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الكتاب المقدس للملحدين
توضيح لمجموعة من الفكار الغير مقدسة
"كل المفكرين ملحدين" كلمة مشهورة لرنست همنغواي .هل
هذا صحيح؟ اليكم طرائف ,اقباسات ,واسئلة من مجموعة
مميزة من العباقرة والكوميدينن ,لعطاء الفرصة للقارئ
للحكم بنفسه.

عندما افكر بالضرر الذي احدثه >الكتاب المقدس< ,اصاب باليأس من امكانياتي لكتابة
اي شئ مساو له.
اوسكار وايلد
قديس ,صفة لمذنب ميت بعد التنقيح والتحرير.

امبروز بيرس
ليس هناك من جواب ,لن يكون هناك اي جواب .ولمك يكن هناك قط جواب .وهذا هو
الجواب.
غرترود ستاين
لتعطي نفسك الفرصة لتكون مخدوعا :المفكرون العظماء مشككون.

فريدريك نيتشه
المليين ممن يريدون الخلود هم ممن ليعرفون ماذا يفعلون بعد ظهر يوم احد ماطر.

سوزان ايرتز
الله محبة  ,ولكن فقط في الكتابات.

جيبسي روز لي

لشئ مقدس في النهاية ال نزاهة عقولنا.

رالف والدو ايمرسون
أن المتدين اسعد من المشكك ليس في الواقع اكثر من ان الشخص السكران هو اسعد
من الصاحي.
جورج برنارد شو

ملحظة للمحرر
العديد من هذه القتباسات مأخوذة من اعمال ادبية خيالية .من المهم ملحظة بأن الكاتب
ليتفق مع بعض الراء ,او الكلمات او الفكار التي تعبر عنها الشخصيات المختلقة في
القصص.

مقدمة
سيفاجأ العالم لو عرفوا النسبة العالية لهؤلء  -الكثر تميزا منهم والكثر تقديرا بينهم
وحتى اكثر المحترمين الموصوفين بالحكمة والمثالية – من الذين يشككون تماما في
الدين.
جون ستيوارت ميل
السبب لوجود العديد من الراء انه لاحد يعرف الحقيقة
جون كونور – المحرر

سفر التكوين
ربما ان دورنا على هذا الكوكب ليس ان نعبد الله بل ان نخلقه.

ارثر سي .كلرك

سؤ ال ابقراط القديم ليزال بدون جواب .هل يريد >الله< ان يمنع الشر ,ولكنه ليس
قادرا على ذلك؟ إذن هو ليس كلي القدرة .هل هو قادر ,ولكنه ليريد؟ اذن هو شرير .هل
هو راغب وقادر؟ من اين اتى الشر اذن؟
دافيد هيوم
البشر ..عندهم الغرور ليتظاهروا بأن الخليقة كلها جعلت من اجلهم ,بينما الخليقة بكاملها
ليس لها حتى اي اشتباه بوجودهم.
كاميل فلماريوم
الخوف هو الذي انجب اللهه في هذا العالم.

بيترونيوس
نحن هنا لن مجموعة من السماك كان لها زعانف امكن لها تشريحيا ان تتحول الى
ارجل ,ولن الرض لم يحث ان تجمدت بشكل كامل في العصر الجليدي ,ولن كائنات
صغيرة وضعيفة .نشأت في افريقيا من ربع مليون عام .قد تدبرت امرها للبقاء عبر الزمن
بشكل ما .ربما نتوق لجواب "ارقى" – ولكنه غير موجود.
ستيفن جاي غولد
اما بالنسبة لي ,فقد وصلت لحل لافكر معه عما اذا كان النسان من خلق الله او الله
من خلق النسان.
فيودور دوستويوفسكي
الجيولوجيا ترينا متحجرات من عصور مختفلة .وعلم المستحاثات يكشف لنا عن تسلسل
المتحجرات ,ولئحة من الحياء التي تشرح لنا التغيرات خلل الزمن .وعلم تصنيف النواع
يرينا القرابات بين الكائنات .التطور هو التفسير الذي يربط كل ذلك مع بعضه .نظرية
الخلق هي ممارسة اغلق العينين بقوة والنواح على ان " المر ليس كذلك!"
كاتب مجهول
لو كنا مؤمنا بأن هناك اله ,وذلك الله صنع جسدك ,وبنفس الوقت تفكر بأنك تستطيع
فعل اي شيء قذر بذلك الجسد .فالخطأ وقتها يكون من المصنع نفسه.
لين بروس
من وجهة نظر الدودة الشريطية ,فإن النسان قد خلق من قبل الله لشباع شهيتها .

ادوارد ايبي

فكرة الله هي الفكرة الوحيدة التي لاستطيع غفرانها للجنس البشري
ماركيز دي ساد.
الناس خلقوا الله على شاكلتهم ,ليس فقط بالشكل بل ايضا بطريقتهم في الحياة.

ارسطو
سنقول لنفسنا بأنه من الخير اي يكون هناك اله قد خلق العالم وانه قدوس خير .وان
هناك قواعد للخلق في الكون وان هناك حياة بعد الموت ,ولكن توافق ذلك ما لما
نأمل به بالضبط واضح لدرجة انه يصيبنا بالصدمة.
سيجموند فرويد
القوة الشديدة تسحق العديد من النباتات .ولكن النباتات تنمو ثانية .صمود الهرامات
ليتعدي الثواني مقارنة بالقحوان .وقبل ان يتكلم المسيح وبوذا كان العندليب يغني .وبعد
ان تذهب كلمات بوذا والمسيح الى النسيان بوقت طويل سيظل العندليب يغني .ليس
ذلك إل لنه ليس وعظا او تعليما او اوامر او دوافع .انه غناء فقط .وفي البداية لم تكن
الكلمة بل كانت الغرودة .
دي .اتش .لورانس
في البداية كانت الكلمة – في النهاية الكليشيهات فقط.

ستانسلف جيرسي ليك

الكلمة
الحقائق العظيمة بدأت كإهانات لللهة.

جورج برنارد شو
الله هو كلمة للتعبير ,ليس عن اقكارنا ,بل ما نريد منها.

جورج ستيوارت ميل

الملحدين يتهمون غالبا بسب الله ,ولكن ذلك جريمة ليستطيعون اقترافها ..و الملحد
عندما يفحص او يشجب او يسخر من اللهة ,فهو ليتعامل من شخصية ولكن مع فكرة.
هو غير قادر على اهانة الله ,لنه ليعترف بوجود أي شيئ من هذا القبيل.
جي  .فوتي
املك من الحترام لفكرة الله اكثر من ان استطيع اتهامه بالمسؤولية عن عالم سخيف
كهذا.
جورج دوهاميل
النسان ,كان وليزال ,صانع اللهة.

جون بورغوس
كل تركيبة الديان في عالمنا الحديث سببها عدم توفر مصحة عقلية في القدس القديمة.
هافرلوك ايلي.
كل مال نفهمه بسهولة ندعوه بالله ,لن ذلك يوفر الكثير من العناء على انسجة المخ.

ادوارد ابي
بما انه من الواضح ان جميع الديان ليمكن ان تكون على حق ,فإن الستنتاج الكثر
عقلنية هو ان كلها على خطأ.
كريستوفر هيتشينز
البدع )الزندقة( هي مرادف لحرية الفكر.

غراهام غرين
اليمان هو الشك.

اميلي ديكنسون
الحقيقة التاريخية تعلمنا بأن نسبة كبيرة من الكافرين عبر التاريخ كانت مؤلفة من اناس
مرموقين يتمتعون بنزاهة مميزة.
جون ستيوارت ميل

كل الشخاص المفكرين ملحدون.

ارنست همنغواي
كل الطفال ملحدون – ليس لديهم اي فكرة عن الله
بارون دولباخ
اعتقد انه من الخطأ اليمان بأن ايا منا يحتاج للدين ليجعل حياته تستحق العيش
سينكلير لويس
اعتبر الدين لعبة اطفال .وليس هناك خطيئة ال الجهل.

كريستوفر مرلو
لو كان هناك اله ,اله رحيم ,فإن علينا ان نجد ان عمله في خلق عالم همجي كان غير
عادي بشكل استثنائي.
دايف ماثيو
علم الدين  -مساع لتفسير اشياء مستحيلة المعرفة بإستعمال اصطلحات لتستحق
المعرفة.
اتش .ال .مينكين
الكون يسير نفسه بنفسه ,وابدية القوانين الطيبعية الصلية تكفي ,بدون الحاجة لمسبب
او او محرك مبدئي.
ماركيز دو ساد
الشهادة ...هن الطريقة الوحيدة للمرء ليصبح مشهورا بدون ان اي مهارات.

جورج برنارد شو
اعتقد ان كلنا ملحد .انا فقط اؤمن بعدد اقل بواحد من الله التي تؤمن بها انت .عندما
تفهم سبب استغنائك عن جميع اللهة الخرى الممكنة  ,ستفهم لماذا استغنيت انا عن
الهك.
ستيفان هنري روبرتس

بطريقة مريعة ,غريبة ,ومحيرة  ,يبدوا وكان الملحدين يأخذون الدين مأخذا جديا اكثر من
الممارسين له.
جوناثان ميللر

النجيل
وكأن السر في ديننا ,كماهو الحال في حبوب الدواء ,التي اذا ابتلعت بالكلمل فإن لها
القدرة على الشفاء ,ولكن لو مضغت  ,فذلك في معظمه ليس له اي تأثير.
توماس هوبس
ماركس كان مخطئا .الدين ليس افيونا للشعوب .الفيون يؤدي للتخدير والتبلد والراحة.
الدين في غالب الحيان كان مصدرا للرعب .وحاث على البهيمية .وفي احسن حالتها
رفع الدين معنويات ورماح شعوب .وفي اسوءها حول الدين حضارات كاملة لمقابر.

فيليب ادام
}الدين هو{ البديل الشائع لليمان
اوسكار وايلد
لو اردت الدفاع عن الدين فسوف اقول بأنه ضماد اخترعه النسان ليحمي روحه التي
ادمتها الظروف.
ثيودور درايزر
الكنيسة هي اكبر قسم للمفقودات والموجوات في العالم
روبرت شورت
الدين هو ما يصرف الفقراء عن قتل الغنياء
نابليون بونابرت

في الكنيسة ,يمكن للموسيقا الدينية ان تجعل من كل منا مؤمنا  -الكهنه هم من يعيد
التوازن.
مينيون ماكلفلين
بشكل عام .اخطاء الدين خطرة  ,بيما اخطاء الفلسفة سخيفة فقط.

دافيد هيوم
حسنا ,فكرت كثيرا بأنه من الواجب ان يكون هنااك تنبيه في مقدمة الكتاب المقدس
يقول " .هذا الكتاب خيالي"  .ما اعنيه هنا  ....المشي على الماء؟ اقصد ,يحتاج المر ليمان
ما.
اين ماكيللين
الدين يلغي الشك في اخطاء القادة.

كريستوفر مرلو
الشيطان يستطيع تلوة الكتاب المقدس لغراضه الخاصة.

وليم شكسبير
كل معتقد له يومه.

اسرائيل زانغفيل
معظم الخطب الدينية تبدو لي وكأنها دعايات – لكنني لاعرف اذا ما كان الله هو الممول
او المنتوج.
مينيون ماكلفلين
الدين البشري يجب تصنيفه ضمن الوهم الجماعي بشكل ما .لداعي للقول بأنه ما من
احد ممن يشاركون في الوهم يعترف بأنه كذلك.
سيغموند فرويد
الكتاب المقدس ,هل تعلم ,انه مخيب للمال :انه لم يفعل للنسانية ما كان عليه ان
يفعله.
كريستوفر مرلو.

كتاب التنوير
كان هناك زمان حكم فيه الدين العالم .ويعرف بالسم  .الحقبة السوداء.

روث هيرمنث غرين
اليمان :هو تصديق ما يقول لك الحس السليم بأنه خطأ.

ايلبرت هابارد
الذبابة الموجودة في الواقع مهمة اكثر من الملك الممكن الوجود.

راف والدو ايمرسون
في الماكن التي تعبد فيها الشمس .من المؤكد ان اكتشافات قوانين الحرارة تعتبر
جرائم.
جون مورلي
بداية الحكمة هو النتباه لعدم وجود ادلة كافية على ان الله او اللهة خلقتنا واننا
مسؤولون ولو بشكل جزئي عن مصيرنا.
باول كورتس
اليمان العمى هدية تسخر من الذي خلق الذكاء البشري.

غير معروف
ما اكثر الذين يحتفلون بميلد المسيح! وما اقل من يتبعون تعليماته! .اه  ..لنه من السهل
الحفاظ على العطل من الحفاظ على الوصايا.
بنجامين فرانكلين
}الفكر الديني{ هو محاولة ليجاد مخرج حيث ليوجد باب.

البرت اينشتين

بالتأكيد ,وبشكل عام .الدين هو النتيجة البراقة للتمرين ,واعني تمرين قابلية التفكير....
ليس هناك سخافات ,مهما كانت مكشوفة ,مما ليمكن زرعه في عقول الجميع ,علينا
فقط ان نبدأ بتلقينها قبل سن السادسة وتكرارها بلهجة توحي بالجدية .لن تمرين
النسان ,كما هو الحال في الحيوان ,ناجح جدا فقط اذا بدأ في سن مبكر.

ارثر شوبنهاور
عندما يريد الله منا ان نفعل شيئا فعليه ان يجعل مشيئته واضحة للجميع بشكل كاف.
بعض العقلء من الناس سينتظرون منه فعل ذلك قبل ان يعيروه اهتماما كبيرا.

صاموئيل بتلر
لاستطيع اليمان بإله ليس لديه روح فكاهة او حس سليم.
و .سومرست موم.
سؤال :كيف تعرف بأنك الله.
جواب :بسيطة .عندما اصلي له اجد اني اخاطب نفسي.

بيتر اوتول
ندين بمعرفتنا كلها تقريبا ,ليس للذين وافقوا  ,بل للذين خالفوا الرأي
تشارلز كالب كولتون
حياة النسان ليس لها معنى مستقل عنها .ان معنى الحياة هو المعنى الذي نعطيه لها.

باول كورتس
النسانية عوقبت بشكل عنيف ولوقت طويل لنها خلقت الله :لشئ سوى اللم
والضطهاد منذ بداية الله .هناك طريقة واحد للخروج من هذا الخطأ :على النسان
تحطيم القيود التي تشده لبوابات السماء والجحيم ,ذلك ليستطيع البدء بنشر الصحوة
واضاءة الوعي لعالم جديد على الرض.
ايما غولدمان
لاعرف واحد على المليون من اي شئ.

توماس اديسون

الكنيسة تقول بأن الرض مسطحة ,ولكنني اعلم بأنه مكورة ,لنني رأيت ظلها على
القمر ,وايماني بالظل اكبر من ايماني بالكنيسة
فرديناند ماجلن
في ايامنا  ..تفضل الشارات على المشار اليه ,وتفضل النسخ على الصل ,والخيال على
الحقيقة والمظهر على الجوهر  ..لن الوهم مقدس في ايامنا بينما الحقيقة دنسة.
لودفيغ فويرباخ
ثلثة ارباع الشعب المريكي يؤمن بالمعجزات الدينية بحرفيتها .وعدد الناس ,الذين
يؤمنون بالشيطان والقيامة  ,وان الله فعل كذا وكذا ,يدعو للدهشة .تلك ارقام لتجدها
في اي مكان اخر من العالم الصناعي.
نعوم تشومسكي
يقولون بأن الله موجود في كل مكان ,وبرغم ذلك فإننا نظن انه خفي بشكل ما
اميلي ديكنسون
النسان يجادل في الدين :يكتب عنه :يقتل من اجله ,ويموت لجله :يفعل كل شئ ماعدا
ان – يعيش من اجله.
تشارلز كالب كولتون

أباؤنا الذين في السماوات
غموض }الوهية المسيح{ صنعت كغطاء مقنع للسخافة.

جون ادامز
ليؤذيني اذا قال جاري بأن هناك عشرون الها ,او لاله على الطلق ,لن يأخذ ذلك شيئا
من جيبي او يكسر ساقي.
توماس جفرسون
النجيل ليس كتابي والمسيحية ليست مهنتي
ابراهام لينكولن
كل طائفة تعتبر نفسها تملك الحقيقة ,وكل من يخالفها مخطئ بشكل كبير ,كما هو حال
النسان الذي يسافر في جو ضبابي ,يرى الذين يسافرون على مسافة امامه غارقين في
الضباب وكذلك من هم على مسافة خلفه وايضا الناس في الحقول على الطرفين ,ولكنه
يرى بوضوح من هم بجواره ,مع انه في الحقيقة غارق في الضباب مثل الخرين تماما.
بنجامين فرانكلين
ربما انه ليس من الكافي القول  .......بأنني ,بالطبع ,وككل رجل على مستوى من الذكاء
والعلم ,اؤمن بالتطور العضوي .ومن المفاجئ ان سؤال كهذا ليزال يطرح حتى هذا
الوقت
ودرو ويلسون )(1922

الدين شئ ممتاز للحفاظ على هدوء الناس العاديين
نابليون بونابرت
العالم بلدي ,وعمل الخير هو ديني
توماس باين
صليت من اجل حريتي لعشرين عاما ولم احصل على جواب حتى صليت بأرجلي
فريدريك دوغلس

لو خرجت من الكنيسة كلما شعرت بالسوء لما استطعت البقاء هناك اكثر من  5دقائق
رالف والدو ايمرسون
هل تظن بأني اؤمن بالغيب؟ انا ملحد بإمتياز
موهانداس ك .غاندي
لاريد اي شئ مشترك بيني وبين دين همه ابقاء عامة الشعب سعيدا بالجوع والقذارة
والجهل .لاريد ان يكون لي يد في اي نظام ,ديني او غير ديني ,ليعلم الناس بأنه
بإستطاعتهم ان يكونوا اسعد واكثر حضارية ,في هذه الرض ,وقابليتهم ليكونوا اناسا
حقيقيين ,سادة مصيرهم وقباطنة لنفسهم.
جاوهرلل نهرو
كل خطوة خطاها العقل الوروبي حصلت بالرغم من ارادة حزب الكهنة
فيكتور هوغو
من السخيف التفكير بأن اي وجود خارق – مهما كان – يهتم بأمور النسان .ال نعتقد بأنه
يدنس نفسه بأمور قاتمة ومعقدة كتلك المسؤوليات؟
بليني القديم )غايوس  79 – 23م(

الكره الديني يجب ال ينشر على الطلق  ,وخصوصا على حساب دافعي الضرائب
جيمس منشنر
الدين المؤسساتي جعل من المسيحية سياسة عوضا عن جعل السياسة مسيحية
لورين فان دير بوست
ان اخلص الناس واخلقيات القسس ,والصناعة ايضا ,زادت بشكل واضح بالفصل
الكامل بين الدولة والكنيسة
جيمس ماديسون
ومن بين كل المصائب التي لعن بها البشر ,الطغيان الديني هو السوأ.

دانييل ديفوي

من ذا الذي ليستطيع رؤية ان السلطة التي ارست دعائم المسيحية ,واقصت كل الديان
الخرى ,ليس بقادرة على ارساء دعائم طائفة مسيحية ,واقصاء كل الطوائف الخرى؟
جيمس ماديسون
الطاغية  ...عليه ان يري بعض الحماس للملل اللهية .الناس اقل خوفا من ناحية كونهم
يعاملون بشكل سئ وقتها ,وذلك انهم اذا احسوا بأن القائد يخاف الله ويعطيه اعتبارا
لللهه؟ ويكونون اقل جاهزية للتأمر ضده ,اذا احسوا بأن اللهه بذاتها من اصدقائه.
ارسطو
ان بصراجة تعب بل منهك من الوعاظ السياسيين عبر البلد واقول لهم لي بأنني لو
اردت ان اكون مواطنا اخلقيا علي ان اومن ب "ا" " ,ب" " ,ت"  ,و "ث".
من يظنون انفسهم؟ ومن اين يأخذون الحق بإملء اخلقياتهم علي؟
انا شديد الغضب الن وكمشرع لن علي مراعات تهديدات تأتيني من كل مجموعة دينية
تظن بأنها تملك الحق اللهي للتحكم في دوري كعضو في مجلس الشعب.
انا احذرهم اليوم :سأحاربهم في كل خطوة يحاولون فيها املء قناعاتهم الخلقية على
الشعب المريكي بحجة كونهم محافظين.
باري غولدواتر
الحاجة للدين سوف تنتهي عندما يصبح البشر مسؤولين بشكل كاف ليحكموا انفسهم.

فرانشيسكو فيرير غوارديا

كتاب العقلنية
تساءل بشجاعة حتى عن وجود الله :لنه ,لو كان هناك  ,فيجب عليه ان يحترم العقلنية ,
اكثر من الخوف العمي.

توماس جفرسون
الواقع ان المؤمن اسعد من الشكوك ليس اكثر من الواقع ان السكران اسعد من
الصاحي.
جورج برنارد شو

من العبث سوأل اللهة عن اشياء يستطيع النسان تأمينه لنفسه.

ابقراط
علم الدين كله عبارة عن لعقلنية ,صرح من الفتراضات والحلم ,وبناء كبير بدون
اساس.
امبروز بيرس
تعتبر السذاجة خاصة غير مرغوبة في كل نواحي الحياة – ماعدا الدين  ....لماذايقدر رجال
الدين عاليا استسلم "منحتنا اللهية" من العقل عندما نخطو على عتبات تفكيرهم.
كريستوفر هيتشينز
قصة الفداء لن تصمد امام التدقيق .ان يفدي النسان نفسه من خطيئة اكل تفاحة ,بأن
ينفذ العدام بالمسيح ,هي اغرب نظام ديني على الطلق.
توماس باين
لتستطيع اقناع المؤمن بأي شئ :ذلك لن ايمانه غير مبني على ادلة ,بل هو مبني على
حاجة عميقة لليمان.
كارل ساغان
ليس هناك اله :من الواضح كالشمس والجلي كالنهار بأنه ليس هناك اله ,والكثر من ذلك,
ليمكن ان يكون موجودا.

لودفيغ فويرباخ
يصلني العديد من الرسائل تقول ",اه  ,الله سيدبر المر ".ولكنه لم يفعل ذلك ابدا في
الماضي ,ولاعرف لماذا يظنون بأنه سيفعل ذلك في المستقبل
برتراند راسل
ليس هناك اي شئ ,مهما كان سخيفا ,لم تكن العامة من الناس على استعداد لليمان به,
وغالبا بشكل عميق لدرجة انهم على استعداد للقتال والموت عن ان يغيروا اوهامهم.
بالنسبة لي  ,فإن ذلك تعريف عملي جدا للجنون.

ارثر سي كلرك

كل الديان  ,الهتها ,وانصاف الهتها ,وانبيائها ,ومرسليها وقديسيها ,خلقت من الخيال
البشري للنسان الذي لم يصل للتطور التام ولم يملك المعارف اللزمة بعد.
ميخائيل بوكانين
الداة القوى ضد الخطاء هي العقل  ,لم استعمل اي اداة اخرى ,واثق تماما بأني لن
افعل ابدا.
توماس باين
ليس المراد ارادة اليمان ,بل الرغبة للكتشاف ,والتي هي على النقيض تماما.

برتراند راسل
عندما يسمح الصمت لجل اله ما بالبهيمية يوم الربعاء وغفرانهاا يوم الحد  ,اعطني
نقودي ودعني ارحل.
فرانك سيناترا
كل الديان تعد بجوائز بعد الحياة وحتي البد لكل ماهو جيد فييما يتعلق بالمور القلبية,
ولكن ليس العقلية والمنطقية.

ارثر شوبنهاور
لم تكن المعجزات في بداية المسيحية فقط ,ولكن حتى يومنا هذا ليمكن لي انسان
عقلني ان يصدقها بدون معجزة.
دافيد هيوم.

لو الغينا العتبارات الثقافية ,فإن معظم ايماننا الديني والطقوس سوف تصبح في خانة
الضطراب العقلي.
جون .ف .شوماخر
لتسمح بخداعك :العقول النيرة هي الشكوكة.

فريدريك نيتشه

لو كان هذا هو الهك ,فإنه ليس مما يترك انطباعا حسنا .لديه الكثير من المشاكل
النفسية :غير واثق من نفسه .يطلب العبادة كل سبعة ايام .يخلق البشر الخاطئين ثم
يلومهم على اخطائه  ,ليس ذلك عذرا جيذا لكائن خارق.
جين رودينبيري
المور المتعلقة بالدين تثيرني من الساس .ولكن يحيرني جدا بعض الذين يأخذوه بجدية
وبخلف ذلك فهم اذكياء
دوغلس ادام
لو فكرنا بأن البحث عن الله شئ عبثي ,وبأنه ليس هناك حقيقة لنكتشفها ....فإن تاريخ
الدين يصبح عبارة عن" دراسة زيف وخطأ العقل النساني".
سيريل بايلي
الملحد  ..هو انسان يدمر الوهام المضرة بالجنس البشري ,بهدف اعادة النسان للطبيعة
والخبرة والعقل.
بارون دولباخ
ربما ان اصل كل مشاكلنا ,اعني مشاكل النسان ,هي رغبتنا للتضحية بجمال حياتنا,
وحبس انفسنا في طوطم ,في الحرام ,في الصليب ,في الضيحات الدموية ,في ابراج
الكنائس ,الجوامع ,العرقية  ,الجيش ,العلم والوطان ,حتى نستطيع نفي واقع الموت,
الذي هو الواقع الوحيد الذي نملكه.

جيمس بالدوين
انا عل استعداد لتصديق اي دين يستطيع اثبات تواجده منذ بداية العالم .ولكنني عندما
ارى سقراط ,افلطون ,موسى ,ومحمد  ,اعتقد بأن دينا كهذا ليوجد .كل الديان تدين
باصولها للنسان
نابليون بونابرت
عندما يتشاجر المتدينون حول الديان ,او يتشاجر الجائعون حول المؤن ,يبدون وكأنهم
ليملكون الكثير من اي منهما.
بنجامين فرانكلين
من النادر ان التقي بشخص ذكي لم يشوهه الدين او يضيق من وجهات نظره.

جيمس بوخانان

اولئك الذين يتأوون خلف سور الدين من السلك الشائكة ,يتمنون في معظم الحيان ان
يكون لهم المزيد من حرية التفكير ,ولكنهم يخافون حقيقة الغوص في محيط العلم
العظيم مثلما يخافون الغطس في حمام ماء بارد.
لوثر بربانك
القيامة اللمادية تبدو غريبة ,وحتى سخيفة ,ال اذا كان الغرض منها العقوبة :وكل
العقوبات التي تهدف للنتقام اكثر من الصلح يجب ان تكون خاطئة اخلقيا .وعندما
ينتهي العالم ,فما هو الهدف الخلقي والذي تحققه العقوبات والتعذيب البدي؟
لورد بايرون
لن اعرف عن نفسي كمسيحي  ,ما امكنني ذلك ,في وجودك .اقاسمك الشمئزاز من
الشر .ولكنني لاقاسمك المل ,وسأسمتر في الكفاح في كون يعاني ويموت فيه
الطفال.
البير كامو
)جزء من بيان قدمه كامو في دير لتور موبورغين (1948

تتشارك الديانات كلها ,بانها تخالف الحس العام ,لنها مكونة من مجموعة عناصر ,بعضها
يبدو عديم القيمة,دنيئ ويخالف العقل النساني لدرجة ان اي ذكاء نشط سيسخر منه.
بيير شيرون
مجرد التفكير بأنه سيحول انتباهه عن الكون ليؤمن لي دراجة بثلث سرعات تبدو غير
عملية لدرجة اني لاستطيع تقبلها.
كوينتين كريسب
لاستطيع اقناع نفسي بأن الها كلي المعرفة وكلي القدرة قد قرر تصميم مخلوقات ..
بشكل ان على القط ان يلعب بالفأر.

تشارلز داروين
اليمان اختراع جيد ...لمن يستطيع الرؤيا
ولكن من الحكمة ان نحتفط ..بالميكروسكوبات لوقات الضرورة
اميلي ديكنسون

اليمان هو تصديق امور بتعريفها ,والتي ليمكن الحكم عليها بالعقل .لو كنا نستطيع
الحكم عليها بالعقل لما ظلت ايمانا.
كولين ماكغين
العقيدة بكل اشكالها تضع التصديق في مكان العقلنية وتصعد بتلك الزعوم المريرة,
والرغبة في الصدقة اكثر من اي شيء اخر من اعمال النسان الخرى.

سير ارثر كونان دويل
لو سمع الله الدعاء ,لختفي كل البشر :لنهم يدعون على بعضهم بالسوء دائما وابدا.

ابقراط
الشخاص الذين يصابهو بالهلع دائما من التشمس والتعري .يبدو انهم ليمانعون الفقر
والبؤس والظلم بحق الحيوانات بنفس القدر.
سوزان ايرتز
على المدى الطويل ليستطيع اي شئ ان يقف امام العقلنية والخبرة ,والتناقض الذي
يمثله الدين لكلهما واضح جدا.
سيجموند فرويد
اذكر قصة الفيلسوف ورجل الدين .كانا في مناقشة حامية ورجل الدين استخدم مزحة
عن ان الفيلسوف هو كرجل اعمى ,في غرفة مظلمة ,يبحث عن هرة سوداء غير
موجودة .اجاب الفيلسوف  " :ربما ..ولكن رجل الدين سيجدها"
جوليان هاكسلي
وجود العالم بدون الله يبدو لي اقل سخافة من وجوده مع اله ,بكل كماله  ,يخلق انسانا
غير كامل ليجعله يخاطر بالذهاب لجهنم.
احمد سالكرو
لاعرف لماذا على مدير المدرسة ان يدفع الضرائب لدعم الكاهن ,وليس الكاهن لدعم
المدير.
هنري دافيذ ثورو

الفرق بين الدين والبدعة هو قيمة الملك التي بحوزتهم.

فرانك زابا
انها اهانة للله ان نؤمن بالله .من ناحية اننا نفرض انه ارتكب فظائع لتحصى  .ومن ناحية
اخرى ,فرضنا بانه قصد اعطاء النسان أداة – العقل – والتي بسببها  ,اذا كان متحمسا
وامينا ,سينفي وجوده .ويدفعنا ذلك للستنتاج بانه لو كان موجودا ,فإن الملحدين
واللادريين هم احب الناس اليه ,ومنهم من اخذ بالذرائع لدراسة الموضوع .لنهم من
اخذوا موضوعة بجدية اكثر من غيرهم.
غالين ستراوسون
طريق الرؤيا باليمان هو اغماض عين العقل
بنجامين فرانكلين

العلميمان
)كلمة مخترعة  ,تعني بأن العلم هو نظام ايماني كما هي بقية النظمة(

العلم هو الدين الحقيقي
توماس باين
الدين الذي يخاف من العلم يقلل من شرف الله وينتحر.

رالف والدو امرسون
ليس هناك خلص شخصي  ,وليس هناك خلص قومي  .ال من خلل العلم.

لوثر بربانك
عقلي غير قادر على استيعاب شئ كالروح .ربما انا مخطئ ,وربما يكوند لدي روح:
ولكنني ببساطة لاؤمن بذلك.

توماس اديسون

عندما نعترف بالمعجزة ,فإن كل تفسير علمي يكون خارج عن الموضوع.

جوهانس كبلر
اي شئ نستطيع فعله ,نحن العلماء ,لضعاف اليمان الديني ,يجب فعله وربما يكون ذلك
في النهاية اعظم اسهام لنا في الحضارة.
ستيفن واينبرغ
لو ارذنا تدريس "علم الخلق"  ..الى جانب التطور ,فعلينا ان ندرس نظرية القلق بجانب
النكاثر البيولوجي.
جوديث هايس
اكثر ما ليدرك في العالم هو امكانية ادراكه..

البرت اينشتاين
هناك الكثير من الصلت الحميمة بين التنويم المغناطيسي والدين.

هافرلوك ايليز
العلم ...فتح عيوننا لنرى كبر الكون واعطانا الضوء ,الحقيقة والحرية من الخوف بينما
كان في الماضي ظلما ,جهل واعتقادات بالخوارق.
لوثر بيربانك
وبالتأكيد يجب ان نحرص على ال يكون فكرنا هو الهنا :للفكر عضلت قوية بلشك ولكن
ليس له شخصية.
البرت اينشتين
من الخطأ في كل الوقات ,وفي كل مكان ,ان نؤمن بأي شئ بدون ادلة كافية.

و  .ك .كليفورد
لم تحدث اي معجزة من التي تمل الكتب القديمة تحت شروط علمية .مالحظناه هو
التالي ,تعلمنا بأن المعجزات تحصل في الفترات والبلدان التي يؤمن سكانها بها مما
يجعلهم اكثر عرضة لليمان ,تلك الملحظة لم تنقض ولمرة.
ارنست رينان

الديان هي نتائج لتحتل الوقائع الطبيعية جزء مهما في بنائها.
امبروز بيرس.

يحدث في مجال العلم غالبا ان يقول عالم ما "اظن ان حجتك قوية :وموقفي من
الموضوع يبدوا خاطئا" .وبالفعل يغيرون نظرتهم بالكامل ولنسمع منهم النظرية القديمة
مرة اخرى .انهم يفعلون ذلك بحق .ربما ليحصل ذلك مرارا كما يجب  ,لن العلماء بشر
والتغيير مؤلم .ولكن ذلك يحدث يوميا .لاذكر اخر مرة حدث فيها شئ كهذا في السياسة
او الدين.
كارل ساغان.

يستطيع العلم تدمير الدين بتجاهله ولكن ايضا باثبات بطلن عقائده .لم يستعرض احد
حتى الن على حد علمي  ,عدم وجود زيوس او ثور ,ولكن اتباعهم اليوم اقلية.
ارثر سي .كلرك
احد اكثر المور اثارة للفزع في الغرب ,وخصوصا في هذه البلد)امريكا( ,هو عدد المؤمنين
بأمور خاطئة علميا .وفي رأيي ان كل من يؤمن بأن العالم عمره اقل من  10000سنة
يجب ان يذهب لطبيب نفسي.
فرانسيس كريك
يبدو لي بأن فكرة الله كمبدأ انثروبولوجي لاستطيع اخذه على محمل الجد .واشعر بأني
غير قادر ايضا على تخيل ارادة ما خارج نطاق الرادة النسانية.
البرت اينشتاين.

ان معرفتنا بالقيمة التاريخية لبعض التلقين الديني يزيد من احترامنا لها ,ولكن هذا
لينقض رأينا بأنه يجب ان نتوقف عن العتقاد بأنها المسؤولة عن نصح الحضارة ..يمكننا
الن ان نحاجج بأن الوقت قد حان .. .لستبدال نتائج القمع بنتائج العمليات العقلنية
الفكرية.
سيجموند فرويد

البعض يفكر بأن الله عبارة عن ذكر ابيض كبير الحجم بلحية بيضاء ,يجلس على عرش
ما في السماء ,مشفول بتدوين سقوط كل عصفور .واخرون – كما هو حال براوخ سبينوزا
والبرت اينشتين مثل  -يعتبرون الله بالساس هو مجموع كل القوانين الفيزيائية التي
تصف الكون .وانا شخصيا :ليس عندي اي دليل على ان هناك وجود ابوي او ماشابه
يتحكم بمصير البشرية من مخبأ ما في السماء ,ولكن من الجنون نفي وجود القوانين
الفيزيائية.
كارل ساغان
العقيدة تقاعس كبير ,وعذر كبير لتلفي الحاجة للتفكير وتقييم الدلة .العقيدة هي اليمان
برغم ,وربما بسبب ,عدم وجود الدلة.
ريتشار دوكينز
سيسمى القرن بقرن داروين .انه احد اعظم الرجال الذين عاشوا على هذا الكوكب .لقد
شرح عن ظاهرة الحياة اكثر من كل معلمي الديان ..نظرياته عن التطور  ,عن البقاء
للنسب كما نظريته عن اصل النواع ,ازاحت كل اثر للتلقين المسيحي الرثودوكسي من
كل عقل مفكر .لم يصرح فقط ,بل استعرض  ..بأن النجيل هو كتاب قد كتب من قبل
جهلة – بتحريض من الخوف.
روبرت ج .اينغرسول
لقد ساهم العلم في تطور الغرب في خلل المئة سنة الخيرة اكثر مما فعلت المسيحية
في اللف وثمانمئة عام.
جون بوربوغس
عندما يعرف الجمهور اكثر عن العلم ,سيشعرون بحاجة اقل للدعم من القوى الخارقة
العليا.
فرانسيسكو فيرير غوارديا
اللهه اشياء هشة :يمكن قتلهم بنفحة علم او جرعة من الحس العام.

شابمان كوهين
الدين وهم ويستمد قوته من استعداده للتلؤم مع رغباتنا الغريزية المندفعة.

سيجموند فرويد

لتصدق بدون ادلة .عامل الشياء المقدسة بإحترام – ولتقم اي علقة معها.

امبروز بيرس
الطبيعة والقوانين الطبيعية تختبئ في ظلم اليل :وعندما قال الله " ,ليكن نيوتن" فكان
النور.
الكسندر بوب
عدم اليقين المطلق  ,في إعتقادي ,هو احد اسس العقلنية.

برتراند راسل

طاوية عدم اليمان
من الواضح ان من يلتزم بتعااليم الكنيسة كقاعدة معصومة عن الخطأ ,يوافق على كل
النقاط التي فيها.
القديس توماس اكويناس
لاستطيع ان اغضب من اله ,لأؤمن بوجوده.

سيمون دي بوفوار
لو لم توجد اللهة ,لما كان هناك ملحدون.

ج .ك .شيستيرون
الدين يوفر العزاء للمصائب التي خلقها.

بايرون دانيلوس
انا غير مؤمن بالدين وبعمق ..هذا بشكل ما نوع جديد من الدين.

البرت اينشتاين

ليمكن ان يكون هناك خالق ,ببساطة لن حزنه على مصير خلقة ليمكن ان يطاق او
حتى يصدق.
الياس كانيتي
هؤلء الذين يحبون الله ليسوا دائما اصدقاء لرفاقهم البشر.

روبرت ج .انغرسول
لتبحث عن الله عند امس الحاجة له :لو لم تحضره بنفسك لهناك ,فلن يكون هناك.

مينيون ماكلفلين
الملحد فقط يتبين الل اخلقية في اعتقاد الناجين من كارثة طبيعية بأن الله المحب قد
انجاهم  ,بينما نفس الله قد اغرق اطفال رضيعين في مهدهم.
سام هاريس
حتى يصبح احد ما متأكدا من امر ما ,عليه ان يعرف كل شئ عنه او لشئ على الطلق.
اولين ميللر.

انا ملحد .هناك الكثير مما لاوافق عليه من امور الكنيسة الكاثوليكية ,ببساطة لنهم
ليوافقون علي شخصيا.
اين ماكالين
البعض يرغب في فهم ما يؤمن به .اخرون يرغبون باليمان بما يعرفون.

ستانسلف جيرسي ليك
البشر يجعلون من انفسهم مؤمنين بما يؤمنون به.

ميشيل ايكيم دي مونتانيو
الشكر لله ,لازال ملحدا.

لويس بونويل

لقد قيل بأن اعلى مراتب تعظيم الله توجد من خلل نفي وجوده من قبل الملحدين,

والذين يعتبرون بأن الخليقة كاملة بشكل لتحتاج معه للخالق
مارسيل بروست
ليبارك الله الوثنيين
هومر سيمسون
علينا ان نؤمن بالخيار الحر ,ليس لدينا خيار بذلك
اسحق باشيفيس سينغر
انا مولود من جديد كملحد
غور فيدال
مايمكن ان يقال ,يمكن ان يقال بشكل واضح :وعندما ليمكن الكلم بهذا الشكل
فالصمت واجب
لودفيغ ويتغينشتاين

كتاب السئلة
بما انه خير بشكل لمتناهي ,ماهو السبب الذي يجعلنا نخافه؟ بما انه لمتناهي الحكمة,
لماذا نتساءل عن المستقبل؟ وبما انه يعرف كل شئ ,لماذا يجب علينا لفت انتباهه
لحاجاتنا واتعابنا بالدعاء؟ وبما انه في كل مكان ,فلماذا نبني المعابد له؟

بيرسي بيسشيه شيللي
عندما كنت على المسرح في ايرلندا ..قلت للحضور بأني ملحد  ,فوقفت امرأة وقالت
"حسنا ولكن هل هو اله الكاثوليكيين ام اله البروتستانت الذي لتؤمن به؟"
كوينتي كريسب

اليس كافيا ان نرى جمال الحديقة بدون اليمان بأن هناك جنيات تحت ارضها ؟
دوغلس ادامز
ربما ان طوفان نوح وسفينته من اكثر القصص الغير قابلة للتصديق التي يدافع عنها
المتعصبون ,وكمثال ,عندما كان يمل السفينة ,هل وجد نوح بنكوانات ودبب قطبية في
فلسطين؟
جوديث هايس
عندما كان على فراش الموت ,سؤل هنري دافيد من قبل عمته ":هنري ,هل تصالحت مع
الله؟" واجاب قائل":لم اعلم بأننا تشاجرنا"
ادوارد والدو ايمرسون
لاذكر اين ومتى  ,ولكنني قرأت عن صياد من السكيمو سأك المبشر المحلي في
منطقته " ,لو انني لم اعرف بوجود الله وارتكبت معصية ,هل اذهب لجهنم؟" قال المبشر"
ان كنت لتعرف فلن تذهب" وعندها قال الصياد بجدية صادقة " اذن لماذا اخبرتني؟"
اني ديلرد
اذا كانت القوة المطلقة تؤدي للفساد ,فما هو وضع الله؟
جورج داكون
لدينا حمقى في كل طائفة ,ولدينا مدعين ايضا :لماذا يجب على ان اصدق اشياء غامضة
ليستطيع احد فهمها ,النها مكتوبة من قبل رجال اخطأوا بين الجنون والوحي  ,وادعوا
بأنهم انجيليين؟
لورد بايرون
وبما ان اللهة ,كما بينت لكم ,ليس لها مظهر انساني ,وبما انها ,كما تؤمنون بثقة ,لتشبه
اي شئ في الكون ,لماذا تترددون في نفي وجودها ؟ تخافون وتفقدون اعصابكم ,ومن
الحكمة ان تفعلوا ذلك ,على الرغم ان خوفكم ليس من البشر ,وانما من اللهة نفسها.
سيسيرو
يقال بأن انجلو العظيم ,بينما يزين الكنيسة برسوم ملئكة تلبس نعال .اقترب منه
كاردينال وهو ينظر الى الصور وقال للفنان " :هل شاهد احد ملكا يرتدي نعل؟"  .اجاب
انجلو بسؤال اخر ":ومن الذي رأي ملكا حافيا؟"
روبرت ج .انغيرسول

انا سيئة وبطيئة ,واعني اني انسل من العمل ,واتوقف عنه ,واتأمل ,واتأمل ,وارتاح,
واعمل بدون ان اعرف لماذا  -بالتأكيد ليس من اجل هذه الحياة القصيرة في العالم,
ولكن بتأكيد اكبر ليس من اجل الحياة السماوية.

ايميلي ديكنسون
اقتطع من كتاب العهد الجديد كل المعجزات والمور بعيدة الحتمال ,ماذا سيبقى بعد
ذلك؟
جورج اليوت
هل يقتضي المر ان اخاف من الموت؟ عندما اكون ليكون الموت .وعندما يكون الموت
لاكون انا .لماذا علي ان اخاف شيئا ليمكن ان يوجد طالما انا موجود؟
ابقراط
ندخل الكنيسة ,وعلينا ان نقول " ,اننا اخطأنا وبعدنا عن طريقك كالشاة التائهة"  ,بينما ما
نريد ان نقول حقا هو " ,نحن خلقنا لكي نخطئ ونضيع مثل الشاة التائهة؟"
توماس هاردي
سؤال :اريد فقط ان اعرف اذا كنت تؤمن بالله.
جواب :ل .ولكني لانفي وجودها ايضا.

ارثر سي كلرك
هل على المسيح ان يموت بالعذاب في كل العصور ليخلص هؤلء الذين ليس لديهم اي
خيال؟
جورج برنارد شو
انا لست انسانا سيئا .اعمل بجد وجهد ,واحب اطفالي .لماذا علي ان امضي نصف ايام
الحد اسمع خطبا عن ذهابي لجهنم؟
هومر سيمسون

المسيح و موسى واقفان خلف القديس باتريك ,ينظرون حولهم .المسيح مرتبك  ,ينظر
الى عظمة الديكور الداخلي ,الديكور الباروكي ,والروكوكو .لنه مر في طريقه على
القسم السباني من هارلم ,وتعجب للفكرة التي خطرت بباله .ما الذي يجعل 50
بورتوريكيا ينامون في حجرة واحدة في حين ان الزجاج المطلي في هذا المكان يكلف
عشره الف دولر للقدم المربع؟
لين بروس
الفلسفة هي اسئلة ربما لن تجد الجابة عليها.
الدين اجابات لسئلة ربما لن تسأل على الطلق.

مجهول
المسافر :لقد كان الله كريما مع حقولك ايها المزارع.
المزارع :عليك ان ترى كيف كان يعاملهم قبل ان اتي.
مجهول.

عندما كنت صبيا صغيرا ,علمني والدي بأن اكون كاثوليكيا جيدا ,كان علي ان اعترف في
الكنيسة بالفكار الملوثة عن البنات .في تلك الليلة اسرعت للعتراف بذنبي .وفي االليلة
التالية  ,والتي تلتها  .بعد اسبوع ,قررت بأن الدين ليس ملئما لي.
فيدل كاسترو
من وقت لخر .تظهر طائفة دينية وتعلن بأن العالم سينتهي قريبا .وبشكل عام ,ولخطاء
بالحسابات ,تنتهي الطائفة.
ج .ك .شيسترون
ذهبت للكلم مع الله
عن بؤس العالم
وما جعل المر اسؤأ
اني لم اجد الله.

روبرت فروست
كل حادث ,او ظهور ,او ظاهرة بدت منحرفة عن الطبيعة بشكل ما ,نسبت بسرعة
لتدخل مباشر من اللهة.
ادوارد غيبون

اختفى الرب ,والشيطان ,والجنة والنار في يوم واحد عندما كنت في الخامسة عشر,
عندما فقدت ايماني بشكل مفاجئ .اذكر ذلك بشكل حي .كنت في المدرسة في انكلترا
حينها .وحصلت لحظة الصحوة ,في الواقع ,خلل درس اللغة اللتينية ,وبعدها ,ولبرهن
على الحادي الجديد .اشتريت لنفسي صندويش عديم الطعم من لحم الخنزير ,ولول
مرة تذوقت ذلك اللحم .لم تضربني صاعقة .واذكر ان بقائي حيا كان اثباتا على صحة
موقفي الجديد.

سلمان رشدي
انا اؤمن بالله :انا فقط ل أثق بأي احد من الذين يعملون لحسابه.

مجهول
اهم دعاة وحواريي اللحاد العملي ,والذين يهدون الناس بدون محاكمات ,ويحتفظون بهم
بدون مواعظ ,هم الغنى  ,الصحة ,والقوة.
شارلز كاليب كولتون
منذ اللحظة الولى لرؤيتي لذلك الرعب في  11ايلول ,متمثل في تلك الكرة النارية,
والنفجار المرعب ,عرفت فورا .عرفت قبل اي شئ قيل عن الذين فعلوها واسبابهم.
عرفت الصديق القديم ..الدين.
مونسينيور لورينزو الباسيت.
كل اللهه ميتة ما عدا الهة الحرب.

الدريدج كليفر
لتتتظر يوم الحساب .فإنه يحصل كل يوم.

البير كامو

الكتاب الطيب
لو قرأ الكتاب المقدس بتمعن ,لكان العامل القوى لللقناع باللحاد.

اسحق ازيموف
كتابنا المقدس يكشف لنا عن شخصية الهنا بدقة وبدون عموض  ..ربما انها اكثر السير
الذاتية ظلما في اي كتاب مطبوع في اي مكان
مارك توين
انت تؤمن بكتاب فيه حيوانات تتكلم ,سحليات ,ساحرات ,شياطين ,عصي تتحول لفاعي,
طعام يسقط من السماء ,اناس يمشون على الماء ,وكل انواع السحر ,السخافات
والقصص البدائية :وتدعي بأنني انا المريض عقليا؟

دان باركر
في اثناء جدال حام عن الحكمة من اعطاء الكتاب المقدس للعبيد ,صرح فريدريك
دوغلس بانه "من الفضل بما ليقاس ان نرسل لهم بوصلة جيب و مسدس"
بنجامين كوارلز
النجيل .ذاك الذي كتبه المجانين ,يالها من تعليمات بلهاء ,ودروس مغشوشة ,وعلى
الطفال ان يحفظوها غيبا.
فولتير
انا متأكد بأن علينا ال نعرض الطفال للشريعة المسيحية..

عندما يعرض مبدأ الب الذي يخطط لموت ابنه على الطفال على انه شئ جميل
ويستحق تقدير المجتمع ,فما هو السلوك الذي يجب عرضه عليهم على انه سلوك
يستحق التعنيف؟
روث هيرمانس غرين
ان التغيير المستمر لمعاني الكلمات من جهة  ,اللغة العالمية التي تتطلب الترجمة من
جهة اخرى ,اضافة للخطاء في الترجمة والنسخ والطبع ,مع احتمال التغيير المقصود ,هم
بذاتهم ادلة على ان اللغة النسانية ,سواء المحكية او المطبوعة ,ليمكن ان تكون طريقة
ايصال كلمات الله.
توماس باين

يبدوا لي لو ان جنسنا البشري قضى على نفسه بالحروب ,فلن يكون ذلك مكتوبا في
قدرنا وانما مكتوب في كتبنا :ان ما نفعله الن بكلمات مثل "الله" و "الجنة" و" الذنوب" هو
ما يحدد المستقبل.
سام هاريس
من الشائع والمقبول اعطاء رجل الدين الحظوة لشد ومط الجنة ,وهذا يعني  ,الكتاب
المقدس ,كما هو الحال مع الدباغين والجلد.
ديزيدروس ايراموس
الكتاب المقدس يعلمنا ما يلي :قبل ان تقتل انسانا كن على ثقه بأنه ليس مدعوما
كورت فونيغوت
هناك كمية كبيرة من الكتاب المقدس مضادة لكل احاسيسي الغريزية الثورية ,لدرجة اني
اندم على الضرورة التي ارغمتني على قرائته من البداية للنهاية .لاعتقد ان المعرفة
التي اكتسبتها عن التاريخ و المصادر تعوضني عن التفصيلت الممقتة التي اجبرت على
النتباه لها.
هيلين كيللر
الدين
يلعن خادمه كل خطأ فيه عندما يكون منفردا.
وعليه ان يبارك الخطأ نفسه وبنص ديني,
ويخبئه خلف ستار من الزينة.

وليم شكسبير
الكتاب المقدس ,اللعنة البدية ,هو دراسة عميقة في داخل المقدس
روث هورمينس غرين
وفيما يتعلق بالكتاب المسمى بالنجيل ,فإنه من الكفر ان ندعوه كلم الله .انه كتاب من
الكذب والتناقضات ,وتاريخ ليام سيئة واناس سيئين .ليوجد ال قلة قليلة من الشخصيات
الجيدة في هذا الكتاب.
توماس باين

عندما افكر بكل الذى الذين سببه "النجيل" ,افقد المل في كتابة اي شئ مساو له.

اوسكار وايلد
العهد القديم مسؤول اكثر من اي كتا ب اخر عن اللحاد واللادرية وعدم اليمان – او
سمه ماشئت .. -لقد افرغ هذا الكتاب كنائس اكثر اي منافس اخر كالسينما والدراجات
النارية والغولف معا.
أ  .أ .ميلن
"الكتاب الطيب"  -افضل عبارة اطراء اخترعت.

اشلي مونتاغو

سجلت الحماس الجهنمي
لن تصل النسانية لنجاز كمالها حتى تسقط اخر حجرة من اخر كنيسة على راس اخر
كاهن.
اميل زول
ان دفع النسان لليمان بواسطة المعجزات فيه تدنيس للروح
رالف والدو ايمرسون
الدين استغل النسانية اكثر من اي شئ اخر.

ووبي غولدبيرغ
تمعن بالقيم الدينية التي  ,صمدت عبر العصور .سوف تقتنع حتما بأن اصل افكارها من
احلم شخص مريض.
دافيد هيوم

هناك شئ نلحظه بوضوح في مسيحيتنا ...انها افضل من مسيحية النجيل بمئات المرات,
بجرائمها الضخمة – مثل اختراع الجحيم .ولوقسنا امور مسيحية العصر  .بسوءها وخبثها
وفراغها ,فلن يكون القدوس او ابنه مسيحيين ولن يكونا مؤهلين لحتلل مكانهما العالي.

الله مأوى سحيق للفاشلين ,والميؤس منهم ,والبؤساء .بين يديه يجدون ليس فقط الملجأ
 ,بل نوع من الفوقية ايضا ,والتي تسكن هموم النانية لديهم :انها تعطيهم تفوقا على من
هم افضل منهم.
ه .ل .مينكين
اشعر انه من الضروري لي ان اغسل يدي كلما لمست المتدينين.

فريدريك نيتشه
كل التدين في عالمكم الغربي ,كل اللساطير التي فيها ,مبنية على مبدأ ان الله عجوز
مصاب بالخرف.
تينيسي ويليام
المسيحية هي الدين السخف والغرب والكثر وحشية بين الديان التي اصابت العالم.

فولتير
الدين يعتبر حقيقيا من قبل العامة ,وكذبا من قبل الفلسفة .ومفيدا من قبل الحكام.
سينيسا )الصغر(
الزندقة هي التي اشعلت النار  .وليس من يحترق بداخلها.

وليام شكسبير
ليس هناك من شخصيات شعبية على الطلق ممن يؤمنون بأن الكتاب المقدس يعني ما
يقوله :انهم دائما مقتنعون بأنه يقول ما يعنوه.
جورج برنارد شو
سمعت تعريفا للملحد كإنسان ليملك الدعم الغير مرئي.

جون بوشان

اعط رجل سمكة  ,وستطمعه ليوم ,اعطه دينا  ,فيموت من الجوع بينما هو يصلي من اجل
سمكة.
مجهول
الرجل البسيط يصدق اي شئ .المتعقل هو الذي يفكر بخطواته.

المثال 14:15
المزاعم يجب ان تكون على قدر الدلة.

سام هاريس
لمعرفة دين شخص ما ليس علينا ان نصغي الى احترافية ايمانه بل علينا معرفة نوعية
تعصبه.
اريك هوفر
يرفع الفن رأسه في الماكن التي يسقط فيها الدين.

فريدريك نيتشة
كما تنتقي الحشرة افضل ورقة شجر لتضع بيوضها عليها ,كذلك ينتقي الكاهن ابهج
الشياء ليلعنها.
وليام بلك
اليمان الذي ليصمد امام الحقيقة ليستحق الكثير من الندم.

ارثر س .كلرك
الدين للبشر الذين يخافون الجحيم .بينما الروحانية تكون لمثالي من الذين كانوا هناك.

دافيد موستاين
الدين بالنسبة لجيل ما يصبح تسلية ادبية لجيل لحق.

رالف والدو ايمرسون
كل فراغ في المصداقية له ما يملءه من السذاجة.

ريتشارد كلوبتون

ذاك الذي يبدأ بحب المسيحية بدل من الحقيقة .سيستمر بأن يحب مذهبه اكثر من
المسيحية ذاتها ,وينتهي بأن يحب نفسه اكثر من كل ماسبق.
سامويل تايلور كولريدج
الحلم كتب مقدسة ,والعديد من الكتب المقدسة ليست سوى احلم.

اومبيرتو ايكو
دعاء النسان مرض لرادته ,وكذلك عقيدته فهي مرض للفكر.

رالف والدو ايمرسون
السطورة هي عبارة عن دين لم يعد احد يؤمن به.

جيمس فايبلمان
المنارات اكثر فائدة من الكنائس.

بنجامين فرانكلين
يوجد في كل قرية مصباح  :هو مدير المدرسة  ..ويوجد ايضا مطفأة :الخوري.

فيكتور هيجو
الدعاء مثل الكرسي الهزاز  -يؤمن لك حركة ما ,ولكنه لن يوصلك لي مكان.

جبسي روم لي
ليمكن تصديق شئ بقوة مثل الشئ المجهول.

ميشيل ايكوم دي مونتان
اليمان المطلق يفسد مثل القوة المطلقة تماما.

اريك هوفر
كل الديان رفيعة المستوى بالنسبة للجهلء  ,ومفيدة للسياسيين  ,وسخيفة للفلسفة.

لوكريتوس

زوج من اليدي العاملة تؤدي لنتائج اكثر من الف زوج من ايادي مشبوكة بالصلة.

مجهول

كتاب القيم المطلقة
اكبر تراجيديا في تاريخ النسان هي اختطاف الدين للقيم الخلقية
ارثر سي .كلرك
هناك سوء فهم مريع عند معظم الناس لموضوع انك عندما تتوقف عن اليمان فإنك
تتوقف عن التصرف بشكل جيد.
لويس كرونينبرغ
لدينا من التدين ما يكفي لن يكره ,ولكنه ليس كاف لكي يحب ,احدنا الخر.

جوناثان سويفت
الخلقية المسيحية )او مايسمى بذلك( تمتلك كل مواصفات رد الفعل :وهي بشكل عام,
اعتراض على الوثنية .مواثيقها سلبية وليست ايجابية :غير فعالة ,بريئة بدل من ان تكون
نبيلة ,تمتنع عن الشر  ,عوضا عن السعي للخير :نصائحه )كما سردت بشكل جيد( تسود
فيها اوامر " ل تفعل "..عوضا عن "افعل".

جون ستيوارت ميل
الخلق لها الهمية العليا ,ولكن لنا وليس لله.

البرت اينشتاين
في اي وقت ومكان تبنى فيه الخلق على علم الدين ,والحقوق تعتمد على السلطة
المقدسة ,يمكن تبرير بناء الشياء الكثر شرا واقل عدالة واسفلها اخلقا .
لودفيع فيورباخ

لاظن بأن اليمان بالله له علقة كبيرة مع اخلقيات ونوعيات الناس
كولين ماكغين
اللحاد ,والقناعات الخرى المرتبطة به عن انه لدينا حياة واحدة نعيشها ,هي الطريقة
الوحيدة الكيدة للخذ بعين العتبار اخواننا واخواتا وجميع المخلوقات الخرى.
كريستوفر هيتشينز
ان الناس الكثر سعادة ممن اعرف كانوا من الذين ليعطون اهمية لروحهم ,لكنهم
يشغلون انفسهم لقصى درجة لتحسن الوضع البائس للخرين.
اليزابيت كادي ستانتون
هل تستطيع الدعاء لحد ما على الرغم من معرفتك بأن الله ليس موجودا.

غوردون اتكينسون
ان اقصى درجات التحمل يتم فعلها من قبل الذين ليثقلون كاهلهم بالقناعات.

الكسندر تشايس
ليس لدي الخيار ال لن اكون خاطئ ..لنه ليس من الممكن التفكير بالله اذا كنت بريئا.

ارشيبالد ماكليش
المتعاض الخلقي ليس ال غيرة مع هالة تحيط بها.

اتش .ج .ويلز
مسؤوليات النسان تزداد عندما تقل مسؤوليات الله.

اندريه غيد
الخلقيات الدينية لتأتي من كون الخلق حتمية النقاء ,بل من دين عديم المل بالوضوح.

برنارد ويليامز
فقط بتبديد الغيوم والشباح الدينية ,سنكون قاردين على اكتشاف الحقيقة ,العقل
والخلق.
بارون دالباخ

اؤمن بأن علينا ان نجعل الحياة افضل لن ذلك واجب علينا تجاه الخرين كبشر .وليس
لذلك علقة بمكافأة الخلود او عقوبة الجحيم.
سوزان جاكوبي
النسان تحضر  ,وليس بنسبة رغبته باليمان ,بل بالتناسب مع جاهزية للشك.

اتش  .ل .منكين
اليكم تلك القصة ...والتي هي معروفة بشكل جيد ,وهي عن المبشرين الذين اتوا لفريقيا,
وبيدهم النجيل ,بينما نحن ,اهل المنطقة ,كانت الرض لنا .وقتها قالوا "دعونا نصلي" ,
وكواجب اغلقنا اعيننا للصلة .ولكن عندما فتحناها ,لماذا ..لماذا اصبحت الرض لهم
واصبح النجيل في أيدينا.

ديزموند توتو
نعاقب بشرورنا  ,وليس لجلها
البرت هابارد
من العجيب كم يبذل الناس من الوقت والجهد في محاربة الشيطان .لو بذلوا نفس
الوقت والجهد في حب النسانية ,لمات الشيطان من الملل والوحدة.
هيلين كيلر
بالنسبة للقديس فرانسيس  ,لم يكن الدين نظرية بل كان اشبه بعلقة حب غير شرعية.

ج .ك .تشيسترون
اللحاد يترك النسان لللحساس ,للفلسفة ,وللتقوى الطبيعية ,للقانون ,للسمعة :كل ما
يمكن ان تنتج عنه القيم الخلقية ,بينما الدين ليس ال :غيبيات تهدم كل ماسبق وتنصب
مكانها حكما ملكيا مطلقا في نفس النسان.
فرانسيس باكون
ماذا يبقى لهؤلء الذين ليستطيعون الصلة ...يبقى فقط ,وهو كاف جدا :الحب للقيم
والحقيقة.
جون بورو

كل الديان تبني قيمها الخلقية على الطاعة ,هذا يعني ,على العبودية الختيارية .ولذلك
فعدد الخبثاء فيها اكبر من امثالهم في السياسة .لنها تبنى على العنف بينما يبنى الدين
على افساد الرادة.
الكسندر هيرزين
لاستطيع اليمان بالله .الهي هو الوطنية .علم النسان ان يكون مواطنا جيدا وستحل
مشاكل الحياة.
اندرو كارنيجي
اليكم ديني البسيط .لحاجة للمعابد .لحاجة لفلسفة معقدة .عقلك وقلبك هما المعبد
والفلسفة هي اللطف ببساطة.
الديليلما
العلم  ..اتهم بالحط من القيم الخلقية وهذا خطأ .السلوك الخلقي للنسان يفضل ان
يبنى على التعاطف  ,الثقافة والعلقات الجتماعية .وبالتأكيد سيكون محزنا ,لو ان
النسان استمر بالخضوع للمحن من اجل مكافأة او خوفا من عقوبة تأتي بعد الموت.
البرت اينشتاين
"لتساعدنا السماء!" هكذا قال الدين قديما :وحديثا ,وبسبب نقص اليمان ,سيعلمنا الدين
الجديد ان يساعد احدنا الخر.
جورج اليوت
رغبتي الوحيدة  ....ان يتحول الله الى صديق للنسان ,ويتحول المؤمن الى مفكر,
والمدمنين على الصلة لمدمنين على العمل ,والراغبين في الخرة الى طلب للدنيا,
ويتحول المسيحيون الذين ,بإعترافهم الذاتي بأنهم "نصف حيواني ونصف ملئكي" في
هيئة بشر ,الى بشر كاملين.
لودفيغ فويرباخ.

انا ملحده ,وهذا كل شئ .اؤمن بأننا لنستطيع معرفة اي شئ بإستثناء ان نكون طيبين
تجاه الخرين ونعمل ما بوسعنا من اجلهم.
كاترين هيبورن.
من يستطيع ان يكون على درجة اخلقية عالية يتوقف عن الصلة.

ايمانويل كانط

كنت اعجب من ان البشر يستشهدون من اجل الدين – كان ذلك يصيبني بالقشعريرة –
ليس بعد الن – بإمكاني الن ان استشهد من اجل ديني – الحب هو ديني –
وبإستطاعتي الموت من اجله.
جون كيتس
ربي افتح عيناي وحررني من العجلة .ربي اعطني الهدوء الغاضب على كل التوتر
والمدعين والعمل الكسول والغير كامل .ربي اعطني استمرارية حتى لانام ول اقبل
الثناء حتى تتطابق نتائجي مع حساباتي او اكتشف بتقوى المتدين بأنني مخطئ .ربي
اعطني القوة لشك في الرب.
سنكلير لويس.

غريبة اوضاعنا هنا على الرض .كل منا يأتي في زيارة قصيرة ,ليعرف لماذا ,وبعض
الحيان يبدو المر قدسيا .ومن وجهة نظر الحياة اليومية ,هناك شئ واحد نعرفه :بأننا هنا
من اجل الخرين – وقبل كل شئ هؤلء الذين نسعد بابتسامتهم وسعادتهم  ,وكذلك
للرواح التي لتحصى والتي نرتبط معها بالمصير عاطفيا.
البرت اينشتاين.

وهكذا ...كنت مجبرا ,عبر رؤيتي للخطاء في السس ,بأن اترك اليمان بكل الديان التي
تعلمها النسان .ولكن مشاعري الدينية استبدلت فورا بشعور روحاني تجاه الكون -
وليس تجاه اي طائفة او حزب ,او بلد او لون ,بل للجنس البشري كافة ,مع رغبة عارمة
لعمل الخير من اجلهم.
روبرت اوين.
اؤمن بالخلص عبر الحرية القتصادية والجتماعية والروحية.
البرت هابارد.

الدين اهانة للكرامة النسانية .معه وبدونه سيكون هناك طيبون يؤدون اعمال طيبة
وشريرون يفعلون الشر .ولكن لجعل الطيبين يفعلون الشرور ,نحتاج للدين.
ستيفن واينبرغ.

العتقاد بالعالم الخر لن يوقف التكالية فينا ابدا ,فقط القاء الضوء على الحياة الدنيا
بإمكانه مساعدتنا.
والت وايتمان

أؤمن بالمساواة بين البشر :واؤمن بأن واجبات الدين مؤلفة من العدل ,الحب والرحمة,
والسعي لجعل جميع المخلوقات سعيدة.

توماس باين
ليس هناك واحد باللف من البشر ممن لديهم قلب طيب وعقل قوي ليصبحوا ملحدين
سامويل تايلور كوليريدج
ما اكثر اللهة ,ما اكثر المعتقدات
وطرق لتحصى كلها متعرجات
بيمنا الفن في كوننا لطفاء.

هو كل ما تحتاجه العوالم الحزينات
إلل ويلر ويلكوكس

كتاب المعرفة
لم تتحقق حريات البشر بتعليمات الحمقى :بل تطورت بفضل اناس مرحين ممن
يأخذون القطط الميتة للملجئ ومن ثم يعيثون فسادا على طرقات العالم ,يثبتون بذلك
لم يشك ,في النهاية ,بأن الله في مخبأه له نفوذ محدود ,وبالتالي فهو ليعدو عن كونه
كذبة.
اتش .ل .مينكين )وجورج حين ناثان(
لذلك وصفت الدين بأنه ميتا فيزيقيا البشر.

ارثور شوبنهاور
كلما درست الدين اكثر  ,تأكدت بأنه ما عبد ال نفسه.

ريتشارد فرانسيس بورتون
الملحد ليقول "ليس هناك اله" بل يقول " لاعرف ما تعنيه بالله" ,وبدون اي فكرة عن
الله ,تبقى الكلمة عبارة عن لفظ لمعنى له وبدون اي تمييز.
تشارلز برادلو

الله يتواجد في كل ما لنفهمه.

بيتي سو فلور
الشك ليس بالشعور المريح ,ولكنه سخيف بالتأكيد.

فولتير
ماهر الفرق بين الحارس والله؟ الحارس موجود بالتأكيد.

ادوارد ايبي
الجنس البشري ليستطيع تحمل الكثير من الحقيقية.

ت .اس .اليوت
لاعرف شيئا عن الدين مما يمكن ان يدعمه.
لورد بايرون.

عامل الدين المعرفة في بعض الحيان كعددو ,واحيانا اخرى كأسير ,ومعظم الحيان
كمعتبقل ,وغالبا كطفل.
تشارلز كاليب كولتون
الله .الخلود ,الواجبات ....ما اكثر غموض الول ,وما اكثر هراء الثاني ,وبرغم ذلك فالثالث
نهائي ومطلق.
جورج اليوت.
الجهل بالطبيعة ادى لولدة اللهه ,والمعرفة بها جعلت لتدميرهم..

بيرسي بيسش شيلي
بالرغم من ان الدفاع عن اللحاد كان ممكنا قبل داروين ,ال ان داروين هو الذي جعل من
الممكن ان يكون الملحد مفكرا مكتفيا.
ريتشارد دوكينز

ليتملكك الخوف من النبياء  ..وهؤلء المستعدون للموت من اجل الحقيقة ,لنهم يجعلون
الكثيرين يموتون معهم  ,وغالبا قبلهم  ,واحيانا بدل عنهم.
اومبيرتو ايكو
استطيع العيش مع عدم التأكيد .اعتقد انه من المثير اكثر العيش بدون معرفة من ان
يكون لديك اجابة قد تكون خاطئة.
ريتشارد فاينمان
الحقيقة قوية .ولن تتحطم ,كالفقاعة عندما تلمسها .ل .بإمكانك ان ترفسها طوال النهار
ككرة القددم  ,وستبقى مكورة ومليئة في المساء.
اوليفر وينديل هولمز
لن تجد حيوانا يمارس السحر او الدين ..البشر فقط يفعلون تلك الحماقة المجانية .ذلك
هو الثمن الذي ندفعه ككلفة لكوننا اذكياء ,ولكننا ,لسنا اذكياء بشكل كاف بعد.
الدوس هكسلي
لاريد ان يفكر طبيبي بأن التصميم الذكي على نفس درجة المصداقية كفرضية منافسة
لنظرية التطور ,بأكثر ارادتي ان يكون طيار الطائرة التي اطير عليها يفكر بأن الرض
مستوية.
جايمس لنجر.
اعرف نفسك ,لتفترض وجود الله ولتبحث عنه ,دراسة البشريه هي دراسة النسان.
الكسندر بوب.

بالنسبة لي ,من الفضل كثيرا ان افهم الكون كما هو لكما يتخيله الكاهن في وهمه ,مهما
كان ذلك مريحا ومطمئنا.
كارل سيغان.

الدين كالدودة المضيئة :يحتاج للظلمة حتى يلمع .كمية من الجهل هي شرط ظهور اي
دين ,تلك هي البيئة التي يستطيع العيش فيها.
ارتور شوبنهاور.

الشك المتواضع هو مايسمى قمة الحكمة.

وليام شكسبير
انا ضد الدين لنه يعلمنا نكتفي بعدم فهم العالم.
ريتشار دوكينز.
الحقيقة  ,هي ما يبقى موجودا بعد ان تتوقف عن اليمان به.

فيليب ك .ديك
)هكذا اجاب فيليب ديك عام  1972عندما كان طالبا في كندا ويعمل على بحث فلسفي
على السؤال .ماهي الحقيقة؟(
لاعتقد اننا موجودون لي هدف .نحن منتوجات التطور .ربما تقول " ياه ,لبد ان حياتك
باهتة عندما لتفكر بأن هناك هدف منها"  ..ولكنني اتوقع غداء شهيا.
جايمس واطسون.
ما الذي اعرفه عن الله والهدف من الحياة؟ انا اعرف ان العالم موجود.

لودفيغ ويتغنشتاين
ان ذكريات معاناتي تمنعني من ان اظلل النفس اليافعة بأي خرافات تنبع من الدين
المسيحي.
اليزابيت كادي ستانتون.
فقط فكر بالتراجيديا الناتجة عن تعليم عدم الشك لللطفال.
كلرنس دارو.

كتاب الحقيقة
ما هي الحقيقة؟ فيما يتعلق بالدين ,الرأي هو ما كتب له البقاء .وفيما يتعلق بالعلم فهو
الحساس النهائي.
اوسكار وايلد.

الدين في اساسه يعارض كل ما اقدره -الشجاعة ,التفكير النقي ,المانة ,العدالة ,وفوق
كل شئ .حب الحقيقة.
اتش  .أل .مينكن.

لن اؤدي اي خدمة للحقيقة بعض الطرف عنها ,من المعروف للجميع تاريخيا بأن الغالبية
العظمى من الفكار الخلقية والنبيلة اتت من عمل اشخاص ,ليس فقط ممن لم يعرفون
الديانة المسيحية ,ولكن ممن عرفوها ورفضوها.
جون ستيوارت ميل.
الحقيقة اغرب من الخيال.
مارك توين.

معظم الديان قدست بعض منتجات الجهل والفكار المشوشة وورثتنا عبر الجيال
كأحداث حقيقية .وذلك ترك المليارات يؤمنون بما ليمكن ان يؤمن به انسان عاقل.
سام هاريس.

ربما يختف مفهوم الحقيقة .ولكن الجميع متفقون على احترامها .وتلك الحقيقة اسميها
الله .ولبعض الوقت كنت اقول "الله هو الحقيقة" ولكن ذلك لم يكن كافيا لقناعي.
ولذلك اقول الن " الحقيقة هي الله".
موهانداس ك .غاندي.
الحقائق الدينية ليفهما احد مثلما يفهمها هؤلء الذين فقدوا القدرة على التفكير.
فولتير.

الدين هو عن جعل ايمان غير مختبر من ناحية الصحة لحقيقة لتقبل الشك وذلك من
خلل قوة المؤسسات ومرور الوقت.
ريتشارد دوكينز.

ان الخلص لمعرفة الحقيقة هو خلصة الخلق ,لنه ليس هناك اعظم ول انبل او اكثر
بطولة من تكريس قدرة النسان وتحميله مسؤولية التفكير ..ولكن الطريق المختصر
المزعوم للمعرفة ,ال وهو اليمان ,ليس ال طريق مختصر لتدمير العقل.
اين راند.

ان تاريخ جنسنا البشري ,وكل التجارب الفردية ,مليئة بالدلة بأنه ليس من الصعب قتل
الحقيقة وان كذبة مروية بشكل جيد يمكن ان تكون خالدة.
مارك توين.
الحقيقة ليس فيها اي تكبر.
اميلي ديكنسون.
انا صديق للحقيقة ,لست صديقا للشهادة على ال طلق.
فولتير.

صحيح ان الشهداء ليس لديهم اي شئ يدعم الحقيقة التي تدفعه لما يفعل لدرجة انني
اميل للنفي بأن الشهادة ليس لديها اي علقة بالحقيقة على الطلق.
فريدريك نيتشه.

كتاب اللهام
ايمان؟ بماذا اؤمني؟ اؤمن بالشمس .بالحجر .بدوغما الشمس وتلقين الحجر .اؤمن بالدم,
النار ,المرأة .النهار ,النسور ,العاصفة ,الطبول ,النايات ,البانجو ,والخيل بأذيال كالمكانس.
ادوارد ابي.

لو اردت اختيار دين ما فأعتقد اني سأختار عبادة الشمس .الشمس تعطينا كل شئ في
الحياة والخصوبة .انها الله الحقيقي للرض.
نابليون بونابرت.

اؤمن بمايلكل انجلو وفالسكيز ورامبرانت .بعظمة التصميم ,وغموض اللون ,وتصويب كل
شئ بالجمال البدي ,والرسالة الفنية التي جعلت تلك اليادي مباركة.
جورج برنارد شو.

لاشعر بالحاجة لي ايمان اكثر من ايماني بالبشرية .كما كان الحال مع كونفوشيوس ,انا
محاط بشكل كامل باعاجيب الرض والحياة لدرجة اني لاستطيع التفكير بالسماء
والملئكة.
بيرم اس .باك.
الغبطة في الكون ,والفضول الحريص عن كل شئ – هذا ديني.
جون بوررو.

التجربة الكثر عدل والتي نستطيع ان نمارسها هي الغموض .انها العاطفة الساسية التي
تقف صامدة في مهد الفن والعلم الحقيقيين.
البرت اينشتاين.

إن الكنيسة في هذا البلد غير معنية بالخطاء التي ترتكب بحق العبيد ,في الحقيقة انها
تتعاضد مع الظالمين ...وبالنسبة لي ,اود ان اقول ,لنرحب بالكفر! لنرحب باللحاد! لنرحب
بأي شئ! وبما يتعلق بالكتاب المقدس ,كما يلقنه هؤلء القديسون! فإنهم يحولون اسم
الدين نفسه لمحرك للطغيان ,والوحشية البربرية ,وتخدم في تكريس المزيد من الكفار,
في هذا العصر ,اكثر بكثير من كل ما كتبه الكفار امثال توماس باين ,فولتير ,وبولنيغبوك,
معا.
فريدريك دوغلس.
لشئ اكثر قدسية من التكامل في ملكاتنا العقلية.
رالف ايمرسون.

العلمانية  ..ليس لها اي اسرار ,ول ممثلين صامتين ,لكهان ,ولاحتفالت ,ل تزوير  ,ل
اعاجيب ,ول اضطهاد .تأخذ بإعتبارها زهور اليليك في الحقل وتفكر في الغد .تقول للعالم
كله ,اعملوا حتى تستطيعون الكل ,الشرب ,ولباس الملبس :اعملوا حتى تفرحوا ,اعملوا
حتى لتريدوا اي شئ :اعملوا لتستطيعوا العطاء ولينقصكم شئ.
روبرت جي انغرسول
انها كذبة بالطبع ,كل ما قرأتموه عن قناعاتي الدينية .كذبة كررت بشكل منظم ولقصد
ما .انا لاؤمن بالله الشخصي ولم انفي ذلك ابدا بل عبرت عنه بشكل واضح .لوان اي
شئ في مما نستطيع ان ندعوه تدين فهو ذلك العجاب اللمتناهي لبناء الكون كما ينبئنا
عنه العلم.
البرت اينشتاين

مثلي مثل الكثيرين ,ليس لي دين .انا فقط اجلس في قارب صغير ينجرف مع الجزر.
اعيش في شك بواجباتي ..اعتقد ان هناك بعض الكرامة في ان تستمر في العمل فقط.

فريدريكو فيلليني
اللحاد في نفيه للله هو في نفس الوقت اكبر مؤكد على اهمية البشرية ,وعبر البشر,
يظهر اليجاب الزلي ,والهدف والجمال.
ايما غولدمان.
لنستعمل طاقتنا وابداعنا لحل المشاكل بدون العتماد على الصلوات والتفكير المل.
عندما نمتلك اليمان بأنفسنا ,سنجد بأنه ليس لدينا ايمان بالله.
روث هيرمنس غرين.

سأفعل اي شئ – سأشعل الشموع ,اقول الغاني ,ارتل الصلوات ,وازكي  -لجل
الحتمال البعيد بأن احدها سوف يؤدي لنتيجة.
ان ريشاردز.
تخيلتي هي ديري وانا راهبها.
جون كيتس.
ليس هناك اله اكثر قدسية منك.
والت وايتمان.
اؤمن بالله ,انا فقط اطلق عليه اسم الطبيعة.
فرانك لويد رايت.
الطبيعة مثيرة للدهشة ولنحتاج للذهاب لبعد من ذلك.
روث هيرمانس غرين.

استطيع تدبر امري بشكل جيد بدون الله في كل من حياتي ورسوماتي .ولكنني
لاستطيع ,بما اني مريض ,ان اعمل بدون شئ اعظم مني  ,والذي هو حياتي – والقدرة
على البداع.
فنسنت فان غوخ

كتاب الضحك
الخالق – هو كوميدي ومشاهدوه يخافون الضحك.

اتش ال مينكين
لو ان الله يعطين اشارة واحدة واضحة فقط! مثل ان يضع مبلغا ضخما بإسمي في
حساب بنك سويسري.
وودي الن
لو قتل المسيح منذ عشرين عاما ,لكان طلب المدارس الكاثوليكية يتقلدون بالكرسي
الكهربائي حول اعناقهم عوضا عن الصليب.
لينني بروس
ياالهي العظيم ,كم من التوقير لديك بالنسبة لكائن خارق وجد من الضروري ان تكون
النخامة وانحطاط السنان من ضمن النموذج القدسي للخلق.
جوزيف هيللر.
ليس هناك من رجل يتحلى بروح الفكاهة ممن اوجد دينا.

روبرت جي انغرسول
رب سامحني على السخريت الصغيرة التي اقولها بحقك
وسأسامحك على سخرياتك الكبير بحقي.
روبرت فروست.
اردت يوما ما ان اصبح ملحدا .تخليت عن الفكرة .لنه ليس لديهم اعياد.
هيني يونغمان.
مادام هناك فحوص ,ستبقى الصلوات تتلى في المدارس.
مجهول.

انا لاصلي عادة .ولكن في حال كونك هناك ,ارجو ان تحفظني يا سوبرمان.
هومر سيمبسون.

لماذا يجب علينا ان نأخذ نصائح عن الجنس من البابا؟ كما لو كان عنده اي معلومات
عن الموضوع.
جورج برنارد شو
لأؤمن بالله  ..اؤمن بالكشمير.
فران ليبوفيتس.
الله هو الحب ,احصل عليه مكتوبا.
جيبسي روز لي.

المسيحي :هو من يؤمن بأن العهد الجديد هو كتاب من اللهام المقدس وتعليماته هي
تماما ما يحتاجه جاره.
امبروز بيرس.
ان غياب روح الفكاهة من الكتاب المقدس هي احد الشياء المميزة جدا في كل الدب.

الفريد نورث وايتهيد
بما ان المسيح )جيزيس( يهودي ,فلماذا اذن اسمه مكسيكي.؟
مجهول
كل انسان يظن بأن الله في طرفه .الغنياء وذوو النفود متأكدون من ذلك.
جين انويله.
هناك ثلث حقائق دينية:
اليهود لم يعترفوا بأن المسيح هو المخلص.
البروتستانت لم يعترفوا بأن البابا هو قائد اليمان المسيحي.
المعمدانيون ليتعرفون على بعضهم عندما يتقابلون في الخمارة او المطاعم الداعرة.
مجهول.

النسان هو فكرة الكلب المثالية عن مايجب ان يكون الله.
هولبروك جاكسون.

الملحد هو شخص يتفرج على مبارة فريق نوتردام – اس ام يو للكرة وليكترث لمن
ينتصر.
دويت ايزنهاور.
الورثودوكسية هي تعصبي والزندقة هي تعصب شخص اخر.
ويليام واكبورتون.

ل .ليس هناك ملحد اكبر مني .حسنا ,اسحب كلمي .انا فقط بعيد عن اللادرية بعدي عن
تصوير طبقي محوري لكشف السرطان وبعيد عن المسيحية بعدي عن اخذ خزعة
للفحص.
ادام كاهول.
عندما تأتي المعاناة ,نتوق الى اشارة من الله .وننسى بأننا حصلنا على واحدة لتونا.
مينيون ماكلفلين.

اريد ان العب دور عيسى .انا الخيار المنطقي لذلك .انظر ....انا يهودي وانا كوميدي  ..وانا
ملحد ,وبذلك سأكون قادرا على النظر الى الدور بشكل محايد .من غيري يستطيع ذلك؟
شارلي شابلن.
اراد الله ان يذهب في اجازة ,فسأل بطرس ان يقدم اقتراحاته.
"ماذا عن المشتري؟ " سأل بطرس.
"ل جاذبيته قوية ,والكثير من الدعس حوله" قال الله.
"حسنا ماذا عن عطارد؟"
"ل حار جدا"
"حسنا " قال بطرس " ماذا عن الرض؟"

"ل" قال الله " ,انهم نمامون هؤلء الرضيون .عندما كنت هناك قبل  2000عام اقمت
علقة مع امرأة يهودية ,وليزالون يتكلمون عنها حتى اليوم"
مجهول.

من الصعب ان تصبح متدينا مادام بعض الناس ليحترقون بصاعقة.

بيل واترسون
يبدو الملحد  ,لمجرد كونه على تماس مع الواقع ,بعيدا بشكل مخجل عن كونه على تماس
مع حياة جاره الخيالية.
سام هاريس.

عندما كنت طفل ,اعتدت ان اصلي كل ليلة من اجل دراجة جديدة .بعدها عرفت بأن
التعامل مع الله ليكون بهذا الشكل .فسرقت دراجة وطلبت منه ان يغفر لي.
ايمو فيليبس.

الهي ,اللهه كانت جيدة معي ,وانا شكور .وللمرة الولى في حياتي كل شئ يبدوا كامل
تماما كما هو .ولذلك اليك هذا التفاق .عليك ان تجمد كل الشياء كما هي ,وانا لن اسألك
عن اي شئ .اذا وافقت ,ارجو ال تعطيني اي اشارة .اوكيه .وللتعبير عن شكري اقدم لك
هذا الحليب وتلك القطع من الحلوى .اذا اردتني ان اكلهم لجلك لتعطيني اي اشارة.
وسأفعل ذلك )همم همم همم(.
هومر سيمسون.

عليك ان تحترم ديانة الشخص الخر ,ولكن بنفس المقدار والحس والدرجة التي تحترم
نظريته عن كون زوجته جميلة واطفاله اذكياء.
اتش  .ال .مينكين.

ماذا لو كان كل شئ وهما ولشئ موجود؟ في ذلك الحال انا متأكد من انني دفعت اكثر
من اللزم ثمنا لسجادتي.
وودي الن.

كتابها الخاص
مادامت النساء تخلط الخرافات بالوحي الديني ,سيكون هناك من نهازي الفرص من
دارسي الديانات ممن يعطونهم تعليمات  ..وطبيعة دينهم ستغلف وتتغير عبر الجيال ..
وذلك بالمناسبة هو العثرة الكبرى في سبيل المعاناة المشتركة في يومنا.
اليزابيت كادي ستانتون.

في الوقت الحاضر انا متأثر بأمور اكثر اعتبارا ونبل في الفكار والواجبات ,اكثر بكثير مما
كنت عندما كنت متأثرا بالفكار النجيلية.
جورج اليوت.

لأؤمن بالله ,لنني اؤمن بالنسان .مهما كانت اخطاؤه ,فإنه على مر السنين ليزال
يسعى لصلح ما افسده الهك.
ايما غولدمان.

انا كائنا ضالما كلي القوة ,كلي المعرفة  ,ليختلف كثيرا عن ديكتاتور جعل كل شئ وكل
فرد مجرد تروس في اللة التي يتحكمون بها .اللحاد الذي يرفض الها كهذا لديه الحق في
ذلك.
كارين ارمسترونغ.
كل الديان متشابه :الدين بشكل عام هو ذنب ,مع بعض ايام العطل.
كاثي لدمان.

لاثق بهؤلء الذين يعرفون بشكل جيد ما يريد الله ان يفعلوا ,لنني لحظت بأن ذلك
يتطابق دائما مع رغباتهم.
سوزان بي .انتوني.

البعض يذهب للمعبد يوم السبت
وانا ابقى في المنزل
المرتل زهر
والبستان معبد.
اميلي ديكنسون.

النجيل يعلمنا بأن الب يمكنه اي يبيع ابنته كعبدة )الخروج( .ويضحي بعذريتها للعصابات
)الحكام( ,وان يقتلها ,ومع ذلك يبقى ابا جيدا ورجل قديسا .يعلمنا بأن الرجل يمكنه اي
يمتلك عددا من الزوجات :وبإمكانه بيعهم ,او اعطائهم للخرين ,او تغييرهم ,ومع ذلك
يبقى رجل محترما ,وزوجا جيدا ,وانسان عادل ,واحد افضل اصدقاء الله :وذلك جيد كبداية.
هيلين اتش .غاردنر.

من بين كل الخطاء ,النبوة هي الرخص.
جورج اليوت.

كانت مسيحية جيدة مع احترام كبير للدين ,برغم انها  ,بالطبع ,لم تكن تؤمن باي شئ
فيه.
فلنيري او كونور.

اجد من المثير ان الحياة الحقر ,والفقر ,تعزى لمشيئة الله ,ولكن عندما يصبح النسان
بحال افضل ,واحواله المعيشية تتصاعد على السلم المادي ,يبدأ الله في الهبوط على
سلم المسؤوليات بسرعة عالية.
مايا انغلو.
الدين ربما ,بعد الجنس ,هو ثاني اقدم مصدر وجده النسان متوفرا لتفجير العقل.
سوزان سونتاج.
في عام  2000امل اننا سنربي اطفالنا لليمان بقدرة البشر وليس الله.
غلوريا ستاينم.

سعيت للتفريق بين الغيبيات الدينية والنساء ,كما سعيت لبناء فكرهم ليعتمد على العلم
والعقلنية ,حيث انني وجدت في ذلك السلم الذي لم اجده في كتاب مقدس او كنيسة.
اليزابيت كادي ستانتون.

فلسفة اللحاد تقدم مبدأ للحياة بدون ماورائيات او قدسيات تقودنا .ذلك هو مبدأ العالم
الحقيقي مع كل المكانيات للحرية والجمال والتطلع ,بعكس العالم الخيالي ,بأرواحه,
وعرافاته والرضا بالبقاء عاجزين وفي انحدار مستمر.
ايما غولدمان.
ليس هناك اجابات .ولن يكون هناك اجابات .ولم يكن هناك اجابات ابدا ..وهذه هي الجابة.
غيرترود ستاين.

منذ الصغر تعلمت بأن الله ليقاتل في جانب اي جيش .ولذلك فلحاجة للصلوات .ورغم
ذلك ,وقبل كل معركة ,تتلى الصلوت ,العديد منها تتلى من قبل كل انواع الكهان .كنا
نحضر هذه الحتفالت ونرى الجنود واقفين ليصدقون اذانهم ..وانا لم اصدق ايضا ,ولكن
لم يكن بيدي حيلة ..ومنذ ذلك الحين .تركت كل اليمان بالله  ,بالضوء الذي يضيئ لنا
الطريق وكل ماشابه ذلك  .لقد قال غوته ",لو ان الله هو الذي خلق العالم ,فعليه ان يعيد
النظر بمخططاته"
مارلين ديتريش.
لاله ,ول اسياد.
مارغريت سانغير.

كتبت هذه العبارة على شاهدة قبر مارغريت سانغير ,المناضلة من اجل حقوق المرأة في
صحيفتها "نساء ثائرات" .الشعار في الصل حمله عمال المصانع في مدينة لورنس في
ماساشوستس ابان الحرب العالية الولى من قبل اعضاء النقابة في اثناء احد الضرابات
عام  1912وفيه" انهضوا ياعبيد العالم!! لاله ! لاسياد! الكل للفرد والفرد للكل "

كتاب مارك توين
العقيدة هي اليمان بما تعرف بأنه ليس صحيحا.
اغلب الناس ينزعجون من عبارات الكتاب المقدس التي ليفهمونها :ولكن بالنسبة لي,
لحظت دائما بأن ما يزعجني هو العبارات التي افهمها.

الدين مكون من اشياء عديدة ,يظن النسان العادي بأنه يؤمن بها ,ويتمنى ان يكون
متأكدا من ذلك.
من الذي يدعوا للشيطان؟ من  ,خلل ثمانية عشر عاما  ,امتلك من النسانية للدعاء
للمذنب الذي يحتاج للدعاء اكثر من الجميع.
في الدين والسياسة يؤمن الناس ويقتنعون ,تقريبا في كل الحالت ,بما يقوله الخرون,
وبدون اي تمحيص ,يؤمنون بأقوال سلطات لم يمحصوا في التساؤلت التي اخذوها من
اخرين لم يمحصوا بها ,واراؤهم عنهم لتساوي قرشا.

من الفضل قراءة النشرة الجوية قبل صلة المطر.
ديننا مرعب .يمكن الناس ان يسبحوا بحرية في بحر الدماء الذي اراقوه.

كفر؟ ل .انه ليس كفرا .لو كان الله عظيما بهذا الشكل فهو فوق الكفر ,ولو كان وضيعا
بهذا الشكل فهو تحته.
النسان مخلوق عجيب ..يظن بأنه الحيوان الليف للله ..حتى ان يؤمن بأن الله يحبه
وعنده عواطف تجاهه .يسهر الليالي لرعايته ,نعم ويحميه من المشاكل .يصلي له  ,ويظن
بأنه يستمع ..اليست الفكرة جذابه بحد ذاتها؟
لو كان المسيح هنا ,فهنا شيئا واحد لن يفعله بالتأكيد ,لن يكون مسيحيا.
النسان حيوان متدين ..الحيوان الوحيد الذي يمتلك دينا .العديد من الديان – الحقيقية.
الحيوان الوحيد الذي يحب جاره كما يحب نفسه ,ويقطع رقبة جاره عندما يكون ايمانه
ليس سويا .صنع مقبرة من الرض في سعيه ليكون امينا في تمهيد الطريق لخيه
النسان للسعادة والجنة.

الكنيسة تسعى دوما لتقويم الناس .ربما تكون فكر ة جيدة لو سعت لتقويم ذاتها الى حد
ما كمثال.

احد اثباتات الحياة البدية للروح أن الغالبية امنت بها .وتلك الغالبية امنت ايضا بأن الرض
مسطحة.
لشئ حقيقي ,كلها احلم .الله – النسان – العالم – الشمس ,القمر ,الغابات النجمية –
احلم ,كلها احلم ,ليس لها وجود .ماعدا الفراغ الفارع – وانت.
الكتاب المقدس يحتوي على شاعرية  ..بعض الفكار عن الخلق الجيدة ,وبعضها عن
اافكار لعينة ,الكثير من عدم الطمئنان .واللف الكثيرة من الكاذيب.
الكثير من الناس لديهم ركن للمنطق ,ولكن ل احد منهم يستعمله في المور الدينية.

لو اتى وباء الكوليرا او الطاعون السود لشواطئنا .لصلى الكثيرون للنجاة منه ,بينما يضع
الباقي من سكان الرض ثقتهم في ادارة الصحة في نيويورك.
ما ينقص الله هو الدعاءات – والستقرار على شخصية معينة .عليه ان يكون كاثوليكيا او
مشيخيا او شئ ما – ل ان يحاول ان يكون كل شئ.
افضل العقول تقول لك بأنه عندما يصبح للنسان طفل فسيكون مرتبطا بشكل اخلقي
بأن يرعاه ,ويحميه من الذى,
والمراض ,يلبسه ويغديه على طول الخط ,ليضربه ويحفظه بلطف ويرعى مصالحه.
وليسمح بأن يعترضه اي نوع من الكراه .ومعاملة الله لبنائه الرضيين ,كل يوم وكل
ليلة ,هي تماما عكس ذلك .وتلك العقول الفضل نفسها تبرر تلك الجرائم ,وتدعمها ,وترى
لها اعذارا ,ويترفعون عن اعتبارها جرائم على الطلق ,عندما يكون مرتكبها هو.

لشئ يوافقني .عندما اشرب القهوة اصاب بالتشنج :النبيذ يصبني بالنقرس ,وعندما اذهب
للكنيسة اصاب بالسهال.
يقبل النسان في الكنيسة ليمانه .ويطرد منها لمعرفته.
لتذهب للجنة من اجل الطقس ,ولجهنم من اجل الجياة الجتماعية.

كتاب برتراند راسل
ليس هناك من انسان يعامل سيارته بحماقة كما يعامل انسانا اخر .عندما تتوقف السيارة
عن العمل ,ليعزي ذلك لسلوكها السئ او ذنوبها :ليقول ",انت سيارة ضعيفة ,ولن
اعطيك اي وقود حتى تنصلحي وتمشي" بل انه يبدأ بالعمل على معرفة العطل واصلحه.

من المقولت الدائمة انه من الخطأ التهجم على الدين ,لن الدين يجعل النسان
مستقيما ,هذا ما قيل لي  ,لم الحظ ذلك شخصيا.
لو اعطيت القدرة الكلية ,ومليين السنين للتجربة ,فل اعتقد اني سأفخر بأن النسان هو
الناتج النهائي لعملي.

على قدر ما تسعفني ذاكرتي  ,ليس هناك كلمة واحدة في الكتاب المقدس تعطي اي
تقدير للفكر.

اقترح بأننا ,في كل ما يتعلق باليمان ,يجب ان نعترف بأنه هناك مجال للخطأ .عندما
تؤمن ,على سبيل المثال بأن الديمقراطية افضل من الفاشية ,يجب ان تعترف بأن هناك
فرصة لن تكون مخطئأ ,بالرغم من ان ذلك الحتمال صغير جدا .المكانية يمكن ان تكون
ضئيلة لدرجة انك على استعداد للقتل والموت من اجل ماتؤمن به ,ولكن معرفة احتمال
الخطأ ربما يمنعك من ان اقتراف ادانات واسعة وظلم كبير كالذي يقترفه هؤلء الذين
ليس لديهم ادنى شك.
ان تعليم العيش بدون التأكد من اي شئ ,ومنع ذلك من ان يسبب الشلل بسبب التردد,
هو اهم شئ تستطيع الفلسفة ان تعلمه لهؤلء الذين يدرسونها.
عندما اموت  ,اؤمن بأنني سأتحلل ,ولن يبقى مني اي شئ .لست شابا ,واحب الحياة.
ولكن على ان احتقر الرتجاف من الهلع تجاه فكرة التلشي .السعادة حقيقية لنها
ستنتهي  ,وسيحتفظ الحب والفكر بقيمتهما لنهما ليسا خالدين ايضا.

لو كان هناك اله ,فل اعتقد بأنه سيكون مزهوا بنفسه لدرجة شعوره بالهانة عندما يشكل
احد ما في وجوده.

كتاب جورج سانتايانا
الدعاء ,لدى العاقلين ,لم يأخذ اولوية ابدا على التصرف العملي لضمان النيجة المرجوة.

استطيع القول دائما بأن الحادي  ,كما هو الحال مع سبينوزا ,هو تقوى حقيقية تجاه الكون
ونفي لللهة المصنعة من قبل البشر ليكونوا خدما لهوائهم البشرية.
التعصب هو مضاعفة جهودك بينما انت تنسى هدفك.
الديان هي القصص الخيالية الكبرى للوعي.

ربما تكون المقولة بأن الخوف قد خلق الله فيها من الصحة كأي شئ ضئيل على
موضوع عظيم.
كل دين ,مهما كان عزيزا لمن يقدس حياته ويجعلها ذات معنى ,ومهما كان ضروريا
للمجتمع الذي تبناه ,يناقض كل الديانات الخرى ,وربما يناقض نفسه ايضا.
ان فكرة المسيح اقدم كثيرا من المسيحية.
الدين رد فعل طبيعي للخيال عندما يجابه بالصعوبات في هذا العالم المضطرب.
اليمان بالخوارق هو رهان يائس من انسان وصل لسفل مستوى فيما يتعلق بالماديات.

كتاب توماس باين
لأؤمن بالمعتقد الذي تعلمه الكنيسة اليهودية ,او كنيسة روما ,او الكنيسة اليونانية ,او
التركية ,او البروتستانتية ,او اي كنيسة اخرى مما اعرف .عقلي هو كنيستي.
ان مدير مدرسة جيد خير من مئة كاهن.

ان النقاش مع شخص ممن يرفض استعمال سلطة العقل ,وبفلسفة مبنية على احتقار
النسانية ,مشابه لعطاء ادوية لشخص ميت ,او محاولة لدفع ملحد لليمان بواسطة

الكتاب المقدس.
ليس هناك من كذبة اشد خطرا من التي تبنى على اليمان الديني.
عود الناس على اليمان بأن كاهنا ,او اي صنف اخر من البشر ,يستطيع ان يغفر الخطايا,
وسترى خطايا تنتشر في كل مكان.
المقولة بأن الله يحمل خطايا الباء لبنهائهم  ..تناقض كل مبدأ في العدل الخلقي.

كلما قرأت القصص البذيئة ,الشهوانيون الفسقة ,التعذيب الشرير والعدامات ,التخريب
بدون هدنة ,والتي تمل اكثر من نصف الكتاب المقدس ,يبدو لي انه من النسب ان نصفه
بأنه كلم الشيطان  ,لكلم الله .انه تاريخ من الشر الصرف ,وقد ادى للفساد والقسوة
في الجنس البشري :وبالنسبة لي ,انا اكرهه بصدق ,كما اكره كل شئ فيه قساوة.
ماذا يعلمنا الكتاب المقدس؟ العتصاب ,القسوة ,والقتل .ماذا يعلمنا هذا الكتاب؟ ان
نؤمن بأن الله ارتكب المعصية مع امرأة كانت مخطوبة في طريقها للزواج ,واليمان
بتلك الخطيئة يسمى القعيدة.
كل حكايا المعجزات التي يمتلئ بها العهد القديم والجديد ,تصلح فقط للوعاظ ليوعظوا
بها وللبلهاء ليصدقوها.
من بين كل الظلم الذي وقع على البشر ,الظلم الديني هو السوأ :كل انواع الظلم
الخرى تمتد فقط للعالم الذي نعيش فيه :ولكن الظلم الديني يمتد للقبر ,والى البدية
ايضا.
ان قصة قيام المسيح بعد موته هي قصة ظهور ,من النوع الذي يأتي به خيال فقير ,
لمصدقين من السذج.
كل المؤسسات الدينية ,يهودية كانت ام مسيحية او تركية ,تبدو لي ابتكارا انسانيا لاكثر,
موضوع لترهيب واستعباد البشر ,واحتكار القوة والمنافع.

كتاب روبرت انغرسول
لو اتبع اي انسان في عصرنا تعاليم العهد القديم لعتبر مجرما .ولو اتبع تعاليم العهد
الجديد فسيكون مجنونا.
ان مخترع المحراث قد ادى منفعة اكبر من الذي اخترع المسبحة ,لن – قل ما تشاء-
الحراثة تنفع اكثر من الصلة.
مع الصابون ,تصبح المعمودية نافعة.
في الطبيعة ,ليس هناك ثواب ولعقاب ,هناك فقط نتائج.

نعم .عندما يؤمن النسان بأن الله يدعم العبودية ,بأنه امر الجنود ان يقتلوا النساء
والطفال ,يؤمن بتعدد الزوجات ,بأنه يضطهد من اجل الرأي ,بأنه يعاقب للبد وبأنه يكره
الغير مؤمنين ,عندها سيكون حكمي سيئا .كما كان دائما .هذا الحكم مبني في زنزانات
التحقيق .اليمان الذي يجعل البيوريتاني يقتل الكواكري.
)البيوريتاني  :مؤمن مجاهد .الكواكري :مؤمن مسالم(

بعض المناطق كانت فقيرة جدا بحيث انه لم يكن لديها سوى اله واحد .اللهة سهلة
اليجاد ,وتحتاج للقليل من المواد لصنعها ,لدرجة ان سوق اللهة اتخم بها وازدحمت
السماء بتلك الشباح.
لو ان مخترع المسيحية قال  ":ليس من الضروري ان تؤمن لتخلص ,بل ان تعمل,
والمحب للنسانية ,الكريم ,الصادق المنصف والكريم ,هو الذي يبارك للبد" لو قال ذلك
فقط ,فلربما لم يكن هناك سوى القليل جدا من الضطهاد.

التلقين القديم بأن الله يكافئ القيم ويعاقب الشر ,يختفي شيئا فشيئا من الفكر .نعلم
بأن بعض اسوأ البشر ناجحون جدا .نعلم بأن بعض افضل البشر على حافة الفشل .نعلم
بأن المانة تجوع .بيما تجلس السرقة على المائدة .نعلم بأن الشر لديه كل وسائل
الراحة ,بيما القيم تكتسي بالخرق البالية.
اليمان خوف – الشك شجاعة .الخوف يسقط على الرض ساجدا في صلوات – الشجاعة
تنتصب واقفة تفكر .الخوف يتراجع – الشجاعة تتقدم .الخوف هو البربرية – الشجاعة
حضارة .الخوف يؤمن بالسحر ,بالشيطان والشباح .الخوف دين والشجاعة هي العلم.

اليدي التي تساعد خير من اليدي التي تصلي.
الكنائس ليس لها ثقة ببعضها .لماذا؟ لنهم يعرفون بعضهم.

العتقاد بأن اليمان بالمسيح سيكافأ بمباركة ابدية .بينما العتماد على العقلنية
والملحظة ,والتجربة سيؤدي لللم البدي ,هو سخيف لدرجة انه ليستحق النتقاد ,ويجد
مأواه فقط في خليط من الجهل والجنون التعيس ,الذي نسميه "اليمان".
العمل هو الصلة الوحيدة التي تستجيب لها الطبيعة :هي الصلة الوحيدة التي تسحتق
الستجابة – الطيبة ,المانة والعمل النبيل.
ان الهام الكتاب المقدس يعتمد على جهل من يقرأه.

ربما يفكر القديسون بأن صلواتهم تصنع الخير وربما تفكر الضفادع بأن نقيقها هو الذي
يجلب الربيع.
الكاهن يعرف ,انا اعرف ,بأنهم يعرفون بأنهم ليعرفون شيئا.

المسيحية لديها رأي متوافق مع الطبيعة البشرية بحيث انها لتؤمن بأن النسان يقول
الصدق ال اذا ارهب باليمان بالله .ليس هناك رأي يحط من قيمة النسان اكثر من ذلك.
لارى اي داع للتوقع بأن الله البدي سيؤدي اداء افضل في العالم الخر عن ادائه في
هذا العالم.
ببساطةو ليمكن اجراء تحقيقات امينة يمكن ان تجري في حضرة الكنيسة ,والسبب ,لو
انك تفكر بأن الكنيسة على صواب فلن تقوم بالتحقيق  ,وان فكرت بأنها على خطأ فهي
ستحقق معك.
طالما ان الجواب لكل سؤال هو كلمة "الله" ,يستحيل – ببساطة  -اجراء اي تحريات
علمية.
لاثق بأن مؤسسة او شركة او تجارة او استثمار ,ممن يعد بالفوائد فقط بعد موت
المستثمرين.

كتاب وودي الن
حسنا ,انا اؤمن بأن هناك احد ما يراقبنا من بعيد ,للسف انها الحكومة.

اتعلم ,لو انه ظهر بأن هناك اله فعل ,فل اظن بأنه شرير .اعتقد ان اسوأ ما يمكنك ان
تقول عنه بأنه خاسر.
لقد طردوني من جامعة نيويورك لنني غشيت في امتحان الميتافيزيك .لقد كنت اتلصص
من خلل روح الصبي الذي كان يجلس بجانبي.
بالنسبة لك أنا ملحد .بالنسبة للله انا من المعارضة المينة.
لبأس باللشئ البدي ,اذا كنت مرتديا ثيابا لئقة.
لأؤمن بالحياة الخرى ,برغم ذلك سأخذ غيارا من ملبس داخلية معي.
لاريد ان احقق الخلود من خلل اعمالي ,اريد ان احققه بأل اموت.

كتاب فولتير
الطائفة والخطأ كلمتان مترادفتان.

الملحد يحافظ على عقلنيته ,والتي بدورها تحد من اذاه .بينما المتعصب يبقى تحت تأثير
جنون يدفعه بشكل دائم.
ليس هناك طوائف في الهندسة  ,ل نلقب اي شخص بأنه اقليدي او ارخميدي.

الدين هو مصدر كل الجنون الخيالي والفوضى :انه ام التعصب والفوضى المدنية :انه عدو
النسانية.

الدعاء الذي استعمله دوما قصير جدا :هاكم اياه ":الهي! اجعل اعدائي في منتهى
السخف!" الله يستمع لدعائي.
لو ان الله خلقنا على صورته ,فإننا قد تبادلنا الدوار بشكل كبير.
لشئ اكثر تضادا مع الدين والكهانة من العقل والحس العام.
عندما نؤمن بالسخافات,سيكون بوسعنا ارتكاب المظالم.

كتاب ألبرت هابارد
الدوغما :كذبة تكررت بشكل متجبر وسلطوي وحقنت في عقول اشخاص امنوا بأنهم
يؤمنون بما يؤمن به شخص اخر.
علم الدين هو محاولة لشرح امر من قبل اشخاص ليفهمونه .الهدف ليس قول الحقيقة
بل مجرد ارضاء السائل.
الله .1 :ما هو مجهول في الفلسفة والدين  2 .الملحد الول.
المذهب هو لشئ معظم.
الديان فيما سبق صنعت للعبيد :لقد امنت لهم عزاء لم يجدوه في حياتهم الرضية.
وما نسميه العدل اللهي هو في الحقيقة فكرة النسان عن العدل فيما لو اصبح الها.
اؤمن بضوء الشمس والهواء النقي ,الصداقة ,والنوم الهادئ ,والفكار الجميلة.

علم الدين ,وبواسطة تشتيت انتباه النسان من هذه الحياة لحياة اخرى ,وسعيه لجبار
الجميع لن يتبعوا دينا واحدا ,ووعظه بشكل مستمر بأن هذا العالم مملوء بالبؤس والعالم
الخر سيكون جميل – او ربما ل حسب الحالة – قد احبر الناس على افكار الخوف ,ربما
كبديل على ترك الطبيعة السعيدة تأخذ مجراها.

اعطنا دينا يساعدنا على العيش ,بإستطاعتنا الموت بدون مساعدة.

كتاب فريدريك نيتشه
ان الرأي المسيحي الذي وجد العالم بشعا وسيئا قد جعل العالم بشعا وسيئا.
الله فكرة – جعلت كل ما هو مستقيم اعوج ,وكل ما يراه صحيحا.

ستاندهال سرق مني اجمل نكتة ملحدة كنت سأكون قائلها الول " :ان عذر الله الوحيد
هو انه غير موجود".
عليهم ان يغنوا في اغان افضل  ,حتى اؤمن بمخلصهم :وايضا! ارغب بأن يظهر لي احد
الذين حصلوا على الخلص!.
الشروح الغامضة تعتبر عميقة .والحقيقة انها ليست حتى سطحية.
اعظم مخدرين في اوروبا ,الكحول والمسيحية.
المسيح مات مبكرا :لو وصل لعمري لكان هو اول من يرفض تعليماته.

الواقع بأن اليمان يخلص ,والواقع بأن الخلص هو ناتج فكرة ثابتة ليعني ان تلك الفكرة
حقيقية ,الواقع بأن اليمان ليحرك الجبال ,ولكن ربما يرفعها حيث لم تكن موجودة قبل –
كل تلك الشياء تصبح واضحة السباب بعد جولة قصيرة في مصح للمراض العقلية.
الله مات :ولكن بإعطاء زمام المور للنسان ,ستكون هناك كهوف تظهر فيها اشباحه
للف السنين.
ماذا؟ هل النسان احد اخطاء الله؟ ام ان الله احد اخطاء النسان؟
الشهوانية الروحانية هي ما يسمى بالحب :انها انتصار ساحق على المسيحية.

"اليمان" يعني ان نتفادى معرفة ما هو حقيقي.

ليس هناك حب وخير في العالم بشكل كاف ليسمح لنا بإعطاء اي قسم منها لشياء
خيالية.

كتاب بيرس أمبروز
الكاهن :انسان اخذ مسؤولية ادارة امورنا الروحية كوسيلة لتحسين اموره الدنيوية.

اليمان :تصديق بدون ادلة لشياء قيلت من قبل احد ما ليس عنده معرفة ,عن اشياء
ليس لها وجود.
الوثني :مخلوق جاهل من الحمق بحيث انه يقدس شيئا يستطيع لمسه ورؤيته.
المعصية :هي عدم ابداء التقدير تجاه القدوسة.
الكافر :في نيويورك ,انسان ليؤمن بالدين المسيحي :وفي القسطنتينية ,هو من يؤمن به.
الدعاء :طلب لخرق قوانين الكون لجل شخص واحد ليس له قيمة بإعترافه شخصيا.
الهداية :هي اخذ عقوبة المذنبين بعيدا عنهم  ,عن طريق قتل الله الذي اذنبوا بحقه.
الدين :ابن الخوف والمل ,يشرح للجهلة طبيعة المجهول.
التوقير :موقف النسان من الله .وموقف الكلب من النسان.
القديس :مذنب ميت بعد المراجعة والتحرير.

النجيل :الكتاب المقدس لديننا المقدس ,ليميزه عن كل الكتابات الخرى العديمة القيمة
والتي تبنى عليها كل انواع اليمان الخرى.

انعكاسات فكرية
النسان عنده استعداد طبيعي لليمان بما ليستطيع معرفته.

مايكل ايكويم مونتان
لو لم اكن ملحدا  .لمنت بإله يخلص الناس بناء على اعمالهم في الحياة وليس على
طريقة كلمهم .اعتقد انه يجب ان يفضل انسانا امينا وملحدا على كاهن في التلفزيون
وكل كلمه  .الله  ..الله  ..الله  .وكل افعاله  ..جنون  ..جنون ..جنون..
اسحق ازيموف.

لو ان احدا برهن لي – في هذه اللحظة بالذات – بأن الله بكل عظمته موجود ,لما غيرت
اي شئ في تصرفاتي.
لويس بونويل.

لو كنت مجنونا ,فعلى القل سأكون شاكا في ذلك :ولاحسد ابدا ايا كان على تأكده من
حكمته الذاتية.
لورد بايرون.

زرت الكثير من المعابد – عظيمة ورائعة ,وغامضة .ولكنني دائما اتركها مع شعور
بالمتعاض بسبب الجيال من البشر التي عانت الفقر لبنائ تلك المذابح لله غير معروف.
اليزابيت كادي ستانتون.

اعطي المال لورغن الكنيسة على امل ان تصرف موسيقاه انتباه المؤمنين من بقية
امور القداس.
اندرو كارنيجي.

هناك رجال بيعوا في السواق لبناء المعابد ,ونساء بيعت لدعم الكتاب المقدس ,واطفال
بيعوا لشراء الناجيل من اجل الوثنيين المساكين! كله من اجل النصر اللهي والروح
الطيبة! رنت اجراس الكنائس واجراس بائعي العبيد بالمزاد معا ,والبكاء المرير في قلوب
العبيد المساكين ضاع في صرخات الدين من مالكيهم التقياء .احياء الدين واحياء تجارة
العبيد يعملن يدا بيد.
فريدريك دوغلس.

لاستطيع تخيل اله يكافئ ويعاقب مخلوقاته ,لغراض شكلها من اجلنا – اله  ,باختصار ,
ليس ال منعكسا للضعف النساني.

البرت اينشتاين
الطفولة  ..مليئة بالحزان العميقة ,ومعنى غير معروف .مشاهد المغص والسعال المدوي
للشباح ,ولم نتكلم بعد عن الجحيم والشيطان .وعن اهانة الله في السماء ,الذي غضب
عندما اردت المزيد من كعكة الخوخ.
جورج اليوت.

نظرتي المبكرة في هشاشة الخطة المسيحية عن الخلص واصل الكتاب المقدس
النساني اصبحت اوضح مع تقدمي في السن ,ولارى سببا للتفكير بأن ذلك سيتغير.
ابراهام لينكولن.

اختلف الراء ضحى بالمليين من الرواح :مثل :اللحم يصبح خبزا او الخبر يصبح لحما :او
عصير الفاكهة يصبح دما او خمرا.
جوناثان سويفت.

الفردوس
ايها المسافر  .لتمر بجانب مرثيتي.
ولكن بما انك توقفت ,اسمع وتعلم ,ثم امضي في طريقك.
ليس هناك قارب في هادس ,وليس هناك ريس شارون.
وليس هناك من يرعى احدا في اياكوس .وليس من كلب في سربروس.

كل منا نحن الميتين تحت الرض
اصبحنا عظاما ورمادا ,ولشئ اخر.
اقول لك بأمانة .تابع طريقك ايها المسافر.
اخشى برغم اني ميت  ,من انني اكثرت من الثرثرة.
مكتوب على شاهدة قبر روماني قديم.

ماالذي اعرفه عن قدر النسان؟ استطيع القول عن الفجل اكثر.
صاموئيل بيكيت.

لاريد اي شئ مما يتعلق بخلودك :اننا بؤساء بشكل كاف في هذه الحياة ,حتى بدون
سخافة الشك بوجود حياة اخرى.
لورد بايرون.
من اجل ان توجد لمرة واحدة في هذا العالم ,من الضروري ال توجد ثانية ابدا.
البير كامو.

اشعر كما كنت اشعر دائما ,بأن الرض هي المنزل الوحيد للنسان ,وانا مقتنع بأن ما
سيؤول اليه من زوال سيحدث بينما هو هنا.
كليرنس دارو.

الشاك ليس لديه وهم عن الحياة ,ول ايمان بالوعود بالخلود .وبما ان الحياة هنا الن وهذا
كل مانعرفه الن ,فمن اشد امور العقلنية ان نعيشها بالكامل.
باول كورتز.

ال تبدو البدية مخيفة بالنسبة لك؟ انا افكر بها مرارا وتبدو لي حالكة لدرجة انني اتمنى
ان ليكون هناك ابدية .التفكير بأننا سنعيش للبد ولنتوقف عن الوجود .يبدو الموت برغم
رعبه كنقلة تأخذنا لعالم مجهول يخلصنا من تلك الحالة من الوجود البدي.
اميلي ديكنسون.

نحاول من خلل العلم ان نوقف كل ما له علقة بالماني الفكرية ,بينما يبدو الدين ليس
ال ذلك نفسه ":يجب ان اؤمن بالحياة الخرى لنني لاستطيع مجابهة الواقع بأن حياتي
ستنتهي عند الموت"
ستيفن واينبرغ.

سيموتون بسلم  ..وفي القبر لن يجدوا شيئا ال الموت .ولكننا سنكتم السر ,وذلك لجل
سعادتهم وسنغريهم بالمكافأت في السماء البدية.
تيودور ديستويفسكي.

اؤمن بأن الحياة يجب ان تعاش بحيوية وبشكل مكثف لدرجة ان التفكير بحياة اخرى ,او
حياة اطول لن يكون ضروريا.
مارجوري ستونهام دوغلس.

اكد للنسان بأن لديه روح ثم خوفه بقصص العجائز عما سيحصل له بعدها ,وستحصل
على سمكة في الصنارة ,على عقل عبد.
تيودور درايسير.
الجميع ليؤمنون بما يريدون ان يحصل ,من بطاقة اليانصيب حتى جواز السفر للجنة:
والتي لارى فيها ,بحسب الوصف ,اي شئ مغر.
لورد بايرون.
المليين يرغبون بالخلود من الذين ليس لديهم مايفعلون بعد الظهر في يوم احد ممطر.
سوزان ارتز.
الحق الوحيد الثابت الذي تملكه هو حق تحطيم نفسك بطريقتك الخاصة.
روبرت فروست.

الجنة :جزيرة الرانب في الخيال المسيحي.
روبرت هابارد.

انا مادي بدون اي امل .ارى ان الروح ليست اكثر من مجموع فعاليات العضاء والعادات
الشخصية – اضافة الى العادات المتوارثة ,الذكريات ,والتجارب لتلك العضاء .اؤمن بأني
عندما اموت ,سأكون ميتا .اؤمن بأن موتي سيجعلني معدوما تماما كما هو حال البعوضة
التي سحقناها للتو.
جاك لندن
شخصيا ,ليس على ان اكترث للخلود على القل .ليس هناك افضل من النسيان ,لنه
ليترك اي رغبة غير محققة .ونحن قبل ان نولد لم يكن لدينا اي شكاوي .فهل علينا ان
ننعي لننا سنعود لتلك الحالة؟
اتش .بي .لوفكرافت.

ارى الحياة كرقصة .هل يجب ان يكون هناك معنى للرقصة؟ انت ترقص لنك تسر بذلك.
جاكي مايسون.

ان مستقبل هنا .انا حيث اذهب .لنني جرثومة .ومن المريح ان اعرف بأنه من الممكن
ومن خلل جرثوميتي ان تنشأ بعض الجزر البيضاء .
فرانك ماكورت.
من خلل جسدي المتعفن ستنبت الزهور  ,وسأكون فيها.
ادوارد مونش.

كم الوقت صرف النسان من حياته في المعاناة ليقرر ماسيكون عليه العالم الخر
بالنسبة له! وكلما زادت المساعي لمعرفة ذلك كلما نقصت معرفته بالحاضر والعيش فيه.
شون اوكاسي.

اسأل نفسك عما اذا كانت احلم النصر والجنة تنتظرك في القبر ,ام ان عليها ان تكون
الن وهنا على هذه الرض.
اين راند.

العالم رائع ,بكل مافيه من حب وعمق اخلقي ,لدرجة انه ليس هناك سبب للكذب على
انفسنا بقصص جميلة ليس لها ادلة كافية .والفضل بما ليقاس ,كما ارى ,وبضعفنا الذاتي,
ان ننظر في وجه الموت ونكون شكورين كل يوم للفرص التي اعطتنا الحياة اياها كل
يوم.
كارل سيغان.
العمل القاسي ,العيش القاسي ,والموت القاسي ,ومن ثم الذهاب لجهنم بعد كل ذلك ,
ذلك قاس جدا.
كارل ساندبورغ.

الجنة  .بمفهومها الحالي ,مكان فارغ ,وممل جدا ,وعديم النفع ,وبائس ,لدرجة انه لاحد
خاطر بوصف يوم كامل فيها ,بينما العديدون وصفوا يوما كامل على شاطئ البحر.
جورج برنارد شو.

ياله من احتيال كبير ,عندما تفكر فيه .ان تؤمن بشئ الن للمبادلة بالحياة بعد الموت.
حتى الشركات الكبرى ,بكل نظام المردود القتصادي فيها ,لم تحاول حتى ان تصرح
بشئ افضل.
غلوريا ستاينم.

الحياة فرصة ,وتحمل الكثير من المعنى .ولكن الحياة التي تعيشها تعتمد على اختيارك
الذاتي.
باول كورتز.

فكرة المجتمع الجيد هي شئ لتحتاج فيه للدين او العقوبات البدية لدعمه ,تحتاج للدين
في حال كونك مرعوبا من الموت.
غور فيدال.
انه من المثير للفضول ..بأن كل مذهب يعد بالجنة  ,والتي هي بالنسبة لشخص متمدن ,
مكان ليطاق العيش فيه.
ايفلين فاوغ.
التأكد من الحياة التالية ,ببساطة  ,يتنافي مع تحمل الحياة الحالية.
سام هاريس.

كونها لن تأتي ثانية
هو ما يجعل هذه الحياة حلوة جدا.
اميلي ديكنسون.
اسمعوأ ايها الناس!
الحياة عملق ,بأبعاد غير مرئية في طرفيها:
الجيد والسئ.
انت وحياتك.
المعيار.
الشياء التي تفعلها كل يوم.
تحدد التوازن.
وعيك هو الحكم والمحلفون.

السؤال الوحيد هو ..ماذا تريد.
ما اقوله هو واقع طبيعي.
ومهما كان.
اسمعوني ,ايها الناس.
انت تصنع جنتك وجحيمك.
الن وهنا على الرض.
مقطع من )المغريات( بعنوان "انت تصنع جنتك وجحيمك الن وهنا على الرض"

الدينونة
لاعرف اذا كان ممكنا ان نعتبر الملحد مواطنا ,وليجب ان يعتبروا وطنيين .تلك امة
واحدة تحت رعاية الله.
جورج واكر بوش )الب(..

الخروج
هنا يرقد ملحد .بكامل لباسه .وليس هناك من مكان يذهب اليه.
شاهدة قبر )مرثية(

منتدى الملحدين العرب

