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انحصارگرایی تشریعی ـ تشکیکی:
دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان دربارۀ کثرت ادیان
تاريخ دريافت49/7/71 :

تاريخ تأييد49/4/7 :

قاسم پورحسن
امیرحسین پاشایی

در مواجهه با واقعیت کثرت ادیان ،سؤاالتی ناظر به حقانیت ،نجاتشناسی و
اصول اخالقی تعامل با پیروان دیگر ادیان ایجاد میشود .پاسخهای دی نپژوه ان
در این باره در سه دسته نظریۀ «انحصارگرایی»« ،شمولگرایی» و «کثرتگرای ی»
قرار میگیرد .کشف موضع دین اسالم دومین دی ن ب رر جه ان ک ه اد ای
خاتمیت و مومیت دارد

تأثیرات نظری و ملی مهمی دارد .در همین راس تا،

این پژوهش ،با طف نظر ب ه ق ر ن ب ه ن وان م تن مق مس ما لمانان و ا
رهگذر بررسی رای یک ی ا برجا تهت رین مفا ران و یلا و ان ش یعه :س یم
محممحاین طباطبایی ،در تفایر گرانسنگ المیران ،با روش توصیفی تحلیل ی
سعی در تبیین نمونهای ا رویکردهای دروندینی به کثرت ادیان دارد .نگارن مه،
پس ا اشارهای به کلیات و اهمیت ما لله ،تص ویری ا نظری هه ای مط ر در

* دانشیار گروه لافۀ دانشگاه المه طباطبایی.
** دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر پژوهشگاه قر ن و حمیث.

*

**
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مواجهه با کثرت ادیان ارائه و رای المه را ناظر به نه ا بررس ی ک رده اس ت.
نتیجۀ تحقی ق ای ن اس ت :دی ن ح ق ا نظ ر الم ه براب ر اس ت ب ا «تا لیم و
سرسپردگی نابت به حق» ،راه و سنتی طری و الهی که با وجود داشتن م اهیتی
واحم ،در ا صار مختلفِ تاریخی ،باته به تکام ل اس تعماد انا انه ا در قال ب
شرایعی جلوهگر شمه است ،ک ه دارای س یری تک املی ا نق

ب ه کم ال و ا

اجمال به تفصیل است .جلوۀ کنونی دین حق ا نظر المه منحصر در ش ریعت
محممی است که خرین ،کاملترین و جامعت رینِ ش رایع م یباش م .ای ن م مل
حقیقتشناختی را میتوان «انحصارگرایی تشریعی تشکیکی» نامیم .الم ه ب ر
این مبنا نجات را منحصر در تبعیت ا این ش ریعت دانا ته ول ی پی روان دیگ ر
ادیان را نیر در صورت مم تقصیر مشمول نجات میشمارد.

واژگان کلیدی :انحصارگرایی ،شمولگرایی ،کثرتگرای ی حقیق ت ش ناختی،
کثرتگرایی نجاتشناختی ،انحصارگرایی تشریعی تشکیکی ،المه طباطبایی.
 .1بیان مسئله

تاریخ نمگی بشر هیچگاه ا ا تقاد به دین و یین الهی یا غیراله ی خ الی
نبوده است .با توجه به کثرت اناانها ،جوامع و رهن گه ای مختل ف ،ادی ان و
مذاهب متعمدی در پهنۀ گیتی برو یا ته انم .ادیان ،برخالف انتظار ،همیشه منج ر
به صلح و رامش نشمه و گاهی جنگهای خونینی را با ث شمهانم.
یکی ا مهمترین موضو اتی که با گا ترش تکنول و ی ارتباط ات و نردی
شمن رهنگها در دهکمۀ جهانی و تبادل دیمگاهها و رای لمی ب یش ا پ یش
مورد بحث و مناقشه قرارگر ته است کث رت و گون اگونی ادی ان و پی روان نه ا
است .این مالله ا منظر دین ش ناختی و کالم ی س ؤاالت متع مدی را در ه ن
متفکران دینی برانگیخته و مواضع الهیاتی و لافی بایاری را موجب شمه است:
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کمام دین حقیقی و کمام دین باطل است؟ لت و ریشۀ کثرت ادیان چیات؟ یا
اساساً می توان دینی را حق و دیگ ر ی ینه ا را باط ل ا الم ک رد؟ ی ا نج ات
و رستگاری در دسترس پیروان همۀ ادیان و مذاهب است یا منحصر در ما ل
و یینی واحم است؟ با پیروان ادیان دیگر چگونه بایم ر تار کرد ،با ممارا و رأ ت
یا با طرد و تحقیر؟ اینها نمونه ای ا س ؤاالتی اس ت ک ه در ای ن ما لله مط ر
میشود.
اسالم در میان ادیان برر

و نمۀ جهان بعم ا مایحیت بیشترین پیرو را دارد

و خود را خرین دین اله ی و پی امبرش را خ اتم پی امبران م یخوان م .در کن ار
بررسی های قلی ،کشف پاسخ چنین دینی به س ؤاالت م ذکور نقش ی با را در
نمگی کری و ملی پیروان بلکه تمام اناانها دارد .این امر ،در بهترین حالت،
ا رهگذر بررسی قر ن به نوان متن مقمس این دین حاصل میش ود .الم ه
سیممحممحاین طباطبائی صاحب تفایر گرانسنگ المیران حکیم ،م تکلم و
مفاّر معاصر شیعه است که در لوم نقلی ماننم ق ر ن و ح میث و ل وم قل ی
همچ ون لا فه و ک الم تخص

و تبح ر با یاری دارد .ایش ان رای مه م و

تعیینکننمه ای در این باب دارد که ماتنم به یات قر نی است .ب ه هم ین س بب،
تبیین و تحلیل رای ایشان و نابتسنجی نها با رویک رده ای موج ود ،بع م ا
اشاره ای به کلیات مالله و معر ی رویکردهای موجود ،ا اه ماف ای ن پ ژوهش
میباشم.
 .2پیشینۀ بحث

توجه به کثرت ادیان و اظهار نظر صریح و ممون در این باره در اث ر ش نایی
رو ا رون المان الهیات مایحی ب ا ادی ان ب رر

جه ان ایج اد ش م و در ث ار
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بایاری ا نان ماننم پل تیلیش 6،کارل بارت 6،رودلف اتو 3،امیل برونر 4،کریم ر،
رنولم توئینبی 0،کارل رانر 7و جان هی

8

9

نمایان شم( .ریچاردز)83-83 :4831 ،

کثرتگرایی دینی را میتوان پیام م پروتاتانتیا م لیب رال دانا ت ک ه چه ار
ویژگی اصلی دارد :نخات ،قبول و انجام تفاسیر غیرمتعارف ا کت اب مق مس و
تعالیم مایحیت برای گاترده کردن دایرۀ نجات به غیرمایحیت ،دوم ،تردی م در
براهین برتری مایحیت ،سوم ،توسل به تاامح و رد تعصب در اصول اخالقی ،و
چهارم تأکیم بر وامل مشترک ایمان شخصی و توجه ب ه ب اطن و ب ینهای ت در
مقابلِ توجه به نمودهای ظاهری دین ،ماننم شریعت ،مراسم و قایم دینی( .ر.ک.
لگن هوسن)84-41 :4831 ،
 .3تعریف دین

بررسی تکثرگرایی دینی ا نظر منطقی مترتب بر تعریف و تعیین مراد ا دی ن
است .در این میان ،برخی ماننم رابرت ارنات هیوم 5معنا و مفهوم دین را بمیهی
و بی نیا ا تعریف میداننم( .خسروپناه )13 :4831 ،و برخی دیگر (ر.ک .خسروپناه،

14-13 :4831؛ محدثی ،)431-411 :4834 ،ب ه دلی ل مش کالت موج ود ،دی ن را ا
اساس تعریف ناپذیر می داننم .مثالً ،ویلفرد کنتول اسمیت 66تعریف کردن دی ن را
بیشتر «ابهامبرانگیر ،غیرال م و تحریفکننمه» م یدان م ،ی را نم یت وان ن را در
1. Paul Tillich.
2. Karl Barth.
3. Rudolf Otto.
4. Emil Brunner.
5. Kraemer.
6 Arnold J. Toynbee.
7. Karl Rahner.
8. John Hick.
9. Robert Ernest Hume.
10. Wilfred cantwell smith.
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«الگوی مشخصی صورت بنمی کرد که به لح ا نظ ری ا ا رادی ک ه طب ق ن
نمگی می کننم قابل انتراع باشم»( .ریچاردز )93 :4831 ،البت ه ،ای ن ن ه یعن ی ک ه
مفهوم دین همیشه و کامالً مبهم و در پردۀ جهل است بلکه بمین معنا است که ا
نظر وی ،مفهوم دین بمیهی ،جهانی و ریمه ای اناانی است که تاریخش بخشی
اخترا ی غرب ی

ا تاریخ رهنگ بشر است .او مفهوم دین را به ط ور مش خ
میدانم که به باقی جهان صادر شمه است)Hick, 2013: 123( .

مع الوصف ،هر متفکر و نظریه ای ناگریر ا تلقی و تصویری ا دین اس ت ت ا
بتوانم نچه غیردینی است را ا دینی جما کنم .اما دینپژوه ان ب ه ل ت کث رت
مکاتب مختلف و گاه متضادی که همگی خود را «دین» مینامنم هیچگاه ب ر س ر
تعریفی واحم توا ق نماشتهانم .در شروع ق رن بیا تم ،روانش ناس :جیم ر للوب ا

6

تعریفهای مختلفی ا دین را معر ی میکنم ،که راوانی نها نه در روانشناسی و
نه حو های برر تر روکاستنی نیات )Paloutaian, 2013: 26( .این مشکل ب ه
حمی است که ویناون کینگ 6ارائۀ هرستی هرچنم ناق

ا تعاریف موج ود ا

دین را غیرممکن خوانمه است .ای ن مع ذور در م ورد ریش ۀ التین ی ای ن ل ت
( )Religioنیر وجود دارد اما ظاهراً معنای محوری ن «پرداختن به امور بادی و
توجه داشتن به مراسم بادی است»( .حسینی )83 :4839 ،ا هم ین رو اس ت ک ه
ویتگنشتاین ضرورت وجود وجهی مشترک بین ادیان را انکار کرده ،قای ل اس ت
اطالق دین بر ادیان مختلفی که وجه اشتراکی نمارن م ،مانن م وا ۀ ب ا ی ا ب اب
شباهت خانوادگی است( .ر.ک .قدردان قراملکی)11-11 :4833 ،

به نظر می یم راهکاری که نینیان اسمارت ارائه میکنم میتوانم ب رای پیش برد
1. James Leuba.
2. Winston L. King.
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مباحث لمی ،قممگاهی اولیه باشم .به نظر وی« ،بهترین راه ملی این میتوان م
باشم که ابتما چیری را به نوان محور ،هاته و گوهر دین مشخ

کنیم و س پس

به تعیین نمادها و خصوصیات و صفات مربوط به این هاتۀ مرک ری بپ ردا یم و
بر پایۀ ن به کشف موردی ویژگیهای ناص ر دین ی بپ ردا یم» (محددثی:4834 ،

 .)413به نظر میرسم تعریف المه طباطبایی ا دین نیر ،با توجه ب ه توض یحاتی
که در تفصیل نظر ایشان می یم ،بیشباهت به این نیات .دین به طور کلی ا نظر
صاحب المیران «چیرى به غیر ا سنت حیات و راه و روشى که بر اناان واج ب
است ن را پیشه کنم تا سعادتمنم شود» نیات( .طباطبایی ،4831 ،ج 913 :41و ج:3

 )913در جایی دیگر دین را نحوۀ یاتن در حیات دنیوی میدانم ،به گونهای که
متضمن صال دنیا به وسیلۀ نچه با کمال اخروی و نمگی دائمی ن رد خماون م
موا ق است ،میباشم( .طباطبایی ،4143 ،ج)481 :9

تعریف دین بعم ا قرن شانردهم ،طبق کاوشی که پالتووت 6دربارۀ تحوالت
معانی ل وی و اصالحی دین ا قرن سوم قبل ا میالد تا مان معاصر انج ام داده
است ،به طور کلی ،بر دو چیر داللت میکرد :نخات ،سیاتمی خاص ا ایمان و
بادت و دوم ،تصمیق همراه با احترام بشر نابت به قمرتی باالتر یا نادیمنی .این
معنا تقریباً تا  6796میالدی ا محوریت برخوردار بود .اما در اواخر ق رن بیا تم،
معنایی جمیم و محمودتر ا دین پمیمار و به طور راینمهای رایج شم« .دی ن» در
استعمال جمیم در مخالفت با جنبههای درونیتر و شخصی ،به ط ور خ اص ،ب ه
مؤلفههای سا مانیا ته و نهادیِ 6سنتهای ایمانی

که اکنون اغلب به «معنویت»

اشاره دارد داللت میکنم)Paloutaian, 2013: 26( .
1. Platvoet.
2. Institutional.
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ا نجاکه در این پژوهش نظرگاه المه مورد تأکی م اس ت ،تعری ف ایش ان را
به نوان تعریف مختار در نظر میگیریم.
 .4رویکردهای مختلف به کثرت ادیان

مواضع متفکران دینی در برابر کثرت ادیان غالباً در سه دس تۀ انحص ارگرایی،
شمولگرایی 6و کثرتگرای ی 3ق رار م ی گی رد و ه ر ی

6

در ابع اد مختلف ی ا

معر تشناختی ،نجاتشناختی ،حقانیت یا ص مق ،اخالق ی ی ا هنج اری مط ر
شمه انم .نظریه پردا ی در هر بعم در دیگر ابعاد اثرگ ذار اس ت .در ادام ه ،تقری ر
روشنی ا این دیمگاهها ارائه میشود.
 .1-4انحصارگرایی دینی

با بررسی انواع مختلف این دیمگاه شاهم دو مؤلفۀ مشترک بین نه ا ها تیم:
نخات ،باور به اینکه تنها ا تقادات ی

دین به صحیح است ،ب ه نح وی ک ه ب ا

قایم دیگ ر ادی ان ناس ا گار و غیرقاب لجم ع اس ت ،و دوم ،منحص ر دانا تن
رستگاری و نجات تنها در ی

مذهب .ب ر اس اس مؤلف ۀ نخا ت ،ب رای مث ال،

انحصارگرایانِ مالمان تنها خمای حق را «اهلل» می داننم و ای ن ب ا اد ای ادویت ا
ودانته که برهمن (خما) «نیرگونا» بمون صفات است سا گار نیات و این دو
نوع هم ا واقعیتِ نهایی نا ی یکمیگرنم .البت ه ،ای ن ن ه یعن ی ک ه انحص ارگرا
باورهای خویش را مورد انتقاد قرار نمیدهم یا با دیگر ادیان صحبتی نمارد و ی ا
ا نها چیری نمی مو د ،بلکه معنایش این است که تفاوتهای دینی واقعیان م و
اختال ات س تیرهجویان ه در می ان س نته ای دین ی وج ود دارد .ای ن نظری ه
گاتردهترین نظریه در میان پیروان ادیان جهانی اصلی است)Edwards, IEP( .
1. Exclusivism.
2. Inclusivism.
3. Pluralism.
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انحصارگرایی ،با وجود انتقاد متفکران روشنفکر ما یحی ،همچن ان ا س وی
برخ ی ا س نتگرای انِ پی رو کلیا ای کاتولی

روم و مهای ا بنیادگرای ان

پروتاتان با تمام لوا مش مورد پذیرش است( .هید )33 :4831 ،،در ای ن مین ه،
میتوان به ویلیام لاتون 6،لوین پالنتینگا 6و جیمر بورلنم 3اشاره کرد .لاتون در
باب تجربۀ دینی ،ا ادراک و شهود خماونم بر مبنای ن تجربه سخن گفته اس ت
و تقریباً اصولی هماننم اصول هی

را قبول کرده است و ا تکا ؤ ادلۀ ادی ان ب ه

ترجیح مایحیت حکم داده است .پالنتینگا ،ب ا اینک ه ب ه ط ور ض منی انحص ار
مایحیت به نوان دین حق را امری شهودی و بمیهی م یدان م ،ب ر ای ن ام ر
استمالل نیر کرده است که اجمالش ا این قرار است:
الف .جهانْ مخلوق خماونمی است که الم مطلق ،خیر مح
متشخ

و موج ودی

است.

ب .بشر نیا منم رستگاری است و خماونم ن را ا راه تجاّم ،حیات و م ر
ایثارگونۀ پار الهی خویش راهم ورده است.
جیمر بولنم نیر ،بر پایۀ انحصارگرایی ،در پی مقایا ۀ تع الیم و اس تمالله ای
دینی و اخالقی ادیان دیگر با مایحیت اس ت وی ب ه ما للۀ رتب هبن می ادی ان
جواب داده است و اصول مایحیت را معیار م یدان م( .ر.ک .حسدینی-33 :4839 ،
)411
 .2-4شمولگرایی دینی

ب ه دلی ل تن وع تقری رات ،ب هس ادگی ،نم یت وان تعریف ی ج امع و م انع ا
شمولگرایی ارائ ه ک رد .ام ا اجم االً م یت وان ش مولگرای ی را دی مگاهی ب ین
1. William Alston.
2. Alvin Plantinga.
3. James Borland.
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انحصارگرایی و کثرتگرایی دانات ،که ا نجاکه در اکثر انوا ش ،دینی خاص و
واحمِ دارای حقیقت یا نجاتبخش بالذات است ب ه انحص ارگرایی و ا نج اک ه
حقیقت یا نجات یا هر دو را به نحوی به دیگر ادیان و مذاهب نیر تا ریی داده و
نها را نیر شامل حقیقت یا نجات میدانم ،به تکثرگرایی شبیه است.
م یت وان ،در تعریف ی تفص یلی ،مش هورترین تقری رات ای ن نظری ه را در
صورتبنمی یل ارائه داد:
 .1-2-4شمولگرایی کاتولیکی :این دیمگاه مایح را مظهر لطف مطلق و تجلی
الهی خوانمه ،لطف سرشار و نجات مطلق را «تنها» در ما یحیت قاب ل دس تیابی
می دانم .بنابراین ،برای تمام ادیان غیرمایحی ،نقش و منرلت ی تمهی می در ط ر
نجات خماونم قایل است ،نه نقش اصلی.
مهمترین شخصیت این تقریر که شمولگرایی با ن ام وی گ ره خ ورده اس ت
کارل رانر است .تفایر کاتولیکی وی را میتوان در قالب چهار باور توضیح داد:
نخات :مایحیت دینی مطلق و مشروع است که اناان را به نجات میرس انم
و هرجا به ردی رضه شود بایم بپذیرد
دوم :ادیان غیرمایحی ابرار شناخت طبیعی خما ولی ناشی ا لطف راطبیع ی
او هاتنم که به واسطۀ مایح به دمی داده شمه است
سوم :پیروان ادیان غیرمایحی ،به نوان دریا ت گننمگان این لطف راطبیع ی،
بایم «مایحیان بمون نوان» نامیمه شونم
چهارم :در این صورتف کلیاا نمیتوانم خود را مم ی انحصاری نجات بمانم
بلکه بایم خود را طالیهدار یا جلوۀ صریح واقعیتی نوان کنم که نرد غیرمایحیان
وجود دارد.

انحصارگرایی تشریعیـ تشکیکی ...

08

با این وصف ،او همچنان قایل است که اوج حقیق ت و کم ال تجل ی تنه ا ا
طریق تجلی خما در مایح مایّر است( .ریچاردز)448-441 :4831 ،

همانطور که مالحظه میشود ،رانر ،به رسم انحصارگرایان ،تنها تجلی خماونم
در مایح را لطف راطبیعی و امل اصلی نجات می دان م و ،ت ا ح مودی مانن م
تکثرگرایان ،پیروان دیگر ادیان را نیر به سبب گاتردگی نجات مایحی تحت نام
مایحیان بمون نوانِ نجاتیا ته کر میکنم.
 .2-2-4شمولگرایی آرنولد توئینبی :او ادیان را به این میخوانم که به ج ای
اختال ات به اشتراکات توج ه کنن م .وی در گ ام نخا ت توص یه م یکن م ک ه
مایحیت بایم ا لوا م غربیش جما شود و ا راد بایم ا باور متعصبانه نا بت ب ه
مایح دست بردارنم ،یرا خماونم به سایر ادیان نیر تجلی کرده است و دلیلی ب ر
اینکه تنها در مایحیت متجلی شمه است وجود نمارد .ا نظر وی ،انحصارگرایی
با خودخواهی و غرور پیونم دارد و ،لذا ،با مهرب انی خماون م متع ارس اس ت و
احتمال دارد در ینمه به خشونت و مم تااهل بینجامم .او تفاوت ما یحیت ب ا
ادیان دیگر را تفاوتی رتبی میدانم ،نه نو ی ،یرا همه ا ی

منشأ نور میگیرنم.

بنابراین ،وی برخالف انحصارگرایان حقیق ت و نج ات را منحص ر در دین ی
خاص نکرده است ،هرچنم ا ابماع دینی التقاطی یا ادغ ام ادی ان ت اریخی ب رای
ساختن دینی واحم نیر د اع نمیکنم( .همان)39-13 :
 .3-4کثرتگرایی دینی

پلورالیام یا کثرتگرایی اصطالحی است ک ه در ح و هه ای مختل ف مانن م
ادیان ،اخالق ،سیاست و معر ت به معانی متفاوتی به کار میرود.
کثرتگرایی در حو ۀ دین 6یا رویکرد مبتنی بر گفتگو دیمگاهی است ک ه در
1. religious pluralism.
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دهههای اخیر رایج گشته و همف اصلی ن یا تن راهی برای سهیم ک ردن ادی ان
مختلف در حقیقت ،نجات و حقوق یاتی

اجتما ی است .این رویکرد ،ب ا ا

میان برداشتن نراع حق و باطل بین ادیان ،سعی در سوق ادیان و پی روان نه ا ب ه
سمت همملی ،ممارا و ش ناخت بیش تر ا یک میگر دارد .ا ج ان هی

 ،نینی ان

اسمارت 6،کنتول اسمیت و رایمون پانیکار 6میتوان به نوان نماینمگان این روش
کری نام برد ،اگرچه رشم و قوام این دیمگاه مرهون تالشهای دانشمنمانی نظیر
تروئلچ ،توئینبی ،اتو و تیلیش میباشم( .همان)481-481 :

گراییدینیرامیتواندرسهحوزهتوضیحداد :


کثرت
انواع
 .1-3-4کثرتگرایی حقیقتشنااتیی :این دیمگاه در مقابلِ انحص ارگرایی ،ک ه
تنها یینی خاص را به حقیقت نردی

یا دارای حقیقت میدانات ،نه تنها به نحو

سلبی برتری دینی خاص بر دیگر مذاهب را رد میکنم بلکه به نحو ایجابی قای ل
است که بیش ا ی

دین یا م ذهب ب ه نح و یکا ان ب ه حقیق ت نردی

ان م.

()Basinger, 2014
ا نظر بنیانگذار کثرتگرایی دینی :ج ان هی

ک ه نظری هاش را براس اس

دیمگاه کانت دربارۀ نومن و نومن بنا کرده است  ،همۀ سنتهای ب رر

دین ی

واقعیتی نامحمود و ب االتر ا جه ان تجرب ۀ ادی بش ری را قب ول دارن م ،ک ه
الیترین خیر است .این واقعیت واال و نامحمود ،که هی

ن را حقیقت غ ایی

3

یا حقی 4می نامم ،ا نظر این سنتها ،ماورای دسترسیِ سخن و تفکر مینی اس ت
و در چهارچوب مفاهیم و تصورات بشری محصور نمیشود .ا نظ ر وی ،تم ایر
1. Ninian Smart.
2. Raimon Panikkar.
3. Ultimate reality.
4. The Real.
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بین حقیقت مطلق در ات خویش و حقیقتی ک ه ب ه ص ورت انا انی تجرب ه و
انمیشیمه میشود در همۀ سنتهای دینی وج ود دارد و «حقیق ت غ ایی ،ک ه در
ات خویش یکی بیش نیات ،بالقوه میتوانم در تجربههای مختل ف بش ری ب ه
شیوههای گوناگون مورد تجربه قرار گیرد» .هی

ای ن نکت ه را در ک انون نظری ۀ

پلورالیاتی خویش قرار میدهم( .هی)39-34 :4831 ،،

هی

برای جایگرینی تعابیر «حقیقت غایی» یا «حق» ب ا وا ۀ خ ما ،خ الق ی ا

پروردگار دو دلیل می ورد :اول نکه وا ۀ خما نمیتوانم ص راحتاً ب رای خ مایان
نامتشخ

به کار رود و صر اً برای اشاره به خمایان متشخ

کاربرد دارد ,دوم

اینکه تعابیر جایگرین ،ا نجاکه بر اساس نوع خاصی ا نگرش الهی تعیّن نیا ت ه
است ،بر قایم و باورهای مختلف ادیان قابل اطالق است( .حسینی)413 :4839 ،

هی

ا تقادات و نگرش های متمایر و حت ی متع ارس ادی ان مختل ف را ب ر

اساس الگوی معر ت شناختی کانتی و مباحث «معر ت باطنی» ویتگنشتاین توجیه
و تفایر میکن م( .ر.ک .هید 13-18 :4831 ،،و 31-39؛ حسدینی 483-484 :4839 ،و

 )411-418بر همین اساس ،هی

نظریۀ خویش را محمود به ادی ان توحی می ی ا

وحیانی نماناته ،ن را به حو ههای دینی مختلف دینی تاریی میده م (حسدینی،
 ،)419 :4839تا جایی که مکاتبی بشری ماننم کمونیام را نیر دربرمیگی رد( .ر.ک.

هی )31-39 :4831 ،،اما به نظر میرسم در ای ن مین ه ،نظری ات مختلف ی داش ته
باشم ،چراکه در جایی دیگر ،باور به خما را ش رط ورود در دای رۀ کث رتگرای ی
دینی میدانم( .رشاد)418 :4831 ،

با توجه به الگوی معر تشناسانهای که هی

مت أثر ا کان ت و ویتگنش تاین
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ترسیم میکنم و ا نجاکه پلورالیام معر تشناختی 6در پی توجیه ا تقادات دینی
است و هی  ،ماننم بایاری ا یلاو ان دین انگلیای ،به این نتیجه رسیمه است:
تجربۀ دینی است که باور دینی را قالنی میکنم( .لگن هوسن )81 :4831 ،میتوان
گفت :کثرتگرایی حقیقتشناختی هی

ب ر کث رتگرای ی معر تش ناختی وی

مبتنی است.
 .2-3-4کثرتگرایی نجاتشااتیی :کثرتگرایی نجاتشناختی ،6ا نظر منطقی،
نتیجۀ شمول گرایی است و بارت است ا «پذیرش ای ن دی مگاه ک ه تحوی ل و
تبمیل وجود اناانی ا حالت خود مح وری ب ه خ ما(حقیقت)محوری ب ه ط رق
گوناگون در درون همۀ سنتهای دینی برر
دیگر ،تنها ی

الم صورت میگی رد .ب ه ب ارت

راه نجات و رستگاری وجود نمارد ،بلکه راههای متعمدی در ای ن

مینه وجود دارنم( ».هی )34 :4831 ،،ا نظر هی  ،سرس پردگی ادان ه و کام ل
نابت به حقیقت غایی ،که یکی نیر بیش نیات ،س بب نج ات و تکام ل نه ایی
دمی م یش ود( .هید )33 :4831 ،،توض یح اینک ه ش مولگرای ی ،چ ه ب ه نح و
حقیقت شناختی که نمونۀ ن را در شمولگرایی کاتولیکی توضیح دادیم و چه ب ه
نحو شمولگرایی نجاتشناختی که در شمولگرایی توئینبی اشارهای به ن ر ت،
منجر به پذیرش کثرتگرایی در نجات میش ود .گفتن ی اس ت ک ه ال م ۀ تع مد
راههای نجات و رستگاری پذیرش کثرتگرایی حقیقتش ناختی نیا ت ،چراک ه
ماننم کاتولی ها می توان ،با وجود انحصار حقیقت در دینی خاص ،پیروان ادی ان
دیگر را به دالیلی همچون شمول لطف الهی نایل به نجات خوانم.
ثار اولیۀ جان هی

به نوان س ردممار ای ن بح ث بیش تر ب ر کث رتگرای ی
1. epistemological religious pluralism.
2. soteriological religious pluralism.
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نجات ش ناختی و اخالق ی م تمرک ر ب ود ام ا ث ار مت أخر وی ب ه کث رتگرای ی
معر ت شناختی نظر داشت( .ر.ک .محمدرضایی )4838 ،به قیمۀ هی

این جنبه ا

کثرتگرایی مبنایی برای پلورالیام اخالقی است( .لگنهوسن)81 :4831 ،

 .3-3-4کثرتگرایی اتالقنی :در اصطال  ،به گونهای ا کثرتگرایی دینی ک ه
در حو ۀ تحمل و ممارا ،به پیروان ی

دین توصیه می کنم که با پی روان ادی ان و

مذاهب دیگر ر تاری خ وب داش ته باش نم و ب ا نه ا ب ا تکب ر برخ ورد نکنن م
کثرت گرایی دین ی هنج اری 6ی ا کث رتگرای ی دین ی اخالق ی گفت ه م ی ش ود.
(لگنهوسن)81 :4831 ،

در س اله ای اخی ر ،با یاری ا الس فه توج ه خ ویش را ب ه ای ن ما لله
برگردانمه انم که پذیرش کثرت دینی چه تأثیری در ایجاد تحمل و ممارای  6دینی
دارد .یکی ا مما عان اصلی این اد ا که پذیرش کثرت دین ی ،م مارا و تحم ل را
گاترش میدهم یلیپ کوئین 3است .وی بر این ب اور اس ت :اوالً ،واک نشه ای
جمی نابت به واقعیتِ انکارناپذیرِ کثرت ادیان ضرورتاً توجیه باور اش خاص را
به اینکه چشمانما دینی نها ا چشمانما دینی دیگران برتر است ضعیف میکنم
و ،ثانیاً ،این توجیهِ ساتشمه میتوانم پیروان را به سوی تحم ل دین ی بیش تر و
ر تارهای مقابلهای کمتر نابت به دیگران همایت کنم)see: Basinger, 2014( .
با توجه به نچه گفته شم ،میتوان رابطۀ بین انواع کثرتگرای ی را ب ه ش کل
طولی و تا انما های لیی تبیین کرد :کثرتگرای ی معر تش ناختی پای های ب رای
کثرتگرایی حقیقتشناختی میگردد و کثرتگرای ی حقیق تش ناختی اس اس و

1. normative religious pluralism.
2. Tolerance.
3. Philip Quinn.
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محملی برای پلورالیام نجاتشناختی خواهم ش م و پلورالیا م نج اتش ناختی
مینهسا کثرتگرایی اخالقی و تااهل و تاامح با پیروان دیگر ادیان میشود.
 .5تحلیل و بررسی تطبیقی آرای عالمه طباطبایی

اکنون که رویکرد و دیمگاههای موجود دربارۀ کثرت ادیان روش ن ش م ،رای
المه سیممحممحاین طباطبایی ( )6306-6686را بیان کرده ،ا رهگذر بررس ی
ن به نابتسنجی نها با رویکردهای مشهور خواهیم پرداخت.
 .1-5کثرتگرایی دینیِ حقیقتشناختی در آرای عالمه

نظر المه در این بخش ا رهگذر تحلیل رای ایشان دربارۀ ماهیت ،ص فات
و مصماق دینِ حق به دست می یم.
 .1-1-5دین حق از نظر عالمه :در ابتمای مقاله به تعریف المه ا دی ن اش اره
شم ،حال سؤال این است که مصماق حقیقی دین که اناان را به صالحی دنی وی
که سا گار با سعادت اخروی و حیات ابمی است میرسانم چیات.
المه ،در تفایر یۀ « َأَقِمْ وَجْهَ َ لِلمِّینِ حَنیفاً ِطْرَتَ اللَّهِ الَّت ی َطَ رَ النَّ اسَ

َلَیْها ال تَبْمیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ لِ َ المِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَ رَ النَّ اسِ ال یَعْلَمُ ونَ» (روم:
 ،)81نوع اناان را دارای طرت و سرش ت روح ی و جا می واح می معر ی
میکنم که به اقتضای ن سود و یانهای مشترکی داشته و همواره در پی سعادت
و تکمیل نواق

و ر ع احتیاجاتش است .ا همین رو ،انا ان بای م ب ه ل وا م و

امکاناتی مجهر باشم که رسیمن به سعادت غایی را برایش ممکن سا د .مؤیم این
سخن یۀ «رَبُّنَا الَّذِی أَ ْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَمى» (طه )11 :و یات «الَّذِی خَلَقَ
َاَوَّى وَ الَّذِی قَمَّرَ َهَمى» (اعلی )8-9 :است .المه ،بر این اساس ،س ا گاری ب ا
طرت و سرشت اناانی را ا شروط و لوا م دین حق نوان میکن م( .طباطبدایی،
 ،4831ج 913 -911 :41و ج)913 :3
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ایشان ،با تأکید بر آیات«إِنَّ المِّینَ ِنْمَ اللَّهِ الْإِسْالمُ (»...آلعمران)43 :و«وَ مَ نْ
یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً َلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ ِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»(آلعمران،)31 :
ماهیت دین حق را «تالیم بودن» نوان میکنم لیرغم معنای وسیع و م ومی
دین ا نظر قر ن به نحوی که هر طریقه و مالکی در پرس تش خ مای تع الی را
شامل می شود ،دین مقبول و حقیقی نرد خماونم تنها تالیم و سرسپردگی اس ت.
(همان ،ج« )138 :1دین حق» اضا ه موصوف بر صفت نیا ت ،ت ا معن ایش دین ی
باشم که حق است ،بلکه اض ا ۀ حقیقی ه اس ت و منظ ور ا ن دین ی اس ت ک ه
مناوب به حق است و حق اقتضا می کنم انا ان پی رو ن باش م و ،ب ه ب ارتی،
غایت و همف ن حق است.
مراد ا اسالم در یات (روم81:؛ آلعمران )43 :در المیران معنای ل وی ن یعنی
تالیم و سرسپردگی است و «اگر مىگوییم :اسالم دین حق است ،معن ایش ای ن
است که اسالم سنت تکوین و طریقهاى است که نظام خلقت مط ابق ن اس ت و
طرت بشر او را به پیروى ن د وت مىکنم ،همان طرتى که خماون م انا ان را
بر ن طرت ریمه ،و در خلقت و ریمۀ خما تبمیلى نیا ت ای ن اس ت دی ن
استوار( ».همان ،ج.)894-891 :3
ماهیت و چیاتی دین حق ،بنابراین ،مااوی است با «تا لیم ح ق ش من ،ب ه
قیمههاى حق معتقم گشتن ،و ا م ال ح ق انج ام دادن» و ،ب ه ب ارتى دیگ ر،
«تالیم شمن در برابر بیانى که ا مقام ربوبى در مورد قایم ،ا مال و یا معارف و
احکام صادر مىشود» .این معنا را المه در جایجای تفایر المیران متذکر ش مه
است( .ر.ک .طباطبدایی ،4831 ،ج 118 :4و  113و  134و ج 433-433 :8و 833 – 833
و  111و ج 913 :1و ج 131 :1و ج 913 :3و ج)181 :43
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دین حق در نظام کری المه ویژگی ممتا و مهمی دارد که تبیین ن موض ع
ایشان در کثرت ادیان را روشن میسا د.
 .2-1-5وحدت تشکیکی دین حق :با بررسی رای المه در سرتاسر المیران ،به
این نتیجه خواهیم رسیم که دین حق سنت و رویهای واحم و الهی اس ت ک ه در
پاسخ به سرشت و طرت سعادتطلب دمی معین شمه است .این سنت الهی در
ین وحمت دارای کثرات و جلوههای تاریخی متع مدی اس ت ک ه ه ر ی

در

قالب شریعتی خاص و به تناسب ظر یتها ،استعمادها و مصالح اقوام ن مان ا
طریق پیامبران الهی ابالغ شمه است .همانطور که ظر یتها در طول م ان س یر
تکاملی داشته انم ،این سنت نیر سیر تکاملی داشته ،ا نق

به کمال و ا اجم ال

به تفصیل رشم کرده است .این ویژگی ممت ا دی ن اله ی ،ک ه در ین وح مت
تکوینی دارای کثرت تشریعی است را میتوان وحمتی تشکیکی نامیم ،چراک ه در
ن مابهاالمتیا همان مابهاالشتراک است و تفاوت ه ر ی

ا ش رایع ت اریخی و

اشتراکشان تنها به مفاد و محتوای نها که حق و نا ل ا طرف خماونم است
برمی گردد ولی برخی ا نظر حق ،تفصیلیتر و برخ ی اجم الیترن م ام ا چی ری
خارج ا حق در نها نیات .این وحمت به شامل بودن حقیق ت تم ام ادی ان ب ه
وسیلۀ دین اسالم اشاره دارد.
در ماتنمات یل اصول اساسی این نظر ارائه میشود:
اصل نخست .دین حق واحم است :ا نظر الم ه ،وح مت ط رت ،ن وع و
نیا های دمی وحمت سعادت و ش قاوت انا ان را نتیج ه م یده م و وح مت
سعادت و شقاوت بنمگان ماتلرم وجود راهی واحم برای دستیابی به ن است.
ایشان ،با استناد به یۀ  36سورۀ روم ،این یکاانی طرت را اساس سنت دینی
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داناته و با استفاده ا ن ،استمالل می کنم که سعادت و شقاوت ن وع دم ی نی ر
بایم واحم باشم ،یرا اگر سعادت اناانها به دلی ل اختال ات بش ری ت ییرپ ذیر
باشم ،جامعۀ واحمی که ضامن سعادت ا راد است تشکیل نخواهم شم و اناانها
ا وحمت نوع خارج شمه ،به تناسب منطقههای متف اوت مختل ف م یگردن م و
اجتماع اناانی نمی توانم سیر تکاملی داشته باشم و ا نق

به کمال ب رود ،ی را

چنین سیری ال مهاش وجود وجه مشترکی بین اناانهای گذشته و ینمه است.
ال مۀ وحمت سعادت اناان ،که طرت و شاکلۀ مشترک دمی نیر ب ه س وی
ن همایت میکنم ،این است که در مرحلۀ مل تنها ی

سنت برایش مقرر ش ود

و ا همین جهت است که خماونم در ادامه« ،فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَررَ الََّّرَ َ لَلَها رَ»
بارت «ال تَبادِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» را بیان رم وده اس ت( .طباطبدایی ،4831 ،ج-913 :41
)913

المه ،به د عات ،وحمت دین الهی را ی اد ور ش مه اس ت .ب رای نمون ه ،در
معنای دین ،شریعت و نابت ن دو با هم ،الم ه معن ای دی ن ا نظ ر ق ر ن را
امتر ا شریعت معر ی می کنم ،چراکه شریعت طریقهای خ اص ب رای امت ی ا
امتها است ،ماننم شریعت نو و شریعت ابراهیم ،اما دین بارت است ا سنت
و طریقۀ الهی ارغ ا امت یا پیامبری خاص (همان ،ج ،)131 :1که به شهادت ی ۀ
« شَرَعَ لَكُما مِنَ الدِّينِ مَ وَصَّى بِهِ نُوحًَ وَ الَّذي أَواحَهاََّ إِلَهاكَ وَ مَ وَصَّهاََّ بِهِ إِباررايهمَ وَ
مُوسى وَ لهسى أَنْ أَقهمُوا الدِّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فههِ كَبُرَ لَلَى الْمُشْرِكهنَ مَ تَدالُويُما إِلَهارهِ
اللَّهُ يَجاتَبي إِلَهاهِ مَنْ يَشَءُ وَ يَ ادي إِلَهاهِ مَنْ يَُّهبُ» (شوری ،)48 :محتوای وحی در تمام
پیامبران دین الهی واحمی است که بر تمام ابنای بشر واج ب اس ت ن را س نت
نمگی خویش بگیرنم (همان ،ج )81 :43و این دین ا ن جه ت ک ه «یگان ه» راه
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سعادت بنمگان است که ا سوی خماونم تعیین شمه «س بیل اللَّ ه» نامی مه ش مه
است (همان ،ج)933 :41

اصل دوم .دین حق دارای جلوهها یا شرایع متکثر تاریخی اس ت :مه مت رین
دلیل برای این اصل وقوع ن است .به بارتی ،این اص ل ب میهی اس ت ،چراک ه
وجود شرایع الهی به پیام وری رسوالنی ماننم ن و  ،اب راهیم ،موس ی ،یا ی و
محمم

به گواهی نقل و قل اثبات شمه و المه نیر ن را پذیر ت ه و در پ ی

تحلیل و تبیین رابطۀ نها با دین حق است.
اصل سوم .جلوه های دین حق به تناسب استعماد بنمگان رونم تک املی دارد:
این اصل ،که در حو ۀ رتبهبنمی ادیان جای میگیرد ،ا رهگذر پاسخ الم ه ب ه
سؤال مهمی که پس ا طر وحمت دین حق رخ می نمایانم به دست م ی ی م و
نْ پرسش ا دلیل کثرت شرایع الهی در ط ول ت اریخ بش ر اس ت ،ش رایعی ک ه
بایاری ا احکام نها با هم متفاوت و گاهی متعارسانم.
المه ،در تفایر یات«یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ ی إِبْ راهیمَ وَ م ا أُنْرِلَ تِ
التَّوْراةُ وَ الْإِنْجیلُ إِالَّ مِنْ بَعْمِهِ أَ َال تَعْقِلُونَ ها أَنْتُمْ هؤُالءِ ح اجَجْتُمْ یم ا لَکُ مْ بِ هِ
ِلْمٌ َلِمَ تُحَاجُّونَ یما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ ِلْمٌ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُ ونَ»(آلعمدران:

،)11-11انحصارگراییِ حقیقتشناختی «مطلق» را که یهودیان و مایحیان ن مان
قبول داشتنم و تنها شریعت خویش را در تمام مانها حق م یپنماش تنم ،نظ ری
ناصواب داناته است .ایشان بر این باور است که دین ح ق و س نت تا لیم ،در
ین واحم بودن ،در ا صار مختلف و سیر تاریخی خود متکثر بوده و ،با گذشت
مان و به تناسب رشم استعماد بشری ،ا ناحیۀ خمای متعال کام لت ر م یش مه
است .دین حق ،قبل ا یهودیت ،با ش رایع و احک امی س ادهت ر جل وه ک رده و،
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بهتمریج ،در قالب یهودیت و نصرانیت کاملتر شمه است ،به نحوی که ه ر ی
ا انبیا بهمثابه بنیانگذاران مرحلهای ا تکامل دینی به حا اب م مه و ه ر ی
متصف و متعبم به دین مان خویش بودهانم .بنابراین ،دین حق ی ا س نت تا لیم
اصل ،و شرایع الهی به نابت ن بهمنرله رعانم( .طباطبایی ،4831 ،ج)833–833 :8

بایم توجه داشت که خماونم متعال در هر با ۀ مانی به تناسب استعماد بش ر،
تنها و تنها« ،ی » شریعت واجب االتباع را نا ل کرده است و سابقه نمارد در ی
مان دو و یا چنم شریعت تشریع کرده باشم( .همان ،ج)133 ،1

عالمه با استناد به آیات«وَ مِنْ ب ائِهِمْ وَ ُرِّیَّ اتِهِمْ وَ إِخْ وانِهِمْ وَ اجْتَبَیْن اهُمْ وَ
هَمَیْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُاْتَقیمٍ لِ َ هُمَى اللَّهِ یَهْمی بِهِ مَ نْ یَش اءُ مِ نْ ِب ادِهِ وَ لَ وْ
أَشْرَکُوا لَحَبِطَ َنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»(انعام)33-33 :نیر به وحمت د وت انبی ای
الهی ا دم تا خاتم به دین حق اشاره میکنم و اخ تالف ش رایع را تنه ا ا ب اب
«اجمال و تفصیل» میدانم( .همان ،ج)133 :3

ایشان در تفایر یۀ (بقره ،)948 :بهصراحت ،سیر حرکتی دین الهی را تک املی
و ختم ن را هنگامی میدانم که حاوی تمام قوانینی باشم که بش ر در جنب هه ای
مختلف نمگی به نها نیا دارد( .همان ،ج )431-413 :9

از نظر عالمه ،توصیف قرآن به«تَفْصِیلَ الْکِتابِ» در یۀ «وَ ما کانَ ه ذَا الْقُ رْ نُ
أَنْ یُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ تَصْمِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَمَیْهِ وَ تَفْصِ یلَ الْکِت ابِ ال رَیْ بَ
ِیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ»(یونس ،)83 :حاکی ا این است که قر ن تفصیلدهنمۀ تم ام
کتاب های سمانی است ،به این معنا که قر ن معارفِ دیگر شرایع را با تفص یل و
توضیح بیشتری ارائه میکنم( .طباطبایی ،4831 ،ج)34 -31 :41

در همین راستا و با استفاده ا یۀ  63سورۀ شوری ،المه ش ریعت حض رت
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را ،بنا بر ی
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احتمال ،مااوی مجموع وصیتهای خماون م متع ال ب ه

حضرت نو  ،ابراهیم ،موسی و یای به الوه وحیهایی که به خ ود نجن اب
شمه است می دانم و بر اساس احتمال دیگر ،یه را کنایه ا این تفایر میکنم ک ه
تمام شرایعِ قبلی و اسالم ،در واقع و ا نظر لبّ ،دارای حقیقت ی واحمن م ام ا در
امتهای مختلف ،به دلیل استعمادهای متفاوت نان ،دس تورات مختلف ی تش ریع
شمه است( .طباطبایی ،4143 ،ج.)814-811 :1

6

با این توضیحات ،به نظر میرسم توجیهی که برخی کثرتگرایان برای نظری ۀ
خویش می ورنم مبنی بر اینکه خماونم خود اولین کای است که بذر پلورالیا م
را در جهان کاشت و پیامبرانی متعمد مبعوث ساخت و در دهان و بان ه ر ی
تفایری نهاد (سروش )43 :4833 ،درست نباشم ،چراکه ادیان الهی گوهری واح م
داشته و همگی به حقی یگانه اشاره دارنم ،و اساساً چون به حق رهنمون میشونم
ادیان حق نامیمه میشونم .ا رون بر این ،این شرایع و ادیان حقایقی نه در رس
ه م ک ه در ط ول ه مان م و ،ل ذا ،نم یت وان نه ا را ب ا کث رتگرای ی دین ی
حقانیتشناختی مطابق دانات.
بنابراین ،دین حق که همان سرسپردگی و تا لیم در براب ر ح ق اس ت در
ین واحم بودن ،به تناسب پیشر ت استعماد و نیا های بشر به نحوی جامعت ر و
کاملتر ا سوی خماونم در قالب شرایعی معیّن جلوهگر شمه است ،ش رایعی ک ه
اختال شان تنها به اجمال و تفصیل حق برمیگردد و تن اق

و تعارض ی ب ا ه م

 . 6با تطبیق به مل ممه ،این چنم سطر در ناخۀ ترجمه ،ا قلم ا تاده است ،به همین
دلیل ،الجرم به اصل تفایر المیران استناد شمه است و غرس ا رایش بمون دلیل منابع مقاله
نبوده است.
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نمارنم و همگی حق را در ا ق پ یشِ روی خ ویش دارن م .ا ای نرو ،الم ه در
رتبهبنمی ادیان قایل به تااوی نیات ،گرچه قایل به وحمت شالودۀ نها است.
دین حق یا یین تالیم ،الوه بر ویژگی ممتا وحمت تشکیکی

تکاملی ،ا

ویژگیهای دیگری نیر برخوردار است ،که تفصیل نها را به مجالی دیگ ر نه اده،
تنها به نوان و درس نها اشاره میشود :الهی بودن (ر .ک .طباطبدایی ،4831 ،ج:9

 431و ج 933 :41و ج ،)191 :49جاری بودن در سراس ر تک وین و واج باإلتب اع
بودن دین حق (ر .ک .همان ،ج 191 :8و ج ،)11 :43مالط و مایطر بودن ب ه تم ام
ادیان غیرالهی (ر.ک .همان ،ج 913 :1و ج ،)184 :43و جاودانه بودن و ناخناپذیری
(ر.ک .همان ،ج.)131 :1
 .3-1-5مصداق تشریعی فعلی دین حق :اکنون نوبت به تعی ین مص ماق عل ی
دین حق می رسم ،تعیین و تبیین دینی که در حال حاضر اناانها مُجا و مکل ف
به پیروی ا ن هاتنم و سعادت و رستگاری نان در گرو ن است.
با بررسی و تحلیل المیران ،می یابیم که ا نظ ر الم ه ،تنه ا ش ریعت ح ق و
واجباالتباع در حال حاضر شریعت محممی

یا همان اسالمِ اصطالحی است.

ایشان ،با تکیه به یات قر ن و استفاده ا مقممات قلی ،ای ن ش ریعت را خ اتم
را خرین رستادۀ خماون م م یدان م.

شرایع الهی و پیامبرش حضرت محمم

این شریعت در مایر تمریجیِ تکامل شرایع الهی کاملترین و جامعترین شریعت
گشته است .المه در یۀ «تَمَّتْ کَلِمَۀُ رَبِّ
رسیمن شرایع سمانی ا مراحل نق

َ ( »...انعدام« )441 :تمامی ت کلم ه» را

به مرحلۀ کمال تفایر میکنم و ،ب ا تأیی م

یات (صف ،)3-3 :مصماق کمال را «دین محممی» می دانم( .طباطبایی ،4831 ،ج:3
)111

ا نظر المه ،ایمان به این شریعت بر همگان حتی بر پی روان ش رایع پیش ین
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واجب است ،یرا به شهادت قر ن (اعراف413 :؛ صف ،)1 :در یهودیت و مایحیت
به بعثت پیامبر اسالم

بشارت داده شمه اس ت (همدان ،ج ،) 819 :3هرچن م ا

نظر المه کامل و جامع بودن این شریعت بمون شهادت تورات و انجی ل دلیل ی
ماتقل است بر حقانیت اسالم و صمق پی ام ور ن (همدان ،ج .)811 :3ا رون ب ر
این ،مطابقت اساس شریعت محممی تالیم در برابر حق با مقتضای ربوبی ت
و الوهیت خماونم سبب میشود قل هر اناانی به پذیرش ن حکم کنم( .همدان،

ج )193 :43شریعت پیامبری ماننم حضرت محمم

که بر صراط ماتقیم اس ت

(زخرف ،)18 :با استناد به یۀ (براهیم ، )4 :شامل حال تمام اناانها میشود (همان،

ج )1 :49و با توجه به پنج یۀ ابتمایی س ورۀ بین ه ،پی امبر

حجت ی روش ن و

دارای شریعتی مومی است که بر سایر شرایع اله ی و کت ب س مانی مُه یمن و
حاکم است و دستوراتش قیم و حا ظ مصالح مجتمع بشری میباش م .ب ه هم ین
دلیل ،بر همۀ اناانها واجب است به ن ایم ان بیاورن م( .همدان ،ج 133 :1و ج:3

 813و ج )133-131 :91این شریعتْ ناسخ شریعتهای قبل ی اس ت و ،ا ای نرو،
خماونم متعال در یۀ (انعام )31 :به پیامبر اسالم

دس تور م یده م ا ه مایت

انبیای سابق پیروی کن ،نه ا شریعتشان( .همان ،ج 19 :1و ج )819 :3

المه ا بشارت یای

به اسالم کاملتر بودن این شریعت ا دیگر ش رایع

را نتیجه میگیرد ،یرا معنای بشارتْ دادن خبری است که ش نونمه را خوش حال
کنم .پس ،دین بعمی بایم ا دین علی کاملتر باشم .ب ه الوه ،اگ ر در ما ائل
ا تقادی ،قلی و ملی شریعت اسالم نظر شود ،جامعیت و دقت ن بار اس ت،
به نحوی که ا کوچ ترین حرکات و سکنات ردى و اجتما ى اناان گر ته ت ا
برر ترین نها را در نظر دارد و همه را تعمیل می کن م و ا ا راط و تف ریط در
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نها جلوگیرى میکنم و نیر براى هری

ا نها حمى معین رم وده و در

ین حال ،تمامى ا مال بشر را بر اساس سعادت پایهریرى و ب ر اس اس توحی م
تنظیم کرده است( .همان ،ج )191-193 :43ا رون بر ای ن ،ا ل وا م خ تم رس ل و
شرایع استکمال ردی و اجتما ی بشر اس ت ،ب ه نح وی ک ه ش ریعت خ اتم و
قوانینش تمامی نیا های اناان را برطرف کنم( .همان ،ج)433 :9

کوتاه سخن ،دین اسالم شریعت حق علی است که جامعترین ،کاملت رین و
خرین شریعت الهی میباشم و بر همگان واج ب اس ت ا ن پی روی کنن م .در
رسیمن به حقانیت اسالم ،ا رون بر روشی که گذشت ،میت وان ب ه روش س لبی
یعنی نفی شرایع دیگر غیر ا اسالم نیر مل کرد ،ک ه مج ال ن در ای ن تحقی ق
نیات( .برای اطالع بیشتر ،ر.ک .نساء414-411 :؛ همان ،ج 911 :1و ج )843-841 :3
 .2-5کثرتگرایی دینی نجاتشناختی از نظر عالمه

نج اتشناس ی الم ه در المی ران مبتن ی ب ر رای ایش ان در مباح ث
حقیقت شناختی است .ا همین رو ،ایشان دستیابی به نجات را منحصر در پیروی
ا دین حق نوان می کنم و ادیان و مذاهب غیرالهی را منتهی به سعادت و نجات
نمیدانم( .طباطبایی ،4831 ،ج )413 :9ا نجاکه دین حق ،در هر مانی ا تاریخ ،به
تناسب اس تعماد و مص الح ا راد ن دوره ،در قال ب ش ریعتی خ اص ا جان ب
خماونم جلوه گر شمه است ،نجات و سعادت ا راد هر صری در گرو پی روی ا
شریعت الهی و علی همان صر خواهم بود .بمیهی است اکنون که شرایع اله ی
ختم شمهانم ،نجات تمامی اناانها در حال و ینمه تنها ا طریق این شریعت ب ه
دست خواهم مم.
با این حال ،نچه دیمگاه المه در نجات شناسی را کامالً روشن میکنم پاسخ
به این مالله است :یا ا رادی که ا دین حق ی ا ش ریعت عل ی ص ر خ ویش
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پیروی نکردهانم بیقی موش رط ا رس تگاری و نج ات مح روم و ب ه ش قاوت و
شوربختی دچار خواهنم شم؟ به بارت دیگر ،یا المه قایل ب ه «انحص ارگرایی
مطلق نجاتشناختی» است؟
پاسخ المه با استناد به یات قر نی به این سؤال منفی است :ا رادی غی ر ا
پیروان یین حق نیر با شروطی میتواننم رستگار شونم .سنت خماونم ،بر اس اس
قر ن (انعام ، )484-481 :بر این است که تا با ا راد اتمام حجت نکرده و نه ا را ا
حق و وظایفشان گاه نکرده است ،ذاب یا هالکشان نخواهم ک رد( .همدان ،ج:3

 )133این اتمام حجتی ا دو راه ص ورت م یگی رد :ه مایت تک وینی و ه مایت
تشریعی .همایت نخات ،به شهادت یات (شدمس3-3 :؛ روم ،)81 :ب ه ای ن معن ا
است که طرت و رینش نوع بشر به نحوی است که حق را ا باط ل تش خی
میدهم و همایت دوم همایتی کالمی و بانی است که ا طریق رستادن پی امبران
و کتب سمانی حاصل میشود .ا رون بر همایت تکوینی ،همایت تشریعی نی ر ا
کای دریغ نمیشود و ،همانطور که یات (نساء )411-418 :اشاره دارد ،بای م ب ه
جامعه ابال غ شود و در دسترس قلها قرارگیرد .اما چه باا این همایت به دلی ل
موانعی به ت ت

ا راد جامعه نرسم یا در صورت رسیمن ،حق ب ه ط ور واض ح

برای برخی بیان نشود ،چنین ا رادی را خماونم متعال «ماتضعف» خوان مه و ب ه
نها و مه ضل داده است( .همان ،ج)433-433 :91

المه ،با توجه به یات (نساء ،)33-33 :ماتضعف حقیق ی را م ردان ،ن ان و
کودکانی معر ی می کنم که قمرت نمارنم خ ود را ا وض عی ک ه در نان م ره ا
سا نم .این ا راد که جهلشان به معارف دی ن ناش ی ا قص ور و ض عف اس تف
بی نکه خودشان دخالتی در ن داشته باشنم ،نرد خ مای متع ال معذورن م .البت ه،
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المه به داللت سیاق یات بر این باور است که جه ل ب ه دی ن و اقام ه نک ردن
شعائر دینی ،به مقتضای حکم اولی و اصلی ،ظلم اس ت و ش امل بخش ش اله ی
نمیشود ،ولی ماتضعفین ا این حکم استثنا شمهان م .م الک استض عاف ا نظ ر
المه این است که شخ

ا د ع محذورش ناتوان باش م .ا ای نرو ،استض عاف

هم شامل ا راد تحت سلطۀ کفار ستمگر که قمرت بر مهاجرت نمارنم میش ود و
هم شامل ا رادی که بههیچ وجه در هنشان احتم ال اینک ه دین ی ح ق ،ثاب ت و
واجباإلتباع موجود باشم راه نمادهانم .چن ین ا رادی را ک ه اگ ر ح ق برایش ان
روشن میشم ا ن پیروی میکردنم غفلت یا بهتر است بگوییم جهل ا دین حق
«ماتضعف» کرده است .اطالق این یه ،به همراه تأیی م ی ۀ (بقدره ،)931 :دلیل ی
است بر اینکه ماتضعف شامل حال غا الن نیر میشود ،یرا حقهایی که انا ان
ا نها غا ل است در وسع اناان نیات و خ مای تع الی ه م ا ن با خواس ت
نمی کنم ،همچون مانی که رد نابت به حقی گاه است ام ا ب ه س بب م وانعی
ماننم حکومت جور توان انجام ن را نمارد .ضابطۀ کلی در معذور بودن ش خ
این است که انجام نمادن تکلیف ماتنم به اکتااب و اختیار او نباشم.
اقبت امر ماتضعفین متوقف به تصمیم و ارادۀ خماونم است ،اما با توجه ب ه
ادامۀ یات که می رمای م« :فَأُولئِكَ لَسَى اللَّهُ أَنْ يَعافُوَ لََّْ ُما وَ كَنَ اللَّهُ لَفُوًّا غَفُروااً»
(نساء )33 :و نیر با توجه به (توبه ،)411 :و مقمم بودن رحمت خماونم بر غض بش
امیم به فو نان بایار بیشتر است( .ر.ک .طباطبایی ،4831 ،ج)31-31 :1

بنابر نچه گفته شم ،اگرچه نجات منحصر در پیروی ا دین حق

همان سنت

طری ،الهی و واحمی که یگانه راه سعادت بشر است میباشم ،ایمان و تعبم به
شرایع دیگری که در مان خویش جلوۀ تشریعی دین حق بودهانم ب رای رس یمن

سال هشتم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 93

89

به سعادت و نجات کا ی است .در نتیجه ،پیروان تمام شرایع سمانی قبلی که ب ه
مو ه ها و معارف خویش مل کرده انم رستگارنم .ا همین رو است ک ه الم ه
الترام به ظاهر یات (اعراف )413 -411 :را که داللت بر انحصار رحم ت اله ی در
یهودیان صر پیامبر دارد خالف انصاف داناته اس ت ،ی را میلی ونه ا یه ودیِ
پارسا قبل ا بعثت پیامبر اسالم
تخصی

نمگی کرده و ا دنیا ر تهانم و ال مۀ این یه

اکثر یهودیان ا رحمت الهی میشود و چنین تخصیصی خ الف ی اتی

است که خماونم به یهودیان متعبم به شریعت حضرت موس ی

و مۀ خی ر

داده است( .همان ،ج )819 :3

با اینکه اگر مم الترام به دین حق ا سر استضعاف یریکی ی ا هن ی باش م،
امیم به فو الهی هات ،اما اگر ظلم ،ط یان و ناد با حق امل سرپیچی ا تعب م
صراط ماتقیم و شریعت حق باشم ،صاحبانش هیچگاه روی سعادت را نخواهن م
دیم ،چراکه این همان کفر بعم ا روشن شمن حق و اتمام حجت الهی است ،ک ه
به شهادت یۀ (بقره )31 :رستگاری به دنب ال نخواه م داش ت( .همدان ،ج)191 :8

بنابراین ،در نظام کری المه مبتنی بر قر ن ،اینگونه نیات که تمام پیروان ادیان
و مذاهب ،با هر شرایط کری و ا تق ادی ،دسترس ی ب ه نج ات داش ته باش نم،
هرچنم نجات نیر بمون قیم و شرط منحصر در پیروی ا یین و شریعتی خ اص
نیات و شامل برخی ا پیروان ادیان دیگر نیر میش ود .ب ا ای ن توض یح ،نظری ۀ
المه در نجات شناسی دینی به نو ی نردی

به «شمولگرایی» است ،چراک ه ب ه

نحو انحصاری و اصلی ،شریعت محممی را در حال حاضر شامل نجات میدانم،
اما ا سر لطف و رحمت ام الهی این نجات شامل حال پیروان تمام ی ینه ا و
مذاهب که وصف ماتعضعف به نها صمق کنم نیر خواهم شم.
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بنابراین ،نظر المه در نجاتشناسی را میتوانیم به ش مولگرای ی نردی

تر

بمانیم ،یرا چنانچه گذشت شمولگرایان در ین انحص اری دانا تن نج ات در
یین و مالکی خاص ،به دالیلی ،دایرۀ نجاتیا تگان را گاترده میکننم و پیروان
دیگر یین را نیر مشمول نجات میداننم.
 .3-5کثرتگراییدینی اخالقی از نظر عالمه

این بحث متفرع بر مباحث حقیقتشناختی و نجاتشناختی اس ت .ا نجاک ه
کثرتگرایی دینی اخالق ی ،ب ر خ الف کث رتگرای ی دین ی حقیق تش ناختی و
نجاتشناختی ،ناظر به حو ۀ مل و ر تار است ،ن ه ح و ۀ نظ ر ،و حج م رای
المه نیر در این باره کمتر ا دو موضوع سابق است ،در ای ن تحقی ق ،ب ه ط ور
خالصه به ن پرداخته ایم .اجماالً ،المه اختالف دینی ا راد را مجو ی ب رای روا
داشتن ظلم در معاشرت با نان و یا ریب دادنشان نمیدانم .البت ه ،ای ن ر ق و
ممارا تا مانی است که نان اهل ناد و تعرس به مالمانان و حکومت اس المی
نبوده ،امنیت جامعۀ اسالمی را برهم نرننم.
خماونم در (عنکبوت )11 :می رمایم که با اه ل کت اب تنه ا ب ه نیک وترین روش
مجادله کنیم ،مگر با کاانی که ظالم انم .این ممل ا تعامل و مواجهه با اهل کتاب ،با
توجه به اطالق یه ،شامل یهودی ان ،ما یحیان ،مجوس یان و ص ابلین خواه م ش م.
مجادلۀ نیکو مانی است که برخالف درشتخویی ،طعن ه و اهان ت ب ا نرم ی و
سا ش قرین باشم و طرف مقابل را ار نمهم .البته ،این ر ق و ممارا شامل کا انی
ا اهل کتاب است که معانم نباشنم و نرمی مالمانان را حم ل ب ر خ واری و ل ت
نان نکننم( .طباطبایی ،4831 ،ج )911 -911 :41این رویۀ ملی ،با یات (ممتحنه-3 :

 )3نیر که احاان و ر ایت مالت در برابر کفاری که متعرس جان و مال مالمانان
نمیشونم را جایر و حتی ماتحب میدانم تأییم میشود( .همان ،ج)114 :43
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اصل معاشرتیِ دیگر در تعامالت بینالمللی که شامل ارتباط ب ا پی روان ادی ان
دیگر نیر می شود ،و ای به هم و پیمان است ،که مورد تأییم و تأکیم با یاری ا
روایات و مبانی اسالمی است .این اصل ،به همراه اصل امانتداری ،مانع بایاری
ا ر تارهای ضماخالقی با دیگران ،ا م ا کا ران ،خواهم شم.
ممکن است اشکال شود که قر ن در بایاری ا یات به کش تن اه ل کت اب ی ا
تحقیر نان با پرداخت جریه اشاره کرده است .در پاسخ بایم گفت :الم ه حکم ت
حکم کشتن اهل کتاب و گ ر تن جری ه ا ن ان را ن ه هوس رانی و ث روتان مو ی
مالمانان بلکه غلبه دادن حق و مالت بر باطل و اق ،برداشتن موان ع پ یشِ روی
دین حق ،و پیشگیری ا ابتالی جامع ۀ اس المی ب ه دوگ انگی و اض طراب ن وان
می کنم .لت دیگری که المه برای جریه برمی شمارد احترام ب ه ادی دین ی اه ل
کتاب است ،به این معنا که خماونم با این حکم نخواس ته اس ت ن ان ا س ر اک راه
مالمان شونم بلکه اجا ه داده به دین خویش باقی باش نم ،ام ا ب رای حف ظ و ادارۀ
خودشان ا سوی حکومت جریه دهنم هر حکومتی برای ادارۀ مل

خویش ناگریر

ا دریا ت جریه است .ا نظر المه ،این وضعیت منته ا درج ۀ مالت و انص اف
است ،که دین حق دربارۀ سایر ادیان ر ایت کرده است( .همان ،ج)843 :3
نتیجهگیری

ا نچه گذشت به دست مم:
 .6تنها ادیان و مذاهبی ا حقانیت برخوردارنم که جلوهای ا دین حق واح م
الهی باشنم این جلوه ها همان شرایع سمانی است که منحصر در شریعت ن و ،
ابراهیم ،موسی ،یای و محمم

می باش م ،بن ابراین ،ی ین و ما ال

دیگ ر

ا نجاکه الهی و مناوب به حق نیاتنم ،دارای حقیقت نمیباش نم .ا هم ین رو،
سخن کثرتگرایانی ماننم هی

که ماالکی غیرالهی را نیر حاوی ح ق م یدانن م
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مردود است.

 .6دین حق به نابت نیا ها ،مصالح و رشم استعمادهای بنمگان س یر تک املی
داشته است و در هر برههای شریعت و احکام خاصی ا طرف خماونم نا ل شمه
است .به همین دلیل ،بر ا راد هر صری ،شریعت هم ان دوران واج باالتب اع و
مصماق دین حق بوده است .ا نجاکه شریعت محم می خ رین ،ج امعت رین و
کاملترین شریعت است ،مصماق کنونی دین حق میباشم و بر همگان در ح ال و
ینمه واجب است ا ن پیروی کننم .بنابراین ،نظریۀ المه در کثرت گرای ی دین ی
حقیقتشناختی« ،انحصارگرایی تشریعی تشکیکی» است ،یعنی دی ن ح ق واح م،
الهی و دارای سیر تکاملی ا نق
هر صری تنها ی

به کمال و ا اجمال به تفصیل اس ت ،چراک ه در

شریعت ا طریق پیامبری الهی به مردمان ابالغ میشمه است.

المه ،بر مبنای حقانیت دینی ،نجات را در هر صری منحص ر در پی روی ا
شریعت الهی ن مان می دانم .اما با استناد به یات قر ن و مبانی قل ی ،ا رادی
که ا دین حق پیروی نکردهانم در صورتی که مانع تبعیت به تقصیر و اختیار نان
بر نگردد ،امیم نجات دارنم اینان در ادبیات دینی «ماتضعف» خوانمه شمهان م و
به نظر المه ،شامل ا رادی که جهل یا غفلت ا وجود دین ح ق داش تهان م ،ب ه
نحوی که احتمال ن را در هن خویش نمیدهنم ،نیر میشود .ا ای نرو ،نظری ۀ
المه در نجاتشناسی بیشتر به شمولگرایی نردی

است.

در کثرتگرایی دینی هنجاری یا اخالقی نی ر ،اجم االً ،گفت ه ش م ک ه الم ه
طباطبایی ،با توجه به دستورات اسالمی و یات قر ن ،ظلم ،ری ب و دش منی ب ا
پیروان دیگر ادیان را به شرط مم ناد و ستم با دین ح ق مج ا نم یش مارد و
ر ق و ممارای مشروط را میپذیرد.
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