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املقدمة

الثبات وجود الله ,  املعروفة التي طرحت االدعاءاتعديد من ل الثبات العكسنرش هذا الكتاب 
, متبوع برد   االدعاءاتمن تلك  الدعاء. كل فصل يف الكتاب يقدم تفسري وبسيط سهلبشكل 

توفر لك االشياء املوجودة يف هذا س,  املوجودة يف ذلك االدعاء والتناقضاتتوضيحي للمشاكل 
 الكتاب اساس قوي لتكون استنتاجك الخاص يف مسألة وجود الله.

ملن موجه هذا الكتاب ؟

هو  اللهاملؤمنني والذين مل يقرروا بعد ويرون ان مفهوم وجود و هذا الكتاب موجه للملحدين 
 مهم.شيئ 

.باملناقشة جديرةميثل هذا الكتاب بداية اساسية يف نقاش وجود الله , سيعطيك افكار جديدة 

بعدم عن وجهة نظرك بالنسبة للملحدين , هذا الكتاب سيساعدك للتكلم بوضوح وقوة للتعبري 
, فهم تلك  رمبا ستواجه صعوبات يف توضيح وجهة نظرك عندما تناقشكملحد ,  اميانك بالله.

توضيح وجهة واضح ومنطقي سيساعدك يف الحجج ورؤية كيف رد عليها بقية امللحدين بشكل 
 نظرك بشكل مثايل.

ن ال بأس , قراءة كمؤمن , رمبا ستجد الكثري من االفكار التي ال تتفق عليها يف هذا الكتاب , الك
امللحدين واملؤمنني واالخرين الذين يسالونك عن  نظر وجهة هذا الكتاب سيتيح لك رؤية

املعتقدات التي تؤمن بها. اذا كنت تريد الدفاع عن معتقداتك اثناء النقاشات , هذا الكتاب 
بشكل سيساعدك يف فهم االسباب وراء قلة اميان من تناقشهم. معرفة هذا سيساعدك للنقاش 

خذت وقت لفهمها واخذها علمي اكرث. وامللحدين الذين تناقشهم رمبا يقدرون الحقائق التي ا
بعني االعتبار يف حججهم. معرفة وتقدير اراء خصومك ستجعلك تستطيع بدء حوارات هادفة 

 بخصوص الله والدين بشكل بناء اكرث.

املوجودة يف هذا الكتاب  الدعاءاتاللناس الذين مل يحددوا طريقهم بعد يف مسألة وجود الله , 
ستساعدك يف وضع خط االساس يف النقاشات واالبحاث التي تخص مسألة وجود الله من عدمه , 

الشائعة حول وجود الله من عدمه , سيكون لديك اساس قوي  االدعاءاتمبعاينة العديد من 
 الستعاملها يف تحرياتك وابحاثك وارائك الخاصة.



 االثبات صعوبةفهم 

االثبات . اثناء اي  صعوبةاحد املفاهيم التي سرتاها بشكل متكرر يف هذا الكتاب , هو فكرة 
من غري املنطقي تقديم ادعائات  النه, اته باالدلة والرباهني دعم ادعاءنقاش , مهمة الشخص هي 

 اما سيتفق معك او ال يتفق. تناقشه , للعودة اليها وتقدميها للشخص الذيبدون ادلة 

 تجارباالثبات , لناخذ مثال من مات ديلنهويت من الربنامج التلفزيوين  صعوبةلفهم كيفية عمل 
فاصوليا , بالتاكيد انت ال تعرف كم عدد حبات  فيهامللحدين , تخيل انك تحصل عىل صحن 

الفاصوليا املوجودة يف ذلك الصحن , بالتاكيد اما ان يكون عدد فردي او زوجي , الكن بدون اي 
يل ال ميكنك تحديد هل عدد حبات الفاصوليا املوجودة هو عدد فردي او زوجي , ستحتاج اىل دل

 مجرد تخمني ال اكرث. ن بدونها فان العدد الذي طرحته هو ه لكادلة وبراهني الثبات

االثبات هو جزء مهم جدا يف اي نقاش , بغض النظر عن املوضوع الذي يناقش فيه ,  صعوبة
يجب  فالسلطاتفائدته يف النقاش شيئ ال غنى عنه , حتى يف االجراءات القانونية هي مطلوبة , 

 مذنب.ان تثبت ادانة واضحة ليك تثبت ان املدعى عليه 

يف اطار النقاش حول الله , الحجة املهمة الوحيدة ضد االميان بالله هي انه ال يوجد اي دليل 
االثبات اىل جانب  صعوبةهذا يبقي قلة اميانه بالله , ان يربر  يثبت وجود الله , فامللحد ال يحتاج

, الشخص الذي يقوم باملناقشة يجب ان يثبت صحة كالمه بادلة  ينتمياملدعى عليه حيث 
؟ بالتاكيد لن  النك ال متتلك دليل عىل عدم وجوده  يطري فيلواقعية , هل ستصدق ان هنالك 

 تصدق ذلك حتى تجد دليل فعيل يؤكد ذلك اليشء.

بهذه الطريقة سيكون النقاش بناء حيث هم ان تشري اىل املغالطات يف كالم من تناقشهم . من امل
تكون جميع النقاط تحت مجهر العلم , وايضا بهذه الطريقة سيقوم الشخص االخر بالشك يف 

 لتفكري فيها والبحث عن دليل قبل طرح فرضياته.مواقفه مام ستجعله يقوم باعادة ا

 

 

 

 

 

 



 هل نستطيع ان نقول بكل تأكيد ان الله غري موجود؟

, اما البعض االخر  لهإمن عدم وجود  متأكدين, فبعض امللحدين االحاد ليس له تعريف واحد 
فيجب ومع ذلك , اذا كان الشخص ميتلك قناعة عالية بيشء ما , .  بوجوده بدون دليلغري مقتنع 

 عليه تقديم دليل يثبت كالمه.

شعبها ان زوجتي ليست قاتلة تم تعيينها بواسطة  بكل ثقة, ال استطيع القول  مثال عىل ذلك 
دليل لكني بالتاكيد لن اضيع وقتي وانا افكر بهذا اليشء النه ال يوجد اي ,  الصيني ليك تقتلني

, نفس اليشء ينطبق عىل مسألة وجود الله , عىل الرغم من ان تصبح زوجتي قاتلة هو  يثبته
 الثوابتفهذا السيناريو عىل االقل سيتوافق مع احتامل اكرث حصوال من احتامل ان الله موجود , 

 العلمية ولن يتناقض مع قوانني الكون.

 

 هل يوجد اي منفعة يف النقاش بهذا االمر؟

واملجتمع  ي تعلمناه من العائلة , االصدقاءوبدأ يتسائل ما الذ دينيةالعديد منا نشأ يف بيئة 
, ويف حال وجدت اشخاص  صعببشكل عام . ايجاد طريقة للنقاش باملواضيع الدينية هو تحدي 

 .عظيمميكنك النقاش معهم بشكل مريح فهو يشء 

يساعدك يف توسيع مدى ادراكك املختلفة  اتاالدعاءحتى يف حال مل تغري رأي اي شخص , دراسة 
وزيادة مهاراتك يف التفكري. باالضافة اىل ان بعض الناس الذين ستواجههم سيكونون غري مؤمنني 

كليا ولديهم بعض الشكوك يف دينهم الكن ال يعلمون كيف يفكرون ويناقشون تلك الشكوك , 
 والرباهني لهم رمبا سيساعدهم اكرث للتعلم وفهم اسئلتهم وشكوكهم. االدعاءاتتقديم هذه 

سواء استخدمت هذا الكتاب كطريقة للتحقق مع صحة رؤيتك , وتجهيز نفسك يف النقاشات , او 
والدين بطريقة اسكتشافية , هذا الدليل سيطرح تحليل شامل الشهر  اللهببساطة تحليل مفهوم 

ل فصل يف هذا الكتاب سيفصل الحجة قبل تحليلها والرد عليها , كوجود الله .  يزعم ادعاء 20
اللغة ب وبحوثمل يتم ترجمة املصادر للعربية بسبب انها باالصل كتب  .تؤكد الكالم متبع مبصادر 

 . االنكليزية وال توجد لها ترجمة عربية

 

 

 



 ( .؟أاللهما الذي نعنيه بــ)

قوة خارقة شعورية هي السبب يف الخـلق او مكتفية  اللهيف معضم اسطر هذا الكتاب , سنعترب 
بعض االمثلة املاخوذة من متبوعة ببحكم العامل بارسه او بعض سامت العامل والحكم فيه , 

او  باللهلديهم. وايضا سنعترب التوحيد هو االميان  اللهالديانتني املسيحية واالسالمية حول تعريف 
, للمزيد من  اللهسنناقش بعض التعريفات االخرى حول مفهوم االلهة. يف الفصل الثالث عرش 

 whataregods.com قم بزيارة  اللهالتعريفات حول 

 

 من نحن ..؟

, مسلم سابق من الجمهورية االسالمية االيرانية ومؤسس  ايبارمني ناو كتب هذا الكتاب بواسطة 
, وهي منظمة غري ربحية تحتوي عىل ماليني املعجبني واملتابعني  )الجمهورية امللحدة(منظمة 

عىل منصات التواصل االجتامعي , وهي مجتمع أمن للملحدين حول العامل للتعبري عن ارائهم 
ومشاركة افكارهم ولقاء اشخاص بنفس تفكريهم واعتقادهم , امللحدين هم اقلية يتواجدون يف 

 للتعبري عن ارائهم بحرية لبقية الناس. مكان مناسب ومريح كل دول العامل , وال يجدون دامئا

ففي بعض البلدان , التعبري عن احد تلك االفكار مناقشة احد االفكار االلحادية غري أمن ومنبوذ . 
قد يؤدي اىل رضر كبري بصاحبها . الكن بوجود مجتمع أمن للملحدين ليشاركوا أرائهم وافكارهم 

 ان تكون هي صوت من ال صوت له. , تأمل الجمهورية امللحدة

 

 للمزيد من النقاشات

حيث اين اوفر  , تستطيع الوصول ايل اذا كنت تود اضافة يشء لهذا الكتاب او اىل اشياء اخرى
 whythereisnogod.com قم بزيارة . مقاطع صوتية وفيديوهات للنقاش حول الله والدين

 

 

 

 

 



 الفصل االول

 التعقيد وترتيب الحياة , الله صممها لتكون بهذا الشكلالعلم ال يستطيع تفسري 

 

ميكن القول ان الوظيفة االساسية للدين هي تفسري الظواهر التي عجز البرش عن تفسريها , 
لهة , واالن مع التقدم العلمي كالربق والرعد والرباكني , هي قوى طبيعية كانت تنسب اىل اإل

مام يعني ان ال نحتاج للمزيد من الخرافات لظواهر , اعطانا تفسري علمي وواضح لتلك االذي 
 .لهاإلليك ننسبها اىل 

ونفس الشيئ للعديد من الظواهر الطبيعية االخرى ,  املنهج العلمي توصل اىل املزيد من 
التفسريات التوضيحية لهذه الظواهر  , تفسريات خارقة للطبيعة اثبتت نفسها بشكل غري كايف 

لكن ذلك ال حتى انه توجد ظواهر يف العامل مل نفهمها بعد ورمبا مل نفهمها ابدا , عىل اقل تقدير , 
 يعطينا الحق ليك نفرسها بشكل تافه.

, االميان بالله ليس هو الجواب , انه ببساطة طريقة لقول )انا ال اعلم( , حتى يومنا  الحقيقةيف 
 هذا , مسالة وجود الله تثري اسئلة اكرث من حلها.

طرح الفيلسوف االنكليزي ويليام بايل )حجة الغاية( يف كتابه )علم الالهوت  1802عام 
مسالة ان الكون قد تم تصميمه بواسطة الخالق الذيك النه اعقد مام ان  يناقشوفيه  1الطبيعي(

 يكون قد وجد بالصدفة.

لتوضيح ذلك , قد شبه ذلك بالساعة , اذا كنت تسري عىل الشاطئ ووجدت ساعة , ستعرف انه 
من خالل تصميمها املعقد انها صممت بواسطة صانع الساعات , لذا سيكون من السخيف ان 

تفكر بان تلك الساعة قد جائت بالصدفة , ومن خالل ذلك املنطق , فان التعقيد يعتمد عىل 
 .مصمم ذيك

ذلك الحني , العديد من العلامء والفالسفة تناولوا تلك القضية وقد اظهروا ان النظام ومن ن
املعقد ميكن ان يتكون بدون مصمم. نظرية التطور باالنتخاب الطبيعي هي واحدة من تلك 

مسالة التعقيد بدون مصمم من منظور اكرث شمولية , ميكنك  سنناقش هنا االنظمة املعقدة.
 ملعرفة كيف تعمل نظرية التطور. EvolutionSimplyExplained.com زيارة

                                                             
1 .Paley, William, and Matthew Eddy. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of 
the Deity, Collected from the Appearances of Nature. Oxford: Oxford University Press, 2006. 



االنكليزي جون كانوي بعمل منوذج اسامه )لعبة الحياة( , اللعبة اوضحت  قام عامل الرياضيات
كيف من املمكن ان يايت النظام املعقد من مجموعة خاليا بسيطة متبوعة بعمليات رياضية 

 لتتكاثر من الخالليا , ثم يرتكها بفوىض بسيطبسيطة . يف اللعبة , يقوم الالعب بانشاء اسلوب 
 .1اعتامدا عىل عمليات رياضية بسيطةومتوت 

 

 االحتامالت : فيها , تكون لتلك الخاليل فللمساحات املسكونة

 اذا كان الخلية متتلك جار واحد او اكرث , فانها ستموت. -

 الخلية متتلك اربعة جريان او اكرث , فانها ايضا ستموت.اذا كانت  -

 الخاليا التي متتلك جارين او ثالث , فانها تنجو. -

 

 اما للمساحات الفارغة :

 الخاليا مع ثالثة جريان ستكون مأهولة. -

 

قد تختلف اختالفا كليا , بعض املخلوقات  منها اعتامدا عىل الظروف االولية , نتائج كل لعبة
ن معقدة بشكل كبري جدا , التصاميم املتناسقة التي تبقى تنمو , االخرى تتحرك نحو نقطة ستكو 

الركود قبل النمو. يف كل حالة , تحدث التصاميم بالكامل من العمليات الرياضية التي تتحكم 
بالخالليا , وليس من قبل الشخص الذي يلعب العبة , توضح اللعبة ان اي نظام بقواعده الخاصة 

معقدة عىل نحو متزايد بدون اي تدخل خارجي ,  ن ان يعمل نفسه بنفسه وينتج نتائجميك
قوانني بسيطة تنتج تصاميم جميلة , قم  ملشاهدة فيديو لنفس تلك املهام املعقدة من خالل

 frombasiclaws.com بزيارة

 

 

 

                                                             
1 Gardner, Martin. “Mathematical Games – The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire 
Game ‘Life.’” Scientific American 223, October, 1970, 120-23 



 وجود مصممالتعقيد ال يدل عىل 

الننا نعلم ان الساعات هي يشء غري طبيعي ومل تنشأ  هو خري مثال مثال الساعة الذي طرحناه
 من تلقاء نفسها , اذا كان التصميم الذيك هو املسؤول عن خلق كل يشء , فلن يكون هنالك فرق

بني الساعة والحجر الن كالهام قد صمم بواسطة مصمم ذيك , وهكذا نحن غري قادرين عىل  كبري
 ناقض الظواهر الطبيعية.تالتصميم الذيك  مسألة , لذا فان مصممفهم التصميم بدون 

 

 اذا كان التعقيد يتطلب خالق , فمن خلق الله ؟

االجابة عىل سؤال التعقيد بالخالق لن يحل , ف رمبا هذه هي اعظم مشكلة تواجه فكرة التعقيد
املشكلة , بل سيطرح مشكلة اخرى , اذا كانت كل االشياء املعقدة تتطلب وجود خالق ذيك , اذا 

ملاذا الخالق بنفسه ال ينطبق عليه هذا الرشط ؟. هل جاء هذا الخالق الذيك من قبل خالق ذيك 
 اخر ؟ اذا ما الحل ؟ ستكون حلقة ال نهائية.

, عىل جواب له  خلق الكون هو امر ما زال العلم يحاول ايجاد جواب له , ورمبا مل ولن نصل اىل
 حال ال يوجد مشكلة يف ذلك , فعدم معرفة الجواب افضل بكثري من صنع اجوبة خيالية. اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاين 

 املقدسة بالكتبتم اثباته  وجود الله 

 

العديد من الديانات لها كتب خاصة بها , تدعى الكتب املقدسة , تلك الكتب املقدسة يف نظرهم 
يتخذون من تلك الغالبية من اتباع الديانات  .بشكل مبارش  اللهاما جأئت من الوحي , او كتبها 

ب , االنجيل والقرأن ميثالن للعديد من املؤمنني كتالههم املزعوم إالكتب دليال لتاكيد وجود 
, كام ان العديد من املؤمنني يعتربون تلك الكتب ال ريب فيها ارشادي الميانهم وحقائق تاريخية 

 .اللهل ينسبوها اىل وال خطأ , وبهذا الشك

, هم نفسهم الذين يؤمنون بان كل  اللهالناس الذين يتخذون من تلك الكتب دليل عىل وجود 
دعى تناقض يبحد ذاته سيسبب ما هو مكتوب يف تلك الكتب صحيح , والقيام بهذا اليشء 

, لذا ال يوجد فرق  1)االستدالل الدائري( حيث يفرتض ان يكون سؤال االدعاء هو الجواب نفسه 
 نعترب, لذا من الصعب جدا ان  اليشء صحيح النني اؤمن به( بني هذا االدعاء وبني القول )هذا 

 ذلك دليل.

 

 ال توثق نفسهاالوثائق 

ليس بسبب ان اليشء املكتوب يف تلك الكتب يعني انه صحيح , هذا واضح , النه يوجد املاليني 
متوفرة يف كتب اخرى تدعي بانها حقيقية الكن تم اثباتها بانها من القصص الخيالية عرب التاريخ 

 غري صحيحة . وجود الكتب املقدسة ال يعني صحة ما تحتويه تلك الكتب .

باالضافة اىل ذلك , الكتب املقدسة بنفسها مليئة بالتنقاضات , النه يف النهاية هي مجرد كتب تم 
يخطأ. ويوجد ايضا بداخلها العديد من الحقائق كتابتها بواسطة برش , وكل برش من املمكن ان 

 لخرافات واالساطري.د ايضا فيها العديد من املبالغة واالتاريخية املنوعة , كام يوج
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 ومتناقضةالكتب املقدسة يف كثري من االحيان غري دقيقة 

التنقاضات والحسابات املختلفة . وستدرك ذلك حينام و باالخطاء الداخلية  كل كتاب مقدس مليئ
 تأليفمختلفني عرب مدار التاريخ وليست من  مؤلفنيتعلم بان تلك الكتب كتبت بواسطة 

. اذا كانت تلك الكتب وثائق تفصل الحقائق التاريخية , فيجب ان تكون الحقائق  الشخص نفسه
 االساسية هي نفسها يف جميع تلك الكتب.

ينص   1-19اء يف االنجيل تتعارض مع قوانني الكون , مثال عىل ذلك يف سفر التكوين بعض االخط
. اما الشمس النجوم والقمر وبقية الكواكب  عىل ان الرب خلق الجنة واالرض يف اول يوم للخلق

الن النباتات تحتاج اىل ضوء الشمس ليك تنمو  املغالطاتفقد خلقها يف اليوم الرابع ,  وتلك احد 
الحقائق العلمية التي تقول ان الشمس والنجوم وجدت قبل زمن طويل من  لو تجاهلت. حتى 

 االرض والنباتات.

مثال عىل ذلك , يزعم القران اما يف القرأن , يوجد ايضا العديد من االخطاء العلمية الواضحة , 
َرأِض كَيأَف ُسِطَحتأ  " 20الغاشية االية  كام يف سورة بان االرض مسطحة وان الشمس  . "َوإىَِل الأ

َحتَّٰى إِذَا  " 86عندما تغرب تذهب اىل مكان ما يف االرض كام ذكر سورة الكهف وتحديدا يف االية 
ٍ َحِمئَةٍ  رُُب يِف َعنيأ ِس َوَجَدَها تَغأ مأ رَِب الشَّ تلك االخطاء العلمية هي نفسها كانت منترشة .   بَلََغ َمغأ

الله كام  من عندالكن ليس من املنطقي ان يكون القرأن يف نفس الفرتة التي كتب فيها القرأن , 
 يضن املسلمون الذين يؤمنون بان القران قد انزل من الله عىل محمد نبي االسالم.

تحتويها , عىل سبيل املثال يف االنجيل حول املشاكل االخرى للكتب املقدسة هي التناقضات التي 
قصة يوم الحساب , الذي ميكن القول انه اهم االحداث التي يهتم بها املسيح , هنا نجد 

 التناقضات بني نسخه املختلفة

 

  اما يف ( 60-27:57 )متىيوسف الرامي يف انجيل متى , فان يسوع قد دفن بواسطة
 (29-13:27من الناس )اعامل الرسل اعامل الرسل فقد دفن بواسطة مجموعة 

 ( ذكر ان النساء يف املرقد املسيحي قد شاهدوا شخص 16:5( ومرقس )5-28:2يف متى )
 ( فانهم كانوا شخصني.20:12( ويوحنا )24:4واحد او مالك , اما يف لوقا )

 اما يف يوحنا ( 14-15قد مات بعد وجبة عيد الفصح )مرقس   مرقس , فان يسوعاما يف ,
 (18-19يوحنا مات يف اليوم الذي ييل وجبة عيد الفصح )فد 



فانه من الصعب ,  املسيحكالوقت الذي صلب فيه بسيط حني ال تتفق الكتب املقدسة عىل يشء 
 تاريخية املذكورة يف تلك الكتب .ان نتقبل الحقائق ال

اغلب املسلمني فان فبحسب ة كاملة بان كتابهم القرأن ال ريب فيه , اما املسلمني فهم عىل قناع
واالخرتاعات التي تم ايجادها يف عرصنا  القرأن عىل علم مسبق بالكثري من االكتشافات العلمية

يف وقتنا الحايل ينسبون تلك  املسلمني.  مشكوك فيهاوبالتاكيد تلك االدعاءات . الحديث
االكتشافات اىل النصوص املوجودة يف كتابهم. اذا كان القرأن بالفعل قد كتب تلك االكتشافات , 

, ال فلامذا مل يكتشف ذلك من درسوا القران قبل العلامء الذين اكتشفوها بجهودهم الشخصية ؟ 
لعلامء , مام يعني ان تلك ا يوجد اي اكتشاف علمي قد وجده تفسري القران قبل ان يكتشفه

 مشكوك فيها بشكل كبري. الحجج

 

 بالتناقضاتصنع برشي ومليئة  من النصوص الدينية

بسيط حول االخطاء التي توجد يف االنجيل والقرأن , تلك الكتب تم كتابتها  رشحهنا يوجد 
واقف فانها تناقلت شفهيا ونسخت خالل عقود بل حتى بواسطة برش عاديني , ويف كثري من امل

بشكل كبري , فاالسامء مثل يوحنا ,  غامضةقرون . مع االخذ بعني االعتبار ان الكتب املسيحية 
مرقس , متى , تم اضافتها الحقا بواسطة الكتاب واملحررين , فالهوية الحقيقية لتلك االسامء هي 

 .1مجهولة 

 20قدم كتاب للعهد الجديد هو رسائل بولس , الذي يقدر كتابته بعد قدر علامء االنجيل بان ا
, بولس مل يكن حاظرا يف اي مناسبات ذكرت يف االنجيل , ومل يكن يعرف  املسيحعام من انبعاث 

سنة بعد املوت  70اىل  30بشكل شخيص , كتب االنجيل نفسها كتبت بعد حوايل من  املسيح
 . 2 للمسيحاملزعوم 

القراءة  يعرفون كانو يتحدثون اللغة االرامية , غالبيتهم كانوا اميني ال للمسيحالناس املعارصين 
وال الكتابة , لذا فالقصص تناقلت بشكل شفهي , هذه القصص الشفهية بالتاكيد قد تزخرفت 
بانتقالها من شخص اىل اخر , ممزوجة ببعض التفاصيل ومفرغة من بعض التفاصيل االخرى , 

هذه القصص تبدو ,  من حصان طروداة اىل ملحمة كلكامش حاله كحال بقية االساطري , سيحامل
 .اقرب مام هي للحقيقة اقرب للخرافةانها 

                                                             
1 Ehrman, Bart D. Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don't 
Know About Them). New York: HarperOne, 2009. 
2 Ehrman, Bart D. Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don't 
Know About Them). New York: HarperOne, 2009. 



 الفصل الثالث

 , وتلك املعجزات تؤكد وجود الله بعض االحداث التي ال ميكن تفسريها هي معجزات

 

, جزات بشكل مفصل , فيجب ان نعرف ما هو املعنى الدقيق لكلمة معجزة قبل ان نناقش املع
فبحسب قاموس كولينز االنكليزي فان املعجزة هي )حدث يتعارض مع القوانني الطبيعية 

 مريئيجب ان يكون ,  وليك نعطي كلمة معجزة ليشء ماارقة للطبيعة( , املعروفة ويسبب قوة خ
 بدون تدخل من قوة اخرى. وال ميكن حدوثه

غري محتملة احصائيا , تلك االحداث غري قيمة بسبب الهذا التعريف يشمل املعجزات الحقيقية 
مثال عىل ذلك , شخص ما تم شفاؤه ندرتها , الكن بالتاكيد هي موجودة ضمن قوانني الطبيعة , 

او  يوجد عالج ملرضهمال من شفاؤه بسبب انه ال من مرض معني , وهذا الشخص قد قطع كل ال 
فهمنا للعامل الطبيعي ميكن تحديثه يف املستقبل بظهور علوم جديدة ان التحاليل غري دقيقة . 

 دون الحاجة اىل فهمنا املسبق للقوانني الطبيعية.

 

 عندما يكون السبب غري معروف , هذا ال يعني انه من عند الله

حول دراستنا ملوضوع املعجزات , دعونا نتكلم عن موضوع ألهة الرعد يف ثقافات العامل املختلفة 
. ففي  1, عرب التاريخ كان هناك العديد من ألهة الرعد , انترشت عرب قارات وحظارات مختلفة 

عىص معظم الثقافات فان العواصف الرعدية تأيت عند افعال الله , سواء اذا كان زيوس قد رمي 
ا قام العلم بتفسري حدوث الرعد فقد يف يومنا هذا بعدمة طائره الخرايف , الربق او رضب باجنح

كشف مدى سخافة وسذاجة تلك الخرافات  , يف نفس الوقت الذي كان يؤمن به املؤمنني بان 
 الرعد معجزة تتطلب تدخل ألهي.

غامضة هي حالة تسمى )االدعاء  مثل هذه الظواهر التي ترجع االشياء الخارقة للطبيعة الحداث
النه ال يوجد دليل الشخص ان هذا اليشء صحيح  يقولوبالتاكيد هذه مغالطة حني  (2الجاهل 

لذا حينام , حتى حينام يكون هنالك نقص كبري يف االدلة الداعمة لهذا اليشء ,  عىل انه خطأ
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اليشء صحيح , هو بنفس يقول شخص ما انه ال يوجد دليل ينفي وجود يشء ما يعني ان ذلك 
 املنطق حينام ال يجد تفسري لظاهرة معينة يف الكون فينسبها اىل الله.

ي هذا التشبيه , لنفرتض انني اقول ان الشمس تعمل بواسطة مليارات من حسنا , تخيل مع
فساقول لك حسنا اخربين اذا من اين تأيت البطاريات , بالتاكيد ستقول ان هذا يشء سخيف . 

طاقتها ؟ رمبا ستخربين انك ال تعلم الجواب او نفرتض انه ال يوجد شخص حتى االن قد الشمس ب
فهل من املعقول ان تعترب هذا النقص يف علم مبصدر الطاقة الذي تعتمد عليه الشمس , 

 .املعلومات دليال عىل صحة كالمي ؟

ها , ميكن حضىل الغموض هي انه ال املشكلة االخرى مع نسب القوى الخارقة للطبيعة ا
مثال عىل ذلك , ال يوجد اي ال تحمل اي معنى بدون ادلة ,  ات التي غري قابلة للدحضواالدعاء

وهكذا فان عدم القدرة االرض . باطنعمالق يعيش يف  اخطبوطاك ليس هنطريقة لدحض انه 
فيجب ان تقع صعوبة اذا كان االدعاء غري قابل للدحض  عىل دحض يشء ما ال يجعله صحيحا.

 االثبات عىل املدعي.

فانه سيكون هنالك عدد ال نهايئ من التفسريات التي ال ميكن يف اي حدث ال ميكن تفسريه , 
فبعضها سينسب اىل معجزة من الله حضها الكن ليس من الرضورة ان يكون احداهن صحيح , د

انها مجرد والبعض االخر سينسبه اىل مخلوقات فضائية , وبدون اي دليل عىل هذه االدعائات ف
 كالم ال معنى له.

, االحداث التي تبدو معجزة قد تم تفسريها بشكل منطقي وعلمي يف وقت  يف عديد املرات
من خالل مثال عىل ذلك تجارب قرب املوت قد تم استعاملها دليل عىل وجود الخرة , الحق , 

او انه يشعر بانه داخل نفق مظلم ويف هذه التجربة يشعر الشخص انه خارج جسده متاما , 
زعموا بانهم  الذين جربوها بعض االشخاصنهاية هذا النفق يوجد ضوء يقوم بالذهاب اليه , 

مع هذه االصوات التي بدون جسد تحث هوالء يسمعون اصوات احبائهم الذين فارقوا الحياة , 
 .االشخاص عىل االبتعاد عن الضوء الذي يزعم البعض بانه الخرة

من يجرب هذا اليشء سيصدقه متاما , االدلة العلمية اقرتحت انه هنالك عملية بايولوجية وراء 
وتم طرح هذا االختبار بشكل علمي عن طريق االطباء بواسطة تحفيز اجزاء هذه التجارب , 

 . 1 معينة من الدماغ يجعلهم يشعرون بذلك اليشء
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بشكل مبارش ال يعني بالرضورة انه يقف خلفه قوة خارقة للطبيعة , غريب عدم تفسري حدث 
 .ابدأببساطة يعني انه يحتاج اىل مزيد من التجارب ليك يتم فهمه او رمبا مل نفهمه 

 

 العديد من االحداث بدون معنى اصال

العقل البرشي يتعرف عىل االشياء بشكل مثايل , حتى لو كانت بدون معنى . وصفها العامل 
مرييك ميشيل شريمر عىل انها )ايجاد يشء معني من خالل يشء عشوايئ( يف مقالة طرحها عام اال 

قدرتنا عىل التمميز وايجاد يشء معني من خالل ال يشء هو . وفق ما ذكره شريمر فان  1 2008
بحسب ما وهو يشء طورناه نحن البرش بشكل مثايل . من اهم االسباب التي ابقتنا يف الطبيعة , 

ماليني سنة  3"تخيل انك احد اسالفنا وكنت تتجول قبل  2010شريمر برشحه خالل مؤمتر تيد  قام
ت صوت ما يصدر من العشب الكثيف , هل هو صوت صادر من يف سهول افريقيا , وسمع

حيوان مفرتس ام مجرد هواء ؟ القرار يعتمد لك وهو ميكن ان يكون اهم قرار تتخذه يف حياتك . 
وت هواء , فقد انه مجرد ص ادركتالصوت قد صدر من حيوان مفرتس ثم  اذا قررت ان ذلك

انه ب تبنياما اذا كنت ادركت انه مجرد صوت هواء ثم اخطأت يف معرفته الكن بدون اذى , 
ذى فقد حصلت عىل جائزة داروين ل غداء . يرتبصك , فانت االن وجبة حيوان مفرتس كان 

 من البرشية الجينات لحامية الطرق بأغرب املوت اختاروا )جائزة ساخرة تعطى لالشخاص الذين
تكون  أن الطبيعي لعملية االنتخاب ميكن كيف توضيح يف املثال هذا . يساعد ( أسوء تصبح أن

" كيفن فوسرت  "تطور الخرافات B خالل مؤمتر املجتمع املليك  2008يف عام  .2 لالحداث سببا
 احتامالت عىل تحديد)البرشية وغريها( وهانا كوكو قاما باستنتاج "ان عدم قدرة الكائنات 

 االرتباطات جمع عىل تجربهم ما غالبا حولهم من تحدث التي الحداث لجميع املتعمدة
. االنتخاب الطبيعي  نرى بوضوح املنطق التطوري للخرافاتومن هنا  .العشوائية مع املتعمدة

 أجل من الصحيحة غري املتعمدة االرتباطات من العديد إجراءسيفضل االسرتاتيجيات التي تجعل 
 .3 والتكاثر للبقاء رضورية تعترب التي تلك إنشاء

منترش يف كل انواع الحيوانات , اما بالنسبة للبرش  املجموعاتهذا النوع من التعليم عن طريق 
ولسوء الحظ فان الدماغ البرشي ايضا ميكن خداعه فان قابليتنا الكتشاف االشياء متطورة اكرث , 
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مثل رؤيته لخروف يف الغيوم , وجه يف بسهولة يف رؤيته الشياء غري موجودة من االساس , 
 او سامعه الصوات غري موجودة. االشجار

حتى لو كان الحدث يضا فاننا نحن البرش رسيعون يف اعطاء معنى لالشياء التي جربناها , وا
البرش ككائنات عاطفية يصنعون عالقات قوية فيام بينهم ورمبا يهتمون كثريا نفسه بدون معنى , 

 ، ما وبطريقةلنجاحنا او فشلنا ,  التشبث باوهام كاذبة يك نكون معنىاحيانا نقوم بباالخرين , 
السيطرة عىل زمام  بعدم فيها نشعر التي الحاالت يف الصحيحة الحلول من نوًعا لدينا بأن نشعر
ال تجعل جميع تلك التفسريات التي تجعل العديد من الناس  مييلون لالميان باملعجزات ,  1 االمور

يثبت صحة املعجزة والسبب لحصولها , متاما كتلك  قاطعمن تلك املعجزات حقيقة بدون دليل 
 االحداث التي تزعم وجود الله.

 

 ليست دليال عىل قوة خارقة مألوفةاالحداث الغري 

ينسبوه اىل قوة خارقة بدال من التفكري  مألوفالعديد من الناس عندما يشاهدون حدث غري 
 االحتامالت لقوانني الساسية الخصائص فهم فإن ، ذلك ومعالعلمي واملنطقي يف كيفية حدوثه , 

 أن تظهر التي المثلة من العديد هناك ,  2 دامئا تحدث املحتملة غري الحداث حتى أنه يظهر
ياضيات االنكليزي يقول عامل الرالتي يكون نسبة حدوثها نادر بانها ليست معجزة ,  الحداث

يف  ,  يف املليون 1نسبة حدوثه كل شخص منا يجب ان يتوقع حدوث يشء له جون ليتلوود "
وان فشلنا يف ادراك هذا االمر يعود اىل تجاهلنا للعديد من االحداث ,  "الشهر مرة عىل االقل

ث حولنا واننا نعتربها غري مهمة . اما االحداث التي نعتقد انها مهمة كالفوز يف قرعة التي تحد
 جزء مجرد هيفعال ,  فتتصل بكمن النوم تقوم ثم  تتصل بكالنصيب او الحلم بان والدتك 

, مثل  حدوثها من أقل حتى االحتاملية أو نفس مع الهامة غري الحداث من العديد من صغري
فرصة ان تحلم بان والدتك تتصل بك ثم تصحى من النوم فتتصل بك او ان ينفذ الحليب لديك 

الحياة مليئة "االنكليزي ديفيد هاند , فرسها االحصايئ ايام متتالية  5كل يوم يف نفس التوقيت لـ
ومن املتوقع والعديد من تلك االحداث انت التي تختارها , باالحداث , الصغرية منها والكبرية , 

 لية حدوثها تكاد ان تكون معدومة"., عىل الرغم عىل ان احتامان تحدث فيها بعض املفاجآت 
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أنه كرس قوانني  نعتقد معدومة , قدبعد مشاهدتنا لحدث نسبة حدوثه من املمكن ان تاكد 
 احتاملية مدى عن النظر بغض ولكن,  ليك نفهمه خارقة تفسرياتب ربطه ونحاول الطبيعة

خاصة عندما تفكر يف أنه من أجل ,  ال يعني انه يوجد تفسري خارق وراءه ، ما حدث حصول
العديد لعلمية للطبيعة التي رشحت علينا أن نتفق عىل أن النامذج ا يجبقبولنا لهذا التفسري ، 

. ومع ذلك ، فإن مألوفخاطئة متاًما ملجرد أننا شهدنا حدثًا غري هي من الحداث الطبيعية 
ويف  ي دليل عىل تفسري خارق للطبيعة ،إىل أ ي ابدا عجزات" مل يؤدملثل هذه "امل الدقيقالتحليل 
سوء فهم بدايئ للظواهر أو هلوسة أو  سخيفةخدع سحرية  انها مجردأثبت الكثريون  الحقيقة

 .1الطبيعية 
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 الفصل الرابع

 له , وبدون الله سنصبح برش سيئنياصل االخالق هي من ال

العديد من الكتب املقدسة تحتوي غالبا ما يحسب الدين عىل انه املصدر للسلوك االخالقي , 
عىل تعليامت عىل كيفية الترصف الصحيح يف الدنيا ليك تفوز بالجنة يف االخرة , وعدم اتباع تلك 

ص الذي يتبع تلك القوانني خالشالتعليامت يعني غالبا انك ستخلد يف العذاب والجحيم , 
يكونون يف محل شك يف هذه ما بينام امللحدين دامئا لهية" من املفرتض ان يكون خلوق , "ال

بعد ذلك وبدون ان يكون لديك أله يخربك كيف يجب عليك ان تترصف , ما الذي مينع الناحية . 
يف احد املرات تم عمل تصويت يشمل الواليات املتحدة شخص ما من ان يفعل ما يريد ؟ 

لحدين غري جديرين االمريكية وكندا بواسطة علامء النفس الكنديني , اظهر هذا التصويت ان امل
س الذين اظهر ان امللحدين يقعون يف اخر قامئة اكرث النابالثقة اكرث من املغتصبني نفسهم ! 

 .1 كا الشامليةميكنك الثقة بهم يف امري

برش سيئني وغري جديرين بالثقة اكرث من  يف الحقيقة ال يوجد اي دليل يثبت ان امللحدين انهم
ويوجد ببساطة يوجد ملحدين كاذبني مثلام يوجد مسلمني ومسيح كاذبني , اي اشخاص اخرين , 

 يدين مثلام يوجد متدينني جيدين.ملحدين ج

الكن هذا ال يعني انه يوجد عالقة مبارشة بني الدين  , 3 2 وبالفعل فان االديان تحرض عىل العنف
 ومع ذلك فان هذا يناقض فكرة ان االخالق هي من عند الله.والعنف , 

 

 تغيري االخالق والتغريد خارج الرسب

بعد فوات التي كتبت بها ,  وهي تعكس القيم يف الفرتةالنصوص الدينية هي كتابات عتيقة , 
تناسب مع ثقافتنا الحالية مام تسبب يف رؤية االوان فان نظرتنا يف ما ميكن تقبله من الدين ليك ي

ال تتناسب مع زماننا الحايل واصبحت عبئ وذات العديد من االشياء املذكورة يف القرأن واالنجيل 
 محل شك كبري.
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طبيعية الناس يعتربون هذه املسألة مسألة فان حتى االن الكثري من لنعترب مثال مسألة العبودية , 
ومع ذلك فان االغلبية من املسيحيني الحاليني ال يرون انه من الجيد ان متلك شخص يخدمك , , 

 املصادر التي تؤيد العبودية وكيفية التعامل مع العبيد. مناالنجيل ميتلك العديد 

رة يوضح انه ميكنك اغتنام العبيد من االرايض املجاو  46-25:44يف سفر االولني مثال عىل ذلك , 
واما عبيدك واماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين ) الكن ال يجب ان تستعبد قومك

واذا رضب انسان عني عبده او عني ) 21:26. يف سفر الخروج  (حولكم.منهم تقتنون عبيدا واماء
 (.امته فاتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه

العبودية ليست اليشء الوحيد املشكوك فيه يف االنجيل , فعقوبة االعدام كانت منترشة بشكل 
هد القديم , واالعدام كانت هي العقوبة السائدة لتكفري الذنوب يف الع,  ملسيحيةاكبري يف الفرتة 

واذا زىن رجل مع امراة فاذا زىن مع امراة قريبه فانه يقتل )  20:10مثل الزىن يف سفر االولني 
  (الزاين والزانية

واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة فقد فعال )  20:13واملثلية الجنسية يف سفر االولني 
  (كالهام رجسا.انهام يقتالن

خرجون الفتاة اىل باب بيت ابيها ويرجمها رجال )    22:21التثنيةلكذب حول العذرية يف سفر وا
مدينتها بالحجارة حتى متوت النها عملت قباحة يف ارسائيل بزناها يف بيت ابيها.فتنزع الرش من 

 , (وسطك

النه مقدس فتحفظون السبت )  31:14ومامرسة الجنس يف يوم السبت كام ذكر يف سفر الخروج 
  (ان كل من صنع فيه عمال تقطع تلك النفس من بني شعبها قتاللكم.من دنسه يقتل 

ويوجد   (ومن شتم اباه او امه يقتل قتال)  21:17وعقوق الوالدين كام ذكر يف سفر الخروج 
 الكثري من ذلك.

, ليست العقوبات يف , فالعقوبات هنا اوضح , فمن يرتد عن دينه يقتل مبارشة اما يف االسالم 
عند  وامنا ايضا يف الحديث الصحيح الذي يعترب ثاين اكرث يشء موثق ومقدسالقرأن وحده 

 املسلمني بعد كتاب القرأن .

ُعوٍد  , " 9ففي صحيح البخاري  اَل يَِحلُّ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه  -ريض الله عنه  -َعِن ابأِن َمسأ
َهُد أَنأ اَل إِلََه إاِلَّ  لٍِم; يَشأ ِرٍئ ُمسأ ُس َدُم امأ َّييُب الزَّايِن، َوالنَّفأ َدى ثَ اَلٍث: الث اللَُّه، َوأيَني رَُسوُل اللَِّه، إاِلَّ ِبِإحأ

ِس، َوالتَّارُِك   "لِِدينِِه; الأُمَفارُِق لِلأَجاَمَعِة. ُمتََّفٌق َعلَيأهِ  ِبالنَّفأ



ة كام يف القران ايضا , نصوص واضحة جدا تحث الرجال عىل رضب زوجاتهم يف حال رفضن الطاع
ُجُروُهنَّ يِف الأَمَضاِجعِ  " 34ذكر يف سورة النساء الية  يِت تََخافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواهأ َوالالَّ

بُوُهنَّ  ِ نَُكمأ  فَإِنأ  ۖ  َوارضأ  َسبِياًل" َعلَيأِهنَّ  تَبأُغوا فاََل  أَطَعأ

وكام تعودنا مع اغلب املتدينني يف حال ادخالهم يف نقاش كهذا سيسارعون اىل الدفاع عن كتابهم 
من خالل اعطائه معنى اخر للكالم غري الذي هو مكتوب , بتربير ذلك او اخراجه من السياق , 

 ومع ذلك فان الكثري من النقاد استغلوا عامل الوقت لدراسة هذه االيات بشكل محايد وتفصييل
, من االفضل عدم استخدام هذه االيات يف النقاشات قبل دراستها بشكل تفصييل , الغريب يف 

يف اليات التي تحث عىل  ال يحتاجون اىل تفسريات اخرى للقرأناالمر ان العديد من املؤمنني 
يطلبون فقط تفسري ء ايجايب اخر مكتوب يف كتابهم املقدس , التسامح والحب والزكاة او اي يش

كن طق سيكون من املريح االميان به لرشي لتلك اليات التي ال تتناسب مع اهوائهم , بهذا املنب
 من الصعب الدفاع عنه.

 وزمان يف حني ان العادات والعقوبات املكتوبة يف النصوص اعاله قد تتوافق مع اخالق وثقافات
 يومنا هذا الرجل الذي سيقتليف الكن ال يجعل تلك الترصفات مقبولة يف يومنا هذا , مؤلفيها , 

, اذا  تقاله وتصنيفه كقاتلفاقدة لعذريتها , سيتم اعزوجته يف يوم زفافهام بسبب انه وجدها 
 هو مصدر االخالق فانها لن تتغري ابدا مبرور الزمان واملكان. اللهكان 

 

 معضلة إيوثيفرو

هذا اشياء النها اخالقية ؟ فعل ام ان الله يأمر بحسنا , هل االخالق مصدرها الله ببساطة ؟ 
املناقشات الدينية حول  وسطمشكلة تكمن يف السؤال هو اساس معضلة ايوثيفرو الفالطون , 

ال يوجد سبب لالعتامد ف,  إذا كانت الخالق موجودة منفصلة عن إرادة الله, 1ة االخالق ألوهي
, ميكن للشخص ان يصنع معايري اخالقية بدون اي رجوع اىل  عىل الله من أجل السلوك الخالقي

من ناحية اخرى اذا كان الله هو اصل االخالق عرب قوله بان هذا اليشء هو الحق وذلك هو الله , 
د افعال تعسفية . بهذه الحالة تلك ليست انها مجر الباطل , فان هذه ليست اخالق اطالقا , 

 عها البرش بشكل اعمى دون التفكري فيها.اخالق بل هي مجرد نزوة ألهية يتب
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 الله اما ان يكون ضعيف او يسء او غري موجود من االساس

مع ذلك فان الواقع  , لهها هو الله الصحيح املحب للخريإوان كل االديان تدعي بانها قوية , 
ع البرش . اطفال صغار ميوتون بشكل مرو كل يوم تحدث اشياء مروعة مع يقول العكس , 

 كل هذا الوامراض تفتك مجتمعات باكملها وناس ميوتون بحوادث وامراض مختلفة كل يوم . 
له صالح او راعي لخلقه , فكل هذا يشري اما ان الله ضعيف ال ميكنه فعل إجود اي يدل عىل و 

يهتم او انه غري موجود من االساس كام قال الفيلسوف االملاين فردليك يشء او اله قايس ويسء ال 
اما االسوء من ذلك هو عذاب الجحيم , حيث  ( .نيتشة )العذر الوحيد لله انه غري موجود

وحتى املؤمنني بأله اخر سيواجهون سيذهب الكفار اىل الجحيم وسيتعذبون اىل ما ال نهاية , 
فاذا كانت املسيحية هي الديانة الصحيحة فان كل املسلمني والهنودس والبوذيني املصري نفسه , 

الذي يؤمن به ال يدان، )( 3:18)يوحنا  كام جاء يف ود وغريهم سيذهبون اىل جحيم الخلد ,واليه
 (.والذي ال يؤمن قد دين، النه مل يؤمن باسم ابن الله الوحيد

كام جاء يف  هذا املنطق يف عذاب الجحيم ليس فقط يف املسيحية بل معظم االديان كالسالم ,
ينَ َوَمنأ  85سورة أل عمران االية  بََل ِمنأُه َوُهَو يِف اآلِخرَِة ِمَن الأَخارِسِ الِم ِدينًا فَلَنأ يُقأ َ اإلِسأ  يَبأتَغِ َغريأ

لِيِهمأ نَاًرا كُلَّاَم نَِضَجتأ ُجلُوُدُهم "  56ويف سورة النساء الية  إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا ِبآيَاتِنَا َسوأَف نُصأ
ََها لِيَذُ  لأنَاُهمأ ُجلُوًدا َغريأ  َحِكياًم" َعِزيزًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ وقُوا الأَعَذاَب  بَدَّ

يََم   " 72وكام يف سورة املائدة االية   َوقَاَل لََقدأ كََفَر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الأَمِسيُح ابأُن َمرأ
َائِيَل  بَِني يَا الأَمِسيحُ  بُُدوا إِرسأ ِكأ  َمن إِنَّهُ   َوَربَُّكمأ  َريبي  اللَّهَ  اعأ  الأَجنَّةَ  َعلَيأهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  فََقدأ  ِباللَّهِ  يرُشأ

 أَنَصاٍر" ِمنأ  لِلظَّالِِمنيَ  َوَما  النَّارُ  َوَمأأَواهُ 

نأيَا   " 70وايضا يف سورة االنعام االية  ََّخُذوا ِدينَُهمأ لَِعبًا َولَهأًوا َوَغرَّتأُهُم الأَحيَاُة الدُّ  َوذَكيرأ َوذَِر الَِّذيَن ات
ٌس  تُبأَسَل  أَن ِبهِ  ِدلأ  َوإِن َشِفيعٌ  َواَل  َويِلي  اللَّهِ  ُدونِ  ِمن لََها لَيأَس  كََسبَتأ  مِبَا نَفأ لٍ  كُلَّ  تَعأ  يُؤأَخذأ  الَّ  َعدأ

نأ  رَشَاٌب  لَهُمأ َسبُوا  كَ مِبَا أُبأِسلُوا الَِّذينَ  أُولَِٰئَك   ِمنأَها  يَكأُفُروَن" كَانُوا مِبَا أَلِيمٌ  َوَعَذاٌب  َحِميمٍ  مي

 

َحاَب الأَجنَِّة أَنأ أَِفيُضوا َعلَيأنَا ِمَن الأاَمِء أَوأ ِمامَّ  " 50ويف سورة االعراف االية  َحاُب النَّاِر أَصأ َونَاَدٰى أَصأ
 الأَكاِفِريَن" َعىَل  َحرََّمُهاَم  اللَّهَ  إِنَّ  قَالُواَرزَقَُكُم اللَُّه  

بُونَ  الأَماَلئَِكةُ لَوأ تََرٰى إِذأ يَتََوَّفَّ الَِّذيَن كََفُروا  وَ  " 50ويف سورة االنفال االية  ِ بَاَر يرَضأ ُهمأ  ُوُجوَهُهمأ َوأَدأ
 "قِ َوذُوقُوا َعَذاَب الأَحِري



لِلأ  َوَمنَوَمن يَهأِد اللَُّه فَُهَو الأُمهأتَِد   " 97وسورة االرساء االية    ُدونِهِ  ِمن أَوألِيَاءَ  لَُهمأ  تَِجدَ  فَلَن يُضأ
رُشُُهمأ  مَ  َونَحأ يًا ُوُجوِهِهمأ  َعىَلٰ  الأِقيَاَمةِ  يَوأ أأَواُهمأ   َوُصاًم  َوبُكأاًم  ُعمأ نَاُهمأ  َخبَتأ  كُلَّاَم ُم  َجهَنَّ  مَّ  زِدأ

 َسِعريًا"

بيُكمأ   " 29وسورة الكهف االية  نَا إِنَّا  فَلأيَكأُفرأ  َشاءَ  َوَمن فَلأيُؤأِمن َشاءَ  فََمنَوقُِل الأَحقُّ ِمن رَّ تَدأ  أَعأ
تَِغيثُوا َوإِن  رُسَاِدقَُها ِبِهمأ  أََحاطَ  نَاًرا لِلظَّالِِمنيَ  ِوي الأُوُجوَه  كَالأمُ  مِبَاءٍ  يَُغاثُوا يَسأ َاُب  ِبئأَس هأِل يَشأ  الرشَّ

 ُمرأتََفًقا" َوَساَءتأ 

 

رُُجوا ِمنأهَا ِمنأ َغم  كُلَّاَم أََراُدوا أ "  22وسورة الحج االية   " أُِعيُدوا ِفيَها َوذُوقُوا َعَذاَب الأَحِريقِ ن يَخأ

 

َن  " 49وسورة غافر االية  ًما مي فأ َعنَّا يَوأ َوقَاَل الَِّذيَن يِف النَّاِر لَِخزَنَِة َجَهنََّم ادأُعوا َربَُّكمأ يَُخفي
 "الأَعَذاِب 

 

يف بيئة ومجتمع يؤمن  يعاقب احد خلقه بالجحيم االبدي ملجرد انه ولد لن له الجيدال شك ان اإل
حول النقاش يف االخالق عند  بأله اخر او يتبع االنجيل الخطأ او يحظر النوع الخطأ من الكنائس .

إىل املعيار املزدوج يف فكرة وجود الدين املسيحي , فقد اشار عامل االعصاب االمرييك سام هاريس 
وعندما تحدث كارثة بارشة , فعندما يحدث يشء جيد للمؤمن سينسبه اىل الله ممحدد . إله 

كن فهمها بواسطة العقل البرشي , تلك االدعائات غالبا ما سيقول ان ارادة الله غامضة وال مي
من املؤكد أنها ال متناقضة , فاذا كانت ارادة الله غري مفهومة ملاذا تنسب االشياء الجيدة اليه ؟ 

 .لألخالق سايسالدعاء الله باعتباره املصدر اال تضع قاعدة قوية 

 

 لالخالق العلميالتفسري 

يؤكد بشكل واضح ان االخالق ميكن ان يكتشف العلم الفروق الدقيقة يف العالقات البرشية , 
يف الحقيقة ال يقترص االمر عىل البرش وحدهم بل يف عامل تكون خارج اطار الدين بشكل كامل , 

الحيوان ايضا لوحظ وجود االيثار بني الحيوانات خصوصا يف تلك االنواع التي تفضل ان تعيش يف 
 . 1مجتمعات منظمة 
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هو ايضا املسؤول عن تطور الدماغ البرشي باسرتاتيجيات سلوكية ساعدته عىل بقاء الجينات , 
الكن ايضا ادى اىل بقاء الرغبات الجيدة ,  النانية التي ساعدت عىل بقاء النواع لديناالرغبات 

هذه الرغبات الطبيعية حّسنت بقاء جيناتنا من خالل اليثار والتعاطف وحب العدالة .  مثل
 . 1 زيادة التعاون بني الفراد

بطرق معينة تجاه اآلخرين لن أدمغتهم قد   - البرش هامبا في -تترصف الحيوانات االجتامعية 
لجعلنا يف الوراثة . تطورت للمساعدة يف ضامن ليس فقط بقائهم ، ولكن أيًضا بقاء أقاربهم 

، والتي هي يف  حب العدالةنترصف بهذه الطريقة ، فإن أدمغتنا تخلق مشاعر ، مثل التعاطف و 
عىل الربيطانية "  فة يف جامعة بريستولكام يرشح سمري عكاشة من قسم الفلس. 2 داخل ادمغتنا

الحيان ، ال يعني النهج التطوري للسلوك البرشي أن البرش يحتمل  اعتقدناه يف اغلبعكس ما 
باملصلحة الذاتية وحدها. إحدى اإلسرتاتيجيات التي ميكن من خاللها أن  يترصفونأن يكونوا 

 3" "تزيد الجينات النانية" من متثيلها املستقبيل هي أن تجعل البرش غري أنانيني ، باملعنى النفيس
ازدهار اإلنسان يف  زيادةلتحسني رغباتنا ل ا القدرة. مل يكن لديهعيةجيناتنا ليست وا  .

. لكن البرش ثاليةاإليثار ليست ميف حديثة. وبالتايل ، االعتامد الكامل عىل رغباتنا املجتمعات ال
 .، وبالتايل فهم قادرون عىل تصميم مجموعة معايري أكرث شموالً رؤية الواعيةقادرون عىل ال

بالظروف ترتبط ارتباطًا وثيًقا  يف النهاية ، املعايري الخالقية ، كام نفهمها ، هي بنيات اجتامعية
ومع ذلك ، فإن مصدر هذه املعايري متجّذر يف املشاعر .  الثقافية وميكن أن تتغري مبرور الوقت

إن البنى االجتامعية متعاون . ورغبتنا يف العيش يف مجتمع سلمي  االخرينمثل التعاطف تجاه 
ازدهار املبنية عىل مثل هذه الرغبات هي  يف أفضل حاالتها ، مصممة لتحقيق أقىص قدر من 

بالنظر إىل أن هذه الرغبات مرتبطة عها . اإلنسان مع االستفادة من رغباتنا التطورية لتشجي
ارتباطًا وثيًقا بالدماغ ، فإن تحقيق أقىص قدر من السعادة ملعظم الناس ميكن تحقيقه بشكل 

 أفضل من خالل فهم علمي لكيفية عمل أدمغتنا وفهم مجموعة املعايري التي ميكنها تشجيع
 .4 منتجاملزيد من التفاعالت البرشية التي تؤدي إىل مجتمع 
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 الفصل الخامس

 االنتشار الكبري ان مل يكن موجوداالميان بالله لن يكون بهذا 

وان الناس املتدينني يشكلون مام ال شك فيه ان الدين يلعب دور اسايس يف التاريخ البرشي , 
وان ثقافات العامل املتنوعة بنيت عىل اساس الدين لقرون الغالبية العظمى من سكان االرض , 

اذا . وبالتاكيد ان املعتقدات ذات االنتشار الواسع ال بد ان تكون فيها بعض الحقيقة .  1طويلة 
 بعد كل هذا كيف ميكن لهذا الكم الهائل من الناس يؤمنون بالله ان مل يكن موجود ؟ .

أوالً ، أنه يتجاهل السياق يف الواقع يوجد العديد من املشاكل يف هذا النوع من املنطق , 
مل تصل ثقافات العامل بشكل  .التاريخي والثقايف الذي تشكلت فيه الدين وتغريت عىل مر القرون

بدال من ذلك ، تم تشكيل .  إىل املعتقدات الدينية ومتسكت بتلك املعتقدات دون تغيري خام
، وتم رسقة  والغنائم، مبا يف ذلك الغزوات  صعبةظروف ديان يف كثري من الحيان من خالل ال 

 .2احتالل االمم الفكار واستعارتها وتعديلها عن طريق 

ي مغالطة يف النهاية فان فكرة ان اميان الكثري من الناس بيشء معني يجعل ذلك اليشء حقيقي ه
فاالميان الواسع بيشء ال يجعله حقيقة اطالقا ,  , 3 الخاطئ منطقية تدعى مغالطة االجامع

االشياء ببساطة ، االشياء الحقيقية املوجودة تبقى حقيقية سواء امن بها احد ام مل يؤمن , 
غري الصحيحة ال تزال غري صحيحة  واالشياء،  حتى لو مل يؤمن بها احد صحيحةتبقى  الصحيحة

 .حتى لو كان الجميع يؤمن بها

 

 االميان ال يؤثر عىل الواقع 

هناك معتقدات شائعة االنتشار فشلت بسبب ظهور ادلة ثبت أن لطاملا عىل مر التاريخ ، 
واحد تلك املعتقدات الشائعة وذات االنتشار الواسع هي ان االرض مركز الكون جديدة تناقضها , 

اثبات ان  وكيبلر يف كوبرنيكوسالعديد من العلامء مثل جاليلو و ويف القرن السابع عرش نجح , 
صحة كالم العلامء بان االرض ليست مركز  علم الفضاءيف يومنا هذا اكد ,  هذا اليشء خاطئ

ومع ذلك ال زال  ,  4 , ليس فقط يف مجرتنا درب التبانة وامنا يف جميع املجرات االخرى الكون
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ون رغم وجود الكثري من االدلة الكثري من الناس حتى يومنا هذا يؤمنون بان االرض هي مركز الك
 التي تثبت عكس ذلك .

ستجد الكثري من املواقع التي ال زالت تروج اىل ان   Googleحتى لو بحثت يف محرك البحث 
والتي ال زالت ترص  FixedEarth.comو  galileowaswrong.com االرض هي مركز الكون مثل 

وبالتاكيد اميانهم بهذا اليشء لن يغري يشء عىل ان االدلة العلمية غري صحيحة عىل مدى قرون . 
بغض النظر عىل ما يعتقده هوالء الناس فستبقى االرض تدور حول الشمس حتى .  الحقيقةمن 

وقف الذي عندما تت الحقيقة هو اليشء)يقول كاتب الخيال العلمي االمرييك فيليب ديك  النهاية.
, واالميان مل  فالحقيقة ال تتطلب اميان من احد ليك تبقى حقيقة (عن االميان به , يبقى حقيقة

 ولن يغري حقيقة يشء ابدا.

 

 لكن االميان بيشء محدد ليس كذلكواسع االنتشار ,  بشكل عاماالميان 

أهمية ملزاعم املؤمنني ، فسيكون من الصعب  ىللدين قد أعط الواسع االنتشارحتى إذا كانت 
املختلفة ، وال يتفق  االديانمن العديد من  فالعامل يتكون.  بالضبط يدعمهاالتي  املزاعمتحديد 

عىل نطاق واسع ، أال  االديانأي منهم عىل طبيعة الله. إذا كان الله مسؤوالً حقاً عن انتشار 
 لقواسم املشرتكة؟املزيد من ا االديانيعقل أن يكون لهذه 

هي الدين الحقيقي الوحيد. إذا كان املقصود من الدين أن يصف شيئًا ه معظم الديان تدعي أن
ال ميكن أن يكون  مختلفما موجوًدا يف الواقع ، وليس حقيقة عقلية أو عاطفية ، فإن كل دين 

 .او ان جميع االديان غري صحيحة , صحيًحا

عن  يتكلمعن الناس أكرث مام  يتكلمانتشار الدين عىل مر التاريخ ويف جميع أنحاء العامل قد  ان
، من املمكن أن تكون الديان قد تطورت  للكائنات الحية عىل غرار نظرية التطورأي إله. 

بطريقة تستفيد من مشاعرنا ورغباتنا الطبيعية لزيادة معدل  املتكررةكمجموعة من الفكار 
 . 1انتشارها مع إخفاء طبيعتها الحقيقية 

الدين ، مثل  العتناقتحفز الناس  رغبة نفسية 16 االمريكية أوهايو حدد باحثون يف جامعة
من املرجح أن املعتقدات الدينية قد .  2 والخوف من املوت والتعاون رىضلرشف واملثالية والا
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ليس لن هناك و انترشت عىل نطاق واسع لنها تستفيد من الرغبات النفسية لكثري من الناس ، 
 أي دليل خارجي عىل صحتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس 

 الله يجيب الدعاة , بالتاكيد هو موجود 

 

تتمكن من توصيل رغباتك وآمالك ومخاوفك  كمعظم الديان. فكرة أن منالصالة جزء ال يتجزأ 
. إذا كنت تستطيع  رك بالقوة. الصالة تشع جداإىل إله قوي وتلقي استجابة هي فكرة جذابة 

 .كيف حيات شخص فعالإىل ة ، فأنت تتحول من ضحية عاجزة من خالل الصال  وضعكتغيري 

. والسوأ من  أكرث من مجرد وهمه القوة هذ تكون، فلن  ياع ذلك ، إذا مل تنجح الصالة فعلوم
بامكانك ان تعمل من اجل حل إذا كان  كبريذلك ، أن هذا الوهم ميكن أن يكون ضاًرا بشكل 

 املشكلة بدال من الصالة والدعاء لكن قد فات االوان.

السبب والنتيجة ، إىل حد ما. إلنشاء عالقة بني  بسيطةإثبات فعالية الصالة هو يف الواقع مهمة 
ميكنك إنشاء تجربة لعزل الصالة وتحديد ما إذا كان للصالة أي تأثري إيجايب عىل نتيجة املوقف.  

 .قام العلامء بهذا بالضبط

من  والدعاء لتحديد ما إذا كانت الصلوات مختلفةمستشفيات  6دراسة ملرىض القلب يف  قامت
  .1 الغرباء سيكون لها أي تأثري عىل تعايف الشخص

، مل يجد الباحثون مطلًقا أي صلة يوًما  30القلب ملدة من مرىض  1800 لعالجبعد متابعة دقيقة 
يوجد  ك الذين كانوا يدركون أنهومع ذلك ، كان هناك فرق كبري بني أولئ.  بني الصالة والشفاء

والذين ال يعرفون. أولئك الذين عرفوا انتهى بهم المر يعانون من اشخاص يصلون من اجلهم 
ا كبريًا من أن عددً  فان اخبارهممضاعفات أكرث ، رمبا بسبب الضغط اإلضايف الذي تسببت فيه. 

. الشفاءومن ثم يؤثر سلبًا عىل  لمرضل همقد يزيد من شدة إدراكشفائهم  الناس يصلون من أجل
 تبني أي صلة واضحة بني الصالة والشفاء.موثوقة دراسات علمية  حتى اآلن ، مل تكن هناكو 
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 التحيز يف التأكيد

عىل الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم فعالية الصالة ، ال يزال الكثري من الناس يرصون عىل 
أن الصالة قد أثرت عىل حياتهم الخاصة. يصعب دحض هذه االدعاءات لنها تعتمد عىل أدلة 

هي يف الساس أي ادعاء يقول: "هذا صحيح لنه حدث يل أو لشخص  القصةقصصية. أدلة 
الدليل القصيص ال يفعل شيئًا لرشح السبب أو لكن ،  ا يكون الحدث قد وقع بالفعلرمبأعرفه." 

 .لهذا السبب فان العلم ال يعتمد اطالقا عىل الدليل القصيصكيف حدث ذلك ، 

، من املهم أن ننظر إىل جميع التفسريات  الصالة والدعاءبيدعي الشخص قوة الشفاء  حني
. يختفي الصداعاملحتملة الخرى. إذا كنت تعاين من صداع ، فقد تأخذ السربين وتدعو إىل أن 

؟ قد تحتاج إىل دراسة آثار أحدهام دون اآلخر  سبب الشفاءعندما يختفي ، كيف ميكنك معرفة و 
 دراسة هذه اآلثار عرب اخذ عينة كبرية لضامن قد يحتاج املرء أيًضا إىلملعرفة تأثري كل منهام. 

 جمع بيانات كافية ويحدث نفس التأثري يف كل مرة.

 تحيزالالتأكيد. يحدث  يف تحيزال، ستحتاج إىل تجنب  الصالة والدعاءفعالية  قيامك مبالحظةعند 
مع وجهات نظرك  تتناسبوتذكر الحداث التي  او مالحظة بدراسةالتأكيد عندما تقوم  يف

. من خالل البحث عن أدلة تدعم معتقداتك وتجاهل أو التقليل من أهمية 1 البقيةوتجاهل 
 .للحقيقة خاطئة، فإنك تقدم صورة  ارائكالدلة التي قد تدحض 

 

 الطبيعة املتناقضة للصالة

، من املهم النظر إىل الصورة الكبرية. كل يوم ميوت الناس أو  املزعومةعند التفكري يف قوة الصالة 
أن العديد ملفرتض أ أو يصبحون معاقني أو يفقدون وظائفهم أو يعيشون يف فقر. من  ينفصلون

 .ل , وبالطبع ال يتلقون اي مساعدة من الله أجل ظروف أفضمن هؤالء الناس يصلون من 

التي لديها بينام تصيل من أجل ابنة أختك ف.  أنانية وباملثل ، فكر يف أن العديد من الصلوات
 او. بالقلب، هناك شخص آخر يصيل من أجل إنقاذ حياة ابنه املتربع  عملية زرع قلب مهمة جدا

، فأنت تصيل  فوز امتك يف حرب ما او فوز فريقك املفضل يف كرة القدم كنت تصيل من أجل 
ل الدقيقة فقط يف التفاصي يعملأيًضا ليخرس الشخاص من الجانب اآلخر. إن افرتاض أن الله ال 

 فرضية أكرث أهمية من املشاكل الخرى التي قد يُطلب منه حلها هي اكلكلحياتك ، بل أن مش
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نسان عىل هذا كل إ لأنانية وسخيفة عىل حد سواء بالنظر إىل الكم الهائل من املشاكل الفردية 
  الكوكب.

بافرتاضنا ان الله خري ويستمع لكل . غموضا ، تصبح هذه القضية أكرث   من الجانب الديني
، يقدم العديد من املؤمنني بالله بعض التفسريات املحتملة لسبب عدم الرد عىل  الصلوات 

 الصالة:

 .مل تصيل او تدعي بالشكل الصحيح 

 .لست مؤمن مبا فيه الكفاية 

  الله ان امنيتك او طلبك ليس مناسبا لك.يرى 

. إذا صليت ببساطة أفضل أو كنت  يصيلبعض هذه التفسريات تحول اللوم عىل الشخص الذي 
شخًصا أفضل ، فلن تحدث لك أشياء سيئة. اما ان مل تكن راضيًا عن حياتك , فرمبا انت غبي وال 

ص ، وال ميكن تربير هذا شخللتعرف كيف ترتب حياتك. هذا اليشء قد يسبب رضر نفيس حاد 
 النوع من العذاب النفيس  بوهم ال أساس له من الصحة.

، يطرح بعض املتدينني التفسري  للصالة التي مل يرد عليها الله نفسيامن اجل تجنب النتائج املؤملة 
بطريقة مختلفة. يجيب الله عىل الصلوات بإحدى الطرق الثالث: "نعم" ، "ال" ، و "انتظر". هذا 

هذه قبل أن تدرك أن هذا التفسري ال معنى له .  حسنا يبدو هذا اليشء معقوال او حتى حكيام , 
. ابدا سيحدث الحًقا أو لن يحدث او  . إما أن يحدث اآلن ،االجابات الثالث هي نتائج الي حدث

وبالتأكيد ال  ,ة صابون عهذا اليشء البديهي سيحدث بالتاكيد سواء كنت تصيل لله ام اىل قط
 .يعترب دليال عىل وجود الله

 

 للصالة ارضار

النظر عن الرضار النفسية املحتملة التي ميكن أن تلحقها ثقافة الصالة بأولئك الذين ال  بغض
تجاه الناس واملجتمعات. عىل سبيل  فعلياتصل إجابة صلواتهم ، ميكن أن تكون الصالة ضارة 

املثال ، اآلباء والمهات الذين يختارون الصالة من أجل أطفالهم بدالً من طلب املساعدة الطبية 
. يف الواليات املتحدة وحدها ، تويف حوايل 1 يعرضون أطفالهم لخطر اإلصابة أو الوفاة الخطرية

بعد أن امتنع اآلباء  1995و  1975بني عامي طفالً يعانون من أمراض ميكن عالجها بسهولة  140
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ونفس اليشء حني تكون الصالة  .1 عن العناية الطبية ، واعتمدوا فقط عىل الصالة واإلميان
فائدة. بدالً  بدون، فإنها غالباً ما تكون  والدعاء اول ردة فعل لشخص عند وقوع كارثة او مصيبة 

 املفيد أكرث التربع بالدم أو إرسال التربعات من الصالة من أجل ضحايا الكوارث ، سيكون من
 . ن لها يف الواقع تأثري إيجايبأو التطوع. هذه هي اإلجراءات التي ميكن أن يكو  املالية
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 الفصل السابع

 شخصية مع الله , اعلم انه حقيقي اشعر ان لدي عالقة

 

بعض املؤمنني , وممكن ان يدخل يف كل مفصل من مفاصل حياتهم ,  عىلالدين ذو تأثري عايل 
تتأثر العراف الثقافية بشدة باملعتقدات واملامرسات الدينية ، وتركز العديد من الديان تركيزًا 

حتى الشخاص غري املنتمني إىل ديانات منظمة قد يشعرون بقوة  . باللهكبريًا عىل عالقة الفرد 
 .ع اللهالشخصية م عالقتهم

 شخصيةهذه العالقات الشخصية كدليل عىل وجود الله هي أنها تجارب ب لشعور املشكلة يف ا
ميكن أن تكون تجربة الشخص والعواطف التي يسببها حقيقية دون أن تستند هذه .  بطبيعتها

عىل سبيل املثال ، ناقشنا تجارب قرب املوت يف الفصل اطار العقل .  التجربة إىل أي يشء خارج
ومع ذلك ، فقد أظهرت  .من قام بهذه التجربة يضن انها حقيقية متاما  الثالث من الكتاب.

.  1ما هي اال مجرد تفاعالت كيميائية داخل الدماغ الدراسات أن تجارب االقرتاب من املوت 
 . التجارب الدينيةوميكن أن ينطبق المر نفسه عىل العديد من 

 

 الفص الصدغي والتجارب الدينية

. وقد يناقشون عبارات غامضة يعن عالقتهم الشخصية مع الله ، فهعندما يتحدث بعض الناس 
أو كيف أن قراءة فقرات معينة من كتابهم املقدس  كيفية ان الصالة تعطيهم هدوء داخيل

بعض الناس  زعمياكرث حرفية . بشكل  يشءال بينام يستخدم آخرون هذا .تشعرهم بالقشعريرة
 ، أو سامع صوت الله أو غري ذلك من الخربة الحسية. يابوجود رؤ

، وأن املتدينني ليسوا وحدهم الذين ميكن أن يكون للصالة اثر خارق بالرضورة أن  ليس  بالطبع
 دنيويةيكون لديهم تجارب حسية غري طبيعية ، وهذه التجارب ميكن أن تحدث يف مواقف 

 عادية.
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 عىل سبيل املثال ، ميكن لألمراض العقلية وتعاطي املخدرات تعطيل التجارب الحسية العادية. 
. 1 بني بعض الثقافات لفرتات طويلةيف االحتفاالت الدينية  خدرة املتم استخدام بعض املواد 

وراء  للدماغ ساعدت االكتشافات العلمية الحديثة عىل تفسري بعض التفاعالت الكيميائية
بدأ جزء من هذا البحث بفحص الشخاص املصابني برصع الفص الصدغي ، .  التجارب الدينية

وهي حالة عصبية ميكن أن تسبب الهلوسة الدينية بشكل متكرر باإلضافة إىل النوبات 
عىل الرغم من أن شخص  هو االستنتاج السايس الذي ميكننا استخالصه ، .2 واالضطرابات الحسية

، فإن سبب هذه التجربة ليس بالرضورة  تجربة يف يشء ماما قد يكون لديه شعور غري عادي أو 
 ذه التجارب وتفسريها بشكل طبيعي.نا خوض هميكنان يكون يشء من ما وراء الطبيعة. 

 

 رؤية ما تريد ان تراه

هذا .  3 ةالعشوائي االشياء، حتى يف  معنييتخذ منط يف الفصل الثالث ، أن دماغ اإلنسان نا ناقش
يف كيفية حدوث  اساسيامايكل شريمر ، يلعب دوراً  االمرييك املفهوم ، كام يسميه مؤرخ العلوم

 تجاربعام  بشكلدينية سيكون لديهم  بيئةالناس الذين يتم تربيتهم يف .  التجارب الدينية
أحد املتدينني لتكون رسالة  يربطهاقد هذه وهذا يعني أن تجربة الحواس .  تعكس تلك الثقافة

من قبل أنها شبح ، أو شيطان ، أو اختطاف  يف شخص اخرنفس التجربة  تحدثقد .  من الله
 ، أو هلوسة ، وهذا يتوقف عىل التجارب لهذا الشخص وتوقعاته. كائن فضايئ

، حيث يرى الشخاص ما يريدون تصديقه ، وهو ما  دائرية مفرغةيؤدي هذا إىل إنشاء حلقة 
يف حني أن كل هذا ميكن أن يكون مقنعا بقوة للشخص . يدعم املعتقدات التي يحملونها بالفعل

 وجود الله.، فإن أيا منها ال يشكل دليال عىل قام بتجربته الذي 
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 صعوبة االثبات

يف الوقت .  1 من التجارب الدينية يكشف العلم عن فهم أفضل لألساس العصبي وراء العديد
تكون  . االدعاءات املستندة إىل كل تجربة شخصية لدى الشخص تنفينفسه ، ال ميكن للعلوم أن 

لذا ليك تكون عالقة دعى عليه. اإلثبات دامئًا عىل الشخص الذي يدعي ، وليس عىل املصعوبة 
المر إىل الشخص الذي يدعي هذا  الفرد الشخصية مع الله مبثابة دليل عىل وجود الله ، يعود

تخيل ، عىل سبيل املثال ، أن شخًصا ما يدعي أن مالكًا نزل من السامء لزيارة  االدعاء إلثبات ذلك.
،  وليك تصدقهاالحتامل ، عن هذا ادعاء بعيد . بسكويتوقطعة منزله ليشارك كوبًا من الشاي 

أي دليل  ذلك املالكهل ترك ؟  املالكذلك من املحتمل أنك تريد بعض الدلة: هل رأى أحدهم 
 متوهمأو  كذابإما أن يكون الشخص  فال يوجد تفسري لذلك سوىبدون أدلة ، و عىل وجوده؟ 

 .أو مخطئ بشأن ما حدث

فعال  تم زيارتهاآلخر قد  اما،  احدهم يهلوس.  يدعيان نفس اليشءافرتض أن شخصني مختلفني 
ليس لدينا سبب لتصديق   فانه ال يوجد فرق بني التجربتني.بدون أي دليل ، .  من قبل مالك

 .بهذا االدعاء أو أي تجربة من طرف ثالث

. ال ميكننا رؤية أحالم اآلخرين أو سامع الصوات يف النهاية فان تجارب االشخاص هي خاصة بهم 
، فيجب عليه  الحقيقيإذا زعم شخص ما أن تجاربه الشخصية تعكس الواقع . داخل رؤوسهميف 

التجارب الشخصية والدلة القصصية  .دامغةأن يكون مستعًدا لدعم هذه االدعاءات بأدلة 
 اطالقا. ، والرغبة يف االعتقاد بيشء ال يجعله صحيًحا اللهليست كافية لتقديم دليل عىل وجود 
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 الفصل الثامن

 الجحيم ان كنت عىل خطا ستذهب اىلمن االفضل ان تؤمن بالله , النك 

 

 ادعاءبليز باسكال  الفرنيس يف منتصف القرن السابع عرش ، قدم عامل الرياضيات والفيلسوف
من وجهة نظر رياضية ،  الدينتناقش حجته قضية تحدي باسكال , كن أن يطلق عليها اسم مي

 اإللحاد. تكلفةأقل من  الميان تكلفةمعتربة أن 

 التحدي كان بالصيغ التالية :

 ستذهب اىل جنة الخلود.كنت تؤمن بالله وهو موجود ,  ان 

 .ان كنت تؤمن بالله وهو غري موجود , لن يصيبك يشء 

 .ان كنت ال تؤمن بالله وهو موجود , فستخلد يف عذاب الجحيم 

 .ان كنت ال تؤمن بالله وهو غري موجود , فلن يصيبك يشء ايضا 

 

كام لو كان  ان تعيشدامئًا  االفضليف أنه من  ، تكمن أسباب باسكالالفرضياتاستناًدا إىل هذه 
إذا كنت تؤمن بالله وتبني أنك  .فستستفيد كثريا، لنه إذا كان هناك إله وتؤمن به موجودالله 

 .1 السالم أقرا عىل روحك، فنت ال تؤمن بالله وتبني أنك مخطئإذا كاما مخطئ ، لن تخرس شيئا. 

ومع ذلك ، يشء كبري جدا . يف الرياضيات ، ومساهامته يف الرياضيات  بارعاكان باسكال عاملا 
لعدة أسباب مهمة. أوال ، من املهم أن ندرك أن الرهان ال يفعل شيئا  تحدي باسكال يسقط

عىل اإلطالق ، انها حجة ضد اإللحاد عىل أساس  اللهانها ليست حجة لوجود  . الله وجودإلثبات 
 .لحادقل بكثري من عواقب اإلن عواقب االميان ستكون اإ 

 مع ألله يعمل ادعاءهمسيحية ، لل كمبرشباسكال.  فرضيةثانيًا ، يجب أن تعرتف بحدود 
أي إله آخر ويفرتض أن دوافع الله تتسق مع تعاليم  وجود يتجاهل إمكانية,  فقط املسيحي

 متاما. يسقط, فان هذا التحدي  باخذ بقية االديان بعني الحسبان .املسيحي الدين
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عدد كبري من الديان  بادراجإذا قمت و عىل التحليل الريايض لربعة نتائج.  التحدييستند 
مام تكون فرصة امللحدين ،  وتعميقايصبح أكرث تعقيًدا  عدد النتائجالعاملية يف املعادلة ، فإن 

 افضل من املؤمنني يف ذلك الرهان.

 

 اختيار الله الصحيح

من .  معظمها تتعارض مع بعضها البعض وافكاريف جميع أنحاء العامل ،  توجد الكثري من االديان
من الواضح ان عبادة الله الصحيح سيخلصك من )املسيحية واإلسالم( ،  يف العامل بني أكرب ديانتني

هو منقذك  املسيحان  باالمياندخول الجنة ، يجب أن "تنجو" وتريد كمسيحي  .عذاب الجحيم
لذي يؤمن به ال يدان، والذي ال يؤمن قد دين، النه مل يؤمن باسم "   3:18)انجيل يوحنا الوحيد 

. ويف القران ايضا نفس املنطق بان كل شخص غري مسلم سيذهب اىل جحيم "( ابن الله الوحيد
بََل ِمنأُه وَ " 85 )أل عمران االيةالخلود  اَلِم ِدينًا فَلَن يُقأ ِسأ َ اإلأ ِخرَِة ِمَن َوَمن يَبأتَغِ َغريأ ُهَو يِف اآلأ

ينَ  , بل يجب ان تختار  . كل هذا يعني ان مجرد االميان بالله غري كايف لدخول الجنة "( الأَخارِسِ
 .الدين الصحيح من أالف االديان االخرى

 

تطبق دينك حتى لو كنت  - فستذهب اىل الجحيماإلله الخطأ ، بـ أمنتوهذا يعني أيًضا أنه إذا 
، فإن كل مسلم  صحيحا االنجيلحقيقيًا وكان  املسيحيعىل سبيل املثال ، إذا كان اإلله  بحذافريه.

نجيل يقول ال . يف دينهم التزامهموبوذي وهندويس سيذهبون إىل الجحيم ، بغض النظر عن مدى 
سيعاقب أولئك الذين وعن عمد يرفضون الحق، الذين ال يعرفون الله والذين ال يطيعون  ": 

 .  "ربنا يسوع املسيحإنجيل 

نفس يف القرأن ايضا " لذين سيعاقبون بهالك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوتهويقول ايضا " 
ايضا وليس اصحاب الديانات  اليهود واملسيح يشمل فان ذلكالقرآن ،  وحسب تفسريات.  اليشء

تذكر أيًضا أنه ليس كل  سكان العامل. اكرث من نصف، والذين يشكلون غري االبراهيمية والالدينيني 
، فإن  فكرة االخرةبدون ذا كان اإلله "الصحيح" قد جاء فكرة الجنة والجحيم. إ  يتضمندين 

 .باسكال يتوقف عن العمل تحدي

حتى لو كان هناك إله ، فليس هناك أي .  باسكال تعريفا ضيقا ومحدودا جدا لله تحدي يعطي
عىل سبيل  حقيقية ودقيقة.هي يف  هذا التحدياملنصوص عليها يف  االدعاءاتطريقة ملعرفة أن 
، ويف  او يكافئ املشككني ؟؟ الهل الجحيم  نعمهله قوي ومحب للخري كل أ املثال ، ملاذا يزيل 
 .باسكال تحديهذه الحالة ينهار 



ميكن لإلله  التافهة.هو نوع من املعتقدات  للجحيم الذهابذلك ، اإلميان بالله ملجرد تجنب  مع
 يعبدونهومكافأة املؤمنني الحقيقيني فقط ، وليس أولئك الذين  هوالء املنافقنيالتعرف عىل  الذيك

 عذاب الجحيم.فقط لتجنب 

 

 ؟ما هي املشكلة 

من . هذا ليس موجود، حتى لو كان الله غري  االميانيقرتح باسكال أنه ليس هناك ما يخرسه يف 
بعض أقوى الدول يف .  اإلميان بالله ميكن أن يأيت بثمن باهظ للبعضالرضوري ان يكون صحيحا . 

الدين ،  لجليتم خوض الحروب .  العامل تتخذ قرارات سياسية رئيسية تقوم عىل اإلميان بالله
تتأثر حياة املليارات من الناس يف جميع . ويتم قمع حقوق بعض الفراد والجامعات باسم الله

ان الله يريدها بهذا إن قبول املطالب وإتخاذ القرارات كام لو . باملعتقدات الدينيةأنحاء العامل 
 الكالمعندما ال يكون هناك دليل يدعم هذا  هو منطق ضعيف جدا الشكل ليك يكافئ جهودنا

 .يعانون نتيجة لذلكهنالك برش وخاصة إذا كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع

 لذا يجب علينا ان نؤمن فقطلله , ال ميكن لنا فهم فكرة ا

 

ويأخذ هذا االدعاء .  يغري الكثري من املؤمنني اىل هذا االدعاء  الخرى ، االدعاءاتعندما تفشل 
 عدة صيغ :

 .ال احتاج اىل دليل لوجود الله , انا مؤمن فقط 

  نه حقيقي.فستعرف بأ اذا كنت تؤمن بالله 

 .ال ميكن فهم فكرة الله , علينا ان نؤمن فقط 

فإن  بهذا التعريف.  1يف كل حالة من هذه الحاالت , يكون االميان يف النهاية مجرد مغالطة 
 يستنجدون،  الدعائهحجة منطقية  الشخصاإلميان هو التخيل عن العقل ؛ عندما ال يكون لدى 

ال تفعل ، عند اميانك بيشء معني بدون وجود سبب مقنع لميانك به. اإلميان كتفسري ملعتقدهمب
بيشء هو  ال ميكن اعتبار ان مجرد اميانكنفس اليشء القناع شخص لألميان بنفس هذه الطريقة. 

 .سبب منطقي يجعلك تؤمن به

 

 سخافة حجة الميان

ال ميتلك الشخص تفسريات علمية ومنطقية تدعم عندما  كحجةاإلميان  طرحغالبًا ما يتم 
لالدعاء ان يتحول اىل ميكن جرد دخول اإلميان يف املعادلة مب . للحقيقة هو مجرد تجاوزف. ادعاءاته 

ذئب رسي أن كلبك هو  تؤمنقد . ، متاًما كام ميكن أن يكون أي ادعاء مدعوًما باإلميان سخافة
رئيس دولتك ما هو اال مجسم ، أو أن وانه كل ليلة يتم اختطافك من قبل الفضائيني ،  متحول

 أميان بها.ليس لديك دليل إلثبات هذه االدعاءات ، ولكن لديك رغم انه هيلوغرايف غري حقيقي. 

رمبا يصبح اميانك الكبري بهذا ، ومع ذلك ؛ ان يكون كل شخص مجرب عىل تصديقك هذا ال يعني 
، فيجب أن كان لديك ادعاءإذا  اكرث مام هو دليل عىل حقيقة هذا اليشء. جهلكاليشء دليل عىل 

اإلميان بقولهم: "أال ب ادعاءاتهمقد يحاول بعض الناس الدفاع عن  .بالدلة لدعمهتكون مستعًدا 
ميكننا أن  ال يوجد وجه تشابه بني املثال وهذا النقاش.  غًدا؟" ترشقتثقوا بأن الشمس سوف 

حركة الرض يف نظامنا بحكم تلننا نعرف العمليات التي ت ترشقأن الشمس سوف  نعلم 
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نحن لسنا بحاجة إىل . يعمل بطريقة معينة الكوننعرف أن  الواضحةمن الدلة ف. الشميس
 ال ميكن قول اليشء نفسه عن ادعاء ال يوجد لديه دليل. لكن.تثبت ذلك اإلميان. لدينا أدلة

 

 الله غري قابل للتعريف

بدالً من ذلك ، سيقولون أشياء مثل . بشكل مبارشإىل اإلميان  ويدعونال يخرجون  املؤمننيبعض 
وبغض النظر عن الشكل الذي  وصف الله" أو "ال ميكن فهم الله بالعقل البرشي"."ال ميكن 

مل تستطع فهم أو وصف يشء ما ، فال  أن .يجذبون الناستتخذه هذه االدعاءات ، فإنهم دامئًا ما 
للتجزئة ميكن وصفه غري قابل قد يكون اإلله الذي ال  الميان به.ميكن أن يكون لديك مربر عقالين ل

ورقة بحثية أثرية تتعلق بنوع  كنت اريد تقديمعىل سبيل املثال ، إذا ال ميكن اثباته.  ولكن، 
رؤيته من قبل ومل يكن معروفًا من قبل ، فإن زماليئ الحد جديد متاًما من الفخار مل يسبق 

أنني مل أكن قلت بإذا ه وتاكيد وجوده. يتوقعون مني وصف هذه الفخار بدقة من أجل توضيح
 إذا كان. بدو ، فإن أي تفسري لن يكون له معنى يف ادعايئ بأن هذا الفخار موجوديكيف أعرف 

، يح خصائصه املحددة ، مثل اللون ،، يجب أن أمتكن عىل القل من توض الفخار موجودً  هذا
ببساطة ، ليس من املنطقي ليك اثبت بانه حقيقي.  والسامكة ، والشكل ، وما إىل ذلكوالزخرفة ، 

حتى عىل االقل ان اعرف لونه اذا كان الفخار موجود حتى اآلن ،  ان هذابالنسبة يل أن أدعي 
ما إذا  ان اثبتإذا كنت ال أعرف أو مل أمتكن من اكتشاف خصائصه ، فال ميكنني أيًضا  بنيا ام ال.

 . كان موجوًدا

يثبت ان  ال ميكن وصفه أو فهمه أنه ال يوجد دليل كايف ان الله اصحاب فكرة قد يشعر الناس
لصالح الدلة  منعمع و ، موجودومع ذلك ، ليس لديهم أي سبب لالعتقاد بأنه الله غري موجود. 

 سيستمرون يف العيش حياتهم كام لو مل يكن هناك إله. الله .

 

 عدم اهمية االميان

الواقع موجود بشكل . أبدا حقيقة، فإن اإلميان بيشء ما ال يجعله  وكام ناقشنا يف الفصل الخامس
حتى إذا مل تؤمن  واقعأ بقىخاطئة ، والواقع يأشياء من املمكن أن نؤمن ب. عن معتقداتك معزول

 به.

ذا وانت تؤمن بان داخل هصندوق مغطى. عىل سبيل املثال ، لنفرتض أنك حصلت عىل 
 من املسلسل حلقاتيوجد داخل ذلك الصندوق  ويف الواقعالصندوق يوجد سوار من املاس . 



الكن ذلك ال , بغض النظر عن مدى اعتقادك انه يوجد فيه املاس . )رصاع العروش(  التلفزيوين
 يغري من حقيقة ما موجود داخل الصندوق.

فالقرارات الخاطئة التي من املمكن ان ،  مشكلة ويجب عليك ان تتخذ قرارعندما تواجه 
ة الصندوق املغطى التي طرحناها , عىل كفرضيتتخذها هي اكرث بكثري من القرارات الصحيحة. 

فان سبيل املثال هنالك املاليني من االشياء التي من املمكن ان تخمنها موجودة داخل الصندوق , 
يدعوك لالعتقاد بان  فال يوجد اي سببمل يكن لديك اي دليل يثبت فكرتك ملا موجود داخله 

وليس هناك بالتأكيد سبب يدعو أي شخص آخر إىل االعتقاد بأن التخمني  تخمنيك صحيح . 
 .الخاص بك هو الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العارش

 ال يوجد دليل حول عدم وجود الله

 صعوبةيف محاولة لتحويل  النقاشمن منهم ، سينسحب بعض  االنتقادات يواجه املؤمنونعندما 
، إال أنه يفتح الباب  ذيك جدا  يكونميكن أن  الترصفعىل الرغم من أن هذا . اإلثبات نحو الناقد

ء ، حتى الشياء التي مل نفكر بها حتى يتم هذا املنطق سيجعلنا نؤمن بكل يش.  أمام العبث
 الحقيقة.ببساطة هذه ليست طريقة منطقية ملعرفة انها عىل خطأ. إثبات 

عدد فان هنالك مقبول كحقيقة ملجرد انه ال يوجد دليل ينفي وجوده .  اليشءاذا كان املعيار ان 
 .ةصبح حقيقيية ستال نهايئ من االشياء االفرتاض

 : طرح مجموعة من امللحدين املعروفني نظريات للسخرية من هذا املنطق , ومنها 

  1وحش املعكرونة الطائر هو من خلق االرض بواسطة ذيله املكون من املعكرونة. 

  حسب منطق املؤمنني انه مخفي الكن ال ميكن ،  املخفيوحيد القرن الوردي يعيش معنا
 .2 , وبالطبع يجب ان تؤمن بان لونه وردي رؤيته وليس النه غري موجود.

  تنني  عن عامل شيطان مسكون. كتابه كارل ساجان ، تجربة فكرية يصفها يف كراجالتنني يف
، وبالتايل يتفادى جميع  يصدر اصواتغري مريئ ، يطفو يف الهواء ، وال يولد حرارة وال 

 .3 أشكال الكشف الحيس

  ، ال يدور حول  اثبات انهالذي ال ميكنك وهو ابريق يدور شاي حور الشمس إبريق راسل
 .4 الشمس

. ال يعتقد راسل يف الواقع أن هناك إبريق من اجل السخريةبالطبع ، تم تصميم كل هذه المثلة 
ليست صحيحة ،  االدعاءاتشاي يدور حول الشمس. ومع ذلك ، ال توجد طريقة إلثبات أن هذه 

 .مام يدل عىل السخافة لهذا النمط من التفكري
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 ملهمة املحددةا اتادعاء

وادعاء . يف رشح الحقيقة املحددةٍ  االدعاءاتعدم جدوى  التنني الطائريظهر مثال ساجان حول 
 دون أي دليل يدعمها لالدعاءهو الذي يقدم العذار لتربير االنتقادات الصحيحة  املهمة املحددة

 محددة حجة غالبًا ستستخدم ، صحيًحا ما يشء هناك يكون أن يف املّدعي يرغب عندما .1
 أحد يقوم . قد مريئ غري لنه ساجان كراج كارل يف التنني رؤية ميكن ال .الدعائها حجج أي ملواجهة

 ونار ، الهواء يف تحوم لنها مالحظتها ميكن ال أقدامه آثار لكنأدلة.  عىل الحصول يف املشككني
 هذه تجعل الالدلة .  أشكال من شكل أي لغياب رشح صنع وميكنحرارة.  بال مرئية غري التنني

 غري أشياء حولادعاء املهمة املحددة  تقديم السهل منصحيحة .  تلك الدعاءات التربيرات
 ال نهايئ. بشكل خيالية حجج تخلق يجعلك ذلك لن فعالً موجودة

 . إن لله الغامض الوصف يف املخصص املنطق هذا رؤية ميكن ، بالله االميان عىل تطبيقه عند
 تحت تندرج - وصفه أو فهمه ميكن ال الله أن - السابق الفصل يف مناقشتها متت التي التربيرات

فكرة  دحض املستحيل من يصبح أنه لدرجة غامضاً  الله تجعل التربيرات هذه مثلهذه املغالطة. 
 .ادعائه إثبات إىل أقرب مكان أي يف املدعي عىل يحصلون لكنهم ، وجوده

 

 الكفر بيشء ما ال يعني عدم االميان به.

النه باعتقادك هذا  , تطلب منه ان يثبت لك انه ليس هنالك ألهسعندما تنافش احد امللحدين 
 امللحدين من العديد أن إال ال يوجد أله ، أنه بثقة الحرفيون امللحدون يعتقدما يعتقده امللحد. 

 عىل أنهم يدعون ال لكنهم ، أله بأي يؤمنون ال الناس هؤالء ، آخر مبعنى. ال ادريني ملحدين هم
يقولون بثقة تامة انه ال ليس هنالك أله  ايضا ال الحرفيون امللحدون آله. أي وجود عدم من يقني

 درية هام تؤمان.نعرف انه اللحاد والالا أن املهم من. اإللحاد من أنواع كالهام. 

 .AtheismVsAgnosticism.comملعرفة الفرق بني اللحاد والالادرية قم بزيارة 

 أن تعتقد أنك يعني ال ما بيشء اإلميان عدم له كايف لنقول عن الشخص ملحد.إعدم االميان بأي 
 لك صديق يعتقد قد ، املثال سبيل عىل  صحيح. بأنه قناعة لديك ليس أنه فقط يعني. خطأ هذا

 المرهذا  يف معني رأي لديك العامل . لكن بالنسبة لك ليس يف كرة قدم العبهو افضل  مييس أن
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ان كان هناك العب افضل  أيًضا تعرف ال لكنك ، اخر العبافضل من اي  ان مييس تعتقد ال. 
 .صديقك بادعاء دراية عىل ستكون ، الحالة هذه يف. منه

 الالهوت تاريخ عرب اآللهة من اآلالف هناك . اآللهة عضبب القل عىل ملحدون الناس معظم
 فليس. 1أنوبيس أو ثور ، بزيوس الكفر يف مشكلة لديهم ليس املتدينني غالبية ولكن ، العاملي

 بالكفر يف جيد بشكل التوحيد وميارسون. املسيح ألوهية إنكار يف مشكلة واملسلمني اليهود لدى
فقط ياخذون الله اىل حد  امللحدين فإن ، دوكينز ريتشاردالعامل االنكليزي  قال كام. أخرى آلهة

 ابعد.

يقدمون دليال قاطعا عىل  ال ولكن يدحض افكارهم شخص أي من قاطعا دليالً الديان تطلب
 لكننا.  موقفنا يف النظر نعيد أن يجبف ، إله أي لصالح مقنعة أدلة واجهنا إذا. كالمهمصحة 
قيادة االدلة اىل املكان الذي  من بدالً ، الدلة تقودنا حيث إىل والذهاب السئلة طرح إىل نحتاج

 لتناسب الدلة فرض محاولة من بدالً ، الدليل نتبع ، يشء كل يف التشكيك خالل من. يناسبنا
 .استنتاجاتنا
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 الفصل الحادي عرش

 ؟ بدون الله ال يوجد تفسريان كان الله غري موجود , من اين اىت كل شيئ 

 

ناقش  اصل الكون هو اكرب سؤال غامض يف تاريخ البرشية والذي مل يجب عنه احد حتى االن.
يف الفصل الول ، البرش هذا االمر لقرون طويلة وكل دين لديه اجابة مختلفة عن هذا السؤال. 

االسئلة حول اصل الكون )او اصل .  وتطرقنا إىل أصول الحياة الكون املعقد ناقشنا مسألة
الجواب البسيط هو: نحن ال نعرف. قد ال  الوجود( هي اكرث اسئلة تحديا للعلم ليك يجيب عنها. 

نعرف أبًدا كيف تم تشكيل الكون أو ما الذي حدث قبله ، عىل الرغم من أن العلم لديه بعض 
الحق ليك نقوم بتأليف ال مينحنا  الجواب ومع ذلك ، فإن عدم معرفة لالطاالع عليها. الفكار 

 .خيالية اجوبة

جاهدا باالجابة  حاول البرش ، فعرب التاريخ. ء مجهول من الطبيعي ان يقلق االنسان من اي يش
له ملئ الفجوات( حيث إمام خلق )من املزاعم االخرى. الكثري و الله عىل هذا السؤال بنسبه اىل 

املشكلة يف هذا هي أن املعرفة يتم وضع الله باي تفسري يعجز العقل البرشي عن تفسريه. 
عىل مدار التاريخ تم اكتشاف االسباب تزيد ال تقل. الفجوات  تلك العلمية تتوسع دامئًا ، وأن

من املحتمل أن يستمر هذا  الطبيعية الكامنة وراء هذه الثغرات ومل يعرث عىل الله يف اي منها.
، وستصبح أفكار الله الحالية قدمية كتعبري ضعيف النمط يف املستقبل ، مع ترك مساحة كبرية لله 

 يف اليونان اليوم. القادمة مثل الوملبيون االثنا عرشبالنسبة لألجيال 

 

 املحرك الرئييس

نص ييف الساس  لله هي محاولة الستنتاج وجود الله من حقائق الكون املعروفة. االدعاء الكوين
أن يكون هناك يشء  فال بدعىل أنه نظرًا لن كل يشء مستمد من السبب والنتيجة ،  دعاءال  اهذ

عىل الرغم من أن العديد من القوانني الفيزيائية للكون تعمل بطريقة  .قد تسبب يف إنشاء الكون
 السبب والنتيجة ، فإن هذا ال يعني بالرضورة أن الله هو السبب.

 إذا تابعت الحداث إىل الوراء عرب الزمن ، فستجد دامئًا حدثًا سابًقا أدى إىل ذلك ، لكن السبب
يجب أن يكون قد بدأ كل . وراء ذلك ، ال ميكن أن تستمر سلسلة الحداث هذه إىل البدالديني 

نفسها ، يجب أن يكون هناك يشء آخر  تصنعيشء يف الحركة. نظرًا لن الحداث ال ميكن أن 
مشكلة التصميم معقول ، ولكنه يقع يف نفس  االدعاءقد يبدو هذا . يسبب كل هذه الشياء



: إذا كان لكل يشء سبب أو خالق ، فمن ل االول ، كام متت مناقشته يف الفص يتطلب ألهاملعقد 
الذي خلق الله؟ بدالً من حل مشكلة السببية الالنهائية ،  اليشءالذي خلق الله؟ ومن الذي خلق 

يستخدم الله  .تقوم الحجة الكونية ببساطة بإعادة إنشاء املشكلة باستخدام مصطلحات مختلفة
ة ، ولكن يف الواقع فإن مسألة الله تثري أسئلة جديدة. ال ميكنك حل اللغز باستخدام لغز كإجاب

 .كجواب لهأكرب 

الذي ينشأ  الكذبملغالطة "املرافعة الخاصة" ، وهو نوع معني من  ضحيةتقع هذه املشكلة 
يف هذا .  1عندما يدرك شخص ما أن الحل الذي يقدمه يفشل يف االلتزام بالقواعد التي أنشأها

، والذي الحل الذي يقدمه املدعيالنوع من املغالطة ، تنطبق القواعد عىل كل يشء باستثناء 
لوجود  منطقي يوجد سبب التي وضعها عىل الرغم من انه اليحصل عىل استثناء خاص للقاعدة 

 هذا االستثناء.

 ذا يجب عىل كل يشء آخر، فلام فلامذا ال يحتاج الله اىل خالقإذا كان كل يشء يتطلب خالًقا ، 
 .؟ان يوجد له خالق

املؤمنني يف كام يزعم  -إذا استطعنا أن نقبل فكرة أنه ميكن أن يوجد يشء ما دون أن يتم إنشاؤه 
حل السؤال فلامذا ال ينطبق هذا املنطق نفسه عىل الكون ؟ هذا من شأنه أن ي - وجود الله

 دون تعقيدات أخرى ميكن أن يخلقها اإلميان بالله. اللهويكون له نفس القدر من املعنى مثل 

 

 الفهم الخاطئ للفيزياء

. الفهم الخاطئ للفيزياءيفعلون ذلك من الدعاء الكوين الذين يطرحون ا املؤمننيكثري من ال
التحديد ، سوف يستشهدون بالقانون الول للديناميكا الحرارية ، مشريين إىل أنه "ال ميكن إنشاء ب

 .2ملادة والطاقة أو تدمري ا

ال ميكن أن  اي يشء، يفرتضون أن  املنطق الحظ أن الكتلة هي شكل من أشكال الطاقة. من هذا
 .تفسري خارق للطبيعةيخرج من أي يشء يف العامل الطبيعي ، مام يعني بالرضورة أن هناك 

أن القانون الول للديناميكا الحرارية يثبت أنه يجب أن يكون  االدعاء االمياين يدعييف حني أن 
تجعل هذا اليشء هناك طرق أخرى ميكن أن  لكن هناك مصدر لجميع املواد والطاقة يف الكون ،

                                                             
1 Bennett, Bo. “Special Pleading.” Logically Fallacious: The Ultimate Collection of over 300 Logical Fallacies. 
EBookIt.com, 2012. 
2 Atkins, Peter. The Laws of Thermodynamics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2010 



عىل سبيل املثال ، ميكن أن يكون الكون ، أو الكوان املتعددة ، موجودة إىل البد بنفس  صحيحا.
أو طاقة الكون ، أو الكوان املتعددة ، والطاقة اإليجابية والسلبية .  ةاملقدار من املادة والطاق

،  حتى االن جميع القوانني الكونيةنحن ببساطة ال نعرف .  ميكن أن تضيف ما يصل إىل الصفر
إذا كان الله قادًرا عىل خلق املادة  منلئ فراغات تلك االسئلة بالله. انلكن هذا ال يعني أنه 

 .التي ال نفهمها حتى اآلن ، أن تفعل اليشء نفسه؟ تستطيع الطبيعةوالطاقة ، فلامذا ال 

هي  يشء خارق للطبيعةباإلضافة إىل ذلك ، فإن فكرة االستناد إىل القوانني الطبيعية كدفاع عن 
إذا كان هناك إله حقيقي ميكنه أن يخرق جميع القوانني الطبيعية حد ذاتها. فكرة سخيفة ب

عندما تستنجد  .، فلن تكون هناك حاجة له للتوافق مع قوانني الفيزياء مجالناويوجد خارج 
مع  يتفقعندما ال  تجاهله، مثل الديناميكا الحرارية ، مع  بالعلم ليفرس لك بعض االشياء

 .العلمبحق  جرمية، هي  تطورنظرية المعتقداتك الخرى ، مثل 

 

 االدعاء الكوين ال يقول يشء عن الله

، فال يوجد  االساسيةحتى لو كان علينا أن نقبل أن الكون يتطلب "املحرك السايس" أو القوة 
إذا كان  اىل الله. لصفات التي تنسبدليل يشري إىل أن هذه القوة يجب أن تتوافق مع أي من ا

عىل اإلطالق يجعل هذا الخالق ذكيًا أو لديه أي نوع من  يوجد سبب هناك بالفعل خالق ، فال
من املؤكد أنه ال يوجد سبب يجعل هذا الخالق يشبه بأي شكل من الشكال اإلله الذي  .الوعي

 أنه ال يوجد أي دليل يشري إىل أن كامته الديانة املسيحية او االسالمية او اي ديانة اخرى. وصف
بعد كل يشء ، قد تكون القوة . يجب أن تكون خارقة للطبيعة أو روحانية القوة الناشئة للكون 

 معروفة. الناشئة حدثًا يتضمن قوانني فيزيائية

، فإن هذا االدعاء ال يفعل شيئًا عىل اإلطالق  مسالة املحرك االسايس صحيحةحتى لو كانت 
حسب املؤمنني  قت الكون".محصوًرا يف "القوى التي خلالله ما مل يكن تعريف  اللهإلثبات وجود 

، وال يوجد أي دليل عىل وجود هذا الوعي يف أي قوى طبيعية  فان ألههم ذو وعي وذكاء حاد
 معروفة حاليًا لإلنسان.

 

 

 

 



 

 الفصل الثاين عرش

 ؟ ة , كيف سيكون غري موجودالله ساعدين يف مرات كثري شعرت ان 

 

حسب اغلب املؤمنني , فأن تاثري الدين اكرب من مجرد تقديم اجابات للحياة او تعليم االخالق . 
 للهوية الثقافية للشخص العامود االسايسكام يوفر إطاًرا اجتامعيًا ونظام ، وميكن أن يشكل ذلك 

سيسبب ، ورفض مبادئ الدين  غري قابل للعزل  يرتبط الدين بالثقافة ارتباطايف بعض الماكن ، . 
الدينية  االماكنمن املؤكد أن للكنائس واملساجد واملعابد وغريها من العزلة للشخص الرافض. 

ويقيمون الصداقات بني املؤمنني وتقديم االحداث االجتامعية املتنوعة  مونينظمفيدة . ميزات 
، والعديد من املنظامت  االديان يف مجتمعاتها تنشط بعض الدعم املايل واملعنوي للمحتاج . 

  .يديناساس الخريية املعروفة لها 

فان ما يفعلونه هو مساعدة . الله ومع ذلك ، فإن فوائد املجتمعات الدينية ال تثبت وجود 
االمر ال ينحرص فقط عىل املجتامعات الناس ومساعدة بعضهم البعض الن لديهم هدف مشرتك . 

 ك الحصول عىل نفس النتائج من مجتمع علامين خايل من  اي شوائب للدين.ميكنالدينية . 

ال يوجد دليل يشري إىل أن الله يساعد الناس. ومع ذلك ، هناك أدلة كثرية عىل أن الناس 
يستطيعون مساعدة بعضهم البعض. عىل هذا النحو ، ميكن العثور عىل فوائد املجتمع الديني يف 

ون من أجل قضية مشرتكة. توجد أيًضا العديد من الجامعات أي مجموعة من الناس متحد
  واملنظامت امللحّدة لتوفري شعور باملجتمع ودعم غري املتدينني.

 

 التجارب االيجابية ال تثبت وجود الله

، لكننا أظهرنا أيًضا كيف ال  فردية لشخص ما ناقشنا صعوبة دحض تجربة  السابع يف الفصل 
. وينطبق اليشء نفسه عىل تجربة وجود الله أن تكون دلياًل ل الشخصيةميكن لتلك التجارب 

قد تكون تجارب الشخص داخل مجتمع ديني .  الشخص كعضو يف كنيسة أو مسجد أو معبد
كدليل عىل  تثبتبأي حال من الحوال أو  مؤكدةمعني إيجابية ، ولكن هذه التجارب ليست 

عىل حد سواء ميكن أن يعانون من االكتئاب أو التغلب عىل  واملؤمنونامللحدون .  وجود الله
 الله بأي شكل من الشكال. ادعاءالشدائد ؛ هذا ال يؤثر عىل 



الشخاص املتعاونون أو املجتمعات املستفيدة ال يتم ترجمتها لي دين معني. العديد من 
املساهامت  انكارلصعب علامنية ، مثل أطباء بال حدود واليونيسيف ، ومن ااملؤسسات الخريية 

من املمكن إحداث تأثري إيجايب بدون الله ، ال يتطلب اإلله  بالتايل. املؤسساتالتي قدمتها هذه 
 .له معنيإلوجود وال يقدم أدلة 

ارتكبت العديد من فتجربة إيجابية.   اىل الكنيسة او املسجد يذهبعىل ذلك ، ليس لكل من مع 
. إذا جامعات االرهابيةمبا يف ذلك الحروب واإلبادة الجامعية والالجرائم الفظيعة باسم الله ، 

كانت الشياء اإليجابية التي ميكن أن تحدث يف الكنيسة هي دليل عىل خري الله ، فهل ستكون 
بخالف ذلك سيكون الوقوع يف مغالطة  التحدثالله؟  سوءهذه النتائج السلبية دليالً عىل 
 .السابقيف الفصل "املرافعة الخاصة" ، كام نوقش 

 

 ماذا عن الناس الذين ال ينقذهم الله؟

يف حياة الشخص ،  التأثريلكل قصة عن الكيفية التي أحدث بها الله أو الدين الشياء الجيدة أو 
. ميكن أن ميرضوا أو يعانون االحداث الصعبة تحدث للمؤمنني ايضاهناك أيًضا متدينون يعانون. 

املعاملة املنزلية أو ميوتون قبل الوان مثل أي شخص آخر. إذا كان  من االكتئاب أو يتحملون سوء
الله مسؤوالً حًقا عن كل الشياء التي تحدث يف حياة الشخص ، فيجب عليه أيًضا أن يكون 

  مسؤواًل عن الشياء السيئة أو عىل القل السامح بحدوثها.

اء الفظيعة عرب التاريخ ، سواء عىل كام ذكرنا ، كان الدين مسؤواًل أيًضا عن الكثري من الشي
الجيدة التي تحدث يف أن الله مسؤول عن الشياء  وافقت. إذا او الجامعة  الشخيصاملستوى 

يقتلون دون دليل ، كيف ال ميكنك أيًضا قبول أن الله مسؤول عن الشخاص الذين  حياة الشخص 
 .1 املعتقد ؟باسم الدين او الذين يؤذون االخرين بسبب اختالف يف 

عىل الفرد. وفًقا  تأثري مدمر الدعاء، ميكن أن يكون لثقافة  السادسكام متت مناقشته يف الفصل 
، كل ما يحدث هو إرادة الله ، وميكنك تغيري ظروفك من خالل  الدعاءللعديد من املؤمنني بقوة 

. بالنسبة للكثريين ، هذا يعني أنه إذا مل يتم الرد عىل صلواتهم ، فهذا خطأهم ؛ اللهإىل  الدعاء
مبا فيه الكفاية أو ال يطلبون  متديننيصلوا بشكل غري صحيح ، مل يؤمنوا مبا فيه الكفاية ، ليسوا 

، فذلك يرجع إىل أن كانت المور تسري عىل ما يرام . من ناحية أخرى ، إذا املناسباليشء 
 رحيم. غفورقد تم الرد عليها أو لن الله  تهمصلوا

                                                             
1 “God Told Me to Do It.” Huffington Post. Accessed September 15, 2014. 
http://www.huffingtonpost.com/tag/god-told-me-to-do-it/. 



الدينية تعلم الناس  التعليامت. هذه انعدام املسؤولية والكسل هذا ميكن أن يخلق بيئة من 
ن ال مستقبلهم ,  أنهم ال يتحكمون يف حياتهم وال ميلكون القدرة عىل تشكيل (وخاصة الشباب)

 ةعامل تشري. العواقب النفسية لهذا ميكن أن تصبح مدمرة.  كل يشء مكتوب للشخص منذ والدته
ة ، وهي مجموعة مارلني وينيل إىل مشاكل مثل متالزمة الصدمة الديني ةالدكتور  الكندية النفس

االجتامعي التي تسببت أو تفاقمت بسبب  السلوكالقلق واالكتئاب ومشاكل  منها من العراض
 .1 ةالديني التعليامت
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Psychotherapies. Accessed September 16, 2014. 



 الفصل الثالث عرش 

 الله هو الحب , الله هو القوة

ناقشنا ميل بعض املتدينني إىل تعريف الله بطريقة تجعل ادعاءاتهم غري قابلة  التاسعيف الفصل 
للتفسري. يصبح مفهوم الله الغامض من املستحيل دحضه ، لكن من املستحيل أيًضا دعمه بأي 

دد بالضبط ما هو الله ، فإن نوع من الدلة. إذا زعمت أن الله موجود ولكنك ال تستطيع أن تح
 .ارغة عىل كل حالف تلك االدعاءات

الطبيعة ، الكون ، كبالفعل:  املوجودةلألشياء  يشبهتعريف الله عىل أنه املتدينني يحاول بعض 
الحب ، الطاقة ، إلخ. عىل سبيل املثال ، يقرتح املؤلف بريندان ماكفيليبس يف مقالته ، "آينشتاين 

 Eالله هو الطاقة التي تخلق الكتلة كام هو موضح يف املعادلة الشهرية ان  وجود الله ،"  يثبت
²MC=  1.وفًقا لـ ماكفيليبس ، فإن الطاقة املسؤولة عن خلق الكون وكل يشء بداخله هي الله . 

دون  ونعرف كيفية استخدامها والغرض منها،  طاقة"المفهوم "اننا نعرف جميعا املشكلة يف ذلك 
اإلضافية. بالنسبة ملعظم  االشياءاستخدام كلمة "الله". الله هو املصطلح الذي يأيت مع الكثري من 

، أو  الدعواتاملؤمنني ، فإن الله يفعل أكرث من خلق الكون ؛ إنه أيًضا مسؤول عن الرد عىل 
ىل التفكري . الله لديه وعي وقدرة عالبرشإصدار الحكام أو التسبب يف حدوث أشياء يف حياة 

 والتحدث والترصف واتخاذ القرارات.

ال يوجد أي دليل عىل أن الطاقة لديها وعي أو إدراك ذايت. بدون هذه الصفات ، ال يشء حول 
ال تقدم فالطاقة . يعني يشء ال طاقةهو ال. إن قول أن الله من ما وراء الطبيعة أو  رباينالطاقة 

سوى القليل من املعلومات حول العامل املادي ، وهي بالتأكيد ال تقول شيئًا عن طبيعة وجود 
 .الله

 

 تعاريف الله

، كل منهم يعرّف الله بطريقته الخاصة ، لكنهم جميًعا يتفقون املؤمننيهناك عدة أنواع من 
التوحيد ، مثل املسيحيني واليهود واملسلمني ، بيؤمن  بعضهم الساسية. االشياءعموًما عىل بعض 

متعددة أو إله  بألهةيؤمن املرشكون ، مثل الهندوس ،  بينام إله واحد خارق وقوي. جودو ويعني 
هم الخاص. يف كلتا الحالتني ، معتقدواحد ميكنه أن يأخذ أشكااًل متعددة ، اعتامًدا عىل تفاصيل 

                                                             
1 McPhillips, Brendan. “Einstein Proves the Existence of God!” Brendan McPhillips. Accessed September 
16, 2014. 



بالنسبة إىل الديانات اإلبراهيمية الثالث  يقصدون يشء معني.فعندما يشري هؤالء الناس إىل الله ، 
مسؤول عن خلق النظام والحفاظ  قوي وخري هو أله، املسيحية واإلسالم واليهودية ، فإن الله 

عليه يف الكون. يُعتقد أن هذا اإلله يلعب دوًرا يف الحياة اليومية لكل شخص ، حيث يستجيب 
 الخطاة. للصلوات ويؤدي املعجزات ويعاقب

دين معني أو االلتزام بتعريف محدد كام هو منصوص عليه يف  اتباعيؤمن بعض الناس بالله دون 
الذين يؤمنون بالكائن الذيك الخارق الذي خلق  "الربوبيون" يدعون بهؤالء . الكتب املقدسة 

بعد هذا الحدث ، ال يلعب هذا اإلله دوًرا إضافيًا يف لكن العامل وأرىس جميع قوانينه الطبيعية. 
إنه ال يستجيب للصالة ، وال يقوم باملعجزات أو له أي تأثري عىل حياة الفراد أو الشياء فالكون ؛ 

 التي تحدث يف الكون.

رق املؤمنني ، إال أنه يُفرتض أنه كائن ذيك خا يختلف متاًما عن إله الربوبينيعىل الرغم من أن إله 
 وليس لديهم يذهبون اىل اي كنيسة ومسجدال  الربوبينينوع من الوعي. عىل الرغم من أن  لديه

هي أنه من  الله. مشكلة املؤمنني مسمىمع ذلك يندرجون تحت  انتامء ديني معني ، إال أنهم
، حيث ال تشتمل أي من هذه  ال ميكن تاكيد وجود اله ال يتدخل اطالقا بالعامل؛ ه إثبات املستحيل

 عىل إله يتدخل أو يؤثر عىل عاملنا. الفرضيات

 "وحودييسمى من يؤمن بذلك بـ". فان كلمة الله تعني انه الكون بنفسه بالنسبة لبعض الناس 
. يف بعض الحاالت ، قد يعتقد الله والطبيعة هام نفس اليشء هو الشخص الذي يعتقد أن 

بينام يرون . بنفسه اللههي الشخاص الذين لديهم هذه املعتقدات أن هذه القوى الطبيعية 
فهم ال يؤمنون بوجود . بنفسه  اللهاالخرون ان القوى الطبيعية يوجد بها قوة روحية وليست 

، فإن استخدام كلمة "إله"  . بالنسبة لهؤالء الناسكائن خارق للطبيعة موجود مبعزل عن العامل 
،  عطاء شعور الروحانية لليشء الطبيعيتستخدم ال  وهي كالتعبري الشعري،  تعبري مجازيهو 

 1اإللحاد"  اثارةوحدة الوجود هي كام قال ريتشارد دوكينز ، "معتقد وليس اسم أي إله حقيقي. 

. نقطة مهام بني اللغة وعاملنالكنه يضعنا امام ،  قد يبدو كل هذا الجدال حول التسمية غري هام 
الن ال تحمل يف الساس أي معنى. فانها ، لشخص محدد  ماكانت كلمة "الله" تعني شيئًا إذا 

معنى اللغة لدى البرش عىل الكلامت واالصوات التي ميكن فهمها بوضوح ولديها معنى ثابت 
 لدى جميع البرش الذين يستخدمون تلك اللغة.

 

                                                             
1 Dawkins, Richard. The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin, 2006. 



 الكلامت ليست كائنات

 نتخيلهاالكلامت املستخدمة لوصف كائن ليس لها أي تأثري عىل طبيعة الكائن نفسه. عندما 
 مثل :  طاقة" هو "الله االدعاء بعبارات أخرى ، يصبح من الواضح مدى مغالطة 

 "الله" هو قطتي.

 قطتي موجودة

 لذلك ، الله موجود.

 يطلقهاالله القطة بأي من الصفات التي  يشبهاسم قطتي هو الله. ال  ان يعني فقطكل هذا 
فإن  وبهذا الشكل.  أو اإلحسان أو وجود قدرات خارقة الجبارةالعلم أو القدرة  مثل الناس لآللهة

. وينطبق اليشء نفسه عىل اللهال معنى له من حيث تحديد وإثبات وجود  تشبيه قطتي بالله
. ما مل تكن تدعي أيًضا أن الطاقة لها قدرات خارقة نسبًا أخر مامثل ادعاء" أو أي القوة"الله هو 

، فإن العبارة ال معنى لها. متاًما مثل ادعاءات وجود اإلله اإلبراهيمي ، فإن  اللهتُعزى عموًما إىل 
ادعاء أن الطاقة أو الحب أو الجاذبية أو أي قوة طبيعية أخرى ميكن تجاهلها إذا مل تدعمها أدلة 

 ميكن التحقق منها.

الكلامت ، ولن لدينا بالفعل كلامت لشياء نعرف أنها موجودة. ال نحتاج إىل إعادة تعريف هذه 
يؤدي القيام بذلك إال إىل فهم اللغة. كلمة "الله" ميكن أن تعني أي يشء ، لكن لها تعريف 

مقبول عموًما استخدمه الناس آلالف السنني. إذا كان للكلمة أن تحافظ عىل أي معنى عىل 
ريقة التي تم اإلطالق وال تصبح عدمية الفائدة متاًما ، فيجب علينا االستمرار يف استخدامه بالط

تعريفها بها دامئًا: باعتبارها وصًفا لإلله الخارق الواعي الذي خلق عاملنا أو ، عىل القل ، بعض 
 السامت الرئيسية منه والقواعد التي تحكمه.

كام هو موضح يف هذا الكتاب ، ال يوجد أي دليل عىل اإلطالق عىل وجود كيان ذيك خارق 
ة ال يدعم املفهوم اإللهي لإلله ، وبالتايل ال ميكن أن يكون مبثابة للطبيعة. إن القول بأن الله طاق

 أي نوع من التناقض ضد اإللحاد.

 

 

 

 



 الفصل الرابع عرش

 ثبت وجود الله ياملنطق 

مات الذي اخرتعه ،  يسمى ادعاء )رؤية الله بالعقل(احدى املزاعم الجديدة املاضادة لاللحاد 
عىل الرغم ان هذه املزاعم ظهرت مؤخرا عىل املوقع .  1 املسيحيةسليك مدير منظمة الدفاع عن 

االكرتوين الخاص مبنظمة الدفاع عن املسيحية اال ان جذورها تعود اىل القرن الثامن العرش 
باستخدام  رؤية الله بالعقلفكرة قدم اميانؤيل .  2 وتحديدا اىل الفيلسوف االملاين اميانؤيل كانت

 حقائق وقوانني معينة وغري قابلة للتغيري . 

 

 .؟ يقول ادعاء رؤية الله بالعقلماذا 

 : من ثالث اماكن ينطلق هذا االدعاءمن خالل وجهة نظر فلسفية , فان 

ل املثال ، يشء موجود له طبيعة محددة. عىل سبي كل .كام هو يشء  كل . قانون الهوية:1
 يبقى هو.ة. وبعبارة أخرى ، كل ما هو ، ، والصخرة هي الصخر  حةاالتفالتفاحة هي 

متعارضني صحيحني. عىل سبيل املثال ، "هذا  شيئني عدم التناقض: ال ميكن أن يكون كل. قانون 2
 تفاحة" و "هذا صخرة" ال ميكن أن يكون كالهام نفس اليشء. 

. صحيًحا وكاذبًا يف نفس الوقت املعنىالكالم بنفس الوسط: ال ميكن أن يكون  االستثناء. قانون 3
حة صحي العبارةتكون  عىل سبيل املثال ، عبارة "هذا تفاحة" إما صحيحة أو خاطئة ؛ ال ميكن أن

 يف نفس الوقت. مبعنى آخر ، كل يشء يجب أن يكون أو ال يكون اطئةً وخ

 الذيشخص فال. اتاستثناءوال ميكن ان توجد فيها ، صحيحة دامئًا وهي. اساسية هذه القوانني 
من أجل إجراء و  .يتحدى املنطق النه سيكون كالمه بال معنىيقول ، "هذه الصخرة هي تفاحة" 

 .بقى كذلك، هي دامئاً صخور وتهذه صخرة مناقشة ، يجب أن توافق جميع الطراف عىل أن 

 

 

                                                             
1 Slick, Matt. “The Transcendental Argument for the Existence of God.” CARM. Accessed September 16, 
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2 Kant, Immanuel and David Walford. “The Only Possible Argument in Support of a Demonstration of the 
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 اىل القوانني املنطقية التالية الثبات وجود الله : ويستند هذا االدعاء

 .ةموجود املنطقية الحقائق .1
وليست مادية. ال وجود لها يف أي مكان يف العامل  روحانيةهذه هي  طلقنقوانني امل .2

 املادي.
 .العقليف ، يجب أن تكون  روحانية الحقائقلن هذه  .3
 أو مطلقة. مثاليةهذه القوانني مثالية ومطلقة. عقول البرش ليست  .4
 املنطقية صحيحة يف كل مكان وال تعتمد عىل العقول البرشية. الحقائق .5
 لذلك ، يجب أن توجد قوانني املنطق هذه يف عقل كامل ومطلق . .6
 ذلك العقل , هو الله. .7

 

، لذلك  غري محدودةللعقل ، وهذه القوانني  نتاجاملنطقية  الحقائقبعبارة أخرى ، يجب أن تكون 
 هذا العقل هو الله., و وراءها  غري محدوديجب أن يكون هناك عقل 

صحيًحا ، ويجب  حجر االساسليك يعمل إثبات منطقي ، يجب استيفاء رشطني: يجب أن يكون 
حيحا فان كل يشء سيكون اذا كان االساس ص. وهذا الكالم صحيح . ان يكتمل البناء اىل النهاية

 .لكن االساس لالدعاء هو غري صحيح وسرنى ملاذا هو كذلك. صحيحا 

 

 التهربمغالطة 

. مبعنى آخر ، وضعيةهي أن قوانني املنطق وصفية وليست  ادعاء رؤية الله بالعقلاملشكلة يف 
ال يعمل الكون بالحقائق املنطقية القوانني هي ببساطة وصف لألشياء التي نعرف أنها صحيحة. 

. وجودها يف الواقعلوصف االشياء التي الحظنا هذه الحقائق موجودة . الن شخصا ما قد فكر بها 
 لنأخذ هذا املثال : ،  املفروضةلفهم الفرق بني القانون الوصفي 

وسيظل  اكتشافهالجاذبية هي قانون وصفي. إسحاق نيوتن مل يخلق الجاذبية. كان موجوًدا قبل 
هي مجرد مالحظات قام العلامء بتفسريها . قوانني الجاذبية  سواء تم اكتشافه ام الموجوًدا 

 الطبيعية. للقوانني

وبدون تطبيقه . تم إنشاؤه وفرضه من قبل الناس ، وضعيهو قانون  القيادةالحد القىص لرسعة 
 توقف عن الوجود.يس ه، فإن  ان اوقفت رشطة املرور تطبيقه. سيختفي 



بنفس الطريقة ، فإن قوانني املنطق وصفية. مل يصنعهم أحد أو يكتبهم يف كتيب يف مكان ما ليك 
يه. لقد تم مالحظة أنها ببساطة صحيحة )الصخور دامئًا صخور لنه إذا كانت الصخرة يتواجدوا ف

، فهي ال تتطلب  وضعيةيشء آخر ، فستتوقف عن أن تكون صخرة(. لن قوانني املنطق ليست 
، لكن الظواهر التي  ووصفهاأو أي عقل آخر. ميكن لعقول البرش التعرف عليها  اللهوجود عقل 
 أو أي شخص آخر فكر فيها. اللهالقوانني ستظل قامئة بغض النظر عام إذا كان  رشحتها تلك

يتكلمون وصف القوانني املنطقية بالظواهر الطبيعية التي  ادعاء رؤية الله بالعقلمؤيدو  دمجي
؛ عىل الرغم  سيارة بنفسهاشبه مساواة صورة لسيارة مع المع وصفه ي يشء. إن مساواة أي ا عنه

لسيارة ، إال أنه ال ميكنك تطبيق خصائص الصورة يف وصف السيارة امن أن الصورة توضح بدقة 
. وينطبق بخالف ذلك فرمبا تكون السيارة ليست مناسبة لك كام رأيتها يف الصورةالحقيقية بدقة. 

 التقريردية. املا لالشياء خيايل" هي وصف A = Aاليشء نفسه عىل قوانني املنطق. العبارة "
ية ستبقى صحيحة ، مع أو بدون املاد االشياءنفسه يتطلب العقل لوصف ذلك. ومع ذلك ، فإن ب

 .ليتصورها عقل

. ما خيالية. لكن القوانني التي يصفونها ليست خيالية بحتةما يعنيه هذا هو أن هذه الوصاف 
الوجود ، سواء تم وصفه أو تحديده من قبل العقل. الصخرة  تطابقتشري إليه هذه القوانني هو 

. العقول رضورية فقط لوصف هذه الظاهرة ، وليس  قعامئا صخرة لنها موجودة يف الواهي د
 لجعلها حقيقة.

. 1 املنطقية بأكرث من معنى الحقائقستخدم ي ادعاء رؤية الله بالعقللن  التهربتحدث مغالطة 
أعاله ، هي السس املادية للكون  االدعاءاملنطقية ، كام هو موضح يف الخطوة الوىل من  الحقائق

املنطقية  الحقائق؛ يف الخطوة الثانية ، هي أوصاف تلك القوانني ، مثل الصورة املوضحة مسبًقا. 
 موجودة. ومع ذلك ، هذه القوانني ليست مفاهيمية يف الطبيعة. نحن لسنا بحاجة إىل أي عقول

 اىل باالضافةلهم للخروج. نحن بحاجة فقط إىل عقول ملراقبة هذه القوانني وفهمها والتعبري عنها. 
 ذلك ، فإن تصوراتنا لهذه القوانني ليست كاملة أو غري ثابتة أو مطلقة بأي حال من الحوال.
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 يف هذه الحجة.عيوب أخرى 

. إذا كنت فال يزال امامه الكثري ليكون كدليل عىل وجود الله  صحيح اساس االدعاءحتى لو كانت 
فال يوجد يشء للتفكري بها ،  كبرياتتطلب عقاًل  الكبريةالفرضية القائلة بأن املفاهيم  مع  تتفق

 يدلنا عىل كيف يكون ذلك العقل.

له أي من  نمبعنى آخر ، فإن العقل املتسامي وراء قواعد املنطق لن يحتاج بالرضورة إىل أن يكو 
، مبا يف ذلك اإلحسان ، والقدرة الكلية ، ودور يف خلق الكون ومصدر بالله الصفات املرتبطة 

لألخالق. ال يوجد يف الحجة املتعالية ما يشري إىل أن العقل االفرتايض وراء قواعد املنطق كان قادًرا 
أو مسؤواًل عن أي يشء آخر غري تصور تلك القوانني. عىل هذا النحو ، سوف تفشل بالفعل يف 

أو تقديم سبب مقنع للعبادة أو محاولة إقامة عالقات شخصية مع  اللهعن وجود إثبات أي يشء 
 الله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس عرش

 وبدون ستكون الحياة بال اي معنى االميان بالله يعطي معنى للحياة ,

 

واملجتمع. كام ناقشنا  عنى الحياةمليوفر الدين وخاصة الدين املنظم  للعديد من الناس إحساًسا 
، ميكن للمجتمعات الدينية أن يكون لها العديد من اآلثار املفيدة وغالبًا ما  الثاين عرشيف الفصل 

تلك الديانات صحيحة. يف  افكارتكمن يف جوهر الهوية الثقافية للشخص ، لكن هذا ال يجعل 
إعطاء حياتهم معنى من  يختاروناالفراد  الن، الدين نفسه ال يعطي معنى لحياة الفرد.  الحقيقة

 اطار خالل النشطة التي ميارسونها والقناعات التي يحملونها. ميكن العثور عىل املعنى خارج
بكثري من اتباع قواعد سلطة دينية افضل الحياة ميكن أن يكون الدين ، والسعي وراء معنى 

 خارجية.

 

 االدعاءات الدينية ليست دليال

الميان بيشء ال , مثل ان ا عرب العديد من االدعاءات يف هذا الكتاب يوجدمشرتك  يشءهناك 
نفس اليشء , عندما تريد ان يكون هذا اليشء حقيقي فلن يكون . و يجعل منه حقيقة ابدا 

لن تزيد من املال يف حسايب . قد أرغب يف أن أكون مليارديرًا ، لكن الرغبة يف ذلك حقيقي ابدا 
فال احد لديه سبب يدعوه لتصديقي ،  اردير بدون اي دليل يؤكد كالمي ان قلت باين ملي. البنيك 

 .مخادعواذا علموا باين لست ملياردير فسياخذون عني نظرة اما ان اكون كذاب او . 

يعطيك راحة وينطبق اليشء نفسه عىل املعتقدات الدينية. ال يهم ما إذا كان اإلميان بيشء ما 
يكونوا أو يعطي معنى حياتك ؛ إذا مل يكن هناك دليل يثبت هذه املعتقدات ، فلن  داخلية

 حقيقيني ابدا.

عندما يقول شخص ما ، "بدون الله ، ال معنى للحياة" ، ما يقوله حًقا هو: "أريد أن أصدق أن 
ن الحياة لها معنى ، وال أستطيع أن أتخيل كيف يكون ذلك ممكنًا بدون الله ، لذلك أريد أ 

أصدق أن الله هو حقيقي. "يف حني أن هذه الرغبة مفهومة ، فهي ليست مقنعة وال رضورية. 
من املمكن أن يكون لديك حياة ذات معنى دون أي قناعات دينية ، واالعتامد عىل الدين لتزويد 

 .حياتك بأهمية ميكن أن يكون ضاًرا من الناحية النفسية

من قبل نفس  فرمبا يصيبك الفشل،  عندما تريد ان يكون لحياتك معنى من خالل يشء خارجي 
ان عىل ذلك ، ميكن أن تؤدي ثقافة الدين  باالضافةمعنى لحياتك.  ىي سبق أن أعطذال اليشء



 عىل بناءيتم الترصف . عندما يف التفكري  الحريةتجد شخص يفكر مكانك بالتايل ستفتقد اىل 
 .إىل أعامل خطرية أو ضارة السيئة، ميكن أن تؤدي املعتقدات  املعتقد 

 

 تقبل الحقيقة مبرارتها افضل من العيش بوهم جميل

الناس ، مام يخلق فراًغا يجب ملئه  االديان، كثريا ما تدمر  من اجل فرض طاعة الدين عىل البرش
يقولون ان البرش خطاء بالفطرة وان الطريقة الوحيدة أو الله أو أي إله آخر.  باملسيحبعد ذلك 

، فإن  ونظرا لعدم وجود اي دليل عىل هذا الكالم. لتعيش حياة جيدة هي تسليم حياتهم لالميان 
 .حل وهمي صنعالدين يخلق مشكلة وهمية ببساطة حتى يتمكن من 

لالستفادة من الناس  والدجلةعن الدين أن يفتح الطريق أمام املشعوذين  الناتج للجهلميكن 
السذج والضعفاء. ميكن لألفكار الخاطئة عن الكون ، مبا يف ذلك الوعود مبكافأة الشخاص الطيبني 

التي  االشياءومعاقبة الشخاص الخاطئني ، أن تضع توقعات زائفة بني املؤمنني وتجريدهم من 
 ة.حيحتاجونها للتعامل بشكل صحيح مع الحداث الصعبة يف حياتهم بطريقة صحي

بشكل مبارش بدالً من  اوجهاً لوجه ومحاولة التعامل معه الحقيقةمن الفضل غالبًا مواجهة 
ال يوجد اي ل ذات مرة ، "وسبرتراند ر  الفيلسوف االنكليزي . كام قالالوهمالشعور بالراحة مع 

،  مرة واحدة ا، فمن الفضل مواجهته املرة، وعىل الرغم من الحقيقة  ائم عىل الخداعرضا قوي ق
 والتعود عليها ، وامليض قدًما يف بناء حياتك يف وفقا لذلك ".

 

 نحن احرار يف خلق معنى لحياتنا

. بدالً من أن يكون لديك "مصري" جزء من جامل الحياة هو ان تخلق حياتك الخاصة وتكونها 
وقيمتك من خالل  معنى لحياتك، فأنت حر يف البحث عن  او ان تتحكم فيك ايادي خفيةمحدد 

 واكتشاف طريقك بنفسك.الخاصة  قراراتكاتخاذ 

ال توجد قوة خارجية مفردة تفرض معنى عىل أحداث حياتك. ال يوجد أي دليل عىل اإلطالق عىل 
. الحياة ، مبوضوعية ، ال معنى لها ؛ يتم التحكم بها بقدر تم وضعه مسبقاأن أحداث حياة الناس 

االعتقاد بأنه قد يكون  السخيفداخله ، من  جدا الصغري ومكاننا الهائلبالنظر إىل حجم الكون 
 لدينا أي دور حيوي كوين.



. فبدالً من أن نكون عدم وجود تدخل خارجي او قدر تم وضعه مسبقا سيعطينا شعور بالحرية 
حرار يف استكشاف الكون ، والبحث عن إجابات لسئلة عميقة أو مرتبطني بقوة خارجية ، نحن أ 

االستمتاع مبلذات بسيطة ، مثل الجنس والطعام. لدينا القدرة عىل خلق معنى لحياتنا من خالل 
تحديد أهداف جديرة باالهتامم ، والعمل عىل تحسني حياة من حولنا ، واالستمتاع بوقتنا عىل 

اآلخرين وحب أرسنا. كل هذه النشطة جديرة باالهتامم ، وال  الرض ، وإقامة صالت مع البرش
 يتطلب أي منها وجود الله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس عرش

 العديد من الناس ماتوا من اجل الله , فال بد ان يكون حقيقي.

مختلفة من املؤمنني ،  اطيافالحروب املقدسة بني  اندلعت. لالديان تاريخ مليئ بالعنف والدماء 
وتم التضحية بالعديد من الناس وتعذيبهم من ،  فقد تخىل "الشهداء" عن دنياهم من اجل ألله 

 اجل رىض الله.

أكرث مام يتحدث عن وجود الله.  للبرشعن الجوانب العنيفة واملؤذية االديان تاريخ  يتكلم
الحقيقة هي أن بعض الشخاص مستعدون دامئًا للتضحية بأنفسهم من أجل يشء يؤمنون به ، 

،  ومؤسفبغض النظر عام إذا كانت تلك املعتقدات دينية أم ال. املوت باسم الدين أمر مأساوي 
 .لكن مثل هذه االفعال ال يوجد دليل عىل انها اوامر من  الله 

 

 سيموت الناس بسبب ما يؤمنون به

كثريًا ما كان الناس عىل استعداد للمخاطرة بحياتهم لسباب سياسية أو دينية أو ثقافية من خالل 
أعامل مثل اإلرضاب عن الطعام والتضحية بالنفس واالحتجاجات العنيفة وغريها. ولكن من 

باب مثل هذه؟ تعتمد العديد من املنطقي ، ملاذا يختار أي شخص املوت أو الرتحيب باملوت لس
هذه اآلراء العاملية عىل أنظمة املعتقدات التي تعزز التضحية بالنفس كطريقة تتجاوز املوت أو 
كوسيلة إليجاد غرض أكرب. هذه اآلراء العاملية متدينة يف بعض الحيان ، مثل فكرة الحياة اآلخرة 

، أو قد تكون علامنية ، مثل االعتقاد  خالدمؤقت من اجل يشء يشء التي تجعل املعاناة البرشية 
من خالل املشاركة يف قضية اجتامعية. تقدم  كبريابأن ترصفات املرء ميكن أن ترتك وراءها إرثا 

إحدى النظريات تفسرياً لهذه املامرسة الشائعة املتمثلة يف تعيني معنى أو فكرة أكرب عن عدم 
تنص النظرية عىل أنه نظرًا لن البرش يدركون  . 1الثبات حتى املوت: نظرية إدارة اإلرهاب 

بشكل فريد معدل الوفيات لديهم ، فإنهم يخلقون آليات للتغلب عىل القلق املصاحب لها. 
خالف ذلك ، ميكن للناس أن يعيشوا يف حالة من الخوف املستمر من املوت. لذلك ، يخلق البرش 

يف  السبباالعتقاد بأنهم جزء من يشء خالد.  رؤى ثقافية للعامل تتيح لهم الشعور بالتعاليم أو
لسبب معني هو أن الشخص يشعر وكأنه جزء من يشء  املوت يريدهذه الحالة للشخص الذي 

 أكرب من نفسه وأن وفاته ستؤدي إىل الخلود من الحياة اآلخرة.

                                                             
1 Routledge, Clay. “Understanding Self-Sacrifice: Suicide as Self-Transcendence.” Psychology Today. 
January 19, 2011. Accessed September 21, 2014. 



عىل استعداد الرتكاب االنتحار  الطبيعيوناالنتحارية ، حيث يكون الشخاص  الفرقهذا قد يفرس 
اعتقادا منهم أن القيام بذلك سيمكنهم سان دياغو شخًصا يف  39، مات  1997ام الجامعي. يف ع

قرن . يف سبعينيات ال1من الصعود إىل جسم غامض من شأنه أن ينقذهم من نهاية العامل الوشيكة
ال يعني أن .  2لقتل أنفسهم شخص  900وقاد أكرث من بأنه املسيح املايض ، أعلن جيم جونز 

الكثري من الناس ماتوا من خالل املشاركة يف هذه الطوائف بوضوح أن ادعاءات مؤسسيها كانت 
صحيحة. قد يعني ذلك ببساطة أنه تم التالعب بهؤالء الشخاص ليشعروا أنهم جزء من يشء أكرب 

 االعتقاد هذا.من أنفسهم وأن وفاتهم ميكن أن تكون ذات مغزى خاص يف سياق نظام 
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 الفصل السابع عرش

 االلحاد قتل برش اكرث من الدين , فبالتايل بالتاكيد هو عىل خطأ

 

يتسارع بعض املؤمنني باتهام ،  يف ظل االعنف واالرهاب الذي نعيشه هذه االيام بسبب الدين
يف  الكوارثأسوأ  سبب، يشري البعض إىل أن اإللحاد هو  الحقيقة. يف االلحاد بانه ارتكب مجازر

ماو تيس او الصني بقيادة أو  بقيادة جوزيف ستالني االتحاد السوفيتيمثل التاريخ الحديث ، 
أن الخالق تنبع من  تتشابه هذه الفكرة مع االدعاء الذي ناقشناه يف الفصل الرابع عرش. تونغ

 امللحدة دول غري اخالقية.الدول الله ، لذلك يجب أن تكون 

،  فاسدين حظروا مامرسة الطقوس الدينية لشعوبهم  تالني وتونغ هم طغاةمام ال شك فيه ان س
 يسمام يشري إىل أن فسادهم كان سببه اإللحاد أو أن سلوكهم كان مؤرشاً عىل اإللحاد ، ببساطة ل

 بزعامءفالتاريخ ميلء . فكرة ان االلحاد هو سبب استبدادهم هي فكرة خاطئة متاما . كذلك 
وذلك العنف كان سببه الرئييس هو من تعاليم وايدولوجية  1كانوا سببا بالعنف واملجازر  مؤمنني

يترصفون  امللحدين الطغاة أنمل تظهر مع الطغاة العلامنيني.   ، فإن هذه العالقة املبارشة الدين 
   .صنعوهامثل املتعصبني الدينيني ، ويرفعون أنفسهم كآلهة يف عبادة الشخصية التي 

 

 ديناإللحاد ليس 

غالبًا ما يُرجع العنف داخل املسيحية أو اإلسالم إىل تعاليم تلك الديان لنها متأصلة يف 
. عىل الرغم من أن الحرب والعنف باسم الله غالباً ما تكون مدفوعة 2 أيديولوجية الديان نفسها

بطموحات غري دينية ، مثل املكاسب السياسية واإلقليمية ، فإن الديان يف مثل هذه الحاالت 
غالباً ما تستخدم كذريعة لتربير مثل هذه الفعال ، وإخفاء نواياها كجيوش مقدسة وتجنيد 

لقد استشهد الناس  . 3 دنيويةستعدين للمخاطرة بحياتهم لسباب الشخاص الذين مل يكونوا م
 باسم الدين ، وخاضت الحروب املقدسة عىل عقيدة تلك الديانات. وضحواعرب التاريخ 

أالميان بعدم اإللحاد هو .  ليس ديانة الن االلحاد ببساطةال ميكن قول اليشء نفسه عن اإللحاد 
. ال يوجد لديه مبادئ عقائدية ، وال يوجد كتاب قواعد وال أيديولوجية أساسية. تشبه له إوجود 

                                                             
1 Hitchens, Christopher. God is not great: How religion poisons everything. Random House LLC, 2008. 
2 Ellens, J. Harold. The Destructive Power of Religion: Violence in Judaism, Christianity, and Islam. 
Westport, Conn.: Praeger, 2003. 
3 Juergensmeyer, Mark. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Vol. 13. Univ of 
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. من املفيد أن نقارن اإللحاد باإلميان ، ترسيحة شعر معينة بالصلعمقارنة اإللحاد بالدين مقارنة 
وهو مجرد اإلميان باإلله. يف حني أن بعض املؤمنني يحملون معتقدات أصولية ، فإن مجرد 

تقاد بوجود إله ال يكفي للتسبب يف الحروب والعنف القائم عىل اإلميان وحده. كم عدد االع
ك بل تحتاج اىل فان االميان وحده غري كايف من اجل ذلاإلله؟  اندلعت من اجلالحروب التي 

 عقيدة تسري عليها.

مبادئ أو اإللحاد وحده. هناك حاجة إىل  الميانباسم  ةجامعي مجزرةال أحد يرتكب جرمية 
. يف حالة اإلميان ، توفر الديان مثل املسيحية املروعة الترصفاتعقائدية إضافية لتربير مثل هذه 

 اللحادية. تشارك النظمة للقيام بهذا  واإلسالم مثل هذه العقيدة ، مام يخلق أعذاًرا مريحة
 والدين هذا العنرص العقائدي: االعتقاد بأن مجموعة من الفكار صحيحة لن االستبدادية

تقول ذلك وأن التشكيك يف هذه الفكار ميكن أن يؤدي إىل عواقب وخيمة أو الشخصية الحاكمة 
 حتى مميتة.

لذلك ، ليس من املعقول القول أن اإللحاد يتغاىض عن العنف أو يروج له أو أن الطغاة قد قتلوا 
 ميثلآخر ، سواء كان جيًدا أو سيئًا ، ال ميكن أن  فعلم اإللحاد. مثل هذه الفعال أو أي باس

 من امللحدين بالرضورة أي من نفس اإللحاد بشكل عام ، وال ميكن لهام أن يحمل اثنني
 .باللهاملعتقدات حول العامل. اليشء الوحيد الذي يشرتك فيه جميع امللحدين هو قلة اإلميان 

. ميكن أن يكون أي نوع من  مثلام يوجد ملحدين طيبني سيئني ملحدينمام ال شك فيه يوجد 
مثال انه شخص ال يحب كرة القدم الن اصدقائه الذين يحبونها هم حمقى الشخاص ملحًدا ، 

مثله كمثل من يقول ان االلحاد يسء النه يعرف بعض . فذلك ال يعني ان كرة القدم لعبة سيئة 
اذا كنت تريد ان تتخذ قرار اميانك بالله استنادا اىل شخص ملحد تعرفه فان . امللحدين السيئني 

ومع ذلك فان االرهاب ،  ولنفس السبب ليس كل املتدينني هم اشخاص سيئني. تفكريك سطحي 
ك اذا كنت تريد ان تتخذ قرارك الخاص فيجب عليك ولذل. والعنف ينبع من االيدلوجية الدينية 

دراسة االيدلوجيات حول الله واالديان وااللحاد وليس عىل اساس سلوك البرش الذين يعتنقون 
 تلك االفكار.

 

 

 

 



 عبادة الشخصية

ستالني يف االتحاد السوفيتي قد قمع الحريات  جوزيف صحيح ان االنظمة الشيوعية كنظام
الكن هذا له عالقة باستخدام الدين للتهديد اكرث من عالقته . ومنع مامرسة الطقوس  الدينية

،  رتهيبوال الخوفمبنية عىل  الدكتاتوريةالنظمة باللحاد ملنافسه خطته االستبدادية الخاصة . 
خلق هؤالء الزعامء و ,  وليس عىل حرية التعبري. وبهذه الطريقة ، يشبهون إىل حد كبري الدين

سام هاريس ،  عامل االعصاب االمرييك وكام قال كالدين وجعلوا نفسهم كأللهة يف بلدانهم. بيئة
مشكلة الفاشية والشيوعية ليست انها تحارب الدين اكرث من الالزم , بل النها تشابه الدين )

بأن أنشطتها  ومن الصعب القولالشخصية ال تستمد من اإللحاد ،  الترصفات. هذه ( بشكل كبري
، 1 فيوجد يف العامل الكثري من الدول الالدينية مثل الدمنارك والسويد ت متثل امللحدين ككل. كان

ال تعني أن اإللحاد يجعل الناس هذا ومع ذلك ، ف . 2التي هي من اكرث بلدان العامل سلام وازدهارا 
أو االستبداد  االرهابأكرث سعادة أو أكرث ازدهاًرا. غري أن المر الواضح هو أن اإللحاد ال يؤدي إىل 

 أو اإلبادة الجامعية أكرث من أن يضمن التدين أمة مساملة ومزدهرة.

لديانات العامل قواعد وكتب مقدسة تخرب أتباعهم بالخطأ أو الصواب وكيف يترصفون. وبالتايل ، 
امللحد  متثلالتي يبرش بها. ال توجد كتب مقدسة  اساس الكتبفمن املعقول محاسبة الدين عىل 

اإللحاد عن أنشطة  محاسبة. ال ميكن عقائد ملحد وال توجد طقوس ملحدة أو شيخ، وال يوجد 
 امللحدين بنفس الطريقة التي ميكن بها الحكم عىل الدين من خالل مذهبه لن اإللحاد ليس له

 مذاهب.
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 الفصل الثامن عرش 

 رحمة الله. تحتاج اىلستصبح مؤمنأ مبجرد ان  

 

، كثرياً ما يجدون امللحدين أنفسهم متجهني نحو الله يف  للجمل التقليدية للكثري من املؤمننيوفقا 
كان ملحدا حتى اتاه أوقات الشدة ، وقد توصلوا إىل قول مأثور ذيك لوصف هذه الظاهرة ، مثل "

". الفكرة وراء ذلك هي أنه من  كان ملحدا حتى بدأت الطائرة بالسقوط" أو "مرض خبيث 
هل أن تكون ملحًدا عندما تسري حياتك بشكل جيد ، ولكن مبجرد أن متر بأوقات عصيبة ، الس

 أنه حقيقي. تتمنىستؤمن بالله أو عىل القل 

قد يكون صحيًحا بالنسبة لبعض الناس ، فإنه بالتأكيد ليس حقيقة  الكالمعىل الرغم من أن هذا 
شخص ملحد قد اعلن اميانه عىل فراش عىل ذلك ، فإن وجود  باالضافةبني امللحدين.  معروفة

فقط اىل ان الناس  انها تعنيال يثبت وجود الله.  ةاملشابهوالخربات  املوت يف الدقائق االخرية
اىل قد يدفع الخوف الشديد من املوت البعض  يكونون خارج وعيهم يف حاالت الهلع والرعب .

تخفيف لبدافع اليأس من أجل الراحة أو وسيلة  ري منطقية تصديق االشياء الغري عقالنية والغ
معلومنا قلقهم الشديد. كلنا برش ونشعر بنفس املشاعر الساسية ، لذلك هذه الرغبة يف الراحة 

من من اجل راحته النفسية من أمن من اجل الله , بل أ بالتأكيد. إذن ، ليس أن هناك  لنا
 .والعاطفية

االميان بالله قائم عىل دفعك نحو اإلميان بالله فقط تشري إىل أن تأن الخوف ميكن أن  مسألةإن 
بشكل  املؤمنون، يعرتف  قصد بذلك وعن غري. يشء عقيل وموجدعىل الخوف وليس  الخوف

 .منطقيةأسايس أن ادعاءاتهم غري 

 

 هل فعال انه كان ملحدا حتى اتاه مرض خبيث ؟

وعىل االغلب ان . عميقةمعقول ودراسة  كالمفقد الكثري من امللحدين إميانهم بالله من خالل 
امللحد الذي يؤمن فجاة بالله يشبه الرجل البالغ . ارائهم هذه لن تتغري من خالل نزوة او عاطفة 

. بالنسبة للكثريين من امللحدين ، فإن اليشء الوحيد الذي ميكن أن الذي يؤمن فجاة ببابا نؤيل 
العاطفي املتمثل يف  باضطرابيتسبب يف تغيري عقولهم هو دليل حقيقي عىل وجود الله ، وليس 

 .والحزنالتوتر واملوت 

 



 , قالت زوجته عنه : بعد سبعة سنوات من موت عامل الفلك االمرييك كارل ساجان 

وجي ، كان كثري من الناس يأتون إيل ويسألني إذا كان كارل قد تغري يف النهاية "عندما تويف ز 
. يسألونني كثريًا أيًضا عام إذا كنت معروفا بالحاده لنه كان ,  يف الحياة اآلخرة االميانوتحول إىل 

اليشء أعتقد أنني سأراه مجدًدا. واجه كارل وفاته بشجاعة ثابتة ومل يلجأ أبًدا إىل الوهام. 
. ولكن نجتمع مرة اخرىال أتوقع أن . أننا عرفنا أننا لن نرى بعضنا البعض مرة أخرى الحزين كان

عشنا ونحن مدركني كم ان اليشء العظيم هو أننا عندما كنا سويًا ، ملا يقرب من عرشين عاًما ، 
 بعد الفراق االخرييوجد يشء اخر املوت من خالل التظاهر ب. مل نستهني أبداً الحياة قصرية ومثينة

معجزة مبعنى أنه ال  تليس,  . يف كل لحظة كنا فيها عىل قيد الحياة وكنا مًعا كانت معجزة 
، والطريقة  ابه تهالطريقة التي عاملني بها والطريقة التي عامل ميكن تفسريه أو غري طبيعي ...

فكرة اننا سرنى بعضنا يف بكثري من  اهمبها ببعضنا البعض بينام كان يعيش. هذا  ناالتي اعتني
. ال أعتقد أنني سوف أرى كارل مرة أخرى. لكنني رأيته. شاهدنا بعضها البعض. الحياة االخرة 

  1 ." وجدنا بعضنا البعض يف الكون ، وكان ذلك رائًعا

كريستوفر هيتشنز يف مقابلة مع أندرسون  االمرييك قبل وفاته ، رصح الصحفي والناقد الديب
، فسيكون ذلك نتيجة للهذيان. لقد  غري رأيه عىل فراش املوتبأنه إذا  CNNكة كوبر عىل شب

أقر بأن دماغه قد يترصف بشكل خاطئ وخارج عن إرادته يف ساعاته الخرية ، لكنه كان واثًقا 
 :و راءات يقوم بها لن متثل من كان همن أن أي إج

 كاملذهل أنه حتى لو كنت وحيًدا وال يراقب: يف لحظة الشك ، أليس كذلك؟ ... أجد أنه من  كوبر
 أحد ، فقد تكون هناك لحظة ترغب فيها يف حامية رهاناتك.

،  بنصف عقيلشديد ، وعندما أكون  بأمل: إذا حدث ذلك ، فسيحدث ذلك عندما أشعر هيتشنز
لن هذه الشياء  عني فيام بعد , يف ما أقوله. أذكر ذلك يف حالة سامعك إلشاعة  اتحكمولن 

الذي لن يكون  الشخص. حسنًا ، ال أستطيع أن أقول إن تلك االشاعات والناس سينرشونتحدث ، 
،  انه من الواضح لست اناأنا يف ذلك الوقت لن يفعل شيئًا مثريًا للشفقة ، لكن ميكنني أن أخربك 

 ال. ميكنني أن أكون متأكدا متاما من ذلك.

 : حسنا اذا كانت هنالك قصة ما وانت عىل رسير املوت .. كوبر

 .2 : ال تصدقها ابدا ! هيتشنز

                                                             
1 Druyan, Ann. “Ann Druyan Talks About Science, Religion, Wonder, Awe... and Carl Sagan.” Skeptical 
Inquirer 27, no. 6 (2003): 25-30. 
2 Christopher Hitchens. “Author Hitchens Talks Cancer and God.” CNN. August 5, 2010. Accessed 
September 25, 2014. 



 ريتشارد دوكينز يف مقابلة مع بيل ماهر: الشهري االنكليزي قال عامل الحياء والناشط

. لن الناس مثيل هم ضحايا القصص لنفيس فيديوساقوم بتسجيل "عندما أكون يف فراش املوت ، 
الذين مل يفعلوا فراش املوت  عىل غريوا رأيهمبعد وفاتهم ، والناس الذين يقولون إنهم  الكاذبة

 ". 1ذلك 

 

 ال ميكن الوثوق بعقل شخص يحترض

مواجهة الضغوط الشديدة والمل وفقدان الدم  بسببال ميكن الوثوق يف الدماغ املحترض 
. يخرج الدماغ بشكل مختلف متامايف ذلك الوقت يعمل والعوامل الخرى املشابهة ،  واملسكنات

الشديد ، معتقدين ، عىل سبيل املثال  بالهذيانيشعرون هم بعض املرىض من التخدير الجراحي و 
. تكون دينية أن بعض هذه الهلوسة .  2 يرون اشياء ال وجود لها، أن أطبائهم يتآمرون لقتلهم أو 

دين منذ الصغر. ال يتلقنونالساطري الدينية منترشة عىل نطاق واسع ، والكثري من الناس الن 
العقل الباطن بغض النظر عن معتقدات الشخص  تطفو عىل سطحميكن لهذه الخرافات أن 

 الواعية والعقالنية.

 لإلميان بالله. دليل عىل وجود رغبة عاملية هو الديني  لألمياناالنتشار العاملي يزعم املؤمنني بان 
التعليم الثقايف يلعب دورا. وكذلك طبيعة الدماغ  هو مسألة معقدة اكرث من ذلك .فالواقع  اما 

لدى البرش  . 3 االفرتاضاتالبرشي ، الذي يجد أمناطًا يف الضوضاء ويبحث عن تفسريات عن طريق 
من الكثري من الدوافع وامليل الطبيعية ، لكن هذا ال يعني أننا بحاجة إىل احتضانهم جميًعا. 

قد تتحدث عن  ان رغبتنا بالميان باحد اللهة. الطبيعي ان عقول الناس تترصف بشكل مشابه
هذا الفهم ، بغض النظر عام إذا كان  رغباتنا االنسانية اكرث من التحدث عن حقيقة ذلك الله

 .عىل اساس ميكن التحقق منه او عىل عقيدة قدميةمبني 
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 ال يؤثر عىل الواقع االميان

وملجرد ان شخص ما كام ناقشنا مراًرا وتكراًرا يف هذا الكتاب ، فإن اإلميان بيشء ال يجعله حقيقة. 
سيغري رأيه عىل ان االرصار عىل ان امللحد . امن بعقيدة معينة ال يعني ان تلك العقيدة عىل حق

 .فراش املوت او سينهار الحاده مبجرد ان مير بازمة كبرية هو كالم ال ميت للواقع بصلة

ال ميلك الناس . ال يوجد خجل يف تغيري شخص ما رأيه عىل فراش املوت او عندما مير بشدة 
وال ميثلون وجهات نظرهم الحقيقية عندما ،  السيطرة عىل ادمغتهم وهم يف حالة هلع واكراه

 برضفاستخدام ترصف شخص ما اثناء مرضه او مروره  .يكونون اثناء مرض شديد او يف مأساة 
 صعب كذريعة للدعوة اىل الميان هو عار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع عرش

 موجود ان يكون فال بدبعض االذكياء املعروفني مثل العامل الفالين يؤمن بوجود الله , 

 

ذيك للغاية ، وهو  الفالين: "الشخص الدفاع عن معتقداتهم بهذا االدعاء  املؤمننيسيستخدم بعض 
 هم الذينلقبول آراء الناس  للبرشإنه ميل طبيعي  ؟ " عىل خطأمن انت لتقول انه يؤمن بالله. 

. نتعلم أن والدينا التباع اراء والدينا ملجرد انهم اكرب منا  اجربناسن مبكرة ،  فمنذ. اعىل منهم 
يعرفون أفضل مام نعرف وأننا يجب أن نفعل ما يقولون. عندما ندخل املدرسة ، نتعلم االستامع 

املجتمع عىل هذا اليشء الننا نعتقد ان من هم اعىل منا يكونون اكرث إىل املعلمني لدينا. يعمل 
 .  1 دراية منا يف كل يشء

املعلمني وأولياء المور عموما يعرفون أفضل من الطفال يف ف. هذا املنطق رضوري اىل حد ما 
القانون واالشخاص رعايتهم. ال ميكن الحفاظ عىل القانون والنظام إال إذا كان املواطنون يحرتمون 

ومع ذلك فان تعودنا عىل االصغاء اىل كل من هو اعىل منا سؤدي اىل . الذين هم اعىل منهم 
، مع عدم إزعاج الناس للتفكري النقدي بشأن حياتهم ودراسة ما إذا  الكسل العقيل وعدم التفكري 

. االشخاص الذين هم اعىل منا ليسوا دامئا عىل حق  كانت املطالبات والفكار صحيحة بالفعل.
وميكن لالشخاص االذكياء ان يكونوا مخطئني يف اعتقداهم . يكونوا مخطئني حتى االذكياء منهم قد

ميكن ببساطة الي شخص ذيك الفشل يف ؛  ذكاء شخص ما ال يجعله انه دامئا عىل حق . بالله 
 . الصحيحوالفشل يف اتخاذ القرار التعرف عىل االدلة املادية 

 

 عىل خطأ الناس الذكياء ميكن أن يكونوا

،  فالذكاء هو الطريقة التي يعالج بها البرش املعلومات . واملعرفة  الذكاءبني  الجمعمن الخطأ 
وليس بالرضورة ما تعرفه أو تصدقه. ميكن أن يؤدي هذا إىل قيام فرد بعمل مربرات معقدة 

، حتى عندما تكون تلك املعتقدات خاطئة بشكل واضح. عىل سبيل املثال ،  معتقداتهللدفاع عن 
وجود رشلوك هوملز الشهرية ، يف ومؤلف قصص  االنكليزي السري آرثر كونان دويل ، الطبيب يؤمن
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الشخاص الذكياء  يؤمنمايكل شريمر ، " االمرييك وكام يقول مؤرخ العلوم.  1الجن واالرواح 
 معتقداتهم التي يحملونها لسباب غري ذكية". تربيرأشياء غريبة لنهم أفضل يف ب

 

 االشخاص االعىل مكانةاتباع 

 هو مغالطة منطقية عادة ما تأخذ الشكل التايل:  اتباع االشخاص االعىل مكانة

 Zهو خبري يف  Aالشخص 

 Zعن  Xالكالم  Aقال الشخص 

 بالتاكيد سيكون صحيح. Xبناء عىل ذلك , فالكالم 

لخرباء ليسوا دامئاً هذه مغالطة لن رأي الشخص أ أو االستنتاج الخاطئ ال يؤثر يف الحقيقة ، وا
ه متعلم غالبًا ما يكون رأي أو تفسري الخبري أقرب إىل الحقيقة من آراء اآلخرين ، لن.  2 حقعىل 

ملجرد أن أحدهم  يكون دامئا عىل صواب. ومع ذلك ، فإن هذا الرأي ال معنيجيًدا يف موضوع 
 ارتكبو ان ي. ميكن للخرباء وان كونك خبري ال يجعلك معصوما من الخطأ ،  معنيخبري يف يشء 

 خطاء.ال أ 

ببساطة ، هذا اليشء غري صحيح ملجرد ان شخص ما قال انه صحيح . يتم قبول النتائج العلمية 
الصحيحة عىل الرجح  لنه ميكن اختبارها والتحقق من صحتها بشكل مستقل. ال متتد القدرة 

هذا االختبار. لذلك ، قبول يشء ما ملجرد  العلمية إال بقدر قدرة العامل عىل اإلبالغ بدقة عن نتائج
 ان الخبري قال بانه صحيح بدون ادلة داعمة ال يجعله صحيحا عىل االطالق.

وبنفس . وبالكالم عن هذه املغالطة فال يجب ان تستخدم  لرفض اراء الخرباء واستنتاجاتهم 
موثوقية من اي  , لكن تبقى وجهة نظر الخبري اكرث الوقت ال يجب ان نصدق كل ما يقولوه

 وجهة نظر اخرى حتى لو كانت دون ادلة.
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 اإللحاد والتعليم والذكاء

. انها مسالة املعلومات املتوفرة لدى الشخص وكيفية معالجتها . الميان ليس مسالة ذكاء وحسب
؛ الشخص الذي مل شاكل املعقدة سئلة الصحيحة أو اكتشاف املطرح ال  منغالبًا ما يأيت اإللحاد 

يتعرض لتلك الشكوك أو مل تتاح له عىل اإلطالق للتساؤل عن تلك املعتقدات قد ال يفكر أبًدا يف 
 اإللحاد ، بغض النظر عن ذكائها. وباملثل ، فإن اإلميان باإلله ال يجعل شخًصا غبيًا.

الكن جميع البيانات . عرب التاريخ  املؤمننيمام ال شك فيه انه يوجد العديد من االشخاص االذكياء 
السبب يف ذلك هي اجزاء معقدة ومرتابطة . 1تشري ان عالقة االلحاد بالذكاء عالقة قوية جدا 

ومع ذلك  وترتبط باتجاهات اجتامعية واتقصادية ليست بالرضورة مؤرشا عىل وجود ذكاء اعىل.
، تفكري املحايد لمن خالل الشك وا االلحادالعديد من امللحدين قد وصلوا إىل فمن الواضح ان 

ملزاعم الديان يسمح للشخص  املحايد الشكمن الذكاء. إن عايل وهي مهارات تتطلب مستوى 
قد يكون هذا هو السبب يف أن اإللحاد املغالطات الواضحة لتلك االديان. بأن يرى من خاللهم 

. ومع ذلك فهم يدحضون اللهال تدعم أو تنفي وجود  املسائل. مثل هذه 2بني العلامء انتشاراأكرث 
 بني املثقفني كوسيلة لدعم اإلميان بالله. االميانانتشار  التي تدعي االدعاءات
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 الفصل العرشون

 كيف سنعرف كل شيئ ؟

 أي يشءب االميانهو شكل من أشكال الشك الفلسفي الذي يعترب أنه من املستحيل  العنيفالشك 
سيقول: "ال ميكننا  العنيفني. عندما يزعم امللحدون أننا مل نثبت وجود الله ، فإن أحد املتشككني 

إثبات وجود أي يشء". وقد يأخذ البعض هذا عىل أنه يعني وجود الله وعدم وجوده عىل 
  الرجح.

معينة أو الشكوك الشديدة مسألة ما إذا كان ميكن إثبات أي وجهة نظر  تثريالحوال ،  افضليف 
اعتبارها صحيحة من الناحية املوضوعية. يف أقوى أشكاله ، ميكن أن يؤدي هذا التشكيك إىل 

رفض كامل للعامل املادي. باعتباره مأزقًا فلسفيًا ، فإن الشكوك من هذا النوع موجودة منذ آالف 
  .1السنني 

 

 كيف ميكننا أن نعرف أي يشء؟

فيجب ان نعرف ما هو املعنى الدقيق ،  ملواجهة اللحاد  ينفعهذا االدعاء ال قبل ان نوضح ملاذا 
لننا مقيدون  هي مهمة مستحيلة الكاملة. السبب يف أن البعض يدعي أن املعرفة لكلمة شك

بحواسنا وتجاربنا ، والتي هي ذاتية يف النهاية. إننا ندرك الواقع من خالل حواسنا ونفكر فيه 
 أم ال. صحيحةما إذا كانت هذه الحواس بأدمغتنا ، ومن املستحيل معرفة 

أن اللون ناتج عن طول موجة محدد من  نفهم علمياعىل سبيل املثال ، اللون الزرق. نحن 
ما ، وميكننا قياس طول املوجات لتحديد ما إذا كان ميكن تصنيف اللون  جسمالضوء ينطلق من 

باللون الزرق. ومع ذلك ، ال ميكننا أن نقول بثقة تامة أن اللون الذي نعتربه أزرقًا يبدو بنفس 
، ال ميكننا أن نعرف  الشكل لي شخص آخر. لننا ال نستطيع أن نرى من خالل عيون اآلخرين

 دو اللوان لهم.كيف تب بشكل اكيد

فعليًا وأنه ال يوجد يشء اسمه الواقع. ميكن أن نكون  غري موجودين، من املمكن أننا  حقيقةيف ال
؛ كل ما تعرفه  Matrixمبيوتر ، كام يف فيلم و ، وُمرتبطًا مبحاكاة ك براميلجميًعا أدمغة يف 

كام يقول منطق هذه الحجة ، ليس لدينا أي طريقة ملعرفة  .عبارة عن كذبةوتجربته قد يكون 
. لذلك ، ليس لدينا طريقة ملعرفة أي يشء آخر عن عاملنا. داخل براميلما إذا كنا بالفعل أدمغة 

                                                             
1 Dancy, Jonathan, Ernest Sosa, and Matthias Steup, eds. A Companion to Epistemology. 2nd ed. Wiley-
Blackwell, 2010. 



يجعلنا ، فليس لدينا طريقة إلثبات ذلك وال يوجد سبب  تجربتهنظرًا لن هذا االدعاء ال ميكن 
، وليس حقيقة افرتاضية  نراهن نعيش إال يف الواقع الذي ميكن أن بأنه صحيح. ال ميكننا أ نعتقد 

 جنون . ليست لدينا وسيلة إلثباتها. للقيام بخالف ذلك سيكون 

عىل سبيل املثال ، تخيل أن شخًصا ما يخربك بوجود وحش يعيش تحت رسيرك. ومع ذلك ، ال 
، لنه غري مريئ ، ال يصدر أي ضجيج وال يرتك أي أثر لوجوده.  يوجد بالفعلميكنك أبًدا معرفة أنه 

نظرًا لنه  شبه كذبةنظرًا لعدم وجود طريقة إلثبات وجود مثل هذا الوحش ولن وجوده 
التي تفرس عاملنا ، فال يوجد سبب يدعو إىل الترصف كام  العلمية القواننييتناقض مع العديد من 

كام لو كان غري  رؤيتههذا الوحش الذي ال ميكن  رًا لنن هناك وحش تحت رسيرك. نظلو كا
 وكأنه ال يوجد وحش. تعيشأن  العقيل، فمن موجود

هذا حلم؟ رمبا كنت ال تزال يف الرسير. رمبا عندما تستيقظ ، كل هل أنت مستيقظ حاليًا ، أم أن 
يف هذه اللحظة يف حلمك. قد يكون لديك اسم مختلف أو الجنس انت ستتذكر أنك لست حتى 

لعبة داخل أو قد تكون مجرد شخصية يف حلم شخص آخر أو . برش. قد ال تكون حتى بلدأو 
، فإنك ستتوقف عن  البليستيشن. ومبجرد أن يستيقظ كل من يحلم بهذا الحلم أو يطفئ فيديو

الوجود. ال ميكنك إثبات أن أيًا من هذا غري صحيح ، ولكن هل من املعقول اتخاذ أي قرارات بناًء 
 الفرضية او الفرضيات االخرى؟ .عىل هذه 

،  حاليابشأن عاملنا. ميكننا التعامل مع املعلومات املتاحة  ةاملطلق املعرفةنحن ال نحتاج إىل 
. ةاملطلق املعرفةمكنًا مع ما ميكننا معرفته مع بعض ولكن ليس مبستوى وجعل الخيار الفضل م

من  املطلقة املعرفةالعلم ال يدعي أنه االن.  كافية لنا للعمل عليها املعرفةهذه املستويات من 
التي تقدم أفضل تفسري عىل أساس الدلة املتاحة. إذا تم العثور عىل أدلة  النظريات يصنعالعامل ؛ 

. يجب ان تدقق االدعاءات الدينية مثلام تدقق النظريات العلمية  .النظريةإضافية ، ميكن تغيري 
قابلة لالختبار ، إذا مل تكن هناك طريقة الختبار ما إذا كان االدعاء  االدعاءاتيجب أن تكون 

 .للعيش كام لو كان حقيقيا فال يوجد سبب صحيًحا ، 

 

 ميكن تربير الميان

القوانني التي تحكمه. حتى لو كان واقعنا مجرد  ونتبعليس لدينا خيار سوى أن نعيش يف الواقع 
محاكاة ، فهو الخيار الوحيد املتاح لنا ، ولذا فنحن نؤسس معتقداتنا حول العامل عىل ما ميكننا 

عىل العامل وفقا ؛ نتخذ قرارات حول  الحقيقة املطلقةمالحظته. نحن ال ننتظر حتى يكون لدينا 
 ملا ميكننا تجربته.



". استثنائيةكارل ساجان ذات مرة: "االدعاءات االستثنائية تتطلب أدلة  االمرييكعامل الفلك  قال
الساسية كافية  التفاصيلإذا قدمت ادعاء ال يتعارض مع فهمنا الحايل للكون ، فستكون بعض 

إىل  صباًحا غًدا ، فقد أميل 6أن الشمس سترشق الساعة  قلتعىل سبيل املثال ، إذا  لدعمه.
كالمك متوافقا عىل ما  غرايف ، ميكنني تحديد ما إذا كانواملوقع الج تصديقك. بناًء عىل الوقت

النه يوجد تنني عمالق يف السامء إذا أخربتني أن الشمس لن ترشق غًدا و ميكنني ان اتوقعه. 
ع يوحي ، فسوف أحتاج إىل مزيد من الدلة. كل ما ميكنني مالحظته حول الواق سيقوم بابتالعها

قبل أن أقبل . العديد من قوانني الكون يتناقض معه ، لن الكالم غري محتمل عىل االطالقبأن هذا 
خالف ذلك ، سيكون أكرث بقنعة. املمثل هذا االدعاء االستثنايئ ، كنت بحاجة إىل بعض الدلة 

 انك مجرد كذاب او مجنون.احتاماًل 

عدم ف. القول باننا ال نعرف ما اذا كان الله موجودا ام ال , ال يزيد من نسبة احتامل وجوده 
الشكوك عىل عكس  ال يزيد من احتامالت كونه حقيقي. بشكل مؤكدالقدرة عىل معرفة يشء 

 االدعاء.ما اذا كان االدعاء صحيح ام ال نظرا بقوة االدلة لذلك فإن الشكوك العلمية تقيّم ،  القوية
، مثل الله أو ثباتها . االدعاءات التي ال ميكن االصحة، ميكننا تقييم احتامل ه الطرق باستخدام هذ

نجح العلم  .1 من صحتها غري قابلة للتاكدبالتايل فهي غري قابلة للتجربة , ،  بامتانأو  بابا نؤيل
وميكن . يف تقديم تفسريات منطقية للكون  اكرث من اي مجال اخر  جدارتهمرارا وتكرارا باثبات 

مالحظة ذلك بالثورة التكنلوجية التي حصلت يف القرن املايض بسبب االعتامد التام عىل العلم يف 
 تلك املسائل.

 

 انا ارفض واقعك وال استبدله مبعتقدايت

انا ارفض واقعك وال  ، " يف السخرية الشهرية الدم سافاج،  Mythbustersيف الربنامج التلفزيوين 
لكن هذا املنطق ميكن تطبيقه بسهولة عىل اصحاب ،  بالتاكيد كان ميزح.  2استبدله مبعتقدايت 

ة اي يشء بشكل ان مل نتمكن من معرف: الشكوك العنيفة التي تم رشحها مسبقا يف هذا الفصل 
شة مثل هذه رغم أنه قد يكون من املفيد مناق .حقيقي حقيقي , فكل يشء ميكن ان يكون 

الفكار من وجهة نظر فلسفية ، إال أنها ال تعترب املاء حجة لوجود الله. إذا قبلنا هذه الحجة عىل 
أنها صحيحة ، فعندئذ ال ميكننا أن نكون متأكدين من أن هذه الحجة صحيحة ، لن اليقني 

 يدحض أساس الحجة ذاتها.

                                                             
1 Kurtz, Paul. The New Skepticism. Prometheus Books, 1992. 
2 Savage, Adam. “Explosive Decompression/Frog Giggin'/Rear Axle.” MythBusters. Discovery Channel. 11 
Jan. 2004. 



تشويش من املؤمنني بسبب عجزهم عن اثبات وجود كل هذا الفلسفه هو يف الحقيقة مجرد 
ن إىل الحصول و ، وال يحتاج من الصعب للملحدين ان يوضحوا سبب فقدانهم لألميانليس الله . 

 ادعاءهم، من خالل  املؤمننيإن  . عدم ايامنهم باللهعىل جميع اإلجابات حول العامل من أجل 
يف هذا  ناقشناكام  بأن الله موجود ، يقدمون مطالبة غري عادية. هذا يتطلب أدلة غري عادية.

ليس هنالك حجة مقنعة قدمها املؤمنني حتى . فال يوجد دليل واحد عىل وجود الله الكتاب ، 
 االن الثبات وجود ألههم املزعوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعي وراء الله

مسلم سابق ومؤسس مجتمع . كتب بواسطة ارمني ناوايب  "لهأ  "ملاذا ليس هنالككتاب 
وهو مجتمع متنامي يضم اكرث من مليوين متابع حول العامل يتبادلون ارائهم ،  الجمهورية امللحدة

بدأ ارمني ،  كمسلم سابق وملحد. املختلفة ويتناقشون مع ملحدين اخرين ومؤمنني ايضا 
احه للعثور عىل الله . كفلك جزء ال يتجزء من حياته بالتفكري يف مسالة الله ليكون بعد ذ

كلفته حياته تقريبًا. الجزء التايل هو قصة أرمني كام وصفها صديقه وزميله يف فريق يه والطريق إل
 ، محمد سافاج. الجمهورية امللحدة 

 

 العقل املنفتح

. كان تلقى التعاليم االسالمية منذ الطفولة . االيرانية جمهورية اإلسالميةالُولد أرمني ونشأ يف 
خالل نشاته  .وهو الفرض الذي يكلف به جميع املسلمني يصيل بانتظام خمس مرات يف اليوم ، 

ن الصالحون , جهنم , عذاب كان ارمني خائفا من كل االشياء التي من املفرتض ان يخافها املسلمو 
انه من املمكن ان عذابه البدي هو  أرعبه أكرث مناليشء الوحيد الذي ، الشيطان ، إلخ.  القرب

 ذلك النهام ال يصلون. يفكر يفكان ،  عقله الصغري . بالنسبة إىل والديه ايضا اىل جهنم  يذهب

، علم أنه  املحارضات. يف مثل هذه  ات الدينيةرض ذهب ارمني اىل املحا،  بلوغهخالل سنوات 
، بغض النظر  فسيذهب مبارشة اىل الجنةعاًما ،  15، إذا مات صبي قبل  املسلمنيوفًقا ملعلميه 

اليشء بقى عالقا يف . هذا  بعمر التاسعة عن أي ظروف أخرى. تنطبق نفس القاعدة عىل الفتيات
  .يقتلهآرمني ، وبدافع من الخوف الذي غرس فيه دينه ، بدأ  ذهن

هذا  فكر يف. لقد يف عقله الصغري , كانت لدى ارمني فكرة توصله اىل جنة الخلد بشكل مبارش 
وقال انه  الرائع والسهل. الطريقالمر إىل حد أن أيا من أقرانه أو شيوخه اكتشف أو استغل هذا 

اصبحت خطته واضحة . لن تغري ملذات الدنيا عينيه الصغريتني . واحدا من القطيع لن يكون 
أرمني نفسه من أحد النوافذ العليا  رمى، اتخذ قراره النهايئ أن . يف سن الرابعة عرشة ، بعد متاما 

 يف مدرسته.

وال داعي الن اخربكم بان مهمته قد . والذهاب اىل جنات الخلد كانت هذه محاولته إلنهاء حياته 
اإلصابات. ومن بني اإلصابات  رض للعديد منتع. نجا أرمني من محاولته االنتحارية لكنه فشلت 

أرمني عىل  جلسالتي لحقت به معصم مكسور وساقان مكسوران وظهر مصاب. بعد الحادث ، 
إىل أشهر  . حتى بعد الحصول عىل إذن باإلسعاف ، كان ال يزال بحاجةلسبعة اشهر كريس متحرك 

 .ليعود اىل حياته الطبيعية 



رؤية تاثري اصيب ارمني باذى نفيس اكرث من اذاه الجسدي بسبب تأثري فعلته تلك عىل والديه .  
كرس نفسه أكرث من ف،   مل يعد ارمني يخدع مبسالة الذهاب اىل الجنة ،  فعلته عىل وجوههم 

، وحاول أن  بادق تفاصيله، ودرس اإلسالم كل يوم كان يصيل . ذلك لدينه ووجد طريًقا أفضل لله
كان كل . ليك يصبحوا مثله والديه  اىل وتوسل بشكل افضليتعلم كل ما يف وسعه ليكون مسلامً 
 يوم يتوسل بوالدته ليك تصيل معه . 

اال انه يف نفس الوقت بدأ دينه ،  مبسائلدفعته إىل أن يصبح أكرث دراية  دراسته املركزةيف حني أن 
يف كل مرة كان يجد فيها جواب الحد االسئلة التي متاما .  يفكر بافكار محرمة وغري مرغوب بها

 مام قد يصبح انه بحث ال نهاية له.،  كانت تظهر عرشة اسئلة اخرى،  تتعلق بدينه وباصل الله 

. بدأ يسأل عن دوافع الله وأحكامه. زاد عدد االسئلة املبهمة وازداد تشويشها كلام درس أكرث ، 
 الناس الطيبني اىل جهنم ملجرد انهم اختاروا الدين الخطا .؟عىل سبيل املثال ، ملاذا يرسل الله 

، كان يشعر يسأل عن الله . يف كل مرة وجد أرمني نفسه مثل تلك االسئلة مل تايت بدون مثن 
، فقد أقنع الكن بحسب دينه االسالمي فانه يشجع عىل املعرفة بالدين بالرعب يدخل اىل قلبه . 
يف دراسة وتعلم كل  بدأ،  منهوبتشجيع جرمية . ال ميكن أن يكون  اللهنفسه بأن دراسة طبيعة 

بفضول لنه ،  تعلملقد  .املنقرضةما يف وسعه حول املزيد من الديان ، مبا يف ذلك بعض الديانات 
لدرجة أن جميع أتباعهم كانوا ملعونني بالجحيم البدي  سيئةحسب اإلسالم ، كانت هذه الديان 

 تناقضاتاذا أخطأوا؟ ماذا كانت أخطائهم الرئيسية؟ فكلام درس ، زاد تعلمه واملزيد بدأ يرى مب. 
يف  قضاهاات ال تُحىص من خالل ساع .االسالمية كل هذه الديانات الخرى ، مبا يف ذلك ديانته

انه من الواضح ان كل تلك الديانات هي صناعات برشية الدراسة والبحث والتفكري ، بدأ يرى 
 بحته. 

 يف رأسه ، وجد أرمني نفسه معذباً. تدور تبعد أن تدرب عىل الخوف من كل الفكار التي كان
كان يرى الشياطني تعاقبه كل يوم , مام ضن انه بدأ يدفع مثن .  كانت الكوابيس ال تفارق نومه

. كان امثا كبريا كمسلم ، كان يدرك أن ما كان يفكر فيه مل يكن خطأ فحسب ، بل كان وقاحته. 
ميكن أن يشعر بخيبة المل التي شعر بها الله فيه. شعر  يدرك أن الله ميكن أن يرى أفكاره.

وحارسه يسقط. ومع ذلك ، وبغض النظر عن  املقربرك صديقه باالكتئاب بسبب معرفته بأنه ت
الدين ، ظلوا عالقني. الشكوك العالقة بشأن ب، فإنه مبجرد ظهور الشكوك  الجرمية التي اقرتفها

 مصدر إلهام ملزيد من البحث والتأمل. كانت بالنسبة له؛  كربتخالقه 

مل يعد  إلهي ، أصبح شكه أقوى. يشءمن صنع اإلنسان ، وليس  كيشءوكلام بدأ التفكري يف الدين 
، وتجاهل  بشكل مبارش، عزم آرمني عىل مواجهة المر  تحمل العاصفة التي بداخلهقادًرا عىل 

 شكوكه ومحاولة إقناع نفسه ببساطة أن الله حقيقي وأنه ميكن أن يكون متأكًدا متاًما من هذا.



ميكن التحقق منه ، وليس عىل رواية عمرها  دليل حقيقي اوات لقد كان ببساطة بحاجة إىل إثب
، سيكون إميانه أقوى  طرف خيط لهذا الدليلقرون. لقد اعتقد أنه مبجرد أن يتمكن من تحديد 

  من أي وقت مىض.

فشل يف العثور عىل دليل ، واستقر عىل أي تفكري منطقي لوجود الله ، مبا يف ذلك دراسة 
الفلسفية. ومع ذلك ، مبجرد أن تم فضح جميع التفسريات املنطقية الداعمة املفاهيم والنظريات 

يؤكد أي يشء  -صىل بجد أكرب ، توسل الله أن يساعده. أراد عالمة ، رسالة  لله ، فقد أصبح يائًسا.
. بالطبع ، مل يتم الرد عىل صلواته. كل هذا حدث خالل معظم حياة أرمني الشابة وجود الله 
لقد شعر بالخداع والخيانة واالستفادة من املجتمع  سن الثامنة عرش ، فقد كل إميانه. نسبيًا ، ويف

وبلده واملدرسني وأولئك الذين يفرضون اإلميان بالله كحقيقة مطلقة دون أي دليل ، وينكرون 
جميع البدائل الخرى. شعر بالغضب واالكتئاب والكرس. لقد ضحى كثرياً ، حتى حياته تقريبًا ، 

 لك من أجل القصص الخيالية.كل ذ

، كان لدى أرمني لحظات من  لالبدبالطبع ، كام يحدث يف بعض الحيان عند مغادرة الدين 
رمبا عندما سقطت تاذى عقيل اكرث  .ليس عىل ما يرامالشك. "رمبا أكون مخطئا. رمبا هناك يشء 

أنني متكنت من اكتشاف يشء مل يدركه أحد من حويل؟  لدرجةجًدا  متكرب. هل أنا من العظام 
به دامئًا ،  يعرفاالستباقي الذي كان  الشخصعرفه. نظرًا لكونه يكان هو امللحد الوحيد الذي 

إىل اإلميان وكذلك الرحلة  افتقادهفقد أعرب عن رغبته يف إعالم املزيد من الشخاص حول 
 املذهلة التي أدت إىل هذا االستنتاج.

. تطلع إىل تبادل خرباته الحديثللغاية بالنسبة للملحد  منعزلةحت الحياة يف دولة إسالمية أصب
 االصل( إلنشاء ما سيصبح الفيسبوك)موقع التواصل االجتامعي قبل  Orkutوأفكاره وتوجه إىل 

إىل جانب مخاوفه الولية ، شعر بالصدمة والدهشة عندما  .ملجتمع الجمهورية امللحدة الروحي 
. كان سعيدا للعثور عىل شاهد الكثري من الناس ينضمون إىل مجتمعه ويناقشوا املوضوع املطروح

  للغاية. غريبة. بالتأكيد مل تعد الفكرة املجنونة عن وجود إله غري موجود مثله آخرين

جمهور أكرب. لقد أراد ببساطة إيجاد املزيد من  ومعرفةمتنى آرمني الوصول إىل املزيد من الناس 
امللحدين ومناقشة الله والدين مع أي أطراف مهتمة ، ولكن قبل كل يشء ، متنى أن يدرك الناس 

 أن اإللحاد هو خيار رشعي. كان أحد أعظم المثلة عىل حياته من الظلم الذي مل مُينح فرصة
 . إلختيار

" يف عام الجمهورية امللحدةوبسبب عدم رضاه عن مدى الوصول والتعرض الحاليني ، أسس "
. وكان الغرض الرئييس من هذا املجتمع هو السامح للجميع مبعرفة الكثري من الشخاص 2011



الذين مل يؤمنوا بالله وتقديم دعوة لهم الستكشاف هذه الفكار إذا كانوا كانوا مهتمني. أراد أيًضا 
يعلموا أنه ليس . لقد أراد منهم أن بعدم الوحدةإنشاء مجتمع للملحدين. أراد لهم أن يشعروا 

هناك آخرون مثلنا فحسب ، بل أن هناك أشخاًصا عىل استعداد لالستامع إليهم ودعمهم 
 وتوجيههم.

مزيد من املناقشات واملناقشات

، سأناقش تفاصيل  ةاملقبل كتبييركز هذا الكتاب عىل مفهوم الله ، وليس الديان املحددة. يف 
. إذا تركت الكبريتنيلرئيسية يف تعاليم هاتني الديانتني اإلسالم واملسيحية وأكشف عن املشكالت ا

، فسرنسل  باللغة االنكليزية عىل موقع امازون او غريهليس هنالك اله" لـ "ملاذا  رصيحةمراجعة 
إليك نسخة تم إصدارها مسبًقا من أي من هذه الكتب مجانًا متاًما مبجرد توفرها. ما عليك سوى 

، وسرنسل لك نسخة  AtheistBookReview.comإرسال رابط املراجعة من خالل زيارة موقع 
 مجانية من أي كتاب مبجرد أن يصبح جاهزًا. ستساعدنا مراجعاتك يف الوصول إىل املزيد من

 الشخاص الذين قد يستفيدون من هذا النص واملواد املستقبلية.

يف حني كان املقصود من هذا الكتاب أن يكون موجزا ، إال أن هناك الكثري مام ميكن قوله حول 
املوضوعات املدرجة يف كل فصل. إذا كنت ترغب يف مواصلة مناقشة أي موضوع معي مبارشًة ، 

. WhyThereIsNoGod.comصوتية عرب اإلنرتنت معي عىل فيمكنك جدولة فيديو أو مناقشة 
" لالطالع عىل الجمهورية امللحدةأثناء تواجدك هناك ، أدعوك أيًضا لالشرتاك يف النرشة اإلخبارية "

للحصول عىل مالحظات أو اقرتاحات أو أي استفسارات أخرى  مجتمعنا.أفكار وقصص فريدة من 
.ArminNavabi.com، ال ترتدد يف االتصال يب عىل 
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