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فطرية التدين
�أم كلثوم الفار�سية

قول بلوتارك امل�ؤرخ اليوناين امل�شهور�« :إذا �ألقيتم نظرة �إىل �ساحة الكون ف�إ ّنكم �ستجدون كثرياً من الأماكن التي لي�س فيها ال عمران وال �سيا�سة وال علم
وال �صناعة وال حرف وال دولة ولكن ال ميكن وجود مكان مل يكن اهلل فيه».
يتحدث الكاتب عبدالقادر بن عبداهلل يف مقاله مبجلة الت�سامح (الفطرة والدين يف نظر القدامى واملحدثني) عن الفطرة �أو ال�شيفرة � -إن �صح التعبري-
هذه الفطرة التي جعلت الإن�سان املر�شح الأول لعمارة الأر�ض و�إ�صالحها وبها وعلى �أ�صلها التقي مت اال�ستخالف ،حيث يتناول ويف عر�ض مت�سل�سل معنى
الفطرة واجلوانب املعنوية امللت�صقة بها مثل العقل والقلب والنف�س والتي بها تت�أكد حقيقة الإن�سان؛ فالإن�سان لي�س عبارة عن ج�سد� .إمنا ال يكون �إن�سانا
�إال �إذا كان جوهرا يكون له امتداد يف �أبعاد تفر�ض طوال وعر�ضا وعمقا ،فحقيقة الإن�سان لي�ست عر�ضا لأن العر�ض يجوز �أن يتبدل واحلقيقة بعينها باقية
ويف جممل حديثه امل�صبوغ ب���أل��وان م��ن الفل�سفة
والتاريخ وال��دي��ن يثري الكاتب يف داخلنا جملة من
الت�سا�ؤالت حول فك رموز هذه ال�شيفرة التي �أبدعها
اخلالق وهل الدين رمز من رموزها الأزلية؟ ول�سرب
�أغ��وار هذا الت�سا�ؤل العمالق كان البد لنا �أن نعرف
معنى الفطرة فلقد ا�ستخدم ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي كلمة
الفطرة يف قوله تعاىلِ ...( :ف ْ��ط�� َر َة ا ِ
هلل ا َّل ِتي َف َط َر
ال�� َّن��ا� َ��س َع���لَ��� ْي��� َه���ا )...وال��ف��ط��رة ل��غ��ة مب��ع��ن��ى :اخللقة
والإيجاد ..وا�صطالحاً :هي جمموعة من ال�صفات
وال��ق��اب��ل��ي��ات ال��ت��ي ُت��خ��ل��ق م��ع امل���ول���ود ،وي�� ّت�����ص��ف بها
الإن�سان يف �أ�صل خلقته �سواء القابليات البدنية� ،أم
النف�سية� ،أم العقل ّية .والفطرة تهدي الإن�سان �إىل
تتميم نواق�صه ورفع حوائجه� ،إذا حتققت �شروطها
وارتفعت املوانع من ت�أثريها ،ولكي ن�صف �أي �أمر �أنه
تو�سط
فطري البد �أن يوجد ب�شكل ال
اكت�سابي ودون ّ
ّ
الفكر والتعليم ،فاملعارف الفطرية الإن�سانية ،عبارة
ع��ن اخل�صائ�ص وال�صفات غ�ير املكت�سبة ،ب��ل تكون
الزمة خللقة الإن�سان ،وتكون مرافقة له منذ بداية
طبيعي .ولهذا قد ت�س ّمى طينة
تك ّونه ووجوده ب�شكل
ّ
عامةّ � ،أي موجودة عند
وجودها
الإن�سان� .إ�ضافة �إىل
ّ
كلّ الب�شر .لأنّها -كما ذكرنا �سابقاً -هي من الأمور
الطبيعية التي توجد مع الإن�سان منذ بداية خلقه.
عامة و�شاملة.
وعليه لي�س هناك ا�ستثناء فيها بل هي ّ
وكلّ �شعور و�إح�سا�س موجود عند الإن�سان و�سا ٍر يف
جميع الأف��راد ُيعترب �أم��راً فطرياًّ � .أم��ا �إذا ك��ان غري
�شامل جلميع الأفراد �أو كان ال يح�صل � َّإل بالتفكري
والتعليم فال يكون فطرياً ،و� ّإن��ا ح�صل باالكت�ساب
والتعليم والتلقني .ومن العجيب يف الأمر �أنّ علماء
ال��ت��اري��خ والآث����ار ي����ؤكّ���دون �أنّ الب�شر ك��ان��وا ميلكون
الديني على مدى الع�صور و�إن كانوا يف كثري
احل�س
ّ
ّ

م��ن امل����وارد ي�شتبهون يف ت�شخي�ص الإل���ه احلقيقي
حيث �أ�شارت �إحدى الدرا�سات التي قام بها فريق من
العلماء الربيطانيني حتت �إ�شراف الدكتور «برو�س
ه���ود»� ،أنّ الإمي����ان ب��اهلل ع��ز وج��ل ينبع م��ن برجمة
معينة يف ع��ق��ول ال��ب�����ش��ر م��ن��ذ ال�����والدة ،و»�أن الب�شر
م�ب�رجم���ون ل��ل��ت��م��ت��ع ب�����ش��ع��ور روح����اين ان��ط�لاق��اً من
ن�شاط كهربائي يف مناطق معينة يف الدماغ».
�إنّ ه��ذه الدرا�سة التي ن�شرتها ال�صحف م�ؤخراً،
ل��ي�����س��ت ال��وح��ي��دة م���ن ن��وع��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال ،فعلى
الرغم من الطابع الإحلادي الذي طبعت عليه كثري
من الدرا�سات العلمية التي تعنى بق�ض ّية التدين� ،إال
�أن هناك درا�سات �أخرى وعلماء كثريين تو�صلوا من
خالل �أبحاثهم �إىل حقيقة وجود فطرة التدين عند
الإن�سان منذ ال��والدة ،وك��ان �آخ��ر و�أح��دث ما ن�شر يف
هذا ال�صدد ما ذكرته �صحيفة «الديلي تلغراف» يف
عددها ال�صادر يف ( 16حزيران 2009م) عن الدكتور
«ج�����س��ت��ون ب����اري����ت» �أح�����د ال��ب��اح��ث�ين ال���ك���ب���ار مب��رك��ز
الأنرثوبولوجيا والعقل بجامعة �أك�سفورد بربيطانيا
�أن الأطفاليولدون م�ؤمنني باهلل ،و�سبب �إميانهم �أن
�أدمغتهم ُ�ص ِّم َمت بطريقة جتعلهم ي�ؤمنون.

�س�ألت �أبا جعفر عليه ال�سالم عن قول اهلل ع ّز وجلّ :
(ح�� َن�� َف��اء ِ ِ
�ين بِ��ه) .قلت :م��ا احلنفية،
�ير ُم ْ�����ش��رِ ِك َ
ُ
ل غَ ْ َ
ق���ال« :ه��ي ال��ف��ط��رة» .وي��ق��ول الإم����ام ال�����ص��ادق عليه
ال�����س�لام يف ب��ي��ان ح��دي��ث ر���س��ول الإ����س�ل�ام ���ص��ل��ى اهلل
عليه و �سلم الذي يقول فيه« :كلّ مولود يولد على
الفطرة» :يعني على املعرفة ب�أنّ اهلل ع ّز وجلّ خالقه،
ال�س َما َو ِ
ات
فذلك قوله َ ( :و َل�� ِئ��ن َ�س�أَ ْل َت ُهم َّم ْ��ن خَ ��لَ��قَ َّ
َو ْ أَ
�ض َل َيقُو ُلنَّ ُ
اهلل).
ال ْر َ
وهذا ي�ؤكد لنا حقيقة �أن وجود التدين هو حاجة
�أ�سا�سية يف ح��ي��اة الإن�����س��ان ،فهو م��ن جهة ي�سهم يف
الإجابة عن الأ�سئلة التي تدور يف ذهن الإن�سان عن
�أ�صل الوجود ونهايته و�سببه ،وع��ن امل��وت و�أ���س��راره،
وع���ن ال����روح و�أ����س���راره���ا ،و���س��واه��ا م��ن �أ���س��ئ��ل��ة عجز
العلماء قدميا وحديثا عن الإجابة عنها.

وم����ن ج��ه��ة �أخ������رى ي�����س��ه��م ال���ت���دي���ن يف ا���س��ت��ق��رار
النف�س ،ويحقق للإن�سان ال��ت��وازن امل��ادي وال��روح��ي
وال��ف��ك��ري ال���ذي ي��ح��ت��اج��ه ،ك��م��ا ي�ضبط االن��ف��ع��االت
والعواطف وامليول ،وي�سهم يف ح�صول الإن�سان على
الراحة والطم�أنينة التي يحتاجها ملواجهة �صعوبات
احلياة .ويعد التدين عام ً
ال مهماً يف ا�ستقرار و�أمان
ح�س معرفة اهلل بنظر القر�آن املجتمعات ،و�إقامة مبادئ التكافل والعدل والن�صرة
ومما ال �شك فيه �أن ّ
ال��ك��رمي والأح��ادي��ث الإ�سالمية ه��و م��ن الأحا�سي�س واملحبة والعطف ،وما �إىل ذلك من م�شاعر و�أخالق
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ج���ذور يف ذات الإن�����س��ان ،ب��ل �إنّ ترتبط جذورها بالدين ارتباطا وثيقا.
الإح�سا�سات الدين ّية هي فطرية �أي�ضاً ،قال تعاىل:
�أخ��ي�را ن��ق��ول ب�����ض��رورة ت��ع��ه��د ال��ف��ط��رة ب��ال�ترب��ي��ة
���ط��� َرت ا ِ
����م َو ْج���� َه����كَ ِل���ل��� ِّدي���نِ َح�� ِن��ي��ف��اً ِف ْ
( َف����� ِأق ْ
هلل ا َّل��ت��ي وال��ت��وج��ي��ه ���ض��م��ن ال��ق��ي��م والأخ���ل��اق ال��ت��ي ج���اء بها
للْقِ ا ِ
َّا�س َعلَ ْي َها ال َت ْب ِدي َل ِ َ
َف َط َر الن َ
هلل َذلِ��كَ ال ِّدينُ الر�سل والأن��ب��ي��اء ف����إنّ االك��ت��ف��اء بفطرية التدين ال
ال َق ِّي ُم .)...وقد �أ�شار تعاىل يف الآية �إىل اخل�صو�صية حتقق وح��ده��ا التدين املطلوب فعلى ك��ل مكلف �أن
الأ ّوىل با�ستخدامه ل��ف��ظ ف��ط��ر و�إىل اخل�صو�صية يتعلم �شرائع الدين ويطبقها حتى ال يحيد بفطرته
ال��ث��ان��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ف��ظ ال��ن��ا���س ال�����ش��ام��ل لعموم عن الطريق احلق الذي جبلت عليه.
(ح َنفَاء ِ ِ
ل )...يقول زرارة:
النا�س .ويف قوله تعاىلُ :
umklthoom1@moe.om

