
چكيده
ــته است: ابطال گرايى،1 انحصارگرايى،2  به درازناى تاريخ چهار رويكرد كلى  پيرامون گوناگونى و كثرت اديان و مذاهب وجود داش
ــمول گرايى در حقانيت  ــمول گرايى3 و كثرت گرايى.4 در رويكرد به گوناگونى اديان، ابطال گرايى و انحصارگرايى، باطل، ولى ش ش
ــت، ولى  ــالم قياس كردنى نيس ــت؛ اگرچه چند و چون آموزه ها و گزاره هاى اديان ديگر با اس و كثرت گرايى در نجات پذيرفته اس
ــين را بپذيريم، باز بى گمان در اديان  ــت؛ حتى چنانچه دگرگونى (تحريف) اديان پيش به هر روى جملگى دربر دارنده حقيقت اس
ــين حقيقتهايى نهفته است؛ پس شمول گرايى در حقانيت انديشه استوارى است. در موضوع نجات نيز اسالم نه تنها انحصارگرا  پيش
ــم) از موضوعهاى مهم فلسفى  دوران  ــتگار مى داند. كثرت گرايى (پلوراليس ــرطهايى، رس ــت، بلكه پيروان اديان ديگر را، با ش نيس
ــت، فرهنگ، جامعه شناسى، اخالق و ... تسّرى  يافته است. در اين ميان  ــت كه به حوزه هاى متعددى همچون دين، سياس معاصر اس
كثرت گرايى دينى، كه نخستين بار در آراى جان هيك، فيلسوف معاصر مطرح گرديد، اهميتى ويژه   دارد. اگر نيك بنگريم، مى بينيم 
ــفه دين ـ همچون هرمنوتيك، تجربه دينى  و تجربه عرفانى، معرفت شناسى  ــتر مبحثهاى مربوط به فلس كه كثرت گرايى دينى با بيش
ــبى گرايى و ... ـ ارتباط دارد و اين  ــكاكيت و نس دينى، زبان دين، معنا دارى و اثبات پذيرى  گزاره هاى دين، گوهر و صدف دين، ش

مبحثها، با يكديگر درهم  تنيدگى  شگفت انگيزى  دارند.

1 . Rendernullism
2 . Exclusivism
3 . Inclusivism
4 . Pluralism

رويكردها به كثرت اديان و مذاهب

� حسين سياح گرجى
hosein.sayah@yahoo.com                                      دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسالمى

كليدواژه ها: اديان، ابطال گرايى، انحصارگرايى، شمول گرايى، كثرت گرايى.
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طرح مسئله
ــر كره خاكى را  ــتره «ارتباطات» سرتاس در اين روزگار كه گس
ــروان اديان با يكديگر اهميتى  ــت، گونه رابطه پي دربر گرفته اس
ــتى و چگونگى راه نجات  ــزا دارد. هرچند پرسش از چيس بس
ــت، اما در اين دوران چندى و چونى  ــش ديرينه آدمى اس پرس
ــر اديان، دگرگونى  ــبت به باورهاى ديگ ــهاى آدميان نس پرسش
ژرف و شگرفى يافته است. پاسخ به پرسش از حقانيت اديان و 
نجات بخشى آن در گونه رابطه پيروان اديان، با يكديگر تأثيرى 
بسزا دارد. دوران جزم انديشى و انحصارگرايى ديگر به سر آمده 
است و انسان اين روزگار به هيچ روى آن را برنمى تابد. افزون 
ــتره كثرت گرايى گام نهاده اند و آن  بر آن روشن انديشان به گس
ــد. در اين ميان كاويدن  ــئله برگزيده ان ــه عنوان راه حل مس را ب
ــناخت اسالم،  ديدگاه قرآن و حديث، دو منبع اصيل و اصلى ش
ــلمانان و چه براى نامسلمانان، اهميتى بسزا دارد؛  چه براى مس
ــتند تا ديدگاه دين خويش را در اين  ــلمانان بر آن هس چه مس
باره بدانند و نامسلمانان بر آن هستند تا ديدگاه اسالم را درباره 
ــا پيرامون گوناگونى  ــد؛ از اين رو طرح ديدگاهه خويش بدانن
ــى آن و برگزيدن برترين روش رو به رو شدن با  اديان و بررس

آن بسيار بايسته مى نمايد.
ــا باورها و  ــيارى ب ــاِن بس ــه در جهان ادي ــت ك ــح اس پرواض
ــروان هر دينى  ــود دارد. براى پي ــتگاههاى گوناگون وج خاس
ــت كه از  ــهايى بنيادين مطرح اس ــبت به اديان ديگر پرسش نس
ــها، پرسش از حقانيت آن اديان، نجات اخروى  جمله آن پرسش

و چگونگى تعامل با پيروان آن است. 

ابطال گرايى در اديان و مذاهب
ــتر جانب داران اين نظرگاه اديان را برتافته توهمهاى بشرى  بيش
ــه با امور موهوم تجلى مى كند.  ــد كه براى برقرارى رابط مى دانن
ــه چيزند و ماوراى  ــه طبيعى و تجربى هم ــا در صدد توجي آنه
ــت را منكرند. گروهى از آنها براى ابطال حقانيت و صدق  طبيع
ــناختى و گروهى ديگر تبيين روان شناختى  اديان تبيين جامعه ش
دارند. گروه نخست «نيروى برتر» را خود جامعه مى دانند؛ چه 
همگان در برابر آن احساس حقارت مى كنند و از اين رو حّس 
ــد و چون جوامع از  ــتش، آنان را به يكديگر پيوند مى ده پرس
ــد. اميل دوركيم را مى توان  ــر متمايزند اديان نيز متمايزن يكديگ
ــمرد. اچ اچ فارمر در نقد  از مهم ترين طرف داران اين نظريه برش
اين ديدگاه مى گويد: اديان آموزه ها و قانونهايى را دربر دارد كه 
ــت. پيامبران معموًال  با منافع و نگرش جامعه خود رو در رو اس
ــه حركت مى كرده اند.  ــوم جامع برخالف باورها و آيينهاى مرس
ــيار فراتر از آن است كه در اين  معجزه ها و پيامهاى آنها نيز بس

ديدگاه بگنجد.1

1 . فرهنگ واژه ها، صص147و148.

ــدگاه نيز زيگموند فرويد،  ــناختى اين دي در مورد تبيين روان ش
ــل واكنش دفاعى  ــكاوى مى گويد: اديان، حاص ــذار روان بنيانگ
ــت. بيمارى، زلزله  ــر نيروهاى بزرگ طبيعت اس ــان در براب انس
ــر در كنار هريك  ــت. اگ ــى بى روح و ناگهانى اس و ... عاملهاي
ــه و ... ماليماتى چون  ــى طبيعت چون دريا، مزرع از عنصرها   
ــعور،  ــالمتى، آرامش و فرمان پذيرى، موجودى باش بارورى، س
ــااراده و باقدرت تصور كنيم، مى توانيم با راز و نياز خود را به  ب
او پيوند دهيم. نموِد رفتارى چنين توهمى، كه ناشى از واكنشهاى 
ــت كه پديد آمدن مفهومهايى چون  ــت، همان دين اس روانى اس

بت، خدايان نامرئى و ... را در پى دارد.2
ــده است كه ميان ريشه دين و ريشه  اين ديدگاه نيز چنين نقد ش
گرايش به دين رابطه اى ضرورى  نيست،3 اما بايد گفت كه هردو 
ــت و  ــته اس ديدگاه از جهان بينى برنهاده بر حس گرايى برخاس
ــتگاه اديان را قدسى و وحيانى ندانيم،  ــت. اگر خاس الحادى اس
هردو ديدگاه مى تواند درست باشد و نقد فارمر بر ديدگاه نخست 
ــه آموزه هاى  ــت ك ــت؛ چه اين ديدگاه بيانگر آن نيس نابجا اس
ــت، بلكه  ــران همگون با نيازها و اقتضاهاى اجتماعى اس پيامب
ــاس زبونى  ــر چون در مقابل نيروى برتر جامعه احس اتفاقًا بش
مى كند به دنبال نيرويى برتر و پرمهابت تر از آن مى گردد تا بدان 
ــاس زبونى و گونه مقابله با آن مى تواند در  پناه برد و اين احس

هر جامعه اى شكلى مخصوص به خود را داشته باشد. 
نقدى كه بر ديدگاه دوم مطرح شد نيز وارد نيست؛ چه، در واقع، 
ــى كه  فرويد همان زمينه هاى پيدايى دين را بيان كرده و گرايش
از آن سخن رانده در واقع گرايش به پديد آوردن اديان است نه 
گرايش به پيروى از دينهاى پديد آمده؛ از اين رو به نظر مى رسد 
ــد كه بگوييم به باور ما دين، بر پايه  كه تنها نقد صحيح آن باش
ــيار، خاستگاه قدسى و الهى دارد و اگر كسى به اين  دليلهاى بس
سخن باورمند نباشد، دو ديدگاه مطرح شده را مى تواند به عنوان 

خاستگاه دين بپذيرد.

انحصارگرايى در اديان و مذاهب
ــى دينى  ــى باورمند بودن به حقانيت و نجات بخش انحصارگراي
ــت. به نظر جان هيك4 انحصار گرايى، معتبر دانستن  خاص اس
ــيوه اى از تفكر دينى و نادرست دانستن ديگر نگرشها است.5  ش

2 . همان، ص148.

3 . همان، ص149.
Pres-) كشيشى از فرقه پرسبيتيورى (John Hick) 4 . جان هيك

ــرق آن كشور (برمينگهام)  ــتان بوده و در ش byterians) در انگلس
ــيار فعال بوده و با مسلمانان، هندوان و يهوديان همكارى مى كرده  بس
ــك در آنجا  ــكا تدريس كرد و اين ــال در آمري ــت. وى چندين س اس
ــت (گفتگو با موضوع «مفهوم نبوت را خراب نكنيد»،  ــته اس بازنشس

ص14) پس از اين  با آراء و افكار هيك بيشتر سر و كار داريم.
5 . مباحث پلوراليسم دينى، ص160.
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اين رويكرد افراطى را بيشتر در مسيحيت مى توان جستجو كرد. 
مسيحيان بيشتر از پيروان اديان ديگر جزم انديش و انحصارگرا 
ــتر برخاسته از متون مقدس آنها است؛ چه  بوده اند. اين امر بيش
ــيله  ــتگارى تنها به وس ــاب مقدس اين دين نجات و رس در كت
ــت: «هيچ كس نزد پدر جز به وسيله  ــت يافتنى اس ــيح دس مس
ــناختيد و  ــناختيد، پدر مرا نيز مى ش ــن نمى آيد. اگر مرا مى ش م
ــيحيان  ــيد و او را ديده ايد»؛6 البته مس بعد از اين او را مى شناس
ــد، بلكه از آن  ــيحيت نمى دانن ــاب را منحصر در مس ــت ن حقيق
ــت  ــيح تجلى كرده اس ــه خداوند متعال منحصراً در مس روى ك
ــرو عنايت و لطف  ــت و نجات در گ ــخصى اس و اين تجلى ش
ــت ـ كه از طريق تجلى او بر بشر دست يافتنى است ـ  الهى اس
ــيح منحصر است.7 انحصارگرايى افراطى  راه نجات در آيين مس
ــونت آميز مى انجامد. بر پايه گزارش  گاه به بروز رفتارهاى خش
ــتبدانه و خشونت آميز كليسا، در  ويل دورانت از رفتارهاى مس
دادگاههاى تفتيش عقايد، از سال 1480 تا 1488م، 8800 تن 
ــدند.8  ــوزانده و 96494 تن به كيفرهاى گوناگون محكوم ش س
ــتان طرف دار انحصار گرايى به  از معروف ترين متكلمان پروتس
ــاره  ــارث،9 اميل برونر10 و هندريك كرامر11 مى توان اش كارل ب
ــت؛ چه از  ــيحيت كامل ترين دين اس كرد.12 از نظر هگل نيز مس
ــت  ــودى خود ظهورى متعالى در تاريخ اس ــگاه او دين به خ ن
ــت كه در  ــد13 اس ــور و تجلى، حلول يا تجّس ــن ظه و كامل تري
ــيحيت يافت مى شود.14 آگوستين نيز گفته است: «هيچ نوع  مس

نجات و رستگارى در بيرون از كليسا وجود ندارد».15
از نظر نگارنده جملگى اديان از حقيقت بهره مند است و حقانيت 
ــبى گرايى  ــت، ولى اين به معناى نس ــكيكى اس در ميان آنها تش
ــه و  ــى و ناتوانى براى مقايس ــودن مبناى عقالن ــادى و نب اعتق
ــح اين مدعا در همين  ــت كه توضي ارزش گذارى ميان آنها نيس

نوشتار خواهد آمد.
ــه غايت وجود دارد، ولى  ــيحيت ب انحصارگرايى اگرچه در مس
ــاير اديان نيز مى توان  ــتر پيروان س ــاى آن را در ميان بيش رد پ
ــود را قوم برگزيده خداوند  ــته خ يافت؛ چنان كه يهوديان پيوس

ــز نك: همان، 4، 42؛  ــاب مقدس، انجيل يوحنا، 14، 1-8؛ ني 6 . كت
ــاله به عبرانيان،  ــوالن، 5، 31-32؛ رس انجيل متى، 1، 21؛ اعمال رس

.(28-26 ،9
7 . « كالبدشكافى پلوراليسم دينى»، ص134.

8 . تاريخ تمدن، ج6، ص360.
9 . Karl Barth
10 . Emil Brunner
11 . Hendrik Kraemer

12 . تكثر اديان در بوته نقد، ص296.
13 . Incarnation

14 . اسالم و كثرت گرايى دينى، ص21.
15 . «نسبى گرايى فرهنگى و دين»، دين اينجا اكنون، صص15و16.

ــته اند و اين نيز در نصوص دينى ايشان ريشه دارد. در  مى دانس
كتاب اشعياى نبى(ع) آمده است: «من يهوه خداى تو و قدوس 
ــرائيل نجات دهنده تو هستم»16 «من، من يهوه هستم و غير  اس
ــت. من اخبار نموده و نجات داده ام و  از من نجات دهنده اى نيس

اعالم نموده و در ميان شما خداى غير نبوده است».17
ــتر در تلمود مى توان يافت.  متون انحصارگرايانه در يهود را بيش
ــى را كه مادر  يهوديان آيين خود را آيينى نژادى مى دانند و كس
ــن رو آيين خود را  ــد؛ از اي ــد يهودى نمى دانن ــودى نباش او يه
ــد. انحصارگرايى در دوران جديد با پيدايى حزب  تبليغ نمى كنن
ــم به ستيغ رسيده است، اما از آن رو كه انحصارگرايى  صهيونيس
ــت و نگاه آنان به ديگر  ــتر به اين جهان مربوط اس يهودى بيش
جهان با نگاه آيينهاى ديگر همگون نيست. در مسيحيت، فرجام 
آدميان در روز واپسين بيش از اين آيين كاويده شده است و به 
دليل انحصارگرايى شديِد مسيحيان رفته رفته زمينه هاى پيدايى 

شمول گرايى و كثرت گرايى در ميان آنان به وجود آمد.
هندوها نيز وداها را به عنوان سندى جاودانه كه احكام و ارزش 
ــق دارد حرمت مى نهند و بوداييها آموزه هاى گوتامابودا را،  مطل
كه دارما مى نامند، تنها طريقتى مى دانند كه مى تواند آدميان را از 

توهم و بدبختى نجات دهد.18
ــت  ــالم دين حق اس بى گمان، از نگاه قرآن كريم و روايتها، اس
ــروى كنند: «ما تو را  ــه آن بگروند و از آن پي ــگان بايد ب و هم
ــارتگر و بيم دهنده باشى، و[لى] درباره  ــتاديم تا بش به حق فرس
ــز يهوديان و  ــد. و هرگ ــى نخواهد ش ــو پرسش ــان از ت دوزخي
ــايان از تو راضى نمى شوند مگر آنكه از كيش آنان پيروى  ترس
كنى. بگو: «در حقيقت، تنها هدايت خداست كه هدايت [واقعى] 
ــد باز از  ــت» و چنانچه پس از آن علمى كه تو را حاصل ش اس
هوسهاى آنان پيروى كنى در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى 

داشت».19
ــالم است20  » اس ــْلناَك بِالَْحقِّ مراد از «الحق» در فراز «ِإنَّا َأْرَس
ــت كه هدايت  و فراز «ِإنَّ ُهَدى اِهللا ُهَو الُْهدى » به معناى آن اس
خداوند آن است كه به اسالم رهنمون شود.21 هدايت خداوند، كه 
اسالم است، همان هدايتى است كه حق است22 عالمه طباطبايى 

 مراد از هدايت را در فراز يادشده «قرآن» مى داند.23
16 . اشعياء، 43، 3.

17 . همان، 43، 11-12؛ نيز نك: همان، 79، 9.
18 . دين پژوهى، ج1، ص302.

19 . بقره، 119و120.
20 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 1، ص439.

21 . مفاتيح الغيب، ج 4، ص29.
ــل، ج 1، ص183؛ الجوهر  ــن حقائق غوامض التنزي ــاف ع 22 . الكش

الثمين، ج 1، ص141؛ التفسير المنير، ج 1، ص296.
23 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص265.
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ــت،  ــته اس ــم پيامبر را بر دين ابراهيم حنيف24 دانس ــرآن كري ق
ــالم را با عنوان  ــن يهود و نصارى؛25 همچنين امت اس ــه بر دي ن
ــده اند، به  ــه26 و بهترين امتى كه براى مردم پديدار ش ــت ميان ام
ــند بازمى دارند و به  ــنديده فرمان مى دهند و از كار ناپس كار پس
ــتر  ــتوده و اهل كتاب را برخى مؤمن و بيش خدا ايمان دارند س
فاسق دانسته است. 27خداوند سبحان به حقانيت و درستى آنچه 
ــهادت داده28 و آن را هدايت و  ــر پيامبر(ص) نازل فرموده ش ب
ــده از آن را  ــده آن و روى گردانن ــته و تكذيب كنن رحمت دانس
ــخت را به ايشان داده  ــته و وعده عذابى س ظالم ترين فرد دانس
ــتاده براى جملگى مردم  ــت.29 او پيامبر خاتم(ص) را فرس اس
دانسته و دستور پيروى همگان را از او صادر فرموده و هدايت 
ــته است.30 او حقانيت قرآن كريم  را در گرو همين پيروى دانس
را دست نايافتنى و آميخته به باطل نمى داند و هر كه را از دانش 
بهره مند باشد شناسنده حقانيت قرآن و هدايتگرى آن به صراط 
مستقيم مى داند31 و به پيامبر خود فرمان مى دهد كه به آن چنگ 
درزند كه همان، صراط مستقيم است. 32در آيات بسيارى اسالم 
ــده است؛33 او اسالم را  ــتقيم دانسته ش يا قرآن كريم صراط مس
ــينه كسى را كه بخواهد هدايت كند بدان  ــته و س دين كامل دانس
ــى را كه بخواهد گمراه كند نسبت بدان  ــاده مى گرداند و كس گش
ــر(ص) را از قبله اهل  ــخت بى رغبت مى كند.34 پيروى پيامب س
كتاب نفى كرده35 و از اهل كتاب كسانى را كه از پيامبر خاتم ـ 
كه نامش را در تورات و انجيل مى يابند ـ و از كتاب او پيروى 
ــد و بزرگش مى دارند و يارى اش  ــد و بدو ايمان مى آورن مى كنن
مى كنند رستگار و نجات يافته مى داند36 و ايمان به اسالم و عمل 
ــرزش گناهان و بهبودى حال و روز  ــح را در پى  دارنده آم صال
بندگان مى شمرد 37و پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاده 

ــير المنير، ج 1،  ــت (التفس ــال» براى ابراهيم اس ــًا»، «ح 24 . «حنيف
ص324).

25 . بقره، 135.

26 . بقره، 143.
27 . آل عمران، 110.

28 . نساء، 166.
29 . انعام، 157.

30 . اعراف، 158.
31 . سبأ، 6.

32 . زخرف، 43.
ــام، 126، 153و161؛ طه، 135؛  ــه نك: مائده، 16؛ انع 33 . از جمل
ــورى،  ــور، 46؛ يس، 4؛ ش ــون، 73و74؛ ن ــج، 24، 54و67؛ مؤمن ح

52و53؛ زخرف، 43؛ احقاف، 30؛ فتح، 2و20؛ ملك، 22.
34 . انعام، 125.
35 . بقره، 145.

36 . اعراف، 157.
37 . محمد، 2.

ــه اميرمؤمنان،  ــره گرداند؛ 38چنان ك ــر همه دين چي ــا آن را ب ت
ــا دليلى كافى و  ــى(ع) مى فرمايد: «خداوند او را ب حضرت عل
ــفا بخش و دعوتى جبران كننده فرستاد، به وسيله او  موعظه اى ش
ــكار نمود و بدعتهاى نادرست را از  شريعتهاى ناشناخته را آش
ميان برد و حكمهاى قطعى را بيان كرد؛ پس هركه دينى غير از 
اسالم را برگزيند شقاوتش محّقق است و دستگيره اش گسيخته 
ــخت و فرجامش اندوه طوالنى و عذاب  ــر درآمدنش س و به س

شديد است».39
ــالم مخصوص  ــما را به اس ــت: «خداى تعالى ش نيز فرموده اس
گردانيد و شما را براى آن برگزيد؛ زيرا اسالم نام سالمت است 
و مجموعه كرامتها است. خداى تعالى راه آن را برگزيد و داليل 
آن را آشكار كرد ... در خزانه هاى خوبيها جز با كليدهاى آن باز 

نمى شود و تاريكيها جز با چراغهاى آن از ميان نمى رود».40
ــد41 و فرموده  ــن ترين راهها مى دان ــالم را روش آن حضرت اس
ــت و از  ــت: «به راه پيامبرتان اقتدا كنيد كه برترين راهها اس اس
ــنتها است»42 و فرموده  ــنت او پيروى كنيد كه رهنماترين س س
ــش از حق، آن را  ــخ به پرس ــت كه نبى مكّرم(ص) در پاس اس
ــته است43 و  ــالم، قرآن و واليت على بن ابى طالب دانس تنها اس
ــريفى از آن حضرت نقل شده است: «هيچ خانه و  در حديث ش
ــالم را  خيمه اى روى زمين نمى ماند مگر اينكه خداوند كلمه اس
ــيدن به عزيز و خوار كردن ذليل وارد آنها مى كند.  با عزت بخش
ــد و آنان را  يا صاحبان آن خانه ها و خيمه ها را عزت مى بخش
از اهل كلمه اسالم قرار مى دهد و يا با خفت و خوارى در برابر 

آن گردن مى نهند».44
ــالم دين بر حق است،  اگرچه از نظرگاه قرآن و حديث تنها اس
ــت. نه حقانيت منحصر در  ــا اين به معناى انحصارگرايى نيس ام
ــالم است و نه نجات. در آينده اين سخن را بيشتر مى كاويم.  اس
قرآن كريم انحصارگرايى را ناشايست انگاشته است: «و گفتند: 
«هرگز كسى به بهشت درنيايد مگر آنكه يهودى يا ترسا باشد» 
اين آرزوهاى [واهِى] ايشان است. بگو: «اگر راست مى گوييد، 
دليل خود را بياوريد». آرى هركس كه خود را با تمام وجود به 
خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وى پيش پروردگار او 
ــت و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد. و يهوديان  اس
گفتند: «ترسايان بر حق نيستند» و ترسايان گفتند: «يهوديان بر 
ــتند» با آنكه آنان كتاب [آسمانى ] را مى خوانند. افراد  حق نيس

38 . فتح، 28.
39 . نهج البالغه، خطبه 161.

40 . همان، خطبه 152.
41 . غرر الحكم و درر الكلم، ص456.

42 . نهج البالغه، خطبه 110.
43 . بحار االنوار، ج25، ص208؛ ج35، ص383.

44 . كنز العّمال، ص437.
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ــخنى ] همانند گفته ايشان گفتند. پس خداوند، روز  نادان نيز [س
ــد، ميان آنان داورى  ــتاخيز، در آنچه باهم اختالف مى كردن رس

خواهد كرد».45
«يهود و نصارا آرزو مى كردند خداوند بر مؤمنان خيرى نفرستد 
ــتن به بهشت درنيايد».46 دين دارى واقعى آن است  و جز خويش
ــمانى ديگر كفر نورزد و قرآن جاهالنى  كه آدمى به كتابهاى آس
را كه همچون بت پرستان و مانند آنان نه دانش دارند و نه كتاب 
ــمانى و درباره پيروان اديان مى گويند: «ليسوا على شي ء»؛  آس
ــتند»، به سختى مى نكوهد. 47از اهل كتاب  «آنان بر چيزى نيس
ــته نيست چنين سخنى بگويند؛ با اينكه همان كتاب، حق  شايس
ــان بيان كرده است. سعادت واقعى انسان به نام گذارى  را برايش
ــته نيست و كسى در درگاه خداوند احترامى ندارد مگر در  وابس
ــدن در  ــليم ش برابر ايمان واقعى و عبوديت. مراد از ايمان، تس

برابر خداوند و مراد از احسان، عمل صالح است.48
دين آسمانى، به لحاظ ذاتى، انحصارگرا نيست. به گونه معمول، 
ــود را به آن تحميل  ــتهاى انحصارگرايانه خ پيروان دين برداش
مى كنند و اين مشكلها و ناگواريهاى زيادى را فراروى بشر قرار 
داده است: «كل حزب بما لديهم فرحون»؛49 «هر حزبى بدانچه 
پيش آنهاست دلخوش شدند». امام صادق(ع) نيز فرموده است: 
ــانى خود را در آن بر حق مى داند:  ــه چيز است كه هر انس «س
دينى كه به آن باور دارد، هوى و خواهشى كه بر او چيره است 

و تدبير او در كارهايش».50
ــت كه آموزه هاى بنيادين اديان  ــنت گرايانه بر آن اس ديدگاه س
ــت؛  ــان دعوى حقانيت، خداوند عزوجل پايه نهاده اس را، چون
ــى،  ــن آموزه ها را، به عنوان امورى قدس ــن رو مى بايد اي از اي
ــوان در بيان اين ديدگاه گفته است:  ــت. فريتيوف ش محترم داش
ــان اين خدا  ــت كه هر زم ــت، از آن رو اس ــر اديان حق اس اگ
ــت و اگر ناهمگون با يكديگر است، از  ــت كه سخن گفته اس اس
ــب با گونه گونى قابلها و به  ــت كه خداى تعالى متناس آن رو اس
زبانهاى گوناگون سخن گفته است. اگر اديان مطلق و انحصارى 
ــت:  ــت كه در هريك خداى تعالى گفته اس ــت، از آن رو اس اس
«من».51 به باور هيك خاستگاه دعوى هر دين مبنى بر حقانيت 
ــت، بلكه پيشرفت خوْد توجيه گر هر دين  مطلق، امر مطلق نيس
ــت. اين دعوى از ذهنيت بشر  ــته خود آن اس در قلمروهاى بس

45 . بقره، 111و112. نيز نك: بقره، 135و140؛ مائده، 18.
46 . مفاتيح الغيب، ج4، ص5.

47 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص179.
48 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص258.

49 . روم، 32.
50 . تحف العقول، ص321.

51 . پلوراليسم دينى، راههاى آسمان، ص207.

برمى خيزد، نه از ذهنيت الهى.52

شمول گرايى در اديان و مذاهب
ــمول گرايى آن است كه آدمى تنها سنت دينى خويش را دربر  ش
ــت بداند، اما اديان ديگر را نيز به صورت  دارنده جملگى حقيق

جزئى و كم رنگ از حقيقت بهره مند بداند.53
ــيحيان دورانى بلند را انحصارگرا بوده اند و اين برخاسته از  مس
آموزه هاى دينى آنها است.54 آنان حتى پيامبرانى چون حضرت 
ــده اند، اهل  ــل تعميد داده نش ــى و نيز كودكانى را كه غس موس
ــاور بودند كه آنان در محلى  ــتند، بلكه بر اين ب نجات نمى دانس
ــت، در انتظار روز قيامت به  به نام ليمبو،55 كه در آن عذابى نيس
ــر مى برند،56 اما از آن رو كه انديشه برنهاده بر انحصارگرايى  س
ــت، انحصارگرايى در حقانيت و نجات نيز رفته  ــا و مانا نيس پاي
ــتر در آموزه هاى  ــا درنگ بيش ــيحيان ب رفته رنگ باخت. مس
ــتن را با آيينهايى سترگ و  ــالم، خويش اديان ديگر، به ويژه اس
آموزه هايى فراخ رو در رو ديدند؛ از طرفى ضعفها و كاستيهايى 
ــاى پاره اى از  ــه روياروييه ــر بودند ك ــيحيت نظاره گ را در مس
ــتيها است. به نظر  آموزه هاى آن با عقل و علم از جمله آن كاس
نگارنده خاستگاه بيشتر موضوعهاى كالم جديد، كه با يكديگر 
ــگفتى نيز دارند، همين قسم روياروييهايى است  درهم تنيدگى ش
ــيحيت و مقوله هاى  ــوفان دين در مغرب زمين ميان مس كه فيلس
ــت زمانى بس طوالنى  ــر ديده اند. به هر روى پس از گذش ديگ
ــان طرحهايى نو درانداختند و كاروان انديشه دينى  روشن انديش
ــمول گرايى، كثرت گرايى، تسامح و  به كاروان سراهايى چون ش
ــيد. كارل رينر (1984ـ1904م)،57  ــاهل و ابطال گرايى رس تس
يكى از متكلمان كاتوليك در قرن بيستم نظريه با نفوذ «مسيحيان 
گمنام» يا «مسيحيت ناشناس» را مطرح كرد كه دومين شوراى 
واتيكان58 نيز ـ البته بدون ذكر واژه آن ـ آن را پذيرفت. نظريه 
ــت كه گرچه نجات و رستگارى تنها از  ــده بيانگر آن اس يادش
ــى مسيح ممكن است، اما دستاوردهاى اين ايثار  راه مرگ عيس
ــر  ــتيِن بش ــودگى گناه نخس و قربانى كردن خويش براى بخش
ــيحى يا غير مسيحى حتى كسانى كه نام  جملگى آدميان را، مس
او را نشنيده اند، دربر دارد.59 گرچه، به لحاظ تاريخى، مسيحيت 
ــيحيت يك پيش تاريخ نيز  ــد، اما مس ــى مسيح آغاز ش با عيس
ــت، در دوران پيش از  دارد. آن گونه كه در عهد جديد آمده اس

52 . همان.
53 . مباحث پلوراليسم دينى، صص160و161.

54 . پيش تر به اين معنا اشارتى داشتيم.
55 . Limbo

56 . اسالم و كثرت گرايى دينى، ص96، پانوشت.
57 . Karl Rahner
58 . Va�can II

59 . مباحث پلوراليسم دينى، صص160و161.
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مسيحيت، بسيارى از اسرائيليان و پيروان ديگر اديان، به ظاهر، 
ــيح  ــان خويش و در واقع، به دليل اطاعت از مس ــه ايم در نتيج
موعود نجات يافتند. اين حكم را مى توان درباره غير مسيحيان 
ــيح نيز صادق دانست. كسانى كه با مسيحيت  پس از ظهور مس
ــيحيان بى عنوان» هستند60 كه به  آشنايى ندارند، در واقع، «مس
ــى اگر آنها  ــاب مى آيند؛61 حت ــيحى به حس گونه افتخارى مس
ــخيص ندهند. اگر چنين افرادى آموزه هاى  خود اين نكته را تش
ــين خويش  ــيح را بياموزند، باورهاى پيش حقيقى حضرت مس
ــوند. مسيحى  ــيحى مى ش ــمى مس را رها مى كنند و به گونه رس
گمنام (بى عنوان) مانند كسى است كه بدون گذراندن آموزشهاى 
ــگاهى به او مدرك افتخارى دهند.62 هيك از پاپ  رسمى دانش
ــتين نگاشته كليسايى خود  ژان  پل دوم نقل مى كند كه او در نخس
(در 1979 م) نگاشته است: «هر انسانى، هر كس كه باشد بدون 
استثنا، مشمول رحمت عيسى مسيح است و مسيح با هر انسانى، 
ــت؛ هرچند خود آن شخص  ــتثنا، به گونه اى متحد اس بدون اس
ــراق ويژه دين  ــمول گرايان، وحى يا اش ــد».63 از نگرگاه ش ندان
ــت، ولى براساس تساهل دينى كسانى  آنان برتر و بهنجارتر اس
ــده اند و امتياز  ــنتها به دنيا آمده و پروريده ش را كه در ديگر س
ــد.64 پيروان اديان ديگر نيز  ــى كمترى دارند محكوم نمى كنن دين
مى توانند در اين راه قدم بگذارند، اما به شرطى كه به ضابطه هاى 
دين آنان، كه دين حق است، گردن نهند يا در راه نجات بخشى، 
ــت، روندگان صادقى باشند؛ همچنين  كه آن دين پيش نهاده اس
ــف و عنايت خداوند تبارك  ــمول گرايان بر اين باورند كه لط ش
ــاِن گونه گون تجلى كرده  ــى به طرزهاى گونه گون در ادي و تعال
ــوند؛ حتى اگر از اصول  ــتگار ش ــت و همگان مى توانند رس اس
ــند. 65در  ــنيده و از آن بى خبر باش اعتقادى دين حق چيزى نش
ــت كه شايد بتوان شمول گرايى را از آن  انجيل يوحنا آياتى هس
ــخصى از جانب خدا فرستاده شد كه اسمش يحيى  دريافت: «ش
بود. او براى شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسيله 
او ايمان آورند. او آن نور نبود، بلكه آمد تا بر نور شهادت دهد. 
ــان را منّور مى گرداند و در جهان  آن نور حقيقتى بود كه هر انس
ــطه او آفريده شد و  آمدنى بود. او در جهان بود و جهان به واس
ــناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او  جهان او را نش
را نپذيرفتند. و اما به آن كسانى كه او را قبول كردند قدرت داد 

60 . «كالبدشكافى پلوراليسم دينى»، ص135.
61 . معرفت شناسى و مبانى معرفت دينى، ص124.

62 . اسالم و كثرت گرايى دينى، صص93و94.
63 . «صراطهاى مستقيم»، ص11.

64 . دين پژوهى، ص303.
ــى، صص185و186؛ «كالبدشكافى پلوراليزم دينى»،  65 . دين شناس

صص134و135.

ــم او ايمان آورد كه  تا فرزندان خدا گردند يعنى به هر كه به اس
ــد و نه از خواهش مردم، بلكه  نه از خون و نه از خواهش جس
ــاكن شد،  ــم گرديد و ميان ما س از خدا تولد يافتند. و كلمه جس
ــتى و جالل او را ديديم، جاللى شايسته پسر  پر از فيض و راس
ــهادت داد و ندا كرده مى گفت: «اين  يگانه پدر. و يحيى بر او ش
ــه بعد از من مى آيد پيش از من  ــت آنكه درباره او گفتم آنك اس
شده است؛ زيرا كه بر من مقدم بود». و از پُرى او جميع ما بهره 
ــيله موسى  ــريعت به وس يافتيم و فيض به عوض فيض؛ زيرا ش
ــد، اما فيض و راستى به وسيله عيسى مسيح رسيد. خدا  عطا ش
ــر يگانه اى كه در آغوش پدر  ــت؛ پس ــى نديده اس را هرگز كس

است، همان او را ظاهر كرد».66

(pluralism) كثرت گرايى
1) معناى لغوى

ــم از Plural به معناى جمع67 و ism به معناى  واژه پلوراليس
ــگانه انگارى،  ــه معناى بس ــت و آن را ب ــب68 برگرفته اس مكت
ــَمتى، چندگانگى، بسگانگى،69 چندگرايى،  كثرت باورى، چند ِس

آيين كثرت70 و كثرت گرايى،71 دانسته اند.
2) معناى اصطالحى

در فرهنگ آكسفورد در معناى پلوراليسم72 آمده است:
ــژادى گونه گون و  ــه از گروههاى ن ــى در جامعه اى ك 1. زندگ
ــده  ــكيل ش ــى و دينى گونه گون تش گروههايى با زندگى سياس

است.
ــده مى توانند  2. پذيرفتن اين اصل كه گروههاى گونه گون يادش

در جامعه با يكديگر همزيستى مسالمت آميز داشته باشند.
در فرهنگهاى فلسفى نيز چنين مى خوانيم:

1. «پلوراليسم واژه گسترده اى است كه در هر نظريه اى كه وجود 
اشياى غايى زياد يا انواع گوناگون را بيانگر است، كاربرد دارد 
ــتعمال آن در  ــت. رايج ترين اس و ضد آن واژه monism اس

66 . انجيل يوحنا، 1، 18-6.
67 . فرهنگ معاصر هزاره (انگليسى ـ فارسى)؛ فرهنگ اصطالحات 

.Plural علوم و تمدن اسالمى (انگليسى ـ فارسى)، زير واژه
.Ism 68 . فرهنگ معاصر هزاره (انگليسى ـ فارسى)؛ زير واژه

ــىـ  فارسى)، ص279، زير واژه  ــانى (انگليس 69 . فرهنگ علوم انس
پلوراليسم.

ــفه (انگليسى ـ فارسى)، ص305، زير  70 . فرهنگ اصطالحات فلس
واژه پلوراليسم.

ــفه، كالم و منطق (انگليسى ـ فارسى/  71 . فرهنگ اصطالحات فلس
فارسى ـ انگليسى)، ص112، زير واژه پلوراليسم.

72 . Hornby, As, Oxford Advanced Learner’s Dic�onary, 
fi�h edi�on, Oxford Univercity Press, 1998, The Word 
Pluralism.
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ــتم و براى توضيح ديدگاههايى كه تعداد  فلسفه اواخر قرن بيس
ــادى از باورها يا مالكهاى ارزيابى را به طور برابر و صحيح  زي
ــتيك ناميده  برمى تابد، به كار مى رود. جامعه ها گاهى پلوراليس
ــت كه نوعى گوناگونى در روشهاى  مى شود و آن جامعه اى اس
ــت.  زندگى، معيارهاى اخالقى و اديان متعدد را دربر دارنده اس
ــوب، بلكه به  ــوان التقاطى نامطل ــه اين امر نه به عن ــى كه ب كس
ــيا مى نگرد با واژه پلوراليسم از آن  عنوان حالتى مناسب از اش

ياد مى كند».73
ــواع گوناگون دارد يا اينكه  ــاور به اينكه واقعيت غايى ان 2. «ب

چندين نماد را با چندين نمود دربر دارد».74
ــر نظريه متافيزيكى كه با باور به وجود غايى دو يا بيش  3. «ه

از دو گونه از اشيا همراه است».75
بايسته يادآورى است پلوراليسم در ساحتهاى گوناگونى به كار 
ــت، فلسفه،76 فلسفه  ــت؛ مانند: فرهنگ، اجتماع، سياس رفته اس
ــن و ...77 كه ما، به فراخور بحث،  ــفه دين، دي اخالق، هنر، فلس

ساحت دين را برمى رسيم.

كثرت گرايى دينى
ــان بزرگ جهان برآيند  ــت كه ادي اين اصطالح به معناى آن اس
ــهاى گوناگون از  ــتهاى متغير و دركها، دريافتها و واكنش برداش
ــر نهادن اين نظريه  ــت. با براب حقيقت غايى و مرموز الوهى اس
با ديگر نظريه هاى رقيب ـ انحصارگرايى و شمول گرايى ـ بهتر 
مى توان آن را دريافت.78 از نگاه باورمندان به كثرت گرايى دينى، 
ــى ويژه منحصر  ــتگارى، در دين يا مذهب ــت مطلق و رس حقيق
ــترك  ــت، بلكه ميان جملگى اديان و مذاهب گونه گون مش نيس

است و در نتيجه پيروان آنها از هدايت و نجات بهره مندند.79

جان هيك و نظريه «شناخت» كانت
ــهايى به ذهن  ــا درنگ در كثرت گرايى دينى جان هيكى پرسش ب
ــوان جملگى  ــت آنكه چگونه مى ت ــى خطور مى كند. نخس آدم
ــا واقعيت  ــون از خداوند ي ــان گوناگ ــه ادي ــى را ك تصويرهاي
ــت كه  ــت؟ هيك پذيرفته اس غايى نمايش مى دهد صادق دانس
ــت.  ديدگاههاى پاره اى اديان درباره واقعيت غايى ناهمگون اس
73 . Concise routledge encyclopedia of philosophy, 
first, London, 2000, routledge, the word pluralism.
74 . Robert Hihill, dic�onary of difficult word, Britain, 
mackays of chatham, the word pluralism.
75 . the Cambridge encyclopedia, fourth, 2000, the 
word pluralism.

76 . «زمينه هاى عقيدتى و اجتماعى پلوراليسم»، ص55.
77 . معرفت شناسى و مبانى معرفت دينى، ص121.

78 . دين پژوهى، ص301.
79 . «كالبد   شكافى پلوراليزم دينى»، ص133.

در پاره اى اديان واقعيت غايى امرى غير ثنوى،80 نامتشخص،81 
ــوى همه چيز و هيچ چيز و نسبت به اين جهان وهمى، كه  فراس
ــيم، برتر است، اما در پاره اى  در آن زندگى مى كنيم و مى انديش
ــت. خدايى خالق  ــخص82 اس ديگر از اديان واقعيت غايى متش
ــد. هيك براى  ــانى تصرف مى كن ــت كه بالذات در امور انس اس
ــل اين رويارويى از نظريه معرفتى كانت يارى گرفت و ميان  ح
واقعيت آن گونه كه هست (نومن)83 و واقعيت آن گونه كه انسانها 
و فرهنگها درك و تجربه مى كنند (فنومن)84 فرق نهاد. از نگاه او 
آن گاه كه دين داران مى كوشند تا از واقعيت غايى سخن بگويند 
تنها مى توانند آن را آن گونه كه برايشان پديدار شده است توضيح 
دهند، نه آن گونه كه هست. چگونگى وصف دين داران از پديده 
ــير به كار مى گيرند بستگى دارد؛  به مفهومهايى كه آنان در تفس
ــدنى  ــان كه واقعيت غايى را غير ثنوى و وصف ناش بنابراين آن
ــيرى و استعاره ها  مى دانند مجموعه اى خاص از مفهومهاى تفس
ــخص  ــد و آنان كه خداوند را موجودى متش ــه كار مى گيرن را ب
مى دانند مجموعه اى ديگر را. چون واقعيت غايى امرى نامتناهى 

است هردو بيان تا اندازه اى درست است.85
به نظر مى رسد اگر ديدگاه هيك را بى هيچ قيد و شرطى بپذيريم، 
ــكالهايى چند به آن وارد باشد: يكم، اعتبار آموزه هاى دينى  اش
ــى در آموزه هاى دينى از ميان  ــان مى رود؛ دوم، واقع گراي از مي
ــوم، برپادارى دليل بر اثبات آموزه هاى دينى منتفى  مى رود؛ س
ــود؛ پنجم،  ــخصى بدل مى ش ــود؛ چهارم، دين به امرى ش مى ش
فرجام آن افتادن به ورطه نسبى گرايى و شكاكيت است؛ ششم، 

سخن راندن از حقانيت اديان، موهوم سگاليدن است.
اين سطور بر اين باور است كه شمول گرايى در حقانيت اديان و 
ــه اى استوار است، نه كثرت گرايى در آن. جملگى  مذاهب انديش
ــتوار دارد و دربر دارنده حقيقت  ــمانى خاستگاهى اس اديان آس
ــت. در عرصه دين پژوهى معاصر بايد از «به حق نزديك تر»  اس
و «از حق دورتر» سخن گفت نه حق محض و باطل محض. از 
آنچه پيش تر گفتيم به دست مى آيد كه دين واحد است و در هر 
ــد، جلوه  اى  زمان، به فراخور حال پيامبرى كه برانگيخته مى ش
مى كرده است. پيامبران مرتبه هايى دارند و آيات الهى اين سخن 
را تأييد مى كند: «برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى 
بخشيديم. از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات 

80 . Nondual
81 . Apersonal
82 . Personal

Noumena . 83 ، شيء فى نفسه، بود، پديده.
ــد، نمود،  ــه به نظر مى رس ــه ك ــيء آن گون Phenomena . 84 ، ش

نمودار.
85 . عقل و اعتقاد دينى، صص406و407.
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بعضى از آنان را باال برد».86
ــان نيستند و برخى بر برخى  پيامبران در فضيلت و برترى يكس
ديگر برترى دارند. 87رسالت به خودى خود فضيلت است و اين 
در ميان پيامبران مشترك است، ولى آنان به نسبت يكديگر، در 
ــتردگى  مقامها و درجه ها، برترى دارند. 88اين برترى گاه به گس
قلمرو رسالت هركدام مربوط است و گاه به ويژگيهاى شخصى 

يا ويژگيهاى امت ايشان.
از امام صادق(ع) نقل است كه مؤمنان با افزونى ايمان خويش، 
نزد خداوند، بر همديگر برترى مى يابند؛ همان گونه كه پيامبران 

نيز بر يكديگر برترى دارند.89
«و لقد فضلنا بعض النبيين على بعض»؛90 «و در حقيقت بعضى 

از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم».
برترى پيامبران بر يكديگر بر پايه حكمت خداوند است. 91اين 
ــاره دارد.  ــه ديگر پيامبران اش ــه برترى حضرت محمد ب آيه ب
ــر آنان برترى دارند  ــران اولوالعزم كه پنج تن اند بر ديگ 92پيامب

ــت. 93امام صادق(ع)  ــر اس و حضرت محمد بر جملگى آنان س
ــج تن پيامبر  ــدگان پن ــن پيامبران و فرستاده ش ــود: «برتري فرم
اولوالعزم اند و محورند و نام ايشان نوح، ابراهيم، موسى، عيسى 
ــدان او و همه پيامبران ـ  ــد ـ درود خداوند بر او و خان و محم

است».94
از پيامبر(ص) نقل شده است: «خداوند باالتر و گرامى تر از من 

نيافريده است».95
ــد متعال هريك  ــر الثمين مى خوانيم: «خداون ــير الجوه در تفس
ــت ويژه گردانيد؛ چنان كه  ــته اوس از پيامبران را به آنچه شايس
ــخنى و محمد را به  ــى را به هم س ــتى و موس ابراهيم را به دوس

ويژگيهايى كه به كسى جز او داده نشده است، برگزيد».96
ــان است؛ با  آيينهاى فرود آمده بر پيامبران نيز چونان خود ايش
ــت.  ــت، ولى اين حقها در يك مرتبه نيس اينكه جملگى حق اس
ــبت به مسيحيت به حق نزديك تر و  ــالم نس به باور نگارنده، اس

86 . بقره، 253.
ــاف عن حقائق  ــير القرآن، ج 2، ص303؛ الكش ــان فى تفس 87 . التبي

غوامض التنزيل، ج 1، ص297؛ تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص511.
88 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص310.

89 . تفسير عياشى، ج 1، ص 135.
90 . اسراء، 55.

91 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 6، ص490.
92 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص673.

93 . تفسير القرآن العظيم، ج 5، ص80)
94 . تفسير نورالثقلين، ج 3، ص176.

95 . همان، ج 3، ص175.
ــير المنير، ج 15،  ــز نك: التفس ــن، ج 4، ص30. ني ــر الثمي 96 . الجوه

ص101.

ــالم از حق دورتر است. تشيع نسبت به  ــيحيت نسبت به اس مس
ــبت به تشيع از حق دورتر  ــنن به حق نزديك تر و تسنن نس تس
ــروش همگون و  ــخن س ــه ناگفته نماند كه اين با س ــت؛ البت اس
ــنى فهمى است از  ــان نيست. ايشان مى نويسد: «اسالم س همس
ــيعى فهمى ديگر و اينها و توابع و اجزايشان  ــالم و اسالم ش اس
ــيع اسالم خالص و  ــميت دارند».97 «نه تش همه طبيعى اند و رس
ــن دو طريقه  ــنن ـ گرچه پيروان اي ــت و نه تس حق محض اس
هركدام در حق خود چنان رأيى دارند ـ نه اشعريت حق مطلق 
ــير  ــه مالكى، نه فقه جعفرى، نه تفس ــت، نه اعتزاليت، نه فق اس
ــه و نه وهابيه. نه همه  ــير طباطبايى، نه زيدي فخررازى، نه تفس
ــلمانان در خداشناسى و پرستششان عارى و برى از شركند  مس
ــرك آلوده است. دنيا را  ــان ش ــيحيان درك دينيش و نه همه مس
ــو حق  ــت كه يك س هويتهاى ناخالص پر كرده اند و چنان نيس
ــته باشد و سوى ديگر ناحق غليظ خالص.  صريح خالص نشس
ــان تر و  ــم، هضم كثرت براى ما آس ــى بدين امر اذعان كني وقت
مطبوع تر مى شود».98 «اصحاب هر فرقه مجازند كه همچنان بر 
ــت.  ــارند. مراد نفى طريقه خود نيس طريقه خود بمانند و پا بفش
مراد بهتر شناختن طريقه خود و هضم اين معنا است كه كثرت و 
تنوع، طبيعى و بشرى و اين جهانى و ناگزير است. مراد، نسبيت 
ــت. نمى گوييم حق و باطل معنا و استقالل  حق و باطل هم نيس
ــت. مى گوييم عالم،  ندارند و هر فرقه اى هرچه مى گويد حق اس
ــريعت،  ــت، چه عالم طبيعت و چه عالم ش ــم ناخالصيها اس عال
ــرى شدن دين  ــّر اين ناخالصى هم بش چه فرد و چه جامعه. س

است».99
از نخستين عبارتهاى سروش چنين برمى آيد كه فرقه فرقه شدن 
ــر آن فهمهاى  ــت و افزون ب ــدنى و ذاتى دين اس جزء جدا ناش
گوناگون از اسالم روا است. ايشان همچنين بر آن است كه تكثر 

اجتناب ناپذير است.100
خرمشاهى نيز درباره نكويى و روايى تفرقه و كثرت مى نويسد: 
ــت كه بشر به تفرقه و فرقه فرقه شدن  «واقعيت تاريخى اين اس
ــا و فاصله هاى تاريخى، جغرافيايى،  تمايل فطرى دارد. فرقه ه
ــتانى و ديروزين  فرهنگى و مادى و معنوى در همه جوامع باس
ــت».101 «اگر دو  ــرا بار آورده اس ــر را كثرت گ و امروزين، بش
ــالمى، اهل سنت و اهل تشيع را در نظر بگيريم،  فرقه بزرگ اس
هركدام كه حق يا برحق باشد، چرا به حق بودن قانع نبوده و باز 
ــت؟ فرقه هاى تسنن از تشيع بيشتر  تفرقه در تفرقه پيدا كرده اس

97 . «صراطهاى مستقيم»، ص3.
98 . همان، ص12.

99 . همان.
100 . همان، ص3.

101 . «قرآن و الهيات جهانى»، ص171.
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است ... اما اگر شيعه از سنت حق تر بود، چرا اين همه تفرقه و 
ــرق يافت؟ ... تفرق و فرقه گرايى يك عارضه زودگذر بعضى  تف
از جوامع انسانى نيست. همين است كه حافظ، با وسعت مشربى 
كه دارد، مى گويد: جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون 

نديدند حقيقت ره افسانه زدند».102

نقد و بررسى
ــميت داشتن جملگى  ــتوارى بر طبيعى بودن و رس چه دليل اس
ــه دليل اينكه جهان موجود جهان  ــا وجود دارد؟ آيا تنها ب فهمه
ــادى در آن وجود دارد،  ــت و فرقه ها و نحله هاى زي كثرت اس
نتيجه مى گيريم كه اين فرقه ها و نحله ها بايد وجود داشته باشد؟ 
بارى اگر فهم دين بر پايه مبانى و مبادى عقلى و علمِى استوار 
برنهاده باشد، صاحب آن فهم به آن يقين داشته باشد و راستى و 
درستى فهمهاى متعارض يا متباين با آن فهم را احتمال ندهد، آن 
فهم براى صاحب آن حجيت دارد؛ هرچند در واقع فهم نادرستى 
ــد؛ درمنابع آمده است: «آن، كه به فهم درست رسيده است،  باش
ــارع  ــتباه كرده يك پاداش».103 ش دو پاداش دارد و آن، كه اش
مقدس به آن، كه درست فهميده دو پاداش مى دهد؛ يكى پاداش 
ــش براى فهم را و ديگرى پاداش درست فهميدن،  عمل و كوش
ــت رسيده، نيز نه تنها عقوبت نمى شود،  اما آن، كه به فهم نادرس
ــيدن به فهم صحيح  ــه يك پاداش به خاطر تالش براى رس بلك
ــت، ولى، همان گونه كه گفتيم، پيش گرفتن روشهاى  از آن او اس
درست عقلى و علمى و رسيدن به يقين از شرطهاى آن است؛ از 
اين رو با لغو شدن هريك از شرطها انديشمند بايد در پى يافتن 
ــت و مطابق با واقع باشد؛ پس اين سخن كه «اصحاب  فهم درس
هر فرقه مجازند همچنان به طريقه خود بمانند» استوار نيست و 
هرگز نبايد جملگى فرقه ها، نحله ها و فهمها را بى  درنِگ بسنده 

و جستجوِى فراگير تأييد كنيم و بر حق بدانيم.
ــخن از «به حق  ــتره دين پژوهى بايد س پيش تر گفتيم كه در گس
ــق محض و باطل  ــق دورتر» گفت نه ح ــر» و «از ح نزديك ت
ــروش كه: «نه تشيع اسالم خالص  ــخن س محض؛ از اين رو س
ــنن» از نظر نگارنده درست است،  ــت و نه تس و حق محض اس
ــت؛ توضيح مطلب  ــان اراده كرده اس ــى نه به معنايى كه ايش ول
ــى دفاع مى كند  ــت و از كثرت گراي ــروش كثرت گرا اس اينكه س
ــد و اين در  ــرى ذاتى تلقى مى كن ــن گيتى ام ــرت را در اي و كث
ــم مى خورد. كثرت گرايى خود  ــته هاى ايشان زياد به چش نگاش
تعريفى دارد كه اگر كسى به آن پايبند باشد، نمى تواند از زبرين 
ــخن گويد؛  ــبت به يكديگر س و زيرين بودن دينها يا فرقه ها نس
ــمول گرايى پا نهاده است و او  ــاحت ش چه اگر چنين كند، به س

102 . همان، صص173و174.
103 . الصراط المستقيم، ج3، ص236.

ــت. گرچه سروش خود مى گويد كه نسبيت  ديگر كثرت گرا نيس
ــتن آن مراد ايشان نيست،  ــتقالل نداش حق و باطل و معنا و اس
ــرى مى داند و  اما از اينكه عالم را عالم ناخالصيها و دين را بش
ــريعت، معرفت دينى را  ــط تئوريك ش در فرضيه104 قبض و بس
بشرى، متحول و متكامل105 و معرفتهاى بشرى را نسبى مى داند 
ــد: «گرچه واقعيتهاى مطلق و ثابت در جهان خارج  و مى نويس
ــرار نمى گيرند، مگر به  ــر ق وجود دارند، ليكن در دايره علم بش
ــايد بتوان گفت فرجام اين باورها افتادن در  ــبى» 106ش طور نس

ورطه نسبى گرايى و شكاكيت است.
سروش اديان را عين حق مى داند، ولى اديان موجود را فهمهايى 
ــت و  از آن اديان مى داند كه اين فهمها هيچ كدام حق محض نيس
هميشه آميخته اى از حق و باطل است. 107همو مى نويسد: «هيچ 
ــود. خداى جهان هم بر  ــز خالص در اين جهان يافت نمى ش چي
ــه مى گويد: «انزل  ــت؛ آنجا ك ــت تأييد نهاده اس اين نكته انگش
ــماء ماء فسالت اودية بقدرها»؛ «آبى كه از آسمان فرو  من الس
مى ريزد ناچار با گل و الى آميخته مى شود و كف بلندى بر آن 

مى نشيند»، حق و باطل چنين به هم آميخته اند».108
ــت:  ــت بايد گفت كه در قرآن كريم آمده اس درباره جمله نخس
ــيد، آييِن پاك از آِن خدا  «اال هللا الدين الخالص»؛109 «آگاه باش
ــه،110 صفايافته111 و  ــت». خالص به معناى زالل، نجات  يافت اس
ــته از آلودگيها و افزودگيها است.112 برخى مراد از «دين  پيراس
خالص» را دينى كه پيراسته از هرچه جز آن است، دانسته اند113 
ــى ديگر آن را به معناى «دين دارِى خالص» برگرفته اند:  و برخ
ــت كه خداوند  ــودن دين خالص اين اس ــدا ب ــاى از آن خ «معن
عبادت را از كسى كه او را به يكتايى نمى پرستد، نمى پذيرد».114 
ــت كه هم دين خالص وجود دارد و هم  ــتوار آن اس ــخن اس س

دين دارى خالص.

ــط تئوريك  ــوادى آملى از قبض و بس ــت ج ــته بيان اس 104 . بايس
ــته با عنوان «فرضيه» ياد مى كند نه نظريه؛ براى نمونه  ــريعت پيوس ش

نك: شريعت در آينه معرفت، ص40.
105 . قبض و بسط تئوريك شريعت، صص 171-163، 249-245 

و 448ـ442.
106 . پيشگفتار قبض و بسط، زير معناى نسبيت.

107 . «صراطهاى مستقيم»، ص12.
108 . همان.

109 . زمر، 3.
110 . العين، ج4، ص186.

111 .  التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج3، ص100.
ــرآن، ج1، ص292؛ مجمع البحرين،  ــى غريب الق ــردات ف 112 . المف

ج4، ص169.
113 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 9، ص5.

ــير  ــير القرآن، ج 17، ص233؛ نيز نك: التفس ــزان فى تفس 114 . المي
المنير، ج 23، ص243.
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در آيه اى ديگر آمده است: «مگر كسانى كه توبه كردند و [عمل 
ــتند و دين خود  ــك جس خود را] اصالح نمودند و به خدا تمس
ــه] آنان با مؤمنان  ــدا خالص گردانيدند كه [در نتيج را براى خ
ــى بزرگ خواهد  ــد بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداش خواهن
ــدن دين را  ــراد از خالص گرداني ــه م ــن آي ــيد».115 در اي بخش

دين دارى خالصانه دانسته اند.116
ــده گفته اند: دين خالص وجود دارد  ــى بر پايه دو آيه يادش برخ
ــروش  ــت يافت.117 درباره آيه اى نيز كه س و مى توان به آن دس
ــتناد كرده است، بايد گفت: آيه يادشده هيچ داللتى بر  به آن اس
ــان دريافته است ندارد. در متن كامل آيه كمى  نتيجه اى كه ايش
ــتاد؛ پس  ــمان، آبى فرو فرس درنگ مى كنيم: «[همو كه] از آس
ــان روان شدند و سيل،  رودخانه هايى به اندازه گنجايش خودش
ــت آوردن  ــت و از آنچه براى به دس كفى بلند روى خود برداش
ــى يا كااليى در آتش مى گدازند هم نظير آن كفى برمى آيد.  زينت
ــد حق و باطل را چنين مثل مى زند. اما كف بيرون افتاده  خداون
ــاند در زمين  ــود مى رس ــان مى رود، ولى آنچه به مردم س از مي

[باقى] مى ماند. خداوند مثلها را چنين مى زند».118
همان گونه كه از ظاهر آيه برمى آيد، به هيچ روى، آميختگى حق 
ــت،  ــل و جدايى ناپذيرى حق از باطل مورد نظر آيه نيس و باط
ــت از آيه برمى آيد. آيه مى فرمايد: باطل  بلكه عكس اين برداش
ــت نسبت به سيل جارى يا  ــبت به حق همچون كف آب اس نس
ــت كه نه تنها مى توان فلز گداخته و آب را  فلز گداخته. پيدا اس
ــود به خود از ميان  ــف روى آن جدا كرد، بلكه آن كف خ از ك
ــز گداخته خالص باقى مى ماند: «و قل جاء  مى رود و آب يا فل
الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا»؛119 «و بگو: حق آمد 

و باطل نابود شد. آرى باطل همواره نابودشدنى است».
به سخن عالمه طباطبايى باطل بودن هر چيز به معناى آن است 
ــى در خارج و واقع آن گونه  ــود، ول كه چيزى در ذهن فرض ش
ــده بود نباشد و حق رو در روى آن است و چيزى  كه فرض ش
ــد؛ از اين رو حق و  ــان باش ــت كه فرض آن، با خارج يكس اس
باطل دو صفت است كه در اصل، ويژه عقيده است؛ براى نمونه، 
ــت سخنى  ــر ما و زمين زير پاى ما اس ــمان باالى س اينكه آس
ــت؛ چه واقع و خارج با آن يكسان است، ولى چنانچه  حق اس
ــمان زير پاى ما و زمين باالى سر ما است، گفتارى  بگوييم: آس
ــت. كردار نيز آن گاه حق است كه با نتيجه اى كه براى  باطل اس

115 . نساء، 146.
ــاف فى حقائق  ــير القرآن، ج 3، ص368؛ الكش 116 . التبيان فى تفس
ــير القرآن العظيم، ج 2، ص391؛  غوامض التنزيل، ج 1، ص581؛ تفس

الجوهر الثمين، ج 2، ص118؛ التفسير المنير، ج 5، ص331.
117 . «صراطهاى نامستقيم»، ص122.

118 . رعد، 17.
119 . اسراء، 81.

آن فرض مى شود، يكسان باشد؛ مانند: خوردن براى سير شدن، 
ــب و كار براى به دست آوردن روزى و خوردن دارو براى  كس
ــت شدن و اگر نتيجه جز اين باشد، آن كار، باطل است؛  تندرس
ــن موجودهاى خارجى آن گاه حقند كه در خارج وجود  همچني
ــند؛ مانند وجود حق تعالى و اگر به وجود چيزى كه  داشته باش
ــته باشيم، آن چيز باطل است؛ نيز چنانچه  وجود ندارد باور داش
ــده براى آن را  ــد، ولى ويژگيهاى وجودِى فرض ش موجود باش
ــته باشد، آن  هم باطل است؛ مانند: باور به استقالل و بقاى  نداش
ــداى تعالى  ــه هيچ موجودى جز خ ــود ممكن الوجود؛ چ موج
استقالل و بقا ندارد؛ بنابراين از اين نگاه باطل است؛ هرچند از 

نظر اصِل وجودش، حق باشد.120
ــت كه فاعل آن خداوند است و نكره و بى الف  «أنَزَل» فعلى اس
ــاند: آبى  ــت كه نوع را برس و الم آمدن واژه «ماء» از آن رو اس
ــاف؛ يعنى خود آب، بى آنكه با چيزى درآميخته و  خالص و ص
ــد. معناى آيه اين است كه خداوند  ــده باش يا دچار دگرگونى ش
ــيله بارانها، فرود آورد و در  ــمان آبى را، به وس ــبحان از آس س
ــيل گاههايى كه در محل بارانها قرار دارند و از نظر گنجايش  س
ــدازه گنجايش هريك، آب جارى  ــترش گوناگونند، به ان و گس
ــيل گاه،  ــيلهاى جارى در هر س ــيل به راه افتاد و س گرديد و س
ــود انداخت؛ به گونه اى كه روى آب را  كفى گردنده به روى خ

پوشاند.121
مراد از «َكذلَِك َيْضِرُب اهللا الَْحقَّ َو الْباِطَل» آن است كه خداوند 
اين چنين حق و باطل را اثبات و مشخص مى كند؛ همان گونه كه 
كف را از سيل و از طال، نقره و مس جدا مى سازد؛ بنابراين مراد 
از زدن حق و باطل به همديگر، گونه اى تثبيت است. اينكه سيل 
ــق و باطل، َمثَل آورده  ــاى مذاب و كف آنها را براى ح و فلزه
ــت بيانگر آن است كه حق مانند آب و فلزها ثابت مى گردد  اس
ــت  ــيل و كف فلزها خيالى اس و ثبوت باطل مانند ثبوت كف س
ــترك هردو گونه كف آن است كه هردو به خشك  و ويژگى مش
ــدن فلز از بين مى روند.122 از مثلى كه در  ــدن سيل و سرد ش ش
آيه شريف زده شد برمى آيد: نخست اينكه پراكنده شدن رحمت 
ــمانى در سيل گاههاى جهان و در قالبهاى گوناگون درآمدن  آس
ــت، ولى اين آلودگيها از  ــى را در پى خواهد داش آن، آلودگيهاي
ميان  رفتنى است؛ برخالف خود رحمت فرودآمده كه حق است، 
يعنى پايايى و مانايى دارد. َمثَل باور حق در دل مؤمن، َمثَل آب 
فرودآمده از آسمان و جارى در سيل گاهها است؛ برخالف باور 
باطل در دل كافر كه َمثَل آن، كفى است كه بر روى سيل مى افتد 

و چيزى نمى گذرد كه از بين مى رود.123
120 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 11، ص335.

121 . همان، ج11، صص335و336.

122 . همان، ج11، صص336و337.

123 . همان، ج11، صص338و339.
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به هر روى از نگاه نگارنده نيز نه تشيع كنونى حق محض است 
ــيحيت و نه غير آن، ولى  ــالم كنونى و نه مس ــنن، نه اس و نه تس

ديدگاه نگارنده با ديدگاه سروش چندين فرق دارد:
ــان برمى آيد، تمام راهها صراط  ــه كه از گفته هاى ايش 1. آن گون
ــت و هم اينك هركس به هر راهى رود، مى تواند بر  ــتقيم اس مس
ــاننده است، اما به نظر اين بنده  همان بماند و آن راه، به حق رس
ــه در راهى مى توان گام نهاد  ــت، بلك رفتن از هر راهى روا نيس
ــرط را داشته باشد؛ يكم: خاستگاه قدسى داشته باشد؛  كه دو  ش
ــخ نشده باشد؛ بنابراين ممكن است دينى بر حق باشد،  دوم: نس
ــوان آن را برگزيد؛ چنان كه پس  ــوخ بودن نت ولى به دليل منس
ــى نبى اكرم(ص) به پيامبرى، حكم جملگى اديان  از برانگيختگ

آسمانى چنين است.
2. ميان راهها، به لحاظ كيفيت به حق رسانندگى، فرقى نيست؛ 
حال آنكه، چنا ن كه گفتيم، اديان و مذاهب نسبت به يكديگر به 

حق نزديك تر و از حق دورتر است.
ــت يافتنى نيز  ــتى وجود ندارد و دس 3. حق محض در اين هس
ــض هم وجود دارد و هم  ــت، اما به نظر اين حقير حق مح نيس
ــت يافتنى است، ولى از آن رو كه اينك در عصر غيبت امام  دس
ــى دارد و اصًال وجود آن  معصوم(ع)، كه به حق محض دسترس
ــت، به سر مى بريم كسى نمى تواند ادعا  حضرت حق محض اس
كند به حق محض دست يافته و ديگران دست نيافته اند و بر سر 
اين مدعا جنگ يا جدال مذهبى راه بياندازد؛ چه در روزگار ما 
ــت و بر فهمها و تفسيرها داورى  ــريعت به لحاظى صامت اس ش
ــخن اينكه برخى، چون سروش،124 شريعت  نمى كند؛ توضيح س
را صامت مى دانند و برخى نيز، چون جوادى آملى،125 بر ناطق 
ــه بايد گفت:  ــد ك ــريعت تأكيد مى كنند. به نظر مى رس ــودن ش ب
ــريعت از منظرى صامت است و از منظرى ناطق. شريعت به  ش
ــت و لفظ دربر دارنده معنا است  لحاظ آنكه دربر دارنده لفظ اس
ناطق است، اما همين شريعت به لحاظ آنكه آن گاه كه مى گوييم 
شريعت چنين مى گويد و چنان مى گويد در واقع فهم خود را از 
آن بيان كرده ايم، نه لزومًا آنچه را مورد نظر شارع مقدس است، 
ــت؛ چه زبان ندارد كه بگويد اين برداشت سره است  صامت اس
ــره، اما آن گاه كه ولى معصوم(ع) حاضر باشد و دسترسى  يا ناس
به او ممكن، شريعت اين جنبه از ناگويايى را نيز فرو مى گذارد 

و به گونه مطلق گويا مى شود.
ــن [قرآن] كتاب صامت  ــت: «اي اميرمؤمنان على(ع) فرموده اس
ــت و من كتاب ناطق اويم».126 «از قرآن بخواهيد تا  خداوند اس

124 . قبض و بسط تئوريك شريعت، صص264و442.
125 . شريعت در آينه معرفت، صص145-136.

126 . وسائل الشيعه، ج18، ص20.

سخن گويد و هرگز سخن نمى  گويد، اما من شما را از [معارف] 
ــان شريعت، به  ــت كه از نگاه ايش آن خبر مى دهم».127 پيدا اس

گونه اى، صامت است.
ــود كه خداى تعالى فرموده است: «امروز كسانى كه  اگر گفته ش
كافر شده اند از [كارشكنى در] دين شما نوميد گرديده اند؛ پس، 
ــيد. امروز دين شما را برايتان  ــان مترسيد و از من بترس از ايش
ــالم را براى  ــما تمام گردانيدم و اس كامل و نعمت خود را بر ش
ــما [به عنوان ] آيينى برگزيدم و هركس دچار گرسنگى شود،  ش
بى آنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد]، 
ــت»؛128 پس دين كامل است  بى ترديد، خدا آمرزنده مهربان اس
ــت كه آرى، بى گمان،  ــالم حق محض است؛ پاسخ آن اس و اس
ــت و از همين رو گفتيم كه حق  ــالم كامل و حق محض اس اس
ــد توجه كرد كه بر پايه  ــت يافتنى مى دانيم، اما باي محض را دس
سخن مفسران، اين آيه براى اعالن واليت اميرالمؤمنين(ع) فرود 
ــت، كامل شد؛  ــريعت ناطق اس آمد؛ يعنى دين با على(ع)، كه ش
ــود به همان  ــريعت ناطق كم رنگ ش پس به هر اندازه حضور ش
ــر(ع) فرمود: «فريضه اى  ــتى مى پذيرد. امام باق اندازه دين كاس
ــين فريضه  بود كه  پس از فريضه اى فرود مى آمد. واليت، واپس
ــما را برايتان كامل و  ــرود آمد. خداوند با آيه «امروز دين ش ف
ــكار كرده است: پس  ــما تمام گردانيدم» آش نعمت خود را بر ش
ــما فرود نمى آورم. همانا فريضه ها  از آن هيچ فريضه اى براى ش

كامل گشت».129
كمال دين به واليت على بن ابى طالب(ع) است.130 اميرمؤمنان(ع) 
ــين حج خود را به جاى آورد و به  ــول خدا واپس فرمود: «رس
ــوى غدير خم روان شد. فرمان داد و چيزى مانند منبر براى  س
ــرا گرفت و با  ــد و بازوى م ــپس بر فراز آن ش ــاختند؛ س او س
ــود: هركه من موالى اويم، پس على موالى او  صداى بلند فرم
ــت. واليت من كمال دين است و خشنودى پروردگار ـ جل  اس
ــول خدا(ص) فرمود: «روز غدير  ــت».131 رس ذكرهـ  در آن اس
ــت كه در آن  ــت و آن روزى اس خم واالترين عيد امت من اس
ــن ابى طالب(ع) را به عنوان  ــد تعالى مرا به اينكه على ب خداون
ــى امتم، از پِس خودم، بگمارم فرمان داد  پرچمى براى راهنماي
ــار  ــت كه خداوند دين را كامل و نعمت را سرش و آن روزى اس
ــالم را براى مردمان برگزيد».132 پيامبر خدا(ص)  گردانيد و اس

127 . نهج البالغه، خطبه 158.
128 . مائده، 3.

129 . الكافى، ج1، ص289، ح4.
130 . تفسير نورالثقلين، ج 1، ص588.

131 . الكافى، ج8، ص27.
132 . االمالى، ص125.
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ــت داشتن اهل بيت و فرزندان من  در حديثى ديگر فرمود: «دوس
ــپس آيه «الَْيْوَم َأْكَمْلُتَ لَُكْم»  ــبب كمال يافتن دين است و س س
ــت كه  ــده اس ــالوت فرمود».133 از امام صادق(ع) روايت ش را ت
ــا اقرار به واليت اميرالمؤمنين  خطاب به پروردگار گفت: «همان
ــدن توحيد تو است».134 از امام رضا(ع) آورده اند  سبب كامل ش
ــوداع، كه در پايان  ــده فرمود: «در حجةال ــه پيرامون آيه يادش ك
ــدن  ــبب كامل ش زندگانى پيامبر خدا بود، فرود آمد و امامت س
دين است».135 على(ع) در حديثى مى فرمايد: «خداوند دين اين 
ــار  امت را به واليت من كامل گردانيد و نعمتش را بر آنان سرش
ــد؛ آن گاه كه در روز واليت به  ــالم را براى آنان برگزي كرد و اس
ــان خبر ده كه من  ــد(ص) فرمود: اى محمد، به آن حضرت محم
ــل گردانيدم و دين را براى آنان  ــان را براى آنان كام امروز دينش

اسالم برگزيدم و نعمتم را براى آنان سرشار گردانيدم».136
ــى از نامه اى كه به اسحاق بن اسماعيل  ــن(ع) در بخش امام حس
ــت: «اگر محمد(ص) و وصيهاى از  نيشابورى  نگاشته آورده اس
فرزندانش [امامان معصوم] نبودند، همچون چهارپايان، سرگردان 
ــناختيد و آيا به  ــديد، هيچ فريضه اى از فريضه ها را نمى ش مى ش
ــس آن گاه كه خداوند با  ــهرى جز از دروازه آن درمى آيند؟ پ ش
ــتن وليهايش [امامان معصوم]، پس از پيامبرتان ـ درود  برپا داش
خداوند بر او و خاندان او باد ـ بر شما منت نهاد، فرمود: «امروز 
ــما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم  دين ش
و اسالم را براى شما [به عنوان ] آيينى برگزيدم»».137 حديث در 

اين باره فراوان است.
درست است كه در دوران غيبت امام(ع) مردمان از وجود مقدس 
ــان همچون خورشيد پس ابر بهره مندند، ولى ظهور ايشان را  ايش
ــت بس ژرف تر و شگرف تر از دوران غيبت؛ چه اگر  فايدتى اس
ــه ناگفته نماند  ــه حاجت به عصر ظهور؟ البت ــد، چ اين گونه نباش
ــده نقصان اسالم به آن معنايى كه برخى  ــتى ياد ش كه مراد از كاس
ــت تصور كنند نيست، بلكه مراد همان است كه گفتيم؛  ممكن اس
ــريعت  يعنى چنانچه در فهم دين به بيراهه و كج راهه رويم، به ش
ــى نداريم تا خطايمان را بنماياند؛ بنابراين اسالمى  ناطق دسترس
ــيع و حتى تشيع امامى مجموعه اى از  كه موجود است، حتى تش
ــت. اسالم سنى تاريخ  ــتها از كتاب و سنت اس دريافتها و برداش
انديشه هاى عالمان سنى و اسالم شيعى تاريخ انديشه هاى عالمان 
ــارع مقدس اراده كرده است و از  ــيعى است، نه لزومًا آنچه ش ش
ــى جدى ميان دريافتها،  ــت كه تعارضها و تناقضهاي همين رو اس

133 . تفسير نورالثقلين، ج 1، ص589.
134 . تهذيب األحكام، ج3، ص145.

135 . عيون اخبار الرضا، ج2، ص195.
136 . كتاب الخصال، ج2، ص414، ح4.

137 . علل الشرايع، ج1، ص249.

برداشتها و تفسيرهاى عالمان مذاهب و حتى عالمان يك مذهب 
ــه تكفير يكديگر  ــه اندازه اى كه گاه ب ــا همديگر وجود دارد؛ ب ب
ــت. هيچ دو عالمى نيستند كه جملگى برداشتهايشان  انجاميده اس
ــويى هيچ گاه نمى توان ادعا كرد كه جملگى  يكسان باشد و از س
ــت؛ از اين رو به هيچ  ــره و بر حق اس ــتهاى يك عالِم س برداش
ــت و  ــوان به ديده يقين نگريس ــلكى نمى ت مذهب، مكتب و مس
ــت؛ چه هر مذهبى مجموعه اى از  گفت كه جملگى آن بر حق اس
ــره و ناسره است، اما مى توان گفت كه اجماًال فالن  دريافتهاى س
ــبت ديگر  دين به حق  نزديك تر است و فالن مذهب  دين به نس

به نسبت ديگر مذهب.
ــد گفت: چه  ــودن كثرت نيز باي ــى و ناگزير ب ــون اين جهان پيرام
ــتوارى آن مى توان برپا كرد؟ ذاتى بودن  ــتى و اس دليلى بر درس
ــت كه  ــى در وجود آدمى يا جامعه آدميان ادعايى اس تفرقه گراي
ــاهى نوشته،  ــت؛ حال آنكه هر آنچه خرمش به اثبات نيازمند اس
گزارش از وجود كثرت است، نه برپادارى دليل بر ذاتى و ناگزير 
ــده است. ايشان،  ــروش نيز هيچ دليلى را يادآور نش بودن آن. س
ــنى بيان كرده، كثرت گرا  ــته هاى خود به روش چنان كه در نگاش
ــت و از كثرت گرايى دفاع مى كند. از نظرگاه ايشان تمام اديان  اس
و فرقه ها راههايى براى رسيدن به حقيقت است و بر همگان روا 
ــت كه بر فرقه خويش پايبند مانند، ولى، به نظر نگارنده، بايد  اس
ــاب اديان را از فرقه ها جدا دانست. دين آسمانى خاستگاه  حس
ــته  ــى دارد و چنان كه گفتيم قرآن كريم همه را بر حق دانس قدس
ــمانى به وجود آمده  ــه در ذيل اديان آس ــت، اما فرقه هايى ك اس
ــيارى از آن به دليل  ــت جملگى ريشه قدسى ندارد، بلكه بس اس
ــران آن فرقه ها به وجود آمده است و  ــتى و جاه طلبى س هواپرس
ــيعه و سنى از پيامبر اكرم(ص)  از اين رو هيچ اعتبارى ندارد. ش
ــى پس از  ــل كرده اند كه آن حضرت فرمود: «همانا امت موس نق
ــد كه از آن ميان يك گروه اهل نجات و  او هفتاد و يك گروه ش
ــى پس از او هفتاد و دو  ــت و امت عيس هفتاد گروه در آتش اس
گروه شد كه يك گروه اهل نجات و هفتاد و يك گروه در آتش 
است و همانا امت من پس از من هفتاد و سه گروه خواهد شد كه 

يك گروه اهل نجات و هفتاد و دو گروه در آتش است».138
ــاهى پا را فراتر نهاده و وجود تفرقه را نه تنها  ــروش و خرمش س
ــان و جامعه بلكه آن را  ــو، روا و ذاتى در وجود انس ــرى نيك ام

خداخواسته دانسته اند كه ما در آينده آن را برمى رسيم.
ــخن خرمشاهى كه: «اگر شيعه از سنت حق تر بود،  درباره اين س
چرا اين همه تفرقه يافت؟» نيز بايد گفت: هيچ التزام عقلى ميان 
ــدارد. مگر تفرقه يافتن دليل  ــت با جمله دوم وجود ن جمله نخس
138 . كتاب الخصال، ج2، ص585. روايتهاى هم مضمون با اين روايت 
ــع الصغير، ج1،  ــار االنوار، ج28، صص2-6؛ الجام ــد در: بح را بنگري

ص48.
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ــالم خود پيش و بيش  ــت؟ اگر اين گونه باشد، اس حق نبودن اس
ــالمى تفرقه يافته است. ايشان هم تفرقه را ذاتى و  از مذاهب اس
ــيع نسبت به تسنن، به  ــته مى داند و هم در حقانيت تش خداخواس
ــه مى كند! نه بودن تفرقه در  ــيع، خدش ــدن تش دليل فرقه فرقه ش
ــت و نه نبودن تفرقه لزومًا  ــب لزومًا دليل حق نبودن آن اس مذه
دليل حق بودن آن. نه تشيع از تفرقه ايمن مانده است و نه تسنن، 
ــا از حقانيت مقوله ديگرى  ــر روى ميزان بهره مندى آنه اما به ه
ــود؛ در ضمن اينكه آدميان  ــت كه در جاى خود بايد بحث ش اس
ــتى  ــبب تفرقه اند نه خود مذهب؛ از اين رو چنانچه تفرقه كاس س
ــت، نه لزومًا  ــتى مربوط به آدميان اس ــد، كه هست، آن كاس باش
مذهبها. بيت شعرى نيز كه خرمشاهى از حضرت لسان الغيب نقل 
كرده است، تأييد تفرقه و تشتت و حقانيت جملگى آيينها و راهها 
ــت؛ چه ظاهر لفظهاى بيت يادشده نيز نكوهش فرقه گرايى و  نيس
ــتن هفتاد و دو ملت را در پى دارد؛ چنان كه فرمود:  گمراه دانس
ــد. در ضمن آنكه حافظ  ــانه گرويدن ــت را نديدند و به افس حقيق

پيش از آنكه شاعرى پخته و بلند آوازه باشد، عالمى قرآن شناس 
ــا يادكرد «هفتاد و دو ملت»  ــت؛ از اين رو ب و حديث خوانده اس
ــارت دارد كه امت  و گمراهى آنان، به حديث نبوى پيش گفته اش
ــت و جز يكى بقيه را در  ــته اس ــه فرقه دانس پيامبر را هفتاد و س
آتش و اين معنا با آنچه خرمشاهى برداشت كرده است و مشهور 

نيز هست، به طور كامل، رو در رو است.
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