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مقدمة
يظ��ل للدين ح�ضوره ودوره المركزي في حياة الإن�س��ان والمجتمع ب�صورة عامة ال يمكن
�إنكاره��ا� ،سواء تواجدت جماعات الإ�س�لام ال�سيا�سي في ال�سلطة �أو ابتع��دت عنها .والمتتبع
للم�شه��د ال�سيا�س��ي الفك��ري يج��د �أن التغييرات الت��ي �أحدثتها الث��ورة الم�صرية ف��ي �إحداث
مراجع��ات  -متع��ددة الم�ستويات  -في �صف��وف الإ�سالميين بمختل��ف ف�صائلهم لم تتوقف،
وذل��ك بتط��ورات في �أف��كار البع���ض وتحولهم م��ن النقي�ض �إل��ى النقي�ض – اتج��اه ال�سلفيين
والجهاديي��ن للعم��ل الحزب��ي – �أو �إح��داث خطوات تنظيمي��ة وا�ستراتيجية كب��رى في تاريخ
البع�ض الآخ��ر -الإخوان الم�سلمون وو�صولهم للرئا�سة– �أو �إدخ��ال قطاعات �إ�سالمية للحياة
ال�سيا�سي��ة الم�صري��ة – االئتالفات الإ�سالمية ال�شبابية ،بل انعك���س الأمر على طبيعة التدين التي
ت�أث��رت ب�صورة ما بهذه الفترة؛ حيث ر�أين��ا حالة من الإلحاد بد�أت في االنت�شار ،بل ر�أينا اتجاه
بع���ض قواعد الإ�سالميين للإلحاد في فت��رة يعي�ش فيها الإ�سالميون ع�صرهم الذهبي .لذا تحتاج
التغيي��رات الحادثة في بنية الوعي المجتمعي ونظرته للدين �إل��ى بع�ض التف�صيالت ،خا�صة في
ظ��ل التغير النوعي ف��ي ال�سلوكيات الدينية لدى بع�ض الفئات ،والت��ي نلحظها في الممار�سات
اليومية المختلفة.
تجادل هذه الورقة ب�أن هذه التحوالت في بنية التدين وظهور حاالت الإلحاد الحالية هي
نت��اج لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي �سواء الت�أزم �أو االنفت��اح ال�سيا�سي؛ حيث يلعب الإ�سالميون في
دورا في تغذية هذه التح��والت� ،سواء تواجدوا في ال�سلطة �أو مقاعد المعار�ضة.
كلت��ا الحالتين ً
ون�سته��دف محاول��ة قراءة التغيي��رات الحادثة ف��ي حالة التدين ف��ي م�صر خا�صة م��ع التركيز
الإعالمي على ح��االت �إلحادية لها ارتباطات مع جماعات �إ�سالمية؛ حيث ن�سعى �إلى التعرف
عل��ى العوام��ل الرئي�سة التي �ساهمت في ت�صاعد هذه الحالة الإلحادي��ة ،التي ي�سعى البع�ض �إلى
ت�ضخيمه��ا وتناوله��ا من منطق الظاهرة و�إرج��اع �أ�سبابها �إل��ى �أداء الإ�سالميين في الحكم كما
�سنرى في ال�سياق.
تنب��ع �أهمية ه��ذه الدرا�سة من كونها �أول عمل بحثي يقترب من تناول مو�ضوع الإلحاد في
�ض��وء الم�ستجدات ال�سيا�سية والفكرية الحادثة في ال�سن��وات الثالث الأخيرة في م�صر ،حيث
ظل��ت م�س�ألة الإلح��اد عامة و�إلحاد الإ�سالميي��ن خا�صة ،بعيدة عن الإع�لام لأ�سباب مجتمعية
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لفت��رات طويلة ،لك��ن �ساعدت التطورات التكنولوجي��ة وانت�شار الإنترن��ت وو�سائل التوا�صل
االجتماع��ي في �إب��راز هذه الحاالت� ،سواء كان��وا م�سلمين �أو م�سيحيي��ن ،وفي تكون مجتمع
افترا�ض��ي ف��ي �صورة منتديات �أو جروب��ات على الإنترنت والفي�سبوك �سه��ل من التوا�صل بين
نوعا من الت�ضامن والدع��م النف�سي للملحد الجديد بعد �أن يلفظه مجتمعه
الملحدي��ن  ،بل منح ً
في حالة �إعالنه .وبعد �أن كانت هذه الحاالت منزوية فيما �سبق وغالبها يخفي �أمر تحوله هذا،
نوعا من الت�شجيع على الإعالن وتحدي المجتمع المحيط.
�سبب هذا المجتمع االفترا�ضي ً
وكان��ت حداثة ه��ذا المو�ضوع وندرة الدرا�س��ات المتعلقة به �أبرز م��ا واجهنا ،خا�صة �أن
المو�ض��وع لم يزل بعد يثير بع�ض القلق عند تناوله  ،وهنا ن�شير �إلى محدودية الكتابات بالعربية
حول ظاه��رة الإلحاد في �صفوف الإ�سالميين والتي تكاد تنح�صر ف��ي العناوين التالية :يورغن
ف��ازال :عب��د اهلل الق�صيمي التم��رد على ال�سلفية  ،عب��د الرحمن بدوي :من تاري��خ الإلحاد في
الإ�س�لام .بالإ�ضافة �إلى كتاب عمرو �شريف :خرافة الإلحاد ،والذي يناق�ش فكرة الإلحاد عامة
دون التركيز على قطاعات دينية بعينها.
وم��ن �أج��ل تج��اوز ه��ذه ال�صعوب��ات عن��د تن��اول مو�ضوعن��ا اعتمدن��ا عل��ى تقني��ة
«درا�س��ة حالة»(((وه��ي �أحد �أنواع الدرا�سات الو�صفية التي ت�سته��دف تقرير خ�صائ�ص ظاهرة
معين��ة �أو موق��ف يغلب عليه التحديد  ،حي��ث تعتمد على جمع الحقائ��ق وتحليلها وتف�سيرها
ال�ستخال���ص دالالتها .وت�صل عن طريق ذل��ك �إلى �إ�صدار تعميمات ب�ش�أن الموقف �أو الظاهرة
الت��ي يقوم الباحث بدرا�سته��ا .وفي �سبيل تحقيق ذلك اعتمدنا على ع��دد من الم�صادر الأولية
التي تتمثل في مقابالت معمقة مع عدد من الإ�سالميين ال�سابقين الذين مروا بهذه التجربة وذلك
واجتماعيا ،ف�ض ً
ال عن عدد
ونف�سيا
دينيا
ًّ
ًّ
للتعرف على دوافع هذا التحول بنا ًء على تحليل تحولهم ًّ
أي�ضا اتبعنا �أ�سل��وب «الت�شخي�ص العر�ضي للواقع»،
م��ن المتخ�ص�صين المهتمين بهذه الم�س�ألةً � .
باالعتم��اد عل��ى تحلي��ل البيان��ات الآني��ة والمعطي��ات الموج��ودة ف��ي الوق��ت الراه��ن،
وكذل��ك «الأ�سلوب الطولي لتاريخ الم�شكلة» والذي يتعلق بتتبع الظاهرة من جذورها لمعرفة
ما �إذا كان لها جذور تاريخية �أم �أنها حديثة الن�ش�أة .وهل اختلفت الدوافع بين تجارب ال�سابقين
والتجربة الحالية؟
تتكون الورقة م��ن مبحثين؛ الأول مدخل مفاهيمي حول مفهو َمي الدين والتدين ،والفرق
بينهما وبع�ض الم�صطلحات التي ت�ستخدم في �سياق الورقة� .أما المبحث الثاني فعبارة عن درا�سة
حال��ة بعنوان «�إلحاد �إ�سالمي» .ونختم بمحاول��ة الوقوف على تداعيات هذا التحول في تدين
بع�ض الإ�سالميين  ،ومدى قابليته للتحول لـ «ظاهرة» ت�ؤثر على م�ستقبل الحركة الإ�سالمية.
((( عبد البا�سط ح�سن� ،أ�صول البحث االجتماعي ) د.م :.مكتبة وهبة ،د.ت.198 :).
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المبحث الأول

مدخل مفاهيمي
ف��ي البدء يلزم التطرق في هذه الورقة �إلى بع�ض الم�صطلحات التي ُيبنى على �إدراك معانيها
والفروقات بينها الكثير؛ فارتباك بع�ض الم�صطلحات نتيج ُة عدم التمييز بين المقد�س والب�شري.
وم��ن �أبرز هذه المفاهيم «الدي��ن» ،فالحقيقة التي �أجمع عليها ُم�ؤرخ��و الأديان هي �أنه لي�ست
هن��اك جماعة �إن�سانية ظهرت وعا�شت ثم م�ضت دون �أن تُفكر في مبد أ� الإن�سان وم�صيره ،وفي
تعلي��ل ظواهر الكون و�أحداث��ه ،ودون �أن تتخذ لها في هذه الم�سائل ر�أيً��ا معي ًنا حقًّا �أو باط ً
ال،
يقي ًن��ا �أو ظ ًّنا ،ت�صور به القوة التي تخ�ضع لها هذه الظواهر ف��ي ن�ش�أتها ،والم�آل الذي ت�صير �إليه
الكائنات بعد تحولها (((.
وهذا مما ي�ؤكد �أهمية الدين في النف�س الب�شرية .ورغم ذلكُ ،يعد و�ضع تعريف ُمحدد للدين
نظرا الختالفه لدى كل من المجتمعات البدائية ،والمجتمعات التى تعتنق الديانات
أم��را �شاقًّا؛ ً
� ً
ال�سماوي��ة ،والختالف طبيعته من �شخ�ص لآخر؛ والرتباطه ب�أعمق العواطف والمعتقدات التي
تدف��ع الإن�سان نح��و الكمال((( .فما بين تعري��ف الدين ب�أنه «االعتقاد ف��ي كائنات روحية» �أو
«ن�س��ق من المعتق��دات والممار�سات التى بوا�سطته��ا ُيكافح جماعة من الأف��راد الم�شكالت
فهما عن العالم ،هذه
المطلق��ة للحياة الإن�سانية»� ،أو �أن الدين «ن�سق من الرم��وز تتفاعل لتقدم ً
أي�ضا
الرم��وز تمدنا بنموذج عن العالم ي�ساعد الأفراد على فهم هذا العالم» ((( .فكذلك يعرف � ً
أي�ضا «مجموعة
ب�أن��ه « هو ال�شعور بواجباتنا من حيث كونها قائم��ة على �أوامر �إلهية �سامية» ،و� ً
متما�سك��ة من العقائد والعب��ادات المت�صلة بالعالم المقد�س ،والتي تنظ��م �سلوك الإن�سان حيال
أي�ضا «هو
ه��ذا العالم بحيث ُت�ؤلف هذه المجموعة وحدة ديني��ة تنظم كل من ُي�ؤمنون بها»(((ً � .
و�ض��ع �إلهي �سائق ل��ذوي العقول باختيارهم �إ ّي��اه �إلى ال�صالح في الحال والف�لاح في الم�آل.

((( حممد عبد اهلل دراز ،الدين (د.م :.دار القلم ،د.ت.39 ،38 :).

((( عبد اهلل اخلريجي ،علم االجتماع الديني ،ط� ،2.سل�سلة درا�سات يف املجتمع العربي ال�سعودي ،الكتاب التا�سع (د.م.27 :)1990 ،.
((( التعريفات وردت يف :د� .سامية م�صطفى اخل�شاب ،درا�سات يف االجتماع الديني ،ط ( 2 .د.م :.دار املعارف ،د.ت.28 -23 :).
((( اخلريجي ،علم االجتماع الديني.33 ،28 :
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وه��ذا ي�شتم��ل عل��ى العقائ��د والأعم��ال .و ُيطل��ق على مل��ة كل نب��ي .وقد يخ���ص بالإ�سالم
لإ ْ�سالم﴾(((.
الل ا ِ
ين ِع ْن َد َهّ ِ
كما قال اهلل تعالى�ِ ﴿ :إ َّن ِ ّ
الد َ
ون�شي��ر �إلى �أن �إط�لاق كلمة "الدين" ال تعن��ي "الدين الحق" وحده ،ب��ل تعني ما يدين به
النا���س ويعتقدون��ه ،حقًّا كان �أم باط� ً
لا .والكالم بغير ه��ذا الفهم يخالف �صراح��ة ما جاء في
الق��ر�آن؛ فالق��ر�آن يعتبر �أن هن��اك �أديا ًنا �أخ��رى غير الإ�سالم ،يدي��ن بها �أ�صحابها ق��ال تعالى:
﴿ َيا� ْأه َ
اب ال َت ْغ ُلواْ ِفي ِدي ِن ُك ْم﴾ ]الن�ساءَ ﴿ ،[171/ل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو ِل َي ِدين﴾ ]الكافرون،[6/
��ل ا ْل ِك َت ِ
واحدا �إذا �أ�ضفنا الدين �إلى الإ�سالم
وعليه فمفهوم كلمة الدين لي�س هو الإ�سالم ،ويمكن �أن يكونا �شي ًئا
ً
�أو �إلى اهلل فنقول "دين اهلل" �أو دين الإ�سالم " ،ولكن �إذا ذكرت كلمة دين مجردة من الإ�ضافة
�أو الو�ص��ف ،فه��ي �أ�ضيق مفهو ًما من كلمة الإ�س�لام؛ لأن الدين في الحقيق��ة �إنما هو جزء من
الإ�سالم(((.

((( التهانوي ،ك�شاف ا�صطالحات العلوم والفنون ،مج( 1 .د.م :.لبنان.814:)1996 ،
((( يو�سف القر�ضاوي ،الدين وال�سيا�سة (د.م :.املجل�س الأوروبي للإفتاء والبحوث .16 ،15 :)2006 ،بت�رصف ب�سيط
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وظائف الدين
ي���ؤدي الدين ع��دة وظائف حيوية في حياة الف��رد؛ حيث يملأ الف��راغ الروحي له ويعطيه
قادرا عل��ى مقاومة ال�ضغوط
الكثي��ر من التف�سي��رات لأمور عجز عقله ع��ن ا�ستيعابها ،ويجعله ً
الت��ي يواجهها ،و ُي�ساعده على تجاوزه��ا .وتختلف وظائف الدين تب ًعا للبناء االجتماعي وثقافة
المجتمع وخ�صائ�ص الدين نف�سه ويمكن �أن نحدد هذه الوظائف فيما يلي:
أالوظائف الفردية :وظائف المعنى؛ حيث َيمد الدين الأفراد بنظرة معينة للعالم والكون،عان مطلقة ،كذلك
بوا�سطته��ا ُينظر �إلى عدم العدالة ،والمعان��اة والموت على �أنها َم ٍ
دائما ي�ؤث��ر على فهم الف��رد «من هو وم��اذا يكون؟»؛
فال�شع��ور باالنتم��اء الدين��ي ً
ف�إح�سا�س الفرد ب�أنه ينتمي �إلى دين ما يجعله يمتنع عن القيام ببع�ض ال�سلوكيات مثل
نظرا
امتن��اع الم�سلم عن �ش��رب الخمر في بع�ض المجال�س التي تق��دم فيها؛ وذلك ً
لإح�سا�سه بذاتيته كم�سلم وانتمائه للدين الإ�سالمي.
تف�سيرا لمعنى الجماعة
بالوظائف المجتمعية :فالدين يقوي ذاتية الجماعة؛ حيث يقدمً
و�سط العالم المحيط به.
جوظيف��ة الدين في الأخ�لاق االجتماعية :حيث �إن درجة اهتم��ام الدين بقيم و�أخالقياتالحياة اليومية تختلف من دين لآخر؛ حيث يرى البع�ض �أن العالقة الت�أثيرية للدين في
الأخ�لاق االجتماعية غير محددة وغير مح�سومة ،ويرى �آخرون �أن الدين و�أخالق
الحياة اليومية يرتبطان ب�شدة في معظم الديانات في كثير من المجتمعات(((.
قديما وحدي ًث��ا يتقبلون ما ي�أتيهم من
ولم��ا كان الدين فطرة مت�أ�صل��ة في النفو�س ف�إن النا�س ً
جه��ة الدين ،ولذا يزداد التم�سح بالدين والقيم الدينية م��ن قبل النظم ال�سيا�سية كلما ا�شتد الت�أزم
ال��ذي تواجه��ه ،ومن ثم يك��ون التركيز على وت��ر الدين بغي��ة الت�أثير على ال�س��واد الأعظم من
الجماهير ومح��دودي الثقافة الديني��ة((( .والتاريخ ال�سيا�سي ي�شير للكثير م��ن الوقائع المماثلة
دورا حيو ًّيا فا�ص� ً
وحا�سما في ا�ستقطاب الجماهي��ر وال�سيطرة عليها
لا
والت��ي �أدى الدي��ن فيها ً
ً
وت�سييره��ا �أ َّنى �شاء الحاكم .فف��ي واقعنا المعا�صر� ،سوا ٌء نظرنا �إل��ى العالم العربي �أو الإ�سالمي
مرارا كعام��ل ا�ستقطاب واجت��ذاب للجماهير �أو لمقاومة
�س��وف نكت�ش��ف �أن الدين ا�س ُتخدم ً
((( اخل�شاب ،درا�سات يف االجتماع الديني .94-84 :بت�رصف
((( حممود يو�سف ،حما�رضات يف الدعاية الدولية( ،د.م :.دار الإميان2005 ،م).37 :
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ال�سلط��ات �أو للت�صدي لعمليات الغ��زو واالحتالل ،ال �سيما في الع�ص��ور الحديثة( .((1فجميع
الح��ركات والنظم ال�سيا�سي��ة تلج�أ للدين لترويج �أهدافها ،وتثبي��ت �أركانها ،وحماية �سلطانها.
فعلها معاوية �أيام ال�صراع مع الإمام علي ،والعز بن عبد ال�سالم زمن التتار؛ ح�شد النا�س بخطبه
الت��ي تحث على الجه��اد تحت راية قط��ز ،ولج�أ �إلى الدي��ن جمال عبد النا�ص��ر عقب هزيمة
يوني��ة 1967م ،و�ص��دام ح�سين �أوق��ات الأزمات الت��ي واجهت حكمه� ،س��واء �أثناء الحرب
الإيراني��ة �أو ما قبل و�أثناء وبعد الغزو الأمريك��ي و�إ�ضافة لفظة «اهلل �أكبر» على العلم العراقي في
يناي��ر 1991م؛ ال�ستكم��ال ال�ص��ورة الديني��ة المرج��وة ل��ه ودغدغ��ة الم�شاع��ر الإ�سالمي��ة
للم�سلمين(.((1
أي�ضا تنوع في حالة التدي��ن؛ وذلك لتنوع الخلفيات الثقافية
التنوع ف��ي التعريفات ُيالزمه � ً
والفكرية والمجتمعية للأف��راد والقدرات الفردية .وتختلف تعريفات التدين للباحثين الغربيين
ع��ن تعريفاته في الإ�سالم ،فهو �إما «�شكل كلي لأنماط �سلوكية ت�شمل الأحا�سي�س  ،والمواقف،
و العاطف��ة � .إلخ  ،وكلها ت�أتي على هيئة مجموع��ة وت�ستجيب على �أ�سا�س �أنها كينونة بذاتها»،
ً
مرتبط��ا بدين» .وفي الإ�سالم
و�إم��ا طبقًا لقامو�س هريتن��ج الأمريكي فالتدين «حالة كون الفرد
(((1
حتى يكون الإن�س��ان متدي ًنا يجب �أن يجمع بين «التدين بكل من االتقاد والقول والعمل» .
وي�شير الدكتورعبد المجيد النجار �إلى �أنه �إذا كان فهم الدين هو الأ�سا�س في التدين  ،ف�إن تنزيله
ف��ي واقع الحياة هو الثم��رة المبتغاة من �أ�صل الدين ،وهو لذلك يمثل ف��ي التدين المرحلة التي
تكم��ل مرحل��ة الفهم وتبلغ بالدين �إلى الغاي��ة من نزوله .وي�ضيف« :التدي��ن في الإ�سالم يكون
بكيفيتي��ن متالزمتين� :أوالهما الإيمان بحقاني��ة المنظومة النظرية التي جاء بها البيان الديني في
�شرحه للوجود القائم على �إقرار توحيد الألوهية ،والثانية التطبيق العملي لما جاء في هدي الدين
من الأوامر والنواهي المتعلقة بال�سلوك في معناه ال�شامل»(.((1
وعل��ى ما �سبق ن�ستطيع �أن نعرف التدين ب�أنه «طريقة تطبي��ق الفرد لفهم الفقهاء في �أمور الدين-
كذلك ال�س��لوك الديني لدى معتنق �أي دين -وطريقة تعا ُمل ِه في َحياته اليومية كل في �إطار مرجعيته الفقهية،
واختيارات��ه الديني��ة والدنيوي��ة» .فالتدي��ن لي���س ً
واحدا يك��ون �أ�صحابه عل��ى نف�س المنهج
نمطا
ً
والطريق��ة ،ولكنه ع��دة �أنماط يختلف فيها الأفراد من حيث طبيع��ة ُر�ؤيتهم للدين و�إح�سا�سهم
بمدى دوره في حياتهم ،وتتباين تلك الر�ؤى تب ًعا لعدة دوافع ،منها على �سبيل المثال الم�ستوى
( ((1خليل علي حيدر ،الت�صور ال�سيا�سي لدولة احلركات الإ�سالمية� ،سل�سة حما�رضات الإمارات (د.م.2:)1997 :.
( ((1للتو�سع يف هذه النقطة انظر :يو�سف ،حما�رضات يف الدعاية الدولية.44 : 37 :
( ((1يف التعريفات املختلفة ملعنى التدين انظر :حممد عبد الفتاح املهدي� ،سيكولوجية الدين والتدين (د.م :.البيطــا�ش:)2002 :
33،34؛ �سابينو �أكوافيفا وانزو بات�شي ،علم االجتماع الديني :الإ�شكاالت وال�سياقات ،ترجمة عز الدين عناية (د.م :.هيئة
�أبو ظبي للثقافة والرتاث ،كلمة .73-96 :)2011 ،
فهما وتنزي ً
ال  ،مج� ،2.سل�سلة كتاب الأمة (د.م .18 ،16 :)1989 :.بت�رصف
( ((1عبد املجيد النجار ،فقه التدين ً
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االجتماع��ي والثقاف��ي والمادي والحال��ة النف�سية ،كما قد تزيد حالة التدي��ن وتنق�ص من وقت
لآخر ومن مرحلة عمرية لأخرى ،فلي�س هناك م�ستوى ثابت من التدين يكون عليه الفرد طوال
حياته ،بل الأم��ر يرجع لظروفه المعي�شية وحاالته النف�سية المتقلبة من وقت لآخر؛ ففي �أوقات
ال�ش��دة والكرب مث ً
تلقائيا للدين فيكون هو
ال وعندما َيدب الي�أ���س وينعدم الأمل ،يلج�أ الف��رد
ًّ
دائم��ا �أمله في انتظار م�ساعدة من اهلل عز وج��ل الذي ال يعجزه �شيء .وقد
م�لاذه؛ حيث يبقى ً
يبتعد المرء قلي ً
كثيرا عند انفراج همومه ،وذلك تب ًعا لم�ستوى تدينه ومو�ضع الحالة الدينية
ال �أو ً
لديه؛ هل هي �أمر طبيعي م�ستمر �أو حدث طارئ لظرف طارئ؟
فقهي��ا في ت�شكيل وعيه
وت�ؤث��ر عدة عوام��ل على الفرد عندما يختار
ً
اتجاه��ا فكر ًّيا �أو ر�أيًا ًّ
الديني ،ومن ثم يت�أثر �سلوكه التديني ،ومن هذه العوامل و�أهمها:
أطبيعته ال�شخ�صية :فالتركيبة النف�سية لل�شخ�ص  -من ميل �إلى الت�شديد في كافة �أموره كيكثيرا توجهات و�أنماط التدين،
يتجنب �أي طريق �أو �سلوك ي�ؤدي به للخط�أ  -تحدد ً
وتوجههه �إلى ال�صيغ الدينية التي ت�شبع لديه جوانب روحية� ،سوا ٌء عن طريق التدين
الفردي باختيارات فقهي��ة مت�شددة ي�ستقيها من قراءات حرة �أو تجارب الآخرين،
�أو يعم��د �إلى االن�ضواء تحت لواء جماعة ما يعمل من خاللها وي�ستند �إلى �أع�ضائها
في توجهه الدين��ي واختياراتها الفقهية و�أنماط تدينه��ا ،وبمرور الوقت قد ي�صبح
الدي��ن  -في وعيه  -هو «جماعته» ،وجماعته ه��ي الدين بتطبيقاتها واجتهاداتها
الدينية.
بالم�س��توى االجتماعي والثقافي :حيث تت�أثر اختيارات الفرد طبقًا لمدى وعيه وفهمهغالبا م��ا يختلف عن تدين الغني؛ حيث �إنه تحت
وخبرات��ه المعرفية ،فتدين الفقير ً
وط�أة الفقر َيعتبر الفقير �أن ذلك ابتالء من اهلل ،وعليه �أن ي�صبر وي�ستغني قدر الإمكان
عن �أب�سط حاجات��ه الأ�سا�سية تحت ا�سم الزهد ،و ُيغذي هذه الحالة خطاب الزهد
الوعاظ الذين يب�شرون الفقير بالجزاء في الآخرة ،وب�أن
والتق�شف الذي يتبناه بع�ض ّ
الم��ال قد يورد للنار فالفقراء �أحباب اهلل� .أما الغني فهو يد اهلل التي ت�ساعد الفقراء،
وقد ابتاله اهلل بالم��ال ليرى كيف يكون ت�صرفه ،وي�ؤكد بع�ض الوعاظ في خطبهم
�أن الإ�سالم والتدين ال�صحيح ال يختلف مع المال وال يحرمه ما دام ي�ؤدي �صاحب
الم��ال حق اهلل فيه لعباده ،وي�سرد خطابهم ق�ص�ص كب��ار ال�صحابة الأغنياء كعثمان
اب��ن عفان وعبد الرحمن بن عوف  -ر�ض��ي اهلل عنهما وغيرهما – مبينين ف�ضلهم
عن غيرهم من النا�س و�أ�سبقيتهم .وبذلك يكون للفقراء خطابهم الوعظي وكذلك
أي�ضا .وهنا نجد تقار ًبا مع الر�ؤية المارك�سية للدين باعتباره
يكون للأغنياء خطابهم � ً
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«�أفي��ون ال�شعوب» ،والت��ي رغم الهج��وم الإ�سالمي عليها ف�إنه��ا ت�ستخدم ب�صور
مختلفة.فالدي��ن ح�س��ب مارك�س « ُيرجئ ال�سع��ادة والجزاء �إل��ى الحياة الآخرة،
ويدع��و النا�س �إلى القناعة والر�ض��ا ب�أو�ضاعهم في هذه الحي��اة .وي�ؤدي ذلك �إلى
�ص��رف االنتباه عن المظالم ووجوه التفاوت والالم�ساواة في العالم ،و�إلهاء النا�س
بم��ا يمكن �أن يكون م��ن ن�صيبهم في عالم الآخرة .فالقيم الدينية ت�ستخدم في �أكثر
الأحي��ان لتبري��ر جوانب الالم�ساواة ف��ي مجاالت الثروة وال�سلط��ة» ( .((1كذلك
يختل��ف تدين المتعلم عن تدين غير المتعل��م؛ حيث تقل  -عند �أغلبهم  -الأفكار
الخرافي��ة الممزوجة بالدين والتي يعتبرها الكثير من غير المتعلمين جز ًءا من الدين
وال تتعار���ض معه��م كالكثير من البدع واالنحرافات والإيم��ان بالولي وكراماته،
وقد يطلق على هذه الحالة الدين ال�شعبي(.((1
جطبيعة الع�ص��ر وال�س��لوكيات المنت�ش��رة والمناخ ال�سيا�س��ي :ففي ع�ص��ور ال�شدة والقهرال�سيا�س��ي ،تنت�ش��ر تيارات عن��ف� ،سواء �أكانت ه��ذه التيارات حركي��ة �أي تعتمد
عل��ى ا�ستخدام العنف  -ب�صوره المختلف��ة  -ك�سبيل وحيدة للتغيير؛ حيث �إنه من
وجهة نظر هذا االتجاه العنف ال يقابله �إال العنف� ،أم متجهة �إلى العنف والإرهاب
الفك��ري �ض��د المخالف  -من وجهة نظره��م  -لهم� ،سواء على نف���س الدين �أو
المذه��ب والر�أي �أو مخالف ،ف��ي كلتا الحالتين ،ف�إن العنف ه��و الخيار الحتمي
والنهائي لهذه الآراء المت�شددة .وعليه فنجد �أنماط التدين �أُجملت فيما يلي(:((1
1-1التدي��ن المعرفي  -الفك��ري :وهنا ينح�صر التدين ف��ي دائرة المعرفة؛ حيث
نج��د ال�شخ�ص يع��رف الكثير من �أح��كام الدين ومفاهيم��ه ،ولكن هذه
المعرف��ة تتوق��ف عند الجان��ب العقالني الفك��ري وال تتع��داه �إلى دائرة
العاطفة �أو ال�سلوك.
2-2التدين العاطفي (الحما�س��ي) :وفي هذه الحالة نج��د ال�شخ�ص ُيبدي عاطفة
كبي��را نحو الدين ،ولك��ن هذا ال ُيواكب��ه معرفة جيدة
وحما�سا
جارف��ة،
ً
ً
ب�أح��كام الدين وال �سلوك ملتزم بقواع��ده ،وهذا النوع ينت�شر في ال�شباب
خا�ص��ة حديث��ي التدين .وهي مرحل��ة يجب �إكماله��ا بالجانب المعرفي
والجانب ال�سلوكي حتى ال تطي�ش �أو تتطرف �أو تنمحي.
(� ((1أنتوين غيدنز ،علم االجتماع (د.م :.املنظمة العربية للرتجمة.580 :)2005 ،
( ((1للتو�سع يف هذا املفهوم ،انظر :زهية جويرو ،الإ�سالم ال�شعبي (د.م :.دار الطليعة.)2007 ،
( ((1املهدي� ،سيكولوجية الدين والتدين .40-26 :بت�رصف
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3-3التدي��ن ال�س��لوكي (تدين العبادة) :حيث نجد ال�شخ�ص يق��وم ب�أداء العبادات
والطقو���س الدينية ولكن بدون معرفة كافي��ة بحكمتها و�أحكامها وبدون
عاطفة دينية تعطي لهذه العبادات معناها الروحي ،ولكن فقط ي�ؤدي هذه
العب��ادات كعادة اجتماعية تعودها .وه��ذا النوع يمكن �أن يكتمل وير�شد
ب�إ�ضافة الجانب المعرفي و�إيقاظ الجانب الروحي.
4-4التدي��ن النفعي (الم�ص��لحي) :في هذه الحالة نجد ال�شخ���ص يلتزم بالكثير من
مظاه��ر الدي��ن الخارجية للو�صول �إل��ى مكانة اجتماعية خا�ص��ة �أو تحقيق
�سخر الدين لخدمته
�أه��داف دنيوية �شخ�صي��ة .وال�شخ�ص في هذه الحال��ة ُي ِّ
دائما حيث توجد المكا�س��ب والم�صالح الدنيوية
ولي�س العك�س ،وتج��ده ً
ال�شخ�صية وتفتقده في المحن وال�شدائد.
 5-5التدي��ن التفاعل��ي (تدين رد الفعل) :نجد هذا النوع م��ن التدين في الأ�شخا�ص
بعي��دا عن الدين يلهون ويمرح��ون وي�أخذون من متع
الذي��ن ق�ضوا حياتهم
ً
الدني��ا وملذاتها ب�ص��رف النظر عن الحالل والحرام ،وفج���أة نتيجة تعر�ض
�شخ���ص من ه�ؤالء لموقف معين �أو ح��ادث معين نجده قد تغير من النقي�ض
�إلى النقي�ض ،فيبد أ� في االلتزام بالكثير من مظاهر الدين ،ويت�سم تدينه بالعاطفة
�سطحيا تنق�صه الجوانب
القوي��ة والحما�س الزائد ،ولكن مع هذا يبقى تدينه
ًّ
المعرفية والروحية العميقة.
دفاعا �ضد الخ��وف �أو القلق �أو
6-6التدي��ن الدفاعي (الع�ص��ابي) :ق��د يكون الدين ً
دفاعا �ضد القهر والإحباط ،وفي هذه
ال�شع��ور بالذنب �أو ت�أنيب ال�ضمير �أو ً
الحال��ة يلج�أ الف��رد �إلى التدين ليخف��ف من هذه الم�شاع��ر ويتخل�ص منها؛
فنج��د ال�شخ�ص من ه�ؤالء ق��د �أهمل درا�سته �أو عمل��ه �أو م�سئولياته وتفرغ
جه��دا �أو م�شقة ،وهدفه
لممار�س��ة بع���ض ال�شعائ��ر الدينية التي ال تتطل��ب
ً
(غي��ر المعلن) م��ن ذلك هو تغطية ق�صوره وعج��زه والهرب من المواجهة
الحقيقية مع الواقع.
7-7التدي��ن المر�ض��ي (الذهاني) :ويظهر مع بع���ض المر�ضى م��ع بدايات الذهان
(المر���ض العقلي)؛ حيث يلج�أ المري�ض �إلى التدين في محاولة منه لتخفيف
حدة التدهور والتناثر المر�ضي ،ولكن الوقت يكون قد فات فتظهر �أعرا�ض
المر���ض العقل��ي م�صطبغة ببع���ض المفاهيم �شب��ه الدينية الخاطئ��ة ،فيعتقد
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المري���ض ويعلن �أنه ول��ي من �أولياء اهلل �أو �أنه نبي بع��ث لهداية النا�س� ،أو �أنه
المهدي المنتظر ويت�صرف على هذا الأ�سا�س.
8-8التط��رف :وه��و يعني الغلو في جان��ب �أكثر من جوانب الدي��ن الأخرى بما
يخ��رج ال�شخ�ص ع��ن الحدود المقبول��ة التي يقرها ال�ش��رع ويجمع عليها
علماء الدين ،ويمكن تق�سيم التطرف �إلى �أنواع:
 أالتط��رف الفكري :حي��ث ي�صعب النقا�ش مع ه��ذا ال�شخ�ص حول ماتو�صل �إليه من �أفكار وينغلق على فكره.
بالتطرف العاطفي :حيث ت�صب��ح عواطف ال�شخ�ص كلها متركزة علىالجوان��ب الديني��ة ،وي�صبح �شدي��د الح�سا�سية من ه��ذه الناحية �شديد
المبالغة في االنفعال بها.
 جالتطرف ال�سلوكي :وهنا نجد ال�شخ�ص يبالغ مبالغة �شديدة في �أداء ال�شعائر�شرعا ،وك�أن هذه ال�شعائر
الدينية الظاهرية بما ُيخرجه عن الحدود المقبولة ً
هدف في حد ذاته؛ لذلك نجد هذه ال�شعائر تخلو من معناها الروحي،
ب��ل �إن التط��رف في مج��ال الفعل ق��د ال ينتهي عند ح��دود ت�صرفاته
ال�شخ�صية ،بل يتجاوز ذلك �إل��ى مجتمعه ،فيقوم ب�إلزام الآخرين لكي
ي�سلكوا مثله ،و�إذا �أبوا ذلك فربما يقوم باالعتداء عليهم.
 9-9الت�ص��وف :وهو تجرب��ة ذاتية �شدي��دة الخ�صو�صية يمر بها قليل م��ن النا�س لهم
تركيب اجتماعي وروحي خا�ص ،ولذلك فلي�س من ال�سهل التعبير عنها بالألفاظ
المعت��ادة؛ لأنها تحدث خارج حدود الألفاظ؛ حيث يمر ال�شخ�ص بفترة معاناة
�شدي��دة بين كثير من المتناق�ضات ثم فج�أة يح���س �أن هناك �شي ًئا هائ ً
ال قد حدث
وك�أن��ه ولد من جديد ،ف�أ�صبح يرى نف�سه ويرى الك��ون ب�شكل مختلف تما ًما،
كثي��را من �صراعاته قد ه��د�أ ،و�أنه قد توحد م��ع الكون ورغم عمق
ويح���س �أن
ً
التجرب��ة ف�إنها تبقى خبرة �شخ�صية غير �صالح��ة للتعميم ،وهي فوق ذلك خبرة
خطرة غير م�أمونة؛ حيث تختلط فيها الإلهامات بالو�ساو�س.
1010التدي��ن الأ�صي��ل :وه��ذا ه��و الن��وع الأمثل م��ن الخب��رة الدينية؛ حي��ث يتغلغل
الدي��ن ال�صحي��ح ف��ي دائ��رة المعرف��ة ودائ��رة العاطف��ة ودائ��رة ال�سل��وك،
فنج��د ال�شخ���ص يمل��ك معرف��ة دينية كافي��ة وعميق��ة وعاطف��ة ديني��ة تجعله
يح��ب دين��ه ويخل���ص له م��ع �سل��وك يوافق كل ه��ذا ،وهن��ا يك��ون الدين هو
والموجه��ة ل��كل ن�شاط��ات ه��ذا ال�شخ���ص
المحرك��ة ُ
الفك��رة المركزي��ة ُ
16

كرا�سات علمية 27

(الخارجي��ة والداخلية) ،ونجد قوله متفقً��ا مع عمله وظاهره متفقًا مع باطنه في
ان�سج��ام ت��ام .وهذا ال�شخ�ص المتدي��ن تدي ًنا �أ�صي ً
ال نجده ي�سخ��ر نف�سه لخدمة
دين��ه ولي�س العك�س ،و�إذا �شعر بالأمن والطم�أنينة وال�سكينة و�صل �إلى درجة من
الت��وازن النف�سي تجعله يقاب��ل المحن وال�شدائد ب�صبر ور�ض��ا ،و�إذا قابلت هذا
را�ضيا متز ًنا ف��ي �أقواله و�أفعاله ووجدت نف�سك
�سمحا
ال�شخ���ص وجدته هادئًا
ً
ً
تتوا�صل معه في �سهولة وي�سر و�أمان.
و ُيق�سم الدكتور �أحمد زايد « التدين » �إلى عدة �أنماط كالتالي(:((1
1-1النم��ط الأ�صل��ي (المن�ش��ئ) للتدي��ن  :The archetypal typeوه��و النم��ط ال��ذي عرفه
المجتمع الم�صري لفترات طويلة ،ويوجد لدى قطاعات من ال�سكان الأقل ات�صا ًال
بالثقاف��ة الحديثة؛ حيث َيقوم ال�سلوك الديني على �أداء الواجبات الأ�سا�سية وينخرط
الفرد في م�شكالت الحياة ،ومن ثم ف�إن �أداء فري�ضة ال�صالة يخ�ضع لظروف العمل،
ً
المعتقدات
والتدين هنا م�س�ألة فردية ال يفر�ض فيه الأب
دينيا معي ًنا ،وتختلط ُ
�سلوكا ًّ
بالمعتقدات ال�شعبية وال تظهر �أ ّية ُمبالغات في الممار�سات الدينية �أو الرموز
الدينية ُ
الدينية ،ولي�س هناك �أدنى اهتمام ب�إظهار التدين للآخرين.
2-22النم��ط الطقو�س��ي  :The ritualistic typeحي��ث يتح��ول الدي��ن �إلى م�ص��در �أ�سا�سي
للأخ�لاق ،وال ينعك�س التدين ف��ي الحر�ص ال�شديد عل��ى �أداء الفرائ�ض الدينية بل
ف��ي ال�سعي الدائم نحو التعليم الديني الذاتي ،ويك��ون رب الأ�سرة هو م�صدر هذه
غالبا – لن�سخة كربونية منه ،ويتحول �أ�سلوب
الر�ؤية ويتحول �سلوك باقي الأ�سرة – ً
الحي��اة �إل��ى �أ�سلوب طقو�سي ويكون ه���ؤالء الأفراد حري�صين عل��ى ترك االنطباع
ب�أنهم متدينون و�أخالقيون.
3-3النم��ط ال�شكالني  :The formalistic typeحيث تك��ون الم�شاعر الدينية غير حقيقية،
ويهت��م فيه الف��رد بطريقة �أدائه للفرو���ض الدينية �أمام النا�س �أكثر م��ن عالقته بذاته،
ويك��ون التدين لي�س له عالقة بالنظام الأخالقي للفرد رغم ت�أكيد هذا الفرد للأهمية
الأخالقية والدينية في خطابه اليومي.
�سيا�سيا ،في
4-4النم��ط الن�ش��ط �سيا�سيًّ��ا  :The activist typeوهن��ا يكت�سب التدين طاب ًع��ا
ًّ
محاول��ة لتجاوز العالم المعي���ش من �أجل تغييره ،وي�صطبغ بال�صبغ��ة ال�سيا�سية التي
تتمرد على الواقع ،فهناك م��ن يرف�ض عالم الحداثة تما ًما وي�سترجع � ً
أنماطا �سلوكية
(� ((1أحمد زايد ،تناق�ضات احلداثة يف م�رص ،ط( 2 .د.م :.مكتبة الأ�رسة .88-85 )2006 ،بت�رصف
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�سابق��ة عل��ى الحداثة ،مثل ارتداء الث��وب الق�صير ،وهجر المن��ازل �إلى الم�ساجد،
ف��ي محاولة ال�سترج��اع النمط الأ�صلي المثال��ي الذي تحقق في �ص��در الإ�سالم،
وال يكتف��ي فيه الفرد بتحقيق هذا النمط على نف�س��ه ،بل يحاول فر�ضه بالقوة على
المجتمع ،وهناك من هو �أكثر اعتدا ًال ويكتفي بفر�ض هذه ال�سلوكيات على نف�سه،
ون�شرها في المجتمع ب�أ�سلوب �أقل عنفًا.
5-5النم��ط الأب��وي  :The paternalistic typeويحتف��ظ ه��ذا النم��ط بكل رم��وز التدين
وغالبا ما ي�صاحب
ال�شكالن��ي ،ولكن��ه يبالغ في الإح�سان والزكاة وبناء الم�ساج��د
ً
ه��ذه الممار�سات قدر من الإعالن ال�شخ�صي من خ�لال الأحاديث وثرثرة الحياة
اليومية� ،أو من خالل و�سائل االت�صال الجماهيرية ،وتزداد هذه الممار�سات ب�شكل
ملحوظ في منا�سبات بعينها ك�أيام االنتخابات.
و�أدى ع��دم التمييز بين الإ�س�لام كدين يتكون من معتقدات وممار�س��ات عقدية و�شعائرية
مرتبط��ة بالمقد�س وهو الن���ص القر�آني ،والأيديولوجيا المكونة من الأف��كار ال�سيا�سية المتعلقة
بطبيعة ال�سلطة ووظائفها ،والتي و�إن كانت ت�ستند �إلى المقد�س ف�إنها تظل في المقام الأول قراءة
ب�شري��ة � -أدى هذا �إلى حالة من االلتبا�س تجاه م�صطلح مث��ل «�إ�سالمي  »Islamistوالذي يطلق
عل��ى الأ�شخا�ص الذين يعتبرون الإ�سالم منهج حياة وي�صل��ح ك�أيديولوجية �سيا�سية .فالراف�ضون
للم�صطلح يرون �أنه م�صطلح جديد لم يكن له وجود زمن الر�سول وال�صحابة وارتبط بالتدخالت
الأجنبية في العالم الإ�سالمي .و�أنه يهدم المنظومة الإ�سالمية القائمة على �أن الإ�سالم دين ودولة.
في حين يرى الدكتور محمد عمارة (� ((1أن م�صطلح «الإ�سالميين» قديم ،ولي�س من مخترعات
ال�صح��وة الإ�سالمية المعا�ص��رة كما يح�سب بع���ض النا�س ،و"الإ�سالميون" ه��م طالئع الفكر
والعم��ل الإ�سالمي ،الم�شتغلون ب�صناع��ة الفكر ،والذين يقودون العم��ل لو�ضع هذا الفكر في
دائما ب�صحيح.
الممار�سة والتطبيق ،فكل «�إ�سالمي» هو م�سلم ،ولي�س العك�س ً
كما يدمج البع�ض بين الفكر والحركة فيما يخ�ص ظاهرة الإ�سالم ال�سيا�سي ويركز على البعد
الأيديولوج��ي الديني كما ف��ي م�صطلح «الإ�سالموية» ،التي تعني الإ�س�لام في و�ضعه ال�سيا�سي
ولي�س الديني(.((1

( ((1ملحق جملة الأزهر (�صفر  ١٤٣٣هجرية) .ويف هذا ال�سياق ن�شري للتو�سع :حممد عفان« ،الإ�سالم والإ�سالموية» ،م�رص العربية،
http://goo.gl/ocXGEv

( ((1يف م�صطلح الإ�سالموية والإ�سـالم ال�سيا�سي ،انـظر :من هم الإ�سالميون؟ ،التقرير رقـم  ،31املجمـوعة الدولية للأزمـات
(�أيلول )2004؛ خليل العناين ،الإ�سالم ال�سيا�سي الظاهرة واملفهوم (د.م :.املركز الدويل للدرا�سات امل�ستقبلية واال�سرتاتيجية،
د.ت.13 :).
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وق��د �أُثير في �صف��وف �أجيال الإ�سالميين الج��دد نقا�شات حول العالق��ة بين «الإ�سالمي»
و«المتدي��ن» ( .((2فالفرق بين (المتدين) و(الإ�سالم��ي) ال يتعلق (بدرجة) التدين ،بل هو فرق
نوع��ي كامن في (وظيفة) التدين ،الدين لدى (المتدي��ن) ال يقوم �إال بوظيفة راحة ال�ضمير على
الم�ست��وى الفردي� ،أم��ا (الإ�سالمي) فوظيفة التدين عنده �أبعد من ح��دود �شخ�صه� ،إنها وظيفة
ح�ضارية بامتياز ،م�ضمون تدين (الإ�سالمي) لي�س فقط �إراحة �ضميره ك�شخ�ص ،ولكنه ا�ستدعاء
م�صدرا للطاقة النف�سي��ة والمدد الفكري الالز َم ْي��ن لمواجهة خطر
للت��راث الإ�سالمي بو�صف��ه
ً
الح�ض��ارة الغربية.كذلك ال يكفي �أن تكون متدي ًنا ك��ي ت�شعر بما ن�شعر به ،بل يجب �أن تكون
إ�سالمي��ا� ،إننا ننظر تجاهكم مع�ش��ر المتدينين بنوع من الحذر؛ ن�شع��ر �أنكم �ستفترقون عنا في
�
ًّ
لحظ��ة ما ،ن�شعر �أنكم من �أ�ص��ول مختلفة ،ف�أنتم ،بخالفنا نحن ،لم تنظ��روا لمجتمعكم بعين
النقد ،بل �أنتم في تدينكم هذا تتمثلونه ،وتحر�سونه.
و ُيف�ص��ل «�سرور» �أكث��ر ويقول« :المتدي��ن العادي ه��و ح�صيلة ت�سوية بي��ن �سلطتين :اهلل
والمجتم��ع ،فهو ملتزم بالمجتم��ع ك�سقف لتدينه ،وهو على �أتم ا�ستع��داد لتعديل مفهومه عن
التدي��ن لو حدث ت�صادم بينه وبي��ن المجتمع ،وبداخله نوع من �إق��رار و�ضع المجتمع على ما
ه��و عليه .حتى انحرافات المجتمع يراها المتدين ك�شيء (يجب) �أن يكون� ،إنه ال ي�صرح بهذا
الوجوب ،لكنه ي�شعر به� ،سخط��ه على انحرافات المجتمع مبطن بنوع من الر�ضا والالمباالة.
�أم��ا الإ�سالمي فتدينه نابع من (يقظة ح�ضارية) ،فهو �شخ���ص ي�ضع المجتمع ككل بين قو�سين،
�إنه ي�شعر بعمق �أزمة المجتمع ،وي�شعر �أن المجتمع هو �أقل من �أن يحدد له عاداته وتقاليده� ،إنه
را�ضيا بالتبعية الح�ضارية
تح��ول �إلى �إ�سالمي لإنقاذ المجتمع ال لمحاكاته .ي�شعر ب���أن مجتم ًعا
ً
للغرب وبال�سلبية ال�سيا�سية لل�سلطة هو مجتمع بحاجة �إلى �إعادة فك وتركيب .وي�ضيف« :ي�شعر
واع) بهذا الفرق بين كل منهما ،وب�أنهما قد
كل م��ن المتدين والإ�سالمي (ب�شكل غريزي غي��ر ٍ
يفترق��ان عن��د نقطة ما ،وعادة ما تكون هي النقطة التي يب��د أ� عندها تهديد ثوابت المجتمع من
الإ�سالمي؛ حينئذ يلج�أ المتدين �إلى الدفاع عن ح�صنه الأول ومرجعه الحقيقي».
وف��ي م�صر الآني��ةُ ،وجدت جميع ه��ذه الأنماط بدرج��ات متفاوتة من وقت لآخ��ر ،ت�أثرت
بالظروف ال�سيا�سية وتم��دد وانكما�ش الإ�سالميين؛ فبجانب من يمر في حياته الدينية ب�أكثر من
نمط ،الحظنا  -من خالل عملنا الميداني – من يخرج عن هذه الأنماط ال�سابق الإ�شارة �إليها،
فم��ع انت�ش��ار حاالت �إلحاد في قطاعات من ال�شباب كان م��ن بينهم من كانت له خلفية حركية
في الجماعات الإ�سالمية.
( ((2وذلك يف �إطار« :حوار بني كاتب هذه ال�سطور ويحيى رفاعي �رسور» ،الفي�سبوك (� 26أكتوبر ،)2013
www.facebook.com/ya7yarefai/posts/749808355035924؛ ومنه �سنعتمد على �إبراز التفا�صيل فيما يخ�ص
هذه اجلزئية.وللتو�سع ن�شري �إىل �أن له مقا ًال �آخر بعنوان« :التمييز بني (الإ�سالمي) و(املتدين)» ،املر�صد الإ�سالمي ملقاومة التن�صري،
www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=51456&menu_id=32440
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وهن��ا يثار ت�سا�ؤل حول كيفية تحول «�إ�سالمي» باعتباره النموذج الأمثل والأكمل للم�سلم �إلى
ترك دينه والإلحاد كلية ؟! والأمر هنا يحتاج لتف�صيالت فيما يخ�ص م�صطلح «الإلحاد».
ال�ش ُّق الذي يكون في جانب
فالإلح��اد لغ�� ًة في «ل�سان العرب» ( ((2م�شتق م��ن ( ل ح د ) وهو َّ
و�سطه �إِلى جانبه .وقد وردت كلمة الإلحاد في المفهوم
القب��ر ِ
مو�ضع الميت؛ لأَنه قد �أُ ِميل عن َ
بمعان مختلفة تعلقت عامة بال َّزيغ والت�أويل المنحرف:
القر�آني في عدة موا�ضع
ٍ
��اء ا ْل ُح ْ�س َنىٰ
﴿وللِهَّ ِ ْ أ
�أوله��ا :الميل واالنح��راف �إلى الباطل :كما ف��ي قوله تعال��ى اهللَ :
الَ ْ�س َم ُ
ين ُي ْل ِح ُدونَ ِفي �أَ ْ�س َما ِئ ِه َ�س ُي ْج َز ْونَ َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ﴾ ]الأعراف.]180/
فَا ْد ُعو ُه ب َِها َو َذ ُروا ا َّل ِذ َ
ثانيًا :و�ضع الكالم على غير موا�ضعه :كما في قوله تعالى�﴿:إِن َّ الَّذِينَ يُ ْل ِح ُدونَ ِفي �آ َيا ِت َنا لاَ
َي ْخف َْونَ َع َل ْي َنا] ﴾..ف�صلت.[40/

﴿و َلق َْد َن ْع َل ُم �أَ َّن ُه ْم َيقُو ُلونَ �إِ َّن َما ُي َع ِّل ُم ُه
ثالثًا :الكذب واالفتراء والبهت :كما في قوله تعالى َ
ِين﴾ ]النحل. ((2( [103/
َب َ�ش ٌر ِل َ�سانُ ا َّل ِذي ُي ْل ِح ُدونَ �إِ َل ْي ِه َ�أ ْع َج ِم ٌّي َو َه َذا ِل َ�سانٌ َع َرب ٌِّي ُمب ٌ

وف��ي الثقافة الغربية نجد الملحد  Atheistوي�أت��ي من الكلمة الإغريقية  ،Atheosوالتي تعني
ب�لا �إله .وكلمة  Atheosم�شتقة م��ن معنى حرف  aوهو «بال» ،وكلمة  Theosوتعني «�ألوهية».
دينيا ،وال ي�ؤمن الملحد ب�إل��ه �أو ب�آلهة� ،أو ب�أي كائنات غيبية .الإلحاد
ال يمل��ك الملحد اعتقا ًدا ًّ
ال يعتب��ر دي ًنا في حد ذاته� .إن مفه��وم الوكالة خارج الطبيعة مع الق��درة على الو�صول للقانون
الطبيع��ي والتحكم بالأح��داث هو مذهب غيبي ،وهو �أ�سا�س �أي دي��ن .واالعتقاد بوجود هذه
علميا
الوكالة مبني على الت�صديق .وال يملك الملحد �أي نظام �إيماني محدد .فنحن نقبل ما هو ًّ
ٌ
قابل للإثبات .ولأن مفاهيم الإله غير قابلة للإثبات ،فنحن ال نقبلها.
وينق�س��م الإلحاد عمو ًما �إلى ق�سمين� :إلح��اد قوي و�إلحاد �ضعي��ف .وبالرغم من تق�سيمه �إلى
فئتي��ن ،ف�إن هذا التمييز قادر على عك�س التنوع الوا�سع الموجود �ضمن الملحدين ،عندما ن�أتي
�شخ�ص يفتقد الإيم��ان وي�صادف �أال ي�ؤمن
�إل��ى موقفهم من وجود الآله��ة فالملحد ال�ضعيف هو
ٌ
ب���أي وجود للآلهة ،ال �أكثر ،وال �أقل .وهذا يدعى �أحيا ًن��ا الال�أدرية الملحدة؛ لأن �أغلب النا�س
ذاتيا فق��د الإيمان بالآلهة يميلون لفعل ه��ذا لأ�سباب ال�أدرية� .أم��ا الإلحاد القوي،
الذي��ن يعون ًّ
ويت�ضمن نفي وجود �إله واحد
والذي يدعى �أحيا ًنا بالإلحاد الظاهر ،فيخطو خطوة واحدة �أبعد
ّ
عل��ى الأق��ل ،و�آلهة متعددة عادةً ،و�أحيا ًنا ينف��ي �إمكانية وجود �أي �إله قط ًع��ا .ويدعى الإلحاد
غالبا من ي�أخذ هذا الموقف من النا�س يزعم �إدخال المعرفة
القوي �أحيا ًنا بالإلحاد المعرفي؛ لأن ً
(« ((2معنى �إحلاد يف معاجم اللغة العربية – قامو�س عربي عربي» ،معاجم�/www.maajim.com/dictionary ،إحلاد.
( ((2يف هذه التف�سريات انظر :تف�سري ابن كثري.
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فيه؛ بمعنى �أنهم يزعمون علمهم بطريقة ما �أن �آله ًة معينة �أو كل الآلهة غير موجودة �أو ال يمكن
�أن توج��د .ويف�ضل المالحدة �أن يطلق عليهم الالديني��ون في حين لفظ الديني يعني من ال ي�ؤمن
منكرا للألوهية.
بدين ولي�س بال�ضرورة �أن يكون
ً
ويرتبط بما �سبق �س�ؤال حول �أنماط وم�ستويات الإلحاد ،وهي كالتالي(:((2

	•الإلحاد المطلق� :إنكار الألوهية والربوبية وما يتفرع عنهما من ر�سل ور�ساالت.
	•الإلحاد الجزئي( :االعتراف بوجود �إله مع �إنكار ت�صرفه و�سيطرته على �شئون الب�شر� ،أي
�إنكار الربوبية ،و«الال�أدرية» :ت�أجيل الإيمان لعدم توافر الأدلة.
	•العدمية :الي�أ�س من عدالة الأر�ض وال�سماء وال�شعور بالالجدوى.
	•الإلحاد العابر :في مرحلة من مراحل العمر ،وخا�صة المراهقة وال�شباب.
	•الإلح��اد الباحث ع��ن اليقين :الخروج من دائ��رة الإيمان والنظر في الأم��ر بال ثوابت �أو
مقدمات دينية ولتحقيق �أكبر قدر من المو�ضوعية والعقالنية واليقين المحايد .الإلحاد
الكي��دي االنتقامي :الموجه �ضد رمز �أو رموز �أو ممار�سات دينية مكروهة �أومرفو�ضة
�أو مفرو�ضة.
	•الإلحاد التمردي :تمرد عل��ى ال�سلطة �أ ًّيا كان نوعها ،والإلحاد االبتزازي (ابتزاز الأ�سرة
�أو الم�ؤ�س�سة الدينية �أو المجتمع بهدف تحقيق مكا�سب مادية �أو معنوية).
	•الإلحاد اال�ستعرا�ضي :لجذب االنتباه و�إثبات التميز.
	•الإلحاد اال�ستهزائي :ال�سخرية من المقد�سات والثوابت ومن الكبار.
	•الإلحاد بالنمذجة :التقليد ل�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص محبوبين.

( ((2املهدي�.سيكولوجية الدين والتدين .كذلك على ورقة بحثية له بعنوان« :ال�شباب ..ملاذا يلحدون وكيف يعودون؟»
جمانني :ال�شبكة العربية لل�صحة النفسية االجتماعية.http://maganin.com/content.asp?contentid=20514 ،
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هل يعتبر الإلحاد ظاهرة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال يجب �أن نتعرف �أو ًال على م�صطلح «الظاهرة االجتماعية» والتي
تُع��رف ب�أنها فعل اجتماعي يمار�سه جم��وع من الب�شر� ،أو هم يتعر�ضون له �أو يعانون منه �أو من
نتائج��ه.وحينم��ا تكون الظاهرة ذات بع��د �سلبي فهي م�شكلة اجتماعي��ةsocial problem.
و«الظاهرة االجتماعية» حينماتكون م�شكلة ،فالم�صدر الحقيقي لها هو وجود خلل في كل �أو
بع�ض مجاالت المجتمع �أو بع�ض �أجزائها .ويكمن الفرق الجوهري بين الظاهرة والم�شكلة في
�أن «الم�شكلة االجتماعية» يوجد لها حكم مجتمعي �سابق لوقوعها  -غير مرغوبة  -مثل :م�شكلة
المخدرات - .. ،هذه الم�شكالت لها حكم �سابق  -غير مرغوبة ،ولها عقوبة -في حين الظاهرة
االجتماعي��ة ال يوجد لها حكم مجتمعي �سابق مثل :ظاهرة الزواج ،والطالق ،والهجرة ،....
ومت��ى م��ا وجد لها حكم مجتمعي ب�أنه��ا ( غير مرغوبة �أو تهدد كي��ان المجتمع ) تحولت من
ظاهرة �إلى م�شكلة (.((2
فعلميا ال يمك��ن الجزم بوجود ظاهرة �إلح��اد معلنة لأ�سباب
وفيم��ا يتعلق بطبيع��ة الإلحاد
ًّ
مختلف��ة منه��ا :الثقافة المجتمعي��ة التي ترف�ض �إظه��ار هذه الحاالت في العل��ن ،كذلك غياب
الدرا�س��ات العلمية حول هذه الظاهرة القائمة على بيانات علمي��ة دقيقة لأ�سباب مادية وثقافية
و�أمنية  ،لكن يمكننا الجزم بوجود حاالت �إلحاد الكامن منها �أكثر من المعلن لأ�سباب مجتمعية
ف��ي المقام الأول وهي بذلك تكون في نط��اق «الم�شكلة االجتماعية» .ف�ض ً
تاريخيا
ال عن �أنها
ًّ
ل��م تكن ظاهرة تتوافر فيها خ�صائ�ص الظواهر االجتماعي��ة في عموميتها ،حيث ظلت حاالت
أي�ضا ملزمة
نتاجا للحياة االجتماعية ومقت�ضيات العمران الب�شري .لم تكن � ً
فردية .كذلك لي�ست ً
أ�سا�سا لتنظيم حياتهم العامة وعالقاتهم ببع�ضهم البع�ض.
للأفراد بحيث يتخذونها � ً
وي��رى علم��اء االجتماع �أن الإلحاد هو حال��ة من الخلع االجتماعي؛ حي��ث يمر الإن�سان
بث�لاث مراحل :الأولى وهي «االجتماعية العامة»؛ حيث ينتمي ال�شخ�ص لعموم النا�س وتكون
فك��رة الدين مقبولة لديه��م ولديه .والمرحلة الثاني��ة هي «االجتماعية الخا�ص��ة» وفيها ينتمي
ال�شخ���ص �إلى «�شل��ة» �أو مجموعة خا�صة تقب��ل �أو ت�شكك �أو ترف�ض الدي��ن .والمرحلة الثالثة

(� ((2أحمد �إبراهيم خ�رض« ،متى ت�صبح الظاهرة االجتماعية م�شكلة اجتماعية؟» موقع �أحمد �إبراهيم خ�رض،
www.alukah.net/web/ khedr/0/51893
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ه��ي الخل��ع التام؛ حيث ينكفئ ال�شخ�ص عل��ى ذاته ويتبنى قناعة �شخ�صية ذاتي��ة تما ًما لي�س لها
عالقة بال�سياق االجتماعي(.((2
وعن��د التطرق لم�س�ألة الإلحاد ،ورغم حالة الإن��كار الدائم والتقليل من حجمها ف�إننا نجد
غالبا م��ن قبل عموم
�أزم��ة وع��ي نتيجة تط��رف الخطاب الدين��ي؛ فنجد �أ�صابع االته��ام توجه ً
الإ�سالميي��ن �إل��ى «الن�ص��ارى» – رغم وجود ح��االت �إلحاد في الجان��ب الم�سيحي -والذين
ي�سيطرون على و�سائل الإعالم المو�صوفة ب�أنها عدو الإ�سالم الأول في م�صر لدورها في ت�شويه
الإ�سالميي��ن والدعاة .فهم المح��رك الأ�سا�سي لكل ما يجري من �أحداث ،وهدفهم هو التن�صير
ولي�س لهم هدف غير هذا الهدف.
وم��ن واق��ع العينة التي قابلناها ف��ي فترة الإعداد له��ذه الورقة لم نجد �أن ق��رار الإلحاد تم
ب�ص��ورة مفاجئة بل ه��ي مراحل متتالية تط��ول �أو تق�صر لكنها ت�صل بال�شخ�ص ف��ي النهاية �إلى
الإلح��اد .وعند التطرق لمو�ضوع �إلحاد �أي �إن�س��ان نجد الر�ؤية الجمعية للمجتمع تجاه م�س�ألة
الإلح��اد تتلخ�ص فيما يلي :جاهل ومغيب ،ومدفوع الأجر م��ن جهات معادية للدين ،ويعاني
من �أزمة �أو كردة فعل على �ضغوط ،وكاره للمجتمع ،والرغبة في االنغما�س في ال�شهوات بدون
نف�سيا ،وم�سايرة للمو�ضة.
رادع ،ومري�ض
ًّ
وعن��د التن��اول العلمي لهذه الم�شكل��ة  -الإلحاد عامة و�إلح��اد الإ�سالميين وهو مو�ضوع
الورق��ة خا�صة – يحتاج الأمر �إلى �ضرورة التعرف على عدة �أمور ،وهي :واقع الإلحاد في م�صر،
الظاهرة بين الما�ضي والحا�ضر ،دوافع الإلحاد .وهذا التناول يتطلب منا الت�شخي�ص العر�ضي للواقع
باالعتم��اد على تحليل البيانات الآنية التي تخ���ص واقع الظاهرة في �ضوء المعطيات الموجودة
في الوقت الراهن ،كذلك الأ�سلوب الطولي لتاريخ الم�شكلة بتتبع الظاهرة من جذورها .وهذا
مثار الحديث في المبحث الثاني.

( ((2املهدي� ،سيكولوجية الدين والتدين.
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المبحث الثاني
�إحلاد �إ�سالمي  ..درا�سة حالة
لأ�سب��اب �سيا�سي��ة واجتماعية متعددة ال يوج��د �إح�صاء م�ستقل لع��دد الملحدين في م�صر،
وتظ��ل الأرقام المعلنة مجرد اجتهادات �صحفية و�إعالمية وتكون م�صدرها و�سائل �إعالم غربية
من المقام الأول .فبالنظر �إلى الن�سب المعلنة طبقًا لإح�صاءات جالوب( ((2فقد بلغت ن�سبة التدين
ف��ي العالم العربي  ،%77وبلغ عدم المتديني��ن  ،%18والملحدين عن اقتناع  ،%2والملحدين
ب�لا �أ�سب��اب  ،%2ن�سبة التدين في تون���س  ،%75وبلغ عدم المتديني��ن  ،% 22والملحدين عن
اقتن��اع  %0والملحدين بال �أ�سباب  .%2وظلت الحال��ة الم�صرية غائبة عن التقرير لكن الأرقام
المعلن��ة للملحدين الم�صريين تدور بين اثنين �إلى ثالث��ة ماليين ملحد والم�صادر غربية في هذه
الأرق��ام( .((2و أ� َّيا ما يكن العدد ف�إن الأمر يحتاج لوقفة بحثية لقراءة وتحليل هذا الم�شهد الذي
�أ�صبح حديث عدد من و�سائل الإعالم المختلفة ما بين تهويل وت�سفيه من هذه الم�شكلة ،خا�صة
الأداء الإعالمي– كما �سن�شير الحقًا  -لهم يحتاج لوقفة للفهم.
وال�ستيعاب الكيفية التي يتم بها قرار ال�شخ�ص بالإلحاد ،ن�شير �إلى �أن ذلك القرار ال يكون
لحظي��ا ،بل هو نت��اج �سل�سلة من المواقف والتفاعالت – والتي ال ي�شترط فيها دوافع دينية فقط
ًّ
(Global Index of Religion-and-Atheism-25-7-2012 ((2

(� ((2أ�صدرت م�ؤ�س�سة «بور�سن مار�ستلري» املعنية بدرا�سات الأديان والعقائد بنيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية درا�سة م�شـبوهة
�أكدت فيها �أن عدد امللحدين يف م�رص قفز فج�أة بعد الثورة �إىل  %3مبا يعادل حوايل مليوين م�رصي ،ولي�ست هذه هي املرة الأوىل
التي تبالغ فيها بع�ض امل�ؤ�س�سات البحثية العاملية يف ابتكار �أرقــام من وحـي اخليال لـو�صف الأو�ضـاع يف م�رص بعـد الثورة دون
اال�ستناد مل�ؤ�رشات علمية ،خا�صة �أنها تت�صدى لو�ضع قيم رقمية تت�صل بظواهر �شديـدة الن�سبية؛ حيث ك�شفـت الدرا�سة املن�سـوبة
لهذه امل�ؤ�س�سة �أن ن�سبة الإحلاد يف ازديـاد م�ستمر يف جمتمع ما بعد ثـورة يناير ،وال�سبب �أنه يف املـا�ضي كان امللحدون يخافــون
كبريا من احلريـات مما دفع امللحديـن
قدرا ً
من البط�ش ويخافون على مظهرهم االجتماعي ومكانتهم و�سط النا�س ،لـكن الثورة �أتاحت ً
للظهور عالنية .ون�رشت الدرا�سة املذكورة التي تناقلتها بع�ض املواقع الإلكرتونية �أ�سبا ًبا تبدو هزيلة وغري مقنعة ل�شيوع الإحلاد يف
م�رص ،من �أهمها مث ً
ال التقارب امل�رصي الرو�سي؛ حيث يكرث ن�سبة امللحدين يف رو�سيا ال�شيوعية ،والتي �ساهمت يف ن�رش الإحلـاد
يف الهند؛ حيث �ساعدت يف �إن�شاء جمعية الن�رش الإحلادية بالهند ،وهي حديثة التكوين وتـركـز ن�شاطهـا يف املناطق الإ�سالمـيـة،
وير�أ�سها جوزيف �إيدا مارك ،وهو ع�ضو باللجنة املركزية للحزب ال�شيوعي ،وقد نال جائزة الإحلاد العامليـة عام  ،1978ويعتـرب
�صفرا باملائة ،يف حني
�أول من نالها يف �آ�سيا .وقد ذكرت امل�ؤ�س�سة املذكورة �أنه قبل الثورة كانت ن�سبة من ي�شكون يف القيم العقائدية ً
بعد الثورة و�صلت ن�سبة من ي�شكون يف دينهم  37باملائة ،حتى و�صل عدد امللحدين يف م�رص لثالثة باملائة ،مبا يقدر بحوايل مليوين
ملحد .وذلك وفقًا ال�ستـطالع �أجرته جامعة «�إي�سرتن ميت�شيجان» الأمـريكية .ومن اجلدير بالذكر �أن م�صـر كانت قد ت�صـدرت
قائمة الدول الأكرث تدي ًنا يف العامل بن�سبة  100باملائة وفقًا ال�ستـطالع معهد جالـوب ال�شهري ،يف حـني يف ا�ستطالع �آخر لنـف�س
املعهد لعام  2012انخف�ضت ن�سبة التدين؛ حيث و�صلـت �إىل 77باملـائة .هذا ،وقد تعـددت ال�صفحــات على مـوقع التوا�صـل
االجتماعي والتي تعرب عن امللـحدين الذين وجدوا يف مـناخ ما بعد الثـورة م�ساحة من احلرية للخروج ب�شخ�صـيتهم وهي تــلك
�رضو�سا من ن�شطاء �سعوا ملقاومة هذه الظاهرة .فقد ن�ش�أت �صفحة على الفي�سبوك بعنوان "م ًعا
ال�صفحات التي باتت تواجه حر ًبا
ً
لإغالق �صفحة �أنا ملحد و�أفتخر" ،انظر درا�سة �أمريكية م�شبوهة :ارتفاع عدد امللحدين يف م�رص بعد الثورة �إىل مليونني" ،ال�شباب،
. http://shabab.ahram.org.eg/News/16242.aspx
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كم��ا �سنرى الحقًا عند التطرق لدوافع الإلحاد – يجد فيها الإن�سان نف�سه في حالة من الت�سا�ؤل
حالي��ا .وتكون حالة التغير والت�أثر نابعة
م��ع النف�س وتقييم المرحلة التي مر بها و�أين يقف منها ًّ
م��ن تجربت��ه الحياتية ال�شخ�صية والفكرية� ،أو لت�أثيرات خارجية تط��ول �أو تق�صر هذه المواقف
والمراح��ل ،والت��ي تدفع في النهاية بال�شخ���ص �إما �إلى الإعالن عن موقف��ه الديني الجديد �أمام
مجتمع��ه, ،و�إما �أن ُيخفي ذلك الموقف عن محيط��ه ،كل لأ�سباب مختلفة تتوقف على طبيعته
ال�شخ�صي��ة وظروفه االجتماعية .وهنا ن�شير �إل��ى �أن التطرق لفهم هذه الظاهرة يجب �أن يكون
بالنظ��ر لكل حالة عل��ى حدة؛ فرغم وجود عدة عوامل م�شتركة في فهم الظاهرة ف�إن لكل حالة
تمايزاتها المختلفة.
و�إن كان الإلح��اد عام��ة ب��د أ� يظهر في ال�سن��وات القليل��ة الما�ضية  -وبالقل��ب منه �إلحاد
تواجدا لهذه الظاهرة التي نالت بع�ض االهتمام
الإ�سالميي��ن  -ف�إنه بالنظر �إلى تاريخنا نلمح فيه
ً
البحثي ،وهنا ن�شير �إلى �أمرين ( :((2الأول الكتاب الهام للفيل�سوف الراحل عبد الرحمن بدوي
المعنون بـ «من تاريخ الإلحاد في الإ�سالم» ،والذي �سلط فيه ال�ضوء على هذه الظاهرة الخطيرة في
تاريخن��ا الإ�سالمي؛ حيث فرق بين كلمتي الإلحاد والزندق��ة  ،و�أبرز تطور ا�ستعمال الكلمتين
وخ�صو�صا القرنين الثالث والرابع الهجريين .فبينما ا�ستعملت كلمة
خ�لال الع�صور الإ�سالمية،
ً
ملح��د لت�صف منكري الألوهي��ة �أو النبوة ،ا�ستعملت كلمة زندي��ق و�أطلقت على كل �صاحب
بدع��ة وكل ملحد ،وانتهى الأمر ب�أن �أطلقت عل��ى من يكون مذهبه مخالفًا لمذهب �أهل ال�سنة
�أو م��ن يحيا حياة المجون من ال�شعراء والكتاب.كذلك �أرجع الظاهرة لأ�صولها مبر ًزا لتطورها
وبالرغ��م من �أنه اعتبرها من �أخطر الظواهر في تطور الحياة الروحية ف�إنه ي�ؤكد على �أنها ظاهرة
�ضروري��ة الن�ش�أة في كل ح�ضارة حينما تكون في دور المدنية� ،أو تختلف وفقًا لروح الح�ضارة
الت��ي انبثقت منها .وفي مج��ال التفريق بين الإلحاد الغربي وال�شرقي �أ�ش��ار بدوي �إلى �أنه بينما
اتج��ه الملحدون العرب جمي ًعا �إلى فكرة النبوة و�إلى الأنبياء وتركوا الألوهية ،اتجه الإلحاد في
الح�ض��ارات الأخرى مبا�شرة �إلى اهلل  ...فب�إنكار الإله عن��د اليوناني ينتفي التدين وب�إنكار الإله
الالمتناهي عند الغربي ينتفي الدين  ،وب�إنكار النبوة والأنبياء عند العربي تزول الأديان وما دامت

( ((2يف هذا املو�ضع نود الإ�شارة �إىل �أمرين؛ الأول� :إغفالنا حلالة �إ�سماعيل �أدهم �صاحب «ملاذا �أنا ملحد» واجلدل بينه وبني حممد فريد
وجدي �آنذاك رغم �شيوع احلديث عنـه؛ لأن مو�ضوع درا�ستنا يرتبـط ب�إحلاد �إ�سـالمي وهذا ال يتعلق بتجـربة �أدهم .والأمـر الثـاين
مرتبط باحلالة امل�رصية؛ حيث حدث خلط يف الفهم العام بني الإحلاد كداللة حمددة والتيارات العقالنية التي �شاعت يف م�رص منـذ
العهد الليربايل؛ حيث ا�ستمرت حالة اجلدل هذه بني التيارات العقالنية والتيارات املحافظة والإ�سالمية ،ويتبدى ذلك فيما حدث
من اتهامات ب�إحلاد �أفكار بع�ض رموز هذا التيار �أمثال حممد �سعيد الع�شماوي ملجمل كتاباته  ،كذلك «فرج فودة» الذي قتل عام
1992ملجمل كتاباته وموقفه و�آرائه ولتداعيات م�شاركته يف مناظرة يف معر�ض الكتاب حول الدولة الدينية واملدنية مع عدد من
ال�شخ�صيات الدينية ال�شهرية .ف�ض ً
ال عن «ن�رص �أبو زيد» الذي �صدر حكم بتفريقه عن زوجته يف منت�صف الت�سعينيات؛ حيث اتُهم
ب�سبب �أبحـاثه العلمـية باالرتــداد والإحلـاد .وطــال الأمــر بعـ�ض الأ�سمـاء املح�سـوبني على امل�ؤ�س�سـة الدينية مثلما حــدث مـع
«عبد ال�صبور �شاهني» الأ�ستاذ بجامعة الأزهر عقب �صدور كتابه «�أبي �آدم ..ق�صة اخلليقة بني الأ�سطورة واحلقيقة».
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النب��وة هي ال�سبيل الوحيد الذي تعرفه الروح العربية للو�صول �إلى الألوهية ف�إنها بقطعها �إياه قد
قطعت في الوقت نف�سه كل �سبيل �إلى الألوهية كذلك (.((2

�أما الأمر الثاني :فيتعلق بالنموذج الأبرز لإلحاد «عبداهلل الق�صيمي ((3(»1996 :1907والذي
يعتبر الأب الروحي للإ�سالميين المالحدة المحدثين والنموذج الذي يحتذون حذوه .فالق�صيمي
الوهابي الفكر ابن مدينة بريدة النجدية الذي التحق بجامعة الأزهر بالقاهرة عام  1927وف�صل
منه��ا النتق��اده مقالة ال�شي��خ يو�سف الدجوي ع��ن «االتو�س��ل وجهالة الوهابيي��ن» في كتاب
عنون��ه بـ"الب��روق النجدية ف��ي اكت�ساح الظلم��ات الدجوية" ع��ام  1931لي�ستم��ر بعدها في
مهاجم��ة علماء الأزهر وتح�سين �ص��ورة الحركة الوهابية �أمام الر�أي الع��ام الم�صري في كتابه
«الثورة الوهابية» عام 1936م والتي ر�آها ثورة روحية لتحرير العقل الب�شري والدين الإ�سالمي
م��ن الخراف��ات .ليبد أ� بعد ذلك ف��ي مرحلة النقد الذات��ي الإ�سالمي الحاد ف��ي كتابين بعنواني
«كيف ُذل الم�سلمون»« ،هذه هي الأغالل» بداية في الأعوام ال�ستة الأولى من �أربعينيات القرن
برمته ،بل نادى �إلى هدمه
المن�صرم؛ حيث لم يكتف
بالتجر�ؤ على نقد التراث الديني الإ�سالمي ّ
ّ
ورميه في �سلة المهمالت.
ه��ذا التح��ول الذي �أ�ص��اب الق�صيمي تم تف�سي��ر دوافعه ،ونرى م��ن الأهمية ذكرها لرمزيت��ه بين �صفوف
المالحدة الإ�سالميين المحدثين ،وهي كالتالي(:((3
 1-1رغم �إخال�صه لدينه بد�أ يت�ساقط مع الزمن �أمام �سلطان ال�شك والذي ظلت بذرته كامنة
حتى تمكنت منه ف�أعلن �إلحاده.
 2-2انقل��ب ب�سبب رغبته ف��ي المال رغم �أن حيات��ه قبل وبعد الإلح��اد ت�ؤكد بطالن هذا
ال�سبب.
 3-3حياة الرهبانية والزهد والتق�شف ال�شديد التي عا�شها كان لها ردة فعل قا�سية عليه.
 4-4حال��ة الغ��رور التي انتابته بعدما ذاع �صيته وفي ثنائ��ه ال�شخ�صي على نف�سه الكثير من
الغلو.
 5-5تركيبته المزاجية االندفاعية جعلته متطرفًا� ،سواء لليمين �أو للي�سار.
 6-6ر�آه البع�ض ممن اعتاد ركوب الموجات الفكرية في ع�صره.
ه��ذه التف�سيرات لإلحاد الق�صيم��ي تدفعنا للت�سا�ؤل :هل تتغي��ر دوافع الملحدين من وقت
لآخر؟ وهذا يت�ضح من المحور التالي.
( ((2عبد الرحمن بدوي ،من تاريخ الإحلاد يف الإ�سالم ،ط( 2 .د.م .8-7 :)1993 :.بت�رصف ب�سيط
( ((3عن الق�صيمي وحياته ،انظر :يورغن فازال ،التمرد على ال�سلفية ،ترجمة حممود كيبيو ،وعبد اهلل الق�صيمي (د.م :.جداول.)2011 ،
( ((3عبد اهلل الق�صيمي" ،ق�صة �إحلاد وحكاية ملحد"� ،صيد الفوائد.www.saaid.net/arabic/ar74.htm ،
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رغ��م الأ�سب��اب الدينية البحتة والت��ي �أُعلنت لنا من قب��ل العينة التي قابلناه��ا -كذلك النماذج
المعلن��ة الأخرى – ف�إنه بالتدقيق ف��ي الروايات ال�شخ�صية لتجاربه��م ول�سيرتهم الذاتية وجدنا
العدي��د من الأ�سباب الحقيقية والدواف��ع الكامنة التي تختلف من حالة لأخرى ،بل نجد �أنه في
الحال��ة الواح��دة تت�شابك الدوافع التي دفعت بهم �إلى التوج��ه الإلحادي فال تقت�صر على �سبب
واحد .وهن��ا تجدر الإ�شارة �إلى �ضرورة الحديث �أو ًال ع��ن المراحل/الم�صطلحات (( )((3التي
وغالبا تكون
ت�سب��ق مرحل��ة الإلحاد  -وذل��ك ح�سبما وجدنا من واق��ع العينة التي قابلناه��ا -
ً
بالترتيب التالي:
 1-1المت�ش��كك  The skepticوهو الذي ي��رى براهين الألوهية ال تكفي لإقناعه ،وال يمكنه
في نف�س الوقت تجاهلها.

2-2الربوب��ي  The deistوهو ال��ذي ي�ؤمن بوجود اهلل فقط وال ي�ؤمن بفك��رة الديانات عامة
فيرف���ض الر�ساالت ال�سماوية والر�س��ل ،ويختلف عن «الم�شرك» والذي ي�شرك مع اهلل
�إل ًها �آخر في العبودية .وتقف الربوبية في منطقة الو�سط بين الإلحاد والإيمان ،فهي من
جه��ة ت�ؤمن باهلل �أو الخالق �أو القوى العليا ،ومن جهة تنفي وجود الأديان المر�سلة من
اهلل ،وه��ي تتعار�ض مع الحي��رة الفكرية التي يعي�ش فيها الملحد الذي لم يجد الأجوبة
المقنعة عن ت�سا�ؤالته ،وتركن للبداهة والمنطق وت�ؤمن بوجود خالق عظيم لهذا الكون.

3-3الال �أدري « The agnosticالال�أدرية هو الموقف الم�ؤمن ب�أن العلم بوجود �أو عدم وجود
وغالبا ما يتم تقدي��م الال�أدرية كموقف و�سي��ط بين الإلحاد
«�إل��ه» هو �أمر م�ستحي��ل.
ً
والإيم��ان �أو التوحيد .وبفهم ه��ذا ،ف�إن الال�أدرية مت�شككة تجاه كل ما هو الهوتي �أو
�إلهي .تتم�سك الال�أدرية ب���أن معرفة الإن�سان محدودة بالعالم الطبيعي ،و�أن العقل غير
موحدا �أو
أي�ضا �أن يكون
قادر على معرفة ما هو غيبي .وبفهم هذا ف�إن الال�أدري يمكن � ً
ً
كليا على
ً
ملحدا .والأول� ،أي الموحد �أو الم�ؤمن ،يدعى م�ؤم ًنا؛ حيث يبني �إيمانه باهلل ًّ
الت�صديق .في حين �إن الأخير� ،أي الملحد ،ف�إنه ُيتهم �أحيا ًنا من قبل الم�ؤمنين �أنه ي�ؤمن
بع��دم وجود �إله ،ولكن هذا االتهام عبثي والتعبير بال معنى .الملحد الال�أدري بب�ساطة
ال يجد �أي �سبب مقنع لي�ؤمن باهلل».

ثم الملحد...

وم��ن واق��ع العينة التي قابلناه��ا وبنا ًء عل��ى تحليل خطابها يمكنن��ا تف�سير دوافع ه��ذا التوجه
�إلى ما يلي:
( ((3اعتمدنا يف التعريفات على امل�صدر التايل" :الإحلاد والفل�سفات الالدينية :تعريفات"� ،أنا م�سلم� ،أنا �ضد الإحلاد،
" http://iammuslimiamagainstatheism.blogspot.com/2014/06/blogالإحلاد والفل�سفات الالدينية :تعريفات"،�أنا م�سلم� ،أنا �ضد الإحلاد  ،post_28.html#moreوعلى كتاب :عمرو شريف ،خرافة الإحلاد (د.م :.مكتبة ال�رشوق الدولية،
.28-27 :)2012
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�أوالً :الدوافع الفكرية
أخالقيا نتيجة ما ر�أوه من �صحة بع�ض االتهامات التقليدية التي
علمي��ا و�
ونجده��ا اتخذت ً
ًّ
بعدا ًّ
�سب��ق �أن وجهت للدي��ن الإ�سالمي� ،سوا ٌء ما يتعل��ق بت�ضارب الآيات القر�آني��ة ومخالفاته للعلم
الحديث ،ف�ض� ً
لا عن القول بالتف�سيرات الخرافية لبع�ض الظواهر وا�ستنادها �إلى بع�ض الحديث
مرورا ب�شخ���ص النبي  وانتفاء بع�صمته،
وتغييبا للعقل
النب��وي الذي ر�أوا في��ه خرافات بدوية
ً
ً
واللغ��ط ح��ول زيجاته وعالقاته ،ومن ذلك ق�ص��ة زواجه من ال�صحابي��ة زينب بنت جح�ش -
ر�ضي اهلل عنها  -وو�صفها بال�سيدة الطبقية لم ت�ستفد �شي ًئا من قرابتها وال �صحبتها للر�سول،
وال الجي��ل الفري��د النموذجي الذي �صحب��ه� .أحدهم قالّ � «:
أعطل العم��ل بالإ�سالم في حياتي
كدي��ن؛ لأن «التناف��ر المعرفي» بين بع�ض تفا�صيل��ه وما �أظنه الر�ش��اد والعدالة والمنطق و�صل
حدا ال �أ�ستوعب��ه ،و �أن �أخفّ�ض رتبته �إل��ى «م�ستند ثقافي» يملأ فراغ��ات �صورة العالم
عن��دي ًّ
كدين لي» وا�ستند
أ�سا�سا غي��ره �أو �أعيد اعتماده
ٍ
ف��ي عقل��ي وقلبي وي�ضبط �أخالقي� ،إلى �أن �أجد � ً
ه��ذا ال�شخ�ص عل��ى عدة �أمور ،منها م��ا �أعلنه ال�شيخ يا�س��ر برهامي؛ تزوي��ج القا�صرات جائز
ك��ن مطيقات؟» ،و ا�ست�شهد بمقطع من الآية الرابعة ب�سورة «الطالق»؛ حيث يعقب على
«�إن ّ
ن�ص��ا على ِمثل هذا ،و ماداموا ي�صرون عل��ى �أنّ القر�آن لي�س
ذل��ك ويق��ول راعني �أنّ في القر�آن ًّ
قديم
ن�ص��ا
تاريخيا حاد ًث��ا ُي�ست َلهم منه و ُيقا�س عليه وال ُي َن ّزل على الحوادث َ
ًّ
بح ْرفه و يقولون �إنه ٌ
ًّ
�شرع هتك
أزلي
ٌ
م�سطور في اللوح المحفوظ من قبل �أن نوجد ،فلي �أن �أ�س�أل هل اختار اهلل �أن ُي ّ
� ٌ
الطفولة في ر�سالته الأخيرة �إلى �أهل الأر�ض التي كتبها وحفظها عنده من قبل �أن يخلقهم؟!(.((3
ف�ض� ً
لا عن ذل��ك �أدت المبالغة في �آلية ا�ستخدام الن�ص الدين��ي كخطاب �سيا�سي يف�سر وي�شرعن
ويح�صن ممار�سات �سيا�سية هي في نهاية الأمر ب�شرية ،الختالط المقد�س والمطلق بالب�شري

المح��دود ،وانعك�س ذلك بالدفع بقطاعات من ال�شباب ،ومنه��م �إ�سالميون من الت�شكيك في
التطبيق والممار�سة �إلى �إنكار المرجعية.

(� ((3أ�سامة درة " ،تعديل موقفي العقائدي ..التحليق فوق الدين"� ،أ�سامة درة،
 http://osama-dorra.blogspot.com/2012/10/blog-post_25.htmlونن�رشه كام ً
ال يف ملحق الدرا�سة.
املهدي� ،سيكولوجية الدين والتدين.

28

كرا�سات علمية 27

ثانيًا :الدوافع االجتماعية

وترتبط هذه الدوافع االجتماعية بعدة �أمور منها ما يتعلق بـ:
 أ وج��ود �سمات �شخ�صي��ة لدى بع�ضهم ورغبة في التمايز ع��ن محيطهم االجتماعي،وذلك يك��ون با�ستخدام �أي و�سيل��ة ت�ضمن لهم ذلك ،وكان التماي��ز بالإلحاد �سبي ً
ال
لدى بع�ضهم.
ب طبيع��ة العالقة بالوالدين والرغبة في ك�سر الأبوة ،وال�شعور باال�ستقاللية .يقول علماءالنف���س( ((3ب�أن الإلحاد هو عقيدة «ال�لا�أب» (� ،)The faith of the fatherlessأي
�أن الملحد لديه م�شكلة مع الأب الأر�ضي (والده �أو والدته �أو ما يعادلهما من ال�سلطة
الأبوية �أو الأمومية) ،وهو يعمم �صراعه مع الأب الأر�ضي في عالقته بالأب ال�سماوي
فيرف�ضه ويجحده ويجاهره بالعداء� .إن الإحباط وخيبة الأمل من الأب (الأر�ضي) �إما
ب�سبب الغياب ,و�إما �سوء المعاملة ،و�إما الموت ي�ؤدي �إلى الكفر بالإله.
 جكان الجن�س �أحد الدوافع للرغبة في التخل�ص من ال�ضوابط المجتمعية والدينية؛ حيثلوحظ تح��رر الملحدين من كل التابوه��ات ومنها الجن�سي��ة والدخول في عالقات
ال يحكمه��ا �سوى الر�ضا والقبول والتواف��ق ال�شخ�صي بين الطرفين؛ وهذا �أمر �شديد
الجاذبية لدى المراهقين وال�شباب( .((3وهنا ن�شير �إلى وجود اختالف بين المبحوثين
ح��ول هذا الأمر؛ فالبع���ض �أكد على �أن �أول ما يبحث عن��ه ال�شاب عقب �إلحاده هو
الجن���س في حين �إن البنت تكون رجعية في الجن�س ب�سبب روا�سب مجتمعية؛ حيث
ترغ��ب �أو ًال في الت�أكد م��ن م�شاعر ال�شخ�ص نحوها قبل �أن تُقي��م معه عالقة .وهناك
عهرا ،والجن�س لدي �شيء
م��ن قال« :هناك �ضوابط �أخالقية تحكمني فحياتي لي�ست ً
�أخالقي ،و�أرى عالقة جن�س بالحب �أقوى من الزواج؛ لأنها بال تملك .وال يمكن �أن
�أخون حبيبتي وال هي كذلك ل�سنا عاهرين» .و�آخرون قالوا ب�أن �أزمة الجن�س موجودة
أي�ضا فهم جزء من المجتمع يعانون من كل م�شاكله والقيود المفرو�ضة عليه.
لديهم � ً
وهناك �آخ��رون يزعجهم «التدين ال�صراعي الذي يفرق الب�ش��ر� .إلى مجموعات مت�صارعة
ويخل��ق حال��ة من العن�صري��ة واال�ستع�لاء والكراهية والإق�ص��اء والنبذ بين �أ�صح��اب الديانات
�سيا�سيا وع�سكر ًّيا ،وبالتالي ي���ؤدي �إلى �صراعات وحروب
المختلف��ة ،و�أن الدين يتم توظيف��ه
ًّ
تزهق فيها الأرواح با�سم الإله ،ومن هنا يتنكر ه�ؤالء للدين الذي يفرق بين الب�شر .ويعتقدون �أن
الإلح��اد هو الدين الإن�ساني الذي ي�سم��ح بالتوا�صل مع كل الب�شر دون تفرقة ودون �صراعات،
( ((3املرجع ال�سابق.

( ((3املرجع ال�سابق.
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لذل��ك �أ�صبحت كلم��ة « »non believerم�صدر فخر واعتزاز لدى كثير م��ن الغربيين وال�شباب
الملحدين لأنها تعني بالن�سبة لهم �أنهم غير عن�صريين وغير متع�صبين و�أنهم �إن�سانيون و�أحرار(.((3
يق��ول �أحدهم «:عندي ت�سامح مع الجمي��ع ،ال �أرى �إن�سا ًنا �سي ًئا بل �سيكولوجيات فقط �أتعامل
معه��ا وال �أكرهه ك�شخ���ص ،بل �أ�شفق عليه ب�سب��ب �شخ�صيته التي ال ذنب ل��ه بها» ،وي�ضيف:
نف�سيا ،من قبل كنت منعز ًال عن النا�س
«�شعرت بات�ساق مع الحياة ومع النا�س و�أ�صبحت �أف�ضل
ًّ
و�أ�صنفهم ،والآن عالقتي جيدة مع الجميع م�سلمين وم�سيحيين».

ثالثًا :الدوافع الثقافية
ونعني بذل��ك �أن البع�ض بانفتاحه على الفل�سفات المختلف��ة الإ�سالمية منها والماديةُ ،دفع
للت�س��ا�ؤل حول طبيعة الدين وخطاب��ه ،والمقارنة بين الن�ص الدين��ي المحا�صر به في ممار�ساته
اليومي��ة وبين تطبيقات��ه المختلفة ،ويدفعه ه��ذا التناق�ض الذي يراه نحو التم��رد على الخطاب
التقليدي وينتهج المنهج المعتزلي �أو يتحول �إلى ربوبي �أو ال �أدري �أو ي�ستمر في موقفه �أو يعود
لإ�سالم �أو ينتقل �إلى الإلحاد ،وهذا يكون بنا ًء على المدخالت الثقافية التي يتعر�ض لها في هذه
الفت��رة .وقد �أدى االنفتاح على و�سائل التوا�صل االجتماع��ي �إلى وجود نوع من الإبهار باللغة
وال�شخ�صيات الأجنبية والأفكار الجديدة والمجتمع المخملي الإلكتروني القائم على الإلحاد
والقبول به دون �أي مهددات ،عك�س ما يلم�سه في واقعه ال�شخ�صي الحقيقي فيحدث نوع من
االنكف��اء الذاتي ،خا�صة مع وج��ود مجتمع ال يتفاعل معه ب�أي درجة مم��ا يلم�سه في مجتمعه
نوعا من المو�ض��ة والرقي الفكري والو�سيلة التي
االفترا�ض��ي .وبالتال��ي يجد في فكرة الإلحاد ً
تمكنه من التما�س مع الح�ضارة الغربية المن�شودة.

راب ًعا :الدوافع ال�سيا�سية

ي�ساهم الم�شهد ال�سيا�سي في �إظهار هذه الظاهرة للعلن؛ فالت�أزم ال�سيا�سي والإحباط النا�شئ
عن اال�ستبداد جعل قطاعات تخلع رداء الدين كام ً
ال للتحرر الن�سبي من ال�ضغوط الواقعة عليهم،
ث��م �أدى االنفتاح في دول الثورات العربية و�سق��وط الأنظمة �إلى �سقوط حاجز الخوف والقيم
مجتمعي��ا ب�شعارات الحرية المترددة في الم�شهد
ل��دى بع�ض ال�شباب الذين جاهروا ب�إلحادهم
ًّ
المنفت��ح نتيجة غي��اب رمزية ال�سلط��ة العقابية .وعندما تعث��رت هذه الثورات وب��د�أت العودة
لمرحل��ة ما قبل الثورات �أدى الإحباط وان�س��داد الأفق البادي �إلى تغذية فكرة التمرد الممكنة،
والتي تكون �أقل ثم ًنا وهي الدين.
( ((3املرجع ال�سابق.
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وبينم��ا ي�ؤكد البع���ض �أن موجات الإلحاد لي�س��ت كلها خيارات فردية تلقائي��ة بريئة و�إنما
يكم��ن وراء بع�ضها تخطيط �شبكي تدفع��ه بع�ض المنظمات والهيئ��ات ال�سرية والعلنية بهدف
تحقي��ق مكا�س��ب �سيا�سية �أو تغيي��رات في الخريط��ة االجتماعي��ة لبع�ض ال��دول الم�ستهدفة،
وي�ست�شه��دون على ذلك بوجود روابط منظمة و�شبكات عنكبوتية تجمع الملحدين في �أماكن
كثي��رة من العالم؛ �أي �إن المو�ضوع ال يخلو من قوى دفع ت�آمرية ،خا�صة مع ا�ستخدام �شعارات
لبع���ض المجموعات ت�شبه �شعارات الأناركية والما�سوني��ة( ،((3يرف�ض �أحمد حرقان( ((3القول
بوجود �أي تمويل خارجي لهم ،بل ي�ؤكد لنا �أنه يتمنىذلك؛ من �أجل �أن يحمي ال�شباب الملحد
الجدي��د؛ ب���أن يوفر له على الأق��ل �أ�سا�سيات الحياة في حياته الجديدة عل��ى الأقل حتى يتمكن
م��ن العمل والإنفاق على نف�سه بدي ً
ال عن حالة الفقر التي يعي�شون فيها جمي ًعا ،والتي ت�ضطرهم
�شخ�صيا غير م�ستقر
�إلى التنق��ل بين مهن مختلفة؛ كي يتمكنوا من التكفل بنفقاتهم .و ُي�ؤكد �أنه
ّ
مهنيا ،وال ماد ًّيا؛ حيث يعمل في مجال الت�شطيبات الداخلية المعمارية؛ «نقا�ش» ،وهذا مجال
ًّ
غير دائم وال يكفل �أي ا�ستقرار.

خام�سا :الدوافع النف�سية
ً

�أول ما يبادر �إليه �أولياء الأمور من الحاالت الملحدة هي عر�ضهم على طبيب نف�سي باعتبار
�أن ه��ذه الخطوة �صوب الإلحاد هي م�ؤ�شر على الخلل النف�سي ،وقد يخبرون الطبيب فيما بعد
بم�س�ألة الإلحاد( ،((3لكن على الجانب الطبي المح�ض نجد هناك بع�ض حاالت الإلحاد تكون
مدفوعة با�ضطرابات نف�سية ،نذكر منها:
�أوالً :ا�ضطرابات ال�شخ�صية مثل:
1-1ال�شخ�صي��ة الحدي��ة :وه��ي �شخ�صية متقلبة ف��ي م�شاعره��ا وعالقاته��ا و�إنجازاتها
ومعتقداتها ،ولهذا نرى �صاحب هذه ال�شخ�صية يتقلب في معتقداته الدينية ،ف�أحيا ًنا
ملحدا.
علمانيا �أو
دينيا و�أحيا ًنا �أخرى تجده
ً
ًّ
تجده متطرفًا ًّ

( ((3املرجع ال�سابق.
( ((3مقابلة للباحث مع �أحمد ح�سني حرقان ،الإ�سكندرية يف  21يونية .2014
( ((3ي�ؤكد ال�شاب �أحمد حرقان يف لقائنا معه على هذه النقطة ،فعندما حتدث مع ال�شيخ يا�رس برهامي حول �أفكاره اجلديدة �أر�سله
برهامي لأحد الأطباء النف�سيني الكبار وبعد الك�شف على حرقان �أكد الطبيب �سالمته النف�سية و�أن م�س�ألة الإحلاد هذه لي�س لها عالقة
ب�أي مر�ض نف�سي.كذلك يخربنا د.حممد املهدي �أن �أولياء الأمور ي�أتون �إليه بهذه احلاالت بدافع املر�ض النف�سي والهالو�س ،وفيما
خا�ص بالإحلاد� ،سواء من تعامله مع املري�ض �أو �إخباره من �أحد الأهايل ،انظر :املهدي� ،سيكولوجية الدين والتدين.
بعد يكت�شف �أن الأمر ٌّ
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 2-2ال�شخ�صي��ة البارانوية :ويتميز �صاحبه��ا باال�ستعالء و�سوء الظن وال�شك في الآخرين
واحتقاره��م واحتق��ار معتقداتهم ،وهو ي�ستعل��ي على العامة ويرغب ف��ي �أن ي�أخذ
خا�صا به يتفرد به ،وي�ستعلي على الإيمان ويمكن �أن ي�ستعلي حتى على فكرة
طريقًا ًّ
الإله الرب.
3-3ال�شخ�صية اله�ستيرية :وهي �شخ�صية ا�ستعرا�ضية تميل �إلى المخالفة لجذب االهتمام
وني��ل ال�شهرة ،ولذل��ك ف�صاحب هذه ال�شخ�صية �أو �صاحبته��ا يرغب �أو ترغب في
�إعالن الإلح��اد والتباهي بذلك وو�ضع �صورهم عل��ى �صفحات الإنترنت ويرغبان
في الدخول في مناق�شات وجدال تجعلهم تحت الأ�ضواء.
ثانيًا :الأمرا�ض النف�سية :مثل الف�صام واال�ضطراب الوجداني واال�ضطراب ال�ضاللي وا�ضطرابات
التواف��ق ،وهذه اال�ضطرابات ت�ؤثر في تفكير ال�شخ�ص وم�شاعره وعالقاته بالنا�س والحياة ،وقد
تجعل��ه يتوجه في بع�ض الأحيان �إلى اعتناق �أفكار مخالفة لعموم النا�س .وعلى الجانب الآخر،
ق��د تدفع هذه الحاالت �صاحبه��ا لمزيد من التدين كنوع من الدفاع �ض��د التفكك �أو القلق �أو
الخوف.

الأداء الإعالمي للملحدين

التركي��ز الإعالم��ي المكثف على الملحدين ف��ي و�سائل الإعالم في الفت��رة الأخيرة نتيجة
�أمري��ن :الأول يرى الإعالم في مو�ضوع الإلحاد «مو�ضة» ومو�ض��وع �شائق للمناق�شة وو�سيلة
جي��دة لجذب �أرب��اح من خالل الإعالنات نتيج��ة �سعي الم�شاهدين لفهم ه���ؤالء الذين تركوا
الدي��ن كلية � ...إلخ .وهناك بع�ض ه��ذه الو�سائل ممكن �أن ي�ستغل هذه الم�شكلة المجتمعية في
الإجه��از على تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ،فهي التي دفع��ت بهوالء ال�شباب لالنخالع من عباءة
الدين كلية ب�سبب ابتذال قيادات هذه الجماعات للإ�سالم ال�سمح � ...إلخ.
والأم��ر الثاني يرتب��ط بالملحدين �أنف�سهم الذين يرون الفائ��دة الكبيرة في الحوار المفتوح
م��ع المجتمع؛ حيث يرون �أن الجهر بالإلحاد وحده �س��وف يحل الق�ضية ،والظهور الإعالمي
أي�ضا ينتفي في هذه
خطوة مهمة لهم لتبديد �أوهام القدا�سة والم�سلمات التي لي�ست بم�سلماتً � .
تعقيبا على هجوم �أحد
اللق��اءات فكرة و�صاية �أح��د الطرفين على الآخر .يقول �أحمد حرق��ان ً
حوارا كان
�أ�صدقائه على م�شاركته في برنامج رم�ضاني مع �أحد م�شاهير الدعاة « :-نحن فتحنا
ً
محظ��ورا وق�ضيتنا ال تحتاج �إلى مروجين مهرة وال غير مهرة ،ولكن تحتاج �إلى �إخالء �سبيلها،
ً
أي�ضا الجهر بالإلحاد والت�شجيع عليه».
وهذا ما �أفعله عبر الم�شاركة في �أمثال هذا البرنامج و� ً
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ويعل��ق �آخ��ر « :المناق�شة مع الجفري �أف�ضل من المناق�شة م��ع مذيعة تهاجمك وال تعطيك
فر�ص��ة وتحاول تخليك �شكلك غلط زي ما ح�صل مع �إ�سماعيل هو بالنهاية ت�شجيع للملحدين
للظه��ور العلني وتخفيف الفوبي��ا اللي تح�صل للم�سلم لما تجيبله �سي��رة ملحد �أو ال ديني ..ع
العم��وم �إحن��ا ال نحكم الآن ل�سه لما ن�شوف لكن خطوة جريئة م��ن الأخ �أحمد �أتوقع �أنها رح
تعم��ل تطور ب�شكل �أو ب�آخر على الأق��ل على م�ستوى وجود حوار بين الم�ؤمن والملحد وعدم
تهمي�ش الملحد تما ًما»(.((4
وبالنظر �إلى التناول الإعالمي لق�ضية الملحدين – من واقع حلقة برنامج « 90دقيقة» على
قن��اة المح��ور( ((4كذلك البرنامج الرم�ضاني « لحظة �سكون» عل��ى قناة  ،((4( CBCن�شير �إلى
المالحظات التالية:
ُ
َ 1-1
التناول الفوقي للظاهرة دون فهم الظاهرة رغم وجود نماذج لل�شباب الملحد
حال
ً
عام ً
البرنامجين ،وذلك يبدو من طريقة �أداء مذيعة برنامج « 90دقيقة»
م�شتركا في
ال
ْ
والمقاطع��ة الدائمة غير المهنية لل�ضيف وع��دم �إفراد م�ساحة له للكالم ،في حين �إن
الم�ساح��ة متاح��ة لل�ضيوف كاملة مما حول النقا�ش �إلى ن��وع من المحاكمة القيمية
والأخالقية لل�ضيف .وفي هذا نوع من الو�صاية على الجمهور؛ خوفًا من ت�أثره بهذه
الأفكار ،لذا وجب على الإع�لام حمايته بم�ساحة �أكبر لمن يرد على هذه الأفكار.
وف��ي برنامج «لحظة �سكون» قام على نف�س الفكرة لكن ب�صورة �أقل فجاجة؛ حيث
كان يت��م ت�سجيل انتقادات الملحدين وعر�ضها ف��ي مقدمة الحلقات -في مدة تقل
عن  3دقائق -و�إفراد باقي الحلقة المذاعة على الهواء مبا�شرة  -ومدتها 25دقيقة -
للتعقيب على الأ�سئلة المطروحة.
 2-2حر�ص البرنامجان المذك��وران على التركيز ب�شكل مبا�شر وب�شكل غير مبا�شر على
�أن التوج��ه الإلحادي هو نوع م��ن المر�ض النف�سي؛ ففي برنام��ج «لحظة �سكون»
كان تركي��ز الكامي��را الدائم عل��ى حركة الي��د المرتبكة للنماذج التي ت��م الت�سجيل
معه��ا �أثن��اء حديثهم مما ُيعطي �إيح��ا ًء للم�شاهد ب�أن��ه �أمام مر�ض��ى نف�سيين .كذلك
كان الح��ال في حلقة برنام��ج « 90دقيقة» المعنونة بـ «العال��م ال�سري للملحدين»
وه��ي واحدة من �أهم الحلق��ات التي �سيتم الت�أريخ بها للتط��ور المجتمعي الحادث
(" ((4ح�سني �شعبان" ،الفي�سبوكwww.facebook.com/hesen.shaban/posts/10152253798192685 ،

( ((4رابط احللقة« :ف�ضيحة قناة املحور :العامل ال�رسي للملحدين» ،يوتيوبwww.youtube.com/watch?v=KfPEXqiXfMg ،

( ((4حلقات الربنامج على الرابط التايل" :حلظة�سكون" ،يوتيوبwww.youtube.com/playlist?list=PLoIHYx0vytqiYzk3 ،
 nT3LHTVh9Cc7kbzklون�شري �أننا اطلعنا على  6احللقات املذاعة حتى وقت كتابة هذه ال�سطور( 5يوليو .)2014
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الآن ف��ي م�صر .لي���س لأنه �أول مرة منذ زمن طويل يظهر �ش��اب ملحد يعلن بب�ساطة
وبو�ضوح عن �إلحاده ،ولكن لأنها تظهر بقوة كيف تفكر الدولة الحديثة التي نعي�ش
ف��ي ظلها( - ((4فكان التركيز على �أن الأمر نتيج��ة مر�ض نف�سي ،فكلما �أراد تناول
توجه��ه للإلحاد من واقع منظ��ور فكري وذلك ح�سبما تحدث ع��ن نظرية التطور
لداروي��ن وتناق�ضها مع مفاهيم الدين ،وي�س�أل ال�ضي��ف المذيعة عما �إن كان �إيمانها
�سيظل ثاب ًتالو قر�أت مثل تلك النظرية فتقول بالإيجاب ب�شكل حا�سم،ثم تقول�« :أنا
بقر�أ القر�آن ودا بالن�سبالي �أهم من �أي كتاب علمي،دا بالن�سبالي الكتاب اللي �أنا �آخد
بيه قبل �أي حد...وال�سنة النبوية طب ًعا».
انت�ش��ارا لم تكن
وهن��ا ن�شير �إل��ى �أن التطور الزمني فر���ض ا�ستخدام �آلي��ات جديدة �أو�سع
ً
متاحة للملحدين ال�سابقين في فترات ما�ضية –كان المتاح و�إما �صدور مقالة و�إما كتاب ي�شرح
وين�ش��ر فيه الملحد �أفكاره ،ودوافع��ه -؛ حيث ن�شطت المجموعات الإلحادية على الفي�سبوك
ف��ي �صفح��ات ومجموعات متع��ددة .كذلك تم ا�ستخ��دام موقع اليوتي��وب كو�سيلة لالنت�شار
وعر���ض التجارب للملحدين وذلك برنام��ج بعنوان «البط الأ�س��ود»( ((4وهو برنامج حواري
على اليوتيوب ،متوا�ضع الإمكانيات الفنية – وذلك في ال�صوت وال�صورة  -يهدف �إلى �إجراء
الحوار مع الملحدين والالدينيين الم�صريين ،ومتحدثين باللغة العربية من ُمجتمعاتنا في ال�شرق
الأو�سط ومحيطه ،فكرة وتنفيذ �إ�سماعيل محمد.
وحتى كتابة هذه ال�سطور( ((4تم ن�شر  66لقاء مع نماذج �إلحادية منذ تم بث الحلقة الأولى
2508/ ،2013/وحقق��ت �إجمالي م�شاهدة بلغ 1 ،078 ،995م�شاهدة .ومن واقع �إطاللنا
على محتويات هذه الحلقات ،نجد �أن:
  الن�سب��ة الكبيرة من ال�شباب ال يج��اوزون الثالثين من العمر ،وقليل منهم من يمتلك
عاما
الحج��ة العقلي��ة والبرهان القائم عل��ى التجربة؛ حيث الط��رح لأ�سبابهم يكون ًّ
ومهله� ً
لا ،وق��د يرجع ذلك �إلى الطبيع��ة العمرية التي لم ت�سمح له��م بتجربة حياتية
وفكرية معمقة.

( ((4نائل الطوخي« ،هل نكلم ال�شيطان �،أم نتحدث عنه ب�ضمري الغائب؟ العام ال�رسي للملحدين»�  ،أخبار الأدب
يببببببwww.dar.akhbarelyom. com/issuse/detailze.asp?mag=a&field=news&id=7353

(« ((4برنامج البط الأ�سود» ،يوتيوب،

www.youtube.com/playlist?list=PLCGH6oza75b7vnSDHsohB217lv1 atiQfaLLL

( ((4اجلمعة  4يوليو .2014
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عاما عن البيئ��ة المتدينة وح�ضور
  عن��د التطرق للخلفية الديني��ة ال�سابقة نجد كال ًما ًّ
الدرو�س ال�شرعية في مرحلة حياتية �أو حفظ وتحفيظ القر�آن في �أحد الم�ساجد.

نظامي��ا� ،سوى حالة واحدة وهي
�شرعيا
علما
  ل��م نجد في هذه الحلق��ات من تلقى ً
ًّ
ًّ
�أحمد حرقان ،و�سوف ن�شير �إلى تجربته في المالحق لأهميتها البالغة.
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خاتمة
مما سبق نخلص إلى النتائج التالية:

هن��اك ارتباطية طردية بين التح��والت في بنية التدين والأو�ض��اع ال�سيا�سية ،فكلما ت�أزمت
انعكا�سا لذلك على �أنم��اط التدين .بالنظر للأو�ضاع العامة في
الأو�ض��اع ال�سيا�سية العامة نجد
ً
ال�سنوات الأخيرة نجد �إ�سهام الخطاب الديني في �إحداث زيادة في بع�ض �أنماط التدين ،خا�صة
التدي��ن المر�ضي (الذهان��ي) والتدين الدفاعي (الع�صابي) والتطرف؛ حي��ث �إن فكرة الإ�صرار
عل��ى �إقحام الدين في كل تفا�صيل الحياة الب�شرية ،مما يزيد من حالة ال�شك والت�سا�ؤل المر�ضي
ب�صورة تجعل ه���ؤالء ال�شيوخ بمثابة الأو�صياء عليهم؛ حيث يختل��ط حينئذ المقد�س والمطلق
بالب�شري المحدود و�أمام التناق�ض بين النظرية والتطبيق ،وحالة االزدواجية بين القيم المعلنة في
أي�ضا ف��ي �آلية ا�ستخدام الن�ص الديني
المجتم��ع والممار�سات الفعلية لعلماء الدين ،والمبالغات � ً
كخطاب �سيا�سي يف�سر وي�شرعن ويح�صن ممار�سات �سيا�سية� ،سواء بال�سلب �أو بالإيجاب يف�سر
كل ذلك على �أنه انعكا�س للدين نف�سه وتعاليمه.وب�سقوط رمزية رجال الدين يكون الدين نف�سه
�سلبيا يجب الخال�ص منه .و�أمام هذا ال�سقوط القيم��ي والرموزي وجدنا في ُمقابله زيادة
أم��را ًّ
� ً
ف��ي االنفتاح «الأممي»� ،إن ج��از التعبير �أمام وعي ال�شباب على ثقاف��ات �أخرى؛ حيث �ساهم
نف�سيا ومعنو ًّيا،
الإنترن��ت و�صفحات الفي�سبوك في تكوين عالم م��وازٍ للملحدين يتكاتفون فيه ًّ
بعي��دا عن ح��دود الجغرافيا ،وتقاليد المجتم��ع الذي ال ي�ستطيع بع�ضه��م التعاي�ش معه؛ حيث
ً
يرونه مجتم ًعا خانقًا لهم ولأفكارهم ولحرياتهم.
من تتبعنا للتطورات الحادثة في التدين الآني ولفكرة الإلحاد نجدها لم تكن يو ًما ما ظاهرة
بالم�صطلح العلم��ي  -رغم وجود جهات �أجنبية و�أفراد يعملون على التب�شير بفكرة الإلحاد -
ب��ل هي �إحدى الم�شكالت التي واجهت المجتمعات الإ�سالمية  -لأ�سباب ذاتية بها -؛ حيث
تكون في �صورة موجات المد والجزر نتيجة م�شكالت وقتية معا�صرة معاي�شة تختلف من حالة
لأخرى .فعند المقارنة بين تجربة الق�صيمي وغيره من الملحدين المعا�صرين نجدهما التقيا في
بع�ض الأ�سباب والتج��ارب الحياتية كفاعلين �إ�سالميين كل في زمنه وب�أدواته واختلفا في بع�ض
التفا�صي��ل .مع مالحظة �أن الحجج ذات الإ�سناد الديني المطروحة من قبل ال�شباب محل العينة
لم ت���أت ب�أي جديد؛ فهي تكرار للحج��ج القديمة الم�ضادة للإ�س�لام وبع�ضها يعاد تقديمه في
�صورة مواكبة للع�صر و�أدواته.
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وعند الوقوف على تجربة الإ�سالم ال�سيا�سي في الحكم و�أثرها على الإلحاد وعلى م�ستقبل
الحرك��ة الإ�سالمية ن�شير �إلى �أن الأداء ال�سيا�سي للإ�سالميي��ن وعدم قدرتهم على تقديم نموذج
�إ�سالم��ي نا�ضج  -لأ�سباب ذاتية بهذه الجماعات و�أخرى خارجية ترتبط بالتفاعالت ال�سيا�سية
مع الآخر في الداخل والخارج – دفع البع�ض �إلى التمرد نتيجة �إح�سا�سه ب�أن ال�سبب في الإ�سالم
كدين ولي�س في الجماعات .وم�ستقبل هذه الجماعات يرتبط جزء منه بمدى النجاح في تطوير
خطابها الديني كما �أ�شرنا �سابقًا ،ف�ض ً
ال عن �ضرورة الف�صل بين الديني وال�سيا�سي ،والأهم تقديم
مراجع��ات حقيقية للتجرب��ة .فالجانب غيرالمرئي من هذه الخطوة ي�ؤك��د على ب�شرية التجربة
والممار�سة ،وهذا يفك االلتبا�س لدى قطاعات من الم�ؤمنين بفكرة وم�شروع الإ�سالم ال�سيا�سي
ثانيا.
ويع�صمهم من فكرة التمرد على الم�شروع �أو ًال والدين ً
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مالحق
ف��ي هذا الجزء نود الإ�ش��ارة �إلى عدة نماذج لحاالت �إلح��اد �إ�سالميين تف�سر بع�ض مالمح
ه��ذه الموجة الجديدة في م�صر الآنية .منها بورتريه عن نموذج �شابين من خلفية �سلفية مختلفة
قمنا بلق��اءات مطولة معهما .ف�ض ً
ال عن مقالة لأ�سامة درة؛ وهو �أحد �شباب الإخوان الم�سلمين
ال�سابقين بعنوان «تعديل موقفي العقائدي ..التحليق فوق الدين».
 بورتريه -1ولدت بمحافظة كفر ال�شيخ عام 1989م لأ�سرة عائلها متوفى و�أم ربة منزل ي�سبقني �أخت
و�أخ ويليني �أخ ،والجميع نال تربية دينية؛ حيث تربينا في قرية متدينة  -كعامة الم�صريين  -بها
تواجد �سلفي يتمثل في الدرو�س الدينية وخطب الجمعة يتعاقب عليها عدد من م�شاهير ال�شيوخ
ال�سلفي��ة «وحي��د بالي -يعق��وب – ح�سان» .انتظمت ف��ي ال�صالة وعم��ري خم�س �سنوات،
وحفظ��ت ع�شرين جز ًءا م��ن القر�آن � -أثناء فترة تديني لكن ن�سيت��ه الآن  -كنت معروفًا بتديني
در�س للن�شء بع�ض الدرو�س الدينية في
ف��ي محيطي ومحبو ًبا من الجميع و�أ�صلي بالنا�س �إماما و�أُ ِّ
كثي��را في الكتب الدينية التهمت كتب
الم�سج��د .بد�أت في جمعية �أن�صار ال�سنة؛ حيث قر�أت
ً
العقي��دة والفقه وغيرهما ولم �أتخل��ف عن درو�س ال�شيوخ المحليين .بع��د ذلك بد�أت �أقترب
م��ن �سلفي��ة الإ�سكندرية من خالل ممثليها ف��ي كفر ال�شيخ و�أواظب عل��ى درو�سهم من خالل
الإنترنت.
بع��د  ،2004ب��د�أت �أ�شعر بداخلي بن��وع من التناق�ض ب�سبب موق��ف ال�شيوخ من الجهاد
�أجدهم يتحدثون عنه ب�شكل جيد فيثنون عما حدث في �أفغان�ستان وال�شي�شان ،لكن لم �أجد لهم
�أي موقف تجاه ما يحدث في العراق؛ ففي الفاعليات المختلفة ال تعر�ض �أي فيديوهات لم�أ�ساة
الع��راق رغم �أنها الأحدث .وعن طريق النت ،بد�أت �أقترب من ال�سلفية الجهادية بالإ�سكندرية
�شابين منها وبعد �أن بد�أت الثقة تزداد بينهم طلبا مني
وبع��د مناق�ش��ات مطولة على الإنترنت مع ْ
�أن نلتقي بالإ�سكندرية بع��د �أحد الدرو�س التي جمعتهم .وبد أ� التوا�صل ال�شخ�صي يحدث فيما
بع��د ،ولمعت فكرة �ضرورة الجه��اد؛ حيث اتفقا على الذهاب �إل��ى ال�صومال للجهاد؛ حيث
كانت حركة ال�شباب المجاهدين ال�صومالية قد بد�أت في ال�سيطرة على الأو�ضاع هناك .وبد�أنا
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ف��ي البحث عن كيفية الو�صول كانا �أمام حلي��ن؛ ال�سفر �إلى اليمن �أو ال�سودان ومنها لل�صومال؛
حي��ث �إن كال البلدين ال يتطلب الح�صول على ت�أ�شيرة دخول .بعد �أن در�سنا الرحلة نظر ًّيا بد�أنا
فع� ً
طالبا لذا
في؛ ف�أنا ما زل��ت ً
لا بالإع��داد لل�سفر؛ حيث فوجئ��ت �أن �شروط ال�سف��ر ال تتوافر ّ
ل��م �أ�ستط��ع �إكمال الإجراءات القانوني��ة� .سافر �أحدهم بمفرده – وظن��ي �أنه ذهب لي�ستك�شف
تمهيدا لأية مجموعات �أخرى قد تكون تريد الجهاد –؛ حيث وجد الطريق �سه ً
جدا
الطريق
ً
ال ًّ
م��ن ال�سودان لإثيوبيا لل�صومال فلم تتواجد �أي ق��وات �أمنية �أعاقته ،وتعرف على �ضابط �إثيوبي
�أعطاه  $100وا�ستف�سر منه على طرق الذهاب والعودة .عاد ال�سكندري والتقيته؛ حيث عرفت
منه مدى �سهولة الأمر .لكن الظروف متعددة بد�أت اللقاءات والمحادثات تقل حتى انعدمت.
في عامي الأولى م��ن الكلية كنت �أتعامل كم�سلم متدين ،بد�أت في تق�صير الثياب و�إطالق
لحيتي ،وفي تحديد عالقاتي بالطالبات ،بعد ذلك لم �أكن �أذهب للكلية �سوى لالمتحان �أدخل
بعد �أن يبد�أ االمتحان و�أكون �أول من يخرج ،كنت �أتجنب اللقاءات �أو المناق�شات مع زمالئي.
دو ًم��ا �أ�شع��ر داخلي بتناق�ض بين المجتمع ال��ذي �أراه وبين العقيدة الإ�سالمي��ة والأفكار الدينية
المطروح��ة ل�صالح المجتمع ،بين ت�صرفات��ي ال�شخ�صية وبين ما �أقر�أه ف��ي الكتب و�أ�سمعه في
الدرو���س من ال�شي��وخ  ،فمهما يلزم الإن�سان نف�س��ه بالدين ال يجد �أي تغيي��ر ،وكذلك تناق�ض
ت�صرفات الم�شايخ.
تقريبا ،كن��ت ال �أ�صلي وال �أ�صوم رم�ضان ،و�آكل في
عامين ً
ظلل��ت في حالة التيه هذه فترة ْ
غفل��ة ع��ن �أمي؛ حيث ت�ستر عل��ي �شقيقي الأ�صغ��ر؛ حيث بد�أت �أتخفف م��ن مظهري الديني
وع��دت للدرا�سة بعد ر�سوبي وب��د�أت �أقر أ� في كتاب معروف الر�صافي اقتنعت ب�أفكاره وبد�أت
�أتو�سع في هذه القراءات حتى �ألحدت .في هذه الفترة كنت في عالقة عاطفية مع زميلة م�سيحية،
أعلن��ت �أمامها �إلحادي فرف�ضت ،وبعد مناق�شات م�ستمرة
ث��م تركتها لأخرى م�سلمة ،وعندما �
ُ
بيننا اتفقنا على �أن �أحاول العودة �إلى الدين و�أن تحاول �أن ت�ساعدني ،ولم ن�ستطع وتفرقنا.
كن��ت �أن�ش��ر �آرائي دو ًما عل��ى �صفحتي عل��ى الفي�سبوك فيم��ا بعد عرف �أنه يت��م طباعتها
مثارا للحديث ،ولم �أهتم بذلك وحاول بع�ض �شيوخ
وتوزيعه��ا على القرية؛ حيث بد�أت �أكون ً
ال�سلفي��ة المحليي��ن �أن يناق�شوني فيما �أقول ولكنهم لم يفلحوا في �إرجاعي؛ حيث �إني ناق�شتهم
واحدا منهم ،بعد ذلك ي�أ�سوا مني وح��اول �أعمامي �أن يناق�شوني فلم
بمنطقه��م ف�أن��ا يو ًما كنت
ً
ينجح��وا .ف��ي �إحدى المرات� ،ضغط علي عمي كي �أ�صلي معه ف�صلي��ت به �إما ًما و�أنا على غير
و�ض��وء كي يريح نف�سه منه .تقبلتني �أمي لعاطفتها نحوي ،كذل��ك تقبلني �أخي الأ�صغر والذي
�ألح��د ه��و الآخر بعد ذلك وال �أعرف �أ�سبابه� ،أما �شقيقي الأكبر ال�سلفي لم يتقبل .بعد �أن بد�أت
�أك��ون مثار حديث بين النا�س عاتبتني �شقيقتي المتزوجة وخوفتني من ت�أثير ذلك على زواجها،
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ف�أخبرته��ا �إن كانت عالقتها بي قد ت�ؤذيها فلتقطعها .وبعد ذلك بد�أت �أعمل و�أنفق على نف�سي
و�أ�ساع��د �أ�سرتي وبد�أت تخف��ت تعليقات القرية علي؛ حيث �أ�صبحت ف��ي نظرهم الآن �إن�سا ًنا
�أعم��ل وم�ستق ًّ
جدا في محيطي في القرية
ال ماد ًّيا .تعاي�ش الجميع معي وتقبلوني ف�أن��ا محبوب ًّ
وف��ي عائلتي وبد�أوا في الت�أقلم مع �إلحادي ك�أمر عادي .وبد�أت ق�صة �إلحادي ت�شتهر في القرى
م�شهورا بين النا�س.
المجاورة و�أ�صبحت
ً
في هذه المرحلة الجديدة ،بد�أت �أ�شعر بالهدوء النف�سي والطم�أنينة فلم تعد هناك تناق�ضات
داخلي��ة ل��دي ،و�أتعامل بهدوء مع الجمي��ع حتى في الكلية ،وفي نقا�شاتي ل��م �أكن حا ًّدا .وعن
طري��ق الإنترنت ،بد�أت �أتعارف م��ع الملحدين؛ حيث تكونت جروبات مغلقة على الفي�سبوك
أي�ضا في الجامعة
تزيد بع�ضها على � 50ألف ع�ضو .و�أ�شير �إلى �أن هناك حاالت �إلحاد بين البنات � ً
لكن الن�سبة في البنين �أكثر .و�أولى الخطوات الالئي يتخذنها هي �إعالنهن خلع الحجاب؛ حيث
تك��ون المواجهات مع �أ�سرهن لكن يظل الإلحاد فكرة في رءو�س الكثيرات .و�أ�شير �إلى وجود
�شرائ��ح طالبية ي�ستهويها الإلح��اد خا�صة طالب الثانوية؛ حيث �سه��ل االنفتاح على الإنترنت
ملحدا
التو�ص��ل �إلى الأفكار الإلحادية واالقتن��اع بها ،وهناك قطاع ممن �أيد ودفع بالثورة كان
ً
وم��ن الطالب ال�صغ��ار الباحثين عن فكرة الحرية .وكان تعارفنا عل��ى بع�ضنا البع�ض من خالل
المظاهرات؛ حيث نتفق عل��ى الم�شاركة فيها والتعارف .لم يكن هناك دعوات للتجمهر لكن
هناك دعوات با�سم العلمانية.
أبدا وجود
�ستارا للبع�ض وطريقً��ا للإلحاد لكن هذا ال ينفي � ً
ق��د تكون العلمانية وال�شيوعية ً
علمانيي��ن وي�ساريي��ن م�سلمين ب��ل متدينين .كنا ن�ش��ارك في المظاهرات لرف���ض الت�ضييق على
الحريات ،وغياب قانون الزواج المدني ،وغياب حرية االعتقاد ورف�ض وجود خانة الديانة في
البطاقة ،ووجود احتكام لل�شريعة كم�صدر �أ�سا�سي ،وقوانين تحريم الجن�س � ..إلخ.
البع�ض يتهمنا بالفو�ضوية في تعامالتنا الجن�سية ،لكن و�إن كان لنا تحفظ على مفهوم الأخالق
ف�إن هناك �أخالقًا تحكمنا فل�سنا كما يظنون .فالجن�س بالن�سبة لنا لي�س �آخر المطاف وال الغاية فهو
لحظة مادية وقتية و�أرى �أنه عندما يلحد ال�شاب ف�إن �أول ما يبحث عنه هو الجن�س بعك�س البنت
غالبا مع ملحد؛ حيث ال تقبل �أن يكون
كثيرا قبل �أن تمار���س الجن�س والذي يكون ً
فه��ي تفكر ً
عا�صيا؛ حيث يرف�ض �إلحادها.وال �أرى موانع من �إقامة عالقة
لها عالقة مع م�سلم حتى و�إن كان
ً
جن�سي��ة مع امر�أة متزوجة طالما �أرادت هي ذلك فج�سدها مل��ك لها .وتب ًعا لمفاهيم المجتمع
وتقاليده التي ال ت�سمح ب�إقامة اثنين بال زواج يلج�أ البع�ض  -لو كان الطرفان ملحدين -للزواج
�أحيا ًنا بال�ش��كل الر�سمي؛ كي يتجنبوا ردود الأفعال ،خا�صة ف��ي الطبقات الو�سطى وال�سفلى.
انت�شارا ،كذلك العالقات تكون �أي�سر
عك���س الأمر في الطبقات العليا التي يزداد الإلحاد فيه��ا
ً
انفتاح��ا فال حاجة لزواج الملحدين؛ فالطبقة تكفل له��م حرية الممار�سات وتحميهم.
و�أكثر
ً
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وعل��ى الم�ست��وى ال�شخ�ص��ي �أرف�ض فكرة ال��زواج وال �أهت��م بر�ؤية المجتمع لغي��ر المتزوج،
وعندم��ا علمت �أمي برف�ضي للزواج لم تكرر طلبها وتركتني كما �أ�شاء فهي بطبعها ال تحب �أن
علي .وهنا �أ�شير �إل��ى �أن الر�ؤية الإلحادية منق�سمة بالن�سب��ة للجن�س والإنجاب .كذلك
ت�ضغ��ط َّ
الأم��ر بالن�سب��ة للإنجاب هناك من يرف�ضه كيال يولد طفل ويك��رر المعاناة في الظروف القا�سية
والتي ال ت�سمح لأي �أحد بتحقيق �شيء والإجها�ض �أمر مباح ال �ضير منه .وهناك من يحبذه بغية
ن�شر الإلحاد وتكثير عددهم.
م�سلما �أو
ال ي�شغلن��ي ما بعد الموت ،ح�ضرت غ�سل الموتى وجن��ازات كثيرة� ،سواء كنت
ً
ملح��دا والأمر بالن�سبة لي كان عاد ًّي��ا .فالج�سد بالن�سبة لي الآن مادة وانتهت� ،أريد �أن �أدفن في
ً
�أي م��كان ،ودون مرا�سم وفي هدوء ،ولو �أن هناك قانو ًن��ا يتيح لنا ا�ستخدام ج�سدنا والتبرع به
بعد الموت لفعلت ،لكن الواقع يقول ب�أن التبرع ينقلب �إلى تجارة بالأع�ضاء وهذا �أرف�ضه.
 بورتريه – 2و�سط �أقرانه المالحدة يتعاملون معه ب�أنه الأمل الوحيد لهم في مواجهاتهم  ،فبحكم خلفيته
الديني��ة ال�سابقة �أعلمهم بالق�ضايا التي ُيدفعون �إلى مناق�شتها؛ حيث يعرف كل الردود والحجج
الت��ي ت�سكت خ�صومه��م .لذا هو �أب��رز المعا�صرين ممن يمك��ن �أن يطلق عل��ى حالته «�إلحاد
�إ�سالمي».
ه��و �أكب��ر �إخوته الع�ش��رة لأب من �أب��رز النا�شطي��ن الإ�سالميين يندرج فكر ًّي��ا للجماعات
التكفيري��ة ،وه��و �أقرب م��ا يكون لفكر جماع��ة «الناجون م��ن النار» ،وب�سبب ه��ذا االنتماء
الفك��ري والن�شاط الحركي ونتيج��ة لكاريزمته تميز بتكوين المجموع��ات التكفيرية .ظل من
المطاردي��ن دو ًما من الأجهزة الأمنية ،لذا اعتادت الأ�سرة على التنقل للعديد من المناطق؛ هر ًبا
من المط��اردات الأمنية حتى �سافرت الأ�س��رة �أوا�سط الت�سعينيات للمملك��ة العربية ال�سعودية.
ونتيج��ة عدم اال�ستقرار المكاني هذا انح�س��رت عالقاته على معارف �أبيه؛ فلم يكن له اختالط
وال عالق��ات قوي��ة تكونت على ط��ول حياته �س��وى عندما عاد م��ن ال�سعودية بع��د �سفره لها
عـام .2010
�سببا في �أن يتلقى
حف��ظ �صاحبنا القر�آن ف��ي �سن الحادية ع�شرة ،وكان طبيعة والده الفكرية ً
�شرعي��ا مكثفًا م��ن بواكير حياته .فكان له ج��دول يومي للحفظ �سواء الق��ر�آن �أو المتون
علم��ا
ً
ًّ
و�سال�س��ل الرواة � ...إلخ .وفي فترة وجوده بال�سعودية ،التحق بالدرا�سة بمعهد الحرم المدني،
وب��د�أ يختلف بحدة مع والده حتى ا�ستقل عن مدر�سته وهو في الرابعة ع�شرة من عمره ،ويذكر
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�أن ال�سبب يتلخ�ص في �أنه بد�أ يرى �أن والده غير مخل�ص للق�ضية  ،فهو في واقع الأمر رجل دين
�شكليا ولي�س كال�صحابة.
محترف يهتم ب�أ�شياء �شكلية وم�شروع الخالفة
ًّ
ونتيج��ة هذه البيئ��ة المنغلقة لم يكن بالمن��زل و�سيلة ت�سلية كالتليفزيون ل��ذا كانت القراءة
ه��ي الو�سيلة المتاح��ة ل�صاحبنا لتق�ضية وقت��ه الطويل .قر أ� كتب �سيد قط��ب وغيره من الكتاب
الكال�سيكيي��ن في تاريخ الحرك��ة الإ�سالمية  ،حفظ كتاب حد الإ�سالم لعبد المجيد ال�شاذلي –
�سلفيا وب�صفة عامة لم يكن
وال��ذي كان والده يرف�ض��ه ويزايد على هذا الكتاب – حتى �أ�صب��ح ًّ
من�سجما مع قراءاته هذه .وبد�أت تفتر العالقة تما ًما حتى انقطعت لطبيعته ال�شديدة وظل
والده
ً
التعامل بينهما بالورقة والقلم بدون �أي حديث؛ حيث دار العديد من النقا�شات المكتوبة بينهما
ف��ي ق�ضايا العذر بالجهل والتكفير والإيمان والكف��ر والحكم بغير ما �أنزل اهلل .ي�صف �صاحبنا
وال��ده في م�شه��د غني بالدالالت «:في �إحدى المرات بعد اخت�لاف ذهبت لأقر أ� عليه القر�آن
فترة طويلة وهو نائم كان ي�سمعني وي�ستيقظ ثم يكمل نومه بدون �أي تعليق».
جدا بالأخبار ال�سيا�سية وتابع
ونتيج��ة ولع �صاحبنا بالراديو المتاح ف��ي بع�ض الفترات اهتم ًّ
�أخبار حركة طالبان ،بل �سعى للتعارف على بع�ضهم والتقرب منهم لدرجة �أنه كان على و�شك
ال�سف��ر حيث �أ�صبحت �أفغان�سان في وعي��ه دار الهجرة والباقي الحرب يتذكر حالته هذه الفترة
ويقول«:كنت �أريد حياة ال�صحابة بال ظلم ومدينة فا�ضلة».
وعندم��ا بل��غ التا�سع��ة ع�شرة من عم��ره كان �صاحبنا قد و�ص��ل لطريق م�س��دود مع والده
علي عندما عل��م بتركي �إ�سالمه
ويتذك��ر ه��ذه الفترة ويقول «:انقطعت عالقتن��ا ،فلم يعد ينفق ّ
�سلفيا  ،فا�ضطررت �أن �أعمل �أعما ًال مختلفة كي �أنفق على نف�سي» .وعاد �إلى
عندم��ا �أ�صبح��ت ًّ
الإ�سكندرية؛ حيث �أقام مع جده لأمه .وهنا يذكر �أن �أخواله كانوا من �أ�صحاب الفكر التكفيري
الجدين عاد ًّيا
وو�ص��ل بهم الأمر �إلى تكفير والديه��م وانف�صال عنهما لفترة .وبعد �أن كان تدين ّ
جدا ا�صطبغا بالفكرة التكفيرية من �أبنائهم من المعاي�شة.
ًّ
ف��ي الإ�سكندرية اقترب م��ن الدعوة ال�سلفية و�أ�صبح �أحد كوادره��م ،وكان مقر ًبا لكل من
ال�شيخي��ن محمد �إ�سماعي��ل المقدم ويا�سر برهام��ي .وق�صة هذه التجربة ت�ستح��ق ال�سرد قلي ً
ال
�سلفيا وينتهي بتكفيري .لكن م��ع �صاحبنا حدث العك�س فاختالف
فالغال��ب �أن يب��د�أ الإن�سان ًّ
الدع��وة عن التكفيريين هي في نقطة العذر بالجهل  ،فهم يعذرون وغيرهم ال يعذرون ..يتذكر
�صاحبنا هذه الفترة ويقول:
« ف��ي �أحد الأيام كنت �أرتب المنزل ولما كان يحتاج لوقت طويل وكان البد من �أن �أ�شغل
نف�س��ي ب�شيء  ،كان��ت لدي مجموعة �شرائط �أهداها لي �أح��د ال�سلفيين ب�إلحاح ،و�أخذتهم
ك��ي �أريح��ه  ..فوجدتها فر�صة كي �أب��د�أ و�أ�ستمع لها كن��وع من الت�سلي��ة وكانت ال�شرائط
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جدا
�سل�سل��ة لل�شيخ محم��د �إ�سماعيل عن ق�ضاي��ا الإيمان والكفر ،كنت بالفط��رة م�شدو ًدا ًّ
متيما به حتى �إني تمثلته في قرائتي للقر�آن،
لهذه الق�ضايا .فيما بعد قابلت المقدم و�أ�صبحت ً
نظاميا حيث �سيفيدني في العلم ال�شرعي.
ونتيج��ة التناغم ال�شديد بينن��ا ،طلب مني �أن �أتعلم
ًّ
وعندم��ا ُمنع �إ�سماعيل من القي��ام حيث كنت �أعتكف معه ،اعتكفت م��ع برهامي وتقاربنا
�شدي��دا  ،وكان اعتقاله م�أ�ساة �شخ�صية لي  ،فكنت كلما �أكون في الم�سجد �أ�صلي �أو
تقار ًب��ا
ً
�أعتك��ف �أتخيل دخوله علينا  ،ف��كان لدي بمثابة المهدي المنتظر ولوال ا�سمه لظننته هو ..
ف�أنا �أحبه ب�شدة.
في هذه الفترة ظل يذهب فترات ق�صيرة لل�سعودية �سواء للحج �أو للعمرة  ،ودو ًما يكون مع
�شيوخ الدعوة حتى وهو بمكة فكان الجميع يقابله �سواء من ال�صفوف الأولى �أو الثانية .لم يكن
�صاحبن��ا يعترف بال�شيوخ هناك  ،احترام وتقدير فقط البن عثيمين والفوزان �أو �سماعه لهم من
ب��اب �أنهم م�شايخ كبار وفقط؛ حيث يعتبر العلم بالمملكة �ضعيفًا و�شيوخه كانوا بالإ�سكندرية.
ورغ��م انتقادات �أ�صدقائه من ال�سلفية الجهادية لم�شايخه ه�ؤالء ف�إنه كان يدافع عنهم وفي نف�س
إن�سانيا  ..كان يرى الطرفين مخل�صين.
الوقت يريد �أن يظل مع �أ�صدقائه ه�ؤالء � ًّ

قيم فيهم��ا التجربة..يحكي ع��ن هذه الفترة
قب��ل قرار �إلحاده جل���س عامي��ن بال�سعودية ُي ِّ
الحا�سمة من حياته ويقول:
« قر�أت مق��االت الإ�سالميين للأ�شعري وكتب الفرق وو�سط القراءات هذه وجدت �أن من
الم�ستحيل �أن يكون العدد  73كما ذكر الحديث ،البع�ض قال �إن الأ�سا�س  73ومنها يتفرع
الكثي��ر� -سماها المقدم جماعات ان�شطاري��ة -بد�أت �أفكر في بع�ض الأ�شياء ر�أيت �أحاديث
لل�شفاع��ة قوية وهناك مناق�ضها .كنت �أتحفظ على الأداء الديني لبع�ض ال�شيوخ؛ حيث �أرى
نوع��ا من الت�ساهل والتغا�ضي ع��ن بع�ض الأمور :منهم من ُي�س��يء التعامل مع الإخوة الذين
ً
ي�ستعي��ن به��م في �أعماله  ،و�أحده��م عندما ي�صلي تدور عينه على جمي��ع من بالم�سجد بال
خ�ش��وع مفتر���ض في ال�صالة  ،كذلك حال��ة الرفاهية التي يعي�ش به��ا البع�ض ممن يحترف
خط��اب الزه��د  ،ف�ض ً
أي�ضا
ال عما ر�أيته م��ن �سلوكيات �أبنائهم البعيدة كل البع��د عن الدينً � .
الطبقي��ة الت��ي ر�أيتها بين ال�شيوخ – عدا ال�شيخ يا�سر -بع�ضه��م تمثل طريقة �شيوخ المملكة
ف��ي تعامالتهم؛ حيث ُيلقي الدر�س وين�صرف لي�س له عالقة بالطالب � ..إلخ .وفي المملكة
ر�أي��ت حياة ال�شيوخ المخملية في الق�صور الفخم��ة ور�أيت ما يفعلون عندما يجل�سون �أمام
ح��ول الدعاء
�أي �أمي��ر ماج��ن .فعقب محاول��ة اغتيال محمد بن ناي��ف وجدت ال�سدي�س ّ
لبرقي��ة ع الهواء للأمير وخطبة في طاعة �أُولي الأم��ر و�ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ب�صورة مبتذلة .و�أ�سو�أ ما عاي�شته هناك كان تعاملهم مع الأجانب  ،فالخدم م�ستباحو
�شرعيا يحكي لي دو ًما عن المهازل التي تحدث
طبيبا
الكرام��ة والج�س��د  .لي �صديق يعمل ً
ًّ
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م��ع الخدم فف�ض� ً
لا عن اال�ستغالل الجن�س��ي كانت كمية الجثث التي تعر���ض عليه عجيبة،
�إحدى ال�سعوديات و�ضعت خادمة على البوتاجاز و�أ�شعلت فيها».
«�شعب م�ؤذ لديه جينات عنف غير طبيعية»  ..هكذا يقول وي�ضيف «:كنت �أُحفِّظ الأطفال
بالم�سجد وعند الخروج �أجدهم يلتفون حولي ي�ضربوني ويلقون علي الزجاجات الفارغة،
�شعرت بالتناق�ض بين المقد�س الذي �أومن به وبين ت�صرفات النا�س ،فال يمكن �أن تكون هذه
أبدا دين رحمة».
أبدا  ،وال يمكن �أن يكون هذا الدين � ً
خير �أمة �أخرجت للنا�س � ً
ع��اد �صاحبنا للإ�سكندرية في  2010وظل مدة �أ�سبوع «ال �أدري» قبل �إلحاده  ،لم يجل�س
م��ع �شيوخ يتحدث معهم؛ فهو �شيخ .وعندما قابل ال�شيخ يا�سر برهامي و�أ�سر له بموقفه الجديد
نف�سيا ولديه بوادر اكتئاب
�أر�سله �إلى طبيب نف�سي �شهير  ،لكن الطبيب �أخبره ب�أن �صاحبنا �سليم ًّ
لكن لديه موقف فكري من الدين  ،فطلب منه برهامي �أن يقر أ� كتاب «الإ�سالم يتحدى» وكان
ق��د ق��ر�أه مرتين فع ً
ال  ،وعندما امتثل وح��اول قراءته للمرة الثالثة لم يتمك��ن من �إكمال القراءة.
والن�شغ��االت برهام��ي وتنقالته الكثيرة بعد ذلك ل��م يعد �صاحبنا يقابله وعل��م �أن برهامي لم
يكفره بل �أو�صى تالميذه بمعاملته ب�صورة جيدة!
يحك��ي �صاحبنا ع��ن هذه الحياة الجديدة ويقول� «:شعرت بات�س��اق مع الحياة ومع النا�س
حي��ث �أ�ستمتع ب��دون تعذيب نف�س��ي وجلدها و�إح�سا���س الذنب الذي يالزمن��ي في كل �شيء
�أتعبن��ي  -فم��ن يتمثل حديث «الم�ؤمن يرى خطاياه كالجب��ال» فطبيعي �أن �أكتئب  -فالإ�سالم
كان ي�أخ��ذ منا %90من الوق��ت  ..الآن كل الحياة والوقت متاح لال�ستمتاع ،و�أ�صبحت �أف�ضل
نف�سيا وفي العالقات مع النا�س ،فبعد عزلتي عنهم وت�صنيفهم �أ�صبحت عالقتي جيدة مع الجميع
ًّ
م�سلمي��ن وم�سيحيين .عن��دي ت�سامح مع الجميع ،ال �أرى �إن�سا ًنا �سي ًئ��ا ،بل هي �سيكولوجيات
فق��ط �أتعامل معه��ا وال �أكرهه ك�شخ�ص ،ب��ل �أ�شفق عليه ب�سبب �شخ�صيته الت��ي ال ذنب له بها.
�أن�ش���أت ح�سا ًبا على موق��ع الفي�سبوك وبد�أت �أنفتح على الملحدين م��ن �أمثالي ،في البدء كنت
عالة على مجتمع ملحدي �سوريا وال�شام حتى وجدت مجتم ًعا كاملاً
منظما في م�صر».
ً
وع��ن عالقته ب�أ�سرته يق��ول  «:قاطعتني �أمي و�أخواتي البنات و�أزواجه��ن ،فقد �أ�صبحوا �سلفية
جهادي��ة و�أقرب لداع���ش ،و�أحد �إخوتي كان ي�ضربن��ي وي�شتمنى ويعاملن��ي بق�سوة نتيجة هذا
مر بتجربة
التح��ول لكن��ه فيما بعد تغير و�ألحد مثل��ي ،فقد ت�شيع بع�ض الوقت واعتق��ل؛ حيث ّ
قا�سي��ة ُ
كثيرا في المعتقل ب�سب��ب ال�سلفيين؛ حيث ت�سببوا في حب�س��ه انفراد ّيًا ،وفيما بعد
وظلم ً
�ألحد».
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يرف���ض �صاحبن��ا فكرة الأممية والوطني��ة وغيرها من هذه الأفكار فل��م يك�سروا ب�إلحادهم
تابوه��ات ك��ي يقيموا تابوه��ات بديلة ،لكنه ي�ؤكد �أن��ه يحب م�صر من ب��اب «الع�شرة» ولي�س
لأي راب��ط �آخ��ر .وعما يث��ار من انح�لال �أخالقي في و�س��ط الملحدين يرف���ض �صاحبنا ذلك
عه��را ،والجن�س لدي �شيء �أخالقي،
ويقول«:هن��اك �ضوابط �أخالقية تحكمني فحياتي لي�ست
ً
و�أرى عالق��ة جن�س بالحب �أقوى من الزواج؛ لأنها بال تملك ،فال يمكن �أن �أخون حبيبتي وال
ه��ي كذلك ل�سنا عاهرين» .وي�ضيف«:ال �أريد �إنجا ًبا كيال �أُخرج جيلاً يتعذب مثلنا� .أما تمددنا
وا�ستمرارن��ا فقائم عل��ى دخول مجموعات جديدة للإلحاد ولي���س بالإنجاب لي�س لدينا فكرة
التكاثر بالنكاح».
ويختم حديثه قائلاً « :الت�شدد ال يدفع للإلحاد ،فالإلحاد هو الأ�صل».
 -3�أ�سامة درة يكتب :تعديل موقفي العقائدي ..التحليق فوق الدين
قررت �أن � ّ
أعطل العمل بالإ�سالم في حياتي كدين؛ لأن «التنافر المعرفي» بين بع�ض تفا�صيله
حدا ال �أ�ستوعب��ه ،و�أن �أخفّ�ض رتبته �إلى
وبي��ن م��ا �أظنه الر�شاد والعدالة والمنط��ق و�صل عندي ًّ
أ�سا�سا
«م�ستند ثقافي» يم أ
ل فراغات �صورة العالم في عقلي وقلبي وي�ضبط �أخالقي� ،إلى �أن �أجد � ً
كدين لي.
غيره �أو �أعيد اعتماده
ٍ
وا�ضح��ا �أن االفترا�ضات
لق��د ه��ز الربيع العرب��ي ثقتنا بما كن��ا عليه قبل الث��ورات ،وغدا
ً
الأ�سا�سي��ة التي قامت عليه��ا حياتنا لم تكن �سليم ًة كلها ،والم�ؤ�س�س��ات التي �أ�سلمناها قيادنا لم
تكن ذات كفاءة �أو �أمانة ،وال�شخ�صيات التي رك ّنا �إليها واعتقدنا بعلو كعبها وجدارتها لم تكن
كم��ا ِخلنا ،لذا بات عبء هذا الجيل �أن يرفع كل ما ّ
لي�شرحه
حل فيه ال�شك �إلى طاولة الفح�ص ّ
وي�ستخرج باطنه حتى يبين اهلل الحق فيه.
ٌ
جدال فقهي:
الفوار -ثالث حوادث �سيا�سية اقترن بها
ولقد فجعتني  -في هذا الظرف ّ
الأولى :االحتجاجات العنيفة على الفيلم الم�سيء للنبي محمد ،التي �أبرزت عقوبة �سب
قريبا من «ال�سماحة» و«الرحمة» و«الحرية»
النب��ي في ال�شرع :القتل ،ولم ُ
يبد لي ه��ذا ً
الت��ي ن�ضيفها للإ�س�لام في كالمنا ،ب��ل بدا ما عليه الغ��رب من �شريع�� ٍة مو�ضوع ٍة تتيح
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أرح��ب و�أعدل .ث��م �سمعت من خطيب الجمع��ة بالم�سجد
أر�شد و�
«حري��ة التعبي��ر» � َ
َ
المج��اور لبيتي ق�صة رجل �أعم��ى كانت له أ� َم ٌة ترعاه وتحبه رغ��م انكفاف ب�صره حتى
�أنجب منها ولدين ،لكنه بقر بطنها ِبمعولٍ لأنها قالت في النبي يو ًما ما لم يقبله ،وكانت
ثالث له عندما فعل ،فلما اعترف بقتله �إياها قال النبي للنا�س من فوق منبره:
ُحبل��ى بابن ٍ
«ا�شه��دوا �أن دمها َه َدر» ،والرواية عن اب��ن عبا�س في �سنن �أبي داود ،وهي بمعايير �أهل
الحديث �صحيحةٌ ،على ما فيها من غرابة ووح�شية وعدم ات�ساق مع ما نظنه هو الإ�سالم،
و�إني ال �أظن «نبي الرحمة» يكون منه ما يحكونه هذا.
الثاني��ة :في المقابلة التليفزيوني��ة التي انك�شف فيها �أمر لقائه ال�سري ب�أحمد �شفيق� ،س�أل
المذي��ع وائل الإبرا�شي ال�شيخ يا�سر برهامي؛ نائ��ب رئي�س الدعوة ال�سلفية بالإ�سكندرية
يحرم ما «�أح ّل��ه اهلل ور�سوله» ،و�أن تزويج
ع��ن «تزوي��ج الطفلة» فقال �إنه ال يمكن��ه �أن ّ
كن مطيقات» ،وا�ست�شهد بمقطع من الآية الرابعة ب�سورة الطالق
القا�ص��رات جائز «�إن ّ
ي�شير �إلى �صنف ممن
الع ّدة« :والالئي لم يح�ضن»� ،أي من لم يبلغن �إذا ُز ّوجن ثم
عليهن ِ
ّ
ن�صا على ِمثل
ُط ّلقن فعليهن ثالثة �شهور ِع ّدة قبل الزواج التالي .وقد راعني �أنّ في القر�آن ًّ
تاريخيا حاد ًثا ُي�ست َلهم منه و ُيقا�س عليه
ن�صا
هذا ،وما داموا ي�صرون على �أنّ القر�آن لي�س ًّ
ًّ
م�سطور في اللوح المحفوظ من
أزلي
وال ُي َن ّزل على الحوادث َ
ٌ
بح ْرفه ويقولون �إنه ٌ
قديم � ٌ
�شرع هتك الطفولة في ر�سالته الأخيرة
قب��ل �أن نوجد ،فلي �أن �أ�س�أل :هل اخت��ار اهلل �أن ُي ّ
�إلى �أهل الأر�ض التي كتبها وحفظها عنده من قبل �أن يخلقهم؟!
للرقّ في موريتاني��ا �أمهات كتب الفقه
الثالث��ة� :إح��راق ن�شطاء حركة «�إي��را» المناه�ضة ِ
والم�سا�س
المالك��ي ،التي تعتبره��ا المواالة والمعار�ضة هن��اك «ثمرة القر�آن وال�سن��ة»
َ
الحر والعبد في حق
به��ا
ً
م�سا�سا بـ «قيم المجتمع وهويت��ه» ،وهي الكتب التي تميز بين ُ
غيره ال
الحي��اة ،فتعفي ال�سيد من �أي عقوب��ة �إذا قتل عبده ً
عمدا �أوخط���أ ،و�إذا قتل َ
عبد ِ
تُلزم��ه �إال بدفع «قيمة» العبد ل�سي��ده الذي خ�سره ،هذا ما فهمه وا�ضعو هذه الكتب من
الآي��ة  178ب�سورة البق��رة ﴿:ﱡﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ ،وقد بان
م��ن النقا�ش المرافق لهذه الحادثة �أنّ الن�ص الم�ؤ�س�س للدين  -ما لم ُي�ؤول ت�أوي ً
إن�سانيا
ال � ًّ
 ال ُيمك��ن اال�ستناد �إلي��ه في معركة لتحرير العبي��د؛ لأنه يبدو ك�أن��ه ّ«ينظم» العبودية،
ب��ل �إنّ المتقيدين بح��رف الن�ص َي ِعدون �أنف�سه��م �إن عاد «الجه��اد» �أن يعود «ال�سبي»
و«الت�س��ري» بن�ساء الع��دو و«النخا�سة» ،ولل�شيخ �أبي �إ�سح��اق الحويني كالم �شهير في
ّ
هذا ،وهو ما تجاوزه �إن�سان زمننا �إلى ما هو �أ�شرف و�أرحم.
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يتع��دى الوقعات الثالثة تلك �إلى ق�ضايا �أكبر� ،إن��ه ال �شيء يدعو جيلي �إلى الثقة
لك��ن الأمر
ّ
ّ
ف�شل ّ
وفقر فا�ضح ،ثم هم
مذل ٍ
بم�س ّلماته ،لقد �آل �أه��ل بالدنا �إلى ٍ
باختي��ارات مجتمعه والر�ضا ُ
ب�شر يبا�شرون
ُيم ّن��ون �أنف�سهم �إذا عادوا لما�ضيه��م �أن َيع ّزوا ،في حين يجاورهم عل��ى الأر�ض ٌ
حقيقيا
عالمه��م وينتفع��ون بم�ستودع��ات الحكم��ة والفوائد الت��ي جعلها اهلل في��ه فع ّزوا ع�� ًّزا
ًّ
ال وهم فيه.
�أ�ضف لهذا ه�ؤالء الذين عينوا �أنف�سهم «حرا�س العقيدة» و«حملة لواء الدين» ويظنون �أنهم
ف��ي مهمة مقد�سة و�أنهم �أولى بالبلد و�أقرب للرب و�أف�ضل من النا�س ،ثم هم يكذبون و ُيخلفون
الوع��د ويعق��دون ال�صفقات التي ن�ش��ك في براءتها وين�ش��رون الإ�شاعات الت��ي توافق هواهم
ويقد�س��ون قادتهم ويخو�ضون في �أعرا�ض من يخالفونه��م الر�أي ويرجئون العدالة االجتماعية
ّ
�إذا تعار�ضت مع ا�ستتباب الأمر لهم� ،أهذا هو الدين؟! ح�س ًنا ،ديني غير دينكم.
معتقدهم القديم ت�ألموا حت��ى كادت نفو�سهم تتلف،
حقائق جديدة
ده َم��ت
َ
ُ
�إن النا���س �إذا َ
ف�إم��ا �أ�سقطوا االعتقاد ال�سابق ،و�إما �أنكروا المعلوم��ات الجديدة ،و�إما � ّأولوها ليمكن ح�شرها
جوار القديم ال��ذي ال ي�شبهها ،و�إما بحثوا عمن يقنعه��م ب�سالمة المعتقد الأول،
ف��ي �أدمغتهم
َ
و�إما (وهذه اال�ستجابة الأعجب) ا�شتركوا في �إقناع �آخرين �أنه لي�س ثمة تناق�ض .لكنني اخترت
الأكث��ر ا�ستقام ًة وتمه ً
أجمد العقيدة القديمة دون �إ�سقاطها،
ال من ال�سلوك �إزاء هذه الأزم��ة� :أن � ّ
و� َ
ط��ور ت� ّأمل في القديم والم�ستجد ،فال جزم بالأول وال بالثاني ،وال قناعات نهائية،
أدخل في ْ
الحر ،وكل الأديان والفل�سفات عندي محل نظر ،واهلل الم�ستعان.
و�أترك فكري للتطور ّ
أن��واع من ال�سلوك
�إن كثيري��ن م��ن ال�شباب اخت��اروا قبلي ما �أختاره الي��وم ،بع�ضهم قرنه ب�
ٍ
المنفلت؛ طم ًعا في �أكبر قدر من الإزعاج لمجتمعهم البائ�س الذي يحا�صرهم ،و�أكثرهم كتموا
الخبر؛ خوفًا من «مندوبي الإله» و«وكالئه الح�صريين» الذين يملأون البلد ،وبع�ضهم ال يعرف
�أنه �إلى هذا الحال �صار دون قرار.
الر�سالة التي يبعثها جيلي لمن غلبوا على �أمر هذا البلد« :نقّوا الدين من الفظاعات الفقهية،
ون ّزهوه عن الت�سخير ال�سيا�سي ،و�إال ف�إننا نرف�ضكم وما ت�ؤمنون به جملةً».
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