
 الدين والغرائز الفطرية

يولد كل إنسان وحيوان ولديه عدة غرائز فطرية، قد يكون أهمها غريزة الجنس، وغريزة التملك، وغريزة التآلف  

اآلخر هي الغريزة التي تحافظ  الجنس  والبعد عن الوحدة، وغريزة حب االستطالع. غريزة الجنس وممارسته مع  

واإلنسان   يزة التملك فتعكس حاجة الحيوان  على بقاء الجنس البشري والحيوانات على اختالف أنواعها. أما غر 

اإلنسان إلى االستحواذ على كل ما يمكن  تطلع  إلى متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن، فيما تعكس أيضا  

اإلنسان أكثر من الحيوان. إذ   حياة  الحصول عليه من ماديات الحياة؛ األمر الذي يجعل الغريزة هذه تطغى على

عادة بقوت يومه، يصر اإلنسان على تأمين مستقبله من خالل الحصول على أشياء مادية  فيما يكتفي الحيوان 

وغير مادية كثيرة. أما غريزة التآلف والبعد عن الوحدة فتشكل الدافع الذي أدى إلى تكوين التجمعات الحيوانية  

اإلنسانية العصور   واملجتمعات  مر  أعضائعلى  بمنح  الحيوانية  التجمعات  تقوم  وفيما  باألمان  .  شعورا  ها 

في قطعان  واالطمئنان تسير  تنوع  ،  حين  املجتمعاتيقوم  في  فئات   الثقافات  إلى  املجتمعات  بتجزئة  اإلنسانية 

داخل كل تجمع    اإلنسانية  ، فيما تعزز الروابطبين تلك املجتمعاتالخالفات والفوارق    ، ما يجعلها تعمقمختلفة

   ثقافي وديني ومذهبي وطائفي.

الحيوان يجد نفسه    جهول، ما جعل االستطالع فربما كان مصدرها األساس ي هو الخوف من امل  أما غريزة حب

 مناخات مناسبةو وأمكنة آمنة    طعام وماءمن    في البحث عن متطلبات البقاء  وقتهجزء كبير من    مضطرا لقضاء

أعدائه بعيدة عن  بتكون  يتعلق  فيما  أما  ف.  االستطالع  إن  اإلنسان  على طبيعة   إلىدفعته  غريزة حب  التعرف 

به،   املحيطة  واملخلوقات  بقائه،  و األشياء  لتأمين  الغذاء  من  يكفي  ما  على  الحصول  من  تمكنه  وسائل  تطوير 

وتصنيع معدات تجعل البقاء سهال وآمنا وممتعا. وهذا قاد بالتدريج إلى حدوث تقدم متواصل في علوم الحياة 

و  والطب  معدات  واإلدارة  تصنيع  جانب  إلى  واألدوية،  الحروبل التغذية  الحيوانات  شن  البشر،    وصيد  وقتل 

واملواصالت    وتسهيل عمليات والقاراتاالتصال  املسافات  يعد  عبر  لم  تقدم  من  اليوم  نشهده  ما  إلى  ، وصوال 

وهذا يعني   ي.  في حياة الناس من تغير بشكل شبه يوم   مؤسسة رصد ما يحدثهبإمكان  بإمكان شخص متابعته، أو  

نواحي الحياة، والدافع الحقيقي الذي يقف في مختلف أن غريزة حب االستطالع هي أم العلم واالختراع والتقدم 

، وتمكين القلة من التفوق وامتالك أسباب القوة ومصادر في الحياة  خلف نجاج بعض الناس وفشل الكثيرين



ا نقوم بتنميته، وأن ال نكبت العواطف، بل  وتقنينها  لهذا علينا أن ال نخاف الغرائز، بل نقوم بتهذيبهاالثروة واملال.  

التنوع ألنهاتساعدمو  على   تهبإنساني  اإلنسان  تعمق وعي  ها 
 
ن أن  علينا  وفي كل هذا،  وال.  الغرائز  عواطف  خضع 

 . والتركة التراثية  والعلم، بعيدا عن النزعة اإليمانية  واملعتقدات للعقل

وتأطير    ها، غرائز ال تقف في العادة عند حدود معينة بصورة تلقائية؛ األمر الذي جعل من الضروري تنظيماللكن  

املجتمعات بتطوير  بعضها بما يكفل عدم اعتداء شخص على حقوق غيره وإلحاق األذى بهم. وهذا تسبب في قيام  

الغرائز مثل غريزة الجنس وتنظيمها،   القيم والقوانين بهدف كبح جماح بعض  التقاليد واألعراف ومنظومات 

مع محاولة ضمان الحرية  وتهذيب غرائز أخرى مثل غريزة التملك كي ال تتسع فجوة الثروة والقوة في املجتمع كثيرا،  

  يرةقبيلة ثم العشالالناس وتصرفاتهم من خالل مؤسسات بدأت بجاء التحكم في  لكن بدال من ذلك،  للجميع.  

العالقات  نظيم  لت  لسن قوانين  الدولة منذ نشوئها في قديم الزمان  اتجهت، وأخيرا الدولة. ولقد  ةوالطائفة الديني

 القبلية والعشائرية والطائفية، و   حاولت أن تتجاوز   بين الناس على أسس 
 
كافة النشاطات في املجتمع لنظم  خضع  ت

الحريات   مجال  في  خاصة  يوم،  بعد  يوما  وتعقيدا  كثرة  تزداد  تزال  ما  التجارية  وترتيبات  والتبادالت  العامة 

   والنشاطات املالية.  

حدة الظلم الذي مارسه   ففيهدف تخقبل ظهور الدولة بقرون، وذلك بثقافية  ظهر الدين كمنظومة اجتماعية  

ولقد قام الدين بتطوير قيم وتقاليد تنهى عن الظلم    .في املجتمع الزراعي  والعبيد  الزراعة  االقطاعي ضد عمال

قاموا فيما واستعباد البشر، وتطالب القوي بالتعاطف مع الضعيف والثري بمساعدة الفقير. لكن رجال الدين 

ما جعل من الصعب  دينية إلى عقائد مقدسة ادعت أنها نابعة من إرادة إلهية،  ال  والتقاليد  نظم القيم  بعد بتحويل

إلى قطعان بشرية معدومة اإلرادة،   الناس وتحويلهم  في  التحكم  الخروج عليها. ومن أجل  أو  بها  قامت  املساس 

ا إال املؤسسة الدينية بإخضاع غريزتي الجنس وحب االستطالع لقيود قاهرة ليس بإمكان شخص الخروج عليه 

ن يتم أبالخروج على الدين نفسه. إذ فيما جعلت عملية التزاوج خاضعة لطقوس محددة، جعلت من غير املمكن  

وجودي  شبه  زواج إال بمباركتها ودفع رسوم مقابل ذلك. وهذا جعل الجنس بالنسبة ألتباع بعض الديانات هاجسا  

  رغبةا كانت غريزة حب االستطالع تعكس  ملسيطر على عقول الشباب وحرمهم من التفكير في أمور حياتهم. و 

والفعل التفكير  في  واإليمان  ،  بحرية  الفرد  األديان  ظهور  تقييد  فإن  إلى  بأدى    صارمةوأحكام    نصوصاملؤمن 



وفي    من الحرية، وبالتالي من القدرة على الخلق واالبتكار والسرحان بخياله خارج أطر الدين.  هفي حرمان   تتسبب

والقوانين   والتقاليد  القيم  كل  ذلك الواقع، جاءت  تجاوز  الدين  لكن  وتهذيبها،  اإلنسانية  الغرائز  لكبح جماح 

 .م بعضهاوتحري  لتقييدها

والتدين  هيالحرية   واملسلك  والعمل  الفكر  اآلخر  أما  ،  والعبادة  حرية  بالجنس  االقتران  في  فحرية  الرغبة  هي 

ال يمكن إلنسان أن يعيش حياة سوية منتجة  ان أمران  ؛ وهذمع من تحب ويحبك من البشر  ممارسة الجنس 

بدون أي منهما. لهذا حين قام الدين بحرمان الرجل واملرأة من البوح بالرغبة في ممارسة الجنس، وحرمان املؤمن  

الدين قاموا بكبت عاطفة الحب وتحريمها أحيانا، وتقييد   رجالمن حرية التفكير واإلبحار في عام الخيال، فإن  

إلى عدو    ، خاصة في بالد املسلمين،الدينمن حرية التفكير والتأمل؛ األمر الذي تسبب في تحول   وحرمانهالعقل  

، وسجينا مشاعره بصورة تلقائيةمخلوقا عاجزا عن البوح باملتزمت  للحب والحرية على السواء. وهذا جعل املؤمن  

 . خالق  ا فكر أو خيالالحب، وال يعكر صفوه  نسمات  صلهات، وال  الحرية  في زنزانة ال يدخلها نور 

بدونها تصعب الحياة وتفقد رونقها وإثارتها، األمر    ألنه  والدينية، وذلك  لكن الغرائز أقوى من القيود الدنيوية

إما  الذي أمام خيارين:  العيش حياة سوية منتجة وممتعة  ه وحرمان نفسهكبت غرائز   جعل اإلنسان  أو  من   ،

األوامر  على مخالفة    يناملؤمن  معظم  . وهذا تسبب في تشجيعالجتمعالخروج على تعاليم السلطة املهيمنة على  

ولهذا    .الطبيعة التي فطره هللا عليها  اتباع  ، ما يعنيهم وحاجاتهم النفسيةتجاوبا مع غرائز   واههاتباع  ، و الدينية

شذوذا من  و   ،نالحظ أن أكثر الجماعات اإلنسانية فسادا من النواحي األخالقية، ونفاقا من النواحي االجتماعية

، وفقرا  من النواحي املادية هي الجماعات األكثر تزمتا من النواحي الدينية. وهذا ال ينطبق على  الجنسيةالنواحي  

فاإليمان األعمى    ينطبق أيضا على أتباع الديانات "غير السماوية".  املسلمين أو املسيحيين أو اليهود فقط، وإنما

ال    الحي  الواعيعدو العقل، والحرمان من الحرية ومتع الحياة عدو الضمير، وفي غياب العقل املفكر والضمير  

 ه. أو منتجا، أو سعيدا بحياتيمكن إلنسان أو جماعة أو مجتمع أن يكون سويا أو مخلصا أو أمينا مع نفسه،  
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