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 احملاضرة اخلامسة
 

 
 
 
 
 

التعريف : أوال
, مذىب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود اهلل اخلالق سبحانو وتعاىل: اإلحلاد ىو

فيّدعي ادللحدون بأن الكون وجد بال خالق وأن ادلادة أزلية أبدية, وىي اخلالق وادلخلوق يف نفس 
. الوقت
 ومما ال شك فيو أن كثَتاً من دول العامل الغريب والشرقي تعاين من نزعة إحلادية عارمة جسدهتا     

. الشيوعية ادلنهارة والعلمانية ادلخادعة
 
كل فكر يتعلق بإنكار وجود خالق ىذا الكون سبحانو ,دلراد باإلحلاد الذي حنن بصدد دراستو ا

مبعٌت , سواء أكان عند ادلتقدمُت من الدىرية أو عند من جاء بعدىم من الشيوعيُت ادلاركسيُت,وتعاىل
أن وصف اإلحلاد يشمل كل من مل يؤمن باهلل تعاىل ويزعم أن الكون وجد بذاتو يف األزل نتيجة 

 واعتقاد أن ما وصل إليو اإلنسان منذ أن ,تفاعالت جاءت عن طريق الصدفة دون حتديد وقت ذلا
وجد وعلى امتداد التاريخ من أحوال يف كل شؤونو إمنا وجد عن طريق التطور ال أن ىناك قوة إذلية 

. تدبره وتتصرف فيو
 

ومل يكن أحد من البشر منذ أن أوجدىم اهلل تعاىل مستيقنا حقيقة إنكار وجود اهلل تعاىل ومل     
. يظهر يف شكل مذىب أو دول

 وإمنا كان ظهوره يف شكل نزعات لبعض األشرار الشواذ إىل أن ظهرت الفلسفة اإلحلادية احلديثة   
ورفاقو من اليهود ادلاسون الذين كانوا وراء إشعال ىذه الفتنة اإلحلادية " ماركس"ادلنحرفة على يدي 

دَهِبينَو ))دلآرب سياسية  ا أَونفُدسُدهُدمْس ظُدلْسًما وَوعُدلُدوًّوا فَوانظُدرْس كَويْسفَو كَوانَو عَواقَهِببَوةُد الْسمُدفْسسَهِب تَتَويَتْسقَونَوتَتْسهَو  ((وَوجَوحَودُدوا  َهِبَوا وَواسْس
. [14:النمل]

 اإللحاد
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وعهد من جاء بعده علوا كبَتا إىل عهد آخر رئيس دلا كان " ماركس"وقد عال شأن اإلحلاد يف عهد 
فأراد اهلل عز وجل أن يظهر كذب ادلالحدة " ميخائيل جورباتشوف"يسمى باإلحتاد السوفييت, وىو 

وإذا بالشعوب ادلقهورة تعود إىل - اليت دتثل قمة اإلحلاد دتوت يف عقر دارىا - فإذا بالشيوعية 
االحتفال واإلحتفاء باألديان وتعلن ما كانت ختفيو من حب اهلل وأنبيائو ورسلو ورجعوا إىل ادلساجد 

 .والكنائس وسائر ادلعابد معلنُت رفضهم الفكر ادلادي اإلحلادي 
 

األفكار والمعتقدات : ثانيا
  ًإنكار وجود اهلل سبحانو, اخلالق البارر, ادلصور, تعاىل اهلل عّما يقولون علواً كبَتا. 

 
 إن الكون واإلنسان واحليوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ وال توجد حياة بعد ادلوت. 

 
 إن ادلادة أزلية أبدية وىي اخلالق وادلخلوق يف نفس الوقت. 

 
 النظرة الغائية للكون وادلفاىيم األخالقية تعيق تقدم العلم. 

 
  ًينظر ادلالحدة للتاريخ باعتباره صورة للجرائم واحلماقة وخيبة األمل وقصتو ال تعٍت شييا. 

 
 ادلعرفة الدينية, يف رأي ادلالحدة, ختتلف اختالفاً جذريًّوا وكليًّوا عن ادلعرفة مبعناىا العقلي أو العلمي!! 

 
  اإلنسان مادة تنطبق عليو قوانُت الطبيعة اليت اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غَته من األشياء

 .ادلادية
 

  نظريات ماركس يف االقتصاد والتفسَت ادلادي للتاريخ ونظرية فرويد يف علم النفس ونظرية دارون يف
ومجيع ىذه .. أصل األنواع ونظرية دور كهامي يف علم االجتماع من أىم أسس اإلحلاد يف العامل 

. النظريات ىي مما أثبت العلماء أهنا حدس وخياالت وأوىام شخصية وال صلة ذلا بالعلم
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الخالصة 
أن اإلحلاد مذىب فلسفي يقوم على إنكار وجود اهلل سبحانو وتعاىل, ويذىب إىل أن الكون بال    

خالق, ويعد أتباع العقالنية ىم ادلؤسسون احلقيقيون لإلحلاد الذي ينكر احلياة اآلخرة, ويرى أن ادلادة 
أزلية أبدية, وأنو ال يوجد شيء امسو معجزات األنبياء فذلك مما ال يقبلو العلم يف زعم ادللحدين, 

ولذا فإن التاريخ . الذين ال يعًتفون أيضاً بأية مفاىيم أخالقية وال بقيم احلق والعدل وال بفكرة الروح
عند ادللحدين ىو صورة للجرائم واحلماقات وخيبة األمل وقصتو وال تعٍت شيياً, واإلنسان رلرد مادة 
تطبق عليو كافة القوانُت الطبيعية وكل ذلك مما ينبغي أن حيذره الشاب ادلسلم عندما يطالع أفكار 

 .ىذا ادلذىب اخلبيث
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 حقيقة الداروينية: أوال
تنتسب احلركة الفكرية الداروينية إىل الباحث اإلجنليزي شارلز داروين الذي نشر كتابو أصل األنواع 

م الذي طرح فيو نظريتو يف النشوء واالرتقاء مما زعزع القيم الدينية, وترك آثاراً سلبية على 1859سنة 
. الفكر العادلي

 
التأسيس وأبرز الشخصيات : ثانيا
م وىو باحث إجنليزي نشر يف سنة 1809 فرباير 12صاحب ىذه ادلدرسة ولد يف : شارلز داروين- 

م كتابو أصل األنواع, وقد ناقش فيو نظريتو يف النشوء واالرتقاء معترباً أصل احلياة خلية كانت 1859
وقد تطورت ىذه اخللية ومرت مبراحل منها, مرحلة القرد, انتهاء . يف مستنقع آسن قبل ماليُت السنُت

. باإلنسان, وىو بذلك ينسف الفكرة الدينية اليت جتعل اإلنسان منتسباً إىل آدم وحواء ابتداء
دارويٍت متعصب, يعًتف بأن ىذه النظرية ال تزال حىت اآلن بدون براىُت فيضطر إىل : آرثر كيت- 

إن نظرية النشوء واالرتقاء ال زالت بدون براىُت, وستظل كذلك, : "كتابتها من جديد وىو يقول
والسبب الوحيد يف أننا نؤمن  ا ىو أن البديل الوحيد ادلمكن ذلا ىو اإلديان باخللق ادلباشر وىذا غَت 

". وارد على اإلطالق
: دارويٍت ملحد, ظهر يف القرن العشرين, وىو الذي يقول عن النظرية: جليان هكسلي- 
ىكذا يضع علم احلياة اإلنسان يف مركز مماثل دلا أنعم بو عليو كسيد للمخلوقات كما تقول  " 

". األديان
". من ادلسلَّم بو أن اإلنسان يف الوقت احلاضر سيد ادلخلوقات ولكن قد حتل زللو القطة أو الفأر " 
 ويزعم أن اإلنسان قد اختلق فكرة اهلل إبان عصر عجزه وجهلو, أما اآلن فقد تعلم وسيطر على  

. الطبيعة بنفسو, ومل يعد حباجة إليو, فهو العابد وادلعبود يف آٍن واحد
". بعد نظرية داروين مل يعد اإلنسان يستطيع جتنب اعتبار نفسو حيواناً : " يقول 

 الداروينية
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. من أشهر التطوريُت احملدثُت, وىو يف احلقيقة صاحب نظرية تطورية مستقلة: ليكونت دي نوى

إن نظرية النشوء جاءت لتبقى, وال ديكن أن : "دارويٍت شديد التعصب, يقول: سكوت. هـ. د
". نتخلى عنها حىت لو أصبحت عمالً من أعمال االعتقاد

فيلسوف ملحد, يشيد باألثر الدارويٍت مركزاً على الناحية ادليكانيكية يف النظرية, : برتراند راسل
". إن الذي فعلو جاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعلو داروين من أجل علم احلياة: "فيقول

 
األفكار والمعتقدات : ثالثا

: تدور ىذه النظرية حول عدة أفكار وافًتاضات ىي: نظرية داروين
. تفًتض النظرية تطور احلياة يف الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إىل الدقة والتعقيد- 
. تتدرج ىذه الكائنات من األحط إىل األرقى- 
الطبيعة وىبت األنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيية لتصارع الكوارث وتتدرج يف - 

سلم الرقي مما يؤدي إىل حتسن نوعي مستمر ينتج عنو أنواع راقية جديدة كالقرد, وأنواع أرقى تتجلى 
يف اإلنسان, بينما جند أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من األنواع الضعيفة فتعثرت وسقطت 

.  . وزالت
. الفروق الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور األحقاب الطويلة- 
الطبيعة تعطي وحترم بدون خطة مرسومة, بل خبط عشواء, وخط التطور ذاتو متعرج ومضطرب ال - 

. يسَت على قاعدة مطردة منطقية
. النظرية يف جوىرىا فرضية بيولوجية أبعد ما تكون عن النظريات الفلسفية- 
 

: تقوم النظرية على أصلين كل منهما مستقل عن اآلخر- 
ادلخلوقات احلية وجدت يف مراحل تارخيية متدرجة ومل توجد دفعة واحدة وىذا األصل من  - 1

. ادلمكن الربىنة عليو
ىذه ادلخلوقات متسلسلة وراثيًّوا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خالل عملية التطور  - 2

وىذا األصل مل يتمكنوا من الربىنة عليو حىت اآلن لوجود حلقة أو حلقات مفقودة . البطيية الطويلة
. يف سلسلة التطور الذي يزعمونو
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تفًتض النظرية أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقبت اليت قبلها بطريقة حتمية, أي أن العوامل - 
اخلارجية ىي اليت حتدد نوعية ىذه ادلرحلة, أما خط سَتىا ذاتو مبراحلو مجيعها فهو خط مضطرب ال 
يسعى إىل غاية مرسومة أو ىدف بعيد ألن الطبيعة اليت أوجدتو غَت عاقلة وال واعية, بل إهنا ختبط 

. خبط عشواء
 

االنتشار ومواقع النفوذ : رابعا
م, وانتشرت يف أوروبا, وانتقلت بعدىا إىل مجيع بقاع العامل, وما تزال 1859بدأت الداروينية سنة 

ىذه النظرية تدّرس يف كثَت من اجلامعات العادلية, كما أهنا قد وجدت أتباعاً ذلا يف العامل اإلسالمي 
. بُت الذين تربوا تربية غربية, ودرسوا يف جامعات أوروبية وأمريكية

والواقع أن تأثَت نظرية داروين قد مشل معظم بلدان العامل كما مشل معظم فروع ادلعرفة اإلنسانية من 
ومل يوجد يف التاريخ البشري نظرية باطلة صبغت مناحي الفكر الغريب كما . علمية وأدبية وغَتىا

 .فعلت نظرية النشوء واالرتقاء الداروينية

 

الخالصة 
أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الوراثي واكتشاف 

باعتباره الشفرة السرية للخلق واعتبار أن الكروموسومات حتمل صفات  (اجلينات)وحدات الوراثة 
. اإلنسان الكاملة وحتفظ الشبو الكامل للنوع

ولذا يرى ادلنصفون من العلماء أن وجود تشابو بُت الكائنات احلية دليل واضح ضد النظرية ألنو 
يوحي بأن اخلالق واحد وال يوحى بوحدة األصل, والقرآن الكرمي يقرر بأن مادة اخللق األوىل 

ٍء حَويٍّي  [45:النور]للكائنات ىي ادلاء وَواللَّوُد خَولَوقَو كُدلَّ دَوابٍَّة مَهِبن مَّاء  . وَوجَوعَولْسنَوا مَهِبنَو الْسمَواء كُدلَّ شَويْس
. [30:األنبياء]

وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطالن النظرية بأدلة قاطعة وأهنا ليست نظرية علمية على 
. اإلطالق

واإلسالم وكافة األديان السماوية تؤمن بوجود اهلل اخلالق البارر ادلدبر ادلصور الذي أحسن صنع كل 
شيء خلقو وبدأ خلق اإلنسان من ساللة من طُت مث خلقو من نطفة يف قرار مكُت, واإلنسان يبقى 

رُدونَو  كُدمْس أَوفَوال تَتُدبْسصَهِب .  [21: الذاريات]إنساناً بشكلو وصفاتو وعقلو ال يتطور وال يتحول وَويفَهِب أَونفُدسَهِب


