دين گريزی و علل آن
در تحلیل رفتار غالب انسانها نسبت به دین ،با دو رویکرد متفاوت مواجه میشویم؛ برخی نسببت
به دین گرایش دارند و برخی دیگر از آن گریزانند .این رفتارهای متفباوت از ربرا انسبانهبا ،معلبو
یکسری علل درونی و بیرونی است .برای روشن شدن علل و عوامل این گرایشهای متفاوت ،مبیتبوان
در دو مقام راجع به این مقوله صحبت کرد؛
الف) علل گرایش به دین
ب) علل گریز از دین
در مقام او یعنی «علل گرایش به دین» ،بحثهای زیادی از ررا متفکران انجام شده اسبت ،امبا
چون این مبحث خارج از محل بحث کنونی است ،از آن میگذریم.
عمده بحث ما در این مقا  ،راجع به مقام دوم یعنی «علل گریز از دین» میباشد.
گریز از دین ،علل متعدّدی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:

 .1عدم شناخت جهان ،انسان و دين
شناخت صحیح جهان ،انسان و دین ،زمینه گرایش انسان به دین را فراهم میکند؛ در مقاببل ،عبدم
شناخت جهان ،انسان و دین ،زمینهساز گریز از دین است .زیرا کسی که جهان را منحصر در ماده دانسبته
و به ماورای ماده باور ندارد ،یا جهان را از جهت آغاز و انجام ،منقطع میداند ،هرگز وجود مبدأ و معباد
را ضروری نمیداند و به تبع آن ،وجود راهی (مثل وحی و نبوت) که او را از مبدأ به معاد برسباند ،نفبی
میکند .این امر باعث میشود که او انگیزهای برای گرایش به دین نداشته باشد.
عدم شناخت جهان ،انسان و دین به چند صورت قابل تصویر است:

نخست :اگر کسی انسان را نشناسد و به ابعاد وجودی و نیازهای واقعی او آگاهی نداشته باشد ،نبه
تنها دین را ضروری نمیداند ،بلکه از آن گریزان خواهد بود.
دوم :اگر کسی انسان را بشناسد ،ولی چگونگی برقراری رابطه او با جهان و دیگر انسانها را نداند،
نیازی به دین احساس نمیکند و به آن تمایل پیدا نخواهد کرد.
سومم :اگر دین را سحر ،جادو ،خرافات و یا دارای مسائل عقلستیز بداند و در پی شناخت حقیقت
دین برنیاید ،به شکل ربیعی از دین اعراض خواهد داشت .همانند مارکسیستها که دین را افیون و مخدّر
جامعه میپنداشتند ،لذا هیچگاه در پی بررسی حقیقت دین برنیامدند؛ بلکه با نگاه به دیندارانِ خاموش و
خمود ،فتوا به افیون بودن دین برای جامعه دادند .اینها چون جامعه به ظاهر دیبندار را خفتبه و متحیّبر
یافتند ،اظهار داشتند که دین ،آنها را به خواب برده است؛ حا آن که دین ،هماهنب

ببا وجبود انسبان

است و رابطه انسان را با جهان به خوبی تنظیم میکند و به انسان حرکت و جوشش میبخشد ،و در واقع
عامل پویایی اوست.

 .2تفسير ناروا از دين
دومین عامل گریز از دین ،تفسیر و برداشت ناروا از برخی مسائل دینی است؛ مثالً عدّهای با مخدّر
دانستن مرگ و یاد مرگ میگویند :یاد مرگ و زیارت قبور اموات ،انسبانهبا را از کبار و زنبدگی بباز
میدارد؛ در حالی که این تفسیر ،کامال نارواست .بلکه اینگونه دستورهای دینی از بهترین راههبای فعّبا
کردن انسان است .زیرا مرگ به معنای نابود شدن نیست ،بلکه به معنای هجرت و انتقا از عالمی محدود
به جهان وسیعتر است .از اینرو ،در تعابیر دینی از مرگ به توفّی و وفات یاد شده است ،نه فوت؛ فبوت

یعنی از دست رفتن ،ولی توفّی به معنای دریافت کامل است.
انسانی که اینچنین بیندیشد ،به کوشش صحیح وادار میشود؛ زیرا پس از مرگ ،نخستین سباا از
انسان این است که عمر خود را در چه مسیری صرا کردهای؟ انسان باید پاسخ مثبت داده ،بگویبد :مبن
کارهای سودمندی انجام دادهام ،تا بتواند در آنجا از نتایج آن استفاده کند؛ زیرا در غیبر ایبن صبورت در
رنج خواهد بود .یعنی انسان زنده ،اوّال سعی و کوشش دارد و ثانیاً کار او برای جامعبه سبودمند اسبت و
ثالثاً کار نافع را برای رضای خدا انجام میدهد؛ به گونهای که در حدوث و بقا آن را از آسیب ریا و گزند
سُمْعه مصون دارد .چنین انسانی ،واقعاً به یاد مرگ است؛ ولی انسان بیکار یا دارای کار زیانبار اسبت و
همچفردی که کار سودمند را برای ریا و سُمْعه انجام میدهد ،مرگ را فراموش کرده است.
با توجه به این معناست که آن سخن نغز و آموزنده پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) جای
خود را باز میکند .رسو گرامی اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) ربق نقل «انس اببن مالب » چنبین
فرمود « :إن قامت السّواة و ىوي وح كموحسي ىسوفإ ىوطن اسون ات كمن لسّومم السّواة منو

سو ا

ىإف س ا» ؛ اگر نها یا خوشه یا شاخهای در دست شماست و میتوانید آن را بکارید ،سبسس بمیریبد و
در لحظه پسینْ قیامتتان قیام کند ،آن نها را بکارید؛ آنگاه بمیرید.
انسان معطّل و بیکار است که در قیامت مسئو است نه انسان فعّا  .پس ،مبرگ و یباد آن عامبل
حرکت و پویایی است؛ گرچه برخی آن را عامل تخدیر تلقّی کنند.
همچنین تفسیر ناروایی که از قضا و قدر ،صبر ،زهد ،انتظار فرج و ماننبد آنهبا مبیشبود ،احیانباً

دستاویزی در دست ناآگاهان یا مغرضان برای گریز از دین است؛ در حالی که دین با جمیبع عنباوین آن
برای تنظیم صحیح زندگی انسان و ایجاد تحرّك و پویایی و رشد و تکامل فرد و جامعه مبیباشبد .همبه
موضوعات یادشده باید به گونهای تفسیر و تبیین شود که هم از بُعد اندیشه علمی و اعتقادی و هم از بُعد
انگیزه عملی ،جایگاه آنها روشن شود.

 .3عدم توجه به فوايد دين
یکی دیگر از عوامل دین گریزی افراد بشر ،عدم توجه به فوایبد دیبن و دیبنداری اسبت .دیبن و
دینداری فواید فراوانی برای نوع بشر دارد .برخی از این فواید ،به صورت خالصه عبارتند از:
 .1از بين بردن ترس
انسان ،به وسیله عقل خویش در مییابد که وجبودش و آنچبه کبه در تصبرا اوسبت ،مخلبوق و
مملوك خداوند جهان آفرین است .حا اگر بخواهد عملی را انجام دهد ،بیمناك اسبت کبه مببادا مجباز
نباشد و اگر بخواهد همان عمل را ترك کند ،بیمناك است که شاید وظیفبهاش را انجبام نبداده باشبد .از
اینرو ،در هر دو حا  ،از خشم خداوند بیمناك است؛ اما به وسیله بعثبت انبیباء و بیبان حبدود فعالیبت
انسان ،این ترس و بیم زایل خواهد شد و او بدون بیم ،وظایف خود را انجام خواهد داد.
 .2رفع نياز انسان در شناخت حسن و قبح افعال
افعا انسانی ،یکسان نیستند؛ برخی از آنها زشت و برخی زیبا هستند .عقل در شناخت زیبایی یا
زشتی پارهای از افعا  ،استقال دارد ،ولی در برخی از آنها نیازمند به راهنماست .بعثت انبیبا و شبریعت
آنان ،این نیازمندی را برررا میکند .از اینرو ،چیزهای زیبا و حَسن و امور زشبت و قببیح ،از رریبق

دریافت راهنمایی از ررا انبیاء و عمل به شریعت آنان ،میسر خواهد شد.
 .3حفظ نوع انساني
انسان ربعاً مدنی و اجتماعی است ،اما اجتماع انسانی در بسیاری از مواقع به دلیبل خبود خبواهی
انسانها ،در معرض تنازع آدمیان قرار میگیرد که نتیجه آن ،هرج و مرج و اختال نظبم عمبومی اسبت.
بنابراین اجتماع انسانی نیازمند به سنّت و قانونی است که همگان در مقابل آن تسبلیم شبوند و در پرتبو
اجرای آن ،نظم و امنیّت در جامعه برقرار گردد .این قانون اگر ساخته دسبت بشبر باشبد ،ببدون تردیبد
نواقص و ایرادهایی خواد داشت ،لذا معقو آن است که این قانون از ررا آفریدگار انسان و جهان آمده
باشد ،همچنین آورنده آن باید دارای چنان شخصیت ممتازی باشد که جامعه بشری امتیباز او را بسبذیرد.
بنابراین پیامبران از ررا خداوند مبعوث میشوند که اوّالً بشر را به احکام و قوانین الهبی آگباه کننبد و
ثانیاً به راعات ترغیب و از سیّئات باز دارند و ثالثاً در پرتو اجرای قانون الهبی ،نبوع انسبان را از زوا
محفوظ دارند .بنابراین ،یکی از فواید بعثت انبیاء و دعوت به دینداری ،حفظ نوع انسانی خواهد بود.
 .4تربيت و تكميل انسانها بر اساس فراخور استعداد آنها
افراد بشر از نظر درك کما و تحصیل معارا و اکتساب فضایل گوناگونند؛ برخی انسانها از نفس
قوی و قوّه ادراکی نیرومندی برخوردارند و برخی دیگر بالعکس .انبیاء انسانها را فراخوار اسبتعدادهای
گوناگونشان تربیت و تکمیل میکنند و به کما میرسانند .به دیگر سخن ،چون عقو انسانهبا متفباوت
است و انسان کامل ،کمیاب و اسرار الهی ،عزیز الوجود است ،انبیا مبعوث میشوند که هر مستعدی را ببا
توجه به میزان استعدادش به نهایت کما ممکن برسانند.

 .5تعليم اخالق و سياسات
انسان در نظام زندگی و معیشت دنیوی خویش ،نیازمند به علم اخالق و سیاست است تا در پرتبو
آن بتواند نفس خود را تهذیب ،و اخالق را تکمیل ،و منز و شهرش را تبدبیر نمایبد .انبیباء بشبر را ببه
«اخالق فاضله» ،راهنمایی و به تدبیر منز و تنظیم امور اجتماعی آگاه میکنند و چون اخالق و سیاست
در زندگی انسانی از اهمیت برخوردار است ،خداوند به پیامبرش فرمبود :خُبذ الْعَفْبوَ وَ أْمُبرْ بِبالْعُرْا وَ
أَعْرِضْ عَنِ الْجاهلین﴾ ؛ گذشت پیشهکن و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان اعراض کبن؛ ﴿إِنَّ اللَّبهَ
یَأْمُرُ بِالْعَدْ ِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاء ذی الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاء وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون﴾2؛
در حقیقت ،خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمبان مبیدهبد و از کبار زشبت و
ناپسند و ستم باز میدارد؛ به شما اندرز میدهد؛ باشد که پند گیرید.
 .6همبستگي اجتماعي
جامعهشناسان ،در بررسی جامعهشناسانه دین ،یکی از کارکردهای دین یبا فوایبد آن را همبسبتگی
اجتماعی میدانند.
«رابرتسون اسمیت» ادعا میکند :دین دو کارکرد دارد :یکی تنظیم رفتار فردی برای خیر همگان و
دیگری برانگیختن احساس اشتراك و وحدت اجتماعی .از اینرو ،مناس
کارکردهایی است که اشتراك اجتماعی را تحکیم میبخشد.

3

 . 1سوره اعراا ،آیه .111
 . 2سوره نحل ،آیه .19
 . 3جامعه شناسی دین (ملکم همیلتون) ،ترجمه محسن ثالثی ،ص .179

دینی ،بیان تکراری وحبدت و

«دورکیم» نیز یکی از جامعهشناسانی است که کبارکرد دیبن را همبسبتگی مبیدانبد و مبیگویبد:
مناس

دین برای کارکرد درست زندگی اخالقی ما ،به همان اندازه ضروریاند کبه خبوراك ببرای نگبه

داشتن زندگی جسمانی ما؛ زیرا از رریق همین مناس

است که گروه خود را تأیید و حفظ میکند.

1

برای تأیید این کارکرد از دین ،شاید بتوان این آیه را شاهد آورد﴿ :إِنَّمَا الْمُاْمنُونَ إِخْوَة﴾ 2مامنبان
با هم برادرند .گرچه برادری نَسَبی بین افراد خانواده وجود دارد ،و دایره آن محدود است؛ اما برادری ببر
محور دینداری و ایمان دینی ،دارای دایره وسیع است؛ زیرا اساس آن ،بر ایمان به خدایی است کبه همبه
انسانها را از منشأ واحد آفریده و بر اساس برنامه هماهن  ،برای رسیدن به هدا واحد ،هبدایت کبرده
است؛ البته جامعه شناسان برای دین ،کارکردهای اجتماعی دیگری نیز ذکر کردهاند.
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 .7معنا بخشي به زندگي
بعضی از جامعهشناسان در تحلیل دین میگویند :جوهر دین را باید در این واقعیت جستوجو کرد
که دین در واقع ،واکنشی در برابر تهدید به بیمعنایی در زندگی بشبری و کوششبی ببرای نگریسبتن ببه
جهان ،به صورت ی

واقعیت معنادار است.

4

شاید این فایده از مهمترین فواید دین باشد؛ زیرا زمانی زندگی برای انسان معنا دارد که بداند هدا
و معنای آن چیست و برای چه آفریده شبده اسبت؛ در واقبع ،اگبر معنبای زنبدگی را در جهبت تبأمین
جاودانگی و ابدیت انسان تبیین کنیم ،به یکی از عظیمترین و اصلیترین فواید دیبن دسبت یافتبهایبم .از
 . 1جامعه شناسی دین ،ص .171
 . 2سوره حجرات ،آیه .19
 . 3ر.ك :جامعه شناسی دین ،ص  219ب .213
 . 4همان ،ص  231و.273

اینرو ،گفتهاند :سرّ حاجت انسان به دین ،جاودانه بودن و زندگی اخروی اوست و اگر جاودانگی مطبر
نباشد ،زندگی لغو خواهد بود.
 .8پاسخ به احساس تنهايي
یکی از فواید دین و باور دینی و ایمان به خدا و معاد ،این است کبه انسبانِ خبدا بباور ،هبیچگباه
احساس تنهایی نمیکند.
البته تنهایی انواعی دارد که در جای خود مورد بحث قرار گرفته است .دین و ایمبان دینبی ،نقبش
مهمی در زدودن انواع تنهاییها ایفا میکند .از این رو ،انسان مامن و خدا باور ،هیچگاه احساس تنهبایی
نمیکند؛ زیرا باور دارد که خداوند از رگ گردن به او نزدی تبر اسبت﴿ :نَحْبنُ أَقْبرَبُ إِلَیْبه مبنْ حَبْبلِ
الْوَرید﴾ 1و هر جا که باشد ،خدا با اوست :هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَما کُنْتُم  .2در دعاها نیز مبیخبوانیم کبه خبدا
همنشین هر کسی است که با وی همنشین باشد؛ چنانکه به داوود پیامبر (علیهالسالم) فرمود :ببه زمینیبان
بگو« :إنّى جلیس من جالسنى و مونس لمن انس بذکرى».
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همچنین خداوند چون علم مطلق و قدرت مطلق و رحمت مطلقه دارد ،توانایی از بین بردن نقایص
و ضعفهای انسان را دارد﴿ :أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلیم﴾4؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر﴾5؛ همچنین خداوند
چون غنی مطلق است ،در صدد رفع مشکالت انسان برمیآید؛ بدون اینکه از وی توقّعی داشبته باشبد و
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اگر انسان را به عبادت و اراعت فرا خوانده یا هدا آفرینش انسان را عبادت خود قرار داده است ،نفبع
آن به خود انسان برمیگردد :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لیَعْبُدُون * ما أُریدُ منْهُمْ منْ رِزْقٍ وَ ما أُریدُ
أَنْ یُطْعمُون * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتین  1و جن و انس را نیافریدیم؛ جز برای آنکه مرا بسرستند
و از آنان هیچ روزی نمیخواهم ،و نمیخواهم که مرا خوراك دهنبد؛ خداسبت کبه خبودْ روزی بخبش
نیرومند استوار است.
 .9دين و شكوفايي تمدن
یکی از آثار و فواید دین ،شکوفایی تمدّن است؛ زیرا هرجبا کبه دیبن حضبور پیبدا کبرد تمبدّن،
جلوههای بیشتری را از خود نشان داده است.
زیرا تمدن ،نظم اجتماعی است که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگبی امکبانپبذیر مبیشبود و
جریان مییابد .دین نیز ،مجموعهای از عقاید و اخالق و احکام و مقررات فقهی و حقوقی است که ببرای
راهنمایی انسان ،جهت تحصیل سعادت واقعی در اختیار او قرار گرفته است .حبا اگبر انسبان ،ببه ایبن
احکام و قوانین پایبند باشد ،متمدن خواهد شد و انسان متمدن در این معنا ،ی

انسان الهی است که در

تمام اعما و رفتار اجتماعی و فردی خود ،جز با قانون خدا زیست نمیکند.
در بین ادیان موجود ،دین اسالم به لحاظ داشتن اصو و مبانی متقن و تاریخ مشبخص و روشبن،
در آفرینش تمدن ،نقش فوق العادهای ایفا کرده است و کتابهای مختلفی که در زمینه تمدن اسبالمی ببه
نگارش درآمده است ،بر آن گواهی میدهد.
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نتيجه گيری
با بررسی علل مذکور و با شناختی که به صورت اجمالی از فواید دین حاصل شد ،نتیجه میگیریم
که دین و دینداری از ضروریات انکار ناپذیر برای رشد و تعالی انسان و جامعه است .و اگر عده از افراد
نسبت به دین گرایش ندارند یا از آن گریزانند ،یا به دلیل عدم شناخت جهان ،انسان و دین اسبت یبا ببه
دلیل تفسیر ناروایی است که از دین دارند و با به این دلیل است که از فواید دین آگاهی ندارند.

