
 

  
  

  نقد ديدگاه اريك فروم، در باب گرايش انسان به دينو بررسي 

  ∗∗حسين اترك                                                           ∗طاهره قشقايي

  چكيده
اين مقاله به بررسي علل گرايش انـسان بـه ديـن، از ديـدگاه اريـك فـروم                   

 -شـناختي و فلـسفي        وان ر ،شـناختي   هاي مختلـف جامعـه    كرد  روي. پردازد  مي
اريك فروم دو عاملِ نياز به نگرش مشترك و         . االهياتي، در اين مسأله وجود دارد       

از . گريزي را سبب گرايش انسان به دين بيـان كـرده اسـت              همگاني، و مسؤوليت  
 است، گرايش به ديـن نيـز در طـول تـاريخ،              جا كه اين دو نياز در بشر دائمي         آن

 معتقد است گرايش به دين، پيامدهاي نـاگواري دارد؛          فروم. هميشگي بوده است  
ي عالمـانِ دينـي       هاي ستمگر و مستبد ديني، ظهور طبقه        مانند پيدايش حكومت  

هاي اريك فـروم در بـاب منـشأ           ديدگاه. هاي متعدد   گر و بروز جنگ     استفاده  سوء
رسد كـه وي مرتكـب مغالطـه شـده و             به نظر مي  : گرايش به دين اشكاالتي دارد    

داري اسـت،     ي ديـن    ي دين واحد را، كه نتيجـه        ايش نگرش مشترك در سايه    پيد
گريـزي    همچنـين مـسؤوليت   . علت فاعلي گرايش انسان به دين بيان كرده است        

آور اسـت و بـه سـبب     عامل گرايش به دين نيست؛ چراكه دين، خود، مـسؤوليت   
ري كـه    لـوازم نـاگوا    .زدند  همين ويژگي است كه برخي، از پذيرش آن سر باز مي          

  .ي اديان صادق نيست ي همه فروم براي گرايش به دين برشمرده است درباره
  .اننسا -4، شناسي  روان-3  ، اريك فروم-2  ،علل گرايش به دين -1 :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
هاي اصلي  هاي مختلف آن، همواره، براي انسان رازي شگفت و يكي از مايه دين و جلوه

بر تفكر و  ها، نتايج سازنده و عظيمي  ي دوران دين در همه. بوده استپردازي افراد  خيال
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ها تأثير عميقي برجاي نهاده و  ها و فرهنگ رفتار بشر داشته، بر زندگي افراد و گروه

هاي مختلف  ديدگاه. بخش ارزشمندترين اعمال ايثارگرانه و بشردوستانه بوده است الهام
داري  ي خاستگاه دين و دين  االهياتي درباره-  يشناختي و فلسف شناختي و روان جامعه

پرستي، ازخودبيگانگي،  هاي مختلفي، از قبيل جهل بشر، طبيعت وجود دارد و تبيين
ي ديني و  هاي اجتماعي، بيماري وسواس، صورت ازلي خدا در ضمير ناهشيار، تجربه عالقه

حتي . گردد تي بازميشناخ ها به تبيين روان فطرت ديني ارائه شده است كه بيشتر آن
  داناني مانند استاد مطهري، همگي به شناساني همچون ماركس يا االهي هاي جامعه ديدگاه

احتماالً سرّ اين مطلب آن است كه اصل مسأله و پرسش . شناختي است نوعي تبيين روان
ازها ، به ساختار رواني بشر و ني»داري چيست؟ منشأ دين«كه  شناختي است و اين بحثي روان

شناس مشهور  بنابراين ديدگاه اريك فروم، روان). 129: ، ص1(گردد  هاي او بازمي و انگيزه
اريك فروم . يابد شناسي دين، ارزشي مضاعف مي در باب روانتبار،  آمريكايي آلماني

شناسي  شناختي، جامعه شناسي روان كاويِ اجتماعي، انسان پردازي است كه در روان نظريه
گراي آينده،  ي تغييرات اجتماعي و ساخت جوامع  انسان ويژه در زمينه انتقادي، به

  ).30: ، ص2(گذار بوده است  بنيان
  

  طرح مسأله. 2
داري و  ي دين خاستگاه دين در جوامع چيست و ريشه: پرسش اصلي اين است

  خواهي بشر كدام است؟  دين
شود  عواملي باعث ميداري است؛ يعني چه  سؤال از خاستگاه دين، سؤال از منشأ دين

يكي از . انسان، به دين گرايش و آن را باور داشته باشد و در عمل، از آن پيروي كند
كند  به خاستگاه دين است كه تالش مي هاي مربوط هاي رفتار مذهبي، فرضيه تبيين
هاست  شناس دين، در صدد پاسخ به اين سؤال روان. شناختي آن را بيان كند هاي روان ريشه
ي رواني و فردي دارد؟ آيا منشأ  ا دين، حاصل فعاليت اجتماعي افراد است يا ريشهكه آي

كه از جايي و منبعي خارج از اين جهان  دين جهان مادي يا دنياي ذهني انسان است يا اين
  گيرد؟ سرچشمه مي

 

  داري هاي مختلف، در باب خاستگاه دين و دينكرد روي. 3
 كرد  رويشناسان؛     جامعه كرد  روي: ين وجود دارد   عمده در بحث خاستگاه د     كرد  رويسه  

  ).34: ، ص10(دانان   االهيكرد رويشناسان؛  روان
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  شناسان شناسان و مردم  جامعهكرد روي. 1. 3

ممكن است ساختار جامعه يـا      . شود  ، خاستگاه دين، در جامعه دنبال مي      كرد  رويدر اين   
  .  شود و دين به وجود آيدداري هاي اجتماعي، منشأ دين كاركردهاي آن يا عالقه

شـناس فرانـسوي، پيـدايش ديـن را           ، فيلسوف و جامعـه    )1857 - 1798(اگوست كنت   
ي تكامـل ذهـن بـشري مربـوط        به انسان نخـستين و اولـين دوره         بشر و     معلول جهل علمي    

و تحصلي نرسيده و روابـط ميـان          ي علمي     در آن زمان، چون انسان هنوز به مرحله       . داند  مي
هـايي دينـي بـا موجـودات          هاي طبيعت را كشف نكرده بود، براي خود، انگـاره            پديده اشيا و 

و دوران    ي علمـي      پرستيد، اما بـا ورودش بـه مرحلـه          كرد و مي    ي درست مي  يمقدس و ماورا  
. جديد و نيز با كشف علل حوادث طبيعي، جهل او برطرف شد و دين از ميان برداشـته شـد          

، 2(وي مذهب انسانيت را بنـا نهـاد         .  بايد متناسب با آن باشد     ي امروزه،   بنابراين دين جامعه  
  ).61 - 59: ، ص4؛ 131 - 129: ص

شناس مشهور فرانسوي نيز دين و ديگـر          ، جامعه )1917 - 1858(در نظر اميل دوركيم     
ي   هاي حيات بشري، همچون قوانين، اخالقيات، خانواده، شخص، علم و فرهنـگ، زاده              جنبه

عتقاد او، دين نه امري خيالي و ساختگي، بلكه كامالً حقيقي است، اما اين              به ا . اجتماع است 
اعتقادات و مناسك دينـي     . كنند  حقيقت همان چيزي نيست كه معتقدان به اديان تصور مي         

در ايـن صـورت، هـدف حقيقـي         . هاي اجتماعي است    در تحليل نهايي، بيان نمادين واقعيت     
آورد كه انـسان را       هايي را فراهم مي     ين نمادها و آيين   د. دين نه عقالني، بلكه اجتماعي است     

زند ابـراز دارد      سازد تا احساسات و هيجانات عميق خود را كه او به جامعه پيوند مي               قادر مي 
به همين دليل است كـه در نظـر         . رساند  سان، به استحكام و انسجام جامعه ياري مي         و بدين 

بر اسـاس ايـن ادعـا،       . د ديني برخوردار است   دوركيم، مناسك ديني از اهميتي بيش از عقاي       
رود؛ به اين معنا كه خدا همـان جامعـه در             شمار مي   ي جامعه به    اعتقاد به وجود خدا ساخته    

مؤمنان كه با زيستن در جامعـه، وجـود آن و سـنگيني تـأثيراتش را بـر                  . لباس مبدل است  
قع، نماد جامعه در ذهـن      اند و خدا در وا      كنند، نام آن را خدا نهاده       دوش خويش احساس مي   

  .)233: ، ص14(آنان است 
ي دسـت     شناس مشهور آلماني، ديـن را سـاخته         ، جامعه )1883 - 1818(كارل ماركس   

دادن به انساني است كه در  كاركرد دين آرامش. داند هاي واالي او مي انسان و فرافكنيِ آرمان 
وي . انـد    ضد او بسيج شـده     رحمانه بر   ي نيروهاي هستي بي     كند همه   اين جهان، احساس مي   

ي دسـت قدرتمنـدان    هاست و آداب و سـنن دينـي سـاخته    مدعي است كه دين افيون توده     
كند كه دين نوعي رفتار دفاعي است كـه   گاه نيز چنين ادعا مي. براي چپاول محرومان است 

ف       خود محرومان بـه منظـور توجيـه وضـع موجـود و تحمـل               بـار    پذيرسـاختن وضـعيت اَسـ
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گيرنـد و بـه اميـد بهـشت موعـود، زنـدگي در جهـنم موجـود را                     در پـيش مـي    شان    زندگي

محتواي كلي ديدگاه ماركس همان اسـت كـه ديـن را محـصول ازخودبيگـانگي                . پذيرند  مي
 وجـود حقيقـي خـود، آن را در موجـودي خيـالي                جـاي تحقـق     انـسان بـه   : دانـد   انسان مي 

كنـد و بـه موجـودي خيـالي            مـي  هايي را كه خود دارد فرافكني       كند؛ فضيلت   وجو مي   جست
هـاي واال را   هـا و برتـري خـود، موجـودي برتـر و داراي ارزش      دهد و با نفي ارزش    نسبت مي 
  ).54 - 53: ، ص13(كند  اثبات مي

 دانان و فيلسوفان  االهيكرد روي. 2. 3
ي ديني، مواجهـه بـا امـر قدسـي،            فيلسوفان و متألهان منشأ دين را اموري مانند تجربه        

، فيلــسوف آلمــاني، ديــن را )1937 - 1869(رودولــف اتــو . داننــد  ماننــد آن مــيفطــرت و
معنـاي ظـاهري امـر قدسـي وصـف          . دانـد   بـا امـر قدسـي مـي         ي روح و جان آدمي        مواجهه

خيرخواهي و خوبيِ محض است، اما بعد مخفي آن، كه از راه حالت و احـساسي عميـق، در                   
رس ادراك    ي مينـوي از دسـت       جنبـه . تشود، حقيقت مينوي آن اس      وجود انسان كشف مي   

اي كه در مواجهه بـا امـر          ناپذير است، اما احساس ويژه      خارج بوده، ناگفتني و وصف      مفهومي  
اي از احساسات پيچيده اسـت       ي مينوي نام دارد مجموعه      شود و تجربه    مينوي برانگيخته مي  

، )ازمنـدي و فقـر    احـساس وابـستگي و ني     (كه با عنوان احساس مخلوقيت يا حالت عبوديت         
تر اسـت بـه       دار  تر و ريشه    توان آن را شناسايي كرد؛ البته خود نيز برآمده از حالتي عميق             مي
كه اين سرِّ ديني را بنماياند، تعبيـر          اتو، براي آن  . 2»كننده  مجذوب« و   1»انگيز  سرِّ هيبت «نام  

، 22(مر ديگر اسـت     كند كه حاكي از مغايرت كامل نومن با هر ا            را بيان مي   3»به كلي ديگر  «
  ). 51 - 43: ، صص6، به نقل از 12 – 5: صص

گرايــي ديــن بــه امــوري ماننــد  معتقــد بــود بــا تقليــل) 1986 - 1907(ميرچــا اليــاده 
ها، عنصر اصلي آن، يعني امر مقـدس ناديـده گرفتـه              شناسي و غير آن     شناسي و روان    جامعه

پديدارشناس ديني به   . تأكيد دارد او، در بررسي دين، بر روش خاص پديدارشناسي         . شود  مي
ناپذيري امر ديني قائل است كه ايـن نـوعي تعليـق پديدارشـناختي                ناپذيري و تجزيه    تحويل
وي در تالش براي فهم و توصيف معناي پديدارهاي ديني، بايد روشي ضد تحـويلي و                . است
ي بـه تعبيـر و      ي دين    فقط يك مبنا در سنجه     .ها به كار برد     سو و هماهنگ با ماهيت داده      هم

  . كند گر در داده ها را تحريف نمي ناپذير جلوه تفسير مربوط است كه التفات ديني تحويل
ي يك رشته و       مثابه  هويت آن به  : ي پديدارشناسي دين عبارت است از       هاي عمده   ويژگي

منـد، تـاريخي، تجربـي و توصـيفي دعـاوي ضـد تحـويلي؛ ماهيـت                   رهيافت تطبيقي، نظـام   
 آن؛ اقتباس آن از مفاهيم پديدارشناسي فلسفي، از جملـه التفـات و تعليـق؛             ي  خودمختارانه

دالنه و تعهد ديني؛ ادعاي آن براي كسب بـصيرت بـه سـاختارهاي            تأكيد بر ارزش درك هم    
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  ).20: ، ص15(ماهوي و معنوي 

قدسـي و دنيـوي بيـانگر دو وجـه از     . دانـد  مي» ي امر قدسي    تجربه«الياده منشأ دين را     
ورز بـراي فـرارفتن از جهـان          دينْ همواره، شـامل تـالش انـسان ديـن         .  جهان است  بودن در 

كـردنِ جهـان فراانـسانيِ        زمـاني، بـه يـاري تجربـه           -غيرقدسي يا دنيويِ نـسبي و تـاريخي         
ــت  ارزش ــال اس ــاي متع ــه . ه ــاده نظري ــابراين الي ــن را   بن ــشأ دي ــه دارد و من اي خداگرايان

  ).55 - 51: همان، صص(داند  آن ميداشتن امر مقدس و مواجهه با  واقعيت
  شناسان  روانكرد روي. 3. 3

هـاي توضـيحي      دنبال توضيح فكر و رفتارند و در اين فرايند، از محدوده            شناسان به     روان
ي ديـن بـه كـار         هاي متفاوتي را براي مطالعه    كرد  رويآنان بنا بر ضرورت،     . كنند  استفاده مي 

ي الگوهـا مربـوط       هاي مناسب تحقيق در محـدوده       وشها و ر    بيني آن   به جهان   گيرند كه     مي
 . است

رغــم  شــناس مــشهور اتريــشي اســت كــه بــه  ، روان)1939 - 1856(زيگمونــد فرويــد 
به نظر او، منشأ ديـنْ نـاتواني انـسان در           . داري توجه خاصي دارد     اش، به تبيين دين     ديني  بي

ديـن در   .  درون خويش اسـت    مقابله با نيروهاي طبيعت در بيرون از خود و نيروهاي غريزي          
ي تكامل انسان به وجود آمده است؛ يعني در هنگامي كه بـشر هنـوز قـادر بـه                     مراحل اوليه 

هـا را    بايست يـا آن     استفاده از خرد خود در مقابله با اين نيروهاي بيروني و دروني نبود و مي              
هـا     مقابله با آن   جاي  گونه به     بدين. كرد  سركوب يا به كمك نيروهاي مؤثر ديگر مهارشان مي        

ي ايـن   وظيفـه . و ديگر نيروهاي عـاطفي كمـك گرفـت   » ضد انفعاالت«ي خرد، از   وسيله  به
ي منطقـي و عقالنـي بـا     زيرآوردن نيروهايي است كه بشر قدرت مقابلـه   نيروها سركوبي و به   

  ). 127- 115: ، صص16(ها را ندارد  آن
» تـوهم «هـد كـه فرويـد آن را         د  در اين فراگرد، انسان چيـزي را در خـود پـرورش مـي             

نـشدنيِ خطرنـاك و ناشـناخته در درون و بيـرون              جا كه انسان با نيروهاي رام       از آن . نامد  مي
آورد و    اش را به همان شكل خود، به خـاطر مـي            ي دوران كودكي    خويش درگير است، تجربه   

بوده كه بـه    ؛ زيرا در آن زمان از حمايت پدر برخوردار          )گرايي  واپس(كند    به عقب حركت مي   
تواند با اطاعـت از دسـتورهاي    پس مي. نظر آن كودك، داراي خرد و دانش و قدرتي واالست     

  . او، محبت و حمايتش را جلب كند
 طـور كـه كـودك        همـان : ي كودكي اسـت     ي فرويد، تكرار تجربه     بنابراين دين به عقيده   

به مقابله با وضع ناامن خود      تواند    فهمد كه با اتكا به پدر خود، ستايش او و ترس از او مي               مي
. خيزد  بپردازد، انسان نيز به همين شيوه، با نيروهاي خطرناك اطراف خويش به مقابله برمي             

دانـد   ها مي ها و ترس از آن  پديده به همين سبب، منشأ مذهب را ناآگاهي بشر از علت علمي        
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  ).127- 115: ، صص16(

بـه نظـر او، ديـن يـك         : كنـد   ه مـي  هاي عصبي كودكان مقايـس      فرويد دين را با تشويش    
بيماري عصبيِ جمعي است كه معلول وضـعيتي اسـت مـشابه آنچـه بيمـاري عـصبي را در                    

گـويي   ي دين، پاسخ شناسانه هاي روان هدف فرويد از بررسي ريشه. آورد كودكان به وجود مي 
كاوي او از البته وا. ي يك خدا به نظم كشيدند اي درباره  به اين سؤال است كه چرا مردم ايده       

بـر     مبنـي     اين حد فراتر رفته است؛ زيرا مدعي است چنانچه ثابت شود مفهوم خدا تـوهمي              
  ). 113: ، ص20(شود  بودنش نيز آشكار مي هاي انساني است، غير واقعي  خواهش

رغـم نظـر      شناسـي سويـسي اسـت كـه بـه           روان) 1961 - 1875(كارل گوستاو يونـگ     
ه دين دارد و آثاري چون معنابخشي به زنـدگي، سـازگاري            استادش، فرويد، ديدگاه مثبتي ب    

يونگ پژوهش خود را بـه      . با آينده، اتصال به اليتناهي و انسجام رواني را براي آن قائل است            
هـاي فلـسفي و       شناختي دين محدود كـرده اسـت و منكـر ارزش بحـث              ابعاد نفساني و روان   

دانـد؛    ه خود را پديدارشناسانه مي    وي ديدگا ). 105 - 103: ، صص 21( مابعدالطبيعي نيست 
حقيقت يك چيز واقعيت آن است،      . ها مدنظر است    ها و در كل، واقعيت      زيرا رويدادها، تجربه  
كه دين در لغت، بـه معنـاي دقّـت و             يونگ با اشاره به اين    . شود  اش مي   نه قضاوتي كه درباره   

وجدان امـري قدسـي و       «:كند  طور كلي، چنين تعريف مي      ، مذهب را به     )همان(توجه است   
نوراني و مينوي؛ حالتي از مراقبت؛ تذكر و توجه دقيق به خدا، خـدايان، ارواح يـا شـياطين؛       

.  است  داري بنِ وجود آدمي     به نظر يونگ، خاستگاه دين    ). همان(» ها و غير آن     كمال مطلوب 
ر ايـن   اگ. خراش عقل و هوش و دانش بشري است         هاي زيرين آسمان    اعتقادات مذهبي طبقه  

خاسـتگاه ديـنْ ضـمير      ). همـان (مانـد     ها نباشد، انسان بين زمين و آسمان معلّق مـي           طبقه
او آن نـوع   .  متعدد، از جمله خداوند اسـت      5هاي ازلي    است كه حاوي صورت    4جمعي ناهشيار

ي   در نظريـه  . كاوي كالسـيك بـين ديـن و تـوهم قائـل بـود رد كـرد                  همبستگي را كه روان   
ي  يونــگ يــك نكتــه. وجــود نــدارد» تــوهم«يبــاً چيــزي بــه نــام شناســي يونــگ، تقر روان
سازد و آن اين است كـه اثبـات يـا رد وجـود خداونـد كـار                    شناختي مهم را مطرح مي      روش
هـاي    تواند آثار روانـي تـصوير و تـصور خـدا و پيـشينه               شناسي مي   شناسي نيست؛ روان    روان

تأكيد بر واقعيت و اهميـت      . انسانياساطيري آن را بررسي كند، نه وجود خدا را جدا از روح             
  ). همان(ي ديني موضوعي بود كه يونگ تا پايان عمر، حفظش كرد  تجربه

هايش در باب خاستگاه      شناساني است كه در اين مقاله، ديدگاه        اريك فروم از جمله روان    
  . شود دين بررسي مي
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  ديدگاه اريك فروم، در باب خاستگاه دين. 4
 دگاه فرومتعريف دين، از دي. 1. 4

شناسـيِ بحـث ديـن پرداختـه اسـت و             ، ابتدا به مفهـوم    كاوي و دين    روانفروم در كتاب    
ي دين را هر نظـام        شود، ولي مرادش از واژه      ماندن بحث را متذكر مي      دشواري جدي و عقيم   

گيري و مرجـع اعتقـاد و    داند كه الگوي جهت فكري يا عمليِ مشترك در ميان يك گروه مي      
گيـري بـه      به اعتقاد او، دين يك چـارچوب جهـت        ). 35: ، ص 19( گروه باشد    ايمان افراد آن  

ه انـسان اسـت و        ويژه  بهخطري كه   (گيري از خطر ديوانگي       براي پيش . دهد  انسان مي  متوجـ 
، فرد به نـوعي چـارچوب       )ريشگي يا درماندگي يا انزوا ناشي باشد        ممكن است از احساس بي    

تـرين منـابع      ي قـوي    اين نيازهـا از زمـره     . ي او شود  بستگ  گيري نياز دارد تا موجب دل       جهت
فـروم نيـاز    ). 99: ، ص 18(شـود     هاي مختلف برآورده مـي      انرژي در انسان است كه به شيوه      

نيـاز بـه ديـنْ    . داند كه در واقع، جزء ذاتي هستي انسان اسـت    دار مي   ديني را يك نياز ريشه    
  ). 38: ، ص19(يمان است گيري و مرجعي براي اعتقاد و ا نياز به يك الگوي جهت

 انواع دين. 2. 4
جـاي   تـا هنگـامي كـه بـه     : به اعتقاد فروم، بايـد ايـن نكتـه را بـه خـاطر داشـت                
رود، هـيچ   هاي ديني، دين در مفهوم عام خود بـه كـار مـي    دادن انواع دين و تجربه   تشخيص

فقـط يـك وجـه      بنـابراين   . پذير نخواهـد بـود      ي اين مسأله امكان     اي درباره   گرانه  بحث روشن 
اين وجه از مرز ميان اديان توحيدي و غير         . تر از بقيه است     كه مهم  شود  تشخيص بررسي مي  

 7»خـواه   اديـان نـوع   « و   6»اديان خودكامه «ها را به دو دسته، يعني         آن عبور كرده است و آن     
  ). همان(شود  ي اَشكال دين را شامل مي اين دو بخش همه. كند تقسيم مي

ديـن خودكامـه آن اسـت كـه يـك قـدرت نـامرئيِ برتـر را                   : خودكامهاديان  . 1. 2. 4
. شناساند كه بر سرنوشت انسان تسلط دارد و اطاعت و احترامش الزم و واجـب اسـت                  بازمي

دليــل پرســتش . شــود ي قــدرتي خــارجي و برتــر اداره مــي وســيله در ايــن نــوع، انــسان بــه
يا عشق او يا عدالتش نيـست؛ بلكـه         برداري و احترام خصايص و كيفيات اخالقي، خدا           فرمان

اين واقعيت است كه اين قدرت برتر بر انسان مسلط است و حق دارد او را به پرستش خـود                    
  ). همان(شود  نبردن نيز گناه محسوب مي احترامي و فرمان بي. وادارد

 :اديان خودكامه داراي اصول زير است
صر اساسي در اديان خودكامه، تـسليم       ي فروم، عن    تسليم در برابر قدرت برتر؛ به گفته      . 1

بـرداري برتـرين تقـوا و         در اين نوع از دين، فرمان     . در برابر قدرتي فراتر از قدرت انسان است       
دان است،    قدر كه خدا قادر مطلق و همه        همان. رود   شمار مي   ترين معصيت به    نافرماني بزرگ 

اند احساس نيرومندي كند كـه بـا        تو  شود و تنها موقعي مي      انسان ناتوان و پست انگاشته مي     
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تـسليم در برابـر   . تسليم كامل در برابر اين قدرت، فيض يا لطف او را شامل حال خود سـازد    

هـايي اسـت كـه انـسان از احـساس تنهـايي و                يك مرجع نيرومند و تمكين از او يكي از راه         
يك فرد، از   او ضمن تسليم، استقالل و تماميت خود را در مقام           . محدوديت خويش فرار كند   

ي نيروي پرهيبت و شوكت در او به وجود           وسيله  شدن به     دهد، اما احساس حمايت     دست مي 
  ). 52: همان، ص(شود  آيد و خود جزئي از آن مي مي

خدا مظهر قدرت؛ در اين اديان، خدا مظهر قدرت و جبر و برتر و چيـره اسـت؛ زيـرا                    . 2
 زبـان زور  . بـاري نـاتوان اسـت        به طرز رقّـت    داراي قدرت برتر است و انسان در مقايسه با او،         

ايـن  . زيربناي االهيات است؛ چون خداوند قادر و بر انسان چيـره اسـت، بايـد او را پرسـتيد                  
نگرش بنيادي به نهادها، نمودها، سـخنگويان دينـي و سياسـي منتقـل و قـدرت سـتودني                   

يزي خاص كه قدرتي به او      جا، پيشوا، پدر، محبوب ملت يا دولت يا نژاد يا چ            در اين . شود  مي
گردد و ارزش   اهميت تلقي مي    زندگي فرد بي  . شود  نسبت داده شده، خداوند و پرستيدني مي      

  ).همان(شود  انسان در انكار ارزش و توانايي خود او خالصه مي
ي ديـن     هـاي عمـده     ؛ آرمـان  »زندگي بعد از مرگ   «تسلط بر زندگي مردم از راه بيان        . 3

سختي با زنـدگي حقيقـي مـردم پيونـد            اعي و دور از انتظار است كه به         اقتدارگرا چنان انتز  
، زنـدگي و    »ي نـوع بـشر      آينـده «يـا   » زندگي پـس از مـرگ     «هايي نظير     در راه آرمان  . دارد

هـاي واالي     برگزيـدگان دينـي و دنيـوي بـه نـام ارزش           . شود  سعادت افراد معاصر قرباني مي    
نيافتني اسـت، بـر زنـدگي         يمي انتزاعي و دست   انساني و سعادت و رستگاري، كه اغلب مفاه       

  ).215: ، ص9(شوند  وطنان خود مسلط مي هم
شدن، بايـد ايمـان       كار و اندوهگين است و براي پاك        احساس گناه و اندوه؛ انسانْ گناه     . 4

 ميـزان خود، ارزشي ندارد؛ ارزش او به  خودي  آورد و به دستورهاي ديني گردن نهد؛ آدم، به   
معلم براي شاگردان نيست، بلكه شاگردان مدرسه، همه، به خاطر او بـه             .  است اش  ابزارمندي
  ).54: ، ص17(اند؛ مردم گوسفندند و پيشوا چوپانشان  وجود آمده

. روسـت   اي روبـه    گستردگي قانون و شريعت؛ انسان با قانون و احكام زيـاد و گـسترده             . 5
به صورت امر يا نهـي   ن، بايد حكمي ترين آ ترين تا بزرگ  دادن هركاري، از كوچك     براي انجام 

  ). 55: همان، ص(داشته باشد و همواره در چارچوب شريعت حركت كند 
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خواه، برخالف اديان خودكامه، بر محور     گرا يا نوع    اديان انسان  :گرا  اديان انسان . 2. 2. 4

 انـسان بايـد نيـروي منطـق خـود را بـراي شناسـايي       . هاي او بنا شده اسـت  انسان و توانايي  
ي   تجربه. اش با همنوعان و همچنين موقعيت خود را در جهان توسعه دهد             خويشتن و رابطه  

ي يگانگي با همه، بر اساس پيوستگي فرد با جهان اسـت كـه         ديني در اين نوع اديان، تجربه     
خواه، رسيدن به حداكثر قدرت       هدف انسان در اديان نوع    . شود  از راه تفكّر و عشق حاصل مي      

: ايمـان عبـارت اسـت از      . بـرداري   فضيلت به معني تحقق نفس است، نه فرمـان        تقوا و   . است
ي فكري و عاطفي فرد، نه پـذيرش القائـاتي             يافتن باورهاي شخصي بر اساس تجربه       قطعيت

خدا نماد آن نيروهاي انساني اسـت       ،   خواه  در اديان توحيديِ نوع   . به اعتبار شخص القاكننده   
جـاي    بـه   . ها را تحقّق بخشد، نه نماد نيروهاي برتـر او            آن كوشد در زندگي خود،     كه بشر مي  

شود، حالـت چيـره بـر ايـن نـوع از ديـن،                احساس غم و گناه كه در دين اقتدارگرا ديده مي         
كه نماد زور و سلطه بر  جاي آن گرا، خدا به  در انواع االهي دينِ انسان . شادماني و نشاط است   

: ، ص 9(مكن اسـت در زنـدگي انـسان تحقـق يابـد             هايي است كه م     قدرت باشد، نماد   آدمي  
شـود و بـدي و زشـتي عـارض            گرا، انسان ارزشمند و خوب تلقي مـي         در اديان انسان  ). 215

ي عاشق و معشوق است و انسان محبوب  ي بين خدا و انسان، رابطه  رابطه. وجود انسان است  
  . بردار باشد چه نافرمان خداست، چه فرمان

كـه وجـه تـشخيص بـين اديـان            دوستي، در عين ايـن      گي و انسان  در نظر فروم، خودكام   
ي اديـانْ   بنـابراين همـه  . مختلف است، امكان دارد هـر دو در يـك ديـن هـم جمـع باشـند                 

ي هركدام متفاوت است؛ مثالً بودائيت، بوداييـسم،          گرا هستند، ولي درجه     خودكامه و  انسان   
 مذهبي در اديان يهودي و مسيحي،       تائوئيسم، مسيحيت، تعليمات اشعياء و بعضي روندهاي      

ديـن يهـودي و مـذهب       . گـرا اسـت     هايي از ديـن  انـسان        گري، نمونه   ويژه عرفان و صوفي     به
  ).216: ، ص9؛ 64: ، ص7(اند  هاي اديان خودكامه پروتستان از نمونه
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  ي فروم  شناختي انديشه شناختي و انسان مباني روان. 3. 4

كه انـسان     گونه  به اعتقاد فروم، همان   : )بيگانگيازخود(وضعيت كنوني انسان    . 1.3.4
پناه بود، انسان معاصـر نيـز در برابـر     خورده و بي   نخستين در برابر نيروهاي طبيعت، شكست     
او در تفـسير    . ها را به وجود آورده درمانـده اسـت          نيروهاي اجتماعي و اقتصادي كه خود آن      

كه در مهارش باشد، بر او مسلّط است و  آنجاي  اعمال او به : گويد  خود از بيگانگي انسان مي    
كه اعمال طبق خواست او       جاي اين   نيز، به   . يابد  انسان خود را مركز اعمال فردي خويش نمي       

يابـد كـه       مـي   ي مردمـي    انـسان خـود را نظيـر همـه        . كند  ها اطاعت مي    انجام گيرد، او از آن    
حـال، در همـان       در عين   . هاي مشترك   ها و خواسته    شوند، با احساس    همچون اشيا درك مي   

  ). 40 - 39: ، صص17(گونه وابستگي به جهان خارج و ارتباطي با آن ندارد  زمان، هيچ
ــر امنيــت؛ تعــارض بنيــادي آدمــي. 2. 3. 4 ــات : آزادي در براب در بعــضي نظري
. شود كه عامـل مهـم تحـول يـا ركـود انـسان اسـت                 هايي اشاره مي    شناسي، به تعارض    روان

فروم نيز تعارض بين    . كند  ها را معرفي مي     هايي از آن    ن و فرويد و پياژه نمونه     ي اريكس   نظريه
آوردن   دسـت   به نظر او، در تاريخ تمدن غرب، مردم با بـه          . داند  آزادي و امنيت را بنيادين مي     

برعكس، هرچه مردم . اند معنايي و بيگانگي بيشتري كرده آزادي بيشتر، احساس تنهايي و بي
از لحـاظ   . ها بيـشتر بـوده اسـت        هاي تعلّق و امنيت در آن       اند، احساس   شتهآزادي كمتري دا  

تاريخي، زماني كه افراد آزادي اقتصادي و سياسي بيـشتري داشـته باشـند، بيـشتر منـزوي                
هـا بـه     آن. داشـتند   شوند؛ مثالً در طول قرون وسطا، مردم آزادي شخـصي نـسبتاً كمـي                 مي

هـايي كـه امنيـت و اطمينـان را تـأمين              ند؛ نقـش  هاي تجويزشده در جامعه متكي بود       نقش
دسـت    بعدها، زماني كه آزادي بيـشتري بـراي تحـرك اجتمـاعي و جغرافيـايي بـه                  . كرد  مي

انـد؛ ديگـر      ي خود را در دنيا از دست داده         شده  آوردند، دريافتند كه امنيت و موقعيت تثبيت      
ه نيــستند و از ي جغرافيـايي، يــك نظـم اجتمـاعي، يــا يـك شــغل وابـست      بـه يـك منطقــه  

  ).230: ، ص11(اند  ديگر جدا شده هايشان كَنده و از يك ريشه
ها يـا     كردن خود به قبيله     فروم معتقد است كه مردمان اوليه كوشيدند تا با وابسته           

هـا بـا      آن. چنيني يا جدايي از طبيعت كنار بيايند        هاي بيگانگي اين    هايشان، با احساس    طايفه
داشتن به يك گروه را همچون        اي، تعلق   هاي قبيله    مذاهب و آيين   ها و   شدن در اسطوره    سهيم

اي از  عـضويت در يـك گـروه، پـذيرش و وابـستگي و مجموعـه      . نوعي امنيت، كسب كردنـد   
مذاهبي كه انسان نخستين به وجود آورد نيز به         . ها تأمين كرد    ها و مقررات را براي آن       سنت

ها نمودهايي طبيعي، مثل خورشيد، ماه، آتش،  آن. ها با طبيعت كمك كرد برقراري پيوند آن 
  ).195: ، ص5(پرستيدند  گياهان و حيوانات را مي
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ي دوري از جمـع و        ي تـاريخي بـا رونـد فزاينـده          هر دوره . اين امنيت اندك دوام نياورد    
آوردن اسـتقالل و    دسـت   كـه مـردم بـراي بـه         طوري    شود، به     نزديكي به تنهايي مشخص مي    

، 5(اند    هايي كه منحصر به انسان است تالش كرده         ي توانايي   دادن همه   انآزادي و فرصت نش   
  ).195: ص

. داند  مي» ...آزادي به «و نه   » ...آزادي از «ي غرب را      فروم آزادي روزافزون مردمان جامعه    
سبب نبود امنيت و نيز بيگـانگي فزاينـده،    اند، اما به  مردم غرب از بردگي و بندگي آزاد شده   

به نظـر او، بـراي      . ن لذت ببرند    د تا استعدادهاي خود را كامالً توسعه دهند و از آ          آزاد نيستن 
حل اولْ رسيدن به آزادي مثبت از طريق كوشش بـراي         راه :گريز از آزادي، دو راه وجود دارد      

كه شخص آزادي و تماميت خـود را از           هاست، بدون آن    پيوستن به مردم و اتحاد دوباره با آن       
آميز تنگناي انسان در بخشي از دنياي         دي مثبت بيانگر از بين بردن موفقيت      آزا. دست بدهد 

افـراد از طريـق آزادي مثبـت و فعاليـت     . طبيعي و در عـين حـال، جـدا بـودن از آن اسـت            
يابنـد و     كنند، به وحدت خـود بـا دنيـا دسـت مـي              خودانگيخته، بر وحشت تنهايي غلبه مي     

د است كه عشق و كـار دو عنـصر آزادي مثبـت             فروم معتق . كنند  فرديت خويش را حفظ مي    
 و  ديگـر   يكشان، با     پارچگي ها، از طريق عشق و كار، بدون فداكردن يك          بنابراين انسان . است

كننـد    همچنين بر يگانگي خود، در جايگاه افرادي مستقل تأكيد مـي          . شوند  با دنيا متحد مي   
ــاركردن    راه ).232: ، ص11( ــا انك ــت ب ــابي امني ــل دوم بازي ــدهح ــرفتن آزادي و   و نادي گ

حـل بـه رشـد و     آشكار است كـه ايـن راه  . نظركردن از فرديت و تماميت شخصي است        صرف
اهميتـي را   شود، اما اضطراب و تنهايي و احساس بي      هاي شخصي منجر نمي     ي توانايي   توسعه

بـه  شـماري     دهد چرا افراد بـي      ي فروم، همين راه است كه نشان مي         به عقيده . برد  از بين مي  
  ).106: ، ص12( تمايل پيدا كردند 1930پذيرش يك دين يا نظام اقتدارطلب در سال 

هاي منفي آزادي و بازيابي امنيـت         شده، براي گريختن از جنبه     يادهاي    حل  او در كنار راه   
.  اسـت 8نـوايي اراده  ها هم كند كه يكي از آن  ميبيانرفته، سه مكانيزم رواني ديگر را         ازدست

شـوند    دهند، دقيقاً مثل ديگران مي       مكانيزم، افراد جامعه با تالشي كه انجام مي        از طريق اين  
ن از مقررات اجتماعي حاكم بر رفتارشـان، تنهـايي و انـزواي خـود را كمتـر                  كرد  رويو با پي  

شخص به طور موقت،    . »رنگ جماعت شو   خواهي نشوي رسوا، هم   «به تعبير ديگر،    . كنند  مي
شود و يك خود كـاذب جـاي خـود            ها تبديل مي    ، چراكه به آن   كند  به امنيت دست پيدا مي    

  ).107: همان، ص(شود  اي احاطه مي هاي تازه نيز، با ترديدها و ناامني. گيرد اصلي را مي
  داليل گرايش انسان به دين . 4. 4

ي اريك فروم، وجود دو نياز عمده در انسان، باعث به وجود آمدن گرايش او به                  به عقيده 
  .گريزي  مسؤوليت-2 نياز به نگرش مشترك و همگاني؛ -1:  استدين شده
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انسان دو نياز مهـم دارد كـه جـز از طريـق ديـن               : نياز به نگرش مشترك و همگاني     . 1. 4. 4

به تعبير  .  نيازهاي دروني  -2بيني؛     نياز به بينش و جهان     -1: اين دو عبارت است از    . شود  برآورده نمي 
شود كه او به دين بگرود و هم نيازهـاي درونـي و روحـي و                   سبب مي  ديگر، هم نيازهاي عقلي انسان    

  . اش عاطفي
كنـد و هـم       هم نيازهاي خود را در اجتمـاع تـأمين مـي          : انسان موجودي اجتماعي است   

از اين رو، زندگي اجتماعي براي انسان       . آورد  دست مي   اش را از همين راه به         كماالت شايسته 
ترين عوامل زنـدگي اجتمـاعي و جلـوگيري از نـابودي آن،          هميكي از م  . اي دارد   اهميت ويژه 

داشتن نگرش مشترك است؛ يعني داشتن بينشي مشترك كه سبب پيدايش وحدت رويه و              
ويژه متعـارض بـه       هاي متفاوت و به     شكي نيست كه نگرش   . بيش سازگار شود    و  رفتارهاي كم 

. شـود   هـاي اجتمـاعي مـي       يريانجامد و رفتاهاري ناسازگار سبب درگ       رفتارهاي ناسازگار مي  
يـابي   ساز دسـت    هايي است كه ممكن بود زمينه       دادن توانايي   ها ازدست   ي اين درگيري    نتيجه

طـور مـستقيم، بـه        ها بـه    گونه درگيري   اين. هاي فردي باشد    به آرامش اجتماعي و شايستگي    
ازمند نگرش بنابراين در زندگي اجتماعي، انسان ني. انجامد سلب آرامش و كماالت انساني مي

يابي به اين نگرش، ديـن اسـت         هاي مهم دست    از نظر اريك فروم، يكي از راه      . مشترك است 
ديـن نـوعي بيـنش و       . سـاز پيـدايش آن باشـد        تواند زمينـه    دين مي ). 35 - 30: ، صص 12(

ترين بينش كه اگـر بـه درسـتي           ترين و يقيني    شناخت انسان و جهان است؛ آن هم مطمئن       
تواننـد بـا      هايي كـه دارنـد، مـي        افراد با تفاوت  . ونه خطايي به دور است    فهميده شود، از هرگ   

اطمينان و يقين، چنين بينشي را بفهمند و بپذيرند و از طريق آن، با يافتن نگرش مشترك، 
آور است، به     ي او بسيار زيان     هاي اجتماعي را كه براي آسايش انسان و كماالت ويژه           درگيري

در واقع، نياز به آرامش كسب كماالت       . حتي آن را از ميان بردارند     ترين ميزان برسانند يا       كم
آيـد يـا ديـن     ي دين به دست مي وسيله ويژه به نگرش مشترك بستگي دارد و آن يا تنها به          

شناسـان، نيـاز بـه ديـن را           فروم، بر خالف نظر جامعه    . براي اين منظور، بهترين گزينه است     
داند؛ زيرا نياز به نگرش مشترك، يـك نيـاز             مربوط نمي  اي از زندگي انسان     به دوره   موقتي و   

   ).همان(ي آن  كننده هميشگي براي بشر در اجتماع است و دينْ بهترين تأمين
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گوي فكر و اخـالق و رفتـار خـويش بـودن              مسؤول و پاسخ   :گريزي  مسؤوليت. 2. 4. 4

 غالباً از انجـام     ي انسان نهاده شود و چون او        دشوارترين كاري است كه ممكن است بر عهده       
دهـد، راه گريـز از چنـين امـر             دشـواري، آن را انجـام مـي         دادن تعهداتش ناتوان است يا به     

ي اريـك فـروم، انـسان از آزادي مطلـق      به عقيـده  . سنگيني، يافتن كانون سرسپردگي است    
گويي انـسان بـا ميـزان آزادي او ارتبـاط             ميزان پاسخ . ترسد  گردان است؛ بلكه از آن مي       روي

هرچه از آزادي بيشتري برخوردار باشد، تعهد و مسؤوليتش نيز بيشتر خواهد            : ستقيم دارد م
ي انـسان     دنبال دارد و اين امري است كـه از عهـده            آزادي مطلقْ مسؤوليت مطلق را به       . بود

. كاسـتن از آزادي بـه معنـي كاسـتن از مـسؤوليت اسـت            . خارج و بسيار سخت خواهد بـود      
پس گريـز از  . شود هايش كاسته مي  پيرو فرمان ديگري باشد، از مسؤوليت  بنابراين اگر انسان  

شود تا در پيِ يافتن كانون بـراي سرسـپردگي            منظور گريز از مسؤوليت، سبب مي       آزادي به   
سـازد، انـسان      ترين كانون سرسپردگي را فراهم مي       جا كه دين بهترين و مطمئن       از آن . باشد

شـدن بـه    هـا و تـسليم   روم، عامل گرايش انسان بـه قـدرت     ي ف   به گفته . به دين گرايش دارد   
بـر اسـاس ايـن ديـدگاه،        . اند  فرمان حاكمانِ خودرأي، همين است كه افراد از آزادي گريزان         

  ).40: ، ص8(دين امري جاودان است؛ چون فرار از مسؤوليت هميشگي است 
 بـازار اسـتبداد     رود،  جا كه انسان همواره به سراغ كانون سرسـپردگي و تعلـق مـي               از آن 

كند، از اين نظـر كـه بـار           اين امر، گرچه از انسان سلب آزادي مي       . حاكمانْ بسيار رونق دارد   
پس انـسان بـراي   . گيرد، موجب سرسپردگي خواهد بود ها را برعهده مي  مسؤوليت اعمال آن  

بخش فقه و اخالق دين به همين منظـور برسـاخته           . شود  توجيه اين مسأله، متوجه دين مي     
از طرف ديگر، اديان خودكامه، چون اَحكام بيـشتري دارد، ايـن دو نيـاز را بهتـر                  . ه است شد

  .حق است، در برابر اديان مستبد، رونقي ندارد هگرا، گرچه ب كند، ولي اديان انسان تأمين مي
 اشكاالت فروم بر گرايش ديني. 5. 4

پـذيرد و   كرده است مـي اريك فروم اشكاالتي را كه فرويد بر دين و گرايش به آن مطرح  
 ديـن لـوازم و پيامـدهاي نـامطلوبي دارد؛ ماننـد             -1: كند  در واقع، ديدگاه مشتركي ارائه مي     

 -2زننـد؛   هاي ستمگر كه به نام دين، به هرگونه ستمي بر مردم دست مـي    پيدايش حكومت 
م چيره  شود كه از يك سو، با برتري فرهنگي، بر مرد           اي به نام عالمان ديني پديدار مي        طبقه
كنند و از سوي ديگر، چون به كارهاي توليـدي و ماننـد آن                ها حكومت مي    شوند و بر آن     مي
از اين  . ها را تأمين كنند     پردازند كه درآمدي اقتصادي داشته باشد، مردم بايد زندگي آن           نمي

هـا و   ترين عوامـل بـروز جنـگ     دين از مهم-3كنند؛  رو، كارهاي خود را بر مردم تحميل مي     
 هر دينـي يـك منبـع        -4اي است كه تاريخ بشر به خود ديده است؛            هاي گسترده   ريزي  خون
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اين ويژگي سبب . وچرا پذيرفت چون  ناپذير و موثّق دارد كه رهنمودهاي آن را بايد بي           پرسش

  .دليل عادت كند شود كه انسان به پذيرش سخنانِ بي مي
  

  بررسي و نقد ديدگاه فروم. 5
  ي عامل گرايش به دين مثابه نگرش مشترك، به نقد نيازمندي به . 1. 5

ةٍ علَّتـاً      «ي    رسد فروم در اين ديدگاه خود، مرتكب مغالطه         به نظر مي   » جعل ما لَيس بِعلـَّ
رود، علت فاعليِ برانگيزاننده مدنظر  وقتي از علت گرايش انسان به دين سخن مي. شده است

كند، يعنـي ايجـاد نگـرش مـشترك، در          ياست، اما آنچه فروم آن را علت اين گرايش ذكر م          
ي ايـن جوامـع نـشان         مطالعـه . دار است   واقع، پيامد اجتماعي گرايش به دين در جوامع دين        

انـد كـه ايـن        ها و حتي آداب و احكـام و قـوانين مـشترك             دهد كه افراد آن داراي نگرش       مي
 مـردم  داري است؛ يعني دين علت پيـدايش نگـرش مـشترك ميـان          ي دين   اشتراكات نتيجه 

اشتباه فروم اين است كه آنچه دين باعث پيدايش آن شده علت گرايش افـراد               . جامعه است 
  .آن جامعه ذكر كرده است

توان گفـت معمـوالً اديـان، در ابتـداي ورود بـه               از سوي ديگر، برخالف ادعاي فروم، مي      
 آن  هاي نادرسـت پيـشين      ريزند، بر ضد سنت     جوامع، مشتركات اجتماعي سابق را درهم مي      

شوند، هرچنـد بعـد از اسـتقرار، نگـرش و          كنند و باعث اضطراب و تالطم مي        جامعه قيام مي  
بنابراين اگر علت اصلي گـرايش بـه ديـن، يـافتن         . آورند  هاي مشتركي را به ارمغان مي       سنت

  . نگرش مشترك باشد، تحصيل حاصل خواهد بود
دهـد؟   هش را تغييـر مـي  رود و نگـا  اي كه نگرش مشترك دارد سراغ دين مي     چرا جامعه 
پيامبران اولـين گـروه متـديني       . ي تغيير دين در جوامع، نامعقول خواهد بود         بنابراين پديده 

بودند كه هميشه عليه وضع موجود در جامعه قيام كردند و باورها و آداب و رسوم نادرسـت                  
  .اند مردم نيز از اين تغييرات استقبال كرده. جامعه را تغيير دادند

داري در جوامع، رسـيدن بـه نگـرش مـشترك             هاي دين   جا كه يكي از نتيجه      آنالبته از   
ها تالش كنند تا از اين ظرفيـت ديـن اسـتفاده كننـد و                 است، ممكن است حاكمان و دولت     

براي تقويت انسجام ملي، به ايجاد يا تبليغ ديـن خاصـي دسـت بزننـد و سـاير اديـان را از                       
توان گفت نياز به نگرش مشترك، علت ايجاد يـا           در اين صورت، مي   . شان حذف كنند    جامعه

  .گرايش به دين است
  ي عامل گرايش به دين مثابه گريزي، به  نقد آزادي. 2. 5

  ي همه   اين نظر فروم كه انسان از آزادي مطلق وحشت دارد و از آن گريزان است، درباره               
ل تـاريخ، بـراي     در طـو  : شـود   تـر مـي     با نگاهي به تاريخ، ايـن امـر روشـن         . پذيرفتني نيست 



89 بررسي و نقد ديدگاه اريك فروم در باب گرايش انسان به دين 
هاي خونين بـسياري پديـد آمـده           به آزادي يا براي افزايش آزادي موجود، نهضت        يابي  دست
هـاي مهـم      بنـابراين درگيـري   . طور كامل نفي نشده اسـت       گاه آزادي از انسان به        هيچ. است

هايي داشته و تـالش       انسانْ هميشه آزادي  . ترين حد آن بوده است      تاريخ براي رسيدن به كم    
پـس بـشرْ    . بهـره بـوده اسـت       هاي ديگـري اسـت كـه از آن بـي             به آزادي  يابي  دستراي  او ب 

ي انتخـاب و      انـسان گـاه بـراي رهـايي از دلهـره          . طلب اسـت    گريز نيست، بلكه آزادي     آزادي
كند خود را پشت بعضي قوانين كـه خـود وضعـشان نكـرده                پذيرش مسؤوليت آن سعي مي    

ي رفتارهـا، از   توان آن را به همـه  زندگي است و نميپنهان كند، ولي اينْ رفتاري محدود در       
كه بعضي اديان، همچون مسيحيت، فاقد احكام         ويژه اين   جمله گرايش به دين تعميم داد؛ به      

گريـزي    بنابراين عامل مـسؤوليت   . اند و بيشتر، بخش اعتقادي يا عاطفي دارند         عملي و فقهي  
داري،   هـا بـا وجـود ديـن          معتقـد بـه آن     كند؛ چون افـراد     ها موضوعيت پيدا نمي     ي آن   درباره

هـا    را بـر آن     هايشان را بر عهـده بگيرنـد و ديـن تـصميمي               مجبورند خود مسؤوليت انتخاب   
  . كند تحميل نمي

  ي عامل گرايش به دين مثابه گريزي، به  نقد مسؤوليت. 3. 5
 كسي كه بـه   . گريزي است   گريزي عامل گرايش به دين نيست، بلكه عامل دين          مسؤوليت

گرود به سبب گريز از پـذيرش مـسؤوليت رفتارهـاي خـويش نيـست؛ زيـرا ديـنْ                     ديني مي 
ويـژه اديـان      ديـن، بـه   . داري است   گذارد كه همان دين     ي او مي    تري بر عهده    مسؤوليت بزرگ 

ي انديـشه و اخـالق و رفتـار انـسان رهنمودهـايي دارد، انـسان را در                    پرشريعت كـه دربـاره    
تـرين   هاي زندگي خود پاسخ دهد و اين بزرگ ي جنبه ايد به همه  دهد كه ب    موقعيتي قرار مي  

ي ميل انسان به      پس چگونه ممكن است پذيرش چنين امر سنگيني نتيجه        . مسؤوليت است 
 كـه ايـن ديـدگاه       بيان نمود توان    گريزي باشد؟ آيات متعددي از قرآن كريم را مي          مسؤوليت

ه      ب«ي    ي شريفه   از يك سو، آيه   : كند  فروم را رد مي    ـرَ أمامـفجياالنسانُ ل ريد5/قيامـت (»ل ي (
علت گريز كـافران از پـذيرش ديـن را ميـل بـه آزادي، خودمختـاري، هواپرسـتي و فـرار از             

) 18/فـاطر (»التَزِروا وازرةٌ وِزر اُخرَي   «كند و از سوي ديگر، آيات         داري ذكر مي    مسؤوليت دين 
ــرَه «و  ــرَاً ي ــالَ ذَرةٍ خَي ــل مثقَ عمــن ي م ــرَه ــرّاً ي ــالَ ذَرة شَ ــل مثقَ عمــن ي ــ(» و م ) 8و7/هزلزل

  .كند آوري دين را بيان مي مسؤوليت
كنند كه اگر علت گـرايش بـه    برخي در مخالفت با اين ديدگاه فروم، چنين استدالل مي      

تاز به سبب احكام و شريعت بسيار،         گريزي انسان باشد، اديان يكه      دين، تأمين نياز مسؤوليت   
گونه اديان، بيشتر توجه و رو شود، حـال   بنابراين بايد به اين. كنند از را بهتر تأمين مي  اين ني 

رود،    شمار مـي    تاز و پرشريعت به     يهوديت، در عين حال كه از اديان يكه       . كه چنين نيست    آن
كـه از اديـان       افراد كمي به آن گرايش دارند و در مقابل، مـذهب كاتوليـك مـسيحي، بـا آن                 
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شريعت است و بايد نيازِ يادشده را كمتر تأمين كند، بيشتر در كـانون توجـه                   كم گرا و   انسان

ي ميـان توجـه مـردم بـه دو مـذهب         مقايسه. قرار دارد و مردم به آن گرايش بيشتري دارند        
شـريعت و     تـاز و ديگـري از اديـان كـم           مسيحي، كه يكي از آن دو از اديان پرشريعت و يكـه           

تـر   خطاي اين نظريه را روشن) عني مذهب كاتوليك و پروتستاني(رود   گرا به شمار مي     انسان
البته بايـد توجـه داشـت كـه گـرايش بيـشتر بـه اديـاني كـه كمتـر                     ). 22: ، ص 3(كند    مي

گرا هستند ممكن است علل ديگري ماننـد تبليـغ كـم يـا           اند يا به ادياني كه انسان       خودكامه
  . بسيار مبلّغان آن دين داشته باشد

شده و جعلي ممكن است سـخن حقـي باشـد،             ي اديان تحريف    فروم درباره البته ديدگاه   
گريزي   چراكه در طول تاريخ، حاكمان ستمگر به كمك عالمان فاسد درباري، براي مسؤوليت            

انـد؛ ماننـد    هاي نادرسـت از آن دسـت زده   از اعمال زشت خويش، به تحريف دين و برداشت     
انـد حاكميـت خـود و         ها سعي كرده    با اين بهانه  آنان  . گروي  جبرانگاري و دنياگريزي و آخرت    

بري مردم را سرنوشت محتوم االهي معرفي كنند و اعتـراض و قيـام آنـان را در برابـر                      فرمان
نيز، مردم و عالمان ديني را به       . ظلم و فساد حكومت، اعتراض عليه خواست خدا جلوه دهند         

رتيـب، حكومـت را در دسـت         و بـدين ت     پرداختن به آخرت و واگذاشتن دنيا تـشويق كـرده         
  . اند گرفته

  نقد اشكاالت فروم بر گرايش ديني. 4. 5
طور  اوالً به . كند كه در خور بررسي است فروم اشكاالتي را بر گرايش به دين ذكر مي

كلي بايد گفت اين لوازم و پيامدهاي ناگواري كه وي براي گرايش ديني برشمرده است 
طور خاص  به . ي اديان و جوامع ديني وجود دارد ر همهتوان گفت د عموميت ندارد و نمي

هاي  پيدايش حكومت. توان اين لوازم را براي دين، بما هو دين، ضروري دانست نيز نمي
ي دين و  كنند نتيجه اي به نام عالمان ديني كه از نام دين سوء استفاده مي ستمگر و طبقه

 نكردن به محتواي اصلي دينِ حق   عملي ناآگاهي مردم و داري نيست، بلكه يا نتيجه دين
پيدايش جنگ در ميان جوامع به دين . است يا ناشي از نادرستيِ تعاليم ديني و دينِ ناحق

ناپذيري منبع  پرسش. هاي غير ديني صورت گرفته است بسا با انگيزه ارتباطي ندارد و چه
ي انديشه و سؤال، ارزش بعضي اديان، مانند اسالم، برا. ي اديان وجود ندارد ديني در همه

  . اند وااليي قائل
  هاي اديان خودكامه نقد ويژگي. 5. 5

شـدن در برابـر قـدرتي         د، مانند تـسليم   بر  نام مي فروم چند ويژگي براي اديان خودكامه       
. برتر، مظهر قدرت و جبر بودن خدا و تسلط بر زندگي مردم از راه بيان زندگي بعد از مـرگ                   

ها در يك دين، لزومـاً بـه معنـاي خودكـامگي آن نيـست،                 ويژگيرسد وجود اين      به نظر مي  
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ي اســالم، ايــن اطمينـان وجــود دارد كــه بـه رغــم داشــتن ايــن    كــم دربـاره  چراكـه دســت 

در اسالم، خداوند قدرتي برتـر از انـسان و اصـالً مظهـر قـدرت                . گراست  ها، انسان   خصوصيت
ا را در پـي دارد، امـا ايـن بـه            ي اوست و ادب بندگي تسليم در برابـر خـد            است، انسان بنده  

بر خالف ادعاي فروم، انسان در ضمن تسليم به         :  بودن انسان نيست    ارزش و پست    معناي بي 
دهد؛ انسان در ديـن اسـالم،         خدا، استقالل و تماميت خود را در مقام يك فرد، از دست نمي            

) الخـالقين فتبـارك اهللا أحـسن      ( موجودي است كه خداوند با خلق او، به خود آفرين گفـت           
و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعـل فـي   : (ي خود در دنيا قرار داد و او را خليفه   ) 15/مؤمنون(

: انسان موجودي تواناست كه بار امانت االهـي را بـه دوش كـشيد             ). 30/بقره) (االرض خليفة 
إنا عرضنا االمانة على الـسماوات و االرض و الجبـال فـأبين أن يحملنهـا و اشـفقن منهـا و                      «

و إذ قلنـا للمالئكـة اسـجدوا آلدم         : (و مالئكه بر او سجده كردند     ) 72/احزاب(»حملها االنسان 
م   : (هاي نيك خود را به او يـاد داد          خداوند اولين معلم او شد و نام      ). 34/بقره) (فسجدوا و علـَّ

زت و عظمت   شود، بلكه ع    كردن خدا، خوار نمي     انسان با بندگي  ). 31/بقره) (آدم االسماء كُلَّها  
  ).10/فاطر) (من كانَ يريد العزَّةَ فَللَّه العزَّة جميعاً: (يابد مي

شـود، ولـي      در اسالم، به آخرت و زندگي اخروي، همچون مقصد نهايي انسان توجه مـي             
پيـامبر  . كـردن آن بـه بهـاي آخـرت نيـست            اين به معناي غفلت از زندگي دنيوي و قربـاني         

توجهي بـه دنيـا را برگزيـده بودنـد تـوبيخ              روش رهبانيت و بي   ، خود، كساني كه     )ص(اسالم
پيروان خود را به انتخـاب      ) ع(امامان شيعه . كردند و فرمودند در اسالم، رهبانيت وجود ندارد       

اند چنان براي زنـدگي تـالش         اند و فرموده    راهي ميانه در توجه به دنيا و آخرت توصيه كرده         
اي ديگـر     ود و چندان به آن دل نبندند، گـويي لحظـه          كنند كه گويي تا ابد در آن خواهند ب        

  .خواهند مرد
  

  گيري نتيجه. 6
آيد كه اريك فروم دو عامل نياز به نگرش  از آنچه گذشت، اين نتيجه به دست مي

 كه هر دو داراي كند عنوان ميگريزي را علل گرايش انسان به دين  مشترك و مسؤوليت
نگرش مشترك و سازگاري اجتماعي، علت غايي، حق اين است كه رسيدن به . اشكال است

اي است  ي افراد در گرايش به دين نيست، بلكه هدف يا نتيجه به معناي عامل برانگيزاننده
. آيد ها پديد مي كه معموالً پس از گرايش يك عده يا يك جامعه به ديني خاص، براي آن

هاي اساسي  كننده به پرسش نعهاي حق و قا انسان دين را به عللي ديگر، مانند يافتن جواب
بيني جديد از  ي جهان و انسان و سرنوشت او در يك دين، پيداكردن جهان خود درباره

ي پذيرش و رواج  نتيجه. پذيرد مي... هستي، معنابخشي به زندگي، رفع نيازهاي معنوي و
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همچنين از . يك دين خاص در جامعه، ايجاد نگرش مشترك و سازگاري اجتماعي است

جا كه هر ديني داراي بخش عبادي و رعايت قوانين خاصي است، براي پيروانش  آن
 پس به نظر .برند گريزي به دين پناه نمي ان براي مسؤوليتبنابراين انس. زاست مسؤوليت

ي افراد و اديان درست نيست و شايد  ي همه شناختي فروم درباره هاي روان رسد ديدگاه مي
چنانچه در طول تاريخ، . اديان جعلي و انحرافي درست باشد  ويژه بهشان،  ي بعضي درباره

هاي ديني را براي ايجاد انسجام ملي و  ي ابزاري از ظرفيت برخي مانند ماكياولي، استفاده
اند يا برخي حاكمان براي توجيه رفتارهاي  مداري، به حاكمان سياسي توصيه كرده قانون

اند و  گرايي را ترويج كرده  جبرگرايي يا ارادهكشي از مردم، ديدگاه ي خود و بهره ظالمانه
  .اند حكومت خود را از جانب خدا و قضا و مشيت او دانسته

  
  ها يادداشت

1. Tremendum 

2. Facinans 

3. The Wholly Other 

4. Collective Unconscious 

5. Archetype 

6. Authoritarian 

7. Humanistic 

8. Automaton conformity  
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