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 .لم يعد تجاهل الالدينيين ممكنا هذه األيام

كبيرا فبعد اهتمام شحيح طوال القرن العشرين، أصبح الالدينيون يجذبون اهتماما 

 .من الجمهور بسبب تنامي عددهم في العديد من الدول الغربية

بعد   األمر يتوقف على طريقة العد، يمكن اعتبار الالدينيين أكبر مجموعة دينية

 .المسيحية واالسالم

 .أخذا بعين االعتبار هذه المعلومات، هناك أسئلة تطرح نفسها بقوة

 :من وجهات نظر متنوعة، بدأ الناس يتساءلون

هل يعتبر الالدينيون مختلفين إلى حد كبير عن أتباع األديان، وهل ينبغي  •

 أن يدفع هذا األمر بالمجتمعات إلى أن تقلق؟

هل ينبغي للمعلمين في المدارس وأعوان الهجرة والمحامين وآخرين، من  •

الذين عادة ما يعطوا دين اآلخرين أهمية عند التعامل معهم ، أن يفعلوا 

 الالدينيين كذلك؟نفس الشيء مع 

كيف يؤثر هذا التطور الكبير لالدينيين على المشهد السياسي وما دورهم  •

 في تشكيل سياسة المستقبل؟

إن أهمية هذه االنشغاالت، وانشغاالت أخرى مثلها، هي أمر واضح في جميع 

أنحاء العالم، أين يكون التوازن بين أتباع األديان والالدينيين، بما في ذلك 

 .هو في الحقيقة أمر مهم بمقادير مختلفة تاريخهم،

أهمية هذا األمر تبدو في أشياء صغيرة مثل تحول الطقوس المصاحبة لبعض 

األحداث مثل قدوم مولود جديد أو أشياء كبيرة مثل التحديات التي تطرحها مسألة 

االندماج السريع للمهاجرين الدينيين من أقليات عرقية في مجتمعات يتنامى فيها 

 .تدين بشكل ملحوظالال

، ُمرشح شعبوي قليل ”ترامب“فعلى سبيل المثال، شهدت األحداث األخيرة انتخاب 

بالمائة من الناخبين  81التجربة، كرئيس للواليات المتحدة بمساندة حوالي 

هذه ”. االنجيليون“أو ” المولودون الجدد“المسيحيين البيض المعروفين باسم 

مجتمع تنامت   على أنها كانت ُمهمشة وُمتجاهلَة فيالكتلة المنتِخبة ترى نفسها 

 .فيه الالدينية وحتى الكراهية ضد الدين

 .ال يتعلق األمر بكليته بالصراعات

فقد مارست الجماعات الدينية والالدينية، عن طريق العمل مع بعضها البعض في 

 .مشاريع مهمة مثل تطوير نظام الرعاية في الواليات

األسباب، باإلضافة إلى أسباب أخرى، فإن المسائل المتعلقة من أجل كل هذه 

 .بالالدينيين أصبحت جد مهمة ألي شخص يريد فهم المجتمعات الدولية

ولكن قبل البدء في محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة، من المهم أن نعرف من هم 

 .الالدينيون على تنوعهم وتعقيداتهم
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 من هم الالدينيون؟

لالدينيين، الكثير منا يسارع إلى التفكير في المالحدة، وربما عندما نفكر في ا

، صاحب كتاب ”ريتشارد دوكنز“التفكير في الوجوه المعروفة مثل البيولوجي 

 .”اإلله وهم“

أصبحت الناطقة الرسمية باسم الالتديُّن المعاصر ” دوكنز“إن شخصيات مثل 

بمبادرات في الساحة العامة مثل بذهابهم إلى أبعد من كتاباتهم األكاديمية وقيامهم 

نشرهم رسائل إلحادية على الحافالت في العاصمة البريطانية لندن. أو عن طريق 

الذي ” دوكينز“مثل رأي  –  شد انتباه وسائل االعالم بانتقادات مثيرة ضد الدين

يبدو لي أنه يمكن “، و قوله أنه ”االسالم هو الشر العظيم في العالم“مفاده أن 

 ”.االيمان مرضا عقليا اعتبار

ومجموعة من المالحدة والالدينيين المعروفين ” دوكينز“ولكن هذا التركيز على 

الكنيسة “)أو  ”جمعية األحد”الجمعيات االنسانية و–والمنظمات الالدينية مثل 

 .غير تمثيلية للواقع الدولي كما تسميها وسائل اإلعالم( هي أمثلة” الملحدة

 .بالطبع هي مهمة، ولكنها تمثل جزءا متناهي الصغر من الالتدين

من الطرق التي يمكن أن نفكر بها عن الالدينيين هي أن ننظر إلى أولئك الذين ال 

أي غير المنتمين. وبدل االعتقاد بأنهم ُممثلين من طرف  –ينتمون إلى أي دين 

ثلثيهم  وحسب بعض التقديرات، فإن –يعيشون في آسيا  ، فإن غالبيتهم”دوكينز“

 .يعيشون في الصين

واألكثر من ذلك، فرغم عدم انتمائهم إلى أي دين، فإن الالدينيين مجموعة جد 

يؤمن بوجود إله أو آلهة، بل  متنوعة. ال تحتوي هذه المجموع فقط على من ال

هناك أعداد معتبرة منهم من الالأدريين، وكذا الذين ال يهتمون بطرح مثل هذه 

 .المسائل بالمرة

تحتوي هذه المجموعة على أولئك الذين يؤمنون باهلل أو المقدسات األخرى ولكن 

مسيحي، فهم أولئك الذين قد نسميهم، في السياق ال –ال ينتمون إلى ديانات معينة 

وتحتوي هذه المجموعة كذلك على أولئك الذين يتناولون  -”الالكنائسيين“باسم 

 .المسائل الوجودية بممارسات روحية بديلة

 .عندما نُدقق النظر، فإن هذا التنوع يتضاعف

في مجال بحثي في بريطانيا، قمت بمحادثة بعض الرافضين للدين من الذين 

أو على انهم يعانون من ” غير عاقلين“، ”بياءأغ“يصنفون أتباع األديان بصفتهم 

 .خلل وظيفي في العقل

في نفس الوقت، التقيت الدينيين ذوي مواقف مختلفة تجاه تدين اآلخرين، بما في 

 .”أنا ملحد، ولكني لست مثل ريتشاد داوكينز“ذلك أناس منهم من يقول: 

 :تحتوي مجموعة الالدينيين أشخاصا مثل هؤالء

في المجال الخيري في العشرينيات من عمرها، تصف نفسها على عاملة   ،”كات“

أنها إنسانية وُملحدة. إنها ال تمانع الذهاب إلى االحتفاالت الدينية مع األصدقاء 

 .واألقارب وقد تشارك في األهازيج الدينية. لكنها فقط ال تقوم بترتيل الصلوات

س لديه دين. سنة، وصف نفسه في سبر آراء أن لي 24، صحفي، ”جايمز“

واقعيا، هو غير معني بالدين على االطالق. فهو ال يعلم التوجهات الدينية 

http://www.sundayassembly.com/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religiously-unaffiliated/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religiously-unaffiliated/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religiously-unaffiliated/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religiously-unaffiliated/
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ُمنتقدا لآلراء ” جايمز“ألصدقائه، فحسبه، هذا أمر ال يشغل حديثنا. لقد أصبح 

 .المحاربة للدين، تلك اآلراء التي كان يتبناها في يوم من األيام

تقول عن نفسها أنها لم تكن تتبع  ، امرأة في الثالثين من عمرها، والتي”جود“

دينا، وأنها كانت تبحث عن المعاني خارج ما اعتقدت أن الدين والعلم سيمدها به. 

ُمنتقدة للعلم مثل انتقادها للدين. لقد أحست أنهما يركزان بشكل ” جود“لقد كانت 

ُمبالغ فيه على التفسير واليقين. بالنسبة لها، يأتي المعنى أكثر ما يأتي من 

 .غموض وسحر الالمعلوم

سنة، تقول أنها سعيدة عندما تصف نفسها بالُملحدة، ولكنها قلقة  36هرميون، 

بشأن كون إعالن إلحادها في ظروف معينة قد يبدو ُسبة لآلخرين، وهذا، حسبها، 

 .منقصة الحترام اآلخرين

سنة، عاملة في مصالح الحكومة، أفصحت عن عدة شخصيات لها.  33، ”جاين“

ف نفسها على أنها ُملحدة لتُغضب أمها ، وفي بعض األحيان في ب عض األحيان تُعر ِ

على انها ملتزمة دينيا )ميتوديست(، عضو كنيسة إنجلترا، إذا كان هذا يساعد في 

” وحدة الوجود الطبيعية“جمع التبرعات لجماعة تحبها، أو على أنها تابعة لمعتقد 

ارب واألصدقاء، أو على انها نشطة دينية عندما يسمح هذا بمحادثة عميقة مع األق

 .إذا ما تعلق األمر بالشفعة لمجهودات التبشير

” روحي عير ديني“، ”علماني“، ”ُملحد“حتى أن التصنيفات المعهودة مثل 

، هي أسماء غير واضحة لمعرفة كيف يعيش الالدينيون وال نوع الكتل “الأدري”و

 .البشرية لتي يمثلونها

 .تحتاج الكثير من المجتمعات هذه األسماء للتعامل مع الالدينيين

 ؟”االيمان عدم“كيف نفهم 

أكبر سبب لعدم الفهم الصحيح لالتدين واختفائه كميزة من مميزات مجتمعاتنا هو 

نقص المعرفة المتعلقة بماهية العقائد الفعلية للمالحدة والغير مؤمنين والالأدريين 

 .”الالمؤمنون“والجماعات األخرى المسماة 

 .من قبل هذا سؤال تَصعُب االجابة عنه ألنه على األقل لم يُهتم به

األكثريات الدينية الكبرى عبر ُمعظم التاريخ البشري تعني انه عندما يتعلق األمر 

 –بالالدينية فإن األسئلة الذي نطرحها عادة ما تميل ألن تكون ُمركزة على الدين 

تركز على كيفية وسبب ضعف المعتقدات الدينية بدل من التركيز على المعتقدات 

 .ناسالجديدة التي اعتنقها ال

ون  ، ولكن فقط اآلن ”غير المؤمنين“إذن نحن نعلم شيئا عما ال يؤمن به من يُسمَّ

عندما أصبح الالدينيون بهذا الحجم في المجتمعات الغربية بدأنا نتساءل بجدية عن 

 .معتقداتهم

هل االعتقاد بعدم وجود هللا يطفو بدون قيود أم أنه، وهو االحتمال األكبر، يقوم 

خرى مثل عظمة المعرفة البشرية والعلم، أو الحاجة إلى التواضع على معتقدات أ

 فيما يتعلق بما يمكن لإلنسان أن يعلم عن العالم اآلخر؟

 وكيف تتشكل هذه المعتقدات عبر المجموعات المتنوعة جغرافيا وثقافيا؟

http://www.thearda.com/newsearch.asp?searchterms=agnostic&c=ABCDEFGHIJKLMNYZ
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نحن نعلم أن عدد الالدينيين يختلف من دولة إلى أخرى ومن جماعة إلى غيرها، 

المؤمنين إذا ما فرقنا بين ” فئات“ماذا يحدث لو فكرنا في الالدينية في إطار ولكن 

 .الالدينيين االنسانيين، غير المؤمنين، الالأدريين و الروحيين بطرق بديلة

” اآلراء العالمية“قد يكون إذن من الممكن التعرف على تمركز مختلف أنواع 

األكثرية بين من ” االنسانيون“يكون الالدينية في مختلف المناطق من العالم. ربما 

ون بالالدينيين الفرنسيين مقارنة مع الالأدريين في الملكة المتحدة. ربما تكون  يُسمَّ

 .النزعة االنسانية مختلفة بشكل كبير عن هذه النزعة في السويد

معرفة وجود هذه الفروق من عدمه وماهيتها ليست مسألة معرفة من أجل 

جهة نظر مهمة جدا فيما يتعلق بالصراعات الدينية الجهوية المعرفة فقط. إنها و

والجيوستراتيجية، والتي تتعلق بالعلمانية السياسية والديمقراطية التي نعيشها 

 .هذه األيام

 مخفية على مرأى الجميع

الشيء الذي نعلمه على األقل اآلن هو أن العديد من الالدينيين يتعاملون مع 

)رغم أن الالدينيين أنفسهم ال ” الروحيين“م البعض الذين يسميه –الوجوديين 

 .يستعملون عادة هذا االسم(

خالل القرن األخير، تنبأ علماء االجتماع بتراجع الفكر الوجودي والطقوسي على 

 حد سواء

لكن، بينما تعيش بعض الدول تناقصا في طقوس الوجوديين )خاصة فيما يتعلق 

الدة والطفولة(، فإن القصة الكبرى ال تتعلق باالحتفاالت والطقوس األخرى عن الو

 .بتناقص الطقوس الوجودية ولكن تتعلق بتحول هذه الطقوس

فعلى سبيل المثال، في جميع أنحاء الغرب، هناك تناقص بي ِن في عدد الزيجات التي 

تمت في العشريات األخيرة، وبصفة مفاجئة بنفس الدرجة، كان هناك تحول كبير 

 .اختاروا الزواج المدني واالحتفاالت الالدينية بدل الزواج الدينيبين أولئك الذين 

 –… تكاثر وتسويق  –في الحقيقة، يعتقد علماء االجتماع اليوم أننا نشهد إنعاشا 

ضع  .أشكال جديدة طقوس نشر المعاني بما في ذلك حفالت الميالد أو حمامات الرُّ

 

سات بصفتها منتديات للتعامل مع تغير كبير صاحب كثرة الالدينية هو نراجع المؤس

 .األفكار أو الطقوس الوجودية

الغالبية العظمى من الالدينين ال يلجئون إلى الكنائس أو منظمات أخرى الستكشاف 

قضايا المعاني. ولكنهم يصادفون معاني وثقافات وجودية من خالل القصص 

ثات الصحافة التي واألفالم وكلمات األغاني والشعر، أو من خالل التعامل مع محاد

تتحدى معتقداتهم الوجودية، سواء كان حوارا عن أخالقيات تحديد النسل، 

أو المواضيع الشائكة أو حول أحداث دنيوية عادية مثل   اإلجهاض، الموت الرحيم

 .عن برنامج بحث في الخلود” غوغل“إعالن 

 ة من، نرى حتى أشكال جديد”آبي داي“وكما بين عالم االجتماع البريطاني 

تظهر في مجتمعاتنا كما تم التعبير عنها في أعمال  ”األجيال القديمة من العبادات“

أحياء سيصبح الناس الذين تحبهم “، ”روبرت منتغومري“الفنان البريطاني 

 .”بداخلك وبهذه الطريقة ستبقيهم أحياء

https://global.oup.com/academic/product/believing-in-belonging-9780199673551?lang=en&cc=gb
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في الحقيقة، إن الحياة الوجودية لالدينيين هي أبعد من أن تكون غير مرئية: إنها 

متواجدة حولنا في كل مكان، حتى فيما يسمى بالمجتمعات العلمانية. فقط لم نكن 

 .على استعداد ألن نراهم

 فهم اآلخر

قافات الوجودية التي تُحيط بنا، ففي غالب األحيان حتى عندما نالحظ الالدينيين والث

ما نفتقد إلى اللغة التي نعبر بها عنها. وما زاد األمر سوءا هو أن الكثير من 

 .الالدينيين اختاروا أن يتكتموا على معتقداتهم

ولكن هناك أسباب، في بعض األحيان أسباب قاهرة، لضرورة الحديث عنهم 

 .غة أحسن للحديث معهمولضرورة أن نحاول أن نجد ل

في العالم، وأنهم ” ديانة“القضية ال تتعلق فقط بحقيقة أن الالدينيين يمثلون أكبر 

ُمقحمون في نفس الصراعات الكونية مثلهم مثل المسيحيين والمسلمين والديانات 

 .الصغيرة األخرى

 هناك أيضا حاجة للتدقيق في الحقوق والتضييقات التي كانت من نصيب الذين ال

 .ينتمون إلى دين تقليدي

ال يتمتع الالدينيون بنفس الحماية والعطايا لتي تتمتع بها الجماعات الدينية 

 .وليسوا هدفا لنفس التضييقات والهجمات التي تتعرض لها هذه الجماعات أيضا

هناك اليوم حاجة أيضا للتفكير في طريقة تجعل المنظومة العقدية لالديني، مثله 

 .ثر في الشؤون العامةمثل الديني، تؤ

فعلى سبيل المثال، هل ينبغي أن تبقى قدرتنا على مساندة المترشحين محدودة في 

اجتماعات يوم األحد واجتماعات اإلنسانيين بنفس الطريقة المتعلقة بالكنائس 

 الكاثوليكية واالنجليكانية في بعض البلدان؟

ى مؤسسات دينية في المجاالت وماذا عن التمثيل المبالغ فيه بحدة للذين ينتمون إل

السياسية والعامة مقارنة مع أولئك الذين ال دين لهم أو أولئك الذين اختاروا أن 

 .يتناولوا عالقتهم باهلل وأشكال أخرى للروحانيات بعيدا عن المؤسسات الدينية

زة على الدين، ولكنها  إن عدم المساواة هذه ناتجة عن نظرة المجتمعات المرك ِ

 .ريقتين وهي معرضة للتغيير بالضرورةتقطع الط

إن فتح المجال العام أما الدينيين والالدينيين بطريقة جادة قد يُنعش مجال األفكار 

ويُخفف االحتقان النابع من االقصاء )سواء االقصاء الحقيقي أو الُمتخيَّل( الذي 

اعات يغذي النزاعات القبلية والتطرف في صفوف العلمانيين والالدينيين والجم

 .الدينية

 .ال أحج يستطيع التنبؤ بالمستقبل بدقة

عالميا، إن انتشار الجماعات الالدينية تم تجاوزه من طرف نمو الدينيين، فرغم 

تكاثر أعداد الذين يتبنون الالتدين أكثر من تبنيهم أي انتماء ديني بعينه، فإن 

سيعلمنا المستقبل إذا ما  .اتجاه تناقصي في العدد عبر العالم الالتدين يمثل

سيتوازن معدل الوالدات بين الالدينيين أو الدينيين. حتى احتمال بروز التيارات 

 .الثقافية التي تشجع الالتدين مثل الشيوعية تبقى مسألة صعبة التنبؤ

أكيد: هناك أعداد ضخمة من الالدينيين وهم في تزايد، وحجمهم إال ان هناك أمر 

 .كاف للعب دور مركزي في المجتمعات والجيوبوليتيكا في المستقبل ولمدة طويلة

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religiously-unaffiliated/


GLOBALPLUS 

The Nonreligious in the World Today 

COPYRIGHT © ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES  |  6 of 6 

كل هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نزيد من فهم الالدينيين، وكذا فهم غنى وتنوع 

 .جاهلهاالمعتقدات والممارسات لجماعة مؤثرة لم يعد في االمكان ت

، “االعتراف بالالديني: إعادة التفكير في العلماني “، مؤلف كتاب”لواي ليي “

 ، مدير ُمشارك“برنامج فهم الالتدين “، ومدير”كانت“وهو زميل باحث في امعة 

العلمانية  ، ومؤلف مشارك لجريدة“شبكة البحث في الالتدين والعلمانية“

 .والالتدين

 

 

https://global.oup.com/academic/product/recognizing-the-non-religious-9780198736844?cc=gb&lang=en&
https://www.ucl.ac.uk/non-religious-belief/understanding-unbelief
https://nsrn.net/
http://www.secularismandnonreligion.org/
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