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المقّدمة

الحمـــد هلل رّب العالميـــن، وال�شـــالة وال�شـــالم على 

اأ�شرف الخلق محّمد وعلى اآله الأخيار المنتجبين.

مهما تغّيرت الظروف فـــاإّن الفكر الأ�شيل يبقى على 

اأ�شالتـــه، ومهمـــا تبّدلت الأحـــوال فاإّن الـــكالم المحكم 

والإحـــكام  فالأ�شالـــة  اإحكامـــه،  علـــى  يبقـــى  بالدليـــل 

اأ�شا�ـــس الثبات والدوام، ومن هنا نجـــد الإمام الخمينّي 

ب  ���رة والطلاّ الراحل} يو�شـــي: »...الطبقة المفكاّ

ق���راءة كت���ب الأ�ش���تاذ العزي���ز  َيَدع���وا  األاّ  ي���ن  الجامعياّ

���ري(، وال يجعلوه���ا ُتن�س���ى  )ال�سهي���د مرت�س���ى مطهاّ

اء الد�سائ�س المبغ�سة للإ�سلم،... جراّ

فق���د كان عالماً باالإ�سلم والق���راآن الكريم والفنون 

���ة المختلفة، فري���داً من نوعه...  والمع���ارف االإ�سلمياّ
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�سهل���ٌة  ا�ستثن���اء  اأياّ  ب���ل  كلاّه���ا  وكلمات���ه  كتابات���ه  واإناّ 

ومربِّية«.

وكذلك نجد قائد الثورة الإ�شالمّية �شماحة ال�شّيد علّي 

����س الفكرياّ لنظام  الخامنئـــّي { ي�شفه باأّنه: »الموؤ�ساّ

���ة االإ�سلمياّة،... واأناّ الخطاّ الفكرياّ للأ�ستاذ  الجمهورياّ

ري هو الخطاّ االأ�سا�س للأفكار االإ�سلمياّة االأ�سيلة  مطهاّ

الاّذي يقف في وجه الحركات المعادية...

���ذي ي�ستطي���ع اأن يحف���ظ الث���ورة م���ن  اإناّ الخ���ط الاّ

الناحي���ة الفكرياّة ه���و خطاّ ال�سهيد مطهرياّ يعني خط 

... االإ�سلم االأ�سيل غير االإلتقاطياّ

���ذي هو  ت���ي اأن ال َتَدع���وا كلم ه���ذا ال�سهي���د الاّ و�سياّ

كلم ال�ساحة المعا�سرة،... واجعلوا كتبه محور بحثكم 

�سوها ب�سكل �سحيح...«. وتبادل اآرائكم وادر�سوها ودراّ
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حول الكتاب

هذا الكتاب تلخي�س وتحرير لمحا�شرة لل�شهيد مطّهري 

كتاب  من  والميول؟«  الرغبات  ت�سبع  »كيف  عنوان  تحت 

محا�شرات في الدين والجتماع.
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كيف ت�شبع الرغبات والميول؟

ين هو الو�شيلة الوحيدة  1 ـ كيف نثبت اأّن الدِّ

لإ�شباع الرغبات الإن�شانّية؟

الأخـــالق  ر�شيـــد  يـــن  الدِّ يكـــون  كيـــف  ـ   2

والقانون؟

ين؟ وهل  3 ـ ما هي عوامل النحراف عن الدِّ

ما  غير  جديدًا  عاماًل  تذكر  اأن  يمكن 

ذكر؟

تواجه  اأن  يمكن  اّلتي  الن�شيحة  هي  ما  ـ   4

ين؟ عاة اإلى الدِّ للدُّ
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ين هو الوسيلة الوحيدة إلشباع الرغبات الدِّ

عند  فطرّية  رغبة  ين  الدِّ اأّن   
)1(

محّله في  ثبت  لقد 

الإن�شان، وال�شوؤال اّلذي يبقى:

ين هو الو�شيلة الوحيدة اّلتي ل بديل عنها لإرواء  هل الدِّ

يمكن  ل  العلم  واأّن  الب�شرّية؟  والرغبات  الحاجات  واإ�شباع 

اأن يكون ـ كما يّدعي اأو يت�شّور بع�س ـ بدياًل عنه مهما تقّدم 

وتطّور؟

ين طموحات اإلنسان ال يرويها إّلا الدِّ

لقد تمّيز الإن�شان عن الحيوان بالفكر، وبهذا الفكر راأى 

الدنيوّية  وبين حياته  الوا�شعة  بين طموحاته  التوازن  عدم 

في  ويعمل  والأبدّية  الخلود  يحّب  ناحيٍة  من  فهو  الموؤّقتة، 

)1(  يف مو�شوع »ل بديل عن الدين«
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ناحية  من  يرى  بينما  الأ�شا�س،  هذا  على  الدنيا  الحياة 

تفنى  مادّية  اإمكانّيات  من  يملك  ما  وكّل  ج�شمه  اأخرى 

وتزول، فيعي�س ال�شطراب والتوّتر والياأ�س، جّراء اإح�شا�شه 

بالحرمان من الخلود؛ وقد يغبط الحيوانات على ما تملكه 

من تعادل بين اأفق تفكيرها المحدود وم�شاحة ا�شتعدادها 

الدنيوّي فال تعي�س ما يعي�شه الإن�شان من ا�شطراب.

وكثيرًا ما �شعى الإن�شان للخلود ب�شّتى الو�شائل والطرق، 

ولي�س ذلك اإّل ليروي تلك الحاجة وذلك الإح�شا�س والأمل 

اأو بموؤلفاته،  اأو باأعماله  اأّنه خالد بتمثاله  بالخلود، فتوّهم 

لكن اأّي لّذة ي�شعر بها بعد تال�شيه في التراب؟! اإذن ل يروي 

هذا الإح�شا�س ب�شكل كامل ومقنع اإّل العتقاد الدينّي بوجود 

حياة خالدة بعد الموت، وهذا العتقاد هو اّلذي يهّدئ من 

روعه وا�شطرابه ويجعله يعي�س التوازن في هذه الحياة.

اأقوال لبع�س العلماء:

 يقول في كتابه ر�شائل العظماء: »اإناّ االإن�سان 
)1(

فروغي

)1(  وكذلك هناك ر�شالة لفيكتور هيغو توؤّكد هذا املعنى.
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حينما يعتقد باأناّه فان واأناّه ال يوجد بعد هذه الحياة اإالاّ 

تها، وال�سيء  العدم المطلق �سوف يفقد قيمة الحياة ولذاّ

ة والن�ساط والروؤية  الوحيد الاّذي يبعث فيه االإح�سا�س باللذاّ

ر له االعتقاد بالخلود في  الو�سيعة هو الدين، حيث يوفاّ

تة«. الحياة االأخرى واأناّ هذه الحياة الاّتي يعي�سها موؤقاّ

»هو الاّذي يحيا به  تول�شتوي يقول في تعريف الإيمان: 

االإن�سان، اإناّه ر�سيد الحياة«.

هت وجهي  نا�شر خ�شرو يقول: »اأعَر�ست عن الدنيا ووجاّ

ين، الأناّ الدنيا بدون دين كالبئر العميقة وال�سجن، اإناّ  للدِّ

�س للدمار وال  ين في اأعماق قلبي ملك عظيم ال يتعراّ للدِّ

.
)1(

للنهيار اأبداً«

ين رصيد األخالق والقانون الدِّ

لقد اّدعى بع�س اأّنه بالإمكان اأن يتحّقق المجتمع معتمدًا 

ين  الدِّ اأّن  يرون  اّلذين  الالدينّيون  اإليه  يدعو  ما  وبني  للعلماء  الأقوال  هذه  بني  قارّنا  ولو    )1(

قيٌد، والالدينّية حرّيٌة وانطالق، فهوؤلء يعتقدون اأّن احلرّية حتّرر من كّل قيد، ن�شاألهم: هل 

التحّرر مّما يفر�شه العقل والإن�شانّية والأخالق وال�شرف والقيم وغريها حتّرر وانطالق؟!
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ين في كّل  الدِّ على الأخالق والقانون، ويكونان البديل عن 

�شيء.

اإّل اأّن هذا البع�س خفَي عليه اأنَّه ل يمكن لمجتمع ب�شرّي 

ين،  الدِّ الأ�شا�س وهي  يعتمد على ركيزته  اأن  يقوم دون  اأن 

ومخزون  ر�شيد  من  لهما  بّد  ل  والأخالق  القانون  وحّتى 

ين ر�شيد الأخالق والقانون كما  داخلّي يعتمدا عليه، فالدِّ

اأّن الذهب ر�شيد العملة الورقّية.

ين لكان القانون والأخالق كالئحة حقوق  ولول وجود الدِّ

اإمكانّياتها،  بكّل  لها  ورّوجت  فرن�شا  اقترحتها  اّلتي  الب�شر 

فهي من جهة دعت اإليها ومن جهة اأخرى اأّول من �شحقها 

اأمثال  الفرن�شّيين  القادة  بع�س  اقتراح  كان  فقد  وخالفها، 

اإعطائه  الجزائرّي وعدم  ال�شعب  اإبادة  بومبيدو هو  جورج 

ال�شتقالل.

الحرّية  اأمثال:  والقوانين  والقيم  المقّد�شات  جميع  اإّن 

والعدالة والم�شاواة والإن�شانّية وال�شعور بالم�شوؤولّية ل بّد اأن 

ين في تحّققها ولوله ل �شامن لتطبيقها اأبدًا. تعتمد على الدِّ
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يقول األك�شي�س كاريل: لقد تقّدمت وتطّورت العقول كثيرًا 

ولكن مع الأ�شف لم تزل �شعيفة، والإيمان فح�شب هو اّلذي 

يبعث القّوة في هذه القلوب، وانحرافات الب�شر كّلها نا�شئة 

من هذه الحالة وهي قّوة العقول و�شعف القلوب.

ُتخرج  اإّنها  الحديثة؟  والمدنّية  الح�شارة  فعلت  فماذا 

والمنتجات  الب�شائع  مــن  الكثير  الأ�ـــشـــواق  اإلـــى  يــومــّيــًا 

الجديدة؟؟

اأهدافه  ــى  اإل تو�شله  حّتى  لالإن�شان  فعلت  مــاذا  لكن 

المقّد�شة ال�شامية؟

الب�شرّية  يقود  اّلذي  وهو  ين  الدِّ غير  هناك  لي�س  نعم 

ين ل وجود لالأخالق ول للقانون  لتحقيق اأهدافها ولول الدِّ

ول لالإن�شانّية.

ين عوامل االنحراف عن الدِّ

ين رغبة فطرّية فلماذا النا�س ينحرفون  �س: اإذا كان الدِّ

ين ول يتم�ّشكون بتعاليمه؟ وما هي العوامل اّلتي اأّدت  عن الدِّ

ين؟ للبعد عن الدِّ
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:
)1(

ج: ذكر وولنز اأو�شكار لندبرج عاملين لالنحراف

1 � �سيا�سة االإلحاد: حيث تتبع بع�س الجماعات اأو المنّظمات 

الإلحادّية اأو الدولة �شيا�شة معّينة تحارب فيها الإيمان 

�شيوع  اإلى  وتدعو  م�شالحها،  مع  يتعار�س  لأّنه  باهلل 

الإلحاد بين النا�س.

ب والتلقين في ال�سغر، فاإّن المنّظمات الدينّية  2 � التع�ساّ

�ِشّن  في  النا�س  يعتقد  لكي  جاهدة  تحاول  الم�شيحّية 

الطفولة باإله على �شورة الإن�شان.

ولكن عندما تنمو العقول وُتح�شن التفكير ف�شوف تتعار�س 

اأفكارهم مع ما تعلموه في ال�شغر، فتحاول الجمع والتوفيق 

اإّنه ل  ُلّقنوه وهم �شغار، وحيث  بين التفكير ال�شحيح وما 

يمكن التوفيق بين التفكير العلمي والأفكار الدينّية القديمة 

ول  بالكلّية،  اهلل  فكرة  المفّكرون  ينبذ  داخلي  �شراع  وبعد 

خوفًا  ب�شلة  ين  بالدِّ يمّت  مو�شوع  اأّي  في  البحث  يحاولون 

من النتائج النف�شّية اّلتي اأ�شابتهم اإثر اعتقاداتهم القديمة 

)1(  نقاًل عن كتاب »اهلل يتجّلى يف ع�شر العامل« بت�شرف.
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اّلتي جاهدوا للتخّل�س منها.

ين،  الدِّ عن  لالنحراف  اأ�شا�شان  عامالن  هذان  نعم 

المفاهيم  على  لتعّرفهم  انحرفوا  المثّقفين  من  والكثير 

اّلذي  الن�شج  بعد  فهم  طفولتهم،  اإّبان  الخاطئة  الدينّية 

الم�شّوهة  المفاهيم  هذه  مثل  تقّبل  يمكنهم  ل  اإليه  و�شلوا 

.
)1(

والت�شّورات الالمعقولة فينكرون كّل ما يتعّلق بالدين

عوامل إضافية

اأّدت  اأو  �شاعدت  اّلتي  العوامل  بع�س  ن�شيف  اأن  ويمكن 

اإلى انت�شار الإلحاد منها:

ث المحيط، فاإّن تلّوث المحيط بالأوحال ال�شيطانّية  3 � تلواّ

والغرق في عبادة اللّذة وال�شهوة واّتباع الهوى يوؤّثر ذلك 

على بقّية الأفراد الموجودين في المحيط، ويوؤّجج لهيب 

ال�شهوة ويحّرك الغرائز الحيوانّية، مّما يجعل المجتمع 

على  اأبناءهم  يغّذون  ملا  الإحلاد  �شيوع  يف  كبري  دور  اجلهلة  واملبّلغني  والآباء  ولالأّمهات    )1(

التعاليم واملفاهيم اخلاطئة، ومن هنا علينا بذل اجلهد لن�شر التعاليم الإ�شالمّية الأ�شيلة 

وب�شورتها احلقيقّية غري امل�شّوهة ول املنحرفة.
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الدينّية  والتعاليم  ال�شامية  الأخالقّية  القيم  عن  بعيدًا 

القيم من  كّل  له  تعني  ل  هواه  يتبع  اّلذي  لأّن  الرفيعة، 

من  ب�شيء  يعتني  ول  �شيئًا  ورجولة  واإباء  وعّزة  �شرف 

التعاليم والقوانين.

لل�شيطرة  الأ�شلوب  هذا  الإ�شالم  اأعداء  ا�شتخدم  وقد 

على الأندل�س واإخراج الم�شلمين منه ونجحوا في اإماتة روح 

ين في المجتمع واأخرجوا الم�شلمين منها بكّل �شهولة. الدِّ

الإ�شالمّية،  البالد  في  اليوم  ُي�شتخدم  ذاته  والأ�شلوب 

يبقى  ول  المجتمع  في  والفجور  الف�شق  ي�شود  اأن  وبعد 

باأّنهم  الإيمان يدخل منه فتحّق عليه كلمة اهلل  لنور  منفذ 

فا�شقون..

.(((
{...ڤ       ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  }

ين  بالدِّ النا�س  بع�س  يتظاهر  وقد  الخاطئة،  الدعوة   �  4

ين لكن باأ�شلوبهم الخاطئ مما ينّفر النا�س  ويدعون للدِّ

)1(  �شورة املنافقون، الآية: 6.
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اأردت  لو  مثاًل  فيقولون  ملحدين؛  ويجعلهم  ين  الدِّ من 

الميول  كّل  نف�شك  في  تقتل  اأن  عليك  موؤمنًا  ت�شبح  اأن 

والمعرفة  والجن�س  الثروة  غريزة  فتقتل  والغرائز 

والجاه، والزهد عندهم عبارة عن عزلة وانفراد وترك 

ين  كّل العادات والغرائز المذكورة، وكذلك لو عّرف الدِّ

العلماء  واإحراق  قتل  اإلى  ويوؤّدي  العلم  باأّنه عدو  للنا�س 

ين والمتدّينين. واأفكارهم �شيجعلهم يمقتون الدِّ

بجميع  يعترف  اأّنه  الإ�شالم  ممّيزات  من  نجد  بينما 

 وُيعطي كاّل منها حّقها، ونجد 
)1(

الميول الفطرّية الإن�شانّية

الغرائز  وكّل  الإ�شالمّية  التعاليم  بين  المن�شجم  التالحم 

ال�شحيح  بال�شكل  الغرائز  هذه  لتوجيه  ويدعو  الب�شرّية، 

ولإروائها بالطريق المنا�شب ل اإلى اإلغائها والق�شاء عليها، 

اأع�شاء  يخلق  لم  كما  عبثًا  الغرائز  هذه  يخلق  لم  فاهلل 

الإن�شان عبثًا.

)1(  من امليول الفطرّية الإن�شانّية حّب ال�شتطالع واملعرفة، والرغبة يف الرثوة وامليل اإىل ت�شكيل 

الأ�شرة، والغريزة اجلن�شّية وحّب اجلاه والظهور.
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ين عاة إلى الدِّ دعوة إلى الدُّ

ين باأمور: ومن هنا ينبغي اأن يهتّم ُدعاة الدِّ

ي�شبحوا  حّتى  الأ�شيلة  الدينّية  التعاليم  على  التعّرف  ـ   1

الإلقاءات  من  نتخل�س  وبالتالي  فيها،  المحّققين  من 

ال�شعيفة،  الإن�شانّية  النفو�س  ين في  الدِّ با�شم  الخاطئة 

ين. لأّن ذلك ي�شاعد على النحراف عن الدِّ

ال�شهوانّية  التلّوثات  كّل  من  الجتماعّية  البيئة  تطهير  ـ   2

والحيوانّية واّتباع الأهواء.

واأن  الفطرّية،  الب�شرّية  الغرائز  على  الدقيق  الإطالع  ـ   3

ين  الدِّ با�شم  يحاربوها  فال  لها  �شاملة  روؤية  لهم  يكون 

ومن حيث ل يق�شدون، وعندها �شوف نرى النا�س...

.(((
{...ڃ چ چ چ چ }

)1(  �شورة الن�شر، الآية: 2.
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الخالصة

اأّن لالإن�شان رغبات وميول ي�شعى لإروائها، فهو  ل �شّك 

يحّب البقاء والخلود واأ�شياء كثيرة اأخرى، ولكن من اّلذي 

ُي�شبع هذه الرغبات؟

ين هو الو�شيلة الوحيدة اّلتي تلبي حاجة  ين، نعم الدِّ الدِّ

الكثير من  الفطرّية هذه، ومن هنا نجد  الإن�شان ورغباته 

الوحيد  ال�شيء  واأّنه  ين  الدِّ عن  غنى  ل  اأّنه  قالوا  العلماء  

اّلذي يبعث على الإح�شا�س بالخلود.

قيمة  ل  وبدونه  والأخالق،  القانون  ر�شيد  اأي�شًا  ين  الدِّ

بالنا�س  اأّدى  اّلذي  ال�شبب  ما  ولكن  بهما،  يعمل  ول  لهما 

ين؟ لالنحراف عن الدِّ

ب  ها: �شيا�شة الإلحاد المّتبعة، والتع�شّ اأ�سباب كثيرة اأهماّ

الملّوث  والمحيط  الطفولة،  �شّن  في  الخاطئ  والتلقين 

اّلذي ُين�شي الإن�شان حياته والهتمام باآخرته ودينه، ومن 

ين ب�شكل خاطئ يوؤّدي اإلى النفور  الأ�شباب، الدعوُة اإلى الدِّ

منه، ومن هنا كان لزامًا عليهم اأ�شياء كثيرة قبل الت�شّدي 

ين. لن�شر الدِّ
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