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  آن در قرآن ینوع ضدارزش ه بریبا تک »ترس«مفهوم  يواکاو
  **زادهمهري حسن/  *فاطمه عالئی رحمانی

  دهيچک
ضدارزشی به دو قسم ارزشی و حسب متعلق آن است که به یاخالق هايیژگین ویتراز مهم یکی »ترس«

ل اخالق اسـت کـه   ین فضایتراز مهم ،اول ۀدست د.یآمیشمار لت بهیلت و گاه رذیگاه فض شود؛تقسیم می
ـت  .کندمید یاست که انسان را تهد یب نجات از خطراتموج ها دارد وت انسانیسازنده در ترب ینقش  ۀدس

در  گردد.می نانسا یمانع رشد و تعالو  یزبون و ذلت ۀیما رد،یگمیقرار  یل اخالقیرذا ةکه در زمر ،گرید
گـر از  ید یبرخ .است »خوف«ن واژگان ای نیتر. عاماندترس شناخته شدهمی معادل مفهوواژه چند  قرآن،
ـ «عبارتنـد از:   انـد، ترس معنا شـده  ب به خوف داشته و غالباًیقر ییکه معنا یهایواژه ، »وجلـۀ « ،»تیخش

 یضدارزش يهان ترسیتر. ترس از فقر، مرگ و طاغوت از مهم»اشفاق« و »فزع« ،»رعب« ،»روع«، »رهبۀ«
اعـراض از جهـاد در راه خـدا،     عدم انفـاق و  ،طانیت شیرش والیپذ ت،یباشند. اقدام به جنامیدر قرآن 

ـ  هـاي تـرس  يامدهایپ از یخروج از حالت تعادل، برخ ،طانیبا ش یتزلزل و دوست در قـرآن   یضدارزش
ت خـدا، احسـاس ضـعف و    یعدم اعتماد به رزاق ، عملکرد ظالمانه،يماد یوابستگ ،مانای ضعف .هستند

ـ  .انـد شـده  یمعرف یضدارزش يهااز عوامل ترس ،گران شدنیشتن و مبهوت قدرت دیدر خو یزبون ن ای
ـ بـه ب  با ترس، یالمعنبیواژگان قر یپس از بررس ،نوشتار ـ  يهـا ان تـرس ی آثـار و عوامـل    ،یضدارزش

  .دپردازمی
  .یآثار ترس ضدارزش ،یاقسام ترس ضدارزش ،ی: قرآن، ترس، ترس ضدارزشهاژهوادیکل

    

                                            
     Alaee.fatemeh@yahoo.comاستادیار دانشگاه الزهرا* 

    mehrihassanzadeh@gmail.comکارشناس ارشد دانشگاه الزهرا** 
 20/3/92پذیرش:  - 2/10/1391دریافت: 

۵۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
. سـازد مـی کننـده دور  دیـ از عوامـل تهد  يرارادیـ غ صـورت است که انسـان را بـه   یانفعال یحالت »ترس«
 تـرس  .)369، ص 1383ي، (نـور  مطلـوب اسـت   یواکنشـ  ،در حالت اعتدال و سـالمت روان  رو،ایناز
 ياریـ راختیغ يرفتـار  ،شـود مـی در انسان ظـاهر   يرارادیصورت واکنش غن نظر که بهایاز  طور مطلقبه

 يهـا و در شـمار حالـت   نـدارد  مـی مـدح و ذ  ،خـود  يخودرد و بهیگمیقرار ن یابیاست و مورد ارزش
  .)1389 ،(مصباح ردیگمیقرار  ير غم و شادینظ یانعکاس
و می جاد اختالل در سـالمت جسـ  ای ارزش، مضر و عاملکه فاقد  ها وجود دارنداز ترس یانواع اما

انگر شـناخت نـاقص و   یـ ب ،ن تـرس ایـ . اسـت  ن نـوع ایـ  از يو مـاد  يویترس در امور دن .است یروح
 موجب خـروج انسـان  است که  ینینشو گوشه یافسردگ يبرا ینسبت به خداوند و عامل مینادرست آد

مـؤثر در   یآن، نقشـ  گونه ترس و عواقب و آثـار ناییی ساو شنا یبررس .در زندگی استاز حالت تعادل 
  اجتناب از آن خواهد داشت.

  ن مفهوم ترسييتب
) و هـراس  571 ص ،14ج ، 1341، دهخـدا ( خوف و بـیم معناي در فرهنگ لغت فارسی به» ترس«

  شناســی تـرس، حالـت عـاطفی بسـیار پیچیــده    باشـد. در علـم روان  مـی  )289، ص 1381(معـین،  
است که با بسیاري از عالئم اضطراب از جمله، افزایش ضربان قلب و نبض، التهابـات   و نیرومندي

این اساس، اندیشه، سرگیجه، سردرد و انقباض شدید عضالنی همراه است. بر معدوي، عدم تمرکز 
در قرآن با تعـابیر مختلفـی   » ترس«). مفهوم 7، ص 1373شود (یونکر، ترس نوعی بیماري تلقی می

هاي ظریفـی بـا هـم دارنـد. واژگـانی      این تعابیر با وجود اشتراکات معنایی، تفاوتاست. بیان شده 
  انـد، چون خوف، خشیت، وجلۀ، رهبۀ، روع، فزع، و اشفاق، حذر، و... که تمامـاً تـرس معنـا شـده    

است در حد اعالي بالغت و فصاحت وجـود   این اساس که ترادف در قرآن کریم، که کالمیاما بر 
  تواند جـاي دیگـري را بگیـرد.   ظاهر مترادف نمیاین واژگانِ بهیک از ق این است که هیچندارد، ح

  هـاي ظریـف میـان آنهـا    ایـن واژگـان، تفـاوت    این بخش، درصددیم که با بررسی معانی لغوي در
  تبیین گردد.

  خوف
 امـر  ینـ یبشیپـ  يمعنـا اسـت و بـه   رفته کارهب قرآن هیآ 112 در ،مرتبه 124 جمعاً آن مشتقات و »خوف«

 رودمـی  کـار  بـه  دو هـر  ياخـرو  و يویـ دن امـور  در و اسـت  یقطع ای یظن هاينشانه يرو از ینامطلوب
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   ۵۷با تكيه بر نوع ضدارزشي آن در قرآن » ترس«واكاوي مفهوم 

 تـو  کـه  مترس ... و )؛31(قصص: » الْآمنین منَ إِنَّک تَخَف ال و ...«، )303ق، ص 1412اصفهانی،  (راغب
  .)203 ق، ص1428 ،ياست (عسکر یامانى. گفته شده اصل آن از نقصان و کاست در

  اشفاق
 آمیختـه ) محبت(توجه  :است. اشفاق آمده ات قرآن کریمیآ در مرتبه 11 و مشتقات آن» شفق«ماده 

 قیامت روز از و )؛49(انبیاء: » مشْفقُون الساعۀِ منَ هم و« )؛459ق، ص 1412(راغب،  ترس است با
  .هراسناکند

  حذر
 اط، مواظب بـودن و یاحت يمعناو غالباً به است رفته کاربه میقرآن کر در مرتبه 21 آن مشتقات و واژه نیا

ا یـ  ) و113 ، ص1385، نـوش آذر ؛199ص  ،3 ج ق،1410ي، دیـ (فراهي زیـ چ بـه  نسـبت  بودن هوشبه
 و زیـ پره ،مـاده  نایـ  در اصـل  ).42، ص 13 ج، 1360 ي،(مصطفوباشد ی میا قطعی ینسبت به ضرر ظن

لـوازم   از زیـ تجه و ياریهوش و یآمادگ و خوف مطلق نه و زیپره مطلق نه ،است خوف از یناش مراقبت
ه  یحذِّرکُم و« ؛)182و183 ص ،2 ج ،مصطفوي( است ن اصلای و آثار ه  اللـَّ نَفْسـ إِلَـى  و  ه یر  اللـَّ صـالْم..«. 

  .اوست سوى به بازگشت که ترساندمى خودش از را شما خدا و)؛ 28عمران: (آل

  خشیۀ
 ،میـ دار تیخشـ  آن از آنچـه  بـه  علـم  دلیـل هبـ  شتریب و باشدمیم یتعظ با ختهیآم خوف يمعناواژه بهن یا

ه  یخْشَـى  إِنَّما« ).283 ق، ص1412 ،(راغب شدند خاص خدا، کالم در علما ،رونایاز .دیآمی وجودبه  اللـَّ
  .ترسندمى او از دانشمندان تنها خدا بندگان میان از آینه هر)؛ 28(فاطر:  »الْعلَماء عباده منْ

  رعب
 ؛356 ق، ص1412، (راغـب  )دنیـ بر( قطع. 3؛)پرکردن( ملء. 2 ؛)ترس( خوف .1: دارد اصل سه »رعب«

خـوف بـر    یرگـ یچ ،ان شـده یـ ن واژه بای يکه برا یین معنایترجامع ).156ص  ،4 ج ،1360ي، مصطفو
 الءیاسـت  چراکـه  ؛است اصل لوازم از قطع و امتالء میمفاه اما. کندمیسلب  یکلت را بهیقلب است که امن

 کـه  یکسـ  ،پـس  .گـر ید زیچ از دنیبر و انقطاع جهتبه، شود پر یمستول از که است آن مالزم ي،زیچ بر
 منقطـع  یهـدف  و غـرض  هـر  و بـوده  آن مشـغول  کـه  يزیچ هر از ،شودمی حاصل شیبرا رعب حالت
ــی ــودم ــطفو ش ــب ؛158 و157، ص 4 ج، 1360 ي،(مص ــه« .)356 و357 ص ق،1412، راغ  در زودىب

 بـر  کـه  انـد گردانیـده  شـریک  خـدا  با را چیزى زیرا ؛افکند خواهیم بیم اندورزیده کفر که کسانى هاىدل

۵۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 بـد  چـه  سـتمگران  جایگـاه  و اسـت،  آتـش  جایگاهشان و است نکرده نازل دلیلى] خدا[ آن،] حقانیت[
  .)151: عمرانآل( »است

  رهب
 ینینشـ تـرس همـراه بـا اضـطراب و گوشـه      یاست و به معـان  رفته کارهب قرآن اتآی دربار  12 واژه نیا

 قطعـاً  شـما «). 145، ص 13 ج، 1360 ي،(مصطفوباشد می استمرار خوف و )366 ق، ص1412، (راغب
  .)13: حشر(» فهمندنمى که اندمردمانى آنان کهچرا ؛هراسید مایه خدا از بیش آنان هاىدل در

  روع
ی، (قمـ ی تـاب یشدت ترس و بـ  یاست و در کتب لغت به معان رفته کارهب قرآن هیآ کی در تنها واژه نیا

 جق، 1414، منظـور ابن ؛242ص  ،2 جق، 1410ي، دی(فراه ختنیبرانگ را یکس )، اعجاب98 ، ص1386
خـواه از   ،قلـب  ف بریرعب خف یرگیچ از آمدهوجودهب حالت )،253ص  ،1385 ،نوشآذر ؛135ص  ،8

 دییـ تأ رعـب  خـالف بـر  نیل حرف وجود با ،روع در یسبک ومی نر .کمال اعجاب از ای ترس باشد يرو
] شـدن  فرزنـددار [ مژده و شد زایل ابراهیم ترس وقتى پس«؛ )280ص  ،4 ج ،1360ي، شود (مصطفومی
  .)74: هود(» کردمى چرا و چون] شفاعت قصد به[ ما با لوط قوم درباره رسید، او به

  فرق
)، تفرّق و تشویش قلب از خوف 661تا، ص معناي فاصله میان دو چیز (مهیار، بیاز ریشه فَرَقَ به» فَرَق«

 ).634ق؛ ص 1412خواهد از هم متفرق و متالشی شود (راغب، ترسد که قلبش میاست؛ گویی چنان می
  .)56توبه: (» بیمناکند شما از اینان نیستند، شما از آنکه حال و شمایند از که خورندمى سوگند خدا به«

  فزع
 ق، ص1412است و به معانی گرفتگی و نفرت از امـر مخـوف (راغـب،     آمده هیآ 6 در و مشتقات آن واژه این

ـانی مـی  687، ص 2ق، ج 1422؛ مصطفی، 635 ، 13، ج 1360باشـد (مصـطفوي،   )، خوف شدید از ضرر ناگه
نْهم  فَفَـزِع  داود علـى  دخَلُـوا  إِذْ«ماننـد:   .است خوف ازاي مرتبه »فزع«اساس، واژه  نای). بر 42ص  ـالُوا  مـ  ال ق

  گفتند مترس. افتاد، هراس به آنان از او و درآمدند، داوود بر] ناگهانى طوربه[ وقتى )؛22(ص: » تَخَف

  وجلة
 یبـاطن  شیتشـو  و اضـطراب  ،واژه نایـ  در اصل. است رفته کارهب قرآن در بار 5 واژه و مشتقات آن نای
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   ۵۹با تكيه بر نوع ضدارزشي آن در قرآن » ترس«واكاوي مفهوم 

 شـود مـی  نفـس  انخفـاض  و آرامـش  سـلب  موجـب  کـه  ،قلـب  در جنبش و تحرك حالت یعنی ؛است
ذینَ  الْمؤْمنُـونَ  إِنَّما« ).42ص  ،13 ج، 1360ي، (مصطفو رَ  إِذا الـَّ ذُکـ  ه )؛ 2(انفـال:   »...قُلُـوبهم  وجِلَـت  اللـَّ
  .بترسد هایشاندل شود یاد چون خدا که اندکسانى همان مؤمنان،

  يارزشضد يهارست
 عبـارت دیگـر،  . بهخور ترسیدن نیستن است که انسان از عواملی بترسد که درای ضدارزشی ترس

که در آیات قرآن از آن نهی شده است، یا داشتن  ارزشی نامیدترس ضد توانمی خدا راترس از غیر
در کتب لغـت،  » جبن«شود. می» جبن«این نوع ترس، تعبیر به از  .آن مورد مذمت قرار گرفته است

)، ضد شـجاعت  186، ص 1ق، ج 1412؛ راغب، 153، ص 6ق، ج 1410به معانی ترس (فراهیدي، 
القلــب (راغــب، )، ضــعف51، ص 2، ج 1360؛ مصــطفوي، 84ص  ،13ق، ج 1414منظــور، (ابــن
جـبن: تـرس و   «گویـد:  مـی  راغب) آمده است. 224، ص 6، ج 1375؛ طریحی، 186ق، ص 1412

(راغـب،  » بـود  نیرومنـد  و داشت تسلّط آن بر بایستى راستىبه عف قلب و دل از چیزي است کهض
  معتقد است: مصطفوي). 186ق، ص 1412

ـ را ب ياست که مقابل شجاعت است و مهابت در اقدام کردن و تقدم در امر يزیچ ،ن مادهای اصل در ان ی
ـ  چـرا  ؛شـود مین اطالق یمناسبت بر جب نای ن است و بهآکند که تأخر و حذر و اتقا مالزم می ن، یکـه جب

ن ترسو اسـت کـه   یجب ییو گو دهدمیاش را جلو قرار یشانی) است و مرد شجاع پیشانی(پ پس از جبهه
  .)51، ص 2 ج، 1360ي، است (مصطفو یشانیو متأخر از پ ردیگمیدر عقب قرار 

ط آن اسـت. از مهلکـات بـزرگ    یاز جنس رذائل قوه غضب و در جانـب تفـر   »جبن« معتقد است: نراقی
 .شـود مـی  یزنـدگ  يذلت و نـاگوار  ،نفس يخوار مانند:می سبب آن دچار صفات مذموبهمی است و آد

 یکُـونُ  لَـا « فرمـود:  امام بـاقر  .)252 ، ص1366ی، عت از آن نکوهش شده است (نراقیدر شر رو،ایناز
کـار نرفتـه   در قرآن بـه  »جبن« ةواژ. )93، ص 1 ج، تایب ،(صدوق» شَحیحا لَا و حرِیصاً لَا و اناًجب الْمؤْمنُ

ه    « د:یـ فرمامـی کـه خداونـد   آنجا آمده استدر قرآن  »نیجب« ةواژ ،آن ةاما از ماد ،است لَما و تَلـَّ ا أَسـ فَلَمـ
ان داسـتان ذبـح   یه در بآی نیا. افکند پیشانى به را او و شدند تسلیم دو هر چون)؛ 103(صافات:  »للْجبِینِ

دارد. می اشـکال و اقسـا   یارزشضد هايباشد. ترسمی میبه دست حضرت ابراه لیحضرت اسماع
  عبارت است از: یارزشات قرآن، اقسام ترس ضدآی حسب بر

  يب ماليترس از آس. ۱

دن ضـرر و  یتـرس از رسـ   رد،یـ گمیا کمبود آن نشأت یمان ای عدم که از ی،از اقسام ترس ضدارزش یکی
از  ،تـرس از فقـر   باشـد. مـی  تجارت يکساد و (فقر) شتیمع یترس از تنگا همان یان به اموال است یز

۶۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ      يانسان معموالً بـرا  .ان مردم استیج میرا يهاترس را تحمـل   یکسـب معـاش رنـج و زحمـت فراوان
نژاد، (عباس شودترس و هراسش می ، موجبرا تهدید کند آمدشکند و هر خطري که احتماالً منبع درمی

و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید. ماییم « در قرآن نهی شده است. ،این ترس از )170، ص 1384
 .)31 اسراء:(» بخشیم. آرى، کشتن آنان همواره خطایى بزرگ استکه به آنها و شما روزى مى

ـال کار رفته است: در لغت در معانی زیر به» امالق« ق، 1414منظـور،  (ابـن  فقر و ندارى، افالس و نداشتن م
ـاق و تبــذیر تــا  272، ص 6، ج 1371؛ قرشــی، 236، ص 5، ج 1375؛ طریحـی،  347، ص 10ج  )، کثــرت انف

  ).347، ص 1، ج 1414منظور، ؛ ابن174، ص 5، ج 1410که منجر به حاجت و نیاز شود (فراهیدي، جایی
 کـه  بخشـد می اطمینان اشگفته این با را مورد است و آناناین ترس بیدارد که ن میخداوند خود بیا

ص  ،6، ج 1377دهـیم (مدرسـی،   مـى  روزى را آنـان  و شما که ؛ ماییم»نَرْزقُهم نَحنُ« :شد نخواهد چنین
 خداى فرمانبردارىبه  (اگر و تجارتى که«... فرماید: ). در سوره توبه در مورد ترس از آسیب مالی می222

  ).24توبه: (..» .هستید دلخوش بدان که هایىو خانه از کسادش بیمناکید شوید) مشغول جهاد و تعالى
 خـدا  راه در جهـاد  و رسـول  ،خـدا  مکتبـى،  مسلمان و موحد یک براى که است نای آیه این خالصه

 را آنهـا  باشـد،  تـر محبـوب  مسـکونى  خانـه  و تجـارت  ،ثـروت  اقـوام،  همسر، برادر، فرزند، پدر، از باید
 تواننـد نمـى  اینهـا  ،کلى طوربه .جهاد و رسول و خدا از نه بکشد دست آنها از را، مکتب نه ،ازداندخطربه

 کسـان  چنـین  و باشدمى ضاللت در و شده ساقط بندگى از و است فاسق مؤمن، آن نهگر و باشند، بهانه
ص  ،4 ج، 1377ی، (قرشـ  شود نصیبشان خدا جانب از بدبختى و خذالن و شکست که باشند منتظر باید
 اسـت  آشـکار  فسـق  و نافرمانبردارى نوع یک ،جهاد و خدا رضاى بر امور این ترجیح کهییآنجا). از207

: کنـد مـى  اضـافه  آیـه  ،پایـان  در .ندارند را الهى هدایت شایستگى مادى زندگى برق و زرق دلباختگان و
  .)332ص  ،7 ج، 1374ي و دیگران، رازی(مکارم ش کندنمى هدایت را فاسقان گروه خداوند

  مردم ترس از. ۲

رخـدا  یشـود کـه غ  یمـ  موجـب رخـدا  یشده است. ترس از غ ین ترس همواره از نظر قرآن و عقل نهای
ـ  یاگر غ .د برعکس باشدیکه بایحال. درده شودیدبزرگ و خدا کوچک  بـزرگ شـود،    یش کسـ یرخـدا پ

 تمام ،کند یت از کسیخداست، و اگر خدا حما یر و برکتیو هر خ یهر قدرت یشود. منبع اصلیترسو م
ـ ا .به او برسـانند  یانیز توانند، نمیان دست به دست هم دهندیجهان انسـان  بـه   يادیـ قـدرت ز  تفکـر ن ی
ـ افزامـی را  دشـمنان سرسـخت و لجـوج    برابر در يداریاستقامت و پا و دبخشمی از جملـه تـرس از    د.ی

هـدف   .تـرس از طـاغوت کـار شـیطان اسـت      باشـد. می طاغوتو  خودکامه يهاقدرت ترس از مردم،
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هاي مبارزه است تا آنان فرار کنند و باطل بـه پیـروزي   مجاهدانِ راه خدا در میدان ۀشیطان تضعیف روحی
نظـر   از ،نیبنـابرا  .شود تا دست تجاوز او درازتر گـردد میب موج ،از او يترس از طاغوت و دور برسد.
انـد.  اند، از [کارشکنى در] دیـن شـما نومیـد گردیـده    امروز کسانى که کافر شده« است. یارزشضد قرآن

  .)3: (مائده» ..پس، از ایشان مترسید و از من بترسید.
نکه بترسند که اهل کفر بـر اسـالم غالـب آینـد و مسـلمانان را      ای کند ازمی یمؤمنان را نهمذکور  یۀآ

از من بترسید که اگـر مخـالفتم کنیـد و     دیبا: دیفرمامیخدا گردانند. شان بازشکست دهند و آنها را از دین
  .)245 ص ،3 ج ،1372 ،ی(طبرس گیردمرتکب گناه شوید، کیفر من شما را فرا مى

  ترس از مرگ. ۳

ن یاز بـ  يبـرا  دلیـل ن یبـه همـ  . قـت مـرگ دارد  یها نسبت به حقشه در نوع نگاه انسانیر ،ترس از مرگ
انسـان را   یتمـام هسـت   يتفکر ماد. ح نگرش خود نسبت به مرگ پرداختید به تصحیبا ،ترسن ای بردن

مـرگ قطـع ارتبـاط روح از بـدن     ی، اما در تفکر اله شمارد.می يداند و مرگ را نابودمیمحدود به جسم 
  .)1387 ،یمانی(سل قت استین حقای حاصل جهل نسبت به وقوع ترس از مرگ، ،جهیدر نت. است

 ارزش است.اندیشی و به یاد مرگ بودن، ارزش است. اما ترس از مرگ، ضدهاي دینی، مرگآموزهدر 
داند که حیات پس از مرگ نیز ادامه برد و میاندیشی به حیات جاودانه پس از مرگ پی میانسان با مرگ

. )1380(یثربـی،   گیـرد  باید بیشتر از حیات دنیوي مورد توجه قرار رو،ایناز .باشدجاودانه هم می و دارد
مؤمن بنابراین، (همان). اندیشی چیزي جز تعدیل زندگی دنیوي و سامان بخشیدن آن نیست از مرگ ادمر

ایـن   نـوع . نگـرد بینانه مـی با دیدي واقع مرگو به  اندیشی داردچند مرگندارد، هراز مرگ ترس  واقعی
در  .)294، ص 1379(جوادي آملی،  ه استها بر اساس جهلی است که شیطان بر جاهل تحمیل کردترس
 ،] رگبارى از آسـمان یا چون [کسانى که در معرض« از مرگ آمده است:منافقان ترس  در خصوص قرآن

] آذرخش [و] بیم مرگ، سر انگشـتان  اند] از [نهیب[قرار گرفته ،ها و رعد و برقى استکه در آن تاریکی
  .)19: (بقره» کافران احاطه داردهایشان نهند، ولى خدا بر خود را در گوش

 پـس  .موت در مقابـل حیـات اسـت    ى تحرزى است که از لحاظ خوف صورت گیرد.امعنهب »حذر«
:توالْم ذَرسبب پیدایش اخـتالل و  هیعنى منتفى شدن حیات، ب ؛از جهت تحرّز و پرهیز کردن از موت ح

توجـه و تعلـق و    همـۀ انسـان   اگـر و  که موجب از بین رفتن حیـات گـردد   است فساد در وجود چیزى
ناراحـت و   ،از جـدا شـدن و زوال آن صددرصـد منزجـر     قهـراً  ،شـد باحیات مادى دنیوى ه خوشى او ب

 .)106ص  ،1 ج، 1380ي، (مصطفو ناراضى گشته و با تمام قوا در رفع آن پیوسته خواهد کوشید

۶۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

از کشـته شـدن را    تـرس موسـی   برخی در قسمت ترس از مـرگ، آوري است که الزم به یاد
پیـامبري چـون    چنان در میان مردم رواج دارد کـه حتـی   ،اند که ترس از مرگاند و بیان کردهآورده

را ذکـر  ) 14(شـعرا:   »فَأَخـاف أَنْ یقْتُلُـون   لَهم علَـی ذَنْـب  « ۀیآ موسی از آن در امان نمانده است و
  ).375، ص 1384نژاد، (عباس اندکرده

رسالت بـوده   ۀلئتمام ماندن مسل نایدلاز کشته شدن به یند که ترس موسهست مفسران قائلاکثر  اما
 ،16 ج، 1374شـیرازي،   مکـارم  ؛31ص  ،4 ج ق،1415 ،یض کاشـان ی(فـ  شینه ترس از جان خو ،است
ص  ،6 ج ،1336ی، کاشـان  ؛354ص  ق،1412 ،؛ شـبر 12ص  ،12 ج ق،1404ی، همـدان  ینیحس ؛78 ص
  .امده استین نامؤمن يدر قرآن ترس از مرگ برا ،نیبنابرا .)423ص  ،2 ج ق،1413، یعامل ؛405

  امتيدر ق ورد خوداترس از دست. ۴

رد و موجـب  یـ ا صـورت گ یـ در دنن ترس ای کهیصورتدر .ارزشمند است یطور منطقترس از گناهان به
همـواره   ،ن بـوده اسـت  یـ و بزرگـان د  اء و ائمهینبا ةریس گونه که درهمان ،ر شودیحرکت به سمت خ

ـ ا اگـر  امـا . شـود مـی انسان  یرشد و تعال موجبو  رفته شمارهب هاک در انسانیاعمال صالح و ن أمنش ن ی
 ،دفتر اعمال گشوده شـود  و« سودمند نخواهد بود. در آخرت و هنگام مشاهده اعمال حاصل شود،، ترس

  .)49: (کهف» اکندمجرمان را بینى که از آنچه در آن آمده است بیمن
دلهـره   زننـد، در آخـرت هـراس و   تفاوت بوده و به هر کارى دست مىخیال و بىآنان که در دنیا بى

د و خداترسـى  که در دنیـا اهـل تعهـ    ،، ولى مؤمنان)183و182ص  ،7 ج، 1383ی، (قرائت خواهند داشت
  .)26: (طور »مشْفقینَإِنَّا کُنَّا قَبلُ فی أَهلنا « :انددر آنجا آسوده ،بودند

امـا در کتـب    .)459ق، ص 1412، (راغـب  گوینـد  را ترس با آمیخته عنایت ،ان شد اشفاقیکه بچنان
 ،ی(طبرسـ  اسـت  رقـت  شـفقت  اصـل  و اسـت،  »شـفقت « از مشتق »مشفقین« ۀکلم :است آمده يریتفس

 کـه  یکسـان  یعنـ ین یمشـفق  ،نیبنابرا. )324و323 ص ،13 ج ق،1417یی، طباطبا ؛730 ص ،6 ج، 1372
  .)219ص  ،4 ج ق،1407 ي،(زمخشررقت قلبشان گشته است  موجباست که  يحدترسشان به

  يضدارزش يهاآثار ترس
 ياخـرو  یآثار آن شامل زنـدگ  یو برخ يویدن ،آن آثار یباشند که برخمی يآثار يمذموم دارا يهاترس

 :آمـده اسـت  ت یـ در روا ش اسـت. یو آسـا  یات مخـل زنـدگ  یمطابق روا ،ن نوع ترسیا شود.میانسان 
ن تـرس در  ایـ ی از آثار کل. )447 ص، 1366ي، آمدیمی(تم ندارد یفرد ترسو زندگ؛ »ش لهیالخائف الع«

بـزرگ   يرا کارهـا یـ ز ؛باشـد مـی  بـزرگ  يانسـان از کارهـا  و بازداشتن و ذلت  یشکست و زبون یزندگ
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طلبد که بتوانند از سد مشـکالت عبـور کننـد،    می را ییهاروست، و انسانبهشه با مشکالت بزرگ رویهم
 ی،ضدارزشـ  يهـا از جمله ترس. )242 ، ص1379 ی،آمل ي(جواد ستین کار از افراد ترسو ساخته نای و

  ر نام برد:یتوان از موارد زمی

  فقر آثار ترس از. ۱

 يتـرس از فقـر و نـدار    ،از افـراد جامعـه اسـت    ياریر بسیگکه در حال حاضر دامن ،از انواع ترس یکی
از  يبسـیار ن ترس مـانع از انجـام   ای بساچه .شودمیش از انسان یسلب آسا موجبن نوع ترس ای است.

سـت  یو سبب انجام اعمال ناشا ها سوق دادهيدیپل يبه سو و شود ک همچون انفاق، صدقه و...یاعمال ن
  گردد از جمله:

  تیاقدام به جنا - 

ال تَقْتُلُـوا أَوالدکُـم خَشْـیۀَ     و«: یزان آدمـ یهم قتل عز آن، ت استیاز فقر، جنان آثار سوء ترس یتراز مهم
 را خـود  فرزنـدان  تنگدسـتى  بـیم  از و؛ )31(اسراء:  »إِمالقٍ نَحنُ نَرْزقُهم و إِیاکُم إِنَّ قَتْلَهم کانَ خطْأً کَبِیراً

  .است بزرگ خطایى همواره آنان کشتن آرى،. بخشیممى روزى شما و آنها به که ماییم. مکشید
 و شـوید  هالکـت  و فقـر  دچـار  مبـادا  اینکه ترس از را خود فرزندان که این نکته است انگریفه بیشر ۀآی
 نهـى  همـان  تعلیـل  ،»إِیاکُم و نَرْزقُهم نَحنُ« نرسانید، جمله قتل به دهید گدایى ذلت به تن ایشان، خاطربه
 کـه  نیسـتید  شـما  این یعنی» کَبِیراً خطْأً کانَ قَتْلَهم إِنَّ« :فرمود که است بعدى جمله براى مقدمه مقام در و

 یمیمـا  بلکـه  برسانید، را ایشان روزى نتوانید دیگر تنگدستى و فقر هنگام به تا دهید،مى را اوالدتان روزى
ق، 1417ی، (طباطبـائ  بزرگ است خطایى فرزندان کشتن آرى دهیم،مى روزى را شما هم و ایشان هم که
 در ىحتـ  تهیدسـتى  و فقـر  آمـده اسـت.   مکـرر  کریم قرآن در فرزندکشى از نهى لهئمس. )85 ص ،13 ج

 از تـرس  کـه  فقـر  تنها نه نباشد، ایمان و روانى تامنی پس اگر. است تأثیرگذار انسانى عواطف ترینقوى
  .)52ص  ،7 ج ،1383ی، (قرائت شودمى کشىآدم سبب نیز فقر

  طانیت شیرش والیپذ - 

والیت شیطان و لزوم اجتناب از تولّی شیطان و پذیرش  در خصوص یاتآ در بعضی از قرآن کریم
 ،کنداي را تزیین میفرماید: شیطان اعمال عدهکه میچنان .مطالبی را مطرح فرموده است ،والیت او

پیـامبرانى  انـد، بـوده  تـو  زا پـیش  کـه  هـم  مردمـى  بـراى  کـه  سـوگند  خدا به: «شودآنها می و ولی 
 خواهـد  دوستشـان  شیطان روز آن در و بیاراست چشمشان در را اعمالشان شیطان ولى. ایمفرستاده

۶۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 ۀخـود قـرار دهـد، زمینـ     خـدا را ولـی  . اگر کسی غیـر )63(نحل: » دردآور عذابى راست آنها و بود
 بـه  را شـما  و دهـد مـى  بـیم  تهیدستى از را شما شیطان. «سقوط و تباهی خود را فراهم کرده است

 خداونـد  و دهد،مى بخشش و آمرزش وعده شما به خود جانب از خداوند] لى[ و داردوامى زشتى
  ).268(بقره: » داناست گشایشگر

 را شـما  شـیطان  از فقر را دارد. »ترس«اما مفهوم  ،استفاده نشده »ترس« ةصراحت از واژبه ،هآی نای در
 صـدقه  شـما  اگـر  کـه  گیریـد  فرو دادن صدقه از دست و دارید نگاه مال :گویدمی ترساند،مى درویشىبه

؛ 315ص  ،1 ج ق،1407ي، زمخشـر  ؛729ص  ،1 ج ،1371ي، بـد ی(م شـوید  درمانـده  و درویـش  ،دهید
طان یشـ  ةرش وعـد یپذ ،نیبنابرا. )312ص  ،1 جق، 1412، د قطبی؛ س55ص  ،7 ج ق،1420ي، رازفخر

را مـی  طان دویشـ  هخدا و وعد ةان وعدیچراکه م ؛ت اوستیرش والیهمان پذ او،ف یاز تخو يریو اثرپذ
  باور کرده است.

  يو آزمند يورزبخل - 

آن  صـحیح  و مشروع به نحو و است، انسان دست در که ستا چیزي بخشش از کردن خوددارى »بخل«
 الزم قیـد  سـه  ،بخل قتحق در ست.یکردن آن سزاوار ن امساك و شده ظاهرى مالک و آورده، به دست را

 ضـرورى  مقـدار  بر زیاده آنچه از بخل ،مدو .دیگران اموال از نه ست،ا آن مالک آنچه از بخل، اول :است
 مـوردي  در بخل ،مسو .باشد خود زندگى تأمین براى احتیاج مورد آنچه از نه است، عائله و خود زندگى

، 1380 ،ي(مصـطفو  نیست سزاوار یا و نباشد، الزم که مواردي در نه ،است الزم و کردن سزاوار عطاء که
  .)176ص  ،5 ج

 بخـل  تنگدسـتى  تـرس  از داشـتید،  را پروردگـارم  روزى کلیـدهاى  شـما  اگـر : بگـو «فرمایـد:  قرآن مـی 
  .)100: سراءا(» است بخیل انسان که ورزیدید،مى

منظـور،  ابـن ؛ 124ص  ،5ق، ج 1410معنـاي معـاش سـخت (فراهیـدي،     از نظر لغوي بـه » قتر«
 عمـل،  مقـام  در گـرفتن  قـرار  )، مضـیقه 447ص  ،3، ج 1375طریحی،  ؛71و70ص  ،5ق، ج 1414
ق، 1412و توسـعه اسـت (راغـب،     اسـراف  مقابل آن و آن، آمده است غیر یا و انفاق مقام در خواه
 خَشْـیۀَ « بـه  ). تعبیر230ص  ،5، ج 1371؛ قرشی، 191و190ص  ،9ج  ،1360؛ مصطفوي، 655ص 

شـود (مکـارم   مـى  حاصـل  -آنهـا  پندار به -انفاق کثرت اثر بر که فقرى است؛ فقر از ، ترس»الْإِنْفاق
 اسـت  بخـل  هاىریشه از یکى ). این ترس،378ص  تا،مغنیه، بی ؛305ص  ،12، ج 1374شیرازي، 
  ).124ص  ،7ج  ،1383(قرائتی، 
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  اعراض از جهاد در راه خدا - 

در فضـیلت   ار سخن گفته شـده اسـت.  یبسعظمت و جایگاه رفیع جهاد در میان عبادات  ةدر قرآن دربار
خـرد و در برابـر،   میجهاد همین بس که خداوند، خود با مجاهدان وارد تجارت شده و جان و مالشان را 

هـاد  ن جیاعراض از همـ ، از آثار ترس از فقر یکی .داردمیبهشت جاودان را با درجات باال به آنان ارزانی 
 و ایـد آورده گـرد  کـه  امـوالى  و شما خاندان و زنان و برادران و پسران و پدران اگر: بگو« باعظمت است:

 جهـاد  و پیـامبرش  و خـدا  از شـما  نزد دارید،مى خوش که را سراهایى و بیمناکید کسادش از که تجارتى
 گـروه  خداوند و آورد] در اجرا به[ را فرمانش خدا تا باشید منتظر پس .است ترداشتنىدوست وى راه در

  .)24: (توبه» کندنمى راهنمایى را فاسقان
، یقرشـ  ؛89ص  ،4 جق، 1414، منظـور (ابـن  فـروش  و خریـد  معاملـه،  يمعنـا در لغت به »تجارت«
 تـرس از  ).164 ق، ص1412، (راغـب  ربـح  طلـب  بـراى  مـال  رأس در تصرّف، )267ص  ،1 ج، 1371

 ،پدیـد آمـد   مـانع  کجا هر .شود جهاد مانع نباید ىماد امکانات است. همان ترس از فقر ،کسادى تجارت
بـه   عشـق  نباید هادوراهی سر بر ،گریعبارت دبه .)39ص  ،5 ج، 1383ی، قرائت( است الهى قهر ساززمینه
 هـدف  از را انسـان  و گـردد  جهـاد  بـه  گـرایش  و خـدا  حکـم  اجـراى  از مانع خانواده و خانه ،مقام مال،

  جهاد در راه خدا گشته است. يبرا یگر مانعیفقر در کنار عوامل د ترس از ،هآی نای در .داردباز مقدسش

  خودکامه يهاآثار ترس از قدرت. ۲

 یاز عوامـل قطعـ   یکـ ین یقیها دارد و به انسان یدر سراسر زندگ يادیآثار نامطلوب ز ،لهین صفت رذای
 یها گرفتـار زبـون  سال ،فراوان نیروهايخ با داشتن یدر طول تار ياریبس هايملت شکست و ذلت است.

  و اسارت بودند.

  تزلزل اضطراب و - 

، ردیـ گمیسبب شدت خفقان صورت که به ،ترس ید قلب را در حالت انفعالیقرآن اضطراب و تپش شد
 کـه  گـاه آن و آمدنـد،  شـما ] پـاى [ زیـر  از و شـما ] سر[ باالى از که هنگامى« ف کرده است:ین توصیچن

] کـه  بـود [ آنجـا ، بردیـد مـى ] نابجـا [ هـایى گمان خدا به و رسید هاگلوگاه به هاجان و شد خیره هاچشم
  .)11و10: (احزاب» خوردند تکان سخت و گرفتند قرار آزمایش در مؤمنان
منظـور،  ؛ ابـن 350ص  ،7ج  ق،1410معناي حرکـت دادن چیـزي اسـت (فراهیـدي،     به» زلزال«

لغــزش  و زلّــت تکــرار بــه کنــدمــى داللــت اســت، مضــاعف چــون) و 307ص  ،11ق، ج 1414
 کجـى  وصـف  دو .گشتند سخت اضطرابى دچار ترس از )؛ یعنی340ص  ،4، ج 1360(مصطفوي، 

۶۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 آن در مسـلمانان  است و اینکه آدمى بر ترس چیرگى کمال از کنایه گلو، به هاجان رسیدن و چشم،
بنـابراین،   ).285ص  ،16ق، ج 1417افتادند (طباطبـائی،   دادن جان حال به که ترسیدند قدرآن روز،

 آن نمونـۀ  قلـب،  ضـربان  شـدن  تنـد  و چشم شدن خیره. گذاردمى اثر جسم در روحى، هاىحالت
 کــه خــود جــاى در دارنــد، فکــرى نــاراحتى کــه افــرادى ).336ص  ،9، ج 1383اســت (قرائتــی، 

 خـود  حرکـات  در را خـود  اضـطراب  و مالنـد، مى دست بر دست خورند،مى تکان مرتباً اند،نشسته
  ).221ص  ،17، ج 1374کنند (مکارم شیرازي، مى مشخص کامالً

  طانیش یدوست - 

 ةادار بـراى  و کـرده  یـارى  او اعوجـاج  و انحـراف  در را شیطان که هستند انسان از افرادى ،شیطان ولیاءا
طـاغوت   طان ازیاء و دوسـتان شـ  یاول. هستند شیطان برنامه گرداننده آنها حقیقت در .کنندمى قیام او امور
 شـیطان  ایـن  واقـع، در: «باشـد مـی عدم ترس از دشمن ، مانایۀ م آمده است: نشانیدر قرآن کر ترسند.می

 کفـر  در کـه  کسـانى  و بترسـید  من از و مترسید آنان از مؤمنید اگر پس .ترساندمى را دوستانش که است
  .)176 و175: عمران(آل» نسازند وهگیناند را تو کوشند،مى

 مـال  از دارندگان که شودسبب می شیطان به است. ایمان شیطانى وسواسى تنها آدمیان، از ترس
ــروى و ســلطه و ــدگى نی ــراد 656 و655، ص 1، ج 1377بترســیم (مدرســی،  فریبن  ترســوى ). اف

دورند (قرائتی،  شیطان والیت از شجاع، مؤمنان و شیطانند نفوذ تحت و شیطان یار نبرد، هاىمیدان
  ).203ص  ،2، ج 1383

  آثار ترس از مرگ. ۳

تـوان بـه مـوارد    می ،جمله آثار آن . ازاست يآثارداراي  ست وهانِ ترسیترعیترس از مرگ، از جمله شا
  ر اشاره نمود:یز

  شیخو اریفرار از د - 

 بـه  آن، از فـرار  منظـور بـه  چنـد هـر  شـود. نمـى  فوت احدى از آن درك که است سرنوشتى »مرگ«
) و یا بـه دیـاري دیگـر کـوچ     7ص  ،5ج  ق،1417شوند (طباطبائی،  پناهنده ها،پناهگاه ترینمحکم

وت  إِنَّ«خوانیم: دربارة فرار از مرگ و ترس از آن، در سورة جمعه می .کنند ي  الْمـذ رُّونَ  الـَّ تَفـ  نْـهم 
فَإِنَّه ...یکُمالقعلی. امام یافت درخواهد را شما گریزیدمى آن از که مرگى آن: )؛ بگو8(جمعه: » م 
 خواهـد  را آن فـرار  هنگـام  به کند فرار مرگ از کس هر! مردم اي« فرمایند:مرگ می گریز از بارةدر
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 راز گشـودن  پی در که روزگارانی چه است؛ آن به رسیدن مرگ از فرار و زندگی، سرآمد اجل دید،
» اسـت  پنهـان علمـی  ! هیهـات  نبـود،  آن مانـدن  پنهـان  جـز  خداونـد  خواسـت  امـا  بودم، اشنهفته
 بـیم  از کـه  کسـانى ] حـال [ از آیا«). همچنین در سورة بقره آمده است: 149، خ 1379البالغه، (نهج
: گفـت  آنـان  بـه  خداوند پس نیافتى؟ خبر بودند، تن هزاران و شدند، خارج خود هاىخانه از مرگ

 بخشـش  صـاحب  مردم، به نسبت خداوند آرى،. ساخت زنده را آنان گاهآن ،»بسپارید مرگ به تن«
  ).243(بقره: » کنندنمى سپاسگزارى مردم بیشتر ولى است،
»ذَرح توکسـانى  آن ندیـدى  مگـر : که است این معنایش و است، »خرجوا« فعل براى لهمفعول ،»الْم 

ی، طباطبـائ  ؛604ص ، 2 ج، 1372 ،ی(طبرسـ  شـدند  خـارج  خـود  دیـار  از مـرگ،  از ترس خاطربه که را
  .)556ص  ،1 ج ،تایب ي،؛ طنطاو496ص  ،2 ج ،1378 بیط ؛279ص  ،2 جق، 1417

  انعکاس وحشت در جسم - 

ـ آ هـا، ر تـرس سـای ز مانند یترس از مرگ ن گذارد.مى تأثیر انسان ةچهر در روحى، حاالت ر خـود را بـر   اث
 هـر « هاسـت: حرکـت و دوران چشـم   تـرس از مـرگ،   آثارِ از یکی خواهد گذاشت.می جسم و روح آد

 در چشمانشـان  و نگرنـد مـى  تـو  بـه  کـه  بینى آید فراز وحشت چون و دارند،مى دریغ شما از را خیرى
 غنـایم  حـرص  از برود، میان از وحشت چون و باشد شده بیهوش مرگ از که کسى مثل .گرددمى حدقه

 خـدا  بـر  کـار  این و است کرده تباه را اعمالشان خدا و اندنیاورده ایمان اینان. برنجانندتان خود تیز زبان با
  .)19: احزاب(» است بوده آسان

 گرفتـه  را آنهـا  تـرس  و جـبن  چنـان  که را نامنافق این بینىمى ،شد مسلمین متوجه خوفى که زمانى
 تـرس  از جانشان است نزدیک ایگو زندمی دور آنها هاىچشم احتضار حال مثل .کنندمی نظر تو سوىهب

م یخـوان میگر ید ايهآی در .)230ص  ،10 ج، 1377ی، ؛ مدرس487ص  ،10 ج ،1378 ،بی(ط آید بیرون
 .)10: (احزاب ند:یآمیافراد به حال مرگ در، از شدت ترس از مرگ

  يارزشضد يهاساز ترسنهيعوامل زم
 اسـت. تـرس از مـرگ، فقـر و طـاغوت      ،در قـرآن  یضدارزشـ  يهـا ن ترسیترشد، از مهم بیانچنانچه 

  :میپردازمیک یعوامل هر یبه بررس جانای در

  عوامل ترس از مرگ. ۱

  دارد که عمده آنها عبارت است از: یعوامل ن قسم ترس،یا

۶۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مانای ضعف - 

منافقـان اسـت    بـارز  هـاى نشـانه  از ترس، اند؛ یعنیمردم ترسوترین سختى، و جنگ هنگام منافقان،
حۀً «فرمایـد:  شـود. قـرآن مـی   ایمان ناشی می ) و نفاق از ضعف342ص  ،9ج  ،1383(قرائتی،  أَشـ 

کُملَیفَإِذا ع جاء فالْخَو متَهأَینْظُرُونَ ری کإِلَی ورتَد منُهیي أَعغْشى کَالَّذی هلَینَ عم توفَإِذا الْم  ب ذَهـ 
فالْخَو لَقُوکُمنَۀٍ سبِأَلْس دادۀً ححلَى أَشرِ عالْخَی کأُولئ نُوا لَمؤْمطَ یبفَأَح  ه ک  کـانَ  و أَعمـالَهم  اللـَّ ذلـ 

  ).19(احزاب: » یسیرا اللَّه علَى
 بـدون  نگاهى اما کنند،مى نگاه تو به ترس از که بینىمى منافقان را شد، ورشعله جنگ آتش که همین

 گونـه ایـن  گردد،مى حدقه در محتضر شخص چشمان مانند و ندارد، کنترل حدقه در چشمانشان و اراده،
 اظهـار  را آن زبـان  در کـه  چندهر نشده، جایگیر هایشاندل در ایمان که معنا این به ؛اندنیاورده ایمان افراد
 فـرا  از پـیش  که اینان. آنهاست ترس منافقین هاىنشانه از. )288ص  ،16 ج ق،1417ئی، (طباطبا کنندمى

 چنـان  ،گـردد مـى  چشـمخانه  در تـرس  از چشمانشان عمل، زمان در ،زدندمى دلیرى الف جنگ رسیدن
 تـوان گفـت: ضـعف   یمـ  ،نیبنـابرا . )230ص  ،10 ج ،1377 ی،(مدرس است مرگ سکرات در که کسى

یبٍ  أَو« م:یخوانمیبقره  ةدر سوردر همین زمینه،  باشد.میمان و نفاق از عوامل ترس از مرگ ای نَ  کَصـ مـ 
ماءالس یهف ظُلُمات و دعر رْقٌ ولُونَ بعجی مهی أَصابِعف هِمنَ آذانقِ مواعالص  ذَر حـ  تو الْمـ و  ه یطٌ  اللـَّ حـم 

    )19: (بقره» بِالْکافرِین

  يماد یوابستگ - 

شـان سـخت و دشـوار    یا برایـ جـدا شـدن از دن   ،اندبستهورند و به آن دل ا غوطهیدن یکه در زندگ یکسان
خـاطر تـرس از مـرگ    سبب ترس از جنـگ و جهـاد بـه    يق مادیو عال یزندگ هايهیسرما یگاه است.

د تـا هـم   یـ ا و امکانات آن هرگز دل مبندیکه به دنمبنی بر ایند فراوان دارند یتأک ینید هايآموزه شود.می
 ةدر سـور  ،نمونـه  يبـرا  .)260، ص 1366ی، (نراقـ  شما آسـان شـود   يبرا، هم دل کندن از آن و یزندگ
 کـه  امـوالى  و خویشـاوندانتان  و زنانتـان  و برادرانتـان  و فرزنـدانتان  و پدرانتان اگر: بگو« م:یخوانمیتوبه 

 و خـدا  از شما براى هستید دلخوش بدان که هایىخانه و دارید، بیم آن کساد از که تجارتى و ایدوختهاند
 و بیـاورد  خـویش  فرمـان  خـدا  تـا  باشید منتظر است، ترداشتنى دوست او راه در کردن جهاد و پیامبرش

  .)24: (توبه» کرد نخواهد هدایت را خدا نافرمانان
دن یرسـ از فـرا  ،ره نکـرده اسـت  یـ ذخ ايآن توشه يش دارد و برایدر پ يابد يداند سفرمیکه  یکس

 را آنـان « کند: یا زندگین دنای رتر فرا رسد و هزاران سال دریمرگش د کندمیمرگ هراسان است و آرزو 
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 دوسـت  کـافران  از بعضـى  و یافت خواهى ترحریص این جهانى زندگى به مشرکان، حتى دیگر، مردم از
 سـاخت،  نخواهـد  دور آنان از را خدا عذاب دراز عمر این و کنند زیست دنیا این در سال هزار که دارند

  .)96: (بقره» بیناست اعمالشان به خدا که

  عملکرد ظالمانه - 

داننـد کـه در سـراي آخـرت بازخواسـت      اند و مـی جا نیاوردهتعالی را بهکسانی که دستورات باري
کـه  صـورتی خواهند شد و به کیفر کردارشان خواهند رسید، از مرگ هـراس و وحشـت دارنـد. در   

از  یو کسب طاعات اقدام نشود، جهل و بطالـت و ناشـ   یق ترك معاصیعالج آن از طر درصدد دفع و
ماسـت   خـود  کارهـاى  کیفـر  از تـرس  مرگ، از ترس واقعدر .)264 ، ص1366ی، (نراق ار استیاختسوء
ـ  ،؛ طنطاوى163 ص ،1 ج ،1383ی، (قرائت ن اتـرس مؤمنـ  ، ن تـرس در قـرآن  ایـ . )213ص  ،1 ج ،تـا یب

  هود و کفار است.یبلکه ترس  ،ستین
 ویـژه  خـدا  نـزد  آخـرت  سـراى  که گوییدمى راست اگر: بگو« د:یفرمامین افراد ایة م درباریکرقرآن 
 آرزوى هرگـز  انـد، شـده  مرتکب که اعمالى سبببه ولى .کنید مرگ آرزوى پس دیگر، مردم نه شماست

  .)95 و94: (بقره» شناسدمى را ستمکاران خدا. کرد نخواهند مرگ
علت ترس از مـرگ اسـت    و )228ص  ،1 جق، 1417ئی، (طباطبا عمل از کنایه ،»أَیدیهِم قَدمت بِما«

شـیرازي،   (مکـارم  اسـت  یقـین  و صـدق  ۀنشان مرگ، از نترسیدن .)608ص  ،3 ج ق،1420ي، (فخرراز
 و ندارنــد تــرس آن از و کننــدمــى مـرگ  آرزوى خــدا دوســتان کــه زیـرا  ؛)164و163ص  ،1 ج، 1374

  .)141ص  ،1 ج ،ق1390 ی،(خسروان برسند نعیم وصالبه  زودتر خواهندمى

  قت مرگیاز حق یناآگاه - 

داننـد، از تصـور مـرگ بـه وحشـت      آنان که از روي جهل و ناآگاهی مرگ را نیستی و نابودي مـی 
این گمان ناشی از جهل محض است؛ زیرا مرگ چیزي جز قطع وابستگی افتند. شکی نیست که می

و نفس براي همیشه بـاقی اسـت. قـرآن کـریم از قـول منکـران معـاد         و عالقه نفس از بدن نیست
 زنـده  دیگـر بـار   و میریممى و آییممى دنیا به نیست، هیچ ما دنیوى زندگانى همین جز«فرماید: می

  ).37(مؤمنون: » شویمنمى
کـه ترسشـان از مـرگ     يسـتند افـراد  یامـا کـم ن   ،باشدمین معاد اه در مورد کفار و منکرآی نای چهگر

  نند.یبمی یستین فنا و يمعنال است که مرگ را بهین دلای به

۷۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  عامل ترس از فقر. ۲

 نـوع  ت خدا اعتمـاد نـدارد.  یبه رزاق ي،ن است که انسان در کسب رزق و روزای ترس از فقر یعامل اصل
 دهنـده روزى خداست« اینکه از غافل ،است بشر خود جدیت و اقدامبه منوط رزق که کنندمی توهم بشر

  د:یفرمامین افراد ای م در خصوصیقرآن کر ).58: (ذاریات» استوار سخت نیرویى صاحب اوست و
 شـرك  خـدا  بـه  اینکـه . بخـوانم  برایتـان  اسـت  کرده حرام شما بر پروردگارتان که را آنچه تا بیایید: بگو
 روزى ایشـان  و شما به ما. مکشید را خود فرزندان درویشى بیم از و کنید نیکى مادر و پدر به و وریدآمی
ـتنش  خـدا  که را کسى. مشوید نزدیک آشکارا چه و پنهان چه زشت کارهاى به و دهیممى  حـرام  را کش

 عقـل  بـه  کـه  باشـد  کنـد، مى سفارش بدان را شما خدا آنچه اینهاست. مکشید - حق به مگر - ست کرده
  .)151: (انعام دریابید

 بـر  داللـت  ،رسـاند مـی  را نفس رذالت و خست اینکه برعالوه  ،به اوالد نسبت خصوصبه ،فقر ترس از
، نی(امـ  بـود  خواهـد  ناقص ربوبى به مقام معرفت در کسى چنین. دارد متعال قادر به رزاقیت اعتماد عدم

 بـه  بخواهـد  اگـر  خـدا  ترسـید، مـى  بینـوایى  از اگر و« آمده است: يگرید یۀآ در .)302ص  ،7 ج، 1361
  ).28: (توبه» است حکیم و دانا خدا زیرا. کرد خواهد نیازتانبى خویش فضل
ـ   )84، ص 5 ج، 1371 ،یقرشـ  ؛597ق، ص 1412، (راغب فقر يمعنابه» عیلۀ«  ىامعنـ هو اصـل آن ب
 در، هآیـ  نایـ  ).264، ص 8 ج، 1360ي، (مصـطفو  است دیگرى استعالء و استیالء تحت در گرفتن قرار

 و کـار  و کسـب  شـود،  قطع الحراممسجد از مشرکان پاى اگر داشتندمى اظهار که نگرسطحی افراد پاسخ
 ترسـید، مـى  احتیـاج  و فقـر  از اگر و« :گویدمى شد، خواهیم بیچاره و فقیر و افتد،مى رونق از ما تجارت

؛ مکـارم  33ص  ،5 ج ،1372ی، (طبرسـ » سـازد مى نیازبى را شما فضلش از بخواهد اگر خداوند زودىبه
  .)349ص  ،7 ج، 1374شیرازي و دیگران، 

  خودکامه يهاعامل ترس از قدرت. ۳

این ترس، احساس ضعف و زبونی در خویشتن و قدرت و غلبه دشمن است. قـدرت  عامل اصلی 
کسی است که خوف هاي مهم هشاخصاز ، او ایستادگی در مقابلاندازه که باشد،  و توان دشمن، هر

 مـن  از مترسـید  آنـان  از. انـد شده نومید خویش دین از شما بازگشت از کافران امروز«از خدا دارد: 
 شـما  دیـن  را اسالم و کردم تمام شما بر خود نعمت و رسانیدم کمال به را شما دین امروز. بترسید

 آمرزنـده  خدا که بداند باشد، داشته گناه قصد آنکهبى ماند بیچاره گرسنگى در که هر پس. برگزیدم
  ).3(مائده: » است مهربان و

؛ 178ص  ،3 ج، 1336 ی،(کاشـان  فتنـه و غلبـه آنهاسـت    تـرس از ، هآی نای در »ترس«از  منظور پس
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گـر آمـده   ید ايهآیـ  در .)362ص  ،1 ج ق،1413ی، ؛ عـامل 16ص  ،3 ج، 1363، عبدالعظیمىشاه حسینى
 در فرعـون  و نیاوردنـد  ایمـان  موسـى  بـه  آنهـا  از گروهى جز او، قوم مهتران و فرعون آزار بیم از« است:
  .)83: ونسی( »بود گزافکاران از او و جستمى برترى زمین

 آن در فرعـون  کـه  بـود  ایـن  آنـان  خوف سبب کند:می بیان را ایشان بیمناکى علت ،آیه اخیر قسمت
ـ  زمـین  در روزگار شـیرازي و   مکـارم  ؛113ص  ،10 جق، 1417ئی، (طباطبـا  داشـت  دیکتـاتورى  و وعلّ

 و ظلـم  بـراى  و بـود  گذرانـده  حـد  از را سـتمگرى  شاحکمرانـی  در و )365ص  ،8 ج، 1374دیگران، 
 قـرار  فشـار  تحـت  مـردم را  .)113ص  ،10 جق، 1417ئی، (طباطبـا  شـناخت نمـى  مرزى و حد شکنجه

 هـر  از خـود  ،خصـم  بـا  معارضـه  بـراى  و بود مسلط مردم بر فرعون ،ربودمى آنان از را دینشان و دادمى
، 1378، بیـ (ط انیـ طاغوت قهـر و غلبـه   قـدرت،  و قوت ترس آنها از ،نیبنابرا .جستمى سود اىوسیله

، نی(امـ  بـود  آنها قشون کثرت و استیالء و اقتدارو  )38ص  ،3 ج ق،1398ی، تهران یثقف ؛441ص  ،6 ج
  ).196ص  ،6 ج، 1361

  يريگجهينت
ا ضـرر از خـود بـروز    یـ خطـر و   دیـ است که انسان در برابر تهد یروان یواکنش و یانفعال یحالت »ترس«

 يرفتـار  ،شـود مـی در انسـان ظـاهر    يرارادیـ صورت واکـنش غ ن نظر که بهایاز  طور مطلقبه و دهدمی
. شـود مـی  يگـذار آن ارزش متعلـق  بسـته بـه  ، ترس .ردیگمیقرار ن یابیاست و مورد ارزش ياریراختیغ
 شود.میمنقسم  یارزشو ضد یارزش يهاترس ترس بر دو قسم ،ن اساسای بر

تـرس   .اسـت  یو روحمی جاد اختالل در سالمت جسای مضر و عامل ،فاقد ارزش هااز ترس یانواع
نسـبت بـه    مـی انگر شناخت نـاقص و نادرسـت آد  ین ترس بای .استن نوع ای از يو ماد يویدر امور دن

 شـود. مـی ر به جبن یتعب، اتین نوع ترس در روا. ایاست ینینشو گوشه یافسردگ يبرا یخداوند و عامل
تـرس از   شـود. مـی القلب اطـالق  فیمقابل شجاعت و مهابت در اقدام کردن است و به افراد ضع »جبن«

ن یتـر از مهـم ، امـت یتـرس از مـرگ و تـرس از اعمـال در ق     ،خودکامه يهاترس از قدرت ی،ب مالیآس
 باشند.میدر قرآن  یارزشضد يهاترس

ت کـرده  یـ تقو اراده انسان را در حذر کردن از آنهـا ی، ضدارزش يهاان آثار سوء ترسیم با بیکر قرآن
 اعـراض از جهـاد در راه خـدا،    و عدم انفاق و يورزبخل، طانیت شیرش والیپذ، تیاقدام به جنا است.

از  یبرخـ  ،نطایبا ش یاضطراب، تزلزل و دوست ات قرآن شمرده شده است.آی از آثار سوء ترس از فقر در
 رخداست.یآثار ترس از غ

۷۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ات قـرآن  آیـ  از آثار تـرس از مـرگ در  ، خروج از حالت تعادل به حال مرگ در آمدن و، غش کردن
 باشد.میم یکر

 موجبات تـرس از مـرگ در   ،قت مرگ و عملکرد ظالمانهیجهل به حق ،يماد یوابستگ، مانای ضعف
 .اندشده یات معرفآی

ـاد نـدارد.           عامل اصلی ترس از فقر ـان در کسـب رزق و روزي بـه رزاقیـت خـدا اعتم این اسـت کـه انس
  همچنین عامل اصلی ترس از طاغوت، احساس ضعف و زبونی در خویشتن و توجه به قدرت دشمن است.
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