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  6فصل 

   باور دينی در اديان تک خدائیضمونو ممحتوی 
  
  
  
   »باور دينی«تعريف و منطق  -١
 

»  يا فوق طبيعی،نيرويی برتر، فوق بشری«ديديم که ايمان و باور به 
  : از وجوه مشخصۀ اديان است، اما

 لزومًا به معنی اعتقاد ،پرستش آنحتی و » نيرويی برتر«اعتقاد به  -
  . به خدا نيست

 در انسان و برخی در ان امروزی آن نيروی برتر رارخی از اديب
 يا به ، برتر از خودمندشعورجويند و فقط برخی به نيروی   میطبيعت
 در بسياری از ،به بيان ديگر. خالق انسان و طبيعت اعتقاد دارندخد ای 

  : اديان جهانشمول امروزی
 دين و دينداری  الزم، شرطی خالق جهاناعتقاد به خدا و خدای يکتا -

  . نيست
  
انسان ذهنی  به احساس عالقۀ قلبی و باور در اين تعريف وسيع،» دين«

به اين ديندار "  درونیباور"با  و  ١٤٣شود  گفته می »نيروی برتر«به 
   :اين باور ممکن استقابل توجه است که . يابد  عينيت مینيرو، 

 و قابل  نخواند متکی باشد، يا با هيچ دليل، منطق و علمییبه داليل -
 يا ،منطقی، عقالنی«در واقع، به طور عام و معمول، اين  .توجيه نباشد

   :کند، بلکه  بودن دين نيست که ديندار را به سوی آن جلب می»علمی
                                                 
143 Norstedts Uppslagsbok, 2000,  Sweden 
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وجود است که هر فرد  » و عاطفینياز روانیاحساسی، يا  باور«اين  -
 دينی را . کند  می» ايجاد«شمارد، يا ضرورت آن را   الزم می را یدين

 قابل پذيرش و برای فرد و افرادی غير فرد، يا افرادی پذيرفتنیبرای 
  .دهد جلوه می

  
نيز با منطق و » ايمان به دينی مشخص«، همانند »اعتقاد دينی«

شود و به سبب منطقی و عقالنی بودن  استدالل عقلی وعلمی آغاز نمی
 ن و اعتقاد دينیاز اين رو، در افکار عمومی، ايما. آورد هم دوام نمی

ادراک «دانند تا به عقل و   ، مربوط میقلبیو احساس " ١٤٤قلب"را به 
با اين وجود، نبايد فراموش کرد که کيفيت باور . » و مغزیعقالنی

دينی، به نوعی از ميزان دانش، فرهنگ، خرد و منطق هر جامعه، 
احساس «هم از اين رو، . پذيرد گروه دينی و شخص ديندار تأثير می

  .١٤٥توان جدا از هم در نظر گرفت را نمی» ادراک عقالنی«و » بیقل

                                                 
 نيز بر  آيات قرآن. شد  فرض می»مغز« معادل »قلب« در مکه، بر اساس علوم زمان نزول  144

منبع انديشه، فهم و و آن را  کنند   با کارکردهای مختلف مغز معرفی می قلب را اندامیاين اساس،
. ک. برای نمونه ر(آورند   به حساب می ابزار باور و ايمان دريافت الهام و محل و همچنينادراک،

  ). ١٩۴ و سورۀ شورا، آيۀ ٩٧به سورۀ بقره، آيۀ 
نند که ابزار و همچنين محل يادگيری، يادآوری و  بدون توجه به علومی که ثابت می کاين نظر بعدًا

در نوشتجات اسالمی ادامه يافته يک سنت اسالمی در آمده و به صورت ، قلب است و نه مغز تفکر،
 از آن جمله، فخرالدين رازی مفسر نامی بر اين اساس برای رد نظر کسانی که مغز را .و می يابد

دانند، هم قرآن، هم حديث و هم عقل را   میوری، تفکر و دانائیمحل و ابزار تفکر يادگيری، يادآ
  کند  انسان معرفی می» قلب«، محل عقل را دهد و در نتيجه مالک قرار می

(Et- Tafsirul-kebir, c. 24, s. 166-168; Quated by Turan Dursin, Kuran, s. 43). 
        .)م اين کتاب سوهای اول و  به علوم مندرج در قرآن در جلدبه فصل مربوط. ک .رهمچنين (

بدن در امور متفاوت مشغول به کارند و های   اين مانند آن است که مغز و قلب و ساير اندام 145
موجود، رابطه و تناسبی های ديگر هر   قلب و اندامدهند، اما بين مغز، تلف انجام میکارهای مخ

  : ها هر کدام دو نوع کارکرد دارند اين.  وجود داردمتقابل و مستقيم
   ،مستقل ونسبتًا  کارکرد اختصاصی به عنوان يک ارگان -١
به خاطر ضرورت اين .  زندهارگانيسم و موجودی به عنوان بخشی از يک  کارکرد اشتراک-٢

حياتی  ایه  يا مغز بدون قلب و حتی اين دو بدون اندام،کارکرد جمعی هم هست که قلب بدون مغز
  .  يا سيستم حياتی، قابل فرض نيستند، در يک بدنديگر،

و امور ادراکی ) ر ايمانی و قلبیامو( دينی  یعين همين حالت و رابطه برای کارکرد امور احساس
توان اين دو را از هم جدا کرد و  نه می. فرد ديندار وجود دارد) امور مربوط به منطق و عقالنيت(

  . نديده گرفت را بر همديگرشانو تأثير توان کارکرد متقابل نه می
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   " اسالمیمتکلمان" خدائی و توجيه  تک و مضمونموضوع -٢
  

ايمان به خدای ، "اديان تک خدائی"و مضمون اساسی دين در  موضوع
يک خدا و تعدادی «به صورت  هائی  مفهوم در زمانن اي.  استواحد

   .شود   و فهم میدرک، »خدايان  مقدسين، يا نيمه
های ديگر متافيزيک و فلسفه جدا   دين را از حوزهمورد،آن چه در اين 

 يا خدايان بحث ،کند، آن است که دين در مورد بود و نبود خدا  می
 جای پرهيزد و به می" فلسفی" از هرگونه بحث ،کند و در واقع  نمی

ان توضيح رابطۀ انس، به بديهی شمردن وجود خدا و خدايانآن، با 
  . ١٤٦پردازد  میديندار با خدا و خدايان

بديهی آورد، بلکه با  برای نمونه، قران برای وجود خدا دليلی نمی
سرتاسر . آورد  آيه می، در مورد ايمان به وی شمردن وجود خدا

خدا . نتايج بديهی شمرده شدن خداپر است از »  قرآن١٤٧کتاب دينی«
. کند هد و مجازات مید خدا پاداش می. ستاند  دهد و جان می جان می

اعتراف بشر به بود و نبودش از خدا خالق جهان و دانای پنهان است و 
 مشا را کسی که مشا را زنده کرد، سپسو اوست : "پذيرد  میتأثيری ن

و "). ۶۶سورۀ الحج، آيۀ  (١٤٨..."دارد  تان می اند، آنگاه دوباره زندهريم می
د موجود شو، يروزی که بگود و ي را به حق آفرنيها و زم اوست که آمسان

ده شود، يدرنگ موجود شود، سخن او حق است، و روزی که در صور دميب
 آگاه نهداست؛ و او فرزايائی از آن اوست؛ اوست که دانای پنهان و پوفرمانر
م گفت پروردگار من کسی يابراه"... ). ٧٣سورۀ انعام، آيۀ  (١٤٩"است

زندگی ) زين(گفت من ) رودمن(اند، او ريم خبشد و می است که زندگی می

                                                 
146 Svensk Uppslagsbok, Band 3, Förlagshuset Norden, 1952, Malmö, Sweden. 

  .در همين جلد از اين کتاب» قرآن دينی و قرآن غيردينی«به بحث مربوط به . ک. ر 147
  .الدين خرمشاهی  قرآن ترجمۀ بها 148
  .الدين خرمشاهی قرآن ترجمۀ بها  149
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اما خداوند خورشيد را از مشرق بر م گفت يامن؛ ابراهريم خبشم و می می
 ١٥٠..."ماند ) و خاموش(شه سرگشته ي، آن کفرپآورد، تو از مغربش برآور می
  ). ٢۵٨سورۀ بقره، آيۀ (

بود خدا بود و نعلت و منطق کدام از اين آيات،   بينيم که در هيچ  می
همانند هر کتاب دينی  «، قرآن نيزگيرد، چرا که نمیمورد بحث قرار 

 آن نقل آثار  به، بديهی شمردن مرجع و منبع دينی خودبا ،»ديگر
   .کند   يا در مورد آثار آن بحث می،پردازد  می

  
 از هرگونه و سنت،اين شيوۀ  نيز، به تبعيت از نهادهای دينینمايندگان 

 و کنند خودداری میبحث علمی و منطقی در مورد مرجع دينی خود 
به  نتايج آن  خود، در مورد مرجع دينیشمردن ديهیب با آن،به جای 

" علم کالم "،دينی رانتايج اين شيوۀ توضيح . پردازند  میبحث 
ن و مبانی دينی و مذهبی با ياری  دفاع از دي»کالم«روح " .نامند  می
ع  دفا،غرض از علم آالم" ، يا١٥١"رفتن از فلسفه و علم زمان استگ

  . ١٥٢"از حريم شريعت است
 اين شود،  میخوانده"  اسالمیۀفلسف"که گاهی به غلط " کالم اسالمی"

 در مقابل انسان "الوجود خدای واجب"چگونگی را به صورت 
 به آن معنی است "کالمی"اين ترم . دهد  توضيح می "الوجود ممکن"
ث توان بح  و آن چه به وی منسوب است، نه میود خدا در مورد وجکه

بدون هرگونه چون و «يد را با خدا. الی مطرح ساختکرد و نه سؤ
هرگونه بحث در مورد بود و نبود . ، پذيرفت و پرستيدواجب ديد» چرا

 است و وظيفۀ هر ديندار، ايمان بدون بحث و "کفر"خدا، ممنوع و 
 به جای هرگونه »ايمان کورکورانه«يا  ،انديشه در مورد مبدأ دينی

 سؤال و حق در هيچ کدام از اين امور، دينداران. ت اس»کنکاش عقلی«
توانند با بحث در حول و حوش  میبه جای آن، جواب ندارند، ولی 

                                                 
  .الدين خرمشاهی  قرآن ترجمۀ بها 150
  .شناسی معاصر، پيشين مجيد محمدی، دين. ک . ر 151
  .٨۴، ص ، پيشين سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت 152
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باور دينی خود، دليل اثبات  برای  گفتگو کنند و خود»نتايج ايمان«
  . بتراشند
.  است»انديشۀ فلسفی« با "کالم"و  نقطۀ جدائی ديندرست اين جا 

انداختن اين فکر و شيوۀ تفکر   دارند تا برای جا متکلمان دينی، وظيفه
  .های چاره بيابند  بکوشند و برای توجيه آن، راه

  
  انديشۀ دينی و نه فلسفی -

: خواند  فرا می نيزها را به انديشيدن و قضاوت  انسان،البته قرآن
 ١٥٣"انديشه کنيدگرداند تا  اتش را برای مشا روشن میيسان خداوند آ نيبد"
  ). ٢۴٢ آيۀ سورۀ بقره،(

و از آن » ايمان«تابع » انديشيدن«اما بايد توجه کرد که در اين جا 
عقل و « استفاده از بدون حقيا ، »انديشيدن مشروط« به معنی ،نظر

عقل و منطق خود را به ابتدا،  آن نيست که اصل.  است»بشریمنطق 
 و ، در مورد خدا و وجود و علت وجودی وی بحث بکنی،بریبکار 
 يا اسالم ايمان ، خدا، به دينات ايجاب کرد،  اگر منطق بشری ًا،بعد

   !نه. بياوری
 خاطر ترس  بهحتیو  بدون هر بحث و فحص، اولاصل آن است که 

، ايمان بياوری،  و تهديدزور شمشير و به از مجازات اين، يا آن جهانی
يف  و تکلآيد  به حساب میکفر سياسی   در اسالمدگرانديشیکه چرا 

نه برای تحقيق (نطق خود را عقل و م ًابعدو  .ز روشن استکافر ني
 چه برای توجيه و توضيح آن) توی باورهای خود، بلکهصحت مح

گيری و توضيح و ب، به کار ای پذيرفته »و گوش بستهبسته چشم «
 از جمله در انديشۀ دينی ،از اين رو، در انديشۀ دينی. ١٥٤توجيه بجوئی

  : اسالمسامی و 
 و نه ،آيد و تابع آن است   می»ايمان«پس از » عقل و منطق «-

  .برعکس
                                                 

  .الدين خرمشاهی  قرآن ترجمۀ بها 153
 در جلد اول اين "»فهم سيال اسالمی«هفت آسمان بطلميوس و "به بحث مربوط به . ک.  ر 154
  .کتاب
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، فلسفه و انديشۀ فلسفی، عقل و منطق را مقدم بر هر  خالف دينبه

به طور مثال، در امور دينی، فلسفه با . داند قضاوت و ارزيابی می
 کند  های اساسی در مورد چگونگی و کم و کيف خلقت آغاز می  پرسش

شود، از پرسش و کند و  ت مطرح میو وقتی هم موضوع خالق و خلق
 از باورو خود را موظف به تبعيت  دارد کاو عقالنی دست بر نمی

، بر خالف »عقل و منطق فلسفی«. بيند  دينی و توجيهات جبری آن نمی
  : »عقل دينی«
   ،و» مستقل از ايمان «-١
 و عقل « خود را ازبا اين خصوصيات، و ،است» مقدم بر ايمان« -٢

  .کند   جدا می» دينیمنطق
همه چيز را خدا خلق "ت که  آن اسیال سؤپاسخ دينیبه طور مثال، اگر 

که هر   و اين از آن روست"است" الوجود  واجب" و وی کرده
ال  بی وقفه اين سؤ»عقل و منطق فلسفی«موجودی خالقی دارد، 

اگر هر موجودی خالقی دارد " :د کهکن  را مطرح می و ساده آغازين
   .ها   مانند اين و"»؟ خلق کرده استخدا را کی«: پس

را محال » علت معلول بال«ظهور هستی و  بر خالف دين، ،فلسفه
 بدون» الوجود  واجب« نظر فلسفه، وجود و هم از اين رو، ازداند   می
  . استمحال » وجودیعلت«

خنای آزاد و بدون قيد و شرط افلسفه و تفکرات فلسفی جز در چنين فر
 که ،اين چگونگی، فلسفه را به مادر علوم. يندبرای انديشيدن نمی زا

، تبديل شود  آوردهای پيشين بنا می ها و دست بر رد دائم يافتهخود 
 کند و کاو عقالنی و منطقی است که از طريق يک چنين. کرده است

های فلسفی نهايتا به علوم و علوم مثبته منجر شده و   فلسفه و انديشه
  . شوند  می

  
تقدم ايمان «و   دينمطلق بودناسالمی که بر " المعلم ک"اين جاست که 
کند و نه فقط از   راه خود را از فلسفه جدا می،بنا شده» بر عقل وخرد

وارد شدن به حوزۀ سؤال و جواب مربوط به بود و نبود خدا خودداری 
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  ناشی ازمنابع دينیوجود خدا و کند، بلکه حتی با مطلق شمردن   می
بسنده "  غير قابل بحثخدای"ه توجيه رابطه با مانند احکام قرآن، بآن، 
و فرامين از احکام » مطلق «تبعيت  ضرورتتوضيح از و  .کند  می
  . رود  فراتر نمی)و ساير منابع دينی(کتاب » غير قابل سرپيچی«
 با مهر کفر زدن به افکار و عقايد جستجوگری که نظريات "علم کالم"

پذيرند،    نقد خردگرايانه نمیو بحث وعلمی را جز در بوتۀ کند و کاو 
يش کند و از اين طريق، راه زا   ممانعت می»فلسفه«از رشد و نمو 

  . بندد   می را همعلوم
  
  
   ابراهيم علمی و نه  نه فلسفیلی و، دينی منطق-٣
  

مبر به شرح آيۀ فوق ، منطق ابراهيم پيا»بحث دينی« يک ديديم که در
د را از ي خداوند خورش"...: در مورد اين که) ٢۵٨سورۀ بقره، آيۀ (

 انگيزد، اما در   پاسخی بر نمی ..."آورد، تو از مغربش برآور مشرق بر می
گيرد  گو قرار می و  ، اصل و اساس اين ادعا مورد گفت»بحث فلسفی«

و ابتدا برای بر آوردن آفتاب ازمشرق از سوی خدا دليل خواسته 
  : شود  می

ز مشرق در آورده است تا بعداًَ اول ثابت کن که خدای تو آفتاب را ا" -
  ". دهیبرای در آوردن آن از مغرب مورد پرسش قرار را ديگران 

  
در حالی که فلسفه برای اثبات امکان اين پديده به دنبال علت و منطق 

کند،  محال بودن آن بحث میيا  ممتنع، ،گردد و در مورد ممکن  می
 آفتاب از مشرق را روی از فلسفه، اساسًا در آمدن   به دنباله»علوم«

  : برد میزير سؤال 
به اين معنی است که انگار " در آوردن آفتاب از مشرق" عبارت -

 منطق اين ".شود  يا چرخانده می،چرخد خورشيد به دور زمين می
 و موجوداساسًا مغاير واقعيت  اديان سامی راه يافته، در همۀقديمی که 

اين خورشيد نيست که با  ،در واقعا که چر.  استعلم و دانش امروزی
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آيد، بلکه اين زمين است که با  در می» مشرق زمين«چرخش خود از 
 در آن صورت ١٥٥!"آيد در می» خورشيدمغرب «چرخش خود از 

  : شود که استدالل علمی به اين سؤال منجر می
، آفتاب از مشرق زمينبايست در اين آيه به جای در آوردن    آيا نمی-

  شد؟  اشاره میخورشيدمغرب در آوردن زمين از به 
  
  

                                                 
155 Erdoğan Aydın, İslamiyet gerçeği 1, ibid, s. 66-67.   
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  ٧فصل 

   ايمان به خدا  آغازينمحتوی و منطق
  
  
  
   ايمان و نه اثبات-١
  

 و ، بر ايمان قلبی و احساسی،»دين«  هم همانند پذيرش"خدا" پرستش
 ،توان ايمان آورد  می"خدا"به . شود نياز روحی و روانی انسان بنا می

به و علمی  عقلیتدالل صرف  استوان خدا را با يا نياورد، ولی نمی
  . ١٥٦ کرد يا رد،داثبات رسان

، يا خداوجود اند و جائی برای  های علمی ماهيتًا الئيک علم و تئوری
علم برای خلقت . گذارند  باز نمی» بشری نيروهای برتر فوق«عمل 

هائی دارد که با ادعاها و اظهارات اديان  ماده، جهان و انسان، تئوری
تا . اند ردهای علمی نيز تمامًا ماّدی و قانونمندآو دست. خوانند  نمی

های  ای که در خارج قانونمندی  پديده، اتفاق، ياکنون وجود هيچ مورد
  .  ١٥٧علمی ناظر بر اشکال مختلف ماّده باشد، به اثبات نرسيده است

                                                 
  .۵۶ سال، پيشين، ص ٢٣ علی دشتی،  156
حقيق و بررسی دارد، بر اساس قوانين و قواعد مثبته ها و اموری که توان ت علم در آن زمينه  157

 را نيافته، تا زمان شان و موضوعاتی که هنوز توان بررسی کند، ولی در امور نظر می اظهار
 ، يا، بدون پايه و اساسمبتنی بر حدسکند و از هرگونه ادعای  های علمی، سکوت می يافتن قرينه

های علمی دارند، علم بر اساس  هائی هم که قرينه مينهدر موارد و ز. پرهيزد غير قابل اثبات می
   .دنشو  خوانده میوریئت، يا نظريه که کند را مطرح میيی ها داوری پيشهای موجود خود،  يافته

 های ها و تئوری نظريهشود،  بر اين اساس، نه فقط علم الئيک است و بر مواد مثبته ساخته می
 و ناشی از اند ه هنوز به تصرف بشر در نيامده، الئيک هم، حتی برای آن بخش از جهان کعلمی

رنگ  های سياه  به طور مثال، علم امروزی وجود حفره.اند های عناصر و مواد مثبته قانونمندی
ها  ها حتی ستارگان و کهکشان اين حفره. همچون منابع عظيم انرژی در فضا را کشف کرده است

ی ها علم اما هنوز در آغاز شناخت اين حفره. بلعند یبرند و م قياس خود فرو می را در تنور بی
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د  حاصل شو علم اين نتيجهالئيک بودن ، به جای آن که ازبا اين وجود
 آن تر ، يا شايد درست، بهتر»کند  را رد میمثًالعلم وجود خدا«که 

در برنامۀ کار خود  اثبات يا رد خدا را ،علم«است که گفته شود که 
و وظيفۀ علم  موضوع ، يا بحث در مورد بود و نبود خدا،»ندارد
به بيان ديگر، اثبات و رد وجود خدا در حوزۀ علم قرار . ١٥٨نيست

   ، در واقعندارد و
  . اند  تلف بشریخ پيوسته، ولی مۀدو حوز علم و ايمان -

گيری و   قابل اندازه ه،که علم ناظر بر امور مثبتاين از آن روست 
يمان امری روحی و روانی است و بر ، در حالی که ا استدسترسی

  .  نظر دارد و قلبیاحساس عاطفی
    

وجود خدا  بودنو علمی   عقالنینطقی، ياماين از اين رو هم هست که 
باور، کند، بلکه اين   جلب میر را به سوی پرستش خدانيست که ديندا
ضروری  است که وجود خدا را  يا يقين احساسی و عاطفی،نياز روانی

پذيرفتنی و  از خدائی را برای دينداری  معين يا تصوری،سازد  می
   : اعتقاد به خدا به بيان ديگر،.دهد  نطقی جلوه میم
نطق و م ، يا از راه شود نمی آغاز ، يا علمینطق و استدالل عقلیبا م -

   ،وآيد  استدالل عقلی به وجود نمی
                                                                                                         

های  تئوری» ممکن است «ها حتی  و قانونمندی اين حفره کشف عملکرد.ستقياس ا فضائی بی
ها و از آن طريق، منظومۀ شمسی و اين کرۀ خاکی را تغيير  موجود در مورد پديد آمدن کهکشان

  : رد نيزاست که علم در اين مومهم است آن آن چه از نظر بحث موجود اما . دهند
   نيست، وار غير قابل توجيه و معجزه در انتظار هيچ پديدۀ -١
 مربوط به قانونمندی علمی و پديده های نويافته را نيز از طريق ها  مطمئن است که اين هستی-٢
   و،توضيح خواهد داد» اشکال مختلف ماّده«
  .کند ضوع بود و نبود خالق بحث نمیروی مويد، های جد  در راه کشف قانونمندی های اين يافته-٣

کوشد،  قابل توجه است که در همان حال که علم برای رد، يا اثبات بود و نبود خدا نمی  158
 را مردود  خداپرستانهای دينی کتابقدم به قدم صحت قسمتی از مندرجات آوردهای علمی،  دست

کشد که مستقيمًا اوراد  يی را پيش می کاملیبه طور مثال، نظريات داروين، اصل ت. اعالم می کنند
اصل . برد و آيات مربوط به داستان آفرينش کتاب عهد عتيق، عهد جديد و قرآن را زير سؤال می

ت رسيده، برای رد وجود يافته و به ثبو هر چه بيشتر تعميق ،تکاملی داروين که با اکتشافات بعدی
 های دينی ادعاهای کتابعليه ن که خود بخواهد، آ خدا به وجود نيامده، ولی در همان حال، بی

  .آوردهای علمی فراوانند  نوع دستاز اين. شود بلند می سامی
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، يا برای دوام آورد به سبب منطقی و عقالنی بودن هم دوام نمی -
  . نطق و استدالل عقلی و علمی نيستمآوردن، نيازمند مراجعه به 

و » مغز« و »قلب«بحث قبلی در مورد پيوند ضروری با اين وجود، 
اين مورد نيز صادق در » ادراکی«و » احساسی«ناپذيری امور  جدائی
آن نيروی به ا  ي، باور به خدا»کيفيت«نبايد فراموش کرد که  .است

 در جائی و ،شود   بنا می افراد که بر نياز روانی و احساس قلبیبرتری
 هر خرد، منطق علمی و سطح رشد فرهنگیبه نوعی از ميزان دانش، 

  : هم از اين روست که. يردپذ  تأثير می محيط اجتماعی هر وکس
 .ی و فرهنگی او و جامعۀ اوستوزن توان فکر  خدای هر ديندار، هم -

   :از اين روست که
  ، "چارقش بدوزد، کند شانه سرش"خواهد  يکی می -
 ، يا ١٦٠گير   انتقام و١٥٩، متکبر)زورگو (جبارمسلط، ديگری خدای  -

  ، کند  را ستايش می) گر حيله (١٦٢مکار و ١٦١دهنده  سخت کيفر
سورۀ ( نشسته ١٦٣) بلند سلطنتیتخت(عرش که بر  به سلطانی  يکی-

شود   حمل میانی، يا فرشتگانی کسو بر دوش) ٢۵۵ و ٢٩بقره، آيۀ 
  . باور دارد) ١٧ سورۀ الحاقه، آيۀ(
) سورۀ الرحمن(دهنده  رحمان و رحيم و نعمت يکی به خدای آن -

   ،و آورد ايمان می
ی چوپان گلقوم،ديگری به پدر  - عشق و خالق ، يا ١٦٤ۀ انسان

  . ورزد ، عشق میها زيبائی
 رسمی، هر های های دين  فارغ از همۀ رسميت بخشيدن،در واقع

 لباس فرهنگی، روانی، احساسی و حتی علمی و فکری ،»فرد ديندار«
به . کند  خود می» خدائی بی« خود و حتی به تن "خدای"خود را به تن 

                                                 
  ).٢٣سورۀ حشر، آيۀ  (..."ز اجلبار املتکرب يمن العزيامله"...   159
  .۴)سورۀ آل عمران، آيۀ  ("ز ذواالنتقامياهللا عز"  160
  .۴ سورۀ حشر، آيۀ  161
آيۀ   عمران،   سورۀ آل۵۴ سورۀ قلم، آيۀ ۴۵ سورۀ اعراف، آيۀ ١٨٣ آيۀ ، سورۀ انفال٣٠ آيۀ  162
   . سورۀ صافات٣۴آيۀ    سورۀ نساء،۴٢

  .٣۴٨، ص ٢۶ تفسير نمونه، جلد  163
  .های عهد عتيق و عهد جديد به کتاب. ک.  ر 164
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 يعنی چه به خدائی ايمان -دا بود خبيان ديگر، فارغ از بحث بود و ن
را  مفهوم رايج در اديان سامی ،"اخد"يا چه ترم ( -  يا نه،باشی  داشته
   ):يا نه ،برساند

عقلی، های ذهنی،   هها و داشت  توانائی بر اساس نيازها،،هر ديندار -
، يا کند   می»خلق« مورد نياز خود را "خدای" و فرهنگی خود، علمی

  .  بخشد  صات میبه آن هويت و مشخ
  
  
  خدايان  چهرۀ بشری -٢
  

بايد اضافه کرد .  استای تاريخی عبور کرده ديديم که دين از پروسه
 از ، از آن جمله»نيروی برتر دينی«، تصور انسان از آنهمراه با  که

  تاريخیای پروسه از ،)و اهللا اکبر(خدای خدايان سپس خدايان و 
های گوناگون به خود گرفته   صورت، يادچار تغيير شدهگذشته و 

  . است
از انسان تصور شناسان نشان می دهند که  شناسان و مردم  انسان
بسيار دورۀ اديان اوليه، در طول و  در آغاز ،خدايانها و  النوع  رب

 که جزو ابزار کار ،»روح قابل انتقال توتم«. است  بودهعينی و انسانی
ون اشياء و اجسام منتقل  به در به طور ذهنی،هجادوگری هم بود

 و به وقتی و ،هساخت ها را می  بت، و در جائی و شرايطی،هشد  می
 آفتاب منتقل ستاره، يا مثل ماه، طبيعیهای  شرايطی نيز به سمبل

  . ه استآفريد   باد و باران و غيره را میها و خدايان  ، يا الهههشد  می
  
  انسانتصور ،دائیدورۀ اديان ابتدر با آن که بينی است که  ابل پيشق

 و خاص آن  به نوعی،شرايطیهر  و ، در هر جاها ها و الهه  از بت
ها  آن در بين  نيزموارد و مشخصاتی با اين وجود،ولی ، شرايط بوده

  :  و خدايان اوليهها الهه ها،  بتاکثر   به طور مثال،.اند  داشتهعموميت 
   ، وبودند  سرقبيله، آن هم انسان از سوئی شبيه انسان-
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را به  ای  و فرقهای های قبيله   توتم از سوی ديگر، شکل و فرم-
  . شتندگذا نمايش می

 توتم - به صورت انسان،»نيروی برتر «ازتصور  در مراحل بعدی،
ها   ر ساختن و پرداختن بتددر آمد و اين شکل قابل پرستش، 

شدند ساخته خدا به انسان  و هاله شباهت بر اساسها    بت.گذاشت  تأثير
  . کرد بيان و نوعی ، جنسی به شکلی بتی اين شباهت را هرو

 و نددش  الی  اين شباهت با گذر زمان و به موازات تحوالت دينی، ايده
ه صورت ب  هر چه بيشترخدای خدايان دورۀ چند خدائی،خدا و 
  . تثبيت شدند فوق بشریبرتر و  های  انسان

  
به اديان ان اوليه از اديگذر  که در جريان شدحاصل نتيجه اين قبًال 

ه بيشتر افزايش هر چ، خدا  فاصله بين انسان و،خدائی  و تکتوحيدی
آلی، مجازی و  ايدههم رفته رفته  خدااز تصور در اين جريان، . يافت

، خدا و خدايان تحوالت بعدی اجتماعات بشری،  و تحتشد ذهنی تر
،  و هرچه بيشتر لباس زمينی خود را رها کردندرفته رفته

 خدا و خدايان بر فاصلۀ انسان از .نيافتنی شدند دست  و»بشری فوق«
  . منتقل شد  و مکان خدا و خدايان، از زمين به آسمان افزود

 نيز به تمامی از انسان جدا نشد و فکر ، خدای يکتابا وجود اين تغييرات
خداوند بزرگ اديان  . دوام آوردخدای واحد و انسانشباهت بين 

ها و    سرقبيلهشباهت به ، و زمان خودمکان درخدائی، کماکان  تک
های دينی  کردند و با اين چهره، به کتابرا حفظ  اوليههای اديان  الهه

تعددی اين شباهت را مطرح تورات در آيات م. اديان سامی راه يافتند
کند که از   می است و آن آناکثر موارد در خدای يهود. کند  می
  . رفت مانروايان قوم يهود انتظار میفر

 با افزايش توان خدا در ماند، بلکهنباقی اين جريان اما در اين حد هم 
 ،شباهت انسان به خدا به شباهت خدا به انسانبرابر انسان، رفته رفته 

 در اين معنی، به جای آن که خدا به انسان شبيه باشد،. دادتغيير شکل 
 ،مثال به طور ،قرآنتورات و در . داز شباهت انسان به خدا بحث ش

سورۀ (گيرد  انسان از دميده شدن روح خدا در قالب فراهم آمده جان می
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 خلق شده و به درجۀ احترام و و از آن نظر نيز شبه خدا) ٩سجده، آيۀ 
ننده انسانی از گل خشک بازمانده ي من آفر..." :آيد   نايل میسجدۀ فرشتگان

ر آن از روح خود دم و يپس چون او را استوار پرداخت. ناک هستمياز جلنی بو
  ).٢٩-٣٠سورۀ الحجر، آيات ( ١٦٥"ديدم، برای او به سجده در افتيدم

*** 
  

 نهدر قرآن  .مانددر اين حد هم باقی نمی  به خدااسالمی  "بندۀ"شباهت 
 بلکه حتی آيد، نسان به خدا سخن به ميان میفقط از شباهت صورت ا

. ١٦٦کند يدا میمدارانۀ خداوند تسری پديگر رفتار انسانهای    جنبهبه
 ، آمده در توراتی که شکلخصوصيات خدا را بهبسياری از قرآن 

   :کند تکرار می
کند    دنيای خود را در چند طبقه خلق می،"بندگانش"خدا نيز به مثابه  -
 يعنی عرش خود را بر باالی ؛و باالترين آن) ٢٩سورۀ البقره، آيۀ (

  ). ٧د، آيۀ وسورۀ ه(دهد   آبی قرار می
آورد و    برج و بارو فراهم می،ای حفظ اسرار جايگاه خودخدا بر -

 ١٦٧دکن  شهاب آسمانی نابود میتيرهای متجاوزين به حريم خود را با 
    و،).١۶-١٨سورۀ الحجر، آيات (
 بر تختی ، خود و طبقۀعرشمقام در  "بندگانش"، همچون نيز  خدا-

ه  و از جائی که هر روزش ب)٢۵۵سورۀ بقره، آيۀ  (کند جلوس می
کار زمين را تدبير ) ۴٧سورۀ حج، آيۀ (اندازۀ هزار سال زمين است 

اين موارد فراوانند و فقط در اين حد ). ۵سورۀ سجده، آيۀ (کند   می
  .شوند  محدود نمی

   

                                                 
  . قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 165
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  »ما «، يا خدای»من«خدای  -

قبيله، فرقه و گروه اعضای ترک ش م،تصور از الهه و خدا در آغاز،
ی همۀ اعضای گروه، طايفه،  برا، اوليه يا خدايان،و خدا استدينی 
با تحوالت بعدی اما . رندتصوری يکسان دا، مفهومی و فرقه و قبيله

 و »فرد ها«خدا نيز هر چه بيشتتر به لباس  ،١٦٨اجتماعات بشری
باالخره  اين تحوالت، در جريان. آيد می در  دينداراننيازهای فردی

انی در جمع ور يکسی که تص، يعنی خدائ»خدای واحد گروهی«
ها   تصور انسان.شود می، به تعداد دينداران تکثير باورمندانش داشت
هر فرد   وگيرد  جنبۀ فردی به خود می ،شان   مشترکاز خدای ذهنی

  . دهد  خاصی را در مورد خدای خود رشد میتصور ديندار، 
  :   امروزه با گذر به جامعۀ مدرن شهری از اين رو،هم
متناسب های فردی،  مبتنی بر تفاوت درن و جامعۀ مخدای هر انسان -

چگونگی با  فرد است و النی آنهای ذهنی و عق  ها و توانائی با دارائی
   .داردتفاوت  ديگر های  مشخصات خدايان همدينو

، ادعای درک و فهم های رسمی ميليونی ديناين در حالی است که 
 .ند حرف می زن"واحد مشترکخدای "ک دينی مشترک دارند و از در

بر  ،مذهبیدينی و رهبران دينی، دين سازان و دين فروشان فرقه های 
غالب آيند و نه فقط فهم و درک دينی يکسان، پراکندگی  بر اين آنند تا

حتی برای آنان . را نمايندگی کنند» یخدای واحد هم شکل«بل که حتی 
 و امت پيروانبه  شان  و فرقه  و زعمای قومدرک شخصی خودتحميل 
حتی در مورد تصورات  ،کوشند و با هرگونه دگرانديشی  یخود م

  . کنند   مقابله می،دينداران از خدای شخصی و فردی خود
های دينی، نابود   جز از راه برپايی سازمان،بديهی است که اين عمل

هويت مؤمنين، ايجاد اجبار دينی برای تبعيت از » هويت فردی«کردن 
، يا تسلط بر ذهن و انديشۀ مؤمنين« و باالخره جز از راه ،دينی جمعی

های مختلف اجتماعی، اقتصادی   در عرصه،» معتقد به خداهای  توده
                                                 

، افزايش تنوعات صنعتی-داری ی صورتبندی سرمايهبرقرارنشينی، رهشرشد اجتماعات و   168
  .ای فردیه اجتماعی، توسعۀ فرهنگ و رشد فردگرائی، و در نتيجه، گذر به دورۀ تفاوت



134

 

در  ،»ايمان به خدا« اگر  حتی،رواز اين .  ميسر نيست،و فرهنگی
 سر ها  انسان فرد فردقلب و احساساست و با » فردی و ذهنی «اساس

 تمايالت سياسی، اهرمستقيما در  ها تودهاعتقادات دينی و کار دارد، 
مورد  دينی های و نهاد، رهبرانها  ی سازماناقتصادی و اجتماع

 دينی هاینمايندگان نهاد، برای انجام اين مهم. گيرند  استفاده قرار می
تنها درک و فهم «کنند درک و فهم رهبران دينی از خدا را به  سعی می

  : در اين بستر. ببخشند» رسميت «آن ه و ببکنندتبديل » دينی
عضويت در مبنای ، به عنوان »شکل  همخدای واحد «باور به -

   گيرد و آن نيز، د استفاده قرار میمور ای  و فرقه دينیسازمان
رهبران دينی تبعيت از مناسبات معين اقتصادی و خط معين سياسی  -

  .      آورد  را به دنبال می
 اطفیع و ی از حوزۀ احساس»باور دينی«از زمانی که  که اين است

از حوزۀ ، خورد  پيوند مین  باور جمع مؤمناباشود و    خارج میهافرد
 به صورتقرار گرفته و » دنيوی«در حوزۀ  و افتد  دور می »دينی«

  .آيد در میاقتصادی  فرهنگی وابزار قدرت سياسی، 
  

با اين است که . ١٦٩ استفردی و خصوصی، قرآندر باور دينی 
ساسی و روانی بين انسان و احرابطۀ  باوردينی، »اجتماعی شدن«

و  از اختيار دين .خورد  هم می به اش خدای شخصی و خصوصی
 نهادها و نمايندگان دينی  و کنترل و در اختيارشود  خارج می فردحوزۀ 

رابطۀ « با» خدايشرابطۀ انسان با «، ا اين تعويضب. گيرد  قرار می
مان به خدای ، نه ايدينداری .خورد  پيوند می » خداانانسان با نمايندگ

، تعويضاين با . دهد  معنی میيکتا، بلکه ايمان به نمايندگان زمينی خدا 
جای   دينیهایپيوند ،دشو   دينی خالی می و مضمونیاز محتو دين

تبعيت سياسی به  و دده  می دنيویهای يوندها و مصلحتپبه را خود 
  . نشيند میايمان دينی جای 

را به » ايمان به خدای واحد«مفهوم اين اتفاق، پايان دين و دينداری به 
  .رساند ثبت می
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