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 چکیده

شناسان غالباً بـدون توجـه بـه دواعـی ادیـان در       شناسی دین، بحث از منشأ دین است. جامعه جامعه ازجمله مباحث محوري در
این نوشتار سعی دارد بـا  دانند.   هاي اجتماعی تاریخی را در تکوین، استقرار، استمرار و تغییر دین دخیل می تبیین منشأ خود، زمینه

دین پاسـخ گویـد. در پرتـو ایـن موضـع قرآنـی         رویکردي قرآنی در این خصوص اتخاذ موضع کرده و به سؤال از چیستی منشأ
هاي بشرساخته صادق باشـد، دربـاره ادیـان الهـی      شناسان اگر در خصوص ادیان و نحله هاي جامعه روشن خواهد شد که نظریه
رد نوشتار در استنباط دیدگاه قرآن، رویکرد استنطاقی است که از طریق تأمل و واکاوي مضـامین آیـات   قرین حقیقت نیست. رویک

» خاسـتگاه اجتمـاعی دیـن   «و » منشأ دینـداري «، »منشأ دین«مربوط و بررسی متون تفسیري انجام پذیرفته است. تفکیک میان 
، »الهـی بـودن منشـأ دیـن    «د. دیدگاه قرآن، متضمن سه مؤلفـه  گشای  گرفته، بر خواننده می هاي صورت شناسایی خلط افقی براي 

شناسان، بدون توجـه بـه    غالب جامعه  که در دیدگاه است. درحالی» اجتماعی بودن خاستگاه دین«و » فطري بودن منشأ دینداري«
ظهور دیـن عمـدتاً بـه    نقش علّی خداوند در ارسال و انزال دین و گرایش فطري و سرشتی عمیق انسان به مطالبه و پذیرش آن، 

 ها و اقتضائات حیات جمعی مستند شده است. ها، ضرورت زمینه

 شناختی دین. منشأ دین، منشأ دینداري، خاستگاه اجتماعی دین، رویکرد استنطاقی، فطرت، تبیین جامعه ها: کلیدواژه
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 مقدمه
کـالم، فلسـفۀ دیـن و     از مباحـث مهـم در   یکـ ی ،منشـأ دیـن  بحث از 

از اواخر قـرن هجـدهم مـیالدي، توجـه     که پژوهی است  مطالعات دین
دانان، فیلسوفان و سایر اندیشمندان درگیر مطالعات دیـن در غـرب    الهی
پژوهـی،   خود جلب کرد. موقعیت یافتن این بحث در مطالعات دیـن  را به

ــی از آراء    ــکاکیت ناش ــده ش ــدتاً زایی ــتعم ــوم ،کان ــل اول  هی و نس
پیاپی قـرار    مورد هجومشناسان است که الهیات طبیعی (عقلی) را  جامعه

ها و دواعـی آن را مـورد مناقشـه جـدي قـرار دادنـد.        داده و اعتبار یافته
دینـی همچـون    مدت آن، پیدایش برخی مطالعات بـرون  نتیجۀ طوالنی

شناسی دین بود که عمـدتاً   شناسی دین و جامعه شناسی دین، روان مردم
ۀ دیـن در جامعـه   یافتـ  هاي عینیـت  به دین در مقام تحقق یا آثار و جلوه

شناســان دیــن تحــت تــأثیر غلبــه تفکــر  عطــف توجــه دارنــد. جامعــه
مثابـه یـک پدیـدة     پوزیتیویستی بر این رشتۀ نوظهور، به مطالعۀ دین به

اجتماعی برآمدند و سعی کردند تا به سؤاالت مربوط بـه چیسـتی دیـن،    
منشأ دین، منشأ دینـداري، سـیر تحـول دیـن، عوامـل مـؤثر در بقـا و        

ار دیـن، انتظـار بشـر از دیـن و در نهایـت نتـایج و کارکردهـاي        استمر
 گرایانه پاسخ گویند. اجتماعی دین به روش تجربه

ـا، مواضـع و    شناسان دین در مقام پاسـخ بـه ایـن پرسـش     جامعه ه
ـا،   اند. وجه مشترك همۀ این دیـدگاه  هاي مختلفی مطرح کرده دیدگاه ه

ـائات محیطـی و    این است که زمینه هـاي   نیازهـا و ضـرورت  ها و اقتض
اجتماعی بشر عامل اصلی پیدایش دین بـوده و کارکردهـاي اجتمـاعی    
ـامن اسـتمرار و بقـاي آن در طـول        مؤثر آن در سطوح مختلـف نیـز ض
تاریخ بوده است. این دیدگاه، به دلیل انکار منشأ ماورایی دیـن در مقـام   

نقـد  هاي فطري انسـان در مقـام عینیـت، از آغـاز مـورد       ثبوت و زمینه
دانان مسیحی و مسلمان قرار گرفت. رویکرد انتقـادي اندیشـمندان    الهی

 مسلمان در این بحث تاکنون عمدتاً کالمی و فلسفی بوده است.
ها و مقاالت متعددي در خصوص منشأ و خاسـتگاه   تاکنون کتاب

دین به رشتۀ تحریر درآمده و از برخی نیز در نوشـتار حاضـر اسـتفاده    
الب آثار موجود کالمـی و الهیـاتی و برخـی بـه     شده است. رویکرد غ

شناختی یـا (ویلیـام    تناسب اندیشمند مورد بحث (مثالً دورکیم) جامعه
شناختی است. تمایز این نوشتار با آثار پیشین در این است  جیمز) روان

 ،شناسان برجسته تمرکز دارد و ثانیـاً  هفت نفر از جامعه  بر آراء ،که اوالً
هاي قـرآن کـریم (ترکیبـی از مواضـع      ا برحسب آموزهر ها  این دیدگاه

شناختی) مورد نقـد قـرار داده اسـت و     شناختی و جامعه کالمی، انسان

ثالثاً، خاستگاه اجتماعی نـزول دیـن (در کنـار منشـأ فطـري آن) را از      
شناختی مورد بحث قـرار داده اسـت.    منظر قرآن و با رویکردي جامعه

شناسـانه   خوانندگان، به معرفی کتابدر ادامه این بخش، جهت اطالع 
ترین آثاري که تاکنون در این موضوع به زبـان فارسـی نگاشـته     مهم

 شود:  شده، پرداخته می
شـناختی دورکـیم، در    منشأ دین، نقدي بر نظریه جامعه«هاي  مقاله

بررسـی منشـأ دیـن از دیـدگاه     «)؛ 1383(عباسـی،  » باب خاستگاه دین
بررسـی و نقـد نظریـه    «)؛ 1382(علمـی،  » دورکیم و عالمه طباطبـائی 
ـاهري،  » منشأ دین از دیدگاه فروید منشـأ دیـن از دیـدگاه    «)؛ 1390(ط

منشــأ دیــن و ریشــه «)؛ 1386زاده،  (علمــی و حســن» پیتــر ال برگــر
» منشـأ دیـن از نظـر آگوسـت کنـت     « )؛ 1383زند،  (شجاعی» دینداري

ـاه کـارکردي بـه منشـأ دیـن ا     «)؛ 1390(محصلی،  ز منظـر  مقایسه نگ
ـاب 1393(پوریانی و میرخلیلی، » دانشمندان غربی و اسالمی هـاي   )؛ کت

منشـأ دیـن: بررسـی و نقـد     )؛ 1379نیا،  (قائمیدرآمدي بر منشأ دین 
 ).1396(طرهانی،  خاستگاه دین)؛ 1388(حسینی و خواص،  ها دیدگاه

در خصوص ضرورت این نوع مطالعات نیز باید گفـت کـه طـرح    
ویژه بـا توجـه بـه     شناختی، به پژوهانه با رویکرد جامعه دینموضوعات 

سازي علوم انسانی و اجتماعی اولویـت مضـاعف یافتـه     پروژه اسالمی
است. عالوه اینکه تاکنون مطالعه درخوري نیز در این خصوص یعنـی  

شناسان دین، بر قرآن صورت نگرفته اسـت.   هاي جامعه عرضه دیدگاه
پژوهـی   طالعات براي تکمیل مطالعات دیندرهرحال، انجام این نوع م

گیـرد،    دینـی صـورت مـی    رایج که غالباً بـا رویکـرد الهیـاتی و درون   
 ناپذیر است. ضرورتی اجتناب

هـا و اقتضـائات حیـات     سؤال اصلی نوشتار این است که ضرورت
شناختی (فطري) به چه میـزان   هاي انسان جمعی آدمیان در کنار زمینه

اي و اعدادي داشته است. در پاسخ بـه ایـن    نهدر نزول دین نقش زمی
شـود کـه دیـن اگرچـه منشـأ        سؤال با ارجاع به آیات قرآن روشن می

ارتبـاط بـا نیازهـا و     وحیانی و خاستگاه آسمانی دارد؛ اما ایـن امـر بـی   
هاي وجـودي انسـان بـراي تعـالی معنـوي در سـاحت فـردي و          خأل

منازعات محتمـل و   یابی، رفع هاي حیات جمعی براي سامان ضرورت
 ایجاد همبستگی اجتماعی نیست.

در این نوشتار، ابتدا به طرح مباحثی در خصوص دین و دینداري بـا  
هاي  محوریت اسالم و با رویکرد الهیاتی و قرآنی و سپس به طرح دیدگاه
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بودن خاستگاه دین، رابطـه دیـن و    شناختی در خصوص اجتماعی جامعه
ه اسـت. دیـدگاه منتخـب هریـک از     جامعه و منشأ دیـن پرداختـه شـد   

بخـش   شناسان در ادامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پایان  جامعه
 گیري مباحث اختصاص یافته است. بندي و نتیجه نوشتار نیز به جمع

این نوشتار سعی دارد ضمن بازخوانی اجمالی ادبیات نظري موجـود،  
هـاي   عرضـه نظریـه   با استفاده از روش استنطاقی و تفسیر موضـوعی و 

ـاوت را در تعقیـب ایـن بحـث و       طرح شده به قرآن، مسیري نسـبتاً متف
هـاي   شده در پیش گیـرد و بـا محوریـت آمـوزه     پاسخ به سؤاالت طرح

و  واکـاوي  موردشناختی در تبیین منشأ دین را  هاي جامعه قرآنی، دیدگاه
داده و موضــع قــرآن را در ایــن خصــوص مشــخص ســازد.  قــرار نقــد

 شوند:  ي اصلی بحث به ترتیب و شرح ذیل ارائه میمحورها

 . نظریه قرآن1
اي از قضـایاي متعـدد و    نظریه به لحاظ مفهومی عبارت از مجموعـه 

پیوسـته و داراي سـاختاري منطقـی اسـت کـه بـه کمـک آن         هـم  به
ص  ،1376هـا را تبیـین کـرد (ر.ك: توسـلی،      توان برخی از پدیده می
یافتـه و منـتظم در    هاي سـازمان  ینشمجموع ب«). برخی آن را به 25

انـد.   ) تعریف کـرده 428 ، ص 1375(بیرو، » مورد موضوعی مشخص
مند و چینش منتظمـی از آیـات    مراد از نظریه در اینجا، چارچوب نظام

هـاي   قرآن ناظر به اثبات منشأ وحیانی دین با عطف توجه بـه نظریـه  
ن نظریـه،  شـناختی اسـت. در تـدوین ایـ     رقیب در رویکردهاي جامعه
 رسند: نظر می ز اهمیت بهئمباحث و محورهاي ذیل حا

 شناسی واژه دین معنا. 1ـ1
ـانی      87بـار در ضـمن    101در قـرآن،  » دین«واژة  آیـه بـا تعـابیر و مع

مـورد   6مورد آن، دین به کسـر دال و در  95مختلف ذکر شده است. در 
ـاء ذکـر شـده اسـت (فـؤا       د، آن به صورت دین به فتح دال و سـکون ی

مـورد، تنهـا یـک مـورد در آیـۀ       95). از مجموع 274ـ273 ، ص 1362
به صورت فعلـی و بقیـه مـوارد بـه      )29(توبه: » ولَا یدینُونَ دینَ الْحقِّ«

کار رفته است. در کاربردهاي اسمی نیز در دو مورد بـه   صورت اسمی به
ا   «صورت اسم مفعولی ذکر شده است:  ا    أَإِذَا متْنَـا وکُنـَّ ا أَإِنـَّ ظَامـعا و تُرَابـ

 ).86(واقعه: » فَلَولَا إِنْ کُنْتُم غَیرمدینینَ«)؛ 53(صافات: » لَمدینُونَ
شناسان معتقدند: معناي  دین برخی از لغت ةدر تبیین مفهومی واژ

حقیقی و اصلی دیـن، خضـوع و انقیـاد در مقابـل برنامـه، مقـررات و       

معنــا، معــانی طاعــت، تعبــد، قــوانین معــین اســت. قریــب بــه ایــن 
محکومیت، مقهوریت و تسلیم در مقابل امر، حکـم، قـانون یـا جـزاء     

). برخـی دیگـر بـراي    290ــ 289 ص ،2 ، ج1360است (مصطفوي، 
آیـین و  «انـد:   مجموع کاربردهاي واژه دین، سه معنـا در نظـر گرفتـه   

زاده،  (اســماعیلی» قــرض و بــدهی«و » جــزاء، و داوري» «شــریعت
تنی است که تمام کاربردهـاي دیـن بـه کسـر دال بـه دو      گف). 1391

معناي اول (آیـین و شـریعت) و دوم (جـزاء و داوري) بـوده و معنـاي      
که دین به فتح  سوم (قرض و بدهی) اختصاص به شش موردي دارد

دال ذکر شده است. در این مطالعه، معناي سوم به دلیل عدم تناسـب  
ر نهـاده شـده و بـر دو معنـاي     با معانی و کاربردهـاي مـوردنظر، کنـا   
نتیجـه، از مجمـوع کاربردهـاي     نخست تأکید و تمرکز شده است. در

 15و » آیـین و شـریعت  «مورد آن بـه معنـاي    80گانه واژه دین،  95
ــاي  ــه معن ــورد آن ب ــه و در  20اســت کــه در» جــزاء و داوري«م آی

هاي مکی حمد، حجـر، شـعراء، صـافات، ذاریـات، ص، واقعـه،       سوره
 مدثر، انفطار، مطففین، تین و ماعون ذکر شده است.معارج، 

 اقسام دین. 1ـ2
ـام آن بـه دو نـوع حـق و باطـل      » دین«در ادبیات قرآن کریم،  در معناي ع

ذي  هـ : «33تقسیم شده است. براي مثال، در برخی آیات همچون توبه:  و الـَّ
» ى الدینِ کُلِّه ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَأَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَ

ـتح:  » دینِ الْحقِّ«به کسرنون  ) و در برخـی  9؛ صـف:  28(همچنین ر.ك: ف
ـوفّیهِم اهللاُ   : «25یا نور: » ولَا یدینُونَ دینَ الْحقِّ: «29آیات مثل توبه:  ی ذ ئـومی
 ).274ـ273، ص 1362به فتح نون ذکر شده است (فؤاد، » دینَهم الحقَّ

تعبیر شده » دین«در برخی آیات نیز از عقاید و باورهاي مشرکان به 
ـافر:  » لَکُم دینُکُم ولی دینِ: «6است. ازجمله کافرون:  ـالَ  : «26یا غ و ق

دلَ دیـنَکُم      أَقْتُلْ موسى  فرْعونُ ذَرونی بـأَنْ ی ـاف ی أَخ ». و لْیدع ربه إِنـِّ
نویسد: دلیل اطالق دیـن بـر    در تفسیر این آیه میاهللا جوادي آملی  آیت

مکتبِ شرك و کفر، آن است که هر مرام و روشـی کـه انسـان بـا آن     
کند و مجموع عقاید، اخالق، احکام، و حقـوق را تشـکیل دهـد،      زندگی

)؛ و در موضعی 629، ص 9، ج 1388شود (جوادي آملی،   دین شمرده می
دین به حق و باطل را به مبـدأ پیـدایش آن مسـتند    دیگر منشأ توصیف 

دین حق، دینی است که عقاید، اخالق، قوانین و مقررات آن «سازند:  می
 ناحیه غیرخداوند دین باطل دینی است که از نازل شده و از طرف خداوند
 ).112ـ111، ص 1386(جوادي آملی، » است شده تنظیم و مقرر
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 تعریف دین حق. 1ـ3
ی کـه تـاکنون از سـوي    یهـا  تعریف ۀاقسام دین، و مالحظبا توجه به 

تـوان گفـت: دیـن حـق      مـی  ،متکلمان و مفسران مسلمان ارائه شده
طـرف  و مقرراتـی اسـت کـه از    اي از عقاید، اخالق، قوانین  مجموعه
 امـور  هـا و سـاماندهی   تربیت و پـرورش نفـوس انسـان   براي  خداوند

باورمنـدي بـه عقایـد و    اجتماعی آنها از طرف خداوند تشریع شـده و  
هـاي آن، ضـامن سـعادت     ها و عمل بر طبق فرامین و توصـیه  بینش

انسان در دنیا و آخرت است. این دین، منطبـق بـا سرشـت و فطـرت     
الهی انسان تشریع شده و توسط پیامبران الهی ابالغ شـده اسـت. بـه    

غـم  ر عنوان یگانه دین حق از ابتدا تا انتهـا بـه   اعتقاد ما، دین اسالم به
تجلی و تبلور  ،وبیش متفاوت ثبات در اصول، در قالب پنج شریعت کم

، ، شـریعت موسـی  ، شـریعت ابـراهیم  یافته است: شریعت نـوح 
. ازجملــه ضــروریات و شــریعت پیــامبر اســالم شــریعت عیســی

اعتقادي مؤمنان، اینکه پرونده دین الهی و شرایع آسمانی، با آخرین و 
سالم (تبلوریافته در قرآن و سـنت) بسـته   یعنی ا ،ترین نسخه آن کامل

ابناي  ۀعنوان دین ابدي و جاودانه براي هدایت هم شده و این دین به
 بود. بشر تا پایان جهان مرجع و منبع بالمنازع خواهد

جهانی و اخروي و ماهیت پیوستاري آنهـا،   توأمان بودن حیات این
) دین بـه  1شود: از آیاتی از قرآن مستفادمی  ،دو معناي اصلی دین در

هـاي   هـا، آداب و ارزش  معناي آیین و شریعت که متضمن باورداشـت 
 رفتاري، ضرورت عمل فردي و اجتمـاعی بـر   اخالقی، احکام و قواعد

بـه   معناي جزاء و پاداش که نـاظر  دین به )2 این جهان؛ طبق آنها در
آخـرت و انعکـاس نحـوه     ۀنشـئ  جهـانی مؤمنـان در   اعمال این ۀنتیج

 جهانی آنها در ترسیم حیات اخروي متناسب با آن است. زندگی این

 الهی بودن منشأ دین. 1ـ4
آید که پیدایش دین  دست می  مجموع آیات قرآن چنین به از تأمل در

فطـري  «، »الهی بودن منشأ دین«حق، از سه منظر قابل توجه است: 
مفهـوم  ». خاسـتگاه دیـن   اجتمـاعی بـودن  «و » دینداري بودن منشأ

تکوین و ایجاد، مفهـوم دوم نـاظر بـه     ۀمرحل به دین در نخست، ناظر
بـه   زمینه تکوینی پذیرش دین از سوي انسـان و مفهـوم سـوم نـاظر    

 عینیت دین در بستر جامعه و حیات اجتماعی آدمیان است.
تـوان   در اثبات الهی بودن منشأ دین، به چند دسـته از آیـات مـی   

 استناد جست:

عنـوان حقیقتـی پیراسـته از     دسته اول، آیاتی است که دین را بـه 
ه الـدینُ    «: شوائب دنیایی به خداوند منتسب ساخته است: مانند أَلَـا للـَّ

صدین خالص با همه اجـزاي آن بـه   «). طبق این آیه 3: (زمر» الْخَال
). 78 ص ،17 ج ،1388(جوادي آملـی،  » تعالی متعلق است ذات باري

) در قـرآن  3: ؛ نصر2: ؛ نور83: عمران (آل که سه بار» دینِ اللَّه«تعبیر 
ذکر شده نیز داللت آشکار بر پیوستگی حقیقت دین به خداوند متعـال  

یا رضـایت   دارد. در سایر آیات نیز گاه از پسندیدن دین توسط خداوند
ـ     و«: او از دین سخن رفته اسـت: ماننـد   لَام دینً الْإِسـ لَکُـم یت ضـار «

 ،) و گاه از گزینش دین توسـط خداونـد سـخن گفتـه اسـت     3: (مائده
) و در برخـی آیـات، از   132: (بقره» نَّ اللَّه اصطَفَى لَکُم الدینَا« :مانند

تعبیـر  » عنداهللا «عنوان یک حقیقت داراي منشأ الهی با عنوان  دین به
ــلَ« :ماننــد ،شــده اســت الْإِس ــه ). 19: عمــران (آل» امإِنَّ الــدینَ عنْداللَّ

مجموع این آیات با تعابیر مختلف، بیانگر آن است که منشـأ و عامـل   
ایجادي دین در مقام تکوین و ثبوت خداونـد متعـال اسـت (جـوادي     

 ).707 ص ،14 ج ،1388آملی، 
دسته دوم آیاتی است که تنزل دین از مقام تکوین به مقام تشـریع  

پیـامبران الهـی و میـانجی وحـی منتسـب      و ایصال آن به انسان را بـه  
را سفیران الهی در جامعه بشري معرفـی کـرده اسـت،     دانسته و انبیاء

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودینِ الْحقِّ لیظْهِـرَه علَـى الـدینِ    : « مانند
اندك، سـه بـار در    ). این آیه با تفاوت33(توبه: » کُلِّه ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَ

 ) ذکر شده است.9؛ صف: 28؛ فتح: 33هاي (توبه:  سوره
نویسـد:   سـنت، در تفسـیر ایـن آیـه مـی      از مفسران اهل شعراوي

با دین قیمی مبعـوث گردیـد تـا مـردم را بـه راه       همانا پیامبر اکرم
نظـر داشـت کـه خـداي      مستقیم و طریق حق هدایت کنـد. بایـد در  

جهت تأکید فرموده [تا بفهماند] که اسـالم   متعال بر این سخن از این
دانـیم کـه در    آمده است تا بر ادیان باطل و فاسد تفوق یابد و مـا مـی  

اند، وجود دارنـد   وجود آمده  جهان ادیان متعددي که از طریق باطل به
 ).3477 ص ،1 ، ج1991(شعراوي، 

آیات دیگري نیز قریب به این مضمون در قرآن وجـود دارد. بـراي   
ـابِ  «مثال،  هو الَّذي أَنْزَلَ علَیک الْکتَاب منْه آیات محکَمات هنَّ أُم الْکتَ

اتتَشَابِهأُخَرمیا 7عمران:  (آل» و (»     ى بِـه صـا و ینِ مـنَ الـدم لَکُم شَرَع
رَاهیم ومو     إِبـ ینَا بِـه صـا و مـو ینَا إِلَیکحي أَوالَّذا وى أَنْ   نُوح یسـعى و سـ

یهلَا تَتَفَرَّقُوا فینَ ووا الدیمو 13(شوري: » أَق (»   هد بـلَـى عي ینَزِّلُ عالَّذوه
 ).9حدید: »(آیات بینَات لیخْرِجکُم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ
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طبق این آیات، مقـام تشـریع دیـن از مقـام تکـوین آن جداسـت       
)؛ یعنی دیـن در مقـام تکـوین منشـأ     101ب، ص 1384(جوادي آملی، 

 اند. تنها متکفل بیان و ابالغ آن در مقام تشریع الهی دارد و پیامبران
دسته سوم آیاتی است که خداوند را منبع القاي دین و پیـامبر (یـا   

رو، مـتن قـرآن    آن ذکر کـرده اسـت. ازایـن    ةکنند پیامبران) را دریافت
ن بـه خداونـد و منبـع وحیـانی منتسـب      کریم اعم از الفاظ و معانی آ

یمٍ «: براي مثال ؛است لـیمٍ عکنْ حنْ لَدلَتُلَقَّى الْقرآن م إِنَّکنمـل » و) :
ده  «)؛ 6 بـلَـى عي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عالَّذ كاریرًا    تَبینَ نَـذالَم لْعـیکُـونَ لل «

م      وأَنْزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرلتُبی« )؛1: (فرقان لَّهـلَعو ا نُـزِّلَ إِلَـیهِم اسِ مـ نَ للنـَّ
 ).44: (نحل» یتَفَکَّرُونَ

در تفسیر این آیات و اثبات الهی بـودن الفـاظ و معـانی     شعراوي
عنوان منبع اصلی دین] بـه ادلـۀ مختلفـی از جملـه بالغـت       قرآن [به

هاي نزول، انزلنا، تنزیـل   مانند واژه ،متنی قرآن هاي درون قرآن، داللت
کنـد و   استناد مـی  بودن پیامبر» اُمی«آن، همچنین ویژگی  و مانند

نفسـه، بـل    ال یأتی بالقرآن مـن عنـد   الرسول أن«گیرد:  نتیجه می
، پیـامبر اکـرم  )؛ 5796، ص 10، ج 1991(شـعراوي،   »یوحى إلیـه 

 .ت وحی شده استبلکه به آن حضر ،قرآن را از پیش خود نیاورده

 فطري بودن منشأ دینداري. 1ـ5
فطرت دومین مؤلفه مهم نظریه قرآن، فطري بودن منشأ دینداري است. 

، ص 13ق، ج 1414(زبیـدي،   معناي شکافتن لغت به در »فَطَرَ«ماده  از
ـارس،   (ابـن  ء و ابـراز آن  ، گشودن شی)325 ، )510، ص 4ق، ج 1404ف
، شـکافتن از طـول،   )781، ص 2ق، ج 1407(جـوهري،   و اختراعخلق 
ازآنجاکـه   .آمـده اسـت   )23، ص 1375(راغب اصـفهانی،   و ابداع ایجاد

و ابـراز   تاریک عدم و اظهار ةشکافتن پرد ۀمنزل آفرینش و خلقت الهی به
البته  ؛، آفرینش و خلقت استواژهیکی از معانی این  ؛هستی امکانی است

 ).23الف، ص1384(جوادي آملی،  آفرینشی که ابداعی و ابتدایی باشد
 19سـوره و   17بـار، در ضـمن    20در سراسر قرآن » فطر« ةماد

). از 526 ص، 1362 کـار رفتـه اسـت (فـؤاد،     آیه در معانی مذکور بـه 
مصـدر  » فعلـۀ «بـر وزن  » فطـرة «مجموع کاربردهاي این ماده، واژه 

 نوعی است که بر نوع آفرینش انسان داللت دارد. گفتنـی اسـت کـه   
 کـار رفتـه اسـت:    این واژه تنها یک بار در کل قرآن و در آیه ذیل بـه 

دیلَ  « ا لَا تَبـلَیهع ی فَطَرالنَّاسالَّت اللَّه طْرَتیفًا فنینِ حلدل کهجو مفَأَق
 .)30: (روم» لخَلْقِ اللَّه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَکنَّ أَکْثَرالنَّاسِ لَا یعلَمونَ

در تفسیر این آیه، حس دینـی را یکـی از عناصـر     عالمه طباطبائی
اولیۀ ثابت و طبیعی روح انسانی دانسته و معتقد است فطرت همان شعور 

رسـد. مرحلـه    آگاهانه انسان به هستی است که به تدریج به ظهـور مـی  
ضعیف این شعور، همان گرایش به مبدأ و وجـود مطلـق اسـت کـه در     

ـائی،   عه معارف از مبدأ تا معاد را دربر میمراحل باالتر مجمو گیرد (طباطب
 ).443، ص 10؛ ج 267، ص 7؛ ج 588ـ586، ص 1ج  ،1374

به حکم عقل، دین از احتیاجـات و  «عالمه همچنین معتقد است 
) 288ص  ،16 جهمـان،  » (اقتضائات خلقت انسان منشأ گرفته اسـت 

رشت خـداداد  در برخی مواضع، دین خواهی را مقتضاي طبیعت و سو 
مفـاهیم خـدا و دیـن بـا طبیعـت عقالنـی و        تفسیرکرده است؛دمی آ

منطقی بشر و همچنین بـا تمـایالت فطـري و ذاتـی او پیونـد دارد و      
وجوي علل خاص روانی یا اجتماعی بـراي آنهـا برآمـد     نباید در جست

 ).3 ص ،5 ، ج1364طباطبائی، (
منشـأ دیـن   مذکور، فطري بودن  ۀنیز در تفسیر آی شهید مطهري

، فویربـاخ هاي افرادي مانند  عنوان نظریه مختار برگزیده و دیدگاه را به
و دیگران را با اسـتناد   دورکیم ،مارکس ،راسل ،اسپنسر ،آگوست کنت

 به دالیل عقلی و نقلی تحلیل و نقد کرده است.
همچنین در بیان فطـري بـودن منشـأ دینـداري     شهید مطهري 

کـه   نیسـت چیـزى   ،انـد  عرضه داشـته  پیامبرانآنچه که «نویسد:   می
بلکـه   ؛تفاوتى و تساوى داشته است انسان نسبت به آن یک حالت بى
بعثـت   .هسـت سرشت و ذات انسـان   چیزى است که اقتضاى آن در

 سرشـت بشـر   گویى به تقاضایى است که این تقاضا در ، پاسخپیامبران
 رد یشحســب سرشــت خــورب دارد. درواقــع آنچــه کــه بشــر وجــود
او عرضـه   آن را بر پیامبران،بود،  وجوى آن بوده است و خواهد جست
» ى فطـرت اسـت  اایـن همـان معنـ    ؛دارنـد  و عرضـه مـى   انـد  داشته

 ).602 ص ،3 ، ج1389(مطهري، 
 ؛هرچند در فطري بودن دین صراحت دارد شهید مطهريدیدگاه 

ر، اما در فطري بودن منشأ دینداري با ابهام مواجه است. به بیان دیگـ 
 ؛بــه پیــدایش دیــن رســیده وي از اقتضــاي فطــرت و سرشــت بشــر

دسـت داده    که فطرت با هر تفسـیر و تـوجیهی کـه از آن بـه     درحالی
ن گرایش ذاتـی و سرشـتی   که صرفاً مبی ،نه عامل ایجادي دین ،شود

بـر  شـهید مطهـري   انسان به دین است. گفتنـی اسـت کـه دیـدگاه     
هاي مختلف انعکـاس یافتـه و    گونه  هاي بعدي به بسیاري از پژوهش

قرآن در تبیـین   ۀعنوان نظری پژوهشگران متعددي دیدگاه ایشان را به
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؛ خسـروپناه،  180 ص ،1379نیـا،   اند (ر.ك: قـائمی  منشأ دین پذیرفته
ــینی و102 ص ،1393 ــواص،  ؛ حس ــانی، 156 ص ،1388خ ؛ طره
ت اسـ  آنکه تنها تفسیر درست این نظریـه   ). درحالی150 ص ،1396

 نه منشأ دین. ،عنوان منشأ دینداري تلقی گردد که فطرت به

 اجتماعی بودن خاستگاه دین. 1ـ6
به سرآغاز پیدایش دیـن در جامعـه    قرآن ناظر ۀسومین مؤلفه در نظری

است. برخی از اندیشمندان در بیان تفـاوت ایـن مؤلفـه بـا دو مؤلفـه      
ثابـت  فطرت  درون وکه دینداري، ریشه در اقتضائات  پیشین معتقدند

انسـان   ی و متغیرئجزکه پاسخگوي نیازهاي شریعت لی و ؛داردانسان 
(جــوادي آملــی،  خاســتگاه بیرونــی دارد اجتمــاعی اســت،در حیــات 

). در اثبات اجتماعی بودن خاستگاه دین به آیـات  181الف، ص 1384
د  کَانَ النَّاس « توان استنادکرد: ذیل میمتعددي ازجمله آیه  احـۀً و ةً أُمـ

م الْکتَـاب بِـالْحقِّ         هـعأَنْـزَلَ مرِینَ ونْـذمرِینَ و فَبعثَ اللَّه النَّبِیـینَ مبشـِّ
یها اخْتَلَفُوا فیمینَ النَّاسِ فب کُمیح213: (بقره» ل.( 

در ابتـدا امـت    هـا  انساننویسد:  در تفسیر این آیه می شهید صدر
شان بـود؛   اند. وحدت آنها نیز بر پایه فطرت و خوي انسانی واحده بوده

اما در فرایند رشد و تکامل جامعه بشري، وحدت آنهـا بـه اخـتالف و    
قدر عمق پیـدا کـرد کـه خـداي      و این اختالف آن ؛شکاف تبدیل شد

هـاي آسـمانی کـه حـاوي      مأموریت داد تا بـا کتـاب   تعالی به انبیاء
ها برونـد و آنهـا را هـدایت     سوي انسان  ها هستند، به ول و شریعتاص

کنند تا براساس آن اصول و شرایع نیازهاي اساسی خـود را در طـول   
تاریخ رفع و رجوع کنند و انبیاي الهی میان آنها داوري کنند و مراقب 

 ).88ـ86ق، ص 1434نروند (صدر، راهه  باشند تا گمراه نشوند و بی
 بشـر  نویسد: دورانی بر نیز در تفسیر آیه فوق می ئیعالمه طباطبا

گذشت که افراد با یکدیگر متحد و متفق بودند و سـاده و در آرامـش   
آمد و خداوند  وجود  کردند. بعدها در میان آنها اختالفاتی به زندگی می

دیـن)   (و همراه کتاب آسـمانی  براي رفع این اختالفات، پیامبران را به
 مـردم در مـوارد اخـتالف حکـم و داوري کننـد      میـان  فرستاد تـا در 

از این آیه و تفاسـیر   .)227 و  192ـ186 ، ص 2 ، ج1374ی، ئ(طباطبا
کم بخش معظـم تعـالیم آن    آید که دین یا دست شده چنین برمی ارائه

براي تأمین ملزومـات حیـات جمعـی،     ،(شریعت در بخش اجتماعیات)
انسجام بـر پایـه اصـول    ساماندهی امور اجتماعی، ایجاد همبستگی و 

هاي تنازع و کشمکش که مخل حیات  مشترك و از میان بردن زمینه

اجتماعی سعادتمند است، نازل شده و شـاید اگـر بشـر فاقـد زنـدگی      
ارتباط فـرد بـا خـود، خـدا و      ةاجتماعی بود، تعالیم وحیانی نیز به حوز

 شد. طبیعت محدود می

 رابطه دین و جامعه. 1ـ7
مسـلمان بـا الهـام از آیـات قـرآن بـر ایـن امـر          نامفسران و متکلمـ 

و  که اولین شریعت آسمانی بـا بعثـت حضـرت نـوح     نظر دارند اتفاق
اي امور اجتماعی دچار اختالف شـدند،   پس از آنکه مردم به دلیل پاره

؛ 317 ، ص 1393(ر.ك: صـدر،   نازل گردید و به منصه ظهـور رسـید  
ی هاشمی رفسـنجان   ؛95 ، ص 2ج  ،1371و همکاران،  مکارم شیرازي
ــاران ــانی، 53 ، ص 2 ، ج1386، و همک ؛ 110 ، ص 2 ، ج1362؛ طالق

 .)340 ، ص 1378حکیم، 
، بشر امـت  به گزارش قرآن کریم، تا پیش از بعثت حضرت نوح

: (بقـره  اند و در سلم و صلح با یکـدیگر همزیسـتی داشـتند    واحد بوده
خلقـت حضـرت    ). مطابق برداشت غالب مفسـران، ایـن دوره از  213
ق، 1412(طبـري،   یابد  ادامه می شروع و تا بعثت حضرت نوح آدم
داراي «مردم بر طریق واحد یـا   ،در این فاصله زمانی .)455 ، ص 2 ج

بـه بیـان    ).563 ، ص 2ج  ،1372(طبرسی، » ملت و دین واحد بودند
اي داشـتند و اختالفـات جزئـی خـود را بـا       دیگر، مردم زندگی سـاده 

رفـع   ي عقـل و هـدایت پیـامبرانِ پـس از حضـرت آدم     رهنمودها
ــی ــد م ــی،   کردن ــوادي آمل ــأمین 380 ص ،10 ، ج1388(ج ) و در ت

 کردنـد  نیازهاي فردي و جمعی خود، موافق با فطرت و عقل عمل می
ــنجانیهاشــمی ( ــاران رفس ــروز  .)56 ، ص 2 ، ج1386، و همک ــا ب ب

ه خداوند بـراي  اختالف میان جوامع بشري و نیازمندي به قانون بود ک
هاي آسمانی فرسـتاد و بـراي اجـراي     رفع آن، قانون را در قالب کتاب

 ).191 همان، ص آن پیامبران را مبعوث کرد (
هـاي مفسـران در ایـن زمینـه دو      از بررسی آیات قرآن و تحلیـل 

 گردد: نکته روشن می
. در نگاه قرآن، دین و حیات اجتماعی انسان پیونـدي عمیـق و   1

با این توضیح که در جوامع بسیط و اولیـه، دیـن    ؛دار دارندروابطی معنا
کـه در   مردم همان مقتضیات فطري و درك و تشخیص سرشتی بود

پرتو ارشادات پیـامبران الهـی و دریافـت و رهنمودهـاي عقلـی، نیـاز       
کـرد. تنهـا پـس از گسـترش       اجتماعی بشر را در آن دوره تأمین مـی 
ت و بـروز اختالفـات اسـت کـه     روابط اجتماعی، پیچیده شدن مناسبا
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دهی حیات اجتمـاعی ضـرورت    (یا شریعت) و قانون براي سامان دین
گیرد تـا   یابد. سنت الهی در این مرحله بر این قرار می ناپذیر می اجتناب

قوانین موردنیاز حیات اجتماعی بشر در قالب شـریعت تشـریع گـردد.    
ه بیشـتر علـت   بلکـ  ؛اساس، جامعه نه علت ایجادي و منشأ دین براین

اي براي نزول دین (یا دین متضمن شریعت نـاظر بـه    اعدادي و زمینه
اجتماعیات بشر) بوده است. روشن است کـه ایـن تفسـیر بـا فطـري      

دین هرچند  اینکه چه ؛خواهی و دینداري بشر منافی نیست بودن دین
به مقتضاي فطرت الهی انسان و در راستاي شـکوفایی و تکمیـل آن   

ناپـذیر   صـورتی اجتنـاب   بـه  ،مخاطـب آن  ما چون انسانِا ؛تشریع شده
آفرینـی آن حیـات    الجرم بستر ظهـور و نقـش   ؛زندگی اجتماعی دارد

اجتماعی وي خواهد بود. تردیدي نیست کـه رسـالت دیـن، هـدایت     
جهـانی   انسان در مسیر سعادت است و چون بخش معظم حیات ایـن 

یـابی   مجـراي سـامان  انسان اجتماعی است و قاعدتاً سعادت او نیـز از  
شدنی است؛ دین نیز بخش معظم رسالت خود  بهینه این جهان تأمین

 را به تأمین ملزومات هدایتی این عرصه معطوف داشته است.
هاي اولیه اعتماد بـه   . تنها راه دستیابی به پیشینۀ تاریخی انسان2
ترین سـند آن قـرآن    ترین و متقن هاي وحیانی است که کامل گزارش
اساس، نظریـه قـرآن در تبیـین منشـأ دیـن، و نیـز        ت؛ براینکریم اس
تـر   بخش تر و اطمینان تر، مستدل هاي اجتماعی نزول آن، شفاف زمینه

شناسان است؛ چراکه دستیابی به اوضـاع   هاي جامعه از حدس و گمان
شناسـی، و علـومی کـه     و احوال جوامع ابتدایی اوالً براي علم جامعـه 

هی جز توسل به ابزارهـاي تجربـی ندارنـد،    براي شناخت این امور، را
ــاً، آنچــه  ــاکنون در  ممکــن نیســت و ثانی اندیشــمندان ایــن علــوم ت

اي  کنند، چیزي جز مجموعه موضوعاتی همچون منشأ دین اظهار می
که چندان دلیل مـوجهی هـم بـه     ،ها نیست زنی ها و گمانه از پنداشت

چـون جهـل،   نفع آن اقامه نشده است. توسل به علـل و دالیلـی هم  
عنوان منشأ دین یا ذکر امـوري   عجز و ترس بشر از عوامل مختلف به

عنـوان آغـازین مراحـل     و مانند آن به  گرایی، توتم همچون جادو، جان
 پیدایش دین، فاقد ارزش علمی و فلسفی است.

 شناسان در پیدایش دین هاي جامعه . دیدگاه2
شناسان غالبـاً چرایـی پیـدایش     که در بیان مسئله اشاره شد، جامعه چنان

ـان، دیـن،    وجو می دین را در بستر کالن اجتماع جست کنند. از نظر ایش
ـا، صـورت نمـادینی از جامعـه     نیز همچون سایر پدیده و محصـولی از    ه

ـابعی از    حیات اجتماعی است. طبق این نگرش، پیدایش و تطور دیـن، ت
ماعی و تحوالت و تطورات آن است. جامعه در هـر مرحلـه از   حیات اجت

ـائات وجـودي    اش را  فرایند زیستی خود، دینِ متناسب با شـرایط و اقتض
شناسـان   هاي جامعـه  ترین نظریه آورد. در ادامه به برخی از مهم پدید می

 شود:  در این خصوص به شرح ذیل اشاره می

 رابرتسون اسمیت. 2ـ1
شـناختی بـه دیـن را بـه      رآغاز رویکـرد جامعـه  سـ پژوهان  دیناگرچه 
 ،اش شـناختی  دین ۀخود در اندیش دورکیماما  ؛دهند نسبت می دورکیم

، ص 1388زنـد،   تـأثیر پذیرفتـه اسـت (شـجاعی     رابرتسون اسمیتاز 
نویسد: دین ارتباط انسان با نیروهـاي   در تعریف دین می اسمیت). 27

واهاننـد و هـم نظـم    کـه هـم خیـر حیـات را خ     ،برتر از طبیعت است
، 1357د (آریـانپور،  کننـ  اجتماعی و اخالق حمیده انسانی را برقرار مـی 

نشانگر آن است کـه   ،کلیدواژه نظم اجتماعی در این تعریف .)64 ص 
هـا و احساسـات    عملکردها تأکید دارد تا بر باورداشت بیشتر بر اسمیت

ر صــورت جمعــی، د وي، انجــام برخــی از اعمــال بــه دینــی. از دیــد
گردیـد و   اجتماعات بدوي موجـب پیونـد میـان افـراد آن جمـع مـی      

سـاخت،    تدریج این آداب و رسوم که حیات اجتماعی را ممکـن مـی   به
ی را در میـان افـراد آن جوامـع پدیـد آورد     ئبه موجودات مـاورا  اعتقاد

 ) و سرانجام به پیدایش دین منتهی شد.170 ، ص 1377(همیلتون، 

 ینقد و بررس
بر بعد اجتماعی دین و غفلت از بعـد فـردي آن، و نیـز     اسمیتتمرکز 

 ۀهـاي نظریـ   ترین کاستی از مهم ،جاي باور و اندیشه تأکید بر عمل به
به چرایی دینداري ناظر اسـت   توضیح وي بیشتر ،اوست. عالوه اینکه

 ةدربـار  ،اي هرچنـد شـامل   تا چرایی دین. به بیان دیگر، ارائـه نظریـه  
را توضـیح دهـد و   » منشأ دین یا ادیـان «تواند  ینم» منشأ دینداري«

دلیل مواجه شدن با مـوارد نقـض و مغـایرت فـراوان،      اصرار بر آن، به
ــه را مخــدوش مــی  ــازد  اصــل آن نظری ــد،  (شــجاعی س و ) 1388زن

درون و فطرت  دین نه در ،قرآن گذشت ۀگونه که در بیان نظری همان
ربوبیت تشـریعی خداونـد    بلکه در ؛فرد و نه در بستر و ساختار اجتماع

ریشه دارد و جامعه تنها ظرف ظهور و تجلی آفاقی دیـن حـق اسـت.    
 توان منشأ دین شمرد. رو، جامعه را با هیچ توجیهی نمی ازاین
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 امیل دورکیم. 2ـ2
اي از عقایـد و   پارچـه  نظام یـک « :دین عبارت است از دورکیماز نظر 

گیـري یـک    کلاعمال مرتبط با امور مقدس و ممنوع که موجـب شـ  
، ص 1383(دورکـیم،   »گـردد  اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا مـی 

سعی دارد تا بـا بررسـی و    صور بنیانی حیات دینیوي در کتاب  .)63 
تحلیل نخستین اشکال حیات دینی در جوامع اولیه، عامل یـا عوامـل   

ی مؤثر در پیدایش دین در این اجتماعات را کشف کنـد. وي  ئغیرماورا
ام یک رشته مطالعات درخصوص وضعیت دینـی قبایـل بـومی    با انج

پرسـتی   ترین صورت دین، توتم که ابتدایی استرالیا، به این نتیجه رسید
ترین  ترین و خام عنوان خالص به» توتمیسم«با تکیه بر  دورکیماست. 

بخشـی   صورت ابتدایی دین، نتیجه گرفت که دین چیزي جز تقـدس 
شده در جامعه که موجبات یگـانگی و   تهها و هنجارهاي پذیرف به سنت

 .)121 ، ص (همان ، نیستآورند بقاي آن را فراهم می
ـافتن اولـین زمـان      نه در جسـت  دورکیمگفتنی است که  وجـوي ی

پیدایش دین؛ بلکه بیشـتر درصـدد کشـف علـل و عـواملی اسـت کـه        
ورزي ســوق داده اســت. وي در ایــن زمینــه  همــواره بشــر را بــه دیــن

توانیم بیابیم که دیـن از آن   هیچ لحظۀ قاطعی در زمان نمی«نویسد:  می
کـه مـا را از    تـوان زد  بري هم نمـی  لحظه شروع شده باشد و هیچ میان

ـاد         اندیشه به چنین لحظه راه  اي منتقـل کنـد. دیـن هـم، ماننـد هـر نه
جایی آغاز نشده؛ بنابراین هرگونه نظـرورزي از ایـن     بشري دیگر از هیچ
ـالس،  » اعتبـار اسـت   دست، به درستی بی رو،  ). ازایـن 11 ، ص 1382(پ

ود، منظـور تقویـت و ابقـاي خـ     منشأ پیدایش دین جامعه است. جامعه به
). 291 ، ص 1383دائماً در حال ایجاد دین و الوهیـت اسـت (دورکـیم،    

همچنین در تبیین تحول نظام معرفت دینی از تبیین کـارکردي   دورکیم
گیرد. از دید وي، شرط بقاي یک پدیده در جامعه، مفیـد بـودن    بهره می

 ).112 ، ص 1362آن به حال جامعه است (دورکیم، 

 ینقد و بررس
از چند جهت و به اقتضاي رهیافت او در تبیـین دیـن   یم دورکدیدگاه 

 سزاوار نقد است:
پرسـتی نیسـت.     ، دین چیزي جز تـوتم دورکیم. براساس دیدگاه 1

یعنــی  ،همــین دیــن ۀیافتــ هــاي تحــول ادیــان بعــدي نیــز صــورت
شناســان،  هــاي مـردم  کـه طبــق پـژوهش   انـد. درحــالی  پرســتی تـوتم 
اسک و نظام خویشاوندي بـوده  که نوعی من ،دین یک پرستی نه  توتم

 وبـر   که در کنار سایر مناسـک منشـأ تـأثیراتی بـوده اسـت. مـاکس      
پرستی را یک نهاد برادري شمرده و اساساً منکـر اعتبـار جهـانی      توتم
یافتـه آن اسـت    عنـوان شـکل تکامـل    پرستی و تبیین هر دین به  توتم
پرسـتی   تمهیچ مدرکی نیز دال بر اینکه تـو  .)200 ، ص 1368د، ی(فرو

 آید. دست نمی ادیان بوده است، از مطالعه ایشان به ۀسرمنشأ اولی
این است کـه دیـن محصـول جامعـه     دورکیم ترین ایدة  . اساسی2

که شواهد موجود در منابع معتبـر دینـی و متـون قدسـی،      است. درحالی
ه  «حکایت از آسمانی و الهی بودن منشـأ ادیـان دارد:     إِنَّ الـدینَ عنْداللـَّ

لَامدر نظریۀ قرآن، حقیقت دین چیزي جز اسـالم  19عمران:  (آل» الْإِس .(
 یافته ادیان الهی پیشین است. نیست و اسالم نیز حقیقت تکامل

قرآن گذشت، ادیان الهی هرچند  ۀتوضیح نظری گونه که در همان
هاي عـامی کـه افـراد و     با اقتضاي شرایط، نیازها، انتظارات و وضعیت

کردنـد    بردند، تعالیم و شرایع خود را تنظیم می سر میه ب جوامع در آن
و تغییر اوضاع و فرایندهاي اجتماعی به اشـکال مختلـف بـر تجدیـد     

اما ایـن   ؛اند هاي فرعی و ساختار آنها قویاً مؤثر بوده ادیان و تغییر آموزه
معناي آن نیسـت کـه دیـن، یـک محصـول اجتمـاعی        وجه به هیچ به

م نیست که دین صرفاً پاسـخی کـارکردي بـه    تاریخی است. چنین ه
بستگی اجتماعی باشد (بختیـاري   نیاز جامعه براي تأمین انسجام و هم

قـرآن، ظهـور دیـن الهـی،      ۀ). طبق نظری133  ، ص1393و حسامی، 
بخشی به نظم اجتماعی و رفع اختالف در جامعه ابتـدایی   براي سامان

دةً  انَ النَّاس کَ«بشر تنها یکی از کارکردهاي دین بوده است:  احـۀً وأُم
م الْکتَـاب بِـالْحقِّ         هـعأَنْـزَلَ مرِینَ ونْـذمرِینَ و فَبعثَ اللَّه النَّبِیـینَ مبشـِّ

لیها اخْتَلَفُوا فیمینَ النَّاسِ فب کُم213: (بقره» یح.( 
ترین و شاید تنها کارکرد دین ایجاد نظـم و   ، مهمدورکیم. از نظر 3

دینـی   که بـه شـهادت شـواهد درون    همبستگی اجتماعی است؛ درحالی
(اسالمی)، هدف دین ایجاد تحـول بنیـادین در همـه ابعـاد وجـودي و      

قی در مسـیر هـدایت فـرد و جامعـه بـه سـعادت       ساحات انفسی و آفـا 
جهانی و اخروي است؛ و البته نظم و همبستگی اجتماعی نیـز جـزو    این

ـال «ملزومات الینفک این آرمان است براي نمونه، قرآن در سـورة   » انف
یا أَیها الَّذینَ «هدف دین را اعطاي حیات معنوي ذکر کرده است:  24آیۀ 

؛ و در آیه دیگر، ثمرة »ه وللرَّسولِ إِذَا دعاکُم لما یحییکُمآمنُوا استَجِیبوا للَّ
دینداري و زیست مؤمنانه را دستیابی به حیات پاکیزه ذکر کـرده اسـت:   

ه     منْ عملَ صالحاً« ؤْمنٌ فَلَنُحیینـَّ مـ و هـأُنْثَى و نْ ذَکَرأَوۀً  م ـاةً طَیبـ » حی
یزه در سطح جامعه، استقرار و حاکمیـت  ). مقصود از حیات پاک97(نحل: 
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 ).342 ، ص 12، ج 1374نظام اجتماعی عادله است (طباطبائی، 
اش چون انسـان را مقهـور    در بخش دیگري از نظریه دورکیم. 4

داند؛ قاعدتاً دینـداري او   ساختار اجتماعی و قویاً تابع و منقاد جامعه می
از سـوي فـرد را بـه     تبع جامعه نیز امري تحمیلی و پـذیرش آن  را به
، قرآن کـریم که  سازد. درحالی ناپذیري و جبر اجتماعی مستند می چاره

انسـان؛   شخصـیت در تکوین و تطور  جامعهو تأثیر  ضمن تأیید نقش
و اتخـاذ راه و  از فرمان جامعه و تمرد سرپیچى براي  بر توانایی انسان

بـه  ). 350 ، ص 2 ، ج1389طریق دیگر نیز تصـریح دارد (مطهـري،   
بیان دیگر، انسان به اقتضاي سرشت فطري، موجودي مرید و مختـار  

یـا  « :آفریده شده و در برابر جبر و فشار اجتماعی، توانایی مقاومت دارد
نْ ضَـلَّ إِذَا اهتَـدیتُم      مـ ضُـرُّکُمال ی کُم أَنْفُسـ کُملَینُوا عینَ آما الَّذهأَی  «

سـبب  لزوماً گمراهى دیگران، ت که مضمون آیه این اس .)105: (مائده
، همچنین به پدیده نبـوت و  دورکیم. در نظریه شود گمراهى شما نمى

 رسالت و نیز ابعاد معنوي و عرفانی ادیان توجهی مبذول نشده است.

 رباخئک فویلودو. 2ـ3
اما در تبیین منشـأ دیـن    ؛آید شمارمی هرچند، فیلسوف دین به رباخئفو

ــد وي، دیــن   رویکــردي جامعــه شناســانه اتخــاذ کــرده اســت. از دی
هـا در مراحـل    انسان ۀوسیل ههاست که ب اي از عقاید و ارزش مجموعه

بـه نیروهـاي الهـی یـا      اما اشتباهاً ؛وجود آمده  شان به تکامل فرهنگی
دیـدگاه   .)491 ، ص 1389خدایان نسـبت داده شـده اسـت (گیـدنز،     

شناسـی او دارد. از دیـد    نوع انسـان  منشأ دین، ریشه در ةدربار فوئرباخ
هـاي انسـان    پرسـتی  طور طبیعی ریشـه در خرافـه   وي، عقاید دینی به
رو، نیازي نیست که براي دین منشأ ماورایی و فوق  ابتدایی دارد. ازاین

، فوئرباخ). از نظر 347 ص ،4 ج ،1389طبیعی قائل شویم (سعیدیان، 
به هر میزان که ازخودبیگانگی را از خود دورکنـد، بـه حقیقـت    انسان 

جـاي   کـه بـه   رسد جایی می  نهایت به شود و در تر می خودش نزدیک
کند و به جاي پرستش او، خـود را   تجلیل از خداوند، از خود تجلیل می

خـدا درواقـع، همـان خـود      .)492 ، ص 1369پرسـتد (مطهـري،    می
توان گفت که ایـن    اساس، می است. براینانسان  ةشد آل و فرافکن ایده

صورت خود آفریده؛ بلکه این انسـان اسـت    خدا نیست که انسان را به
رو، راز و رمز خداشناسـی   که خدا را به صورت خود آفریده است. ازاین

 وجو کرد. شناسی جست را باید در انسان

 ینقد و بررس
 ۀفاقد پشتوان ،اناز دین و نقش آن در ازخودبیگانگی انسفوئرباخ تلقی 

ایمـان و اعتقادشـان    ۀواسط هاي دیندار به معرفتی است؛ چراکه انسان
نه اینکـه   ؛یابند  به خدا، به صفات و کماالت متعالی انسانی وصول می

تهی گردند. به بیان دیگر، انسـان مـؤمن در پرتـو     شان از خود حقیقی
خودهـاي دروغـین    ۀیافتـه و از همـ    وصـول  ،حقیقی ایمانش به خود

گردد. انسان در پرتو عنایت خـاص خداونـد از روح الهـی و      بیگانه می
فطرت توحیدي برخوردار اسـت و بـه هـر میـزان کـه در شـکوفایی       

تر شـده و   به مقام خداگونگی نزدیک ،هاي سرشتی موفق شود ظرفیت
هـا انحـراف یابـد، گرفتـار      متقابالً به هر میـزان کـه از ایـن ظرفیـت    

 شود.  ی و ازخودبیگانگی میخودباختگ
تـر   شدة ذهن آدمی نیز ضعیف عنوان فرافکن از خدا بهفوئرباخ تبیین 

از آن است که نیاز به نقد داشته باشد. انسان انسـان اسـت و خـدا خـدا.     
خدا در تلقی انسان مؤمن، موجودي کامل و برخـوردار از جمیـع صـفات    

ـال هاست؛ انسان نیز م کمال و مبراي از جمیع نقصان گـرا و   وجودي کم
دلیل همین ظرفیت فطـري همـواره سـعی دارد تـا در      جوست و به تعالی

جویانـه خـود را در حـد امکـان ارضـا       پرتو بندگی خداوند، گرایش کمال
تـوان گفـت کـه      ها برهد. به این معنا مـی  ها و کاستی کرده و از نقصان

 منتهاست. یابی بی انسان در سوداي خداگونگی یا کمال

 ارل مارکسک. 2ـ4
، جز برخی عبارات کوتاه و شاعرانه، چیـزي در تعریـف   مارکسدر آثار 

ــی  ــت نم ــأ آن یاف ــن و منش ــود دی ــد  ؛ش ــاهی و  «مانن ــن خودآگ دی
خوداحساسی انسانی است که هنوز خود را نیافته و یا مجدداً گم کرده 

دیـن  « ؛»سـازد  سازد؛ دین انسـان را نمـی   انسان دین را می« ؛»است
رد خـویش نمـی    زمانی است تاخورشید موهومی  چرخـد  که انسان گـ، 

موضع دیگر،  و در ؛)54ـ35 ، ص 1381(مارکس، » چرخد گرد آن می
 ها معرفی کرده است. دین را افیون توده

، براي دین، ریشه انسانی و اجتمـاعی  فوئرباخبه تبعیت از  مارکس
ر آن را د قائل است. او ضمن انکار اصالت و استقالل دین، سـعی دارد 

تبعـی، درجـه دوم و    ةمثابه یـک پدیـد   چارچوب مناسبات طبقاتی و به
 .)36 ، ص 1375، و انگلـس  (مـارکس  کند روبنایی فهم کرده و تبیین 

وام گرفـت و دیـدگاه وي    فوئرباخ، مفهوم ازخودبیگانگی را از مارکس
اش را  شدن انسان تحت تأثیر باورهاي دینی  خصوص ازخودبیگانه در



 1401، خرداد 294معرفت، سال سی و یکم، شماره سوم، پیاپی   54

 
 

جـوهر  هاي زندگی او بسط داده است. تأمل در کتـاب   به تمام ساحت
 دهد. خوبی نشان می به وي را بهمارکس وابستگی نظري  مسیحیت

ــد  ــارکساز دی ــرین ع مهــم، یکــی از م  ،بیگــانگىوامــل ازخودت
تراشـى و   بـا دلیـل  دارنـد  ها سـعى   ایدئولوژى؛ چراکه است ایدئولوژى

 داده و تعارض میان ذهـن و عـالم   گرى، واقعیت را وارونه جلوه توجیه
دلیـل   ). دین نیز بـه 83 ، ص 1372(سروش،  مرتفع کنند موقتاً واقع را

ــم     ــل مه ــی از عوام ــدئولوژیکی، یک ــودن از خصــلت ای ــوردار ب برخ
جاي ارتبـاط دادن   آید؛ چراکه دین، به شمار می ازخودبیگانگی انسان به

هـا و   ا بـه آسـمان  اش، او ر هاي عینی زندگی روزمـره  انسان با واقعیت
کنـد و پیوسـته او را بـه فراموشـی      بهشت و دوزخ خیالی مـرتبط مـی  

 کند. اش دعوت می دنیاي واقعی

 ینقد و بررس
در تخدیري بودن دین، فاقـد دلیـل منطقـی و     مارکسمعروف  ۀنظری

به اسـتناد نصـوص اصـیل دینـی و شـواهد       اینکه تاریخی است؛ چه
نزول همـواره دژ مسـتحکم مبـارزه    متقن تاریخی، ادیان الهی، از آغاز 

اند و چه بسـیار مؤمنـانی    علیه ظلم و بیداد در مظاهر مختلف آن بوده
که در تحقق این آرمان، انواع محرومیت، زندان، شـکنجه، و شـهادت   

هاي محروم جامعه بـوده   جان خریدند. پیامبران الهی خود از توده  را به
ها، رسـوم و نظامـات    ا، آیینه و به فرمان خداوند مأمور مبارزه با سنت

و بـر سـر ایـن     بودنـد؛ جاهالنه و ظالمانۀ رایج در جامعه و قوم خـود  
فرسـا، بـه سـتیز     هـاي جـان   ها و مرارات میثاق، با تحمل انواع محنت

کشان زمان و همـه خداونـدگاران زر و    امان با همه طواغیت، گردن بی
ع دیـن توسـط   زور و تزویر رفتند. وجود چنین حقـایقی، احتمـال ابـدا   

توان کـرد   کند. انکار نیز نمی نفی می قدرتمندان و استثمارگران را قویاً
که ادیان الهی نیز در طول تاریخ و تحت تـأثیر عوامـل مختلفـی، در    

ها دستخوش تحریف و سوء تفسیر شده و گـاه بـرخالف    برخی آموزه
 آرمان متعالی خود، به ابزاري ایدئولوژیک براي توجیـه مظـالم اربـاب   

ویـژه در قـرون    بـه  ،قدرت تبدیل شدند. عملکرد مسـیحیت کلیسـایی  
هرحال، این نـوع انحرافـات    اي از این تحریفات است. در ، نمونهاوسط

عملی در تاریخ ادیان به فرض اثبات، نمایـانگر آن نیسـت کـه دیـن     
اساساً توسط ظالمان و استثمارگران و در راسـتاي تـأمین منـافع آنهـا     

اي آن دارد  حـراف ریشـه در ذات و گـوهر آمـوزه    خلق شده یا ایـن ان 
 ).154 ، ص 1379(ر.ك: قائمی نیا، 

 ماکس وبر. 2ـ5
 هـا بـا نیروهـاى مـافوق طبیعـى      روابط انسان«، دین همان وبراز دید 
  ، ص1396(وبـر،   »آیند صورت دعا، قربانى و عبادت درمى که به است
و تضـاد طبقـاتی را    کرده  گرایانه از تاریخ را رد ، درك ماديوبر .)112
 ةهاي دینی عمـد  دانست. او با مقایسه نظام میمارکس تر از  اهمیت  کم

به این نتیجه رسیدکه برخـی   ،چین و هند با مسیحیت حاکم در غرب
داري داشـته   هاي مسیحی تأثیر نیرومندي بر پیدایش سـرمایه  از آموزه

 ).22 ، ص 1389است (گیدنز، 
منشـأ دیـن، بـه      ندیشـید. از دیـد وي،  ا  دربارة دین، تکاملی می وبر

گردد؛ نیروهـاي مـبهم و نـامتعینی کـه در      نیروهایی به نام کاریزما برمی
شـد. انسـان در اثـر رشـد قـواي       وراي اشیاي طبیعی در نظر گرفته می

توانند از یک شـیء طبیعـی     ذهنی، به این تصور رسید که این نیروها می
ا حتی بـه شـکل مسـتقل بـه     جدا شده و در شیء دیگر حلول کنند و ی

هاي بعد، انسان به این نتیجه رسید کـه   زندگی خود ادامه دهند. در دوره
ـایل      این نیروها به طور مستقل قابل دسترسی نیسـتند و بایـد ابـزار و وس

ـا ایـن موجـودات فـوق         ـا ب نمادینی تدارك ببیند تا بتوانـد از طریـق آنه
گرایـی،   سه مرحله طبیعـت  ترتیب، انسان طبیعی ارتباط برقرار کند. بدین

 ).1378گرایی و نمادگرایی را پشت سر گذاشت (بختیاري،  جان

 ینقد و بررس
ـاط   نیز پیدایش دین را به زمینه وبر هاي اجتماعی و عوامل فرهنگی ارتب

ـامالً     ــن خصــوص کـ ــی در ای ـاوراء طبیع ــل مـ ــش عوام ــه نق داده و ب
مربـوط بـه   رغم مطالعـه برخـی از متـون     اعتناست. وي همچنین به بی

ویژه ادیـان الهـی، دواعـی آنهـا در خصـوص       ادیان موردمطالعه خود، به
ـاوتی  منشأ خود، را چندان جدي نگرفته، و بـی  اش نسـبت بـه ادیـان     تف

پذیر نیست. نکته دیگر اینکه، ادیان الهی در مرتبۀ نـزول،   الهی نیز توجیه
)دیـن در  2) دین در نزد خداوند؛ 1اند:  کم چهار مرحله را طی کرده دست

) دیـن در تلقـی و   3مقام القاء و تلقی پیامبر و سپس ابالغ آن به مـردم؛  
یافته در بسـتر فرهنـگ عمـومی و     ) دین عینیت4عمل جمعی مؤمنان؛ 

تنهــا صــورت  وبــرســاختارهاي اجتمــاعی جامعــه. روشــن اســت کــه 
یافته دین را مـوردنظر قـرار داده و از مراحـل پیشـین آن غفلـت       عینیت

تواند نتیجۀ قابـل قبـولی    روشن است که چنین تبیینی نمی ورزیده است.
دنبال داشته باشد. در هرحال، شـواهد موجـود در تـاریخ ادیـان الهـی       به

ـلی دیـن را بایـد در        تماماً حکایت از آن دارد کـه منشـأ و خاسـتگاه اص
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هـاي   وجـو کـرد، اگرچـه عوامـل و زمینـه      ماوراي جهان مادي جسـت 
قتصادي و... در پذیرش و بسط نفوذ دیـن  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ا

 در جامعه یا انزوا و انعزال آن تأثیر اعدادي داشته است.

 پیتر برگر. 2ـ6
به این تعریـف اجمـالی از دیـن اکتفـا      سایبان مقدسدر کتاب برگر 
دین تالش انسانی است که بـا آن کیهـان مقـدس شـکل     «کند:  می
سـازي بـه شـیوه     کیهـان  :گیرد. به بیان دیگر، دین عبارت است از می

از مقـدس در اینجـا کیفیتـی از قـدرت اسـرارآمیز و       مقدس. مقصـود 
اما مرتبط بـا اوسـت کـه در برخـی موضـوعات       ،مهیب، غیر از انسان

 ).62 ، ص 1396(برگر، » تجربی جاي گرفته است
ــده زیســت برگــراز نظــر  جهــان  ، دیــن منشــأ انســانی دارد و زایی

دین عمل بشري اسـت کـه از آن طریـق،    «هاست. به بیان وي،  انسان
ادعاي خود را بـا   برگر). 58 (همان، ص » یابد کیهان مقدس استقرار می

وجوي زنـدگی در جهـان    ) انسان در جست1دهد:   دو فرض توضیح می
دین، نیـاز آشـکار و شـدید او بـه      ) ارتباط تاریخی بشر با2معنادار است؛ 

دهد. نتیجۀ منطقی این دو فـرض ایـن اسـت کـه      معنا را قویاً نشان می
شود. پـس   دنبال آن است، در دین یافت می همواره به  معنایی که انسان

 برگـر دین در معناجویی انسان ریشه دارد و برساختۀ انسان نیـز هسـت.   
ـان، ص  نامـد   مـی » نـومس «جهان اجتمـاعی معنـادار را    ) کـه  54 (هم

 معنایی] است. نظمی [یا بی ویژگی مهم آن سپر بودن در برابر بی
اولین  ،که نظم بر این ایده تأکید دارد برگر سایبان مقدسکتاب 

کـه   دهد نیاز جامعه است و کیهان مقدس انسان را در نظمی قرار می
معنـاي   در غایت معناداري است. دور ماندن انسان از کیهان مقدس به

هاي روانـی   معنایی و گرفتار آمدن در تنش عمیق بی ةدر رها شدن در
هـاي عمیـق    هایی که ریشـه در واقعیـت   غیرقابل تحمل است؛ تنش

 شناختی جامعه دارد. انسان

 ینقد و بررس
بایـد گفـت کـه اوالً، معنابخشـی دیـن، یکـی از        برگر در نقد اندیشه 

تـوان   طقـاً نمـی  کارکردهاي چندگانه حضور دین در جامعه است و من
کارکرد و اثر یک چیز را عامل ایجاد و تکون آن به حساب آورد (مگر 

جاي خود نقد شده اسـت)؛ ثانیـاً،    براساس منطق کارکردگرایانه که در
 معنابخشی تنها یکی از نتایج حضور دیـن در جهـان انفسـی مؤمنـان    

الثـاً،  ث باشد؛ ترین آن تنها نتیجه یا حتی مهم اینکه نه ،(دینداري) است

انگیزه مؤمنان از دینداري، چیزي فراتر از معنایابی است؛ چه دینـداري  
ورزي انسـان، ریشـه در نیـاز حقیقـی و واقعـی او بـه کمـال و         و دین

). 193  ، ص16 ، ج1374ی، ئسعادت دنیـوي و اخـروي دارد (طباطبـا   
شناختی خـود، تفـاوت خاصـی میـان      ، همچنین در مطالعات دینبرگر

ائل نیست و بلکه بیشـتر از دیـن بـه آثـار دینـداري و      ادیان مختلف ق
پندارنـد، توجـه کـرده اسـت.       نحوه تعامل دینداران با آنچه دیـن مـی  

عمل دینداران و معتقدان به یک دیـن خـاص،    ةروشن است که نحو
 هاي اصلی آن دین ناسازگار باشـد. در  در مواردي ممکن است با آموزه

ادیان از طریق منابع اصیل آنهـا،  اي  هرحال، شناخت محتوایی و آموزه
تنها راه موجه براي داوري درخصوص یک نظام اعتقادي و رفتاري و 

 کارکردهاي فردي و اجتماعی آن است.

 گیدنز یآنتون. 2ـ7
شناسان کالسیک نسبت بـه منشـأ    با رویکرد غالب جامعهگیدنز دیدگاه 

خوانـد   نمی »ها توده افیون«، دین را مارکساست. او مانند   دین، متفاوت
خواسـت   یـا  اجتمـاعی  هـاي  )؛ به نابرابري209و33  ، ص1382(پالس، 
تواند   می دین )؛ از دید وي،776 ، ص 1389دهد (گیدنز،  نمی ربط قدرت
اي براي مخالفت بـا رنـج واقعـی باشـد.      بخش دنیاي بهتر و انگیزه الهام
 دیـن یـک نظـام   «، با ارائه تعریفی کارکردي از دین معتقد اسـت:  گیدنز

تصویر  خلق با که است مشترك مناسک و باورها از متشکل و فرهنگی
 دسـت  بـه  غـایی  هـدف  و معنا از ادراکی واقعیت، از و فراطبیعی مقدس
کـارکرد اجتمـاعی دیـن،     تعریف، ). طبق این782(همان، ص » دهد می

 بخشی، ایجادهمبستگی اجتماعی و معنابخشی است. هویت
ریشـه در   دین رسد که  نظر می چنین به گیدنزاز تحلیل کارکردي 

انسان موجـودي خودآگـاه و در    معناجویی انسان دارد، چه از نظر وي،
خـود   اعمـال  بـه  معنابخشـی  هاي معنـادار و  تالش براي انجام کنش

در «نویسـد:   او مـی . معنابخشـی اسـت   ازمنابع مهم یکی است و دین
ــونی  ــار دگرگ ــن روزگ ــتاب، بســیاري از   ای ــاي پرش ــردم، پاســخ ه م

» جویند هاي خود و آرامش و تسکین خاطر خود را در دین می پرسش
 از از رویـدادها  برخـی  چرایی به دین که و پاسخی ؛)801 ، ص (همان
عـاطفی   و عقلـی  لحـاظ  از را او دهـد،  مـی  بالها و خواب مرگ، قبیل
و  بـه انسـان   دلیل توجـه بـیش از حـد     بهگیدنز کند.  می اقناع و ارضا

 هاي قدسی و متافیزیکی دین غافل مانـده و گویـا   نیازهاي او، از جنبه
 جهـانی  ایـن حیـات  بـه  خدمت دین و حتی خدا، وظیفه و رسالتی جز 

 ).787ـ781 ، ص ندارد (همانانسان 
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 بهتر و ایجـاد انگیـزه   بخشی دنیاي  در الهام گیدنز کارکرد دین از نظر

کـه رسـالت    ی خالصه شده اسـت؛ درحـالی  واقع رنج با رویارویی براي
دین در تلقی قرآن، هدایت انسان در مسیر وصـول بـه حیـات طیبـه     

نیـاز بشـر بـه     همچنین سـرّ  گیدنزجهانی و سعادت اخروي است.  این
دین را، احسـاس فقـدان معنـا در زنـدگی بـراي مواجهـه بـا جهـان         

ن جهـت  نظم انگاشته و از نیاز معنوي اصیل انسان به دی اجتماعی بی
در مقـام منشـأیابی    گیـدنز وصول به غایات متعالی غفلت کرده است. 

نیز دین و دینداري را محصول تالش انسان براي معنابخشی و نظـم  
کـه نیـاز بـه     دادن به جهـان اجتمـاعی تلقـی کـرده اسـت؛ درحـالی      

ورزي اسـت، نـه    هـاي اعـدادي دیـن    معنابخشی تنها یکـی از زمینـه  
 ترین آنها. ترین یا حتی مهم اصلی

عنابخشی به زنـدگی  ، نقش دین در مگیدنزگفتنی است که از دید 
 صرفاً جهت رویارویی با عوامل تهدیدکننده حیات مادي است.

 يریگ جهینت
توان به شـرح ذیـل     شده در این نوشتار را می هاي طرح نکات و دیدگاه

 د:کربندي  جمع
کار رفتـه اسـت:    . ماده دین در ادبیات قرآن به دو معناي کلی به1

از مجمـوع  ». پاداش«و  »جزاء) «2؛ »شریعت«، »آیین«، »کیش) «1
مورد به معناي دوم و بقیـه مـوارد    15مورد کاربرد این واژه، حدود  95

با تعابیر مختلف، به معناي اول دین اشاره دارد. ارتباط تنگاتنگ میـان  
ن جامعیت نگرش دین الهی به دو نشئه دنیـا و  این دو دسته معنا، مبی

 آخرت و پیوستگی آنها به یکدیگر است.
عنوان یک نظام معنـایی جـامع متضـمن     لقی قرآن، دین به. در ت2

ـاز جهـت نیـل بشـر بـه         تعالیم ناظر به هدایت فـرد و جامعـه و بسترس
سعادت و کمال اخـروي، داراي منشـأ الهـی و وحیـانی اسـت و عامـل       

واسـطۀ پیـامبرانی برگزیـده از     ایجادي آن خداوند است. دیـن الهـی بـه   
وکاسـت،   کـم  همان صورت و بی مجراي وحی تلقی و دریافت شده و به

وجـه تمـایز   » الهی بودن منشأ دین«به بشر عرضه شده است. تأکید بر 
 شناسان دین است. برجسته دیدگاه قرآن از تلقی غالب جامعه

نیز در تلقی قرآن، گرایش اصـیل و بنیـادین   » دینداري منشأ. «3
سـو،   خواهی فطري اوست. تعالیم پیامبران، ازیک انسان به دین و دین

مقتضــاي ذات و سرشــت  ،ریشــه در آســمان دارد و از ســوي دیگــر

گـویی بـه    واقع در راستاي پاسـخ  طبیعی انسان است. بعثت پیامبران به
درونی انسان صورت گرفتـه و مکمـل هسـتی او در     ۀکشش و مطالب
گونه که مالحظـه شـد در تلقـی     یابی و تقرب است. همان مسیر تعالی
منشأ دینداري برقـرار   میان منشأ دین با شناسان، تمایزي برخی جامعه
 اند. خطا یکی انگاشته شده  دو به  نشده و این

. همچنین روشن شـد کـه از منظـر قـرآن، دیـن و جامعـه بـا        4
یکدیگر پیوندي معنادار و تعاملی وثیق دارند. بـا ایـن توضـیح کـه در     
جوامع اولیه، به دلیل بساطت مناسبات و قواعـد زیسـتی، دیـن مـردم     

هاي فطري بشر در کنار حجت درونـی عقـل و حجـت     ن هدایتهما
دلیـل   بـه  ،خرأمتـ  ةبیرونی یعنی پیامبران الهی بوده اسـت. امـا در دور  

گسـترش و تنـوع روابـط انسـانی، بـروز برخـی         پیچیده شدن جامعه،
دهـی   ها، نیاز به شریعت و قـانون بـراي سـامان    منازعات و کشمکش

شـد. در راسـتاي تـأمین ایـن     امور اجتماعی به یک ضـرورت تبـدیل   
نی را بـا عنـوان اولـوالعزم    أالشـ  ضرورت بود که خداوند پیامبران عظیم

سوي بشر گسـیل داشـت.    همراه با کتاب آسمانی متضمن شریعت به
نـه علـت ایجـادي     ،رو، در تلقی قرآن، جامعه و نیاز آن به قانون ازاین
آن بوده اسـت.  ساز ظهور دین یا مؤثر در کیفیت  که بیشتر زمینه ،دین

امـا   ؛به اقتضاي فطرت الهی نازل شـده  طبق این نظریه، دین هرچند
بودن طبیعی انسان، دین نیز غایـت خـود را فراتـر از     نظر به اجتماعی

ــخ ــان،   پاس ــردي انس ــاي ف ــه نیازه ــویی ب ــاعی و    گ ــاي اجتم نیازه
 هاي حیات جمعی او قرار داده است. ضرورت

شناسان نیز روشن شد کـه تلقـی    جامعه يها . در بررسی دیدگاه5
هـاي   زمینـه  غالب آنها از منشأ دین و دینداري قویاً سزاوار نقد اسـت. 

وکیف دینداري مؤمنان و قبـول و رد   فرهنگی اجتماعی، هرچند در کم
 وجـه اصـل دیـن یـا دینـداري را      هـیچ  امـا بـه   ؛دین در جامعه مؤثرند

 ها مستند ساخت. بدان توان نمی
پرستی و منشأ پیـدایش   یافته توتم دین را شکل تکامل، دورکیم. 6

آن را ضرورت اجتماعی و نیاز جامعه به همبستگی ذکر کـرده اسـت.   
هـا و   در تلقی وي، خدا همان جامعـه اسـت و هـدف از انجـام آیـین     

صورت جمعـی، تقویـت روح همبسـتگی و انسـجام      مناسک دینی به
 اجتماعی است.

گرایانـه خـود، دیـن را     قی مـادي ، تحت تأثیر تلمارکس وفوئرباخ 
محصول نظام طبقاتی حاکم بـر جامعـه و دینـداري را نیـز محصـول      

» ازخودبیگـانگی «یعنی ابتال بـه   ،وضعیت خاص انسان در این جامعه
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عوامل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را در پیـدایش   نیز وبراند.  دانسته
دیـن را در   نیـاز بشـر بـه    ، سـرّ گیـدنز  وبرگر دین مؤثر دانسته است. 

هاي معمول جهـان اجتمـاعی    نظمی فقدان معنا جهت رویارویی با بی
کردنـد. آنهـا بـا انـدکی تفـاوت، دیـن و دینـداري را          وجو مـی  جست

دهـی بـه جهـان     محصول تـالش انسـان بـراي معنابخشـی و نظـم     
 اند. اجتماعی معرفی کرده

ـات عـام جامعـه    شناسـان   عالوه بر نقدهایی که بر مبانی و مفروض
توجهی آنها بـه ادیـان الهـی و عـدم تمـایز میـان        دین متوجه است، بی

خود گرفته است، عـدم توجـه بـه     هرآنچه در جامعه بشري، نام دین به 
دواعی متافیزیکی و الهیاتی ادیان، تأکید بر بعـد صـرفاً اجتمـاعی دیـن،     

هم کارکردهـاي صـرفاً اجتمـاعی     هاي کارکردي دین، آن تأکید بر جنبه
ـاص، مثـل     ت دین،جاي ذا به محدود کردن کارکردهاي دین به امور خ

معنابخشی، همسبستگی و..؛ عـدم تفکیـک میـان دیـن و دینـداري در      
هـاي   مقام منشأیابی، عدم توجه به اهداف دین در متون دینی و پنداشت

کردن در نقش و تأثیر جامعه در پیدایش دیـن و   گران دینی، مبالغه کنش
 ترین اشکاالت این رویکرد شمرد. ان از مهمتو  دینداري و...، را می
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