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  الرئيسة الصفحة  

 لإلتصال بنا    

  وثيقة املوقع    

  شروط االستخدام 

 

 

  النص والتأويل •

  متابعات •
  فكر سياسي •
  نقد الفكر املعاصر •
  فقه النهضة •
  قضااي املرأة •
  روافد وأدوار •

واد أخرى للكاتبم  
  (2/3'التدين اجلديد' وأثره يف مترير ثقافة التغريب يف جمتمعاتنا ) •
  ألقوايء والضعفاءالدعوة إىل هللا بني ا •
  (3/3'التدين اجلديد' وأثره يف مترير ثقافة التغريب يف جمتمعاتنا ) •
 

 مواد أخرى يف احملور
 خالص جليب وظاهرة احتقار العقل ابمسه  •
 احلوار بني األداين حقيقته وأنواعه  •
 انهد اب شطح تتهم اإلفتاء والتعليم بصناعة اإلرهاب  •
  افة وصناعة الكراهةالصح •
  التصوف الصحيح عني التوحيد.. أم عني الوحدة ..؟!. •

 
 

 
 (1/3'التدين اجلديد' وأثـره يف متريـر ثقافـة التغريب يف جمتمعاتنا )

03-9-2007 

 أنور قاسم اخلضريبقلم 
على "...ونظراً لكثرة اخلالف وتعدد االجتهادات على مدار أكثر من أربعة عشر قراًن، فإن من الصعب على العامة واجلماهري الغفرية املقبلة 

احلقة واملتكاملة واملتزنة . وهذا قد يؤدي هبم إىل االنتقاء واالختيار من "املعروض" وحبسب  التدين الوصول إىل الرؤية الصحيحة واملناهج
صر الرغبة واحلاجة، وابلتايل تصنع اجلماهري ألنفسها يف ظل غياب اخلطاب والتوجيه املوحد "تديناً جديدًا"، حيمل مالمح غري متجانسة وعنا

 غري مرتابطة..."

 مقدمة: 

إلسالمية خالل العقدين األخريين من القرن املاضي فرض نفسها كواقع ملموس يف احلياة العامة، استطاعت الصحوة ا
بغض النظر عن مدى مضمون  -واألوساط االجتماعية املختلفة؛ ذلك أهنا خاطبت كافة الشرائح والفئات والنخب 
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ظاهر اليوم ينحو ابجتاه الشخصية املتدينة، هذا اخلطاب وسالمته!! ونظراً ألن اإلنسان متدين ابلفطرة، فهناك تيار عام و 
بعد أن سادت لفرتة من الفرتات طبيعة الالمباالة واإلعراض والتخلي عن الدين، وذلك حتت وطأة التوجه العلماين الذي 

 عمل على تغييب اخلطاب الديين وحماربته وصد ِّ الناس عنه. 

ال خيطئ مظاهر التدين اليت تنتشر يف أوساط  -العريب واإلسالمييف العامل  -والقارئ أو املستمع أو املشاهد أو الزائر 
 اجملتمع وتلوح على مؤسساته وأنشطته وتعاطيه مع األحداث.. هنا وهناك. 

ويبقى من الضروري يف ظل هذا االتساع واالنتشار السريع واملتزايد دراسة الظواهر املصاحبة هلذا التوجه )أو التيار( 
 عليه "الصحوة اإلسالمية". وهذه الضرورة لدراسة من هذا النوع تنبع من عدة جوانب: الديين.. أو ما اصطلح 

أواًل: أن توجه الناس حنو التدين يرافقه غالباً جهل أبحكام الدين ومقاصد الشريعة، األمر الذي قد يوقع البعض يف الغلو 
منها أصاًل! وابلتايل فيجب على العلماء والدعاة أو احملداثت أو إضافة شيء إىل العقائد والعبادات والشرائع، وهو ليس 

مع أصحابه، فحديث "ذات  -صلى هللا عليه وسلم -مواجهة أي خطأ من هذا النوع مع نشوء بوادره، كما كان هديه 
فتقالوها.. وغريها، هي من ابب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنواط"، وحديث الثالثة نفر الذين سألوا عن عبادة الرسول 

 الشارع على أالَّ خترج طبيعة التدين الناشئ يف النفس البشرية عن حدود الشرع ومقاصد الدين. حرص 

من حياول أن حيرف توجه الناس إىل التدين إىل  -يف كل زمان ومكان وجمتمع-اثنياً: أن هناك من شياطني اإلنس واجلن 
؛ وأغلب احنرافات األمم عن التدين إمنا وقعت مسار خمالف، أو منحرف، مع كونه يبدو يف مظهره أنه املسار الصحيح

يف بداايهتا األوىل بشيء يسري من املخالفات اليت لبست عليهم الشياطني فيها، ليصبغوها بصبغة التدين، مثَّ ما لبثت أن 
 صارت طرقاً مضاهية للدين، ولكل طريقة أشياع، ولكل شيعة مطاع!! 

طاب ديين موجه، وحبسب سالمة هذا اخلطاب وصحة مضامينه تكون سالمة اثلثاً: أن التدين يف غالبه هو استجابة خل
األتباع وصحة أعماهلم وأقواهلم ومعتقداهتم. ونظراً لكثرة اخلالف وتعدد االجتهادات على مدار أكثر من أربعة عشر 

صحيحة واملناهج احلقة قرانً، فإن من الصعب على العامة واجلماهري الغفرية املقبلة على التدين الوصول إىل الرؤية ال
والتغذية املتكاملة واملتزنة واملتدرجة، واليت يصلون هبا إىل مراتب الكمال البشري بصوره املختلفة؛ وهذا قد يؤدي هبم 
إىل االنتقاء واالختيار من "املعروض" وحبسب الرغبة واحلاجة، وابلتايل تصنع اجلماهري ألنفسها يف ظل غياب اخلطاب 

"تديناً جديدًا"، حيمل مالمح غري متجانسة وعناصر غري مرتابطة... وهو بدوره قد يشكل وعياً مجعيًا والتوجيه املوحد 
ضاغطًا، وأخطر ما فيه أنه غري موجه وال إرادي، ومع مرور الوقت يربوا فيه الصغري ويهرم فيه الكبري، ويصبح ديناً له 

كر على أهله قالوا: "إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم مفاهيمه وقيمه وسننه وشرائعه!! فإذا أراد العاملِّ أن ين
 مقتدون". 

 التدين بني اجلديد والقدمي: 

إن التدين ابعتباره جهدا بشراي يف جانب التعاطي مع الدين وتطبيقه يف احلياة، يتغري ويتبدل ويتجدد، حبسب أحوال 
التذكري واإلرشاد والتعليم. ومن الطبيعي أن يعرتيه نقص أو الناس وظروفهم احمليطة ووفرة القائمني بواجب الدعوة و 

قصور أو خلل، ألن هذا شأن النفس اإلنسانية واجملتمع البشري. ومن هنا فإن تسمية ما حيدثه الناس يف واقعهم الديين 
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هو التوصيف  بـ"التدين اجلديد" أمر ال غبار عليه، وهو من ابب االصطالح على الظواهر اجلديدة؛ واملهم يف األمر
 املوضوعي هلذا االسم مبا يتطابق مع واقعه؛ حىت ال تبىن بقية األحكام بعيدا من الواقع وحقائق األمور! 

ولست أول من يلتفت إىل هذه الظاهرة ويسميها هبذا االسم، فهناك من كتب عن "الدعاة اجلدد" وآخرون كتبوا عن 
ق إىل الظاهرة من رؤى خمتلفة! وحتليالت متباعدة! فماذا نقصد "املتدينون اجلدد"، وهي يف جمموعها كتاابت تتطر 

 بـ"التدين اجلديد"؟! 

إن هذا املفهوم متصل مبصطلح "املتدينون اجلدد" ابعتبارهم النموذج املادي هلذا املفهوم! وعليه فما هي خصائص هذه 
 الفئة من املتدينني، واليت متيزهم عن غريهم ليحملوا هذا اللقب؟ 

 ملتدينني اجلدد": خصائص "ا

ظهر يف الفرتة األخرية من العقد املاضي دعاة: "استطاعوا أن ينتقلوا ابألفكار الدعوية والرتبوية إىل مدارات جديدة 
وخمتلفة، ومنها إعادة عرض األفكار الدعوية بشكل جديد، معتمدين على تقنيات حديثة، وأساليب مستحدثة، ومن 

مدارس القرآن اليت انتشرت مبنهجية متطورة وأسلوب عمل حمرتف، واعتماد على  هذه املشروعات املزدهرة يف مصر:
تقنيات جديدة، وكذلك العدد الضخم من اجلمعيات اخلريية واألهلية اليت تدار مبجلس إدارة أقل من الثالثني عمرا، 

 ( 3وأبفكار تنموية رائدة". مرجع )

حنن إسالميون، بل ينخرط فيه اجلميع، حمجبات وغري حمجبات،  وانطلق أتباعهم: "حنو عمل اجتماعي شبايب ال يقول:
متمسكون ابلصالة أو غري ذلك!!، ومل جيعل هدفه التغيري الكامل هلؤالء األفراد، ولكن التعاون على أهداف بعينها: 

 ( 1زايرة مللجأ أو املشاركة يف إنشاء مستشفى أو غري ذلك". مرجع )

ود اهلم لإلسالم، لكن وكما يقول أمحد زين: "التعاطي ومنط املعيشة والتصورات تتم ومما يالحظ على هؤالء األتباع وج
وفقا لنمط احلياة الغربية بصورة طاغية والفتة، وأعتقد أن الرجوع لألحكام الفقهية ميكن أن يدين منوذجا هذا توجهه،  

مناط أخرى من احلياة خمتلفة عن هذا النموذج،  كما أن هذه الفرتة اليت حنياها كفيلة من الناحية احلضارية أن ُتوجه حنو أ
 ( 4وغري ذلك ال يُرَضى عنه فقهيا جبملته". مرجع ) -الغربية خاصة-كما أتصور أن التعاطي مع األغاين والسينما 

إنه جيل يتلقى ثقافته بنفسه عن طريق الكم اهلائل من الفضائيات ومواقع اإلنرتنت! ويتمتع بقدر من املكانة 
ة، ابعتبار الطبقة اليت نشأ فيها وظهر منها!كما أنه متمرد اجتماعيا نتيجة احلرية اليت يتلقها يف أسرته! وله االجتماعي

عالقاته املنفتحة مع اجلنس اآلخر يف العائلة واجلرية والدراسة والعمل! ويشكل مواقعه اخلاصة على اإلنرتنت، واليت 
فصور مشاهري املمثلني والرايضيني واملغنيني..إخل، مع روابط األغاين  جتمع بني ما هو إسالمي وما هو خمالف لإلسالم..

 واملوسيقى )املنتخبة(!! ويعد براجمه املتنوعة على القنوات الفضائية، وهي متأثرة إىل حد بعيد ابلربامج املختلطة األخرى! 

مستغال الوسائل العصرية كالفضائيات إنه جيل منطلق يريد حتقيق األفكار اليت اقتنع هبا، ونشر اآلراء اليت تبناها! 
واإلنرتنت والصحافة واجملالت! وتتوفر له كافة وسائل الرتفيه واملتعة! وإمكانيات االستقالل أبعمال خاصة! وليس عند 
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 هذا اجليل إشكالية يف التعايش مع املفهوم العلماين للدين! نظرا ملفهوم "اإلرجاء" الشائع يف أوساطه، والختالط املفاهيم
 واألحكام الشرعية لديه. 

وهؤالء يف الغالب هم نتاج فقهاء الرُّخص والتيسري والتسامح، ونتاج ما عرف بـ"الدعاة اجلدد"، لذلك فال غرابة أن جتد 
يف سلوكياهتم الكثري من املخالفات الشرعية الظاهرة! وفيما ينظرون إىل أنفسهم أبهنم عاملني ودعاة لإلسالم )الذي 

 ر على أشخاصهم وسلوكياهتم خمالفات شرعية، هي يف نظرهم أمورا مباحة أو سهلة!! حيملونه(، تظه

وابلتايل فإن أعماهلم العشوائية واملستقلة أتخذ طابعا منافسا للطابع التقليدي للجهود واألعمال القائمة! ومن األمثلة 
لنادي وخيتلط مع فتيات عائلته، فهو على دعاة هذا التيار األستاذ عمرو خالد: "فهو من هذا الوسط، الذي يذهب ل

لن يقدم وجهة نظر مثالية أو متخيَّلة، بل على العكس، سيقدم وجهة نظر واقعية حتاول أن تتحرك ابلواقع بعض الشيء، 
ال أن تتجاوزه وتتخطاه، فليس مثة فراغ اجتماعي، بل هو جمرد التعديل على النمط، فال مشكلة أن تتحدث الفتاة يف 

ع ابن عمها، وال مانع أن ترافقه إىل عمل أو زايرة، وال مشكلة أن يتصال ببعضهما لرتتيب زايرة إىل ملجأ أو التليفون م
رحلة مجاعية مع بعض املسنني، أو ينزال يف سيارة أحدمها لشراء احتياجات هذه الرحلة، وهذا ما ميكن أن يفسر ابتعاد 

يف مساحة لن يستجيب له أحد فيها؛ فاجلانب االجتماعي عمرو خالد عن هذه املساحة، وعدم حماولة أن يتدخل 
 ( 1والفقهي سيتعرض حلراك كبري داخل احلركة أتثًرا هبذا اجليل اجلديد". مرجع )

"وعلى سبيل املثال فإن مفهوم عزل الرجل عن املرأة يف الزايرات االجتماعية قد اكتسح سلوكيات األفراد، على الرغم 
مرشد اإلخوان عمر التلمساين كان قد أصدر كتاب )املرأة ومكانتها السامية( سخر فيه من من أن داعية كبريًا حبجم 

هذا املفهوم، وأثبت أبحاديث صحاح أن املرأة ميكن أن تقدم لضيوف زوجها واجب الضيافة، ومحل بشدة على موجيب 
حمدودة ابلنفس، كما أشعر بتجاوز (، بتصرف "إنين أملح خلف هذه السلوكيات ثقة غري 1النقاب على املرأة"!! مرجع )

شديد للمرجعيات الفقهية، ابإلضافة إىل عملية انتقاء خملة، سواء ابلنسبة ملصادر التلقي )الدعاة غالبا(، أو يف الفتاوى 
ثقة اليت خُتتار، وال شك أن تنامي معارف هؤالء املتدينني احلياتية وقدرهتم املبهرة على التوصل للمعلومات )ال العلم(، وال

على االجتهاد.. فتكون املعادلة: اجتهاد العلماء امليسر + اجتهاد  -ولو الزائفة-الشديدة ابلنفس تشعرهم ابلقدرة 
 ( 4شبايب واثق بال حدود ودون ثقافة شرعية = حاالت تساهل وترخص". مرجع )

ي للبحوث االجتماعية واجلنائية يف يقول الدكتور صالح عبد املتعال اخلبري االجتماعي املصري، املستشار ابملركز القوم
مصر، وهو من املتابعني واملراقبني هلذه الظاهرة، يف حوار له مع موقع "إسالم أون الين": "يف تصوري ظاهرة الدعاة 

اجلدد ظاهرة حممودة، وعلينا تشجيعها ومباركتها، وإن كان يل عليها حتفظ؛ وهو أهنا تبتسر الدين وتنتقص من مشولية 
وإن كان بعضهم ال يريد أن يتناول اإلسالم مبفهومه الشامل، وال يتطرق إىل أمور سياسية حىت ال متنعه اإلسالم، 

 ( 7السلطات. غري أنه على أي حال جهد مشكور، وكٌل يؤجر حسب نيته". مرجع )

ليف املر(؛ فلم ويفسر جناح تيار "الدعاة اجلدد" يف: " أنه يقدم للشباب وجبة شهية من )الدين اللذيذ(، دون )التك
حيم ِّلهم هم هذا الدين؛ حيث عرض عليهم دينا "ال شوكة فيه". وقد ذكرين ذلك ببعض الفرق املتصوفة اليت تتقرب إىل 

 ( 7هللا وتقوم الليل وتصوم وتتعبد، أما املسئولية السياسية ومعايشة مشكالت الناس.. فال". مرجع )
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من الرتكيز على فكرة "احلاكمية لإلسالم" إىل التدين الشخصي  أما الكاتب عاصف بيات، فريى أن: "هناك حتوال
واألخالق يف املعامالت اليومية، وهو حتول من فلسفة تستهدف الطبقات االجتماعية املتوسطة والفقرية إىل استهداف 

دعوي  الطبقات العليا يف السلم االجتماعي، وهذا التحول جيعل اإلسالم ليس مشروعا سياسيا بقدر ما هو نشاط
( إهنم "يتحركون يف املساحات املمكنة بعيدا عن املشاكل، مفضلني أال هتدر 8يهدف إىل اخلالص الذايت". مرجع )

 أوقاهتم يف حماولة تغيري ما قد يبدو مستحيال"؛ حبسب وجهة نظر هنى اإلبياري.. وهي تكتب عن حالة أندونيسيا كمثال! 

يك هاين"* عن مدى احتمال حتول خطاب عمرو خالد و"الدعاة اجلدد" لـ"ابتر « الشرق األوسط»وحول سؤال لصحيفة 
 إىل وجهة سياسية؟! 

جييب: "االبتعاد عن السياسة كان سر جناح هذه الظاهرة، وما مييزها عن خطاب مجاعات اإلسالم السياسي اآلخذ يف 
اً دائماً ما يتكون وينمو خارج السياسة، األفول، كما أن التدين اجلديد ذا الطابع )املتعومل( والذي يتصاعد خطابه عاملي

إضافة إىل أن خطاب عمرو هو ابألساس خطاب للطبقات العليا والصاعدة اليت ال مصلحة هلا يف أي تغيري سياسي وال 
 (. 9م، مرجع )/13/12متلك تصوراً وال رغبة فيه". راجع صحيفة "الشرق األوسط" يف 

 مظاهر "التدين اجلديد" وآاثره: 

"املتدينني اجلدد" ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد كما يبدو للتدين الذي بدأ يف منتصف القرن املاضي وعاش إن جيل 
دوامة الصراع السياسي بني العلمانية واإلسالم، وبدا يف حينه أنه مل حيقق شيئا فاختذ طابع الكسب اجلماهريي ملواجهة 

اشيا مع الظروف واملالبسات اليت أحاطت به يف ذلك الوقت! وهو  املد العلماين، ومن مث ترخص يف كثري من األمور مت
كأي تغري انشئ له مظاهره اليت ال ختطئها العني أو السمع يف اجملتمع أو عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقرؤة، 

 وهنا نضع سردا عاما هلذه الظواهر من خالل مشاهدات شخصية أو كتاابت تطرقت للموضوع! 

أول مظاهر "التدين اجلديد" أنه تدين يف أوساط اجتماعية ثرية ورفيعة ومثقفة بل ومنفتحة، يقول أمحد زين: "إذا  ومن
يف خريطة التدين به،  -م1998رمبا منذ -ركزان على اجملتمع املصري كمثال؛ فسنجد تغريًا يُلَحظ يف اجملتمع املصري 

( ويضيف: "لكن يف 1عيًّا واقتصادايًّ وأقوى وأكثر أتثريًا". مرجع )فثمة انتقال لثقل التدين حنو طبقات أعلى اجتما
العقد الذي نعيشه برزت مظاهر التدين وسط طبقات أكثر ثراًء، أو بشكل أدق: الطبقات "األكثر ثراًء".. جمتمعات 

مهور كان قد تعود )مارينا( اليت غزاها احلجاب، ومساجد النوادي الراقية )الشمس والصيد وسبورتنج( اليت امتألت جب
-على ارتياد أماكن اللهو، وقد نشر هذا اجلمهور يف أنديته صالة القيام والدروس الدينية، وشهدت اجلامعة األمريكية 

 ( 1صعوًدا لتيار إسالمي متعدد الوجهات واالجتاهات". مرجع ) -وهي مكان خنبة النخبة ماداي يف مصر

شرحية الشباب! ففي تونس: "يرى الباحثون أن هناك إقباال متزايدا من قبل وهو تدين يف أوساط الفتيان والفتيات، أي 
على ارتداء احلجاب، على الرغم من  -خصوصا يف املدن الكربى-فئات الشباب على املساجد، ومن النساء والفتيات 

اعي وأخالقي ( لكن طبيعة هذا اإلقبال يف تونس: "ترتبط بتوجه اجتم2وجود نص قانوين صريح مانع له". مرجع )
حمض، يقوم على وعي املتدينني أبمهية النأي ابلتزامهم الديين عن أي صراع سياسي أو حزيب"؛ وهذا البعد عن اجلانب 
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السياسي ليس إال نتيجة للحرب اليت القتها األجيال السابقة، إىل درجة ينتقدها الغرب على هذه األنظمة العميلة له 
 أصال! 

ة من الناس مظاهر غريبة عن الوسط املتدين حقا: "فال مشكلة أن تتحدث الفتاة يف وقد صاحب تدين هذه الشرحي
التليفون مع ابن عمها، وال مانع أن ترافقه إىل عمل أو زايرة، وال مشكلة أن يتصال ببعضهما لرتتيب زايرة إىل ملجأ أو 

 ( 1ه الرحلة"! مرجع )رحلة مجاعية مع بعض املسنني، أو ينزال يف سيارة أحدمها لشراء احتياجات هذ

وجتاوز األمر إىل الفضائيات الرمسية وغري الرمسية: "فلم يعد التلفزيون الرمسي يظهر املتدين ابلصورة الساذجة اليت تلمز 
الدين وقيمه، بل ظهرت احملجبات يف األعمال الدرامية وانتشرت فيه الربامج الدينية حىت يف أوقات ذروة املشاهدة، 

( 1أن تكون الربامج الدينية من السهرات األساسية )نور على نور، ورب اشرح يل صدري(". مرجع )ووصل األمر إىل 
وقد بلغت آاثر هذا التيار على الصحوة اإلسالمية، يقول أمحد زين: لـ"قد بدأ التأثري يف احلركة اإلسالمية ابلفعل خاصة 

د أصبح داخل احلركة اإلسالمية اآلن شبه حراك يف يف اجلانب االجتماعي الذي هو وثيق الصلة ابجلانب الفقهي؛ فق
أن   -مثال وليس حصًرا-هذين اجلانبني، خاصة أن احلركة قد دعمت منطًا معينا خالل الثمانينيات. مما يلفت النظر اآلن 

ري والذي  كثريا من السيدات والفتيات املنتسبات للحركة قد استبدلن بـ)اخلمار التقليدي( الذي تعود عليه اجملتمع املص
كانت توصف كل من تلبسه بـ)األخت(.. استبدلن به غطاء الرأس والصدر القصري املتعدد األمناط واأللوان. هذا التغري 
وإن أخذ شكال مظهراي إال أنه ينبئ عن حراك ما، هذا احلراك رمبا يكون مت حتت ضغط األانقة اليت يبدو عليها حجاب 

منهن يف مناشط احلركة، ورمبا حتت ضغط االنفتاح على أشكال احلجاب املختلفة املتدينات اجلدد، واخنراط الكثريات 
)اإليراين واخلليجي واألوريب...(، اليت وسعت اخليارات أمام هذا اجلمهور الذي تعود على منط واحد من االختيارات. 

يف  -ولو بطريق غري مباشر-حلركة ولكنه يف رأيي يبقى أتثرا ابلتدين اجلديد، وثورة على النمط التقليدي الذي دعمته ا
 فرتة الثمانينيات. 

ومن هذا التأثري تغري األمناط السائدة يف املناشط االجتماعية؛ كاألفراح والزايرات؛ فأصبح من الطبيعي واملعتاد أن تكون 
لعابرة حول ( ويضيف قائال: "اثنية هذه املالحظات ا3هناك أفراح خمتلطة أو رحالت مشرتكة، أو ما شابه". مرجع )

التأثريات أيضا: التعامل مع الفنون؛ فالقطاعات الشبابية داخل احلركة اإلسالمية أصبحت تتعامل مع الفنون بقوة؛ بل 
أصبحت بعض التزكيات داخل احلركة توصي مبشاهدة بعض األفالم السينمائية واألعمال املسرحية، وكثرية هي 

ة منها داخل مواقع اإلنرتنت، وساحات احلوار املتعلقة ابحلركات النقاشات حول األعمال الفنية حىت اهلوليودي
 ( 3اإلسالمية". مرجع )

يقول أمحد زين من واقع تعامله مع هذا الوسط: "أعتقد أنين تعاملت كثريا مع املتدينني اجلدد فتياان وفتيات، سواء يف 
هذه االحتكاكات تولدت عندي بعض العمل أو الدراسة أو العمل اخلريي وغري ذلك من مناشط، ويف كثري من 

املالحظات اليت أاثرت دهشيت؛ فهذه الشرحية اليت ترى نفسها ملتزمة ابإلسالم، وبعضهم ميارس بعض الواجبات 
الدعوية، وكثريا ما حيدثك عن قصة التزامه، وعن روعة التدين الذي وجد نفسه من خالله، ومع كل هذه املظاهر؛ فإن 

لوكياهتم، وسأحاول وضع هذه املظاهر بني قوسني دون ترتيب: )فتيات يضعن املاكياج مثة ترخصا تالحظه على س
حديث بني فىت  -مزاح وضحكات عالية بني اجلنسني -مالبس ضيقة أحياان -يتساهلن يف التعطر والنمص -اخلفيف
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مساع  -ينما العربية والغربيةمتابعة أحدث األفالم يف الس -وفتاة بعيدا عن اجملموع، ال مانع أن يكون استشارة أو شكوى
 عدم ظهور االهتمام بغض البصر... إخل(.  -املوسيقى الغربية ومتابعة أخبار الفنانني

هذه املظاهر ميكن التأكيد عليها من خالل متابعة مجهور الدعاة اجلدد من خالل الفضائيات، أو حىت من خالل 
( ويضيف متابعا: "حيضرين مثال تعجبت له، 4ضان". مرجع )التجمعات الشبابية يف صالة القيام أو االعتكاف يف رم

وهو أن إحدى رموز املتدينات اجلديدات وهي مذيعة شهرية لربانمج ديين؛ هو املصدر األكثر شهرة وأمهية ابلنسبة 
ة يف سأغفل دور هذه املذيعة يف توجيه الظاهرة، لكنين سأعتربها إحدى أفراد الظاهر -ملصادر التلقي للتدين اجلديد 

سردت مبوقع براجمها على اإلنرتنت قائمة طويلة من املغنني واملمثلني العرب واهلوليوديني واألفالم واألغاين  -التعريف هبا
األمريكية، ورغم أهنا تقول يف هناية حوارها: )إن احلشمة تعطي للمرأة اجلمال احلقيقي وهو مجال األخالق(، فإهنا يف 

الحظ الداللة، وأخريا فإهنا حتلم لإلسالم، يقول احلوار: )أما أكثر حلم تتشوق -املبتسم(  بداية احلوار وصفت بـ)اجلمال
لتحقيقه فهو تغيري شكل الربامج اليت تقدم اإلسالم...(، وتقول: )أريد أن أعرض اإلسالم بصورة جتعل كل فرد يف العامل 

 ( 4يفهم املعىن الصحيح هلذا الدين القومي(". مرجع )

يف هذه الظاهرة: "القص واللصق من الفتاوى واالجتهادات  -ورمبا تكون أيضا من األسباب-املصاحبة  ومن املظاهر
واليت جتري على أشدها إلكساب املشروعية لكثري من األفعال اليت درج الشباب عليها؛ فبدال من أن يتنازل عن عادات 

 ( 4مرجع )ما قبل التدين إذا به حياول أن جيد هلا مربرا شرعيا حمرتما". 

ختتلف من بلد  -الذي حنن بصدده-وحىت ال نتجاوز يف القول، ونعمم يف األحكام، فإن مظاهر "التدين اجلديد" 
آلخر.. حبسب طبيعة الدعاة فيه، ومدى حمافظة اجملتمع أو انفتاحه، لكن هناك مظاهر مشرتكة إىل حد ما؛ وهي يف حد 

 نظري: 

ن ومتساحمني، وأخذ الفتاوى عن الطرف الثاين مبربر تساحمهم ليس إال!! أي تصنيف الفقهاء والعلماء إىل متشددي -
 عدم االعتماد على العلمية واملوضوعية يف انتقاء األقوال، وإمهال النصوص والبحث عن الرخص بشكل واضح! 

فاألزايء ذات وجود مظاهر خمالفة للشريعة يف السلوك أو إمهال واجبات بدعاوى تقسيم الدين إىل قشور ولباب!!  -
الزينة واجلمال مع حجاب )الشعر فقط( لدى الفتيات أصبح مظهرا للتدين املقبول واملشجع عليه، بل خصصت 

إحدى القنوات الفضائية املنتسبة لإلسالم برانجما عن األزايء لتقدمي "املوضة" اليت ميكن أن تظهر هبا املرأة املسلمة يف 
 ضات أزايء "إسالميات"!! وايهلا من طرفة!! الشارع والعمل.. مع وجود مقدمة وعار 

الربامج التلفزيونية اليت يقوم عليها شباب من اجلنسني ليتناولوا مسائل دينية ونفسية وتربوية من منظور "إسالمي"، مع  -
 .  M.B.Cتبادل احلوار والطرفة واجللسة "األخوية"! من مثل برانمج "يلال شباب" على الـ

الشباب والفتيات السالك يف هذا السبيل من "التدين اجلديد"، يف اجلامعات واملعاهد، إىل درجة االختالط يف أوساط  -
 خروج رحالت مشرتكة.. يف بعض الدول! وتعد هذه الرحالت برامج دعوية "جيدد فيها اإلميان"! 
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ية، وقد يصل األمر إىل صبغ املخالفات الواقعة يف اجملتمع ابلصبغة الدينية يف بعض األحوال، أو إعطاءها الشرع -
احلكم على أحوال شركية وأقوال كفرية أبهنا صور من اإلبداع الذي ال صلة للدين يف احلكم عليه، وابلتايل يثىن على 
بعض املرتدين وحيكم هلم ابإلسالم!! فاألسالمة عند أتباع هذا الفريق قومية ينتسب إليها وليس دينا يلتزم به!! ففي 

يفة منسوبة إىل اإلسالم قصيدة كفرية، حتت مربر اإلبداع! فما كان من احلركة اليت تقوم على اليمن مثال، نشرت صح
هذه الصحيفة إال أن شكلت جلنة شرعية للرقابة على الصحيفة، بعدما ترددت االنتقادات حول هذا األمر، فاعرتضت 

 فضا تدخل العلماء فيما ال حيسنون! اللجنة بدورها على رئيس التحرير، فما كان منه إال أن قدم استقالته.. را

نشر ثقافة التسامح مع الكفار فضال عن املبتدعة، وهو تسامح يتجاوز الثوابت الشرعية يف أتصيل الرؤية جتاههم  -
وإبداء املواقف إزاء أعماهلم! والتعامل معهم! أحد دعاة هذا املسلك ظهر لريوي جتربته عند تعلمه اللغة يف دولة غربية 

)ببعض القيم(! لدى هذه األسرة على مستوى  -واحلق يقال-م االلتحاق ابألسر.. فذكر جتربته هذه مشيدا على نظا
األبوين واألبناء.. دون أي تعليق على هذا املسلك يف الدراسة واملخالفات اليت حتيط به! بل قدمت التجربة كأمنوذج 

هكذا!! كما أن بعض اللقاءات املتلفزة بني الشباب -عيش!! للكيفية اليت ينبغي أن نستفيد هبا من الغرب وخرباته يف ال
)مقدمي هذا النوع من الربامج( وبني شخصيات غربية تكسر احلواجز النفسية مع الكافر من خالل السلوك املقدم 

 والثقافة املصاحبة هلذه اللقاءات!! 

تصور..! خذ مثال الزي والسيما اخلارجية هي مجع املتناقضات يف الشخصية املتدينة، يف املظهر، ويف السلوك، ويف ال -
ذاهتا عند هذا الفريق قبل وبعد "التدين"! يف حني يتكلم هؤالء عن الفن اإلسالمي واملوسيقى اإلسالمية و.. و..، إال 

 أن الزي ال ينقسم فيما يبدو إىل زي إسالمي )أي بشروطه ومواصفاته( وغري إسالمي! 

"املتدينني اجلدد" اجلمع بني العادات اخلاطئة القدمية والعادات اجلديدة، فاخلدينات مثال آخر، حياول هذا الصنف من 
)أي الصاحبات( سلوك قائم قبل وبعد "التدين"!! الفارق هو )القشور( اليت حيرص عليها الطرفني يف التعامل! مشاهدة 

الصاخبة.. فوارق!! لكنها ليست جوهرية  "األفالم واملسلسالت" احملافظة ومساع األغاين الكالسيكية أو املوسيقى غري
 بني ما قبل "التدين" وما بعده!! 

االهتمام جبانب حسن السلوك مع اآلخرين واإلحسان إليهم ابلعطاء والعون.. وببعض أعمال القلوب اليت قد ال ختلو  -
عقيدة واإلميان والتوحيد منها قلوب العامة على فطرهتا، هذا مع شيء من الرقائق، وإغفال جوانب مهمة يف مسائل ال

ودعوته، ومسائل األحكام اليت خالفها كثري من الناس اليوم  -صلى هللا عليه وسلم-والوالء والرباء، وحقيقة اتباع النيب 
 حىت اندرست! 

 وهذه املظاهر تتفاوت من شخص آلخر، لكنها بطبيعة احلال موجودة وقائمة ومنتشرة يف هذه األوساط. 

 

 املراجع: 

 ها مقاالت على موقع )إسالم أون الين(، هي: ومجيع
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 ( املتدينون اجلدد من الـ"تيك أواي" إىل الـ"وان كليك"، ألمحد زين 1)

 ( تونس.. الفضائيات البديل األمثل للدعاة، لـ د. خالد شوكات 2)

 ( أثر املتدينني اجلدد على احلركة اإلسالمية، ألمحد زين 3)

 واللصق، ألمحد زين  ( املتدينون اجلدد وفقه القص4)

 ( عمرو خالد.. الطبعة اإلسالمية لليربالية اجلديدة!، حلسام متام 5)

 ( األخ جيمنستيار.. داعية أندونيسي "نيو لوك"!، ترمجة وإعداد: هنى اإلبياري 6)

شار ابملركز ( "الدين اللذيذ".. لغة الدعاة اجلدد!، الدكتور صالح عبد املتعال اخلبري االجتماعي املصري، املست7)
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية يف مصر، وهو من املتابعني واملراقبني هلذه الظاهرة، يف حوار له مع موقع "إسالم 

 أون الين"، إعداد: صباح هاشم. 

 ( الشباب املتدين بني عمرو خالد وعمرو دايب!، لعاصف بيات 8)

 حلسام مت ام وابتريك هايين.( تدين نيولوك.. إسالم البورجوازية يف مصر!، 9)

 
   

 

 ( اضف تعليقك على املاد ة فوراً )  تعليق حىت اآلن 1
 

  عبدالرحيم الوهييب يقول...|  جهد مشكور
جتمع هذه أجزاء املقالة على  ابرك هللا فيك أخي كاتب املقال , وحنن ابنتظار بقية األجزاء , آماًل من شبكة القلم أن

 ملف وورد
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  الرئيسة الصفحة  

 لإلتصال بنا    

  وثيقة املوقع    

  شروط االستخدام 

 

 

 
 (2/3'التدين اجلديد' وأثره يف مترير ثقافة التغريب يف جمتمعاتنا )

11-9-2007 

 
 

 أنور قاسم اخلضريبقلم 
در التلقي ووسائل اإلعالم املتنوعة قدمت للشباب الراغبني لاللتحاق ابلصحوة قدرًا وافًرا من االختيارات البديلة؛ وهو ما "...تعدد مصا

 أدخل عناصر أخرى سامهت يف توجيههم وتشكيلهم، وغريت مسار توجههم على خالف احلقيقة أحياان كثرية..."

 

 أسباب ظاهرة "التدين اجلديد":

  ( الدعاة اجلدد:1

ظهر يف اآلونة األخرية طائفة من الدعاة الذين ينتسبون إىل النخب املتعلمة واملثقفة والطبقة االجتماعية الثرية، يتقنون 
فنون اإللقاء واخلطاب الوعظي والقصصي ويظهرون على اجلماهري من خالل الشاشات الفضائية؛ )يف وقت تعاين فيه 

 اين يف براجمها اهلابطة إىل مستوى احلضيض(. الساحة اإلعالمية من جفاف روحي وفراغ إمي

هؤالء الدعاة الذين برزوا يف اآلونة األخرية، وأصبح احلديث والكتابة عنهم مبصطلح "الدعاة اجلدد"، ليس هلم توجه 
واحد، أو منهج جيمعهم؛ فلكل منهم ثقافته واهتماماته وأفكاره، وليس من السهل احلكم عليهم إمجاال! وحديثنا عنهم 

يف هذه السطور، هو من ابب الكالم العام! وما قد نطلقه من أحكام ليست ابلضرورة تشملهم مجيعا! فمنهم من 
يستغرق يف حماضراته ودروسه يف احلديث عن األمور احلياتية اليومية: اهتمامات الناس، واحتياجاهتم اخلاصة؛ بلغة 

عليه الصالة -وكيف؟ والبعض منهم يقدم: "حممدا  ميسرة، إهنم جييبون الناس على سؤالني مهمني: ماذا أفعل؟
 كرجل أعمال انجح جدا" يف حديثه عنه أمام الناس!   -والسالم
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لكن الدعاة اجلدد رغم تنوعهم واختالف مشارهبم، يلتقون يف أربع نقاط: فهم مجيعا قادمون من قطاعات التعليم العايل، 
ا إىل أوساط ثرية وراقية، ويف حني يظهرون مستقلني عن "املؤسسة واكتسبوا ثقافتهم الدينية أبنفسهم، وينتمون غالب

 الدينية الرمسية" من جهة و"اجلماعات اإلسالمية" .

من جهة أخرى.. يسريون يف مسعى توفيقي بني اإلسالم والواقع الذي تعيشه الشرحية املخاطبة، "فرسالتهم تعمل أساسا 
 الة من خلق تناغم بني قيم الدين واملكانة يف اجملتمع. يف وسط تسوده الثقافة االستهالكية؛ حيث ال حم

إن هذا النوع من الدعوة يشبه يف ذلك اجتاه الكنيسة املثودية يف أمريكا واليت يتبعها األغنياء يف األساس؛ ألنه ميكنهم يف 
ن ابلرضا عن ثرواهتم". ظلها اجلمع ببساطة بني اإلميان والثروة وهذا ما يفعله "الدعاة اجلدد": جعل األغنياء يشعرو 

(، بتصرف. إن هدفهم الرئيس هو "تصحيح القيم األخالقية لدى األفراد فيما يتعلق بسلوكياهتم اليومية". 8مرجع )
من مشروع سوى رفع املستوى األخالقي لدى الشباب املنفتحني على احلداثة، من  -هؤالء-( وليس لدى 8مرجع )

ت، على النمط الليربايل اجلديد: الطموح والثروة والنجاح واملثابرة يف العمل خالل خطاب ديين حيمل قيم حتقيق الذا
 والفاعلية واالهتمام ابلذات. و

هذه الطائفة من الدعاة تتميز بلغة سهلة ومظهر عصري غري تقليدي )!(، أي قريب ملظهر املتلقي، وتقدم استشارات 
الغربية واملوروث اإلسالمي.. وإىل هنا يظل األمر طبيعيًا، وليس فيه  نفسية وتربوية واجتماعية وإدارية، مازجة بني الثقافة

ما مينع من مساع الناس هلؤالء واالستفادة مما لديهم واستشارهتم يف جمال ختصصهم؛ إال أن األمر جتاوز ذلك، إىل حد ِّ 
سائل ورؤيتها للقضااي، ليصبحوا االقتداء هبذه الطائفة من الدعاة يف مظهرها العام وسلوكها يف احلياة وتعاطيها مع امل

 مرجعية للمتلقني عنهم وأسوة لألتباع املتأثرين بنجاحاهتم وشهرهتم اإلعالمية. 

إن "الدعاة اجلدد" يوصلون للشباب رسالة أنه "إبمكاهنم أن يصبحوا متدينني، ويف الوقت نفسه أن ميارسوا حياهتم 
ظهروا مبظهر عصري يشبه أبناء جيلهم، واألهم من ذلك أنه ميكن الطبيعية من عمل ودراسة وترفيه، كما ميكنهم أن ي

 (، بتصرف. 8للشباب أن يكون متدينا وحيتفظ يف الوقت نفسه بسلطته ومكانته االجتماعية". مرجع )

إن تيار الدعاة اجلدد ال يكتفي ابختيار األماكن اليت تتناسب مع مجهوره؛ بل هو نفسه يف مظهره يشبه هذا اجلمهور؛ 
عكس الشيوخ التقليديني يرتدي هؤالء الدعاة البدلة أو اجلينز وربطة العنق، وهو أيضا حليق الذقن؛ يف حني يقدمون فب

للشباب إمكانية أن جيمع بني التدين واالستمتاع ابحلياة العصرية، مع شيء من الضوابط األخالقية! فأصبحت طائفة 
الدين وفقهاء الشريعة، أدركت ذلك أم مل تدرك، وشاركت فيه أو  تزاحم دور علماء -إن صح التعبري-"الدعاة اجلدد" 

مل تشارك، وأصبحت املخالفات الظاهرة اليت ترتكبها هذه الطائفة، أو االحنرافات اليت حتملها أحياانً، حمط اقتداء من 
 اجلماهري. 

ظاهرة، كمخالفات فرقة كـ"الصوفية"  وقد وصل األمر ابلبعض إىل إلغاء احلقائق املعلومة من الدين والواقع جتاه خمالفة
مثاًل.. حتت أتثري بعض هؤالء "الدعاة اجلدد" من التيار الصويف!! وأحياان يعطي "الدعاة اجلدد" صورة مشوهة عن 

العلماء والدعاة والفقهاء، وانطباعا عن توجه انقد هلم.. ابعتبار أهنم متشددون أو أهنم خمتلفون أو غري مواكبني للحياة 
 ية اليوم!! العصر 
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  ( دور بعض أهل العلم والفتيا يف تتبع الرخص والتوسع يف التسهيل:2

إن البداية تكون بفتاوى تيسر على الناس وترخص هلم يف بعض املسائل، وشيئا فشيئا يتولد عند هؤالء األتباع فقه مبين 
التيسري تقريب الناس من الدين وحتبيبه على تتبع األقوال واالجتهادات املوافقة للهوى، وإذا كانت إرادة الفقيه من 

 إليهم.. فإن النتيجة تكون اباب خيرج منه الناس من الدين.. وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً! 

عند -يقول أمحد زين: إن "الرباح يف املساحات الفقهية للعلماء الذين ينتهجون التيسري والتسهيل على املسلمني؛ أوجد 
تساهال يف كل قضية فقهية، وأنه ال جناح عليهم يف انتهاجه؛ فهو رأي فقهي معترب من عامل رأاي م -هؤالء املتدينني

معترب". بتصرف؛ ويضيف: "وأان أرى أن ظاهرة القص واللصق من الفتاوى واالجتهادات جتري على أشدها إلكساب 
ات ما قبل التدين إذا به حياول أن املشروعية لكثري من األفعال اليت درج الشباب عليها؛ فبدال من أن يتنازل عن عاد

 ( 4جيد هلا مربرا شرعيا حمرتما". مرجع )

وهذا القول ألمحد زين جاء من استقراء: فـ"من خالل فتاوى املرأة على موقع "إسالم أون الين.نت" نستطيع أن نرسم 
: مصافحـة الرجل للمرأة.. احلكم صورة حلركة املرأة يف اجملتمع؛ فهي تصافح ابن عمها أو ابن عمتها عند الضرورة )فتوى

والضوابط، د. القرضاوي(، وهي تقابل مطلقها ألغراض شريفة )هل جيوز للمرأة املطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد 
الطالق ألغراض شريفة؟ د.القرضاوي(، وتستطيع أن تتابع رايضيني يرتدون الشورت )فتوى: ضوابط النظر بني الرجل 

(، كما أنه ال أبس أن ترقق املرأة حاجبيها )فتوى: ترقيق املرأة حواجبها، الشيخ عطية صقر(، واملرأة، د.القرضاوي
وتستطيع أن ختطب لنفسها من أرادت )فتوى: ما حكم أن ختطب املرأة الرجل؟ د.علي مجعة(، وجيوز أن تضع العطر 

)فتوى: خدمة الزوجة للضيوف، اخلفيف )فتوى: حكم وضع املرأة للعطر، الشيخ عطية صقر(، وهي ختدم الضيوف 
عطية صقر(، كما جيوز هلا ركوب الدراجة )فتوى بدون اسم مفت(، كما جيوز هلا العدو يف الشارع )فيصل مولوي(، كما 

 جيوز هلا قراءة القرآن أمام الرجال )فتوى: د. نصر فريد واصل(... إخل"!! 

عية أو قول سابق، وصادرة عن أشخاص منتسبني للفقه، وهذه الفتاوى تستند يف غالبها إىل دليل شرعي أو قاعدة شر 
لكنها يف احلقيقة فتاوى أتخذ ابألقوال الشاذة واألدلة الضعيفة أو املرجوحة، وتفرتض يف بيئة املستفيت أهنا حمافظة.. 

 سليمة من الفنت! 

ى أصابع اليدين!! ويقابل وتشكل عند اجلمهور املتساهل منهجا مبيحا للمحرمات، اليت هي دون الكبائر املعدودة عل
هذه الفتاوى املتساهلة: "إحلاح الدعاة اجلدد على الرجاء ورمحة هللا وغفران الذنوب مهما كانت، وهي مساحة ال شك 

فيها وال إنكار هلا، إن اإلحلاح عليها كأهنا املسار الوحيد.. واخليار الفذ أوجد خلال لدى املتعرضني هلذا اخلطاب، 
ن اجلرأة على احلرام مع التأكد من مغفرة هللا هلم، وكذلك من تركيز بعض الدعاة اجلدد على مسألة ووجههم إىل مزيد م

 ( بتصرف 4أعمال القلوب وأمهيتها والتقليل من شأن أعمال اجلوارح والسلوكيات واألخالق". مرجع )

  ( القنوات الفضائية:3

أت تنفر من املستوى اهلابط الذي وصلت إليه كثري من تقع حتت ضغط اجلماهري اليت بد -اليوم-إن وسائل اإلعالم 
ببديل إسالمي يتفق مع اهلوية الثقافية واحلضارية لألمة يف ظل احتفاء اآلخر بقيمه  -يف ذات الوقت-الربامج، وتطالب 
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مية وعلمانية، فإن وثقافته وحماولة متريرها ابلقوة على جمتمعاتنا املسلمة. ويف حماولة منها إلرضاء التوجهات املختلفة إسال
القنوات الفضائية جتد يف هذا الصنف من "الدعاة اجلدد" فرصة يف تقدمي البديل اإلسالمي املطالب به مجاهريايً؛ بل هي 

 حتاول صنع أمثال هؤالء الدعاة "على أعينها" ألهنم يف الغالب ال يتصادمون مع مضامني الرسالة اإلعالمية هلا. 

ركوب املوجة واستغالل التيار.. فهي إما تقدم نفسها كبديل إسالمي، أو أهنا متزج بني هذا وحتاول بعض هذه القنوات 
 وذاك! خاصة وأن هناك قنوات إسالمية قوية بدأت تظهر يف الساحة اإلعالمية! 

تمون يقول د. خالد شوكات يف إيضاح العالقة بني مظاهر التدين يف تونس والقنوات الفضائية: "يؤكد املتابعون وامله
ابلشأن االجتماعي والثقايف يف تونس وجود صحوة دينية كبرية لدى شرائح اجتماعية واسعة داخل اجملتمع التونسي، 

تتجلى بصورة خاصة يف إقبال التونسيات على ارتداء احلجاب، كما يلحظون أن وجود القنوات الفضائية اإلسالمية قد 
ينني يف هذا البلد الذي يتعرض فيه التيار املتدين لقمع شديد، ويكاد مثل بديال جيدا للمعرفة الدينية ابلنسبة للمتد

 ( 2يغيب فيه دور الدعاة". مرجع )

إذن هذا اجلمهور البد له من بديل، وهذا البديل مع غياب الدعاة كان القنوات الفضائية! "وقالت الباحثة اجلامعية 
م: إن وجود قنوات فضائية إسالمية 31/7/23بتاريخ  التونسية سنية املنصوري يف تصريح لـ)إسالم أون الين.نت(

أمثال اقرأ واجملد وغريمها من الفضائيات، قد مثل مصدرا بديال للمعرفة اإلسالمية وللفتوى الدينية، خصوصا لدى 
بب الفتيات والنساء، يف ظل غياب الدعاة والوعاظ الدينيني عن املساجد والربامج اإلذاعية والتلفزيونية احمللية )بس

التضييق األمين من جانب السلطات التونسية(، كما أن الدعاة الدينيني من أمثال عمرو خالد وحبيب علي اجلفري قد 
 ( 2حتولوا إىل شخصيات مؤثرة يف أوساط اجتماعية كبرية بتونس". مرجع )

ر على الثقافة الغربية؛ فهذا "إن هذا التيار اجلديد من الدعوة ظهر ليويف ِّ مبتطلبات الشباب الذين ينفتحون أكثر فأكث
الشباب املمتلئ ابألفكار املختلفة غري املتناغمة أنتج هذه الثقافة اجلديدة من التدين، اليت تعرب عن نفسها من خالل 

 ( 8جتديد يف األسلوب والذوق واللغة والرسالة". مرجع )

ور حول ظاهرة )الدعاة اجلدد( كنوع من "إن الشباب هو الذي خلق لنفسه هذه الثقافة الدينية اجلديدة اليت تتمح
)املوضة(؛ فهي منفذ للتنفيس عن احتياجات إنسانية متناقضة: احتياجات للتغيري والتأقلم، للتميز عن اآلخر والتشابه 

افظ معه، للتفرد وااللتزام ابملعايري االجتماعية، وابلتايل فإن التمسك هبذا النوع من التدين اإلجيايب يسمح للشباب أبن حي
لنفسه على هوية متيزه، ويف الوقت نفسه يتعامل مع التغيري احلادث من حوله، وهو إذ يفعل ذلك يتحرك يف إطار املعايري 

 ( 8االجتماعية وال يضطر إىل خرقها". مرجع )

الختيارات إن تعدد مصادر التلقي ووسائل اإلعالم املتنوعة قدمت للشباب الراغبني لاللتحاق ابلصحوة قدرًا وافًرا من ا
البديلة؛ وهو ما أدخل عناصر أخرى سامهت يف توجيههم وتشكيلهم، وغريت مسار توجههم على خالف احلقيقة أحياان  
كثرية، فقد أصبحت برامج الفضائيات تشكل أكرب رافد لتكوين أفكار "املتدينني اجلدد" وثقافتهم الدينية، وحبكم سنهم 

حوا يتلقون املفاهيم والتصورات واآلراء واالستشارات والسلوكيات منها، وانفتاحهم على اإلنرتنت والفضائيات أصب
وحيث أن دعاة "املتدينني اجلدد" ينفذون من هذه الوسائل والقنوات إىل مجهورهم فإهنم بال شك يصنعون قاعدة عريضة 
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وهي -واحلوار الثنائي  من هذا التيار! ويبنون عالقتهم مع املتلقني عنهم أبسلوب التفاعل احلي والتواصل املباشر
 ال على التلقي والتوجيه! كما هو معتاد!  -أساليب حمببة وجذابة لكثري من جيل اليوم

  ( السياسات احلكومية:4

إن من أهم أسباب ظهور "التدين اجلديد" هي تلك احلرب اإلعالمية والدعائية اليت مورست ضد "التدين األصيل" يف 
ب والسنة وفهم الصحابة والقرون املفضلة األوىل يف اإلميان واالتباع، وهو املسمى الصحوة، والذي حيتكم إىل الكتا

 ابلتوجه السلفي! 

وهو ما شكل حاجزا نفسيا بني الناس وبني هذا الشكل من أشكال التدين املعروضة على الساحة! إضافة إىل ذلك، 
عموما، وحترمهم من ممارسة حقوقهم اخلاصة حىت يف السياسات اليت تتبنها بعض الدول لتضيق اخلناق هبا على املتدينني 

ظل األنظمة الدميوقراطية زورا!! تدفع ابلبعض إىل البحث عن رخص الفتاوى يف مقابلة البطش والتعذيب الذي قد 
 تتعرض له. 

سالمية، تقول الباحثة سنية املنصوري: "إن الصراع الذي شهدته تونس خالل عقد التسعينيات، بني النظام واحلركة اإل
قد أضر يف حينها بوضع االلتزام الديين لدى التونسيني عامة، على الرغم من أن عددا كبريا من أبناء اجملتمع التونسي  

كانوا ملتزمني من الناحية الدينية، لكنهم مل يكونوا أعضاء يف حركة أو مجاعة إسالمية. وكان تقرير الرابطة التونسية 
عن عام م قد حتدث عن احلمالت األمنية واإلدارية ضد احملجبات التونسيات،  للدفاع عن حقوق اإلنسان السنوي

وجاء فيه أن العديد من احملجبات تعرضن إىل املضايقات يف الشوارع أو أماكن العمل، ومت جتريد العديد منهن من 
 إىل ارتداء احلجاب. احلجاب عنوة يف بعض مراكز األمن ابلعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة 

م أن عدًدا من طالبات التعليم 28/5/23كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان كانت قد ذكرت يف 
م أصدرت السلطات 1981الثانوي ُمنعن من اجتياز امتحاانت هناية العام بسبب ارتدائهن للحجاب. يذكر أنه يف عام 

ائفيا. ومنذ ذلك احلني واحلكومة تلتزم هبذا القانون، إال أنه مت التشديد على منع التونسية قانوان يعترب احلجاب زاي ط
احملجبات من دخول اجلامعات واإلدارات احلكومية منذ مطلع العقد املاضي، وهو ما أاثر انتقادات واسعة يف الداخل 

على احملجبات تدخال يف احلرية واخلارج، خصوصا من جانب املنظمات احلقوقية اليت ترى يف منع احلجاب والتضييق 
 ( 2الشخصية للمواطنني". مرجع )

سبتمرب، اجتهت السياسات احلكومية يف الوطن العريب خاصة، يف ظل فشل اخلطاب الديين الرمسي  11وعقب أحداث 
ى على كسب ثقة اجلماهري، وعدم قدرة هذه الدول على حتقيق جناح قومي أو وطين، وزايدة اإلقبال لدى الناس عل

التدين، وتصدر عدد من العلماء والدعاة خبطاب علمي مؤصل وفقه للواقع وتقدمي رؤية شاملة لإلصالح السياسي 
واالجتماعي تقوم على أساس من الدين اإلسالمي.. األمر الذي هددَّ مستقبل هذه النظم العلمانية يف هذه البلدان، 

اجتهت إىل صياغة بديل قادر على حرف مسار هذا التيار  وخروج الطاقات الشبابية عن سيطرهتا وسيطرة العلماء..
 كما يبدو، وليس ابلضرورة لديها أن يكون رمسيًا، لكنه مسيطر عليه أو يف أقل األحوال "غري متمرد"!! -القادم والعارم 
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ماعية وهذا البديل يشمل املناهج التعليمية واخلطاب الدعوي واملؤسسات والقيادات الفاعلة يف األوساط االجت
والشبابية. ورمبا تتم صياغته ابالتفاق مع أكثر من جهة تتصل مصاحلها مع قيام "بديل" هبذا النوع واحلجم!! "ويف وزارة 

تشدد مشاريع اإلصالح على الدور االجتماعي للمسجد وعلى أمهية اجملتمع املدين واالكتفاء  -املصرية-األوقاف 
ر تطرقت إىل ضرورة إعادة صياغة الدعوة انطالقا من تعاليم التسويق الذايت. إن إحدى حلقات الدراسة يف األزه

 ( 9األمريكية". مرجع )

ويف فرتة سابقة من اتريخ األنظمة احلالية، كان لزاما على أجيال سابقة إذا أرادت أن تعرب عن مشاعرها الدينية، وتظهر 
عند احلركات اإلسالمية ذاهتا! فكان ذلك يكلفها  مالمح هذا التدين.. أن تنضم إىل مجاعة؛ أو هكذا كان يبدو األمر

مبقتضى التضييق األمين ضريبة ال يستطيعها الكثريون اليوم، لكن هذا "التدين اجلديد" قدم طريقة مغايرة ملا عليه فكر 
 احلركة اإلسالمية! فهو ميارس العمل الدعوي ويعرب عن تدينه وينشط اجتماعيا بل ورمبا سياسيا، دون أن يتعرض

للمالحقة واالعتداء يف الغالب، ال لشيء سوى ألن مطالبه ال ترتقي إال مطالب احلركة، فهو يعمل يف جمموعات صغرية 
ظواهر األمور وشكليات املشاكل! وهو ابلتأكيد  -إن عاجلت–ذات أهداف حمدودة يشارك فيها اجلميع عالنية، وتعاجل 

 ابقة ويريد أن يتجنبها! يستحضر صورة الصراع الدامية اليت حدثت ألجيال س

  ( الغرب:5

وأقصد ابلغرب هنا ذلك املزيج من التحالف الغريب الذي يستهدف العامل اإلسالمي حضارة وأمة ومقدرات. فبعض 
أوجهه سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو عسكرية.. واترة يتمثل يف منظمات دولية وأخرى يف مؤسسات ومساندات 

االحنراف ابلتوجه واخلطاب الديين الذي يكرس الندية بني  -يف ظل هجمته على العامل اإلسالمي-حملية. ومن مصلحته 
العاملني اإلسالمي والغريب، وهتدئة لغة التعبئة اليت يقوم هبا العلماء والدعاة ضد كل ما خيالف الدين اإلسالمي واستقاللية 

 األمة. 

األولوية يف قائمة االهتمامات اخلارجية لدى الغرب، فاإلذاعات العربية وقد احتلت مسألة خماطبة العامل اإلسالمي مؤخرا 
 والقنوات الفضائية "املعربة" تنال الرعاية والتمويل من قبل احلكومات هناك. 

وليس أدل على ذلك من مشروعي قناة "احلرة" وإذاعة "سوا" اللتني افتتحتا مؤخراً يف املنطقة. واملالحظ أن الغرب قلق 
طاب الديين اإلسالمي" أايً كان، متطرفاً أو متساهاًل!! فالكل خيضع للرقابة واملتابعة والتحليل!! ومن املضحك من "اخل

وهو يُعدُّ عند الكثري من العلماء والدعاة من املتساهلني يف  -حفظه هللا-أن شخصية كفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
قهية، ال جيد قبواًل يف األوساط السياسية واإلعالمية، بل واجه مؤخرًا أحكامه ومواقفه يف املسائل احلادثة واألحكام الف

محلة تصفه "ابلتطرف" و "اإلرهاب"!! ال لشيء سوى ملواقف الشيخ جتاه االحتاللني اإلسرائيلي لفلسطني واألمريكي 
 للعراق!! 

يتفق مع النهج الدميقراطي وهناك ضغوط متارس ضد الدول اإلسالمية إلجياد بدائل للخطاب الديين القائم، مبا 
والتعددية الفكرية والسياسية اليت يراد للمنطقة أن تنفتح عليه! كما أن احلالة األمنية اليت أفرزهتا هذه الضغوط يف جانبها 

 األمين أفسحت اجملال لـ"تدين" من هذا النوع يف مقابل احنسار "التدين" التقليدي! 
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ت على اهتمام الغربيني، يف إطار االهتمام حبركات "التدين اجلديد" عموما! فقد وللعلم، فإن ظاهرة "الدعاة اجلدد" حاز 
ملفا خاصا.. بعنوان "موضوعات الرب"؛ لبحث  87أصدرت الدورية الفرنسية "السياسة األفريقية"، يف عددها 

ن أهم الدورايت التغريات اجلديدة على مستوى الدين يف قارة أفريقيا السمراء. و"السياسة األفريقية" واحدة م
املتخصصة يف الشئون األفريقية، وتصدر عن مركز األحباث السياسية والقانونية يف القارة األفريقية جبامعة السوربون، 

ويرأس حتريرها "ريشار ابنيا" و"روالن مارشال". وهي تعكس االهتمام الفرنسي الكبري ابلقارة السمراء اليت شهدت منذ 
 ن العودة للدين على كل املستوايت. هناية الثمانينيات نوعا م

وقد ضم امللف دراسات ومقارابت خمتلفة حول الدين واحلياة يف أفريقيا؛ وكانت أهم دراسات امللف تتحدث عن 
"الدعاة اجلدد"، "ألهنا رمبا كانت األوىل واألهم عن ظاهرة جديدة على احلقل الديين اإلسالمي" كما يقول حسام متام. 

نوان: "اإلسالم كظاهرة اجتماعية" أعدها "ابتريك هاين" وهو ابحث اجتماع سويسري يعيش يف مصر والدراسة وهي بع
بني الدعاة اجلدد -وهو خمتص يف الظاهرة اإلسالمية". وقد أشار إىل أن: "أهم نقاط االختالف اليت ترصدها الدراسة 

ع خطاب هذه اجلماعات والتنظيمات كانت االبتعاد عن السياسة والتزام خطاب أخالقي خيتلف م  -ومن قبلهم
 ( 5السياسية". مرجع )

وترى الدراسة "أن منوذج عمرو خالد ميثل تلبية لالحتياجات الدينية للنخب والطبقات العليا يف مصر، وحماولة لتقدمي 
احلقيقية يف إسالم مبواصفات خاصة ألبناء هذه الشرائح اليت تستقر أبعلى اهلرم االجتماعي يف مصر، مبا يليب رغبتها 

التدين ويف أال حتمل شعورا ابلذنب أو إحساسا ابلتقصري يدفعها إىل إعادة النظر يف وضعها االجتماعي وما يكفله هلا من 
امتيازات ال تتاح للطبقات األقل، وهو تدين ذو مواصفات خاصة لن جتده هذه الشرائح يف خطاب الشيوخ التقليديني". 

 ( 5مرجع )

ابألساس رافض الحنالل الطبقة الربجوازية اليت ينحدر منها، ولكنه أيضا متصاحل مع هذه  -عمر خالد-"وخطابه 
الطبقة، ويستجيب لرغباهتا يف تدين مبواصفات خاصة هبا، وابلشباب منها بصفة خاصة ابعتباره احللقة األضعف من 

دام مع الد ين، كما ال يتعرض فيه البناء هذه الطبقة، وهو تدين جديد.. الدنيا حاضرة فيه بقوة وليست على صِّ
االجتماعي للطبقة والعالقات األسرية إىل خلخلة أو تفسخ أو صدام بني أطرافه كما حيدث يف التدين السلفي الذي 

 ( 5تقدمه مجاعات وتنظيمات اإلسالم السياسي". مرجع )

وبني خطاب اإلصالح  وتقارن الدراسة "بني خطاب عمرو خالد من خالل حتليل مضمون درسه )الشباب والصيف(
الربوتستانيت يف أوائل القرن التاسع عشر لتتحدث عن أوجه تشابه كبرية بينهما خاصة فيما يتعلق ابلنظرة إىل الثروة 

االقتصادية، فخطاب عمرو خالد يتحدث عنها ابعتبارها ليست عيبا أو ذنبا بل هي نعمة من هللا، ويؤكد على ذلك يف  
قتصادي الذي حققته الطبقة الربجوازية يف السنوات األخرية ويعطيه الشرعية الدينية مشروطة كل دروسه مربرا الرتاكم اال

أبداء حقه، وهو خطاب موجه ابألساس إىل الطبقة املهيمنة أو الصاعدة اقتصاداي حىت يف رؤيته لألخالق والقيم 
سالمي التقليدي الذي أيخذ طابعا اإلسالمية، فالصرب مثال يف خطاب عمرو خالد خيتلف عن الصرب يف اخلطاب اإل

 ( 5)قدراي( يف حني يعين عند عمرو التواصل واالستمرار يف العمل وتنظيم الوقت واملثابرة على النجاح". مرجع )
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و"ما اقرتب منه الباحث ومل يقله أن املهم يف ظاهرة الشيوخ اجلدد هي احلالة اليت يصنعوهنا وليس أشخاصهم وال 
ة هنا هي اجلو احمليط والوسيط الذي ينتقل عربه الكالم واجلمهور احلاضر وهكذا.. فهذه احلالة مضمون كالمهم. احلال

تؤدي إىل تصاحل شعوري بني الواقع املعيش وبني الدين الذي ميثل املرجعية األساسية للشخص احلاضر املنتمي للربجوازية 
مثل االختالط مع الفتيات غري احملجبات أو احملجبات اجلديدة. ويصري السلوك الشخصي املعيش حياتيا املرفوض دينيا )

 ( 5والتعرف عليهن( سلوكا دينيا مطلواب )فالشاب صار يدعو الفتاة للدين(". مرجع )

"وتضع الدراسة ظاهرة عمرو خالد يف سياق عاملي أتثر هبيمنة خطاب الليربالية اجلديدة عامليا وعلى كافة األداين، فريى 
مجاعات اإلميان اجلديدة املسيحية اليت انتشرت مؤخرا يف الغرب يف رفضها للمؤسسات الدينية  أهنا تقرتب كثريا من

التقليدية واستقالهلا عنها، ويف طابعها الفردي املستقل البعيد عن اجلماعية، ويف تركيزها أيضا على املشاعر والعواطف". 
 ( 5مرجع )

ه من غري املؤطرين تنظيميا أو سياسيا، ويتشكل من جمموعات ومجهور "الدعاة اجلدد" حبسب وصف الدراسة:"يف جممل
صغرية أقرب إىل مفهوم الشلة )الذي تنتظم وفق العالقات بني أبناء النخبة( منه إىل مفهوم اجلماعة والتنظيم؛ فحضور 

ضاء هذه الدروس كان دائما ما يتم عن طريق جمموعة األصدقاء أو )الشلة(، وهو جزء من تفاعالت العالقة بني أع
اجملموعة اليت مثلما تذهب حلضور الدروس تذهب أيضا إىل املصيف والنادي والسينما وأداء العمرة يف األراضي 

 ( 5املقدسة". مرجع )

و"تؤكد الدراسة أن ظاهرة عمرو خالد والشيوخ اجلدد مرشحة للتكرار ليس يف مصر وحدها بل يف العامل العريب 
تمرة واملكثفة بني اخلطاب اإلسالمي وبني قيم وأفكار وتوجهات الليربالية اجلديدة". واإلسالمي بفعل التفاعالت املس

( هذا أمنوذج للدراسات الغربية املتابعة للخطاب الديين يف جمتمعاتنا، وأساليب هذا اخلطاب وأبعاده وخلفياته،  5مرجع )
 لتوجه!كل ذلك سعيا وراء استغالل أو توجيه أو مصادمة.. هذا أو ذاك التيار وا

  ( رغبة اجلماهري:6

-للرسول حممد  -عليه الصالة والسالم-إن اجلماهري ميالة بطبعها إىل تدين غري ابهض التكاليف، وما توجيه موسى 
)يف قصة املعراج واإلسراء( ليطالب ربه ابلتخفيف يف شأن الصالة، نظراً ملا قد عاجل من بين  -صلى هللا عليه وسلم

ذلك. وإذا أضفنا إىل هذه الطبيعة اخلوف على املصاحل واملتع الدنيوية وامليول إىل الرتف  إسرائيل، إال دليل على
 والشهوات.. فإن األمر يكون آكد؛ وتبقى هذه اجلماهري تبحث عمن يسهل عليها التكاليف والتبعات. 

كثر على الثقافة الغربية؛ فهذا "إن هذا التيار اجلديد من الدعوة ظهر ليويف ِّ مبتطلبات الشباب الذين ينفتحون أكثر فأ
الشباب املمتلئ ابألفكار املختلفة غري املتناغمة أنتج هذه الثقافة اجلديدة من التدين، اليت تعرب عن نفسها من خالل 

( "إن الشباب هو الذي خلق لنفسه هذه الثقافة الدينية اجلديدة 8جتديد يف األسلوب والذوق واللغة والرسالة". مرجع )
حور حول ظاهرة "الدعاة اجلدد" كنوع من "املوضة"؛ فهي منفذ للتنفيس عن احتياجات إنسانية متناقضة: اليت تتم

احتياجات للتغيري والتأقلم، للتميز عن اآلخر والتشابه معه، للتفرد وااللتزام ابملعايري االجتماعية، وابلتايل فإن التمسك 
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افظ لنفسه على هوية متيزه، ويف الوقت نفسه يتعامل مع التغيري هبذا النوع من التدين اإلجيايب يسمح للشباب أبن حي
 ( 8احلادث من حوله، وهو إذ يفعل ذلك يتحرك يف إطار املعايري االجتماعية وال يضطر إىل خرقها". مرجع )

ينية وترى دراسة "ابتريك هاين" حول اإلسالم كظاهرة اجتماعية: "أن منوذج عمرو خالد ميثل تلبية لالحتياجات الد
للنخب والطبقات العليا يف مصر، وحماولة لتقدمي إسالم مبواصفات خاصة ألبناء هذه الشرائح اليت تستقر أبعلى اهلرم 
االجتماعي يف مصر، مبا يليب رغبتها احلقيقية يف التدين ويف أال حتمل شعورا ابلذنب أو إحساسا ابلتقصري يدفعها إىل 

يكفله هلا من امتيازات ال تتاح للطبقات األقل، وهو تدين ذو مواصفات خاصة إعادة النظر يف وضعها االجتماعي وما 
 ( 5لن جتده هذه الشرائح يف خطاب الشيوخ التقليديني". مرجع )
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"...وأان أكتب هذا املقال وأمجع مادته كنت حذرا متاما أن تكون لدي فكرة مسبقة أحاول التدليل عليها؛ لذا فقد حرصت ابلغ احلرص 
 من خالل جتارهبم واستشاراهتم اليت يعرضوهنا على مشاكلوحلول للشباب..." على جتميع أكرب قدرمن حديث هذه الشرحية عن نفسها

 

وأان أكتب هذا املقال وأمجع مادته كنت حذرا متاما أن تكون لدي فكرة مسبقة أحاول التدليل عليها؛ لذا فقد حرصت 
اهتم اليت يعرضوهنا على ابلغ احلرص على جتميع أكرب قدرمن حديث هذه الشرحية عن نفسها من خالل جتارهبم واستشار 

مشاكلوحلول للشباب يف )إسالم أون الين.نت(، فهذه فتاة مصرية يف العشرين من عمرها تقول: تعرفت على شاب يف 
اجلامعة على مستوى عاٍل من )الرتبية( و)األدب(، وقامت بيننا عالقةحب لكن يف إطار "االحرتام" و"احملافظة" على 

 )تقاليد ديننا(. 

مرات، واآلن أان وهوندمنا  3ارتباطنا( بعام ونصف تطورت العالقة بيننا بدأت بلمسة مث قُبل. وهذا حصل ولكن بعد )
على ما حصل وقرران أن نتوب إىل هللا، واحلمد هللا أننا اآلن )حمرتمان(، لكناملشكلة أنين أخاف عقاب هللا، وأريد أن 

صال عنه لكي نرضي ربنا، ملحوظة: أخالقي أان وحبييب حمرتمة أرضي ريب أبية طريقة، وقلت )حلبييب(: إننيأريد االنف
 جدا، وكان مناملستحيل أن نفكر يف أن نفعل هذا اخلطأ، ولكن كان غصبا عنا. وهللا العظيم ده مش منطبعنا أبدا. 

ت ميكن أن تعطي مؤشراواضحا على االرتباك يف إدراك مدلوال -والتنصيص من عندي-فالكلمات اليت بني التنصيص 
هذه الكلمات، فالرتبية واألدب واحملافظةوتقاليد الدين ال تتناىف متاما مع القبل واللمسات!! كما أن االحرتام ال مينعها 

منإطالق كلمة حبييب عليه!! واملسوغ طبعا واضح؛ فهي ترى يف عالقتهما احملرمة تلك"ارتباطا"، وهي كذلك ختلي 
 هما!. مسئوليتهما عما حدث؛ فاألمر كان غصبا عن

سنوات، وهي تصغرنيبعامني، ووعدهتا  3وشاب )ملتزم( آخر يقول: أان شاب وهلل احلمد ملتزم دينيا، أحببت فتاة منذ 
ابخلِّطبة هذا العام، والكل وافق: والداها وأيب.. لكن أمي عارضت،وأان أحاول إقناعها منذ عامني، ومل ترَض، وأان ال 

عز وجل. ولكن لألسف حدث بيين وبني هذه الفتاة عدد من اخللوات يف  أرغب ابخلروج عن رضا أمي خوفا مناهلل
منزهلم،ختللها عدد من القبالت، ابإلضافة إىل رؤييت لصدرها مرتني، وقد أقلعنا عن هذا خوفامن هللا، واحلمد هلل أنه مل 

إرضاء لوالديت، وأان عازم  يتطور األمر أكثر من ذلك، وبعد صراعات مع أمي قررت تركهذه الفتاة رغم حيب الشديد هلا
على خطبة غريها ألنساهاوأبدأ حيايت من جديد مبباركة من والديت.. وهذا مثال آخر صارخ؛ فالفىت ختتلط عندهاملفاهيم 
الدينية واألخالقية ليخرج لنا خليطا من االلتزام الديين برائحة القبل وطعماللمسات احملرمة، وهو يستدعي الدين يف بر 

دم الرغبة يف اخلروج عن رأأيمه، لكنه ال يتورع أن يركل أحكامه إذا رأى صدر فتاته، وهو دائما يشعر برضا الوالدين وع
واحلمد هلل ملتزم دينيا، وإذا اقرتف احملرمات فهو حيمدهللا عن أن األمر مل يتطور  -كما يصف نفسه-طاٍغ عننفسه؛ فهو 

 للزنة!!. 

مع عددمن "اإلخوة"، لكن هذه الدعوة ال جيد فيها أدىن مشكلة أن  ومنوذج آخر هو شاب يرى أنه داعية ويعمل
ويقول: طوال مخس سنوات مضت، وأانأزور عميت  -املرحلة اجلامعية-ميارسها مع بنيت عمتهاللتني يف مثل عمره تقريبا 

ودخلتا اجلامعة  تلك، وأجلس مع ابنتها وأخواهتا وإخوهتا الرجال كصلة رحم، وبعد فرتة أحسستأن الفتاتني تكربان،
فبدأت أوىل تلك املراحل، وهي كما تعلمنا:  -عز وجل-فخفت عليهما من الفنت، وعزمت أن آخذ بيدمها إلىطريق هللا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

احلب يف هللا، فكنتأجتمع هبما وأحدثهما عن صلة الرحم، وأسأل عن عالقاهتما يف الكلية وأنصحهما، ولكنكنت أركز 
من استجابة وحسن فهم.. فالداعية الصغريحيب ابنة عمته يف هللا وينصحها.. وهو ال على إحدامها أكثر؛ ملا أجده فيها 

ينكر أهنما تعلقتا به، وهو نفسه يعرتف أهنناك بعض التجاوزات!! يقول الشاب: كانتا دائما تنتظران جميئي لنتحدث، 
اء رأس، وكنا أحياانخنتلي أان وهي ولكن كان هناكتجاوز أحياان يف مسألة الضحك معهما، وأهنما كانتا جتلسان بال غط

ولكن يف نفس البيت، والكل مير علينا طلوعا ونزوال! لكن الداعيةاهلمام يتحمل كل هذه التجاوزات يف سبيل هللا!! 
فيقول: لكن كنت أجاهد)!!( حىت الأنفرمها مين، وكنت أعمل على كسب ودمها وحبهما حىت يصل كل ما أقوله 

 بسهولة. 

الشاب مفاهيم الدعوة: احلب يف هللا واجلهاد وعدم تنفري املدعوين وكسب وداملدعوين، لكنه يف النهاية  لقد درسالداعية
 ( 4خرج من ذلك بنتيجة غاية يف الغرابة". مرجع )

ويضيفأيضا: "وللتوضيح قد يكون املشهد الذي رأيته يف أحد الشوارع القاهرية معربا جدا: فتاة ترتدي حجااب سابغا، 
رة حديثة، واملسجل عايل الصوت يبث أغنية عاليةتقول فيها املغنية الشابة: حمتاجة لك.. حمتاجة لك". مرجع تقود سيا

( هذه بعض اآلاثر التيلمسها الكاتب من خالل قراءاته، واألمثلة يف ظين أكثر من ذلك واآلاثر أعظم وأعمق،وقد 4)
 عوم، وال حاجة لذكرهاهنا!. سبق وأشران إىل بعض املظاهر اليت تصاحب هذا التدين املز 

ويف نظري أن هذا األثر الذي حيدثه "املتدينون اجلدد" يف األوساط االجتماعيةبتطبيع السلوكيات واملظاهر الغربية يف 
جمتمعاتنا! يتم عرب عدة أمور منها! الكالم عناحلرايت اخلاصة وحقوق اإلنسان )واملرأة(، بلهجة إسالمية ومضامني أجنبية 

الء من أوساطهم االجتماعية، ومن خالل ثقافاهتم املتلقاة من الفضائيات واإلنرتنتوالدراسة يف معاهد اللغات تشرهباهؤ 
 وكليات اإلدارة! ومن ذلك، ومما يالحظ على هؤالء املتدينينمع وجود اهلم لإلسالم. 

ة بصورة طاغية والفتة، وأعتقد أن كما يقول أمحد زين: "التعاطي ومنط املعيشة والتصورات تتموفقا لنمط احلياة الغربي
الرجوع لألحكام الفقهيةميكن أن يدين منوذجا هذا توجهه، كما أن هذه الفرتة اليت حنياها كفيلة من الناحيةاحلضارية أن 

 ُتوجه حنو أمناط أخرى من احلياة خمتلفة عن هذا النموذج. 

( ويف 4 ذلك ال يُرَضى عنه فقهيا جبملته". مرجع )وغري -الغربية خاصة-كما أتصور أانلتعاطي مع األغاين والسينما 
أقل األحوال، أصبحنا اليوم جند من األانشيد اإلسالمية ما ال تفرقبينها وبني األغاين الغربية! وبعضها تقدم يف قوالب 

جتماعيةوالنفسية "الفيديو كليب" بوجود املخالفااتلشرعية املعلومة! ومن ذلك، االهتمام ابلثقافة اإلدارية والرتبوية واال
تقام هلا  -(N.L.Pأو ما اصطلح عليه بـ الـ)-حتت أتثري رؤية الغرب ونظرايته فيها! فمهارة مثل )لغة الربجمة العصبية( 

الدورات ابهظة التكاليف، وحيضرهااملئات! وتنال من االهتمام واملتابعة أضعاف ما تناله حلقات التحفيظ وحلق العلم! 
إىل متثيألدوار إسالمية أو تقدمي برامج  -من هذه الفئة-ت "التائبات" أو الفتيات "املتدينات" ومنذلك، حتول الفناان

خلدمة الدعوة! "بل ظهرت احملجبات فياألعمال الدرامية وانتشرت فيه الربامج الدينية حىت يف أوقات  -زعموا-دينية
ت األساسية )نور على نور، ورب اشرح ذروة املشاهدة، ووصالألمر إىل أن تكون الربامج الدينية من السهرا

 (. 1ليصدري("!! مرجع )
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إن هذه املسائل واملظاهر مل أتت من فراغ، فهي حصيلة الفقه"الرخيص"! عندما يلتقي مع الشرحية املرتفة والطبقة 
يعيشهااملسلمون  املتمتعة! وعندما ال تراعيالفتاوى طبيعة االنفتاح اإلعالمي والتحرر االجتماعي واهلزمية النفسية اليت

 حتت وطأة الغزو الفكري والثقايف من الغرب والفشل الداخلي يف بلداننا!. 

أماعن أثر هذا التيار يف احلركة اإلسالمية، يقول أمحد زين: "إنه كما أثرت احلركةاإلسالمية على هذه املوجات الشبابية 
( يشرح ذلك 3ن على احلركة وبراجمها وخططها". مرجع )املتدينة؛ فإنين أزعم أن هؤالء املتدينني اجلدديؤثرون وسيؤثرو 

بقوله: "فقد بدأالتأثري يف احلركة اإلسالمية ابلفعل خاصة يف اجلانب االجتماعي الذي هو وثيق الصلةابجلانب الفقهي؛ 
الل فقد أصبح داخل احلركة اإلسالمية اآلن شبه حراك يف هذين اجلانبني،خاصة أن احلركة قد دعمت منطًا معينا خ

 الثمانينيات. 

أن كثريا من السيدات والفتيات املنتسبات للحركة قد استبدلن بـ"اخلمار"  -مثالوليس حصًرا-مما يلفت النظر اآلن 
التقليدي الذي تعود عليه اجملتمع املصري والذي كانت توصف كل من تلبسه بـ"األخت".. استبدلن به غطاء الرأس 

أللوان. هذا التغري وإن أخذشكال مظهراي إال أنه ينبئ عن حراك ما، هذا احلراك رمبا والصدر القصري املتعدد األمناط وا
يكون مت حتت ضغط األانقةاليت يبدو عليها حجاب املتدينات اجلدد، واخنراط الكثريات منهن يف مناشط احلركة،ورمبا 

(، اليت وسعت اخليارات أمام هذا حتت ضغط االنفتاح على أشكال احلجاب املختلفة )اإليراين واخلليجيواألوريب...
 اجلمهور الذي تعود على منط واحد مناالختيارات. 

يف فرتة  -ولو بطريق غري مباشر-ولكنه يف رأيي يبقى أتثرا ابلتدين اجلديد، وثورة على النمط التقليدايلذي دعمته احلركة 
 الثمانينيات. 

اعية؛ كاألفراح والزايرات؛ فأصبح من الطبيعيواملعتاد أن تكون ومن هذا التأثريتغري األمناط السائدة يف الناشط االجتم
( ويضيف: "اثنية هذه املالحظات العابرة حول التأثريات 3هناك أفراح خمتلطة أو رحالت مشرتكة، أو ما شابه". مرجع )

وة؛ بل أصبحت أيضا: التعامل مع الفنون؛ فالقطاعااتلشبابية داخل احلركة اإلسالمية أصبحت تتعامل مع الفنون بق
بعضالتزكيات داخل احلركة توصي مبشاهدة بعض األفالم السينمائية واألعمال املسرحية،وكثرية هي النقاشات حول 

( 3األعمال الفنية حىت اهلوليودية منها داخل مواقع اإلنرتنت،وساحات احلوار املتعلقة ابحلركات اإلسالمية". مرجع )
خريطة احلركة اإلسالمية واهتماماهتا؛فهؤالء  -يف ظين-ه الطبقة ال بد أن يغري ويؤكد الكاتب: "إن تدين بعضأفراد هذ

األفراد هلم قدرات وطاقات ومهارات خمتلفة كثريا عن مهارات األجيال اليت ميكنأن نقول: إن احلركة اإلسالمية قد 
 ( 3مترست يف التعامل معها". مرجع )

وهو سيشكل ابلطبع حتداي أمام العلماء والدعاة يف ردالناس إىل "التدين  إن هلذا التيارزمخه الدعائي وحضوره اإلعالمي،
جتاوزت -الصحيح"، وقد يشغل الساحة مرة أخرى يف احلديث بقضااي فقهيةومسلمات عقائدية وآداب اجتماعية 

قال هللا فيهم  لصاحل الرؤية التييقدمها! وسوف يعطي هذا اجلو من التدين لضعفاء النفوس، والذين -الدعوة معاجلتها!
يف سورةاألحزاب: "فيطمع الذي يف قلبه مرض"! فرصة لالستفادة من هذه املظاهر واستغالهلا فياحلرام! وتطبيع 

لن يكون يف  -من اجلهود املتناثرة-"خطوات الشيطان" يف نفوس الشباب والشاابت! إن ما يقوم به "املتدينوانجلدد" 
اوأنه ينحرف بقيم الدين وأحكامه ليطابقها ويطبعها مع املناهج األرضية! ولن أحسن أحواله مشروعا هنضواي لألمة! طامل
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يكونبديال عن العالج العقائدي املرتكز على التوحيد واإلميان واالتباع! والواجب علىهؤالء الرجوع إىل مرجعية األمة من 
 . العلماء والدعاة الذين عرف عنهم حتري احلق واتباعالدليل وسلوك جادة الصواب

وهلم على العلماء والدعاة النصح والتوجيه واملساندةوالتعاون معهم يف اخلري واإلحسان. وبعيدا عن تشاؤم البعض من 
مصري هذا التيار، فإانلواجب أن ال يبخس الناس حقهم وال تغمط مواهبهم وقدراهتم، فاالستفادة من هذااملخزون 

ة معا! مع مراعاة أهنم حباجةإىل حكمة يف التعامل، وبالغة يف الضخم من هؤالء الشباب هو يف صاحل األمة والدعو 
األسلوب، واعرتاف ألهل الفضل بفضلهم! وهنا كلمةمجيلة أسجلها للكاتبة "هنى اإلبياري" وهي تتحدث عن هذه 

بهمننسى الظاهرة: "إن علينا أن نتعلمأن حنب األشخاص ونؤمن ابألفكار؛ ألننا عندما خيتلط علينا األمر فنؤمن مبن حن
 أهنم بشر خطاءون، وعندما يسقطون نسقط معهم ويسقط ما آمنا به من أجل سوادعيوهنم. 

الذي حيدث: أننا ننسى هل آمنا مبا يقولون ألننا أحببناهم، أم أحببنامهألننا آمنا مبا قالوا، والفرق جد كبري". وهي تتفق 
عرف أهله"! وختاما، فإنه جيب أن يبقى السؤال، الذي مع األثر املروي عن اإلمام علريضي هللا عنه: "إعرف احلق ت

حاولتأن أجيب عنه: هل سيؤدي "التدين اجلديد" إىل مترير ثقافة التغريب يف جمتمعاتنا؟، حمالهتمام ورصد املتابعني 
 للظاهرة!: ومجيعها مقاالت على موقع )إسالمأون الين(، هي: 

 "وان كليك"، ألمحد زين( املتدينون اجلدد من الـ"تيك أواي" إىل الـ1)

 ( تونس.. الفضائيات البديل األمثل للدعاة، لـ د. خالد شوكات 2)

 ( أثر املتدينيناجلدد على احلركة اإلسالمية، ألمحد زين 3)

 ( املتدينون اجلدد وفقه القص واللصق،ألمحد زين 4)

 ( عمرو خالد.. الطبعة اإلسالمية لليربالية اجلديدة!، حلسام متام 5)

 األخ جيمنستيار.. داعية أندونيسي "نيو لوك"!، ترمجة وإعداد: هنى اإلبياري ( 6)

( "الدين اللذيذ".. لغة الدعاة اجلدد!، الدكتور صالح عبد املتعال اخلبري االجتماعياملصري، املستشار ابملركز القومي 7)
اهرة، يف حوار له مع موقع "إسالم أون الين"، للبحوث االجتماعية واجلنائية يف مصر، وهو مناملتابعني واملراقبني هلذه الظ

 إعداد: صباح هاشم. 

 ( الشباب املتدين بني عمرو خالد وعمرو دايب!، لعاصف بيات 8)

 ( تديننيولوك.. إسالم البورجوازية يف مصر!، حلسام مت ام وابتريك هايين. ملحق: هذا امللحقاختياري! 9)

 مناذج من الدعاة اجلدد: 
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عاما، بدأ الظهور على شاشة التلفزيون منذ  42ستيار: داعية إسالمي من إندونيسي،يبلغ من العمر عبد هللا جيمن -
مليون شخص يتابعون حماضراته  6عدة أعوام، لكن شعبيتهتصاعدت يف وقت قصري جدا؛ ليزيد مجهوره عن 

لت شعبيتهإىل حد أن يصبح مثن األسبوعيةعرب التلفزيون، إضافة إىل شرائط الكاسيت وأفالم الفيديو والكتب، وقد وص
 18ألفدوالر، وذلك حبسب جيمنستيار نفسه. وهو ميتلك  1الساعة الواحدة اليت يقدمها من البث التلفزيوين إىل 

شركات، من بينها قناة فضائية، وحمطةراديو، ودار نشر، وأستوديو تسجيالت، ووكالة إعالن، ومكتب سياحة، ويصل 
.دوالر. انظر "األخ جيمنستيار.. داعية أندونيسي.. نيولوك"! ترمجة وإعداد: 3كات الدخل الشهريإلحدى هذه الشر 

 هنى اإلبياري؛ يف موقع "إسالم أون الين". 

محزة يوسف هانسن: أمريكي األصل، ومن عائلة مثقفة؛ والده أستاذ ملادة اإلنسانيات يف جامعة هارفارد،وأمه خرجية  -
ان عمدة إلحدى مدن كاليفورنيا. وهوصاحب فكرة برانمج "يلال شباب" الذي يذاع جامعة بريكلي العريقة، أما جده فك

، وهو الربانمج الذي جنح يف خماطبةمجاهري الشباب من خالل حمتوى ديين جذاب.. وهو ما أكده خالد mbcعلى
ج!" بقلم أمحدزين؛ يف طاش أحد معدي الربانجملجريدة الوطن السعودية. انظر: "محزة يوسف.. الداعية األمريكاين املزدو 

 موقع "إسالم أون الين". 

مصر. حاصل على بكالوريوس جتارة من القاهرة عام  -، مبدينةاإلسكندرية 1967عمرو خالد: من مواليد عام  -
م. وهو حيضرلدراسة 21م، وعلى دبلوم فيالدراسات اإلسالمية، مبعهد الدراسات اإلسالمية يف القاهرة سنة 1988

إجنلرتا. يعمل كمراجع حساابت،وشريك مبكتب مراجعة. وهو عضو  -لسرية النبوية من جامعة ويلز الدكتوراه يف ا
درسا أسبوعيا يف منازل شخصيات  21مصار عمرو خالد يلقي 1999جبمعية احملاسبني واملراجعني املصرية. حبلول عام 
، ولقد حققت شرائط الكاسيت املسجلة درسا يف األسبوع الواحد 99مرموقة، وارتفع هذا العدد فريمضان ليصل إىل 

عليهادروسه رقما قياسيا يف مبيعات معرض القاهرة الدويل للكتاب لعام م، ومل يقتصررواج هذه الشرائط على القاهرة 
وحدها بل صارت توزع يف فلسطني وبريوت ودول اخلليج،وقد أسس شركات عدة لتوزيع الكاسيتات. قدم العديد من 

الفضائية،وال يزال، يعمل مستشارا لدى حمطة "اقرأ" التلفزيونية السعودية، وطلب منه االنضمامإىل  الربامج يف القنوات
 جمالس إدارة يف بعض البنوك اإلسالمية؛ ولديه موقعه اخلاص على اإلنرتنت. 

املمارسة التأملية. ماجدةعامر: داعية شابة من الطبقة الثرية يف القاهرة، مشغوفة ابلشاكراس واليوغا واحلميةالعضوية و  -
وتلقى حماضرهتا يف اإلسالم والطب البديل صدى محاسيالدى نساء اجملتمع الراقي الاليت يقصدن مسجد أبو بكر 

 الصديق القائم يف ضاحيةهليوبوليس املرتفة. 

علي بن  م. والده هو عبد الرمحن بن1971احلبيب علي اجلفري: من مواليد جدة ابململكة العربية السعودية،يف عام -
حممد اجلفري، رئيس حزب رابطة أبناءاليمن )رأي(، عائلته تشتغل ابلسياسة، تتلمذ اجلفري على يد عدد من دعاة 

الصوفية فيأرض احلجاز، وهو يدرس بدار املصطفى برتمي، أشعري املعتقد، شافعي املذهب، صوفيالطريقة! له العديد من 
 وموقع خاص علىاإلنرتنت.  الربامج اليت يقدمها على القنوات الفضائية،

 وهؤالء الدعاة حيظون مبا يلي: 
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 كثافة الدروس.   -

 كثرة املبيعات هلذه الدروس، واليت تنتج على الكاسيت وشريط الفيديو والسيديهات.   -

 كثرة احلضور مناجلنسني هلذه الدروس.   -

" و"إم يب سي"! وهي قنوات يف غالبها احلضور القوي يف القنوات. كقناة "اقرأ" و"أوربت" و"درمي" و"إل يب سي -
 منحلة، وبعيدة عن الصورة الناصعةلإلعالم اإلسالمي الذي ينبغي أن تقدمه هذه القنوات! 

 بروز أعمال وواجهات عمل فيأكثر من بلد.  -

 أسلوب التسويق الذي يعتمدون عليه يف خماطبة اجلماهري.  -

 أكرب. استخداماإلنرتنت للتعامل مع املدعوين بشكل  -

 استخدام اهلاتف اجلوال، والرسائل.  -

كثرة اجلدل الدائر يف األوساط االجتماعية والدعوية حول هذه الظاهرة. "التديناجلديد".. و"اإلصالح الديين": يربط 
البعض بني "التدين اجلديد" يف ظروف نشأته وطبيعةدعوته، حبركة "اإلصالح الديين" اليت شاهدهتا أوراب يف القرن 

سادس عشر وما يليه،واليت بفعلها نشأت الكنيسة "الربوتستانتية" كإحدى املذاهب العقائدية املستحدثة فيالنصرانية. ال
 و"الربوتستانتية": حركة دينية نشأت عن حركة اإلصالح الديين ومبادئها. 

التقدير واحلكم على األمور،  وهي تنطوي "على أفكار حتررية يف األمور الدنيوية والدينية، وكذلك يف إعطاء الفردحرية
 ويف التسامح الديين، وهذا مضاد للتقاليد وللسلطةالدينية. 

 وروح الربوتستانتية هي يف مسؤولية الفرد جتاه هللا وحده، وليس جتاهالكنيسة". 

ية والكنسية (. وتعرفها "موسوعة السياسة" أبهنا: "جمموعة العقائد الدين499؛ ص )1انظر املوسوعة العربية امليسرة؛ ج
 املنبثقة عن حركة اإلصالح الديين فيأورواب، اليت رافقت ظهور وتطور الثورة الصناعية فيها". 

(. وقدظهرت يف ظل: "التسلط الديين والدنيوي للكنيسة، والنظام اإلقطاعي املستبد يف 528-527؛ ص )1انظر ج 
 أورواب،الذي كان يعيق منو الثورة الصناعية والتجارية". 

؛ ص. و"الربوتستانت: فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية ابسم اإلجنيلوالعقل"، 1وعة السياسة، ج موس
 بـ)اإلجنيلية(، "ويعتقدون أن لكل قادر احلق يف فهمه، فالكلمتساوون ومسئولون أمامه".  -أيضا—وتسمى 

؛ ص . وهم: "يستمدون إمياهنم مباشرة من خالل 2ة؛ جانظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاابملعاصر 
(. 528؛ ص )1تفسريهم الذايت لنصوصالكتاب املقدس، ومن هنا تتعدد التأويالت وتباينت". موسوعة السياسة، ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

وقد بدأت يف الكنيسة الكاثوليكية يف القرن السادس عشر، متأثرة حبركات اإلصالحالسابقة هلا؛ ومن مثَّ حتولت من 
 أي الكنيسة. —إصالحية داخل الكنيسة إىل حركة عقائدية مستقلةومناهضة هلا  حركة

(. و"نتيجة للحرية الفردية يف فهم 615؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاابملعاصرة؛ ج
 إىل كنائس عدة".  تفسري الكتاب املقدس لكل فردمن املؤمنني ابملذهب الربوتستانيت انقسمت الربوتستانتية

م 1982(. ويف إحصائيةعام 618؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة؛ ج
 طائفة إجنيلية يف الوالايت املتحدة األمريكية وحدها.  2وجدت 

نالكنائس اليت انقسمت (. ومن بي618؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة؛ ج
م. والغرض 2على الربوتستانتية "األساسيون"وهي : "حركة دينية حمافظة قامتبني الطوائف الربوتستانتية يف أوائل القرن

منها هو احملافظة علىالتفاسري التقليدية للكتاب املقدس، وحفظ عقائد اإلميان األساسية من األمور العصريةاليت جاءت 
 علمية". هبا االكتشافات ال

 (. أبرزمؤسسي احلركة اإلصالحية أبورواب: 186؛ ص )1املوسوعة العربية امليسرة؛ ج

"مارثن لوثر": وهو أملاين كان يعمل أستاذالالهوت، كاثوليكي املذهب. وهو مؤسس املذهب الربوتستانيت. انتقد -
ته عن الكنيسةالكاثوليكية، ودعا إىل الكنيسة وطالبباإلصالح، لكن الكنيسة تواجهت معه، مما أدى إىل انفصال حرك

اخلضوع املباشر لسلطة الكتاب املقدس دون وسائط، مبعىن أانلكتاب املقدس من الوضوح للمؤمنني حبيث ال خيتص 
القساوسة والبابوات بتفسريه، وقدقسمت آراءه العامل املسيحي بصورة جذرية. ولد "مارتن لوثر" يف أملانيا عام 

م. واجهاحنرافات الكنيسة وطالب 157ته اجلامعية إىل دراسات الالهوت، مثَّ عني قسيساً عام م،وحتول من دراس1483
إبصالحها، وألف يف ذلك كتباً وجدت إقباالً لدى األوساطاملتعلمة يف أملانيا. أصدرت الكنيسة قراراً حبرمانه من منصبه، 

 ب. وإحالته إىل حمكمةتفتيش، وكان سيواجه حكماً ابإلعدام، لكنه هر 

(. وقد "ارتبطت اللوثرية يف 615؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة يف األداينواملذاهب واألحزاب املعاصرة؛ ج
أملانياارتباطاً وثيقاً ابحلالة السياسية منذ أن دعا لوثر إىل إشراف الدولة على الكنيسة،ولذلك فإن احلكومة األملانية 

 الكنيسة أولالتفاق مع كنائس املصلحة".  تدخلت أكثر من مرة حلل اخلالفات بني أعضاء

 (. 618؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاابملعاصرة؛ ج

م، كان مثقفاً قانونياً،مثَّ حتول إىل دراسات الالهوت. خالف لورثن يف عدد من 159جون كالفن: ولد يف فرنسا عام -
 ائس، حيث طالب أبن حتكم الكنيسة نفسها بنفسها. القضااي منها: إشراف احلكومةعلى الكن

(. أسباب جناح قيام حركة اإلصالح 617؛ ص )2انظر : املوسوعة امليسرة فياألداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة؛ ج
لسريع فيأورواب وانتشارها يف العامل: يشري كتاب "موسوعة اتريخ أورواب العام" إىل أربعةأسباب وراء االنتشار املكثف وا

 للحركة اإلصالحية يف أورواب، وهي: 
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يف هناية —احتياجااتملؤمنني الروحية: "ما ميكن يف البداية تسميته )التدين احلديث(، هو احلاجة املاسةعند املؤمنني  -1
إىل دين أكثر خصوصية، أقل إشكالية، وأقلطقوسية. حىت إن احلركة وجدت جذورها يف إيطاليا، بني  -العصر الوسيط

راين بورجوازية املدن الكرباىلتجارية، وسرعان ما انتشرت يف األراضي املنخفضة". موسوعة اتريخ أورواب العام: ظه
 (. 276،ص )2ج

التربئة بواسطة اإلميان: حيث أصبح "اإلميان ضرورايً وكافياً للخالصوالنجاة من عذاب األبدية. وال جدوى من  -2
وقف)لوثر( ضد )استخدام الغفراانت( و )احلال أن مذهباً الهوتياً مبنياً على األعمال؛ ألهنا لن تفيد يف شيء. هلذا 

التربئةابإلميان يتطابق مع حاجات ماليني النفوس القلقة(. لقد راح هذا الالهوت يناوئ مسيحيةقائمة على الطقوس 
ية". موسوعة اتريخ أورواب العام: واملمارسات، بيد أن )اإلميان احلديث( أثر يف نفوس النخبة وأوغلداخل الكنيسة الرومان

 (. 276، ص )2ج

اإلنسانيون: الذين شرعوا "بقراءة الكتاب املقدس بطريقة ساذجة سطحية، مستندين يف أفضل احلاالتبعلوم راهب  -3
األمراء: لقد كان  -4(. 279، ص )2الكنيسة، القديس جريوم والقديس أوغسطني". موسوعة اتريخ أورواب العام: ج

والقائم على إمرباطورايت وممالك وأسر حاكمة ونبالء.. مهيئًا  -يف ذلك احلني—اهلرمي للسلطة يف أورواب  الرتكيب
لصراع على الثرواتوالسلطة تقوده طبقة األمراء والنبالء. "اضطر لوثر؛ بسبب حرب القرويني إىل التصلب فيمواقفه، 

طات مسيحية، وأعطىاألمراء سلطات الوصاية واإلشراف. وإزاء حاالت الفوضى املستشرية آثر قيام سلطة متارسها سل
فيقدم بذلك هدية رائعة ألسياد اإلمرباطوريةاملقدسة الذين امتلكوا منذ ذلك احلني حق مراقبة كنائسهم، وأصبحوا من 

 ، ص2فئات األساقفة،مرسخي التحالف بني األمراء اإلقليميني و املذهب اجلديد". موسوعة اتريخ أوروابالعام: ج
 (. لقد "كانت طبقة النبالء مصممة على االستئثار خبريات الكنيسة. 272)

 يف حني كان جمتمع األرايف يرى يف انتصار اإلصالح هناية االستبداد اإلقطاعي وفجرعامل جديد". 

راين (. وتركز املذهب اإلصالحي فيفرنسا: "بصورة خاصة يف املدن، بني ظه275، ص )2موسوعة اتريخ أورواب العام: ج
 البورجوازيني والفنانني، ومجاعات الكنيسة،ورجال العلم واملعرفة". 

 (. 288، ص )2موسوعة اتريخ أورواب العام: ج

 ملزيد من الفائدةميكن اإلطالع على: 

م، إصدار دار اجليل بريوت،برتخيص من اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة 21 -2املوسوعة العربية امليسرة؛ ط -1
 املية. الع

 هـ، إصدار الندوة العاملية للشباابإلسالمي. 142 -4املوسوعة امليسرة فياألداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة؛ ط  -2

م،إصدار املؤسسة العربية للدارسات 1999 -4موسوعة السياسة، املؤلف الرئيسي د. عبد الوهاب الكيايل؛ ط  -3
 والنشر.
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ضمن )موسوعة اتريخ أورواب العام(. إشراف:  -عشر وحتىنهاية القرن الثامن عشر أورواب منذ بداية القرن الرابع -4
 جورج ليفه،وروالن موسنييه.. 
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