
 

 

 

 



 
 

    

Abstract 

Darwin's theory is the main basis on which the atheists advocate and despite more than a 

century and the basis of the foundations on which it was based on scientific discoveries that 

showed their arrogance and the weakness of the evidence on which they are based, the 

defenders are many with insistence on their support and it is clear that there are reasons behind 

the saying The topic as we have shown in the folds of the research. 

 In contrast to the successes achieved by the advocates of intelligent design theory, which 

confirms that there is a great designer designed this universe according to the finest system and 

the most organized, with a significant increase in the folds of supporters of the theory of design, 

which confirms that the facts and not a theory error, and stands Islam, It has been created 

without resorting to an evolutionary process passed by the living cell, although there are 

Muslim writers who adopt this view. 

The conditions that led to the spread of atheism in the West are no longer the same today, and 

adherence to the theory of evolution of Darwin is a futile away from the spirit of science and 

human instinct and spirit of religiosity, which the Almighty put in the genes of man. 

The charges that evolutionists have cited against divine design and that there are congenital 

defects have proved scientific discoveries invalid and that there is no superhuman organ that 

has no role in performing functions in the body of the organism. 

Thus, we can say that the curtain began to decline gradually against the theory of evolution 

and those who believe in it and thank God the Lord of the Worlds. 

 ملخص البحث 

عليه دعاة االحلاد وبالرغم من اكثر من قرن عليها وتفيد االسس التي ارتكزت عليها  تعد نظرية دارون املرتكز الرئييس الذي يعتمد

 اضافة اىل االكتشافات العلمية التي بينت هتافتها وضعف االدلة التي ترتكز عليها، فأن املدافعني عنها كثر مع ارصار منهم عىل تأييدها

 ثنايا البحث . وال خيفى ان هناك اسباب وقوال خلف املوضوع كام بينا يف

يف مقابل ذلك النجاحات التي احرزها منارصوا نظرية التصميم الذكي والتي تؤكد ان هناك مصمم عظيم صمم هذا الكون وفق  

اروع نظام وامجل تنظيم ، مع ازدياد ملحوظ يف ضفوف مؤيدي نظرية التصميم التي تؤكد عىل اهنا حقائق وليس نظرية قابلة للخطأ ، 

مؤكدا ان الكون ومن فيه هو قد تم خلقه دون اللجوء لعملية تطورية مرت هبا اخللية احلية وان كان هناك كتاب مسلمني ويقف االسالم 

 يتبنون هذا الرأي .

ان الظروف التي ادت اىل انتشار االحلاد يف الغرب مل تعد هي نفسها اليوم وان التمسك بنظرية التطور لدارون جمرد عبث بعيد عن روح 

 الفطرة االنسانية وروحية التدين التي اودعها الباري تعاىل يف جينات االنسان .العلم و

ان التهم التي اوردها دعاة التطور ضد التصميم االهلي وان هناك عيوب خلقية اثبتت االكتشافات العلمية بطالهنا وانه ليس هناك 

 ي .عضو زائد يف االنسان ليس له دور يف تنفيذ و ائف يف جسم الكائن احل

 وبذلك نستطيع القول ان الستار بدأ ينسدل شيئا فشيئا ضد نظرية التطور ومن يؤمن هبا واحلمد هلل رب العاملني .



  

احلمد هلل رب العاملني الساطع نوره للخلق امجعني والذي دلت عليه اياته الباهرة وعظمته الظاهرة ومعجزات 

ينا حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وازال الغشاوة عن خلقه للناس قاهرة والصالة والسالم عىل نب

 العيون والعقول السادرة وعىل اله وصحبه والتابعني اىل يوم الدين. 

 وبعد: 

فإن  اهرة االحلاد تعد من اخطر الظواهر التي تصيب االمم واحلضارات التي تبلغ شأنا يف الرفاهية ومتع 

ة بأمة من األمم دون اخرى، فقد وجدت يف احلضارة الرومانية كإنكار لوجود اهلل احلياة الامدية وهي ليست خاص

تعاىل وكذلك يف حضارات باقي االمم ارشاك او احلاد به ونفي دوره يف توجيه البرشية اىل اخلري، واليوم تربز هذه 

ازدهرت  اهرة االحلاد  الظاهرة بعد هذا التطور احلضاري العظيم، واملستغرب فيه عند الغرب مع تطور العلوم

 وهذا ملفت اانظر واسبابه كثرية. 

وكذلك امتنا االسالمية اليوم ال ختلو من  اهرة االحلاد بالرغم من ان القران الكريم قد اوضح يف اوائل السور 

حلاد املكية الكثري من اآليات التي تدل عىل اخلالق عزوجل وتزيل الشكوك والشبهات يف جمتمع مل يكن يعاين من اال

. وملواجهة تيار االحلاد يف الغرب ويف (1)وانام من االرشاك باهلل لقوله تعاىل }ام خلقوا من غري يشء ام هم اخلالقون{

الرشق ايضا جاءت نظرية التصميم الذكي التي تستند اىل حقائق علمية يف مواجهة االحلاد الذي يتشدق بالعلم 

 التي يعني هبا الدين.ويدعي ان اساسه علمي وال يستند للغيبيات و

وقد اعتمدت املنهج الوصفي التحلييل بالقدر الذي يتيح للباحث الكشف عن املشكلة وابعادها واثارها 

التصميم الذي ابدعه اخلالق  والوسائل الكفيلة للتخلص منها اي االحلاد ونرش االيامن استنادا عىل العلم وتاييدا لنظام

 رشي يف عاملنا اليوم.تعاىل ملواجهة تيار االحلاد املست

وسامته  واسبابه وانواعه ونشأته االحلاد وقد قسمت بحثي اىل اربعة مباحث فكان املبحث االول بعنوان ماهية

واملبحث الثاين بعنوان التصميم الذكي والدين ونشأة احلياة واالحلاد واملبحث الثالث بعنوان حتديات التصميم 

 م الذكي يف الكتب الساموية فطرية الدين ثم النتائج فاخلامتة. الذكي واملبحث الرابع بعنوان التصمي
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 االحلاد لغة واصطالحا -1

، وعدل، ومارى، وجادل، وجار، و لم ": بمعنى " أحل د   لغة: اإلحلاد حلدًا،  الدين يف لالرج وحلد. (1)مال 

 .(2)طعن": إحلاداً  وأحلد

هو ان : " اإلحلاد: الكفوي وقال (3)هو ان تعدل عن االستقامة" " اإلحلاد: اجلوزي ابن ويف االصطالح:قال

وامللحد منكر  " االحلاد مذهب منترش متعارف عىل امتداد تاريخ البرشية: الفلسفي املعجم يف جاء،(4)متيل عن احلق "

 .(5)" ين له باإللوهيةوال يد هلل

 أو جانباً  مال أنه بمعنى "أحلد" إنه عنه اهلل، فيقال دين عن وانحرف حاد من لكل صفة واصطالحاً، اإلحلاد

ان  : القرآن آيات يف االصطالحي املعنى هذا ورد القويم، وقد الطريق عن انحرف أو الصواب عن حاد ي } لِّس   الَّذإ

ون   د 
ْلحإ يْهإ  ي  يٌّ  إإل 

مإ م ن (6) {أ ْعج  دْ  وقوله تعاىل } و  رإ حْل ادٍ  فإيهإ  ي 
ْقه   بإظ ْلمٍ  بإإإ

نْ  نُّذإ اٍب  مإ ذ   .(7)أ لإيٍم { ع 

انه ما مل يتم  ربته علميا او تلمسه باحلواس او القياس باألدوات املتعارف عليها وغري  " ايضا هو ومن تعريفاته

 (8)" ذلك ال نؤمن به وال نصدقه

                                                             
 – 1426،مؤسسة الرسالة ،املحقق: حممد نعيم العرقسوو ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي جمد الدين، القاموس املحيط )1)

 .2/106مكتبة لبنان:  ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري .404ص ،8ط ،م2005

 2/106املصباح املنري:  )2)

 ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،هـ(597مجال الدين أبو الفر  عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )املتوىف:  ،تلبيس إبليس :ينظر )3)

 145 ص ،م2001هـ/ 1421

  ،م1998 -هـ 1419 ،2ط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،حممد املرصي -عدنان درويش  :حتقيق ،أبو البقاء الكفوي ،الكليات :ينظر )4)

 .490ص

 .20ص، م1982 ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين ،املعجم الفلسفي، د. مجيل صليبا :ينظر )5)

 103سورة النحل، اآلية  )6)

 25سورة احلج، اآلية  )7)

 74 -73ص  ،2  ، دار الكتاب احلديث، القاهرة ،رأفت شوقي ،اإلحلاد بعض مدارسه والرد عليها )8)



  

صادفة التي اوجدت هذا الكون وهو بداية انكار للخالق تعاىل وان الامدة رتبت نفسها واإلحلاد هو القول بامل

 فأوجدت هذا الكون والذي سيزول يف يوم ما كام بدأ صدفة. 

 وجيدر بنا يف البداية ان نعرف من هو امللحد ومن هو الالديني.

 لذلك فامللحد هو املنكر لوجود اهلل تعاىل.

هو صاحب موقف فكري ينكر به وجود االله او اخلالق او الصانع او مبدع الوجود ويمكن القول بأن امللحد 

 وموجده من العدم.

ان كل امللحدين يقرون ان الطبيعة هي التي اوجدت كل يشء وهي قديمة وهي السبب االول للخلق من 

االزيل هو اهلل تعاىل وذلك منعا بينام هم يرفضون بالوقت نفسه ان هذا القديم او  (1)خالل " نظرية االنفجار العظيم "

من االقرتاب من رؤية املتدينني حول وجود املسبب االول خالق الكون، ولذلك يتشبثون بالفرضيات واالحتامالت 

 وان العامل وجد صدفة وقام التطور واالنتخاب الطبيعي يف دوره باختيار االقوى واالصلح للبقاء.

 نشأة االحلاد -2

 إنكار االحتاد، دون أو احللول أو النبوة كإنكار كربى عقدية منكرات عىل مقترصا عريب كانال الواقع يف اإلحلاد

 الشائع االصطالح يف عامة اإلحلاد كلمة لتشمل يتطور االسالمي الفضاء يف اإلحلاد نجد أن اآلن الوضع واما اخلالق

 .بالتبعية العقدية املنكرات من وغريها( النبوات إنكار) و أصالة( اهلل وجود إنكار) اليوم

ان االحلاد يف البيئة العربية كان امرا جديدا وغري مقبول حيث ان العرب قبل االسالم كانوا منكري لربوبية اهلل 

تعاىل مع ايامهنم باإللوهية، ثم تطور االحلاد يف الدولة االسالمية يف القرن الثالث والرابع اهلجري لتطلق كلمة زنديق 

اإلله وجحد اخلالق وانكر اليوم االخر  ن ا هر اسالمه وال يزال يدين بدين اليهود او  وهو الذي " الذي انكر

 فعال االنكار . واالحلاد يف العرص احلديث سواء يف العامل االسالمي او الغريب فهو(2)النصارى او غريهم يف الباطن "

 .وعال جل اخلالق لوجود

                                                             
بليون( سنة عندما كان الكون كله مضغوطًا يف جزيء ذري واحد بشكل نقطة واحدة  15االنفجار العظيم حادث كوين وقع قبل ) )1)

لكوين(. وأن حجم هذه النقطة كان يساوي الصفر وكتلتها ال هنائية. أي أن أطلق عليها العلامء اسم )الذرة البدائية( أو )احلساء ا

 م2006 ،البرصة ،العراق ،واثق غازي املطوري ،جيولوجيا وادي الرافدين .الكون كان عبارة عن طاقة خالصة

اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  ،الفتاوى الكربى البن تيمية )2)

  472-7/471 ،م1987 -هـ 1408 ،دار الكتب العلمية ،هـ(728احلراين احلنبيل الدمشقي )املتوىف: 



 
 

    

 لينا من الغرب لعدة اسباب:ونستطيع القول ان االحلاد يف واقعنا قد رسى ا

ودراسة بعض ابناء املسلمني يف جامعات الغرب التي ال تزال يف مناهجها الكثري من االفكار االحلادية  نتيجة للتواصل .1

والتشكيكية باهلل تعاىل " فالكنيسة األوربية حارب ت العلم والعلامء بدعوى الدين، فلام قامت الثورة عليهم،  نَّ الناس 

روا بكل األديان، فكانت النتيجة احلتمية "اإلحلاد"أن كل األ ، فكف  ب العلم 
 .(1)ديان حتارإ

انتشار العلامنية يف عاملنا العريب نتيجة للجمود عىل املناهج وعدم مواكبة احلركة العلمية  ا ولد شعور بالنقص والضياع  .2

 .لدى ابناء اجليل املسلم اجلديد

أساس من اإلحلاد يناقض اإلسالم يف مجلته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية العاملية أن " العلامنية نظام وضعي يقوم عىل  .3

 (2)والدعوات اإلباحية واهلدامة، هلذا فهي مذهب إحلادي يأباه اهلل ورسوله واملؤمنون "

 هيمنته.االستعامر احلديث وتشجيعه لتيارات االحلاد من املنتديات واجلمعيات التي تدعو للتمرد عن سلطان الدين و .4

 كان اإلحلاد يف بدايته تقليد ملوضاٍت غربيٍة انترش عندنا منذ اوائل القرن العرشين.  .5

 اذا كنا نعني باإلحلاد هو انكار وجود اهلل تعاىل فيمكن تقسيمه اىل قديم وحديث:

 هي: الطوائف خالقه، وهذه عن املخلوق طلتالربوبية، وع توحيد الناس من طوائف أنكرت فقد: القديم أما

 عنهم : وقال اهلل تعاىل (3)" " هم قوم قطعوا صلة اخلالق باملخلوقات او املصنوعات: القيم ابن قال: الدهرية - 1

ال وا} ق  ا و  ي   م 
ن ا إالَّ  هإ ي ات  ْني ا ح  وت   الدُّ ن ْحي ا ن م  ا و  م  ن ا و  ْلإك  ْهر   إالَّ  هي   .(4){الدَّ

" هم من قالوا ان من خلق االكوان اي صنعها واحسن تقويمها هي الطبيعة  اجلوزي عنهم: ابن قال: طبائعيونال - 2

 .(5)وبذلك جحدوا الصانع او اخلالق تعاىل "

                                                             
 م1016 ،شبكة االلوكة ،عبدالله توبة امحد حسن ،فتنة العرص االحلاد احلديث )1)

 2/11) 99جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره رقم:  )2)

املحقق:  هـ(751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )ت  ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :ينظر )3)

 2/999 ،مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية ،حممد حامد الفقي

 24االية  ،سورة اجلاثية )4)

 .2/307، ابن اجلوزي ،تلبيس إبليس :ينظر )5)



  

ق عن حديثه بعد القيم ابن للعامل  وقال صانع ال أنه إىل الفالسفة بعض ذهب: الفالسفة - 3 ر 
" : الفالسفة فإ

امللحدين هم من رفضوا الرشائع الساموية كام انكروا صفات اخلالق وكامله تعاىل ومنعوا صلة من مجلة الفالسفة 

 .(1)اخلالق باملخلوق وهم من يسمون باملعطلة "

كالقرامطة، والنصريية، واإلسامعيلية، : فرق عدة عىل الباطنية اسم يطلقون والعلامء: الباطنية املذاهب -3 

ان من اسس فرق الباطنية هم من ابناء املجوس الذين ارادوا احياء  ": البغدادي غريها، قالو... والقاديانية، والبهائية

خوفا من القتل سمي باطنيا وهي تدعوا اىل تفضيلها عىل االسالم ومن اساليبهم  فكان من اعتنقها رسا دين اجدادهم

  (2)ة النبي"استخدام التأويل للقرآن والسنة النبوية قاموا بتأويل القرآن الكريم وسن

 واما االحلاد احلديث 

االحلاد املعارص هو رفض ملعاين  : "غريغوريوس األنبا نيافة " االحلاد اليوم خيتلف عنه عام كان باألمس يقول 

نتيجة لتجارب فاشلة عن الدين واملتدينني او استبداد احلكام والتسرت  االلوهية وتصميم عىل رفض االقرار للخالق

 امرسة القسوة عىل الشعوب مستندين حسب ادعائهم اىل العقل واملنطق والعلم وهم ابعد يشء عنهمل به زورا وكذبا

"(3). 

 :الشيوعية - 1 :الرشق، ومنها إىل انتقلت الغرب، ثم يف  هرت التي الفلسفية ويمكن القول ان املذاهب

ة اساس بناء املجتمعات م، هيودي ولد بألامنيا واعترب الامد1883-1818مذهب فكري اسسه كارل ماركس 

 .(4)"  والعالقات وكل يشء حيث يتبنى الفكر االحلادي ونكران اخلالق

".مذهب فكري يعترب وجود االنسان هو اصل االشياء وان االنسان يكتسب املعارف بالتجربة  :الوجودية - 2

 .(5)فقط وهو فكر احلادي ينكر وجود اهلل وال يعرتف به "

 

                                                             
 .2/1016 إغاثة اللهفان: ابن القيم :ينظر )1)

ق، ص :ينظر )2) ر 
 .284الفرق بني الفإ

 17ص ،1992 ،القاهرة ،دار نوبار للطباعة ،األنبا غريغوريوس ،اإلحلاد املعارص وكيف نجاهبه )3)

إرشاف وختطيط ومراجعة:  ،إلسالميالندوة العاملية للشباب ا ،املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة :ينظر )4)

 .2/929 ،هـ 1420، 4ط ،دار الندوة العاملية للطباعة والنرش والتوزيع ،د. مانع بن محاد اجلهني

 .2/978املوسوعة امليرسة:  :ينظر )5)



 
 

    

 ث. سامت االحلاد احلدي - 

الدين اليوم يف الغرب يعاين من الضبابية بالرغم من وجود فئة تؤمن بأن هلذا العامل :العداء للتيارات الدينية أوال:

مصمم ذكي ولكن ليس بالرضورة ان تؤمن بوجود اله وعندما تضغط احلقائق العلميه عليه يقول بالصدفة، والبعض 

"... ال نستبعد نشأة الكون نتيجة لعمليات من : الكون نشأة عن (1)هكسيل منهم حائر والبعض يؤمن باهلل يقول

فقد تكون  السنني ملاليني حروفها عىل ترضب كاتبة، و لت آالت عىل القردة من ستة جلست قبيل الصدفة كام لو

    .(2)شكسبري " قصائد من قصيدة كتبوها التي األخرية األوراق بعض يف

 كوكب عىل يوجد أن يمكن كان ما احلقيقية احلياة مقومات مجيع "إنر   (3)موريسون كرييس العامل ويرد عليه

 .(4)املصادفة " بمحض واحد وقت يف واحد

ونجد عندهم الدعوة الرصحية بالعداء لألديان واهتامها باهنا هي التي  لب الويالت واحلروب للبرشية 

هتام املتدينني بالدعاوي الكيدية والصاق هتم واستخدام االساليب الفجة والتهم املفربكة ضد االديان. اضافة اىل ا

" وان كنت  (5)االرهاب هبم واصبح الربط بني الدين واحلروب احلالية والامضية حجة جاهزة اذ يقول ريتشارد دوكنز

اشك باملسيحية كدين ولكن مل اسمع ان مسيحيا فجر مبنى منتحرا او قتل احدا مرتدا وهي بكل االشكال مهام كانت 

 .(6)ي افضل من االسالم "سيئة فه

 

                                                             
، 1863طبيعة( من القائلني بنظرية التطور قبل داروين يف كتابه )مكان اإلنسان يف ال)1825 – 1895( :توماس هنري هكسيل. )1)

 .364انظر: تاريخ الفلسفة احلديثة ليوسف كرم  ،وينسب إليه أنه أول من وضع لفظ )الال أدرية(

 .4-3ص  ،، أهنا من كتاب الكون الغامض84نسبها له وحيد خان يف كتابه )اإلسالم يتحدى(  )2)

ملعهد االمريكي ملدينة نيويورك، وعضو املجلس هو الرئيس السابق ألكاديمية العلوم بنيويورك، ورئيس ا –كريسى موريسون  )3)

التنفيذي ملجلس البحوث القومي بالواليات املتحدة، وزميل يف املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى احلياة للمعهد 

 امللكي الربيطاين

 .195ص ،دار القلم، العلم يدعو لإليامن، لكرييس موريسون، ترمجة حممود صالح الفلكي :ينظر )4)

و كاتب. زميٌل فخريٌّ للكلية اجلديدة يف أوكسفورد، و أستاذ  ،و عامل أحياء تطوري ،عامل  سلوك حيوان ،م1941دوكينز ولد عام  )5)

كان وال يزال ملحدا منتقدا للخلقيني و لنظرية التصميم الذكي. حيمل دوكينز  ،2008حتى عام  1995الفهم العام للعلوم منذ 

 (1986من كتابه صانع الساعات األعمى )عام :ينظر و اجلمعية امللكية لألدب.. لكيةزمالة اجلمعية امل

 م2010نيسان  2يف  حوار تم نرشه يف جملة التايم :ينظر )6)



  

 الوحي معارضة بسبب كانت اول طرق غواية اخللق :واالعتامد عىل العلوم التجريبية االغرتار بالعقل: ثانياً 

" مصدر اول شبهة ارتكبها خملوق هي شبهة ابليس عند اغرتاره بعقله وحتكيمه اياه : الشهرستاين قال بالعقل لذلك

رْيٌ  أ ن ا } ، وعن قصة ابليس قال تعاىل(1)يف مقابل النص واتباعه للهوى " نْه   خ  ل ْقت نإي مِّ ل ْقت ه   نَّارٍ  مإن خ  خ  ن و   .(2){طإنيٍ  مإ

" كل من مل يسلم ألمر اهلل به فهو كإبليس يف متسكه برأيه مع وجود النص حيث عارضه : العز أيب ابن وقال

  .(3)بعقله "

ان والطفرات الوراثية وحماولة العثور عىل احللقة املفقودة بني حيث ال يزال دعاة االحلاد تتكلم عن اصل االنس

اضافة اىل االهتامم بالعلوم الطبيعية واحلفريات من  االنسان واخر الكائنات احلية التي يرجع اليها االنسان تطورا

  اجل اثبات بعض النظريات التطورية.

حلاد القديم يعتمد الفلسفة والعلم يف مناقشاته فاالحلاد اذا كان اال  :اجلديد هبالة وجاذبية اإلحلاد احاطة .ثالثاً 

اجلديد اصبح يستخدم املوضة ومسابقات اجلامل وحفالت العري يف الرتويج ملفاهيمه، واصبحت الرموز 

واالشارات واحلركات واملالبس سامت يتفق عليها جيل ضائع من الشباب بل ويضاف اليها الرغبة يف التمرد عىل 

 هيم والعادات والتقاليد مع الكراهية لكل موروث.القيم واملفا

رف عن كثري  ن ينكر وجود اهلل تعاىل وحتى دارون يف اخر ايامه  :رابعا. الرتدد بني الشك واليقني حيث ع 

ان العني بام متتلك من اجهزة حتكم وتضبط املسافات  " أنه نفسه، يؤكد التطور نظرية بالتصاقه باإلنجيل، وهو رائد

البؤري لألبعاد وتتحكم بكمية الضوء الداخل اىل العني ومن غري املقبول للعقل ان نقول ان كل هذه تكونت  والطول

 .(4)"بواسطة عملية االنتقاء الطبيعي 

ان عظمة الكون جعلت دارون مرتددا يف احكامه فنراه يقول:" عندما انظر حويل يف هذا الكون اهلائل  

اقول البد من عقل ذكي خلقه وبالتايل فانا اؤمن بوجود االله وال يمكن لصدفة  واملخلوقات فيه ال يسعني اال ان

                                                             
 1/16 ،مؤسسة احللبي،هـ(548أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين )ت ،امللل والنحل :ينظر )1)

 76 االية ،سورة ص )2)

 ،مؤسسة الرسالة،شعيب األرناؤوط -املحقق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي  ،ابن أيب العز ،رشح العقيدة الطحاوية :ينظر )3)

 .169ص ،م1990 - 1411

 962ص ،2004الطبعة األوىل:  -املرشوع القومي للرتمجة  -ترمجة: جمدي حممود املليجي  -تشارلز داروين  -أصل األنواع  :ينظر )4)



 
 

    

عمياء او كانت احلاجة هي السبب للخلق ان تكون هلا البداية يف تكوين الكون ومن فيه بام يمتلكون من قدرات 

 .(1)كقدراتنا "

" ان معظم اجلدال عند اتباع :الق تطوري وهو باترسون كولني الدكتور ان حتى وكذلك الكثري  ن هم امثاله 

دارون يدور حول هل باإلمكان ان يتم انتا  انواع جديدة بواسطة عامية االنتقاء الطبيعي فلم ينتج حلد االن ذلك ومل 

، ونجد ذلك عند اكرب منكري االلوهية يف العرص احلديث اذ يقول ريشارد دوكنز " قد نحتا  للحظ (2)" نقرتب منه

 ، (3)نثروبية مليلء الفراغات يف نظرية التطور "يف التحليالت اال

  :ومن اهم مظاهره

 :أمور عدة خالل وذلك من :لإلحلاد الدعوة عىل نرش . احلرص1 

حيث ازداد تأليف الكتب التي تشجع االحلاد وحتث عليه واراز شخصيات  :تأليف الكتب والقصص-أ

م ادوات النرش والتأليف بكل اشكاهلا مع توفري البيئة امللحدين وتسليط االضواء عليها وكأهنم عباقرة واستخدا

واستغالل براءهتم والتالعب  املناسبة ليكون االحلاد  اهرة جمتمعيه والرتكيز عىل االطفال ومن هم يف سن صغرية

بعقوهلم الصغرية واحالمهم الرقيقة فربزت " اال اهات احلديثة يف القصة لتكون رافدا لإلحلاد معتمدة عىل 

لتهز املعتقدات وتنرش االحلاد، اضافة  (4)موض وااللغاز واالخفاء سواء عن طريق الكتب او الشبكة العنكبوتية "الغ

لتسليط االنظار عىل كبار امللحدين وخلق هالة براقة حوهلم و مهر من النساء والشباب جلذب اجلمهور اضافة اىل 

 حلاد والتحرر عند الناس.كشف مقتطفات مدروسة من حياهتم اخلاصة لتحسني صورة اال

بدءا من الربامج االذاعية واحلوارات الثقافية التي  :واإلذاعية وشبكات التواصل الفضائية الربامج -ب

تستضيف فيها شخوص حيملون نفس النهج مع كم هائل من االغاين واملسلسالت وحتى االفالم املتحركة من اجل 

اهيم وحماربة القيم املرتسخة عند الشعوب وما مواقع التواصل تغيري القناعات وترسيخ العبارات وخلط املف

املفتوحة واملجانية التي تعترب من اكرب وارسع وسائل نقل املعلومة والتأثري عىل املقابل اال دليل فعال  اه توجهات 

                                                             
 92-3ص ،م1958 ،كولون ،لندن ،الرسة الذاتية أ كارلس دارون )1)

 1982مارس عام  4يف  BBCيف مقابلة معه عىل ال:ينظر )2)

 43ص،2ط ،استوكهومل ،ترمجة بسام البغدادي ،ريتشارد دوكنز ،وهم االله :ينظر )3)

 17ص ،2010 ،الرياض ،هدمكتبة امللك ف ،حممد صالح املنجد ،نظرات يف القصص والروايات :ينظر )4)



  

 وجود وعدم حلاديةاإل للثقافة ترو  التي الثقافية املقاهي وسائل هذه املواقع، فيقول الشيخ سفر احلوايل عن دور "

 املظلومني نرصة تدعي والتي العنكبوتية الشبكة عىل املالحدة كبار يدعمها التي املشبوهة للمواقع اضافة هلا منافس

 (1)إحلادية " أفكار من شاءت ما ذلك ضمن وتبث

نية حيث يتم تشكيل مؤسسات واكاديميات  اهرها البحث العلمي والدعوة العقال  :إحلادية املؤسسات - 

للحوار تقوم بمناقشة ما يعلق حول االديان والتشكيك سواء كان الدعوة لإلحلاد متسرتة  وهة او دعوة علنية اضافة 

 اىل توفري الدعم الامدي واالمني وتسخري االمكانيات من اجل بقائها وديمومتها ومن اشهر تلك املؤسسات:

 لال اه الدويل االحتاد -والعلم العقل لدعم دوكنز تشاردري مؤسسة -املالحدة رابطة -للمالحدة الدويل التحالف)

 واألخالقي. اإلنساين

ان التعجب والتعايل يقود االنسان اىل انكار ما جاءت به الرسل ومزامحته بالباطل  :بالنفس واإلعجاب الغرور: ثانيا

هْت مْ  ف ل امَّ  } واالستهانة به لقوله تعاىل: اء  م ج  ل ه  س  وا بإاْلب يِّن اتإ  ر  ح  ام   ف رإ
م بإ ه  نْد 

اق   اْلعإلْمإ  مِّن   عإ ح  إم و  ا هبإ ان وا مَّ ئ ون   بإهإ  ك  { ي ْست ْهزإ

(2). 

هْت مْ  ف ل امَّ  : }سعدي يف تفسري اآلية ابن قال  اء  م ج  ل ه  س  العظيمة،  اإلهلية، واخلوارق الكتب " من{ بإاْلب يِّن اتإ  ر 

وا} الباطل من احلقالضالل، و من للهدى املبنيِّ  النافع والعلم ح  ام   ف رإ
م بإ ه  نْد 

ن   عإ ْلمإ  مِّ . الرسل لدين املناقض{ اْلعإ

كإهم، ومعاداة به رضاهم شدة عىل يدل به فرحهم أن املعلوم ومن ْعلإ  به جاءت الذي احلق ومتسُّ  باطلهم الرسل، وج 

الفلسفة،  علوم: هذا يف بالدخول أحقها الرسل، ومن به جاءت ما هبا نوقض التي العلوم جلميع عامٌّ  حقاً، وهذا

دَّت اليوناين، الذي واملنطق ه القرآن، ونقصت آيات من كثري به ر  ته القلوب، وجعلت يف قدر  ة اليقينية أدلَّ  لفظية أدلَّ

م من شيئاً  تفيد ال  هلا واملعارضة اهلل آيات يف اإلحلاد أعظم من والباطل، وهذا السفه أهل عقول عليها اليقني، ويقدَّ

 . (3)املستعان" ملناقضة، فاهللوا

                                                             
 الشبكة العنكبوتية  ،خالد حممد الشهري ،موقع صيد الفوائد )1)

 83االية  ،سورة غافر )2)

املحقق: عبد الرمحن بن ،هـ(1376عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي )املتوىف: ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )3)

 1/743 ،م 2000-هـ 1420،مؤسسة الرسالة ،معال اللوحيق



 
 

    

   لام وإخضاعه عليه السيطرة تسهل حتى العامل؛ يف اإلحلاد لنرش اليهود سعى :باليهود ارتباط االحلاد: ثالثاً 

" من الواجب علينا ان نضع احلاجات الامدية : صهيون حكامء بروتوكوالت من الرابع الربوتوكول يف جاء. يريدون

بمفهوم االله والرب وان يتم اهناء الدين ومتزيقه   من تعلق الغوييم )يعني االميني(واالرقام واحلسابات بدال

 .(1)متاما"

بالرغم من ايغال املجتمعات الغربية يف االحلاد ليكون  اهرة ولكن يف العامل العريب واالسالمي االمر ليس 

 راد القالئل.كذلك، اي انه ال يزال عىل مستوى االف

 ، وجاء "(عرش، والعرشين عرش، والتاسع الثامن) األخرية الثالثة القرون خالل اإلحلاد يف الغرب فقد انترش

لقد تم رفض االيامن باهلل وحقائق الدين حجة من قبل مفكرو حقبة الرصاع بني الكنيسة والعلامء والتي خرست فيها 

 .(2)" الكنيسة الرصاع الدائر بينهام يف اوربا

 :أبرزها عدة، من أسباب نتيجة اإلسالمية املجتمعات يف( اخلالق وجود إنكار بمعنى) اإلحلاد رسى ث مَّ  ومن

 يمكن ان نرجع اسباب االحلاد يف العامل الغريب اىل امور عدة ومنها:

 فقبل ان تظهر املسيحية بقرون عديدة كانت موجات :تأثر الفكر الغريب احلديث بالفلسفة االغريقية .1

من االحلاد عند علامء االغريق حيث اهتم كبار فالسفتهم باإلحلاد وحوكموا من اجل ذلك " حيث حكم عىل 

 .(3)قبل امليالد "399 الفيلسوف سقراط باملوت وبرشب السم عام

ومل يكن االحلاد امرا مقبوال عند الغرب " تم احلكم باإلعدام عىل النبيل جيوفروي فاليه من مقاطعة اورليانز 

 .(4)م "1574وما كتبه من مقدمة ينكر فيها وجود اهلل عام  فرنسا مع حرق جسدهب

حيث يرجع هذا االنفصام نتيجة للتحريف الذي اصاب الكتاب :االنفصام بني الدين والعلم .2

املقدس وخلطه بكالم البرش من الغيبيات واالدعاءات الكاذبة اضافة اىل تضمينه مصطلحات ونظريات 

واال فإن االرض لو كانت  صلب مضمونه اضافة اىل املامرسات القمعية للكنيسة ضد العلامءعلمية مل تكن من 

                                                             
 .1/201 ،دار الكتاب ،املحقق: عباس حممود العقاد ،حممد خليفة التونيس ،اخلطر اليهودي )بروتوكوالت حكامء صهيون( :ينظر )1)

 .2/528املوسوعة العربية:  :ينظر )2)

 7ص ،م1997 ،القاهرة ،سينا للنرش ،رمسيس عوض .د ،االحلاد يف الغرب :ينظر )3)

 15ص ،املصدر نفسه :ينظر )4)



  

مركز الكون كام يقول الكتاب املقدس او اهنا تابع للمجموعة الشمسية وهي كتلة صغرية يف هذا الكون اهلائل 

االنفصام كذلك بني فهل هذا ينفي ان هناك خالقا قد خلق هذا الكون بام فيه، و (1)بحسب قول كوبرنيكوس

 .الدين واملجتمع ليكون عندهم التدين غريباً ومستهجناً 

من الفرق املتشددة عندهم والتي تضم طائفة من املتدينني تؤمن ان الفقر هو بمشيئة اهلل وبالتايل  " فنجد مثال

 .(2)ا البيوريتانيون "فهم يؤمنون بالتكاسل عن العمل واالنحالل وان اهلل هو من يريد هلم ذلك وهذه الفرقة اسمه

ان اكرب عطاء العلامء للبرشيه وللحضارة  بل ان العامل ستيفن وينرب  احلائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء يقول "

 .(3)هو ان نخفف قبضة الدين عندهم وان يزول هذا الكابوس عنهم والذي طال كثريا وذلك عن طريق العلم "

سباب تارخيية..وبالعودة اىل حماكم التفتيش يف القرن اخلامس عرش ان عداء الغرب للدين يمكن ارجاعه أل

حيث كانت احلملة موجهة ضد مارتن لوثر واتباعه يف الامنيا وكل اوربا وما جرى فيها من املجازر ضد العلامء 

الثورة  فقد ادى اىل  هور العلامنية وما حماكمة غاليلو وكوبرنيكوس اال دليل عىل ذلك، وما واهتامهم باهلرطقة

 الفرنسية واحلملة ضد الكنيسة والدين اال رد فعل لام جرى لتتكون عقدة اخلوف من االديان او االطمئنان اليها. 

حتتوي االناجيل االربعة تناقضات فيام بينها اىل احلد املثري للتساؤل : تناقضات الكتاب املقدس .3

ن صحتها ال تقبل الشك  ا ولد شعور عن الغربيني واالستغراب يف تناقض املعلومة الدينية والتي يفرتض ان تكو

لألناجيل سيالحظ  القارئ اجليد واحلديث بعدم احرتام هذا الكتاب او االعرتاف به وبقداسته، ولذلك فان :"

ال نجد توافق املعلومة مع انجيل لوقا بل حتي االسامء ختتلف بينهم االحداث  التناقضات الكثرية فيه ففي انجيل متي

وهذا امر ال يدركه البسطاء الذين يظنون ان  جيال 41جيال بينام يف لوقا استغرقت  28جيل متي استغرقت يف ان

 .(4)الكتاب املقدس صادق جدا واحداثه التارخيية ال تقبل اخلطأ وتؤمن به كام هو لصحة اعتقادهم الديني به"

                                                             
اول واضع لنظرية دوران االرض و الكواكب  ،(، فلكى بولندي1543 ،مايو 24 – 1473فرباير  19نيكوالوس كوبرنيكوس ) )1)

حوال الشمس والتي عىل اساسها تم بناء علم الفلك احلديث. قبله كانت الكنيسة الكاثوليكية تقول إن الشمس هي التي تدور 

 املوسوعة احلرة ،ويكبيديا لكونحول االرض وهي مركز ا

 43ص ،رمسيس عوض ،االحلاد يف الغرب :ينظر )2)

  31ص  ،عمرو رشيف ،وهم االحلاد :ينظر )3)

 97ص ،2ط ،استوكهومل ،ترمجة بسام البغدادي ،ريتشارد دوكنز ،وهم االله :ينظر )4)



 
 

    

 املحاوالت من بالرغم و انه النفس وأطباء علامء من الكثري يرى: . االمراض النفسية والشعور بالنقص4

 اىل يرجع مرتكزا اإلحلاد اختاذ من األعظم اجلزء ان إال سياسية و اجتامعية و فلسفية أسس عىل اإلحلاد لتربير العديدة

نفسية، ولو تتبعنا سرية حياة فالسفة الغرب ومصلحيهم من الذين كفروا بكتاهبم املقدس وثاروا عليه  اسباب

هؤالء كانوا يعانون من عقد نفسية وتناقضات شخصية واجتامعية كانت هي السبب الرئييس  لوجدنا ان معظم

  إلحلادهم ومن اشهر هؤالء:

 م(1900-1844) نيتشه أ. فريدريك

 م(1939 -1856) فرويد ب. اليهودي سيغموند

 م(1882 - 1809) داروين روبرت  . اليهودي تشارلز

 .(م1883-1818) ماركس ح. اليهودي كارل

 م (1980 - 1905) سارتر خ. جان بول

يمكن تعريف الامسونية بأهنا " منظمة هيودية تدعو اىل االحلاد ونرش الفساد  :الامسونية العاملية .5

تتظاهر بالصالح واالنسانية ومتهد لسيطرة اليهود والتمكني هلم عىل العامل ومن املنتمني اليها شخصيات مرموقة 

والقيام باملهامت  ار بتنظيم حمكم رسي يتجمعون بأماكن تسمى املحافل لرسم اخلططعامليا متعاهدة عىل حفظ االرس

 .(1)الرسية التدمريية "

خاصة  والامسونية حركة فكرية خطرة جدا حتاول التمهيد لليهود للسيطرة عىل العامل والقضاء عىل االديان

برز وسائلهم االعالم لرتويج افكارهم االسالم بعد ان اخضعوا املسيحية وكذلك تدمري االخالق مجيعا ومن ا

اهيا االخوة ان الغاية التي نريدها هي القضاء عىل االديان وان ننرش االنظمة والتعاليم  ومن اقواهلا: " ومبادئهم

 .(2)" الالدينية بني الشعوب واهناء ما يتمتع به رجال الدين من سلطة شارفت عىل االنتهاء

  

                                                             
 110ص ،،حممد احلمد ،رسائل يف األديان والفرق واملذاهب :ينظر )1)

ترمجه عن الرتكية وعلق عليه: نور الدين رضا الواعظ، وسليامن حممد أمني  ،آتلخان اجلنرال جواد رفعت ،أرسار الامسونية :نظري )2)

 21ص  ،هـ 1376مكتبة املثقف، سنة  ،القابيل، بريوت



  

 وفيه ثالثة مطالب: 

 علينا ان نعرف ما هو التصميم الذكي ؟

وفالسفة، كانت هلم رؤية يف  لعلامء صغري  مع من القرن الاميض عرف التصميم الذكي من الثامنينات بداية يف

يف تفسريها لنشأة احلياة ثم تواصل العمل بالفكرة وتراكمت لدهيم العلوم وازداد الشك بعملية التطور الدارونية و

 ابدا. سهالً  عملهم يكن مل عددهم

ألن الكثري من  ال يمكن اعتبار االصطفاء الطبيعي هو سبب خلق الكون بأن " تقول دينية حجة والتصميم هو

اال بأن هناك قوة عليا واردة حكيمة قد ابدعتها وهي  ميزات الكائنات احلية بل والكون ايضا ال يمكن القول عنها

عرصي يدل عىل ان الكون بام فيه يدل عىل اخلالق بدال من االعتامد كليا عىل االدلة  املفهوم ، وهذا(1)اهلل تعاىل "

  الدينية.

ظرية التطور تعد نظرية التصميم الذكي من النظريات احلديثة يف الغرب والتي ولدت من علامء كثر يف مواجهة ن

 لدارون.

حماولة وبديل عن نظرية التطور باعتامد دليل االيامن الديني وليس االدلة  اىل اهنا " ويتهم الدارونيون النظرية

  (2)املعتمدة عىل العلم "

يف حني يؤكد اصحاب نظرية التصميم وهم الذين يومنون بوجود مصمم للكون وخالق عظيم ونظريتهم اي 

 ق عليهم اخللقيني واهنم يفرسون الكون بأفضل ما يفرسه باقي اصحاب نظرية التطور ويتفوقون.نظرية التصميم يطل

                                                             
 149ص:  -دار النرش غري مذكورة  -ترمجة: سليامن بايربا  -هارون حييى  -خديعة التطور  :ينظر )1)

 9ص ،لندن ،مركز براهني ،ترمجة حممد طه وعبد العزيز ابولوز ،د. ستيفن ماير ،التصميم الذكي فلسفة وتاريخ حضارة :ينظر )2)



 
 

    

نْ  ببساطة ان التصميم الذكي يؤكد عىل ان احلياة ون   بفعل القدرة االهلية لقوله تعاىل } ك  ي ك  حيث ان  (1){{ ف 

هيإمْ انكار وجود االله او االرشاك به قد واجهها القرآن الكريم من بداية نز ن رإ اتإن ا وله فقال تعاىل " س  يفإ  اآْلف اقإ  يفإ  آي   و 

مْ  هإ سإ تَّى أ ْنف  ت ب نيَّ   ح  ْ  احْل قُّ  أ نَّه   هل  مْ  ي 
مل  بِّك   ي ْكفإ  أ و  ه   بإر  ىل   أ نَّ لِّ  ع    ك 

ٍ
ء ْ يدٌ  يش  هإ  .(2)" ش 

 دارون نظرية إن نقول كلذل" لألصلح البقاء" الشهري باصطالحه املفيدة الصفات بقاء إىل دارون أشار وقد

 .(3)" من بني الطفرات العشوائية وعن طريق االنتخاب الطبيعي تم تطور الكائنات احلية " :هي( الداروينية)

  دارون املعروفة بالداروينية بثالث مراحل: نظرية تلخيص فكرة التطور يف ويمكن

ات احلية " لقد كان للمصادفة دور كبري يف نشأة ان مفهوم التطور يعني ان اخللية االوىل قد نشأ منه كل الكائن -أ

اخللية االوىل مع وجود جمموعة من العوامل الفيزيائية والطبيعية كاحلرارة والرطوبة واهلواء حيث سببت يف التكاثر 

 .(4)وبالطفرات العشوائية واالنتخاب الطبيعي فتولد عن ذلك املخلوقات من احليوانات والنباتات والبرش"

يف الشفرة الوراثية  ول دارون بالصدفة حتدث الطفرات العشوائية  ا يؤدي لتغيري تدرجييحسب ق -ب

" ان دراسة الصفات الوراثية هو ما يسمى بعلم اجلينات الذي يعنى بتنوع الكائنات احلية وهو ما جاءت ، للكائنات

 .(5)به نظرية التطور "

عن طريق عملية االنتخاب الطبيعي نتيجة للطفرات ان انتقال الصفات املفيدة من الكائن اىل االخر  - 

الوراثية والتي يتم فيها استبعاد الطفرات الضارة فتتالشى وال تتوارث مع ابقاء الصفات املفيدة وهو ما نسميه 

فه دارون " باالنتخاب الطبيعي رَّ  ان آلية التطور تكون نتيجة بقاء االفراد التي متتلك صفات مالئمة للبيئة الذي  ع 

 .(6)" وتكاثرهم وبقائهم عىل قيد احلياة

                                                             
  82اآلية  ،يسسورة  )1)

 53اآلية  ،سورة فصلت )2)

 81-80ص ،وهم االحلاد :ينظر )3)

 ،م2004 ،فةالقاهرة: املجلس األعىل للثقا ،تشارلز دارون ،اصل االنواع :ينظر )4)

  23ص ،م2011كلامت عربية للرتمجة والنرش، ،مدينة نرص ،سالمة موسى ،نظرية التطور وأصل اإلنسان :ينظر )5)

 22ص  ،تشارلز داروين ،أصل األنواع )6)

 



  

ويف هذا السياق يقول ريتشارد دوكنز " ان اروع تصميم يكون باالنتخاب الطبيعي وهو امجل وادق من 

 .(1)التصميم املزيف كام نراه يف االجهزة العصبية التي ال تعرف مسارها "

كام يدعي امللحدون الذين حيتمون  ومع هذا ال يمكن ان يدعي احد ان هناك رصاعا بني العلم والدين

 بالنظريات التي يدعون اهنا علام ال يقبل الشك فيه، بينام

يؤكد العلامء اخللقيون عىل ان اخللية االوىل مل حيدث هلا تطور وإنام جاءت كاملة متارس كل مهامها يقول عامل 

لية التي ال نواة هلا اىل اخرى فهذه اعقد من " ال يمكن االدعاء بتطور اخللية احلية من اخل (2)الوراثة مايكل دينتون

غريها من اخلاليا املتخصصة كخاليا اجللد والعضالت وان اخللية احلية وجدت كاملة ومل متر بأطوار بل باستطاعتها 

عة وان النقلة من الامدة الغري حية اىل خلية حية هي اعظم يشء حدث يف الطبي القيام بكل املهام كام يف ارقى الكائنات

"(3). 

ان التطور العلمي واالكتشافات ال تزيد املتدينني اال ايامنا وترسيخا ملعتقداهتم وحتويل الكثري من النظريات 

 اىل حقائق، وبذلك فالعلم هو يف خدمة الدين وليس العكس.

قائال  تطورالبيولوجي احلائز عىل جائزة نوبل وهو من املدافعني عن نظرية ال (4)ويؤكد هذا املعنى جاكو مونود

 .(5)" ليس عندنا اي تصور عن خلية بدائية كام يدعي الدراونة، ان ابسط الكائنات احلية بدأت مكتملة "

فنجد د. عمرو رشيف يقول:" ان االنظمة االكثر دقة وتعقيد واالفضل يف االداء كنظام الديناميكا احلرارية 

ىل واال فأن املصادفة او الفوىض او الال انتظام يف اي الثاين حيتا  اىل موجه خارجي او مصمم ذكي وهو اهلل تعا

 .(6)منظومة سيؤدي اىل مزيد من اهلدر بالطاقة والفوىض والتبعثر "

يعترب املالحدة ان كل ما يمكن  ربته باملخترب او بالطرق العلمية هو من احلقائق وغري ذلك من الغيبيات التي 

 ال وجود هلا.

                                                             
  81ص ،2ط ،استوكهومل ،ترمجة سمري البغدادي ،ربتشارد دوكنز ،وهم االله )1)

 م1943البرشية ولد علم  بالوراثة بيلوجي اهتم عامل اسرتايل )2)

 .143ص  ، أمحد إسامعيل صالح ،خرافة اإلحلاد :ينظر )3)

 م "1976 – 1910عامل البيلوجيا الفرنيس " )4)

 143ص ،م2014 ،مرص ،مكتبة الرشوق الدولية، د. عمرو رشيف ،ينظر: خرافة االحلاد)5)

 108ص  ،املصدر نفسه :ينظر )6)



 
 

    

قوال العلامء نستنتج اهنم مؤمنون وان القلة القليلة منهم من يقول باإلحلاد  العلم كمفهوم ليس ملحدا فمن

 وينكر وجود اهلل تعاىل.

ان كل يشء يف الكون من البرش والنباتات والنجوم وحتى احلرشات  فيقول آينشتني نفسه قال هبذا الصدد:" 

  (1)" لسيطرة عليهاكلها مصممة بدقة من قبل قوة خارقة ال ندركها او نفهمها او نستطيع ا

وعىل الرغم من النجاحات الظاهرة لنظرية دارون لكن انحسار التأييد هلا بدا واضحا مع زيادة االكتشافات 

ان نظرية دارون مل تستطع ان تزيل الشك يف القفزات  : "العلمية وتطوير االبحاث املختربية ولذلك يقول بيهي

 .(2)"الكبرية او عىل مستوى التطور الكبري 

ان القبول  وان األشياء ال تنتظم بفعل الصدفة كام يعتقد البعض ويرضب آينشتني عىل ذلك مثله الشهري:"

بفكرة الصدفة والعبثية يف نظام الكون وترتيبه بالرغم من كل ذلك النظام والدقة فيه كالذي يقول بانفجار مطبعة 

 .(3)" وتبعثر حروفها ليتشكل منها نظام كامل مرتب ومتناسق

املدرو،  التعليم جمال إىل إدخاله أنصاره حماولة بسبب العلمي املجتمع يف جدالً  الذكي التصميم مفهوم ارث

 Pew" العامة واحلياة للدين فوروم بيو منتدى" أجراها دراسة والفالسفة، كشفت العلامء من عدداً  جلذبه إضافة

Forumالديانة" أصبح اإلحلاد أن " 2012 امع نتائجها وصدرت 2010 عام طوال دولة 230 من أكثر ، يف "

 الرشق يف موجودة ملحدين نسبة أقل أن اخلارطة وكشفت. واالسالم املسيحية بعد العامل يف العدد حيث من الثالثة

 أكرب أن العامل، السيامر  يف ملحد مليون ومئة مليار جمموع من( ألف ومئة مليونان) %2 عىل يزيدون ال حيث األوسط

 .(4)األوسط " الرشق يف زال ام مؤمنني عدد

دام ان اخلالق هو اهلل تعايل وان  وهناك من املفكرين االسالميني  ن يقول انه ال مانع من التطور املنضبط ما

 االمور بمسبباهتا. 

                                                             
 G.S.Viereckفرييك  ،س ،من قبل   1929أكتوبر سنة  26 يف مقابلة أجريت معه يف :ينظر )1)

 .32ص ،مركز براهني ،الطبعة األوىل ،د. مايكل بيهي ،صندوق داروين األسود :ينظر )2)

 1927أكتوبر  29مؤمتر علامء الفلك والفيزياء والكونيات يف بروكسل يف  :ينظر )3)

م ويعمل يف جمال أبحاث الشعوب 2004تأسس يف واشنطن عام  تقدات،مركز دراسات وأبحاث أمريكي متخصص باألديان واملع )4)

 والنرش.



  

 دولة 57 يف 2012 عام The Gallup Organization الدويل (1)غالوب معهد أجراه الذي البحث أما

 مقابل مؤمنون املستجوبني من %59 أن ، فكشف"واإلحلاد الدين حول عام مؤرش" انبعنو شخص ألف 50 وشمل

 الصني يف توجد إحلاد نسبة أعىل أن البحث وأ هر. ملحدين %13و دينيني غري 23%

 من%  65بينام نسبة املؤمنني باألديان بلغت  % 11ان نسبة امللحدين اقل كثريا من اهل االديان وهي  " جاء يف 

 .(2)" نوبل جوائز  عىلاحلاصلني

 هناك نظريتان وحقيقة علمية تفرس نشأة اخللق: 

  :نظرية التطور الداروين باالنتخاب الطبيعي .1

يقول دارون كام مر بنا يف صفحات سابقة ان التطور حدث نتيجة لعملية االنتخاب الطبيعي من طفرات 

 ه يتم استبعاد اجلينات الضارة واالبقاء عىل اجلينات املفيدة التي نشأت منها الكائنات احلية. عشوائية اي ان

ففي نظرية التطور ليس هناك يشء اسمه اخللق وانام التطور بدءا من حتول الامدة غري احلية وانتهاءا بالكائنات 

 احلية، وهذا بفعل الطبيعة.

هناك عدة امور اعتمد عليها دارون يف اثبات نظريته والتي يدعي اتباعه  ولكن عىل ماذا اعتمد دارون يف نظريته:

 اهنا حقائق علمية ومن ذلك:

 اجلينات -أ

 الترشيح  -ب

 احلفريات  -ت

ويف هذه النظرية يتم الربط بني االنتخاب الطبيعي بالطفرة العشوائية و االستغناء عن االله يف عمل نشعر من 

" يف منظومة التطور مل نعد بحاجة اىل مفهوم االله  انه (3)فيقول جوليان هكسيلبدايته بأهنا محلة إلنكار وجود اإلله 

                                                             
وهي رشكة تقدم االستشارات اإلدارية واملوارد البرشية والبحوث اإلحصائية، ومتتلك ما يقرب من أربعني مكتب عرب دول العامل  )1)

 يل هو جيم كليفتونالرئيس التنفيذي هلا يف الوقت احلا ،ويقع مقرها الرئيس يف العاصمة واشنطن

 57ص ،م2003 ،لوس انجلوس ،اتلتنك، بار  البا شاليف ،سنة من جوائز نوبل 100 )2)

 وهو حفيد توماس هكسيل امللقب بكلب دارون البولدو  :م 1975 -م 1887عامل البيلوجيا الربيطاين "  )3)



 
 

    

يف قانون الوراثة  " خالصته ، ولكن عند التقيص عن ما اعتمد عليه دارون ما(1)بل وال مكان له او احلديث عنه فيها "

و يكتسب العمود الفقري ان الذرية لن حتصل عىل يشء ليس موجود عند االب وندرك بذلك استحالة ان يتطور ا

 .(2)"او الرخويات التي ال متتلك عمود فقري اىل حوت او انسان  من كائنات ال فقارية مثل حتول االميبيا

يف نظرية التطور نجد ان االدلة الفعلية هلا اقل "  هارفارد جامعة من اإلنرتوبولوجيا عاملإ "  بيلبيم ديفيد"  يقول

 .(3)"ا كالمي باعتباري صاحب ختصص يف علم احلفريات من التأويالت التي رافقتها وهذ

رت قد الكائنات أن عىل دليالً املقارن الترشيح علم يعد ال كام  مشرتك واحد أصل عن تطوَّ

ولذلك " يف عملية التطور اذا امكن تغيري اطراف الكائن احلي فان ذلك يستدعي تغيري طريقة معيشته ايضا 

اىل اكثر تعقيدا كالقلب وجهاز التنفس وهذا ما ال يمكن ألن اي تغيري فيها يؤدي اىل  وبالتايل تطور اجهزته احليوية

 .(4)"موت الكائن احلي ألن ذلك يتطلب تغيري الكائن احلي كله 

 :نظرية التطور املنضبط .2

 يقول عمرو رشيف وهو من مؤيدي نظرية التطور املنضبط بإرادة اخلالق تعاىل " ان التصميم التكامل هو ما 

يكون العنرص املصمم متوافقا مع باقي املنظمة وليس بكونه اكمل يشء فيها بل ويكون اقل من غريه اكتامال كي 

 .(5)يساعد يف خدمة باقي اعضاء الكائن احلي اي ان االكتامل او التصميم القارص حجة مردودة عىل "

 احلقيقة العلمية )اخللق الكامل(  .3

يف داخل كل خلية مصنع ال  حتتوي " اخلاليا ان مجيع الكائن احلي فنجد حيث يتجىل االعجاز االهلي يف خلق 

مصنع كيمياوي  300 -200يتجاوز حجمه بضعة ميكرونات )الاميركرون جزء من الف جزء من املليمرت( يوجد 

 والليسوسومات يف سايتوبالزمها لصناعة اجسام حية حتتاجها كل خلية.ومن هذه االجسام الريبوزومات

                                                             
  نظرية التطورم بمناسبة مرور مئة عام عىل1959من كلمة القاها يف شيكاغو عام  :ينظر )1)

ر  :ينظر )2)  .14ص  ،برسوم ميخائيل ،بطالن نظرية التطوُّ

ر :ينظر )3)  .67ص  ،هارون حييى ،خديعة التطوُّ

 .129ص  1جـ  ،م 2004 ،االخوة املتحدون للطباعة والنرش ،برسوم ميخائيل، موسوعة احلقائق الكتابية :ينظر )4)

 302ص ،د. عمرو رشيف ،خرافة االحلاد :ينظر )5)



  

حيث تقوم هذه املكونات بعمليات يعجز عنها اكرب مصنع عىل مساحة اكرب دولة بل  والبالسيدات كوندرياتوامليتو

 .(1)" وال ينجزها كام تنجزها ابسط كائنات حية موجودة يف بركة مياه وهي االميبيا

واملكان وانشأ  وهو ينبغي ان يكون سابقا للوجود وهو من انشأ الزمان ان السبب االول للوجود هو اهلل تعاىل

الامدة واخرجها من العدم فخلق الكون بقدرته تعاىل املطلقة التي ال حيدها يشء والعارف بكل يشء فكان هذا الكون 

 املعقد واملتناسق.

االهلية عند الغرب ولذلك نجد  الفلسفة ودراسة التاريخ االوريب من الرجوع اىل البد لفهم االحلاد يف الغرب

اجلاهلية  اجلامهري، منــذ مــن الغربييــن، وشــرائح الفالســفة واملفكريــن مــن قطاعــا  اهــرة غربيــة، اســتقطبت: ان اإلحلــاد

اهبا فيه بالرغم من تدخل الديانة املسيحية يف احلد منه ولكن التحريف الذي اص نعيش الذى العرص اليونانية وحتى

 واالنفصام بني العلم والدين كان من اهم االسباب املساعدة لذلك.

ان الفلسفة تفيدنا يف اهنا  : " (2)واحلقيقة ان دراسة الفلسفة اليونانية وعالقتها باخللق كام يقول برتراند رسل

ات اي اهنا تعطي تفتح افق العقل نحو التفكري العميق وبام تطرح من تساؤالت وليس بالرضورة ان نجد هلا اجاب

 .(3)"االحتامالت وتقلل من اجلزم والتأكيد يف الكثري من االمور 

علام بان للفالسفة الوثنيني قوليني يف وجود اهلل تعاىل فهناك من انكر وجود اهلل تعاىل متاما ومنهم من قال 

 .بوجوده وهؤالء يسمون املؤهلة اي الذين يقرون بوجود اهلل تعاىل

هو فالسفة اليونان الوثنيني قبل املسيح عليه السالم بأكثر من ستامئة عام، حيث انكروا  :نالفالسفة امللحدو .1

ء ال  ؤ   وجود اهلل، وقال ان الامدة هي اصل االشياء مع اختالفات بينهم وهم ما نسميهم الفالسفة امللحدون ومن  ه 

ة هم د 
ود املنكرون امْل ال حإ ج  ، ومن هؤال تب ارك اهلل لو  اىل  ت ع   انكسامنس. انكسمندريس و و ء طاليسو 

 وأبيقور. وهريقليطس و وديمقريطس و انكساغوراس و املتأخرون منهم مثل أما

                                                             
 .21/2/1994االثنني  -14صفحة  - ،الدكتور نظمي خليل أبو العطا موسى ،جملة أخبار اخلليج )1)

يَّة تويفر  )2) رِّ ل األسلحة الذُّ ْعام 
ة اْستإ ارض بإشدَّ يث ع 

 ،م. املنجد يفإ اأْل ْعال م1970ريايض وفيلسوف إنجليزي ملحد من بناة امْلنطق احل دإ

 306ص

 319ص ،املوسوعة الفلسفية )3)



 
 

    

ان العوامل تتكون  ... حيث قال.م". ق 370- 460 "حواىل( ديموقريطس) اليونانى الفيلســوف حيث نجد

تتميز بغموض منهجها وفلسفتها وال  " ومتوت لرضورات من دون وجود اله وكل يشء عنده متغري وهذه املدرسة

 .(1)" تؤدي اىل يشء وليس هناك اشياء حمددة توجد من وصفها للعامل

وان العنارص ( أنبادوقليس)وعىل رأسها  املتأخرين تسمى مدرسة الطبيعيني كام وجد عند اليونانيني مدرسة

" ان كل يشء قد يتكون وينشأ من  وقال هي قديمة وهي اصل الوجود، –االربعة _ الامء واهلواء والرتاب والنار 

 .(2)احتاد هذه العنارص او افرتاقها عن بعضها "

 " :بأنــه( م1883- 1818ماركــس كارل) وصفه ولذلك نجد الامديني يف عرصنا يمجدون انبادوقليس فقد

يف العامل القديم  ..(:.م1924- 1870لينيــن) عنــه وقــال من بني اليونانيني يعد صاحب اول عقل موسوعي.....

  (3)" الامدية دعاة يعد انبادوقليس من أملع

فالسفة كثر من املتقدمني واملتأخرين الذين يقولون بوجود ِإ هو اصل الوجود وقد  " وهم :الفالسفة املؤهلون .2

د فجاء تطورت فكرة اخللق يف القرن الرابع قبل امليال  .(4)ختتلف عباراهتم وتصوراهتم عنه يف صفاته وافعاله "

فالسفة قالوا بوجود قوة عاقلة فاعلة او كام يسموها العلة االوىل ويعنون هبا اهلل تعاىل ومن هؤالء افالطون 

 صاحب مقولة احلكمة والذكاء العلوي للخالق تعاىل.

و التفكري بوجود موجد هلذا الكون ا من طبيعية اىل ما بعد الطبيعة حيث بدأ نتيجة لتطور الفلسفة اليونانية 

يف القرن اخلامس قبل امليالد هو  وكان اول من استخدمه (5)مصمم له مبدع وخالق، فربز مصطلح اللوغوس

 . الفيلسوف هرياقليطس

                                                             
 13ص ،م1993 ،دار الفنون العلمية ،د. عبد الفتاح مصطفى غنيمة ،نحو فلسفة العلوم الطبيعية:ينظر )1)

 .46 – 45ص ،يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية :ينظر )2)

 ،بريوت ،دار الطليعة ،ترمجة سمري كرم .روزنتال و ب يودين .م :وضع جمموعة من السوفياتيني بإرشاف ،املوسوعة الفلسفية:ينظر )3)

 64ص ،7ط ،م1972

الطبعة:  ،املدينة املنورة،اجلامعة اإلسالمية ،سعود بن عبد العزيز اخللف ،قول الفالسفة اليونان الوثنيني يف توحيد الربوبية :ينظر )4)

 213ص ،م2003هـ/1423 - 35السنة  - 120العدد 

د الذي يسري عليه الوجود يف تغريه من ضد إىل ضد، وله صفة السيالن كام هي هو القانون العام الوحيد الثابت والدائم يف الوجو )5)

 75ص ،1954دار إحياء الكتب العربية، القاهرة  ،أمحد فؤاد األهواين ،قبل سقراط فجر الفلسفة اليونانية :ينظر، النار.



  

يقول الدكتور مصطفى النشار " يعد الفيلسوف اكسونوفان اول من عمل عىل رفض الالهوت اليوناين يف 

م منهم كام وردت يف اساطريهم واشعارهم عند رصاع االهلة مع البرش وعالقتهم معهم وتزاوجهم وانجاهب

هومريوس وهزيود ليتحول تفكري الفالسفة بعدها يف البحث من قضايا الطبيعة اىل البحث عن القوة اهلائلة التي 

 .(1)ابدعت كل يشء وخلقت الكون واالنسان "

ان طاعة  أعلن لشعب اثينا ويعد الفيلسوف اليوناين سقراط عىل رأس املؤهلني ذا املسار الديني واخللقي إذ

هنى عن عبادة االوثان التي كانت مشهورة عندهم  ا ادي اىل حبسه  " و ا يروى عنه انه، االهلة فوق طاعتهم لقضاته

 .(2)"من قبل امللك بعد ان ثار عليه اجلهلة والرعاع فامت بعد ان سقي السم 

لقد ابدعت  للكون يعتني به يف ادق التفاصيل فيقول ".يقر افالطون ان هناك صانع  امليالد قبل الرابع القرن يف

 .(3)العناية االهلية هذا الكون ووهبته العقل والنفس واحلياة صدقا "

كثريا عن خلق الكون وخالقه فيسميه باملحرك االول او البدائي فيقول " ان املحرك االول هو  أرسطو وحتدث

 .(4)" نتهي اليه حركاهتا وهو ثالت ال يتحركاصل احلركة وهو الذي حيرك االشياء يف الكون وت

ان القوة االهلية هي التي اوجدت العقل الذي يسيطر عىل  " :م" فيقول.ق 45 " الفيلسوف شيرشون أما 

 وهذه االساليب من احلوارات واالستنتاجات تؤدي اىل اثبات وجود خالق طبيعي للكون. (5)"الطبيعة بأكملها 

نظر كان رباالوسطى عند او العصور ويف " عىل اهنا تتناقض او تتعارض مع الدين اال اذا كانت  الفلسفة إىل ي 

  .(6)تنطلق من نفس تعاليم الكتاب املقدس واال فيمنع االشتغال "

 .يف تأييد املسيحية وان تكون تابعة هلا يف توجهاهتا العقائدية مهمتها تنحرص وأن

                                                             
 70ص ،ولاملجلد اال ،د. مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور رشقي :ينظر )1)

 .89ص  ،القسم الثاين، حتقيق بدران، الشهرستاين ،امللل والنحل :ينظر )2)

م، األهلية للنرش والتوزيع 1994أفالطون، طياموس، ضمن جمموعة حماورات أفالطون، نقلها إىل العربية شوقي متراز  :ينظر )3)

 .414بريوت، لبنان، ص 

 94بريوت، بدون ذكر الطبعة والسنة، ص  -لة قادة الفكر، املطبعة الكاثوليكيةأرسطو املعلم األول، ماجد فخري، سلس :ينظر )4)

 .2/281 ،م1980 ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،عبد الرمحن بدوي ،موسوعة الفلسفة :ينظر )5)

 .331، ص 1988 ،6ط  ،مكتبة املعارف ،فتح اهلل حممد املشعشع ،ترمجة، ول ديورانت ،قصة الفلسفة :ينظر )6)



 
 

    

فقد كان العلم والتجارب  نوعة يف  الديانات االخرى " وخيتلف التفكري عند املسلمني عنه عند اصحاب 

الالهوت املسيحي وتعد تدنيسا ململكة املسيح التي هي ليست يف االرض وانام يف السامء وكانت حماكم التفتيش 

 .(1)جزاء كل عامل يشتغل بالتجارب "

سيؤدي اىل االيامن باهلل .. ان دراسة الفلسفة بعمق ". قال( م1626 - 1561" )بيكون فرانسيس"  أن حتى

 (2)" وان دراسة القليل منها قد يؤدي باإلنسان اىل ان يكون ملحدا

وان االحلاد قد كلف البرشية تضحيات كبرية ليس هلا مثيل بالتاريخ وان انكار االله كان له دور كبري يف سحق  

 تؤمن باحلساب واجلزاء.  االمم بناء عىل رغبات شخصية وامراض نفسية لقادة مل تكن تعرتف باهلل وال

 احلديث،  العرص يف مطلق بشكل عليه واالعتامد بالعقل األخذ يف الغلو عىل فعل وكرد

حاولت الفلسفة املعارصة يف ا اهات كثرية هلا القول باحلد من قدرة العقل نتيجة لتعرضه للخطأ وتأثري  " 

 .(3)" دفعة احليويةالعواطف عليه بل وان هناك قوى فاعله تقوم بتسيريه كقوة ال

 ال -يعبدوه لــم وإن حتــى-أوروبا ىف -الكون هلذا ِإ بوجود يؤمنون الذين ويف دراسة عن الدين وجد ان "

 امللحدين قفزت نســبة -رئيســة الكنيســة امللكة هى حيــث - انجلتــرا وفــى. .!األوروبيني مــن٪ 14 نســبتهم تتجاوز

 (4)سنوات " منذ ٪ 814.كانت  أن بعد -!نالسكا من٪ 25 إىل املعلنني

نحن نؤمن ايامنا قاطعا بأن اهلل تعاىل قد خلق االنسان عىل احسن تصميم وان كل يشء وضع يف نصابه سواء 

 فهمنا دوره ام مل نفهمه.

ثناء يف تاريخ احلضارة االسالمية مل يكن هناك وجود لإلحلاد باست ولذلــك يف دراسة تاريخ االسالم سنجد انه "

بعض الشخصيات القلقة ايامنيًا نتيجة لرفضها التأويل لبعض اآليات التي تتطلب تأويال وهو ما امتازت به املذاهب 

االسالمية من اتساع االفق وعمق الرؤيا بعد ان جعل العلامء الشك املنهجي طريقا للوصول اىل اليقني ودليال لتحصيل 

 .(5)ون اال بالامدة معتمدين عىل احلواس يف حتصيل املعرفة"املعرفة بعيدا عن امللحدين الذين ال يؤمن

                                                             
 358-329ص ،م2005 القاهرة ،دار الرشوق ،د. حممد عامرة ،االسالم يف عيون غربية :ينظر )1)

 58ص  ،رمسيس عوض، اإلحلاد يف الغرب :ينظر )2)

 ،1992 ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت ،ترمجة عزت قرين ،بوشنسكي ،الفلسفة املعارصة يف أوروبا :ينظر )3)

 24ص 

 2013 /20/5جريدة االهرام  :ينظر )4)

 م2012 ،القاهرة، دار السالم ،حممد عامرة د.،قراءة النص الديني بني التاويل الغريب والتاويل االسالمي :ينظر )5)



  

تعد اليوم الرؤيا السياسية انطالقا من احلفاظ عىل املصالح امرا مهام عند الدول الكربى وهذا يف كل املجاالت 

احلكم وليس غريبا ان يتم التحفظ عىل حقائق علمية هلا اثر اجتامعي كبري بناءا عىل سواء يف التعليم او يف الدين او 

 مصلحة قوى خفية تدير العامل من وراء الكواليس وما يسمى بالنظام العاملي اجلديد. 

 التعليم جمال إىل إدخاله أنصاره حماولة بسبب العلمي املجتمع يف جدالً  الذكي التصميم مفهوم لقد أثار

 رو.املد

من اول التحديات التي واجهتها النظرية حيث اهتمت بأهنا " تريد اعادة اهليكلة اخللقوية عندما اصدرت  -1

املحكمة العليا بمنع تدريسها يف املدارس خالل العامني االخريين يف الواليات املتحدة االمريكية وحتاول 

  (1)" االلتفاف عىل قرار املنع

" كان  لامء مواجهة نظرية التطور بمنطلقات دينية تعتمد عىل الكتاب املقدسليس جديدا عندما حاول بعض الع -2

املعارضون لنظرية دارون من العلامء الذين يدعمون آرائهم بالعلم مع االستعانة بالنصوص املقدسة وهم من 

 .(2)سموا باخللقيني "

د بأسس علمية وتوجه االنظار اىل اخلالق العظيم وينضوي حتتها ما دامت نظرية التصميم الذكي تواجه االحلا

هبا  يتم الرتحيب فنجد انه مل العلامء ويزداد مؤيدوها يوما بعد االخر فليس من الصحيح ان تواجه من اتباع الكنيسة،

 بالنظرية فهووص الذكي التصميم (3)كوين جور  انتقد   2006 الذكي، ففي التصميم بنظرية اخللقية املنظامت مجيع

  مهندس. جمرد لتجعله اهلل دور من قللت التي الفجة اخللقية

مغلفا بالعلم و نب اي اشارة هلوية العامل اال اهنم  وليس خافيا ان انصار نظرية التصميم الذكي ارادوا تقديمه

 مجيعهم منتمون اىل اديان. 

                                                             
 10ص ،التصميم الذكي فلسفة وتاريخ حضارة )1)

 .164ص  ،عيل سامي النشار ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم :ينظر )2)

 رصد الفاتيكانمدير م )3)



 
 

    

رية وبحوثها العلمية يتم مواجهتها بالرفض " النظ وما يثري الشك هو العداء السافر للنظرية واتباعها وان

بالرغم من استنادها اىل ادلة علمية وال يقبل النظر اليها ملجرد خمالفتها افكار اصحاب نظرية التطور، ويف هذا استهانة 

بالعلم ومغالطة ال تغتفر وسابقة خطرية ملجرد املخالفة للتطوريني فاآلراء املرفوضة او التي كانت تعترب هرطقة 

 . (1)باألمس اصبحت اليوم حقائق "

بل ان اشهر امللحدين اليوم يصبحون ال منطقيني عند تناوهلم موضوع االله " ألن امللحدين اجلدد امثال 

فقط يف تكوين حجج قوية  ريشارد دوكنز يودانيال دينيت ولويس وولربت وسام هاريس وفيكتور ستنجر مل يفشلوا

 . (2)اهر وثيقة الصلة بالسؤال عن وجود االله "لذلك املعتقد وانام  اهلوا الظو

ان اهتام اصحاب نظرية التصميم الذكي باهنم يريدون انتهاك القانون واعادة تدريس الدين والقضاء عىل 

سياسة فصل الدين عن الدولة وحتويل املجتمع االمريكي اىل جمتمع ديني ربام يكون ملواجهة النجاحات التي احرزهتا 

حمدد  غري ذكي مصمم من هلا البد ان قاطع بشكل والتي تدل DNA يف املخزونة اكتشاف املعلوماتالنظرية بعد 

مدى التعقيد والذي يؤكد ان هناك  DNAاألساس " لقد ا هرت ابحاث العلامء عىل  من دارون نظرية قواعد ينقض

 (3)جمال لتصميم وذكاء يؤيد نشأة احلياة من الامدة غري احلية "

 ت سياسيةثالثا: حتديا

من امللفت للنظر حجم التحديات التي تواجه نظرية التصميم الذكي واتباعها وحيق لنا ان نتساءل ونقول : 

 الذكي؟ التصميم نظرية من الغرب خيشى لامذا

 نظرية التطور ؟  ببطالن تشهد التي احلقيقة إ هار خيافون من لامذا

                                                             
 ،د. حممد القايض وآخرون -د. مؤمن احلسن  -ترمجة: د. أسامء اخلطيب ، كييس لسكني ،التصميم الذكي ومراجعة القران :ينظر )1)

 19ص ، م2016 ،لندن ،دار الكتب

 154ص ،انتوين فلو ،هناك ِإ :ينظر )2)

 124ص ،مركز براهني لألبحاث والدراسات ،نات مجالترمجة ج ،انتوين فلو و روي ابراهام فارجيس ،هناك ِإ :ينظر )3)



  

 املتحدة الواليات يف أصدقائه أحد مع حدث عامر  معه ارحو يف املسريي الوهاب عبد. د يتحدث السياق هذا يف

الذي كان جيري  اربه عىل افران الاميكروويف حيث وجد اهنا تصيب االنسان بأرضار صحية بالغة وقبل ان يكمل " 

 . (1)" تم سحب التمويل املخصص له بدعوى عدم توفر االمكانيات إلكامل البحث ابحاثه حول املوضوع

 القابلة غري والتعقيدات املتخصصة التعقيدات وهي أساسية مفاهيم عىل الذكي لتصميما فكرة وترتكز

 طبيعية طرق عرب تكوهنا يمكن ال بحيث معني بشكل معقدة بيولوجية أنظمة هناك بأن تدعي والتي لالختزال

قل قد الكون بأن يدعي الذي للكون الدقيق التوافق مفهوم أيضا عشوائية، وهناك  عىل احلياة بظهور سمحلي بعناية ص 

 .األرض

اإلشكاليات التي اطلقها اصحاب  من العديد احليه الكائنات يف الذكي التصميم ولذلك فقد واجهت فكرة

 نظرية التطور ومنها: 

 هذه خالل من اإلنسان يرى أن يستطيع ال عمياء بقعه عىل حتتوى اإلنسان عني:اإلنسان عني تصميم سوء. 1

 األخطبوط مثل اإلنسان عني من بكثري أفضل عني لدهيا التي األخرى احليه الكائنات من العديد هناك البقعة، كذلك

 ينضم حيث بالعني املنطقة يف الضوء مستقبالت النعدام نتيجة هي العمياء النقطة هذه ان  وللرد عىل هذا الكالم:

 العمياء النقطة ونحن ال نالحظ. الواقع يف الصورة وجود الدماغ يدرك ال لذلك. العني شبكية يف البرصي العصب

blindspot الدماغ يف الصورة دمج عىل البعض تساعد بعضها العينني كلتا ألن الصورة عىل معا مفتوحتني بعينني 

 . لديك العمياء النقطة تلغي و معا

عمياء وذلك ألهنا صغرية جدا وكذلك ان موقعها يف العينني خيتلفان ليس هناك مشكلة يف النقطة ال ولذلك "

بحيث ان االنسان الصحيح العينني ستقوم احد العينني بالتغطية عىل نقطة العني االخرى ويتم تاليف ما قالوه عن 

  .(2)سوء تصميم العني "

                                                             
 54 -53ص ،2009دار الفكر،  :دمشق ،حترير: سوزان حريف ،د. عبد الوهاب املسريي ،العلامنية واحلداثة والعوملة :ينظر )1)

 19/12/2017،الشبكة العنكبوتية .مركز براهني )2)



 
 

    

لقد اطفأ محاو  : ''وقال نيالع  هرت كيف حيلل مل داروين وهبذا سقطت حجة اصحاب نظرية التطور، بل ان

 (1)بالنظرية عندما افكر بالعني "

ان قدرة العني عىل التحكم بالرؤيا مهام اختلفت املسافات اضافة اىل  " األنواع: أصل“ كتابه يف دارون يقول

 (2)التحكم بكمية الضوء ال يمكن ان يتم بواسطة التطور الطبيعي وامر منايف للعقل متاما "

 برصية؟ خلية مليون مائة من أكثر عىل حتتوي العني شبكية " أن علم لو سيقول دارون كان ماذا ولوللرد عليه نق

ماليني،  بسبعة يقدر الشكل، وعددها املخروطية اخلاليا هو منها األول النوع: أنواع اخلاليا هذه أن علم لو وماذا

الشكل،  القضيبية اخلاليا ومنها والعالية؛ عاديةال اإلضاءة يف وتصفيتها الرؤية وتوضيح األلوان بتمييز خمتصة وهي

 بطريقة الشبكية يف يوجدان النوعني اخلافتة، وكال اإلضاءة يف بالرؤية خمتصة خلية، وهي مليون بامئة عددها ويقدر

 . (3)برصه " يف بخلل اإلنسان ألصيب اختالل أدنى اختلت لو دقيقة حمددة معينة

  :الزائدة الدودية .1

 تغري حيث الدودية الزائدة هي كانت الضامرة األعضاء عىل األدلة عند التطوريون تلك وأقدم أشهر من ولعل

استئصاهلا.تضمنت قائمة االعضاء الضامرة التي اعلتها  يمكن وإنه فوائد هلا ليس الدودية الزائدة بأن السائد االعتقاد

ائة عضو بام فيها الزائدة الدودية وعظم م العلم االلامين فيدرشاين املتخصص يف علم الترشيح نحو م1895عام 

عجب الذنب ولكن مع تقدم العلم ثبت ان لكل االعضاء الواردة يف قائمة فيدرشاين و ائف هامة فعىل سبيل املثال 

ثبت ان الزائدة الدودية التي وردت باعتبارها من االعضاء الال و يفية هي عضو ملفاوي حيارب اصابات اجلسم 

وجدت انه ليس هناك اعضاء زائدة يف اجلسم ليس  " م حيث اكتشف1997ت هذه احلقيقة عام باجلراثيم وقد وضح

هلا دور مثل غدة الثيموس والزائدة الدودية ونخاع العظم ورقع باير يف االمعاء وغريها كلها تساعد عىل مقاومة 

  (4)" العدوى اخلارجية

                                                             
  101ص ، م 9711،بوسطن، كامبت ،نورمان ماكبات ،تراجع دارون: ينظر )1)

 ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،تقديم سمري حنا صادق ،ترمجة جمدي حممود املليجي ،تشارلز دارون ،اصل االنواع :ينظر )2)

 70ص ،م2004

 78ص ،2016،مركز الفكر املعارص ،فداء يارس اجلندي ،ويشء آخر 000العلم يؤكد شكوك دارون الكون مادة وطاقة  :ينظر )3)

 161-160ص ،مراجعة اورخان حممد عيل ،ترمجة سليامن بايبارا ،هارون حييى ،خديعة التطور :ينظر )4)



  

 :العقل رضس. 3

يصاب بااللتهاب فيتطلب ازالته لألمل احلاصل منه، وقد ورث ليس له و ائف تذكر وكثريا ما  العقل رضس

 االنسان هذا الرضس من اجداده عندما كان للرضس دور مهم يف حياهتم، ونرد عىل ذلك بالقول:

العقل هي آخر اسنان تظهر لإلنسان يف حياته ومكاهنا يف مؤخرة الفكني وهلا دور بمضغ الطعام سواء  رضوس

وربام لتغري نوعية طعامنا اليوم جعلت التطوريون يقولون بعدم جدوى  م لينا طبيعيا ام م صنعاً كان نوع الطعام صلبا ا

 الدكتور أكد رضس العقل، وتبدل نوعية الطعام ال تعني ان يستغني االنسان عن رضس العقل او انه ال دور له، فقد

بأرضاسهم لسكان القرية نتيجة  مل تظهر مشاكل "، م1939 عام تونجا جزر ألهايل بدراستهم وفريقه برايس

العتامدهم عىل االغذية الطبيعية وهذا قبل احلرب العاملية االوىل ولكن بعد انفتاحهم عىل احلياة وتناوهلم االغذية 

. وهبذا يتبني لنا ان نوعية الطعام هي السبب وليس توارث (1)املصنعة بدأت تظهر لدهيم مشاكل بأرضاس العقل "

 الرضس من االسالف.

يقوا مؤيدو نظرية التطور ان هناك أعضاء اثرية توارثها االنسان من  (:Vestigial) األثرية األعضاء. 4

اسالفه الذين تطور عنهم كبقايا ارجل احليتان واالفاعي غريها ثم نتيجة للتطور بقيت اجزاء صغرية عند الكائنات 

وهذه حجة التطوريون ومعها مئات  س هلا امهية االنولي علميا و ائف هلا وليس أثريه احلية وهو ما يسمى باألعضاء

اتشف الطب ان كل االعضاء التي يسميها التطوريون  االدلة كام يقولون وهو امر ينايف التصميم وللرد عىل ذلك "

 .(2)"اي اهنا ليست زائدة يف  اثرية هلا ادوار وو ائف خمتلفة يف جسم االنسان واحليوان ايضا

 :اإلنسان ذيل. 5

اجلينات الوراثية مسؤولة عن توارث االعضاء وخاصة جينات الذيل وهي غري مفعلة ولكن يف حاالت  تعد

 غري) للذيل جينات عىل لإلنسان الوراثية اجلينات نادرة قد يظهر الذيل عند االنسان نتيجة لتفعيلها.... حتتوى

 ائف يستحيل ان يعيش االنسان حياته هلا و ، وللرد عىل هذه التهمة وجد العلم احلديث ان هذه االعضاء(مفعله

                                                             
 121ص ،م2008 ،8ط ،ويستن بريس ،التغذية والتنكس البدين: مقارنة بني احلمية البدائية واحلديثة وآثارها :ينظر )1)

 50ص ،م1937 ،املطبعة الوطنية ،القاهرة ،م عطية سوريالحلي ،تصدع مذهب دارون و االثبات العلمي لعقيدة اخللق :ينظر )2)



 
 

    

" حيث ال يستطيع االنسان ان جيلس مسرتحيا لوال الفقرات  سليام بدوهنا وهم يقصدون الفقرات العصعصية

 (1)العصعصية التي ترتبط مع عضالت احلوض بتامسك "

 الطب.وغري ذلك الكثري من الشبهات التي اطلقوها واثبت العلم خطأ رأهيم بعد الثورة يف عامل 

  

                                                             
 118ص ،2014 ،القاهرة ،هنضة مرص ،كريم فرحات ،لست ملحد...لامذا )1)



  

تضمن القرآن الكريم يف آياته الكثرية صور نشأة اخللق ومراحل نموه وتطوره ومل اجد عند املفرسين القدامى 

ق دْ اختالفات جذرية توحي بمعاين خمتلفة عن تطور الن  موذ  االنساين من شكل ألخر انطالقا من قوله تعاىل } و 

مْ  ك  ل ق  اًرا { خ   أنشأه حلام، ثم العظام كسا عظاما، ثم علقة، وطورا نطفة، وطورا طورا وقال الطربي يف ذلك " (1)أ طْو 

ق دْ (2)اخلالقني " أحسن اهلل الشعر، فتبارك به آخر، أنبت خلقا مْ  .وذكر البيضاوي ما نصه " و  ك  ل ق   مقررة حال أ طْواراً  خ 

 هبا تغذى مركبات عنارص، ثم أوالً  خلقهم تارات، إذ أي أ طْواراً  خلقهم فإنه للرجاء موجبة إهنا حيث من لإلنكار

نسان، ثم  . (3)آخر"  خلقاً  أنشأهم وحلوماً، ثم عظاماً  مضغاً، ثم علقاً، ثم نطفًا، ثم أخالطًا، ثم اإلإ

بَّاسٍ  اْبن   ق ال   " ندليسوايضا قال ابو حيان اال دٌ  ع  جم  اهإ ن   و 
ةإ : مإ ةإ  النُّطْف  ق  ل  اْلع  ةإ  و  امْل ْضغ   .و 

قإيل   انإ  اْختإال فإ  يفإ : و  مْ  النَّاسإ  أ ْلو  هإ لْقإ خ  مْ  و  هإ ل قإ خ  مْ  و  ل لإهإ مإ قإيل  . و  بْي اًنا: و 
ب اًبا ث مَّ  صإ ي وًخا ث مَّ  ش  اء   ش  ف  ع  ض   ث مَّ  و 

اء   ي  قإ . أ ْقوإ ْعن ى: يل  و  اًعا: أ طْواراً  م  يًحا أ ْنو  حإ ياًم  ص  قإ س  رًيا و  ب صإ يًرا و  إ رض  ياا و 
نإ غ  رًيا " و  ف قإ  .(4)و 

ولكن مع تطور العلوم وتوسع احلضارة االسالمية واختالطها بالشعوب وجدت مجاعات ختالف التصور 

والشعوب التي بعدت عن اهلداية  االسالمية عن اخللق وهي بكل االحوال استمدت افكارها من رواسب االمم

ن موجودة -بينها خالفات عىل- اال اهات تلك الربانية واستمرت  يف يشيع بالربامهة، والسمنية، كام يعرف فيم 

: } تعاىل قوله مثل يف الناس من الصنف هذا إىل أشري أسيوية، ولعله ومذاهب ديانات تسميتهم، وهي العريب الرتاث

ال وا ق  ا و  ي   م 
ن ا الَّ إإ  هإ ي ات  نْي ا ح  وت   الدُّ ن ْحي ا ن م  ا و  م  ن ا و  ْلإك  ْهر   إإالَّ  هي   .(5){الدَّ

                                                             
 14االية  ،سورة نوح )1)

  ،هـ(310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )ت  ،جامع البيان يف تأويل القرآن )2)

 23/636 ،م 2000 -هـ  1420 ،مؤسسة الرسالة ،د حممد شاكراملحقق: أمح

حممد عبد الرمحن  ،هـ(685نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )ت  ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل )3)

 5/249 ،هـ 1418 ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،املرعشيل

  ،هـ(745أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس )املتوىف:  ،فسريالبحر املحيط يف الت )4)

 10/279 ،هـ 1420 ،بريوت ،دار الفكر ،املحقق: صدقي حممد مجيل

 24اآلية  ،سورة اجلاثية )5)



 
 

    

وهي نسبة اىل الدهر اي اهنم يقولون ان العامل  " اإلسالمي بالدهرية الوسط يف الشائعة تسميتهم صارت ثم

سائر الناس اىل انه حمدث بعد ان مل يكن " ذهبت الدهرية اىل ان العامل مل يزل و: حزم ابن قال  (1)" قديم وال بداية له

 .(2)وهذان مها اصناف العامل "

اخللق وهناك اشارات عليها وورد هني من الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف االيغال  قضية أن إىل نشري أن وال بد

 والقول االسباب بإنكار الرشك، فقالت اجلهمية عن تعاىل، وتوحيده، وتنزهيه اهلل خالقية عن التفكري هبا والتأكيد عىل

ومل يكن منهم اكارا عىل االطالق وانام  املسببات، يف تؤثر ال األسباب إن وقالوا -فردت عليهم االشاعرة، باجلرب، 

 انكروا تأثريها يف املسبب.

 معلول ولكل يؤمنون باملعلولية  ن تكلموا باألسباب واملسببات اجلهمية وحتى - األشاعرة أن وبالتأكيد

او بشكل من  وهي اهلل عزوجل وهذا خيتلف متاما عن آراء الفالسفة املتأخرين يف اوربا  ن ال يؤمن باهلل تعاىلعلة، 

 االشكال.

ان الباحث املنصف عند اطالعه عىل الكتاب املقدس بعيدا عن اخللفيات الفكرية سيجد بسهولة ان دالئل 

 هلل وبداية اخلليقة واضحة فيه، وسأورد بعض من تلك املقاطع:وجود ا

وهذا كالم يؤكد نظرية اخللق ويتعارض مع الرأي القائل  (3)جاء يف الكتاب املقدس " يف البدء خلق اهلل "

 (4)وجاء ايضا " يف البدء خلق اهلل السموات واالرض "، بخالفها

" اما  وجاء يف انجيل متي قول املسيح عليه السالم بقدرته، وهي تعني ان اهلل واحد وهو تعاىل خلق اخلالئق

 .(5)قرأتم ان الذي خلقهام من البدء صنعهام ذكرا او انثى "

 

                                                             
 .16- 15تاريخ الفلسفة يف اإلسالم لدي بور، ترمجة د حممد عبد اهلادي أبو ريدة،  :ينظر.)1)

 .346، وانظر امللل للشهرستاين 1/15الفصل يف امللل والنحل  :ينظر )2)

 االصحاح االول  ،سفر التكوين )3)

 1:1 ،سفر التكوين )4)

 5-3:19 ،انجيل متي )5)



  

ويؤكد انجيل لوقا خلق اهلل تعاىل آدم " اآلله الذي صنع العامل وكل فيه....صنع من انسان واحد كل امة من 

 (1)الناس ليسكنوا عىل كل وجه االرض "

تطيع ان ندرك ان التطور الذي تقوله النظريات حاليا مل يكن من ضمن تعاليم الكتاب املقدس فقد ولذلك نس

جاء فيه عن اهلل تعاىل " هو الصخر وكامل صنيعه ألن مجيع طرقه عدل، ِإ امانه ال  لم عنده، بار ومستقيم هو، لقد 

 .(2)افسدوا من تلقاء انفسهم، هم ليسوا اوالده، والعيب عيبهم "

ل ان الكتاب املقدس يؤكد ان فيه ادلة عىل وجود اهلل تعاىل تقوي ايامننا به " االيامن هو الرتقب االكيد إلمور ب

 .(3)مرجوة والربهان اجليل عىل حقائق ال ترى "

نعت بطرقة تثري الرهبة  بل انه تعاىل خلق االنسان بكامل صنعه كام قال داود عليه السالم " امحدك ألين ص 

 .(4)والعجب "

وأيقن بولس الرسول بقوله " يا لعمق غنى اهلل وحكمته وعلمه، كم احكامه ال تستقىص، و طالقه ال 

 .(5)ت رسم"

 من اتباع اخلرافات واالوهام والشكوك والضالالت ومن ذلك قوله " أل نَّه   لقد حذر الكتاب املقدس اتباعه

ون   ي ك  قٌْت  س  ل ون   ال   و  ت مإ ْ يم   فإيهإ  حي 
، ب ْل  التَّْعلإ يح 

حإ ب   الصَّ س  إم   ح  اهتإ و  ه  ةإ  ش  ون   اخْل اصَّ ع  م  ْ ني   هل  مْ  جي 
لِّمإ ع  ةً  م  كَّ ْست حإ ْم،  م  ه  ع 

امإ س  م 

ف ون   ي رْصإ مْ  ف  ه  ع 
امإ س  نإ  م  ف ون   ع  رإ نْح  ي  ، و  اف اتإ  إإىل   احْل قِّ   (6)"اخْل ر 

 ألهنا املقدس، بل الكتاب مع تتناقض األهن فقط خرافة، ليس إنام هي ومن هذا يتبني لنا ان قضية التطور 

 .ومعاينتها رصدها يمكن التي الكون عمليات مع تتناقض

                                                             
 26-24:17،اعامل ارسل )1)

 32:4،5 ،سفر التثنية )2)

 1:11 ،العربانيني )3)

 139:14 ،مزمور )4)

 33:11،روما )5)

 .4 -3: 4موثاوس تي 2 )6)



 
 

    

 النشوئيني أن املثال سبيل ، عىل(1)كريكوت. أ. هناك  اهرة ملفته حسب مالحظة   األخرية السنوات يف

ت الكبرية يف نظامهم ولكنهم افكارهم هي نوع من الوحي بالرغم من الثغرا " وكأن يكتبون ما آرائهم هشة وغالباً 

 . (2)يغلقون اعينهم عن حقائق كثرية بعجرفة وتعايل بعيدا عن روح العلم"

والفقاريات اشبه ما يكون، "  الالفقاريات اصبحت حماوالت اصحاب نظرية التطور مليلء اهلوة بني ولقد

  .(3)"القصص االدبية التي تتمتع بخيال علمي واسع 

ان الثقة بالكتاب املقدس عند املسيحيني رغم القمع الذي  اإليامن " ضد باعتبارها ورالتط نظرية فإن ولذلك

مارسه دعاة نظرية النشوء سوف يتبني هلم بالنهاية ان احلقائق العلمية هى فقط التي تتوافق مع ما جاء به الكتاب 

 .(4)"املقدس 

من  عدد إىل باإلنسان املهتمة احلديث العلم فروع متدين حيث توصلت عاطفي، خلوق، االنسان كائن 

 :احلقائق العلمية، وأمهها بمثابة املفاهيم هذه صارت طبيعته، وقد حول املفاهيم

 مثبته علميا. االحاسيس هذه بطبعه، وأن عاطفي اإلنسان إن* 

 .اإلنسان جينات يف موجودة األخالقية املفاهيم إن*  

 النفسية. بنيتنا من جزء دينيال احلس إن* 

تم التعرف  الطباع يف جيناتنا هذه بالغيب، وأن جيناته اإليامن يف ، و(وروح جسد) ثنائي كائن اإلنسان إن* 

 يأيت: فيام ونلخصها واملخ النفس ودراسة إليها علوم توصلت آليات عليها بعدة

ا ": املشهور النبوي احلديث -1 نْ  م  ْول ودٍ  مإ ىل   ول د  ي   إإالَّ  م  ةإ  ع  طْر 
اه  ، اْلفإ أ ب و  انإهإ  ف  د  انإهإ  هي  وِّ ن رصِّ  ي  انإهإ  و  س  جِّ م  ي     .(5)" و 

 الوجه عىل يكون لن – الوراثي التأثري احتامل وأن، الفطرة عىل يولد اإلنسان أن اإلسالمية الرشيعة وقد أكدت

: " يقول حيث( هـ502ت) األصفهاين الراغب عبارة فهم يمكننا كله اإلطار هذا وضمن، الفطرة هذه يناقض الذي

                                                             
 رئيس قسم الفيزيولوجيا والكيمياء احليوية يف جامعة ساوثمبتون )1)

 .155 -154، ص 1960 ،نيويورك: منشورات ،بريغامون، مضامني النشوء :ينظر )2)

 153ص ،بريغامون، مضامني النشوء :ينظر )3)

  67ص م ؛1985ات ماسرت بوك، منشور ،كاليفورنيا ،هنري م. موريس ،اخللق واملسيحي املعارص :ينظر )4)

 1358رقم احلديث  ،2002 – 1423 ،بريوت ،دار ابن كثري، حممد بن إسامعيل البخاري أبو عبد اهلل ،صحيح البخاري )5)



  

ام يرث كام، وقبيحهام واخللق السرية مجيل من عليه مها ما آثار أبويه من يرث( قد) اإلنسان أن وذلك  يف مشاهبت ه 

ان  : تعاىل اهلل قال وهلذا، خلقهام ك  ا } و  ًا { أ ب ومه   احلإ ، باركت   ت  رضي إذا إإين: التوراة يف قال أنه روي نحوه وعىل. (1)ص 

طْت   وإذا، السابع البطن لتبلغ بركتي وإإن
خإ  الذي والرش اخلري أن عىل تنبيهاً ، السابع البطن لتبلغ لعنتي وإإن، لعنت   س 

 .(2)" السابع البطن إىل موروثاً  أثره يبقى به ويتخلق اإلنسان يكسبه

 او توجد مدن ليس فيها قصور قد يوجد مدن بال حصون او بال مدارس : "بلوتارك اإلغريقي املؤرخ يقول

 (3)"ولكن تارخييا من املستحيل ان توجد مدن من دون معابد 

 كلود عاًما ثالثني منذ قدمها التى الوراثية املزاجات واألخالق نظرية النفس علم ىف الثابتة القوية النظريات من

 هارود قدم م 1983 عام ألخالق، ففىا من جمموعات ثالث والديه عن يرث اإلنسان أن ، أثبتت النظرية(4)كلوننجر

وكل نوع له  اإلنساين الذكاء من أنواع عرشة "وجود أثبت جاردنر النظرية هذه املتعدد، وىف الذكاء نظرية (5)جاردنر

الذكاء الروحي الذي يعترب مسؤول عن االمور غري املحسوسة ومن ضمنها العقيدة  ومنها -مكان مستقل باملخ

 .(6)ل مربمج لام متليه عليه الفطرة وهو ما يسمى بالذكاء الروحي"واالخالق، اي ان العق

وتشمل مركز يف املخ  تم حتديد " مراكز التدين او االلوهية يف املخ بواسطة التقنيات التصويرية اجلديدة -3 

 بنشاط مصحوبة تكون نشطة هبذين املركزين تكون والروحية املشاعر الدينية أن االنفعايل ومركز يف املخ املنطقي، و

 .(7)املركزين، واهنام تستثاران باملؤثر اخلارجي للمشاعر الدينية " هذين

 .والروحية؟ الدينية املراكز هذه تشكيل يتم كيف -4

                                                             
 82االية  ،سورة الكهف )1)

صفوان عدنان  هـ( املحقق:502أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى )ت  ،املفردات يف غريب القرآن )2)

 ص ،هـ 1412 ،دمشق ،دار القلم ،الداودي

 ، 2011ديسمرب -نوفمرب 557العدد  ،مقال بعنوان: هل حقا الدين أفيون الشعوب. ،ينظر: جملة الوعي اإلسالمي الكويتية )3)

 أستاذ علم النفس والطب النفيس وعلوم الوراثة بجامعة واشنطن )4)

 دأستاذ علم النفس بجامعة هارفار )5)

 العجرش، هاوارد جاردنر ،أنواع الذكاء مقتبس من كتاب ،.17-7-2017، جامعة بابل ،كلية الرتبية األساسية مؤمتر :ينظر )6)

 104ص ،عمرو رشيف ،وهم االحلاد )7)



 
 

    

 دين توصل م 2004 عام املخ، وىف ىف التدين تشكيل مراكز عن املسئولة اجلينات عن بالبحث العلامء اهتم

 جني اجلينات اسم هذه أهم عىل املخية، وأطلق املراكز تلك عن تشكيل ئولةاملس اجلينات جمموعة إىل (1)هامر

 األبحاث هذه نتائج هامر دين ونرش األلوهية

األلوهية ليس غريبا عن االذهان حيث اكدت  واصبح ما يتعارف عنه بجني االسم، نفس عليه أطلق كتاب يف

وية فيها نعيم وعذاب وان هناك اله قد اصبحت امور االبحاث: " ان الرغبة بالعبادة والشعور ان هناك حياة اخر

 .(2)فطرية يمكن االستدالل رهبا يف كل احلضارات السابقة من تاريخ البرشية "

  بحث جاء فيه: نتائج الربيطانية التلغراف صحيفة موقع كام نرش

 .(3)"م االفكار الدينيةتوصل باحثون ام االطفال يولدوا مؤمنني باهلل وان التلقي من االخرين هو من يكسبه "

 اآلثار املدمرة لإلحلاد

اإلهلي،  الوحي يف اإلحلاد، وطعنت نحو باإلنسان الشديد، فجنحت السلبي تأثريها داروين لنظرية كان

 الامدية ومن اهم آثاره:  الفلسفة نرش عىل لألصلح، وساعدت والبقاء الرصاع رشعية وأرست

ان مفهوم دارون يف  : "كرينز أيريل :د التطوريون كل يشء يتطور ويقولاهنيار االخالق وعدم االعرتاف هبا فعن .1

نظرية التطور ينبني عىل البقاء لألصلح وهي فكرة بعيدة عن مفهوم سيادة االخالق بل وتساعد يف سيادة جنس 

 .(4)" عىل اخر وكانت مربرا لبعض احلروب التي استفادت منها يف تربير رصاعها للبقاء لألصلح

ر نظرية تبرر لقد .2 التعاون هو االصل يف الوجود  أن مع التعاون من البقاء، بداًل  أجل من الرصاع االنساين التطوُّ

هناك امور نعرفها ان االنسان جاء من اجل مساعدة االخر وان كنا  "أينشتاين  ألربت" ويف هذا يقول االنساين

كي تدوم االبتسامة عندهم إلسعادنا  قصرية قد تكون مقدسة عىل هذه االرض ومن اجل االخرين يف زيارة

"(5). 

                                                             
 للرسطان بالواليات املتحدة رئيس مركز أبحاث اجلينات باملعهد القومى )1)

 م 2004أكتوبر  25جملة تايم األمريكية ىف عدد  :ينظر )2)

 م2008عدد نوفمرب  ،صحيفة التلغراف اللندنية :ينظر )3)

 490ص  -ترمجة عاطف سامي برنابا ، ايريل كرينر ،املسيحية عرب العصور )4)

 99ص ، ريتشارد دوكنز: وهم اإلله ينظر )5)



  

اهنا زرعت العنف عند القوي ليستغل الضعيف ويقهره وكانت ألفكار الفيلسوف نيتشه  ومن اثار نظرية التطور .3

اثر كبري يف التمهيد للنازية والفاشية وسيادة االجناس كاجلنس االري عىل غريه فنشبت احلروب وحل الدمار 

 واخلراب.

كان للدارونية اكرب االثر يف الفكر  " حييى هارون دارونيية لتربير افكار الشيوعية امللحدة فيقولوقد مهدت ال  .4

 (1)"واحدث كام هائال من اخلراب  مليون شخص يف القرن العرشين 120اجلديل الشيوعي الذي قتل 

اع البقاء بني االجناس وخاصة يف رص كان لنظرية التطور تأثري عىل صياغة افكار ادولف هتلر يف كتابه كفاحي  .5

ستقرر الطبيعة سلسلة اجناس جديدة من اجل تكوبن امرباطورية عظيمة ال مثيل هلا وسيكتب التاريخ  "فيقول 

ما تقرره الطبيعة وهو احلق الوحيد الذي جيب ان ي درك ان اجلنس االدنى جيب ان "  أن أيًضا ، ويقول(2)"عنها 

 . (3)خيضع للجنس االعىل "

 اهرة البقاء لألقوى " مربرا لشن احلروب من قبل االقوياء والقضاء عىل الضعفاء واملتاجرة لقد اصبحت  .6

 .(4)"بدمائهم 

  

                                                             
ر )1)  13ص  ،خديعة التطوُّ

ر ص  -هارون حييى  )2)  11خديعة التطوُّ

 11 ص ،املصدر نفسه )3)

ر بني الضالل و ارسة حق النقد )4)  37ص  ،التطوُّ



 
 

    

 .ال تزال نظرية دارون هلا بريق يف الغرب ومل تسقط حلد االن وهلا الكثري من املؤيدين من االساتذة واالكاديميني .1

نظرية التصميم الذكي او عىل االقل اجلمع بني النظريتني  اصبحت املطالبات كثرية بالغرب من اجل تدريس .2

 أنر  ذلك نقول جيعلنا وما ألن احلقائق العلمية الكثرية بدأت تتزايد كل يوم بجانبها يف مقابل نظرية التطور

ة " هذه بدراسة يرغب بات بذاته األمريكي املجتمع  تدريس جيري أن يريدون األمريكيني من %65 فان النظرير

 التطور، ويعتقد نظرية من بدال تدريسها يريدون %37 التطور، بينام نظرية مع جنب اىل جنبا" الذكي صميمالت"

 .(1)خالفا لنظرية دارون " معروف هو بام الكائنات خلق اهلل ان االمريكيني من 55%

ية واالحلاد وان حقيقة ان القوى الفاعلة يف الغرب ال يريدون التدين ملجتمعهم او غريهم بل ان تسود العبث .3

 لكن برشط: كانوا يشجعون عىل البحث العلمي

 

 ان ال تتضارب السياسة مع اقتصاد السوق وفيام يتعلق ببحوث هذا املجال.. أ

 . ان ال تكون االكتشافات تتعارض مع فكرة االحلاد والعلامنية. ب

 

 ليس هناك جمال للصدفة .4

ليس هناك فوىض بل ان خلق االنسان والكون جاء عن تصميم " :كرييس ملوريسون يقول كالم بنقل هنا وأكتفي 

ونظام صارم فحجم االرض ثم حجم الشمس ودرجة حرارهتا وبعدها التي تديم احلياة عىل االرض اضافة للمياه 

واالوكسجني وباقي الغازات االخرى، كلها تدل عىل القوانني التي تضبط الكون فلقد لو ان هناك 

 .(2)مصادفة" حتدث األ مور مجيع بأنر  االعتقاد ضدواحد،  ضد 999/999/999

 

 رميتها ثم عرشة إىل واحد من األعداد عليها قطع، وكتبت عرش تناولت موريسون"...لو كرييس يقول كذلك

 رقم القطعة تتناول أن بالرتتيب، فإمكان العارش إىل الواحد منها ختر  أن حاولت ثم جيًدا خلًطا وخلطتها جيبك يف

                                                             
 م2016استطالع أجرته رشكة االذاعة االمريكية و يب اس عام  )1)

 .196 – 195ص  ،دار القلم ،كريسى موريسون املرتجم: حممود صالح الفلكي ،العلم يدعو لإليامن: ينظر )2(



  

 عىل واحد بنسبة هو متتابعني( 2) و( 1) رقم القطعة تتناول أن عرشة، وإمكان عىل واحد هو األ وىل حاولةامل يف( 1)

 2 و 1) سحب ألف، وفرصة عىل واحد بنسبة هي متتالية( 3 و 2 و 1) أرقام عليها التي القطع سحب مائة، وفرصة

ل برتتيبها القطع سحب فرصة حتصب حتى آالف، وهكذا عرشة عىل واحد بنسبة هي متوالية( 4 و 3 و  1 من األور

 .(1)حماولة " باليني عرشة من واحد بنسبة هي 10 إىل

  

                                                             
 .51ص ،العلم يدعو إىل اإليامن :ينظر )1(



 
 

    

بعد هناية هذا البحث ال يسعني اال ان اشكر اهلل تعاىل عىل نعمه وافضاله عىل من علينا بنعمة االسالم وااليامن 

 فال نرشك به شيئا.

مل الغريب وان كان بنسبة قليلة ال تذكر يف عاملنا االسالمي مل يكن وليد الصدفة ان االحلاد الذي ينترش اليوم يف العا

كام مر بنا، وانام كانت هناك  روف ساعدت عىل انتشاره وان كنت واثقا بأن تراكم االكتشافات العلمية كفيلة 

مر بنا ان االحلاد هو رصاع بالقضاء عىل االحلاد واتباعه وال ننسى ان هناك قوى كربى ترعاه خدمة ملصاحلها، وكام 

عقيل قلبي ضد الفطرة التي تقر هلل بالربوبية، وان نرش الوعي السليم وبث التعاليم الدينية والسامح حلرية الفكر كفيلة 

بالقضاء عىل االحلاد خاصة وان الغرب يعيش حالة من حجب ملفهوم الدين ودوره يف خدمة البرشية وهي حالة 

 حجب احلقائق املستورة. مؤقته والزمن كفيل بكشف

 واحلمد هلل رب العاملني

 

  


