
 

 وایاتآیات و ربرتری اسالم بر سایر ادیان از دیدگاه 

 *محدثه سادات میر احمدی

 اشاره
ها و امتیتاز دیتن استالم بتر واکاوی، تبیین ویژگی هیکی از مو وعات بایست 

مرکتز ثقتل  مثابتۀبهادیان الهی است، زیرا امروزه استالم از هتر زمتان دیگتر 

ادیتان دیگتر را  شتده و مطترح در دنیتا رویارویی گستردۀ فرهنگی و سیاسی

در بعتد های غربتی دولتت و رستانه رو،از ایتن  استتثیر قترار داده أتحت ت

ستیزی را بته عنتوان یکتی از راهبردهتای تبلیغاتی و فرهنگی، سیاست اسالم

از یتک ستو استالم بته ، زیترا نداهدر پیش گرفتاسالم خود در قبال گسترش 

رود و از ستوی ترین رقی  ادیان دیگر بویژه مسیحیت به شمار میعنوان مهم

   سالم با منافع غرب در تضاد است.دیگر گسترش ا

 استت کته آن را از ادیتان دیگتر متمتایزی یهتاامتیاز ها واسالم دارای ویژگی

استالم  اپتذیرد، زیتررو است که قرآن غیر دین استالم را نمتیاز این، کندمی

ْسالِا دينًا » ترین آنها است:کامل عصاره همه ادیان الهی و َفَلاْ  َو َمْ  َيْبَتِغ َغْيَر اْْلِ

                                                           
 .کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن* 
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   1 «ُيْقَبَل ِمْنُه َو ُهَ  ِفي اْلِْخَرِة ِمَ  اْلخاِسري 

از جملتته   شتتوندبنتتدی متتیهتتای گونتتاگونی تقستتیمادیتتان جهتتان از جنبتته

توحیتدی هماننتد هندو یستم، بودیستم و شتینتو،  بندی به ادیتان غیترتقسیم

   2.کنفوسیوس و ادیان توحیدی مانند یهودیت، مسیحیت و اسالم

کته علمتای  ستتبته ایتن معنا ،تفتاوت ادیتان و تکامتل دیتن گفتنی استت

، دیتن دیتن ابتراهیم ، ماننتدگوینتدشناسی همواره از ادیان سخن متیدین

 تتا ختاتم دین خدا از آدم ،و....   در حالی که از منظر قرآن موسی

ولتی دستتورهای  ،یک دین بودنتدبه کننده یکی است و همه پیامبران دعوت

کدام بتر استاس ستطح درک و تعلیمتات زمتان ختود  رجز ی و فروعات ه

   1.نه اختالف ادیان ،متفاوت بوده است. این مسئله تکامل دین است

حق در یک زمتان وجتود داشتته  البته این بدان معنا نیست که چندین دین بر

تواند بپذیرد  بلکه انستان بایتد همته می ،خواهدباشد و انسان هر دینی را می

دهنتده پیتامبر بعتدی و بشتارت ،شته و بداند که پیامبران پیشینانبیا را قبول دا

بنتابراین بایتد در هتر زمتانی  .انتدانبیای پیشین بتودهمؤید پیامبران بعدی نیز 

بته  باید تسلیم شریعت همان پیامبری بود که دوره اوست و در دوره خاتمیت

و  درعمتل کت ،خرین دستورهای خداوند که به وسیله آخرین پیتامبر رستیدهآ

های فرستتادگان الزمه اسالم یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالت ،این

 4اوست.
                                                           

 21آل عمران : .1

 .12    آشنایی با ادیان بزرگ یقی ف. حسین تو2

 .121،  2  ج مجموعه آثار. مرتضی مطهری  1

 211،   1. همان، ج 4
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 برتری دین اسالم
کته استت ، دارای امتیتازاتی ادیتان توحیتدی دیگتر بتا مقایسه دردین اسالم 

 :  ازترین آنها عبارتند مهم

 خدا شناسی . 1

خداوند واحتد   یعنی مبتنی بر وحدانیت الوهیت خداوند است ،توحید اسالم

است و هیچ شریک و نظیری در مرتبه ذات، صفات، افعتال و مرتبته عبتادت 

 جستمی و متادی، گونه عی  و نقص و موصتوف بته صتفت ندارد و از هر

آیتات توحیتدی شتامل  ،ای از قترآن کتریمبخش گستتردهچه اچن 1ست.مبرا

ُه َلَف » خداوند در آیه است. ِِ َلْ  كاَن فيِهيا آِلَهٌة ِإالَّ اللَّ َِّ اْلَعاْر ِه َر َسَدتا َفُسْبحاَن اللَّ
ا َيِصُف َن  یتک  ،در واقتع ایتن را بیان کترده استت.لهه انفی تعدد  علت 2،«َعيَّ

برهان عقلی و فلسفی است  زیرا در صورت تعدد اله، تعدد اراده و تتدبیر در 

رود کته مندی و هماهنگی موجود از بین متیمافتد و نظانظام هستی اتفاق می

مشتمل  های دین مسیح، تثلیثدر میان آموزه 1شده است.تعبیر به فساد  ناز آ

ذات القتدس وجتود دارد کته بیتانگر یگتانگی بر سه اقنوم: أب، إبتن و روح

و از هتم هستتند در عین تمایز، دارای یتک ذات  است. این سه اقنوم خداوند

وی از علتم و قتدرت و... مستا ،در همه صتفات کمتالآنها  4.شوندجدا نمی

ب و أالقتدس از و روح ،بأبتن از إاقنوم  .هستند و بر یکدیگر برتری ندارند

                                                           
  12 – 11    الم بر سایر ادیانافتخار اس. ر.ک: محمد صادق فخراالسالم  1

شتد  پتس تردید آن دو تبتاه متیاگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود، بی: » 22. انبیا: 2

 «.کنند[ وصف میمنّزه است خداى صاح  عرش از آنوه ]او را به ناحق به آن

 .  121،   11  ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی  1

 .122    سه قرآن و عهدینمقای. دل آرا نعمتی  4
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 1را خدا و یا پسر خدا بنامیم، تفاوتی نتدارد. متولد شده و اگر عیسی ،بنإ

نامنتد و راه تعقتل و الهی متی سرّ را چگونگی یکتایی خدا در قال  سه اقنوم 

داستتان  ن از آفترینش انستان،آقر در حالی که  بندندتدبر را به روی انسان می

چگتونگی حرکتت ستتارگان و اجترام  ،آمد و شد ش  و روز ،انبیای گذشته

هتا تسخیر حیوانتات بترای انستان ،هاتنوع و تصوف درختان و میوه ،آسمانی

ها را به تدبر و تفکر در چگونگی خلقتشتان همه انسانتا گوید و... سخن می

 آن پی ببرند.  به خالق هستی و عبث نبودن ودارد  وا

و در مواردی دارنتده 2و مو دارای جسم نیز گاه در برخی منابع دین یهودخدا 

دارای چشم و گتوش و پتا و بینتی و دهتان  گاهی نیز 1است.چشم و گوش 

هایی چون محتزون شتدن، پشتیمانی و تأستف در مواردی نیز صفت 4است.

آمده استت  2ب خوردن و.... به خدا نسبت داده شده است. در سفر تکوین با

 ،عالم را با طوفان غترق کترد .نادم و پشیمان شد ،که خدا بعد از خلقت عالم

در دل محتزون  ،آفریتداز آن هم پشیمان شد و یا از اینکه انسان را در زمتین 

بلکته ختالق   خدا نته جستم استت و نته روحدر اسالم، حال آنکه  گشت و

َِ َكِمْثِلِه َش » :ارواح و اجسام است ِْ  1.«ٌء ْع َل
بحث اعتقادی ارا ه شتده از دیتن، ستیری عقالنتی و منطقتی را بته تصتویر 

آورش، کشاند کته جهتان هستتی بتا همته نظتم و دقتت و نظتام حیترتمی

جامعته بشتری بتا  .ای دارد و آن را برای هدف و غایتی آفریده استآفریننده
                                                           

 .21 – 22    افتخار اسالم بر سایر ادیان. ر.ک: محمد صادق فخراالسالم  1
 . 2: 1. دانیال 2
 .11: 11  زبور 12: 2. دانیال 1
 .2، 2، 2: 11. زبور 4
 42    افتخار اسالم بر سایر ادیان. محمد صادق فخراالسالم  1
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مقضیات انسانی از نوع هوا و هتوس بتدون وجتود پیتامبرانی کته از خطتا و 

 ،رود و چتون طاعتت از فرمتان ختدا و عتدم آنتباه دورند، به بیراهه متیاش

  نیازمند پاداش و مجازاتی است  پس ظرفیت آن در ایتن دنیتا عملتی نیستت

بلکه نیازمند جهانی دیگر با خصوصیات و ظرفیتی متفاوت از این دنیاستت و 

یتات که در پاسخگویی در تمامی جز است ظرفیت ظهور دینی بیانگر این امر 

 1این امور تواناست. 

 جاودانه کتاب . 2 

اش معجتزه تنها دین اسالم است که کتاب الهی ،در میان دیگر ادیان توحیدی

قترآن را  و پیتامبر اکترم استتراه اثبتات نبتوت  بوده ویکی از مهم ترین

)تحتدی( معجزه خا  خود برشمرد و مخالفتان و منکترانش را بته مبتارزه 

 و 1اهی بته ده ستورهگت 2،تحدی به کل قترآناهی این تحدی ،گ کرد.دعوت 

   مطرح شده است. 4یک سوره گاهی به

  زیترا بالغت و عظمت اسلوب آن نیست فقط در باب تحّدی به قرآن کریم 

اهتل زبتان قترآن  کته ها اختصا  داشتبه عرب زبان در این صورت فقط

مطترح  بدون هیچ قید و شر  و محدوده زمتانی ،تحدی به قرآن کریم .بودند

و همه مخالفان و منکران خود تا حال حا تر و آینتدگان را بته تحتدی شده 

و حتی اقتدام  کنون نیاوردن حتی یک سوره از قرآن تا به 1کرده است.دعوت 
                                                           

 .11    آموزش دین. سید محمدحسین طباطبایی  1
 .22. اسران: 2
 .11. هود: 1
 .21. بقره : 4
  ترجمته ستید محمتد بتاقر موستوی المیزان فی تفستیر القترآن. سید محمدحسین طباطبایی  1

 .24،   1همدانی  ج 
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خود بهتترین دلیتل بتر اعجتاز و صتحت صتدق گفتتار  ،نکردن به این عمل

پیتامبران انتد و کتتاب بهترهاز چنین امتیازی بتیدیگر ادیان  1است. پیامبر

 دستخوش تحریفات و تغییرات زیادی شده است. ه وپیشین معجزه نبود

 شتود.دیتده میچنین تعابیری از قترآن، در کتالم دانشتمندان مستیحی نیتز  

 گوید: می 2فرانسوا ماری ولتر،

او  ،من یقین دارم اگر قرآن و انجیل را به یک فرد غیرمتدین ارا ته دهنتد

در ظتاهر، افکتاری    زیرا کتاب محمدخواهد گزید حتما قرآن را بر

دهد که به اندازه کافی بر مبنای عقلی منطبتق استت و شتاید را تعلیم می

   1.تر از قوانین قرآن درباره طالق و ع نشده باشدقانونی کامل زهرگ

   :میوز گفته است.ا. به نام جیمز یمستشرق دیگر

ارش شده که نته بلکه در سبکی قابل ستایش نگ  قران مانند انجیل نیست

شعر است و نه نثر و هنوز قابلیت آن را دارد که شنوندگان را با شتوق و 

مریکایی آ. شارل فرانسیز یکی از اساتید «لذتی خا  به خود جذب کند

هتای شانسیناشناخته بودن انجیل در میان مسیحیان را یکی از خوشنیز 

 4داند.انجیل می

بته دور دانستته را از ساحت قترآن  یاتتحریف و تغییر ، هر گونهاعجاز قرآن 

دعوت خداوند به تحدی، بیتانگر نتاتوانی بشتر در آوردن مثتل و زیرا است  

مانندی برای قرآن یا ا افه و کم کردن مطلبی از قرآن و اختالل در ترکیبتات 

                                                           
 .112،   1  ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن. فضل بن حسن طبرسی  1

 . فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی.2

 .124    اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان . ر یس اعظم شاهد 1
 .121. همان،   4
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ا َلُه َلحااِفُظ ن» آن است. آیه حفظ: ْكَر َو ِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُ  َنزَّ احت بتر صتربته  1 «ِإنَّ

قترآن بته حکتم تتواتر از  تأکید کترده استت. حفظ و حراست از قرآن کریم

های پیشین به بعدی انتقتال یافتته استت و  ترورت تتواتر در مجمتوع نسل

باشتد. ها، آیات، جمالت ترکیبی، کلمات، حروف و حتی تهجی آن متیسوره

طتول  بنابراین اگر قرآنیت هر حرف و کلمه و لفظ قترآن از دوره رستالت در

قرون و در تمام طبقات به تواتر ثابت رسیده باشد، دیگر جایی بترای احتمتال 

در نوشتتن آیتات در  حساسیت بسیار زیاد پیامبر 2ماند.تحریف باقی نمی

، افرادی به عنتوان کاتبتان وحتی، حافظتان قترآنانتخاب همان لحظه نزول و 

ق و کتذب اخبتار معیار بودن قرآن در صدنیز قرا ت مداوم و مستمر آیات و 

همگی دال بتر آن استت کته مصتحف کنتونی همتان  ،و بسیاری موارد دیگر

موارد بسیار زیادی از اعجاز قرآن  1کم و کاست زمان نزول است.مصحف بی

چون اخبار از غی ، اعجتاز بیتانی، علمتی و عتددی، ستالمت از تنتاقض و 

ن قترآن کفایتت .. وجود دارد که هر کدام به تنهایی بر معجزه بود. اختالف و

 کند.می

ای استت کته اتصتال ستند هتر یتک از به گونته ،صحت و استناد عهدیناما 

در  ،های عهدین به مرکز وحی به طریق تتواتری کته مفیتد یقتین باشتدکتاب

های عهدین بر تحریف برختی دیگتر طبقات آن ممکن نیست و برخی کتاب

بته عنتوان تنهتا ستند و ت  4بسیاری از آیات قرآنافزون بر آنکه دارند. گواهی 

بتر تحریتف عهتدین داللتت تت  کتاب الهی محفوظ مانده و به تواتر رستیده
                                                           

  «)ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم2. حجر:1
 .  41  ترجمه علی نصیری   ناپذیری قرآنتحریف. محمد هادی معرفت  2
 .21 -24،  11  ج تفسیر نمونه. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی و دیگران  1
 .14  بقره: 12. آل عمران: 4
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سخنانی مبنی بر کفتر و شترک و  نیز دارند. در بسیار از مضامین کت  مقدس

حتال آنکته قترآن بته   خوردهای ناروایی از انبیای گذشته به چشم میتهمت

بنتابراین  1را تأیید کرده استت.نها آ، و ای از آنها یادنیکی و با صفات پسندیده

گاه عمده مسیحیان و یهودیان در مقام مناظره با مستلمانان کته مبنتی بتر تکیه

زیرا صتالحیت استتناد و   اساس استبی کامالً  ،مندرجات کت  مقدس است

 2رجوع ندارد.

 خردپذیری و خردپروری .3

ایتن مستأله در  هتاى آن استت.از جمله امتیازات مهم اسالم، عقالنیت آموزه

و  شناستی، انستانامور مختلفی نمودار است  از جملته: خداشناستی، هستتی

هتاى استالم، از دعوت به تحقیق و پرسش. خردپذیرى آموزه فرجام شناسی.

آدمیتان را بته بررستی هوشتمندانه و ، چنان روشنی برخوردار است که قترآن

رش دیتن نهتی انتخاب خردمندانه دین دعوت کرده و هر گونه تحمیتل پتذی

ِذيَ  » کند:می ِبُع َن َأْحَس  َيْسَتِيُع َن  الَّ  را ستخنان کته کسانی همان 1 «اْلَقْ َل َفَيتَّ

يِ   ِفي ِإْكراهَ  ال» کنند:می پیروى آنها نیکوترین از و شنوندمی َ   َقْد  الدِّ ْشاُد  َتَبايَّ  الرُّ
ناهتاى شتدید اما مسیحیت کنونی بته علتت قترار گترفتن در تنگ 4؛«اْلَغي ِمَ  

معرفتی و ناتوانی در حل رابطته تثلیتث و توحیتد و تجستد و ختدا انگتارى 

مسیح، به جداسازى ایمان از معرفت فتوا داده و دیتن و ایمتان را بتا عقتل و 

چیزى کته در استالم »گوید: خرد بیگانه ساخته است! پروفسور لگنهاوزن می
                                                           

 .11  ما ده: 22 – 24  انعام: 41. مریم: 1
 .112 – 121   اسالم آ ین برگزیده . ر.ک: محمد جواد بالغی 2
 .142نسا: .1
 .212 بقره:. 4
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ایتن دیتن از بیش از همه، بتراى متن جاذبته داشتت، ایتن بتود کته چقتدر 

کند و همتواره دعتوت بته تحقیقتات بیشتتر در هاى انسان استقبال میپرسش

پرستیدم ها متیوقتی از کشیش»گوید: ، می، همونین ایشانکندتعالیم دین می

فهمم چه طور خدا یکتی استت و سته شتخص استت؟ در اکثتر که من نمی

ستیم. تنهتا ختدا این آموزه بر کتوانیم به درگفتند که ما نمیموارد جواب می

 .  1رسد!.بن بست میو عقل در اینجا به داند که حقیقت این امر چیستمی

 پاسخگویی به نیازهای جامعه. 4

جامعه متمدن همواره نیازمند منبعی غنی بترای پاستخگویی بته نیازهاستت.  

تنها دینی است که هیچ یک از شئون و امور انستانی و اجتمتاعی  ،دین اسالم

 .ترین مسا ل و امور یک جامعه وارد شده استته و در جز یرا مهمل نگذاش

اموری چون حقوق، مدیریت، اقتصاد، اختالق، عبتادت، علتوم روز و حتتی 

زیرا همه این مستا ل در تقترب بته آن کمتال مطلتق و   ... روابط زناشویی و

کتار  و ثیرگذاریشان، بتا آنهتا سترأبه اندازه تدین، ثیرگذارند و أهدف نهایی ت

تنهتا متذهبی استت کته  ،اسالم» :فیلسوف انگلیسی و،شا . به گفته برنارددارد

استعداد توافق و تسلط بر حاالت گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه بتا 

گویتد: متی پیامبر اکرم ربارهدر جایی دیگر د او 2«.قرون مختلف را دارد...

شود، طتوری در اختیار دنیای جدید ... به نظر من اگر مردی چون او صاح »

حل مسا ل و مشکالت دنیا توفیق خواهد یافت کته صتلح و ستعادت متورد 

   1.«مین خواهد شدأآرزوی بشر ت
                                                           

 .۵،  ۰۵، پرسمان )ماهنامه(، پیش شماره اول، خرداد «امبا پرسش زنده»  لگنهاوزنمحمد . 1
 .24و  21 ،  2  ج مجموعه آثار. مهدی بازرگان  2
 .24. همان،   1
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 نویسد: جان دیون پورت می

... قرآن مطابق تحقیقات کوم  با انجیتل فترق دارد  زیترا انجیتل داراى 

مکت  و روش فقاهتی نیست  بلکه به طور کلتی محتویتات آن مرکت  

ص و روایات و بیانتات تحتریض و ترغیت  بشتر در نشتر است از قص

عواطف و احساسات عالی و فداکارى و... ولی هیچ نوع عامتل و رابطته 

منطقی جال  و جاذبی که این معانی را با یکدیگر ربط دهتد، در انجیتل 

وجود ندارد. از این گذشته قرآن مانند اناجیل نیست که فقتط بته عنتوان 

اید دینی و عبادت و عمل درباره آن شتناخته میزان و شاخصی درباره عق

شده است  بلکه داراى مکت  و روش سیاسی نیز هست  زیترا تختت و 

تاج یا به تعبیر دیگر اساس دستگاه و سازمان سیاسی، روى ایتن شتالوده 

ریخته شده و هر نوع قانونی براى اداره امور کشور، از ایتن منبتع گرفتته 

 1شود.می

هتا و کلیتاتی تنها به هدایت نظر از مسئله تحریف()صرفدین یهود و مسیح 

 بتارهنهتا درآتعلیمتات بیشتتر و پرداختته نیافته اقوام مختلف محدود و توسعه

های موجود و شرک و هموار کردن راه خداپرستی و اخالقیات زدودن خرافه

گفتته  بتارهاین در ،لتورا وکستیجا ،پرفسور مشهور ایتالیایی 2است. بودهساده 

 است:

انجیلی که امروز به عنوان کتاب مقدس تمام مردم مغترب زمتین استت، 

بته دستتورات اخالقتی و  بینیم که غالباً کنیم، میوقتی اوراق آن را باز می

فردی پرداخته است  امتا قترآن مستلمانان نته تنهتا در امتور اخالقتی و 
                                                           

 .22   غالمر ا سعیدى :ترجمه  و قرآن عذر تقصیر به پیشگاه محمد  دیون پورتجان 1. 

 .  21    ها و ادیانشناخت تحلیلی اسالم و برخی مسلک. یحیی نوری  2
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بلکته بختش عظیمتی از آن در   معنوی باالترین دستورات را داده استت

اقتصادی، فرهنگتی، نظتامی، تشتویق بته علتم،  جتماعی، اخالقی،امور ا

 1خانواده، بهداشت، حقوق همسایه، تجارت و... است.

همته جانبته  ،دین یهود و مسیح در بعد عملی یا همان احکام دینتیبنابراین  
زیرا هنگامی که قترآن از قتوانین   اندنبوده و همانند اسالم پاسخگویی نداشته

از ذکتر مباحتث  ،گویدطالق سخن می و ن ارث، وصیتوچحقوقی و فقهی 
الحسنه، انفاق، رفع مشکالت مردم و یا مباحث اخالقتی اجتماعی چون قرض

افتزون در واقتع استالم  .چون امور زناشویی و یا تربیت کودکان غافل نیست
های دینی چون عملی یا احکام و اختالق در دیگر شاخصه ،بر بحث اعتقادی
   است.شتار حا ر معرفی شد، غنی که در ابتدای نو

پاسخگویی به نیازهای جامعه توسط دین، مسئله شرایط جدید و مقتضتیات  
پاستخ آورد که این مسئله در دین مستیحیت و یهودیتت بتیزمان را پیش می

زیرا در برابر مسا ل و مشکالت روز ناتوان استت. در حتالی است  رها شده 
زمان و شرایط جدیتد توجته داشتته و  که اسالم همواره به رعایت مقتضیات

بترای استتخراج قتوانین  ،من راستین را به تفقه در دین و اجتهاد در احکامؤم
چرا که هر عصتری   کندجدید در رخدادها و مسا ل روز جامعه سفارش می

خداوند در این زمینته فرمتوده  اقتضا ات و شرایط مخصو  به خود را دارد.
ًة َفَلْ  ال َنَفَر ِماْ  ُكالِّ ِفْرَقاِة ِماْنُهْم فاِةَفاٌة َو ما كاَن اْلُيْؤمِ » است: ُن َن ِلَيْنِفُروا َكافَّ

ُهْم َيْحَذُرون يِ  َو ِلُيْنِذُروا َقْ َمُهْم ِإذا َرَجُع ا ِإَلْيِهْم َلَعلَّ ُه ا ِفي الدِّ زیرا همواره  2 «ِلَيَتَفقَّ

                                                           
 .112   اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان. ر یس اعظم شاهد   1
ان همگی )به سوى میتدان جهتاد( کتون کننتد  چترا از هتر شایسته نیست مؤمن: »122. توبه: 2

اى در مدینته بمانتد( تتا در دیتن )و معتارف و کند )و طایفهاى کون نمیگروهی از آنان، طایفه

 «.احکام اسالم( آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را بیم دهند
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صول استالمی باید افرادی متخصص در دین )مجتهد( وجود داشته باشند که ا
تطبیتق دهتد. بته همتین دلیتل  ،آیتدرا با مسا ل متغیری که در زمان پیش می

   1.پذیری اسالم استنیروی محرکه و انعطاف ،اجتهاد

 تساوی در آفرینش و لغو امتیازات قومی. 5

 .ای استتلغو امتیازات قتومی و قبیلته یکی از مباحث اخالقی در دین اسالم،

هتم برابرنتد و هتیچ تفتاوت  ا از جهت آفرینش بتاهاز نظر اسالم همه انسان

استالم از بتین بتردن  زیترا هتدف  نژادی، قومی، زبانی میان آنها وجود ندارد

نته  ،گترددمتی ریشه تفاخرات قومی است و خطابات قرآنی به نوع انسان بتر

ذيَ  آَمُن ا». عبارات یک ملت و گروه خا  َها اَلُّ َِ »، «يا َأُيُّ َياا »و  «َيا َأْهاَل اْلِكَتاا
َها اْلَكاِفُروَن  نته  ،کتتاب استتمنتان و کتافران و اهتلؤخطاب به عمتوم م ،«َأُيُّ

که نگاهی یکسان و زیرا دین اسالم، دینی جهانی است   منان فالن قوم و...ؤم

حالی است که یهودیان، ختود را نتژاد  این در 2ها دارد.به تمامی ملتمساوی 

کننتد و استرا یل تقستیم متیرا یل و غیر بنیاسها را به بنیانساندانند. میبرتر 

شمرند و در پی تبلیغ آ تین می خود را فرزندان خدا و دوستان خا  خدا بر

تنهتا عامتل برتتری تقوا را بته عنتوان قرآن  1خود در میان دیگر اقوام نیستند.

هتا و نژادهتا را شتناخت یکتدیگر معرفتی دلیل اختتالف قومیتتو ها انسان

اا َخَلْقنااُكْم » 4:تماع و معامالت، بهتر انجام شودکند تا امر اجمی اُ  ِإنَّ َها النَّ يا َأيُّ
                                                           

 .211و  212   اسالم و مقتضیات زمان. ر.ک: مرتضی مطهری  1
 .111    نگرش انسان به سایر ادیان زاده . سید محمد موسوی2

 . 111،   1  ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و دیگران  1
  ترجمته ستید محمتد بتاقر موستوی المیزان فی تفسیر القترآن. سید محمد حسین طباطبایی  4

 .422،   12همدانی  ج 
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اِه َأْتقااُكْم ِإنَّ  ِمْ  َذَكِر َو ُأْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُع بًا َو َقباِةَل ِلَتعاَرُف ا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْناَد اللَّ
َه َعليٌم َخبيٌر   1«.اللَّ

 حمایت از مظلومان. 6

پتذیری آمیز استت، امتا ظلمم، دیتن متدارا و زنتدگی مستالمتتردید اسالبی

نیست  زیرا این امر خالف عقالنیت و مصالع عمومی است. استالم حمایتت 

بر آن است تا بته نتدای و  دانداز مظلوم و مبارزه با ظالم را وظیفه همگان می

ن آنان بپردازد. از ایتاز پاسخ مثبت داده و به حمایت  ،هر مظلوم و مستضعفی

 فرماید: رو قرآن با حالتی از سرزنش نسبت به مسلمانان می
سااِء َو  َو ما َلُكْم ال ُتقاِتُل َن في» جاِل َو النِّ ِه َو اْلُيْسَتْضَعفيَ  ِمَ  الرِّ َسبيِل اللَّ

اِلِم َأْهُلها َو اْج  نا َأْخِرْجنا ِمْ  هِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ذيَ  َيُق ُل َن َربَّ َعْل َلناا اْلِ ْلداِن الَّ
ا َو اْجَعْل َلنا ِمْ  َلُدْنَك َنصيراً  و چرا شما در راه ختدا ]و در  2 :ِمْ  َلُدْنَك َوِليًّ

همانان کته  ،جنگیدراه نجات[ مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی
 ،انتدپیشتهمما را از این شهرى که متردمش ستت !پروردگارا :گویندمی

متا سرپرستتی قترار ده و از نتزد بیرون ببتر و از جانت  ختود بتراى 
   .خویش یاورى براى ما تعیین فرما

در آخترین وصتیت ختویش بته فرزنتدانش هنگام شتهادت نیز  علیامام 

اِلِم » فرماید:می دشتمن ظتالم و یتاور مظلتوم  1:َنْونا َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم  َو ُكوَنا ِللظَّ

 ،بته دیتن یتان شتده وبمطلق ظالم و مظلتوم ، در این حدیث امام «.باشید
                                                           

ها قترار دادیتم ها و قبیلهاز یك مرد و زن آفریدیم و ملت اى مردم! ما شما را: »11. حجرات: 1
ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً خدا دانا تردید گرامیتا یکدیگر را بشناسید. بی

 «.و آگاه است
 .12. حج: 2
 .12. محمد بن حسین الشریف الر ی  نهج البالغة  تصحیح صبحی صالح     1
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یکی از اصول اساستی ای نشده است  بر این اساس اشارهنژاد و رنگ  ،مذه 

سیاست خارجی نظام والیی استالم، مبتارزه بتا ظالمتان و مستتکبران جهتان 

 ،نمونه ایتن رویکترد .توجه به جغرافیا، نژاد، دین، مذه  و جنسیت استبی

...  متردم فلستطین، یمتن و ایران از مظلومتان، حمایتت از ۀجانبحمایت همه

پتذیری استت یعنی ظلم« انظالم»سخن از « متی»و حال اینکه در انجیل . است

که با شریر مقاومت مکنید و اگر کسی برگونۀ راست تو سیلی زد گونۀ چت  

 1خود را نیز به طرف او بگردان.

 خاتمیت دین اسالم . 7

به بشتر  یامبر خاتماز طریق پ تمام مراد خویش را خداوندبا ظهور اسالم، 

 همته ،ها نیز عنوان شد تتا فتیض الهتیبرخی ناگفتهای که ابالغ کرد، به گونه

، بتا آن س ازدر بر گرفته باشد. پتحیث ظهور نوابغی در آینده  استعدادها را از

کارگیری عقل و تجربه در چتارچوب اصتول الهتی، متراد خداونتد محقتق به

متورد وستعت  مشهور، لورا وکسیجا درمستشرق ایتالیایی پرفسور  2.گرددمی

 گوید: می ،اندیشه موجود در قرآن
بینتیم کته های عظیم و ذخایری از دانش را متیما در این کتاب )قرآن( مخزن

تترین دانشتمندان و بتزرگ ،ترین اشتخا مافوق استعداد و ظرفیت باهوش
تتوان گفتت به همین دلیتل نمتی .ترین رجال سیاست استقوی و فیلسوفان

چته   قرآن از مغز یک یا چند انسان نابغه و تحصیلکرده تتراوش کترده باشتد
پتس  استت. رسد به کسی که تمام عمرش را به کارهای عادی مشغول بتوده

                                                           
1. https://www.porseman.com/article. 

 .111    پیامبری برای همیشه محمدپور ازغدی  . ر.ک: حسن رحیم2
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منشا قرآن از ساحت خداوند سرچشمه گرفته است که علتم او بته آنوته در 
 1احاطه دارد. ،ها و زمین استآسمان

َل »و قرآن داللتت دارد:  بر خاتمیت دین اسالمبسیاری آیات   اِذن َنازَّ ََ الَّ َتَبااَر
 آیته شتریفه بتر جهتانی شتدن و این 2«.َعْبِدِه ِلَيُك َن ِلْلَعَلِييَ  َنِذيًرا اْلُفْرَقاَن َعلَى 

 ،از نظتر مکتتانی و زمتتانیدو عتتالم کیتتد دارد  زیترا أخاتمیتت دیتتن استالم ت

و هشتدار متذکور،  دهندگیبردارد و بیم نامحدود است و همه آیندگان را در

اا...»شتود. در آیته همه مردم از روز نزول قرآن تا روز قیامت را شامل متی  َليَّ

ٌَ َعِزيٌز الَّ َيْأِتيِه اْلَباِفُل ِم  َبْيِ   ُه َلِكَتا خداونتد  1،«...َيَدْيِه َو اَل ِمْ  َخْلِفاهِ  َجاَءُهْم َو ِإنَّ

ا هیچ امتر بتاطلی در آن زیر  کید داردأبر حجیت قرآن کریم تا روز رستاخیز ت

اِ  َبِشيًرا َو َنِذيًرا َو َلِكا َّ » در آیه« کافّه»واژه نفوذ ندارد.  لنَّ ًة لِّ ََ ِإالَّ َكافَّ اَو َما َأْرَسْلَنا
اِ  اَل َيْعَلُي نَأْكثَ  بترای همته ( )پیتامبریعنی تو   به معنای عامه است 4«َر النَّ

که در غیتر    چراجهانی است ای و رسالت تو عمومی وعالمیان مبعوث شده

 1این صورت پیامبر همه مردم نخواهی بود.

َِ »اهداف آیات قرآن فراگیر و محدود به گروه خاصی نیست   ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاا
ََ ِباِه َشاْيوًا َو  َتعاَلْ ا ِإلى اَه َو ال ُنْشاِر ِخاَذ  َكِلَيِة َس اِء َبْيَننا َو َبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ ال َيتَّ

                                                           
 .111    اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان. ر یس اعظم شاهد  1
اش نازل کرد، تتا همیشه سودمند و با برکت است آنکه فرقان را به تدریج بر بنده: »1. فرقان: 2

  «.براى جهانیان بیم دهنده باشد
ناپذیر است که هیچ باطلی از پتیش رو تردید قرآن کتابی شکستبی: » .... 42و  41فصلت:  .1

 «.آید، نازل شده از سوى حکیم و ستوده استو پشت سرش به سویش نمی
دهنده نفرستادیم، ولی بیشتتر متردم رسان و بیمو ما تو را براى همه مردم جز مژده: »22. سبأ: 4

 «.  آگاهی ندارند

 .22 – 11  ترجمه ر ا استادی   خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقلسبحانی   . جعفر1
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هِ  هدف این آیه رسیدن به اشتراکی واحتد در  1«...َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْ  ُدوِن اللَّ

میان همه پیروان ادیان توحیدی استت کته غیتر از ختدا را عبتادت نکترده و 

شریکی قا ل نباشند. در حالی که اگر هدف قرآن تنهتا اختصتا  بته محتیط 

شتد درحتالی کته متی یط عربستان را شاملاطرافش بود فقط بت پرستان مح

   2سال همونان نجات بخش و زنده است.1422بعد از 

وانقطتاع وحتی  ذکر این نکته  روری است که بعد از رحلت پیامبر اکرم
آسمانی، مسئله خاتمیت اسالم چگونته خواهتد بتود؟ آیتا تتدبیری از ستوی 

متترین اصتول خداوند در متن دین صورت گرفته است؟ مسئله امامت که مه
شتود بتدان معنتی کته بته می دهد، در اینجا مطرحمی اعتقادی شیعه را شکل

دلیل ظرفیت محدود ایام رستالت و شتخص پیتامبر اکترم در رستاندن تمتام 
جز یات احکام و مسا ل مورد ابتالی بشر  رورت وجود امامتان معصتومین 

ی بشتری و شود  زیرا با توجه به تحوالت بی پایتان زنتدگمی کامال احساس
موقعیت فرهنگی مردم آن زمان، امکان ابالغ معارف و احکامی کته ظهتورش 
قرنها بعد بود، ناممکن بود  بنابراین یکی از مهمترین عوامل و عناصتر اکمتال 
دین و خاتمیت دین اسالم، مسئله امامت استت کته در قترآن کتریم بته آیته 

به تکامل رستیدن  در این آیه به صراحت گفته شده که4معروف است. 1اکمال

                                                           
اى که پذیرفتته متا و شماستت پیتروى بگو اى اهل کتاب، بیایید از آن کلمه: »24. آل عمران: 1

کنیم، آنکه جز خداى را نپرستیم و هیچ چیز را شریك او نسازیم و بعضی از ما بعضی دیگتر را 

   «.نگیردسواى خدا به پرستش 
 .11 – 11   خاتمیت. ر.ک: مرتضی مطهری  2
ْكَيْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأتْيْيُت َعَلْيُكْم ِنْعَيتِى َو َرِضيُت َلُكُم ااْلْسااَلَا ِديًناا: »1. مانده: 1 : امتروز اْلَيْ َا َأ

 «.یدمدین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسالم را دین شما برگز
 .12    خاتمیت، امامت و مهدویت. ر.ک: احمد حسین شریفی  4
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دین اسالم و را ی شدن خداوند به آن، بدون تعیتین جانشتین بترای پیتامبر 
 1یعنی آغاز امامت و روشن شدن و ع آینده مستلمانان امکتان پتذیر نیستت

با توجه بته برختی ت  زیرا بر اساس قرآن، پیامبر، خود تبیین کننده احکام دین
پتس از ایشتان نیتز ا مته باشتند و متی و مفستر قترآنت  گویی قترآناجمال

یکتی از ت  با توجه به مقام عصمت، مرجعیت دینی مسلمانان معصومین
را به عهده دارند و به شرح جز یات شریعت و رفتع شتبهات ت  شوون امامت

و اختالفات در جامعه اسالمی میپردازند. بنتابراین در خاتمیتت دیتن استالم، 
وحیتانی استت هتای بتا آموزه مسئله امامت که رشته اتصال و تداوم نیاز بشر

 .یابدمی ادامه
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