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چکيده
يکي از ديدگاههاي غربيان كه با رويکردي طبيعتگرايانه به موضوع «منشأ دين» پرداخته« ،ترس از حوواد طبيعوي» را
منشأ دين ميداند .نوشتار حاضر با استفاده از قرآن و با روش نقلي درصدد است تا نظر قرآن را در اين مسولله تبيوين كنود
كه آيا منشأ پيدايش دين ،گرايش به دين و التزام به احکام عملي آن ،ميتواند ترس از حوواد طبيعوي باشود يوا خيور؟ و
اساساً قرآن چه ديدگاهي را دربارة پاسخ اين سه مسلله بيان ميدارد .در اين مقاله پس از مفهومشناسي ،ايون بحو را بوه
ترتيب در سه بخش مطرح كردهايم :در بخش اول كه «پيدايش دين» است ،ترس هيچ نقشوي در پيودايش ديون نودارد
بلکه از ديدگاه قرآن ،خداوند و ارادة او عامل پيدايش دين است ولي در دو بخش ديگر يعني «گرايش به دين» و «التوزام
به احکام ديني» ،گرچه ترس عاملي اساسي نيست ،لکن نميتوان بهكلي نقش آن را ناديده گرفت.
کليدواژهها :دين ،خاستگاه پيدايش دين ،گرايش به دين ،التزام به احکام ديني ،ترس ،ترس از حواد طبيعي.
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مقدمه

بهطوركلي بح دربارة دين يکي از مباح مهمي است كه از ديرباز در ميان انديشمندان و عموم مردم مطورح بووده
و شايد بتوان گفت كه سابقة چنين بحثي به قدمت نوع انساني است چراكه بر اسواس قورآن ،ديون هموزاد بشور در
زمين بوده (بقره )93 :و نيز تاثير شگرفي در زندگي انسانها داشته است .بنابراين چنين پديودهاي بوراي نووع انسوان،
مسلله و موضوعي بح انگيز خواهد بود .بر اساس ميرا مکتوب بشري ،برخي ادعا كردهاند كه نخسوتين بحو هوا
دربارة دين در يونان باسوتان و توسو هورودو (232-204ق.م) موور باسوتان و هوومر (992-012ق.م) شواعر و
نويسنده مطرح شده است (پالس ،1933 ،ص  .)00يکي از مباح مهمي كه در بحو از ديون مطورح شوده ،بحو
منشأ و خاستگاه دين است دين چگونه پديد آمده است و چه عواملي در پديد آمدن آن مؤثر بودهاند؟ آيا دين سواختة
دست بشر است يا اينکه نيرويي فرابشري و فراطبيعي در پديد آمدن آن نقش داشته است؟ چرا انسان دست نيواز بوه
سوي دين دراز كرده و اينچنين در مقابل دين سر تعظيم فرود آورده است؟
ديدگاههاي مختلف و متعارضي در اين زمينه ارائه شده است كوه ميتووان آنهوا را در دو دسوته طبيعتگرايانوه و
خداباورانه تقسيم كرد .يکي از ديدگاههاي طبيعتگريانه بر اين بواور اسوت كوه ديون ،نوه رهواوردي فرابشوري و نوه
عطيهاي الهي است ،بلکه دين معلول ترس انسان از حواد طبيعي است .از نخستين كساني كه به اين ديودگاه روي
آوردند و ريشههاي اوليه دين را در «ترس از حواد طبيعي» معرفي كردند ،شاعر روموي ،تيتووس لوكرتيووس (-33
44ق .م) است .او ترس را «نخستين مادر خدايان» ميداند (دورانت ،بيتا ،ص  41خدايار محبوي ،1920 ،ص  )14و
دينستيزي اپيکور (923-920ق .م) را در مقابل هيبت هراسونا ديون ميسوتايد (راسول ،1939 ،ص  943و.)912
اين ديدگاه پس از لوكرتيوس نيز در كانون توجه برخي از انديشمندان قرار گرفت و آن را بس و توسوعه دادنود و بوه
صور هاي مختلفي بيان كردند .ازآنجاكه اين ديدگاه ،ديدگاهي الحادي است و با پيشفرضهاي طبيعتگرايانوه بوه
تبيين دين ميپردازد ،منشأ و خاستگاه دين و سپس گرايش آن را نيز معلوول تورس انسوان معرفوي ميكنود و هويچ
ارزشي براي اديان و فرستادگان الهي قائل نيست .بدينسبب اين ديدگاه به صور جدي بوا آموزههواي اسوالمي در
تعارض است .پذيرش اين ديدگاه از سوي برخي از انديشمندان بزرگ غربي همچون ديويد هيووم و برترانود راسول و
رواج آن در جوامع علمي ،به نوعي دميدن در آتش شکگرايي دينوي اسوت و حاصولش ايون اسوت كوه بزرگتورين
رهاورد وحياني يعني دين را نفي ميكند و در پي آن ،نگاه بدبينانهاي به پيامبران الهي دارد و آنها را به عنوان افورادي
شياد و سودجو معرفي ميكند .بنابراين شايسته و بايسته است كه اين ديدگاه از نظر قورآن بررسوي شوود و صوحت و
سقم آن مشخص گردد.
مسللة اصلي نوشتار حاضر آن است كه آيا ترس از ديدگاه قرآن ،ميتواند موجب پديد آمدن دين باشود يوا خيور؟
به عبار ديگر اگر انسان هيچ ترس و وحشتي از طبيعت نميداشت ،آيا باز هم دين در جامعه ظهور و بروز مويكورد
يا خير؟ عالوه بر آن ،آيا قرآن نقشي را براي ترس از حواد طبيعي در منشأ گرايش به دين و التزام به احکام عملوي
آن قائل است يا خير؟ برايناساس نوشتار حاضر به ترتيب در سه بخش «منشأ پيودايش ديون»« ،منشوأ گورايش بوه
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دينى» و «الترام به احکام عملي» ،در جستوجوي ديدگاه قرآن خواهد بود .برخالف انديشمندان غربي كوه تورس را
در ترس از طبيعت و حواد طبيعي منحصر كردهاند ،در ادامه به ترسهايي ديگر از قبيل تورس از خداونود و انسوان
نيز اشاره خواهد شد.
 .1مفهومشناسي
 .1-1دين

دين از جمله واژگاني است كه بهرغم وضوح آن ،تعريفش با اختالفا و دشواريهواي فراوانوي هموراه اسوت و ارائوة
تعريفي كه بتواند رضايت همگان را جلب كند و شامل همة اديان شود ،تقريباً نواممکن اسوت .بودين سوبب تعواريف
بسيار مختلف و متعددي از دين صور گرفته است كه برخي از علل تعدد تعريف بدين قرارند:
الف) دين داراي اضالع و ابعاد گوناگوني است كه توجه به بعدي از آن و غفلت از بعد ديگر موجب تعدد تعاريف ميشود
ب) پديد آمدن رشتههاي گوناگون كه به دين به عنوان واقعيتي در زندگي بشر مينگرند نه بوه عنووان «پيوام الهوي
براي سعاد » (شيرواني و همکاران ،1931،ص)90
ج) «تعريفهاي اصطالحي دين ،غالباً برخاسته از ديدگاههاي خواص الهيواتي ،فلسوفي ،اجتمواعي يوا روانشوناختي
كساني است كه به تبيين دين در چارچوب انديشهها و اهداف خود پرداختهاند» (مصباح ،1930 ،ص)31
د) مسللة تعدد ناشي از خل مفهومي ميان اصطالحا و مفاهيم قريوبالمعنوي اسوت زيورا عودم دقوت در كواربرد
صحيح و بجاي اين مفاهيم ،و در اجمال و ابهام رها كردن منظور قصدشده از هور كودام ،ميتوانود عامول بوروز
برداشتهاي مفارق از دين گردد (شجاعيزند ،1932،ص.)10
هدف ما در اين نوشتار پرداختن به همة اديان نيست ،بلکه مراد ما از دين ،دين حقي است كوه عمول بوه آن مجوزي
است و تنها مصداق آن نيز در عصر حاضر ،دين مبين اسالم است .بنابراين تعريفي كه از دين ارائوه ميشوود درواقوع
تعريف دين الهي حق است ،نه تعريف دين به صور مطلق.
دين الهي حق داراي چند شاخصة بسيار مهم است كه در تعريف دين نميتوان از ايون شاخصوههوا غافول بوود.
منشأ تفاو اساسي دين حق با اديان ديگر نيز در متفاو بودن اين شاخصههاست كه عبار اند از:
 .1مبدأ :مبدا وجودي دين ارادة الهي است و دين توس او براي هدايت انسانها عرضه شده است
 .0محتوا :محتواي آن نيز مجموعهاي از عقايد ،احکام و ارزشهاي اخالقي است
 .9هدف :هدف دين الهي تأمين هدايت و سعاد دنيوي و اخروي جامعة بشري است
 .2مجزي بودن در عمل :دين الهي بايد تحريفنشده و عمل به آن نيز مجزي باشد.
بنابراين با توجه به اين شاخصهها ميتوان دين حق را اينگونه تعريف كرد« :ديون مجموعوهاي از عقايود،
اخالق ،قوانين فقهي و حقوقي است كه از ناحية خداوند براي هدايت و رسوتگاري بشور تعيوين شوده اسوت»
(جوادي آملي1933 ،ب ،ص.)13
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2ـ .1ترس

معنا و مفهوم ترس براي همگان آشناست چراكه هر كس به گونهاي آن را در زندگي خود تجربه كورده و بوه گفتوه
فالسفه ،ترس حالتي نفساني است كه انسان با علم حضوري آن را مييابود .بنوابراين معنواي تورس روشون اسوت و
نيازي به تعريف ندارد .آنچه در اين قسمت مهم است ،بررسي ترس به لحاظ عامل آن است كه ميتووان تورس را از
اين لحاظ به چند قسم تقسيم كرد:
 .1ترس از طبيعت :طبيعت همواره آبستن رويدادهايي بوده است كه انسان را تهديد كردهاند سويل ،زلزلوه ،طوفوان و
حملة حيوانا وحشي از جمله حوادثياند كه ترس و دلهره را در انسان پديد ميآورند
 .0ترس از انسانها :تربيت ناصحيح و رشد نيافتن انسان در طريق هدايت الهي ،موجب بروز بيعدالتي ،عدم رعايوت
حقوق ديگران و ناآراميهايي شده است .به همين سبب ،يکي از نگرانيهاي جامعة انسواني ،خطورا و حووادثي
است كه از طرف برخي همنوعان ،انسان را تهديد ميكرده است .نمونة بارز آن را ميتوان در جنگها ،نزاعهوا و
غار ها مشاهده كرد كه همواره در طول تاريخ بشريت بهوفور وجود داشته است
 .9ترس از خود :ترس از انسان منحصر در ترس از ديگر انسانها نيست ،بلکه گاهي اعموال و رفتوار انسوان موجوب
نگراني او ميشود .البته اين نوع ترس بيشتر در افراد دينباور وجود دارد كه معتقد به مبدأ و معاد هستند
 .2ترس از خداوند :در نگاه دينباوران خداوند با صفاتي همچون رحمانيت ،رحيميت و عودالت معرفوي ميشوود« :إِ َّ
ن
اللَّهَ ال يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ» (نساا)04 :؛ «و ال يَظْلِامُ رَُّكا َ حَدَا » (كهوف .)23 :بنوابراين تورس از چنوين خودايي
بيمعناست .در واقع ترس از خداوند ،به معناي ترس از عاقبت اعمال و رفتار ناشايست انسان است كه اين تورس
به خدا نسبت داده ميشود.
با توجه به اين تقسيم ،گفتني است كه انديشمندان غربي كه ترس را منشأ دين ميداننود ،بوهطووركلي محوور بحو
خود را قسم اول از ترس قرار داده و اشارهاي به اقسام ديگر آن نکردهاند (هميلتوون ،1933 ،ص  129هيووم،1933 ،
ص  )93لکن در نوشتار حاضر ،هر چهار قسم ترس و نقش آنها ،در بخشهاي مختلف بررسي خواهد شد.
 .1-3منشأ دين

اصطالح منشأ دين دستكم داراي دو معناست :الف) علت پيدايش دين ب) راز گرايش بوه ديون (يوسوفيان،1933 ،
ص  .)41پرسش اساسي در معناي اول اين است كه چه عاملي موجب پديود آمودن ديون شوده اسوت؟ اموا پرسوش
اساسي در معناي دوم اين است كه چرا انسانها به دين گرايش يافتهاند و به طرف آن ميروند؟
برخي از انديشمندان مسلمان معناي ديگري را براي منشأ دين ذكور كوردهانود و آن انتظوار بشور از ديون اسوت
(جوادي آملي ،1939 ،ص )43اما اين معنا نيز بوه گونوهاي از لووازم معنواي دوم اسوت (خوواص و حسويني،1933 ،
ص .)01ما در اين نوشتار «منشأ التزام به احکام دين» را نيز به نوعي مرتب با اصطالح منشأ دين قورار داده و توأثير
ترس را در اينباره نيز بررسي كردهايم .هرچند كه «منشأ التزام به احکام دين» يکي از معواني اصوطالح منشوأ ديون
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نيست ،اما الزمة معناي دوم (منشأ گرايش به دين) است و به دليل اهميتي كه مسللة عمل به احکوام دينوي و منشوأ
آن دارد ،جداگانه آن را از ديدگاه قرآن بررسي خواهيم كرد.
 .2طرح مسئله

رابطة ترس و منشأ دين در سه مرحلة كلي قابل طرح است:
 .1ترس و منشأ پيدايش دين يعني آيا ميتوان ترس را عامل پديدآورنده دين قلمداد كرد يا خير؟ به عبار ديگر آيوا
ترس موجب شده تا شالودة دين توس بشر ريخته شود يا عامل ديگري در پيدايش آن دخيل بوده است؟
 .0ترس و منشأ گرايش به دين در اين مرحله ،وجود دين پذيرفته ميشود و سوخن از پيودايش ديون نيسوت ،بلکوه
مسلله اين است كه آيا ترس ميتواند موجب دينداري و گرايش افراد به دين باشد؟
 . 9ترس و منشأ التزام عملي به احکام ديني :اين مرحله از دو مرحلة قبلي مؤخر است و پرسش در اين مرحلوه
اين است كه آيا در مقام عمل به احکام ديني ،ترس ميتواند انسان را ملتزم به انجام احکام كند يوا خيور؟
در اين مرحله براي شخص پيدايش دين و گرايش به آن مطرح نيست مسلله اين بخش ايون اسوت كوه
پس از گرايش به دين خاص ،چه انگيزههايي براي عمل به احکام ديني وجوود دارد؟ و آيوا تورس نيوز در
عمل به احکام نقشي دارد يا خير؟
با توجه به اين مطالب ،نوشتار حاضر در سه بخش مطرح ميگردد :الف) تورس و منشوأ پيودايش ديون ب) تورس و
منشأ گرايش به دين ج) ترس و منشأ التزام به احکام ديني.
 .3ترس و منشأ پيدايش دين
 .3-1منشأ پيدايش «مفاهيم ديني»

پيش از آنکه وارد بح اصلي اين مقاله يعني «منشأ پيدايش دين» شويم ،شايسته است به بح ديگري كه بر ايون
بح مقدم است ،اشاره كنيم .اين بح مربوط به مفهوم «خدا»« ،دين» و بهطوركلي مفاهيم دينوي اسوت .پرسوش
اين است كه منشأ پيدايش اين «مفاهيم» براي انسان چه بوده است؟ و چرا انسان با اين مفاهيم روبوهرو شوده اسوت
و خود را با انديشة خدا و دين درگير كرده است؟ در اين بح ما در پي منشأ خوود ديون نيسوتيم ،بلکوه ميخوواهيم
دريابيم كه چگونه اذهان انساني با «مفهوم» دين و خدا آشنا شدهاند؟
در زمينة منشأ شکلگيري مفاهيم ديني نيز ديدگاههاي مختلف و متعارضي ظهور پيدا يافتهاند كه ديودگاههوايي
از قبيل طبيعت عقالني ،تمايال فطري ،ترس ،جهل ،امتيازا طبقاتي ،محروميتهاي اجتمواعي و محروميتهواي
جنسي از آن جملهاند (طباطبائي ،1933 ،ج ،4ص .)93
برگزيدن هر ديدگاهي در اين بح  ،به صور مستقيم يا غيرمستقيم در بحو منشوأ پيودايش ديون نيوز موؤثر
خواهد بود .انديشمنداني كه پيدايش اين مفاهيم را معلول عوامل غيرعقالنوي و غيرفطوري ميداننود ،منشوأ پيودايش
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خود دين را نيز عامل غيرعقالني و غيرفطري ميانگارند زيرا اگر تصور ابتدايي دين بوه گموان آنهوا تصووري باطول
باشد ،جستوجوي عاملي فطري و عقالني براي خود دين بيمعناست گرچه گذر از ديدگاهي كوه مفواهيم دينوي را
غيرمعقول و غيرفطري ميداند ،به غيرمعقول و غيرفطري انگاشتن منشأ دين ،گذري روانشناختي است نوه منطقوي!
در مقابل ،انديشمنداني كه منشأ پيدايش اين مفاهيم را معلول عوامل فطري و عقالنوي ميداننود ،منشوأ ديون را نيوز
معلول عامل عقالني و فطري ميدانند.
ازآنجاكه ما درصدد بح از منشأ مفاهيم ديني نيستيم ،به بررسي ديدگاههاي مطرحشوده نمويپوردازيم و صورفاً
ديدگاه صحيح را در اين زمينه بيان ميكنيم:
 .1وحي و الهام الهي :فيلسوفان و متکلمان ،براهين مختلفي براي بيان علت نياز بشور بوه وحوي و تعواليم انبيوا ذكور
كردهاند كه هستة اصلي بسياري از اين برهانها ،نابسنده بودن راههاي عادي كسب معرفت براي رساندن آدموي
به كمال نهايي است (يوسفيان و شريفي،1934 ،ص  .)34بنابراين نخستين انساني كه پوا در ايون جهوان خواكي
مينهد ،بينياز از وحي نيست و همين وحي نيز موجوب پيودايش تصوورا و مفواهيم دينوي بوراي او ميشوود.
خداوند پس از جريان رانده شدن حضر آدم از بهشت ميفرمايد« :قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَإِمَّا يَوأْتِيَنَّکُمْ مِنيوي
هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَال هُمْ يَحْزَنُون» (بقره .)93 :پس از آنکه نخستين انسان به زموين آمود،
خداوند به هدايت آنها توجه كرد و فرمود از جانب من به شما هدايتى ميرسد .ايون بيوان نشوانگر آن اسوت كوه
انسان از همان ابتدا توس خداوند از مفاهيم ديني اطالع يافته است
 .0عامل عقالني و منطقي:
بشر از قديمترين ايام به مفهوم عليت و معلوليت پي برده است و همين کافي اسـت تـا او را متوجـه
مبدأ کل کند ...به عالوه بشر از قديمترين ايام ،نظامات حيرتآور جهان را ميديده است؛ وجـود وـود
را با تشکيالت منظم و دقيق مشاهده ميکرده است؛ همين کافي بوده است تا که اين فکـر را در او بـه
وجود آورد که اين تشکيالت منظم و اين حرکات مرتب همه از مبدأ و منشأيي مـدبر و دانـا و وودآهـاه
ناشي ميشود يا نه؟ (طباطبائي ،6943 ،ج ،4ص .)93

 .9عامل فطري :انسان به حسب ساختمان خاص روحي خوود ،متمايول بوه خودا و خواهوان او آفريوده شوده اسوت.
خداجويي و خداخواهي و خداپرستي به صور يک غريزه در انسان نهاده شوده اسوت (هموان ،ص .)13بوا ايون
وصف نبايد در پي عاملي غير از فطر براي پيدايش مفاهيم ديني بود.
 .3-2ترس و منشأ پيدايش دين

برخي از انديشمندان غربي از يونان باستان گرفته تا به امروز ،بر اين باورند كه ترس و دين رابطة تنگاتنگي بوا
هم دارند و اساساً عامل پديد آمدن دين در جامعه ،ترس از حواد طبيعي است .ديويد هيوم ( )1331-1311از
فيلسوفان بزرگ غربي است كه به اين ديدگاه معتقد است .او بر اين باور است كه شر و بتپرستي نخستين
دين آدميان بوده و در روزگار باستان ،آنگونه كه شواهد مکتوب و آثار باستاني حکايت ميكند ،چيوزي غيور از
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شر وجود نداشته است (هيووم ،1933 ،ص  .)91-92بنوابراين از نظور هيووم ،خداپرسوتي اموري اسوت كوه
نميتوان سابقه آن را در دوران باستان پيگيري كرد و بدين سبب امري نوپديد اسوت .او هنگوامي كوه در پوي
يافتن علت خداپرستي است ميگويد« :سراسر دستگاه طبيعت خود بر پروردگاري هوشيار گواه است» (هموان،
ص  ،)03لکن بر اين باور است كه آنچه موجب پيودايش ديون شوده نوه تفکور عقالنوي ،بلکوه تورس اسوت:
«نخستين عقايد ديني نه از ژرفبيني در آثار طبيعت ،بلکه از نگراني دربوارة رويودادهاي زنودگي و از بيمهوا و
اميدهايي كه انديشة آدمي را به تکاپو ميانگيزد سرچشمه گرفته است» (همان ،ص  .)93بنابراين انسانها بوه
سبب ترس و دلهره از حواد و خشونتهاي طبيعي ،خدايان را ساختند تا با تکيه بر آنها بتواننود بور احسواس
ناامني ،ترس و دلهره خود فايق آيند و زندگي اجتماعي خود را سروسامان دهند .بنابراين پايوه و اسواس ديون،
ترس است و چهبسا اگر انسان هيچ ترس و نگرانياي از طبيعت نميداشت ،نيازي به دين پيدا نميكرد و پاي
دين به زندگي بشر گشوده نميشد.
زيگموند فرويد ( )1393-1341روانکاو اتريشي ،يکي از طرفداران اين ديدگاه است .او معتقود اسوت كوه
حيا انساني همواره در طبيعت به وسيلة حواد طبيعي همچون سيل ،طوفان ،حمله حيوانا و ...در معورض
تهديد بوده است .انسان براي اينکه بتواند از اين حواد محفوظ بماند ،با پرداخت هزينهاي گزاف ،بوه زنودگي
اجتماعي روي آورد اما زندگي اجتماعي نيز نتوانسوت انسوان را از خطورا طبيعوي حفو؛ كنود زيورا انسوان
همچنان در برابر مرگ و بيماري ناتوان بود .او دوران كودكي انساني را يادآوري ميكند كه كود با حمايوت
پدرش ،از خطرا در ايمن است .پدر همواره حامي فرزند است و با تأمين امنيت او ،آيندهاي روشون را بورايش
نويد ميدهد كه افراد بالغ نيز آرزوي امنيت كودكي را دارند (پوالس ،1933 ،ص  .)111او بوا ايون مقدموه بوه
تحليل ريشههاي اوليه دين ميپردازد و ميگويد« :عقيدة ديني با پيروي از الگوي دوران كودكي ،خدايي را در
جهان خارج به تصوير ميكشد كه با قدرتي كه دارد ،وحشتهاي طبيعت را برطورف ميكنود و موا را در برابور
مرگ آرامش ميدهد» (همان ،ص  .)111به عبار ديگر ،منشأ دين از ديدگاه فرويد ،ناتواني انسان در مقابلوه
با خطرا و حواد طبيعي است .انسان قدر مقابله با اين تهديدا را ندارد و براي اينکه از اين تهديدا در
ايمن باشد ،صرفاً با چنگ زدن به برخي اعمال و عقايد ديني ،ميكوشد اين تهديدا را خنثا كند.
همانگونه كه گذشت ،پيشينة اين ديدگاه را ميتوان در آثار برخي انديشمندان يونان باستان از جمله شاعر
رومي تيتوس لوكريتوس مشاهده كرد (دورانت ،بيتا ،ص  41خدايارمحبي ،1920 ،ص  .)14اين ديدگاه مورد
توجه انديشمندان ديگري از قبيل برتراند راسل (راسل ،بيتا ،ص )93و اينشتاين (مکوارم شويرازي ،بيتوا ،ص
 )023نيز بوده است.
هدف اين نوشتار نقد اين ديدگاه نيست و با روشن شدن ديدگاه قرآن ،بيپايه و اسواس بوودن ايون ديودگاه نيوز
روشن خواهد شد اما در اينجا به اجمال چند نکته را يادآور ميشويم:

46

 ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6931

 .1اين ديدگاه و ديدگاههاي ديگري كه در بح جامعهشناسي دين براي منشأ دين مطرح ميشوند ،اغلب با رويکورد
طبيعيتگرايانه و الحادي به بررسي دين ميپردازند و «از ابتدا فرض بر اين است كه مذهب پديدهاي اسوت كوه
 ...يک ريشة الهي و ماورايي ندارد» (مطهري ،1934 ،ص)112
 .0گاهي ممکن است ترس موجب گرايش به دين باشد ،لکن نميتوان پذيرفت كه تورس عامول پديود آمودن ديون
باشد .به همين سبب ،حتي برخي از ملحودان ماننود دوركويم ،ايون ديودگاه را موردود اعوالم كورده ،ميگوينود:
«نخستين مفاهيم مذهبي اغلب به ضعف ،وابستگي ،ترس و دلواپسي ...استناد شدهاند ...ما نشان داديم كه منشوأ
اديان كامالً متفاو است» (دوركيم ،1930 ،ص .)914
آنچه در اين بخش بايد بدان پرداخته شود اين است كه آيا ميتوان در قرآن كوريم شواهدي بور توأثير تورس در
پديد آمدن دين يافت يا خير؟ و اگر قرآن ترس را عامول پيودايش ديون نميدانود ،چوه عامول يوا عوواملي را در
پيدايش دين دخيل ميداند؟
 .9اگر ثابت شود كه منشأ پيدايش برخي از اديان و نه همة آنها ترس از حواد طبيعي است ،بدون دليول نمويتووان
اين مطلب را به همة اديان ،از جمله اديان الهي تعميم داد.
 .3-3خاستگاه دين در قرآن

با نگاهي اجمالي در قرآن كريم ،ميتوان دريافت كه در هيچ جاي آن ،از ترس به عنوان يک عامل پديدآورنودة ديون
سخني به ميان نيامده است .قرآن كريم دين و تعاليم ديني را فراتر از فهم بشري ميداند (نسوا 119 ::بقوره )141 :و
آن را رهاورد بيهمتاي انبيا از سوي خداوند براي هدايت انسانها معرفي ميكند (صف .)3 :رويه و دأب قرآن دربوارة
دين حق ،در تمام اين كتاب شريف به همين صور متبلور اسوت و دامون ديون را از زمينوي بوودن منوزه مويدارد.
بنابراين انتظار اينکه بتوان شاهدي از قرآن دربارة تأثير ترس در پيدايش دين يافت ،انتظار بيجايي است.
قرآن كريم كه خود مهمترين متن ديني و حتي به نوعي اثبا الهي بودن پيامبر و ديون نيوز بوه آن بسوتگي
دارد ،در موارد مختلفي به منشأ و عامل پديدآورندة دين اشاره فرموده و در همة موارد نيوز خداونود و ارادة او را عامول
آن ميداند .در اين قسمت ،تنها به چند دسته از آيا كه ناظر به اين موضوعاند ،اشاره ميكنيم:
دستة اول :اين دسته از آيا بهصراحت بر الهي بودن خاستگاه دين تأكيد دارند و هيچ عامل ديگري را در منشوأ
دين دخيل نميدانند« :هُوَ الَّذي حَرْسَلَ رَسُولَهُ ُِّالْهُ ى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِاََُُ ََلَاا الا ِّينِ ُِّلِّاهِ» (توبوه 99 :فوتح03 :
صف )3 :او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه ديون اسوت پيوروز گردانود.
اين آية شريفه در سه سورة قرآن يعني سورههاي صف ،توبه و فتح تکرار شوده اسوت .از ايون آيوه چنود نکتوه قابول
استفاده است:
 .1فرستادن رسول از طرف خداوند است« :هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ»
 .0ارسال پيامبر توس خداوند ،همراه با هدايت (آيا و معجزا ) و دين حق بوده است يعني گرچه ارسوال رسووالن
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براي هدايت انسان است ،ولي منشأ اين هدايت نيز خداوند است ،نه ديدگاه شخصي پيوامبر« :هُووَ الَّوذي أَر َْسولَ
رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقي»
 .9با آمدن دين حق جايي براي دين باطل باقي نخواهد بود زيرا اگر ديني كه از طرف خداوند ارسال شوده حوق اسوت و
اديان ديگري كه چنين نيستند باطل خواهند بود ،الجرم توان مقابله با دين الهي را ندارند« :لِيُظْهِرَهُ عَلَى الديينِ كُليهِ»
در اين آيه عالوه بر الهي بودن دين ،به حق بودن دين الهي نيز اشاره شده و منظور از حق بودن ،مطابق با فطور و
حقيقت آفرينش است .عالمه طباطبائي در ذيل اين آيه مينويسد« :معناى آيه اين است كه خدا آن كسى اسوت كوه
رسول خود محمد را با هدايت -و يا با آيا و معجزا  -و با دينى فرستاد كه با فطر و حقيقت آفرينش منطبوق
است» (طباطبائي ،1932 ،ج ،3ص.)99
اين آيه بهروشني بيانگر اين است كه خداوند دين حق و صحيح خود را توس انبيا بر مردم نازل فرموده است توا
هم موجب هدايت آنها شود و هم اديان باطلي را كه رهزن هدايت انسانهاست و يا اديواني كوه تحريوف شودهاند از
بين ببرد.
دستة دوم :در اين دسته از آيا  ،دين به صور مستقيم به خداوند نسبت داده شده است:
«حَ فَغَيََْ دينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ حَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوَْاً وَََِّْهاً» (آلعمران )39 :آيوا جوز ديون خودا را
مىجويند؟ با آنکه هر كه در آسمانها و زمين است ،خواه ناخواه سر به فرمان او نهاده است.
«ال تَأْخُذُِّْمْ ُِّهِما رَحْفَةٌ في دينِ اللَّهِ إِنْ ُِّنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ُِّاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخَِ» (نور )0 :و اگور بوه خودا و روز بازپسوين
ايمان داريد ،در [كار] دين خدا ،نسبت به آن دو دلسوزى نکنيد.
«وَرَحَيْتَ النَّاسَ يَ ْخُلُونَ في دينِ اللَّهِ حَفْواجا» (نصر )0 :و ببينى كه مردم دستهدسته در دين خدا درآيند.
در همة اين آيا اضافه شدن دين به «اهلل» بيانگر اين است كه مبدأ دين خداوند است و هموسوت كوه ديون را
بنا نهاده و آن را براي هدايت مردم به سوي آنها ارسال كرده و همه نيز مکلف به پيروي از اين دين هستند.
دستة سوم :اين دسته آياتي هستند كه داللت بر توحيد تشريعي الهي دارند .مراد از توحيد تشريعي اين اسوت كوه
تدبير ،قانونگذاري ،حق فرمان دادن و ...در زندگي انسان فق به دست خداوند است و كس ديگوري حوق نودارد در
اين امور دخالت داشته باشد ،مگر با اذن الهي (مصباح ،1931 ،ص  .)43توحيد تشريعي الهي نيز مبتني بور توحيود در
ربوبيت تکويني است يعني نظام عالم را كسي ميتواند اداره كند كه آن را خلق كورده باشود (جووادي آملوي،1933 ،
ج ،10ص 099همو ،1939 ،ص .)201بنابراين اگر ادارة جامعه و وضع قانون توس غير خداوند روا نيست ،ديون كوه
مجموعهاي از قوانين براي ادارة جامعه و فرد است نيز نميتواند از طرف غيرخداوند باشد .يکي از آياتي كه بهروشوني
بر اين مطلب داللت دارد ،اين است كه خداونود در قورآن ميفرمايود« :إِنِ الْحُکْومُ إِالَّ لِلَّوهِ أَمَورَ أَالَّ تَعْبُودُوا إِالَّ إِيَّواهُ»
(يوسف .)22 :عالمه طباطبائي پوس از اينکوه حکوم تکوويني و حکوم تشوريعي را بوا اسوتفاده از شوماري از آيوا ،
مخصوص خداوند اعالم ميكند ،ميگويد« :اين آيه را از جمله آياتى ميدانند كوه بور اختصواص حکوم تشوريعى بوه
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خداوند داللت دارد» (طباطبائي ،1932 ،ج ،3ص114و .)111اين آيا حق تشريع را براي غيرخدا روا نميدارنود و بوه
همين سبب ،اگر شخصي غير از خداوند در امر تشريع دخالت كند ،حاصل آن ديني غيرالهي خواهد بوود .پوس منشوأ
دين الهي حق ،فق و فق ارادة الهي است.
آيا ديگري از قبيل آياتي كه داللت بر ارسال رسل ،ارسال كتب ،وحي و ...دارند ،خود شاهدي بور الهوي بوودن
دين هستند .همانگونه كه در ابتدا يادآور شديم ،در جايجاي قرآن ،الهي بودن منشوأ ديون آشوکار اسوت و در هويچ
موردي خداوند به ترس و منشأ دين بودن آن اشاره نکرده است .بنابراين در اين بخش از نوشتار با اثبا الهوي بوودن
منشأ دين ،هيچ احتمالي براي اينکه ترس عامل پيدايش دين باشد باقي نميماند.
گفتني است آنچه تا اينجا بررسي شد ،منشأ دين حق بود كه از ديدگاه قرآن كريم منشأ آن خداوند اسوت .قورآن
كريم به اديان باطل ديگر نيز اشاره ميكند مانند ديني كه قوم فرعون انتخاب كرده بودند و در مقابل ،ديون حضور
موسي را تهديدي براي دين خود ميدانستند چنانكه فرعون به قوم خود گفت« :ذَرُوني حَقْتُلْ مُوسا وَلْيَ ْعُ رََُّّهُ إِنِّاي
حَخافُ حَنْ يُبَ ِّلَ دينَكُمْ حَوْ حَنْ يُظْهََِ فِي الْأَرْضِ الْفَساد» (غافر )01 :مورا بگذاريود موسوى را بکشوم توا پروردگوارش را
بخواند .من مىترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند.
قرآن كريم منشأ چنين ادياني را نيز ترس نميداند ،بلکه ايون ديون باطول ،رهواورد طواغو و طاغوتيوان اسوت
(جوادي آملي ،1933،ص .)03
همچنين خداوند دربارة ادعاي فرعون در مورد هدايت قوم خود ميفرمايد« :قالَ فَََِْوْنُ ما حُريكُامْ إِالَّ ماا حَرى وَ
ما حَهْ يكُمْ إِالَّ سَبيلَ الََّشاد» (غافر )03 :فرعون گفت :جز آنچه مىبينم ،به شوما نموىنموايم ،و شوما را جوز بوه راه
راست راهبر نيستم.
مطابق اين آية شريفه ،دين قوم فرعون آن چيزي بود كه فرعون ايجاد كرده است زيرا هدايت به راه صحيح ،يکوي
از ويژگيهاي مهم دين است كه بر اساس اين آيه ،فرعون مدعي است كه خودش ميتواند از عهده اين ويژگي برآيد.
بنابراين از ديدگاه قران كريم ،خاستگاه دين حق ،ترس با همه اقسامي كه براي آن ذكر شد ،نيست .ديون باطول
نيز ممکن است عواملي داشته باشد كه يکي از آنها طاغو بود اما ممکن است برخي از اديان باطل به وسيلة تورس
از ضرر ،توس افراد به وجود آمده باشد كه برخي از آيا به آن اشاره دارند از جمله اينکه خداونود در آيوة  31سوورة
مائده ميفرمايد« :أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَال نَفْعا» آيا غير از خدا چيوزى را كوه اختيوار زيوان و
سود شما را ندارد ،مىپرستيد؟ گرچه آيه ناظر به مقام پرستش است ،اما محتمل است كه پيودايش ايون آيوين توسو
آنان به سبب ترس از ضرر باشد.
 .4ترس و منشأ گرايش به دين

پس از روشن شدن منشأ پيدايش دين ،مسللة اساسي در اين بخش اين اسوت كوه چوه عامول يوا عوواملي موجوب
گرايش انسانها به دين شده است و به تعبير ديگر راز دينداري انسانها چيست؟ در بخش پيشين روشون شود كوه
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ارادة الهي تنها عامل مؤثر در پيدايش دين است و غير از ارادة الهي عامل ديگري در پيدايش دين دخيل نيست ولوي
در اين بخش ممکن است عوامل مختلفي موجب گرايش به دين در افوراد مختلوف شوود .بوه هموين دليول برخوي
انديشمندان مسلمان عوامل گرايش به دين را به عوامل اصلي و عوامل فرعي تقسيم كردهاند (همان ،ص .)42-23
1ـ .4مهمترين عوامل گرايش به دين

از مهمترين عوامل گرايش انسان به دين ،فطر (مطهري ،1934 ،ص  )012و عقل اوسوت (جووادي آملوي،1933،
ص  .)23گرايش به دين از يک جهت ثمرة انديشة عقالني اسوت زيورا وقتوي انسوان دربوارة راز هسوتي بوه تفکور
ميپردازد ،نشانههاي آفريدگار را در درون و برون خود مييابود (شويرواني و همکواران ،1931 ،ص )33و ايون خوود
عاملي است مهم براي رفتن به سوي دين .از سوي ديگر ،طينت آدمي بوا گورايش بوه خداونود سرشوته شوده اسوت
(همان ،ص .)33
2ـ .4ترس و منشأ گرايش به دين در قرآن

تا اينجاي بح  ،علت اصلي گرايش به دين روشن شد ،ولي پرسش اساسي در اين بخش اين است كه آيوا ميتووان
ترس را يکي از عوامل فرعي گرايش به دين دانست يا خير؟
با توجه به چند دسته از آيا ميتوان استفاده كرد كه ترس نيز در برخي از موارد موجب گرايش به دين است:
 .6آياتي كه با واژة «انذار» و مشتقا آن در قرآن كريم آمدهاند كه خود طيف وسيعي از آيوا را دربورميگيرنود كوه
عبار اند از:
الف) آياتي كه هدف ارسال پيامبران را انذار و تبشير مردم ميدانند:
«رُسُالً مُبَشَِّينَ وَمُنْذِرينَ لِئَالَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ ََلَاا اللَّاهِ دََُّّاةٌ َُّدْا َ الَ ُكسالِ» (نسوا )114 ::پيوامبرانى كوه بشوارتگر و
هشداردهنده بودند ،تا براى مردم ،پس از [فرستادن] پيامبران ،در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد.
«وَما نَُْسِلُ الْمَُْسَلينَ إِالَّ مُبَشَِّينَ وَ مُنْذِرينَ» (انعام )23 :و ما پيوامبران [خوود] را جوز بشوارتگر و هشوداردهنده
نمىفرستيم
ب) آياتي كه هدف از ارسال قرآن را انذار مردم ميدانند:
«ِِّتابٌ حُنْزِلَ إِلَيْ َ فَال يَكُنْ في صَ ْرِكَ دَََجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ ُِّهِ وَذَِِّْى لِلْمُؤْمِنين» (اعراف )0 :كتوابى اسوت كوه بوه
سوى تو فرو فرستاده شده است  -پس نبايد در سينة تو از ناحية آن ،تنگى باشد -تا به وسيلة آن هشدار دهوى و
براى مؤمنان پندى باشد.
«وََِّذلِ َ حَوْدَيْنا إِلَيْ َ قَُْآناً ََََُِّيًّا لِتُنْذِرَ حُمَّ الْقَُى وَمَنْ دَوْلَها» (شوري )3 :و بدينگونه قرآن عربى بوه سووى توو
وحى كرديم تا [مردمِ] مکه و كسانى را كه پيرامون آناند هشدار دهى
ج) آياتي كه تنها هدف انحصاري پيامبر اسالم را انذار مردم ميدانند:
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«إِنَّما أَنْتَ مُنْذِر» (نازعا [ )24 :اى پيامبر] تو فق هشداردهندهاى.
«إِنْ أَنَا إِالَّ نَذيرٌ مُبين» (شعرا )114 ::من جز هشداردهندهاى آشکار نيستم.
«إِنْ أَنْتَ إِالَّ نَذيرٌ» (فاطر )09:تو جز هشداردهندهاى نيستى.
با توجه به اين آيا  ،توضيح چند نکته الزم به نظر ميرسد:
و منظور از انذار ،خبري است كه همراه ترس و بيم است (راغب اصوفهاني1210 ،ق ،ص  333طريحوي،1934 ،
ج ،9ص  )231و مقابل آن تبشير ،يعني خبري كه همراه سرور است (مصوطفوي ،1912 ،ص .)34علوت هموراه
بودن اخبار پيامبران با ترس اين است كه پيامبران بايد از عاقبت ناخوشايند و عوذابهوايي كوه مکلفوين ممکون
است بر اثر اعمال ناشايست خود گرفتار آن شوند ،خبر دهند
و اهميت انذار به قدري است كه قرآن كريم انذار را يکي از وظايف اولية پيامبران و قرآن كوريم ميدانود و حتوي
دربارة پيامبر گرامي اسالم نذير و منذر بودن ايشان را به صور حصر ذكر ميكند درحاليكه پيوامبر وظيفوة
بشار دادن نيز داشته است ،ولي در هيچ جاي قرآن تبشير به عنوان تنها وظيفة پيامبر ذكور نشوده كوه ايون
خود حاكي از تأثيرگذاري عميق و اهميت انذار است
و بيشتر آياتي كه دربارة انذار نازل شدهاند ،مخاطبشان افراد بيايموان و كفوار هسوتند و پيوامبران بوا انوذار خوود
درصدد زمينهسازي براي گرايش آنها به دين هستند« :وَما نُر ِْسولُ الْمُر َْسولينَ إِالَّ مُب يَشورينَ وَمُنْوذِرينَ فَمَونْ آمَونَ
وَأَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَال هُمْ يَحْزَنُوون» (انعوام )23 :و موا پيوامبران [خوود] را جوز بشوارتگر و هشوداردهنده
نمىفرستيم ،پس كسانى كه ايمان آورند و نيکوكارى كنند ،بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد.
اين آيه بيانگر آن است كه اين افراد قبل از انذار ايمان نداشتند و پس از انذار عودهاي ايموان ميآورنود و عودهاي
نکول ميكنند .بنابراين بيشتر اين آيا مخاطب انذارِ منذرين را كفار و مشركين ميدانند .البته ناگفتوه نمانود كوه
مخاطب برخي از آيا مؤمنان و افراد باايمان هستند
و اگر انذار مردم توس انبيا و كتب آسماني تأثيري در گرايش مردم به دين نميداشت ،الزموهاش ايون بوود كوه
آيا فراواني كه وظيفة انذار را براي انبيا ذكر ميكنند يوا اينکوه خوود آيوا درصودد انوذار هسوتند لغوو باشوند
درحاليكه قرآن كالمي است كه لغو و باطل در آن راه ندارد« :إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزيز ال يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْوهِ وَال
مِنْ خَلْفه» (فصلت21 :و.)20
با توجه به اين مقدما  ،ميتوان نتيجه گرفت كه ترسي كه در قالب انذار در قرآن كريم ذكر شده است ،يکوي از عوامول
فرعي گرايش به دين است و برخي از مردم به سبب ترس از گرفتار شدن در غضب الهي به دين روي آوردهاند
 .5در دستهاي ديگر از آيا از واژگان مترادف ترس سخني به ميان نياموده اسوت اموا توأثير عنصور تورس در آنهوا
مفروض است و به تعبير ديگر تمركز و تأكيد آنها بر ترس و خشيت است .آيا فراواني را ميتوان در اين دسوته
جاي داد ولي ما فق به آياتي كه مضمون آنها دعو به عبر گيري از حواد گذشته اسوت ،اشواره مويكنيم.
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يکي از عناصر و مقوما عبر  ،ترس است .شخص در صورتي عبر ميگيرد كه از عاقبت كار و رويوهاي كوه
در پيش گرفته است بترسد و تصميم بر كنار گذاشتن آن بگيرد .قرآن كريم پس از ذكر داسوتانهاي گذشوتگان
ميفرمايد« :إِنَّ في ذلِ َ لَدِبََْةً لِمَنْ يَخْشا» (نازعا  )01 :يعني كسي از اين داستانها عبر ميگيرد كه اهول
ترس باشد و اگر شخص چنين نباشد ،عبر نخواهد گرفت.
آيا بسياري درصددند تا با بيان داستانهاي گذشتگان كه به نوعي گرفتار عقاب الهي شدهاند ،افراد ديگور را بوه
عبر گيري از عاقبت آنها فراخوانند تا آنها نيز گرفتار چنين مصيبتي نشوند« :حَفَلَمْ يَسايَُوا فِاي الْاأَرْضِ فَيَنْظُاَُوا
َِّيْفَ ِّانَ َاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَََّ اللَّهُ ََلَيْهِمْ وَلِلْكافَِينَ حَمْثالُها» (محمد )12 :مگور در زموين نگشوتهانود توا
ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها بودند به كجا انجاميده است؟ خودا زيور و زبرشوان كورد و كوافران را نظواير
[همين كيفرها در پيش] است.
همانگونه كه از ذيل اين آيه يعني «وللْکافِرينَ أَمْثالُها» استفاده ميشود ،آيوه بوه كسواني اشواره دارد كوه هنووز
اعتقادي به خداوند و دين ندارند .بنابراين با توجه به همراهوي تورس در عبور گيوري و از طرفوي وجوود آيوا
فراوان در اين زمينه مشخص ميشود كه ترس ميتواند يکي از عوامل گرايش به ديون بهشومار آيود زيورا اگور
چنين تأثيري وجود نميداشت ،بايد اين آيا لغو ميبودند درحاليكه چنين نيست
 .9از جمله آياتي كه ميتوان بر اين موضوع استشهاد كرد آية  14سورة عنکبو است كه ميفرمايد« :فَإِذا رَِِّبُوا فِاي
الْفُلْ ِ دَََوُا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ ال ِّينَ فَلَمَّا نَََّّاهُمْ إِلَا الْبََِّ إِذا هُامْ ي ُْشاَُِِّونَ» (عنکبوو  )14 :و هنگوامى كوه بور
كشتى سوار مىشوند ،خدا را پاكدالنه مىخوانند ،و[لى] چون به سوى خشکى رساند و نجاتشوان دهود ،بوهناگواه
شر مىورزند.
در اينجا وداوند حال مشرکين و بتپرستان را بيان فرموده است که چون در کشتىها سوار شده و بـه
مسافرت دريايى روند و در وسط درياى بيکران يكدفعه بادهاى مخالف هجوم آورده و امواج دريـا را
متالطم سازد و آنان را در وطر مرگ قرار دهد ،آن وقت است که يقين دارند جـ وـدا ،احـدى نتوانـد
نجاتشان دهد .لذا براى ودا والص شده ايمان به او ميآورند و از بتها رو برمـيهرداننـد (طبرسـي،
 ،6916ج  ،63ص.)36

درواقع ترس از طوفان و هالكت در دريا ،موجب ميشود تا عدهاي كه در حالت عادي مشور انود ،بوه خداونود روي
بياورند و خالصانه خداوند را بخوانند .بنابراين مطابق اين آيه ترس از طبيعت نيز ميتواند بوه صوور موقوت ،عواملي
براي گرايش به سوي خداوند باشد.
با توجه به مطالب پيشين ،اين اشکال پيش ميآيد كه اگر ترس از عوامل فرعي گرايش به دين است ،چورا يکوي
از وظايف اولية انبيا و كتب اسماني انذار اسوت؟ اگور تورس از عوامول فرعوي ديونداري اسوت ،نبايود بيشوتر هموت
فرستادگان الهي صرف انذار ميشد؟ در پاسخ ميگوييم:
اوالً گرچه علت اصلي گرايش به دين عقل و فطر است ،ولي آنچه عمالً در خارج تحقق يافته ،اين اسوت كوه
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بسياري از مردم به سبب ترس از عاقبت اعمال خود به سوي دين گرايش مييابند و بدين سبب اسوت كوه انوذار در
قرآن كريم داراي اهميت است .آيتاهلل جوادي آملي در اينباره مينويسد:
بيشتر انسانها بر اثر هراس از جهنم بر صراط ايمان و تقوا پايدارند .بدين جهت قرآن کـريم هذشـته
از اينکه از رسول ودا به عنوان «بشير و نذير» ياد ميکند ،در هيچ مـوردي پيـامبر را تنهـا بـه عنـوان
«مبشر» معرفي نميکند؛ درحاليکه هاهي به صورت حصر به عنوان «مُنْذر» معرفـي مـيکنـد ...اولـين
قدم براي تودة مردم ترس از جهنم است(جوادي آملي 6943 ،الف ،ج ،5ص .)344

با توجه به اين توضيحا  ،مشخص ميشود كه علت اينکه به انذار اهميت ويژهاي داده شوده ،ايون اسوت كوه توأثير
بيشتري در دينداري داشته است
ثانياً مطابق بيان اميرمؤمنان علي عبادتي كه بر اساس ترس و خائفانه باشود ،عبوادتي عبيدانوه و هموراه اكوراه
است كه ارزش آن با عباد احرار و عبواد شواكرانه كوه مخصووص اوليوا :اهلل اسوت ،تفواو دارد (نهو البالغوه،
1212ق ،ح  .)093بنابراين گرچه ترس عامل مهمي در گرايش به دين بوده است ،لکن ارزش ايمواني كوه برآموده از
ترس است نميتواند با ايماني كه از فطر و عقل ناشي شده يکي باشد.
گفتني است ترسي كه عامل فرعي در گرايش انسانها به دين است ،ترس از اعمال ناشايست و در نتيجه تورس
از خداست ،نه ترس از طبيعت كه عدهاي از دانشمندان غربي مطرح ميكنند .ترس از طبيعت نيز به صوور موقوت،
عاملي براي گرايش به دين است كه در آية  14سورة عنکبو بيان شد .البتوه در برخوي از آيوا  ،كفوار بوه صوور
ضمني به عذابهاي طبيعي مانند طوفان و صيحه تهديد شدهاند كه اينها نيز به تورس از غضوب الهوي بوازميگردد
زيرا در بينش قرآني ،طبيعت به صور مستقل عمل نميكند و تماماً تحت سيطرة الهي است.
 .5تأثير ترس در التزام به احکام ديني

گاهي ممکن است با اينکه فرد دين خاصي را پذيرفته ،اما در مقام عمل ،به فرامين ديني گردن ننهد و بوه احکوام آن
عمل نکند .آيا ترس ميتواند عاملي براي التزام فرد به احکام ديني باشد؟ روشن است كه جايگاه اين بحو موؤخر از
دو بح قبلي است كه در آنها منشأ پيدايش و گرايش به دين بررسي شد و نقش ترس نيز در آنها روشن شد.
 .5-1انگيزههاي عمل به احکام ديني

ممکن است عوامل مختلفي موجب التزام شخص به احکام ديني باشند .بنابراين پيش از آنکوه نقوش تورس در ايون
زمينه بررسي شود ،خالصهوار به برخي از اين عوامل اشاره ميكنيم:
 .1تفکر عقالني :عقل پس از شناخت خدا و نعمتهايي كه خداوند به انسان عطا فرموده ،ميفهمد كوه خداونود حوق
مولويت و عبوديت بر او دارد و ما بنده و عبد او هستيم پس بايد حق او را به وسيلة عباد او ادا كنويم (مصوباح،
 ،1933ص)133
 .0تحصيل رضايت الهي :يکي از مهمترين و باارزشترين انگيزههاي عمل به احکام دينوي ،بوه دسوت آوردن
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رضايت الهي است كه در آياتي از قرآن بر اين مطلب تأكيد شده است« :وَمَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ حَمْوالَهُمُ اُّْتِغاَ:
مََْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبيتاً مِنْ حَنْفُسِهِمْ َِّمَثَلِ جَنَّةٍ ََُُِّّْوَة» (بقره )014 :و مَثَل [صدقا ] كسانى كه اموال خوويش
را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مىكنند ،همچوون مَثَولِ بواغى اسوت كوه بور فوراز
پشتهاى قرار دارد.
«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَْي نَفْسَهُ اُّْتِغا َ:مََْضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ ُِّالْدِبادِ» (بقوره )023 :و از ميوان موردم كسوى
است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مىفروشد ،و خدا نسبت به [اين] بندگان مهربان است.
در اين دو آيه ،انگيزة افراد باايمان از عمل به احکام ديني ،رضايت و خشنودي خداونود از بنودگان اعوالم
ميشود
 .9بهرهوري از نعمتهاي اخروي :قرآن كريم بسياري از نعمتهاي اخروي از جمله بهشت و ديگر لذ هاي بهشوتي
را نام ميبرد و به مردم بشار ميدهد كه در صور گردن نهادن به احکوام و قووانين دينوي ،ميتواننود از ايون

مواهب الهي بهرهمند شوند .وجود چنين نعمتهايي ،انگيزة عمل به احکام ديني شده است .اميرمؤمنوان علوي
اين نوع از عباد را عباد تاجرانوه ميدانود و ميفرمايود« :إِنَّ قَوْمااً ََبَا ُوا اللَّاهَ رََْبَاةً فَتِلْا َ َِبَاادَةُ التكََّّاارِ»
(مجلسي1292 ،ق ،ج ،21ص.)12
2ـ .5ترس و التزام به احکام ديني

انگيزه و عوامل ديگري را ميتوان براي عمل به احکام ديني برشمرد ،ولي مسوللة مهوم ايون اسوت كوه آيوا تورس
ميتواند نقشي در التزام به احکام ديني داشته باشد؟
در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه ميتوان از آنها براي اثبا تأثير ترس در التزام به احکام ديني سود جست:
آية اول :اين آيه در سه تکرار شده است« :إِنِّي حَخافُ إِنْ ََصَيْتُ رَُِّّي ََذابَ يَاوْمٍ ََظايمٍ» (انعوام 14 :زمور19 :
يونس )14 :اگر به پروردگارم عصيان ورزم ،از عذاب روزى بزرگ مىترسم.
نکا قابل استفاده از اين آيه:
الف) عصيان زماني روي ميدهد كه انسان ديني را بپذيرد و بوه احکوام آن عمول نکنود ولوي اگور كسوي دينوي را
نپديرفته باشد ،ديگر عصيان و عدم عصيان نسبت به احکام ديون مطورح نميگوردد چوون شوخص ديون را از
اساس منکر است
ب) گويندة اين آيه كه قرآن كريم آن را نقل فرموده ،در هر سه آيه ،پيامبر گرامي اسالم است .هرچنود كوه ايشوان از
هر گناه و خطايي معصوماند ،ولي يکي از انگيزههاي تر گناه و عمل بوه دسوتورهاي ديون را تورس از عوذاب
الهي ميدانند
ج) ترس و خوف پيامبر اسالم ممکن است متفاو با ترس ديگران باشود زيورا شوناخت ايشوان از خداونود شوناخت
كاملي است و بنابراين ترس ايشان نيز شديدتر خواهد بود« :إِنَّما يَخْشَا اللَّهَ مِنْ َِبادُِِ الْدُلَما( »ُ:فواطر )03 :ولوي
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ما در ابتداي بح يادآور شديم كه همة انواع ترس را مدنظر داريم .نتيجه اينکه با توجوه بوه ايون نکوا  ،تورس
ميتواند يکي از عوامل تأثيرگذار بر عمل به احکام ديني باشد.
آية دوم :آية ديگري كه در اين مقام ميتوان از آن اسوتفاده كورد ،آيوهاي اسوت كوه قورآن كوريم در آن مؤمنوان را
توصيف ميكند و در ادامه ميفرمايد« :تَتََّافا جُنُوُُّهُمْ ََنِ الْمَضااجِِِ يَا َُْونَ رََُّّهُامْ خَوْفااً وَطَمَداا» (سوجده)11 :
پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مىگردد [و] پروردگارشان را از روى بيم و طمع مىخوانند.
فخررازي مفسر بزرگ اهلتسنن ،دربارة نقش «خوفاً و طمعاً» دو احتمال يعني مفعول له يوا حوال بوودن را ذكور
ميكند (فخررازي1202 ،ق ،ج ،04ص  .)121بيشتر مفسران مانند اميناالسالم طبرسي نيوز نقوش آن دو را مفعوول
له ميداند (طبرسي1203 ،ق ،ج ،3ص .)12بنابراين چه نقش خوف در آيه مفعولله باشد و چه حال ،خداونود در ايون
آيه دو انگيزة مهم براي انجام عبادا بيان ميفرمايد كه يکي از آنها طمع است (كه مورد بح ما نيست) و ديگوري
ترس است .مؤمناني كه اين آيا درصدد توصيف آنها هستند ،به سبب ترس از خداونود شوبانگاهان خوود را از بسوتر
دور ميكنند و به عباد پروردگار خويش ميپردازند.
دستة ديگري از آيا كه ميتوان از آنها در اين مقام استفاده كرد ،آياتي هستند كوه شرحشوان در بخوش
دوم گذشت و با مشتقا واژة انذار همراه هستند .هدف آن دسته از آيا اين بود كه خداوند بوه وسويلة انوذار
مردم را به سوي دين الهي بکشاند و زمينة هدايت يافتن آنان را فراهم سازد .روشن است كه گرايش به ديون
خاص بدون عمل به فرامين آن ،هدف آيا را برآورده نميسازد .بدين سبب انذار موجوود در آيوا  ،نواظر بوه
مقام عمل به احکام ديني نيز ميباشد .متدين و هدايت يافتة حقيقي كسي است كه به تمام فرامين ديني نيوز
گردن نهد.
در پايان اين بخش تبركاً به كالم زيباي اميرمؤمنان علي اشاره ميكنيم كه خود شاهدي براي تأثير تورس در
التزام به احکام ديني است .ايشان در نهجالبالغه عبادا مردم را از حي انگيزة آنها بوه سوه دسوته تقسويم ميكنود:
عباد تاجرانه ،عباد خائفانه يا عبيدانه و عباد شاكرانه .ايشان دربارة عباد خائفانه ميفرمايند« :وَ إِنَّ قَوْماً ََبَا ُوا
اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْ َ َِبَادَةُ الْدَبِي » (نه البالغه1212 ،ق ،حکمت  )093يعني عدهاي به سبب تورس بوه عبواد خداونود
پرداختند كه اين عباد بندگان است .بنابراين با توجه به اين روايت روشن ميشود كه تورس ميتوانود در التوزام بوه
احکام ديني نقش داشته باشد.
نتيجهگيري

نظريا متعددي دربارة خاستگاه و منشأ دين مطرح شده است كه مويتووان آنهوا را بوه دو دسوتة طبيعوتگرايانوه و
خداباورانه تقسيم كرد .در اين نوشتار ما فق به يکي از ديدگاههواي دسوتة طبيعوتگرايانوه ،يعنوي تورس از حوواد
طبيعي پرداختيم و آن را از ديدگاه قرآن بررسي كرديم كه اين بح در سه بخش يعني منشأ پيدايش ديون و تورس،
منشأ گرايش به دين و ترس ،و منشأ التزام به احکام ديني و ترس ،سامان يافت .در بخش اول روشن شد كوه گرچوه
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برخي انديشمندان غربي ترس از حواد طبيعي را به عنوان يکي از عوامل پيدايش دين مطرح كردهاند ،لکون چنوين
مطلبي مورد تأييد قرآن كريم نيست ،بلکه منشأ دين از ديدگاه قرآن ارادة الهي است .در بخش دوم نيز بودين نتيجوه
رسيديم كه با اينکه عوامل متعددي براي گرايش به دين از قبيل عقل و فطر وجود دارد ،شوواهدي از قورآن كوريم
مبني بر تأثير ترس در گرايش به دين وجود دارد .البته ناگفته پيداست كه ماهيت ترسي كه انديشومندان غربوي آن را
عامل پيدايش دين ميدانند ،با اين ترس متفاو است .در بخش سوم نيز عوامل مختلفي براي انجوام احکوام دينوي
مانند تفکر عقالني و تحصيل رضايت الهي برشمرده شد و در پايان نيز با توجوه بوه برخوي از آيوا و روايوا  ،توأثير
ترس در التزام به احکام ديني به اثبا رسيد.
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ووووو  ،1912،مجمع البيان في تفسير القرآن ،ترجمه گروه مترجمان ،تهران ،انتشارا فراهاني.
طريحي ،فخرالدين ،1934 ،مجمع البحرين ،تحقيق احمد حسيني اشکوري ،چ سوم ،تهران ،مرتضوى.
فخررازي ،محمدبن عمر 1202 ،ق ،مفاتيح الغيب ،چ سوم ،بيرو  ،داراحيا:الترا العربى.
مجلسى ،محمدباقر 1229 ،ق ،بحار األنوار ،چ دوم ،بيرو  ،دار إحيا :الترا العربي.
مصباح ،محمد تقي ،1931 ،وداشناسي کيهانشناسي انسانشناسي ،قم ،مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
ووووو  ،1933 ،فلسفه اوالق ،تحقيق احمدحسين شريفي ،چ چهارم ،قم ،مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
ووووو  ،1930 ،رابطه علم و دين ،قم ،مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
مصطفوي ،حسن ،1912 ،التحقيق في کلمات القرآن الکريم ،تهران ،بنگاه ترجمه ونشر كتاب.
مطهري ،مرتضي ،1934 ،فطرت ،چ شانزدهم ،قم ،صدرا.
مکارم شيرازي ،ناصر ،بيتا ،انگي ه پيدايش مذاهب ،چ دوم ،قم ،هدف.
هميلتون ،ملکم ،1933 ،جامعهشناسي دين ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،ثال .
هيوم ،ديويد ،1933 ،تاريخ طبيعي دين ،ترجمه حميد عنايت ،چ چهارم ،تهران ،خوارزمي.
يوسفيان ،حسن و احمدحسين شريفي ،1934 ،عقل و وحي ،چ دوم ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
يوسفيان ،حسن ،1933 ،کالم جديد ،چ دوم ،تهران و قم ،سمت و مؤسسة آموزشي وپژوهشي امام خميني.

