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٨ فصل  

باور دينی و خدا شناسی در اسالم دين،  
 
 

  
  قرآن  به بياندين

  
  
  قلبیی ايمان دين به معن -١
  

 و دين« ،ها آمده است، اما همۀ اين مرتبه ٩٢» دين«در قرآن کلمۀ 
 مورد از آن ها به معنی آخرت و سيزده .ندده معنی نمی» يندارید

به ) الدين القيم(» لقيما« جا به همراه کلمۀ چهار و در ١٧٠روز جزا آمده
  در برخی جاها،اين کلمه. ١٧١معنی درست و استوار به کار رفته است

 ) سورۀ يوسف٧۶ ۀآي) (فی دين امللک(» رسم، آئين و قانون حاکم «نيز،
خدمت،  « بامترادف ،»دين«دين اما در مفهوم  .دهد  میمعنی

ر آيۀ برای نمونه، د .١٧٢به کار رفته است» وابستگی، تسليم و تبعيت
و اطاعت دائمی و هميشگی وابستگی ، دين به معنای  سورۀ النحل۵٢
  :  است"اهللا"به 

                                                 
 سورۀ الصافات؛ آيه ٢٠ سورۀ شورا؛ آيه ٨٢ سورۀ الحجر؛ آيه ٣۵ سور ۀ الفاتحه؛ آيه ۴آيه   170
 ۴۶ سورۀ المعارج ؛ آيه ٢۶قعه؛ آيه  سورۀ الوا۵۶ سورۀ الذاريات ؛ آيه ١٢ سورۀ ص؛ آيه ٧٨

 . سورۀ  المطففين١١ سورۀ االنفطار ؛ آيه ١۵ ،١٧، ١٨سورۀ  المدثر؛ آيات 
  . سورۀ  الروم۴٣ و ٣٠ سورۀ يوسف؛ آيات ۴٠ سورۀ  توبه؛ آيۀ ٣۶ آيۀ  171

172 Turan Dursun, Koran Ansıklopedisi,Cilt 4, ibid, s. ٢١٢ -213.  



136

 

دين و اطاعت مهيشه خمصوص و آنچه در آمسان و زمني است، از آن اوست و "
  . ١٧٣." ..اوست

   : و بر اساس اين و ساير آيات مربوطهاز اين نظر
   .يابد   تحقق میی تسليم در برابر وپذيرش خدا و با دينداری در اسالم -
 

» قلبی«بر اساس آيات ديگر قرآن، اين پذيرش و تسليم، قبل از همه 
 انميا نيند به خدا و روز واپسيگو و کسانی از مردم هستند که می": است
 ١٧٤..."ماری هستي بشانيدهلادر ) چرا که(ستند؛ ي، ولی آنان مؤمن نميا آورده

: است» اسالم«ر پذيرش و اين حتی مقدم ب ).١٠ و ٨سورۀ بقره، آيه (
) هبتر است(ولی  د،ياورده اي نانميابگو هنوز . ميا  آوردهانمياان گفتند ياعراب"

 ١٧٥..."افته است ي راه ندلتان به انميا چرا که هنوز ميا د اسالم آوردهيبگوئ
  ). ١۴سورۀ حجرات، آيۀ (

  :دينداری در اسالم ،بر اين اساس
 تحقق ١٧٦»به خدا قلبین ايما« آوردن شرط  با به جا»صرفًا« -

ايمان » «فًاصر «، در اسالمدين اصل و اساس ،به بيان ديگر. يابد  می
   .»به خداستقلبی و اعتقاد 

کسی ، »خدای واحد«به  » قلبیايمان« يا رد ،پذيرش» صرف«با 
  . دآي در میو دينداری از مسلمانی يا   ،شود می ١٧٧و ديندارمسلمان 

                                                 
  .الدين الهی قمشهء خرمشاهی و قرآن ترجمۀ محی قرآن ترجمۀ بهاالدين  173
  . قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 174
  . قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 175
. است» قلبی و زبانی«، يا »قلبی« امری ايمانسازان معروف قرآن،   به نظر مفسران و شرعت176

مان در قرآن و اسالم جا که بدون ايمان قلبی، اعتراف زبانی فاقد ارزش است، پس اي اما از ان
سازان اسالمی، از آن  شريعت". ايمان فقط کار قلب و درک معرفت قلبی است. "امری قلبی است

ابن جهم، فخرالدين رازی، امام غزالی، ابو منصور الماتوردی و سايرين با تفسير آيات  جمله صفان
 ٣۶، ۵ مؤمنون، ١٧ و ١۴ مائده، ۴١ مجادله، ٢٢ نحل، ١٠۶های  قرآن، از آن جمله آيات و سوره

. ک. ر(کنند  گيری را تأييد می  فرقان و آيات متعدد بقره و نساء اين نتيجه۶٨ انفال، ٣٨ توبه، ٣٨و
 Turan Dursun, Koran Ansıklopedisi,Cilt 7, ibid, s. 99-105)به 
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 را  رسول»وظيفۀ پيامبری« و نعلت نزول قرآ ت قرآن همچنيناآي
نيز  طبق اين آيات. دانند می  اسالمدعوت به ايمان به خدای واحد

   و،» ايمان به خداست « صرفًا مترادف با،در اسالم» دين«
برابری » ايمان به خدا« شرط تواند با يچ عامل و شرط ديگری نمیه -

  . ، يا تعويض شودکند
  

اساسی  ايمان به امور مؤمنين،» دنبه گمراهی نيفتا«قرآن برای البته 
 ايد، به  ای کسانی که اميان آورده": دهد  ديگری را هم شرط قرار می

خداوند و پيامرب او و کتابی که بر پيامربش فرو فرستاده است و کتابی که از 
پيش نازل کرده است، اميان بياوريد و هر کس به خداوند و فرشتگانش و 

ز بازپسني کفر به ورزد، به گمراهی دور و درازی هايش و پيامربانش و رو کتاب
  ). ١٣۶سورۀ نساء، آيۀ  (١٧٨"افتاده است

ايمان « معنی ی به دين و مضمونی جزو محتو،ايمان به اين امور اما
،  نيزطبق منطق خود اين آيه. است آن نتايجبلکه از نيست، » به خدا

کردن باور ، يا  به پيامبر و پيامبراناعتقاد، همچون ايمان به اين امور
 »ثانوی« ،به خدا ايمان موضوعنسبت به  جزا،رستاخيز و روز به 
  : از نظر قرآن .است
 به خدا، ن امور، ولی بدون تحقق ايمانصرف وجود ايمان به ايبا  -١

  شود و بر عکس،   کسی ديندار نمی
به ، )به شرط وجود ايمان به خدا( فقدان ايمان به اين امور -٢
ممکن عدم ايمان به اين امور، . انجامد نمی» ج از ديندينی و خرو بی«

  و مجازاتی هم در پی داشته باشد،آيد  به حساب  و گناه"گمراهی"است 
دينی و خروج از  بی«با  ،صورت در هر ،" و گناهگمراهی "لیو

   .کند  و فرق میدوتاست »رّد و کفر دينی«با يا  ،»دين
  

                                                                                                         
رفی ايمان آوردن به خدای مورد معبا » مسلمان شدن« سورۀ حجرات، هميشه ١۴ بر اساس آيۀ  177
  .)در جلد سوم اين کتاب "ايمان دينی، تبعيت سياسی"به بحث مربوط به . ک. ر. (، يکی نيستاسالم

  . قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 178
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   :ر اساس آيات قرآنبکند که  تکرار می
ايمان قلبی به خدای «به معنی در قرآن  ، که»دينی یمحتو« فقدان -١

   :امااست، » دينی و خروج از دين  بی«مترادف با   است،»واحد
 ترک به جایمثل ( » دينیثانوی رام«باور و هر ترک يا فقدان   -٢

دينی و خروج از  بی« اگر گناه هم به حساب بيايد، ،)آوردن عبادات
  . نيست» دين
   :ان ديگر بيهب
ی با ايمان به خدا( دينی و مضمون  ی به محتو قلبیباوربا هر کس  -

ترک ايمان به خدای (شود و با ترک آن    مسلمان میديندار و ،)واحد
  بر عکس، . شود و اسالم خارج می  از دين،نيز) واحد

 و حتی عبادات دينی که نسبت به ايمان به خدا اعمال آوردنبه جا با  -
، دينداری )ايمان به خدای واحد حاصل نشده تا زمانی که( اند »ثانوی«

تا زمانی که ايمان دينی باقی ، نيزاين امور با ترک  .شود حاصل نمی
  : از اين رو. شود دين نمی بی، است

 است، ولی انجام، »ايمان به خدای واحد« فقطالزمۀ تحقق دينداری،  -
اری است و نه کسی نه الزمۀ تحقق ديند  دينی،» ثانویامور« يا ترک
 يا نياوردن اين ،ا آوردنبه ج يا ثواب بودن ،گناه. کند  دين می  را بی
ی،دينی  ، اصل و اساس دينداری و بی نيزامور  و ١٧٩ يا مسلمان
  . کند  دين نمی دهد، و کسی را با، يا بی تغيير نمیمسلمانی را  غير

  
  
  »فردیايمان «  به معنی دين-٢
  

 یروحی، روانی و احساس »دينیايمان «ه  کهقبًال اين نتيجه حاصل شد
ايمان دينی در اسالم، هم  در نتيجه، .ستا فرد هر )خصوصی(
 است فرد اين ، نيز طبق آيات قرآن.است» فردی«و هم » خصوصی«

                                                 
ايمان آوردن به خدای مورد معرفی هميشه با » مسلمان شدن« سورۀ حجرات، ١۴ بر اساس آيۀ 179

). در جلد سوم اين کتاب "ی، تبعيت سياسیايمان دين"به بحث مربوط به . ک. ر. (، يکی نيستاسالم
است، تا حد » ايمان دينی اسالمی« مورد بحث به معنی ايمان دينیجا،  از اين رو، اگر چه در اين

  .شود  نيست، خودداری میمؤمن دينیکه هميشه مترادف با " اسالم"ممکن از به کار بردن کلمۀ 
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اين فرد است که نيز   و.شود   دعوت می،ه خدای واحدبرای ايمان بکه 
  . شود  زات میآورد و مجا مین يا ،گيرد اداش می و پآورد ايمان می

ء قبايل، رشد هنوز فرديت اعضا ،ای زمان دعوت امعۀ قبيلهجدر 
ارادۀ    تابع بی نيز و هر عضو قبيله و عشيره بودشکل نگرفتهنکرده و 

 آنبا اين وجود، حتی در . آمد  به حساب می خودتصميمات رهبران
و  ها فردنه فقط جمع و قبيله، بلکه ،  به خدابرای ايمان آوردن شرايط،

  . شدند  و دعوت می گرفتند مورد خطاب قرار میقبائل اعضای 
  خودانرهبرتأييد يا اجازه، نيازمند  آنان همچنين برای ايمان آوردن،

 با جدا شدن از گروه خويشاوندی و قبيلۀ توانست میهر فردی . ندنبود
 زندگی در يک ،از آن پس نيز. راه ايمانی خود را راسًا طی بکند ،خود

 اصل مسئوليت ،دينیخويشاوندی، يا ا عضويت در يک گروه  ي،جامعه
 افراد» ايمانی   و بیايمان« فردی بودن و ،برده   را از بين نمیها  فرد

اين اصل، در سنت های اسالمی به صورت  .کرده است  را نفی نمی
. شود  نقل می» دهند  هر کس را در قبر خود قرار می« المثل  ضرب
  :قرآندعوت بر اساس ن معنی، در اي

   ،آورد  يا نمی،آورد  ايمان میفردیهر کسی به طور  -
   ،ود است وخراه انتخاب مسئول هر کسی  -
  استخودمورد گزينش   راه دينیی جوابگو،فردیبه طور هر کسی  -

   .کند  دريافت می پاداش و مجازاتبه عنوان شخص و فرد،  و 
  
  حصول ايمان دينی مهمچون ت ا عباد-

دانند، ولی  جزو دين میو  را معادل عبادتن کسانی به جا آورد
 عبادات ترکحتی اگر  نتيجه حاصل شد،در بحث پيشين ونه که گ  همان

و نامسلمان دين    کسی را بیيد،به حساب بيا» گناه«در ترم دينی 
  :  نيزعباداتدر اسالم،  رساند که اين به تنهائی می. کند  ینم
   : بلکهدينی نيستند،شرط  دين و -١
  . آيند   به حساب می به خدای واحدن آثار دينی و از نتايج ايمااز -٢
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ردن عبادات، مسلمانی را نامسلمان و اين است که عدم به جا آو
 فقط مخصوص ويژگیاين . کند  مین کافر دين، يا  بیدينداری را 

   :ست که هم ه از همين رو شايد. »ايمان به خداست«
دعوت به ايمان مربوط به آيات  پس از ،عباداتمربوط به اوًال آيات  -١

   ،و اند   نگارش يافتهد،احبه خدای و
 که بعدًا بر اثر ندا  بادات نيز از جمله آياتیعمربوط به ت ثانيًا آيا -٢

از نو ، يا همنسوخ شد -شدهتغيير دچار  دورۀ رسول، مناسبات سياسی
  .  ندا هبه نگارش در آمد

  
  بودن شکل عباداتفردی  -

رابطۀ هر است و در  خصوصیو  فردی خدا امری آيا اگر ايمان به
شکل نيايش و «گيرد، در آن صورت،    شکل میکس با خدای خود

با  .نيايد به حساب  و خصوصی هر کس امری فردیتواند نمی» عبادت
توان همه را مجبور به انجام شکل معينی از  ، ديگر نمیاين وجود

 يا ، آوردن جاه قضاوت در مورد ب،در نتيجه. نيايش و عبادت کرد
 »فرد«به مسالۀ هر  ،تاعباد آوردن چگونه به جاحتی  و نياوردن
 معتقد نيايش قلبیی که به تواند به يک میمثًال چه کسی . شود تبديل می

 ايراد ،خيزد  بر میی خدای خوداست و از اين راه به نماز و دعا
راد  اوو ذکر سجود حاوی رکوع، ی را که با نماز سنتیبگيرد و نيايش

   ؟اعالم کند خداوند قابل قبول ، محکوم و غيردوتاست  و غيرهتکراری
  

نه موضوعی  ، سنتی موجودنوع و چگونگی به جا آوردن عبادات
به شرايط مختلف اجتماعی  و بسته ١٨٠اند   تاريخیای دينی، بلکه واقعه

 ،برای نمونه. ستاشکل گرفته  ،توسعۀ اسالم در طول زمان ، دينیو
هيچ مدرکی وجود ندارد که محمد "قات به عمل آمده، بر اساس تحقي

هنگامی . ١٨١"خود نمازهای پنجگانه را برای پيروانش مقرر کرده باشد

                                                 
  . ١٣٢نگر، پيشين، ص به دکتر روش. ک .  گولدزيهر و سيمون دوران، ر  180

181  Charles C. Torry (1967): The Jewish Foundatio of Islam, P. 40, Refer to 
Roshangar, ibid, s. 132.  
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که محمد در مکه اقامت داشت، روزانه دو مرتبه و زمانی که به مدينه 
 نماز ، روزانه سه مرتبه،ها مهاجرت کرد، به تقليد از يهودی

ها نماز را  م به ايران وارد شد، ايرانیبعدًا هنگامی که اسال. گذارد  می
 مقايسۀ ،زاويهاز اين . ١٨٢"به پنج مرتبه در شبانه روز افزايش دادند

 مربوط به عبادات، از آن جمله در بين  آياتهای موجود در بين تفاوت
 قابلمربوط به ترتب به جا آوردن نماز،   طه١٣٠ هود و ١١۴ آيات
ها را  ها بدی کیيکه نشب مناز بپا دار دو طرف روز و پاسی از ":  استتوجه

د و يش از طلوع خورشيپ"... ). ١١۴سورۀ هود، آيۀ  (١٨٣"کند نابود می
های شب و  ح گوی و کنارهش پروردگارت را تسبييش از غروب آن به ستايپ

سورۀ طه، آيۀ  (١٨٤"د که خوشنود شویي شاح بگویيتسب زياواخر روز ن
١٣٠.(  

   : کهدهد  ینشان ميک بار ديگر  ،اين همه
 » و خصوصیامری فردی«  نيز  نوع و شکل به جا آوردن عبادات-١
   است و، قابل تغييرفرد،  هر  به خواست و انتخاببستهو 
محصول ونتيجۀ ايمان  بلکه ،دينی به خداايمان عبادات، نه دين و  -٢

  . است» ثانوی«و نسبت به آن  ،دينی
  
   استنيز ايمانی و قلبی» تسليم و بندگی« -

قرآن الی  به الدر   که،» در برابر خدا و بندگی، تبعيتتسليم«ی محتو
متشرعين و نمايندگان . است گو و  مورد گفتنيزشده  مطرح

را به » در برابر خدابندگی تسليم و « اسالمی، های دينی و  حکمرانی
 و ، قرآن»غيردينی« و »دينی«تسليم و تبعيت از احکام «معنی 

، رهبران دينیفتاوی  از ،ل و از آن پس نيزدستورات رسوهمچنين از 
 ، براين نظر اما. کنند   تفسير و تعبير می،»ای  و فرقهسياسی

                                                 
182 Carl Brockelmenn (1950): History of the Islamic Peoples, referd to Roshangar, 
ibid, s. 132-131. 
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 و» پيامبر«ن ديديکی بر  و همچنين ،"پيامبر" و »خدا« شمردن  يکی
  . آيد  رد خداوندی خدا به حساب می و  متکی است»رهبران دينی«
  

 ،يم ديد که در قرآنصيل خواهجلد سوم اين کتاب به تفدر  ،در ضمن
 حکومت اسالمی احکام ناظر بر »ابدی بودن« در مورد حکم دينیهيچ 

خواهيم ديد که در سرتاسر قرآن . وجود ندارد» قرآن دنيوی «و رسول 
 آيه، هيچ آيه و حکمی در مورد ادامۀ حکومت دينی و ۶٢٠٠بالغ بر 

 يک عدم وجود حتیالبته که  و نيست دورۀ بعد از رسولاسالمی در 
نه تصادفی، بلکه به در کتابی که منتسب به خداست، آيه در اين مورد، 

  . ١٨٥ رسول استم در آينده و پس ازمنع اجرای اين احکامعنی 
  زمان سياسی از رسول و احکامتبعيتتداوم شرط خواهيم ديد که 

ابداع حکمرانان دينی دورۀ پس از رسول است  ،حکومت اسالمی وی
  پس از فوت رسول، اسالمیهای  حکومتۀ در دوربعدًا، يعنی  و

بندگی و تسليم در «در اين دوره، همچنين . ساخته و پرداخته شده است
رهبران و ائمۀ دينی و بندگی و تسليم در برابر  «به» برابر خدا
ايمان «اگر تعريف ، از اين رو. تعبير و تفسير شده است "سياسی

 بدانيم، به خدا» قلبیايمان «را به شرحی که گذشت، به معنی » یدين
   :در آن صورت

امری روحی و  ،آنبه تبعيت از  ، نيز»دينی« تبعيت  و، بندگیتسليم -
. شود  اطالق میمسلمانفرد پيوند درونی و باور ايمانی  است و به قلبی
  :  بيان ديگربه
تسليم، تبعيت و  «بيان ممکن شکل  »تنها« ،» به خداوندايمان قلبی «-

 و به طور مستقيم، هيچ عمل دنيوی را در بر ست خدادر برابر» بندگی
  : در نتيجه.گيرد  نمی
 ،ترک با ، نايل شود» قلبیتسليم و تبعيت« کسی که به اين شرط -الف
 و عبادات، احکام رسول شامل (یقرآن  قرآنی و غير حکم هررّديا 

   .شود و بر عکس دين نمی  بی،)"بندگان"ساير فتاوی 

                                                 
  .به بحث مربوطه در جلد سوم اين کتاب. ک.  ر 185
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 وارد ، نيز» دينیعمل« و عبادتنرسد، با هر جا  کسی که به اين -ب
  .شود  و واجد دين نمی

  
  
    اسالمی»بندگی « مضمونغييرتاصل دينی و  -٣
  

 عملی مضمون که شدهتوضيح داده در جلد سوم اين کتاب به تفصيل 
  سياسی اسالم-تحول و تکوين مبانی دينی« همراه با ،»بندگی و تسليم«

ايمان و  دينی که در آغاز فقط . شددچار تغيير » رسولدورۀدر 
پرستی را  و دوری از بتبه وجود خدای خالق  فردیقلبی و اعتراف 
 –دينی«احکام لزوم تبعيت از  با بعدًاگذاشت،   کرد و شرط می  تبليغ می
  هم در)، سياسی و حقوقیاجتماعی(» دنيوی -دينی« و »عبادی
بر ا در بربندگی و تسليم« مضمونی يافت که هم و باالخره .آميخت
.  را در بر می گرفت» رسولتسليم در برابر تصميمات«هم  و »خدا

   . شود  میصخمش» دينی غير« و »دنيوی«اين دوره با نزول آيات 
 تبعيت ازعدم ،  اين بحثپيشينگيری  اساس نتيجهبر با اين وجود، 

، رسولاحکام سياسی و حکومتی يا  ،»دينی رغي «رناظر بر اموآيات 
گناه شان  عدم اجرای و اجباری بود، ن دورهآبرای مسلمانان حتی اگر 

را  و دينداری »مسلمان  غير«مسلمانی را  هيچ، آمد  به حساب می
، يا امور ثانویتبعيت از آيات ناظر بر همچنين،  .کرد   نمی»دين بی«

، به تنهائی نيستاموری که مستقيمًا شامل ايمان به خدای واحد اسالمی 
هم از اين رو، . توانست باشد ، يا نمیشد  کسی نمیباعث ديندار شدن 

 جزو دين،  قرآن»غير دينی«آيات ناظر بر امور حتی در اين دوره، 
  . ندآمد   به حساب نمی)به مفهوم ايمان قلبی به خدا(

   : طبق آيات قرآناين نبود جز آن که
بود و  »یدين«  شامل امورصرفًا رسول به عنوان پيامبر، رسالت -١

  ، وگرفت در بر می را يمان به خدای واحدعوت به ادصرفًا 
 دينینه، نه وظيفۀ رسالت حکومت بر جامعۀ مسلمانان در مدي -٢

 جامعۀ مسلمانانايشان بر  دنيوی ناشی از وظيفۀ حکومت بلکه پيامبر،
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يا عدم  ، پذيرش در زمان رسول نيز، کهبود به اين خاطر . بودروزآن 
 ،آن احکاماجرا، يا عدم اجرای ين همچن دينی و  غير احکامپذيرش

تبعيت ضرورت کرد و جز در حد    نمیدين   يا بی،باکسی را 
   :ديگربه بيان . نبود ، اسالمی جامعۀاز مقرراتشهروندان 

، مجازات عدم قرآن» دينی غير«عدم تبعيت از احکام حتی اگر  -
آورد، ولی  تبعيت از احکام حکومتی و سياسی رسول را در پی می

 ،بدين معنی. مؤمنين به خدای واحد نداشت» فردينی و ک بی« با کاری
اين احکام برای کسانی که در اين جامعۀ اسالمی که ست است رد

جرم عدم حتی مسلمانانی که به  اما ،کردند، اجباری بوده زندگی می
 و کافر"، شدند   مجازات می»دينی غير«رعايت احکام ناظر بر امور 

 ، يا»مسلمانان مجرم«به عنوان بلکه  مدند،آ   به حساب نمی"دين  بی
 مجازات  مورد، و غيره)دو رو و مجرم» مسلمان« ("منافق"

  . گرفتند  می قرار
 به " دينیواجب" ،دينی رسول در امور غير  روزانۀدستوراتحتی 

 ،به طور مثال. دن به حساب بيايندتوانست  يا نمی،ندآمد حساب نمی
 برای نماز جماعت،حتی در يا  جهاد،احکام مربوط به شرکت در 

  نبودخدای واحدو رد نفی زيستند، مثل    که در آن جامعه میمسلمانانی
 که در بيرون آن جامعه زندگی مسلمانانی. کرد  نمیدين بیو کسی را 

نداشتن آنان به سبب . مجبور به شرکت در اين امور نبودندکردند   می
ه خدای  ايمان قلبی بتبعيت دينی، يا«موظف به ، فقط تعهد شهروندی

تبعيت  و دينی غير اجباربه معنی  ، دينیاجبار در نتيجه، . بودند»حدوا
  .  نبودرا جامعۀ اسالمی رسول  از تصميمات سياسی

 در زمان قرآن دينی غير و دينیاحکام اشکال برخورد با از مقايسۀ اين 
نی تحول مباير و يتغ«با وجود که آيد   رسول نيز اين نتيجه حاصل می

  ، » در دورۀ رسول سياسی اسالم-دينی
   و،از بين رفت» ايمان به خدای واحد «شرطنه  -
 دينی محتوی و مضمون ،»تسليم، تبعيت و بندگی در برابر خدا «نه  -

  . ١٨٦را از دست داد» ی و قلبیايمان« به مفهوم ،خود
                                                 

  . جلد از کتابدر همين"  پروسۀ تکوين دينی اسالم"مربوطه، تحت عنوان به بحث . ک.  ر 186
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هيچ اجبار  ،دينی غير و دينیتفاوت اصل  گيری و اين نتيجهبر اساس 
ول در امور س رهای سنت، يا »قرآن دنيوی« برای اجرای آيات دينی

، از عتبار بر اين ا،»دينی  غير«آيات و احکام .  وجود ندارد»دنيوی«
  . شوند جدا می»  قلبی از خداتسليم و تبعيت « ناظر بر  و »دينی« آيات

 در جلد سوم کتاب مورد بحث مجدد قرار خواهد گيری اين نتيجه
   .گرفت

  
  
   و مشيت الهیاسالم باور دينی ایمرزه -۴
   

و  به خدا فرد وابستگی بندگی و«به معنای » ايمان به خدا«ديديم که 
 دينی  و مضمونی، محتو»در برابر خدا قلبیتسليم اعتراف به وجود و 

اموری باور به چه  خداوجود  به ايماناما . دهد  را تشکيل میاسالم 
 شان را در اند که بايد پاسخ  ی، سؤاالتآورد به همراه میهم را ديگری 

 ،زمر ٢٢-٢٣ های  و سورهآيات آيات قرآن، از آن جمله .قرآن جست
 ٩٣ ،هود ١١٨-١١٩ ،سجده ١٣ ،رعد ٣١؛ ،انعام ١٠٧ ،مائده ۴١
هائی  با خصوصيات و ويژگیرا خدای اسالم ، غيرهو  مدثر ٣١ ،نحل
   .دکنن  معرفی میچند 

  هم"بنده و برده"بشر " مالک"، نه فقط خالق بشر، بلکه خدای قرآن
، برده فقط یدار های موجود در جامعۀ برده  بر اساس سنت. سته
خدمتی خود، دل صاحبش را به دست آورد،  تواند با تبعيت و خوش  می

اما او قادر به تغيير تصميم مالک و صاحب ، يا بازنويسی سرنوشت 
 يا ،اين می تواند به خاطر "بردهبنده و "مالک و صاحب . خود نيست

  . خود نعمت و آزادی ببخشد، يا نبخشد" بردۀ"هر سبب دلبخواهی، به 
خود تعيين  را اش  "برده و بنده" نيز، خداوند سرنوشت هر در قرآن

کند و هر که را   بخواهد هدايت می»خود«خدا هر که را که  .کند  می
 چشم و گوش يکی را برای .اندازد هم که نخواهد، به ضاللت می

م و گوش چشدارد، و   از ارتکاب به گناه بازش میگشايد و  هدايت می
در قرآن بيش از پنجاه ". شود  می ش هدايتبندد و مانع يکی ديگر را می
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و آنچه ": ١٨٧"داند  آيه وجود دارد که هدايت و ضاللت را از آن خدا می
 ببخشد  خواهدهرکه را است از آن خداوند است، نيها و آنچه در زم در آمسان

"... ). ١٢٩سورۀ آل عمران، آيۀ  (١٨٨" ..کند را خواهد عذاب و هر که 
سورۀ نور، آيۀ  (١٨٩".. .سازد خداوند است که هر کس را خبواهد پاکدل می

 ١٩٠"کند خداوند هر کسی را که خبواهد به راه راست هدايت می"... ). ٢١
و هر کسی که خداوند در برياهی گذارده باشد، "... ). ۴۶سورۀ نور، آيۀ (

هر ). ١۴٣سورۀ النساء، آيۀ  (١٩١"برای او بريون شدی خنواهی يافتهرگز 
يد، و هر گشا رش اسالم میي پذاش را برای يت کند سينه هداکه را خدا خبواهد

سورۀ  (١٩٢ ..."اش را تنگ و سخت می منايد واهد گمراه کند سينه خبکه را
 ). ١٢۵انعام، آيۀ 
د بر حسب مشيت ، سعادت و شقاوت هر فر»تقدير«به حکم  "در قرآن

  .  چرائی دارد، نه سببی و نهاين سرنوشت". ی از ازل محتوم استاله
  

 را یکند، يعنی يک قسمت میهم خود دا ثروت و دارائی را همچنين خ
 توانا و حاکم بر مقدورات یفقير، ندار و گرسنه و ديگری را ثروتمند

کنند  م میيشان رمحت پروردگارت را تقسيا ايآ": کند خود و مردم خلق می
کنيم؛ و  شان را در زندگی دنيا در ميان آنان تقسيم می ما زيستمايه) نه بلکه(

هائی بلند برتر داشتيم تا بعضی از آنان  بعضی از ايشان را بر بعضی ديگر به مرتبه

                                                 
 سال، ١۴٠٠الدين شفا، پس از  ؛ شجاع٣١۴-٣١۵ سال، پيشين، ص ٢٣به علی دشتی، . ک.  ر 187
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خداوند و "... )٣٢سورۀ زخرف، آيۀ (  ..."بعضی ديگر را به خدمت بگريند
  ). ٣٨سورۀ نور، آيۀ  (١٩٣"خبشد حساب روزی می هرکه را خبواهد بی

  
ايمان به مشيت محتوم  و آفريده شدن خير و شر از سوی خداباور به 

در  .دنآي دينی اسالم به حساب میو مضمون ی  محتو، بخش تکميلیخدا
پذيرد و حتی هيچ   ا انجام نمیاسالم هيچ کاری خارج از ارادۀ خد

اين هر دو محصول  .دياب ی تحقق نمی يا زيبائی بدون خواست وزشتی،
رد و زشتی دا  اگر مردم را از راه راست باز می" شيطان. "خلقت اويند

وجود هم .  خداوند قادر به عمل نيستآفريند، جز با اجازه و موافقت  می
، همه ناشی از خواست، و ارادۀ بدی و شر و هم ،خوبی و خير

اگر خدا "...: وجود جنگ و کشتار نيز از آن جمله است. خداست
شان يهائی که برا شان آمدند، پس از روشنگریي کسانی که بعد از اخواست می

خواست کشمکش و  خدا میاگر و . .؛ کردند شمکش و کار و زار منیآمد، ک
سورۀ البقره،  (١٩٤"دريگ کردند، ولی هر آنچه اراده کند اجنام می کارزار منی

   )٢۵٣آيۀ 
همه به راه کند که  تقدير و مشيت الهی بر آن حکم میدر ضمن، 

اين از آن روست که خداوند جمعی را . راست نروند و هدايت نشوند
اگر ":  در جهنم خلق کرده است و شکنجه دادنفقط برای عذاب
توانی مردم را  آوردند؛ تو منی ان میمي انيخواست متامی اهل زم پروردگارت می

و "). ٩٩ -١٠٠، آيات يونسسورۀ  (١٩٥"اورنديان بميدر فشار قرار دهی تا ا
 ١٩٦..." ميا دهيرا برای دوزخ آفر} انسان{اری از جن و انس يبه راستی بس

  ).  ١٧٩سورۀ اعراف، آيۀ (
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 که اين مشيت و تقدير تا به جائی است که خداوند قبًال به جهنم قول داده
داند  میبديهی است که او قبًال . را از مخلوقات خود پر خواهد کردآن 

 که هر استناپذير   های جهنم چنان سيریاشت. اند که اينان چه کسانی
 در برابر سوأل هم، باز دريافت کندهم که از جن و انسان را تعدادی 

م مهه کس را يخواست اگر می":  تعداد بيشتری را طلب خواهد کرد،خدا
که جهنم } ام قول داده{ن سخن از من مقرر شده ي، ولی اميکرد ت عطا میيهدا

"... ). ١٣سورۀ سجده، آيۀ ( ١٩٧"کنم  پر میان مجلکیيها و آدم را از جن
سراجنام گرفته است که جهنم را از جن و انسان ) نيچن( پروردگارت ۀوعد

م يروزی که به جهنم گوئ"). ١١٩سورۀ هود، آيۀ  (١٩٨"مجلگی پر خواهم کرد
  ).٣٠سورۀ ق، آيۀ ( ١٩٩"...شتر هست؟يا باز هم بيد آيا پر شدی؟ و گويآ

سوئی انسان را برای سوختن در جهنم خلق به اين ترتب، خداوند از 
تعيين کرده و او را ی کرده و از سوی ديگر، برای هدايت وی پيامبران

شناسد و به امتحان   ، مسئول میبرای گناهانی که مقرر و جبری اند
 دوگانۀ«  محتومسرنوشتايمان به خدای اسالم، ايمان به اين . کشد  می
  . گيرد  بر میم در  را ه»قابل توجيه و توضيح غير

  
 هيچ چون و چرائی ،ی عقلعارض و غير قابل توجيهمتاين موضوعات 

 و وظيفۀ مؤمنين به خدای مورد معرفی اسالم، جز ايمان به دنپذير  نمی
 عقل دينی، هيچ منطق مخالفی را .تمامی اين امور دينی نيست

 ايمان به .کند  و هر پرسشگری را با کفر برابرسازی می پذيرد  نمی
ايمان ، خود را از ئیها  با يک چنين ويژگی و قرآنيکتای اسالمخدای 

  .٢٠٠کند میمتمايز اديان ديگر  و مضامين يکتاپرستی خدايانخدا، به 
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