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  !هـ نایمان آري، عقیده
ي   در نـشریه  » بحثـی در مـورد عقیـده      «ي    نقدي برمقاله (
  )85پاییز »  راه ما«

  زاده سعید بخشی
یکی از مـسائلی کـه در بـین عمـوم مـسلمانان مطـرح               

در تربیـــــت » عقیـــــده«اســـــت، اهمیـــــت و ارزش 
ــسان ــت ان ــه . هاس ــوان پای ــه عن ــده ب ــل  اي عقی ــرین عام ت

ــی   ــسوب مـ ــسلمان محـ ــسان مـ ــداري انـ ــود و  دینـ شـ
و از  » ي اسـالمی    عقیـده «هـاي      زیـادي بـه نـام      هاي  کتاب

  . این قبیل اسامی نوشته شده است
نـه تنهـا عامـل      »  عقیـده «کـنم کـه       اما من فکـر مـی     

کـــه آفـــت مـــسلمانی و  خـــوب و مثبتـــی نیـــست، بـــل
  . مسلمانان امروزي است

اگــر نگــاهی بــه قــرآن انداختــه و آیــات آن را بررســی 
ــیم مــی ــشه کن ــیم کــه از ری ــار در هفــ» ع ق د«ي  بین ت ب

 ، مائــده 33، نـساء  237 و 235بقــره (قـرآن بـه کــار رفتـه    
ــه 89 و 1 ــق 27 ، ط ــت) 4، فل ــشه. اس در » ع ق د«ي  ری

ــستن، گــره زدن، طــاق زدن و محکــم   ــاي ب ــه معن لغــت ب
ي عقیـده، حتـی یـک         بینـیم کـه کلمـه       اما می . کردن است 

امـا بـا نگـاهی سـاده        . بار هم در قرآن استفاده نشده اسـت       
ي ایمـان بارهـا و بارهـا مـورد            ویم کـه کلمـه    شـ   متوجه می 

ا «ي  ي ایمــان از ریــشه کلمـه . اسـتفاده قــرار گرفتـه اســت  
به معنـی اطمینـان، آرامـش، اعتمـاد، عـدم تـرس و              » م ن 

  . نگرانی است
ســؤالی کــه بایــد بــه آن جــواب داده شــود ایــن اســت 
که چرا در قرآن از عقیـده بحثـی بـه میـان نیامـده و حتـی            

ـ         شده اسـت؟ چـرا بیـشتر مـسلمانان و         یک بـار هـم ذکـر ن
ــده      ــورد عقی ــدیدي در م ــد ش ــسلمان تأکی ــشمندان م دان

کــه در قــرآن فقــط از ایمــان بحـــث      دارنــد در حــالی  
هــا خواســته کــه ایمــان  شــود؟ چــرا خداونــد از انــسان مــی

ــان و    ــین ایم ــاوتی ب ــده؟ چــه تف ــه عقی ــند و ن داشــته باش
  عقیده وجود دارد؟ 

ــاي لغــوي دو کلمــه  ــه معن ــا توجــه ب ــان« ي  ب و » ایم
چنــین بــا در نظــر گــرفتن تعریــف ایمــان  و هــم» عقیــده«
ــناخت ( ــی + ش ــذیرش قلب ــث  ) پ ــه در بح ــبهه در « ک ش

آمــده، خواننــده   » زاده آقــاي احمــد مفتــی   «مــسلمانی  
  . کم به جواب سؤاالت خواهد رسید کم

ایمان، از آن جهـت کـه ابتـدا بایـد بـا شـناخت همـراه               
ي خــود و   در بـاره جـایی کـه شـناخت انـسان     باشـد و از آن 

ــل     ــده و تکام ــشتر ش ــواره بی ــرینش هم ــان آف ــدا و جه خ
ــد، مفهــومی اســت کــه در ضــمن خــود، تکامــل و   مــی یاب

بـه همـین دلیـل    . دهـد  پیشرفت و بهتر شـدن را نویـد مـی        

در قرآن از ایمان به خدا، بـه ویـژه ایمـان بـه قیامـت، ایمـان            
صـحبت شـده و نـه       ... هـاي آسـمانی و        به پیامبران و کتـاب    

  .ز اعتقاد و عقیده داشتن به اینهاا
ــوي   ــاي لغ ــه معن ــا توجــه ب ــده، ب ــا عقی اش، مفهــومی  ام

اســت کــه جمــود و تحجــر و خــشک مغــزي را در شــخص  
پروراند زیرا فـرد را از جنبـه فکـري بـسته و گـره خـورده                   می

ــده   ــاق زده ش ــیده  (و ط ــناخت رس ــاي ش ــه انته ــت ) ب تربی
 کنـد و ایـن خـصوصیت همــان اسـت کـه باعـث ایجــاد       مـی 

هـا   هـا و معلومـات در انـسان    تعصب کـور نـسبت بـه دانـسته       
شده و تحمـل شـنیدن و پـذیرفتن نظـرات جدیـد و فراتـر از             

بـرد و طبیعـی    دانـسته را از بـین مـی         آنچه که تـا کنـون مـی       
هــایی اگــر قــدرت و حکومــت را در  اســت کــه چنــین انــسان

دست  داشته باشـند، بـه راحتـی مخالفـان و نـوآوران فکـري           
ــدانی  ــدرا زن ــث . و شــکنجه و اعــدام کنن عقیــده داشــتن باع

ــود را      ــشه خ ــر و اندی ــرن فک ــد ق ــسلمانان چن ــه م ــده ک ش
ــه  ــا از قافل ــه تنه ــد و ن ــل کنن ــد   تعطی ــاز بمانن ــشرفت ب ي پی

انـد از     که دیگر مـسلمانان و جوامـع اسـالمی کـه خواسـته              بل
ــود      ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــد را از رس ــرون آین ــاتالق بی ــن ب ای

ي یـک نظـر یـا     بینـیم کـه ارائـه    اگـر امـروز مـی     . اند  بازداشته
ــا    ــرخالف عــرف علمــی جهــان اســالم اســت، ب فتــوا کــه ب

شــود،  تکفیــر و تفــسیق و عامــل اســتعمار بــودن مواجــه مــی
گرفتـار شـدن در بـاتالق عقیـده اســت و الّـا اگـر بـه خــدا و        

ي نظـر یـا       ایمان داریـم نـه تنهـا از ارائـه         ... قیامت و قرآن و     
کـه   دهـیم بـل   راه نمـی فتواي جدید تـرس و هراسـی بـه دل     

حتـی از نظـر آهنـگ       . کنـیم   با آغوش باز از آن اسـتقبال مـی        
و موســیقی هــم تفــاوت اساســی بــین ایــن دو کلمــه آشــکار 

ي عقیـده کـه حـرف         از نظر علـم تجویـد تلفـظ کلمـه         . است
شــود و وجــود حــرف  اول و آخــر آن از تــه حلــق خــارج مــی

شـود کـه ایـن کلمـه بـه صـورت درشـت و                 ، باعث می  »ق«
ي  امـا تلفـظ  کلمـه   . اه با خـشونت و تحکّـم تلفـظ شـود       همر

) باریـک بـودن   (ایمان به راحتی و همـراه بـا صـفت اسـتفال             
   باشـد کـه خـود بیـانگر نرمـی            آخر کلمـه مـی    ) کشیدن(و مد
  . دار بودن معنا و مفهوم درونی آن است و ادامه

اکنون مـشخص شـد کـه چـرا خداونـد در قـرآن اسـمی                
ــت و   ــاورده اس ــده نی ــد   از عقی ــد و تأیی ــان را تأکی ــط ایم فق

کنـد؛ و بـه همـین دلیـل اسـت کـه ایمـان در هـر زمـان              می
ــه  ــدن را دارد و نتیج ــو ش ــت ن ــش   قابلی ــان و آرام اش اطمین

...  کــه عقیــده  بیــشتر بــراي شــخص مــؤمن اســت؛ در حــالی
  .چه عرض کنم!!! واي 
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