنا إذا إآل لعاقب ال خالفناه ولو ضميرا، ليس

 أخالقي قانون بمثابة فهو الجديد العهد أما متلبسين.

 إلى النظر نلفت أن بنا يجدر وهنا ضميرا. ملزم
 في وخاضًا حياتنا، في نستخدمها ما كثيرا عبارة

 تجعلنا العبارة هذه يراك((. ))الله وهي أال الصغار، تربية

 رقيب... باعتباره معه ونتعامل الله، على نحكم

 أن األجدر بينما الله، من خوف نظرة إدها مباحث.
 ويعرف بنا، يشعر مكان، كل في معنا الله إذ نقول؛

يحزنه. ما نفعل أال يجب فيه وحبا عتا، شيء كز

التقليد مفهوم في والجمود العقائدية - ٤
 الالهوتى التفكير في التوقف هي العقائدية إذ

 تتغبر، ال ثابتة قوالب في والتجقد ما، مرحلة عند

 وبعض جامدة، تقاليد إلى الحتي التفكير وتحويل
 سوء سببها واإليمان الله على الملحد اعتراضات

 يؤذي وقد ،للنصدوحس تفسير وسوء لأللغاظ، فهم
 الحواجز. وإزالة األفكار في تالى إلى توضيحها

 الدينية المفاهيم بعض في االختالفات من فالكثير
 وليست متكاملة نظر وجهات من تنبع واإليمانية
متعارضة.
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 وهذا الوحي، هو وينبوعها المسيحية مصدر إذ

 الطقوس وفي اإليمان، قانون في صيغ قد الينبوع
 الكتاب أن على إجماع هناك بالطع الكنسية.

 اإليمان، قانون يليه األساسى، مرجعنا هو المقنسى

 المرجع ليس المقنمر الكتاب لكئ الطقس. ثم

 إنجيله: نهاية فى يقول اإلنجيلى فيوحتا الوحيد،
 تجبت لو يسع، دها أتى كثير؛ أخرى أمور ))ولهنان

 قشع ال شها الدئيا أة لحسين واحذا، واحذا

(.٢٥/٢١ )يو فيها. ألتيئذؤة األسفاز

 إلى الرجع إلى حاليا مصر في الكنيسة تميل
 مرحلة في والعقل الفكر تجميد وإلى الماضي،

 في صيغ قد المسيحي الدين وكأن قديمة، سابقة
 والكتاب الكنيسة تعاليم إذ يتغير. ال جامد قالب

 الموحي فهو القدس، الروح نع من هما المقنص
 تفسره التي الكنيسة ومرشد المقنمر بالكتاب
 الجديدة المفاهيم وتستحدث معانيه، في وتبحث

 التقليد ذلك في مستخدمه نفسه، للجوهر المتطورة

 المسيحية الروح على يحافظ الذي فهو الكنسى،
 والطقوس، اإليمان وقانون الكتاب خالل من

 بما التطبيق، أو الشكل أو الصورة تغيير مع ولكن

 والعقلية العملية وظروفه العالم تطؤر مع يتناسب
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 الكامل الحفاظ بشرط ذلك وكل واالجتماعية،
بالجوهر. المساس وعدم

 أن فكرة المؤمتين عقول في الكنيسة ثبتت لقد
 كما قبوله يجب لغز إآل هو ما المسيحية في السر

 في الوضع هذا خلق وقد فهمه. محاولة بدون هو

 من نوغا لديهم خلق كما الفكري، الكسل المؤمنين
 تساؤل أي من والخوف اإليمان، لمعتقدات التأليه

 أن دون من يؤمن سلبيا، المؤمن فأصبح يمشها،
 سبقوه، مئن الوديعة يتسلم أن إال عليه وما يفهم،

 أي دون من بعده، يأتي ض إلى بدوره ليستمها

 ولو تعديل أي ألن نع، أي من تغيير أو تعديل

 كل قتل تم األسلوب وبهذا تجريعا، يعتبر طفيف
اجتهاد. محاولة

 عملية حاليا المسيحية الدينية التربية أصبحت

 إذ فهم. بدون وتكرارها جامدة لمبادئ ترديد
 الشخصى، إليماننا تحذ أكبر هو الدين تدريس

 مع الحوار هو الدين لمدزسي استعداد وأفضل

 يدعو ما األسئلة من يطرحون فهم الملحدين،

 في التفكير جمود إذ والبحث. الدراسة إلعادة
يثهمون المفكرين بعض جعل الكنيسة داخل الدين
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 كما الشعوب، أفيون أنه أو العقل، قبر بأنه الدين

الكتاب بحرفية وتمشكهم الدين رجال تزقت أن
الكنيسة. إلى مولجها اثهاائ

 لم ألنهم ألحدوا قد المثئغين من الكثيرين إذ

 الحي فإيماني الفكري، الكبت هذا تحتل يستطيعوا
 إطار داخل يوميا أصجه أن على ويجبرني يلزمني

بي. المحيط العصري التطور مع يتناسب بما جديد

 العقيدة، لمبادئ جامذا قالبا ليس الالهوت إذ
 كذ مع الثابت اإليماني الجوهر تكييف هو بل

 إال يتم ال اإليمان على والحفاظ تطؤر، وكز عصر
 حين إال ذاتها تحعق ال فالبذرة تطويره، خالل من

 البن البذرة هذه على وللحفاظ شجرة، إلى تتحول
 اإلخالص إذ تموت. فسوف وإآل استنباتها، من

 حي... حي... اإليمان تطويره. في يكون لإليمان
 فاتيكان المسكونى والمجمع جامذا. مييا، وليس
 وأنقذها، مصراعيها على الكنيسة أبواب فتح الثاني

قيوده. من وحزره الفكر وأطلق

 منفتح وآخر أصولي، تبار إذا: تباران هناك

 تبار هي واألصولبة عصري، حداثي ليبرالي

من وينطلق الماضي، فلك في يدور انكماش
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 يحدث، ما لفهم فمحاولة الثاني أتا الدينى. النعل
 النقل والنقل، العقل بين مفاضلة هي إذا والمشكلة

 يعتمد العقل أن حين في وقيل، قال في ينحصر
المنطق. يقبله ما على

 والكنيسة مؤسسًا الكنيسة بين التوئر ه
النبوية

 المؤسسة، قطب واضحان: قطبان الكنيسة في ثتة
 بعض في المؤسسة قطب تملل وقد النبوة، وقطب

 واألنظمة، القوانين وضعوا الذين وهم الدين، رجال
عقيدة. أم فكزا أكان سواء وحتطوها جندوها ثم

 القوانين تلك يقابل فما الجديد العهد في أتا

 مظاهر من يتبعها وما الطقوس، هي الجامدة

 إذ نقول أن يمكن ال لذلك إلخ. وحركات... ومالبس
 بالجمود وصفناه قد نكون وإآل الدين، هي الطقوس

 إليمانهم، منهم إخالصا بعضهم، أن إال والتحجر.

 ألهم النتيجة فتكون والطقس، بالحرف يتمشكون

 تتناسب ال متحجرة، دينية إطارات داخل يتقوقعون
 وفي ومتطلباتها، يعيشونها التي األيام وظروف أبذا

 الحقيقة عن انحرافهم احتمال وهو كبير خطر هذا
تمانا. يضيعوا أن إلى فشينا شيائ
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 الكنيسة بين كبيرا توقرا هناك أن نرى سبق مائ
 )الثائرة النبوية والكنيسة الجامدة(، )الثابتة مؤسسة

 رحب بصدر تقبل أن من لألولى بذ وال المتطورة(،

 طريق من اإليمان فحغظ والتخيير، التطؤر محاولة
 اغتياله؛ بمثابة الحقيقة في هو وتجميده تثبيته

له. نهاية يضع اإليمان فقدان من والخوف

 في كثيرة مفاهيم صحح اإللحاد أن والخالصة
 والتخؤفات القيود من التحزر إلى ودفعنا إياننا،

 في خراقيل تمثل كانت التي الخاطئة والتصورات

 حياتنا في الملحدين فلوجود المسيحية. مسيرتنا
 وتحرير مفاهيمنا تطهير وهي أال كبرى، ميزة

 رؤيتنا تكون أن من بذ وال الدينية، سلوكياتنا

 دفاعية وليست إيجابية، رؤية والملحدين لإللحاد
 في نشرع أن قبل منهم نتعتم أن وعلينا سلبية،

 ألن الدافع هو بيننا فوجودهم أفكارهم، تصحيح

 مبادئنا شكل بناء وإعادة الدينية مفاهيمنا نجدد

 وروخ يتناسب بما الخارجى والروحية العقائدية

العصر.

اإللحاد تجاه الكنيسة موقف ٠
الكنيسة فاجأت المعاصر اإللحاد قضية إذ
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 جاب من والطاعة التالم الخضع اعتادت التي
 ومعارضة برفض تواجه اآلن هي وها المؤمنين،
 في الدين رجل وأصح عنها. وابتعاد واحتجاج

 المطروحة فاألسئلة يرذ، كيف يعرف ال حيرة

 الحبة على مبنية مقنعة إجابات إلى تحتاج
 تكوينه في تعؤد فقد بالعجز، يشعره ما والعقل،

 هو وها مؤمنين، أشخاص مخاطبة على الكهنوتى
 المسنمات لهذه تبريرا يطلبون سائلين مواجهة في

ألى. قبوال مقبولة الماضي في كانت التي اإليمانية

 تكويائ اليوم الدين رجل من يتعطب هذا

 الحديثة، واالكتشافات العصر على ينفتح مختلفا،
 أن المعاصر الكاهن على المنهجية. العقلية وعلى
 يقوله ما إلى واإلنصات والنقد التفكير إلى يلجأ

 حوله ومن الوحيد المتحذلث أده يعتبر وال النامى،

 أن الماضي في المؤمنون اعتاد فقد سامعون،

 يمتلك الذي الكاهن لسماع الكنيسة إلى يذهبوا
 والخضع اإلنصات سوى عليهم وما الحقتقة، كل

 منه مطلوب اآلن مسامعهم. على يقال ما كل وقبول
 أن ويقبل يتحدث، أن قبل لالعتراضات يصفي أن

 يحاول أال وعليه الرذ، يستطع ال وأحياائ يصمت
يعارضونه. الذين يكقر وال وسيلة، بأفي يبزر أن
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 علميا مقنائ ردا المؤمن من الملحد ينتظر

 ومواجهة صرع حالة في ليسا فهما ومنطقيا،
 تفوقهما، حقيقة عن بحث محاولة في بل هجومية،
 واإلخالص. األمانة بمنتهى مائ اكتشافها ومحاولة

 الملحدين الكنيسة تهاجم أن من بدال األولى للمزة
 القضية؛ هذه ض بتواضع تتساءل نجدها واإللحاد

 اإليجابى. والتحزك الحوار على المؤمنين وتحنث

 فاتيكان مجمع وثائق من الشهيرة الوثيقة في ۶جا
 رقم 0ع٦الهل 01 والرجاء( )الفرح الثاني

 مع الحوار إلى الطريق فتحت والتي ،٢ عدد ٢١
 الماهية تتغيم أن تحاول الكنيسة ))إذ اإللحاد:

 هؤالء عقول في الله لرفض الخفية واألسباب

 السائل خطورة مدى عن كامل وبوعي الملحدين،

 البشرة لجميع حبها وبدافع اإللحاد، يطرحها التي
 األسباب هذه كل تتناول عليها يجب أده تعتبر

والعميق((. الجاد البحث بروح

يلي؛ فيما تتبلور وخاطئة سلبية مواقف أوال:

 ض واالبتعاد وتجاهلها، القضبة دراسة رفض أ(

ودوافعها. أسبابها في البحث

حساب على اإللحاد مع خاطئ تصالح ب(
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 آخر. سلبي موقف بدوره وهو والحقيقة، الصدق

والسوي. اإليجابي الموقف ثانيات

 تقادم المسيحية أة نقزر أن يجب البداية في

 األديان في توجد ال جديدة ومقاهيم حقائق
 طى القاطع الرد اعتبارها يمكن هنا ومن األخرى،

 فهناك واعتراضاته. اإللحاد تساؤالت من الكثير

 أهام الوقوف يمكنه المسيحية في فريد منطق

 بإمكانها كمحية الله فكرة ففيها المعاصر، اإللحاد
 في وتكريمه اإلنسان تعظيم أيشا شيء. كز تغيير

 للرن أساسيا مصدرا يكون أن يمكن المسيحية

 إيرينوس القديس قال كما المعاصر، اإللحاد على

 اإلنسان هو الله ))مجد الميالدي: الثاني القرن في
 وسعت اإلنسان قدرات فقلت فالمسيحية الحي،،

 هى التى والحداثة اإللحاد أفرز ما سمؤه، إلى
 ثمرة اإللحاد اعبار الممكن من إذا لإلنسان. تعظيم

للمسيحيه.

 أسياب عن نبحث أن جذا الضروري من

 بأتهم مسبعا عليهم نحكم أن دون من هؤالء إلحاد

 من يكون هذا دراسة. أو بحث بدون مخطوئن
يلي: ما مراعاة خالل
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 التواضع جميعا، تفوقنا حقيقة أمام اكواضع — ١
 فهو نستوعبه، أن وال ندركه، أن نستطيع ال إله أمام

تحتويه. ألن تسعى بشرية محاولة كز يفوق

 إنسان مع نتقابل عندما الخوف: عدم — ٢
 نشعر مبادئناخ عن مبادئه وتختلف -مثلنا، يفكر ال

 حرضا الال-إرادي والتوجس الحذر من بشيء

 صحي غير موقف هذا . ومعتقداتنا مبادئنا على
 أو اإليمان، فقدان من الخوف إذ إذ اإلطالق، على

 حقيقي دليل إال هو ما الصداقة، أو الحب فقدان
 وتغاهة حبنا، ووهن إيماننا ضعف على وواضح
 خ حياتي في كألذس اإليمان أن يعني فهذا صداقتنا.

 بعد. تمتلكني لم والصداقة الب حقيقة أن أو
 التساؤل بعد يتحقق والواعي الصادق اإليمان إذ

 الي والمطهرة المنقبة النار هو واإللحاد والشك،
 الحقيقة ليبلغ مؤمن كز بها يعبر أن من البن

الكاملة.

 أشذ أغتبره بل الملحد، من أخاف ال أن يجب

 الشجاعة لديه إذ الحقيقة، عن بحثه في متي صدوا
 أسئلة يطرح وأن فيه، الذي الشك يواجه أن

 بتساؤالته يساعدني أن والمغروض أتحاشاها،
خطوة فأول إيماني- في التعتق على وشكوكه
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 وافتراض أسبابه فهم محاولة هي اإللحاد لمواجهة
 ليس اإلنسان هذا وأن وأمانته، الملحد نبة حسن
 تستحق الله لرفضه أسبارب له ولكن ،منحردا شريرا

 المؤمن من يتطلب وهذا عليها، والتوقف البحث

القبول. من نوغا

 فال تفوقنا: حقيقه بصفته الله عن البحث - ٣
 شيء هي حقيقة فأي علمية، حقيقًا عنه نتحذث

 يتصؤره، وأن بتخيله، أن اإلنسان باستطاعة محذد،
 الكائن المطلقة، الحقيقة فهو الله أثا عنه. ويعير

 عنه، فالبحث وبالتالي والالمحدود. الالمتناهي
 نتوخم أال يجب لذلك نهاية. له ليس قضيته، وفي

 فنقول الله، إلى به وصلنا نهائى موقف هو إيماننا أن
 ... سز الله بكثير. إدراكنا من أبعد فهو الله، نعرف إقنا
مجهول. كائن الله
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الخامس الباب

الته عن ابحه
أعلم، وانالم الهكان؛ هذ! في الزب ن١ خعا،ا

(١٦/٢٨ )نك





وجوده وفهرورة الله

المختلفة األديان في الله ٠
 الفلسفة وفي ))الله((، اسم عليه نطلق ما هو

 اللفات وفي وجوده((، ))الواجب يستى اإلسالمية
 وجوده، الضروري أي 1حأ0ع5ة1٢ج األجنبية
 األولى الحتة هو الله الكون. وجود بتبزر ال فبدونه

 وهو له، أصل ال الذي األصل وهو لها، عته ال التي

 الهندوسية الفلسفة وفي بداية. له ليس الذي المبدأ
 هناك لكن الله، كلمة استخدام بعدم تمسك هناك
 الكلمة هذه الحقيقة، أو الواقع أي ا ٢ح3ا كلمة
 نراه، أو نلمسه ما الفالسفة هؤالء عند تعني ال

 مجرد فأنت )مايا(. وهم هذا أن يعتقدون ألرهم
 يتالشى أن إلى مؤقت وجودنا أن والمقصود وهم،

 تعني التي المطلقة بالحقيقة نندمج وقتها بالموت،
 آلبراهمان((، اسم عليها يطلق الهندوسية وفي الله،

 في الغرد ذوبان هو فالموت ))نرفانا((. البوذية وفي
التى بالصورة منها خرجنا المطلقة، الحقيقة هذه
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 سنتالشى الموت بعد ما ويوائ اآلن، عليها نحن
 الوجودة الوحيدة وهي إليها، أخرى مزة ونعود
 ال الوجود اآلسيوية األديان في إذا مرئبة، وغير

 العربية في نستعملها التي الكلمة مفهوم يعني
 هذه في هو وجودا نعتبره ما العكس فعلى نفسه،

 مثل إآل هي ما فالكائنات وزلهم. سراب األديان

 تتالشى ما وسرعان تظهر بحر، سطح على أمواج

حقيقى. وجود لها وليس المحيط، هذا في
 الله ))الكل((. هي المطلق الروح لهذا أخرى تسمية

 سوف وقتية ظواهر مجرد سوى نحن وما الكل، هو

 أيها عاقة بصفة األديان ومشكلة إليه، ما يوائ تعود
 في الجازي األسلوب من لإلفالت طريقا تجد لم

 فكريا صنائ تمثل المشكلة هذه الدينية، النصوص
 أعلنت لذلك والمعدنية، الحجرية األصنام يماثل
 ذلك مصر، دخلت التي اإللحاد بموجة أرحب أش
 إذا يتم وهذا !! مزيفة آلهة من يختصنا سوف الده

 أن من بدال مجازية بطريقة التعبيرات بعض فهمنا
حرفية. بطريقة نتناولها

للوجود أولى عثة وجود ضرورة ٠

كز تبرير إلى اإلنسان عقل في حاجة هناك
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 السؤال: ذهني إلى يتبادر منضدة أرى فحين شيء،
 األولى إجابتان: السؤال ولهذا المنضدة؟ لماذا-هذه

 غائبة. علة والثانية فعلبة، عتة تسمية عليها نطلق
 تفشر الغائية والعثة الماضي، تشرح الفعلية فالعتة

 المنضدة، هذه الشيء. من الهدف أي المستقبل
 أحضر بأن صنعها، النجار ألن موجودة؟ هي لماذا

 ما هذا وهكذا. ونقلها وغراء، ومسامير خشيا
 طى ترن فهي الغائبة العتة أتا الفعلية. بالعتة ويتى

 فيء لكز إدا عليها. نأكل حثى لماذا؟ السؤال:

 لتوضيح غائى وتبرير ظهر، كيف يفشر فعلي تبرير

 فطى تبرير له التسجيل فجهاز وجوده، من الهدف

 طئى وتبرير إلكترونات، مهندس تصميم من بأته
األصوات. تسجيل في نستخدمه حثى

 أن نعلم األشيام؟ حقيقة عن البحث هذا لماذا
 بأن يكتفي فهو المسألة، هذه تشغله ال الحيوان

 اهتمامه، دائرة في تدخل ال المعنى وقضية يعيش،
 العقل. أو الروح نستيه ما يملك فهو اإلنسان أثا

 الوحيد ألدهالكائن بحتة، إنسانية قضية هذه إدا
 أنا؟ من حياته. ومعنى الوجود معنى عن الباحث

 ؤجدت؟ ولماذا أذهب؟ أين وإلى أتيث؟ أين ومن
وش هدفه، ض أتساءل حثى جهارا ألمح أن فما
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المعنى. أجد والغاية األصل حالل ومن اخترعه،

 يعتبر الذي الخالق دون من الوجود يتبزر كيف
 وال له أساس ال الوجود كان وإذا ذاته؟ الوجون

 يكون وما العالم؟ يتبزر فكيف هدف وال أصل

 وإذا ومعيارها؟ والسلوكيات األخالقيات أساس

 حياتنا معنى فما عبث، في عبث العالم هذا كان
ونشاطنا؟ ووجودنا

 والطبيعة العالم مستوى على ذلك طيقنا فإذا
 يجيب العالم؟ خلق من السؤال: مجذذا نطرح
 الله. وجود إلى ذلك يرحع والمؤمن أدري، ال العلم؛

 هنا الغائية؟ العتة عن وماذا الفعلية. العنة عن هذا

 سئمنا لو التوضيح: من وللمزيد اإليمان. دور يأتي

 اإلجابة هذه توحي قد تطور، نتيجة ظهر العالم بأن

 هناك أن تصورنا لو وبالفعل لله. دو وجود بعدم

 نشأة بداية منذ والتطور الخلق أحداث ترصد كاميرا

 لن الله، اسمه كائائ فيها نجد لن نهايتها إلى الكون
 موجود. غير الله الظاهرة مستوى على إدا يديه، نرى

 بصفته الوجود وراء إله هناك يكن لم إذا آخر بمعنى

 له نجد وأين الوجود؟ معنى فما ومبدرا مؤسشا
وهدنا؟ ومعئى وأساسا أصال
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 الطاقة هو الله يكون قد أته نفكر أن بإمكاننا
 المنغمة الطاقة أو التطؤر، حركة داخل الدافعة

 الخارج من يتدحل لم الله إذ نقول وقتها المرشدة،
 إذ قلت إذا أتك والمعضلة الداخل، من يندحل بل

 اإلشان، ليكؤن الترعة حائة على بيديه يخلق لم الله

 وفكرة العالم. يخلق لم أته االعتقاد إلى يقود هذا
 حيث المفهومين بين أووق أن التطور عن كتابي
 من المزيد عليه وبسلط اآلخر، منهما كل يكتل

الضوء.

 مائتا به يعمل األلبان، لمنتجات مصنعا لنتصؤر

 لتطوير تصؤزا المهندسين أحد وضع فإذا عامل،
 الحاجة بدون آلية بطريقة يعمل بحيث المصنع،

 أته هذا يعني هل أوفر، كميات وينتج عتال، إلى
 إذ يعول الملحد اإلنتاج؟! لهذا كعتة بشر يوجد ال

 شيء كل ويرجع مهندس بدون يسير الكون هذا
 كالهما والنمؤ التكاثر أن فيرى الطبيعة، آلتة إلى

 غير من وأقول أرن إلخ. طبيعيتان... ظاهرتان
 اإللحاد غائية. عتة شيء لكز يكون ال أن المعقول

 فالعين الخلق، لمعجزة وعي عدم هو نظري في
 تعمل متطورة كاميرا تشبه متا كز لدى الموجودة

لحميغى أو فيلم إلى الحاجة دون من سنوات منذ
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 وبعن وككتف الطبيعية، باأللوان تصؤر طباعة، أو

 صناعة كاميرا أي من كثيرا أفضل وهي المرئبات،
إلهية. صناعة ألدها ألمانيا أو اليابان

 ما كثيرا الحديثة التكنولوجية اإلنجازات أمام

 المحمول، الهاتف حجم صغر من فنتعجب ننبهر،
 البشري الجسم أمام لكن الصغيرة، الكاميرا ودقة

 يردد من نسمع معجزات من فيها ما بكل والطبيعة
 هذا كز بأن مقتنع ألئه وخالق مبدع وجود عدم

 القارئ عزيزي تؤيد فهل نفسه!! تلقاء من وحد
 الذكر اآلنف المصخ في تسير األمور إذ يقول من

 قلبه؛ فى الجابل قاذ خارجى؟! تدغل أي بدون
(.١/١٤)مز ))ليسقإله(

 المادة بأن الكون نشأة العلماء بعض فشر
 ثم خلية، صورة في الحياة وأفرزت نفسها، نظمت

 إلى وصوال وحيوان، نبات من المختلفة الكائنات
 الرأي هذا وعلى تلقائية، بطريقة تم هذا كز اإلنسان.
 كمبيوتر، لجهاز مفاتيح لوحة أهام قتلة ضع أجيب:

 تنتظر هل المفاتيح، على بالضغط لها واسمح
 عن حركتها تسفر أن المحاوالت ماليين بعد منها
 موسوعة أو لغوي قاموس أو شعرية قصيدة كتابة

بكز المخلوقات تكون أن الئحال من علمية؟!
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 الصدفة نتيجة وتعقيد وجمال عبقرية من فيها ما
 الصفات كل مصدر هو الله إة وحيث البحة.

 وجودها فرض يجب المخلوقات، في التي الحسنة
يعطيه((. ال الشيء ))فاقد ألن مطلقة، بصورة الله في

 سعيه هو المعنى عن للبحث اإلنسان دفع ما
 الله يعني فلسفى مفهوم وهو المطلق، نحو الدائم
 كائائ أن طويلة لقرون االعتقاد ساد وقد عندنا،
 واألرض السماوات خلق قد ))الله(( لفظ عليه أطلقنا
 قد الخلق أن فكرة العلماء يطرح واآلن فيها. ما وكز
 )باروخ المفكرين أحد دعا ما طبيعية، كعملئة جاء

 هولندي مفكر وهو (،6هد 8االول02ة سبينوزا

 وجود افتراض إلى حاجة ال أته ئعلن أن إلى مشهور
 أن يرى فهو الخلق، حول التاوالت على للرد إله

 بنفسه نفسه يبزر موجود هو فما المطلق، هو العلم
 العقدة وتميل أخرى. مرجعية إلى حاجة دون من

 ومحوذا للطبيعة محركا الله اعتبار إلى العصرية
 بدال أعماقه... في كامائ الكون... وجوهر للتطور

 كما السماوات أعالي في الساكن الفوقي اإلله من

التقليدي. الدينى الفكر تصؤره

 ينقلها األديان بها تنادي التي المطلق صفة

والعلم كالحب علمانية: مجاالت إلى الملحد
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 السياستي والعمل البيئة على والحفاظ والتنمية
 البشرة ظروف وتحسين والتقدم واالجتماعى

 الخ. والجوع... والفقر واأللم المرض على والقضاء
 إن اإلنسان عقل في المطلق فكرة طرأت أين فمن

 البرهان يستى ما هذا أصأل؟ مطلق هناك يوجد لم
 قدمه الذي 1عنم٣دج1ا٤ 0خع0ا0ج1٩ا1€ األطولوجى

 الثالث القرن في 8سة ٨ع8ج1آل1€ أبئس القديس
 فالسعى وجوده. تثبت الله فكرة أة يعتبر فهو عشر،

 العقل دحرك مطلعا هناك أة على يدن المطلق ۶ورا

اإلنسان. ذهن في الفكرة تلك مصدر وهو نحوه،

 الممكن من كان نسبتي، العالم أن المشكلة لكئ
 بل وجوده، يبزر أن يمكن ال والنسبتي يكون، أآل

 عليه أطلق الوجود، هذا ليفسر مطلق إلى يحتاج
 اس؛ سآلآ1 تليتش بول األلمانى المفكر

 ح؛ ؛0ع(1ج11االجا ٢ا0ا٢0 وجودنا ))أساس تعبير
6X18116)، متينة أرضية إلى يحتاج الوجود إذ أي 
وعرضتي. زائل نعرف كما ألده لتفسيره،

 اإلنسان كتابي في طرحيه الفكرة هذه على والرد

 عدم تتخبل أن الممكن من فهل الوجود. وسد
 وجود وعدم حولك، من وجود وعدم وجودك،
وجود عدم هذا من وأكثر بل مصر، جمهورية
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 ممكن كله هذا ؟ الكون مكؤنات وباقي األرض

 ا6 العارض الوجود بين نمتز الفلسفة فغي وجائز،
 جء، غع0ج88س٠ج الضروري والوجود ،00خع1االججع
 الذي ذاك هو العارض فالوجود الوجود، سبب وهو
 بوالد األب أنا يكون. ال أو يكون أن المجكن من
 تأكر، أي دون من سيستمر العالم كان أوجد لم إذا

 أيقما* وارد هذا أصأل موجود غير كته العالم ولو

 معظمنا سؤال وهو مصدره؟ هو ما الوجود هذا إدا
 أن علينا فلسفى سؤال أته من بالرغم له يتعزض ال

األديان. عن النظر بصرف عليه ونجيب نطرحه

 الشى والضرورى العرضى هناك الفلسفة في
 الشى أتا يكون، ال أو يكون أن بإمكانه العرضى

 وقضبة الوجود، الواجب الشيء فهو الضروري
 من التي المطلقة الثابتة باألرضبة ترتبط الله وجود
 أن قبل لذلك وعرضبته. العالم نسيبة تظهر خاللها

 دعا ما وفكرع عقل قضبة هي إيمان مسألة تكون
 قبل الرادع القرن في عاش الذي الفلسفة أبا أرسطو
 انطالق حالة في العالم أن يعلن أن إلى الميالد

 المحرك أسماه ما وجود افترض هنا ومن وحركة،

 الوجود* إلى ودفعه العالم هذا حزك الذي أي األؤل،
ثطرح أن قبل الفكرة هذه إلى أرسطو توصل وقد
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 الم ليس المحرك هذا السئين. التطؤربمائت نظرية
 الفكرة هذه فيها. ويستمز بل وحسب، الحركة بدأ

 تكثف سوف واالرتقاء النشوء بنظرية دمجناها لو

 تدعج التي الفنوصبة من نوع شاملة، نظرة عن لنا
والعلم. بالعقل اإليمان
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الله إلى الطريق

 يستطيع كيف سؤاال: اإللحاد ظاهرة تطرح

عدمه؟ من أو الله وجود من يتيعن أن اإلنسان

 بندلي كوستي المعاصر اللبنانى المفكر يقول

الله: إلى البل الرابع كتابه في

 حسبة بداهة موضع يكون أن يمكن ال ))|لله
 عن تعطينا ال حواسنا إذ الحسى. العالم يفوق ال

 يحذدها ،ناقصة ،نسبية صورة سوى نفسه الكون
 ممتلئة أجساائ مثال ترينا فإئها العضوي: تكويننا

 األجسام من االكبر القسم أن يكشف العلم بينما
 وأصوابا ألواائ لنا يبدو ما كذلك فرغ. من مؤئف

 إال تختلف ال ذبذبات الفيزيائى، نظر في هو، إكما
 أن تستطيع ما منها حواسنا تلتقط تواترها، بدرجة
 أحاسيس إلى وتترجمه تكوينها، بموجب تلتقطه
الحسية((. األنوغ باختالف نوعيتها تختلف
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 فجسم بوجودها، أؤمن لكتي الروح أرى ال أنا
 مباشر؛ الوفاة بعد عنه الوفاة قبل يختلف ال اإلنسان

 الالمرئي العنصر هو والغارق مكوناته، ناحية من
 أجهزة كز يشغل الذي المحثي العنصر الروح، وهو

 تصؤر علينا يصعب هكذا الحي. الكائن في الجسم
 ٠والحب الحياة مثل تماائ بساطته وشنة الله كيان

إلخ. والفرح...

 اإلجابة علينا يصعب سؤال الروح؟ معنى ما
 الحياة مظاهر عن السؤال أقصد ال هنا وأنا عليه،

 الحي. للكائن المحرك العنصر إته وأشكالها.
 من مشتثة ٨ه1سآل حيوان كلمة أة بالذكر وجدير

 بين االختالف إذ بل النفس، وتعني عخ1ع1ة كلمة
الروح. هو والحيوان اإلنسان

 شيء في الله وجود ينحصر ال أن المنطقي من
 يجب لذا الالمتناهي المطلق فهو محسوس، مادي

 النظر بحاشة مثال لوضربنا الحتي. المجال يفوق أن
 من جذا ضئيل طيف سوى تمثل ال إئها اإلنسان، في

 ،الكون في الموجودة الكهرومغناطيسئبة الموجات

 طولها يتراوح التي الموجات سوى نرى ال فتحن
 ملليمتر ٦ يعادل ما أئ أنجستروم، ٧ إلى ٣هو من
كثيرة حقائق هناك آخر بمعنى كيلومتر، ألف ٤ ٠ من
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 مثل الحيوانات بعض إذ بل نظرنا، تفوق الكون في
 نشعر ال مؤئرات حواسها تلتقط والكلب الخفاش

 صور التقاط بإمكانها متطورة أجهزة هناك أن كما بها،
 في محدودة البشرية العين أن يعني ما الظالم، في

 القول يمكن نفسه القياس وعلى حولها، ما استقبالها
 من بسيط مجال سوى تلتقط ال البشرية األذن بأن

الحيوانات بعض وأن حولنا، الموجودة األصوات

 في البدائى اإلنسان أن ؤجد البشرية إطار وفي

 من تفوق حشية قدرات لديه الغابة في أو الصحراء
 اإلنسان يفقد الحضر في فالعيش المدينة، في يعيش
 والوعي التعليم نتيجة القدرات هذه من الكثير

 النمؤ حساب على فكريا نموا يكسبه ما ،والحضارة
 من أفضل يحش الطفل أن ؤجد أيثما الحسى.

 على العتماده بالكفاية يتطور لم عقله ألن البالغ
 أرهف حش لديها الحيوانات بعض أن كما حواسه،

 واإلحساس، الوعي بين توازن فهناك اإلنسان، من
 فالفكر إدا اآلخر. حمماب على ينمو منهما فكز

 اإلنسان كان الذي الوجداني البعد ينقصهما والعلم

 لمعرفة الملوكى الطريق ويعتبر به، يتمئع البدائى
إليه. والوصول الله
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العقل ثانيا:

الله؛ إلى السبل كتابه في بندلي كوستي يضيف

مرصع أيثا يكون أن يمكن ال الله ))ولكئ
 بداهة موضوع كان لو آلده وذلك عقلية، بداهة

 كما به أحاط حواه، امتلكه، العقل لكان عقلية

 أخرى، جهة من المنطقية. البداهات بكافة يحيط
 عناصر من ألده الله لدرك أن يمكنه ال العقل إذ

 الكون في ما إلدراك صالح فهو ولذا الكون هذا

 هو من إدراك عن عاجز ولكته وقوى، عوامل من
 وإن عنه جذردا متميز الكون، عن متعالتة بطبيعته

صميمه((. في وفاعال فيه حاضزا كان

 التقاطها في محدودة البشرية حواسنا أن وكما

 البشري العقل كذلك الحسية، المادية للحقائق

 أؤمن ال أنا أقول فحين نفسها، بالصفة يتصف
 ال العقل أن نعلم أن يجب عقلي، يقبله بما إآل

 يفوق الله وألذ حوله، متا بسيائ قدرا إال يستوعب

 ال لكته الله إلى يشير البشري فالعقل احتواء، كز
 إياه محوال به يحيط أن األشكال من بشكل يستطع

 وكلمة ))احتواء،، يعني فاإلدراك منطقية، بداهة إلى
أو ))فهم(( تعني بالغرنسية ))أدرك((
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 عقله، في وأدخله الشيء فحص بمعنى ))احتوى((،
 أن يمكن ال عليه يستولي أن العقل يستطع ما فكز

عقلى. أو حسى سواء تصؤر كل فوق فالله الله، يكون

 تصؤر يفوق وذاته وجوده في تعالى الله إة

 اإلسالم في يترجم المعنى هذا وإدراكه، اإلنسان
 أته وال كبير، الله أن تعني ال وهي أكبر((، )الله بعبارة

 أكبر، فهو تصؤرته مهما أئك بمعنى أكبر بل األكبر،

تنتهي. ال مسيرة هي الله معرفة آخر بمعنى

 بعقله، يستوعبه ال ما قبول الملحد يرفض

 كما العقلبه الشريحة قياس بصعوبة التسليم ومع
 علمى قياس يوجد ال إذ المادي، العالم مع فعلنا

 أن أستطيع نظري وجهة من لكن ،عقلية لموجات

 ملليمتر ٦ يوازي ما عن يزيد ال نفهمه ما أن أقرر
 إدراكي يالئم ما أن بمعنى كيلومتر، ألف ٤ ٠ من

 بحواسي ألتقطها التي نفسها النسبة يمثل قد العقلى

المادي. العالم من

العقل طريق من المعرفة مصادر

 1ج)ل^11ج110ه 801011- العلمي االختبار -١

 لنا المتاحة العلمية الوسائل باستخدام خ:1٠0
والتي إلخ، ٠ ٠.والتليسكورب الميكروسكومب مثل
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 المادي، العالم أغوار في الغوص من تمكننا

 الحقائق في برأيه العلم يدلي ال المقابل في لكن

 المادي المجال في ينحصر فهو الطبيعة، وراء
 يتوه المجال هذا في حثى إده بل المحسوس،

 متناهية وأخرى الكبر، متناهية أمور بين العلماء
الصغر.

 غير حرفيا تعني )الذرة( <<٨>>جد فكلمة
 بداخلها تحوي أنها إلى توصلنا ثم للتجزئة. القابل

 في ودخلنا وإلكترونات، ونيوترونات بروتونات
 كوارك، واألنتي >(٢(ا الكوارك فوجدنا العمق
وهكذا. الكوارك بداخل ماذا لمعرفة نسعى واآلن

 السابع القرن في باسكال الفرنسى المفكر تخبل

 منها وكواكب، نجوم به فلك وجود الميالدي عشر
 الصغر، متناهية حشرة عليه األرغر، مثل كوكب

 ونقوم الحشرة هذه دم من نقطة نًاخذ أن وافترض
 سطح على وأجراائ، كودا بها فنجد بتحليلها،

 إلى كون داخل كون وهكذا صغيرة... حشرة أحدها

نهاية. ال ما

 نتحذث نحن المعاكس، االتجاه في سرنا فإذا
 الشمسية، مجموعته داخل األرض، كوكبنا عن

الطريق قدعى التي مجرتنا مجموعات إحدى وهي
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 المجزات، من مليارات عذة من واحدة اللبنى،
 إلى تصل قد بينها المسافة أن العلماء يفترض
 تقول مقولة وهناك ضوئية!!! سنة مليار ١٣ حوالى

 يقزب منه والكثير الله، عن يعد العلو من ))القليل
 يختز والجئن الله بنجي تحذث ))الشقوات الله((، إلى

(.١/١٩)مز دداه((. ضلفت دقا

 بالعقل، الله إدراك محاولة وهي الفلسفة: -٢
 نسبية، أمور مع يتعامل الذي العلم بخالف وهي

 عدم أو وجوده يحتمل الذي األمر هو والنسبى
 حسية بداهة هذه موجود، كون تجاه فنحن وجوده،

 والعلم مصادره. عن نبحث أن وعلينا وعقلية،
 مليون ٨٠٠و مليار ١٣ منذ ظهر الكون بأن يخبرنا
 الفترة لنا بدت مهما الزمن في محدود فهو سنة،

 يتواجد أن قبل آخر: سؤال يظهر هنا طويلة. الزمنية
 هنا يعلم. أحد ال موجودا؟ كان ماذا الكون هذا

 في تبحث التي الفلسفة دور ليبدأ العلم يتوقف

 عن بحث هي الفلسفة عدمه. من الله وجود احتمالية
 البحث هو المعنى؟ بكلمة المقصود فما المعنى،

 ائجاهان: له والمعنى قبله. وما السبب وراء فيما
 أن علينا الشيء معنى نعرف ولكي والغاية، السبب
الفلسفة. مجال هو وهذا هدفه، وما أصله ما نعرف
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 أفهمه فما والمعرفة، الفهم بين أميز أن أريد هنا
 إطار في يدخل ما أي الوعي، تمميه فيما ينحصر

 على العقل قدرة هو والوعي إدراكى. علمى منطقي
 بوضوح، ويراها يحذدها معينة منطقة في التركيز

 والفلسفة، والرياضيات العلوم مجال هو وهذا
 أن تحاول واإلدراك، العقل على مبنية فالفلسفة

 العقل هو معين نظام في وتضعه العالم تحصر
 ويدخلها الحقيقة يحصر أن العقل ودور الواعي،

منطقتي. قالب في

 متضئائ العلم أن توضح طريفة قضة قرأت
 إنسانية أبعاد بوجود يعترف أن يجب النفس علم

 العلوم أفع جميع ترصده مشا كثيرا أرحب وروحية
 عن الليل في يبحث مخمور إنسان هناك .البشردة

 رآه شادع، في المصابيح أحد ضوء تحت ما شيء
 بكل رد: أساعدك؟ أن لي هل فسأله: المازة أحد

 ليسأله: عاد رم لدقائق، معه يبحث وظز ترحيب.

 وسأله: وتعجب هناك. أجاب: منك؟ ضاعت أين
 المكان هذا ألن أجاب: هنا؟ عنها تبحث فلماذا
 مناسب غير مكان في عنها يبحث هو إضاءة. أقوى

مضيء. أته لمجزد

مالئم غير مجال في الله عن يبحث كذلك العلم
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 يعلم الملحد هكذا إضاءة. أقوى يعتبره أده لمجزد

 إليه أشرت فإن عقله، مصباح تحت الله يجد لن أده

 يدعونا الله عن البحث يهقه. ال هذا هناك، الله بأن
 تدن والقضة المجهول، في والتفلفل المغامرة إلى

 في البحث نرفض كثيرة، أوقات وفي أى، على
 جوهر ألن والعقلية، الحمسة قدرتنا تفوق مجاالت

 والحب والله واإلنسان كالروح المطلقة، الحقائق

 للمالحظة يخضع ال والحياة والطاقة والشعر والفئ

 والرموز المجاز إلى األديان تلجأ لذلك والتحليل،

 األساليب هذه إذ حيث عنه، لتتحذث واألساطير

 تضعها أن الستحالتها تقصده ما إلى توحي األدبية

وتستوعبها. منطقى قالب في

 للعقل الخاضعة غير للمعرفة أخرى مجاالت ٠

و[111ن0118ن1611خ الباطن العقل - أ

 أفهمها، أن دون من أمورا أعرف أن الممكن من

 الباطن، والعقل الواعي العقل بين الغارق هو وهذا
 العقل أسفل مستوى في موجود الباطن فالعقل

 عقالنية غير معرفة هما واإلدراك والفهم الواعي،

حقيقية. لكثها
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 غير الملكة هذه لديها المرأة أة المعروف ومن

 يدركها، ال أموزا وتدرك الرجل، عند الموجودة
 سئلت، فإن السادسة، الحاسة أحيانا عليه نطلق فيما

 تعرف، ال النتيجة، لهذه توصلت أساس أي على
 في وهي بالكلمات، تترجم ال المعرفة هذه ألن

 رأيه يدعم الذي الرجل عقالنية على تتغؤق هذا
منطقية. نيد باسا

الوجدان - ب

 العقل، تفوق حقيقة لمعرفة الثانية الوسيلة وهو

 العربية، اللغة في سوى موجودة غير والكلمة
 لتمييزها العميق، القلب تعبير أحيانا عليها وطلق

 وهي العاطفى، والقلب التشريحى القلب من
 بها وئقصد ،الوجد من مقتبسة جدا، غنيه كلمة

 واألنبياء. الصوفيون يختبرها التي الحالة وصف
 عين عبارة ئستخدم اإلسالمية الصوفية وفي

 اللفات وفي داللة، ذو تعبير وهو مرادائ، القلب

 يجب لكن ح،0^ع٣ععأل٣أ - كلمة تستعمل األجنبية

 الكتاب في المستخدم القلب بمعنى يؤخذ أن

 الحفظ كلمة أن التنويه يستحق ومقا المقذس.

كلمة من مشتقة جة00ل٠ك اإلنجليزية في والذاكرة
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 آ0 وكلمة ح،01٠(118001٠ - بالالتحة قلب
 من نوعان فهناك بالقلب، الماضي استرجاع تعني

بالوجدان. وتذكر بالذاكرة، تذكر التذكر:

 العضوية، الحواس على يعتمد ال والوجدان
 على أطلق ولهذا القلب، إحساس على يعتمد بل

 كلمة العربي األدب عميد حسين طه الدكتور

 والبصيرة. البصر بين للتمييز البصير، الضرير
 نرذ: ما، أمر عن ئسأل حين أثنا الحظت ولعتك

 يضتك ئد فالبصر العينين، نغمض ثم نرى، دعنا

 السمعيات ومشكلة العميقة، الوجدانية الحقيقة عن
 من اإلنسان تعوق أدها عصرنا في والبصردات

 خارلجا. المطروح لكثرة نفسه عمق إلى يصل أن
 نفلق ))لماذا كريستي: أغاثا الروائية الكاتبة تقول
 وعندما نحلم، وعندما بشدة، نضحك عندما أعيننا

 لن الحياة في ما أجمل ألن الخشوع؟ وعند نتعانق،

.بقلبك، به ستشعر بل بعينيك، تراه

 بمراحل، والعقل المعرفة يتختلى الوجدان

 حين في يستوعبها، حثى الحقيقة من يحذ فالعقل
 الخليقة شامل فهو له، حدود ال والوجدان القلب أن

 الحقيقية الله معرفة أن أؤكد السبب لهذا والكون،

تترجم ال المعرفة هذه الوجدان. خالل من تكون
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 ثزه لم آلما ومحاضرات وكتب أفكار طريق من
بئر، قئب على حعلز وال اذن به سبغت وال غؤن

; ة ب ؛
 فمن (.٩/٢ قور ١) يجؤونه(( يتنين الله أعذه ما ذلك

 ووجود اإللحاد موضوع إلى نتطرق أن المستحيل
 فعلنا إن ألننا العقل، تفوق أمور وجود أنكرنا إذا الله

القضبة. من األساسى الجزء رفضنا قد نكون ذلك

 تقتصر ال لإلنسان المعرفة مصادر أن والخالصة

 أبعد هو ما هناك بل وحسب، والعقل الحواس على

 الفطري البدائي فالكائن الوجدان. وهو ذلك، من
 غامضة، بطريقة كته بالعالم اثصال على يكون
 الوعي ازداد وكتما بكثير، أكثر بالوجود حس ولديه

 الوعي إذ أي الكون. ببقبة اإلحساس هذا انخفض
 اإلنسان تواصل إمكانبة من يحذ العقل أو اإلدراك أو

 دائرة يمتل نعرفه فما كائن، هو ما بكز وإحساسه
 يتقنم فكتما المجهول، من أوسع فرغ وسط صغيرة

 الفيلسوف قال وكما وعجزه، حدوده يكتشف العلم،

 بقدر معارفنا... دائرة تقمع ما ))بقدر باسكال: الفرنسى
 نردد ونحن المجهول((. مع احتكاكنا نقاط تزداد ما

 واألرض السماء ))خالق المسيحى اإليمان قانون في
 يعل البدائى فالكائن ى. ال وما ئرى ما كز

به. إحساسا ويملك والكون بالعالم
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باإليمان تكون الله معرفة

 العقل حدود نتخذ لم ما الله معرفة نستطيع لن

 لكن الله، وجود تثبت قد الفلسفة ألن والفلسفة،

 تجربة في تدخل لم ما هو من تعرف ال خاللها من
 عنه، أتحذث أن أستطيع وقتها روحى، واختباز

 ))على يعمله أن البسيط الغرد على يسهل ما وهذا
 واألذبمياء، الخكماء على األشياء هذه أخئيث أدللى

 كاذ ما ولبن ة (،٢٥/١١ )متى يلطفار(( وكشفقها
 ليخزي الله اختازه ما فذاذ خماقة بن العالم في

 ال واختبار تجربة الله (.٢٧/١ قور ١) الحكماء((

 مثل فتكون مفهوم إلى تحوله أن تستطيع
 عن المصباح تحت يبحث الذي الثمل اإلنسان

آخر. مكان في فقده شيء

 ليكون كبسولة في الله تضع أن بمقدورك ليس
 إلى حؤلته لو الله، يكون لن وقتها يدك، متناول في

 والقذيس موسوعة. أو كتاب في عنه ئعتر مفهوم

 الكنيسة تاريخ في الالهوتيين أكبر من األكويني توما
 أنهاها وحين سنوات، طوال الشهيرة موسوعته دون
 بأن شعر فقد دخان. هذا كز وقال: بريشته ألقى

 هو الحقيقى فالعابم المطلوب، هو ليس به قام ما
الحقيقة يلمس أدركه ما أن يعرف متواضع إنسان
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 يجد ال عميقة بطريقة لمسها فإن سطحية، بطريقة
به. يعثر ما

الله؟ نعرف كيف
 المتدين اإلنسان يميل السر: إلى المسألة من الله

 إذ حيث حل، لها كمسألة الله قضية في البحث إلى
 نتخيل ونحن حز. لها يكون أن من بذ ال مسألة أي
 هذه في يحثها. أن اإلنسان يمكن مسألة الله أن

 إجابة، لها ليس الله فقضبة ضالل، في نكون الحالة
 عميعا سرا ذاته حذ في اإلنسان كان فإذا سز، فهو
مسألة. وليس سز إده بالله... بالتا فما حدود، بال

 هي المعتقدات اإليمان: إلى المعتقد من
 قانون )مثل جامدة محذدة قوالب في تصب حقائق

 كء دود أن من وسع و أبعد فهو اإليمان أتا اإليمان(.
 يميت الحزن ))ألن حرفى أو لغوي قالب أي داخل

(.٦/٣ قور٢والروحي،.)
 الناس بعض أن في الحقيقية الخطورة تكمن

 هو ما بينما صنم، إلى المقنس الكتاب يحؤلون
 الكتاب نعبد ال نحن اإليمان. مصادر من مصدر إال

 الروح أبناء نحن بل الكتاب أهل لسنا نحن المقذس...
 تعبيرات من تعبير هو المقنس والكتاب القدس،

كثيرة. أخرى تعبيرات له الذي القدس الروح
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 تالية خطوة وفي البحر، عن القراءة بإمكانك
 مرحلة في لكن قرب، عن تشاهده أن باستطاعتك

 في تبدأ الحالة هذه في فيه، الغوص يلزمك ثالثة
 ٠8ئجخ٠ج بالغرنسبة سز وهو بحر، مثل الله فهمه.

 أبحر فيه، أتغلغل المزيد، عنه أعرف أن أحاول
 وهو أكثر، عنه أعرف فيه أدخل ما وبقدر بداخله،

 في نقطة هذه نحوه. تقذمت كلما يتراجع األفق مثل
 يوم كز الله نعرف أن الممكن من األهمية. منتهى

 تفهمه، أن بمقدورك أته تعتقد ال لكن فأكثر، أكثر
 باالختبار تتم المعرفة اإلدراك، مستوى فوق فهو

 إلى ينطبق الله عن نقوله وما والتعايش، والتجربة

بشر. أي البشر، على ما حذ

 بالعلم وال وحسب، بالعقل يتبرر ال اإليمان
 بشيء يتبرر بل والمنطق، بالبرهان وال وحسب،

 لدي آخر بمعنى الروحية. والتجربة بالخبرة أعمق،

 لكن النظر، تعبير عليه بطلق هذا بهما، أرى عينان
 التفكير في التعتق تقصد وحين البصيرة، منه أعمق
البصيرة. يشثت النظر ألن عينيك تغمض أن عليك

 عن ننفصل أن نحاول الروحية الرياضة في لذا

 الروحى، العالم في لندخل الخارجى العالم هذا
العصري. الشاب على وبالذات صعبة مهتة وهى
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 حيث العمق في للدخول ضروري الصمت هذا
 األنبياء كان كيف يتساءل بعضهم الوجدان. منطقة

 ويشالهد القلب، بأذن سمع الله الله؟ صوت يسمعون
 مكان في تجلس أن إال عليك فما القلب، بعين

 في الدخول وتحاول عميائ، نغشا وتأخذ هادئ،

 هذا بعد مخدعك تدخل أن الخطأ لكئ ذاتك. عمق

 فما بوك، فيس تليفزيون... كمبيوتر... الصخب...
 أين لتنام. الغراش في بجسدك تلقي أن سوى تملك
 أن يعقل هل بداخلك؟ المجهولة المنطقة من أنت

نفسك؟! عمق تزور وال العالم مدن بعض تزور
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المجهول اإلله
ثجفاوئه، وأنتم ئعبدوئه )دوما

دم ٠بس وك
(٢٣/١٧ )رسل به،. أبئركم أنا ما فذاذ

 معه عشث تقول؛ أمي سمعت والدي، وفاة بعد
 هذا خندي. لغزا بمثل اآلن حئى وظز عاائ، ٤ ٠

 كز واجماال أوالذها، األلم معرفة على أيائ ينطبق

 يعيش لمن حثى لآلخرين، مجهول عالم هو إنسان
 البشر، عند الله عالم أولى باب فمن وليال. نهازا معه
 هو مجهوال؛ يظن أن يجب الله يكون حيى فهو

 لها، نهاية نقطة وال نعيشها، أن يجب حتة تجربة
معه. العشرة في السعادة مبعث وهذا

 نبحث فنحن والالهوت، الفلسفة دور يأتي هنا
 بحثك في صعوبة وجدك فإن مجهول، كائن عن
 أيدينا نضع أن الممكن غير فمن طبيعى، أمر هذا

 يكون بل الله، يكون لن هذا، حدث وإن عليه،
 أن وبإمكاني أحتويه، إله إلى يشير فالصنم صنفا،
 ألتها األصنام ترفض األديان وكز وأجشده، أصؤره

الله. كيان من تحذ
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 وبأن بمحدودبتنا، مبدئبا نعترف أن يجب إدا
 وسعي اجتهاد صورة في سيظز الله عن البحث

 فلسنات وجود بفتمر هذا ؛مستديمة ومحاوالت

 مفكر فلكل اليوم، حيى التاريخ بدء منذ متعددة
 إلى يقود بل التعارض، يعني ال التعدد وهذا طريقته،
 هع تتحاور بدأت نشأتها منذ والمسيحية التكامل،
 تاريخ في الفكر مصدر كانت ألتها اليونانية، الفلسفة

 والتخيالت األساطير دمجت التي وهي ئ البشرية
 ظهور ومنذ لذا عقلى، فكري إطار في واألفكار

 هذا الفلسفات. هذه مع حوار هناك المسيحية
 اليونان في ثلم الصغرى فيآسيا ظهر الفكري اإلشعاع

 مكتبة مجرد تكن لم التي ومكتبتها خ واإلسكندرية
 وبالطع بالجامعة، أشه هي بل الحصري؛ بالمعنى

 المسيحية بدأت هنا من المخطوطات. من الكثير بها
 وهي اإليمان، لعقلنة محاولة في الفلسفة مع الحوار

 ابن مثل مسلمون علماء بها قام التي نفسها المحاولة
خلدون. وابن والكندي والفزالي رشد

 أمر وهو الله، نصؤر أن المسيحية في إعتدنا
 فحين حذ، على كان وربما اإلسالم، في ئحزم
 ما ويكون أبعاده، من بعد في نحصره الله نتخيل

حجرية أصنام خناك فكما الله، ليس تصؤرناه
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 أن وطينا عقلية. أصنام هناك ومعدرئة، وخشبية

 اإلدراك أو الفهم و))أفهم((، ,أعرف، كلمتي بين نمتز
 له عقالني فلسفي إطار في الحقيقة أدخل أن

 طعم أخرف فحقى آخرة أمر فهي المعرفة أثتا منطق،
 أن بدون هذا يتحقق لن لي وصفت مهما التقاحة

وأجزبه. أختبره

 فاضل )األب النفي والهوت أكبر الله

سيداروس(
 يفوق الله أن المسيحية في أكبر(( ؤالله معنى

 الحتميات كز البشرال، واألفكار المقاييس كز

 والتعبيرات التصؤرات كز العقلية، والضروريات
 أكبر والله وتساميه. تعاليه عن بل الله، عن اإلنسانية

 إيجابائ يقول أن تماائ يعجز اإلنسان أن لدرجة
 وحدانيته. هي وكيف تعاليه، هو وما الله، هو من
 وأقواله مفاهيمه في وحذده الله اإلنسان حصر وإال

 الله وتعالي طيه يتنافى الذي الوضع البشرية،
 يقوله ما كز النهائية بصفة يتجاوز فالله وتساميه.

 وحيوا بل ضروريا لإلنسان كان ئن عليه. اإلنسان
 يتعنى أته إال فيه، كلمة ويقول الله عن يتحذث أن

هذه. اإلنسان محاولة كثيرا
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 مختلفة. بطرق ذلك عن الكنيسة آباء عتر ولقد
 عن تحذث النيصى غريغوريوس فالقنيس

 بمعتى غآ،€0ا0ج1ج ؟ة)0اكا])ل٩ةاا النفي الهوت
 الله على إيجابيا يتكتم أن يستطع ال الالهوت أن

 اإلنسان وقدرة النهائية، بصفة اإلنسان يفوق الله ألن

 فيه. اإلنسان يقوله متا أعظم فالله عنه، الحديث على

 سوى هذا كالمه فما الله، في اإلنسان قال ومهما
 غريغوريوس وصؤر باإليجاب. ال بالغي حديث

 بها مز التى الثالث الخطوات موسى حياة كتابه في
 العظيم، الله نور له ظهر العتيقة فغي نفسه، موس

 ساد الجبل وعلى بالظن، النور امتزج الغمام وفي
المضيء. الظالم الظالم،

 فإته الله، عن يتحذث أن العقل حاول فمهما
 وأتا محدود، اإلنسان ألن مبتفاه، إلى يصل ال
 يسجد أن بوسعه اإلنسان ولكئ محدود. فغير الله

 غريغوريوس نظرة تقترب بحيث ويتأتله، الله أمام

 مارسيل لجبرائيل السر تعريف من هذه
 الشخصانى ل£18€±111أاةا8خ0 الوجودي الفيلسوف

المسيحي. ج)ل1٠801سال18€ا

 العقل يغهمه ال ما عادًا، بقال كما السرئ فليس
أن إلى يسعى السز أمام اإلنسان ولكئ البشرى
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 ووجدانه عقله في وصالته، تأتله فى بالعمق يختبره
 جديدة وأعمابا وآفاقا أبعادا دائائ مكتشائ وإرادته،

 سعى وكلما المحدود. السر إذ إذ لها، حذ ال
 وإرادته ووجدانه وعقله عمثا، إيمانه ازداد وبحث،
 يقود إتما أكبر، ))اش فالتعبير الالنهائى. لله اختبازا

 ونهائبته وحدوده بل نفسه يتجاوز أن إلى اإلنسان

 تعاليه من بالرغم والله، الله. أعماق في بور

 منه ويقترب لإلنسان، ذاته يكشف إنما المطلق،
 يافي إله المسيحى اإلله ألن منه، يقترب ويجعله

 البعيدة ذاته له ويعلن منه ويقترب اإلنسان إلى
 المتواضعة. المجيدة المتجردة، المتسامية القريبة،

 البعيد فالله المسيحية. في الله سز وجوه من وجه هذا

 يقبل التسامي الله اإلنسان. من قريبا يكون أن يقبل
 بمظهر يظهر أن يقبل المجيد الله اإلنسان. يدركه أن

والتجرد. التواضع

 طويلة مسيرة بعد أدرك، فلقد أوغسطيئس وأثا
 يبحث الذي البشري العقل أن الله، عن البحث من
 ال إئما تجده، حيى اإلنسان نفس تطمئئ فال الله عن

 أمر أمره خ لالمتناهي ا بالله يحيط أن على إطالبا يقدر

 بمياه صغيرة حفرة يمأل أن عبكا يحاول الذي الطفل
وإن اإلنسان، يناله أن من وأعظم أكبر فالله المحيط.
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ويجده. عنه يبحث أن لإلنسان يسمح الله كان

 الحديث يمكن أده فيؤكد األكويني توما وأائ
 ألن ،1ة>٢س0ةل1 له مغارق وقول بقول الله ض
 قدرته فائق وألذ عنه، بشربة كلمة أي يتجاوز الله

 متناقض أته لإلنسان يخال ما كتية تتعذى اإللهية

 فكون مغارق. بل متناقض غير بالفعل أقه حين في
 يكون ال متواضعا... والمجيد قريبا، البعيد الله

 تناقض أي من وأعظم أكبر الله إذ إذ الله، في تناقثا

 البشرية، المغارقات ذاته في يدمج وهو بشري
 — الله في إيجابى قول وهذا أكبر الله إذ قلنا فإن

 درجة أعفلى أو اإلنسان عظمة مثل عظمته فليست
 تصاح ال ةأكبر(( لفظة إذ بحيث اإلنسان، عظمة من

 ضرورية أيها من بالرغم وتعاليه عظمته ض للتعبير
 وهذا جهة، من الضرورة هذه فغي عنه. للحديث

. 1آل>٢ا(ة0€ل المغارقة تكمن أخرى، جهة من القصر

 وخالصة فكرته: سيداروس فاضل األب وينهي
 في كيانه وأن بل وتساميه، الله وحدانية أن كالمنا

 أن اإلنسان بمقدور ما كز تماائ يفوق ذاته حذ
 قال فمهما فيه. ويفكر يتصؤره أن عنه، ويعير يقوله

 الله إثما - تعاني... الله أكبر، الله واحد، الله - اإلنسان
أفي في اإلنسان فيعجز فيه. ينحصر وال مطلائ يفوقه
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 الله يضع أن على - واعية غير أو واعية - له محاولة

 تعبير، خير الله عن عبر أته مطمئائ تعبير، أو لفظ في
 وإن الله؛ عن فالحديث كيانه. وأدرك بتعاليه، وأحاط

 الوتت في يبقى لإلنسان، وحيويا بل ضروريا كان

٠تماائ قاصمرا نفسه

المجهول باإلله اللقاء
 )خر الملتهبة العتيقة في النبى لموسى الله ظهر

 رآه صوته، سمع بل عياتا الله يناظر لم (. ١٤ —- ١/٣

 هو الله هكذا تحترق، ال ملتهبة عتيقة صورة فى
 خفيا سرا ويظل ويتجتى يظهر، ال وكأته يظهر سز

 هذا لمعاينة االقتراب موسى حاول وحين غامشا،
 ه۶حذا يخلع أن الرب منه طلب الغريب المنظر

 أتها من بالرغم مقذسة، هي فيها التي األرض ألن

 البردة؛ والنباتات الحشائش سوى بها ليس صحراء
 مقتاس. هو لإلنسان الله فيه يتجتى مكان فكز

 فال يظهر، أن دون من ينجتى الله أن والخالصة

 ظهوره في حيى فهو عليه، يدك تضع أن تحاول
 إلى ناجب أنا ها ة لله؛ موسى فقان مجهوال. يظز
 اليكم؛ أرسلني آبايكم الة نهم: فاقول إسرائيل، بنى

الله فقان لهم؟((. أقول فماذا آسئه، ما لي: قالوا فان
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 هو، أنا (.١٤و ١٣/٣ )خر هو،- ض هو )أنا يموسى؛

 مباشرة يجيب ال الله الكائن- أنا أخرى ترجمة وفي
 فإن الكيان، عن تعبير هو االسم ألن السؤال؛ ئى

 أغش حين وأنا ذاته، أسلم قد يكون اسمه طث

 عليه، سيادش إلى إشارة ١ط في يكون شخص امم
 اإلله الرت >وجتل الجئة في آدم وضع حين واهـ
 كيور وجمع الخفول حيواناب جمع ص األ ين

 غل ينئيها. ماذا ييرى اإلنسان بها وأش الشما؛
 فاطلق اسمه. فهو خية قثى من ,اإلنسان سائه ما

 الئما؛ وكيور البهابم خمع ض أشما؛ اإلنسان

 وفى (.٢٠و ١٩/٢ )تك الفقول.، وحوش وجمع
 ز يود ألن آلدم الخالق من تكليف الحركة هذه

 البنه األب يختار نفه المنطلق ومن المخلوقات؛

ب م األلذ. لحيوانه اسائ الشخص يختار الغارق ومع اسائ؛

 الرب، على اإلنان أطلقها فقد االله< كلمة أنا

 صحيح. غير هذا بالطع اسمه، هو ذلك أن وتخيل

 عليه ئطلقه عليه، متعارف رمز إال هي اسا فكلمة
 نكون وإآل له، اسائ ليى هذا ولكن غنه؛ به لبر

وحدود. ثيء أي طلسم، أو صنم إلى ه حولنا قد

هو المقنص الكتاب من آخر حادث في ونتاكل
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 -٢٢/٣٢ وتك ١٩-١٠/٢٨ )تك يعقوب سلم

 وهو وراى يعقوب، نام مرهق يوم بعد إذ (.٣٢
 تصعد ومالئكة السماء، إلى يصل طويال سلائ نائم

 هذه ويقول؛ النوم، من ويصحو عليه، وتهبط
 بالتحديد؟ مقدسة هي هل والسؤال مقدسة. األرضرك

 مكان هو روحية بتجربة فيه تمز مكان أي رأيي في
 بمكان للتبزك الدنيا آخر إلى نذهب فلماذا مقذس،
 عليه، تجلس الذي المقعد يكون فربما مقندس؟

في أو الكنيسة في أو فيها، تقيم التي الحجرة أو

 بل اإلنسان، مع بالمصارعة يقبل الله كأن
 الكتاب قصص أغرب من إلها يقهره. أن له ويسمح

 أرى وأنا والله، اإلنسان بين الصراع هذا المقدس.
 الفكري الصراع من ضرب هو المعاصر اإللحاد أن

كبير. بفرح ذلك يقبل الذي الله مع
 قد ألئه اصرش، ))وقال: النش نهاية فى ونقرأ

 باركني. ًاو أصروك ال يعقوب: فقان العجر. طاغ

 يبون ال قال: يعقوب. قال: اسئلن؟ ما له: فقان
 ألدلقع إسرائيل، بل يغد، فيما يعقوب اسمك

 قال: يعقوب وساه فئتبك. والثاض الله صازعث
بازكه اشمي؟ عن شؤاللذ لم فقال: اسد. غرني

٢١٧ 



 عش الله ئطلق ولم (.٣-.٢٧/٣٢ )تك هناك.
استا. نفسه

 صفات الله على يسقط أن على اإلنسان درج
 أن أفترض لذا ومفئر، عاقل شخص أنا كيانه، من

 ا)ل،٠0ء€ل1ذ10ع إسقاط عملية هذه كذلك، الله يكون
 الله نقول أن من وبدال كمثالنا، الله تخيلنا بمعنى

 الله خلقنا بأتنا يئهمنا اإللحادي الفكر فإذ خلقن،

تتخيلناه. أتنا بمعنى

 عن وتصؤره فرويد فكر إلى أشرت أن سبق وقد
 الذي الضمير اسم عليه نطلق ما أو األعلى((، ))األنا

 الناحية من تصرفاتنا على الحكم على يساعدنا
 التربية، بمساعدة اإلنسان ينير فهو األخالقية،

 ومحئالت محرمات صورة في نفسه ويعرض

 أة يرى فبعضهم واألسرة. والمجتمع البيئة ض

 إسقاط سوى هي ما الله شريعة أو اإللهية القوانين
 ص إلى تحتاج ال وص بي، الخاش األعلى لآلنا

 يهتدي أن بإمكانه التفكير أمعن إذا فاإلنسان دينى،

 أن الغريق هذا رأي في والنتيجة السليم. الطريق إلى
عبث. هي والمحزمات المحتالت

من هي آلط م801سل1ئ الشخصية كانت لتا
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 من بذ فال المخلوق، بها يتمتع التي الصفات أعلى

 دج؟ شخص كلمة لكن الخالق. في نجدها أن
 جعل ما المالمح.( محند كائائ أذهاننا فى توحى

 على الصفة هذه إطالقا ترفض اآلسيوية األديان

 اجدمئ؛ مشخصن غير ككائن فتتصؤره الله،
 أطى من ويجزده شأنه، من يقتل أيضا هذا ولكئ

 مصطلح إلى نلجأ أن إدا علينا الوجود. صفات
 نطلق أن يمكن فيما وعدمها، الشخصانتة بين يجمع

0صل الشخصنة الفائق اإلله تعبير عليه

 طى قادزا كائائ تعني الله في الشخصنة صفة إة
 ويحزن، ويفرح ويسمع ويتأقر ويفكر يحب أن

 الصفات هذه نلحص أن ويمكننا كاإلنسان، تمانا
 طى يزيد المفهوم وهذا م،1غ*8عهالع حضور بكلمة

 أو المطلقة الحقيقة أو المطلق مثل: فلسفية صفات

 وجوهر الوجود وشمولية والالمتناهي الالمحدود
 الوجه في اإلنسان عند تتجسد متميزة صيفة الحقيقة

 ئضغي الذي االسم في أيصا وتتميز ومالمحه،
 أن بعضهم يظئ وقد الشخصنة. صفة المطلق طى

 متجرد صامد الله وأن شأنه، من تقتل الله شخصنة
وأكرم- وأعلى أنبل وتأقر وحساسية شعور كز من

خارقة قوة هو الله بأن الناس من فريق يؤمن
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 نرصدها، التي المظاهر خلف من شيء كل تحرك
 مشخصن )غير شخصية أو وجه له ليس لكن

 هذا من نئجزده أن يجب وعندهم ل(،٠٢801٦11ج1
 صؤر أته أنجلو مايكل خطأ و التصزر، وهذا الوهم

 التي الصورة وهي كثيف، وشعر بيضاء لحية ذا الله

 ولألسف مخيلتهم؛ في بها اكاس من كثير احتفظ
 اإلسالم أقا المشؤهة. الصورة بهذه المسيحية تأثرت

 فهو لله، شكلى تصور وضع عن تماائ ينهى فهو
 هو الصنم إذ إذ صنائ، يكون وإال حدود؛ بدون

صورة. أو منحوت صورة في اإللهي الكيان تجسيد

 أنجلو مايكل تخبلها كما الله صورة

آدم، اخلق الشهيرة لوحته في
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 أن علينا إدا؟ المعضلة هذه من نخرج كيف

 المشخصن، غير والله المشخصن، الله بين نختار
 لماذا وذاك؛ هذا صفات بين يجمع الله أن والحقيقة

 ابممكن غير من ألته المشخصن؟ غير اإلله نرفض

 منهم كل يتمئع يثرا يخلق أن مشخصن غير إلله
 الشخصية؛ من الله نجرد وحين الصفة، بهذه

 تخلق أن الطاقة لهذه كيف وحسب، طاقة ونعتبره

 بصفات تتمتع الطاقة هذه أن وجب لذا أشهخاصا؟!

 وطى المحدود. بالمفهوم ليست لكئها الشخصية،
 إذ حياة، أو طاقة مجرد ليس الله اآلخر الجانب

 لن وقتها المحدود بعقلك تدركه أن استطعث لو
 ليظز لك، شخصيا تصؤزا يعدو ال إته بل الله، يكون

أكبر. الله
 جميع يتختلى أن يجب الله يكون حتى الله

 طاقة؛ مجزد ليس لكئه طاقة هو البشر. مفاهيم
 لكته حياة وهو روح؛ مجرد ليس لكئه روح وهو

 صغير، نفسه الوقت وفي كبير هو حياة. مجرد ليس
 هذه كل على يقتصر ال وهو قوي، وهو حليم وهو

 عنه تقوله أن تستطيع ما كل إدا؟ هو ماذا الصفات.

نفسه. الوقت في وخطأ صحيح هو

هو من أتساءل سعيد، اسمه شخصى أهامى
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 ٩٤ ووزنه سم، ١٧٠ طوله شخعس هو سعيد؟
 مليارات، عذة جسمه خاليا وعدد كيلوغرام،

 يغلق لكن له. فوتوغرافية صورة التقاط أستطيع

 يوزن وال يقاس ال سعيد سعيد؟ هو من السؤال
 الجسم هذا خلف مستترا يكون ربما يحصى، وال

الشكل. وهذا

 مختلف عنصر لكئه الجسم داخل موجود الروح
 هي ما تسألني الحياة. مصدر أده من بالرغم تماقا،

 مفعولها أعرف أنا محذدة، إجابة أملك ال الروح؟

 تختلف الروح صفات لكئ وظواهرها. وصفاتها
 نقول الله. عن تختلف الله صفات أة كما الروح، ض
 تشير صفات كتها هذه وحليم. وعزيز قوي الله إذ

 األشياء جوهر أن والخالصة مجهول. كائن إلى
مبهتا. دائائ يظق الكائنات وجوهر

 الله تصور أن في طويلة ولقرون الكنيسة دأبت

 متنقشا، اإللحاد في يجد اإلنسان يجعل بشكل
 ظاهرة إآل هو ما صوره بعض في فاإللحاد لذلك
 أن يريد إثما اإلنسان أن على تدن إذ جذا، صحية

 وهو القاسي، وليس الطيب ذاك هو الله أن يسمع

 على يحاسب الذي وليس العادل، اإلله ذلك
ألسبابها. اعتبار دون من التصرفات
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 الوصول وليس البحث هو اإليمان في رهم ما

 ومحاولة مستمرة سعي هو اإليمان معينة. درجة إلى
 إيجابي تحذ هو المعاصر واإللحاد للمعرفة. دائمة

 طى ويجبره الركود حالة من دخرجه للمؤمن
 الحقائق وإلى الله، إلى نظرته وتجديد إيمانه، تجديد

 أن يجب المعاصر باإللحاد االحتكاك إذ اإليمانية.

 مستمز، يبحث حالة في يكون أن إلى الؤمن يدفع

 ني وملغوفا محثطا ال واعيا، حائ إيمانه يكون وأن

خزانة.

 ونعطيها ننقيها أن يجب وزنة هو الحي اإليمان

 فيه، نعيش الذي العصر مع يتالءم الذي الشكل
 االران، مز طى حي إيماننا جامذا. قاليا ليس فهو

 دون من عصر كز مع شكله يتغير أن يجب كذلك

 الذي هو الحقيقي والالهوتي بالجوهر. المساس
 ائما يبر، ال الذي الثابت الجوهر نقل يمكنه

ومتطؤرة. متغيرة متجذدة بصورة

بسكال: قال

 هناك بأن اخترافه في يتجنى العقل كيان )إذ

 وإن فهمها- طى قدرته تفوق لها حصر ال أشياء
كانت فإن ضعيف. لعقل هو إكما بذلك يعترف ١لم
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 تلك عن القول يكون ماذا تفوقه، الطبيعية األمور
الطبيعة؟،. الفائقة

 إذ بمقاييسنا، يقارن وال إله هو حيث من الله ))أن
 اإللهية الذات سمات من أته محدودة، كائنات إتنا
اإلدراك،. وتعجز الفهم تفوق أن

 في وكالنا خصمين، لسنا والملحد أنا ختانا،

 ولكي بالحوار، يتم وهذا الحقيقة، عن بحث رحلة
 وهذا طرفين، بين يتم أن يجب مثمرا الحوار يكون

 بدون اآلخر، للطرف نستمع ثم نتحذث بأن يتحقق

جدوى. بدون وجدل عقيم حوار إلى يتحؤل ذلك

 يفهم أن والمصنع المخلوق مقدور ني ليس *
وصانعه. خالقه

 أوجده ما كز عن مطلائ اختالفا يختلف الله إذ
 بدرجات بل البشري إدراكنا تفوق بدرجة صنعه أو

القول؛ لهذا توضيخا أمثال بثالثة إليكم -

 ارتباط ثقة هل الفخارية؛ البذر ملل - ١
 إدراك فتستطيع وصانعها، الفخارية القدر بين
 البذر بين الغرق إذ صنعها؟ الذي الفخاري كته

 ميتة فالبدر واحذا. فرقا وليس فروق وصانعها

متحزك وصانعها جامدة والبدر حتي، وصانعها
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 هناك يكون أن تمنع كثيرة أخرى وفروق وعاقل،

يديه. وعمل الصانع بين نسبة

 المهندس يستطيع والمهندس: العمارة مغل - ٢
 المرات، عشرات قامته من أطول عمارة يبني أن

 فكر من أعلى المبنى أن يعني ال طا٧ ولكئ
 وأعرض أعلى المهندس فكر فإذ كآل المهندس.

 وهكذا ومزات، بمزات مبنى وأعرض أطول من

 نعرف ال الذي الكون هذا من وأعظم أكبر فهو الله،
 الذي الكون هذا أبعاد ندرك ال كتا فإذا حدودا. له

وجابله؟ خالقه أغوار نسبر أن نطمع كيف فيه نعيش

 الصانع قدرة في والساعاتى: الساعة مثل - ٣
 أصغر أي الصغير القرش حجم في ساعة يصنع أن

 الصانع أن هذا يعني فهل المزات، مائت حجائ منه

 أكوانا خلق فقد الله، وهكذا كآل، ساعته؟ حجم في

 الصغر، في متناهية كائنات وخلق الكبر، في هائلة
بقدرته. العظيم الله يتجلى والصغر الكبر وبين

 وأي الله تشبهون ))بمن النبى: أشعياء قال لذلك

 الله ويقول ( ١٨/٤٠ )أشعياء به؟(( تعادلون شبه

 وتسوونني تشبهونني ))بئن إسرائيل: بني موبائ
ودتوه الطريق سنضز إدا (.٥/٤٦ )أشعياء لنتشابه؟((
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 ينفرد فالخالق تشبيه. بأي الله نشجه أن حاولنا إذا
 أو شبيه وال أذهاننا، إلى تقزبه صورة وال بنفسه
٠ الشمس لحدت له مثيل

 فهذه خليقته، من أعظم الخالق إذ قلنا وإذا
 بشرية، أخرى عظمة أي عن تماائ تختلف العظمة
 معاييرنا بحسب عظمة نستيه ما بين قياس وال

 في ليس اختالف فهناك اإللهجة، والعظمة البشرية
 تمام يختلف الله إذ الكيف. في بل وحسب، الكم

 األرض على وما السماء في ما كز عن االختالف

 يحصي أن استطاع البشر من فض األرض. تحت وما
 الرمل حبات أو األرض على الذي الشجر أوراق

 أن اإلنسان على استحال فإذا الصحاري؟ في التي
 يدرك أن يتوبع كيف يده، تحت يقع ما تعداد يدرك
الالنهائية؟ الله ذات

 إلى يصل أن الفيلسوف أوغسطيئس حاول
 ))سألت يقول: إذ الطبيعة طريق من الله معرفة

 وأعماقه البحر سألت هو. أنا لست فأجابت األرضر،
 لست كتها فأجابتني وأحياء، زواحف من فيه وما

 ،والكواكب والقمر والشمس السماء سألت .الله أنا
 جميع ناجيت مطلبك. أنا لست كتها فأجابتني

الجسدية، حواسى بمنافذ تحيط التى الخالئق
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 هو؟ أين نئئيني إذا ههنا. ليس الله إذ لي فقالت

صنعنا((. الذي هو واحد: بصوت كتها فصرحث

 عمق لى ))أ؛ قال لتا النعماني صوفر أحسن لقد

 من أعلى هو تتتهي؟ القدير نهاية إلى أم شل الله

 الهاوية من أعمق تعمل؟ أن عساك فماذا ألسموات،

 البحر(( من وأعرض األرض من أطول تدري؟ فماذا

(.٩٠٧/١١ )أيوب

 النظر قابلة األشياء يجعل والنور نور الله إذ

 هكذا إليه. التحديق من العين يمنع ولكن إليها،
 األشياء تجعل التي الحقيقة تلك هي اإللهية الذات

 تبقى ولكتها معنى وذات واإلدراك للفهم قابلة كتها

 أن كما وسعتها، لتفؤقها اإلدراك متناول خارج هي

 يستطاع ال ولكن منظورا شيء كز تجعل الشمس

 ألن العكس على بل مظلمة ألتها ال إليها النظر

 ذاته في نور فالله النظر. عن يحجبها الساطع نورها

 هذا يمكن وال منه، يدنى ال الذي النور ساكن وهو
 وكما بشر، إليه يحذق أو إنسان يعرفه أن النور

 في تدخل أن وتحاول بالنار تهيم التي الفراشة أن

 حاول إذا اإلنسان وكذلك وتنتحر، تحترق لهيبها

وانتحر. فيها تالشى اإللهية الذات لهيب يدخل أن
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 المجهول اإلله إلى نشيد

اسئ غردفورموس

 مخلوق كز من وأعلى —شيء كز فوق هو من يا

 وجود كز من وأعمق كائن-- كز من أبعد هو من يا

 اسم؟ كز تفوق وأنت أسقيك كيف

 نشيد؟ كز من أعلى وجاللك أنشدك وكيف

 فهم؟ كز عن يعجز وكيانك أنهمك وكيف

 منك هو عنه يطق ما كز ألن نطق كز فوق إنك

 أيثما هو يدرك ما كز ألن إدراك كز فوق وأنت

وعنك منك
كيانك. تعلن المخلوقات كز

بصمتها. الناطقة وغير بلسانها الناطقة
 بفكرها، العاقلة وتسبحك تمدحك الكائنات كز

بوجودها. العاقلة وغير

 إليك. يسعيان الكون وحنين العالم شوق
الصامت. نشيده إليك ويرفع يدعوك مخلوق كز

٢٢٩ 



 وكز حياته، حى وكز كيانه، يستمن منك كائن كز

حركته. متحرك
وهدفها. المخلوقات كز غاية أنت

 وال مغردها، أنت وال أحدها، أنت وما جميعها أنت

شمولها. أنت
 يناسبك. أحدها وال األسماء، كز عليك بطلق

 اسم؟ كز من أعلى هو من يا أحيك كيف

 من وأبعد مخلوق، كز لن وأعلى شيء، كز وفوق

وجود. كز من وأعمى كائن كز

 لعقلي، ذاتك واكشف ظلمتي، وأدر حقارتي، إرخم

وجداني. بلهيبك أشبل

الراحمين. أرحم يا
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بداخلكم، الله ),ملكوت
(٢١/١٧)لو

 الله أن السماوية األديان أتباع بين االعتقاد ساد
 سمؤ من مشتئة والكلمة السماء، في فوق موجود

 تموزة كلمتا اإلنجليزية اللغة في يقابلها ارتفاع، وتعني

 وكثيزا الملكوت. وتعني ج¥ةجآل11و السماء، وتعني
 ال الله المعنيين. بين نخلط حين اللبمس يحدث ما

 استحالة هناك بل األول، بالمعنى السماء في يوجد

 ))إن محذد جغرافى مكان فى الله اإلنسان يحصر أن
 في أنجعت وإن كنان فانث الشباء إلى ضعدت

 وهذا (،٨/١٣٩ )مز حاير(( فأنث األمواب نثوى
 أول جاجارين، الملحد الروسى الفضاء رائد دعا ما

 يجد لم بأته يصرح أن إلى الفضاء، إلى يسافر إنسان

 ونجوم كواكب سوى السماء ما وبالفعل هناك، الله
 بأن متيئن وأنا شاسعة. فراغات بينها ومجزات
 ليجوب الفضاء إلى الصعود من تمكن إذا اإلنسان

هو هذا السماء. يجد ولن الله، يجد فلن الكون فى
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 واألخيرة ةجآل،٧عج والسماء 8كححط السماء بين الغرق

روحية. وحقيقة واختبار مفهوم هي بل مكادا ليست

 السماء في الله بأن التصؤر نلغي أن علينا إدا

 على ساعدنا أته الحديث العلم فضل ومن فوق،
 والمكانى، المادي الكلمة مفهوم من نتختص أن

 استفز وقد آخر. اثجاج في نبحث أن علينا وأصبح

 عادام إته ليقول الحقيقة تلك الملحدين من تيار

اإلطالق. على إله يوجد ال إدا فوق سماء توجد ال

 واإلشارة السماء بين نربط أن إدا اعتدنا لماذا

 ليقط يعود فوق إلى بحجر ألقي أنا فوق؟ إلى

 جهد بذل إلى أحتاج عاليا به أحتفظ وحيى ألسفل،

 للوصول وصعوبة مشعة هناك أن والخالصة معين،

 من الهبوط حركة في ما بعكس المؤ، إلى
 المادي االرتفاع بين نربط ونحن وتلقائبة. سهولة

 للتعبير رموز إلى نلجا هنا ومن الروحى، واالرتفع
وصفها. عن لعجزنا ربما روحية، حقيقة عن

 الفكرة هذه إذ إذ سماء، توجد ال الوثنى عند
 بعد، فيما ظهرت التي )السماوية( األديان قدمتها

 مؤنفات قراءة يمكنك المجال هذا في وللتعتق

موسوعة فلديه ،1\4ا٢0دج ط£1٨0£ الياد ميراي
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 العربية إلى كتبه ترجمة وتم األديان، تاريخ عن

رائعة. وهي

 الفراغ يمأل وكأده حولنا، موجود الله أن تصؤرنا

 نظرك في موجود أكه الصحيح لكئ بنا، المحيط
 فمي بين يتنقل به، أتفوه الذي الحديث في وفكرك،

 الصميم هو الله صنم. إلى نحوله فال حى الله وعقلي.

 الذي المخروط رأس هو موجود، غير وكأده يختفي

والالمحدود. الالمتناهي إلى يفتح

 إنسانية وخبرات مخلوقات خالل من يتجتى الله

 والكنائس، المعابد في عنه نفيش بينما يومية،

 موضع في أوضحت وكما هناك، مسجون وكأته

 الحقيقة، من يسير جزء هو الدينى النطل أن سابق
 كتاب أو مقنص مكان في الله نحصر أن يجب فال

 يعزز ما الكتاب هذا في يجد فاإلنسان سماوي،

ووجدانه. تفكيره

 شاملة كبرى دائرة الله تصؤر إلى اإلنسان يميل

 بمعنى أكبر، لله١)) مفهوم هو وهذا والعالمين، الكون

 الشاملة، الدائرة ليس الله بينما العالم، من أوسع

 علم قواعد وبحسب نقطة. مجرد أي مركزها، بل

لذلك رياضيا، حقيقى وجود للنقطة ليس الهندسة
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 صفة الله على والصوفبون الفالسفة بعض كطلق
 موجود غير فهو ألنهالمركز الله العدم. أو الصغر
 خالله من لكن والعقلى!! الماذي المفهوم بحسب

 هذه في عنه ابحثوا مستتر، هو لذا الدائرة، د رحت
 االستخبارات، أجهزة بأحدث مستعينين الحجرة

 الماضي، في تخبلناه كما الله عليه، تعثروا فلن
 ما غير ألده موجود، غير هو التقاليد إلينا وقدمته
 من لذا تماثا. نتخبله ما عكس يكون وقد نتصؤره

 هذا يؤكد مئن الحقيقة إلى أقرب هو وجوده ينفي

 هذا مكونات من ليس الله أن أدرك إئه إذ الوجود،

العالم.

 مصدر إره تماثا، مختلفة بطريقة موجود الله
 أو إليه الوصول بإمكانك يكون لن لذا وجود، كز

 هذا يكون وردما بعقلك، تحويه أن أو استيعابه،
 على كجبرنا حيث المعاصر اإللحاد ميزات من

 في الله. بوجود متعلقة مغلوطة مفاهيم من التخلص

 يؤدي ألنه للخالص، طريائ يكون قد الحالة هذه

الله. عن ألصنام عقلى تدمير إلى

 وحين جذا، عميق هو بل جذا، بعيدا ليس الله

 وأنا تلقائبة بطريقة فوق إلى أنظر الصالة أنوي
عن بحكا نغي داخل ألغوص العيتين مغمض
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 مستبدال األسطوري، اإلله وليس الحقيقى اإلله

أعماقي. في التي السماء فوق التي بالسماء

 مخروط صورة في اإلنسان أتخيل أن أستطيع

 هذا أعلى، من ومغتوح مقلوب الشكل( في )كما

 والطبيعة، الكون على للتعؤف نافذة لنا يفتح الجاذب

 )مرئية محسوسات من فيه بما الواقع، نستيه ما أو

 )أعلى المخروط قاعدة في نجد لهذا مسموعة(. أو
 حواسنا وكز والملذات والشهوات الغرائز الرسم(

٠وشم وتذوق وسمع ولمس بصر من المادية

 الشخصية تعبير عليه نطلق ما نجد تعتقنا فإذا

 من وكثير ممل. جول٢801111جة٠ الشكلية االجتماعية
 قيمتي فتكون المستوى؛ هذا على يتوقفون النامى

 وشهادتي ومالبسي وشعري وجمالي ثكلي في
 الجد، عن يعتر ما كته هذا إلخ. ...وممتلكاتي

لإلنسان. األؤل المستوى وهو

 لنجد أعمق في ندخل الثاني: المستوى في

 وذاكرة وانفعال إحساس من تحويه بما النفس،

 منطقة وهي اختيار. وحرية وإرادة ومخيلة وعاطفة
 بما العقل منطقة توجد كما واألحاسيس، المشاعر

البعد أو المستوى هذا وذهن. ومنطق فكر من فيه
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 )آلط الشخصية تعبير عليه يطلق لإلنسان النفسى
 المثال سبيل وعلى §£(.0 ))األنا(( أو

 ونقارة مصثف غير شعر ذا كان أينشتين مثل مفكر

 ذاته، في كانت قيمته المقابل في لكن سميكة، طبية
شكله. في وليس األنا، اإليجو،
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 بين سوداء منطقة وجود بالرسم نالحظ
 تسمية عليها أطلقت يليه، الذي وذاك المستوى

 للدخول مرحلة تتخش وحثى صحراء، أو موت

 خالل من تمز أن يجب األعمق المستوى في
 موت الموت، أو الليل أسميته الذي الحاجز هذا

الصغير. الموت وهو الشكل، وموت اللذات،

 المستويين مكونات جميع أن أخرى مالحظة
 للفعل تخضع )النقس( والثاني )الجسد(، األول
 أقول أن يصخ فال (،٨¥011* أو آ0 )ج¥ةغ أملك

 وأملك ذاكرة، لدي أنا بل إرادة. أنا أو ذاكرة، أنا
 الثالث المستوى في سنجده فهذا أنا من أما إرادة،

حاال. سأعرضه الذي )الروح(

 عن الروح، عن نتحدث الثالث المستوى في
 أو زينة بدون ئ( م801111)ع العاري الكيان

 اهلذي ))وأثا المسيح يقول لذلك صفات. أو مواهب

 (.٢٥/١٦ )متى يحدها، فائه سبيلي في حيائه يفقد

 ال أعمق مستوى على تجدها ذاتك فقدت فإن
 تتحعق التي الروحية الحتاة سر هو هذا منك. ينزع

 المنتصف، في التي المظللة المنطقة عبر باالنتقال

 تالش إلى يؤذي وقد وفناء، وصحراء موت وتعنى
بالمستوبش أضحى أن بعد أجدها لكتى ذاتى،
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 جسمي من التجرد يعني ال هذا والثاني. األزل

 ليست المطلقة الحقائق أن أكتشف أن بل وعقلي،

 مستوى على وال ،والحوامل الجسد مستوى على

 من الوجدان، مستوى على بل والبراهين، العقل
ج؟(. 01111)ع شخطا ذاتي تحقيق أجل

 آ0ح أكون الفعل يمقل الثالث المستوى هذا

 )الله(، المطلق نختبر فيه األهم، وهو £(،11*0 أو

 العقل خالل من الله وجود إثبات يحاول من لذا
 وقد الثاني، المستوى على سيظز والدليل والبرهان

 اإلطالق، على كافية غير لكئها عقلية، مبزرات يجد
 فتكون والفلسفة، المنطق نطاق في ستظز ألنك
 فباستطاعة ردك، هذا وتقول لله، تمثاال يصغ كمن

 الله أن حين في لله، عقليا صنائ يصغ أن اإلنسان
هذا. يتخنلى

 العناصر اإلنسان في الثالث المستوى ويشمل

التالية:

 جدا، عميقة شخصية تجربة وهو الوجدان: - ١

 من لذا وجود، كلمة من مشتثة والكلمة

 إلى يصل الوجدان مستوى على يعيش
بداخلنا، وهو الله من ومصدره وجوده جذور
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 إذا الوجود. هذا فينا يثبت لحظة كرًا وفي
 دائمة صلة على أتي على دليل فاستمراره
 تسمية أحياتا عليه نطلق هنا ومن بالخالق،

الحي. الينبوع أو النبع
 المرتبطة غير الوجدانية المعرفة هي الحكمة؛ -٢

 وهي والمنطق، والتفكير والعلم بالدراسة

 يوجد وكالهما والمنطق الفكر عن تختلف

)العقل(. الثاني المستوى في
 النظر، حاسة لدينا أن كما الروحية؛ الحواش -٣

 والصوفيون البصيرة، المقابل في لدينا

 فغي القلب، عين تسمية عليها يطلقون
 روحية حاسة هناك جسدية حاسة كل مقابل

 أتذؤق وكما ويسمع، يرى فالقلب بداخلنا،

 اإلنسان يختبره روحى تذؤق هناك الطعام

الروحي. السمع وهناك الروحبة، التجربة في
 وأبصر، رأى بمعنى ،11111)11 الحدس: —٤

 النساء، لدى وخاصه مشهورة صفة والحدس

عقالنى. فهو الرجل بخالف
 المعنى في ويختلف عل، ٠61٠1ا(6 اليقين: ه-

 صفات من صفة فالبداهة البداهة، عن
البديهي فاألمر )النفس(، الثاني المستوى
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فآنا يتبزر. فال اليقين أتا وألمسه، به أشعر

٦-٦-

٧-

٨-

٧-

٨-

 لذا يموت، لن بداخلي ؤاألنا، لكزًا جسديا،

 سلسلة خالل من اليقين إلي نصل ال نحن

 روحية- خبرة عن نصل بل البراهين، من
 في ابنها فقدت أم* مع تقابلت قد تكون ربما

 حائ زال ما وكأده عنه تتحذث فتراها حادث،
 إحسايس هو فاليقين جسديا. موته من بالرغم

وأدنة. براهين على مبنى غير قوي

 وأنا واحد، والبحر فأنا والوجود: الذات وحدة

 أن بإمكاننا النقطة، هذه تجمعنا واحد وأنتم
 باستطاعتنا لكن والكلمات، باألحضان نتقابل
 سر هو فهذا تعبير، أي بدون نتقابل أن أيضا

 ألن تهدف التي الروحية الحياة وسز الوجود

 وحدة الكل. يئحد حيث ذاتنا عمق إلى تقودنا

 ومن بالملء، إحساس هي والوجود الذات
واالرتواء. بالشع يشعر يبلفها

 هذا في يعيش الذي واإلنان وفرح: سالم
دائم. سالم في يكون المتوى

 المتصؤف اختطاف حالة هي 1x1386 الوجد:
نفه. وحدود ووعيه ذاته فقد الذي
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 وهي والمكان، الزمن تخطي وتعتي األزبة؛ -٩
 من كثيرة مناسبات في نختبرها قد حالة
 الزمان يتخنى قد فاإلنسان ندري، أن دون

 حين- وأحياائ الحب، لحظات في والمكان

 الساعات فتمز يستهويه، فنيا عمال يشاهد ٠
 الزمن من خرج ألته بها يشعر أن دون من

والمكان.
 تعني صوفهة كلمة الوصل وصل: إقحاد... - ١ ٠

الحياة. بمنبع عميقة صلة
 التي الحالة هو الحب حب: وحدة... - ١ ١

 عمق إلى نصل وهنا هذا، كل تلحص
 الروح مع أرواحنا تتواصل حيث الوجود،

 بين الغرق يظهر وهنا )الله(، المطلق
 تؤكد التي اآلسيوية والفلسفات المسيحية

 ذلك، نرفض نحن اإلله. روح في الذوبان
 إلى وأعود أتالشى بمعنى أذوب ال أنا

 األبد. إلى بوالد هنري سأظل بل فكرة،

 المخروط، رأس إلى وصلنا قد نكون بذلك

 الضمير. لنجد البشردة الذات أعماق عمق في
 والوجدان، القلب نور بمثابة هو الضمير: -١٢

وما صواب هو ما على تتعزف يجعلك
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 دستة قوانين إلى الحاجة بدون خطآ هو
 صواب، هو ما أعمل وقتها اجتماعية، أو

 علي يكون أن بدون خطأ هو ما وأتجثب

 الهندوسية وفي ديان، إله من خوف أو رقيب
٠ اليقظة تسمية المرحلة هذه على دطلق

 أتا والوعي، بالنور مرتبط الضمير الينبوع: -١٣
 فأنا والحياة، بالوجود مرتبط فهو-ا- الينبوع
 الينبوع، من لحظة كل في وجودي أستمد

 الخلق عملية أن أذهاننا في ارتبط وقد
 يتدحل الله أن تعني معيئن تصؤر بحسب

 رمزية صورة هذه فيكون. كرع يقول أو بيديه
 كل في والوجود الحياة يهبني الله ألن مجازية

لحظة.

 نقطة في المخروط أعماق عمق إلى نصل أخيرا
 ليس الهندسى التعريف بحب والنقطة الله، هي
 أحيا حيث لها وجود ال أي حجم، أو مساحة لها
 الفكر فإذ لذلك أعماقي. في الموجود الله بل أنا ال

 إن هو وجود له ليس الله أن يدعي الذي اإللحادي

 الوجود هو المقصود كان إن ،محق التعبير جاز
 موجود أنا الوجود. هو الله ألن الحسى، المادي

الموجود لكئ موجودة، والمادة موجود، وأنت
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 مصدر هو الوجود آلله آخر، أمر والوجود أمر

 موجودا كان فلو ،وجود له ليس هو لذا ،الموجود
 يبحث أده اإللحاد ومشكلة الموجودات، من لصار

يجده. ولن الموجودات إطار في الله عن

01611 68ه 11،خ111ي العدم هو الله

 وزن ال له، مادا وجود ال الذي الروح مثل مثله

 مصدر هو روح، هيئة على الله هكذا حجم، وال
 إذا بالله يؤمن من هناك كائن، كز داخل الوجود

 الخفى، هو الله يظهر، لن لكته معتنة، هيئة في ظهر
شيء. كز يحزك الخفاء هذا ومن

 من بالهروب يكون ال الله عن البحث فإذ لذلك

 وليس العمق اثجاه في فيه، باالنغماس بل الواقع،
 بعيدة حقيقة بصفته إلينا الله قذم الذي االرتفاع

 وجود في نفكر ألن التصؤر هذا وقادنا متعالية،

 االتجاه في يضعنا المسيح لكئ له. علوؤا مقرا سماء
 الله. نلكوت يأتي تتى العزيسون ))وسأله الصحيح

 ولن ئراقب. وجه على الله تلكوت يأتي ال فاجابهم:
 ملكوت إذ فها لهناك. هؤذا ها او لهنا، هؤذا ها ئقال:

(.٢١و٢٠/١٧)لو داخلكم، ام
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 تصؤر كز من أكبر وهو أكبر((، ))اش نرذد ما كثيرا
 ومن ،متحالب أئه بمعنى أكبر ليس لكته تعبير، وكز

 عقبة أصبح الدين أن المعاصر اإللحاد أسباب

 دافع إلى وتحول كثيرة، أوقات في الروحية للتجربة
 لقد أخرى. وأمور اآلخر ورفض والعنف للتعضب

 تدفعنا المعاصرة اإللحاد فموجة البوصلة، فقدنا
 الله، نستيه وما الدين نستيه فيما النظر إلعادة
 وشريعة وخونا تهديدا نظرنا في الدين صار حيث

إلغ- وفرائض...

 اإلله هذا عن دائائ المقنس الكتاب يحذثنا

 بدءا اإلنسان، من والقريب شعبه، من القريب
 فيذكر مجازية، بطريقة لكن فيه، صفحة أول من
 ويهتم به، ويختلط ويحادثه، اإلنسان يزور الله أن
 البعد إلغاء إدا وأفراحه. همومه كز يشاركه به،

 القريب اإلله هذا فأكثر أكثر نلمس جعلنا الفوقى
 أطلقنا فيما جذا واضحة بطريقة تجآى والذي منا،

 ظاهرة سوى اإللهى التجشد فما التجشد. سز عليه
 التجئي بأن القول وبإمكاني كته، للتاريخ شاملة

 ما سنة ٣٣ لمنة المسبح السيد شخص في اإللهى
األزل منذ تجئى الذي اإلله لهذا توضيح سوى هو

و / ه .
ذاك البذء، منذ كاذ الذي ))ذاك المخلوقات في
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 الذي ذان بعينينا، زأيناة ألذي ذاك شبعناه، ألذي

 (. ١ ا ١يو١) الحياة((. كلمة مرع يدانا وخسئه كاثلناه،

 المسيح، شخص في ذروته بلغ التجلي هذا لكن

الحقيقية. الله صورة وهو

 البعيد الجبار القوي باإلله استبدلنا هكذا
 بالبعد تتحقق ال الله فعظمة المحب، القريب اإللة

 لبحنسان، والقرب بالحب تتحقق بل والتعالي،

 بالرعد سيناء جبل في ظهرت التي وعظمته

 في ولد الذي المسيح شخص في تبذلت والرعب،

معنا. وعاش صغيرة، قرية في مغارة

 عليها يعتد لم لإليمان، جديدة رؤية هذه

 مازال الذي التقليدي التكوين بسبب الكثيرون
 يتطتب الرؤية هذه في والدخول كنائسنا، في منتشرا

 يتخوئا أن بمقدورهم ومفكرين مختلائ، تكويائ

 بطريقة اإليمان يصيغوا حيى القديمة القوالب
 استنكارا ليس وهذا العصرية. العقلية مع تتناسب

 البعد الكتشاف لألمام تقدمية خطوة بل للماضي،

 صميم في الموجود والله والدين لإليمان الحقيقي

العالم. هذا

عمق في ونقابله ونجده الله نكتشف سوف

٢٤٥ 



 أئنا لو نعيشها، مشكلة كز أو بها، نمز تجربة كز

 عنه نبحث أأل يجب نجده. فهناك العمق في دخلنا
 منه نطلب أأل علينا ولذلك داخلنا. في بل بعيذا...

 في عنه نبحث أن علينا بل إلينا، يأتي أو ينظر أن

 الظواهر كز مخترقين وهدوء، صمت وفي أعماقنا

 كتابه في نعيمة ميخائيل المبلع يقول الخارجية،
 فأجابني؛ أنت. أين مزة: ربي اسالت درب: على كرم
 حلمه من يعقوب استيقظ وحين أنت،. أين بل

 تنبه الماء، إلى األرضى من الئم فيه رأى الذي

 لم وأنا الشكان، هذا في الزب إذ خائ،١ الحقيقة الى

(.١٦/٢٨ )تك أعلم،

 ع[ ٤|1خ0ا0؛§6 1ئ 11101،- الله موت الهوت
ه6 0160

 إلى يدعو تيار الماضي القرن سييات في ظهر
 بموضوع صلة وله األسطوري، الوهبي اإلله موت

 الرؤية صخة مدى على الضوء سلط فقد اإللحاد،
 مفهوم، في حصره عدم وهي الله، إلى اإللحادية

 التيار لهذا الباب فتح لقد دين. وفي عقيدة وفي
 ٦أجاز٢اءا٦ أوفر بون ديتريش يدعى بروتستانتى قش
النازية المعتقالت في مات ة،0٦ل1آل0ل£7ل7س
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 كتابا وترك الثانية، العالمية الحرب في ألمانيا في

 السجن من وأوراق خطابات بعزان

 من الفكر هذا بقنم وهو ج)لة؟،1٠8 01 ؟1*18011

 إلى العالم انقسام ويرفض المسيحى، إيمانه منطلق

علمانى. وآخر مقدس مجال

 ألماني الهوتى فيلسوف قاده التبار هذا

 هو التبار هذا ومحور تيلتش. بول بروتستانتى
 والعلمانى 8ة0٢0 المقنص بين الفصل رفض

 تعتي مقعلعين، من مكونة كلمة وهي ؟،1*0ئ1ج

الهيكل. خارج

 الله، عن البحث إلى يدفعنا الله، موت ))الهرت

 بل والنجوم، الكواكب بين وال السماء، في ال
 مخلوقات من بنا يحيط ما كز وداخل بداخلنا،

 لحائ صار أي جسنا((، صار ))الكلمة وأحداث

 الدهم القلوب ألنقياء ))طوبى عنه فلنبحث ومادة،

الله،. يعاينون

 في بيروت في الالهوت أدرس كنت حين
 مزة ألؤل سمعت الماضي، القرن ستينيات أوائل

 راهب صديق لدي وكان الله، موت الهوت ص
الجديدة، الفكرة بهذه كالنا انبهرنا كندي، يسوعى

٢٤٧



 هنا كز اثخن الفكرة هذه نتيجة أته الغريب لكن
 إلى الفكر هذا دفعه فبينما لآلخر، مضادا طريقا

 ء شى كز أن أنا رأيت علمانيا، شيء كز يعبر أن
مقذس.

 المقدس بين الفصل إلى الكثيرون يميل
 الهيكل، إطار في المقدس يقصروا بآن والعلمانى،

 وصلوات، دين ورجال واحتفاليات طقوس من
 اكبار هذا لكئ مقدس. غير يعبرونه ذلك عدا وما

 على مشدذا الفاصل هذا ألفى الله( موت )الهوت
 جيران خليل جران قال وكما دينتا، هي حياتنا أن

 كز تحياها التي الحياة >إن النبى؛ الشهير كتابه في
 ولجتها كتما فاحرص خ دينك وهي معبدك هي يوم
زادك((. كز معك تأخذ أن

 والشراب، الطعام خالل من يتقدس اإلنسان
 األنشطة هذه واأللم. والضحك والنوم^ والسير
 الله، عن غريب غير مجاال أصبحت اليومية العادية

 وحياته اإلنسان نشاط هع الفندمج اإلله هو بل
 بعنوان تيلتش بول للمفكر كتاب وهناك وهموهه.

 يرى فهو آ(،11ج0ا0الج 0؛0٦)ةد الثقافة(( ))الهوت
 ومسرح فئ من الثقافة الله، إلى طريق هي الثقافة أن

فكرة وهي إلخ، وفلسفة... وفكر وطم وسيتما

٢٤٨ 



 بين االسير التقليدي اإلله مفهوم عن تمانا تختلف

الهيكل. جدران

 إئه وأسرتك. وحقلك عملك سوى الدين ما
 الفكرة لهذه وتأكيذا تعيشها، التي النابضة الحياة
 لحظة الهيكل حجاب انشقاق حادث في نتأتل
 يفصل كان الذي الحجاب هذا .المسيبح موت
 عقت المسيح يموت خارجه، عقا. األقداس قدس
 مجال هناك يعد ولم المسكونة، كز اإللهية الحياة

 الحياة شمل المقدس إذ بل منفصل، بحت دينى
 انشقاق لحادثة العميق المعنى هو هذا كتها.

 الملحد موقف مع يتوافق وربما الهيكل، حجاب
مقذس. باه شيء وصف يرفض الذي

 الكنيسة، في الله أحصر ال أنا المقدس؟ أين
 وسائل وفي الشاع، في أراه بل الطقوس، وفي

 تحضن أم في اإلنسان، وجه في المواصالت،
 حجاب بانشقاق آمنت فقد ديني، هو هذا وليدها.
 علماني، هو ما كز المقدس غزا عليه وبناء الهيكل،

 الروح هذا الروح، وأسلم المسيح مات وحين
 العالم غزا الحقيقة في لكته الخمسين، يوم ظهر
 ما يوجد ال اللحظة هذه من العظيمة، الجمعة يوم

المسيح روح انتشر نقد علمانيا، نصغه أن يمكننا
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 وهو الخالص، معنى هو وهذا مخلوق، كل في
 في المستعمل للكلمة التقليدي المعنى عن يختلف
الكنائس. عظات وفي األحد، مدارس

 المسيح أسلم حين تم نظري في الخالص
 علمانية لحياة وجود فال الحاجز، وألغى الروح،
 الهيكل؟ أين الكز. احتوى فقد المسيح، خارج

 هيكل إلى حاجة فال واألرض، السماء هو الهيكل
 ال أته أقصد أتني يعني ال هذا حجري. معبد أو

 كز في أرى العكس على بل مقدس، شيء يوجد
رم، ءس

مقدس. انه شيء

تعيدون فيها ساعه تأتى القرأة أثكها ؤضنقينى
/ و ٠٠ *

 أنكم أوزنليم. في وال الجبل هذا في ال اآلب
 الذ تعتم ما تعيد وتحن تعثمون ال ما تعبدون

 ساعه قأتي ولبن البهود ون نأتي الخالص
الصادقون العباد فيها - اآلن حصرت وقد -

/ و٠/
 العباد أولئك فبئز والخق بالروح اآلب يعبدون

 ليفجر المسيح جاء (.٢٣-٢نم١/٤)يو اآلب.(( ئرين

 قالبا تمقل أصبحت التي لألديان التقليدي المفهوم
 اال، رحم مثل مثلها جذا مهتة األديان اجتماعبا،

 وبعد التاسع، الشهر يكتل حثى للجنين حيوي فهو
جذا، مهم كالرحم والدين به، له حاجة ال ذلك
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 ما ويوائ وصلوات، سلوكيات من اإلنسان يكؤن
 أعيش فأنا الصالة، إلى الصلوات من اإلنسان ينتقل

وألمسه. به أشعر اليوم، طوال الله مع

 مكان المسيحية في دوجد ال المنطلق هذا ومن
 مدينة أي في وال روما في وال القدس في ال مقدس،

 إلى والتقاليد الطقوس دين نحول أن فعلينا أخرى،

 على: يقتصر وال معتى، الحياة دعطي حى، دين

 يحزر الحقيقي الدين ذاك. تفعل وال هذا، إفعل
 أن بل انحالل، حياة يعيش أن بمعنى ال اإلنسان،

 إيجابيات إحدى وهذه الحقيقية، الرية يعيش
 الدين صميم في الدخول على يجبرنا أن اإللحاد،

الروحية. جذوره إلى لنصل

 ملحدين، أشخاصا حياتنا في أحياائ نقابل
 أتنا إال ع، أي من إيمانى مبدأ بأي يؤمنون ال

 حية ونماذج حياتهم، في مستقيمين نجدهم

 يعيشون االجتماعية، النواحي في المثالى، لإلنسان
 اآلخرين، ويحيون البز ويمارسون حى، بضمير

 في دينية ظاهرة أي عن البعد كز بعيدون لكتهم

حياتهم.

بالله، أعماقهم في يؤمنون هؤالء مثل إذ
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 لكتهم بذلك. يعترفوا لم وإن حتى وبوجوده،
 المزيفة األشكال ويرفضون عظيم، بإله يؤمنون

 يشؤه ما كز يرفضون له، الناس يرسمها التي

 ينكرون لهذا عنه، داخلهم في التي العظيمة الصورة
 إلخ، أو... اللعتل أو الماكر أو الظالم الله وجود
 المؤمنين بعض ويعيشها بها يظهر أشكال وكتها

الحياة. في

 يا تعبده الذي هذا إله أي دائائ: يتساءلون إئهم
 وتخلع تنافق وأنت اآلخرين، تسرق وأنت مؤمن

 وأن مثلكم، إله لي يكون ال أن أفصل إتي وتكذب؟
حئ. بضمير حياتى فى مستقيائ أعيش

٢٥٢
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 شكور ماري آن ؛التصحيح

 الفطايرى صفاء الغالف: تصميم

ش.م.ل. العربية المطبعة الطباعة:
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 إلحادهم عن يعبرون من فنجد اليوم، عالمنا في حرمته اإللحاد مصطلح فقد

 انذي المعنى أيصا كقد١ )التابو( فقدان مع لكن حذر. أي دون من مباشرة بطريقة

 في الطويل ذوالباع اليسوعي، بوالد هنري األب إلينا يقذم لذلك الكلمة. هذه تحمله

 ويبرز اإللحاد، ظاهرة ترتيب فيه يعيد كتايا والروحاندات، والالهوت الفلسفة ميادين

 الممارسات على الضوء يستهد كما ،الدينبة الظاهرة على تفرضها انتي التحذبات أهم

إيماننا. على أكبر خطرا وئشغل اإللحاد، لظاهرة العدوالصديق باتت انتي الدينبة

 من الدينية ممارساتنا ننثي كيف أهله؟ مع ونتحاور اإللحاد مع نتعامل كيف

 النصوص مع نتعامل كيف تدعمها؟ مائ أكثر الدينية مؤسساتنا تهر انتي شوائبها

 اليوم؟ عصرنا في الكنيسة مسؤوليات ما الروحية؟ الحياة متطتبات هي وما المقدسة

 التساؤالت هذه عن اإلجابة الكاتب يحاول الته؟ عن بحثنا مسيرة ئتابع أن جدوى ما

 تعميق في منها واالستفادة اإللحاد ظاهرة مع للتعايش مؤخلين نكون كي وغيرها،

اليوم. إيماننا

* * * *

اليسوعي: بوالد هنري األب
 مدير بينها ومن متعددة، وإدارة تربوية مناصب شغل

 الرياضات في واسعة خبرة له مصر. في كاريناس منحلمة
 من عدد له وصدر والثقافية، الدينية والمحاضرات الروحية

 دقل بعضها المسيحى، والتصؤف والفكر الالهوت في الكتب
 المشرق دار عن مؤنفات عدة له وصدر األوروبية. اللفات إلى

٠والروحانيات والعقيدة، المسيحى، اإليمان فى مؤئائ عشر الحمسة ناهزت

٠ م٠م٠ ش المشرق دار
 ١٦٦٧٧٨ ص.ب.

لبدان ١١٠٠ ٢١٥٠ بيروت االشرفية،

التوزيع:
اسحطغان دككلبة

الراط-—ن رعو و0 ——
لبنان ،بيروت — ه٠١٦ص.ب:ه
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