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 واللغة الفطرة سيكولوجية  مقـاالت

 

 يةانرسائل فطرية نفس
 السيكولوجية الفطرية لعمل غرائز التدين واألخالق -
 هل يوجد دين بالطفولة !؟ -
 لماذا التشريعات تعتبر الطفـل قـاصر !؟ -

 

  المقـال الخامس والعشرون
 / السعوديةسوريا -الطب النفساني  -د.موسى الزعبي

       methqalm@yahoo.com 

 

 

 �ال'�وج �أورو#ا  ال"! �� ع�� ���ى ما ب�ا�ة ومع  ��ةال�� ع�� م� األخ��ة ال�الثة �الق�ون 
 وال�ی� األخالق ب�� �الف�ل وذل0 وعل�!"ه- عقل!"ه- وم,اولة الف*��ة واألخالق ال�ی� ع�

 C ال االع"قاد ساد �ع�ما واح� م!�عٍ  م� أو واح�اً  ش�;ا ل:9 وأنه�ا ال��6د والعقل للعل- وات�اعه-
 وال�ی� ال�ی� ���ع الIJ هللا ه  ال�ق�س م��ره- وأن ب�!ه- انف�ام ال واح�اً  ش�;اً  أنه�ا ال"ار�خ
 !!.... األخالق ���ع
  

 ال"�ی� غ�ائT ماS:ة هي ما  أوالً  وه�ا وال"��د ال'�وج ذل0 ن":6ة سQال�� العل�اء واجه 
 بJل0 ال!ف9 وعل�اء الفالسفة وذهY وال�ی!ي ال'لقي الفعل إلTام:ة ماه  وثان:اً  وأصله- واألخالق

YاهJه- ش"ى مZعلى �قي ]�ع YهJر �أن الق��- ال���ره وال�ی� ال�ی� ه  األخالق م��هللا م 
 واخ"لف والعل- ال��6د العقل م��رها قال و#عZه- وال ال�ی� ال�6"�ع م��ره- �أن قال و#عZه-

 ال�عادة �6لY ما كل قال ]�عZه- إلTامه- وق ة وال�ی!ي ال'لقي والفعل األخالق ��اS:ة هQالء
 الفعل م�دود ع� ال!�c �غa ذل0 �ق�ر م� العقل أن قال و#عZه- أخالقي فه  وال!فع اللJةو 

 ... األخالق لعل�!ة �ائ�ة م,اولة وهي ال اجY أخالق ��ا���ى ال'لقي
  

 م"�ی� ال*فل ���ح وf:g ال"�ی� وآل:ة م��ر ح ل اخ"لفd ال!ف9 عل- م�ارس أن ك�ا
 ت"�ع ال"ي الفان"از�ا أو ال��"اف�i�T:ة األم ر م� ك نه �ی�ال ت6اه ال!ف9 عل- �,:اد�ة قال ]�عZها

 ��kل م�رgة وغ�� م,� سة غ�� ك نها  العقل و العل-  ��"!اول  ول:�d وال ج د ال اقع وراء ل�ا
 نف�:ة q:اسات أI ت*�k�� o�l ال عاCفي وج�اني ك�ع ر فقn م ج دة وmن�ا ومادI تl��6ي

 م��ر وأن واألس�I  االج"�اعي �ال"قل�� ال"�ی� األخ�r  :ةال!ف� ال��ارس ف��ت ب�!�ا!   عل:ه
 �ع�� ال*فل ع!� ال"�ی� ی�lأ ح�t م"�ی� غ�� وآخ� م"�ی� Cفل ی!�ئ م� فه  ال�,:n ال�ی�

��ى ��ا ال'ام�ة أو ال�ا�عة� �� uت ���Zال"قل�� و�!�   ال� tان ال ال�ان �ق م ح�kفي هللا م 
 ه- وال"قل�� االج"�اعي فال"عل- و#�;"ه وم6"�عه ثقاف"ه ح�Y هللا مفه م ی"lل ر الع�� مع ث- ال*ف لة
 قابل�"ها وع�م وقابل�"ها اإلن�ان ب!ف9 م"علo األم�  ول:9 ع�مه أو ال"�ی� ب!� ء األساسي ال�, ر
 ؟! لل"�ی�

بالقرون الثالثة األخيرة من عمر  
البشرية  ومع بداية ما يسمى  
عصر التنوير  بأوروبا بالخروج  
عن الدين واألخالق الفطرية  
ومحاولة عقـلنتهم وعلمنتهم  

بالفصل بين األخالق    وذلك
والدين واتباعهم للعلم والعقـل  
المجرد وأنهما ليس شيئا واحداً  
أو من منبٍع واحد  

ساد االعتقـاد طوال التاريخ أنهما  
شيئاً واحداً ال انفصام بينهم وأن  
مصدرهم المقدس هو هللا الذي  
يشرع الدين والدين يشرع  
األخالق ....!!

لك  واجه العلماء سؤالين نتيجة ذ
الخروج والتمرد وهما أوالً  ما هي  
ماهية غرائز التدين واألخالق  
وأصلهم وثانياً ماهو إلزامية الفعل  
الخلقي والديني  

بعضهم بقي على المذهب  
القديم بأن مصدر األخالق هو  
الدين والدين مصدره هللا  
وبعضهم قـال بأن مصدرهم  
المجتمع والوالدين وبعضهم قـال  

د والعلم  مصدرها العقـل المجر 

اختلف هؤالء بماهية األخالق  
والفعل الخلقي والديني وقوة  
إلزامهم فبعضهم قـال كل ما  
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 ال�*,:ة م� ك��� ف�ها ال!��cات تل�C 0وحات فإن والف*��ة وال اقx:ة العل�:ة وال,i:قة
 ت6اه �,�اسات ومTود األCع�ة م'"لف أكل على الق�رة ��ل0 وه  ی ل� فال*فل �:ةالعل وال�Jاجة
 وم� ال,ل�Y غ�� �أكل أو ���ب أن ��"*:ع ال األولى �األشه� ول�u وال�ال,ة الفاس�ة األCع�ة

 نZ ج ع�م ذل0 وسYl  والل, م ال'Zار و#ع�ها ال!� �ات �أكل أشه� �ع� ث-  خاص ن ع
 تع�ف ل�ا م��k �ع�� شيء كل أكل ول  األCع�ة تل0 م'"لف هZ- على القادرة األن��Tات

 الق�رة ول��ه ی ل� فه  ال��� حاسة وJgل0 م'"لفة م�اكل له وسdll م!ها اس"فاد وال عل�ها ج��ه
 الZ ء ب�� وال"فاعل ال"!l:ه �ع� أساب:ع �ع� إال األش:اء و��r  ی��� ال ولu!ه اإل��ار على

 ل�ا  ال���kة �,:اته ال! ر ع� وحl6ه- ع� نه- 9�C ت- ول  ل����ةا وال'ال�ا ال�!ع9k ال'ارجي
 وال"فاعل ال",��a ول�u للغة ومع�6ي لغ I  �6هاز مTود وه  ی ل� فه  اللغة وJgل0 أ���

 وJgل0 ال�ف�دات م� م,�د ع�د م� وال�xارات ال�6ل م� م"!اهي ال ع�د ی ل� ف��lأ اللغة �,�ض
 ع�� وفo �ع�ل م!ها كل ول�u ال*فل بها م6هT ی ل� ب�امج لهافu وال�kاء والZ,0 ال��ي قابل:ة
 كل خ�ائ� العل�ي وال"�اك- ال"�6#ة خالل م� ع�فd وال����ة  واإلن�ان ال*فل ح:اة م� مع��
  وعالجه ت"�ارgه �Y6 ص,ي خلل على مQش� م�حلة �اI خلل وأI م�حلة

  

 خالل ال��احل ب!ف9 ��� ال����ة وال!ف9 العقل ف"* ر بJل0 وعالق"ه ال"�ی� ل�فه م و#الع دة
 ت��T  ����ة س�ة فهي ال,Zارات ج�:ع وع!� ال�اضي وع�l ال��� ج�:ع ع!� ال*ف لة م�حلة

 وال!��cات الفل�فة تTع- ك�ا ال"ار�خ ع�l مع�في ت�اك- األم� ول:9 الuائ!ات م� غ��ه ع� اإلن�ان
 ال"�اب:ة الغ�ائT م� ال�k ن  !ف�يال ال6هاز فغ�ائT دون:ة م'ل قات م� اإلن�ان ب"* ر ال,�ی�ة
Tالعقل:ة والغ�ای Tة ال�ی!:ة الف*��ة والغ�ای:iل ح"ى م�احل �ع�ة ��� وال'ل�ج ل��حلة �Z!ال 

 وال�ی!ي وال'لقي ال!I�c  واالس"�الل وال�,اك�ة
   

 ال��6د العقلي االس"�الل ب�!�ا فعاالً  فقn  ال�ادI االس"�الل  �k ن  ال���kة ال*ف لة م�احل ففي
 I�*ن   وال�ی!ي ال'لقي والف k� ال الTع مفعال غ�� ی:*"� ح"ى ال���kة ال*ف لة خالل ال*فل ]:

 على واع"�ادها الغ�ائT ن�  lC:عة ��Yl ماد�ا األم ر ور#n االس"�الل أوال�ام!ة ال�ادسة ع��
 هJه ت"6ه ذل0 مع ول�u  األش:اء �إدراك ال'��ة ح اسه م� وال ارد ال�ل� س ال,�ي اإلدراك
Tال  ال6الل صفات ��ل0 واح� شيء ن,  الغ�ائ�uا والJالع�� و#ه �l"م� أو ال ال�ان ال*فل �ع 

 مع �ال�قارنة ماد�ا q:اسه- �,اول هللا له ذ�gت ل  وح"ى �الu ن  األوح� ال�يء ه- مkانه�ا �ق م
 وما �ا�عةال ع�� ومع... وهJkا  ول�اسه ول نه هللا شkل ع� ]:�أل لل ال�ی� أمامه ال�اد�ة ال� رة
 ذل0 ع� ال��Qولة الغ�ائT ت!�  ح�t �الع�ل لل*فل ال��6د العقلي ال!I�c  االس"�الل ی�lأ �ع�ها
 وال�uال  ال"�6د صفات هللا على �*لo ال*فل ف��lأ  اق"�اساً  أو تقل��اً  األم� ول:9 الع�� بهJا

 وال� ت ل,:اةا ث!ائ:ة حi:قة ی�رك أن ودون  ال�فات تل0 ج�:ع ی�رك أن دون  ول�u وال6الل
 ج��اً  ال��حلة هJه تu ن  ح�t الع�� بهJا عاملة تu ن  ال ال"�ی� غ�ائT ألن ال� ت �ع� وماS:ة

 الع�� بهJا ال��6د �االس"�الل م�ورا الالحo الف*�I  االس"�الل إلى ال�ابo ال�ادI االس"�الل ب��
 ی":ه ال ح"ى الالحقة �حلةلل� ال*فل إع�اد �أه�:ة ال قd ب!ف9 وخ* رتها ال��حلة هJه أه�:ة وتأتي

 تع��l ه  ال"�# �ة وال�lامج األس�ة و�:فة وتu ن  ف6أة ت"ف�6 ال"ي ال ج د�ة �األس;لة و�Z:ع
o��*لة لل��حلة الlال�ق aب"�و� Tش�اعها العقل:ة الغ�ائmا و:g ر ن,  �ال" جه سل��ل0 واح� م�� 

يجلب السعادة واللذة والنفع  
فهو أخالقي وبعضهم قـال أن  
العقـل من يقرر ذلك بغض  
النظر عن مردود الفعل الخلقي  
بمايسمى أخالق الواجب  

أن مدارس علم النفس اختلفت  
التدين  حول مصدر وآلية  

وكيف يصبح الطفـل متدين  

بعضها قـال بحيادية علم النفس  
تجاه الدين كونه من األمور  
الميتافيزيقية أو الفـانتازيا التي  
تتبع لما وراء الواقع والوجود  
وليست  بمتناول  العلم  

بينما فسرت المدارس النفسية  
األخرى التدين بالتقـليد  
االجتماعي واألسري وأن مصدر  

محيط فهو من ينشئ  الدين ال
طفـل متدين وآخر غير متدين  
حيث يبدأ التدين عند الطفـل  
بعمر الرابعة أو الخامسة بما  
يسمى تكوين الضمير  

مع العمر يتبلور مفهوم هللا  
حسب ثقـافته ومجتمعه وبيئته  
فـالتعلم االجتماعي والتقـليد هم  
المحور األساسي بنشوء التدين  
أو عدمه وليس  األمر متعلق  

فس اإلنسان وقـابليتها وعدم  بن
قـابليتها للتدين !؟

إن طروحات تلك النظريات فيها  
كثير من السطحية والسذاجة  
العلمية  

كلها برامج يولد مجهز بها  
الطفـل ولكن كل منها يعمل  
وفق عمر معين من حياة الطفـل  
واإلنسان  والبشرية عرفت من  
خالل التجربة والتراكم العلمي  

وأي خلل باي  خصائص كل مرحلة  
مرحلة مؤشر على خلل صحي  
يجب تتداركه وعالجه  

غرائز الجهاز النفسي المكون  
من الغرائز الترابية والغرايز  
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ال ج د وواجY وال,:اة ل ج دا م��ر ه  ال�يء هJا وأن وال�6ال وال6الل ال�uال صفات ج�:ع
تف"o و�ع�o ی��n ق� هJا ألن وال' ف لل�Zب الل6 ء دون  ال�ف" ح ال,� �ال!قاش ذل0 و�k ن 
aع� Tت�ور ال"ي �األس;لة الغ�ائ �uة ف"�قى ال*فل �ف�:lه ح� خلالً  ��!c م"ه خلالً  له ت�Yl نف

 ت��� أش:اء و��r  و���ع مع�!ة ��cوف ��� Cفل كل أن ح�t ج��ا إش�اعها ی"- ل- إذا ��!c م"ه
 ال ال�الة على ال"�رب أه�:ة تأتي وه!ا وتع�یله ذل0 م�ا�qة األس�ة وو�:فة م'"لفة شg kاً  ع!�ه

 سk"ها �ات6اه الغ�ائk� T ث�ة ل�ورها وأن�ا الع�� بهJا �ال'� ع ألث�ها أو دی!:ة شع��ة لu نها
 أنه الحقا وس��رك  م�"�iال ت"فo احال� ال�فات كل ��6ع واح� أصل ح ل �االل"قاء ال�,:,ة

 ع� ت" قف وال ته�أ ال  وال�ll:ة الغائ:ة غ�ائT وخاصة العقل:ة الغ�ائT ألن جالله جل هللا ه 
 ن,  ی" جه ال���I  العقل ف*l:عة كله ال ج د ب��ه واح� ومال0 واح� م ج� على ت�"ق� ح"ى اإلثارة

 ..هللا �غ�� هJه ت6"�ع وال واح�  ج�وم أصل إلى شيء كل �عTو الف*��ة �*l:ع"ه ال" ح��
 ال ج د حi:قة ی�رك ال*فل ف��lأ �الع�ل الف*��ة الغ�ائT ت�lأ �ع�ها وما العاش�ة ع�� ومع 
 مه�"ه هي وما ال,:اة بهJه و�:ف"ه وما  م���ه وما أوج�ه ول�اذا أوج�ه م� الJات:ة �األس;لة و��lأ

 ق�ار ��ل0  ل- ح�t ت�ر�6ي ��kل ضعفه قةحi: �إدراك و��lأ خالقه و م ج�ه ت6اه ال ج د�ة
  وغ�ه حاض�ه وق�ار وص,"ه م ته ق�ار ��ل0 ول� وج ده

  

 وم ته ف,:اته شيء كل ب��ه شيء لuل خالo وه!اك ال�هادة عال- غ�� عال- ه!اك وأن
 ن��cا ال�اض:ة ال��حلة تع��l خالل م� ال��حلة لهJه ال*فل ته�;ة أه�:ة تأتي وه!ا ب��ه وص,"ه
g اوسل: Tالف*��ة فالغ�ائ o"ه ت"فJج�ة �أس;لة  ض'- ماء س� انه:ار ���ه ��ا ف6أة ال��حلة به
Y6ی"- أن و� f���ه تJه T,:,ة أق!�"ها ض�� الغ�ائ�ل وال!ف9 العقل ك ث�ة ی"- ح"ى الk�� 
 أق!ع ا مه�ا ألنه �ال" ح�� ���ى ما أو  واح� وأصل ل�يء اإلن�ان ان"�اء خالل م� ص,:ح
 الف*��ة غ�ائTه فإن  ال�اد�ة وق ان�!ه لل�6"�ع و#االن"�اء ال�هادة عال- غ�� ی ج� ال ه�أن ال*فل
ال,:اة هJه �ع� ما ح:اة ه!اك وأن ال�اد�ة واألص!ام  ال ج د هJا خلف ما شيء ه!اك أن ت'�lه
 0ذل  ع!� ت�"ق� ح"ى م�"ق�ة وغ�� �ال�0 م�ارة نف�ه ف"�قى شيء كل ب��ه واح� ه!اك وأنه ال�ن:ا
 ی"ع�ض ع!�ما أنه ل  ح"ى  بJل0 الف*�I  قلقه �*فئ كي وت��kه وت,��ه ف"��,ه األح� ال اح�

 ال اح�ة الJات ل"ل0 ف�ل6أ ال,i:قي عT6ه ]:cه� وg راث وزلTال ك��ض قاه�ة ح:ات:ة لZغ Cات
 رواحلأل یل6أ أنه �ق له مع�]:ة تلف�o آلل:ات یل6أ ال*x:l:ة �أح اله �k ن  وه   واالن"�اء �ال!�6ة

 .. مQق"ا عاب� ��kل الف*�I  قلقه ل"�dk م6ه لة ماه�"ها وال"ي ال ج د خلف ال"ي األش:اء ب"ل0
  

 ول:�C dفل كل بها ��� x:lC:ة ف*��ة م�احل تع"�l ال"�ی� غ�ائT تف"o م�احل فإن وخ"اما
 ص�اعات أو تعل:- أو تقل�� ول:9 إن�ان �kل ����ة س�ة هي بل ال���I  ال"�اك- أو لل"عل:- خاضعة
 غ�ائTه فإن تعل:- دون  �غا�ة ال*فل ت�ك ل  ح"ى ال!ف9 عل- ن��cات �عa تTع- ك�ا داخل:ة
 ال*��o ب"�ه�ل ال�ی� شعائ� أه�:ة تأتي وه!ا شيء لuل ال اح� األصل ع� ال�,t ن,  ت جهه
 تمع"ق�ا ت6اه ف��uا ان,�افه خ* رة و#ال�قابل  ال اح� األصل ذل0 على �االس"�الل اإلن�ان على

 .. الu ن  بهJا ال ج د واجY ع� ال�,t أو  ال" ح�� على ی ل� Cفل فuل خاC;ة
  

 ی"- ح"ى م�حلة لuل ال�!اس�ة ال�lامج ب ضع وذل0 وال"�#:ة وال��رسة األس�ة أه�:ة وتاتي

العقـلية والغرايز الفطرية الدينية  
والخلقية يمر بعدة مراحل حتى  
يصل لمرحلة النضج والمحاكمة  
واالستدالل النظري والخلقي  
والديني

كرة  في مراحل الطفولة المب
يكون  االستدالل المادي  فقط  
فعاالً بينما االستدالل العقـلي  
المجرد والفطري الخلقي  
والديني  يكون ال يزال غير  
مفعال  

مع عمر السابعة وما بعدها يبدأ  
االستدالل النظري العقـلي  
المجرد للطفـل بالعمل حيث تنمو  
الغرائز المسؤولة عن ذلك بهذا  

و  العمر وليس األمر تقـليداً أ
اقتباساً  

وظيفة األسرة والبرامج التربوية  
هو تعبيد الطريق للمرحلة المقبلة  
بترويض الغرائز العقـلية  
وإشباعها سلوكيا بالتوجه نحو  
مصدر واحد يملك جميع صفـات  
الكمال والجالل والجمال وأن هذا  
الشيء هو مصدر الوجود  
والحياة وواجب الوجود  

ة  تأتي أهمية التدرب على الصال
ال لكونها شعيرة دينية أو ألثرها  
بالخشوع بهذا العمر وأنما  
لدورها بكوثرة الغرائز باتجاه  
سكتها الصحيحة بااللتقـاء حول  
أصل واحد يجمع كل الصفـات  
حالما تتفق مستقبال  وسيدرك  
الحقـا أنه هو هللا هلالج لج 

الغرائز العقـلية وخاصة غرائز  
الغائية والسببية  ال تهدأ وال  

وقف عن اإلثارة حتى تستقر  تت
على موجد واحد ومالك واحد  
بيده الوجود كله  

فطبيعة العقـل البشري يتوجه نحو  
التوحيد بطبيعته الفطرية بعزو  
كل شيء إلى أصل وموجد واحد  
وال تجتمع هذه بغير هللا..



4 

 

Tل ال*فل ت6ه�k�� لل ی�خل وال تل�ها ال"ي لل��حلة ص,:ح'�  I�*وعقلي ف Y6كل إش�اع و� 
 أ�Zا نف�:ا خلال ��Yl ألنه م�حلة على م�حلة ب�امج تق��- �6 ز ال اك�  ی!اسlها ��ا م�حلة
   

 ت!�:ة مع �ال, اس م�رك مادI شيء �kل ال"عل:- ر#n على لل*ف لة األولى ال��حلة ت�T�g ف�"-
 غ��ه أو  ال�ع� أو ا��ات �,ف� س اء �ال,ف� اللغ I  ال�ع6-

   
 ال!ف9 غ�ائT �إش�اع م�6د ��kل أو ماد�ا �]:ةال�ع ال�هارات ت!�:ة م�حلة ت�lأ ال�ان:ة وال��حلة

 م ج دات ح ل نف�ه وت"�ع�� ت"�"d ال ح"ى ال ج د لuل ال اح� األصل ح ل وال�ll:ة �الغائ:ة
  وق I  م"�� ��kل ال!ف9 ت!�  كي  وه�:ة م"ع�دة

   

 ذل0 على ت�Tg ب�امج ب ضع وذل0 وال'لقي الف*�I  االس"�الل ���حلة ت�lأ ال�ال�ة ال��حلة �!�اب
 أس;لة ل� اجهة  مه�;ة وت��ح وم!*قي ع�لي ��kل واألخالق ال"�ی� غ�ائT ع!�ه وتفعل وت���
  وم�اكلها ال,:اة

 م� العل�:ة ال�راسات له وصلd ما ح�Y ال�ع�وف العل�ي ال",��ل مع ال��احل تل0 وت"Tام�
  اآلخ� ع� أح�ه- �غ!ي وال األم��� ب�� تعارض وال ع�� كل ت!اسY فعالة ب�امج
  

 م,�� وه  الlل غ م�حلة ال*فل ف��خل سل:- ��kل ال!ف�ي ال6هاز أب!:ة ك ث�ة ی"- و#Jل0
 وتقل�اته ال�6"�ع �6عل الIJ ال اقع وم�lأ ال,:اة أزمات ض� ف*�I  نف�ي م�جعي �إCار نف�:ا

 �أسه زاد ال��ح ��هY ر��ة  ال�الغ ال�'� جعل الIJ شيء لuل ومx:ارا مi:اساً  ال��ض:ة
 تائها فأص�ح واأله�اف وال�قافة الف�u م"قلY م6"�ع و#�� الف*��ة غ�ائTه ب�� ���اعه وان",اره

 ول�خل راهo ل�ا ال�ا�قة �ال��احل  سل:- ف*�k��  Iل ته�;"ه ت- ول  �ال��اهo ف!عd ال سn بهJا
 والف*�I  العقالني �االس"�االل عقله اك"�ال على مQش�ا �ع"�l وذاك نف�:ا م,�!ا ال!Zج س�

 ال"l��6ي والعل- ال'�lة فقn ی!ق�ه ب�اعة �kل ال�"! عة ال,:اة مه�ام تقل�� على قادرا و�k ن  ال'لقي
   الTم� مع تأتي ال"ي

مع عمر العاشرة وما بعدها تبدأ  
الغرائز الفطرية بالعمل فيبدأ  

الوجود  الطفـل يدرك حقيقة  
ويبدأ باألسئلة الذاتية من  

أوجده ولماذا أوجده وما مصيره  
وما وظيفته بهذه الحياة وما هي  
مهمته الوجودية تجاه موجده و  
خالقه  

أن هناك عالم غير عالم الشهادة  
وهناك خالق لكل شيء بيده كل  
شيء فحياته وموته وصحته بيده  
وهنا تأتي أهمية تهيئة الطفـل  

من خالل تعبيد  لهذه المرحلة  
 المرحلة الماضية نظريا وسلوكيا

إن مراحل تفتق غرائز التدين  
تعتبر مراحل فطرية طبيعية يمر  
بها كل طفـل وليست خاضعة  
للتعليم أو التراكم البشري بل  
هي سمة بشرية بكل إنسان  

حتى لو ترك الطفـل بغابة دون  
تعليم فـإن غرائزه توجهه نحو  

كل  البحث عن األصل الواحد ل
شيء وهنا تأتي أهمية شعائر  
الدين بتسهيل الطريق على  
اإلنسان باالستدالل على ذلك  
األصل الواحد  

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy15.pdf  
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