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هل حقاً أن "الدين أفيون الشعوب"؟
هل كان كارل ماركس حمقاً يف هذه العبارة؟ هل حقاً أن الدين من شأنه أن خيدر ويدمر ويهدم
ويفرق ،كاألفيون؟ قبل اجلواب ،نسأل :هل الدين مهم يف حياتنا؟ اجلواب :نعم؛
ألن الدين من احلقائق الكربى يف حياة البشر أمجعني .فمنذ بدء اخلليقة وحقيقة الدين أو الرغبة يف
التدين مركوزة يف النفوس ،ومتأصلة يف العقول .وليست جمرد دواء نأخذه اليوم مث نرميه غداً .وحنن قبل
أن خنلق-عندما كنا يف عامل الذر -أخذ علينا العهد بالدين واإلميان ،واالعرتاف باهلل عز وجل رباً
آد َم من ظهوره ْم ذ ِّريَّتَ ه ْم َوأَ ْش َه َده ْم َعلَى أَنفسه ْم أَلَ ْست بَربِّك ْم قَالواْ
{وإ ْذ أَ َخ َذ َربُّ َ
ك من بَِن َ
وخالقاً َ
ني} [األعراف .]171 :يقول اإلمام ابن كثري:
بَلَى َشه ْدنَا أَن تَقولواْ يَ ْوَم الْقيَ َامة إنَّا كنَّا َع ْن َه َذا َغافل َ
« خيرب تعاىل أنه استخرج ذرية بِن آدم من أصالهبم ،شاهدين على أنفسهم أن اهلل رهبم ومليكهم ،وأنه
ك للدِّين َحني ًفا
ال إله إال هو .كما أنه تعاىل فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ،قال تعاىل { :فَأَق ْم َو ْج َه َ
1
َّ َّ
الناس
اهلل
فطر
الت
الفطرة
إن
«
.
يل خلَْلق اللَّه} [الروم» ]03 :
َ
فطَْرةَ الله الت فَطََر الن َ
َّاس َعلَْي َها ال تَ ْبد َ
عليها من االعرتاف للرب اخلالق الواحد األحد بربوبيته هلم ،واإلذعان له هبذا احلق ،قد أشهد اهلل به
ونزغاهتا ،قبل أن
الناس على أنفسهم وهم يف مرحلة عامل الذر ،وهم خالون من شهوات احلياة ،ونَزعاهتا َ
َ
يوصلهم بعمليات اخللق إىل مرحلة حياة االبتالء ،مزودين باألهواء والشهوات ،والنزعات والنزغات،
واإلرادة احلرة ،والقدرة على كسب اخلري ،واكتساب الشر» .2هذه الفطرة الت وهبنا اهلل إياها صافيةً،
املكدرات من شرك ،وكفر ،وجحود،
نقية ،اختلطت َك ْرهاً ،وعن غري اختيار ،بكثري من الشوائب و ِّ
ونكران ،وإحلاد ،وغريها من الظلمات الت بعضها فوق بعض .جاء يف الصحيحني 3عن أيب هريرة،
رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ " :ما م ْن َم ْولود إالَّ يولَد َعلَى الْفطَْرة ،فَأَبَ َواه
يمةً مجَْ َعاءَ َه ْل ُت ُّسو َن ف َيها م ْن َج ْد َعاءَ".
ي َه ِّوَدانه أ َْو ي نَ ِّ
يمة َهب َ
صَرانه أ َْو ميَ ِّج َسانهَ ،ك َما ت ْنتَج الْبَه َ
" 1تفسري ابن كثري"  .292/2نشر دار اخلري :دمشق .0992
" 2تفسري معارج التفكر ودقائق التدبر"  6 /5للعالمة الشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين .نشر دار القلم :دمشق .2222
3
ص لَّى َعلَْي ه ..رق م .0551 :ومس لم :كت اب الق در -ب اب َم ْع َ ك ُّل َم ْول ود يولَ د َعلَ ى
َس لَ َم َّ
الص ُّ فَ َم َ
البخ ارك :كت اب اجلن ائز -ب اب إ َذا أ ْ
ات َه ْل ي َ
الْفطْ َرة ...رق م .2651 :و"مجع اء" جمتمع ة األعض اء س ليمة م ن ال نقس ،ول يس فيه ا "ج دعاء" أك مقطوع ة األذن أو غريه ا م ن األعض اء .واملع  :أن
البهيم ة تل د البهيم ة كامل ة األعض اء ،ال نق س فيه ا .وإجل ا د فيه ا اجل د وال نقس بع د والدهت ا .م ن ش رل الن ووك عل ى مس لم  .229 /06نش ر مكتب ة
الغزايل.
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حرفت عن مسارها الصحيح ،وطريقها املستقيم ،كانت
وألن هذه الفطرة حىت بعد أن احنرفت أو ِّ
وما زالت تدفع بأصحاهبا دفعاً إىل دين ما تؤوب إليه ،ولو كان أَْرضياً ،وإله تسجد له وإن كان ومهياً.
وقد كان مشركو العرب يصنعون األصنام يعبدواها ،ويتقربون إليها بشىت أنوا القرب .يذكر هشام بن
السفر كان آخر ما يصنع يف
حممد بن السائب الكليب (132ه ) يف كتابه "األصنام" أن أحدهم إذا أراد َ
منزله أن يتمس َح به وإذا قدم من سفره كان آخر ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمس َح به أيضاً .4أشبعت
هذه العبادة املنحرفة ولعقود طويلة رغبةَ الفطرة التواقةَ فيهم .يقول املؤرخ اإلغريقي بلوتارك" :قد وجدت
يف التاريخ مدن بال حصون ،ومدن بال قصور ،ومدن بال مدارس ،ولكن مل توجد أبداً مدن بال
معابد" .5ويقول املؤرخ الربيطاين آرنولد توينيب" :الدين إحدى امللكات الضرورية الطبيعية البشرية،
وحسبنا القول بأن افتقار املرء للدين يدفعه إىل حالة من اليأس الروحي ،تضطره إىل التماس العزاء الديِن
على موائد ال متلك منه شيئاً".
وألن الدين ،كما املاء واهلواء ،ال غ عنه ،وال مفر منه ،مل يستطع اإلنسان أن يبتعد عن شاطئه
نفسه قد تاه يف الظلمات ،وازدادت مشكالته النفسية واالجتماعية ،أيقن أال ملجأ
طويالً .فعندما وجد َ
له إال العودة إىل ثوابت الدين وأخالقه .فقد أيقن كل من نواليس وكانط ،ومها من أنصار العقالنية ،أن
القوى الدنيوية ال تستطيع أن ُتافظ على توازاها ما مل يتماسك اجملتمع بفعل الدين .ولذا تسعى اللجنة
األوروبية يف مشروعها "إعطاء أوروبا روحاً"  Giving a Soul to Europeلكي تسرك بعض
الروحانيات يف هذه القارة من جديد .6وتوصل جانيال بيل منذ ربع قرن ،يف عمله "التناقضات الثقافية
للرأمسالية" أن الرأمسالية القائمة على مبادئ وقيم كالفينية ،تؤدك إىل التدمري الذايت إذا ُتولت إىل هوس
يف التقدم االقتصادك والعلمي .ففي هذه احلالة ستتحول بعض الفضائل مثل الوفاء وعدم اإلسراف
وااللتزام ،إىل نقيضها .وستتحول املنظومة إىل نزعة استهالكية ،وتسيب جنسي ،وال مباالة ،وتقليد
أعمى .إن عامل ما بعد الصناعة جييب عن كل شيء خال اإلجابات عن األسئلة الكربى يف حياتنا
ووجودنا :من أنا؟ إىل أين؟ ملاذا .7إن اجملتمعات عموماً ،والغربية خصوصاً ،عندما أعلنت قطيعتها مع
الدين عن احلياة ،رافعةً شعار العلمانية ،عانت من الويالت
الدين واهلل ،أو على األقل ،عزلت َ
 4ص ُ .81تقيق حممد عبد القادر أمحد وأمحد عبيد .مكتبة النهضة املصرية .دون تاريخ.
 5هذه املقولة وتاليتها موجودتان يف العديد من املواقع اإللكرتونية.
" 6اإلسالم يف األلفية الثالثة ديانة يف صعود"،مراد هوفمان ص  .002دار الشروق :القاهرة 2220
 7املرجع السابق .بتصرف يسري.
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واألمرا  ،الت هزهتا هزاً قوياً .وأصبح التشرد واإليدز وإدمان املخدرات واللقطاء والتحلل اجلنسي من
مسات هذه اجملتمعات .وما كتاب "موت الغرب" )1331( The Death of the West
لباترك بوتشانن  Patrick Buchananإال واحد من عشرات الكتب الت ُتذر من املوت
احلضارك واألخالقي للغرب .فهو يشري إىل عدد من العوامل الت إن مل يتم احتواؤها وضبطها ،فسوف
تؤذن بااهيار احلضارة الغربية ااهياراً فظيعاً؛ من هذه العوامل :اخنفا معدالت املواليد ،وذوبان العائلة،
واندثارها وحدةً اجتماعية ،وعزوف النساء عن احلياة الطبيعية التقليدية مثل الزواج وإجناب األطفال
ورعايتهم ،وعزوف الشباب عن مؤسسة الزواج ،وشيو اجلنس ،واللواط ،واحلماية القانونية هلذه
النزعات غري السوية .8ومن عجب أن أناساً يف عاملنا العريب يسريون على اهج هذه احلضارة ويرتمسون
خطاها ،حيث يسلكون طريقاً هي اآلن منه عائدة .إجلا األمم األخالق ما بقيت .قال الفيلسوف
فيخته" :إن األخالق من غري الدين عبث" .والفيلسوف كانط مل َير ضماناً لألخالق يوثق به غري
الدين ،وقد ب اإلميا َن باهلل على دليل األخالق ،فأوشك أال يعرتف بوجود اهلل لوال ضرورة احلاجة إليه
وجود اهلل أن يقول :إنه كافر باألخالق.9
أجدر وصف ملن ينكر َ
لصيانة األخالق ،ورأى أن َ
وألنه فال عجب -بعد الذك ذكرناه -أن جيد اإلنسان يف الدين سنداً يركن إليه ،وحضناً يرمتي
عليه ،وحناناً يأوك إليه .فأنت يف سائر أحوالك وشؤونك من فقر وغ  ،وترل وفرل ،ويأس وأمل،
وكرب وفرج ،وطمع وقناعة ،وخوف ورجاء ..إخل جتد الدين معك ،مؤازراً ومواسياً ،وناصحاً وحمذراً،
ومبشراً ونذيراً .فالدين عامل عظيم الفاعلية ،شديد التأثري يف األمن ،واألمان ،والصحة النفسية،
والسعادة القلبية .يشري الدكتور حممد عودة حممد والدكتور كمال إبراهيم مرسي يف كتاهبما "الصحة
النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالم" 10على مؤشرات الصحة النفسية:
 -1اجلانب الروحي :اإلميان باهلل ،أداء العبادات ،القبول بقضاء اهلل وقدره ،اإلحساس الدائم
بالقرب من اهلل ،إشبا احلاجات باحلالل ،املداومة على ذكر اهلل.
 -2اجلانب النفسي :الصدق مع النفس ،سالمة الصدر من احلقد واحلسد والكره ،قبول الذات،
القدرة على ُتمل اإلحباط ،القدرة على ُتمل القلق ،االبتعاد عما يؤذك النفس ( الكربياء ،الغرور،

 8للدكتور عبد اهلل النفيسي قراءة مفصلة هلذا الكتاب ،جتدها يف موقعه.
 9املرجع السابق .1 /2
 10نشر دار القلم :الكويت.0918 ،
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اإلسراف ،التقتري ،الكسل ،التشاؤم ) ،التمسك باملبادئ املشروعة ،االتزان االنفعايل ،سعة الصدر،
التلقائية ،اإلقبال على احلياة ،السيطرة وضبط النفس ،البساطة ،الطمول ،االعتماد على النفس.
 -3اجلانب االجتماعي :حب الوالدين ،حب شريكة احلياة ،حب األوالد ،مساعدة احملتاجني،
األمانة ،اجلرأة يف قول احلق ،االبتعاد عما يؤذك الناس (الكذب ،الغش ،السرقة ،الزنا ،القتل ،شهادة
الزور ،أكل مال اليتيم ،الفنت ،احلقد ،احلسد ،الغيبة ،النميمة ،اخليانة ،الظلم) ،الصدق مع اآلخرين،
حب العملُ ،تمل املسؤولية االجتماعية.
 -2اجلانب البيولوجي :سالمة اجلسم من األمرا  ،سالمته من العيوب ،سالمته من العيوب
اخللقية ،عدم تكليفه إال يف حدود طاقته.11
تأمل مجيع هذه اجلوانب ،هل كان من املمكن أن يهتدك إليها اإلنسان وينعم بالعيش هبا لوال أن
الدين هو الذك أرشده إليها ودله عليها ،وسلك له مسالك إليها .ولو شئت أن أستشهد على كل
جزئية من جزئيات هذه اجلوانب األربعة ،بآية من كتاب اهلل تعاىل أو حديث من أحاديث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،ملا كان يف هذا كثري عناء ،لكن فيه تطويالً وإمالالً .يذكر الدكتور ألفونس
ويليمز ،باحث أمريكي يف مقالة له باسم "اإلميان والشفاء" أن عدداً من املتخصصني ،يف معاهد كربى
أجروا أحباثاً علمية حول أثر اإلميان يف الشفاء .من هؤالء ،الطبيب النفسي ،ديفيد الرسون ،رئيس
املعهد القومي لبحو العناية بالصحة ،ومؤلف الكتاب التعليمي "العنصر املنسي" الذك قام بتأليفه
باالشرتاك مع زوجته سوزان .يناقش يف كتابه هذا العالقة بني الصحة والدين .وتقول األرقام الت وردت
يف كتابه عن طريق استطال "جالوب" أن  59باملئة من األمريكيني يؤمنون باهلل ،وعلى الرغم من أن
النصف يؤمنون بوجود النار فهناك  03باملائة يثقون بأن اهلل غفور رحيم وال يعذب هبا ،وهناك 23
باملائة ضرون القداس األسبوعي .12ويف استطال مت توزيعه على  165طبيبا عام  1556يف أحد
اجتماعات األكادميية األمريكية ألطباء العائالت قال  55باملئة :إاهم يعتقدون أن املعتقدات الدينية
ميكن أن تساهم يف الشفاء .وحينما سئلوا عن جتارهبم الشخصية أجاب  66باملئة من األطباء أن اهلل
تدخل وحسن أحوال مرضاهم ،بل وبدا احلماس على املرضى بشدة وهم يبينون أن الصالة أداة فعالة
يف الشفاء .13الدين هو سفينة النجاة الت على كل بشر أن يركبها لتسعده يف الدنيا ،وتنقذه يف اآلخرة،
http://www.startimes.com/f.aspx?t=23069466 11
 12املقالة يف موقع
http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=7&ISSUE=1
 13املرجع السابق.
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ومن الدين ،يستقي اإلنسان منهاجاً واضحاً ،متكامالً جلميع جوانب حياته ،دينية كانت أم دنيوية،
خاصة أم عامة.
بعد ما سبق ذكره نتساءل مرة ثانية :هل الدين "حقاً أفيون الشعوب"؟ نقول :إذا كان الدين
املقصود هبذه العبارة املاركسية ،كلمة عامة ،تشمل مجيع األديان ،فهي-دون ريب -حمض باطل ،أما إذا
وجيمد الفهم ،و جب احلرية -وهو ما حصل يف
العلم ،ويغيِّب العقلِّ ،
قصد هبا الدين الذك يقصي َ
الغرب يف زمان خال ،-فهو فعالً أفيون ،بل أسوأ من األفيون.
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