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 02/21/1931ـ پذيرش:  20/20/1931دريافت: 

 دهيچک
را  «يعويترس از حوواد  طب»پرداخته،  «منشأ دين» انه به موضوعيگراعتيطب يکرديكه با رو ي غربيانهادگاهياز د يکي

ن كنود يوين مسولله تبيدرصدد است تا نظر قرآن را در ا يداند. نوشتار حاضر با استفاده از قرآن و با روش نقلمنشأ دين مي
ر؟ و يوا خيوباشود  يعويتواند ترس از حوواد  طبمي آن، ين و التزام به احکام عمليش به دين، گرايش ديدايپ منشأا يكه آ
ن بحو  را بوه يو، ايشناساز مفهوم در اين مقاله پس دارد.مي انين سه مسلله بياسخ اپ بارةرا در يدگاهيقرآن چه د اساساً
ن نودارد  يوش ديدايودر پ يچ نقشوياست، ترس ه« نيش ديدايپ»در بخش اول كه  :مياب در سه بخش مطرح كردهيترت

التوزام »و « نيش به ديگرا» يعنيگر يدر دو بخش د يول  ن استيش ديداياو عامل پ ةدگاه قرآن، خداوند و اراديبلکه از د
 ده گرفت.يناد را نقش آن يكلتوان بهيست، لکن نمين ياساس ي، گرچه ترس عامل«ينيبه احکام د

 .يعي، ترس، ترس از حواد  طبينين، التزام به احکام ديش به دين، گرايش ديداين، خاستگاه پي: دهاکليدواژه
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 مقدمه

شمندان و عموم مردم مطورح بووده يان انديم رباز درياست كه از د ياز مباح  مهم يکين يد ةبح  دربار يكلطورهب

ن هموزاد بشور در يوچراكه بر اسواس قورآن، د  است يبه قدمت نوع انسان ين بحثيچن ةد بتوان گفت كه سابقيو شا

نووع انسوان،  يبورا ياهديون پدين چنايها داشته است. بنابرانسان يدر زندگ ير شگرفيز تاثيو ن( 93بقره: ) ن بودهيزم

هوا ن بحو نخسوتياند كه ادعا كرده ي، برخيرا  مکتوب بشريز خواهد بود. بر اساس ميانگبح  يمسلله و موضوع

شواعر و ( ق.م992-012) هوومرو  موور  باسوتان( ق.م232-204) هورودو ونان باسوتان و توسو  ين در يدبارة در

ن مطورح شوده، بحو  يوكه در بحو  از د ياز مباح  مهم يکي. (00ص  ،1933پالس، ) مطرح شده است سندهينو

 ةن سواختيا دي؟ آنداثر بودهؤآمدن آن م پديددر  يد آمده است و چه عواملپديچگونه دين ن است  يو خاستگاه د منشأ

از بوه يوآمدن آن نقش داشته است؟ چرا انسان دست نپديد در  يعيو فراطب يفرابشر ييروينکه نيا ايدست بشر است 

 م فرود آورده است؟ين سر تعظين در مقابل ديچننين دراز كرده و ايد يسو

گرايانوه و تووان آنهوا را در دو دسوته طبيعتهاي مختلف و متعارضي در اين زمينه ارائه شده است كوه ميديدگاه

گريانه بر اين بواور اسوت كوه ديون، نوه رهواوردي فرابشوري و نوه هاي طبيعتخداباورانه تقسيم كرد. يکي از ديدگاه

عي است. از نخستين كساني كه به اين ديودگاه روي اي الهي است، بلکه دين معلول ترس انسان از حواد  طبيعطيه

-33) تيتووس لوكرتيووسمعرفي كردند، شاعر روموي، « ترس از حواد  طبيعي»هاي اوليه دين را در آوردند و ريشه

( و 14، ص 1920  خدايار محبوي، 41تا، ص داند )دورانت، بيمي« نخستين مادر خدايان»ق. م( است. او ترس را 44

(. 912و 943، ص 1939سوتايد )راسول، ق. م( را در مقابل هيبت هراسونا  ديون مي923-920) يکوراپستيزي دين

نيز در كانون توجه برخي از انديشمندان قرار گرفت و آن را بس  و توسوعه دادنود و بوه  لوكرتيوساين ديدگاه پس از 

گرايانوه بوه هاي طبيعتفرضبا پيش هاي مختلفي بيان كردند. ازآنجاكه اين ديدگاه، ديدگاهي الحادي است وصور 

كنود و هويچ پردازد، منشأ و خاستگاه دين و سپس گرايش آن را نيز معلوول تورس انسوان معرفوي ميتبيين دين مي

هواي اسوالمي در سبب اين ديدگاه به صور  جدي بوا آموزهارزشي براي اديان و فرستادگان الهي قائل نيست. بدين

و  برترانود راسولو  ديويد هيوومه از سوي برخي از انديشمندان بزرگ غربي همچون تعارض است. پذيرش اين ديدگا

تورين گرايي دينوي اسوت و حاصولش ايون اسوت كوه بزرگرواج آن در جوامع علمي، به نوعي دميدن در آتش شک

ا را به عنوان افورادي اي به پيامبران الهي دارد و آنهكند و در پي آن، نگاه بدبينانهرهاورد وحياني يعني دين را نفي مي

كند. بنابراين شايسته و بايسته است كه اين ديدگاه از نظر قورآن بررسوي شوود و صوحت و شياد و سودجو معرفي مي

 سقم آن مشخص گردد.

ر؟ يوا خيون باشود يد آمدن ديتواند موجب پددگاه قرآن، مييا ترس از دينوشتار حاضر آن است كه آ ياصل ةمسلل

كورد موي ن در جامعه ظهور و بروزيا باز هم ديداشت، آميعت نياز طب يچ ترس و وحشتينسان هگر اگر ايبه عبار  د

 ين و التزام به احکام عملويش به ديگرا منشأدر ي عيترس از حواد  طب يرا برا يا قرآن نقشير؟ عالوه بر آن، آيا خي

ش بوه يگورا منشوأ»، «نيوش ديدايوپ منشأ»در سه بخش به ترتيب اساس نوشتار حاضر نير؟ برايا خين قائل است آ
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تورس را  كوه يشمندان غربيدگاه قرآن خواهد بود. برخالف انديد يجوودر جست، «يالترام به احکام عمل»و « ىنيد

ل تورس از خداونود و انسوان يگر از قبيد ييهادر ادامه به ترس، اندمنحصر كرده يعيطب و حواد  عتياز طب در ترس

 ز اشاره خواهد شد.ين

 يشناسهوممف. 1
 نيد. 1-1

 ةهموراه اسوت و ارائو يفراوانو يهوايفش با اختالفا  و دشواريرغم وضوح آن، تعراست كه بهگاني ن از جمله واژيد

ف يتعوارسوبب ن ينواممکن اسوت. بود باًيان شود، تقرياد ةد و شامل همنت همگان را جلب كيكه بتواند رضا يفيتعر

 :ندن قراربديف ياز علل تعدد تعر ياست كه برخ ن صور  گرفتهياز د يار مختلف و متعدديبس

 شود الف( دين داراي اضالع و ابعاد گوناگوني است كه توجه به بعدي از آن و غفلت از بعد ديگر موجب تعدد تعاريف مي

 يام الهويوپ»بوه عنووان  نگرند نهبشر مي يدر زندگ يتين به عنوان واقعيهاي گوناگون كه به دد آمدن رشتهيپد( ب

 ( 90ص، 1931و همکاران، يروانيش) «سعاد  يابر

ي شوناختا روانيو ياجتمواعي، فلسوفي، اتيوخواص اله يهادگاهيبرخاسته از د ن، غالباًيد ياصطالح يهافيتعر»( ج

 ( 31ص ،1930مصباح، ) «اندها و اهداف خود پرداختهشهيارچوب اندكساني است كه به تبيين دين در چ

را عودم دقوت در كواربرد يوزاسوت   يالمعنوبيوم قريان اصطالحا  و مفاهيم ياز خل  مفهوم يتعدد ناش ةمسلل (د

توانود عامول بوروز شده از هور كودام، ميظور قصدم، و در اجمال و ابهام رها كردن منين مفاهيا يح و بجايصح

 .(10، ص1932زند،يشجاع) ن گردديهاي مفارق از دبرداشت

 ياست كوه عمول بوه آن مجوز ين حقين، ديبلکه مراد ما از د، ستيان نياد ةبه همن نوشتار پرداختن يهدف ما در ا

شوود درواقوع ن ارائوه مييكه از د يفين تعري. بنابرااستن اسالم ين مبيز در عصر حاضر، ديو تنها مصداق آن ناست 

 ن به صور  مطلق.يف دينه تعر، حق است ين الهيف ديتعر

. هوا غافول بوودن شاخصوهيوتوان از ان نمييف ديمهم است كه در تعر اريبس ةچند شاخص يحق دارا ين الهيد

 ند از:است كه عبار هان شاخصهيز در متفاو  بودن ايگر نيان دين حق با اديد يتفاو  اساس منشأ

  شده استعرضه ها ت انسانيهدا يبرا ن توس  اوياست و د ياله ةن اراديد ي: مبدا وجودأمبد. 1

  است ياخالق يهاد، احکام و ارزشياز عقا يامجموعه زيآن ن ي: محتواامحتو. 0

  است يبشر ةجامع يو اخرو يويت و سعاد  دنين هدايمأت ين الهيهدف: هدف د. 9

 باشد. يز مجزينشده و عمل به آن نفيد تحريبا ين الهيبودن در عمل: د يمجز. 2

اي از عقايود، ديون مجموعوه»گونه تعريف كرد: اينتوان دين حق را ها ميبنابراين با توجه به اين شاخصه

« اخالق، قوانين فقهي و حقوقي است كه از ناحية خداوند براي هدايت و رسوتگاري بشور تعيوين شوده اسوت

 (.13، صب1933جوادي آملي، )
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 ترس. 1ـ2

ده و بوه گفتوه خود تجربه كور يرا در زندگ آن يابه گونه كس چراكه هر  همگان آشناست يمعنا و مفهوم ترس برا

تورس روشون اسوت و  ين معنوايبنوابرا. ابوديرا مي آن ياست كه انسان با علم حضور ينفسان يفالسفه، ترس حالت

تووان تورس را از ترس به لحاظ عامل آن است كه مي يبررس، ن قسمت مهم استيف ندارد. آنچه در ايبه تعر يازين

 م كرد:يبه چند قسم تقسلحاظ ن يا

 و ل، زلزلوه، طوفواني  سوندادهكرد يكه انسان را تهداست بوده  ييدادهايعت همواره آبستن رويطبعت: يترس از طب. 1

  آورندميپديد اند كه ترس و دلهره را در انسان ياز جمله حوادثي وانا  وحشيحة حمل

ت يو، عدم رعايعدالتي، موجب بروز بيت الهيق هدايافتن انسان در طريح و رشد نيت ناصحيها: تربترس از انسان. 0

 ي، خطورا  و حووادثيانسوان ةهاي جامعياز نگران يکين سبب، يشده است. به هم ييهايگران و ناآراميحقوق د

هوا و ها، نزاعتوان در جنگرا مي بارز آن ةكرده است. نموند مييهمنوعان، انسان را تهد يكه از طرف برخاست 

  وفور وجود داشته استت بهيخ بشريمشاهده كرد كه همواره در طول تار هاغار 

موجوب اعموال و رفتوار انسوان  يست، بلکه گاهيها نگر انسانيخود: ترس از انسان منحصر در ترس از د ترس از. 9

  و معاد هستند أباور وجود دارد كه معتقد به مبدنيشتر در افراد دين نوع ترس بيالبته ا. شوداو مي ينگران

إِنَّ »شوود: معرفوي مي ت و عودالتيميرح، تيهمچون رحماني باوران خداوند با صفاتنيترس از خداوند: در نگاه د. 2

 يين خوداين تورس از چنويبنوابرا(. 23كهوف: « )و ال يَظْلِامُ رَُّكا َ حَدَا »(؛ 04)نساا:  « اللَّهَ ال يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ

ن تورس يست انسان است كه ايرفتار ناشا ترس از عاقبت اعمال و يمعناست. در واقع ترس از خداوند، به معنايب

 شود.به خدا نسبت داده مي

محوور بحو   يطووركلبوه، داننودن مييد منشأكه ترس را  يشمندان غربياست كه اند يگفتن، مين تقسيبا توجه به ا

، 1933 وم،يوه  129، ص 1933، لتوونيهم) اندگر آن نکردهيبه اقسام د ياخود را قسم اول از ترس قرار داده و اشاره

 .شدخواهد  يهاي مختلف بررسو نقش آنها، در بخش هر چهار قسم ترس لکن در نوشتار حاضر،(  93ص 

 نيد أمنش. 3-1

، 1933، انيوسوف)ي نيوش بوه ديراز گرا( ن  بيش ديدايعلت پلف( دو معناست: ا يكم داران دستيد منشأاصطالح 

پرسوش ن شوده اسوت؟ اموا يوآمودن دپديود موجب  يملن است كه چه عاياول ا يدر معنا ياساس(. پرسش 41ص 

 روند؟يو به طرف آن ماند فتهايش ين گرايها به دن است كه چرا انسانيا دوم يدر معنا ياساس

 ن اسوتيود انود و آن انتظوار بشور ازن ذكور كوردهيد منشأ يرا برا يگريد يشمندان مسلمان معناياز اند يبرخ

، 1933ي، نيحسو وخوواص ) دوم اسوت ياز لووازم معنوا ياگونوهه ز بوين امعنن يااما  ( 43ص ،1939ي، آمل يجواد)

ر يثأن قورار داده و تويد منشأمرتب  با اصطالح  ينيز به نوع را« نيالتزام به احکام د منشأ»ن نوشتار ي. ما در ا(01ص

ن يود منشوأاصوطالح ي از معوان يکي« نيالتزام به احکام د منشأ»م. هرچند كه يادهكر يز بررسيباره ننيترس را در ا
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 منشوأو  ينويعمل به احکوام د ةكه مسلل يتياهمدليل است و به ( نيش به ديگرا )منشأ دوم يمعنا ةست، اما الزمين

 د.كرم يخواه يدگاه قرآن بررسياز د آن دارد، جداگانه آن را

 لهئطرح مس. 2

 قابل طرح است: يكل ةن در سه مرحليد منشأترس و  ةرابط

ا يوآ گرير؟ به عبار  ديا خين قلمداد كرد يآورنده دپديدتوان ترس را عامل ا مييآ يعنين  يش ديدايپ منشأترس و . 1

 ل بوده است؟يش آن دخيدايدر پ يگريا عامل ديخته شود ين توس  بشر ريد ةشده تا شالودموجب ترس 

بلکوه ، سوتين نيوش ديدايون از پو سوخشود فته ميرين پذيوجود د، ن مرحلهين  در ايش به ديگرا منشأترس و . 0

 ن باشد؟يش افراد به ديو گرا يدارنيتواند موجب دا ترس ميين است كه آيله المس

. ترس و منشأ التزام عملي به احکام ديني: اين مرحله از دو مرحلة قبلي مؤخر است و پرسش در اين مرحلوه 9

انسان را ملتزم به انجام احکام كند يوا خيور؟ تواند اين است كه آيا در مقام عمل به احکام ديني، ترس مي

در اين مرحله براي شخص پيدايش دين و گرايش به آن مطرح نيست  مسلله اين بخش ايون اسوت كوه 

هايي براي عمل به احکام ديني وجوود دارد؟ و آيوا تورس نيوز در پس از گرايش به دين خاص، چه انگيزه

 عمل به احکام نقشي دارد يا خير؟

تورس و ( ب  نيوش ديدايوپ منشوأتورس و لف( گردد: ان مطالب، نوشتار حاضر در سه بخش مطرح مييا با توجه به

 .ينيالتزام به احکام د منشأ ترس و( ج  نيش به ديگرا منشأ

 نيش ديدايپ منشأترس و . 3
 «ينيم ديمفاه»ش يدايپ . منشأ1-3

ن يوكه بر اي گريسته است به بح  ديشا ،ميشو« نيش ديدايپ منشأ» يعنين مقاله يا ياز آنکه وارد بح  اصلپيش 

پرسوش . اسوت ينويم ديمفاه يطوركلو به «نيد»، «خدا»ن بح  مربوط به مفهوم يا م.ياشاره كن، مقدم است بح 

رو شوده اسوت هم روبوين مفاهيانسان چه بوده است؟ و چرا انسان با ا يبرا« ميمفاه»ن يش ايدايپ منشأن است كه يا

خوواهيم ميبلکوه  ،ميسوتين نيوخوود د منشأ ين بح  ما در پير كرده است؟ در اين درگيخدا و د ةشيو خود را با اند

 اند؟ن و خدا آشنا شدهيد« مفهوم»با  يچگونه اذهان انسانكه م يابيدر

 ييهوادگاهيواند كه ديافتهدا يظهور پ يهاي مختلف و متعارضدگاهيز دين ينيم ديمفاه يريگشکل منشأ ةنيدر زم

هواي تيو محروم يهاي اجتمواعتي، محروميازا  طبقاتي، ترس، جهل، امتيال  فطري، تمايعت عقالنيطب لياز قب

 .(93ص ، 4ج ،1933 ،)طباطبائي انداز آن جمله يجنس

ثر ؤز مويون نيوش ديدايوپ منشوأم در بحو  يرمستقيا غيم يبه صور  مستق، ن بح يدر ا يدگاهيهر دبرگزيدن 

ش يدايوپ منشوأداننود، مي يرفطوريو غ يرعقالنويم را معلول عوامل غين مفاهيش ايدايكه پ يشمندانياند .خواهد بود
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باطول  ين بوه گموان آنهوا تصووريد ييرا اگر تصور ابتدايز انگارند مي يرفطريو غ يرعقالنيز عامل غين را نيخود د

را  ينويم ديكوه مفواه يدگاهيگرچه گذر از د  معناستين بيخود د يبرا يو عقالن يفطر يعامل يجووباشد، جست

! ياست نوه منطقو يشناختروان ين، گذريد منشأانگاشتن  يرفطريرمعقول و غيداند، به غيم يرفطريرمعقول و غيغ

ز يون را نيود ، منشوأداننودمي يو عقالنو يم را معلول عوامل فطرين مفاهيش ايدايپ منشأكه  يشمندانيدر مقابل، اند

 دانند.مي يو فطر يمعلول عامل عقالن

صورفاً م و يپوردازيشوده نمومطرح يهادگاهيد يم، به بررسيستين ينيم ديمفاه منشأازآنجاكه ما درصدد بح  از 

 م:يكنان ميينه بين زميح را در ايدگاه صحيد

ا ذكور يوم انبيو تعوال ياز بشور بوه وحويان علت نيب يبرا ين مختلفيلسوفان و متکلمان، براهي: فيو الهام اله يوح. 1

 يرساندن آدمو يكسب معرفت برا يهاي عادبودن راه بسندهنا، هان برهانياز ا ياريبس ياصل ةهست اند كهكرده

 ين جهوان خواكيوكه پوا در ا ين انساننخستين ي. بنابرا(34،ص 1934ي، فيان و شريوسف)ي است ييبه كمال نها

شوود. او مي يبورا ينويم ديش تصوورا  و مفواهيدايوز موجوب پين ين وحيست و همين ياز از وحينينهد، بمي

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعاً فَإِمَّا يَوأْتِيَنَّکُمْ مِنيوي »د: يفرمااز بهشت مي ان رانده شدن حضر  آدمياز جرپس خداوند 

ن آمود، ين انسان به زمونخستيآنکه  ازپس . (93 بقره:« )هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ واَل هُمْ يَحْزَنُون

ان نشوانگر آن اسوت كوه يون بيوا. رسدد از جانب من به شما هدايتى ميود و فرمكرت آنها توجه يهدا خداوند به

  است فتهاياطالع  ينيم ديانسان از همان ابتدا توس  خداوند از مفاه

 :يو منطق يعامل عقالن .0
اسـت تـا او را متوجـه  يکاف نيبرده است و هم يت پيت و معلوليام به مفهوم علين ايترميبشر از قد

وجـود وـود ؛ ده استيدآور جهان را ميرتيام، نظامات حين ايترميعالوه بشر از قده کل کند... ب أمبد

را در او بـه  ن فکـريبوده است تا که ا ين کافيکرده است؛ همق مشاهده مييالت منظم و دقيرا با تشک

مـدبر و دانـا و وودآهـاه  أييو منش أهمه از مبدن حرکات مرتب يالت منظم و اين تشکيوجود آورد که ا

 .(93ص  ،4ج ،6943 ،)طباطبائي ا نه؟يشود مي يناش

 ده شوده اسوت.يوآفر اوو خواهوان بوه خودا ل يومتما، خوود ي: انسان به حسب ساختمان خاص روحيعامل فطر. 9

ن يو. بوا ا(13ص، هموان) نهاده شوده اسوتدر انسان زه يک غريبه صور   يو خداپرست يو خداخواه ييجوخدا

 بود. ينيم ديش مفاهيدايپ ير از فطر  برايغ يعامل يد در پينباصف و

 نيش ديدايپ منشأترس و . 2-3

برخي از انديشمندان غربي از يونان باستان گرفته تا به امروز، بر اين باورند كه ترس و دين رابطة تنگاتنگي بوا 

( از 1331-1311) ديويد هيومهم دارند و اساساً عامل پديد آمدن دين در جامعه، ترس از حواد  طبيعي است. 

پرستي نخستين ر اين باور است كه شر  و بتفيلسوفان بزرگ غربي است كه به اين ديدگاه معتقد است. او ب

كند، چيوزي غيور از گونه كه شواهد مکتوب و آثار باستاني حکايت ميدين آدميان بوده و در روزگار باستان، آن
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، خداپرسوتي اموري اسوت كوه هيووم(. بنوابراين از نظور 91-92، ص 1933شر  وجود نداشته است )هيووم، 

باستان پيگيري كرد و بدين سبب امري نوپديد اسوت. او هنگوامي كوه در پوي توان سابقه آن را در دوران نمي

)هموان، « سراسر دستگاه طبيعت خود بر پروردگاري هوشيار گواه است»گويد: يافتن علت خداپرستي است مي

(، لکن بر اين باور است كه آنچه موجب پيودايش ديون شوده نوه تفکور عقالنوي، بلکوه تورس اسوت: 03ص 

هوا و بيني در آثار طبيعت، بلکه از نگراني دربوارة رويودادهاي زنودگي و از بيمديني نه از ژرف نخستين عقايد»

ها بوه (. بنابراين انسان93)همان، ص « انگيزد سرچشمه گرفته استاميدهايي كه انديشة آدمي را به تکاپو مي

يه بر آنها بتواننود بور احسواس هاي طبيعي، خدايان را ساختند تا با تکسبب ترس و دلهره از حواد  و خشونت

ناامني، ترس و دلهره خود فايق آيند و زندگي اجتماعي خود را سروسامان دهند. بنابراين پايوه و اسواس ديون، 

كرد و پاي داشت، نيازي به دين پيدا نمياي از طبيعت نميبسا اگر انسان هيچ ترس و نگرانيترس است و چه

 شد.دين به زندگي بشر گشوده نمي

داران اين ديدگاه است. او معتقود اسوت كوه ( روانکاو اتريشي، يکي از طرف1393-1341) يگموند فرويدز

حيا  انساني همواره در طبيعت به وسيلة حواد  طبيعي همچون سيل، طوفان، حمله حيوانا  و... در معورض 

اي گزاف، بوه زنودگي خت هزينهتهديد بوده است. انسان براي اينکه بتواند از اين حواد  محفوظ بماند، با پردا

اجتماعي روي آورد  اما زندگي اجتماعي نيز نتوانسوت انسوان را از خطورا  طبيعوي حفو؛ كنود  زيورا انسوان 

كند كه كود  با حمايوت همچنان در برابر مرگ و بيماري ناتوان بود. او دوران كودكي انساني را يادآوري مي

اي روشون را بورايش حامي فرزند است و با تأمين امنيت او، آيندهپدرش، از خطرا  در ايمن است. پدر همواره 

(. او بوا ايون مقدموه بوه 111ص  ،1933 پوالس،دهد كه افراد بالغ نيز آرزوي امنيت كودكي را دارند )نويد مي

 عقيدة ديني با پيروي از الگوي دوران كودكي، خدايي را در»گويد: پردازد و ميهاي اوليه دين ميتحليل ريشه

كنود و موا را در برابور هاي طبيعت را برطورف ميكشد كه با قدرتي كه دارد، وحشتجهان خارج به تصوير مي

، ناتواني انسان در مقابلوه فرويد(. به عبار  ديگر، منشأ دين از ديدگاه 111ص  )همان،« دهدمرگ آرامش مي

ا ندارد و براي اينکه از اين تهديدا  در با خطرا  و حواد  طبيعي است. انسان قدر  مقابله با اين تهديدا  ر

 كوشد اين تهديدا  را خنثا كند.ايمن باشد، صرفاً با چنگ زدن به برخي اعمال و عقايد ديني، مي

توان در آثار برخي انديشمندان يونان باستان از جمله شاعر گونه كه گذشت، پيشينة اين ديدگاه را ميهمان

(. اين ديدگاه مورد 14، ص 1920  خدايارمحبي، 41تا، ص )دورانت، بي مشاهده كرد تيتوس لوكريتوسرومي 

توا، ص )مکوارم شويرازي، بي اينشتاين( و 93تا، ص)راسل، بي برتراند راسلتوجه انديشمندان ديگري از قبيل 

 ( نيز بوده است.023

ز يودگاه نيون ديوبوودن ا ه و اسواسيپايدگاه قرآن، بيست و با روشن شدن ديدگاه نين دين نوشتار نقد ايهدف ا

 م:يشويميادآور نجا به اجمال چند نکته را ياما در ا  روشن خواهد شد
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کورد يغلب با رواد، نشون مطرح مييد منشأ ين برايد يشناسكه در بح  جامعه يگريهاي ددگاهيدگاه و دين ديا. 1

اسوت كوه  يادهين است كه مذهب پدياز ابتدا فرض بر ا»پردازند و ن مييد يبه بررس يانه و الحاديگراتيعيطب

 ( 112ص، 1934ي، مطهر) «ندارد ييو ماورا ياله ةشيک ري... 

ن يود آمودن دپديورفت كه تورس عامول يتوان پذن باشد، لکن نمييش به ديممکن است ترس موجب گرا يگاه. 0

د: ينوگومي ،كوردهدگاه را موردود اعوالم يون ديو، اميدوركواز ملحودان ماننود  يبرخ ين سبب، حتيبه هم. باشد

 منشوأم كه يما نشان داد اند...استناد شده ...ي، ترس و دلواپسياغلب به ضعف، وابستگ يم مذهبين مفاهينخست»

  .(914ص  ،1930 م،يدورك« )متفاو  است ان كامالًياد

ر تورس در يثأبور تو يم شواهديتوان در قرآن كورا ميين است كه آيد بدان پرداخته شود اين بخش بايآنچه در ا

را در  يا عووامليوچوه عامول ، دانودن نمييوش ديدايوو اگر قرآن ترس را عامول پ ر؟يا خيافت ين يآمدن د پديد

 داند؟ل ميين دخيش ديدايپ

تووان نموي ليواست، بدون دل يعيآنها ترس از حواد  طب ةان و نه همياز اد يش برخيدايپ منشأد كه واگر ثابت ش .9

 اد.دم يتعم يان الهيجمله اد از ان،ياد ةن مطلب را به هميا

 ن در قرآنيخاستگاه د. 3-3

ن يود ةدآورنوديک عامل پديآن، از ترس به عنوان  يچ جايافت كه در هيتوان درمي، ميدر قرآن كر ياجمال يبا نگاه

و ( 141 :  بقوره119نسوا:: ) داندمي يرا فراتر از فهم بشر ينيم دين و تعاليم ديامده است. قرآن كريان نيبه م يسخن

بوارة ب قرآن درأه و دي. رو(3 :صف) كندمي يها معرفت انسانيهدا يخداوند براسوي ا از يانب يهمتايرا رهاورد ب آن

دارد. بوودن منوزه موي ينوين را از زميوو دامون داسوت ن صور  متبلور يف به همين كتاب شرين حق، در تمام ايد

 است. ييجايافت، انتظار بين يش ديدايپ ر ترس دريثأتبارة از قرآن در ينکه بتوان شاهدين انتظار ايبنابرا

 يز بوه آن بسوتگيون نيوو د امبريبودن پ ياثبا  اله يبه نوع يو حت ينين متن ديترم كه خود مهميقرآن كر

او را عامول  ةارادز خداونود و يوموارد ن ةن اشاره فرموده و در هميد ةآورندپديدو عامل  منشأبه  يدارد، در موارد مختلف

 م:يكناند، اشاره مين موضوعيا  كه ناظر به ايبه چند دسته از آ، تنها ن قسمتيداند. در ايآن م

 منشوأرا در  يگريچ عامل ديه د دارند ويكأن تيبودن خاستگاه د يصراحت بر الها  بهين دسته از آياول: ا ةدست

  03:   فوتح99 :هتوبو« )وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِاََُُ ََلَاا الا ِّينِ ُِّلِّاهِ لَهُ ُِّالْهُ ىهُوَ الَّذي حَرْسَلَ رَسُو» دانند:ل نميين دخيد

 گردانود. چه ديون اسوت پيوروز هر را بر دين درست فرستاد تا آن با هدايت و كسى است كه پيامبرش را او(  3صف: 

ه چنود نکتوه قابول يون آيواز ا شوده اسوت.توبه و فتح تکرار ، صف هايسوره يعنيقرآن ة فه در سه سوريشرية ن آيا

 استفاده است:

  «هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ»فرستادن رسول از طرف خداوند است: . 1

گرچه ارسوال رسووالن  يعن  ين حق بوده استيو د( معجزا  آيا  و) تيهمراه با هدا توس  خداوند، امبريارسال پ. 0
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هُووَ الَّوذي أَرْسَولَ »: امبريوپ يدگاه شخصينه د، ز خداوند استيت نين هدايا منشأ يول، ت انسان استيهدا يبرا

  «وَدينِ الْحَقي رَسُولَهُ بِالْهُدى

. با آمدن دين حق جايي براي دين باطل باقي نخواهد بود  زيرا اگر ديني كه از طرف خداوند ارسال شوده حوق اسوت و 9

  «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الديينِ كُليهِ»توان مقابله با دين الهي را ندارند:  اديان ديگري كه چنين نيستند باطل خواهند بود، الجرم

مطابق با فطور  و ، حق بودناز ز اشاره شده و منظور ين ين الهين، به حق بودن ديبودن د يه عالوه بر الهين آيدر ا

كه خدا آن كسى اسوت كوه  معناى آيه اين است»د: نويسه ميين آيل ايدر ذ يعالمه طباطبائ نش است.يقت آفريحق

حقيقت آفرينش منطبوق  با دينى فرستاد كه با فطر  و و -معجزا  يا با آيا  و و -هدايت با را رسول خود محمد

 (.99، ص3ج ،1932، ئيطباطبا) «است

ا بر مردم نازل فرموده است توا يح خود را توس  انبين حق و صحين است كه خداوند ديانگر ايب يروشنه بهين آيا

اند از تحريوف شودهكوه  يانيوا ادي هاست وت انسانيكه رهزن هدارا  يان باطليت آنها شود و هم اديهم موجب هدا

 بين ببرد.

 م به خداوند نسبت داده شده است:ين به صور  مستقيا ، ديآ ن دسته ازيدوم: در ا ةدست

را  ديون خودا جوز آيوا(  39 عمران:آل) «السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوَْاً وَََِّْهاًحَ فَغَيََْ دينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ حَسْلَمَ مَنْ فِي »

 نهاده است. به فرمان او خواه ناخواه سر، و زمين است هاآسمان كه در آنکه هر جويند؟ بامى

بوه خودا و روز بازپسوين  اگور و(  0 نور:« )وْمِ الْآخَِدينِ اللَّهِ إِنْ ُِّنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ُِّاللَّهِ وَ الْيَ ال تَأْخُذُِّْمْ ُِّهِما رَحْفَةٌ في»

 دو دلسوزى نکنيد. نسبت به آن در ]كار[ دين خدا، ايمان داريد،

 دين خدا درآيند. دسته درببينى كه مردم دسته و(  0 نصر:« )دينِ اللَّهِ حَفْواجا وَرَحَيْتَ النَّاسَ يَ ْخُلُونَ في»

ن را يون خداوند است و هموسوت كوه ديد أمبدكه ن است يانگر ايب« اهلل»به ن يا  اضافه شدن دين آيا ةدر هم

 ند.هستن ين دياز ا يرويز مکلف به پيآنها ارسال كرده و همه ن يت مردم به سويهدا يرا برا بنا نهاده و آن

ن اسوت كوه يا يعيد تشريدارند. مراد از توح ياله يعيد تشريهستند كه داللت بر توح ياتين دسته آيسوم: ا ةدست

حوق نودارد در  يگوريانسان فق  به دست خداوند است و كس د ي، حق فرمان دادن و... در زندگيگذارر، قانونيتدب

د در يوبور توح يز مبتنين ياله يعيد تشري. توح(43ص  ،1931مصباح، ي )مگر با اذن اله، ن امور دخالت داشته باشديا

 ،1933ي، آملو يجوواد) را خلق كورده باشود تواند اداره كند كه آنمي ينظام عالم را كس يعن  ياست ينيت تکويربوب

ن كوه يوست، دير خداوند روا نيجامعه و وضع قانون توس  غ ةن اگر اداريبنابرا(. 201ص ،1939همو،   099، ص10ج

 يروشونكه به ياتياز آ يکيرخداوند باشد. يتواند از طرف غز نمييناست جامعه و فرد  ةادار ين براياز قوان يامجموعه

« إِنِ الْحُکْومُ إاِلَّ لِلَّوهِ أَمَورَ أاَلَّ تَعْبُودُوا إاِلَّ إِيَّواهُ» د:يوفرمان است كه خداونود در قورآن مييا، ن مطلب داللت دارديبر ا

ا ، يواز آ يرا بوا اسوتفاده از شومار يعيو حکوم تشور ينينکوه حکوم تکووياز اپوس  يعالمه طباطبائ. (22 وسف:)ي

اختصواص حکوم تشوريعى بوه  دانند كوه بورجمله آياتى مي ه را ازين آيا»: گويد، ميكندعالم ميامخصوص خداوند 
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دارنود و بوه يرخدا روا نميغ يع را برايا  حق تشرين آي. ا(111و114، ص3ج ،1932 ،ئيطباطبا« )خداوند داللت دارد

 منشوأپوس  خواهد بوود. يرالهيغ ينيند، حاصل آن دكع دخالت ير از خداوند در امر تشريغ ين سبب، اگر شخصيهم

 است. ياله ةحق، فق  و فق  اراد ين الهيد

بوودن  يبور الهو يو... دارند، خود شاهد يوح، كه داللت بر ارسال رسل، ارسال كتب ياتيل آياز قب يگريا  ديآ

چ يو در هو ن آشوکار اسوتيود منشوأبودن  يقرآن، اله يجايم، در جايشديادآور گونه كه در ابتدا ند. همانهستن يد

بوودن  ين بخش از نوشتار با اثبا  الهوين در اين بودن آن اشاره نکرده است. بنابرايد منشأخداوند به ترس و  يمورد

 ماند.نمي ين باشد باقيش ديداينکه ترس عامل پيا يبرا يچ احتمالين، هيد منشأ

ن آآن خداوند اسوت. قور منشأم يكردگاه قرآن ين حق بود كه از ديد ، منشأشد ينجا بررسياست آنچه تا ا يگفتن

ن حضور  يوكه قوم فرعون انتخاب كرده بودند و در مقابل، د ينيمانند د  كندز اشاره مييگر نيان باطل ديم به اديكر

 وَلْيَ ْعُ رََُّّهُ إِنِّاي حَقْتُلْ مُوسا ذَرُوني»كه فرعون به قوم خود گفت: چنان  دانستندن خود مييد يبرا يديرا تهدي موس

مورا بگذاريود موسوى را بکشوم توا پروردگوارش را (  01 غافر:« )حَخافُ حَنْ يُبَ ِّلَ دينَكُمْ حَوْ حَنْ يُظْهََِ فِي الْأَرْضِ الْفَساد

 ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند.بخواند. من مى

 ان اسوتيورهواورد طواغو  و طاغوت، باطول نيون ديوبلکه ا، داندز ترس نمييرا ن يانين اديچن منشأم يقرآن كر

 .(03ص  ،1933،يآمل يجواد)

وَ  قالَ فَََِْوْنُ ما حُريكُامْ إاِلَّ ماا حَرى»د: يفرمات قوم خود مييفرعون در مورد هدا يادعابارة ن خداوند دريهمچن

َّشاد نموايم، و شوما را جوز بوه راه ما نموىبينم، به شوجز آنچه مى فرعون گفت:(  03 غافر:« )ما حَهْ يكُمْ إاِلَّ سَبيلَ اَل

 راست راهبر نيستم.

مطابق اين آية شريفه، دين قوم فرعون آن چيزي بود كه فرعون ايجاد كرده است  زيرا هدايت به راه صحيح، يکوي 

 تواند از عهده اين ويژگي برآيد.هاي مهم دين است كه بر اساس اين آيه، فرعون مدعي است كه خودش مياز ويژگي

ن باطول يو. دستآن ذكر شد، ني يكه برا ين حق، ترس با همه اقساميم، خاستگاه ديدگاه قران كرين از ديبرابنا

تورس  ةليوسه ان باطل بياز اد ياما ممکن است برخ  نها طاغو  بودآاز  يکيداشته باشد كه  يز ممکن است عواملين

 ةسوور 31 يوةنکه خداونود در آياشاره دارند  از جمله اا  به آن ياز آ يوجود آمده باشد كه برخه از ضرر، توس  افراد ب

آيا غير از خدا چيوزى را كوه اختيوار زيوان و   «أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا واَل نَفْعا» د:يفرمامائده مي

ن توسو  يوين آيوش ايدايوست كه پاما محتمل ا، ه ناظر به مقام پرستش استيپرستيد؟ گرچه آسود شما را ندارد، مى

 ترس از ضرر باشد.سبب آنان به 

 نيش به ديگرا منشأترس و . 4

موجوب  يا عووامليوچوه عامول كوه ن اسوت ين بخش ايدر ا ياساس ةن، مسلليش ديدايپ منشأاز روشن شدن پس 

روشون شود كوه  نيشيست؟ در بخش پيها چانسان يدارنيگر راز دير دين شده است و به تعبيها به دش انسانيگرا
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 يولويست  ل نين دخيش ديدايدر پ يگريعامل د ياله ةر از اراديو غاست ن يش ديدايثر در پؤتنها عامل م ياله ةاراد

 ين دليول برخويبوه همو ن در افوراد مختلوف شوود.يش به ديموجب گرا ين بخش ممکن است عوامل مختلفيدر ا

 .(42-23ص ، همان) اندم كردهيتقس يو عوامل فرع ياصلن را به عوامل يش به ديشمندان مسلمان عوامل گراياند

 نيش به دين عوامل گرايترمهم. 4ـ1

 ،1933،يآملو يجوواد) و عقل اوسوت( 012، ص 1934ي، مطهر) ن، فطر يش انسان به دين عوامل گرايتراز مهم

بوه تفکور  يراز هسوت ةانسوان دربوار يرا وقتويواسوت  ز يعقالن ةشياند ةک جهت ثمرين از يش به ديگرا .(23ص 

ن خوود يوو ا(  33ص ،1931و همکواران،  يروانيشو) ابوديدگار را در درون و برون خود مييهاي آفرپردازد، نشانهمي

 ش بوه خداونود سرشوته شوده اسوتيبوا گورا ينت آدميط، گريد ين. از سويد يرفتن به سو ياست مهم برا يعامل

 .(33ص ، همان)

 در قرآنن يش به ديگرا منشأترس و . 4ـ2

تووان ا مييون است كه آين بخش ايدر ا ياساسپرسش  يول، ن روشن شديش به ديگرا يبح ، علت اصلجاي نيتا ا

 ر؟يا خين دانست يش به ديگرا ياز عوامل فرع يکيترس را 

 ن است:يش به دياز موارد موجب گرا يز در برخيتوان استفاده كرد كه ترس نا  مييتوجه به چند دسته از آ با

رنود كوه يگميا  را دربوريواز آ يعيف وسيكه خود ط ندام آمدهيو مشتقا  آن در قرآن كر« انذار» ةكه با واژ ياتيآ .6

 اند از:عبار 

 دانند:ر مردم مييامبران را انذار و تبشيكه هدف ارسال پ ياتيآلف( ا

ينَ وَمُنْذِرينَ لِئاَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ ََلَاا » كسُالِرُساُلً مُبَشَِّ پيوامبرانى كوه بشوارتگر و (  114 نسوا::« )اللَّاهِ دََُّّاةٌ َُّدْا َ اَل

  [ پيامبران، در مقابل خدا ]بهانه و[ حجتى نباشد.هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از ]فرستادن

ينَ وَ مُنْذِرينَ» خوود[ را جوز بشوارتگر و هشوداردهنده و ما پيوامبران ](  23 انعام:« )وَما نَُْسِلُ الْمَُْسَلينَ إاِلَّ مُبَشَِّ

  فرستيمنمى

  دانند:كه هدف از ارسال قرآن را انذار مردم مي ياتيآ( ب

كتوابى اسوت كوه بوه  ( 0 اعراف:« )لِلْمُؤْمِنين صَ ْرِكَ دَََجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ ُِّهِ وَذَِِّْى ِِّتابٌ حُنْزِلَ إِلَيْ َ فاَل يَكُنْ في»

آن هشدار دهوى و  ةتا به وسيل -آن، تنگى باشد ةتو از ناحي ةپس نبايد در سين -است  سوى تو فرو فرستاده شده

  براى مؤمنان پندى باشد.

گونه قرآن عربى بوه سووى توو و بدين(  3 :يشور« )وَمَنْ دَوْلَها وََِّذلِ َ حَوْدَيْنا إِلَيْ َ قَُْآناً ََََُِّيًّا لِتُنْذِرَ حُمَّ الْقَُى»

  ند هشدار دهىا[ مکه و كسانى را كه پيرامون آن]مردمِوحى كرديم تا 

 دانند:را انذار مردم مي امبر اسالميپ يكه تنها هدف انحصار ياتيآ( ج
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 .اى]اى پيامبر[ تو فق  هشداردهنده( 24 نازعا :« )إِنَّما أَنْتَ مُنْذِر»

 اى آشکار نيستم.همن جز هشداردهند(  114 شعرا::« )إِنْ أَنَا إاِلَّ نَذيرٌ مُبين»

 اى نيستى.تو جز هشداردهنده(  09)فاطر:« إِنْ أَنْتَ إاِلَّ نَذيرٌ»

 رسد:مي ح چند نکته الزم به نظريا ، توضين آيبا توجه به ا

، 1934ي، حويطر  333ص  ق،1210، يراغب اصوفهان) خبري است كه همراه ترس و بيم است منظور از انذار،و 

. علوت هموراه (34ص ،1912ي، مصوطفو) كه همراه سرور است يخبر يعنير، يتبشو مقابل آن ( 231، ص 9ج

ن ممکون يكوه مکلفو ييهواند و عوذابيد از عاقبت ناخوشايامبران باين است كه پيبا ترس ا امبرانيبودن اخبار پ

  ست خود گرفتار آن شوند، خبر دهندير اثر اعمال ناشاباست 

 يدانود و حتوم مييامبران و قرآن كوريپ يةف اولياز وظا يکيم انذار را ياست كه قرآن كر يت انذار به قدرياهمو 

 ةفويوظپيوامبر كه يدرحال  كندشان را به صور  حصر ذكر ميير و منذر بودن اينذ اسالم يامبر گراميپبارة در

ايون ذكور نشوده كوه  امبريپ ةفير به عنوان تنها وظيبشتقرآن  يچ جايدر ه يولداشته است، ز يندادن بشار  

  ت انذار استيق و اهميعمي رگذاريثأاز ت يخود حاك

امبران بوا انوذار خوود يوموان و كفوار هسوتند و پيايافراد بشان ، مخاطباندنازل شدهانذار بارة كه در ياتيشتر آيبو 

رينَ وَمُنْوذِرينَ فَمَونْ آمَونَ وَما نُرْسِولُ الْمُرْسَولينَ إاِلَّ مُبَشوي »ن هستند: يش آنها به ديگرا يبرا يسازنهيدرصدد زم

و موا پيوامبران ]خوود[ را جوز بشوارتگر و هشوداردهنده (  23 انعوام:« )وَأَصْلَحَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ واَل هُمْ يَحْزَنُوون

 بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد.، فرستيم، پس كسانى كه ايمان آورند و نيکوكارى كنندنمى

 ياآورنود و عودهموان مييا يااز انذار عودهپس مان نداشتند و يقبل از انذار ااين افراد انگر آن است كه يه بين آيا

البته ناگفتوه نمانود كوه  دانند.ن ميين را كفار و مشركيا  مخاطب انذارِ منذرين آيشتر اين بيبنابرا كنند.نکول مي

  ندهستمان يمنان و افراد بااؤا  مياز آ يمخاطب برخ

كوه بوود ن يواش اداشت، الزموهمين نيش مردم به ديدر گرا يريثأت يا و كتب آسمانيگر انذار مردم توس  انباو 

  ا  درصودد انوذار هسوتند لغوو باشونديونکوه خوود آيا ايوكنند ا ذكر مييانب يانذار را برا ةفيكه وظ يا  فراوانيآ

إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزيز ال يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْوهِ واَل »است كه لغو و باطل در آن راه ندارد:  يكه قرآن كالميحالدر

  .(20و21 فصلت:« )مِنْ خَلْفه

توان نتيجه گرفت كه ترسي كه در قالب انذار در قرآن كريم ذكر شده است، يکوي از عوامول با توجه به اين مقدما ، مي

 اند گرفتار شدن در غضب الهي به دين روي آورده فرعي گرايش به دين است و برخي از مردم به سبب ترس از

ر عنصور تورس در آنهوا يثأتواموا اموده اسوت  يان نيبه م يمترادف ترس سخنگان ا  از واژيگر از آيد يادستهدر  .5

ن دسوته يتوان در ارا مي يا  فراوانيگر تمركز و تأكيد آنها بر ترس و خشيت است. آير ديمفروض است و به تعب

م. يكناز حواد  گذشته اسوت، اشواره موي يريگدعو  به عبر  كه مضمون آنها ياتيما فق  به آ يلو  داد يجا
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كوه  ياهيورد كه از عاقبت كار و رويگعبر  مي يشخص در صورت ترس است.، از عناصر و مقوما  عبر  يکي

هاي گذشوتگان داسوتاناز ذكر پس م يرد. قرآن كريم بر كنار گذاشتن آن بگيش گرفته است بترسد و تصميدر پ

رد كه اهول يگها عبر  مين داستانياز ا يكس يعني ( 01 نازعا :« )ذلِ َ لَدِبََْةً لِمَنْ يَخْشا إِنَّ في»د: يفرمامي

  عبر  نخواهد گرفت.، ن نباشديترس باشد و اگر شخص چن

گور را بوه ياند، افراد دشده ياله گرفتار عقاب يگذشتگان كه به نوع يهاان داستانيدرصددند تا با ببسياري ا  يآ

حَفَلَمْ يَسايَُوا فِاي الْاأَرْضِ فَيَنْظُاَُوا »د: وننش يبتين مصيز گرفتار چنياز عاقبت آنها فراخوانند تا آنها ن يريگعبر 

َ اللَّهُ ََلَيْهِمْ وَلِلْكافَِينَ حَمْثالُها انود توا مگور در زموين نگشوته(  12 محمد:« )َِّيْفَ ِّانَ َاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمََّ

ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها بودند به كجا انجاميده است؟ خودا زيور و زبرشوان كورد و كوافران را نظواير 

  [ است.]همين كيفرها در پيش

د كوه هنووز داراشواره  يبوه كسوان هيوشود، آاستفاده مي« وللْکافِرينَ أَمْثالُها» يعنيه ين آيل ايگونه كه از ذهمان

ا  يووجوود آ يو از طرفو يريوگتورس در عبور  ين با توجه به همراهويد. بنابرانن نداريبه خداوند و د ياعتقاد

را اگور يوزشومار آيود  بهن يوش به دياز عوامل گرا يکيتواند كه ترس ميشود مشخص ميزمينه ن يفراوان در ا

  ستين نيكه چنيحالدر  بودندا  لغو ميين آيد ايبا، داشتميوجود ن يريثأن تيچن

فَإِذا رَِِّبُوا فِاي » د:يفرماكه مياست عنکبو  ة سور 14 يةاستشهاد كرد آوضوع ن ميتوان بر اكه مي ياتياز جمله آ .9

و هنگوامى كوه بور (  14 عنکبوو :« )الْفُلْ ِ دَََوُا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ ال ِّينَ فَلَمَّا نَََّّاهُمْ إِلَا الْبََِّ إِذا هُامْ يُشْاَُِِّونَ

ناگواه هد، بوهو[ چون به سوى خشکى رساند و نجاتشوان دخوانند، و]لىشوند، خدا را پاكدالنه مىكشتى سوار مى

 ورزند.شر  مى
شده و بـه  سوار هاکشتى در چون که فرموده است بيان را پرستانبت و مشرکين حال وداوند اينجا در

 را دريـا امواج و آورده هجوم مخالف بادهاى دفعهيك کرانبي درياى وسط در و روند دريايى مسافرت

 نتوانـد احـدى وـدا، جـ  دارند يقين که است وقت آن دهد، قرار مرگ وطر در را آنان و سازد متالطم

، يطبرسـ) هرداننـدبرمـي رو هابت از و آورندمي اوه ب ايمان شده والص ودا براى لذا. دهد نجاتشان

 .(36ص ،63 ج ،6916

 يانود، بوه خداونود رومشور  يكه در حالت عاد ياشود تا عدها، موجب مييواقع ترس از طوفان و هالكت در دردر

 يعوامل، تواند بوه صوور  موقوتز مييعت نيه ترس از طبين آين مطابق اياورند و خالصانه خداوند را بخوانند. بنابرايب

 .باشدخداوند  يش به سويگرا يبرا

 يکويچورا ، ن استيش به ديگرا يكه اگر ترس از عوامل فرعآيد پيش مياشکال اين ن، يشيبا توجه به مطالب پ

شوتر هموت يد بيونبا، اسوت يدارنيود يانذار اسوت؟ اگور تورس از عوامول فرعو يا و كتب اسمانيانب يةف اولياز وظا

 م:ييگوميپاسخ در  ؟شدصرف انذار مي يفرستادگان اله

ن اسوت كوه يافته، ايدر خارج تحقق  آنچه عمالً يول، عقل و فطر  استن يش به ديگرا يگرچه علت اصل اوالً
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ن سبب اسوت كوه انوذار در يند و بدبايميش ين گرايد يترس از عاقبت اعمال خود به سوسبب از مردم به  ياريبس

 د:نويسباره مينيدر ا يآمل ياهلل جوادتيآت است. ياهم يم دارايقرآن كر
تقوا پايدارند. بدين جهت قرآن کـريم هذشـته  صراط ايمان و جهنم بر ازاثر هراس  ها بربيشتر انسان

را تنهـا بـه عنـوان  هيچ مـوردي پيـامبر کند، درياد مي« بشير و نذير»رسول ودا به عنوان  اينکه از از

اولـين  کنـد...معرفـي مـي« مُنْذر»به عنوان  که هاهي به صورت حصردرحالي؛ کندمعرفي نمي« مبشر»

 .(344، ص 5ج الف، 6943، يآمل يجواد)جهنم است مردم ترس از ةودقدم براي ت

ر يثأن اسوت كوه تويوداده شوده، ا ياژهيت وينکه به انذار اهميشود كه علت امشخص مي، حا ين توضيبا توجه به ا

  داشته است يدارنيدر د يشتريب

دانوه و هموراه اكوراه يعب يكه بر اساس ترس و خائفانه باشود، عبوادت يعبادت ين علامنؤرميان اميمطابق ب اًيثان

 البالغوه،نهو )دارد ا: اهلل اسوت، تفواو  يواست كه ارزش آن با عباد  احرار و عبواد  شواكرانه كوه مخصووص اول

آموده از ، لکن ارزش ايمواني كوه برن بوده استيش به ديدر گرا ين گرچه ترس عامل مهميبنابرا .(093ح ق، 1212

 باشد. يکناشي شده يفطر  و عقل از كه  يمانيتواند با اترس است نمي

جه تورس يست و در نتين است، ترس از اعمال ناشايها به دش انسانيدر گرا يكه عامل فرع ياست ترس يگفتن

 ز به صوور  موقوت،يعت نيكنند. ترس از طبمطرح مي ياز دانشمندان غرب ياعت كه عدهينه ترس از طب، از خداست

ا ، كفوار بوه صوور  يواز آ يان شد. البتوه در برخويعنکبو  ب ةسور 14 يةن است كه در آيش به ديگرا يبرا يعامل

  گرددميازبو يز به تورس از غضوب الهوينها نياند كه اد شدهيتهد حهيصو  مانند طوفان يعيهاي طببه عذاب يضمن

 است. ياله ةطريتحت س ماًكند و تماستقل عمل نميه صور  معت بيطبي، نش قرآنيرا در بيز

 ينير ترس در التزام به احکام ديثأت. 5

گردن ننهد و بوه احکوام آن  ينين ديرفته، اما در مقام عمل، به فراميرا پذ ين خاصينکه فرد ديممکن است با ا يگاه

خر از ؤبحو  مو نيگاه ايباشد؟ روشن است كه جا ينيالتزام فرد به احکام د يبرا يتواند عامليا ترس ميند. آکعمل ن

 ز در آنها روشن شد. يشد و نقش ترس ن ين بررسيش به ديش و گرايدايپ منشأاست كه در آنها  يدو بح  قبل

 ينيهاي عمل به احکام دزهيانگ. 1-5

ن يواز آنکوه نقوش تورس در اپيش ن يبنابرا. دنباش ينيالتزام شخص به احکام دموجب  يممکن است عوامل مختلف

 م:يكنن عوامل اشاره ميياز ا يبه برخوار ، خالصهشود ينه بررسيزم

فهمد كوه خداونود حوق كه خداوند به انسان عطا فرموده، مي ييهانعمت و از شناخت خداپس : عقل يتفکر عقالن. 1

، مصوباح) ميعباد  او ادا كنو ةليوسه را ب د حق اويپس با  ميبنده و عبد او هست ت بر او دارد و مايت و عبوديمولو

 ( 133ص ،1933

هاي عمل به احکام دينوي، بوه دسوت آوردن ترين انگيزهترين و باارزش. تحصيل رضايت الهي: يکي از مهم0
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وَمَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ حَمْوالَهُمُ اُّْتِغا:َ »رضايت الهي است كه در آياتي از قرآن بر اين مطلب تأكيد شده است: 

[ كسانى كه اموال خوويش (  و مَثَل ]صدقا 014)بقره: « نْفُسِهِمْ َِّمَثَلِ جَنَّةٍ ََُُِّّْوَةمََْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبيتاً مِنْ حَ

كنند، همچوون مَثَولِ بواغى اسوت كوه بور فوراز را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مى

  اى قرار دارد.پشته

(  و از ميوان موردم كسوى 023)بقوره: « لَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ ُِّالْدِبادِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَْي نَفْسَهُ اُّْتِغا:َ مََْضاتِ ال»

  [ بندگان مهربان است.فروشد، و خدا نسبت به ]ايناست كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى

در اين دو آيه، انگيزة افراد باايمان از عمل به احکام ديني، رضايت و خشنودي خداونود از بنودگان اعوالم 

 شود مي

 يهاي بهشوتگر لذ ياز جمله بهشت و د يهاي اخرواز نعمت ياريم بسي: قرآن كريهاي اخرواز نعمت يوربهره. 9

ن يوتواننود از ا، ميينوين ديدهد كه در صور  گردن نهادن به احکوام و قووانبرد و به مردم بشار  ميرا نام مي

 ين علوامنوؤرميشده است. ام ينيعمل به احکام د ةزيانگ ،ييهان نعمتيمند شوند. وجود چنبهرهي مواهب اله

« إِنَّ قَوْمااً ََبَا ُوا اللَّاهَ رََْبَاةً فَتِلْا َ َِبَاادَةُ التكََّّاارِ» د:يوفرمادانود و مين نوع از عباد  را عباد  تاجرانوه مييا

 .(12، ص21ج ق،1292ي، مجلس)

 ينيترس و التزام به احکام د. 5ـ2

ا تورس يون اسوت كوه آيومهوم ا ةمسولل يول، برشمرد ينيعمل به احکام د يتوان برارا مي يگريزه و عوامل ديانگ

 داشته باشد؟ ينيدر التزام به احکام د يتواند نقشمي

 سود جست: ينير ترس در التزام به احکام ديثأاثبا  ت يتوان از آنها براوجود دارد كه مي ياتيم آيدر قرآن كر

  19 زمور:  14 انعوام:« )إِنِّي حَخافُ إِنْ ََصَيْتُ رَُِّّي ََذابَ يَاوْمٍ ََظايمٍ» شده است: ه در سه تکرارين آياول: ا يةآ

 ترسم.از عذاب روزى بزرگ مى، اگر به پروردگارم عصيان ورزم(  14 ونس:ي

 ه:ين آينکا  قابل استفاده از ا

را  ينويد ياگور كسو يولو  نکنود بوه احکوام آن عمولو رد يرا بپذ ينيكه انسان ددهد روي مي يان زمانيعص( الف

ن را از يوچوون شوخص د  گورددن مطورح نمييوان نسبت به احکام ديان و عدم عصيگر عصيد، رفته باشدينپد

  اساس منکر است

شوان از ياسالم است. هرچنود كوه ا يامبر گراميپ، هيرا نقل فرموده، در هر سه آ م آنيه كه قرآن كرين آيا ةنديگو( ب

ن را تورس از عوذاب يودي اههاي تر  گناه و عمل بوه دسوتورزهياز انگ يکي يول، اندممعصويي هر گناه و خطا

  دانندمي ياله

شوان از خداونود شوناخت يرا شوناخت ايوگران باشود  زيا ترس دبامبر اسالم ممکن است متفاو  يترس و خوف پ( ج

 يولو(  03طر: فوا) «اللَّهَ مِنْ َِبادُِِ الْدُلَما:ُإِنَّما يَخْشَا : »دتر خواهد بوديز شديشان نين ترس ايبنابراو است  يكامل
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تورس ، ن نکوا يونکه با توجوه بوه ايجه اينت .داريممدنظر را انواع ترس  ةم كه هميشديادآور بح   يما در ابتدا

 باشد. ينيرگذار بر عمل به احکام ديثأاز عوامل ت يکيتواند مي

 منوان راؤم در آن مياسوت كوه قورآن كور ياهيواسوتفاده كورد، آ توان از آنن مقام مييكه در ا يگريد يةآ دوم: يةآ

(  11سوجده: « )جُنُوُُّهُمْ ََنِ الْمَضااجِِِ يَا َُْونَ رََُّّهُامْ خَوْفااً وَطَمَداا تَتََّافا» د:يفرماكند و در ادامه ميف مييتوص

 خوانند.مىگردد ]و[ پروردگارشان را از روى بيم و طمع ها جدا مىپهلوهايشان از خوابگاه

ا حوال بوودن را ذكور يومفعول له  يعنيدو احتمال  «و طمعاً خوفاً»نقش  ةدربار، تسننمفسر بزرگ اهل يفخرراز

مفعوول  ز نقوش آن دو رايون ياالسالم طبرسنيامشتر مفسران مانند يب .(121، ص 04ج ق،1202ي، فخرراز) كندمي

ن يودر اخداونود له باشد و چه حال، ه مفعولينقش خوف در آن چه يبنابرا .(12ص ،3ج ق،1203، يطبرس) داندله مي

 يگوريو د (ستيكه مورد بح  ما ن)از آنها طمع است  يکيد كه يفرماان مييانجام عبادا  ب يمهم برا ةزيه دو انگيآ

ترس از خداونود شوبانگاهان خوود را از بسوتر سبب ف آنها هستند، به يا  درصدد توصين آيكه ا يمنانؤترس است. م

 پردازند.ش مييكنند و به عباد  پروردگار خودور مي

هستند كوه شرحشوان در بخوش  توان از آنها در اين مقام استفاده كرد، آياتيدستة ديگري از آيا  كه مي

دوم گذشت و با مشتقا  واژة انذار همراه هستند. هدف آن دسته از آيا  اين بود كه خداوند بوه وسويلة انوذار 

ين الهي بکشاند و زمينة هدايت يافتن آنان را فراهم سازد. روشن است كه گرايش به ديون مردم را به سوي د

سازد. بدين سبب انذار موجوود در آيوا ، نواظر بوه خاص بدون عمل به فرامين آن، هدف آيا  را برآورده نمي

فرامين ديني نيوز باشد. متدين و هدايت يافتة حقيقي كسي است كه به تمام مقام عمل به احکام ديني نيز مي

 گردن نهد.

ر تورس در يثأت يبرا يم كه خود شاهديكناشاره مي ين علامنؤرميام يبايبه كالم ز ن بخش تبركاًيان ايدر پا

 كنود:م مييآنها بوه سوه دسوته تقسو ةزيانگحي  عبادا  مردم را از  البالغهنهجشان در ياست. ا ينيالتزام به احکام د

وَ إِنَّ قَوْماً ََبَا ُوا » ند:يفرماعباد  خائفانه ميبارة درايشان  و عباد  شاكرانه. انهديا عبيعباد  تاجرانه، عباد  خائفانه 

تورس بوه عبواد  خداونود سبب به  ياعده يعن(  ي093ق، حکمت 1212 البالغه،نه « )اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْ َ َِبَادَةُ الْدَبِي 

توانود در التوزام بوه شود كه تورس ميت روشن ميين رواين با توجه به ايعباد  بندگان است. بنابرا نيپرداختند كه ا

 نقش داشته باشد. ينياحکام د

 گيرينتيجه

ه و نوايگراعوتيطب ةتووان آنهوا را بوه دو دسوتموي ن مطرح شده است كهيد منشأستگاه و اخ ةدربار يا  متعددينظر

تورس از حوواد   يعنويانوه، يگراتيعوطب ةدسوت يهوادگاهياز د يکين نوشتار ما فق  به يد. در اكرم يخداباورانه تقس

ن و تورس، يوش ديدايپ منشأ يعنين بح  در سه بخش يكه ا بررسي كرديمدگاه قرآن ياز دپرداختيم و آن را  يعيطب

گرچوه روشن شد كوه افت. در بخش اول يو ترس، سامان  ينيالتزام به احکام د منشأن و ترس، و يش به ديگرا منشأ
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ن يد، لکون چنوانن مطرح كردهيش ديداياز عوامل پ يکيرا به عنوان  يعيترس از حواد  طب يشمندان غربياند يبرخ

بودين نتيجوه ز ي. در بخش دوم ناست ياله ةدگاه قرآن ارادين از ديد منشأ، بلکه يستم نيد قرآن كرأييمورد ت يمطلب

م ياز قورآن كور ي، شوواهدردل عقل و فطر  وجود داين از قبيش به ديگرا يبرا يوامل متعددنکه عيبا ارسيديم كه 

را  آن يشومندان غربويكه اند يت ترسيداست كه ماهي. البته ناگفته پوجود داردن يش به دير ترس در گرايثأبر ت يمبن

 ينويانجوام احکوام د يبرا يمختلفز عوامل ين ترس متفاو  است. در بخش سوم نيدانند، با ان مييش ديدايعامل پ

ر يثأا ، تويوا  و روايواز آ يز با توجوه بوه برخويان نيشمرده شد و در پابر يت الهيل رضايتحصي و مانند تفکر عقالن

 د.يبه اثبا  رس ينيالتزام به احکام د ترس در
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