
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

صفحه 6
پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹6 

۲۱ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴۴

*کسانی که تنها به غرایز 
انسان  می نگرند، در حقیقت 
تنها نیمی از وجــود او را 
شناخته اند و به غلط، همه  
پدیده ها را به آن بخش  از 
وجود او نســبت می دهند؛ 
عقل،  پای  اگــر  ازاین رو، 
درک و هوش آدمی به میان 
آید، همه  محاســبات آنان 

به هم خواهد خورد!

* مذهب و اعتقاد به خدا، ریشه در اعماق روان آدمی دارد و 
تراوشی  از درون به بیرون است، نه آنکه از زندگی اجتماعی 
و اقتصادی و جنسی بشــر به درون او سرایت کرده باشد! 
اعتقاد به خدا یکی از ابعاد روح آدمی و از احساسات اصیل 
اوست و نه تنها زندگی مادی، آن را به وجود نیاورده است، 
بلکه چه بسیارند انسان هایی که زندگی مادی خود را فدای 
مذهب کــرده  و می کنند؛ بنابراین، حــس مذهبی از درون 

نشأت گرفته و امری فطری است.

* نظریه هایی که مبتنی بر پیش فرض های اثبات ناشده است 
اعتباری ندارد؛ چون ممکن است منشأ چنین تحلیل هایی از 
منشــا دین، عدم علم به براهین خداباوران و یا انگیزه های 
درونی و روانی صاحب نظریه باشد! پس بهترین راه، توجه 
به ادله  خود دینداران است؛ حال اگر دلیل قابل قبولی نداشتند، 

می توان به دنبال تحلیل هایی از این دست رفت!

* اگر ترس، علت پیدایش مذهب باشد، باید با از بین رفتن این علّت، مذهب هم از بین  برود، درحالی که هرگز 
چنین چیزی رخ نداده است؛ زیرا در بسیاری از جوامع انسانی، بخصوص جوامع امروزی، یا اصال ترس وجود 
ندارد و یا بسیار کم است، با این حال، اعتقاد به خدا همچنان وجود دارد! اساسا توجه بیش از حد بشر به دین 

در قرن بیستم به ویژه در غرب، بهترین شاهد بر این حقیقت است که دین مولود ترس نیست!

قرآن كريم از هنگام نزول تا هم اكنون، سرچشــمه پيدايش و 
سرمايه پرورش بزرگ ترين و پاك ترين روحها، بلندترين همت ها و 
استوارترين اراده ها، عميق ترين افكار، عالي ترين معارف، نغزترين 
ادبيات و دل انگيزترين هنرها در عرصه هاي گســترده و حوزه هاي 
گوناگون حيات فكري و فرهنگي و علمي و اجتماعي و ادبي و هنري 
مسلمانان در همه اكناف عالم و در پهنه تاريخ پرافتخار فرهنگ و 

تمدن اسالمي بوده است.
چیستی تعلیم و تربیت

تعليــم در لغت به معناي، ياد دادن و آموزش اســت و در نظر 
ابتدائي، عبارت است از القاء موضوعي به ذهن شاگرد توسط استاد، 
تا شاگرد به تقليد از استاد، آن را ياد گرفته و تكرار كند. اما حقيقت 
تعليم ژرف تر از اين اســت و اگر دقت كنيم در مي يابيم كه تعليم 
ايجاد دگرگوني در متعلم و متحول ســاختن او از حالت جهل به 

حالتي است كه موجب رشد عقلي و استقالل فكري شود.
مســئله تعليم در اســالم از چنان اهميتي برخوردار است كه 
خداوند در اولين آيات وحي مي فرمايد: »اِقَرأ باسم... يعني قرآن را 
به نام پروردگارت كه خداي آفرينندة عالم است بخوان؛ آن خدائي 
كه آدم را از خون بسته خلق كرد، پروردگار تو كريمترين كريمان 
عالم است، آن خدائي كه بشر را علم نوشتن با قلم آموخت و به آدم 

آنچه را كه نمي دانست به الهام خود تعليم داد«.]1[
در جائي ديگر مي فرمايد: »آيا مردم دانا يا مردم نادان برابرند«.]2[ 
و »آيا كسي كه روان مرده اي داشت و ما او را زنده كرديم و برايش 
چراغي از معرفت و دانش ســاختيم كه با روشنايي آن، ميان مردم 
زندگي مي كند، مانند كســي است كه با رواني مرده براي هميشه 

 تربيت در اسالم

لزوم عبرت گیری از گذشتگان
قال االمام الحسین)ع(: »یا ابن ادم تفکر، و قل: این ملوک الدنیا و اربابها، 
الذین عمروا خرابها و احتفروا انهارها، و غرسوا اشجارها، و مدنوا مدائنها، 
فارقوها و هم کارهون، و ورثها قوم اخرون، و نحن بهم عما قلیل الحقون«

 امام حســين)ع( فرمود: ای فرزند آدم! تفكر و انديشــه  نما و با خود 
بگو: ســالطين و پادشاهان و صاحبان و مالكين دنيا كجا رفتند. آنان كه 
خرابه های دنيا را آباد كرده و نهرها حفر و جاری نموده و شهرها بنا كردند 
و از دنيا گذشتند و رفتند، درحالی كه از رفتن دنيا سخت بی ميل بودند. و 
گروه ديگری به جای آنها نشستند و از آنان ارث بردند، و ما هم به زودی 

به آنها ملحق خواهيم شد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ارشادالقلوب، ج1، ص29

حسین نفرین نکرد، من هم نفرین نمی کنم
اسماعيل بن حزقيل، معروف به صادق الوعد، يكی از انبيای الهی 
بود كه سالها مردم را به سوی خداوند دعوت نمود ولی قوم اسماعيل، 
نه تنها ايمان نياوردند، بلكه او را به شكل فجيعی شكنجه دادند، در 
حالی كه حضرت اســماعيل صادق الوعد، در خون خود غوطه ور بود، 
فرشته ای بر او نازل شد و فرمود: خداوند مرا به ياری تو فرستاده، بگو! 

با اين مردم چه كنم و چه عذابی بر آنها نازل شود؟«
حضرت اسماعيل )صادق الوعد( فرمود: من بايد حسين بن علی 
فرزند خاتم پيامبران را اسوه قرار دهم، پس آنها را نفرين نمی كنم! )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- علل الشرايع، ص 78

چرایی وجوب امر به معروف
 در قیام امام حسین)ع( 

پرسش: 
یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال 
تأثیر اســت که در نهضت امام حسین)ع( موجود نبود، چرا که 
معلوم بود یزیــد و پیروانش نه از حکومت کنار می روند و نه از 
روش و منش خود دست برمی دارند. بنابراین امام حسین)ع( با 
چه منطق و حجت شرعی قیام کرد و جان خود و خانواده اش را 

در این راه فدا کرد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به اين سؤال به منظر فقهی شرايط احكام امر 
به معروف و مقتضيات زمان امام حسين)ع( به نحو اجمال پرداختيم. اينک 

در بخش پايانی دنباله مطلب را پی می گيريم.
سيدالشــهدا)ع( می دانست كه شهادت او و اسارت اهل بيت، ماهيت 
بنی اميه و عداوت های آنها را با اسالم و شخص پيغمبر آشكار می سازد و 
عكس العمل قتل او، ريشه های اسالم را در دل ها استوار كرده و حس تمرد 
و سرپيچی از اوامر امويان را در همه ايجاد می كند و احساسات اسالمی و 

شعور دينی مردم را بيدار و زنده می سازد.
اباعبداهلل)ع( می دانست كه وقتی بنی اميه او را شهيد كنند؛ دستگاه 
خالفت رسوا خواهد شد و مردم به مسير نادرست حكومت پی خواهند 
برد و معلوم اســت حكومتی كه دشمن دين و خاندان رسالت شناخته 
شده باشــد؛ هر چند مدت كوتاهی به ظاهر، بر مردم فرمانروايی كند، 
اما نخواهد توانست ادعای خالفت اسالمی را داشته باشد و به حكومت 

خود ادامه دهد.
فاجعه كربال دنيای اسالم را تكان داد و مثل آن بود كه شخص پيغمبر 
شهيد شــده باشد. در تمام شهرها احساسات خشماگين مردم نسبت به 
بنی اميه به جوش آمد و حركت های ضد امويان يكی پس از ديگری شروع 
شد؛ تا آنكه حكومتی كه به اسم اسالم، ترويج شرك و كفر می كرد، ساقط 
شد و آن خون های پاك اهل بيت)ع(، بهای نجات اسالم و شور و هيجان 

دينی مردم عليه بنی اميه گرديد.
پس معلوم شد كه امر به معروف و نهی از منكر امام حسين)ع( از نظر 
قواعد عمومی و فقهی نيز الزم و از واجبات بوده است و آن حضرت در راه 
ادای ايــن تكليف، از جان خود و عزيزترين و اليق ترين جوانان، برادران و 
يارانش چشم پوشيد و همه را فدای مقاصد بزرگ و عالی اسالمی كرد، و 
با اينكه سيل مصيبت ها به سوی او هجوم آورد، ثابت و پايدار ايستاد و از 

دين و هدف خود دفاع نمود.
مناســب است اينجا به سخن عالمه شهيد استاد مطهری  اشاره شود؛ 

وی می نويسد:
»شــرط ديگر امر به معروف و نهی از منكر »احتمال تأثير« است؛ 
يعنــی، اين فريضــه، مثل نماز و روزه »تعبدی محض« نيســت. به ما 
گفته اند: شــما در هر حال بايد نماز بخوانيد و نبايد ســؤال كرد كه آيا 
ايــن نماز خواندن اثر دارد يا ندارد؛ ولی امر به معروف و نهی از منكر را 
بايد با تدبير و انديشه انجام داد؛ يعنی، شخصی روی نتيجه حساب كند 
و بايد ســودی كه به دست می آيد، بيش از سرمايه مصرفی باشد. اين 
نظر در مقابل منطق خوارج است كه می گفتند: حتی اگر كوچک ترين 
تأثيری هم محتمل نباشــد، باز بايد امر به معروف و نهی از منكر نمود. 
عده ای علت انقراض خوارج را همين امر دانســته اند. »تقيه« نيز كه در 
شيعه مطرح است؛ يعنی، به كار بردن تاكتيک در امر به معروف و نهی 
از منكر. تقيه؛ يعنی، اســتفاده از سالح دفاعی؛ يعنی، در مبارزه ضربه 

بزن؛ ولی كوشش كن آسيب نبينی«.
معنای احتمال تأثير اين نيست كه در خانه ات بنشينی و بگويی: من 
احتمال اثر می دهم يا نمی دهم؛ بلكه بايد بروی و حداكثر تحقيق را انجام 
دهی تا ببينی كه آيا به نتيجه می رسد يا نه. كسی كه بی اطالع است و به 

دنبال تحقيق هم نمی رود، نمی تواند چنين عذری بياورد.
منبع: دفتر سيزدهم پرسش ها و پاسخ ها ) ويژه محرم(،
 نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

چگونگی مراقبه سالک
)بدان ای سالک راه خدا!( پس از اين مشارطه بايد وارد »مراقبه« 
شــوی و آن چنان است كه در تمام مدت شرط، متوجه عمل به آن 
باشی و خود را ملزم بدانی به عمل كردن به آن، و اگر خدای نخواسته 
در دلت افتاد كه امری را مرتكب شــوی كه خالف فرموده خداست، 
بدان كه اين، از شيطان و جنود اوست كه می خواهند تو را از شرطی 
كه كردی باز دارند. به آنها لعنت كن. از شر آنها به خداوند پناه ببر... 
به شيطان بگو كه من يک امروز با خود شرط كردم كه خالف فرمان 
خداوند تعالی نكنم، ولی نعمت من سال های دراز است به من نعمت 
داده... و مرحمت هايــی كرده كه اگر تــا ابد خدمت او كنم، از عهده 

يكی از آنها برنمی آيم. سزاوار نيست يک شرط جزيی را وفا نكنم. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حديث، امام خمينی)ره(، ص 10

به جرأت می توان ادعا کرد که مسئله  دین و دینداری همواره 
از مهم ترین مسائل فکری و عملی انسان ها بوده است؛ مسئله  
دین و دینداری را از لحاظ عملی می توان تا قلب تاریخ ردیابی 
کــرد و از آثار وجودی و نقش آفرینی آن حتی در ابتدایی ترین 
اجتماعات بشری نشانه گرفت؛ این امر خود یکی از علل و دالیل 
اهمیت یافتن دین در حوزه  فکری و پژوهشــی انسانی است؛ 
جان ســختی دین چنان است که با هیچ دلیل و به هیچ بهانه و 
با هیچ تالشــی نمی توان آن را نادیده انگاشت و از زندگی بشر 
بیرون راند؛ از منظر تعالیم انبیاء و تأمالت عقل خیراندیش، دین 
ریشه در حقیقت هستی دارد و دینداری برخاسته از فطرت انسان 
اســت؛ در طول تاریخ، متفکران و دانشمندان گوناگونی درباره  
منشأ دین و خاستگاه دینداری به تأمل و تکاپوی فکری و علمی 
پرداخته اند؛ فارغ از انگیزه ها و نیت های مختلفی که در پس پشت 
اظهارنظرها و نظریه پردازی ها در حوزه  دین و دینداری وجود دارد، 
با نظریه های مختلفی در این باب روبرو هستیم؛ امروزه وجه غالب 
نگرش های انسانی به موضوع دین و دینداری، برخاسته از تعالیم 
پیامبران الهی است اما نظریه هایی هم وجود دارد که منشأ دین 
را در اموری مانند نادانی، نیازمندی، ترس ها و طمع های آدمی 
جست وجو می کنند؛ این گونه تبیین های کالسیک از منشأ دین 
و دینداری، هرچند رونق پیشین خود را از دست داده اند و گرد 
پیری و فراموشی بر چهره  آنها نشسته است اما هرازگاهی توسط 
افرادی بازتولید شده و با تالش مجدد می خواهند به عرصه پررفت 
و آمد زندگی بشر ورود پیدا کنند؛ در نوشتار حاضر یکی از این 
نظریه ها )شبهه ها( درخصوص منشا گرایش بشر به دین مورد 

بررسی و نقد قرار گرفته است.
***

برخی چنين شبهه می كنند كه هراسان بودن انسان باعث آفريدن 
ماوراي طبيعت شده است؛ وحشت از نادانسته ها و غريزه  طبيعي نهفته 
در انسان به او حكم مي كند كه در محيط زيست خود از آنچه نمي داند، 
در مرحله  اول، ترس و وحشت داشته باشد؛ همانند زلزله كه اكنون براي 
ما پديده  طبيعي اي شــناخته شده ای است؛ مرگ و اسرارآميز بودن آن 
نيز اساســي ترين ترس و وحشت بزرگ انسان ها بوده و هست. اديان در 
روزگار گذشته مي توانستند به پرسش هاي انسان نا آگاه و نادان و بی پناه 
پاســخ هايي بدهند و هراس ناشی از نادانسته های او را بزدايند؛ ولي آن 
پاســخ ها مســتلزم رد كردن دانش، خرد و واگذار كردن آنها به ماوراي 
طبيعت و آفريدگار بوده و هست، اما در اثر پيشرفت های شگرفی كه در 

بررسی خاستگاه حقیقی دین و دینداری

حسن  آخوندی

گرایشبهدین
زاییدهترسیاخردورزی؟!

تفكر و دانش بشری رخ داده و با آگاهي امروزي از طبيعت و ويژگي هاي 
گوناگون انســان و پاســخ به پرسش هاي اوليه  انسان ها، آيا هنوز هم به 
اديــان مختلف احتياج داريم؟! و يا اينكه اديان مختلف براي بقاي خود 
به انسان ها احتياج دارند؟! ما براي گذر از موانعي كه انسان خود بوجود 
آورنده  آنهاست، بايد از گذشته و تاريخ بشريت بيآموزيم و خرد انساني 
را به مركزي براي پاســخ جوئي ســؤاالت خود، با تكيه بر دستاورد هاي 
علمي درآوريم؛ دانش ورزي تنها راه بهزيستی و رهايي از خرافات و نيز 

راه رهايي از ماوراي طبيعت نامفهوم است!
مقدمه

بحث در مورد خاســتگاه و منشــا دين،همچون بســياری ديگر از 
مباحث فلسفه  دين و الهيات جديد، از تشكيک ها و پرسش های انسان 
دوره  جديد در مورد دين و باورهای دينی زاده شده است؛ تالش اصلی 
بسياری از شخصيت هايی كه در اين زمينه نظريه پردازی كرده اند، معطوف 
پاسخ به معمايی خودساخته است؛ آنها از سويی بر اساس علم مداری و 
خردمحوری جديد، عدم اصالت دين و باورهای دينی را فرض گرفته اند 
و از ديگر ســو در برابر گستره  جغرافيايی و تاريخِی نفوذ باورهای دينی 
و ژرفای ايمان مذهبی، قرار گرفته اند و اكنون می بايست به اين پرسش 
پاســخ گويند كه چگونه امری كه الاقل به گمان برخی از آن ها، چيزی 
جز پندار و توهمات كودكانه و آرزو مندانه نيست، چنين در اعماق روح 

و جان آدمی ريشــه دوانده است؟! اين معما آن گاه پيچيده تر شد كه به 
رغم ســاده انگاری های عصر روشنگری و تحوالت پس از دوره  رنسانس، 
كه به موازات رشــد علم و آگاهی، زوال تدريجی ايمان دينی را انتظار 
می كشيد مشاهده شد كه ايمان و اعتقاد دينی همچنان بخش مهمی از 
حيات مادی و معنوی انســان را در سيطره خود دارد و حتی در جهتی 

رو به فزونی است!)1(
نقد روش شناختی نظریه  منشئیت جهل و ترس

یکم: مبنای شبهه  مورد بحث، فرضيه ای است كه بعضی از دانشمندان 
طرح كرده اند و البته هيچ دليل علمی هم برای صحت آن وجود ندارد؛)2( 
ملكم هميلتون در اين بــاره می گويد: يكی از اعتراض های عمده ای كه 
می توان بر اين نظريه پردازان وارد كرد اين اســت كه داعيه های آنان نه 
بر شــواهد درست، بلكه بيشتر بر حدس و گمان مبتنی  است؛)3( عالوه 
بر اين بايد توجه داشت كه بر فرض وجود داليل قطعی بر اين مطلب، 
باز نمی توانيم و نبايد از دو ويژگی معرفت حســی غافل شويم: يک: در 
قضايای علمی هرگز يقيــن و ضرورت وجود ندارد؛ دو: قضايای علمی، 
قضايايی هستند كه شاخصه های مستقيم يا غيرمستقيم آنها قابل مشاهده 

و آزمون است؛ يعنی در حوزه  هستی های محسوس مطرح می شوند.)4(
دوم: پيش فرض چنين تحليل هايی درباره  خاستگاه دين، كه احيانا 
مطالعه  علمی دين خوانده می شــود، نبود زمينه های فطری و عقالنی 
اســت؛ اگر گرايش فطری انسان به خدا و بينش عقالنی آدمی در تأييد 
آموزه های دينی به اثبات برسد، خود به خود، جايی برای چنين احتماالتی 
باقی نمی ماند؛)5(مثال اگر شما با مردمی مواجه شويد كه معتقد باشند، 
نعل اسب، خوش يمن است و خوشبختی می آورد، درصدد برمی آييد تا 
ريشه  اين اعتقاد را پيدا كنيد و وقتی دليل عقلی و قانع كننده ای از آنها 
نمی شنويد، آن را موهوم و انحرافی فرض  كرده، از خود می پرسيد، حال 
كه هيچ گونه اســتداللی باعث پيدايش اين عقيده نشده، بايد ديد كدام 
ضعف و انحراف روانی ای منشــأ آن بوده اســت؟ پيداست كه هيچ وقت 
ســعی نخواهيد كرد با تحقيقات روان شناســانه معلوم كنيد كه منشأ 
اعتقــاد به زوج بودن حاصل جمع دو عــدد زوج، كدام خصلت و نقص 
روانی انسان هاست؛ زيرا آن را عقلی و برهانی می دانيد! سؤال اين است  
كه آيا اعتقاد به خدا، هم پايه  اعتقاد به خوش يمن بودن نعل اسب است 
و درباره  آن بايد به  توجيهات روان شناسانه متوسل شد؟! آيا تاكنون هيچ 
متدين يا فيلســوفی برای اثبات اين  عقيده، برهان اقامه نكرده است تا 

نيازی به اين نوع توجيهات روان شناسانه باشد؟!)6(
سوم: اين نظريه بدون توجه به ادله  اثبات وجود خدا و اعتقاد به او، 
انديشه  اعتقاد به خدا را از ابتدا يكسره معلول ضعف روحی و درماندگی 
كودكانه  انسان می داند؛ درحالی كه بسياری  از متفكران در عصر حاضر، 

يعنی در همين عصر بلوغ انديشه  آدمی، به وجود خدا معتقدند و برای  
اعتقادشان، داليل محكم و متينی عرضه می كنند؛ با وجود اين، طرفداران 
فرضيه هــای روانی برای دين، می خواهند با عنوان كردن ناتوانی روحی 
انسان های نابالغ، توانايی عقلی  متفكران معتقد به خدا را ناديده گرفته 

و اصال ادله  آنان را نشنوند و درباره  صحت آن سخنی  به ميان نياورند!
چهارم: از  اشــتباهات نابخشودنی اين نظريه، در ترسيم ابعاد روح 
انســان و پيدايش پديده های مختلف روانی  و اجتماعی، فراموش كردن 
سهم درك عقل و هوش آدمی است؛)7(زيرا انسان تنها مجموعه ای  از غرايز 

و تمايالت نيست؛ بلكه مجموعه ای از ادراكات، غرايز و تمايالت است.
بنابراين تعجب آور نخواهد بود بگوييم انسان نخستين، در چشم انداز 
خود، بســياری از نظامات كائنات را می ديد و معتقد به مبدايی عالم و 
قدرتمند برای عالم می شد؛ او كه برای ساختن  خانه گلی خود، يا ترسيم 
عكــس حيوانی بر بدنه  يک غار، عقل، هوش، قدرت و ابتكار خود را به 
كار می گرفت، چگونه می توانست باور كند ساختمان اين زمين پهناور، 
با آن همه شــگفتی و نوآوری و انواع گياهان و جانداران، مطلقا نيازی 
به ابتكار، قدرت، عقل و علم نداشته است! اصوال، براساس چه ضرورتی 
بايد سرچشــمه همه  پديده های روانی و اجتماعی، غرايز انسان باشد؟! 
آيــا عقل و درك او نبايد در پيدايش آنها نقشــی بازی كند؟!)8(اين در 
حقيقت، نوعی  بيگانگی و طفره رفتن از شــناخت واقعيت وجود انسان 
است؛ كسانی كه تنها به غرايز انسان  می نگرند، در حقيقت تنها نيمی از 
وجود او را شناخته اند و به غلط، همه  پديده ها را به آن بخش  از وجود او 

نســبت می دهند؛ از اين  رو، اگر پای عقل، درك و هوش آدمی به ميان 
آيد، همه  محاسبات آنان به هم خواهد خورد!

پنجم: برخالف تفكر روان شناسانی مانند فرويد، جمعی از محققان 
و روان شناســان جديد معتقدند، همان طور كه انســان از لحاظ جسم، 
موجودی چهاربعدی است )عرض، طول، عمق و زمان(، از لحاظ روح و 

روان نيز حداقل دارای چهار بعد است و آن عبارت است از:
حس راستی يا حس حقيقت جويی، حس زيبايی، حس نيكی، حس 
مذهبی. مذهب و اعتقاد به خدا، ريشــه در اعمــاق روان آدمی دارد و 
تراوشی  از درون به بيرون است، نه آنكه از زندگی اجتماعی و اقتصادی 
و جنسی بشر به درون او سرايت كرده باشد! اعتقاد به خدا يكی از ابعاد 
روح آدمی و از احساسات اصيل اوست و نه تنها زندگی مادی، آن را به 
وجود نياورده است، بلكه چه بسيارند انسان هايی كه زندگی مادی خود 
را فدای مذهب كرده  و می كنند؛ بنابراين، حس مذهبی از درون نشأت 

گرفته و امری فطری است.)9(
آیا دین، مولود ترس است؟

1. از ديدگاه خداباوران، منشأ گرايش به دين، فطرت است؛ فطرت، 
عبارت است از ويژگی های آفرينشی و تكوينی وجود انسان كه با حيات 
عقالنی او هماهنگ است و بدين جهت مالك تعالی و تكامل انسان به 
شمار می رود و با معيارهای حيات طبيعی و غريزی او قابل توجيه نيست؛ 

بودن مردمان اوليه، مذهب داشتن آنان و اثر آرام بخشی مذهب(، سؤال 
اين اســت كه آيا فقط ترس  و وحشــت، موجب اعتقاد به خداست، نه  
هيچ قوه و خصوصيت ديگر؟! آيا ذوق و ابتكار، تعقل و تفكر انسان، هيچ 
دخالتــی در اعتقاد به  خدا ندارد؟! اگر چنين اســت، پس حيوانات هم 
بايد همانند انســان مذهبی بوده و معتقد به خدا باشند و حّتی در اين 
راه پيشــرفته تر هم باشند؛ چون ترس طبيعی و غريزی آنها به مراتب، 
بيشتر از انسان است؛ وقتی عامل مشتركی، در حيوان باعث نهاد مذهب 
نمی شــود، می فهميم كه در انسان هم اين عامل باعث پيدايش مذهب 

نيست و بايد در جست وجوی عامل ديگری باشيم.
3. اگــر ترس علت پيدايش مذهب باشــد، بايد با از بين رفتن اين 
علّت، مذهب هم از بين  برود، درحالی كه هرگز چنين چيزی رخ نداده 
اســت؛ زيرا در بسياری از جوامع انســانی، بخصوص جوامع امروزی، يا 
اصال ترس وجود ندارد و يا بســيار كم است، با اين حال، اعتقاد به خدا 
همچنان وجود دارد! پيشرفت علم در جهان كنونی برای بشر، در مقابل 
بســياری از پديده هايی كه در گذشته  باعث ترس او می شد، حفاظ ها و 
ســنگرهای قابل اطمينانی ايجاد كرده است؛ يعنی بسيارند مردمی كه 
به هيچ وجه از عوامل طبيعی مانند ســيل، زلزله، توفان و امراض ترس 
جدی ندارند و درعين حال به شدت به خدا عقيده داشته و براستی او را 
می پرســتند؛ اساسا توجه بيش از حد بشر به دين در قرن بيستم بويژه 
در غرب، بهترين شاهد بر اين حقيقت است كه دين مولود ترس نيست!
4. می پذيريم كه ترس، يكی از اسباب توجه و اقبال به خداست، نه 
علت تفكر درباره  خدا و پذيرش مذهب؛ يعنی ما می توانيم بپذيريم كه 
گاهی ترس موجب اقبال و يا تشديد آن نسبت به خداوند می شود؛ ولی 

پذيرش آن  به منزله  علت تفّكر درباره  خداوند را قبول نداريم.
5. اگر فرض كنيم كه ترس،  انگيز ه  اّوليه  پيدايش اعتقاد به خدا در 
ميان افراد بشر بوده است، آيا می توان از لحاظ منطقی پذيرفت كه اين  
مســئله دليل بی بنيادی اعتقاد به خدا و توهمی بودن وجود اوست؟! 
هرگز چنين نيست؛ زيرا در موارد بسياری  انگيزه حركت و كشف بسياری 
از حقايق و واقعيت های اصيــل، اموری نادلخواه، نامطلوب و بی ارزش 
اســت، ولی آن امور كشف شده يا اختراع شده جزو واقعيت های مقبول 
زندگی انســان است؛ مثال بيمارها و ترس از مرگ باعث پيدايش علم 
طب شــده است؛ آيا می توان علم طب را بی اعتبار دانست چون  انگيزه  
رســيدن به آن، بيماری و ترس از مرگ بوده است؟! انگيزه  بسياری از 
اختراعات و اكتشــافات علمی، جاه طلبی و حس شهرت و مال دوستی 

بوده  و مخترع را از اين صفات ناپســند به سوی آن اختراع سوق داده 
اســت؛ حال آيا می توان گفت آن اختراع  ها بی اعتباراست؟)12( بنابراين، 
به فرض اينكه مذهب مولود ترس باشــد، عامليت ترس هرگز دليل بر 

بطالن آن نخواهد بود.)13(
6. تكليف ها و مسئوليت هايی كه در دين بر دوش انسان می گذارد، 
بســيار سخت تر از آن چيزی اســت كه در غياب دين وجود می داشت؛ 
گاهی دين، خود دلهره ها و نگرانی هايی را برای متدينان ايجاد می كند 
كه در قياس با دلهره های طبيعی، شايد فراتر هم برود! معلوم نيست ترس 
يــک متدين از قبر و قيامت، عذاب و عقاب و نكير و منكر، در قياس با 
ترس و دلهره  يک فرد بی دين از باليای طبيعی، كمتر و كم دوام تر باشد!
7. اينكــه گفته اند چون انســان های اوليه  علل وقــوع پديده ها را 
نمی دانســتند به مذهب روی آورده اند، تبيين كاملی نيســت؛ زيرا در 
بســياری از موارد صرف يافتن علت حادثه ای، ترس را از بين نمی برد و 
و زندگی را امن نمی ســازد؛ حتی اگر آن تعليل، علمی باشــد نه وهم و 
پندار! مثال اگر مردم شهری اجماال بدانند كه خطر بزرگی شهر را تهديد 
می كند، اما از چند و چون آن اطالعی نداشته باشند، آيا اگر مطلع شوند 
كه اين خطر، خطر انفجار يک بمب اتمی است، ترس و وحشت آنها كم 
می شود؟! آيا به همان نسبت كه اطالعات بيشتری در مورد نحوه  عمل 
بمب اتم و چگونگی عمل پروتن ها و الكترون ها در اختيار آنها گذاشته 
می شود، احساس ترسشــان كاهش می يابد يا به عكس، هرقدر ميزان 
اطالعاتشــان از خطرهای انفجار اتمی بيشتر شود، وحشت و ترسشان 

افزون می گردد؟!)14(
بررسی نظریه  منشئیت جهل

 در پیدایش دین
يكم: اگر جهل انسان ها نسبت به عوامل طبيعی باعث پيدايش اعتقاد 
به خدا و دين شده باشد، نبايد در عصر كنونی اثری از دين وجود داشته 
باشد؛ اين در حالی است كه بتدريج، رمز و رازهای طبيعت كشف می شود 
و خدايانی كه پايه در جهل و بی خبری مردم داشته باشند و حاصل پندار 
و تخيالتی باشند كه افراد جهت تحليل رخدادها ساخته اند، شأن و مقام 
خود را از دست خواهند داد و بايد به همان نسبت كه علم پيشتر می رود، 
خدايان عقب تر روند و برای دانشوران و پژوهشگرانی كه به طريق علمی، 
به نحوه  عمِل نيروهای طبيعی واقف شــده اند، نبايد خدا معنايی داشته 
باشد، حال آنكه بسياری از دانشوراِن طرازِ اول و كاشفان رموز طبيعت، 
خود، از خداشناساِن بنام بوده اند و تديِن عالمان كاهش نيافته است!)15(
دوم: در اينكه منشــأ دين را نوعی جهل دانســته و هيچ توجهی به 
استدالل های دينداران نداشته باشيم، نوعی تنگ نظری است. نگاه دينی 
به رخدادها با تبيين علمی آنها قابل جمع است و اكنون جای اين سؤال 
باقی می ماند كه به چه دليل نمی توان سه ساحت معرفت دينی، فلسفی 
و علمــی را با هم جمع كرد؟ آيا واقعا نمی توان در آِن واحد از حوادث، 

هم تحليلی الهی داشت و هم فلسفی و هم علمی؟!)16(
چکیده  سخن

در نقد نظريه  منشئيت جهل و ترس برای دين بايد توجه كنيم كه 
پيش فرض عقالنی نبودن دين و عدم علم انســان ها نسبت به پديده ها، 
در نگاه اين نظريه  پردازان ،مســلم انگاشته شده است، بدون آنكه دليل 
محكمــی برای آن ارائه كنند؛ نظريه هايی كه مبتنی بر پيش فرض های 
اثبات ناشــده اســت اعتباری ندارد؛ چون ممكن اســت منشــأ چنين 
تحليل هايی از منشا دين، عدم علم به براهين خداباوران و يا انگيزه های 
درونی و روانی صاحب نظريه باشد! پس بهترين راه، توجه به ادله  خود 
دينداران اســت؛ حال اگر دليل قابل  قبولی نداشتند، می توان به دنبال 

تحليل هايی از اين دست رفت!
____________________
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در تاريكي جهل و ناداني فرو رفته است؟«]3[ »در حقيقت كوري است 
كه از علم و فهم بي بهره است نه آن كس كه چشمش نمي بيند«.]4[ و 
حضرت عليـ  ع ـ مي فرمايد: دانش، زنده كننده جان آدمي و نوربخش 

خود و كشنده جهل و ناداني است.]5[
تعریف تربیت  

تربيت در لغت، به معني پــروردن، پروراندن، آداب و اخالق را به 
كسي آموختن و نيز به معني پرورش بدن به وسيله انواع ورزش است]6[ 
معني عام تربيت، پروراندن هر چيزي اســت به نحوي كه شايسته آن 
است و اين معنا شامل جمادات، گياهان، حيوانات و انسانها مي شود و 

نيز در مورد پرورش جسم و روح بكار مي رود.
تربیت از دیدگاه اسالم

با توجه به هدف هاي اســالم، تربيت عبارت از: به فعليت رساندن 
قواي انســان و استعدادهاي او و ايجاد تعادل و هماهنگي در آنها در 
جهت رسيدن به كمال مطلوب است. به عبارت ديگر، تربيت متخلّق 
شــدن به اخالق الهي و مؤدب شدن به آداب اهلل است. از نظر اسالم 
ابتدا بايد انسان و ابعاد وجودي و نيروها و استعدادهاي او را شناخت 
و آنگاه به تربيت او پرداخت و چون شناخت حقيقت ژرف و نامتناهي 
وجود انسان و ابعاد آن به طور كامل، براي انسان ها مشكل است و نيز 
از سوي ديگر عقل و تشخيص آدمي توسط پرده هاي غرايز و ماديات 
احاطه شــده و خود قادر به برنامه ريزي و تهيه قانون كامل و جامع 

و تامين كننده صالح و ســعادتش نيست، بنابراين، خداي متعال 
برنامه هاي تربيتي او را تعيين و توسط پيامبرش به انسان ها ابالغ 

كرده است.
اها ، َفَألَْهَمها ُفُجوَرها َو  قرآن مجيد مي فرمايد:» َو نَْفٍس َو ما َسَوّ

اها ، تَْقواها ، َقْد أَْفلََح َمْن َزَكّ
ــاها؛ ]7[ قســم به نفس و به خدائي كه آن را  َو َقْد خاَب َمْن َدَسّ
آفريده و پس از آن بديها و خوبي ها را به او فهمانيده، رستگار كسي 
است كه خود را از زشتي ها پاكيزه كند؛ و كسي كه در تربيت خويش 

كوتاهي كند از رستگاري بازمانده است«.
در جايــي ديگر مي فرمايد: »و ال تمدن عينيک الي ما متعنابه 
ازواجاً« ]8[ به آنچه اصنافي از كّفار را به آن بهره مند ساختيم چشم 

مدوز«.
پيامبر اكرمـ  صـ  فرمان داد ندا كننده اي ميان مردم ندا كند: 
»من لم يتأدب باداب اهلل تقطعت نفسه علي الدنيا حسرات؛]9[ كسي 
كه به آداب الهي تربيت نشــود و پرورش نيابد با غصه و حسرت بر 

دنيا جان مي دهد و از اين عالم مي رود«.
*مركز مطالعات و پاسخگويی به شبهات حوزه علميه قم

پي نوشت ها:

از اين رو، فطريات از نوعی قداست برخوردارند و جنبه  ارزشی دارند.)10(
2. الف: می دانيم كه انسان های اوليه  به علت ضعف و نداشتن وسايل 
ايمنی در برابر بسياری از حوادث طبيعی، در معرض خطرهای گوناگونی 
بودند. ب: آنها دارای نوعی  مذهب بوده و به خدا گرايش داشــته اند؛ ج: 
ترديدی در اين نيست كه مذهب و اعتقادات مذهبی يكی از منابع مهم 
احساس آرامش است و هيچ كس نمی تواند اين واقعيت را انكار كند؛)11( 
زيرا اعتقادات مذهبی بر باور به وجود و فاعليت مبدأيی بنا شــده است 
كه قدرت گسترده بر هر عاملی كه بالقوه يا بالفعل انسان را می ترساند، 
غالب و چيره اســت و اتّكا بر او می تواند انســان وحشت زده را در برابر 
عوامل نابودكننده به آرامش برساند؛ رفع ترس، از آثار ايمان است، نه انگيزه  
پيدايش آن! و در نظريه  منشئيت ترس برای دين، ميان اثر و انگيزه  خلط 
شده است؛ پس از پذيرش اين سه موضوع )ترس و در معرض خطرات 

✍

]1[.علق/ 1 تا 5.
]2[. زمر/ 9.

]3[ . انعام/ 122.
]4[ .حج/ 46.

]5[ .غرر الحكم، حرف االلف، ص 

54 و 68.
]6[ .فرهنگ فارسي دكتر معين.

]7[ .شمس/ 7 ـ 10.
]8[ .طه/ 131.

]9[ بحار االنوار، بيروت، موسسه 
الوفاء، ج 11، ص 348.


