
 

  
  
  
  

  

  

  دینی؛ وگوی میان موضع اسالم در قبال گفت
  گرایی انحصارگرایی در عین شمول

  3، علي قاسمي2، عزالدين رضانژاد1رحيم دهقان

  چكيده
يـك از رويكردهـاي انحصـارگرايانه،     پژوهش آن است كـه اسـالم از كـدام   مسئله عمده در اين 

وگـو   گرايانه استقبال كرده و با اتّخاذ موضع خود، چه ظرفيتي را براي گفت گرايانه و كثرتشمول
ه بـه مبـاني   ه اين مسئله، پـژوهش حاضـر ضـمن توجـ    و تفاهم فراهم ساخته است؟ در پاسخ ب

معنـاي خـاص در    مي، نشان داده است كه انحصارگرايي بهوگوي ديني از منظر متون اسال گفت
توان يابد. اتّخاذ اين موضع كه ميگرايانه معنا مي اسالم معنايي ندارد، بلكه ضمنِ رهيافت شمول

و زمينـه   تعبير كرد، سبب ايجاد ظرفيت گسـترده » گراييانحصارگرايي در عين شمول«از آن به 
ديگـر اديـان ابراهيمـي شـده اسـت؛ چراكـه ايـن تقريـر از         وگو و تعامل بـا   مناسبي براي گفت

انحصارگرايي، ضمن اذعان به حقّانيت مطلق يك دين و حقّانيت نسبيِ ديگـر اديـان، اسـالم را    
كند. افزون بر اين، توجـه بـه حـوزه     عنوان مكمل و متمم آيين موسوي و عيسوي معرفي مي به

اسـالم بـراي    در غنا بخشيدن به ظرفيـت گسـترده  گرايانه نيز  اخالق و نجات در رهيافت كثرت
وگوي ديني تقويت كرده  تأثير نبوده و موضع اسالم را در قبال مسئله تعامل و گفتوگو، بي گفت

ها، استنادي و در تبيـين محتـوا، توصـيفي ـ تحليلـي      است. روش مقاله در مراجعه به آرا و آموزه
  .است
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  مقدمه
هاي بنيادين فرهنگ اسالمي است. توجـه قـرآن    و تعامل، از جمله ويژگي وگو گفتاهتمام به 

كريم به اين مسئله به قدري است كه به نوعي پيـامبر گرامـي اسـالم و تمـامي مؤمنـان را بـه       
حكمـت و انـدرز    با«فرمايد كند و مي امر مي 1منطق و برهان، تدبر ،تفكر ي بروگوي مبتن گفت

 »ااي كـه نيكـوتر اسـت مجادلـه نمـ     نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و بـا آنـان بـه شـيوه    
ايـن  و شـاگردان   ائمـه پيامبر و خود دهد همواره ). تاريخ اسالم نيز نشان مي125 )،16((نحل

هـا و  ن كـريم، اهتمـام خاصـي بـه ايـن مسـئله داشـتند و مباحثـه        بزرگواران به پيروي از قرآ
آنان كه پيرو دين خاصـي نبودنـد، صـورت    حتي  و مسيحي، يهودي افرادبا  وگوهايي را گفت
  دادند. مي

دهد در اصلِ اين منطق قرآن و نيز اين عملكرد تاريخي در سيره پيامبر و ائمه نشان مي
حال، مسـئله   اي نيست؛ بااينگونه شك و شبهه ، هيچدينيوگوي بين استقبال اسالم از گفت

شناختيِ امـروزين، موضـع اسـالم در قبـال مسـئله      اين است كه در چارچوب مسائل دين
ديني چگونه قابل تبيين است. امروزه در بحث تنوع ديني، از سه رويكـرد  وگوي بين گفت

). 70ــ  65، ص1378 شود (هيك،گرا سخن گفته مي گرا و كثرتعمده انحصارگرا، شمول
گيرد و با توجه بـه   يك از اين سه رويكرد را در پيش مي اينجاست كه: اسالم كدام  پرسش

اتّخاذ موضع اسالم در خصوص هريك از اين سه رويكرد، آيا در موضع اسـالم در قبـال   
منظور بررسـي ايـن مسـئله، در     وگوي ديني تغييري ايجاد خواهد شد يا نه؟ به مسئله گفت

                                                           
ُقـْل َهـاُتوا ُبْرَهـاَنُکْم ِإْن ُکْنـُتْم (سـت؛ از جملـه   روشني در آيات مختلف قرآن كريم قابل مشاهده ا . اين مسئله به1

 ).64 )،27( (نمل )َصاِدِقیَن 
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گيـري اسـالم در قبـال    دهنده نوع جهت وگوي ديني كه نشان اله ابتدا به مباني گفتاين مق
وگوي دينـي مـدنظرِ اسـالم را در قالـب سـه       پردازيم و سپس گفت ديگر اديان است، مي

  رويكرد يادشده تحليل خواهيم كرد.
دينـي، ارتبـاط   وگوي بـينِ  پيش از ورود به بحث الزم است بيان كنيم كه مراد از گفت

ديني، همراه شدن و تالش كـردن در  وگوي بينِ بين دو معتقد در سطحي ديني است. گفت
 مسير حقيقت و براي حل مسائلي اسـت كـه بـر سـر آنهـا نگرانـي مشـترك وجـود دارد        

)Arinze, 1990, p162معناي متقاعد كردن فرد مقابل يـا مصـالحه و    وگوي ديني به ). گفت
دست يافتن به دين واحـد در جهـان نيسـت، بلكـه     تراضي نمودن و يا تالش كردن براي 

  نوعي تالش صادقانه براي تفاهم و ارتقاي سطح دانايي است.

  ديني از منظر قرآنوگوي بين .  مباني گفت1
  .  ارزش قايل شدن براي كتب الهي و انبياي سابق1ـ 1

انجيـل،  اعم از قـرآن،  آسماني و همه كتب است به تمام كتب آسماني، يكسان  اسالمنگاه 
اهانـت  اند و اگـر  تورات و صحف ابراهيم و زبور داود در اين نگاه، قابل احترام و مقدس

است، اهانت به همه كتب آسماني و پيامبران الهـي  ناپسند  9و پيامبر خاتم به قرآن كريم
 (: شوديزان حرام شمرده مينيز به همين مپيشين 

َ
ْنـِزَل ِإل

ُ
ِه َو مـا أ ا ِباللَّ وا آَمنَّ

ُ
ْنـِزَل ُقول

ُ
ْینـا َو مـا أ

وِتـ  ِإلی
ُ
ْسـباِط َو مـا أ

َ ْ
وِتـ  َو ِعیسـی  ُموسـی َی ِإْبراِهیَم َو ِإْسماِعیَل َو ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب َو األ

ُ
 َی َو مـا أ

ُق  ِهْم ال ُنَفرِّ بِّ وَن ِمْن َر ِبیُّ َحٍد ِمـْنُهمْ   َبْیَن   النَّ
َ
بگوييد به خدا و به آنچه بر ما نازل شـده و بـه   «؛ )أ

به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به موسـى و   آنچه
عيسى دادند و به آنچه انبيا از ناحيه پروردگارشان داده شـدند، و خالصـه بـه همـه اينهـا      

  ).285و  136 ،)2(بقره(» گذاريم ايمان داريم و ميان اين پيغمبر و آن پيغمبر فرق نمى
انبيـاي  ميـان   گونه اختالفـي  قرآن كريم هيچهنده اين است كه د اين بيان شريف، نشان

قايل نشده و هر حقيقت آسماني را مورد احترام دانسته و مقدس شمرده اسـت. ايـن    الهي
هاي موجود ديگر اديان آسماني، از جمله يهوديـت و مسـيحيت بـدين    مسئله كه در آموزه
وگو و استقبال اسـالم   عامل و گفتشود، تا حد زيادي ظرفيت و زمينه تصورت يافت نمي

اتّخاذ اين نگرش، حلقه وصلي را  سخني با پيروان ديگر اديان فراهم ساخته است.را از هم
ويژه ميان اديان ابراهيمي پديد آورده، انگيزه بيشتري را در آنها بـراي تـالش در جهـت     به

  آورد.دست يافتن به حقيقت كامل الهي به وجود مي
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  كرامت انسان رايشدن ب لي.  ارزش قا2 ـ1
، فارغ از اينكه چه اعتقاد و رنـگ و  انسان و طبيعت كرامت در سرشت كريم، ز نگاه قرآنا

اموري  ،از منظر قرآن انگيزه و سبب احترام انسان شده است. قرار داده نژادي داشته باشد،
فطرتـي  از  وو برخـورداري ا  2انسـان   ت علمـي ظرفي 1،خدا بودن در زمين هاز جمله خليف

البته  4ها به انسان كرامت داده است.بر اساس اين ظرفيت خداوند متعال 3.خداشناس است
اي كه بـه حقيقـت نزديـك شـوند، از كرامـت      ها به قدر مرتبهانسانكرامت مراتب دارد و 

  . بيشتري برخوردار خواهند شد
، كرامت اعطايي به بيان ديگر، كرامت يا اعطايي است يا اكتسابي. از ديدگاه قرآن كريم

صورت بالقوه در وجـود تمـام    تعبير كرد، به» كرامت ذاتي«توان از آن به كه با مسامحه مي
توان گفت انسـان تـا   قرآن مي ها نهاده شده است. به مقتضاي برخي از آيات شريفانسان

در  5وقتي عنوان انسان بر او صدق كند، از نوعي حرمت و كرامت ذاتي برخـوردار اسـت.  
در هـا  انسـان اسـاس،   كرامت اعطايي، البته كرامت اكتسابي نيـز مهـم اسـت و بـراين     كنار

صورتي كه در سير قهقرايي، مسيري برخالف حقيقت و سعادت برگزينند، كرامت اعطايي 
همين اساس، شده در وجود خود را نيز نابود خواهند ساخت. بر  نهاده هاي بالقوهو ظرفيت

هرچنـد معتقدنـد    6؛داننـد براي انسان بالفعل نمـي را عطايي انديشمندان مسلمان، كرامت ا
                                                           

ْرِض (. 1
َ ْ
َک ِلْلَمَالِئَکِة ِإنِّی َجاِعٌل ِفی األ گاه كه پروردگار تو به مالئكه فرمود: من در زمين  ياد آر، آن« ؛)َوِإْذ َقاَل َربُّ

 ).30، )2( (بقره» اي خواهم گماشت خليفه

ء ِإْن ُکنُتمْ وَ (. 2
َ
ْنِبُئوِنی ِبأْسماِء َهُؤال

َ
َمَالِئَکِة َفَقاَل أ

ْ
َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی ال ْسَماَء ُکلَّ

َ ْ
َم آَدَم األ و خداي عـالم  « ؛) َصـاِدِقیَن َعلَّ

اسماء را در نظر فرشتگان پديد آورد و فرمود: اگـر شـما در    گاه حقايق آن همه اسما را به آدم تعليم داد، آن
  ).31، )2( (بقره» واي خود صادقيد، اسماء اينان را بيان كنيددع

وا َبلَ ( . 3
ُ
ُکْم َقال بِّ ْسُت ِبَر

َ
ل
َ
  ).172، )7( (االعراف» آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: بلي«؛ )یأ

ْمنا َبن(.  4 َقْد َکرَّ
َ
َبْحـِر َو َرَزْقنـاهُ  یآَدَم َو َحَمْلناُهْم فِ ی َو ل

ْ
َبرِّ َو ال

ْ
ـْلناُهْم َعلـیال بـاِت َو َفضَّ یِّ ـْن َخَلْقنـا   ْم ِمـَن الطَّ َکثیـٍر ِممَّ

ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنـان را در خشـكى و دريـا برنشـانديم، از چيزهـاى پـاكيزه       «؛ )َتْفضیالً 
 ).70، )17( (اسراء» هاى خود برترى آشكار داديمشان داديم و آنان را بر بسيارى از آفريدهروزى

خداوند پس از آنكه انسـان را  دانسته است.  برخوردار از روح الهي. يكي از آن آيات، همان است كه انسان را 5
 (حجر » و از روح خود در آن دميدم« ؛)ی ِمن ُروحـ ِ فیه ُوَنَفخت(عظيمي در آن دميد:  »روح«از گل آفريد، از 

)15( ،29.( 

اگر انساني درصـدد هواپرسـتي و خودكـامگي برآيـد ... حـق      «. عالمه جعفري، در اين زمينه معتقد است كه :6
رسيدن به كرامت الهـى شـرايطى   «). عالمه طباطبائي معتقدند 279، ص1370(جعفري، » كرامت ذاتي ندارد
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عقيده، ايمـان و آزادي معنـوي اسـت كـه      انسان، بالقوه گوهري شريف است. از نظر آنان
گيرد. معيار اساسي در نگرش اين بزرگواران، تقواسـت  منشأ كرامت بالفعل انسان قرار مي

   فضايل و كماالت الهي است.و مقام و موقعيت انسان متوقف بر ميزان تقرّب به 
 حال، بر اساس شواهد قرآن كـريم، مرتبـه پـايين و بـالقوه كرامـت كـه از آن بـه        بااين

هـا وجـود دارد و بـر اسـاس آن، حقـوق تمـام       تعبير شد، در تمام انسان» كرامت اعطايي«
اه ها به صرف انسان بودن بايد مورد احترام قرار داده شود. به همـين دليـل، بـه گـو    انسان

  گونه بوده است.  تاريخ اسالم، رفتار پيامبر و نيز ائمه همواره همين
 .اي را از جلـو ايشـان گذراندنـد   و ديـد جنـازه   نشسته بـود  روزي پيامبربراي نمونه، 

ولـي   ،مسلمان نيست :چند قدم جنازه را همراهي كرد. اطرافيان گفتندبلند شد و  حضرت
 ) و228، ص1ج ،ق1400است (بخـاري،  سان اناو گرچه مسلمان نيست،  :حضرت فرمود

هـركس بـه يكـي از    «خود حضـرت فرمودنـد:    انسان بودن بايد او را احترام كرد. دليلبه 
ن اسالم ستم روا دارد و باالتر از طاقت تكليفي بر او تحميل كنـد، در روز قيامـت   امعاهد

  اي حملهاز ماجر 7اندوه شديد حضرت علي همچنين 1».من خودم دشمن او خواهم بود
تعرض و جسارت  كه حضرت آن را قرينتعرّض به زن كتابي و اهل ذمه  ومعاويه  سردار

فرمايـد:  مـي و  كند ميواقعه شكايت  اينطور يكسان از  به زن مسلمان قرار داده است و به
اي بميرد، جاي مالمت نيست، بلكـه بـه نظـر     اين پس مسلماني از غم چنين حادثهاگر از «

در  اهميـت و كرامـت انسـان    هنشـان  )27، خطبـه 1375رضي، ال شريف( »تمن سزاوار اس
وجـود دارد كـه   از حضرت رسـول و ائمـه    تعابير بسيار ديگري نيز است. ياسالمانديشه 

                                                                                                                                       
  

 كند: بيان مينيز شهيد مطهري ). 417، ص3ج، 1374طباطبايى، » (دارد و آن وفاى به عهد و پيمان خداست
» انسان به عالوه ايمان است، نه انسان منهاي ايمان، اهللا است، مسجود مالئكه است خلیفةانسان حقيقي كه «

كرامت و حرمـت ذاتـي تـا وقتـي     «باره معتقدند:  دراين يزدي مصباح). عالمه 273، ص2، ج1372(مطهري، 
اهللا  ). آيـت 285، ص1380يـزدي،    (مصـباح » است كه خوي انسانيت و شرافت انساني وجود داشته باشـد... 

كند، انسانيت وي مصداق  اللهي عمل نميكسي كه به مقتضي خليفه«دارند: جوادي در اين خصوص بيان مي
 ).112، ص 1385آملي،  (جوادي» دهد...حقيقي خود را از دست مي

ناَخصُمُه َو َمن َخصم«يا » کنت خصمه فاتق اللهمن ظلم معاهدًا . «1
َ
هـركس  ؛ لِقیاَمـةِ ُه َخَصمُتُه یـوَم اتُ َمن آذی َذمیًا َفأ

اي را آزار رساند، من دشمن او خواهم بود و هركس من دشمن او باشم، روز قيامت دشمني خـود   اهل ذمه
  ).168، ص11ق، ج1408؛ نوري، 21، ص71ق، ج1403(مجلسي، » درا با او آشكار خواهم كر
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  1.بودن است انسان صرفمحترم شمردن نفس انسان به حاكي از 
  . آزادي تفكّر در انتخاب عقيده3ـ 1

بـه   با انتخـاب خردمندانـه   بايد بلكه ،مجبور نيستيده انتخاب عقدر انسان  اسالم،از نگاه 
و ايـن خـود يكـي از مباحـث كليـدي و مبنـايي بـراي         دست پيـدا كنـد   نفس خود اقناع
ذهـن و  گره خـوردن امـري بـا     يعني» عقيده« آيد. وگوي ديني در اسالم به شمار مي گفت

را بـه  ديـدگاهي   اينكه انسان چـه و  )65، ص5ق، ج1405منظور،  (ابن روح و روان انسان
، امري است كه خداوند با مجهز ساختن انسان به نيـروي  طبيعت و سرشت خود گره بزند
یِن  یال ِإْکراَه فِ ( ه شريفه. آيزاد گذاشته استعقل و اراده، او را در اين مسير آ )الدِّ

٢
 (بقـره  

اب دين و حاكي از آن است كه مردم در انتخقع بر همين امر داللت دارد در وا )256 )،2(
مردم را به ترك تقليـد  و آيات مشابه آن،  اين آيه ).193، ص3، ج1374(طباطبايي،  آزادند

در اصول اعتقـاديِ ديـن،    كهچه اين ؛كند در عقايد و پيروى از منطق و استدالل دعوت مى
  تقليد و اكراه راهي ندارد.

، بدين معنا نيست البته توجه به اين نكته الزم است كه قايل شدن به آزادي براي انسان
ـ  كه هركس هر دينى ـ حتى بت  را خواست، انتخاب كند؛ چون اين نوعي  پرستى و شرك 

اش بر توحيد و نفى شرك است، مـردم را   عنوان ديني كه شالوده اسالم به تناقض است كه
در مخالفت با اصل توحيد آزاد بگذارد و مانند اين است كـه در دنيـاى امـروز بـه مـردم      

شده، داده شود كه اين با وضع و قـرارداد آن   خالفت با قوانين و مقررات وضعآزادى در م
براي داشتن فهـم درسـت از    ).119ـ 118، ص1، ج1388، هموقوانين ابداً سازش ندارد (

  مسئله آزاديِ مدنظر اسالم بايد توجه داشته باشيم كه:
یِن  یال ِإْکراَه فِ (ه شريفآيه آزادي مدنظر  الف) فهمانـد كـه    اين حقيقت را مىبه ما  )الدِّ

روشني بيان شده، احتيـاجى   به 9اكرمچون واقعيت اسالم در سايه قرآن و كلمات پيغمبر 
تواننـد بـا علـم و آگـاهي     شوند، بلكه آنها مـي به پذيرفتن اسالم اجبار و اكراه  ندارد مردم

ْشـُد (  . مؤيد اين مطلب جملـه مسير درست را برگزينند َن الرُّ َغـَقـْد َتَبـیَّ
ْ
 اسـت كـه   )یِّ ِمـَن ال

                                                           
 .)147، ص17جق، 1404 لحديد،ا ابي ابن» (نيآذا فکاّنما ی ذمیاً ذمن آ« فرمود: 7. حضرت اميرالمومونين علي1

 .109 -88، ص1382نيا،  براي مطالعه بيشتر در اين رابطه رجوع كنيد به: كريمي

  .29 )،18( كهفهمچنين رجوع كنيد به:  .2
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  عنوان علت، پس از آن ذكر شده است. به
ب) اكراه و اجبار فقط در اعمال ظاهر و حركات بدن تأثير دارد، اما باورهاي قلبـى از  
منطقه نفوذ آن خارج است و محال است از راه اكراه و اجبار ظـاهرى بـه دسـت آيـد. در     

یِن  یال ِإْکراَه فِ (  جملهواقع  ي تشريعى است كه به حقيقتي تكوينى متكى اسـت  حقيقت )الـدِّ
و از قبيل احكام ارشادى است؛ يعنى كسى را به پذيرفتن دين حق مجبور نكنيـد؛ چراكـه   

  ).119ـ 118، ص1، ج1388ممكن نيست از راه اجبار به مقصود خود برسيد (طباطبايي، 
كـارگيري   بـه  تفكر عبـارت از تفاوت وجود دارد.  عقيدهآزادي تفكر و ج) بين آزادي 

تـا بتوانـد بـه    آزاد باشـد   كـامالً بايد فكر رو،  است و ازاين نيروي عقل براي يافتن حقايق
و از كشـد  چيزي كه فكر انسان را در بند مي با هرشدت  هباسالم . حقيقت دست پيدا كند

انه، جهالت، پيروي از هـوا  تقليد كوركور اكراه، ، مانندكند حركت آزادانه آن جلوگيري مي
اسـت. ازآنجاكـه در هـر     باور انسـان بـه يـك حقيقـت     ،اما عقيده. كند هوس مبارزه مي و

 1توانـد صـحيح باشـد   از يك چيز باشد، فقط يك باور مي تواند بيشاي حقيقت نمي زمينه
كـردن   ييـد أت و همه باورهـا  براي آزادي قايل شدن بهبنابراين، ). 39، ص1383(اسحاقي، 
باره در مطلبـي ارزشـمند    رمنطقي است. شهيد مطهري دراينامري نامعقول و غي، همه آنها

  نويسد: مي
فرق است ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده. آزادي تفكر ناشي از همان استعداد انسـاني  

امـا   ...بايد آزاد باشـد  تعداد بشري حتماًاين اس .تواند در مسائل بينديشدت كه ميبشر اس
ناشي از تفكر صـحيح  اي دانيد كه هر عقيدهدي عقيده خصوصيت ديگري دارد و ميآزا

 ...هاسـت ها و تقليدها و تعصـب  ه عادتبسياري از عقايد يك سلسل أمنش. و درست نيست
  ).7، ص1382(مطهري، 

ْشُد ِمـَن  یَال ِإْکَراَه فِ (سو آياتي چون  اگرچه قرآن كريم از يك بنابراين، َن الرُّ َبیَّ یِن َقد تَّ الدِّ
َغـ
ْ
تعلـيم و  كه  ،رتحميل و اجباپيامبر را نه مأموريت و  ) را بيان نموده256 )،2( (بقره )یِّ ال

  ه است:كرصراحت بيان  حال از سوي ديگر به بااين 2،دانسته استتذكر 
                                                           

آزادی عقیـده در . در تبيين تفاوت تفكّر و عقيده، از اثر ارزشمند فاضل ارجمند سيدحسين اسحاقي بـا عنـوان   1
  ايم. بهره برده اسالم

ْسَت َعَلْیِهم ِبُمَصْیِطرٍ ( .2
َّ
ٌر ل کِّ

َ
نَت ُمذ

َ
َما أ ْر ِإنَّ کِّ

َ
اي و بس؛  پس يادآوري كن و پند ده كه تو يادآور و پنددهنده«؛ )َفذ

 .)21ـ20 )،88( (غاشيه »يبر آنان گماشته و چيره نيست
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ِهـْم َوَعَلـْیِهْم ( ُتُهْم َداِحَضـٌة ِعنـَد َربِّ ِه ِمن َبْعِد َما اْسُتِجیَب َلُه ُحجَّ وَن ِفی اللَّ ِذیَن ُیَحاجُّ الَّ
اٌب َشِدیٌد  َغَضٌب 

َ
خدا پس از آنكه دعوتش اجابت شده كه در باره  و كساني ؛)َوَلُهْم َعذ
شان نزد پروردگارشان باطل است و بر آنان غضـب و عـذاب    كنند، دليلاست مجادله مي

  .)16)، 42( شديدي است (شوري

زم هـا را ملـ  مردم آزادى كامل در فكر داده و انسـان به  داسالم در اساس خورو،  ازاين
حال، آزادي عقيده را بـه ايـن    درعين. مينه حقايق دينى آزادانه به تامل بپردازنددر ز دانسته

  .تفاوت باشندبي هاديگر انسان اهل ديانت در قبال انحراف معنا قبول ندارد كه
  زرين اخالق.  قاعده 4ـ 1

قاعـده  ت، وگـوي دينـي دانسـ    توان آن را مبنايي كليدي براي گفـت از ديگر اموري كه مي
صـراحت يـا    است. قرآن كريم بر اين قاعده تأكيـد كـرده و در مـوارد متعـددي بـه      زرين

  صورت ضمني از آن سخن گفته است. براي نمونه: به
ـهُ ( ْن َیْغِفَر اللَّ

َ
وَن أ ال ُتِحبُّ

َ
بايـد مؤمنـان هميشـه بلنـدهمت      ؛) َلُکـْم   َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْصَفُحوا أ
هـا درگذرنـد. آيـا دوسـت     فـو و گذشـت پيشـه كننـد و از بـدي     باشند و درباره خلق، ع

  ).22 )،24( داريد خداوند هم در حق شما مغفرت و احسان كند؟ (نور نمى

كـه انتظـار داريـد خداونـد شـما را       گونـه  دهد هماناين آيه شريفه، صراحتاً دستور مي
ت بسـيار ديگـري   ببخشايد، شما نيز ديگران را ببخشاييد و از خطاهاي آنان درگذريد. آيا

  1صورت ضمني به اين مطلب اشاره دارند. صراحت يا به نيز در قرآن كريم، به
مـورد تأييـد و تأكيـد قـرار      پيامبران الهـي نيز اين قاعده از قول  متون روايي اسالمدر 

براي مردم آن را خوش « وحي كرد 7حضرت آدمخداوند به گرفته و بيان شده است كه 
 2».داري آنچه براي خـود بـد مـي    داربو براي مردم بد  ،داري ميكه براي خود خوش  دارب

بـراي مـردم آنچـه را بـراي     ، فرزند عزيزم: «به پسرش سفارش كردهمچنين لقمان حكيم 
                                                           

 .29، )39( ؛ زمر94، )4( ؛ نساء267، )2( ؛ بقره59و  58، )16( . از جمله، نحل1

ی آَدمَ  .2
َ
ُه ِإل ْوَحی الَلّ

َ
کَالمَ  7أ

ْ
ک ال

َ
ْجَمُع ل

َ
ِنّی َسأ

َ
ِتـی  أ

َّ
ـا ال َمّ

َ
َبـِع کِلَمـاٍت... َو أ ْر

َ
ُه) ِفی أ َخیَر کَلّ

ْ
ـاِس (ال َبیَنـک َو َبـیَن الَنّ

ُهـْم َمـا َتکـَرُه ِلَنْفِسـک
َ
اِس َما َتْرَضـی ِلَنْفِسـک َو َتکـَرُه ل  ي،املحرعـ  ؛146، ص2، جيکـاف[كلينـي،   َفَتْرَضی ِللَنّ

و  115، ص11، جق1409مجلسي، ؛ 173، ص11ج ،162، ص5ق، ج1408نوري، ؛ 287، ص15ج ق،1409
  ]38و  26، ص72ج ،394، ص66ج ،257



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

ارم
 چه

سال
13

96
  

178 

  1».داري، بد بدار داري، دوست بدار؛ و براي آنان آنچه را براي خود بد مي خود دوست مي
 افكـار و باورهـاي ديگـران   اگـر در   بر مبناي اين قاعده، بايد توجه داشـته باشـيم كـه   

ــن احتمــال را  ــديم، اي ــه در  نادرســتي و كجــي دي ــدهيم ك ــان فهــم و افكارب ــز خودم ني
هايي باشد و در پي اصالح آن برآييم و باورهاي خود را با استناد به آيات الهي و  نادرستي

ه انتظـار  نعمت عقل و انديشه، مستدل و استوار سازيم. همچنين بر مبناي اين عقيده، هرگا
داشتيم ديگران آرا و باورهاي ما را محترم شمارند، بايد بدانيم ديگران هم همين انتظـار را  

رسـد  بـه نظـر مـي    احترامـي نشـود.  خواهند داشت تا به آرا و اعتقاداتشـان تـوهين و بـي   
، از عرصه نظر و بيان به عرصه تحقق و عمل انتقال يابد و تمـام  قاعده زرينكه  درصورتي

وگوي حقيقي و تفـاهم   ا اين قاعده را رعايت كنند، در حد وسيعي فضا براي گفتهانسان
 همدالنه آماده خواهد شد. 

  يا رواداري .  مدارا5ـ 1
كننده داشته باشد، مسئله  هاي ديني نقش تعيينوگو تواند در مسير گفتنكته ديگري كه مي

ايـن   متعـال  ونـد خداو در سـيره اجتمـاعي پيـامبر اهميـت بسـياري داشـته        كهست دارام
 انبياء؛ 159 ،)3( عمران آل( ستوده استرا آن حضرت  خلقي، مدارا و رحمت بودنِ خوش

در مـوارد متعـددي    9خود رسـول خـدا   .)21 ،)33(احزاب ؛3 ،)26( شعراء؛ 107 ،)21(
، 8ق، ج1409(حـر عـاملي،   » بمداراۀ النـاس کمـا أمرنـي بـأداء الفـرائض  رّبي  أمرني«فرمود: 

آغاز كرد و حركت اصالحى خويش را بر همين اساس،  9پيامبر گرامى اسالم ).539ص
َخَویکمْ (بر مبناي شريفه 

َ
ْصِلُحوا َبیَن أ

َ
ُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ

ْ
َما ال ) معيـار را  10 )،49( (حجرات )ِإنَّ

هـاي پيـروان برخـي    ها و بـدفهمي  مؤمن بودن دانست و كوشيد بر گرد اين محور، اشتباه
اين البته شيوه پيامبران الهي پيش از  ).460، ص2ق، ج1410ا اصالح كند (ابوداود، اديان ر

رسول گرامي اسالم نيز بوده است؛ لذا در متون روايـي اسـالم اشـاره شـده كـه حضـرت       
(حـر عـاملي،    »مدارا با مردم، حتّي با دشـمنان خـويش را آشـكار كـن    «فرمود:  7موسي
  ).216، ص11ق، ج1409

                                                           
 ُتَقِرّ  .1

َّ
یَس ِمْنَها َخْصـَلٌة ِإال

َ
ُحُثّک َعَلی ِسِتّ ِخَصاٍل ل

َ
َحکیِم ِالْبِنِه ِفی َوِصیِتِه: یا ُبَنی أ

ْ
ْقَمان ال

ُ
ـی [رِ َقاَل ل

َ
ْضـَواِن] ُبـک ِإل

ُهـْم َمـا َتکـ
َ
اِس َما ُتِحُبّ ِلَنْفِسک َو َتکَرُه ل ْن ُتِحُبّ ِللَنّ

َ
اِبَعُة أ ِه َو ُتَباِعُدک َعْن َسَخِطِه... َو الَرّ [نـوري،  َرُه ِلَنْفِسـک الَلّ

 ].457، ص75، جق1403مجلسي؛ 311، ص11، جق1408
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گرايـي نيسـت؛    معناي پذيرش كثرت عنصر مدارا و رواداري، البته به هاهتمام ورزيدن ب
چرا كه اسالم، پلوراليسم را در حوزه حقانيت و تساوي عقايد گوناگون امري نادرسـت و  

مدارا بـا   قايل به ،در مقام عمل داند، بلكه بدين معناست كه دين مقدس اسالمنامعقول مي
  .ستندهر كسانى است كه از حقيقت اسالم دو

  ل شدن بين جاهل قاصر و مقصري: تمايز قا6ـ 1
كننده دارد، تمايز  وگو نقش تعيين نكته ديگر كه در تبيين موضع اسالم در قبال مسئله گفت

قايل شدن ميان جاهل قاصر و مقصر است. از منظر اسالم، آنها كـه از ديـن حـق پيـروي     
به آنها رسيده و آنـان بـه    ه دين حقاند. گروهي از آنها كساني هستند ككنند، دو دستهنمي

گونه افـراد   تند. ايناما با لجاجت و سركشى حاضر به پذيرش نيس ،اند حقانيت آن پى برده
اند و به سوء اختيار  حق و حقيقت را شناخته؛ چراكه ندا ق عذاب دوزخو مستح كافر معاند

مركّـب دارنـد و    چنين كساني نـوعي جهـل  كنند.  آن مخالفت مىخود و با علم و عمد با 
شـوند و مسـتحق    ناميـده مـي   1»جاهل مقصر« نظرو از اين  استتقصير  دليلجهل آنها به 

دينـي مـورد    وگـوي بـينِ   وگو نيستند و در گفت عقوبت هستند. طبعاً اين گروه، اهل گفت
  خطاب نخواهند بود.

ـ ا معروف »جاهل قاصر«الح به اصط در كه گروه ديگر شـرايط   كسـاني هسـتند كـه   د، ن
دين حق برايشان فراهم نبوده يا بـه دليـل اينكـه حتـي احتمـال خـالف هـم        دسترسى به 

تقصـيري ندارنـد. از   عدم ايمان خود در اند. چنين افرادي اند، در پي تحقيق نرفتهداده نمي
اعمـال   ) و127، ص4ق، ج1417(طباطبـايي،    اين گروه معذور دانسـته شـده  منظر اسالم، 

 بلكـه نـزد خداونـد كـريم مـأجور خواهنـد بـود       ، واهـد شـد  الح آنان باطل و فـاني نخ ص
صراحت بيان داشته است  كريم بهقرآن اساس،  ين). برا63ـ60، ص1380قراملكي،  (قدردان

ی َنْبَعَث َرُسـوالً («كه  بیَن َحتَّ
ِّ
ا ُمَعذ كنيم، مگر حجـت را  اي را عذاب نميهيچ طايفه؛ )َو ما ُکنَّ

  ).39 )،2( (بقره »ها تمام كرده باشيمبر آن

دهنده اين است كه دين اسالم هيچ عنـادي بـا    تفكيك ميان جاهل قاصر و مقصر نشان
كه هست،  گونه مذهب يا پيروان دين خاصي ندارد و تنها در پي آن است كه حقيقت را آن

                                                           
و فحص و  هدكرولي كوتاهى  ،سى داشته(دليل) معتبر دستر كه به علم يا اماره استجاهل مقصر كسي  .1

و به عالم  استچنين انسانى در حكم عالم  ه است.تا اينكه در مخالفت واقع گرفتار شد هوجو نكرد جست
 .شود ملحق مي
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ها معرفي كند و آنها را به تفحص در دست يافتن به دين حـق وادارد و از مسـير   به انسان
  اند، نجات دهد. آن قرار گرفتهنادرستي كه در 

  اسالم  ي ميان ديني و  تعيين موضعوگو گفترويكردهاي عمده به . 2
هاي كليدي در اسالم كه زمينه را براي تبيـين موضـع اسـالم در    پس از بيان مباني و مولّفه

سازد، بار ديگر به اين وگو و نوع برخورد با پيروان ديگر اديان روشن مي قبال مسئله گفت
گرايانـه و   يك از رويكردهاي انحصارگرايانه، شمول گرديم كه: اسالم از كدامپرسش بازمي

وگو و تفـاهم   گرايانه استقبال كرده و با اتّخاذ موضع خود، چه ظرفيتي را براي گفت كثرت
در رهيافت  گرايي نزديك بودنِ معناي انحصارگرايي و شمول دليلبه فراهم ساخته است؟ 

موضع  خصوصدر دو را تحت يك عنوان مورد بحث قرار خواهيم داد و اسالمي، ما اين 
  گرايانه نيز جداگانه سخن خواهيم گفت. كثرت

  گرايي :  انحصارگرايي  در عين شمول1ـ2
آن است كـه ادعـا شـود تمـامي حقيقـت نـزد ديـن         در معناي خاص خود انحصارگرايي

نظـري  تقرير انحصارگرايي دو  اند. اي از حقيقت نبرده واحدي قرار دارد و اديان ديگر بهره
هـاي يـك    ، آمـوزه يا نظـري  بر انحصارگرايي عقيدتي بنا دارد. شناسانهيا عقيدتي و نجات

تا وقتياديان،  ديگرصادق است و تعاليم  ن نزد آن دين، كامالًدين معي ن در با آن دين معي
راه مؤثر رسـتگاري يـا    ،شناسانهبر انحصارگرايي نجات بنااما تعارض باشد، كاذب است. 

  ).402، ص1379(پترسون و ديگران،  ن استدر يك دين معي تنهارهايي 
كند. بـر   گرايي به حقّانيت مطلق يك دين و حقّانيت نسبي ديگر اديان حكم ميشمول

اساس اتّخاذ اين رويكرد به مسئله تنوع ديني، تنها يك دين خاص، نمايانگر واقعيت غايي 
هايي براي ورود به آن دين يـا  و ديگر اديان تنها مدخل كند ميرا ارائه  است كه راه نجات

دهنـده باشـند    تواننـد بـه نحـوي نجـات    مـي  نظرهايي با آن هستند و از اين داراي قرابت
)Quinn, 1995, p35(. رغـم پـذيرفتن    رود؛ زيرا بـه  گرايي از انحصارگرايي فراتر ميشمول

اديـان   ديگرپذيرد كه پيروان  حق است، مي ،خاص يناين مدعاي انحصارگرايانه كه يك د
  ).415، ص1379(پترسون و ديگران،  توانند رستگار شوند نيز مي

لحـاظ تـاريخي، اسـالم بـيش از ديگـر اديـان مهـم جهـان از          برخي مدعي هستند كه بـه 
 نظـر آنهـا، اسـالم همچـون    ). در Lewis, 1993, p175كـرده اسـت (   انحصارگرايي حمايت

 منحصـراً  بلكـه ، استو عالمگير  تنها جهاني مدعي است وحي الهي در اسالم، نهمسيحيت 
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ها تنها براي همه انسان نه 9شده به رسول گرامي اسالم صادق است. به بيان ديگر، وحي ابالغ
). Ibid, p175هاسـت ( هاست، بلكه تنها وحي صادق و برتـرين در شـأن انسـان   در همه زمان

عنـوان وظيفـه و تكليـف مسـلمانان      ها به مسير اسالم، اغلـب بـه  نسانرو، هدايت ديگر ا ازاين
توان نوعي از انحصارگرايي اسالمي را تحت لواي اعتقـاد بـه   شود و از اين نظر ميشمرده مي

  ).Ibidوحدانيت و قدرت مطلق خداوند در اسالم تشخيص داد (
رست است، اما بايـد  رسد اين ادعاي انحصاريت براي دين اسالم، ادعايي دبه نظر مي

توجه داشته باشيم كه معنا و مفهوم انحصارگرايي در نگـرش اسـالمي، كـامالً متفـاوت از     
شود. رويكرد انحصارگراي اسالم ادعايي است كه از سوي يهوديت و مسيحيت مطرح مي

از اين نظر با ديگر اديان ابراهيمي تفاوت دارد كه اسـالم خـود را ديـن كامـل در امتـداد      
دانـد. بـراي مثـال، اگـر     تر، متمم و مكمل آنها مي و مسيحيت و به تعبيري روشن يهوديت

يهوديت ادعاي انحصاريت كند، به اين معنا خواهد بود كه تنها يهوديت دين حق اسـت و  
كند، ازآنجاكه تمـام انبيـاي    ديگر اديان باطل هستند؛ اما وقتي اسالم ادعاي انحصاريت مي

بـا ايـن رهيافـت انحصـاري،      1دانـد، دين واحد و رسالت واحد مي آورِالهيِ پيشين را پيام
يهوديت و مسيحيت واقعي را نيز در دل خود دارد و خود را در راستاي دين واحدي كـه  

داند و بـا راهكارهـاي   ترين ميارائه شده بود، كامل 8از سوي حضرت موسي و عيسي
خواند. بر همين اساس، خود راميعنوان دين كامل ف منطقي و مستدل، ديگران را به خود به

كامل يهوديت و مسيحيت معرفي نموده و ضمن پذيرش اعتقادات اصيل  عنوان نمونه را به
انـد، پيـروان مسـيحيت و    آورده8هايي كه پيامبران الهي چون موسـي و عيسـي  و آموزه

ز مسير حق خواند كه آنها را در طول تاريخ اهايي فرامي يهوديت را به تأمل درباره انحراف
دور ساخته است. براي نمونه، آموزه الوهيت مسيح، آموزه تثليث و آموزه گناه نخستين در 

 2شـود عنوان عقيده نادرست و خطاي مسيحيت شمرده مي نظر قرآن و در بين مسلمانان به
در  7هـايي را كـه عيسـي   كه در اصلِ دين مسيحيت نبوده و بعداً وارد آن شده تا آمـوزه 

                                                           
ُق (. تعبير  1 ُه ُمْسِلُمون  َبْیَن   ال ُنَفرِّ

َ
َحٍد ِمْنُهْم َو َنْحُن ل

َ
ُق () و 136، )2( (بقره )أ َحٍد ِمْن ُرُسِله  َبْیَن   ال ُنَفرِّ

َ
، )2( (بقره )أ

)، بيانگر اين است كه بيش از يك دين حقيقي وجود نداشته و آن اسالم حقيقي است. تمام انبياي الهي 285
  اند.ها فرستاده شدهعنوان برنامه سعادت انسان وار براي ابالغ اين دين حقيقي بهسلسله

ُه َصـاِحَبٌة َوَخَلـَق ُکـلَّ َبِدی(. 101 )،6( ؛ انعام79 -73 )،5( . مائده2
َ
ْم َتُکْن ل

َ
ٌد َول

َ
ُه َول

َ
نَّی یُکوُن ل

َ
َماَواِت َواألْرِض أ ُع السَّ

 .)َشیٍء َوُهَو ِبُکِلّ َشیٍء َعِلیمٌ 
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  .ها آموخته بود، منحرف سازدبر الهي به انسانمقام پيام
گرايي است كه بـه حقّانيـت مطلـق     اين تقرير از انحصارگرايي، در واقع همان شمول 

كند، اما به دليل اينكه اسالم مكمل و مـتمم   يك دين و حقّانيت نسبي ديگر اديان حكم مي
ديـن  «معنا ندارد و » اديان ساير«يا » اديان ابراهيمي«است، ديگر  8آيين موسي و عيسي

معنـاي خـاص خـود، در     توان گفت انحصـارگرايي بـه  اساس مي بيش نيست. براين» واحد
تـا   7آدمحضـرت  از  اديـن خـد   ،نـگ قرآنـي  از ديـدگاه فره چرا كه  1اسالم معنا ندارد؛

دعـوت  واحـد  مكتب  به ها را، همواره انسانيكي است و همه پيامبران 9دمحمحضرت 
، همـه پيـامبران از يـك سلسـله اصـول      ). بـدين ترتيـب  67و  19 )،3( عمران (آل اند كرده

پرسـتي، دعـوت    هاي ثابت و واحدي چون دعوت به تقوا، نفي شخصـيت مشترك و سنت
پيـروي   به وحدت، تبشير و انذار، تحمل دشمني و استهزاي جاهالن، دعوت به تعالي و...

اقع تأكيد اسالم بـر اينكـه داوري   در و .)123-41، ص4، ج1376آملي،  (جوادي كردندمي
محـوري) و نيـز معرفـي     جاي ايمان محوري به نهايي بر عمل و نه اعتقاد مبتني است (عمل

كننده حقايق ضروري يهوديت عنوان متمم و كامل عنوان ديني جايگزين، بلكه به خود نه به
معناي خاصِ  ري بهدهنده مخالفت اسالم با الهيات انحصا تواند نشانو مسيحيت اصيل، مي

اساس، اسالم به تفكيك بنيادين بين مسير خود و ديگر اديان قايـل نيسـت.    آن باشد. براين
هـايي محـدود يـا    ويـژه يهوديـت و مسـيحيت، نمونـه     ديگر و به براي يك مسلمان، اديان

كامل آن از سوي اسالم ارائه شده اسـت و ايـن    شده از دين حق هستند كه نسخه تحريف
  گرا و نه انحصارگراست.صه تفكّر شمولامر خصي

را برحـق دانسـته،    8بر همين اساس آيات شريف قرآن كريم، آيين موسي و عيسي
يـا بـرعكس،    كردنـد ابـراز مـي   يهوديـان  برجويي خود را برتري مسيحياندر مواردي كه 

 2ست.كردند، هر دو را تخطئه و مالمت كرده ايهوديان برتري خود را بر مسيحيان ابراز مي
                                                           

شكل مدنظر قرار داد؛ از جمله  . تمام آياتي را كه در قرآن ناظر به منحصر بودن اسالم بيان شده، بايد به همين 1
، )9( ؛ توبه171و  153، )4( ؛ نساء120، )2( ، بقره153، )6( ؛ انعام36، )19( ؛ مريم85و  19، )3( عمران آل
  .56، )48( ؛ فتح21و  13، )42( ؛ شوري34تا  30

صاری(.  2 ْیَسِت النَّ
َ
َیُهوُد ل

ْ
ِت ال

َ
صاری ْی َش   َعلی  َو قال ِت النَّ

َ
َیُهوُد َعلی  ٍء َو قال

ْ
ْیَسِت ال

َ
ِکتـاَب َکـذِلَك ٍء َو ُهْم َیْتلُ  ْی َش   ل

ْ
وَن ال

ِقیاَمِة فیما کاُنوا فیِه َیْخَتِلُفـوَن 
ْ
ُه َیْحُکُم َبْیَنُهْم َیْوَم ال ذیَن ال َیْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم َفاللَّ

َّ
) بـراي  113، )2( بقـره ( )قاَل ال

 ]406 -405، ص1، ج1366، مكارم شيرازىباره رجوع كنيد به: [ مطالعه بيشتر دراين
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 ههمـ  و شـده اديـان پيشـين    كامـل  عنوان نمونه به را اسالم مقبول قرآن كريم دينهمچنين 
  داند: ن ميبران الهي و پيروانشان را مسلماپيام

 ؛)َحِنیفًا ُمْسِلمًا َوَما َکاَن ِمْن اْلُمْشـرِِکیَن  َما َکاَن ِإْبَراِهیُم َیُهوِدّیًا َوَال َنْصَراِنّیًا َوَلِکْن َکانَ (
كـه بـه   نبود د و نصارا نبود، ليكن به دين حنيف توحيد و اسالم بود و هرگز از آنان يهو

  ).67 )،3( عمران (آل خدا شرك آوردند

را براي پيروان اديان الهي به ابراهيم » مسلمان«قرآن كريم انتخاب اسم در همين راستا 
دچـار   را كه در طـول تـاريخ   8تا آيين حقيقي موسي و عيسي دهد نسبت مي 7خليل

  جملـه  دليلي به همين ئعالمه طباطبا ).78 ،)22( هايي شده است، دربرگيرد (حج انحراف
د كنـ گونه تفسير مـي  اين 9باره رسول خدادررا  )143 ،)6( (انعام )و أَنَا أَولُ الْمسلمينَ(

آن زيرا قبـل از   ؛حسب زمان ت بهنه اولي ،حسب درجه است ت به، اولي»لاو«مقصود از كه 
  ).394، ص7ق، ج1417(طباطبايي،  1حضرت نيز مسلمانانى بودند

شريعت حضرت  عنوان يك فرايند در حال تكامل در معناي واقعي به بهاسالم بنابراين، 
رسـول  تبلور يافته و در قرآن كريم كـه از سـوي   8، حضرت موسي و عيسي7ابراهيم
جامعيت با اسـالم  س، گرچه اسا براينبه كمال رسيده است.  ،به بشر عرضه شده 9خاتم
بخشـى از حقيقـت را    نيـز  8شده بر موسـي و عيسـي   ، يهوديت و مسيحيت وحياست

 الهي جدايي قايل نشـوند دهد ميان پيامبران يتعليم مپيروان خود اسالم به رو،  ازاين رند.دا
جـا يكـي اسـت و     يين حق، در همه؛ چراكه اصول آگذارندهاي همه آنها احترام و به آيين

د. پيامبران ناهبود 7نيز پيرو آيين توحيدي و خالص حضرت ابراهيم 8وسي و عيسيم
مـه معلمـان   هد، هايي داشـتن هريك در مقاطع خاص زماني، وظايف و ويژگي الهي اگرچه

پرداختند. هدف همـه آنهـا    ميها هاي گوناگون، به راهنمايي انسانالهي بودند كه در دوره
بـه بشـر    9پيامبر خـاتم و دين كامل بود كه از سوي  صهدايت بشر در پرتو توحيد خال

  به بيان شهيد مطهري: عرضه شده است.
در ايـن زمـان،    اسـت.  حقيقت تسليم در هر زمـانى شـكلى داشـته   و  اسالم همان تسليم است

                                                           
ُمْسِلِمیَن (كه  7نوح . سخن حضرت1

ْ
ُکوَن ِمَن ال

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
 7) و همچنين قول ابراهيم72 )،10( (يونس )أ

ِمیَن (كه گفت 
َ
عال
ْ
ْسَلْمُت ِلَربِّ ال

َ
َفما َوَجْدنا ِفیها َغْیَر ( 7) و نيز بيان قرآن درباره لوط131)، 2( (بقره )أ

ُمْسِلِمیَن 
ْ
  اين مطلب است.) مويد 42 )،51( (ذاريات )َبْیٍت ِمَن ال
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اى است كه به دست حضرت خاتم االنبياء ظهور يافته است و  مايه شكل آن همان دين گران
  ).227، ص1، ج1372(مطهري،  گردد و بس آن منطبق مىقهراً كلمه اسالم بر 

عنـوان   در عين ادعاي منحصـر بـودن ديـن اسـالم بـه     الهيات اسالمي اساس، در  براين
توان  مي ويژه در قلمرو اديان ابراهيمي را، به گراييشمولتقريري محكم از ترين دين،  كامل

متن مقـدس آن، كـه    فرد است؛ زيرا با اديان ديگر منحصربهاسالم از اين نظر، رابطه يافت. 
ديـن  شود، ارزيـابي صـريحي از دو    عنوان وحي شناخته مي از هر سنت ديگري به ترمتقن

نگـرش   ). درMc Carthy, 1999, p89دهـد (  انجام مـي  جهاني اصلي، مسيحيت و يهوديت
 يـا عنوان دو سـنّت ناكامـل    باطل، بلكه به دو سنت عنوان اسالم، يهوديت و مسيحيت نه به

اند كه در  وند كه نيازمند تصحيح و تكميل در قالب وحي نهاييش شده نگريسته مي فتحري
تا آن اندازه كه از حقيقـت برخوردارنـد،   حال آنها  اما درعين ؛عرضه شده استكريم قرآن 

  اند. رنده حقيقت و سزاوار احترامدربردا ،رو خدا و ازاين طرفشده از  اساساً مقدس، وحي
  وگوي ديني رايي و گفتگ : كثرت2 ـ2

اي  گرايانـه نيـز مسـئله    گرايانه كه بگذريم، رهيافت كثرتاز رهيافت انحصارگرايانه و شمول
بـاره   است كه رويكرد اسالم درباره آن بايد سنجيده شود؛ چراكه تعيين موضع اسـالم درايـن  

نظـر  . از موگوي بين اديـان مـوثّر اسـت    گيري آن در خصوص مسئله گفتنيز در نوع جهت
توان در سه حوزه مورد بحث قـرار داد. يكـي پلوراليسـم در حـوزه     اسالم، پلوراليسم را مي

 هايي متفاوت براي رسيدن به يك مقصد هستندحقّانيت؛ بدين معنا كه همه اديان، حق و راه

گرايـي در   كثرت ؛دو مبحث عمده مطرح است خود اين قسم در). 36، ص1384(لگنهاوزن، 
گرايي در فهم دين مربوط بـه فهـم دينـداران از     كثرت گرايي در خود دين. فهم دين و كثرت

همـه اديـان را    دينـي اسـت كـه   گرايي در خود دين عمدتاً بحثي بـرون  است و كثرتدين 
    ).56، ص1380(الريجاني،  داندواحد مي يهايي از حقيقت چهره

چـون  داننـد؛   طل ميو غالب انديشمندان اسالمي اين عقيده را به هر دو وجه با اسالم
شده در اديان مختلف، گاه به حكـم عقـل متنـاقض هسـتند و بـر       هاي مطرحآرا و انديشه

كـه   پـذيرفت تـوان   نمـي براي نمونه،  اصل امتناع اجتماع تناقض، قابل جمع نيستند. مبناي
اجتمـاع   ،؛ چراكـه پـذيرش ايـن دو   شـته باشـد  و هم فرزند ندا شته باشدخدا هم فرزند دا

هايي كه در مسيحيت ايجـاد شـده و پيـروان    برخي انحراف قرآن درباره . لذانقيضين است
ْفـواِهِهم  َکِلَمًة َتْخـُرُج   َکُبَرْت (فرمايد: مىكنند مسيحيت همواره از آن دفاع مي

َ
 (كهـف  )ِمـْن أ
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َتکـاُد «نسنجيده بودن برخي از اين سـخنان بـه حـدي اسـت كـه       ). از نظر قرآن،5 )،18(

ماواُت  ـْرَن َیتَ   السَّ از بيان شـدن ايـن    هاجاى اين دارد كه آسمان )؛ يعني90 )،19( (مريم»  َفطَّ
. در همين راستا، قرآن ناظر به آموزه تثليـث كـه در مسـيحيت    از هم بپاشد جا، سخنان نابه

ـوا (فرمايـد:  حقيقي نبود و بعدها وارد انديشه مسيحي شد و پذيرفته گرديـد، مـي  
ُ
َو ال َتُقول

هرحال ديـن   به خدا يكى است. ؛ل نباشيديبه تثليث قا )؛ يعني171 )،4( (نساء )ُهواَثالَثٌة اْنتَ 
دانـد و شـايد از همـين     مقدس اسالم، پلوراليسم را در حوزه حقّانيـت را ناپـذيرفتني مـي   

يـي مـورد حمايـت    گرا كثـرت از  مشابه نوعي توانسختي مي به روست كه برخي معتقدند
  ).Mc Carthy, 1999, p96كرد (حافل ديني مسيحي پيدا در خارج از م را پانيكارهيك و 

از  ينوع ديگر توان از دور نگرش اسالمي ميدافزون بر پلوراليسم در حوزه حقانيت، 
وگـوي بـين اديـان،     كه ظرفيت آن در جهت ايجاد زمينه گفـت  نيز سخن گفتپلوراليسم 

تـوان گفـت از ديـدگاه    گرچه نيازمند بحثي مفصل و مستقل است، اما به بيان مختصر مـي 
ه دوزخ شود و كـافر شايسـت   مي شمردهنفسه گناه بزرگي فيقرآن كريم، در عين اينكه كفر 

حال، برخي آيات قـرآن كـريم حـاكي از آن     بااين، )115 ،)4( ؛ نساء4 ،)10( (يونس است
حقيقت متعالي و به ميزان تالش  ازاست كه هر انساني به مقدار معرفت و آگاهي خويش 

اي از نجـات را بـه دسـت     مل صالح خويش در جهت رسيدن به خيـر محـض، بهـره   و ع
هايي كه كافر نباشند و به  همه انسانبه بيان ديگر، بر اساس بيان قرآن كريم، . خواهد آورد

و عمـل   ايمـان  ،ترديد به ميزان معرفت، آگـاهي امر قدسي و متعالي ايمان داشته باشند، بي
 )،2( (بقـره  هره و نصيبي از نجات و سعادت خواهند داشتب ،آن امر قدسي از صالح خود

تنها مالك كار و سبب احترام و سعادت، حقيقت ايمـان بـه    اين رويكرد، به مقتضاي .)62
خدا و روز جزا و نيز عمل صالح است. آيات ديگري نيز وجـود دارد كـه شـرط اساسـي     

   2.دكنييد ميأيي نجات را تاگر و به اين معنا كثرت 1داند نجات را ايمان و عمل صالح مي

آميـز   زندگي مسـالمت گرايي اخالقي است كه پيامد آن  گرايي، كثرت كثرت سوم رهيافت
از اين رهيافت  خواهد داشت.اي از اخالق جهاني را در پيبين اديان مختلف است و گستره

                                                           
   .69 )،5( ؛ مائده9 )،64( . از جمله تغابن1
ِبیَن ( آمده استقرآن . لذا در 2

ِّ
ا ُمَعذ ی َنْبَعَث َرُسوالً   َو ما ُکنَّ َهَلـَك َعـْن   َمـْن   ِلَیْهِلـَك (و نيـز   )15 )،17( (اسراء )َحتَّ

َنٍة َو َیْحیی َنةٍ  یَّ َمْن َح   َبیِّ  ).44 )،8( (انفال )َعْن َبیِّ
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ـ معناي نوعي نسبي معاني يا تفاسير متعددي ارائه شده است. برخي آن را به ي ارزشـي و  گراي
اند (خسروپناه، هاي اخالقي دانستهناپذيري ارزشنفي ضوابط ثابت و عام اخالقي و استدالل

قبول از پلوراليسم اخالقي است. تفسـير ديگـر    ) كه البته اين تفسيري غيرقابل195، ص1388
هاي اخالقـي  توان مدعي شد توصيهرسد تفسير درستي است، اين است كه ميكه به نظر مي

هاي ديني، نه مختص پيروان دين خاص، بلكه خطاب به پيروان تمـام   مانند ديگر توصيههم 
گونـه نيسـت كـه     هاي الييك و بدون دين است. ايـن اديان و مذاهب گوناگون و حتي انسان

شود و ديگر هاي اخالقي تنها شامل دين من مييك دين خاص، مثالً مسيحيت بگويد آموزه
هاي اخالقيِ مشتركي وجود دارنـد كـه در تمـام    اند، بلكه آموزهبهرهها بياديان از اين آموزه
اي و از اين نظر ظرفيت گسـترده 1اند. قرآن كريم اين رهيافت را تأييد كردهاديان توصيه شده

    وگو با پيروان ديگر اديان فراهم ساخته است. براي گفت

  گيري نتيجه
يـك از   قالـه كـه اسـالم از كـدام    بر اساس آنچه بيان شـد، در پاسـخ بـه پرسـش اصـليِ م     

گرايانه استقبال كرده و با اتّخاذ موضـع   گرايانه و كثرت رويكردهاي انحصارگرايانه، شمول
وگو و تفاهم فراهم ساخته است، بايد بيان نمود كه اسـالم   خود چه ظرفيتي را براي گفت

ي، نه نافي اديان به دليل اينكه خود را دين كامل در امتداد يهوديت و مسيحيت و به تعبير
داند، در عين اتّخاذ موضعي انحصارگرايانه، از رهيافت پيشين، بلكه متمم و مكمل آنها مي

گرايانه، در حد قابل تـوجهي زمينـه را   گرايانه استقبال كرده و با اين رهيافت شمولشمول
رهيافـت  ويژه در بين اديان ابراهيمي فراهم ساخته است. ايـن   وگو و تعامل، به براي گفت

وگوي ديني از منظر اسالم فهـم شـود كـه در بخـش اول      البته بايد با توجه به مباني گفت
  مقاله تبيين شد.

سنجيِ اسالم با ديگر اديـان ابراهيمـي،   اتّخاذ اين نگرش سبب شده است كه در نسبت
معناي خاص معنايي نداشته باشد، بلكـه در قالـب نـوعي رهيافـت      رهيافت انحصارگرا به

گرايانه قابل تصوير باشد كه اسالم را نمونه كامل يهوديت و مسيحيت معرفي كرده، شمول
                                                           

گرايي  توانند شواهدي در جهت تأييد نوعي كثرتطور كلّي آياتي كه مويد نظريه حسن و قبح ذاتي هستند، مي به. 1
هايي طبيعي درباره احكام اخالقي ها از ظرفيتدر حوزة اخالق تلقي شوند كه بر اساس آنها، تمام انسان

 ).16)، 13؛ رعد (28)، 38؛ ص (40)، 41(؛ فصلت 109)، 9؛ توبه (18)، 32برخوردارند (براي نمونه، سجده (
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از اين نظر صداقت اسالم در همراهي با پيروان ديگر اديان در جهت دستيابي به حقيقـت  
گرايانه نيز اگرچه اسالم پلوراليسـم را در حـوزه    سازد. البته در رهيافت كثرترا نمايان مي

پذيرد، در حوزه اخالق (با تفسير خاصي كـه بيـان   م امكان منطقي نميحقّانيت به دليل عد
اي را بـراي  شد) و نجات، موضعي مثبت در پيش گرفته و از اين نظر نيز ظرفيت گسـترده 

  وگو فراهم ساخته است. گفت
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