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مقدمة

يظ��ل للدين ح�سوره ودوره المركزي في حي�ة االإن�س���ن والمجتمع ب�سورة ع�مة ال يمكن 
اإنك�ره���، �سواء تواجدت جم�ع�ت االإ�س��الم ال�سي��سي في ال�سلطة اأو ابتع��دت عنه�. والمتتبع 
للم�سه��د ال�سي��س��ي الفك��ري يج��د اأن التغييرات الت��ي اأحدثته� الث��ورة الم�سرية ف��ي اإحداث 
مراجع���ت - متع��ددة الم�ستوي�ت - في �سف��وف االإ�سالميين بمختل��ف ف�س�ئلهم لم تتوقف، 
وذل��ك بتط��ورات في اأف��ك�ر البع���س وتحولهم م��ن النقي�س اإل��ى النقي�س – اتج���ه ال�سلفيين 
والجه�ديي��ن للعم��ل الحزب��ي – اأو اإح��داث خطوات تنظيمي��ة وا�ستراتيجية كب��رى في ت�ريخ 
البع�س االآخ��ر- االإخوان الم�سلمون وو�سولهم للرئ��سة– اأو اإدخ���ل قط�ع�ت اإ�سالمية للحي�ة 
ال�سي��سي��ة الم�سري��ة – االئتالف�ت االإ�سالمية ال�سب�بية، بل انعك���س االأمر على طبيعة التدين التي 
ت�أث��رت ب�سورة م� بهذه الفترة؛ حيث راأين��� ح�لة من االإلح�د بداأت في االنت�س�ر، بل راأين� اتج�ه 
بع���س قواعد االإ�سالميين لالإلح�د في فت��رة يعي�س فيه� االإ�سالميون ع�سرهم الذهبي. لذا تحت�ج 
التغيي��رات الح�دثة في بنية الوعي المجتمعي ونظرته للدين اإل��ى بع�س التف�سيالت، خ��سة في 
ظ��ل التغير النوعي ف��ي ال�سلوكي�ت الدينية لدى بع�س الفئ�ت، والت��ي نلحظه� في المم�ر�س�ت 

اليومية المختلفة.

 تج�دل هذه الورقة ب�أن هذه التحوالت في بنية التدين وظهور ح�الت االإلح�د الح�لية هي 
نت���ج لعدم اال�ستقرار ال�سي��سي �سواء الت�أزم اأو االنفت���ح ال�سي��سي؛ حيث يلعب االإ�سالميون في 
كلت��� الح�لتين دوًرا في تغذية هذه التح��والت، �سواء تواجدوا في ال�سلطة اأو مق�عد المع�ر�سة. 
ون�سته��دف مح�ول��ة قراءة التغيي��رات الح�دثة ف��ي ح�لة التدين ف��ي م�سر خ��سة م��ع التركيز 
االإعالمي على ح���الت اإلح�دية له� ارتب�ط�ت مع جم�ع�ت اإ�سالمية؛ حيث ن�سعى اإلى التعرف 
عل��ى العوام��ل الرئي�سة التي �س�همت في ت�س�عد هذه الح�لة االإلح�دي��ة، التي ي�سعى البع�س اإلى 
ت�سخيمه��� وتن�وله��� من منطق الظ�هرة واإرج���ع اأ�سب�به� اإل��ى اأداء االإ�سالميين في الحكم كم� 

�سنرى في ال�سي�ق.

تنب��ع اأهمية ه��ذه الدرا�سة من كونه� اأول عمل بحثي يقترب من تن�ول مو�سوع االإلح�د في 
�س��وء الم�ستجدات ال�سي��سية والفكرية الح�دثة في ال�سن��وات الثالث االأخيرة في م�سر، حيث 
ظل��ت م�س�ألة االإلح���د ع�مة واإلح�د االإ�سالميي��ن خ��سة، بعيدة عن االإع��الم الأ�سب�ب مجتمعية 
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لفت��رات طويلة، لك��ن �س�عدت التطورات التكنولوجي��ة وانت�س�ر االإنترن��ت وو�س�ئل التوا�سل 
االجتم�ع��ي في اإب��راز هذه الح�الت، �سواء ك�ن��وا م�سلمين اأو م�سيحيي��ن، وفي تكون مجتمع 
افترا�س��ي ف��ي �سورة منتدي�ت اأو جروب���ت على االإنترنت والفي�سبوك �سه��ل من التوا�سل بين 
الملحدي��ن ، بل منح نوًع� من الت�س�من والدع��م النف�سي للملحد الجديد بعد اأن يلفظه مجتمعه 
في ح�لة اإعالنه. وبعد اأن ك�نت هذه الح�الت منزوية فيم� �سبق وغ�لبه� يخفي اأمر تحوله هذا، 

�سبب هذا المجتمع االفترا�سي نوًع� من الت�سجيع على االإعالن وتحدي المجتمع المحيط.

وك�ن��ت حداثة ه��ذا المو�سوع وندرة الدرا�س���ت المتعلقة به اأبرز م��� واجهن�، خ��سة اأن 
المو�س��وع لم يزل بعد يثير بع�س القلق عند تن�وله ، وهن� ن�سير اإلى محدودية الكت�ب�ت ب�لعربية 
حول ظ�ه��رة االإلح�د في �سفوف االإ�سالميين والتي تك�د تنح�سر ف��ي العن�وين الت�لية: يورغن 
ف���زال: عب��د اهلل الق�سيمي التم��رد على ال�سلفية ، عب��د الرحمن بدوي: من ت�ري��خ االإلح�د في 
االإ�س��الم. ب�الإ�س�فة اإلى كت�ب عمرو �سريف: خرافة االإلح�د، والذي ين�ق�س فكرة االإلح�د ع�مة 

دون التركيز على قط�ع�ت دينية بعينه�.

 وم��ن اأج��ل تج���وز ه��ذه ال�سعوب���ت عن��د تن���ول مو�سوعن��� اعتمدن��� عل��ى تقني��ة
»درا�س��ة ح�لة«)1(وه��ي اأحد اأنواع الدرا�س�ت الو�سفية التي ت�سته��دف تقرير خ�س�ئ�س ظ�هرة 
معين��ة اأو موق��ف يغلب عليه التحديد ، حي��ث تعتمد على جمع الحق�ئ��ق وتحليله� وتف�سيره� 
ال�ستخال���س دالالته�. وت�سل عن طريق ذل��ك اإلى اإ�سدار تعميم�ت ب�س�أن الموقف اأو الظ�هرة 
الت��ي يقوم الب�حث بدرا�سته���. وفي �سبيل تحقيق ذلك اعتمدن� على ع��دد من الم�س�در االأولية 
التي تتمثل في مق�بالت معمقة مع عدد من االإ�سالميين ال�س�بقين الذين مروا بهذه التجربة وذلك 
للتعرف على دوافع هذا التحول بن�ًء على تحليل تحولهم دينيًّ� ونف�سيًّ� واجتم�عيًّ�، ف�ساًل عن عدد 
� اتبعن� اأ�سل��وب »الت�سخي�س العر�سي للواقع«،  م��ن المتخ�س�سين المهتمين بهذه الم�س�ألة. اأي�سً
الراه��ن، الوق��ت  ف��ي  الموج��ودة  البي�ن���ت االآني��ة والمعطي���ت   ب�العتم���د عل��ى تحلي��ل 

وكذل��ك »االأ�سلوب الطولي لت�ريخ الم�سكلة« والذي يتعلق بتتبع الظ�هرة من جذوره� لمعرفة 
 م� اإذا ك�ن له� جذور ت�ريخية اأم اأنه� حديثة الن�س�أة. وهل اختلفت الدوافع بين تج�رب ال�س�بقين 

والتجربة الح�لية؟

تتكون الورقة م��ن مبحثين؛ االأول مدخل مف�هيمي حول مفهوَمي الدين والتدين، والفرق 
بينهم� وبع�س الم�سطلح�ت التي ت�ستخدم في �سي�ق الورقة. اأم� المبحث الث�ني فعب�رة عن درا�سة 
ح�ل��ة بعنوان »اإلح�د اإ�سالمي«. ونختم بمح�ول��ة الوقوف على تداعي�ت هذا التحول في تدين 

بع�س االإ�سالميين ، ومدى ق�بليته للتحول ل� »ظ�هرة« توؤثر على م�ستقبل الحركة االإ�سالمية.

)1( عبد الب��سط ح�سن، اأ�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 اإلى بع�س الم�سطلح�ت التي ُيبنى على اإدراك مع�نيه� 
والفروق�ت بينه� الكثير؛ ف�رتب�ك بع�س الم�سطلح�ت نتيجُة عدم التمييز بين المقد�س والب�سري. 
وم��ن اأبرز هذه المف�هيم »الدي��ن«، ف�لحقيقة التي اأجمع عليه� ُموؤرخ��و االأدي�ن هي اأنه لي�ست 
هن���ك جم�عة اإن�س�نية ظهرت وع��ست ثم م�ست دون اأن ُتفكر في مبداأ االإن�س�ن وم�سيره، وفي 
� اأو ب�طاًل،  تعلي��ل ظواهر الكون واأحداث��ه، ودون اأن تتخذ له� في هذه الم�س�ئل راأيً��� معيًن� حقًّ
يقيًن��� اأو ظنًّ�، ت�سور به القوة التي تخ�سع له� هذه الظواهر ف��ي ن�س�أته�، والم�آل الذي ت�سير اإليه 

الك�ئن�ت بعد تحوله� )2(. 

وهذا مم� يوؤكد اأهمية الدين في النف�س الب�سرية. ورغم ذلك، ُيعد و�سع تعريف ُمحدد للدين 
اأم��ًرا �س�قًّ�؛ نظًرا الختالفه لدى كل من المجتمع�ت البدائية، والمجتمع�ت التى تعتنق الدي�ن�ت 
ال�سم�وي��ة، والختالف طبيعته من �سخ�س الآخر؛ والرتب�طه ب�أعمق العواطف والمعتقدات التي 
تدف��ع االإن�س�ن نح��و الكم�ل)3(. فم� بين تعري��ف الدين ب�أنه »االعتق�د ف��ي ك�ئن�ت روحية« اأو 
»ن�س��ق من المعتق��دات والمم�ر�س�ت التى بوا�سطته��� ُيك�فح جم�عة من االأف��راد الم�سكالت 
المطلق��ة للحي�ة االإن�س�نية«، اأو اأن الدين »ن�سق من الرم��وز تتف�عل لتقدم فهًم� عن الع�لم، هذه 
 � الرم��وز تمدن� بنموذج عن الع�لم ي�س�عد االأفراد على فهم هذا الع�لم« ))(. فكذلك يعرف اأي�سً
� »مجموعة  ب�أن��ه » هو ال�سعور بواجب�تن� من حيث كونه� ق�ئم��ة على اأوامر اإلهية �س�مية«، واأي�سً
متم��سك��ة من العق�ئد والعب���دات المت�سلة ب�لع�لم المقد�س، والتي تنظ��م �سلوك االإن�س�ن حي�ل 
� »هو  ه��ذا الع�لم بحيث ُتوؤلف هذه المجموعة وحدة ديني��ة تنظم كل من ُيوؤمنون به�«)5(. اأي�سً
 و�س��ع اإلهي �س�ئق ل��ذوي العقول ب�ختي�رهم اإيّ���ه اإلى ال�سالح في الح�ل والف��الح في الم�آل.

)2( حممد عبد اهلل دراز، الدين )د.م.: دار القلم، د.ت.(: 38، 39.
)3( عبد اهلل اخلريجي، علم االجتماع الديني، ط.2، �سل�سلة درا�س�ت يف املجتمع العربي ال�سعودي، الكت�ب الت��سع )د.م.، 1990(: 27.

))( التعريف�ت وردت يف: د. �س�مية م�سطفى اخل�س�ب، درا�صات يف االجتماع الديني، ط. 2 ) د.م.: دار املع�رف، د.ت.(: 23- 28.
)5( اخلريجي، علم االجتماع الديني: 28، 33.
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  وه��ذا ي�ستم��ل عل��ى العق�ئ��د واالأعم���ل. وُيطل��ق على مل��ة كل نب��ي. وقد يخ���س ب�الإ�سالم 
ِ االإِ�ْسالم﴾)6(. يَن ِعْنَد اهلَلّ كم� ق�ل اهلل تع�لى: ﴿اإَِنّ الِدّ

ون�سي��ر اإلى اأن اإط��الق كلمة "الدين" ال تعن��ي "الدين الحق" وحده، ب��ل تعني م� يدين به 
� ك�ن اأم ب�ط��اًل. والكالم بغير ه��ذا الفهم يخ�لف �سراح��ة م� ج�ء في  الن����س ويعتقدون��ه، حقًّ
 الق��راآن؛ ف�لق��راآن يعتبر اأن هن���ك اأدي�ًن� اأخ��رى غير االإ�سالم، يدي��ن به� اأ�سح�به� ق���ل تع�لى: 
﴿َي�اأْه��َل اْلِكَت�ِب ال َتْغُلواْ ِفي ِديِنُكْم﴾ [الن�س�ء/171]، ﴿َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدين﴾ [الك�فرون/6]، 
 وعليه فمفهوم كلمة الدين لي�س هو الإ�سالم، ويمكن اأن يكون� �سيًئ� واحًدا اإذا اأ�سفن� الدين اإلى االإ�سالم 
اأو اإلى اهلل فنقول "دين اهلل" اأو دين االإ�سالم "، ولكن اإذا ذكرت كلمة دين مجردة من االإ�س�فة 
اأو الو�س��ف، فه��ي اأ�سيق مفهوًم� من كلمة االإ�س��الم؛ الأن الدين في الحقيق��ة اإنم� هو جزء من 

االإ�سالم)7(.

)6( الته�نوي، ك�صاف ا�صطالحات العلوم والفنون، مج. 1 )د.م.: لبن�ن، 1996(:)81.
)7( يو�سف القر�س�وي، الدين وال�صيا�صة )د.م.: املجل�س االأوروبي لالإفت�ء والبحوث، 2006(: 15، 16. بت�رصف ب�سيط
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وظائف الدين
ي��وؤدي الدين ع��دة وظ�ئف حيوية في حي�ة الف��رد؛ حيث يمالأ الف��راغ الروحي له ويعطيه 
الكثي��ر من التف�سي��رات الأمور عجز عقله ع��ن ا�ستيع�به�، ويجعله ق�دًرا عل��ى مق�ومة ال�سغوط 
الت��ي يواجهه�، وُي�س�عده على تج�وزه���. وتختلف وظ�ئف الدين تبًع� للبن�ء االجتم�عي وثق�فة 

المجتمع وخ�س�ئ�س الدين نف�سه ويمكن اأن نحدد هذه الوظ�ئف فيم� يلي:

الوظائف الفردية: وظائف المعنى؛ حيث َيمد الدين االأفراد بنظرة معينة للع�لم والكون، 	-أ
بوا�سطته��� ُينظر اإلى عدم العدالة، والمع�ن���ة والموت على اأنه� َمع�ٍن مطلقة، كذلك 
ف�ل�سع��ور ب�النتم���ء الدين��ي دائًم� يوؤث��ر على فهم الف��رد »من هو وم���ذا يكون؟«؛ 
ف�إح�س��س الفرد ب�أنه ينتمي اإلى دين م� يجعله يمتنع عن القي�م ببع�س ال�سلوكي�ت مثل 
امتن���ع الم�سلم عن �س��رب الخمر في بع�س المج�ل�س التي تق��دم فيه�؛ وذلك نظًرا 

الإح�س��سه بذاتيته كم�سلم وانتم�ئه للدين االإ�سالمي. 

الوظائف المجتمعية: ف�لدين يقوي ذاتية الجم�عة؛ حيث يقدم تف�سيًرا لمعنى الجم�عة 	-أ
و�سط الع�لم المحيط به.

وظيفللة الدين في الأخللالق الجتماعية: حيث اإن درجة اهتم���م الدين بقيم واأخالقي�ت 	-أ
الحي�ة اليومية تختلف من دين الآخر؛ حيث يرى البع�س اأن العالقة الت�أثيرية للدين في 
االأخ��الق االجتم�عية غير محددة وغير مح�سومة، ويرى اآخرون اأن الدين واأخالق 

الحي�ة اليومية يرتبط�ن ب�سدة في معظم الدي�ن�ت في كثير من المجتمع�ت)8(.

ولم��� ك�ن الدين فطرة مت�أ�سل��ة في النفو�س ف�إن الن��س قديًم� وحديًث��� يتقبلون م� ي�أتيهم من 
جه��ة الدين، ولذا يزداد التم�سح ب�لدين والقيم الدينية م��ن قبل النظم ال�سي��سية كلم� ا�ستد الت�أزم 
ال��ذي تواجه��ه، ومن ثم يك��ون التركيز على وت��ر الدين بغي��ة الت�أثير على ال�س��واد االأعظم من 
الجم�هير ومح��دودي الثق�فة الديني��ة)9(. والت�ريخ ال�سي��سي ي�سير للكثير م��ن الوق�ئع المم�ثلة 
والت��ي اأدى الدي��ن فيه� دوًرا حيويًّ� ف��س��اًل وح��سًم� في ا�ستقط�ب الجم�هي��ر وال�سيطرة عليه� 
وت�سييره��� اأنَّى �س�ء الح�كم. فف��ي واقعن� المع��سر، �سواٌء نظرن� اإل��ى الع�لم العربي اأو االإ�سالمي 
�س��وف نكت�س��ف اأن الدين ا�سُتخدم مراًرا كع�م��ل ا�ستقط�ب واجت��ذاب للجم�هير اأو لمق�ومة 

)8( اخل�س�ب، درا�صات يف االجتماع الديني: )8-)9. بت�رصف
)9( حممود يو�سف، حما�رضات يف الدعاية الدولية، )د.م.: دار االإمي�ن، 2005م(: 37.
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ال�سلط���ت اأو للت�سدي لعملي�ت الغ��زو واالحتالل، ال �سيم� في الع�س��ور الحديثة)10(. فجميع 
الح��رك�ت والنظم ال�سي��سي��ة تلج�أ للدين لترويج اأهدافه�، وتثبي��ت اأرك�نه�، وحم�ية �سلط�نه�. 
فعله� مع�وية اأي�م ال�سراع مع االإم�م علي، والعز بن عبد ال�سالم زمن التت�ر؛ ح�سد الن��س بخطبه 
الت��ي تحث على الجه���د تحت راية قط��ز، ولج�أ اإلى الدي��ن جم�ل عبد الن��س��ر عقب هزيمة 
يوني��ة 1967م، و�س��دام ح�سين اأوق���ت االأزم�ت الت��ي واجهت حكمه، �س��واء اأثن�ء الحرب 
 االإيراني��ة اأو م� قبل واأثن�ء وبعد الغزو االأمريك��ي واإ�س�فة لفظة »اهلل اأكبر« على العلم العراقي في
 ين�ي��ر 1991م؛ ال�ستكم���ل ال�س��ورة الديني��ة المرج��وة ل��ه ودغدغ��ة الم�س�ع��ر االإ�سالمي��ة 

للم�سلمين)11(. 

� تنوع في ح�لة التدي��ن؛ وذلك لتنوع الخلفي�ت الثق�فية  التنوع ف��ي التعريف�ت ُيالزمه اأي�سً
والفكرية والمجتمعية لالأف��راد والقدرات الفردية. وتختلف تعريف�ت التدين للب�حثين الغربيين 
ع��ن تعريف�ته في االإ�سالم، فهو اإم� »�سكل كلي الأنم�ط �سلوكية ت�سمل االأح��سي�س ، والمواقف، 
و الع�طف��ة . اإلخ ، وكله� ت�أتي على هيئة مجموع��ة وت�ستجيب على اأ�س��س اأنه� كينونة بذاته�«، 
واإم��� طبًق� لق�مو�س هريتن��ج االأمريكي ف�لتدين »ح�لة كون الفرد مرتبًط��� بدين«. وفي االإ�سالم 
حتى يكون االإن�س���ن متديًن� يجب اأن يجمع بين »التدين بكل من االتق�د والقول والعمل«)12(. 
وي�سير الدكتورعبد المجيد النج�ر اإلى اأنه اإذا ك�ن فهم الدين هو االأ�س��س في التدين ، ف�إن تنزيله 
ف��ي واقع الحي�ة هو الثم��رة المبتغ�ة من اأ�سل الدين، وهو لذلك يمثل ف��ي التدين المرحلة التي 
تكم��ل مرحل��ة الفهم وتبلغ ب�لدين اإلى الغ�ي��ة من نزوله. وي�سيف: »التدي��ن في االإ�سالم يكون 
بكيفيتي��ن متالزمتين: اأوالهم� االإيم�ن بحق�ني��ة المنظومة النظرية التي ج�ء به� البي�ن الديني في 
�سرحه للوجود الق�ئم على اإقرار توحيد االألوهية، والث�نية التطبيق العملي لم� ج�ء في هدي الدين 

من االأوامر والنواهي المتعلقة ب�ل�سلوك في معن�ه ال�س�مل«)13(.

وعل��ى م� �سبق ن�ستطيع اأن نعرف التدين ب�أنه »طريقة تطبيللق الفرد لفهم الفقهاء في اأمور الدين- 
كذلك ال�سلللوك الديني لدى معتنق اأي دين- وطريقة تعاُملِه في َحياته اليومية كل في اإطار مرجعيته الفقهية، 
واختياراتلله الدينيللة والدنيويللة«. ف�لتدي��ن لي���س نمًط� واحًدا يك��ون اأ�سح�به عل��ى نف�س المنهج 
والطريق��ة، ولكنه ع��دة اأنم�ط يختلف فيه� االأفراد من حيث طبيع��ة ُروؤيتهم للدين واإح�س��سهم 
بمدى دوره في حي�تهم، وتتب�ين تلك الروؤى تبًع� لعدة دوافع، منه� على �سبيل المث�ل الم�ستوى 

)10( خليل علي حيدر، الت�صور ال�صيا�صي لدولة احلركات االإ�صالمية، �سل�سة حم��رصات االإم�رات )د.م.: 1997(:2.
)11( للتو�سع يف هذه النقطة انظر: يو�سف، حما�رضات يف الدعاية الدولية: 37 : )). 

)12( يف التعريف�ت املختلفة ملعنى التدين انظر: حممد عبد الفت�ح املهدي، �سيكولوجية الدين والتدين )د.م.: البيط����س: 2002(: 
          )33،3؛ �س�بينو اأكوافيف� وانزو ب�ت�سي، علم االجتم�ع الديني: االإ�سك�الت وال�سي�ق�ت، ترجمة عز الدين عن�ية )د.م.: هيئة  

          اأبو ظبي للثق�فة والرتاث، كلمة ، 2011(: 73-96. 
)13( عبد املجيد النج�ر، فقه التدين فهًما وتنزياًل ، مج.2، �سل�سلة كت�ب االأمة )د.م.: 1989(: 16، 18. بت�رصف
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االجتم�ع��ي والثق�ف��ي والم�دي والح�ل��ة النف�سية، كم� قد تزيد ح�لة التدي��ن وتنق�س من وقت 
الآخر ومن مرحلة عمرية الأخرى، فلي�س هن�ك م�ستوى ث�بت من التدين يكون عليه الفرد طوال 
حي�ته، بل االأم��ر يرجع لظروفه المعي�سية وح�الته النف�سية المتقلبة من وقت الآخر؛ ففي اأوق�ت 
ال�س��دة والكرب مثاًل وعندم� َيدب الي�أ���س وينعدم االأمل، يلج�أ الف��رد تلق�ئيًّ� للدين فيكون هو 
م��الذه؛ حيث يبقى دائًم��� اأمله في انتظ�ر م�س�عدة من اهلل عز وج��ل الذي ال يعجزه �سيء. وقد 
يبتعد المرء قلياًل اأو كثيًرا عند انفراج همومه، وذلك تبًع� لم�ستوى تدينه ومو�سع الح�لة الدينية 

لديه؛ هل هي اأمر طبيعي م�ستمر اأو حدث ط�رئ لظرف ط�رئ؟ 

وتوؤث��ر عدة عوام��ل على الفرد عندم� يخت�ر اتج�ًه��� فكريًّ� اأو راأيً� فقهيًّ��� في ت�سكيل وعيه 
الديني، ومن ثم يت�أثر �سلوكه التديني، ومن هذه العوامل واأهمه�: 

طبيعته ال�سخ�سية: ف�لتركيبة النف�سية لل�سخ�س - من ميل اإلى الت�سديد في ك�فة اأموره كي 	-أ
يتجنب اأي طريق اأو �سلوك يوؤدي به للخط�أ - تحدد كثيًرا توجه�ت واأنم�ط التدين، 
وتوجههه اإلى ال�سيغ الدينية التي ت�سبع لديه جوانب روحية، �سواٌء عن طريق التدين 
 الفردي ب�ختي�رات فقهي��ة مت�سددة ي�ستقيه� من قراءات حرة اأو تج�رب االآخرين، 
اأو يعم��د اإلى االن�سواء تحت لواء جم�عة م� يعمل من خالله� وي�ستند اإلى اأع�س�ئه� 
في توجهه الدين��ي واختي�راته� الفقهية واأنم�ط تدينه���، وبمرور الوقت قد ي�سبح 
الدي��ن - في وعيه - هو »جم�عته«، وجم�عته ه��ي الدين بتطبيق�ته� واجته�داته� 

الدينية.

الم�سللتوى الجتماعي والثقافي: حيث تت�أثر اختي�رات الفرد طبًق� لمدى وعيه وفهمه 	-أ
وخبرات��ه المعرفية، فتدين الفقير غ�لًب� م��� يختلف عن تدين الغني؛ حيث اإنه تحت 
وط�أة الفقر َيعتبر الفقير اأن ذلك ابتالء من اهلل، وعليه اأن ي�سبر وي�ستغني قدر االإمك�ن 
عن اأب�سط ح�ج�ت��ه االأ�س��سية تحت ا�سم الزهد، وُيغذي هذه الح�لة خط�ب الزهد 
والتق�سف الذي يتبن�ه بع�س الوّع�ظ الذين يب�سرون الفقير ب�لجزاء في االآخرة، وب�أن 
الم���ل قد يورد للن�ر ف�لفقراء اأحب�ب اهلل. اأم� الغني فهو يد اهلل التي ت�س�عد الفقراء، 
وقد ابتاله اهلل ب�لم���ل ليرى كيف يكون ت�سرفه، ويوؤكد بع�س الوع�ظ في خطبهم 
اأن االإ�سالم والتدين ال�سحيح ال يختلف مع الم�ل وال يحرمه م� دام يوؤدي �س�حب 
الم���ل حق اهلل فيه لعب�ده، وي�سرد خط�بهم ق�س�س كب���ر ال�سح�بة االأغني�ء كعثم�ن 
اب��ن عف�ن وعبد الرحمن بن عوف - ر�س��ي اهلل عنهم� وغيرهم� – مبينين ف�سلهم 
عن غيرهم من الن��س واأ�سبقيتهم. وبذلك يكون للفقراء خط�بهم الوعظي وكذلك 
�. وهن� نجد تق�رًب� مع الروؤية الم�رك�سية للدين ب�عتب�ره  يكون لالأغني�ء خط�بهم اأي�سً
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»اأفي��ون ال�سعوب«، والت��ي رغم الهج��وم االإ�سالمي عليه� ف�إنه��� ت�ستخدم ب�سور 
مختلفة.ف�لدي��ن ح�س��ب م�رك�س » ُيرجئ ال�سع���دة والجزاء اإل��ى الحي�ة االآخرة، 
ويدع��و الن��س اإلى القن�عة والر�س��� ب�أو�س�عهم في هذه الحي���ة. ويوؤدي ذلك اإلى 
�س��رف االنتب�ه عن المظ�لم ووجوه التف�وت والالم�س�واة في الع�لم، واإله�ء الن��س 
بم��� يمكن اأن يكون م��ن ن�سيبهم في ع�لم االآخرة. ف�لقيم الدينية ت�ستخدم في اأكثر 
االأحي���ن لتبري��ر جوانب الالم�س�واة ف��ي مج�الت الثروة وال�سلط��ة« ))1(. كذلك 
يختل��ف تدين المتعلم عن تدين غير المتعل��م؛ حيث تقل - عند اأغلبهم - االأفك�ر 
الخرافي��ة الممزوجة ب�لدين والتي يعتبره� الكثير من غير المتعلمين جزًءا من الدين 
وال تتع�ر���س معه��م ك�لكثير من البدع واالنحراف�ت واالإيم���ن ب�لولي وكرام�ته، 

وقد يطلق على هذه الح�لة الدين ال�سعبي)15(.

طبيعة الع�سللر وال�سلللوكيات المنت�سللرة والمناخ ال�سيا�سللي: ففي ع�س��ور ال�سدة والقهر 	-أ
ال�سي��س��ي، تنت�س��ر تي�رات عن��ف، �سواء اأك�نت ه��ذه التي�رات حركي��ة اأي تعتمد 
عل��ى ا�ستخدام العنف - ب�سوره المختلف��ة - ك�سبيل وحيدة للتغيير؛ حيث اإنه من 
وجهة نظر هذا االتج�ه العنف ال يق�بله اإال العنف، اأم متجهة اإلى العنف واالإره�ب 
الفك��ري �س��د المخ�لف - من وجهة نظره��م - لهم، �سواء على نف���س الدين اأو 
المذه��ب والراأي اأو مخ�لف، ف��ي كلت� الح�لتين، ف�إن العنف ه��و الخي�ر الحتمي 

والنه�ئي لهذه االآراء المت�سددة. وعليه فنجد اأنم�ط التدين اأُجملت فيم� يلي)16(:

التديللن المعرفي - الفكللري: وهن� ينح�سر التدين ف��ي دائرة المعرفة؛ حيث - 1
نج��د ال�سخ�س يع��رف الكثير من اأح��ك�م الدين ومف�هيم��ه، ولكن هذه 
المعرف��ة تتوق��ف عند الج�ن��ب العقالني الفك��ري وال تتع��داه اإلى دائرة 

الع�طفة اأو ال�سلوك. 
التدين العاطفي )الحما�سللي(: وفي هذه الح�لة نج��د ال�سخ�س ُيبدي ع�طفة - 2

ج�رف��ة، وحم��ًس� كبي��ًرا نحو الدين، ولك��ن هذا ال ُيواكب��ه معرفة جيدة 
ب�أح��ك�م الدين وال �سلوك ملتزم بقواع��ده، وهذا النوع ينت�سر في ال�سب�ب 
خ��س��ة حديث��ي التدين. وهي مرحل��ة يجب اإكم�له��� ب�لج�نب المعرفي 

والج�نب ال�سلوكي حتى ال تطي�س اأو تتطرف اأو تنمحي.

))1( اأنتوين غيدنز، علم االجتماع )د.م.: املنظمة العربية للرتجمة، 2005(: 580.
)15( للتو�سع يف هذا املفهوم، انظر: زهية جويرو، االإ�صالم ال�صعبي )د.م.: دار الطليعة، 2007(.

)16( املهدي، �صيكولوجية الدين والتدين: 26-0). بت�رصف
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التديللن ال�سلللوكي )تدين العبادة(: حيث نجد ال�سخ�س يق��وم ب�أداء العب�دات - 3
والطقو���س الدينية ولكن بدون معرفة ك�في��ة بحكمته� واأحك�مه� وبدون 
ع�طفة دينية تعطي لهذه العب�دات معن�ه� الروحي، ولكن فقط يوؤدي هذه 
العب���دات كع�دة اجتم�عية تعوده�. وه��ذا النوع يمكن اأن يكتمل وير�سد 

ب�إ�س�فة الج�نب المعرفي واإيق�ظ الج�نب الروحي.
التديللن النفعي )الم�سلللحي(: في هذه الح�لة نجد ال�سخ���س يلتزم ب�لكثير من - 4

مظ�ه��ر الدي��ن الخ�رجية للو�سول اإل��ى مك�نة اجتم�عية خ��س��ة اأو تحقيق 
ر الدين لخدمته  اأه��داف دنيوية �سخ�سي��ة. وال�سخ�س في هذه الح�ل��ة ُي�سخِّ
ولي�س العك�س، وتج��ده دائًم� حيث توجد المك��س��ب والم�س�لح الدنيوية 

ال�سخ�سية وتفتقده في المحن وال�سدائد.

 التديللن التفاعلللي )تدين رد الفعل(: نجد هذا النوع م��ن التدين في االأ�سخ��س - 5
الذي��ن ق�سوا حي�تهم بعي��ًدا عن الدين يلهون ويمرح��ون وي�أخذون من متع 
الدني��� وملذاته� ب�س��رف النظر عن الحالل والحرام، وفج���أة نتيجة تعر�س 
�سخ���س من هوؤالء لموقف معين اأو ح���دث معين نجده قد تغير من النقي�س 
اإلى النقي�س، فيبداأ في االلتزام ب�لكثير من مظ�هر الدين، ويت�سم تدينه ب�لع�طفة 
القوي��ة والحم��س الزائد، ولكن مع هذا يبقى تدينه �سطحيًّ� تنق�سه الجوانب 

المعرفية والروحية العميقة.

التديللن الدفاعي )الع�سللابي(: ق��د يكون الدين دف�ًع� �سد الخ��وف اأو القلق اأو - 6
ال�سع��ور ب�لذنب اأو ت�أنيب ال�سمير اأو دف�ًع� �سد القهر واالإحب�ط، وفي هذه 
الح�ل��ة يلج�أ الف��رد اإلى التدين ليخف��ف من هذه الم�س�ع��ر ويتخل�س منه�؛ 
فنج��د ال�سخ�س من هوؤالء ق��د اأهمل درا�سته اأو عمل��ه اأو م�سئولي�ته وتفرغ 
 لمم�ر�س��ة بع���س ال�سع�ئ��ر الدينية التي ال تتطل��ب جه��ًدا اأو م�سقة، وهدفه

 )غي��ر المعلن( م��ن ذلك هو تغطية ق�سوره وعج��زه والهرب من المواجهة 
الحقيقية مع الواقع.

التديللن المر�سللي )الذهاني(: ويظهر مع بع���س المر�سى م��ع بداي�ت الذه�ن - 7
)المر���س العقلي(؛ حيث يلج�أ المري�س اإلى التدين في مح�ولة منه لتخفيف 
حدة التدهور والتن�ثر المر�سي، ولكن الوقت يكون قد ف�ت فتظهر اأعرا�س 
المر���س العقل��ي م�سطبغة ببع���س المف�هيم �سب��ه الدينية الخ�طئ��ة، فيعتقد 
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المري���س ويعلن اأنه ول��ي من اأولي�ء اهلل اأو اأنه نبي بع��ث لهداية الن��س، اأو اأنه 
المهدي المنتظر ويت�سرف على هذا االأ�س��س.

التطللرف: وه��و يعني الغلو في ج�ن��ب اأكثر من جوانب الدي��ن االأخرى بم� - 8
يخ��رج ال�سخ�س ع��ن الحدود المقبول��ة التي يقره� ال�س��رع ويجمع عليه� 

علم�ء الدين، ويمكن تق�سيم التطرف اإلى اأنواع:

أ التط��رف الفكري: حي��ث ي�سعب النق��س مع ه��ذا ال�سخ�س حول م� 	-
تو�سل اإليه من اأفك�ر وينغلق على فكره. 

التطرف الع�طفي: حيث ت�سب��ح عواطف ال�سخ�س كله� متركزة على 	-أ
الجوان��ب الديني��ة، وي�سبح �سدي��د الح�س��سية من ه��ذه الن�حية �سديد 

المب�لغة في االنفع�ل به�.

أ التطرف ال�سلوكي: وهن� نجد ال�سخ�س يب�لغ مب�لغة �سديدة في اأداء ال�سع�ئر 	-
الدينية الظ�هرية بم� ُيخرجه عن الحدود المقبولة �سرًع�، وك�أن هذه ال�سع�ئر 
 هدف في حد ذاته؛ لذلك نجد هذه ال�سع�ئر تخلو من معن�ه� الروحي،

 ب��ل اإن التط��رف في مج���ل الفعل ق��د ال ينتهي عند ح��دود ت�سرف�ته 
ال�سخ�سية، بل يتج�وز ذلك اإل��ى مجتمعه، فيقوم ب�إلزام االآخرين لكي 

ي�سلكوا مثله، واإذا اأبوا ذلك فربم� يقوم ب�العتداء عليهم.

 الت�سللوف: وهو تجرب��ة ذاتية �سدي��دة الخ�سو�سية يمر به� قليل م��ن الن��س لهم - 9
تركيب اجتم�عي وروحي خ��س، ولذلك فلي�س من ال�سهل التعبير عنه� ب�الألف�ظ 
المعت���دة؛ الأنه� تحدث خ�رج حدود االألف�ظ؛ حيث يمر ال�سخ�س بفترة مع�ن�ة 
�سدي��دة بين كثير من المتن�ق�س�ت ثم فج�أة يح���س اأن هن�ك �سيًئ� ه�ئاًل قد حدث 
وك�أن��ه ولد من جديد، ف�أ�سبح يرى نف�سه ويرى الك��ون ب�سكل مختلف تم�ًم�، 
ويح���س اأن كثي��ًرا من �سراع�ته قد ه��داأ، واأنه قد توحد م��ع الكون ورغم عمق 
التجرب��ة ف�إنه� تبقى خبرة �سخ�سية غير �س�لح��ة للتعميم، وهي فوق ذلك خبرة 

خطرة غير م�أمونة؛ حيث تختلط فيه� االإله�م�ت ب�لو�س�و�س.

التديللن الأ�سيللل: وه��ذا ه��و الن��وع االأمثل م��ن الخب��رة الدينية؛ حي��ث يتغلغل - 10
ال�سل��وك،  ودائ��رة  الع�طف��ة  ودائ��رة  المعرف��ة  دائ��رة  ف��ي  ال�سحي��ح  الدي��ن 
فنج��د ال�سخ���س يمل��ك معرف��ة دينية ك�في��ة وعميق��ة وع�طف��ة ديني��ة تجعله 
يح��ب دين��ه ويخل���س له م��ع �سل��وك يوافق كل ه��ذا، وهن��� يك��ون الدين هو 
ال�سخ���س  ه��ذا  ن�س�ط���ت  ل��كل  والُموجه��ة  الُمحرك��ة  المركزي��ة   الفك��رة 

9
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)الخ�رجي��ة والداخلية(، ونجد قوله متفًق��� مع عمله وظ�هره متفًق� مع ب�طنه في 
ان�سج���م ت���م. وهذا ال�سخ�س المتدي��ن تديًن� اأ�سياًل نجده ي�سخ��ر نف�سه لخدمة 
دين��ه ولي�س العك�س، واإذا �سعر ب�الأمن والطم�أنينة وال�سكينة و�سل اإلى درجة من 
الت��وازن النف�سي تجعله يق�ب��ل المحن وال�سدائد ب�سبر ور�س���، واإذا ق�بلت هذا 
ال�سخ���س وجدته ه�دًئ� �سمًح� را�سًي� متزًن� ف��ي اأقواله واأفع�له ووجدت نف�سك 

تتوا�سل معه في �سهولة وي�سر واأم�ن.

وُيق�سم الدكتور اأحمد زايد » التدين « اإلى عدة اأنم�ط ك�لت�لي)17(:

النمللط الأ�سلللي )المن�سللئ( للتديللن The archetypal type: وه��و النم��ط ال��ذي عرفه - 1
المجتمع الم�سري لفترات طويلة، ويوجد لدى قط�ع�ت من ال�سك�ن االأقل ات�س�اًل 
ب�لثق�ف��ة الحديثة؛ حيث َيقوم ال�سلوك الديني على اأداء الواجب�ت االأ�س��سية وينخرط 
الفرد في م�سكالت الحي�ة، ومن ثم ف�إن اأداء فري�سة ال�سالة يخ�سع لظروف العمل، 
والتدين هن� م�س�ألة فردية ال يفر�س فيه االأب �سلوًك� دينيًّ� معيًن�، وتختلط الُمعتقدات 
الدينية ب�لُمعتقدات ال�سعبية وال تظهر اأّية ُمب�لغ�ت في المم�ر�س�ت الدينية اأو الرموز 

الدينية، ولي�س هن�ك اأدنى اهتم�م ب�إظه�ر التدين لالآخرين.

النمللط الطقو�سللي The ritualistic type: حي��ث يتح��ول الدي��ن اإلى م�س��در اأ�س��سي - 2
لالأخ��الق، وال ينعك�س التدين ف��ي الحر�س ال�سديد عل��ى اأداء الفرائ�س الدينية بل 
ف��ي ال�سعي الدائم نحو التعليم الديني الذاتي، ويك��ون رب االأ�سرة هو م�سدر هذه 
الروؤية ويتحول �سلوك ب�قي االأ�سرة – غ�لًب� – لن�سخة كربونية منه، ويتحول اأ�سلوب 
الحي���ة اإل��ى اأ�سلوب طقو�سي ويكون ه��وؤالء االأفراد حري�سين عل��ى ترك االنطب�ع 

ب�أنهم متدينون واأخالقيون.

النمللط ال�سكالني The formalistic type: حيث تك��ون الم�س�عر الدينية غير حقيقية، - 3
ويهت��م فيه الف��رد بطريقة اأدائه للفرو���س الدينية اأم�م الن��س اأكثر م��ن عالقته بذاته، 
ويك��ون التدين لي�س له عالقة ب�لنظ�م االأخالقي للفرد رغم ت�أكيد هذا الفرد لالأهمية 

االأخالقية والدينية في خط�به اليومي. 

النمللط الن�سللط �سيا�سيًّللا The activist type: وهن��� يكت�سب التدين ط�بًع��� �سي��سيًّ�، في - 4
مح�ول��ة لتج�وز الع�لم المعي���س من اأجل تغييره، وي�سطبغ ب�ل�سبغ��ة ال�سي��سية التي 
تتمرد على الواقع، فهن�ك م��ن يرف�س ع�لم الحداثة تم�ًم� وي�سترجع اأنم�ًط� �سلوكية 

)17( اأحمد زايد، تناق�صات احلداثة يف م�رض، ط. 2 )د.م.: مكتبة االأ�رصة، 2006( 85-88. بت�رصف
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�س�بق��ة عل��ى الحداثة، مثل ارتداء الث��وب الق�سير، وهجر المن���زل اإلى الم�س�جد، 
ف��ي مح�ولة ال�سترج���ع النمط االأ�سلي المث�ل��ي الذي تحقق في �س��در االإ�سالم، 
وال يكتف��ي فيه الفرد بتحقيق هذا النمط على نف�س��ه، بل يح�ول فر�سه ب�لقوة على 
المجتمع، وهن�ك من هو اأكثر اعتدااًل ويكتفي بفر�س هذه ال�سلوكي�ت على نف�سه، 

ون�سره� في المجتمع ب�أ�سلوب اأقل عنًف�.

النمللط الأبللوي The paternalistic type: ويحتف��ظ ه��ذا النم��ط بكل رم��وز التدين - 5
ال�سكالن��ي، ولكن��ه يب�لغ في االإح�س�ن والزك�ة وبن�ء الم�س�ج��د وغ�لًب� م� ي�س�حب 
ه��ذه المم�ر�س�ت قدر من االإعالن ال�سخ�سي من خ��الل االأح�ديث وثرثرة الحي�ة 
اليومية، اأو من خالل و�س�ئل االت�س�ل الجم�هيرية، وتزداد هذه المم�ر�س�ت ب�سكل 

ملحوظ في من��سب�ت بعينه� ك�أي�م االنتخ�ب�ت.

واأدى ع��دم التمييز بين االإ�س��الم كدين يتكون من معتقدات ومم�ر�س���ت عقدية و�سع�ئرية 
مرتبط��ة ب�لمقد�س وهو الن���س القراآني، واالأيديولوجي� المكونة من االأف��ك�ر ال�سي��سية المتعلقة 
بطبيعة ال�سلطة ووظ�ئفه�، والتي واإن ك�نت ت�ستند اإلى المقد�س ف�إنه� تظل في المق�م االأول قراءة 
ب�سري��ة - اأدى هذا اإلى ح�لة من االلتب��س تج�ه م�سطلح مث��ل »اإ�سالمي Islamist« والذي يطلق 
عل��ى االأ�سخ��س الذين يعتبرون االإ�سالم منهج حي�ة وي�سل��ح ك�أيديولوجية �سي��سية. ف�لراف�سون 
للم�سطلح يرون اأنه م�سطلح جديد لم يكن له وجود زمن الر�سول وال�سح�بة وارتبط ب�لتدخالت 
االأجنبية في الع�لم االإ�سالمي. واأنه يهدم المنظومة االإ�سالمية الق�ئمة على اأن االإ�سالم دين ودولة. 
في حين يرى الدكتور محمد عم�رة )18( اأن م�سطلح »االإ�سالميين« قديم، ولي�س من مخترع�ت 
ال�سح��وة االإ�سالمية المع��س��رة كم� يح�سب بع���س الن��س، و"االإ�سالميون" ه��م طالئع الفكر 
والعم��ل االإ�سالمي، الم�ستغلون ب�سن�ع��ة الفكر، والذين يقودون العم��ل لو�سع هذا الفكر في 

المم�ر�سة والتطبيق، فكل »اإ�سالمي« هو م�سلم، ولي�س العك�س دائًم� ب�سحيح.

كم� يدمج البع�س بين الفكر والحركة فيم� يخ�س ظ�هرة االإ�سالم ال�سي��سي ويركز على البعد 
االأيديولوج��ي الديني كم� ف��ي م�سطلح »االإ�سالموية«، التي تعني االإ�س��الم في و�سعه ال�سي��سي 

ولي�س الديني)19(. 

)18( ملحق جملة االأزهر )�سفر 33)1 هجرية(. ويف هذا ال�سي�ق ن�سري للتو�سع: حممد عف�ن، »االإ�سالم واالإ�سالموية«، م�رص العربية، 
http://goo.gl/ocXGEv          

)19( يف م�سطلح االإ�سالموية واالإ�س�الم ال�سي��سي، ان�ظر: من هم االإ�صالميون؟، التقرير رق�م 31، املجم�وعة الدولية لالأزم��ت
         )اأيلول )200(؛ خليل العن�ين، االإ�صالم ال�صيا�صي الظاهرة واملفهوم )د.م.: املركز الدويل للدرا�س�ت امل�ستقبلية واال�سرتاتيجية، 

         د.ت.(: 13.
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وق��د اأُثير في �سف��وف اأجي�ل االإ�سالميين الج��دد نق��س�ت حول العالق��ة بين »االإ�سالمي« 
و»المتدي��ن« )20(. ف�لفرق بين )المتدين( و)االإ�سالم��ي( ال يتعلق )بدرجة( التدين، بل هو فرق 
نوع��ي ك�من في )وظيفة( التدين، الدين لدى )المتدي��ن( ال يقوم اإال بوظيفة راحة ال�سمير على 
الم�ست��وى الفردي، اأم��� )االإ�سالمي( فوظيفة التدين عنده اأبعد من ح��دود �سخ�سه، اإنه� وظيفة 
ح�س�رية ب�متي�ز، م�سمون تدين )االإ�سالمي( لي�س فقط اإراحة �سميره ك�سخ�س، ولكنه ا�ستدع�ء 
للت��راث االإ�سالمي بو�سف��ه م�سدًرا للط�قة النف�سي��ة والمدد الفكري الالزَمْي��ن لمواجهة خطر 
الح�س���رة الغربية.كذلك ال يكفي اأن تكون متديًن� ك��ي ت�سعر بم� ن�سعر به، بل يجب اأن تكون 
اإ�سالميًّ���، اإنن� ننظر تج�هكم مع�س��ر المتدينين بنوع من الحذر؛ ن�سع��ر اأنكم �ستفترقون عن� في 
لحظ��ة م�، ن�سعر اأنكم من اأ�س��ول مختلفة، ف�أنتم، بخالفن� نحن، لم تنظ��روا لمجتمعكم بعين 

النقد، بل اأنتم في تدينكم هذا تتمثلونه، وتحر�سونه.

وُيف�س��ل »�سرور« اأكث��ر ويقول: »المتدي��ن الع�دي ه��و ح�سيلة ت�سوية بي��ن �سلطتين: اهلل 
والمجتم��ع، فهو ملتزم ب�لمجتم��ع ك�سقف لتدينه، وهو على اأتم ا�ستع��داد لتعديل مفهومه عن 
التدي��ن لو حدث ت�س�دم بينه وبي��ن المجتمع، وبداخله نوع من اإق��رار و�سع المجتمع على م� 
ه��و عليه. حتى انحراف�ت المجتمع يراه� المتدين ك�سيء )يجب( اأن يكون، اإنه ال ي�سرح بهذا 
الوجوب، لكنه ي�سعر به، �سخط��ه على انحراف�ت المجتمع مبطن بنوع من الر�س� والالمب�الة. 
اأم��� االإ�سالمي فتدينه ن�بع من )يقظة ح�س�رية(، فهو �سخ���س ي�سع المجتمع ككل بين قو�سين، 
اإنه ي�سعر بعمق اأزمة المجتمع، وي�سعر اأن المجتمع هو اأقل من اأن يحدد له ع�داته وتق�ليده، اإنه 
تح��ول اإلى اإ�سالمي الإنق�ذ المجتمع ال لمح�ك�ته. ي�سعر ب���أن مجتمًع� را�سًي� ب�لتبعية الح�س�رية 
للغرب وب�ل�سلبية ال�سي��سية لل�سلطة هو مجتمع بح�جة اإلى اإع�دة فك وتركيب. وي�سيف: »ي�سعر 
كل م��ن المتدين واالإ�سالمي )ب�سكل غريزي غي��ر واٍع( بهذا الفرق بين كل منهم�، وب�أنهم� قد 
يفترق���ن عن��د نقطة م�، وع�دة م� تكون هي النقطة التي يب��داأ عنده� تهديد ثوابت المجتمع من 

االإ�سالمي؛ حينئذ يلج�أ المتدين اإلى الدف�ع عن ح�سنه االأول ومرجعه الحقيقي«.

وف��ي م�سر االآني��ة، ُوجدت جميع ه��ذه االأنم�ط بدرج���ت متف�وتة من وقت الآخ��ر، ت�أثرت 
ب�لظروف ال�سي��سية وتم��دد وانكم��س االإ�سالميين؛ فبج�نب من يمر في حي�ته الدينية ب�أكثر من 
نمط، الحظن� - من خالل عملن� الميداني – من يخرج عن هذه االأنم�ط ال�س�بق االإ�س�رة اإليه�، 
فم��ع انت�س���ر ح�الت اإلح�د في قط�ع�ت من ال�سب�ب ك�ن م��ن بينهم من ك�نت له خلفية حركية 

في الجم�ع�ت االإ�سالمية.

)20( وذلك يف اإط�ر: »حوار بني ك�تب هذه ال�سطور ويحيى رف�عي �رصور«، الفي�صبوك )26 اأكتوبر 2013(،
         www.facebook.com/ya7yarefai/posts/749808355035924؛ ومنه �سنعتمد على اإبراز التف��سيل فيم� يخ�س 

         هذه اجلزئية.وللتو�سع ن�سري اإىل اأن له مق�اًل اآخر بعنوان: »التمييز بني )االإ�سالمي( و)املتدين(«، املر�سد االإ�سالمي ملق�ومة التن�سري، 
www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=51456&menu_id=32440         
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وهن��� يث�ر ت�س�وؤل حول كيفية تحول »اإ�سالمي« ب�عتب�ره النموذج االأمثل واالأكمل للم�سلم اإلى 
ترك دينه واالإلح�د كلية ؟! واالأمر هن� يحت�ج لتف�سيالت فيم� يخ�س م�سطلح »االإلح�د«. 

قُّ الذي يكون في ج�نب  ف�الإلح���د لغ��ًة في »ل�س�ن العرب« )21( م�ستق م��ن ) ل ح د ( وهو ال�سَّ
ع الميت؛ الأَنه قد اأُِميل عن و�َسطه اإِلى ج�نبه. وقد وردت كلمة االإلح�د في المفهوم  القب��ر مو�سِ

يغ والت�أويل المنحرف: القراآني في عدة موا�سع بمع�ٍن مختلفة تعلقت ع�مة ب�لزَّ

ِ ااْلأَ�ْسَم���ُء اْلُح�ْسَنىٰ   اأولهللا: الميل واالنح��راف اإلى الب�طل: كم� ف��ي قوله تع�ل��ى اهلل: ﴿َوهلِلَّ
 َف�ْدُعوُه ِبَه� َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي اأَ�ْسَم�ِئِه �َسُيْجَزْوَن َم� َك�ُنوا َيْعَمُلوَن﴾ [االأعراف/180].

الَّذِينَ يُْلِحُدوَن ِفي اآَي�ِتَن� اَل   ثانيًا: و�سع الكالم على غير موا�سعه: كم� في قوله تع�لى:﴿اإِن َّ
 َيْخَفْوَن َعَلْيَن�..﴾ [ف�سلت/0)]. 

 ثالثًا: الكذب واالفتراء والبهت: كم� في قوله تع�لى ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم اأَنَُّهْم َيُقوُلوَن اإِنََّم� ُيَعلُِّمُه 
�ٌن َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن﴾ [النحل/103] )22( . ْعَجِميٌّ َوَهَذا ِل�سَ �ُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن اإَِلْيِه اأَ ٌر ِل�سَ َب�سَ

وف��ي الثق�فة الغربية نجد الملحد Atheist وي�أت��ي من الكلمة االإغريقية Atheos، والتي تعني 
ب��ال اإله. وكلمة Atheos م�ستقة م��ن معنى حرف a وهو »بال«، وكلمة Theos وتعني »األوهية«. 
ال يمل��ك الملحد اعتق�ًدا دينيًّ�، وال يوؤمن الملحد ب�إل��ه اأو ب�آلهة، اأو ب�أي ك�ئن�ت غيبية. االإلح�د 
ال يعتب��ر ديًن� في حد ذاته. اإن مفه��وم الوك�لة خ�رج الطبيعة مع الق��درة على الو�سول للق�نون 
الطبيع��ي والتحكم ب�الأح��داث هو مذهب غيبي، وهو اأ�س��س اأي دي��ن. واالعتق�د بوجود هذه 
الوك�لة مبني على الت�سديق. وال يملك الملحد اأي نظ�م اإيم�ني محدد. فنحن نقبل م� هو علميًّ� 

ق�بٌل لالإثب�ت. والأن مف�هيم االإله غير ق�بلة لالإثب�ت، فنحن ال نقبله�. 

وينق�س��م االإلح�د عموًم� اإلى ق�سمين: اإلحللاد قوي واإلحاد �سعيللف. وب�لرغم من تق�سيمه اإلى 
فئتي��ن، ف�إن هذا التمييز ق�در على عك�س التنوع الوا�سع الموجود �سمن الملحدين، عندم� ن�أتي 
اإل��ى موقفهم من وجود االآله��ة ف�لملحد ال�سعيف هو �سخ�ٌس يفتقد االإيم���ن وي�س�دف اأال يوؤمن 
ب���أي وجود لالآلهة، ال اأكثر، وال اأقل. وهذا يدعى اأحي�ًن��� الالاأدرية الملحدة؛ الأن اأغلب الن��س 
الذي��ن يعون ذاتيًّ� فق��د االإيم�ن ب�الآلهة يميلون لفعل ه��ذا الأ�سب�ب الاأدرية. اأم��� الإلحاد القوي، 
 والذي يدعى اأحي�ًن� ب�الإلح�د الظ�هر، فيخطو خطوة واحدة اأبعد ويت�سّمن نفي وجود اإله واحد

 عل��ى االأق��ل، واآلهة متعددة ع�دًة، واأحي�ًن� ينف��ي اإمك�نية وجود اأي اإله قطًع���. ويدعى االإلح�د 
القوي اأحي�ًن� ب�الإلح�د المعرفي؛ الأن غ�لًب� من ي�أخذ هذا الموقف من الن��س يزعم اإدخ�ل المعرفة 

)21( »معنى اإحل�د يف مع�جم اللغة العربية – ق�مو�س عربي عربي«، معاجم، www.maajim.com/dictionary/اإحل�د. 
)22( يف هذه التف�سريات انظر: تف�سري ابن كثري.
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فيه؛  بمعنى اأنهم يزعمون علمهم بطريقة م� اأن اآلهًة معينة اأو كل االآلهة غير موجودة اأو ال يمكن 
اأن توج��د. ويف�سل المالحدة اأن يطلق عليهم الالدينيللون في حين لفظ الديني يعني من ال يوؤمن 

بدين ولي�س ب�ل�سرورة اأن يكون منكًرا لالألوهية.
ويرتبط بم� �سبق �سوؤال حول اأنم�ط وم�ستوي�ت االإلح�د، وهي ك�لت�لي)23(:

	 االإلحاد المطلق: اإنك�ر االألوهية والربوبية وم� يتفرع عنهم� من ر�سل ور�س�الت.•
	 االإلحاد الجزئي: )االعتراف بوجود اإله مع اإنك�ر ت�سرفه و�سيطرته على �سئون الب�سر، اأي •

اإنك�ر الربوبية، و»الالاأدرية«: ت�أجيل االإيم�ن لعدم توافر االأدلة.
	 العدمية: الي�أ�س من عدالة االأر�س وال�سم�ء وال�سعور ب�لالجدوى.•
	 االإلحاد العابر: في مرحلة من مراحل العمر، وخ��سة المراهقة وال�سب�ب.•
	 االإلح��اد الباحث ع��ن اليقين: الخروج من دائ��رة االإيم�ن والنظر في االأم��ر بال ثوابت اأو •

مقدم�ت دينية ولتحقيق اأكبر قدر من المو�سوعية والعقالنية واليقين المح�يد. االإلح�د 
الكي��دي االنتق�مي: الموجه �سد رمز اأو رموز اأو مم�ر�س�ت دينية مكروهة اأومرفو�سة 

اأو مفرو�سة.
	 االإلحاد التمردي: تمرد عل��ى ال�سلطة اأيًّ� ك�ن نوعه�، واالإلح�د االبتزازي )ابتزاز االأ�سرة •

اأو الموؤ�س�سة الدينية اأو المجتمع بهدف تحقيق مك��سب م�دية اأو معنوية(.
	 االإلحاد اال�صتعرا�صي: لجذب االنتب�ه واإثب�ت التميز.•
	 االإلحاد اال�صتهزائي: ال�سخرية من المقد�س�ت والثوابت ومن الكب�ر.•
	 االإلحاد بالنمذجة: التقليد ل�سخ�س اأو اأ�سخ��س محبوبين.•

)23( املهدي.�صيكولوجية الدين والتدين. كذلك على ورقة بحثية له بعنوان: »ال�سب�ب.. مل�ذا يلحدون وكيف يعودون؟« 
.http://maganin.com/content.asp?contentid=20514 ،جمانني: ال�سبكة العربية لل�سحة النفسية االجتماعية        



كرا�سات علمية 27  22

هل يعتبر الإلحاد ظاهرة؟
ولالإج�بة عن هذا ال�سوؤال يجب اأن نتعرف اأواًل على م�سطلح »الظ�هرة االجتم�عية« والتي 
ُتع��رف ب�أنه� فعل اجتم�عي يم�ر�سه جم��وع من الب�سر، اأو هم يتعر�سون له اأو يع�نون منه اأو من 
 .  social problem  نت�ئج��ه .  وحينم��� تكون الظ�هرة ذات بع��د �سلبي فهي م�سكلة اجتم�عي��ة
و»الظ�هرة االجتم�عية« حينم�  تكون م�سكلة، ف�لم�سدر الحقيقي له� هو وجود خلل في كل اأو 
بع�س مج�الت المجتمع اأو بع�س اأجزائه�. ويكمن الفرق الجوهري بين الظ�هرة والم�سكلة في 
اأن »الم�سكلة االجتم�عية« يوجد له� حكم مجتمعي �س�بق لوقوعه� - غير مرغوبة - مثل: م�سكلة 
المخدرات، .. - هذه الم�سكالت له� حكم �س�بق - غير مرغوبة، وله� عقوبة- في حين الظ�هرة 
 االجتم�عي��ة ال يوجد له� حكم مجتمعي �س�بق مثل: ظ�هرة الزواج، والطالق، والهجرة ....،

ومت��ى م��� وجد له� حكم مجتمعي ب�أنه��� ) غير مرغوبة اأو تهدد كي���ن المجتمع ( تحولت من 
ظ�هرة اإلى م�سكلة ))2(.

وفيم��� يتعلق بطبيع��ة االإلح�د فعلميًّ� ال يمك��ن الجزم بوجود ظ�هرة اإلح���د معلنة الأ�سب�ب 
مختلف��ة منه���: الثق�فة المجتمعي��ة التي ترف�س اإظه���ر هذه الح�الت في العل��ن، كذلك غي�ب 
الدرا�س���ت العلمية حول هذه الظ�هرة الق�ئمة على بي�ن�ت علمي��ة دقيقة الأ�سب�ب م�دية وثق�فية 
واأمنية ، لكن يمكنن� الجزم بوجود ح�الت اإلح�د الك�من منه� اأكثر من المعلن الأ�سب�ب مجتمعية 
ف��ي المق�م االأول وهي بذلك تكون في نط���ق »الم�سكلة االجتم�عية«. ف�ساًل عن اأنه� ت�ريخيًّ� 
ل��م تكن ظ�هرة تتوافر فيه� خ�س�ئ�س الظواهر االجتم�عي��ة في عموميته�، حيث ظلت ح�الت 
� ملزمة  فردية. كذلك لي�ست نت�ًج� للحي�ة االجتم�عية ومقت�سي�ت العمران الب�سري. لم تكن اأي�سً

لالأفراد بحيث يتخذونه� اأ�س��ًس� لتنظيم حي�تهم الع�مة وعالق�تهم ببع�سهم البع�س.

وي��رى علم���ء االجتم�ع اأن االإلح�د هو ح�ل��ة من الخلع االجتم�عي؛ حي��ث يمر االإن�س�ن 
بث��الث مراحل: االأولى وهي »االجتم�عية الع�مة«؛ حيث ينتمي ال�سخ�س لعموم الن��س وتكون 
فك��رة الدين مقبولة لديه��م ولديه. والمرحلة الث�ني��ة هي »االجتم�عية الخ��س��ة« وفيه� ينتمي 
 ال�سخ���س اإلى »�سل��ة« اأو مجموعة خ��سة تقب��ل اأو ت�سكك اأو ترف�س الدي��ن. والمرحلة الث�لثة 

))2( اأحمد اإبراهيم خ�رص، »متى ت�سبح الظ�هرة االجتم�عية م�سكلة اجتم�عية؟« موقع اأحمد اإبراهيم خ�رض،
   www.alukah.net/web/ khedr/0/51893       
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ه��ي الخل��ع الت�م؛ حيث ينكفئ ال�سخ�س عل��ى ذاته ويتبنى قن�عة �سخ�سية ذاتي��ة تم�ًم� لي�س له� 
عالقة ب�ل�سي�ق االجتم�عي)25(.

وعن��د التطرق لم�س�ألة االإلح�د، ورغم ح�لة االإن��ك�ر الدائم والتقليل من حجمه� ف�إنن� نجد 
اأزم��ة وع��ي نتيجة تط��رف الخط�ب الدين��ي؛ فنجد اأ�س�بع االته���م توجه غ�لًب� م��ن قبل عموم 
االإ�سالميي��ن اإل��ى »الن�س���رى« – رغم وجود ح���الت اإلح�د في الج�ن��ب الم�سيحي- والذين 
ي�سيطرون على و�س�ئل االإعالم المو�سوفة ب�أنه� عدو االإ�سالم االأول في م�سر لدوره� في ت�سويه 
االإ�سالميي��ن والدع�ة. فهم المح��رك االأ�س��سي لكل م� يجري من اأحداث، وهدفهم هو التن�سير 

ولي�س لهم هدف غير هذا الهدف.

وم��ن واق��ع العينة التي ق�بلن�ه� ف��ي فترة االإعداد له��ذه الورقة لم نجد اأن ق��رار االإلح�د تم 
ب�س��ورة مف�جئة بل ه��ي مراحل متت�لية تط��ول اأو تق�سر لكنه� ت�سل ب�ل�سخ�س ف��ي النه�ية اإلى 
االإلح���د. وعند التطرق لمو�سوع اإلح�د اأي اإن�س���ن نجد الروؤية الجمعية للمجتمع تج�ه م�س�ألة 
االإلح���د تتلخ�س فيم� يلي: ج�هل ومغيب، ومدفوع االأجر م��ن جه�ت مع�دية للدين، ويع�ني 
من اأزمة اأو كردة فعل على �سغوط، وك�ره للمجتمع، والرغبة في االنغم��س في ال�سهوات بدون 

رادع، ومري�س نف�سيًّ�، وم�س�يرة للمو�سة.

وعن��د التن���ول العلمي لهذه الم�سكل��ة - االإلح�د ع�مة واإلح���د االإ�سالميين وهو مو�سوع 
الورق��ة خ��سة – يحت�ج االأمر اإلى �سرورة التعرف على عدة اأمور، وهي: واقع الإلحاد في م�سر، 
الظاهرة بين الما�سي والحا�سر، دوافع الإلحاد. وهذا التن�ول يتطلب من� الت�سخي�س العر�سي للواقع 
ب�العتم���د على تحليل البي�ن�ت االآنية التي تخ���س واقع الظ�هرة في �سوء المعطي�ت الموجودة 
في الوقت الراهن، كذلك االأ�سلوب الطولي لت�ريخ الم�سكلة بتتبع الظ�هرة من جذوره�. وهذا 

مث�ر الحديث في المبحث الث�ني.

)25( املهدي، �صيكولوجية الدين والتدين.
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المبحث الثاني

 اإحلاد اإ�سالمي .. درا�سة حالة

الأ�سب���ب �سي��سي��ة واجتم�عية متعددة ال يوج��د اإح�س�ء م�ستقل لع��دد الملحدين في م�سر، 
وتظ��ل االأرق�م المعلنة مجرد اجته�دات �سحفية واإعالمية وتكون م�سدره� و�س�ئل اإعالم غربية 
من المق�م االأول. فب�لنظر اإلى الن�سب المعلنة طبًق� الإح�س�ءات ج�لوب)26( فقد بلغت ن�سبة التدين 
ف��ي الع�لم العربي 77%، وبلغ عدم المتديني��ن 18%، والملحدين عن اقتن�ع 2%، والملحدين 
 ب��ال اأ�سب���ب 2%، ن�سبة التدين في تون���س 75%، وبلغ عدم المتديني��ن 22 %، والملحدين عن 
اقتن���ع 0% والملحدين بال اأ�سب�ب 2%. وظلت الح�ل��ة الم�سرية غ�ئبة عن التقرير لكن االأرق�م 
المعلن��ة للملحدين الم�سريين تدور بين اثنين اإلى ثالث��ة ماليين ملحد والم�س�در غربية في هذه 
االأرق���م)27(. واأيَّ� م� يكن العدد ف�إن االأمر يحت�ج لوقفة بحثية لقراءة وتحليل هذا الم�سهد الذي 
اأ�سبح حديث عدد من و�س�ئل االإعالم المختلفة م� بين تهويل وت�سفيه من هذه الم�سكلة، خ��سة 

االأداء االإعالمي– كم� �سن�سير الحًق� - لهم يحت�ج لوقفة للفهم.

وال�ستيع�ب الكيفية التي يتم به� قرار ال�سخ�س ب�الإلح�د، ن�سير اإلى اأن ذلك القرار ال يكون 
لحظيًّ���، بل هو نت���ج �سل�سلة من المواقف والتف�عالت – والتي ال ي�سترط فيه� دوافع دينية فقط 

Global Index of Religion-and-Atheism-25-7-2012 )26(
)27( اأ�سدرت موؤ�س�سة »بور�سن م�ر�ستلري« املعنية بدرا�س�ت االأدي�ن والعق�ئد بنيويورك ب�لوالي�ت املتحدة االأمريكية درا�سة م�س�بوهة 

           اأكدت فيه� اأن عدد امللحدين يف م�رص قفز فج�أة بعد الثورة اإىل 3% مب� يع�دل حوايل مليوين م�رصي، ولي�ست هذه هي املرة االأوىل 
           التي تب�لغ فيه� بع�س املوؤ�س�س�ت البحثية الع�ملية يف ابتك�ر اأرق���م من وح�ي اخلي�ل ل�و�سف االأو�س��ع يف م�رص بع�د الثورة دون 

           اال�ستن�د ملوؤ�رصات علمية، خ��سة اأنه� تت�سدى لو�سع قيم رقمية تت�سل بظواهر �سدي�دة الن�سبية؛ حيث ك�سف�ت الدرا�سة املن�س�وبة 
           لهذه املوؤ�س�سة اأن ن�سبة االإحل�د يف ازدي��د م�ستمر يف جمتمع م� بعد ث�ورة ين�ير، وال�سبب اأنه يف امل���سي ك�ن امللحدون يخ�ف��ون 

    من البط�س ويخ�فون على مظهرهم االجتم�عي ومك�نتهم و�سط الن��س، ل�كن الثورة اأت�حت قدًرا كبرًيا من احلري��ت مم� دفع امللحدي�ن 
           للظهور عالنية. ون�رصت الدرا�سة املذكورة التي تن�قلته� بع�س املواقع االإلكرتونية اأ�سب�ًب� تبدو هزيلة وغري مقنعة ل�سيوع االإحل�د يف 
           م�رص، من اأهمه� مثاًل التق�رب امل�رصي الرو�سي؛ حيث يكرث ن�سبة امللحدين يف رو�سي� ال�سيوعية، والتي �س�همت يف ن�رص االإحل��د 
          يف الهند؛ حيث �س�عدت يف اإن�س�ء جمعية الن�رص االإحل�دية ب�لهند، وهي حديثة التكوين وت�رك�ز ن�س�طه�� يف املن�طق االإ�سالم�ي�ة، 
          ويراأ�سه� جوزيف اإيدا م�رك، وهو ع�سو ب�للجنة املركزية للحزب ال�سيوعي، وقد ن�ل ج�ئزة االإحل�د الع�ملي�ة ع�م 1978، ويعت�رب 

            اأول من ن�له� يف اآ�سي�. وقد ذكرت املوؤ�س�سة املذكورة اأنه قبل الثورة ك�نت ن�سبة من ي�سكون يف القيم العق�ئدية �سفًرا ب�مل�ئة، يف حني 
            بعد الثورة و�سلت ن�سبة من ي�سكون يف دينهم 37 ب�مل�ئة، حتى و�سل عدد امللحدين يف م�رص لثالثة ب�مل�ئة، مب� يقدر بحوايل مليوين 
           ملحد. وذلك وفًق� ال�ست�طالع اأجرته ج�معة »اإي�سرتن ميت�سيج�ن« االأم�ريكية. ومن اجلدير ب�لذكر اأن م�س�ر ك�نت قد ت�س�درت 
           ق�ئمة الدول االأكرث تديًن� يف الع�مل بن�سبة 100 ب�مل�ئة وفًق� ال�ست�طالع معهد ج�ل�وب ال�سهري، يف ح�ني يف ا�ستطالع اآخر لن�ف�س 
           املعهد لع�م 2012 انخف�ست ن�سبة التدين؛ حيث و�سل�ت اإىل 77ب�مل��ئة. هذا، وقد تع�ددت ال�سفح���ت على م�وقع التوا�س�ل 
           االجتم�عي والتي تعرب عن املل�حدين الذين وجدوا يف م�ن�خ م� بعد الث�ورة م�س�حة من احلرية للخروج ب�سخ�س�يتهم وهي ت��لك 
           ال�سفح�ت التي ب�تت تواجه حرًب� �رصو�ًس� من ن�سط�ء �سعوا ملق�ومة هذه الظ�هرة. فقد ن�س�أت �سفحة على الفي�سبوك بعنوان "مًع� 
            الإغالق �سفحة اأن� ملحد واأفتخر"، انظر درا�سة اأمريكية م�سبوهة: ارتف�ع عدد امللحدين يف م�رص بعد الثورة اإىل مليونني"، ال�صباب، 

. http://shabab.ahram.org.eg/News/16242.aspx        
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كم��� �سنرى الحًق� عند التطرق لدوافع االإلح�د – يجد فيه� االإن�س�ن نف�سه في ح�لة من الت�س�وؤل 
م��ع النف�س وتقييم المرحلة التي مر به� واأين يقف منه� ح�ليًّ���. وتكون ح�لة التغير والت�أثر ن�بعة 
م��ن تجربت��ه الحي�تية ال�سخ�سية والفكرية، اأو لت�أثيرات خ�رجية تط��ول اأو تق�سر هذه المواقف 
والمراح��ل، والت��ي تدفع في النه�ية ب�ل�سخ���س اإم� اإلى االإعالن عن موقف��ه الديني الجديد اأم�م 
مجتمع��ه، ،واإم� اأن ُيخفي ذلك الموقف عن محيط��ه، كل الأ�سب�ب مختلفة تتوقف على طبيعته 
ال�سخ�سي��ة وظروفه االجتم�عية. وهن� ن�سير اإل��ى اأن التطرق لفهم هذه الظ�هرة يجب اأن يكون 
ب�لنظ��ر لكل ح�لة عل��ى حدة؛ فرغم وجود عدة عوامل م�ستركة في فهم الظ�هرة ف�إن لكل ح�لة 

تم�يزاته� المختلفة.

واإن ك�ن االإلح���د ع�م��ة ب��داأ يظهر في ال�سن��وات القليل��ة الم��سية - وب�لقل��ب منه اإلح�د 
االإ�سالميي��ن - ف�إنه ب�لنظر اإلى ت�ريخن� نلمح فيه تواجًدا لهذه الظ�هرة التي ن�لت بع�س االهتم�م 
البحثي، وهن� ن�سير اإلى اأمرين )28(: االأول الكت�ب اله�م للفيل�سوف الراحل عبد الرحمن بدوي 
المعنون بل »من تاريخ الإلحاد في الإ�سالم«، والذي �سلط فيه ال�سوء على هذه الظ�هرة الخطيرة في 
ت�ريخن��� االإ�سالمي؛ حيث فرق بين كلمتي االإلح�د والزندق��ة ، واأبرز تطور ا�ستعم�ل الكلمتين 
� القرنين الث�لث والرابع الهجريين. فبينم� ا�ستعملت كلمة  خ��الل الع�سور االإ�سالمية، وخ�سو�سً
ملح��د لت�سف منكري االألوهي��ة اأو النبوة، ا�ستعملت كلمة زندي��ق واأطلقت على كل �س�حب 
بدع��ة وكل ملحد، وانتهى االأمر ب�أن اأطلقت عل��ى من يكون مذهبه مخ�لًف� لمذهب اأهل ال�سنة 
اأو م��ن يحي� حي�ة المجون من ال�سعراء والكت�ب.كذلك اأرجع الظ�هرة الأ�سوله� مبرًزا لتطوره� 
وب�لرغ��م من اأنه اعتبره� من اأخطر الظواهر في تطور الحي�ة الروحية ف�إنه يوؤكد على اأنه� ظ�هرة 
�سروري��ة الن�س�أة في كل ح�س�رة حينم� تكون في دور المدنية، اأو تختلف وفًق� لروح الح�س�رة 
الت��ي انبثقت منه�. وفي مج���ل التفريق بين االإلح�د الغربي وال�سرقي اأ�س���ر بدوي اإلى اأنه بينم� 
اتج��ه الملحدون العرب جميًع� اإلى فكرة النبوة واإلى االأنبي�ء وتركوا االألوهية، اتجه االإلح�د في 
الح�س���رات االأخرى مب��سرة اإلى اهلل ... فب�إنك�ر االإله عن��د اليون�ني ينتفي التدين وب�إنك�ر االإله 
الالمتن�هي عند الغربي ينتفي الدين ، وب�إنك�ر النبوة واالأنبي�ء عند العربي تزول االأدي�ن وم� دامت 

)28( يف هذا املو�سع نود االإ�س�رة اإىل اأمرين؛ االأول: اإغف�لن� حل�لة اإ�سم�عيل اأدهم �س�حب »مل�ذا اأن� ملحد« واجلدل بينه وبني حممد فريد 
وجدي اآنذاك رغم �سيوع احلديث عن�ه؛ الأن مو�سوع درا�ستن� يرتب�ط ب�إحل�د اإ�س�المي وهذا ال يتعلق بتج�ربة اأدهم. واالأم�ر الث��ين 
مرتبط ب�حل�لة امل�رصية؛ حيث حدث خلط يف الفهم الع�م بني االإحل�د كداللة حمددة والتي�رات العقالنية التي �س�عت يف م�رص من�ذ 

العهد الليربايل؛ حيث ا�ستمرت ح�لة اجلدل هذه بني التي�رات العقالنية والتي�رات املح�فظة واالإ�سالمية، ويتبدى ذلك فيم� حدث 
من اته�م�ت ب�إحل�د اأفك�ر بع�س رموز هذا التي�ر اأمث�ل حممد �سعيد الع�سم�وي ملجمل كت�ب�ته ، كذلك »فرج فودة« الذي قتل ع�م 
1992ملجمل كت�ب�ته وموقفه واآرائه ولتداعي�ت م�س�ركته يف من�ظرة يف معر�س الكت�ب حول الدولة الدينية واملدنية مع عدد من 
ال�سخ�سي�ت الدينية ال�سهرية. ف�ساًل عن »ن�رص اأبو زيد« الذي �سدر حكم بتفريقه عن زوجته يف منت�سف الت�سعيني�ت؛ حيث اُتهم 

ب�سبب اأبح��ثه العلم�ية ب�الرت��داد واالإحل��د. وط���ل االأم��ر بع��س االأ�سم��ء املح�س�وبني على املوؤ�س�س�ة الدينية مثلم� ح��دث م�ع
»عبد ال�سبور �س�هني« االأ�ست�ذ بج�معة االأزهر عقب �سدور كت�به »اأبي اآدم.. ق�سة اخلليقة بني االأ�سطورة واحلقيقة«.
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النب��وة هي ال�سبيل الوحيد الذي تعرفه الروح العربية للو�سول اإلى االألوهية ف�إنه� بقطعه� اإي�ه قد 
قطعت في الوقت نف�سه كل �سبيل اإلى االألوهية كذلك )29(.

اأم� االأمر الث�ني: فيتعلق ب�لنموذج االأبرز الإلح�د »عبداهلل الق�سيمي 1907: 1996«)30(والذي 
يعتبر االأب الروحي لالإ�سالميين المالحدة المحدثين والنموذج الذي يحتذون حذوه. ف�لق�سيمي 
الوه�بي الفكر ابن مدينة بريدة النجدية الذي التحق  بج�معة االأزهر ب�لق�هرة ع�م 1927 وف�سل 
منه��� النتق���ده مق�لة ال�سي��خ  يو�سف الدجوي ع��ن »االتو�س��ل وجه�لة الوه�بيي��ن« في كت�ب 
عنون��ه ب�"الب��روق النجدية ف��ي اكت�س�ح الظلم���ت الدجوية" ع���م 1931 لي�ستم��ر بعده� في 
 مه�جم��ة علم�ء االأزهر وتح�سين �س��ورة الحركة الوه�بية اأم�م الراأي الع���م الم�سري في كت�به
 »الثورة الوه�بية« ع�م 1936م والتي راآه� ثورة روحية لتحرير العقل الب�سري والدين االإ�سالمي 
 م��ن الخراف���ت. ليبداأ بعد ذلك ف��ي مرحلة النقد الذات��ي االإ�سالمي الح�د ف��ي كت�بين بعنواني
»كيف ُذل الم�سلمون«، »هذه هي االأغالل« بداية في االأعوام ال�ستة االأولى من اأربعيني�ت القرن 
المن�سرم؛ حيث لم يكتف ب�لتجّروؤ على نقد التراث الديني االإ�سالمي برّمته، بل ن�دى اإلى هدمه 

ورميه في �سلة المهمالت.

هللذا التحللول الذي اأ�سللاب الق�سيمي تم تف�سيللر دوافعه، ونرى مللن الأهمية ذكرها لرمزيتلله بين �سفوف 
المالحدة الإ�سالميين المحدثين، وهي كالتالي)31(:

 رغم اإخال�سه لدينه بداأ يت�س�قط مع الزمن اأم�م �سلط�ن ال�سك والذي ظلت بذرته ك�منة - 1
حتى تمكنت منه ف�أعلن اإلح�ده.

 انقل��ب ب�سبب رغبته ف��ي الم�ل رغم اأن حي�ت��ه قبل وبعد االإلح���د توؤكد بطالن هذا - 2
ال�سبب.

 حي�ة الرهب�نية والزهد والتق�سف ال�سديد التي ع��سه� ك�ن له� ردة فعل ق��سية عليه. - 3
 ح�ل��ة الغ��رور التي انت�بته بعدم� ذاع �سيته وفي ثن�ئ��ه ال�سخ�سي على نف�سه الكثير من - )

الغلو. 
 تركيبته المزاجية االندف�عية جعلته متطرًف�، �سواء لليمين اأو للي�س�ر.- 5
 راآه البع�س ممن اعت�د ركوب الموج�ت الفكرية في ع�سره.- 6

ه��ذه التف�سيرات الإلح�د الق�سيم��ي تدفعن� للت�س�وؤل: هل تتغي��ر دوافع الملحدين من وقت 
الآخر؟ وهذا يت�سح من المحور الت�لي.

)29( عبد الرحمن بدوي، من تاريخ االإحلاد يف االإ�صالم، ط. 2 )د.م.: 1993(: 7-8. بت�رصف ب�سيط 
)30( عن الق�سيمي وحي�ته، انظر: يورغن ف�زال، التمرد على ال�صلفية، ترجمة حممود كيبيو، وعبد اهلل الق�سيمي )د.م.: جداول، 2011(. 

.www.saaid.net/arabic/ar74.htm ،31( عبد اهلل الق�سيمي، "ق�سة اإحل�د وحك�ية ملحد"، �صيد الفوائد(
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رغ��م االأ�سب���ب الدينية البحتة والت��ي اأُعلنت لن� من قب��ل العينة التي ق�بلن�ه��� -كذلك النم�ذج 
المعلن��ة االأخرى – ف�إنه ب�لتدقيق ف��ي الرواي�ت ال�سخ�سية لتج�ربه��م ول�سيرتهم الذاتية وجدن� 
العدي��د من االأ�سب�ب الحقيقية والدواف��ع الك�منة التي تختلف من ح�لة الأخرى، بل نجد اأنه في 
الح�ل��ة الواح��دة تت�س�بك الدوافع التي دفعت بهم اإلى التوج��ه االإلح�دي فال تقت�سر على �سبب 
واحد. وهن��� تجدر االإ�س�رة اإلى �سرورة الحديث اأواًل ع��ن المراحل/الم�سطلح�ت ))32(( التي 
ت�سب��ق مرحل��ة االإلح�د - وذل��ك ح�سبم� وجدن� من واق��ع العينة التي ق�بلن�ه��� - وغ�لًب� تكون 

ب�لترتيب الت�لي:

 المت�سللكك The skeptic وهو الذي ي��رى براهين االألوهية ال تكفي الإقن�عه، وال يمكنه - 1
في نف�س الوقت تج�هله�.

الربوبللي The deist وهو ال��ذي يوؤمن بوجود اهلل فقط وال يوؤمن بفك��رة الدي�ن�ت ع�مة - 2
فيرف���س الر�س�الت ال�سم�وية والر�س��ل، ويختلف عن »الم�سرك« والذي ي�سرك مع اهلل 
اإلًه� اآخر في العبودية. وتقف الربوبية في منطقة الو�سط بين االإلح�د واالإيم�ن، فهي من 
جه��ة توؤمن ب�هلل اأو الخ�لق اأو القوى العلي�، ومن جهة تنفي وجود االأدي�ن المر�سلة من 
اهلل، وه��ي تتع�ر�س مع الحي��رة الفكرية التي يعي�س فيه� الملحد الذي لم يجد االأجوبة 
المقنعة عن ت�س�وؤالته، وتركن للبداهة والمنطق وتوؤمن بوجود خ�لق عظيم لهذا الكون.

الال اأدري The agnostic »الالاأدرية هو الموقف الموؤمن ب�أن العلم بوجود اأو عدم وجود - 3
»اإل��ه« هو اأمر م�ستحي��ل. وغ�لًب� م� يتم تقدي��م الالاأدرية كموقف و�سي��ط بين االإلح�د 
واالإيم���ن اأو التوحيد. وبفهم ه��ذا، ف�إن الالاأدرية مت�سككة تج�ه كل م� هو الهوتي اأو 
اإلهي. تتم�سك الالاأدرية ب���أن معرفة االإن�س�ن محدودة ب�لع�لم الطبيعي، واأن العقل غير 
� اأن يكون موحًدا اأو  ق�در على معرفة م� هو غيبي. وبفهم هذا ف�إن الالاأدري يمكن اأي�سً
ملحًدا. واالأول، اأي الموحد اأو الموؤمن، يدعى موؤمًن�؛ حيث يبني اإيم�نه ب�هلل كليًّ� على 
الت�سديق. في حين اإن االأخير، اأي الملحد، ف�إنه ُيتهم اأحي�ًن� من قبل الموؤمنين اأنه يوؤمن 
بع��دم وجود اإله، ولكن هذا االته�م عبثي والتعبير بال معنى. الملحد الالاأدري بب�س�طة 

ال يجد اأي �سبب مقنع ليوؤمن ب�هلل«. 
ثم الملحد...

 وم��ن واق��ع العينة التي ق�بلن�ه��� وبن�ًء عل��ى تحليل خط�به� يمكنن��� تف�سير دوافع ه��ذا التوجه
 اإلى م� يلي:

)32( اعتمدن� يف التعريف�ت على امل�سدر الت�يل: "االإحل�د والفل�سف�ت الالدينية: تعريف�ت"، اأنا م�صلم، اأنا �صد االإحلاد،
        -http://iammuslimiamagainstatheism.blogspot.com/2014/06/blog "االإحل�د والفل�سف�ت الالدينية: تعريف�ت"، 

       اأنا م�صلم، اأنا �صد االإحلاد post_28.html#more، وعلى كتاب: عمرو شريف، خرافة االإحلاد )د.م.: مكتبة ال�رصوق الدولية، 
.28-27 :)2012      

1
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اأوًل: الدوافع الفكرية
ونجده��� اتخذت بعًدا علميًّ��� واأخالقيًّ� نتيجة م� راأوه من �سحة بع�س االته�م�ت التقليدية التي 
�سب��ق اأن وجهت للدي��ن االإ�سالمي، �سواٌء م� يتعل��ق بت�س�رب االآي�ت القراآني��ة ومخ�لف�ته للعلم 
الحديث، ف�س��اًل عن القول ب�لتف�سيرات الخرافية لبع�س الظواهر وا�ستن�ده� اإلى بع�س الحديث 
النب��وي الذي راأوا في��ه خراف�ت بدوية وتغييًب� للعقل مروًرا ب�سخ���س النبي  وانتف�ء بع�سمته، 
واللغ��ط ح��ول زيج�ته وعالق�ته، ومن ذلك ق�س��ة زواجه من ال�سح�بي��ة زينب بنت جح�س - 
 ،ر�سي اهلل عنه� - وو�سفه� ب�ل�سيدة الطبقية لم ت�ستفد �سيًئ� من قرابته� وال �سحبته� للر�سول
 وال الجي��ل الفري��د النموذجي الذي �سحب��ه. اأحدهم ق�ل:» اأعّطل العم��ل ب�الإ�سالم في حي�تي

 كدي��ن؛ الأن »التن�ف��ر المعرفي« بين بع�س تف��سيل��ه وم� اأظنه الر�س���د والعدالة والمنطق و�سل 
ا ال اأ�ستوعب��ه، و اأن اأخّف�س رتبته اإل��ى »م�ستند ثق�في« يمالأ فراغ���ت �سورة الع�لم  عن��دي حدًّ
ف��ي عقل��ي وقلبي وي�سبط اأخالقي، اإلى اأن اأجد اأ�س��ًس� غي��ره اأو اأعيد اعتم�ده كديٍن لي« وا�ستند 
 ه��ذا ال�سخ�س عل��ى عدة اأمور، منه� م��� اأعلنه ال�سيخ ي��س��ر بره�مي؛ تزوي��ج الق��سرات ج�ئز

 »اإن ك��ّن مطيق�ت؟«، و ا�ست�سهد بمقطع من االآية الرابعة ب�سورة »الطالق«؛ حيث يعقب على 
��� على ِمثل هذا، و م�داموا ي�سرون عل��ى اأّن القراآن لي�س  ذل��ك ويق��ول راعني اأّن في القراآن ن�سًّ
��� ت�ريخيًّ� ح�دًث��� ُي�ستَلهم منه وُيق��س عليه وال ُيَنّزل على الحوادث بَحْرفه و يقولون اإنه قديٌم  ن�سًّ
اأزلٌي م�سطوٌر في اللوح المحفوظ من قبل اأن نوجد، فلي اأن اأ�س�أل هل اخت�ر اهلل اأن ُي�سّرع هتك 
الطفولة في ر�س�لته االأخيرة اإلى اأهل االأر�س التي كتبه� وحفظه� عنده من قبل اأن يخلقهم؟!)33(. 

ف�س��اًل عن ذل��ك اأدت المب�لغة في اآلية ا�ستخدام الن�س الدين��ي كخط�ب �سي��سي يف�سر وي�سرعن 
ويح�سن مم�ر�س�ت �سي��سية هي في نه�ية االأمر ب�سرية، الختالط المقد�س والمطلق ب�لب�سري 

المح��دود، وانعك�س ذلك ب�لدفع بقط�ع�ت من ال�سب�ب، ومنه��م اإ�سالميون من الت�سكيك في 
التطبيق والمم�ر�سة اإلى اإنك�ر المرجعية.

)33( اأ�س�مة درة ، "تعديل موقفي العق�ئدي.. التحليق فوق الدين"، اأ�صامة درة،
  http://osama-dorra.blogspot.com/2012/10/blog-post_25.html ونن�رصه ك�ماًل يف ملحق الدرا�سة.

املهدي، �صيكولوجية الدين والتدين.  
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ثانيًا: الدوافع الجتماعية
وترتبط هذه الدوافع االجتم�عية بعدة اأمور منه� م� يتعلق ب�:

أ  وج��ود �سم�ت �سخ�سي��ة لدى بع�سهم ورغبة في التم�يز ع��ن محيطهم االجتم�عي، 	-
وذلك يك��ون ب��ستخدام اأي و�سيل��ة ت�سمن لهم ذلك، وك�ن التم�ي��ز ب�الإلح�د �سبياًل 

لدى بع�سهم.

 طبيع��ة العالقة ب�لوالدين والرغبة في ك�سر االأبوة، وال�سعور ب�ال�ستقاللية. يقول علم�ء 	-أ
النف���س))3( ب�أن االإلح�د هو عقيدة »ال��الاأب« )The faith of the fatherless(، اأي 
اأن الملحد لديه م�سكلة مع االأب االأر�سي )والده اأو والدته اأو م� يع�دلهم� من ال�سلطة 
االأبوية اأو االأمومية(، وهو يعمم �سراعه مع االأب االأر�سي في عالقته ب�الأب ال�سم�وي 
فيرف�سه ويجحده ويج�هره ب�لعداء. اإن االإحب�ط وخيبة االأمل من االأب )االأر�سي( اإم� 

ب�سبب الغي�ب، واإم� �سوء المع�ملة، واإم� الموت يوؤدي اإلى الكفر ب�الإله. 

أ ك�ن الجن�س اأحد الدوافع للرغبة في التخل�س من ال�سوابط المجتمعية والدينية؛ حيث 	-
لوحظ تح��رر الملحدين من كل الت�بوه���ت ومنه� الجن�سي��ة والدخول في عالق�ت 
ال يحكمه��� �سوى الر�س� والقبول والتواف��ق ال�سخ�سي بين الطرفين؛ وهذا اأمر �سديد 
الج�ذبية لدى المراهقين وال�سب�ب)35(. وهن� ن�سير اإلى وجود اختالف بين المبحوثين 
ح��ول هذا االأمر؛ ف�لبع���س اأكد على اأن اأول م� يبحث عن��ه ال�س�ب عقب اإلح�ده هو 
الجن���س في حين اإن البنت تكون رجعية في الجن�س ب�سبب روا�سب مجتمعية؛ حيث 
ترغ��ب اأواًل في الت�أكد م��ن م�س�عر ال�سخ�س نحوه� قبل اأن ُتقي��م معه عالقة. وهن�ك 
م��ن ق�ل: »هن�ك �سوابط اأخالقية تحكمني فحي�تي لي�ست عهًرا، والجن�س لدي �سيء 
اأخالقي، واأرى عالقة جن�س ب�لحب اأقوى من الزواج؛ الأنه� بال تملك. وال يمكن اأن 
اأخون حبيبتي وال هي كذلك ل�سن� ع�هرين«. واآخرون ق�لوا ب�أن اأزمة الجن�س موجودة 

� فهم جزء من المجتمع يع�نون من كل م�س�كله والقيود المفرو�سة عليه. لديهم اأي�سً

وهن�ك اآخ��رون يزعجهم »التدين ال�سراعي الذي يفرق الب�س��ر. اإلى مجموع�ت مت�س�رعة 
ويخل��ق ح�ل��ة من العن�سري��ة واال�ستع��الء والكراهية واالإق�س���ء والنبذ بين اأ�سح���ب الدي�ن�ت 
المختلف��ة، واأن الدين يتم توظيف��ه �سي��سيًّ� وع�سكريًّ�، وب�لت�لي ي��وؤدي اإلى �سراع�ت وحروب 
تزهق فيه� االأرواح ب��سم االإله، ومن هن� يتنكر هوؤالء للدين الذي يفرق بين الب�سر. ويعتقدون اأن 
االإلح���د هو الدين االإن�س�ني الذي ي�سم��ح ب�لتوا�سل مع كل الب�سر دون تفرقة ودون �سراع�ت، 

))3( املرجع ال�س�بق.
)35( املرجع ال�س�بق.
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لذل��ك اأ�سبحت كلم��ة »non believer« م�سدر فخر واعتزاز لدى كثير م��ن الغربيين وال�سب�ب 
الملحدين الأنه� تعني ب�لن�سبة لهم اأنهم غير عن�سريين وغير متع�سبين واأنهم اإن�س�نيون واأحرار)36(. 
يق��ول اأحدهم:» عندي ت�س�مح مع الجمي��ع، ال اأرى اإن�س�ًن� �سيًئ� بل �سيكولوجي�ت فقط اأتع�مل 
معه��� وال اأكرهه ك�سخ���س، بل اأ�سفق عليه ب�سب��ب �سخ�سيته التي ال ذنب ل��ه به�«، وي�سيف: 
»�سعرت ب�ت�س�ق مع الحي�ة ومع الن��س واأ�سبحت اأف�سل نف�سيًّ�، من قبل كنت منعزاًل عن الن��س 

واأ�سنفهم، واالآن عالقتي جيدة مع الجميع م�سلمين وم�سيحيين«.

ثالثًا: الدوافع الثقافية
ونعني بذل��ك اأن البع�س ب�نفت�حه على الفل�سف�ت المختلف��ة االإ�سالمية منه� والم�دية، ُدفع 
للت�س���وؤل حول طبيعة الدين وخط�ب��ه، والمق�رنة بين الن�س الدين��ي المح��سر به في مم�ر�س�ته 
اليومي��ة وبين تطبيق�ت��ه المختلفة، ويدفعه ه��ذا التن�ق�س الذي يراه نحو التم��رد على الخط�ب 
التقليدي وينتهج المنهج المعتزلي اأو يتحول اإلى ربوبي اأو ال اأدري اأو ي�ستمر في موقفه اأو يعود 
الإ�سالم اأو ينتقل اإلى االإلح�د، وهذا يكون بن�ًء على المدخالت الثق�فية التي يتعر�س له� في هذه 
الفت��رة. وقد اأدى االنفت�ح على و�س�ئل التوا�سل االجتم�ع��ي اإلى وجود نوع من االإبه�ر ب�للغة 
وال�سخ�سي�ت االأجنبية واالأفك�ر الجديدة والمجتمع المخملي االإلكتروني الق�ئم على االإلح�د 
والقبول به دون اأي مهددات، عك�س م� يلم�سه في واقعه ال�سخ�سي الحقيقي فيحدث نوع من 
االنكف���ء الذاتي، خ��سة مع وج��ود مجتمع ال يتف�عل معه ب�أي درجة مم��� يلم�سه في مجتمعه 
االفترا�س��ي. وب�لت�ل��ي يجد في فكرة االإلح�د نوًع� من المو�س��ة والرقي الفكري والو�سيلة التي 

تمكنه من التم��س مع الح�س�رة الغربية المن�سودة.

رابًعا: الدوافع ال�سيا�سية
ي�س�هم الم�سهد ال�سي��سي في اإظه�ر هذه الظ�هرة للعلن؛ ف�لت�أزم ال�سي��سي واالإحب�ط الن��سئ 
عن اال�ستبداد جعل قط�ع�ت تخلع رداء الدين ك�ماًل للتحرر الن�سبي من ال�سغوط الواقعة عليهم، 
ث��م اأدى االنفت�ح في دول الثورات العربية و�سق��وط االأنظمة اإلى �سقوط ح�جز الخوف والقيم 
ل��دى بع�س ال�سب�ب الذين ج�هروا ب�إلح�دهم مجتمعيًّ��� ب�سع�رات الحرية المترددة في الم�سهد 
المنفت��ح نتيجة غي���ب رمزية ال�سلط��ة العق�بية. وعندم� تعث��رت هذه الثورات وب��داأت العودة 
لمرحل��ة م� قبل الثورات اأدى االإحب�ط وان�س��داد االأفق الب�دي اإلى تغذية فكرة التمرد الممكنة، 

والتي تكون اأقل ثمًن� وهي الدين.

)36( املرجع ال�س�بق.
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وبينم��� يوؤكد البع���س اأن موج�ت االإلح�د لي�س��ت كله� خي�رات فردية تلق�ئي��ة بريئة واإنم� 
يكم��ن وراء بع�سه� تخطيط �سبكي تدفع��ه بع�س المنظم�ت والهيئ���ت ال�سرية والعلنية بهدف 
تحقي��ق مك��س��ب �سي��سية اأو تغيي��رات في الخريط��ة االجتم�عي��ة لبع�س ال��دول الم�ستهدفة، 
وي�ست�سه��دون على ذلك بوجود روابط منظمة و�سبك�ت عنكبوتية تجمع الملحدين في اأم�كن 
كثي��رة من الع�لم؛ اأي اإن المو�سوع ال يخلو من قوى دفع ت�آمرية، خ��سة مع ا�ستخدام �سع�رات 
لبع���س المجموع�ت ت�سبه �سع�رات االأن�ركية والم��سوني��ة)37(، يرف�س اأحمد حرق�ن)38( القول 
بوجود اأي تمويل خ�رجي لهم، بل يوؤكد لن� اأنه يتمنىذلك؛ من اأجل اأن يحمي ال�سب�ب الملحد 
الجدي��د؛ ب���أن يوفر له على االأق��ل اأ�س��سي�ت الحي�ة في حي�ته الجديدة عل��ى االأقل حتى يتمكن 
م��ن العمل واالإنف�ق على نف�سه بدياًل عن ح�لة الفقر التي يعي�سون فيه� جميًع�، والتي ت�سطرهم 
اإلى التنق��ل بين مهن مختلفة؛ كي يتمكنوا من التكفل بنفق�تهم. وُيوؤكد اأنه �سخ�سّي� غير م�ستقر 
مهنيًّ�، وال م�ديًّ�؛ حيث يعمل في مج�ل الت�سطيب�ت الداخلية المعم�رية؛ »نق��س«، وهذا مج�ل 

غير دائم وال يكفل اأي ا�ستقرار.

خام�ًسا: الدوافع النف�سية
 اأول م� يب�در اإليه اأولي�ء االأمور من الح�الت الملحدة هي عر�سهم على طبيب نف�سي ب�عتب�ر 
اأن ه��ذه الخطوة �سوب االإلح�د هي موؤ�سر على الخلل النف�سي، وقد يخبرون الطبيب فيم� بعد 
بم�س�ألة االإلح�د)39(، لكن على الج�نب الطبي المح�س نجد هن�ك بع�س ح�الت االإلح�د تكون 

مدفوعة ب��سطراب�ت نف�سية، نذكر منه�:

اأوًل: ا�سطرابات ال�سخ�سية مثل:

ال�سخ�سي��ة الحدي��ة: وه��ي �سخ�سية متقلبة ف��ي م�س�عره��� وعالق�ته��� واإنج�زاته� - 1
ومعتقداته�، ولهذا نرى �س�حب هذه ال�سخ�سية يتقلب في معتقداته الدينية، ف�أحي�ًن� 

تجده متطرًف� دينيًّ� واأحي�ًن� اأخرى تجده علم�نيًّ� اأو ملحًدا.

)37( املرجع ال�س�بق.
)38( مق�بلة للب�حث مع اأحمد ح�سني حرق�ن، االإ�سكندرية يف 21 يونية )201. 

)39( يوؤكد ال�س�ب اأحمد حرق�ن يف لق�ئن� معه على هذه النقطة، فعندم� حتدث مع ال�سيخ ي��رص بره�مي حول اأفك�ره اجلديدة اأر�سله 
بره�مي الأحد االأطب�ء النف�سيني الكب�ر وبعد الك�سف على حرق�ن اأكد الطبيب �سالمته النف�سية واأن م�س�ألة االإحل�د هذه لي�س له� عالقة 
ب�أي مر�س نف�سي.كذلك يخربن� د.حممد املهدي اأن اأولي�ء االأمور ي�أتون اإليه بهذه احل�الت بدافع املر�س النف�سي والهالو�س، وفيم� 
بعد يكت�سف اأن االأمر خ��سٌّ ب�الإحل�د، �سواء من تع�مله مع املري�س اأو اإخب�ره من اأحد االأه�يل، انظر: املهدي، �سيكولوجية الدين والتدين.
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 ال�سخ�سي��ة الب�رانوية: ويتميز �س�حبه��� ب�ال�ستعالء و�سوء الظن وال�سك في االآخرين - 2
واحتق�ره��م واحتق���ر معتقداتهم، وهو ي�ستعل��ي على الع�مة ويرغب ف��ي اأن ي�أخذ 
� به يتفرد به، وي�ستعلي على االإيم�ن ويمكن اأن ي�ستعلي حتى على فكرة  طريًق� خ��سًّ

االإله الرب.
ال�سخ�سية اله�ستيرية: وهي �سخ�سية ا�ستعرا�سية تميل اإلى المخ�لفة لجذب االهتم�م - 3

وني��ل ال�سهرة، ولذل��ك ف�س�حب هذه ال�سخ�سية اأو �س�حبته��� يرغب اأو ترغب في 
اإعالن االإلح���د والتب�هي بذلك وو�سع �سورهم عل��ى �سفح�ت االإنترنت ويرغب�ن 

في الدخول في من�ق�س�ت وجدال تجعلهم تحت االأ�سواء.

ثانيًا: الأمرا�س النف�سية: مثل الف�س�م واال�سطراب الوجداني واال�سطراب ال�ساللي وا�سطراب�ت 
التواف��ق، وهذه اال�سطراب�ت توؤثر في تفكير ال�سخ�س وم�س�عره وعالق�ته ب�لن��س والحي�ة، وقد 
تجعل��ه يتوجه في بع�س االأحي�ن اإلى اعتن�ق اأفك�ر مخ�لفة لعموم الن��س. وعلى الج�نب االآخر، 
ق��د تدفع هذه الح�الت �س�حبه��� لمزيد من التدين كنوع من الدف�ع �س��د التفكك اأو القلق اأو 

الخوف.

الأداء الإعالمي للملحدين
التركي��ز االإعالم��ي المكثف على الملحدين ف��ي و�س�ئل االإعالم في الفت��رة االأخيرة نتيجة 
اأمري��ن: االأول يرى االإعالم في مو�سوع االإلح�د »مو�سة« ومو�س��وع �س�ئق للمن�ق�سة وو�سيلة 
جي��دة لجذب اأرب���ح من خالل االإعالن�ت نتيج��ة �سعي الم�س�هدين لفهم ه��وؤالء الذين تركوا 
الدي��ن كلية ... اإلخ. وهن�ك بع�س ه��ذه الو�س�ئل ممكن اأن ي�ستغل هذه الم�سكلة المجتمعية في 
االإجه���ز على تي�رات االإ�سالم ال�سي��سي، فهي التي دفع��ت بهوالء ال�سب�ب لالنخالع من عب�ءة 

الدين كلية ب�سبب ابتذال قي�دات هذه الجم�ع�ت لالإ�سالم ال�سمح ... اإلخ.

واالأم��ر الث�ني يرتب��ط ب�لملحدين اأنف�سهم الذين يرون الف�ئ��دة الكبيرة في الحوار المفتوح 
م��ع المجتمع؛ حيث يرون اأن الجهر ب�الإلح�د وحده �س��وف يحل الق�سية، والظهور االإعالمي 
� ينتفي في هذه  خطوة مهمة لهم لتبديد اأوه�م القدا�سة والم�سلم�ت التي لي�ست بم�سلم�ت. اأي�سً
اللق���ءات فكرة و�س�ية اأح��د الطرفين على االآخر. يقول اأحمد حرق���ن تعقيًب� على هجوم اأحد 
اأ�سدق�ئه على م�س�ركته في برن�مج رم�س�ني مع اأحد م�س�هير الدع�ة -: »نحن فتحن� حواًرا ك�ن 
محظ��وًرا وق�سيتن� ال تحت�ج اإلى مروجين مهرة وال غير مهرة، ولكن تحت�ج اإلى اإخالء �سبيله�، 

� الجهر ب�الإلح�د والت�سجيع عليه«. وهذا م� اأفعله عبر الم�س�ركة في اأمث�ل هذا البرن�مج واأي�سً
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ويعل��ق اآخ��ر: » المن�ق�سة مع الجفري اأف�سل من المن�ق�سة م��ع مذيعة ته�جمك وال تعطيك 
فر�س��ة وتح�ول تخليك �سكلك غلط زي م� ح�سل مع اإ�سم�عيل هو ب�لنه�ية ت�سجيع للملحدين 
للظه��ور العلني وتخفيف الفوبي��� اللي تح�سل للم�سلم لم� تجيبله �سي��رة ملحد اأو ال ديني.. ع 
العم��وم اإحن��� ال نحكم االآن ل�سه لم� ن�سوف لكن خطوة جريئة م��ن االأخ اأحمد اأتوقع اأنه� رح 
تعم��ل تطور ب�سكل اأو ب�آخر على االأق��ل على م�ستوى وجود حوار بين الموؤمن والملحد وعدم 

تهمي�س الملحد تم�ًم�«)0)(.

وب�لنظر اإلى التن�ول االإعالمي لق�سية الملحدين – من واقع حلقة برن�مج »90 دقيقة« على 
قن���ة المح��ور)1)( كذلك البرن�مج الرم�س�ني » لحظة �سكون« عل��ى قن�ة CBC )2)(، ن�سير اإلى 

المالحظ�ت الت�لية:

 ح�َل التن�وُل الفوقي للظ�هرة دون فهم الظ�هرة رغم وجود نم�ذج لل�سب�ب الملحد - 1
ع�ماًل م�سترًك� في البرن�مجْين، وذلك يبدو من طريقة اأداء مذيعة برن�مج »90 دقيقة« 
والمق�طع��ة الدائمة غير المهنية لل�سيف وع��دم اإفراد م�س�حة له للكالم، في حين اإن 
الم�س�ح��ة مت�ح��ة لل�سيوف ك�ملة مم� حول النق��س اإلى ن��وع من المح�كمة القيمية 
واالأخالقية لل�سيف. وفي هذا نوع من الو�س�ية على الجمهور؛ خوًف� من ت�أثره بهذه 
االأفك�ر، لذا وجب على االإع��الم حم�يته بم�س�حة اأكبر لمن يرد على هذه االأفك�ر. 
وف��ي برن�مج »لحظة �سكون« ق�م على نف�س الفكرة لكن ب�سورة اأقل فج�جة؛ حيث 
ك�ن يت��م ت�سجيل انتق�دات الملحدين وعر�سه� ف��ي مقدمة الحلق�ت- في مدة تقل 
عن 3 دق�ئق- واإفراد ب�قي الحلقة المذاعة على الهواء مب��سرة - ومدته� 25دقيقة - 

للتعقيب على االأ�سئلة المطروحة. 

 حر�س البرن�مج�ن المذك��وران على التركيز ب�سكل مب��سر وب�سكل غير مب��سر على - 2
اأن التوج��ه االإلح�دي هو نوع م��ن المر�س النف�سي؛ ففي برن�م��ج »لحظة �سكون« 
ك�ن تركي��ز الك�مي��را الدائم عل��ى حركة الي��د المرتبكة للنم�ذج التي ت��م الت�سجيل 
معه��� اأثن���ء حديثهم مم� ُيعطي اإيح���ًء للم�س�هد ب�أن��ه اأم�م مر�س��ى نف�سيين. كذلك 
ك�ن الح���ل في حلقة برن�م��ج »90 دقيقة« المعنونة ب� »الع�ل��م ال�سري للملحدين« 
وه��ي واحدة من اأهم الحلق���ت التي �سيتم الت�أريخ به� للتط��ور المجتمعي الح�دث 

www.facebook.com/hesen.shaban/posts/10152253798192685 ،0)( "ح�سني �سعب�ن"، الفي�سبوك(
www.youtube.com/watch?v=KfPEXqiXfMg ،1)(  رابط احللقة: »ف�سيحة قن�ة املحور: الع�مل ال�رصي للملحدين«، يوتيوب(
www.youtube.com/playlist?list=PLoIHYx0vytqiYzk3 ،2)( حلق�ت الربن�مج على الرابط الت�يل: "حلظة�سكون"، يوتيوب(

        nT3LHTVh9Cc7kbzkl ون�سري اأنن� اطلعن� على 6 احللق�ت املذاعة حتى وقت كت�بة هذه ال�سطور)5 يوليو )201(.
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االآن ف��ي م�سر. لي���س الأنه اأول مرة منذ زمن طويل يظهر �س���ب ملحد يعلن بب�س�طة 
 وبو�سوح عن اإلح�ده، ولكن الأنه� تظهر بقوة كيف تفكر الدولة الحديثة التي نعي�س
 ف��ي ظله�)3)( - فك�ن التركيز على اأن االأمر نتيج��ة مر�س نف�سي، فكلم� اأراد تن�ول 
توجه��ه لالإلح�د من واقع منظ��ور فكري وذلك ح�سبم� تحدث ع��ن نظرية التطور 
لداروي��ن و تن�ق�سه� مع مف�هيم الدين، و ي�س�أل ال�سي��ف المذيعة عم� اإن ك�ن اإيم�نه� 
�سيظل ث�بًت�  لو قراأت مثل تلك النظرية فتقول ب�الإيج�ب ب�سكل ح��سم،   ثم تقول : » اأن� 
بقراأ القراآن ودا ب�لن�سب�لي اأهم من اأي كت�ب علمي،   دا ب�لن�سب�لي الكت�ب اللي اأن� اآخد 

بيه قبل اأي حد ...  وال�سنة النبوية طبًع�«. 

وهن��� ن�سير اإل��ى اأن التطور الزمني فر���س ا�ستخدام اآلي���ت جديدة اأو�سع انت�س���ًرا لم تكن 
مت�حة للملحدين ال�س�بقين في فترات م��سية –ك�ن المت�ح واإم� �سدور مق�لة واإم� كت�ب ي�سرح 
وين�س��ر فيه الملحد اأفك�ره، ودوافع��ه -؛ حيث ن�سطت المجموع�ت االإلح�دية على الفي�سبوك 
ف��ي �سفح���ت ومجموع�ت متع��ددة. كذلك تم ا�ستخ��دام موقع اليوتي��وب كو�سيلة لالنت�س�ر 
وعر���س التج�رب للملحدين وذلك برن�م��ج بعنوان »البط االأ�س��ود«)))( وهو برن�مج حواري 
على اليوتيوب، متوا�سع االإمك�ني�ت الفنية – وذلك في ال�سوت وال�سورة - يهدف اإلى اإجراء 
الحوار مع الملحدين والالدينيين الم�سريين، ومتحدثين ب�للغة العربية من ُمجتمع�تن� في ال�سرق 

االأو�سط ومحيطه، فكرة وتنفيذ اإ�سم�عيل محمد.

وحتى كت�بة هذه ال�سطور)5)( تم ن�سر 66 لق�ء مع نم�ذج اإلح�دية منذ تم بث الحلقة االأولى 
25 /08 /2013، وحقق��ت اإجم�لي م�س�هدة بلغ 995، 078، 1م�س�هدة. ومن واقع اإطاللن� 

على محتوي�ت هذه الحلق�ت، نجد اأن:

 الن�سب��ة الكبيرة من ال�سب�ب ال يج���وزون الثالثين من العمر، وقليل منهم من يمتلك  -
 � الحج��ة العقلي��ة والبره�ن الق�ئم عل��ى التجربة؛ حيث الط��رح الأ�سب�بهم يكون ع�مًّ
ومهله��اًل، وق��د يرجع ذلك اإلى الطبيع��ة العمرية التي لم ت�سمح له��م بتجربة حي�تية 

وفكرية معمقة. 

)3)( ن�ئل الطوخي، »هل نكلم ال�سيط�ن،   اأم نتحدث عنه ب�سمري الغ�ئب؟ الع�م ال�رصي للملحدين«،  اأخب�ر االأدب
 www.dar.akhbarelyom. com/issuse/detailze.asp?mag=a&field=news&id=7353يبببببب

)))( »برن�مج البط االأ�سود«، يوتيوب،
www.youtube.com/playlist?list=PLCGH6oza75b7vnSDHsohB217lv1 atiQfaLLL

)5)( اجلمعة ) يوليو )201.
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� عن البيئ��ة المتدينة وح�سور  -  عن��د التطرق للخلفية الديني��ة ال�س�بقة نجد كالًم� ع�مًّ
الدرو�س ال�سرعية في مرحلة حي�تية اأو حفظ وتحفيظ القراآن في اأحد الم�س�جد.

 ل��م نجد في هذه الحلق���ت من تلقى علًم� �سرعيًّ� نظ�ميًّ���، �سوى ح�لة واحدة وهي  -
اأحمد حرق�ن، و�سوف ن�سير اإلى تجربته في المالحق الأهميته� الب�لغة.
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خاتمة

مما سبق نخلص إلى النتائج التالية:

هن���ك ارتب�طية طردية بين التح��والت في بنية التدين واالأو�س���ع ال�سي��سية، فكلم� ت�أزمت 
االأو�س���ع ال�سي��سية الع�مة نجد انعك��ًس� لذلك على اأنم���ط التدين. ب�لنظر لالأو�س�ع الع�مة في 
ال�سنوات االأخيرة نجد اإ�سه�م الخط�ب الديني في اإحداث زي�دة في بع�س اأنم�ط التدين، خ��سة 
التدي��ن المر�سي )الذه�ن��ي( والتدين الدف�عي )الع�س�بي( والتطرف؛ حي��ث اإن فكرة االإ�سرار 
عل��ى اإقح�م الدين في كل تف��سيل الحي�ة الب�سرية، مم� يزيد من ح�لة ال�سك والت�س�وؤل المر�سي 
ب�سورة تجعل ه��وؤالء ال�سيوخ بمث�بة االأو�سي�ء عليهم؛ حيث يختل��ط حينئذ المقد�س والمطلق 
ب�لب�سري المحدود واأم�م التن�ق�س بين النظرية والتطبيق، وح�لة االزدواجية بين القيم المعلنة في 
� ف��ي اآلية ا�ستخدام الن�س الديني  المجتم��ع والمم�ر�س�ت الفعلية لعلم�ء الدين، والمب�لغ�ت اأي�سً
كخط�ب �سي��سي يف�سر وي�سرعن ويح�سن مم�ر�س�ت �سي��سية، �سواء ب�ل�سلب اأو ب�الإيج�ب يف�سر 
كل ذلك على اأنه انعك��س للدين نف�سه وتع�ليمه.وب�سقوط رمزية رج�ل الدين يكون الدين نف�سه 
اأم��ًرا �سلبيًّ� يجب الخال�س منه. واأم�م هذا ال�سقوط القيم��ي والرموزي وجدن� في ُمق�بله زي�دة 
ف��ي االنفت�ح »االأممي«، اإن ج���ز التعبير اأم�م وعي ال�سب�ب على ثق�ف���ت اأخرى؛ حيث �س�هم 
االإنترن��ت و�سفح�ت الفي�سبوك في تكوين ع�لم م��واٍز للملحدين يتك�تفون فيه نف�سيًّ� ومعنويًّ�، 
بعي��ًدا عن ح��دود الجغرافي�، وتق�ليد المجتم��ع الذي ال ي�ستطيع بع�سه��م التع�ي�س معه؛ حيث 

يرونه مجتمًع� خ�نًق� لهم والأفك�رهم ولحري�تهم.

من تتبعن� للتطورات الح�دثة في التدين االآني ولفكرة االإلح�د نجده� لم تكن يوًم� م� ظ�هرة 
ب�لم�سطلح العلم��ي - رغم وجود جه�ت اأجنبية واأفراد يعملون على التب�سير بفكرة االإلح�د - 
ب��ل هي اإحدى الم�سكالت التي واجهت المجتمع�ت االإ�سالمية - الأ�سب�ب ذاتية به� -؛ حيث 
تكون في �سورة موج�ت المد والجزر نتيجة م�سكالت وقتية مع��سرة مع�ي�سة تختلف من ح�لة 
الأخرى. فعند المق�رنة بين تجربة الق�سيمي وغيره من الملحدين المع��سرين نجدهم� التقي� في 
بع�س االأ�سب�ب والتج���رب الحي�تية كف�علين اإ�سالميين كل في زمنه وب�أدواته واختلف� في بع�س 
التف��سي��ل. مع مالحظة اأن الحجج ذات االإ�سن�د الديني المطروحة من قبل ال�سب�ب محل العينة 
لم ت���أت ب�أي جديد؛ فهي تكرار للحج��ج القديمة الم�س�دة لالإ�س��الم وبع�سه� يع�د تقديمه في 

�سورة مواكبة للع�سر واأدواته.
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 وعند الوقوف على تجربة االإ�سالم ال�سي��سي في الحكم واأثره� على االإلح�د وعلى م�ستقبل 
الحرك��ة االإ�سالمية ن�سير اإلى اأن االأداء ال�سي��سي لالإ�سالميي��ن وعدم قدرتهم على تقديم نموذج 
اإ�سالم��ي ن��سج - الأ�سب�ب ذاتية بهذه الجم�ع�ت واأخرى خ�رجية ترتبط ب�لتف�عالت ال�سي��سية 
مع االآخر في الداخل والخ�رج – دفع البع�س اإلى التمرد نتيجة اإح�س��سه ب�أن ال�سبب في االإ�سالم 
كدين ولي�س في الجم�ع�ت. وم�ستقبل هذه الجم�ع�ت يرتبط جزء منه بمدى النج�ح في تطوير 
خط�به� الديني كم� اأ�سرن� �س�بًق�، ف�ساًل عن �سرورة الف�سل بين الديني وال�سي��سي، واالأهم تقديم 
مراجع���ت حقيقية للتجرب��ة. ف�لج�نب غيرالمرئي من هذه الخطوة يوؤك��د على ب�سرية التجربة 
والمم�ر�سة، وهذا يفك االلتب��س لدى قط�ع�ت من الموؤمنين بفكرة وم�سروع االإ�سالم ال�سي��سي 

ويع�سمهم من فكرة التمرد على الم�سروع اأواًل والدين ث�نًي�.
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مالحق

ف��ي هذا الجزء نود االإ�س���رة اإلى عدة نم�ذج لح�الت اإلح���د اإ�سالميين تف�سر بع�س مالمح 
ه��ذه الموجة الجديدة في م�سر االآنية. منه� بورتريه عن نموذج �س�بين من خلفية �سلفية مختلفة 
قمن� بلق���ءات مطولة معهم�. ف�ساًل عن مق�لة الأ�س�مة درة؛ وهو اأحد �سب�ب االإخوان الم�سلمين 

ال�س�بقين بعنوان »تعديل موقفي العق�ئدي.. التحليق فوق الدين«.

- بورتريه 1-

ولدت بمح�فظة كفر ال�سيخ ع�م 1989م الأ�سرة ع�ئله� متوفى واأم ربة منزل ي�سبقني اأخت 
واأخ ويليني اأخ، والجميع ن�ل تربية دينية؛ حيث تربين� في قرية متدينة - كع�مة الم�سريين - به� 
تواجد �سلفي يتمثل في الدرو�س الدينية وخطب الجمعة يتع�قب عليه� عدد من م�س�هير ال�سيوخ 
ال�سلفي��ة »وحي��د ب�لي- يعق��وب – ح�س�ن«. انتظمت ف��ي ال�سالة وعم��ري خم�س �سنوات، 
وحفظ��ت ع�سرين جزًءا م��ن القراآن - اأثن�ء فترة تديني لكن ن�سيت��ه االآن - كنت معروًف� بتديني 
�س للن�سء بع�س الدرو�س الدينية في  ف��ي محيطي ومحبوًب� من الجميع واأ�سلي ب�لن��س اإم�م� واأُدرِّ
الم�سج��د. بداأت في جمعية اأن�س�ر ال�سنة؛ حيث قراأت كثي��ًرا في الكتب الدينية التهمت كتب 
العقي��دة والفقه وغيرهم� ولم اأتخل��ف عن درو�س ال�سيوخ المحليين. بع��د ذلك بداأت اأقترب 
م��ن �سلفي��ة االإ�سكندرية من خالل ممثليه� ف��ي كفر ال�سيخ واأواظب عل��ى درو�سهم من خالل 

االإنترنت.

بع��د )200، ب��داأت اأ�سعر بداخلي بن��وع من التن�ق�س ب�سبب موق��ف ال�سيوخ من الجه�د 
اأجدهم يتحدثون عنه ب�سكل جيد فيثنون عم� حدث في اأفغ�ن�ست�ن وال�سي�س�ن، لكن لم اأجد لهم 
اأي موقف تج�ه م� يحدث في العراق؛ ففي الف�علي�ت المختلفة ال تعر�س اأي فيديوه�ت لم�أ�س�ة 
الع��راق رغم اأنه� االأحدث. وعن طريق النت، بداأت اأقترب من ال�سلفية الجه�دية ب�الإ�سكندرية 
وبع��د من�ق�س���ت مطولة على االإنترنت مع �س�بْين منه� وبعد اأن بداأت الثقة تزداد بينهم طلب� مني 
اأن نلتقي ب�الإ�سكندرية بع��د اأحد الدرو�س التي جمعتهم. وبداأ التوا�سل ال�سخ�سي يحدث فيم� 
بع��د، ولمعت فكرة �سرورة الجه���د؛ حيث اتفق� على الذه�ب اإل��ى ال�سوم�ل للجه�د؛ حيث 
ك�نت حركة ال�سب�ب المج�هدين ال�سوم�لية قد بداأت في ال�سيطرة على االأو�س�ع هن�ك. وبداأن� 
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ف��ي البحث عن كيفية الو�سول ك�ن� اأم�م حلي��ن؛ ال�سفر اإلى اليمن اأو ال�سودان ومنه� لل�سوم�ل؛ 
حي��ث اإن كال البلدين ال يتطلب الح�سول على ت�أ�سيرة دخول. بعد اأن در�سن� الرحلة نظريًّ� بداأن� 
فع��اًل ب�الإع��داد لل�سفر؛ حيث فوجئ��ت اأن �سروط ال�سف��ر ال تتوافر فّي؛ ف�أن� م� زل��ت ط�لًب� لذا 
ل��م اأ�ستط��ع اإكم�ل االإجراءات الق�نوني��ة. �س�فر اأحدهم بمفرده – وظن��ي اأنه ذهب لي�ستك�سف 
ا  الطريق تمهيًدا الأية مجموع�ت اأخرى قد تكون تريد الجه�د –؛ حيث وجد الطريق �سهاًل جدًّ
 م��ن ال�سودان الإثيوبي� لل�سوم�ل فلم تتواجد اأي ق��وات اأمنية اأع�قته، وتعرف على �س�بط اإثيوبي
 اأعط�ه 100$ وا�ستف�سر منه على طرق الذه�ب والعودة. ع�د ال�سكندري والتقيته؛ حيث عرفت 
منه مدى �سهولة االأمر. لكن الظروف متعددة بداأت اللق�ءات والمح�دث�ت تقل حتى انعدمت.

في ع�مي االأولى م��ن الكلية كنت اأتع�مل كم�سلم متدين، بداأت في تق�سير الثي�ب واإطالق 
لحيتي، وفي تحديد عالق�تي ب�لط�لب�ت، بعد ذلك لم اأكن اأذهب للكلية �سوى لالمتح�ن اأدخل 
بعد اأن يبداأ االمتح�ن واأكون اأول من يخرج، كنت اأتجنب اللق�ءات اأو المن�ق�س�ت مع زمالئي. 
دوًم��� اأ�سع��ر داخلي بتن�ق�س بين المجتمع ال��ذي اأراه وبين العقيدة االإ�سالمي��ة واالأفك�ر الدينية 
المطروح��ة ل�سالح المجتمع، بين ت�سرف�ت��ي ال�سخ�سية وبين م� اأقراأه ف��ي الكتب واأ�سمعه في 
الدرو���س من ال�سي��وخ ، فمهم� يلزم االإن�س�ن نف�س��ه ب�لدين ال يجد اأي تغيي��ر، وكذلك تن�ق�س 

ت�سرف�ت الم�س�يخ.

ظلل��ت في ح�لة التيه هذه فترة ع�مْين تقريًب�، كن��ت ال اأ�سلي وال اأ�سوم رم�س�ن، واآكل في 
غفل��ة ع��ن اأمي؛ حيث ت�ستر عل��ي �سقيقي االأ�سغ��ر؛ حيث بداأت اأتخفف م��ن مظهري الديني 
وع��دت للدرا�سة بعد ر�سوبي وب��داأت اأقراأ في كت�ب معروف الر�س�في اقتنعت ب�أفك�ره وبداأت 
 اأتو�سع في هذه القراءات حتى األحدت. في هذه الفترة كنت في عالقة ع�طفية مع زميلة م�سيحية،

 ث��م تركته� الأخرى م�سلمة، وعندم� اأعلن��ُت اأم�مه� اإلح�دي فرف�ست، وبعد من�ق�س�ت م�ستمرة 
بينن� اتفقن� على اأن اأح�ول العودة اإلى الدين واأن تح�ول اأن ت�س�عدني، ولم ن�ستطع وتفرقن�.

كن��ت اأن�س��ر اآرائي دوًم� عل��ى �سفحتي عل��ى الفي�سبوك فيم��� بعد عرف اأنه يت��م طب�عته� 
وتوزيعه��� على القرية؛ حيث بداأت اأكون مث�ًرا للحديث، ولم اأهتم بذلك وح�ول بع�س �سيوخ 
ال�سلفي��ة المحليي��ن اأن ين�ق�سوني فيم� اأقول ولكنهم لم يفلحوا في اإرج�عي؛ حيث اإني ن�ق�ستهم 
بمنطقه��م ف�أن��� يوًم� كنت واحًدا منهم، بعد ذلك ي�أ�سوا مني وح���ول اأعم�مي اأن ين�ق�سوني فلم 
ينجح��وا. ف��ي اإحدى المرات، �سغط علي عمي كي اأ�سلي معه ف�سلي��ت به اإم�ًم� واأن� على غير 
و�س��وء كي يريح نف�سه منه. تقبلتني اأمي لع�طفته� نحوي، كذل��ك تقبلني اأخي االأ�سغر والذي 
األح��د ه��و االآخر بعد ذلك وال اأعرف اأ�سب�به، اأم� �سقيقي االأكبر ال�سلفي لم يتقبل. بعد اأن بداأت 
اأك��ون مث�ر حديث بين الن��س ع�تبتني �سقيقتي المتزوجة وخوفتني من ت�أثير ذلك على زواجه�، 
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ف�أخبرته��� اإن ك�نت عالقته� بي قد توؤذيه� فلتقطعه�. وبعد ذلك بداأت اأعمل واأنفق على نف�سي 
واأ�س�ع��د اأ�سرتي وبداأت تخف��ت تعليق�ت القرية علي؛ حيث اأ�سبحت ف��ي نظرهم االآن اإن�س�ًن� 
ا في محيطي في القرية  اأعم��ل وم�ستقالًّ م�ديًّ�. تع�ي�س الجميع معي وتقبلوني ف�أن��� محبوب جدًّ
وف��ي ع�ئلتي وبداأوا في الت�أقلم مع اإلح�دي ك�أمر ع�دي. وبداأت ق�سة اإلح�دي ت�ستهر في القرى 

المج�ورة واأ�سبحت م�سهوًرا بين الن��س.

في هذه المرحلة الجديدة، بداأت اأ�سعر ب�لهدوء النف�سي والطم�أنينة فلم تعد هن�ك تن�ق�س�ت 
ا. وعن  داخلي��ة ل��دي، واأتع�مل بهدوء مع الجمي��ع حتى في الكلية، وفي نق��س�تي ل��م اأكن ح�دًّ
طري��ق االإنترنت، بداأت اأتع�رف م��ع الملحدين؛ حيث تكونت جروب�ت مغلقة على الفي�سبوك 
� في الج�معة  تزيد بع�سه� على 50 األف ع�سو. واأ�سير اإلى اأن هن�ك ح�الت اإلح�د بين البن�ت اأي�سً
لكن الن�سبة في البنين اأكثر. واأولى الخطوات الالئي يتخذنه� هي اإعالنهن خلع الحج�ب؛ حيث 
تك��ون المواجه�ت مع اأ�سرهن لكن يظل االإلح�د فكرة في رءو�س الكثيرات. واأ�سير اإلى وجود 
�سرائ��ح طالبية ي�ستهويه� االإلح���د خ��سة طالب الث�نوية؛ حيث �سه��ل االنفت�ح على االإنترنت 
التو�س��ل اإلى االأفك�ر االإلح�دية واالقتن���ع به�، وهن�ك قط�ع ممن اأيد ودفع ب�لثورة ك�ن ملحًدا 
وم��ن الطالب ال�سغ���ر الب�حثين عن فكرة الحرية. وك�ن تع�رفن� عل��ى بع�سن� البع�س من خالل 
المظ�هرات؛ حيث نتفق عل��ى الم�س�ركة فيه� والتع�رف. لم يكن هن�ك دعوات للتجمهر لكن 

هن�ك دعوات ب��سم العلم�نية. 

ق��د تكون العلم�نية وال�سيوعية �ست�ًرا للبع�س وطريًق��� لالإلح�د لكن هذا ال ينفي اأبًدا وجود 
علم�نيي��ن وي�س�ريي��ن م�سلمين ب��ل متدينين. كن� ن�س���رك في المظ�هرات لرف���س الت�سييق على 
الحري�ت، وغي�ب ق�نون الزواج المدني، وغي�ب حرية االعتق�د ورف�س وجود خ�نة الدي�نة في 

البط�قة، ووجود احتك�م لل�سريعة كم�سدر اأ�س��سي، وقوانين تحريم الجن�س .. اإلخ. 

 البع�س يتهمن� ب�لفو�سوية في تع�مالتن� الجن�سية، لكن واإن ك�ن لن� تحفظ على مفهوم االأخالق 
ف�إن هن�ك اأخالًق� تحكمن� فل�سن� كم� يظنون. ف�لجن�س ب�لن�سبة لن� لي�س اآخر المط�ف وال الغ�ية فهو 
لحظة م�دية وقتية واأرى اأنه عندم� يلحد ال�س�ب ف�إن اأول م� يبحث عنه هو الجن�س بعك�س البنت 
فه��ي تفكر كثيًرا قبل اأن تم�ر���س الجن�س والذي يكون غ�لًب� مع ملحد؛ حيث ال تقبل اأن يكون 
له� عالقة مع م�سلم حتى واإن ك�ن ع��سًي�؛ حيث يرف�س اإلح�ده�.وال اأرى موانع من اإق�مة عالقة 
جن�سي��ة مع امراأة متزوجة ط�لم� اأرادت هي ذلك فج�سده� مل��ك له�. وتبًع� لمف�هيم المجتمع 
وتق�ليده التي ال ت�سمح ب�إق�مة اثنين بال زواج يلج�أ البع�س - لو ك�ن الطرف�ن ملحدين- للزواج 
اأحي�ًن� ب�ل�س��كل الر�سمي؛ كي يتجنبوا ردود االأفع�ل، خ��سة ف��ي الطبق�ت الو�سطى وال�سفلى. 
عك���س االأمر في الطبق�ت العلي� التي يزداد االإلح�د فيه��� انت�س�ًرا، كذلك العالق�ت تكون اأي�سر 
واأكثر انفت�ًح��� فال ح�جة لزواج الملحدين؛ ف�لطبقة تكفل له��م حرية المم�ر�س�ت وتحميهم. 
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 وعل��ى الم�ست��وى ال�سخ�س��ي اأرف�س فكرة ال��زواج وال اأهت��م بروؤية المجتمع لغي��ر المتزوج، 
وعندم��� علمت اأمي برف�سي للزواج لم تكرر طلبه� وتركتني كم� اأ�س�ء فهي بطبعه� ال تحب اأن 
. وهن� اأ�سير اإل��ى اأن الروؤية االإلح�دية منق�سمة ب�لن�سب��ة للجن�س واالإنج�ب. كذلك  ت�سغ��ط عليَّ
االأم��ر ب�لن�سب��ة لالإنج�ب هن�ك من يرف�سه كيال يولد طفل ويك��رر المع�ن�ة في الظروف الق��سية 
والتي ال ت�سمح الأي اأحد بتحقيق �سيء واالإجه��س اأمر مب�ح ال �سير منه. وهن�ك من يحبذه بغية 

ن�سر االإلح�د وتكثير عددهم.

ال ي�سغلن��ي م� بعد الموت، ح�سرت غ�سل الموتى وجن���زات كثيرة، �سواء كنت م�سلًم� اأو 
ملح��ًدا واالأمر ب�لن�سبة لي ك�ن ع�ديًّ���. ف�لج�سد ب�لن�سبة لي االآن م�دة وانتهت، اأريد اأن اأدفن في 
اأي م��ك�ن، ودون مرا�سم وفي هدوء، ولو اأن هن�ك ق�نوًن��� يتيح لن� ا�ستخدام ج�سدن� والتبرع به 

بعد الموت لفعلت، لكن الواقع يقول ب�أن التبرع ينقلب اإلى تج�رة ب�الأع�س�ء وهذا اأرف�سه.

- بورتريه 2 –

و�سط اأقرانه المالحدة يتع�ملون معه ب�أنه االأمل الوحيد لهم في مواجه�تهم ، فبحكم خلفيته 
الديني��ة ال�س�بقة اأعلمهم ب�لق�س�ي� التي ُيدفعون اإلى من�ق�سته�؛ حيث يعرف كل الردود والحجج 
الت��ي ت�سكت خ�سومه��م. لذا هو اأب��رز المع��سرين ممن يمك��ن اأن يطلق عل��ى ح�لته »اإلح�د 

اإ�سالمي«.

ه��و اأكب��ر اإخوته الع�س��رة الأب من اأب��رز الن��سطي��ن االإ�سالميين يندرج فكريًّ��� للجم�ع�ت 
التكفيري��ة، وه��و اأقرب م��� يكون لفكر جم�ع��ة »الن�جون م��ن الن�ر«، وب�سبب ه��ذا االنتم�ء 
الفك��ري والن�س�ط الحركي ونتيج��ة لك�ريزمته تميز بتكوين المجموع���ت التكفيرية. ظل من 
المط�ردي��ن دوًم� من االأجهزة االأمنية، لذا اعت�دت االأ�سرة على التنقل للعديد من المن�طق؛ هرًب� 
من المط���ردات االأمنية حتى �س�فرت االأ�س��رة اأوا�سط الت�سعيني�ت للمملك��ة العربية ال�سعودية. 
ونتيج��ة عدم اال�ستقرار المك�ني هذا انح�س��رت عالق�ته على مع�رف اأبيه؛ فلم يكن له اختالط 
 وال عالق���ت قوي��ة تكونت على ط��ول حي�ته �س��وى عندم� ع�د م��ن ال�سعودية بع��د �سفره له�

ع��م 2010.
حف��ظ �س�حبن� القراآن ف��ي �سن الح�دية ع�سرة، وك�ن طبيعة والده الفكرية �سبًب� في اأن يتلقى 
علًم��� �سرعيًّ��� مكثًف� م��ن بواكير حي�ته. فك�ن له ج��دول يومي للحفظ �سواء الق��راآن اأو المتون 
و�سال�س��ل الرواة ... اإلخ. وفي فترة وجوده ب�ل�سعودية، التحق ب�لدرا�سة بمعهد الحرم المدني، 
وب��داأ يختلف بحدة مع والده حتى ا�ستقل عن مدر�سته وهو في الرابعة ع�سرة من عمره، ويذكر 
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اأن ال�سبب يتلخ�س في اأنه بداأ يرى اأن والده غير مخل�س للق�سية ، فهو في واقع االأمر رجل دين 
محترف يهتم ب�أ�سي�ء �سكلية وم�سروع الخالفة �سكليًّ� ولي�س ك�ل�سح�بة.

ونتيج��ة هذه البيئ��ة المنغلقة لم يكن ب�لمن��زل و�سيلة ت�سلية ك�لتليفزيون ل��ذا ك�نت القراءة 
ه��ي الو�سيلة المت�ح��ة ل�س�حبن� لتق�سية وقت��ه الطويل. قراأ كتب �سيد قط��ب وغيره من الكت�ب 
الكال�سيكيي��ن في ت�ريخ الحرك��ة االإ�سالمية ، حفظ كت�ب حد االإ�سالم لعبد المجيد ال�س�ذلي – 
وال��ذي ك�ن والده يرف�س��ه ويزايد على هذا الكت�ب – حتى اأ�سب��ح �سلفيًّ� وب�سفة ع�مة لم يكن 
والده من�سجًم� مع قراءاته هذه. وبداأت تفتر العالقة تم�ًم� حتى انقطعت لطبيعته ال�سديدة وظل 
التع�مل بينهم� ب�لورقة والقلم بدون اأي حديث؛ حيث دار العديد من النق��س�ت المكتوبة بينهم� 
ف��ي ق�س�ي� العذر ب�لجهل والتكفير واالإيم�ن والكف��ر والحكم بغير م� اأنزل اهلل. ي�سف �س�حبن� 
وال��ده في م�سه��د غني ب�لدالالت:» في اإحدى المرات بعد اخت��الف ذهبت الأقراأ عليه القراآن 

فترة طويلة وهو ن�ئم ك�ن ي�سمعني وي�ستيقظ ثم يكمل نومه بدون اأي تعليق«.

ا ب�الأخب�ر ال�سي��سية وت�بع  ونتيج��ة ولع �س�حبن� ب�لراديو المت�ح ف��ي بع�س الفترات اهتم جدًّ
اأخب�ر حركة ط�لب�ن، بل �سعى للتع�رف على بع�سهم والتقرب منهم لدرجة اأنه ك�ن على و�سك 
ال�سف��ر حيث اأ�سبحت اأفغ�ن�س�ن في وعي��ه دار الهجرة والب�قي الحرب يتذكر ح�لته هذه الفترة 

ويقول:»كنت اأريد حي�ة ال�سح�بة بال ظلم ومدينة ف��سلة«.

وعندم��� بل��غ الت��سع��ة ع�سرة من عم��ره ك�ن �س�حبن� قد و�س��ل لطريق م�س��دود مع والده 
ويتذك��ر ه��ذه الفترة ويقول:» انقطعت عالقتن���، فلم يعد ينفق علّي عندم� عل��م بتركي اإ�سالمه 
عندم��� اأ�سبح��ت �سلفيًّ� ، ف��سطررت اأن اأعمل اأعم�اًل مختلفة كي اأنفق على نف�سي«. وع�د اإلى 
االإ�سكندرية؛ حيث اأق�م مع جده الأمه. وهن� يذكر اأن اأخواله ك�نوا من اأ�سح�ب الفكر التكفيري 
وو�س��ل بهم االأمر اإلى تكفير والديه��م وانف�سال عنهم� لفترة. وبعد اأن ك�ن تدين الجّدين ع�ديًّ� 

ا ا�سطبغ� ب�لفكرة التكفيرية من اأبن�ئهم من المع�ي�سة. جدًّ

ف��ي االإ�سكندرية اقترب م��ن الدعوة ال�سلفية واأ�سبح اأحد كوادره��م، وك�ن مقرًب� لكل من 
ال�سيخي��ن محمد اإ�سم�عي��ل المقدم وي��سر بره�م��ي. وق�سة هذه التجربة ت�ستح��ق ال�سرد قلياًل 
ف�لغ�ل��ب اأن يب��داأ االإن�س�ن �سلفيًّ� وينتهي بتكفيري. لكن م��ع �س�حبن� حدث العك�س ف�ختالف 
الدع��وة عن التكفيريين هي في نقطة العذر ب�لجهل ، فهم يعذرون وغيرهم ال يعذرون.. يتذكر 

�س�حبن� هذه الفترة ويقول:

» ف��ي اأحد االأي�م كنت اأرتب المنزل ولم� ك�ن يحت�ج لوقت طويل وك�ن البد من اأن اأ�سغل 
نف�س��ي ب�سيء ، ك�ن��ت لدي مجموعة �سرائط اأهداه� لي اأح��د ال�سلفيين ب�إلح�ح، واأخذتهم 
ك��ي اأريح��ه .. فوجدته� فر�سة كي اأب��داأ واأ�ستمع له� كن��وع من الت�سلي��ة وك�نت ال�سرائط 
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ا  �سل�سل��ة لل�سيخ محم��د اإ�سم�عيل عن ق�س�ي��� االإيم�ن والكفر، كنت ب�لفط��رة م�سدوًدا جدًّ
لهذه الق�س�ي�. فيم� بعد ق�بلت المقدم واأ�سبحت متيًم� به حتى اإني تمثلته في قرائتي للقراآن، 
ونتيج��ة التن�غم ال�سديد بينن���، طلب مني اأن اأتعلم نظ�ميًّ� حيث �سيفيدني في العلم ال�سرعي. 
وعندم��� ُمنع اإ�سم�عيل من القي���م حيث كنت اأعتكف معه، اعتكفت م��ع بره�مي وتق�ربن� 
تق�رًب��� �سدي��ًدا ، وك�ن اعتق�له م�أ�س�ة �سخ�سية لي ، فكنت كلم� اأكون في الم�سجد اأ�سلي اأو 
اأعتك��ف اأتخيل دخوله علين� ، ف��ك�ن لدي بمث�بة المهدي المنتظر ولوال ا�سمه لظننته هو .. 

ف�أن� اأحبه ب�سدة.

في هذه الفترة ظل يذهب فترات ق�سيرة لل�سعودية �سواء للحج اأو للعمرة ، ودوًم� يكون مع 
�سيوخ الدعوة حتى وهو بمكة فك�ن الجميع يق�بله �سواء من ال�سفوف االأولى اأو الث�نية. لم يكن 
�س�حبن��� يعترف ب�ل�سيوخ هن�ك ، احترام وتقدير فقط البن عثيمين والفوزان اأو �سم�عه لهم من 
ب���ب اأنهم م�س�يخ كب�ر وفقط؛ حيث يعتبر العلم ب�لمملكة �سعيًف� و�سيوخه ك�نوا ب�الإ�سكندرية. 
ورغ��م انتق�دات اأ�سدق�ئه من ال�سلفية الجه�دية لم�س�يخه هوؤالء ف�إنه ك�ن يدافع عنهم وفي نف�س 

الوقت يريد اأن يظل مع اأ�سدق�ئه هوؤالء اإن�س�نيًّ� .. ك�ن يرى الطرفين مخل�سين.
قب��ل قرار اإلح�ده جل���س ع�مي��ن ب�ل�سعودية ُيقيِّم فيهم��� التجربة..يحكي ع��ن هذه الفترة 

الح��سمة من حي�ته ويقول:

» قراأت مق���الت االإ�سالميين لالأ�سعري وكتب الفرق وو�سط القراءات هذه وجدت اأن من 
الم�ستحيل اأن يكون العدد 73 كم� ذكر الحديث، البع�س ق�ل اإن االأ�س��س 73 ومنه� يتفرع 
الكثي��ر- �سم�ه� المقدم جم�ع�ت ان�سط�ري��ة- بداأت اأفكر في بع�س االأ�سي�ء راأيت اأح�ديث 
لل�سف�ع��ة قوية وهن�ك من�ق�سه�. كنت اأتحفظ على االأداء الديني لبع�س ال�سيوخ؛ حيث اأرى 
نوًع��� من الت�س�هل والتغ��سي ع��ن بع�س االأمور: منهم من ُي�س��يء التع�مل مع االإخوة الذين 
ي�ستعي��ن به��م في اأعم�له ، واأحده��م عندم� ي�سلي تدور عينه على جمي��ع من ب�لم�سجد بال 
خ�س��وع مفتر���س في ال�سالة ، كذلك ح�ل��ة الرف�هية التي يعي�س به��� البع�س ممن يحترف 
 � خط���ب الزه��د ، ف�ساًل عم� راأيته م��ن �سلوكي�ت اأبن�ئهم البعيدة كل البع��د عن الدين. اأي�سً
الطبقي��ة الت��ي راأيته� بين ال�سيوخ – عدا ال�سيخ ي��سر- بع�سه��م تمثل طريقة �سيوخ المملكة 
ف��ي تع�مالتهم؛ حيث ُيلقي الدر�س وين�سرف لي�س له عالقة ب�لطالب .. اإلخ. وفي المملكة 
راأي��ت حي�ة ال�سيوخ المخملية في الق�سور الفخم��ة وراأيت م� يفعلون عندم� يجل�سون اأم�م 
اأي اأمي��ر م�ج��ن. فعقب مح�ول��ة اغتي�ل محمد بن ن�ي��ف وجدت ال�سدي�س ح��ّول الدع�ء 
لبرقي��ة ع الهواء لالأمير وخطبة في ط�عة اأُولي االأم��ر و�سوابط االأمر ب�لمعروف والنهي عن 
المنكر ب�سورة مبتذلة. واأ�سواأ م� ع�ي�سته هن�ك ك�ن تع�ملهم مع االأج�نب ، ف�لخدم م�ستب�حو 
الكرام��ة والج�س��د . لي �سديق يعمل طبيًب� �سرعيًّ� يحكي لي دوًم� عن المه�زل التي تحدث 
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م��ع الخدم فف�س��اًل عن اال�ستغالل الجن�س��ي ك�نت كمية الجثث التي تعر���س عليه عجيبة، 
اإحدى ال�سعودي�ت و�سعت خ�دمة على البوت�ج�ز واأ�سعلت فيه�«.

ظ االأطف�ل  »�سعب موؤذ لديه جين�ت عنف غير طبيعية« .. هكذا يقول وي�سيف:» كنت اأُحفِّ
ب�لم�سجد وعند الخروج اأجدهم يلتفون حولي ي�سربوني ويلقون علي الزج�ج�ت الف�رغة، 
�سعرت ب�لتن�ق�س بين المقد�س الذي اأومن به وبين ت�سرف�ت الن��س، فال يمكن اأن تكون هذه 

خير اأمة اأخرجت للن��س اأبًدا ، وال يمكن اأن يكون هذا الدين اأبًدا دين رحمة«. 

ع���د �س�حبن� لالإ�سكندرية في 2010 وظل مدة اأ�سبوع »ال اأدري« قبل اإلح�ده ، لم يجل�س 
م��ع �سيوخ يتحدث معهم؛ فهو �سيخ. وعندم� ق�بل ال�سيخ ي��سر بره�مي واأ�سر له بموقفه الجديد 
اأر�سله اإلى طبيب نف�سي �سهير ، لكن الطبيب اأخبره ب�أن �س�حبن� �سليم نف�سيًّ� ولديه بوادر اكتئ�ب 
لكن لديه موقف فكري من الدين ، فطلب منه بره�مي اأن يقراأ كت�ب »االإ�سالم يتحدى« وك�ن 
ق��د ق��راأه مرتين فعاًل ، وعندم� امتثل وح���ول قراءته للمرة الث�لثة لم يتمك��ن من اإكم�ل القراءة. 
والن�سغ���الت بره�م��ي وتنقالته الكثيرة بعد ذلك ل��م يعد �س�حبن� يق�بله وعل��م اأن بره�مي لم 

يكفره بل اأو�سى تالميذه بمع�ملته ب�سورة جيدة!

يحك��ي �س�حبن� ع��ن هذه الحي�ة الجديدة ويقول:» �سعرت ب�ت�س���ق مع الحي�ة ومع الن��س 
 حي��ث اأ�ستمتع ب��دون تعذيب نف�س��ي وجلده� واإح�س����س الذنب الذي يالزمن��ي في كل �سيء

 اأتعبن��ي - فم��ن يتمثل حديث »الموؤمن يرى خط�ي�ه ك�لجب���ل« فطبيعي اأن اأكتئب - ف�الإ�سالم 
ك�ن ي�أخ��ذ من� 90%من الوق��ت .. االآن كل الحي�ة والوقت مت�ح لال�ستمت�ع، واأ�سبحت اأف�سل 
نف�سيًّ� وفي العالق�ت مع الن��س، فبعد عزلتي عنهم وت�سنيفهم اأ�سبحت عالقتي جيدة مع الجميع 
م�سلمي��ن وم�سيحيين. عن��دي ت�س�مح مع الجميع، ال اأرى اإن�س�ًن� �سيًئ���، بل هي �سيكولوجي�ت 
فق��ط اأتع�مل معه��� وال اأكرهه ك�سخ�س، ب��ل اأ�سفق عليه ب�سبب �سخ�سيته الت��ي ال ذنب له به�. 
اأن�س���أت ح�س�ًب� على موق��ع الفي�سبوك وبداأت اأنفتح على الملحدين م��ن اأمث�لي، في البدء كنت 

ع�لة على مجتمع ملحدي �سوري� وال�س�م حتى وجدت مجتمًع� ك�ماًل منظًم� في م�سر«.

وع��ن عالقته ب�أ�سرته يق��ول :» ق�طعتني اأمي واأخواتي البن�ت واأزواجه��ن، فقد اأ�سبحوا �سلفية 
جه�دي��ة واأقرب لداع���س، واأحد اإخوتي ك�ن ي�سربن��ي وي�ستمنى ويع�ملن��ي بق�سوة نتيجة هذا 
التح��ول لكن��ه فيم� بعد تغير واألحد مثل��ي، فقد ت�سيع بع�س الوقت واعتق��ل؛ حيث مّر بتجربة 
ق��سي��ة وُظلم كثيًرا في المعتقل ب�سب��ب ال�سلفيين؛ حيث ت�سببوا في حب�س��ه انفراديًّ�، وفيم� بعد 

األحد«.
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يرف���س �س�حبن��� فكرة االأممية والوطني��ة وغيره� من هذه االأفك�ر فل��م يك�سروا ب�إلح�دهم 
ت�بوه���ت ك��ي يقيموا ت�بوه���ت بديلة، لكنه يوؤكد اأن��ه يحب م�سر من ب���ب »الع�سرة« ولي�س 
الأي راب��ط اآخ��ر. وعم� يث���ر من انح��الل اأخالقي في و�س��ط الملحدين يرف���س �س�حبن� ذلك 
ويقول:»هن���ك �سوابط اأخالقية تحكمني فحي�تي لي�ست عه��ًرا، والجن�س لدي �سيء اأخالقي، 
واأرى عالق��ة جن�س ب�لحب اأقوى من الزواج؛ الأنه� بال تملك، فال يمكن اأن اأخون حبيبتي وال 
ه��ي كذلك ل�سن� ع�هرين«. وي�سيف:»ال اأريد اإنج�ًب� كيال اأُخرج جياًل يتعذب مثلن�. اأم� تمددن� 
وا�ستمرارن��� فق�ئم عل��ى دخول مجموع�ت جديدة لالإلح�د ولي���س ب�الإنج�ب لي�س لدين� فكرة 

التك�ثر ب�لنك�ح«.

ويختم حديثه قائاًل: »الت�سدد ل يدفع لالإلحاد، فالإلحاد هو الأ�سل«.

 

-3 -

اأ�صامة درة يكتب: تعديل موقفي العقائدي.. التحليق فوق الدين

 قررت اأن اأعّطل العمل ب�الإ�سالم في حي�تي كدين؛ الأن »التن�فر المعرفي« بين بع�س تف��سيله 
ا ال اأ�ستوعب��ه، واأن اأخّف�س رتبته اإلى  وبي��ن م��� اأظنه الر�س�د والعدالة والمنط��ق و�سل عندي حدًّ
»م�ستند ثق�في« يمالأ فراغ�ت �سورة الع�لم في عقلي وقلبي وي�سبط اأخالقي، اإلى اأن اأجد اأ�س��ًس� 

غيره اأو اأعيد اعتم�ده كديٍن لي.

 لق��د ه��ز الربيع العرب��ي ثقتن� بم� كن��� عليه قبل الث��ورات، وغدا وا�سًح��� اأن االفترا�س�ت 
االأ�س��سي��ة التي ق�مت عليه��� حي�تن� لم تكن �سليمًة كله�، والموؤ�س�س���ت التي اأ�سلمن�ه� قي�دن� لم 
تكن ذات كف�ءة اأو اأم�نة، وال�سخ�سي�ت التي ركّن� اإليه� واعتقدن� بعلو كعبه� وجدارته� لم تكن 
كم��� ِخلن�، لذا ب�ت عبء هذا الجيل اأن يرفع كل م� حّل فيه ال�سك اإلى ط�ولة الفح�س لي�سّرحه 

وي�ستخرج ب�طنه حتى يبين اهلل الحق فيه.

ولقد فجعتني - في هذا الظرف الفّوار- ثالث حوادث �سي��سية اقترن به� جداٌل فقهي:
االأولى: االحتج�ج�ت العنيفة على الفيلم الم�سيء للنبي محمد، التي اأبرزت عقوبة �سب 
النب��ي في ال�سرع: القتل، ولم يبُد لي ه��ذا قريًب� من »ال�سم�حة« و»الرحمة« و»الحرية« 
 الت��ي ن�سيفه� لالإ�س��الم في كالمن�، ب��ل بدا م� عليه  الغ��رب من �سريع��ٍة مو�سوعٍة تتيح
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 »حري��ة التعبي��ر« اأر�سَد واأرح��َب واأعدل. ث��م �سمعت من خطيب الجمع��ة ب�لم�سجد 
المج���ور لبيتي ق�سة رجل اأعم��ى ك�نت له اأَمٌة ترع�ه وتحبه رغ��م انكف�ف ب�سره حتى 
اأنجب منه� ولدين، لكنه بقر بطنه� بِمعوٍل الأنه� ق�لت في النبي يوًم� م� لم يقبله، وك�نت 
ُحبل��ى ب�بن ث�لٍث له عندم� فعل، فلم� اعترف بقتله اإي�ه� ق�ل النبي للن��س من فوق منبره: 
»ا�سه��دوا اأن دمه� َهَدر«، والرواية عن اب��ن عب��س في �سنن اأبي داود، وهي بمع�يير اأهل 
الحديث �سحيحٌة، على م� فيه� من غرابة ووح�سية وعدم ات�س�ق مع م� نظنه هو االإ�سالم، 

واإني ال اأظن »نبي الرحمة« يكون منه م� يحكونه هذا.

الث�ني��ة: في المق�بلة التليفزيوني��ة التي انك�سف فيه� اأمر لق�ئه ال�سري ب�أحمد �سفيق، �س�أل 
المذي��ع وائل االإبرا�سي ال�سيخ ي��سر بره�مي؛ ن�ئ��ب رئي�س الدعوة ال�سلفية ب�الإ�سكندرية 
ع��ن »تزوي��ج الطفلة« فق�ل اإنه ال يمكن��ه اأن يحّرم م� »اأحّل��ه اهلل ور�سوله«، واأن تزويج 
الق��س��رات ج�ئز »اإن كّن مطيق�ت«، وا�ست�سهد بمقطع من االآية الرابعة ب�سورة الطالق 
ي�سير اإلى �سنف ممن عليهّن الِعّدة: »والالئي لم يح�سن«، اأي من لم يبلغن اإذا ُزّوجن ثم 
� على ِمثل  ُطّلقن فعليهن ثالثة �سهور ِعّدة قبل الزواج الت�لي. وقد راعني اأّن في القراآن ن�سًّ
� ت�ريخيًّ� ح�دًث� ُي�ستَلهم منه وُيق��س عليه  هذا، وم� داموا ي�سرون على اأّن القراآن لي�س ن�سًّ
وال ُيَنّزل على الحوادث بَحْرفه ويقولون اإنه قديٌم اأزلٌي م�سطوٌر في اللوح المحفوظ من 
قب��ل اأن نوجد، فلي اأن اأ�س�أل: هل اخت���ر اهلل اأن ُي�سّرع هتك الطفولة في ر�س�لته االأخيرة 

اإلى اأهل االأر�س التي كتبه� وحفظه� عنده من قبل اأن يخلقهم؟!

الث�لث��ة: اإح��راق ن�سط�ء حركة »اإي��را« المن�ه�سة للِرّق في موريت�ني��� اأمه�ت كتب الفقه 
الم�لك��ي، التي تعتبره��� المواالة والمع�ر�سة هن���ك »ثمرة القراآن وال�سن��ة« والم�س��َس 
به��� م�س��ًس� ب� »قيم المجتمع وهويت��ه«، وهي الكتب التي تميز بين الحُر والعبد في حق 
الحي���ة، فتعفي ال�سيد من اأي عقوب��ة اإذا قتل عبده عمًدا اأوخط���أ، واإذا قتل عبَد غيِره ال 
ُتلزم��ه اإال بدفع »قيمة« العبد ل�سي��ده الذي خ�سره، هذا م� فهمه وا�سعو هذه الكتب من 
ىف يف ىق يق اكلك مك ىك يك مل﴾، وقد ب�ن  االآي��ة 178 ب�سورة البق��رة:﴿ ُّ
م��ن النق��س المرافق لهذه الح�دثة اأّن الن�س الموؤ�س�س للدين - م� لم ُيوؤول ت�أوياًل اإن�س�نيًّ� 
- ال ُيمك��ن اال�ستن�د اإلي��ه في معركة لتحرير العبي��د؛ الأنه يبدو ك�أن��ه »ينّظم« العبودية، 
ب��ل اإّن المتقيدين بح��رف الن�س َيِعدون اأنف�سه��م اإن ع�د »الجه���د« اأن يعود »ال�سبي« 
و»الت�س��ّري« بن�س�ء الع��دو و»النخ��سة«، ولل�سيخ اأبي اإ�سح���ق الحويني كالم �سهير في 

هذا، وهو م� تج�وزه اإن�س�ن زمنن� اإلى م� هو اأ�سرف واأرحم.
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لك��ّن االأمر يتع��ّدى الوقع�ت الثالثة تلك اإلى ق�س�ي� اأكبر، اإن��ه ال �سيء يدعو جيلي اإلى الثقة 
ب�ختي���رات مجتمعه والر�س� بُم�سّلم�ته، لقد اآل اأه��ل بالدن� اإلى ف�سٍل مذّل وفقٍر ف��سح، ثم هم 
ُيمّن��ون اأنف�سهم اإذا ع�دوا لم��سيه��م اأن َيعّزوا، في حين يج�ورهم عل��ى االأر�س ب�سٌر يب��سرون 
ا حقيقيًّ�  ع�لمه��م وينتفع��ون بم�ستودع���ت الحكم��ة والفوائد الت��ي جعله� اهلل في��ه فعّزوا ع��زًّ

 ال وهم فيه.

اأ�سف لهذا هوؤالء الذين عينوا اأنف�سهم »حرا�س العقيدة« و»حملة لواء الدين« ويظنون اأنهم 
ف��ي مهمة مقد�سة واأنهم اأولى ب�لبلد واأقرب للرب واأف�سل من الن��س، ثم هم يكذبون وُيخلفون 
الوع��د ويعق��دون ال�سفق�ت التي ن�س��ك في براءته� وين�س��رون االإ�س�ع�ت الت��ي توافق هواهم  
ويقّد�س��ون ق�دتهم ويخو�سون في اأعرا�س من يخ�لفونه��م الراأي ويرجئون العدالة االجتم�عية 

اإذا تع�ر�ست مع ا�ستتب�ب االأمر لهم، اأهذا هو الدين؟! ح�سًن�، ديني غير دينكم.

اإن الن����س اإذا دَهَم��ت حق�ئُق جديدة معتقَدهم القديم ت�ألموا حت��ى ك�دت نفو�سهم تتلف، 
ف�إم��� اأ�سقطوا االعتق�د ال�س�بق، واإم� اأنكروا المعلوم���ت الجديدة، واإم� اأّولوه� ليمكن ح�سره� 
ف��ي اأدمغتهم جواَر القديم ال��ذي ال ي�سبهه�، واإم� بحثوا عمن يقنعه��م ب�سالمة المعتقد االأول، 
واإم� )وهذه اال�ستج�بة االأعجب( ا�ستركوا في اإقن�ع اآخرين اأنه لي�س ثمة تن�ق�س. لكنني اخترت 
االأكث��ر ا�ستق�مًة وتمهاًل من ال�سلوك اإزاء هذه االأزم��ة: اأن اأجّمد العقيدة القديمة دون اإ�سق�طه�، 
واأدخَل في ط��ْور ت�أّمل في القديم والم�ستجد، فال جزم ب�الأول وال ب�لث�ني، وال قن�ع�ت نه�ئية، 

واأترك فكري للتطور الحّر، وكل االأدي�ن والفل�سف�ت عندي محل نظر، واهلل الم�ستع�ن.

اإن كثيري��ن م��ن ال�سب�ب اخت���روا قبلي م� اأخت�ره الي��وم، بع�سهم قرنه ب�أن��واٍع من ال�سلوك 
المنفلت؛ طمًع� في اأكبر قدر من االإزع�ج لمجتمعهم الب�ئ�س الذي يح��سرهم، واأكثرهم كتموا 
الخبر؛ خوًف� من »مندوبي االإله« و»وكالئه الح�سريين« الذين يمالأون البلد، وبع�سهم ال يعرف 

اأنه اإلى هذا الح�ل �س�ر دون قرار.

الر�س�لة التي يبعثه� جيلي لمن غلبوا على اأمر هذا البلد: »نّقوا الدين من الفظ�ع�ت الفقهية، 
ونّزهوه عن الت�سخير ال�سي��سي، واإال ف�إنن� نرف�سكم وم� توؤمنون به جملًة«.
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 عن الموؤلف

اأحم��د زغل��ول �سالط��ة: ب�ح��ث م�س��ري ف��ي �سئ��ون الح��رك�ت االإ�سالمي��ة. عم��ل 
 مح��رًرا �سح�فيًّ��� ف��ي موقع��ي اإ�س��الم اأونالي��ن www.islamonline.net، واإ�سالميون.نت
 www.islamyun.net،كم��� عمل ب�حًث� في مركز الدرا�س���ت والوث�ئق االقت�س�دية والق�نونية 
واالجتم�عي��ة "�سي��داج" ب�لق�ه��رة. وترك��زت اهتم�م�ته البحثي��ة على مج���الت الجم�ع�ت 

االإ�سالمية واالإ�سالم ال�سي��سي المق�رن وح�لة التدين.

الإنتاج العلمي

- كتب من�سورة:

 الح�لة ال�سلفية المع��سرة في م�سر – مكتبة مدبولي – طبعت�ن ) 2011، )201(.- 1
 االإ�سالميون والثورة – دار اأوراق للن�سر - 2012.- 2

 - درا�س�ت من�سورة:
y .2012 تحليل الدع�ية االنتخ�بية لل�سلفيين «، مجلة الديمقراطية – عدد ين�ير« 
y  تواب��ع الث��ورة .. تجمع�ت �سلفي��ة جديدة«، م�س�همة في كت���ب: » ال�سلفيون في م�سر « 

م��� بعد الث��ورة «، مجموعة موؤلفي��ن، موؤ�س�سة االنت�س���ر العربي ومركز الدي��ن وال�سي��سة 
للدرا�س�ت – بيروت. 

y .2013 حزب النور وتداعي�ت الث�لث من يوليو«، مجلة الديمقراطية – عدد اأكتوبر«
y 201( االإ�سالميون في م�سر: اأزم�ت الفكر والتنظيم وال�سي��سة، موؤمنون بال حدود ، ين�ير

- اأوراق بحثية قدمت في موؤتمرات علمية: 
	  »الدع��وة ال�سلفية ب�الإ�سكندري��ة بين الم�س�يخية والحزبية « ب�ال�ست��راك مع د. عبد الفت�ح •

م��سي، مركز مدى وموؤ�س�سة قرطبة بجنيف، الدار البي�س�ء، المغرب، 1-2 م�يو 2012.
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	  »م�ستقبل التحوالت داخل التي�ر ال�سلفي في م�سر«، ورقة مقدمة اإلى: موؤتمر »التحوالت •
ال�سلفي��ة«: ال��دالالت، التداعي�ت واالآف���ق - مرك��ز الدرا�س�ت اال�ستراتيجي��ة ب�لج�معة 

االأردنية، ب�لتع�ون مع موؤ�س�سة فريدري�س اإيبرت االألم�نية، 1 يوليو 2013.
	  االأقب���ط واالإ�سالميين .. اإ�سك�لي���ت الفكر والمم�ر�سة ، ورقة مقدمة اإلى: موؤتمر التعددية •
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