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ملف العدد

كامل كمال

ببعض  متأثًرا   – العريب  عاملنا  يف  املتدّين  غري  يثري  ما  كثرًيا 
فالسفة الغرب – أن الدين نشأ يف حياة اإلنسان القديم بسبب 
اخلوف«]]]،  »فتن�ة  رسل  الربيطاين  الفيلسوف  أسماه  ما 
الشعور  إىل  التدّين بسبب حاجته  أن اإلنسان يتار  فيعتقدون 
من  ياف  كان  القديم  اإلنسان  أن  وبما  اخلوف،  ودفع  باألمان 
والفياضانات  والرباكني  والزالزل  كالرعد  الطبيعية،  الظواهر 
والكوارث واألمراض، اخرتع فكرة الدين ووجد يف اإليمان باهلل 
املخاطر  من  حمايت�ه  على  قادرٍة  عظىم  كقوٍة  إليه  يلتئج  كهًفا 
وحيقق  داخله،  من  اخلوف  فريتفع  واألزمات،  والتهديدات 

الشعور باألمان النفيس.

يقول رسل: »يقوم الدين، برأيي، بصورٍة أساسيٍة وأوليٍة على 
اخلوف، إنه جزئًي�ا اخلوف من املجهول... إن اخلوف هو أساس 
األمر كله – اخلوف من كل ما هو غامض، اخلوف من الهزيمة، 
ال  لذا،  وأمها،  القسوة  أبو  هو  اخلوف  إن  املوت،  من  واخلوف 

عجب إذا ما كان الدين والقسوة يسريان يًدا بي�د«]]].

ومن أجل أن يشّوهوا صورة الدين بنحو أشد، اعتربوا أن الدين 
حالٌة مرضيٌة تصيب اإلنسان، ألنه إذا حّللنا حقيقة املرض نراها 

]- رسل، برتراند، لماذا لست مسيحًيا؟، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دار التكوين، دمشق-بريوت، الطبعة 

األوىل، 5]0]م، ص 6].

]- املصدر نفسه، ص 5].

عن  احنراٍف  حدوث  عن  عبارًة 
احلالة الطبيعية عند اإلنسان، وهذا 

وجهة  رسل  يكمل  لذا  املتدّين.  عند  حيصل  ما 
من  ولد  مرًضا   – الدين  أي   – أعتربه  بقوله:«إنين  نظره 

اخلوف ومصدًرا لبؤس العرق اإلنساين غري املحدود«]]].

وقد عّمق سيجموند فرويد التشخيص الَمَريض للدين، حيث 
اعترب األفكار الديني�ة ولدت بفعل حاجة اإلنسان إىل الدفاع عن 
ق الطبيعة الساحق، ثم صّورها اإلنسان لنفسه  النفس ضد تفوُّ
عصاب  إال  هو  ما  الدين  و«أن  ُمزنل]]]،  ويٌح  أنها  أساس  على 

تشكو منه اإلنساني�ة«]5].

وإذا ســــألناهم 
اليت  القـــــــوة  عن 

تســـــــــــتطـيع 
من  ختّلصنا  أن 
الــــخوف  هذا 
فيجيبون  املريض، 

حياة  تغيري  على  وقدرته  بالعلم  اإليمان  يف  يكمن  احلّل  أن 
يساعدنا  أن  يستطيع  »العلم  قوله:  رسل  يت�ابع  اإلنسان. 
منه  عاىن  والذي  باجلنب  يصيبن�ا  الذي  اخلوف  هذا  جتاوز  يف 

اجلنس البشري ألجيال عديدة«]6].

]- املصدر نفسه، ص 7].

]- انظر: فرويد، سيغموند، مستقبل وهم، ترجمة جورج طرابييش، دار الطليعة، بريوت، ط]، 998]م، ص 

 .[9-[5

5- فرويد، موىس والتوحيد، ترجمة جورج طرابييش، دار الطليعة، بريوت، ط]، 986]م، ص 79-78. 

6- رسل، املصدر السابق، ص7].
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وملناقشة هذا التصور عن طبيعة الدين يف 
حياة اإلنسان نطرح عدة نقاط:

ذاته  حبد  اخلوف  تصنيف  يمكن  ال  أواًل: 
نفسيٌة  حالٌة  اخلوف  ألّن  مرضّية،  كحالٍة 
طبيعي،  بشكٍل  سوٍي  إنساٍن  كل  يعيشها 
مرضّيٍة  حالٍة  إىل  اخلوف  يتحّول  قد  نعم، 
صفٍة  كل  شأن  هو  كما  حّده،  جتاوز  لو  فيما 
يفقد  بأن  ذلك  معرفة  ومؤشر  إنساني�ة، 
يف  الطبيعي  توازنه  اخلوف  بسبب  اإلنسان 

التعامل مع األشياء.

يكون  أن  يف  املشكلة  ما  عليه،  وبن�اًء 
هو  الدين  حنو  اإلنسان  حيّرك  الذي  الدافع 
إنسان  كّل  يعيشه  الذي  الطبيعي  اخلوف 
ويدفع عن نفسه  باألمان،  سوّي كي يشعر 
حياة  يف  املحتمل  والعقاب  األخروي  الضرر 

ما بعد املوت.

عامل  أّن  من   – املتدينني  غري  يذكره  فما 
حاجة اإلنسان إىل الدين هو اخلوف – نسّلم 
بي�دهم،  ذريعًة  يكون  أن  يصلح  ال  ولكنه  به، 
قويٌة  حجٌة  هو  ذلك  من  العكس  على  بل 
هللا  يف  جيد  اإلنسان  كان  فإذا  املتدّين،  بي�د 
أمانه، }أال بذكر هللا تطمنئ  سبحانه وتعاىل 
القلوب{]]]، فما املشكلة يف أن يسعى اإلنسان 
للوصول إىل األمان والطمأنين�ة ودفع اخلوف 

بواسطة التدين واإليمان باهلل تعاىل؟! 

وقد اعرتف أغلب علماء النفس أن 
اإلنسان جيد الشعور باألمان يف الدين، فإذا 

]-  سورة الرعد، اآلية 8].

كان الشعور 
باألمان والسعادة 

هو حالٌة مرضيٌة وغــــــــري 
ســــــــوية، فمـــــاذا تكــــــون 

احلالة الطبيعية إًذا؟! احلقيقة أن 
انعدام الشعور الديين هو احلالة املرضية 

ال العكس، ألنه يسبب االضطراب ويزرع 
الشعور بالقلق يف الشخصية.

الديين  الشعور  »انعدام  يوجن:  كارل  يقول 
القلق واخلوف من  يسبب كثرًيا من مشاعر 
حنو  والزنوع  األمان  بعدم  والشعور  املستقبل 
الزنعات المادية البحتة، كما يؤدي إىل فقدان 
ويؤدي  احلياة  هذه  ومغزى  بمعىن  الشعور 

ذلك إىل الشعور بالضياع«]]] .

ثانًي�ا: إّن الشعور باخلوف هو أحد العوامل 
اليت تدفع امللحد نفسه إىل العودة إىل الدين، 
يرويها  اليت  التجارب  من  الكثري  تفيدنا  كما 
شاطئ  إىل  اإلحلاد  غرق  من  الراجعون  لنا 
 – املحطات  من  الكثري  ففي  اإليمان،  جناة 

دار  اإلنساين،  السلوك  تفسري  يف  دراسات  الرحمن،  عبد  العيسوي،   -[

الراتب اجلامعية، بريوت، 9]]]ه، ص ]9].

اإلنسان  فيها  يمر  اليت  تلك  خصوًصا 
ينجذب   – والباليا  الصعوبات  بمواجهة 
إليها  ويلتئج  عظيمٍة  كوني�ٍة  قوٍة  إىل  القلب 
َمسَّ  }وِإَذا  تعاىل:  يقول  األمان،  له  لتحّقق 
ْو 

َ
أ اِعًدا 

َ
ق ْو 

َ
أ ْنِب�ِه  جِلَ رُّ َدَعاَنا  الضُّ اإِلْنَساَن 

ِإَذا َرِكُبوا يِف اْلُفْلِك 
َ
اِئًم{]]]، ويقول تعاىل: }ف

َ
ق

ِإىَل  اُهْم  َّ َ
ا جن َلمَّ

َ
ف يَن  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصنَي   َ هللاَّ َدَعُوا 

اْلرَبِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن{]]]، إلخ.

بعامل  الدين  نشوء  تفسري  إن  ثالًثا: 
احلياة  لطبيعة  تبسيٌط  هو  حصًرا  اخلوف 
اخلوف  كان  لو  وإال،  الشعوب،  عند  الديني�ة 
فمن  الدين،  لنشوء  احلصري  السبب  هو 
املفرتض أن ينتفي التدين عند انتفاء اخلوف، 
وأن جند أنه كلما ضعف اخلوف زادت الزنعة 
يف  اإليمان،  زاد  اخلوف  زاد  وكلما  اإلحلادية، 
املطمئنني  عند  يزداد  التدين  جند  أنن�ا  حني 
امللحد فهو  أما  واآلمنني، كاألنبي�اء واألولياء، 

الذي يعيش اخلوف والقلق الوجودي.

كلما  أنه  أيًضا  امللحدون  يدعي  رابًعا: 
ضعف  العلمية  االكتشافات  تقّدمت 

]-  سورة يونس، اآلية ]].

]-  سورة العنكبوت، اآلية 65.

 ملف بقعة
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 ملف

جّربن�ا  أنن�ا  حني  يف  اإلنسان،  حياة  يف  اخلوف 
أنه كلما تقّدم العلم ازدادت مخاوف اإلنسان 
فمحاولة  واالضطراب،  بالقلق  وشعوره 
مكان  العلم  إحالل  والماديني  امللحدين 
الدين هي محاولٌة لتأليه العلم، فهؤالء سواء 
كإلٍه  العلم  لنا  قدموا  يشعروا  لم  أم  شعروا 

للبشرية. منقٍذ 

امللحدين  بعض  حاول  السياق،  هذا  ويف 
أنه وليد اجلهل، معتبرين  الدين على  تصوير 
أسند  جهله  بسبب  البدايئ  اإلنسان  أن 
الظواهر الطبيعية إىل إلٍه يتحّكم بها ويديرها، 
اإلنســـــان  واكتشف  العلم  تقّدم  فكلما 
وغريها  والبيولوجية  الفييائي�ة  الــــــقوانني 

تراجع الدين خطوًة إىل الوراء]]].

لّما  الديانة  »إن  بولزتر:  جورج  يقول 
محل  ل  ِ

ُ
حت فإنها  اجلهل  من  تتولد  كانت 

]- فويرباخ، لودفيغ، جوهر الدين، ص7]. أجنلز، فردريك، لودفيج فورباخ، ص ]6.

ت  ا لتفــــــــــــسري ا
لعــلميــــــــــــــــــــــة  ا
خيالية،  تفـــــســـــــــرياٍت 
الواقع  سرت  على  بذلك  فتعمل 
التفسري  على  الستار  وإسدال 
الرجل  كان  ولهذا  للظواهر،  املوضوعي 
عمل  من  هي  اليت  العلم  ملبادئ  مناوًئا  املتدين 

الشيطان، ألنه حريٌص على أوهامه«]]].

بمكان،  السخافة  من  أيًضا  الفكرة  وهذه 
ارتب�اٍط وتالزم بني اكتشاف  ألنه ال يوجد أدىن 
نقص  وبني  الطبيعة  على  احلاكمة  القوانني 
ال  تعاىل  باهلل  اإليمان  إذ  تعاىل،  باهلل  اإليمان 
يلغي االعتقاد بأن هذا الكون يعمل على ضوء 
اكتشافها  على  القدرة  اإلنسان  يمتلك  قوانني 

والوصول إليها. 

]- بولزتر، جورج، أصول الفلسفة الماركسية، ج ]، ص08].

كامل كمال
ماجستري يف الفلسفة

العلم  بني  عكيٌس  تن�اسٌب  هناك  كان  ولو 
والدين، فلماذا نرصد انتشار ظاهرة التدّين 
واملخرتعني  التجربيني  العلماء  بني  بقوة 
نالحظ  ولماذا  واألطباء؟!!  والفييائيني 
أّن أكرث العلماء عرب التاريخ هم من املؤمنني 

باهلل تعاىل؟!.

العلم  تقّدم  بني  وثيٌق  تن�اسٌب  هناك  بل، 
وارتفاع نسبة اإليمان باهلل تعاىل، ألن العلم 
هذا  وتصميم  هندسة  دقة  لنا  تكشف  أداٌة 
التأمل  إىل  الكريم  القرآن  دعانا  ولذا  الكون، 
والطبيعية  الكوني�ة  الظواهر  يف  والتدبر 
آفاقية  وعالمات  آيات  ألنها  بن�ا  املحيطة 
تعّمق معرفة اإلنسان باهلل تعاىل وتربطه به.

فاهلل تعاىل يتجلى يف عصر العلم.
والعلم يدعو إىل اإليمان]]].

]- يراجع بهذا العنوان كتاب كرييس موريسون، الذي كان رئيًسا ألكاديمية 

العلوم بنيويورك وعضو املجلس التنفيذي ملجلس البحوث القويم، وزمياًل 

يف املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي.


