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 ها،تمايز ديدگاه   "، گرايی کثرت" ی، پلوراليزم دين تصور

 واقعيت ها :ها و، نسبيت  

 پوهندوی پيکار تهيه و تدوين :

 ۰۹۳۱حوت  ۶ 

 سر آغاز سخن :  

 در اذهان هیچ فردی و یا دسته هم  از نظر لغوى، " کثرت گرایی"،و یا   «پلوراليسم»واژه 
 پذیرش تعدد و كثرت است. یر، و پلورالیسم به معناى ابهامى ندارد. به معناى جمعى و كث

، در صورتی که شاید برای بار اصطالح شناخته شده پلورالیسم، مأخوذ از فرهنگ غربى است
در سنن  نخست در باور های اسالمی، به ویژه در سیاق قرآنی به میان آمده باشد و بعد ها هم 

و  شخصى كه داراى چند منصب كلیسائى بود،  مورد آن زمان در  در بود.شده  كلیسایى مطرح 
برند. اما امروزه در  اصطالح پلورالیسم را به كار مىبا دسته های ناهمگون در گفتمان بود، 

معنى است كه در یك عرصه فكرى و ه این ب دینی، زبانی، اجتماعی و عقیدتی،  عرصه فرهنگ
پس از گسترش  .را پلورالیسم می نامند، آن  مذهبى، عقائد و روشهاى گوناگونى مورد قبول باشد

اى و مذهبى، اعم از جنگهاى صلیبى  دامنه ارتباط بین جوامع، به ویژه پس از جنگهاى شدید فرقه
بین مسلمانان و مسیحیان و جنگ بین پیروان مذاهب مسیحى با یكدیگر كه تا امروز هم بین 

ادامه دارد و یك نمونه   نی زمان خود"،" مجتهدین عقیدتی و باور های دی كاتولیكها و پروتستانها
آن در این اواخر در ایرلند نیز جریان داشت و پس از آثار شومى كه این جنگها بر جاى گذاشتند، 
این تفكر تقویت شد كه باید مذاهب دیگر را پذیرفت و با آنها از در آشتى درآمد و به نفع جامعه 

این جنگها موجب شد كه سازش بین ادیان  شند.است كه مذاهب و مكاتب مختلف با هم سازگار با
و انسان های این کره خاکی  را بپذیرند تا دستكم انگیزه و زمینه براى جنگ افروزى كمتر شود

. البته تعریف كاملى كه بر اساس آن، بتوانند مانند ساکنان دهدکده جهانی، به هم حیات بسر برند
سه نوع  حد اقل میتوان جود ندارد ولى ور بگیریم، ویژگیهائى مورد اتفاق براى پلورالیسم در نظ

  به سراغ نشینیم:  براى این واژه و مؤثر را  كاربرد مختلف

" که زمانی در سر خط شعار و دیدانداز سوسیالیسم مدارا و همزیستى مسالمت آمیزاول( 
مفهوم و درگیری های بی براى جلوگیرى از جنگها و  قرار داشت ،  اجتماعی و ایدیولوژیک "،

به اصطالح  تها وثر بخاطر  اینکه تجمع و تکثر بعبارت دیگر،اقتصادی  و  –آزمندانه سیاسی 
بیافتند  این نیست كه به جان هم ،هم  به عنوان واقعیتهاى اجتماعى پذیرفته شوند و مصلحت جامعه
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ت اجتماعی ، من حیث یک واقعینه این كه با هم یكى شوندو  بلكه باید همزیستى داشته باشند، 
هم  «حقیقت»این نوع از پلورالیسم البته بدان معنا نیست كه از نظر مورد پذیرش قرار گرفت. 

كثرت در واقعیت اجتماعى است و منافات هم ندارد با اینكه هر گروهى ، وقائل به كثرت باشیم
 اند. طلباگوید من حق هستم و دیگران  یعنى در مقام نظر، هر گروهى مى خود را بر حق بداند.

معناى پلورالیسم است و در  ی ازسازند این یك با دیگران مى در واقعیت امراما در مقام عمل، 
در عرصه سیاست، احزاب مختلفى هر كدام به اصول  تواند وجود داشته باشد. چند عرصه هم مى

ى دادن و مثال با رأ مختلفى معتقدند باشند و از آن دفاع كنند ولى در عمل، با هم درگیر نشوند.
این، تحمل كردن  بردن اكثریت، عمال یك حزب یا ائتالفى از چند حزب، حكومتى تشكیل دهند.

در عین حال كه اعتقاد نظرى هر گروهى به افكار و  دیگران در عرصه اجتماع و سیاست است.
قوانین فكرى خودش پا برجاست و حتى مبارزه در عرصه كتاب و نشریات و مجالس بحث و 

كند كه نظرات دیگر را  وجود دارد، هر كسى از مكتب خویش، دفاع و تصریح مىمناظرات 
 كنیم.  دانیم، ولى در مقام معاشرت اجتماعى و سیاسى، با هم كار مى درست نمى

 در قلمروى ادیان و مذاهب هم دو فرقه، در عین حال كه گرایشهاى خاص و متفاوت از هم 
مثال شیعه و سنى در جهان  شوند. با یكدیگر درگیر نمى گذارند و عمال دارند، به هم احترام مى

یك وقت، كسانى معتقدند كه پیروان مذهب دیگر  اسالم باید به مدارا و برادرى با هم زندگى كنند.
هائى بوده و امروزه هم در بعضى مناطق، كم و  را باید از بین برد و گرایشهایى كه مثال در دوره

دى كه مذاهب دیگر اسالمى را بكلى خارج از اسالم و پیروان آنها شود، تعصبهاى تن بیش دیده مى
در  دهند. مشرك بدانند و به راحتى نسبت شرك، كفر و الحاد به اكثریت مسلمانان مى را اصالا 

شود با  اند، این همزیستى یعنى كه مى گویند مذاهب مختلف مورد قبول مقابلش هم كسان دیگرى مى
در عین حال كه هر كسى نظر خودش را صحیح و نظریه بقیه را  .آنها زندگى مسلمانانه كرد

اکثر  این مفهوم از پلورالیسم، از نظر كنند. داند اما در مقام عمل، برادرانه زندگى مى نادرست مى
 است.  و جامعه شناسی سیاسی نیز كامال مورد قبول و مورد تأئید اسالم انسان های روی زمین،
دو فرقه از یك مذهب، بین دو مذهب از یك دین، و بین دو دین االهى  این پلورالیسم را در بین

مثال پیروان اسالم و مسیحیت و یهودیت برخورد فیزیكى ندارند و با احترام و ادب  ایم. پذیرفته
كنند، مناظره همسایه هستند،  كنند و زندگى مسالمت آمیز دارند، بحث مى نسبت به هم برخورد مى

كنند، این  ولى همسایه هستند، رفت و آمد دارند، تجارت مى كنند. جارت مىرفت و آمد دارند، ت
پلورالیزم، ربطى به عرصه فكر و نظر ندارد. اگر كسى پلورالیسم را این گونه معنا كند البته این 

پیغمبر اكرم و اهل بیت )ص(، تأكید بر روابط   در قرآن، سیره معنا در دین اسالم وجود دارد.
وحدت شیعه و سنى است و این موضوع، از  همه ماشعار  ى مختلف مسلمانان است.ها همیان فرق

شدند كه در نمازها، تشییع جنازه و  زمان ائمه )ع( مطرح بوده و شیعیان و اهل تسنن تشویق مى
به عیادت یكدیگر بروند، اگر كمكى از دستشان  سایر امور یكدیگر مشاركت داشته باشند.

و امثال این نصایح كه از صدر اسالم در بین همه مذاهب اسالمى وجود  آید، انجام بدهند برمى
كه نص  موجود هستندیات زیادى در این زمینه ما آاداشته است و هم بین ادیان االهى مختلف. 

)آنهایى كه با شما  « :ال ينهيكم عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم.»است 
یعنى با این كفار  كند( ا آواره نكردند، خدا شما را از ارتباط با اینها نهى نمىجنگ نكردند و شما ر

آیات صریحى در این باره داریم و نیازى به  رفتار دوستانه و احسان و رفتار عادالنه داشته باشد.
اسالم  حکم قاطعبه هر حال این از  ، نداریم.آیات متشابه و مواردى كه در تفسیر آن اختالف است

ت و جاى شكى نسبت به آن در نظر اندیشمندان اسالم ـ اعم از شیعه و سنى ـ وجود ندارد كه اس
البته تفاوتهایى هم هست كه ناشى  در اسالم، زندگى مسالمت آمیز با اهل كتاب پذیرفته شده است.
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كنند، در حالى كه راه حلهایى  آنها طبق دستورات خودشان عمل مى از پذیرش اهل كتاب است.
یا نه؟  مثال آنها مالیات اسالمى بدهند. ى مسائل مشترك و ارتباطات وجود خواهد داشت.برا

دهند و خمس و زكات را با قصد قربت  مسلمانان، این مالیات را طبق وظایف شرعى خود مى
كنند، چه بكنند؟ براى آنها  خوب آنها كه این وظایف شرعى را براى خود احساس نمى دهند. مى

اما به  شوند. طرح است، اینها مباحث مختلفى است كه در فقه و حقوق مطرح مىپرداخت جزیه م
كسانى كه  هر حال پذیرفته شده است كه چند دین در كنار هم زندگى مسالمت آمیز داشته باشند.

كنند و ممكن است بگویند در اسالم  كنند، گاه به این گونه شواهد استناد مى پلورالیسم را مطرح مى
اند و به همین آیات استناد بشود و در عین حال  اند، نصرانیها پذیرفته شده یرفته شدهیهودیها پذ

ولى آن معانى حساب دیگرى  مثال معناى دوم یا سوم را نتیجه بگیرند. نتیجه دیگرى بگیرند.
 دارند كه خواهیم گفت . 

 مسیحیت،  .هایى مختلف دارد اینكه دین واحدى، از طرف خداوند آمده كه چهره معناى دوم:
اختالف در جوهر ادیان نیست  اند. هاى یك حقیقت یهودیت و اسالم بمعنى خاص، همه ادیان، چهره

اى دیگر، به  اى آن امر الهى را فهمیدند و یهودى شدند، عده كسانى به گونه .بلكه در فهم دین است
حقیقت  شدند. شكل دیگرى فهمیدند و مسیحى شدند و كسانى به شكل دیگرى فهمیدند و مسلمان

اى از  در دسترس هیچ كس نیست و هركس، چهره «و مطلق  حقیقت عریان»اینها یكى است، اما 
، زیرا در دین كند و از نظر خودش هم، همان درست است این حقیقت را به فهم خودش، درك مى

و  د بحث از درست و غلط، معنا نداراصالنیز دموکراسی عقیدتی باید مورد پذیرش قرار گیرد. 
نباید بگوییم كه این مذهب، درست است، و آن نادرست یا این دین، درست و دیگرى نادرست 

براى این كه هر كس، طبق ذهنیت و شرائط خود، دركى از  اصال این بحثها جائى ندارد. است.
پس خود پیغمبران، چرا نسبت به پیروان  این واقعیت دارد. این حرف، البته حرف غلطى است.

كبرت كلمة تخرج من »گوید  تعرض كردند؟ این قرآن است كه مثال درباره مسیحیت مى دین قبلى
زنید كه خدا فرزند دارد، حرف بسیار غلط و افتراء عظیمى است.  این حرفهایى كه مى «افواههم

خوب، اینها  جا دارد كه آسمانها در برابر چنین حرفى از هم بپاشند. «يكاد السموات ان يتفطرن»
منتها گاهى  اند. حال با اینها چه كنیم؟ براى این هم جوابى آماده كرده دین دیگرى است.تعرض به 
آید كه  گویند و گاهى هم شرایطى پیش مى بینند كه صریح سخن بگویند و در لفافه مى صالح نمى
كنند، جوابشان این است كه آن چه در دست ماست، كلمه به كلمه اینها كه وحى الهى  تصریح مى

هر  .و خداوند هر گز ما را به این چنین اعمال و کردار تشویق و ترغیب ننموده است دنیست
اى دریافت كرد و ممكن است اشتباه كرده باشد و خدا چنین  پیامبرى، طبق ذهنیت خود، گونه

پس حتى خود پیغمبران هم ممكن است در  او این گونه دریافت كرده است. چیزى را نگفته باشد.
فهمشان  اصال ضمانتى وجود ندارد كه درست بفهمند، آنها هم بشرند. ، اشتباه كنند.فهم این حقیقت

فهم بشرى است و تابع شرائط ذهنى خاص خودشانند.آن شرائط هم برخاسته از آگاهیهایى است 
آورند پس معرفت دینى، حتى در مورد پیامبران، همیشه تابعى از  كه از علوم دیگرى به دست مى

مجموع اینهاست كه فهم  سیاسى، اجتماعى و ارزشهاى حاكم بر جامعه است. معرفتهاى علمى،
ظاهرا به یك حقیقت  كند. سازد بنابر این، پلورالیسم در این جا معنى دیگرى پیدا مى انسان را مى

شود اما حقیقتى كه بطور خالص، در دسترس هیچ انسانى حتى پیغمبر  واحد و ثابت، اعتراف مى
مال تنها  آن حقیقتى است كه  ى پیغمبران هم به این حقیقت، دسترسى ندارند.حت گیرد. قرار نمى
شود، آیا چنین چیزى قابل اثبات است یا نه؟ چگونه باید  حاال خود خدا چگونه اثبات مى خداست.

 و ظاهرا جوابى هم ندارد.  شود؟ بحث دیگرى است. شود یا نمى با این ارتباط برقرار كرد؟ مى
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ر خدا هم باشد و وحى نیز واقعیت داشته باشد، به هر حال، مواردى خارج از حال به فرض، اگ
آن چه در حوزه معرفت ما قرار دارد،  گیرند. دسترس مایند و در حوزه معرفت ما قرار نمى

سال پیش،  0011چه بسا مثال در حوزه اسالم،  صرفا برداشتهاى ذهنى خود پیامبران است.
از وحى الهى داشت و برداشت او تابعى از شناختهاى طبیعى،  پیغمبر اسالم )ص( كه برداشتى

كرد لیكن علوم امروز  فیزیكى، اجتماعى و ارزشهاى زمان خودش بود كه بدانهارجوع مى
امروزه كیهان شناسى،  فیزیك امروز با فیزیك آن زمان خیلى تفاوت دارد. پیشرفت كرده است.

به هر حال، آن چه در دسترس هر بشرى حتى  .تاس تر از كیهان شناسى قدیم خیلى واقعبینانه
آن حقیقت را  یك حقیقت ثابت الهى نیست. پیغمبر قرار بگیرد، ضمانت و صحت مطلق ندارد.

آن چه در اختیار ماست، فهمهاى مختلفى است كه به صورت قاطع  یابد. هیچ كس در نمى
توان فهمى را بر فهم  قراینى مى لهسلسالبته با یك  بهتر یا درست است.توان ادعا كرد كه كدام  نمى

توانیم بگوییم  به عنوان مثال با توجه به گستردگى پیشرفت علوم امروزى، مى دیگر ترجیح داد.
پیروان  كه فهم ما از فهم قدیمیها بهتر است، ولى باالخره هر كس از دین خود، فهمى دارد.

و یا  بدانیم برترم یكى را بر دیگرى توانی نمى مسیحیت، یهودیت و اسالم، هر كدام فهمى دارند و
راههاى مختلفى و ، بلكه صراطهاى مستقیم داریمداریم تقیم صراط مسنه تنها ما  .ترجیح بدهیم

)مثال به عبارت دیگر، تحت تأثیر شرائطى  شوند. شان نیز درست محسوب مى وجود دارند و همه
شود  فهمى در یك فرد، ایجاد مى (شرائط علمى حاكم بر جامعه، شرائط فیزیكى، شرائط اجتماعى

این پلورالیسم یعنى پذیرفتن چند نوع فهم و چند  داند و راه دیگرى ندارد. كه همان را درست مى
 تضاددر  ، حتى اگر با یكدیگراست  نوع برداشت و چند نوع معرفت نسبت به یك حقیقت واحد

 باشند.  قرار داشته هم 

كنیم وگرنه همین كه بگوییم حقیقت واحدى هست باز  ىرا هم ما فرض م «حقيقت واحد»البته 
، اریم و شاید همین هم درست نباشد این هم، یك فهمى است كه ما د ایم. حداكثر، از فهم خود گفته

اگر هم چنین حقیقت واحدى هم باشد، در دسترس ما نیست و باز آن چه در دسترس انسانهاست، 
ه را باید پذیرفت، باید بنابر این هم یگر ندارند.فهمهاى مختلف است كه هیچ ترجیحى بر یكد

طبق این نظر، ما حق نداریم بگوییم مثال  و از فهم درست یا غلط، سخن نگفت. شتصحه گذار
اصال خوب و بد معنا ندارد، راست و  اندیشند یا بر عكس. تر از مسیحیها مى  مسلمانها درست

گرى ترجیح بدهیم و تعصب بورزیم كه حتما باید یكى را بر دیدلیلى ندارد كه  دروغ معنا ندارد.
در داخل یك دین هم هیچ مذهبى بر دیگرى ترجیح ندارد  دیگران مثل ما باشند و مثل ما فكر كنند.

شمرده  بر تردیگر، این مسلك به آن مسلك،  و دلیلى هم ندارد كه یك برداشت نسبت به برداشت
 شود. 

در واقع،  واحد را در آن شكل مفروضش هم نداریم. «آن حقیقت»اینكه ما حتى  معناى سوم:
نظر دوم، دستكم به صورت یك فرض، حقیقت واحدى بنام اسالم را نزد خدا  حقایق كثیرند.

فهمد، همان  پذیرفت كه حق است، منتها ما به آن دسترسى نداریم و لذا هر كسى هر چه مى مى
 این كه اصال در باطن هم حقایق، كثیرند.اما این دیدگاه سوم، دیدگاه دیگرى است وآن  حق است.

 شویم. روبرو مى «تناقض»با  در این یكى، اشكاالت بیشترى وجود دارد و در این قلمرو اصالا 
توان گفت كه هم  نمى شود گفت كه وجود و عدم، راست و دروغ، هر دو با هم هستند. چون نمى

هم توحید، درست است و هم شود گفت: كه  نمى راست، راست است و هم دروغ، راست است.
تر از   تر و عجیب پلورالیسم از نوع سوم، خیلى غلیظ شرك، درست است و هر دو هم، حقیقتند.

این شكل از پلورالیسم خیلى رسوا  گوید اصال در باطن هم هر دو صحیح است. مى دومى است.
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از اختالف فهمهاى است كه عقاید متناقض، همه، حقیقت باشند، همه معتبر باشند، حتى صرفنظر 
اى هم دارد كه شاید بتوان آن را نوع چهارمى از  ما. البته همین معنا، یك شكل تعدیل شده

اى از اجزا و عناصرى است كه هر یك از این  پلورالیزم دانست و آن اینكه: حقیقت، مجموعه
سبت به و در این صورت، حقیقت، مطلب واحدى ن شوند. عناصر، در یك دین از ادیان یافت مى

و ما هم هیچ دین جامعى نداریم بلكه مجموعى از ادیان، داراى حقیقتند یك موضوع واحد نیست 
شود و در مسیحیت،  در اسالم، تنها بخشى از حقیقت یافت مى كه هر یك سهمى از حقیقت دارند.

و خالصه هیچ دین كه جامع همه  بخش دیگرى و در یهودیت و در بت پرستى نیز، بخش دیگرى.
همچنین شاید هیچ دینى نداشته باشیم كه هیچ  ها باشد، وجود ندارد. قایق و خالص از همه باطلح

این پلورالیسم، به آن معنى است كه هر بخشى از حقیقت در یك  سهمى از حقیقت نداشته باشد.
تواند بگوید كه دین من به تمام حقیقت  نه مسلمان و نه هیچ كس دیگرى نمى شود. دین یافت مى

 اى از نظریه سوم است.  این نظریه، شكل تعدیل شده یده است.رس

یا  «خدا یكى است»مثال  )با موضوع و محمول واحد(خوب! در نظریه سوم نسبت به یك قضیه 
، حقیقت است  «خدا یكى است»هم این كه  گویند كه هر دو صحیح است. ، مى «خدا چندتاست»

آیا واقعا ممكن است كسانى چنین اعتقادى داشته  ، حقیقت است! ! «خدا یكى نیست»و هم آن كه 
تناقض  گفتند اصال باشند؟ بله شكاكین. شكاكیت، ناشى از نوع معرفت شناسى این افراد بود كه مى

این نظریه رسواست به دلیل این كه فهم عمومى همه انسانهاى عاقل و سالم، این  هم محال نیست .
 ولى به هر حال، افراد  اقض است.پلورالیسم، مستلزم تنتواند بپذیرد، این  گونه سخنها را نمى

مثال كسى پیدا شد و گفت  اند. اند كه در این فضا سخن گفته نادرى در طول تاریخ بشر پیدا شده
و اگر باشد، قابل شناختن نیست و به فرض كه قابل  )گورگياس(اصال وجودى در كار نیست 

به نام فیلسوف  این حرفهایى است كه یك نفر )كه ست.شناختن باشد، قابل شناساندن به دیگران نی
گوید  خوب چنین كسى وقتى مى هم نامیده شده( گفته است و در كتب فلسفى هم مطرح شده است.

هم ممكن است  كه واقعیتى نیست و اصال قابل شناخت هم نیست، براحتى خواهد گفت كه تناقض
در اسالم، از جمله همزیستى  مشكلى نداریم.ما در مورد معناى اول پلورالیسم گفتیم كه هیچ .

حتى ممكن است تحت شرائطى،  پذیرفته شده است. )نه مشرك(مسالمت آمیز با ادیان االهى 
هم قرار داد همزیستى امضاء كند و مادامى كه طرف،  «جامعه مشرك»جامعه اسالمى با یك 

مذكور  ی نیزاسالم یبین المللتخلف نكرده باشد، به آن عمل كند و این مسئله در احكام روابط 
، اما سلمانان چنین قراردادى وجود داشتاین كه در صدر اسالم، میان مشركان و م امااست 
زه تاریخی به اپای پند باقی نماندند، پرسشی است دیگر که باید در شیرداد  آنها به این قرار اینکه 

 برسی قرار داده شود. 

پس همزیستى با ادیان  بندند، شما قراردادتان را به هم نزنید.مادامى كه آنها پای گويد: اسالم مى
در داخل حكومت اسالمى هم فى الجمله،  االهى و حتى با مشركین در فقه اسالم وجود دارد.

ها و مسلكهاى مختلف در یك  ما مسلمانها با فرقه پلورالیسم بین ادیان الهى پذیرفته شده است.
و برایمان تازگى هم ندارد .این معناى اول  هستیمیك مسلك آشنافتاواى مختلف در  مذهب و نیز با

پلورالیسم است كه مورد تأیید است. اما معناى دوم پلورالیسم كه چند نظریه در عرض هم، معتبر 
قابل قبول  )ولو برخى تمایلى به شنیدنش نداشته باشند(اش  باشند، این معنا هم در یك شكل ساده

قطعیات و ضروریاتى داریم كه اگر كسى آنها را انكار كند، از دین  چون ما در دین خود، است.
اما گذشته  آوریم. خارج است و هر كسى كه آنها را بپذیرد، او را در جرگه دینداران به حساب مى

مثال در مذهب شیعه، نظریات  از این محكمات و ضروریات، مسائل جزئى اختالفى هم داریم.
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كسى كه از این چارچوب خارج بشود، از  وجود دارند. فقهى مختلفى در چارچوب مشخص
این كه اگر  اما دانیم. ى، دیگر او را شیعه نمىیعنى از دیدگاه نظر مذهب شیعه خارج شده است.

اما در چارچوب محكمات  دانیم. كسى اصلى از اصول اسالم را انكار كند او را مسلمان نمى
ست، یعنى با این كه مثال همه، شیعه دوازده مذهب، یك سلسله مسائلى هم داریم كه نظرى ا

مثل دو فقیهى كه در چارچوب دین،  كند. اند اما در عین حال، فتواى یكى با دیگرى فرق مى امامى
گوید كه این نظر صحیح است  فقیهى به نظرى رسیده و مى اى فقهى اختالف نظر دارند. در مسئله

مثل بسیارى از مسائل فقهى كه  كند. جاوز نمىنظر او هم از حد ظن ت و نظرهاى دیگر باطلند.
 اصال ظن است و به همین علت یك فقیه در زمانهاى مختلف، ممكن است فتوایش تغییر كند.

دهد یا با  خورد و فتوایش را تغییر مى دهد، سال بعد به دلیل جدیدى برمى فتوا مى یامروز یك
گوییم كه هر دو  ما مى فاوت دارند.آید و فتاوى او با قبلى ت مرجعى، مرجع دیگرى مى مرگ

مثال  كنیم كه حقیقت، فقط پیش اوست و نزد دیگرى نیست. معذورند، در مورد هیچ كدام ادعا نمى
ن دیگرى، این است كه واجب عینى ، واجب تخییرى است و ظنماز جمعهظن من این است كه 

چون اصطالح خاصى است و  خواهم به كار ببرم. را من نمى« تصویب»البته اصطالح  است.
پذیریم كه دو فقیه نسبت به یك مسئله،  معانى مختلفى دارد...ولى به هر حال، این را همه مى

ممكن است  واقعیت است. كنند كه فتواى من، حتما عین فتاوى مختلف دارند و هیچ كدام ادعا نمى
 اما چون فتواى من بر این است، من باید طبق این عمل كنم. كه فتواى آن طرف درست باشد.

اصال در یك حوزه محدودى از احكام ظنى چنین است و البته براى بعضى مسائل اعتقادى هم 
ین كه مثال در اعتقادات جزئى، فرض كنید ا شود و منحصر به مسائل فقهى نیست. مطرح مى

سؤاالت شب اول قبر، از كدام بدن است؟ از بدن جسمانى یا از بدن مثالى یا از روح؟ اعتقادات، 
هیچكدام هم ادعا ندارد كه من صد در صد به  اند و اختالفاتى هم كم و بیش وجود دارد. نظرى

، ما با اگر كسى این را هم یك نوع پلورالیسم بنامد واقعیت رسیدم و همه نظرهاى دیگر باطلند.
 این هم بشرطى كه از حدود مسلمات دین و مذهب تجاوز نكند، مشكلى نداریم و اشكالى ندارد.
یعنى در محدوده خاصى از مسائل نظرى، اختالف نظرهایى وجود داشته باشد اما معنایش این 

 اند.  نیست كه همگى، درست

ى، اصال و مطلقا قابل داورى پلورالیسم به معناى دوم هم این بود كه اختالف در معرفتهاى دین
این حتما باطل است یعنى معنا ندارد كه حقیقتى دور از دسترس بشر باشد، به قسمى كه  نیست.

حتى نتوان گفت كه توحید، حق است یا شرك؟ تردیدى وجود ندارد كه این نوع از پلورالیزم، 
را فقط در مسائل ظنى كه ما پلورالیزم  این از قطعیات اسالم و بدیهیات قرآن است. باطل است.
پذیریم نه مطلقا. اما پلورالیزم  اند، مى قطعیات نداریم و دالیل ما در آن بستر فقط ظنىراهى به 

اش چه  اش چه بوده است؟ علل تاریخى طلبد كه ریشه بمعناى شكاكیت، اصال تحلیل دیگرى مى
طلبد و ریشه آن  اى مى اگانهاین بحث مفصل و جد انجامد؟ بود؟ چرا پیدا شده و نهایت به كجا مى

گردد به مشكالت و اختالفاتى كه كلیسا با نظریات تجربى از زمان گالیله و كپرنیك داشت و  برمى
در همین زمان هم بود كه تعارض بین دین مسیحیت و علم مطرح شد اما اینها بهیچوجه در 

واقع، پلورالیسم به این معنا، در  اصال ما نیازى به طرح این مسائل نداریم. اسالم، جایى ندارند.
كسانى در اروپا و در مغرب زمین براى حل تعارضات بین علم و كلیسا  مفهوم وارداتى است.

یقینى نسبت به  نیاز به طرح این مسائل داشتند و كارشان به این جاها انجامیده كه مثال هیچ معرفت
ون ناگزیر بودند كه این مشكل مطالب دینى نداریم و هیچ ترجیحى بین این معرفتها نیست و چ

اند تا آنها  اما مسلمانان، كجا چنین مشكلى داشته شان را حل بكنند، كارشان بدین جا رسید. اجتماعى
زیرا تعارضى  اى براى طرح پلورالیسم به این معنا نداشتیم. را به این جا بكشاند؟ پس ما انگیزه
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 ى سوم مطلقا باطل است و هیچ قابل قبول نیست.آنچنانى در بین ما مطرح نبود. پلورالیسم به معنا
 اش. گوییم كه یا وجه ایجابى آن درست است، یا وجه سلبى اى به حكم عقل، مى ما در هر قضیه

ولى این كه هم ایجابش درست باشد و هم سلبش، این معقول نیست و تناقض، بدیهى البطالن 
ما اسالم را  ساز اسالم بودند. ه و زمینهاسالم، حاصل همه ادیان است و ادیان دیگر، مقدم است.

برداشتهاى علماى شیعه و سنى و همه  گوید. نصوص قرآنى ما این را مى دانیم. كامل و جامع مى
شده كه بیایید مسلمان  دعوت از اهل كتاب مى فرق اسالمى در طول تاریخ، همین بوده است.

دانید  پذیرید؟ شما كه مى اند كه چرا نمى هتوبیخ شد بیایید از پیامبر اسالم، پیروى كنید. بشوید.
پس  روید؟ این گونه آیات صریح در قرآن هست. پیامبر اسالم حق است، چرا زیر بار نمى

پلورالیسم به معناى سوم و چهارم قابل قبول نیست و از نظر ما اسالم، دینى واجد همه حقایق 
ود داشته باشند، در یهودیت حقیقتى ممكن است سایر ادیان، بخشى از حقیقت را در خ دینى است.

بعبارت  وجود دارد، در مسیحیت هم همین طور، اما فقط در آن جایى كه تعارض با اسالم ندارند.
 دیگر، آن حقائق، در اسالم هم هست ولى جامعیت با اسالم است. 

 و حقايق ثابت ؟؟؟پلوراليزم دينى 

 اشد كه ابتدا افراد یا گروههاى انسانى، اصولى راتواند مقبول ب پلورالیزم دینى، تنها بدین معنى مى
بنگرند و آن پیشفرضها، مسلم باشد سپس  «اصول موضوعه يك دين»بمثابه حقایق ثابت و 

گیرى نسبت بدان چگونه باید  بپردازند به اینكه تحقق فالن اصل از كدام راه، میسرتر است و نتیجه
وزش آن چگونه باشد؟ اینها امورى است كه بردارى از آن چه باشد؟ آم  باشد؟ كیفیت بهره

مورد بحث و  «اصول موضوعه»ولى چنانچه اساس  تواند مشمول كثرت یا تنوع گرایى باشد. مى
پذیرد  رقابتى تحقق نمى تردید باشد، دیگر كثرت گرایى معناى محصلى نخواهد داشت و اصوالا 

هایى  «االمتياز »ها و « االشتراك »بعبارت دیگر، باید  بلكه یكى به نفى دیگرى پرداخته است.
اگر مسلمات و  داشته باشیم، كه مشتركات، مفروض تلقى شود و در دسته دوم، رقابت شود.

ئیسم  و ته )انكار خدا(ئیسم  مشتركاتى نباشد، چه تحقیقى صورت خواهد پذیرفت؟ مثال میان آته
دین »گوید  كوالریسم كه مىاى متصور است؟ همچنین س چگونه رقابت دوستانه )اعتقاد به خدا(

، با تفكرى كه حضور دین در زندگى را اصل «نباید در زندگى اجتماعى، نقش جدى داشته باشد
گوید این دنیا گذرگاهى براى ابدیت  توانند تفاهم كنند؟ میان كسى كه مى شمارد، چگونه مى مى

است، چه تفاهمى خواهد  گوید این دنیا آخرین منزلگاه یعنى مقصد نهایى است، با دیگرى كه مى
نگرد. پس باید پرسید  پذیرد و دیگرى با نگاه ابزارى به آنها مى بود؟ یكى ارزشها را اصالتا مى

كه منظور از كثرت گرایى چیست؟ آیا این است كه وضع عقیدتى انسانها نسبت به هر یك از 
زدین یا مذهب خود تواند ا اى كه هر كسى مى ادیان و به هر یك از مذاهب مساوى است بگونه

و مختصات  «اصول موضوعه»دست بردارد و به دیگرى معتقد شود؟ این احتمال، با توجه به 
الزمه هر دین كه براى معتقد به آن دین، به عنوان ضرورتهاى الزم االعتقاد اثبات شده است، 

آگاهانه و ، پذیرفته شده اگر  «اصول»زیرا حقایقى كه به عنوان  باطل و غیر قابل تحقق است.
پس اگر امكان  گردد. مستند به دلیل محكم باشد، اصول توجیه كننده حیات شخصى متدین تلقى مى

رها كردن آنها و تمسك به اصول دیگرى وجود داشته باشد در حقیقت، حیات روحى شخصى 
اما اگر منظور، امكان حذف عوارض اقلیمى و تاریخى و فرهنگى از هر یك  گردد. متزلزل مى

دیان باشد، این منطقى است ولى احتیاج به توانایى مغزى و روانى و گذشت دارد تا توفیق دو از ا
و نتیجه این دو نوع حذف، پذیرش دین كلى الهى است كه از  نوع حذف، مزبور را داشته باشد.
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حضرت نوح و حضرت ابراهیم ـ علیهما السالم ـ از طرف خدا در میان بشر به جریان افتاده و 
گاه كامل آن  یان و مذاهب منشعب از آن دین، با عبور از دوران یهود و مسیحیت در جلوههمه اد
 )كه جامع همه آنهاست(، نمودار گشته است.  «اسالم»یعنى 

اگر مخاطب  ، بر پذیرش كثرت گرایى در اسالم داللتى ندارند. «لكم دينكم ولى دين»آیاتى نظیر 
به آن معنى نیست كه شرك را به معناى یك  «لكم دينكم»، مشرك باشد قطعا  «یا ایها الكافرون»

 ترین مبانى عقیدتى اسالم است. داند زیرا مبارزه با شرك، از اصلى دین الهى قابل قبول جایز مى
همان گونه كه در بعضى از آیات آمده است مقصود،  ، تصدیق شرك نیست. «لكم دينكم»معناى 

فرماید: شما بر شك و كفرى  د از زبان پیامبرش مىخداون است. «لجاجت مشركین»توبیخ شدید 
دارید. این منافاتى با انكار شرك و  ورزید و دست از آن برنمى كه دارید، لجاجت و مقاومت مى

سواء عليهم أ أنذرتهم فرماید:  مى ضرورت مبارزه با مشركین ندارد، مانند آن آیات كه خداوند 
اوى است كه آنان را تبلیغ كنید یا خیر، آنان ایمان )براى آنان مس.ام لم تنذرهم ال يؤمنون 

ورزند(. معنایش آن نیست كه عدم ایمان آنان، از دید اسالم مقبول است و یا مقصود، متاركه  نمى
تخاصم بوده و یا اینكه ادیان اهل كتاب، مورد قبول بوده و حضرت آنها را به عنوان همزیستى 

هم، اسالم بصورت نكره نیامده و حصر در میان  «االسالم ان الدين عند هللا»در  اند. پذیرفته
هاى متنوعى بروز كرده است ولى بدان جهت كه  البته اسالم، تا ظهور دین اسالم با جلوه است.
 ،« االسالم»هاى ابراهیمى ما قبل اسالم، در تغییرات و تحریفات فرو رفته است منظور از  جلوه

اینكه هر  گر شده است. ه در اسالم محمدى )ص( جلوهدر واقع، همان معناى خاص آن است ك
باید پرسید چه چیز را بگوید؟ و به چه كسى  كسى هر چه خواست بگوید، آزادى بیان نیست.

بگوید؟ براى كسى كه خبره نیست و سوادش را ندارد، آیا آزادى بیان براى او جز ایجاد تشویش 
؟ این افراط كاریها از آزادى پرستانى مانند اى دارد نتیجه روانى و افزودن دردى به دردهایش

و همه مشرق آیا همه مردم مغرب زمین، هگل یا كانت  ناشى شده است. «جان استوارت میل»
توانند یك حقیقت را از میان هزاران باطل تشخیص بدهند؟ اگر  كه مى هستند ها، مال صدرا زمینى

براى انسان ابتدایى و  این راهش نیست. سوزد، به فكر جامعه هستیم و براى انسانیت دلمان مى
حتى متوسط، همه صاحبنظرند! مخصوصا اگر از قدرت استخدام الفظ و تحریك احساسات، 

ترین مسائل پذیرفته  من كامال با تجدید نظر و بازنگرى دائمى، حتى در اساسي برخوردار باشند.
ه محیطى؟ و درباره كدامین هر دمى در عالمى باشید، ولى با چه كسى؟ و در چ شده، موافقم.

خواهد، و اال مانند غربیها  مسائل؟ براى تكاپو و مسابقه، شرایطى الزم است و میدان آماده مى
اند و دست از تحقیق و تفكر در علوم انسانى كشیده و علوم  خواهیم شد كه زیر رگبار تناقض مانده

افرتى كه به آنجا داشتم اعتراف كرد، انسانى را همان گونه كه یكى از اساتید انگلیسى زبان در مس
 به پشت صحنه انداختند و فقط میدان تكنولوژى وسیعتر شد. 

من آنقدر به آزادى معتقدم كه حاضرم شما حرفتان را آزادانه بزنید و من على » گويد: ولتر مى
د آخر این چه حرفى است!؟ ظاهر قشنگى دار «رغم اینكه با آن مخالفم، در راه آن كشته شوم.

تواند حتى در مقوله  زیرا یك نویسنده خوش قلم مى ولى تیر خالص به اصول انسانیت است.
را دست بسته تخیلى بودن آزادى و لزوم جبر و استبداد، سخنانى زیبا و فریبنده براند و جامعه 

 كند؟  اصوال همه مسائل كه به عنوان آیا جناب ولتر براى این هم خودكشى مى، تحویل اقویا بدهد
مخصوصا فلسفه، علوم انسانى و  شود، از واقعیت برخوردار نیستند. نظریات تازه مطرح مى

مسائل ارزشى كه ذوق شخصى و تسلط به كلمات و اصطالحات، تأثیر فراوانى در جذب مغزها 
این  به همین جهت است كه تلفاتش هم گاهى غیر قابل جبران است. و روانهاى معمولى دارد.
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اساسى است  است، به جهت رگبار نظریات بىور   عاصر ما در پوچى غوطهقضیه كه دوران م
البته در هر دوره، اقلیتى وجود دارد كه در  شود. كه با جمالت شگفت انگیز و جاذب مطرح مى

آیند اما اینان اندك افرادى  سیل گاههاى هیاهوى بظاهر علمى، شنا كرده و بسالمت بیرون مى
جامعه ماشینى امروز، كه تكنولوژى تمام وجود ما را احاطه كرده و  در هستند كه عاشق حقیقتند.

من این كار را مشكل  یابند؟ شوند مگر چقدر فرصت مى افراد بسرعت دچار مشكالت زندگى مى
توانیم زندگى افراد را به بازى بگیریم؟ اگر این مسائل  ما چطور مى بینم. و بلكه امكان ناپذیر مى

شود آن را تأمین كرد و چه باید  الن آموزش، فكر كنند كه چطور مىضرورت داشته باشد مسؤو
اهمیت علوم انسانى به اندازه قرص  فعالیتهاى تخصصى مطرح است. یعنى در اینجا لزوم كرد.

سردرد كه باید بیوشیمیستها و پزشكان نظر بدهند تا استعمال آن تجویز شود، نیست؟ برداشتهاى 
البته وقتى معلوم شد كه  ان شود كه انسانهاى متخصص نظر بدهند.مختلف باید در جایى وارد مید

نظر جارى و رسمى در جامعه، نظر اشتباهى است، ما نباید بگذاریم جامعه قربانى اشتباهات 
شجاعتش را هم از اهمیت و عظمت حق و حقیقت  شود، باید گفت كه این نظر، اشتباه بوده است.

یكى  ابتدا بحث را عریان در جامعه طرح كنیم صحیح نیست. ولى اینكه از توان دریافت كرد. مى
چیزى بگوید، دیگرى نقیضش را و اگر نظرى در دو نقیض یا دو نقیض نما ارائه شود، یك نظر 

گردد و به  جدید براى برطرف ساختن آن، بدون توانایى رفع تناقض، خود مستقال وارد صحنه مى
  قول ناصر خسرو:

بلكه  ى آنچه امروز در یك جامعه مطرح است، باید از دیدگاهها حذف شود.گوییم كه ماورا ما نمى
جزئى كه براى تجویز قرص آن، دقت و تحقیقات  درد سربه ارواح انسانها به قدر یك گوییم  مى

انسانهاست كه نباید به  «حيات معقول»این دلسوزى براى  شود، اهمیت بدهند. تخصصى انجام مى
كه در اصول مبانى حیات عقیدتى خود، دچار شك و تردید شد دیگر از  انسانى بازى گرفته شود.
تواند درباره هویت خود اندیشه صحیح  اش هم خدمت كند، نمى تواند به جامعه اعماق جان، نمى

اش  جوانى كه اطمینان ندارد مبناى حیاتش بر چه اصولى استوار است، هدف زندگى داشته باشد.
آید و تخیالتى به ذهنش خطور  ، كلماتى از دهانش بیرون مى چیست و اصال بشریت یعنى چه؟

این سانسور  اندیشند. گویند و نمى كند كه حتى بنیانگذاران پوچگرایى هم بدان گونه سخن نمى مى
پس منافاتى ندارد كه این مباحث به طور منطقى طرح شود  علم نیست، دلسوزى به انسانیت است.

بازى گرفته نشود. این برداشتى است معقول از مضامین قطعى  و در عین حال، حیات انسانها به
اعتنایى  منابع اسالمى كه مستند به ضرورت حفظ منطقه ارواح انسانها از آشفتگى، بالتكلیفى و بى

ما  به نظر ما آزادى طعم حیات حقیقى را دارد ولى آزادى مسؤوالنه. .به هدف اعالى هستى است
پاى سرنوشت جانهاى آدمیان در میان باشد. برخى از آیات و  آزادى مطلق نداریم بویژه اگر

روایات ما اشاراتى دارند به اینكه اگر شما كسى را گمراه كنید، قاتل روح او هستید! اگر كارى 
دقت در آن دسته از احكام فقهى كه به  اید. اى هدایت نشود، او را نابود ساخته كردید كه بیچاره

و نگهدارى و معامالت آن را، مگر براى حسن  )مانند كتب ضاله(وجود آوردن عوامل گمراهى 
سازد، مؤید این است كه باید آزادى در طرح عقاید غیر اسالمى، مستند  استفاده، شدیدا ممنوع مى

من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا »به اغراض معقول باشد. در آیه شریفه 
قتل »را از مصادیق  «قتل و احياى روحى»ق دالیل قابل اعتماد، ، مفسران بر طب« بغير نفس...

گوید: كسى  اند. جبران خلیل جبران در شعرش مى بلكه بدتر از قتل فیزیكى محسوب كرده «و احيا
دزد، قهرمان و با  شود در حالى كه كسى كه مزرعه را مى كه گلى را بدزدد، توبیخ و تحقیر مى

تل دهند، در صورتى كه قا جسم انسانى را بكشد، كیفر به او مىشود! كسى كه  عظمت خوانده مى
  . روح انسانها مورد توجه نیست
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 ،« آزاد انديش» «نويسنده توانا»جنایتكاران ارواح انسانها، تحت عنوان جاذب، مانند 
را ویترینهاى  «فيلسوف»یابند و گاه كلمه پر طمطراق  شهرت مى «متفكر»و « روشنفكر»

گذارند در صورتى كه از  كثر مردم آن از معلومات عمیق، محرومند، به نمایش مىاى كه ا جامعه
پاسخ به چون و چراهاى ضرورى فلسفه هم ناتوانند! حال اگر مطلب این طور بود كه همه اظهار 

آمدند و اختالفات و رقابتها سازنده بود، نه تضادهاى كشنده،  نظر كنندگان با اخالص، به میدان مى
دیگر هیچ انسانى  ،« و سالم انديشانه  رقابت سازنده»آمد و با هدف  گى به وجود نمىاشكال بزر

ورزید ارائه آراى متضاد در صدر اسالم شایع  بدون دلیل بر ادعاى خود اصرار و لجاجت نمى
احتجاج طبرسى و امثال آن را در نظر بگیرید و اینكه چگونه آراء و عقاید با كمال آزادى  بود.

گرفت. به هر حال ما با داشتن  شد و مورد تحقیق قرار مى ئمه علیهم السالم مطرح مىدر حضور ا
كنیم و همواره طرفدار طرح  حركت مى« حیات معقول جمعى»دو اصل بسیار حیاتى براى 

 تنوعات مذهبى با كسانى كه شایستگى ورود به تحقیق در آن تنوعات را دارند، هستیم: 

   تقيم ؟؟؟و صراط المس پلوراليزم دينى

و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به »
راه خدا، یكى است و رسول خدا جز صراط الهى،  صراط مستقیم، متعدد نیست. «لعلكم تتقون

ر از یعنى این راه را پیروى كنید، غی «فاتبعوه و ال تتبعوا السبل»راه دیگرى ندارد. فرمود: 
هستند و به این راه ختم  این، هر راهى كه باشد، رها كنید زیرا آنها مزاحم این راه مستقیم

زیرا  . تعبیر قرآن كریم این است كه غیر از این صراط مستقیم، هیچ راهى را نروید.شون نمى
ست، ، غیر از راه حق، هر چه ه «فماذا بعد الحق اال الضالل»كند.  شما را از این راه جدا مى

 فرمايد: . پيغمبر مى« فتفرق بكم عن سبيله»كند.  گمراهى است و شما را از راه درست، دور مى
ام، طى كنید و راههاى دیگر را رها كنید زیرا شما را از سبیل  راه مرا كه از طرف خدا آورده

است و ه ذكر شده نكر «صراط مستقيم»كند. ممكن است كه گفته شود: در قرآن، كلمه  هللا جدا مى
در سوره فاتحة الكتاب، خدا به ما آموخت كه  چنین استداللى درست نیست. نشانه تعدد است.

صراط »و وصف ممتازى براى این صراط ذكر كرد كه  «اهدنا الصراط المستقيم»عرض كنیم: 
كسانیكه مغضوب و ضال نیستند. سپس در سوره نساء در توضیح این كه  «الذين انعمت عليهم

اینها  «و من يطع هللا و الرسول فاولئك مع الذين أنعم هللا عليهم»اند، آمده است:  سانىاینها چه ك
راه انبیاء و صدیقین و  .«من النبيين و الصديقين والشهداء و الصالحين»چه كسانى هستند؟ 

و  شاهراهمنهاج است همه، قطعات یك اگر اختالفى در شریعت و  شهداء و صالحین یكى است.
ها به این یك معرفه  هاى دیگر. انبیاء، صراطهاى جداگانه ندارند و آن نكره ت، نه راهبزرگراه اس

اولئك الذين هدى هللا فبهديهم »لذا در سوره انعام فرمود:  بیش از یك راه نیست. شوند. ختم مى
فرماید: اینها هستند كه هدایت كردیم، تو نیز  برد و سپس مى نام بعضى از انبیاء را مى «اقتده

تو تابع نوح و ابراهیم نیستى، تابع انبیاء ابراهیمى نیستى، این راهى بوده  همین راه را ادامه بده.
یعنى این دینى كه به  «بهديهم اقتده»است كه ما به آنان نیز نشان دادیم، تو هم این راه را برو. 

ه هستند، شرایع هم در آنها دادیم، همان را به تو دادیم، تنها یك راه درست است و انبیاء در آن را
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و »، فرمود: 3همین راه است. در سوره مباركه شورى آیه 

الذى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى أن اقيمو الدين و ال تتفرقوا فيه كبر 
. آنچه را به « من ينيب على المشركين ما تدعوهم اليه هللا يجتبى اليه من يشاء و يهدى اليه

پس چنین نیست كه صراطهاى  گوییم. ابراهیم و موسى و عیسى گفتیم، به تو هم همان را مى
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معرفه معلوم معهودى است كه  «الصراط»است و این  «الصراط»مستقیم متعدد باشند، بلكه یك 
ه هست، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین همگى بر آن هستند.غیر از این صراط حق، آنچ

 .است، نه حقیقتى غرق در حقیقت «ظلمات بعضها فوق بعض»

چنین نیست كه نه تشیع حق باشد و نه تسنن،  در نظام تشریع و عقاید، بیش از یك صراط نیست.
و هم معتزلى، او هم  )حق محض(چنین نیست كه هم اشعرى حق باشد  باالخره یكى حق است.

رسول خدا  . اط باشد و این هم در صراط باشدر صرراست بگوید و این هم راست بگوید، آن د
اصحاب در  «و أن هذا صراطى مستقيما و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»فرماید:  كه مى

محضر ایشان نشسته بودند، بعد خطى كشید و سپس خطوط فرعى دیگرى در كنار این خط 
 «هللا و رسوله اعلم»دند: عرض كر ؟« اى است این چه نقشه»بزرگ ترسیم كرد، فرمود: 

ام،  آن راهى كه من آوردم، این خط بزرگ است، راههایى كه در دو طرف رسم كرده»فرمود : 
انا أو اياكم لعلى هدى أو فى »همین رسول خدا، طبق آیات قرآن فرمود:  «راههاى دیگران است.

ال يدينون دين »مود: درباره موحدان هم فر باالخره یا حق با ماست یا با شماست.« ضالل مبين
شریعت موسى و  .«يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون»اینها اشخاصى هستند كه  «الحق

عیسى، در زمان خود حق بود، همان شریعتها و پیروان آن شرایع، در موقعیتى كه قرآن حضور 
نظام  بحث صراط مستقیم در تنها دین حق، قرآن است. پس اوالا  و ظهور دارد، دیگر حق نیستند.

دیگر اینكه معذور بودن، غیر از  تكوین، از صراط مستقیم در نظام تشریع كامال باید جدا شود.
روند، كفار مستضعف به  خیلى از افراد معذور هستند، به جهنم نمى در صراط مستقیم بودن است.

بودن، مطلب دیگر  «على صراط مستقيم»اما جهنم نرفتن، یك مطلب است و  روند. جهنم نمى
آیا آن شك كرده  برد. آن كسى كه نامى از اسالم نشنیده است، این را كه خدا به جهنم نمى است.

روند اوالد كفار  رود؟ مگر مجانین به جهنم مى جستجوگرى كه در حال تحقیق مرد، به جهنم مى
روند؟ ممكن است كه یك سنى غیر قادر بر تفحص، تسننش را ادامه بدهد و به  مگر جهنم مى

 جهنم نرفتن غیر از آن است كه در صراط مستقیم است.  هم نرود.جهنم 

 «ظلمات بعضها فوق بعض»یك بحث هم در این است كه در كجا حقیقت تو در توست و كجا 
ام،  است؟ همین پیغمبرى )ص( كه خط كشى كرده و فرموده است كه این بزرگراه كه ترسیم كرده

 هموه دیگران دارند و آن راهها را نروید، مال من است، آن خطوط دیگر، راههائى است ك
یك  .شوند، یك فرقه فرقه ناجیه است، بقیه در ضاللت هستند ملت من هفتاد و دو فرقه مىفرمود : 

سوزند و اگر معذور نبودند، به اندازه  حقیقت است و بقیه افسانه است، اگر معذور بودند كه نمى
 : رحمت خدا بیش از غضب اوست،ه انسان بگویدسلب معذوریتشان سوخت و سوز دارند.اما اینك

سوزند، سوخت و سوزشان محدود است، فقط  پس هدایت خدا كجا رفته است؟ بله، آنها هم كه مى
بینید كه اكثر انسانها اهل رحمت  آیید مى یك گروه به ابد گرفتار عذاب هستند. وقتى باالتر مى

ال بسوزد، ولى نسبت به ده میلیون سال به هستند، ممكن است كه كسى ده سال، یا ده میلیون س
ابدیت عالم كه قابل قیاس نیست، آن كه مخلد است، كافر عنود لجوج جهود است، بقیه كه مخلد 

این همه كه در ماه  پا روى حق گذاشته است. مداا كافرى مخلد است؟ آنكه عالما عنیستند، مگر هر 
شوند، در  اى آزاد مى شوند، در هر شب جمعه مبارك رمضان میلیونها نفر در هر افطارى آزاد مى

شود كه رحمت او  هاست. معلوم مى شوند، راجع به همین جهنمى پایان ماه مبارك رمضان آزاد مى
شوند، قابل قیاس  ماند، نسبت به آنهایى كه براى ابدیت ابد آزاد مى آنكه در جهنم مى بیكران است.

اند، باالخره مشمول رحمت الهى هستند، یعنى  ن رفتهگروه كمى مخلد هستند، آنها كه بیرو نیست.
بینید رحمت پیروز است،  كنید، مى كنید، روى ابدیت كه بحث مى بندى مى در كل عالم كه جمع
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رود، اصال  تواند یك روزش را هم تحمل كند. در نظام تكوین، كسى بیراهه نمى منتها كسى نمى
ست مگر اینكه زمامش به دست خداست، و خدا هیچ موجودى نی كج راهه در نظام تكوین نیست.

این  كند.همه راهها در نظام تكوین صراط مستقیم است. زمامدارى مى« على صراط مستقیم»هم 
هم مار و عقرب و  رود. بیراهه و كج راهه نمى صراط مستقیم در نظام تكوین است كه هیچ كسى

شوند، منتها  مه به لقاء هللا منتهى مىهم طاووس و كبك بر صراط مستقیم هستند. در نظام تكوین ه
كنند و بعضى خدا را  بعضى خدا را به عنوان رحمان، رحیم، ستار، غفار، حنان، منان مالقات مى

كنند. این صراط مستقیم تكوینى است، آنها هم كه  به عنوان منتقم، قهار، شدید البطش مالقات مى
روند، در صراط  آنهایى كه به بهشت مى روند، در صراط مستقیم تكوینى هستند، به جهنم مى

چون در نظام تكوینى كجراهه و بیراهه نیست. اما در صراط مستقیم تشریعى یعنى  مستقیم هستند.
 عقاید، مكتبها، دینها، باید سه خط بكشیم: 

هایى كه در خود دین جا دارد، یعنى قرآن و عترت كه عصاره دین است. دوم: دین  اول: خط كشى
كنند.  قیهان، اصولیون، مفسران، حكما، متكلمان هستند كه درباره علوم دینى بحث مىشناسها، ف

كنند، آیا همه بر صراط  آنها كه درباره مسائل دینى بحث مى سوم: معرفت شناسى دینى است.
گویند؟ دیگر در این فصل  گویند یا بعضى راست و بعضى دروغ مى مستقیمند یا همه دروغ مى

كنند كه هر دو بر صراط مستقیم هستند یا نه؟ این  از ما سؤال مى یم و نه سنى.سوم، نه شیعه هست
در مرحله اول با  اسالم درباره هر سه مرحله روح وسیع دارد. بحث جامعه دیندارى نیست.

از این بازتر، با موحدان  «انما المؤمنون اخوة»فرماید: شما برادرانه زندگى كنید:  مؤمنین مى
تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم اال نعبد اال »فرماید:  دهد، مى لح كل مىعالم هم دستور ص

در این مرحله كه انسان نه مسلمان است و نه مسیحى است، نه كلیمى است، نه زرتشتى،  .«هللا
دهد. در سوره مباركه ممتحنه  فقط انسان است در این مرحله هم دستور مسالمت جهان شمول مى

توانى از زندگى مسالمت آمیز برخوردار باشى، به همه ما  كه انسان هستى، مى فرماید: همین مى
دستور دادند كه به هر مسلمانى خواه مشرك، خواه كمونیست، خواه بت پرست، هر دینى كه باشد، 

كند، نه تنها  همین كه در صدد براندازى اسالم نباشد و علیه اسالم و مسلمین تالش و كوشش نمى
تفاوت نباشید، بلكه نسبت به آنها عادل و مهربان، عطوف  د، نه تنها نسبت به آنها بىآنها را نرانی

ال ينهاكم هللا الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم و لم يظاهروا على »و رئوف باشید: 
در نظام  .«ان هللا يحب المقسطين» : بعد در ذیلش فرمود «اخراجهم أن تبروهم و تقسطوا اليهم

اگر  مى، حتى كافر نباید گدایى بكند، مسلمانان، نسبت به او مهربان باشند، عطوف باشند.اسال
، امیر المؤمنین،  «هل أتى»گداست، تأمینش كنند و حقوق او محترم است. در سوره مباركه 

با دست  روزه نذرى داشتند و در هواى سوزان حجاز روزه گرفتند. )ع(صدیقه كبرى، حسنین 
قرص نانى فراهم شد، اما آن رانخوردند به چه كسى دادند؟ در مدینه  )س( حضرت زهرامبارك 

هایش گرسنه هستند ولى افطارى را به یك مشرك  بچه گیرد، خود و ىمچه كسى اسیر بود؟ روزه 
تقریبا صد سال قبل از نهج البالغه نوشته شده  «الغارات»شود. كتاب  دهند و آیه نازل مى مى

حضرت فرمود: او  كرد، دید یك سالمند نابینا، تكدى میكند. گوید: حضرت امیر عبور مى است، مى
مود: وقتى جوان بود، به این جامعه خدمت كرد، فر كیست؟ عرض كردند: یك مسیحى نابیناست.

ت من نباید یك مسیحى در حكوم . «أنفقوه من بيت المال»حاال كه پیر شده، باید گدایى كند؟ 
اش كنید. این گونه تحمل كثرت، مدارا كردن، حوصله به خرج  و از بیت المال، تأمین .گدایى كند

اما فتوا دادن به اینكه همه بر صراط مستقیم  دادن، دیگرى را بیرون نكردن، یك مسأله است.
امام  همه را باید تحمل كنیم، اگر كسى اشكالى دارد، باید پاسخ داد. هستند، مسأله دیگرى است.

بحث كردن با كافر و تحمل كافر،  گفت این كافر است. كرد، اما مى )ع( با كفار بحث مى صادق
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 مصاحبه با كافر یك مرحله است، فتوا دادن به اینكه او گمراه و كافر است، مسأله دیگر است.
فرمود  پذیرفت و با او بحث میكرد، همان امام مى ى كه كفار را در كنار حرم مىامام صادقهمان 

باید دوستانه بحث كنند، اما یك معرفت  كه این كافر است. باالخره یكى حق است و دیگرى باطل.
تواند بگوید: نه تشیع، حق است و نه تسنن حق است، یا هم تشیع، صراط مستقیم است  شناس نمى

او حداكثر باید بگوید یا این حق است یا آن حق است؟ من  و هم تسنن، صراط مستقیم است.
 دانم. دانم و در مقام داورى نیستم. یك معرفت شناس در كمال صراحت، باید بگوید: من نمى نمى

كنیم، ببینیم حق با كیست. آنها كه در صراط مستقیم هستند  واهید، بحث كالمى مىخ اگر داورى مى
تواند متعدد  مقاطع گوناگونشان خطوط فرعى منتهى به این صراط مستقیم است كه اینها البته مى

، این براى آن است كه همه كسانى  «الطرق الى هللا بعدد أنفاس الخالئق»اگر گفته شد كه  باشد.
اى از آیات تكوینى، خواه انفسى و خواه آفاقى،  اط توحید هستند و هر كسى به آیهكه در صر
ولى در قبال این  كند. كند، در حقیقت در مقطعى از مقاطع صراط مستقیم حركت مى استدالل مى

صراط مستقیم كه واحد است، هر راه دیگرى فرض بشود راه انحرافى و كج راه است، این ظاهر 
گویند یا حق، پیش همه  است. تحمل كردن، دلیل بر این نیست كه همه حق مىآیات قرآن كریم 

پس تحمل  شود. است، حجت خدا بالغ مى« معذرة الى ربكم»تحمل كردن براى آن است كه  است.
توانند  افكار دیگران، چیز خوبى است و در سه مقطع هم بازگو شد. معرفت شناسان، دیگر نمى

سرگذشت نظرات دینى و علماى دین  چون درباره احث خود بكنند.نتیجه فقهى یا كالمى از مب
آنها بحث نمیكنند كه آیا امام باید معصوم باشد یا  گویند نه درباره مسائل دینى. شناس، سخن مى

اند و بحث معرفت  نه؟ آنها فقط گزارش باید دهند، بنابر این كسانى كه در صف سوم نشسته
آنها این  اى هم در صف چهارم مواظب اینها هستند. ند كه عدهشناسانه دارند، باید مستحضر باش

كنند تا از قلمروى معرفت شناسى خارج نشوند و مسائل را با هم  معرفت شناسها را كنترل مى
گوید نه تشیع، اسالم خالص است و نه تسنن، نه فقه مالكى، فقه خالص  مخلوط نكنند. كسى مى

گوید نه وهابیه، حق خالص پیش هیچ كسى  ص را مىاست نه فقه جعفرى، نه زیدیه، حق خال
زند؟ كسى كه صریحا بگوید  زند روى چه مبنا چنین حرف مى كسى كه اینجور حرف مى نیست.

گوید؟ ! اگر كسى بگوید هیچ فهمى  اسالم ناب، به دست هیچ كسى نیست، با چه منطقى چنین مى
نیست، این از اقسام معروف  مقدس نیست، هیچ فهمى حجت نیست، هیچ فهمى مطلق و خالص

انبارى بحث كردن، خروارى سؤال كردن،  است. «جمع المسأله فى مسألة واحدة»مغالطه 
بوعلى و شیخ  انبارى جواب دادن، از اقسام مغالطه است كه چندین مسأله را یكجا مخلوط كند.

خش برهان اشراق، این دو بزرگوار هر دو فتوایشان این است كه بر طالب علوم، خواندن ب
كند، شرط یقین چیست؟  كند، كجا یقین پیدا نمى كجا انسان یقین پیدا مى منطق، جزء فرائض است.

پرهیز كنیم، چون مجموع  «جمع المسألة فى مسألة واحدة»براى پرهیز از مغالطه، باید از 
رزیابى تك تك مسائل را باید مورد ا وجود ندارد تا ما بگوییم حق است یا باطل. مسأله، اصالا 

كسى بگوید هیچ فهمى حجت نیست، این حرف ناصواب است و هیچ مبناى معرفت  قرار داد.
گوید همه بزرگوار  بیند در فالن مسأله، ده قول است، مى شناسانه ندارد. اگر صاحب نظرى، مى

هستند، اهل بهشت هستند، ولى هیچكدام از نظرات، براى ما معتبر نیست و ما خودمان باید بفهمیم 
گوییم؟ این حرف كسى است كه در صف دوم است. ولى كسى كه در صف سوم است  كه چه مى

تواند بگوید كه هیچكدام مقدس نیست، حجت نیست، از دو حال بیرون  یعنى معرفت شناس، نمى
نه صحیح باشد نه نا صحیح هم كه رفع  ممكن نیست كه هم صحیح باشد و هم ناصحیح. نیست.

باالخره یكى حق است و دیگرى باطل، مجموع این حرفها، مسأله  ست.نقیضین است و ناممكن ا
واحده نیست تا بگوییم یك قدرى، حق پیش مالكى است، یك قدرى پیش جعفرى، یك قدرى پیش 
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هاست! ! بنابر این كسى كه بیرون دروازه این علوم نشسته و  هاست، یك قدرى حق پیش شیعه سنى
باید بگوید آن فهمى كه مطابق با دین است، حق و  ى ندارد.گوید هیچ فهمى مقدس نیست، منطق مى

یك از اینها  حال، كدام مقدس است و آن فهمى كه مطابق با دین نیست، حجت و مقدس نیست.
بحث معرفت شناس نباید این باشد كه هیچ فهمى مقدس  زیاد هستند. مطابق هستند؟ البته مدعیان

نه، بعضى از فهمها حق هستند، خالص  ى حق نیست.نیست یا هیچ فهمى خالص نیست یا هیچ فهم
شود كه چون حق  شود. گفته مى هستند، صدق و ناب هستند و البته باید بحث و اثبات شود و مى

و هر مكتبى، مخلوط حق و باطل  خالص، پیش هیچ كس نیست، صراطهاى مستقیم مختلف است.
شود و همه  الص، هیچ جا پیدا نمىاست. خوب باید گفت كه اگر مبناى كسى، این است كه حق خ

نه اینكه  جا حق مخلوط و مشوب به باطل است، او باید بگوید كه صراط مستقیم اصال نداریم.
در كنار آن  شود. صراطها داریم و متعدد است. گفته شده كه اصوال در عالم، حق خالص پیدا نمى

شود،  در دنیا چیز خالص پیدا نمىشود ادیان حقند، دین خدا حق خالص است باالخره اگر  گفته مى
شده  سوره رعد 71آيه شود .همیشه حق مخلوط به باطل است و استشهاد به  دین خالص پیدا نمى

این تحمیلى بر آیه . «انزل من السماء ماءا فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا»است: 
فرماید: فیض خدا مثل  آورد، آیه كه مىبراى اینكه محور تشبیه را باید از خود آیه به دست  است.

سیل است یعنى از جهت گل و الى داشتن هم مثل سیل است؟ از جهت تخریب و خانه براندازى 
كه سیل معموال آنها را دارد، هم مثل سیل است؟ جهت تشبیه، همین است كه در آیه بیان شده كه 

الى در كنار فیض خدا وكه گل  اما این كند. سیل كفى دارد، فیض خدا را هم كفى همراهى مى
 باشد تا قهرا فیض خدا را مخلوط كند، این را از كجا آوردید؟ ! 

این چنین نیست كه همیشه این كف باشد  مطلب دیگر اینكه خدا فرمود این كف زودگذر است.
گویند جفا یعنى براى زوال كف روى آب هیچ  جفاء آن آب برد را مى «اما الزبد فيذهب جفائا»

یعنى الزم نیست كه شما تداركاتى فراهم كنید كه كفها را از بین  ى غیر خود سیل نیست.عامل
برد چون چیز  یعنى خود آب این را مى برد. خود آب در حركت، كف را از بین مى ببرید.

چنین نیست كه براى از بین بردن این كف روى آب تالش بكنیم و جندى از  مغزى است. بى
شود كه این تشبیه در مورد كف داشتن است نه هم كف روى آب  معلوم مى پس آسمان نازل بكنیم.

مدار این تشبیه این نیست كه فیض خدا از همه جهت، مثل سیل است تا  و هم گل و الى زیر آب.
الى به همراه دارد، از كجا در آمده؟ ثانیا این كف واین كه گل  ویرانى هم به همراه داشته باشد.

مردم براى گداختن  زند. اوند یك مثل صناعى هم در قبال آن مثل طبیعى مىخد هم ماندنى نیست.
روى  كنند. هاى گوناگون در بیاورند، این طال را گداخته و آب مى طال و اینكه طال را به صورت

ماند با او زرگرى  رود و آن طال مى ها زود از بین مى این كف نشیند. هایى مى این طال، كف
یك   شود، باز هم این را ندارد كه در الى این ظرفهایى كه طال گداخته مى دیگر كنند. درست مى

ماند. پس این حق گرچه موقتا با باطل مخلوط شده، اما باطل، رفتنى است  دردى و ناخالصى مى
فرمود دین خدا  ماند. سپس، خداوند ما را به خلوص و اخالص دعوت كرده است. و حق مى

شده، خالص است و هم آن كه فرستاد به حق فرستاد، آنكه گرفت هم دینى كه نازل  خالص است.
بالحق انزلناه و بالحق »: فرمود ،صى نه در گفتن بود و نه در گرفتنناخال هم به حق گرفت.

كند.هم گوینده، حق گفت، هم آورنده، حق آورد و هم گیرنده،  دیگر باطل او را همراهى نمى «نزل
چنین دین خالص است و ما را به اخالص در دین دعوت  حق گرفت. اینها امین وحى هستند.

كرد. بحث درباره خدا نیست كه حقیقت مطلق  اگر دین خالص، ممكن نبود، تكلیف هم نمى كرد.
درباره خدا، آن اندازه كه  است، آن حقیقت مطلق را احدى نشناخت و شناختنى هم نیست.

آن مقدارى كه یك انسان كامل، هللا  قیاس نیست.شناسند، قابل  شناسند نسبت به آن اندازه كه نمى مى
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شناسد قابل قیاس نیست. اما این آیات سوره مباركه زمر  شناسد نسبت به آن مقدارى كه نمى را مى
شود كه هم دین خالص داریم و هم دركش  معلوم مى كند. ما را به اخالص در دین دعوت مى

اى كه این راه را طى كردند و به  بقره عدهدر سوره مباركه  عملش هم میسور است. محال نیست.
برد كه مخلصین له الدین هستند، آنهایى هم كه خیلى بیش از پیش  مقصد رسیدند از آنها هم نام مى

كنند كه باالترین از مخلصین  از دیگران به مقدس رسیده بودند، از آنها به عنوان مخلصین یاد مى
یگرى كه احیانا به او استشهاد شده، خطبه پنجاه نهج فرماید. مطلب د انبیاء خاص را مى هستند.

گیرند و قهرا شیطان بر اولیائیش مسلط  البالغه است كه یك مشت از حق و یك مشت از باطل مى
شود و باطل  به این هم استشهاد شده كه حق محض پیدا نمى شود. شود و این مرامها پیدا مى مى

گوید كه آنچه اسالم آورد، حق  خطبه، اتفاقا مى محض هم در عالم نیست! ! در حالى كه همین
محض بود، دیگران در اثر هوس خود و سادگى مردم، یك مقدار حق را با باطل مخلوط كردند و 

اى هوامدار  شود كه عده ها از اینجا پیدا مى به خورد طبقه محروم. اول خطبه این است كه، فتنه
گذارند، یك عده هم متولى دیگران  را به بدعت مىكنند و احكامى  هستند، هوس خود را تبعیت مى

اند، به  كنند، آنها هم كه فریب خورده اهل نكراء و شیطنت، حق و باطل را ممزوج مى شوند. مى
حضرت امیر وقتى كه در جریان جنگ خیبر به رزم رفت، پیغمبر )ص(  افتند. دنبال اینها راه مى

م محض در مقابل كفر ایستاد. چنین نیست كه باطل محض است، اسال فرمود: حق محض در مقابل
پس نه آن آیه  و حق محض گیر كسى نیاید.. همه مذاهب، قدرى حق داشته باشد و قدرى باطل

گوید به اینكه حق همیشه مخلوط باطل است نه این حدیث. و اما در مورد تجربه دینى، باید  مى
، هیچكس ادعا نكرده كه حق خالص، مشخص باشد كه درباره خداوند و احاطه به ذات اقدس اله

آید چون آنجا یعنى اطالق، خلوص یعنى عدم تناهى .حق محض را جزء هللا، احدى  گیر كسى مى
قد تبين »شود تشخیص داد.چون  این، خارج از بحث ماست. اما حكم خدا را مى كند. درك نمى

ایمان هم به آن عمل توان به آن مؤمن شد و پس از  . بعد از تشخیص هم مى«الرشد من الغى
شود كه چنین نیست كه همه جا  پیام قرآن است كه حق از غى جدا و روشن است.معلوم مى كرد.

معصوم، كسى است كه از گزند قالب سازى، بشرى و تصرف در  .حق مخلوط به باطل باشد
ى گیرد نه آنكه از خود چارچوب یعنى آنچه را حق فرستاده است، همان را مى وحى، مصون است.

ان حق یابد و هم دارد كه در آن قالب بریزد یا آنكه بعد به چوب بست اضافه كند حق محض را مى
یا درباره  .«ما ينطق عن الهوى ان هو اال وحى يوحى» گوید: گوید و مى محض را مى
شود گفت كه خلق و خوى او، نژاد و زبان و زمان او، مرز و بوم او قالب سازى  معصومین نمى

سازى و كلمات، از خود پیغمبر  رچوب داده است چنین نیست كه لسان قرآن، قالبكرده یا چا
یا خلق و خوى پیغمبر اثر گذاشته كه مثال آنچه را كه او در عالم وحى شنیده،  معاذهللا. باشد.

زنانى بودند كه حاال ایشان به صورت حورى، بیان كرده كه داراى ابروان مشكى یا چشمان 
گفت كه چشمان زاغ و موى بور دارند، این  یغمبر مثال در غرب بود مىمشكى هستند، و اگر پ

یعنى همه، وحى است، ،«ما ينطق عن الهوى»، پیغمبر، یك عارف معمولى نیست. آنكه  نیست.
منتها خداوند براى اینكه مردم حجاز، با حورى مأنوس بودند، تعبیر به حورى كرده است، نه 

 نه اینكه ظرف را پیغمبر آورده و مظروف را گرفته است. اینكه قالب سازى از پیامبر باشد.
و در  .«جنات تجرى من تحتها االنهار»ظرف و مظروف را خدا به او داده، خدا به او فرمود: 

فيها ما تشتهيه »زنان یا مردان زیبا رخى در بهشت هستند. چون بعد فرمود:  آنجا حورى است.
كه مخاطب اولیه، یعنى عرب، بفهمند، و لذا  زبان اولیش چیزى است .«االنفس و تلذ االعين

گالبى بهشت در قرآن نیامده است، براى اینكه عرب گالبى ندید، اما فرمود: هر چه بخواهید در 
موز و  باید خداوند طرزى حرف بزند كه اینها بفهمند. اش این است. منتها طلیعه بهشت هست.
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خدا با  فرمود: هر چه بخواهید هست. گالبى و امثال ذلك در قرآن نیست، منتها به صورت كلى
این كلمات، قلب مطهر پیغمبر را روشن كرد نه اینكه معارف را به پیغمبر داد، چارچوب و 

یا این قالبها و این  پذیرى بگو. قالبگیرى را به دست پیغمبر داد وگفت به اینكه تو هر سبكى كه مى
بنابر این  این از آن قبیل نیست. ا ساخت.الفاظ و یا این تعبیرات را پیغمبر از پیش داشت یا بعد

هاى دینى هم در محدوده غیر معصوم، درست است ولى  بحث خدا و كنه خدا جداست و تجربه
شود نه تنها فهمها ناخالص است، بلكه خود دین هم  . گفته مىدرباره معصوم، درست نیست

ریف شده است و سنت هم برخى قائل هستند، تح «معاذ هللا»براى اینكه قرآن را  ناخالص است.
یا همین روایات موجود،  یك سلسله روایات جعلى، راه پیدا كرد. از چند جهت مخلوط است.

پاسخش این است كه پیغمبر  برخى تقیتا صادر شده است، پس خود این دین خالص نیست! ! 
در  )ص( طبق نقل فریقین فرمودند: همین قرآن، حجت است و سنت قطعى من هم مشخص است.

)ص(، كم و در سنت قطعى پیغمبر رهاى اصلى قرآن، سخنى نیست، كم و زیاد نشده است.محو
این دو باب هیچ ارتباطى با  دو باب است كه مرحوم كلینى و دیگرانى نقل كردند. زیاد نشده است.

هم ندارند و هر كدام هم در جاى خود حق است. اگر یك روایت، معارض نداشت ولى مخالف با 
اعتبار و زخرف است و مضروب على الجدار، این دو باب هیچ ارتباطى  ود، بىخط اصلى قرآن ب

با هم ندارند و هر دو را مرحوم كلینى نقل كرده است، یكى مربوط به نصوص عالجیه است، 
خبر است، محدث  كسى كه از خطوط كلى قرآن بى یكى مربوط به حجیت اصل روایت است.

اگر مطابق بود حجت است، اگر  كریم عرضه كرد.هر حدیثى را باید به خدمت قرآن  نیست.
نبود، حجت نیست. فهم قرآن هم چنین نیست كه متناقص باشد چون خود قرآن را ذات اقدس به 

كسى كه  است باید بین باشد. «ء تبيان كل شى»اگر نور است،  عنوان نور معرفى كرده است.
اما آن  فهمد. م بر آن را مىخطوط كلى و خط اصلى حاك فهمد. مشكل روانى ندارد قرآن را مى

ظریف كاریها، آن بطون، زوایا و اضالع دور افتاده قرآن را البته ممكن است نفهمد. پیغمبر 
)ص(، سنت قطعى خود را به صورت عترت طاهرین و قرآن كریم را در طرف دیگر عرضه 

ستند و همه تشنگان بعد فرمودند، حتما باید به اینها تمسك كنید، اینها تا قیامت ماندنى ه .فرمود
راه براى عرضه افكار و مكتبهاى  كنند تا به كوثر برسانند. علوم و معارف زالل را رهبرى مى

كارى  گوناگون به قرآن و سنت قطعى باز است، منتها سالیان متمادى درس خواندن الزم است.
نرسیده، اگر چهار روایت هم به ما  است سخت، نه محال. پس سنت قطعى هم به ما رسیده است.

اگر این سنت قطعى و خط اصلى به ما نرسیده  مربوط به اضالع و زوایاى فرعى و جنبى است.
شود، اگر ترازو نداشته باشیم با چه چیز وزن  بدون ترازو، توزین نمى .بود، كه ما ترازو نداشتیم

ى پس شدن شد. اگر ممكن نبود، دستور داده نمى پس تمسك به قرآن و سنت، ممكن است. كنیم؟ 
اى هم متمسك شدند. مرحوم كلینى )ره( بخشى از این روایات را  است، تكلیف هم هست، و عده

در كافى نقل كرده است، كه ناظر به تحریف معنوى و تفسیر به رأى است ثانیا این چنین نیست 
كه مرحوم كلینى هر چه را در كافى نقل كرده، طبق آن فتوا داده است. مرحوم كلینى و دیگران، 

اگر  اش فرمایش مرحوم شیخ طوسى )ره( مقدمه كتاب تبیان است. نشانه ئل به تحریف نیستند.قا
 فرمایند. خواهد مذهب شیعه را بررسى كند، باید ببیند محققین اولیه تشیع چه مى كسى واقعا مى

فرمایند: اینكه آیا قرآن كم یا زیاد شده است؟ جاى  مرحوم شیخ طوسى )ره( در مقدمه تبیان، مى
هیچ مسلمانى  احدى نگفته كه به قرآن، چیزى اضافه شده است. اینكه اجماعى است. ندارد. بحث

هم نیامده بگوید كه از قرآن، چیزى كم شده است و اگر احیانا بعضى روایات هست، یا خبر واحد 
است كه حجت نیست و یا ناظر به تحریف معنوى و تفسیر به رأى است مسأله تحریف، یك 

پس صرف اینكه مرحوم كلینى چیزى را  قین اسالمى به آن اهمیت داده باشد.چیزى نیست كه محق
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كجا مرحوم كلینى رساله در تحریف قرآن  در كافى نقل كرده، دلیل نیست كه فتوا هم داده است.
نوشته است؟ ! حتى مرحوم محدث نورى )ره( هم در صدد این بوده كه صیانت قرآن را از 

 وشته و بالصراحه تحریف قرآن را نفى كرده است. او را مقدمتا ن تحریف ثابت كند.

 اگر قرآن یك ترازوى  تواند میزان توزین باشد. یك كتاب محرف دست خورده معاذ هللا، نمى
تواند میزان باشد. مطلب دیگر آن است كه گفته شده كه خود دین، تمام  تخریب شده باشد كه نمى

از این جهت دین خالص بدست كسى  ده است.نیست چون هنوز دین، تمام نشده، پیامبر رحلت كر
كرد، قرآن از این بیشتر بود  تر پیدا مى آید، مثال اگر وجود مبارك پیغمبر )ص( عمر طوالنى نمى

سالگى  36تر بود و چون حضرت در سن  شد، قهرا دین كامل و آیات و سور بیشترى نازل مى
م مانده است. این سخن هم با برهان عقلى اند، مثال قرآن به پایان نرسیده و دین ناتما رحلت كرده

گوید: بشر بدون وحى  كند، مى ناتمام است و هم با دلیل نقلى. دلیل عقلى كه نبوت عام را ثابت مى
شود و هر جا كه بشر نیازمند است، باید وحى بیاید و نیاز او را از طریق آسمان برطرف  نمى

به بعد، خود بشر بتواند از این قوانین كلى با  كند، مگر اینكه آن نیاز به حد نصاب نرسد از آن
اصول كلى باید به حد نصاب برسد، تا بقیه  اجتهادى كه در اختیار دارد، فروعات را استنباط كند.

كه به فهم مجتهدان وابسته است میسورشان باشد بتوانند از این اصول و قواعد و مبانى آن احكام 
اب نرسیده بود، اگر مبانى به حد نصاب نرسیده بود را استنباط كنند و اگر اصول به حد نص

آن خدایى كه  این كار خیلى آسان بود. كرد. خداوند عمر مبارك حضرت )ص( را طوالنى مى
آمد براى  داد و پیغمبر دیگرى مى را نه قرن و نیم نگه داشت، و یا او را خاتم انبیاء قرار نمى نوح

شود آن قوانین و اصولى  معلوم مى دام از آن دو نشد.تكمیل اصول و قواعد بجا مانده، اما هیچ ك
كه براى جوامع بشرى الزم و ضرورى بود، به حد نصاب رسید، و از آن به بعد، مجتهدان با 

این دلیل كالمى است. دلیل نقلى هم  استمداد از سنت قطعیه و قرآن كریم، احكام را استنباط كردند.
ظاهر آیه این است كه دین  است.،  «اتممتم عليكم نعمتىاليوم اكملت لكم دينكم و »،آیه مباركه 

چیزى از این به بعد، ضرورى براى جامعه  به كمال رسیده و نعمت الهى به پایان رسیده است.
آنچه كه ضرورى بود، وحى گفته است، بقیه را مجتهدان با كمك  نیست كه الزم باشد وحى بگوید.

همان است  «اليوم اكملت لكم دينكم»پس ظاهر  بگویند.توانند استنباط كنند و به مردم  روایات مى
تأیید  «اليوم اكملت»كند و فتواى عقل هم همان است كه با  كه برهان عقلى آن را تبیین مى

البته اگر پیغمبر  شد. شود گفت كه اگر پیغمبر زنده بود مثال دین از این كاملتر مى نمى شود. مى
كرد ممكن بود لطایف دیگرى، زوایاى دیگرى،  پیدا مىصلى هللا علیه و آله و سلم عمر طوالنى 

مطالب دیگرى كه در حد نصاب ضرورى دین نقش ندارد، ولى به عنوان نوافل معارف است، 
اما دین كه نباید همه فروع را  كردند. گرفتند و استفاده مى شاگردان او یاد مى )نه فرايض معارف(

داد  «اليوم اكملت»نقل را هم بر اساس  ین است.عقل را به ما داده است كه منبع غنى د بگوید.
این عقل و آن نقل، دو حجت الهى و منبع دین هستند و هر چه كه این دو  كه منبع غنى دین است.

نقل، قرآن یا سنت است و سنت را  باید گفت: منبع دین، یا عقل است یا نقل. منبع گفته، دین است.
 كنیم.  مى هم با خبر واحد یا با اجماع یا با شهرت كشف

  دينی و کثرت گرايی ! !  هاى عقيدتى و اجتماعى پلوراليسم  زمينه

 .دینى داردفلسفى و سیاسى،اجتماعى، مختلف فرهنگى،صورو ابعاد )پلوراليسم(تكثرگرائى 
كثرت انگارى نسبت به دین، طرحى است كه برخى از دانشمندان و متكلمین غربى با تاثیر 

خاصى در پاسخ به بعضى مسائل عقیدى و همچنین براى حل برخى از  پذیرى از دیدگاه فلسفى
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از  دهند. مسأله عقیدتى مربوط به نجات و رستگارى انسان است. مشكالت اجتماعى ارائه مى
این نجات در كلیساى كاتولیك،  ، تنها راه نجات و وصول به بهشت است.«ع»دیدگاه كلیسا مسیح 

این عقیده هنگامى  شود. تستانها از طریق ایمان، تأمین مىبا انجام مراسمى خاص و در نزد پرو
آید كه از سرنوشت دیگر انسانها پرسش شود و دوزخى بودن این  به صورت یك مسأله در مى

ها و دالیلى مختلف، مورد استبعاد یا انكار قرار گیرد. منشاء اجتماعى  غیر مسیحیان با انگیزه
پیروان سایر ادیان و مهمتر از آن، رفتار با دیگر  پلورالیزم نیز چگونگى زیست مسیحیان با

و این مشكل هنگامى به صورت یك مسأله اجتماعى در آمد كه نظام بورژوازى پس  انسانها است.
از پشت كردن به عقل نظرى و عملى و پس از ادبار از سنتهاى دینى، با اتكاء به عقالنیت 

ار دنیوى، ناگزیر از جهانى شدن و توسعه ابزارى یعنى تكنولوژى و بوروكراسى در مسیر اقتد
روابطى كه سنتهاى دینى  كرد. شد.این نظام به تناسب، ارتباطات گسترده و فراگیرى را طلب مى

. مسأله آورد گیرند، تاب نمى و بومى جوامع و فرهنگهایى را كه در مسیر امپراطورى قرار مى
گیرد كه ناظر به فلسفه حیات انسان  یك بحث اعتقادى است و در قلمروى علومى قرار مى اول،

و اما مسأله دوم مربوط به رفتار  هستند، مانند متون و نصوص دینى، كالم، فلسفه و عرفان.
عملى است و مبانى اعتقادى، گرچه در چگونگى حل آن، دخیل هستند و لیكن پرداختن به آن، 

پاسخ مشكل دوم تنها در شود.  همواره در دایره مسائل عملى و محدوده احكام فقهى واقع مى
شود كه مبانى فلسفى فرصتى براى اعتقاد یا سلوك  صورتى از محدوده مباحث فقهى خارج مى

 دینى باقى نگذارد. 

گیرند به لحاظ پرداختن به این  دین، داراى ابعاد مختلفى است و علوم دینى متعددى كه شكل مى
توجهى به دیگر علوم  به معناى انكار یا بى یابند مشغولیت به هر یك از آن علوم، ابعاد، تكثر مى

اى با بعد اعتقادى دین، سر و كار دارند و فقه، علمى  كالم، فلسفه، عرفان هر یك به گونه نیست.
به همین دلیل، سه دیدگاه فلسفى، عرفانى و كالمى، ممكن  است كه به ابعاد عملى دین، نظر دارد.

گاههاى رقیب و بدلیل در عرض یكدیگر، است نسبت به بخش مورد نظر خود به صورت دید
گیرند زیرا فقه،  و لیكن هرگز این سه علم، در عرض و یا در تقابل با فقه قرار نمى قرار گیرند.

پردازد و انسان دیندار، در اصول اعتقادى خود، هر گونه  به چگونگى رفتار اختیارى انسانها مى
نیاز نیست و این گفت و گو با هر مبنایى كه  ىبیندیشد، از گفتگو درباره شیوه رفتار دینى خود ب

بنابر این تقابل قرار دادن، بین دین فقهى  شكل گیرد، عاقبت باید در قالب بحثى فقهى ظاهر شود.
با دین عرفانى، هیچ محمل و وجه صحیحى ندارد و در تاریخ اندیشه اسالمى نیز، فیلسوفان و 

اند بلكه هر  جایگزین و بدیل علم فقه قرار ندادهمتكلمان وعرفاى مسلمان، هیچ یك، علم خود را 
اند كه در فقه، كار آمد  اى پرداخته یك از آنها، از موضع خود، به تبیین مبانى و اصول موضوعه

و مفید است و عارفان نیز بر همین قیاس، با عبارات مختلف، به جایگاه فقه و حریم آن اشاره 
از نظر آنها  ین به حقیقت و طریقت و شریعت است.اند و از آن جمله، تقسیم مراتب د نموده

جوشد و حقیقت و طریقت، بدون  شریعت، امتداد همان نورى است كه از متن حقیقت، مى
 نهد.  شود، البته هر صاحب شریعتى، الزاما به حریم طریقت و حقیقت گام نمى شریعت، پیموده نمى

كه به ابعاد و زوایاى مختلف دین، نظر تاریخ اسالم، تاریخ رشد و بالندگى علوم مختلفى است 
اند كه در بیش از یك علم، صاحب  در این تاریخ گاه عالمان و دانشمندانى پرورش یافته اند. داشته

خواجه نصیر الدین طوسى، در كتاب  اند. نظر بودند و برخى نیز، در علمى خاص تبحر یافته
شارات، فیلسوفى توانمند و در اوصاف تجرید االعتقاد، سرآمد متكلمان اسالمى است و در شرح ا

عالمه حلى در آثار فقهى خود، فقیهى نامدار و در  االشراف، عارفى ظریف و نكته بین است.
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 كشف المراد، متكلم و در شرح حكمة العین، فیلسوف، و در جوهر النضید، عالمى منطقى است.
، جامع « فیض»ند است و فیلسوف، عارف و مفسر و محدثى كم نظیر یا بى مان»صدرالمتألهین، 

ها نشانه آن است كه علوم یاد شده،  باشد و...این نمونه فقه و اخالق و حدیث و فلسفه و عرفان مى
كنند، هیچ یك الزاما جاى را  على رغم وحدت و تفاوتى كه به لحاظ مشغولیت دینى خود پیدا مى

اى ابعاد مختلف تفسیرى، حدیثى، گرداند و به همین دلیل، با آن كه اسالم، دار بر دیگرى تنگ نمى
توان مثال اسالم فقهى را مقابل اسالم تفسیرى یا  كالمى و فلسفى و فقهى و مانند آن است، اما نمى

عقیدتى و اجتماعى كه برخى اندیشمندان معاصر غرب  دو مسأله فلسفى و یا عرفانى قرار داد. 
گر از دیرباز در دنیاى اسالمى نیز اى دی را به كثرت انگارى دینى، راه برده است، به گونه

اند و هر گروه از عالمان دینى، تا آنجا كه مسأله با علم آنها در ارتباط بوده است،  مطرح بوده
مجموعه پاسخهایى كه نسبت به دو مسأله مزبور از ناحیه گروههاى  .اند وارد این بحث شده

كلى به دو نوع دینى و غیر دینى، مختلف در طول تاریخ اندیشه بشرى، داده شده در یك تقسیم 
اى از تبیین است كه نسبت به دین و آگاهى دینى،  شود.پاسخ دینى، مبتنى برشیوه تقسیم مى

موضعى مثبت و موافق دارد و پاسخ غیر دینى، از موضعى سلبى نسبت به دین و آگاهى دینى، 
و علم دینى دارد، به لحاظ  اى كه نسبت به دین برد، پاسخ غیر دینى، به دلیل زبان نفى بهره مى

منطقى، فلسفى و یا كالمى، هویتى ملحدانه دارد و مراد از الحاد در این عبارت، كفر فقهى، 
 نیست. 

 فقهى   "،كفر " منطقى و "،كفر "  نسبت

مشرب فقهى نسبت به  تر از حوزه كفر و الحاد فقهى دارد. اى به مراتب وسیع الحاد منطقى حوزه
به لحاظ منطقى، هر  تر و انعطاف پذیرتر از مشرب منطقى، است. ر متسامحكفر و الحاد، بسیا

اى كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به انكار توحید، منجر شود، الحاد است حال  گزاره و قضیه
احكام فقهى كفر، بر فعل اختیارى انسان یعنى  كند. آن كه فقیه، بر این مقدار، حكم كفر بار نمى

اى كه به لحاظ منطقى، راه بر توحید ببندد، لزوما این  هر قضیه گردد. ن باز مىاظهار و اعالن آ
ثانیا  گویند، آگاهى ندارند. زیرا اوال همه افراد، به لوازم منطقى آنچه مى كند. نقش را ایفا نمى

دریافت و شناخت مفهومى منطقى، تنها راه كشف حقیقت نیست و كسى كه معرفت نظرى را در 
. و ثالثا كسى كه به هاى دیگر معرفتى نیست داند، الزاما منكر شیوه كافى نمى وصول به توحید،

راستى، در حقیقت توحید، شاك است، ممكن است به اظهار كفر نپردازد و یا راه نفاق پیموده اما 
به ظاهر دعوى توحید، نماید در این سه مورد، با آن كه كفر منطقى صادق است، معناى فقهى 

 كند.  دق نمىكفر و الحاد ص

 هاى اعتقادى و اجتماعى پلوراليسم  برخوردهاى دينى با زمينه

اند و  آن دسته از اندیشمندان مسیحى كه از موضعى مثبت براى حل مشكل اعتقادى گام برداشته
را به غیر مسیحیانى دادند كه به تعبیر شوراى دوم  «مسيحيان گمنام»نهایتا عنوان افتخارى 

كه  كوشند طورى عمل كنند. مردمى خداجو هستند و مى (0153ـ  0156)كلیساى كاتولیك 
اند، به  اند و در نیافته عملشان، مرضى خداوند باشد اما هنوز بشارت و دعوت مسیح را نشنیده

توانند به لطف الهى و سعادت جاوید،  مفاد بیانیه شوراى دوم كلیساى واتیكان، این گروه نیز مى
 اند. مسلمان در حل اعتقادى، مسأله، هرگز گرفتار مشكل نبوده امیدوار باشند. اندیشمندان

هاى كم و بیش مشترك و مشابهى، به حل مسأله  مفسرین، متكلمان، فیلسوفان و عرفا با شیوه
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حكمت، عدالت،  اند. اند، نداشته آنها هرگز دشواریهایى را كه مسیحیان گرفتار آن بوده اند. پرداخته
دهد و  د كه رحمت خاص و مقابل غضب را نیز پوشش مىمغفرت و رحمت رحمانیه خداون

گیرد، و باالخره قبح خلف  هدایت عامه پروردگار كه هدایت خاص و اضالل را نیز در بر مى
اى هستند كه مسیر اندیشه  وعده و قبیح نبودن خلف وعید، هر یك از اسماء صفات و قواعد عقلیه

اجتماعى نیز تساهل و تسامح و مدارا با كسانى كه نمایند. از جهت  متفكران مسلمان را هموار مى
سر ستیز با امت اسالم ندارند و وجوب التزام به عقود و عهدهایى كه والیان و متولیان جامعه 

این همه در حالى است كه نه  گرداند. مى گرداند، طریق زندگى مسلمانان را ترسیم دینى، منعقد مى
شود و نه تساهل با  نیك و یا بد كردار اعمال مى مغفرت و رحمت خداوند، یكسان بر بندگان

هایى نیست كه  یابد. این مختصر، در مقام بیان تفصیلى پاسخ پایان و مطلق تداوم مى دیگران بى
مفسرین، متكلمین و عرفا و فیلسوفان و فقیهان مسلمان در باب مسأله كالمى و اجتماعى پلورالیزم 

صورت كه بیان شود، اوال در بعد اعتقادى با حفظ حقیقت دین  اند. پاسخ اثباتى مسأله، به هر داده
كند كه  اى حل مى و آگاهى و معرفت دینى همراه است و ثانیا در بعد اجتماعى، مشكل را به گونه

على رغم ارائه شیوه زندگى در دنیاى امروز الزاما در جهت حفظ نظام جهانى موجود قرار 
 گیرد.  نمى

 هل سركوبگر پاسخهاى غير دينى و تسا

و این پاسخ، اوال در بعد اعتقادى، حقیقت دین و یا  پاسخ سلبى مسأله در مقابل پاسخ اثباتى است.
كند  اى حل مى دهد و ثانیا در بعد اجتماعى، مسأله را به همان شیوه آگاهى به دین را از دست مى

اى  رى و فلسفىكه نظام سكوالر غرب، طالب آن است، چرا كه این پاسخ، بر همان مبانى فك
پاسخ سلبى كه به لحاظ منطقى، جوهر و بنیادى الحادى  دهد. استوار است كه آن نظام را شكل مى

كند زیرا دو  دارد، اگر با انكار صریح دیانت همراه باشد مسأله را به اعتبار موضوع آن سلب مى
با نفى دین،  مشكل اعتقادى و اجتماعى مزبور، فرع بر باور اعتقادى به اصل دیانت است و

اما شیوه دیگر كه با نفى صریح دین همراه نیست، همان نوع از  ماند. مجالى براى آن باقى نمى
( آن را به مصرف گرایى Gurgen Moltman)كثرت انگارى دینى است كه یورگن مولتمان 

كند.این تساهل  جامعه غربى تشبیه كرده است و از آن با عنوان تساهل سركوبگر یاد مى
این دیدگاه بر خالف  نظر و ال بشرط نیست. گر است زیرا نسبت به حقیقت ادیان، بىسركوب

باشد و  ادعاى صریح و مصرانه برخى از قائلین به آن دیدگاه یك گزارشگر ناظر و بى طرف نمى
دیدگاهى است كه در عرض همه ادیان و معارف  گیرد. هاى دینى نیز قرار نمى در طول آگاهى

كند بلكه در تقابل با  تنها نفى برخى از مدعیات دین و یا بعضى از ادیان، نمىدینى قرار گرفته و 
داند و دیگر ادیان را تا آنجا  همه آنها قرار دارد. هر دین، اصول و مبانى اعتقادى خود را حق مى

شمارد و دست كم آنچه را كه در طرف نقیض اصول  كه با آن اصول همراه باشند، محق مى
خواند.متفكرین مسلمان، آنجا كه صاحبان عقاید باطل را نیز در  گیرد، باطل مى اعتقادى آن قرار

دانند، این مغفرت رامستلزم حق بودن عقیده و یا عمل آنها  معرض رحمت و مغفرت خداوند مى
دانند، و در بعد عملى نیز به هر مقدار كه تسامح و تساهل و مدارا توصیه شود، دامنه آن  نمى

دین حق، دینى است كه  . در بیان قرآن، سخن از دین حق و باطل است.شود مطلق شمرده نمى
بوسیله انبیاى فراوان در طول تاریخ، تبلیغ شده است و این دین كه از افق هدایت و وحى خداوند، 
نازل شده، هیچ گاه گریز از ستیز با دین باطل نداشته است.ابراهیم خلیل كه بر دین حنیف بود، 

او حركت اجتماعى خود را ناگزیر با در هم شكستن بتان آغاز  د است.نمونه بارز توحی
كند.تقابل و ستیز دین حق و باطل، یك جریان مستمر تاریخى است. آرمان اجتماعى انبیاء،  مى
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هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على غلبه دین حق، بر ادیان باطل است. 
اى  ثرت انگارى دینى با عنوان تساهل سركوبگرانه، نظریهك.  الدين كله و لو كره المشركون

هاى حق و باطل بودن  نیست كه در كنار تاریخ ادیان نشسته و از صاحبان ادیان مختلف و داعیه
آنها خبر دهد و البته اگر نظریه، در این حد باشد، نسبت به ادیان مختلف، ال بشرط است.در این 

و هیچ گروه از  تاریخ چهره نماید، از باطل مصون نیست.نظریه، هر حركت دینى كه در صحنه 
گیرد و این عبارت،  مؤمنان، على رغم ادعایى كه دارند، به عنوان حق در برابر باطل قرار نمى

به قیمت مداخله در صحنه نزاع و محكوم كردن همه كسانى كه از حق بودن خود و یا باطل بودن 
دهد.بنابر این آرامش و تساهلى كه این  ینى خاتمه مىدهند، به نزاع و ستیز د دیگران خبر مى

طرفى آن، نسبت به نزاع نیست، بلكه نتیجه حضور و غلبه آن  نظریه، مدعى آن است، حاصل بى
 بر دیدگاههاى دینى است . 

  انه مبانى فلسفى تساهل سركوبگر

ت و یا نسبیت آگاهى و برد، نسبیت حقیق اى كه این دیدگاه از آن بهره مى مبانى فكرى و یا فلسفى
نسبیت، اگر داراى معناى حقیقى واحدى هم باشد، معناى مجازى و استعماالت  ادراك است.

شود و  مختلفى دارد و گاه نیز قیود مورد استعمال به قلمرو معانى و مفاد كلمه نسبیت وارد مى
مفاهیم حقیقى و یا  افزاید. تصدیق برخى از این معانى و بدین ترتیب بر تكثر معانى مجازى آن مى

مجازى نسبیت، از لوازم اعتقاد و تفكر دینى است و لكن بعضى از معانى دیگر آن و از جمله 
نسبیت فهم، از زمره امورى است كه به لحاظ منطقى، با نگاه و اعتقاد دینى ناسازگار است و بى 

آورد و  هم مىگیرى برخى از مغالطات لفظى را فرا توجهى به معانى مختلف آن، زمینه شكل
بعضى از كسانى كه قصد اثبات مبانى فلسفى تساهل سركوبگرانه را دارند، براى اثبات 

مقصود از این نوشتار، تبیین مفاهیم  .برند ها سود مى دیدگاههاى دینى، از این مغالطه بطالن
آن  مختلف نسبیت و احكام مربوطه و استعماالت مختلف این معانى و ترسیم مبانى صحیح و سقیم

اى كه بین تساهل سركوبگرانه با مطلق اعتقادات و  است به این امید كه در نزاع دو سویه
گیرد، طرفین گفت و گو و مجادله از لغزش در وادى مغالطه، مصونیت  باورهاى دینى شكل مى

 یابند. 

 نسبيت فهم و ديدگاههاى نوكانتى: 

مراد از نسبیت فهم، نسبى و یا نفسى یكى از معانى نسبیت، عبارت از نسبیت فهم است و  اول(
 گیرد. بودن، محدود یا مطلق بودن معنایى نیست كه در معرض ادراك و فهم انسان قرار مى

معناى نسبیت فهم این است كه شناخت اعم از آن كه یك معناى نسبى و یا نفسى، محدود و یا 
گیرد و  انسان قرار نمى مطلق باشد، هرگز بدان گونه كه هست در ظرف ادراك، دریافت و آگاهى

آید و حقیقت آن،  ء سومى است كه از مواجهه و برخورد عین و ذهن پدید مى ادراك انسان، شیى
این امر سوم هر چه باشد همواره داراى نسبیتى با عین و ذهن است  غیر از عالم و معلوم است.
نستن فهم باشد زیرا كسانى تواند ناشى از مادى دا كند. نسبیت فهم مى و با تغییر نسبت، تغییر مى

دانند، ناگزیر آن را حاصل برخورد عین و ذهن و در نتیجه،  كه ادراك را مادى و طبیعى مى
تواند ناشى از دخالت و یا  داند كه غیر از عالم و معلوم است و هم چنین مى ء سومى مى شیى

به هنگام شناخت تصرفى باشد كه ذهن انسان با صرف نظر از مادى و یا غیر مادى بودن آن 
داند و معتقد است این  دهد، مثال كانت، ذهن را داراى قالبهاى پیشینى مى واقعیت انجام مى
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شوند و واقعیت  مقوالت، حجابى هستند كه مانع از وصول انسان به متن واقعیت خارجى مى
ین مفاهیم كند، همواره پس از آمیزش با ا ء ناشناختنى یاد مى و شیى« نومن»خارجى كه از آن به 

از نظر او ذهن آدمى، چون عینك است كه در مواجهه ما با  شود. در ظرف ادراك انسان واقع مى
پس شناخت هیچ كس، مطابق  كند. خارج، رنگ و مقادیر خاصى را بر شناخت انسان، تحمیل مى

لم با واقع نیست بلكه معناى سومى است كه نسبتى با ذهن و عین دارد. دیدگاه نوكانتى درباره ع
تفاوت آنها در این است كه كانت، به ذهنیت ثابت و یكسانى براى  نیز، مشابه دیدگاه كانت است.

ها یكسان  ها ذهنیت همه افراد را در همه جوامع و فرهنگ همه انسانها قائل بود ولى نوكانتى
زیرا در دیدگاه كانت،  نسبیت فهم در دیدگاههاى نوكانتى صورتى مضاعف دارد. دانند. نمى
فت و آگاهى انسانها از جهان خارج، گرچه نسبى است و لكن به دلیل آن كه مفاهیم ذهنى معر

ثابت و واحدى در نزد همه انسانها وجود دارد، شناخت انسانها، نسبت به ذهنیت یكدیگر و مفاهیم 
نیست و لكن در دیدگاه نوكانتى، معرفت انسانها نسبت به  آورند، نسبى كه از خارج به دست مى

باشد، به این معنا كه هر كس، از دریچه ذهن خود كه تابعى از فرهنگ و  گر نیز نسبى مىیكدی
پردازد كه از  شرایط تاریخى ـ اجتماعى و روانى آن است، به تفسیر و بازسازى پیامهایى مى

شود و  كند. قرائت هر كس از دیگران، به تناسب جایگاه تاریخى آن تعیین مى دیگرى دریافت مى
برد بلكه هیچ كس به متن فهمى كه دیگران، از  یب نه تنها هیچ كس به متن واقع، راه نمىبدین ترت

رسد بلكه همگان  شود، نمى واقع دارند و یا به متن پیامى كه از دیگران، به سوى او فرستاده مى
آن  شود.و كار آنها قرائت متن از حاشیه اند كه بر آنها وارد مى در حاشیه متون و پیامهایى نشسته

است. نسبیت فهم، یك دیدگاه معرفت شناختى و اپیستمولوژیك است و این دیدگاه، مشابه قول به 
شبح در مسأله علم است كه توسط برخى متكلمین در تاریخ اندیشه اسالمى بیان شده است. قول به 

ت ء سومى اس داند و شبح، شیى شبح، شناخت را حاصل پیدایش شبحى از معلوم، در نزد عالم مى
ء مواجه  نماید با شبحى از شیى انسان هر بار كه قصد معرفت مى كه غیر از عالم و معلوم است.

شباهت و یا  شود و چون هیچ راهى براى شناخت متن واقع ندارد، هیچ دلیلى نیز حتى بر وجه مى
 تواند داشته باشد.به همین دلیل، قول به شبح حتى اصل شباهت معرفت خود، نسبت به واقع، نمى

 توان دانست.  شد، نیز نمى را به معناى قولى به شباهت ادراك، با آنچه كه درك مى

 " قابل ستايش و تقدير"، !!ممدوح  تحّيرو  " زشت و بد"،  مذموم ّيرحت

نسبیت فهم، مستلزم شكاكیت ساختارى در معرفت و زوال یقین از علم است.شكاكیت ساختارى 
ارتى، شكى است كه قبل از كاوش علمى مطرح معرفت، غیر از شك دكارتى است.شك دك

اى است كه  آورد ولكن شكاكیت ساختارى، نظریه هاى علمى را پدید مى شود و زمینه حركت مى
در پایان جستارها و حركتهاى علمى به منظور اعالن عجز و درماندگى از وصول به حقیقت و یا 

كند و  آگاهیهاى بالفعل انسانى، خارج مىآید. نسبیت ادراك، حقیقت را از قلمرو  واقعیت پدید مى
حیرت مذمومى را كه ناشى از نادانى فراگیر و نابودى و زوال یقین نسبت به عالم و آدم است، 

این حیرت مذموم، غیر از حیرت ممدوحى است كه به هنگام وصول به حقیقت،  .نماید اعالم مى
یست بلكه حاصل یقین است كه انسان دهند، حیرت ممدوح، جایگاه تردید و شك ن نوید آن را مى

برد، در مقام  كند.انسانى كه از حیرت ممدوح، بهره مى نسبت به حقیقت عالم و آدم پیدا مى
و تحیر او هرگز مربوط به عالم نیست، زیرا  استخالف، مظهر علم الهى و معلم فرشتگان است.

قدیس عبد واصل نسبت به متن عالم، دفتر آگاهى و علم او است.حیرت ممدوح، نفس تسبیح و ت
كران خداوند  گیرد و وجه بى ذات الهى است.او آن گاه كه پرده از چهره الهى عالم و آدم باز مى

نگرد، به حماى  كند، در حالى كه فوران علم را از باال و پست مى را در همه مرائى، نظاره مى
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و افزایش این تحیر را دهد،  عظماى ذات الهى پى پرده و از حیرت خود نسبت به آن خبر مى
كند: رب زدنى فیك تحیرا. اما حیرت مذموم حیرتى  نسبت به ذات الهى )نه ماسوى( طلب مى

است كه در آن یقین به مبدأ، معاد، علم به وحى، آگاهى به رسالت نیست، انسانى كه در اسارت 
ها  ى دیگر انسانحیرت مذموم است نه تنها نسبت به موجودات طبیعى بلكه نسبت به اعتبارات ذهن

شود. با حضور نسبیت و به دنبال آن، شكاكیت ساختارى، علم و  نیز گرفتار تردید و شك مى
آگاهى، اعتبار جهان شناختى خود را از دست داده و به صورت ابزار زندگانى جهت تسلط و 

ان به وحى آید. نسبیت ادراك، به لحاظ منطقى با شناخت مبدأ و معاد و اذع اقتدار بر طبیعت درمى
و سالت، سازگار نیست و كسى كه به راستى بر این همه مؤمن باشد، در اظهار نسبیت و اصرار 
بر آن، گرفتار خطا است با حفظ نسبیت، توحید و نبوت و بلكه اصل حقیقت و واقعیت نیز در 

 آید.  قالب ذهنیت انسان، به صورت یك امر فرضى و مشكوك در مى

 نسبيت فهم و دين:  مواضع سه گانه ناسازگارى

نسبیت ادراك، از سه موضع، مانع حضور دیانت در حوزه آگاهى و ادراك و مانع وجود آن در 
شود. اولین موضع، عبارت از موضع ادراك و فهم انسانها از متون  دایره عمل و كردار انسان مى

گیرد.اگر  ىو نصوصى است كه به نام متون و نصوص دینى، در دسترس انسانهاى متدین قرار م
فهم بشر، نسبى باشد، هر كس از زاویه ذهن و ادراك خود، به تفسیر و قرائت متون دینى 

تواند مدعى باشد كه فهم او فهمى خالص و ناب است و آنچه در  پردازد و هیچ كس نیز نمى مى
باشد وحدت و عینیت دارد.در نتیجه هیچ  ظرف، ادراك و آگاهى او است، با آنچه از متون مى

هاى او از احكامى كه بر متون دینى مرتب است نظیر قداست، ثبات  س نباید گمان برد كه دانستهك
باشد. قرار گرفتن در موضع فوق، مسبوق به این است كه نفس متون و  و مانند آن برخوردار مى

نصوص دینى كه از زبان انبیاء و اولیاء الهى وارد شده، كالم ناب و خالص الهى باشد و دومین 
نشیند مربوط به همین فرض است.زیرا انبیاء و اولیاء  موضعى كه نسبیت ادراك، به راهزنى مى

یابند و لكن  گرچه داراى تجربه و شهود دینى هستند و از این جهت، از دیگر انسانها امتیاز مى
ترجمه آنها از شهود، در گرو ذهنیت تاریخى و اجتماعى آنهاست.به تعبیر اقبال الهورى، 

هاى آفاقى و تاریخى دیگر، در معرض آگاهى بشر،  هاى درونى انسان باطنى، همانند تجربه تجربه
هاى دینى، كه بنا بر برخى از فرضها، حاصل مواجهه با امر  یابد.بنابر این، تجربه سازمان مى

هاى طبیعى در قالب مفاهیم گوناگونى  ( هستند.ناگزیر همانند تجربهTranscendental)متعالى 
شوند، و البته چون ذهنیتها مختلف  گیرند، تفسیر مى تناسب ذهنیتهائى مختلف، شكل مى كه به

شود و بدین ترتیب، متون دینى متفاوت  شود، متعدد مى هاى دینى مى است، تفاسیرى كه از تجربه
شود كه بر اساس نسبیت فهم نصوص و متون دینى نیز،  گیرند.از این بیان، دانسته مى شكل مى

واسطه اراده، فعل و یا گفتار خداوند، نیستند و ذهنیت  متن خالص دین و حضور بىهیچ یك، 
 گردد.  واسطه دین، در متن زبان و كالم انسانها مى تاریخى انسان، همواره مانع از حضور بى

نسبیت ادراك، گفتار كسانى را كه مأثورات دینى را خالى از مداخله بشر، دانسته و متن دیانت 
آورد.مولوى درباره خالى بودن اولیاء الهى در هنگام دریافت پیام خداوند  تاب نمىشمارند،  مى
 گوید:  مى

  شور  و  شر اين  بود   مى  را  باده
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 نور حق را نيست اين فرهنگ و زور

       كند   خالى  بكل  تو    از ترا     كه

 كند   عالى  تو شوى پست او سخن 

    است   پيغمبر  از لب  قرآن  چه گر 

  هر كه گويد حق نگفت او كافر است

موالنا كسانى را كه از درك این حقیقت عاجزند و نسبت به ساحت اولیاء الهى و یا انبیاء عظام، 
پندارند،  گشایند و كالم آنها را چیزى كمتر از گفتار خالص و ناب خداوند مى زبان به جسارت مى

ود آنها میداند كه از وصول به حقیقت، محروم بوده و هشدار داده و گفتار آنها را شایسته مقام خ
 بینند .  در آینه زالل والیت، جز چهره كریه و كردار شنیع خود را نمى

 بيخود اندر ديده خود خار زد               با خودى با بى خودى دو چار زد

 زنى آن هوشدار  بر تن خود مى              اى زده بر بى خودان تو ذوالفقار

 تا ابد در ايمنى او ساكن است          زانكه بى خود فانى است او ايمن است

 غير نقش روى غير آنجا، نه                        نقش او فانى و او شد آينه

 ور زنى بر آينه بر خود زنى              گر كنى تف، سوى روى خود كنى

  پست بنشين يا فرود آ و السالم                      بر كنار بام اى مست مدام

بر مبناى نسبیت، تنها وصف نعیم اخروى در قالب حور و غلمان متأثر از جایگاه مترجم تجربه 
دینى نیست، اخبار از آخرت و قیامت و بلكه سوره توحید و قیامت نیز ناگزیر، جزئى از همین 

هاى  ى و به تعبیر دیگر، دیدگاهها و پیشفرضهاى ذهن تفسیر و مفهوم سازى است و البته چون قالب
ها از تجربه خود بنمایند، با فرض این كه  اى كه آن صاحبان كشف و تجربه، تفاوت یابد، ترجمه

آن تجربه، واحد باشد، همچنان متغیر و مختلف خواهد بود.یكى از آنها با دخالت قوه مصوره خود 
ا در قالب مفهوم خدایى واحد و و به تناسب شرایط تاریخى و فرهنگى كه دارد، تجربه خود ر

كند كه در چهره حیوان و یا جمادى خاص ظاهر  دیگرى در صورت بت یا توتمى ترسیم مى
 شود .  مى

شود، متن كشف  سومین موضعى كه نسبیت ادراك در آن، مانع از حضور خالص حقیقت دین مى
نیز گرچه شناختى  و شهود و كشف كسانى است كه صاحب تجربه دینى هستند زیرا تجربه دینى

اى از ادراك است و نسبیت ادراك، مانع از حضور حقیقت  مفهومى و حصولى نیست و لكن نحوه
باشد، و به همین دلیل، تجربه دینى نیز همواره از موضع تاریخى  ناب و خالص در متن ادراك مى
با واقعیت تجربه شود كه مغایر  پذیرد و نتیجه آن، امر سومى مى و واقعیت وجودى فرد، تأثیر مى
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شده، است. نسبیت فهم و ادراك، در هیچ یك از سه موضع مزبور، نسبت به مدعیات دینى، 
نظر نیست، بلكه در هر یك از مواضع یاد شده، تردید و شكاكیت ساختارى را در متن ادعا و  بى

و سنیان  دهد و بدین ترتیب این، تنها شافعیان، حنفیان یا شیعیان مدعیات دین داران، جاى مى
نیستند كه باید در موارد اختالف با یكدیگر، از باطل خواندن قول طرف مقابل، دست بردارند 
بلكه مسیحیان، مسلمانان و یا حتى انبیاى ابراهیمى و وثنیین و بت پرستانى كه داراى تجربیات 

واقع  باطنى هستند، باید از تعصب و خیره سرى! نسبت به آنچه در ظرف آگاهى و ادراك آنها
هاى  ها و مكاشفات رقیب و رحمانى دانستن تجربیات و دانسته شود و از شیطانى خواندن یافته مى

هاى كانتى  خود دست شوید. مبنائى كه طرفداران تساهل سركوبگر نظیر جان هیك با تأسى آموزه
ه باشد.جان تواند داشت گزینند، به لحاظ منطقى، پایانى جز آنچه بیان شد، نمى و نئو كانتى بر مى

هیك درباره مبانى نظرى دیدگاه خود و نتایج متفرع بر آن كه داورى درباره واقعیت خداوند را 
 نویسد:  گیرد، مى نیز فرا مى

آیا ممكن است كه این تمایز كلى كانتى میان جهان، آن گونه كه فى نفسه هست و جهان آن گونه »
هاى  باط و نسبت میان واقعیت نهایى و آگاهىگردد، بپذیریم و آن را بر ارت كه بر ما ظاهر مى

بشرى متفاوت انسان از آن واقعیت اطالق كنیم؟ با توجه به این فرضیه بنیادین در باب واقعیت 
ذوات  )و همين طور شيوا، هللا و پدر عيسى مسيح،(توان گفت كه یهوه و كریشنا  خداوند، مى

ر متن جریانهاى متفاوت حیات دینى، به متشخص مختلفى هستند كه بر اساس آن واقعیت الهى د
گیرد.از این رو، ذوات متفاوت، تا حدى تجلیات واقعیت  آید و موضوع تفكر قرار مى تجربه درمى

هاى خود آگاهى و ذهن بشرى، آن گونه كه  الهى در آگاهى و وجدان بشرى و تا حدى فرافكنى
شرى، آنها تصاویر خود ما از هاى تاریخى خاص، بدان صورت داده، هستند.از جنبه ب فرهنگ

نسبیت فهم، مبنایى است كه بر اساس آن، مسأله اعتقادى نجات و رستگارى  ( 0) « .خداوند هستند
كند بلكه نتیجه آن در این هر دو  و همچنین مشكل زندگى اجتماعى را به طریق مثبت، حل نمى

ت تا از این طریق، نجات و حاصل نسبیت فهم تعدد راهها به سوى حقیقت نیس زمینه سلبى است. 
باشد و بدین ترتیب،  رستگارى همه انسانها تضمین شود بلكه نفى داعیه حقیقت از همه ادیان مى

تواند با حق دانستن خود، دیگران را گمراه و ضال بخواند و از آن پس، گرفتار  هیچ دینى نمى
هى به تناسب موقعیت مشكل درباره چگونگى نجات یا سعادت آنها باشد.هر انسان و یا گرو

فرهنگى و زمینه تاریخى خود، با حقیقت مواجه و یا به همان نسبت، از حقیقت، دور است و هیچ 
تواند مدعى باشد كه بیش از دیگرى، از حقیقت، بهره برده است و این شیوه، زمینه  كس نمى

دهند،  مى ستیزه و جدالهایى را كه اقوام مختلف به راست و یا دروغ بر سر حقیقت انجام
 نماید.  نشینى با یكدیگر الزام مى خشكاند و بدین ترتیب، همگان را به تحمل و هم مى

معناى دوم نسبیت، نسبیت حقیقت است.نسبیت حقیقت، به معناى نسبى بودن خطاء و صدق  دوم(
و كذب یا حق و باطل است.الزمه قطعى نسبیت فهم، نسبیت حقیقت نیز هست و لكن همه كسانى 

كنند.نسبیت فهم، همانگونه كه  نسبیت فهم اعتقاد دارند، به نسبیت حقیقت، اذعان نمى كه به
افشاند و یقین به حقیقت را، زایل  مالحظه شد تا هر جا كه دامن بگستراند، تخم تردید و شك مى

گرداند.البته معرفت، آن گاه كه در چنبره نسبیت، گرفتار آید، جایگاهى امن پیدا نخواهد كرد.  مى
برند كه گر چه یقین به  پس از قبول نسبیت فهم، كسانى كه عالقه و پیوند دینى دارند، گمان مى

بندند و لكن حقیقت، هم چنان در متن نصوص  حقیقت، از حوزه آگاهى دین باوران، رخت برمى
ین شود كه اوال ا ماند و لكن با نگاه مجدد، معلوم مى دینى و كالم اولیاء و انبیاء الهى باقى مى

عبارت، خود بخشى از آگاهى دینى متدینان است و به همین جهت از آسیب نسبیت، مصون نیست 
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و ثانیا به شرحى كه گذشت، متون و نصوص دینى نیز چیزى جز ترجمه بشر از تجربه دینى 
باشد و بدین ترتیب قداست و خلوص دینى در دومین گام، به سومین موضع یعنى به متن  نمى

كند و نفس تجربه دینى را به  شود لكن نسبیت به این مقدار نیز بسنده نمى ده مىتجربه دینى ران
ء ناشناختى كانت به  گیرد و حقیقت متعالى دینى، از آن پس، به متن شیى همان دو دلیل، فرا مى

كوشند پیوند خود را با اصل دین حفظ نمایند و لذا بیش از  رود. جان هیك و نظیر او مى تبعید مى
جرأت همراهى با نسبیت را ندارند و لكن نسبیت، گامهاى منطقى خود را از این پس نیز  این یك
دارد .وجود حقیقت متعالى، خود، یك گزاره ذهنى است.وحدت و ظهور آن در تجربیات  برمى

تواند خارج بشود. فرض  هاى نسبى بشر نمى متكثر نیز، فرضى دیگر است كه از قلمرو داعیه
باشند  اى كه فاقد یگانگى و عینیت با آنها مى در وراى مفاهیم نسبى ذهنى« حدحقیقت وا»تحقق یك 

شود زیرا با فرض  و تنها شبحى از آن هستند، مانع از پیوند نسبیت معرفت با نسبیت حقیقت مى
هایى به راستى صادق است كه با آن  این كه حقیقت واحدى در خارج، وجود دارد، تنها گزاره

ها محروم است.  د، هر چند كه بشر به دلیل نسبیت فهم، از یقین به این گزارهمطابقت داشته باشن
كند، با حفظ همین فرض كه واقعیتى در  را مطرح مى «نسبيت فهم»پوپر كه در قالبى نوكانتى، 

آل و  رود و صورت ایده طفره مى «نسبيت حقيقت»وراى ذهنیت آدمى حضور دارد، از پذیرش 
خواند و لكن او نیز آنگاه كه به دیده  در مطابقت آگاهى با واقع مىرا  «علم»دست نایافتنى 

نماید كه خبر از واقعیت عینى و حتى  این نكته اذعان مى نگرد، به انصاف، بر گفتار خود مى
، از جمله مدعیات و پیش  «هاى ذهنى با آن واقعيت مطابقت گزاره»تعریف صدق و حق به 

حقيقت دست نا »ین اعتراف، كافى است تا اسطوره فرضهاى ذهنى جامعه علمى است، و ا
را در پیش پاى نسبیت فراگیر و گسترده فهم در هم شكند و بدین ترتیب، حقیقت تبعید  «يافتنى

شده نیز در اسارت نسبیت در آمده و رنگ نسبیت گیرد، به این معنا كه حق و باطل، صدق و 
رند و به حسب وقوف انسان در مواقف كذب نیز موطنى جز ظرف اعتبار و پندار آدمیان ندا

شود.  یابد و اگر كار به نسبیت حقیقت، ختم شود، راههاى وصول بحق متعدد مى مختلف تغییر مى
را در فراسوى ذهنیت انسان، تحمل  «حقيقت ثابت و قدسى دين»این دیدگاه به دلیل آن كه فرض 

گیرند  تر مورد توجه كسانى قرار مىكند، كم كند و یا آنكه چهره فرضى آن را نیز آشكار مى نمى
برند و یا آنكه به دنبال محمل دینى براى گفتار و سخنان خویش  كه همچنان از علقه دینى بهره مى

كه مورد توجه نئوماركسیستها و اندیشمندان حلقه  «نسبيت حقيقت»گردند، و عالوه بر این  مى
بر كسانى است كه دست كم، داعیه  فرانكفورت نیز هست، فاقد قدرت الزم براى تحمیل تساهل

حقیقت را دارند.و به همین دلیل، مورد توجه افرادى چون پوپر كه دغدغه حفظ نظام موجود 
 گیرد.  جهانى را دارند، قرار نمى

رود و شايد، دليل كاربرد آن در اين معنا، اين مناسبت  بمعناى محدوديت نيز بكار مى «نسبيت» سوم(

ر خارج از مرزهاى خود، معدوم و نسبت به مرزهاى خود، موجود هستند و باشد كه امور محدود، د

باشد، نسبى به معناى محدود در برابر نا محدود و مطلق  تحقق آنها به اين معنا نسبى است و مطلق نمى

 است در صورتى كه امر محدود، شناخت واقعيت باشد، آن شناخت، يا حصولى و مفهومى و يا 

قلمروى »نسبیت به معناى محدودیت، در هر سه قلمروى فوق یعنى در شهودى و حضورى است. 
، راه دارد و این معنا از نسبیت، غیر  «دانش شهودى»و « معرفت حصولى»،  «واقعيت عينى

از نسبیت فهم و نسبیت حقیقت است نسبیت فهم و حقیقت، مستلزم شكاكیت و سفسطه است و لكن 
از معانى سه گانه آن، مستلزم حفظ شكاكیت نبوده بلكه یك نسبیت به معناى محدودیت، در هیچ یك 

نسبیت، اگر در مورد واقعیت محدود به كار رود، در مقابل  واقعیت مسلم و تردید ناپذیر است. 
واقعیت نامحدود و مطلق است.وجود و تحقق واقعیتهاى محدود، محل تردید نیست و شك درباره 
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د داشته باشد و این شك نیز از طریق تأمل در حقایق واقعیت مطلق و نامحدود، ممكن است وجو
شود نسبیت اگر ناظربه حقایق محدود  محدود و با برخى از براهین و یا تنبیهات برطرف مى

خارجى نباشد بلكه نظر به شناخت و معرفت محدود داشته باشد، مقابل آن معرفت نامحدود است. 
د، شناخت و معرفت آن نیز محدود است و مند باش هر واقعیت محدود، اگر از شناخت، بهره

شناخت غیر نسبى و نامحدود، تنها متعلق به ذات نامتناهى و مطلق خداوند سبحان است.بر اساس 
این معنا شناخت انسانها نسبى است، زیرا همه حقیقت و حق مطلق را نه تنها هیچ انسان بلكه 

در تصریح به این معنا فرمود: ما  دانند.پیامبر خاتم كه اشرف مخلوقات است همگان نیز نمى
عرفناك حق معرفتك، یعنى خداوندا، حق معرفت تو را آنچنان كه شایسته تو است، ما بجا 

 نیاوردیم . 

اى خاص و یا  مطلق نبودن شناخت انسانها به این معنا، منافاتى با شناخت داشتن آنها در محدوده
تواند حقیقت را بشناسد و  اى خاص، مى حدودهمعرفت آنها به مقدار ممكن ندارد.هر انسانى در م

شناخت همه انسانها نسبى و محدود است.نسبى بودن یعنى محدود بودن فهم و آگاهى بشر در این 
معنا، مستلزم نسبیت حقیقت و درست بودن همه شناختها و یا غلط بودن نسبى همه آنها نیز نیست. 

رسد بلكه به این  ست كه هیچ كس به حقیقت نمىنسبیت فهم و شناخت در این بیان، به آن معنا نی
شود، اگر مسیر معرفت را درست طى كرده  معنا است كه هر شخصى كه به شناختى نائل مى

یابد چندان كه اگر شخصى دیگر، قصد همان بخش از معرفت  باشد، به بخشى از حقیقت دست مى
نا، بیش از یكى نیست زیرا شود. شناخت مطلق در این مع را دارد، به همان معرفت نائل مى

كرانه را كنارى نیست تا فرض شیئى دوم در كنار  كرانه است و بى مطلق به معناى نامحدود و بى
تواند حتى نسبت به  تواند متعدد باشد زیرا هر كس مى آن شود و لیكن شناخت محدود و نسبى، مى

است، بخشى از آن را  شیئى واحد از محدوده نگاه خود و از منظرى كه در آن قرار گرفته
آید، شناختهاى  بشناسد.شناختهاى نسبى فراوانى كه به این طریق، نسبت به شیئى واحد به دست مى

عرضى یا شناختهاى طولى هستند .شناختهاى عرضى، شناختهایى هستند كه از ابعاد مختلف یك 
فراد، نسبت به یك هاى مختلف ا آیند. داستانى كه مولوى درباره شناخت شیئى واحد، به دست مى

كند، بعنوان شناختهاى نسبى متكثرى است كه در عرض یكدیگر قرار  فیل در تاریكخانه بیان مى
اند.همه آنها شناختى درست از فیل دارند و لكن، شناخت هر یك، به بعدى خاص از فیل،  گرفته

را نیز اضافه كنند كه اند، این مطلب  شود و البته اگر همه آنها بر آنچه كه به حس یافته محدود مى
ایم، نیست، نسبت به همین مطلب، گرفتار خطا هستند و در این فرض،  فیل، جز آنچه ما یافته

اى از خطا و صواب است، یعنى بخشى از معرفت آنها صواب است  شناخت هر یك از آنها آمیزه
ت فهم یا باشد.اما این نیز، مستلزم نسبی و غلط نیست و بخشى دیگر خطا است و صواب نمى

نسبیت حقیقت نیست. شناختهاى طولى، شناختهایى است كه در عرض یكدیگر نیستند بلكه هر یك 
داند، به شناختى محدود از آن  مترتب بر دیگرى است .كسى كه چهار قضیه هندسه اقلیدسى را مى

كند،  شود و كسى كه به قضیه پنجم و ششم بر اساس چهار قضیه سابق، علم پیدا مى علم، نایل مى
رسد كه در طول شناختهاى محدود و نسبى سابق است. افرادى كه  به شناخت محدود جدیدى مى

اند، اگر در گفت و گو با یكدیگر، از نور اندیشه و فكر استفاده  فیل را در تاریكى، به حس شناخته
منظر  نمایند و یا اگر در تاریكى، نورى درخشیدن گیرد و دیده آنها به ادراك مشغول شود، به

یابند كه در طول شناختهاى سابق آنهاست.این شناخت جدید نیز همانند  نوینى از معرفت، بار مى
شناختهاى سابق، اگر با روش صحیح معرفتى، حاصل شود، معرفتى صواب خواهد بود، بدون آن 
كه نسبیت فهم و یا نسبیت حقیقت، الزم آید. شناختهاى نسبى به معناى محدود، یا در عرض 

گیرند، و اگر دو شناخت  باشند و هرگز رویاروى با یكدیگر قرار نمى یگر و یا در طول هم مىیكد
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محدود، رویاروى و نقیض یكدیگر باشند، به دلیل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین، بدون شك، 
یكى از آن دو شناخت، صحیح و دیگرى غلط و شناخت نماست، زیرا حقیقت، نسبى نیست و هر 

هاى سابق نیست بلكه ضمن تأیید  ا صحیح و یا غلط است. شناخت طولى، ناقض شناختشناختى ی
آید، برخى از  افزاید و از قبال آگاهى نوینى كه از این طریق، به دست مى آنها، چیزى به آن مى

شود. كسانى  شوند، آشكار مى خطاهایى كه برخى افراد به دلیل شتاب و یا تصمیم ناروا مرتكب مى
نه تاریك هستند، اگر نظر به محدوده حواس دوخته و افزون بر آن را انكار كنند، چون كه در خا

شوند و شناخت  اند، واقف مى درپرتو نور شمع قرار گیرند، به خطاهایى كه بیش از آن داشته
كنند.فیل در مقام كثرت، داراى خرطوم، گوشى  اند، تصدیق مى صحیحى را نیز كه از قبل داشته

اى از وجود آن است و با این  كشیده است و لكن كثرت، بخشى از حقیقت و مرتبهپهن و پایى 
توان داورى كرد. كسانى كه با شناخت بخش طبیعى و  مقدار از آگاهى، درباره همه فیل، نمى

دهند،  دنیوى هستى، درباره همه عالم، قضاوت میكنند و احكام كثرت را به همه هستى، سریان مى
ار خطا هستند و این خطاى آنها نیز نسبى نیست بلكه مطلق است. تعمیم حكم در تعمیم خود گرفت

كل بر جزء، یا حكم بخش مینوى و الهى هستى كه حكم وحدت است، بر كثرت نیز خطا 
است.كسانى كه داراى شناخت محدود هستند، باید همواره بر محدودیت دانش خود، گواهى دهند 

صادق و حقیقى است.آنها اگر نظر خود را به آنچه كه چه این كه این گواهى نیز یك معرفت 
دارند، مقید گردانند و جان خود را بر نور معرفت كه از جانب خداوند سبحان، فروزان است، 

گردانند و بدین ترتیب، از معرفت صحیح، فاصله گرفته و در  فرو بندند، منظر خود را كبود مى
پردازد و  ر چه هر انسانى از منظر خود به تفسیر مىشوند. بنابر این، گ وادى گمراهى گرفتار مى

آورد، و لكن شناختهاى محدود تا هنگامى كه از  هاى محدودى را به دنبال مى این مناظر، شناخت
آورند و  منظرى سالم بهره ببرند، در طول و یا در عرض یكدیگر، معرفتى صحیح به ارمغان مى

، تضاد و ناسازگارى نیست، بلكه همه آنها همانند البته در معرفت صحیح، بین شناختهاى متكثر
همه پیامبران، مصدق و مؤید یكدیگر هستند و لكن آنگاه كه نظر در حصار تنگ بینى، خود را 

 آید.  مقید كند.و در نتیجه حكم یك مرتبه را به دیگر مراتب، سرایت دهد خطا و اشتباه پیش مى

اند، به ضرورت حفظ  مقید و مطلق وجود دوخته اهل معرفت و سلوك كه نظر به مراتب و مظاهر
اند كه: اگر حفظ مراتب نكنى  مراتب و تحفظ بر حكم هر مرتبه تاكید ورزیده و هشدار داده

زندیقى.و بر این مهم، به خبر منقول از صادق مصدق، علیه االف التحیة و السالم، تمسك 
التفرقه بدون الجمع تعطیل و الجمع بینهما فرماید: ان الجمع بال تفرقة زندقه و  اند كه مى ورزیده
در جایى كه حكم وحدت غالب است ضمن آن كه همه موجودات به فیض اقدس الهى  ( 2) توحید.

حضور دارند هیچ یك از آنها به وجود مختص به خود حاضر نیست، بلكه هر یك از آنها در آن 
س خداوند سبحان به فیض مقدس، باشد و از آن پ به خود مى مرتبت، طالب ارائه و ظهور مختص

و آن دگر بخشد  كند. آن یكى فیضش گدا آرد پدید آنچه را كه هر یك از آنها طالب است، عطا مى
گدایان را مزید و بدین سان موجودات از خزائن الهى به تقدیر و ربوبیت پروردگار به عالم 

ء اال عندنا خزائنه و  ن شىگردد. ان م شوند و در طبیعت، حكم كثرت غالب مى طبیعت، وارد مى
در فیض اقدس كه اسماء و صفات خداوند، حضور دارند، بین اعیان ثابته  ما ننزله اال بقدر معلوم 

باشد.در آن موطن، فرمان و امر واحد  موجودات، نزاعى نیست .آنجا جز تسبیح و تحمید حق نمى
ن در قوس صعود اگر با حفظ الهى مشهود است و موجودات محدود هیچ یك بروزى ندارند و انسا

فطرت الهى خود دیگر بار به آن موطن كه بهشت لقاء الهى است، نائل شود از احكام كثرت 
 رهایى یافته و آشتى اعیان را دیگر بار خواهد داد. 
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گردد و  آشتى موسى و فرعون، مختص به موطن وحدت است و البته به آن موطن، موسى باز مى
پیماید از وصول  كند، و طریق كفر مى تالء، خویش را به گناه آلوده مىلكن فرعون كه در دار اب
اند و لكن همگان به  ماند. بنابر این گرچه همگان از بهشت الهى نازل شده به جنت لقاء محروم مى

جل جناب الحق عن ان گردند.به تفسیر شیخ الرئیس بو على در مقامات العارفین:  آن باز نمى
ساحت اقدس حضرت حق، اجل از آن ( 3) او یطلع علیه اال واحد بعد واحد. یكون شریعة لكل وارد

است كه محل ورود هر وارد باشد و جز اوحدى انسانها كه اولیاء الهى هستند به آن جنت باز 
مانند. هیچ موجودى در  گردند.و البته این به آن معنا نیست كه آن انسانها در دوزخ باقى مى نمى

ماند، و آن گونه كه صدر المتألهین بر مبناى حركت جوهرى، تبیین  نمى طبیعت، از كمال باز
شود.و انسانها نیز بر این قیاس در قوس  كند، هیچ حركتى جز به سوى كمال، انجام نمى مى

برد هر چند كه این كمال، الیق شأن  گزینند راه مى صعود، هر یك به سوى كمالى كه خود بر مى
نهند، و  .ابو لهب، ابو جهل، فرعون و نمرود، به سوى شقاوت گام مىها نباشد و فطرت انسانى آن

شوند و اكثر آدمیان  با پذیرش والیت شیطان، گرفتار مكر الهى شده، مظهر اسم مضل الهى مى
برند.لیكن از مراتب دیگر بهشت كه مناسب خواست و سلوك آنهاست، به  نیز به جنت لقاء راه نمى

برند. اضالل الهى در برابر هدایت خاصه خداوند است.و غضب  رحمت و مغفرت الهى بهره مى
پروردگار، در مقابل رحمت خاصه او و اضالل و هدایت خاصه، هر دو در زیر پوشش هدایت 

باشد.چه غضب و رحمت رحیمیه خداوند نیز بر مدار و رحمت رحمانیه اوست و این  عامه مى
حكمت و مطابق با  ز در نظام احسن، بر مبناىبدان معناست كه دوزخ الهى و عذاب گناهكاران نی

مصلحت بندگان تنظیم و تقدیر شده است چه این كه احكام تنبیهى و جزایى شریعت نیز بر همین 
مبنا تشریع شده است.حكم قصاص همانند حكم پزشك دلسوز به جراحى مریض، ضامن حیات 

ر عدالت، حكمت، مغفرت شود، مظه است، و مراتب حساب رسى كه در مراحل صراط انجام مى
و رحمت خداوند است. از مرتبه وحدت كه مقام احدیت و واحدیت است، چون به عالم خلقت گام 

اى از كثرت حضور دارد.و هر یك از این  اى از نشأت نزول و صعود نحوه نهیم در هر نشئه
موجودند از كثرات، حكم ویژه خود را دارد.موسى با فرعون كه در خزائن الهى به فیض خداوند 

بهره هستند و در نتیجه هیچ یك از احكام كثرت را ندارند و لیكن آن دو  هستى مختص به خود بى
گیرند. ستیز موسى با  یابند و سر ستیز مى رسند رنگ و تعین ویژه خود را مى چون به طبیعت مى

ه ستیز مؤمنان با فرعون یا ابراهیم خلیل با نمرود یا پیامبر خاتم با ابوجهل و ابولهب و باالخر
توان این ستیز را به حكم وحدتى كه در فیض اقدس  كافران از احكام عالم طبیعت است و نمى

دهند بدون شك در این  است محكوم كرد.كسانى كه حكم یك مرتبه را بر دیگر مراتب، تعمیم مى
.و البته اند  قسمت از حكم خود گرفتار خطاى نسبى نیستند بلكه به خطاى مطلق گرفتار آمده

اند، از این خطا مصون هستند  مولوى و دیگر عارفانى كه حكمت را با لسان شاعرانه القاء كرده
و اشتباه مربوط به جان هیك است كه بدون آشنایى با اصطالحات و مبانى عرفان نظرى و یا به 

 ( 0) دالیلى دیگر، از ظن خود، یار مثنوى شده و از درون آن اسرار نجسته است.

معناى دیگر نسبیت، معنایى است كه نظر به محدود یا مطلق بودن معرفت ندارد بلكه  م(چهار
تواند قرار  گیرد.آنچه در معرض ادراك انسان مى ناظر به معنایى است كه شناخت، به آن تعلق مى

شود كه متضمن اضافه به معنایى دیگر باشد و مقابل آن معناى  بگیرد، هنگامى نسبى خوانده مى
غیر نسبى است كه اضافه به معنایى دیگر ندارد.معانى نسبى، یا از سنخ ماهیات و یا از  نفسى و

كرد، هفت  باشند. ارسطو هنگامى كه ماهیات و مقوالت را به ده قسم، تقسیم مى سنخ مفاهیم مى
قسم آنها را مقوالت نسبى و اضافى دانست.مقوالت نسبى از نظر او هفت مقوله عرضى است و 

ـ ان یفعل  5ـ جدة  6ـ وضع  0ـ متى )چه وقتى(  3ـ أین )كجایى(  2ـ اضافه  0تند از آنها عبار
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در هر یك از مقوالت نسبى، یك نسبت یا دو نسبت متكرر مأخوذ است.همانگونه  ـ ان ینفعل . 7
كه مقوالت اضافى و نسبى داراى اضافه به غیر، هستند، شناخت آنها بدون توجه به غیر، ممكن 

یم اضافى و نسبى نیزمعانى حرفى هستند و این دسته از مفاهیم نیز بدون توجه به نیست.مفاه
اى كه در ظرف  شوند. پنجم( معناى دیگر نسبیت، مربوط به معانى طرف نسبت شناخته نمى

باشد بلكه مربوط به واقعیت عینى است.این  گیرد، نمى آگاهى و ادراك حصولى انسان قرار مى
یابد.صدر المتألهین در  ن واقع است، به علم حضورى انسان نیز راه مىنوع از نسبیت كه در مت

دهد.او با استفاده از برخى مبانى نظیر اصالت وجود  حكمت متعالیه به این معناى نسبیت توجه مى
و اعتبارى بودن ماهیات و هم چنین بر اساس امكان فقرى، این حقیقت را اثبات كرد كه همه 

اى كه شناخت حقیقت  ه نسبت و تعلق به خداوند سبحان هستند.به گونهموجودات عین ربط و اضاف
هیچ یك از آنها بدون نظر به مبدأ متعالى، ممكن نیست و بر این اساس، اگر انسان به هنگام 
شناخت یك شیئى، از خداوند غافل بماند، شناخت او كاذب است.خداوند، تنها موجودى است كه بر 

ى و اضافى نیست و دیگر موجودى در نسبیت و اضافه با او معنا اساس این معناى حقیقتى نسب
كنند. شبیه این معنا از نسبیت كه با دقتى بیشتر نیز قرین است، در دیدگاه عرفانى وجود  پیدا مى

دانند و معتقدند هر اسمى در اضافه به  هاى خداوند مى دارد .آنها نیز عالم را اسماء و نشانه
دهند و شناخت عالم بدون شناخت خداوند،  ند و همه اسماء، او را نشان مىك خداوند، معنا پیدا مى

گمراهى و ضاللت است. دیدگاه اهل معرفت و هم چنین نظر صدر المتألهین حاصل تأمل در آیات 
قرآن كریم و روایاتى است كه از ائمه معصومین علیهم السالم وارده شده است.در نگاه قرآنى، 

هاى خداوند هستند و هر یك از آنها، از افق و  یر طبیعى آیات و نشانههمه موجودات طبیعى و غ
دهد. نسبیت در این معنا و هم چنین نسبیت به معناى  كران الهى را نشان مى منظر خود وجه بى

چهارم مستلزم نسبیت فهم نیست، بلكه به معناى اضافى و نسبى بودن حقیقتى است كه به فهم در 
 باشد .  خارج محقق مىآید و یا آن كه در  مى

شناسد و اگر از  اگر فهم بتواند یك معنا و یا حقیقت نسبى را بشناسد آن را بدان گونه كه هست، مى
دریافت و شناخت حصولى و یا حضورى آن عاجز بماند و مثال آن را مستقل و با صرف نظر از 

سبى بودن حقیقتى است غیر، دریابد در شناخت خود گرفتار خطا شده است.نسبیت فهم، غیر از ن
شود گاه نسبى و گاه نفسى است و معانى یا حقایق  شود.معنا و حقیقتى كه ادراك مى كه ادراك مى

شوند.شناخت هر معناى نسبى، شناخت بخشى از  نسبى بدون معانى و یا حقیقت نفسى، محقق نمى
اى  ت.معانى پنج گانهواقعیت و حقیقت است و ناآگاهى به هر معنا به منزله جهل به همان بخش اس

شود، نتیجه یك حصر عقلى نیستند و ممكن است اقسام دیگرى نیز  كه نسبیت در آنها استعمال مى
جستجو شود و یا برخى از اقسام آن به تقسیمات بعدى منقسم شوند.از این پنج معنا، تنها معناى 

گیرد.معناى اول و دوم  تواند مبنا براى صورتى سلبى از كثرت انگارى دینى قرار اول و دوم مى
اى پیچیده است و معناى دوم  به لحاظ فلسفى قابل دفاع نیستند.معناى اول شكاكیتى آشكار و سفسطه

نیز به لحاظ فلسفى، گریزى از شكاكیت و سفسطه ندارد .و لكن سه معناى دیگر قابل دفاع هستند 
ى به امتیاز معانى یاد شده زمینه اى با كثرت گرایى سلبى ندارند . بى توجه و این سه معنا مالزمه

ها را فراهم آورده است.باشد كه این مختصر، در حد خود،  برخى از مغالطات و یا كژ فهمى
 گامى در رفع این كاستى و كژى برداشته باشد.و الحمد هلل رب العالمین 

 لوازم فلسفى ـ كالمى پلوراليزم دينى 
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لورالیسم )تكثر و تنوع را به رسمیت شناختن و به پ»در توضیح پلورالیزم دینى، گفته شده است: 
هاى آدمیان فتوا دادن..(.  تباین فرو ناكاستنى و قیاس ناپذیرى فرهنگها و دینها و زبانها و تجربه

پلورالیسم مثبت، معنا و ریشه دیگر هم دارد و ».  «به شكل كنونى آن متعلق به عصر جدید است
اختالفات این سه ». «كثیرند، یعنى: تباین ذاتى دارند.واقعا آن اینكه بدیلها و رقیبهاى موجود..

]مؤمن و گبر و جهود[ اختالف حق و باطل نیست، بلكه دقیقا اختالف نظرگاه، آن هم نه نظرگاه 
 ،« ذاتى»است. خالصه اینكه: الف ـ میان ادیان تباین «پیروان ادیان بلكه نظرگاه انبیاء

وجود دارد. ب ـ منشأ اختالف ادیان، اختالف  «به امر واحدغیر قابل تحویل »،  «فروناكاستنى»
بلكه و البد  «اختالف حق و باطل نیست»خود انبیاء است نه پیروان ادیان. ج ـ اختالف ادیان 

 اختالف حق و حق است! 

پلورالیسم اذعان به اصالت، حقانیت یا ال اقل حق آمیز بودن و رسمیت داشتن مرامها و گرایشهاى 
ها  ى كثرت و وحدت ادیان و دینواره ست. تكثرگرایى، یكى از سه گرایش مطرح در مسألهمتباین ا
در قبال پلورالیسم، انحصارگرایى )حقانیت، منحصر در یك دین است و باقى ادیان و است، 

هایى نیز  ى حق اند(، و شمولگرایى )یك دین، حق است و دین حق، شامل همه مسالك، یكسره باطل
زبان حال انسان پلورالیست، غزل  تواند احیانا وجود داشته باشد( سایر ادیان مىشود كه در  مى

 حافظ است كه: 

   حاصل كارگه كون و مكان اينهمه نيست
 باده پيش آر كه اسباب جهان، اينهمه نيست                   

  زاهد ايمن مشو از بازى غيرت، زنهار
 مغان، اينهمه نيست كه ره از صومعه تا دير                  

ها ـ از جمله فهم دينى ـ  توان خود ويرانسازى پلوراليسم را تقرير كرد: فهم به بيان ديگر نيز مى

متعلق به عصر »سيال و سيار است.نگرش پلورالستيك به دين نيز يك فهم دينى عصرى است، 

يى كه از  «فرضها يشانتظارات، پرسشها و پ»است كه در گذشته نبوده و اكنون تحت تأثير « جديد

ى  اند ظهور كرده، و فردا نيز در نتيجه هاى متحول متغير زمانه بيرون دين، كه برآمده از دانش

ى رقيبى كه طبعا با آن تباين ذاتى خواهد داشت،  تزايد و تراكم و تحول علوم، ابطال شده و نظريه

 تواند حق و يا حق آميز باشد.  جانشين او خواهد شد و آن هم مى

دین است نه بطن  «فهم و قشر»ى آنچه ما را در چنگ است،  بنا به برخى مبانى پلورالیسم، همه
توانند خطا و غلط باشند و اگر فهم درستى هم در میان باشد به  ها نیز همگى مى و متن آن. فهم

از  توانند راست و درست باشند بلكه بالضروره، یكى ى آنها نمى ، همه «تباین ذاتى فهمها»دلیل 
هاى رقیب و  نیز همان فهم «مصداق فهم حق»تواند بود و چه بسا كه  ها حق و صدق مى فهم

هاى صحیح  و به تبع آن متعدد شدن فهم« ذو وجوه بودن واقعیت»تفسیرهاى بدیل باشند. به فرض 
 ها، فهم تمام حقیقت نیست بلكه هر یك از آنها تنها درك ضلعى از اضالع )كه البته اینگونه فهم

حقیقت خواهد بود( و به فرض اینكه فهم ما نیز فهم درست باشد، با تغییر در علم و فلسفه كه 
فرضهاى ما دگرگون شده، فهم ما نیز از متن صامت، تغییر یافته و جاى خود را به  اند، پیش سیال

تغییر  فرضهاى ما نیز فهم مغایر خواهد داد. وانگهى به فرض اینكه علم و فلسفه راكد مانده، پیش
نكرده، فهم ما نیز تا ابد ثابت بماند، تازه فهم صادق مصدق، مصداق ندارد چه آنكه: از سویى فهم 
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هاى دینى نیست بلكه به اقتضاى تفكیك  ها و آموزه ما، فهم متن وحیانى و درك نفس االمر گزاره
نتظارات و یا به جهت اینكه متن دینى، صامت است و فهم ما چیزى جز پژواك ا «نومن/فنومن»

هاى از برون و پرداختهاى از  فرضهاى ما نیست، همیشه محصول مشترك دریافت پرسشها و پیش
درون را در چنگ داریم، نه حكم و امر حق را، كه ما مفسر.و به فرض انطباق فهم ما به معناى 

نچه بارى! اینسان نگریستن به آ. حقیقى متن و تجربه، راهى براى اثبات انطباق، مفروض نیست
آب »خوانده است، مصداق « بین الرشد»و « فرقان»و « نور»و  «ما يحييكم»كه قرآن آنرا 

نیست؟ حال با این شرح، آدمى « شراب غى از سبوى رشد خوردن»و « حیوان به ظلمت بردن
تواند ایمان بیاورد؟ ایمان، عقد قلبى است و بر یقین استوار است و طمأنینه  به چه چیزى باید و مى

متمشى و میسور « نسبیت مضاعف»و  «شك تو در تو»طلبد.آیا ایمان به  واهد و قدسیت مىخ مى
: هرگز به خدا ایمان نیاورد آنكه شك در دلش جاى ما آمن باهلل من سكن الشك قلبه»است؟ 
با تفصیلى كه .  «االيمان اصلها اليقين: ايمان، درختى است كه ريشه در يقين دارد»، « گرفت

گذشت، ظواهر متون و عبارات نصوص دینى، از حجیت ساقط است زیرا آنچه در بند باال 
ى تعاطى ذهن و عین و یا انعكاس  شود، چیزى جز فرآورده دریافت ما از نصوص، پنداشته مى

و متن نیست پس در هر  «سنتز دیالوگ»فرضهاى ما و یا حداكثر،  انتظارات، پرسشها و پیش
حاق متن و مراد ما تن خواهد بود و متون، هرگز گویا و ى ما چیزى غیر از  صورت، دریافته

داللت گرو حجت نخواهند بود. وانگهى به فرض امكان ایمان، و فهم پذیرى و حجیت متون و 
هاى خاص دینى، لغو و لعب است، زیرا  ها و آموزه نصوص دینى، ایمان و عمل به گزاره

هاى آدمیان  رهنگها و دینها و زبانها و تجربهپلورالیسم به تباین فروناكاستنى و قیاس ناپذیرى ف»
و همه را اهل فالح و صالح و نجات و نجاح انگاشتن است.و بر این باور بودن كه « فتوا دادن

طریق طلب، طالبان صادق را به هر نامى و تحت هر لوایى و در تعلق و تمسك به هر  در»
رسانند، صادقان كه جاى خود دارند  كنند و به مقصد مى مسلكى و مذهبى دورادور دستگیرى مى

آیا ممكن است كه هر دو یا هر چند « ! نهند نصیب نمى پو را نیز بى مقلد اما گرم« كاذبان»حتى 
یگانه پرستى و دوگانه »، « بى خدایى و خداپرستى»سوى باورهاى متباین و متباعدى چون 

، « تنزيه، تشبيه و تعطيل»، « عقيده به معاد و قول به تناسخ»،  «انگارى و سه گانه گرایى
يى مقول و  ى چند گزينه ، و صدها قضيه« عقلگرايى، و نص گرايى»، « جبر، تفويض، اختيار»

ى  پهنه»آور باشد ! خوش است كه  مفروض، معقول و نامعقول ديگر، نجات بخش و سعادت
قائل « قانيتتر گرفته و براى ديگران هم حظى از نجات و سعادت و ح هدايت و سعادت را وسيع

و  شويم، اما نه تا آنجا كه ديگر مناطى براى نجات و سعادت، و معنايى براى صدقانيت و حقانيت
توان كفر و دين و ضالل و هدى را  مالكى براى هدايت و ضاللت نماند! و خالصه اينكه نمى

بسته به آور پنداشت . ارزش ايمان،  برابر انگاشت و باور به هر چيزى را نجات بخش و سعادت
آن است و صرف باور داشتن به چيزى ارزش نيست.و اال ايمان، لغو و انقياد، لعب « متعلق»

خواهد بود و حال آنكه هر عاقلى ميان مبدء، مسير و وسيله و راه با هدف، نسبتى قائل است، 
توان دست  يى، به هر مقصدى نمى ى عزيمتى و از هر مسير و با هر وسيله چرا كه از هر نقطه

اولين كسى كه بذر پلوراليسم را در جهان كاشت، خود خداوند بود كه پيامبران مختلف »يافت. 
يى مبعوث و مأمور كرد، و بر ذهن و  فرستاد : بر هر كدام ظهورى كرد و هر يك را در جامعه

آنكه خداى اين عالم « ! »ى پلوراليسم گرم شد زبان هر كدام تفسيرى نهاد، و چنين بود كه كوره
ت، با طرارى و طنازى تمام عالم و آدم را پرتاب و گره آفريده است.و زبانها و جهانها و اس

ى رنگارنگ در كار كرده است و در راه عقل  گون پديد آورده است و علل و ادله انسانهاى گونه
صدها گردنه و گريوه نهاده است و رسوالن بسيار برانگيخته است و چشمها و گوشها را به 
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گهاى مختلف ربوده است و آدميان را به شعوب و قبايل قسمت كرده است تا نه تكبر بانگ و رن
ى سومى براى فهم و هضم  اين طريقه كه طريقه»....  «كنند نه تنازع، بل تعارف كنند و تواضع

بيند و از نظر ديگر  كثرت فرق است، جنگ ميان موسى و فرعون را از يك نظر جنگ جدى مى
نگ خر فروشان( و نعل وارونه زدن و لعب معكوس كردن براى سرگرم نوعى بازى زرگرى )ج

كردن ظاهر بينان و در نهايت القاى حيرانى و باز نهادن مجال براى رازدانان و باطن بينان تا 
بى اعتنا به نزاع و در عين حال قائم ديدن جهان غافالن به اين نزاع، گنج مقصود را در 

داوند هم به همين شيوه، نامحرمان را غيورانه از دسترسى به هاى مغفول بيابند...و خ ويرانه
 دارد:  گنج دور مى

 ى دين:  پلوراليسم و نقش هدايت گرانه

مقتضاى هدایتگرى حق تعالى آن است كه به موازات تكامل تدریجى بشر، همواره دین عصر 
سان عصر نو فرو پیشین را منسوخ داشته، دین فراخور فهم فراتر و در خورد نیازهاى برتر ان

فرستد تا النهایه با انزال دینى جامع و كامل و حائز استطاعت و استعداد انطباق بر شرائط گونه 
گون حیات متطور انسان به بلوغ رسیده، دوام كمال آدمى را تدبیر كند. اصرار بر كفایت و 

افه و گزافه و زده و تاراج شده، و آمیخته به خر صحت ایمان به ادیان منسوخ و محرف، تاریخ
فاقد متن وحیانى، على رغم نزول و حضور دینى جامع و كامل و برخوردار از متن منزل و 

ى هدایت خداوندى  سعى بر ناكام ساختن برنامه( 20) )انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظونمحفوظ 
پلورالیسم  عدم مالئمت مبانى و بناهاى و معارضت با سنت و مشیت تاریخى تشریعى الهى است.

اگر فهمهاى  ى هدایتى خداوندى، به تعبیر دیگر نیز قابل تقریر است و آن اینكه:  با نقش و برنامه
مواجهان با  ، اگر تفسیرهاى( 22) آدمیان از متون دینى بالمره متنوع و متباین است )مبناى نخست(

یى  ى تفسیر ناشده تجربهو دین و ( 23)تجارب دینى نیز یكسره متكثر و متضاد است )مبناى دوم( 
اند، و اگر  ها شده و احیانا به یكسان تحریف( 20) ها دستخوش تفسیرها ى ادیان و تجربه نداریم و همه

جدلها و جدالها میان كفر و دین، و شرك و توحید، جنگ زرگرى و صنعت و حیلت و نعل 
حسب تصادف و حتى  ، و اگر ره به مقصد بردن بر( 26) وارونه زدن و لعب معكوس كردن است

به تقلید و دروغزنى، نه به تحقیق و بصیرت، میسر است! ، و مبدء و مسیر در اینجا حكمى 
ى امور عالم ناخالص است، نه تشیع اسالم خالص و حق محض است و نه  اگر همه، مستقل ندارند
مصداق  ى منزالت وحیانى و واردات شرقانى، یكسره ذهن آلود شده، و حق خالص، تسنن، و همه

و اگر...پس انتظار دسترسى به حاق دین و دین حق، عبث است و این، یعنى ، خارجى ندارد
انسداد باب هدایت، و بى مسمى و مصداق شدن اسم هادى حق تعالى و تبعا فرض وصال شاهد 

آیا این .لوحى و گمان وصول به ساحل نجات نیز خیال خام در سر پروراندن است. سعادت ساده
 و پذیرفتنى است كه بگوییم: خرد پسند 

خداوند براى هدایت مردم، طى اعصار و قرون ادیان بسیار، یكى در پى دیگرى فرو فرستاد و 
پیامبران فراوان على التوالى گسیل داشت، اما ـ به اقتضاى ماهیت متن و خصائل بشر و 

ى گوشى  یامده و پردهپیامشان از دهانشان بیرون ن»ویژگیهاى ساختمان دستگاه ادراكى او ـ هنوز 
نظرها و »شده، گرفتار « ذهن آلود»، وحى حق   «ى دلى را نیاشفته و نشورانده و صفحه
گشته، تحت تأثیر شرائط قومى بومى و ذهنى روحى شخص انبیاء، و سپس پیشفرضها « منظرها

كام گردیده، و در « قبض و بسط تئوریك»ها، بالمره دستخوش  و پرسشهاى مفسران متنوع تجربه
ى متباین و متناقض، صحیح و سقیم فرو رفته و باالخره در زندان « اقیانوس تفسیرها»امواج 
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و خداوند هم ـ »چهار توى ذهن و زبان و تاریخ و زمان محبوس افتاده، رسوب و غروب كرد! 
گرى، اسم  العیاذ باهلل ـ دلخوش و آسوده خاطر كه ما به تكلیف خود عمل كردیم و از سر جلوه

ى خود را بر آفتاب افكندیم و هم به مردمان عقل دادیم و هم پیامبران خود را به بینات و حجج هاد
براى هدایتشان فرو فرستادیم و اكنون آنان مقصرند كه به مقتضاى ماهیت متن كه صامت است و 

شان كه  شان كه دوبین بل چند بین است، و ساختمان دستگاه ادراكى به اقتضاى طبیعت بشرى
هاى خود را با آن  ان و معیوب است، باران دین ناب را در خاك افهام خود آلودند و داشتهناتو

درآمیختند و آن را تیره ساختند و در نتیجه: خویش را از دست رسى به حاق و لب و گوهر دین 
محروم خواستند! و تا قیامت هم سنت ما چنین جارى خواهد بود ! و بدین صورت بود كه: داغ 

یى از رحیق دین ناب را بر دل بشر نهادیم و در سراسر تاریخ او رابه سراب  رعهنیل به ج
 فریبنده حوالت دادیم! 

پلورالیسم تكثر و تنوع را به رسمیت شناختن و به تباین فروناكاستنى فرهنگها و دینها و 
ف ندارد هاى آدمیان، فتوى دادن است و تنوع وحى و تجربه، و فهم و تفسیر آنها نیز حدیق تجربه

شنیدن بویى و رنگى و دیدن رویى و رنگى ـ تا كنده شدن از خود و »شناسد كه  و مرزى نمى
، نیز وحى دل است و حق و حجت! .تفسیر رسمى هم نداریم، معیار « معلق ماندن در هیچ جایى

 ى فهم و تفسیر وجود ندارد، كسى هم حق ندارد به و عیارى نیز در ادعاى وحى و تجربه و ارائه
در معرفت دینى همچون هر معرفت بشرى »دیگرى بگوید: فهم من، صحیح است و فهم تو، سقیم 

دیگر، قول هیچ كس حجت تعبدى براى كس دیگر نیست، هیچ فهمى مقدس و فوق چون و چرا 
مباالتى و روانگارى افراطى و آنارشیسم تئوریك و یعنى برات  ، این یعنى بى( 30) «نیست

 ز آن، جواز ظهور پیاپى پیامبران كاذب و كذاب. ، و فراتر ا« بدعت»

كند  آنچه در اینجا راهزنى مى»تكثرگرایى، موازى با انكار یا تعطیل شرایع است، چه آنكه 
ى شرایع و  عناوین كافر و مؤمن است كه عناوینى صرفا فقهى ـ دنیوى است )و نظایرش در همه

تمایزات »و این عناوین ،  «دارد فل و عاجز مىمسالك وجود دارد( و ما را از دیدن باطن امور غا
ى هدایت و  مایه «عمل كردن به این یا آن ادب»است باید از میان برداشته شود و  «ظاهرى

 سعادت نیست. 

 ای که مستقيم پنداشته ميشوند ! ! صراطهاى نا مستقيم 

 «پلورالیزم دینى»ه اى از مطالب كه در توجی در این نوشتار مختصر، خواهیم كوشید به نقد پاره
، آمده است، بپردازم.بدان امید كه خداوند، همه ما را به صراط مستقیم هدایت فرماید . الف: 

كتاب الهى و سخن پیامبر، همواره تفسیرهاى متعدد »اى كلى و عام با این تعبیر كه  دعوى قاعده
ن و روایات پیامبر ، سخن نادرست بلكه نا معقولى است.بسیارى از آیات قرآ . «دارد بر مى

)ص(، داراى ظاهرى روشن و قابل فهم عمومى و معنائى مشترك بین اهل زبان و دین بوده و از 
اند.  آغاز ظهور اسالم تا كنون، همه علماى مذاهب مختلف، فهم یكسانى نسبت به این آیات داشته

د و تحمل برداشتهاى اى از آیات قرآن و روایات پیامبر )ص(، قابل تفسیرهاى متعددن البته پاره
هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات »مختلفى دارند.اما خداوند در قرآن فرموده است: 

اوست آنكه بر تو كتاب را فرو فرستاد، بخشى از آن آيات، »،  «هن ام الكتاب و اخر متشابهات
حكمات، آنها است كه معناى آیات م « .اند اند و بخشى ديگر، آيات متشابه اند.آنها ام الكتاب محكم

روشن داشته و داراى ظهور در معنا و مراد خاص و واضحى است و آیات متشابه، آیاتى است 
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كه ظهور در معناى واحد نداشته و احتمال معانى متعددى دارند .باتفاق همه مفسران، آیات متشابه 
چند الیه است، آرى اما این در مقایسه با آیات محكم قرآن، اندك است. ب: كالم الهى، ذوبطون و 

« بطن»نیز ربطى به تفسیرهاى مختلف از آیات قرآن ندارد.بطون قرآن، همانگونه كه از كلمه 
ظاهر »اند.حال آنكه در تفسیر، سخن از فهم  هاى زیرین از همین ظاهر آیات شود، الیه فهمیده مى

است و بطون، كه معرفت  «ظاهر»و پوسته اول معناست.بنابر این نباید بین تفسیر، كه فهم  «متن
تفاسیر متعدد »هاى قرآن، به معناى قابلیت  زیرین است، خلط شده و متعدد بودن بطن« هاى الیه»

گرفته شود.تفسیرهاى متعدد از یك متن، در عرض یكدیگر، قابل داورى است زیرا  «و متضاد
اما بطون متعدد قرآن، ممكن است كه مكمل یكدیگر باشند و یا متعارض و متباین با یكدیگر. 

آیند و قابل جمع بوده و  ، به شمار مى «ظاهر متن»مفاهیم یا حقایقى در طول یكدیگر و در طول 
« پلورالیسم»بین آنها تعارض و تضادى نیست. ج: اگر چه تفاسیر متعددى از آیات قرآن شده، اما 

ر هم است، حال آنكه وجود ، به معناى برابر شمردن همه آراء و صحیح دانستن همه آنها در كنا
تفاسیر مختلف و گاه متضاد از آیات قرآن، به معناى درست بودن همه آنها در عرض هم و برابر 
دانستن آنها در فهم قرآن نیست.بلكه همواره مفسران، آراء یكدیگر را ارزیابى و نقد كرده و قولى 

اى مختلف از آیات قرآن، قابل اند.بهر حال، یا تفسیره را صواب و قول دیگر را ناصواب شمرده
جمع و مكمل و در عرض یكدیگرند، كه در این صورت، هر تفسیرى، بخشى از فهم آیه، به 

اند و در این صورت، درستى همه تفسیرهاى  رود، و یا متعارض و غیر قابل جمع شمار مى
« الهى بیان»متعارض، ما را به انكار وجود حق در كالم خدا، یا غیر قابل شناخت ماندن 

كشاند، حال آنكه قرآن، براى هدایت بشر آمده است.بنابر این پلورالیسم در تفسیر، ما را به  مى
افكند كه هر دو، بر خالف مقصد الهى از نزول قرآن است كه  مى« حیرت»و یا « گمراهى»

ه، از سوى دیگر، در مورد تفسیر آیات متشاب (6) «ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم»فرموده: 
كه متحمل وجوه مختلف است، نیز خداوند نخواسته است ما را گمراه یا سرگردان رها كند، بلكه 

منه »براى دست یافتن به فهم درست آنها، ما رادر همان قرآن، راهنمایى كرده و فرموده است: 
منه  آيات محكمات، هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه

ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، و ما يعلم تأويله اال هللا و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
 ( 4) «عند ربنا...

اند، آنان كه در دلشان  اند و بعضى دیگر متشابه اند، آنها ام الكتاب بعضى از آیات قرآن، محكمات»
كنند و در پى تأویل آنهایند، ولى تأویل آن را  اند تا فتنه جوئى زنگار است، در پى آیات متشابه

ایم، همه از نزد خداى  داند مگر خدا و راسخان در علم گویند ما به آن ایمان آورده نمى
اند.بنابر این،  بر اساس جمله نخست آیه، آیات محكم قرآن، ام الكتاب یعنى مرجع قرآن«ماست...

به آیات محكم، برگرداند و معنایى را حجت شمرد  براى تفسیر آیات متشابه، باید معانى محتمل را
كه با آیات محكمات قرآن، سازگارى دارد.پس هر تفسیرى از متشابهات قرآن پذیرفته نیست، بلكه 

فرماید كه تفسیر آیات  تنها تفسیرهاى هماهنگ با محكمات قرآن پذیرفته است.بعالوه، خدا مى
ش انحرافهاست.باید هشیار بود كه راهزنها در این متشابه، جایگاه هواپرستیها، لغزشها و پیدای

هاى متعدد در دین را  اند.نكته مهم تاریخى نیز این است كه اگر پیدایش فرقه موضع سنگر گرفته
رسیم.از این رو خدا فرمود  دنبال كنیم، غالبا به تفسیرهاى غیر منطقى آنان از آیات متشابه مى

بردارى از آنها فتنه جویى كنند  اند تا با بهره آیات متشابهمراقب باشید كه بیماردالن در جستجوى 
داند و خدا از سویى، تأویل آنها را  و آن آیات را تأویل كنند و حال آنكه تأویل آنها را جز خدا نمى

در آیات محكم قرآن قرار داده و از سوى دیگر فهم آنها را به راسخان در علم داده كه در 
علیهم السالم انطباق یافته است و آنان از راه وحى خدا بر پیغمبرش  روایات، بر امامان معصوم
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دانند. بنابر این، باید  و به میراث بردن علم پیامبر توسط اهل بیتش، تأویل آیات متشابه را مى
بازگشت  )آیات محكم و امامان حق(براى فهم معناى آیات متشابه و تفسیر آنها، به این دو مرجع 

هاى مختلف و متضاد از آیات متشابه را، همسنگ شمرد و در صحت و سقم، توان تفسیر و نمى
آنها را برابر دانست، بلكه با استفاده از دو میزان مزبور، باید در مورد درجه درستى آنها داورى 

توان بود و  كرد و نتیجه، این خواهد بود كه در تفسیر، معتقد به تكثر تفسیرهاى صحیح نمى
ایم، یعنى تفسیر قرآن، بدست بشر،  گاه خاتم المفسرین نداشته یست.آرى ما هیچپلورالیسم، معقول ن

ها بسیار است ولى این بدان معنا نیست كه هر تفسیرى، درست  یابد و هنوز ناگفته تمام و كمال نمى
باشند.نه در قرآن، بلكه در هر متنى، محال است كه  بوده و همه برداشتها در حقانیت، برابر مى

اسالم سنى، فهمى است »این عبارت كه  ثر و متضاد، همگى صحیح باشند .ند تفسیر متكدو یا چ
! آیا بدان معنى كه هر دو فهم از اسالم،  به چه معناست؟ ، « از اسالم و اسالم شیعى، فهمى دیگر

درست است؟ یا هر دو نادرست است؟ یا هر كدام، سهمى از حق و سهمى از باطل دارند و به هم 
ترجیح ندارد؟ بر اساس این رهنمود ناگزیریم  «حق نمایى»اند و هیچ یك بر دیگرى در  آمیخته

اندیشیدن درباره حق و باطل را تعطیل كنیم.معتقد به نسبى بودن حق و باطل شویم، یا معتقد به 
و آیا مشروع است؟  ها، معقول است؟  ى آیا این توصیهناخالصى هر فهمى از دین شویم.براست

تر و مشروعى دارد كه ارتباطى با  ح آمیز پیروان مذاهب و ادیان، راههاى منطقىهمزیستى صل
كه در دایره فرق اسالمى، حق خالص و باطل محض  كند  ر، گاه ادعا مىپلورالیزم ندارد. این تفك

وجود ندارد و بنابر این باید به پلورالیسم و تكثرگرایى در دایره اسالم تن در دهیم.گاهى گام فراتر 
گرى و یهودیت نیز در پى  رود كه حتى در میان سه دین اسالم، زردشتى اده و سخن، از این مىنه

تمییز حق و باطل نباید بود.زیرا هر كدام از این سه دین، ترسیم یكى از تجلیات خداوند بر سه 
خود، بنیانگذار  پیامبر بزرگ، محمد )ص(، زردشت و موسى علیهم السالم است و خدا،

زیرا بر سه پیامبر در سه قوم، تجلى كرده و بشرى شدن تجلى خداوندى و بشرى  ،استپلورالیسم 
شدن نوع بیان این تجلى نیز، تكثر و تفاوتهاى سه دین را به وجود آورده است.پس اكنون، هر سه 

اند.بنابر این  دین، حق است، اما هیچ یك هم، حق خالص نیست و در عین حال، همگى بر هدایت
نیز، عالمت فقدان  اى باید یكدیگر را تحمل كنند.این پراكنده گوئى و تشتت قیدههمه با هر ع

جاى تردید نیست كه خداوند، پیامبران اولى العزم متعددى براى بشر  و است. ادعاانسجام در 
شرع لكم من الدين ما »فرماید:  فرستاده و هر كدام را بر شریعتى مأمور كرده است، خدا مى

لذى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و ال وصى به نوحا و ا
خداوند براى شما از دین، آن را كه به نوح سفارش كرده و آنچه را به تو » ( 1) «تتفرقوا فيه

 «شریعت»ایم،  به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش كرده ایم و آنچه را كه )رسول( وحى كرده
، به  «شریعت»واژه « . ین را بر پا بدارید و در آن متفرق )فرقه، فرقه( نشویدقرار داده، كه د

معناى راه آب است.گویى دین، رودخانه بزرگ فیض و هدایت خداوندى براى بشر است كه هر 
بنابر این، خدا با  گشاید . پیامبر صاحب شریعتى، براى پیروان خود به سوى آن رودخانه، راه مى

بزرگ، شرایع متعدد پدید آورده و این شرایع به معناى تعارض آنها در اصول  فرستادن پیامبران
جان »اندیشه و اختالف اساسى در تعالیم انبیاء نیست. اى كاش آقایان به جاى استناد به نظر 

كردند كه بوضوح، در  كه متأسفانه حق و باطل را به هم آمیخته است، به قرآن روى مى« هیگ
ان الدين عند »است.خداوند فرموده است: « اسالم»داند و آن  كى بیش، نمىواقع، دین الهى را ی

بنابر این، شرایع انبیاء همگى، راههاى . «همانا دين در نزد خدا، اسالم است»( 8) «هللا االسالم
دین اسالم است، از این رو، جوهر شرایع آسمانى، یگانه است.اما آیا آنچه امروز از سه شریعت 

خاتم انبیاء علیهم السالم وجود دارد، همان چیزى است كه خدا به پیامبران خود موسى، عیسى و 
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ابالغ كرده است، یا دو شریعت قبلى دستخوش تحریف گردیده است؟ نیز آیا سه شریعت، در 
عرض هم و همزمان از درستى و حقانیت برخوردارند یا از نظر زمان، در طول هم و هر كدام 

آید و در عصر دیگر، حق نیست؟ و باالخره آیا قبول شرایع  در عصرى، حق به شمار مى
كند یا تنها در مقام رفتار پیروان  در مقام اعتقاد مى «پلورالیسم»مختلف، ما را ناگزیر از پذیرش 

و  «وحدت دین»خواند؟ ز: در مورد  شرایع مزبور با هم، آنان را همزیستى مسالمت آمیز فرامى
رسد.خداوند بر اساس مراحل تكامل بشر  ، ضرورى به نظر مى، توضیحى كوتاه «تعدد شرایع»

« محدود به گسترده» و از« از ساده به پیچیده»و رشد عقل و درك انسانها، براى آنان، شرایعى 
فرستاده است.بنابر این هر شریعت بعدى، مكمل شریعت قبلى است، نه  «ناقص به كامل» و از

ها، شریعت محمدى )ص( و دین اسالم است.خداوند با معارض با آن.كاملترین شرایع، آخرین آن
ارسال آخرین پیامها براى آخرین پیامبر و تعیین رهبرى و امامت امت پس از رسول گرامى 

 ( 9) «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم االسالم دينا»اسالم فرمود: 

)ع( و آخرین پیامها براى خاتم انبیاء،  امام علىپس دین اسالم كه با نوح آغاز شده، با تعیین 
شریعت محمدى  كامل شده است بنابر این، شریعت موسى و عیسى علیهما السالم، در مقایسه با

)ص(، كامل نبوده است.آن دو شریعت، البته متناسب با نیازها و درجه رشد عقلى و فكرى 
انسانها در عصر آن دو پیامبر بزرگ، تا ظهورپیامبر بعدى، بوده است.اما با آمدن شریعت 
محمدى )ص( و تكمیل دین اسالم، دیگر پیروى از آن شرایع، درست نیست، زیرا مرحله جامعتر 

كاملترى از پیامهاى الهى، به بشریت رسید و زمان پیروى از پیامهاى قبلى، كه مدتى محدود  و
داشت، پایان یافت و آن پیامها دیگر از اعتبار، ساقط شد.خداوند در سه جاى قرآن، سخن از چیره 

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق »فرماید:  شدن دین حق بر همه ادیان دارد و مى
خداوند(، آن كسى است كه رسول خدا، همراه با هدایت و دین »)( 01) «ره على الدين كلهليظه

شود كه دین حق و  .بعالوه از آیه فوق، استفاده مى« حق، فرستاد تا او را بر همه دین، چیره كند
دین باطل، هر دو وجود دارند، نه اینكه سه دین، سه تجلى متفاوت از خداوند باشد كه هر سه در 

نكته مهمتر، این است كه اكنون، پیامهاى الهى  حقانیت مساوى برخوردار باشند. نار هم، ازك
ارسال شده به انبیاء گذشته، مانند حضرت موسى و حضرت عیسى علیهما السالم، یا به عبارت 
دیگر، شریعت آنان، بر وضع نخستین خود نیز نمانده و دستخوش تحریف شده و بر این حقیقت، 

يا اهل الكتاب قد »فرماید:  از آیات قرآن به صراحت تأكید شده است، از جمله مى در بسیارى
اى اهل كتاب )یهودیان و » ( 77) «جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب

مسیحیان( پیامبر ما نزد شما آمد تا براى شما بسیارى از آنچه را از كتاب )آسمانى( پنهان 
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا »فرماید:  كند. در جاى دیگر مى كردید بیان مى

گویند این  نویسند، سپس مى پس واى بر كسانى كه كتاب را با دستان خود مى»( 02) «من عند هللا
بنابر این، نه تنها امروز شریعت موسى و عیسى علیهما السالم، با آمدن « . از نزد خداست

دین اسالم از اعتبار، ساقط است، بلكه ما امروز حتى پیامهاى ارسال شده بر آن  شریعت كامل
پیامبران بزرگ را، به صورت دست نخورده در اختیار نداریم و علت اختالف و تعارض تعالیم 
اسالم با برخى تعالیم موجود از سایر شرایع، نه در تفاوت تجلى خدا بر سه پیامبر است، بلكه 

تى است كه پیروان آن شرایع، در كتب اصلى و مرجع شریعت خود، پدید ناشى از تحریفا
اند و اصوال كتاب خدا، قرآن مجید بر پیامبر اسالم نازل شده تا از جمله، اختالف پیروان  آورده

و ما انزلنا » فرماید:  شرایع گذشته را در مسائل مورد اختالف آنان، حل كند و از این رو مى
 ( 76) «بين لهم الذى اختلفوا فيه و هدى و رحمة لقوم يؤمنونعليك الكتاب، اال لن
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و ما بر تو )اى پیامبر( كتاب را نازل نكردیم، مگر براى اینكه بیان و روشن كنى آنچه را كه »
 « .اختالف كردند. )قرآن(، هدایت و رحمت براى گروهى است كه ایمان آورند آنان درباره آن

و یكپارچگى انبیاء و پیروان آنان فرمود، نه سخن « دت دینوح»خداوند، سخن از امت واحد و 
ها و اختالف تجلیهاى خداوندى. با آنچه گفته شد، قبول حقانیت اصل  از تعدد ادیان و تكثر فرقه

سازد بلكه اتفاقا نفى كثرت و نفى پلورالیسم  شرایع متعدد، ما را به تكثرگرایى دینى، ناگزیر نمى
قرآن، پیامبران را بر صراطى مستقیم )صراط »: ادعا شده است كه دهد. ى را به ما نشان مى

)الصراط المستقیم( .و این به « تنها راه مستقیم»داند و نه  مستقیم(، یكى از راههاى راست، مى
صراطهاى مستقیم است.این سخن نیز صد در صد باطل است.زیرا « و تعدد»معناى پلورالیزم 

این است  ( 01) «اهدنا الصراط المستقیم»،وخته است كه بگوییم اوال: خدا در سوره حمد به ما آم
« تنها راه راست»قرار دادیم، نشان  «الصراط المستقیم»گفت پیامبران را بر  كه اگر خدا مى

در سوره حمد، خدا از ما خواسته است كه هر روز، « صراط»بود.با توجه به الف و الم داشتن 
هدایت  «صراط مستقیم»او بخواهیم كه ما را به تنها دست كم، ده بار به صورت واجب از 

، یكى بیش نیست. ثانیا: در آن « صراط مستقیم»فرماید.بنابر این، همین آیه، تصریح دارد كه 
نیز به  «صراط»بدون الف و الم آمده، مستقیم، صفت صراط است و  «صراط مستقیم»آیاتى كه 

.هر آشنا  «بر یكى از راههاى راست»ت، نه اس «بر راه راست»صورت مفرد آمده و معناى آن 
را مقید كرده و  «صراط مستقیم»داند. ثالثا: خدا در آیاتى دیگر،  با ادبیات عرب، این نكته را مى

صراط مستقیم، »  (01) «صراط هللا الذى له ما فى السموات و ما فى االرض»فرموده است: 
و این وصف، « . ین است متعلق به او استصراط خدایى است كه آنچه در آسمانها و آنچه در زم

اند . ك:  است و اینكه همه انبیاء، بر یك صراط مستقیم« صراط مستقیم»نیز نشان یگانه بودن 
آنچه احتماال دغدغه خاطر امثال این نویسنده است و او را وادار كرده تا آسمان و ریسمان را به 

تا میان ادیان »كند كه  نیز نقل مى« جان هیك»ن هم ببافد تا راه حلى براى آن بیان كند و از زبا
، راه حل دیگرى دارد و اتفاقا آن را نیز « صلحى نرود، میان آدمیان صلحى پدید نخواهد آمد

جوهر »اسالم بدون نیاز به پلورالیزم، ارائه كرده است. اسالم، پیروان شرایع آسمانى را به 
 فرماید:  خواند و مى محور وحدت، فرا مىبراى گرد آمدن آنها در اطراف یك « مشترك دین

قل یا اهل الكتاب، تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم اال نعبد اال هللا و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ »
بیائید و « بگو اى اهل كتاب پیروان یهودیت و مسیحیت و...( 21) «بعضنا بعضا اربابا من دون هللا

دآییم، اینكه جز هللا نپرستیم و براى او شریكى قرار ندهیم و به سخنى درست بین ما و شما گر
نگیریم. عالوه بر این، اسالم به پیروان « هللا»هایى غیر از  بعضى از ما بعضى دیگر را رب

ال ينهاكم هللا عن »دهد با همه اقوام و پیروان ادیان به نیكى و عدل رفتار كنند:  خود دستور مى
ين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم، ان هللا يحب الذين لم يقاتلوكم فى الد

 « . المقسطين

خداوند شما را از اینكه به نیكى و عدالت رفتار كنید با آنان كه با شما در دین جنگ ندارند و »
كند، همانا خداوند عدالت گران را دوست  اند، نهى نمى تان بیرون نرانده شما را از سرزمین

د. به ویژه، اسالم، به پیروان خود دستور داده كه با پیروان سایر شرایع آسمانى به مسالمت دار مى
رفتار كنند، اگر اسالم آوردند كه برادران شمایند و اگر اسالم نیاوردند، آنان را براى تغییر دین 

است به  خود تحت فشار قرار ندهید و در انجام آداب خود آزاد بگذارید. به عنوان نمونه، مناسب
عهدنامه پیامبر با یهودیان مدینه مراجعه كنید كه اجازه داد آنان آزادانه بر شریعت خود بمانند و 

دانست .نیز بنگرید كه وقتى كه مسلمانان، بیت  عمل كنند با آنكه اعتقادات آنان را باطل مى
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یهودیان و مسیحیان  المقدس را فتح كردند با اهل كتاب چگونه رفتار كردند .همچنین، نگاه كنید كه
و زردتشتیان در كشورهاى اسالمى و در میان مسلمانان، امروزه و نیز در طول تاریخ اسالم، 

كنند. بنابر این، زندگى صلح آمیز میان پیروان شرایع، مبتنى  چگونه در آسایش زندگى كرده و مى
ینى كه امرى خیالى و شود، نه مبتنى بر پلورالیسم و تكثرگرایى د بر رهنمودهاى دین فراهم مى

توان پرسید اگر واقعا امروزه از میان همه  مى»غیر واقع بینانه است. ل: گفته شده است كه 
رسند، تنها اقلیت شیعیان اثنا عشرى  دینان به كنار( كه به میلیاردها نفر مى طوایف دیندار )بى

گرى  ر آن صورت، هدایتاند و بقیه همه ضال و كافرند )به اعتقاد شیعیان( ...د هدایت یافته
خداوند كجا تحقق یافته است و نعمت عام او بر سر چه كسانى سایه افكنده است و لطف بارى )كه 

با این منطق، »و ( 20) «دستمایه متكلمان در اثبات نبوت است( از كه دستگیرى كرده است؟
از آن و حقیرى همواره منطقه عظیمى از عالم و آدم، تحت سیطره و سلطنت ابلیس است و بخش 

اوال: توان بيان كرد:  در مقام نقد مطلب فوق نكات ذيل را مى ( 22) « .از آن در كفالت خداست..
اعملوا آل داود شكرا و قليل من » در مورد قلت هدايت يافتگان، كالم الهى، بسيار روشن است: 

 «دگان من شكورنداى آل داود! از روى شكر، عمل كنيد و اندكى از بن» ( 36) «عبادى الشكور
اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و »اند:  كند كه مؤمنان، اندك نيز از زبان داود )ع( نقل مى

نیز در  «اند و آنان اندكند مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده» ( 34) «قليل ما هم
به نوح، جز » ( 32) «قليلو ما آمن معه اال »مورد مؤمنان به حضرت نوح علیه السالم فرمود: 

فرماید، آنان  همچنین هنگامى كه سخن از اصحاب یمین )اهل بهشت( مى «اندكى ایمان نیاوردند
را مجموعه كوچكى از انسانها و اقوام گذشته و نیز مجموعه كوچكى از جمعیت بشرى در امت 

 «ثلة من االخرين اصحاب اليمين، ما اصحاب اليمين...ثلة من االولين و»آخرین دانسته است. 
اى كوچك از نخستینیان و  اصحاب دست راست، چه اصحاب دست راستى...مجموعه»( 33)

از سوى دیگر، شیطان به عزت الهى سوگند یاد كرده است كه « . اى كوچك از آخرینیان مجموعه
عبادك قال: فبعزتك الغوينهم اجمعين، اال »فرزندان آدم را بجز بندگان مخلص خدا را گمراه كند. 

و ال تجد »و گفت با فریب من، اكثر فرزندان آدم را شاكر، نخواهى یافت.  ( 31) «منهم المخلصين
اكثر مردم را اهل شكر، نخواهى یافت. ضمنا بر خالف آنچه نویسنده .( 38) »اكثرهم شاكرين 

تواند  نمى دانند.این ادعا صراطهاى مستقیم، ادعا كرده است، شیعیان، سایر مسلمانان را كافر نمى
، با فرستادن پیامبران و امامان بر حق و كتابهاى « هدایت»خبرى باشد. ثانیا(  ناشى از بى

خواهد كسى را از روى جبر به سوى  آسمانى، براى همه بشریت، تحقق یافته است، اما خدا نمى
ا به راه هدایت ما او ر» ( 39) «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا»هدایت بكشاند و فرمود: 

و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و » نیز فرمود: « . كردم، یا شاكر است و یا كفران كننده
بگو حق از سوى پروردگارتان آمد، پس هر كه خواهد ایمان آورد و هر » ( 63) «من شاء فليكفر

ر سر همه سایه بنابر این، هدایت عام الهى تحقق یافته و نعمت عام او ب« كه خواهد كافر شود
 افكنده است ولى هدایت، بمعناى ارائه راه از بیراه است نه لزوما و اجبارا رساندن به مقصد. 

گردد .و آدم و  شود، بلكه تنها شامل آدم و فرزندان او مى ثالثا: اغواى ابلیس، شامل همه عالم نمى
اغواى بنى آدم نیز تنها هاى خدا در مجموعه عالمند.پیامهاى  فرزندانش، بخش كوچكى از آفریده

نماید كه مسبوق به هدایت االهى و اختیار انسان است . اغواى عالم در  در حوزه تشریع رخ مى
چارچوب نظام احسن و اختیار انسان، باید تفسیر شود كه در جاى خود، توضیح فلسفى و كالمى 

در سلطنت االهى  گیرد و خود او دقیقى دارد.اغواى ابلیس، با اذن و مشیت االهى صورت مى
است.گویا گمان شده كه ابلیس، در عرض خدا و قدرت الهى مطرح است، حال آنكه ابلیس، 

رابعا: ابلیس ذاتا بر كسى سلطنت ندارد.كار او، اغواگرى و  هاى خداست.  اى از آفریده آفریده
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كنند و  رد مىپذیرند یا  اى از انسانها با اراده و اختیار خود، فریب او را مى فریب است و عده
هاى اوست.قرآن از  سلطنت ابلیس، بر اساس پذیرش و تسلیم فریب خوردگان در برابر اغواگرى

و ما كان لى عليكم من سلطان، اال ان دعوتكم فاستجبتم لى، فال » كند :  زبان ابلیس نقل مى
كردم و من بر شما سلطنتى ندارم، مگر آنكه شما را دعوت » ( 67)« تلومونى و لوموا انفسكم

انه »خدا نیز فرموده است: . «اجابت كردید.پس مرا مالمت نكنید، بلكه خود را سرزنش كنید
ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه و الذين 

د چیره ان ابلیس بر كسانى كه ایمان آورده و بر پروردگارشان توكل كرده» ( 63) «هم به مشركون
اند و كسانى كه به وسیله او مشرك  نیست، بلكه سلطنت او بر كسانى است كه در پى او رفته

م: گفته شده است كه عناوین كافر و مؤمن، عناوینى صرفا فقهى ـ دنیوى است )و  «اند شده
دارد.  نظایرش در همه شرایع و مسالك وجود دارد( و ما را از باطن امور، غافل و عاجز مى

ر بعید است كه آقایان، آیات قرآن را درباره كفر و ایمان، كافر و مؤمن، كفر معتقدان به بسیا
تثلیث و فرزند خدا داشتن مسیح و...ندیده یا فراموش كرده باشند و ادعا كنند كه این عناوین، 

را به « ایمان»و « كفر»هاى  صرفا فقهى ـ دنیوى است. اوال: قرآن در صدها آیه، مشتقات واژه
بار این واژگان را به كار گرفته  060ار برده و در مورد كافر، كافرون، كافرین و كفار نیز ك

هاى مؤمن، مؤمنون، مؤمنین و سایر مشتقات آن را نیز مورد  است و بیش از دویست با واژه
استفاده قرار داده است .بنابر این چه معنا دارد گفته شود عناوین كافر و مؤمن صرفا فقهى ـ 

 اند، آنهم براى احكام و روابط دنیوى انسانها؟  ى است؟ گویى فقیهان، آن را اختراع كردهدنیو
ثانیا: در بسیارى از آیات قرآن، واژگان كفر و ایمان و كافر و مؤمن در مورد پاداش و كیفر 
آخرت به كار رفته است.پس این تعبیر كه عناوین مؤمن و كافر، دنیوى هستند، به چه معناست و 

چه هدفى مطرح شده است؟ ! ثالثا: بر فرض كه این عناوین، صرفا فقهى باشند، چه راهزنى به 
ن: گفته شده است كه هیچ چیز  شود؟ !  كنند؟ چرا اصطالحات فقهى، گمراه كننده، فرض مى مى

انزل من السماء ماء فسالت » شود و به این آیه، استشهاد شده كه:  خالص درین جهان یافت نمى
شود و كف  ریزد ناچار با گل و الى آمیخته مى آبى كه از آسمان فرو مى( 33)« درها...اودیة بق

یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث »)ع( كه:  امام علىنشیند .همچنین این كالم  بلندى بر آن مى
كنند، دلیل بر غیر قابل تشخیص  كنند و عرضه مى مخلوطى از هر دو درست مى( 30) «فیمزجان

نه تشیع اسالم خالص و حق »بودن حق و باطل، دانسته شده است و سپس نتیجه گرفته است كه 
د كه همچنان بر طریقه خود بمانند و پا اصحاب هر فرقه، مجازن»و « محض است و نه تسنن

هیچ چیز خالص در این جهان یافت »اوال: این ادعاى گزافى است كه  ( 36) « .بفشارند..
.گویى نویسنده بر همه زوایاى این جهان، آگاه شده و هیچ چیزى از قلمرو علم ایشان « شود نمى

خود آزموده و قاطعانه نتیجه بیرون نمانده و همه چیز را نیز بر اساس روش تحقیق تجربى 
؟ ! این نیز، ادعائى بس گزاف، غیر « شود هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمى»گیرد كه  مى

، فرو فرستادن آب .  «انزل من السماء ماء» ثانیا: مفاد آیه  عالمانه، غیر محققانه و باطل است. 
شود، هنگام  كه از آسمان نازل مى از آسمان است، نه بیان ناخالصى همه چیز، اتفاقا همان آبى

نزول، خالص و زالل است و اگر ظرف تمیزى زیر باران بگذارند، آب خالص و بدون گل و 
شود، اما گل و الى،  یابد، گل آلود مى آورند.وقتى كه آب بر روى زمین جریان مى الى بدست مى

شود .بنابر این،  مىها بر طرف  گردد و كف شود، دوباره صاف و زالل مى سپس ته نشین مى
ثالثا: خدا  ادعاى این كه ناخالصى همه چیز را خدا مورد تأیید قرار داده به كلى نا صواب است. 

فرماید ما پیامهاى خود را خالص و خالى از هر گونه دخل و تصرف بر پیامبر نازل  در قرآن مى
ول، فانه یسلك من بین یدیه عالم الغیب، فال یظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رس»كنیم:  مى
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 «ء عددا و من خلفه رصدا، لیعلم ان قد ابلغوا رساالت ربهم و احاط بما لدیهم و احصى كل شى
كند، مگر آنكس را كه بپسندد  خداوند، داناى غیب است و بر پنهان خود كسى را آگاه نمى» ( 35)

گمارد، تا بداند كه پیامهاى  از پیامبر، پس ازرو به روى او و از پشت سر او نگهبانى را مى
پروردگارشان را حتما رساندند و بر آنچه نزد آنهاست، احاطه یابد و آمار هر چیزى را احصا 

فرستد، نه بر حواس ظاهرى كه احتمال  بعالوه، خداوند پیامهاى خود را بر قلب پیامبر مى « . كند
 (61) «فانه نزله على قلبك باذن هللا من كان عدوا لجبريل،» فرماید:  خطا در آنها وجود دارد و مى

.همچنین، « هر كه دشمن جبرئیل است، بداند كه او قرآن را بر قلب تو، به اذن خدا فرود آورد»
خداوند، تعلیم و تبیین وحى و كتاب آسمانى را بر عهده پیامبر نهاد تا در این مرحله نیز دخل و 

يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و » فرمود: تصرفى از ناحیه اندیشه و ذهن بشر صورت نگیرد و 
كند و آنان را تزكیه  پیامبر آیات خدا را بر مردم تالوت مى» ( 68) «يعلمهم الكتاب و الحكمة

و انزلنا اليك » نیز در آیتى دیگر فرموده است:  آموزد.  كند و كتاب و حكمت را به آنان مى مى
ر تو ذكر قرآن را فرو فرستادیم تا براى مردم آنچه ما ب» ( 69) «الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

بنابر این، خدا در رساندن بى كم و كاست و حشو و  « . را كه به سوى آنان نازل شده بیان كنى
زوائد پیام خود بر قلب پیامبر و از زبان او به مردم اهتمام بلیغ فرموده، پس اینطور نیست كه 

رابعا: آن تفسیر از سخن حضرت  « . حق و باطل باشد همیشه فهم آدمیان از دین، مخلوطى از
دانم چگونه اینهمه جرأت و جسارت  امیر )ع( نیز، تحریف روشنى در كالم مولى است و نمى

كنند و از رسوا شدن هم باكى  بخرج داده و سخن امیر مؤمنان علیه السالم را آشكارا تحریف مى
كنیم، تا چگونگى تحریف كالم  غه نقل و ترجمه مىندارد.اكنون كالم مولى را عینا از نهج البال

انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب هللا، » حضرتش معلوم گردد. 
و يتولى عليها رجال رجاال، على غير دين هللا فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على 

اطل، انقطعت عنه السن المعاندين، و لكن يؤخذ من المرتادين، و لو أن الحق خلص من لبس الب
الذين »هذا ضغث و من هذا ضغث، فيمزجان، فهنا لك يستولى الشيطان على اوليائه و ينجو 

ها، اختالفها و..(. با  ها )انحرافها، تفرقه همانا وقوع فتنه» ( 43) «سبقت لهم من هللا الحسنى
شوند آغاز  گیرند و احكامى كه بدعت نهاده مى جویى و پیروى قرار مى هواهایى كه مورد پى

گردد و بر اساس آنها مردانى از مردان دیگر ـ بر  گردد، در آن احكام با كتاب خدا مخالفت مى مى
بود، بر حق طلبان  كنند.پس اگر باطل از آمیختن با حق خالص مى پایه غیر دین خدا ـ پیروى مى

یافت، زبان  ( و اگر حق از پوشش باطل خلوص مىكردند ماند )او از آن پیروى نمى مخفى نمى
شد، ولى مشتى از این )حق( و مشتى از آن )باطل( برگرفته شده و با هم  معاندان از آن بریده مى

آنان كه از »گردد و  اند، در این جاست كه شیطان بر اولیاء خود چیره مى ممزوج و مخلوط شده
در اینجا موارد تأمل فراوانى  «یابند ، نجات مىسوى خدا نیكویى براى آنان پیش فرستاده شده

 وجود دارد: 

هاى باطل است  : حضرت امیر علیه السالم در مقام بیان علت پیدایش انحرافات در دین و فرقه0
شمارد.نه اینكه در  و ریشه آن را ممزوج ساختن حق و باطل از ناحیه سردمداران انحراف مى

ها بدون آمیختگى با حق  فرماید كه اگر این باطل م باشد.مىمقام بیان ناخالصى همه چیز در عال
هیچ چیز خالص در »گوید  داشت.بنابر این، ادعاى اینكه حضرتش مى شد، مشترى نمى عرضه مى

: تردیدى نیست كه همواره 2 ، تحریف روشن كالم آن امام الهى است. « این جهان وجود ندارد
اند.آنچه مهم  الهى برآمده ف دین خالص و پیامهاى نابكسانى از روى عناد یا جهل، در صدد تحری

ها و زودن تحریفهاست، نه تن دادن به آنها به حساب اینكه عالم، عالم  است، تمییز این ناخالصى
ها، باید به میزان و معیار بازگشت و  ها از خالص : در تشخیص ناخالصى3 ناخالصیهاست. 
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علیه السالم بیان شده، نجات یافتگان، كسانى هستند كه از  حضرت علىهمانطور كه در كالم 
اند و در  مامان معصومناحیه خدا براى آنان، حسنى و نیكى پیش فرستاده شده و مراد، پیامبران و ا

این راه باید به كتاب خدا، سنت پیامبر و هدایت عترت آن حضرت، براى شناخت حق از باطل 
روى آورد. ص: گفته شده است كه اصل ادیان الهى، حقند! ! سخن در فهم آدمیان و مذاهب 

ل ادیان الهى، باید گفت: اوال: از اص ( 00) «مختلفه دینى است كه همیشه مخلوطى از حق و باطلند
آنچه به صورت معتبر و تحریف نشده، باقى مانده است، تنها قرآن است و از ادیان دیگر، كتاب 
قابل اعتمادى باقى نیست.و پس از قرآن، سنت پیامبر است كه گرچه دست تحریف در آن راه 

لیل توان به د ، براى ما باقى است و نمى« نادرست»از « درست»یافته، ولى راه بازشناسى 
را مخدوش شمرد .بعالوه در میان « مجموعه سنت»وجود تحریف اجمالى در سنت، حجیت 

توان اعتبار آنها  احادیث، روایات متواتر، مستفیض و مورد اتفاق فرق اسالمى وجود دارد كه نمى
را نادیده گرفت و بر خالف همه آنها سخن گفت. ثانیا: همانطور كه پیشتر نیز در مورد آیات 

توان در انكار فهم اصل دین و ضروریات آن، تردید و تشكیك كرد،  رآن گفته شد، نمىمحكم ق
هاى اسالمى است و در موارد بسیارى،  زیرا مستندات آن، از كتاب و سنت، مورد اتفاق همه فرقه

فهم یكسان و مشتركى از آنها وجود دارد، گر چه در مواردى بنا بر دالیلى ـ كه در جاى دیگر 
شود ـ به اعتقاد مشترك و مورد اتفاق نیانجامیده است.ولى آنچه مهم و فراهم است،  باید مطرح

فهم مشترك و همانند از كتاب و سنت است. ع: باید پرسید به چه معیارى، به تمیز خالصى و 
اند و چه استداللى بر  ناخالصى دین برخاسته و حكم به ناخالصى همه ادیان و مذاهب كرده

ب دارد؟ ادعاى محض، چه ارزش علمى و اعتبارى دارد؟ این سخن، بر ناخالصى همه مذاه
آگاه »( 02) «اال هلل الدين الخالص»گوید :  مى« دین خالص»خالف صریح قرآن است كه سخن از 

اال الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا باهلل »نیز فرموده است: « . باشید دین خالص براى خداست
مگر آنانكه بازگردند و اصالح كنند و به خدا چنگ زنند و دین خود » ( 46) «و اخلصوا دينهم هلل

شود كه هم دین خالص وجود  از این آیات به وضوح فهمیده مى « را براى خدا خالص گردانند
توان به آن دست یافت و آن را پذیرفت. همچنین خداوند، از انسانها خواسته است  دارد و هم مى

و از پیروى سبل راههاى متفرق كه موجب تفرقه و پراكندگى آنها بروند « صراط مستقیم»كه از 
و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه، و ال تتبعوا السبل فتفرق »از سبیل هللا است بپرهیزند.فرمود: 

خدا، قابل شناخت و دست « صراط مستقیم»شود كه  از این آیه معلوم مى ( 44) «بكم عن سبيله
گرنه امر به آن از خداى حكیم، قبیح بود.صراطى كه اختالفى و یافتنى و قابل پیروى است و

هاى  همه فرقه»ثانیا: اینكه گفته شده  توان كرد؟ !  نامعین باشد، چگونه امر به تبعیت از آن مى
ها  هاى مسلمان، سخن باطلى است.زیرا همه فرقه به اتفاق همه فرقه( 06)، « اند مسلمان ناخالص

فرقه »كه همگى بر حق نیستند گرچه پیروان هر فرقه، مصداقا خود را )حق یا باطل(، معتقدند 
شمارند. بعالوه كه ادعاى مزبور، بر خالف روایات قطعى منقول از رسول گرامى  مى« ناجى

امت من بر » «ستفترق امتى على ثالث و سبعين فرقة، فرقة ناجية»اسالم است كه فرمود : 
بخصوص كه در این روایات، پیامبر  «یك فرقه نجات یافته. هفتاد و سه فرقه پراكنده خواهند شد،

« امرى اجتناب ناپذیر»اند نه همانند آقایان،  ها را امرى ناصواب شمرده اكرم )ص( تعدد فرقه
.بعالوه، یك فرقه را نجات یافته دانسته است، بنابر این یك فرقه، حق و خالص وجود دارد و بقیه 

ها داراى ناخالصى باشند، در اینصورت وظیفه،  فرض كه همه فرقه اند. و اما بر ها ناخالص فرقه
ها بازشناسى كنیم و فرقه خالصتر را مشخص و در  ها را از ناخالصى آن است كه خالصى

اصحاب هر فرقه مجازند كه همچنان برطریقه »خلوص بیشتر آن بكوشیم نه اینكه فتوا دهیم كه 
هنمود، موجب اغوا كردن و گمراه ساختن و ایجاد غرور این ر( 05) « .خود بمانند و پا بفشارند

mailto:npaikar@live.com
http://www.shughnan.com/
http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Subjects.aspx?id=4937&


 

________________________________________________________________________ 
npaikar@live.com                                                                                                      www.shughnan.com 

 

43 

آیا شگفت آور و تأمل خیز نیست كه فقیهان شیعه »اند كه:  گرى.ف: گفته غفلت است نه هدایت
شان بر روایتى  براى اثبات والیت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حكومت دینى، عمده تكیه

اند و مضمون روایت هم، سؤالى  جمعى شك داشته است از عمر بن حنظله )كه در ثقه بودنش،
كند  داند یا تجاهل مى ایشان نمى ( 07) « .است مربوط به نزاعهاى جزیى بر سر ارث و طلب و..

اند: یك: دلیل عقلى است كه  كه فقیهان شیعه، براى اثبات والیت فقیه، به سه نوع دلیل تكیه كرده
گردد و پس از قبول اصل شرع و ثبوت  )ره( تصور آن، موجب تصدیق مى امام خمينىبه بیان 

توان پذیرفت كه احكام الهى كه براى اداره امور  پیامبر )ص( و امامت ائمه علیهم السالم، نمى
دانیم كه بسیارى از  )عج( تعطیل بماند و مى امام زمانمردم نازل شده، در دوران طوالنى غیبت 

تواند غیر از  اسالمى، نمىاحكام آن، بدون وجود حكومت اسالمى، قابل پیاده شدن نیست و حاكم 
اسالم شناس عادل باشد. دوم: مقتضاى ادله فقهى از آیات و روایات در همه ابواب فقه است كه 

دهد و در زمان غیبت امام معصوم )ع(، وجود  بسیارى از آنها را به امام مسلمین ارجاع مى
ده بگیرد. سوم: نیابت از آن حضرت، ضرورى است تا موارد احاله شده در احكام را بر عه

است كه آنها نیز بسیار است و تنها یكى از آن روایات، روایت « والیت فقیه»روایات خاص 
فقیه، دلیل عقلى  )قدس سره(، عمده دلیل والیت امام خمينىعمر بن حنظله است.حال آنكه به نظر 

است، نه روایات.و در دالیل نقلى هم تكیه گاه عمده والیت فقیه، روایات بسیار دیگرى از قبیل 
است، نه روایت عمر بن حنظله.امام، مقبوله عمر بن حنظله را مؤید ( 01)« اللهم ارحم خلفائى»

تأمل خیز نیست كه  اند نه دلیل آن. اكنون آیا شگفت آور و ادله اصلى والیت فقیه بر شمرده
مستندات مطلبى با این همه پشتوانه از دلیل عقلى و روایات و فقه را نادیده انگاشته و به نقل 
روایتى بسنده شود و با طرح سؤاالتى كه نشان دهنده ناشیگرى در مباحث فقهى است، به پیروان 

ل و پس از پیروزى خود دستور و خط مشى دهد؟ ! اى كاش نگاهى گذرا به كتابهاى مفصل كه قب
خبرى  افكند و با این همه ادعا، تا این حد، بى نوشته شده مى« والیت فقیه»انقالب اسالمى درباره 

عالمان شیعه )مثل على بن ابراهیم و..(. قائل »ساخت. س: ادعا شده است كه  خود را آشكار نمى
عدم تحریف قرآن، هرگز این نیز، ادعاى باطلى است.قول به ( 01) اند . به تحریف قرآن بوده

مرحوم قمى و كلینى،  ( 61) مشهور میان علماء و محققین شیعه و مورد توافق بین آنها نبوده است.
اند و كار محدث، صرفا نقل حدیث است.آنها روایات مربوط به قرآن راجمع آورى و  محدث بوده

قول یا حدیث و اعتقاد به آن  اند و اعتقاد آنان به تحریف قرآن، معلوم نیست.بین نقل یك نقل كرده
 باید تفاوت گذارد. 

و اما بر فرض كه افراد نادرى قائل به تحریف )ناشى از كاسته شدن از آیات قرآن( شده باشند، 
توان آن را نشان تصرف گسترده دست بشر! ! در عرصه دین دانست؟ حال آنكه قرآن  آیا مى

اند، به آن استناد  خوانده است، آن را مىامروز ما، در عصر ائمه علیهم السالم نیز بوده 
اند، مسلمانان را در فهم دین و تشخیص روایات درست از نادرست به همین قرآن،  كرده مى

اند آنچه از حدیث،  فرموده اند و مى كرده اند، سند هر حكم فقهى را از قرآن بیان مى داده ارجاع مى
و آن را به دیوار بزنید.آیا اینهمه احتجاج به قرآن  ایم، مخالف همین قرآن است، بدانید كه ما نگفته

تواند  سال پس از رحلت پیامبر، نمى 261و استناد به آن، از سوى امامان پاك در طول تقریبا 
نشان تحریف نشدن قرآن و حجت بودن آن و عدم دخالت دست بشر در آن باشد؟ با اظهار نظر 

ورات و انجیل تحریف شده، قرار داد، گرچه توان قرآن را همردیف ت غیر مستند یكتن، نمى
پلورالیستهاى افراطى مایلند قرآن را نیز چون انجیل و تورات، مورد دستبرد و تحریف بدانند. ق: 

شد آیا وقایع تاریخى مهم دیگرى در طول  تر مى اگر حیات مبارك پیامبر طوالنى»اند كه:  پرسیده
گشت؟ و كتاب مرجع  تر نمى هست بسى افزون داد و حجم قرآن از اینكه عمر ایشان رخ نمى
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اوال: خدا در حیات پیامبر، دین خود را كامل  «شد؟ هاى روشنگر بیشتر نمى مسلمانان واجد نكته
ثانیا: خدا  «امروز دین را براى شما كامل كردم» ( 27) «اليوم اكملت لكم دينكم»كرد و فرمود: 

تا اگر هنوز قرآن، ناقص است آن را كامل كند، اما ترى دهد  قادر بود به پیامبر خود عمر طوالنى
چنین نكرد. ثالثا: مدتى پیش از فرا رسیدن زمان رحلت پیامبر، نزول آیات قرآن متوقف شد و 
پیامبر )ص( خبر داد كه این آخرین آیات است. رابعا: در زمان حیات پیامبر، وقایع مهم دیگرى 

ه است.مگر قرآن كتاب تاریخ حوادث عصر پیامبر رخ داده كه در آیات قرآن، از آن سخن نرفت
است كه بگوییم همه قرآن، مطابق حوادث تاریخى پیشرفته است؟ ! بنابر این، هرگز معلوم نیست 

تر  داد یا عمر آن حضرت طوالنى كه اگر وقایع مهم دیگرى نیز در عصر آن حضرت رخ مى
بزرگتر از آنچه هست گردد. خامسا:  شد الزم بود كه در آیات قرآن مطرح شود و قرآن، بسى مى

سادسا: در «همه آنچه براى بهشتى كردن شما الزم بود، گفتم.»پیامبر، خود فرموده است: 
شد و  هر سال، قرآن یك بار بطور كامل بر من نازل مى»روایات آمده است كه پیامبر فرمود: 

ها و آیات  د كه سورهشو معلوم مى« امسال )سال آخر حیات مباركش( دوبار بر من نازل شد
آنكه اینك مسیحى »اند  قرآن، محدود و معین بوده است وگرنه این سخن معنا نداشت. ر: گفته

شد، مسلمان بود و بالعكس، زبان حال عموم دینداران )و بل  است، اگر در جامعه اسالمى زاده مى
پاسخ  ( 62) «هم مقتدونعموم مردم عالم( این است كه انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثار

كند.اما اوال : استثناد  اینست كه واقعیت جامعه بشرى بطور غالب، همانست كه نویسنده ادعا مى
دهد. ثانیا: هر چه واقعیت دارد، نشان درستى و صواب آن نیست.  از این قاعده، فراوان رخ مى

اند . رابعا:  ، نه اینكه بر حقثالثا: اگر حجت بر پیروان ادیان و مذاهب دیگر تمام نشود، معذورند
اى كه مؤلف به آن استناد كرده، نقل منطق مشركان است، نه زبان پیروان ادیان . خامسا:  آیه

قرآن، این منطق را محكوم كرده و آن را پیروى كوركورانه و مردود شمرده است نه اینكه آن را 
اولو كان آباؤهم ال »موده است: منطقى پذیرفته و تاكید كرده و روش طبیعى تلقى كند.بلكه فر

 !«فهمیدند و هدایت نیافته بودند؟  اگر چه پدران آنها چیزى را نمى»؟  «يعقلون شيئا و ال يهتدون
توان گفت.هر طایفه از  در دین شریعتى، سخن از نزدیك شدن به یكدیگر نمى»شود:  ش: گفته مى

ید.هیچ فقیهى تا كنون نداى پلورالیسم در گو شان مى مقلدان باید به همان آداب عمل كنند كه مفتى
اوال: بر خالف ادعاى نویسنده، بیشترین دعوت به  ( 63) « .نداده است.این پیام از آن محققان است

اند.شیخ مفید، فقیه بزرگ امامى در بغداد، فقه  نزدیك شدن ادیان و مذاهب را فقیهان و شیعه داشته
یف مختلف سنى و شیعه بود.شیخ طوسى، فقیه بزرگ كرد و مرجع طوا پنج مذاهب را تدریس مى

را نوشته و فتاواى مذاهب مختلف اسالمى را كنار هم قرار داده و موارد « الخالف»شیعه، كتاب 
تعصیبى تمام، نشان داده است و بسیار دیگرى از فقیهان نامدار از دو سو،  تشابه و تفاوت را بى

حوم آیت هللا بروجردى براى تقریب بین مذاهب گفتارهاى مشابه دارند، در عصر ما نیز مر
اسالمى، به مجمع التقریب مصر نماینده دائمى فرستاد و در درس فقه خود دیدگاههاى مذاهب اهل 

كرد.امام خمینى رضوان هللا علیه جهان اسالم را به یكپارچگى و وحدت حول  سنت راذكر مى
مایه تقریب و تحكیم نمود، بلكه پا را فراتر محور اسالم فراخواند و روابط مسلمانان را تا این 

نهاد و پیروان ادیان ابراهیمى و مستضعفان جهان را به اتحاد موضع در مسائل مشترك دینى، 
سیاسى و بین المللى دعوت كرد.البته هیچ منافاتى بین دعوت به نزدیك شدن به یكدیگر، با تقلید 

ه انقالب اسالمى نشان داد كه این گونه تقریب هر فرقه از آداب مفتى خود، وجود ندارد و تجرب
بین مذاهب، ممكن و قابل تحقق است و از قضاء، مستند فقهى دارد. ثانیا: شگفت، این است كه با 

اصحاب هر فرقه، مجازند كه همچنان بر طریقه خود بمانند »پذیرد كه:  اینكه نویسنده آن مقاله مى
شان  یفه از مقلدان باید به همان آداب عمل كنند كه مفتىهر طا»، چگونه از اینكه « و پا بفشارند
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اى بتواند نه  ناراضى است.اصوال پلورالیسم مورد ادعا، همین است كه هر فرقه( 60)، « گوید مى
تنها به آداب خود عمل كند، بلكه بدان معتقد نیز بماند، اكنون چرا چنین چیزى مورد انتقاد قرار 

قدس سره و بسیارى از دیگر فقهاء شیعه، از پیروان  امام خمينىا: گیرد، روشن نیست؟ ! ثالث مى
یابند، از باب مراعات وحدت و  اند هنگامى كه در مجامع اهل سنت حضور مى خود خواسته

ن شركت كنند و در تشخیص اول ماه و وقوف در عرفات و مدارات، در جماعت و جمعه آنا
اند كه هر شرط و جزیى از نماز و اعمال  مشعر و اعمال منا تبعیت كنند و در اینصورت فتوا داده

حج آنان كه ناگزیر بر خالف فتاواى فقهاء شیعه رخ دهد، اعمال آنان درست است و نیاز به اعاده 
انه و حق مدارانه درست است، یا نداى فارغ از حق و باطل كه ندارد. آیا این نداى تقریب متعهد

خواهد بر طریقه خود بمانند و پاى بفشارند و آنان را بجاى تحقیق  از پیروان مذاهب مختلف مى
ها را محق  كند و همه ادیان و شناخت در باب شناسایى حق، به تقلید از گذشتگان خود تشویق مى

دهد و نداى  تحقیق فتوا نمى فقه، دانشى است روشمند، و فقیه، بى شمارد؟ ! رابعا: باید گفت: مى
خبرى و سردرگمى  كند، ندایى از سر بى پلورالیسم به معنایى كه مقاله صراطهاى مستقیم اراده مى

است، نه از سر تحقیق.زیرا تحقیق براى تمیز درست از نادرست، و حق از باطل است و كسى 
« صلح كل»گذارد و نداى  ز بازشناخت حق و باطل را كنار مىكه حوصله تحقیق ندارد، سخن ا

دهد .اگر مقصد از پلورالیسم، اعالم مبهم بودن و غیر قابل تمیز بودن حق از باطل است،  سر مى
دهد و دیگر معنا ندارد مردم را به جمع بین حق  فقیه پس از تحقیق، حق را از باطل تمییز مى

لورالیسم، دعوت به زندگى صلح آمیز با پیروان سایر ادیان و باطل فراخواند.و اگر مقصود از پ
همراه با  اند و نتیجه آن نیز، زندگى مذاهب است، فقیهان بزرگ ما نیز همواره بدان دعوت كرده

صفاى پیروان مذاهب مختلف در كنار هم بوده است، بدون اینكه ضرورتى در چشم پوشى نسبت 
اصل در عالم طبیعت و »كنند. ت: گفته شده است:  به حقانیت و درستى طریقه خود احساس

اوال: چه ضرورتى بر یكسان  ( 66)« اجتماع، كثرت است، نه وحدت، و تباین است نه تشابه
رود؟ آیا این  شمردن طبیعت و اجتماع است، آیا هر حكمى بر طبیعت رفت، بر اجتماع نیز مى

نیست؟ ثانیا: ( ~«Naturalism»~ )اروپا 01فكر سرچشمه گرفته از تفكر طبیعت گرایى قرن 
این اصل از كجا گرفته شده و در كجا ثابت شده است؟ چه استداللى عقلى و چه سندى نقلى و چه 
دلیلى تجربى بر آن گواه است؟ ثالثا: اگر اصل در اجتماع، كثرت است نه وحدت، چرا قرآن، 

موا بحبل هللا جميعا و ال و اعتص» خواند؟  انسانها را بر خالف این اصل، به وحدت فرا مى
و ال تكونوا كالذين تفرقوا و » همه به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید.  01 «تفرقوا

همچون آنان نباشید كه پراكنده شدند و پس از دیدن  00 «اختلفوا من بعد ما جاء هم البينات
 ها، اختالف كردند.  نشانه

چون مشركین نباشید كه تفرقه  «قوا دينهم و كانوا شيعاو ال تكونوا من المشركين، من الذين فر»
آنانكه دین .«ء ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فى شى»كردند و گروه گروه شدند. 

ان فرعون عال فى »خود را پراكندند و گروه گروه شدند تو در میان ایشان جایگاهى ندارى 
در زمینى برترى جلست را اهل آنرا فرقه فرقه ساخت. همانا فرعون  «االرض و جعل اهلها شيعا

در آیات فوق و بسیارى از آیات دیگر، خداوند، مردم را به وحدت و پرهیز از تفرقه، اختالف و 
كند و ایجاد تكثر و تباین در اجتماع را كار فرعون براى سلطه جویى خود  چند دستگى دعوت مى

ـ آنچه در این  0 را براى خوانندگان عزیز بیان كنیم:  در پایان، الزم است نكاتى دانسته است. 
، قابل نقد است.ما به برخى « صراطهاى مستقیم»نوشته آمد، همه آن چیزى نیست كه در مقاله 

ـ در مقام نقد،  2از موارد این تفكر پرداختیم كه خالف صریح معیارهاى اسالمى یا عقلى بود . 
م، زیرا طوالنى شدن پاسخها خارج از حوصله چنین نقدى ناگزیر به پاسخهاى كوتاه بسنده كردی
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توجه كنند، « ما قیل»است. ـ سعى شد به نقد مقاله پرداخته شود، نه نقد نویسنده، تا خوانندگان به 
ـ خوانندگان را براى فهم دین و معارف دینى به كتاب خدا و سنت پیامبر  0 « . من قال»نه به 

دهیم و پس از آنان، به عالمان ربانى كه دین را از  جاع مى)ص( و امامان علیهم السالم ار
اند، نه كسانى كه دین را از  اند و براى فراگرفتن علم دین، تحقیق كرده سرچشمه اصلى آن گرفته

اند و  هاى خود را معیار درستى و نادرستى كتاب و سنت قرار داده اند و آموخته غربیان آموخته
كنند.خطر  ود را بر قرآن و سنت، تحمیل و آن را تفسیر به رأى مىدیدگاههاى از پیش پذیرفته خ

كند، تفسیر متون دینى بر اساس هواها، هوسها  بزرگى كه امروزه فرهنگ اسالمى ما را تهدید مى
هاى متكلمین سایر ادیان و داوریهاى اندیشمندان غربى غیر معتقد به اسالم است كه باید از  و بافته

  و السالم على من اتبع الهدىدل بستن به آنها پرهیز كرد.رویكردن به آنها و 

  «پلوراليزم دينى»نگاهى درون دينى به 

ارتباط و برخورد تمدنها باعث شده است كه مراكز علمى در ایران با رویكردهاى دینى اروپائیان 
سیتهاى نوینى اند كه باعث تبلور حسا آشنا شده و تنشهایى میان آن با تفكر دینى خود، مشاهده كرده

اى از آنها  شوند: پاره شده است.متفكرانى كه در این صحنه، شركت جستند، به دو دسته تقسیم مى
ها بوده و در عرصه چالش میان تفكرات دینى و رهیافتهاى  در صدد انتقال و تبیین آن اندیشه

سته دیگر، وارداتى، به انطباق و سازش دادن معرفت دینى با معارف وارداتى حكم كردند و د
هاى بیگانه، در صدد حفظ معارف دینى  دلسوزانه و دردمندانه پس از درك صحیح مبانى و اندیشه

و پاسدارى از حریم شریعت برآمده و بجاى آنكه موضعى منفعالنه را برگزینند و شریعت الهى 
اتكاى مالكها  را فداى طریقت اروپایى كنند، به حمایت از متون الهى پرداختند و با بیان و بنان به

و ضوابط منطقى و عقالنى، پاسدار قلمروى دین شدند.ناگفته نماند كه این حمایت و صیانت از 
هاى دینى ندارد و دوران اخیر را  دین و معرفت دینى، به هیچ وجه منافاتى با تكامل در اندیشه

. از نگاه توان دوران تحرك نوین و بالندگى طراوت آمیز و چالش شورانگیز آراء دانست مى
دیگر، شاید بتوان گفت كه در قبال این چالشها و ستیزهاى كالمى و معرفت شناختى و دین 

ـ واكنش غرب ستیزى افراطى  2ژوهى، سه واكنش عمده پدید آمده است: ـ واكنش غرب زدگى 
 ـ واكنش نوگرائى اسالمى كه البته واكنش اخیر در فرایند خود، به شكلهاى گوناگون التقاطى و 3

خالص، تنوع یافته است. نكته مهمى كه هر متفكر درد آشنا باید بدان متفطن باشد اینكه اوال 
هاى اخیر، از مغرب زمین ریزش  هاى دین پژوهى در این سامان، همانند سایر تحوالت سده رخنه

»~ كرده است.این تحوالت در آن دیار نیز از رنسانس، عموما و از عصر روشنگرى
(Enlightenment) »~ خصوصا، معلول دگرگونى بنیادین در نظام معرفت شناختى آنان بوده

هاى گوناگون در  كه از پیامدهاى آن، پیدایش مكاتبى چون لیبرالیسم، سكوالریزم، پلورالیسم نحله
باشد. باید توجه داشت كه اوال آیا ورود و طرح این پیامدها در جامعه ما بدون در  ها مى این حوزه

د طبیعى آنها، توجیهى معقول و منطقى دارد؟ ثانیا آیا مروجان این مرامها از قبیل نظر گرفتن رون
این همان نكته مهمى است كه  پلورالیسم دینى، به پیامدهاى نظرى و عملى آن، در جامعه واقفند؟ 

باید در آن اندیشید.خط قرمز كشیدن بر تفاوت میان عقائد و تمایز مكاتب توحیدى و مشركانه چه 
ى براى بشریت و مسلمین دارد؟ ! و اصوال در اینصورت، كفر و ایمان، حالل و حرام، پیام

اطاعت و عصیان، عقاب و ثواب، بهشت و دوزخ و صدها مفهوم دینى دیگر، چه معنایى پیدا 
مرامى است كه اصالت را به ~« (،Religious pluralism) »~كنند؟ كثرت گرایى دینى مى

ندیشه، خود به گرایشهاى متفاوتى چون پلورالیسم اخالقى، سیاسى، دهد .این ا كثرت گرایى مى
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اجتماعى و دینى تقسیم شده است.پرسشهاى مهمى كه در پلورالیسم دینى، با آن مواجهیم، اینستكه 
آیا همه ادیان و عقائد، بر حقند؟ ! بدون شك، هر متفكرى در برخورد اولیه با همه ادیان، با 

شود.هر دیندارى، سعادت و حقانیت را  روبرو مى( ~«Exdusirism»~ )فرض انحصارگرایى
كند. آیا راه  انگارد و این دو ویژگى را از سایر مسالك، سلب مى منحصرا در عقاید خود مى

توان پاسخ داد : نخست از  سعادت و حقیقت، متعدد است یا واحد؟ این پرسش را از دو منظر مى
وت، دوم: از منظر درون دینى و با مراجعه به آیات و اندازى با توجه به رویكردهاى متفا چشم

روایات. این نوشتار در صدد است تا از منظر دوم، به مسئله بنگرد و پاسخ آن را از این زاویه 
ء فردوه  : فان تنازعتم فى شىفرماید بجوید .این نگاه، به توصیه قرآن، انتخاب شده است كه مى

( پس 61)نساء . باهلل و اليوم االخر ذلك خير و احسن تأويالالى هللا و الرسول ان كنتم تؤمنون 
هرگاه در امرى اختالف نظر داشتید، اگر به خدا و امر واپسین ایمان دارید، آن را به )كتاب( خدا 
و )سنت( پیامبر عرضه دارید.این بهتر و نیك فرجام است.شاید بتوان گفت در سر تا سر قرآن و 

ینى )از منظرى كه ما بدان خواهیم پرداخت(، مخالفت شده است. البته روایات ما، با پلورالیسم د
: رویكرد تبادل نظر و گفتگوى  كثرت گرایى دینى، با رویكردهاى متفاوتى عرضه شده است: 

ويلفرد كنت ول ~«(، Ninian smart)»~ بین االدیان، با نمایندگانى چون، نینیان اسمارت
این رویكرد، سه گونه تفسیر را متحمل شده ( ~«. Wilfred cant well smith»~ )اسميت
تفسیر نخست، آنستكه متدینان با روشى عقلى و منطقى و خرد پذیر، باید به بررسى اصول  است: 

دینى تمام ادیان بپردازند و با ضوابط معرفت شناسى و منطقى، به سایر ادیان، گوش فرا دهند تا 
ز نظر قرآن كریم كامال پذیرفته شده است و حق تعالى با تر نایل آیند.این رویكرد، ا به دین صحیح

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هدیهم هللا و فرماید:  صراحت تمام مى
دهند  .پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن، گوش فرا مى (01اولئك هم اولوااللباب )زمر 
.اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. در جاى كنند و بهترین آنرا پیروى مى

دهد و  دیگر، تقلید كوركورانه مشركان از آباء و اجداد را مورد انكار و نكوهش قرار مى
: و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل هللا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ا و لو كان آبائهم ال فرماید مى

( یعنى چون به آنها گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده 071)بقره   و ال يهتدون؟ يعقلون شيئا
ایم، پیروى  گویند : نه، بلكه از چیزى كه پدران خود را بر آن یافته است، پیروى كنید، مى

اند )باز هم در  رفته كرده و به راه صواب نمى كنیم.آیا هر چند پدرانشان چیزى را درك نمى مى
ى هستند( ؟ شاید بتوان آیاتى را كه تعقل، تدبر و تفكر را مورد تأكید و سفارش قرار خور پیرو

لقوم  ( 73)بقره لعلكم تعقلون اند، به اصول ادیان نیز حمل كرد.در این آیات آمده است:  داده
( ان شر الدواب عند هللا 011یجعل هللا الرجس على الذین ال یعقلون )یونس  ( 050یعلمون )بقره 

توان با مالكهاى بشرى،  هاى دینى را نمى ( . البته كلیه گزاره22صم البكم الذین ال یعقلون )انفال ال
اثبات یا ابطال كرد و برخى از آنها از دایره اثبات و ابطال ما خارجند.این دسته از قضایا، منزلت 

بین االدیان را هاى جزیى  اى و اصولى دارند و نوعا گزاره هاى ریشه اى بعد از گزاره و رتبه
دهند . دومین: تفسیر تبادل نظر و گفتگوى بین االدیان، از منظر روانشناسانه و جامعه  تشكیل مى

شناسانه، بدین معنا كه متدینان و مذاهب مختلف، با احساس همدلى و شرح صدر، براى تقریب 
هایى  اجتماعى، حلقههاى  قلبى و باطنى با یكدیگر به گفتگو بنشینند و با تسامح براى زوال تشنج

ترتیب دهند، گر چه هیچگاه به نتایج یكسان معرفت شناختى نایل نیایند. پیشوایان و متفكران 
اند و  اسالمى، خصوصا ائمه اهل بیت )ع(، در باب مناظره و نحوه احتجاج، مطالب عمیقى گفته

دادند، سعه  د تعلیم مىاى مكاتب و مدارس خود، آن را به عنوان دانش، به شاگردان خو گاه در پاره
صدر، اخالق نیكو، جدال احسن، ترك دشنام به رقیب، تحمل یكدیگر، احترام به اصول و عقاید 
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اى از تعالیم اسالم است. شیخ مفید در رساله تصحیح  مخالفان و حرمت جدل و مراء، گوشه
ند، بعد از تقسیم ا اعتقادات االمامیه، در پاسخ به فهم صدوق از روایاتى كه از جدل، نهى كرده

فرماید كه جدال حق، مورد تشویق و تأیید قرآن و فرمان پیشوایان  بندى جدل به حق و باطل، مى
(، و 026)نحل . و جادلهم بالتى هى احسندین بوده است.وى براى اثبات مدعاى خود، به آیات: 

دلتنا فاكثرت جدالنا (، قالوا یا نوح جا05)عنكبوت  ال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتى هى احسن 
در فرهنگ و ( 0) كند. ( استشهاد مى261(، الم تر الى الذى حاج ابراهیم فى ربه )بقره 32)هود 

دستاوردهاى دینى اسالم، مراء و جدال غیر احسن، مورد نهى و نكوهش قرار گرفته است و 
« حقیقت ایمان»به  پیامبر اسالم )صلى هللا علیه و آله و سلم(، ترك آنها را واجب و شرط رسیدن

و ورود به مراتب عالى بهشت شمرده است.اندیشمندان اخالق نیز، این صفات رذیله را جزء 
، معناى جدال غیر احسن، اینستكه حقى به باطل یا باطلى به حق، ( 2) اند آفات زبان معرفى كرده

حسن و گفتگو ، پافشارى شود. سیره عملى معصومین نیز جدال ا« باطل آشكار»بدل گردد و بر 
)ع( درباره  حضرت علىمرد عرب از  بوده است، بعنوان نمونه بعد از جنگ صفین، وقتى یك

اى كه عرب، به  پردازد، به گونه حضرت با حوصله تمام به پاسخ مىكند. قضا و قدر سوال مى
سراید و یا در مسیر جنگ، شخصى،  وجد آمده و در شأن و عظمت آن حضرت، اشعارى مى

كنند ولى حضرت، با كمال شرح صدر  پرسد و اصحاب، او را سرزنش مى مسائلى از توحید مى
)ع( است كه گاه ملحدان و  امام صادقدهد. همچنین در احتجاجات  به پرسش او پاسخ مى

د آنها آمدند و یا از نحوه برخور اى كه در مناظرات خود با اصحاب حضرت، به ستوه مى زنادقه
اى  گفتند كه ما هر گاه سوال و اعتراض و شبهه شدند، در وصف امام صادق )ع( مى افسرده مى

رفتیم و بدون ناراحتى، با آغوشى باز به پاسخ شبهات ما مشغول  داشتیم، نزد آن حضرت مى
شد. بدون شك، سعه صدر و تحمل یكدیگر و حوصله استماع كالم رقیب و احساس همدلى از  مى

ترین شرایط گفتگوست كه مع االسف در جامعه ما هنوز جایگاه خود را باز  ترین و منطقى ىاسالم
شود. نكته دیگرى كه  نكرده است و در نهایت، جدال احسن به مرآء و جدال غیر احسن بدل مى

شود تأكید بر جدال از روى علم و  در باب گفتگو و مناظره و جدل از قرآن مجید استفاده مى
یعنى پس از تحقق بینه و علم و كشف حق، باید به سراغ مناظره رفت .در اینجا الزم آگاهى است 

و ال تسبوا  ـ  0بینیم به برخى از آیات مربوط به جدل و كیفیت بحث و مناظره اشاره كنم :  مى
( دشنام ندهید به آنان كه جز خدا 011)انعام  الذين يدعون من دون هللا فيسبو هللا عدوا بغير علم 

ـ و من الناس من یجادل بغیر علم و  0خوانند، تا دشنام ندهند خدا را ستمگرانه به نادانى .  ا مىر
كنند و  ( و برخى از مردم درباره خدا، بدون هیچ علمى، مجادله مى3)حج  یتبع كل شیطان مرید 

( و به 6ـ و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق )غافر  2نمایند.  از هر شیطان سركشى، پیروى مى
( با 5ـ یجادلونك فى الحق بعد ما تبین )انفال  3باطل، جدال نمودند تا حقیقت را با آن پایمال كنند. 

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق ـ  0كنند.  تو درباره حق ـ بعد از آنكه روشن گردید ـ مجادله مى
چرا حق را به باطل  اى اهل كتاب، ( 70)آل عمران  بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون 

ـ فمن حاجك فیه من بعد ما جائك  6دانید؟  كنید با اینكه خود مى آمیزید و حقیقت را كتمان مى درمى
( پس هر كه در این )باره( پس از دانشى كه تو را )حاصل( آمده با تو 50من العلم )آل عمران 
لم تحاجون فيما ليس لكم به علم ها انتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فـ  5محاجه كند، بگو... 

هان، شما )اهل كتاب( همانان هستید كه درباره آنچه  (33و هللا يعلم و انتم ال تعلمون )آل عمران 
نسبت به آن دانشى داشتید، محاجه كردید، پس چرا در مورد چیزى كه بدان دانشى ندارید، محاجه 

یر سوم: رویكرد گفتگوى بین االدیان بر اساس دانید. تفس داند و شما نمى كنید؟ با آنكه خدا مى مى
تردید در معتقدات دینى خود است و این تفسیر با چنین پیش فرضى، عالوه بر آنكه نظام گفتگو 
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سازد، با دستاوردهاى مكتب اهل بیت نیز ناسازگار  زند و اصل مسئله را محو مى را بهم مى
ـ افضل السعادة  0فرماید:  علیه السالم در باب استقامت در دین و حفظ آن مى حضرت علىاست.

دین ثمرة ـ حفظ ال 2( برترین سعادت، استقامت در دین است . 16استقامة الدین )غرر الحكم ص 
( نگهداشتن دین، نتیجه معرفت و ریشه حكمت 313المعرفة و رأس الحكمة )غرر الحكم ج ص 

تان را  ( دین313ص  0ـ حصنوا الدین بالدنیا و ال تحصنوا الدنیا بالدین )غرر الحكم ج  3است. 
اليقين  ثمرة الدين قوةـ  0بوسیله دنیا حفظ كنید و مبادا دنیاتان را به كمك دین، نگهدارید. 

ـ االیمان شجرة اصلها الیقین )همان  6( میوه دین، قدرت یقین است. 83)تصنيف غرر الحكم ص 
ـ ما آمن باهلل من سكن الشك قلبه  5اش یقین است.  ( ایمان، درختى است كه ریشه17ص 

( كسى كه در قلبش، شك و تردید )در مسایل دینى( جایگزین شود، به خدا ایمان ندارد. )همان
گرایى و شكاكیت معرفت شناختى شكل گرفته است  كرد دوم: پلورالیسم دینى، از طریق نسبیتروی

.این دیدگاه، پدیدارهاى فرهنگى، آرا و نظرات دینى و اخالقى را در معرض تحول تاریخى دیده 
و یا میان واقعیت فى نفسه و واقعیت در نزد ما تمایز غیر قابل حل، قائل است و در نهایت، به 

شود.این نظریه كه چهارچوب فلسفى كانت را پذیرفته است،  ى نسبیت و شكاكیت منتهى مىنوع
را توجیه كند بلكه « صراطهاى مستقیم»تواند تئورى  توسط جان هیك بسط یافت.اما، نه تنها نمى

چه بسا الزمه آن، اینست كه همه تفاسیر دینى، را صراطهاى غیر مستقیم و معارف غیر صحیح 
كند كه به هیچ وجه اعتقاد به شكاكیت و نسبیت،  اجمالى به آیات قرآن، روشن مى بداند.نگرش

مورد پذیرش خداوند نیست و لذا در مقابل بهانه شكاكان، از واژه بینات یعنى آیات روشن و 
شود.پس رسیدن به حقیقت، امكان پذیر است: الف: دسته اول، آیاتى كه شكاكان  واضح، استفاده مى

ـ بل ادراك علمهم فى اآلخرة بل هم فى شك منها بل هم  0دهد:  د سرزنش قرار مىرا صریحا مور
( آنان، دانش خویش را درباره آخرت، از دست گذاردند و در شك قرار 55)نمل  منها عمون 

ـ و لقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فیه لوال كلمة سبقت من  2دارند بلكه در مورد آن نابینا هستند. 
( ما به موسى )ع(، كتاب را عطا كردیم، 01ینهم و انهم لفى شك منه مریب. )هود ربك لقضى ب

آنگاه در آن اختالف كردند و اگر سخنى كه از جانب خدا پیشى گرفته است، نبود، در میان آنها 
شد و بدرستیكه آنها نسبت بدان، در شك هستند. ب: آیاتى كه شك را در موارد  حكم نهایى مى

و اذا قيل ان وعد هللا حق و الساعة ال ريب فيها قلتم ما ندرى ما داند:  روا مىخاصى بویژه، نا
شود وعده خدا حق است  وقتى گفته مى (63الساعة ان نظن اال ظنا و ما نحن بمستيقنين )جاثيه 

فهمیم و درباره آن گمان برده  و در تحقق قیامت، شك و تردیدى نیست، شما گفتید ما قیامت را نمى
كند و شك  به آن یقین نداریم. ج: آیاتى كه ادله انبیاء را روشن و آشكار توصیف مىو نسبت 

الم يأتكم نباء الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود و الذين نماید.  وجه معرفى مى شكاكان را بى
فرنا بما من بعدهم ال يعلمهم اال هللا جائتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فى افواههم و قالوا انا ك

ارسلتم به و انا لفى شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افى هللا شك فاطر السموات و 
آیا اخبار پیشینیان از قوم نوح، عاد، ثمود و دیگرانى كه بعد از آنها  ( 9ـ  73)ابراهيم  االرض 

پیامبران  بودند و جز خداوند، كسى از حالشان با خبر نیست، به شما نرسیده است؟ رسوالن و
بستند و یا با  آمدند ولى آنها با دست دهانشان را مى آنان با آیات روشن و آشكار بسوى آنان مى

خوانید،  گفتند كه ما در آنچه شما، ما را به آن مى گرفتند و مى دست خود، جلو گفتار آنان را مى
توان شك  زمین است مى گفتند آیا در خداوندى كه آفریننده آسمان و شك و تردید داریم.رسوالن مى

كرد؟ رویكرد سوم: كثرت گرایى دینى، بر اساس مبانى جدید هرمنوتیك استوار است.این رویكرد 
اند.وقتى عبارات، آبستن به معانى نباشند و  پندارد كه متون دینى، صامت و خالى از معانى مى

ن دین تأثیر بگذارند، همچون دهانهاى باز و شكمهاى خالى بمانند كه تئوریهاى هر عصر، بر زبا
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بالطبع، برداشتى معرفتى از متون دین، ممكن نخواهد شد و از این رو هر شناختى از دین، كامال 
.این رویكرد نیز قابل قبول نیست و گرفتار نقدهاى فراوانى است و از آنجهت ( 3) باشد شخصى مى

دهاى پلورالیسم دینى به نقد رویكر« درون دین»كه نگارنده در این نوشتار، فقط از منظر 
كنیم كه با این مبنا در هرمنوتیك و  پرداخته است، در این بخش نیز، به آیات و روایاتى اشاره مى

 و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ـ  7اند:  تفسیر متون، مخالفت صریح كرده
به قسط و عدل قیام كنند. پس قرآن ( ما بر مردم، كتاب و میزان را نازل كردیم تا مردم 26)حدید 

میزانى است براى اعمال قسط، اگر هر كسى، برداشتى از قرآن، )آنهم بر اساس صامت بودن 
عبارات(، داشته باشند، معیار تمییزى بین عدالت و ظلم، در قرآن وجود نخواهد داشت و این با 

ـ و تلك  3( 11ء )نحل  ا لكل شىـ و نزلنا علیك الكتاب تبیان 2آیه مذكور، كامال تعارض دارد. 
)بقره  ـ ال اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى  0( 231حدود هللا یبینها لقوم یعلمون )بقره 

)ع( در نهج البالغه، درباره اوصاف قرآن، فرمایند: سپس كتاب آسمانى  حضرت علىـ  6( 265
یعنى قرآن را بر او نازل فرمود.نورى كه خاموشى ندارد، چراغى كه افروختگى آن، زوال 
نپذیرد .راهى كه گمراهى در آن وجود ندارد.شعاعى كه روشنى آن، تیرگى نگیرد.فرقان و جدا 

ه حق از باطل، كه درخشش دلیلش به خاموشى نگراید )نهج البالغه صبحى صالح خطبه كنند
( ما افراد را حكم قرار ندادیم .تنها 026ـ انا لم نحكم الرجال و انما حكمنا القرآن )خطبه  5( 011

 ـ اال ان فیه علم ما یأتى و الحدیث عن الماضى و دواء دائكم و نظم 7قرآن را به حكمیت گزیدیم. 
( آگاه باشید در قرآن، علوم آینده و اخبار گذشته و داروى بیماریها و نظم 061ما بینكم )خطبه 

( دین، در میان 007ـ فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق ) 1 حیات اجتماعى شما است. 
ـ فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق و حجة  01آنان، گواهى است صادق، ساكتى است سخنگو. 

اى است باز دارنده، ساكتى است گویا و حجت  ( قرآن، فرمان دهنده013لقه )خطبه هللا على خ
ترین سطح  گرایى دینى كه شاید افراطى خداوند است بر مخلوقش. رویكرد چهارمین: آن كثرت

همه ادیان آسمانى، بدون هیچگونه تفاوت میان « بر حق دانستن»كثرت گرایى باشد، عبارت از 
دیت و...است و حتى وسیعتر یعنى كلیه مكاتب آسمانى و غیر آسمانى از اسالم، مسیحیت و یهو

قبیل بودئیزم، هندوئیزم و نیز مكاتب الحادى مانند ماركسیسم(، تضمین كننده سعادت بوده و 
شناسانه یا فرجام شناسانه میان ادیان،  حقانیت و رسمیت دارد .بر این اساس، هیچ تفاوت معرفت

كاتب بشرى، قابل تصویر نیست.این رویكرد، بحران منطقى و عقلى با یكدیگر و با سایر م
كند زیرا انسان، با پذیرش حقانیت  صریحى در بردارد اجتماع نقیضین و ضدین را توصیه مى

، به نوعى تناقض « الوهیت برهما و بودا»، و « تثلیث در مسیحیت»، و « توحید در اسالم»
نظر درون دین نیز، آیات و روایات ما به صراحت و رسد.بعالوه از م گویى صریح و آشكار مى

صد در صد با آن مخالفند. اینك به برخى از آیات و روایاتى كه با این رویكرد از پلورالیسم، 
ـ آیات فراوانى در قرآن، درباره صراط وجود دارد كه با  0كنیم :  تعارض دارد، اشاره مى

ن به ربى، ربك، عزیز، حمید، هللا و یاء متكلم، اتصاف آن به مستقیم یا سوى و نیز با اضافه آ
شمارد.پس با اتصاف و  كند و باقى راهها را منحرف مى نوع خاصى از صراط را معرفى مى

توان كلمه صراط را نكرده دانست و از آن،  ها و اوصاف، نمى اضافه كلمه صراط به این واژه
ان را، مسیر رسیدن به سعادت و صراطهاى مستقیم را برداشت كرد و راههاى متعدد در ادی

تعریف كه در « ال»حقیقت، دانست و این نظریه را به قرآن هم نسبت داد! ! بویژه با توجه به 
( 5)فاتحه  قرآن، در این كلمه اضافه شده است و داللت بر انحصار دارد. اهدنا الصراط المستقیم 

( یهدى الى 03صراطا سویا )مریم  ( فاتبعنى اهدك063ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه )انعام 
تقسیم « مردود»و « مقبول»ـ روایاتى كه اسالم را به دو دسته  2( 5صراط العزیز الحمید )سبأ 
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داند به تعبیر ائمه )ع(، فقط نامى از  كند و برخى از اسالم شناسیها را جزء صراط مستقیم نمى مى
حدیثى كه در شأن عبد هللا بن ابى امیه، برادر  اند، مانند: الف: اسالم را دارند از محتواى آن خالى

به خواهرش گفت: رسول خدا،  ام سلمه همسر پیامبر، روایت شده است كه: روزى برادر ام سلمه
اسالم همه مردم را پذیرفت ولى اسالم مرا رد نمود.ام سلمه علت را از حضرت پرسید.حضرت 

ى تكذیبا لم یكذبنى احد من الناس )بحار ج رسول )ص( در جواب فرمود: یا ام سلمه ان اخاك كذبن
كرد. ب: پیامبر  ( یعنى اسالم راستین ندارد زیرا بدتر از هر كسى مرا تكذیب مى005ص  20

اسالم فرمودند: بر امت من، زمانى خواهد آمد كه از قرآن، جز خطوطش و از اسالم، جز 
یات و آیات فراوانى كه ـ روا 3( 7ح  005ص  01اسمش، چیز دیگرى باقى نماند )بحار ج 

كند.این دعوت، یهودیان و مسیحیان را نیز در بر  دعوت به اسالم را الزم و وظیفه معرفى مى
گرفته است.حال آنكه اگر همه ادیان، صراطهاى سعادت و حقیقت باشند، دعوت به یك دین 

به كنید. الف: از خاص، لغو است.حتى در روایاتى آمده است كه اگر نپذیرفتند، از آنها جزیه مطال
ابن عباس در تفسیر آیه ) و اذا قیل لهم اتبعوا ما نزل هللا (، نقل شده است كه پیامبر، یهودیان را 

گفتند: بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا یعنى از  پذیرفتند و مى كرد و آنها نمى به اسالم، دعوت مى
 امام علىى هللا علیه و آله(، ( ب: رسول خدا )صل51ص  1كنیم )بحار ج  پدرانمان پیروى مى

وت ( دع35ص  0)علیه السالم( را به یمن فرستاد تا مردم آنجا را به اسالم دعوت كند. )بحار ج 
به اسالم، منع از پذیرش سایر مكاتب است. ج: وقتى جریان مباهله اتفاق افتاد پیامبر كه در 
مسایل اعتقادى با مسیحیان نجران اختالف داشت، رئیس آنها را به پذیرش اسالم فراخواند. )بحار 

اوند ( د: در تفسیر آیه بئس ما اشتروا به انفسهم، امام )ع( فرمود: خد32و باب  300ص  20ج 
یهودیان را مذمت كرد و كار آنها را عیب دانست و به پیامبر دستور داد كه آنها را در اسالم 

ـ دسته دیگر،  0( 01ح  012ص  1داخل نماید و یا با حقارت، از آنها جزیه بگیرد. )بحار ج 
رفى روایاتى هستند كه حتى منكران امامت و والیت ائمه اطهار )ع( را، خارج از دین اسالم، مع

كنند، گر چه به پذیرش اسالم اعتراف بكنند و سایر اعمال را بجا آورند. الف: قال رسول هللا  مى
)ص( : التاركون والیة على )ع( المنكرون لفضله المظاهرون اعداءه، خارجون عن االسالم من 

( ب: قال رسول هللا )ص( : ان النجوم فى 231ص  51، ح 27مات منهم على ذلك )بحار ج 
ماء، امان من الغرق و اهل بیتى امان المتى من الضاللة فى ادیانهم ال یهلكون منهم من یتبعون الس

هدیه و سنته.یعنى تبعیت از سنت اهل بیت پیامبر )ص( است كه، مردم را از ضاللت و هالكت 
)ع( پرسید كه  امام باقر( ج: ضریس كناسى از 023ص  07ح  23دهند )بحار ج  نجات مى

موحدان و معترفین به نبوت پیامبر )ص( كه امامى ندارند وبه والیت شما آگاه نیستند، چه 
صالح انجام داده باشند و نسبت به اهل بیت )ع( وضعیتى دارند؟ حضرت )ع( فرمود: اگر اعمال 

اظهار دشمنى نكرده باشند، محاسبه آنها با خداست و با حسابرسى حسنات و سیئات، با آنها معامله 
شود.این دسته، موقوفون المر هللا نام دارند همانند مستضعفین، اطفال و غیره.و اما اگر ناصبى  مى

( د: قال رسول هللا )ص( : من جحد 215ص  7ح  5)بحار ج باشند، در آتش جهنم خواهند بود . 
، مبانى امام باقرعلیا امامته من بعدى فانما حجد نبوتى و من جحد نبوتى فقد جحد هللا ربوبیته. ه: 

ـ حج  0ـ روزه ماه رمضان  3ـ پرداخت زكات  2ـ اقامه نماز  0شمارد:  اسالم را پنج امر مى
( .از روایات و از اجماع علماى امامیه، بدست 27ـ والیت اهل بیت )ع(، )بحار ص  6خانه خدا 

ت از خاندان رسالت است و سایر آید كه تنها راه رسیدن به هدایت و سعادت و حقیقت، اطاع مى
فرق و مذاهب، در مسیر صحیح نیستند.پلورالیسم درون دینى، بر این باور است كه همه 

شود، صاحب  هاى متفاوت منجر مى تفسیرهاى مختلف از دین واحد، كه به پیدایش مذاهب و فرقه
باشند.اما  ت و سعادت مىحقیقت و سعادتند.پلورالیزم دینى هم معتقد است كه همه ادیان، واجد حقیق
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پذیرند،  را نمى« پلورالیسم مطلق برون دینى»علماى شیعه، با استفاده از این روایات، نه تنها 
من »نویسد:  كنند.شیخ مفید در كتاب المسایل مى را نیز ابطال مى« ىپلورالیسم درون دین»بلكه 

انكر امامة احد من االئمة و جحد ما اوجبه هللا تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال. شیخ 
نویسد، عندنا ان من حارب امیر المؤمنین )ع( فهو كافر و  طوسى نیز در كتاب تلخیص الشافى مى

الفرقة المحقة االمامیة على ذلك و اجماعهم حجة و ایضا فنحن نعلم ان من الدلیل على ذلك اجماع 
حاربه كان منكر االمامة و دافعا لها و دفع االمامة كفر كما ان دفع النبوة كفر الن الجهل بهما على 

 امام علىـ سعید و شقى كیانند؟ كسانى كه دوستدار و موافقان  6( 011حد واحد )حق الیقین، ص 
)ع( و اوالد او باشند، سعادتمند و در غیر اینصورت، اهل شقاوتند در این باب نیز روایات، 

ن السعید كل السعید، حق البعید، من احب علیا فى حیاته بسیار است: الف: قال رسول هللا )ص( : ا
 31و ج  0ج  70ص  27و بعد موته و ان الشقى من ابغض علیا فى حیاته و بعد وفاته )بحار ج 

( 315ص  0ح  05( ب: فالسعید من اتبعنا و الشقى من عادانا و خالفنا )بحار ج 267ص  32ج 
( د: سعادة الرجل فى احراز دینه و 056ص  0حكمه ج ج: افضل السعادة استقامة الدین )میزان ال

ـ روایاتى كه در تبیین دین حق، مطالب  5( 050ص  0العمل آلخرته )میزان الحكمة ج 
اند: الف: در  ، تطبیق كرده« والیت»و « قرآن»و « اسالم»اند و آن را به  اى ارایه كرده ارزنده
وارده شده است كه )الوالیة هى دین الحق(،  )هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق( تفسیر

( .والیت اهل بیت )ع( دین حق است. ب: 301ص  21ح  23و ج  317ص  5ح  36)بحار ج 
از امیر مؤمنان نقل شده كه پیامبر در پاسخ سئوال از حق فرمود: االسالم و القرآن و الوالیة اذا 

( حق، تنها اسالم و قرآن و 213ص  02ح  36و ج  211ص  21ح  26انتهت الیك )بحار ج 
 37ح  6)بحار ج )ع( فرمودند: ان الحنیفیة هى االسالم  امام صادقوالیت تو )على( است. ج: 

نویسد: بمعنى  دین توحیدى، تنها اسالم است. راغب اصفهانى در تفسیر حنیف مى (387ص 
( د: عبد هللا بن 033صراط و مسیر مستقیم و كشش به سمت هدایت است. )مفردات راغب ص 

سالم كه از رؤساى بنى اسرائیل بود، از پیامبر )ص( مسایلى را پرسش كرد و حضرت در 
خداوند، واحد است و تعدد بردار نیست.خداى سبحان نیز واحد است پاسخهاى خود فرمودند: دین 

كند  ( رسول خدا در تفسیر اسالم، از جبرئیل نقل مى337ص  2ح  1و شریكى ندارد. )بحار ج 
مند نباشد، زیانكار است.آنها عبارتند ازشهادت  كه اسالم، داراى ده سهم است.هر كس از آنها بهره

ات، و روزه، حج، جهاد، امر به معرف و نهى از منكر، جماعت و طاعت ال اله اال هللا، نماز، زك
( حال كه دانستیم اختالف انبیا، در اصول نبوده است، )گر چه 011ص  2ح  5)بحار ج 

اند(، پس اختالف كنونى، نتیجه عدول پیروان سایر ادیان، از دین  ، اندكى متفاوت بوده« شرایع»
اند و خود را گرفتار خسران  این سهام دهگانه را از دست داده واحد خدایى یعنى اسالم است.آنان

كند و  نصیب از اسالم معرفى مى ـ روایاتى كه برخى از فرق و مذاهب را بى 7و زیان نمودند. 
داللت صریح به ناسازگارى با پلورالیسم دینى دارند: الف: قال الصادق )ع( : ان ابى حدثنى عن 

 )ص( قال صنفان من امتى ال نصیب لهما فى االسالم: الغالة و ابیه عن جده )ع( ان رسول هللا
( غالیان و اهل قدر، از امت من )یعنى مسلمان( نیستند. ب: عن 1، ص 1، ح 6القدریة )بحار ج 

الرضا )ع( عن آبائه قال: قال رسول هللا )ص( صنفان من امتى لیس لهما فى االسالم نصیب: 
اى از روایات، در مقام بررسى  ـ دسته 1 ( 001، ص 62 ، ح6المرجئه و القدریة )بحار ج 

روشهاى دین شناسى، به ابطال از روشهاى برخى مذاهب اشاره دارند.براى نمونه، از طرف 
اى از مكاتب اهل سنت، مورد نكوهش قرارگرفته و  ائمه شیعه )ع(، روش قیاس در پاره

 ( 211، ص 0، ح 2م على القیاس )بحار ج لم یبن دین االسال  ابلیس،   من قاس  اند: اول فرموده
پرسند و در  ـ پرسشهاى خاصى كه در برزخ، درباره خدا، پیامبر، دین، امام از اموات مى 1
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صورت توقف، بابى از ابواب آتش به روى آنها گشوده خواهد شد، نشان دهنده وحدت صراط 
ـ آیات و روایاتى  01 ( 201، ص 1مستقیم و انحصار سعادت و هدایت است )ر.ك به بحار ح 

كنند و آنها را به صراحت،  كه با برخى از عقاید و اعمال یهودیان و مسیحیان، معارضه مى
شمارند: الف: قالت الیهود ید هللا مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه  ناصواب و باطل مى

ودشان بسته باد و به )سزاى( ( و یهود گفتند: دست خدا بسته است.دستهاى خ50مبسوطتان )مائده 
بخشد.  آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد مى

( و یهودیان 01ب: و قالت الیهود و النصارى نحن ابناؤ هللا و احباؤه قل فلم یعذبكم بذنوبكم )مائده 
گو: پس چرا شما را به )كیفر( گناهانتان، و مسیحیان گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم ب

كند؟ ج: و لن ترضى عنك الیهود و ال النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى هللا هو  عذاب مى
الهدى و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من هللا من ولى و ال نصیر )بقره 

د مگر آنكه از كیش آنان پیروى شون ( و هرگز یهودیان و مسیحیان، از تو راضى نمى021
كنى.بگو : در حقیقت، تنها هدایت خداست كه هدایت )واقعى( است و چنانچه پس از آن علمى كه 
تو را حاصل شد، باز از هوسهاى آنان پیروى كنى، در برابر خدا سرور و یاورى نخواهى 

 ذلك قولهم بافواههم داشت. د: و قالت الیهود عزیر ابن هللا و قالت النصارى المسیح ابن هللا
( و یهود گفتند: عزیر، پسر 31یضاهئون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم هللا انى یؤفكون )توبه 

آورند و به  خداست.و نصارى گفتند: مسیح، پسر خداست.این سخنى است )باطل( كه به زبان مى
كشد.چگونه )از حق( اند، شباهت دارد.خدا آنها را ب گفتار كسانى كه پیش از این كافر شده

شوند؟ ه: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون هللا و المسیح ابن مریم و ما  بازگردانده مى
امروا اال لیعبدوا الها واحدا ال اله اال هو سبحانه عما یشركون یریدون ان یطفئوا نور هللا بافواههم 

( اینان، دانشمندان و راهبان خود و 30ـ  32)توبه  و یأبى هللا ان یتم نوره و لو كره الكافرون 
مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اینكه خداى یگانه را 

گردانند.مى  بپرستند كه هیچ معبودى جز او نیست، منزه است او، از آنچه )با وى( شریك مى
گذارد، تا نور خود را كامل  خداوند نمى خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش كنند ولى

كند، هر چند كافران را خوش نیاید. و: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول هللا و ما 
قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفى شك منه ما لهم به من علم اال اتباع 

گفتند ایشان كه: ما مسیح، عیسى بن مریم، پیامبر خدا را ( و 067)نساء  الظن و ما قتلوه یقینا 
كشتیم و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند لیكن امر بر آنان مشتبه شد و كسانى كه 

اند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنكه  درباره او اختالف كردند، قطعا در مورد آن دچار شك شده
ا او را نكشتند. ز: یا اهل الكتاب ال تغلوا فى دینكم و ال تقولوا على كنند و یقین از گمان پیروى مى

هللا اال الحق انما المسیح عیسى ابن مریم رسول هللا و كلمته القاها الى مریم و روح منه فآمنوا باهلل 
و رسوله و ال تقولوا ثلثة انتهوا خیرا لكم انما هللا اله واحد سبحان ان یكون له ولد له ما فى 

اى اهل كتاب، در دین خود غلو مكنید  ( 070)نساء  سموات و ما فى االرض و كفى باهلل وكیال ال
و درباره خدا جز )سخن( درست مگوئید.مسیح، عیسى بن مریم فقط پیامبر خدا و كلمه اوست كه 
آن را به سوى مریم افكنده و روحى از جانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و 

د )خدا( سه گانه است باز ایستید كه براى شما بهتر است خدا فقط معبودى یگانه است منزه نگویی
از آن است كه براى او فرزندى باشد آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس كارساز 

یسئلك اهل الكتب ان تنزل علیهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا  است. ح: 
هللا جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك ارنا 

خواهند كه كتابى از آسمان )یكباره(  ( اهل كتاب از تو مى063و آتینا موسى سلطانا مبینا )نساء 
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ا به ما بر آنان فرود آورى.البته بزرگتر از این را، از موسى خواستند و گفتند: خدا را آشكار
بنماى، پس به سزاى ظلمشان، صاعقه آنان را فرو گرفت سپس بعد از آنكه دالیل آشكار برایشان 
آمد، گوساله را )به پرستش( گرفتند و ما از آن هم در گذشتیم و به موسى، برهانى روشن عطا 

م تكفرون كردیم. ط: ودت طائفة من اهل الكتب لو یضلون اال انفسهم و ما یشعرون*یا اهل الكتب ل
بایآت هللا و انتم تشهدون*یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون*و 
قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذى انزل على الذین آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم 

كردند،  ا گمراه مىكنند كه كاش شما ر ( گروهى از اهل كتاب آرزو مى51)آل عمران  یرجعون* 
فهمند*اى اهل كتاب، چرا به آیات  كنند و نمى در صورتى كه جز خودشان، )كسى( را گمراه نمى

دهید؟ *اى اهل كتاب، چرا حق را به  ورزید با آنكه خود )به درستى آن( گواهى مى خدا كفر مى
جماعتى از اهل كتاب دانید؟ *و  كنید با اینكه خود مى آمیزید و حقیقت را كتمان مى باطل در مى

گفتند: در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد، ایمان بیاورید، و در پایان )روز( انكار كنید 
شاید آنان )از اسالم( برگردند. ى: یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم 

( اى كسانى كه 60)مائده  لقوم الظالمین اولیاء بعض و من یتولهم منكم فانه منهم ان هللا ال یهدى ا
اید، یهود و نصارى را دوستان )خود( مگیرید )كه( بعضى از آنان، دوستان بعضى  ایمان آورده

دیگرند و هر كس از شما، آنها را به والیت گیرد، از آنان خواهد بود.آرى خدا گروه ستمگران را 
ثالث ثلثة و ما من اله اال اله واحد و ان لم ینتهوا عما نماید. ك: لقد كفر الذین قالوا ان هللا  راه نمى

( كسانى كه )به تثلیث، قائل شده و( گفتند: خدا 73یقولون لیمن الذین كفروا منهم عذاب الیم )مائده 
اند و حال آنكه هیچ معبودى  سومین )شخص از( سه )شخص یا سه اقنوم( است، قطعا كافر شده

گویند، باز نایستند، به كافران ایشان، عذابى دردناك خواهد  نچه مىجز خداى یكتا نیست و اگر از آ
دهند: الف:  ـ آیات و روایاتى كه بر اظهار و غلبه دین اسالم بر سایر ادیان خبر مى 00رسید. 

اند، به یظهره على جمیع االدیان عند قیام  پیشوایان دین، آیه لیظهره على الدین كله را تفسیر كرده
( كه اشاره به پیروزى حضرت حجت بر كلیه ادیان و 335، ص 61، ح 20ج القائم )بحار 

كند: حق على  مكاتب و عقائد است. ب: پیامبر اسالم در حدیث قدسى، از حق تعالى، چنین نقل مى
ان اظهر دینك على االدیان حتى ال یبقى فى شرق االرض و غربها دین اال دینك او یؤدون الى 

( بر من است كه دین 307، ص 33، ح 05، ج 0، ح 00، ص 01 اهل دینك الجزیة )بحار ج
تو )اسالم( را بر سایر مكاتب، غلبه دهم تا شرق و غرب عالم، تسلیم دین تو شوند. ج: ابوبكر از 

، دین اسالم بر یهود، امام زمانكند كه آن حضرت فرمود: هنگام ظهور  ابو الحسن )ع( نقل مى
شود.اگر پذیرا شدند، آنها را به  نصارى، صائبین، زنادقه، كفار شرق و غرب عالم، عرضه مى

زنند تا  ردند، گردن آنها را مىكنند و اگر اسالم نیاو نماز و زكات و سایر دستورات الهى امر مى
ـ  02( 301، ص 1، ح 62اینكه در شرق و غرب جهان، جزموحدان، كسى نباشد. )بحار ج 

جهانى بودن دین اسالم: آیا اسالم، یك دین اقلیمى و قومى است كه اختصاص به نژاد یا گروه 
ابدى است و همه  خاصى دارد؟ آیا این دین فقط به زمان پیامبر اسالم اختصاص دارد یا دینى

شود و دین جهان شمولى است كه همه افراد و مردم و نژادها  اعصار را تا روز قیامت شامل مى
گیرد؟ بدون شك، هر مسلمانى به جهانى بودن و جاودانگى دین اسالم،  و گروهها را در بر مى

لى، دالیل شمارد.عالوه بر اجماع مسلمین، براهین عق معتقد است و آنرا از ضروریات دین مى
اند: دسته اول( آیاتى كه  نقلى و شواهد تاریخى، بر این مطلب گواهند.آیات قرآن، چند دسته

تكویر.  27بقره و  016كند.مانند آیه  را هادى همه مردم در همه زمانها معرفى مى« قرآن»
« یها الناسیا ا»دهد و از تعابیرى مانند  دسته دوم( آیاتى كه همه انسانها را مخاطب خود قرار مى

اعراف و  036یونس،  011نساء،  070بقره،  051كند.مانند آیات  ، استفاده مى« یا بنى آدم»، 
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دهها آیه دیگر. اگر دعوت اسالم، اختصاص به قوم یا نژاد خاصى داشت، باید خطاب را فقط به 
م )ص( ساخت . دسته سوم( آیاتى كه به صراحت، گویاى عمومیت رسالت نبى اكر آنها متوجه مى
انعام. دسته چهارم( آیاتى كه اهل كتاب را مورد خطاب  01فرقان،  0سبأ،  21است مانند آیه 

دهد. دسته پنجم( آیاتى كه بر حقانیت دین اسالم و اظهار آن بر سایر ادیان، داللت دارد.  قرار مى
ار آنرا بر صف( .اگر جهانى بودن دین اسالم و حقانیت و اظه 1فتح،  21توبه،  33)مانند آیات 

براى نیل به « صراطهاى مستقیم»توان سایر ادیان و مكاتب را هم  تمام ادیان بپذیریم، دیگر نمى
حقیقت و سعادت قلمداد و پلورالیسم دینى را ادعا كرد.اگر حصرى كه از دین اسالم استفاده 

هاى  ع به جامعهشود، از ادیان دیگر نیز استنباط كنیم، آنگاه پذیرش پلورالیسم و تبدیل جوام مى
پلورالیستیك، جوامع دینى، نه تنها غیر ایدئولوژیك، بلكه در واقع، غیر دینى خواهند شد .زیرا هر 
معتقد به دین خاصى كه به پلورالیسم اعتقاد ورزد، در واقع، از همان آغاز، ادعاى انحصاریت 

د. اینك به برخى از دین خود را منكر شده است و انكار جزء دین، مستلزم انكار كل دین میشو
كنیم: الف: تبارك الذى نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین  آیات جهانى بودن اسالم اشاره مى

)كتاب جدا سازنده حق « فرقان»( بزرگ و خجسته است كسى كه بر بنده خود، 0نذیرا )فرقان 
ارسلناك اال رحمة  اى باشد. ب: و ما از باطل( را نازل فرمود تا براى جهانیان هشدار دهنده

( و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم. ج: و اوحى الى هذا القرآن 017للعالمین )انبیاء 
( و این قرآن، به من وحى شده تا بوسیله آن شما و هر كس را )كه 01النذركم به و من بلغ )انعام 

( و تو 71فى باهلل شهیدا )نساء این پیام به او( برسد، هشدار دهم. د: و ارسلناك للناس رسوال و ك
را به پیامبرى براى مردم فرستادیم و گواه بودن خدا، بس است. ه: قل یا ایها الناس انى رسول 
هللا الیكم جمیعا الذى له ملك السموات و االرض ال اله اال هو یحیى و یمیت فآمنوا باهلل و رسوله 

( بگو: اى مردم، من 061علكم تهتدون )اعراف النبى االمى الذى یؤمن باهلل و كلماته و اتبعوه ل
پیامبر خدا به سوى شما هستم.همان )خدایى( كه فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست.هیچ 

میراند.پس به خدا و فرستاده او ـ كه پیامبر درس  كند و مى معبودى جز او نیست كه زنده مى
ـ بگروید و او را پیروى كنید.امید كه هدایت اى است كه به خدا و كلمات او ایمان دارد  نخوانده

( و ما 21شوید. و: و ما ارسلناك اال كافة للناس بشیرا و نذیرا و لكن اكثر الناس ال یعلمون )سبا 
تو را جز )به سمت( بشارتگر و هشدار دهنده براى تمام مردم، نفرستادیم، لیكن بیشتر مردم 

را دین جهانى معرفى كرد.پس از نزول « اسالم»بعثت،  دانند. ز: پیامبر اسالم از همان آغاز نمى
ان »( خویشان خود را جمع كرد و به آنها فرمود: 200آیه و انذر عشیرتك االقربین )شعراء 

)الكامل  الرائد ال یكذب اهله و هللا الذى ال اله اال هو انى رسول هللا، الیكم خاصة و الى الناس عامة
گوید.قسم به خدایى كه معبودى جز او نیست،  اندانش دروغ نمى( رهبر به خ50ص  2ابن اثیر ج 

هایى كه  من فرستاده خدا هستم به سوى شما خصوصا و بسوى همه بشریت، عموما. ج: نامه
پیامبر در آغاز رسالت به سران كشورها، مانند قیصر روم و پادشاه ایران و فرمانروایان مصر و 

كردند، نوشته با قاصد  صورت مستقل زندگى مىحبشه و رؤساى قبایل مختلف عرب كه به 
نمود .اگر اسالم،  كرد و همگان را به پذیرش دین اسالم دعوت مى مخصوصى آنها را اعزام مى

هاى خود جمالتى مانند فانى انا رسول  گرفت و پیامبر در نامه جهانى نبود، چنین دعوتى انجام نمى
نگاشت  مول و جهانى بودن دین اسالم است نمىهللا الى الناس كافة كه داللت بر عمومیت و ش

( ط: خطابات قرآن، نوعا متوجه عموم مردم است 11ص  0)مكاتیب الرسول، احمدى میانجى ج 
و تنها به دسته و قوم خاصى توجه ندارد و همین عمومى بودن خطابات، دلیل روشنى است بر 

، یا ایها الذین آمنوا و عناوینى مانند یا عمومیت و فراگیر بودن اسالم.عناوینى مانند یا ایها الناس
اهل الكتاب، داللت بر جهانى بودن اسالم دارند. ى: احكام و قوانین اسالم، عنوان عام دارند و از 
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رنگ و نژاد و ملیت خاصى، عارى هستند و این مطلب، دلیل دیگرى بر عمومى و جهانى بودن 
، عبارتند از: و هلل على الناس حج البیت من اى از آیات قرآن رسالت پیامبر اسالم است.نمونه

( و براى خدا، حج آن خانه بر عهده مردم است )البته بر( كسى 17استطاع الیه سبیال )آل عمران 
كه بتواند به سوى آن راه یابد . و من الناس من یشترى لهو الحدیث لیضل عن سبیل هللا بغیر علم 

اند كه سخن بیهوده را  ( و برخى از مردم، كسانى5ان و یتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین )لقم
ـ آیاتى كه بر استقامت بر  03ى از راه خدا گمراه كنند.  خریدارند تا )مردم را( بى )هیچ( واكنش

دین و عدم گرایش به ادیان دیگر داللت دارند.در این آیات به یا ایها الذین آمنو خطاب شده 
دهد آنها را دوستان  گروه اهل ایمان خارجند .لذا دستور مىاست.بنابر این، یهود و نصارى، از 

اى از آیات عبارتند از: الف: یا ایها الذین آمنوا  خود مگیرید و از دین خود، اعراض نكنید.نمونه
ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منكم فانه منهم ان هللا ال یهدى 

اید، یهود و نصارى را دوستان خود  ( یعنى اى كسانى كه ایمان آورده60مائده القوم الظالمین )
نگیرید كه بعضى از آنان، دوستان بعضى دیگرند و هر كس از شما آنان را به دوستى گیرد، از 

كند. ب: یا ایها الذین آمنوا ال  آنان خواهد بود و بدرستیكه خداوند گروه ستمگران را هدایت نمى
ن اتخذوا دینكم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولیاء و اتقوا هللا تتخذوا الذی

اید، كسانى را كه دین شما را به ریشخند و  ( اى كسانى كه ایمان آورده67ان كنتم مؤمنین )مائده 
دوستان  اند، چه از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و چه از كافران، بازى گرفته

خود مگیرید و اگر ایمان دارید، از خداوند پروا كنید. ج: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه 
( اى 60فسوف یأتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤمنین و اعزة على الكافرین )مائده 

خدا گروهى دیگر را اید، هر كس از شما از دین خود برگردد، به زودى  كسانى كه ایمان آورده
دارد و آنان نیز او را دوست دارند.اینان با مؤمنان، فروتن و بر  آورد كه آنان را دوست مى مى

ـ آیاتى كه به اطاعت از دستورات پیامبر اسالم، امر كرده و تكذیب او را  00كافران، سرفرازند. 
داند.پس هر انسانى،  تش مىكند و مخالفان آن حضرت را جاوید در آ تكذیب انبیاء سلف معرفى مى

گر چه متدین به دینى باشد، اگر پیامبر اسالم را تكذیب نماید و دستورات او را اطاعت نكند، اهل 
سعادت نیست و این كامال با پلورالیسم دینى، ناسازگار است. الف: فأن كذبوك فقد كذب رسال من 

( پس اگر تو را تكذیب كردند، 010 قبلك جاءوا بالبینات و الزبور و الكتاب المنیر )آل عمران
ها و كتاب روشن آورده بودند،  بدان كه پیامبرانى )هم( كه پیش از تو، دالیل روشن و نوشته

تكذیب شدند. ب: من یعص هللا و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین 
حدود مقرر او تجاوز نماید، وى را ( و هر كس از خدا و پیامبر او نافرمانى كند و از 00)نساء 

یا ایها الذین  آور است.  و براى او عذابى خفت در آتشى در آورد كه همواره در آن خواهد بود
اید،  ( اى كسانى كه ایمان آورده61آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر منكم )نساء 

الم یعلموا انه من یحادد هللا   )نیز( اطاعت كنید.خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را 
اند كه هر كس با خدا  آیا ندانسته (53و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلك الخزى العظیم )توبه 

و پیامبر او در افتد، براى او آتش جهنم است كه در آن جاودانه خواهد بود.این همان رسوایى 
و  (31كذبوا بآیاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون )بقره بزرگ است. ه: و الذین كفروا و 

اند و در آن  هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند كه اهل آتش )لى( كسانى كه كفر ورزیدند و نشانه
كند و  ـ روایاتى كه رستگاران و كسانیكه مستحق بهشتند، را معرفى مى 06ماندگار خواهند بود. 

نماید.این روایات كه باید به صورت جمعى مورد توجه قرار گیرند،  مى شرایطى براى آنها بیان
آورى شده  از باب اول كتاب توحید مرحوم صدوق با عنوان باب ثواب الموحدین و العارفین جمع

گیرى  شمارد.این نتیجه است.این روایات، سعادت و رستگارى و بهشت را از آن گروه خاصى مى
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ـ هر كس بمیرد  0گرایى دینى تعارض دارد.آن روایات، عبارتند از: كامال با پلورالیسم و كثرت 
ـ خداوند حرام كرده است آتش  2 ( 6و براى خداوند، شریك قایل نشود، اهل بهشت است )حدیث 

ـ رستگارى از آن كسى است كه بگوید ال اله اال هللا  3( 7را بر بدن انسانهاى موحد. )حدیث 
ـ رستگار، كسى است كه با اخالص بگوید ال اله اال هللا وحده.  0( 01وحده وحده وحده. )حدیث 

ـ كسى كه با اخالص، كلمه توحید را بگوید، مستحق بهشت است و اگر كسى از  6( 00)حدیث 
اش و خودش در امان است، گرچه به سمت آتش خواهد رفت. )حدیث  روى دروغ بگوید، مال

الهى ایمن است و شرط آن كلمه، پذیرش امامت ( ـ هر كس كلمه توحید را بگوید، از عذاب 01
ـ آیاتى كه به انحصار حقانیت دین اسالم، داللت دارند و معتقدان  05( 23ائمه )ع( است. )حدیث 

كند. و من یتبع غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فى  به سایر ادیان را زیانكار معرفى مى
، غیر از اسالم دینى بجوید، هرگز از او پذیرفته ( و هر كس16االخرة من الخاسرین )آل عمران 

نشود و او در جهان دیگر از جمله زیانكاران خواهد بود. استاد شهید مطهرى در توضیح این آیه 
نویسد: اگر گفته شود كه مراد از اسالم، خصوص دین ما نیست بلكه منظور، تسلیم خدا شدن  مى

سلیم است و دین اسالم، همان دین تسلیم.ولى حقیقت است، پاسخ این است كه البته اسالم، همان ت
اى است كه  ، در هر زمانى، شكلى داشته و در این زمان، شكل آن، همان دین گرانمایه« تسلیم»

گردد و بس.  به دست حضرت خاتم االنبیاء ظهور یافته است و قهرا كلمه اسالم، بر آن منطبق مى
فتن دستورهاى او است و روشن است كه همواره به بعبارت دیگر، الزمه تسلیم خدا شدن، پذیر

آخرین دستور خدا باید عمل كرد و آخرین دستور خدا، همان چیزى است كه آخرین رسول او 
 ( 311آورده است )عدل الهى ص 

وجود دارد، طرفداران این مكتب، دست  «پلورالیسم دینى»در قبال این همه دالیلى كه بر ابطال 
اند.برخى از این شبهات، حتى به برخى از مفاهیم دینى و آیات و روایات نیز  به القاء شبهاتى زده

ـ اگر به اعتقاد شیعیان، تنها اقلیت  0نماییم.  اى مى نسبت داده شده كه در اینجا به آنها اشاره
شیعیان اثنا عشرى و به اعتقاد یهودیان، تنها اقلیت دوازده میلیونى یهودیان، مهتدى و هدایت 

گرى خداوند، كجا تحقق یافته  ند و بقیه همگى ضال و كافرند، پس در این صورت، هدایتا یافته
توان باور كرد كه  است و نعمت عام هدایت او بر سر چه كسانى سایه افكنده است؟ چگونه مى

پیامبر اسالم، همین كه سر بر بالین مرگ نهاد، عاصیان و غاصبانى چند موفق شدند كه دین او 
و عامه مسلمین را از فیض هدایت محروم كنند و همه زحمات پیامبر را بر باد دهند؟ را بربایند 

بر دو نوع تكوینى و تشریعى  «هدايت الهى»( . پاسخ: 00)كیان ـ صراطهاى مستقیم ص 
است.هدایت تكوینى، كه هستى شمول است و نسبت به تمام موجودات، جانداران و همه افراد، 

 « اراده موجودات»ر مختار تعلق دارد، یعنى در قلمروى عمومیت دارد، به امور غی
گنجد.براى نمونه، رشد طبیعى آنها از سنخ هدایت تكوینى است و اما هدایت تشریعى، هدایتى  نمى

كند و بمعناى ارایه طریق است كه تمام افراد  است كه خداوند از طریق پیامبران بر مردم نازل مى
، اراده و اختیار آدمیان نقش مهمى دارند.اگر « هدایت»نوع از گیرد.در این  انسان را دربر مى

انسانها بخواهندهدایت بمعناى ارائه طریق، آنها به ایصال به مطلوب برسد، باید با حسن اختیار 
برند،  خود به تمام دستورات الهى عمل كنند .مؤمنانى كه از هدایت بمعناى ارائه طریق، بهره

كند.پس  نى ایصال به مطلوب را در مراحل باالتر نصیب آنها مىخداوند، یك نوع هدایت تكوی
هدایت تشریعى، آن است كه پروردگار متعال، قانون سعادت بخش را در اختیار انسان قرار 

كند تا او با انتخاب خویش راهى را  دهد و با امر به فضائل، و نهى از رذائل، او را آگاه مى مى
تواند از آن سرپیچى كند. شایان ذكر است كه برخى  و انسان مى برگزیند و به پایان آن راه برسد

باشند، افراد ضعیف كه نسبت به حقیقت و سعادت،  از مردم، مستضعفین و مرجون المر هللا مى
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 كند و یا  جاهل قاصر بودند و تكلیف این گروه، با خدا است.بر اساس حكمت، معذب مى
رماید: و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب ف توبه، مى 015بخشاید.خداوند در آیه  مى

شود یا آنها را عذاب  یعنى دسته دیگر، كه كارشان به امر خدا، احاله مى علیهم و هللا علیم حكیم 
توان مستضعف نامید.روایاتى  بخشاید . البته باید توجه داشت كه هر كسى را نمى كند و یا مى مى

الضعیف »ده است كه )من عرف اختالف الناس، فلیس بمستضعف( یا از ائمه اطهار )ع( وارد ش
من لم ترفع الیه حجة و لم یعرف اختالف الناس فاذا عرف االختالف لیس بمستضعف )حق الیقین 

( یعنى مستضعف، كسى است كه اوال حجت بر او تمام نباشد، ثانیا اختالف مردم را نشنیده 011
اى  فرماید: وقتى دسته سوره نساء مى 15خداوند سبحان در آیه باشد و موارد اختالف را ندارند. 

از مردم، به فرشتگان گفتند ما در زمین مستضعف بودیم و منشأ ظلم به خویشتن، همین 
استضعاف ما بوده است، مالئكه در جواب گفتند: آیا زمین خدا آنقدر وسیع نبود تا به جاهاى دیگر 

ـ برخى براى اثبات رستگارى اهل كتاب، به آیه ذیل  2 مهاجرت كنید و مستوجب عذاب نگردید؟
اند: )و ان من اهل الكتاب اال لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یكون علیهم شهیدا(  استشهاد كرده

( یعنى هیچ یك از اهل كتاب نیست مگر اینكه پیش از مرگش به او )عیسى )ع(( 061)نساء 
گواه خواهد بود. مفسرانى مانند طبرسى و عالمه طباطبایى، آورد و روز قیامت بر آنها  ایمان مى

اند .تفسیر و قول اول، آنستكه همه یهودیان و مسیحیان  ذیل این آیه، سه تفسیر و قول را بیان كرده
هنگام ظهور حضرت مسیح )ع( در زمان حضرت مهدى )عج( كه براى كشتن دجال به زمین 

ین تفسیر از آل ابن عباس، ابو مالك، حسن و قتاده و غیره آورند.ا شود، به او ایمان مى ارسال مى
یا  «انا هدیناه النجدین»فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا یا  باشد.لذا خداوند مى مى
دومین تفسیر، آنست كه اهل كتاب، هنگام مرگشان  «ال اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى»

اى  كنند ولى ایمان در آن حالت، فایده رود، به حضرت، ایمان واقعى پیدامى ها كنار مى كه پرده
ندارد. و تفسیر سوم كه طبرى آن را ادعا كرده و با ظاهر آیه، سازگار نیست، این است كه اهل 

)ص( ایمان خواهند آورد و بهر حال شاید آیه شریفه، در  ضرت محمدحكتاب، پیش از مرگ خود به 
عدم ایمان مسیحیان و یهودیان قبل از مرگ، ظهور و داللتى داشته باشد.عالوه بر اینكه آیات 
فراوانى در توبیخ و فسق اهل كتاب وجود دارد كه با ایمان آنها سازگارى ندارد.براى نمونه، به 

( 000ص  6المیزان ج  037ص  2ه مراجعه شود. )مجمع البیان ج سوره مائد 00ـ  01آیات 
توان حقانیت مسیحیان و یهودیان را استفاده كرد. ثانیا اگر نویسنده  .نتیجه آنكه از این آیه نمى

اى دلسوز به فكر فرزند  خواهان هدایت اكثر مردم است و همچون دایه« صراطهاى مستقیم»
ان مسلمانى دلسوز به آیات قرآن كه از فسق و جهل اكثر خواندگان خویش است، پس چرا بعنو

و لو آمن اهل الكتاب اى از آیات عبارتند از: الف:  دهد، توجه نكرده است؟ نمونه مردم گزارش مى
و اگر اهل كتاب، ایمان آورده  (001لكان خیرا لهم منهم المؤمنون و اكثرهم الفاسقون )آل عمران 

د، برخى از آنها مؤمنند ولى بیشترشان نافرمانند. ب: و ما یؤمن بودند، قطعا برایشان بهتر بو
آورند مگر اینكه با او  ( و بیشترشان به خدا ایمان نمى015اكثرهم باهلل اال و هم مشركون )یوسف 

( ما زمین و 31گیرند. ج: ما خلقنها اال بالحق و لكن اكثرهم ال یعلمون )دخان  چیزى را شریك مى
دانند. د: قل سیروا فى االرض فانظروا كیف كان  آفریدیم ولى اكثر مردم نمىآسمانها را به حق 

( بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام كسانى 02عاقبة الذین من قبل كان اكثرهم مشركین )روم 
كه پیشتر بوده و بیشترشان مشرك بودند، چگونه بوده است. ه: یعرفون نعمة هللا ثم ینكرونها و 

شوند و بیشترشان  شناسند اما باز هم منكر مى ( . نعمت خدا را مى13ون )نحل اكثرهم الكافر
( قطعا در این )هنرنمایى(، عبرتى 1كافرند. و: ان فى ذلك آلیة و ما كان اكثرهم مؤمنین )شعراء 

است ولى بیشترشان ایمان آورنده نیستند. ج: ألمألن جهنم من الجنة و الناس اجمعین هر آینه جهنم 
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و از جن و انس خواهم كرد. ز: و لقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن و االنس لهم قلوب ال را ممل
یفقهون بها. ثالثا بسیار تعجب آور است، كسى، ادعاى تشیع داشته باشد و غصب خالفت را 
نپذیرد.اگر غاصبان وعاصیان، به انحراف دین اسالم نپرداختند، پس اینهمه مجاهدتها، مصیبتها، 

)ع( به همراه سیده  حضرت علىبراى چه بوده است؟ چرا « ع»حبسهاى ائمه طاهرین  اسارتها و
هاى على )ع( و  نمودند؟ خطابه آنها اتمام حجت مى رفتند و با هاى اصحاب مى دو عالم، به خانه

اى بوده است؟ نویسنده مقاله، آیا اكثریت لشكر یزید را به حق  زهرا )س( در مسجد، به چه انگیزه
ـ شبهه سوم، اینستكه در فقه اسالم، به اهل  3داند یا اقلیت طرفداران حسین را؟  و سعادتمند مى

بر اجراى آداب و رسوم مذهبى خویش، مجازند.پاسخ این  كتاب، رسمیت داده شده است و آنان
است كه به رسمیت شناختن آنها به معناى احسان و ارفاقى است كه اسالم به آنها كرده است و بر 

آنها داللتى ندارد، گرچه از نظر اسالم، مسیحیت و یهودیت اصیل، « سعادت»و حتى « حقانیت»
شوند ولى بعدها گرفتار تحریف شده و اینك از طرف  د مىاند و مؤمنان آنها سعادتمن بر حق بوده

سوره بقره، بصراحت بر تحریف آنها اشاره دارد: فویل للذین  71اند.آیه  اسالم، منسوخ گشته
یكتبون الكتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند هللا: پس واى بر آنان كه كتاب را با دستان خویش 

ـ  0( 365ـ  351پیش خداست )ر.ك به راهنما شناسى ص  گویند این كتاب از نویسند و مى مى
دانند: ایمان به خدا، ایمان به  آیاتى در قرآن كریم است كه مالك سعادت را، فقط سه چیز مى

قیامت و عمل صالح.یعنى تابعیت دین آسمانى و یا دین خاصى را، شرط سعادت ندانسته است 
صارى و الصائبین من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل .مانند: ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الن

( بدرستى كسانى كه 52صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون )بقره 
ایمان آوردند و كسانى كه یهودى هستند و مسیحیان و صائبین هر كه ایمان به خدا و روز قیامت 

راى ایشان است نزدخدایشان، اجر.و ترس، بر آنان داشته باشد و كار شایسته انجام دهد، پس ب
نیست و اندوهناك نشوند. پس وقتى براى سعادت و رسیدن به كمال، تدین به یكى از دینها، شرط 
نباشد، همه ادیان در رابطه با سعادت، على السویه خواهند بود و اگر دین آسمانى هم مورد 

نصر سعادت ملحوظ است! این شبهه، اولین بار پذیرش باشد.به این اعتبار است كه در آن، سه ع
از سوى شرق شناسان بیان شد ولى بعدها مورد پذیرش غربزدگان قرار گرفت.در رد این توهم، 
باید گفت: اوال ایمان باهلل، مستلزم امورى است: یكى اینكه باید پیامبران خدا، و محتواى وحى 

یطان، به خدا و روز قیامت ایمان داشت ولى الهى را بپذیریم و بدان عمل كنیم.براى نمونه، ش
كافر شمرده شده است.پذیرفتن ما انزل هللا، یعنى پذیرفتن قرآن و دین اسالم و تمام دستورات آن 

، « عمل صالح»توأم با « ایمان»فرماید  مانند نماز، روزه، حج، جهاد و غیره. ثانیا دنباله آیه، مى
لح، عقل در قلمرو مستقالت عقلیه، و شریعت در سعادت آفرین است و مالك تشخیص عمل صا

اى، موجب سعادت  غیر آن مورد است. ثالثا صرف عنوان اسالم و یهودیت و مسیحیت شناسنامه
گردد.باید ایمان حقیقى به خدا و روز قیامت داشت و به لوازم آن، عمل نمود. رابعا آیات  نمى

ایمان نیاوردن به پیامبر اسالم و عمل  فراوانى در قرآن است كه یهود و نصارى را به خاطر
دهد و حتى عقاید آنها را باطل و مردود  نكردن به دستوران اسالم، مورد عتاب قرار مى

فرماید: گفتند خداى رحمان، فرزندى برگرفته است.به  مریم كه مى 11ـ  10شمارد.مانند آیات  مى
انها چاك چاك شود از آن سخن و تحقیق كه چیز بسیار زشتى بر زبان آورید.نزدیك شد كه آسم

زمین شكافد و كوهها فرو افتند.بجهت اینكه براى خداى رحمن، دعوى فرزند كردند. )ر.ك.به 
 ( 366ـ  361راهنماشناسى ص 

 از ديدگاه متفکران اسالم پلوراليسم 
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سم در بخش نخست این مقال، لیبرالیسم سیاسى و دینى و نیز پلورالیسم دینى تبیین شد . پلورالی
گذار آن است، انعكاس لیبرالیسم سیاسى در الهیات لیبرال مسیحى است .  دینى، كه جان هیك بنیان

طرفى نسبت  طرفى نسبت به افكار سیاسى، و پلورالیسم دینى مدعى بى لیبرالیسم سیاسى، مدعى بى
یسم به ادیان مختلف است . ولى واقع امر بدین گونه نیست . در بررسى تاریخ پیدایش لیبرال

كنیم . به عنوان مثال  سیاسى در آمریكا، مخالفت آن را با افكار مختلف سیاسى و دینى مشاهده مى
هاى مسیحى  هاى آمریكا، فقط قوانین دینى بعضى از فرقه هنوز در قوانین مدنى برخى از محله

مخالف ها و معیارهاى ضرورى اسالم  رواج دارد . لیبرالیسم و پلورالیسم دینى هر دو با ارزش
اى براى انحراف از ادیان  هستند . همچنین گذشت كه، پلورالیسم دینى جان هیك در واقع برنامه

خواند . ولى به زعم  مختلف است، نه پذیرش اهداف آنان . این برنامه را وى اصالح ادیان مى
یان اكثر متفكران مسیحى، برنامه اصالحى او انحراف از دین مسیحى است . معیارهاى اصالح اد

هاى رایج در جامعه لیبرال  از نظر هیك معیارهاى اخالقى است و این معیارها را وى، از ارزش
ایم . در قسمت دوم  نامیده« پلورالیسم دینى فروكاهشى»گرفته است . به همین دلیل، مكتب او را 

یسم دینى پلورال»شود كه  این مقال، نظر متكلمین، عرفا و فالسفه اسالمى بررسى و نشان داده مى
به یك معنا با افكار آنان سازگار است . معرفت در بررسى چگونگى تبیین و « غیر فروكاهشى

ارائه پلورالیسم دینى غیرفروكاهشى در متون اسالمى، باید به این امر توجه داشته باشیم كه 
پلورالیسم دینى در مسیحیت، ناشى از واكنشى است كه نسبت به اعتقادات به ویژه مسیحى، 
درباره نجات و رستگارى مطرح شده است . بدین معنى كه انسان صرفا به واسطه دین مسیحى 

تواند از نتایج فداكارى حضرت مسیح علیه السالم برخوردار گشته و نجات یابد . نظریه  مى
ها قوم منتخب هستند  كه آن اى در برخى از تفاسیر مدعیان یهودى مبنى بر این انحصارگراى مشابه

هایى مذموم شمرده شده است: و قالوا لن یدخل الجنة اال  خورد . در قرآن چنین دیدگاه مى به چشم
من كان هودا او نصارى تلك امانیهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین . بلى من اسلم وجهه هلل و 

( پلورالیسم 001ـ  000هو محسن فله اجره عند ربه و ال خوف علیهم ال هم یحزنون . )بقره: 
دینى منبعث از مسیحیت، واكنشى است بر ضد همان نگرش مطرودى كه در آیات قرآن به خوبى 
قابل مشاهده است . بر اساس تعالیم سنتى مسیحیت جز به واسطه فداكارى حضرت مسیح، راه 
دیگرى به سوى نجات وجود ندارد، و حتى پیامبران بزرگ علیه السالم باید تا روز رستاخیز در 

ها اقدام نماید . گروهى از متفكران  ه انتظار بنشینند تا حضرت مسیح براى رهایى آنب( 0)لیمبو 
وجوى راهى برآمدند كه نجات غیرمسیحیان نیز  اى بودند در جست مسیحى كه مخالف چنین اندیشه

تواند موجب نجات شود كه فرد مؤمن بدان،  اند كه ایمانى مى میسر گردد . این گروه ادعا كرده
داشتن هر دین دیگرى، دین مسیحى را به صورت خودآگاه و بالقوه پذیرفته باشد و یا على رغم 

ها، پیش  هاى بزرگ دینى جهان باشد . على رغم این تفاوت ایمانى كه میراث مشترك همه سنت
باشد . از نظر هیك و  هاى مسیحى درگیر در پلورالیسم مى فرض مشتركى مورد توافق همه گروه

كه بتواند در  اندیش، ایمان درست شرط الزم نجات است . رینر براى این زمرینر و نیز هر ج
بهشت را بازتر كند، مفهوم ایمان درست را توسیع معنایى داده تا دربرگیرنده آن دسته از افرادى 

گرفتند  كنند و نیز اگر تحت تعلیمات دین مسیحى قرار مى شود كه مانند مسیحیان زندگى مى
هاى ظاهرى  بودن تفاوت ر حالى كه هیك یك قدم فراتر نهاده تا غیرقابل جمعشدند . د مسیحى مى

توانند  ادیان را انكار كند . از نظر هیك توافق نهایى این است كه همه ادیان به ظاهر متفاوت مى
ترین  داند و آن را كوچك ادیان درست باشند . و با این تسامح، او عقیده درست را شرط نجات مى

كند . ولى این عنصر مشترك بسیار انتزاعى است .  همه ادیان جهان محسوب مى وجه اشتراك
هیك نیز مانند لوتر اعتقاد دارد كه نجات و رستگارى بدون داشتن ایمان درست میسر نیست، 
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ترین مخرج مشترك باشد . براى ورود به موضوع  حتى اگر، طبق گفته او، این ایمان كوچك
ته ایمان درست و نجات را به روشنى متمایز كنیم . بر اساس تعالیم پلورالیسم دینى باید دو نك

اسالم، دینى كه خدا بدان امر كرده، همان دینى است كه به آخرین پیامبرش محمد رسول هللا صلى 
ها واجب  هللا علیه و آله وحى كرده است و فقط پیروى از چنین دینى، نه دین دیگر، بر همه انسان

شود، ولى خداوند به اطاعت از ادیان  فهوم، اسالم دینى انحصارى محسوب مىشده است . با این م
دیگر پیش از اسالم نیز فرمان داده است . بنابراین، مقبول نبودن دین حضرت موسى علیه السالم 

صلى هللا علیه  حضرت محمددر این عصر نه بدان دلیل است كه تعالیم او نادرست بوده و یا با تعالیم 
و آله سازگارى ندارد، بلكه بدان دلیل است كه خداوند تعالیم اسالم را به این دوره اختصاص داده 
است . تعلیماتى كه از سوى پیامبران پیشین آمده نه تنها نادرست نبودند، بلكه براى هدایت مردم 

اند با اشاره به روایاتى با  اند . گرچه برخى از علما مایل ه سوى نجات كافى نیز بودهعصر خود ب
این مضمون كه اختالف میان ادیان چیزى فراتر از اختالف در جزئیات عبادات نیست از اهمیت 

هاى متفاوتى  توانیم منكر این امر باشیم كه راه گونه اظهارات، نمى این امر بكاهند . على رغم این
 ها امر داده است .  هاى مختلف بدان به سوى خدا وجود دارد و هم اوست كه در موقعیت

 اسالم عام و اسالم خاص 

شود . اسالم یعنى تسلیم كامل در برابر اوامر  اسالم به معناى عام به همه ادیان الهى اطالق مى
صلى  حضرت محمدله الهى، و اسالم به معناى خاص ناظر بر آخرین تقریر اسالم است كه به وسی

هللا علیه و آله به بشر ارزانى شده است . با توجه به همین تفاوت، چند سؤال به ذهن متبادر 
میزان است؟ آیا تواند در انواع اسالم عام وجود داشته باشد، به چه  شود . مقدار تفاوتى كه مى مى

خداوند قادر بود به مردمى بسیار متفاوت از ما، به تقریرى از اسالم عام امر دهد كه ما قادر به 
تشخیص آن نباشیم؟ چرا خداوند به تقریرات مختلف اسالم امر كرده است؟ پاسخ دقیق این 

است و  ولى در عصر حاضر، اسالم عام ناظر بر اسالم خاص( 2)ها صرفا با خداست .  پرسش
باید توجه داشت كه در مورد جایگاه اسالم در میان كثرت ادیان مرتكب خطا نشویم . در موقعیت 
فعلى بشر، اسالم خاص یعنى اسالم محمدى صلى هللا علیه و آله، و فقط اسالم محمدى صلى هللا 

چیزى  شود و بشر بدان فراخوانده شده است . نه علیه و آله است كه تنها دین الهى محسوب مى
تر از آن درخواست شده و نه چیزى بهتر از آن امكان دارد . دالیل خوبى در مورد این اصل  كم

كه دعوت اسالم، دعوت به اتحاد در ایمان است:  انحصارى اسالم در دست داریم . نخست آن
 شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذى اوحینا و ما و وصینا به ابراهیم و موسى و عیسى ان

اى جهت رفع اختالفات یهود و  ( اسالم خود را وسیله03اقیموالدین و التفرقوا ... )شورى: 
اى كه از سوى اسالم طرح شده است، اصول مشترك بین یهود و  كند . مصالحه نصارا معرفى مى

كند، و حضرت عیسى علیه السالم را نه به عنوان پسر خدا و یا  مسیحیت را تصدیق مى
شمرد .  ترین پیامبران همه اعصار مى بلكه یكى از بزرگ( ~«Redeemer«»~ )ناجى»

مسیحیت در این امر كه هدایت الهى را به سوى نجات، بدون قربانى شدن حضرت مسیح روى 
پذیرد، مرتكب خطا شده است . پیشنهاد هیك براى جبران این خطا، به نظر برخى  صلیب نمى

یگر، اسالم از همان آغاز نسبت به این امر توجه ضایع كردن كالم دین مسیحى است . از سوى د
داشت كه سعادت به وسیله ادیان دیگر نیز در طى دورانى كه معتبر بودند دست یافتنى است . 

»~ كند، ولى جزئیاتى از قبیل تثلیث  بنابراین، اسالم تعالیم اساسى مسیحیت را تأیید مى
(Trinity»~ ) بازخریدن ،( ~«redemption»~ )م و تجس( ~«Incarnation»~ ) را

اند  كند . تمایل اسالم در تأیید پیامبران پیشینى كه از سوى خدا وحى دریافت كرده مردود اعالم مى
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ز در پى دارد . نوع صلى هللا علیه و آله را نی حضرت محمدتصدیق آخرین پیامبر خدا یعنى 
صلى هللا علیه و آله به  حضرت محمدپلورالیسمى كه در این بحث مطرح شد، همانند نقش مشهور 

ى خانه عنوان میانجى در ماجراى حجراالسود است . بدین صورت كه وقتى قبایل مكه در بازساز
صلى هللا علیه و آله  حضرت محمدكعبه براى كسب افتخار بر سر گذاشتن حجراالسود نزاع داشتند، 

 اى از آن را به پیشنهاد كرد كه حجراالسود در پتویى نهاده شود و هر یك از قبایل رقیب گوشه
دست بگیرند و خود حضرت سنگ را در محل خاص خود بگذارد . راه حل پلورالیستى 
فروكاهشى درباره كثرت ادیان قابل قبول نیست زیرا باید امر الهى را در مورد ختم انبیا مورد 

 حضرت محمدتوجه قرار دهیم . تصدیق و تأیید برخى از پیامبران و تكذیب برخى دیگر خصوصا 
كنند، سرپیچى از  صلى هللا علیه و آله، با تمسك به این بهانه كه همه ادیان به یك امر دعوت مى

فرماید: ان الذین یكفرون باهلل و رسله و یریدون ان یفرقوا  اوامر الهى است . چنان كه قرآن مى
و یقولون نؤمن یبعض و نكفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیال . اولئك بین هللا و رسله 

( امكان وجود پلورالیسم 060ـ  061هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا . )نساء: 
فروكاهشى اسالم وجود ندارد، زیرا اسالم مستقیما به راه حل مسأله كثرت ادیان اشاره كرده و 

ود بر دیگر ادیان است . هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على مدعى سلطه خ
بر اساس پلورالیسم دینى فروكاهشى در انتخاب هر ( 3)( 33الذین كله ولوكره المشركون . )توبه: 

توان یافت . این امر بدین نتیجه منتهى  دین به جاى دین دیگر دلیلى جز قرابت فرهنگى نمى
بینیم كه  همیت قانون الهى كاسته شود . از سوى دیگر، در متون اسالمى مىشود كه از ا مى

شریعتى كه از سوى خاتم االنبیاء محمد صلى هللا علیه و آله آورده شده، مكمل همه ادیان گذشته 
است و دعوت الهى به اطاعت از شریعت اسالم، دعوتى است كه به همه انسانیت گسترش یافته و 

نیست: و ما ارسلناك اال كافة للناس بشیرا و نذیرا و لكن اكثر الناس مخصوص فرهنگ خاصى 
هاى گوناگون  ( موضع اسالم در قبال درستى ایمان روشن است . در زمان21الیعلمون . )سبا: 

قوانین متفاوتى از سوى خداوند امر شده ولى در حال حاضر تنها به یك دین امر شده و آن اسالم 
آله است كه اعتقاد به توحید، نبوت و معاد الزمه آن است . بر اساس  محمدى صلى هللا علیه و

فرماید: یا ایها الذین  شود . چنان كه قرآن مى كالم شیعى، امامت و عدل الهى نیز شامل آن مى
امنوا امنوا باهلل و رسوله و الكتاب الذى نزل على رسوله و الكتاب الذى انزل من قبل و من یكفر 

( در این زمینه 035و كتبه و رسله و الیوم االخر فقد ضل ضالال بعیدا . )نساء:  باهلل و مالئكته
صرفا تصدیق لفظى كافى نیست، زیرا دعوت الهى دعوت به ایمان است و ایمان دقیقا معادل لفظ 

نیست . ایمان داشتن یعنى مؤمن بودن با تمام وجود، یعنى تعهد . باید ( ~«Faith»~ )انگلیسى 
لیس البر ان ( 0)مان داشته باشیم . باید براى تبدیل اعتقاد به عمل آمادگى داشته باشیم . به اسالم ای

تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من امن باهلل و الیوم االخره و الملئكه و الكتاب و 
ئلین و فى النبیین و آتى المال على جبه ذوى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبل و السا

الرقاب و اقام الصلوة و اتى الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فى البأساء و 
كه، پلورالیسم  ( حاصل آن077الضراء و حین البأس اولئك الذین صدقوا و اولئك المتقون . )بقره: 

پیامبران و رعایت فروكاهشى با اسالم سازگارى ندارد، زیرا بر اساس این عقیده، اعتقاد به همه 
شریعتى كه از سوى آخرین پیامبر الهى بدان دستور داده شده واجب نیست . در حالى كه بر 
اساس تعالیم اسالم این دستورات روش هستند . پلورالیسم دینى فروكاهشى خود را به عنوان 

اى، راهى  كند، در حالى كه از نظر اسالم چنین عقیده تفكرى آزاد نسبت به سنن دیگر معرفى مى
 باشد .  است به سوى كفر، و بستن چشم و گوش به حقیقت وحى نهایى الهى و لوازم عملى آن مى

 تناقض بين اسالم و پلوراليسم فروكاهشى 
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. موافق نیست جان هیك به خوبى به این امر واقف است كه اسالم با پلورالیسم دینى فروكاهشى او
صلى  حضرت محمداطعى نسبت به این امر وجود دارد كه او اذعان دارد: در اسالم باور محكم و ق

هللا علیه و آله خاتم االنبیاست و خداوند به وسیله قرآن دین حق را كه شامل همه ادیان و مكمل آن 
كه به سایر ادیان ابراهیمى دست  مان در ضمن اینهاست به انسان وحى نموده است . پس یك مسل

تواند مفهوم قرآنى اهل كتاب را گسترش دهد تا كسانى را  دوستى داده، طبق برخى از تفاسیر مى
هاى هندویى، بودایى، كنسیوسى، تائویى، یهودى و  در بر بگیرد كه خدا را از آثار و نوشته

ن احساس وجود خواهد داشت كه وحى قرآنى از شناسند . ولى براى مسلمان همیشه ای مسیحى مى
ترین و آخرین حرف خداست كه  ترین، مردانه نظیرى برخوردار است . قرآن قاطعانه موقعیت بى

همه باید بدان گردن نهند . و چنین اعتقادى مبین و مؤید پذیرش بدون قید و شرط پلورالیسم دینى 
در قالب اصطالح خوش آهنگ رشد عقاید خالق راه حل پیشنهادى هیك به این نزاع  ( 6)نیست . 

بینى خود را با بیان این نكته  نامند متجلى شده است . او خوش كه علماى اسالم آن را بدعت مى( 5)
تواند به پذیرش پلورالیسم دینى فروكاهشى در جهان اسالم كمك نماید،  ها مى كه عقاید صوفى

را دنبال كند كه او براى مسیحیت ترسیم كرده است  كند . یعنى اسالم تقریبا همان راهى ابراز مى
اى از تفكر یبرالیستى  . )خداوندا ما را عاقبت به خیر بگردان( . لحن تفقدآمیز نقل قول زیر، نمونه

رود كه اسالم اساسا دچار همان بحرانى گردد كه مسیحیت در مواجهه با علوم  است: انتظار مى
یى داشت . با این تفاوت كه بحران مسیحیت اندكى بیش از جدید و دیدگاه ناشى از وحدت كلیسا

یك قرن به طول انجامید، ولى اسالم باید خود را در یك نسل واحد مطابق با فرهنگ جدیدى كه 
قبال شكل گرفته هماهنگ كند . امیدواریم كه جهان اسالم به تدریج بتواند راه قرآنى خود را براى 

رسیدن به تعالى و تعهد به اخالق جامعه انسانى بیابد و جاى  پیوند علم جدید با ایمان و براى
تر دیدگاه كلیساى جهانى گردد كه  ترى است اگر این رشد متضمن شناخت عمیق امیدوارى بیش

 ( 7)پیش از این قویا مطرح شده است . 

 تناقض بين تصوف اسالمى و پلوراليسم فروكاهشى 

ها نكاتى را  مطرح كرد؛ یعنى خط فكرى صوفىاى كه هیك  الزم است درباره آخرین مسأله
تواند به وسیله تصوف  اش مى كند كه پلورالیسم دینى فروكاهشى یادآورى كنیم . اگر او تصور مى

توان با ارائه یك برهان قوى كه به طور كلى مطرح خواهیم كرد  یا عرفان قابل دفاع باشد، مى
هاى منحرف  ان وجود دارد كه برخى از فرقهثابت كرد كه وى بر خطاست . در حالى كه این امك

هایى وجود  ها داده ایفا نمایند و در غرب نیز طریقت صوفى بخواهند همان نقشى را كه هیك به آن
ها دربیابند . اكثر عرفاى اسالم قبل از  داشته باشند كه حتى غیرمسلمانان نیز به عضویت آن

دانند . هیك همواره به  رعایت دقیق شریعت مىپرداختن به سیر و سلوك معنوى، خود را ملزم به 
ولى این همان چیزى است كه قرآن ( 1)كند: نور دیگر نیست، دیگر شد سراج .  این بیت تمسك مى

وقفینا »( ؛ 00)مائده: « انا انزلنا التوریه فیها هدى و نوریحكم النبیون الذین»كند:  به آن اشاره مى
...« ما بین یدیه من التوریه واتیناه االنجیل فیه هدى و نور على اثارهم بعیسى ابن مریم مصدقا ل

آید، این نیست كه چون این ادیان داراى نور  اى كه از این آیات به دست مى نتیجه ( 05)مائده: 
شود  كند . و این نتیجه نیز حاصل نمى الهى هستند پس انتخاب هر یك به جاى دیگرى فرقى نمى

هاى مختلفى كه به ما  چنین نیست كه از چراغ( 1)ابعیت نژاد بدانیم . كه تبعیت از دین را مانند ت
مان انتخاب كنیم . بلكه چنین است  شود یكى را بر اساس سلیقه، زمینه و تجربه شخصى ارائه مى

 .جابت امرالهى در عصر حاضراستها را به نوبت عرضه كرده و وظیفه ما ا كه خداوند چراغ
م الجراح در جدالش با موالنا درصدد توجیه مسیحیت به عنوان دین هنگامى كه شیخ مسیحى به نا
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كند: الیفعل هذا و الیقول هذا من كان  اش است، مالى رومى به او اعتراض مى آباء و اجدادى
عاقال او ذاحس صحیح: ان هللا تعالى اعطا لك عقال على حدة غیر عقل ابیك و نظرا على حده غیر 

موالنا  ( 01)، فلم تعطل نظرك و عقلك و تتبع عقال یردیك و الیهدیك . نظر ابیك و تمییزا على حده
دهد  دهد كه چگونه عقل ما را به متابعت از امرى فرمان مى در ادامه با ذكر چند نمونه نشان مى

كند كه حتى سگ شكارى  تر است . او اضافه مى كه منافعش براى ما نسبت به منافع پدرانمان بیش
فاذا كان عقل الحیوان یتشبث بما وجد احسن »دیگر به دنبال زباله نیست .  سلطان مانند پدرش

متاورث من ابویه فمن السمج الفاحش ان یكون االنسان و الذى تفضل على اهل االرض بالعقل و 
التمیز اقل من الحیوان نعوذ باهلل من ذلك نعم یصح ان یقول ان رب عیسى علیه السالم اعز عیسى 

فقد خدم الرب و من اطاعه فقد اطاع الرب فاذا بعت هللا نبیا افضل من عیسى  و قربه فمن خدمه
اظهر على یده ما اظهر على ید عیسى و الزیاده یجب متابعه ذك النبى هلل تعالى ال لعینه و الیعبد 

اى كه هیك او را  مولوى به هیچ وجه پلورالیست دینى فروكاهشى به گونه( 00) ...«لعینه اال هللا 
كند، نیست . عرفا تفاوت بین ادیان الهى را، در مقایسه با تفاوت بین ظاهر و باطن  ى مىمعرف

ها تفاوت بین ادیان، تفاوتى ظاهرى است . همه ادیان الهى داراى  اند . از نظر آن دین مطرح كرده
باطن یكسان هستند . اكثر عرفا شریعت اسالم را تصدیق كرده و شعارشان چنین بوده است: هیچ 

توان  طریقتى بدون رعایت شریعت مجاز نیست . یعنى فقط از راه ظاهر دین به باطن آن مى
مغز  دست یافت، و آن راه ظاهرى در این عصر، ظاهر اسالم است . همچنان كه كار بى

پوست در زمین كارى برنیاید چون به  آید چنان كه دانه را اگر بى پوست نیز برنمى آید بى برنمى
به عالوه، آن نورى كه به گفته قرآن  ( 02)دفن كنى برآید و درختى شود عظیم . پوست در زمین 

هایى است كه خداوند به پیامبرانش در شكل  در تورات و انجیل وجود دارد، مربوط به كتاب
اش داد نه به شكل تحریف شده امروزین، و نور ادیان پیشین مربوط به عقایدى مانند  نخستین

ها را مردود اعالم كرده است  له صلیب و تثلیث كه قرآن صریحا آنتجسم حضرت عیسى، مسأ
كند . از نظر او  شود . مولوى صریحا و مؤكدا ادعاى الوهیت حضرت عیسى را رد مى نمى

این ( 03)ها براى انكار ادعاى الجراح ضد عقل است .  پذیرش تجسم از سوى برخى از صوفى
ود دارند با این امر مالزمت ندارد كه پذیرش هر دین هاى بسیارى با یك نور وج واقعیت كه چراغ

بریم متفاوت نیست . براى رومى نیز مانند همه  با آنچه از نیاكان و فرهنگ به میراث مى
مسلمانان فقط یك راه وجود دارد و آن صراط مستقیم است . به هر حال، موضوع مشهور در 

ها به سوى مسیحیت، زرتشتى و یا  یل آناشعار عرفایى نظیر مولوى، عطار و حافظ بیانگر تما
گیرى نادرست منتهى گردد كه شعراى مذكور تفاوت  پرستى است . شاید این امر به این نتیجه بت

ها به چشم  كردند، ولى آنچه كه واقعا در شعر آن بین اسالم و ادیان دیگر را مهم تلقى نمى
مان باطنى است . پذیرفتن آیینى هاى ظاهرى اسالم بدون توجه به ای خورد، مذمت نشانه مى

یابى به هدایت و رشد معنوى  نادرست از روى تقوى و خلوص و رعایت دستورات آن براى دست
بهتر از دین منافقى است كه ظاهرا مدعى اسالم است و باطنا پرستنده طاغوت . قرآن، نفاق را به 

نار ولن تجد لهم نصیرا )شمس: ان المنافقین فى الدرك االسفل من ال»روشنى مذموم شمرده است: 
( ؛ و عدهللا المنافقین و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدین فیها هى جسمهم و لعنهم هللا و لهم 006

یابیم كه كفر منافق بدتر از  ( با مقایسه كردن انواع كفر با یكدیگر در مى51عذاب مقیم . )توبه: 
»~ رحمه هللا( درست اعتقادى  امام خمينىكفر زرتشتى صادق است . در شعر حافظ و )

(orhtodoxy»~ )در شعر  به ظاهر انكار شده است . براى مثال رنگین كردن سجاده با مى
رحمه هللا اشاره به بعد باطنى دین و انكار نفاق  امام خمينىحافظ و یا توسل به پیر مغان در شعر 

شود .  گونه مسائل از نظر كسى كه نتواند رموز آن را دریابد ارتداد محسوب مى است ولى این
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با پیروى  امام خمينىن آن را انكار كند . منافق كسى است كه در عین تصدیق ظاهرى اسالم باط
كند . بنابراین، با اشاره به حد  از حافظ بر ضد نفاق، یعنى ایمان صادقانه به اسالم، تأكید مى

كردن ظاهر اسالم با تصدیق باطن آن و چنین است كه  كند، یعنى رد نهایى عكس نفاق مبالغه مى
شود . دست آن شیخ ببوسید كه تكفیرم كرد محتسب را بنوازید كه  كفر سمبل ایمان واقعى مى

زنجیرم كرد معتكف گشتم از این پس به در پیر مغان كه به یك جرعه مى از هر دو جهان سیرم 
توانند حقیقت واحدى  دو قضیه ظاهرا متناقض مىدر مكتب ابن عربى بر این شیوه كه ( 00)كرد . 

هاى موجود در ادیان الهى تبیین  را از دو دیدگاه ارائه كنند تأكید شده است . با این روش، تفاوت
شود . حتى اگر این دو دیدگاه از نظر ظاهرى ناقض یكدیگر باشند ولى در واقع هر یك،  مى

بر این عقیده بودند كه متون مقدس ادیان همچون كنند . عرفاى دیگر  حقیقت واحدى را مطرح مى
هندوئیسم بر اساس كتاب الهى نوشته شده و برخى نیز فراتر رفته و بودا را همان ذوالكفل پیامبر 

تواند در ادیان مختلف و حتى ادیان به  به هر حال، این واقعیت كه حقیقت الهى مى( 06)دانند .  مى
نیست كه مردم در انتخاب دین دلخواه خود آزاد هستند . ظاهر متناقض بیان شود، بدین معنى 

خود ابن عربى در پاسخ به این سؤال امیر مسلمانى كه درباره چگونگى رفتار با مسیحیان از او 
و هم او تصدیق ( 05)پندى درخواست كرده بود، رفتارى بر اساس شریعت اسالم را توصیه كرد . 

عصر كنونى از شریعت محمد صلى هللا علیه و آله كرده است كه بر مردم واجب است كه در 
توانیم بگوییم كه همه ادیان پیشین با وحى قرآن باطل و  و به این اعتبار مى( 07)متابعت كنند . 

شوند نه كاذب، از نظر ابن عربى كاذب پنداشتن ادیان پیشین دیدگاهى  اعتبار شمرده مى بى
ه جاى ادیان الهى پیشین بر ما واجب است . در جاهالنه است و تبعیت از شریعت اسالم خاص ب

ها  شود و این امر نه بدان دلیل است كه آن این معنا دستورات ادیان الهى پیشین باطل اعالم مى
ها براى عصر  دهند بلكه دلیل این امر آن است كه هر آنچه كه از آن ارزش خود را از دست مى

و الشرایع كلها »گوید:  د دارد . شیخ اكبر مىكنونى الزم باشد در آخرین وحى الهى نیز وجو
انوار و شرع محمد صلى هللا علیه سلم بین هذه االنوار كنور الشمس بین انوار الكواكب فاذا 
ظهرت الشمس خفیت انوار الكواكب و اندرجت انوارها فى نور الشمس فكان خفاءها نظیر ما سنخ 

اعیانها كما یتحقق وجود انوار الكواكب و لهذا  من الشرایع یشرعه صلى هللا علیه و سلم مع وجود
الزمنا فى شرعنا العام ان نومن یجمیع الرسل و جمیع لشرائعهم انهاحق فلم ترجع بالنسخ باطال 

ها و علماى اسالم درباره كثرت ادیان تفاوت در  اختالف نظر صوفى ( 01) .«ذلك ظن الذین جهلوا 
كنند در حالى  عرفا به وحدت باطنى ادیان الهى تكیه مى عقاید نیست بلكه تفاوت در تأكید است .

شود كه نقطه نظرهاى  كنند . ولى این امر موجب نمى كه علما به برترى ظاهرى اسالم تأكید مى
یكدیگر را قبول نكنند . متكلمان اذعان دارند كه ادیان الهى پیشین داراى نور و هدایت هستند، 

شده است . این حقیقت كه در عصر كنونى فقط اسالم  زیرا این امر صریحا در قرآن مطرح
محمدى صلى هللا علیه و آله داراى اعتبار است و رعایت شریعت او بر همه واجب است، از نظر 

ها امرى پذیرفته شده است . هر دو گروه، ادیان الهى پیشین را ـ كه مسیحیت نیز جزء آن  صوفى
پذیرند ولى صوفى بیش از متكلم به دنبال  ارد مىاست و هیچ گونه تفاوت عقیدتى با اسالم ند

بصیرت موجود در ادیان دیگر است . على رغم آنچه كه از نظر هر دو گروه تحریف و اشتباه 
شود، مركز توجه عارف دستیابى به بصیرت معنوى است نه عقاید صورى،  عقیدتى محسوب مى

تفاوت در بعد ظاهرى را تعابیر  زیرا توجه عارف به بعد باطنى دین معطوف است . عارف نیز
داند ولى چون توجه علما به عقاید و جزئیات عبادات معطوف است،  مختلف یك حقیقت واجد مى

كنند . با این حال، از نظر هر دو گروه اسالم دینى است  هاى بین ادیان تأكید مى تر بر تفاوت بیش
ر فعلى خدا بدان فرمان داده است . كه مكمل ادیان الهى پیشین است و تنها دینى است كه در عص
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هایى  به هر حال، عارف مایل است ایمانش را به وسیله شعر مطرح كند و نفاق را به وسیله سمبل
 بینیم:  مى امام خمينىپرستى رد كند . چنان كه در اشعار باباطاهر و  از دیگر ادیان و حتى بت

 تناقض بين فلسفه اسالمى و پلوراليسم فروكاهشى 

خورد . فارابى پس  در سنت فلسفى اسالم خط فكرى دیگرى نیز درباره كثرت ادیان به چشم مى
بنابراین »كند:  از طرح این نكته كه مردم عوام قادر به درك حكمت فلسفى نیستند، چنین بیان مى

شود و چه با آنچه كه به  هایى كه براى مردم عوام ملموس است، مطرح مى گونه مسائل با مثال این
از نظر فارابى همه ( 20).« كند، از نظر گروهى دیگر غریب باشد  نظر گروهى آشنا جلوه مى

شوند و از  هاى گوناگون ارائه مى ادیان، معرف حقیقت فلسفى واحدى هستند كه به وسیله سمبل
گردد . به عالوه،  ها جامعه شكل گرفته و انسان به سوى سعادت رهنمون مى یق همین سمبلطر

اند، و براى كسانى كه به دنبال  اى كرده به حقیقت محض به اجمال اشاره»هر یك از ادیان بزرگ 
هاى دیگر تأویل  حقیقت هستند همین مقدار كافى است تا به آن دست یابند و بتوانند براى سمبل

این دیدگاه، از نظر ابن سینا هم تا حدى مقبول است . طبق نظر فارابى ( 22) .«به داشته باشند مشا
ها  محتواى معنوى و زمینه همه ادیان یكسان است، زیرا امرى كلى و عام است ولى هر یك از آن

ر كنند كه در یك سطح نیستند . زیرا برخى ادیان نسبت به برخى دیگ هایى استفاده مى از سمبل
اى  ترى براى راهنمایى بشر برخورداند و عامل جهت دهنده ترند و از توان بیش به حقیقت نزدیك»

شود كه به  هایى استفاده مى شوند، و حتى در بعضى از ادیان از سمبل در زندگى بشر محسوب مى
رند كه در درباره كثرت ادیان، فلسفه نیز مانند عرفا به این امر اذعان دا ( 23) .«سود مردم نیست 

عصر حاضر تنها دینى كه از سوى خدا بدان فرمان داده شده اسالم است و همه ادیان پیشین به 
ها با آنچه كه به پیامبر اسالم وحى شده متفاوت است و  نوعى تحریف شده و عقاید منسوب به آن

راه اسالم مكمل همه ادیان پیشین است . نكته مورد اختالف، چگونگى ادراك باطن دین از 
جا مطرح شد، دیدگاهى  مكاشفات معنوى یا استدالالت فلسفى است . مسأله قابل توجهى كه این

كه ادیان از تجربه دینى شخصى  است كه پلورالیسم دینى فروكاهشى مدافع آن است و آن این
كنند، بنابراین، هیچ  شوند و چون همه ادیان حقیقت باطنى واحدى را تبیین مى داراى اعتبار مى

كند كه كدام دین را انتخاب كنیم، به عالوه، حقیقت مشترك در ادیان جهان به همین  رقى نمىف
شكل فعلى براى راهنمایى بشر به سوى سعادت نهایى كافى است . هیچ یك از این عناصر براى 

 علما، فالسفه و عرفا قابل قبول نیست . 

 گرايى دينى  وين رايت و كثرت

بررسى وجوهى بپردازیم كه از سوى وین رایت براى تبیین كثرت دینى گردیم تا به  اینك باز مى
ـ كسانى كه دین دیگرى اختیار  2ـ تفاوت واقعى بین ادیان وجود ندارد،  0مطرح شده است: 

ـ كسانى كه دینى غیر از دین ما  3ترى نسبت به ما دارند،  كنند به لحاظ شناختى شایستگى كم مى
رستى روش تحقیقاتشان است . مسلمانان هرگونه تفاوت واقعى بین كنند به علت ناد اختیار مى

كنند ولى قائل به تفاوت عقیدتى در میان معتقدان به ادیان مختلف هستند و  ادیان الهى را انكار مى
كنند . بنابراین، دلیل این امر كه چرا برخى از مردم حقیقت اسالم را  بر اهمیت آن تأكید مى

تواند گناه، غرور، حقارت،  اى كه قرآن در این زمینه دارد، مى به اشارهپذیرند، با توجه  نمى
هاى عملى اسالم باشد . شاید  تعصب، خودسرى، وابستگى به دین نیاكان و عدم رعایت خواسته

افرادى كه نسبت به تعلیمات سنتى اسالم آگاهى ندارند، اسالم را بپذیرند . شاید به دالیل مختلف 
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ر به درك حقیقت اسالم نیستند، هنوز حقیقت كشف نشده باشد شاید آن چنان براى كسانى كه قاد
توانند حقیقت كامل  اند و دیگر نمى تحت تأثیر حقیقت جزئى دین خود هستند كه بدان وابسته شده

تر از مسلمانان  اسالم را تشخیص دهند . این امر نه بدان دلیل است كه ظرفیت شناختى شان كم
ها در تبیین قضایا داراى نقص است . گروهى از فیزیك دانان را در  ى آنشناس است و یا روش

شناسى در یك سطح و  هاى متفاوتى باشند، ولى از نظر معرفت نظر بگیرید كه داراى دیدگاه
ها با بصیرت خاص خود قادر به تبیین  ها نیز یكسان باشد ولى یكى از آن شناسى آن اصول روش

كه، دیگران در همان راه بن بست گام بردارند . شاید برخى از نظریه صحیح باشد، در حالى 
چنین است . شاید كسى از عنایت خاص خدا بصیرت پیدا كند و دیگرى نتواند  هاى دینى این تفاوت

تواند نعمتى از سوى خدا باشد . شاید حتى این امكان وجود داشته  هاى دینى مى . گاهى دلیل تفاوت
بگذارد تا دین نادرست را درست بپندارد، زیرا همان دین نادرست  باشد كه خدا كسى را آزاد

توانیم بگوییم كه این مسأله درست است یا خیر، زیرا  تر باشد . ما مى براى رشد روحى او مناسب
دانیم كه چگونه خداوند نعمت و لطف خود را براى راهنمایى بندگانش به  علم غیب نداریم و نمى

توان در  كه چگونه مى جا مطرح شد، باید براى اشاره به این نچه كه اینگستراند . آ سوى خود مى
هاى كه وین رایت براى كثرت  حقیقت اسالم پافشارى كرد كفایت كند . ولى هنوز نسبت به شیوه

 ادیان تبیین كرده ناخرسند بود . 

 اهل بهشت و اهل جهنم چه كسانى هستند 

ط متابعت از یك دین یعنى دین محمد صلى هللا علیه و به این نتیجه رسیدیم كه در عصر كنونى فق
آله به بشر امر شده ولى درباره این مسأله كه چه كسى اهل بهشت است و چه كسى اهل جهنم و 

كه آیا عذاب الهى براى كسانى كه به دین خاصى گرایش دارند همیشگى است یا خیر،  نیز این
شهید مطهرى به تفصیل « عدل الهى»كتاب  صحبتى به میان نیامد . این موضوع در بخش آخر

 ( 20)تر از آراى ایشان گرفته شده است .  جا مطرح خواهد شد بیش آمده و مباحثى كه در این

رود یا خیر به آن  اى كه باید پیش از بررسى این امر كه آیا غیر مؤمن به بهشت مى نخستین مسأله
شود و كافر شایسته عذاب الهى است  سوب مىبپردازیم، این است كه كفر فى نفسه گناه بزرگى مح

شود:  شوند كه به دو نمونه اشاره مى . آیاتى كه ناظر به این حكم هستند در قرآن فراوان یافت مى
( ؛ و من یشاقق 0... والذین كفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما كانوا یكفرون )یونس : 

ر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم وسائت الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غی
( این آیات و آیات مشابه و عید قرآنى به ملحدان است . بنابراین، براى 006مصیرا . )نساء: 
ـ وعید دقیقا در خصوص چه كسانى  0گونه آیات باید سه مسأله را بررسى كنیم:  درك درست این

 آیا خداوند باید بر اساس آن عمل بكند یا خیر . ـ  3شود .  ـ در چه شرایطى مطرح مى 2است؟ 

 ـ كفر  7

كند و چون  ها صدق مى وعید عذاب الهى صرفا منحصر به كفار نیست، بلكه در مورد همه انسان
كفر به عنوان اولین شرط ورود به جهنم مطرح شده، نكاتى چند درباره مفهوم آن قابل ذكر است 

اش از قبیل كافر، داراى معانى متفاوت در متون مختلف  ههاى هم خانواد . اصطالح كفر و واژه
توان فرض  هستند . مثال معناى فقهى این واژه مربوط به مسأله ازدواج و ارث است . ولى نمى
هاى كفر و  كرد كه در همه آیات معناى فقهى كفر مراد باشد . حتى در جاى جاى متون فقهى واژه

براى مثال، در مورد كشتن كافران هنگام جنگ، نظر برخى  یا كافر معانى متفاوت از هم دارند .

mailto:npaikar@live.com
http://www.shughnan.com/


 

________________________________________________________________________ 
npaikar@live.com                                                                                                      www.shughnan.com 

 

68 

از مفسرین این است كه فقط كشتن كافر حربى مورد نظر است، و كودك و زن و بیمار از این 
اند كه این  امر مستثنى هستند . برخى از مفسران، در مورد سرزنش مشركین در قرآن، ادعا كرده

ن اختصاص دارد، در حالى كه برخى دیگر آن را شماتت صرفا به مشركین شبه جزیره عربستا
اند . تعریف فقهى كفر به مسأله نجات ربطى ندارد، زیرا تعریف فقهى مربوط به این  تعمیم داده

مسأله است كه مثال بر اساس شریعت با غیر مسلمانان چگونه رفتار شود، در حالى كه نجات و 
لفظى كفر پوشش است . كافر كسى است كه رستگارى مربوط به مقام باطنى فرد است . معانى 

پوشاند . كفر حالتى انفعالى نیست كه به همه كسانى اطالق شود كه به اسالم  خود را از حقیقت مى
شود  معتقد نیستند، بلكه حالتى فاعلى مربوط به باطن فرد است كه مانع از پذیرش هدایت الهى مى

او نسبت به خدا و انكار او نسبت به هدایت . آنچه كه موجب ورود كافر به جهنم است سركشى 
پوشاند و این جدایى از خدا جهنم  الهى توسط آخرین پیامبر خدا است . كفر، كافر را از خدا مى

 شود .  محسوب مى

 ـ شرايط قاصر و مقصر  3

شود كه اعتقادات نادرست  علماى شیعه در این امر كه وعید الهى شامل حال همه افرادى نمى
فاق نظر دارند . كودك نابالغ، دیوانه و سفیه از جمله كسانى هستند كه از این امر مستثنى دارند ات

اند  هستند . گروه دیگر، افراد ناشنوا و ناگویا و نیز كسانى كه در فاصله بین پیامبران از دنیا رفته
ف نظر شوند، اختال ها، كه قاصر خوانده مى درباره چگونگى سرنوشت این گروه( 26)باشند  مى

كند، بدین گونه كه  ها را در روز قیامت امتحان مى وجود دارد . طبق برخى از روایات، خدا آن
خواند، كسانى كه داخل آتش شوند  ها را از میان آتش به سوى خود فرا مى پیامبر در آن روز آن

مغایرت با  گونه آیات را به لحاظ نجات یافته و بقیه وارد آتش جهنم خواهند شد . شیخ صدوق، این
داند . برخى  روایاتى كه در روز قیامت وظیفه و تكلیفى براى انسان قائل نیستند، مردود مى

دیگر، معتقدند كه قاصران در روز قیامت استثنا هستند . از نظر فیض كاشانى، فراخوانى از 
ت و میان آتش انعكاس اخروى امتحان الهى در این جهان براى دعوت به زندگى نیكوكارانه اس

( 25)دعوت پیامبر از میان آتش صورت اخروى دعوت وجدان اخالقى در این جهان است . 

قاصران از مقصران متمایز هستند . اعتقادات نادرست مقصر به سبب كوتاهى، تعصب، جزمیت 
و غرور و تنبلى خود اوست . راه حلى كه شهید مطهرى براى مسأله كثرت ادیان مطرح كرده 

ن تفاوت و تمایز است . ولى او مفهوم قاصر را بسط داده تا شامل حال همه است، ناظر به همی
اند و این نپذیرفتن نه به لحاظ گناه بلكه به لحاظ  كسانى شود كه حقیقت اسالم را نپذیرفته

شوند: گروهى كه به علت عدم توانایى  قصورشان بوده است . قاصران به دو گروه تقسیم مى
وم شده و گروه دوم، كسانى هستند كه على رغم داشتن توانایى فكرى از تشخیص حقیقت محر

ها و سفیهان است  ها مكشوف نشده است . گروه نخست، شامل كودكان، دیوانه عقلى، حقیقت بر آن
گیرد، از سوى شهید مطهرى مستضعف نامیده  . گروه دوم، كه افراد ناشنوا و ناگویا را در بر مى

اند . بسط گروه قاصر،  هاى دیگر بدبخت شده طر ظلم و یا موقعیتاند؛ یعنى كسانى كه به خا شده
ها اشاره شده است .  هایى است كه در روایات بدان نتیجه طبیعى تفكر عقالنى ما درباره گروه

شود كه به واسطه آن شخص از دعوت به اسالم  ناشنوایى به خودى خود، عذرى محسوب نمى
شته عدم آشنایى فرد ناشنوا با تعالیم اسالم بود . ولى معاف شود . ولى نتیجه مفروض آن در گذ

در صورتى كه ناشنوا با زبان اشاره قادر به خواندن و یا نوشتن شود، براى قبول و یا انكار 
شود . آنچه كه مهم است تظاهر حقیقت است نه ناشنوایى . چنانكه در  حقیقت مكلف محسوب مى

( مشاهده كردیم . این مسأله، شرط اساسى 006نساء: آیه قبلى در عبارت )بعد ما تبیین له( )
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انتخاب مسؤوالنه و آگاهانه دین است . فرض كنیم كسانى هم كه در فاصله بین پیامبران به دنیا 
اند نسبت به پیام الهى آگاهى ندارند . ولى اگر چنین شخصى عالم بود و از آنچه كه قبال وحى  آمده

شود . از سوى دیگر، در عصر حاضر اگر  لهى مكلف مىشد، در برابر دعوت ا شده مطلع مى
اى از جهان به علت عدم دسترسى به اسالم، از تعالیم آن محروم بود مكلف و  كسى در گوشه

« نظر خشك مقدس تنگ»شود . شاید كسانى را كه شهید مطهرى با برچسب  مسؤول محسوب نمى
عا به دنبال حقیقت باشد، خداوند به نحوى كند، بر اساس این آیه )اگر كسى واق تأدیب و تنبیه مى

كنند . ولى از این  ((، جدل مى51حقیقت )به معناى خاص( را به او نشان خواهد داد . )عنكبوت: 
كه، هدایتى كه از سوى خداوند به طالبان  اى گرفت: نخست آن توان چنین نتیجه آیه به دو دلیل نمى

كه بتوان به حقایقى رسید كه خداوند  باشد، بدون اینرسد، شاید صرفا حكمتى اخالقى  حقیقى آن مى
از طریق وحى در اختیار آخرین پیامبرش گذاشته است . همچنان كه خداوند قادر است هدایت و 

كنند كه پیام  اند، ولى در جوامعى زندگى مى حكمت را نصیب كسانى كند كه واقعا به دنبال حقیقت
باید به نحوى تفسیر شود كه « الذین جاهدوا فینا»، عبارت اسالم هنوز بدانجا نرسیده است . ثانیا

توان در  تر را مى جویان واقعى شود . زیرا، اصطالح مشابه ولى با معناى دقیق شامل تمام حقیقت
سایر آیات الهى نیز یافت كه ناظر به كسانى است كه از قبل مؤمن بودند و براى اسالم جهاد 

كند كه نجات یا رستگارى تصمیم دلبخواهى خدا نیست،  ل مىشهید مطهرى استدال ( 27)كردند . 
بلكه نتیجه طبیعى زندگى انسان است . نجات یك امر تكوینى است نه قراردادى . وى همچنین 

كند كه هم نجات و هم محكومیت داراى درجاتى هستند، و نیز محكومیت، همیشگى و  تأكید مى
ى درجاتى است كه از میل به صدق و خیر كه فطرى جاودانه نیست . همچنان كه خود اسالم دارا

رود . در بهشت  شود و تا ایمان و تقوى كه مخصوص اولیاست باال مى انسان است شروع مى
اى از  براى كسانى كه صرفا به علت نرسیدن به حقیقت گمراه هستند قفل نیست، ولى پاره

، فرد به طور غیر مستقیم به شود و در نتیجه اعتقادات نادرست مانع پاكى و خلوص فرد مى
پس در اسالم بر اهمیت اعتقاد درست به عنوان امرى ( 21)شود .  شقاوت و بدبختى سوق داده مى

رساند تأكید شده است، و در عین حال، از نظر اعتقادى نیازى به  كه بشر را به سعادت مى
یى حتى براى آن دسته انحصارگرایى قابل انعطاف نیست . براى فهم چگونگى نیل به سعادت نها

از افرادى كه به دنبال صراط مستقیم نیستند، صراطى كه در عصر كنونى براى همه بشر پیروى 
ها  كند، این نیست كه آن اعتبار مى از آن واجب است، باید متذكر شویم آنچه كه ادیان پیشین را بى

ایى راهنمایى بشر به سوى هیچ حقیقتى را دربر ندارند . وحى خداوند در ادیان پیشین نیز توان
تكامل و سعادت را دربر داشته است . این توان ذاتى ادیان پیشین با آمدن عصر جدید از بین 

رود . ولى اگر پس از رسیدن وحى جدید شخصى نسبت به وحى قدیمى از سر لجاج و عناد  نمى
طغیان در مقابل شود . در این مورد نپذیرفتن وحى جدید  وابسته باشد، جزو اشقیا محسوب مى

خداست . بر اساس پلورالیسم دینى غیرفروكاهشى، داشتن اعتقادات درست واجب است، زیرا امر 
خداست . ضرورى نیست به این معنا كه ممكن است انسان بتواند به واسطه فیض خدا به نجات 

اش درست عمل نكرده باشد . درجات مختلف پلورالیسم  دست یابد، حتى اگر به وظیفه
 حضرت محمدداند . در عصر پیامبرى  فروكاهشى مغایرت با اعتقاد درست را تا حدى مجاز مىغیر

شود ولى خداوند پاداش متناسب  صلى هللا علیه و آله اعتقادات یهود و نصارا نادرست محسوب مى
كند . در دو آیه قرآن خداوند حتى براى صابئین نیز پاداشى در نظر  ات را انكار نمىبا آن اعتقاد

دانند( به شرطى كه اعتقاد به خدا و  پرست مى گرفته است )بسیارى از مفسرین صابئین را ستاره
روز قیامت داشته باشند و عمل خیر انجام دهند . ان الذین امنوا و الذین هادوا و النصارى و 

ین من امن باهلل و الیوم االخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و الخوف علیهم و الهم الصابئ
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طبیعى است كه مفسرین در تفسیر این آیه با یكدیگر اختالف نظر  ( 21)( 52یحزنون . )بقره: 
 گونه است: اگر غیرمسلمان تابع دینى بود كه داشته باشند . تفسیر انحصارگرایان از این آیه بدین

در زمان او خداوند بدان امر كرده، نباید از رسیدن به رستگارى و نجات واهمه داشته باشد، ولى 
ها اگر  رسد . به اعتقاد آن اگر در عصر كنونى تابع دینى غیر از اسالم باشد هرگز به نجات نمى

پیدا  سوره آل عمران تناقض 10آیه طورى تفسیر گردد كه شامل غیر مسلمانان نیز بشود با آیه 
هر كس به دنبال دینى غیر از اسالم باشد از او پذیرفته نیست و در آخرت دچار عذاب »كند .  مى

پرستى تناقض ندارد، به شرطى كه آیه بعدى  ولى با آیه قبلى درباره ستاره.« الهى خواهد شد 
ه سور 52طورى تفسیر گردد كه اسالم را به معناى عام در نظر بگیرد . از سوى دیگر آیه 

گونه تفسیر شود كه خداوند در عصر حاضر به بیش از یك دین دستور داده است  بقره، نباید بدین
شان  گونه تفسیر كرد كه شاید كسانى كه قاصر هستند، ولى زندگى توان بدین . بلكه این آیه را مى

تر از تفسیر  بر اساس اصول درست اخالقى استوار است رستگار شوند . این تفسیر معقول
رسد، زیرا نكته قابل اهمیت تجلى و تظاهر دعوت جهانى اسالم است  نحصارگرایان به نظر مىا

كند كه عدم دسترسى فرد به اسالم به این دلیل باشد كه در زمان  و در مورد نجات فرق نمى
كرده و یا در محلى دور از آن جا بوده و یا به هر دلیل دیگر . اعتقاد  مناسبى زندگى نمى

رغم  پرستى، ولى على رباره تثلیث با توحید اسالمى سازگارى ندارد، چه رسد به ستارهمسیحیان د
توان صرفا داشتن اعتقاد نادرست را دلیلى بر انكار نجات معرفى كرد . این امر،  این توافق نمى

شود كه همه اعتقادات نسبت به نجات در یك سطح هستند . بر اساس  به این نتیجه منتهى نمى
سالم، بهترین راه رسیدن به سعادت پذیرفتن تعالیم خدا در قرآن از طریق آخرین پیامبرش تعالیم ا

باشد . از سوى دیگر، برخى از اعتقادات اعراب مشرك نظیر پرستیدن الت و عزى كامال  مى
كشاند . اهل كتاب  تهى از حقیقت معرفى شده و فرد را به جاى رساندن به سعادت به شقاوت مى

شان با تعالیم اسالم، به شرطى رستگار  و نصارا، على رغم اختالفات غیرقابل جمعمانند یهود 
ها نباشد، زیرا ادیان فوق، سرچشمه الهى  شان از كوتاهى خود آن شوند كه اعتقادات نادرست مى

شان وجود دارد به قرب الهى  توانند به واسطه همان حقیقتى كه در دین ها حتى مى دارند . آن
امكان دارد پیروان ادیانى همچون هندى، چینى و بودایى به همین نحو و یا طرق  برسند . حتى

كه انكارشان نسبت به اسالم از روى جهل باشد نه تعصب و  دیگر به بهشت برسند، مبنى بر این
توانیم به طور قطع بگوییم كه تابعین ادیانى  ضدیت با آن؛ یعنى قاصر باشند نه مقصر . زیرا نمى

دى، مسیحى و اسالم اهل كتاب نیستند . تشخیص این امر، كه تعالیم اصلى این ادیان غیر از یهو
رسد . اختالف بین تعالیم اسالم و محتویات  از سوى پیامبر خدا آورده نشده محال به نظر مى

كند كه این تعالیم اساسا یكى نیستند . در برابر تناقضى كه بین اسالم و  ها ثابت نمى گونه كتاب این
شود كه تعالیم مسیحیت تحریف شده ولى به چه دلیل در  یحیت وجود دارد، این توضیح داده مىمس

آید .  مورد این مسأله كه شاید ادیان غیرابراهیمى نیز منشأ الهى داشته باشند سخنى به میان نمى
به نجات  بنابراین، شاید فرد قاصر به وسیله حقیقت نهفته در دینى كه به غلط بر آن باور دارد( 31)

 برسد . 

 اهميت نيت 

تواند به نجات برسد صرفا بر اساس صدق و كذب  به هر حال، پاسخ این پرسش كه آیا قاصر مى
ها داراى آن  تعالیم دینى و یا نظام اعتقادى او نیست، بلكه بر اساس دالیلى است كه به واسطه آن

ز حقیقت باشند ولى اگر آن را با اعتقاد شده است . مهم نیست كه این اعتقادات چه مقدار دور ا
تواند لطف خدا را شامل حال او بگرداند . زیرا  نیت كامال پاك انتخاب كرده باشد همین صدق مى
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صدق، فى نفسه لب اسالم است . این نكته به بهترین وجه در داستان موسى و شبان موالنا 
پان درباره خدا، عبادات او طبق این داستان على رغم تفكر نادرست چو( 30)منعكس شده است . 

شود . نكته مرتبط با این مسأله ثواب الهى  اش مقبول درگاه حق واقع مى به جهت خلوص و صدق
شود  است . اگر مجتهدى در فتوایش مرتكب اشتباه بشود، این خطا به حساب غفلت او گذاشته نمى

در همین رابطه، حتى اگر فردى  گردد و باید به آن فتوا عمل گردد . . بنابراین، اجر او ضایع نمى
كارى را به طور صحیح انجام دهد ولى در نظرش نادرست جلوه كند، همین مسأله خود موجب 

كه، وعید عذاب نه صرفا به كفر و یا عقیده نادرست بلكه  نادرستى قضیه خواهد شد . حاصل آن
تن اعتقادات ناصواب به كفر گناهكار عاصى و یا عقیده نادرست از سر لجاج مشروط است . داش

شود . مقصر مانند منافق است، زیرا هر دو به  براى قاصر، بر خالف مقصر، گناه محسوب نمى
كنند . منافق در همان حالى كه با زبان مدعى  ظاهر مدعى امرى هستند كه باطنا آن را انكار مى

م حق است ولى بدان كند . به این امر نیز واقف است كه اسال اسالم است در قلب آن را انكار مى
كند . پس ادعاى ظاهرى او مبنى بر قبول اسالم، خود نوعى انكار اسالم است . این  عمل نمى

كند كه به دنبال حقیقت است ولى در قلب،  امر، در مورد مقصر نیز صادق است . او نیز ادعا مى
نكار حقیقت تلقى جوى حقیقت خود نوعى ا كند . كوتاهى او در جست خود را از حقیقت پنهان مى

شود . پس كامال به جاست اگر وعید جهنم براى كفار گاهى همراه با وعید جهنم براى منافقین  مى
باشد . وعدهللا المنافقین و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدین فیها هى حسبهم و لعنهم هللا و لهم 

گونه اظهار نظر  درباره كسى اینهیچ راهى وجود ندارد كه بتوانیم  ( 32)( 51عذاب مقیم )توبه: 
ها به  كنیم كه او به خاطر كفرش گناهكار است یا نه )غیر از چند نفر معدود كه سرنوشت آن

پیامبر صلى هللا علیه و آله وحى شد( . تفاوت قاصر و مقصر در قلب است . شهید مطهرى به 
ختصاص به پاستور ندارد، زند اشاره كرده است: ا جا كه پاستور را مثال مى این نكته نیز آن

اصوال حساب اشخاص در دست خداست، هیچ كس حق ندارد درباره كسى به طور قاطع اظهار 
حتى پیامبر صلى هللا علیه و آله نیز در مورد  ( 33)نظر كند كه اهل بهشت است یا اهل دوزخ . 

گسترش   ( 30)كرد، اطالع نداشت .  سرنوشت افراد غیر از آنچه كه از طریق وحى دریافت مى
اى در كالم شیعى محسوب  مفهوم قاصر در آثار شهید مطهرى پیشرفت اخالقى قابل مالحظه

شود . زیرا این مسأله ارتباط بین مسئولیت اخالقى و سرنوشت اخروى را كه به وسیله تأكید  مى
بیت به خطر افتاده بود، مجددا تصدیق و تث( ~«orthodoxy»~ )زیاد قائالن به درست اعتقادى 

گونه تفكر را كه بهشت مخصوص اقلیت كوچكى است كه همه عقاید  كرد . شهید مطهرى این
كند . رد حالى كه، تقریبا در هیچ مورد خاصى  كنند، استهزاء مى متكلمین شیعى را قبول مى

داند كه تعداد زیادى از  توان گفت كه قاصر كیست و مقصر كیست، شهید مطهرى بعید مى نمى
 باشند .  كافران مقصر

 ـ وعيد  6

شود این است كه آیا محكومیت جاودانى نتیجه الزم اعتقادات نادرست  جا مطرح مى سؤالى كه این
است، اعتقاد نادرست كسى كه مقصر است . متكلمین در مورد این مسأله عام كه خدا باید بر 

عره فعل خدا شوند: بر اساس نظر اشا اساس وعده و وعیدش عمل كند، به سه گروه تقسیم مى
بود، پس فساد و الم  عدل است، زیرا بر اساس اراده اوست . اگر هدف نهایى خدا فساد و یا الم مى

اش وفا كند . اگر خداوند  درست و خیر بودند . اشاعره اعتقاد داشتند كه الزم نیست خدا به وعده
س نیز رفتار كند هیچ نیكوكاران را پاداش و بدكاران را كیفر دهد عدل خواهد بود و اگر بالعك
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كند . از سوى دیگر، بر اساس نظر معتزله، خداوند بالضروره عادل است . بنابراین،  تفاوتى نمى
 تفاوت باشد .  تواند نسبت به وعده و وعیدش نسبت به پاداش بهشتى و عذاب جاودانى بى نمى

طف و فیض خدا از عدل گویند چون ل ها مى اند . آن متكلمین شیعه، نظریه سومى را انتخاب كرده
تواند كسانى را كه الیق عذاب همیشگى  اش وفا نكند ولى مى تواند به وعده او پیشى گرفته، نمى

هستند مورد بخشش قرار دهد . هیچ كس قادر نیست براى فیض خدا حدى قائل شود . گرچه 
د دارد . به این جا نیز وجو جایگاه منافقین در اسفل السافلین است، ولى امكان فیض الهى در آن

فیض خدا شامل حال كافر مقصرى كه اهل توبه نیست ( 36)مسأله در قرآن تصریح شده است . 
درباره این  ( 35)شود، و چنین فردى باید بدون چشم داشت به رحمت خدا در جهنم خالد باشد .  نمى

ر وجود دارد . گیرند یا خیر، اختالف نظ شان پاداش مى مسأله كه آیا كافران براى اعمال نیك
برخى معتقدند كه براى كافر مقصر، هیچ پاداشى وجود ندارد . برخى دیگر تخفیف در عذاب 

از سوى دیگر، از زمان شیخ مفید، متكلمین به طور كلى اعتقاد ( 37)دانند .  الهى را پاداش او مى
در ( 31)بود . داشتند كه اگر كسى داراى اعتقادات شیعى درست بود در عذاب الهى مخلد نخواهد 
رسید پاداش و  نتیجه، مفهوم پاداش و كیفر الهى به انحراف كشیده شد، تا حدى كه به نظر مى

كیفر الهى كامال به عقیده شخصى بستگى دارد . ولى این تصور باطل ریشه در قرآن و احادیث 
جه رسید، در حالى توان به این نتی كنند كه از برهان عقلى مى ندارد . طرفداران این عقیده ادعا مى

ها گناهكارانى كه داراى اعتقاد درست هستند، باید به  كننده نیست . از نظر آن ها قانع كه برهان آن
ها اگر  اند( از نظر آن خاطر همان اعتقاد پاداش بگیرند )اعتقاد درست را با ایمان اشتباه گرفته

تواند  آن باشد، عذاب الهى نمى شود، ولى اگر بعد از پاداش قبل از عذاب الهى باشد، ضایع مى
تواند كارى كند كه گناهكار فراموش كند كه عذاب همیشگى در  ولى خداوند مى( 31)جاودانه باشد . 

تواند به نوبت یك سال كیفر و یك سال  كه خدا مى باشد و یا این گیرد مى طول مدتى كه او پاداش مى
تواند پاداش را به عنوان تخفیفى در  كه مى نپاداش دهد و بدین طریق، هر دو ابدى بشود، و یا آ

توان براى این دیدگاه، كه پاداش باید پس از عذاب باشد، دلیل بهترى در  عذاب منظور نماید . مى
این اندیشه یافت كه پاداش اخروى به مراحل تكامل و خلوص روح كه پس از سوختن از آتش 

ش در قبال ایمان، على رغم وجود گناهان شود، بستگى دارد . به هر حال، پادا جهنم حاصل مى
تر از وابستگى اعتقادى  كند كه ایمان را امرى عمیق كبیره، در صورتى نجات ابدى را تضمین مى

بدانیم و اگر در چنین مواردى توبه نتوانست گناهان كبیره را بزداید، باید نگران حضور ایمان 
دامن گیر او بشود خوف داشته باشد . او نباید  كه عذاب الهى واقعى باشیم . گناهكار باید از این

شك ساختگى  كند . ذكر داستان جالبى كه بى تصور كند كه فقط اعتقاداتش امنیت او را تضمین مى
رسد، بد نیست . زمانى كه شیخ با یزید بسیار مشهور بود و مردم شیفته او بودند، خدا  به نظر مى

نم مردم ترا سنگسار خواهند كرد؟ با یزید در جواب دانى اگر اسرارت را فاش ك به او گفت مى
دانى اگر اسرار فیض و رحمت را به مردم بگویم، دیگر كسى تو را اطاعت نخواهد  گفت تو مى

كرد؟ آن دو با هم به توافق رسیدند كه اسرار یكدیگر را فاش نكنند . این داستان به انسان به 
نظر از  هاى مكلف صرف ر است كه همه انسانت كند، ولى معقول نوعى امنیت خاطر القا مى

شود،  اعتقاداتشان در خوف و رجا زندگى كنند . برخى اعتقاد دارند كه چون شرك بخشوده نمى
مشرك گناهكارى كه موفق به توبه نشده در آتش مخلد خواهد بود . ولى این آیه به تنهایى ( 01)

توان ادعا كرد كه چون خدا  تر نمى لى بیشكند، زیرا بدون شواهد عقلى و نق چیزى را اثبات نمى
بخشد پس او را از فیض خود نیز محروم خواهد نمود . امتناع خدا از بخشودن  مشرك را نمى

بخشد، ولى این امر  مشرك به قوت خود باقى خواهد بود؛ یعنى مشرك گناهكار را خدا نمى
بهشت دست یابد . اگر شرك واقعا  تواند بدین صورت باشد كه او نتواند به مقامات باالترى در مى
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تر از پرستیدن چند بت بدانیم .  مانع رسیدن فرد به رستگارى است، پس باید آن را چیزى عمیق
شود . این واژه كه در  نامیده مى( ~«ontological idolatry»~ )یعنى آنچه كه شرك تكوینى 

باشد . پس  تر است مى ن روشنعربى به مفهوم شریك قائل شدن براى خداست از معادل انگلیسى آ
كه نشان دهیم چگونه شرك مانع رسیدن فرد به سعادت است، باید آن را با خلوص قلبى  براى این

كه الزمه سعادت است ناسازگار دانست . به هر حال، بحث فوق صرفا در ارتباط با كفر 
كنیم كه فیض خدا  مى دهد، ولى تأكید مقصران بود نه قاصران . خداوند به گناهكاران پاداش نمى

هیچ حد و مرزى ندارد و این خود نشان دهنده این امر است كه نقطه امیدى وجود دارد كه حتى 
تواند براى  گناهكارترین افراد به واسطه همین فیض الهى بتوانند به توبه دست یابند . كسى نمى

.«  ذوالفضل العظیم و ان الفضل بید هللا یوتیه من یشاء و هللا»... فیض خدا حدى قائل شود، 
 ( 21)حدید: 

 گيرى  نتيجه

ترین  اى ناگفته مانده و آن لوازم عملى آن است . یكى از مهم درباره پلورالیسم دینى مسأله
كند، برقرارى ارتباط  هایى كه مسیحیان لیبرال را ترغیب به پذیرش پلورالیسم دینى مى انگیزه

كه غیر مسیحى را به  لیبرال مسیحى، به جاى آن بهتر بین مسیحیان و غیر مسیحیان است . یك
داند كه ذاتا با دین  دیده نفرت و به عنوان یك جهنمى بنگرد، با این نگرش او را مانند كسى مى

ها تمام ادیان صرفا از نظر ظاهرى با هم تفاوت دارند .  مسیحى موافق است، زیرا از نظر آن
هاى دینى  ى نژادى است و ارتباط بین اعضاى سنتها هاى موجود در ادیان از نوع تفاوت تفاوت

طرفى دولت نسبت به دین است، ولى  مختلف باید در قالب دولت لیبرالى شكل گیرد كه مدعى بى
بینیم  كند . در اسالم، بالعكس مى هاى حاكم در خط فكرى پروتستانى حمایت مى در واقع از ارزش

اى كه  بلكه به عنوان ابراز وفادارى به جامعهكه اختالف دینى، نه به عنوان یك ترجیح شخصى 
شود . كسانى كه دینى غیر  بر پایه بصیرت معنوى و ارزشیابى نقادانه استوار است محسوب مى

كه  شوند، خواه گناهكارانه و خواه قابل توجیه . به دلیل آن كنند مرتكب خطا مى از اسالم اختیار مى
جا كه امكان ارتباط خوب  قابل توجیه است یا خیر، آن ها توانستیم تشخیص دهیم كه خطاى آن نمى

عدالتى ـ وجود دارد، باید فرض كنیم  بین مسلمانان و غیرمسلمانان ـ بدون نادیده گرفتن ظلم و بى
گونه فكر كنیم، روابط  ها صادقانه است و از نظر اخالقى بر ما واجب است كه بدین كه اشتباه آن

باید بر پایه قراردادهاى فى ما بین باشد . ادب و اصول اسالمى حسن همجوارى با غیر مسلمانان 
باید در ارتباط شخصى و یا در قالب حكومت اسالمى رعایت گردد . بر اساس سنت اسالمى، 

توانند به عنوان یك جامعه  شود و با حفظ سیطره اسالمى اهل ذمه مى غیر مسلمان ذمى شمرده مى
ترى نظامى اروپائیان و ضعف كشورهاى مسلمان آثار تا حدى مستقل باشند . در نتیجه بر

حكومت اسالمى كه تا قرن نوزدهم باقى مانده بود از بین رفت و به جاى آن نظام دولت ملى به 
هایشان هستند و نخستین اقدام به سوى ایجاد  گیرى سرزمین وجود آمد . مسلمانان در آغاز بازپس

ین اقدام، انقالب اسالمى ایران است . اصل جزیه تر دولت اسالمى صورت گرفته است . برجسته
و حمایت از اهل ذمه به عنوان شهروندان غیرمسلمان هنوز احیا نشده است . على رغم سوء 

شد . بتوان این امكان را به وجود آورد كه  هایى كه شاید در گذشته در مورد اهل ذمه مى استفاده
از آزادى برسند كه در دولت لیبرال امكان دسترسى اهل ذمه در این نظام اسالمى بتوانند به حدى 

بدان نیست . در مسیحیت، خصوصا در شاخه پروتستان، ارتباط نزدیكى بین نجات و اعتقاد 
اى باشد تا در فدیه حضرت عیسى كه تنها  تواند وسیله درست وجود دارد، زیرا ایمان درست مى

ت و نجات از میان پیشنهادهایى كه راه نجات است مشاركت داشت . ارتباط بین عقیده درس
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دانند باقى مانده است . مانند پیشنهادهایى كه از سوى ویل فرد  مسیحیان براى پلورالیسم دینى مى
و جان هیك ارائه شده است . ( 00) ( ~«Wilfred Cantwell Smith»~ )كنت ول اسمیت 

روبنایى است كه بر پایه ایمانى كه ها بر این عقیده بودند كه نهایتا كثرت ادیان امرى ظاهرى و  آن
آید استوار است . اگر كسى فداكارى حضرت مسیح را  ذاتا واحد است و به بیان بشرى در نمى

روى صلیب و نیز ارتباط بین ایمان و نجات را كه از اركان مهم تفكر مسیحیت است انكار كند، 
یمان را باید به وسیله عمل شق واضح، حداقل واضح در متون مربوط به مسیحیت این است كه ا

ها  خیر به دست آورد . این طرز تلقى به وسیله لوتر و اكثریت متكلمین مسیحى و حتى كاتولیك
تقبیح شده است . در این زمینه در سنت اسالمى مسأله به شكل دیگرى طرح شده است . 

د . از متون كنن مسلمانان مانند مسیحیان براى رستگار شدن صرفا به عمل صالح اكتفا نمى
آید كه انسان صرفا با تالش خود بدون در نظر گرفتن لطف خدا ره به جایى  اسالمى چنین برمى

مكررا به این مسأله اشاره شده كه عمل صالح بدون ایمان هیچ ( 02)برد . در صحیفه سجادیه  نمى
ر نهایى درك شده و آورد كه به وسیله آن خی اى ندارد . زیرا ایمان معیار شناختى به وجود مى پایه

گیرى و همین  آید . خداوند با رحمت خود به وسیله همین جهت نیت، انجام عمل نیك به وجود مى
كشاند . ولى ایمان چیزى بیش از پذیرفتن یك سرى باورها و  نیت بندگانش را به سوى خود مى

برابر اراده  اعتقادات است . ایمان، تمایل معنوى براى سیر به سوى خداست، تسلیم كامل در
اوست . در اسالم رستگارى حركت روحى به سوى خداست، حركتى كه مبین تحصیل صفات 
خدایى و هدفش لقاءهللا است . براى رسیدن به این هدف خداوند ایمان و عمل صالح مطالبه كرده 

طور كه به  است . این مسأله، در این دوره به معنى تصدیق اسالم و عمل به آن است، همان
اش وحى شده است . به هر حال، ایمان و عمل صالح بدون لطف خدا و به  ین پیامبر برگزیدهآخر

تنهایى براى رسیدن سعادت و رستگارى كارساز نیستند . پلورالیسم غیرفروكاهشى اسالم، با 
با توجه به نقش ( ~«Rahner»~ )پلورالیسم جان هیك و پلورالیسم غیرانحصارگراى رینر 

قابل مقایسه است: از نظر هیك، هر یك از ادیان بزرگ بدون توجه به جهل از سه جنبه 
هایى كه در ادیان مختلف وجود دارد، تبیین نهایى یك ایمان است . این ایمان نهایى به زبان  تفاوت

بشرى قابل بیان نیست، بنابراین، به یك معنا معتقدان به آن نسبت به آنچه كه واقعا به آن اعتقاد 
دانند كه به چه چیز اعتقاد دارند ولى غیرمسیحیان  ستند . از نظر رینر مسیحیان مىدارند جاهل ه

ممكن است به این مسأله كه در اصل مسیحى هستند جاهل باشند . در دیدگاه غیرفروكاهشى، هیچ 
هاى پنهان  گیرد تا بشود برخى از توافق تالشى براى تفسیر اعتقادات به ظاهر متضاد صورت نمى

كه فرض كنیم نسبت به این امر كه خداوند چگونه صادقین را هدایت  كرد . به جاى اینرا آشكار 
كند جاهل هستیم، باید اعتراف كنیم كه نسبت به چگونگى هدایت صادقین جاهل هستیم و نیز  مى

وجوى واقعى حقیقت است . همه پیامبران را  نسبت به این امر كه چه نوع اعتقاداتى نتیجه جست
و در مشهورترین حدیثى كه از ابوذر نقل شده، پیامبر صلى هللا علیه و آله شماره  شناسیم نمى

هزار نفر اعالم كرده است . تعلیمات تحریف شده این پیامبران شاید در ادیان  020پیامبران را 
مختلف جهان باقى مانده باشد . اقرار به جهل در این مورد نوعى ابراز تواضع نزد حكم خداست 

توان به نوعى  باشد كه بر اساس آن مى اى مى اضع در سنت اسالمى داراى نقش برجستهو این تو
از پلورالیسم غیرفروكاهشى اسالمى دست یافت . در قرآن پس از ذكر این نكته كه برخى از 

شود كه افراد  رسند یادآورى مى شوند و منافقین به عذاب مضاعف مى افراد صالح رستگار مى
توان گفت كه اهل پاداش  ه باید در انتظار مشیت خدا باشند و تا آن زمان نمىدیگرى نیز هستند ك

هستند یا كیفر . و اخرون مرجون المرهللا اما یغدبهم و اما یتوب علیهم و هللا علیم حكیم . )توبه: 
پلورالیسم دینى جان هیك، در مقایسه با آنچه كه قبال در كالم مسیحى )انحصارگرایى   ( 03)( 015
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ا غیر از آن( آمده از موقعیت بهترى برخوردار است . مسلمانان باید بدانند كه انكار تجسم و ی
تر كرده است . ولى پلورالیسم  حضرت عیسى، پلورالیسم هیك را به اعتقادات اسالمى نزدیك

هاى اخالقى و سیاسى مخالف اسالم است . این  اى از ارزش فروكاهشى هیك، حاوى مجموعه
شان نسبت به آن  هاى، اسالمى هستند . نه صرفا به دلیل جزئیات داورى ارزش ها مخالف ارزش
تر به خاطر معیارهایى كه دارند . بر اساس قرآن هدایت اخالقى و سیاسى باید  ها بلكه بیش ارزش

ملهم از قرآن و تعلیمات پیامبر صلى هللا علیه و آله باشد، در حالى كه توصیه هیك معطوف به 
هاى متداول تفكرات جدید دنیوى، كه غالبا نیز با اسالم در تضاد هستند،  وشجریانات، و ر

باشد و اگرچه عذاب شدیدى در انتظار دشمنان اسالم است ولى باید قبول كنیم كسانى كه  مى
اند شاید به خاطر همان صدق، فیض خدا نصیب حال آنان  صادقانه اعتقاد نادرستى را پذیرفته

آنچه كه در پلورالیسم دینى جان هیك ارزشمند است، تحمل و تساهلى است  گردیده و نجات یابند .
تواند بر اساس خطوطى كه  تر در سنت اسالمى وجود دارد و مى كه به یك معنا به صورت كامل

 ترسیم كردیم به عنوان پلورالیسم دینى غیر فروكاهشى مطرح شود . 

 (سيد ابو الفضل موسويان )اسالم و گفت و گوى اديان 

بحث گفت و گوى ادیان براى دستیابى به وجوه مشترك از دیر زمان میان ادیان الهى مطرح بوده 
است. در این مقال به این مبحث از منظر اسالم توجه شده است. نخست به طور فشرده و خالصه 
به معنى و تاریخچه آن اشاره شده، سپس بر ضرورت گفت و گو از نظر اسالم توجه شده، آنگاه 

شود به اجمال و بر اساس آیات قرآن پرداخته شده و در  فایده هایى كه بر این بحث مترتب مىبه 
پایان چهار پیش شرط كه باید طرفداران گفت و گو به آن ملزم باشند، مورد بررسى قرار گرفته 

و همچنین مباحثه ( 0) است. تاریخ گفت و گو و مباحثه را باید با تاریخ پیدایش بشر یكى دانست
میان ادیان با هدف به پیروزى رساندن اعتقادات خود و از میدان بیرون راندن رقیب از دیرزمان 
صورت گرفته است. اما گفت و گو به معناى دستیابى به بینشها و ارزشهاى مشترك كه اخیرا 

توان بدرستى گفت از چه زمانى  و مورد توجه ادیان قرار گرفته، نمى( 2)اى یافته است  روح تازه
آغاز شده است. مطالعه در تاریخ ادیان بزرگ چون مسیحیت و یهودیت این حقیقت را بر ما 

( 3) اند. دانسته كند. كه هر كدام از اینها فقط خود را بر حق و دیگرى را بر باطل مى نمایان مى

قرآن برخورد یهود و مسیحیت را این گونه بیان كرده است: )قالت الیهود لیست النصارى على 
یهود گفتند: مسیحیان بر چیزى از حق استوار ( 0) ء( ء و قالت النصارى لیست الیهود على شى شى

نیستند و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان بر چیزى از حق نیستند. ظهور اسالم به عنوان یك دین 
جهانى و غلبه اعتقادى و جغرافیایى سریع آن در همان سالهاى اولیه نقطه عطفى جهت خاتمه 

ن به این نوع برخورد فكرى و روش و منش غیر اصولى در ارائه فكر دینى الاقل در این بخشید
زمینه بود. اسالم راه گفت و گو و مباحثه را با دیگر ادیان براى دستیابى به مشتركات گشود و آن 
را روش شایسته در ارائه فكر دینى به طریقى آزاد و بدون اكراه دانست. اسالم بر گفت و گو و 

اى در هیچ یك از ادیان  احثه منطقى تاكید بسیار ورزید و این در حالى بود كه چنین نشانهمب
هر چند ( 6) شد. آسمانى چه در متون مقدس و چه در سیره و سنت علماى دینى آنان دیده نمى

بعضى از ادیان تبلیغى چون مسیحیت داعیه تبلیغ و جذب پیروان جدید را داشتند، ولى هرگز تن 
 مهم با ادیان دیگر ندادند.  به این

 قرآن و گفت و گو 
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در قرآن گفت و گو با موافقان و مخالفان هم به عنوان یك شیوه پسندیده مطرح شده و هم مصادیق 
بسیارى از آن ذكر شده است. نخستین كسى كه طبق آیات قرآن به گفت و گو پرداخته، خداوند 

اند  ن گفته و آنها نیز نظرات خود را بیان نمودهمتعال است. در مساله خلقت آدم، با مالئكه سخ
خداوند جهت اثبات مدعاى خود آدم را بر آنان عرضه داشت تا آدم تواناییهاى خودش را به آنان 
نشان دهد و به این وسیله خطاى مالئكه را در پیش داورى نسبت به خلقت آدم كامال روشن 

نیز به گفت و گو پرداخت و به او تا قیامت  با شیطان كه تمرد و سرپیچى كرده بود( 5) ساخت.
اند، بیشترین گفت و گو را نوح با  انبیاء نیز با اقوام و مخالفانشان به بحث پرداخته( 7) مهلت داد .

به طول انجامید و به او گفتند )یا نوح قد جادلتنا فاكثرت ( 1)قوم خود داشت كه نهصد و پنجاه سال 
با ما جدل و گفت و گو بسیار كردى. نوح همچنین در مورد  ؛ یعنى اى نوح تو( 1) جدالنا(

ابراهیم نیز افزون بر بحث با قومش در مورد برداشتن ( 01) فرزندش با خداوند به بحث پرداخت.
همچنین پیامبران دیگر همچون صالح، لوط، موسى، ( 00) عذاب از قوم لوط با خداوند بحث نمود .

اند كه در قرآن آمده است. پیامبر اكرم )ص( و امامان  ردهعیسى : و... با قوم خودشان بحث ك
اند كه بخشى از آن را مرحوم  معصوم ) علیهم السالم( نیز با مخالفان و موافقان بحثهایى نموده

گردآورى نموده است. وى در مقدمه كتاب بحثى درباره « االحتجاج»طبرسى در كتاب ارزشمند 
ى از جدال احسن پیامبر )ص( با كفار كه در قرآن ذكر شده، جدال و اقسام آن نموده و نمونه های

 اند كه در روایات نقل شده به ترتیب  آورده است. آنگاه بحثهایى كه آنان با دیگران داشته
معصومین جمع نموده است. به هر حال در قرآن آیاتى وجود دارد كه بحث و گفت و گو را 

ك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى شمارد از قبیل: )ادع الى سبیل رب وظیفه مى
اى كه  یعنى با حكمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به گونه( 02)احسن( 

بهتر است جدل )بحث( كن. این آیه تصریح دارد كه وظیفه پیامبر )ص( در راه دعوت مردم به 
اى دیگر  در آیه( 03) باشد. ز آن، جدال احسن مىدین خدا حكمت و موعظه حسنه است و راه دفاع ا

گوید: )و ال تجادلوا اهل  به همین مضمون این مجادله را در خصوص اهل كتاب به انحصار مى
اى كه بهتر است جدل نكنید. در این  یعنى با اهل كتاب جز به گونه( 00) الكتاب اال بالتى هى احسن(

سوره آل عمران قرآن رسما از پیامبر خواسته  50 آیه خطاب متوجه همه مؤمنین است. در آیه
است كه وارد گفت و گو با اهل كتاب شود و محور اصلى بحث نیز مشخص شده، مالحظه كنید: 
)قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم اال نعبد اال هللا و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ 

اى اهل كتاب به سخنى  ن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون( یعنىبعضنا بعضا اربابا من دون هللا فا
روى آورید كه میان ما و شما یكسان است این كه جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریك او قرار 
ندهیم و برخى از ما برخى دیگر را غیر از خداوند یكتا به خدایى نگیرد. اگر روى گرداندند 

اند از:  هایى كه در این آیه به آن توجه داده شده عبارت انبرداریم. نكتهبگویید گواه باشید كه ما فرم
ـ )قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم( در این فراز خداوند دستور صریح داده 0

است كه پیامبر )ص( باب گفت و گو با اهل كتاب را بگشاید و محور اساسى بحث، موضوع 
ـ از اثبات وجود خدا بحث را آغاز نكنید 2 ( 06) همه انبیاء پیشین بوده است.توحید باشد كه سخن 

بلكه سخن از نپرستیدن غیر خداوند باشد. كالم را براى نفى شریك آورده نه اثبات وجود خدا، 
داند و  زیرا قرآن شریف اثبات وجود خداوندى و حق بودن آن را مفروغ عنه و امرى فطرى مى

آن، انسانها در اصل پرستش خداوند )بجز معدودى از سر عناد( تردید به اساسا در فرهنگ قر
( 05) داند شود، آنان را نیز خداشناس مى دهند. حتى آنجا كه سخن از بت پرستان مى خود راه نمى

. ( 07) دهند )ما نعبدهم اال لیقربونا الى هللا زلفى( كه پرستش بت را براى تقرب به خدا انجام مى
اند اما غافل از  شده در عدم شناخت شرك بوده است و انسانها با اینكه گرفتار آن مىمشكل همیشه 
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یعنى و بیشتر مردم به خدا ( 01) اند به تعبیر قرآن )ما یومن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون( آن بوده
)ع( در مورد فلسفه اینكه بنى امیه چگونه  امام صادقآورند مگر آنكه مشرك شوند.  ایمان نمى

 اند:  توانستند به نام اسالم و توحید بر مردم حكومت كنند، این نكته ظریف را بیان داشته

علیم ایمان را آزاد گذاردند و تعلیم شرك را آزاد نگذاردند، زیرا اگر همانا بنى امیه براى مردم ت
عالمه مجلسى در ذیل این روایت چنین ( 01)پذیرفتند.  كردند آن را نمى مردم را بر آن وادار مى

دادند،  گوید: مقصود امام این است كه آنها چیزى كه مردم را از اسالم بیرون برد یادشان نمى مى
شدند هرگز از امثال آنها پیروى  دادند و مردم متوجه مى ا را به مردم یاد مىزیرا اگر اینه

ـ در بحث نفى پرستش غیر خدا دو نكته اساسى وجود دارد كه باید در باره آن 3 ( 21) كردند . نمى
گفت و گو نمود : الف( شریك براى او قرار ندهیم )ال نشرك به شیئا( )شركى كه الزمه اعتقاد به 

و امثال آن باشد( زیرا الوهیت مقامى است كه هر چیز از هر جهت به « اتخاذ ابن»یا  «تثلیث»
شود و منشا تمام كماالت موجودات با كثرت و ارتباطى كه با  او پناهنده شده؛ در او حیران مى

یكدیگر دارند، در او هست. پس الزم است آدمى خدا را عبادت كند از آن رو كه تنها و معبود 
ت كه شریك ندارد. ب( )و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللا( اشاره به آنچه در واحدى اس

زیرا ( 20)میان اهل كتاب وجود داشته است كه: )اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون هللا( 
. افراد جامعه با تمام امتیازى كه بر یكدیگر دارند همه از یك حقیقت واحد )حقیقت انسانى( هستند

صحیح نیست كه بعضى از آنها اراده و هواى نفسانى خود را بر بعض دیگر تحمیل كند، مگر 
آنكه معادل آن را از طرف خود تحمل كرده باشد كه این همان تعاون در به دست آوردن مزایاى 

باشد، اما خضوع تمام افراد یا یك فرد از آنان، نسبت به فرد دیگر از همنوعان خود،  حیات مى
ى كه او را از بعضیت و تساوى در حقوق خارج كند و بواسطه استعالء و تحكم فرد مطاع بطور

اش اطاعت  خود و مالك مطلق العنان خویش بگیرد و وى را در تمام اوامر و نواهى« رب»را 
ـ همانگونه 0كند، این خود مطلبى است كه باطل كننده فطرت و مخرب پایه انسانیت خواهد شد. 

در این گفت و گو بحث بر سر اصول كلى و امور فطرى است كه بین همه ادیان كه مالحظه شد 
ـ )فان تولوا 6باشد و در این آیه بحث از دعوت به اسالم )دین خاص( نشده است.  مشترك مى

فقولوا اشهدوا بانا مسلمون( این بخش از آیه نحوه پایان دادن به بحث با اهل كتاب را بیان داشته 
نپذیرفتند و به نداى فطرت خودشان كه هیچ دلیلى بر رد آن ندارند، پاسخ نگفتند  است كه اگر آنان

و به دعوت همه انبیاء بى اعتنایى كردند، شما اعالم كنید ما این اصول را پذیرفته و به آن پایبندیم 
و شما بر آن گواه باشید )بدون هیچ گونه درگیرى و تحمیل عقیده از آنها جدا شوید( . و به 

رتى اكنون كه شما به این امور فكرى پشت كردید، اینگونه نیست كه ما این اصول را نادیده عبا
بگیریم و به آن بى اعتنا باشیم. بلكه ما ادامه دهنده راه انبیاء سلف و لبیك گو به نداى فطرتیم و 

ن كامل و شما نیز آن را در حركات و اعمال ما مشاهده خواهید كرد. در هر حال اسالم با اینكه دی
آمیز  سالمت داند، ولى حاضر به زندگى مشترك با اهل كتاب به نحو  جامع را منحصر در خود مى

 است. 

 هاى گفت و گو  فايده

و دشمنى ها معموال یا از سر سلطه گرى و ( 22)ـ پایان دادن به دشمنیها منشا اختالفات بشرى 0
از موضع قدرت وجود ندارد، استثمار و غارت است كه در این صورت راهى جز برخورد 

احكام جهاد )كه در واقع همان دفاع است( براى این منظور قرار داده شده است. یا بر اثر 
باشد، این گونه اختالفات ریشه در تفكر  برداشتهاى گوناگون در مسایل اعتقادى، اجتماعى و... مى
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تندى، خشونت و تعصب  داند بجاى و دیدگاه اشخاص دارد. هر دیدگاهى كه خود را بر حق مى
توان با  باید با منطق و استدالل به سراغ مخالف خود برود، زیرا اعتقاد امرى قلبى است و نمى

اند با  زور كسى را به باور رساند و تجربه ثابت نموده حتى آنجا كه مطلب حقى را خواسته
یرى شده است . مطمئنا اند و در برابر آن موضعگ استفاده از زور به كرسى بنشانند، ناموفق بوده

توان دشمنیها را تبدیل به دوستى نمود. قرآن در این باره به پیامبر توصیه  با برخورد منطقى مى
فرماید: )و ال تستوى الحسنة و ال السیئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بینك و بینه عداوة كانه  مى

اى كه خوبتر است مباحثه كن تا  گونه یعنى خوبى و بدى یكسان نیست. همواره به( 23) ولى حمیم(
« احسن»كسى كه میان تو و او دشمنى است چون دوست مهربان شود. به كار بردن واژه 

كند كه از تعابیر نیكو استفاده كنند و با رویى خوش با طرف مقابل مواجه  مؤمنان را ملزم مى
دهد پرهیز نمایند.  افزایش مى ها و دشمنیها را آمیز كه كدورت شوند و از كلمات مستهجن و تحریك

تا به این وسیله دلمشغولى و محبت خود را به طرف مقابل نشان دهد، یقینا این شیوه در دیگران 
موثر خواهد بود. اسالم خواسته است با باز كردن باب گفت و گوها، دشمنیهایى كه در طول 

ا خونریزیها و جنگهاى خانمان تاریخ به خاطر متهم كردن یكدیگر به عقاید باطل پیش آمده و منش
سوزى شده است كنار گذاشته شود گرچه حكومتها براى سلطه خود از دیدگاهها و نظرات سوء 

سازى هدایت دستیابى به حق و نجات از كژفهمى و انحرافات خواسته  ـ زمینه2اند .  استفاده نموده
ست از جمله مهمترین آنها هر انسانى است . براى رسیدن به این آرزو رعایت اصولى الزامى ا

تواند به حق پى برد كه بدون هیچ تعصب و پیش  ایجاد روحیه حق طلبى است. انسان آنگاه مى
هاى مختلف روبرو شود و دالیل هر كدام را مورد بررسى قرار دهد تا  داورى با افكار و اندیشه

تواند  مطلبى روبرو شد، نمىبهترین آنها را شناخته و بپذیرد، مسلما اگر فردى با ذهنیت خاصى با 
درستى و نادرستى آن را تشخیص دهد. در نتیجه به مطلوب خود كه پى بردن به حق است 

گوید: )فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه  نخواهد رسید . قرآن در این زمینه مى
ا بشارت ده؛ همان كسانى به یعنى بندگانم ر( 20) اولئك الذین هداهم هللا و اولئك هم اولوا االلباب(

كنند. اینانند كه خداوند هدایتشان كرده و  دهند و آنگاه از بهترین آن پیروى مى سخن گوش مى
از امام موسى بن جعفر )ع( روایت شده است كه خداوند در این آیه به اهل  اینانند كه خردمندانند.

مؤمنان نیست. عالمه طباطبایى از  و این بشارت مختص به( 26) تعقل و اندیشه بشارت داده است.
این آیه دو نوع هدایت برداشت كرده است. هدایت اجمالى و هدایت تفصیلى . هدایت اجمالى را 

توان به هدایت تفصیلى كه فهم كلیه  فرماید با این روحیه مى همین روحیه حق پذیرى دانسته و مى
 ( 25) معارف الهى است دست یافت.

 پيش شرطهاى گفت و گو 

داران گفت و گو چند اصل را به عنوان اصل موضوعى باید پذیرفته باشند. این اصول  داعیه
اند از: الف ـ اصل توجه به علم و آگاهى حكماء و فالسفه وجه ممیزه انسان را از دیگر  عبارت

دانند. منظور آنان قدرت تفكر و اندیشه در انسان است كه به وسیله  حیوانات صفت نطق او مى
شوند كه هیچ  شود. اما در میان انسانها بر خالف این امر ذاتى اشخاصى یافت مى ابراز مىزبان 

اعتنایى به تعقل و اندیشه ندارند قرآن این گروه را از بدترین جانوران معرفى نموده و از جرگه 
یعنى ( 27) فرماید: )ان شر الدواب عند هللا الصم البكم الذین ال یعقلون( داند. مى انسانیت دور مى

اند و اصال تعقل  بدترین جانداران نزد خدا كسانى هستند كه از شنیدن و گفتن حرف حق كر و الل
كنند. به طور طبیعى روى سخن ما با این گروه نیست و اینها اهل بحث نیستند. در منابع دینى  نمى

ا اشاره ما از جهات مختلفى به مساله علم توجه شده است. كه به صورت فهرست وار به آنه
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ـ تحصیل علم همانند سایر واجبات، واجب است. پیامبر )ص( فرمودند: طلب العلم 0كنیم.  مى
ـ محدود به زمانى 2یعنى فراگیرى علم بر هر مسلمانى واجب است. ( 21) فریضة على كل مسلم

ا از پیامبر )ص( نقل شده است: اطلبوا العم من المهد الى اللحد یعنى ز گهواره ت خاص نیست. 
ـ محدود به مكان خاصى نیست و هر كجا علمى یافت شد باید به سراغ آن 3گور دانش بجوى. 

به دنبال علم بروید هر چند به چین ( 21) فرمایند: اطلبوا العلم و لوا بالصین رفت. پیامبر )ص( مى
)ع( نقل شده است: لو یعلم الناس ما فى طلب  امام باقر)دورترین نقطه آن روزگار( باشد. از 

دانستند در نتیجه تحصیل علم به  یعنى اگر مى( 31) العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللحج
رفتند ولو آنكه خونشان در آن راه ریخته شود و یا به  به دنبال آن مى رسند چه سعادت هایى مى
فرمایند: الحكمة  ـ محدود به فراگیرى از شخص و گروه خاصى نیست. مى0دریاها وارد شوند. 

یعنى حكمت گمشده مؤمن است پس هر كجا ( 30)ضالة المؤمن فحیثما وجد احدكم ضالته فلیاخذها 
ولو من اهل »یا « ولو عند المشرك»گیرد. در روایات دیگر تعبیر اش را یافت او را ب گمشده
دارد یعنى چه آن حكمت نزد مشرك یا نزد منافق باشد. حتى در تعبیرى از امام )ع( وارد « النفاق

شده است كه حق را از اهل باطل بپذیرید ولى باطل را ولو از اهل حق باشد نپذیرید. و حضرت 
یعنى آنچه اهمیت دارد كالم است نه ( 32) ودتان سخن شناس باشیدفرمایند: خ در ذیل حدیث مى

ـ نادانى 0اند از جمله:  گوینده آن. از سوى دیگر در مذمت جهل و نادانى به نكاتى توجه داده
 فرماید: اذا ارذل هللا عبدا حظر علیه العلم )ع( مى حضرت علىشود:  موجب خوارى و ذلت مى

اش كند. حضرت در توصیف زمان  بهره اى را زبون خواهد از دانش بى یعنى چون خدا بنده( 33)
امبر وقتى برانگیخته شد كه مردم پی( 30) فرماید: و استخفتهم الجاهلیة الجهالء بعثت پیامبر مى

جاهلیت را، جهل آنان خوار كرده بود. این امر طبیعى است كه وقتى كارها بر روى علم 
چرخد و زندگى بر محور علم قرار دارد و همه شوون حیات بشرى به علم وابستگى دارد قوم  مى

ساز سلطه  ـ زمینه2 و گروهى كه فاقد آن باشند حتى در زندگى روزمره خود محتاج دیگرانند.
ـ 2ـ دانایى كه شناساى خداست 0كند  شود: على )ع( مردم را به سه دسته تقسیم مى اهریمنان مى

ـ فرومایگانى رونده به چپ و راست كه در هم 3اى كه در راه رستگارى كوشاست  آموزنده
اند  فروغى یافتهآمیزند و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند نه از روشنى دانش 

اند  این گروه سوم كه نه عالم و نه در پى تحصیل علم( 36) و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند.
كند  توانند بشوند. در هر صورت خداوند بر مؤمنان تكلیف مى رو هر منحرف و گمراهى مى دنباله

مایند. )و ال تقف مالیس لك به كه نسبت به آنچه علم و قطع ندارند پافشارى نكنند و از آن پیروى نن
یعنى پیرو چیزى نباش كه ( 35) علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوال(

)ع(  امام صادقدانى زیرا گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. در اصول كافى از  نمى
دانند،  كند: لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا، لم یكفروا یعنى اگر مردم آنگاه كه نمى نقل مى

انسانها  ب ـ اصل پذیرش یگانگى( 37) شوند. توقف كنند و در صدد انكار برنیایند، كافر نمى
كند، به  اند؟ به اشكال گوناگون به ذهن ما خطور مى امروزه این پرسش كه آیا انسانها از هم بیگانه

توان امید داشت روزى در  عنوان نمونه گاهى ممكن است این گونه سوال مطرح شود كه: آیا مى
بیگانه نباشند، شاید  میان همه مردمان جهان هماهنگى و تفاهم به وجود آید؟ اگر انسانها ذاتا با هم
ـ نظریه بیگانگى 0بتوان چنین امیدى داشت. دو نظریه كامال متباین در این زمینه وجود دارد: 

( به این بحث كه 0571ـ 0611« )تامس هابز»انسانها شاید هیچ فیلسوفى با توانایى و صراحت 
ذاتى انسانها جنگ همه اند نپرداخته است. طبق استدالل وى، وضعیت  انسانها ذاتا از هم بیگانه

انسانها بر ضد همه انسانهاست. اگر دولت مركزى نیرومندى نباشد كه بر همه آمرانه حكم براند، 
آنگاه انسانها از همزیستى با هم حظى نخواهند برد بلكه، برعكس، محنتى عظیم را متحمل خواهند 
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نبه آن مربوط به روان است بیگانگى دو جنبه دارد، كه یك ج« هابز»شد. به طور كلى، در فلسفه 
اند، هر كس در وهله نخست نگران حفظ  . انسانها صرفا به دلیل خودخواهى ذاتیشان با هم بیگانه

 حیات خویش و در مرحله بعد به دنبال چیزهایى از قبیل ثروت و منزلت است. وى معتقد است: 

دافش كمكى یا مانع وى باشند دهد، مگر اینكه در راه رسیدن به اه انسان به دیگران اهمیتى نمى»
بنابراین، این توجه انسان بیشتر به زندگى و قدرت خود است تا به چیز دیگر. در زیر این جنبه 

بیگانگى نامید. « هستى شناسانه»توان آن را جنبه  مربوط به روان چیزى وجود دارد كه مى
ان و زمان دارد و هستى تركیبى از اشیاى متحرك است؛ هر واقعیتى موقعیتى مشخص در مك

قوانین فیزیكى تغییرناپذیر بر آن حاكم است. هر فرد انسانى یكى از اجزاى سازنده عالم است؛ 
وى از چیزهایى مانند سنگ و درخت پیچیده تر است، اما با آنها تفاوت ماهوى ندارد. اشیاى 

هدف مشترك مادى نسبت به یكدیگر اساسا حالتى صورى دارند؛ قیودى مانند شفقت، همدلى و 
تواند انسانها را یگانه كند، یگانگى انسانها فقط به این معنا شدنى است كه آنان را، مانند  نمى

رود در جایى مشخص قرار دهند و در كنار هم  سنگهایى كه براى ساختن دیوار به كار مى
صل در همین راستا بحث نسبیت گرایى اخالقى مطرح شده است كه هیچ ا( 31) « .استوار كنند

اخالقى آن اعتبارش كلى نیست. بلكه اعتبار همه اصول اخالقى به فرهنگ یا گزینش فردى بر 
كند: نسبیت  استاد دانشگاه برن نسبیت گرایى اخالقى را این گونه تعریف مى« جان لد»گردد.  مى

اى است كه ]مى گوید[ صواب و خطاى اخالقى اعمال جوامع مختلف فرق  گرایى اخالقى آموزه
ند و هیچ مالك اخالقى عام و مطلقى كه براى همه انسانها در همه زمانها الزام آور باشد، ك مى

نویسد:  به شكل دیگرى نسبیت را توضیح داده است؛ او مى« روث بندیكت»( 31) وجود ندارد.
الگوى فرهنگى هر تمدنى از بخشى خاص از كمان بزرگ انگیزه ها و اهداف بالقوه انسانى بهره 

كند این  .. هر فرهنگى از فن آوریهاى مادى یا ویژگیهاى فرهنگى گزینش شده استفاده مىگیرد. مى
اند. بسیار عظیم تر و  كمان بزرگ كه همه رفتارهاى ممكن انسانى در امتداد آن توزیع شده

پرتعارض تر از آن است كه فرهنگ واحدى بتواند حتى از بخش معتنابهى از آن استفاده كند. 
ـ نظریه یگانگى انسانها بسیارى از متفكران 2( 01) شرط اول است.« تخاب و گزینشان»بنابراین 

قبل از میالد( متنفذترین  322ـ 310اند . احتماال ارسطو ) كنند كه انسانها اساسا یگانه استدالل مى
آنان است. از نظر وى، انسان دقیقا مانند برگى كه به اقتضاى ژرفاى طبیعتش بخشى از درخت 

انسان منزوى كه توان مشاركت در مصالح »ه تمامى و ناگزیر عضوى از شهر است. است، ب
جامعه سیاسى را ندارد، یا به دلیل خودكفا بودنش نیازمند چنین مشاركتى نیست، عضوى از 

طرفداران این ( 00)« آید و بنابراین باید یا حیوان باشد یا خدا پولیس )دولت شهر( به حساب نمى
اند، این  نسبیت گرایان از مشاهده اینكه فرهنگهاى گوناگون داراى قواعد متفاوت گویند: نظریه مى

گیرند كه مجموعه قواعد هیچ فرهنگى، بهتر از دیگرى نیست.  نتیجه نامعقول و ناموجه را مى
اى از قواعد بر مجموعه دیگر بستگى به اهداف نظام اخالقى دارد . اما  بلكه بهتر بودن مجموعه

اهداف قواعد اخالقى بقاى جامعه، برطرف كردن رنج و غم، رشد و شكوفایى  ما معتقدیم:
اى از اصول  انسانى، حل عادالنه و دقیق تعارضهاى میان منافع است. این اهداف مجموعه

آورند كه در واقع، زمینه و بناى برخى از تفاوتهاى فرهنگى است كه انسان  مشترك را به بار مى
در قرن هیجدهم متذكر شد كه سرشت انسانى در طول « دیوید هیوم»اند.  شناسان گزارش كرده

زیست شناس « اى. او. ویلسون»اعصار و امصار در اساس یكسان بوده است و به تازگى 
ـ نظریه اسالم نظر اسالم 3( 02) اجتماعى، بیش از بیست ویژگى كلى را شناسایى كرده است.

گى است و اصول اخالقى را اصول ثابت و درباره ویژگیهاى كلى انسان همان نظریه یگان
داند گرچه ممكن است فروع گاهى هم به  مشترك بین همه انسانها و مشترك در همه زمانها مى
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حق تغییر كند. بنابراین تحول انسان به عنوان یك حقیقت مادى كه متحول هم هست با تحول 
را متحول و نسبى بدانیم؛ ارزشهاى انسانى دو مساله است و ما اگر اصول ارزشهاى انسانى 

اى، یك نوع اخالق و ارزش  اى و براى صاحب هر ایدئولوژى براى هر گروهى و براى هر طبقه
ایم . در آیه معروف  پایه دانسته در زندگى قایل شویم، در واقع اخالق را از اساس انكار كرده و بى

ى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق فرماید: )فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا الت فطرت خداوند مى
یعنى پس روى خود را به سوى دین كن در ( 03) هللا ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون(

گرا هستى، فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونى  حالى كه حق
در این آیه، با در كمال صراحت، دین  دانند . نیست. این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمى

شناسد. عالمه طباطبایى در ذیل این آیه براى اینكه اثبات  را؛ یك امر فطرتى براى همه مردم مى
كند: اگر سعادت افراد انسانها  اند این گونه استدالل مى كند نوع انسانها داراى یك سعادت و شقاوت

د، یك جامعه صالح و واحدى كه ضامن سعادت ش به خاطر اختالفى كه با هم دارند مختلف مى
گشت. و همچنین اگر سعادت انسانها به حسب اختالف اقطار و  افراد آن جامعه باشد، تشكیل نمى

شد، از آنچه  شد و سنت اجتماعى عبارت مى كنند، مختلف مى سرزمینهایى كه در آن زندگى مى
ها مختلف  شدند بلكه به اختالف منطقه منطقه اقتضا كند، آنوقت دیگر انسانها نوع واحدى نمى

شد، باز انسانهاى قرون و  شدند و نیز اگر سعادت انسانها به اقتضاى زمانها مختلف مى مى
شد. و اجتماع  شدند و انسان هر عصرى غیر انسان زمان دیگر مى اعصار نوع واحدى نمى
ید. چون دیگر نقص و گرد داشت و انسانیت از نقص متوجه كمال نمى انسانى سیر تكاملى نمى

كمالى وجود نداشت زیرا وقتى انسان گذشته غیر انسان فعلى باشد، نقص و كمال او مخصوص به 
گردد. و وقتى انسانیت به سوى  شود. و نقص و كمال این نیز مخصوص خودش مى خودش مى

بته منظور كند كه یك جهت مشترك و ثابت بین همه انسانهاى گذشته و آینده باشد. ال كمال سیر مى
ما از این حرف این نیست كه اختالف افراد و مكانها و زمانها هیچ تاثیرى در برقرارى سنت 

بنابر این به نظر عالمه به دو ( 00) دینى ندارد بلكه ما فى الجمله و تا حدى از آنرا قبول داریم.
مه افراد و اقوام انسانیت واحدى حقیقى بین ه  ـ وحدت نوعى آن2  ـ اجتماعى بودن انسان0 دلیل:

دهند. آیات  است، ایشان در پایان بحث دالیل خودشان را بر این دو مساله كامال توضیح مى
و آیه ( 06) دیگرى نیز بر وحدت انسانها و داشتن فطرتى واحد، داللت دارد از آن جمله به آیه ذر

ت انبیاء نیز چنین آمده توان مراجعه كرد. در سخنان على )ع( در فلسفه بعث مى( 07) و...( 05) عهد
است: )فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذكروهم منسى نعمته و 

یعنى چنین بود كه خداوند فرستادگانش را در ( 01) یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول(
شان فرستاد تا میثاق فطرت توحیدى را درپى به سوی میان آنان برانگیخت و پیامبران خود را پى

از آنان باز جویند و نعمتهاى فراموش شده را یادشان آورند و با تبلیغ بر آنان احتجاج كنند و 
خردهاى به گور خفته را برانگیزند. پیامبران آمدند كه مردم را آگاه كنند به اینكه در عمق روح 

رد كه دفن شده )نه اینكه فاسد باشد( و شما، در اعماق ضمیر باطن شما، گنجهایى وجود دا
خودتان غافلید. بنابراین گرایش به حقیقت و دانایى هنر و زیبایى خیر و فضیلت خالقیت عشق و 

گیرد یعنى انسان حقیقتى است مركب از روح و بدن.  پرستش همه از فطرت انسان سرچشمه مى
بیعى است. عناصر طبیعى او و جسمش عنصر ط( 01) روحش الهى است )و نفخت فیه من روحى(

دهند. على  كند و عناصر غیر طبیعى او را به ماوراء طبیعت سوق مى را به طبیعت وابسته مى
فرماید : اما اخ  )ع(، در جمله معروف خود به مالك، تعریف خود را از انسانها این گونه بیان مى

تواند یا هم نوع تو و در انسانیت لك فى الدین او نظیر لك فى الخلق. یعنى مردم یا برادران دینى 
 اینهمه عربده و مستى و ناسازى چیست؟ نه همه همره و هم قافله و همزادند!( 61) با تو برابرند.
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هاى فطرى بشر بوده  اند چیزى است كه از خواسته به طور كلى آنچه پیامبران عرضه داشته( 60)
عین حال كه افراد بشر از یك وحدت  است . ج ـ اصل پذیرش وجود اختالف در میان انسانها در

توان وجود اختالف و تفاوت را بین آنان  نوعى برخوردارند همانگونه كه قبال اشاره شد اما نمى
انكار كرد و همه را به یك چشم دید و از همه توقعى یكسان داشت. اختالف بین افراد بشر هم در 

  امور ظاهرى و مادى است و هم در امور معنوى و باطنى.

 ـ اختالف ظاهرى 7

اختالف ظاهرى از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ و... گر چه واقعیت دارد اما موجب برترى و 
كند. قرآن این اختالف را پذیرفته و  گردد و تفاوتى در ماهیت وجودى انسان ایجاد نمى امتیاز نمى

انثى و جعلناكم شعوبا  : )يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وداند آن را جعل تكوینى و طبیعى مى
یعنى اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفریدیم ( 23) و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقيكم(

 ترین شما نزد خدا  ها كردیم تا یكدیگر را بشناسید ولى گرامى ها و قبیله و شما را دسته
  پرهیزكارترین شماست. 

 ـ اختالف معنوى و باطنى 3

بـ اختالف درجات  الفـ اختالف استعدادها وى ممكن است از چند امر ناشى شود: اختالف معن
ایمان منشا اختالف استعدادها ممكن است ذاتى باشد یعنى افرادى داراى استعدادهاى باالترى از 
دیگران باشند و ممكن است به دلیل تاخر وجودى باشد، به این معنا كه انسانهایى كه در قرون 

اند به دلیل پیشرفت علوم مسایلى براى آنها قابل فهم شده است كه براى پیشینیان  ا آمدهمتاخر به دنی
مفهوم نبوده است. این مساله در فهم بعضى از معارف دینى هم مصداق دارد. در روایات از 
معصومین وارد شده است كه فهم عمیق سوره توحید و آیات اول سوره حدید در آخر الزمان 

ر هر صورت این گونه اختالف گرچه موجود است ولى دین یك حد اقلى كه قابل شود. د میسر مى
فهم و درك براى همه است الزامى نموده و این اختالفات را وسیله امتحان و دریافت كماالت 

خوانیم: )و انزلنا الیك  سوره مائده مى 01قرار داده است و منشا اختالف شرایع شده است. در آیه 
دقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه فاحكم بینهم بما انزل هللا و ال تتبع الكتاب بالحق مص

اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء هللا لجعلكم امة واحدة و 
لكن لیبلوكم فى ما اتیكم فاستبقوا الخیرات( یعنى این قرآن را به حق بر تو نازل كردیم و این در 

كند و شاهد و نگاهبان  الى است كه كتابهاى پیشین را كه در برابر آن قرار دارد تصدیق مىح
آنهاست. بنابراین به آنچه خدا نازل كرده است، در میان آنها حكم كن و از هوى و هوسشان 
پیروى مكن كه از احكام الهى باز مانى. براى هر گروه از شما آیین و طریقه روشنى قرار دادیم 

آورد ولى خواست در آنچه به شما  خواست همه شما را به صورت یك امت در مى ر خدا مىو اگ
داده است امتحانتان كند پس در نیكیها بر یكدیگر پیشى گیرید. به چند نكته در این آیه توجه كنید: 

« اخص»ـ شریعت و دین به معناى راه است ولى ظاهر قرآن این است كه شریعت را به معناى 0
داند ولى همه را  برد زیرا گرچه انبیاء را داراى شرایع گوناگون مى هتر از دین به كار مىو كوتا

است )ان الدین عند هللا االسالم( ( 63) داند كه همان اسالم )تسلیم در برابر خدا( داراى یك دین مى
ند بندگان خود را ـ خداو2( 66) یا )ما كان ابراهیم یهودیا و ال نصرانیا و لكن كان حنیفا مسلما(( 60)

جز به یك دین كه همان اسالم و تسلیم در برابر اوست مكلف نساخته ولى آنان را براى رسیدن به 
آن هدف به راههاى گوناگون انداخته و طبق استعدادهاى متنوعشان سنتهاى مختلفى براى آنها 
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نانكه درست كرده كه همان شریعتهاى نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد )ص( است. چ
خداوند چه بسا در یك شریعتى به دلیل منقضى شدن مصلحت حكم پیشین و پیدایش مصلحت حكم 

ها مربوط به گذشت زمان و ترقى  ـ علت اختالف شریعت3كند.  اى از احكام را نسخ مى تازه، پاره
ى باشد و تكلیف هاى الهى و احكام شرعى هم براى بشر چیز بشر در مراتب استعداد و آمادگى مى

جز یك آزمایش الهى در مواقع گوناگون زندگى نیست، به عبارتى دیگر براى هر امتى از شماها 
خواست شما همه را یك امت گرفته برایتان یك  شریعت و راهى قرار داد و اگر خداوند مى

كرد ولى شریعتهاى گوناگون برایتان مقرر كرد تا شما را در نعمتهاى گوناگونى  شریعت مقرر مى
شما داده بیازماید، اختالف نعمتها مستلزم اختالف امتحان كه عنوان وظایف و احكام شرع  كه به

باشد. در روایات نیز به این دو نوع اختالف )استعدادها ـ درجات ایمان( توجه شده  است، مى
)ع( رسیدم و عرض  امام باقركند كه خدمت  است. مرحوم كلینى در كافى از زراره نقل مى

كردم: ما خود را تراز كنیم )و بسنجیم( ؛ فرمود: تراز چیست؟ عرض كردم: شاقول، پس هر كس 
او، او را دوست داریم )به عنوان یك مسلمان و اهل با ما موافقت داشت. چه علوى باشد، چه غیر 

نجات( و هر كه با ما مخالف بود، چه علوى و چه غیر او، از او بیزارى جوییم )به عنوان یك 
تر است؟ پس  گمراه و اهل هالك( . پس به من فرمود: اى زراره گفتار خداوند از گفتار تو درست

مگر ناتوانان از مردان و زنان و كودكان »فرموده:  كجایند آنها كه خداى عز وجل در باره آنها
كجایند آنانكه كار ( 67) كجایند آنانكه به امید خدایند؟( 65) «كه نه چاره دارند و نه راه بجایى برند

كجایند مؤلفة قلوبهم؟ حماد در ( 61) كجایند اصحاب اعراف؟( 61) نیك را با كردار بد به هم آمیختند؟
كند كه گفت: در این هنگام كار من و امام به  در باره این ماجرا نقل مىروایت خود از زراره 

منظور ( 51).« شنید  مباحثه كشید، فریاد هر دو مان بلند شد كه هر كس در بیرون خانه بود مى
عقیدگى با شیعه  حضرت این بود كه میزان در خوبى و بدى و اهل بهشت و دوزخ بودن فقط هم

: بسا كه ناتوان در دین از مخالفان كه عنادى نورزند و سایر اصنافى كه نیست. و امام )ع( فرمود
ذكر فرموده كه در قرآن از آنها یاد شده، به بهشت روند زیرا كه خداوند وعده عفو و آمرزش به 

)ع( روایت شده است: شما را با  امام صادقآنها داده است و نباید از آنها بیزارى جست. از 
جویید؟ همانا بعضى مؤمنین از بعضى دیگر افضلند و  بیزارى چكار كه از یكدیگر بیزارى مى

نیش بیشتر است و همین است درجات بعضى از بعضى دیگر نمازشان بیشتر است و بعضى تیزبی
( نقل شده )ع امام سجادهمچنین از ( 52) )كه خداى متعال فرموده: )هم درجات عند هللا(( 50) ایمان

كشت در حالى  گذرد او را مى دانست در قلب سلمان چه مى است كه: به خدا سوگند اگر ابوذر مى
بنابراین با حفظ همه مسایلى كه تاكنون مطرح شد؛ ( 53) كه بین آن دو، پیامبر عقد اخوت بسته بود

 نداشته باشد. در بحث گفت و گو همه این اختالفات باید ملحوظ گردد و توقعات باالترى وجود 
در روایتى آمده است كه هاشم بن البرید گفت: من و محمد بن مسلم و ابو الخطاب در یك جا گرد 
آمده بودیم، ابو الخطاب پرسید عقیده شما در باره كسى كه امر امامت را نشناسد چیست؟ من 

یست، اگر حجت گفتم: به عقیده من كافر است. ابو الخطاب گفت: تا حجت بر او تمام نشده كافر ن
تمام شد و نشناخت آنگاه كافر است. محمد بن مسلم گفت سبحان هللا اگر امام را نشناسد و جحود و 

شود؟ ! خیر غیر عارف اگر جاحد نباشد كافر نیست  انكار هم نداشته باشد چگونه كافر شمرده مى
فتم و در مكه به به این ترتیب ما سه نفر سه عقیده مخالف داشتیم. موقع حج رسید و به حج ر

)ع( رسیدم، جریان مباحثه سه نفرى را به عرض امام رساندم و نظر  امام صادقحضور 
كنم كه آن  دهم و میان شما قضاوت مى فرمود: من وقتى جواب تو را مىحضرت را خواستم. امام 

دو نفر هم باشند. وعدگاه من و شما سه نفر همین امشب در منى نزدیك جمره وسطى. شب كه شد 
سه نفرى رفتیم. امام در حالى كه بالشى را به سینه خود چسبانده بود سؤال را شروع كرد: چه 
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ن، زنان، افراد خانواده خودتان؟ آیا آنها به وحدانیت خدا شهادت گویید در باره خدمتكارا مى
دهند؟ گفتم: چرا. فرمود آیا آنها  دهند؟ من گفتم: چرا. فرمود: آیا به رسالت پیغمبر گواهى نمى نمى

شناسند؟ گفتم: خیر. فرمود: پس تكلیف آنها به عقیده شما چیست؟  مانند شما امامت و والیت را مى
ن این است كه هر كس امام را نشناسد كافر است. فرمود: سبحان هللا . آیا مردم گفتم: عقیده م

بینم . فرمود: آیا اینها نماز  اى؟ گفتم: چرا، دیده و مى اى، سقاها را ندیده كوچه و بازار را ندیده
گزارند؟ به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت  گیرند؟ حج نمى خوانند؟ روزه نمى نمى
شناسند؟ گفتم: نه. فرمود: پس  گفتم: چرا. فرمود: خوب آیا اینها مانند شما امام را مى دهند؟ نمى

وضع اینها چیست؟ گفتم: به عقیده من هر كه امام را نشناسد كافر است. فرمود: سبحان هللا! آیا 
هاى كعبه  بینى كه اهل یمن چگونه به پرده بینى؟ هیچ نمى وضع كعبه و طواف این مردم را نمى

چسبند؟ گفتم: چرا. فرمود: آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز  ىم
گزارند؟ گفتم: چرا. فرمود: خوب آیا اینها مانند شما امام را  گیرند؟ حج نمى خوانند؟ روزه نمى نمى
كه امام را  شناسند؟ گفتم: نه. فرمود: عقیده شما در باره اینها چیست؟ گفتم: به عقیده من هر مى

نشناسد كافر است. فرمود: سبحان هللا! این عقیده، عقیده خوارج است. امام آنگاه فرمود: حاال مایل 
دانست قضاوت امام بر ضد عقیده  هستید كه حقیقت را بگویم؟ هاشم كه به قول مرحوم فیض، مى

اید از  از ما نشنیدهاوست، گفت: نه. امام فرمود: همانا بسیار بد است براى شما كه چیزى را كه 
پیش خود بگویید. هاشم بعدها به دیگران چنین گفت: گمان بردم كه امام نظر محمد بن مسلم را 

فالسفه اسالم، این مساله را به شكلى ( 50) خواهد ما را به سخن او برگرداند. كند و مى تایید مى
از آیات و روایات استنباط كردیم  اند مآال بر آنچه ما اى كه گرفته اند، اما نتیجه دیگر بیان كرده

منطبق است. صدر المتالهین در مباحث خیر و شر اسفار از جمله اشكاالت آنجا این مطلب را 
گوئید خیر بر شر غلبه دارد و حال آنكه وقتى كه در انسان كه اشرف  كند كه: چگونه مى ذكر مى

مل گرفتار اعمال زشت، و از لحاظ بینیم اكثر انسانها از لحاظ ع افكنیم مى كائنات است نظر مى
اند و اینها امر معاد آنها را ضایع و آنان را مستحق شقاوت  اعتقاد دچار عقاید باطل و جهل مركب

گرداند. پس عاقبت نوع انسان كه ثمره و گل سر سبد هستى است شقاوت و بدبختى است.  مى
از نظر سالمت و سعادت مانند گوید: مردم در آن جهان  صدرالمتالهین در جواب این اشكال مى

اند. همانطورى كه در این جهان سالم سالم و زیباى زیبا و همچنین  این جهان از نظر سالمت
باشند،  باشند و اكثریت با متوسطان است كه سالم نسبى مى بیمار بیمار و زشت زشت در اقلیت مى

كه به تعبیر « اشقیا»و همچنین  باشند مى« السابقون»كه به تعبیر قرآن « كملین»در آن جهان نیز 
باشند، اندكند و غلبه با متوسطان است كه قرآن كریم آنها را  مى« اصحاب الشمال»قرآن 

به عبارت دیگر ( 56)خواند. پس در هر دو نشاه غلبه با اهل رحمت است.  مى« اصحاب الیمین»
باشند یعنى تسلیم  قیقت مسلم مىاز نظر اسالم و با دید فقهى ما، آنها مسلمان نیستند ولى از لحاظ ح

باشند و عناد با آن ندارند. د ـ اصل آزادى در فكر و اندیشه و حتى در انتخاب راه  حقیقت مى
بایست در این  طرفداران ادیان الهى معتقدند هدف از این زندگى جهان آخرت است. آدمیان مى

نایل گردند و براى وصول به اى زیست كنند كه به فالح و رستگارى جهان آخرت  جهان به گونه
این هدف بیش از هر چیز باید مؤمن به اعتقادات دینى باشند تا بدین ترتیب اعمال آنان مقبول 
درگاه خداوند افتد و آمرزش ارواح آنان تامین گردد واال پایبندى به عقل و متابعت از فرامین 

كه معلوم شد ایمان به خدا و معاد كند. حال  اخالقى بتنهایى سعادت اخروى انسانها را تدارك نمى
اصل است. براى سعادتمند كردن مردم چه راهى را باید برگزید؟ جمعى معتقدند از اجبار و زور 

كند: اگر  براى این عقیده چنین استداللى مى« اگوستین»توان براى نجات مردم كمك گرفت.  مى
ابدى شود، بهتر است در قرار است كسى در اثر از دست دادن ایمان خود محكوم به آتش 
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صورت لزوم بازور او را مؤمن نمود تا بدین وسیله زندگى جاودانه او تدارك شود و البته چنین 
اجبار و زورى ممدوح و پسندیده است چرا كه بهشت را براى او به ارمغان خواهد داشت و حتى 

گى در برابر آنچه اگر چنین فردى در زیر شكنجه جان خود را از دست دهد، چنین شكنجه و مر
كه در جهنم با آن رو به رو خواهد شد، چیزى نیست. به وسیله این درد، زندگى جاودانه او 

اى قطعا ارزش آن را  شود تا به بهشت برود و چنین آزار و شكنجه شود. فرد شكنجه مى تدارك مى
پذیرش اختیارى و اند كه اعتقاد به دین، ضرورتا همراه با  دارد. در مقابل جمعى بر این عقیده

داوطلبانه آن ممكن است. زور و اجبار هیچگاه قادر نیست كه اعتقاد قلبى و حقیقى به وجود 
تواند به  كند كه سركوب، سیاست موثرى نیست. زیرا زور مى استدالل مى« جان الك»آورد. 

؛ تنها اى در روح او گردد تواند موجب پذیرش عقیده ظاهر فرد را به اطاعت وادارد، اما نمى
نتیجه اعمال زور گسترش نفاق و تظاهر و ریاكارى خواهد بود. بنابراین سیاست سركوبگرانه در 
زمینه عقاید از نظر اخالقى زیانبار است و به طریق اولى موجب هدایت كسى به راه راست 

نسان را در قرآن آیاتى در باره آزادى آمده است و ا( 55) كند. شود و رستكارى او را تامین نمى نمى
داند تا خود پاسخگوى انتخاب راه و  در برابر آزادى و انتخاب راه خویش مسؤول و متعهد مى

اند از: )ال اكراه  سازد عبارت جوابگوى اندیشه خود باشد. آیاتى كه ما را به این مساله رهنمون مى
راستین و راهى  بدین معنا كه دین برخوردار از حقیقتى( 57) فى الدین قد تبین الرشد من البغى(

معنا نداشت، زیرا اكراه یعنى چیزى را على « ال اكراه فى الدین»استوار و پایدار است و گرنه 
اى واضح و عیان باشد و فرصت انتخاب و اختیار  رغم خواست خویش پذیرفتن، اما اگر اندیشه

ن نشان دهند و بر این را به انسان بدهد و بر اساس دالیلى پایدار و گفتارى استوار، راه را به انسا
كننده راه خطا و اندیشه كج، باید پاسخگوى آن و منتظر عقاب و  نكته نیز تاكید كنند كه انتخاب

ـ )و قل الحق من ربكم 0ماند. چنانكه از  فرجام بد خویش هم باشد، دیگر جایى براى اكراه نمى
وى پروردگارتان، هر كه یعنى بگو این حق است از س( 51)فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر( 

شود كه هر انسانى مسؤول  خواست ایمان بیاورد و هر كه خواست كافر شود. چنین استفاده مى
ـ )و لو شاء ربك المن من فى االرض كلهم جمیعا ا فانت تكره 2انتخاب راه خویش خواهد بود و 

آوردند.  یان ایمان مىخواست تمام زمین یعنى اگر پروردگارت مى( 51) الناس حتى یكونوا مؤمنین(
ـ )و لو شاء هللا ما اشركوا و ما 3خواهى مردم را مجبور كنى كه ایمان بیاورند؟!  آیا تو مى

شدند، ما  خواست مشرك نمى یعنى اگر خداى مى( 71) جعلناك علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوكیل(
عناست كه اى پیامبر تو دار امورشان نیستى. بدان م تو را نگهبان آنها قرار ندادیم و عهده

توانى بر فكر و اندیشه آنان فشار آورى بلكه تو فكر و اندیشه خود را براى مردم عرضه كن  نمى
و رسالت و آیین خویش را بدون در نظر گرفتن پاسخ آنها یا برخورد مثبت و منفى آنها مطرح 

اى تو  ده كه تو تذكردهندهیعنى پس تذكر ( 70) ـ )فذكر انما انت مذكر، لست علیهم بمصیطر(0كن. 
بر آنها مسلط نیستى. همه این آیات و امثال آنها ارزش دادن به فكر و اندیشه است و نپذیرفتن 

اى سازگار نیست. در  اهرمهاى فشار بر فكر و خرد است. زیرا این كار با هیچ منطق و اندیشه
توانستیم  ت قرار دهیم مىخواستیم همه مردم را یك ام فرماید اگر ما مى هر صورت خداوند مى

ولى خواسته ایم آنان را بیازماییم تا خود راه حق را انتخاب كنند: )و لو شاء ربك لجعل الناس امة 
( 73) و )لو شاء هللا لجعلكم امه واحده و لكن لیبلوكم فى ما آتیكم(( 72) واحدة و ال یزالون مختلفین(

توان مردم را مجبور كرد كه  رى نیست. مىآرى دیندارى اگر از روى اجبار باشد دیگر دیندا
توان مردم را مجبور كرد كه اینگونه یا آنگونه فكر كنند.  چیزى نگویند و كارى نكنند اما نمى

اعتقاد باید از روى دلیل و منطق باشد. البته مسایل مربوط به امر به معروف و نهى از منكر با 
 مسایل اصل بر ارشاد است نه اجبار.  شرایط خود در جاى خود محفوظاند و در این گونه
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 (اى با جان هيك و سيدحسين نصر  مصاحبه) اديان و مفهوم ذات غايى 

وگوى بین ادیان از جمله مباحث حساس و پرمناقشه جامعه اسالمى امروز ماست  پلورالیسم و گفت
فهوم ذات وگوى آقاى جان هیك و سیدحسین نصر درباره ادیان و م . آنچه پیش روى دارید، گفت

وگو داراى نكات قابل توجه و تأمل زیادى است، لذا، مجله  غایى است، از آن جا كه این گفت
دارد تا ضمن كمك به رشد و غناى فرهنگ  گونه مباحث تقدیم مى مندان این معرفت آن را به عالقه

 جامعه، زمینه نقد و بررسى آن نیز فراهم گردد . معرفت 

نند كه در سده آتى، دین یكى از نیروهایى است كه بر امور جهان ك به نفع كسانى كه تصور مى
تر  سیطره خواهد یافت، شواهد و قرائن فراوانى وجود دارد . این ادعا موقعى به حقیقت نزدیك

ایم كه بر سوسیالیزم به طور اساسى صحه  اى را نیافته شود كه پى ببریم ما هنوز ایدئولوژى مى
هاى بزرگ نوع بشر نظیر اسالم، مسیحیت و یهودیت ناگزیرند به  بگذارد . در این صورت، ست

هاى  اى به نسل اى از نظام اى ارزشى تازه تالش دیگرى مبادرت ورزند تا بینش جدید و مجموعه
ها در بین ادیان، مكالمه بین االدیان ابزارى  آینده ارائه دهند . اما، براى تبادل آراء و ارزش

توانند اصول مربوط به صلح و  اهد بود كه از رهگذر آن افراد مىناپذیر و ضرورى خو اجتناب
مبلغ پلورالیزم دینى، با ( 0)آشتى را براى جامعه جهانى به دست آورند . این مصاحبه جان هیك، 

تواند ثمرات مكالمه را به  اى از تبادل نظر است كه مى سیدحسین نصر، فرزانه مسلمان، نمونه
هر چند خود مصاحبه در ارتباط با یك رساله دكترى در باب  معناى دقیق آن نشان دهد .

 پلورالیزم دینى انجام گرفته، موضوعات مورد بحث بسیار درخور عموم خوانندگان است . 

استاد جان هیك، كه تقریبا سه دهه از عمر خود را به تدریس فلسفه دین و الهیات در بریتانیا و 
اى  ر و سامان دادن مجدد به نظرگاه مسیحیت به گونهایاالت متحده اختصاص داده اس، براى س

هاى  اى را با سایر ادیان باز كند، فرد مناسبى است . وى مؤلف كتاب كه بتواند باب مكامله
( 2)ها عبارتند از: تفسیرى از دین، لبیك انسان به ذات متعال  ترین آن متعددى است كه از جمله مهم

(، شر و خداى 0175)( 0)(، مرگ و حیات ابدى 0173)( 3)(، خداوند و عالم ادیان 0111)
( . سیدحسین نصر، نماینده اسالم سنتى و 0113)( 5)( و استعاره خداى مجسم 0155)( 6)محبت 
تواند به  جا، نماینده پلورالیزم اسالمى، یكى از معدود متفكران مسلمانى است كه مى در این

اسالم پاسخ گوید . نصر كه مشى فكرى خود را  انداز كشد از چشم سؤاالتى كه جان هیك پیش مى
آغاز نموده و به سمت استادى ( 7)شناسى ماساچوست  به عنوان دانشجوى علوم در مؤسسه فن

دانشگاه در زمینه علوم اسالمى در دانشگاه جورج واشنگتن نایل آمده، فیلسوف مسلمان پیشتاز 
اقف است . از این گذشته، فردى است كه است كه به جاذبه و اثرات دین تا زمان حال و آینده و

گر باشد . كتاب معرفت و امر  شود، راهنما و هدایت ها بدان ختم مى اى كه همه راه تواند به قله مى
جوى دیدگاه سنتى  توان یكى از آثار كالسیك قلمداد كرد كه در جست ( او را مى0110)( 1)قدسى 

هاى معنوى انسان  (، انسان و طبیعت: بحران0113)( 1)در علوم دینى است . نیاز به علم قدسى 
(، 0170)( 02)(، مقاالت صوفیانه 0155)( 00)ها و واقعیات اسالم  (، آرمان0151)( 01)امروزى 

هاى اویند كه از تنوع و غناى اندیشه او  اى از كتاب (، پاره0117)( 03)و هنر و معنویت اسالمى 
 دارند .  پدره برمى

را ( 00)هاى كرسى كدبورى  ، درس0110نشگاه بیرمنگام در طى ماه اكتر هنگامى كه نصر در دا
كرد، فرصت مغتنمى یافتم تا با او و جان هیك مصاحبه كنم و آراء و نظرات این دو را  ایراد مى
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وگو در منزل جان هیك در بیرمنگام در  در باب مفهوم ذات غاى و ادیان جویا شوم . این گفت
وگوى خود را با توضیحاتى درباره  صورت گرفت . هیك گفت 0110بیست و پنجم ماه اكتبر 

 اختالف نظرات خودش با نصر آغاز كرد . 

كنم كه من اساسا با موضع شما موافقم، هر چند كه در یك نكته نسبتا مهم با شما  هیك: گمان مى
صى، گویید از سنت خا اختالف نظر دارم . اختالف نظر ما در رویكرد ماست . آنچه شما مى

گویم از رویكردى استقرایى نشأت  گیرد، در حالى كه آنچه من مى فلسفه جاودان، سرچشمه مى
گیرد . در ابتدا، باید عرض كنم كه من در چارچوب سنت مسیحى به این باور ملتزم هستم كه  مى

ز است . ا( 05)صرفا تخیلى نیست، بلكه لبیكى به حق متعال ( 06)تجربه دینى مسیحى یك فرافكنى 
كنند، و نوع  جا كه ادیان بزرگ دیگر جهان صورى از تجربه حق متعال را گزارش مى آن

دهند، ناگزیرم كه باور كنم كه  یكسانى از ثمرات اخالقى و معنوى را در زندگى بشر نشان مى
اند . و لذا من به یك حقیقت الهى غایى كه وراى شبكه مفاهیم انسانى  گوى ذات متعال ها نیز لبیك آن

آید و  رو، به نحوى متفاوت به تجربه درمى شود و از این است و به نحو متفاوتى تصور مى
هاى دینى بزرگ نسبت به آن واكنش متفاوتى نشان داده  بنابراین، در زندگى، در چارچوب سنت

هایى هستند كه اشكالى چند بعدى در زمینه تجربه دینى،  شود، اذعان دارم . ادیان كلیت مى
ها متناسب  و غیره دارند . اما همه آن( 01)هاى زندگى  شیوه( 07)متون مقدس، مناسك،  اعتقادات،

گیرند . صرفا به لحاظ رجحان لفظى،  با تأثیرى كه ذات غایى بر حیات انسانى دارد، شكل مى
 است . « الحق»[ را به كار ببرم كه تقریبا مطابق با  حق~«]=  the Real»~ مایلم كه لفظ

 برم .  به كار مى~« R»~ همین واژه را گاهى با حرف بزرگ نصر: خود من

»~ و لفظ چینى~« sat»~ این لفظ تقریبا با لفظ سانسكریت~« R»~ هیك: بله، با حرف بزرگ
zhen »~ متناظر است، اما در مقام بحث و مناظره با مسیحیان احساس كردم كه الزم است از

انگارانه  گانه و سه( 01)تداعى كننده معانى خداباورانه پرهیز كنم، چه این واژه « خدا»كاربرد واژه 
را به كار ببرم . به این حق « حق»دهم كه لفظ  رو، ترجیح مى بسیار نیرومندى است . از این

هایى كه عمه ازعوامل انسانى و  اند . چنین تفاوت آدمیان به انحاء مختلفى واكنش نشان داده
بخشند . من با این گفته  همتایى مى هاى متمایز و بى صهگیرند، به ادیان خصی تاریخى نشأت مى

شما كه نباید با تعالیم خاص یك دین معین )به اصطالح( ساخت و پاخت كنیم، موافق نیستم . اگر 
داشتیم، در این گفته با شما  زیستیم و با هم همكنشى نمى اى مى همه ما در عوالم دینى جداگانه
ایم و به زبان دینى متمایز یكدیگر گوش فرا  مه با هم مخلوط شدههمداستان بودم . اما امروزه، ه

دهیم . انتخاب این تصویر كلى )كه اساسا با تصویر كلى شما یكسان است( پیامدهایى براى  مى
قائل است كه ( 21)نوع ایمان مسیحایى خود من ندارد، چرا كه هر مسیحى عرفا صحیح العقیده 

آید كه مسیحیت  ص دوم تثلیث اقدس است . از این قول برمىعیسى، خدا، و پسر خدا، یعنى شخ
به تنهایى در میان ادیان جهان، از طرف خدا در یك شخص كه از ملكوت به زمین فرود آمد تا 

گذارى شده است . مسیحیان عرفا صحیح العقیده معتقدند كه این امر  بشریت را نجات بخشد، پایه
كند . اگر دیگران به آن اعتقاد  ، بلكه برى همگان صدق مىنه تنها در محدوده عالم دینى مسیحیت

كنند . در این نكته است كه به گمانم دعاوى مطلق دین را باید جرح و تعدیل  ورزند، خطا مى نمى
 ها اجتناب ورزیم .  دهید، باید از پرداختن به آن دانم شما پاسخ منفى مى كرد . در حالى كه مى
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شود . یك نكته كه من و شما بر سر آن اختالف نظر داریم،  وشن مىنصر: دو نكته در این بحث ر
ایم . به نظر من، یكى از نكاتى كه در ورد آن با هم اختالف  و یك نكته كه در باب آن هم عقیده

تر به منزله  گوناگون حقیقت دینى را در هر عالم، بیش« تبلورهاى»نظر داریم این است كه شما 
در پرتو ( 20)ها را بیانات الهى  كنید، در حالى كه من آن الهى تلقى مىواكنشى انسانى به حضور 

شك حوزه  كه بى دانم . اختالف نظراتى بین ما هست، گو این اوضاع و احوال انسانى گوناگون مى
گونه كه شما درباره الهیات  رسم . درست همان بینا بینى نیز وجود دارد كه در آن به توافق مى

گویم كه هر بیانى از الهیات اسالمى وحى الهى است . لذا در باب آن نكته  نمىمسیحى گفتید، من 
اى از بیانات بنیادین  با نظر شما موافقم . اما معتقدم كه، مناسك مقدس، متون مقدس و نیز پاره

الهیات در چارچوب هر دینى مقدر به تقدیرات الهى است . من قائل به این نیستم كه این بیانات 
هاى  الهى همیشه متناسب با ظرفیت( 22)اند . اما این تقدیر  هاى انسانى به ذات غایى نشصرفا واك

هاى ماست . اما در حقیقت،  دهد . این مطلب به گمان من مایه اختالف بین دیدگاه انسانى روى مى
كند  كه حس مطلقیتى كه هر دین در درون خود احساس مى با شما در یك نكته همداستانم و آن این

كه از نظر تاریخى هر دنى را به این سوق داده است كه مدعى باشد كه تنها دین بر حق است، یا 
اى كه من از یك نظرگاه و شما از نظرگاه دیگر بیان  بهترین همه حقایق است باید در پرتو آموزه

 همیشه مطلق است، حق مطلقا حق( 23)كه، ذات مطلق  اید، جرح و تعدیل شود . یعنى این كرده
است در عالم معنوى خاص . به اعتقاد من، چنین ( 20)اى  است و بس و هر امر دیگرى تجلى

دانان، فرزانگان، و قدیسان ادیان گوناگون به  تواند به دست الهى ها مى جرح و تعدیلى در نگرش
، ( 26)هاى معمولى، حتى از سر احتیاط  انجام برسد . زیستن در بیش از یك عالم دینى براى انسان

چون »تواند به این قائل باشد كه  ناپذیر است . یك مسیحى عادى نمى به لحاظ انسانى امكان
این كار « . پذیرم مسیحیت یك دین نسبى است، بنابراین، از سر احتیاط حقیقت دین بودا را مى

آید كه به نهایت طریق رسیده باشد . در غیر این صورت، اث چنین رویكردى،  تنها از كسى برمى
ر حقیقت، از بین بردن بیانات ناظر به حقیقت در آن عالم دینى خاص است )كه در آن، این د

شود و این  اند( و سرانجم به نابودى خود دین منجر مى« نسبتا مطلق»بیانات خود، به تعبیر من، 
 همان مطلبى است كه بسیار بر آن تأكید دارم . 

ه نظر من خطرى واقعى است . قبول دارم كه بینم و ب هیك: من نیز این خطر را در آن جا مى
مسیحى زیستن، با این خودآگاهى كه مسیحیت یگانه حقیقت نیست، بسیار دشوار است . اما به 

آید . من از حیث واقعیت تاریخى بالفعل هیچ دینى را  گمان من پاى امر دیگرى در میان مى
دانید، رشد و تحول، گسترش و  كه مى تردید، در مورد مسیحیت، آنچنان پندارم . بى نامتغیر نمى

توان گفت كه اعتقاد مسیحى  رو، در واقع به سهولت نمى تنوع بسیار عظیم بوده است . از این
 چنین و چنان است . 

كند . خوب ... فهم شما نسبت به  عدنان اصالن: این مطلب ما را وارد بحث مسأله زبان دین مى
گوید،  سخن مى( 27)و عالم مطلق ( 25)لق، قادر مطلق زبان دینى سنتى كه از خداى یكتا، خا

 چیست؟ 

وگو كنیم،  هیك: به نظرم اوضاع و احوال از این قرار است كه قصد داریم درباره ذات غایى گفت
وگو  شود، گفت گونه كه در قالب خاصى براى ما متجلى مى توانیم درباره ذات غایى، ن اما فقط مى

فى حد ذاته . زبان در هر قالبى، متخص همان قالب است . برخ یاز كنیم و نه درباره ذات غایى 
عناصر زبان دینى البته بر ذات غایى قابل اطالق هست . فى المثل، من قائلم كه ذات غایى 
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نامتناهى است، در حالى كه قالب چنین نیست . بنابراین، دست نیست كه بگوییم قالب خاص 
و ( 21)ذات غایى است، خود، نامتناهى، غایى، سرمدى  مسیحیت، كه قالبى محدود از آگاهى به

كنیم  وگو مى اى داریم و درباره یك چیز بر حسب چیز دیگرى گفت مانند آن است . بنابراین، ملغمه
 . 

 عدنان اصالن: آیا شما قائلید كه چنین زبانى در مورد ذات غایى قابل اطالق نیست؟ 

طالق است و بخشى از آن نه . در مورد نامتناهى هیك: خوب، قائلم كه بخشى از زبان قابل ا
 بودن قائلم كه قابل اطالق هست . 

 عدنان اصالن: اما قدرت مطل و علم مطلق قابل اطالق نیستند . 

هیك: این مفاهیم و مفهومى نظیر قدرت و نیز مفهوم اخالقى خیر و محبت، و عنایت، مفاهیمى 
 ى فى حد ذاته قابل اطالق نیستند . تر، بر ذات غای اند . به سخن دقیق انسانى

 عدنان اصالن: استاد نصر، نظر شما نسبت به زبان دینى سنتى ناظر به خدا چگونه است؟ 

اى است، آن صفاتى  نصر: من قائلم كه هرچند حق فى حد ذاته البته وراى هر زبانى و هر مقوله
هایى به سوى او  سازد، راهكه حق به خود بخشیده است تا خود را در هر دین متجلى و مكشوف 

كه ممكن است در تعارض با صفات و  مانند، گو این هستند . و بنابراین، همواره با معنا مى
تجلیات دیگر در سایر عوامل دنى قرار گیرند . مثال، در قرآن خدا، القدیر/القادر، یعنى، قادر 

توانیم، به دلیل این واقعیت  مىشود . حال، به اعتقاد من، این صفت را ن على االطالق، نامیده مى
كنیم كه دوست نداریم در مورد خدا به عنوان موجودى  اى از تاریخ زندگى مى كه ما در دوره

هاى انسانى، امواجى از طرف تفكرهاى متفاوتى دارند كه  قدرتمند بیندیشیم، وبه این دلیل كه تمدن
چنین صفات مربوط به ذات غایى را روند، نسخ كنیم . به نظر من،  آیند و از بین مى پدید مى

هاى انسانى تغییر داد . سهم ما این است كه مراد از قول به  توان صرفا از روى هوا و هوس نمى
كه خدا القدیر است و مراد از این قول را كه خدا قادر على االطالق است، فهم كنیم . بنابراین،  این

اى كه خدا متجلى شده  كسان است . اما نحوهمقصود این نیست كه فهم من و فهم غزالى ضرورتا ی
در اسماء الهى در اسالم و به انحاء دیگر در ( 21)است )خصوصا نحوه تجلى خدا بر انسان 

مسیحیت یا یهودیت یا جاهاى دیگر(، به اعتقاد من، بخشى از عالم مقدس آن دین است و مطابق 
شود  و دگرگون شود . همیشه مى با اوضاع و احوال اجتماعى انسان ممكن نیست درهم ریخته

 ها را از نو تعبیر و تفسیر كرد .  آن

كشاند كه )ما در آن اختالف نظر داریم( و آن،  این نكته بحث ما را به نكته بسیار مهم دیگرى مى
همانا مسأله عوامل تغییر، ینى تبدل، در داخل دین است . من منكر این نیستم كه هر دنى تغییر 

نظر من، این تغییر مانند رشد این درخت بلوط است . صورت ظاهر و تغییر و  كند . اما از مى
درخت بلوط است، یعنى مثال و ( 31)اش )به تعبیر فلسفى( وابسته به مثال افالطونى  تحوالت بعدى

( 30)شود، یا بر اساس علم نوین مبتنى بر قانون ژنتیك  اى كه در مكان متجلى مى واقعیت به گونه

ماند  این درخت براى ادامه حیات خود به مثابه موجودى زنده، همواره درخت بلوط مىاست . اما 
روید و در شرایط اقلیمى مختلف یكسان به  هاى مختلف مى و در كشورهاى گوناگون در اندازه
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رسد . اما با این همه، همیشه یك درخت بلوط است . بنابراین، به نظر من، تغییرات و  نظر نمى
هاى یك درخت بلوط است  درون دین در پرتو این مثال، مانند تغییرات و دگرگونىهاى  دگرگونى

هاى خود را از دست بدهد و شما  . مثال، درخت بلوط ممكن است آفت بزند و برخى از شاخه
 گیرد .  گیرد و گاهى نمى هاى دیگرى به آن پیوند بزنید؛ این پیوند گاهى مى توانید شاخه مى

شود و در دین دیگر  ن قرار است . یك دین باالجبار جزئى از دین دیگر مىقضیه دین هم از همی
رود . اما واقعیت زنده دین  شود و به تدریج از میان مى گردد . گاهى این كار عملى نمى ادغام مى

اند .  همواره پابرجاست . بنابراین، منكر این نیستم كه همه این ادیان در خود اندك تغییراتى كرده
سلطنت من، »[ مسیح فرمود:  نمونه، در مسیحیت با تكیه بر این واقعیت كه ]حضرتمن باب 

اى كه قوانین الیتغیر  هیچ مجموعه آراء قانونى یا موضوعات قانونى« سلطنت این جهانى نیست
به شمار آیند، وجود ندارد . بنابراین، مسیحیت در خود تركیبى از قوانین رومى، قوانین انگلیسى 

ژرمنى و قوانین آمریكایى و ( 32)م( و حقوق عرفى  511ز دوران كالسیك تا حدود پسین )پس ا
الهى ( 33)غیه را دارد، رد حاى كه هم در دین یهود و هم در دین اسالم، قانون از تغیرناپذیرى 

این « تو نباید مرتكب قتل شوى»مند است . به اعتقاد یهودیان چون خدا بر لوح نوشت كه  بهره
الیتغیر است . ردك یك مسحى از چگونگى سیطره قانون بشرى بر جامعه انسانى با  قانون الهى

توان در پرتو طرق  درك دین اسالم و دین یهود از آن یكسان نیست . اما حتى همین مطلب را مى
 گر ساخته است، درك كرد .  مختلفى كه حق خود را در این عوالم )دینى( مختلف جلوه

 ، نظر شما در باب این مفهوم تغییرناپذیرى چیست؟ عدنان اصالن: استاد هیك

هیك: به گمان من، بین دین اسالم و دین یهود از یك سو و مسیحیت از سوى دیگر اختالفى در 
طور نیست؟(، گو  زند )این كار است، چه، دین اسالم حول محور قرآن كه نامتغیر است، دور مى

( چهره شخصى تاریخى، یعنى عیساى ناصرى، كه تفسیرهاى قرآن متغیرند . )در حالى كه این
آید: فرض كنید كه درست است،  كانون توجه مسیحیت است . حال، این سؤال براى شما پیش مى

گونه كه بسیارى از پژوهشگران عهد جدید قائلند )این امر تقریبا نتیجه رشد و تحول چند  همان
دا، یا تجسم شخص دوم تثلیث سال اخیر است( كه خود عیسى، این شخص تاریخى، خود را خ

جا رسیده است كه او را تجسم  پنداشته است . از سوى دیگر، مسیحیت به این نمى( 30)اقدس 
شخص دوم تثلیث اقدس بپندارد . خوب، حقیقت تغییرناپذیر این است كه او خدا بوده هر چند كه 

زایده و حشوى است كه كه این گفته چه بسا  خود او چنین تصورى از خود نداشته است، یا این
 توان داورى كرد؟  سرانجام باید پیراسته شود؟ چگونه درباره این مطلب مى

نصر: من آن جسارت و جرأت را ندارم كه راجع به این مسأله كالمى براى مسیحیان داورى كنم 
ر كنید، قائلم كه این كشف اخیر ب جا كه شما از من به عنوان یك محقق مسلمان سؤال مى . از آن

كه او در حقیقت یك پیامبر است و پسر  گوید، یعنى این آنچه كه قرآن به تصریح درباره مسیح مى
آید : اگر این  گذارد . اما با كنار گذاشتن آن سؤال، سؤال دیگرى پیش مى خدا نیست، صحه مى

رغم حكمت و عدالت بیكران خود  مطلب صرفا یك خلط و التباس بوده است، چگونه خداوند على
ها نفر از مردم، رستگارى خویش را در آن  دهد كه یكى از ادیان عمده جهان كه میلیون جازه مىا

اند، به مدت دوهزار سال در گمراهى و ضاللت به سر برده باشد؟ آیا این مطلب  وجو كرده جست
 صرفا خلط و التباس نیست؟ این پرسش كالمى بسیار مهمى است كه باید مورد توجه قرار گیرد . 
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 طور است .  یك: بله، همینه

نصر: بنابراین، به اعتقاد من حتى اگر اسناد و مدارك موجود از نظر تاریخى مؤید این آموزه 
نباشند، این آموزه را خداوند براى مسیحیان، و البته نه براى مسلمانان، مقدر فرموده است . اما 

شفه خاص، در حقیقت، به این مكاشفه افتد این است كه امكان تعبیر و تفسیر آن مكا آنچه اتفاق مى
نهایت، به اعتقاد من، ظهور كلیساى  كه داد . بر اساس این امكان بى دهد، چنان امكان شكوفایى مى

شود .  گر مى شد كه به وسیله آن جلوه به عنوان هنر مقدس به حقیقتى مربوط مى( 36)جامع دورهام 
نسبت به آن آموزه در متن مسیحیت دفاع لذا من به عنوان یك مسلمان از درك مسیحى سنتى 

دانم، چرا كه )حضرت( مسیح نیز  كنم، در حالى كه آن را درك مطلق از )حضرت( مسیح نمى مى
اى است كه فقط به دین مسیحیت تعلق ندارد . اگر همه مسیحیان )العیاذ  در نظر مسلمانان چهره

دارند، بر مسلمانان همچنان الزم است هاى سنتى مسیحیت دست بر باهلل( از اعتقاد خود به آموزه
كه به )حضرت( مسیح و مریم عذراء اعتقاد ورزند . اما، آن تفسیرى كه )حضرت( مسیح را 

اى از  كند . آن تفسر باید با جنبه داند، حق مطلب را درباره مسیح بودن او ادا نمى پسر خدا مى
به این آموزه امكان شكوفایى ببخشد .  اى از تجلیات حق، همخوانى داشتهباشد تا مشیت الهى، جنبه

توانم  اگر بگوییم كه این مطلب فقط یك خطاى فاحش در مدت این )دو( هزار سال بوده است، نمى
 این موضوع را بپذیرم . 

شود، خداى پدر، یعنى پدر  هیك: در عمل، آن خدایى كه تقریبا در همه كلیساها پرستش مى
اى است  آورد . آموزه تثلیث، آموزه او سخن به میان مىاى است كه )حضرت( عیسى از  آسمانى

اند . اما از لحاظ واقعیت دینى موجود اكثریت قریب به اتفاق مسیحیان  كه الهیدانان بعدا ابداع كرده
 اند .  همیشه خداى پدر را پرستش كرده

 نصر: كه در عملبه این معناست كه مسیحیان به مسلمانان خیلى نزدیكند . 

 .  هیك: بله

پرستند،  كنند مسیحیان سه خدا را مى نصر: من همیشه به رفقاى مسلمان، وقتى كه اظهار مى
خواندم، به كرات در مراسم كلیسا حضور  گویم: ببینید )من موقعى كه در امریكا درس مى مى
كنید كه در محضر خداى یكتا هستید و  نشینید، احساس مى كه در كلیسا مى یافتم( به محض این مى
 كنید .  داى یكتا را عبادت مىخ

دهد  هیك: بله درست است . تصور تجسم الهى به عنوان یك استعاره كارى بیش از این انجام نمى
گر سازد . رد جهان باستان، در جهان عصر  كه آنچه كه در ضمیر مسیحى هست، جلوه

رفت .  كار مىبسیار رایج بود و به معناى استعارى آن به « پسر خدا»)حضرت( عیسى، عبارت 
آنچه در نظر دارم، روشن ساختن زبان مسیحیت است تا تغییر دادن اعتقاد بسیار راسخ مسیحى . 

اش  كه این قول را كه )حضرت( مسیح خدا بوده است، نباید به معناى حقیقى اما با این همه، این
( 35)گرایان مذهبى، تلقى كنند، براى بسیارى از مردم پذیرفتنى نیست . افراد بسیارى، یعنى بنیاد

 اش صواب است .  كنند كه این زبان، به معناى حقیقى وجود دارند كه پاى فشارى مى
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كشاند . اینك سؤال من این  عدنان اصالن: این موضوع ما را به بحث در باب زبان دینى مى
 است: توصیفات مربوط به خدا در قالب زبان دینى تا چه حد معتبر است؟ 

جا به كار  را در این« زبان دینى»ى راجع به این مطلب بگویم . شما اصطالح ا نصر: باید كلمه
و ( 37)نامم، یعنى زبان نیایشى  هایم بین آنچه زبان مقدس مى دانید كه من در نوشته برید . مى مى

هاى مقدسى نظیر زبان عربى،  گذارم . اكنون، معتقدم كه در زبان زبان متعارف تفاوت مى
ها مستقیما سخن گفته است، هر چیزى كه در  االدعا خدا با این زبان كه على سانسكریت و عبرى

از « . من»ها گفته است  شود، زبان خداست، خدا در آن زبان ها به منزله وحى گفته مى آن زبان
ها نیست . اگر بگویید آن )زبان( تا چه حد معتبر  رو، این سؤال شما حتى در خور آن زبان این

كنید . اما، سوال  ه در این اعتبار شك روا دارید، در واقع، در وحى الهى شك مىك ، همین« است؟
كند، چنان كه این امر در  اى ایفا نمى ها زبان چنین نقش عمده شما در خور ادیانى است كه در آن

كند . زبانى كه )حضرت( مسیح بدان تكلم  مورد زبان در دین مسیحیت یا آیین بودا صدق مى
آرامى بود كه هر چند از نظر تاریخى بسیار مهم است، در اناجیلى كه به زبان  كرد، زبان مى

یونانى نوشته شدند، حتى درخور توجه نبودند . اما، زبان یونانى و التین پسین، به دو زبان عمده 
ها را بنیانگذار دین مسیحیت به كار نبرد و  كه این زبان جهان غرب مسیحى مبدل گشتند، گو این

ها را از طریق )حضرت( مسیح به كار نبرده است . هیچ فرد  قطع خدا نیز این زبانبه طور 
كند كه خدا به زبان التین و یونانى سخن گفته است . به گمان من، سؤال شما فى  مسیحى ادعا نمى

ها به زبان انسانى درباره وحى الهى سخن گفته  الواقع در متن آن ادیانى معنا دارد كه در آن
  شود . مى

عدنان اصالن: آیا قائلید كه در زبان مقدس، بیانات و توصیفات مربوط به ذات غایى فى حد ذاته، 
 معتبرند؟ 

كنید،  كه شما چگونه آن را تعبیر و تفسیر مى نصر: بله، سطوح معنایى بسیارى وجود دارد . این
داراى چندین شود كه یك آیه در قرآن  امر دیگرى است . در منابع كالسیك اسالمى گفته مى

سطوح معنایى مختلف است و تنها به معناى حقیقى )تحت اللفظى( محدود و منحصر نیست . 
شود، سخن گفتن از معناى استعارى )كه من  جا كه به زبان قرآن مربوط مى بنابراین، باز هم تا آن
انپذیر اى به متن )نص( امك دهم(، بدون وارد كردن خدشه را ترجیح مى( 31)كاربرد لفظ رمزى 

شود . حتى پرسش درباره اعتبار و صحت این  خوانده مى« القادر/القدیر»است . خدا در قرآن 
 معناست .  قول در متن اسالم، پرسشى بى

 عدنان اصالن: از این جنبه، نظر شما درباره كتاب مقدس چیست؟ 

د هزار سال، كند . یهودیان معتقدند كه عهد عتیق در طول چن نصر: مسأله كتاب مقدس فرق مى
یعنى در دوره بسیار دور و درازى از تاریخ، بر پیامبران وحى شده است . عهد جدید در واقع 

هاى گردآورى شده )حضرت( مسیح در زمانى تقریبا چهل تا پنجاه سال پس  اى از گفته مجموعه
بود از وفات اوست كه به دست حواریون كه داراى كماالت معنوى عظیمى بودند، گردآورى شده 

آوردند . اگر سؤال كنید كه چقدر از  ها را از خود در مى . این بدین معنا نیست كه آنان این گفته
آیات عهد جدید وحى مستقیم خداست، به لسان فنى، این سؤال، سؤال دیگرى است . عالوه بر 

ست . این، معتقدم كه كلماتى كه بر زبان )حضرت( مسیح جارى شده، الهام یافته از خدا بوده ا
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»~ االنجیل »)كلمة هللا( بود . همین امر سبب شده است كه قرآن از ( 31)چرا كه او تجلى لوگوس 
(the Gospel »»~ )هاى خدا سخن به میان آورده است . بنابراین،  به منزله یكى از كتاب

ر توان به منزله چها چهار روایت مختلف از عهد جدید، یعنى اناجیل لوقا، متى و غیره را نمى
در نظر گرفت . این اناجیل، چهار روایت متفاوت از این سرچشمه « تورات»یا چهار « قرآن»

 اند .  انگیز، یعنى كلمة هللا حیات شگفت

 عدنان اصالن: استاد هیك، مایلید كه درباره مفهوم وحى و زبان مقدس اظهار نظرى بكنید؟ 

« وجه به اوضاع و احوال انسانى استكند كه ناظر و مت خدا كلماتى الهى وحى مى»كه  هیك: این
مستلزم این است كه خدا شخصى باشد با مقاصد و نیات كه در مواقع مختلف تارخى در كار است 

 . اما، آیا این زبان به نحو شایسته بر ذات غایى قابل اطالق است؟ 

ر عین شود . د كنیم، حق مطلب در مورد ذات غایى ادا نمى نصر: با آنچه كه از زبان فهم مى
توان به مثابه  توان از ذات غایى دریغ داشت . براى مثال، ذات غایى را مى حال، این زبان را نمى

كند، یا به منزله قوانین و اصولى كه  كه تجلى مى( 01)درخشد، به مثابه تائو  خورشیدى كه مى
این امر بدین  گیرند، تلقى كرد . اما دهند و از قانون الهى نشأت مى ماهیت اشیاء را تشكیل مى

اى از فهم حتى در دینى نظیر تائوتیسم، اطالعى ازقانون الهى در مورد  معنا نیست كه در مرتبه
 یابد، در دست نیست .  آنچه كه در قالب اشكالى از جهان مادى زمانى و مكانى تجلى مى

( 02)ت، منكشف بالذا( 00)هیك: اما آیا دقیقا درست است بگوییم ذات غایى، شخصى انسانوار، 

 و از نظر تاریخى، شخص الوهى فعال ما یشاء است؟ ( 03)صاحب عنایت 

نصر: خیر، نه همشیه . دو مسأله متفاوت در بین است . اعتقاد من بر این نیست كه حق همیشه 
شود . اما معتقد نیز نیستم كه این الفاظ  در قالب الفاظى كه همین االن ذكر كردید، متجلى مى

پوشانند . بلكه حق امرى  داخته دست بشرند تا )بتوان گفت( كه چهره حق را مىصرفا ساخته و پر
نامتناهى است و بنابراین، امكان تجلى یافتن به اشكال گوناگون را از جمله آن اشكالى كه انسانوار 

 تواند در آن مقوالتى كه اندكى پیش اشاره كردید، نیز متجلى شود .  نیستند، دارد . اما حق مى

 گردد .  این مقوالت به جاى اطالق بر حق فى حد ذاته، بر تجلیات حق اطالق مىهیك: 

 نصر: حق با شماست . ذات مطلقا غایى فراسوى همه این مقوالت است . 

جا ممكن است اختالف  خواهم بگویم . اما در این هیك: این همان مطلبى است كه من نیز مى
توان گفت كه هر تجلى متفاوتى از حق تا حدودى  مىاى وجود داشته باشد . مطمئن نیستم .  عمده

 مرهون تفكر و اوضاع و احوال انسانى است . 

نصر: بله، اختالف نظر عمده ما هم در همین است! ... معتقدم كه این تجلى فقط تا آن حدى 
مرهون )تفكر و اوضاع و احوال انسانى( است كه ذات الهى خود ظروف مختلفى را براى وحى 

 ریزد .  گیرد، ظروفى در اشكال مختلف، كه او شهد الهى را در آن مى مىدر نظر 
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نه ذات غایى فى حد ذاته، بلكه خداى منكشف بالذات انسانوار « گیرد در نظر مى»هیك: عبارت 
 سازد .  را به ذهن من متبادر مى

شد، در مرتبه اى از عوامل دیگر نظیر آیین بودا انسانوار نبا نصر: و لو این ذات غایى در پاره
وجود دارد . در سطح تجلى است كه این عناصر به وجود ( 00)ترى از تجلى ذات متعال  نازل
 آیند .  مى

توان زبان التفاتى انسانوار را تا به حد شأن و مقام حق ارتقا بخشید؟ آیا حق انسانوار  هیك: آیا مى
ا زبان التفاتى انسانوار ذات است؟ اگر قضیه از این قرار است، این گفته بدین معناست كه شم

 برید .  اى از تجلیات ذات غایى به كار مى غایى فى حد ذاته را فقط به جاى پاره

و ( 05)« مشیت الهى»و ( 06) «كالم الهى»نصر: نه همیشه . توضیح خواهم داد . هنگامى كه لفظ 
انواع خاصى از اى از عوالم و در  برم، مقصود من همیشه فقط در پاره غیره را به كار مى

ها این نوع از بیان معنا دارد، نه  هاى خاصى از كره زمین است كه در آن ها و در قسمت زبان
كه نظم الهى، یعنى حق  ایم، بلكه به خاطر این ها آن را جعل و ابداع كرده بدان سبب كه ما انسان

 اى تجلى یافته است كه این مقوالت معنا دارند .  در آن عالم به گونه

نان اصالن: یكى از موضوعات مهم در اندیشه دینى معاصر تعارض دعاوى صدق ادیان است عد
كه مسلمانان  توانید بین چنین دعاوى متعارض آشتى برقرار سازید، مثال این . شما چگونه مى

 معتقدند كه )حضرت( مسیح پسر خدا نیست، رد حالى كه مسیحیان معتقدند كه هست؟ 

گوى پرسش شماست . هر دینى دعوى صدقى  ل داشتیم تا حدودى پاسخنصر: مبحثى كه تا به حا
شود، كه این نحوه  اى كه ددر آن حق در آن عالم دینى متجلى مى دارد كه مبتنى است بر نحوه

یابد، یكسان نیست . به هیچ روى، دلیلى  اى كه در آن خدا در عوامل دیگر تجلى مى تجلى با نحوه
آید كه دو  صدق باید یكسان باشند . اما مشكل وقتى به وجود مى در دست نداریم كه چرا دعاوى

عالم مختلف، ناظر به واقعیت الهى واحدى باشند . مثال، مشكلى از این دست بین آیین بودا و دین 
آیند كه دین اسالم و دین یهود یا دین اسالم و  یهود هرگز وجود ندارد . مشكالت موقعى پدید مى

كه ناظر به واقعیت واحدى هستند . چگونه موسى از طور سینا فرود امد؟ اند  دین مسیحیت مدعى
یا مسدله شخصیت مسح كه مسأله بسیاد مهمى است! ... به عقیده من، درك این مسأله از 

گرایانه بسیار دشوار است . درك این مطلب كه واقعیت )حضرت( مسیح )واقعیت  نظرگاهى عقل
توان در قالب توصیف واحدى به طور اتم و اكمل بیان  را نمىمسیح( ( 07)تاریخى، نه فراتاریخى 

هاى اسالم از  هاى مسیحیت و هم توصیف كرد، بسیار حائز اهمیت است . و بنابراین، هم توصیف
 هاى صوابى هستند .  آن واقعیت، توصیف

 كه متعارض به نظر برسند؟  عدنان اصالن: ولو این

هاى متعارضى باشند . این مطلب را حتى در سطح  یفكه توص نصر: بله، ردست است، و لو این
« الف»( 01)شود كه مثال شما ابژه  توان درك كرد . در اندیشه نوین گفته مى ترى مى انسانى ساده

را « ب»و « الف»را كه او نیز سر میز است . آن خطى كه « ب»( 01)را سر میز دارد و سوژه 
. یا فقط یك نوع علم )شناخت( است كه سوژه دهد، فقط یك خط واحد است  به هم اتصال مى
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داشته باشد . اما این شناخت ضرورتا صادق نیست . با كاربرد همین « الف»تواند به  مى« ب»
توان به این مطلب پى برد . اگر  اصل در مورد وجوه خاصى از تجربه انسانى مانند موسیقى مى

كه ما یك پدیده واحدى، یعنى یك  ازد، گو اینرا بنو( 61)جا بیاید و مثال سوئیت باخ  فردى به این
شنویم، درك ما از این قطعه موسیقى ممكن است متفاوت باشد . بنابراین،  را مى( 60)نظام صوتى، 

اى از واقعیات تاریخى با چنان گستره وسیعى نظیر  این احتمال هست كه واقعیت تاریخى یا سلسله
لف و به انحاء مختلف توصیف شوند و هر دو زندگى )حضرت( مسیح در قالب دو مكاشفه مخت

 توصیف صواب باشند . 

هاى دو مكاشفه  كنید كه در آن آموزه شناسى دیگرى را پیشنهاد مى عدنان اصالن: آیا معرفت
 مختلف بتوانند معنا داشته باشند؟ 

 اى، مثال یك شناسى و هم متافیزیك دیگرى . مثال، بهعقیده من ابژه نصر: قطعا، هم معرفت
شود، بلكه  شناسى و فیزیك توصیف مى درخت، نه تنها یك درخت مادى )فیزیكى( است كه در گیاه

نیز مراتبى از علم ( 62)خود در مراتب باالترى از واقعیت حضور دارد . و سوژه شناسا 
هاى شناخت، دارد . بنابراین، تناظراتى از چندین نحوه شناخت در )سوژه(  )شناخت(، یا نحوه

با مراتب وجودى متعددى از موجود مورد بحث، وجد دارد . این امر در زندگى روزمره شناسنده 
دهد، اما گاهى چرا . مثال نحوه علم شما به همسرتان از نحوه علم همسایه شما  خود را نشان نمى

تر در سطح افقى نیست، بلكه  اى مربوط به علم بیش كند . این قضیه مسأله به همسرتان تفاوت مى
ترى هست كه صرفا تعمیم عدم شناخت همسایه شما از  در سطح عمودى، یا شناخت عمیقعلمى 

خوانده یا دانستن نام عموى او، نیست . منظورم نوع  سن همسرتان، محلى كه در آن درس مى
دهد . اما  دیگرى از شناخت عمیق )كامل( است . چنین شناختى در زندگى روزمره روى نمى

هایى  ه مهمى مانند انكشاف الهى، على الخصوص توأم با چرههنگامى كه به سراغ واقع
رویم، یعنى تجلى بسیار خاصى از حق در  مانند/حضرت/مسیح كه تجلى خدا و كلمة هللا است، مى

جهان )به تعبیر هیك(، به هر احتمال ممكن این پدیده در دو عالم دینى متفوت، به نحوى متفاوت 
مشكلى از هر قبیل، چه عقالنى و چه حتى منطقى، در مقام قبول شود . بنابراین، من هیچ  دیده مى

 كند، ندارم .  تفسیر مسیحیت از واقعه تصلیب و تفسیر اسالم كه تصلیب را رد مى

پذیر باشد، البد دسترسى به آن بسیار محدود است . فقط  عدنان اصالن: اما اگر چنین دركى امكان
 روند .  تر مىمعدودى از مردم از درك امور روزمره فرا

نصر: بله: ادعاى من نیز همین است . جنبش جدى تقریب ادیان و طریقت باطنى واقعى فقط 
ترى از  براى انگشت شمارى از مردم معنا دارد . در حقیقت، این امر در مورد مراتب نازل

اى از اخترشناسى، هر كدام از ما كه  كند . براى مثال، در سطح ساده واقعیت صدق مى
تر آگاهانه و به طور ملموس باور  زنیم، كم خیزیم و در خیابان قدم مى هان از خواب برمىصبحگا

شمارى از  كنیم كه با سرعتى معادل هزاران مایل در ثانیه )در فضا( در حركتیم . فقط اندك مى
توانند واقعا در حال و هواى جهانى از این دست زندگى كنند، در طول روز بر  اخترشناسان مى

رو،  ها بنشینند . از این مسائل اختر شناختى كار كنند و شبانگاه به تفكر و تأمل درباره آنروى 
توانند جنبش باطنى تقریب ادیان را درك كنند . اما همان  سخن شما درست است، فقط معدودى مى

 توانند این مسأله را براى كثیرى از مردم روشن سازند .  عده كم مى
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توان پرسید: چرا خدا،  گر، ظاهرا مشكل دیگرى در بین است . مىعدنان اصالن: از سوى دی
دارد، به طوى كه  مثال از شخصیت مسیح به دو طریق متفاوت و حتى متناقض پرده بر مى

 اى متفاوت بدان اعتقاد ورزند .  مسیحیان و مسمانان به گونه

 اند .  هیك: حتى آنان بر سر آن وارد جنگ هم شده

كند . بله، همین كه تكثر ادیان  ت وجود داشتن بیش از یك دین را بیان مىنصر: این مسأله، عل
داریم، چنین تكثرى تنها ممكن است در نتیجه اختالفات و تمایزات به وجود آمده باشد . اگر بنا 

داشت . باید پاى نوعى اختالف در میان  بود همه چیز یكسان باشد، البته هیچ تكثرى نیز وجود مى
انجامد . هنگامى كه این مطلب را  سازد و به تكثر مى ین را از دیگرى متفاوت مىباشد كه یك د

شود این است كه نقشى كه  كنیم، یكى از نكاتى كه روشن مى بر مسیحیت و اسالم اطالق مى
مسیحیت ایجاد كرده است با نقش اسالم بسیار متفاوت بود . مسیحیت ناگزیر بود كه جهانى را 

رو، الزم بود كه  رفت . از این گراى رو به نابودى مى ر خردگرایى و طبیعتنجات بخشد كه در اث
گرا و شك گرایانه  خود را به عنوان طریق عشق و ایثار معرفى كند كه پاسخى به فلسفه سفسطه

ساخت كه به رشد و تحول به حد افراط عقالنى مبتنى بود و به كلى از  اى فراهم مى چند صد ساله
ا دور افتاده بود، چنان كه در ادیان یونانى و رومى وضع از این قرار بود . حضور مقتدرانه خد

اما هر دو از میان فتند و مردم را در برهوت معنوى رها كردند . اما در خصوص اسالم، اسام 
به جهان بسیار متفاوتى قدم گذاشت و مجبور نبود كه به قائالن به اصالت من، سوفسطائیان و 

مقابله برخیزد . در حقیقت، اسالم براى تحكیم مجدد نظر در باب وحى  گرایان مكه به عقل
كرد، به وجود آمد . این قول بدین  ابراهیمى كه در آن )حضرت( مسیح نیز نقش به سزایى ایفا مى

كرد . یك نقش، نقش  معناست كه )حضرت( مسیح در این عوالم دینى مختلف دو نقش ایفا مى
آخرین نقر در سلسله تبار پیامبران ابراهیمى قبل از پیامبر اسالم اوست در اسالم كه به عنوان 

دهنده آدمیانى است كه از طریق دیگرى نجات  شود و نقش دیگر، نقش تنها نجات ظاهر مى
 یابند .  نمى

كنید كه اگر چنان تصویرى از ذات غایى داشته باشیم كه به این انحاء مختلف  هیك: آیا گمان نمى
این تجلیات، به منزله حقایق مطلق، شامل عواملى نخواهند بود كه باعث شوند گردد،  متجلى مى

 توانستند؟  مردم وارد جنگ وارد جگ با یكدیگر گردند؟ به نظر شما مى

كنند از طریق فهم  توانستند . و این چیزى است كه فرزانگان و حكیمان سعى مى نصر: مى
ند . اما این واقعیت وارد جنگ شدن آن قدر كه گیرى كن خودشان از ادیان دیگر از وقوع آن پیش

انگیزى سرشت بشرى بوده، كه تا به امروز دین در آن عامل قدرتمندى به شمار رفته  معلول نفاق
است، و از این روست كه صبغه دینى به خود گرفته، معلول ادیان نبوده است . همین امر سبب 

كنیم . من اب  ون درونمایه دینى مشاهده مىهاى پیچیده قرن بیستم را بد شده است كه ما جنگ
طور به دالیل  ها هم همین مثال، هیتلر بیرمنگام را به خاطر دین مسیحیت بمباران نكرد . و روس

هاى غیر دینى بسیار فراوانى  ها به جنگ نپرداختند . ما در طى این قرون جنگ دینى با چینى
ها موارد استثنا هستند . و بار دیگر، رئیس  هاو فلسطینى ایم . جنگ ایرلند و جنگ غرب داشته

جمهور )آمریكا( بوش، به دالیل دینى فرمان جنگى را صادر نكرد كه به مرگ و میر صدها 
هزار عراقى بیانجامد . همه این جنگ و ستیزها از عنصر سركش و نفاق برانگیز نهفته در 

 گیرد .  سرشت بشرى نشأت مى
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انگیزى اغلب اوقات مورد تأیید دعاوى مطلق ادیان بوده  این تفرقه ام . اما هیك: با شما هم عقیده
 طور نیست؟  است . این

ها مورد اهتمام عمده ادیان گوناگون بوده است  نصر: واقعیت اساس این است كه ایده نجات انسان
داشت، نیازى به بیش از یك دین نبود . ادیان  . اگر فقط یك جامعه بشرى )بشریت( وجود مى

اى گوناگون،  فهمانند . همین وجود زبان هاى مختلف مى د و آرا خود را با استفاده از زبانمقاص
در حقیقت، مؤید این واقعیت است كه باید جوامع بشرى مختلفى وجود داشته باشد . ملل و اقوام 

شما  اى فرق دارند . قبول دارم كه چینى، هندى، و ایسلندى وجود دارند كه با اوام و ملل مدیترانه
ممكن است بگویید چرا قدرت خدا بر این تعلق نگرفته است كه فقط جامعه بشرى واحدى را خلق 

توانم وارد آن شوم . به اعتقاد من، ادیان  كند، و این سؤال پاسخ خودش را دارد كه من فعال مى
وان هاى انسانى متنوع صحه بگذارند . لذا، برخى از هند مختلف باید بر وجود جداگانه جمعیت

زنند . تالش براى ایجاد یك فرمانروایى  كنند، با تكیه بر آیین ندو به چنین كارى دست مى گمان مى
آمیز اختالف  نشین و ه نابودى كشاندن نفوس مسلمانان نتیجه فاجعه تخریب امكان ملمان( 63)هندو، 

یا دین اسالم . هاى انسانى است، نه آیین هندو  هاى متعلق به جمعیت و ناسازگارى سرشت انسان
كه پیام صلح جهانى همواره در میان بوده، مورد تأیید ادیان مختلف نیز بوده  این اختالفات، با این

است . به هر حال، همین امر سبب شده است كه در جهان كنونى، ایجاد پلى به دست كسانى كه 
 به این كار قادرند، بسیار حیاتى باشد . 

 شما قائلید كه ادیان باید از دعاوى صدق مطلق خود دست بردارند؟ عدنان اصالن: استاد هیك، آیا 

 اند و بس .  هیك: از دعاوى صدق مطلقشان، نه، بلكه از این ادعا كه یگانه حقیقت

 نصر: بله، من در این نكته با نظر شما صددرصد موافقم . 

آید  نزد پدر نمى هیچ كس به»فرماید:  بینید كه حضرت عیسى مى هیك: شما در انجیل چهارم مى
گوید: در زیر آسمان  و در اعمال رسوالن )آمده است كه( پطرس قدیس مى« مگر از طریق من

اكنون دانش نوین .« هیچ نامى جز نام عیسى به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابند 
وزه دقیقا اثبات توانید بگویید اثبات كرده است، چرا كه هیچ چیزى در این ح نشان داده است )مى

شدنى نیست( كه به احتمال بسیار زیاد )حضرت( عیسى، عیساى تاریخى، چنین سخنى را بر 
اى حدود شصت یا هفتار سال بعد )از ظهور حضرت  زبان نیاورده است . این كار نویسنده

كند .  عیسى( نزدیك به قرن اول است كه الهیات دستگاه دینى مسیحیت را در آن عصر بیان مى
شود كه عیسى بر زبان آورده، واقعا خود  ورزیم كه آنچه نقل مى وب، اگر ما بر این اصرار مىخ

كه این امر تجلى بالواسطه حق است، در این  او بر زبان آورده است، و اگر قائلیم به این
 صورت، دین مسیح، تنها دین كامل است . 

« من رآنى فقد رأى الحق»آله فرمود:  گوییم كه پیامبر صلى هللا علیه و نصر: خیر . ما نیز مى
كنید؟ در حقیقت،  )هر آن كه مرا دید، حق را دیده است( . خوب، با چنین دعاوى صدقى چه مى

هر دو گفته خطاب به جامعه بشرى خاصى است كه جامعه بشرى براى همان دین خاص است . 
ى است، به نظر مسیحیان كه این گفته حضریت عیس گونه است . این تلقى من از این مسأله این

چنین است . این بدان معناست كه در عالم مسیحیت مانع فردى شویم كه درصدد است با از میان 
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اكنون در جهان نوین براى  برداشتن )حضرت( مسیح به خدا تقرب جوید، عینا مانند كسانى كه هم
خدا تقرب یابند . همین  كنند كه بدون مددجویى از عیسى به تراشند و تالش مى خودشان ادیانى مى

یابد، مگر از طریق  كند . هیچ كس در اسالم به خدا تقرب نمى امر در مورد اسالم صدق مى
 پیامبر اكرم صلى هللا علیه و آله . 

 امروز چیست؟ « دهكده جهانى»عدنان اصالن: تلقى شما از پلورالیزم دینى در 

اعتقادى ندارم، اما به هر حال، قائلم كه هد  نصر: در دهكده جهانى! ... من به این گفته استعارى
كدام از این تجلیات ذات مطلق در درون جمعیت انسانى اى كه در نظر اعضاءاش بشریت فقط 
عبارت بود از همان جمعیت، به وجود آمد . در نظر پیروان كنفوسیوس، چین عبارت بود از 

)مرشدهاى اعظم( هندوستان  هاى بزرگ )كل( عالم، و همان بشریت بود . هنگامى كه ریشى
پذیرم كه  گفتند، در نظر آنان هندوستان )كل( عالم بود . من، به عنوان یك مسلمان، مى سخن مى

تواند یافت ـ اهمیتى  هیچ فرد مسیحى به جز از طریق پسر، یعنى از طریق مسیح، به خدا راه نمى
ارد مشاجره بر سر صحت این ندارد كه چه كسى این جمله را نوشته است . قصر آن ندارم كه و

هاى مشابهى بشوم، چون پژوهشگر عهد جدید نیستم، اما امیدواریم كه مسیحیان  گزاره یا گزاره
نیز حدیثى را كه اندكى پیش از پیامبر )اسالم( نقل كردم، در مورد مسلمانان بپیرند . در چهان 

، چنانكه برخى از مسمانان واسطه توان گفت كه من پرواى پیامبر ندارم و خود بى اسالم نمى
 افتد .  اى كارگر نمى كنم . چنین كفر گویى كنند، با خدا ارتباط برقرار مى وگو مى متجدد از آن گفت

آورم، من، به  هیك: اما هنگامى كه من از تغییر یا جرح و تعدیل در الهیات سخن به میان مى
خواهم  م . جرح و تعدیلى كه مىعنوان یك مسیحى، فقط مسئولیت تفكر مسیحى را بر عهده دار

)تنها( براى « آید جز از طریق من هیچ كس نزد پدر نمى»اعمال كنم، به این معنا كه بگوییم 
 كه صدق آن فراگیر باشد .  مسیحیان صادق است، نه این

 دهم .  نصر: من دقیقا همین كار را در مورد اسالم انجام مى

 طور نیست؟  ز مسلمانان نوعى جرح و تعدیل است، اینهیك: بله، اما این كار در نظر بسیارى ا

نصر: در مورد اسالم، این مطلب جالب توجه است . در سرتاسر تاریخ )نظیر این ابیاتى كه از 
اند! ... همین  اند كه آن را اظهار داشته جالل الدین رومى در درس دیروز خواندم( كسانى بوده

 ى نسبت به مسیحیت داشته باشد . تر سبب شده است كه اسالم وضعیت بى تكلف

 هیك: بله، عامل تصوف در اسالم همیشه پلورالیستى بوده است . 

نصر: اسالم همه پیامبران قبل از خود را قبول دارد . منظورم این است كه مسأله رستگارى در 
ه بین مسلمانان، امرى جهان شمول است . درست است كه اگر به مسجد بیرمنگام بروم و بگویم ك

آید . اما  اى از آنان ناگوار مى یهودیان و مسیحیان نیز مانند مسلمانان رستگارند، این گفته بر عده
گذارم، اظهار  در طول تاریخ بسیارى از الهیدانان و صوفیان همین نظرى را كه من صحه مى

توانند درك  اند . برخى از افراد متعصبند و دیدگاه محدودى دارند . آنان این مسأله را نمى داشته
كنم، گام بلندترى هست كه باید برداشته  كنند . اما در مورد مسیحیت، به نحوى كه آن را درك مى

 شود . 
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 عدنان اصالن: استاد هیك، تلقى شما از رستگار دینى چیست؟ 

 دانم .  هیك: در یك كالم، من آن را فارغ از خود و پذیراى خدا، ذات غایى، بودن مى

 این رستگارى، رستگارى زمینى )دنیوى( نیست؟  عدنان اصالن: آیا

شود، اما منحصر به زمین نیست . این رستگارى به  هیك: این رستگارى بر روى زمین آغاز مى
 انجامد .  حیات بازپسین مى

 عدنان اصالن: استاد نصر، درك شما از رستگارى دینى چگونه است؟ 

روحى دارم، یعنى جوهرى در ما هست كه  شود كه ما نصر: از حیث فهم سنتى اسالم، گفته مى
رود . احواالت در حیات این جهانى براى روح بسیار  جودان است و با مرگ بدن از بین نمى

اهمیت دارند، اما امورى اتفاقى و عارضى نیستند . همچنین، بر سرنوشت نهایى آن اثر 
ا و هم به خاطر بشریت و گذارند . رستگارى به معناى زندگى به گونه است ـ هم در جهت خد مى

هم در جهت جهان طبیعى ـ كه در لحظه مرگ روح به جاى گرفتار عذاب شدن در دركات 
یابد . تلقى من از رستگارى، نه تنها براى  دوزخى، به مقام سعادت، یعنى به مقام بهشتى راه مى

 مسلمانان، بلكه براى پیروان سایر ادیان نیز همین است . 

 تر است؟  ین صورت، كدام شرح و توصیف دین از رستگارى پذیرفتنىعدنان اصالن: در ا

گذرد، جزء الینفك  نصر: سؤال بسیار خوبى است . به اعتقاد من، آنچه پس از مرگ بر روح مى
هاى ناظر به  كنیم و همه سنت وگو مى عالم دینى آن دینى خاصى است كه ما از آن گفت

دهد . براى مثال، در مورد بهشت  وب آن عالم معنا مىشناسى( در چارچ )آخرت( 60)شناسى  فرجام
اید . در آیین هندو،  شوید، رستگار شده كه شما به بهشت نایل مى مسیحیان و مسلمانان، همین

شود .  رسد، آدمى از بهشت بیرون رانده مى هنگامى كه كارماى شرافتمندانه آدمى به پایان مى
آنان ناصواب، یا از آنان صواب و از ما ناصواب است شناسى ما صواب و از  گویم كه فرجام نمى

 moskha»~ . از این گذشته، جالب است كه در این مقام متعالى وصل با خدا كه آنان به حق
شوند . اما در خصوص  نامند، همه گروندگان پارسامنش گرد هم جمع مى ، وارستگى، مى~«

 به عقیده من، همه ادیان،  دهد، آنچه در این بین، در این جهان بینابین، روى مى

ها به غایت  بسته به شعایر دینى، مراسم به خاك سپارى، عبادات و اعمال مقدس كه برخى از آن
هاى سنتى از مراتب  گویم كه برخى از این شرح و توصیف دشوارند، بر صوابند ـ بنابراین، نمى

ها در عالم معنوى خودشان  كه همه آن اند و برخى نیستند . قائلم به این شناختى صحیح فرجام
 اند .  صحیح

 پذیرید؟  عدنان اصالن: آیا چنین روایت و تفسیرى را از رستگارى مى

هیك: اساسا، بله . به گمان من آنچه ما منتظر وقوعش هستیم، در مرحله بینابین )برزخى( روى 
 خواهد داد، اما بیش از آن، فراتر از طور تصورات ماست . 
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پرده مطرح كنم: آیا شما به بهشت و جهنم  ه بدهید این سؤال را كامال بىعدنان اصالن: اجاز
 معتقدید؟ 

هیك: خوب، تا ببینیم منظورتان از بهشت و جهنم چیست . به گمان من، مرتبه غایى ممكن است 
به كلى فراتر از شخصیت فردى باشد . من اعتقاد ندارم كه عذاب جاودان وجود دارد، اما احتماال 

 ت . نیستى هس

 عدنان اصالن: آیا به بهشت و جهنم اعتقاد دارید؟ 

نصر: بله . من به بهشت و جهنم معتقدم . اما همه توصیفات از بهشت وجهنم را باید رمزى 
ها دارد و بدین  آنكه به تفسیر و تأویل حقیقى آن و اثر نیرومندى كه بر روح انسان قلمداد كرد، بى

اى وارد شود .  كنند، خدشه ب به بسیارى از گناهان پرهیز مىسبب توده عظیمى از مردم از ارتكا
این اثر عظیم در تصویر بهشت و جهنم به نحو شكوهمندى در قرآن توصیف شده است . بسیارى 

خواهند كه اثر عظیم آتش جهنم را  كنند، مى از الهیدانان مسلمان دیگر كه با جان هیك همكارى مى
قاد دارم كه این نوع از رنج و عذاب رنج و عذابى ابدى كاهش دهند . من به سهم خودم اعت

ها با یكدیگر بسیار متفاوتند و ممكن  وقفه است . این رنج و عذاب نیست، بلكه رنج و عذابى بى
جا كه به بهشت مربوط  است تنها در اثر رحمت خداوند و تنها از سوى او بخشیده شودند . تا آن

رد . واالترین مرتبه، مرتبه جنت الذات، یعنى بهشت ذات شود، بهشت نیز مراتب بسیارى دا مى
مطلق الهى، نام دارد كه فراتر از هر مفهوم )سازى( و حتى تخیل ممكن است . اما من 

 كنم .  هاى در باب بهشت و جهنم را در قرآن و سایر متون مقدس بسیار جدى تلقى مى توصیف

 گرى براى الهیات باشد؟  واند هدایتت عدنان اصالن: به نظر شما علم به چه معنایى مى

آموزد . در طى چندین قرن  نصر: به عقیده من، علم درباره ذات خداوند و ذات حق چیزى نمى
گیرى كرده است و قضیه به طور مسلم از همین قرار  گذشته، علم نوین پیشرفت و تحول چشم

راى جمعى از دانشمندان و اى كه مدت كوتاهى پیش در ایاالت متحده ب است . در بحث و مناظره
الهیدانان بزرگ برگزار شد، این مسأله مطرح گردید . اما هیچ فردى از این جلسه با داشتن پاسخ 

تواند درباره ذات خدا و ذات  قاطعى به این سؤال كه چگونه هر كشفى از كشفیات علم نوین مى
یار مهمى بر الهیات وارد حق مطلبى به ما بگوید، بیرون نیامد . اما علم نوین اعتراضات بس

كرده است، به این معنا كه نگرش ما را به گیتى، به جهان و انسان مورد تردید قرار داده است . 
كه نه  كند، كما این ثانیا علم نوین دستور جلسه )برنامه( بخش اعظمى ز اندیشه كالمى را تعیین مى

هم الهیات اسالمى و هم الهیات تنها در وران جدید، بلكه در طى اعصار تعیین كرده است . 
ها تعیین كرده است ـ  اى كه علم و فلسفه آن روزگاران براى آن مسیحى در پاسخ به دستور جلسه

شناسى ارسطویى، مكتب فیثاغورث، و انواع و اقسام علوم مختلف دیگر علوم  نظرى كیهان
عتقد نیستم كه علم بتواند اند . اما م طبیعى، كیهان شناختى و ریاضى ـ غالبا شرح و بسط یافته

 هدایتگر الهیات باشد . 

 هیك: من هم در این موضوع با شما موافقم . 

 ها:  نوشت پى
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 )*( دكتر عدنان اصالن همكار پژوهشگرى در مركز مطالعات اسالمى در استانبول است . 

 

 ها:  نوشت پى

 35ـ صراطهاى مستقیم.كیان  0

 7ـ آل عمران/  2

 1ـ اسراء/  3

 7عمران/  ـ آل 0

 ـ مقاله فوق الذكر  6

 ـ همان  5

 03ـ شورى/  7

 01ـ آل عمران/  1

 3ـ مائده/  1

 1و الصف/  21، فتح/33ـ توبه/ 01

 06ـ مائده/  00

 71ـ بقره/  02

 50ـ نحل/  03

 ـ عهد عتیق )تورات( سفر پیدایش باب سى و دوم  00

 ـ عهد عتیق )تورات( سفر پیدایش باب نهم  06

 تیق )تورات( سفر پیدایش باب نوزدهم ـ عهد ع 05

 12ـ انبیاء/  07

 5ـ حمد/  01
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 63ـ شوراى/ 

 50ـ آل عمران/  21

 ـ همان مقاله  20

 ـ همان  22

 03ـ سبار/  23

 20ـ ص/  20

 01ـ هود/  26

 27ـ  01ـ واقعه/ 25

 13ـ ص/  27

 07ـ اعراف؟  21

 3ـ انسان/  21

 21ـ كهف؟  31

 22ـ ابراهیم/  30

 11ـ  011/ـ نحل 32

 07ـ رعد/  33

 61ـ نهج البالغه خطبه  30

 ـ همان مقاله  36

 25ـ  21ـ الجن/ 35

 17ـ بقره/  37

 2ـ جمعه/  31

 00ـ نحل/  31
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 61ـ نهج البالغه خطبه  01

 ـ همان مقاله  00

 3ـ زمر/  02

 005ـ نساء/  03

 63ـ انعام/  00

 ـ همان مقاله  06

 ـ همان  05

 ـ همان  07

و كتاب حكومت  61حدیث  1الشیعة، كتاب القضاء، ابواب صفات قاضى باب  ـ وسائل 01
 و كتب متعدد فقهى  50)ره( ص  امام خمينىاسالمى 

 ـ همان مقاله  01

 201و  200ـ البیان فى تفسیر القرآن ـ خویى ص  61

 3ـ مائده/  60

 23ـ زخرف/  62

 ـ همان مقاله  63

 ـ همان  60

 ـ همان  66

 ها:  نوشت پى

ـ نخستین گفت و گو بین هابیل و قابیل در مورد پذیرش و عدم پذیرش قربانى آنها به وجود آمد 0
 سوره مائده( .  31تا  27)ر.ك: آیات 

مؤتمر الدول، شركة المطبوعات للتوزیع و ـ ر.ك: االمام الصدر و الحوار )كلمة سواء(، ال2
 16النشر، ص .
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(، مكتبة النهضة المصریة، ج 0111ـ ر.ك: دكتور احمد شلبى، مقارنة االدیان، الطبعة الثامنة )3
 27، ص .0

 ( 003ـ )سوره بقره/ 0

 ـ همان. 6

 31ـ .32ـ بقره/ 5

 02ـ .01ـ اعراف/ 7

 00ـ عنكبوت/ .1

 32ـ هود/ 1

 06ـ .07ـ هود/ 01

 70ـ هود/ .00

 026ـ نحل/ .02

اند دعوت كردن به وسیله حكمت و برهان و دلیل عقلى و علمى براى یك دسته  ـ مفسرین گفته03
خاص است، ولى بعضى از مردم استعداد بیان عقلى و علمى را ندارند، راه هدایت آنان پند و 

اند با  ى ایراد گرفتن آمدهاندرز است با تمثیل و قصه و حكایت. دسته سوم كسانى هستند كه برا
آنها مجادله كن اما به نحو احسن یعنى در مجادله از راه حق و حقیقت خارج نشو. بى انصافى 

 مكن، حق كشى نكن دروغ به كار نبر و... 

 01ـ عنكبوت/ .00

 53؛ زخرف/ .07؛ طه/ 60؛ انبیاء/ 060و  031؛ شعراء/ 20ـ ر.ك: نوح/ 06

و  50؛ عنكبوت/ « التهم من خلقهم لیقولن هللا فانى یؤفكونو لئن س» 17ـ ر.ك: زخرف/ 05
 1؛ زخرف/ .31؛ زمر/ 26؛ لقمان/ 53

 3ـ زمر/ .07

 015ـ یوسف/ .01

 ( . 0301، انتشارات علمیه اسالمیه، چاپ اول )003 ، ص0 ـ كلینى، كافى، ج01

لقوا تعلیم الشرك لكى اذا عن ابى عبد هللا )ع( قال ان بنى امیة اطلقوا للناس تعلیم االیمان و لم یط
 حملوهم علیه لم یعرفوه. 
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 ه . ش.  0353، دار الكتب االسالمیه، الطبعة الثانیه، 230 ، ص00 ـ مجلسى، مرآة العقول، ج21

 30ـ توبه/ .20

( وى منشا اختالفات 0130ـ محمد ابو زهره، تاریخ الجدل، دار الفكر العربى، الطبعة االولى )22
 ت. را ده چیز شمرده اس

 7ـ .00ر.ك: صص 

 30ـ فصلت/ .23

 01ـ زمر/ .20

ـ وصیته )ع( لهشام و صفته للعقل: ان هللا تبارك و تعالى بشر اهل العقل و الفهم فى كتابه فقال 26
 فبشر عبادى... 

 02، روایت .00، ص 0، چاپ بیروت؛ كلینى، همان، ج 215، ص 76بحار االنوار، ج 

 260، ص .23ـ المیزان، ج 25

 22نفال/ .ـ ا27

 36، ص .0ـ كلینى، همان، ج 21

 20، ص .0ق، ج  0006ـ فیض كاشانى، محجة البیضاء، قم، دفتر انتشارات اسالمى، 21

 6، روایت .03، ص 0ـ كلینى، همان، ج 31

 057، ص .1ـ كلینى، همان، ج 30

بحار االنوار،  ـ خذوا الحق من اهل الباطل و ال تأخذوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكالم.32
 31، روایت .15، ص 2چاپ بیروت، ج 

 211ـ نهج البالغه، صبحى صالح، حكمت .33

 10ـ همان، خطبه .30

 031ـ همان، حكمت .36

 35ـ اسراء/ .35

 311، ص .2ـ اصول كافى، چاپ آخوندى، ج 37
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 23ـ تفكر سیاسى، نوشته گلن تیندر، ترجمه محمود صدرى، ص .31

، 03ـ 00، به نقل از مجله نقد و نظر، ش 0173اخالقى، و دسورث،  گرایى ـ جانلد، نسبت31
 327ص .

، ص 03ـ 00به نقل از مجله نقد و نظر، ش  201، ص 0102ـ الگوهاى فرهنگ، نیویورك 01
.327 

 23ـ تفكر سیاسى، نوشته گلن تیندر، ترجمه محمود صدرى، ص .00

 336.  ، ص03ـ 00 ـ ر.ك: نقد و نظر، ش02

 31ـ روم/ .03

 217ـ .211، ص 30ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج 00

 072ـ اعراف/ .06

 51ـ یس/ .05

 0ـ نساء/ .07

 0.  ـ نهج البالغه، خطبه01

 72ـ ص/ .01

 63ـ نهج البالغه نامه/ .61

 ـ مولوى، دیوان شمس. 60

 03ـ حجرات/ .62

اره به آخرین ـ البته الزمه تسلیم خدا شدن، پذیرفتن دستورهاى اوست و روشن است كه همو63
دستور خدا باید عمل كرد و آخرین دستور خدا همان چیزى است كه آخرین رسول او آورده است 

 . 

 01ـ آل عمران/ .60

 57ـ آل عمران/ .66

 11ـ نساء/ .65
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 « . و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم»سوره توبه  015ـ اشاره به آیه 67

« و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا اعمال صالحا و آخر شیئا»سوره توبه  012ـ اشاره به آیه 61
 . 

و على االعراف رجال یعرفون كال بسیماهم و نادوا »سوره اعراف  02ـ اشاره به آیه 61
 «اصحاب الجنة ان سالم علیكم لم یدخلوها و هم یطمعون

 12.  ، ص0 ـ كلینى، همان، ج51

ما انتم و البراءه یبرأ بعضكم من »ابى عبد هللا )ع( قال:  عن 75. ، ص3 ـ كلینى، همان، ج50
بعض، ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض و بعضهم اكثر صالة من بعض و بعضهم انفذ بصرا 

 « . من بعض و هى درجات

 053ـ آل عمران/ .52

قد آخا و هلل لو علم ابوذر ما فى سلمان لقتله و ل» 011 ، ص2 ـ بحار االنوار، چاپ بیروت، ج53
 رسول هللا )ص( بینهما فما ظنكم بسائر الخلق. 

، به نقل از كتاب عدل الهى، شهید مطهرى، ص 010، باب الضالل، ص 2 ـ كلینى، همان، ج50
.306 

 301.  ـ به نقل از عدل الهى، شهید مطهرى، ص56

 01ـ تسامح آرى یا نه، دفتر نخست ، ص .55

 265ـ بقره/ .57

 21ـ كهف/ .51

 11. ـ یونس/51

 017ـ انعام/ .71

 20ـ .22ـ غاشیه/ 70

 001ـ هود/ .72

 01ـ آل عمران/ .73
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 ها:  نوشت پى

ـ لیمبو به اعتقاد مسیحیان محلى است كه در آن پیامبرانى از قبیل موسى وینتر كودكانى كه  0
 .  برند . در این محل عذابى وجود ندارد اند در انتظار روز قیامت به سر نمى غسل تعمید نشده

كند كه كثرت ادیان نتیجه كثرت ارتباطات الهى است  فتوحات نقل مى 01ـ ابن عربى در فصل  2
 . همچنین رجوع كنید به كتاب ویلیام چیتیك با عنوان: 

 (State University of New York Press, 1994 :Albany,)066ـ 051»~ .
Arabi andThe Problem of Religious DiversirtyـIbn al : Imaginal Worlds 

»~ 

 ( 1( و )صافات: 21ـ آیات مشابه عبارتند از )فتح:  3

ـ قالت االعراب امنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما یدخل االیمان فى قلوبكم و ان  0
 ( 00تطیعواهللا و رسوله الیلتكم من اعمالكم شیئا ان هللا غفور رحیم . )حجرات: 

 ~« John Hick, Problems of Religious Pluralism, 48. 6ـ 01»~ .

 61ـ همان،  5

 . ~«7 .John Hick, An Interpretaion of Religion, P. 378 »~ 

 . ~«1 .John Hick, An Interpretation of Religion, P. 233; Problems of 
Religious Pluralism , P. 108 »~ 

 07ـ هیك، پیشین، ص  1

محمد، فیه ما فیه، تصحیحات و حواشى: بدیع الزمان فروزانفر، چاپ  ـ مولوى، جالل الدین 01
 026، تهران: امیر كبیر، ص 0352پنجم، 

 020ص  01ـ همان، 03ـ02ـ00

 و نیز  13ـ از دیوان امام، ص  00

(. ~«Islamic Thouyht Foundation, 1994 :Tehran) Eight Ghazals of 
Imam Khomeini, tr . Muhammad Legenhausen and Azim Sarvdalir : A 

Jug of Love »~ 
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 in. (Stae University of New York press, 1991 :Albany,)023ـ 060»~ .
Sufi Essays, 2nd ed "Islam andThe Encounter of Religions" , 15. See 

Seyyed Hossein Nasr »~ 

(. ~«Islamic Texts Society, 1993 :Cambridge) the Life of fbn Arabi : 
16. See Claude Addas, Quest for the red Sulpher »~ 

 . ~«07 .Futuhat, III 311.23, See Imaginal Worlds, 155 »~ 

 . ~«01 .Futuhat, III 153.12, translated by William Chittick in Imaginal 
Words, 125 »~ 

 یم سرودلیر ـ از دیوان باباطاهر ترجمه محمد لگنهاوزن و عظ 01

 ـ از سبوى عشق، ترجمه محمد لگنهاوزن و عظیم سرودلیر  21

 فضل الرحمان آن را در كتاب « سیاست»ـ از كتاب  20

 . ~«01(,Unwin, 1958  &George Allen :London) Prophecy in Islam »~ 

 ترجمه كرده است 

 01ـ فضل الرحمان، همان،  22

 منحاویه دیدگاهى مشابه فارابى دارد . ، ابن سینا در رساله ا00ـ همان  23

، همچنین از 217و210، ص 0376ـ مرتضى مطهرى، عدل الهى، قم، انتشارات صدرا،  20
بیانات آیت هللا جوادى آملى، آقایان مصطفى پور، حسین زاده، محمد باقر خرازى، قمى و دیگران 

شود و مسئولیت  ها نسبت داده نمى ام، دیدگاه ارائه شده در این قسمت به هیچ یك از آن سود برده
خطاى احتمالى با خود بنده است، خدا ما را ببخشد و قصور ما را نادیده بگیرد و ما را از 

 سرچشمه علمش سیراب بگرداند . 

 211، ص 6ـ بحاراالنوار، ج  26

 0160، قم، انتشارات بیدار، ص 2ـ فیض كاشانى، علم الیقین، ج  25

 21و توبه:  70 ـ ر . ك . به: انفال: 27

و صفحات بعد از  362، ص 0376ـ مرتضى مطهرى، عدل الهى، قم، انتشارات صدرا،  21
 آن 

 51ـ مائده:  21
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توان در ردیف ادیان  كه آیا ادیان غیرابراهیمى را مى ـ یك مسأله نیز وجود دارد و آن این 31
ها صرفا فلسفه و روش  لیم آنكنند كه تعا ها ادعا مى الهى محسوب كرد یا خیر . برخى از بودایى

طور كه افالطونى و یا  زمان هم یهودى و هم بودایى باشیم، همان توانیم هم تأمل است و مى
 ارسطویى مسیحى وجود دارد . 

 و صفحات بعد از آن  0721ـ ر . ك . به: مثنوى، ویرایش فیكلسون، كتاب دوم، خط  30

 1؛ تحریم: 5؛ فتح: 73؛ احزاب: 1ـ ر . ك . به: توبه:  32

 213ـ مرتضى مطهرى، عدل الهى، ص  33

 011، اعراف 1ـ احقاف  30

ها در  و امكان لطف خدا براى آن 006ـ ر . ك . به: وعید خدا درباره منافق در سوره نساء:  36
 20احزاب: 

(، ص 610ـ  002ـ نگاه كنید به: شیخ صدوق، االعتقادات فى دین االمامیه )قم، محقق،  35
 م عاصف فیضى و نیز مترج 006

 ~« p. 63,(WOFIS, 1982 :Tehran) A Shiite Creedـ 50»~ .

ـ نگاه كنید به آیت هللا ابوالحسن شعرانى، شرح التجرید االعتقادات، )تهران، كتابفروشى  37
 و صفحات بعد از آن .  677، ص 0110اسالمیه، 

 ـ نگاه كنید به:  31

 . ~«Ch. X,(Machreq, 1986ـDar el :Beirut) MufidـShaikh al ـMartin J. 
Mc Dermott, The Theoloyy of al »~ 

ـ  06تا(، ص  ـ نگاه كنید به: عالمه حلى، كشف المراد )قم، مؤسسه انصار االسالمى، بى 31
000 

 01ـ نساء:  01

 ـ نگاه به كتابش با عنوان  00

(. ~«Westminster Press, 1981 :Philadelphia) andTowards a 
WorldThology (Row ,0175  &Harper :New York) Religious Diversity, 

ed . Willard G. Oxtoby »~ 
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(. ~«Mohammadi Trust, 1989 :London) Sajjadiyah, tr. William 
ChittickـAbidin ,Sahifat al 02ـ .Zayn al »~ 

 20و احزاب:  001ـ ر . ك . به: المیزان ذیل همین آیه و مائده:  03
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