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قرآن کریم محوریترین دعوت خود رادعوت به تسلیم در مقابل خداقرار داده است .همچنین درآییین
هندو ،بهطور عمومی ،و در برخی مکاتب آن ،بهطور خاص ،این اصل جایگیاهی بیه برجسیتگی جایگیاه
تسلیم در اسالم دارد .از طرفی ،تسلیم در مقابل حقیقت را میتوان جامعترین اصل اخالقی دانست.به ایین
گونه،بررسی تطبیقی این مفهوم میتواند به فراهم شدن مبنایی جهانی برای اخالق منتهیی شیود کیه میورد
قبول و تاکید قرآن نیز هست .این پژوهش تالش کرده است با تامل در این آموزه اساسی آن را بیه ماابیه
مبنایی برای اخالق الهی جهانی فراپیش نهد .به این منظور این اصل اساسی را،از باب میوردپژوهی ،در دو
دین بزرگ از دو گونه اصلی ادیان جهان بررسی کردهاست.
واژگان کلیدی :تسلیم ،خدا ،اخالق جهانی ،همگرایی ،اسالم ،آیین هندو

طرح مسئله
جهان حاضر دهکدهای کوچک از مردمان بسیاری با افکیار و اندیشیههیای گونیاگون اسیت .شیرای
اجتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی این زمانه چنین اقتضا میکند که بیشازپیش انسانهایی با آداب و باورهای
مختلف را در کنار هم جمع آورد واختالفات ریشهای و عمیق این مردمان را برای زندگی بهتر بیه حاشییه
راند .جهان نوین تالشهای بسیاری را برای هدایت بشر به سمت زندگی متعالیتر و استفاده بهتر از شرای
کنونی برانگیخته است .اندیشۀ جهانیسازی در عرصههای مختلیف حییات انسیان از ایین میوارد اسیت.
ریشهایترین گامها برای تحقق جهانی واحد ،اقدام در جهت یکسان ساختن مبناییترین اندیشههای انسان،
یعنی ایدئولوژی و اخالقیات واحد جهانی است .هرچند فکرت «ایدئولوژی واحد جهانی» برخی ،از جمله
سنتگرایان را ،به خود مشغول ساخته ،اما به دالیل متعدد رویکرد اخالقگرایانه به موضوع جهانیسیازی
در میان دیگر رویکردهای ریشهای به این موضوع از بخت نیکوتری برخوردار است و اندیشمندان حیوز
فلسفه و الهیات در شرای فعلی آن را دست یافتنیتر دیدهاند) & Küng, 3991, p.7See: Kuschel( .
با توجه به همین مطلب برخی از اندیشمندان در حوز اخالق جهانی تعمدا تالش کردهانید مییانتعریف
اخالق جهانی با ایدئولوژی جهانی تمایز شاخصی قرار دهند تا از گرفتیار شیدن در پیچییدگیهیایی کیه
مسائل مربوط به باورهای کلی جهانی با آنها درگیرند ،رها شوند .در اعالمیه پارلمیان ادییان کیه بیه نیام
اخالق جهانی مطرح شد ضمن بیان اینکه اخالق جهانی نه یک ایدئولوژی و نه یک دین جهیانی وحیدت
یافته در ورای همه ادیان موجود و نه ترکیبی از تمام ادیان است ،به صراحت بیان میکند:
انسانیت از اتحاد ایدئولوژیها ناامید شده است و درهرحال ادیان جهان در نگاههای اعتقادی و
جزمگرایانه ،نمادها و آداب و رسومشان آنچنان متفاوتند که اتحاد آنها بیمعنا است و محصول آن
معجونی غیر قابل اعتنا پدید میآورد( .همان)

در ادامه این بیانه هدف اخالق جهانی را اینگونه توضیح میدهد:
اخالق جهانی درپی ایناستکه آنچه پیش از این با وجود همه اختالفات در تعامالت انسانها،
ارزشهای اخالقی و جرائم اخالقی پایه ،در ادیان جهان مشترک بوده است را ارائه کند .به عبارت
دیگر اخالق جهانی ادیان را به حداقلهای اخالقی فرونمیکاهد بلکه حداقلهایی از آنچه ادیان از قبل
در حوزه اخالق با هم مشترک بودهاند را اکنون عرضه میکند( .همان)

باوجوداین ،فقدان توجیه مناسب اصول مطرح در بیانیه اخالق جهانی آن را به نمایشیی بیدون مبنیا از
مشترکات اخالقی ادیان جهان تبدیل کرده است .در حقیقت مخاطب این بیانییه بیه تبعییت از ایین اصیول

توصیه میشود ،اما تنها به این دلیل که این اصل در ادیان جهان مشترک است؛ این یعنیی عیدم توجیه بیه
معقولیت این اصول نزد مخاطبان آن .یکی از اندیشمندان در پاسخ به پرسش که چرا باید از تبعیض و ظلم
پرهیز کرد؟ بیان نقادانهای نسبت به این شیوه دارد:
اخالق در این بیانیه فاقد سرچشمه و منشأ است تا به شکل نامشروط و بینیاز از توجیه ،اصول
اخالقی را موجه سازد!  ...اِشکال عمد بیانیه پارلمان ادیان جهان این است که از موضع دین ،اخالق
بینیاز از دین را ترویج میدهد :اخالق سکوالریستی (فرامرز قراملکی ،احد ،3131 ،ص )77

اما ،هانس کونگ ،که خود از پایهگذاران این اصول است ،اعتقاد به خدا را تنهیا عامیل معنیابخش بیه
ارزشها و هنجارها می داند .وی معتقد است اگر عقیده به خدا و دین از زندگی انسان رخت بربندد انسان
ضرورتاً به نیهیلیسم و در نتیجه بیمعنایی زندگی و بیمعنایی ارزشهیا مییرسید( .ن.ک :قنبیری،3133 ،
ص)79
پارلمان ادیان جهان از موضع دین ،اصولی را ارائه می کند که این اصول نه موجه به خودند و نه موجیه
به امر نامشروط قدسی و متعالی .سخن این نیست که در این بیانیه یادی از خدا نکرده و امید و توکل به او
را مورد توجه قرار ندادهاند؛ بلکه سخن از وامداری نظام اخالقی از خیدا و معنابخشیی خیدا بیه اخیالق
جهانی است .بیانیه برای مقابله با بحران جهانی این آموز حکیمانۀ کییرکهگورد را ناشنیده مییگییرد کیه
اخالق ،انسانیت را معنا می بخشد و او را به اصالت میآورد ،و خیدا اخیالق را معنیا مییکنید و آن را از
تهیبودن نجات میبخشد(.فرامرز قراملکی ،3131 ،ص )77
اما ،ع الوه بر ضرورت مبتنی کردن تمام اصول اخالقی مندرج در اخالق جهانی بر مفهوم حقیقتی واحد
و ماورائی در کل جهان،یعنی خدا ،برای همسو کردن همه ارزش های اخالقی ،نیازمند اصل اخالقی بسیار
کلی دیگری نیز هستیم که راب این باور نظری و اصول اخالقی دیگر است .این اصیل کلیی همانیا اصیل
تسلیم در مقابل خدا و تبعیت محض از اوست .تسلیم در مقابل خدا به معنای هماهنگ کردن کیردن تمیام
جنبههای معرفتی ،عملی و عاطفی انسان با خدا بهماابه حقیقت مطلق و فراگیر عیالم ،مبنیاییتیرین اصیل
اخالقی و ارزشی است که میتوان ادیان را بر سر آن به توافق رسانید .اخالق در اینجا معنای عامی شامل
اخالق ،عواطف ،اعمال و باورها ،و به طور کلی بایدها و نبایدهای مربوط به تمام امور ارادی انسان است.
بررسی جایگاه این اصل در دو دین اسالم و آیین هندو ،به عنوان دو نمونهیدین از دو سنت اصلی ادییان،
برای یافتن نقطه اصلی مشترک میان ادیان بزرگ هدف این مقاله است.

آموزه تسلیم در اسالم
مفهوم تسلیم روشن است و عالمان مسلمان نیز عموماً اسالم و تسلیم را هممعنیا و بیه معنیای انعیان،
انقیاد و ترک تمرد و اباء و عناد گرفتهاند( .غزالی ،جلد،2ص  )221نام اسالم از همین مفهوم برگرفته شده
است و همین نشان از محوری بودن این آموزه در اسالم دارد .قرآن تسلیم در برابیر خیدا را دیین واحید،
انحصاری و جهان شمول حقیقی معرفی کرده است .تصریح قرآن بر منحصر بودن دیین خیدایی در اسیالم
مشهور است« :إنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإسْالم» 3در ادامه آیه نیز سخن از «تسلیم وجه» به خدا به میان آمیده
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که شاهدی است بر اینکه مراد از «اسالم» در اینجا همین معنای لغوی ،یعنی «تسلیم شدن»است ،نه معنای
اصطالحی و اجتماعی آن که عبارت از دین مبین اسالم باشد.
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرماید:
اسالم یعنی تسلیم به حقی که حق اعتقادی و حق عملی است و به عبارت دیگر یعنی تسلیم مطلب
صادر شده از مقام ربوبی در معارف و احکام ... ،و الزمه آن این استکه انسان هر آنچه از معارف که
به حق تبیین میشود اخذ کند و نزد شبهات از روی تسلیم بدون هیچ تصرفی از خودش توقف کند.
(طباطبایی ،3137 ،ج،1ص )323

برخی مفسران تصریح کردهاند که این آیه به صراحت وحدت دین را تبلیغ میکند و محوریترین آموزه
را تسلیم میداند( .مکارم شیرازی،3171 ،ج،2ص)172
در آیات دیگر در تأکید بر این مطلب ،هر مبنایی در دینداری بدون عمل مطابق اسیالم میردود اعیالم
شده است .برای نمونه میفرماید « :وَ مَنْ یَبْتَغ غَیْرَ الْإسْالم دینیاً فَلَینْ یُقْبَیلَ مِنْیهُ وَ هُیوَ فِیی الْیخخِرَ مِینَ
الْخاسِرینَ»

1

برخی از اندیشمندان مسلمان مانند مرحوم فیض معنای اجتماعی اسالم را از این آیه برداشت کردهانید؛
وی در تفسیر آیه  39سوره آلعمران گفته است :هیچ دین مورد رضایتی برای خداوند غیر از دین اسیالم
وجود ندارد و آن توحید و همراه شدن با شریعتی است که توس حضرت محمد(ص) آمده اسیت( .فییض
کاشانی،3137 ،ج،3ص )122از برخی عرفا از جمله کالم سید حیدر عیاملی نییز برمییآیید کیه (ال) در
(االسالم) را عهد گرفته و دربار معنی اسالم با بیان اینکه مقصود از اسالم تنها همیین دیین اسیالم اسیت
گفتهاند:
 . 1آل عمران11/
 .2آل عمران22/
 . 3آل عمران58/

و هذا اإلسالم هو اإلسالم الذی ال یشرک صاحبه أبدا ،و ال یشکّ فی شیء من اصول الدین أصال ،و
یقوم بخداب أرکانه کلّها .و قوله تعالى وَ من یَبْتَغ غَیْرَ الْإسْالم دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ«»7هو هذا الدین ال
غیر ...و معناه أنّه تعالى یقول :کلّ من یکون على غیر هذا الدین ،أو هذا الطریق ،ال یفیده إسالمه و دینه
فی اآلخر  ،و ال قیامه بأرکانه ،النّه مشرک بالحقیقۀ ،غیر مسلم فی التحقیق ،و الشرک غیر مغفور ،أی
غیر مقبول طاعته و إسالمه و دینه (آملی ،سید حیدر ،3133 ،ص)792

از ظاهر ادامه آیه نیز که میفرماید « :وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْیمُ بَغْییاً
بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَکْفُرْ بخیاتِ اللَّهِ فَإنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِساب» 3چنین برمی آید که کالم آیه ناظر به نپذیرفتن اسیالم
اصطالحی توس اهل کتاب است.
با وجود این چنانکه برخی مفسران نیز گفتهاند ،قرائن کافی براین وجود دارد که مفهوم اسیالم در ایین
آیه و آیات بسیار دیگر همانا جوهر دین حقاست.قرائنی که در ادامه خواهد آمد این احتمیال را تقوییت
میکند که آنچه این آیه و آیه پیشین آن در صدد بیان آن هستند بیان جوهره دین حقیقی نزد خداوند است
که هماناسالم به معنای تسلیم حق شدن است.اما ،حتی اگر مقصود از اسالم در این آیه اسالم اصطالحی به
معنای شریعت خاص پیامبراسالم(ص) نیز باشد این اصطالح به عنوان مصداقی از مفهوم کلی آن به معنیی
تسلیم بودن در مقابل خدا مطرح شده است.
قرائنی از خود قرآن بردرستی این دیدگاه در مقابل دیدگاه انحصارگرایانه داللت دارد ،یکی این اسیت
که قرآن در آیات مختلف بر جوهره تسلیم در رسالت همه انبیا و ادیان االهی تاکید کرده ،و تفرق و تعصب
بر نام و عنوان و دسته و امت خاص را نفی نموده است .از این رو ناصیحیح اسیت کیه تأکیید مجیدد بیر
صورت خاصی از دین ،هرچند اسالم را به آن نسبت دهیم .قرآن در نگیاه جیامعی بیه همیۀ ادییان الهیی
میفرماید« :قُولُوا آمَنَّا باللَّهِ وَ ما أُنْزلَ إلَیْنا وَ ما أُنْزلَ إلى إبْراهیمَ وَ إسْماعیلَ وَ إسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ
وَ ما أُوتِیَ مُوسى وَ عیسى وَ ما أُوتِیَ النَّبیُّونَ مِنْ رَبِّهمْ ال نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»
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روشن است که «مسلم» در این مقام اشاره به پیروان دینیی خیاص در مقابیل پییروان دیین ابیراهیم،
اسماعیل ،اسحاق ،یعقوب و  ...نیست بلکه اشاره به حقیقتی واحد در عمق همۀ آموزههای انبیاء میذکور و
غیر مذکور در آیه است .در آیاتی دیگر با وجود اینکه یهودیان و نصاری هر دو اهل کتابند و دینشیان از

 .1آل عمران11/
 .2بقره131/

وحی الهی نشأت گرفته است ،انحصارگرایی و تعصب ایشان در مورد دینشان مذمت شده است « :وَ قَیالُواْ
لَن یَدْخُلَ الْجَنَّۀَ إلَّا مَن کاَنَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إن کُنتُمْ صَادِقِینَ »
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باز در دوآیه پس از این در مذمت نامگرایی یهودیان و مسیحیان میفرمایید« :وَ قَالَیتِ الْیَهُیودُ لَیْسَیتِ
النَّصَارَى عَلىَ شىَءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلىَ شىَءٍ وَ هُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ کَیذَالِکَ قَیالَ الَّیذِینَ لَیا
یَعْلَمُونَ مِاْلَ قَوْلِهمْ فَاللَّهُ یحَْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَۀ فِیمَا کاَنُواْ فِیهِ یخَْتَلِفُونَ»
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قرآن بهجای این طرز تفکر ،روح کلی آموزههای خود ،که همان جیوهره و اسیاد دیینداری حقیقیی
است ،را اینگونه بیان میکند « :بَلىَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهمْ وَ
لَا هُمْ یحَْزَنُونَ » 1این آیه حقیقت تدین را روشن میکند و نظریۀ ژرف اسالم را در مقابل تمام مسلکهیا و
مکتبهای انحصارگرا را آشکار میسازد.
در تأیید این مفهوم جوهری از اسالم در برخی از آیات قرآن ،باید به آیهای اشاره کرد که در آن طلب
دینی غیر از دین خدا نفی شده و در توضیح و ترغیب بر آن از تسلیم آسمان و زمیین در مقابیل خداونید
سخن گفته شده است« :أَ فَغَیْرَ دین اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض طَوْعاً وَ کَرْهیاً وَ إلَیْیهِ
یُرْجَعُونَ »

1

این آیه دین آسمان و زمین را نیز اسالم دانسته است .این درحالی استکه این دین نمیتواند شریعت و
آموزههایی خاص باشد بلکه حقیقتی واحد است که هرآنچه در آسمان و زمین است ،از روی اطاعیت ییا
کراهت ،بر این حقیقت عمل میکند.
مطابق با قرآن مفهوم تسلیم به عنوان یک مبنای کلی در تدین در تمام شریعتهای گذشته و در زبیان
تمام انبیاء سابق بر پیامبر اسالم(ع) نیز وجود داشته است .قرآن یهودی یا نصرانی بودن حضرت ابراهیم(ع)
و تعلق وی به یک دین خاص را به طور مکرر انکار کرده است و وی را تنها و تنها مُسلم میدانید « :میا
کانَ إبْراهیمُ یَهُودِیًّا وَ ال نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حَنیفاً مُسْلِماً »...

7

مهمترین عنصر در دعای حضرت ابراهیم نیز همین مفهوم است« :رَبَّنا وَ اجْعَلْنیا مُسْیلِمَیْن لَیکَ وَ مِینْ
نُرِّیَّتِنا أُمَّۀً مُسْلِمَۀً لَکَ »

 .1بقره111/
 .2بقره113/
 .3بقره112/
 .4آل عمران53/
 .8آل عمران16/
 .1بقره125/

3

در ادامه قرآن با تأکید بر مبنای کلی تسلیم در مقابل خدا ،کیه در آییات پییش اصیل اصییل مسیلک
ابراهیمی معرفی شده است ،تنها کسانی را روگردان از مسلک تسلیم میداند که خود را به پستی کشاندهاند:
«وَ مَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّۀ إبْرَاهِمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فى الدُّنْیَا وَ إنَّهُ فى االَْخِرَ لَمِنَ الصَّالِحِینَ*إنْ
قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِینَ»

3

در این آیات علت برگزیدگی حضرت ابراهیم نیز تسلیم شدنش برای رب العالمین بیان شده است.
تأکید بر تسلیم در وصیت انبیاء پس از ابراهیم نیز تداوم یافته است؛ چراکه در آیه بعدی میفرماید« :وَ
وَصىَ بهَا إبْرَاهِمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ یَابَنى إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَکُمُ الدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّیا وَ أَنیتُم مُّسْیلِمُونَ* أَمْ کُنیتُمْ
شهَُدَاءَ إنْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إنْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إلَاهَکَ وَ إلَاهَ ءَابَائیکَ إبْیرَاهِمَ وَ
إسْمَاعِیلَ وَ إسْحَاقَ إلَاهًا وَاحِدًا وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» 2تعبیر «و نحن له مسلمون» هر تردیدی را در باره این
که «مسلم» در اینجا در مفهوم «تسلیم وجه به خدا» به کار رفته است را برطرف میکند؛ زیرا اگر میراد از
آن مسلمانی بود ،میفرمود «و نحن مسلمون».
در آیات بعدی نیز قرآن کریم هدایتگر بودن یک دین خیاص ماننید یهودییت و مسییحیت را نفیی و
تبعیت از حضرت ابراهیم ،که خصوصیت جوهرین تدین آن در آیات پیشین تسلیم در مقابل خدا بیان شده
بود،مسیر هدایت معرفی می شود« .وَ قَالُواْ کُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّۀَ إبْرَاهِمَ حَنِیفًا وَ مَا کیاَنَ
مِنَ الْمُشْرکِینَ*قُولُواْ ءَامَنَّا باللَّهِ وَ مَا أُنزلَ إلَیْنَا وَ مَا أُنزلَ إلىَ إبْیرَاهِمَ وَ إسیمااعِیلَ وَ إسْیحَاقَ وَ یَعْقُیوبَ وَ
الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتى مُوسىَ وَ عِیسىَ وَ مَا أُوتى النَّبیُّیونَ مِین رَّبِّهیمْ لَیا نُفَیرِّقُ بَیینْ أَحَیدٍ مِّینْهُمْ وَ نحَْینُ لَیهُ
مُسْلِمُون» 1در این آیه مصداق تسلیم بودن که ایمان به هرآنچیزی است که بر تمام انبیاء نیازل شیده اسیت
بیان و در پایان نیز بر اصل تسلیم تأکید شده است.
در آیۀ دیگری وصف اسالم به طور صریح به انبیاء بنی اسرائیل که کار تعلیم تورات را انجام میدادنید
نسبت داده شده است« :إنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرا َ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بهَا النَّبیُّونَ الَّیذینَ أَسْیلَمُوا لِلَّیذینَ هیادُوا وَ
الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتاب اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداء»

1

حضرت یوسف(ع) نیز در دعای خود درخواست وفات در حال مسلمانی مییکنید« :تَیوَفَّنی مُسْیلِماً وَ
أَلْحِقْنی بالصَّالِحینَ»
 .1بقره131-132/
 .2بقره133-132/
 .3بقره136-131/
 .4مائده44/
 .8یوسف121/

7

حواریان حضرت عیسی(ع) نیز ایشان را شاهد بر مسلمانی خود میگیرند« :وَ إنْ أَوْحَیْتُ إلَى الْحَواریِّینَ
أَنْ آمِنُوا بی وَ برَسُولی قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بأَنَّنا مُسْلِمُونَ»

3

این انواع استعمال مشتقات اسالم ،عالوه بر اینکه مفهوم اسالم را در کیاربرد جیوهری تسیلیم آشیکار
میکند ،نشان از حضور مفهوم تسلیم به عنوان روح کلی تدین الهی در سراسر قرآن و کتب آسمانی دیگر و
در نگاه تمام انبیاء و صلحا است که هریک متناسب با فرهنگ و شرای زمانۀ خود ارائه دهنید شیریعتی
خاص و بیان کننده آموزههایی با زبان ویژ همان عصر بودهاند و آنچه مهم است تجلی میدام ایین مبنیای
اصلی در تمام فعالیتهای دینی است.
قرینه دیگر بر محوریت مفهوم اسالم و تسلیم در قرآن و عدم استفاده آن به عنوان نام دینی خیاص بیا
آموزههایی خاص ایناستکه در مقام احتجاج نیز اصل تسلیم به عنوان فصل الخطاب در مقابل ادیان دیگر
مطرح شده است« :فَإنْ حَاجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهىَ لِلَّهِ وَ مَن اتَّبَعَن وَ قُل لِّلَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ وَ الْیأُمِّیِّنَ ءَ
أَسْلَمْتُمْ فَإنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ إن تَوَلَّوْاْ فَإنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاغُ وَ اللَّهُ بَصِیرُ بالْعِبَادِ»

2

واضح است که ارائه راهکاری برای رهایی از مجادله در زمانی که بحث و جدل راه به جیایی نمییبیرد
ارائۀ اصلی حاکم بر دعوای دو طرف است .از اینرو اگر مقصود از اسالم مذکور در این آیه همیان اسیالم
اصطالحی به معنای دینی غیر از دین اهل کتاب باشد که مصادره به مطلیوب اسیت .بنیابراین ،مقصیود از
اسالم و امر به آن در این آیه مفهوم کلی اسالم به معنی تسلیم شدن در مقابل خدا است که هم مورد قبیول
اهل کتاب و هم مسلمانان است.
در آیهای دیگر تأکید بر اتحاد و تمرکز حول تعبد خدای واحد به صراحت جهت رفع اختالفات و ایجاد
اتحاد میان مسلمانان و اهل کتاب بیان شده است« :قُلْ یا أَهْلَ الْکِتاب تَعالَوْا إلى کَلِمَۀٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْینَکُمْ
أَالَّ نَعْبُدَ إالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرکَ بهِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُون اللَّهِ فَإنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْیهَدُوا بأَنَّیا
مُسْلِمُونَ» 1در این آیه ضمن بیان اصول مشترکی میان مسلمانان و اهل کتاب که به نوعی تأکید بیر مفهیوم
تسلیم است در نهایت نیز میفرماید در صورت رویگردانی و عدم ایمان به تسلیم بودن ما شهادت دهیید.
این سخن نشان از عدم اصرار بر دعوت طرف مقابل بر پذیرش شریعتی خاص دارد بلکه مهم گیرد آمیدن
حول کلمه توحید است .هرچند عمل صحیح بر طبق همین محور مشترک درنهاییت بیه پیذیرش شیریعت

 .1مائده111/
 .2آل عمران22/
 .3آل عمران14/

خاتم منجر خواهد شد ،اما آنچه محور و اساد دعوت را شکل میدهد تصمیم بر تبعیت و تسلیم خیال
درمقابل خدااست.
مفهوم تسلیم در روایات
بر خالف قرآن،مفهوم اجتماعی و اصطالحی اسالم در روایات در دسترد ما بیشتر مورد توجیه قیرار
گرفته است .در روایات عموماً در توضیح و تبیین اسالم یا تفسیر اصول اسالم یا بیان موارد ناتیی اسیالم
شهادت به ال إله إال اهلل و شهادت به رسالت حضرت محمد(ص) و در بعضی موارد ،به تمام آنچیه ایشیان
فرمودهاند ،به خصوص قیامت یا برخی احکام از جمله نماز و زکات و حج،نکر شده است .از جملیه ایین
روایات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عن عیسى بن السری قال :قلت ألبی عبد اهلل ع حدثنی عما بنیت علیه دعائم اإلسالم إنا أنا أخذت بها
زکى عملی و لم یضرنی جهل ما جهلت بعده .فقال :شهاد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل ص و
اإلقرار بما جاء به من عند اهلل و حق فی األموال من الزکا و الوالیۀ التی أمر اهلل عز و جل بها والیۀ آل
محمد ص ( ...کلینی ،3127 ،ج ،2ص)23
عن سماعۀ [عن ابیعبداهلل(ع)] اإلسالم شهاد أن ال إله إال اهلل و التصدیق برسول اهلل(ص) به حقنت
الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث و على ظاهره جماعۀ الناد و اإلیمان الهدى و ما یابت فی
القلوب من صفۀ اإلسالم و ما ظهر من العمل به ( ...همان ،ج ،2ص)27

از مجموع این روایات که با عبارات مختلف اما مضمون واحد در انواع کتب روایی حضور دارد ،چنین
برمیآید که اسالم به معنای فقهی آن یعنی پذیرفتن دینی خاص و بیان شهادتین که ناظر به ظاهر حال افراد
است مورد توجه قرار دارد.
اما ،در مقابل این دسته از روایات که پرتعداد و فراگیر و شکل دهند دیدگاه غالب اجتماعی شیدهانید،
روایات متعددی نیز هست که به مفهوم لغوی اسالم ،یعنی تسلیم در مقابل خدا اشاره دارد .این روایات بیر
پییذیرش دییین خییاص اسییالم و آمییوزههییای آن تأکییید نداشییته و کلی یت اطاعییت از امییر الهییی را کییه
نگاهیشمولگرایانهتر از نگاه سابق است مورد نظر قرار دادهاند.
در روایتی از کافی اسالم دین کلی الهی و دینی فرازمانی معرفی شده است.

عن أبی عبد اهلل ع قال :قلت له ما اإلسالم فقال دین اهلل اسمه اإلسالم -و هو دین اهلل قبل أن تکونوا
حیث کنتم و بعد أن تکونوا فمن أقر بدین اهلل فهو مسلم و من عمل بما أمر اهلل عز و جل به فهو
مؤمن(.همان ،ج ،2ص)13

معنا کردن اسالم به دین الهی ای که پیش از وجود مخاطبان و پس از آن وجود داشته اسیت ،نشیان از
این دارد که جزئیات ناشی از عینیت خارجی و زمانی یک دین خاص برای اسالم ناتی نیست؛ بلکه آنچه
حقیقت اسالم است اقرار به دین خدا است و آنچه حقیقت ایمان است عمل به امر خدا.
در بخشی از روایت مفصلیاز امام صادق(ع) نیز که روایت اول روضۀ کافی است بر مفهوم کلیی اسیالم
تأکید شده است .در این روایت ،که به صورت مکتوب از امام به اصحاب رسیده است ،اسالم همان تسیلیم
و تسلیم همان اسالم بیان شده است:
 ...قال و علیکم بطاعۀ ربکم ما استطعتم فإن اهلل ربکم و اعلموا أن اإلسالم هو التسلیم و التسلیم هو
اإلسالم فمن سلم فقد أسلم و من لم یسلم فال إسالم ( ...همان ،ج ،3ص)33

همچنین ،در روایت معروفی از امیرالمومنین(ع) نیز حضرت پس از اینکه بر این نکته تأکید میکنند که
تبیینی که از اسالم در این روایت ارائه داده اند پیش از این سابقه نداشته و در آینده نیز کسیی ماننید آن را
نخواهد داشت ،اینگونه اسالم را همان تسلیم معرفی میکنند:
قال أمیر المؤمنین ع ألنسبن اإلسالم نسبۀ لم ینسبه أحد قبلی و ال ینسبه أحد بعدی -اإلسالم هو
التسلیم و التسلیم هو التصدیق و التصدیق هو الیقین و الیقین هو األداء و األداء هو العمل( ...صدوق،
محمد بن علی ،3121 ،ص)337

قسمت اول روایت که اسالم به تسلیم معنا شده است مورد نظر این بحث است .عالمه مجلسی نیل این
روایت معنای کلی از اسالم را تأکید میکند و میگوید:
و حاصل الخبر أن اإلسالم هو التسلیم و االنقیاد ،و االنقیاد التام ال یکون إال بالیقین( ...،مجلسی،
محمدباقر ،3121 ،ج ،7ص)232

در نظر گرفتن این دو دسته از روایات که یکی اسالم را به معنای اجتماعی آن و ناظر به ظیاهر اقیرار
فرد به شهادتین دانستهاند و اعمال خاص فقهی را اصول و بنیادهای آن معرفی کردهاند ،و دسته دیگیر کیه
اسالم را به معنی انقیاد و خضوع درونی در مقابل خدا معرفی کردهاند ،این را بر ما معلوم میکند که کلمیۀ
«اسالم» در روایات دارای کاربردی دوگانه است .در این میان به دالیلی ،از جمله کیاربرد معنیای اول در

فقه و نیز قابل فهمتر بودن آن برای عموم مردم ،سب شده تا اسیالم بیه معنیای اجتمیاعی از عمومییت و
فراگیری بیشتری نسبت به معنای دوم ،که همانا تسلیم و حقیقت و اصل اسالم است ،برخوردار شیود .بیه
عبارت دیگر ،چنین به نظر میرسد که به دلیل اینکه روایات در حد فهم و نیاز راویان بیان میشده و نییز
راویان روایاتی را نقل می کردند که به نظرشان با نیاز جامعه تناسب بیشتری میداشته ،رواییات دسیته اول
گسترش بیشتری یافتهاند و در نگاه های اجتماعی نیز این مفهوم از اسالم نسبت به مفهوم دوم فراگییری و
عمومیت بیشتری پیدا کرده است.
اما در قرآن که چنین دالیلی کمتر نقش داشته است نسبت تأکید عکس است و آیاتی که توجه به مفهوم
حقیقی اسالم دادهاند فراوانی بسیار بیشتری نسبت به آیاتیدارند که اسالم را با دید عنوانی برای ییک دیین
خاص نگریستهاند.
در مجموع باید توجه کرد که نام اسالم به عنوان دینی خاص به گونهای انتخاب شده است که به اساد
حقیقت آن اشاره دارد .در واقع اسالم حقیقت دین داری را تسیلیم خیدا مییدانید و چیون خیود آورنید
نهاییترین فرمانهای الهی است بنابراین تسلیم شدن در مقابل این فرامین با تسلیم خدا بودن یکی میشود.
از اینرو اسالم به معنای یک دین خاص ،با اسالم به معنای تسلیم در مقابل خدا ،در مصداق یکی خواهید
بود.
بههرحال آنچه قرآن به عنوان جوهر دین الهی مطرح میکند که قابل ارائه در فضای فرادینی به عنوان
مبنایی برای اخالق جهانی است اصل تسلیم در مقابل خدا است .توصیۀ قرآن به همه افراد با هر مسلک و
دینی که در رأد هر عمل اخالقی دیگر قیرار دارد منطبیق کیردن تمیام افعیال ارادی از جملیه اعمیال و
تصدیقات با خالق عالم است .در شرایطی که چارهای جز دستبرداشتن از تنازعیات و اشیتراک مسیاعی
برای دفع تهدید بیدینی و بیاخالقی نیست ،کامال موجه است که در عوض مطرح کردن مفاهیم و مصادیق
خاص ،اصل تسلیم در مقابل خدا که حقیقت دین داری و جوهر اصلی اسالم است عرضیه گیردد .اسیتاد
مطهری در تأکید بر این جوهره اینگونه میگوید:
بسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم ،به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادرمان
مسلمان بودهاند و در منطقهای به دنیا آمده و بزرگ شدهایم که مردم آن مسلمان بودهاند .آنچه از نظر
واقع با ارزش است اسالم واقعی است و آن این است که شخ

قلبا در مقابل حقیقت تسلیم باشد ،در

دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است بپذیرد و عمل کند و اسالمی که پذیرفته است
بر اساد تحقیق و کاوش از یک طرف ،و تسلیم و بی تعصبی از طرف دیگر باشد( .مطهری ،مرتضی،
 ،3173ص)239

آموزه تسلیم در آیین هندو
آیین هندودر مقایسه با دیگر ادیان ،به خصوص ادیان ابراهیمی ،از چنان تکار و پراکندگیای برخوردار
است که برخی از اندیشمندان در اطالق عنوان یک دین خاص به کل مجموعۀ آن تردید کردهاند .آیین هندو
نامی است بر مکاتب و مذاهبی که با وجود وجوه مشترک میان همیۀ آنهیا گیاه در باورهیا ،آمیوزههیا و
آیینهای حتی اصلی و ریشهای نیز با یکدیگر متفاوتاند( .ن.ک :کیشیتی مهن سن )71-71 ،3133 ،ایین
ویژگی آیین هندو بررسی دیدگاه آن دربار یک آموزه یا کشف جوهر اصلی آن را مشیکل و در برخیی
موارد ناممکن میسازد.
این مشکل از آنجا ناشی میشود که با وجود اشتراک متون مقدد آیین هندو در فرقههای مختلف آن،
هر مکتب یا مذهبی کتاب یا آموز خاصی که مورد تاکید بیشتری قیرار مییدهید ،و در نتیجیه تعیالیم و
آموزههای متمایزی را برای خود برمیگزیند .هرچند ودهها ( ،)Vedasمهمترین متون مقیدد هنیدویی ،در
اطالق عام آن مورد پذیرش تمام مکاتب هندویی است ،اما به دلیل گستردگی و تنوع بسیار زیاد تعالیم آن،
عرصۀ وسیعی از اندیشهها را پیش روی هندوان مینهد کهدر صورت برجسته سازی هریک از بخشهای
آن و محور قرار دادن برخی تعالیم از سوی هر مکتب و نحله،طیف وسیعی از مکاتب و گرایشهای دینیی
و معنوی شکل بگیرد .به همین سبب آموزه تسلیم در برخی مکاتب اصلی هندو نقش محیوری دارد و در
برخی مکاتب درحاشیهقرار گرفته است.
اگرچه به لحاظ لغوییافتن کلمهای که در سنسکریت معادل «تسلیم» باشد قدری دشوار اسیت ،امیاواژه
«پرَپییاتی» 3و گییاه «سَ یرَناگاتی»2را در ترجمییههییای انگلیسییی ،معییادل « »surrenderو نیییز اصییطالح
« »devotionبه معنی «وقف کردن» و «اختصاص دادن» قرار مییدهنید .ایین واژه را ،بیا وجیود معیانی
مختلف و کاربردهای گوناگونی که دارد ،بیشتر به حالتی درونی و همراه با اطاعت اطالق میکنند که با آن
انسان به صورت کامال ارادی،کنش ها و ارزشهای شخصییخویش را بیه موضیوع خاصیی ،ماننید خیدا،
معطیوف

مییکنیدdavid, Kinsley, 3937, p.2137) .

&  (see: narayanan, Vasudha, 2227امیا شیاید

نزدیک ترین واژه به مفهوم تسلیم ،همین کلمه بْهَکتی 1باشد ،که به معنیای «سرسیپاری» بیوده و همچیون
«اسالم» به صورت نامی برای یکی از مهمترین ابعاد دین هندویی درآمده است .به اینگونه ،میتوان گفیت
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که این واژهها و اصطالحات در سنسکریت و در آیین هندو ،معادل و همارز مفهوم عام اسالم و تسیلیم در
ادبیات اسالمیاند.
چنان که یاد شد ،در عمل ،بیشترین توجه بهآموزه تسلیمدر آیین هندو در مذهب بْهَکتی ،روش عبادت
عاشقانه ،در مقابل دو راه دیگر نجات ی یعنی روش عمل(کرمه) و روش معرفت (جنانیه)روا داشیته شیده
است؛ این درحالی استکه راههای دیگر نییز از ایین روش بهیره بیردهانید .در میذهب بهَکتیی تسیلیم و
بندگی3عبارت از نوعی خدامحوری قوی و مؤکد است که در آن یک شیخ

بیا سرسیپاری مخلصیانه و

عاشقانه به خدای تعالی و یا یکی از مظاهر او ،و البته با فیض و عنایت االهی ،به نجات دست مییابید.در
این مذهب ،تأکید فراوانی بر «از بین بردن انانیت» میکنند که عبارت دیگری از تسلیم بیه خیدای متعیال
است)Jeaneane D. Fowler, 3997, p.327( .
رامانوجه 2،مفسر بزرگ و بنیانگذار یکی از سه شاخه اصلی مکتب ودانته ،1که جوهر تعالیمش طریقت
عشق و دلدادگی است ،آموزه تسلیم را به عنوان یاری دهنده و حمایت کننده از بهَکتی میداند .وی معتقد
است که هرکس باید با تسلیم در برابر خیدا بیه همیراه نییایش،بهَکتی خیود را کامیلتیر و مسیتحکمتیر
کند)Madabhushini Narasimhacharya, 2221, p.11).
بهگوَدگیتا ،1از مهمترین متون اصلی هندویی واز مراجع اصلیارزشهای معنوی هندو ،محور تعالیمش
را«تسلیم و سرسپردگی به خدا» قرار داده است .بهگودگیتا از زمان تالیفش در هزار اول قبل از مییالد،
قانون نامۀ اصلی دینی سلوک هندو بوده است و نسیلهیای بیی شیماریاز ارزشهیای اخالقیی آن متیأثر
شدهاند(.کیشیتی مهن سن)17 ،3133 ،به همین سبب هر آموزهای که در آن مطرح اسیت ،بیهوییژه آمیوزه
محوری تسلیم و سرسپاری به خدا ،دارای جایگاه رفیعی در دیانت و اخالق هندویی گردیده است.
بهگودگیتا ،در سنت هندویی دربردارنده تعالیم کریشنه ،7تجلی خدای مطلق به ارجونه 3،برگزیید وی
برای رهایی و نجات است .این اثر نهچندان حجیم ،سراسر آموزش حکمت و راه و رسم بندگی و سیلوک
عاشقانه در مسیر رهایی است .بهگودگیتا ،که بهاختصارآن را گیتا نییز مییخواننید ،بیه معنیی «سیرود
خداوند» است .این اثرچند قرن پس از اوپهنیشدها7به نگارش درآمده و در آن سلوک اخالقی متناسب بیا
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معرفت توحیدی مطرح در اوپهنیشدها ارائه شده است .میتوان ادعا کرد که محور تعالیم این کتیاب مهیم،
آموزه «تسلیم» است .سانیل سگال در فرهنگنامه آیین هندو میگوید:
تمام کتابهایی که با تکیه بر بهگودگیتا به موضوع پرستش پرداختهاند ،از فکرت «تسلیم» طرفداری
کردهاند .کریشنه در بهگودگیتا وعده میدهد که او خود مسئولیت حل مشکالت روزانه بندهای که خود
را با تسلیم ارادهاش وقف خدا کرده ،برعهده گرفته است), 3999, p.273Sunil Sehgal( .

گیتا حاوی  33فصل است که هر فصل از آن متناسب با داستان کلی آن به نیوعی یُگیه( 3ریاضیت و
تمرکز نهنی) تعلق گرفته است .ارجونه ،قهرمان انسانی داستان،در آغازین گفتوگوهایخود بیا کریشینه ،و
خاضعانه به ناتوانی اش در فهم وظایف خود و ضعف اندیشهاش در تشخی

نیکی اعتیراف مییکنید و از

کریشنه میخواهد هرآنچه که برای او مفید است را به وی تعلیم دهد .سپس میگوید« :هم اکنون من پییرو
تو و یک روح تسلیم شده در مقابل توام؛ لطفا به من تعلیم ده»).2.7Bhagavad-gītā( .
با این بیان وظیفه اصلی سالک در اولین گامها مشخ

شده است .در ادامه کریشنه مکرر بیر بنیدگی،

تمرکز دادن نهن بر خدا و تسلیم کردن کامل اراده به او تأکید میکند .وظایفهای که در گیتا برای رسییدن
به تسلیم بیان شده است عبارتند از نکر تسبیح و تالوت سرودهایی در ستایش خدا ،همراه با تمرکز بر خدا
و تکرار نام او .با این تمرکز و با توجه کامل دل به سوی او ،امید است شخ

مسیتغرق در خیدا شیود و

خود را به او تسلیم کند)Jeaneane D. Fowler, 3997, p.327( .
فصل  ،33که فصل پایانی گیتاو به گفتۀ مفسیران از بسییاری از جهیات خالصیهای از کیل مباحیث
فصلهای پیشین است ،در واقع نتایج نهایی مباحث کریشنهوارجونهو دربردارنده نکات مهیم کیل داسیتان
است .سوامی سواناندا 2در بیان نکتۀ کلی این فصل نهایی میگوید:
پیام مرکزی این فصل مطمئناً این است که هرکس میتواند با انجام وظایف شخصی در زندگی به نوعی
آزادی متعالی دست یابد؛ به این شرط که اعمال خود را با کنارگذاشتن خودخواهیها و دلبستگیها و
با تسلیم کردن همه تمایالت ناشی از خودخواهیها و منفعتهای شخصی انجام دهد .با انجام وظایف
به عنوان پرستشی عرضه شده به خدا ،شما میتوانید به لطف و عنایت الهی دستبیابید و به زندگی
ابدی نایل شوید)Swami Sivananda,3939, p.321( .
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ازاینرو عالوه براینکه در فصلهای پیشین گیتا مفهوم تسلیم در مقابل کریشنه مورد تأکید مکرر قرار
گرفته ( )see: Bhagavad-gītā: 2.19, 7.39, 37.1, 3.7در این فصل به صورت جمعبندی نهایی نیز بر این
اصل پایفشرده شده است .در بخشی از همین فصل کریشنه به ارجونه میگوید:
همیشه به من اندیشه کن ،خود را برای من به طور کامل خال

کن ،مرا پرستش کن ،برای من تعظیم

کن .تو به اینگونه ،بدون هیچ تردیدی به من خواهی رسید؛ من این را به تو وعده میدهم چرا که تو
برای من بسیار عزیزی.
همه تردیدها را واگذار و تنها تسلیم من شو؛ من قطعاًتو را از تمام پیآمدهای گناهان نجات خواهم
داد .غمگین مباش).33.33-37Bhagavad-gītā(.

با توجه به این تأکیدهایبلیغ می توان به جرأت ادعا کرد که آموز تسلیم در مقابیل خیدا محیور تمیام
آموزههای اخالقی مطرح دراین کتاب مهم و مقدد آیین هندو است.
پس از گیتا ،آموز تسلیم در پورانهها ،3از تاثیرگذارترین متون هندویی ،و بهویژه در بْهّگوته پورانیه،

2

نیز نقش پررنگی دارد .هریدایاناندا1یکی از مفسران بزرگ و متأخر متون هندویی ،در تفسییر فقیره  32از
بخش  ،37فصل  33از بهگوته پورانه میگوید:
از این آیه چنین فهمیده میشود که اصل عالی دین ،تسلیم شدن خالصانه به وجود متعالی خداوند
است)Hridayananda dasa Goswami, 3932, p.123).

اوپهنیشدها نیز،عالوه براین که روح کلی تعالیمشان تأکید بر همجهت شدن با حقیقت درون ،یا آتمین،1
که همان حقیقت مطلق جهان نیز هست ،میباشد ،اشارات مستقیمی نیز به ضرورت تسلیم در مقابیل خیدا
رواداشتهاند .در مَنتر هجدهم ایشه اوپهنیشد چینین سرودهاند:
الهی ،ای کسی که به هر چیز دانایی،ما را به راه شایسته سعادت هدایت فرما ،دور کن از ما گناهان
گمراهکننده را ،ما با تسلیم کامل با تو روبهرو میشویم)Isha Upanishad, 33( .

آموزه تسلیم در برخی مکتب های جدیدتر هندویی جایگاه پررنگتری یافتیه و در محورآمیوزههیای
رهبران این مکاتب قرار گرفته اسیت7.از جملیۀ ایین حرکیت هیای دینیی انجمین بیین المللیی شیناخت
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 .8منشأ گرایشها ،عالوه بروجود زمینۀ متون هندویی ،در نزدیکی و تأثیر پذیری از دیگر ادیان از جمله اسالم است.

کریشنه(3تأسیس  )3937است .این انجمن که یکی از بزرگترین و گسترده ترین شاخههیای ویشنویسیم

2

است محور اصلی تالش دینی خود را تأکید بر پرستش ویشنو قرار داده است .به زعم این نحلهها ،ویشنو
همان حقیقت مطلق ،برهمن 1،و مظهر وصف نگهدارندگی اوست.
بنیانگذار این جمعیت ،سوامی پرابهوپاده 1در جایجای تفسیر خیود بیر ایشیه اوپیهنیشید (بخشیی از
اوپهنیشدها) بهطور مکرر بر اهمیت تسلیم در مقابل خدا تأکید کرده است .وی در تفسیر بخیش اول ایین
کتاب میگوید:
کمال زندگی بشر تنها هنگامی تحقق مییابد که حیات انسانی وقف خدمت و طاعت آن وجود کامل
شده باشد .هر نوع خدمتی در این دنیا ،خواه اجتماعی ،سیاسی ،بین المللی یا حتی بین سیارهای ،مادام
که در انطباق با آن کل کامل نباشد ،ناق

خواهد ماند( ...سوامی پرهبهوپاده ،ص )19

وی همچنین در تفسیر مَنتر هجدهم میگوید:
یک نفس مقید غالباً مستعد انجام خطاهای بسیاری است و تنها راه عالج این گناهان مبهم این است که
شخ

خود را کامالً بقدوم مبارک خداوند بسپارد تا او وی را هدایت فرماید .خداوند مسئولیت کامل

نفوسی را که کامالً تسلیم او شده اند بر عهده گرفته است و از این نظر تمام مشکالت تنها با تسلیم
محض بخداوند و عمل بر مبنای ارشاد الهی برطرف میگردد( .همان ،ص )333

به این گونه ،در این نوع مکاتب نیز ،همچون اسالم ،تسلیم در مقابل خدای مطلق محور تمام آموزههیا
قرار گرفته است و در برخی از آنها اعمال خاصی برای تقویت این تسلیم ارائه شده است.
در مجموع به طور خالصه نقش برجسته تسلیم ،اطاعت و تبعیت در متون مقدد هندویی به خصوص
بهگودگیتا ،پورانهها و نیز اوپهنیشدها قابل انکار یا تردید نیست .روشن است که تسلیم و اطاعت در متون
مقدد نه به صورت یکی از آموزههای جزئی اخالقی بلکه به عنوان مبنا و توجیه تمام آموزههیای دیگیر
اخالقی مطرح است .عالوه بر این ،تفاسیر معلمان هندویی در زمانهای متأخر نییز نشیاندهنید جایگیاه
محوری این حقیقت در بسیاری از مکاتب هندویی و ظرفیت و استعداد وسیع و ریشیهدار بیشیتر مکاتیب
هندویی برای پذیرش این اصل ،به عنوان جوهر آموزههای دین هندو دارد.
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آموزۀ تسلیم به مثابه مبنای جهانی اخالق
در مقدمۀ مقاله از خللی که اصول اخالقی بیانیه اخالق جهانی با آن مواجه است سخن بیه مییان آمید.
درحقیقت توجیه و معقولیت رعایت این اصول با ساختار سکوالر و غیر معنوی این بیانیه ناهماهنگی دارد
و هرچند اصول آن برگرفته از اصول اخالقی ادیان جهیان اسیت امیا فاقید توجییه پاییهای آن در ادییان
میباشد .به عبارت دیگر درصورتی که توجیه عقلیی اصیول اخالقیی عرضیه شیده در بیانییۀ میذکور بیه
آموزه های هر دین واگذارده شده باشد ،تأثیر این بیانیه چیزی غیر از تأثیر آموزههای بنیادین یک دین بیر
متدینان خود نخواهد بود و به توصیههایی بی مبنا برای غیر متدینان تبدیل خواهد شد و این بیانیه کارآیی
خود را از دست خواهد داد.
ازاین رو این اصول به منشأ و بنیادی برای معقولیت نیازمندند و همانگونه که اصول اخالقی بیا کمیک
گرفتن از آموزههای اخالقی ادیان تدوین یافته شده است تا هم غنا و هم پذیرش کافی را در میان جامعیه
جهانی داشته باشد ،مبانی و پایههای آن نیز باید متخذ از ادیان باشد تا توجیه مناسبی برای این اصیول در
فضای فرادینی فراهم آورد.
توجه به جایگاه محوری آموز «تسلیم در مقابل خدا» در اسالم و هندویسم به عنوان اصل اصیل تمام
توصیههای اخالقی این دو دین گویای این حقیقت است که سخن از آموزههای اخالقی در این دو دین تنها
در صورتی قابلیت بیان دارد ،که پیش از همۀ آنها تسلیم در مقابل خدا نیز مورد عنایت قرار گرفته باشید.
در حقیقت جستجوی مبنای اخالق عام میان دو دین هندویسم و اسالم به آموز تسلیم در مقابل خدا ختم
میشود که هم دربردارند اصل نظری مشترک میان آن دو است و هم بیان کنند اصل عام اخالقی حاکم بر
تمام اصول دیگر است.
درتوضیح این مطلب می توان گفت :تسلیم خود عملی ارادی است که قابلیت کسب بار ارزشی را دارد.
تسلیم در مقابل تمام خوبیها و محسنات به معنای منطبق کردن تمام افعال ارادی با تمام خوبیهیا ،قطعیاً
اولین اصل اخالقی است .در اسالم و هندویسم این اصل اولی اخالقی به صورت تسلیم در مقابل خدا کیه
حقیقت تمام خوبیها و منشأ تمام ارزشها است تجلی پیدا کرده .بنابراین اصل «تسلیم در مقابیل خیدا»
عالوهبراینکه خود از مقولۀ اخالق است مرتب کنند اخالقیات با اصل نظری این دو دین نیز است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که «تسلیم در مقابل خدا» به دلیل وجود مفهوم نظری «خدا»
در آن ،مورد قبول دستۀ کوچکی از فرقههای دینی و اندیشمندانی که درپی ارائۀ اخالقی قابل پذیرش برای
تمام افراد با تمام ایدئولوژیها هستند ،نمیباشد .اما «تسلیم در مقابل خدا» بدون آسیب رساندن به مبانی
دینی پشتیبان آن ،قابل گسترش به مفهوم «تسلیم در مقابل حق» است.

در اسالم «خداوند متعال» مانند تمامی اسماء حسنای دیگرش قابل تسمیه به نام حق نیز است .عیالوه
براین قرآن در چند مورد تصریح به این مطلب دارد« :نلِکَ بأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» .3به دلیل حصر میذکور در
این آیه «اهلل» همان حق است .لذا می توان تسلیم در مقابل حق را به عنوان اصل کلی اخالق جهانی ،حتی
برای ادیانی که خدا در آنها جایگاهی ندارد ،در رأد اصول مذکور در بیانیۀ اخالق جهانی جای داد.
در آیین هندو نیز برهمن همان حقیقت مطلق عالم است .همین حقیقت اسیت کیه بیه عنیوان مایال در
رامایانه 2،از مهمترین متون هماسی و محبوب هندوها ،دررامه 1تجلی یافته و مهمترین الگیوی اخالقیی را
فراپیش میلیونها هندوی متدین نهاده است .از اینرو در هندویسم نیز مفهوم خدا به درستی قابل گسترش
به مفهوم حق مطلق است .بنابراین با تدقیق در مفهوم «تسلیم در مقابل خدا» این اصل برای همراه سیازی
تمام ادیان و مکاتب قابل توسعه به «تسلیم در مقابل حق» است.
البته روشن است تبیین بیشتر این توسعۀ مفهومی مجالی دیگر میطلبد ،و آنچه در این مقاله ارائیه شید
درآمدی است برای دست یابی به این نتیجه در تمام ادیان و مکاتب جهان .به هرحال درمحیدود اسیالم و
آیین هندو اصل «تسلیم در مقابل خدا» قابلیت توجیه و معقولیت تمام اصول اخالقی مشترک را دارد و نیز
توسعۀ آن به «تسلیم در مقابل حق» توجیهگر تمام ارزشهای اخالقی مورد قبول کل بشر است.
نتیجه
آموز «تسلیم در برابر خدا» به معنای منطبق کردن کامل اراده با خدای عالم اصل اصییل اخالقیی دو
دین اسالم و هندویسم است .با توجه به اینکه «تسلیم در برابر خدا» از یک طرف مقولهای اخالقی اسیت
و از طرف دیگر راب میان پذیرش مفهوم خدا که معنابخش اخالق است میباشد ،میتواند به عنوان مبنایی
در اخالق مشترک میان اسالم و هندویسم نقش اصلی را اجرا کند .عالوهبراین گسترش مفهوم «تسیلیم در
برابر خدا» با تبیینی منطبق با قرآن و مبانی هندویسم قابلیت توسعه به مفهوم «تسلیم در مقابل حیق» نییز
می باشد .در اینصورت این مفهوم می تواند به عنوان مبنایی برای برطرف ساختن خی معقولییت اصیول
اخالق جهانی مطرح شود تا اخالق جهانی را از تبدیل شدن به اخالقی سکوالر و غیر قابل توجیه نجیات
دهد و وفاق بیشتر متدینان به ادیان بزرگ را به خود جلب کند.
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