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ادداشتیازفرهادشفتی: ی
رانمنش،  از صدانــت و دوســت ارجمند، مهــدی ای
سپاسگزارم که هّمت کرده و تقریری از پنج نشست 
رگزار  "قرآن و ســه پرسش اساســی"  که در صدانت ب
ر  اه به صورت نوشتار زی شــد را در زمانی بســیار کوت
درآوردند. همچنین سپاســگزارم که پیش از انتشار، 
را دادند، اگرچه همین باعث  به من فرصت تنقیح آن
ازبینی انجام  تاخیر در انتشار این نوشــتار شد. در ب
ا  شــده، سعی کردم ضمن حفظ ماهیت گفتاری آن ب
راســتاری و در مواردی جابجا کردن و به طور  کمی وی
ر انســجام  معدود اضافه کردن برخی توضیحات، ب
و روشــنی این متن که در اصل، گفتار و گفتگو بوده 

است بیفزایم.
همانگونه که در متن آمده اســت، پرسش اصلی در 
واقع این اســت که قرآن به چــه کار امروز ما می آید. 
اید از گردنه ی  رای تبیین پاسخم به این پرسش اما ب ب
دو پرســش اساســی دیگر عبور می کردم، اول اینکه 
ا قرآن به دین  مخاطب قرآن کیســت و دوم اینکه آی
ا نگاهی انحصارگرا. پس از  نگاهــی کثرت انگار دارد ی
ر  ا نگاهی آبدیده ت پاسخ به این دو پرسش می توان ب

به پرسش قرآن و امروز ما پرداخت.  
لم در این یادداشت دو نکته را توضیح دهم. اول  مای
اینکه مباحث این سه پرسش وابسته به یکدیگرند. 
ر مبنای پاسخ های پرسش اول  پاسخ به پرسش سوم ب
و دوم  است. از همین روی شاید خواندن بخش های 
ر بخش های  آخری این نوشتار بدون حداقل مروری ب
ا و منطق سخن را دچار ابهام  ن نخستین و میانی، مب
کند. نکته ی دوم اینکه در پاسخ به این سه پرسش، به 
مناسبِت موضوع، جریان اندیشه به تدریج به سوی 
اور  سر منزل مقصود روان است. گمانم این است که ب
نها  و فهمی که از موضوعات مختلف مطرح کرده ام  ت
انی آشکار می شود.  ا نزدیک شدن به بحث های پای ب

خالصه ی پاسخ به پرسش اول: مخاطب قرآن کیست؟

ر پایه ی بحثی که در قســمت اول این نوشتار آمد،  ب
قرآن مخاطب خاص مستقیم و مخاطب خاص غیر 
ر  مســتقیم و مخاطب عام دارد، امــا گفتمان قرآن ب
مبنای مخاطبان خاص مستقیم است. یعنی کسانی  
که در زمان و مکان وحی حضور داشــتند. تمرکز این 
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ا  ن رای این بود که ب ر این دسته از مخاطبان ب گفتمان ب
ا ایشان به مدد  اید ب ر ب راهیمی پیامب بر سنت ادیان اب
وحی و از طریق تبیین حقیقت و انذار، اتمام حجت 
می کــرد. در این فرآیند مومن و غیــر مومن در میان 
مخاطبان خاص مســتقیم به تدریج از یکدیگر جدا 
رای ایشان  یا  ب می شوند و پاداش و عذاب در همین دن
رقم می خورد. اشاره و خطاب قرآن به گروه های دینی و 
اجتماعی مختلف، مختص مردمانی بوده است که در 
زمان و مکان وحی حاضر بودند مگر اینکه خالفش به 
رفتن این روایت در فهم اینکه  نه ثابت شــود. پذی قری
کدام دســتورها، قضاوت ها و توصیه ها در قرآن قابل 
تعمیم به پس از عصر وحی هستند و کدام مختص 

آن عصر اند بسیار موثر است. 

    پذیرفتن روایت  اتمام حجت،  در فهم اینکه کدام دستورها، 
قضاوت ها و توصیه ها در قــرآن قابل تعمیم به پس از عصر 
وحی هســتند و کدام مختص آن عصر اند بسیار موثر است. 

مقدمه

اشــاره شد که پاسخ به پرســش اول شخم زدن زمین 
اندیشه بود از این نظر که بخش زیادی از آن پاسخ در 

ادآوری چیزی است که می دانستیم.  واقع ی

زله ی کاشــتن دانه در  پاســخ به پرســش دوم به من
رای پرســش سوم برداشت  ا ب زمین اندیشــه است ت
رای ما که می خواهیم به پرســش  محصــول کنیم. ب
ســوم برســیم دانســتن اینکه روایت قرآن از حیث 
ا کثرت انگارانه اســت مهم  انــه ی نــگاه، انحصارگرای

اید توجه کرد که در  بین گذشتگان  است.   به عالوه ب
انه به قرآن، وجود داشــته است ،  هم نگاه کثرت گرای
اما دکتر شــفتی ســعی کرده اند که به این مسئله، 
ر اســاس متن قرآن نظر کنند،  به صورت   نظام گرا و ب
رگیرند و پاره ای را وانهند. 1    نه اینکه صرفا پاره   ای از آیات را ب

 این امــر از آن جهت اهمیت دارد که اگر قرار باشــد 
اید بتواند  کسی این دیدگاه را نقد نماید، او خود نیز ب
دیدگاهی نظام گرا - از مثال انحصارگرایی - در قرآن ارائه 

نماید.    
ر   ایشــان دو مقاله ی فارسی نوشــته اند که مفصل ت

است:
ا انحصارگرایی محققانه؟ 2  1-   کثرت انگاری ی

ا کثرت گرا؟ 3   2- قرآن، انحصارگرا ی

رای  ــه ی اول به برخی اســتدالل های عقلی ب در مقال
انحصارگرایی دینی، و نیز نقد های عقلی مطرح شده 

اره ی کثرت انگاری دینی پاسخ داده شده است. درب
 در مقاله ی دوم حدود 1۰۰ آیه مورد بررسی قرار گرفته

ه نیز ارجاع   و به آنها اســتناد شــده و در همان مقال
ه انگلیســی ایشان داده شده است که حاوی  به مقال

نکات جدیدی نیز هست.
نگاه  رد  یا  قبول  به   نسبت  گیری  موضع  درمورد  شفتی  دکتر   -1
ایشان  دارند.  اعتنایی  قابل  بسیار  پیشهاد  قرآن،  به  گرایانه  کثرت 
سعی  جوان ترها(  )خصوصا  ما  مخاطبین  »خوبست  می گویند: 
این  باید  حتما  مرحله  این  در  اینکه  و  رد  یا  قبول  ذهنیت  از  فعال  کنند 
فهم  به  تا  کنند  بیشتر سعی  و  کنند، خارج شوند  یا رد  قبول   نظرات را 
اندیشه های   دیگر  با  اندیشه  این  بعدا  یابند.  دست  نظرات  این  واضح 
هست. قبول  و  رد  فرصت   حقیقت  در  یعنی  می کند«  پیدا  چالش  آنها 
2 نقد فرهاد شفتی بر دیدگاه آرش نراقی؛ »کثرت گرایی یا انحصارگرایی 

محققانه؟« 
3 مقاله فرهاد شفتی با عنوان »قرآن، انحصارگرا یا کثرتگرا؟« 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://3danet.ir/shafti-naraghi-criticism/
https://3danet.ir/shafti-naraghi-criticism/
https://3danet.ir/religious-pluralism-quran
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اید توجه کرد کــه در خصوص این  در همیــن ابتدا ب
موضوع می توان استدالل عقلی کرد. می توان استدالل 
تجربی کرد و می توان اســتدالل نقلی- متنی کرد. اما 
ایشان متذکر شده اند که استدالل من نه عقلی است 
و نه تجربی بلکه متنی است یعنی فقط به متن قرآن 

وابسته است.
اثیر  همچنین ایشــان مدعی نیســتند که تحت ت
اســتدالل های عقلی به ســود کثرت انگاری نیستند 
اورند که ما فرزند ایــن زمان و نظریه  های  ــر این ب و ب
این زمانیــم و قطعا چه بدانیم و چــه ندانیم افکار 
اثیــر افکار گذشــتگان و بــه خصوص  مــا تحت ت
ا این حــال گفته     انــد: »چیزی  معاصریــن اســت. ب
 کــه مــن می دانم این اســت کــه اینگونــه نبوده 
کــه مثــال آثار جــان هیک کــه از فالســفه ی بزرگ 
ا از  بینم آی کثرت انگاری اســت را بخوانم و بعد بروم ب

ا نه. قرآن می شود چنین استنباطی را داشت ی
 بــرای مــن اینگونــه نبوده اســت. مــن زمانی که 
کثرت انــگاری را در قــرآن دیدم اصال جــان هیک را 
به درســتی نمی شــناختم. نکته ی دیگــر اینکه من 
لکه اصال  کثرت انگاری را از قرآن "برداشــت" نکرده ام، ب
غیر از کثرت انگاری در قرآن ندیده ام.4  یعنی همانطور 
که کسی که انحصارگراست5  تعجب می کند از خوانش 
کثرت انگار از قرآن، من نیز تعجب می کنم که کســی 

خوانش انحصارگرا از قرآن داشته باشد.«

گار؟ اکثرتان رآنانحصارگراستی 2.ق

این بحث را در پنج بخش مطرح می کنیم: 
•توضیحاتی در مورد انحصارگرایی و کثرت انگاری

•بخش اصلی: توجه به سه دسته آیات
ر برخی آیات مورد استناد انحصارگرایان  •مرور گذرایی ب

دینی
ا کجاست ر اساس قرآن ت •مرز   کثرت انگاری ب

راهیمی •کثرت انگاری قرآن و ادیان غیراب

گاری: 2-1.توضیحاتیدرموردانحصارگراییوکثرتان
۴ ایشان می گویند: »اینکه من از متن شروع کردم نه عقل، علتش این است 
که من خودم از این طریق به کثرت انگاری رسیدم. البته وقتی استدالالت 
عقلی را دیدم آنها را نیز درست یافتم.  بحث عقلی نیز خیلی مفصل است و 
دعوای انحصارگرایی و کثرت انگاری )در آنجا( بسیار وسیع    تر می شود«.
کثرت انگاری: استدالالت  نقد  در  و  انحصارگرایی  سود  به  مقاله  دو   5
پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین از عبدهللا محمدی و عبدالحسین خسروپناه 
که در فصلنامه پژوهشی اندیشه نوین دینی سال ۶ شماره 22 و همچنین در 
نقد آیاتی که از آنها استفاده کثرت انگارانه می شود مقاله ایست از محمد حسن 
قراملکی در قبسات سال 13۸۴ )این شماره از مجله مختص کثرت انگاری 
است؛ این شماره تقریبا متقارن با ورود جان هیک به ایران منتشر شده است(.

نها یک  ر این اســت که ت بــه اختصار، انحصارگرایی ب
ا منسوخ اند و  ِن رســتگار است، بقیه باطل  ی دین، دی
ا حداقل به رستگاری اعلی  نمی رسند.  به رستگاری و ی
انحصارگرایی گاهی صورت نرم    تری پیدا می کند که به 

ند.  آن شمول گرایی می گوی
نها یک دین همه ی  ر این اســت که ت شمول گرایی ب
حقیقــت را دارد و بقیه ی ادیان بخشــی از حقیقت 
را دارنــد. یعنی آن بخش از ادیــاِن دیگر که دیِن من 
رفتنی است و بقیه  هم می گوید درســت اســت، پذی
ا کامل نیســت، و در نهایت ختم به  ا غلط اســت ی ی
نها دین من است که رستگار  ا ت همان خواهد شد که ی
نها دین من اســت که به رستگاری اعال6  ا ت می کند و ی

می رساند.
نســبی انگاری را می توان اینگونه به اختصار در آورد 
چــون نمی توان حقیقت را دانســت، برداشــت هر 
رای همان  گروهــی از حقیقت را می تــوان حقیقت ب
نها فهم از  گروه دانســت. بــه تعبیری انگار که نــه ت
راین  اب ن حقیقت بلکه خود حقیقت نیز نسبی است، ب

هر فهمی از حقیقت درست است. 

   کثرت انگاری می گوید بیش از یک دین می تواند دین 
حق باشــد.   کثرت انگاری دو جنبه ی نظری )صدق( و 
عملی )نجات( دارد.  جنبه نظری یا صدق این اســت 
که تفسیر انسانها از حقیقت می تواند متفاوت باشد. 
ا دو راه معنوی( داشــته  ممکن اســت ما دو دین )ی
باشــیم که هر یک فهمی  از حقیقت داشته باشند که 
زوما یکی از آنها غلط نباشــد.  متفاوت باشــند ولی ل
  کثرت انگاری عملی )نجات( به رستگاری نگاه می کند و 
ا راه معنوی( می تواند ما  می گوید بیش از یک دین )ی

ا رستگاری اعال7 برساند.   را به رستگاری ی

هآیات هسهدست 2-2.بخشاصلی:توجهب
ر توجه  در اینجه به سه دســته آیات در موضوعات زی

می کنیم:

• سنت ارسال پیامبران در روایت قرآن 
• مالک رستگاری در روایت قرآن 
• تنوع شریعت در روایت قرآن 

چون آیات در هر بخش بسیار است در هر مورد به یک 
رای پرهیز از ا چند آیه ی کلیدی توجه می کنیم و نیز ب ی

کنید  نگاه  نراقی،  آرش  از  شده  گرفته  وام  اصطالح   6
به مقاله ی انحصارگرایی محققانه در قلمرو دین 

7  اینکه آیا می توان به   کثرت انگاری نظری اعتقاد داشت و به   کثرت انگاری 
عملی اعتقاد نداشت و برعکس، موضوعی قابل تأمل در این باب است.

http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=38&slc_lang=fa&sid=1
http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?mag_id=38&slc_lang=fa&sid=1
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/605/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/605/%D9%82%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37
https://3danet.ir/religious-exclusivism/


  4            وبسایت فرهنگی صدانت

ن 
رآن

ه ق
بار

در 
ی 

اس
اس

ش 
رس

ه پ
س

 طوالنی شدن سخن به تفکیک جنبه ی نظری )صدق( 
و عملی )نجات( کثرت انگاری نمی پردازیم.8   

رآن: راندرروایتق امب ی 2-2-1.سنتارسالپ

 اصل ادعا در اینجا این است که پیامبران ماموریتشان 
محلی بوده است. 

بحــث این نیســت که مثال چــون پیامبر اســالم 
باید  ماموریتش در عربســتان بوده، پس غیر عرب ن
مسلمان شود. می دانیم که بســیاری از علمای بزرگ 
لکه از مردمان عرب نبوده اند و به  اســالم از عربستان ب
خصوص بسیاری از آنها که در حفظ و تعمق در علوم 
رانی بوده     اند. در  اسالمی نقش به سزایی داشــتند ای
اینجا اما می خواهیم فقط ســنت خداوند را بفهمیم 
راهیمی نیز تحقیق  و قطعــا در محدوده ی ادیــان اب
ر  راهیمی و تصاوی می کنیم. بعد از این به ادیان غیر اب
دیگــری کــه در آن ادیــان از خداوند هســت مانند 
تصویرخدای نامتشــخص نیز می تــوان توجه کرد.

بــرای اینکــه در ترجمه ی آیات ایــن بخش بحث و 
جدلی نباشد، همه ی ترجمه ها از ترجمه قرآن حسین 
انصاریان انتخاب شده اند، عالمی فاضل و سنتی که 
قطعا به طور بسیار بسیار جدی به انحصارگرایی دینی 
ا توضیحات ایشان در  اعتقاد دارد. عین ترجمه  همراه ب
رای بهره بردن بیشتر از این  پرانتز آورده شــده است. ب
نوشتار اگر کلمات خاصی مورد نظر باشد، آنها را در آیه 

و در ترجمه پررنگ می   کنیم.

ِه َو  َدْي َن َي ْي ِذي َب ُق الَّ َصدِّ ــاَرٌك ُم َب اُه ُم َن َزْل اٌب َأْن َت َذا ِك "َوَه
َرِة  اْلِخ وَن ِب ُن ْؤِم َن ُي ِذي ــا َوالَّ َه ْوَل ْن َح َرى َوَم ُق ِذَر ُأمَّ اْل ْن ُت ِل

ُظوَن" )6:۹2( اِف َح ْم ُي ِه َلى َصاَلِت ْم َع ِه َوُه وَن ِب ُن ْؤِم ُي
ازل  )و این ]قرآن[ کتابی اســت پرفایــده، که ما آن را ن

کردیم، تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از 

رای این است که مردم مکه  خود اســت، و ]نزولش[ ب
و کســانی را که پیرامون آنند بیم دهی؛ و آنان که به 
آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند، و آنان همواره 

ر نمازشان محافظت می کنند.( ب

چندین آیه داریم که در آنها به پیامبر گفته می شــود 
رای این قوم خاص فرستادیم: را ب ت

وَن" )36:6( ُل اِف ْم َغ ُه ْم َف اُؤُه ِذَر آَب ا ُأْن ا َم ْوًم ِذَر َق ْن "ُِت

کثرت  انگاری  جنبه ی  دو  تفکیک  با  همراه  بیشتر  آیات  دیدن  برای   ۸
لطفا به مقاله ی قرآن، انحصارگرا یا کثرتگرا؟ مراجعه کنید.  

ا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و  )ت
به این علت ]از حقایق[ بی خبرند.(

اره ی پیامبران دیگر نیز همین آمده است:  درب
يَل َأالَّ  َراِئ ي ِإْس ِن َب اُه ُهًدى ِل َن ْل َع اَب َو َج َت ِك ا ُموَسى اْل َن ْي "َوآَت

ياًل")17:2( ي َوِك ْن ُدوِن ِخُذوا ِم تَّ َت
رای بنی اسرائیل  )و ما به موســی کتاب دادیم و آن را ب
وسیله هدایت قرار دادیم [و در آن کتاب، آنان را به این 
حقیقت راهنمایی کردیم[ که جز مرا ]که خدای یگانه 

ام[ وکیل و کار ساز نگیرید.(

و این به صورت یک قانون کلی بیان شده است: 
وا  ُب ِن َت َه َواْج لَّ ُدوا ال ُب ٍة َرُسواًل َأِن اْع لِّ ُأمَّ ا ِفي ُك َن ْث َع ْد َب َق "َو َل
ِه  ْي َل ْت َع ْن َحقَّ ْم َم ُه ْن ُه َوِم لَّ ْن َهَدى ال ْم َم ُه ْن ِم وَت َف اُغ طَّ ال
ُة  َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ اْن ي اْلَْرِض َف ُروا ِف ِســي ُة َف اَلَل الضَّ

ينَ" )16:36( ِب ذِّ َك ُم اْل
)و در حقيقــت در ميــان هــر امتــى فرســتاده  اى 
ا بگويد[ خدا را بپرســتيد و از طاغوت  رانگيختيم ]ت ب
]=فريبگر[ بپرهيزيد پس از ايشان كسى است كه خدا 
]او را[ هدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراهى 
بينيد  راين در زمين بگرديد و ب اب ن ر او ســزاوار است ب ب

فرجام تكذيب  كنندگان چگونه بوده است.(

بعدا اشــاره خواهیم کرد که از این آیات چه می توان 
فهمید، و به این پرســش خواهیم پرداخت که مگر 
همه ی امت ها پیامبر داشتند؟ در آیه ی قبل لفظ اّمت 
ا لفظ قوم  ا را ب آمده بود. در این آیه نزدیک همان معن

آورده است: 

َت  ا َأْن َم ِه ِإنَّ ْن َربِّ ٌة ِم ِه آَي ْي َل ِزَل َع ْواَل ُأْن ُروا َل َف َن َك ِذي وُل الَّ ُق "َوَي
اٍد" )13:7( ْوٍم َه لِّ َق ُك ِذٌر َو ِل ْن ُم

ند: چرا از سوی پروردگارش معجزه ای  )و کافران می گوی
ازل نشده؟ تو فقط بیم دهنده ای ]نه  ر او ن ]غیر قرآن[ ب
رای هر هدفی  اعجاز کننده ای که هر زمان هر کس و ب
رای هر  غیر منطقی بخواهد، دست به اعجاز بزنی[ و ب

قومی هدایت کننده ای است.(

رای هر قومی پیامبری از خودشان می آید  اینکه چرا ب
اکید دارد که  یز از قرآن قابل دریافت اســت. قــرآن ت ن
ا همان فرهنگ( و  ر از همین مردم بوده است )ب پیامب

ا ایشان هم زبان بوده است: ب

وَن" )12:2( ُل ِق ْع ْم َت ُك لَّ َع ا َل يًّ َرِب ا َع ْرآًن اُه ُق َن َزْل ا َأْن "ِإنَّ
اره  ا شما ]درب ازل کردیم ت )ما آن را قرآنی به زبان عربی ن

حقایق، مفاهیم، اشارات و لطایفش[ تعّقل کنید.(

در سوره ی فصلت اســت که اگر قرآن به زبان عجمی 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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رای ما   بود می گفتید مــا عربی هســتیم و آنوقت ب
عجمی آمده؟

ُه  اُت ْت آَي َل ــْواَل ُفصِّ وا َل اُل َق ا َل يًّ ِم َج ا َأْع ْرآًن اُه ُق َن ْل َع ــْو َج  "َوَل
اٌء  وا ُهًدى َوِشــَف ُن َن آَم ِذي لَّ َو ِل ْل ُه ــيٌّ ُق َرِب يٌّ َوَع َجِم َأَأْع
ًمى  ْم َع ِه ْي َل َو َع ــٌر َوُه ْم َوْق ِه ي آَذاِن وَن ِف ُن ْؤِم ِذيــَن اَل ُي َوالَّ

يٍد" )41:44( ِع اٍن َب َك ْن َم اَدْوَن ِم َن َك ُي ِئ ُأوَل

)و اگر آن را قرآنی غیر عربی قرار داده بودیم قطعًا می 
گفتند: چرا آیاتش در نهایت روشنی بیان نشده است، 
رای ]مردمی[ عرب  آیــا ]قرآنی[ غیر عربی ]و نامفهوم[ ب
رای کسانی که ایمان  زبان ]و فصیح؟![ بگو: این کتاب ب
آورده اند، سراســر هدایت و درمان است، و کسانی که 
ا  ایمان نمی آورند در گوششان سنگینی است، و آن ]ب
ر آنان پوشیده و نامفهوم  همه روشنی و آشکاری اش[ ب
انند که ]گویی[ از جایی دور ندایشــان می  ن اســت؛ ای

دهند.(

این نیز به صورت یک قانون کلی در قرآن آمده است: 
ْم  ُه َن َل يِّ َب ُي ِه ِل ْوِم َســاِن َق ِل ْن َرُســوٍل ِإالَّ ِب ا ِم َن ا َأْرَســْل "َوَم
ُز  ِزي َع َو اْل َشاُء َوُه ْن َي ِدي َم ْه َشــاُء َوَي ْن َي ُه َم لَّ ِضلُّ ال ُي َف

يُم" )14:4( َحِك اْل
)و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرســتاديم 
ا ]بتواند به وســيله آن زبان، پيام وحى را به روشنى [  ت
ــراى آنان بيان كند. پس خدا هر كس را بخواهد ]به  ب
كيفر لجاجت و عنــادش [ گمراه مى كند، و هر كس را 
ر  اپذي بخواهد، هدايت مى نمايد، و او تواناى شكست ن

و حكيم است.(

قرآن پژوهان توضیح داده اند که در اینگونه آیات منظور  
از زبان، فقط زبان به معنی language  نیست. لسان، 
تمثیلی از آن فرهنگی است که پشت آن زبان نهفته 
اســت. زبان در واقع نماینده ی آن فرهنگ است. این 

ر "از خودتان بودن" را در آیات قرآن می بینیم. اکید ب ت

در سوره ی بقره داریم:
ْم  يُك َزكِّ ا َوُي َن اِت ْم آَي ُك ْي َل و َع ُل ْت ْم َي ُك ْن ْم َرُسواًل ِم ُك ي ا ِف َن ْل "... َأْرَس
وا  وُن ُك ْم َت ا َل ْم َم ُك ُم لِّ َع ــَة َوُي َم ِحْك اَب َواْل َت ِك ُم اْل ُك ُم لِّ َع َوُي

وَن" )2:151( ُم َل ْع َت
)... در میان شــما رســولی از خودتان فرســتادیم که 
همواره آیات ما را بر شــما می خواند، و شما را ]از هر 
نوع آلودگی ظاهری و باطنی[ پاک و پاکیزه می کند، 
و کتاب وحکمت به شــما می آمــوزد، وآنچه را نمی 

دانستید به شما تعلیم می دهد.(

ر   اینکــه  در آیــه به عبــارت پیامبــری از خودتان ب
می خوریم، منظور نوع انسان نیست منظور قوم عرب 

است.

در سوره ی توبه داریم:
ْم  تُّ ِن ا َع ِه َم ْي َل ٌز َع ِزي ْم َع ِســُك ُف ْن َأْن ْم َرُســوٌل ِم اَءُك ْد َج َق "َل

يَن َرُءوٌف َرِحيٌم" )۹:128( ِن ْؤِم ُم اْل ْم ِب ُك ْي َل ِريٌص َع َح
ًا پیامبری از جنس خودتان به ســویتان آمد که  ن )یقی
ر او دشوار است، اشتیاق  به رنج و مشقت افتادنتان ب
شدیدی به ]هدایِت[ شــما دارد، و نسبت به مؤمنان 

رؤوف و مهربان است.(

راهیم نقل شده در  همچنین در دعایی که از حضرت اب
سوره ی بقره داریم:

َك  اِت ْم آَي ِه ْي َل ــو َع ُل ْت ْم َي ُه ْن ْم َرُســواًل ِم ِه ي ْث ِف َع ــا َواْب َن "َربَّ
ُز  ِزي َع َت اْل َك َأْن ْم ِإنَّ ِه ي َزكِّ َة َوُي َم ْك ِح اَب َواْل َت ِك ــُم اْل ُه ُم لِّ َع َوُي

يُم" )2:12۹( َحِك اْل
رانگیز،  )پروردگارا! در میان آنان پیامبری از خودشان ب
ر آنان بخواند، و آنان را کتاب و حکمت  که آیات تو را ب
یاموزد، و ]از آلودگی های ظاهری و باطنی[ پاکشــان  ب

ر و حکیمی( اپذی را تو توانای شکست ن کند؛ زی

ر روایت قرآن این ســنت در روز قیامت هم ادامه  ا ب ن ب
دارد: 

ْم َو  ِه ِس ُف ْن َأْن ْم ِم ِه ْي َل ًدا َع ي ِه ٍة َش لِّ ُأمَّ ُث ِفي ُك َع ْب ْوَم َن "َوَي
ا  اًن َي ْب اَب ِت َت ِك َك اْل ْي َل ا َع َن ْل زَّ ُؤاَلِء َوَن َلى َه ًدا َع ي ِه َك َش ا ِب َن ْئ ِج

ِمينَ" )16:8۹( ِل ْس ُم ْل ْشَرى ِل ًة َوُب َم ْيٍء َوُهًدى َوَرْح لِّ َش ُك ِل
اد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان  )و ]ی
ر  ر اســالم![ ب ر آنــان برمی انگیزیم، و تو را ]ای پیامب ب
ازل کردیم  ر تو ن نان گواه مــی آوریم؛ و این کتاب را ب ای
رای  یانگر هر چیزی و هدایت و رحمت ومژده ای ب که ب

تسلیم شدگان ]به فرمان های خدا[ ست.(
هوالء در اینجا به مخاطبان مســتقیم قرآن اشــاره 

می کند.

رای  ما در قرآن این ســنت را نمی بینیم که پیامبری ب
بته انحصارگرایان  جهانیان فرســتاده شده باشــد. ال
اره اســتناد می کننــد، که خواهیم  اتی در این ب به آی
اکید می کنند که بحث این نیســت  دید. ایشــان ت
ا دیگران  رای آن قوم آمده اســت آی ر ب کــه چون پیامب
ر  ا نه؟ بحث این است که ب اید مســلمان می شدند ی ب
مبنای روایت قرآن روال ارســال پیامبران این است که 
رای قوم خود می آید. اینکه سپس اقوام  هر پیامبری ب
ا  نافی ب ند ت دیگر نیز می توانند به دین آن پیامبر درآی

این روال ندارد. 

اکنون این ســوال پیش می آید کــه این مباحث چه 
ربطی به بحث کثرت انگاری دارد؟ پاســخ ایشان این 
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رای قــوم خود"، به  اســت که این رواِل "هــر پیامبری ب
ملزومات کثرت انگاری نزدیکتر اســت تــا به ملزومات 
ا  ــر، مثال روالی که در آن پیامبری ب راب انحصارگرایی. در ب
ا اینکه  انه و چند فرهنگی فرستاده شود ، ی پیامی چند زب
یا  ا هم به چند نقطه ی دن ر به طور هماهنگ ب چند پیامب
فرستاده شوند، به ملزومات انحصارگرایی نزدیکتر است.

  ایــن رواِل )هــر پیامبری برای قــوم خود(، بــه ملزومات 
کثرت انگاری نزدیکتر اســت تا به ملزومــات انحصارگرایی.

2-2-2.مالکرستگاریدرروایتقرآن

اگر در قرآن به دنبال مالک رستگاری در یک کلمه باشیم 
آن تزکیه است. 

ى")87:14( َزكَّ ْن َت َح َم َل ْد َأْف "َق
)بی تردید کسی که خود را ]از زشتی های باطن و ظاهر[ 

پاک کرد، رستگار شد.(

همین مالک هنگامی که بســط پیدا می کند می شود 
ایمان و عمل صالح که در قرآن بسیار آمده است. دعوی 
ایشــان این اســت که وقتی خداوند راجع به رستگاری 
انســانها صحبت می کند و بحث ایمان و عمل صالح را 
می آورد، در حقیقت  شــریعت را "فاکتور" می گیرد. یکی 
ا  از صریح ترین آیات کثرت انگاری این است که در قرآن ب

اختالف جزیی در دو جا آمده است:  

ئيَن  اِب صارى  َو الصَّ نَّ ذيَن هاُدوا َو ال ــوا َو الَّ ُن َن آَم ذي " ِإنَّ الَّ
ْم  ُرُه ْم َأْج ُه َل حًا َف َل صاِل ِم ِر َو َع ْوِم اْلِخ َي ِه َو اْل لَّ ال ــَن ِب ْن آَم َم

ون " )2:62( َزُن ْح ْم َي ْم َو ال ُه ِه ْي َل ْوٌف َع ْم َو ال َخ ِه َد َربِّ ْن ِع
)مسلمًا كسانى كه ]به ظاهر[ ايمان آوردند، و يهودى ها و 
نصرانى ها و صابئى ها هر كدامشان ]از روى حقيقت [ به 
خدا و روز قيامت ايمان آورند و كار شايسته انجام دهند، 
راى آنان نزد پروردگارشــان پاداشى شايسته و مناسب  ب

ر آنان است و نه اندوهگين شوند.( است، و نه بيمى ب
رای کثرت انگاری اســت که  ایــن از صریحتریــن آیات ب
ا یهودی و ... باشی مالک  نشان می دهد تو اگرمسلمان ی
رســتگاریت ایمان و عمل صالح اســت، آنچه بین این 
گروه ها مشترک است ایمان و عمل صالح است، و آنچه 

متفاوت است شریعت است. 

 در آیــه ی 2:62، وقتــی خداونــد راجــع بــه رســتگاری 
انســانها صحبــت می کند و بحــث ایمــان و عمل صالح 
را مــی آورد، در حقیقــت  شــریعت را فاکتــور می گیــرد.  

ا  اید باشم ی ا این ذهنیت انحصارگرا که من این ب قرآن ب
اال نیز ســخن از نصرانیها و  ارزه می کند. در آیه ی ب آن مب
صابئین و ... می رود. نصرانیها چه کسانی اند؟ می دانید 
یاورد. او  که حضرت عیسی نیامده بود که دین جدیدی ب
ا این حال گروهی به نام مسیحیان و  یک مصلح بود. ب
فرقه   ای از آنان به نام نصرانیها در عربستان بودند. قرآن 
نمی گوید شــما از اول اشتباه کردید و اصال قرار نبود که 
اید یهود بمانید. قرآن در این آیه  شما نصرانی باشید و ب

ا این بحث های نظری ندارد. کاری ب
نها که  صابئین هم همینطور. بحث زیادی اســت که ای
راهیم، ... . آنچه به نظر  ا اب بودند، پیروان حضرت یحیی ی
نها گروهی بودند که از نظر دینی  می آید این است که ای
اورها و افکار اصیلشان  خیلی قدیمی  بودند و احتماال ب

دستخوش تغییر شده بود. 

خداوند در این آیه نمی گوید شما عقایدتان اصالت ندارد. 
ینتان چه مسلمان چه  لکه بیان می کند که اسمتان و آی ب
مسیحی چه یهودی و چه صابئین باشد، من از شما این 
را می خواهم: ایمان به خداوند و روز قیامت و عمل صالح. 
اینجاست که فرم دین، عنوان دین و شریعت دین را این 
قانی در  له طال آیه "فاکتور" گرفته اســت. توضیح آیت ال
بته قطعا به انحصارگرایی دینی  »پرتــوی از قرآن«، که ال
اور داشــتند،  در ذیل این آیه خواندنی اســت و نکات  ب

ارزشمندی در آن آمده است.

ا  ارزه ب از دیدگاه ایشان بخش عمده   ای از سوره ی بقره مب
ر از سوره ی بقره  فکر انحصارگرایی دینی اســت. آیه ی زی

ا است: نیز بسیار گوی
يَم  َراِه َة ِإْب لَّ ْل ِم ْل َب ُدوا ُق َت ْه َصاَرى َت وا ُهوًدا َأْو َن وُن ــوا ُك اُل "َوَق

ينَ" )2:135( ْشِرِك ُم َن اْل اَن ِم ا َك ا َوَم ًف ي ِن َح
ابید. بگو  ا هدایت ی ا نصرانی شوید ت )و گفتند: یهودی ی
اید پیروی کرد که  راهیم را ب لکه آئین اب چنین نیســت ب

بسوی خدا برگشت و هیچگاه از مشرکین نبود.(

 بخش عمده   ای از سوره ی  بقره  مبارزه با  فکر  انحصارگرایی 
دینی است. 

لکه به  قرآن اینجا به یهود و نصاری انتقاد نکرده است ب
یک ذهنیت انتقاد کرده اســت و آن ذهنیت کثرت انگار 
نها یهود و نصاری در این  است. ممکن است گفته شود ت

ر در سوره ی نساء دقت کنیم: آیه آمده اند، به آیه ی زی
ْل ُســوًءا  َم ْع ْن َي اِب َم َت ِك ِل اْل يِّ َأْه اِن ْم َواَل َأَم ُك يِّ اِن َأَم َس ِب ْي "َل

ًرا" )4:123( ِصي ا َواَل َن يًّ ِه َوِل لَّ ْن ُدوِن ال ُه ِم ْد َل ِج ِه َواَل َي َز ِب ْج ُي
ر وفق آرزوهاِی ]واهِی[ برخی از شما  )]کیفر و پاداش[ نه ب
ر وفق آرزوهاِی ]پوِچ[ اهل کتاب.  ]مسلمانان[ است، و نه ب

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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ر[ به خــدا و روز قيامت ايمان مى آورند  و نبّوت پيامب
و به كار شايســته و پســنديده فرمان مى دهند، و از 
ازمى دارنــد و در كارهاى خير  كار ناپســند و زشــت ب

نان از شايستگانند. ند؛ و اي مى شتاب
از در ترجمه ی حســین انصاریان، ]در ســايه قرآن و  ب
ر مبنای دیدگاه  ر[ تفســیر ایشان است ب نبّوت پيامب

انحصارگرایی دینی که دارند.

آیات در موضوع رســتگاری اهل کتاب بیشتر از این 
ا کثرتگرا؟ به آیات  است و در مقاله ی قرآن، انحصارگرا ی
دیگر نیز اشــاره شده اســت، اما از آن میان آیات 82 
ا 84 ســوره ی مائده به خصوص قابل تامل است. در  ت
این آیات به رستگار بودن گروهی از نصاری اشاره شده 
ر  است، یعنی عنوان در اینجا از "اهل کتاب" نیز خاص ت
اســت. قطعا نمی توان گفت که قرآن به آن نصارایی 
از در  که مســلمان شــدند کماکان نصاری می گوید. ب
ا شــنیدن  اینجا، آیه ی 83، آمده که برخی از نصاری ب
ر نازل شــده می گویند ما ایمان آوردیم.  ر پیامب آنچه ب
در اینجا نیز همان نکته  نهفته است که ایمان آوردن 
ا عوض کردن شریعت و مسلمان شدن یکی نیست.  ب
این نکته در قسمت  2-3 در این نوشتار بیشتر تبیین 

شده است.
 

 نتیجه اینکه خداوندی که به فرقه نگاه نمی کند و از 
رای رسیدن به تزکیه  پیروان ادیان ایمان و عمل صالح ب
می طلبد، نه خدایی فرقه گرا که خدایی "عمل گراست". 
این اصطالحی است که در گفتارها و نوشته های دیگر 

ار مطرح شده است.  ایشان چندین ب

 خداونــدی که بــه فرقه نــگاه نمی کنــد و از پیروان 
ادیــان ایمــان و عمل صالح برای رســیدن بــه تزکیه 
می طلبــد، نه خدایی فرقه گرا که خدایی عمل گراســت.

رآن  نوعشریعتدرروایتق 2-2-۳.ت

نه  اِن اطــراف مدی ر مبنــای روایات، یکــی از یهودی ب
اید سنگسار  مرتکب زنا شده بود و طبق قانون تورات ب
می شد. گروهی از یهود گفتند ببریمش پیش محمد 
شــاید حکم راحت تری بدهد. آیه ی 43 سوره ی مائده 
انتقاد می کند که كه چرا از تو سوال می کنند در حالی 

که تورات نزدشان است و در آن حکم خداوند است:

مَّ  ِه ُث لَّ ُم ال ْك ا ُح َه ي ْوَراُة ِف تَّ ُم ال َدُه ْن َك َوِع وَن ُم َحكِّ َف ُي ْي "َوَك
ينَ" )5:43( ِن ْؤِم ُم اْل َك ِب ِئ ا ُأوَل َك َوَم ِد َذِل ْع ْن َب ْوَن ِم َولَّ َت َي

هر کس مرتکب کار زشتی شود، به آن کیفر داده می شود؛ 
رای خود نخواهد یافت.( اوری ب و جز خدا سرپرست و ی

  این آیه به مســلمان ها و اهل کتاب می گوید رستگاری 
مطابق آرزوهای شما نیست، و سپس همان مالک ایمان 
و عمل صالــح را در این آیه و آیه  ی بعــد می آورد، یعنی 

رستگاری در انحصار هیچ گروهی نیست. 

اتی آمده است که راجع به رستگاری اهل کتاب  در قرآن آی
زمان پیامبر صحبت کرده است:

ْوَن  َه ْن ُروِف َوَت ْع َم اْل ُروَن ِب ْأُم اِس َت نَّ ل ِرَجْت ِل ٍة ُأْخ َر ُأمَّ ْي ْم َخ ُت ْن "ُك
ًرا  ْي اَن َخ َك اِب َل َت ِك ُل اْل َن َأْه ْو آَم ِه َوَل لَّ ال وَن ِب ُن ْؤِم ِر َوُت َك ْن ُم ِن اْل َع

وَن" )3:11۰( اِسُق َف ُم اْل ُرُه َث ْك وَن َوَأ ُن ْؤِم ُم ُم اْل ُه ْن ْم ِم ُه َل
)شــما بهترین امتی هســتید که ]بــرای اصالح جوامع 
انســانی[ پدیدار شــده اید، به کار شایسته و پسندیده 
ازمی دارید، و  فرمان می دهید و از کار ناپســند و زشت ب
[از روی تحقیــق، معرفت، صدق و اخالص[ به خدا ایمان 
رای  می آوریــد. و اگر اهل کتاب ایمــان می آوردند قطعًا ب
آنان بهتر بود؛ برخی از آنان مؤمن ]به قرآن و پیامبرند[ و 

بیشترشان فاسقند.(

اال از حسین انصاریان، عبارت  دقت شود که در ترجمه ی ب
لکه تفسیر  ]به قرآن و پیامبرند[ بخشی از ترجمه نیست ب
رای همین هم در کروشه آمده است. سخن  ایشان است و ب
در اینجا از همــان اهل کتاب زمان پیامبر و مورد خطاب 
مســتقیم قرآن اســت، از همان ها مومنینی هستند نه 
ر ایمان آوردند. ضمن  اینکه مومن اند چون به قرآن و پیامب
زوما به معنی تغییر  ر ل اینکه ایمان آوردن به قرآن و پیامب
دین و مسلمان شدن نیست. این نکته  در همین قسمت 
ا به تفسیری،  ن بیشتر توضیح داده خواهد شد. این که، ب
ا ظاهر  منظور از مومن شدن آنها مسلمان شدن آنهاست ب
آیه اصال ســازگاری ندارد. قرآن مســلمانان را اهل کتاب 
نمی خواند حتی اگر قبال اهل کتاب بوده باشند. آخر آیه 
رایشان بهتر است  یاورند ب می گوید اگر اهل کتاب ایمان ب
وَن  ُن ْؤِم ُم ُم اْل ُه ْن اره ی همان اهل کتاب می گوید ِم سپس درب
وَن. در میان آنها مومنانی هستند. این  اِســُق َف ُم اْل ُرُه َث ْك َوَأ
از آیات قبل و بعد نیز روشن است. در همین سوره، سه و 

چهار آیه بعد )113و 114( آمده است:  
ِه  لَّ اِت ال وَن آَي ُل ْت ٌة َي َم اِئ ٌة َق اِب ُأمَّ َت ِك ِل اْل ْن َأْه َواًء ِم ُسوا َس ْي "َل
ِر َو  ْوِم االَِخ َي ِه َو اْل لَّ ال وَن ِب ُن ْؤِم ْســُجُدوَن. ُي ْم َي ِل َوُه ْي لَّ اَء ال آَن
وَن فِى  َســاِرُع ِر َو ُي َك ن ُم ِن اْل ْوَن َع َه ْن ُروِف َو َي ْع َم اْل ــُروَن ِب ْأُم َي

ِحين". اِل َن الصَّ ئَك ِم ْراِت َو ُأْوَل َخي اْل
)[)همه اهل کتاب[ یکسان نیستند، از اهل کتاب گروهی 
درستکار ]و رعایت کننده حّق خدا و مردم[ هستند، آیات 
خدا را در ساعاتی از شــب می خوانند و ]به پیشگاه حق 
از روی تواضع و فروتنی[ ســجده می کنند(. ]در سايه قرآن 

https://3danet.ir/religious-pluralism-quran
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)چگونه تو را داور قرار می دهند در حالی که تورات که 
در آن حکم خداست نزد آنان است؟ سپس بعد از آنکه 
ا حکمی که مطابق حکم تورات است داوری  میانشان ب
رتافتن نشانه این  ند، و ]این روی ب اب کردی روی برمی ت

است که[ آنان ]به تورات هم[ ایمان ندارند(.
 

اید شریعت خود را رها می کردند  نها ب ا بود که ای ن اگر ب
رفتند، ایــن آیه لحن  و شــریعت پیامبــر را می پذی
متفاوتی می داشــت و به جای اینکه بگوید چرا از تو 
می پرســند در حالی که تورات را دارند، نیت ایشان و 
ر را نقد می کرد. شأن  عمل نکردنشــان به حکم پیامب
نزول این آیه آن اصلی را که آیه به آن اشــاره می کند 
نفی نمی کند. همین اصل، بدون شأن نزول خاصی در 

چهار آیه بعد آمده است:

ْم  ْحُك ْم َي ْن َل ِه َوَم ي ُه ِف لَّ َزَل ال ا َأْن َم ِجيِل ِب ُل اْلِْن ْم َأْه ُك ْح َي "َوْل
وَن" )5:47( اِسُق َف ُم اْل َك ُه ِئ ُأوَل ُه َف لَّ َزَل ال ا َأْن َم ِب

ازل كرده داورى  ايد به آنچه خدا در آن ن )و اهل انجيل ب
ازل كرده حكم نكنند  كنند و كسانى كه به آنچه خدا ن

افرمانند.( آنان خود ن

اکید بیشــتر در آیه ی بعدی  ا ت ســپس همین اصل ب
می آید:

َن  ِه ِم َدْي َن َي ْي ا َب َم ا ِل ًق َصدِّ َحقِّ ُم اْل اَب ِب َت ِك َك اْل ْي ا ِإَل َن َزْل "َوَأْن
ُه َواَل  لَّ َزَل ال ا َأْن َم ْم ِب ُه َن ْي ْم َب ُك اْح ِه َف ْي َل ا َع ًن ِم ْي َه اِب َوُم َت ِك اْل
ْم  ُك ْن ا ِم َن ْل َع لٍّ َج ُك َحقِّ ِل َن اْل اَءَك ِم ا َج مَّ ْم َع َواَءُه ْع َأْه ِب تَّ َت
ْن  ِك َدًة َوَل ًة َواِح ْم ُأمَّ ُك َل َع َج ُه َل لَّ اَء ال ْو َش ا َوَل اًج َه ْن ًة َوِم ْرَع ِش
ِه  لَّ ى ال ــَراِت ِإَل ْي َخ وا اْل ُق ِب اْســَت ْم َف اُك ا آَت ي َم ــْم ِف َوُك ُل ْب َي ِل
وَن"  ُف ِل َت ْخ ِه َت ي ْم ِف ُت ْن ــا ُك َم ْم ِب ُك ُئ بِّ َن ُي ا َف ًع ي ِم ْم َج ُك ُع ْرِج َم

)5:48(
)و ما این کتاب ]قرآن[ را به درســتی و راستی به سوی 
ازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب های  تــو ن
انّیت همه[ آنان  ر ]حّق پیش از خود و نگهبان و گواه ب
ازل کرده  ر طبق آنچــه خدا ن اســت؛ پس میان آنان ب
است داوری کن، و ]به هنگام داوری[ سرپیچی از حّقی 
که به ســوی تو آمده از هواهای نفسانی آنان پیروی 
رای هر یک از شــما شریعت و راه روشنی قرار  مکن. ب

دادیم.
 و اگر خدا می خواســت همه شما را امت واحدی قرار 
می داد، ولی می خواهد شــما را در آنچه به شما داده 
ر یکدیگر  امتحان کند؛ پس به ســوی کارهای نیک ب
پیشــی گیرید. بازگشت همه شما به سوی خداست؛ 
پس شــما را به آنچه همواره دربــاره آن اختالف می 

کردید، آگاه می کند.(

اال یکــی از واضح ترین آیات قــرآن در زمینه   آیــه ی ب
کثرت انگاری است.

در سوره ی بقره آمده است:
ا  َن َم َراِت َأْي ْي َخ وا اْل ُق ِب اْســَت ا َف َه ي َولِّ َو ُم ٌة ُه َه لٍّ ِوْج ــُك "َوِل
لِّ َشــْيٍء  َلى ُك َه َع لَّ ا ِإنَّ ال ًع ي ِم ُه َج لَّ ُم ال ُك ْأِت ِب ــوا َي وُن ُك َت

رٌ")2:148( ِدي َق
رای هر گروهی قبله ای اســت که خدا گرداننده روی  )ب
آن گروه به آن قبله اســت؛ پس به جانب نیکی ها و 
کارهای خیر پیشی جویید. خدا همه شما را هر جا که 
ر هر  باشید ]به صحرای محشر[ می آورد؛ مسلمًا خدا ب

کاری تواناست.(

َراِت" در این آیه و  ْي َخ وا اْل ُق ِب َت اْس توجه کنیم به عبارت "َف
آیه ی 48 سوره ی مائده، که نشانی از این است که هر 

دو آیه به یک موضوع اشاره دارند.

در سوره حج نیز داریم:
َك ِفي  نَّ ازُِع َن اَل ُي وُه َف اِسُك ْم َن ا ُه َسًك ْن ا َم َن ْل َع ٍة َج لِّ ُأمَّ ُك "ِل

يٍم")22:67( ِق ْسَت َلى ُهًدى ُم َع َك َل َك ِإنَّ ى َربِّ ِر َواْدُع ِإَل اْلَْم
ژه قرار داده ایم که آن را انجام  رای هر امتی عبادتی وی )ب
زاع  ا تو ســتیز و ن باید در این امر ب می دهنــد؛ پس ن
کنند. و به سوی پروردگارت دعوت کن که بی تردید تو 

ر راهی راست قرار داری.( ب

ایــن آیات به ما می گویند که قرآن تنوع شــریعت را 
به رســمیت می شناســد. حتی اینکه بگوییم تنوع 
ر اساس این آیات  افته نیز کم گفته ایم. ب رت شریعت را ب

این تنوع شریعت کار خداوند بوده است.

در سوره ی مائده داریم:

ْن  ْم ِم ِه ْي ِزَل ِإَل ا ُأْن ِجيَل َو َم ْوَراَة َواْلِْن تَّ ــوا ال اُم ْم َأَق ُه ْو َأنَّ "َوَل
ٌة  ْم ُأمَّ ُه ْن ْم ِم ِه ِل ْحِت َأْرُج ْن َت ْم َوِم ِه ْوِق ــْن َف وا ِم ُل ََك ْم َل ِه َربِّ

وَن" )5:66( ُل َم ْع ا َي اَء َم ْم َس ُه ْن ٌر ِم ي ِث ِصَدٌة َوَك َت ْق ُم
)و اگر آنان تورات و انجیل ]واقعی[ و آنچه را که از سوی 
رپا می داشتند، بی  پروردگارشــان به آنان نازل شده ب
تردید از برکات آسمان و زمین بهره مند می شدند. از 
آنان گروهی میانه رو و معتدل اند، و بســیاری از آنان 

بد است آنچه را انجام می دهند.(

قرآن نه تنها تنوع شــریعت را بر تافته و به رســمیت 
می شناسد بلکه اساسا تنوع شرایع تدبیر خداوند بوده است.

نــد اینکــه  می گوید آنچه از ســوی  برخــی می گوی
رآنها نازل شده، منظور قرآن است. عالمه  پروردگارشان ب
ا  طباطبایی می گوید کلمه ی "اقاموا" مانع از تفسیر  " َم
ْم" به قرآن می شود و این عبارت به کتاب های  ِه ْي ِزَل ِإَل ُأْن

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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آسمانی دیگر این ادیان اشاره دارد. ۹

ر این اســاس برداشــت دکتر شــفتی از قــرآن جز  ب
اید در  اورند که ب ر این ب تکثرانگاری نیست. ایشــان ب
ا قرآن   نظام گرا بــود. در این بحث و به طور  مواجهه ب
ا کثرتگرا؟  ر در نوشتار  قرآن، انحصارگرا ی بسیار مفصل ت
که در آن به حدود صد آیه اشــاره شده است، نگاه به 
ر  قرآن نگاهی نظام گرا بوده اســت به این معنی که ب
اساس فهمی که از ارتباط آیات و مفاهیم قرآنی حاصل 
می شــود روایتی از قرآن حاصل شده است. اگر کسی 
اتی، تکثرانگاری را به نفع انحصارگرایی  ا آی ا آیه   ای ی ب
اید تکلیف آیات دیگر را هم روشن کند،  رد ب ر سوال ب زی
اید فهم خود از انسجام آیات و روایت حاصل را  یعنی ب
ذا استدالل به اینکه آیه ای معنی دیگری دارد  یاورد. ل ب
ا آیه ی دیگری هست که به نظر می آید چیز دیگری  ی

می گوید کار را تمام نمی کند.

اد ن اتمورداســت رخــیآی رب ــیب 2-۳.مــرورگذرای
نی اندی رای انحصارگ

-واژه ی عالمین در قرآن:

گفتیم که ما در قرآن این سنت را نمی بینیم که پیامبری 
رای  اتی داریم که ب رای جهانیان فرستاده شده باشد. آی ب
لعالمین و  ا رحمه ل لعالمین و  ی پیامبر می گوید ذکر ل
لعالمین. اول اینکــه نمی توان این آیات را  را ل ا  نذی ی

ها" دانست. نسخ آیات "ام القری و من حول

ر این بود که قرآن را   یعنی بگوییم خداوند نخست ب
ره ی عربستان بفرستد اما بعد  رای اهالی شــبه جزی ب
رای تمام جهان بفرستد! نسخ به  ر این شد که آن را ب ب
این معنی نیست که خداوند نظرش را عوض می کند.

رای ساکنین  ر دلیل فرستادن این کتاب ب  دوم اینکه در قرآن ب
اکید شده است، چون زبانشان عربی است .  عربستان ت

در  قرآن  به  بگوید عمل  است كسى  ممكن  می گوید:  عالمه طباطبائی   9
حقیقت عمل به انجیل و تورات اصلى هم هست، چه آن دو كتاب به آمدن 
قرآن بشارت داده و بنى اسرائیل را به عمل و گرویدن به آن توصیه كرده 
اند، ... این احتمال خوبى است، لیكن با كلمه ی )اقاموا( سازگار نیست براى 
اینكه اقامه تورات و انجیل به این است كه به همان كیفیتى كه هست و با تمام 
جزئیاتش محفوظ شود، نه اینكه تنها آیاتى كه در بشارت به اسالم و قرآن 
است اقامه و حفظ و مابقى آن متروك شود؛ پس معلوم مى شود مراد از اقامه، 

اقامه ی تورات و انجیل است.) المیزان، تفسیر ذیل آیه ی 5:66( 

و نیز  پیش از این  منذری نداشــته اند. ســوم اینکه 
رای رسالت  اتی که صحبت از عالمین ب بسیاری از آی

ر ترتیب نزول مشهور سوره ها قبل  ا ب ن پیامبر می کنند ب
رای مکه و اطرافش  اتی اســت که می گوید تو را ب از آی

فرستادیم. 

آنچه در قرآن می بینیم آنست که عالمین همه جا به 
معنی نوع انسان نیست. عالمین می تواند به معنی 
همگان در محدوده   ای باشد. در اینگونه آیات "ام القری 
ها" ظرف و محدوده ی عالمین را مشــخص  و من حول
می کنــد، یعنی همــه ی آنها که در مکــه و اطرافش 
هستند. اما در موضوعی دیگر منظور می تواند تمام 
عالمین". از این  له رب ال انسان ها باشد مانند "الحمد ل
نظــر "عالمین" در قرآن همان کاربــردی را دارد که مثال 
ا "everyone" در انگلیسی دارد. این  "همه" در فارسی ی
کلمات نیز همیشه به معنی تمام انسان های عالم به 

کار نمی روند.
 

لعالمین حتی  از ســوی دیگر در مواردی مانند رحمه ل
رای کل جهان اســت،  ریم عالمین در اینجا ب اگر بپذی
کســی منکر این نیســت که پیامبر اسالم می تواند 
رای کل جهان باشد. کسی منکر این نیست  رحمت ب
رای تمام  که انذار قرآن به معنی عامش می تواند انذار ب

جهانیان باشد. 

ر دیگر ادیان: - آیه ی غلبه ی دین حق ب

آیه ی  دیگری که گاه از آن استنباط انحصارگرایی دینی 
می شود و عموما آن را صراحت در جهانی بودن رسالت 

پیامبر می دانند این آیه است: 
َلى  َرُه َع ِه ْظ ُي َحقِّ ِل ِن اْل َدى َوِدي ُه اْل ُه ِب ِذي َأْرَسَل َرُسوَل َو الَّ "ُه

ًدا" )48:28( ي ِه ِه َش لَّ ال َفى ِب ِه َوَك لِّ ِن ُك ي دِّ ال
ا هدایت و دین حق فرستاد  )اوســت که پیامبرش را ب
ا آن را بر همه ادیان پیروز کند، و کافی است که خدا  ت

ر وقوع این حقیقت[ گواه باشد.( ]ب
ا کمی   اما واقعا این صراحت در کجاســت؟ این آیه ب
ار در قرآن تکرار شــده اســت. در دو آیه  تفاوت ســه ب
)۹:33، 61:۹(، در آخر به مشرکین قریش اشاره می کند. 
آیه ی سوم در سوره ی فتح آمده است  و آیه ی قبلش در 
نه ها، منظور  ر مبنای این قری اره ی فتح مکه اســت. ب ب
ِه « در خود عربســتان است  لِّ ِن ُك ي دِّ َلى ال َرُه َع ِه ْظ از  »ُِي
از هم "ام القری و  و  تأکیدش هم بر مشرکین است. ب
ها" مالک دانستن چارچوب معنای آین آیات  من حول

است.
کسانیکه فهم جهانی از این آیات دارند ناچار نتیجه 

https://3danet.ir/religious-pluralism-quran
https://3danet.ir/religious-pluralism-quran
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ا این لحظه خدا و رسول در مقصود  خواهند گرفت که ت
دین موفق نبوده     اند. برمبنای فهم محلی از این آیات 
بته  اما نتیجه این است که بسیار هم موفق بوده     اند. ال
ا نبودن در  این یک نکته ی فرعی است، موفق بودن ی

تفسیر آیه دخالتی ندارد.

 - واژه ی اسالم در قرآن:

در ســوره ی آل عمران آیه ی 1۹ دین اصلی را "اســالم" 
َر اْلِْسالِم  ْي غِ  َغ َت ْب ْن َي می خواند و آیه ی 85 می گوید "َو َم
خاِســرين" -  َن اْل َرِة ِم ي اْلِخ َو ِف ُه َو ُه ْن َل ِم َب ْق ْن ُي َل ًا َف ن دي
)3:1۹( )و هركه جز اســالم، دينى طلب كند، هرگز از او 
انكاران است (.  رفته نمى شــود و او در آخرت از زي پذي
برخــی  از این آیــات اســتنباط انحصارگرایی دینی 

می کنند.
رد "اســالم" و مشــتّقات آن در قرآن و به  اید به کارب ب
خصوص در این دسته آیات در سوره ی آل عمران دقت 
کرد. آیه ی 52 در ســوره ی آل عمران حواریون عیسی را 
راهیم را مسلمان  مســلمان می خواند، در آیه ی 67 اب
می خوانــد و در آیه ی 83 می گوید آنچه در آســمان و 
زمین است تسلیم اوست. اســالم و مشتّقات آن در 
لکه در تمام قرآن( در معنای لفظی  تمام این آیــات )ب
آن آمده اســت یعنی تسلیم شــدن. در سوره ی بقره 
راهیم و یعقوب به پسران خود توصیه می کنند:  "...  اب
وَن - 2:132" )جز در حالی  ُم ْســِل ْم ُم ُت ــنَّ ِإالَّ َوَأْن وُت ُم َواَل َت
که مســلمان باشــید نمیرید( و در آیه ی 1۰2 سوره ی 
آل عمــران عینا همیــن توصیه به ایمــان آورندگان 
نها  به پیامبر می شــود. در آیات 1۹ و 85 که اســالم ت
دین مورد قبول خوانده می شــود منظور از اســالم نه 
ر حّق است. راب ر بلکه تسلیم شدن در ب  شریعت پیامب

 
-واژه ی ناس در قرآن:

کلمــه دیگری که مــورد اســتناد انحصارگرایان قرار 
ا این گمان که  می گیرد، کلمه »ناس« )مردم( اســت، ب
اتی که در آنها از ناس صحبت شده، همه ی  منظور از آی
مردم دنیا هستند. در حالیکه عربی مانند بسیاری از 
زبان های دیگر اینطور نیســت که کلمات اینگونه به 
معنای مطلق به کار رونــد. ناس نیز در ظرفی معنی 
می شود که متعلق به آن اســت و در قرآن نیز گاهی 
به معنی تمام انسان های جهان است و گاه به معنی 

محدوده ای از انسان ها در مکان و زمانی خاص.  

-اصرار قرآن به ایمان آوردن اهل کتاب: 

اتی است که در آنها   ا آی گاه استناد انحصارگرایان، آیه ی
اصرار به ایمان آوردن اهل کتاب شده است. 

 
ُه  ِجُدوَن ِذي َي ــيَّ الَّ يَّ اْلُمِّ ِب نَّ رَُّســوَل ال وَن ال ُع ِب تَّ َن َي ِذي "الَّ
ُروِف  ْع َم اْل ْم ِب ُرُه ْأُم ِل َي ِجي ْوَراِة َواْلِْن تَّ ي ال ْم ِف َدُه ْن ا ِع وًب ُت ْك َم
ُم  ِه ْي َل ُم َع رِّ َح اِت َوُي َب يِّ طَّ ُم ال ُه ِحلُّ َل ِر َوُي َك ْن ُم ِن اْل ْم َع اُه َه ْن َوَي
ْت  اَن ي َك ِت ــاَلَل الَّ ْم َواْلَْغ َرُه ْم ِإْص ُه ْن َضُع َع ــَث َوَي اِئ َب َخ اْل
وَر  نُّ وا ال ُع َب َصُروُه َواتَّ ُروُه َوَن زَّ ــِه َوَع وا ِب ُن َن آَم ِذي الَّ ْم َف ِه ْي َل َع

ُحوَن" )7:157( ِل ْف ُم ُم اْل َك ُه ِئ ُه ُأوَل َع ِزَل َم ِذي ُأْن الَّ
)همان کســانی که از این رســول و پیامبر »ناخوانده 
ا همه نشانه ها و اوصافش[  درس« که او را نزد خود ]ب
ند، پیروی می کنند؛  اب در تورات وانجیل نگاشته می ی
پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد، 
ر آنان حالل  ازمی دارد، و پاکیزه ها را ب و از اعمال زشت ب
ارهای  ر آنان حرام می کند، و ب اپاک ها را ب می نماید، و ن
تکالیف ســنگین و زنجیره هــا ]ِی جهل، بی خبری و 
بدعت را[ که بر دوش عقل وجان آنان است برمی دارد؛ 
ر  راب پس کســانی که به او ایمان آوردنــد و او را ]در ب
اریش دادند و از نوری که  دشمنان[ حمایت کردند و ی
ر او نازل شده پیروی نمودند، فقط آنان رستگارانند.( ب

 
اره می پردازیم: ب ن به سه نکته در ای

ر  اید به پیامب ا قرآن می گوید اهل کتاب ب اول اینکه آی
یاورند، پاسخ مثبت است.  ایمان ب

ا ایمان آوردن اهل کتاب یعنی رها کردن  دوم اینکه آی
دین خود و پیرو شــریعت پیامبر شــدن؟ خیر،  این 
اتی که در  ا آی نها یک پیش فرض بدون مبناســت و ب ت
قســمت 2-2-3 آمدند نیز در تناقض است. در قرآن از 
جّن ســخن به میان آمده و در آیه ی 2 از سوره ی جّن 
ر ایمــان آوردند. این از  می گوید که ایشــان به پیامب
مســلمات قرآن است که هر قومی  از جنس خودشان 
رای جنیان شریعت نمی آورد.  ر دارند. پیامبر که ب پیامب
جنیان که شریعت مســلمان ها را دنبال  نمی کنند. 

ولی آیه می گوید ایمان آوردند. 
در سوره ی نساء آمده است: 

ِذي  اِب الَّ َت ِك ِه َواْل ِه َوَرُسوِل لَّ ال وا ِب ُن وا آِم ُن َن آَم ِذي ا الَّ َه ا َأيُّ "َي
ْر  ُف ْك ْن َي ُل َوَم ْب ْن َق َزَل ِم ِذي َأْن اِب الَّ َت ِك ِه َواْل ى َرُسوِل َل َل َع زَّ َن
ْد َضلَّ  َق ِر َف ْوِم اْلِخ َي ِه َواْل ِه َوُرُســِل ِب ُت ِه َوُك ِت َك اَلِئ ِه َوَم لَّ ال ِب

يًدا")4:136( ِع َضاَلاًل َب
)ای اهــل ایمان! به خــدا و پیامبــرش و کتابی که 
ازل کرده و به کتابــی که پیش از این  ر پیامبــرش ن ب
یاورید. و هر  فرستاده ]از روی صدق و حقیقت[ ایمان ب
که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران 
ًا به گمراهِی دور و درازی  ن او و روز قیامت کافر شود، یقی

دچار شده است.(
به مسلمانان می گوید به پیامبران قبل و کتابهای آنان 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 
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یاورند. مسلمانان از شریعت  )کافر نشوند و( ایمان ب
پیامبران پیشین پیروی نمی کنند اما به آن پیامبران 
ا رها کردن شــریعت و  ایمــان دارند. ایمــان آوردن ب
پذیرفتن شــریعت دیگر دو چیز متفاوت است. این 
رقرار می کنیم.  فرض غلط ماست که بین این دو تالزم ب

نکته ی ســوم این اســت که اهل کتابی کــه به آنها 
ا منظــور تمام اهل کتاب  یاورید آی می گویــد ایمان ب
یا است؟ ابدا. منظور اهل الکتاب در ام القری و من  دن

ر.  ها است،1۰  آن هم در عصر پیامب حول

خالصه اینکه قرآن نه تمامــی اهل کتاب عالم و الی 
لکه اهل کتاب ساکن در عربستاِن عصر پیامبر  االبد، ب
را به ایمان به پیامبر خوانده اســت، و منظور از ایمان 

آوردن به او نیز پیروی از شریعت او نبوده است. 

روایــت قــرآن را می تــوان اینگونه گفــت: خداوند 
پیامبری به سرزمین محل اقامت شما ای اهل کتاب 
فرستاده است. شــما از نظر دینی پسر عموهای این 
پیامبر هســتید و خودش هم می گوید من اصل آن 
چیزی که شــما می گویید را  تصدیق می کنم. حداقل 
انتظــاری که از شــما می رفت این بود کــه  اذیتش

ا او دشمنی نکنید. اما شما او را اذیت کردید   نکنید و ب
ا مشــرکین هم همدست  ا او دشــمنی کردید و ب و ب
شدید و دسیسه  کردید. سزاوار این بود که حمایتش 
برید. او پیامبر است و به  یز از او بهره ب کنید، و خود ن
مدد وحی می تواند برخی سختی های شریعت شما را 
ر  ا و به این شکل شما ب رایتان سبک  کند. به این معن ب

ر دین حّق خواهید ماند. شریعت خود و ب

ادآوری می کنیم که در اینجا ما بحثمان بحثی  ا ی ضمن
درون متنی است. اگر عقل را وارد کنیم  انحصارگرایی 
بسیار در موضع تدافعی قرار می گیرد و اتفاقا از عمده 
نها اشــاره  دالیــل کثرت انگاران دالیل عقلی اســت. ت
نها راه رســیدن به رستگاری  می کنیم که اگر کســی ت
ا رســتگاری اعال را پیروی از پیامبر اسالم بداند، جای  ی
پرسش های بسیاری اســت. به عنوان مثال، معموال 
مسلمان زاده مسلمان می شــود و آنکه در خانواده ای 
غیر مســلمان به دنیــا می آید غیر مســلمان باقی 
ا رستگاری اعلی در دستگاه  می ماند. چرا رســتگاری ی

ا این حد وابسته به محل تولد است؟ الهی ت

ا رستگار اعلی است  نها دین رستگار ی ا چرا دینی که ت  ی
دیگــر )از نظر پیروانش( پیامبری ندارد؟ مگر امروز ما 

10 در قرآن، حتی اشاره ای به گروه های دینی متفاوتی که در غیر از 
شبه جزیره بوده اند نشده است.  

نها دین کامل داریم  خوانش متفق القولی از این ت

ا در کل در  ا هم متحدیــم و ی و مگر ما مســلمان ها ب
سعادت زندگی می کنیم؟

ا این شــرایط در مجموع به مســمانان در جهت   آی
بلیغ دین کمک می کند؟ حکمت و عام و رحما الهی  ت

در کجای این روایت جای می گیرد؟

اکجاست رآنت راساسق گاریب 2-۴.مرزکثرتان

وقتــی می گوییم قرآن کثرت گراســت، ایــن به چه 
ا منظور این اســت که هر دینی و هر  معناســت؟ آی
راه معنوی ای قابل قبول اســت؟ پاســخ دکتر شفتی 
رای کســی که قرآن مالک او اســت،  این اســت که ب
نمی تواند همه راهها قابل قبول باشد.  همان گونه که 
انحصارگرایی کفی دارد، کثرت انگاری هم سقفی دارد 
و مطلق نیســت. اما سقف کثرت انگاری قرآن در کجا 

نا شده است؟ ب
ایشان پاسخ این سوال را به این  صورت بیان می کنند:

 »قرآن، مانند بســیاری از دیگر متون معنویت گرا، به 
اخالق انســان در ســه ارتباط پرداخته است: 1، اخالق 
ا محیط اطراف خود )به خصوص  در ارتباط انســان ب
انســان های دیگــر و ســپس حیوانــات، گیاهان و 
ا خود و 3، اخالق  جامدات(، 2، اخالق در ارتباط انسان ب
افــت او از حضرت حّق )که در  ا دری در ارتباط انســان ب
راهیمی و ادیان مشــابه بــا عنوان خدا از او/ ادیان اب
اد می شــود(. در سرتاسر قرآن، انسان خودآگاه به  آن ی
حســن ُخلق در این سه ارتباط ســوق داده می شود و 
اره ی ظلم در این ســه ارتباط هشدار داده می  شود.  درب
ا محیط اطراف خود، به خصوص  ظلم در ارتباط انسان ب
انســان های دیگر، همان اســت که در کالم روزمّره به 
ارات مشابه دیگر  بداخالقی، بدرفتاری، بی انصافی و عب
ا خود، معموالً  معروف است. به  ظلم در ارتباط انسان ب
اراتی چــون تن پروری، هوس بــازی و بیهودگی  ا عب ب
اشاره می شود، و ظلم در ارتباط انسان با حضرت حق، 
ا او به گونه ای اســت که دور شأنش باشد، که  تعامل ب
مٌ   ْل ُظ ْرَک َل در بدترین شکل همان شرک است - ِإنَّ الشِّ
زوا از یکدیگر  بته در ان َعظیم  )31:13( . این سه ارتباط ال

ا یکدیگر پیوند دارند. نیستند و ب
ر اســاس این صورت بندی، مرز کثرت انگاری در قرآن  ب
را این گونه تعبیر می کنم: آن دین و آیین و مســلکی 
که پیروان خود را تشویق به بد اخالقی در یک ارتباط 
اال کند، در وسعت  ا بیشتر از ارتباطات ســه گانه ی ب ی
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اوری از مرز  کثرت انگاری قــرآن جایی ندارد. چنیــن ب
کثرت انگاری قرآن گذر کرده اســت واز دید قرآن مردود 
است. به عبارت دیگر، مسلمان کثرت گرای پیرو قرآن 
اگر تشــخیص دهد که در دین و آیینی بد اخالقی در 
یکی از این ســه ارتباط ستایش شده، توصیه شده و 
ا وجود  ا دستور داده شــده است، آن دین و آیین را ب ی

کثرت گرا بودن نادرست و گمراه می داند. « 11 

راهیمی راب انغی گاریقرآنوادی 2-۵.کثرتان

ر کثرت انگاری در محدوده ی  ا اینجا آمد متمرکز ب آنچه ت
ا کثرت انگاری قرآن شامل ادیان  راهیمی بود. آی ادیان اب
ر  راهیمی نیز می شــود؟ پاســخ دکتر شفتی ب غیر اب
ا توجه به مرزبندیی که  مبنای توضیحی که می آید و ب

در قسمت قبل آمد "بلی" است: 

2-۵-1.محدودیتهــایقرآنچیســتوچرادرک
گاری محدودیتهــایآنازمنظــرادعــایکثرتان

اهمیتدارد؟

لیتها،   ــر قاب  واقعیــت ایــن اســت کــه عــالوه ب
محدودیت های یک پدیده نیز، به ما کمک می کنند 
که کاربرد آن پدیده را بهتر بشناسیم. یعنی همانگونه 
ر ماست، به  راب که فهم قابلیت های هر پدیده   ای که در ب
رد این پدیده را بهتر بفهمیم،  ما کمک می کند که کار ب
فهم محدودیتهای این پدیده هم به ما کمک می کند 
ا کتابی مثل قرآن  را بهتر بفهمیم. وقتی ب رد آن که کار ب
ســر و کار داریــم نیز، هم فهــم قابلیت ها و هم فهم 
محدودیت ها مهم     اند. منظور در اینجا از محدودیت 
ا توجه بــه کاربرد یک پدیده  نقص نیســت. نقص ب
تعریف می شــود نه محدودیت های آن. مثال عینِک 
معمولی صحنه ها را ضبط نمی کند، می توان گفت که 
از این نظر محدودیت دارد. این محدودیت اما نقص 
آن نیســت چون ضبط کردن صحنه ها از کاربردهای 

عینک نیست. 
ازگردیم به قرآن. قرآن به زبان انســانی است و زبان  ب
انسانی محدود است. یک حد و مرزهایی وجود دارد. 
در اینجا ایشــان به برخی از حد و مرزها اشاره کرده و 
ا از این  اره الهیات قرآن صحبت می کنند ت سپس در ب
ر به مسئله نگاه کنیم و  االت طریق بتوانیم از منظری ب

کاریم. رای نتیجه گیری نهایی دانه   ای ب در حقیقت ب

می دانیم که قرآن یک ســری گزاره هایــی دارد که در 
اریخ  اســت.   اره ت اره ی پدیده  های اطراف ما و نیز در ب ب
هســتند پژوهشگرانی  هســتند که معتقدند قرآن 

11 قرآن، انحصارگرا یا کثرت گرا؟ - فرهاد شفتی 

ر از علم زمان است و هر کشف جدیدی که  حتی جلوت
بینید قرآن  ند ب ا بگوی می شود دنبال آیه   ای می گردند ت

این را قبال گفته است.
ا آنجا که مثال کســی ســرعت نور را از قرآن در آورده   ت
اریخ  ا آنجا پیش رفته که کسانی ت له ت بود. این مسئ
اریخ را به  رند، چون قرآن ت ر ســوال می ب مدون را هم زی
گونه ی دیگری گفته اســت. و نیز کسانی هستند که 
اگر در قرآن پیشــگوییی کرده است که مشخصا آن 
از توجیه می کنند. ایشان  پیشگویی هم ظهور نکرده، ب
ا این دوســتان موافق  نیستم و  بته من ب ند ال می گوی
نای گزاره  های  ا پژوهشگرانی موافقم که معتقدند ب ب
رای ما  اریخ ب ا ت قرآن پرده برداشــتن از واقعیت علم ی
لکه قرآن از اطالعــات و معلومات مردمان  نیســت، ب
زمان خودش اســتفاده کرده که منظورش را برساند. 
یعنی مثال اگر مخاطب قرآن معتقد اســت خورشید 
ا فرض همین  و ماه به نحو خاصی هســتند،  قرآن  ب
اعتقاد می  پرسد که چگونه ممکن است این خورشید 
ا توجه به فرهنگ ادیان  ا ب و ماه خدایی نداشته باشد. ی
ایبلی( که در سرزمین وحی جای  راهیمی )فرهنگ ب اب
اریخی همین فرهنگ  پایی داشــت، قرآن از روایات ت
ا منظورش را به مخاطب برساند و  استفاده می کند ت

اثیر گذار باشد.  ر او ت ب
نها گزاره هایی  راین اصل بحث این اســت کــه ای اب ن ب
لکه گزاره هایی  رای پرده برداشتن از واقعیت نیست ب ب
رای استفاده از تصوری که مخاطب از واقعیت  است ب

ا پیام منتقل شود. دارد، ت

یکی از پژوهشگران قرآن، آقای محمد علی طباطبایی 
ه   ای را در انجمن  ا خانم سعیده میر صدری اخیرا مقال ب
مباحثات قرآنی ارائه دادند که خالصه ی آن این بود که 
گر چه قرآن تصویری که از کائنات می دهد، تصویری 
ر  ا تصوی ر بسیار ب خاص خودش اســت، اما این تصوی

ابلی در آن زمان شباهت دارد. نجوم ب

ر آن پیام را در  اگزی قرآن می خواهد پیامی  را بگوید و ن
ظرف تصوری  که مخاطبین مستقیم وحی از واقعیت 
راین حقیقتی آمده است،  اب ن داشته     اند، بیان می کند. ب
اما این حقیقت در چارچوب فرهنگ محدود بشــری 
ر شــده اســت. آنچه خارج  در آن زمان  و مکان تصوی
از این چارچوب اســت، وارد قرآن نمی شود. از همین 
راهیمی را نــه رّد می کند و نه  روی قــرآن ادیان غیر اب
لکه به عّلت همین محدودیت آنها را  قبول می کند ب
ر بگوییم، آنها خارج از  ا دقیق ت وارد بحث نمی کنــد، ی

چارچوب بحث قرآن قرار می گیرند.

در اینجــا به محدودیتی دیگر بــا نگاهی به الهیات 
قرآن می پردازیم:

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://3danet.ir/religious-pluralism-quran/
https://3danet.ir/religious-pluralism-quran/
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ما دو اصطالح قرآنی داریم: حمد )ســتایش خداوند 
رای آنچه او هست= تو این هستی( و تسبیح )منزه  ب
دانســتن/ کردن خداوند= تو آن نیستی، بهتری(. در 
ا یک  پدیده، "تو آن نیستی" از "تو این هستی"  مواجهه ب
له  ر است. قرآن هم می گوید "یسبح ل همیشه آسان ت
ما فی الســموات و ما فی االرض" )62:1، 64:1(، "یسبح 
رعد بحمده" )13:13(، تســبیح کار رعد هم هست .  ال
همه چیز تســبیح خدا را می کند. اگر حمدی هست 
ا تسبیح آمده است،  در بیشــتر موارد این حمد نیز ب
ار اقرار به کوتاهی در شناخت،  یعنی نوعی حمد در کن
نها در هفت  جا از  مانند همین آیه ی تســبیح رعد. ت
قول کسی و به طور مستقیم حمد بماهو حمد آمده 
اره ی اهل بهشت است. یک جا نیز  که پنج مورد آن در ب
راهیم حمد خدا  راهیم آیه ی 3۹ است که اب در سوره ی اب
اال به او دو فرزند داده است. را می کند که در این سن ب

 یک جا هم در ســوره ی نمل آیه ی 15 اســت که داوود 
و ســلیمان حمد می کنند به خاطــر فضیلتی که به 
ا از قول  آنها داده شــد. به عبارت دیگر قــرآن حمد را ی
ا از قول پیامبران گفته، به طور بسیار  بهشــتیان و ی
معدود و همان را هم به مسئله ی خاصی محدود کرده 
ا فضیلت. یعنی در  ا فرزندان، ی است، اعطای بهشت، ی
همین حمد هم بیش از توصیف محمود، سپاسگزاری 

از محمود آمده است. 

نمی خواهیم وارد بحث های  الهیات سلبی و ایجابی 
ا  ن ر این مب ا بود که وارد بشــویم ب ن بشــویم اما اگر ب

می توان گفت قرآن به ادبیات سلبی نزدیکتر است.

ر متشابه  محدودیت دیگر، تاکیدی اســت که قرآن ب
بودن برخی آیــات دارد. این خیلی مهم اســت و ما 
کاری نداریم که چه کسی می فهمد آنها را و چه کسی 
ام آیات  اتــی به ن نمی فهمد. امــا همینکه قرآن از آی
اره ی مقوالتی  نها درب متشــابه ســخن می گوید و ای
هستند که ما نمی توانیم درکشان کنیم و زبان بسیار 
رای بحث ما  کار رفته، ب تمثیلی و اســتعاری در آنها ب
اره ی غیب  اهمیت دارد. همینطور است وقتی قرآن درب
صحبــت می کند و می گوید به طور مطلق کســی از 

غیب اطالعی ندارد مگر اینکه خداوند بخواهد. 

نتیجه این که قرآن از یک  ســو به خاطر زبان انسانی 
تصوری محدود از حقیقت را به ما بدهد و در مسائل 
مربوط به واقعیت هــای زندگی مانند علوم تجربی و 
ا فرهنگی که  اریخ نیز از دانش مخاطب مستقیم ی ت
ا پیامی را  به  ا بوده استفاده کرده است ت ا آن آشــن او ب

آنها برساند.

 بــه نحو اولی وقتــی به معرفی خــود خداوند هم 

می رسد نیز، قرآن آن حقیقت مطلق را به زبان بشری 
عینــا بیان نمی کند و در واقــع چنین چیزی در هیچ 

کالم بشری قابل بیان کردن نیست. 12
 از سوی دیگر قرآن تصویری که داده مطابق و متناسب 
ا مخاطبان قرآن بوده اســت. این مخاطبان اعرابی  ب
راهیمی  بوده  و  اثیر ادیان اب بوده اند که بسیار تحت ت
به خاطر بت هایی که داشــته اند به خدای متشخص 
قائل بوده     اند. قرآن از همین تصویری که مخاطب دارد 
و تصور می کند که خورشید، ماه را دنبال می کند و دور 

اثیر  ا  تحت ت زمین می چرخد، ی

ا در آن زمان به تصویری  اورهای دینی و آیینی آشــن ب
اور  ا ب ن ر آن مب متشخص از خداوند خو گرفته است و ب
اور کند کــه آدم و حوایی بوده اند و  ا می تواند ب دارد ی
از زداند و به انسان  امانتی عرضه شــد و کوه ها ســرب
ا پیامش را بگوید.  رسید،  از همین استفاده می کند ت
این که چرا قــرآن و در واقع هر کتاب مقّدس دیگری 
اینگونه است به بحث ماهیت وحی مطرح می شود 

که خارج چارچوب این سلسله گفتار/نوشتار است.

اورند که هر دو تعبیر خدای متشخص  ر این ب ایشان ب
ر از حقیقت خداونداند  و خدای نامتشخص، دو تصوی
رتری ندارد. هر کدام امتیازاتی  ر دیگری ب زوما یکی ب که ل

دارند.
 مثال خدای غیر متشــخص از نظر فلسفی می تواند 
ا خدای متشــخص در عمل  ر باشــد اما ب قابل دفاع ت
رقرار کرد.  شاید بهتر بتوان ارتباط شخصی و دو سویه ب
پیروان خدای متشخص می گویند خدا همین است و 
بیش از این را نمی دانیم. پیروان خدای غیر متشخص 
هــم می گویند خدا همین اســت و متشــخص هم 
نیســت و بیش از این را نمی دانیم. خداوندی که در 
ام برده شــده،  ا تعبیر »حق« ن قــرآن به نوعــی از او ب
نهــا تصویری از آن  نه این اســت و نه آن. هر دوی ای
حقیقتی است که ایشــان آن را خدای »نامشخص« 
نام می نهند )لیس کمثله شی( . خدای نامشخص، راز 
ا امر متعالی عجین نکنیم،  آمیز اســت و اگر ما راز را ب
اید راز  ر ســوال برده ایم . او ب اصل آن امر متعالی را زی
ا امر متعالی باشد.  بحث بیشتر در این  آمیز باشــد ت
مورد را می توان در  مقاله ی دیگر ایشان تحت عنوان 

12 . زیرا درک آن حقیقت نامحدود و مطلق  به زبان و شعور محدود 
انسانی ناممکن است. در حقیقت زبان و عقل ما محدود است و با ابزار 

محدود نمی توان نامحدود را فهمید. زیرا اگر احصاء کنید آن را دیگر 
نامحدود نمی شود. لذا تصویری از آن را به ما می نمایاند و مثال می گوید: 
هو االول و االخر والظاهر والباطن. ولی به محض اینکه آدمی میخواهد 

تصوری راجع به او پیدا کند، می گوید: »لیس کمثله شیء.« این راز 
آمیز بودن خدا را نشان می دهد. 
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ا  ریم که تصویــری که قرآن به ما از خداوند  ی اگر بپذی
یا آمدن انســان و ... می دهد، تصویری  ا بدن آخــرت ی
ا  ر مبنای تحمل مخاطب مستقیم و متناسب ب است ب
او، و به سه نکته ی قبلی هم توجه کنیم، یعنی »خدای 
ا صابئی  رایش مهم نیست که تو نصرانی ی عملگرا« که ب
رایش مهم  ا... هســتی و فقط ایمان و عمل صالح ب ی
راهیمی  است، و خدایی که در همان محدوده ی ادیان اب
رای  رای هر قومی  پیامبری فرستاده، و خدایی که ب نیز ب
راهیمی نیز شــریعت های متفاوت را  پیروان ادیان اب
آورده اســت، آنوقت می توانیم به دیدگاه گسترده ای 
در کثرت انگاری برسیم. به این معنی نزدیک می شویم 
که آن مالک رســتگاری که اصلش تزکیه است، مالکی 
رای همه ی پیروان راه های معنوی متنوع، و  می شود ب
راهیمی این مالک مشروط  رای ادیان اب همانگونه که ب
رای ادیان و  نها یک شــریعت نیســت، ب به پیروی از ت
راهیمی نیز همینگونه است. همانطور  آیین های غیر اب
که ایمان و عمل صالح نیز چنین است. ایمان به معنی 
راهیمی  اور به همان تصویــری از خداوند که ادیان اب ب
دارند نیســت. همانطور که گفته شد مخاطبان قرآن 
اور داشتند. ایمان  ر از خدا ب همه به آن خدا و به آن تصوی
اور به خداوند است، ایمانی که  به معنی محکم کردن ب
منجر به عمل صالح شــود و منجر به معنویت شود. 
عمل صالح نیز محدود به عمل به یک شریعت خاص 
ا نیت خوب انجام  نیست، بلکه عمل خوبی است که ب
شود. این ایمان می تواند به تصویری غیر متشخص از 

خداوند نیز باشد.

ینیم انسان های عارف و  از همین روی اســت که می ب
وارسته محدود به مسلمانها نیستند و در مسلک های 
بته  ینیم، ال معنوی متفاوت انســان های وارسته می ب
منظور آن مســلک هایی اســت که به آن سه جنبه ی 
اخالقی که در بحث مرز کثرت انگاری گفته شد بپردازند 
و از هیچ یک غافل نبــوده و هیچ یک را نفی نکنند. 
نها همه به یک ســو می روند و جالب این است که  ای
می بینیم که حتی در نوشــته ها و گفته های ایشــان 
بــا وجود تفاوت در لفظ نهایتــا همه کم و بیش و در 

بسیاری موارد، به یک سو اشاره می کنند.  

ا این نگاه متنی،  - در اینجا این سوال پیش می آید که  ب
اگر ایشــان چیزی جز   کثرت انگاری در قرآن ندیده     اند، 
اور بــه   کثرت انگاری را  چرا بیــن نص گرایان ما کمتر ب

می بینیم؟

له غالب  پاســخ ایشان به این مضمون اســت که: ب
ند. و هر چند من نمی توانم در  نص گرایان انحصارگرای
بــاره افراد قضاوت کنم. ولی به نظرم می آید که آنچه 
اریخی بدان خو  که جامعه ی دینی به خاطر مسائل ت
ا هر  ا آن رشد کرده است، در فهم ما از قرآن ی گرفته و ب
اثیر می گذارد. من نمی خواهم  متن دیگری بســیار ت
اثیر رها شده ام اما این جمله ی منسوب  بگویم از آن ت
به حضرت علی در خطبه ی 176 نهج البالغه را در نظر 
دارم کــه می گوید آراء خودتان را بچینید مقابل قرآن 
بینید  و آنهــا را نقد کنید )و اتهموا علیــه آراءکم(، ب
بته کار دشواریست  کدامش را می شــود قبول کرد. ال
را سخت است بیرون آمدن از چارچوب نظری   ای که  زی
ا تفسیر  ا آن ساخته شــده ایم. من کثرت انگاری را ب ب
لکه آن را به صراحت در  آیات قرآن برداشت نکرده ام ب

آیات قرآن می بینم.

ســوال دیگر اینکه از ســویی قرآن می گوید   -
رای هر امتی رســولی فرســتادیم، اما می بینیم که   ب

رای اقوام دیگر رسولی نداریم؟  ب
پاسخ اینکه خطاب در اینجا به مخاطبان محلی قرآن 
راهیمی  صحبت  است و در همان محدوده ی ادیان اب
راهیمی  هر  می کند، یعنی  می گوید امت های ادیان اب
له اگر شما بگویید نه من  کدام رسولی داشــته     اند. ب
این  را جهانی می دانم، آنگاه خواهم پرســید که شما 
ا آن مشخصات خاص قرآنی  اریخ  رسولی ب در کجای ت
کا و ... پیدا  رای آفریقایی ها و چین و روســیه آمری ب

می کنید؟
وقتی قرآن می گوید هر امتی رســولی دارد منظورش 
اریــخ همان  راهیمی اســت که در ت امــت ادیــان اب
خاورمیانه، قوم بنی اســرائیل، قــوم هود و یونس 
و صالــح و ... بوده     انــد. مگر اینکه تعریف رســول را 
گسترش دهیم و از چارچوب قرآن بیرون آوریم که در 

اینصورت اصل این پرسش عوض خواهد شد.

گاری: انبحثکثرتان ای پ

روییم: ا دو روایت روب ما ب
روایت اول،  خداوندی اســت که آدم و حوایی را خلق 
کرده و همه ی انســان ها را از نســل آنها پدید آورده، 
رای انسان در نظر گرفته و سپس  بهشت و جهنمی را ب
منطقه   ای محدود از کره ی زمین را انتخاب کرده و در 
این منطقه چند پیامبر فرســتاده است. آخرینشان 
نزدیک به 14۰۰ ســال پیش آمد و هر چه او به صورت 
ر  نها تصوی ا ت وحی گرفته اســت، عین حقیقــت و ی
درست از حقیقت است. تمام مردم دیگر نقاط زمین 

                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

https://www.dinonline.com/17224
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رای تمام ادیان و آیین های  اصلی ســخن می گوید که ب
راستین عمومیت دارد. 

ا به روایت  ن  گر چــه روش ها متفاوت اند ولی معیــار ب
قرآن، یکسان است و همان تزکیه است. ما در قرآن هیچ 
آیه   ای نداریم که در یک کلمه شــرط رســتگاری را گفته 
ا. این خیلی مهم  اَه َح َمن َزكَّ َل ْد َأْف ه: َق باشــد بجز این آی
ر را فرستادیم  اتی که می گوید ما پیامب است. حتی آن آی
تاَب  ِك ُم ال ُه ُم لِّ َع م َوُي يِه َزّك رای اینکه تزکیه شــان کند، َوُي ب
رای یک  َة، همه ی این تعلیم کتاب و حکمت ب ِحكَم َوال

چیز بوده و آن تزکیه است.

هر یک از این دو روایت نتایج بســیار متفاوتی ایجاد 
می کنند. روایت و نگاه کثرت انگار مثال شاید سبب  شود 
زنیم و تصویری از  که ما سری هم به پیروان ادیان دیگر ب
را دریافت کرده ایم  ا ما آن حقیقت که به ما داده شده، و ی
ر شما  را به آنان ارائه دهیم و از آنان نیز بپرســیم تصوی
چیست؟ این بهره ای دارد که در روش های تحقیقی به 
آن، نگریســتن از چند زاویه بــه یک پدیده ی پیچیده 
رای فهم اینکه آن پدیده واقعا  ند.  نگریستنی ب می گوی
رای فهم بهتر او.  چیست و در مورد آن حقیقت مطلق، ب
له را در موضوعات گوناگونی می توان  درستی این مسئ
رای معتقدان  یافت. مثال اگر ما مفهوم دعا، آنگونه که ب
به خدای متشخص تصویر شده است را از زاویه ی قائالن 
افته هایی را  به خدای غیر متشخص نیز بررسی کنیم، ی
پیــدا می کنیم که به خود ما بــرای دعا کردن می تواند 

العکس. کمک کند و ب

قــرآن تصویــری از حقیقت را به مــا می گوید، نه عین 
حقیقت. بنابراین، اگر با تصویر متفاوتی از حقیقت روبرو 
شویم این لزوما به معنی غلط بودن آن تصویر نخواهد بود.

ر متفاوت کمک می کنند به نزدیک شــدن  این تصاوی
ر جهان بینی  ما به کشــف بهتر حقیقت. ایــن تصاوی
مــا را تغییر می دهند. نمونه ای از این جهان بینی را در 
ا این  داستان موسی و شــبان می توان دید. ما اغلب ت
قسمت داستان را توجه کرده ایم که خداوند به موسی 
گفت "بنده ی ما را ز ما کردی جدا" و موسی می رود پیش 
رتیبی  شــبان و می گوید مرا ببخش و "هیــچ آداب و ت
مجو". شــبان هم می گوید بعد از آن حرفی که زدی من 
به یک مکاشفاتی رسیدم "حال من اکنون برون از گفتن 

است".  این بحث مولوی اما ادامه پیدا می کند: 
ینــه  ایســت آی در  کــه  می بینــی  نقــش 
نیســت ینــه  آی آن  نقــش  آن  تســت  نقــش 
کــرد نــای  انــدر  ــی  ای ن مــرد  کــه  دم 
مــرد درخــورد  نــه  نایســت  درخــور 
ســپاس گــر  گویــی  حمــد  گــر  هــان  و  هــان 

ر مبنای شــریعت او کارهایی  رند و  ب ایــد این  را بپذی ب
ا  ا به رســتگاری )بهشت( ی مشــخص را انجام دهند ت
رستگاری اعلی برســند و این از وظایف پیروان اوست 
بلیغ این دین و این شریعت مردمان جهان را به  ا ت که ب
ا رستگاری اعلی رهنمون کنند. این  نها راه رستگاری ی ت
داســتان را بسیاری می پسندند و کوچکترین مشکلی 

ینند. در آن نمی ب

روایت دوم کامال متفاوت است:
ا عنوان خدای  در این روایت، حقیقتی است که به آن ب
رای ما  اد می کنیــم. این حقیقــت ب »نامشــخص« ی
انسان های ناســوتی قابل درک و فهم به صورت عینی 
ا تهذیب و سلوک  نیســت. انســان های وارســته ای ب
معنوی ســعی کرده اند به این حقیقت نزدیک شــوند 
و وقتی نزدیک شــدند این حقیقت خودش را به آنها 
ا فرهنگ  ا تصویری که متناسب ب نشان داده است اما ب
ر این مبنــا گروه های متفاوت  و جامعه ی آنهاســت. ب
معنوی ایجاد شدند. این گروه های متفاوت معنوی در 
ا هم اختالف نظر دارند. یکی به بهشــت و  ر ب آن تصوی
اور دارد، یکی به تناســخ و دیگری به تصویری  جهنم ب
ا هــم اتفاق نظر دارند  دیگــر. اما همگی در یک چیز ب
و آن اینکه چگونگی آدمی، از جهت نفســانی، در این 
أثیر می گذارد و همه  یا بر چگونگی او بعد از مرگش ت دن
اتفاق نظر دارند کــه راه بهتر کردن چگونگی او،  تزکیه 
و بهبود نفس و روان است. برخی مفاهیم مشترک هم 
ا یکسان  ب ا کارکردهای تقری به شــکل های مختلف اما ب
وجــود دارند. مانند مفهوم توّکل که در میان قائلین به 
ا همان کارکرد و به نوع دیگری  یز، ب خدای نامتشخص ن
وجود دارد. تقوا هم چنین است هر چند نام متفاوتی 

رای آن به کار رود. ب
ر مبنای این روایت دوم، ادیان اصلی و راه های معنوِی  ب
قابل اعتماد،  همگی، شــریعت ها و راههای متفاوتی 
ا تصویرهای متفاوتی از آن  هستند به یک ســو، اما ب
رای رسیدن به آن حقیقت ممکن است  حقیقت. طبعا ب
از روشــهای متفاوتی اســتفاده کنند ولی همه ی این 

اکید می کنند. ر تزکیه ت روش ها ب

قرآن در سوره ی مائده آیه ی 48 می گوید: 
راى هر يك از شما شريعت و راه روشنى قرار داديم.  "... ب
و اگر خدا مى خواســت همه شــما را امت واحدى قرار 
مى داد، ولى مى خواهد شــما را در آنچه به شــما داده 
ر يكديگر  امتحان كند؛ پس به ســوى كارهــاى نيك ب
پيشى گيريد. بازگشت همه شما به سوى خداست؛ پس 
اره آن اختالف مى كرديد، آگاه  شما را به آنچه همواره درب
بته در چارچوب قرآن به شریعت های  ه ال مى كند." این آی
راهیمی اشــاره می کند اما همانگونه که بحث شد از  اب
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                                                                                        تقریری 

اندر روش و منش

                                                                از یک دیدگاه 

شــناس چوپــان  آن  نافرجــام  همچــو 
بهترســت گــر  بــدان  نســبت  تــو  حمــد 

ابترســت.  هــم  بحــق  نســبت  آن  لیــک 
یعنی تویی که تصور می کنی حمدت، شــناختت از آن 
ر اســت، بدان که این حمد و شناخت تو  چوپان کامل ت
ر محدود تو از خداوند است و نسبت  هم ناشی از تصوی

به حق، بس ناقص و ابتر است. 

ا پاســخ به پرسش اول اندیشه را شخمی  "اکنون که ب
ا پاســخ به پرسش دوم در آن دانه ای کاشتیم،  زدیم و ب
ا سعیی که در پاسخ به  آماده ایم که در قســمت سوم ب
پرسش ســوم خواهیم کرد برداشــت محصول کنیم. 
پرسش سوم این است: قرآن به چه کار امروز ما می آید؟". 
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