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אאא 
 

يعود اإلحلاد جمددا ليكون ظاهرة فكرية حارضة يف ظل ظـروف عصـيبة متـرُّ 
ويف حني تسعى األمة للوقوف . هبا املنطقة وتعصف بوجودها وهويتها ومقدراهتا

طــاب عــىل أقــدامها يف مواجهــة حالــة االســتالب والغيبوبــة احلضــارية يــأيت خ
رف ـالتشكيك يف الثوابت واملقدسات ليقف يف طريـق اليقظـة والنهضـة, وليصـ

 !اجلهود عن التقدم والبناء إىل التضعضع واجلدل
مشـكلة فكريـة يـدور حوهلـا سـجال إعالمـي  »اإلحلاد«لقد بات موضوع 

ونقاش فلسفي ورصاع أيديولوجي; خاصة وأن وسـائل إعـالم خمتلفـة ومراكـز 
عـامل اإلسـالمي عن ارتفاع نسبة زيادة هذه الظـاهرة يف ال أبحاث متعددة تتحدث

 :فعىل سبيل املثال. خصوصاواملنطقة العربية 
−  بلدا, شمل  ٥٧م, يف ٢٠١٢استطالعا عام  »معهد غالوب الدويل«أجر

مـؤرش عـام حـول الـدين «: ألفا من املستوجبني, وصـدر حتـت عنـوان ٥٠آراء 
ن مقابـل وملستجوبني عـرب العـامل أهنـم دينيـمن ا% ٥٩, وإمجاال, يعتقد »واإلحلاد

وختتلـف النسـب . يؤكدون أهنم ملحدون% ١٣يرون أنفسهم غري دينيني و% ٢٣
, %٦وقد حصلت اململكة العربية السـعودية عـىل نسـبة . العامة من بلد لبلد آخر

لتكون بذلك أول بلد يف العامل اإلسالمي يتجاوز فيها اإلحلاد حـاجز اخلمسـة يف 
! من السعوديني يرون أنفسهم غري متدينني% ١٩من املتدينني و% ٧٥مقابل املائة, 

 ٨٦٦م, فـإن هنـاك نحـو ٢٠١٤ووفقا لترصحيات لدار اإلفتاء املرصـية يف ينـاير 
 .)١(ملحدا يف مرص, يف حني قدر آخرون عددهم باآلالف

بية باململكة العر شهراً  ١٦بلغ عدد املواقع اإلحلادية التي طاهلا اإلغالق يف  −
 .)٢(موقعا ٨٥٠السعودية 

                                                 
   .م٣١/٨/٢٠١٤يب يب يس, يف ) ١(
 ترصيح الرئيس العام هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لصـحيفة عكـاظ, يف) ٢(

 .م١٩/٨/٢٠١٤
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تَّـاب  ٧٠ »احلوار املتمدن«يدخل موقع  − , ويبلـغ عـدد كُ ألـف زائـر يوميـاً
آالف زائر يوميا, ويضـم  ١٠ »إحلاد«ألف كاتب, ويدخل موقع  ١٨املقاالت فيه 

آالف زائر يوميـا, وتضـم  ٤يدخلها  »شبكة الالدينيني العرب«ألف عضو, و ١٤
هناك عدة قنوات بعضها جتاوز حـاجز املليـون ) باليوتيو( وعىل . عضو ٧٠٠٠
باإلضافة إىل مئـات احلسـابات التـي تضـم عضـوية قليلـة باملئـات أو ! مشاهدة

 .)١(بالعرشات
بحثاً عـىل شـبكات التواصـل  »يب يب يس«أجر قسم املتابعة اإلعالمية لـ −

زية, وتبـني باللغة العربية واإلنجلي »ملحد«ريب عن كلمة ـاالجتامعي يف العامل الع
مـن العـامل  »ملحدين«ـفيسبوك وحسابات تويرت التابعة ل ات من صفحاتـأن مئ

وحيتو فيسبوك عـىل العديـد مـن الصـفحات . العريب جذبت آالف املتابعني هلا
وعىل تويرت, يرتاوح عـدد متـابعي . التي تدعو امللحدين العرب إىل االنضامم إليها

دهم بني املئـات واآلالف, فمـثال يتجـاوز احلسابات التي يعلن أصحاهبا عن إحلا
امللحـدين «تضم صفحة .الثامنية آالف متابع »أراب أثيست«عدد متابعي حساب 

 »امللحـدين السـودانيني«آالف متابع, وتضم صـفحة  ١٠ر من ـأكث »ينيـونسـالت
أكثـر مـن  »ورينيـشـبكة امللحـدين السـ«ع, وكذلك تضم ـمتاب ٣٠٠٠أكثر من 
 .)٢(متابع ٤٠٠٠
ريح باإلحلــاد يف املجتمعــات اإلســالمية املحافظــة ـظــرا حلساســية التصــون

فإن البعض يشكك يف األرقام املطروحـة, ومـن ثـمَّ يف حجـم  −غالبا −واملتدينة 
كــام أن الشخصــيات الومهيــة التــي تقــف وراء صــفحات . الظــاهرة وانتشــارها

إلحلاد معظمهـا ة لـدونات الداعيـوب واملـوتيـوات اليـويرت وقنـبوك والتـالفيس
المية األكثـر تـداوال بـني ـائل اإلعــوية, وإن كانت هي الوســومة اهلـر معلـغي

 .امللحدين العرب
                                                 

 .م١٧/١/٢٠١٦من يقف وراءه وكيف يروج له? حامد العطار, موقع إسالم أونالين, يف .. اإلحلاد) ١(
قسـم املتابعـة اإلعالميـة, موقـع يب يب يس, يف  −ملاذا ختىل البعض عن الـدين? أمحـد نـور: اإلحلاد يف العامل العريب) ٢(

 .م٣١/٨/٢٠١٥
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لذا فإن مـن الصـعوبة بمكـان دراسـة حجـم ظـاهرة اإلحلـاد, خاصـة وأن 
االعرتاف باإلحلاد يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يمثل انتهاكا للهويـة والـدين, 

غري أن مظاهر اإلحلاد تظل ملموسة يف األفكار واآلراء . ادعةويوجب العقوبة الر
املبثوثة يف املؤلفات أو املقاالت أو الكتابات األدبية أو عرب القنوات واإلذاعـات; 

ومن . وتؤيت ثامرها وآثارها عىل مستو الفكر واألخالق والسلوك واحلياة العامة
 .ش واجلدل العامهنا جاءت فكرة دراسة آثار هذه الظاهرة حمل النقا

 :مشكلة البحث
تبحث هذه الدراسة يف آثار اإلحلاد الفعلية عىل فكر وأخالق وسلوك الفرد, 
وعىل احلياة العامة للمجتمع والدولة, من منطلق تقييم أي ظاهرة فكرية أو ثقافية 

 .كأحد أسس التقييم العلمي − بنتائجها ومد نفعيتها وصالحيتها
تِبَ عن اإلحلاد م ن حيث مصادمته للدين اإلسالمي, عقيـدة ورشيعـة فقد كُ

كـام توجـد . ونظام أخالق; وأُلِّفَ يف نشأته وظروف هذه النشأة وجمتمع النشـوء
دراسات عدة تتبعت املدارس اإلحلادية بكافة أطروحاهتا واجتاهاهتا, موثقة اآلراء 

. هرةوالرجال والتطور التارخيي وعملية الرصاع الفكري التي واكبت هـذه الظـا
وهناك من بحث يف أسباب بروز اإلحلاد كفلسـفة جمتمعيـة واسـعة يف الغـرب يف 

 .القرن العرشين, وعوامل انتشاره يف العامل
وتبقى دراسة اآلثار املختلفة لظاهرة اإلحلاد يف صدارة التقييم احلقيقـي هلـذا 

إن فـ. التوجه الفكري, فاآلثار والنتائج تعكس حقيقة صوابية األفكار أو خطئهـا
األفكار النافعة والصاحلة ال تولد إال خريا وسعادة, واألفكار الضارة والفاسدة ال 

نٌ ﴿ :يقول تعاىل. تولد إال رشا وبؤسا مِ ـؤْ ـوَ مُ هُ ثَى وَ رٍ أَوْ أُنْ كَ نْ ذَ ا مِ احلًِ لَ صَ مِ نْ عَ مَ
نِ مَ  سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ لُونَ فَ مَ عْ انُوا يَ  ).٩٧: النحل( ﴾ا كَ

 :أهداف البحث
 :هيدف البحث ملا ييل

 .رصد آثار اإلحلاد عىل الفرد واملجتمع −
 .استقصاء ثمرات اإلحلاد يف الفكر واألخالق والسلوك واحلياة العامة −
 .تقييم هذه اآلثار وفق ميزان النفع والصالحية −
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 :أمهية البحث
 :يلتكمن أمهية البحث فيام ي

 .الرجوع للمراجع املتخصصة واملصادر العلمية −
استقراء آثار اإلحلـاد املختصـة بـه دون سـواه مـن األفكـار واالجتاهـات  −
األخر. 
االستشهاد بأقوال املفكرين والعلامء ممن هلم خربة يف هذا املجال, أو جتربة  −

 .ذاتية يف معايشتها
النطالق من منظـور حيـادي, االبتعاد عن املوقف املسبق من الظاهرة, وا −

 .وتقييم اآلثار من منطق عقيل ومادي وعريف, ليكون التصور واقعيا وحقيقيا
 :أسئلة البحث

يف البحث العلمي يفرتض ألي ظـاهرة فكريـة أو اجتامعيـة أو طبيعيـة آثـار 
ناشئة عنها, توجد بوجودها وتنعدم بعدمها, نظرا ألنَّ طبيعة الظـواهر التـأثري يف 

وحياول البحث من هذا املنطلق أن جييب . يئتها واملخيال الذهني كذلكحميطها وب
 :عىل األسئلة التالية

 ما هي اآلثار املرتتبة عىل اإلحلاد يف الفرد واملجتمع? −
ما هي انعكاسات اإلحلاد عىل الفكـر واألخـالق والسـلوك وعـىل احليـاة  −

 العامة للمجتمع والدولة?
 مجتمع اإلنساين وصالحيتها له?ما مد نفعية هذه اآلثار لل −

 :فرضية البحث
 :تبحث الدراسة يف التحقق من فرضيتني التالية

أنَّ ظاهرة اإلحلاد ذات آثار سلبية عىل الفرد واملجتمـع يف الفكـر واألخـالق 
 .والسلوك واحلياة العامة

ومتغري تـابع  »ظاهرة اإلحلاد«وهي فرضية إجيابية بني متغري مستقل وهو هنا 
 .»اآلثار السلبية عىل الفرد واملجتمع«ا وهو هن
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 :منهج البحث
يعتمد الباحث يف هذه الورقة عىل منهج الوصـف والتحليـل بالقـدر الـذي 
يتيحه حجم البحث, بغية توصيف اآلثار النظرية والعملية لظاهرة اإلحلاد يف ظل 
ربطها بمجتمعاته الغربية التي تـأثرت هبـذا الفكـر عـىل صـعيد املـنهج العلمـي 

 .واالعتقادي أو عىل مستو املامرسة السياسية واالجتامعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٨ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٩ − 

אאKK> 
ظهر اإلحلاد يف الغرب كردة فعل طبيعية ومتطرفة إزاء ما آلت إليـه أوضـاع 

من انحـراف وانحطـاط;  −زمن العصور الوسطى −الكنيسة املسيحية يف أوروبا 
−هـذا االنحـراف واالنحطـاط . إىل احلدِّ الذي أصبح معه إصالحها غـري ممكـن

بـدوره انعكـس عـىل صـورة الـدين لـد  −الذي وقعت فيه الكنيسة ورجاالهتا
الناس, حتى باتت نصوص الدين طالسم غيبيـة ال يمكـن للفـرد أن يفهمهـا أو 

يـة ال توافـق عقـال وال منطقـا وال يتأمل فيها, وباتت عقائد الدين قصصـا خراف
حسا, وباتت طقوس الـدين أعـامال جوفـاء يامرسـها البلـداء والبلهـاء, وباتـت 
تكاليف الدين أغالال وآصارا عىل الفقراء والضعفاء تنهك أجسادهم وتأكل ثامر 

رجـال «جهودهم لتطعمها لألغنياء وأصحاب السلطة, وبـات رجـال الكنيسـة 
عرفة والفكر, ويتهمون رجاالهتا بالزندقـة, وال يقبلـون حياربون العقل وامل »دين

وبـات النقـد ! وبات اإلبداع واالبتكار يف نظـر الكنيسـة حمرمـا! برهانا وال دليال
وأصبح القتل أسـهل عقوبـة تبـذل ! والسعي يف اإلصالح والتصحيح ردة وكفرا

 ..!للمخالف
, وملجأ للخائفني, دارا للمتنسكني, ومالذا للتائبني −غالبا − مل تعد الكنيسة

ودرعا للمظلومني, ومدرسة للمتعلمني, وغوثا للمحتاجني; بل عاش رجاهلـا يف 
فساد أخالقي ومـايل, وبـذخ مـن العـيش, متحـالفني مـع ذوي النفـوذ الظلمـة 
الفاســدين يف مقابــل جمتمــع حمطــم روحيــا وماديــا, تغتالــه يــد امللــوك والنــبالء 

شـباع نـزوات ذوي السـلطة والثـروة واإلقطاعيني, ويتصارع بوحشية دمويـة إل
 .ورجال الدين

 الـدين, ودخـوهلام يف رصاع مبـارش, ومع انفصام حركة العلم واملعرفة عـن
ى مفكرو أوروبا وعلامؤها إىل وضع النظريات البديلة لفلسفة الوجود واحلياة  نَحَ

ــةُ السياســية, . والتــاريخ واالجــتامع فظهــرت الداروينيــة والشــيوعية, والعلامني
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لوجودية الرافضة لألخالق, والوضعية املنحازة للعلـم التجريبـي, والطبيعيـة وا
ومجيعهـا فلسـفات ونظريـات تقاطعـت وتـداخلت, . املنكرة ملا خلف عامل املادة

وقدمت رؤ تصورية مغايرة للعقائد الدينية, وأفكارا جديدة, وتفسريات خمتلفة 
 .للمعهود, وقيام حديثة تقوم عىل معايري وضعية

ام  لقد كان منشأ اإلحلادِ متزامنا مع ثورة الشعوبُ األوربيّةُ عىل استبداد احلُكَّ
نيتشة, وفولتيري, : وطغيان الكنيسة; وتبنّى تأسيسه كبارُ الفالسفةِ والعلامء, أمثال

وكارل ماركس, وإنجلز, وراسل, وكونت, وغريهم من علامء التاريخ واالجتامع 
 .والطبيعة والقانون
 .إجيايب وسلبي: هذه احلركة االنفعالية شقان وكان من آثار

ف وما آل إليه وضـع  أما اإلجيايب فتمثل يف اخلروج من الدين املسيحي املـُحرَّ
قه رجال الدين; فغلبت اخلرافة ومصادمة حقائق الوجود واملادة  التدين الذي سوَّ

دعـاء ر واـواحلس والعقل, وسادت حالة الغلو والتنطع املفضية إىل تقديس البشـ
عصمتهم إىل حد اتصافهم بصفات الرب, وسحب خصـائص الـرب وإضـفائها 
 !عىل أشخاصهم, ونطقهم باسمه ونيابة عنه, وترصفهم يف ملكوته ومصائر اخللق

هذا اخلروج من أغالل وآصـار الكنيسـة وكهنوهتـا قـاد العلـامء واملفكـرين 
لالسرتشاد  وسعيهمالستعادهتم للوعي اإلنساين,  −فيام قادهم إليه − األوروبيني

يف الشق املادي والبرشي والدنيوي, حيث  −بدون شك − بعقوهلم التي أسعفتهم
أخذوا بمناهج البحث الرياضية والطبيعيـة والتارخييـة والتجريبيـة لتوصـلهم يف 

فكان . كثري من قضايا الوجود ملعارف صحيحة ومعلومات دقيقة وقوانني سليمة
لتي شهدت نموا مطردا يف كافة العلوم الطبيعيـة من آثار ذلك النهضة األوروبية ا

والصناعية, وانتهت بعلوم التقنية التي ال تزال فاعلة يف العامل املعارص بشكل يبهر 
 .العقول

وهذا مل يكن ليتم لوال عودة علامء ومفكـري أوروبـا للمـرياث الـذي تـوفر 
ثلت قاعدة لدهيم من احلضارة اإلسالمية وغريها من احلضارات السابقة; حيث م
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لالنطالق والبناء عليها, وإن مل تتم اإلشارة لد كثريين منهم إىل تأثري اإلسـالم, 
 .)١(حلساسية عالقة املجتمع األورويب املسيحي باإلسالم تارخييا

يف ذات  −حقيقـة−ومل يكن ليقوم ألوروبا هنضـة عمرانيـة أو تقـدم علمـي 
داد امللوك وطغيـان رجـال من استب − وف التي عاشتها يف العصور الوسطىالظر
كضـدين ال يلتقيـان يف ) العلم(و) الدين(ومن هنا جاء الربط املنطقي بني . الدين

, غـري أن )رانيةـالنصـ(يف التجربة األوروبية مل يكن غري ) الدين(و! الوعي الغريب
عقلية التعميم غلبت عىل وعـي علامئهـم ومفكـرهيم, دون متييـز بـني ديـن حـق 

 .يف إطار رؤية علامنية يف السياسة تفصل الدين عن الدولة كل ذلك جر. وباطل
وما يقال عن الغرب يقال عن الرشق, فإنَّ انتشار العلامنية يف بالد املسـلمني 

جهـل «و ,»غفلة العقل وخواء النفس عن التمسك باملعتقد الصحيح«كان نتيجة 
لبت اخلرافات, فلقد مرت باملسلمني فرتات ساد فيها اجلهل وتغ. املسلمني بدينهم

ـدِّ الـذين  وقلَّ فيها اإلقبال عىل العلم والتعلم, حتـى وصـل احلـال إىل إمكـان عَ
أقفل باب االجتهاد حني غلب اجلهل, وقلَّ «, و»يقرأون ويكتبون يف البلد الواحد

العلامء املجددون, ومجدوا عـىل التعصـب لـآلراء, وتشـعبوا إىل مـذاهب فكريـة 
التنافس املنحرف, ال ليشء إال ألجل بسط النفـوذ  وطوائف متعارضة حيتدم بينها

وهذا االنحراف مثلتـه الصـوفية بـأجىل مظـاهره; حيـث نـام . واكتساب األتباع
الناس عىل ترديـد أوراد جوفـاء يف معظمهـا للتـربك, وزهـد كـاذب عـن الـدنيا 

رين يف جنـب ـالناس يف نظر أقطاب الصوفية أصبحوا مذنبني مقص«, و»وملذاهتا
صل عند بعض املتصوفة املسلمني ما حصل للنصـار يف نشـوء طغيـان اهللا, وح

رجال الكنيسة يف جتريمهم للناس, وحتطيم معنوياهتم, والضغط عليهم للتمسك 
                                                 

 النواحي العلمية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية والروحية قد انترش سياسـيا إن الرتاث العريب االسالمي يف«) ١(
وحضاريا وحربياً يف جنوب أوربا وغربا, وأسس املسلمون مراكز حلضارهتم فيها, وقد نبغ يف هذه املراكز مرتمجون 

وغرناطة وقرطبة مـن أشـهر  نقلوا جوانب مهمة من الرتاث العريب اإلسالمي إىل لغاهتم, فكانت طليطلة وأشبيلية
; احلضارة اإلسالمية يف األندلس وأثرها يف أوروبا, توفيق سلطان اليوزبكي, ثقافتنا للدراسات والبحوث, »مراكز

 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣١: املجلد اخلامس, العدد العرشون, بتاريخ
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ـة األمـور  برجال الدين أصـحاب اجلـاه العـريض عنـد اهللا, فـبهم وحـدهم أزمَّ
الغلو اخرتع الصوفية يف مقابل هذا «و!! »وبرضاهم يرىض اهللا وبسخطهم يسخط

اخرتعـوا «, و»من مل يكن له شـيخ فشـيخه الشـيطان: النرصاين مقالتهم املشهورة
أشد من صكوك الغفران عند النصار, وهو ضامن القطـب الصـويف اجلنـة ملـن 
يريد, ووصل اهلوس بأتباع التصوف إىل الكسل التـام واخلمـول املخـزي بحجـة 

 .)١(»مسالك الصوفية إىل غري ذلك من. التوكل عىل اهللا وترك حطام الدنيا
, الذي مل ينله حتريف مادي أو معنوي, »الدين الساموي النقي«والصحيح أنَّ 

عندما يمتثله محلته بصدق واعتدال ليقدموا من أنفسهم قدوة يف العـدل والرمحـة 
لَّ البعدِ عن   »الدين املحـرف«واإلحسان, ويف التمكن والتطور والعمران, بعيدٌ كُ

ري, الـذي يمثـل عبئـا عـىل ـالبش »الدين الوضعي«امويا أو وإن كان يف منشئه س
لذا ملا كانـت الصـوفية اخلرافيـة, . اإلنسان ومشكلة يف احلياة وسدا إزاء املستقبل

بطقوسها القبورية, وعقائـدها اجلربيـة, وسـلبيتها يف احليـاة, هـي املهيمنـة عـىل 
طـريقهام إىل بـالد  املجتمع اإلسالمي وجد اإلحلاد الشيوعي والعلامنية السياسـية

 .املسلمني
إن إنكار حقيقة أن األديان املحرفة يف صورهتا الكنسية الكهنوتية تقف أمـام 
التطور والعمران, وأهنا تؤسس للخرافة واجلهل, ومن ثـمَّ االنحطـاط والشـقاء 
. والظلم, يف مقابل ما حتققه العلامنية من تطور وعمـران إنكـار مللحـوظ مشـاهد

لامنيـة مـن موقفهـا اخلـاطئ مـن اإلسـالم وأصـول الـديانات وهذا ال يربئ الع
 .الساموية

أما الشق السلبي لإلحلاد فهو أكرب من أن حيرص, ذلك أنه يشمل اجلانب غري 
 .املرئي يف اإلنسان واملجتمع البرشي

ويف هذا البحث املخترص سيتم احلديث عن اآلثـار السـلبية باعتبارهـا اهلـم 
األخالق والرشيعة بصورة مبـارشة, وهيـدم أركاهنـا األكرب الذي يصادم الدين و

                                                 
لـوي بـن عبـدالقادر جمموعة من البـاحثني بـإرشاف : موسوعة املذاهب الفكرية املعارصة, إعداد: انظر) ١( الشـيخ عَ

 .١٥٥ −١/١٥٤ج: هـ١٤٣٣السقاف, النارش موقع الدرر السنية, 
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وسيبقى إقناع امللحدين بعدم تصادم الـدين اإلسـالمي مـع . وأسسها وقواعدها
مناهج العلم واملعرفة الصحيحة, ومع نتائج العلم والبحث العلمي, ومع اإلبداع 

, متى ما ه هلا وتوجيهه أتباعه إليها, أمرا سهالؤواالبتكار, بل قيامه هو عليها وثنا
. ر اجلاهليـةـعرفوا حقيقة اإلسالم الصايف النقي البعيد عـن حمـدثات بنـي البشـ

واحلديث معهم حول واقعية اإلسالم, وعقالنيـة اإلسـالم, ومنطقيـة اإلسـالم, 
وإنسانية اإلسالم, وعدالـة اإلسـالم, هبـذه الشـمولية, ودعوتـه املطلقـة للعلـم 

ستكشاف, واجلدل واحلـوار, دون رفـع واملعرفة, والفكر والتفكر, والبحث واال
ناء يف شـق اإلبـالغ عـن اهللا, واسـتث − أي شخص عن برشيته إال يف حالة النبـوة

أن يؤيد ثورهتم العلمية واملعرفية يف حـدود  −إن ملكوا احلياد املوضوعي − كفيل
 .عامل الشهادة, ومناهضتهم للدين املحرف يف حدود عامل اإليامن
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אא 
 :آثار اإلحلاد عىل الفرد: أوالً 

 :غياب تفسري واعٍ للحياة والوجود −
فاحلياة يف نظر امللحد حتصيل حاصل, ال غاية هلا وال حكمـة مـن وجودهـا, 
ألنَّ الوجود حمض صدفة, واحليـاة جمـرد تطـور غـري واع وإنـام أجرتـه الظـروف 

وهذا بطبعه مؤثر عىل رؤية اإلنسان لذاته, ورؤيتـه ملـا حولـه, ورؤيتـه . عيةالطبي
ومـا يقدمـه اإلحلـاد بإنكـار اخلـالق والرسـاالت واليـوم اآلخـر . للحياة عموما

والغيب عموما هو تصور عدمي, ثـم هـو يـرتك العقـل اإلنسـاين املفـرد فريسـة 
وأهم ما يف األمر أنـه ! اربةلألفكار واآلراء والنظريات املتناقضة واملتضادة واملتض

ورغـم كـل حمـاوالت . ال قداسة ليشء, وال يقني للبدهيات, وال معنى للوجـود
التفسري اإلحلادي التي بذلت إال أهنـا مل ترتـق لتكـون فرضـيات علميـة مسـنودة 
بالرباهني العلمية, فضال أن تكون تفسريا كليا متحـدا ومتجانسـا وغائيـا للحيـاة 

 .والوجود
الال واعية تنعكس يف أدب املالحدة; ومن الـذي مل يقـرأ قصـيدة  هذه احلالة
, والتي يعكس فيها حالة التيه والال وعي بالـذات يف »الطالسم« )١(إيليا أبو مايض

 :والتي يقول يف مطلعها. الوجود واحلياة وما وراءمها
 جئت, ال أعلم من أين, ولكنّي أتيت
امي طريقا فمشيت  ولقد أبرصت قدّ

 شيا إن شئت هذا أم أبيتوسأبقى ما
 كيف جئت? كيف أبرصت طريقي?

 !لست أدري
 أجديد أم قديم أنا يف هذا الوجود

                                                 
م, ودرس هبا إىل سن احلادية عرشة, ثم انتقـل إىل ١٨٩١من قر لبنان سنة » املحيدثة«ولد إيليا أبو مايض يف قرية ) ١(

 .ابطة القلمية البارزينكان أحد أعضاء الر. اإلسكندرية, ومنها إىل الواليات املتحدة األمريكية
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 هل أنا حرّ طليق أم أسري يف قيود
 هل أنا قائد نفيس يف حيايت أم مقود

 !لست أدري... أمتنّى أنّني أدري ولكن
 :ويقول يف ختامها

 أنا ال أذكر شيئا من حيايت املاضية
 شيئا من حيايت اآلتيةأنا ال أعرف 

 أدري ما هيه لست يل ذات غري أين
 فمتى تعرف ذايت كنه ذايت?

 !لست أدري
 إنّني جئت وأميض وأنا ال أعلم

 وذهايب كمجيئي طلسم... أنا لغز 
 والّذي أوجد هذا اللّغز لغز أعظم

 ...ال جتادل ذا احلجا من قال إينّ 
 !لست أدري

الرصيح, بل عرب عنه أدبـاء آخـرون بلغـة هذا التوهان مل يتوقف عند التعبري 
أكثر غموضا وتيها لتعيد رسم مالمح الفراغ الروحـي والعقـيل يف لغـة رمزيـة ال 

. را لألدب احلـداثي املعـارصـوالذي مثل جس )١(»الرمزية«فظهر أدب . مدلول هلا
وكان وراء ذلك الغموض مضامني فكرية واجتامعية, تدعو إىل التحلل من القـيم 

إدغار آالن «فناد الكاتب واألديب األمريكي . واخللقية, بل تتمرد عليها الدينية
, الذي تأثر به رموز احلداثة وروادها, بأن يكون األدب كاشفا عـن اجلـامل ال »بو

وهذا ما انعكس عىل حياته بشـكل عـام, حيـث كـان . عالقة له باحلق واألخالق
                                                 

حركة يف األدب والفن, ظهرت يف فرنسا أواخر القرن التاسع عرش, كرد فعل ): Symbolism: باإلنجليزية(الرمزية ) ١(
وقـد تـأثر الرمزيـون كثـريا . للمدرستني الواقعية والطبعانية, وهدفت إىل التعبري عن رس الوجود من طريق الرمـز

فقد سعوا يف املقام األول إىل إعطـاء القـارئ انطباعـاً » الفن للفن«مع احتفاظهم بمبدأ و. Baudelaireبأعامل بودلري 
ور الشعرية التي تربز  عـن . »أحـالم الشـاعر الداخليـة«عن وعيهم الباطن, معتمدين يف ذلك عىل املوسيقى والصُّ

)https://ar.wikipedia.org (بترصف. 
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ات الفاســدة, وحماولــة موزعــا بــني القــامر واخلمــر والفشــل الــدرايس والعالقــ
ممعنا يف الضـالل وجمانبـا للحـق  »بودلري«وعىل خطا إدغار سار تلميذه . االنتحار
 .)١(والفضيلة

األديب عن عـامل الواقـع, ومـا فيـه مـن مشـكالت  »الرمزية«وابتعد مذهب 
اجتامعية وسياسية, وجنح إىل عامل اخليال, بحيث يكون الرمز هو املعرب عن املعاين 

املشاعر العاطفية, يف عامل مثايل افـرتايض جمهـول يسـد الفـراغ الروحـي العقلية و
لدهيم ويعوضهم عن غياب العقيدة الدينية, وقد وجد الرمزيون ضالتهم يف عـامل 

 !)٢(الالشعور
, )١٨٧٢−١٨٠٤( »لودفيـغ فويربـاخ«لقد بدأ الفكر اإلحلادي احلديث من 

عـده مثـل مـاركس وفرويـد إذ أثر فكره بشكل كبري يف فكر الـذين جـاؤوا مـن ب
. وقد مرَّ فويرباخ بثالث مراحل من عمره قضـاها يف البحـث الفلسـفي. ونيتشه

والثانيـة متحـور تفكـريه  − كـام يقـول−متحور تفكريه يف املرحلة األوىل حول اهللا 
وانتهى به التفكـري لثالثـة . حول العقل, أما الثالثة فتمحور تفكريه حول اإلنسان

أي أن (أن الــذات اإلهليــة متقاربــة لإلنســان : هليــة, األوىلمقاربــات للــذات اإل
إذ إن الطبيعة هـي .. , والثانية جلوهر الطبيعة)اإلنسان هو ذاته ذلك اإلله املتصور

اإلله واقعا, واملقاربة الثالثة تكونـت عـىل زعـم أن اإللـه مـا هـو إال نتـاج رغبـة 
ور إنسـاين تنتجـه رغبـة اإلنسان, إذ تزعم الفلسفة تلك أن الدين ما هـو إال تصـ

اإلنسان يف االحتامء من الضعف والوهن والفقر ملسند تستند إليه لكي ختفف مـن 
 .آالمها

ويقول مشري باسيل عـون, وهـو متخصـص أكـاديمي يف بحـوث الفلسـفة 
, إنَّ فويرباخ مل يـرضَ )نظرات يف الفكر اإلحلادي احلديث: (والالهوت, يف كتابه

                                                 
, ١٢١م, ص١٩٨٠ −عبداحلميد جيدة, مؤسسة نوفـل, بـريوت. عارص, داالجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب امل) ١(

 .بترصف
, الندوة العاملية للشباب اإلسالمي, )املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة(الرمزية يف : انظر) ٢(

 .هـ٤/١٤٢٠ط
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إليها, إذ ما لبـث أن أعـاد النظـر يف مبتنيـات أفكـاره  برؤيته الفلسفية التي وصل
م أخذ يتحدث عن اإلنسان الفرد, ويعيد البحث يف مسألة ١٨٤٥تلك, ففي عام 

اهللا اعتامدا عىل أسس وضوابط جديدة, لكن أفكاره مل تـزل تـراوح مكاهنـا إىل أن 
 !)١(تويف

ل اآلثار التي خيلفها اإلحلـاد يف نفـوس ا«وهكذا فـ ألفـراد هـو القلـق إنَّ أوَّ
وذلك أن داخل كل إنسان منا فطرة تلح . واحلرية واالضطراب والرصاع  النفيس

ملاذا خلقنا? ومن خلقنا? وإىل أيـن نسـري? وإذا : عليه, وأسئلة تتلجلج يف صدره
كانت زمحة احلياة, وشغلها الشاغل يرصف اإلنسان أحياناً عن اإلمعان يف جواب 

احلياة والكون فإن اإلنسان يصطدم كثرياً بمواقف  هذه األسئلة, والبحث عن رس
وهزات حتمله محالً عىل التفكري يف هذا السـؤال, فـاألمراض والكـوارث, وفقـد 
بعض األهل واألحبة, واملصـائب التـي تصـيب اإلنسـان البـد أن تفـرض عـىل 

ألنه يقوم −وملا كان اإلحلاد عقيدة جهالنية . اإلنسان أن يفكر يف مصريه ومستقبله
فإنه ال يقدم شيئاً خيـرج هـذا اإلنسـان مـن احلـرية  −عىل افرتاض عدم وجود إله

والقلق وااللتباس ويبقى لغز احلياة حمرياً لإلنسان, ويبقى رؤية الظلم واملصاعب 
التي يالقيها البرش يف حياهتم كابوساً خييم عىل النفس ويظل اإلحلـاد عـاجزاً عـن 

إلنسان إال جمموعة من الظنون واالفرتاضات فهم غاية احلياة والكون, وال يقدم ل
ومـع إحلـاح نـداء الفطـرة الـداخيل وتـردد تلـك . ال تقنع عقالً وال تشفي غليالً 

 .)٢(»األسئلة اخلالدة يف النفس يظل اإلنسان قلقاً معذباً 
رق املالحـدة يبحثـون عـن تفسـري ـوحتى اليوم ال يزال علامء الغرب والشـ

وتتوالد الفرضيات املختلفـة املتناقضـة لتهـوي يف  .للوجود نشأة وتطورا وترصفا
                                                 

ــات اإلحلــاد) ١( ــراءة يف نظري ــاس اجل.. ق ــي مجــرة وعب ــاركس, بن ــى م ــاخ حت مــري, صــحيفة الوســط مــن فويرب
)www.alwasatnews.com :( م٦/٤/٢٠١٥يف. 

اإلحلاد أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها, عبدالرمحن عبداخلالق, الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة ) ٢(
 .١٩ −١٨ص/٢هـ, ط١٤٠٤ −واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, الرياض
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مـا أوجـد  ومعظمها يدور حول الطبيعة واملادة وحدث. ظلمة سحيقة ال آخر هلا
 !للحياة −بزعمهم − الصورة األوىل البدائية

ويف حني يتحدث امللحدون عن النشأة ال يقدمون رؤيـة عـن اخلامتـة واملـآل 
 .ثاين لإلحلاداإلنساين, وهنا يأت األثر السلبي ال

 :انفالت الغرائز الشهوانية −
فاإلحلاد يقطع صلة اإلنسان باآلخرة, كدار أخر للنعيم إذا ما آمن وأحسن 
العمل يف الدنيا; فال يبقى لإلنسان منظور هلذه الدنيا غري املتعة واللـذة الشـهوانية 

ظـل ومع قرص عمر اإلنسان يصبح التلذذ بالشـهوات والتمتـع هبـا يف . اخلالصة
. التنافس عليها والتباهي هبا والرصاع مـن أجلهـا غايتـه األسـمى وهدفـه األول

فامللحد يعيش ليتمتع بالشهوات فقط, وكل جهده يف احلياة مبذول هلـذه الغايـة; 
حتى العلم خيوضه استمتاعا ويوظفه للمتعة, أو مقابل احلصول عىل مردود مـايل 

 .يوصله للمتعة
مـن هنـا توجـه ! واإلنسان حمصور بني عدمني?فأيُّ معنى للقيم واألخالق 

رف يف كل مـا حولـه, وحفـزه للعمـل مـن ـاإلحلاد إلطالق يد اإلنسان يف التص
القو الرأسـاملية الصـاعدة عقـب اهنيـار منطلق الكسب والتمتع, فالتقت إرادة 

 .النظم امللكية واهليمنة الكنسية مع فالسفة اإلحلاد فتبنت أفكارهم وروجت هلا
 أن الذي حرر عقل النهضة وحواسها إنام هـي النزعـة  »ول ديورانت«وير

العلامنية التي أتت من هنوض الطبقات املتوسطة, والتي اجتهـت نحـو اجلامعـات 
واملعرفة والفلسفة والشحذ الواقعي للعقول بدراسة التـاريخ والقـانون وتوسـيع 

ثقـف بشـكه يف األذهان بالتعرف عىل العامل عـىل نطـاق أوسـع; وأن اإليطـايل امل
مـثلهم مثـل  »أبيقوريني«قطعيات العقائد املنقولة ورؤيته رجال الدين, بوصفهم 

مجهور املؤمنني, قد أطلق نفسه من القيود الفكرية واألخالقية, وابتهجت حواسه 
 !)١(املحررة بال رادع بكل جتليات اجلامل يف الطبيعة واملرأة والرجل والفن

                                                 
عبـدالرحيم صـاميل السـلمي, مركـز التأصـيل للدراسـات . حقيقة الليرباليـة وموقـف اإلسـالم منهـا, د: انظر )١(

 ., بترصف٤٧ص/١هـ, ط١٤٣٠ −والبحوث, جدة
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ق والفطـرة ظهـر االنحـالل يف املجتمعـات ومع انتزاع قيم الدين واألخـال
وسـاعد عـىل ذلـك النمـو االقتصـادي وحتقـق صـور . الغربية حتى طغى عليها

. الرفاهية ودمج املرأة بشكل قوي يف القو العاملة حتت ضـغط احليـاة اجلديـدة
واملتعـة هـي املعيـار األخالقـي  ,وباتت الرفاهية هي املعيار املجتمعـي للسـعادة

 .للمنفعة
ر اإلحلـاد ـرية كام شـهدها عصــيشهد اجلنس البرشي ثورة للغرائز البشومل 
فسعار اجلنس اليوم حمور حيـاة الفـرد الغـريب الـذي مـا عـادت تشـبعه . املعارص

ي ـوجتاوز األمر من ممارسة الشذوذ اجلنس. العالقات الزوجية حتت مظلة األرسة
 !إنسانية طبيعية غري شاذةواإلعالن به إىل مرحلة تقنينه ورشعنته وعوملته كظاهرة 

إنَّ هذا التحول مل يكن وليد يوم وليلة, بل جاء نتيجة مراحل من االنحطـاط 
 علميـا وثقافيـا  »الشذوذ اجلنيس«التي جرت املجتمعات الغربية التي كانت تر

هو الذي يامرس انحرافات أو صور نشاط «: عىل أنه انحراف ومرض, وأنَّ الشاذ
, إىل مرحلـة باتـت »مع الثقافة أو األعراف العامة ملجتمعـهتناسيل ليس يف اتفاق 

ختتفي معه هذه احلساسية نتيجة اتساع دائرة الغارقني فيها من مجاهري الناس نخبـا 
من البحوث العلميـة واخلطـاب  »الشذوذ اجلنيس«وعامة, وبدأ استبدال وصف 

 !»املثلية اجلنسية«الطبي واإلعالمي بوصف 
سياسـات التشـخيص, سـنة : يف مقال له بعنـوان − »ايرب«وقد عربَّ الدكتور 

حذف اجلنسية املثليـة −مل تكن هذه التغريات «: عن هذا التحول بقوله −م١٩٨١
ا شخصـيا نابعـة مـن اسـتيعاب احلقـائق  −من قائمة األمراض واعتبارها اختيـارً

ا بـام  كـان العلمية التي يمليها املنطق, وإنام عىل العكس كان هـذا العمـل مـدفوعً
 !)١(»يمليه املزاج األيديولوجي العام يف تلك احلقبة من التاريخ

وهي ثورة تغيري جذري يف . »ثورة جنسية«هذا التحول يمكن أن يطلق عليه 
العالقات اجلنسية قامت يف الغرب بني هناية السـتينيات وبدايـة السـبعينيات مـن 

                                                 
د حممد املهدي, عـىل موقـع الشـبكة العربيـة للصـحة النفسـية .اجلنسية املثلية بني الوصم والتفاخر, أ: انظر مقال) ١(

 . http://maganin.com/print.asp?contentId=12134: , عىل الرابط)http://maganin.com(االجتامعية 
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ي ـتحـرر اجلنسـحـول ال ١(»فرويـد«القرن املـايض; وإن كـان منطلقهـا كتابـات 
 .نفسية يف العرشينيات من نفس القرن−يةوالقضايا اجلنس

, حيـث »احلـب احلـر«كان من نتائج هذه الثورة انبعاث ثقافة جديـدة هـي 
, وأخذوا ينرشون أفكارهم عـن )٢(»hippie: اهليبيز«اعتنق ماليني الشباب مذهب 

 جيب إنكارها أو قوة احلب ومجال اجلنس كجزء فطري من احلياة الطبيعية; وأنه ال
ـا أم ال, . كبتها وأد هذا التوجه اجلديد إىل حرية اجلنس, سواءً كان املـرء متزوجً

 !وحرية منع احلمل واإلجهاض, وحرية العري العلني, وحرية الشذوذ اجلنيس
ومع اتساع هذا األمر واإلباحية اإلعالمية الفاضحة, وتشـكلت اجلمعيـات 

ة له, والقوانني املرشعة واملنظمة له, وظهرت جتارة املدافعة عنه, واملنظامت الراعي
كثالث جتارة تتصدر النشـاط اإلجرامـي  −أو ما يعرف بالرقيق األبيض − اجلنس

 !)٣(الربحي بعد جتارة السالح واملخدرات, بل واألكثر نموا
 :النزعة الفردية األنانية النفعية −

وانفـالت شـهواين تيهان فطري, وفراغ روحـي, ونزعـة ماديـة يف املعرفـة, 
. للغريزة, حمصلة الفرد الغريب من اإلحلاد وانخالسه من الدين واألخالق باملطلق

وهبذا فإنَّ أي حديث عن علة للوجود اجلمعي لإلنسان تضمحل, ما يدفع الفـرد 
إىل األنانية املطلقة والنظرة املنفعية التي تدور حول لذاته هو ومتعه, غري مبالٍ بمن 

 .نه ال غاية خلف الوجود واحلياة غري الفناءحوله, طاملا وأ
                                                 

طبيب نمساوي من أصل هيودي, اختص بدراسة الطب العصبي, ويعتـرب ): م١٩٣٩ −م١٨٥٦(سيغموند فرويد ) ١(
 كان مفكرا متحررا, وله نظريات عدة يف شأن العقل والالواعي واجلنس. مؤسس علم التحليل النفيس

هي ظاهرة اجتامعية, كانت باألصل حركة شـبابية نشـأت يف الواليـات املتحـدة يف سـتينيات وسـبعينيات القـرن ) ٢(
ناهضة للقيم الرأساملية, حيـث ظهـرت وتعترب هذه احلركة م. العرشين ثم ما لبثت أن انترشت يف باقي دول الغربية

بني طالب بعض اجلامعات يف الواليات املتحدة كظاهرة احتجاج ومتـرد عـىل قيـادة الكبـار التـي أوصـلت العـامل 
ـــدمرتني خـــالل  ـــامليتني م ـــتهالك ٣٠حلـــربني ع ـــة االس ـــة وثقاف ـــة والنفعي ـــاهر املادي ـــىل مظ ـــنة, وع . س

)s://ar.wikipedia.orghttp(بترصف ,. 
وبحسب الدراسة ذاهتـا . كام أكدته دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات الالجئني بجامعة أكسفورد الربيطانية) ٣(

انظر تقرير قنـاة . مليار دوالر سنويا ٢٧من الضحايا هم من الفتيات واألطفال, وأن أرباحها تقدر بنحو % ٩٨فإن 
 :, عىل الرابط التايل)http://www.alaan.tv(: اآلن

       http://www.alaan.tv/news/world-news/143987/on-the-international-day-for-the-fight-against-slavery-about-
312-million-people-remained-in-the-clutches-of-slavery. 
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هكذا نشأت الرأساملية كسوق حرة يتاجر فيها بكل يشء, ويصبح فيها البقاء 
وعوضـا عـن عبوديـة األبـاطرة . لألقو باعتبار أن القوة معيار الصالح للبقـاء

والكنيسة أصبح العامل واملستهلكون عبيد أصـحاب رأس املـال الـذين يبحثـون 
. سب واألرباح غري مبالني بغريهم ضـعيفا كـان أو حمتاجـا أو معـدماخلف املكا

وبات احلصول عىل املال غاية يف ذاته تكرس ألجله كل القيود وتستباح معـه مجيـع 
املحرمات, خاصة وأن طبقة رجال األعامل باتت هي املؤثر يف صناعة الترشيعات 

 .والقوانني بوصوهلم للربملانات
عــىل ) م١٩١٤ −م١٧٧٦(الكالســيكية يف الفــرتة فمــع انتصــار الليرباليــة 

الصعيدين السـيايس واالقتصـادي حقـق املجتمـع الغـريب نمـوا اقتصـاديا غـري 
وعملت الطبقة الرأساملية عـىل . مسبوق, ودارت عجلة الصناعة وحركة اإلنتاج

ريعات العمل واألجور ونظـام الطوائـف احلرفيـة ونقابـات العـامل, ـمقاومة تش
ساعدة الفقراء, وإطالق حريـة التجـارة عـرب البحـار, وختفـيض وعىل احلد من م

ــ.. رائبـالضــ ــا تش ــي مجيع ــة ـوه ــرف بالطبق ــا ع ريعات تصــب يف صــالح م
 !»الربجوازية«

وكام شهدت هذه الفرتة صعود أصـحاب رؤوس األمـوال شـهدت كـذلك 
صعود النامذج الديكتاتورية املستبدة يف احلكـم, والتـي تسـتمع بتحقيـق رغباهتـا 

أي  »الشـيفونية«طوية يف العنف والدمويـة; والتـي ال تقـف أمـام مطامعهـا السل
وهكذا ظهرت حقبة دموية استعامرية ارتكب يف ظلها احلـروب املـدمرة, . حدود

واإلبادات اجلامعية, وصور االسـرتقاق والتعـذيب املذلـة لإلنسـانية; وتعـززت 
األسـلحة الفتاكـة الروح العنرصية والقومية, وانطلق السـباق يف سـبيل امـتالك 

 !والقو العسكرية املدمرة القتسام النفوذ العاملي من أجل احلصول عىل الثروات
 : لقد ظهر يف عصور اإلحلاد قادة ديكتاتوريني أمثال

ي ـ, القائد العسكري الفرنس)م١٨٢١ −م١٧٦٩(نابليون بونابرت األول  −
ل العقـد األول مـن ذي النزعة التسلطية, والذي قاد حربا توسعية يف أوربـا خـال
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رفت باسم احلـروب النابليونيـة, وأحـرز فيهـا انتصـارات  القرن التاسع عرش, عُ
ا رئيسـا يـتحكم يف  باهرة عىل مجيع الدول التي حارهبا, وجعل مـن فرنسـا مركـزً

وهذا دفعه للتوسع يف حروبه خـارج القـارة . شؤون مجيع الدول األوروبية تقريبًا
. القانون املدين الفرنيس, املعـروف باسـم قـانون نـابليونوإليه يُنسب . األوروبية

بـل −إنه مل تكـن لديـه أيـة مشـكلة يف التضـحية بـآالف : ويقول منتقدو نابليون
األشخاص يف سـبيل الوصـول إىل هدفـه, وأنـه يف سـعيه إىل السـلطة  −بماليني

ت املطلقة أشعل نار احلرب يف أوربا وأجـج النزاعـات فيهـا, متجـاهالً املعاهـدا
واالتفاقيات املربمة بني تلك الدول وفرنسا وبينها فـيام بعضـها يف سـبيل احلفـاظ 

كام أنه سمح جلنوده بنهب املـدن والـبالد التـي دخلوهـا; مـا جعـل . عىل السالم
وهو السلوك الـذي . متاحف فرنسا غنية بالتحف واآلثار التي رسقت أثناء الغزو

 غزواهتم, مما حرم الكثري مـن الـدول قلده فيه القادة العسكريون الالحقون له يف
 .من كنوزها القومية

احلـاكم اإليطـايل ومؤسـس ) م١٩٤٥ −م١٨٨٣(بينيتو أندريا موسوليني  −
لقد هيأت األوضاع السياسية واالقتصادية املرتدية التي . احلركة الفاشية اإليطالية

ل من االشرتاكية املتحو −عانت منها إيطاليا بعد احلرب العاملية األوىل ملوسوليني 
القيام بحملة حرك مـن خالهلـا الغرائـز املتطرفـة, لعـدد كبـري مـن  −إىل الفاشية

العاطلني عن العمل من اجلنود املرسحني ومن ذوي السـوابق اإلجراميـة وفلـول 
عصابات اإلجرام املنظم, وصياغتها يف أيديولوجية متعصبة عنيفة, ومـأل الفـراغ 

املتأزم ليكون حزبه الفاعـل املـؤثر مـع عجـز  السيايس واأليديولوجي والروحي
 .م عني رئيسا لوزراء إيطاليا١٩٣٢ويف عام . احلكومة ويصبح هو القائد املوجه

كـان معاديـا للكنيسـة,  −كام يقول − سوليني الذي ورث عن أبيه اإلحلادمو
وكان يف مقاالته يدعو إىل تصعيد العداء مع رجال الدين وإغـالق دور الكنـائس 

ورغـم فشـل . ا عىل تفعيل العقل الذي استسلم ألصحاب النفوذ واجلاهخلطورهت
, إال أنه عندما متكن من السلطة ألغى كافة »احلزب الفاشستي«حزبه الذي أسسه 
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األحزاب وقتل معارضـيه مـن االشـرتاكيني والشـيوعيني, وقمـع حريـة الـرأي 
ئدتـه, وكـان وكانت نزعته السلطوية تكفر بالسلم وفا. والتعبري وأغلق الصحف

ير احلياة نضال وقهر, لذلك دفع باجتاه توسع إيطاليا باجتاه االستعامر اخلارجي, 
إلعادة أجماد اإلمرباطورية الرومانية القديمة, وكان حيلم علناً بأن يسيطر عىل كـل 
ــة, وأن ينشــئ  ــه إىل بحــرية إيطالي حــوض البحــر األبــيض املتوســط, وأن حيول

 .إىل ساحل غينيا الغريبإمرباطورية متتد من احلبشة 
سيايس أملـاين, وزعـيم حـزب ) م١٩٤٥ −م١٨٨٩(أدولف ألويس هتلر  −

, ١٩٣٣يف عـام . »احلزب النازي«العامل األملاين االشرتاكي الوطني واملعروف بـ
ا للبالد وقد عمل يف عهده عـىل . وهو منصب أعىل يف الدولة − تم تعيينه مستشارً

مولية وديكتاتورية فاشـية, انـتهج فيهـا سياسـة إرساء دعائم نظام حتكمه نزعة ش
, أي املناطق التي تؤمن »املجال احليوي«خارجية هتدف لالستيالء عىل ما أسامه بـ
وبالفعل وجه مـوارد الدولـة وقـو . الوجود والرخاء االقتصادي ألملانيا النازية

يف املجتمع نحو حتقيق هذا اهلدف, وخاض حروبا عسكرية عنيفة ودموية تسببت 
 .حرب عاملية ثانية

استطاع هتلر أن يكسب تأييد اجلامهـري لسياسـاته عـن طريـق إقنـاع معظـم 
الشعب األملاين بأنه سينقذهم من موجة الكساد االقتصادي التي اجتاحت العـامل 
 ,عقب احلرب العاملية األوىل, ومن براثن الشيوعية, ومن تأثري األقليات األخر

 !تطرفارافعا شعارا قوميا عنرصيا م
عمل هتلر عـىل بنـاء قـوة أملانيـا العسـكرية والـدخول يف أحـالف جديـدة 
وتوسيع نفوذه يف أوربا مطلقا, من ثمَّ بدأ حروبه التوسعية التي قادت فيام بعد إىل 
احلرب العاملية الثانيـة التـي شـاركت فيهـا دول آسـوية وأوروبيـة كـرب, وراح 

 !ضحيتها ماليني البرش
جمتمعٌ وردي وال دولٌ ورديـة, بـل عاشـت أوروبـا فـرتة  مل ينشأ عن اإلحلاد

رصاعــات مريــرة سياســية واجتامعيــة عقــب خروجهــا مــن العصــور الوســطى 
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ومل تكـن . ر مـيالديـيف القرن الثامن عش »عرص التنوير«واقتحامها ما يوصف بـ
 .من هذه املوجة اإلحلادية وآثارها تي عانتال ةهي الوحيد

, زعـيم احلـزب )م١٩٧٦ −م١٨٩٣(تونـغ  يـففي الصني ظهر مـاو تسـ −
توىل احلزب الشيوعي السلطة يف الصني عام . م١٩٣٥الشيوعي الصيني منذ عام 

م, واستخدم ماو أساليب عنيفة ليحكم قبضة احلزب عىل السـلطة, فقتـل ١٩٤٧
حتالف مع االحتاد السـوفييتي وتبنـى . العديد من أعداء ثورته وخمالفيه السياسيني

ة تقوم عىل الفالحني, خالفا لرؤية كارل ماركس التي تعتمد عـىل سياسة اشرتاكي
وعمل عـىل تطـوير مفهـوم جديـد . ووجه كل تركيزه إىل التنمية الزراعية. العامل

ي  مّ  ., وكان مزجيا من شيوعية لينني وماركس»باملاوية«للشيوعية سُ
أدار ماو املجتمع من خالل سـيطرته عـىل كـل أجهـزة الدولـة, وجعلهـا يف 

وأدت سياساته إىل إخفاقات عدة وجماعات متعددة ووفاة مئـات اآلالف . بضتهق
فقد شهدت الصني أكرب جماعة إنسانية نتيجة سياسته االقتصـادية التـي . من البرش

, والتـي أطلقهـا »Great Leap Forward −القفزة الكرب إىل األمام«وصفت بأهنا 
−وهلك نتيجة هذه املجاعة . ةم بغية حتويل الصني ألكرب دولة صناعي١٩٥٨عام 

م ١٩٥٨مليـون صـيني, بـني عـامي  ٣٠ −١٥ما بـني  −حسب بعض التقديرات
 .)١(م١٩٦٢و

ري عـىل ـلقد صنف ماو تيس تونج عىل أنه أكرب جمرم يف تاريخ اجلـنس البشـ
مليون نسمة بسبب سياسات التجويع والعمـل  ٧٠ −٤٠اإلطالق, فقد مات من 

بـل . الشمولية وقتل األثنيات والعرقيات املختلفةالقرسي واإلعدامات واإلبادة 
أصبح االنتحار يف فرتة حكمه ظاهرة متكررة عىل مـدار السـاعة طـوال اليـوم يف 

 .)٢(شوارع الصني
, القائــد الثــاين )م١٩٥٣ −م١٨٧٨(ويف روســيا ظهــر جوزيــف ســتالني  −

يام كـان زعـ. م١٩٥٣ −م١٩٤١: لالحتاد السوفييتي ورئيس الوزراء خالل الفرتة
                                                 

  Holmes, Leslie. Communism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2009) : انظر) ١(
 .م٨/٢/٢٠١٦هيثم طلعت, موقع إسالم ويب, يف . اإلحلاد يُسمم الشعوب, د: انظر) ٢(
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رف بعنفه ودمويته وقضائه عىل خصومه وخمالفيه. شيوعيا عرف بقسوته وقوته . عُ
, والتـي »Ukrainian Great Famine −جماعة أوكرانيـا الكـرب«ومن أبرز جرائمه 

مليـون  ٤م لتأديب الشعب األوكراين, وراح ضـحيتها قرابـة ١٩٣٣ارتكبها عام 
ا سـتالني طبقـت يف كثـري مـن وسياسـة التجويـع القمعيـة التـي اتبعهـ. أوكراين

مقاطعات االحتاد السوفييتي أبان حكمـه, وذهـب ضـحيتها وضـحية اإلبـادات 
 .مليون شخص ٣٠الوحشية قرابة 

للحكـم يف  −»سـالوث سـار«أو − »بول بوت«ويف كمبوديا وصل امللحد  −
من شعبه باسم اإلحلاد والفلسفة املاديـة % ٢٥; فأباد )م١٩٧٩ −م١٩٧٦(الفرتة 
. سنوات قضاها يف احلكم; وهي نسبة مسـجلة رسـميًا يف دفـاتر الدولـة ٣خالل 

ألف مقربة مجاعية عمالقة استخدمها  ٢٠ويف دراسات ميدانية الحقة تبني وجود 
ا لـ ٣املالحدة لدفن قرابة   .»اليونيسيف«مليون نسمة من الشعب الكمبودي طبقً

تـرس  − يات ماديـةمل يكن بول يؤمن إال باإلنسان املادي الذي يسري يف حتم
إنسان بال أدنى معيارية وال قيمـة وال معنـى وال حيمـل داخلـه مفـردات  −يف آلة

ا هللا, وال يكـرتث بالغايـة وتصـبح األرض مـن  شخصية مستقلة متيزه كونه خملوقً
 !)١(وجهة نظره مادة استعاملية وغايته حتقيق أقىص إشباع ممكن منها ال أكثر

الذي قدمه املالحدة يف تاريخ قصري, وهي  هذه بعض نامذج الطغيان الفردي
 −هاءالتي ال تسعف طبيعة الورقة استقصا − ج ما كان هلا لتظهر هبذه البشاعةنامذ

وإذا مـا رأينـا بشـكل أدق إىل . لوال إحلادها, ونزوعها لألنانية والفرديـة املطلقـة
املختلفـة ها تنضح باجلرائم اطبيعة احلياة الشخصية ألفراد املجتمع امللحد لوجدن

فــال رادع للجريمــة يف . والعنــف الــدموي بحثــا عــن املتعــة وإشــباعا للشــهوة
املجتمعات امللحدة إال السلطان ورقابة الدولة, فال ضمري يؤنب وال رب خيشـى 

 .وال يوم آخر يتقى
                                                 

 .املرجع السابق: انظر) ١(
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 :آثار اإلحلاد عىل املجتمع: ثانياً 
اب التفسـري غيـ: هذه املالمح الثالثة التي غلبت عىل الفرد امللحد, أال وهي

الواعي للحياة والوجـود, واالنفـالت يف الغرائـز الشـهوانية, والنزعـة الفرديـة 
فهو جمتمع . األنانية النفعية, كانت ذات أثر بالغ يف تشكيل املجتمع امللحد عموما

بال هوية وبال أخالق وبـال روابـط, منقـاد ألي دعـو, ومتقبـل ألي ممارسـة, 
 .والرصاع ومنقسم عىل نفسه إىل حد التناقض

إن طغيان الكنيسـة الـذي كـان جيـر البـؤس عـىل النـاس اسـتبدل بطغيـان 
األحزاب الشيوعية واألحزاب القوميـة الشـيوفنية التـي مارسـت أعظـم صـور 

وكان لكل حزب من هذه األحزاب كهنته الـذين . اإلرهاب والتعذيب والتنكيل
 !يضعون أفكاره ويصوغون شعاراته ويبرشون به خملصا ومنقذا

عوضا عن استبداد امللوك ظهر حكام ديكتاتوريون يبيـدون النـاس ألجـل و
وأبيـد يف . رية ومشـاريع اقتصـادية وجتـارب علميـة وأطـامع توسـعيةـأفكار بش

 !حروهبم من البرش أعظم مما أبيد يف قرون كاملة
وخالفا للطبقية االجتامعية ظهرت طبقيات جديدة يف املجتمع امللحد ال تقل 

وال يـزال ! هتا يف املجتمعات األوروبية خالل العصـور الوسـطىسوءا عن مثيال
املجتمع الغريب يعاين من ذات الفرز الطبقي عىل أسس قومية أو عرقية أو إثنيـة أو 

ويف حني يعيش قلة قليلة ثراء فاحشا يعيش معظـم النـاس يف مسـتو . اقتصادية
االقتصادية تؤثر معييش يسء; وإن كانت السياسات احلكومية وطبيعة التوازنات 

يف الـدول العلامنيـة  −بـني فـرتة وأخـر−يف ترميم الفوارق بني هاتني الطبقتـني 
 .الرأساملية

ويف حني كان يناقش بعض رجال الكنيسـة حقيقـة طبيعـة املـرأة وازدرائهـا 
ناقش املالحدة حقيقة اإلنسان من حيث هو, ووضعوه يف سلم التطـور لكئنـات 

عند ذلك, بل أصبحت عالقة املـرأة بالرجـل وطبيعـة ومل يتوقف األمر ! حيوانية
املناديـة بفـك  »األنثويـة«األدوار بينهام حمل نقاش, لينتهي األمر هبـم إىل احلركـة 

 !)١(العالقة بني اجلنسني واستغناء كل منهام عن اآلخر
                                                 

م, وإلغـاء كافـة الفـوارق هي حركة حتررية راديكالية متطرفة, تطالب باملساواة بني اجلنسني إىل حـد التطـابق التـا) ١(
=  وتعترب الزواج بـني). اجلندر(ل منهام ـد أدوار كـديـرها اجلوهري يف حتـبينهام, وتتجاهل الفوارق البيولوجية وأث
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لقد رفض اإلحلاد خرافة الكنيسـة وضـالهلا لكنـه عمـل عـىل تـدمري كافـة 
كك يف قطعيات مستقرة يف الفطـرة والـوعي اإلنسـاين, املسلامت والبدهيات وش

وكـل يشء يف ! وبذلك مل يعد للمجتمع اإلنساين ثوابت وال قطعيات حيتكم إليها
 !ضوء هذا االنعتاق مباح, فال حتريم وال قيد

 :لقد بدت آثار اإلحلاد عىل املجتمعات يف ثالثة ظواهر
 :االنتحار −

يـزة البقـاء والعـيش, ومنـدفعا للحيـاة خيرج اإلنسان إىل الوجود مزودا بغر
 »االنتحـار«وتبقى ظـاهرة . والتعاطي مع حتدياهتا وعقباهتا, مهام واجهه من عناء

ومع انتشار اإلحلـاد . وأن يقيض اإلنسان عىل حياته باختياره شاذة وخالفا للفطرة
 .كثقافة عاملية برز االنتحار كظاهرة عاملية حارضة بقوة يف املجتمعات

عدة خلف االنتحار, وختتلف الدوافع من شخص إىل  اً هناك أسباب ورغم أنَّ 
مثـل  − فسية تؤكد أن االضـطرابات النفسـيةآخر, إال أنَّ كثريا من الدراسات الن
حتــت تــأثري ضــغوطات احليــاة املاديــة  −يـالقلــق واالكتئــاب واالهنيــار النفســ

 .واالجتامعية تقف وراء هذه الظاهرة بالدرجة األوىل
ن اإلحلاد سبابا من أسـباب هـذه االضـطرابات النفسـية النابعـة مـن فإذا كا

فقدان اهلوية وتيهان الوعي وغياب أي معنى رسايل للوجود وغائي للحياة, فـإن 
 .من الطبيعي أن يكون االنتحار أثرا من آثاره

تلف أنحاء العامل, أي بمعدل  وإذا كان ينتحر سنويا قرابة مليون شخص يف خمُ
بحسـب −ثانيـة, فـإن أكـرب معـدالت االنتحـار  ٢٦إنسـان كـل  تقريبي انتحـار

تشهدها دول ملحدة  −وغريها) منظمة الصحة العاملية(اإلحصائيات التي توفرها 
 .وعلامنية, سواء عىل مستو أوروبا أو آسيا أو أمريكا

                                                                                                                            
وتشكيل األرسة غري النمطية, وتطالب بمامرسة ) أنثى بأنثى(و) ذكر بذكر(اجلنسني قيدا, وتدعو للزواج املفتوح  =

احلركة النسوية يف اليمن تارخيها وواقعها, أنور بـن : انظر للفائدة. ة, ومن ثمَّ حرية اإلجهاضاحلرية اجلنسية املطلق
 .م١/٢٠٠٧قاسم اخلرضي, سلسلة إصدارات البيان, ط
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اولون االنتحـار ا هنالك عدد كبري ممن حيُ نتحرً وت مُ . ومقابل كل شخص يمُ
وتشـري . ألـف نسـمة ١٠٠عـن كـل  ١٤٫٥املي لنسبة االنتحار ويبلغ املعدل الع

اإلحصائيات إىل ارتفاع نسبة انتحار الرجال بشكل كبري يف اخلمسني سنة املاضية, 
ل فئــة معنيــة  نّني املـــُنتحرين بشــكل عــام, لتصــبح أوَّ كــام ارتفعــت نســبة املـــُسِ

 .باالنتحار, خاصة يف الدول املتقدمة
روسـيا وبعـض دول : لتي ترتفع فيها نسب االنتحارإنَّ من بني أهم الدول ا

روسيا, وأوكرانيا, وبروسـيا, مثل تي السابق, ودول رشق أوروبا االحتاد السوفيي
را, والسـويد, ـواملجر, والصني, واليابان, والدنامرك, وفنلندا, والنمسا, وسويس

يكيـة املرتبـة وحتتل الواليات املتحدة األمر. وفرنسا, وأملانيا, وبلجيكا, وآيسلندا
 .)١(١٠٫٤يف معدل ظاهرة االنتحار, بنسبة  ٢٢

حالـة وفـاة بسـبب  ٨٠٤٬٠٠٠وتشري التقديرات إىل حدوث ما يقرب من 
عـدل االنتحـار العـاملي ٢٠١٢االنتحار حول العامل يف عـام  م, وهـو مـا يمثـل مُ

يس حسـب العمـر, وهـو  ـقَّ  ١٥(نسـمة  ١٠٠٫٠٠٠لكـل  ١١٬٤السنوي الـمَ
 ).ناثلإل ٨للذكور و

 )خارطة توضح توزيع نسب االنتحار عىل دول العامل(
 )م٢٠١٤الوقاية من االنتحار رضورة عاملية, منظمة الصحة العاملية, : املصدر(

 . http://www.who.int: يمكن الرجوع إىل تقارير منظمة الصحة العاملية) ١(                                                 
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 :اجلريمة −
اقرتنت التحوالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية يف الغرب بنمو مطرد 

الة االقتصادية املنهـارة لعامل اجلريمة, فقد مثلت أجواء الرصاعات السياسية واحل
التي شهدهتا أوربا والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف أعقـاب التطـور الصـناعي 
والتحوالت الفكرية واالجتامعية بيئة مالئمة لظهور اجلريمة كأحد أبـرز مالمـح 

 .املجتمعات املعارصة حضورا
الغريـزة مل تكن اجلريمة يف الغرب يف معظمها بدافع احلاجة والفقر بل بدافع 

اإلجرامية التي أطلقتها دعاو احلرية والرؤ املادية والسباق املحموم عىل متـع 
واجلريمـة املنظمـة حمـل اهـتامم  »املافيـات«وأصـبحت ظـاهرة . احلياة وشهواهتا

 .املفكرين والباحثني وعلامء النفس واالجتامع لعقود
ملافيـات وتقـوم هـذه ا. ففي روسيا مثال هنـاك ثالثـة آالف عصـابة منظمـة

والعصابات بجرائم عابرة للحدود, كام يف حالة صناعة وترويج املخـدرات التـي 
مليار دوالر سنويا, أو جتارة غسيل األموال التي تبلغ يف أوربا وأمريكا  ٥٠٠تبلغ 
 .)١(مليار دوالر سنويا خالل عقد ماضٍ  ١٠٠

,  )٢()يـوم أن اعرتفـت أمريكـا(ويف شأن واقع اجلريمـة يـذكر مؤلفـا كتـاب 
أن اإلحصائيات تشري إىل تضـاعف عـدد نـزالء  »بيرت كيم«و »جيمس برتوسون«

السجون يف الواليات املتحـدة األمريكيـة فـيام بـني الثامنينيـات والتسـعينيات إىل 
نزيـل  ٩٥٠٫٠٠٠ثالثة أضعاف ما كان عليه من قبل; حيث بلغ عدد املسـاجني 

ليـون مـن املـواطنني وهـذا يعنـي أن نحـو م. م١٩٩٣ −م١٩٨٠فيام بني عـامي 
! رطة إىل دخـول السـجونـاألمريكيني اهتموا بجرائم ختطت احلجز يف مراكز الش

وأشاروا إىل أن معدالت االنتحار بـني الشـباب األمريكـي أكثـر مـن معـدالت 
                                                 

اآلثار االجتامعية للعوملة, معهد بحوث األمم املتحدة للتنمية االجتامعية, املؤسسة العربيـة .. ىضحاالت فو: انظر) ١(
 .م١٩٩٧للدراسات والنرش, 

ر, ـصفحة, وقـام برتمجتـه الـدكتور حممـد بـن سـعود البشـ ٢٧٠م, يف ١٩٩١صدر الكتاب باللغة اإلنجليزية عا ) ٢(
 .هـ١/١٤١٥ط
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, وأكثر من معدالت االنتحار يف اليابان بأربعني  االنتحار يف أوروبا بعرشين ضعفاً
 .ضعفاً 

أن اإلحصاءات الرسمية للجريمة يف أمريكـا تثـري نوعـاً وذهب املؤلفان إىل 
تزيد  −يف هذا الصدد−من الشك لدهيم, ألن األرقام التي توصلت إليها دراستهم 

 !عن إحصاءات اجلريمة املسجلة رسمياً لد اجلهات املختصة% ٦٠٠بنسبة 
م أكثر ٢٠٠١ويف حني بلغ عدد السجناء يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

وتشري بعض التقديرات . )١(سجن ١٥٠٠من مليوين سجني موزعني عىل أكثر من 
! ماليـني سـجني ٧م بلـغ ٢٠٠٣إىل أن عدد نزالء السـجون األمريكيـة يف عـام 

وتكلف اجلريمة الواليات املتحدة األمريكية مئات املليارات من الدوالرات التي 
رطة, وإدارة ـالشـ رف يف عالج الضحايا, والتعويضـات والتـأمني, وجهـازـتص

 .السجون
لقد باتت بعض الدراسات املتعلقة باإلجرام يف الغرب والواليـات املتحـدة 

ويف إحـد . األمريكية حتديدا تقدم األرقام بمعـدل الثانيـة يف ارتكـاب اجلريمـة
 .)٢(جرائم ترتكب كل ثانية يف أمريكا ما بني خطف ورسقة ٤اإلحصائيات هناك 

الرقيـق «وق اإلنسـان وكرامتـه إال أن جـرائم ومع احلديث غربيـا عـن حقـ
ــا والواليــات املتحــدة  »األبــيض ــاجرة باألطفــال والنســاء رائجــة يف أورب واملت

ألـف امـرأة  ٥٠٠ألف إىل  ٢٠٠األمريكية, فاإلحصائيات تشري إىل وجود ما بني 
وتقـول إحصـائية صـادرة عـن وزارة . )٣(وفتاة يعملن يف سوق الـدعارة بأوروبـا

ألف امرأة وفتـاة دون سـن الثالثـني غـادرن  ٤٠٠ألوكرانية إن حوايل الداخلية ا
 .أوكرانيا خالل السنوات العرش املاضية عن طريق عصابات املافيا

وقدرت وزارة اخلارجية األمريكية عدد األطفال والنساء اللوايت تتم املتاجرة 
مجعيـة  كام أكدت دراسة قامـت هبـا. )٤(ألف حالة ٧٠٠هبن يف أغراض الدعارة بـ

                                                 
 .٣٨١١صحيفة القدس العريب, العدد ) ١(
 .هـ١٤٢٤عدد حمرم : صحيفة النخبة) ٢(
 .هـ١٤٢٩من ربيع الثاين  ١١: جملة املجتمع الكويتية) ٣(
 .www.usinfo.state.gov: موقع وزارة اخلارجية عىل اإلنرتنت) ٤(
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ر ـمليون طفل خالل السـنوات العشـ ٢٠حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة بيع 
 .)١(األخرية ليعيشوا طفولتهم يف ظروف معيشية قاسية

مليون طفـل,  ٢٤٦ويقدر عدد األطفال الذين يتم استغالهلم يف العامل بنحو 
أكثــر مــن مليــوين طفــل يتعرضــون  −وفــق إحصــائيات األمــم املتحــدة−مــنهم 

 .الستغالل اجلنيس ويعاملون معاملة الرقيقل
مليـار  ١٥إىل  ١٠وتعترب اإلباحية الرقمية صناعة حقيقية, تدر سنويا ما بـني 

دوالر يف أمريكا فقط, وتقف وراءها رشكات كرب حول العـامل, وهلـا معـارض 
 .تروجيية ومراكز أبحاث

ثري النشوة فإنَّ وفيام يعرب عن القلق والرغبة يف العيش خارج الواقع وحتت تأ
وتشري اإلحصاءات . الشعب األمريكي من أكثر شعوب العامل إدماناً للمخدرات

يتعــاطون % ١٥مــن األمــريكيني يتعــاطون خمــدر املارجيوانــا, و% ٣٥إىل أن 
 .يتعاطون أنواعاً أخر من املخدرات% ٢٤الكوكايني, و

ات وبعــض اإلحصــائيات تشــري إىل أن عــدد مــدمني املخــدرات يف الواليــ
مليون مدمن, ويبلغ ما ينفقونه عىل املخدرات يف العـام الواحـد  ٢٥املتحدة يبلغ  

هذا عىل الرغم من طبيعة الرفاهيـة التـي يتمتـع هبـا معظـم . )٢(مليار دوالر ١٨٥
 .الشعب األمريكي يف العيش

 :التفكك −
اإلنسان مدين بالطبع, واملجتمعات البرشية ال تقـوم بغـري روابـط ووشـائج 

بني أفرادها ومكوناهتا يف سبيل احلفـاظ عـىل مصـاحلهم وضـامن ديمومـة تؤلف 
ويف حني يعزز الدين العالقـة بـني الـزوجني باعتبارهـا عالقـة مقدسـة, . بقائهم

ويعزز األوارص األرسية بني اآلباء واألبناء, وحيث عىل صلة الـرحم, وعـىل حـق 
رية مجعـاء إىل أصـل ـبشـاجلار, ورمحة الناس والتودد هلم, يف إطار منظور يعيـد ال

 .١٧٨٣العدد : جملة الدعوة) ١(                                                 
 .١٣٣ص: م١/٢٠٠٤عبدالودود شلبي, مكتبة اآلداب, القاهرة, ط. اإلسالم والغرب, د: انظر) ٢(
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وال يتوقف هذا التوجيه عىل ما يتحقق من هذه . واحد ومنشأ واحد وخالق واحد
العالقات والروابط يف الدنيا مـن منـافع بـل يتعـداها إىل الثـواب األخـروي, أو 

 .العقاب عىل ضياعها
ـرٍ وَ ﴿ :يقول اهللا تعاىل كَ ـنْ ذَ مْ مِ اكُ نـَ قْ لَ ـا خَ اسُ إِنَّ ا النـَّ َ ا أَهيُّ مْ يَ اكُ نـَ لْ عَ جَ ثَـى وَ نْ أُ

وا فُ ــارَ ــلَ لِتَعَ بَائِ قَ ا وَ وبً ــعُ مْ إِنَّ اهللاَ شُ ــاكُ قَ ــدَ اهللاِ أَتْ نْ مْ عِ كُ مَ ــرَ ــريٌ إِنَّ أَكْ بِ ــيمٌ خَ لِ  ﴾ عَ
ضِ ﴿ :ويقول سبحانه). ١٣: احلجرات( َرْ وا يفِ األْ دُ سِ فْ لَّيْتُمْ أَنْ تُ وَ يْتُمْ إِنْ تَ سَ لْ عَ هَ فَ

مْ  كُ امَ حَ وا أَرْ طِّعُ قَ تُ مُ اهللاُأُولَ ) ٢٢( وَ ـنَهُ ينَ لَعَ مْ ئِكَ الَّـذِ هُ ـارَ ـى أَبْصَ مَ أَعْ مْ وَ هُ ـمَّ أَصَ  فَ
 ).حممد(  ﴾)٢٣(

. إن أعزَّ ما دمره اإلحلاد يف البرشية األرسة, اخلليـة األوىل للبنـاء االجتامعـي
فقد أد اإلحلاد إىل إشـاعة الفـواحش وإطـالق الغرائـز اجلنسـية خـارج إطـار 

هذه املامرسات ضياع األنساب واختالط األرحـام, فـال جيـد فنشأ عن . الزوجية
 وقد سجلت دول االحتاد السـوفييتي .املولود رعاية وال أرسة مرتبطة ينتمي إليها

وأوربا وأمريكا معدال مرتفعا ألبناء الزنى مع تصاعد موجة اإلحلـاد يف  −سابقا −
 .العامل

احلياة غـري عالقـات  فنشأ جيل ال يعرف من العالقات التي حتكم ترصفه يف
فنظرته لالرتباطات الزوجية . املنافع املادية واملصالح الشخصية, أو اجلنس واملتعة

كام أنَّ فكـرة . نظرة للقيود, فال يوجد شعور بأمهية األرسة واألبناء, وإنام هي املتع
املساواة املطلقة التي جعلت من املرأة ندا للرجال يف ميادين العمل أخرجت املرأة 

لذا يعيش الكثري من األفراد خارج إطار الزوجية . ن دورها الطبيعي كزوجة وأمم
 .وتبعاهتا, وتنترش العالقات اجلنسية كعالقات متعة ال هتدف لإلنجاب

ارتفـاع «اإلخباري خربا حول  »B.B.C« موقعم, نرش ٢٠١٢ديسمرب  ٢٩يف 
يف −رتبة الرابعة , حيث جاءت يف امل»معدالت التفكك األرسي يف اململكة املتحدة

. تصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية, وسبقتها بلجيكا والتفيا وإسـتونيا
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 من األبناء مع والدهيم; فيام كانـت % ٦٨فبحسب دراسة للمنظمة ال يعيش سو
 %.٧٠٫٧, والواليات املتحدة %٩٢٫١, وإيطاليا %٨٢نسبة أملانيا 

إىل أن  »هـاري بنسـون«يطانية وأشار مدير االتصاالت بمؤسسة الزواج الرب
 .مليار جنيه اسرتليني كل عام ٤٤التفكك األرسي يكلف احلكومة الربيطانية 

 , الذي يفكر باحتياجاته عىل »اوزـرد املتجـالف«ري ينتج ـذا التفكك األسـه
هـت إىل ذلـك منظمـة −حساب اآلخرين  حتى وإن كان أحد أفراد أرسته, كام نوَّ

 .)١(بحثية املتخصصة يف املسائل االجتامعيةال »جوزيف راوند تري«
هذا الوضـع االجتامعـي ونسـب الطـالق املرتفعـة, وانخفـاض معـدالت 

مـن ذلـك . اإلنجاب دفعت مفكرين غربيني عدة للتنبوء باهنيار احلضارة الغربيـة
, )انحـدار الغـرب(, يف كتابه »أوزوالد اشبنجلر«مثال الفيلسوف واملفكر األملاين 

راف ـوملخـص مـا ورد يف هـذا الكتـاب استشـ. )٢(جم للعربيـةوهو كتـاب مـرت
مستقبل احلضارة الغربية اآلهل لالهنيار; وفق دراسته الهنيار عدد من احلضارات 

 .القديمة, وإسقاطه أسباب السقوط عىل واقع احلضارة الغربية املعارصة اليوم
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كاتبة مسلمة بريطانية من أصـل إيطـايل, جملـة البيـان اإلسـالمية, −واقع األرسة يف الغرب, باتريزيا بيللوين : انظر) ١(

 .م٦/١١/٢٠١٠, يف ٢٧٦العدد 
تدهور احلضارة الغربية, وهو من مطبوعات دار مكتبة : ترجم الكتاب أمحد الشيباين, يف جزئني اثنني, حتت عنوان) ٢(

 .لبنان −ة, بريوتاحليا
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א 
وضوع حقه خاصـة وأن ال شك أن ورقة هبذا احلجم ال تستطيع أن تعطي امل

مدة اإلعداد ال تسمح بقدر كاف للرجوع إىل كافة املصادر والبيانات واملعلومات 
املتعلقة بالبيئة الغربية التي يمثل اإلحلاد فيها ظاهرة واضـحة عـىل صـعيد الكفـر 

كام أن ربط . املطلق أو العلامنية املعتدلة التي تنحي الدين عن احلياة العامة سياسيا
هذه اآلثار بظاهرة اإلحلاد بدون تأكيد يستلزم حتليل بنى املجتمع الغـريب  كثري من

وفق نظرته الفكرية, غري أن ما يسـعفنا يف هـذا الصـدد هـو أن القاعـدة املنطقيـة 
ولـيس . والعرفية تؤكد أنه ال يمكن فصل البيئة عن ثمراهتا, فـالثامر نتـاج بيئتهـا

رية يف الفرد واملجتمع يف الغرب هي نتاج جتنيا أن واقع هذه اآلثار السلوكية والفك
 .بيئة الفكر والثقافة السائدة واملوجهة للوعي والوجدان ومن ثم الفعل واحلركة

ويبقى أن نذكر بأنَّ صيحات النذير التي تعلو يف الغرب مـن قبـل املفكـرين 
والعلامء واملختصني يف علوم النفس واالجتامع أو حتى السياسة واالقتصـاد خـري 

د عىل أنَّ هذه اآلثار ليست من فراغ بل هي حصاد قرون مضت خرجت فيها شاه
أوربا من الدين املحرف بحثا عـن احلقيقـة الضـائعة, والتـي مل جتـدها يف العقـل 

 :وليس أمامها والغرب غري طريقني. وهي اليوم تر جنايتها عىل البرشية. وحده
 !ة وعياإما العودة إىل الدين املسيحي الذي ارتدت عنه معرف

وإما الدخول يف اإلسالم كدين ربـاين هيـدي العقـل وحيـي الـروح ويعمـر 
 !األرض

 .وما سو ذلك الفناء والزوال
 
 
 



− ٣٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


