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هل األديان خطرية؟: الكتاب-

كيث وارد: املؤلف-

٢١٦: عدد الصفحات-

فرنسا، "أومربانت"دار النشر : الناشر-

٢٠١١األوىل : الطبعة-
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هل األديان خطرية؟

هل األديان خطرية؟: الكتاب-

كيث وارد: املؤلف-

٢١٦: عدد الصفحات-

فرنسا، "أومربانت"لنشر دار ا: الناشر-

٢٠١١األوىل : الطبعة-

  

احلسن سرات/ عرض

، شغل سابقا أرفع كرسي يف الالهوت أستاذ بارع يف الالهوت وفيلسوف إجنليزيكيث وارد 

هو عضو . يشغل الكرسي ذاته مبعهد غريشام يف لندنوالعقيدة بأوكسفورد، وهو اليوم 

.عشرين مؤلفا، وله أكثر من ر العاملي لألديانومساعد رئيس املؤمتاألكادميية الربيطانية، 

الدين قوة مدمرة تغذي التعصب والتزمت والعنف، ومن دوا ميكن للبشرية أن تعيش يف حال 

من تارخينا اإلنساين، وواقعنا املعاصر، كأمنا يؤكدان  والصفحات الطويلة واملظلمة. طيب حسن

هل شر األديان أكرب من خريها؟: اتمعاتهذا احلكم ويبقيان التساؤل احلذر قائما بني 

يقدم األستاذ اجلامعي املختص جوابا عن ،حيمل سؤاال كبريا خطريايف هذا الكتاب الذي 

التساؤالت احملرية، ويستعرض االنتقادات املوجهة للدين مفردا ومجعا، ويفندها الواحدة تلو 

، مث يقدم االجتماع وعلم النفسالتاريخ والفلسفة وعلم ويفحص أدلته من زوايا . األخرى

.مرافعة حقيقية من أجل سلوك ديين كفيل بتقدمي اخلري للنفس واتمع

، إال إذا كان املتحدث يقصد ديناً بعينه، فعليه من السفاهة القول إن الدين خطرييرى وارد أن 
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.بنييف هذه احلالة أن يقول إن الدين الفالين هو اخلطري مث يأيت بعد ذلك بسلطان م

الدين والعنف

، ولذلك يستحق هذا اإلسالم أصبح مشكلة حقيقية للدميقراطيات الغربية الالئكيةويرى املؤلف أن 

لوجود جمموعات مسلمة جعلت أهم انشغاالا القضاء على هذه املشكل النظر املطول، 

لشريعة والقانون الدميقراطيات بالقوة والعنف، وإحالل اتمع اإلسالمي العاملي اخلاضع حلكم ا

.اإلسالمي حملها

معامل يف "منبع هذا التوجه وملهمه يف كتابه بأنه  سيد قطبويتهم وارد الكاتب اإلسالمي الشهري 

، وساهم السياق السياسي العاملي املتسم بالنضال اليساري الربوليتاري ضد اإلمربياليات يف "الطريق

اإلسالم ال يقل نضاال  يقدم الربهان على أن، لسيد قطب ومعاصريه يف هذا املناخ  غمس خطاب

 .وكفاحا عن االشتراكية والشيوعية ضد الرأمسالية والربجوازية املتعفنة

وكيف حتولت ديانة ولدت سلمية ، عما جرى للمسيحيةويف السياق نفسه يتساءل املؤلف 

وكيف صار سهال  ؟متساحمة إىل عقيدة للفرسان احملاربني الغزاة الذين يفتشون البيوت والضمائر

 .تبارك سلطام وتعزز صوجلامعلى األباطرة وامللوك أن جيعلوا الدين واآلهلة يف صفهم، 

مل يكن الدين املسيحي دينا لإلمرباطورية الرومانية، ولكنه كان دينا للعبيد والفالحني والفقراء 

دس على ظهر محار ال على ومل يكن املسيح منوذجا للملوك احملاربني، بل دخل الق. واملستضعفني

لكن العجيب أنه بعد مرور أربعة قرون على وفاته، صارت املسيحية  .صهوة جواد مسلح فاخر

ومع مرور الوقت أخذت هذه الديانة تتشرب املظاهر . هي الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية

يدولوجيات، حىت اارت السياسية واالجتماعية والثقافية، ودخلت إليها العادات والتقاليد واأل

وجاءت إىل املسيحية القبائل األوروبية الشمالية احملاربة عن طريق اإلمرباطورية الرومانية 

الذي ظهر  - جاك–وحتول املسيح إىل إله حمارب يقود فيالقه العسكرية أحد احلواريني ، الغزوات

يحية بالفتوحات مث اكتملت عسكرة املس. يف األحالم على رأس الكتائب بسيف يقطر دما

.. اإلسالمية من املغرب واملشرق اإلسالميني، فأضيف البعد الديين إىل البعد اإلثين والقومي ألوروبا

.وجاءت احلروب الصليبية

الديناحلروب و

، فالكاثوليكيون حاربوا الربوتستانتيني، وقوع حروب دينية عرب تاريخ اإلنسانيةال جدال يف 
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لكن بعد الفراغ من حجة التاريخ، ال ميكن .. والسنة حاربوا الشيعة، واهلندوس حاربوا املسلمني

ب وحىت يف حاالت احلرو. معظم النزاعات مل تكن دينية يف جوهرهاألحد أن مياري يف أن 

الدينية، مل يكن العامل الديين منفردا يف التأثري، بل كان له شركاء آخرون، كالعامل االجتماعي 

  .واإلثين والسياسي واالقتصادي

للعثور على مناذج من احلروب الالدينية، ال داعي ألن نتعب أنفسنا بالبحث يف صفحات التاريخ 

ب جدا منا ويكفي للبيان واحلجاج، إذ قتل فها هو النصف األول من القرن العشرين قريالبعيدة، 

واحلربان العامليتان األوىل والثانية، مل تشتعال ألسباب  .فيه من البشر أكثر مما قتل يف باقي العصور

   .دينية

، وتوسيع الرغبة يف العلو والسيطرة، والعزة القوميةفالدواعي كثرية معقدة، أبرزها 

عندما استدعي العامل الديين للدخول يف أتون احلرب كما فعلت و. اإلمرباطوريات واهليمنة الترابية

وحشر الدين ها هنا لتعزيز الوازع أملانيا وبريطانيا وفرنسا، كان الدين واحدا والرب واحدا، 

فأشد احلروب ضراوة . القومي ليس إال، ومل يكن للدين أي أثرة من السلوك وااللتزام العملي

.دينيةوفتكا يف التاريخ إذن مل تكن 

سقط ماليني القتلى يف بلدام وفضال عن ذلك، يف النصف األول ذاته من القرن العشرين، 

مليون شخص،  ٢٠، ففي االحتاد السوفيايت الغابر قتل حنو وبأيدي جيوشهم يف البلدان الشيوعية

شيوعية وكلها أنظمة  .مليونا، ويف كوريا الشمالية مليونان، ويف كمبوديا مليونان ٦٥ويف الصني 

.أخذت على عاتقها تطهري جمتمعاا من أبنائها لسبب سياسي خالص ال وجود فيه للدين والتدين

ومتتد الالئحة الرهيبة حىت مطلع قرننا الواحد والعشرين، إذ ذكر تقرير املفوضية العليا لألمم 

وصل إىل ، أن عدد املرحلني من مساكنهم داخل أوطام ٢٠٠٦املتحدة لشؤون الالجئني لعام 

.طردم حكومام من أراضيهم ألسباب سياسية واقتصادية وبيئيةمليونا  ٢٥

فقد  -املصدر األكثر مصداقية يف إحصائيات احلرب–أما املعهد الدويل للدراسات اإلستراتيجية 

: ناطق الساخنة للعنف والتهديد العسكريحول التوازن العسكري على امل ٢٠٠٦ركز تقريره لعام 

.إيران والعراق وأفغانستان وكوريا الشمالية والصني

يف املنطقتني األخريتني ال وجود لبعد ديين، أما التهديد اإليراين فمرده رغبة يف امتالك أسلحة نووية 

يقة، لكن التقرير أما العراق وأفغانستان، فاملظاهر الدينية واضحة وعم. أكثر من أي اعتبار ديين
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ذكر أيضا البعد اإلثين واهلويايت والصراع على السلطة ومصادر الطاقة والفوارق االجتماعية 

وال يستخدم الدين إال عند واالقتصادية، واالضطهاد، على أا األسباب األوىل للعنف واحلرب، 

العراق وأفغانستان  وال ينبغي أن ننسى أن احلروب يف. احلاجة للتربير عندما يكون ذلك ممكنا

سعت لقلب األنظمة احلاكمة وفرض  -الواليات املتحدة وروسيا-أشعلتها قوى إمربيالية غالبة 

.، وصار الدين بعد ذلك عامال ضمن العوامل، لكنه جاء استجابة ملثريات سابقةهيمنتها

ين إال عند قليل جمموعة مسلحة غري نظامية، ال حيضر البعد الدي ٢٦٠أن أكثر من كما ذكر التقرير

 ٣٠قرابة -على التصاعد املثري للخصخصة العسكرية باستخدام جمموعات من املرتزقة   وشدد .منها

.يف العراق وحده، والدين غائب متاما عند هذه الكتائب اخلاصة - ألفا

الدين واحلياة الشخصية

هل اإلميان  :سة أسئلة، جميبا عن مخالدين وأثره يف احلياة الشخصيةيعقد املؤلف فصال خاصا عن 

مصدر سعادة أم معاناة لإلنسان؟ وهل ينتج التزاما أخالقيا وإيثارا على النفس؟ وهل يرتبط باملرض 

العقلي أو بالصحة والتوازن العقلي؟ وهل الدين جمرد وهم؟ وهل هو حصيلة خلل يف الدماغ؟

 ملعرفة سعادم من شقاوم ومبا أنه من الصعب القيام ببحث عاملي يشمل مجيع األفراد املتدينني

 تكفل ا الباحثون واملتخصصون يف احلياة النفسية واالجتماعيةبالدين، فإن هذه املهمة قد 

 .للناس حسب املؤلف

امللتزمني دينيا وروحيا، املؤمنني باهللا وضرورة التعبد وبناء على آالف البحوث والتجارب، فإن 

م عمرا وأحسنهم صحة وأكثرهم اطمئنانا وراحة ضمري، له، هم أسعد الناس يف العامل وأطوهل

.فالدين ليس سبب معاناة وقلق وشعور بالذنب

الدين يقوم بدور كبري يف استقرار اتمع وحول عالقة الدين باتمع حمافظة أو تغيريا، ذكر املؤلف أن 

والدين . والفساد د واالستبدادعامل تغيري ورفض للتقلي، ولكنه أيضا قد يكون ومتتني العالقات بني فئاته

إذ أثبتت الدراسات أن املتطوعني ، التعاطف مع املنكوبني واحملتاجني واملساكنيأيضا سبب رئيسي يف 

واستشهد املؤلف بأحباث األطباء النفسيني والعقليني الذين .خلدمة الناس حيركهم يف الغالب وازع ديين

واخلالصة .النفسية والعقلية وأنواع الشخصيات البشريةغياب أي عالقة بني التدين واألمراض أثبتوا 

عند كيث وارد أن الدين أبعد ما يكون عن االختالالت الفردية واالجتماعية والصحية والنفسية 

.فمنافع التدين أكثر من الالتدينوالعقلية، بل على العكس متاما، 
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اخلري النابع من الدين

الدفاع عن خريية الدين ونفعيته الفصل العاشر واألخري من هذا الكتاب املثري، عود على بدء يف 

إن الدين قوة خمربة هدامة، ما حلت بقوم إال  -وفق ما ذكره املؤلف–ولقد قيل . للخلق أمجعني

قتهم وأتعبتهم وفرقتهم، وزرعت فيهم التعصب الشنيع، والبغض املقيت، والعنف اخلطري، أش

 .والتزمت العليل

أمل تذهب مصداقية املسيحية أدراج الرياح بسبب احلروب الصليبية الطويلة وحماكم التفتيش 

أمل تكشف عن .. أمل تلوث مسعة اإلسالم بسبب اموعات الدينية املسلحة؟ واهلندوسية احلمقاء؟

وجهها البشع وهي تشعل احلرائق يف مساجد املسلمني وتذبح غري اهلندوس باسم الدين؟ فما أهنأ 

!العيش بال دين

إن السياسة أكرب قوة ختريبية تدمريية يف التاريخ بناء على تلك احلجة، فلنا أن نقول : ويرد وارد قائال

 باسم أيدولوجية سياسية اشتراكية، ويف أمريكا ، ففي روسيا وكمبوديا قتل املالينياملاضي واحلاضر

الناس يف محالت عنف ال نظري هلا أشعلها رجال سياسة من اليمني، ناهيك عن   الالتينية اختفى ماليني

أال تكون حياتنا أكثر .. التزوير يف االنتخابات والنفاق األكرب واألصغر، والكذب الطويل والقصري

سعادة بال سياسة؟

أمل يكن وراء القنابل الذرية أيضا إن العلم هو اآلخر مصدر دمار وخراب وقتل وحروب،  وميكن القول

واجلرثومية واألسلحة احملرمة دوليا؟ أمل يكن وراء التالعب باجلينات اآلدمية والغذائية؟

ن لتنظيم احلياة واحلصول على القيمة، وال ميك ال ميكن االستغناء عن السياسة والسياسينيواحلق أنه 

لتيسري احلياة على الناس واكتشاف اهول، فاخلريات يف السياسة والعلم  االستغناء عن العلم والعلماء

كذلك يقال عن الدين واملتدينني، فما أفقر هذه احلياة لو كانت بال أنبياء، ال .أكثر من السيئات

.حواريني وال صحابة وال لوثر كينغ وال غاندي أو ترييزا وغريهم

على األديان أن تركز على تزكية واقعنا املعاصر، فريى وارد يف آخر كلمات من كتابه، أنه  أما يف

، عن ذوق وجتربة ذاتية حقيقية، وأن ال جوهر اإلنسان وتنمية قلبه ليكون مشعا باخلري واجلمال واحلق

اء اإلنسانية تضخم اجلانب الشكلي والظاهري للتدين، ألن األنبياء كانوا قمة يف العطاء والبذل وفد

.بقلوم الكبرية املتعلقة باحلق األعلى وليس مبظاهر زائفة كاذبة

  اجلزيرة: املصدر


