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نگاهی عقالنی ـ قرآنی به پلورالیسم دینی (حقانیت ،نجات ،رفتار
مسالمتآمیز با ادیان)
تاريخ دريافت0331/3/01 :

تاريخ تأييد0331/6/00 :

حسن معلمی *

مسئله کثرتگرایی دینی و حقانیت ادیان (پلورالیسم دین ی) از مباح

مم م

حوزه دینشناسی و فلسفه دین بوده ،بح های فراوانی درب اره نن ش ه اس ت
ننچه در این مقاله م نظر است ،نگاهی عقالنی و قرننی ب رای تکمی ل بح

،و

نگاه واح از نظر عقل و نقل به این مقوله است حاصل نوشتار حاضر نن اس ت
که اوالً ،از منظر عقلی محال نیست که یک دین حق باش و ادی ان دیگ ر م ورد
قبول نباشن  ،ولی نجات و رستگاری در دین حق منحصر باش

همچن ین بای

دانست که رفتار مسالمتنمیز با حقانیت دینِ خاص منافاتی ن ارد و اانی اً ،ای ن
امرِ ممکن با نگاهی قرننی تثبیت میگردد

واژگان کلیدی :قرنن ،کثرتگرایی دینی ،حقانیت ادیان ،پلورالیسم دینی

* دانشیار و عضو هیئت علمی فلسفه و کالم دانشگاه باقرالعلوم

.

*
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مقدمه

دین و حق ،دو واژه ای هستن که ارتباط تنگاتنگی با هم داشتهان و دارن ؛ یعن ی
هر کس معارف دینی خود را حق م یدان

و یک ی از دغ غ ه ه ای ه ر انس ان

حقیقت طلب نیز رسی ن به یک نیین و راه و رسم صحیح زن گی است ک ه ب ان
«دین» میگوین به دنبال این مطلب ،مسائلی مطرح میشود که پاسخ ب انها الزم
و ضروری است:
الف) دین چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
ب) حق چیست و حقانیت به چه معناست؟
ج) چه رابطهای بین دین و حق وجود دارد؟
د) نیا همه ادیان میتوانن حق مطلق یا حق نسبی باشن ؟
ه ) بین حقانیت و نجات چه نسبتی وجود دارد؟
و) نگاه قرنن کریم ب ین بح

چیست؟

الف) تعریف دین و ویژگیهای آن

درباره دین تعاریف متنوعی ارائه ش ه است در بعضی از ای ن تعری فه ا ،حت ی
کمونیسم نیز که نفی خ ا و معاد را در پی دارد ،دین قلم اد ش ه اس ت؛ یعن ی
تعریف ننق ر عام و فراگیر است که شامل نن میشود؛ همچون تعریف به «راه و
رسم زن گی کردن» یا «ای ئولوژی مبتنی بر جمانبینی» بعض ی از تع اریف فق
شامل ادیان المی میگردد و در بعضی از تعاریف فق اس الم دی ن دانس ته ش ه
است اما روشن است که حق یا باطل بودن دین ،با تعریف نن روشن نم یش ود،
بلکه هر تعریفی را در نظر بگیریم ،مص اق صحیح و درست نن ،حق خواه بود
برای مثال ،اگر دین عبارت از «راه و رسم زن گی کردن» باش  ،دین حق عب ارت
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خواه ش از «راه و رسم درست زن گی کردن» که «درست» در این تعبیر معنای
خاص خود را بای داشته باش ؛ مثل ننکه «راه رس م درس ت نن اس ت ک ه هم ه
نیازهای مادی و معنوی و روحی و جسمی را پاسخ ده » یا «دین ح ق نن اس ت
که جمانبینی مطابق با واقع و ای ئولوژی مبتن ی ب ر نن داش ته باش » بعض ی از
تعاریف دین عبارتان از:
دین وضعیت روحی ی ا ح التی ن اب و حرم تنمی ز اس ت ک ه نن را «خش یت»
ییل0011-0381؛پترسونودیگران)03:0830،
میخوانیم (ت 

 دین اعتقاد به خ ایی همیشهزن ه است؛ یعنی اعتقاد به اراده و ذهن ی الم ی
که حاکم بر جمان است و با نوع بشر مناسبات اخالقی دارد (همان)

 مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و احساسات (ف ردی و جمع ی) اس ت ک ه
حول حقیقت غایی سامان یافته است (همان)11:

 دین تص یق این مطلب است که تمام اشیاء ،تجلیات قادری هستن فراتر از
شناخت ما (هربرت اسپسنر) (لگنهاوزنودیگران)00:0831،

 دین تالش ی اس ت ب رای نش ان دادن واقعی ت کام ل خی ر از طری ق تم ام
جنبههای وجودی انسان (الف اچ برادلی) (همان)

 و تعاریف متنوّع دیگری که در ان یشه های ان یشمن ان غ رب مط رح ش ه
است (نک:لگنهاوزنودیگران11-00:0831،؛ناس08:0831،؛)

 یکنوعی روش در زن گی دنیاست که صالح دنیا را دربردارد؛ به گونه ای که
موافق با کمال اخروی و زن گی دائم ی و حقیق ی ن زد خ اون

س بحان اس ت

(طباطبائی0801،ق)011:1،

 دین اعتقاد به نفرینن ه ای برای جمان و انسان و دستورات عملی متناسب ب ا
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این عقای است (مصباحیزدی،آموزشعقاید،ج،0ص)13
(ابنمیثمبحرانیی:0،0833،
 دین شریعتهای صادرش ه از پیامبران المی است 
)013

 دین اعتقاد به وجود خ اون یکتا و برنامه حرکت ب ه س وی ه ف اس ت
(جعفری،فلسفهدین،ص)09

این تعریفها ،در مواردی حقیقت غایی ،گاهی خ اون خالق ،زمانی خ اون
یکتا با همه صفات کمالش و نیز در بعضی مسئله حیثیت و سرسپردگی یا حاالت
انسان بیشتر مورد تأکی است؛ ولی مطلب مورد تأکی در این نوشتار ،اعتقادات و
اخالقیات و بای و نبای های رفتاری است که پیون ی وایق ب ا یک یگر دارن

و

مص اق بارز نن ،اسالم اس ت و حقانی ت چن ین اعتق ادات ،اخالقی ات و بای

و

نبای ها مبتنی ب ر نن اس ت ویژگ یه ای دی ن ب ا توج ه ب ه ادی ان توحی ی و
غیرتوحی ی عبارتان از:
سرسپردگی انسان به نن؛
( )1دربرگرفتن همه زن گی انسان و حتی ادامه نن بع از مرگ در اکثر ادیان؛
( )3اعتقاد به حقیقتی غایی (که خ اون خالق ،سرم و

مص اق روش ن نن

است)؛
( )2وجود اعتقادات (در باب هستی و اخالق) و رفتار متناسب با نن؛
( )2روشمن بودن حرکت در دین و دینداری
ب) تعریف حق
در لغت

کتب لغت برای حق معانی مختلفی ذکر ش ه است؛ همچون ابوت ،موجود اابت
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و وجوب مطابقت با واقع (نک:فراهیدی0019،ق001:؛شیرتوتیلبنیانی0330 ،م:0،
؛زبیدی،بیتا809:1،؛راغباصیفهانی0001،ق)011-010:

100؛انیس033:0،0831،

(صحاح،ج،0ص،000لسانالعیر،،ج،8ص )199در می ان هم ه مع انی ،اب وت
همراه با نوعی ضرورت و مطابقت با واقع ،شایع تر اس ت؛ یعن ی ب ا مراجع ه ب ه
موارد استعمال ،کاربرد بیشتر در این مورد است و ابوت همراه با نوعی ض رورت
در امور واقع و مطابقت در گزاره دی ه میشود
در اصطالح

در نوشته های بعضی از بزرگان نیز معانی مختلفی برای حق ذکر ش ه اس ت؛
همچون سخن مطابق با واقع ،موجود حاصل بالفعل ،موجودی ک ه بط الن در نن
راه ن ارد و موجود دائم ،هر واقعیتی که مطابق با قانون باش و باطل ،انح راف از
قانون است ،مرتبه ضعیف مُلک ،سلطنت ،ق رت متکی به ق انون ،ننچ ه شایس ته
پیروی است و ننچه مقی به حال انسان اس ت (فیارابی0019 ،ق93-91:؛جعفیری،
0-8:0833؛بهشتی11-00:0833،؛جوادیآملی13-10:0839،؛مصباحییزدی:0831،

 )80-88این تعاریف مختلف ،به اعتبار موارد مختلف اس ت؛ مث ل اینک ه بح
حقوقی باش یا هستیشناسی یا اخالقی و یا معرفتشناس ی در معرف تشناس ی
بیشتر مطابقت با واقع و در هستیشناسی بیشتر بح

ابوت یا اب وت دای م و ی ا

ابوت ضروری مطرح است و در فقه و حقوق ،بح

مالکی ت ،س لطنت ،ق رت

متکی به قانون و جز نن مطرح میگردد
کلمه حق در باب دین ،تعاریفی همچون مطابق ب ا واق ع ،مفی

ب رای بش ر

بودن ،برنورن ه نیازهای واقعی انسان بودن ،سزاوار پیروی بودن ،مطابق با فط رت
انسان بودن ،حاوی سعادت دنیا و نخرت بودن ،نج اتبخ ش ب ودن و مانن

نن

مطرح است با این توضیح اگر دین را «راه و رسم زن گی» تعریف کن یم ،ننگ اه
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مطرح میگردد؛ یعنی

مطابقت با واقع ،مفی بودن یا برنوردن نیاز های واقعی و

راه و رسمی که برنورن ه همه نیازهای واقعی انس ان ی ا ح اوی س عادت دنی ا و
نخرت او باش  ،اما اینکه مص اق این تعاریف چیست ،اسالم است ی ا مس یحیت
یا یمودیت و غیر نن ،بح

دیگری است و به دنبال ای ن بح

 ،بح

دیگ ری

مطرح میشود که :نیا «ادیان حق» می توان وجود داشته باش ؛ یعنی چن دی ن در
عرض یک یگر همه حق باشن ؟ مثل اینکه همه ننما مطابق با واقع باشن  ،همه راه
و رسم زن گی کردن باشن  ،همه ننما همه نیازهای واقعی انسان را پاسخ دهن

و

امثال نن
در پاسخ به این نوع پرسش ،گاه اجتماع نقیضین و گاهی نفی ادی ان دیگ ر از
سوی دینی خاص مطرح میگردد که مانع حقانیت همه ادیان در هم ه گ زاره ه ا
میشود که در ادامه بح

ب ان اشاره خواهیم کرد

ج) رابطه دین و حقانیت و اقوال مختلف در باب آن

چنانکه گذشت ،یکی از مباح

ممم در فلسفه دین ،بح

دین و حقانیت است

نیا یک دین حق است و مابقی باطلان یا اینکه میتوان از حقانی ت هم ه ادی ان
سخن گفت و در این صورت ،چه معانی از این مطلب میتوان اراده کرد؟
بعضی معتق ن در جمان پیچی ه ما نمیتوان دی ن خاص ی را تص یق ک رد و
سایر ادیان را کامالً نادی ه گرفت و هر دینی برای خود م عی موقعیت خ اص و
حقانیت است و ادیان را نمیتوان از یک یگر منعزل دانست؛ چون بسیاری از ننما
از یک یگر ناشی ش ه ان ؛ مثل نیین «سیک» که از هن وئیسم و اسالم تشکیل ش ه
یا «بودیسم» که واکنشی بود در مقاب ل فرهن

مرتاض انه و  ،اف زون ب ر ننک ه

شباهت های ادیان در موارد مختلف با یک یگر نیز کار را دشوار میکن (پترسیون،
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011-803:0830؛هیک)11:0833،

حاصل ننکه ،تنوع ادیان ،ادعای حقانیت هر دین برای خود ،شباهتهای ادیان
با یک یگر در گزاره های فراوان ،المی بودن ادیان مسیحی و یمودی و اس الم و از
طرف دیگر ،تحریف ادیان و پی ایش نحله های ج ی و فرقه های نوظمور ،بح
حقانیت را در باب ادیان با مشکل بزرگی روبهرو میسازد؛ یعنی در پاسخ به ای ن
سؤال که «نیا همه ادیان حقان یا همه باطل هستن جز یک دین و ی ا ه ر ک ام
سممی از حق را به همراه خود دارن ؟» سخن از بطالن مطل ق ص حیح نیس ت و
امثال این مطالب که بح

و گفتوگو و دقت نظر را میطلب

در باب دین و حقانیت دی گاه های مختلفی میتوان ارائه داد که بعضی یا همه
نیز طرف ارانی دارن و عبارتان از:
( )0همه ادیان در همه گزاره های خود حق هس تن و حت ی ب هرغ م تعارض ات
درونی میتوانن حق باشن
( )2همه ادیان بخشهایی از حق را با خود دارن و ننچه متف اوت اس ت ،می زان
بمرهبرداری از حق است که بعضی بیشتر و دیگران کمتر از نن برخوردارن
( )3همه ادیان جلوههایی از حق هستن و حق بر هر ق ومی ب ه ص ورت خ اص
جلوه کرده است و تفاوت ادیان ،به تفسیرهای مختلف این جلوه بازمیگردد
( )4همه ادیان جلوههای ناقصی از حق هستن و هیچیک حق محض را نیافتهان
( )5همه ادیان ممکن است بخش هایی از حق را با خ ود داش ته باش ن و حت ی
گزاره های مشترک نیز در ننما کم نباش  ،ولی مالک حقانیت ،ح
حقایق است که باع

نص ابی از

نجات و سعادت گردد و این معنا ممکن است در یک

دین خاص وجود داشته باش ؛ مخصوصاً ب ا توج ه ب ه س یر تکام ل ادی ان
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ابراهیمی که از یمودیت تا اس الم مط رح اس ت و خاتمی ت و جامعی ت در
اسالم که مورد توجه مسلمانان است و دالیل و شواه ی نیز بر نن دارن
پس حق بودن بخش هایی از همه ادیان یا جلوه های حقیقت در ادیان مختلف،
دلیلی بر سعادتبخشی و مقبول بودن ننما نخواه بود؛ یعنی منطقاً محال نیس ت
دین حق یک دین باش با اینکه همه ادیان ب ه نح وی حق ایق را در درون خ ود
دارن ؛ مخصوصاً اگر توجه کنیم که دایره نجات از حقانیت بسیار وسیع تر است و
الزمه حق بودن یک دین ،عذاب همه افراد و انسان های ادیان مختلف نیس ت ت ا
ه ایت یا رحمت خ اون و یا حکمت حق و امثال نن زی ر س ؤال ب رود ک ه در
ادامه بح

روشنتر خواه ش

حاصل ننکه ،اگر «حقانیت» را از «نجات از عذاب» ج ا کنیم و دایره نجات را
بسی فراتر از حقانیت ب انیم و سیر تکاملی ادی ان ابراهیم ی را نی ز م نظر ق رار
دهیم ،منطقاً محال نخواه بود که در بخش حقانیت ،یک دین حق باش  ،ولی در
باب نجات ،میزان بمره من ی از حقیقت و جاهل قاصر بودن در ع م ادراک دی نِ
حق ،معیار باش  ،نه حق واقعی که به افراد نرسی ه است
نقد و بررسی

اول از حقانیت به تناقض در برخی از گزاره های ادیان مختل ف م یانجام ؛
زیرا در بعضی ادیان ،مثالً در بح
تثلی

توحی مطرح است و در برخی دیگر در بح

و امثال نن ممکن است کسی از نظریه کانت استفاده کن و به گون های ب ه

این اشکال جواب ده که ما با واقع مواجه نمیشویم ،بلکه ب ا نم ود ه ای واق ع
مواجه ایم و در باب حقایق ادیان نیز هم ین ام ر ج اری اس ت؛ پ س تن اقض در
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نمودها ،تناقض در بودها نخواه بود 1
پاسخ نن این است که اوالً ،اصل مبنای کانت در جای خود ابطال (نک :معلمی،

 )089-080:0833و روشن ش ه است که بزرگترین اش کال نظری ه کان ت ،ع م
دلیل کافی برای مبانی نظریه و اصل م عای ایشان است اانیاً ،علم حض وری ب ه
نفس و حاالت نن ،دلیل بزرگی برای راهیابی به واق ع اس ت و نی ز واق عنم ایی
ب یمیات اولیه در جای خود بهخوبی تبیین ش ه است (همو)800-881:0801،

افزون بر مطالب یادش ه ،اگر دین برای ه ایت و رستگاری باش و این ام ور
نیز اموری واقعی و نفساالمری باشن  ،با نرسی ن به واقع در همهجا ،هیچگاه این
حقیقت حاصل نمیشود ننکه ،بین افع ال انس ان و نت ایج برنم ه از نن ،رابط ه
ضروری و واقعی وجود دارد برای مثال با غذا خ وردن انس ان س یر م یش ود و
نیازهای ب نی او تأمین میگردد و یا با اعمال خاص ،روح و روان انس ان حال ت
مثبت یا منفی پی ا میکن

باب ادیان نیز نظریه مقبول نن است که پاداش یا کیفر

انسان به اعمال و رفتار و نیّات و عقای او ب ازمیگ ردد و عقی ه درس ت ،نیّ ت
صحیح و اعمال و رفتار خاص انسان را به سعادت و نتایج مثبت رهنمون میکن
(نظریه مصالح و مفاس ) حال اگر ادیان برای سعادت و رستگاری انسان نم ه ان ،
با وجود دو نکته یادش ه ،با نظریه کانت این حقیقت حاصل نمیشود؛ زیرا طب ق
دی گاه ایشان ،انسان هیچگاه به واقع دست نم ی یاب

و ام ور پ یشگفت ه ،ام ور

نفساالمری و واقعی هستن ؛ پس سعادت واقعی ممکن نیست و داعی ه هم ه ی ا
اکثر ادیان دستنیافتنی است حاصل ننکه ،حقانیت همه ادیان در هم ه گ زارهه ا
باطل است و بای معانی دیگر را مورد بررسی قرار داد
 .1امثال جان هیک سعی کردهاند به نحوی چنین پاسخ دهند (نک :هیک.)422-422 :1731 ،
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اما معانی دوم تا چمارم با این مشکل مواجه هستن که نیا ح نصاب حقانیت
که موجب رستگاری است ،در این ادیان وجود دارد یا احتمال دارد ح
در دینی خاص باش این احتمال منطقاً مطرح است و بای

نص اب

قاطعان ه پاس خ داده

شود تا انسان با خیال راحت به هر دینی که خوب اس ت ،ت ن در ده

پسبا

احتمال یادش ه ،عقل حکم میکن که تا درباره این معانی اطمینان حاصل نش ه،
معقول نیست انسان کثرتگرایی را بپذیرد عالوهافزون بر ننکه م عای اسالم در
ادیان ابراهیمی ،جامعیت و خاتمیت است و ازاینرو ،تنما دین موجب رس تگاری
را اسالم میدان و این مسئله ،احتمال ع م رستگاری هر دین را تقویت میکن و
بررسی عقالنی در باب حقانیت دین خاص ،به معنای ح نصاب الزم حقانیت را
ج ّیتر میسازد البته ع م تحریفپذیری قرنن ،معجزه بودن نن ،عقالن ی ب ودن
نیات قرنن در مقایسه با کتب مق س یمود و مسیحیت و مانن نن ،برتری اسالم و
قرنن را بر کتب مق س بهخوبی نشان میده و در جای خود بای م ورد مطالع ه
قرار گیرد؛ ولی همه این امور ،مسئلة اکتفا نکردن به هر دینی ب رای رس تگاری و
تالش برای رسی ن به دین جامع و کامل را تقویت میسازد نارسایی عق ل بش ر
در رسی ن به همه واقعیتهای الزم برای س عادت اب ی ،ادی ان ابراهیم ی را ب ر
غیرابراهیمی ترجیح میده و در ادیان ابراهیمی نیز با توجه به مطالب پیشگفته،
اسالم ج یتر بای مورد مطالعه قرار گیرد
ننکه ،به لحاظ نگاه عقلی و احتماالت عقالنی ،هیچیک از مطالب یادش ه در
حقانیت همه یا اکثر ادیان کافی نیست و احتمال راجح نن است که یک دین ک ه
ح نصاب الزم را برای رستگاری دارد ،حق باش دیگر ننکه ،با توجه به مباح
کالمی و فلسفی در باب حقانیت اسالم (توحی  ،نبوت و معاد) و اابات گزارههای
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اعتقادی ،مسئله وضوح و قطعیت بیشتری می یاب ک ه مج ال دیگ ری م یطلب
همچنین ،با توجه به وسعت دایره نجات در مقایسه با حقانیت که در ادامه مطرح
میگردد ،با پذیرش حقانیت دینی خاص ،رحمت و ه ایت و حکمت الم ی نی ز
زیر سؤال نمیرس و پلورالیسم در ناحیه سعادت و رستگاری مورد قبول اس ت
نکته پایانی اینکه ،وزن گی مسالمتنمیز ادیان در کنار یک یگر ،با حقانی ت دین ی
خاص منافات ن ارد و پلورالیسم رفت اری ،الزم ه الینف ک انحص ار در حقانی ت
نیست
د) رابطه حقانیت و نجات در دین

در باب رابطه حقانیت و نجات سه دی گاه کلی مطرح ش ه است:
 .1انحصارگرایی

این دی گاه نجات و رستگاری همچون حقانیت فق در یک دین خاص صورت
میگیرد (هیک 10:0833،بهبعد؛پترسون )011:0830،عب ارت ج ان هی ک چن ین
است:
«اولین ننما که میتوانیم نن را «انحصارگری» بنامیم ،نج ات/نزادی انس انی را
منحصراً به یک سنت دینی خاص مرتب میسازد؛ ب ه نح وی ک ه ای ن از جمل ه
عقای دینی و مباح

ایمانی ایشان است که نجات منحصر به هم ین ی ک گ روه

خاص بوده و بقیه ابنای بشر ،یا از معرکه بیرون میمانن و یا اینکه بهص راحت از
قلم رو و نج ات و رس تگاری مس تثنا م یش ون ش ای پراحس است رین و
تأایربخش ترین بیان چنین اعتقادی را در این اعتقاد جزمی کاتولیکی میبین یم ک ه
میگوی « :در بیرون از قلمرو کلیسا ،نجات و رستگاری وجود ن ارد» ،و در کن ار
نن نیز حرکت میسیونری قرن نوزدهم پروتستان که میگفت« :بیرون از مسیحیت،
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هیچ نجاتی متصوّر نیست» (هیک)19-10:0833،

حاصل ننکه ،فق دین حق سبب نجات است و فق دین نجات بخ ش ،ح ق
است
نقد و بررسی

 1رحمت و ع الت المی اقتضا میکن اگر کسی ب ون تقصیر و عم به هم ه
یا بح هایی از حقیقت و واقع نرسی ه ،معذور باش ؛ مخصوصاً با توجه به اینک ه
یقین حجت است و اکثر افراد ادیان مختلف به ننچه باور دارن  ،یق ین دارن

و

حتی در مواردی احتمال خالف هم نمیدهن و فکر میکنن به ننچه ح ق اس ت
عمل میکنن این افراد اگر در این یقین و باور خ ود تقص یری ن اش ته باش ن و
جاهل قاصر باشن  ،معذور خواهن بود و از عذاب المی نجات مییابن
 3بر فرض انحصار نجات در دین حق ،بای رسی ن به این دی ن ح ق ب رای
همه امکان داشته باش و با فرض واقعیت موجود در ادیان و دع اوی مختل ف و
نیز نگاه تاریخی ،بسیار روشن میشود که موانع رسی ن انسان به ح ق مطل ق ک ه
غالباً به واسطه تحریف و اضالل صورت میگیرد ،مانع این حقیق ت اس ت و ب ه
همین دلیل ،سخن از انحصار در نجات ،سخن تمامی نخواه

ب ود ب ه عب ارت

دیگر ،همه کسانی که نتوانستهان به دین حق راه یابن  ،از سر ب خواهی و عناد ب ا
حق نبوده است و ع ه فراوانی معذورن
 .2شمولگرایی

در این دی گاه گرچه دین حق فق یک دین است ،ادیان مختل ف م یتوانن
موجب نجات و رستگاری باشن

البته دلیل این مطلب را متفاوت ذکر کرده ان یا

میتوان ذکر کرد که برخی از ننما ب ین قرار است :مسئله استض عاف ،ی ا وج ود
گزاره های حق در همه یا اکثر ادیان ،یا لطف المی از طریق ادی ان مختل ف ،و ی ا
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شمول لطف المی به طور مطلق که موجب پذیرش ادی ان دیگ ری اس ت ک ه ب ه
نحوی مشمول رحمت المی از طریق کفاره مسیح هستن (پترسیون000:0830،بیه

بعد) عبارت جان هیک چنین است:
«در هر صورت ،اکنون میتوانیم به پاسخ مسیحی دومی برای پرسش خ ویش
بپردازیم که میتوانیم نن را «شمولگرایی» بنامیم این مطلب را میتوانیم ب ر پای ة
حقوقی مفموم نجات یا بر اساس مفموم دگرگونی و تحویل موجود انس انی بی ان
کنیم بر پایه قبلی ،این نظریه مطرح میشود که مغفرت المی و پذیرش انسان ها با
مرگ (تصلیب) عیسی مسیح ممکن گردی ه است ،ام ا نا ار و من افع ای ن نا ار و
ازخودگذشتگی هرگز به کسانی که به طور نشکار ب ه نن اب راز ایم ان م یکنن ،
مح ود نیست حقوق کفاره مسیح «تمام» گناهان بشری را میپوشان ؛ به گونه ای
که اکنون تمام ابنای بشر در معرض لطف و رحم ت الم ی ق رار دارن  ،هرچن
هرگز نام عیسی مسیح را هم نشنی ه باشن یا اینکه ن انن چرا وی بر صلیب تپ ه
جلجنه در اورشلیم فلس طین ج ان باخ ت ب ه نظ رم هم ین ش کل از ش مول و
فراگیری را پاپ حاضر ،در اولین بیانیه همگانی خ ود م ورد تأیی
بهصراحت اعالم داشت« :گناه انس ان

ق رار داد ک ه

هم ة انس انه ا ب ون ه یچ مالحظ ه و

استثنایی از سوی مسیح بازخری ش ه است ،از این جمت اس ت ک ه مس یح ب ا
انسان همه انسانها ب ون هیچ مالحظه و استثنایی به نحوی متح است ،حتی
وقتی خود انسان از این اتحاد بیخبر باش » (هیک)13-11،0833،

به نظر میرس شمولگرایی با یک تقریر ،اصالحش ة همان چیزی اس ت ک ه
مورد پسن عقل است که هیچ تالزمی میان حقانیت و نجات وجود ن ارد ،بلک ه
هر دین حق سبب نجات است ،ولی لزوماً نجات فق از طریق دین حق نیس ت؛
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یعنی چهبسا انسان های معتق

ب ه ادی ان دیگ ر نی ز ب ه دلی ل جم ل قص وری و

استضعاف ،اهل نجات باشن و این مطلب الزمه ع ل و رحمت المی است
 .3کثرتگرایی

یا اکثر ادیان راهی به سوی حقیقت و نجات ان و انحصار حقانی ت و نج ات
در دین خاص وجمی ن ارد عبارت جان هیک چنین است:
سومین پاسخ ممکن به پرسش از رابطه بین نج ات/رس تگاری و س نت ه ای
دینی انبوه دیگر را ،به بمترین وجه میتوان «پلورالیسم» نامی به عن وان موض عی
مسیحی ،این پلورالیسم را میتوان به صورت پذیرش نتیجه منطقی بع ی دی که
«نظریه شمول و فراگیری» ب ان اشاره دارد؛ زیرا اگ ر بپ ذیریم ک ه نج ات/نزادی
انسانی در درون همه سنت های دینی بزرگ عالم ص ورت م یگی رد ،پ س چ را
صادقانه نپذیریم که در بازتاب های نجاتبخش انسانی در مقاب ل حقیق ت الم ی
غایی ،گونهای پلورالیسم وجود دارد؟ در این صورت ،پلورالیسم ،عبارت است از:
قب ول و پ ذیرش ای ن دی گاه ک ه تحوی ل و تب یل وج ود انس انی از حال ت
خودمحوری به خ ا(حقیقت)محوری به طریق گوناگون در درون همه سنت ه ای
دینی بزرگ عالم صورت میگیرد به عبارت دیگر ،تنما یک راه و شیوه نج ات و
رستگاری وجود ن ارد ،بلکه راه های متع د و متکثّری در این زمین ه وج ود دارد
در قالب اصطالحاتی کالمی مسیحی ،انواع پیامهای وحیانی المی وجود دارد که
در نتیجه ،زمینه انواع بازتابهای انسانی نجاتبخش را فراهم میکن (همان)10:
نقد و بررسی

به نظر میرس اوالً ،نموزه های همه ادیان با این نگاه مخالف اس ت اانی اً ،در
بح

حقانیت گذشت که احتمال وجود ح نصاب حقیقت در دین خاص ،م انع

بزرگی بر سر راه این دی گاه است و تا نن احتمال دفع نشود ،نم یت وان ب ه ای ن
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نظریه معتق ش ؛ ازاینرو ،با وجود دالیل کالمی و فلسفی به نفع دی ن اس الم و
ادعای جامعیت و خاتمیت که نن نیز ق راین و ش واه ی ب رای خ ود دارد ،ای ن
احتمال به گونه ای تقویت میشود که کنار گذاش تن نن در اس الم ،دلی ل ق اطعی
میطلب که چنین دلیلی نیز وجود ن ارد
 .2نگاه قرآنی به پلورالیسم دینی

با مراجعه به نیات قرنن کریم مطالب زیر قابل دستیابی است:
الف) دین اسالم حق است و بر همه ادیان غلبه دارد و همه انس انه ا و هم ه
اهل کتاب بای ب ان ایمان بیاورن دین اسالم ،دینی جم انی اس ت و خاتمی ت و
جامعیت در نن مطرح است و هیچ دینی جز نن پذیرفته نخواه ش

(نیک:فیت :

13؛توبه10:؛آلعمیران11،08،3:و39؛مائید01،09،8::و00؛بقیر081::و083؛
نساء009:؛انعام11-00:؛صف1:؛اعراف093:؛فرقان01:؛تکویر)13:

ب) همه ادیان در زمان خود و تا نم ن پیامبر بع  ،حقانیت دارن

و بای

به

همه ادیان انبیای المی ایمان داشته باشیم (نک:بقر139::؛نساء091،081:و010؛آل
عمران)38:

ج) ادیان قبل تحریف ش هان و به ننچه در دست ننما است ،اعتمادی نیس ت
(نک:آلعمران3:؛بقر30-39::؛نساء01:و030؛مائد10،90،00،08::و)31

نیات دسته اول همچون نیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ الْحَقِّ
لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّينِ کُلهِ؛ اوست که پیامبر خویش را با ه ایت و دین حق فرس تاد و
تا نن را بر همه دین ها چیره سازد» و نیز نیه  32سوره توبه است که دالل ت دارد
بر اینکه اهل کتاب ،یا بای به دین حق (اسالم) ایمان بیاورن

و ی ا ب ه حکوم ت

اسالم جزیه و مالیات ب هن و نیز نیه  22نل عمران که میفرمای هرکس به غی ر
از اسالم دین دیگری بپذیرد ،از او پذیرفته نشود و ی ا نی ه  122س وره بق ره ک ه
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میفرمای اگر یمود و نصارا به ننچه شما ایمان نوردی  ،ایم ان بیاورن  ،ه ایت
ش ه ان و نیه ششم سوره صف ک ه حض رت عیس ی

ب ه پی امبر اس الم

بشارت داده و حقانیت او مورد تأیی قرار گرفته است و نیه شریفه  12انع ام ک ه
میفرمای این قرنن به من وحی ش ه تا با نن شما و هرک ه را ک ه پی ام نن ب ه او
برس  ،بیم دهم ،همه و همه بر حقانیت اسالم و اینکه همه بای ب ان ایمان نورن ،
داللت دارد
در واقع از سیر تاریخی ادیان المی و نیات فوق روشن میشود که ادیان المی،
از حضرت ندم تا خاتم ،همه یک راه مستقیم المی هستن ک ه هرچ ه ب ه جل وتر
مینین  ،از جامعیت و تکامل به ازای تکامل انسانها برای فمم و ادراک حقایق نن
برخوردارن و دراینمیان ،دین اسالم دین جامع و خاتم تا روز قیامت است و ب ا
وجود نن و از زمان رسول اسالم

ب ه بع  ،ننچ ه ح

نص اب الزم را ب رای

ه ایت و رستگاری داراست ،اسالم است پس به لحاظ عقلی چنانکه گذش ت
محال نیست که یک دین حق باش و هیچک ام از ادیان دیگر مورد قب ول ح ق
واقع نشون ؛ در عین اینکه در همه ادیان مطالب حق نیز فراوان است و بعض ی از
مؤمنان (جاهالن قاصر و مستضعفان) به نن ادیان نیز چهبسا اهل نجات باشن نیز
ادیان بای در زن گی اجتماعی خ ود دارای رفت ار مس المتنمی ز باش ن و الزم ه
حقانیت یک دین خاص ،نه عذاب همه انسان هاست و نه جن

و خ ونریزی ،و

نیات قرنن نیز همه این مطالب را تأیی میکن ؛ چنانکه در ادامه خواه نم
نیات دسته دوم همچون نیه شریفه  322سوره بقره اس ت ک ه فرم ود« :آمَقنَ
الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ کُتُبِقهِ وَ رُسُقلِهِ ؛
پیامبر به ننچه پروردگارش بر او فرستاد ،ایمان دارد و همه مؤمنان نیز به خ اون
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فرشتگان او و کتاب ها و پیامبران او ایمان دارن » و نیز نیات  122ت ا  123س وره
نساء و  122سوره نل عمران که همه بر این مطلب داللت دارن
ونیات دسته سوم نیز همچون نیه شریفه  21نل عمران است ک ه فرم ود« :يقا
أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحََِّّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحََِّّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ ای اهل کتاب!
چرا حق و باطل را مشتبه میکنی (حق و باطل را درمینمیزی

و دیگ ران را ب ه

اشتباه میان ازی ) و حق را کتمان میکنی » و نیات  22تا  22سوره بقره است ک ه
بر تحریف کتب مق س داللت دارد و در نتیجه ،ایم ان ب انه ا مقب ول خ اون
نخواه بود
ننکه ،عقل محال نمیدان که در بین ادیان موجود در عالم ،به دلیل جامعی ت
و کمال و ع م تحریف و نقصان ،یک دین حق باش

وح

نص اب س عادت و

رستگاری در نن باش و قرنن ک ریم نی ز ای ن مطل ب را در دی ن اس الم محق ق
میدان ؛ ولی نیاتی همچون «ال يُكَلفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ ما آتاها»« ،لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما
سَعی» و «ما کُنَّا مُعَذبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُوالً» بر این مطلب دالل ت دارن

ک ه ننچ ه

ممم است ،سعی و تالش انسان ها برای رسی ن به حق و عمل ب ان اس ت پ س
اگر انسان سعی خود را انجام داد ،ولی به دلی ل م وانعی غی ر از ه وا و ه وس و
دنیاطلبی به حق به طور کامل نرسی  ،معذور و اهل نجات است؛ بهوی ژه اگ ر ب ه
ننچه درست میدانسته ،عمل کرده باش ؛ همچون راس تگویی ،امان ت داری ،ع م
ظلم به دیگران و غیر نن پس تا حجت بر مردم تم ام نش ود ،خ اون

کس ی را

عذاب نمیکن و همه اینما بر این مطلب داللت دارد که الزمه الینفک حق ب ودن
یک دین ،عذاب بقیه انسان ها و نیز جن

و خونریزی بین ادیان نیست؛ چنانک ه

در م ینه ،اهل کتاب با مسالمت زن گی میکردن
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قرنن کریم نیاتی وجود دارد که ممکن اس ت ب ه نظ ر برس

ب ه ن وعی ب ر

کثرتگرایی دینی داللت دارد ابت ا نیات م نظر را ارائه میکنیم و س پس دالل ت
ننما را بررسی خواهیم کرد « :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصقاری وَ الصاقابِيِینَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اآلخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ
ال هُمْ يَحْزَنُونَ؛ کسانی که ایمان نوردن و یمود و صائبان و مس یحیان هرگ اه ب ه
خ ا و روز واپسین ایمان نورن و عمل نیکو انجام دهن  ،نه بیمی بر ننان باش

و

نه ان وهگین میشون »؛ یعنی مالک نجات ،ایمان به خ ا و مع اد و عم ل ص الح
معرفی ش ه است همچنین ونیات شریفه  132نساء 112 ،بقره و  112تا  132نل
عمران ،مالک نجات را ایمان و تقوا ،پیروی از نیین حضرت ابراهیم

 ،توحی

و نفی شرک و امر به معروف و نمی از منکر قرار دادهان و ظاهر ننما ع م نیاز ب ه
مسلمان ش ن به طور کامل است پس این نشاندهن ه نن است که اگر کسی امور
ذیل را انجام ده  ،در هر دینی که باش رستگار است؛ امور یادش ه عبارتان از:
( )1به خ ا و معاد و توحی ؛ ( )3صالح و اخالص و عبادت؛ ( )2امر به معروف
و نمی از منکر و سرعت در خیر
پاسخ نن است که:
اوالً ،به دلیل وجود نیات دسته اول و سوم ،این نیات بای ب ه نح وی تفس یر
شون که با نن نیات تعارض ن اشته باشن
اانیاً ،اگر اهل کتاب ایمان و تقوا و عمل صالح داشته باشن  ،به حقانیت اسالم
پی خواهن برد؛ زیرا عمل به انجیل و تورات واقعی ،ننم ا را ب ه اس الم رهنم ون
میکن
االثاً ،ننچه نجاتبخش است ،نه اسم اسالم است و نه اسم یمود و نصارا؛ بلکه
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ایمان به خ ا و تقوا و عمل صالح و سرپیچی نکردن از انبیای المی اس ت و اگ ر
یمود و نصارا تابع حق بودن و از پیامبر اسالم
دین موسی

به دلیل تحریف دی ن خ ود و

سرپیچی نمیکردن  ،به راه راست رهنم ون م یش ن در واق ع

ایمان به خ ا ،ایمان به همه لوازم نن ،از جمله ارسال رس ل و پی امبری حض رت
است

محم

رابعاً ،کسی که ایمان به خ ا ،معاد ،توحی و نفی شرک را همراه با اخ الص و
عمل صالح و خیر داشته باش  ،به مق ار زیادی به حقیقت رسی ه اس ت و م وارد
دیگر اگر از سر جمل و قصور باش

نه تقصیر نزد خ اون

بخش ی ه اس ت و

هرچه انسان به حق نزدیکتر باش  ،از رستگاری بیشتری برخوردار است
نتیجهگیری

( )1دین حق ،دینی است که مطابق با واقع و مفی

ب رای بش ر باش

و ب ه هم ه

نیازهای مادی و معنوی پاسخ ده همچنین ،راه درست زن گی کردن باش و
سعادت دنیا و نخرت انسان را دربرداشته باش
( )3ازنظر عقل محال نیست که یک دین بین همه ادیان موجود عالم ،حق محض
باش ؛ یعنی به عنوان یک مجموعه کامل حق باش  ،در عین اینکه هم ه ادی ان
در بخ شه ایی از خ ود دربردارن ه ح ق و جل وهه ایی از ح ق هس تن و
گزارههای فراوان مشترک با دین حق دارن
( )2در قرنن کریم ،اسالم دین حق معرفی ش ه است و هم ه ادی ان الم ی نی ز در
بخشهای حق مورد تأیی و در بخشهای تحریفش ه مورد انکار هستن
( )2براساس نیاتی همچون «ال يُكَلفُ اللَّقهُ نَفْسقاً إِالَّ مقا آتاهقا» « ،لَقیْسَ
لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعی» و «ما کُنَّا مُعَذبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُقوالً» ،انس ان ب ه
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مق ار توانایی و دارایی خود مکلف است ،ن ه ب یش از نن ،و ع الت
المی نیز همین اقتضاء را دارد ازاینرو ،جاهالن غیرمقصر (قاص ر) و
مستضعفان ،کسانی هستن که گرچه به طور کامل به حق و دین ح ق
نرسی ه ان  ،ول ی معذورن

و اه ل نج ات و دای ره نج ات از دای ره

حقانیت وسیعتر است
( )2وزن گی مسالمت نمیز ادیان با حقانیت دی ن خ اص مناف ات ن ارد و الزم ه
حقانیت دین خاص ،جن

و خونریزی همیشگی بین انسانه ا نیس ت؛ کم ا

اینکه در مدينة الرسول و حکومت اسالمی حاضر این حقیقت به وضوح دی ه
میشود
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