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  سلوكيات مع    الدين مبادئ  التي تتصف بتناقض بالدين  جانب من جوانب اإليمان يحاول هذا املقال املتواضع كشف

مثل    ارسة الشعائر الدينيةاالبتعاد عن مم   نحو  ؤمنين، خاصة الشباب منهم،املنسبة متزايدة من    جاهتااملؤمنين، و 

في  بين الناس  وهذا تسبب في شيوع النفاق والكذب  . تلك الشعائرممارسة مع االدعاء بالحرص على ،  الصالة والصيام

الضمير  املؤمنة،  اتاملجتمععامة   دور  العامة  وتراجع  الحياة  تطور في  في  كبيرة  مساهمة  أسهم  الدين  بأن  علما   ،

مع عدم القدرة على تحديد أسباب هذه التطورات السلبية، إال أنني و   تهذيب سلوكيات املؤمنين عبر التاريخ.الضمير و 

إلى    من منظومة عقائدية  عن جوهر رسالته بالتحول جاء ردا على تنازل الدين    ره وشعائ  عن الديناالبتعاد    أعتقد أن

 نها من الحرية باسم الدين. حركات سياسية بهدف االستيالء على السلطة والسيطرة على الشعوب وحرما

مع أن الش يء الوحيد املؤكد في الحياة هو موت اإلنسان وانتهاء حياته على األرض، إال أن  وعلى سبيل املثال،  

إنسان اإل   كل  املمكنة على  املوت هو أضعف االحتماالت   يتصرف وكأن 
ً
يعمل ويشقى ويفكر  تقريبا طالق، ما يجعله 

دون   أحيانا  البشر  من  غيره  ويقاتل  ويكره،  ويعشق  املؤمنويحب  اإلنسان  حتى  األخيرة.  أنفاسه  يلفظ  حتى    توقف 

وي  الصالح املوت،  املوعودة يخاف من  الجنة  إلى  الدنيا  تنقله من  ليس إال عربة مريحة  املوت  بأن  يعتقد  هرب  تالذي 

منه، ويحاول تأجيله ونسيانه بقدر اإلمكان، ويتصرف كأن املوت لن يأتي أبدا. وكذلك هو حال من يدعي بأنه يسعى 

نيل "الشهادة" من مسلمين، ال ُيلقي بنفسه في وجه النار، وإنما يعمل ما بوسعه لتجنب األخطار واملوت، حتى حين  ل

 .  بناء على قرار ذاتي "استشهادية"عملية بيقوم 

: هل املوقف الهروبي من املوت يعني أن اإل 
ً
يمان كاذب، أو  إيمان بالنسبة لكل مؤمن هو  وهذا يطرح سؤال هاما

األقل   ما ضعيف  يمانإعلى  وأن  بأدائه من شعائري  ،  على  لهو    قوم  نفسه  فاضلة أخداع  حياة  بوجود  إقناعها  مل 

الجنة، ما يجعله ه املتعلقة بدين  يمانه أو في وعودإأخرى؟ أو أن املوقف الهروبي يشير إلى أن كل مؤمن يشك في صحة  

على الدنيا  للحياة  األولية  واعطاء  كان،  أينما  الخطر  وجه  من  والهروب  اإلمكان،  بقدر  املوت  تأجيل    الحياة  يحاول 

 دا في عالج ما قد يصيبه من أمراضال يدخر جه  هى الرغم من قناعة كل مؤمن بأن الحياة زائلة، إال أناآلخرة؟ إذ عل

كثر نه يعمل على تأخير موعد الوصول إلى حياة النعيم في الجنة التي تنتظره ويُ أتأجيل املوت؛ األمر الذي يعني  بهدف  

وكيات ومواقف غالبية املؤمنين، خاصة فيما يتعلق الحديث عنها. إن هذا املوقف غير اإلرادي هو الذي يحكم سل



إذ  الدين والدفاع عنه؛  في سبيل رفع شأن  إلى التضحية  الفقهاءفيما يدعو    بالتضحية  في سبيل   املؤمنين  بأنفسهم 

 .أو وطنية لخدمة قضية دينية   ، أو حتى بمالهأو بولده بنفسه يضحي، قلما تجد داعية الدفاع عن دينهم وأوطانهم

، نعيم وجحيم يلقي بظالله الكثيفة على  إن موقف اإلنسان من الحياة اآلخرة، وما تعد به من جزاء وعقاب

 في املواقف 
ً
حياة كل مؤمن وطريقة تفكيره ما دام على قيد الحياة. وهذا يجعل املؤمنين وغير املؤمنين يختلفون كثيرا

من الحياة واآلخرة وغيرهم من البشر، ومن الكون والطبيعة كذلك، فيما يجعل فهمهم ملعاني بعض الكلمات والرموز  

    كثيرا  تختلف  ، اإليمان واإللحاد ، النور والظالمالخيانةير والشر، التقوى وعدم التقوى، اإلخالص و مثل الخ
ً
وأحيانا

تتضارب مع بعضها البعض. وهذا يتسبب في تعدد األسئلة وتباين األجوبة: اإلخالص ملن وملاذا، ما هو الشر وما هو  

، والظالم في الكفر  بتعاليم دينه  يمان الخير، نور من وظالم من؟ إذ على سبيل املثال، يرى املسلم امللتزم النور في اإل 

يرى  واإل نراه يعكس    العلمانيلحاد، فيما  الذي  العالم  أن  يعني  الجهل واالستبداد. وهذا  في  العلم، والظالم  في  النور 

منا حالة الوعي ودرجة الوعي ونوعية الوعي التي يتمتع بها في لحظة معينة من حياته؛ األمر الذي  واحد  بالنسبة لكل  

من زاوية  والحياة  ال يعكس العالم الحقيقي كما هو، ألن كل إنسان ينظر إلى العالم    أمامنا ونتخيله  يعني أن ما نراه

 بخلفيته الثقافية وقناعاته اإل 
ً
، ما يجعل كل ما  اآلنية  اتية وأهدافهيمانية وتجربته الحيمختلفة تتأثر كثيرا أو قليال

، يعكس أساسافي حياته  يراه  
ً
تروق له أو تهمه معرفتها، وليس ما يرى غيره من الناس من أشياء  األشياء التي    ناقصا

 مختلفة قد ال تروق له، وقد ال تهمه معرفتها.   

أو   غابة  في  ونتجول  عام،  في شارع  نسير  افي  حين  لِفُت 
ُ
ت كثيرة  أشياء  نرى  فإننا  تجاري،  ال  سوق  لكننا  لنظر، 

لنا، قد نسمعها ونستمتع   التي تروق  أن نعرف مكونات تلك األشياء بدقة. حتى األغنية  بإمكاننا  نعرف، وغالبا ليس 

غنية  كل أا، لكن ليس بإمكاننا أن نعرف األحاسيس التي تستثيرها في غيرنا من الناس حين يستمعون إليها، فكلمات  هب

، أو بحالة نفسية خاصة. القلم الذي  له  وقع  حبها بمكان أو إنسان أو حدث معينوأنغامها ترتبط في وعي كل إنسان ي

أيام   قبل  كتب  ماذا  نتذكر  ال  وأفكارنا  مشاعرنا  عن  للتعبير  الكتابة  في  قبلو   ،ساعاتأو  نستخدمه   دقائق  أحيانا 

ا منها قد يكون . إن كل ش يء نراه في عاملنا الذي نعيش فيه ال يجسد كل الحقيقة املوجودة فيه، وإنما جزءمعدودة

لكنه  ،
ً
صغيرا يكون  وقد   

ً
الثقافية    يسل  بالتأكيد  كبيرا وأشيائه  املادية،  الحسية  بأشيائه  عاملنا  هو  هكذا   .

ً
كامال

والوجدانية غير الحسية... إنه عالم كامل في حقيقته الوجودية، لكنه ناقص في ظاهره الذي نراه ونتعامل معه. لذلك 

 
ُ
ه عن جانب من حقيقته لم نره من قبل؛ جانبا قد يكون أكثر جماال  من خالل  حين يقع حدث يكشف العالُم   فاجئُ ن

 نفا.  وإثارة، وقد يكون أكثر اشمئزازا وبالدة، أكثر سلما أو أكثر عُ 



وقيم   وتقاليد  عادات  من  الصحو  قيود  تقيده  ال   ،
ً
تماما  

ً
حرا العقل  يكون  نائم،  وهو  اإلنسان  يحلم  حين 

 حين يكون العقل في   وقوانين وارتباطات اجتماعية ووظيفية  مواعيدو 
ً
وشعائر دينية وغير ذلك. وهذا ما يحدث أيضا

حرر العقل   يجسد  التأمل العميقألن  ،  اليومية  حالة تأمل عميق بعيدا عن تعقيدات الحياة
ُ
حظات غيبوبة واعية ت

ُيرى  عبر مكان ال  في رحلة هادئة  والزمان، وتأخذ اإلنسان  املكان  املروريالذي  مر  األ ؛  والروح من محددات  إلى   قوده 

تكرارها بسهولة، ألنها  باإلمكان  ليس  في ظل ظروف عادية. وهذه تجارب  يتخيلها  أو  يعيشها  أن  له  يمكن  بتجارب ال 

من بشر وحيوانات    به ، فيما تؤكد تكامله مع الطبيعة والكون وما  ةتبسمو إنسانياإلنسان  حساس  إروحانيات تعمق  

إلى تخيل أشياء  وأشجار وغير ذلك من أشياء خالل دقائق أ املتأمل  التجارب هذه تقود اإلنسان  و ساعات. ومع أن 

هذه   يربط  ما  إن  إذ  األديان.  من  بدين  لها  عالقة  ال  تجارب  أنها  إال  والشياطين،  واملالئكة  والنار،  الجنة  تشبه  ربما 

يالتخيالت بالدين هو تناقض اإل الدين يعيشها اإلنسان مكبال بقيود ما  ، فتخيالت 
ُ
ؤمن به من معتقدات  ثنين معا

فيما  وقيم   يتبعهم،  الذين  الدين  رجال  وأقوال  الدينية  الكتب   مستوحاة من 
ً
يتخيل صورا أن  عليه  تفرض  وشعائر 

  
ً
من قيود الدين والدنيا على السواء، يعيش في غيبوبة كاملة  تأتي تخيالت التأمل والحلم حين يكون اإلنسان متحررا

غيبوبة   في  أو  الحلم،  والتأمل أثناء  التفكر  أثناء  في   .بعمق  واعية  والتأمل  والكون   فالتفكر  الحياة  عن    أمور  بعيدا 

ومشاكلها    معترك اليومية  ذاته  يالحياة  بحد  والضمير  شكل  الوعي  في  على يرحلة  املتأمل من خاللها  اإلنسان  تعرف 

 العمل وتقاليد املجتمع.  لقوانينعا ملعتاد، خاضنشاطه احقائق حياتية ال يمكن له أن يدركها أثناء 

 مقدسة يشكل  ن اإل إيقول غير املؤمنين  
ً
يمان بكتب مليئة بتناقضات يصعب التوفيق فيما بينها بوصفها كتبا

  العلمي   سنة من التراكم  500التنازل عن أكثر من  يعني  قبول العقل بالتناقض  إن  بحد ذاته إهانة للعقل البشري. إذ  

على تغيير معطيات الحياة  البشري    يين البراهين العلمية التي تثبت قدرة العقلاملعرفي في شتى ميادين الحياة، ومال و 

. فاألفكار العقالنية واملعارف العلمية واالبتكارات التكنولوجية، واملبادئ والقيم ونظم الحياة التي طورها  إلى األفضل

ا باليين  تحرير  في  األكبر  الفضل  لها  كان  األخيرة  الثالثة  القرون  والفقر  اإلنسان على مدى  والظلم  الجهل  لناس من 

طبيعية  وثروات  مخلوقات  من  األرض  في  ما  معظم  وتطويع  بحياتهم،  االستمتاع  من  وتمكينهم  والعبودية،  والكبت 

والتكنولوجيا الصناعية قد    الحديثة  وتنوعات مناخية لخدمتهم. األمر الذي يعني أن األفكار غير التقليدية والعلوم

البيئة تطوير  في  و   أسهمت  والثقافيةالطبيعية  والسياسية  االجتماعية  مختلف واالقتصادية  في  التقدم  وتحقيق   ،

نواحي الحياة. في املقابل، تسبب التطرف العقائدي في وقوع حروب كثيرة وعنيفة ال يمكن حصرها، كان من نتائجها  

ماليين   باسم  قتل  إله  أالبشر  على وجود  تاريخ  وال  علم  ُيثبت  لم  ورأسمالية،  وقومية  وماركسية  دينية  يديولوجيات 

رتكب باسمها.   
ُ
 يقف خلفها، وال منظومة أخالقية تجيز الجرائم التي كانت وما تزال ت



ت الوثنية كانت  ر هؤالء أيضا إلى حقائق تاريخية ثابتة ال يمكن إنكارها، وهي أن الشعوب ذات الديانايكما يش 

مع بعضها البعض، وأن تلك الديانات كانت منذ بدء وجودها أكثر تسامحا مع من يختلف معها  ووئام  تعيش في سالم  

. إذ كانت القبائل العربية، على سبيل املثال، تضع  إله واحد  التي تؤمن بوجود  السماويةفي العقيدة مقارنة بالديانات  

كل عام دون أن يقع فيما بينها حرب دينية واحدة. وكذلك كانت الحال في قديم   يها، وتحج إلفي مدينة مكة  أصنامها

. وفيما خاضت عبس وذبيان، مع أنهما فرعين من  لديانات السماويةالزمان في أثينا وروما واإلسكندرية قبل ظهور ا

يوما واحدا بسبب آلهتها.  تتحارب  سنة بسبب سباق فرسين، لم    40نحو  لقيبلة عربية واحدة، حرب داحس والغبراء  

أن تحافظ على  تلك القبائل  لكن حين تجمعت القبائل العربية حول اإلسالم في القرن السابع ميالدية، لم تستطع  

كل وحدتها سوى عقود قليلة قبل أن تنقسم إلى مذاهب وشيع دينية تحارب الواحدة منها األخرى، فيما يتجه أتباع  

نحو التفرقة ضد غيرهم من أتباع املذاهب الدينية األخرى، والعمل على إقصائهم، وتكفيرهم أحيانا،    مذهب اليوم 

الديني   بالتعدد  تتصف  التي  املجتمعات  أن  إلى  التاريخ  تشير سجالت  ذلك  جانب  إلى  أخرى.  أحيانا  قتلهم  ومحاولة 

  .وإله واحد التي تؤمن بدين واحدة املتزمتكانت وما تزال أكثر تسامحا وأمنا وتطورا من املجتمعات  
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  11جامعات، وقام بالتدريس في    5في  أستاذ متميز في االقتصاد السياس ي الدولي؛ درس    يحمل لقب  محمد ربيع  البروفسور 

،    58حتى اليوم  في أربع قارات. نشر  جامعة  
ً
  تشمل وواحد باللغة األلبانية، والباقى باللغة العربية. و   ،باللغة اإلنجليزية  17كتابا

: إنقاذ الرأسمالية والديمقراطية؛   2017-2013سنوات،     4خالل    Palgrave Macmillanالكتب اإلنجليزية أربعة نشرتها دار:  

التنمية االجتماعية في  العاملي؛ نظرية  العاملية   التحول االقتصادي والثقافي  الديون  الثقافية واالقتصادية املستدامة؛ أزمة 

واالقتصا االجتماعية  الكت  دية.وآثارها  باإلنجليزيةأحد  املنشورة  العنصرية"ب  "تاريخ  وعنوانه  إلى    ،  رجم 
ُ
:  أخرى   لغات  6ت

مجموعات شعرية، وروايتين،  3 فتشمل الكتب العربية واألملانية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية والبولندية. أما

 فة إلى عشرات الدراسات العلمية ومئات املقاالت الفكرية. وقصة. والباقي كتب أكاديمية وفكرية وتأمالت فلسفية، إضا

ربيع   فون يرأس  الدكتور  ألكساندر  مؤسسة  في  وزميل  العربي،  الفكر  منتدى  وعضو  واشنطن،  في  العربي  الفكر  مجلس 

عام   منذ  األملانية  حتى  1992هومبولدت  الثانوية  املدرسة  منذ  دراسية  منح  على  بالحصول  دراسته  إكمال  استطاع  وقد   .

حائز على جائزة دولة فلسطين التقديرية   من جامعة هيوستن في أمريكا.  1970الحصول على الدكتوراه في االقتصاد عام   

مجمل األعمال الفكرية، وجائزة الجالية العربية في مدينة هيوستن للتميز األكاديمي والقيادة، كما فاز بجائزة في الشعر  على  

كس في مهرجان تيتوفا في ماسيدونيا الجنوبية، وعدة جوائز أخرى حصل عليها من جامعات ومؤسسات عربية وأجنبية. وتع

عن    
ً
فضال البشرية،  والتنمية  والحرية  واملساواة  االجتماعية  والعدالة  السلم  بمبادئ   

ً
التزاما ونشاطاته  ومواقفه  كتاباته 

 االستدامة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية.  

http://www.yazour.com/


"، بب في مضاعفة عدد املعرفيين، وأن املشاركة تتسفيها هي معرفة ضائعة  غيرناشعاري هو : "املعرفة  التي ال نشارك   ملا كانو 

فكر  وما فيه من   على الكتابمن لم يتعرف  فإنني أطلب من كل قارئ أن يوص ي بكل دراسة وكتاب ُيعجبه، ألنه بذلك ُيساعد  

يمكن مفيد ال  سامي  هدف  وهذا  والحرية.  والعدالة  للسلم  ميال  أكثر  ليكون  عاملنا  تغيير  مسؤولية  في  نشترك  جميعا  إننا   .

 .بقاع األرض التي ورثناها وعلينا أن نحافظ عليهانشر املعرفة والوعي في كافة  نشارك جميعا في أن دون  تحقيقه
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xsGi6g 

https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Rabie-2 

https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/rabie-mohamed 
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