
 المحتويات



 
                   

   الشــعب يـريـد                     

 

1 
 

 المحتويات

   تمهيد 

 الدين واإللحاد، مقدمة وتعريف

 الفصل األول: عينات نموذجية من إلحاد الالجئين السوريين، دراسة حاالت

 ـ مقدمة في التحول

 ـ عينات الدراسة: عرض وصف

 التحولـ أنماط 

 ـ أنشطة مجتمع التحول

 الفصل الثاني: أسباب التحول نحو اإللحاد والالدينية

 أوال: األسباب المتكررة

 ـ االتفاق على بشرية األديان

 ـ اإليمان بمبدأ الحرية والخروج عن السياق المفروض

 االجتماعي في سوريةـ الواقع 

 ـ الوثوقية العلموية

 ـ أي إله"

 ـ عبثية الوجود وانتشار اآلالم في الحياة

 ـ االنفتاح الفكري وحرية التعبير 

 ـ محدودية العقل

 ثانيا: أسباب متفرقة

 التحول وأسبابهالفصل الثالث: قراءة تحليلية في أنماط 

 ـ سياقات أساسيات لعوامل التحول

 ـ التحول ضد الجماعة كسياق انتقامي

 الخاتمة

 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

   الشــعب يـريـد                     

 

2 
 

تمهيد

بالرغم من ضـعف –ال يعد "اإللحاد" الفردي ظاهرة طارئة على الفكر اإلنسـاني، إذ إنه  

ــالمـية ــارع العلني في مختلف البالد اإلســ في  -كنزـعات فردـية–إال أـنه موـغل  -انتشــ

التاريخ، بخالف ظاهرة التدين ذات الطابع الجماعي، إال أنه في شـــ نه التاريخي قديم 

 ان واأللوهية. كش ن البحث والحديث في اإليم

اد  ائز اإللـح ال–تتنوع رـك ة الـح ة  -بطبيـع ـــي اـقات والبواـعث النفســ ـــي بتنوع الرؤى والســ

واالجتماعية التي تحيط بالشــخ" "الملحد"، ورغم ذلف ف ن انتشــارع ظاهرة متفشــية 

ــواء في أوا ر الق ن  ة، ســ ة معيـن اعـي التواري مع ظروف اجتـم ا إال ـب اريخـي لم يرصــــد ـت

ــر ومطلع الق  ــع عشـ ــل االجتماعي التاسـ ــائل التواصـ ــار وسـ ــر ن، أو مع انتشـ ن العشـ

االفتراـضية في قرننا الحالي  ومن ثم ف نه ال بد من الوقوف على التفـشي المتـصاعد 

ــباب مختلفة،  ــخة أم ظاهرة تفررها أسـ ــيفها حالة مترسـ ألوجه اإللحاد المختلفة لتوصـ

ــرائ ــباب من شـ ــباب التي تدفع بعم الشـ ــد أهم هبع األسـ ــافة إلى رصـ - ح معينة  إضـ

ــوريين ـــباب الموتريين الســ ــريـحة شــ للتحول إليـها أو االقتراب من أـحد أوجهـها،   -كشــ

 كاإليمان بمبدأ الربويية دون اإليمان باألديان.

 

 الدين واإللحاد، مقدمة وتعريف

ــطلحي " ــتــدعي البحــث التط ق إلى ييــان أبرر المعــاني المتعلقــة بمصــ " الــدين يســ

ــة، "، ال إلزالة اللبس عنهماإللحاد و" ا وإنما لتحديد النطاق البي تد ل فيه هبع الدراس

ز   -باعتبارع الظاهرة األكثر رسـو ا في االجتماع اإلنسـاني-فالدين   يعرف ب نه سـمة تميز

ــاطير حول مبدأ  ــا التعاليم والحكايا والقصـــ" واألسـ ــرية حيث جنسـ المجتمعات البشـ

ــ  ــيرع، ومثلـها في تعلـيل ظواهر الكون وأـحداـ ه، وتـصـ ــان ومصــ وير القوة التي اإلنســ

 .1تخضع لها هبع الظواهر في ماضيها ونش تها ومآالتها

ف الدين   ــنيفاته-ُيعرز ــامية  -على ا تالف تصـ أو   ،ب نه االعتقاد بوجود كائنات روحية سـ

اإليمان بنسق معين من المعتقدات والممارسات المفسرة لمشكالت الحياة اإلنسانية 
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ــق من الرمور تتـفاـعل ــئلتـها، أو أـنه نســ في حـياة المرء لتـقدم ـله فهـما معيـنا عن  وأســ

  .2العالم 

ــان تـجاع ـما حوـله من حـيث  ــعور بواجـبات اإلنســ ــاـفة إلى تعريف اـلدين ـب ـنه الشــ إضــ

الـعالم  ـــلة ـب ادات المتصــ ادع على مجموـعة من األوامر اإللهـية والعـقاـئد والعـب ــتـن اســ

المقدس، والتي جنظم ســلوا اإلنســان حيال هبا العالم، بحيث تهلف هبع المجموعة 

  .3متميزة وحدة دينية تعطي المهمنين بها صبوة هوياتية

وـتدـ ل في ـهبع التعريـفات عموم األدـيان، إال أن اال تالف في تعريف ـهبع الـظاهرة 

يعود ال تالف تفســــيرات الدين لدى الجماعات البشــــرية في مختلف مناطق العالم، 

مرورا بــالمجتمعــات المهمنــة بــالــديــانــات الطبيعيــة  ،بــدءا من المجتمعــات البــدائيــة

  .4وانتهاء بالمجتمعات المعتنقة للديانات السماوية ،والحلولية

ف ـب ـنه "إنـكار األلوهـية" ، وـببـلف ـف ن الملـحد هو من ال  5بوجـهه األول، ـف ن اإللـحاد ُيعرز

ــه  6يهمن بوجود إـله ، أو يهمن ببطالن األدـلة التي تثـبو وجودع، فيترجح ـجاـنض رفضــ

ــف ـبه ـيا ـيدفـعه لايـمان ـبالويبـيات، أـما  ، كـما أن الملـحد ال يمـلف اعتـقادا دين7على الشــ

ــر على اإليـمان ـباأللوهـية دون اإليـمان  ا ـما تكون أ " مـنه فتقتصــ "الالدينـية" فـوالـب

ــرية وتشـــريعات كل منهما، وتتســـق معها نزعة  بالنبوات واألديان الســـماوية أو البشـ

ــم بعدم الجزم باأللوهية من حيث النفي  ــتقة من "ال أدري"ل التي تتسـ الالأدرية )مشـ

 واإلثبات، وكبلف ش نها مع األديان ومستلزمات اإليمان بعقائدها المختلفة. 

كما يوضــح لســان -تقترب اإلشــارات االصــطالحية لالحاد من داللته اللووية، فاإللحاد 

با ـيدـ ل فـيه الظلم ورد معتـقدات دين  -العرب اـطل"، وـل هو "المـيل عن الحق إلى الـب

ة سعة تتجاور محددات التعريف الفلسفي، وهبا ، وببلف اللوة تعطي الدالل8اإلسالم

ة التي  دال المرتبط بـمدى القطعـي اد وأقســـــاـمه والـج اط اإللـح يوني البـحث في أنـم
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ة،  دأ األلوهـي ان ومـب ه، فـاإللحـاد الجـبري المنكر لجميع األدـي ــخ" ذاـت يقول بهـا الشــ

ة  مختلف عن موقف "الال أدري" المطلق، واـلبي يتوقف في القطع بوجود األلوهـي

ـــكل ـجبري، وهو بطبيـعة الـحال مختلف  أو نفيـها، دون ترجيح ألـحدهـما على اآل ر بشــ

ــ "الالأدرية" التي ال تقطع بنفي األلوهية أو إ باتها إال أنها ترفم األديان  عن القائل بـ

 ومقوالتها. 

اد  ة اإللـح دالـل ــوفون ـب ة واحـدة يلتزم بهـا الموصــ ديولوجـي ا من أـي ه ـم يمكن القول: إـن

المنوال ذاته ف ن إيجاد مدرســة فلســفية واحدة تجمع أصــناف اإللحاد  اللووية، وعلى

ة  ة أو العلموـي ــعـي ة أو الوضــ ادـي ــير، فمنهم من ينطوي تـحو الـمدرســــة الـم أمر عســ

ــل بعالم الماورائيات، إال أن االتفاق  ــة فيما يتصـ ــكية المطلقة،  اصـ الطبيعية أو الشـ

سـمة مالصـقة لهبع   -نسـيةكالقول بحرية الخيارات الج-في مجموعة من السـلوكيات  

 الفئات. 
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 الفصل األول: عينات نموذجية من إلحاد الالجئين السوريين، دراسة حاالت 

 مقدمة في التحول

ترافقو الثورة السـورية مع تصـاعد في الحماس الديني واشـتعال المشـاعر الوجدانية 

الـشعبية المرافقة له، إال أن ت رم العنف وارتفاع حدة الـصراع وهجرة مالنين األـشخا  

دة  اد ـح دءا من اردـي ة للظهور، ـب دا من التحوالت المجتمعـي إلى مختلف البالد دفع مزـي

ــوال إلى الج ديني وصــ ات مختلـفة من التطرف اـل ــتوـي ة التي أظهرت مســ ابـل ـهة المـق

ف والجـدال في بعم  ــكـي ث التشــ ــواء من حـي ديني، ســ التخلي عن أنمـاط االلتاام اـل

النصــو  وأحكام الفقه والتشــريع الديني وصــوال إلى اإللحاد والتخلي عن مقوالت 

 اإليمان بشكل نهائي أو جزئي. 

ــها بات أمرا في هبا الـسياق يمكن مالحظة أن نقد اإلـسالمألاألدي ان واالـستهااء بهألـــ

مشــتهرا على وســائل التواصــل االجتماعي، بالتواري مع انتشــار التعاطف الكبير مع 

ــرائح  ــايا لدى ش ــايا مختلفة كالمثلية وحق االنتحار ورفم الســخرية من هبع القض قض

–مختلفة لدى شــباب الموتريين الســوريين، إضــافة إلى ذلف، ف ن كثيرا من الشــباب  

ــكـل  ـا  ــبق أن  -بشــ في أوروبـا يتخلون عن مختلف العبـادات والعقـائـد التي ســ

اعتقدوها كلياألجزئيا قبل وصـــولهم إلى تلف البالد، حتى بات األمر يتحول تدريجيا إلى 

ــامة الرفاعي-ظاهرة دعو عددا من علماء الفقه الســوريين   ــيخ أس للتحبير من   -كالش

  .9تاايد هبع الظاهرة والرد على اإللحاد والملحدين

ال تتوفر دراســات وإحصــاءات تبين مدى انتشــار هبع التحوالت في صــفوف الشــباب 

الســوريين الموتريين، ولبا ف ن هبع الدراســة جاءت بهدف رصــد أهم األســباب التي 

تدفع الشــباب للتحول عن أنماط التدين المعهودة في ســوريا، وذلف من  الل تطبيق 

ــمن  ة"، والتي تتضــ رـي دأ "النـماذج الُبهي اء نـماذج منـها مـب ة، وانتـق ــريـحة معيـن د شــ تـحدـي

 ومحاورتها ثم كتابة  الصات تقاطع مفاصل الظاهرة والمشتركات التي يينهم.
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 عينات الدراسة: عرض وصفي

إلى أن جميع األسـماء المثبتة في الشـكل رقم    -في هبا المسـتهل–ال بد من اإلشـارة 

بالبات، إال عينة واحدة  ل هي أســماء مســتعارة وقد فضــلو العينات هبع األســماء1)

  .10قبلو اإلشارة إليها باسمها الصريح 

ــة   ــف الالديني أو الملحد أو   10قابل معد الدراسـ ــه وصـ عينات ممن يطلق على نفسـ

من هبع العينات كانوا في أسـر مسـلمة، وواحد كان في أسـرة مسـيحية.   9الالأدري،  

 ذكور وأنثى وحيدة. 9وهم من حيث الجنس 

ــا، واتنتـان في  4دول،  5تقيم هـبع العينـات في  في ألمـانيـا، واتنتـان في النمســـ

الســويد، وواحدة في بلجيكا، وأ رى في هولندا، وجميعهم وصــلوا إلى المهجر بعد 

ـــنة إلى  25، وتتراوح أعـمارهم يين 2013ـعام  ــاـفة إلى كونهم من ييـئات 35ســ ، إضــ

منها من حلض، واتنتان   3فة، حيث إن ســورية متدينة تدينا تقليديا ومن محافظات مختل

 من دمشق، وتتوزع البقية يين الرقة والحسكة وإدلض ودير الاور وحم". 

ل، ومعظمها 10أل9تحولو أغلض العينات إلى القناعات الجديدة إ ر  روجها من سوريا )

ل، وواحد منها ترا دراسـته مب كان في سـوريا 7أنهو دراسـتها الجامعية في سـوريا )

ام  حين ـكان ة ـع ــم اللـوة اإلنجليزـي ــق قســ ة اآلداب في ـجامـعة دمشــ ا في كلـي طـالـب

، واتنـان مـا زالوا في طور إكمـال الـدراســـــة الجـامعيـة في المهجر. علمـا أن 2011

ة ) ات كـاآلتي: العلوم اإلنســـــانـي ة لهـبع العيـن ــصـــــات العلمـي ل تراوحـو يين 6التخصــ

ـــفة )1ل والحقوق )4اللووـيات واآلداب ) ل والعلوم التطبيقـية 1)  ل والـتاريخ 1ل والفلســ

 ل. 2ل والهندسة )1كالتمريم )

ات  اـب ة التطور وكـت ة من نظرـي ة مختلـف د على مقوالت وأدـل ات تعتـم أغـلض هـبع العيـن

فالسفة سابقين كـ ديفيد هيوم، وبرتراند راسل، وآرثر شوبنهاور، ولودفيغ فيتونشتاين، 

فيلســوف الطبيض أبو بكر وفريدريف نيتشــه، والشــاعر العربي أبو العالء المعري أو ال
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الراري، أو بعم أئمة التصـــوف كالحالج، أو بعم العلماء المعاصـــر ن أمثال ريتشـــارد 

ــل وآرثر  ــام هــاريس وبرترانــد راســـ ــتيفن هوكينغ وســـ دوكينز ولويس كراوس، وســ

ـــخا  لهم براما تثقيفـية مختلـفة ـك حـمد غـندور  ــاـفة إلى مـتابـعة أشــ ــوبنـهاور، إضــ شــ

يح أو أ ــالم مقدم برناما الدحز ــريف جابر أو إسـ ــف أيدان أو شـ ــعيد زايد أو يوسـ حمد سـ

البحيري، إضـــافة إلى ذكر  زعل الماجدي وميرســـيا إلياد وســـيد القمني باعتبار أنهما 

، إضــافة -لدى العينات المقابلة–أكثر من ُقرئ لهما في إطار األصــل البشــري لنديان  

تحدثون في المواعظ إلى ســمة االســتهااء من المشــايخ ورجال الدين  اصــة البين ي

 واإلعجار العلمي كـ د. راتض النابلسي. 

ل، 6من الجدير اإلشــارة إلى أن العينات اتخبت طابع التحول إلى النحو اآلتي: اإللحاد )

ل. كما أن هبا التحول لم يكن فجائيا في الوالض، وإنما جاء نتيجة شــكوا 4الالأدرية )

ة يي ارـن دين والمـق دة ومـحاوالت لفهم اـل ة متصــــاـع ه ويين العلوم واآلراء اإلنســــانـي ـن

ــية متعددة. مع الت كيد  ــافة إلى مرور العينات بعوامل اجتماعية ونفسـ المختلفة، إضـ

على أن جميع العينات لم يتعرضــوا ألمراض نفســية، كما أنهم لم يكونوا جاهلين في 

 تعاليم الدين ونصوصه بشكل مطبق بصفة عامة. 
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 ل1الجدول رقم )

 ييانات األشخا  البين جرت مقابلتهم في هبع الدراسة

  
الــــديــــن  النش ة اسم الشخ"

 السابق

ـــنـيف  العمر  اـلتصــ

 الحالي

 " ــز اـلـتخصــ

 الدراسيز 

مـــكـــان 

 اإلقامة

الــــــوضــــــــــع 

 العلمي

مـــــــروان  1

 حفار

مـر فـي  السويد تمريم ال أدري 28 إسالم دمشق مســــــت

 الدراسة

ــن  2 حســـــي

 مصطفى

ج ألمانيا أدب عربي ال أدري 35 إسالم حلض  متخرز

ا  3 حــــــنــــــز

 يعقوب

أدب  ال أدري 31 مسيحي دمشق

 إنكليزي

ــل   النمسا ــمـ ــكـ ــم يـ لـ

 دراسته

ــام  4 ــهــ إلــ

 محسن

 متخرجة بلجيكا تاريخ ال أدري 33 إسالم حلض

اغ 5 ــاد  25 إسالم حم" ناصر دبز ــحــــ إلــــ

 قطعي

ــدســــــة  هن

 ميكانيف

مـر فـي  ألمانيا مســــــت

 الدراسة

قــــيــــس  6

 بكري

ــاد  27 إسالم إدلض ــحــــ إلــــ

 قطعي

ــدســــــة  هن

ة  مدنيز

 متخرج النمسا

ْبر  7 ان جي ــاد  29 إسالم الحسكة حيز ــحــــ إلــــ

 قطعي

أدب 

 فرنسي

 متخرج ألمانيا

ــد ا   8 عـب

 لطفي

ــاد  30 إسالم حلض ــحــــ إلــــ

 قطعي

أدب 

 إنكليزي

 متخرج السويد

ــن  9 حســـــي

 الهالل

ــاد  32 إسالم الرقة ــحــــ إلــــ

 شكوكي

 متخرج ألمانيا حقوق

ــة  10 ــالم ســ

 الوانم 

ــاد  26 إسالم دير الاور ــحــــ إلــــ

 شكوكي

 متخرج هولندا فلسفة
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 أنماط التحول

في إطار البحث عن األنماط التي توجهو للتحول عن الدين بـشكل عام، يمكن تلخي" 

 أنماط عامة جندرج تحتها العينات التي أجريو المقابالت معها، وهي كاآلتي: 4

 واالمتالء بالعاطفة الروحانية  ا تيار الالأدرية ل1

ــارت عينـتان من المـقابالت الـعاطـفة  11أشــ ارهم في التويير ـكان االمتالء ـب إلى أن  ـي

الروحانية دون التهجم على األديان، باعتبارها تجارب بشرية ذات بعد عاطفيألروحاني، 

ـــكل ـحارم، نظرا إليـمانهـما ـب ن ــدر بشــ ــو إلهـية المصــ  إال أنـها في نـهاـية المـطاف ليســ

 اإلثبات في وجود ا  ال يكتمل. 

 إنكار األديان والتوقف في قضية وجود الخالق ل2

ان ان ُأ رـي ا  12عينـت ــرائعـه دين والتهجم على شــ ال اـل ان ورـج ا رفم األدـي ارهـم ـكان ا تـي

ـــكف بـها، ـبالتواري مع التوقف عـند  ــر المقوالت التي تشــ ودفع الـناس إلنـكارـها ونشــ

ــيــة إنكــار الموجــد للكون، والميــل لل قول بــ ن إلــه الكون أقرب لمــا يعرف في قضــ

الفلـسفة باـسم "إله أرـسطو"، أي اإلله البي أوجد الكون ثم تركه دون أن يتد ل فيه 

 ويدبرع. 

 اإللحاد القطعي ل3

من العينات قطعو ب لحادها، وقررت بشــــكل جارم وجود أدلة قطعية جنفي وجود  4

ــرـية مـثل أي ــطورة أ رى،  إـله للكون، وـبالـتالي ـف ن األدـيان  راـفات بشــ  راـفة أو أســ

 -عليهما الـصالة والسالم –ورغم عدم إنكار وجود ـشخـصيات مثل النبي محمد أو عيـسى  

ــتولوا ادـعاء النبوة ليهثروا فيمن حولهم،  إال أنهم ـيدعون أنهم لم يكونوا إال رـجاال اســ

 أي باعتبار "النبي" ثائرا، وأتباعه ثوارا من نوع ديني. 

 اإللحاد الشكوكي ل4

ــري، وأن إ بــات وجود "اإللــه" الو بي يقر اتنــا ن من العينــات بــ ن الــدين ا تراع بشــ

ــير، إال أنهما يحتاران في وثوقية نفيه، إذ إن إمكان وجودع احتمال ال  المطلق أمر عسـ

ــال وجود ـهبا اإلـله وال 5% إلى 1يتـجاور من  % بتعبيرهـما، وـلبـلف ـف ـنه ال يعنيهم أصــ
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ـــكل ذاتي يريدون عضء إ ـبات وجودع، طالـما أن األ ــير إلى أن الحـياة نابـعة بشــ دلة تشــ

 وتتطور بآلياتها الباتية. 

 أنشطة مجتمع التحول

ــرة   ــابقة–رغم أنه ال روابط مباشـ ــداقة أو القرابة، أو المعرفة السـ يين العينات   -كالصـ

ــمة باررة تجمع يين هبع العينات، وهي االندفاع نحو  ــة، إال أن سـ التي قابلتها الدراسـ

اعات الجديدة في وسـائل التواصـل االجتماعي، وقد انضـم أغلبهم إلى التعبير عن القن

 منتديات ومجموعات حوارية على هبع المواقع. 

ال يوجد إحصـاء دقيق للصـفحات والمجموعات السـورية التي تدعو لالحاد أو الالدينية 

ــرات  ــاء ـعدد مـتابعيـها، إال أنـها تتـجاور عشــ ــل االجتـماعي أو إحصــ على مواقع التواصــ

ابعيناآل ا –الف من المـت اتـه اعتهم ـب طروـح د على قـن لمشــــاهير اليوتيوب  -دون الـت كـي

ــي ييـطار اـلبي تـجاورت قـناـته على يوتيوب   ــاـفة إلى بعم  50كقصــ ألف مـتابع، إضــ

الـصفحات الـشهيرة كـصفحة ـشبكة الملحدين والالدينيين الـسوريين، وـشبكة الملحدين 

وكبلف طريقة عرضـها لنفكار   السـوريين الخاصـة، حيث تتنوع أنشـطة هبع الصـفحات

يين المقاطع المصــورة حول قضــايا مختلفة كبشــرية األديان ونفي وجود اإلله ويين 

الـسخرية من ـصفات ا  والحديث حول مـشاكل العالم ومـشاكل التـشريعات الدينية أو 

نشـر المحتوى السـا ر، إضـافة إلى وجود صـفحات أ رى تحاول تقديم مشـروع فكري 

 نا أفكر".ميسر كمجلة "أ

" Private Syrian atheists Networkتضـــم "شـــبكة الملحدين الســـوريين الخاصـــة 

ــوـها إلى أـهدافهم المتمثـلة في إعالن  30حوالي  ــســ ــير مهســ ــترا، ويشــ ألف مشــ

حضــورهم بقوة ضــمن مجتمع متعدد األطياف واإلتنيات والمباهض، وإتاحة التواصـل 

يرية اجتماعية علمية في محاولة والتعارف يين األعضــــاء، وإطالق مشــــروع مجلة جنو

لت ســــيس نواة مجتمع علماني ديمقراطي يكفل قيم المواطنة ويحافظ على حقوق 

 المرأة ومثليي الجنس وينبب الطائفية والتطرف الديني.

، فتضـم Syrian atheistsأما صــفحة "الملحدين الســوريين" الناطقة باللوة اإلنجليزية  

داعما للثورة الســورية، إذ تتبنى شــعارات العدالة   ألف عضــو تقر با، وتتخب موقفا  22
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والمساواة وحرية التفكير والتعبير، مع احترام حق التدين وعدم التمييز يين المواطنين 

 .13بناء على الجنس أو الدين أو الع ق

في حين أن ـصفحة "أنا أفكر" قد تعرـضو لاغالق إ ر حمالت متكررة من التبليغ ـضدها 

ــفحـة معنيـة بـ ن تكون منبرا  60متـابعيهـا  بعـد أن تجـاور عـدد  ألف متـابع، وهي صــ

بحســض تعبير رئيس -إلكترونيا للملحدين الســوريين، بوصــفها منصــة "تصــحيح إلحادية"  

ــكـل  -تحر رهـا أيمن غوجـل حيـث تهثر في إحـدات توييرات متراكمـة وإن كـانـو بشــ

 14طفيف.

فتراضـي وفي المحيط يكاد ينحصـر معظم نشـاط الالدينيين السـوريين في الواقع اال

ون من حولهم من  القريض منهم، وتشـير العينات التي قابلتها الدراسـة إلى أنهم يحضـز

األصــدقاء على القراءة، ويشــاركون في أنشــطة حضــور بعم الحوارات في بلدانهم، 

ــايا جوهرية يين القناعات الجديدة  إضــافة إلى تحاورهم مع أصــدقائهم حول عدة قض

 والفكر الديني. 

  

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/3effkUo
https://bit.ly/37z0cyJ


 
                   

   الشــعب يـريـد                     

 

12 
 

 الفصل الثاني: أسباب التحول نحو اإللحاد والالدينية

 أوال: األسباب المتكررة

ال يمكن ذكر جميع األـسباب التي أـسهمو في تحول العينات التي قابلها البحث إلى 

، ولبا ســيتم االقتصــار في هبا الفصــل على أبرر األســباب المشــتركة 15اآلراء الجديدة

بعم األســباب األ رى التي كانو عامال مهما  التي ذكرتها العينات إضــافة إلى ذكر 

 في تحول بعم العينات. 

 

 االتفاق على بشرية األديان •

ورد هبا السـبض بصـيغ مختلفة إال أنه في جوهرع األكثر تكرارا واشـتراكا يين العينات 

ــارة إلى أن هــبا االتجــاع يهمن بمقوالت "األنثروبولوجيــا" 10أل 10) ل، ويمكن اإلشـــ

باعتبار بحثه في التـشابه الكبير يين تـصرفات البـشرية وحـضاراتها، وتعريفألتوـصيف هبا 

ــببا في تقر رألإ بات ــابه س ــو  الدينية   التش ــترا للعقائد وللنص ــل الدنيوي المش األص

 المقدسة كـ "نصو  الفيداألالعهد القديم والعهد الجديد ألالقرآن". 

ذكرت أغلض العينات مثال تشابه قصة الخلق في سفر التكوين والقرآن وكتاب الفيدا 

ـصة الهندوـسية باعتبارها مـصادر متـشابهة للديانات، إـضافة إلى ذكر قـصة الطوفان وق

ــة أـهل  ــاب األموات وعـقاـئد اإليـمان ييوم قـياـمة بـعد الموت وقصــ بـعث الروح وحســ

ــط، ـبدءا من جنوب  ــ ق األوســ ــعوب منطـقة الشــ الكهف ـباعتـبارـها جزءا من ترات شــ

 األناضول شماال إلى مصر جنوبا ويين الهند شرقا وشمال إفريقية غربا.
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 ضاإليمان بمبدأ الحرية والخروج عن السياق المفرو •

ــة ) ـــبض ـكبـلف ـلدى أغـلض عيـنات اـلدراســ ل، حـيث يرى المعنيون 10أل9يتكرر ـهبا الســ

ــياق لم يكن عن  ــياق ديني معين، وأن إيمانهم بهبا السـ ــة أنهم ُولدوا في سـ بالدراسـ

لنســرة، أو بهدف االتســاق مع التيار العام دون  –واع أو ال واع  -قناعة وإنما عن تقليد  

ــاء ــادمته، إال أن انفتاح الفض ــاحة التعبير الحرة أمامهم إ ر  روجهم   مص الفكريز ومس

من ســـوريا منحهم اســـتقالال واســـعا عن أســـرهم ومجتمعاتهم وبالتالي القدرة على 

بي  ه،  ـاصـــــة بعـد التالقح الثقـافي اـل بي كـانوا فـي التفكير في إطـار غير اإلطـار اـل

الواقع الفكري اس أو الـت  ر ـب االحتكـاا مع الـن ــوع في بالد المهجر ـب ايشــ المختلف  ـع

 فيها. 

 الواقع االجتماعي في سوريا •

ل باعتبارع عامال كامنا في 10أل8تكرر هبا السـبض بصـيغ مختلفة لدى مختلف العينات )

  لفيات التحول. 

بطبيعة الحال ف ن هبا النمطألالتصــنيف ال يقتصــر على جزئية معينة، وإنما يتفرع إلى 

ه إلى رفم اـلدين  ــمئاار من الواقع الـطائفي والمـيل عـن ــيالت مختلـفة، ـكاالشــ تفصــ

ــوريا  ــابه من التباين الطبقي في ســ ــوغاته، وكبلف الموقف المشــ باعتبارع أحد مســ

أحد مسـبباته، أو النفور من التطرف ثم ترا والنظر إلى الدين أو مشـايخه باعتبارعألهم  

الدين بعد االقتناع ب نه أساس ال بد منه في التوجه إليه، أو بسبض انتشار مشاعر الكرع 

المتحولين جنسيا" واعتبار هبا الرفم -في المجتمع تجاع المختلفين جنسيا كــ "الشواذ

 مرتبطا بالتعاليم الدينية. 

 الوثوقية العلموية  •

ل، ويرتكز هبا االقتناع على 10أل  7لسـبض بصـيغ مختلفة لدى أغلض العينات )تكرر هبا ا

ــوـفات العلمـية  ـــكل كبير مع الكشــ ــو  اـلدينـية يتـناقم بشــ أن موزى اآلـيات والنصــ

ــاـفة القتـناع أغـلض العيـنات -بمختلف تطوراتـها-ونظرـياـته الـحديـثة كنظرـية التطور  ، إضــ

واضــحة مع رأي ســتيفن هوكينغ   ل ب ن الكون ال حاجة لموجد له، في مطابقة10أل6)

في كتابه "التصـميم العظيم"، حيث دلل على أن الكون يمكن له أن يكتفي بالقانون 

 الفيزيائي ليتحول إلى كون متكامل.
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 "أي إله" •

ل باعتبارع من جملة األســباب األســاســية 10أل7يتكرر هبا الســبض لدى أغلض العينات، )

ــفــاتــه" في التحول، وذلــف ارتكــازا على ا تالف األ ديــان في تعريف "اإللــه" و"صــ

ــاـفة إلى ا تالف أتـباع األدـيان ذاتـها فيـما يينهم ـب حقـية اـلدين المتبع،  و"ـقدراـته"، إضــ

ــكـل قطعي، فلمـاذا يحصـــــل هـبا  ه موجودا بشــ ا، أو اإلـل دين واحـدا حـق ولو كـان اـل

 اال تالف حوله. 

رة البـحث عن : إن وجود اآللـهة المتـعددين هو ـما يعطي الحـياة مـوام16يقول "قيس"

ادة والتقوى، وال يمكن للـناس أن يهمنوا ـب ـله  المعنى، ويجـعل الـناس يـندفعون للعـب

واحد، ولبلف ال بد من تكثير اآللهة، فهي حاجة بشــرية، ولو أن الناس يمتلكون أســبابا 

منطقيـة لمـا رأيتهم يتوجهون إلى معـابـدهم، حيـث إن ظهور اإللـه الحقيقي يفقـد 

 الحياة كل معانيها. 

: "أي نسـخة من اإلله يجض اإليمان بها" إله 17على ذات النسـق يقول "سـالمة الوانم"

دوس أم  ه الهـن ــيحيين أم اليهود، إـل ــلمين أم المســ ه المســ القـدامى أم الالحقين، إـل

 الشامانيين؟.

 عبثية الوجود وانتشار اآلالم في الحياة •

ــببية إلى أكثر من نصـــف المقابلين بواقع ) حيث كانو آالم   ل،10أل6وصـــلو هبع السـ

الســوريين في ســني الثورة التســع ســببا مهما في عملية التحول، ويســتند المقابلون 

بشـكل  ا  على ما يعرف بمعضـلة أييقور أو معضـلة الشـر باعتبارها مرتكاا أسـاسـيا 

في رفم وجود إله، حيث ال يعقل لاله الرحيم أن يقبل باآلالم والشــــرور في الكون، 

  .18نه ال وجود إلله عادل أو رحيم في الكونوبما أنها موجودة ف 

 ـ االنفتاح الفكري وحرية التعبير 
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تكرر هبا الســـبض باعتبارع من األســـباب األســـاســـية في التحول لدى نصـــف النماذج 

ل حيث إن انفتاح اآلفاق والتعرف على ثقافات جديدة تتقبل اال تالف 10أل5المقابلة )

 واالنخراط فيها، كان عامال أساسيا في الميل أكثر ف كثر نحو التحول عمليا. 

ت نفســــها غير مقتنعة بتعاليم اإلســــالم إ ر أنها وجد  -ال أدرية–"  إلهام محســــنتبكر "

، وأن إنكار األديان كلها كان الطر ق األسهل للعيش 19انفصالها عن زوجها في بلجيكا

ــبـقة  بـناء على دين  -بتعبيرـها–ـباـندـماج ـكاـمل مع المجتمع الـجدـيد حـيث ال أحـكام مســ

 الشخ" أو توجهات الجنسية والكل متساو في الحقوق والواجبات.

 

 العقل  محدودية •

أل 4إلى جانض األســـباب المبكورة الســـابقة، فقد تكرر الحديث حول محدودية العقل )

ل من العينات التي قابلتها الدراســــة، ولعل هبا الســــبض يوضــــح حجم الناوع إلى 10

ــكوكي، ال بـاعتبـارهـا موقفـا إجرائيـا أو رأيـا عـابرا، وإنمـا  "الالأدريـة" أو اإللحـاد الشــ

درة اإلنســــان على اإلحاطة بكل شــــيء وإدراا أجوبة باعتبارها فلســــفة تشــــكف بق

 قطعية حول األسئلة الكبرى. 

تتعمق نزعة الال أدرية مع االقتراب لدى موضــوع صــفات ا  وقدراته وقضــية الخلق 

واإليمان بالويبيات، وهنا يميل المـسهولون الالأدر ون إلى القول ب ن المنها العلمي 

ة وفكريــة، مع التــ كيــد على أن الركون إليهــا هو الحــل بمــا يتــاح من منجاات علميــ 

ــبـية العلم ومـحدودـية المعرـفة  ــتحـيل، حـيث يـجض اإلقرار بنســ ـباعتـبارـها ـمبهـبا أمر مســ

العقلية، وب ن المنها الفكري أو التجارب المادية لن توصــلنا للت كيد على ترجيح طرف 

ــيء، ف نه ليس ب مكاننا إدرا ــمع كل شـ ــيء، دون آ ر، فكما أننا ال نرى ونسـ ا كل شـ

و ارج نطاق عقولنا قد يكون هناا قدرة على تجاور ســرعة الضــوء والوصــول إلى أن 

 ل.2ل قد ال يساوي )1+1)
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 ثانيا: أسباب متفرقة 

تتميز كل تجربة من العينات المقابلة ب سـباب ذاتية بشـكل شـخصـي كانو مهمة في 

عملية التحول بوم النظر عن النتيجة التي وصــل الشــخ" إليها، ويمكن عرض بعضــها 

 من  الل اآلتي: 

ار  .1 اين مروان حفـز بين وقفوا مع التـب دين" اـل دور "كهنوت رجـال اـل ــمـاع ـب ا ســ : ـم

لف وقفوا مع نظام األســد، أو وقفوا مع الطبقي والطائفي في ســوريا، وكب

 التطرف والعنف في الجهة المقابلة. 

اغ .2 : ما ـسماع تحريـضا مـستمرا على الطائفية والكرع والعنف في األديان، ناـصر دبز

ة الثورة ممـا أدى لمجـازر  داـي اء ـب ه من تطرف طـائفي في حم" أتـن ومـا عـايـن

 طائفية في الحولة والتريمسة. 

ــمتهإلهام محســـن .3 باحتقار المرأة في تعاليم األديان والتمييز يينها ويين   : ما سـ

 البكر، وتحويلها إلى ما عبرت عنه ب نه "تسليع جنسي".

ْبر  .4 ان جي : ما ـسماع بالتـصالح مع الميول الجنـسية المثلية "الـشبوذ"، حيث كانو حيز

ميوله المثلية دافعا لكرع األديان التي تحرم هبع الميول، والتصــالح مع قضــية 

 . -بحسض تعبيرع-وجود إله للكون، بعد بحث طويل عدم 

: رفم قسوة األهل في إجبار األوالد على العبادات والطقوس عبد ا  لطفي .5

ــرـبه مرارا على  اـلدينـية وحفظ القرآن، حـيث ـكاـنو ذكرـياـته مع واـلدع اـلبي يضــ

تقـصيرع في الـصالة والعبادات ـسببا أـساـسيا في كرع الدين واتخاذ قرار اإللحاد 

 توسعه في القراءة والثقافة. بعد

: "يقول المســلمون إن أعمال التنظيمات اإلرهايية ليســو مرتبطة حســين هالل .6

باإلســــالم، وبالرغم من أني كررت هبع الكلمة مرارا إال أني أقول اآلن: داعش 

)جنظيم الدولةل ال يمثلني لكنه يمثل اإلسالم، لقد هربو من منطقهم، واآليات 

ادـيث التي يتل دافع واألـح د كـانوا اـل ــلمين، لـق ل غير المســ ا حول وجوب قـت ونـه

ألقرأ بحيادية، وحين مضو الشهور رأيو أن فكري يتعارض مع النصو  الدينية، 

 إنني ال أتفق مع األديان بعد اآلن". 
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 الفصل الثالث: قراءة تحليلية في أنماط التحول وأسبابه

 سياقات أساسيات لعوامل التحول

في عمليات االنزياح من فئة اجتماعية إلى أ رى، تظهر ســياقات أســاســية بوصــفها 

ــياق على  ــارة إلى أن تحليل هبا السـ ــروع االنزياحألالتحول، وال بد من اإلشـ حوامل مشـ

ضــوء األنماط المتقدمة يعتمد بداية على فهم مراحل عملية "اإلنشــاء الجديدة" التي 

 يمر فيها اإلنسان بمراحل مختلفة. 

ــاء فكر ـجدـيد يتمـثل في التملـمل والركون إلى  ولأ مراـحل االنزـياح عن الـهامش وإنشــ

ـــياق  ــر من الســ ــرألغير مـباشــ ـــهام مـباشــ ــكوا الـعاـمة، ثم بـناء قـناـعات ذاتـية ـب ســ الشــ

ــول إلى المرحلة األ يرة أي بناء قناعة ذاتية جديدة  االجتماعي والعاطفي، ثم الوصــ

قتنعوا بالقناعة المشـكلة حديثا ويتفرع والبحثألالدعوة عن أصـدقاءألأشـخا ألروابط لي

 هبا التفصيل إلى أشكال مختلفة من الدعواتألاالنتقادات نحوألضد اآل ر. 

ــكـيل نواة مجتمعـية  ب في عملـية التحول ـهبع أن يـهدف المتحولون لتشــ ــتوري ال يســ

افتراضية أو حقيقية، بهدف التمدد في مساحة اآل ر البي يعد منافساأل صما، ولبلف 

ــاليــ  ض المواجهــة قــد تختلف يين الخطــاب اللفظي إلى الخطــاب الفعلي فــ ن أســـ

 بمختلف أشكالهما. 

ال تميل الدراـسة إلى وـصف النماذج التي قابلتها ب نها ـسعو إلى تحوالت عـشوائية أو 

ــبض الثورة  ــوريا بسـ ــارا على واقع التوير االجتماعي المفاجو في سـ ــيرها اقتصـ تفسـ

وهجرة مالنين الشباب بحثا عن األمان والحرية، وانعكاساتها المباشرة من حرب عنيفة  

مع الت كيد على أن الواقع االجتماعي والنفســي والســياق الزماني والمكاني أركان 

أســـاســـية تمتلف ت  يراتها المباشـــرة، بالتواري مع جنامي الشـــكوا العقليةألالميول 

 الباتية لدى الشخ" المتحول لدفعه نحو التويير. 

ــير   ــية في هبع في هبا اإلطار تشـ ــاسـ ــياقات متواأية أسـ ــة إلى أن وجود سـ الدراسـ

 العملية، يمكن إجمال أبررها في النقاط اآلتية: 
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 أوال: البحث عن التفرد •

إن تحقيق االنتماء أمر أســاســي في حياة الفرد اإلنســانية، وحين يشــعر المرء بنفســه 

"العاطفيألاالجتماعيألالعقلي" بعيدا عن االندماج مع المحيط بمرتكااته األســاســية  

ــعى   ــرورة ملحة، ويسـ  -من ثم -ف ن الفرد يميل إلى الهامش المتخفي في ذهنه كضـ

لتكوين شـــخصـــية عقلية وفكرية وعاطفية جديدة بهدف تحقيق التفرد أوال ثم يندفع 

 لنقد اآل ر بهدف تشكيل الجماعة االجتماعية أو ت سيس القيمة واألرضية المشتركة.

 

 ة سبيال لمواجهة االشتباك بين الدين والحياةثانيا: الرد •

ــرا، إال أن عملية التحول تدفع   -بحكم الواقع-رغم أن الحياة ترتبط بالدين   ارتباطا مباشــ

ــة ـعن  ي ــاـئ ـنه ــل واـلردة اـل ــام ــة ـفي اـلرـفم اـلك ي ـعـقـل ــاب الـ ـتاال ـنـظرـتـهم اـل ــب الشــ

ــح  ــتوضــ ألمعرفيز يســ ات دون البحـث عن إطـار ـت ويليألاجتمـاعيز ــلوكـي  التعـاليمألالســ

 األسباب والسياق والمعاني المرتبطة بهبع التعاليم والسلوكيات. 

ـــهل  ــارع العواـمل  -بطبيـعة الـحال -الردة  ـيار ســ ــف المتـنامي في ـظل تصــ أـمام الشــ

ــف ـهبع اال تـيارات  ــان ووعـيه اـلدا لي، وـلبا ال يمكن وصــ المختلـفة في ذهن اإلنســ

 وجود المحضة بها. ب نها قناعات معرفية ببات الثقة التي يمكن وصف مس لة ال

لقد أسـقطو أنشـطة التعبير الحر عن الرأي مرجعيات مختلفة بهدف اإلسـقاط ذاته ال 

ــالحـية عموـما، ومن هـنا نرى أن ـكار زـما اللحـظة الثورـية انتقـلو ـلدى  بـهدف ـعدم الصــ

كثير من الشــباب من التمركز التقليدي حول الدينألالمهســســةألالشــخ"، إلى التمركز 

 أي وقو مضى.حول البات أكثر من 

 

 ثالثا: اختالف البيئة المفاجئ •

يهدي الدور االجتماعي في الواقع السوري دورا أساسيا. ورغم أن التدين في صورته 

العامة يرتكز حول مفاهيم أساسية وسلوكيات وعبادات معينة، إال أن القناعة الدينية 

الـسن أمر يكاد  ليـسو أمرا مـشهورا، بمعنى أن التدين اال تياري عن بحث عقلي لـصوار 

ــتحيال، بدءا من الحـجاب وانتـهاء باإليـمان با ، إال أن اإلعالن عن رفم هبع  يكون مســ

التعاليم والعقائد لم يكن أمرا واردا، نظرا النكباب الجماعةألالمجتمع على أمورألقضايا 

ر المجتمع أدى اـلدور ذاـته في  ــتبـعد الـحاـجة لـهبا اإلعالن، وـبالمـثل ـف ن تويز أ رى تســ
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ــعورـيا، حـيث عملـي  ـــباـطا ال شــ ة التحول والتخلي عن الـتدين، ويرجح أن يكون ذـلف انضــ

يضـطر اإلنسـان إلى تكييف مشـاعرع حسـض مقتضـيات المكان والزمان والجماعة التي 

ــرـية إلى المجتمـعات الـجدـيدة  ــرـية وغير القســ ا تكون الهجرة القســ يعيش يينـها، وهـن

ــعود ــرذم المجتمع وصـ ــبابا لها  وحالة اللجوء الجمعية، مع تشـ التطرف والطائفية أسـ

أ رها في االندفاع نحو "التخلي" عن المعتقداتألالماضي باعتبارها أمرا ملحا من جهة 

  .20ويسيرا من جهة أ رى

 رابعا: مسالك العلموية واألدلة العقلية واالندفاع نحو التحول •

ــحـة الخطوات التي يتبعهـا  ان إلى صــ ة لالطمئـن ات فكرـي ــوـغ ــتلزم التويرات مســ تســ

ــان، ولــبلــف فــ ن الركون إلى األدلــة والنظريــات البحتــة المختلفــة، ليس إال  اإلنســـ

غالفاألصـــورة مطمئنة لصـــوايية القرار، أي أن القلق المعرفي واألجوبة التي كونتها 

ا  ــكـل محم، وإنـم ا بشــ ات ليســــو قرارا معرفـي ات مختلـفة العيـن هو ركون إلى نظرـي

كبريعة ومســــوغ في حقيقة األمر، وهبا مما ال ُيلتفو إليه عادة، إذ إن االندفاع نحو 

ــيغ  ــيـوة العلمـية على ا تالفـها يختلف في جوهرع عن االـندـفاع العتـبار ـهبع الصــ الصــ

موقـفا نـهائـيا يواري الموقف النقيم، مـما ـيدفعـنا للقول ـب ن القـناـعات المبنـية على 

دلة متشــكلة في األســاس على االندفاع النفســي، إذ إن العلم أداة وليس موقفا األ

ــفي ال الوثوقـية  وجودـيا، وـما ينبني على المـبادئ التجريبـية ـيدـ ل في الـت وـيل الفلســ

 العلمية. 

بطبيعة الحال ف ن نزعة االلتفات واإليمان بالعلموية تشــترا مع التدين التقليدي في 

ــديق أعمى" لـما يقوـله مـبدأ اال تاال المـخل، ك ــترا معـها في أنـها "تصــ ـما أنـها تشــ

اآل رون، دون امتالا الـقدرة على الثثـبو مـنه، أو دون فهم ـكاـمل حيثـيات المقوالت 

المقترحة وأبعادها، إضـــافة إلى أنها تدفع الناس لال تيار يين نقيضـــين ال ثالث لهما: 

ــعف في اـلدين أو اإللـحاد، ويتراوح المرء حيـنباا يين درـجات مخت لـفة من القوة والضــ

 القول االعتقادي البي يتبناع سواء كان مع أو ضد. 
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إن الســــمة األســــاس في مقوالت اإللحاد أو الالدينية ليســــو في جوهرها الباتي، 

وإنما في اقتباـساتها واـستناداتها، فهي تد ل في مواجهة النـصو  الدينية بنـصو  

مقتبســة بشــكل كامل، أي أن جهدها أ رى، وتحاجا األطروحات اإليمانية ب طروحات  

ل  ، وهكـبا يتحوز باتيز داع اـل اب اإلـب اعـة يرتكز على غـي ل القـن ــكـي ة تشــ األبرر في عملـي

ل من باحث عن القناعة إلى عنصر تختاله قناعات اآل ر.   المتحوز

 خامسا: نمط الشك والمراجعة •

لتهاون مقوالت الشــــف ورفم التعاليم لدى الملحد، بمبدأ رفم ا -بوجه ما–تتشــــابه  

 لدى المهمن النصي والظاهري في االلتاام بالنصو . 

ــا ـمردع  ه ـبوـل ـيم أو ـق ــاـل ع ـت ـحو رـفم اـل ـطرـفـين ـن ــاع ـفي اـل ــدف ـقول: إن االن ـمـكن اـل ـي

 االنكسارألالنرجسية، على حد سواء. 

في لحظة االنكسـار والتوجه نحو التطرف نجد أن اإلنسـان يتحول إلى وكيل عن اإلله، 

ــرف عنه، أم ــمه ويتصـ ــية اإللحادية ف نها ترفم اإليمان ب له لتعلن ينطق باسـ ا النرجسـ

ــاـته،  ــســ ــان ذاـته، فهي ـتدفع المرء إلنـكار اإليـمان اـلديني ومهســ إيـمانـها بـت لـيه اإلنســ

وتفرض نفـسها دينا جديدا يـستدعي رمزيات وأـساليض تبـشيرية مختلفة، بهدف الوـصول 

اد مرتبطة طردا باسـتمرار إلى ت ليه "مادة" ما، ومن ثم ف ن تصـاعد انتشـار ظاهرة اإللح

 التطور الصناعي والتقني والعلمي واالنفتاح االفتراضي.

فقد جاءت الثورة الصـناعية في الق ن السـابع عشـر والتطور العلمي بعد صـراع عنيف 

ــاعد وتعمقو مع  ــة، وعندها بدأت ظاهرة اإللحاد في البرور بشـــكل متصـ مع الكنيسـ

ظهور فالسفة يضعون األسس النظرية لالحاد ظهور النظرية الداروينية في التطور، و

ومحاربة القناعات العامة مثل شــوبنهور وماركس ونيتشــة وفرويد، حيث يلتقون على 

ــرـية لاـله الو بي أو اـلدين، ـبل إن وجود "اإلـله" يخلق أرـمات متكررة،  ـعدم ـحاـجة البشــ

  .21ولبا من األفضل غيابه وغياب كل ما يرتبط به من أديان ورمزيات
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 التحول ضد الجماعة كسياق انتقامي

ــة  ــتـها اـلدراســ رغم أن اإللـحاد الفردي ـظاهرة ـقديـمة ـتاريخـيا إال أن النـماذج التي عرضــ

ــياق  ــايا المجال العام في السـ ليســـو مصـــحوبة بضـــجي  المعرفة قدر انخراطها بقضـ

ــي، وـبالـتالي ـف نـها  ـــياق العربي االفتراضــ ــوري الواقعي أو الســ  -على التحقيق –الســ

ــو م ــد اإليـمان الو بي، وإنـما هو موقف انتـقامي من الجـماـعة ليســ وقـفا ـجبرـيا ضــ

  .22ونظامها الرمزي واأل القي

بهـبا المعنى فـ نـه من األجـدر قراءة عمليـة التحول على أنهـا ظـاهرة احتجـاجيـة ال 

ـشعورية، أي أنها الوجه اآل ر لفقدان االنتماء وآ ار االـستبداد والقمع وـضياع البوـصلة 

 المعنوية. 

ر ال يكون مرتكاا على قناعات مضـــادة للدين، وإنما يكون  في هبا الســـياق ف ن التويز

ر هو االنتقام من العادات والتعاليم المفروضـة واالسـتفادة ألقصـى حدز   -الباعث للتويز

من المســـاحة المتاحة للتعبير عن الرأي واالســـتخدام الحر لوســـائل االتصـــال،  -ممكن

ــوت في مـهاجـم   ة أفـكار المجتمع اـلدينـية من دون رحـمة، مع غـيابوـلبـلف يرتفع الصــ

ــة في المجتمـعات  ــاـعد في ذـلف أـنه ال قيود مفروضــ أي قيـمة أ القـية ـبديـلة، ويســ

ــائــل ولهــبا فــ نــه ليس من  الورييــة على األفكــار أو الترويا لهــا في مختلف الوســـ

 المفاجو أن تتاايد أعداد المنتقدين والرافضين إلى أضعاف.

لوـسيلة االنتقام هبع تتجلى بالـسخرية والرفم والدعوة للنقيم،   المالحظة المباـشرة

وذلف يوـضح عدم وجود منهجية علمية منظمة في معاينة الـش ن اإللحادي، فتكتفي 

الصـفحات ب طالق النكات والـصور المسـتهزئة بالـشخصـيات المتدينة والدينية، أو ت مين 

باب الدعابة عليها، أو الترويا حجم هائل من االقتباـسات النـصية من كتض دينية، وفتح  

لكتض علمية بحثية رائجة جنتقد مســائل الدين، إال أن هبع االقتباســات عموما ال تكون 

حبرة، فاالقتباس من ريتشـــارد دوكنز أو ســـتيفن هوكينغ أو يوســـف أيدان أو ســـيد 

ــائل المضــــمنة في  القمني ال تعكس مدى ثقافة الفرد اإللحادية قدر انعكاس الرســ

ــد الظاهرة الدينية التي هي  تلف اال ــات، والتي يراد توجيهها ضـ  -في حقيقتها -قتباسـ

 هوية المجتمع السابق للشخ" المتحول.
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 الخاتمة

ليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد موجة التحوالت في سياقات متحركة أصال، كرحلة 

مجه  الهجرة واللجوء القسري، بالتواري مع انفتاح العالم على وسائط االتصال وبرا

ة إضافة إلى انتشار نزعة العلموية والتبشير المختزل لمقولة رجال اإللحاد  االفتراضيز

 الجديد.  

 

ههنا يتبادر السهال األهم، هل يمكن أن نعتبر التحوالت عن القناعات الدينية األساسية  

 في أوساط الشباب السوريين ظاهرة جدية؟ 

رياضي إال أنها ترصد أنماطا أساسية  ال تملف هبع الدراسة اإلجابة بشكل إحصائي أو 

وحججا متكررة لعينات مختلفة ممن انطبقو عليهم صفة التحول نحو اإللحاد أو  

على مبدأ بشرية األديان وتحوالتها  الت كيدالالدينية، حيث تراوحو هبع األنماط يين 

لواقع  وتطوراتها في التاريخ، واإليمان بمبدأ الحرية والخروج عن السياق المفروض، وا

االجتماعي في سوريا، إضافة إلى الوثوقية العلموية والتركيز على "جناقم وال 

عبثية الوجود وانتشار ، والتركيز على عقالنية" اإليمان بالويبيات والنصو  الدينية

اآلالم في الحياة ومحدودية العقل وعدم قدرته على إ بات وجود إله أو نفيه، إضافة  

مع الميول الجنسية الشاذة أو الت لم من قسوة األهل في    إلى أسباب أ رى كالتصالح 

 إجبار أوالدهم على العبادات، أو أعمال التنظيمات اإلرهايية.

في سياق آ ر تقدم الدراسة تحليال لعملية التحول بناء على محددات متقاطعة، أبررها  

التحول أشبه بعملية انتقام ضد هوية الجماعة السابقة، إضافة إلى دور البيئة  كون 

الجديدة في التركيز على االندماج، وتفضيل التخلي عن الدين لمواجهة االشتباا يين 

الدين ومستجدات الحياة، إضافة إلى دور البحث عن التفرد في صياغة التحوالت  

 المختلفة.  

 

مواقع التواصل االجتماعي ملج  للمتحولين الجدد إال أنها تشكل الشبكة العنكبوتية و

في الوقو ذاته تسبغ على تحوالتهم سمة التهرب والتمرد، إضافة إلى التقوقع في  

المجال االفتراضي، وبالتالي ف نه من المرجح أن يبقوا متكتلين في هبا الواقع بعيًدا  
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سوريا بشكل  ا  وجوارها عن الخوض في ت  يرات الحياة اليومية للسوريين دا ل 

المالصق لها كتركيا والعراق واألردن ولبنان بشكل عام، مما يوسع من حجم الهوة 

 يين مقوالتهم ويين المجتمعات التي ينتسبون إليها. 
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