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مشلكة الر  يف بعدها الفلسفي وتداولها الفكري شغلت أذهان الفلسفة 

واملفكرين، هذا البحث وقف مفهوم اإللحاد والر وكيف وظفت يف اآلراء 

الللحادية وانتهى اىل تهافت هذه الفكرة من خلل النظر يف التطور التأريخي 

فكرة  اتخذوا  الذين  الفلسفة  مزاعم  دحض  مؤكداً  إلحادية،  كشبهة  للمشكلة 

الر حجة إلحادية مظهراً البعد الفلسفي لوجود الر يف العامل بعيداً اإللحاد.

لتفسري وجود  متكاملة  رؤية  الساوي ميتلك  الدين  اإلسلم  بأن  موظحاً 

الر يف العامل. 
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The absurdity of the present atheism
on the problem of evil exists in the world

Dr. Ghedan elsayed ali

Abstract

The problem in its philosophical dimension and its mental de-
liberation captured  philosophies minds, and thinkers, this study 
stopped the notion of atheism and evil, and  how invested the athe-
ism opinions and end to absurd this idea through the consider-
ation  of the historical progress for the issue as theism suspicious, 
confirming the deny the  philosophies who had taken the idea of 
evil as atheism excuse showing the philosophical  dimension for 
the existence of evil in the world away from atheism . 
Explaining that Islam is a heavenly religion that has a perfect vision 
to explain the existence  of evil in the world . 

Keywords: atheism, the absurdity of atheism, the existence of evil 
in the world.  
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مدخل: 

ال شــك أنَّ مشــكلة وجــود الــرش يف العــامل مــن أهــم املشــكالت 

الفلســفية التــي شــغلت الفالســفة واملفكريــن منــذ أن وعــى اإلنســان وجــود 

ذاتــه، وأخــذ يفكــر يف وجــود نفســه ووجــود اللــه ووجــود العــامل مــن حولــه. 

وقــد أخــذت مشــكلة وجــود الــرش يف العــامل صــوًرا مختلفــة ومتباينــة، وتــمَّ 

ــة  ــبهة أو حج ــا كش ــا توظيفه ــن أهمه ــتى كان م ــتخدامات ش ــتخدامها اس اس

تربيريَّــة ملزاعــم اإللحــاد وامللحديــن. وإذا كانــت هــذه الشــبهة أو املعضلــة  

قــد بــدأت يف البدايــة عــىل اســتحياء إاّل أنَّهــا قــد صــارت اليــوم أهــم حجــج 

امللحديــن، واملــربر األهــم إللحادهــم. فقــد اعتربهــا األديــب األملــاين كارل 

ــاد”، يف  ــرة اإللح ــر Karl Georg Buchner )1873-1813 “صخ ــورج بوخ ج

ــة  ــة املركزيّ ــويل Michael Tooley )1941-؟ بالحج ــكل ت ــا ماي ــني وصفه ح

2010 -1923( Antony Garrard Newton Flew ها أنتــوين فلــو لإللحــاد، وعدَّ

أشــهر امللحديــن يف القــرن العرشيــن مــع الفيلســوف الكنــدي مايــكل روس 

Micheal Ruse ) 1940-؟ الســبب األول لإللحــاد وإنــكار اإللــه الخالــق. كــام 

ــاش Ronald H. Nash )2006-1936م   ــد ن ــي رونال ــوف األمري ــب الفيلس ذه

إىل أنَّ معضلــة وجــود الــرش يف العــامل هــي أقــوى تحــٍد لإليــان بوجــود اللــه 

يف املــايض والحــارض واملســتقبل.

وتتبلــور املشــكلة يف أن وجــود الــرش يف العــامل -مــن منظــور    

ــص  ــرش، الحري ــب للب ــرّي املح ــه الخ ــود اإلل ــع وج ــق م ــن- ال يتس امللحدي

عــىل إســعادهم، الرحيــم بهــم، العليــم بأحوالهــم، الخبــري مبعاناتهــم وآالمهــم. 

ــة وجــود الــرش يف العــامل عــرب مجموعــة مــن األســئلة  وقــد تشــكلت معضل

ــل:  التــي صيغــت بشــكل شــبه عقــالين متعمــد ليقــود إىل اإللحــاد، مــن قبي
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كيــف يــرتك اإللــه كل هــذه الــرشور املتمثلــة يف الكــوارث واألزمــات واألوبئــة 

واألمــراض التــي تفتــك باألطفــال والنســاء والشــيوخ وســائر البــرش دون رحمــة 

أو شــفقة؟ وملــاذا يخلــق اإللــه أطفاال مشــوهني إذا كان قــادًرا عــىل أن يخلقهم 

ــى تلتهــم األخــر  ــريان الحــروب مشــتعلة حت ــه ن أســوياء؟ وملــاذا يــرتك الل

واليابــس وتعصــف بحيــاة األبريــاء والضعفــاء دون تدخــل بقدرتــه الالمتناهيــة 

ــن  ــاؤالت -م ــذه التس ــرش؟ وه ــل الب ــن كاه ــاة ع ــع املعان ــا ورف ــىل إيقافه ع

منظــور إلحــادي- تــؤدي إىل ثالثــة احتــامالت رئيســية، وهــي: إّمــا أن ال يكــون 

هنــاك إلــه. وإّمــا أن يكــون هنــاك إلــه ولكنــه عاجــز ال يســتطيع أن يوقــف كل 

هــذا الــرش املوجــود يف العــامل. وإّمــا أن يكــون هنــاك إلــه وال يريــد منــع الرش، 

فهــو إلــه رشيــر يســتمتع بــرصاخ األطفــال ونحيــب الضعفــاء، ويتلــذذ بإراقــة 

الدمــاء وقتــل العــزل واألبريــاء؟ مــام يضــع اإللــه بــني احتــامالت ثالثــة، هــي: 

عــدم وجــود اإللــه، أو اإللــه العاجــز، أو اإللــه الرشيــر. 

 وإذا كانــت أهــم صفــات اإللــه يف كل األديــان الســاموية وُجــّل األديــان 

الوضعيــة، هــي: أن يكــون اإللــه كّي الخــري، فهــو خــرّي يحــب الخــري ويفعــل 

الخــري. وأن يكــون كّي القــدرة، أي أن قدرتــه ال متناهيــة يفعــل مــا يشــاء متــى 

يشــاء وأينــام شــاء. وأن يكــون كّي العلــم يعلــم مــا حــدث ومــا يحــدث ومــا 

ــرى  ــة األخ ــات اإللهي ــن الصف ــالً ع ــذا فض ــتقبل. ه ــدث يف املس ــوف يح س

التــي تــدور حــول الجــالل والكــامل. وملــا كان مــن غــري املنطقــي أن يليــق 

ارة أو العجــز. فــإن  بجــالل وكــامل اإللــه أن نلحــق بــه صفــات النقــص كالــرشَّ

امللحديــن ينتقلــون عــرب هــذا االســتدالل إىل إنــكار وجــود اإللــه؛ فــريون أنَّــه 

ــاه  ــامالت تج ــة احت ــإزاء ثالث ــا ب ــامل، فإنن ــرش يف الع ــود ال ــليم بوج ــع التس م

ــا أن هــذا اإللــه املزعــوم وجــوده ليــس كّي الخــري، فهــو   اإللــه، تتمثــل يف: إِمَّ

ــك. ويف  ــه ال يبغــي ذل ــادر عــىل رفعهــا لكن يعــرف آالم البــرش ومعاناتهــم وق

ــرى  ــدرة، ي ــس كّي الق ــه لي ــا أنّ ــا. وإّم ــون إلًه ــح أن يك ــة ال يصل ــذه الحال ه
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آالم البــرش وال يقــدر عــىل رفعهــا، ويف هــذه الحالــة ال يصلــح أن يكــون إلًهــا 

ــا أن يكــون ليــس كي العلــم، فــال يعلــم مبــا يحــدث للبــرش مــن  أيضــا. وإمَّ

آالم ومعانــاة، ويف هــذه الحالــة ال يصلــح أن يكــون إلًهــا أيضــا. 

ــة الناتجــة عــن مشــكلة وجــود الــرش  وملناقشــة هــذه املزاعــم اإللحادي

يف العــامل وبيــان تهافتهــا، عمــد الباحــث إىل تقســيم بحثــه إىل مقدمــة 

ــة  ــت املقدم ــايل: تناول ــو الت ــىل النح ــاءت ع ــة، ج ــث وخامت ــة مباح وأربع

ــث  ــل املبح ــني عم ــه. يف ح ــاؤالته ومناهج ــه وتس ــث وأهميت ــوع البح موض

ــم البحــث وهــام مفهومــي الــرش واإللحــاد،  ــف أهــم مفاهي األول عــىل تعري

فجــاء تحــت عنــوان: “مــا اإللحــاد؟ ومــا الــر؟”، أّمــا املبحــث الثــاين فعالــج 

التطــور التاريخــي ملشــكلة الــرش مــن بدايتهــا كشــبهة إلحاديــة مــع االرتيابيــني 

والشــكاك يف العــرص اليونــاين حتــى عرصنــا الراهــن،  فجــاء بعنــوان: “الــر 

ــاول املبحــث  ــا”، يف حــني تن ــا وحديث الشــبهة األهــم يف عــامل اإللحــاد قدميً

ــر حجــة  ــة ال ــن معضل ــن اتخــذوا م ــث: “دحــض مزاعــم الفلســفة الذي الثال

ــود  ــة وج ــفي ملعضل ــر الفلس ــاول “التربي ــع فتن ــث الراب ــا املبح ــة”. أم إلحادي

ــا بــني وجــود الــرش يف العــامل  ــًدا عــن اإللحــاد، وتوفيًق الــر يف العــامل” بعي

ــج البحــث. ــه. أمــا الخامتــة فقــد رصــدت ألهــم نتائ ووجــود الل

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث يف أنــه يحــاول أن يقــوض الدعائم األساســية 

الســتدالالت املالحــدة التــي تقــوم عــىل “مشــكلة وجــود الــرش يف العــامل” 

بوصفهــا الحجــة األهــم مــن بــني الحجــج العقليــة والفلســفية التــي يطرحهــا 

املالحــدة لتدعيــم إنكارهــم لوجــود اإللــه، وبوصفهــا أيًضــا الحجــة املحوريــة 

يف الفكــر اإللحــادي والتــي ينطلــق منهــا العديــد مــن الحجــج.

ــة  ــج البحثي ــن املناه ــة م ــىل مجموع ــه ع ــث يف بحث ــد الباح ــد اعتم وق

كاملنهــج التحليــي بغيــة تحليــل نصــوص امللحديــن للوقــوف عــىل حقيقــة 
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مضامينهــا وكشــف زيفهــا ومناطــق ضعفهــا وتهافتهــا؛ ولذلــك كان اســتخدام 

ــتخدام  ــام كان اس ــا. ك ــاص منه ــة ال من ــة رضورة بحثي ــدي مبثاب ــج النق املنه

ــن  ــة آراء امللحدي ــكان ملقارن ــة مب ــن األهمي ــارن م ــي املق ــج التاريخ املنه

ــاد مل  ــث إنَّ اإللح ــة؛ حي ــور املختلف ــرب العص ــم ع ــم واختالفه ــدى اتفاقه وم

ــدون يف كل  ــاد وملح ــا إلح ــاك دامئً ــن كان هن ــه، ولك ــرص بعين ــد ع ــن ولي يك

ــور. العص

 املبحث األول: ما اإلحلاد؟ وما الشر؟ 

اإللحــاد Atheism يف اللغــة يعنــي امليــل عــن القصــد، والعــدول عــن    

ــَد أي مــاَل وعــَدل، وألحــد الرجــل إذا مــال عــن طريــق  الــيء، فيقــال: أَلَْح

الحــق. واملُلحــُد: الَعــادُل عــن الحــق املُدِخــُل فيــه مــا ليــس فيــه]1]. ويُقــال 

أَلَحــَد يف الديــن ولََحــَد أي َحــاَد عنــه وطََعــَن فيــه]2]. واإللحــاد يف االصطــالح 

ــال عــىل عــدة حــاالت، منهــا: إنــكار وجــود اللــه، وإنــكار النبــوات بــكل  يُق

مــا فيهــا، وإنــكار الكهنــوت، وإنــكار البعــث، وإنــكار العــامل الغيبــّي. بــل قــد 

يُطلــق مبعنــى آخــر غــري املعــاين الســابقة، وهــو أن ينكــر املــرء أصــاًل مــن 

أصــول الديــن أو اعتقــاًدا مــن االعتقــادات املألوفــة، أو رأيـًـا من اآلراء الشــائعة. 

واملالحــدة- قديـًـا- فرقــة تســمت بالدهريــة، ذهبــوا إىل قــدم الدهــر، واســتناد 

الحــوادث إليــه، كــام ذهبــوا إىل تــرك العبــادات رأًســا، ألنهــا ال تفيــد، وإمنــا 

الدهــر مبــا يقتضيــه مجبــول مــن حيــث الفطــرة عــىل مــا هــو الواقــع فيــه، فــام 

ثــم إال أرحــام تدفــع وأرض تبلــع وســامء تقلــع.

ــن  ــر وم ــرٍص إىل آخ ــن ع ــا م ــاد واختالفه ــاين اإللح ــدد مع ــرًا لتع ونظ

]1]  ابن منظور، لسان العرب، مج3، مجموعة من املحققني، بريوت، دار صادر، د.ت، ص 

.389-388

]]]  جميل صليبا، املعجم الفلسفي، الجزء األول، بريوت: دار الكتاب اللبناين، ]198، ص 
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مجتمــعٍ  إىل آخــر، ومــن حضــارٍة إىل أخــري* يذهــب البعــض إىل أنَّ أشــهر 

ــه ال  ــاد بأنَّ ــه، أو »االعتق ــود الل ــكار وج ــو: إن ــاد ه ــح اإللح ــد ملصطل تحدي

يوجــد إلــه مــن أي نــوع«]1]، وامُللحــد Atheist هــو الــذي يحكــم عــىل عبــارة 

ــة، واملُلِحــد ُمنكــر للــه، قاطــع يف إنــكاره،  ــة كاذب »اللــه موجــود« بأنهــا قضي

ــم  ــوعات واملعاج ــض املوس ــرصت بع ــذا اقت ــكار. وله ــذا اإلن ــب له وُمتعص

الفلســفيّة عــىل تعريــف اإللحــاد بأنـّـه فقــط إنــكار وجــود اللــه، مثــل »موســوعة 

ــدة  ــي »عقي ــدة وه ــة واح ــاد يف جمل ــت اإللح ــي عرف ــفية« الت ــد الفلس الالن

ــرص  ــذي اقت ــفي« ال ــم الفلس ــك »املعج ــه«]2]. وكذل ــود الل ــكار وج ــا ان قوامه

ــالث هــي: ــى وإن صاغــه يف صــوٍر ث عــىل هــذا املعن

 إنكار وجود الله1. 

أطلقــه بوســويه Bossuet عــىل أولئــك الذيــن يحيــون وكأن اللــه غــري . 2

موجــود. 

عنــد ماكــس بنــس Max Bense اإللحــاد رضبــان: إلحــاد كســمولوجي . 3

ــل  ــاوز للعق ــود مج ــرتاض موج ــة إىل اف ــري حاج ــن غ ــامل م ــري الع ــو تفس وه

اإلنســاين والتجربــة. وإلحــاد وجــودّي يفــرس اإلنســان كوعــي وفكــر ووجــود 

مبــدع دون افــرتاض موجــود مفــارق ومبايــن]3].

     يف حــني يؤكــد معجــم األديــان العامليــة أنَّ اإللحــاد مصطلــح متعــدد 

الــدالالت وأكــر دالالتــه انتشــاًرا واســتخداًما هــي إنــكار وجــود اللــه. ومــن 

]1[John Hick, Philosophy of Religion, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
Inc.,1963, p. 4.                                                                                                                                

]]]  أندرية الالند، موسوعة الالند الفلسفية، املجلد األول )A-G ، بريوت /باريس، منشورات 
عويدات، تعريب: خليل أحمد خليل، إرشاف : أحمد عويدات، الطبعة الثانية، 001] ، 

ص 107.

للطباعة والنرش والتوزيع، 1998، ص  قباء  دار  القاهرة،  الفلسفي،  ]3]  مراد وهبة، املعجم 
89. )مادة إلحاد(
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ــة  ــد الطبيع ــا بع ــا م ــون كل قضاي ــه يرفض ــود الل ــن لوج ــروف أنَّ املُنكري املع

األخــرى وكافــة الغيبيــات، مثــل: الــروح، واملالئكــة، والنبوات...الــخ. 

ويرفضــون االعــرتاف بالعلــل األوىل للطبيعــة؛ ألنّهــا أمــر يجــاوز اإلحساســات 

واملشــاهدات. ومــن ثــمَّ يكــون اإللحــاد نقــًدا للمعتقــدات الغيبيّــة التــي تتعلق 

ــُه  ــام عرّفَ ــد- ك ــح امُللح ــا]1]. ويصب ــيّة ونكرانه ــودات القدس ــه أو املوج بالل

 Richard أشــهر املنظريــن لإللحــاد يف العــرص الراهــن وهــو ريتشــارد دوكينــز

“بأنّــه   :”The God Delusion اإللــه “وهــم  الشــهري  كتابــه  Dawkins يف 

ــام وراء العــامل الطبيعــّي املــادّي،  ــذي ال يؤمــن بوجــود يشء في الشــخص ال

وليــس هنــاك مــن مبــدٍع خالــٍق وراء هــذا الكــون املــريئ، وال هنــاك روح تبقــى 

بعــد فنــاء الجســد، وال معجــزات، لكــن هنــاك بعــض الظواهــر الطبيعيّــة التــي 

مل نفهمهــام بعــد، إذ مثــة أشــياء كامنــة فيــام وراء هــذا العــامل مــا زالــت غــري 

مفهومــة لنــا بشــكٍل كامــل”]2]. 

     وبنــاء عــىل ذلــك يكــون اإللحــاد نهًجــا يف التفكــري يرفــض االعتقــاد 

ــر  ــع الفك ــا. ويرج ــااًل متطلبً ــوًدا ومث ــرًا ووج ــة فك ــاوز الطبيع ــا يج ــكل م ب

ــة.  ــة واجتامعيّ ــة وثقافيّ ــن إىل بواعــث نفســيّة واقتصاديّ اإللحــادي أصــل الدي

ويُبنــى املذهــب اإللحــادي– يف الغالــب- عــىل املاديـّـة التــي تنبــذ كل تصــور 

ــرة واقعــه امللمــوس. وقــد واكــب املذهــب  فكــري يخــرج اإلنســان مــن دائ

اإللحــادي يف تطــوره تطــور العلــوم واملعــارف، ويف كل حقبــة يعكــس املــدى 

الحقيقــّي ملــا وصــل إليــه املســتوى املعــريّف يف الفكــر اإلنســاين؛ ولذلــك 

ــر  ــي ويضطــره إىل تربي ــذي يســتنفر الشــعور الدين كان لــكل عــرص إلحــاده ال

ــكالية  ــذا بإش ــا ه ــغل بحثن ــم رؤاه]3]. وينش ــه وتدعي ــيس مقوالت ــوئه وتأس نش

]1]  محمد عثامن الخشت، معجم األديان العاملية، املجلد األول، ص 105-104.

][[Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, [006, p.14.                                                                                                                                          

للطباعة  الهادي  دار  بريوت،  الحديث،  اإللحادي  الفكر  نظرات يف  باسيل عون،  مشري    [3[

والنرش، 003]، ص 93.



91 تهافت اإلحلاد القائم على مشكلة وجود الشر يف العالم

ــود  ــليم بوج ــر التس ــا تربي ــف يكنن ــرش وكي ــكلة ال ــي مش ــة ه ــة أخالقي معرفي

الــرش يف العــامل مــع وجــود إلــه خــرّي رحيــم؟  

ــرّش،  ــف ال ــل إىل تعري ــه ننتق ــاد وتعريف ــوم اإللح ــا ملفه ــد أن عرضن وبع

ــى الــرش يف  ــث يشــري معن ــاه يف اللغــة واالصطــالح، حي والوقــوف عــىل معن

ــِر.  ــِل الرّشي ــُل للرج ــوُء والفع : الّس ُ ــرشَّ ــور: ال ــن منظ ــول اب ــام يق ــة، ك اللغ

َارَُة. وقــوم أرَشار: ضــد األخيــار. ويف حديــث الدعــاء: والخــري  واملصــدر الــرشَّ

كلــه بيديــك والــرش ليــس إليــك؛ أي أنَّ الــرش ال يتقــرب بــه إليــك، وال يُبتغــى 

ــب والنقــص والســوء والفســاد]2].   ــرش هــو العي ــه وجهــك]1]. وال ب

ــب  ــرين، صاح ــزت ق ــول ع ــام يق ــالح ك ــرش يف االصط ــرَّف ال ــام يَُع ك

ــايب  ــذاء إيج ــو إي ــرش ه ــرش: »ال ــة ال ــول نظري ــة ح ــب العربيّ ــدث الكت أح

ــامل،  ــن الع ــانيًا أو م ــدره إنس ــون مص ــذف، ويك ــة أو الح ــلبي، باإلضاف أو س

وموضوعــه الــذات أو اآلخــر، أو حتــى كيــان مــا ينتمــي إىل أحدهــام أو يهتــم 

ــا أو نشــاطًا أو حالــة أو حدثًــا أو عالقــة، وكلهــا مــن  بــه، وتكــون نتيجتــه كيانً

ــفي  ــم الفلس ــرّف املعج ــا«]3].  ويع ــذات ومصالحه ــب لل ــري املناس ــوع غ ن

َ بأنـّـه:«كل مــا كان موضوًعــا لالســتهجان أو الــذم، فرتفضــه اإلرادة الحــرة  الــرشَّ

وتحــاول التخلــص منــه، ويقابــل الخــري. والــرش عــىل ثالثــة أنــواع: )أ طبيعــي 

كاألمل واملــرض. )ب وأخالقــي، كالكــذب والعــدوان.)ج وميتافيزيقــي، وهــو 

ــه]4]. ــن كامل ــان كل يشء ع نقص

]1]  ابن منظور، لسان العرب، املجلد الرابع، ص400.

]]]  املعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة حاصة بوزارة الرتبية والتعليم، 005]، 

ص340. )مادة: الرشار(.

]3]  عزت قرين، نظرية الرش، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 018]، ص46.

العامة لشئون املطابع األمريية،  الهيئة  القاهرة،  العربية،  اللغة  الفلسفي، مجمع  ]4]  املعجم 

1983، ص]10.
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ــه الباحــث، هــو: كل اعتــداء أو ظلــم أو فســاٍد أو ســوٍء  ُ كــام يعرّفَ والــرشَّ

أو عيــٍب أو رضٍر مــن املمكــن أن يُلحــق األذى واألمل باإلنســان)الذات أو 

ــا. ويشــمل الــرشور الطبيعيــة  اآلخــر، ســواء أكان ذلــك األذى حســيًا أو معنويً

ــيول  ــري والس ــني واألعاص ــزالزل والرباك ــة: كال ــا الطبيع ــون مصدره ــي يك الت

والفيضانــات واألوبئــة.. وغريهــا. أو الــرشور األخالقيــة التــي يكــون مصدرهــا 

ــة وشــهادة الزور..وغريهــا مــن  ــل والعقــوق والكــذب والرسق اإلنســان: كالقت

اآلثــام األخالقيــة. أو تلــك الــرشور التــي قــد تصــدر مــن الحيــوان: كاألفاعــي 

ــي تصــدر عــن الجــامد  ــة. أو تلــك الــرشور الت ــني والوحــوش الضاري والثعاب

كاملــواد الســامة أو املتفجــرات وغريهــا. أو مــا يُعــرف بالــرشور امليتافيزيقيــة 

وهــي كل نقــص يحــول بــني الــيء وبــني كاملــه. 

ــبهة األهــم يف عالــم اإلحلــاد قديًمــا  املبحــث الثــاين: الشــر الشُّ
وحديًثــ�ا

ــامل  ــة يف ع ــبَه اإللحادي ــم الشُّ ــامل أه ــرش يف الع ــود ال ــة وج ــد معضل تع

اإللحــاد القديــم واملعــارص؛ وإذ كنــا قــد أرشنــا يف مســتهل هــذه الدراســة إىل  

بعــض رؤى امللحديــن املعارصيــن  الذيــن يــرون أنَّ معضلــة وجــود الــرش يف 

العــامل كانــت أهــم مــربرات اإللحــاد يف الوقــت الراهــن. فــإن هــذه الدراســة 

تحــاول الغــوص للوقــوف عــىل جــذور املشــكلة يف تاريــخ اإللحــاد. إذ يــكاد 

يتفــق الخائضــون يف مشــكلة الــرش اليــوم أن موضوعهــا األكــرب الــذي يــؤدي 

لإللحــاد هــو ثبــوت التعــارض بــني وجــود إلــه قديــر، عليــم ، رحيــم، ووجــود 

ــه  ــه أن ــه، وحقيقت ــٌل يف صياغت ــد، مجم ــكال الواح ــذا اإلش ــري أن ه ــرش، غ ال

مجمــوع مشــكالت متعلقــة بالــرش ووجــوده يف عــامل مخلــوق مــن رب كامــل، 

وهــي:

املشــكلة املنطقيــة للــر The logical problem of Evil : وهــي أ- 
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املشــكلة املتعلقــة بالتناقــض املحــض بــني دعــوى وجــود إلــه قديــر، عليــم، 

رحيــم، ووجــود الــرش.

أيًضــا ب-  وتســمى   ،The evidential problem  الربهانيــة املشــكلة 

باملشــكلة االحتامليــة. تزعــم هــذه املشــكلة أنَّــه وإن مل يكــن هنــاك تعــارض 

ــل إىل االســتبعاد  ــه ووجــود الــرش، إال أن املــرء يي صميمــي بــني وجــود الل

ــواء  ــرش، س ــود ال ــبب وج ــم، بس ــم، رحي ــر، علي ــه قدي ــود إل ــاميل لوج االحت

بســبب طبيعــة الــرش، أو لوجــود قــدر عظيــم منــه، أو لطبيعتــه املجانيــة التــي 

ــا]1].             ــن ورائه ــري م ال خ

1- بدايات الشبهة:

ــي  ــني أن شــبهة وجــود الــرش يف العــامل ينف ــري مــن الباحث ــرى الكث ي   

ــور )341-270  ــاين أبيق ــوف اليون ــع الفيلس ــدأت م ــبهة ب ــي ش ــه ه ــود اإلل وج

ق.م الــذي بنــى مذهبــه الفلســفي عــىل املذهــب الــذري، فــرأى أنـّـه ال أثــر يف 

ر والفــراغ واملصادفــة، وأن اإلنســان مهــام نّقــب يف هــذا  هــذا العــامل إال للــذَّ

ــه لــن يعــر عــىل أثــر لآللهــة. وإًذا، فــال فائــدة ألبتــة يف اآللهــة،  الكــون، فإن

ــا  ــت منه ــإذا امنح ــاء، ف ــة للفن ــت قابل ــى مادام ــذرات تبق ــات ال ألن اجتامع

ــة بســبب ظــرف مــن الظــروف حــدث التفــكك حــاال. ولهــذا مل  هــذه القابلي

ــا ال يــزال النجــاح حليفــه، وأن العلــة  يكــن عاملنــا الحــارض إال اجتامًعــا متيًن

ــن  ــام م ــدم النظ ــي زوال ع ــياء ه ــض األش ــام يف بع ــود النظ ــدة يف وج الوحي

هــذه األشــياء، وهــذا الــزوال يقــع مــن نفســه. وفــوق ذلــك فــإن دراســة الطبيعة 

وخــواص األجســام ومظاهــر الكــون وتتبــع التاريــخ البــرشي ال تنتهــي بنــا- يف 

رأيــه- إىل اآللهــة كعلــة لوجودنــا، بــل ال تدلنــا عــىل أن لهــم أيــة صلــة بنــا]2].

]1]  سامي عامري، مشكلة الرش ووجود الله- الرد عىل أبرز شبهات املالحدة، لندن، مركز 

تكوين للدراسات واألبحاث، الطبعة الثانية، 016]، ص 109-108.

]]]  محمد غالب، الفلسفة االغريقية، الجزء الثاين،  القاهرة، 1938، ص 01].
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ــا  ــامل م ــى الع ــث يبق ــاده، حي ــامل وفس ــاء الع ــور بق ــرس أبيق ــذا يف وهك

ــد وكان  ــد إىل النظــام فس ــه افتق ــه، وأن أي جــزء من ــي النظــام يحكــم أركان بق

ــول  ــد ق ــة، وانتق ــة اإللهي ــور العناي ــر أبيق ــم أنك ــن ث ــدم. وم ــريه إىل الع مص

ــه،  ــة عــىل وجــود اإلل ــة يف هــذا الكــون كأحــد األدل ــة الغائي ــني بالعناي القائل

ــرر  ــة وهــٌم مــن األوهــام، وب ــة اإللهي ــل ذهــب إىل القــول رصاحــة إن العناي ب

انتقــاده وترصيحــه هــذا بوجــود الــرش يف العــامل، وأخــذ يتســاءل: أيــن العنايــة 

 240-320( Lactance ــص الكتانــس ــرشور. ويلخ ــئ بال ــامل  مل ــة يف ع الرباني

ــىل  ــاء ع ــد القض ــه يري ــا أن اإلل ــي:” إمَّ ــام ي ــوري ك ــتدالل األبيق ــذا االس م ه

الــرش ولكنــه ال يســتطيع؛ أو إنــه يســتطيع ذلــك ولكنــه ال يريــد؛ أو إنــه ال يريــد 

ــك وال  ــد ذل ــإن كان يري ــتطيع. ف ــك ويس ــد ذل ــه يري ــتطيع؛ أو إن ــك وال يس ذل

يســتطيع فهــو عاجــز وهــذا ال يناســب اإللــه، وإن كان  يســتطيع ذلــك وال يريــد 

فهــو إلــه حســود وهــذا أيًضــا ال يناســبه؛ وإن كان ال يريــد ذلــك وال يســتطيع 

فهــو يف نفــس الوقــت حســود وعاجــز وعليــه فهــو ليــس إلًهــا، فمــن أيــن إذن 

ــب  ــن نس ــهر م ــه؟”]1]. وكان أش ــه علي ــي اإلل ــاذا ال يق ــرش؟  أو مل ــأيت ال ي

ــوم  ــد هي ــهري ديفي ــكتلندي الش ــوف االس ــو الفيلس ــور ه ــبهة إىل أبيق ــذه الش ه

David Hume )1776-1711م عندمــا أورد هــذه الحجــة يف كتابــه “محــاورات 

ــاًل: “إن أســئلة أبيقــور القديــة  ــن الطبيعــي” عــىل لســان أبيقــور، قائ يف الدي

ال تــزال بــال أجوبــة: هــل اإللــه يريــد القضــاء عــىل الــرش ولكنــه ال يســتطيع، 

فهــو إذن عاجــز، أم أنــه يســتطيع ولكنــه ال يريــد فهــو إذن حقــود؟ أم أنــه قــادر 

ويريــد مًعــا؟ فمــن أيــن يــأيت الــرش إذن؟” ]2].

وهكــذا بــدأت تلــك اإلشــكالية التــي اتخــذت مــن مشــكلة وجــود الــرش 

]1]  جالل الدين سعيد، أبيقور- الرسائل والحكم، الدار العربية للكتاب، 1991، ص 95.

][[Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill, edited with an introduction by Edwin A. Burtt, The 

Modern philosophy, New York, 1939,p. ).Part 10, P.741                                                                                                                                         
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يف العــامل حجــة إلنــكار وجــود اللــه، ومــن ثــم اإللحــاد بــه وإنــكار وجــوده. 

ومتــت نســبة هــذه الشــبهة اإللحاديــة إىل أبيقــور رغــم أن ذلــك القــول يتناقض 

مــع املذهــب األبيقــوري، وهــو األمــر الــذي ســوف نناقشــه يف بيــان تهافــت 

معضلــة الــرش كســبب لإللحــاد. 

2- إعادة إنتاج الشبهة يف العر الحديث: 

ــد العــامل القديــم، بــل وجــدت لهــا طريقــا  مل تتوقــف تلــك الشــبهة عن

ووجــوًدا يف العصــور الوســطى والعــرص الحديــث، إذ وقــف بعــض فالســفة 

ــد  ــن- عن ــفة والدي ــني الفلس ــة ب ــم التوفيقي ــالل رحلته ــطى -خ ــور الوس العص

معضلــة وجــود الــرش؛ إذ كيــف يكــن أن نفــرس مــا يعيش فيــه األرشار مــن رغٍد 

ورفاهيــة، ومــا يعــاين منــه األخيــار مــن محــن وعــذاب وبــالء؟ مــا األســاس 

ــم اللــه عــىل أساســه األرزاق بــني النــاس، وكيــف يــوزع الخــريات  الــذي يقسِّ

والنعــم وكذلــك املحــن والنقــم. لقــد هــزت هــذه املشــكالت إيــان العــوام 

أواًل، وإيــان الفالســفة ثانيًــا]1]. مــام أدى بفيلســوف كبــري مثــل تومــاس هوبــز 

Tomas Hobbes )1679-1588م إىل أن يعلــن عــن حــل للمشــكلة بشــكل غــري 

عقــالين، فيقــرر أن اللــه فــوق الخــري والــرش باملعنــى الحــريف للكلمــة. وأن 

قــوة اللــه التــي ال تقــاوم تجــرب النــاس يف النهايــة عــىل طاعتهــا ألنهــا ال تقاوم، 

وهــي وحدهــا التــي تفــرس بهــا أعــامل اللــه يف خلقــه. واســتدل تومــاس هوبــز 

بســؤال الحواريــني للســيد املســيح عــن الرجــل الــذي ولــد أعمى:”يــا معلــم 

مــن أخطــأ؟ هــذا أم أبــواه حتــى ولــد أعمــى؟ أجــاب يســوع: ال هــذا أخطــأ وال 

أبــواه، لكــن لتظهــر أعــامل اللــه فيــه، فقــدرة اللــه تظهــر وتتجــىل يف كل يشء: 

ــوت،  ــذاب واآلالم، وامل ــن الع ــوان م ــع ألل ــها تخض ــات نفس ــى الحيوان حت

ومــع ذلــك فهــي مل تخطــيء ومل تأثــم، إنهــا إرادة اللــه، إنهــا إرادة اللــه التــي 

]1]  إمام عبدالفتاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقالنية، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 

د.ت، ص418.
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تريــد لهــا أن تكــون كذلــك، قــوة اللــه التــي ال تقــاوم تــربر جميــع أفعالــه أينــام 

وجــدت”]1].

ــه  ــبه بحاكم ــو أش ــرة، فه ــمة قاه ــوة غاش ــه كق ــز اإلل ــور هوب ــذا يص وهك

التنــني الــذي يبســط ســلطانه عــىل الجميــع عــرب قوتــه التي ال تقــاوم، فــريى أن 

البــرش جميًعــا يعلنــون والءهــم، عــىل نحــو طبيعــي، ألولئــك الذيــن ال يكــن 

ــاه،  ــم رعاي ــك أن يحك ــربر للمل ــذي ي ــبب ال ــو الس ــذا ه ــم، وه ــة قوته مقاوم

وذلــك- يف رأيــه- هــو حــق اإللــه يف ابتــالء النــاس وفــق مشــيئته الخاصــة التــي 

ال تــربر، وإمنــا تعتمــد عــىل قدرتــه وقوتــه الالمتناهيتــني. وهنــا يبــدو لنــا أن  إله 

هوبــز يشــبه إىل حــد كبــري حاكمــه البــرشي. فــال مجــال للرحمــة أو الحكمــة 

يف وجــود الــرش، وإمنــا هــو تعبــري عــن القــوة والقــدرة التــي ال حــدود لهــا. 

ــا  ــت أيه ــن أن ــه، فم ــن فعل ــأله ع ــن أن نس ــز-ال يك ــد هوب ــه – عن ــذا اإلل فه

اإلنســان الــذي تجــادل اللــه، هــل يحــق للمصنــوع أن يســأل الصانــع: ملــاذا 

صنعتنــي هكــذا؟ فعــىل اإلنســان الخضــوع والخنــوع وأال يبحــث عــن تربيــر 

وجــود الــرش يف العــامل، فقــوة اللــه التــي ال تقــاوم تــربر جميــع أفعالــه أينــام 

وجــدت. األمــر الــذي ينتهــي بهوبــز إىل تصــور إلــه مختلــف متاًمــا عــن إلــه 

املســيحية الــذي يعــرب عــن الرحمــة والعــدل. بــل اعتقــد أننــا لــن نبتعــد كثــريًا 

عــن الصــواب إذا قلنــا إن تربيــر معضلــة وجــود الــرش يف العــامل جعلــت هوبــز 

يتصــور إلهــا بعيــًدا متاًمــا عــن تصــور اإللــه يف األديــان الســاموية.

ــود يف  ــرش املوج ــكلة ال ــري Voltaire )1778-1694 أّن مش ــد رأى فولت وق

العــامل هــي الســبب األول لإللحــاد؛ حيــث رأى أن الذيــن يؤكــدون وجــود إلــه 

“خالــق يثيــب ويعاقــب” مضطــرون إىل أن يقولــوا بــأن هــذا اإللــه يعــرف ملــاذا 

ــوا  ــف يكنهــم أن يقول ــق. فكي ــذي خل ــا هــو العــامل ال ــا يفعــل، وم يفعــل م

ــامين،  ــات، واألمل الجس ــص املخلوق ــكان نواق ــرون يف كل م ــم ي ــك وه ذل

]1]  املرجع السابق، ص 419-418.
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والعــذاب املعنــوي، وخاصــة الظلــم والجرائــم؟ فــإن منظــر الكــون مخيــف، 

حتــى يبــدو أن اللــه مل ينفــخ الحيــاة يف جميــع املخلوقــات إال يك “ يفــرتس 

بعضهــا بعًضــا”. فأيــن الحكمــة والعــدل والطيبــة يف هــذا الكــون، فنحــن أمــام 

أمريــن: إّمــا أّن اللــه كان باســتطاعته أن يتحــاىش الــرش، ومل يــرد ذلــك، وإّمــا 

أنــه أراد أن يتحــاىش الــرش ومل يســتطع؟! ويف الحالــة األوىل: هــل يكــن أن 

نقــول إنّــه طيــب وعــادل؟! ويف الحالــة الثانيــة: هــل يكــن القــول بأنــه قــادر 

عــىل كل يشء؟!]1]. ومــن املالحــظ هنــا أن فولتــري تحــت تأثــري وجــود الــرش 

يف العــامل مل ينكــر  وجــود اللــه  ولكنــه طــرح تســاؤالت ارتيابيــة فيــام يتعلــق 

بصفاتــه الالمتناهيــة حــول القــدرة والرحمــة والعدالــة.

أمــا ديفيــد هيــوم، وهــو أشــهر مــن أثــار هــذه الشــبهة يف العــرص الحديث، 

فــريى أن الكــون مــيء بالــرشور؛ فالقــوي يفــرتس الضعيــف، ويحيــل حياتــه 

ــد  ــىل جس ــد ع ــي تتوال ــرشات الت ــل إنَّ الح ــم، ب ــزع دائ ــق وف ــقاء وقل إىل ش

ــا  ــا لتعذبه ــرب منه ــو بالق ــرى تنم ــرشات أخ ــود ح ــن وج ــلم م ــوان ال تس حي

ــن  ــىل وم ــن أع ــون، م ــذا الك ــن ه ــوب م ــدب وص ــي كل ح ــقيها، فف وتش

أســفل، ومــن األمــام ومــن الخلــف، يتــأل هــذا الكــون باألعــداء التــي تحيــط 

ببعضهــا تتغيــا شــقاء اآلخــر وإبادتــه]2].  وأن اإلنســان- الكائــن العاقــل يف هــذا 

الكــون- هــو أعظــم عــدو لإلنســان مبــا يهــدد بــه أخيــه اإلنســان مــن اســتبداد 

وظلــم وهــوان وعنــف وشــغب وحــرب واســتالب وخيانــة وغــدر وغــري ذلــك 

ــي تعمــل عــىل  ــة الت ــات ســيئة، هــذا فضــال عــن األمــراض واألوبئ مــن صف

ــامل ،  ــرش يف الع ــود ال ــان وج ــوم يف بي ــهب هي ــان]3]. ويس ــقاء اإلنس ــادة ش زي

]1]  أندريه كريسون، فولتري )حياته- آثاره- فلسفته، ترجمة صباح محي الدين، بريوت، منشورات 

عويدات، ط]، 1984، ص68- 69.

 ][[Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill,).Part 10, P.738.                                                                                                                                         

]3[ Ibid, p.738.
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ــا  ــن رزاي ــوذج م ــه –كنم ــامل ألريت ــذا الع ــأة إىل ه ــب فج ــول:”إذا أت غري فيق

ــاحة  ــني، وس ــا باملجرم ــجًنا مليئً ــرىض، وس ــا بامل ــفى مكتظً ــاة- مستش الحي

ــأة  ــاين وط ــة تع ــط، وأم ــط يف املحي ــطوال يتخب ــث، وأس ــة بالجث ــة مليئ معرك

ــه  ــوده ألري ــن أق ــك أي ــو كان بإمكان ــل يل ل ــاء، ق ــة والوب ــتعباد واملجاع االس

ــوان آخــر  ــذا ال يكــون  اإلنســان وال أي حي ــاة الســعيد؟!”]1]. وهك وجــه الحي

ــق  ــد ســعادتهم! وهــذا ال يلي ــه ال يري ــم فاإلل ســعيد يف هــذا الكــون، ومــن ث

ــه  ــود الل ــوم يف وج ــاب هي ــذا يرت ــوًدا. أي هك ــه إذا كان موج ــام اإلل ــدا مبق أب

-بخــالف فولتــري- نتيجــة لوجــود الــرش يف العــامل، ويــرى أن املنهــج الوحيــد 

لدعــم وجــود اإللــه يف الطبيعــة هــو عنايتــه بهــا وحفظهــا مــن هــذا الــرش. فــإذا 

افرتضنــا وجــوده فعلينــا أن ننكــر إنــكاًرا مطلًقــا شــقاء اإلنســان ومعاناتــه، الــذي 

يحيــط بنــا مــن كل مــكان مــع األســف.

ــن  ــوبنهاور Arthur Schopenhauer  )1860-1788م م ــر ش ــق أرث وينطل

ــان  ــوبنهاور أن اإلنس ــرى ش ــث ي ــه؛ حي ــود اإلل ــر وج ــها لينك ــة نفس املعضل

يقــي حياتــه الهثـًـا وراء إشــباع رغباتــه وحاجاتــه التــي ال تنقطــع وال تنقــي 

جميعهــا؛ لـِـاَم يعــرتض تحقيقهــا مــن عقبــات وصعــاب؛ ولذلــك فهــو يف آالم 

متصلــة وعذابــات مســتمرة. ومــام يزيــد مــن مــرارة الحيــاة اإلنســانية هــو إدراك 

اإلنســان أنــه منهــزم يف نهايــة األمــر أمــام املــوت الــذي يختبــأ يف مــكان مــا  

ــا  ــد شــوبنهاور ليســت شــيئًا إيجابيً ــاة عن ليعلــن ظهــوره يف أي لحظــة. فالحي

وإمنــا هــروب مــن املــوت. فالشــقاء اإلنســاين ال محيــص عنــه وال مفــر منــه، 

وكل أمل يــزول ليحتــل غــريه مكانــه، ولــكل فــرد نصيبــه املحــدد مــن الشــقاء. 

والســعادة -إن وجــدت- فإمنــا هــي ليســت شــيئًا إيجابيــا، فهــي ليســت ســوى 

خــالص مؤقــت مــن األمل. ولذلــك فهــي ال تبقــى طويــال فرسعــان مــا تنتهــي 

]1[ Ibid, p.739.
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ليحــل محلهــا أمل أو حرمــان جديــدان]1].

ومــن ثــم يــرى شــوبنهاور أن حيــاة الفــرد يف جملتها مأســاة مســتمرة، وإذا 

نظرنــا إليهــا يف تفصيالتهــا مل تكــن غــري ملهــاة مضحكــة، فلــكل يــوم عملــه 

ــه ومخاوفــه،  ــدة، ولــكل أســبوع مطالب وهمومــه، ولــكل لحظــة حيلهــا الجدي

ــا  ــتعداد دامئ ــىل اس ــة ع ــإن املصادف ــا، ف ــد آماله ــلها وتبدي ــاعة فش ــكل س ول

ــا األمــاين فقلــام تتحقــق،  ــاة شــيئا مــن مكرهــا وخبثهــا. أمَّ لتضيــف إىل الحي

ــا، واآلمــال يحطمهــا مصــري ال يرحــم، واآلالم تــزداد شــدة  والتعــب يُبــذل عبثً

مــع األيــام، وأخــريًا يتســلل املــوت ليختــم املأســاة املضحكــة إن صــح هــذا 

ــق  ــي بالخل ــذي يعتن ــه ال ــود اإلل ــوبنهاور أن وج ــرى ش ــم ي ــن ث ــري. وم التعب

ــرش – ــرش، فالب ــات الب ــن اخرتاع ــرتاع م ــه اخ ــه، إنَّ ــود ل ــات ال وج واملخلوق

حســب شــوبنهاور- يخرتعــون عاملـًـا خياليًــا بآلهتــه وشــياطينه وقديســيه لتقــدم 

لــه الضحايــا والقرابــني والصلــوات واالعرتافــات ومــا شــاكل ذلــك]2]. وهكــذا 

يصبــح اإللــه عنــد شــوبنهاور مــن اخــرتاع اإلنســان، لتمــأل خدمــة هــذا العــامل 

ــح  ــب، وتصب ــن اآلالم واملتاع ــا م ــة وخلوه ــاة الواقعي ــراغ الحي ــايل ف الخي

ــات   ــك الكائن ــامل تل ــن أع ــل م ــة لعم ــا نتيج ــوادث الدني ــن ح ــة م كل حادث

ــون وكل  ــداث الك ــل أح ــه يف تعلي ــى فكرت ــم بن ــن ث ــا. وم ــة اخرتاًع املخرتع

ــة  ــم وال حكم ــال عل ــط” ب ــامل إرادة فق ــاس “أن الع ــىل أس ــه ع ــري في ــا يج م

وال عنايــة وال رحمــة وال عــدل. وقــد ترتــب عــىل هــذه اإلرادة العميــاء كفــاح 

وجهــاد وكــدح متواصــل، وهــذه األمــور ال بــّد أن ينتــج عنهــا بــؤس وشــقاء؛ 

لينتهــي شــوبنهاور إىل إنــكار وجــود إلــه بنــاء عــىل وجــود كل هــذا الــرش يف 

العــامل.

]1]  فؤاد كامل، الفرد يف فلسفة شوبنهاور، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1991، 

ص 88-87.

]]]  املرجع السابق، ص89.
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ومل يبتعــد كثــريًا كارل ماركــس Karl Marx )1883-1818عــن ســلفه 

ــام رأى أنَّ الفقــر والعــوز والجــوع والخوف)كلهــا رشور هــم  شــوبنهاور، حين

ــن  ــراء واملعوزي ــد الفق ــه يع ــود إل ــرتع وج ــس يخ ــان البائ ــوا اإلنس ــن جعل م

ــة  ــد مبثاب ــن يع ــس أن الدي ــم رأى مارك ــن ث ــر. وم ــامل اآلخ ــردوس يف الع بالف

القاعــدة العامــة للمجتمــع التــي يقــوم عليهــا التعزيــة واملواســاة والتربيــر، وأن 

البــؤس الدينــي مــا هــو إال تعبــري عــن البــؤس الحيــايت الحقيقــي واحتجــاج 

عليــه. فتوُهــم وجــود اإللــه -عنــد ماركــس- أو أي تصــور دينــي يلــزم عنــه يف 

ــب  ــامل ال قل ــب لع ــن، وقل ــراء واملعوزي ــتضعفني والفق ــة للمس ــة تعزي الحقيق

ــون  ــح أفي ــد أصب ــن ق ــإن الدي ــة ف ــا، وبالجمل ــاع ال روح له ــه، وروح ألوض ل

ــعوب]1].    الش

وإذا كان ماركــس يــرى أن الديــن ســوف ينتهــي مــن العــامل بنهايــة الجــوع 

ــوف  ــإن الفيلس ــه األرض ف ــىل وج ــن ع ــوز م ــوف والع ــر والخ ــاء الفق واختف

ــي  ــعادة الت ــرى أن الس ــل B. Russel )1970-1873( ي ــد رس ــزي برتران االنجلي

ــي  ــام الت ــن األوه ــان م ــص اإلنس ــق إال بتخل ــن تتحق ــامل ل ــا الع ــث عنه يبح

ــة  ــياء الوهمي ــذه األش ــم ه ــن أه ــه. وم ــه وترهب ــذت تخيف ــه، فأخ ــا بنفس خلقه

هــو تصــور وجــود اإللــه واألديــان. إذ اعــرتض رســل عــىل وجــود اللــه بســؤاله 

لنــا عــن شــعورنا ونحــن أمــام رسيــر عليــه طفــل ينــازع املــوت. وهــو بذلــك 

يســألنا عــن قدرتنــا عــىل تقبــل منظــر مــوت طفــل يف عــامل خلقــه رب كامــل 

الصفــات.

3- معضلة الر كمربر لإللحاد يف العر الراهن:

ــد  ــة بع ــارزًا وخاص ــا ب ــن مكانً ــرص الراه ــرشَّ يف الع ــة ال ــذت معضل  أخ

ــى  ــة حت ــة الفرداني ــذة والنزع ــب الل ــار مذه ــع انتش ــني، وم ــني العامليت الحرب

 ]1[See, Karl Marx, Collective Works, Progress Publishers, Moscow, 1975, p.175.
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ــي يتشــبث بهــا امللحــدون يف ســجاالتهم  ــادة االعــرتاض األوىل الت ــت م بات

ــه  ــني أنَّ ــني الغربي ــن الباحث ــري م ــه الكث ــذي رأى مع ــر ال ــني، األم ــع املؤله م

ــة  ــم إجاب ــرورة تقدي ــني ب ــة الالهوتي ــن مطالب ــف ع ــروري أن ال نك ــن ال م

ــاة  ــط املعان ــه وس ــود الل ــن وج ــث ع ــا الحدي ــف يكنن ــؤال: كي ــة لس معقول

التــي يعيشــها البــرش]1]. فهــذا هــو التحــدي الــذي مــا زال يشــهره امللحــدون 

ــه أشــهر منظــري اإللحــاد يف  ــا ذهــب إلي ــك م ــن ذل ــني، وم يف وجــه املؤمن

النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن أنتــوين فلــو- قبــل تراجعــه عــن اإللحــاد 

واتجاهــه إىل الربوبيــة- أن شــبهة الــرش كانــت الشــبهة األهــم، وأحــد األســباب 

ــه ينكــر وجــود الخالــق]2]. كــام يشــري  ــه لإللحــاد، وجعلت ــي قادت املبكــرة الت

ــا يل Yena Lee  إىل أنَّ  ــيل Gregory E. Ganssle ويين ــورج جانس ــن ج كل م

ــوم  ــي تق ــي الت ــه ه ــود الل ــد وج ــرح ض ــي تُط ــة الت ــج اإللحادي ــم الحج معظ

عــىل معضلــة وجــود الــرش يف العــامل؛ حيــث تــرى تناقًضــا منطقيـًـا يف التأكيــد 

عــىل وجــود اللــه والــرش مًعــا]3].

 Stephen ــتيفن الو ــد س ــاين امللح ــوف الربيط ــى الفيلس ــني اكتف يف ح

ــل  ــول “ ه ــغ William Lane Craig  ح ــن كري ــم ل ــع ولي ــه م Law يف مناظرت

ــود  ــكار وج ــة إلن ــة كافي ــامل كحج ــرش يف الع ــود ال ــبهة وج ــه؟” بش ــد إل يوج

ــويل  يف  ــكل ت ــي ماي ــوف األمري ــا- الفيلس ــه- أيًض ــا فعل ــو م ــق. وه الخال

 ]1[See, Gloria L. Schaab, If God Is for Us: Christian Perspectives on God and 

Suffering, Created by the publishing team of Anselm Academic, United 

States of America, [016, p.[6.

 ][[See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, Harper Collins e_

books, NewYork,[007, p. 13. 

 ]3[See, Gregory E. Ganssle and Yena Lee, Evidential Problems of Evil, in :God 

and Evil :The Case for God in A World  filled with Pain, Edited by Chad 

Meister and James K. Dew JR., IVP Books, USA,[013, p.15.
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ــة  ــي حج ــاد ه ــة لإللح ــة املركزي ــا أن “الحج ــغ )2010 مرصًح ــه لكري مناظرت

الــرش”. وهــو مــا تكــرر يف جــل املناظــرات الشــهرية بــني امللحديــن 

ــا كان  ــى م ــل وحت ــرب، ب ــني يف الغ ــني أو املؤمن ــن الالهوتي ــم م ومناظريه

ــكل  ــح ماي ــك  ترصي ــن ذل ــي، وم ــأن العلم ــادالت بالش ــن املج ــا م مرتبطً

روس- أشــهر فالســفة العلــوم املنافحــني برشاســة عــن الداروينيــة-يف مناظرتــه 

للداعيــة النــرصاين فــزاال رنــا Fazale Rana، والتــي كانــت تحــت عنوان”أصــل 

الحيــاة: التطــور أم التصميــم؟”)2013م، أنــه ال يرفــض اإليــان بوجــود اللــه إال 

لســبب واحــد، وهــو مشــكلة الــرش. إنهــا الّشــبهة نفســها التــي وصفهــا الشــاعر 

األملــاين امللحــد “جــورج بوخــر” بأنهــا صخــرة اإللحــاد. يف حــني اعتمــد 

ــاد:  ــه “اإللح ــن Michael Martin يف مؤلف ــكل مارت ــد ماي ــوف امللح الفيلس

تربيــر فلســفي” عــىل شــبهة وجــود الــرش يف العــامل بوصفهــا الحجــة األقــوى 

ــي يف  ــكل رئي ــا بش ــتند إليه ــي اس ــق]1]. والت ــرب الخال ــود ال ــي وج ــىل نف ع

ــع املؤلهــني.  ــه م مناظرات

مــت أكــر مــن أطروحــة علميّــة يف الجامعــات الغربيــة تعمل عىل  كــام قُدِّ

محاولــة حــل معضلــة وجــود الــرش يف العــامل إلثبــات وجــود اللــه، كاســتمرار 

لتلــك املؤلفــات التــي مل تتوقــف عــن تنــاول هــذه املشــكلة بالــذات، 

ــن  ــة ع ــته الببليوغرافي ــرب دراس ــي Barry Whitney” ع ــاري وتن ــد “ب ــد رص فق

ــة  ــرش يف ثالث ــكلة ال ــن مش ــرشت ع ــي نُ ــة الت ــفية والالهوتي ــات الفلس املؤلف

ــغ 4200 دراســة]2].  وكان  ــإذ هــي تبل ــان )1990-1960 ف ــن الزم ــط م ــود فق عق

ــا  ــدم به ــي تق ــة الت ــك األطروح ــة تل ــات الجامعي ــك األطروح ــهر تل ــن أش م

الباحــث اإلنجليــزي “طــويب جــورج بيتنســون Toby George Betenson” إىل 

ــىل  ــول ع ــام للحص ــة برمنجه ــون بجامع ــة اآلداب والقان ــفة بكلي ــم الفلس قس

]1]  سامي عامري، مشكلة الرش ووجوده، ص19-18.

]]]  املرجع السابق، ص0-19].
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درجــة الدكتــوراه يف ســبتمرب 2014 تحــت عنــوان: )مشــكلة الــرش كاعــرتاض 

 The Problem of Evil as A Moral أخالقــي عــىل اإليــان باللــه الواحــد

ــي زعــم فيهــا أن مشــكلة الــرش يكــن أن تكــون  Objection to Theism والت

اعرتاًضــا أخالقيــا عــىل اإليــان باللــه الواحــد، ومــن ثــم فإنهــا مــا زالــت متثل 

ــح  ــة إذ يصب ــة األخالقي ــي، وخاصــة مــن الناحي ــد الدين ــا خطــريًا للمعتق تحديً

اإليــان باللــه يف ظــل وجــود الــرش أمــرًا مرفوًضــا أخالقيــا، ولذلــك كان مــن 

الــروري إذا أردت اإليــان باللــه فعليــك أوال بحــل مشــكلة الــرش، ألن هنــاك 

اعــرتاض أخالقــي عــىل اإليــان بوجــود إلــه يف وجــود الــرش، ومــن ثــمَّ راح 

“بيتنســون” يؤســس ملعقوليــة اإللحــاد غــري املعــريف ذي الدوافــع األخالقيــة 

مــن خــالل تقديــم اإللــه الــذي يفتقــر إىل اإلنســانية، حيــث الفشــل يف تربيــر 

رشور العــامل مــن الناحيــة اإلنســانية، ولذلــك يصبــح اإليــان باللــه لديــه ليــس 

ــه عــن  ــا ســهال، وعــىل املؤمنــني باللــه أن يفكــروا فيــام يقولون ــاًرا أخالقيً خي

اللــه وأن يقومــوا بتأييــد أفكارهــم األخالقيــة]1]. وهــو االعــرتاض نفســه الــذي 

ــه وهــم  ــزRichard Dawkins يف كتاب أشــهره امللحــد الشــهري ريتشــارد دوكين

اإللــه The God Delusion  قائــال: إذا كان علينــا أن نســلم بوجــود إلــه يف ظــل 

وجــود هــذا الــرش فيجــب أن نفــرتض وجــود إلــه قــذر! إو إلــه مســتقال بذاتــه 

ال يأبــه ملعانــاة البــرش]2].

ومــن ثــم يكننــا القــول إنَّ ملحــدي العــرص الراهــن اعتمــدوا يف 

ــا  ــامل؛ إذ عّده ــرش يف الع ــود ال ــة وج ــىل معضل ــي ع ــكل رئي ــم بش إلحاده

 Lee الصحــايف والكاتــب األمريــي املعــارص وامللحــد الســابق يل ســرتوبل

ــة  ــج اإللحادي ــم الحج ــه The Case for Faith(  أه Strobel )1952-؟ يف كتاب

 ]1[See,Toby George Betenson, The Problem of Evil as A Moral Objection to 

Theism,  A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY, USA, [014, pp.18[-180.

 ][[See, Richard Dawkins, The God Delusion, p.108.
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ــة أو  ــي أطلــق عليهــا الحواجــز العاطفي التــي حرصهــا يف مثــاين حجــج والت

ــن  ــان “heart barriers to faith ]1]. وم ــام اإلي ــة أم ــب الثامني ــز القل “حواج

ثــم كان مــن الــروري الوقــوف عــىل هــذه الحجــة وبيــان تهافتهــا وتهافــت 

اإللحــاد القائــم عليهــا عــىل أمــل توجيــه رضبــة قاصمــة للــرصح اإللحــادي.

املبحــث الثالــث- دحــض مزاعــم الفالســفة الذيــن اختــذوا مــن 
معضلــة الشــر حجــة إحلاديــة

ــايس  ــي وأس ــرتاض رئي ــرش كاع ــة ال ــود معضل ــا لوج ــد أن رصدن وبع

عــىل اإليــان بوجــود اللــه منــذ العــرص اليونــاين وحتــى العــرص الراهــن كان 

ــري مــن الفالســفة يف كل  ــاه الكث ــذي تبن ــد هــذا الزعــم ال مــن الــروري تفني

ــور.  العص

ــبق  ــام س ــو – ك ــرة، وه ــا ألول م ــْن أثاره ــبهة َوَم ــا إىل الش ــا عدن ــإذا م ف

ــه  ــا إىل مصــادره وكتابات ــاين أبيقــور، وإذا عدن ــا- هــو الفيلســوف اليون أن ذكرن

ــول  ــة، إذ يق ــود اآلله ــر وج ــه كان ال ينك ــًدا وأن ــن ملح ــه مل يك ــد أن ــا نج فإنن

رصاحة:”اآللهــة موجــودة، ال شــك، ونحــن عــىل يقــني مــن وجودهــا... وليس 

ــات  ــا صف ــب إليه ــا ينس ــو م ــل ه ــور، ب ــة الجمه ــن بآله ــن ال يؤم ــر م الكاف

وهميــة كالتــي ينســبها الجمهــور”]2]. ولكنــه- مــع ذلــك- كان يــرى أن اآللهــة 

مهــام كانــت صفاتهــا فإنهــا ال تهتــم بشــئون البــرش، ومــن ثــم فإنهــا ال تســعى 

ــم.  ــد موته ــم وال بع ــاء حياته ــرش ال أثن ــراد الب ــاب أف إىل عق

ومــن ثــم يظهــر خطــأ نســبة هــذه املقولــة إىل أبيقــور، وأنَّ املســئول عــن 

 [1[See, Lee Stroble, The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest

Objections to Christianity,  Harper Collins, Zondervan , Michgan, USA, [000.

الدين سعيد،  ترجمة جالل  والحكم،  كتاب:الرسائل  مينيي، ضمن  أبيقور، رسالة إىل    [[[

الدار العربية للكتاب، 1991،]ف:5]1 ص 04].
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إلصــاق هــذه املقولــة -التــي اتخــذ منهــا امللحــدون حجــة لإللحــاد- بأبيقــور 

ــني.  ــدوًدا لألبيقوري ــذي كان عــدًوا ل ــس” ال هــو الالهــويت املســيحي “الكتان

ولذلــك يــرى البعــض أن هــذه املقولــة رمبــا يكــون قــد صاغهــا أحــد الشــكاك 

ــة أو  ــذه املقول ــرون أن ه ــرى آخ ــام ي ــس”، بين ــه “كارنيادي ــد ب ــل ويقص األوائ

ــع  ــي ترج ــا ه ــه، وإمن ــن أتباع ــد م ــور أو إىل أي أح ــود إىل أبيق ــبهة ال تع الش

ملذهــب مضــاد للمذهــب األبيقــوري. وأنَّــه بعــد البحــث املتــأين عــن أصــل 

ــب الشــكاك  ــا ظهــرت للمــرة األوىل يف أعــامل الكات ــني أنّه ــة تب هــذه املقول

سكســتوس إمربيقــوس]1].

إال أن ذلــك ال يــربأ ســاحة أبيقــور وأتباعــه متاًمــا؛ ألن األبيقوريــني كان    

 Titus لديهــم موقــف مســبق مناهــض للديــن، حيث يقــول تيتــوس لوكريتيــوس

ــده  ــا بع ــن رشُّ م ــني: “إّن الدي ــد األبيقوري Lucretius Carus  )55-99 ق.م أح

ــا  رّش، وإنَّ الواجــب عــىل اإلنســان ومهمــة الفلســفة األوىل أن تتخلــص نهائيً

مــن كل ديــن؛ ألن الديــن هــو ينبــوع كل رش”، ورغــم ذلــك يكــن الدفــاع عــن 

مثــل هــذا القــول، حيــث يكــن القــول إنَّــه رمبــا مل يكــن يف عهــد األبيقوريــني 

ــة  ــان وثني ــح، وإمنــا كان لديهــم أدي ــاين صحي ــن رب صــورة صحيحــة عــن دي

خرافيــة، لذلــك شــجبوا الديــن الذيــن رأوا مناذجــه يف عصورهــم]2].

ــة،  ــة اإللهي ــكار العناي ــو إن ــني ه ــب األبيقوري ــت يف مذه ــن الثاب ولك   

فاآللهــة موجــودة ودليــل وجودهــا تلــك املعرفــة البدهيــة الطبيعيــة املوجــودة 

لــدى كل البــرش عــن وجــود اآللهــة، لكنهــا ليــس لهــا أي دخــل بهــذا العــامل 

الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه، وهــي ليســت معنيــة يف واقــع الحــال مبــا يجــري 

لوكريتيوس، يف طبيعة األشياء، ترجمة عىل  ]1]  عبداملعطي أحمد شعراوي، مقدمة كتاب 

عبدالتواب عي وآخرون، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 018]، ص67.

]]]  عبدالرحمن حنبكة امليداين، كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعارصة، دمشق، دار 

القلم، ط]، 1991، ص 447.
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يف عــامل البــرش، فهــم يعيشــون يف عواملهــم ســعداء، وال يكــدر صفوهــم أّي 

ــة  ــني للعناي ــكار األبيقوري ــتند إن ــم]1]. واس ــرش أو بعامله ــي الب ــق ببن ــم يتعل َه

ــة  ــدرة الالمتناهي ــه ذي الق ــو كان اإلل ــامل، فل ــرش يف الع ــود ال ــة إىل وج اإللهي

ــوا أن  ــك زعم ــن رش، ولذل ــال ذرة م ــه مثق ــرك في ــا ت ــون مل ــذا الك ــي به يعتن

ــامل  ــرش يف الع ــظ ال ــام؛ ألنَّ ح ــن األوه ــم م ــي إال وه ــا ه ــة م ــة اإللهي العناي

أكــر مــن حــظ الخــري فيــه، ومصــري فاعــل الخــري فيــه أســوأ مــن مصــري فاعــل 

الــرش. 

وبذلــك يكــن القــول إنَّ معضلــة وجــود الــرش وجــدت عنــد األبيقوريــني 

رغــم إقراراهــم بوجــود اإللــه أو اآللهــة، لكــنَّ رؤيتهــم لهــا عــربت عــن رؤيــة 

ــت  ــة وتناول ــة ضيق ــىل رؤي ــرصت ع ــدودة اقت ــارصة ومح ــة وق ــفية ناقص فلس

ــمح  ــي ال تس ــري، والت ــكي الكب ــوع ال ــن املجم ــًدا م ــريًا ج ــا صغ ــا جزئيً جانبً

لصاحبهــا أن يــدرك معــاين الحكمــة الكليــة، وتجعلــه يصــدر أحكاًمــا باطلــة، 

ــم  ــري النعي ــن تفس ــزوا ع ــروي عج ــاد األخ ــروا املع ــا أنك ــون ملَّ فاألبيقوري

ــب  ــد يصي ــذي ق ــقاء ال ــا والش ــه األرشار يف الدني ــم ب ــد ينع ــذي ق ــوي ال الدني

األخيــار. ولــو أنهــم افرتضــوا وجــود حيــاة أخرويــة الســتطاعوا أن يفــرسوا تلك 

اإلشــكالية التــي مل يجــدوا لهــا تفســريًا إال إنــكار العنايــة اإللهيــة. والســتطاعوا 

أيًضــا تفســري وجــود الــرش الــذي يتمثــل يف وجــود مصائــب ومــكاره تصيــب 

ــه،  ــان واحتامل ــرب اإلنس ــه ص ــا الل ــرب به ــة؛ ليخت ــاة الدنيوي ــان يف الحي اإلنس

ــه  ــه، وثبات ــه مقاديــره، واســتقامته عــىل طاعت ورضــاه عــن اللــه فيــام تجــري ب

ــكاره. إذن،  ــن م ــه م ــا أصاب ــم كل م ــه، رغ ــامل حكمت ــه وبك ــه برب ــىل إيان ع

فالبــد مــن وجــود مصائــب ومــكاره، يراهــا اإلنســان رش، ليســتويف االمتحــان 

رشوطــه الالزمــة لــه. بذلــك تقتــي الحكمــة. ويف ظــروف الحيــاة الدنيــا قــد 

تقــي الحكمــة مبعاقبــة بعــض املســيئني واملجرمــني، عنايــة باملــيء حتــى 

الفلسفية  املدارس  رشقي،-  منظور  من  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  النشار،  مصطفى  انظر،    [1[

اليونانية يف العرص الهللينستي، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية،013]، ص109-108.
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ــربًا  ــوم وج ــأة للمظل ــاين، أو مكاف ــدل الرب ــون الع ــىل قان ــا ع ــوب، أو تنبيًه يت

لخاطــره. عــىل أن الجــزاء األوىف مّدخــر إىل يــوم الديــن، ونظــري ذلــك يكــون 

يف بعــض صــور الثــواب العاجــل]1]. 

ــف،  ــم دون التكلي ــن ه ــال أو م ــآالم األطف ــون ب ــج األبيقوري ــا احت وإذا م

ــا أن تكــون لإلعــداد والرتبيــة أو للبحــث عــن ُســبل لتفاديها  فإننــا نقــول إنهــا إمَّ

ــم العــالج  ــاء أو جائحــة لتقدي يف املســتقبل كحــث العلــامء عــىل دراســة وب

ــة  ــه الحكم ــذي اقتضت ــزاء ال ــل الج ــن معّج ــون م ــا أن تك ــا، وإمَّ ــع له الناج

ــة العامــة.  ــة العظيمــة أو الســنن الثابت اإللهي

كــام يتضــح ضيق أفــق األبيقوريــني الفكري مــن إنكارهــم للعنايــة اإللهية، 

فلــو أنهــم تأملــوا جيــًدا يف الكــون؛ يف الســامء ونجومهــا ورفعتهــا بغــري عمــد، 

ــال ورســوخها واألرض وفجاجهــا، ويف البحــار وأمواجهــا، ويف كل  ويف الجب

مظاهــر الحيــاة مــن حولهــم، لوجــدوا عالمــات بــارزة تــدل عــىل تنظيــم منفــذ 

بحكمــة كبــرية طبًقــا ملقصــد معــني، ولوجــدوا تنوًعــا ال يكــن اإلحاطــة بــه، 

ــاًل  ــمس مث ــدود. فالش ــه الالمح ــث كم ــن حي ــه أو م ــث مفهوم ــن حي ــواء م س

لــو كانــت أعظــم جرًمــا مــام هــي أو أقــرب لهلــك كل كائــن حــي مــن شــدة 

الحــر، ولــو كانــت أصغــر حجــاًم أو أبعــد مســافة لهلكــت املخلوقــات مــن 

شــدة الــربد. كذلــك األرض فهــي مخلوقــة بصــورة يتــأت لنــا املقــام عليهــا، 

ــع  ــري املوض ــر غ ــع آخ ــكلها، أو يف موض ــري ش ــر غ ــكل آخ ــت بش ــو كان ول

ــا أو  ــد فيه ــن أن نُوج ــا أمك ــدر، مل ــذا الق ــري ه ــدر غ ــه، أو بق ــي علي ــذي ه ال

ــل  ــاك لي ــة مــا كان هن نُخلــق عليهــا، ولــوال دورانهــا حــول نفســها بهــذه الدق

أو نهــار، ولــوال دورانهــا حــول الشــمس مــا كان هنــاك صيــف وال شــتاء، وال 

ربيــع وال خريــف. وكل ذلــك وغــريه يعكــس تدبــريًا وعنايــة إلهيــة ال يكــن أن 

نعــزوه للمصادفــة أو الــرورة الطبيعيــة.

]1]  عبدالرحمن حنبكة امليداين، كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعارصة، ص 449.
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وال أعــرف كيــف يتغــاىض منكــرو العنايــة اإللهيــة كاألبيقوريــني وغريهــم 

ــذرة إىل  ــات مــن ال ــة املخلوق ــان الالمتناهــي يف كاف ــك اإلتق ــرون ذل وهــم ي

املجــرة، ومــن الخليــة إىل الجســم كلــه. أمل تثبــت العلــوم التقنيــة املعــارصة 

كثــريًا مــن أوجــه العنايــة الربانيــة التــي ال يلــك معهــا اإلنســان إال أن يســلم 

تســلياًم. لقــد كانــت رؤيــة األبيقوريــني قــارصة، فقالــوا بوجــود اللــه وأنكــروا 

عنايتــه بالكــون فاقرتبــوا كثــريا مــن مذهــب الربوبيــني يف شــكله املعــارص.

ــرش يف  ــود ال ــكلة وج ــط مش ــه خل ــه فإن ــم ماديت ــز رغ ــاس هوب ــا توم أم

ــع،  ــر الجمي ــذي يقه ــني ال ــم التن ــوره للحاك ــية وتص ــفته السياس ــامل بفلس الع

ومــن ثــم ارتــأى أن اللــه فــوق الخــري والــرش باملعنــى الحــريف للكلمــة، رغــم 

ــت  ــة ليس ــرب الطبيع ــة اعت ــه املادي ــع نزعت ــيًا م ــرى ومتاش ــع أخ ــه يف مواض أنَّ

إال مــادة متحركــة، وبالتــايل فهــي ليســت فاضلــة أو غــري فاضلــة، إنهــا فقــط 

ــن،  ــري ورش مجردي ــن خ ــدث ع ــي أن نتح ــك ال ينبغ ــل لذل ــايل بالفضائ ال تب

ــم  ــرد مفاهي ــي مج ــان، فه ــات اإلنس ــات لرغب ــرد انعكاس ــرش مج ــري وال فالخ

نســبية، أي مــا يكــون خــري لــك مــن املمكــن أن يكــون رش لخصمــك. وهــي 

الفكــرة نفســها التــي ســنجدها عنــد  فريــدرك نيتشــه الــذي رأى أنَّ كونـًـا بــدون 

ــي  ــا ه ــم م ــك املفاهي ــرش، وأن تل ــري وال ــم الخ ــن مفاهي ــا م ــون خاليً ــه يك إل

إال تصــورات يفرضهــا اإلنســان عــىل الكــون الــذي ال يبــايل بــه. وال شــك أن 

كليهــام وســائر مــن نهــج نهجهــام قــد وصــل إىل النهايــة املنطقيــة مــن إنــكار 

وجــود إلــه، ومــن ثــم فليــس هنــاك حيــاة أخرويــة، ومــن ثــم كان عىل اإلنســان 

ــل أقــى مــا يســتطيع مــن متــع، وبالتــايل يصبــح مــا قــد يواجهــه مــن  أن يحصِّ

ــه. أمل وحرمــان رش ال جــدال في

أّمــا فولتــري بعــد أن أورد الشــبهة أخــذ يناقشــها كفيلســوف ويحــاول تفنيــد 

ــة- أن إعطــاء جــواب يحيــط باملســائل  ــا، ورأى- بداي حجــج امللحديــن عقليً

جميعهــا ويــرد عــىل مســألة الــرش هــو أمــر فــوق امكاناتنــا. ولكــن االعرتاضات 
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التــي يــأيت بهــا امللحــدون يجــب أال تجعلنــا نتخــىل عــام نعرفــه معرفــة وثيقــة 

مــن نــواٍح أخــرى. فإننــا إذا رأينــا بنــاًء بديًعــا ال يكننــا أن نشــك يف أن مهندًســا 

ــا  ــدرج دًم ــي ال ــىل مراق ــرى ع ــا ن ــه. ولكنن ــام ببنائ ــد- ق ــد وج ــوًدا -أو ق موج

ــري  ــدس غ ــأن املهن ــول ب ــص إىل الق ــي يك نخل ــذا يكف ــل ه ــاذورات. فه وق

موجــود؟ فامللحــدون يقعــون يف هــذه السفســطة. وليــس يف اإلمــكان إنــكار 

وجــود منظــم لهــذا القــرص البديــع، أال وهــو الكــون، ألننا نجــد دًما وقــاذورات 

توســخ أدراجه]1].

وهكــذا وضــع فولتــري املســامر األول يف نعــش هــذه الشــبهة التــي حــاول 

ــط  ــاة يحي ــرش واملعان ــام أن ال ــرى- زاع ــرة أخ ــتعيدها- م ــوم أن يس ــد هي ديفي

ــم؟ ويكــن  ــر رحي ــم وقدي ــه علي ــاك إل ــا مــن كل جانــب فكيــف يكــون هن بن

دحــض ُشــبَه هيــوم بــأن موقفــه ال ينــم عــن موقــف عقــالين بقــدر مــا ينــم عــن 

موقــف انفعــايل ســاعد عــىل تكونــه رؤيتــه الحســية التجريبيــة التــي ال تعــرتف 

إال مبــا هــو مــادي، حيــث يجعــل مــن املــادة الحقيقــة القصــوى، فــال يفســح 

ــة  ــار التجرب ــل ملعي ــا ال يتمث ــل يؤكــد عــىل أنَّ كل م ــات، ب أي مســاحة للغيبي

الحســيّة يجــب أن يُقــذف بــه يف النــار  Commit it then to the flames(؛ ألنَّــه 

– مــن وجهــة نظــره - ال يكــن أن يحتــوي إاّل عــىل السفســطة والوهــم« ]2].

وهنــا يكــن الــرد عــىل هيــوم بالقــول إّن اإللــه الخالــق العــادل قــد أعطى 

الحريــة الكاملــة لإلنســان، ومــن تلــك الحريــة نشــأ الــرش. وهــو األمــر الــذي 

ســيتضح بقــوة عنــد إيانويــل كانــط I. Kant )1804-1724 الــذي ســيؤكد عــىل 

]1]  أندريه كريسون، فولتري، ص 69.

][[  Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, in The English 
Philosophers from Bacon to Mill, edited. with An Introduction 
by Edwin A. Burtt, The modern Philosophy, New York,1939
,p.689.                                                                                                                                                       
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أنَّ كل الــرشور املوجــودة يف العــامل تنبــع مــن الحريــة«]1].  ذلــك الــرش الــذي 

عجــز هيــوم - بإنــكاره للبعــث- عــن تربيــر مصــري أصحابــه إذا مل يكــن هنــاك 

ــر يف املــآل األخــري؟ وملــاذا  معــاد أخــروي. فكيــف يتســاوى الخــرّي والرشي

يــرّص هيــوم- دون تربيــر- عــىل اســتبعاد رؤيــة الفالســفة اإللهيــني الذيــن يــرون 

ــاس ويحافــظ عــىل الطبيعــة بشــكل  ــة فيهــا مــا ينفــع الن أنَّ الكــوارث الطبيعيّ

ــة  ــا ال غاي مــا؟ أو أنَّ اللــه ســمح بوجــود الــرش يف العــامل، لكنــه جعلــه رشطً

ــه إذا مــا نظــر اإلنســان مــن  مــن أجــل صــالح العــامل وانتظامــه]2]. وخاصــة أنّ

ــم ُحســن الحــوادث وقبحهــا ضمــن أفــق أوســع.  هــذا املنظــور، وأعــاد تقيي

فإنـّـه ســريى كل عالقــات القوانــني الكليــة بطريقــة أخــرى، وســرياقب يف حالــة 

مــن الحمــد، رحمــة اللــه وصحــة أعاملــه مــن بــني منعطفــات ودقائــق العنايــة 

ــس  ــامل لي ــرش يف الع ــود ال ــني أنَّ وج ــن الباحث ــري م ــرى كث ــام ي ــة]3]. ك اإللهيّ

دليــاًل عــىل عــدم وجــود اللــه، حتــى لــو اســتطاع التشــكيك يف كفــاءة برهــان 

الغائيــة والنظــام]4]. 

كــام يكننــا القــول إنَّ أهــّم النقــود التــي ُوِجهــت لهيــوم يف هــذا اإلطــار 

ــام  ــأ حين ــد أخط ــوم ق ــذي رأى أنَّ هي ــك John Hick” ال ــون هي ــد »ج ــو نق ه

اســتخدم مشــكلة الــرش بكونهــا حجــة تدحــض اإليــان باللــه، فقــد رأى هيــك 

ــة  ــه بيئ ــردوس، بصفت ــه الف ــون علي ــب أن يك ــا يج ــني م ــط ب ــد خل ــوم ق أن هي

 ]1[Kant, Lectures on Ethics, Translated by: Louis Infield, B.A.,O.B.E, With 

An Introduction by: J. MacMurray, M.A., Methuen. & Co. LTD, First 

Published, 1930, pp. 1[3-1[[.

][[See, Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of 

Man and Origin of Evil, edited with Austin Farrer, translated by E.m., 

Huggard, open court, Chicago and La Salle, Illinois, 1990, p.89. 

املركز  بريوت،  نجف،  حيدر  ترجمة  هيوم،  عند  الدين  فلسفة  خاين،  عىل  فتح  محمد    [3[

اإلسالمي للدراسات االسرتتيجية، العتبة العباسية املقدسة، 016]، ص 345.

]4]  املرجع السابق، ص 354.
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للموجــودات املتناهيــة الكاملــة، ومــا يجــب أن يكــون عليــه العــامل، بصفتــه 

بيئــة للموجــودات التــي متــر بعمليــة التحــول إىل الكــامل. فــإذا كان تصورنــا 

العــام عــن الغايــة اإللهيــة صحيًحــا، فليــس املقصــود إذن مــن العــامل أن يكون 

ــه الشــخصية اإلنســانيّة،  فردوًســا، وإمنــا مشــهًدا مــن التاريــخ قــد تتشــكل في

ــه ال يجــب النظــر إىل البــرش  ــم فإنّ متجهــة صــوب منــوذج املســيح. ومــن ث

ــدر  ــة بق ــاة مريح ــا حي ــه له ــق الل ــي يخل ــة الت ــات األليف ــىل الحيوان ــا ع قياًس

ــة  ــن سيســري منوهــم نحــو مرحل ــال الذي ــا عــىل األطف ــكان، وإمنــا قياًس اإلم

ــارشة،  ــة ليســت غايتهــا األساســية واألســمى هــي املتعــة املب البلــوغ، يف بيئ

ــا للشــخصية اإلنســانيّة]1].  ــات ذات القيمــة العلي وإمنــا إدراك اإلمكاني

ــا بالنســبة العرتاضــات شــوبنهاور اإللحاديــة، فمــن املعــروف أن  أمَّ

فلســفته قــد تأسســت عــىل مبــدأ »إن العــامل إرادة فقــط«، فاســتغنى بذلــك عــن 

ــراه يجــد أن العــامل  ــأيت مــن الخــارج، ولذلــك ت كل عــون إلهــي يكــن أن ي

الغيبــي هــو عــامل مــن اخــرتاع البــرش- كــام ســبق أن أرشنــا- معرتًضــا عــىل رأي 

ــة، ورأى  ــه إنَّ هــذا العــامل هــو أفضــل العــوامل املمكن ــز الــذي يقــول في ليبنت

أنَّــه أســوأ العــوامل املمكنــة، وإال كيــف يكــون أفضــل العــوامل املمكنــة مــع 

كل هــذه الــرشور املوجــودة فيــه]2]. فمــن الطبيعــي أنَّ مــا يقــوم عــىل اإلرادة 

اإلنســانيّة وحدهــا البــد أن ينتــج عنــه تعــب وكــدح ومعانــاة مــام يــأل العــامل 

ــوم  ــان الي ــه اإلنس ــا يحقق ــا، وم ــي مطالبه ــاإلرادة ال تنته ــقاء، ف ــؤس والش بالب

ــم  ــم متواصــل ال ينقطــع. ومــن ث ــه غــًدا، فيظــل هكــذا يف شــقاء دائ ال يرضي

يعمــل اإليــان باللــه والتــوكل عليــه  عــىل تحقيــق الســكينة والطأمنينــة التــي 

افتقدهــا شــوبنهاور.  ولــو أنــه آمــن بوجــود حيــاة أخرويــة الســتيقن أن الــدار 

كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  هيك،  جون  عند  الدين  فلسفة  محمود،  أحمد  منى    [1[

اآلداب، جامعة  سوهاج، 015]، ص17]-18].

]]]  فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة)املجلد الرابع، ترجمة وتعليق: سعيد توفيق- محمود 

سيد أحمد، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 013]، ص437.
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الدنيــا دار ابتــالء وامتحــان، وأنهــا كأيــة امتحانــات ال متــر دون كفــاح وعنــاء 

ــة. ــار فقــط- راحــة مســتمرة وســكينة أبدي وجهــاد ،يعقبهــا- لألخي

كــام أنَّ اعــرتاض رســل عــىل وجــود اإللــه يف حالــة وجــود طفــل ينــازع 

ــه- إال عــن  املــوت يف عــامل خلقــه رب كامــل الصفــات، ال يعــرب- يف حقيقت

ــة.  ــة دالل ــال أي ــة ب ــة معطل ــة فارغ ــن حال ــرب ع ــايل يع ــرتايض انفع ــف اع موق

فهــل َوَجــَد رســل مــا يقولــه لهــذا الطفــل، غــري: لقــد انتهــى رصيــد خاليــاك، 

وحــان الوقــت لتعــود إىل الــرتاب! إنــك مــن اليشء وإىل اليشء. لقــد حــان 

الوقــت أن تصبــح وجبــة للــدود، وداًعــا بــال  لقــاء، وال رجــاء]1].

ــن  ــن الفالســفة امللحدي ــن م ــردود عــىل هــؤالء املذكوري ــك ال ــن تل وم

الذيــن أثــاروا شــبهة وجــود الــرش كحجــة عــىل عــدم وجــود اللــه يكننــا الــرد 

– بشــكل عــام- عــىل كل الفالســفة والكتّــاب واملفكريــن امللحديــن القدمــاء 

واملعارصيــن الذيــن اتخــذوا مــن شــبهة وجود الــرش يف العــامل الشــبهة األوىل 

إللحادهــم، وذلــك مــن خــالل مــا يــي:

يف بدايــة دحــض هــذه املشــكلة الخاصــة بوجــود الــرش يف العــامل ومــا 

ــة  ــا حج ــًة- أنه ــلم- رصاح ــب أن نس ــه، يج ــود إل ــكار وج ــن إن ــا م ــج عنه ينت

ــي  ــرتاض أخالق ــكل اع ــن أن يش ــن املمك ــرش م ــود ال ــة؛ ألن وج ــري منطقي غ

عــىل وجــود إلــه  قــادر، عليــم، رحيــم. لكّنــه ال يقــوم كحجــة دامغــة إلنــكار 

ــامل ال  ــرش واألمل يف الع ــود ال ــو- أن وج ــوين فل ــام رأى أنت ــه -ك ــه؛ أي أنَّ اإلل

ينفــي الوجــود اإللهــي، وأنَّــه ال عالقــة بــني وجــود اإللــه وتربيــر أو عــدم تربيــر 

وجــود الــرش، لكــن- أقــى مــا يفعلــه أنــه يدفعنــا إلعــادة النظــر بخصــوص 

ــة]2].  الصفــات اإللهي

]1]   انظر، سامي عامري، مشكلة الرش ووجود الله، ص 15].

 ][[See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, p. 156. 
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ــالل  ــن خ ــوس م ــكل معك ــكلة بش ــر إىل املش ــن النظ ــه يك ــام أنَّ ك

الســؤال التــايل: هــل معضلــة تفســري وجــود الــر يف العــامل هــي التــي تنتــج 

اإللحــاد؟ أم أن اإللحــاد هــو الــذي ينتــج معضلــة تفســري وجــود الــر؟ أرى أن 

الصيغــة الثانيــة هــي األقــرب للصــواب؛ حيــث إنَّ اإللحــاد املتمثــل يف إنــكار 

ــذي  ــو ال ــة ه ــاة أخروي ــرم يف حي ــب املج ــن ويعاق ــب املحس ــه يثي ــود إل وج

أنتــج معضلــة تفســري وجــود الــرش؛ إذ إن غايــة اإلنســان الــذي ال يؤمــن بحيــاة 

ــة املوجــودة يف هــذا  ــذات الحســية واملعنوي ــكل املل ــع ب ــة هــو التمت أخروي

العــامل، ولذلــك يصبــح كل مــا يشــعر بــه مــن أمل، وكل مــا ينعــه عــن الوصول 

إىل هــذه املتــع رش يســعى للتخلــص منــه. وانطالقـًـا مــن هــذا املنظــور- كــام 

ــن رشور وآالم  ــان م ــه اإلنس ــرض ل ــا يتع ــح  كل م ــف- يصب ــرو رشي ــرى عم ي

أمــوًرا عشــوائية متــر بــه خــالل حياتــه يف دنيــا نشــأت بأســلوب عشــوايئ، ومن 

ــاة هــراء  ــة ينظــم هــذه الحي ــه كلــه رحمــة ومحب ــم يصبــح القــول بوجــود إل ث

ــا]1]. وعبثً

 لكنــه لــو آمــن بوجــود إلــه يثيــب ويعاقــب يف حيــاة أخرويــة لعــرف أن 

الحيــاة الدنيويــة بدايــة لرحلــة أبديــة وهــي مبثابــة »لجنــة اختبــار« يثــاب فيهــا 

عــىل مــا قدمــه مــن خــري ويعاقــب عــىل مــا ارتكبــه مــن رشور. كــام يكنــه 

ــع  ــن يق ــام مم ــاء وغريه ــال والضعف ــىل األطف ــرش ع ــوع ال ــر وق ــاطة تربي ببس

عليهــم الــرش يف العــامل ويعانــون، حيــث ســيتعرف املؤمــن عــىل جــالل ربــه 

مــن خــالل الباليــا، وعــىل جاملــه مــن خــالل العطايــا. كــام ســتكون الحيــاة 

الدنيــا ليســت إال لحظــة إذا قورنــت بالحيــاة األخــرى األبديــة، ومــن ثــم يهــون 

كل مــا عانــاه اإلنســان يف الدنيــا بغمســة واحــدة يف نعيــم الجنــة، حيــث يثــاب 

ــم يف  ــا زاد النعي ــاة يف الدني ــام زادت املعان ــه، فكل ــدر ابتالئ ــىل ق ــن ع املؤم

اآلخــرة حتــى يتمنــى املؤمــن لــو كانــت حياتــه كلهــا شــقاء.

]1]  عمرو رشيف، وهم اإللحاد، تقديم محمد عامرة، هدية مجلة األزهر، 1435، ص 157.



د.غيضان السيد علي114

ــد  ــا القــول أن معضلــة الــرش تبــدو مســتحيلة الفهــم عن  ومــن ثــم يكنن

ــاًدا وأرساًرا  ــس أبع ــا تعك ــان فإنه ــة اإلي ــا يف حال ــه.، أم ــود الل ــكار وج إن

أخالقيــة بعيــدة الغــور، ودروس بالغــة العظــة والحكمــة، بــل يكــن القــول إن 

وجــود الــرش هــو دليــل عــىل متتــع اإلنســان بــإرادة حــرة، تلــك التــي تدحــض 

ــه، ومــن ثــم تصبــح  مشــكلة الــرش  التناقــض بــني وجــود الــرش ووجــود اإلل

ــة.  ــة اإلرادة اإلنســانية كنعمــة إلهي ــة عــىل وجــود حري ســبيال للربهن

إن التمييــز املنطقــي بــني اإللــه الكامــل واملخلوقــات الناقصــة ينتــج عنــه 

وجــود نقــص يتمثــل يف كافــة الــرشور املوجــودة يف العــامل. وذلــك ألن لــو 

كان  العــامل خلــوا مــن الــرش لتســاوى مــع اإللــه الخالــق يف الكــامل، وهــذا ال 

يصــح منطقيــا. والــرش الــذي نــراه يف العــامل مــن زالزل وبراكــني وفيضانــات 

وســيول وأوبئــة وكــوارث مــا هــي إال تعبــري عــن أوجــه النقــص يف العــامل؛ ألن 

الكــامل ال ينبغــي أن يكــون إال للــه وحــده.

كــام أن الحيــاة الدنيــا ال يكــون لهــا طعــم لــو أنهــا لــذة دامئــة، فبضدهــا 

تتميــز األشــياء، فــال معنــى للصحــة بــدون املــرض، وال للنــور بــدون الظــالم، 

ــدون  ــى للخــري ب ــاك معن ــن يكــون هن ــم ل ــن ث ــدون الشــبع، وم وال للجــوع ب

وجــود الــرش، ويعــد هــذا مــربر وجــودي لوجــود الــرش، وبالتــايل لــن يكــون 

هنــاك معنــى لحيــاة اإلنســان إن مل يخطــأ، ولذلــك كان مــن صفــات اللــه أنــه 

غفــور يغفــر الخطايــا ملــن تــاب وأنــاب.

كــام يكــن القــول إن اللــه ال يخلــق رًشا محًضــا، فــام قــد نــراه رًشا –بادئ 

ــا أن  الــرأي- قــد نلمــح فيــه الخــري إن تلمســناه مــن كل جوانبــه، وليــس رشطً

تكــون الحكمــة ظاهــرة، فرمبــا تغيــب عنــا الحكمــة أو املنفعــة مــن وجــوده، 

ــا. فالــزالزل والرباكــني  ــه نفــع وخــري لغرين ــا، يكــون في ــراه رًشا لن ورمبــا مــا ن

مثــال هــي نتــاج قوانــني فيزيائيــة وضعهــا اللــه يف األرض، وهــي ليســت رًشا يف 
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حــد ذاتهــا؛ ألنهــا قــد تحــدث يف مــكان ليــس فيــه إنســان وال حيــوان يتــرر،  

ثــم إنَّ هنــاك خــري كامــن فيهــا، فهــي مــن أســباب تهيئــة األرض للعيــش، فهــي 

تنفــس عــن الطاقــة املخزونــة يف باطــن األرض. وكذلــك يف كل باقــي أمــور 

الحيــاة قــد يــرى اإلنســان األمــر عــىل أنــه رش وهــو فيــه الخــري الكثــري]1].  

إن غيــاب مفاهيــم الصــرب عــىل االبتــالء، والجــزاء، والثــواب،... وغريهــا 

ــاة نظــرًا للجــزاء العاجــل أو اآلجــل،  مــن مفاهيــم تحــث عــىل تحمــل املعان

مــع انتشــار الرفاهيــة التــي وفرتهــا املخرتعــات التكنولوجيــة يف العــرص الراهن 

– كل هــذه األمــور- ترفــع حساســية اإلنســان املعــارص، وتجعــل صــدره ضيًقــا 

حرًجــا مــع أبســط مــا يالقــي مــن أوجــه الــرش، فــال يطيقــه وال يتحملــه، ومــن 

ثــم يكــون االنفعــال الزائــد بســببه، مــام يجعلــه ينكــر وجــود الخالــق. ولكنــه 

عندمــا يلحــد وينكــر وجــود اللــه هــل ينتهــي الــرش مــن العــامل؟! هــل تغمــره 

ــه ســيكون  ــة؟! وعندمــا يكــون الجــواب بالنفــي، فإن الســعادة والراحــة األبدي

اإللحــاد الناتــج عــن الــرش مــا هــو إال موقــف انفعــايل غــري معقــول وال مــربر 

لــه.

ــرش  ــود ال ــني وج ــح ب ــي صحي ــالزم منطق ــاك أي ت ــس هن ــم فلي ــن ث  وم

ونفــي وجــود اللــه أو نفــي صفاتــه، فليــس معنــى وجــود اإللــه، أنــه البــد أن 

ينــع وجــود الــرش، فهــذا إطــالق ال وجــه لصحتــه، وال دليــل منطقــي عليــه، 

بــل حجــة املؤمنــني بــرد الــرش لحكمــة عليــا أَوجــه وأَوىف، فاللــه عــز وجــل 

ــة  ــن الحكم ــاىل ع ــه تع ــال الل ــرج أفع ــال تخ ــة، ف ــيئًا إال لحكم ــل ش ال يفع

ــه  واملصلحــة واإلحســان والرحمــة والعــدل والصــواب، كــام ال تخــرج أفعال

]1]  أحمد ماهر أحمد عي، حجاج اإللحاد يف قضايا اإللهيات- دراسة نقدية يف الفكر العريب 

املعارص، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الفلسفة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة 

املنيا، 019]، ص 167-166.
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عــن العــدل والصــدق]1].   

وهكــذا تتهــاوي املعضلــة اإللحاديــة املحوريــة؛ »معضلــة الــرش واألمل«، 

ــا  ــي يطرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي ــم الحج ــا أه ــبق أن بيّن ــام س ــي ك وه

املالحــدة يف كل العصــور لتدعيــم إنكارهــم لوجــود اللــه، وهــو األمــر الــذي 

ــن الســابقني، فعندمــا عــاد »أنتــوين  ــري مــن الفالســفة وامللحدي ــه الكث ــه ل تنب

فلــو« إىل اإليــان، أعلــن أن وجــود الــرش واألمل يف حيــاة البــرش ال ينفي وجود 

اللــه، وأنــه مهــام تعــددت تفســرياتنا لهــذه املشــكلة ســيظل التفســري الدينــي 

هــو األكــر قبــواًل واألكــر انســجاًما مــع طبيعــة الحيــاة.  كــام أن العديــد مــن 

ــر مشــكلة وجــود الــرش يف العــامل دون أن يــؤدي  ــوا تربي الفالســفة  قــد حاول

ذلــك إىل اإللحــاد، وهــو مــا ســوف نشــري إليــه يف املبحــث التــايل.

يف  الشــر  وجــود  ملعضلــة  الفلســفي  التبريــر  الرابــع-  املبحــث 
لــم:  العا

تدخــل مشــكلة الــرشَّ ووجــود اللــه يف التقاليــد الفلســفية يف مــا يعــرف 

مببحــث الثيوديســيا Theodcy؛ وهــي كــام يبــدو مــن تكوينهــا الحــريف كلمــة 

ــم  ــن ث ــدل، وم ــه و)decy أي )ع ــني Theo أي )الل ــن مقطع ــون م ــة تتك يوناني

ــم  ــة أو )عل ــة اإللهي ــه أو )العدال ــدل الل ــوي )ع ــيا اللغ ــى الثيوديس ــون معن يك

تربيــر العدالــة اإللهيــة. وقــد ظهــرت هــذه الكلمــة ألول مــرة مــع الفيلســوف 

األملــاين ليبنتــز يف كتابــه )Theodicy الــذي نــرشه يف عــام 1710م، وتُرجــم إىل 

ــكاد يكــون  ــع األســف الشــديد. وي ــة م ــة العربي ــا إال اللغ معظــم لغــات الدني

ــع  ــامل ال ين ــود يف الع ــرشَّ املوج ــو أّن ال ــيا ه ــي للثيوديس ــوع الرئي املوض

مــن اإلقــرار بوجــود إلــه، وقــد عرّفهــا الفيلســوف األمريــي املعــارص ألفــن 

بلنتيغــا Alvin Carl Plantinga  )1932-؟ بأنهــا “اإلجابــة عــىل ســؤال ملــاذا 

]1]  انظر، املرجع السابق، ص168.
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يســمح اللــه بوجــود الــرش”]1]. 

وتعــد الثيوديســيا مبحثـًـا فلســفيًا يكــن االعتــامد عليــه كمرجعيّــة فلســفية 

ــن  ــع م ــامل ال ين ــود يف الع ــرش املوج ــىل أنَّ ال ــة ع ــة العقلي ــاول الربهن تح

ــاع علــامء الــكالم والالهوتيــني  ــه، وهــي تختلــف عــن دف ــرار بوجــود الل اإلق

ــىل  ــيا ع ــد الثيوديس ــام تعتم ــفية، بين ــبه فلس ــج ش ــىل مناه ــد ع ــذي يعتم ال

ــا  ــمَّ يكنن ــة. ومــن ث ــة مســتخدمة الطــرق الربهاني املناهــج الفلســفية العقالني

ــا عــىل أنَّهــا: ذلــك املبحــث الــذي يحــاول أن  تعريــف الثيوديســيا اصطالحيً

يجعــل مــن وجــود إلــه كي املعرفــة، ال متناهــي القــدرة، رحيــم، أمر متامســك 

ــا مــع وجــود الــرش يف العــامل. عقالنيً

وكان  ليبنتــز مــن أشــهر الفالســفة الذيــن تصــدوا ملشــكلة الــرش بوصفهــا 

حجــة إلحاديــة؛ حيــث ســلَّم ليبنتــز بوجــود الــرش يف هــذا العــامل الــذي يعــده 

أصلــح العــوامل املمكنــة، وهــو أمــر يســلّم بــه كل إنســان، ولكــّن ليبنتــز يــرى 

أنَّ اللــه ال يريــد الــرش بــل يســمح بوجــوده، وهــو قليــل وعــارض، إذا مــا قــورن 

بالخــري املوجــود يف العــامل، بــل يكــن القــول بأنّــه خــري يف حقيقــة األمــر؛ 

ألنــه يســتخدم مــن أجــل الخــري]2]. فرمبــا خــري ال يكــن الوصــول إليــه دون 

ــريًا]3].  ــريًا كث ــدان خ ــن يُِوج ــان أّن رّشي ــب األحي ــدث يف أغل ــل يح ــا؛ ب رش م

ــه الخــري؛ فاللــه الخــرّي  فالخــري إذن هــو األصــل والــرش أمــر عــارض يــراد من

ال يكــن أن يخلــق الــرش مــن أجــل الــرش. أّمــا الــرش فمنبعــه اإلنســان الــذي 

تصــدر منــه الــرشور نتيجــة نقصــه الطبيعــي، ونتيجــة تلــك الحريــة التــي وهبها 

 ]1[Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, William B. Eerdmans Publishing 

Company, First published by Harper and Row, United States of America,1974, p.10.

]]]   محمود قاسم، محيي الدين بن عريب، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة، ]197، ص110.

وىل، 006]أ
 ]3[ Leibniz, Theodicy, p.1[9.
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ــا  ــرى فيه ــي ي ــة األوىل - الت ــز أن الخطيئ ــرى ليبنت ــل ي ــات]1]. ب ــه للمخلوق الل

ــه  ــان ورشوره وآثام ــا اإلنس ــبب يف خطاي ــا الس ــيحي أنه ــوت املس ــم الاله عل

– كانــت ســببًا لخــري أكــرب هــو نــزول املســيح مــن أجــل خــالص اإلنســانيّة، 

كذلــك كانــت خطيئــة يهــوذا اإلســخريوطي الــذي خــان املســيح وســلمه ملــن 

ــى  ــا، حت ــداء اإلنســانية وخالصه ــك ســببًا لخــري أكــر هــو ف ــوه، كان ذل صلب

خطيئــة اإلنســان نفســه قــد تكــون ســببًا لخــري أعظــم. ومــن ثــم تكــون مثــل 

هــذه الخطايــا خطايــا ســعيدة]2].

ــدون  ــاقه امللح ــا س ــؤال طامل ــذا الس ــىل ه ــز ع ــب ليبنت ــم يجي ــن ث وم

ــة  ــص يف التفرق ــه تتلخ ــىل علي ــة املث ــني، ورأى أن اإلجاب ــه الالهوتي يف وج

بــني  ثالثــة أوجــه مــن الــرش: الــرش امليتافيزيقــي، والــرش الفيزيــايئ، والــرش 

ــي]3].  األخالق

ــي  ــي واألخالق ــايئ والعق ــص الفيزي ــو النق ــي فه ــرش امليتافيزيق ــا ال أمَّ

املــالزم لــكل مخلــوق. إنـّـه رش اقتضــت حكمــة اللــه أن يكــون موجــوًدا، ألنــه 

نتيجــة الزمــة عــن كونــه  ســبحانه وتعــاىل هــو الخالق الكامــل،  الــذي ال يكن 

أن تكــون مخلوقاتــه كاملــة مثلــه، وإال انتفــى التمييــز والفــارق  بــني  الخالــق 

ــه ليــس اللــه، فكيــف يطلــب مــن  واملخلــوق، إن خاصيــة  املخلــوق هــي أنَّ

اللــه أن يجعــل مخلوقاتــه كاملــة مثلــه؟! وعــىل هــذا فــال يجــوز لنــا أن نلــوم 

اللــه عــىل مــا يف مخلوقاتــه مــن نقــص.

ــوده  ــز وج ــرس ليبنت ــكاله. ويف ــكل أش ــو األمل ب ــايئ فه ــرش الفيزي ــا ال أمَّ

بــأن اللــه مل يــرده، ولكنــه وجــد نتيجــة  لتحقيقــه خــريات. فــإن االرتبــاط بــني 

]1[Ibid, p.[95.

][[Ibid, p.378.

]3]  عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاين، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، 1984، ص 394-395.وىل، 006]أ



119 تهافت اإلحلاد القائم على مشكلة وجود الشر يف العالم

ــق،  ــن أن يتحق ــا ال يك ــة أن بعضه ــق إىل درج ــداث وثي ــات واألح املوضوع

ــا أن  إاّل إذا تحقــق البعــض اآلخــر. أي أّن مــن أجــل تحقيــق خــري أكــرب، علين

ــق هــذه الخــريات األكــرب. أي  ــا لتحقي نتحمــل بعــض الــرشور بوصفهــا رشطً

ــه  ــم أنَّ الل ــة، ث ــا نتحمــل بعــض املتاعــب لنفــوز بثمــرة النجــاح يف النهاي أنن

عــادل، والعــدل يقتــي عقــاب األرشار، ولهــذا كانــت اآلالم يف أحيــان كثــرية 

ــا والذنــوب.  ــا مــن العقــاب عــىل الخطاي نوًع

ــن أن  ــا، وال يك ــكل درجاته ــة ب ــو الخطيئ ــي، وه ــرش األخالق ــي ال بق

ــن أن  ــام ال يك ــا. ك ــكاب الخطاي ــرَّم ارت ــه ح ــا، ألنَّ الل ــه أراده ــي أنَّ الل ع ندَّ

نقــول إن اللــه يســمح بهــا، ذلــك ألنــه يجعــل مــن الواجــب تجنبهــا، لذلــك مل 

يبــق غــري تفســري وحيــد ممكــن هــو أننــا قــد نجــد أنفســنا يف بعــض األحــوال 

مجربيــن عــىل االختيــار بــني خطيئتــني أو اختياريــن كالهــام يسء. كالطبيــب 

ــام  ــري م ــه الخط ــة مرض ــض بحقيق ــارح املري ــني أن يص ــه ب ــد نفس ــذي يج ال

ــز أنَّ  ــه. فيفــرتض ليبنت ــه إنقــاًذا لحيات ــه يكــذب علي ــه أو أن قــد يــؤدي إىل موت

اللــه كان بــني رشيــن: أحدهــام أن ال يخلــق العــامل، والثــاين أن يقبــل بعــض 

الخطايــا األخالقيّــة بوصفهــا رشطـًـا لوجــود أحســن عــامل ممكــن. ولقــد اختــار 

اللــه أهــون الرشيــن: وهــو أن يخلــق العــامل رغــم مــا ينطــوي عليــه مــن خطايــا 

بالــرورة.

ــاد  ــم اإللح ــاين وهاج ــب اإلي ــاز إىل الجان ــد انح ــري ق ــم أن فولت ورغ

ــل  ــام فع ــاد ك ــان اإللح ــرء يف أحض ــي امل ــون أن يرمت ــن الجن ــني قال:«م ح

ديــدرو وهولبــاخ وغريــم. ففــي الــرأي القائــل بوجــود اللــه صعوبــات، إال أن 

ــام موقــف  ــرأي املعاكــس محــاالت«]1]. ومــع ذلــك ال نجــد أنفســنا أم يف ال

ــارة  ــردد وحــرية، فت ــل نجــد ت ــه، ب واحــد ونهــايئ حــول تصــوره لصفــات اإلل

ــارة يقــول  ــه خــرّي وعــادل، وت ــاه، وأن ــه كامــل متعــاٍل وال متن يقــول بوجــود إل

]1]   انظر، أندريه كريسون، فولتري )حياته- آثاره- فلسفته، ص56.
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ــي  ــات الت ــك االعرتاض ــل تل ــن أن نتجاه ــك ال يك ــع ذل ــه. وم ــي اإلل بتناه

وجههــا فولتــري لشــبهة وجــود الــرش يف العــامل وذلــك لوجاهتهــا ومتاســكها 

ــا: ــن أهمه ــالين، وكان م العق

 إن وجــود الــرش ال ينفــي وجــود اللــه، ألن وجــود دم وقــاذورات عــىل . 1

درج ســلم قــرص كبــري ال ينفــي وجــود املهنــدس الــذي قــام بتصميمــه.

ــة . ] ــرش مطابق ــن ال ــانية ع ــرة اإلنس ــىل أن الفك ــل ع ــاك دلي ــس هن  لي

للفكــرة التــي يراهــا اللــه، فهــل نحــن موجــودون يف الكــون يف النقطــة الالزمــة 

ــن  ــس م ــا. ألي ــي تصدمن ــع والجــالل والجــامل يف األشــياء الت ــنّي النف يك نتب

ــة. ــع العبقري ــرية أن يخض ــه الصغ ــان مبقاييس ــاول اإلنس ــخف أن يح الس

 إنه سيكون من التناقض أن يوجد الخري وال يوجد الرش.. 3

لينتهــي فولتــري مــن ذلــك إىل القــول:” فلنعتقــد إذن بوجــود اللــه، ولنــدع 

املامحــكات ملــن يشــاء دون أن نتأثــر بهــا”]1].

 Josiah ــة أكــد الفيلســوف األمريــي جوزيــا رويــس ويف العصــور الراهن

ــة  ــت دراس ــد جعل ــرش.  فق ــل لل ــود األصي ــىل الوج Royce )1916-1855 ع

شــوبنهاور للــرش مســتحيال عليــه أن ينكــر وجــود الــرش ويصفــه بأنــه وهــم، أو 

ــد رويــس – وهــو يختلــف  مجــرد يشء ظاهــري. وعــىل ذلــك، فــإنَّ اللــه عن

ــة.  ــة عابث ــرد العــامل بــرشوره بطريق ــد شــوبنهاور- مل ي ــاة” عن عــن “إرادة الحي

ــق]2].  ــا تحق ــواله م ــذي ل ــم ال ــري األعظ ــج الخ ــي ينت ــرش ل ــه ال ــد أراد الل لق

ــة  ــر كل الــرشور العارضــة مــن حيــث إنهــا أجــزاء رضوري ــم تربي ــم يت ومــن ث

مــن الخــري األزيل القائــم. ويقــدم “رويــس” أمثلــة أخالقيّــة يّدعــم بهــا رؤيتــه؛ 

]1]   انظر، أندريه كريسون، فولتري )حياته- آثاره- فلسفته، ص70.

القاهرة،  أحمد،  سيد  محمود   : ترجمة  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  رايت،  كي  وليم  انظر،    [[[

املرشوع القومي للرتجمة، ط]، 005]، ص474.
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فــريى أن يوســف- عليــه الســالم- يف القصــة التــي يرويهــا الكتــاب املقــدس، 

خانــه أخوتــه، لكــنَّ الخيانــة جعلــت -يف نهايــة األمــر- مهمــة يوســف الناجحــة 

ــدث  ــو مل تح ــام ل ــعادة م ــر س ــكل أك ــمل األرسة بش ــم مل ش ــرص، وت يف م

ــن الفهــم الخاطــئ لهــذا  ــس م ــا روي ــة عــىل اإلطــالق. ويحــذر جوزي الخيان

ــه مــن رش هــو  ــا فعل ــًدا أن م التفســري يف أن يشــعر كل مخطــئ بالرضــا، معتق

مســاهمة يف الــرسور اإللهــي. إذ يــرى أن اللــه – حًقــا- يســمح للمخطــئ بــأن 

ــق خدمــات أرواح  ــم عــن طري ــه يحــول هــذا الــرش إىل خــري دائ يخطــئ، وأن

ــدان عــىل نحــو أزيل بســبب الــرش  ــالم ويُ ــة، لكــن املخطــئ يُ أخــرى متناهي

ــن  ــة م ــات بطولي ــق تضحي ــح خــريًا إال عــن طري ــذي ال يصب ــه ال ــذي ارتكب ال

ــن]1]. اآلخري

ــرى  ــة B.Croce )1952-1866 ي ــو كروتش ــايل بندت ــوف اإليط ــا الفيلس أم

ــاة  ــم للحي ــرش يف العــامل رضورة الســتمراره، فهــو املحــرك الدائ أن وجــود ال

الروحيــة؛ ومــا الحيــاة الروحيــة يف -نظــره- ســوى كفــاح مســتمر ضــد الــرش، 

ووصــول تدريجــي إىل الخــري. والحــق أن كروتشــة يتصــور الحيــاة عــىل أنهــا 

ــا،  ــل العلي ــىل املث ــارغ ع ــرس ف ــرد تح ــتمر، ال مج ــد مس ــب وجه رصاع دائ

ــض  ــور بع ــام يتص ــة ك ــدن الفاضل ــض امل ــوف إىل بع ــني أج ــرد حن أو مج

املثاليــني. وليــس مــن شــأن الــرش ســوى أن يكــون مبثابــة حافــز يدفعنــا إىل 

العمــل عــىل النضــال املســتمر مــن أجــل إبــداع الخــري وتحقيــق القيــم]2]. كــام 

يــرى كروتشــه أن الــرش رضوري لوجــود الخــري، إذ لــوال إمكانيــة الــرش لكانــت 

إمكانيــة الخــري رضبًــا مــن املحــال. ووجــود الــرش أكــرب دليــل عــىل الحريــة 

اإلنســانية؛ إذ لــواله لحقــق اإلنســان الخــري بطريقــة آليــة )ميكانيكيــة، ومعنــى 

هــذا أننــا لــو رفعنــا عــن اإلنســان إمكانيــة الــرش أو الخطــأ أو الضــالل ألصبــح 

]1]   املرجع السابق، ص475.

مرص،  مكتبة  القاهرة،  ج1،  واملعارصة،  الحديثة  الفلسفة  يف  دراسات  إبراهيم،  زكريا    [[[

1968، ص137. 
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ــا مجــربًا ال يلــك أدىن قســط مــن الحريــة عــىل اإلطــالق]1]. كائًن

كــام قــّدم الفيلســوف األمريــي املعــارص ألفــني بالنتينجــا دفاًعــا 

ــد مــن  ــه العدي ــه في ــط وتابع ــل كان ــه إىل الفيلســوف األملــاين إيانوي عــاد في

ــة  ــة املنطقي ــه بالنتينجــا عــىل إظهــار اإلمكاني ــز في الفالســفة املعارصيــن، ركَّ

لوجــود اللــه مــع وجــود الــرش. وجــادل بالنتنجــا عــن دفــاع اإلرادة الحرة بــأن 

وجــود اللــه مــع وجــود الــرش ليــس مســتحيالً منطقيًــا، وأن اإلرادة الحــرة تعلــل 

ــه.]2] وجــود الــرش دون التأثــري عــىل االعتقــاد بوجــود الل

ــد مــن الفالســفة إىل نقــد شــبهة وجــود الــرش يف  وهكــذا يذهــب العدي

العــامل كدليــل عــىل عــدم وجــود اإللــه. ويــرى الكثــري مــن الباحثــني أن القــول 

بــأن وجــود الــرش يف العــامل دليــل عــىل عــدم وجــود اللــه، هــو  قــول أو حكــم 

متــرسع، يكتفــي بالرفــض والوجــوم، دون أن يُــريض وجــدان اإلنســان، وال أن 

يــروي أعــامق نفســه املتعطشــة لنمــوذج العــدل؛ إذ اإللحــاد يجعــل الــرشور 

التــي يف هــذه الدنيــا بــال عاقبــة، ينجــو الرشيــر مــن رشوره، وينــع املحســن 

مــن الجــزاء، وال يُنتصــف للمظلــوم. إنهــا مرسحيــة تراجيديــة قامتــة املقاطــع، 

ال تقــود فيهــا الحبكــة الدراميــة املتقنــة يف فصولهــا األوىل إىل نهايــة منطقيــة، 

وإمنــا تنتهــي املرسحيــة يف فصولهــا األوىل القصرية بــال أمــل  يف “حكمة!”]3]. 

ولذلــك تصبــح الحيــاة أشــد إيالًمــا للملحــد، فــكل لحظــة هــي قلــق، عقــارب 

الســاعة تشــري دامئــا إىل اقــرتاب املــوت والفنــاء، ويتســاوى الخــري مــع الــرش 

إذا غــاب القانــون، وأؤمتــن العقــاب. ليصــري اإللحــاد انتحــار عقــي مغــرور، 

ــال  ــود إىل الالنتيجــة؛ إذ هــو جــواب صــارخ بالصمــت يغت ــزج يق وســقوط ل

]1]   زكريا إبراهيم، املشكلة األخالقية )مشكالت فلسفية-6، القاهرة، مكتبة مرص، 1969، 

ص 190.

 ][[Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, pp.3[-[9.

]3]   سامي عامري، مشكلة الرش ووجود الله، ص 10].
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ــة  ــة إىل حقيق ــس التائق ــان النف ــىل لس ــى ع ــة العط ــة املعرف ــه لهف بضجيج

الحقيقــة ]1]. ومــن ثــم يتهافــت اإللحــاد ويســقط ويهــوي ويصبــح بــال مــربر 

عقــي ســوى العنــاد والتكــرب واالســتجابة للهــوى وللنفــس األمــارة بالســوء.

]1]  املرجع السابق، ص16].
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خاتمة: 

ــص  ــي خل ــة الت ــج املهم ــن النتائ ــة م ــث إىل مجموع ــذا البح ــي ه انته

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــل م ــا، لع إليه

ــم  ــي أه ــامل ه ــاة يف الع ــرش واألمل واملعان ــود ال ــكلة وج أوالً: إنَّ مش

ــور  ــر العص ــىل م ــدون ع ــا امللح ــي طرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي الحج

لتدعيــم إنكارهــم لوجــود اإللــه، وصاغوهــا بصيــغ مختلفــة تبــني أنهــا تعــاين 

مــن ناحيــة التامســك املنطقــي؛ حيــث إن وجــود الــرش ال ينفــي وجــود اإللــه، 

ــوص  ــر بخص ــادة النظ ــكك إىل إع ــع املتش ــد يدف ــه ق ــر أن ــا يف األم ــة م فغاي

بعــض الصفــات اإللهيــة )القــدرة- العلــم- الرحمــة، ولكنــه ال يــؤدي أبــًدا إىل 

ــري-  ــال فولت ــام ق ــاذورات- ك ــدم والق ــض ال ــود بع ــه؛ فوج ــود اإلل ــكار وج إن

عــىل درج ســلم قــرص كبــري ال ينفــي وجــود املهنــدس الــذي قــام بتصميمــه. 

كــام أن التقــي حــول أول مــن أثــار هــذه الشــبهة يف التاريــخ الفلســفي بــنيَّ 

خطــأ هيــوم الــذي أرجعهــا إىل أبيقــور، وهــو األمــر الــذي تابعــه فيــه الكثــري 

مــن املفكريــن والباحثــني، ليعــود  أصــل الشــبهة إىل أحــد الشــكاك األوائل يف 

ــه- وهــو سكســتوس أمربيقــوس. ــه داللت ــة -وهــو أمــر ل الفلســفة اليوناني

ثانًيــا: إنَّ مشــكلة وجــود الــرش يف العــامل تعــد نتيجــة لإللحــاد، وليســت 

ســببًا لــه كــام يريــد أن يقنعنــا امللحــدون؛ ألنهــم عندمــا انصاعــوا إىل املنظور 

ــا  ــرض، وال تحكمه ــا غ ــس وراءه ــا لي ــاة الدني ــرى أن الحي ــذي ي ــادي ال امل

غايــة، وأنــه ليــس هنــاك حيــاة غــري هــذه الحيــاة وأن اإلنســان إذا مــات صــار 

ــع وامللــذات الحســية  ــا، أخــذ يؤرقهــم كل مــا يحــول بينهــم وبــني املت عدًم

ــن  ــد –م ــه أو يُع ــه ليزيل ــل اإلل ــب أن يتدخ ــا يج ــه رًشا محًض ــة فيعدون الدنيوي

وجهــة نظرهــم- إلــه رشيــر أو عاجــز أو غــري موجــود. لكنهــم لــو آمنــوا بوجــود 

ــة  ــاة برزخي ــاك حي ــا، وأن هن ــاء محًض ــس فن ــوت لي ــة، وأن امل ــاة أخروي حي
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ــا مبــا  ــد فيه ــا كل نفــس مبــا كســبت، وتخل ــوت فيه ــا نشــأة أخــرى، تُ تعقبه

ــرون عــىل الشــدائد واملــكاره أجرهــم بغــري حســاب،  عملــت، ويــوىف الصاب

وال يفلــت  مــن العــدل اإللهــي جبــار وال مســتكرب،  لطابــت أنفســهم وعلمــوا 

حقيقــة حياتهــم، وأنهــم بصــدد دار تكليــف وابتــالء طبيعتهــا املشــقة والكبــد. 

وعليهــم أن يجتــازوا االمتحــان يف هــذه الــدار بفعــل الخــريات والصــرب عــىل 

ــه وال  ــذي ال رش في ــى ينعمــوا بالفــردوس الســاموي ال الشــدائد واملــكاره حت

ــاة. أمل وال معان

ــال  ــم بدي ــن تقدي ــزت ع ــلبية عج ــة س ــة حرك ــة اإللحادي ــا: إن الحرك ثالًث

للديــن، وإمنــا اكتفــت بالتشــكيك يف كافــة أركانــه ودعامئــه، ليظــل اإللحــاد 

يف جوهــره حالــة فارغــة ومعطلــة وبــال أيــة داللــة مــا مل يكــن هنــاك مــا يكــن 

اإللحــاد بــه.  كــام بــدت نظــرة الحركــة اإللحاديــة لإلنســان عــىل أنهــا نظــرة 

ضيقــة، فلــم تســتطع تبــنّي الحاجــات الروحيــة فيــه، ومل تعــط أجوبــة ألســئلته 

الوجوديــة املُملّحــة مــن قبيــل: مــن أيــن؟ وإىل أيــن؟ وملــا؟! فهــل يعقــل أن 

ــع”، وال يشء بعــد  ــع وأرض تبل ــارة عــن “أرحــام تدف ــاة عب تكــون قصــة الحي

ذلــك؟ وكيــف تســتوي نهايــة األخيــار الطاهريــن الذيــن ضحــوا بأنفســهم يف 

ــم يف  ــوا بغريه ــن ضح ــني الذي ــة األرشار امللوث ــري، ونهاي ــق والخ ــبيل الح س

ــأله  ــف مت ــن موق ــادي ع ــف اإللح ــرب املوق ــهوة؟  ليع ــوى والش ــبيل اله س

ــة. ــية والعقلي ــات النفس ــكوك واالضطراب ــرية والش الح

رابًعــا: إنَّ الــرش الفعــي الــذي يُشــقي امللحديــن ليــس هــو الــرش 

ــا هــو الــرش الــذي اقرتفــه امللحــد يف حــق نفســه  املوجــود يف العــامل، وإمنَّ

حينــام أنكــر وجــود إاللــه، فتاهــت نفســه يف دروب ال نهايــة لهــا مــن جحيــم 

الشــك والحــرية، وظلــامت العمــى والجهــل، فيــام يتعلــق بأخــص مــا يخصــه: 

ــن  ــن اآلم ــك الرك ــد بذل ــه. ففق ــة حيات ــوده، وغاي ــه، ورس وج ــة نفس يف حقيق

ــف  ــاه ويكش ــر إذا دع ــب املضط ــذي يجي ــه ال ــو اإلل ــه، وه ــأوي إلي ــذي ي ال
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الســوء،  والــذي يبقــى املــالذ واملــأوى املتــني لــكل مؤمــن يلــوذ بــه ويلجــأ 

إليــه ويعتمــد عليــه إذا أملــت بــه الشــدائد، وحلــت بســاحته الكــوارث، ففقــد 

مــا يحــب، أو واجــه مــا يكــره، أو خــاب مــا يرجــو، أو وقــع مــا يخــاف. هنــا 

ــد الضعــف واألمــل يف ســاعة  ــه القــوة عن ــه ليمنــح صاحب ــأيت اإليــان بالل ي

ــون  ــراء. فته ــرساء وال ــرب يف ال ــوف، والص ــة الخ ــاء يف لحظ ــأس، والرج الي

ــه  ــاؤل نفســه، وتتســع يف عيني ــب واملصاعــب، ويــأل التف ــه كل املصائ أمام

ــاء  ــزاء والرج ــن الع ــد م ــق، فيج ــال يضي ــدره ف ــرشح ص ــود، وين ــرة الوج دائ

ــوم مقامــه يشء آخــر.  ــا ال يق والســكينة م

خامًســا: خلــص هــذا البحــث إىل أن التفســري املنطقــي والعقــالين 

ملشــكلة وجــود الــرش يف العــامل هــو ذلــك التفســري الذي يــرى أنَّ الــرش واألمل 

ــت إال أداة  ــامل ليس ــودة يف الع ــة املوج ــري املعقول ــداث غ ــاة واألح واملعان

اختبــار لإلنســان، وتعبــريًا عــن إرادة اإلنســان الحــرة، وإشــعار اإلنســان بقيمــة 

النعــم وحقيقتهــا، ومعرفــة حقــارة الدنيــا وضآلتهــا، وحتــى يكــون هنــاك معنــى 

ــن  ــدون م ــه امللح ــب إلي ــا ذه ــس م ــال رش. ولي ــاة ب ــى لحي ــال معن ــاة ف للحي

إنــكار لوجــود اللــه أو القــول مبحدوديتــه وتناهيــه- تعــاىل اللــه عــام يقولــون 

علــًوا كبريًا-.ولذلــك يكننــا القــول إن بإمــكان اإلســالم بوصفــه ديًنــا ســامويًا 

ــة متكاملــة لتفســري وجــود الــرش يف العــامل أن يقــدم “ثيوديســيا”  يتلــك رؤي

تكشــف عــن الِحكــم اإللهيــة مــن وجــود الــرش يف العــامل، وال تكتفــي ببيــان 

تهافــت حجــج االعــرتاض اإللحــادي.
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