
 الدين والضمير

كل إنسان يولد في عائلة مؤمنة بدين معين ومتمسكة بتعاليمه، يولد في حقيقة األمر بضمير مزيف، وذلك بغض  

ويعود السبب في هذا األمر  .  النظر عن الدين املعني، حتى وإن كان هو الدين الصحيح الذي ال يطاله أدنى شك

علميا أو أخالقيا للحكم على صحة أي دين أو حكاية وقعت في املاض ي  إلى أنه ليس لدى البشرية جمعاء مقياسا 

وهنا ال بد من التذكير أيضا أن الشك واليقين تعكس مواقف وقناعات نسبية ال تقوم على علم أو فكر .  السحيق

 . وال حتى على تجربة إنسانية موثوقة

أنه أن ُيقلص ما لدى الشخص املعني إن مجرد إيمان شخص بأن الدين الذي ولد فيه هو الدين الصحيح من ش

وحيث أن دين اإلنسان هذا هو الدين الصحيح  .  من غريزة حب االستطالع للتعرف على ماهية الديانات األخرى 

كما يرى ويؤمن، فإن نظرته إلى الديانات األخرى وأتباعها تصبح نظرة تقوم على التفرقة ضدهم، والتقليل من  

هذه قناعات ومواقف ومشاعر تتسبب في إغالق جزء كبير أو صغير من عقله،  شأنهم، والشك في عقالنيتهم؛ و 

قيود دون  الحقيقة  عن  يبحث  الذي  املجرد  التفكير  على  قدراته  من  التفكير .  والحد  على  القدرة  ومع ضعف 

مع بحيادية وعلمية وأمانة مع النفس، فإن اإلنسان املعني يتخلف عن أقرانه، وتتحول إسهاماته في حياة املجت

كما أن نظرة التفرقة التي تميز العالقة بين أتباع الديانات  .  الذي ينتمي إليه من كونها إيجابية إلى كونها سلبية

 . املتعددة تجعل الشخص املتزمت أقل إنسانية وتعاطفا مع أتباع الديانات األخرى 

يرة مثل علم الطب والهندسة  قد يجادل البعض أن هناك الكثير من املؤمنين الذين أسهموا في تطوير علوم كث

لكن العالم واملخترع الذي ينشط في  .  البيولوجية والفضاء والفيزياء والكمبيوتر، وهذا صحيح ال يجوز الشك فيه

إليه بوصفه نوعا خاصا من   العلوم اإلنسانية واالجتماعية يجب أن ينظر  الطبيعية بعيدا عن  العلوم  مجال 

الحدين ذات  ي.  التكنولوجيا  فيما  توجيهها  إذ  أيضا  يمكن  عدة،  وعلمية  إنسانية  أهداف  لخدمة  توجيهها  مكن 

عالم الكمبيوتر مثال .  لخدمة أهداف تضر بمصلحة مجتمعات وبشر كثيرين لحساب مجتمعات وبشر آخرين

يمكن أن يوظف ملكاته العقلية في تطوير برامج تساعدنا على تشخيص بعض األمراض الصعبة وعالجها بدقة  

أ البشر،  وسرعة، كما  الكثير من  الناس وفضح أسرارهم وتدمير حياة  للتجسس على  برامج  تطوير  بإمكانه  ن 

الجهلة واستغاللهم العالم  .  وبرامج أخرى تساعد النصابين واملجرمين على السطو على الفقراء وتضليل  إذن، 



الهد في عمليات  الديني ليس إال تكنولوجيا قادرة على اإلسهام  التزمت  إلى  يميل  الخير والشر،  الذي  م والبناء، 

إن كل عالم  .  وبالتالي ال يصلح أن يكون، وال يجوز أن يكون قائدا ملجتمع، أو حتى لجماعة أو مؤسسة مجتمعية

مؤمن يضع قناعاته اإليمانية قبل مصلحة املجتمع الذي ينتمي إليه، كما أنه يلجؤ أحيانا إلى تزوير نتائج بحوثه  

األمر الذي يقوده إلى خيانة األمانة الشخصية والحيادية العلمية  .  الذي يؤمن بهالعلمية لتخدم ادعاءات الدين  

 . واملصلحة اإلنسانية، غالبا من دون وعي ألنه ضميره ُزيف منذ الصغر

النواحي   من  تخلفا  االجتماعية  الفئات  أكثر  أن  هي  األولى  املوضوع؛  هذا  على  أخيرتين  مالحظتين  نسجل  وهنا 

ثقافية واالقتصادية والسياسية في العالم هي الفئات األكثر تزمتا من النواحي الدينية، وهذا  العلمية والفكرية وال

اليهودية واملسيحية واإلسالم والهندوسية والبوذية الديانات  أتباع  أن معظم  .  يشمل  الثانية فهي  أما املالحظة 

ملون كجنود مخلصين في خدمة الفئات العلماء املبدعين في مجاالت العلوم الطبيعية والكمبيوتر واملخترعات يع

املهيمنة على حياة الشعوب التي تعاني الفقر والحرمان وغياب الحريات، ما جعلهم أدوات استبداد بدال من أن  

 . يكونوا أدوات تحرير ورموز تحرر، تحرير العقل من القيود، وتحرر اإلنسان من الظلم

اء بناء على قناعات عقائدية دينية أو غير دينية، فإن املجتمع حين يتربى فرد في بيئة يسيطر عليها ضمير مزيف ج

الحرية وغياب  والفقر  الفساد  وشيوع  التخلف  ويالت  يعاني  كوريا .  بأكمله  مثل  املجتمعات  بعض  أن  مع  إذ 

الشمالية وإيران حققت الكثير من االنجازات في مجال العلوم الطبيعية، وقبل ذلك االتحاد السوفيتي، إال أن  

وب التي خضعت أو ما تزال تخضع لتلك النظم لم ترى رفاها اقتصاديا، أو تشعر بعدالة اجتماعية أو تنعم  الشع

 .بحرية فكرية أو سياسية
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