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 ِلَم كبار الملحدين م�سيحيون؟

 قراءٌة في نظرية »اإيمان فاقد الأب«

وعالقتها بالعقيدة الم�سيحية

أبو خالد الساموي ¿

املقدمة

 ، كام أن اإليامن باهلل تعاىل له منشٌأ علميٌّ ومنطقيٌّ مدفوٌع من منشأٍ داخيلٍّ فطريٍّ
كذلك منشأ عدم االيامن أو إنكار وجود اإلله، وإن كان ُيعتقد أن الطابع العام له منشٌأ 
علميٌّ فقط، إال أن احلقيقة، وكام جاء يف هذه النظرية وغريها من النظريات، أن السبب 

. واملنشأ إلحلاد امللحدين يف الغالب، ألكثر وأشهر امللحدين، هو سبٌب نفيسٌّ

ومن املفارقات الغريبة أن أبرز أدوات إسقاط إيامن املؤمنني هي اهتام املؤمنني بأن 
منشأ إيامهنم هو عبارٌة عن عوامَل نفسيٍة )املفاهيم السيكولوجية( لكن هذا االهتامات 
املستخدمة )بفاعليٍة كبريٍة يف تفسري الدين من قبل أولئك الذين ينكرون وجود اهلل هي 

سيوف ذات حدين قد تستخدم أيضًا وبسهولٍة.. يف تفسري عدم إيامهنم.))(

وكأّن أكثر املالحدة لدهيم مشكلٌة شخصيٌة مع الدين، فتتشكل مواقفهم بناًء عىل 
نفوٍر نفيسٍّ مرتاكٍم، وكراهيٍة متناميٍة حتول بينهم وبني حتكيم املنهجية العلمية واملعايري 

))(  نفسية اإلحلاد النفيس، ص5).
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املوضوعية يف األدلة بأنواعها، العقيل منها والتجريبي، واحليس )الباطني( أو ما يسمى 
صوت الفطرة الداخيل.))(

اإميان¿فاقد¿الأب

لقد برع الدكتور فيتز يف طرح نظريته هذه يف حتديد السبب النفيس الرئييس يف 
إحلاد كبار امللحدين، وبالتايل يمكن اعتباره عاماًل عاّمًا لكل احلاالت املشاهبة، بإثباته 
أن فقد األب، أو كونه أبًا معيبًا كام أسامه، يعدان من األسباب الرئيسية يف تولد حالة 
اإلحلاد لدهيم، فإن أغلب املالحدة، وخصوصا الكبار منهم هم من ذوي اآلباء امليتني 

أو املعيبني، كام ثبت من خالل دراسة ِسرَيهم.

اإليامن  املؤثر عىل حركة  التيار  هذا  لفهم  ومنهجًا  أساسًا  اإلنجاز  وليكن هذا 
يف املجتمعات، وفهم املنشأ النفيس املحتمل له، حيث تتناول نظريته حياة اإلنسان يف 
أول مراحل تأثره وانفعاله اخلارجي الكسبي، وتعترب هذه الفرتة اللبنة األوىل لتشكل 
تسببت  عوامل  من  به  يرتبط  وما  اخلارج،  عامل  يف  الطفل  وتصور  وشخصية  نفسية 

بوجوده.

وما حياول هذا البحث أن يطرحه ويضيفه هو: عرض خالصة أفكار الدكتور 
فيتز التي اعتمد فيها عىل دراسة سرية كبار مفكري وفالسفة اإلحلاد عرب القرون السابقة 
أننا  إال  نفِسها،  الدراسة  استنتاجنا عىل هذه  املهمة، وسنعتمد يف  النظرية  وخرج هبذه 
سننظر إليها من زاوية أخرى، فباإلضافة إىل النتيجة التي توّصل إليها الدكتور فيتز، من 
إثبات أن كل من أخضعهم للدراسة من ملحدين كانوا إما فاقدي اآلباء أو من ذوي 

اآلباء املعيبني، كام أسامهم، وسنحاول أن نثبت هنا أمرين جديدين:

األول: نحاول أن نفرّس العالقة احلقيقية بني فقد اآلباء وانقطاع العالقة  األمر 
هبم وبني عدم إيامهنم، من خالل وجهة نظٍر مغايرٍة.

))(  نفسية اإلحلاد، التصدير، ص 8.
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األمر الثاين: الربهنة ومن خالل دراسة الدكتور فيتز نفسه عىل وجود عالقٍة بني 

التي  العقيدة  الرتكيز عىل طبيعة  السائدة، من خالل  املسيحية  العقيدة  اإلحلاد وطبيعة 

نشأ يف ظلها هؤالء املالحدة قبل إحلادهم، وإجياد الرابط وعقدة الوصل بني استنتاج 

الدكتور فيتز وعقيدة هؤالء السابقة وتأثريها عىل بلورة إحلادهم.

وال بد أن ننوه إىل أننا سنجيب عن هذه األسئلة اجلوهرية من وجهة نظٍر خاصٍة، 

فأّي هفوٍة يمكن أن ترد هنا فهي إنام متثل وجهة نظر كاتبها، وال متثل بالرضورة الرأي 

الواقعي للدين االسالمي، مع إمكانية ربط اآلراء املوجودة بثوابَت ونصوٍص تناسبها 

من وجهة نظر الكاتب وردت يف املصادر االسالمية.

وقد قسمنا البحث إىل مقدمٍة ومخسِة مباحَث، وتلخيٍص للنتائج.

تناولنا يف األول منه، عرض ملخٍص لنظرية إيامن فاقد األب للدكتور فيتز.

وحقيقة  باإلله،  األب  وعالقة  واإلبقاء  لإلجياد  مثاٌل  األب  إىل:  الثاين  وتطرق 

تأثري فقد األب عىل فقد إيامن اإلنسان مستقباًل.

هذه  يصيب  أن  يمكن  الذي  املحتمل  التناقض  رفع  الثالث،  املبحث  وتناول 

كاألنبياء  املؤمنني  قادة  من  هم  بل  آبائهم،  فقدوا  ممن  بارزين  مؤمنني  لوجود  النظرية 

الكبار.

تطبيٌق  املسيحية وهو  العقيدة  بطبيعة  الرابع: عالقة اإلحلاد  املبحث  وتناولنا يف 

لفهم عالقة األب باإلله وتأثريها عىل عقلية املسيحي، وتأثري ذلك عىل خلق بيئٍة مناسبٍة 

لإلحلاد يف الغرب والعامل عمومًا.

به،  اإلنسان  للكون وعالقة  اهلل  بني تصميم  التناسق  اخلامس،  املبحث  وتناول 

أئمة  كلامت  من  نبذة  فيه  وعرضنا  احلق.  العقائدي  للربنامج  اإلنسان  قوى  وتطابق 

املسلمني من أهل البيت عليهم السالم، ما يتعلق منها بالتوحيد واإليامن.



204

ي
امو

س
 ال

لد
خا

و 
 أب

/ِ
ون

حي
سي

ن م
دي

ح
املل

ار 
كب

 َ ِل

)((
املبحث¿الول:¿نظرية¿اإميان¿فاقد¿الأب¿للدكتور:¿بول¿�سي¿فيتز

امللحدين سواًء  تأمل وحتليل سري مشاهري  دراسته عىل  فيتز يف  الدكتور  اعتمد 
أكانت سريهم الذاتية التي كتبوها بأنفسهم أم تلك التي كتبها عنهم آخرون، وتتكون 
مّثل  ممن  الفالسفة  وخصوصًا  املفكرين  كبار  من  املالحدة  مشاهري  من  البحث  مادة 
مؤسيس  من  معظمهم  ويعترب  االجتامعية  ومكانتهم  فكرهم  يف  أساسيًّا  حموًرا  اإلحلاد 

وأعمدة الفكر اإلحلادي املعارص.))(

بفاقد األب حيث قال:  الطفل وفقها  أن يوصف  وقد ذكر عدة طرٍق يمكن 
ال شّك بأن هناك كثرًيا من الطرق التي يمكن أن جتعل األب يفقد سلطته أو خيّيب 
أو اهلجرة،  املوت،  أن يكون غائبًا عن طريق  : حيث يمكن  يٍّ أمَل ولده بشكٍل جدِّ
يستحق  ال  جباٌن  الضعف،  واض��ُح  ضعيٌف،  ولكنه  ح��ارضًا  يكون  أن  ويمكن 
مؤٍذ  ولكنه  موجودًا،  يكون  أن  يمكن  أو  ولطيًفا،  ممتًعا  كان  لو  حتى  االح��رتام، 
اإلحلاد  من  جمتمعًة  املقرتحة  املحددات  هذه  سنسمي  نفسّيًا،  أو  جنسّيًا  أو  جسدّيًا 

املعيب(.)3( )األب  بفرضية 

واستخلص بعد مناقشة وعرض أراء جمموعٍة من املفكرين املتخصصني، حول 
فرضية األب املعيب، أو التعلق غري اآلمن إىل نتيجٍة مفادها: إن كل ما قد يضعف أو 
مرحلة  خالل  عرضًة  جعله  إىل  عمومًا  سيؤدي  أبويه  أو  بوالده  الطفل  عالقة  يؤذي 

))(  بول يس فيتز )مواليد 935)( هو برفسوٌر فخريٌّ يف علم النفس بجامعة نيويورك، يركز عمله 
ا يف معهد العلوم النفسية يف أرلينغتون  عىل العالقة بني علم النفس واملسيحية، وهو يدرس حاليًّ
والعلوم  احلديث  الفن  الذاتية،  العبادة  عبادة  والدين،  النفس  علم  مؤلفاته:  فرجينيا.  بوالية 
فرويد  سيغموند  أطفالنا،  كتب  يف  التحيز  عىل  دليل  الرقابة:  للرؤية،  املوازي  التحليل  احلديثة، 
مسيحي فاقد الوعي، الدفاع عن األرسة، اإليامن باليتيم. باإلضافة إىل هذا الكتاب الذي نحن 
بصدد دراسته )نفسية اإلحلاد(. هذه نبذٌة خمترصٌة من سرية حياة هذا العامل. وقد اعتمدنا كتاب 

الطبعة الثانية، لسنة 3)0) ترمجة ونرش مركز دالئل.
))(  اإلحلاد مشكلٌة نفسيٌة، د: عمرو رشيف، ص )6).

)3(  نفسية اإلحلاد، الدكتور فيتز، ص40.
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البلوغ إىل اإلحلاد أو الكفر أو إىل معتقداٍت روحانيٍة أخرى خاليٍة من ذات إهليٍة )إلٍه 
)((.) شخيصٍّ

وقد أبدى تفسريه النهائي لسبب إحلاد امللحدين وقال: هناك عدُة عوامَل ومن 
أمهها. وهو ما ُوضعت هذه الدراسة ألجلها، هو أن إحلادهم ما هو إال بسبب: الصدمات 
الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور باألمان ومن أمثلته: األب املعيب.))( وقد علق 
عىل كالم لفرويد، الذي كان له تعقيٌب هو أيضًا عىل ليوناردو دافينيش، فقال فرويد: إن 
التحليل النفيس الذي تعلمنا من خالله الرابط الوثيق ما بني عقدة األب واإليامن باهلل، 
دًا، ويتضح لنا يومّيًا كيف  أظهر لنا أن اإلله املتمثل بشخصيٍة، هو منطقيًا ليس إال أبًا ممجَّ
يفقد الشباب إيامهنم الديني بمجرد أن تنهار سلطة األب... وقد افرتض فرويد فكرة 
بفهمه  وثيقًا  ارتباطا  ترتبط  التي  الفكرة  وهي  والده،  جتاه  الطفل  عند  النفيس  التمثيل 
لوجود اهلل تعاىل. وقد علق الدكتور عىل ذلك بقوله: ويمكننا القول أن خيبة أمل امللحد 

من والده واستياءه منه تربران رفضه لوجود اهلل.)3(

اًذا حقيقة ارتباط عالقة االبن باألب وارتباط عالقة االبن باهلل وتأثري أحدمها 
عىل األخرى سلًبا أو إجياًبا ثابتٌة.

إثبات هذه احلقيقة يظهر سؤاٌل آخُر ييل هذه احلقيقة وهو: ما هو تفسري  وبعد 
هذا الرتابط وطبيعة تأثري فقد األب عىل إيامن اإلنسان مستقباًل، ونشوء اإلحلاد لديه؟

كبريًة يف  تقّربنا خطوًة  أن  اجلوهري  السؤال  الدقيقة عن هذا  اإلجابة  وبإمكان 
فهم جذور اإلحلاد وسبب انتشاره يف العامل اليوم.

هناك عدة حماوالٍت لإلجابة عن هذا السؤال. و )أول من بدأ بدراسة العالقة 
بني التعلق – اآلمن بالوالدين– واملعتقد الديني مها كري كباتريك وشيفر.. وقد افرتضا 

))(  نفسية اإلحلاد، ص58.
))(  نفسية اإلحلاد، ص50).

)3(  نفسية اإلحلاد، ص 39 – 40.
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أن التعلق غري اآلمن قد يكون له عالقٌة بالتحوالت الدينية املفاجئة، أما الفرضية الثانية: 
تدعى فرضية التوافق وهي تعترب أّن عالقة املرء بربه تتوافق مع حالته التعلقية أو تكون 
انعكاسًا هلا، ويف هذه احلالة سيكون من السهل لألفراد ذوي التعلق اآلمن إنشاء عالقٍة 
وثيقٍة باهلل، بينام سيكون ذلك أصعب بالنسبة لألفراد ذوي التعلق غري اآلمن وبالتايل 

سيكونون أقل قابليًة للتدين.))(

وقد علق الدكتور عمرو رشيف، عىل الدكتور فيتز يف كتابه الشهري اإلحلاد مشكلٌة 
نفسيٌة: حيث قال: ويتداخل مع هذا الطرح –األب نموذًجا عن اإلله– املفهوم الديني 
الذي يدور حول طبيعة النفس اإلنسانية، فاإلله قد خلق اإلنسان عىل صورته، بل إن 
العالقة بني اإلله واإلنسان تشبه العالقة بني األب وابنه؛ حيث أّنا يف تربيتنا ألبنائنا نشّبه 

اإلله باألب بشكٍل مبارٍش، ونطلق عليه مصطلح رب البيت.))(

منظور  من  اإلحلاد  تبنّي  وراء  النفسية  العوامل  أهم  من  آخَر:  موضٍع  يف  وقال 
والسلطة  للقوة  املطلق  النموذج  اإلله  يعترب  اإلنسان  أن  يتبنى:  الذي  األبوي  التقصري 
يعانون  األب  يفقدون  فمن  ثم  ومن  النموذج  هلذا  البرشي  التجسيد  أبيه  يف  يرى  كام 

صعوباٍت يف تبني اإليامن باإلله.)3(

املبحث¿الثاين:¿الأب¿مثاٌل¿لالإيجاد¿والبقاء:

وقبل عرض هذه الفكرة نود أن نقدم مقدمتني:

املقدمة االوىل: املنهج اإلهلي يف األمثال:

إبراز  يف  باخلفي  ليس  شأٌن  النظائر،  العلامء  واستحضار  )..األمثال  رضب  إن 

))(  نفسية اإلحلاد، ص47.
))(  اإلحلاد مشكلٌة نفسيٌة، د، عمرو رشيف، ص5). ويعد هذا الكتاب من الكتب القيمة يف طرح 
وعرض مشكلة اإلحلاد النفيس، وخصوصًا يف تناوله لنظرية الدكتور فيتز يف كتابه نفسية اإلحلاد.

اإلحلاد مشكلٌة نفسيٌة، 53).  )3(
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م  خفّيات الدقائق ورفع األستار عن احلقائق، تريك املتخيَّل يف صورة املتحقق، واملتوهَّ
تبكيٌت للخصم شديد  املتيقن، والغائب كأّنه مشاهٌد، ويف رضب األمثال  يف معرض 
اخلصومة، وقمع لَسورة اجلامح اآليب، فإّنه ُيؤّثر يف القلوب ما ال ُيؤّثر وصف اليشء يف 
نفسه، ولذلك أكثر اهلل تعاىل يف كتابه ويف سائر كتبه االَمثال، ومن سور اإلنجيل سورة 
تسّمى سورة األمثال وفشت يف كالم النبي)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وكالم األنبياء 

واحلكامء.))(

ولو تأملنا يف طريقة إيصال املفاهيم املجهولة لدى اإلنسان سواًء بتفاصيلها أو 
أصل وجودها من قبل اهلل تعاىل نجد أهنا متعددٌة وخمتلفٌة وتناسب مجيع منابع إدراك 
اإلنسان، اللفظية والسمعية والبرصية والعقلية والنفسية، والوجدانية، ولعل أول قصِة 
مثاٍل مدونٍة حصلت عىل األرض هي –مثال الغراب– يف قصة ابني آدم عليه السالم 

قال اهلل تعاىل:

يَن )30( َفَبَعَث اهللَُّ ُغَراًبا  َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَارِسِ ]َفَطوَّ
َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َياَوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا  َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض لرُِيِ

اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي.[))(

إىل  اإلنسان  خالهلا  من  اهتدى  التي  واألمثال  الصور  بتلك  م��يلٌء  والكون 
أروع االكتشافات، ونبهته إىل قوانني مل يلتفت إليها ولو بعد ماليني السنني لوال تلك 

اإلشارات واألمثلة الطبيعية املودعة يف املخلوقات.

فلو تأّملنا يف أغلب تلك االبتكارات، سواًء احلديثة منها أو السابقة، لوجدنا أن 
األصلية،  واالبتكارات  األفكار  وخصوصًا  الطبيعة،  يف  متطابٍق  شبَه  ومثاالً  أصاًل  هلا 
املبتكرون بصورٍة مبارشٍة  يلتفت هؤالء  أفكاٍر جديدٍة عليها، وربام مل  قبل توالد وبناء 

وواضحٍة إىل هذا التطابق ومن ثم ينقلون ويستنسخون هذه الفكرة.

))(  الدّرة الفاخرة يف األمثال السائرة: )|59 60. محزة بن احلسن االصبهاين )املتوىّف عام )35ه�(.
))(  سورة املائدة.
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هُبَا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إاِلَّ اْلَعاملُِوَن )43( َخَلَق  قال تعاىل: ]َوتِْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضِ
اَمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقِّ إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لِْلُمْؤِمننَِي )44([))(. اهللَُّ السَّ

َوتِْلَك  اهللَِّ  َخْشَيِة  ِمْن  ًعا  ُمَتَصدِّ َخاِشًعا  َلَرَأْيَتُه  َجَبٍل  َعىَل  اْلُقْرآَن  َهَذا  َأْنَزْلنَا  ]َلْو 
ُروَن)))([.))( ُهْم َيَتَفكَّ هُبَا لِلنَّاِس َلَعلَّ اأْلَْمَثاُل َنرْضِ

]إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن)59([.)3(

ٍء َعِليٌم)35([.)4( ُب اهللَُّ اأْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ ]َوَيرْضِ

ما جاء يف اإلنجيل:

ُه  هَلُْم:»ألَنَّ َوَقاَل  َفَأَجاَب  بَِأْمَثال؟«  ُمُهْم  ُتَكلِّ َلُه:»ملَِاَذا  َوَقاُلوا  التَّاَلِميُذ  َم  )َفَتَقدَّ
َمْن  َفإِنَّ  ُيْعَط.  َفَلْم  ا ألُوَلِئَك  َوَأمَّ اَمَواِت،  السَّ َمَلُكوِت  اَر  َأرْسَ َتْعِرُفوا  َأْن  َلُكْم  ُأْعطَِي  َقْد 
ُمُهْم  ُأَكلِّ هَذا  َأْجِل  ِمْن  ِمنُْه.  َسُيْؤَخُذ  ِعنَْدُه  ِذي  َفالَّ َلُه  َلْيَس  َمْن  ا  َوَأمَّ َوُيَزاُد،  َسُيْعَطى  َلُه 

بَِأْمَثال(.)5(

النتيجة:

إما  ومفاهيَم  وقواننَي  ألنظمٍة  إلرشاده  طرٍق،  بعدِة  اإلنسان  ينبه  تعاىل  اهلل  إن 
غائبٍة عنه أصاًل، أو مغروزٍة يف فطرته التي صممها هو سبحانه، لتتناسب وذلك التنبيه 
املستقبيل. والتنبيه والتذكري حيفز ذاكرة اإلنسان الواعية وغري الواعية. قال تعاىل: َوَلَقْد 
ُروَن )7)(.)6( ومن هذه األمثلة  ُهْم َيَتَذكَّ ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَّ رَضَ
إن  وبقاِئه وهو األب،  لسبب وجوده وسبب رعايته ومحايته  مثاالً  برمحته  له  أن جعل 

))(  سورة العنكبوت.
))(  سورة احلرش.

)3(  سورة ال عمران.
)4(  سورة النور.

)5(  انجيل متى، االصحاح الثالث عرش.
)6(  سورة الزمر.
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أكدت  ما  له يف صغره، وهو  باالمتنان  القريب وشعر  السبب  التعلق هبذا  تدرب عىل 
الفهم  يف  يتدرج  فحني  الصحيحة،  بالرتبية  األمر  هلذا  الطفل  توجيه  من  األديان  عليه 
والتعقل واإلدراك، سيعي شيئًا فشيئًا املعنى احلقيقي للوجود واملسبب واملؤثر األصيل 
يف وجوده وبقائه، ومع الرتبية الدينية والتلقني املستمّر الّلنّي سينتقل ارتباطه الوجداين 

. والعقيل إىل ذلك السبب بشكٍل سلٍس وتلقائيٍّ

ونستطيع القول أن هذا النمط من األمثلة اإلهلية ُيعدُّ من أقرب األمثلة إىل وجدان 
اإلنسان، التي تذّكره وتعّرفه بإهله احلق، ولشدة قرهبا ووضوحها ختفى، وسبب خفائها 
أنه يعيش وسطها متامًا، بل يف مرحلة من مراحلها، تكون هي هويته التي يرى العامل من 
خالهلا كام سوف نتطرق إن شاء اهلل يف موضٍع آخَر إىل أهم تطبيق يمكن أن نتصوره 
عن هذا النمط من األمثلة الواضحة واخلفية يف الوقت نفِسه، وهو مثال اإلنسان نفسه.

املقدمة الثانية: اهلل والوالدين يف القران

قال اهلل تعاىل يف القران الكريم:

َوِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اهللََّ  إاِلَّ  َتْعُبُدوَن  اَل  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  ِميَثاَق  َأَخْذَنا  ]َوإِْذ 
ْيُتْم  َكاَة ُثمَّ َتَولَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوَأِقيُموا الصَّ

إاِلَّ َقِلياًل ِمنُْكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن)83([ }البقرة{.

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا...)36([ }النساء{. ]َواْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُترْشِ

ُكوا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا... ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُترْشِ َم َربُّ ]ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ
))5)([ }األنعام{.

اْلِكرَبَ  ِعنَْدَك  َيْبُلَغنَّ  ا  إِمَّ إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  َأالَّ  َربَُّك  ]َوَقىَض 
ا َوُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم)3)([ }اإلرساء{. ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ ا أو ِكاَلمُهَ َأَحُدمُهَ

اهلل  بني  العالقة  عمق  إىل  ووثيٍق  رصيٍح  بشكٍل  القرآنية  النصوص  هذه  تشري 
سبحانه والوالدين، والتي حرصت العبادة له سبحانه برتسيخ العالقة معهام، ومن هذه 
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التعابري املتكررة ُيستفاد أن ثّمة ارتباطًا بني هاتني املسألتني، والقضية يف احلقيقة كالتايل: 
حيث إن أكرب نعمٍة هي نعمة الوجود واحلياة وهي مأخوذٌة من جانب اهلل سبحانه يف 
وجود  من  جزٌء  الولد  ألّن  الثانية،  الدرجة  يف  بالوالدين  ترتبط  ما  يف  األُوىل،  الدرجة 
الوالدين، لذلك كان ترك حقوق الوالدين وجتاهلها، يف مصافِّ الرشك باهلل سبحانه.))(

قال الصادق عليه السالم: بر الوالدين من حسن معرفة العبد باهلل، إذ ال عبادَة 
أرسَع بلوًغا بصاحبها إىل رضا اهلل تعاىل من حرمة الوالدين املسلمني لوجه اهلل، ألن حق 

الوالدين مشتقٌّ من حق اهلل تعاىل...))(

األب: املثال املفقود:

إن سبب وجود اإلنسان البيولوجي، ومن َثمَّ ضامن بقائه ورعايته، مها الوالدان 
بصورٍة مبارشٍة أكيدًا، وذلك يف بداية حياته، وهذه يف حقيقة األمر والواقع هي وظيفة 
مثاالً  اجلهة  هذه  من  اآلباء  فيعترب  خلقه،  أمور  ومدبر  األسباب  مسبب  وهو  اإلله، 
املناسبة  األبوية  الرعاية  ومع  الطفل،  نظر  يف  اإلله  ووظيفة  دور  من  مصغرًة  وصورًة 
الوجود  مصدر  مع  إجيابيٌة  عالقٌة  وتنشأ  الوظيفة  هذه  وجدانه  يف  سترتسخ  واجليدة 
والبقاء القريب)اآلباء( ليتسنى له الحقًا وقت االنتقال إىل املصدر األصيل احلفاظ عىل 
نفس نمط العالقة هذه، ولكنه بشٍكل يتناسب وطبيعتها اجلديدة. ول »كون عالقة املرء 
باهلل خمتلفًة نوعيًّا عن العالقة بالبرش، إال أهنا تبقى عىل الرغم من ذلك عالقًة تبادلية«.)3(

وحني يتدرج هذا اإلنسان يف االنفصال عن السبب األّويّل –يف رؤيته وعالقته 
باعتباره املسبب إلجياده وبقائه– ينفصل بصورٍة منتظمٍة تتناسب طردّيًا ومستوى اتكال 

))(  تفسري األمثل، ج3 ص7)).
))(  هناك فرٌق كبرٌي بني الصفات التي يريدنا اهلل سبحانه أن نتصف هبا، ووظائفنا كمخلوقاٍت كرمها 
اهلل وجعلها واعيًة مدركًة ما حوهلا من إبداٍع وإعجاٍز، لنتعرف عىل عظيم صنعه ومجيل إبداعه، 
وهو ما قصدناه يف مسالة )األب مثاٌل عن اهلل يف اإلجياد واإلبقاء يف نظر الطفل( وبني أن نبتكر 

من عند أنفسنا أسامء له وصفاٍت توجب توهني العقل عن حقيقة وطبيعة االتصال به ومعرفته.
)3(  نفسية اإلحلاد، ص46.
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االبن عىل أبيه مع إدراكه ووعيه، إىل أن يصبح شاّبًا، لديه القدرة عىل الوجود املستقّل، 
وهبذه املرحلة كذلك يستطيع عقله أن يستنتج أّن هناك سبًبا أكرَب من أبويه يف وجوده 
ورعايته، وهنا يمكن أن ينتقل ارتباط ذلك الشاب من التعلق بسبب وجوده البيولوجي 
بشكٍل  ينتقل  األسباب،  مجيع  عىل  املسيطر  احلقيقي  بالسبب  االرتباط  إىل  القريب، 
القريب،  السبب  فقد  إن  املمكن  من  والذي  لليتيم،  حيصل  كام  عنيٍف  وغرِي  سلٍس))( 
وترسيخ  فهم  عىل  التدرج  حالة  يفقد  سوف  مبكرٍة  سنِّ  يف  )األب(  اإلله  عن  واملثال 
معنى االتصال بسبب الوجود األصيل، فتحصل ثغرٌة وهوٌة عميقٌة بني إدراكه القارص 
وبني اإلله الذي فقد للتو مثاله إليصال معنى االرتباط وترسيخه بوجدانه، وهذه الثغرة 

حتديًدا هي التي تكون مدخاًل إلنكار السبب األصيل للوجود أو اإلله.

والبقاء،  للوجود  احلقيقي  السبب  معنى  فهم  من  االنتقال  التدرج يف  إذًا: عدم 
املثال هو ما يرتك فراغًا يف وجدان فاقد االب، وحتديدًا إّن جوهر وظيفة  وزوال هذا 

هذا املثال –األب– هو:

التنبيه والتدريب الوجداين للطفل عىل وجود املبدأ والسبب احلقيقي للوجود.  -

اإلله،  تشخيص  عىل  الطفل  يساعد  الواقع  يف  –األب–  السبب  هذا  تشخيص   -
.) وإخراجه من حرية املجهول والفراغ الذهني، أي إىل )إله شخيصٍّ

))(  ومن الفوائد املهمة جّدًا للتدرج يف الفهم والتعقل هو: هناك سبٌب جوهرٌي بّينه اإلمام جعفر 
تاّم  – الطفل– يولد  لو كان  فيه:  بن عمر، ص 8 جاء  املفضل  توحيد  كتاٌب   يف  الصادق 
يف  للوالدين  يكون  أن  قدر  وما  األوالد  تربية  ح��الوة  موضع  لذهب  بنفسه  مستقاّلً  العقل 
والعطف  بالرب  املكافأة  األبناء من  لآلباء عىل  الرتبية  يوجب  وما  املصلحة  بالولد من  االشتغال 
أبناءهم  آباءهم وال يألف اآلباء  يألفون  عليهم عند حاجتهم إىل ذلك منهم ثم كان األوالد ال 
ألن األوالد كانوا يستغنون عن تربية اآلباء وحياطتهم فيتفرقون عنهم حني يولدون فال يعرف 
الرجل أباه وأمه وال يمتنع من نكاح أمه وأخته وذوات املحارم منه إذا كان ال يعرفهن وأقل ما 
يف ذلك من القباحة بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج املولود من بطن أمه وهو 
يعقل أن يرى منها ما ال حيل له وال حيسن به أن يراه أفال ترى كيف أقيم كل يشٍء من اخللقة عىل 

غاية الصواب وخال من اخلطإ دقيقُه وجليلُه.



212

ي
امو

س
 ال

لد
خا

و 
 أب

/ِ
ون

حي
سي

ن م
دي

ح
املل

ار 
كب

 َ ِل

املجبولة  الفطرة  وب��وازع  املستمر،  والتلقني  الصحيحة  الصاحلة  الرتبية  ومع 
نفسّيًا  عليه  تدرب  ما  ومع  سبحانه،  للحق  األصلية  الصورة  تطابق  عىل  واملصممة 
وتلقينّيًا من أبيه، يمكن نقل مجيع تصورات الطفل وعالئقه الوجدانية من األب املثال 

إىل اإلله العظيم، كالًّ بحسب دينه وإهله الذي يعتقد به.

النتيجة عىل كل من مل جيد ارتباطًا وجدانّيًا حقيقّيًا  ومن املمكن أن تنطبق هذه 
منتظٍم مع أبيه، ويشمل ذلك الوالد املعيب، أو القايس، وكذلك يشمل حالة التفكك 
طبيعة  بسبب  مبكرٍة،  سنٍّ  يف  خصوصًا  عائالهتم،  عن  الشباب  وابتعاد  األرسي 
الطبيعة  مع  تنسجم  ال  وسائل  عىل  والوعي  اإلدراك  يف  واعتامدهم  املعارصة،  احلياة 
وخصوصا  بالوالدين  االرتباط  وفقدان  الغرب،  يف  خصوصًا  لإلنسان  السيكولوجية 
األب، وإجياد هذه الثغرة يف عملية االنتقال من املثال –األب– إىل املمثَّل عنه –اإلله– 
هي ما يمكن أن تصبح وتصلح عاماًل مشرتًكا يف كل حاالت عدم االرتباط الصحيحة 
الدراسة،  حمل  كتابه  يف  فيتز  الدكتور  بعضها  ذكر  والتي  مصاديقها،  وبكل  اآلباء  مع 
التعلق  إن  قاال:  حيث  ومايفيلد  ليمكي  العاملان  طرحه  ما  الفكرة  هذه  تفرس  وكذلك 

باألب ينبئ عن التعلق باهلل.))( إال أهنام مل يبينا حقيقة هذا التعلق.

التفسريات السابقة إليامن  ومن خالل ما تقدم، يمكن مالحظة عدِة أموٍر عىل 
فاقد األب:

السلبي،  اجلانب  عىل  تصنيفها  يمكن  السابقة  التفاسري  إن  األول:  األم��ر 
كالصدمات الشخصية وما رافقها من فقدان الشعور باألمان.

الذي طرحناه، كاعتبار  املعنى  زمانيًّا ومرحلًة عن  متأخرٌة  أو هي  الثاين:  األمر 
األب نموذًجا للقوة والسلطة.

املسيحني  املفكرين  تفسريات  مجيع  تنصّب  املبدأ:  عن  الغفلة  الثالث:  األمر 

))(  املصدر السابق، ص44.
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واليهود عىل ما يبدو عىل أسباب االستمرار يف احلياة، يف تفسري نمط العالقة غري اآلمنة 
باإلله، وهو انعكاٌس للمستوى اإليامين السطحي.

كشخصيٍة  اهلل  فهم  يمكن  ومسيحيٍة  هيوديٍة  نظٍر  وجهة  من  فيتز:  الدكتور  قال 
مثاليٍة للتعلق: الكائن الفرد العليم القادر الودود، واجلاهز دومًا لتقديم األمن يف أوقات 

املحن وانعدام األمان.))(

ومن الواضح أن تصور الطفل حلقيقة وجوده وبقائه والسبب يف ذلك، كام جاء 
وهو  الالحقة،  املحتملة  التصورات  لكل  الشاملة  األرضية  يمثل  األخري،  التفسري  يف 
يدركها  أن  يمكن  التي  األوىل  احلقيقة  عىل  وجوده  يرتتب  إجيايبٌّ  أويلٌّ  وانطباٌع  تصوٌر 
ومعرفة  فهم  عليها  يتفرع  والتي  وجوده،  حقيقة  إدراك  وهي:  الدنيا  هذه  يف  اإلنسان 
سبب وجوده ثم بقائه. وهي أعمق نقطة يف كيان اإلنسان يمكن أن تربطه بأبيه، ومن َثّم 
بإهله، وكل النتائج األخرى تعترب ثانويًة وعرضيًة بالنسبة هلذه العالقة، فإْن َفَقد أساس 
هذه العالقة املركزية واجلوهرية، يصبح من املمكن َفْقد مجيع عالئقه األخرى إن مل يتم 

رعايته رعايًة فائقًة وحمكمًة ودقيقًة.

املبحث¿الثالث:¿فاقدو¿الآباء¿املوؤمنون

مِلَ مل يتأثر بعض األشخاص بفقدان آبائهم؟

بسبب  واالرتباط  التواصل  عىل  عاٍل  ذايتٌّ  استعداٌد  هلا  النفوس  بعض  هناك 
َوُوجد مثُل هؤالء  وجودها األصيل)اإلله( يف مراحَل مبكرٍة من حياهتم. فإن حصل 
)األب(  ومثاٍل  وصٍل  أداة  إىل  حيتاجون  ال  هذه  وحاهلم  فاهنم  املميزين،  األشخاص 
أداَة  هنا  املثال  يكون  ربام  بالعكس  بل  احلقيقي،  وجودهم  أصل  اكتشاف  يف  يتبعونه 
املعيب بحيث  النوع  إذا كان األب من  املبدأ )اهلل( خصوًصا  تأخرٍي يف معرفة وإدراك 
ف  املعرِّ الراء( لدهيم أجىل من  ف )بفتح  املعرَّ ملثاله، وألن  ال يعكس الصورة احلقيقية 

))(  نفسية اإلحلاد، ص46.
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تكن  مل  وإن  املبكرة  املعرفة  وهذه  املنطقي،  التعريف  رشوط  أهم  وهو  الراء(  )بكرس 
تتسم بالصورة التفصيلية، إال أن أي خلٍل يعطل االستعداد العايل بالتواصل املبكر مع 
سبب الوجود األصيل ، سيولد خلاًل يف مسرية التواصل، والتي باالستمرار والرتاكم 
من احلتمي ستنتج فهاًم ومعًرفة فائقًة وتفصيليًة باهلل، وتتضح هذه املالمح لدى بعض 
العظامء خصوصًا املخطط لوجودهم وحياهتم مسبقا كاألنبياء مثاًل وأشهرهم موسى 

وعيسى وحممد عليهم السالم فكلهم من فاقدي اآلباء.

تتفاوت  مبكرًا،  آبائهم  فقدوا  ممن  األنبياء،  غري  من  املؤمنني  من  الكثري  وهناك 
الرعاية  هي  آبائهم  فقد  ثغرة  سد  ما  أب��رز  ولعل  مستوياٍت،  بعدِة  إيامهنم  درج��ات 
الصحيحة هلم واحتضاهنم بشكٍل مل يرتك لتلك الثغرة أن تتسع يف نفوسهم ووجداهنم 
وهو ما حيتاج إىل تركيٍز عاطفيٍّ مكثٍف، ومن هنا يمكن فهم بعض أسباب حث القرآن 
الكريم والسنة النبوية عىل رعاية ومداراة األيتام بصورٍة تفوق كل الطبقات االجتامعية، 
لسّد إىل النقص العاطفي الذي بال شك أهنم سيعانونه ومنع تأثري ذلك عىل نفوسهم 
استخلصت  التي  والنتائج  أجريت،  التي  الدراسات  وكل  املجتمع.  عن  وتصوراهتم 
اإلنسان  حاجات  حول  تدور  اآلمن(  غري  ب)التعلق  عليه  اصطلح  بام  تنطلق  والتي 
االجتامعية وهواجسه النفسية وما يتعلق منها باخلوف من املستقبل، وإن كانت أحيانًا 
ترتبط باهلل فهي عىل هذا النسق وهذا املستوى من احلاجات التي تشغل بال صاحب 
التعلق غري اآلمن، حسب تلك التفسريات والنتائج، ومل تتعدَّ إىل سبب الوجود والبقاء، 
يتعلق  ما  حتديًدا  هو  وهذا  الطفل،  عىل  ذلك  وأثر  باإلله  عالقتهم  نسق  عىل  واحلفاظ 
أهم  فقدوا  الوالد– والذي  مع  –اإلله  مبارشًة، وهي جتربة  له  وينتقل  اإلحلاد  بمسألة 
يف  اإلله  ودور  وظيفة  حقيقة  يعكس  مثاالً  باعتباره  الوالد  بفقد  وجداهنم  يف  أركانه 

إجيادهم وإبقائهم كام مر.

تعاىل  اهلل  مثال دور  بفقد  الشعور  اآلباء ومحايتهم من  فاقدي  أمثلة رعاية  ومن 
يف البقاء، وإبقائهم ضمن دائرة التعلق اآلمن، هو ما جاء يف كثرٍي من النصوص الدينية 

ومنها اإلسالمية:
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بع�س¿ما¿جاء¿ف¿الن�سو�س¿ال�سالمية¿عن¿اليتيم:

ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن )16( َكالَّ َبْل اَل  قال تعاىل: ]َوَأمَّ
ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر )9([ }الضحى{. ]َوَلَسْوَف  ُتْكِرُموَن اْلَيتِيَم )17([ }الفجر{. ]َفَأمَّ
ُب  َض )5( َأَلْ جَيِْدَك َيتِياًم َفآَوى )6([ }الضحى{. ]أَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ ُيْعطِيَك َربَُّك َفرَتْ

يِن )1( َفَذلَِك الَِّذي َيُدإُّ اْلَيتِيَم)2([ }املاعون{. بِالدِّ

اَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا  وقال سبحانه: ]إِنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلاًم إِنَّ
َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا )10( النساء َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة )12( َفكُّ َرَقَبٍة )13( أو إِْطَعاٌس يِف 

َيْوٍس ِذي َمْسَغَبٍة )14( َيتِياًم َذا َمْقَرَبٍة)15([ }البلد{.

من¿اأقوال¿النبي¿¿ف¿اليتامى:

اتقوا اهلل يف الضعيفني اليتيم واملرأة.. يا عيّل! أربع من كن فيه بنى اهلل له بيتًا يف 
اجلنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكه.. أحتّب أن 
يلْن  اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك،  يلني قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم 

قلُبك، وتدرْك حاجَتك.

العالقة الصحيحة مع الطفل تنتج عالقة صحيحة مع اهلل:

لو تتبعنا تأكيد األنبياء واملصلحني عىل تربية األطفال لوجدنا أن املنظومة الرتبوية 
تنقل  بابنه، فهي  بأبيه واألب  الطفل  التي حيثون عليها تؤكد عىل أمهية وطبيعة عالقة 
الطفل لو ُطبقت عملّيًا، تنقله بشكٍل صحيٍح وتلقائيٍّ إىل عالقٍة صحيحٍة وطيبٍة مع اهلل، 
ٍم، لربط هذا اإلنسان املستقبيل بشكٍل تدرجييٍّ وحّساٍس مع  وهي أشبه بربنامٍج مصمَّ
مبدعه وصانعه. وأروع ما يمكن أن ُيستشهد به هو ما جاء يف القرآن الكريم، ويتضح 
بجالٍء كيفية ربط احرتام وحب الوالدين بعبادة اهلل وطاعته قال سبحانه يف سورة لقامن:

َعظِيٌم  َلُظْلٌم  َك  ْ الرشِّ إِنَّ  بِاهللَِّ  ْك  ُترْشِ اَل  َياُبنَيَّ  َيِعُظُه  َوُهَو  اِلْبنِِه  ُلْقاَمُن  َقاَل  ]َوإِْذ 
ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يِل  َلْتُه ُأمُّ ْينَا اإلنسان بَِوالَِدْيِه مَحَ )13( َوَوصَّ
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َك يِب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم  َولَِوالَِدْيَك إيَِلَّ امْلَِصرُي )14( َوإِْن َجاَهَداَك َعىَل َأْن ُترْشِ
بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إيَِلَّ ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم باَِم ُكنُْتْم  ْنَيا َمْعُروًفا َواتَّ َوَصاِحْبُهاَم يِف الدُّ
اَمَواِت  َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة أو يِف السَّ َتْعَمُلوَن )15( َياُبنَيَّ إهِنَّ
بِامْلَْعُروِف  َوْأُمْر  اَلَة  الصَّ َأِقِم  َياُبنَيَّ  َلطِيٌف َخبرٌِي )16(  إِنَّ اهللََّ  ا اهللَُّ  هِبَ َيْأِت  اأْلَْرِض  يِف  أو 
َك  ْر َخدَّ َواْنَه َعِن امْلُنَْكِر َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِس اأْلُُموِر )17( َواَل ُتَصعِّ
لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ ُكلَّ ُدَْتاٍل َفُخوٍر )18( َواْقِصْد يِف َمْشيَِك 

ِمرِي()19([))( َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَ

ومن الشواهد البارزة يف هذه اآليات املباركة هو قول اهلل تعاىل الذي تكلم وسط 
كالم لقامن مع ولده ليقر حقيقة ربط الوالدين باهلل من خالل توقف شكر أحدمها عىل 

شكر اآلخر والعكس صحيٌح قال عز وجل: َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك.

ويف وصّية النبّي صىّل اهلل عليه وآله لعيّل عليه السالم، قال: )يا عيّل، حقٌّ الولد 
اهلل  لعن  يا عيل،  قال  أن  إىل  وأدبه، ويضعه موضعًا صاحلًا  اسمه  حُيسن  أن  والده  عىل 
والدين محال ولدمها عىل ُعقوقهام، يا عيل، يلزم الوالدين ِمن ُعقوق ولدمها ما يلزم الولد 
َمن أحزن  يا عيل،  بِّرمها،  يا عيل، رحم اهلل والدين محال ولدمها عىل  ُعقوقهام،  ِمن  هلام 

والديه فقد عّقهام.))(

أّنه منك، وُمضاٌف إليك يف  فَتعَلم  عن السّجاد عليه السالم: وأّما حّق ولدك، 
والداللة عىل  األَدب،  ِمن ُحسن  وّليته  عاّم  وأّنك مسؤوٌل  بخريه ورّشه،  الدنيا  عاجل 
أمره  فاعمل يف  فُمثاٌب عىل ذلك وُمعاَقٌب،  نفسه،  رّبه، واملعونة عىل طاعته فيك ويف 
عمل املتزّين بحسن أثره عليه يف عاجل الدنيا، امُلعذر إىل رّبه بينك وبينه بحسن القيام 

واألخذ له منه.)3(

))(  سورة لقامن.
))(  الوسائل: ج5) ص3)) ح4.

)3(  املستدرك: ج) ب63 ص5)6 6)6 ح4.
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أهنا محلتك  تعلم  فأن  أمك  وأما حق  السالم:  عليه  احلسني  بن  اإلمام عيل  قال 
َوَوَقْتك  أحًدا،  أحٌد  ُيعطي  ما ال  قلبها  ثمرة  أحًدا، وأعطتك من  أحٌد  حيث ال حيتمل 
بجميع جوارحها، ومل ُتباِل أن جتوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، 
وتضحى وُتظلَّك، وهتجر النوم ألجلك، َوَوَقْتك احلر والربد، لتكون هلا، فإنك ال تطيق 

شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه.

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، وأنه لواله مل تكن فمهام رأيت يف نفسك مما 
يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك وال قوة 

إال باهلل.))(

وهناك مئات الشواهد جتنبنا ذكرها اختصاًرا لصغر البحث.

املبحث¿الرابع:¿العالقة¿بني¿الإحلاد،¿وطبيعة¿العقيدة¿امل�سيحية:

تتبعنا سرية وحياة كبار املالحدة، لوجدناهم ينحدرون من جذوٍر مسيحيٍة  لو 
ابنًا،  هلل  أن  ادعاء  يف  العقيدتني  هاتني  الشرتاك  وذلك،  اليهود  منهم  وأقل  أكيًدا،))( 
ووضع هذا املحدد واإلطار العقدي سيتسبب أكيدًا يف اشرتاكهام يف النتائج املرتتبة يف 
تصور وتريب أبناء وأتباع هاتني العقيديني عىل آلٍه موصوٍف باملحدودية، وسيشكل آثار 
ينحدرون  الذين  امللحدين  العلامء  اإلله احلق، وأبرز  التواصل مع  فراًغا يف  فقد األب 
من أصول هيوديٍة هو العامل املعروف: سيغموند فرويد، إال أن العقيدة املسيحية، تتميز 
بإضافة األب وهو حمل الدراسة؛ ولكون األب هو املؤثر األساس يف تشكيل نفسية و 
شخصية األبن، ال العكس، كان تأثريها السلبي من جهة جتذير اإلحلاد أوسع، وهو ما 
دعانا إىل حتليل طبيعة هذه العقيدة، وجعلها حمالًّ الهتاممنا، بخالف العقيدة اليهودية، 
فهي مل تضع األب إطارًا واضحًا لعقيدهتا، وإن كان يستلزم باإلضافة وجود أٍب لالبن 
الديانة  أبناء  لدى  حمدودًا  تأثريه  جعل  الترصيح  عدم  من  املقدار  هذا  إن  إال  املزعوم، 

))(  اإلمام زين العابدين عليه السالم، رسالة احلقوق.
))(  حسب دراسة الدكتور فيتز وغريها.
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كون  عدم  من  يلزم  فال  اإلحلاد،  قصة  مع  أخرى  إسهاماٌت  هلم  كانت  وإن  اليهودية، 
الصهاينة  وخصوصًا  هلم  أن  إال  وعميٍق،  واسٍع  بشكٍل  لإلحلاد  منشئًا  عقيدهتم  طبيعة 
وأشهر  معينٍة.  ملصالَح  العامل  يف  ونرشه  رقعته  توسيع  يف  كبريٌة  إسهاماٌت  هلم  منهم، 
وسائلهم وأدواهتم املؤسسات اإلعالمية الضخمة واملرعبة التي يسيطر عىل كثرٌي منها 
، أو َمن يرتبط هبم، وُتعدُّ هذه الوسائل، كام غدا واضحًا، من أهم  ذوو امتداٍد صهيوينٍّ

أدوات تكوين العقل اجلمعي، وصناعة الالوعي.

الدكتور  دراسة  عىل  ذلك  يف  معتمدين  امللحدين  كبار  من  عدٍد  إىل  سنتطرق 
فيتز نفسه، وبعض تعليقاته عىل سريهتم، إال أننا سنركز هنا عىل اجلذور الدينية هلؤالء 

االشخاص:

1- فريدريك نيتشة 4 184 – 1900:

إن نيتشه هو ربام امللحد األكثر شهرًة يف العامل، حيث قام برفض املسيحية واإلله 
املسيحي خصوًصا بشكٍل كبرٍي. ُولد نيشه يف مقاطعة ساكسونيا– بوروسيا )أملانيا( يف 
، كان هناك العديد من رجال الدين يف  5) أكتوبر عام 844) وهو نجٌل لِقسٍّ لوثريٍّ
كال طريَفْ عائلته، تويف والده القس لود فينغ نيتشة يف 30 من يوليو عام 849) قبل عدِة 
بالنسبة  أيضًا  ومرضه  العام  والده  ارتبط ضعف  اخلامس.  نيتشة  ميالد  عيد  من  أشهٍر 
انتقاده الكبري للمسيحية)بمعناها املتضمن الفضيلة  لنيتشة.. مع مسيحية والده وكان 
ويسوع الالهوت املسيحي واملعنى الكيل إلله املسيحية هو أهنا تعاين غياب أو رفض ما 

يسمى بقوة احلياة.))(

2- ديفيد هيوس 1711– 1776:

مل يعرف اال القليل عن هذا الفيلسوف املهم الذي كان ملحدًا يف وقت مبكر.. 
نسبّيًا، وتربى كاملؤمن جنبًا إىل جنب مع عائلته..  ثريٍة وبارزٍة  ينحدر هيوم من عائلٍة 

))(  نفسية اإلحلاد، الدكتور فيتز، ص 65، 66.
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والده  األسكتلندية...وتويف  املشيخية  للكنيسة  كتابع  الوقت  ذلك  املجتمع يف  وغالبية 
تذكر  وال  فقط،  سنتني  املستقبيل  الفيلسوف  عمر  كان  عندما   (7(3 عام  يف  جوزيف 
ُستنتج أن هيوم كان  أّيا من أصدقاء أو أقربائه لعبوا دور األب.. ولذلك  سرية حياته 

ملحًدا بشدٍة وأن فرضية األب امليت تنطبق عليه.))(

3- بريتراند راسل: 1872– 1970

املوجه  املعروف جيدًا موقفه  امللحد األنكليزي األبرز، ومن  بأنه  يعرف راسل 
نحو رفض الديانة املسيحية حتديدًا..، كانت مذكرات والد راسل اللورد امربيل مليئة 
ابنه  عمر  كان  عندما  تويف  وقد  البلوغ  مرحلة  يف  ملحدًا  أصبح  ثم  الدينية،  بالشؤون 
كانت  لذلك  بعامني،  ذلك  قبل  والدته  وفاة  بلة  الطني  زاد  وما  سنوات..  أربع  راسل 
والدته الفعلية هي جدته، التي عرفت ب )البالدونا السامة( فكانت ذات طابٍع واضٍح 
يف حيات راسل خصوًصا أهنا تابعٌة للكنيسة املشيخية األسكتلندية منذ والهتا.. ومن 

الواضح أن الدين الذي رفضه كان دين جدته.))(

4- جان بول سارتر: 1905– 1980:

يعد سارتر أحد امللحدين األكثر شهرة يف القرن العرشين ويلخص موقفه بشكٍل 
جّيٍد بكالمه الشخيص: إذا رفض الشخص اإلله األب، ال بد أن يقوم أحد ما بابتكار 

القيم.

تويف جان بابتيست والد سارتر عام 906) عندما كان عمر سارتر مخسة عرش 
شهرًا فقط.. إن غياب والده كان حقيقًة مؤملًة لدرجة أن جان بول أمىض حياته يف حماولة 
البداية احلقيقية  إنكار اخلسارة، وبناء الفلسفة التي يكون فيها غياب األب واهلل نقطة 

للحياة اجليدة أو الفعلية.)3(

))(  نفس املصدر، ص70.
))(  املصدر السابق، ص)7.
)3(  املصدر السابق، ص 77.
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5- سيغموند فرويد 1856– 1939:

اتفق كتاب سرية فرويد الذاتية بشكٍل عامٍّ عىل أن يعقوب والد سيغموند فرويد 
غرَي  ضعيفًا،  رجاًل  يعقوب  فكان  ابنه،  إىل  بالنسبة  ذلك  من  أسوأ  أو  أمٍل  خيبة  شّكل 
قادٍر عىل إعالة أرسته.. وكان سلبّيًا يف الرد عىل معادي السامية، وكان سيغموند رجاًل 
معقدًا وغامضًا يف كثري من النواحي. وربام خلل يعقوب بدوره كأب قد ذهب إىل ما هو 
أعمق من العجز والضعف، فقد كتب فرويد عىل وجه التحديد.. أّن والده كان منحرفًا 
جنسّيًا، وبالنتيجة فقد عانى أطفاله من ذلك.. ويمكننا أن نفرتض أن هذا يعرّب عن عدائه 
القوي غري املقصود جتاه والده ورفضه إياه.. كان ارتباط يعقوب بالرب والدين حارضًا 
البنه أيضًا، حيث شارك يف نوٍع من اإلصالح اليهودي عندما كان فرويد طفاًل، وقد 
أمىض كالمها ساعاٍت يف قراءة الكتاب املقدس مًعا، وبعد ذلك أصبح يعقوب ملتزمًا 
عىل نحٍو متزايٍد بقراءة التلمود ومناقشة الكتاب املقدس اليهودي، وباختصاٍر فقد كان 
هذا الرجل اللطيف الضعيف أو باألحرى السلبي بالنسبة لسيغموند مرتبًطا بوضوٍح 
وبالشذوذ  الشجاعة  يف  مهم  بنقص  مرتبطا  كان  ذلك  إىل  باإلضافة  وباهلل،  باليهودية 
اجلنيس، وبنقائَص أخرى مؤملٍة جّدًا لسيغموند الشاب. إًذا ليس من املستغرب أن ندين 
يفقد  كيف  لنا  يومّيًا  النفيس..  التحليل  بطريقة  )تثبت  الذاتية  بالسرية  التبرص  لفرويد 

الشبان معتقداهتم الدينية بمجرد اهنيار سلطة األب(.))(

6- هـ ج ويلز 1866– 1946

الثقافة  يف  هائٌل  تأثرٌي  ويلز،  االجتامعي،  والفيلسوف  اإلنكليزي  للكاتب  كان 
هيلري  مع  العامة  مناقشاته  جعلته  فقد  العرشين،  القرن  من  األوىل  العقود  يف  الشعبية 
)أكثر  التاريخ  يف  املوجز  كتابه  من  الواسعة  واملبيعات  املناقشات،  بقية  بني  من  بيلوك 
من مليون نسخة( واحدًا من كبار املشهورين ومن أكثر االصوات تأثريًا يف عرصه وقد 

))(  املصدر السابق، 97– 98.
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قادت كتبه البعض إىل اإلحلاد والبعض األخر إىل الكتابة ضده.))( ولد ويلز ألبوين من 
بعد أن خرس  الكريكت،  لندن، أمىض والده فرتاٍت طويلًة يف لعب  العاملة يف  الطبقة 
املتبادل  العداء  شعور  وتفاقم  وعائلته،  لزوجته  وقته  من  القليل  يعطي  فكان  عمله، 
البالد  بمغادرة  التفكري  وبدأ  مباليًا،  وال  منفصال  جوزيف  وأصبح  باالزدراء،  املحاط 
أو  لوالده،  احتقاره  آخَر، وال خيفي ويلز األبن  البدء بحياٍة جديدٍة يف مكاٍن  من أجل 
غضبه جتاه احلالة التي تسبب هبا لوالدته، ويرسم ويلز ارتباطًا واضحًا بني اهنيار اإليامن 

املتزمت عند والدته وكراهيته اخلاصة للرب.

ومن التعليقات املهمة للدكتور فيتز عىل سرية ويلز: سواًء أكان جّو األب أم اهلل 
األب الذي مل يعِط إجابًة فهذا عىل ما يبدو مل حُيدث فرقًا بالنسبة لويلز، ألهنام بالنسبة له 
كانا غائبني عىل حدٍّ سواٍء، لكنه رسعان ما قام بكراهية الرب بقوٍة.. وعلق ويلز قائاًل 
بأن  السنوات دون ختفيٍف ماديٍّ  أدركت.. كلام طالت  أهنا  عن لسان والدته: وأعتقد 
أبانا وربنا اللذين قد تكون اعتمدت عليهام بإفراٍط كانا بعيدْين أيضًا. يف جانٍب بعيٍد 

من الكون املرصع بالنجوم.))(

امللحدين والفالسفة ولو  كبار  لبعض  الشخصية  السرية  نبذٌة خمترصٌة عن  هذه 
َرْين يف بلورة إحلادهم: متعنّا يف سريهتم نجد عاِمَلنْي مؤثِّ

األول: انقطاع العالقة باألب سواًء بموٍت أو غريه.

الثاين: هو نشوؤهم يف أجواء العقيدة املسيحية، وتربيهم بني أحضاهنا، وتلقينهم 
بتعاليمها.

وربام تكون طبيعة هذه العقيدة هي السبب األول يف والدة حالة الشك باإلله 
حسب ما مر علينا يف سريهم، وما سوف نذكره قريًبا.

))(  نفسية اإلحلاد، ص 99-98.
))(  املصدر نفسه، ص)0).
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عن  الفالسفة  هؤالء  مثل  إلبداء  الذاتية  واإلمكانات  الظروف  سمحت  فان 
آرائهم اإلحلادية، فكيف باملاليني من أصحاب التجارب املشاهبة العاجزين عن صياغة 

أفكارهم ورؤاهم الدفينة عن اهلل واإليامن!

تشبيه اإلله باألب أحد أعمق جذور مشكلة إحلاد فاقدي األب:

أتباع  من  غريهم  عن  يميزهم  وما  املسيحيني  عقائد  أهم  من  أن  املعروف  من 
لعيسى،  أٌب  هو  اهلل  أن  أي  القدس،  وروح  واالبن  باألب  اعتقادهم  هو:  األدي��ان))( 
وبمعنًى آخَر إن الرب احلقيقي هو أٌب حللقة الوصل )االبن( لدهيم الذي هو عيسى بن 
مريم عليه السالم، وإعطاؤه هذه التسمية املوجبة للمحدودية والتجسد، التي يتصورها 
األطفال والناشئة، من خالل ما يدركونه من وظائف األب الذي يعرفونه يف الواقع، 
يدرك  أن  قبل  خصوصًا  األب(   = املسيحي)اإلله  وجدان  يف  العقيدة  هذه  سترتسخ 
تفاصيل هذه العقيدة سيكون هناك ترابٌط وثيٌق وعميٌق بني املعنَينْي، فال مانع مع عدم 
إدراكه إن كان )اإلله = األب( أن يكون )األب = اإلله( ومع )عدم االدراك والوعي 
= امتزاج املعنيني األب + االبن(، وأحد حلقات الوصل يف إهيام هذا الطفل وإرباك 
تصّوره عن اإلله هو أن يوجد ابٌن لإلله، واالبن معروٌف للطفل ويدرك ما يعرفه عنه 
مهام حاول أن يربر العلامء ذلك االرتباط، وكذلك يتصورون أن ما ُوصف بأّنه اِبٌن للرب 
من خالل الكتاب املقدس بأنه كان إنسانًا يميش ويأكل وينام ويضحك. باإلضافة إىل ما 
طرحناه يف املبحث الثاين من كون األب يمثل دور ووظيفة اإلله يف االجياد والبقاء بنظر 

))(  باستثناء اليهود طبعا والذين يشرتكون مع املسيحية بالصورة العقائدية نفسها من تصوير اإلله 
ِ َوَقاَلِت  باألب العتقادهم أن عزيرًا ابن اهلل سبحانه قال عز اسمه: ]َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللَّ
 ُ اهللَّ َقاَتَلُهُم  َقْبُل  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َقْوَل  ُيَضاِهُئوَن  بَِأْفَواِهِهْم  ْم  َقْوهُلُ َذلَِك   ِ اهللَّ اْبُن  امْلَِسيُح  النََّصاَرى 
ِ َوامْلَِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا إاِلَّ  ْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَّ ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُ َ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن )30( اختَّ
ُكوَن )31([ }سورة التوبة{. اذًا هم يتحملون  لَِيْعُبُدوا إهَِلًا َواِحًدا اَل آله إاِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ
ذات النتائج املرتتبة وهم مشمولون هبذا الكالم أكيدًا، كام يف حالة سيغمونر فرويد املعروف فهو 
هيوديُّ األصل، إال أن ضعف تأثريهم وانغالقهم الديني النسبي هو ما دعانا لتجنب شموهلم 

بشكٍل تفصييلٍّ هبذا البحث.
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الطفل، ستمتزج هذه املعاين القارصة لدى الطفل أو الشاب. ولتلخيص ما تقدم هناك 
عدة مفاهيم يتم مزجها تؤثر بتسلسلها عىل عقلية ووجدان الطفل املسيحي:

سبًبا  باعتباره  البيولوجي  األب  عن  ورؤيته  املحدود  وعيه  هو  األول:  املفهوم 
لوجوده وبقائه.

األبّوة  معنى  يدرك  وهو  اإلله،  أبّوة  مفهوم  من  به  لقن  ما  هو  الثاين:  واملفهوم 
املحدود حسب قصوره.

املفهوم الثالث: إن لإلله ابنًا، وهو يدرك كذلك معنى البنّوة املحدود.

وذلك من جهة معرفته بنفسه باعتباره ابنًا.  -

املقدس عن طبيعة عيسى عليه السالم وطبيعة حياته  الكتاب  ومن خالل حكاية   -
كإنساٍن من بعد أن كان طفاًل يشبهه.

وأخطر ما يف األمر هو امتزاج املفهومني األوليني:

تصوره وتومهه أن أباه هو املوجد والّسبب لبقائه، وهي وظيفة اإلله. وهذا ما يزوده   -
بتجربٍة وجدانيٍة.

أٌب. وهذا يكسبه جتربًة علميًة  اإلله  له حقيقيةأان  املسيحية تصور  العقيدة  طبيعة   -
كسبيًة.

النتيجة: ومن خالل التجربة الوجدانية والعلمية الكسبية يتم التداخل بال وعيه بني   -
ن به بأن إهله هو حقيقًة يوصف  ف وُيلقَّ وظيفة اإلاله التي تومهها يف أبيه، وبني ما ُيثقَّ

باألب.

قال بول فيتز: إن الصبي والفتاة إذا صدم يف أبيه وأصيب بخيبة أمٍل يفقد احرتامه 
هلذا األب، وبالتايل يستحيل اإليامن باملقابل الذي يف السامء.))(

))(  نفسية اإلحلاد،
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ونلفت إىل قوله »املقابل الذي يف السامء« أي أن هناك مقابلًة يف وجدان املسيحي 
بني أبيه البايلوجي واإلله املوصوف باألب الذي يف السامء، فمن املحتمل جّدا سيتسبب 
– ترابط هذه املفاهيم يف وجدان الطفل املسيحي وذهنه، وعند تعرض حلقة الوصل 
مجيع  وستنهار  جّدًا  عميقًة  وهوًة  فجوًة  سيسبب  غريه،  أو  بفقدان  للتهديد،  األب– 
والتي  مستقباًل،  احلق  إهله  وبني  بينه  والعقلية  والنفسية  الوجدانية  وعالئقه  تصوراته 
بناها وأسسها يف ظل عالقته بأبيه وترتك أثرًا وفراغًا عميقًا يف وجدانه من الصعب جّدا 

تعويضه بأيِّ معنًى آَخر.

ومما تقدم أيضا يمكن استنتاج:

للخطر  بإهله  اإلنسان  عالقة  يعرض  سوف  بخلقه،  لإلله  تشبيٍه  كل  أن  أوال: 
وذلك حسب عالقة اإلنسان بذلك الشبيه.

فهمها  يتجاوز  أن  البرشي  للعقل  يمكن  حم��دودٍة  بأشياء  اإلل��ه  تشبيه  ثانيا: 
وإدراكها، ما يرتك فراًغا عميًقا يف العقل وتساؤالته عن سبب الوجود والكون واخللق 
الذي هو أوسُع مطلًقا مِمَّا ُشبِّه اإلله به، ما يتسبب بارتداٍد للعقل. ومن أهم مالمح هذا 
االرتداد هو التشكيك أو التكذيب للمقوالت الدينية التي تربى عليها. ومن ثم اإلنكار 

واإلحلاد يف هذا اإلله غري املنطقي.

والتجربة  النفسية  الصدمة  بعد هذه  إلٍه  لكل  اإلحلاد  التجربة يف  يعمم هذه  ثم 
الدينية التي ثبت لديه بطالهنا، بعد تقصريه عن البحث عن منهٍج يف التوحيد يتناسب 
القناعة  بعد  استقروا  أن  إىل  البحث  يف  وا  وجدُّ بحثوا  ممن  ككثرٍي  العميقة،  وتساؤالته 

التامة، لعثورهم عىل أجوبٍة لتلك األسئلة التي جعلتهم ينفرون من أدياهنم السابقة.

رفع التناقض املحتمل: بني األب املثال عن سبب الوجود واألب »الرب«:

بداية  يف  ُطرح  ما  مع  متناقٍض  شبَه  باعتباره  الكالم  هذا  عىل  ُيشَكَل  أن  يمكن 
البحث، من أن األب هناك هو مثاٌل عن اإلله يف وظيفته ودوره بالنسبة للطفل، وهو 
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ما ُيسّهل عملية فهم وظيفة اإلله احلقيقية، فِلَم كان األمر هناك مدعاًة لإليامن، بينام يتم 
تصويره هنا وكأنه مدعاٌة للكفر واإلحلاد؟!

اجلواب: إن الفرق األسايس بني الفكرتني هو: إن األب هناك يكون مثاالً للطفل 
، فقط يدرك أّن له سبَب وجوٍد وسبَب بقاٍء من  عن اإلله، بشكٍل تدرجييٍّ وغرِي تلقينيٍّ
ج فهمه التلقائي عىل  خالل ما يشاهده ويعرفه عن أبيه الوالد، ويتم تربيته وحسب تَدرُّ
سعة أسباب الرتابط بني األشياء، وتلقينه التدرجيي بوجود سبٍب أكرَب من أبيه هو سبب 
الوجود والبقاء احلقيقي، إىل أن يتوازن ما يتصوره جهاًل منه عن سبب وجوده القريب، 
وتعلقه  ذهنه  وينتقل  الثاين،  اجلانب  يتفوق  حتى  احلقيقي  السبب  عن  به  يلقن  ما  مع 

بشكٍل سلٍس إىل املؤثرات األكثر تأثريًا يف حياته.

ن بشكل مُمنهج ومستمرٍّ عىل التساوي بني اإلله واألب  بخالف من َيرتبَّى وُيلقَّ
وجعل هذا املفهوم كأكرب وأوسع إطار يمكن أن يدركه مع تدرجه يف الفهم خصوصا 
لدى الصغار، بل حتى أغلب البالغني ال يمكنهم التمييز الدقيق بني مفهوم األب واإلله.

بني  والتفريق  السلس  االنفصال  عىل  وجدانّيًا  الطفل  يتدرب  األوىل  احلالة  يف 
وظيفة األب ووظيفة اإلله، لعدم وجود إطاٍر َعَقديٍّ يمنع التفريق بني املفهومني لديه 
وهبذا  األب(   = )اإلله  فكرة  تكريس  لدهيم  يتم  الدين  املسيحيني  بخالف  مستقباًل، 

اإلطار املقدس، سينعدم أفق التفريق املستقبيل لدهيم.

أي يتم إنشاء عالقٍة مضطربٍة وغرِي آمنٍة يف تصور األطفال والشباب بني آباءهم 
وإهلهم، وهو ما افرتضه العاملان كريك باتريك وشيفر يف أحد افرتاضاهتام كام بّينا سابًقا 
وقد افرتضا أن التعلق غري اآلمن قد يكون له عالقٌة بالتحوالت الدينية املفاجئة، إال 

أهنام مل ُيبّينا السبب احلقيقي وطبيعة هذا التأثري الذي يفيض إىل التحول املفاجئ.

فإن صح هذا الفهم يمكن معرفة جذور اإلحلاد وسبب انتشاره، بشكٍل واسٍع يف 
الغرب املسيحي الذي يملك مجيع األسباب اإلعالمية والثقافية لنرشه.
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لظاهرة  وبقوٍة  داعمًة  كانت  الزمنية  احلقبة  هذه  يف  والدعم  الثقافية  القوى  إن 
عن  الشعوب  عزل  هبدف  املسلك  هذا  نتائج  لتوظيف  والعلني،))(  الرصيح  اإلحلاد 
مبادئها اإلنسانية واألخالقية، التي تستمد قوهتا من األديان، لتصبح منقادًة متامًا لفلسفة 
الواقع الذي يتحكم به ويرسمه لوبياٌت عميقٌة، هدفها النهائي اهليمنة الشاملة وبشّتى 
الوسائل، ومن أكثر املوانع تأثريًا وتأخريًا لتحقيق أهداف هؤالء املخططني هو التزام 
الشعوب باملبادئ اإلنسانية املشرتكة املتوافقة واملنسجمة والنابعة يف كثري من األحيان 
املعارصة  الوسائل  أهم  املوانع، ومن  فاقتضت مصلحة هؤالء حتطيم هذه  الدين،  من 
لتنفيذ ذلك هو نرش اإلحلاد، باإلضافة إىل حالة التخويف املمنهج من الدين، وتسفيه 

مضامينه وأتباعه.

ووفقًا هلذا البيان يمكن االدعاء أن طبيعة العقيدة املسيحية الغريبة بتنزيل اإلله 
وهيزل  يمرض  متزلزٍل،  فاٍن  زائٍل  حمدوٍد  بكائن  بتشبيهه  وتبسيطه  باألب،  وتوصيفه 
ذلك  تغطية  املسيحي  الدين  علامء  حاول  ومهام  أحيانًا،  عقله  ويفقد  ويفرح  ويبكي 
بمحاوالٍت فلسفيٍة عميقٍة، فإن هذا الغطاء ذي البعد العلمي العميق، ال يمكن للطفل 
أو الشاب إدراكه، فهو رغم كل تلك التربيرات الزال يدرك صفات أبيه وحيس بوجوده 

ويرى عالقته به وتأثريه عليه.

يدركه  ملا  الطفل  لفهم  أقرب  باألب  اإلله  تصوير  إن  هي:  احلقيقية  فاملعادلة 
ويعرفه عن أبيه، من كل التأويالت الغامضة التي تطرح كتنزيه لإلله.

إليها كلُّ من  –األب– مدخاًل وأرضيًة هيوي  التوصيف  وكذلك أصبح هذا 
املسيحية  الديانة  أبناء  أغلَب  أن  حقيقًة  ونتصور  التأويالت،  تلك  إدراك  عن  يعجز 
بل كل من يشّبه اهلل املجيد بخلقه هم كذلك. ومن هنا جاء اجلواب اإلهلي عىل تلك 
القرآن الكريم حاساًم وصارمًا جّدًا ليقطع كل احتامالت االشتباه ويسّد  العقيدة يف 
َمُد )2(  ]ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد )1( اهللَُّ الصَّ مجيع مداخل األوهام، قال تنزهت أسامؤه: 

))(  نفسية اإلحلاد، الدكتور فيتز، ص )4).
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َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )4([))( َيلِْد َوَلْ ُيوَلْد )3( َوَلْ  َلْ 

لِِقرص  هلم:  قيل  فيه؟  خيتلف  ومِلَ  قالوا:  فإن  السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
األوهام عن مدى عظمته وتعّدهيا أقداَرها يف طلب معرفته وأهنا تروم اإلحاطة به وهي 

تعجز عن ذلك وما دونه.))(

قال أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب عليه السالم يف التوحيد:

ُيَؤدِّي  َوالَ  وَن  َاْلَعادُّ َنْعاَمَءُه  حُيْيِص  َوالَ  َاْلَقاِئُلوَن  ِمْدَحَتُه  َيْبُلُغ  الَ  َالَِّذي  هللَِِّ  احْلَْمُد 
ِذي  َالَّ َاْلِفَطِن  َينَاُلُه َغْوُص  َمِم َوالَ  َاهْلِ ُبْعُد  ُيْدِرُكُه  َالَِّذي الَ  َامْلُْجَتِهُدوَن }َاجْلَاِهُدوَن{  ُه  َحقَّ
َلْيَس لِِصَفتِِه َحدٌّ حَمُْدوٌد َوالَ َنْعٌت َمْوُجوٌد َوالَ َوْقٌت َمْعُدوٌد َوالَ َأْجٌل مَمُْدوٌد َفَطَر َاخْلاََلِئَق 
َوَكاَمُل  َمْعِرَفُتُه  يِن  َالدِّ ُل  َأوَّ َأْرِضِه،  َمَيَداَن  ُخوِر  بِالصُّ َد  َوَوتَّ بَِرمْحَتِِه  َياَح  َالرِّ َوَنرَشَ  بُِقْدَرتِِه 
َوَكاَمُل  َلُه  ْخاَلُص  َاإْلِ َتْوِحيِدِه  َوَكاَمُل  َتْوِحيُدُه  بِِه  َالتَّْصِديِق  َوَكاَمُل  بِِه  َالتَّْصِديُق  َمْعِرَفتِِه 
ُكلِّ  َوَشَهاَدِة  َامْلَْوُصوِف  َغرْيُ  َا  َأهنَّ ِصَفٍة  ُكلِّ  لَِشَهاَدِة  َعنُْه  َفاِت  َالصِّ َنْفُي  َلُه  ْخ��اَلِص  َاإْلِ
َوَمْن  َثنَّاُه  َفَقْد  َقَرَنُه  َوَمْن  َقَرَنُه  َفَقْد  ُسْبَحاَنُه  َاهللََّ  َوَصَف  َفَمْن  َفِة  َالصِّ َغرْيُ  ُه  َأنَّ َمْوُصوٍف 
ُه  َأُه َفَقْد َجِهَلُه َوَمْن َجِهَلُه َفَقْد َأَشاَر إَِلْيِه َوَمْن َأَشاَر إَِلْيِه َفَقْد َحدَّ َأُه َوَمْن َجزَّ َثنَّاُه َفَقْد َجزَّ
نَُه َوَمْن َقاَل َعاَلَم َفَقْد َأْخىَل ِمنُْه َكاِئٌن الَ َعْن  ُه َوَمْن َقاَل فِيَم َفَقْد َضمَّ ُه َفَقْد َعدَّ َوَمْن َحدَّ
َحَدٍث َمْوُجوٌد الَ َعْن َعَدٍم َمَع ُكلِّ يَشْ ٍء الَ بُِمَقاَرَنٍة َوَغرْيُ ُكلِّ يَشْ ٍء الَ بُِمَزاَيَلٍة َفاِعٌل الَ 
ٌد إِْذ الَ َسَكَن َيْسَتْأنُِس بِِه  بَِمْعنَى َاحْلََرَكاِت َوَاآلَْلِة َبِصرٌي إِْذ الَ َمنُْظوَر إَِلْيِه ِمْن َخْلِقِه ُمَتَوحِّ
ِرَبٍة اِْسَتَفاَدَها  ٍة َأَجاهَلَا َوالَ جَتْ َوالَ َيْسَتْوِحُش لَِفْقِدِه َأْنَشَأ َاخْلَْلَق إِْنَشاًء َواِْبَتَدَأُه اِْبتَِداًء باَِل َرِويَّ
اَمِة َنْفٍس اِْضَطَرَب فِيَها َأَحاَل َاأْلَْشَياَء أِلَْوَقاهِتَا َوالََءَم أَلََم َبنْيَ  َوالَ َحَرَكٍة َأْحَدَثَها َوالَ مَهَ
يطًا بُِحُدوِدَها َواِْنتَِهاِئَها  َز َغَراِئَزَها َوَأْلَزَمَها َأْشَباَحَها َعاملًِا هِبَا َقْبَل اِْبتَِداِئَها حُمِ خُمَْتِلَفاهِتَا َوَغرَّ

َعاِرفًا بَِقَراِئنَِها َوَأْحنَاِئَها.)3(

))(  سورة االخالص.
))(  تفسري نورالثقلني، ج4، ص7)).

)3(  هنج البالغة، اخلطبة االوىل.
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البيئة  خلق  عىل  ساعدت  التي  هي  العقيدة  هذه  طبيعة  أن  واضحًا  صار  اآلن 
العامل  إىل  َثّم  ومن  أبنائها))(  بني  اإلحلاد  وجتذير  النتشار  واملناسبة  الواسعة  االجتامعية 
الرقعتان  وهاتان  وأمريكا،  أوربا  هو  املسيحية  الديانة  ألبناء  األهم  املوطن  أن  باعتبار 
ُتعتربان القدوة واملحور الثقايف واإلعالمي واالقتصادي والسيايس واألمني لكثرٍي من 

شعوب العامل عىل األقل يف القرون االخرية.

بالنسبة  كان  سبٍب  أليِّ  باألب  للعالقة  انقطاٍع  حاالت  ووجدت  حصل  فإن 
هلؤالء األطفال والشباب، سيفقدون املثال احلاكي عن سبب وجودهم األصيل )اإلله( 
ومن املحتمل جّدًا أهنم سينفصلون ويبتعدون عن إهلهم احلق، بسبب ترسيخ مفهوم 

)األب = اإلله( أو )اإلله = األب( يف وجداهنم.

وجاء حتذيُر القرآن الكريم وتوبيُخه الشديدان بسبب املآل احلتمي الذي سينتهي 
إليه من يصف اهلل تعاىل هبذه األوصاف املحدودة حيث جاء يف الكتاب الكريم:

اَمَواُت  السَّ َتَكاُد   )89( ا  إِدًّ َشْيًئا  ِجْئُتْم  َلَقْد   )88( َوَلًدا  ُن  مْحَ الرَّ َذ  َ اختَّ ]َوَقاُلوا 
َوَما  َوَلًدا )91(  ِن  مْحَ لِلرَّ َدَعْوا  َأْن  ا )90(  َهدًّ َباُل  اجْلِ َوخَتِرُّ  اأْلَْرُض  َوَتنَْشقُّ  ِمنُْه  َيَتَفطَّْرَن 
ِن  مْحَ الرَّ آيِت  إاِلَّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  ُكلُّ  إِْن  َوَلًدا )92(  َيتَِّخَذ  َأْن  ِن  مْحَ لِلرَّ َينَْبِغي 

َعْبًدا )93([))(

ٌ يمكن أن يعزز هذه الفكرة وهو: لو قارّنا بني املسيحي الذي يبتعد عن دينه لسبٍب  ))(  وهناك مؤرشِّ
ما وبني املسلم املامثل له يف االبتعاد، نجد أن املسيحي من السهل جّدًا ركوبه موجة اإلحلاد وربام 
قناعته به، بخالف املسلم فإنه قلام جتد من املسلمني َمن يذهبون إىل هذا املسلك، فهم وإن كانوا 
ينحرفون عن تعاليم دينهم وهم موجودون وبكثرة ولألسف الشديد، إال أهنم ُيبقون عىل خط 
تواصٍل متفاوٍت يف الشدة والضعف بيهم وبني إهلهم، وأصول دينهم، ومن أهم أسباب بقاء هذا 
الوجدانية،  الداخلية  اإلنسان  تركيبة  مع  اإلسالمي  للدين  العقدية  اهليكلية  تناسب  هو  العلقة، 
وبفضل هذا التناسب تغلغلت هذه العقيدة يف أعامق وجداهنم ما منعهم من االبتعاد عن أصول 
دينهم وعالقتهم به رغم كل املخالفات، إال أصحاب التجارب الدينية القاسية، خصوصا الذين 
يعيشون يف بالد تطبق الدين بشكل تعسفي ومنّفر جّدًا، فحني حتصل الفرصة هلؤالء والظروف 

املناسبة فهم يلجأون لإلحلاد بل ويعلنون ذلك.
))(  سورة مرين
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بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه  ُمْكَرُموَن )26( اَل  ِعَباٌد  َبْل  َوَلًدا ُسْبَحاَنُه  ُن  مْحَ الرَّ َذ  َ ]َوَقاُلوا اختَّ
َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن )27([))(

اْلَواِحُد  ُهَو اهللَُّ  َيَشاُء ُسْبَحاَنُه  َما  ُلُق  خَيْ َّا  مِم َوَلًدا اَلْصَطَفى  َيتَِّخَذ  َأْن  َأَراَد اهللَُّ  ]َلْو 
اُر )4([))( اْلَقهَّ

َقانُِتوَن  َلُه  ُكلٌّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  َبْل  ُسْبَحاَنُه  َوَلًدا  اهللَُّ  َذ  َ اختَّ ]َوَقاُلوا 
)3(.])116(

إِْن  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َلُه  اْلَغنِيُّ  ُهَو  ُسْبَحاَنُه  َوَلًدا  اهللَُّ  َذ  َ اختَّ ]َقاُلوا 
وَن َعىَل  َذا َأَتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن )68( ُقْل إِنَّ الَِّذيَن َيْفرَتُ ِعنَْدُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن هِبَ

اهللَِّ اْلَكِذَب اَل ُيْفلُِحوَن )69([)4(

يٌك يِف امْلُْلِك َوَلْ َيُكْن َلُه َويِلٌّ ِمَن  ْمُد هللَِِّ الَِّذي َلْ َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْ َيُكْن َلُه رَشِ ]َوُقِل احْلَ
ُه َتْكبرًِيا )111([)5( ْ لِّ َوَكربِّ الذُّ

املبحث¿اخلام�س:¿العقائد¿القا�سرة¿ل¿تلبي¿رغبات¿وت�ساوؤلت¿اأبنائها:

وتنقسم تلك الرغبات بطبيعتها إىل قسمني العقلية والروحية الوجدانية.

الأوىل:¿الرغبات¿والت�ساوؤلت¿العقلية:

الذكاء احلاّد ربام يكون مدعاًة لإلحلاد إن كان صاحبه ينحدر من عقيدة ال ُتلبِّي 
الفلسفي  إطارها  ويكون  دينيٍة،  نظٍر  وجهة  من  واحلياة  الكون  عن  العميقة  تساؤالته 
حمدودا كتوصيف اإلله بأوصاٍف حمدودٍة جّدًا مثل )األب أو االبن( بالنسبة ملا يطمح 

))(  سورة األنبياء.
))(  سورة الزمر.

: سورة البقرة.  )3(
)4(  سورة يونس.

)5(  سورة اإلرساء.
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إليه من إجاباٍت معمقٍة، وحني يصل إىل مرحلة الالإجابة، جيد نفسه يف فراٍغ، وعدم 
املتزايدة، فيتنكر هلا تدرجيّيًا بعد  توازٍن بني تلك العقيدة حمدودة األفق وبني تساؤالته 
يف  الرائد  وهو  فولتري،  ولسان  معتقد  عىل  احلالة  هذه  برزت  وقد  لديه.  الشك  والدة 
، وأنكر  الشك، حول كل يشء.. والذي أنكر املفهوم املسيحي عن وجود إلٍه شخيصٍّ
وجود إلٍه أٍب، وكان فولتري ربوبّيًا يؤمن بوجود آلٍه كوينٍّ متجرٍد من الشخصية وذي 

صفٍة جمهولٍة.))(

ثانيا:¿احلاجات¿والرغبات¿الروحية¿والوجدانية:

والضعف  الشدة  يف  متفاوتًة  روحيًة،  ورغباٍت  طاقاٍت  لإلنسان  أن  يعلم  كلنا 
تتفاوت يف مستوى طلبها لسد نقصها، مدفوًعا بإحلاٍح شديٍد أحيانًا، لتغذية  وكذلك 
توفري  الدين عاجزًا وقارصًا عن  كان  وإن  ووجداينٍّ عميٍق،  حاجاٍت وعطٍش روحيٍّ 
الغذاء الروحي الكامل واملناسب ألتباعه، فمن احلتمي أن يعيش هؤالء األتباع بحالٍة 
أشبَه بالكبت الروحي واملعنوي، أو أن يتنقلوا بني األديان إىل أن جيدوا منظومًة عقديًة 
يتصف  فمن  تكلٍف.  غري  من  حاجاهتم  وتفاصيل  تتناسب  التي  اإلمكانية  هذه  لدهيا 
البحث،  عىل  اهلمة  ولديه  بصدٍق،  روحه  إلرواء  صادقًا  ويسعى  الوجداين  بالعطش 
والقدرة النفسية عىل نبذ ما مل يسد رمقه، سوف يسعى جاهدًا لتحقيق هذا اهلدف األعىل 
الرسيرة سيهتدي  إمكاناته، وبالتأمل والتدبر وصدق اإلخالص ونقاء  احلياة بكل  يف 

حتاًم هلذا الدين الكامل.

التصميم اإلهلي لإلنسان يتناسب وطبيعة العقيدة احلقة:

إن املصمم هلذا الكون العظيم واملعجز، ومنه هذا الكائن العجيب –اإلنسان– 
متسلحني  العلامء،  لكبار  املحرية  لالكتشافات  ومرتعًا  زاال وسيبقيان حمالًّ  واللذين ال 
الفيزيائية والبيولوجية  أبعاده وجوانبه  أنتجته عقوهلم من أجهزٍة، ويف كل  بأحدث ما 

))(  نفسية اإلحلاد، الدكتور فيتز، ص37.
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–الكون  الطرفني  لكال  متناسٍب  بشكٍل  ُصمام  وقد  وغريها،  والعقلية))(  والنفسية، 
واالنسان– وخصوصا اإلمكانات اهلائلة التي تتوفر لإلنسان لالطالع واملعرفة واإلفادة 

من تفاصيل هذا الكون الواسع والرائع.

أي أن هناك تناسبًا عجيبًا بني إمكانيات اإلنسان الفائقة لالطالع عىل تفاصيل 
أرسارها  إىل  والولوج  لالكتشاف  قابلٌة  جّدًا  دقيقٌة  وأنظمٌة  إمكاناٌت  ويقابله  الكون، 

متجددة االستكشاف، واالستفادة منها وتسخريها ملصلحة اإلنسان.

اإلنسان  بني  والتوافق  والتناسق  التناسب  متناهية  الرتكيبة  هذه  صّمم  فمن 
مصممه  وإبداع  حلكمة  وطبقًا  بد  ال  والبيولوجي،  والعلمي  العقيل  بعده  يف  والكون، 
أن يصمم برناجمًا وخريطًة عقائديًة تتناسب واخلريطة الروحية والعاطفية والعقلية وإىل 
مفاعل  تشغيل كامل طاقة  إمكانية  هلا  أي خريطًة  نقطٍة ممكنٍة يف وجوده وكيانه،  أبعد 

اإلنسان الواقعية.

مراحل،  عدة  عىل  حتركه  تشغيٍل  مولدات  عدة  له  ضخٍم  بمصنع  أشبه  واحلال 
الدوائر إىل قلب  بالتوايل إىل أن تصل طاقة تلك  برنامٌج خاصٌّ ويعمل  ولكلِّ مرحلٍة 
املصنع، فإن حصل ودارت تلك الدائرة األم، سيؤثر عملها ودوراهنا عىل مجيع الدوائر 
بعض  ويرى  للتشغيل،  األولية  اخلارجية  املحركات  ضجيج  يسمع  فمن  األخ��رى، 
آثارها، ال يعني ذلك عمل املصنع بجميع طاقته، فالعربة احلقيقية وما يمكن أن يوصف 
املناسب  الربنامج  إىل  حيتاج  ما  وهو  طاقته.  بكامل  املصنع  ذلك  تشغيل  هو:  بالنجاح 

جلميع مراحل التشغيل.

وهذا هو الفرق اجلوهري بني األديان، يف تأثريها النفيس والروحي والعقيل عىل 
حركة اإلنسان ورؤيته ومعرفته لنفسه وهلل والكون واملجتمع.

))(  ومن املفارقات السخيفة مع كل تلك اجلهود املبذولة عىل استقصاء أرساره واعرتافهم بعجزهم 
رغم حماوالهتم تلك، هناك من يدعي أن هذا الكيان املعجز ُوجد صدفة بسبب بعض التفاعالت 

الطبيعية.
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فبعض األديان ومنظومتها العقائدية والترشيعية يمكن أن يكون هلا بعض التأثري 
عىل بعض جوانب اإلنسان الروحية والعقلية، سواًء يف عمق هذه اجلوانب أو نوعها، 
إال أن العربة احلقيقية تكمن يف: تشغيل كامل طاقات اإلنسان الساعية وباستمراٍر لسرب 
القوى  تلك  ما بني  تشغيلها بشكٍل شامٍل ومتناسٍق يف  أغوار طريق معرفته وتكامله، 
أو مع اخلارج، ووضعها عىل املسار الصحيح، ومن ثم السري هبا برفٍق ودرايٍة تامٍة إىل 

هدفها األعىل، وهو حتقيق إرادة اهلل ومعرفته يف نفسه واملجتمع.

والدين الذي يقدم هذا الربنامج الشامل والعميق، هو ما يستحق أن يتبع حقيقة، 
وذلك احرتاًما ألمهية طاقاتنا احلقيقية ومدى تأثريها يف مستوى رقينا وحتقيق إنسانيتنا، 
حيث وجد يف هذا الدين أجوبٌة لسلسلة التساؤالت وحتقيق جمموعة الرغبات الروحية 

والعقلية العميقة التي تفتقدها باقي األديان.

ابنة راسل تعبرًيا عن حالة  التساؤالت بوضوح بام عربت عنه  وقد جتلت هذه 
أبيها قالت أن مكاًنا ظل شاغرًا يف قلب والدها مل يستطع يشٌء أن يماله وأنه ظل طوال 

حياته دائم البث عن اإلله بعد أن رفض إله املسيحية املجسدة.))(

إًذا املطلوب: تشغيل كامل طاقة اإلنسان املودعة ملعرفة قطَبْي ما هيمه معرفته، 
تتناسب وحجم وطاقة  برنامٍج ورؤيٍة  الكون وفق  أو  الداخلية لإلنسان  املعرفة  سواًء 

تلك القوى.

قال اهلل سبحانه يف القران الكريم:

ُه  قُّ َأَوَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ ُه احْلَ ْم َأنَّ َ هَلُ ]َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
ٍء َشِهيٌد )53([.))( َعىَل ُكلِّ َشْ

اإليامن املجرد عن التشبيه معياٌر لإليامن األصيل:

إن عقيدة التشبيه هي حقيقًة: عجٌز عن إدراك معنى الربوبية، وقصوٌر عن كيفية 

))(  اإلحلاد مشكلٌة نفسيٌة، ص63).
))(  سورة فصلت.
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البدائية لتجسيد  الكريم، والتشبيه يعترب مرحلة وسيطًة بني احلالة  الرب  التواصل مع 
اإلله بوسائَط ماديٍة حمسوسٍة، كالشمس والقمر واألصنام وغريها، وبني حالة التجريد 
بذواٍت  اإلله  تشبيه  حالة  وهي  واملخلوقة،  املحدودة  والصور  املعاين  كل  عن  التام 
حمدودٍة، كاألب واالبن، فاضطر قادة األديان وفًقا هلذا القصور لتخيل معاٍن يتومهوهنا 

عن رهبم، ولتبسيط تلك املعاين عىل أتباعهم، فوقعوا يف حمذور املحدودية.

قال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم عن أسامء اهلل عز ذكره واشتقاقها فقلت: 
» اهلل » مما هو مشتٌق؟ قال: يا هشام » اهلل » مشتٌق من إله، وآله يقتيض مألوها، واالسم 
غري املسمى فمن عبد االسم دون املعنى فقد كفر ومل يعبد شيئا، ومن عبد االسم واملعنى 

فقد كفر وعبد اثنني، ومن عبد املعنى دون االسم فذلك التوحيد.))(

تفرد الدين االسالمي، قياًسا بام هو موجوٌد من األديان اليوم، يف تقديم معنًى 
جمرٍد عن كلِّ تشبيٍه عن اهلل سبحانه، ومع ذلك جتد أتباعه من أشد املتعلقني واملؤمنني 

بإهلهم ورهبم املبدع العظيم.

فيكون املعيار احلقيقي لإليامن األصيل هو: االتصال املجرد بإله الكون العظيم.

وإن سمح يل القارئ الكريم أن أقدم له نبذًة من كلامت أئمة املسلمني من أهل 
هلؤالء  كبرٌي  تراٌث  وهناك  واإليامن،  التوحيد  عن  ورؤيتهم  السالم،  عليهم  البيت))( 

))(  بحار األنوار، ج4، ص57).
أنتجتهم  نوعه  من  فريٍد  كنموذٍج  األشخاص  هؤالء  تقديم  فخٍر  وبكل  املسلمون  يستطيع    )((
عىل  االطالع  املتابع  ويستطيع  بالوحي،  مبارٍش  اتصاٍل  غري  من  والبرشية،  اإلسالمية  التجربة 
سريهتم ونِتاجهم وتراثهم التي وردت عىل شكل خطٍب، أو أدعيٍة أو مناجياٍت أو زياراٍت، أو 
املعارف،  تلك  نقلت  التي  األساسية  املصادر  مواقَف، ومن مجلة  أو  أو كلامٍت قصاٍر،  مواعظ، 
كتاب هنج البالغة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالٍب  و كتاب الصحيفة السجادية لإلمام زين 
العابدين عيل بن احلسني عليه السالم، و كتاب مفاتيح اجلنان وهو ميلٌء باملعارف القيمة وغريها 
مئات  وهناك  منها،  مقطعني  عىل  اقترصنا  وقد  والبحار.  الكايف  كأصول  الكثرية،  الكتب  من 
النصوص األخرى إن مل تكن آالفًا حتتوي عىل هذا النمط من املعرفة، والتي تصف اهلل واالنسان 
وكيفية ومدى ارتباطه باهلل. نعرض النص وللقارئ الكريم املقارنة مع النصوص الدينية املتوفرة 
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العظامء وللقارئ أن يقارن بني هذا التوصيف هلل وما جاءت به األديان األخرى، فمن 
املمكن أن يفتح آفاقًا جديدة ورائعة أمام العقول والقلوب للمعرفة احلقة باهلل والنفس 

اإلنسانية.

قال¿الإمام¿الر�سا¿عليه¿ال�سالم:

احلمد هلل فاطر األشياء إنشاًء، ومبتدعها ابتداًء بقدرته وحكمته، ? ال من يشٍء 
فيبطل االخرتاع، وال لعّلٍة فال يصّح االبتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوّحدًا بذلك 
ُتدركه  وال  األوهام،  تبلغه  وال  العقول،  تضبطه  ال  ربوبّيته،  وحقيقة  حكمته  إلظهار 
العبارة، وكّلت دونه األبصار، وضّل فيه  األبصار، وال حُييط به مقداٌر، عجزت دونه 
بغري سرٍت مستوٍر، ُعرف  الصفات، احتجب بغري حجاٍب حمجوٍب، واسترت  تصاريف 

بغري رؤيٍة، وُوصف بغري صورٍة، وُنعت بغري جسٍم؟ ال آله إالّ هو الكبري املتعال.))(

ومن خطبٍة لإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم:

حيِم: مْحِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ

َوالَ  النََّواظُِر،  َتَراُه  َوالَ  امْلََشاِهُد،  ويِه  حَتْ َوالَ  َواِهُد،  الشَّ ُتْدِرُكُه  الَ  الَّذي  هللَِِّ  َاحْلَْمُد 
ُوُج��وِدِه،  َعىل  َخْلِقِه  َوبُِحُدوِث  َخْلِقِه،  بُِحُدوِث  ِقَدِمِه  َعىل  الِّ  َال��دَّ َواتُِر.  السَّ ُجُبُه  حَتْ
َالَّذي َصَدَق يف ميَعاِدِه، َواْرَتَفَع َعْن ُظْلِم ِعَباِدِه، َوَقاَم  َلُه.  َوبِاْشتَِباِهِهْم َعىل َأْن الَ َشبيَه 
بِاْلِقْسِط يف َخْلِقِه، َوَعَدَل َعَلْيِهْم يف ُحْكِمِه، َوَأْحَسَن إَِلْيِهْم يف َقْسِمِه. الَ آله إاِلَّ ُهَو اْلَواِحُد 
اُر. َاحْلَْمُد هللَِِّ الَّذي الَ ِمْن يَشْ ٍء َكاَن ُوُجوُدُه يف ِقَدِمِه، َوَدْيُموِم َأَزلِِه، َوالَ ِمْن يَشْ ٍء  اْلَقهَّ
اِع إِْبَداِعِه. َدالََلًة ِمنُْه َعَلْيِه بِإِْتَقاِن ُصنِْعِه َوَدالَِئِل  َن َما َقْد َكاَن، ِمْن إِْحَداِث َفْطِرِه، َواْخرِتَ َكوَّ
اِدَرِة إىل إِْذَعاِن ااِلْقَراِر بِِه َلدى َعْجِز َأْرَجاِئَها، َوَتْأليِف َأْجَزاِئَها. َامْلَْوُضوَعِة  َأْعاَملِِه، الصَّ
َمَساِئِر  ِمْن  َر  َقرَّ فياَم  َمسرِيِه،  َوَسْوِم  إِْمَساِكِه،  َواْكتِنَاِف  َتْدبرِيِه،  إىل  ااِلْضطَِراِر  ِة  ِجبِلَّ َعىل 

بجميع خزانات األديان واملذاهب الدينية والفكرية، ونطرحه باعتباره نّصًا علمّيًا ومعرفّيًا.
))(  كتاب الكايف: ج) – ص 05).



235

هــ
 14

40
ين / 

الثا
ى 

مجاد
رش / 

ع ع
ساب

د ال
عد

ال

ٍة إىل ِحَياَطتِِه  َباِع امْلَُتَغاِيَرِة بَِأْقَداِرِه. َوَأْسَكَن َمَعاِدَن األَْجنَاِس ِمْن ِذلَّ األَْسَباِب يف ُصنِْع الطِّ
َوإِْسَفاِقِه فياَم َأْوَدَعَها ِمْن آَثاِر ُصنِْعِه، َغرْيَ ُمْسَتْغنَِيٍة َعْن ُلْطِفِه َوإَِقاَمتِِه، إِْحَواجًا ِمنُْه ملََِبالِِغ 
اْلُعُقوِل َواألَْوَهاِم إىل اْلِعرَبِ َواْلِفَكِر َوالنََّظَر يف َمَلُكوتِِه، َوَسَعِة ُسْلَطانِِه، َوَكاَمِل ُقْدَرتِِه، َوَما 
تي هِبَا َدلَّ َعىل  َعَلْيِه فيِه ِمْن ُوُجوِدِه يف ِقَدِمِه. إِْذ َكاَن َوالَ َمَعُه ُوُجوُد يَشْ ٍء ِمَن امْلُْحَدَثاِت الَّ
ِمنُْه  َولَِذلَِك  اِجَعِة إىل ُصنِْعِه.  الرَّ ِمَن األَْشَياِء  ِه  َغرْيِ َوَمْعِرَفِة  َمْعِرَفتِِه  َوَهدى إىل  َتْوحيِدِه، 
َمْعِرَفُة  ا  َفَأمَّ َوَدالََلٍة.  ِهَداَيٍة  َوَمْعِرَفُة  َوإَِحاَطٍة.  اْستِْغَراٍق  ِمْعِرَفُة  خِلَْلِقِه:  ا  َقَضامُهَ َمْعِرَفَتاِن 
َم َلُه ِمَن األََزِل، َواخْلُُروِج  ااِلْستِْغَراِق َواإِلَحاَطِة َفَغرْيُ َجاِئَزٍة َلُه، َوالَ َواِقَعٌة َعَلْيِه، ملَِا َتَقدَّ
َأْدَرَكْت  َما  َطريِق  ِمْن  إاِلَّ  ُمْدَرَكٍة  َفَغرْيُ  إَِلْيِه  َداَيِة  َواهْلِ الََلِة  الدَّ َمْعِرَفُة  ا  َوَأمَّ احْلََدِث.  ِمَن 
ِة َعَلْيِه. إِْذ  الَّ نِْع َوَأْعاَلِم التَّْدبرِي َواآلَياِت الدَّ وَراُت اْلُعُقوِل َواألَْوَهاِم ِمْن َشَواِهِد الصُّ رَصُ
َسْمٍع  ِمْن  َوإِْدَراِكَها،  اخْلَْمِس  احْلَ��َواسِّ  ِمَن  َأْوُج��ٍه  ِة  َعرَشَ ِمْن  ااِلْدَراَك  النَّاظُِر  ُيِمرُّ  الَ 
َوُكلُّ  َوَمْلُموٍس.  َومَلٍْس  َوَمُذوٍق.  َوَذْوٍق  َوَمْشُموٍم.  َوَشمٍّ   . َوُمْبرَصٍ َوَبرَصٍ  َوَمْسُموٍع. 
َذلَِك، مِمَّا َتُدلُّ َعَلْيِه اْلُعُقوُل َواألَْوَهاُم، َأْجَساٌم َمنُْسوَبٌة إىل التَّْأليِف، َوَأْعَراٌض َعاِجَزٌة َعِن 
وَرِة   ِفِه، يف رَضُ اْلِقَياِم بَِذَواهِتَا. َوُكلُّ َعاِجٍز َفُمْضَطرٌّ إىل ُمْعِجزِه، َوُكلُّ ِجْسٍم َدالٌّ َعىل ُمَؤلِّ
لَِتْجديِدَها  َوامْلُوِجِد  ِفَها  ُمَؤلِّ إىل  األَْجَساِم  َوَذَواِت  ُمْعِرِضَها،  إىل  األَْع��َراِض  }َحاَجِة{ 
ٍم يِف األََزِل هَلَا.  ٌة َعىل ُحُدوِث فِْطَرهِتَا َوَنَشَأِة َصنَْعتَِها َعْن إجَياِد َمْوُجوٍد ُمَتَقدِّ َوجَتْسيِمَها. َدالَّ
َالَّذي َأْعَدَمَها َقْبَل ُوُجوِدَها َبْعَد َعَدِمَها. َويف َذلَِك َدالََلٌة َعىل َأنَّ ُوُجوَدُه َوُجوٌد ُمَباِيٌن هَلَا، 
ِمِه هَلَا، َواْستِْحَقاِق األََزِل َقْبَلَها. إِْذ  اَها، َوَتَقدُّ َخاِرٌج ِمْن ُماَلَمَستَِها َوُمَشاهَبَتَِها، إِلْحَداثِِه إِيَّ
َها احْلُُدوُث إىل ُوُجوِدَها َبْعَد  ِهَي َمْعُدوَمٌة يف َذَواهِتَا، َغرْيَ ُمَشاِهَدٍة الْبتَِداِئَها، َحتَّى اْضَطرَّ
َعَدِمَها. َويِف احْلَاَلِة الثَّانَِيِة ِمْن َنْشَأهِتَا َعْن َغرْيِ خُمَْتَلٍق َكاَنْت َقْبَل ُحُدوثَِها، َوَظَهَرْت َأْجَسامًا 
ِمْن  اخْلَْمِس:  بَِحاالهَِتَا  َتُدلُّ  اَها.  إِيَّ األَْجَساِم  إَِقاَمِة  َعْن  ُمْسَتْغنَِيٍة  َغرْيَ  َوَأْعَراضًا  حَمُْدوَدًة، 
وَرًة َعىل َصنَْعِة َواِحٍد َغرْيِ َمنُْسوٍب  َوَفنَاِئَها، رَضُ بَِها،  َوَتَقلُّ َوَبَقاِئَها،  َعَدِمَها، َوُوُجوِدَها، 
تَِها،  إىل َعَدِدَها، َوالَ ُمَشاِكٍل هَلَا يف َذَواهِتَا. الْختاَِلِف ُطُعوِمَها َوَأْلَواهِنَا، ُدوَن ثِْقِلَها َوِخفَّ
ِف ُنْقَصاهِنَا َوِزَياَدهِتَا، َوَتْألِيِف َأْشَباِحَها َوُصَوِرَها، َوَتَغاُيِر ُظَلِمَها َوَأْنَواِرَها امْلَُتاَلِقَيِة  َوَترَصُّ
ِصَفاهِتَا  َعْن  ُموِجُدَها  َفَجلَّ  هَلَا.  امْلَُكيِِّف  إِْمَكاهِنَا  َوُحُدوِد  هِبَا،  امْلُحيِط  َها  َجوِّ َأْقَطاِر  يف 
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َوَتنَاهي َغاَياهِتَا، َوَتَعاىل ُعُلّوًا َكبريًا. مَلْ خَيُْل ِمنُْه َمَكاٌن َفُيْدَرَك بَِأْينِيَّتِِه، َوالَ َلُه ِشْبٌه َوالَ ِمَثاٌل 
َفُيوَصَف بَِكْيِفيَّتِِه، َومَلْ َيِغْب َعْن ِعْلِمِه يَشْ ٌء َفُينَْعَت بَِحْيثِيَّتِِه. ُمَباِيٌن جِلَميِع َما َأْحَدَث ِمَن 
َياِء َواْلَعَظَمِة  َواِت، َوَخاِرٌج بِاْلِكرْبِ َفاِت، َومُمَْتنٌِع َعِن ااِلْدَراِك باَِم اْبَتَدَع ِمْن َترْصيِف الذَّ الصِّ
ديُدُه، َوَعىل َعَواِمِق َناِقَباِت  ٌم َعىل َبَواِرِع َثاِقَباِت اْلِفَطِن حَتْ ِف احْلَاالَِت. حُمَرَّ ِمْن مَجيِع َترَصُّ
ويِه األََماِكُن لَِعَظَمتِِه، َوالَ  اْلِفْكِر َتْكييُفُه، َوَعىل َغَواِئِص َسابَِحاِت اْلِفَطِر َتْصويُرُه. الَ حَتْ
َياِئِه. مُمَْتنٌِع َعِن األَْوَهاِم َأْن َتْكَتنَِهُه، َوَعِن  َتْذَرُعُه امْلََقاديُر جِلَاَللِِه، َوالَ َتْقَطُعُه امْلََقاييُس لِِكرْبِ
األَْفَهاِم َأْن َتْسَتْغِرَقُه، َوَعِن األَْذَهاِن َأْن مُتَثَِّلُه. َقْد َيِئَسْت ِمِن اْستِنَْباِط ااِلَحاَطِة بِِه َطَواِمُح 
ُموِّ  َغِر َعِن السُّ اْلُعُقوِل، َوَنَضَبْت َعِن ااِلَشاَرِة إَِلْيِه بِااِلْكتِنَاِه بَِحاُر اْلُعُلوِم، َوَرَجَعْت بِالصِّ
إىل َوْصِف ُقْدَرتِِه َلَطاِئُف اخْلُُصوِم. َواِحٌد الَ بَِعَدٍد، َوَداِئٌم الَ بَِأَمٍد، َوَقاِئٌم الَ بَِعَمٍد. َلْيَس 
َعَلْيِه  َفَتَقَع  َكاألَْشَياِء  َوالَ  األَْشَباُح،  َفُتَضاِرَعُه  بَِشَبٍح  َوالَ  األَْجنَاُس،  َفُتَعاِدَلُه  بِِجنٍْس 
بِِه  حُتِْط  مَلْ  ٍة.  بُِمَحارَضَ الَ  امْلََرائي  َلُه  َتْشَهُد  َو  بُِمَشاَعَرٍة،  الَ  األَْذَه��اُن  اُه  َتَتَلقَّ َفاُت.  الصِّ
ْت بِِه النَِّهاَياُت  األَْوَهاُم، َبْل جَتَىلَّ هَلَا، َو هِبَا اْمَتنََع ِمنَْها، َو إَِلْيَها َحاَكَمَها. َلْيَس بِذي ِكرَبٍ اْمَتدَّ
َمْتُه جَتْسيدًا، َبْل َكرُبَ َشْأنًا، َوَعُظَم  ْتُه جَتْسياًم، َوالَ بِذي ِعَظٍم َتنَاَهْت بِِه اْلَغاَياُت َفَعظَّ َ َفَكربَّ
ِذْكِر  إَِحاَطِة  َعْن  األَْوَهاُم  ِت  َ ريَّ َوحَتَ إِْدَراِكِه،  َتيَّاِر  َأْمَواِج  يف  اْلُعُقوُل  َضلَِّت  َقْد  ُسْلَطانًا. 
ِت األَْفَهاُم َعِن اْستِْشَعاِر َوْصِف ُقْدَرتِِه، َوَغِرَقِت األَْذَهاُن يف جُلَِج َأْفاَلِك  َأَزلِيَّتِِه، َوَحرِصَ
َوالَ  ِلُقُه،  خَيْ َدْهَر  َفاَل  األَْشَياِء،  َعىَل  َوُمَتَملٌِّك  َياِء،  بِاْلِكرْبِ َومُمَْتنٌِع  بِاآلالَِء،  ُمْقَتِدٌر  َمَلُكوتِِه. 
َلُه  َوَأْذَعنَْت  َقَراِرَها،  خُتُوِم  حَمَلِّ  يف  َعاِب  الصِّ َرَواتُِب  َلُه  َخَضَعْت  َقْد  بِِه.  حُييُط  َوْصَف 
َأَزلِيَّتِِه،  َعىل  األَْشَياِء  بُِحُدوِث  ُمْسَتْشِهٌد  َأْقَطاِرَها.  َشَواِهِق  ُمنَْتهى  األَْسَباِب يف  َرَواِصُن 
َها إَِلْيِه ِمَن اْلَفنَاِء َعىل َدَواِمِه. َفَلْيَس هَلَا  َوباَِم َوَسَمَها بِِه ِمَن اْلَعْجِز َعىل ُقْدَرتِِه، َوباَِم اْضَطرَّ
اَها، َوالَ ُخُروٌج َعْن إَِحاَطتِِه هِبَا، َوالَ اْحتَِجاٌب َعْن إِْحَصاِئِه هَلَا، َوالَ  حَميٌص َعْن إِْدَراِكِه إِيَّ
َدالََلًة،  َعَلْيَها  ْبِع  الطَّ ِب  َوبُِمَركَّ آَيًة،  هَلَا  نِْع  الصُّ بِإِْتَقاِن  َكفى  َعَلْيَها.  ُقْدَرتِِه  ِمْن  اْمتِنَاٌع 
ًة. َفَلْيَس إَِلْيِه َحدٌّ َمنُْسوٌب، َوالَ َلُه  نَْعِة هَلَا ِعرْبَ َوبُِحُدوِث اْلَفْطِر َعَلْيَها ِقْدَمًة، َوبِإِْحَكاِم الصَّ
َفاِت  َوالصِّ وَبِة،  امْلَرْضُ األَْمَثاِل  َعِن  اهللَُّ  َتَعاىَل  حَمُْجوٌب.  َعنُْه  َء  يَشْ  َوالَ  وٌب،  َمرْضُ َمَثٌل 
قيِق  حَتْ ِمْن  َواألَْوَهاُم  اْلُعُقوُل  إَِلْيِه  ْت  اْضَطرَّ َما  ِهَداَيِة  يف  َوإِنَّ  َأالَ  َكبريًا.  ُعُلّوًا  امْلَْخُلوَقِة 
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ُوُجوِدِه، َوإِْخاَلِص َتْوحيِدِه، َوَنْفي َشَبِهِه، َدالََلًة َعىل َمنَاِر َعْدلِِه، َوَتْأييِد َفْطِرِه، َوُعُموِم 
َوِقَدِمِه.  َدْيُموِميَّتِِه  يف  َلُه  امْلُنَاِزِع  َوَعَدِم  ِه،  َغرْيِ َعْن  َواْستِْغنَاِئِه  بِنَْفِسِه،  الْكتَِفاِئِه  َرْأَفتِِه، 
تِِه. َوَتَباَرَك اْلَعاِدُل يف ُحْكِمِه، احْلَكيُم يف  ِل بِآالَِئِه َعىل َبِريَّ ِل بِنَْعاَمِئِه، امْلَُتَفضِّ َفُسْبَحاَن امْلَُتَطوِّ
ِمْن  َعَلْيِه  ُْم  َوَدهلَّ دينِِه،  ِمْن  بِِه  َوَهَداُهْم  َطاَعتِِه،  ِمْن  َأَمَرُهْم  فياَم  بِِعَباِدِه  اللَّطيُف  َقَضاِئِه، 
َمْعِرَفتِِه، َوَدَعاُهْم إَِلْيِه ِمَن ااِلْقَراِر بِِه َوااِلْذَعاِن لُِرُبوبِيَّتِِه، َعىل َغرْيِ إِْكَراٍه َعىل َطاَعتِِه، َوالَ 
تي  َقرْسٍ ِمنُْه َعىل َمْعِصَيتِِه َبْعَد إِْعَذاِرِه َوإِْنَذاِرِه، لِْلُخُروِج ِمْن َتنَاُقِض األُُموِر، َواْلَبَداَءاِت الَّ
َياِئِه َواْمتِنَاِع ُسْلَطانِِه. ألَنَّ اْلَبَداَءاِت ِمْن ِصَفاِت امْلَْخُلوقنَي، َفَكْيَف جَيُوُز  الَ َتليُق بِِه يف ِكرْبِ
إىل  ْعَوِة  َوالدَّ َبَطْولِِه،  اْبتَِداِئِه  َبْعَد  ُاُموِرِه  َوَهْدِم  ِعْصَيانِِه،  ِمْن  هَنى  َعنُْه  َعامَّ  َخْلِقِه  اْختَِياُر 
ِعَباِدِه  امْلَْقُسوريَن ِمْن  ُيْمِكُن يف َعْدلِِه َوُجوِدِه إجَِياُب َعَذاِب  َكْيَف  َأْم  َمْعِرَفتِِه َوَطاَعتِِه؟. 
َعَلْيِهْم فيِه ِمْن  َل  َأْمِرِه َوهَنِْيِه، َوَتَطوَّ إَِلْيِهْم ِمْن  َلُه  َم  َتَقدَّ َبْعَد الَّذي  بِِه  َواْلُكْفِر  َعىل َجْحِدِه 
األََجِل،  َوُمْهَلِة  اجْلَاِرَحِة،  َوَساَلَمِة  اآلَلِة،  ِة  َوِصحَّ النِّْعَمِة،  ُسُبوِغ  َمَع  َوِحَياَطتِِه،  إِْشَفاِقِه 
ِة األََدَواِت بِاحْلَُجِج امْلَُبيِّنَِة، َواْلُكُتِب امْلُنرَيِة،  ِب ااِلْستَِطاَعِة، َوُقوَّ َداَيِة، َوَتَركُّ َوَمْضُموِن اهْلِ

اِجَرِة.))( اِعَيِة، َواآلَياِت الزَّ ُسِل الدَّ َوالرُّ

تلخي�س:

يعترب األب مثاالً لوظيفة ودور اإلله يف اإلجياد والرعاية، يف نظر الطفل.  -

إن انقطاع عالقة االبن بأبيه، أليِّ سبٍب كان، له تأثرٌي عىل نفسية وتصور الطفل،   -
كون األب يف هذه املرحلة يمثل وجيسد وظيفة اهلل يف اإلجياد واإلبقاء.

انقطاع  عليهم  يؤثر  وال  اهلل،  مع  املبكر  للتواصل  استعداٌد  لدهيم  الناس  بعض   -
عالقتهم بآبائهم.

ووجدان  عقلية  عىل  بتسلسلها  تؤّثر  ا  شعوريًّ ال  مزجها  يتّم  مفاهيَم  عّدُة  هناك 
املسيحي وهتيِّئ إلحلاده:

))(  هنج البالغة، خطبة حيمد اهلل فيها وُيثني عىل رسوله ويَصف خلقا من احليوان.
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سبًبا  باعتباره  البيولوجي  األب  عن  ورؤيته  املحدود  وعيه  هو  األول:  املفهوم   -
لوجوده وبقائه.

ن به من مفهوم أبّوة اإلله، وهو يدرك معنى األبوة املحدود  واملفهوم الثاين: هو ما ُلقِّ  -
حسب قصوره.

املفهوم الثالث: إن لإلله اْبَن، وهو يدرك كذلك معنى البنّوة املحدود.  -

وذلك من جهة معرفته بنفسه باعتباره ابنًا.  -

املقدس عن طبيعة عيسى عليه السالم وطبيعة حياته  الكتاب  ومن خالل حكاية   -
كإنسان من بعد أن كان طفاًل يشبهه.

كام أن للعقيدة القارصة عن إعطاء الربنامج والتصميم املناسب حلاجات وتساؤالت   -
اإلنسان امللحة ستوّلد حالًة من اليأس والنفور لدى أبنائها.

ومع امتزاج هذه املفاهيم لدى الطفل، وتغلغلها بوجدانه العميق، فإنه مع فْقد ما   -
يدركه منها سينكر وجدانه ما ال يدركه.

باإلضافة إىل أن موقع وثقل أبناء الديانة املسيحية وتأثريهم عىل كثرٍي من شعوب   -
العامل، تسبب يف انتشار اإلحلاد.

النتيجة:

وذهنه،  املسيحي  الطفل  وجدان  يف  املفاهيم  هذه  وتسلسل  ترابط  خالل  من 
وامتزاجها مًعا، وعند تعّرض حلقة الوصل –األب– للقطع وهي القريبة إىل وجدانه 

وجتربته وهي الرابط بالسلسلة التي تنتهي إىل العالقة واملعرفة واالرتباط باإلله.

إّن عقدة الوصل حتديًدا بني املسيحية وإحلاد فاقد األب هي: احتاد مفهوم اإلله 
وبعد  والبقاء،  للوجود  سبًبا  واعتبارها  احلقيقية  األبوة  ومفهوم  باألب،  وصف  الذي 
املعنََينْي تلك وعند فقدانه حقيقًة ملا يفهمه ويدركه منهام،  حالة االمتزاج واالحتاد بني 

سيفقدمها مًعا.
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مجيع  وستنهار  ا  جدًّ عميقًة  وه��وًة  فجوًة  سترتك  هذه،  الربط  عقدة  زوال  إّن 
بأبيه  عالقته  بظل  وأّسسها  بناها  التي  والنفسية  الوجدانية  وعالئقه  الطفل  تصورات 
وترتك أثًرا وفراًغا عميًقا يف وجدانه جتاه سبب وجوده احلق، من الصعب جّدًا تعويضه 

بأيِّ معنًى آخَر.

العرصية  احلياة  طبيعة  من  الناشئ  والغريزي،  النفيس  الضغط  وتزايد  قوة  إّن 
خصوصا للغرب، باإلضافة إىل التفكك األرسي املالحظ وابتعاد الشباب عن آبائهم 
وأمهاهتم، واستغنائهم عنهم، جيعلهم يندرجون أيضًا حتت طائلة قائمة فاقدي األب، 
امللحدين  إخواهنم  بطابور  ووقوفهم  احلتمية  لنتيجتها  رضوخهم  من  مفر  ال  وبالتايل 
لفقد  باألب،  املوصوف  إهلهم،  وبني  بينهم  اهلوة  لزيادة  وذلك  املحتملني،  املستقبليني 

آبائهم الفعليني.

وسواًء أكان السبب هو نقص الشعور باألمان أم كان فقد سلطة األب أو فقد 
اإلله  معنى  مع  واحتادها  امتزاجها  عند  العوامل  تلك  كل  فان  والبقاء،  الوجود  مثال 
يف  املعنَينْي  بني  االحتاد  هذا  تغلغل  وعند  أمامه  املتجسد  األب  مع  باألب  املوصوف 
وجدان الطفل وعند فقد احللقة األقرب إليه –األب– سوف يفقد عالقته باإلله وتكون 
العوامل  من  عامٍل  ويبقى كل  لديه،  املعنيني  امتزاج  قوة  بمستوى  بالفقد  الشعور  قوة 
السابقة له قوة تأثرٍي خاصٍة به إال أن أعمق سبب وأقدم فهم يمكن تصوره هو ارتباطه 

بسبب وجوده وبقائه.

أو  نفسيٍة  أخرى،  عوامَل  إىل  باإلضافة  متفرقًة  أو  جمتمعًة  العوامل  هذه  وكل 
الديانة  أبناء  بني  اإلحلاد  ونرشت  وجّذرت  زادت  اقتصاديٍة  أو  سياسيٍة  أو  إيدلوجيٍة 
النفيس  بالسبب  يقتنع  امللحدين من مل  العامل ككّل. ولعل هناك من  املسيحية أوالً ويف 
إلحلاده حتى يف رسه، لعلمه بنفسه أن قناعاٍت خاصًة قد حصلت له باملسلك اإلحلادي، 
ناسبْت ذوَقك ولكّن هذه  امللحدين وقد  أفكار بعض  له: نعم لقد اطلعَت عىل  نقول 
األفكار قد وجدتك مهيًئا نفسيًّا لتقبّلها، ومن مجلة االستعدادات النفسية لكونك ممّن 



240

ي
امو

س
 ال

لد
خا

و 
 أب

/ِ
ون

حي
سي

ن م
دي

ح
املل

ار 
كب

 َ ِل

الوجداين  انقطاعك  هي  كان،  سبٍب  ألّي  األب  فاقدي  أصحاب  إسم  عليهم  ينطبق 
بالسبب الغيبي للوجود بسبب فقد هذه العالقة، وبالتايل انقطاع مجيع مقومات التفكري 
غريها.  أو  حسيٍة  أسباٍب  عن  للبحث  متاًما،  فانرصفت  االجتاه،  هبذا  والتعلق  والتفكر 
وبقي اجلانب الثاين الذي انرصفت عنه يمأله احلرية والقلق وهناك طيٌف واسٌع بداخل 
كل امللحدين وما يرتبط منه بالوجدان والضمري واألخالق وكل ما يتعلق منه بالتفكري 
الداخيل العميق يبقى فارًغا خاوًيا وهو أشبه بحالة الظلمة الداخلية يف قلب كلِّ ملحٍد.


