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        وتصور اإلله عند املتدين تدينا 
إال  يهتم  ال  محاسب  أنه  وسواسيا 
أو  والهيئات  واألحجام  باألعداد 
األخطاء  يتصيد  حسابات  مراجع 
كانت  مهما  الهفوات  عن  ويبحث 
صغيرة ويفترض سوء النية فيمن 
لديه  فالجميع  وراءه���م،  يراجع 
ولذا  العكس,  يثبت  حتى  مدانون 
الدين عند الوسواسى إلى  يتحول 
والنواهى  األوام��ر  من  مجموعة 
الوسواسى  وعالقة  والطقوس. 
تحفل  عالقة  الوالدية  بالصورة 
أح��د  ي��ح��ب  ف��ه��و  بالتناقضات 
أو  ويكرهه  كليهما  أو  الوالدين 
على  أو  الوقت  ذات  فى  يكرههما 
بطشهما  أو  بطشه  يخشى  األق��ل 
إرضائهما  فى  املبالغة  فيظهر 
نموذج  وينتقل  لهما.  والطاعة 
إلى  )األرض���ي(  ب��األب  العالقة 
العالقة بالرب )السماوى( فيغلب 
الرجاء  من  أكثر  الخوف  عليها 
الطمأنينة  م��ن  أكثر  والتوجس 
انتظار  من  أكثر  العقاب  وتوقع 
قليلة  غير  نسبة  وف��ى  الرحمة. 
عانوا  أنهم  نجد  الوسواسيني  من 
نموذج  من  املبكرة  طفولتهم  فى 
أحد  أن  بمعنى  الناقدة  الوالدية 
شديد  ك��ان  كليهما  أو  األب��وي��ن 
االنتقاد والتعنيف للطفل مما رّسب 
بالتقصير  مزمنا  إحساسا  لديه 
والتلوث،  القذارة  وربما  والخطأ 
يتخلص  أن  حياته  طيلة  يحاول 
جدوى.  دون  اإلحساس  هذا  من 
السلوك  جذور  التحليليون  ويرجع 
الوسواسى إلى سوء تعامل األم مع 
مما  الشرجية  املرحلة  فى  الطفل 
يكسبه صفات العناد واالستحواذ 
ويكسبه الشعور بعدم النظافة وما 
سلوكيات  من  ذلك  بعد  عنه  ينتج 
النظافة  املبالغة فى  تعويضية من 
يرى  بينما  والتطهر.  والنظام 

هو نوع من التدين يهتم بالشكل دون الجوهر ويغرق فى التفاصيل فتضيع منه 
الدينية غاية  الدين وروحانياته, يجعل الطقوس  الكليات ويضيع منه تكاملية 
فى حد ذاتها فيتوقف عندها وال يرى ما بعدها من غائية الكدح إلى الله بغية 

مالقاته.

التدين الوسواسى

قد  ال��وس��واس��ى  أن  السلوكيون 
اكتسب هذه الصفات من عالقته 
كانا  حني  كليهما  أو  والديه  بأحد 
يعززان فيه هذا السلوك من خالل 
ومبدأ  الشرطى  االرت��ب��اط  آلية 
الثواب والعقاب. املهم أن العالقة 
الوالدية  ورم��ز  ال��وس��واس��ى  ب��ني 
وقد  ومتناقضة،  ملتبسة  عالقة 
بربه  عالقته  على  ه��ذا  ينعكس 
وفى  فيه  مبالغ  بشكل  يطيعه  حني 
ذات الوقت قد يتشكك فى وجوده 
أو يتخيله فى صور ال تليق بجالله 
أو قد يدور فى عقله سباب للذات 
مرير  ص��راع  فى  ويدخل  اإللهية 

بني التعظيم والسب.
يشعر  ال  الوسواسى  واملتدين   >
ر  مقصِّ دائما  فهو  بالرضا،  أب��دا 
ولديه  خاطئة,  أو  ناقصة  وعبادته 
والتقصير  بالذنب  مزمن  شعور 
الشعور  وهذا  والخطيئة,  والخطأ 
بقدر  بتدينه  االرتقاء  إلى  يدفع  ال 
من  مزيد  فى  الغرق  إلى  يدفع  ما 
كراهية  من  حالة  وإلى  التفاصيل 
بينما  ال��ذات,  تدمير  وربما  وجلد 

العبادة  يحسن  أن��ه  يعتقد  ه��و 
ويتقنها ويرعى تفاصيل الدين.

ال��ت��دي��ن  ع���الم���ات  وم����ن   >
والتجزىء,  التفكيك  الوسواسى 
رؤية  على  ق��ادر  غير  أن��ه  بمعنى 
وجوهره  وتكامله  كليته  فى  الدين 
تعليمات  يراه  ولكنه  وروحانيته, 
وعليه  ومفككة،  أة 

ّ
مجز وطقوسا 

أن يتعامل مع كل جزئية على حدة 
إلى  وحدها  يتقنها  أن  وي��ح��اول 
اضطره  ول��و  باملائة  مائة  درج��ة 
األم����ر إل���ى إع��ادت��ه��ا ع��ش��رات 
ذلك  م��ع  وه��و  امل���رات,  مئات  أو 
أو  ال��رض��ا  ح��ال��ة  إل��ى  يصل  ل��ن 
الطمأنينة , بل إن لديه رغبة دفينة 
واحتياجا نفسيا ملحا بأن يظل فى 
الرضا،  وعدم  اليقني  عدم  حالة 
فهى الحالة التى تجعله يشعر بأنه 
على الطريق الذى يريده كى يظل 
إليه  يصل  ال  تحسني  إلى  متطلعا 
هذا  أن  يعتبر  وه��و  حياته,  ط��ول 
الش�عور طبيعى كى تستمر مسيرة 

اإلجادة واإلتقان . 
عنيد  ال��وس��واس��ى  واملتدين   >

السهل  من  وليس  برأيه,  ومستبد 
عليه التراجع أو التنازل أو املواءمة 
وليس  عليه,  يقدر  بما  الرضا  أو 
النصيحة  قبول  عليه  السهل  من 
ممن يسألونه التخفيف على نفسه 
وعلى غيره, إذ هو يرى أن اآلخرين 
دينهم  فى  طون  مفرِّ عشوائيون 
باألوامر  األخ��ذ  فى  متساهلون 
يقل  ال  الشكل  أن  ويرى  والنواهى, 
العبادة  وأن  املضمون  عن  أهمية 
البد أن تؤدى على أكمل وجه بدءا 
من شكل الطقوس. ومن هنا يبدو 
مستبدا  ديكتاتورا  ال��وس��واس��ى 
يبدو  ال��رغ��م م��م��ا  ب��رأي��ه ع��ل��ى 
الخلق  ودماثة  الهدوء  من  عليه 

والطاعة.
الوسواسى  التدين  وصاحب   >
أغلبه  أو  ال��وق��ت  ط��ول  ينشغل 
وتفاصيل  والهيئة  امللبس  بشكل 
ال��وق��ف��ة وال��ج��ل��س��ة وال��ح��رك��ة, 
الداخلية  ب��ال��ن��زع��ات  وينشغل 
أفعال  إلى  تحولت  وكأنها  مها 

ِّ
ويؤث

أنها  على  األف��ك��ار  م��ع  ويتعامل 
تحولت إلى سلوكيات وخرجت إلى 
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اإلحساسات  مع  ويتعامل  الواقع, 
حقائق,  أنها  على  التوهمات  أو 
ويتأملها  النصوص  إلى  ويتوجه 
كثيرا  يهتم  وربما  مرهقة,  بدقة 
بالقضايا الخالفية, ويأتى بنوادر 
فى  ويضعها  والفتاوى  األح��ك��ام 
هذا  كان  ولو  وشعوره,  وعيه  بؤرة 
الشخص داعية أو عالم دين فإنه 
أو  بآراء غريبة  العام  الرأى  يشغل 
شاذة ينتزعها من اآلثار الضعيفة 
عليها,  امل��ت��ن��ازع  أو  الغريبة  أو 
األسلوب  هذا  مريديه  م 

ِّ
يعل وتراه 

ل  فيحوِّ التدين،  فى  الوسواسى 
إلى  واملتغيرات  أصول  إلى  الفروع 
فرائض  إل��ى  واملندوبات  ثوابت 
وتتسع  واجبات  إلى  واملستحبات 
والحرام  الحالل  مساحة  لديه 
مساحة  تتالشى  أو  لديه  وتضيق 

املباح.
ذاته  على  منكفئ  <والوسواسى 
الداخلية،  بصراعاته  مشغول 
الحياتى  ال��واق��ع  ي��رى  ال  ولذلك 
تجده  هنا  ومن  بوضوح،  األوس��ع 
فى آرائه وفتواه منغلقا على حياته 
الذاتية أو مجتمعه املحلى الضيق 
الضيقة  رؤيته  يفرض  أن  ويريد 
على  كله  العالم  على  امل��ح��دودة 
املطلقة  الحقيقة  يملك  أنه  اعتبار 
الدين  قواعد  تثبيت  إلى  ويسعى 
وحفظه من املتساهلني واملفرطني 

واملتفلتني.
التفكير  يحب  ال  والوسواسى   >
يثق  ال  فهو  العقل  استخدام  وال 
لهذا  اآلخرين،  عقل  وال  عقله  فى 
الوسيلة  ويعتبره  بالنقل  يتشبث 
على  للسير  والصحيحة  الوحيدة 
أى  ويعتبر  الصحيح،  الطريق 
النص  حرفية  عن  بعيد  اجتهاد 
بدعة وانحرافا, ويرى فى االجتهاد 
خدعة للتفلت من األحكام الدينية 
فى  وي��رى  والحاس�مة،  القاطعة 
تحايال  النص  لفهم  العقل  إعمال 

لتطويع النص للهوى البشرى . 
يكون  أن  ب��ال��ض��رورة  ليس      
أص��ح��اب ال��ت��دي��ن ال��وس��واس��ى 
ال��وس��واس  مرضى  إل��ى  منتمني 
كان  )وإن  الطبى  بمعناه  القهرى 
أغلبهم  ولكن  كذلك(,  بعضهم 
وإنما  املعنى  بهذا  مرضى  ليسوا 
تتمثل فى  لديهم سمات وسواسية 
الدقة  على  فيه  املبالغ  الحرص 
واالهتمام  والنظام  والنظافة 
امللحة  والرغبة  التفاصيل  بدقائق 
للكمال  ال��وص��ول  ف��ى  والعنيدة 
حساب  على  بالشكل  واالنش�غال 

املضمون . 
     وملا كان بعض مشاهير الدعاة 
التدين  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  ينتمى 
الوسواسى، لذا انتشر فى املجتمع 
أو باألحرى  التدين  النوع من  هذا 
املبالغ  وأشكاله  التدين  مظاهر 
الجوهر  كان  بينما  أحيانا،  فيها 
أحدث  ما  وه��ذا  للغاية،  ضعيفا 
حني  الناس  ل��دى  كبيرا  التباسا 
تناقضا شديدا بني مظهر  وجدوا 
صارم  تدين  على  )ي��دل  شخص 
كل  يعكس  الذى  وسلوكه  وشديد( 
واألخالق  الدين  عن  البعد  أنواع 

وحسن املعاملة .
نوع  هو  الوسواسى  والتدين   >
على  النفسية  ال��دف��اع��ات  م��ن 
والجماعى  الشخصى  املستوى 
فى  يشعر  الوسواسى  فالشخص 
والخطيئة  بالخطأ  نفسه  ق��رارة 
األخالقية،  والدونية  والتقصير 
الدين  بمظاهر  يتشبث  لذلك 
مرهق  بشكل  ودقائقه  وتفاصيله 
املذنبة,  نفسه  ر  يطهِّ لعله  وملح 
ف��االن��ش��غ��ال ب��امل��ظ��ه��ر ودق��ائ��ق 
مواجهة  من  يرحمه  التفاصيل 
ال��داخ��ل امل��ش��ّوه أو امل��رف��وض أو 
نظره(.  )فى  العاصى  أو  د  املتمرِّ
أن  نجد  املجتمعى  املستوى  وعلى 
حيث  ح��دث,  ق��د  ه��ذا  م��ن  شيئا 
فى  الفساد  من  موجات  س��ادت 
الكثيرون  وتورط  األخيرة  العقود 
قصد  بدون  أو  بقصد  الناس  من 
بدرجات  وتلوثوا  الفساد  هذا  فى 
القريب  املخرج  فكان  متفاوتة، 
مظاهر  فى  املبالغة  هو  والسهل 
��ر أو  ال��ت��دي��ن ك��ن��وع م��ن ال��ت��ط��هُّ
التطهير )السطحى( الذى يعطى 
بعض التوازن للشخص وللمجتمع، 
التدين  بمظاهر  يتشبث  هو  فها 
التى تحميه من الوصم األخالقى 

الداخلى والخارجى.
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