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 چكيده

 ميان پيوسته فقهى ـ كالمى هاىبحث از يكى عنوان به اديان از پيروى مشروعيت
 معتقد علما اتفاق به قريب اكثر. است بوده وگو گفت و بحث مورد اسالمى علماى

 پيروى آن از توانمى كه كامل دين تنها معتقدند، و هستند« دينى گرايى انحصار» به
. نيست تكليف مسقط و مجزى شرايع ساير به عمل و است« اسالم» مبين دين كرد
« دينى تكثرگرايى» مسأله به نسبت كريم قرآن ديدگاه كه است اين سوال حال

 انحصار آيات از اگر و. شودمى فهميده انحصار هم قرآن آيات از آيا و چيست
 و شرك از دور به اديان ساير پيروان اعمال چنانچه فقهى، نظر از آيا نشود، فهميده

 .است ذمه مبرى و مجزى نيز باشد پرستى بت
 پذيرفت، صورت كريم قرآن آيات در تفصيلى طور به كه حاضر پژوهش اساس بر
 را اديان ساير پيروان اعمال فقهى، نظر از و كرد دفاع دينى تكثرگرايى از توانمى
 .دانست ذمه مبرى و مجزى پرستىبت و شرك از دورى صورت در

 ذمه مبرى اجزاء، فقهى، رويكرد كريم، قرآن دينى، تكثرگرايى : هاواژه كليد
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 مسأله بيان و مقدمه

 به كه است مطرح ديدگاه اين اسالم، دين از مختلف هاىقرائت حجيت بحث در
 اديان ساير و نصرانيت يهوديت، از را آن و دارد اسالم كه هايىويژگى جهت

. گرددمى محدودهايى داراى آن از مختلف هاىقرائت سازد،مى متمايز توحيدى
 زبان به عباراتش و الفاظ و است الهى وحى مستقيم طور به كتابش چون مثالً

 عادى عرف براى رسيده، ما دست به تحريفى ترينكوچك بدون و بوده عمومى
 متعارف و عمومى فهم با نبايد اسالم از گوناگون هاىقرائت بنابراين. است فهم قابل
. باشد مخالف فهمند،مى را آن اوليشان طبع با همه و گيردمى صورت قرآن از كه
 و مسلمات از آن و فهمندمى همه را آن كه دارد متيقن قدر يك پاراگراف هر پس

 كه گرددمى يقينيات جزء اصولش امور، از زيادى بخش نتيجه در و شده يقينيات
 و جهاد روزه، نماز، معاد، نبوت، توحيد، جمله از ندارد معنى آن خالف قرائت
 ممكن آنها هاىكارىريزه و مراتب ولى است، يقينى امور از مادر، و پدر به احسان
 .شود فهميده گوناگون است

 وضو اما است، مسلم غسل، يا تيمم وضو، به نماز داشتن نياز مثال عنوان به يا
 نوبت مواقعى چه و بالعكس يا باشد باال به پايين از بايد شستن در آيا است، چگونه

 افراد كه است امورى از اينها است، چگونه وضو و غسل رابطه و رسدمى تيمم به
 .فهمندمى گوناگون واحد، كتاب از مختلف
 قرمزهايى خط و هامحدوديت نيز تكثرگرايى بحث در آيا كه است اين سخن حال
 هاانسان كه اندمستقيم هاىصراط هادين همه شده، گفته كه طور همان يا دارد وجود

 از هدف بدانيم، مستقيم صراط را هادين تمام كه فرض بر باز. برندمى پيش به را
 : است متصور گونه چند هاراه اين
 يك سوى به كه است كوه يك اطراف در هايىراه همانند مستقيم هاىصراط ـ 1
 .رهسپارند قله يك سوى به مختلف هاىدين راهپيمايان و شده كشيده قله
 قله سوى به و كوه يك بر يك هر كه است هايىراه همانند مستقيم هاىصراط ـ 2

 ولى رسانندمى بلندا به را افراد مستقيم، هاىراه بنابراين و شده كشيده كوه همان
 . است متفاوت ديگرى بلنداى با كس هر بلنداى

 رأس كه مخروطى مسير و قله سوى به راه پيمودن و هاقله يا قله مثال اساساً ـ 3
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 است آن صحيح تصور بلكه نيست، جالبى مثال وسيع، اشقاعده و است نقطه آن
 همه سر باالى در كه شود فرض نجاتى چتر بسان منان خداى و هدف مقصود، كه
 دارند، قرار يكديگر با چتر طنابهاى تالقى نقطه در و پايين در همه و گرفته قرار

 و رود، باال هاطناب از يكى از خود اختيار با كه بگيرد تصميم انسان يك هرگاه
. رسدمى او به و رودمى خدا سوى به كند حركت كدام هر از كه است مسلم برايش

 خداوند آنها، جانبه همه وسعت و مختلف مسيرهاى و هاراه رغمعلى واقع در
 .شود ختم و منجر او به آنها همه كه شده باعث

 است، هدف از قسمتى نيز هاطناب خود كه، اين بر افزون سوم، تصور همان ـ 4
 پيمودن خود بلكه باشد، هاطناب وراى و باال چترى همانند خداوند كه اين نه

 كسى با پيمود را مسير از كمى مقدار كسى اگر بنابراين. دارد موضوعيت نيز طنابها
 و دارند قرار درجه دو در و اندمتفاوت است پيموده را مسير از بيشترى مقدار كه

 همين خود عرفا قول به و است اعتبار و درجه ارزش، داراى پيمودن، همين نفس
 .است انسان شدن و صيرورت و كمال عين راه، پيمودن

 به راه يك تنها آنگاه است، باطل مستقيم هاىصراط كه شديم معتقد اگر و ـ 5
 به رسيدن كه است كوه فراز بر اىنقطه چونان خداواند و است متصوّر خدا سوى
 سرانجام دارد، وجود متعددى هاىراه نيز پايين در اگر و دارد راه يك تنها نقطه، آن
 .رسدمى خدا به كه است اصلى راه همان تنها و شودمى منجر اصلى راه يك به
 و ايمكردهمى تصور حال تا آنچه رسدمى ذهن به ابتدا كه است تصورى پنج هااين

 مانند را خداوند كه بوده اين اند،انداخته وهم به تصوير و بيان طريق از برايمان
 سوى به او هاىشعاع سو يك از و كنيم تصور آسمانها باالى در نورانى خورشيدى

 به را واحد خداى از جهان شدن متكثر تا بيافريند را هاكثرت و شود سرازير ما
 هر كه كنند ترسيم را او سوى به ما حركت مسير ديگر سوى از و بكشانند تصوير
. شود منجر متعال خداى به سرانجام تا بگيرد را نورى پرتوهاى اين از يكى كس
 تصورهاى از مورد سه براى توجيه و دستكارى كمى با شعاع و نور مثال اين

 چه و كوه يك اطراف مختلف هاىراه به شود تعبير چه زيرا است، مناسب پنجگانه
 نورانى منبع اگر حال است، يكى دو هر نورانى، منبع يك هاىشعاع به شود تعبير
 نورانى، هاىشعاع آنگاه است، مستقر نهايتبى در كه كنيم تصور دور بسيار را
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 خداوند سوى به نورانى شعاع دو از كه سالك دو پس رسد،مى نظر به متوازى
 به دستيابى براى كه هستند كوهنورد دو شبيه كه كنندمى گمان ظاهر در رهسپارند،

 مقصد يك سوى به دو هر واقع در ولى رهسپارند، هاقله سوى به مستقل كوه دو
 و كوهنورد دو همچون را آنان منبع، آن بودن دسترس از دور ليكن حركتند، در

 از دور بسيار هدف چون باز. است دانسته قله دو مانند را آنان ابتدايى هاىهدف
 فراتر هاشريعت و هاقالب تقيّدها، از هاراه سالكان و انسانها وقتى است، دسترس

 يا دهندمى تشكيل را كلى شعاع و پيونددمى هم به جزيى هاىشعاع روند،مى
 هدف سوى به و دهندمى تشكيل را رودخانه و شوندمى متصل هم به جويبارها
 به كوچك هاىراه و هاسبيل ـ است پنجم تصور همان ـ كه شوندمى رهسپار

 .نيست بيش يكى« صراط» و شدمى منجر« صراط»
 به نگرش طرز يك بيانگر يك هر پنج و دو يك، تصويرهاى چه اگر اين بنابر

 باد به را دو و يك تصويرهاى پيروان پيوسته پنجم، تصوير پيروان و است خداوند
 سه، هر در. اندگونه يك و توجيه قابل راستا يك در سه هر ولى گيرند،مى اتهام

 اما دارد، قرار انسان از نهايتبى يا زياد بسيار فاصله در نورانى منبعى چون خداوند
 مستقل موجودى را خود سالك كه اين شرك، اولين. است آلود شرك تصور سه هر
 يا آن نپيمودن يا اهلل سوى به مسير پيمودن از را خود: دوم. داندمى نورانى منبع از

 گيردمى تصميم خود اختيار با فرد يك اين بنابر. داندمى مختار شيطان سوى به مسير
 در همانجا و كندمى اختيار را سكون ديگرى و پيمايدمى را تعالى و تكامل مسير و

 قطب در كه كندمى آغاز را شيطان سوى به حركت سومى و ماندمى باقى صفر نقطه
 خود كه دارد اختيار انسان اينكه اول صورت اين در. است ايستاده خداوند مقابل

 است، شرك خودش استقاللى حالت اين و ايستد باز حركت از و كند ساكن را
 ايستاده او مخالف قطبى در كه داندمى خداوند عرض در موجودى را شيطان دوم،
 . دارد تفاوت خدا سوى به مسير با كامالً مسيرش كه
 داراى« مستقيم هاىصراط» يا« صراط» از تصوير سه هر كه گفت توانمى نتيجه در

 در انسان نه و است خداوند مقابل قطب در و مستقل شيطان نه چون است، اشكال
 حركت بايد نخواهد چه و بخواهد چه بلكه ـ دارد اختيار سكون و حركت اصل
 او ديگر سوى از و ـ است آزاد حركت جهت انتخاب در تنها كند،مى و كند
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 چه نداند، چه و بداند چه خداست، از چيزش همه و نيست مستقل موجودى
 .نخواهد يا و بخواهد
 تا آمده پنج و دو يك، تصويرهاى در مستقيم هاىصراط عنوان به آنچه بنابراين
 دادن نشان براى شايد چهار، و سه تصويرهاى. رسدمى نظر به نامستقيم حدودى
 معقول تشبيه چه اگر باشد، تركامل و ترجالب خداوند سوى به انسان تكاملى مسير
 كه است اىنقطه همچون انسان حال هر به. است مشكلى كار هميشه محسوس به
 هيچگاه و است اهلل الى مسيرش كند، انتخاب كه را پرتو هر و كند حركت سو هر به

 تعبير به يا راه، پيمودن يا و است صفر خودش و ندارند استقاللى مسيرش و خود
 شروع حركتش رساندن، فعليت به را خود استعداد، از و شدن و صيرورت با بهتر
 خداى به يا حال. كندمى طى را خدايى مسيرى برود، كه جهت هر به و شودمى

 تصوير، دو اين اما شديد، عذاب داراى خداى به يا و شودمى ختم رحيم و رحمان
 شرك از بيشتر و ترندموفق مستقيم هاىصراط يا مستقيم صراط نماياندن در چه اگر
 .بنمايانند كامل طور به توانندنمى را شيطان راهزنى نحوه ولى دورند، به
  

 ششم تصوير

 امالح آبها، اقسام و انواع كه كرانبى درياى وسط در اىنقطه همچون را انسان اگر
 و درياست آن شده ساخته نقطه اين كه بگيريم نظر در دارد، وجود آن در... و

 از واقع در شود، متكامل كه بعدى هر در و گيردمى دريا آن از را توانش و استعداد
 با كه اين نه هاست،كرانه سوى به پركشيدن تكاملش و كرده استفاده دريا درون
 وسط اىنقطه بلكه كند،مى طى را مسيرى ماشين همانند حجم، و جرم همان

 سوار دريا بر و كندمى استفاده دريا امكانات از موجى همانند كم كم كه درياست
 كه گرددمى رهسپار هاكرانه سوى به شدنش تربزرگ با و شودمى تربزرگ و

 گسترده و موج ايجاد و تغذيه اين. است اشگستردگى همان حركتش موج، همچون
 سرانجامش و بد يا خوب تغذيه كند، تغذيه نوع چه ولى است، قهرى موج شدن

 يا هاخوبى از كاملى صورت سرانجام و اوست خود دست به شور، يا شود شيرين
 كه بدانيم متعال خداوند سايه را دريا اين اگر حال. دهدمى ارائه را دريا بديهاى
 كردن ضايع و هاگردىعقب ها،نيستى ها،عدم ها،نارسايى همان هايشبدى
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 نهايتبى كمال سوى به پيشرفت را ساحل سوى به پيشرفت و باشد استعدادها
 . باشد مناسبى تشبيه شايد دارند، اعال حد در را مركز هاىخوبى هاكرانه كه بدانيم
 و آن حركت همان شدنش بزرگ شود،مى بزرگ قطره آن چه هر تصوير اين طبق
 . است رفتن ساحل سوى به همان
 رهنورد رود،مى جلوتر راه در چه هر و است يكى رهنورد و راه تصوير، اين طبق
 رود،مى پيش هرچه واقع در. گرددمى برخوردار بيشتر امكانات از و شودمى ترقوى
 شود،مى تركامل چه هر و اويند ظل همه كه خداست مخلوقات از استفاده با همه
 خدا انسان كه اين نه گردد،مى تركامل اشنمايى خدا و شودمى كامل سايه و ظل
 نمايش هاصراط يا صراط انتهاى پس اوست، سايه همه هست، هرچه بلكه شود،مى

 .شدن خدا نه است چهره ترينكامل
 است، مهم آنچه و. رهنورد هم و هستند راه هم، يك هر هاانسان تصوير، اين طبق
 كامل انسانى هر كه است مقدارى و پيمايندمى يك هر كه است مسيرى طول
 طى را كمالى و دهدمى دست از را خود استعداد و عقل بالعكس يا و شودمى
 راه اين خود و. خوردمى تأسف خود حال بر بيند،مى را كمال چون و كندنمى
 و خسران نشده، و بشود كامل توانستهمى كهاين به توجه و نكردن، طى را كمال
 . است زيان
« المستقيم الصراط» ولى هستند، مستقيم راه كمالى، هاىراه همه تصوير، اين طبق
 را كمال حد بيشترين كه است آن هستيم آن به هدايت خواهان حمد سوره در كه

 كمال از حد باالترين به را انسان و كندمى طى را تكاملى مسير ترينطوالنى دارد،
 . رساندمى

 همه فراروى مستقيم راهى كه ندارد منافاتى تكاملى هاىراه بودن مستقيم بنابراين
 آن سوى به و كند تصور را باالتر كمال باز شود،مى كامل هرچه كس هر تا باشد

 9 اكرم پيامبر انسان آن چه اگر حتى بخواهد، را آن در گرفتن قرار و شود رهسپار

 يك كمال نداشتن، پايان حد است، مكتب يك كمال نشانه خواهى، آرمان. باشد
 در هميشه تواندمى« المستقيم الصراط» از تصويرى چنين با اسالم و است مكتب
 ولى است، حق نيز كماالتشان و شوندمى كامل هرچه همگان كه باشد بااليى حد

 .كنند تالش باالتر مرحله به رسيدن براى و كرده تصور نيز را آن از باالتر
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 حتماً  آنجا در زيرا كرد، بيان رهنورد و كوه قالب در تواننمى را ششم تصوير اين
 كرد بيان توانمى نورانى منبع و شعاع و نور قالب در ولى است، رهنورد از غير راه
 هر شدن استعداد ولى است، نور آفريده خود كه نور ذرات از ذره كوچكترين كه
 از تواندمى مسير اين در و كند شكوفا نحوى به را استعداد آن بايد و دارد را چيز
 ترنورانى شود، شكوفاتر هرچه آنگاه شود شكوفا و كند استفاده امكانات تمام
 حتى و شود شكوفا هرچه ولى برد،مى بيشترى بهره موجود نورهاى از و گرددمى
 اشنمايى خدا است خداوند هاىجلوه از اىجلوه باز برسد مخلوقات اشرف به

 . است قبلى مراتب ساير از بهتر و تركامل
 تكامل و كندمى مصرف جابى را خود استعداد است، شيطان تأثير سخت كه آن اما

 كند،مى ضايع نيز را نورها قبول استعداد حتى و كندنمى كسب نورانيت و يابدنمى
 تصور تواندمى وـ  كندمى تصور چون و گيردمى قرار بيشتر ظلمت در پيوسته آنگاه
 متكامل و كند كسب نورانيت توانستهمى قدر چه و داشته استعداد چقدر كه ـ كند
 آنگاه بيند،مى عذاب در را خود و شودمى ناراحت بيشتر است نشده ولى شود،
 اى(: 40 آيه عم سوره( )تُراباً كُنْتُ لَيْتَنِى يا) آورد برمى فرياد فردى چنين كه است
 و بودم گذاشته باقى ناشكفته را خود استعدادهاى كاش اى بودم، خاك من كاش
 نكرده مصرف را آنها بدبختى و شقاوت راه در و بودم مانده باقى صفر نقطه در

 از كداميك با ببينيم و برويم قرآن آيات سراغ به تصورات اين از بعد حال. بودم
 . است سازگار تصويرها

 عابدينى،: ك.ر) شده بحث خود جاى در كه همانگونه است، يادآورى به الزم
 مطرح تصويرهاى همه كه است ممكن( آن به دستيابى هاىشيوه و قرآن ژرفايى
 هم قرآن زيرا باشد، صحيح خود مناسب فكرى سطح براى و خود جاى در شده
 هر به ولى را، خواص از نخبگان هم و را خواص هم كند،مى تغذيه را مردم توده
 . است چنين اين باطل و حق كشيدن تصوير در قرآنى هاىمثال از يكى حال

. السماء فى فرعها و ثابت اصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة مثالً اهلل ضرب كيف تر الم»
 مثل و. يتذكرون لعلهم للناس االمثال اهلل يضرب و. ربها باذن حين كل اكلها توتى
 الذين اهلل يثبّت قرار من مالها االرض، فوق من اجتثّت خبيثة كشجرة خبيثة كلمة
 خدا نديدى آيا( 27 ـ 24: ابراهيم) االخرة؛ فى و الدنيا الحياة فى الثابت بالقول آمنوا
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 و استوار اشريشه كه است پاك درختى مانند پاك، سخن زده؟ مثال چگونه
 خدا و. دهدمى پروردگارش اذن به دم هر را اشميوه. است آسمان در اششاخه
 چون ناپاك، سخن مثال و گيرند پند آنان كه شايد زند،مى مردم براى را هامثال

 كه را كسانى خدا. ندارد قرار و شده كنده زمين روى از كه است ناپاك درختى
 .«... گرداندمى ثابت استوار سخنى با آخرت در و دنيا زندگى در اندآورده ايمان
 از متناوب دهى ثمر و پركشيدن باال سوى به بودن، برجا پا و ثابت مثال اين در

 و شده دانسته است، ايمان كاملش مصداق كه خوب سخن مثال هاىويژگى
 و كفر آن مصداق كه ناپاك سخن هاىويژگى از ثمرىبى و اىريشهبى قرارى،بى

 .است شده دانسته است جحود
 سوى به پركشى و رشد بر عالوه زيرا است، برتر نيز ششم تصوير از تصوير اين

 .كندمى داللت نيز دائم دهى ثمر بر زمين درون ثابتِ هاىريشه از استفاده با آسمان،
 اين از صريح طور به مستقيم هاىصراط يا مستقيم صراط و تكثرگرايى پيرامون اما

 كلمه» يك به مثال، اين كه شود توجه كه اين مگر شود،نمى روشن چيزى مثال
 پاك هاىكلمه مثال بنابراين است، گونه همين اى«طيبه كلمه» هر و است« طيبه

. دارد بيشتر تناسب مستقيم هاىصراط با مثال اين آنگاه... كه است درختانى همانند
 گسترش و بودن مفيد بودن، استوار صدد در مثال اين كه كرد آشكال توانمى باز ولى
 حركت جهت و حركت مسير پيرامون بيانى يا اطالق و است پاك سخن يافتن
 : است چنين اين شده، زده قرآن در كه ديگرى مثال. ندارد

 يُوقِدُونَ  وَمِمّا رابِياً زَبَداً السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِيَةٌ فَسالَتْ  ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ)
 فَأَمَّا وَالْباطِلَ الْحَقَّ اللّهُ يَضْرِبُ  كَذلِکَ مِثْلُهُ زَبَدٌ مَتاعٍ أَوْ حِلْيَةٍ ابْتِغاءَ النّارِ فِى عَلَيْهِ
 اللّهُ  يَضْرِبُ  كَذلِکَ  االََْرْضِ فِى فَيَمْكُثُ النّاسَ  يَنْفَعُ ما وَأَمّا جُفاءً فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ

 هايىرودخانه پس فرستاد، فرو آبى آسمان از( خداوند( )17:  رعد) ؛( االََْمْثالَ
 براى آنچه از و نشست آن روى بلند كفى سيل و شدند، روان آنها گنجايش اندازهبه
 آيد،مى بر كفى آن نظير هم گدازند،مى آتش در كااليى يا زينتى آوردن دست به

 ولى رود،مى ميان از افتاده بيرون كف اما زند،مى مثال چنين را باطل و حق خداوند
 مثال چنين اين خداوند. ماندمى( باقى) زمين در رساندمى سود مردم به آنچه
 «.زندمى
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 كه هستند كوچك جويبارهاى چون حق هاىراه كه آيدمى ذهن به اول مثال از
 به سرانجام نيز حق سوى به كوچك هاىراه بنابراين و پيوندندمى هم به سرانجام

 ولى نيست، بيشتر يكى آن و است مستقيم صراط همان كه شودمى منجر بزرگى راه
 كه است باطل و حق بين تمايز صدد در تنها مثال اين كه شود اشكال است ممكن
 تا زد مثال دو خداوند جهت، همين به و است كف چون باطل و آب چون حق
 نظر به. شود اصالح دوم مثال به توجه با شد برداشت ديگرى مطلب اولى از اگر
 ايجاد منشأ بيان براى يكديگر به آنها پيوستن و جويبارها ساختن مطرح رسدمى
 .هاصراط و صراط رد يا اثبات براى نه باشد، هاكف
 از كنند،مى برخورد هم با و رسندمى هم به مختلف جهت دو از جويبار دو وقتى

 در كه زد را دوم مثال جهت همين به شود،مى ايجاد كف آب، در شديد برخورد
 آن منشأ كه آيدمى باال آن روى هادردى و هاكف آالت، زينت ديدن حرارت از آن

 نماياندن براى مثال دو اين حال هر به. است زيورآالت شدن رو و زير و حرارت
 . احق و حق نماياندن نه است، باطل از حق
 پوسته و قالب چون هاباطل كه است آن كرد استفاده مثال دو هر از توانمى آنچه بله

 هم به( هاحقيقت و هاحق) جويبارها كه هنگامى تا و گيردمى را حق روى
 پيوند هم به هاحق وقتى ولى اند،پوشانده را هاحقيقت روى هاكف. اندنپيوسته

 .افتندمى بيرون كف چون هاباطل خورندمى
 هاقالب دليل به حقايق، ديدن گوناگون و هااختالف جنگها، همه گفت بتوان شايد

 نمايان خاص هاىقالب در را حقايق كه هاستكف واقع در و هاستپوسته و
 كنار هاپوسته و هاكف هرگاه ولى بجنگند، هم با پيوسته حق طرفداران تا ساخته
 عالم، هاىجنگ اكثر به نگاهى. ندارند جنگى هم با حقايق كه شودمى روشن رود،

 . سازدمى برمال بيشتر را سخن اين حقيقت مذهبى جنگهاى خصوصاً
 آل( )يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً) ؛(281: بقره( )رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ  ال) احتماالً
 همين به همه شايد(. 6: صف( )بَعْدِى مِنْ يَأْتِى بِرَسُولٍ مُبَشِّراً:(. )6صف ،:3عمران
 چشمشان هاكف و دارند سروكار حقايق با انبيا چون كه باشد داشته اشاره مطلب

 پيامبرى هر و كنندمى تصديق را همديگر و ندارند اختالفى هم با است پرنكرده را
 . دهدمى بشارت بعدى پيامبر آمدن به



 121 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

  
 مستقيم صراط از مراد

 مذاهب و اديان همه به كه است آن مستقيم هاىصراط از مراد شود،مى تصور گاهى
 را نسبى حقانيت مستقيم، هاىصراط مدعيان كه حالى در بدهيم، متساوى حقانيت

 يا بلكه است، حق اندازه يك به هاراه همه كه ندارند ادعا هيچگاه و گويندمى
 انداختن ترديد به درصدد يا و اندحق راه بودن فرد به منحصر كردن رد درصدد
 . بدانند متساوى را چيز همه كه اين نه هستند، آن بودن انحصارى مدعيان

 : بنگريد را هاعبارت اين
 روح و شود قايل حقانيت و سعادت و نجات از حظّى هم ديگران براى و»... 

 (34ص مستقيم، هاىصراط سروش،)« است همين پلوراليسم
 هرچه كس هر و اندبرحق فِرَق همه كه نيست اين مدعى مستقيم هاىصراط»

 و تام حقانيّت مقوله از هدايت مقوله اوالً گويد،مى بلكه است، درست گويد،مى
 هاحق نه است، ناخالص هاىحق ميان اختالفات، از كثيرى ثانياً است، متمايز تمام
 (56ص همان،... )ثالثاً و. هاباطل و

 و دارد عموميت هاپلوراليست كلمات كه شودمى شنيده يا ديده گاه اگر بنابراين
 بايد يا شود،مى شامل نيز را شرك و پرستى بت راه يا و پرستان بت مشركان، حتى
 راه باألخره يا و كرد حمل ديگر هاىجهت به يا دانست قلم طغيان از ناشى را آن

 داراى ما نظر مورد دينى پلوراليسم كه كرد اعالم صراحت با و جدا آنان از را خود
 پرستى بت و صريح شرك تواندنمى كه اىگونه به است، قرمز خط و محدوديت

 دين دانستن بهتر ما نظر مورد تكثرگرايى بلكه دهد، جاى خود درون در را صريح
 كند،مى استقبال آن از و تابدبرمى را آن متوليان سوى از آن، تبليغ و هرگروه آيين و

 بودن بهتر احتمال يا نداند بهتر را خود آيين و دين شخص تا كه داندمى خوب زيرا
 عرضه طبيعى نتيجه كه تكامل و بيندنمى آن تبليغ و عرضه بر دليلى ندهد، را آن

 محض باطل را ديگران اگر همچنين. گيردنمى صورت است گوناگون افكار شدن
 اين به و بيندنمى خود براى آنان سخن به دادن فرا گوش براى دليلى باز بداند،
*  عِبادِ فَبَشِّرْ) راه كلى صور به.  كندمى ايجاد خود كمال راه جلوى در سدى گونه
 از نتيجه در و بنددمى خود روى به را(  أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ



 122 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

( 18 ـ: 17زمر( ) االََْلْبابِ  أُولُوا هُمْ  وَأُولئِکَ اللّهُ هَداهُمُ  الَّذِينَ أُولئِکَ) دايره
 جهانى اعالم با الهى، اديان از يك هر بودن جهانى اعالم حال هر به. شوندمى خارج
 آن اگر خصوصاً  ندارد، منافاتى هيچگونه ديگر، پيامبرى سوى از ديگرى آن بودن
 كننده كامل را خود يكى يا باشند شده عرضه مكان دو يا زمان دو در دين دو

 . باشد قبلى دين مطالب كننده تصديق و كند معرفى ديگرى
 حق گونه هر از عارى را آن و كرده نفى كامالً را ديگر دين اديان، از يكى اگر ولى
 .بنددمى را مفاهمه راه و است ناسازگار دينى پلوراليسم با اين بداند، حقيقت و

 تا. گردد بررسى هاآن و شود مراجعه قرآن آيات به بايد امور اين به توجه با حال
 حقانيت بر اصرار عين در يا كرده نفى را ديگر اديان حقانيت اسالم دين آيا ببينيم

 تحريفات يا انحرافات بعضى و كندمى معرفى آنها كننده كامل را خود تأييد، و
 . كندمى نفى را ديگران دست به شده ايجاد

  
 قرآن آيات بررسى

 : داندمى جهانى دين را اسالم كه آياتى: الف
 مردم، اى: بگو» 158: اعراف( جَمِيعاً إِلَيْكُمْ  اللّهِ رَسُولُ إِنِّي النّاسُ أَيُّهَا يا قُلْ) ـ 1
 «هستم شما همه سوى به خدا پيامبر من
 همان خدا نزد دين حقيقت در» 19: عمران آل(  اإلَِْساْلمُ اللّهِ  عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ) ـ 2

 «. است اسالم
 : كندمى نفى را اسالم غير كه آياتى: ب
 ( الْخاسِرِينَ مِنَ اآلْخِرَةِ فِي وَهُوَ مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ دِيناً اإلَِْساْلمِ غَيْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ) ـ 3
 
 نشود پذيرفته وى از هرگز جويد، ديگر دينى اسالم جز كه هر و( »85: عمران آل
 «. است زيانكاران از آخرت در وى و
  

 بررسى

 بلكه ندارد، ناسازگارى دينى پلورالسيم با گذشته مطالب به توجه با قبلى آيه دو
 به و است ديگر اديان نفى صدد در سوم آيه ولى است، آن اركان از يكى داراى
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 كند قلمداد قبول قابل غير خداوند نزد را... و نصرانيّت، يهوديّت، خواهدمى ظاهر
 . بداند خسارت موجب را آنها از پيروى و
 بر نيز را نصارا و يهود اديان و است دينى پلوراليسم نفى آيه، اين ظاهر چون و

 شامل و دارد عموميت« مَن» كلمه ظاهر به. دارد بيشترى بررسى به نياز تابد،نمى
 زيان در كند، قبول را ديگرى دين اسالم جز كه انسانى هر يعنى شود،مى افراد تمام
 اسالم آمدن از بعد كه انسانهايى شامل« مَن» كه است مسلم حال اين با ولى است،

 كودكان شامل شود،نمى اندمرده و بوده معتقد ديگر اديان به آيه اين آمدن از قبل و
 شامل آيا ولى ندارد، بحث به نيازى كه است روشن هااين. شودنمى نيز مجانين و

 گوششان به آيه اين اما اند،داشته بلوغ و عقل و بوده آيه نزول زمان در كه افرادى
 : انددسته سه افراد اين خود تازه نه؟ يا شودمى نخورده

 .است نرسيده گوششان به 9 اكرم پيامبر و اسالم از اسمى اصالً اىدسته ـ 1
 تشخيص را آن بودن الهى و حقانيت خوبى، ولى اند،شنيده را اسالم كه اىدستهـ  2

 . اندنداده
 را آن حقانيت و اندكرده مطالعه را آن و شنيده را اسالم دين اسم كه گروهى ـ 3
 و خدا به را انسان توانستهمى هادين تمام نظرشان در چون ولى انددريافته نيز

 .اندنشده مسلمان و نديده اسالم به ايمان به نيازى برساند، بهشت
«( ...االسالم غير يبتغ من» آيه به جاهالن) عنوان، يك تحت كه دسته سه اين آيا

 تبليغ از پس مواخذه و تكليف، عقل، ديدگاه از. هستند خسران در شوندمى معرفى
 مُعَذِّبِينَ  كُنّا وَما) آيه يا و «اليعلمون ما رُفِع» حديث نيز شرع ديدگاه از و است بيان و

 آن در آيه نتيجه در. داندمى بيان، از پس را مواخذه و عذاب( رَسُوالً نَبْعَثَ حَتّى
 عقلى دليل آن مخصص اگر كه باشد واقع نيز ديگرى تخصيص مشمول شايد زمان
 باشد حديث و آيه مخصص، دليل اگر و بود خواهد متصل مخصص باشد،

 است، ديده ضربه« ...يبتغ من» عموميت حال هر به و بود، خواهد منفصل مخصص،
 حال ندانست، آيه مشمول آيه، نزول از پس را فردى بتوان كه شد پيدا مواردى و

 ذيل از نيز را ديگرى گروه كه شود يافت عقلى يا نقلى از اعم ديگر هاىدليل اگر
 آيات سراغ به بايد بنابراين. داشت نخواهد منافاتى آيه اين با سازد خارج آيه، عموم
 اديان از برخى مورد در ولو را دينى پلوراليزم توانستيم هاآن از اگر رفت، ديگر
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 آن مضمون برسانيم، اثبات به آن افراد از برخى مورد در يا نصرانيت يا يهود نظير
 . بود خواهد« ...يبتغ من» عموم براى ديگرى مخصص داليل و آيات

 

  خالصه

 است، تخصيص قابل غير« ...يبتغ ومن» آيه عموم كه كند ادعا تواندنمى كسى ـ 1
 . اندگشته خارج آن ذيل از تخصص و تخصيص با زيادى هاىگروه زيرا
 آن نظير و اندبوده خارج آيه عموم تحت از كسانى آيه، نزول زمان در اگر ـ 2

 بود، خواهند خارج آيه ذيل از دليل همان به نيز آنان گردند، يافت نيز امروزه كسان
 غير و مستحكم را« واحد اليجوز فيما و يجوز فيما االمثال حكم» قائده عقل، زيرا
 . داندمى مناقشه قابل
 را آن دارند، اسالم آمدن از خبر كه است كسانى به مربوط آيه رسدمى نظر به ـ 3

 برتر دين از بايد كه اين در اىشبهه هيچ و انديافته خود دين از برتر و اندشناخته
 دين اين از... و نفس هواى تنبلى، عناد، خاطر به حال اين با و ندارند كنند، پيروى
 كامل بيان، ها،مقدمه از يكى در اىشبهه كوچكترين وجود با ولى. نكنند پيروى
 هستند، دينى پلواراليزم به معتقد امروز كه كسانى و نيست، شامل، آيه عموم و نبوده
 ـ بيان بنابراين و كرده ايجاد اىشبهه برايشان آنان ادله حال هر به و دارند اىادله
 .نيست تام برايشان ـ كبرى و اصغر از اعم
 توجه با و بود شريفه آيه در« ابتغاء» كلمه به توجه بدون شد، بيان آنچه تمام تازه
 . گرددمى خارج بحث مدار از آيه اساساً كلمه اين به
 كذلك ابتغيت و... يتجاوزه اولم تجاوزه يتحرى، فيما االقتصاد تجاوز طلب البغى؛«
 از روى زياده طلب: بغى( بغى ماده القرآن، الفاظ مودات معجم اصفهانى، راغب)»
... نشود انجام يا شود انجام روى زياده آن چه است، مطلوب آنچه در اعتدال حد
 .است بغى همانند ابتغيت و
 خواستار مراد و هستند معنى هم« ابتغاء و بغى» كه شودمى معلوم عبارت اين از

 . است طلب در روى زياده
 هنگامى لغوى، معناى طبق( همان)« الطلب فى باالجتهاد خص فقد االبتغاء اما و»
 بنابراين است داده انجام ابتغاء برد كار به فراوان تالش خود طلب در شخص كه
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 به كوشش و تالش با كسى اگر كه است اين« دينا االسالم غير يبتغ من و» معناى
 طرح صدد در پيوسته كه كسى باشد، آنها به اعتقاد و ديگر اديان برترى اثبات دنبال
 طلب را آنها وسيله بدين تا باشد اديان ساير از شبهه وزدودن اسالم براى شبهه
 ديگر هاىدين اسالم، به كامل تمسك عين در كه كسى نه است آيه مشمول كند،
 را مسيحيت و اسالم حقانيت كه كسى آن نه و داندمى نسبى حقانيت داراى نيز را

 حتى و است باقى خود عقيده بر نيز حال بوده، مسيحى قبالً چون ولى دارد، قبول
 اسالم به گرويدن چون ولى دريافته، را مسيحيت بر اسالم برترى كه كسى آن نه

... يا تنبلى يا شغل خاطر به او و است آن عباديات و فروع فراگيرى مستلزم
 زيرا. شودنمى شامل ماند،مى باقى خود دين به بلكه بگرود، دين اين به خواهدنمى
 شاملش آيه اين و است، خارج اسالم غير ابتغاء هاىمصداق از همه موارد اين
 . گردد بررسى خود جاى در بايد ديگر هاىدليل و شودنمى

 تنها ابتغاء واژه به توجه با و خارجى و داخلى قرائن به توجه با آيه اين از بنابراين
 چنين و ندارد قبول جديد دين عمد، و علم روى از مرتد كه داشت اذعان توانمى

 .بود خواهد خاسران از شخصى
 تالش و كوشش معنى به« ابتغاء» ماده از« يبتغ» جمله: است آمده نمونه تفسير در

 يك با اينجا در رود،مى كار به ناشايست هم و شايسته موارد در هم كه است
« اسالم» حقيقى آيين و دين كه اين آن و شده داده خاتمه بحث به كلى گيرىنتيجه
 و زبان و نژاد فوق ما است حقيقتى اين و خداست فرمان برابر در تسليم يعنى

 بپذيرند، آيين عنوان به را واقعيت اين از غير كه آنها آن مانند و قومى هاىتعصب
 ،2ج نمونه، تفسير همكاران، و شيرازى مكارم. )شد نخواهد پذيرفته آنها از هرگز
 (293ص
 اديان همه كه است حقيقتى همان اسالم از مراد كه آيدمى دست به ايشان عبارت از

 قرآن كه همان است، بودن خداوند محض تسليم آن و اندآمده آن براى توحيدى
 كانَ  وَما مُسْلِماً  حَنِيفاً كانَ وَلكِنْ نَصْرانِيًّا واَل يَهُودِيًّا إِبْراهِيمُ كانَ ما: )فرمايدمى
 حق بلكه نصرانى، نه و بود يهودى نه ابراهيم( »67: عمرانآل( )الْمُشْرِكِينَ مِنَ

 مقابل اسالم دهد،مى نشان سو يك از كه« .نبود مشركان از و بود، فرمانبردار گرايى
 اصرار و گرايى تحزّب و گرايى، تفرق كه دارد اشعار ديگر سوى از و است، شرك
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 روش و راه با و است شرك رائحه داراى نصرانيت يا يهوديت اختالفى امور بر
 .ناسازگار ابراهيم حضرت
 اهلل عند الدين ان» آيه ذيل در خود، تفسير كتاب در مغنيه جواد محمد مرحوم
 بسيار و مرتبط ما بحث با چون كه است ساخته مطرح را مسبوطى بحث« االسالم

 : گذردمى نظرتان از آن ترجمه سازد،مى باز زيادى حدود تا را ذهن و كارگشاست
 حضرت دين حتى و پيامبران اديان تمام كه كندمى داللت آيه اين ظاهر: سئوال
 است معلوم كه اين با. 9 محمد دين مگر ندارد ارزشى خدا نزد انبيا ساير و ابراهيم

 و حق قرآن و 9 محمد حضرت خود اعتراف طبق بر اند،آورده پيامبران آنچه كه
 .است راستى
 زبان با ظاهرش زيرا دارد داللت كننده، پرسش مطلب عكس به كامالً آيه : جواب
 كه اسالمى به دعوت آورده، سابق پيامبران از پيامبرى كه دينى هر كه گويدمى رسا

 توجه را ذيل گانه سه حقايق. دارد خود جوهره در را كرده دعوت آن به 9 محمد
 : كنيد
 اشيگانگى و خدا به ايمان ـ 1 گانه سه اصول بر چيز هر از قبل اسالم ـ 1
 
 يقينى علم با ما همه و دارد، تأكيد جزايش و رستاخيز ـ 3 عصمتش و وحى ـ 2
 همين به مگر نشده فرستاده پيامبرى هيچ كه داريم ايمان شك بدون و دانيممى

 حضرت جهت همين به و است، محال اصول اين تعديل يا تبديل كه زيرا اصول،
 داراى برادران پيامبران: فرمود باز و است يكى دينمان انبيا گروه ما: فرمود 9محمد
 . متفاوت مادرانشان و است يكى پدرشان شرافتند

 تسليم و خضوع آنها از يكى. گرددمى اطالق متعددى معناهاى بر اسالم لفظ ـ 2
 كه نيست شكى و هاستكثافت هاوشائبه از سالمت و خلوص هاآن از يكى. است
 بر و. سالم هاشائبه از و است خالص آورده، الهى پيامبران از پيامبرى كه دينى هر
 . كنيم اطالق را« اسالم» اسم انبيا تمام دين به كه است صحيح اساس اين
 نيست آياتش بين ـ زياد نه و كم نه ـ اختالفى هيچ و است يكى قرآن مصدر ـ 3

 بر گواه آيات برخى و گويدمى سخن ديگر برخى واسطه به آيات از برخى بلكه
 كه هنگامى بنابراين ـ فرمود 7 على حضرت كه گونه همان ـ است ديگر برخى



 127 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

 كه نيست جايز شد، وارد موضوعات از موضوعى يا مسائل از اىمسأله در اىآيه
 مسأله آن با ارتباطى كه اىآيه هر است واجب بلكه شود نظر مستقالً آيه، آن به تنها
 كه كنيم جمع واحد كالمى در هم با را همه و كنيم جستجو را دارد موضوع آن و

 به كه آياتى مجموع از را واحدى معناى گاهآن باشد متمايل ديگر برخى بر برخى
 مثالً ـ كنيم استخراج نيستند متفرق و اندشده جمع جا يك در و دارند نظر همى
( مُتَشابِهاً كِتاباً) گويدمى ديگر آيه ،1: هود( آياتُهُ أُحْكِمَتْ كِتابٌ: )گويدمى آيه يك
( مُتَشابِهاتٌ وَأُخَرُ الْكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَماتٌ آياتٌ مِنْهُ) گويدمى سوم آيه و 23:  زمر
 درست معناى توانمى يكديگر با آيات اين جمع صورت در تنها كه ،7: عمرانآل
 .دريافت را يك هر

 نظر است اسالم لفظ داراى كه آياتى به گذشته حقايق پرتو در ما كه هنگامى حال
 مدح« اسالم» با را انبيا همه متعددى آيات در سبحان خداوند كه يابيمدرمى كنيم،
 خداوند كالم در اسالم، در دين ساختن محصور كه يابيممى آن از و است كرده

 است، اسالم در حق اديان تمام ساختن محصور مراد( اإلَِْساْلمُ اللّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ)
 خدا ناحيه از پيامبران از يكى تنها كه هايىدين از دينى به اسالم ساختن محصور نه

 . استآورده
 اسالمى دعوت پيامبران، هاىدين تمام كه كرديم، اشاره كه است همان مطلب رمز و
 است رستاخيز و وحى خدا، به ايمان مقصودم ـ دارند خود جوهره و حقيقت در را
. ايمان و عقايد اصول در نه است احكام و فروع در تنها اختالف، و گوناگونى و ـ
 همه كه است چيزى همان اسالم و است اسالم همان اديان تمام حقيقت بنابراين)

 (. گويندمى را آن اديان
 زمان تا نوح زمان از ستايد،مى اسالم وصف با را انبيا خداوند كه آياتى اكنون

 آنگاه بخوان، آنان بر را نوح خبر: فرمود نوح حق در: كنيم مرور 9 محمد حضرت
 يونس)« باشم آورندگان اسالم از كه مأمورم و...  من قوم اى»: گفت خود قوم بر كه
 سبك به آنكه جز ـ كسى چه و»: فرمود يعقوب و ابراهيم درباره و( 72 و 71: 

 و برگزيديم دنيا اين در را او ما و تابد؟مى بر روى ابراهيم آيين از ـ گرايد مغزى
: فرمود او به پروردگارش كه هنگامى. بود خواهد شايستگان از( نيز) آخرت در البته

 پسران يعقوب، و ابراهيم و شدم تسليم جهانيان، پروردگار براى: گفت بياور اسالم
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 خداوند من، پسران اى: گفتند وصيتشان در و كردند سفارش( آيين) همان به را خود
 و( 133 ـ 130: بقره) بميريد مسلمان جز نبايد پس برگزيد، را دين اين شما براى
 بميران مسلمان مرا منى، موالى آخرت و دنيا در تو تنها»: كرده نقل يوسف قول از
 و: كرده نقل عيسى امت قول از و( 101: يوسف) فرما ملحق شايستگان به مرا و
. آوريد ايمان امفرستاده و من به كه كردم، وحى حواريون به كه را هنگامى( كن ياد)

 (. 111: مائده) مسلمانيم ما كه باش گواه آورديم، ايمان:  گفتند
 پيروان و پيروانشان و انبيا تمام و است ترصريح گذشته آيات همه از كه اىآيه و

 از هرگز جويد، دينى اسالم جز كه هر»: خداست فرموده گيرد،مى فرا را پيروانش
 (85: عمرانآل) است زيانكاران از آخرت در وى و نشود، پذيرفته وى
 ابراهيم، نوح، آدم، از و كندنمى قبول مسلمان غير از خداوند كه وقتى اين بنابر

 اين آن قطعى نتيجه كرده، قبول آنان واقعى پيروان و انبيا تمام و عيسى موسى،
 . اندمسلمان از همه آنان به آورندگان ايمان و 9 اكرم پيامبر تا آدم عهد از انبيا كه است

 يقين و است يقين همان تسليم و است تسليم همان اسالم»: فرمود 7 على حضرت
 عمل همان ادا و ادا همان اقرار و است اقرار همان تصديق و است تصديق همان
 (.18ح ،2ص ،16ج: الكاشف تفسير)« است
 9 اكرم پيامبر از كه پرداخته حديثى پيرامون بحث به آيه همين آخر در ايشان باز

 مسيحيان و شدند تبديل فرقه يك و هفتاد به يهوديان»: مضمون اين به شده روايت
 «شوندمى تبديل فرقه سه و هفتاد بر من امت و شدند تبديل فرقه دو و هفتاد به
 و است ضعيف گويدمى يكى است، شده حديث اين پيرامون زيادى هاىبحث و
 واحد خبر موضوعات در و است واحد خبر گويد،مى ديگرى نيست، اعتنايى آن به

 كه است كلماتى از« آتشند در آنان همه» جمله گويد،مى سومى و نيست حجت
 قرار حديث اين ضمن در و كرده جعل مسلمانان دادن نشان زشت براى هاملحه
 ما و بهشتند، در ها،زنديق جز ها،فرقه اين همه كه كرده روايت چهارمى و اندداده
 9اكرم پيامبر به چه هر كه است اين اصل زيرا داريم، شك حديث اين صحت در

 معلوم اگر ليكن و شود ثابت عكسش كه اين مگر نگردد، قبول شودمى داده نسبت
 فى كلها» يا« النار فى كلها» كه اين بين شديم مخير ما و گشته صادر كه گشت
 پروردگار رحمت به اوالً چون گزينيممى بر آتش بر را بهشت كنيم، قبول را« الجنة

 سه و هفتاد به اصول در اختالف اساس بر اسالمى، هاىفرقه ثانياً  است ترنزديك
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 فروع در خطا زيرا ندارد، را جهنم در دخول اقتضاى فروع در اختالف و رسندنمى
 و 29 همان،. )است آمرزيده پذيرد، صورت اجتهاد از بعد و دقت و تحفظ با وقتى
30 .) 
 داللت دينى تكثرگرايى نفى بر ابتدايى ظاهر در است ممكن كه هايىآيه حال هر به

 خود كه گرددمى معلوم مفسران كالم به رجوع و آنها در دقت از پس. باشد داشته
 .هستند دينى تكثرگرايى هاىدليل از

 : فرموده( اإلَِْساْلمُ اللّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ) آيه ذيل در طباطبايى عالمه مرحوم
... است مراد اينجا در معنا همين كه اين مثل و گذشت قبالً« اسالم» لغوى معناى
 اختالفى و است يگانه سبحان، خداى نزد دين: شودمى چنين اين معنا بنابراين
 فرو انبيايش بر كه كتابهايى در و نداده فرمان او عبادت جز به را بندگانش و ندارد

 همان كه آن، بر جز كننده داللت آيات و است نكرده بيان را آن از غير فرستاده،
 نشده داده قرار است، حق عمل و اعتقاد همان كه بودن حق تسليم همان و اسالم
 مقام از كه است بيانى پيشگاه در بودن تسليم همان اسالم ديگر عبارت به و است

 كيفيت و كميت لحاظ از چه اگر آن و شودمى صادر احكام و معارف در ربوبيت
 است كرده بيان كتابش در خداوند كه گونه همان... است متفاوت پيامبران شرايع در
 كمال به هاشريعت اختالف تنها و. نيست چيزى واحد امر جز حقيقت در كه اين الّا
 آنها همه و. است درجات با دينها بين تفاوت و. تنافى و تضاد به نه است نقص و
 در باشدمى سبحان خداى اطاعت و تسليم آنها همه كه كندمى جمع نكته اين را

 . است خواسته بندگانش از رسوالنش زبان از خداوند كه آنچه
 و است كرده بيان برايشان و خواسته بندگانش از خداوند كه است دينى همان اين

 جويد تمسك گشته روشن كامالً برايش كه معارفى به انسان كه است اين اشالزمه
 خود از تصرفى گونه هيچ بدون گونه، تسليم وقوفى كند توقف شبهات نزد و
 (.121 و 120ص ،3ج القرآن، تفسير الميزان)
 لغوى كردن معنا بر عالوه( اإلَِْساْلمُ اللّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ) آيه ذيل نمونه تفسير در

 اختالفهاى سرچشمه به گذشت قبالً كه البالغه نهج از جمالتى آوردن و اسالم
 : نويسدمى و كندمى اشاره مذهبى

 اختالفها، سرچشمه كه است اين شودمى استفاده آيه از ضمناً كه جالبى موضوع»
 بغى، خاطر به بيشتر بلكه نيست، خبرىبى و جهل از معموالً  مذهبى، هاىكشمكش
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 طبقه خصوصاً مردم اگر است، شخصى نظرهاى اعمال و حق از انحراف و ظلم
 حدود از تجاوز و شخصى منافع و هانظرى تنگ و توزى كينه و تعصب دانشمندان،

 بررسى را خدا احكام خواهى عدالت و بينى واقع با و بگذارند كنار را خود حقوق و
 . شودمى حل سرعت به اختالفات و بود خواهد روشن بسيار حق جاده نمايند،

 بشر ميان در مذهب»: گويندمى كه آنها به است شكنى دندان پاسخ واقع در آيه اين
 اين« آورده بار به تاريخ طول در فراوانى هاىخونريزى و است كرده اختالف ايجاد
 زيرا اند،كرده اشتباه انحرافى افكار و« مذهبى تعصبات» با را« مذهب» كنندگان ايراد
 يك همه بينيممى دهيم،مى قرار برسى مورد را مذاهب دستورهاى كه هنگامى ما

 زمان گذشت با چه اگر اندآمده انسان سعادت براى همه و كنندمى تعقيب را هدف
 . انديافته تكامل

 گردد،مى نازل آسمان از كه هستند باران هاىدانه همچون آسمانى اديان واقع در
 آلوده هاىزمين روى كه هنگامى ولى هستند بخش حيات همه باران هاىدانه
 آيندمى در مختلف طعمهاى و رنگها به تلخ، ديگرى و است شور يكى كه ريزندمى
 است، آلوده هاىزمين اين به مربوط بلكه نيست، باران به مربوط اختالفات اين
 و شيرازى مكارم) است آنها ترينكامل آنها آخرين تكامل، اصل روى منتها

 (.351ص ،2ج همكاران،
 در انبيا همه دين معتقدند، مفسران كه گشت روشن شد، بيان كه مطالبى مجموع از

 الهى دستورهاى مقابل در بودن تسليم همان نيز اسالم و است اسالم همان اصل،
 شده، كشيده مذاهب و اديان بين كه بلندى ديوارهاى و هاتحزّب ها،تفرقه و است،
 ايجاد و مردم بين انداختن تفرقه و آنها بر اصرار و شده ايجاد بعداً كه است امورى

 و ديده تدارك پرستمقام و متعصب افراد ازسوى معموالً سوز،خانمان جنگهاى
 اقتضاى خود خودى به توحيدى دين يا مذهب هيچ گرنه و است شده تقويت
 مذهب عليه كه نيست مذهب بنابراين. ندارد را ديگر توحيدى مذهب با درگيرى
 با مذهبى هاىتعصب خاطر به كه هستند مذهبى افراد بلكه كند،مى قيام ديگر

 .شوندمى درگير يكديگر
 جلوگيرى توانمى تعصبات آتش ورشدن شعله از چگونه كه است اين سوال حال
 با معتقدند دينى تكثرگراهاى. دارد وجود زدايى تعصب براى عملى راه چه و كرد
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 خاص هاىتعصب توانمى مذاهب، و اديان تمام دانستن نسبى حق و تكثرگرايى
 داران دين و. داشت مثبت تعامل بايكديگر دين، اساسى اصول محور بر و زدود را

 هاىدرگيرى بدون و آرام تواندمى دهكده، يك اهالى چون جهان در گوناگون،
 .دهند ادامه خود زندگى به اىفرقه مذهبى،
 مباحث از بايد دين اصول به واقعى معتقدان و بشريت اصلى دوستداران بنابراين

 نباشند فكر اين به گاههيچ و كنند استقبال شد مطرح كه معنايى به دينى تكثرگرايى
 تمام بتوانند برهان و استدالل يا گشايى، كشور و اسلحه زور يا و بازو زور با كه

 مسلمانان ما: باشد تبديل بناى اگر زيرا كنند، تبديل يكى به را مذاهب و اديان
 شوند، مسلمان و برداردند دست خود دين از... و مسيحييان يهوديان، بايد گوييممى
 روى هيچ به و است دين ترينكامل بالطبع و دين آخرين اسالم اينكه، اول زيرا
. كرد پيدا گرايش ديگر هاىدين به و برداشت دست پايانى و تركامل دين از نبايد
 تصميم تواندمى خود، به راجع تنها فردى هر نبود، بهترين اسالم كه فرض بر دوم،
 خود دين از كه بگيرند تصميم دين يك پيروان همه كه است محال عادت و بگيرد

 جاويدان يعنى، دين، اين معجزه بودن جاويدان از خبر قرآن آيات سوم،. برگردند
 نيز آن طرفداران بالطبع بود جاويدان دينى معجزه وقتى و دهدمى خبر قرآن، بودن

 از آياتى شهادت به نيز نصارا و يهود دين ديگر سوى از بود، خواهند جاويدان
       و يهوديان ديگر عبارت به  بود خواهند هميشگى و ابدى قرآن

 . ماند خواهند باقى زمين در قيامت روز تا مسلمانان و مسيحيان
 رانىحكم افراد اين همه بر كه زمامدارى و حاكم هر عاقلى، هر صورت، اين در
 باقى قيامت تا يقيناً هايىگروه و افراد وقتى كرد؟ بايد چه كه افتدمى فكر به كندمى
 است ثمربى و نكوهيده كارى نيز خونريزى و جنگ نيستند، امحالل قابل و مانندمى
 نيز جنگ از پس جنگ، تجويز فرض بر و كرد اجتناب آن از بايد المقدورحتى و

 خوب، فرمانرواى يك اند،نشده نابود هيچكدام و هستند صحنه در هاگروه تمام
 حقوق كه سازد متقاعد را همه كند،مى سعى تدبير، داراى و عاقل، زمامدار يك

 هم با كه اىمحدوده در بپرهيزند، جنگ از و بشناسند رسميت به را يكديگر
 پرچم داشتن دوست يا اساسى، قانون از پيروى يا وطن، و خاك حفظ مثالً متحدند،

 . باشند نداشته كارى يكديگر به امور ساير در و باشند متحد... يا و
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 خدشه قابل آن جامعيت و است كامل جهت هر از كه دينى يك عنوان به اسالم دين
 مطرح دهندمى تشخيص عاقالن كه را راهى همين مشكل، اين براى نيز نيست،
 و توحيد مبناى بر اتحاد پيشنهاد اديان صاحبان همه براى سو يك از. است ساخته
 دستگى دو و اختالف ديگر سوى از و است ساخته مطرح را يكديگر استعمار نفى
 پيشنهاد فرعى اختالفات رفع براى راهكارهايى جهت سومين از و دانسته عذاب را

 . است كرده
 رسميت به و همديگر قبول خونريزى از جلوگيرى راه تنها قرآن، نظر از حال هر به

 اختالفات به پرداختن از گريز و دورى و مشتركات بر تكيه و يكديگر شناختن
 . است
 وَبَيْنَكُمْ  بَيْنَنا سَواءٍ كَلِمَةٍ  إِلى تَعالَوْا الْكِتابِ  أَهْلَ يا قُلْ: )فرمايدمى جايى در قرآن
 فَإِنْ اللّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً بَعْضاً بَعْضُنا يَتَّخِذَ واَل شَيْئاً بِهِ  نُشْرِکَ واَل اللّهَ إِلّاَ نَعْبُدَ أَلّا

 بر بياييد كتاب، اهل اى بگو:( 64عمران آل) ؛( مُسْلِمُونَ بِأَنّا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا
 چيزى و نپرستيم را خدا جز»: كه بايستيم است يكسان شما و ما ميان كه سخنى سر
« نگيرد خدايى به خدا جاى به را ديگر بعضى ما از بعضى و نگردانيم او شريك را

 نه) مسلمانيم ما كه باشيد شاهد»: بگوييد كردند، اعراض( پيشنهاد اين از) اگر پس
 «. (شما
 و است داده رسميت آنها به آنان، دادن قرار مخاطب و« كتاب اهل اى» گفتن با كه
 خدا عبادت و داندمى آيه در مذكور امور را، بودن خدا محض تسليم نشانه ادامه در
 .دهدمى قرار اتحاد محور را
 الهى هاىعذاب از را آنان بين جنگ و مردم ساختن گروه گروه ديگر، جاى در و

 من او فوقكم من عذاباً عليكم يبعث ان على القادر هو قل»: فرمايدمى و داندمى
 او: بگو:( 65انعام(؛...بعض باس بعضكم يذيق و شيعاً يلبسكم او ارجلكم تحت

 گروه گروه يا بفرستد شما بر عذابى پاهايتان زير از يا سرتان باالى از كه تواناست
 «.بچشاند بعضى به را شما ازبعضى عذاب و اندازد هم به
 خدا است اىجامعه كرده، ترسيم قرآن كه اىجامعه رسد،مى نظر به مجموع در كه

 خدا، غير گرفتن اختيار صاحب از همه و كنندمى عبادت را او همه كه محور،
 . شمارندمى عذاب را اختالفى امور بر تكيه و گرايى تفرقه همه، و گريزانند
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 حق است ممكن را خود كس هر كه مذهبى ريز اختالفات حل براى جامعه اين
 حضرت خلقت چگونگى بيان از پس مثالً سازد،مى مطرح را مباهله راه بپندارد،
 از شده مطرح حق اين است ممكن مسيحيان كه جهت اين به توجه و 7 عيسى
 اين در كه هر پس»: فرموده نكنند قبول را 9 اكرم پيامبر به شده وحى و خدا، سوى
 پسرانمان بياييد: بگو كند، محاجه تو با آمده،( حاصل) را تو كه دانشى از پس باره،
 سپس خوانيم، فرا را خويشانتان و خويشانمان و زنانتان و زنانمان و پسرانتان، و

 :(.61عمرانآل) دهيم قرار دروغگويان بر را خدا لعنت و كنيم مباهله
 و توده زيرا رود،مى كنار دارد شك خود روش و راه در كسى هر پيشنهاد، اين با

 از بسيارى كه دانندمى خوب نيز دانشمندان و نيستند نظر صاحب كه مردم عوام
 نحو به هميشه تواننمى كه است فرضهايى پيش اساس بر مذاهب بين اختالفات

. كرد نفى را ديگر طرف صد در صد گونه به و كرد قبول را طرف يك صد در صد
 زنندمى سرباز مباهله از افراد آمد، درهزار يك ولو احتمالى، كوچكترين كه همين و
 حقانيتى خويش، وجود درون در كشيدن، كنار خود اين با و كشندمى كنار را خود يا
 مقابل طرف به حقانيت دادن همين و دهندمى مقابل طرف به ـ ضعيف بسيار ولو ـ

 جامعه عاقالن و دانشمندان آنچه اين بنابر. است آن عين بلكه و تكثرگرايى زمينه
 ديد از اند،ساخته مطرح قومى، تعصبات و مذهبى احساسات زدودن براى امروز،
 آخرين عنوان به اسالم، حقانيت بر اصرار عين در قرآن و نبوده مخفى نيز قرآن
 همه اصلى محورهاى سوى به را انسانها آنها، ترينكامل و بشريت هدايت نسخه
 با حتى و شناسدمى رسميت به وسيعى بعد در را تكثرگرايى و خواندمى فرا اديان
 آن تفصيلى بحث بعداً كه ـ:( 48مائده( )منهاجاً و شرعة منكم جعلنا لكل) فراز

 . دهدمى نسبت خود به را هرامت گوناگون هاىراه و هاشريعت ـ آمد خواهد
 و جمعى، كشتار سالحهاى به بشر دستيابى از پس دانشمندان، امروز چه اگر پس

 فرقه انگيزتفرقه امور از فرقه، هريافتن خبر و... و چاپ رايانه، اينترنت، به دسترسى
 چنين سابق عصرهاى همان در قرآن ولى اند،افتاده دينى تكثرگرايى فكر به ديگر
 كتاب، اهل از جزيه گرفتن و است هاآن از يكى مباهله كه كرده پيشنهاد را هايىراه
 دستورهاى رعايت و مذهبى مراسم انجام و اسالمى حكومت پناه در آنان دادن پناه و

 .است هاحل راه از ديگر يكى خود، دين
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 در دقت از پس داشتند، دين پلوراليزم نفى در ظهور ابتداء در كه آياتى: نتيجه
 و خارجى قراين رفته، كار به الفاظ اين كه مشابهى موارد و آيات خود كلمات
 هاآن كه گرددمى معلوم... و آن بودن حكومتى روش داراى دين، جامعيت داخلى،

 كه ديگرى آيات با و هستند آن مويد بلكه ندارند، داللتى تكثرگرايى نفى بر نيز
 . شوندمى تفسير دارد دين تكثرگرايى در بيشتر صراحت

 أَنْ  قَبْلِ مِنْ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقاً نَزَّلْنا بِما آمِنُوا اْلكِتابَ أُوتُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا) ـ 4
 أَمْرُ  وَكانَ  السَّبْتِ أَصْحابَ لَعَنّا كَما نَلْعَنَهُمْ أَوْ  أَدْبارِها عَلى فَنَرُدَّها وُجُوهاً  نَطْمِسَ

 آنچه به است شده داده كتاب شما به كه كسانى اى( »47 آيه نساء) ؛(مَفْعُوالً اللّهِ
 بياوريد، ايمان شماست، با كه است چيزى همان كننده تصديق و فرستاديم فرو
 همچنان. برگردانيم قهقرا به را آنها نتيجه در و محوكنيم را هايىچهره كه آن از پيش
 تحقق همواره خدا فرمان و كنيم لعنت نيز را آنان. كرديم لعنت را سبت اصحاب كه

 «.است يافته
  

 بررسى

 كندمى تشويق و ترغيب را اسالم به ايمان سو يك از است جنبه دو داراى آيه اين
 را آن به نياورددن ايمان ديگر سوى از ـ ندارد منافاتى پلوراليسم با شد گفته كه ـ

 آن از و است ناسازگار تكثرگرايى با كه شماردمى الهى لعن و چهره محو موجب
 .است هويدا تهديد زبان
 بحث، مورد آيه دنبال به( 48: نساء( )بِهِ يُشْرَکَ أَنْ يَغْفِرُ ال اللّهَ إِنَّ) آيه آمدن حتى
 نيز شرك و دهدمى شرك بوى 9 خاتم پيامبر به نياوردن ايمان كه بنماياند شايد
 .گيردنمى قرار بخشايش و غفران مورد
 
 آيه بودن خارجيه قضيه 

 زمان آن در كه است كتاب اهل از گروهى به مربوط آيه كه است روشن ولى
 معتقد بلكه اند،نداشته پلوراليزم شبهه و اندشناخته را اسالم دين بودن برتر اند،بوده
 .است خارج نزاع، مورد از بنابراين كرد، پيروى دين بهترين از بايد كه اندبوده
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 نيستند حقيقيه قضيه بيان مقام در و كنندمى خارجيه قضيه يك از حكايت آيات اين
 ديگرى قوم هر و گرفت نظر در را افراد آن هاىويژگى تمام بايد شد چنين وقتى و
 احكام همان شامل را نياورد ايمان و بود آنان با مطابق كامالً شرايط لحاظ از كه

 .را ما زمان نصاراى يا يهود تمام نه دانست،
 است آنها اعتقاد از حاكى سخن ظاهر و ـ گويندمى امروز هاىپلوراليست چون و
 اجتماعى هاىضرورت و نقلى و عقلى دليلهاى از و الهى اديان تمام از ما كه ـ

 خواستار را شرايع از يكى با بودن خداوند مطيع و داردين خداوند كه ايمفهميده
 حيثيتى چنين اين و كند،نمى تفاوتى باشد كه كدام هر شده، انتخاب شريعت و است
 افراد بر كامالً را احكام آن تواننمى و نبوده مطرح اسالم صدر كتاب اهل نزد در
 .دانست منطبق زمان اين

 اشكال
 كه حالى در. كندمى اثبات را نجات پلوراليزم قبول، فرض بر گذشته هاىبحث
 در شده مطرح هاىتوجيه ديگر عبارت به و است صدق پلوراليزم بحث ترينمهم
 اسالم به معتقد اگر ما، عصر در تكثرگرايى به معتقدان كه دهدمى نشان آيه ذيل

 بحث محور و مهم امروزه كه آنچه ولى شوند،نمى عذاب و نيستند ملعون نباشند،
 راه و افراد آن به حقانيت از مقدارى اعطاى مستلزم كه است صدق پلوراليزم است

 . كندمى رد را آن مسلماً آيات اين كه هاستآن روش و
  جواب
 زيرا است، مهمى و بزرگ ثمره خود باز مرحله اين در نجات، پلوراليزم اثبات اول،

 كه اين است، غيره و مغنيه مرحوم مطهرى، اهلل آيه تصريح مورد كه چيزى حداكثر
 كه هستند كسانى معموالً آنان و شوندنمى عذاب نيز مسلمانان غير از گروهى

  اندنشنيده اسالم و دين از نامى و اندفكرى مستضعف
 فرا را معاندى غير مسلمان غير هر و برگرفته در را ترىوسيع دايره ما بحث اما
 آين دوم،. باشد اديان همه حقانيت شبهه دليل به نياوردنش اسالم چه اگر گيرد،مى
 با صدق، پلوراليزم اثبات و ندارد سخن اثباتاً و نفياً صدق، پلوراليزم پيرامون آيه

 در و گرفت خواهد قرار و گرفته قرار بررسى مورد نوشته اين در كه است آياتى
 . شد خواهد اشاره آنها به ادامه
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 پرسش
  نيست؟ حقيقيه قضيه و دارد خارجيه قضيه يك از حكايت آيه، دليل چه به

  پاسخ
: فرمايدمى 9 اكرم پيامبر به خطاب 44 آيه در: است دليل بهترين قبلى، آيات سياق

 و خرندمى را گمراهى ننگريستى؟ انديافته كتاب از اىبهره كه كسانى به آيا»
 يهودى كه آنان از برخى: فرمايدمى 46 آيه در و« شويد گمراه نيز شما خواهندمى
 قصد به و خود زبان پيچانيدن با و گردانندمى بر خود جاهاى از را كلمات اند،
 ...گويندمى( عربى به عبرى آميختن در با اسالم،) دين در زدن طعنه
 از است، خاص اىكلمه بردن كار به و خاص گروه به مربوط دهد،مى نشان كه

 آنان ولى است، دادهمى« باش ما مراقب» معناى عربى در كه« راعنا» كلمه جمله
 بدهد را« حماقت» معناى كه شود اىكلمه تا دادندمى تغيير را آن تلفظ نحوه كمى

 بودن شنبه اصحاب خود و است خارجيه قضيه پس. دارد اشاره همان به قرآن و
 گرفتن ماهى دريا كنار يهوديان از گروهى براى چون است، قرائن آن از يكى نيز
 به هاماهى شنبه روزهاى تا پرداختند گرى حيله به آنان و شد ممنوع شنبه روز در

 بعد يا شنبه يك روز و بستندمى آنان بر را راه سپس شوند، وارد آنان هاىحوضچه
 .است خارجيه قضيه باز كه گرفتندمى را ماهيها آن از
 مِنَ  تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمّا كَثِيراً لَكُمْ يُبَيِّنُ رَسُولُنا جاءَكُمْ قَدْ الْكِتابِ أَهْلَ يا) ـ 5

 مَنِ  اللّهُ بِهِ  يَهْدِي*  مُبِينٌ وَكِتابٌ نُورٌ اللّهِ  مِنَ جاءَكُمْ قَدْ كَثِيرٍ عَنْ وَيَعْفُوا الْكِتابِ
 إِلى وَيَهْدِيهِمْ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَى اتِالظُّلُم مِنَ وَيُخْرِجُهُمْ السَّالمِ سُبُلَ رِضْوانَهُ اتَّبَعَ

 الرُّسُلِ  مِنَ فَتْرَةٍ عَلى لَكُمْ يُبَيِّنُ رَسُولُنا جاءَكُمْ قَدْ الْكِتابِ أَهْلَ يا...  مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ
 كتاب، اهل اى( 19 و 15 و 14: مائده( )نَذِيرٍ واَل بَشِيرٍ  مِنْ جاءَنا ما تَقُولُوا أَنْ

 را( خود آسمانى) كتاب چيزهاى از بسيارى كه است آمده شما سوى به ما پيامبر
 براى قطعاً. گذرد درمى بسيارى از و كندمى بيان شما براى داشتيدمى پوشيده كه
 آن وسيله به خداوند است، آمده روشنگر كتابى و روشنايى خدا جانب از شما

 رهنمون و سالمت هاىراه به را كند، پيروى او خشنودى( هاىراه) از كه هر كتاب،
 به و بردمى بيرون روشنايى سوى به هاتاريكى از را آنان خود توفيق به و شودمى
 در كه آمده شما سوى به ما پيامبر كتاب، اهل اى... كندمى هدايتشان راست هاىراه
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( قيامت روز) مبادا تا كندمى بيان شما براى( را حقايق) رسوالن، فترت دوران
 ».نيامد اىدهنده هشدار و بشارتگر ما براى بگوييد
 بررسى

 و هاكارىپنهان از و دهدمى توضيح را قرآن هاىخوبى و اسالم چه اگر آيه اين
 بردنمى سوال زير را قبلى اديان حقانيت ولى دارد،برمى پرده كتاب اهل هاىتحريف

 الهى رسوالن نبودن و فترت زمان خاطر ابه ر تحريفات و اشكاالت برخى وجود و
 .ندارد سخنى نجات يا صدق پلوراليزم پيرامون ثباتاً و نفياً بنابراين. داندمى

 از شده نمايانده راه كه اين به دارد اشعار نكره، صورت به« مستقيم صراط» آمدن
 منتفى ديگر مستقيم هاىراه وجود احتمال و هاستراه از يكى 9 اكرم پيامبر سوى
 دو اين استعمال موارد به مراجعه آن تضعيف يا احتمال اين تقويت براى. نيست
 . است ضرورى مجيد، قرآن در هم با لفظ
  

 مستقيم صراط استعمال موارد

 سى از بيش تعداد اين از كه است شده تكرار بار پنج و چهل« صراط» لفظ قرآن در
 صراطاً » جاها برخى البته است رفته كار به نكره صورت به« مستقيم صراط» آن مورد

« المستقيم الصراط» مورد سه در تنها كه صورتى در هستند، نكره دو هر« مستقيماً 
« صراط» اما( 16: اعراف ؛118: صافات ؛6: حمد) است رفته كار به معرفه صورت به

 صراط گاه و« اهلل صراط» گاه رفته، كار به گوناگون موارد در« مستقيم» لفظ از جداى
 ؛1: ابراهيم)« الحميد العزيز صراط» نظير است، آخرتى گاه و دنيايى گاه الجحيم،

 ؛(الصراط سواء) ،(66: يس) ؛(الصراط فاستبقوا) ،24: حج ؛(الحميد صراط) ،6: سباء
: حمد( )عليهم انعمت الذين صراط) ،(53: شورى...( )له الذى اهلل صراط) ،22: ص
 باألخره و( 125: طه( )اهتدى من و السوى الصراط اصحاب من فستعلمون) ،(7
 (.23: صافات( )الحجيم صراط الى فاهدوهم» آيه
 رفتن كار به و نكره صورت به« مستقيم صراط» استعمال موارد كثرت به توجه با

 ... و جهنم راه در و دنيايى امور در« صراط» لفظ
 پل يا آن بودن مستقيم يا راه بودن يكى بر داللت« صراط» لفظ كه گفت توانمى
 به« مستقيم» با نكره صورت به« صراط» لفظ. كندنمى... بودن بهشت و جهنم بين
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 سوى به مستقيم هاىراه كه بنماياند تواندمى باشند، هم با وقتى نكره صورت
 حضرت شريعت راه و است راه يك موسى شريعت راه مثالً است، متعدد خداوند
 متعدد هاىروايت به توجه با خصوصاً« المستقيم الصراط» آمدن اما. ديگر راه عيسى
 اسالم، راه آن كه دارد وجود هاراه ميان در نورانى و روشن راه يك كه دهدمى نشان
 شناخته همگان براى كه است خاصى ويژگى داراى : اطهار ائمه و 9 اكرم پيامبر راه
 . است آمده معرفه صورت به جهت همين به و شده

 در را خود راه تبليغ اسالم كه شودمى استفاده نيز آيات اين مجموع از بنابراين
 نعمت راه و« المستقيم الصراط» را آن و دهدمى قرار خود هايشبرنامه سرلوحه

 اگر و داندنمى محض باطل را ديگر هاىراه حال عين در ولى داند،مى شدگان داده
 برخود نه دارند قرار هاراه آن در كنندمى ادعا كه است افرادى بر دارد وجود اشكالى

 الصراط» راهيان توصيف از پس حمد سوره در جهت همين به شايد و. هاراه
 يهودى افراد مذمت و تخريب صدد در». عليهم انعمت الذين صراط» با« المستقيم

 و نموده مذمت بودن« ضالين» و« عليهم مغضوب» با را آنان و برآمده نصرانى و
 يا و« الذين» صفت يا بدل تا است داده قرار مكسور نحوى نظر از را« غير» كلمه
« ...المغضوب غير صراطَ» حال هر در و باشد« عليهم» در مجرور ضمير بر عطف
 «. المغصوب صراط غيرَ» نه است

 وَآتَيْناهُ التَّوْراةِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً  مَرْيَمَ  ابْنِ بِعِيسَى آثارِهِمْ  عَلى وَقَفَّيْنا) ـ 6
 وَمَوْعِظَةً  وَهُدىً التَّوْراةِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِما وَمُصَدِّقاً وَنُورٌ هُدىً فِيهِ اإلَِْنْجِيلَ
 اللّهُ  أَنْزَلَ بِما يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ فِيهِ اللّهُ أَنْزَلَ بِما اإلَِْنْجِيلِ أَهْلُ وَلْيَحْكُمْ*  لِلْمُتَّقِينَ
 مِنَ  يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً بِالْحَقِّ الْكِتابَ إِلَيْکَ وَأَنْزَلْنا*  اسِقُونَالْف هُمُ فَأُولئِکَ
 مِنَ  جاءَکَ عَمّا أَهْواءَهُمْ تَتَّبِعْ واَل اللّهُ أَنْزَلَ بِما بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِناً الْكِتابِ
 وَلكِنْ  واحِدَةً  أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ  اللّهُ  شاءَ وَلَوْ  وَمِنْهاجاً  شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لِكُل   الْحَقِّ

 كُنْتُمْ  بِما فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعاً مَرْجِعُكُمْ اللّهِ إِلَى الْخَيْراتِ فَاسْتَبِقُوا آتاكُمْ ما فِي لِيَبْلُوَكُمْ
( ديگر پيامبران) آنان دنبال به را مريم پسر عيسى و( 47 ـ 46: مائده( )تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

 انجيل او به و داشت تصديق بود، او از پيش كه را تورات كه حالى در درآورديم،
 آن از قبلِ توراتِ كننده تصديق و است نورى و هدايت آن، در كه كرديم عطا را

 خدا آنچه به بايد انجيل اهل و. است اندرزى و رهنمود پرهيزگاران براى و است
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 آنان نكنند، حكم كرده نازل خدا آنچه به كه كسانى و كنند داورى كرده نازل آن در
 كه حالى در فرستاديم، تو سوى به حق به را( قرآن) كتاب اين ما و نافرمانند خود،

 خدا آنچه وفق بر آنان ميان پس. آنهاست بر حاكم و پيشين كتابهاى كننده تصديق
 آمده تو سوى به كه حقى از( شدن بادور) هواهايشان از و كن، حكم كرده نازل

 خدا اگر و ايم،داده قرار روشنى راه و شريعت شما از يك هر براى مكن، پيروى
 شما به آنچه در را شما( خواست) ولى. دادمى قرار امت يك را شما خواستمى
 همه بازگشت گيريد، سبقت يكديگر بر نيك كارهاى در پس بيازمايد، است داده
 . كرد خواهد آگاهتان كرديد،مى اختالف آن در آنچه درباره آنگاه خداست؛ سوى به

 نكات
 از و كندمى تأكيد انجيل و تورات بودن هدايت و نور بر سو يك از آيات اين ـ 1

 نور داراى قرآن بنابراين داندمى آنها بر سيطره و هيمنه داراى را قرآن ديگر سوى
 .است ترفروزان و ترغالب گر،هدايت و
 كتاب يا انجيل به تواندمى فيه اهلل انزل بما االنجيل اهل وليحكم در« فيه» ضمير ـ 2

 به ضمير اگر بنابراين است، ترقوى اول احتمال كه برگردد كتاب مطلق يا تورات
 به كه دهدمى فرمان انجيل اهل به آيات اين است، گونه همين نيز برگردد توارت
 در موجود انجيل همين كه است معلوم كنند، حكم است شده نازل آن در آنچه
 عيسى نزد در موجود انجيل يا محفوظ لوح در انجيل نه گويد،مى را نصارا دست

 پيامبر زمان در كه چيزى همان بلكه مسيحيت، اول صدر در موجود انجيل نه و 7
 اين و است موجود آنان دست در نيز امروز تا و بوده معروف انجيل نام به 9 اكرم
 .  است پيروى قابل و دارد حجيت هنوز انجيل هاىحكم كه دهدمى نشان

 آمده پيش اىحادثه كه كندمى داللت« ...اهوائهم تتبع وال» فراز: شود گفته اگر ـ 3
 را ديگرى چيز نفسشان هواى ولى بوده، موجود كتابهايشان در آن حكم كه
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 انجيل و تورات كتابهاى مطالب حقانيت بر آيات اين بنابراين،. است خواستهمى
 و زناكار بر رجم حكم اجراى نظير جزيى حكم يك موردش بلكه كند،نمى داللت
 . است بوده آن نظاير
 فرازمانى قرآن آيدمى الزم كه باشد مخصص بخواهد نزول شأن اگر: دهيممى جواب

 بنابراين و باشد شده نازل اسالم صدر حجاز عرب براى تنها و نباشد فرامكانى و
 موارد برخى در هانزول شأن شود گفته اگر و. افتدمى حجيت از كامالً قرآن ديدگاه

 كه شودمى داده جواب او به آنگاه. خير موارد برخى در و زنندمى تخصيص را آيه
 مواردى بين معيارى چه با و چگونه اينكه، دوم و چيست؟ سخن اين دليل نخست

 شويم؟ قايل تفكيك موارد، ساير و است مخصص نزول شأن كه
 كننده مقيد ظاهرش نه و دارد قيدى صورت نه كه آيه يك در فرازى وجود سوم،
 زند؟مى قيد را متعددى آيات چطور است،

 مويد نيز بعدى فرازهاى و. بوده باقى خود عموميت بر آيات ما نظر به حال هر به
 .است

 را متعدد هاىراه كه دهدمى نشان« منهاجا و شرعة منكم جعلنا لكل» فراز ـ 4
. است بوده هابنده كردن امتحان اشفايده و بوده او مطلوب و داده قرار خداوند

 جهت و خداست آن از غرب و شرق»: فرموده قبله تبديل جريان در كه همانگونه
   نتيجه  .است ديگران از 9 اكرم پيامبر از كنندگان اطاعت تشخيص براى تنها قبله

 پيامبر آمدن از خبرى كه كسى حال است، مهم بودن خداوند اوامر تسليم كه اين
 باب از بلكه معذوريت، باب از نه نشده، ثابت برايش او رسالت يا نشنيده 9 اكرم
 .است قبول مورد اعمالش خداست، اوامر تسليم كه اين
 تكوينى مشيت به اشاره است ممكن« واحدة امة لجعلكم اهلل شاء ولو»: فراز ـ 5

 استعدادها، نباشد، كار در اختالفى خواستمى خداوند اگر يعنى باشد، داشته
 يك و شكل يك همه و دادمى قرار مقدار يك به را افراد.. و توانايها ها،خواست

 باشند گوناگون افراد كه خواسته خداوند خود بنابراين شدند،مى دين يك و رنگ
 و باشد داشته معنى آزمايش تا بگيرد شكل مختلف هاىنحله و هامذهب ها،دين تا

 تاريخى حادثه يك عنوان به تنها و بماند ثابت آنها مرام و آنها تعدد ها،دين سابقه
 . شودمى محو اذهان صفحه از زودى به كه نباشد مطرح
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 نيكو كارهاى سوى به افراد و كنند سازى انسان تا اندآمده مذاهب و اديان همه ـ 6
 سبقت يكديگر بر خير كار در كه نمايدمى توصيه همه به بنابراين شوند، كشانيده
 راه حاصلبى نزاع نيست، مشخص ترينحق يا ترحق يا حق كه هنگامى و بگيرند،
 . كنند واگذار است حقيقت كشف روز كه ديگر فرصت به را امور اين و نيندازند

 گذارند،مى نمايش به كتاب اهل براى را حقانيت بيشترين آيات اين شايد ـ 7
 غير ناسخ و نشده نسخ آياتش از هيچيك مائده سوره كه اين به توجه با مخصوصاً
 مفسران و اصحاب قدماى كالم در نسخ كه اين با توجه با ويژه به و است منسوخ

 حقانيت: گفت توانمى بنابراين. است رفته كار به فراوان نيز تخصيص معناى به
 سيطره داراى و حاكم را قرآن هاآن در كه آيات اين از استفاده با« تورات و انجيل»
 طبق بر تواندمى 9 اكرم پيامبر حتى و است استفاده قابل ترديد بدون داند،مى آنها بر

 . نمايد حكم آنها طرفداران بين در انجيل يا تورات احكام
 امور در حقانيت اثبات كه، اين است استفاده قابل آيه اين از كه ديگرى نكته ـ 8

 كه است نكته اين القاى صدد در واقع در و نمايدمى واگذار قيامت به را اختالفى
 اختالفى امور در گذشت، ترپيش كه گونه همان برنخيزيد نزاع به اختالفى امور در
 بكشد كنار را خود متقين غير شخص هنگام اين در تا شد، متوسل مباهله به توانمى
 نيز دنيا در كه او، دادن قرار لعنت مورد با خداوند نكشيد، كنار كه فرض بر و

 براى خوبى عملى هاىراه قرآن بنابراين. گرداند رسوا را او شود،مى ظاهر آثارش
 در نيز ديگر موارد و گذشت آن مورد دو حال تا كه است ساخته مطرح نزاعها حل
 . شد خواهد اشاره خود جاى

 جَنّاتِ  واَلَََدْخَلْناهُمْ  سَيِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ لَكَفَّرْنا وَاتَّقَوْا آمَنُوا الْكِتابِ أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ) ـ 7
 مِنْ  الَََكَلُوا رَبِّهِمْ مِنْ إِلَيْهِمْ أُنْزِلَ وَما وَاإلَِْنْجِيلَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ*  النَّعِيمِ
: مائده( )يَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مُقْتَصِدَةٌ أُمَّةٌ مِنْهُمْ أَرْجُلِهِمْ  تَحْتِ  وَمِنْ  فَوْقِهِمْ

 گناهانشان قطعاً بودند، كرده پرهيزگارى و آورده ايمان كتاب اهل اگر و( 66 و 65
 تورات به آنان اگر و آورديممى در نعمت پر بوستانهاى به را آنان و زدوديممى را
 كردند،مى عمل است، شده نازل سويشان به پروردگارشان جانب از آنچه و انجيل و

 برخوردار( زمينى بركات) پاسشان زير از و( آسمان بركات) سرشان باالى از قطعاً
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 بدرفتارى ايشان از بسيارى و هستند رو ميانه گروهى آنان ميان از شدند،مى
 ». كنندمى

 بررسى
 بدينهم آمنوا( ب باالسالم آمنوا( الف: است موجود احتمال دو« آمنوا» متعلق پيرامون
 .واقعياً ايماناً
 اين با و است اسالم دين به ترغيب و تشويق صدد در آيه دو اين اول احتمال طبق
 برخوردارى موجب هم عرض در را قرآن و انجيل تورات، به عمل دوم آيه در حال
 به ترغيب صدد در آيه چه اگر صورت اين در كه. است دانسته الهى نعمتهاى از

 كه است كتابى همان مراد و كند،نمى رد را نصارا و يهود كتاب ولى است اسالم
 است داده رخ تحريفاتى آن از قسمتهايى در و بوده موجود 9 اكرم پيامبر زمان در
 نبوده موجود 9 اكرم پيامبر زمان در و بوده موجود زمانى كه توراتى كتاب آن نه

 اين طبق حال هر به. نيست آن امثال و محال به تعليق صدد در آيه زيرا است،
 اسالم به آنها، به دادن حقانيت و موجود انجيل و تورات تصديق عين در احتمال
 . كندمى دعوت
 تورات كتاب به عمل خود كه است نكته اين بيان صدد در هاآيه دوم احتمال طبق
 تنها بله، كند، خوشبخت آخرت و دنيا در را انسان كه دارد را توانايى اين انجيل و

 و زبانى نه باشد، داشته واقعى ايمان كتاب دو آن به فرد كه است آن شرطش
 كند،نمى دوا را دردى مسيحيت يا يهوديت اسم كشيدن يدك اين بنابر. صورى
 مسلمانان به كه آياتى نظير است واقعى ايمان است، مشكالت حالل آنچه بلكه
 كه بياوريد ايمان مسلمانان اى( »136: نساء( )آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا) گويدمى

 خرافات با همراه ايمان پايين، درجه ايمان اسمى، ايمان ظاهرى، ايمان دهدمى نشان
 «. است نياز واقعى ايمان بلكه ندارد، كاربردى شرك، و

 به ايمان حقيقت در ايمان آن بياورند، ايمان خود كتاب به واقعاً كتاب اهل اگر
 حالت آن در شخص كه چون دارد همراه نيز را اسالم پيامبر به ايمان و قبلى انبياى
 و حق جز چيزى نيز حقيقى اسالم و است پذيرحق و مبرا نفس هواى از كامالً

 آن به نتوانست اىشبهه خاطر به يا نداشت خبرى اسالم از اگر اما نيست، حقيقت
 دنيا در او مندىبهره و ساختن كامل اقتضاى نصرانيت و يهوديت دين بياورد، ايمان
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 به بلكه برهد، عذاب از تنها بودن، معذور خاطر به كه اين نه دارد، را آخرت و
 . داشت خواهد را آخرت و دنيا سعادت دستورات آن از پيروى خاطر
 نياورد، ايمان آن به باز عذرى هيچ بدون و فهميد را اسالم برترى و حقانيت اگر

 نصرانيت يا يهوديت به و نبوده تسليم واقعاً نيز خداوند برابر در كه گرددمى معلوم
 .است نداشته كامل ايمان نيز
 أُنْزِلَ  وَما وَاإلَِْنْجِيلَ التَّوْراةَ تُقِيمُوا حَتّى شَيْءٍ عَلى لَسْتُمْ  الْكِتابِ أَهْلَ  يا قُلْ) ـ 8

 تَأْسَ  فاَل وَكُفْراً طُغْياناً رَبِّکَ  مِنْ إِلَيْکَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ كَثِيراً وَلَيَزِيدَنَّ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ
 و تورات( كه هنگامى) تا كتاب، اهل اى: بگو( 68: مائده( )الْكافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى
 بر ايدنداشته برپا را است شده نازل شما سوى به پروردگارتان از آنچه و انجيل
 نازل تو سوى به پروردگارت سوى از آنچه قطعاً و نيستند( حقى بر آيين) هيچ
 .مخور اندوه كافران گروه بر پس افزود، خواهد آنان از بسيارى كفر و طغيان بر شده

 بررسى
 متفاوت« ربك من اليك انزل ما» با( رَبِّكُمْ مِنْ  إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ ما) آيه كه است روشن
« قرآن» تواندمى دومى تنها بلكه گرفت، قرآن معناى به را دو هر تواننمى و است
 سابق پيامبران از كه احاديثى و خبرها بر« ربكم من اليكم انزل ما» نتيجه در. باشد
( 66 آيه ذيل 95ص ،3ج: الكاشف تفسير) كندمى داللت است رسيده كتاب اهل به
 سنت و كتاب نيز آنان داريم، سنت و قرآن ما كه گونه همان ديگر عبارت به و

 تنها كتاب اهل اين بنابر دارد، هاسنت آن به اشار« ربكم من اليكم انزل ما» و دارند
 رابرپا آنان به خداوند ازسوى شده نازل مطالب تمام كه هستند حق آيين بر وقتى
 كرده تكيه استوار هاىپايه بر الميزان صاحب تعبير به تا باشند ملتزم آن به و بدارند
 حقانيت معناى به خودش اين و( 66ـ  64ص ،6ج: القرآن تفسير فى الميزان. )باشند
 برابر در بودن تسليم روحيه آنها اقامه بله، است، آنان مرام و سنت كتاب، به دادن

 آيدمى جديد پيامبر يا جديد دين وقتى بالطبع و كندمى تقويت را خداوند فرمانهاى
 نازل مطالب مقابل در آنان از بسيارى بيند،مى انسان كه وقتى پس. پذيرندمى را او

 جنگ در از آن با بلكه اند،نياورده ايمان تنها نه و اندايستاده اسالم پيامبر بر شده
 داراى شخص زيرا اند،نداشته تسليم روحيه آنان كه گرددمى معلوم اند،شده وارد

 در و آوردمى ايمان آن به چيزى بودن حق به يقين صورت در تسليم، روحيه
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 دين با كتاب اهل هاىمقابله و توطئه نزاع، بنابراين و كشدمى كنار شك، صورت
 . ندارد مفهومى و معنا اسالم
 و اندداشته 9 اكرم پيامبر ادعاهاى بطالن به يقين يهوديان شايد كه شود اشكال اگر
 شودمى داده جواب. اندكردهمى توطئه ضدش بر و جنگيدهمى او با جهت همين به
 : كه
 . بياورد روشن دليل بايد يقين، مدعى ـ 1
 كند،مى تصديق را سابق انبياى خود و سابق انبياى كتابهاى جديد، دين وقتى ـ 2

 . كرد پيدا يقين بطالنش به و باشد محض كذب دين اين تواندنمى
 هجرتش محل و ظهورش وقت و جديد پيامبر آمدن از خبر كتاب، اهل خود ـ 3
 محض دروغ تواندنمى آمد، شرايط همان با فردى وقتى آنگاه دادند،مى غيره و

 . كرد پيدا وى بطالن به يقين و باشد
 منصفى هر آوردمى معجزه فردى وقتى و است الخطاب فصل معجزه آوردن ـ 4

 . كندمى پيدا وى بودن پيامبر به يقين
 ايمان خود آيين و دين به راستى به كه كتابى اهل شد، موجب قرآن آمدن: نتيجه در

 بر و دهند نشان را خود واقعى باطن كشيدندمى يدك را كتاب اهل اسم و نداشتند
 . دارد اشاره مطلب همين به آيه دنباله كه بيفزايند، خود طغيان و كفر
 وَالْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ وَالنَّصارى وَالصّابِئُونَ  هادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ) ـ 9

 كه كسانى( »69: مائده) ؛(يَحْزَنُونَ هُمْ واَل عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فاَل صالِحاً وَعَمِلَ اآلْخِرِ
 روز و خدا به كس هر اند، مسيحى و صابئى يهودى، كه كسانى و اندآورده ايمان

 اندوهگين نه و است بريشان بيمى نه پس كند، نيكو كار و آورد ايمان بازپسين
 « .شد خواهند

 : دارد وجود تفاوتى اندك با نيز قرآن ديگر جاى در آيه اين
 وَالْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ وَالصّابِئِينَ وَالنَّصارى هادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ) ـ 10

( يَحْزَنُونَ هُمْ  واَل عَلَيْهِمْ خَوْفٌ  واَل رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صالِحاً وَعَمِلَ اآلْخِرِ
 پيش در را اجرشان پس ؛(رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ) فراز آيه اين( »62: بقره)

 الَّذِينَ  إِنَّ: )آمده ديگر جاى در باز دارد اضافه را« داشت خواهند پروردگارشان
 اللّهَ  إِنَّ أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ وَالََْمجُوسَ وَالنَّصارى وَالصّابِئِينَ هادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا
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 ايمان كه كسانى(17: حج) ؛(شَهِيدٌ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلى اللّهَ إِنَّ الْقِيامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ 
 شرك كه كسانى و اندمجوسى و مسيحى صابئى، يهودى، كه كسانى و آوردند

 چيز هر بر خدا زيرا كرد، خواهد داورى بينشان قيامت روز خداوند البته ورزيدند،
 «.است گواه

  
 هانكته
 موارد از يكى كه وقتى خصوصاً دارد، آن اهميت از نشان آيه يك شدن تكرار ـ 1

 خواهدمى است، 9 اكرم پيامبر بر شده نازل سوره آخرين كه مائده سوره در آن تكرار
 : اندنشده واقع نسخ مورد آياتش كه بگويد

 كنند استفاده حقانيت حيث از اديان تساوى براى هاآيه اين از اندخواسته برخى ـ 2
 اين مهم باشد، مجوسى يا مسلمان، مسيحى، يهودى، فرد كه كندنمى فرقى وبگويند
 استفاده سه آيات اين از خواهندمى واقع در و باشد برگزيده را دينى انسان كه است
 .ببرند
 اهل الهى اديان از يكى به متدين هاىگروه و افراد همه يعنى: نجات پلوراليزم( الف

 .اندنجات
 الهى اديان اين از يكى به متدين هاىگروه و افراد همه: يعنى صدق پلوراليزم( ب

 . هستند حقانيت داراى
 الهى، اديان از يكى به متدين هاىگروه و افراد همه يعنى تساوى پلوراليزم( ج

 اديان از كداميك به افراد كه كندنمىفرقى و هستند حقانيت از درجه يك داراى
 درمان يك، هر به مراجعه كه هستند متخصصى دكترهاى چون اديان باشند، ملتزم

 . دارد همراه به شفا و
 بررسى
 در باشد، پلورليزم انواع تثبيت مقام در كه اين جاى به هاآيه رسد،مى نظر به ولى
 در را نجات و اندكرده درست خود براى افراد كه است هايىقالب زدودن صدد
 پلوراليزم قبول براى اىمقدمه خود به خود زدايى قالب چه اگر دانند،مى آن سايه
 اعتقاد خداوند پيشگاه در كه اين اعالم و است زدايى قالب آيه روح واقع در. است
 كامل ايمان اگر آنگاه. است كارساز صالح، عمل همچنين و معاد و توحيد به واقعى
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 را آن با مناسب عمل زمان، هر در الهى، فرمان مقتضاى به داشته، وجود خداوند به
 طبق و آوردمى ايمان او به باشد 7 عيسى حضرت ظهور زمان اگر دهد،مى انجام

 ايمان او به بود 9 محمد حضرت زمان اگر و كندمى وظيفه انجام او دستوهاى
 ... و آوردمى
 و آوردمى ايمان او به كرد، پيدا يقين آن به و رسيد گوشش به پيامبر اين نداى اگر
 . آوردمى ايمان او به كرد پيدا يقين آن به و رسيد گوشش به ديگرى پيامبر نداى اگر
 يقين خود راه به واقعاً آيا و نه؟ يا داده انجام كامالً را اشوظيفه او آيا اينكه، حال
 تشخيص بتوانند ديگران كه نيست امورى از پيمايدمى را مسيرى مقلدانه يا دارد
 قيامت در خداوند را امور گونه اين بلكه دهند تشخيص كه باشد الزم يا دهند،
 .دهدمى تفصيل هاىگروه و افراد بين و كندمى بررسى

 از يك هيچ حقانيت و ندارد منافات اديان ساير يا اسالم تبليغ با آيه اين نتيجه، در
 به ايمان كه كندمى بيان را واقعى گذارى ارزش مالك بلكه كند،نمى بيان را هاراه
 .شود يافت تواندمى افرادشان و هادين همه در كه است صالح عمل و قيامت و خدا
 بيان گذشته در كه را آنچه حج سوره در« القيامة يوم بينهم يفصل اهلل ان» فراز باز

 امور در باطل، از حق تشخيص و اختالفات حل خداوند، كه كندمى تقويت كرديم،
 ريز امور سر بر افراد تا كندمى واگذار قيامت به را عقل بديهيات و ضروريات غير
( تعلمون كنتم بما ينبئكم و) مباهله كه گونه همان نپردازند، نزاع به مستدل غير و
 .شد اشاره قبالً كه ساخت مطرح را
 : است آمده بقره سوره از 62 آيه ذيل نمونه تفسير در
 

 مهم سئوال يک
 صلح» قبيل از نادرستى افكار براى دستاويزى را فوق آيه جويان بهانه از بعضى
 آنها. اندداده قرار كنند، عمل خود مذهب به بايد مذهبى هر پيروان كه اين و« كل
 را اسالم ديگر، اديان پيروان و نصرانى و يهودى نيست الزم بنابراين گويند،مى

 انجام صالح عمل و باشند داشته ايمان آخرت و خدا به كه قدر همين شوند، پذيرا
 . است كافى دهند
 : پاسخ
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 سوره 85  آيه در قرآن كنند،مى تفسير را يكديگر قرآن آيات كه دانيممى خوبى به
 غير دينى كس هر( مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ دِيناً اإلَِْساْلمِ غَيْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ: )گويدمى عمران آل
 . شد نخواهد پذيرفته كند انتخاب خود براى اسالم از
 سوى به اديان ساير پيروان و نصارا و يهود دعوت از است پر قرآن آيات عالوه به
 تضاد قرآن آيات از عظيمى بخش با باشد صحيح فوق تفسير اگر جديد، آيين اين

 . دارد صريح
 : بررسى
 آخر و است اديان ساير نشدن قبول و اسالم حقانيت صدد، در ايشان پاسخ ابتداى

 سخن ديگر پلوراليزم دو درباره و است تساوى پلوراليزم نفى صدد در تنها كالمشان
 هيچ نفى يا اثبات مقام در مستقيماً آيه گذشت كه گونه همان كه حالى در ندارد،
 درست هاقالب براى كه است تقدس زدودن صدد در بلكه نيست، پلوراليسم از يك
 رودنمى بهشت نشود، داده تعميد غسل كس هر گويند،مى مسيحيان مثالً و اندكرده

 اين واقع در و... و رودنمى بهشت به نباشد يهودى كس هر گويند،مى يهوديان و
 وَما حَنِيفاً إِبْراهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ قُلْ  تَهْتَدُوا نَصارى أَوْ هُوداً كُونُوا وَقالُوا) آيه نظير آيه
 .است  (الْمُشْرِكِينَ مِنَ كانَ

  

 آيات است اسالم به ايمان به كتاب اهل ترغيب صدد در كه ديگرى آيات از باز
 .است ذيل
 الْمُنْكَرِ  عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ) ـ 12

 وَأَكْثَرُهُمُ  الْمُوْمِنُونَ مِنْهُمُ لَهُمْ خَيْراً لَكانَ الْكِتابِ أَهْلُ آمَنَ  وَلَوْ بِاللّهِ وَتُوْمِنُونَ
 يُنْصَرُونَ  ال ثُمَّ  االََْدْبارَ يُوَلُّوكُمُ يُقاتِلُوكُمْ  وَإِنْ أَذىً إلّاَ  يَضُرُّوكُمْ لَنْ*  الْفاسِقُونَ

 بِغَضَبٍ  وَباوُ  النّاسِ مِنَ  وَحَبْلٍ اللّهِ مِنَ بِحَبْلٍ  إلّاَ  ثُقِفُوا ما أَيْنَ الذِّلَّةُ عَلَيْهِمُ  ضُرِبَتْ* 
 وَيَقْتُلُونَ  اللّهِ بِآياتِ يَكْفُرُونَ كانُوا بِأَنَّهُمْ ذلِکَ الْمَسْكَنَةُ عَلَيْهِمُ وَضُرِبَتْ اللّهِ مِنَ

 الْكِتابِ  أَهْلِ مِنْ سَواءً لَيْسُوا*  يَعْتَدُونَ وَكانُوا عَصَوْا بِما ذلِکَ حَق  بِغَيْرِ االََْنْبِياءَ
 اآلْخِرِ  وَالْيَوْمِ بِاللّهِ يُوْمِنُونَ*  يَسْجُدُونَ وَهُمْ اللَّيْلِ آناءَ اللّهِ آياتِ يَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ

 مِنَ  وَأُولئِکَ الْخَيْراتِ فِي وَيُسارِعُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ
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: عمران آل) ؛(بِالْمُتَّقِينَ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُكْفَرُوهُ فَلَنْ خَيْرٍ مِنْ  يَفْعَلُوا وَما*  الصّالِحِينَ

 مردم براى كه هستيد امتى بهترين» شما( 110 ـ 115

 
 به و داريدمى باز ناپسند كار از و دهيد،مى فرمان پسنديده كار به ايد،شده پديدار
 برخى بود، بهتر برايشان قطعاً بودند، آورده ايمان كتاب اهل اگر و داريد، ايمان خدا
 زيانى شما به هرگز اندك، آزارى جز نافرمانند، بيشترشان و اندمومن آنان از

 گروهى كتاب، اهل ميان از نيستند، يكسان( آنان همه ولى... )رسانيد نخواهند
 به. نهندمى سجده به وسر خوانندمى شب دل در را الهى آيات كه كردارند درست
 ناپسند كار از و دهندمى فرمان پسنديده كار به و دارند، ايمان قيامت روز و خدا
 نيك كار هر و. شايستگانند از آنان و كنندمى شتاب نيك كارهاى در و دارندمى باز
 پيشگان تقوا( حال) به خداوند و نبينند ناسپاسى آن درباره هرگز دهند، انجام كه

 «.داناست
 اين نزول سبب كه اندكرده بيان تنها و گذشته اجمال به آيات اين تفسير از مفسران
 و اندبوده يهود بزرگان از كه بوده دوستانش و سالم بن عبداهلل آوردن اسالم آيات

 نفر سه و حبشه اهل از نفر دو و سى و نجران اهل از نفر چهل مورد در اند،گفته يا
 . است شده نازل گرويدند اسالم به و بودند مسيحى كه روم اهل از
 زيرا شود،مى هم مسلمانان شامل كه دارد عامى معناى كتاب اهل اند،گفته يا و

 بر اصرار و احتمال يك تعين اما شدند، كتاب داراى قرآن آمدن از پس مسلمانان
 . اندشده رد آن از سربسته جهت همين به و شده مشكل برايشان آن

 معناى به كتاب اهل صفات صفات، اين اگر اند،ديده كه است اين اصلى مشكل
 تبليغ ديگر كه ـ دينى پلوراليزم همان ـ باشد مسيحيان و يهوديان مثل آن واقعى
 اليكم اهلل رسول انى» يا« امة خير كنتم» است، دين بهترين اسالم اسالم، براى
 دينى،بى گرى الابالى وروحيه دهدنمى معنى آن امثال و:( 158اعراف»(جميعا
 جهت همين به شود،مى حاكم مسلمان بر شدن، مذهب هُرى هُر شدن، مسيحى
 را« كتاب اهل» از مراد يا اندگفته و نيست مراد آيات اين ظاهر كه اندكرده يقين
 مجازى كتاب اهل را آن از مراد يا و بشود، هم مسلمانان شامل تا گرفت عام بايد

 . اندبوده كتاب اهل شدن، مسلمان از قبل كه كسانى يعنى گرفت،
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 همه كه قرآن چسبدونمى قرآن ظاهر به توجيه، دو هر كه يابددرمى منصفى هر ولى
 اهل اينجا، در تنها و تنها ندارد، امكان گويد،مى سخن خوب و فصيح صريح، جا

 كند قصد را شده مسلمان كتاب اهل يا باشد مسلمانان از اعم مراد و بگويد كتاب
 .بگذرد كنارش از قرينه بدون و
 كه باشد كتاب اهل حال صدد در آيه و باشد مراد آيات ظاهر همان رسدمى نظر به

 هستند،... و لجاجت فروشى، دنيا به دين نفس، هواى فساد، دنبال به آنان اكثريت
 گروهى ـ آينده در چه و حال در چه گذشته، در چه ـ كتاب اهل همين بين در اما

 هستند،... و خير كارهاى عبادت، خودسازى، روح، پرورش فكر به تنها كه هستند
 انسان كه راه يك آن اندگفته اندشنيده اگر يا اندنشنيده نيز 9 محمد از خبرى شايد
 افراد گونه اين مدح صدد در آيه اين و راه يك نيز ما راه و رساندمى خدا به را

 كند،نمى نفى را اسالمى امت بودن برتر يا اسالم بودن برتر هيچگاه مدح اما است،
 . است عالى درجه داراى ديگرى و خوب درجه داراى يكى بلكه

 اگر اند،پسنديده و محمود دارند را هاويژگى اين كه كتاب اهل از گروهى بنابراين
 داشته را هاويژگى اين بايد ولى نباشند مسلمان چه اگر و باشند زمان اين در چه

 : باشند
 ايمان مقابل در واقعى ايمان باشند، داشته واقعى ايمان قيامت روز و خدا به ـ 1

 داشته ايمان قيامت و خدا به واقعاً كسى اگر كه است اين اشنتيجه كه است زبانى
 شايد كه آمده ديگرى دين و ديگر پيامبر كه بدهد عقاليى احتمال يا بداند و باشد
 تحقيق به باشد تركامل و بهتر اشفعلى دين از آن و باشد ترراضى آن به خدا
 خدا به ايمان قيد بنابراين. آوردمى ايمان جديد دين به بود چنين اگر و پردازدمى
 و راه بودن بهتر احتمال و اندشنيده 9 اكرم پيامبر از اسمى كه را افرادى قيامت، و

 از را اندبرداشته تحقيق از دست لجاجت يا تنبلى خاطر به ولى اند،داده را او روش
 . كندمى خارج ممدوحين جرگه
 به كم كم و كند تقليد كوركورانه مادرش يا پدر از ابتدا در كسى است ممكن البته

 قاصر جاهل و دارد مركب جهل صورت اين در كه كند يقين خود دين برترى
 اين ندارد، 9 اسالم پيامبر شدن منكر و عناد براى راهى حال اين با ولى است،
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 را آيه شروط ساير و نورزد اكرم پيامبر و اسالم به جحود و عناد اگر نيز شخص
 .است ممدوح باشد، داشته
 تحقيق به خود البراتورهاى يا هاكتابخانه در كه را دانشمندانى و علما بتوان شايد

 پيشبرد ذكرشان و فكر وتنها نيستند كسى تكذيب يا و تأييد فكر در و اندمشغول
 گناهان از و دارند قبول را خدا وجود، اعماق از و است بشريت به خدمت و علم
 را 9 محمد نام كه دانست« االخر اليوم و باهلل يومنون» مصاديق از را ترسانند خود
 احترام برايش حتى و اندخوانده نيز را او پيرامون كتابهايى شايد اند،شنيده نيز

 كه است اين ايشان شبهه ولى بدانند، الهى پيامبران از پيامبرى را او و اندقايل
 را ما رساند،مى مقصد به را ما هم مسيحيت است، مقصد به رسيدن مهم گويند،مى
 همين نيز اسالم و... و بخشدمى آرامش را روانمان دارد،مى باز زشت كارهاى از

 و سازيم رها را خود روش و راه كه بينيمنمى دليلى ما بنابراين و كندمى را كارها
 عبادى اعمال و سازيم رها را خود عبادى اعمال و كنيم پيدا اعتقاد اسالم به

 اعتراف حتى و كنيممى تأييد را مسلمانان كار حال عين در دهيم، انجام را مسلمانان
 بزرگ اوراد و اذكار اين با اول از و بوديم آنان محيط در هم ما اگر كه كنيممى
 عقايد همين و داديممى انجام را عبادات همين و كرديممى را كارها همين شديم،مى
 و آنها ترك و ايمشده آشنا ديگر هاىعبادت و ذكرها با اكنون ولى داشتيم، را

 تحقيقمان و كار اين با كه خواهدمى اضافى وقت جديد وروش راه يادگيرى
 ساير كه شرطى به بشود، نيز افراد اين شامل هايشمدح و آيه نيست بعيد سازد،نمى

 . باشند دارا نيز را صفات
 مصداق شايد كه كند، نهى ناپسند كارهاى از و كند امر پسنديده كارهاى به ـ 2

 در گذشت وصفشان كه دانشمندانى باشد، قدرتمندان نهى و امر آن بارز و شاخص
 پسنديده امور به را قدرت مالكان و زورمداران و حكومتيان كه اندممدوح صورتى

 آزاديهاى نكردن سد ديگران، حق اعطاى رفتارى،خوش مهربانى، عدالت، مثل
 و دهد فرمان... و طبيعت حقوق رعايت بيماران، حقوق رعايت اجتماعى، و فردى

 نظامى هاىحمله ها،خانه حنگلها، زدن آتش نفس، قتل ظلم، نظير ناپسند كارهاى از
 . دارند باز.. و زيست محيط سازى ويران گسترده،
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 بوسنى، مظلومان كشتار و است مشغول خود تحقيق به دانشمندى اگر بنابراين
 مشمول دارد،نمى باز كارها اين از را هاحكومت بيند،مى را... و فلسطين افغانستان،

 كند تأييد را آنان سكوتش با كه اين به رسد چه تا شودنمى قرآنى عظيم مدح اين
 و تهيه جمعى كشتار هاىسالح تا دهد قرار آنان اختيار در را تحقيقاتش نتيجه يا

 .كنند نابود را مردم
 خدا به ايمان و خداوند، مقابل در خضوع و شب در مستمر عبادت بر عالوه ـ 3
 است، شرط نيز نيكو كارهاى در شتاب منكر، از نهى و معروف به امر و قيامت و

. كندمى عموم افاده و است دار الم و الف جمع« خيرات» بدانيم كه است جالب
 كند،مى شتاب آن انجام در برسد ذهنش به يا شود مطرح كه خيرى كار هر يعنى
 . بود خواهند صالح افرادى چنين اين
 از نيستند مسلمان كه اين خاطر به افراد گونه اين فرمايد،مى آيه آخرين در و

 و شوندنمى واقع كفران مورد دهند انجام كه خيرى كار هر و شودنمى كم اجرشان
 . هستند تقوا درجه به وصول سزاوار اينان
 اعمال قبولى شرط كه شد معلوم( 27: مائده) ؛(الْمُتَّقِينَ مِنَ  اللّهُ يَتَقَبَّلُ  إِنَّما) آيه از

 به تواندمى شرايطى در نيز مسلمان غير حتى كه شد روشن آيه اين از و است تقوا
 . شود نايل تقوا مرحله
 از ولى شد، روشن اديان ساير بر اسالم دين برترى« أُمَّة   خَيْرَ كُنْتُمْ » فراز از بنابراين
 اسالم انحصار در تنها شدن، ممدوح و نجات راه كه گشت روشن نيز آيات مجموع
 كه شرايطى چنين تحقق اما بود، خوب ولى بود، نيز مسلمان غير توانمى نيست،

 . است مشكل بسيار نباشد، عناد خاطر به اشمسلمانى غير
  : اشكال
 غير اندگفته ديگران زيرا نيست، روشن ديگران سخن با اخير گفتار اين تفاوت
 شده ذكر هاىويژگى و نيست صحيح عبادتش و اعمال و شودنمى رستگار مسلمان

 اهل اگر گشت، معلوم شد، بيان آنچه از ولى است، مسلمانان مخصوص آيه اين در
 چنين شد، گفته آخر در اما رستگارند، باشند داشته را ويژگى اين نيز كتاب
 . ندارد خارجى ثمره بحث، پس نادرالوجودند، بسيار يا شوندنمى يافت هايىانسان
  : جواب
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 اندگرفته مادرشان و پدر از را دينشان كه افرادى بسيارند و دارد خارجى ثمره اول
 مسلمانان، بين در كه گونه همان ندارند، خود روش و راه حقانيت در اىشبهه هيچ و

 اين اثبات دوم،. است چنين اين نيز اديان ساير بين در داريم، زياد مادر و پدر مقلّد
 پلوراليزم و است ثمره خود خودى به نيست، اسالم در منحصر رستگارى شرط كه

 عقيدتى جنگهاى با مخالفتش و اسالم طلبىصلح از اىجنبه و كندمى تأييد را دينى
 . گذاردمى نمايش به را

 : اشكال
 اندداشته قطعى دليلى اند،كرده معنى ديگر گونه به را آيه كه مفسران مشهور حتماً

 . خواهدمى يقينى و محكم دليل مفسران همه روش و راه از خروج و
  : جواب
 بر يقينى دليل كه آن مگر است، حجت قرآن ظاهر زيرا است، عكس بر مسأله

 به شود،مى حمل آن عرفى معناى بر قرآن هاىآيه در الفاظ و شود يافت خالفش
 مطرح كه گونه همان را آيه خود، عقايد از نظر صرف شود، القا آيه كه عرفى هر
 كشيديم، دست قرآن ظاهر از آن خاطر به داشتيم يقينى قرينه اگر بله فهمد،مى شد
 چنين اشابتدايى معناى كه( 22: فجر( )صَفًّا صَفًّا وَالْمَلَکُ رَبُّکَ  وَجاءَ ) آيه نظير
 خداوند كه دانيممى چون ولى« آمدند صف در صف هافرشته و پروردگارت»:  است
 در صف هافرشته و پروردگارت فرمان و» گوييممى ناچار به بيايد تا نيست جسم
 آنان دستان باالى خدا دست( »10: فتح( )أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللّهِ يَدُ) يا« آمدند صف
 جزا، و ثواب به مربوط كه بحثى در اما. گيريممى خدا قدرت معناى به را« است

 همه كه است معلوم تنها و ندارد دخالتى عقل است، آن امثال و بطالن و صحت
 منكران، با تنها خداوند و اوست اختيار در عقاب و ثواب و خداست ناحيه از هادين

 اعمالِ  بطالنِ به حكم حالتى چنين در آنگاه دارد، ستيز سر ستيزان عقل و لجبازان
 خاطر به يا ندارند خبرى اسالم از كه القلب سليم و تسليم خداپرستِ انسانهاىِ

 است متساوى نظرشان در ديگرى توحيدى دين به اعتقاد با اسالم به اعتقاد اىشبهه
 تلقى كم جديد، دين فراگيرى رنج مقابل در را خود دين بر اسالم برترى مقدار و

 .خواهدمى دليل كند،مى
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 از كه كرده مفصلى بحث شده، ذكر آيات تفسير در مغنيه جواد محمد مرحوم
 اگر دانسته، معذور را زيادى طوايف و شودمى روشن نجات، پلوراليزم آنها مجموع

 : است چنين اين اشخالصه كه نباشند مسلمان چه
 

  اسالم كننده ترک حكم

 غرب و شرق مردم تمام شامل و است جهانى 9 محمد رسالت كه است روشن ـ 1
 صالحيت و معجزه ثبوت و عقل از است عبارت او راستگويى دليل و شودمى جهان
 . زندگى براى دينش

 عذاب سزاوار برش حجت قيام از قبل هيچكس كه دارند قبول انسانها همه ـ 2
 دليل به وصول قدرت كه اين از بعد مگر شود،نمى اقامه كسى بر حجت و نيست
 . كند رها را آن جهت بدون ولى باشد، داشته را آن به عمل و حق،

 انسان و داشت وجود دليل يا نداشت وجود دليلى حقى بر كلى طور به اگر بنابراين
 حق حال اين با و كرد دقت آن در و رسيد آن به يا نداشت را آن به رسيدن توان

 . شودنمى عذاب و است معذور صورتها اين تمام در ماند، مخفى برايش
 طبق كه است« شودمى دفع شبهه با حدود» قاعده ديگر اساسى هاىقاعده از ـ 3

 كه دهيم احتمال كه مادام دانست، مجرم تواننمى را حق كننده ترك هر قاعده، اين
 در است جارى غيرمسلمانان حتى انسانها تمام بر قاعده اين و است داشته عذرى
 نرسيده او به اصالً اسالم دعوت و است دور هاىسرزمين در كه كسى: الف نتيجه

 .است معذور نداده را جديدى پيامبر و دين آمدن احتمال خودش و
 ندارد، را باطل و حق بين تمييز قدرت ولى شنيده، را 9 محمد و اسالم اسم: ب

 هايشنمونه و است معذور ديوانه و كودك نظير نيز او. است كم استعدادش چون
 گيرندمى فرا را عقايدى تقليد، نحو به مادرشان و پدر از كودكى در كه هستند كسانى

 پيدا اطمينان عقايد همان بر و شوندمى غافل آن پيرامون تحقيق از بزرگى در و
 . كنندنمى آنها در شكى هيچ و كنندمى

 كندنمى خطور مردم اكثر ذهن به مادران و پدران تقليد از رهايى»: گفته قمى محقق
 را تقليد طوق گردنشان از كنندمى گمان كه نيز گر تالش دانشمندان بر بلكه

 .است دشوارى كار اندفراگرفته كودكى در كه مادر و پدر تقليد از رهايى اندبرداشته
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 و بهائم به است واجب اصول معرفت كه نشود متفطن كه كسى: گفتند باز و
 .شودمى ملحق ندارند تكليف كه ديوانگان

 قبل و كرده ناقصى تفحص يا كارى اهمال ولى داشته، ادراك استعداد كه اين با: ج
 نياورده ايمان 9محمد به نتيجه در و كرده قطع را تحقيق برسد، اىنتيجه به اينكه از

 زيرا نيستند، معذور صورت اين در اند،گونه اين شان اكثر جوانان اينكه كما. است
 .اندنكرده را خود تالش

 سمتى به ولى برود، پذيرىحق سوى به اخالص با و كند دقت دليل در كه كسى: د
 به تمسك جهت به يا حال نگردد هدايت شود، 9 اكرم پيامبر به ايمان موجب كه

 از كه آن نظاير و سليقگى كج خاطر به يا ندارد توجه بطالنش به كه باطلى شبهه
 با اگر. شودمى نگريسته اوضاعش در فردى، چنين. كندمى جلوگيرى حق ديدن
 بود، خواهد عقاب مستحق او شود، 9 محمد نبوت منكر قاطع و محكم حال، اين
 زيرا شود، منكر را آن جزم طور به تواندنمى است مخفى برايش حق كه كسى زيرا
 نيست وى نبودن رسول بر داشتن دليل معناى به 9 محمد رسالت بر نداشتن دليل
 . نيست او نوبت عدم به قطع بر دليل شخصى نبوت بر نشدن قانع و
 تحير حالت همان به بلكه نكرد، هم انكار و نشد قانع و كرد نگاه دليل به اگر اما

 كندمى داللت كه داريم مستفيضه اخبار زيرا مومن، نه و است كافر نه ماند باقى خود
 (141 ـ 137 ص ،2ج الكاشف، التفسير: ك.ر. )ايمان و كفر بين واسطه ثبوت بر

 بررسى
 رسدمى نظر به حال اين با ولى كردند، بيان را زيادى طوايف بودن معذور ايشانـ  1
 آيد،مى ذهنش در اىشبهه جوان گاه زيرا داد، بيشتر تفصيل بايد باز ج قسمت در
 سير از افتادن عقب بيشتر، امكانات نداشتن ولى كند،مى تحقيق تاحدودى و

 و شودمى وى تحقيقات از مانع آن امثال و جو از ترس زندگى، پيشرفت خروشان
 .رسدنمى نظر به صحيح مراحل تمام در او ندانستن معذور

 حرفى صدق پلوراليزم از و است سازگار نجات پلوراليزم با ايشان فعلى سخن ـ 2
 اهلل عند الدين ان» آيه ذيل از قبالً  ايشان از كه عبارتى ولى است، نياورده ميان به

 .كردمى بيان نيز را صدق پلوراليزم كرديم، نقل« االسالم
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 فَأَمَّا*  مُبِيناً نُوراً إِلَيْكُمْ وَأَنْزَلْنا رَبِّكُمْ مِنْ بُرْهانٌ  جاءَكُمْ قَدْ النّاسُ أَيُّهَا يا) ـ 13
 إِلَيْهِ  وَيَهْدِيهِمْ وَفَضْلٍ  مِنْهُ رَحْمَةٍ فِي فَسَيُدْخِلُهُمْ  بِهِ وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ آمَنُوا الَّذِينَ
 جانب از شما براى حقيقت در مردم، اى( 175 ـ 174: نساء( )مُسْتَقِيماً صِراطاً

 و ايمفرستاده فرو تابناك نورى شما سوى مابه و است آمده برهانى پروردگارتان
 در را آنان( خدا) زودى به جستند، تمسك او به و گرويدند خدا به كه كسانى اما

 راهى به خود، سوى به را ايشان و آورد در خود جانب از فضلى و رحمت جوار
 .كند هدايت راست
  بررسى

 است الهى تابان نور كه قرآن آمدن از خبر و است انسانها همه به خطاب اول آيه
 راهى به شدن هدايت و او فضل و الهى رحمت به ورود راه بعد آيه و دهدمى

 در غايب ضمير. داندمى او به اعتصام و خدا به ايمان به مشروط را مستقيم
 به آيه اول، احتمال طبق برگردد، قرآن به يا و خدا به است ممكن« به واعتصموا«

 و خدا به ايمان زيرا كند،مى داللت نجات و صدق بعد دو هر در دينى تكثّرگرايى
 اين هادين همه كه است شده ذكر آيه در كه است فوايدى داراى او به تمسك
 است، برداشت همين مويد نيز« مستقيم» و« صراط» آمدن نكره و دارند را ويژگى

 هاىراه كه دهدمى نشان و هستند نكره دو هر« مستقيم» و« صراط» ديگر عبارت به
 خدا به ايمان راه از انسانها از افرادى يا فرد نتيجه در. دارد وجود متعددى مستقيم

 در ديگرانى و رسندمى خدا رحمت به موسى شريعت قالب در او، به تمسك و
 جسته تمسك خدا به واقعاً كه است اين فرض البته... و 7 عيسى شريعت قالب
 آنان به نسبت نورزيدن عناد و الهى پيامبران ديگر نكردن تكذيب اشنشانه و باشند
 حق را خود آيه اين به تمسك با خواست نصرانى يا يهودى اگر بنابراين. است
 جوينده تمسك او باشد، داشته عناد كالم اين آورنده به نسبت حال اين با و بداند
 . نيست خدا به
 اثبات را دينى تكثرگرايى آيه برگردد، قرآن به« به» ضمير كه دوم احتمال طبق اما

 شده ذكر فوايد و نجات موجب را اسالم يعنى قرآن و خدا به ايمان بلكه كند،نمى
 براى را حقانيت از اىمرتبه قرآن، به تمسك خود نيز صورت اين در ولى داند،مى

 و را خود متعدد، آيات در قرآن زيرا نمايد،مى اثبات سابق اديان و سابق كتب
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 عين در و است دانسته سابق اديان و پيامبران كتابها، كننده تصديق را خود آورنده
 . است كرده معرفى آنها بر دارنده سيطره و مهيمن را خود حال
 اول احتمال از ذكرى( 147ص ،4 و 3ج) البيان مجمع در طبرسى مرحوم چه اگر
 صِراطٍ  إِلى هُدِيَ فَقَدْ بِاللّهِ يَعْتَصِمْ  وَمَنْ) آيه قرينه به ولى است، نياورده ميان به

 آيات ظاهر با و ترقوى اول احتمال كه شودمى معلوم« 101: عمران آل( ) مُسْتَقِيمٍ
 اين. شودمى استشمام معنى همين نيز الميزان تفسير از. است سازگارتر آن با مشابه
 سه ضميرهاى: فرموده و كرده تصريح الكاشف تفسير در مغنيه مرحوم را مطلب
( 505ص ،2ج الكاشف، التفسير) گرددبرمى خدا به« اليه» و« منه» و« به» در گانه

 .است شده مطرح فوايد دارنده بر در او به تمسك و خدا به ايمان بنابراين
 ضمير البيان مجمع خالف بر( 64ص ،4ج المعانى، روح) المعانى روح تفسير در
 . كندمى داللت تكثرگرايى بر بنابراين و است برگردانده« اهلل» ابه ر« به»

 براى خوبى مستند عمران آل سوره 101 آيه كمك با خصوصاً  آيه اين بنابراين،
 . است دينى تكثرگرايى اثبات
  اشكال
 فرقى واقع در است، اهلل بحبل اعتصام همان و بالقرآن اعتصام همان باهلل اعتصام
 كه زيرا« اهلل» به يا برگردد است قرآن همان كه« مبين نور» به ضمير كه كندنمى

 . است ممكن« قرآن» به اعتصام طريق از تنها« اهلل» به اعتصام
 جواب
 تمام براى هدايت راه و نجات راه تنها كه شود اثبات بايد و ادعاست يك اين

 ديگر، آيات در قرآن خود كه حالى در است، قرآن مكانها و زمانها همه در هاانسان
 كننده تصديق قرآن خود دانست،مى هدايت و نور داراى را انجيل و تورات
 اللّهُ  أَنْزَلَ بِما اإلَِْنْجِيلِ أَهْلُ وَلْيَحْكُمْ) فرمودمى قرآن خود و بود، قبلى هاىكتاب
 اتحاد، پيشنهادِ كتاب اهل به قرآن خود و گذشت آن بحث كه( 47: مائده( )فِيهِ

 كه است ركينى ركن محور اين كه دهدمى نشان و دهدمى را« اهلل» محور حول
 . رساندمى مقصد به را انسانها محورش حول شدن متحد

 نجات و هدايت راه تنها كه نشود ثابت آيه اين از خارج محكمى دليل با تا بنابراين
 . باشد تكثرگرايى براى خوبى مستند تواندمى آيه اين است قرآن و اسالم راه
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  : اشكال
 گرى هدايت( 85: عمران آل( )مِنْهُ يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِيناً اإلَِْساْلمِ غَيْرَ  يَبْتَغِ وَمَنْ ) آيه اول
 هاىاحتمال آيه اين در دوم و كندمى نفى هاراه و اديان تمام از را دهى نجات و

 . شودمى باطل استدالل آمد خالف احتمالِ وقتى و شد مطرح گوناگونى
  : جواب
 به« ...االسالم غير يبتغ من و» آيه كه گشت معلوم و شد بحث قبالً آيه پيرامون
 نقلى و عقلى منفصل، و متصل هاىمخصص و نيست باقى خود كليت و عموميت
 آمدن از خبر كه كسانى و مستضعفان مسلماً و است زده تخصيص را آن متعددى
 كه ندارد اشكالى بناراين و است پذيرفته دينشان ندارند آن حقانيت يا اسالم

 حقانيت شبهه واسطه به كه كسانى و بخورد عموم آن به نيز ديگرى تخصيص
 توجه با آيه تازه شود، واقع قبول مورد نيز باشند پذيرفته را ديگرى دين پلوراليزم،

 را آن حقانيت و اسالم كه كندنمى قبول كسى از را غيراسالم ،«ابتغاء» كلمه به
 باطلى حقانيت يا ببرد بين از را آن حقانيت تا كندمى تالش توان تمام با و شناخته

 و لجبازى عناد، روى از كه آنان كالم، يك در و. بگرود آن به و برساند اثبات به را
 اسالم ديد از يا واقع در يعنى بگروند، ديگرى دين به و سازند رها را اسالم تعمد،
 جويند، تمسك متوسط يا خوب به و كنند ترك را بهترين يا عالى دين كه كسانى
 اسالم حقانيت و بوده نصرانى يا يهودى كه كسى آن نه شوند،نمى واقع قبول مورد
 خود دين به تنبلى حتى يا و عذرهايى خاطر به باز فهميدن از پس يا و نفهميده را

 هاىمصداق از خود دين بر ماندن باقى يا نكردن تحقيق كه زيرا است، مانده باقى
 . نيست« ابتغاء»

 واَل اللّهَ  إِلّاَ نَعْبُدَ أَلّا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنا سَواءٍ  كَلِمَةٍ  إِلى تَعالَوْا الْكِتابِ أَهْلَ يا قُلْ) ـ 14
 اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ اللّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً بَعْضاً بَعْضُنا يَتَّخِذَ واَل شَيْئاً بِهِ نُشْرِکَ

 ما ميان كه سخنى سر بر بياييد كتاب اهل اى: بگو( 64: عمران آل( )مُسْلِمُونَ بِأَنّا
 نگردانيم او شريك را چيزى و نپرستيم را خدا جز كه بايستيم است يكسان شما و
 اين از) اگر پس نگيرد، خدايى به خدا جاى به را ديگر بعضى ما از بعضى و

 (شما نه) فرمانبرداريم ما باشيد شاهد: بگوييد كردند، اعراض( پيشنهاد
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 شرك، نفى توحيد، نظير مشترك امور پيرامون اتحاد به كتاب اهل كردن دعوت نفس
 است موجود كتاب اهل ميان در امور اين كه دهدمى نشان خدا غير عبوديت نفى
 معنا مشترك وجه بدون يا محور بدون اتحاد گرنه و هست نيز حقيقت و حق و

 حق امور اين كه دهدمى نشان آن و ما بين در شده ياد امور بودن مساوى. ندارد
 . مشتركيم آنان با چون باشيم، باطل بر نيز ما كه آيدمى الزم گرنه و است
 كتاب اهل از زيادى عده يا برخى كه كندمى داللت( ...  تَوَلَّوْا وَإِنْ) آيه آخر فراز
 دين يا يهود دين كه اين نه نيستند، ملتزم آنها از برخى يا خود دين تعاليم به

 برخى كه همانگونه هستند، ملتزم غير كتاب اهل آنان. ندارد را تعاليم اين مسيحيان
 اعمال حال هر به. دارد وجود نيز ملتزم غير مسلمانان و نيستند ملتزم مسلمانان

 گذشته، هاىبحث در. شود گذاشته مكتب آن خود حساب به نبايد مكتب يك افراد
 دليلى خود اتحاد، به دعوت كه اين نظير گذشت آيه همين پيرامون مطالب از برخى

 . است آنان مرام اصل بودن حق قبول بر
 مِنَ  كانَ  وَما مُسْلِماً  حَنِيفاً كانَ  وَلكِنْ  نَصْرانِيًّا واَل يَهُودِيًّا إِبْراهِيمُ  كانَ ما) ـ 15

 وَاللّهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيُّ وَهذَا اتَّبَعُوهُ لَلَّذِينَ بِإِبْراهِيمَ النّاسِ أَوْلَى إِنَّ*  الْمُشْرِكِينَ
 بلكه نصرانى، نه و بود يهودى نه ابراهيم( »68 و 67: عمران آل( )الْمُوْمِنِينَ وَلِيُّ
 ابراهيم، به مردم نزديكترين حقيقت، در نبود، مشركان از و بود فرمانبردار گراىحق
 آيين به) كه كسانى و پيامبر اين( نيز) و اندكرده پيروى را او كه هستند كسانى همان

 «.است مومنان سرور خدا و اندآورده ايمان( او
 ذيل آنچه نظير ندارد، كاربردى هااسم ها،قالب ها،تحزّب كه دهدمى نشان اول آيه
 از فرمانبردارى است مهم آنچه گذشت، مائده سوره 69 آيه و بقره سوره 62 آيه
 دارد لقب انبيا پدر كه 7 ابراهيم دين از پيروى معيار و است، شرك از ودورى خدا
 نزديكترين دوم آيه. است امور همين بدانند، منسب او به را خود خواهندمى همه و

 كه داندمى او آيين و رسم و راه از كنندگان پيروى از عبارت را 7 ابراهيم به افراد
 يا يهوديت تحزب و نبود 7 ابراهيم پيرو مسيح اگر شود،مى استفاده مفهومش از

 مسير بر كهاين نه نيست، جضرت آن به افراد تريننزديك گرفت، خود به نصرانيت
 نزديك اصل شد، رد بودن نزديكترين كه وقتى ديگر عبارت به و باشد محض باطل
 مومنان و 9 اكرم پيامبر جمله از ابراهيم، حضرت پيروان بنابراين ماند،مى باقى بودن
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 اندگرفته خود به تحزب كه مسيحيان و يهوديان ولى اند،ابراهيم به افراد نزديكترين
 .دارند بيشترى فاصله حضرت آن از
 آرى،( »76: عمران آل) ؛(الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللّهَ فَإِنَّ وَاتَّقى بِعَهْدِهِ أَوْفى مَنْ بَلى) ـ 16
 را پرهيزگاران خداوند، ترديدبى نمايد، پرهيزگارى و كند وفا خود پيمان به كه هر

 «.دارد دوست
 كتاب اهل كارهاى و اعمال پيرامون كه متعددى آيات از پس آيه اين شدن نازل
 اهل جمله از همگان، اعمال قبول عدم يا قبول در مالك كه دهدمى نشان است
 بود، محض باطل كتاب اهل عقايد اگر. است پرهيزگارى و پيمان به وفاى كتاب،
 فرد، اساساً و بخشيدنمى اثرى پرهيزگارى يا بانى خويشتن و عهد به وفاى مسلماً
 . گرفتنمى قرار خداوند محبت مورد
 اصال آيه اين در زيرا باشد، كتاب اهل به مربوط آيه اين كه معلوم كجا از : اشكال
 !است؟ نشده برده كتاب اهل از اسمى
 بود كتاب اهل پيرامون بحث آنها در كه است گذشته آيات از پس آيه اين : جواب

 آيات با آيه اين محتواى كامل ارتباط نشان آيه، اين ابتداى در« بلى» لفظ آمدن و
 همه شامل عمومش با و است عام چه اگر« كس هر» معناى به« من» و است قبل
 عبارت به است كتاب اهل روش با مصداق يقيناً« بلى» به توجه با ولى شودمى افراد
 لفظ آمدن با و كتاب اهل به مربوط آيات از پس آيه اين كه گفت تواننمى ديگر

 .نيست مربوط آنان به« بلى»
 خود باز باشد، نداشته قبل آيات به ربطى و باشد مسقل آيه اين كه فرض بر تازه
 آيات كه خصوص به. گيردمى فرا را كتاب اهل و دارد عموميت( من) موصول لفظ
 . است بوده آنان به مربوط قبل
 . شودمى روشن بيشتر نساء سوره 124 و 123 آيه از مطلب اين
 لَهُ  يَجِدْ واَل بِهِ يُجْزَ سُوءاً يَعْمَلْ مَنْ الْكِتابِ أَهْلِ أَمانِيِّ واَل بِأَمانِيِّكُمْ لَيْسَ) ـ 17
 وَهُوَ  أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ الصّالِحاتِ مِنَ يَعْمَلْ وَمَنْ*  نَصِيراً واَل وَلِيًّا اللّهِ دُونِ مِنْ

 شما خواست به( كيفر و پاداش( )نَقِيراً يُظْلَمُونَ واَل الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولئِکَ مُوْمِنٌ
 و بيندمى كيفر آن برابر در كند بدى كسى هر. نيست كتاب اهل خواست به يا و

 . يابدنمى مددكار و يار خود براى خدا جز
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 مومن كه حالى در ـ زن يا و باشند مرد چه ـ كنند شايسته كارهاى كه كسانى و
 قرار ستم مورد خرمايى هسته پشت گودى قدر به و شوندمى بهشت داخل باشند،
 . گيرندنمى

 : بررسى
( آيه ذيل البيان مجمع: ك.ر)شده ذكر آن براى كه هايىنزول شأن از و هاآيه جو از

 آن و اندكردهمى افتخار ديگرى بر يك هر مسلمانان و كتاب اهل كه شودمى معلوم
 اين ولى اند،دانستهمى خود بهتر پاداش يا و برترى فضيلت، سبب را افتخارات
 دنيايى جزاى و كيفر يا برترى و فضيلت مالك و شده رد كلى طور به هاخيالبافى

 است عمل خود تنها كيفر، بُعد در مالك اين است، گشته مشخص كامالً آخرتى، يا
 كيفر شود، صادر كه كسى هر از بد، عمل ندارد، دخالت آن در ديگرى چيز هيچ و

 در... و عقيده دادن دخالت شفاعت، بازى، پارتى گونه هيچ و بيندمى را آن مناسب
 . ندارد وجود آن
 اين مراد آيا حال است، آورده اضافه را ـ مومن هر و ـ قيد يك پاداش، از بعد اما

 اهل تنها يا مسلمانان تنها و شودمى بازى پارتى دادن پاداش مرحله در كه است
 اگر كنند،مى پيدا راه بهشت به تعميد غسل اهل تنها يا اسرائيل بنى تنها يا واليت
 فرمايدمى كه آيه ذيل با نه دارد، مناسبت گذشته، كل با نه شود، معنى آيه گونه اين
 .است ظلم صريح مصاديق از اين كه زيرا»نقيرا اليظلمون و«
 نهى و كندمى امر آن به و ستايد رامى عدل خداوند كه شده روشن خود جاى در
 از و كندمى توصيف عدل به را خودش. نمايدمى نهى آن از و كندمى مذمت را

 زيرا آورد،نمى ميان به سخنى ظلم يا عدل مصاديق از ولى داند،مى مبرا ظلم
 ظلم چيز چه و عدل چيز چه كه اين است، عرف و عقل عهده به مصادق تشخيص

 و تورم ربا، عابدينى،: ك.ر نمونه براى) دهندمى تشخيص عرف و عقل را است
 (. عدالت قاعده ضمان،
 يك بردن بهشت به كه دارند قبول داران انصاف و عاقالن همه ما بحث در آنگاه
 يك همه و اندكرده عمل گونه يك همه كه اين با اديان و مذاهب تمام بين از گروه
 تقليد به كه آمده دنيا به اىدرمنطقه يكى كه است آن فرقشان تنها و اندبوده گونه
 دنيا به ديگرى محيط در ديگرى و پذيرفته را عقيده اين محيط و جو و پدارنش از
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 يكى بردن بهشت به حال است، گرويده دين آن به پدارنش از تقليد اثر در كه آمده
 صراحتِ با آيه همين خود و است بازى پارتى و ظلم مصداق ديگرى، بدون آنان، از

 را  خرما هسته دانه، يك روى بر نقطه يك مقدار به چه اگر ـ ظلم گونه هر تمام،
  نفى
 . كندمى
 مسيحى، يا سنى شيعه، معناى به نبايد را« مومن هر و» كه شودمى معلوم اين بنابر
 ذيل و صدر كه شود معنى اىگونه به بايد بلكه كرد، معنى... يا و ديده تعميد غسل
 باور» معناى به را« ايمان» اگر رسدمى نظر به. نشود گرفتار آشكار تناقض به آيه،
 و دارند عقل مكلّف، افرادِ همه زيرا شود،مى حل مشكل كنيم، معنى« پسند عقل
 شده داده قرار آن درجات و عقل اساس بر زيادى هاىروايت در پاداش و جزا
 العقل، اهلل خلق لما: است آمده كافى اصول حديث اولين در نمونه باب از است

 الثيب اياك و اعاقب اياك و انهى اياك و آمر اياك انى اما:... له قال ثم استنطقه
 سخن او با آفريد، را عقل خداوند كه هنگامى( )1/261 ك.ر همچنين 1/101 كافى)

 نهى را تو تنها و كنممى امر تو به تنها من كه باش آگاه:... فرمود او به سپس گفت
 . دهممى پاداش را تو و كنممى عقوبت را تو تنها و نمايممى
 ما قدر على القيامة يوم الحساب فى العباد اهلل يداق انما: فرمود ديگر حديث در و

 قيامت روز حسابرسى در خداوند( )1/111 كافى) الدنيا فى العقول من اتاهم
 «.كندمى حسابرسى در دقت داده، آنان به دنيا در كه عقل مقدار به تنها مردمان،

 شخص راهنماى عقل( 1/251 كافى)« المومن دليل العقل» آمده ديگر حديث در
 «.است مومن

 كه سوگند جاللم و عزت به فرمود، عقل به خداوند كه: آمده ديگر حديث در و
 به و كنممى مواخذه تو به و امنيافريده تو از ترمحبوب يا تو از نيكوتر اىآفريده
 (32 و 1/27: كافى) كنممى عطا تو واسطه
 او از شرك نفى او، توحيد وى، بودن رازق و خداوند بودن خالق نظير اساسى امور
 كنند،مى درك نيز را انبيا فرستادن لزوم حتى كنند،مى درك خوبى به عقول همه را

 دارند، برترى ديگرى بر كداميك كتاب و معجزه داراى شخص دو از كه اين ولى
 قيد بنابراين نيست، ايمان اركان يا شرايط جز لذا و كندنمى ادرك راحتى به عقل را
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 خداوند براى و بورزند عناد كه است افرادى ساختن خارج براى ـ مومن هر و ـ
 وى به و داشته قبول را خداوند كه كسى اما شوند، كافر او به يا دهند قرار شريك
 به يا است پيامبر 9 محمد حضرت كه اين از غفلت جهت به ليكن... و دارد اعتقاد
 به يا و رساندمى هدف به را انسان انبيا از يك هر از پيروى كه شبهه اين جهت
 9 محمد حضرت حقانت پيرامون تحقيق از معيشتى يا علمى اشتغاالت جهت

 به و است مومنان از باشد نداشته انكارى و عناد حال هر به ولى كند، خوددارى
 او توحيد و خداوند به اعتقاد است، مراتب داراى« مومن هو و» ترصريح عبارت
 نبوت به اعتقاد ولى است، بودن مومن اصلى هاىپايه از و است الزم همگان براى
 با الهى، پيامبران از يك هر به نسبت عناد و انكار چه اگر نيست، الزم خاص نبى
 ولى دارد، را عامه نبوت اقتضاى« مومن هو و» بنابراين. است ناسازگار« مومن هو»

 .ندارد را خاصه نبوت اقتضاى
 هم ديگرى آيات. گرفت قرار بررسى مورد تك تك حال، تا كه آياتى بر عالوه
 .اندبحث و اشاره قابل
 را انبيا پيام وحدت و هدف وحدت كه دارد وجود قرآن آيات از طوايفى ـ 1
 پيامبران قول از« اطيعون و اهلل فاتقوا» بار 9 يا هشت شعرا سوره در مثالً. رساندمى

 اندبوده پيام يك و هدف يك داراى همه دهد،مى نشان كه است شده تكرار متعدد
 به پيامبر چهار سوى از مرتبه چهار« اهلل اعبدوا قوم يا» عبارت اعراف سوره در و

 است شده بيان نحل سوره در كلى صورت به يا و است شده اعالم هايشان قوم
 و:( 36نحل»(الطاغوت اجتنبوا و اهلل اعبدوا ان رسوالً امة كل فى بعثنا لقد و»: كه

 از و بپرستيد را خدا( بگويد تا) برانگيختيم رسولى امتى هر ميان در درحقيقت
 « .بپرهيزيد طاغوت

 بوده يكسان بلكه همانند، انبيا تمام هدف و راه كندمى داللت آيات گونه اين كه
 يا نرسيد گوششان به بعدى پيامبر پيام هايىگروه يا گروه فرد، اگر بنابراين. است
 وظايف و عبادات و سنن و آداب همان و پيامها همان به عناد بدون ولى رسيد،
 دور به يا و حقيقتبى ثمر،بى باطل، را كارها آن تواننمى كردند، عمل خود دين
 به لجاج روى از كه آنان با افراد اين بين سليم عقل هر مسلماً و دانست حقانيت از
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 پيامبرى هيچ دستور ولى ندارند، لجاج كه افرادى يا و آورندنمى ايمان جديد پيامبر
 . گذاردمى تفاوت كنند،نمى اطاعت را
 عنوان به. كندمى تأييد را دينى پلوراليزم مختلفى بيانهاى با حج سوره آيات ـ 2

 : نمونه
 االََْنْعامِ  بَهِيمَةِ مِنْ رَزَقَهُمْ ما عَلى اللّهِ اسْمَ  لِيَذْكُرُوا مَنْسَكاً  جَعَلْنا أُمَّةٍ  وَلِكُلِّ)

 امتى هر براى و( »34: حج( )الَُْمخْبِتِينَ وَبَشِّرِ أَسْلِمُوا فَلَهُ واحِدٌ إِلهٌ فَإِلهُكُمْ
 كنند، ياد ايمگردانيده آنان روزى كه چارپايانى بر را خدا نام تا داديم قرار مناسكى

 را فروتنان و نهيد گردن او( فرمان) به پس است يگانه شما خداى( كه بدانيد) پس
 «.ده بشارت

 (مِنْكُمْ التَّقْوى يَنالُهُ وَلكِنْ دِماوُها واَل لُحُومُها اللّهَ يَنالَ لَنْ) ديگر آيه در و
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 ولى رسيد نخواهد خدا به خونهايشان نه و آنها گوشتهاى( نه) هرگز( »37: حج)
 «.رسدمى او به كه شماست تقواى( اين)

 كه قربانى حتى و... و وقوف طواف، نظير عباداتى انجام كه دهدمى نشان آيه اين
 خدا، نام ذكر هدف بلكه نيستند، هدف خود رسد،مى مستمندان مصرف به گوشتش
 خاص راه بك تنها آن به رسيدن براى و تقواست مرحله به رسيدن و شدن فروتن
 جَعَلْنا أُمَّةٍ  لِكُلِّ . )است خود به مخصوص منسك داراى امتى هر بلكه ندارد وجود
 هُدىً  لَعَلى إِنَّکَ رَبِّکَ إِلى وَادْعُ االََْمْرِ فِي يُنازِعُنَّکَ فاَل ناسِكُوهُ هُمْ مَنْسَكاً
 كنند، عمل بدان آنها كه داديم قرار مناسكى امتى هر براى و:( »67حج( )مُسْتَقِيمٍ

 تو زيرا كن، دعوت پروردگارت راه به برخيزند، ستيز به تو با امر اين در نبايد پس
 «.دارى قرار راست راهى بر
 اعمال و مناسك كه اندداشته انتظار اديان پيروان حتى كه شودمى روشن آيه اين از

 بوده ديگر گونه به چون و باشد آنان عبادى اعمال نظير نيز اسالم دين عبادى
 هاىراه و هانُسُك همه بلكه ندانسته، باطل را آنان مناسك آيه، و اند،كرده اعتراض
 . كنندمى قلمداد خداوند ناحيه از را عبادت
« مُسْتَقِيم   هُدىً  لَعَلى إِنَّكَ» داندمى« مستقيم راهى بر» را 9 اكرم پيامبر آيه اين: نكته
 به كه بداند« مستقيم راه به» را او كه اين نه است، نكرده« مستقيم راهى» آن در كه

 . باشد داشته اشعار ديگران راه بودن باطل
 وى راه كه دهدمى ونشان هستند نكره دو هر« مستقيم» و« هدى» كه شود دقت
 آن روش و راه به مستقيم، راه حصر بر داللتى و است مستقيم هاىراه از يكى

. باشند مستقيم راه بر توانندمى نيز ديگر هاىنُسُك صاحبان بنابراين. ندارد حضرت
 خاص ارزش كتاب اهل عبادت هاىمحل براى كه است اىآيه ترجالب اينها از

 . است شده قايل
 وَمَساجِدُ  وَصَلَواتٌ وَبِيَعٌ صَوامِعُ لَهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النّاسَ اللّهِ دَفْعُ ال وَلَوْ)

( 40: حج( )عَزِيزٌ لَقَوِيٌّ اللّهَ إِنَّ يَنْصُرُهُ مَنْ اللّهُ وَلَيَْنصُرَنَّ كَثِيراً اللّهِ اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ
 و كليساها و هاصومعه كرد،نمى دفع ديگر برخى با را مردم از برخى خدا اگر و»

 شد،مى ويران سخت شود،مى برده بسيار آنها در خدا نام كه مساجدى و هاكنيسه
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 خدا كه چرا دهد،مى يارى كندمى يارى را او( دين) كه كسى به خداوند قطعاً و
 «.است ناپذيرشكست و نيرومند سخت

 و تورات بودن هدايت و نور از سخنى جا هر سابق، آيات ذيل در كه مفسرانى
 كتابى نه است، نشده تحريف انجيل و تورات مراد گفتند،مى آمدمى عمل به انجيل

 حقانيت بحث از را خود كلمه، يك اين با و است كتاب اهل دست در اكنون كه
 كه اندنگفته هاصومعه و هاكنيسه كليساها، مورد در هيچكدام رهاندند،مى اديان
 متحدند همه بلكه نيست، آنها از اثرى و شده منهدم اكنون كه است قديم معابد مراد
 اديان و گروها تمام معابد از دفاع جهاد، تشريع فلسفه و كرد دفاع معابد از بايد كه

 .است
 دفاع تشريعش فلسفه است، اسالم دين دستورات ترينمهم از يكى كه جهاد وقتى
 شودمى مكانها آن در كه عبادتهايى بودن محبوب باشد، عبادت هاىمحل كيان از
 به كم دست گشت، روشن آنها محبوبيت وقتى و گرددمى روشن اولى طريق به

 نظر در آنان رسم و راه براى توانمى را حقانيت از مقدارى جزئيه، موجبه نحو
 . گرفت

( االََْرْضُ لَفَسَدَتِ  بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ  النّاسَ اللّهِ دَفْعُ  ال وَلَوْ) آيه با آيه همين اگر باز
 يكى زمين در عبادت مراكز نبودن كه گرددمى مشخص شود، مقايسه( 251: بقره)
 محسوب زمين آبادانى معبدها اين وجود بنابراين و است آن تباهى مصاديق از
 آنها نبودن و باشد اهميت مورد عبادت هاىمحل كه ندارد امكان آنگاه شود،مى

 در شده انجام هاىعبادت حال اين با و شود محسوب زمين گشتن فاسد مصداق
 مغرب امروزه. باشد نداشته حقانيتى هيچگونه و باشد محض باطل مكانها آن

 دارد دين و معنويت به نياز انسان كه اندفهميده آنان فرهيختگان خصوصاً زمينيان،
 ديگر باشد دينى چه دين آن حال كرد، تقويت مردم در را دين و معنويت بايد و

 .گيردمى را مفاسد جلوى و است اهميت حائز مردم بودن دار دين بلكه نيست، مهم
 باطل و آن كامل دانستن حق و خاص دين تبلبغ اند،ديده چون ديگر سوى از

 پيش جديد راه آورد،مى پيش مذاهب و اديان بين شديد، نزاع اديان ساير دانستن
 مناطق در مثالً. است دين آن به معتقدان گستره در دين هر تبليغ آن و اند،گرفته
 را مسيحيت تبليغ نشسين، مسيحى مناطق در و كنندمى بودائيت تبليغ نشين بودايى
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 دين كه مناطقى در دانند،مى برتر را آن بالطبع و هستند مسيحى خودشان چون و
 نياز اند،فهميده آنان آنچه حال هر به. نمايندمى تبليغ را مسيحيت نيست، مطرح
 .باد بادا كه دينى هر است، دين و معنويت به بشر

 كنار از شود،مى فهميده قرآن از ـ مردم بودن ديندار لزوم ـ مطلب همين به نزديك
 نباشد عباد آيين و دين آن، در كه كندمى تصور را جهانى آيه، دو اين دادن قرار هم
 اخالق ضد امور شكنى، قانون فساد، از غير صورت اين در نباشد، عبادت محل و
 . شودنمى يافت ديگرى چيز... و

 برخى برترى پيرامون دوم سخن و است مردم كردن داردين سخن، اولين بنابراين
 . است ديگر برخى بر اديان از
 دهدمى نشان كندمى دعوت... و اتحاد و مباهله به را كتاب اهل كه آياتى باز ـ 3
 محض باطل با اتحاد از سخن نه گر و است قايل حقانيت از مقدارى آنان براى كه
 الْحَقُّ . )نيست اىعاقالنه كار مباهله به محض باطالن و محض كافران دعوت يا
 الْعِلْمِ  مِنَ جاءَکَ  ما بَعْدِ مِنْ  فِيهِ حَاجَّکَ فَمَنْ *  الْمُمْتَرِينَ مِنَ تَكُنْ فاَل رَبِّکَ مِنْ
 نَبْتَهِلْ  ثُمَّ وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَنِساءَكُمْ  وَنِساءَنا وَأَبْناءَكُمْ أَبْناءَنا نَدْعُ تَعالَوْا فَقُلْ

 .توست پروردگار جانب از( »61: عمران آل( )الْكاذِبِينَ عَلَى اللّهِ لَعْنَتَ  فَنَجْعَلْ
 كه دانشى از بعد باره اين در كه كس هر پس. مباش كنندگان ترديد از اين بنابر

 زنانتان و زنانمان و پسرانتان، و پسرانمان بياييد بگو، كند محاجه تو با آمده برايت
 بر را خدا لعنت و كنيم مباهله سپس خوانيم، فرا را خويشانتان و خويشانمان و

 «.دهيم قرار گويان دروغ
 عيسى حضرت خلقت چگونگى يا باشد قرآن« الحق» از مراد كه كندنمى فرقى: نكته

 فرا مباهله به را گروهى قرآن آيه كه اين است مهم كه آنچه ديگر، چيز هر يا 7
 بيان را مشركان با آنان تفاوت كتاب، اهل براى ارزش مقدار همين. است خوانده

 .است نگرفته صورت دعوتى چنين هيچگاه آنان از زيرا كند،مى
 بودن دور و او درگاه به كرنش او، قدرت خداوند، آنان كه دهدمى نشان آيه اين

 آنان كه است ارزشى داراى و حق امور اين و دارند قبول را او رحمت از دروغگو
 جايز نيز اكنون مباهله چون و نيست محض باطل بر امور اين دارنده و اندداشته
 . هستند حقانيتى داراى نيز اكنون آنان كه گرددمى معلوم بنابراين. است
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 است اين ندارد، جا اىشبهه و شك هيچ آن در و است روشن كه امورى از باز ـ 4
 او به خداوند ناحيه از كه هايىوحى به نيز و خود رسالت به 9 اكرم پيامبر كه
 دريافت و حضورى علم با جضرت براى امور گونه اين اساساً و داشته يقين شدهمى

 جاى در زيرا. است نداشته اىشبهه و شك هيچ جاى و شدهمى حاصل شهودى
 نزد در معلوم صورت چون است، تشكيك قابل حصولى علم كه شده گفته خود
 حاصل باشد، شيئى آن صورت كه واسطه راه از معلوم به علم و شودمى حاضر عالم
 علم نظير شودمى حاضر عالِم، نزد معلوم، خود حضورى علم در ولى گردد،مى

 واسطه هيچ راه از يا و صور ارتسام راه از و ندارد اىواسطه هيچ كه خود، به انسان
. است عالم خود نزد در معلوم خود حضور راه از تنها و تنها بلكه نيست، ديگر
 حضورى علم آن به كه كندمى حس خود در را معلوم وجود تمام با عالم يعنى
 . گويندمى

          

 : همانند كتاب اهل به ارجاع كه آيدمى پيش سوال اين آنگاه
 لَقَدْ  قَبْلِکَ مِنْ الْكِتابَ يَقْرَوُنَ  الَّذِينَ فَسْئَلِ إِلَيْکَ أَنْزَلْنا مِمّا شَک  فِي كُنْتَ فَإِنْ)

 فَاسْتَمْسِکْ ) و( 94 آيه يونس( )المُمْتَرِينَ مِنَ تَكُونَنَّ فاَل رَبِّکَ مِنْ الْحَقُّ جاءَکَ
 وَسَوْفَ  وَلِقَوْمِکَ لَکَ لَذِكْرٌ وَإِنَّهُ*  مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ عَلى إِنَّکَ إِلَيْکَ أُوحِيَ بِالَّذِي
 آلِهَةً  الرَّحْمنِ دُونِ مِنْ جَعَلْنا أَ رُسُلِنا مِنْ قَبْلِکَ  مِنْ أَرْسَلْنا مَنْ  وَسْئَلْ*  تُسْئَلُونَ
 ترديدى، در ايمكرده نازل تو سوى به آنچه از اگر و( 45 ـ 43: زخرف( )يُعْبَدُونَ

 جانب از حق قطعاً. بپرس خواندندمى( آسمانى) كتاب تو از پيش كه كسانى از
 به پس. مباش كنندگان ترديد از زنهار پس است، آمده تو سوى به پروردگارت

. دارى قرار راست راهى بر تو كه زن، در چنگ است شده وحى تو سوى به آنچه
 در) زودى به و است، تذكرى( مايه) تو قوم براى و تو براى( قرآن) كه راستى به و

 بپرس، داشتيم گسيل تو از پيش كه ما رسوالن از و شد خواهيد پرسيده( آن مورد
« .ايمداشته مقرر گيرند قرار پرستش مورد كه خدايانى رحمان،( خداى) برابر در آيا
 باشد؟ داشته تواندمى وجهى چه
 است، وگو گفت و مفاهله باب كردن باز صدد در آيات گونه اين كه رسدمى نظر به

 توانمى نيز ندارد راه اىشبهه و شك هيچ آن در و است يقينى كه امورى در يعنى
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 رسوالن از سئوال آخر آيه حتى داشت، مراوده آنان با و كرد وگو گفت ديگران با
 سؤال بنابراين. اندنبوده موجود 9 اكرم پيامبر زمان در كه است روشن بسيار كه بوده
 . كنند نقل را خود انبياى از مانده ياد به سخنان آنان تا است آنان هاىامت از
 كندمى بيان را كتاب اهل براى شدن قايل ارزش نوعى آيات گونه اين حال هر به
 رسد چه تا شود داده بهايى گونههيچ آنان به كه نبود الزم بودند، محض باطل اگر و
 به آنان با را است شده درك حضورى علم با كه شهودى و يقينى امور كه اين به

 . گذارد بررسى و وگو گفت
 : نظير. كندمى سفارش مومنان به را مفاهمه و وگو گفت گونه همين ديگرى آيات

 ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ  أَهْلَ فَسْئَلُوا إِلَيْهِمْ  نُوحِي رِجاالً إلّاَ قَبْلِکَ  مِنْ أَرْسَلْنا وَما)
 وحى آنان به كه مردانى جز( هم) تو از پيش و( »7: انبيا ،43: نحل( )تَعْلَمُونَ

 جويا آسمانى كتابهاى پژوهندگان از دانيدنمى اگر نداشتيم، گسيل كرديم،مى
 «.شويد
 است، دانسته : اطهار ائمه را، ذكر اهل از مراد آيات، اين ذيل در رواياتى چه اگر
 است دانسته كتاب اهل علماى را آن در مراد آيه، ظاهر و ديگر روايات در ولى
 امور در كتاب، اهل با وگو گفت باب كردن باز حال، هر به(. البيان مجمع ك.ر)

 شود، پذيرفته آنان از بسته گوش و چشم اگر شايد كه امورى در حتى و يقين مورد
 .است ذيل فوايد و امور براى احتماالً گردد،مى گمراهى موجب
 توحيد، اهل و الهى دين اهل عنوان به كتاب اهل با وگو گفت باب بودن باز( الف
 .دارد موضوعيت خود كه
 از قسمتى يا تمام آنان، از پرسش صورت در كه دارند حقى امور كتاب اهل( ب
 سازندمى برمال را آنها
 و نزاع از محيط سازى سالم هاىراه از يكى وگو، گفت و سوال راه كردن باز( ج
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 اختالفى موارد كردن واگذار و مباهله راه دو كنون تا كه همانگونه. است درگيرى
 .است شده مطرح مذهبى هاىنزاع از جلوگيرى براى آخرت، براى
 روش دو راه، دو سخن، دو كه دهدمى نشان كهف سوره 82 تا 64 آيات ـ 5
 يا سخن هاىگوينده حال اين با ولى باشد، مخالف يكديگر با كامالً تواندمى

 مستقيم هاىصراط ديگر عبارت به و باشند« مستقيم صراط» بر دو هر راه پويندگان
 هر مستقيم راه پيمودن در افراد اطالع و علم و است قرآن تأييد مورد و دارد وجود
 . دارد مستقيم نقش يك
  

 : كهف سوره آيات خالصه

 فهميد وحى طريق از 7 موسى حضرت كه شودمى روشن تفاسير و قرآن آيات از
 پيدا را او شده كه قيمتى هر به گرفت تصميم و دارد وجود او از ترعالم فردى كه
 جمله از بود، شده داده قرار هايىنشانه او براى بياموزد، علم خدمتش از و كند

 . آن آمدن حركت به دريا در و ماهى شدن زنده و« البحرين مجمع» به رسيدن
 و شد محقق نشانه دو هر و كرد حركت يوشع نام به جوانى با 7 موسى حضرت
 همراه تا دهد اجازه كه كرد تقاضا و پيدا را ـ خضر حضرت ـ نظر مورد دانشمند

 توانىنمى هرگز تو كه گفت او به خضر حضرت ولى گيرد، فرا او علوم از و باشد او
 ندارى آن به علمى احاطه كه چيزى بر كردن صبر اساساً و كنى صبر من همپاى
 . است سخت
 نافرمانى را تو كارى هيچ در و يافت خواهى شكيبا مرا شاءاهلل ان: گفت 7 موسى
 .كرد نخواهم

 با آن از( خود) تا مكن، سوال چيزى از پس كنى،مى پيروى مرا اگر: گفت( خضر)
 . بگويم سخن تو

. كرد سوراخ را آن( وى) شدند كشتى سوار كه وقتى تا گرديدند رهسپار پس
 كار به واقعاً كنى؟ غرق را سرنشينانش تا كردى سوراخ را كشتى آيا: گفت( موسى)

 . ورزيدى مبادرت ناروايى
( موسى) كنى؟ صبر من همپاى توانىنمى هرگز تو كه نگفتم آيا: گفت( خضر)

 مگير، سخت من به كارم در و مكن مواخذه مرا كردم، فراموش آنچه سبب به: گفت
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 آيا: گفت( او به موسى) كشت را او( خضر) برخوردند نوجوانى به تا رفتند پس
 كار واقعاً كشتى؟ باشد رسانده قتل به را كسى كه اين بدون را گناهىبى شخص
 . شدى مرتكب ناپسندى

  كنى؟ صبر من همپاى توانىنمى هرگز كه نگفتم تو به آيا: گفت( خضر)
 از قطعاً و نگير همراه به مرا پرسيدم، تو از چيزى پس اين از اگر: گفت( موسى)

 .بود خواهى معذور من جانب
 از آنها ولى خواستند، خوراكى آنجا اهل از. رسيدند اىقريه اهل به تا رفتند پس

 خواستمى كه يافتند ديوارى آنجا در پس كردند، خوددارى دو آن كردن ميهمان
 گرفتى،مى مزد آن براى كاش اى: گفت( موسى) كرد استوار ار آن( خضر) ريزد فرو
 از را تو زودى به. توست و من ميان جدايى وقت( ديگر بار اين: )گفت( خضر)

 . ساخت خواهم آگاه كنى صبر آن بر نتوانستى كه آنچه تاويل
 كنم معيوب را آن خواستم كردند،مى كار دريا در كه بود بينوايانى آن از كشتى اما
 .گرفتمى زور به را( سالمى) كشتى هر كه بود پادشاهى آنان پيشاپيش( كه چرا)
 به را دو آنِ( مبادا) ترسيدم پس بودند، مومن دو هر مادرش و پدر نوجوان، اما و

 از مهربانتر و پاكتر به را دو آن پروردگارشان كه خواستم پس. بكشد كفر و طغيان
 گنجى آن زير و بود شهر آن در يتيم، بچه پسر دو آن از ديوار، اما و دهد، عوض او

 خواست تو پروردگار پس بود، كار نيكو( مردى) شان پدر و بود، دو آن به متعلق
 بوده پروردگارت جانب از رحمتى كه ـ را خود گنجينه و برسند رشد حد به دو آن

 تأويل بود اين. ندادم انجام سرانه خود من را كارها اين و. آورند بيرون ـ است
 ( 82 ـ 66: كهف. )ورزى شكيبايى آن بر نتوانستى كه آنچه
 كه شخصى آن و است بوده گناه و خطا از معصوم و خدا پيامبر 7 موسى مسلماً
 يقينى نبوتش چه اگر( خضر حضرت) بياموزد علم نزدش در خواستهمى 7 موسى
 از كارهايش بنابراين داشته، لدنى علم كه شودمى روشن آيات همين از ولى نباشد،
 . است بوده شناخت و علم روى
 اند،داشته يكديگر از جدا علمى راه دو آنان كه گرددمى روشن خوبى به آيات اين از
 به اتفاقاً و كند تحمل تواندنمى نحو هيچ به را ديگرى كارهاى يكى كه اىگونه به

 متشرعى شخص هيچ زيرا است، تردرست نكردن تحمل همين نيز ما مذاق
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 ساكت مردم اموال جهتبى تخريب يا جهت،بى كشى انسان مقابل در تواندنمى
 دو به نيستند حاضر كه مردمى براى كه كند،نمى قبول انسانى هيچ وطبع بنشيند
 روشن باالخره و. دهد انجام مفت و مجانى كار دهند، نان درمانده غريب مسافر
 مأمور خداوند ناحيه از خضر حضرت ـ است بوده صحيح دو هر كار كه شودمى
 داشت وظيفه 7 موسى حضرت و دهد انجام را داد انجام كه كارهايى آن كه بوده
. دارد ابراز آن وقوع از را خود ناراحتى منكر، وقوع از پس حتى و كند منكر از نهى

 هر و بوده مستقيم دو هر و اندكرده طى را مسير دو و اندداشته راه دو آنان بنابراين
 سخن در شده مطرح مستقيم هاىصراط اگر. است بوده ظيفه و تشخيص طبق دو

 دهدمى نشان و است متين و صحيح كالمى باشد، معنى اين به فرهيختگان برخى
 تصميم جور يك نبايد و گيرندنمى تصميم جور يك حادثه، يك در الهى مرد دو كه

 انسان و است صحيح خودشان دانش و علم سطح در نيز دو هر تصميم و بگيرند
 هيچ آيات، در جهت هيمن به و نيست مكلف خود دانش و علم از بيش به نيز

 . است نشده داشته روا موسى حضرت به نسبت اهانتى يا تحقير
 بدانيم، باطن به مكلف را ديگر ظاهر، به مكلف را دو اين از يكى چه حال هر به
 در عامل را ديگرى و آن طبق بر و تشريع نظام در كننده عمل را آنان از يكى يا

 فرق بدانيم، تشريع نظام با منطبق را دو هر كار يا بدانيم، آن طبق بر و تكوين نظام
 خدا سوى به و ديگرى از يك هر راه بودن جدا است مسلم آنچه زيرا كند،نمى
 .است راه دو هر بودن
 حق با لجبازى و عناد دارند، مبذول را خود تالش يك هر افراد كه است اين مهم

 چند است ممكن حق اما باشند، دور به آن امثال و نفس هواى از باشند، نداشته
 همان به او و. بنماياند را خود هاىچهره از اىچهره كس هر براى و باشد چهره
 . باشد همان مستقيمش صراط و شود رهسپار سوى

 دو عنوان به وهارون موسى هاىنزاع كه آياتى بين بندىجمع هاىراه از يكى ـ 6
 ايمان آنان تمام به كه سازدمى ملزم را ما كه آياتى با سازد،مى مطرح را الهى پيامبر
 كه است اين نگذاريم، فرقى و نبينيم اىتفرقه و جدايى آنان بين و باشيم داشته

 مقصد به را ما يك هر راه از پيروى و است صحيح دو هر روش و راه بگوييم،
 .است مستقيم هاىصراط همان كه رساندمى
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 از پروردگارش مناجات براى موسى حضرت كه است چنين پيامبر دو آن داستان
 بيرون صدايى او از كه ساخت اىگوساله سامرى فاصله اين در. شد جدا خود قوم
 شرك به توحيد از زيادى گروه و كرد دعوت آن پرستش به را مردم و آمدمى

 .گراييدند
 . ندادند فرا گوش ولى ساخت، خبر با سامرى فتنه از و كرد نصيحت را آنان هارون
 و ريش ديد، را خود قوم آلود شرك و بار اسف وضع و آمد موسى كه هنگامى
 مردم شدن پرست بت از چرا كه زد كتك را او و گرفت را خويش برادر سر موى

 اختالف اسرائيل بنى بين بگويى ترسيدم: گفت وهارون است نكرده جلوگيرى
 مرا بود نزديك و يافتند ناتوان مرا مردم: گفت باز و( 94 ـ 87: طه: ك.ر) اىافكنده
 قرار ستمگران گروه شمار در مرا و مكن شاد مرا دشمن من، زدن با تو و بكشند
 كرد آمرزش طلب برادرش و خود براى خداوند از 7 موسى آن دنبال به و. مده
 (153 ـ 150:  اعراف)

 بررسى
 با پيامبران از يكى راه تفاوت و برداشت تفاوت كه شودمى روشن داستان اين از

 سال چندين بودن، مادر و پدر يك فرزند و برادر حتى كه است حدى به ديگرى
 راه است نتوانسته... و كردن مبارزه فرعونيان و فرعون با بودن، هم همگام و همراه

 و راه تفاوت آن داده، رخ مهمى حادثه كه اكنون و سازد هماهنگ را آنان روش و
 است نبوده يكى همين به منحصر هانزاع قوى احتمال به و است كرده بروز روش

 به حيله طلبى،مقام دنياطلبى، خاطر به شده حاصل نزاعِ موارد، تمام در مسلماً باز و
 ديگرى و خدايى راهش آنان از يكى گفت تواننمى و است نبوده... و ديگرى
 . است بوده گرا دنيا ديگرى و گرا آخرت يكى گفت تواننمى و بوده شيطانى راهش
 عمل در را آن و بوده يكى ذهن در كه مستقيم راه كه است اين گفت توانمى آنچه
 داشته تفاوت كامالً بوده، ديگرى ذهن در كه مستقيمى راه با كند، پياده خواستهمى

 .است
 كه فهماندمى ما به مختلف زبانهاى با كه قرآن از متعددى آيات به توجه با حال
 : نظير بگذاريم، تفاوت پيامبران بين نبايد
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 فرق پيامبرانش از يك هيچ ميان( »285: بقره( )رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ ال)
 « گذاريمنمى
 ميان( »84: عمران آل و 136: بقره( ) مُسْلِمُونَ لَهُ وَنَحْنُ مِنْهُمْ أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ ال)

 «.هستيم تسليم او براى ما و گذاريمنمى فرق آنان از هيچيك
 وَيَقُولُونَ  وَرُسُلِهِ اللّهِ بَيْنَ يُفَرِّقُوا أَنْ وَيُرِيدُونَ وَرُسُلِهِ بِاللّهِ يَكْفُرُونَ الَّذِينَ إِنَّ)

 هُمُ  أُولئِکَ*  سَبِيالً ذِلکَ بَيْنَ يَتَّخِذُوا أَنْ وَيُرِيدُونَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ نُوْمِنُ
 وَلَمْ  وَرُسُلِهِ  بِاللّهِ  آمَنُوا وَالَّذِينَ*  مُهِيناً  عَذاباً لِلْكافِرِينَ وَأَعْتَدْنا حَقًّا الْكافِرُونَ
( رَحِيماً غَفُوراً اللّهُ وَكانَ أُجُورَهُمْ يُوْتِيهِمْ سَوْفَ أُولِئکَ مِنْهُمْ أَحَدٍ بَيْنَ يُفَرِّقُوا

 خواهندمى و ورزندمى كفر پيامبرانش و خدا به كه كسانى( »152 ـ 150: نساء)
 و داريم ايمان بعضى به ما»: گويندمى و اندازند جدايى او پيامبران و خدا ميان

 كنند، اختيار خود براى راهى دو اين ميان خواهندمى و« كنيممى انكار را بعضى
 كسانى و. ايمكرده آماده بار خفت عذابى كافران براى ما و كافرند، حقيقت در آنان
 به اند،نگذاشته فرقى آنان از هيچكدام ميان و آورده ايمان پيامبرانش و خدا به كه

 «.است مهربان آمرزنده خدا و كندمى عطا را آنان پاداش( خدا) زودى
 توضيح
 از و اندبوده پرست خدا و دار دين رسوالن، بين گذارندگان فرق كه است واضح
 مسيحيانى يا اندنداشته قبول را 9 محمد و عيسى كه اندبوده يهوديانى يا تاريخى نظر
 خدا به كافر را آنان قرآن آيه حال اين با ولى اندبوده 9 اكرم پيامبر منكر كه اند،بوده
 صورت به حتى رسوالن، بين گذارى فرق كه دهدمى نشان اين و. داندمى رسوالن و

 اين با خداوند و است خدا به كفر همچنين و انبيا تمام به كفر آنان، از يكى انكار
 . است داده انجام پيامبران تك تك از را دفاع بزرگترين بيان
  

  : نتيجه
 كرد تصديق را آنان يكايك روش و راه يعنى داشت، ايمان انبيا، همه به بايد وقتى

 قضيه يك در آنان روش و راه تفاوت كه هستند 7 وهارون موسى انبيا جمله از و
 به و است فاحش بسيار تفاوت اين كه يابدمى در انسان و است كرده بيان قرآن را
 ساير روشهاى بين در اختالفها گونه اين كه فهمدمى و انجامدمى آنان خورد و زد
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 آنان همه به ايمان و تصديق به موظف ما حال اين با وقتى. نيست منتفى نيز انبيا
 باشد صحيح قرآن ديدگاه از بايد هاروش و راه آن همه كه گيريممى نتيجه هستيم،

 . است قبول مورد ما نظر از كه است مستقيم هاىصراط معناى همان اين و
 سزاوار كسى هر از را بد كار و است مطلق كه دارد وجود قرآن در آيات برخى ـ 7

 : نظير داندمى پاداش سزاوار كس هر از را خوب كار و كيفر
:  زلزال( ) يَرَهُ  شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ *  يَرَهُ خَيْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ فَمَنْ( )الف
 هر و ديد خواهد را آن( نتيجه) كند نيكى اىذره وزن هم كسى هر پس( »8 ـ 7

 «.ديد خواهد را آن( نتيجه) كند بدى اىذره وزن هم كه كس
 عَمِلُوا الَّذِينَ يُجْزَى فاَل بِالسَّيِّئَةِ جاءَ وَمَنْ مِنْها خَيْرٌ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ( )ب

 او براى بياورد نيكى كسى هر( »84: قصص( )يَعْمَلُونَ كانُوا ما إلّاَ  السَّيِّئاتِ
 اندكرده بد كارهاى كه كسانى بياورد، بدى كسى هر بود، خواهد آن از بهتر( پاداشى)

 «. يافت نخواهند را اند،كرده آنچه سزاى جز
 لَهُ  يَجِدْ واَل بِهِ يُجْزَ سُوءاً يَعْمَلْ مَنْ الْكِتابِ أَهْلِ أَمانِيِّ واَل بِأَمانِيِّكُمْ لَيْسَ(  )ج
 كتاب اهل دلخواه به و شما دلخواه به( »123: نساء( ) نَصِيراً واَل وَلِيًّا اللّهِ دُونِ مِنْ

 و يار خود براى خدا جز و بيندمى كيفر آن برابر در كند، بدى كسى هر نيست،
 « .يابدنمى مددكارى

 خدا حقيقت در( »128 آيه نحل( )مُحْسِنُونَ هُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ مَعَ اللّهَ إِنَّ( )د
 «.كارند نيكو كه كسانى و اندداشته پروا كه است كسانى با

 اخالق سوى به انسان كشاندن صدد در اينها نظاير و آيات اين گفت، بتوان شايد
 و اخالق از جلوگيرى درصدد مقابل در و بوده نيك كار انجام و انسانى روش و

 نظير ندارد، اهميتى برايش خاص مكتب يا دين داشتن اما است، ناپسند كارهاى
 و معنويت سوى به را بشر بايد كه گويندمى زمينى مغرب فرهيختگان امروز آنچه

 . ندارد اهميتى باشد چه فرهنگ آن حال داد، سوق فرهنگ
  : اشكال
 يافت فور و حد به نيز آيات اين مقَيِّد ولى است، مطلق آيات كه است درست

 ايمان تقوا، به مشروط را اعمال قبول كه دارد وجود زيادى بسيار آيات و شودمى
 . داندمى... و
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 مطلق كالم مجموعه عقل؟ و عرف پيوسته و است صحيح اشكال، چه اگر : جواب
 گذارى قانون در و فهمندمى را مقيِّد آنها مجموع از و بينندمى هم با را قيد داراى و

 اما پردازند،مى آن قيدهاى بيان به سپس و كندمى بيان اطالقى اول كه است متداول
 مصلحت از غير مصلحتى حتماً شودمى صادر مطلق حكيم از كار همين وقتى

 آيات از بسيارى در بيندمى انسان كه وقتى خصوصاً است، گرفته نظر در قانوگذارى
 : آيه نظير شودمى پذيرفته مومن از نيك عمل كه شده اصرار
 ،97:  نحل(طيبة حياة فلنحيينه مومن هو و انثى او ذكر من صالحاً عمل من»( الف

 و كند شايسته كار ـ زن يا مرد از ـ كس هر:». 124نساء و: 40غافر: ك.ر همچنين
 شده تصريح همچنين و« .بخشيم حيات پاكيزه، زندگى با را او قطعاً باشد، مومن
 : نظير شودمى بخشيده خداوند باخواست شرك، غير هاىگناه كه
( 48: نساء( ) يَشاءُ لِمَنْ ذلِکَ دُونَ ما وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَکَ أَنْ يَغْفِرُ ال اللّهَ إِنَّ( )ب

 كسى هر بر را آن از فروتر و بخشايدنمى را شود آورده شرك او به كه اين خداوند
 . بخشايدمى بخواهد كه
 و آيدمى الزم لغو ذكرش از گرنه و كندمى بيان را ديگرى نكته هامطلق حتماً پس

 .اندبرى لغو از دو هر او حكيم كتاب و حكيم خداوند
 : است تأمل قابل كه دارد لطيفى نكته باره اين در طباطبايى عالمه مرحوم

 الخاص و العام موارد فى التصفح حق البيت اهل ائمه اخبار تصفحت اذا انك واعلم»
 الخاص من و حكما العام من تستفيد ما كثيراً وجدتها القرآن من المقيد و المطلق و

 و الغالب هو كما االستحباب مثالً العام فمن. آخر حكما المخصص مع العام اعنى
 و القياس هذا على و الحرمة و الكراهة فى الحال كذلك و الوجوب، الخاص من
 من غفير جم مدار عليه و عنهم، المنقولة االخبار فى التفسير مفاتيح اصول احد هذا

 الميزان« ...قاعدتين القرآنيه المعارف فى منها تستخرج ان يمكنك هنا من و احاديثهم
 در 7 اطهار ائمه روايات اگر»( بقره 115 آيه ذيل 260ص ،1ج: القرآن التفسير فى

 از بسيار كه يابىمى كنى، بررسى خوب را قرآن مقيد و مطلق و خاص و عام مورد
 مخصصش با عام يعنى خاص، از و اندكرده استفاده را حكمى قرآن عام از اوقات،
 است، چنين غالباً كه گونه همان اندفهميده را استحباب ازعام مثال را ديگرى حكم

 را، حرمت خاص از و اندفهميده را كراهت عام از همنيطور و را جوب و خاص از
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 آنان از شده نقل اخبار در تفسير، كليدهاى اصول از يكى اين و منوال همين بر و
 دو شد بيان آنچه از و. است استوار همين بر احاديث از بسيارى مدار و باشدمى

 «.كنى استخراج توانمى قاعده
 از يكى بيانگر يك هر قيود، از قيدى با جمله همان و تنهايى به اىجمله هر( الف

 فِي ذَرْهُمْ ثُمَّ اللّهُ  قُلِ) آيه در مثال. است ثابت احكام از يكى يا ثابت حقايق
 . دارد وجود معنا چهار( 91: انعام( ) يَلْعَبُونَ خَوْضِهِمْ

 ( فرستاده را همه) خدا بگو: اهلل قل ـ 1
 . واگذار( خودشان حال به) را آنان آنگاه خدا بگو،: ذرهم ثم اهلل قل ـ 2
)  باطلشان) ژرفاى در را آنان آنگاه خدا،: بگو: خوضهم فى ذرهم ثم اهلل قل ـ 3

 . ساز رها
 ژرفاى در تا بگذارشان آنگاه خدا،: بگو: يلعبون خوضهم فى ذرهم ثم اهلل قل ـ 4
 . شوند( سرگرم) بازى به خود( باطل)
  كن واستفاده گير كار به توانستى كه جا هر در اين نظير و
 الميزان) است نهفته فراوانى رازهاى آنها ذيل كه است راز دو قاعده دو اين( ب
 (بقره 115 آيه ذيل 260ص ،1ج القرآن التفسير فى
 و دارد حكمى شود، صادر انسان يك از كه خوبى كارهاى شد، بيان آنچه بنابر
 چند پاداش كس هر از خوب كار مثالً ديگر حكم شود، صادر مومن انسان از وقتى
 . دارد« طيبه حيات» يا بهشت پاداش مومن از ولى دارد، برابر
 ولى است، ارزش داراى هاانسان تمام خوب كارهاى كه گفت توانمى نتيجه در

 از شده مطرح آيه در كه همانگونه. دارد واالتر ارزش شود، صادر مومن از وقتى
 چهار و بود متفاوت مقيد و مطلق نظر از جواب چهار الميزان تفسير صاحب سوى
 سئوالى به پاسخ تنها« اهلل» گفتمى آنان به 9 پيامبر كه وقتى. كردمى القا را معنى
 اين جواب تنها و شد مطرح موسى كتاب كننده نازل پيرامون آيه صدر در كه بود
 مطرح ذرهم ثم اهلل قل وقتى اما«. است كرده نازل را موسى كتاب خداوند» كه بود

 به را خودشان و بده را سئوالشان جواب»: فرمايدمى خود پيامبر به خداوند باشد،
 شودمى مطرح وقتى و بيابند را حق راه و كنند فكر مثالً تا« كن رها خودشان حال
 و سئوال به جواب از پس كه دهدمى نشان« رهاساز خود باطل در را آنان» كه



 177 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

 بلكه گرايند،نمى حق به و كنندنمى فكر حق به هيچگاه آنها آنان، از گيرىكناره
 بر عالوه شود، ذكر فراز چهار مجموع وقتى و كنندمى طى را سقوط سراشيبى
 او روش و راه و 9 اكرم پيامبر به اىضربه آنان كه دهدمى نشان گذشته مطالب
 . مشغولند خود كودكانه هاىبازى به تنها و بزنند توانندنمى

 : اشكاالت
 مستقيم هاىصراط و دينى پلوراليزم رايحه آنها از كه شد مطرح زيادى آيات تاكنون

 تمسك از مانع عنوان به تواندمى كه دارد وجود آياتى مقابل در اما شد،مى استشمام
 . گيرد قرار بررسى مورد اجماالً  نيز آنها كه است سزاوار و گردد مطرح آيات اين به
 . داد قرار بررسى مورد توانمى گروه سه در را آيات اين

 الهى، غضب مورد ملعون، را آنان و بدگويى كتاب اهل از كه است آياتى اول، گروه
 اسالم دين تأييد مورد آنان روش و راه بنابراين و است كرده معرفى... و فاسق كافر،
 . گيردنمى تعلق آنان به حقانيتى هيچگونه و نيست
 داندمى اسالم به ايمان به مشروط را آخرتى هاىپاداش كه است آياتى دوم، گروه
 اشنتيجه و اديان ساير به معتقدان و كنندگان عمل نداشتن پاداش مفهومش كه

 .است آنان به ندادن حقانيت
 واقعى كتاباهل را كسانى تنها و دارد حكومت زبان كه است آياتى سوم، گروه
 گذشته در فرمول اين و. بياورند ايمان 9 پيامبر به و بگروند اسالم دين به كه داندمى
 اهل آن اسالم، آمدن از قبل حتى گذشته، در. است تطبيق مورد آينده و حال و

 بود، شده عرضه آنان بر و بود آمده اسالم فرض بر اگر كه تسليمى و خوب كتاب
 تعداد آن نيز 9 اكرم پيامبر زمان در. هستند واقعى كتاب اهل آنان آوردند،مى ايمان

 واقعى كتاب اهل كه شد معلوم كردند قبول را اسالم كه مسيحيان و يهوديان از
 كه باشند اىگونه به اگر نيز اعصار تمام در نصرانى و يهودى مستضعفان اند،بوده
 و هستند واقعى كتاب اهل آورند،مى ايمان آن به شود عرضه آنان به اسالم وقتى
 .نيستند گرنه
 دارد، واقعى كتاب اهل به نظر است، متضمن را كتاب اهل مدح كه آياتى اين، بنابر
 . كتابى اهل هر نه



 178 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

 گروه مخصوصاً آيات دسته سه اين بايد قرآن ديدگاه از دينى پلوراليزم اثبات براى
 است، راحت نسبتاً دوم و اول گروه دو به گويى پاسخ زيرا شود، داده پاسخ سوم
 يهودى گروهى وقتى مثالً. است خارجيه قضاياى به مربوط اول گروه آيات كه چرا

 آنان و كند توبيخ را آنان خواهدمى خداوند و... و گويندمى دروغ كنند،مى خيانت
 توبيخ و خواندمى نام همان با را آنها خداوند. اندكرده مخفى را خود نام اين تحت
 اينكه كما چسبد،نمى مكتب به افراد، كارىگنه و نافرمانى بدى باالخره و كندمى

 . زندنمى اسالم حقانيت به اىضربه رسمى، و اسمى هر با مسلمانان توبيخ
 افراد براى شدن قايل ارزش زيرا ندارد، دينى پلوراليزم با منافاتى نيز دوم گروه

 هاىطرف از امتيازات تمام سلب مفهوم به آنان به امتياز دادن و مكتب يك طرفدار
 . نيست ديگر
 در منحصر را« كتاب اهل» كه باشيم داشته آياتى و شد اثبات اگر سوم گروه اما

 . كشاندمى جدى چالش به را گذشته هاىبحث تمام آيات اين كند، خاص طايفه
 اول گروه آيات

« 71 و 70: عمران آل( )تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ اللّهِ بِآياتِ  تَكْفُرُونَ لِمَ  الْكِتابِ  أَهْلَ  يا) ـ 1
 دهيد؟مى گواهى خود كهآن با ورزيدمى كفر خدا به چرا كتاب اهل اى)
(  تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ  الْحَقَّ  وَتَكْتُمُونَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ  تَلْبِسُونَ لِمَ  الْكِتابِ  أَهْلَ يا) ـ 2
 كنيدمى كتمان را حقيقت و آميزيدمى در باطل با را حق چرا كتاب اهل اى»( همان)
 »دانيد؟مى خود اينكه با
 ( تَعْمَلُونَ ما عَلى شَهِيدٌ وَاللّهُ اللّهِ بِآياتِ تَكْفُرُونَ لِمَ الْكِتابِ  أَهْلَ يا قُلْ) ـ 3
 (99 و 98: عمران آل)
 وَأَنْتُمْ  عِوَجاً تَبْغُونَها آمَنَ مَنْ اللّهِ سَبِيلِ عَنْ تَصُدُّونَ لِمَ الْكِتابِ أَهْلَ يا قُلْ) ـ 4

 كه را كسى چرا كتاب اهل اى بگو»( همان( )تَعْمَلُونَ عَمّا بِغافِلٍ اللّهُ وَمَا شُهَداءُ
 كه آن با شماريد،مى كج را( راه) آن و داريدمى باز خدا راه از است آورده ايمان
 « نيست غافل كنيدمى آنچه از خدا و گواهيد؟( آن راستى به) خود
 هرگز و)« 120: بقره( )مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ  حَتّى النَّصارى واَلَ  الْيَهُودُ عَنْکَ  تَرْضى وَلَنْ) ـ 5

 «كنى پيروى آنان كيش از آنكه مگر شوند،نمى راضى تو از مسيحيان و يهوديان



 179 فقهى رويكرد با كريم قرآن ديدگاه از دينى تكثرگرايى

 و يهوديان و« 18: مائده( ) وَأَحِبّاوُهُ  اللّهِ  أَبْناءُ نَحْنُ  وَالنَّصارى الْيَهُودُ وَقالَتِ ) ـ 6
 . هستيم او دوستان و خدا پسران ما: گفتند مسيحيان

 بَعْضٍ  أَوْلِياءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءَ وَالنَّصارى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا ال آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يا) ـ 7
 اى( )51: مائده( ) الظّالِمِينَ الْقَوْمَ  يَهْدِي ال اللّهَ إِنَّ مِنْهُمْ  فَإِنَّهُ مِنْكُمْ يَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ

 ديگرند بعضى دوستان آنها از بعضى مگيريد، خود دوستان را نصارا و يهود مومنان،
 گروه خدا آرى بود، خواهد آنان از گيرد، دوستى به را آنها شما از كس هر و

 « نمايدنمى راه را ستمگران
 و( »64: مائده( ) قالُوا بِما وَلُعِنُوا أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ اللّهِ  يَدُ الْيَهُودُ وَقالَتِ ) ـ 8

 آنچه سبب به و باد بسته خودشان هاىدست است، بسته خدا دست: گفتند يهود
 »شوند دور خدا رحمت از گفتند،

( 82: مائده( ) أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ الْيَهُودَ آمَنُوا لِلَّذِينَ عَداوَةً النّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ) ـ 9
 مومنان به نسبت مردم تريندشمن اندورزيده شرك كه را كسانى و يهوديان مسلماً»

 «.يافت خواهى
( 30: توبه( ) اللّهِ  ابْنُ الْمَسِيحُ النَّصارى وَقالَتِ  اللّهِ ابْنُ عُزَيْرٌ  الْيَهُودُ وَقالَتِ ) ـ 10
 «.خداست پسر مسيح: گفتند نصارا و خداست پسر عزير: گفتند يهود و»

  بررسى
 و خارجيه قضاياى همه كند،مى بدگويى كتاب اهل از كه هااين نظاير و آيات اين
 يا و يهود دين اصل به ربطى و اندكرده پيدا كه است عقايدى يا اعمال خاطر به

 پسر را خود او، براى دادن قرار فرزند خدا، به آوردن شرك مثالً ندارد، مسيح دين
 درآميختن هم با را باطل و حق خدا، راه از جلوگيرى خدا، آيات به كفر دانستن، خدا
 از اىبرهه در را كدام هر كه است امورى همه دانستن چارهبى و فقير را خدا و

 انحرافاتى اينها همه ولى اند،كرده عمل يا شده معتقد كتاب اهل از گروهى زمان،
 خاطر به شوند،مى سرزنش اگر و اندكرده ايجاد موسى حق شريعت در آنان كه بود

 . بودن نصرانى يا يهودى خاطر به نه است، امور همين
 هاىصراط و دينى پلوراليزم راه سر بر مانعى تواندنمى آيات از دسته اين بنابراين،
 . باشد مستقيم
 دوم گروه
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 يَدْخُلُونَ  فَأُولئِکَ مُوْمِنٌ وَهُوَ أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ الصّالِحاتِ مِنَ يَعْمَلْ وَمَنْ) ـ 1
 چه ـ دهند انجام شايسته كار كه كسانى و( »124: نساء( )نَقِيراً يُظْلَمُونَ واَل الْجَنَّةَ
 گودى قدر به و شوندمى بهشت داخل باشند، مومن كه حالى در ـ زن يا باشند مرد

 «. گيرندنمى قرار ستم مورد خرمايى هسته پشت
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  طَيِّبَةً حَياةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُوْمِنٌ  وَهُوَ  أُنْثى أَوْ  ذَكَرٍ مِنْ  صالِحاً  عَمِلَ  مَنْ) ـ 2

 شايسته كار زن يا مرد چه كس هر و( »97: نحل( ) يَعْمَلُونَ كانُوا ما بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ
 بهتر آنان به مسلماً و بخشيم حيات پاكيزه زندگى با را او قطعاً باشد، مومن و كند
 «.داد خواهيم پاداش دادندمى انجام آنچه از
( 112: طه( )هَضْماً واَل ظُلْماً يَخافُ فاَل مُوْمِنٌ وَهُوَ  الصّالِحاتِ مِنَ يَعْمَلْ  وَمَنْ)ـ  3
 شدن كاسته از نه و هراسدمى ستمى از نه باشد مومن و كند شايسته كار كس هر و»
 «(حقش)
 انبيا( ) كاتِبُونَ لَهُ وَإِنّا لِسَعْيِهِ كُفْرانَ فاَل مُوْمِنٌ وَهُوَ الصّالِحاتِ مِنَ يَعْمَلْ  فَمَنْ) ـ 4
 ناسپاسى تالشش باشد مومن و دهد انجام شايسته كارهاى كسى هر پس( »94: 

 . كنيممى ثبت او سود به كه ماييم و شد نخواهد
 وَهُوَ  أُنْثى أَوْ  ذَكَرٍ مِنْ  صالِحاً عَمِلَ  وَمَنْ  مِثْلَها إلّاَ  يُجْزى فاَل سَيِّئَةً عَمِلَ  َمنْ) ـ 5

 كس هر( )40: غافر( ) حِسابٍ  بِغَيْرِ فِيها يُرْزَقُونَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولئِکَ مُوْمِنٌ
 مرد چه ـ دهد انجام شايسته كار كه هر و يابدنمى كيفر آن مانند به جز كند، بدى
 آنجا در و شودمى بهشت داخل باشد، داشته ايمان كه حالى در ـ زن چه باشد
 .يابدمى روزى حساببى

 بررسى
 ولى اند،كرده ذكر صالح عمل كنار نيز را بودن مومن قيد اينها نظاير و آيات اين
 نيز 9 اكرم رسول به ايمان نيست معلوم بنابراين. اندنكرده ذكر را ايمان متعلق اوالً

 رديف آيه دادن قرار قرينه با شايد. است كافى خدا به ايمان تنها يا دارد دخالت
 آيه زيرا نيست، مطرح خاص شخص به ايمان كه گرفت نتيجه بتوان پنجم و اول
 9اكرم پيامبر زمان آن در و كرده نقل قرآن كه است فرعون آل مومن سخن پنجم

 كه قبلش آيه قرينه با اول رديف آيه و نبود الزم وى به ايمان و نبود موجود
 كس هر نيست، كتاب اهل دلخواه به و شما دلخواه به( كيفر و پاداش»):  فرمايدمى
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« .ندارد مددكارى و يار خود براى خدا جز و بيندمى كيفر آن برابر در كند بدى
 تنها خدا، به ايمان بلكه نيست، مطرح خاصى شخص به ايمان باز كه دهدمى نشان
 يعنى خدا، به ايمان و است گونه همين نيز آيات ساير در بنابراين. است كافى
 كافى خوب و مناسب پاداش يافتن براى او دستورهاى مقابل در بودن محض تسليم
 : آيه نظير كندمى تأييد را مطلب اين نيز قرآن ديگر آيات از برخى. است

 الَّذِينَ  مِنَ فَانْتَقَمْنا بِالْبَيِّناتِ فَجاوُهُمْ  قَوْمِهِمْ  إِلى رُساُلً قَبْلِکَ  مِنْ أَرْسَلْنا وَلَقَدْ)
 رسوالنى تو از پيش حقيقت در( »47: روم( )الْمُوْمِنِينَ نَصْرُ عَلَيْنا حَقًّا وَكانَ أَجْرَمُوا

 كه كسانى از و آوردند، برايشان آشكار داليل پس داشتيم، گسيل قومشان سوى به
 « است فرض ما بر مومنان كردن يارى و گرفتيم انتقام شدند جرم مرتكب
 داراى بلكه نيست 9 اكرم نبى به مومنان آيه اين در« مومنين» از مراد كه است روشن
 .است خدا مقابل در بودن محض تسليم همان كه است عامى معناى

 اللّهُ  ذُكِرَ إِذا الَّذِينَ الْمُوْمِنُونَ إِنَّمَا» كنندمى معنى گونه اين را مومنان ديگرى آيه باز
: انفال)« يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعَلى إِيماناً زادَتْهُمْ آياتُهُ عَلَيْهِمْ تُلِيَتْ وَإِذا قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ

 چون و بترسد هايشاندل شود، ياد خدا چون كه هستند كسانى آن مومنان( 4 و 2
 .كنندمى توكل خود پروردگار بر و بيفزايد ايمانشان بر شود خوانده آنان بر او آيات
« (همان) حَقًّا الْمُوْمِنُونَ هُمُ  أُولئِکَ» فرمايدمى ديگرى ويژگى بيان از بعد سپس

 «هستند حقيقى مومنان كه آنانند»
 عنوان به را انسانى روحيات و صفات سرى يك مومنون سوره اول آيات

 : شماردمى مومن هاىويژگى
 اللَّغْوِ  عَنِ هُمْ وَالَّذِينَ*  خاشِعُونَ صاَلتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ*  الْمُوْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ)

 إلّاَ *  حافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ*  فاعِلُونَ لِلزَّكاةِ هُمْ وَالَّذِينَ*  مُعْرِضُونَ
 ذلِکَ  وَراءَ ابْتَغى فَمَنِ*  مَلُومِينَ غَيْرُ  فَإِنَّهُمْ أَيْمانُهُمْ مَلَكَتْ  ما أَوْ  أَزْواجِهِمْ عَلى

 عَلى هُمْ وَالَّذِينَ*  راعُونَ وَعَهْدِهِمْ الََِماناتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ*  العادُونَ هُمُ فَأُولئِکَ
 (10 ـ 1: مومنون( )الْوارِثُونَ هُمُ  أُولئِکَ*  يُحافِظُونَ صَلَواتِهِمْ

 نيست، اسالم دين به مسلمان معناى به مومن كه اين است مهم آنچه حال هر به»
 پس. شوند دانسته مومن صورتها برخى در توانندمى نيز ديگر اديان صاحبان بلكه
 «.كنندمى دريافت را شده بيان پاداشهاى آن
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« نداشتن خوف« »بهشت دخول« »طيبه حيات» چون بزرگ جزاهاى آيات اين ثانياً
 كه كسى بر ندارد، منافاتى و است كرده معلق ايمان با همراه صالح عمل بر را... و

 آخرت در يا شود، داده كمترى جزاى ندارد، ايمان و دهد انجام صالح عمل تنها
 نيكش نام تنها يا آخرت در نه شود خوشبخت دنيا در يا تنها و باشد ترس داراى
 خود براى مطلق گذشت طباطبايى عالمه مرحوم سخن قبالً كه همانگونه... و بماند
 .را ديگرى نكته قيد با همراه مطلق همان و كندمى بيان را اىنكته
 سوم گروه

 قبل كه كسانى( )52: قصص( )يُوْمِنُونَ بِهِ هُمْ  قَبْلِهِ مِنْ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذِينَ) ـ 1
 . گروندمى( قرآن) به آنان ايم،داده كتاب ايشان به آن، از
 خاشِعِينَ  إِلَيْهِمْ  أُنْزِلَ وَما إِلَيْكُمْ  أُنْزِلَ وَما بِاللّهِ يُوْمِنُ لَمَنْ الْكِتابِ  أَهْلِ  مِنْ وَإِنَّ)ـ  2
: عمران آل( )رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  أُولئِکَ قَلِيالً ثَمَناً اللّهِ  بِآياتِ يَشْتَرُونَ  ال لِلّهِ
 شما سوى به بدانچه و خدا به كه هستند كسانى كتاب اهل ميان از البته و( »199
 برابر در كه حالى در دارند، ايمان آمده فرود خودشان سوى به آنچه به و شده نازل
 نزد كه اينانند فروشند،نمى ناچيز بهاى به را خدا آيات و اند،خاشع خدا

 «.داشت خواهند را خود پاداش پروردگارشان
 وَمَنْ  الْقُرى أُمَّ وَلِتُنْذِرَ يَدَيْهِ بَيْنَ الَّذِي مُصَدِّقُ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ كِتابٌ وَهذا) ـ 3

 مباركى كتاب اين و( »92: عمران آل( ) بِهِ يُوْمِنُونَ بِاآلْخِرَةِ يُوْمِنُونَ وَالَّذِينَ حَوْلَها
... كندمى تصديق آمده آن از پيش كه را كتابهايى و فرستاديم فرو را آن ما كه است

 «.آورندمى ايمان( نيز قرآن) آن به آورندمى ايمان آخرت به كه كسانى و
 أُنْزِلَ  وَما إِلَيْکَ أُنْزِلَ بِما يُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ مِنْهُمْ الْعِلْمِ فِي الرّاسِخُونَ لكِنِ) ـ 4

 بر مومنان، و دانش، در( كتاب اهل) آنان راسخان ليكن:( »162نساء( )قَبْلِکَ مِنْ
 «.دارند ايمان گرديده نازل تو از پيش آنچه به و شده نازل تو به آنچه

 هوُالءِ  وَمِنْ بِهِ يُوْمِنُونَ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ فَالَّذِينَ الْكِتابَ إِلَيْکَ أَنْزَلْنا وَكَذلِکَ) ـ 5
 كه آنان پس كرديم نازل تو به را قرآن ما همچنين و( »47 عنكبوت( )بِهِ يُوْمِنُ مَنْ

 آن به كه هستند كسانى اينان ميان از و آورندمى ايمان بدان ايمداده كتاب بديشان
 «. گروندمى

 : بررسى
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 از گروهى كه كندمى داللت تنها شد، ذكر آنها از هايىنمونه كه آيات از گروه اين
 آنها از هيچكدام ولى آورند،مى ايمان 9 اكرم پيامبر يا قرآن به باألخره كتاب اهل

 به كتاب اهل اساساً نياورند، ايمان اگر يا بياورند ايمان بايد كه، اين در ندارد ظهور
. پيشگويى يك و هستند خارجيه قضيه يك بيانگر تنها بلكه آيند،نمى حساب
 تا ندارد خارجى وجود شد مطرح ابتدا در كه اىگونه آن سوم گروه آيات بنابراين
 . باشد حاكم ديگر آيات بر بتواند
  : اشكال
 و كندمى حصر بر داللت و است فصل ضمير قصص سوره آيه در« هم» ضمير
 با و. بياورند ايمان قرآن به كه هستند كسانى واقعى كتاب اهل كه دهدمى نشان
 واقعى كتابهاى اهل قرآن، هاىكتاب اهل از مراد كه شودمى معلوم مطلب اين قبول
 .است
  : جواب
 رفاعة يا مسيحيان يا يهوديان از خاص گروهى« الكتاب هم آتينا الذين» از مراد اول،
 .است گروه همان« هم» ضمير مرجع و شدند مسلمان كه بودند ديگر نفر چند با

 در خبرش و است مبتداء« آتينا الذين» زيرا كند،نمى حصر افاده« هم» ضمير دوم،
« هم» ضمير شده فاصله زياد خبر و مبتدا بين چون كه است« يومنون به» واقع
 و دوم مبتداى« هم» عبارت، در اكنون و شود مرتبط جمله ذيل و صدر تا آيدمى
 به. گرددمى اول مبتداى براى خبر خبر، و مبتداء مجموع و آن خبر« يومنون به»

 وجودش بر ديگرى فايده كه كندمى حصر افاده« هم» ضمير وقتى ديگر عبارت
. شودمى مترتب آن بر حصر فايده لغويت از حكيم كالم حفظ براى كه نباشد مترتب

 . است مبتدا با خبر كردن مرتبط آن و دارد ديگرى فايده اينجا كه حالى در
 آنانند واقعى كتاب اهل كه كندمى مشخص آيا كند، حصر افاده كه فرض بر سوم،
 اهل در را واقعى مومنان عكس بر يا آورند،مى ايمان اسالم پيامبر و قرآن به كه

 ايمان ادعاى افراد از زيادى عده كه است درست گويد،مى و كندمى حصر كتاب
 .آنان غير نه شودمى يافت كتاب اهل بين در واقعى ايمان ولى كنند،مى

 دارد، امكان آيا نبود، مطرح اشكاالت و حرفها اين از يكهيچ فرض بر چهارم،
 گروه هاآن از و بگويد« نصارا» يا« يهود» يا« كتاب اهل» لفظ جا همه حكيم خداى
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 اىآيه يك در زمانى تا نگويد آنان از سخنى گاههيچ و باشد نظرش مد خاصى
 سخن اين بخواهد و بگويد سخن شود استفاده فصلى ضمير از كه نحوى به مجمالً

 كتاب، اهل از مراد بگويد و كند مضيق را همه و باشد حاكم ديگر آيات تمام بر
 صف و« مبين عربى لسان به» كه شودمى كتابى اين آيا. است آنان از خاصى طايفه
 .گرددمى لغز و معما كتاب يا است آن

 كه معنايى به دينى پلوراليزم براى مزاحمتى هيچ هااين امثال و آيه اين بنابراين
 .است اشكال بدون قرآن آيات از دينى پلوراليزم اثبات و ندارد شد مطرح

  
 
 

 فقهى ثمره و بحث نتيجه

 شرك و پرستى بت كه فرقى و اديان درباره صدق پلوراليزم گذشت آنچه بنابر
 نيز آنان عبادى اعمال گفت، توانمى الجمله فى رو همين از. است پذيرفتنى ندارند

 الجمله فى قيد اين خاطر به. هست نيز تكليف مسقط و بوده صحيح فقهى نظر از
. نيست صحيح آنان اعمال از بعضى خاص، نصوص برخى اساس بر كه آورديم را
 صحيح نيز آنان با معامالت ترديد بى نيز( معامالت) عبادى غير اعمال مورد در

 . است
  

*    *     * 
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