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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و زمستان( هفدهمسال نهم، شماره  )96 پاييز

و غيرفروكاهشى(نقدی بر كثرت گرايى دينى )فروكاهشى
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 چكيده

استاد لگنهاوزن، نخست با توجهی درباره نكوداشتا اين نوشتار پس از ذكر مقدمه

و ايـن كـه چنـين گرايى فروكاهشى جـان نوشته ايشان نگاهى دارد به كثرت به هيـك

سپس با ذكـر دو احتمـال دربـاره. ديدگاهى ممكن است منتهى به شرك يا الحاد شود

و نشـان داده اسـت كـه  و بررسى پرداخته كثرت گرايى غير فروكاهشى ايشان، به نقد

ای هيچ و غيرفروكاهشـى–گرايى از كثرت گونه قابـل پـذيرش-اعم از فروكاهشـى

. نيست

گرايــى، شــمول گرايــى، گرايــى، انحصــارگرايى، ابطــال كثــرت: واژگــان كليــدی
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 مقدمه

نامه ای انتقادی در شصتمين مرسوم است كه برای بزرگداشت فالسفه بزرگ مقاله«

درن نوع كتاب كه يادنامه ناميـده مـىاي. كنندسالگرد تولدشان منتشر  شـود، معمـوالً

گـاهى. بردارنده نقدهای تند نسبت به فيلسوفى است كه مورد تقدير قرار گرفته اسـت

كند كه در بخش پايانى همان كتـاب بـه نقـدها پاسـخ فيلسوف اين فرصت را پيدا مى

(»دهد )52: 1384لگن هاوزن،.

ن كوداشتى در بهمن ماه سال جاری برای آقـای دكتـر اكنون كه قرار است همايش

. ای تقديم كـنم محمد لگنهاوزن برگزار گردد، از اين جانب خواسته شده است كه مقاله

های ايشان كـه خـود، نقـدی اسـت جانانـه بـر اين مقاله نقدی است بر يكى از نوشته

را مـردود هيك گرايى فروكاهشى جان ايشان كثرت هيك گرايى فروكاهشى جان كثرت

مى«گرايىو معتقد است كه از اين نوع كثرت دانسته رود كه كمتر مورد حمايـت انتظار

(»مسلمانان قرار گيرد )92: همان.

كه خالصه كثرت ورود به بهشت را بدون توجه«: گرايى فروكاهشى هيك اين است

و اعتقاد، تقريبًا برای مى به نژاد، رنگ كه هر كسى مجاز آن شخص در داند، به شرطى

(»درون يك سنت دينى از خودمحوری به واقعيت محوری متحول گردد او)38:همان.

مى حتى كمونيسم را هم برای فراهم كردن راه« . دانـد نجات برای برخى از مردم مجاز

.»دست كم صرفًا به خاطر تعاليم مكتب كمونيسم او حاضر به انكـار ايـن امـر نيسـت

ن)39و38:همان( و كثرت ظريههيك به خاطر و تسامح افراطى نسبت به اديـان گرايانه

و اگر اين اتهام را نپذيرد، بايد گفت خدا را نه يك  مذاهب مختلف، متهم به شرك شده

مى«موجود واقعى،  و غير واقعى اگر اين چنين باشـد، اتهـام. پندارد بلكه آن را تخيلى

(»مناسب در مورد هيك الحاد است نه شرك )79:همان.
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 رهای باز يا بسته بهشتد

هيچ دينى به جز ديـن اسـالم مقبوليـت|با توجه به اين كه با بعثت پيامبر خاتم

ابن سينا معتقـد اسـت كـه ندارد، آيا غير مسلمان راهى به سوی بهشت دارد يا ندارد؟

و سـالمت نبايد آن و قصور دارند، نه تقصير، اهل نجات و خطايند هايى كه گرفتار جهل

و  (تا ابد از رحمت واسعه الهى محروم بمانندنباشند و 3،327ج: 1375ابن سينا،:نگ.

و قواعد عقلى، مقتضى) 328 صدرالمتألهين بر اين باور است كه امعان در اصول ايمانى

و سـالمت باشـند و يقين است به اين كه اكثر مردم بايد در آخرت اهـل نجـات . جزم

و مقتضای برهان لمى نيز همين است؛ چرا كه خدای متعال در ايـن نظـام بـه حكمـت

مىعنايت خويش هر  و نرسـيدن بـه كمـال، نـه نوعى از انواع را به كمال خود رساند

و نه اكثری (دائمى است تا. )81و7،80ج:صدرالمتألهين، بى

اند، مستضعف روايات زيادی وارد شده كه مردمى كه به عللى قاصر مانده«وانگهى

: علمـای اسـالم اصـطالحى دارنـد« بلكـه) 321: 1361مطهری،(» روند به شمار مى

يا مى و ِألَمِر اّهللاٰ[گويند برخى از مردم، مستضعفين مستضعفين يعنـى. باشند مى]ُمرَجوَن

و دست  ِألَم بيچارگان ُمرَجوَن و آننارسان كار: ها بايد گفتِر اّهللاٰ يعنى كسانى كه درباره

كنـد،و رحمتش ايجـاب مـىش به نحوی كه حكمت خداوند خود. اين ها با خداست

(»عمل خواهد كرد )32:همان.

َع«:فرمايد خدای متعال درباره مستضعفان مى َ-ِ/�01�َ2 � يَعُف1َو ع1نُهم 9َ 0ُهللا 7�
َلُفو�0ً َقُفّو0ً و)99، آيه4: نساء(»0ُهللا اميد است كه خدا آن ها را مورد عفـو قـرار دهـد

و آمرزگ مىو درباره گرو. ار استخدا عفوكننده م1ِر«: فرمايده ديگر
َ
ِأل ُمرَجوَ� َ� Bَخُر�َ�

َحكيٌم َعليٌم � 0ُهللا َعلَيِهم Hَُفُتو � Jّما ُنُهم Lُفَعذ گروه ديگر به فرمـان)106/ توبه(»0هللا Jّما

مىا واگذار شدهخد مى كند يا توبه اند، يا عذابشان و حكـيم شان را و خـدا دانـا پذيرد
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سـه گـروه. اند گروه، چهارمين گروهند كه طى چند آيه سوره توبه ذكر شده اين. است

و آن ها نيز از خـدا راضـى ديگر عبارتند از پيشگامانى كه خدا از آن و ها راضى انـد،

و مسلمانانى كه به گناه خـويش  و هم عذاب آخرت منافقينى كه هم عذاب دنيا داشتند

و بخشايش دارند و اميد عفو (معترفند بـه بيـانى ديگـر)105تـا 100آيـات/همان.

بهآن: توان مطابق آن چه در سوره مباركه حمد آمده، مردم را سه گروه كرد مى هايى كه

آن نور هدايت در راه راست گام نهاده و هايى كه به واسـطه كفـر جحـود مشـمول اند،

و گمراهان كه از نور هـدايت  و مشـمول غضـب خـداغضب خدا شده اند،  محرومنـد

.نيستند

و پيمايندگان صراط هدايت آن هايند كه بـه اصـول خمسـه اعتقـادی، اهل هدايت

و به فروع عملى پای و. بند باشند معتقد و انتقام آن هايند كـه از روی علـم اهل غضب

و فروع را زير پا گذارند آن. آگاهى اصول و اما و آگـاهى محرومنـد هايى كه از علـم

Ĥو م .كنند، گمراهندالً به فروع هم عمل نمىايمان به اصول ندارند

و معرفـت امـام واجـب اسـت،×امام صادق بعد از بيان اين كه بر مردم طاعـت

يُنِكَرنا �َ
 ض�اّالً«: فرمود لَم �َ يَعِرفَنا لَم َمن �َ َمن �نَكَرنا �َ
 �فِر�ً �َ ُمؤِمناً 
َعَرفَنا �َ َمن
يَفَعُل ... َضالَ$ِِه &َ را)1،187ج:ق1388كلينـى،(»�ُهللا ما يشاُ(فَإ
 ماَ' هـر كـه مـا

و مـا را  و هر كه ما را نشناسـد و هر كه ما را انكار كند، كافر است شناسد، مؤمن است

بـه مقتضـای(و اگر بر گمراهى بميرد، خدا هر گونه بخواهد ... انكار نكند، گمراه است

و حكمت خود مى) رحمت .دهد انجام

و روايات داده شد، برای حل مشـكل با توجه به توضيحاتى كه با استفاده از آيات

و كثرت مـا بـا. گرايى فروكاهشـى نيسـت غير مسلمانان نيازی به راه حل جان هيك

و نـه  و اطاعتنـد و ارجاء درباره سرنوشت كسانى كه نه اهل معرفـت مالك استضعاف

و مخالفتند، داوری مى مى اهل انكار و . وشـت آن هـا نـامعلوم اسـتسرن:مگويي كنيم
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خالف گفته هيك، قبول نداريم كه درهای بهشت به روی آن ها باز است؛ چنان كـه بر

.رهای جهنم به روی آن ها باز استد: توانيم بگوييم نمى

تنهـا ديـن. آن چه در باال گفته شد، با انحصارگرايى دين مبين اسالم منافاتى ندارد

و ساير اديان باطل است و نه زبـان. اسالم، حق  نه زبان دين اسالم، زبان نمادين است

های كالمى بيانگر نوعى احسـاس خـاص شـخص چنين نيست كه گزاره. اديان ديگر

ا«: متدين باشند كه و نفسغير از ابزار األمری داللت حساس شخصى بر واقعيتى عينى

ا ما نـه بـر شـمول)36: 1375على زمانى،«. كنند نمى و امثـال و صـحه گرايـى رانـر

و) 167: 1379خسروپناه،(» يك دين خاص، حق مطلق است«: گذاريم كه بگوييم مى

و نه بر ابطال و«هر دينى: گرايى اسميت كه بگوييم بقيه حق نسبى است نوعى پديـدار

)181:همان(» های انسانى هستند ای از آفريده آفريده

و ساير اديان باطل است: گوييم ما مى سـالم بـا طـرح مسـئلها. حق مطلق، اسالم

و ارجاء، مشكل بسياری از مردم را   خاتميـتيا نبوت حقيقتبا هنوزكه–استضعاف

.ندارد پلوراليستى توجيهاتبه نيازیو كردهحل-اند نشده آشنا امامت يا

 كثرت گرايى غير فروكاهشى

و تكثرگرايى مى مى«: نويسد مؤلف كتاب اسالم رسد كه بهترين نوع پرداختن به نظر

به اين مسأله كه با تكثر اديان جهان ايجاد شده، آن باشـد كـه اختالفـات نهـايى حـل 

آننشدنى  و هم و تميز دهيم و در را هم تشخيص و عمل مجاز بدانيم ها را در مقام نظر

و تساهل انگيزه بيافرينيم  هـای بنده اين است كه توصـيه اعتقاد. عين حال، برای تحمل

چ گران مىسنگ برای . توان در سـنت اسـالمى يافـت نين رويكردی به اديان جهان را

.ام را برای آن برگزيده]فروكاهشى گرايى غير كثرت[: رويكردی كه عنوان

ا گرايى غير فروكاهشى مـى كثرت و غـرض، و رد تعصـب ز توانـد ضـمن تسـامح
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و ايراداتى كه به كثرت و ليبـرال اشكاالت .»وارد شـده، مبـّرا باشـد گرايى فروكاهشى

)92و91: 1384لگنهاوزن،(

 دو تفسير

مى كثرت : توان تفسير كرد گرايى غير فروكاهشى را دو گونه

از«منظور اين است كه اديان آسمانى منسوخ همه نورند؛ ولى.1 چنين نيسـت كـه

مىچر و اغ های مختلفى كه به ما ارائه تجربـه شود، يكى را بر اسـاس سـليقه، زمينـه

مان انتخاب كنيم؛ بلكه چنين است كه خداوند، چراغ ها را بـه نوبـت عرضـه شخصى

و وظيفه ما اجابت امر الهى در عصر حاضر است )105: همان(.»كرده

با ايـن مفهـوم، اسـالم دينـى انحصـاری محسـوب«، درست است؛ ولى اين سخن

توانيم وجه نمىين، به هيج بنابرا. گرايى ناسازگار استو با كثرت)97:همان(» شود مى

ب اسالم را به كثرت انـد لكه همان طوری كـه مؤلـف توجـه كـردهگرايى توصيف كنيم؛

آورده شده، مكمل همـه اديـان گذشـته|شريعتى كه از سوی خاتم االنبياء محمد«

و دعوت الهى به اطاعت از شريعت اسالم دعـوتى اسـت كـه بـه همـه انسـانيت  است

و به فره (»نگ خاصى اختصاص نداردگسترش يافته دين مكمل، شكل)101:همان.

و بنابراين، بايد به وحدت اديان آسـمانى حكـم كنـيم، نـه  تكامل يافته دين قبل است

(كثرت آنها )20،480ج:ق1392طباطبايى،.

و در حقيقت، شجره طيبه دين الهى يكى است كه در سرزمين حيات بشـر روييـده

و به كمال نهايى رسيده اسـتمراحلى را طى كرده، تا با  . بعثت خاتم انبيا به بار نشسته

يعنى دين اسالم، دين همه كتاب های)5/ بينه(»Oل-َ �يُن 0لقّيمة«: گويد قرآن كريم مى

و پايدار است و سه ساله رسالت پيـامبر. آسمانى قيّم كمال دين، حتى در دوران بيست

و با نزول آيه غدير  و آخرالزمان تدريجى بوده به مناسبت معرفى مقام واليـت علـوی
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و نعمـت را تمـام كـرده تعيين تكليف جانشينى پيامبر، اعالم شد كه خدا دين را كامل

(است )3/ مائده.

شد×با بعثت ابراهيم. ای اعتقادی بر اعتقادات افزوده شده است در هر دوره الزم

و×و عيسـى×موسـىبا بعثـت. كه بشر، عالوه بر نوح، ابراهيم را هم تصديق كند
قـد شـوند؛ بلكـه حضـرت محمـد را مؤمنين بايد به نبـوت اينـان نيـز معت|محمد

و به عالوه بايد به امامت دوازده امام معتقد باشند خاتم تكميـل ايـن. االنبياء بشناسند،

و. اعتقادات به معنای تكثير اديان نيست و ارائه احكام تأسيسـى نسخ برخى از احكام

) 1،530ج:ق1355قمـى،(نه كه به عنوان امتنان در حديث رفع آمـدهگا رفع امور نه

در خود دين مبين اسالم هم برخى از احكام نسخ. مانع انحصاری بودن اين دين نيست

و تكثر اين دين مبين نيست و اين به معنای تعدد .شده

يكد. گرايى را به اسالم نسبت دهيم توانيم كثرت حاصل اين كه با اين نگاه نمى ين

تغيير در كالبد دين است؛ نه در روح. روح همه اديان آسمانى يكى است. حقيقت است

مىهمان طوری كه يك انسان طى دوران. آن شود؛ ولى عمر، تغييراتى در كالبدش پيدا

ك مىروح او يكى است؛ با اين فرق مىه انسان پير و سرانجام ميرد؛ ولى دين خدا شود

مى نه پير مى . ميرد شود، نه

دلـم ز دين ملكى است در ه آن هرگز نخواهد گشت ويرانـك را پورا

 را بى دين جهان چه بود زندانــم به گيتى روی زی دين كردم ايراك

و تساهل سفارش كـرده اسـت . منظور اين است كه اسالم پيروان خود را به تحمل

: نويسـد زيـرا مـى. همـين اسـتظاهرًا منظور مؤلف از تكثرگرايى غيـر فروكاهشـى

تـوان در سـنت به اديان جهان را مـىهای گران سنگى برای چنين رويكردی توصيه«

(»اسالمى يافت  سـفارش يعنـى–اصـل مـّدعا ما ضمن قبول)92: 1384لگنهاوزن،.

.دهيم تذكر دانيم،مى الزمرا نكته چندـ تساهلو تحملبه اسالم
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 چرا كثرت گرايى؟-الف

و تساهل اسالمى را كثرت گرايـى بنـاميم؟ آيـا پسـوند آيا صحيح است كه تحمل

مى فروكاهشى كند؟ در حال حاضر، اسالم هيچ دين يا غير فروكاهشى مشكلى را حل

های متعـدد بـر حتى با توجه به افتراق امت به فرقه. شناسد را به رسميت نمىآيينىو 

امـام. دانـد زند؛ بلكه فرقـه ناجيـه را يكـى مـى گرايى نجات هم مهر تأييد نمى كثرت

: فرمايـد حضـرت مـى. كنـد درباره فرقه ناجيه سؤال مـى|از پيامبر خاتم×على

و أصحابَُك ُك بما أنَت عليِه و) 2،360ج:ق1355ى،قم(الُمتََمس هر كس به روش تو

و ارجاء هم از فرقه ناجيه استثنا. اصحابت تمسك جويد در عين حال، اهل استضعاف

و هم از فرقه مى . ممكن است خدای متعال آن ها را عذاب يا عفو كند. های هالكه شوند

مسـلمان اين نكته را هم خاطرنشان كنيم كه هر كس شهادتين بگويد،) 9/106: توبه(

و خواه از فرقه و. های ديگر است؛ خواه از فرقه ناجيه باشد و صد البته كه تعـدد فـرق

و حـق. شود گرايى دينى نمى مذاهب، موجب كثرت قرآن كريم خودش را حق محـض

و فرموده است و يگانه معرفى كرده و حق يكتا P«: منحصر � Q0آلف1ا Pِ َسUُ1يِهم Bياتِن1ا
يَ Vَّح لَُهم كن]ُه Yَ0قW 7نُفِسِهم َ [̂ به زودی آيـات خـود را در آفـاق)41/53: فصلت(»تَيبَ

و  مىهستى دهيم تا برای آن ها معلوم شود كه فقـط در وجود خودشان به آن ها نشان

ِليَس�تَأ/�ُهم«: فرمود×امام على. قرآن حق است � ��تََر :9َِه�م �نبيائَ�ُه <ُُسلَُه َفبََعَث فيِهم
Bَخدای متعال رسوالنش را در ميان مـردم مبعـوث)1نهج البالغه، خطبه(»فِطَرتِهِ ميثا

و پيامبرانش را پياپى به سوی ايشان فرستاد تـا ادای پيمـان فطـرت را از ايشـان  كرد

. درخواست كنند

و پيامبران الهى طـى از اين بيان استفاده مى شود كه فطرت دينى مردم متكثر نيست

هر دم يك چيز خواستهقرون متمادی از مر ند كه آن يك چيز به تدريج تكامـلچاند؛
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و مطالبه شونده كننده درست است كه مطالبه. است يافته هـا ها متعدد، بلكه چندين هزار

و مـدعّو، آری. متكثر، بلكه چندين ميليارد است، ولى مطلوب يك چيز اسـت داعـى

و دعوت، بى سر شمار، ولى مورد دعوت، يك چيز است متعدد و آن نشستن همگان بر

و متنعم شدن از خوان گسترده نعمت است . سفره يگانه فطرت،

و تساهل-ب  تحمل

و تساهل بزرگوارانه اوليـای ديـن و روايات بسياری داريم كه بيانگر تحمل آيات

َ«:خدای متعال به پيامبر گرامى اسالم فرمود. است ل � لَُهم aَِت ِمَن 0هللاِ �cٍََة ُكن1َتَفبِما و
Pِ 0ألم1ِر � شا�ِ�ُهم لَُهم َ� 0سَتغِفر َفاعُف عنُهم َحولِ-َ ِمن َالنَفّضو0 َغليَظ 0لَقلِب آل(»َفّظاً

و) 3/159: عمران و اگـر درشـتخو به بركت رحمت الهى برای مـردم نرمخـو شـدی

مىس و برای آن ها طلـب. شدند نگدل بودی، از اطرافت پراكنده پس آن ها را عفو كن

كنآم و با آن ها در كارها مشورت ترين آيه قرآن درباره اخـالق نبـوی مهم. رزش كن

َعظيٍمَك Jن]«: اين است ُخلٍُق o4/،68: قلم(»لََع(

خدا به پيامبر خاتم دسـتور داده كـه. بلكه اخبار است. مضمون اين آيه امر نيست

آن هـم نـه ايـن كـه او را است؛ بايد خلق عظيم داشته باشى؛ بلكه او را توصيف كرده 

و» إن«الخلق بنامد؛ بلكه با توجه به حرف عظيم تأكيد كرده كه او بر خلق»َعلى«و الم

ظ است كه نگارنده به همين لحا. عظيم، مستعلى است؛ يعنى بر خلق عظيم برتری دارد

و پردازی نظر داد كه اخالق نبـوی معجـ های مصوب نظريه در يكى از كرسى زه اسـت

.رسدس به مرتبه او نمىكهيچ

و پيامبر اكرم×ائمه اطهار آن|عظيم الخلق بودند و معلم ها بـود؛ بلكـه استاد

َعبيِد مَحّمٍد: فرمود×كه امام على ها؛ چنان موالی آن ِمن َعبٌد ج(|أنَا ،3مجلسى،

ــد) 283 ــرت محم ــدگان حض ــى از بن ــن يك ــى|م ــم م ــه. باش ــا هم ــوی ب مول
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مس ذوقى خوش كمهايش در اين و درباره پيامبر اعظم أله : گفته است|ذوقى كرده

تغـب لق او كو صفدر استـالخيمـآن عظ مقـى  عد صدق اندر استـير

ه اندر زير خاك يثرب استـفتخ اندر احمد آن حسى كو غارب است

)438: 1338مولوی،(

فـوق خلـق عظـيم اسـت، نـه|او توجه نكرده كه طبق آيه مزبور، پيامبراكرم

(اين نكته را صاحب تفسير كبيـر بـه خـوبى متوجـه شـده اسـت. الخلق عظيم رازی،.

را نـاطق|حاجى سبزواری هم خوب فهميده است؛ زيرا اوالً پيامبر)81:ق1413

فبه صواب،  و و ثانيـًا اعـالم)7:ق1405شـيرازی،(الخطاب ناميدهصلو منطق حق،

و شرح اوصاف واحد احد اسـت داشته است كه او مجمع (محامد محمود سـبزواری،.

(و خيراألخيار است)34: 1361 و)39: 1380همـان،. و تحمـل نتيجـه سـعه صـدر

مىو كه به خوبى با مردم گفت تساهل پيشوايان دين اين بود ها زدوده كردند؛ تا شبهه گو

و حقيقت آشكار گردد و بـس. شود و: اصوالً دعوت بـه ديـن سـه راه دارد حكمـت

و جدال احسن َ�ب1L«: خدای متعال بـه پيـامبرش فرمـود. موعظه نيكو َس1بيِل qJ rُ�ُ0َك
sَ 7حَس1ُن V[بِال َ� جاِ�لُهم َ� 0لَموِعَظِة Yَ0َسَنِة و) 16/125: نحل(»بِاYِكمِة بـا حكمـت

و با آن ها به نيكوترين وجه بـه عقالن و موعظه نيكو به راه پروردگارت دعوت كن يت

. جدال پرداز

و تساهل.1  حدود تحمل

و تساهل را به گونه و بدون نبايد مسأله تحمل و نامحدود ای مطرح كنيم كه مطلق

و شرط باشد . قيد

َفاعَت1د�0«: فرمايد خدای متعال مى َعل1َيُكم vَفَمن 0عَت1دvَم1ا 0عَت1د بِِمث1ِل َعلَي1ِه
. هر كس به شما تجاوز كند، به همان اندازه به او تجاوز كنيد) 2/194: بقره(»َعل1َيُكم
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ااسالم جنگ افروز نيست؛ بلكه جنگ قطعًا دين مبين و های سالمى جنبه دفاعى داشـته

فسهدف آن و مىها دفع فتنه َحVّ«: فرمايد اد بوده است؛ چنان كه فِتَن1ٌة قاتِلوُهم التَكوَ�
 Lِب يَكوَ� zّ0يُن و دين،) 2/193: بقره(»� با دشمنان پيكار كنيد، تا فتنه ای باقى نماند

اصوالً هر كس بخواهد ظلم كند، بايد دفع شـود؛ هـر چنـد كـه. مخصوص خدا گردد

مى آيا تكفيری. مدعى مسلمانى باشد مى هايى كه طفل شيرخوار را و الی كشند و پزند

مىپل مىو و برای مادرش فرستند، نبايد دفع شوند؟ اينان كه خـود را مسـلمان گذارند

بـه همـين! نامند، بزرگترين فتنه برای همه بشريتند، نه فقط برای مسلمانان مظلـوم مى

َ}«:فرمايد جهت است كه خدای متعال مى َ� J�] 0َهللا ُظلِم1و0ُ ب1ِكغ]ُهم ي1َن يق1اتَلوَ� لِث] �َOِ7
لََقديٌرنَ�ِ  آن)22/39:حج(»ِهم هايى كه جنگ بر آنها تحميل شده، اجـازه جهـاد به

و خدا بر ياری آنها تواناست داده شده است؛ چرا كه مظلوم واقع شده .اند

بَي1َنُهم«:فرمايد در آيه ديگر مى �1cُاُ� َ}َ 0لُكّفا�ِ َمَعُه 7ِشّد0ُ� َ� 0ّ�يَن َ�سوُ� 0هللاِ ٌد »ُ�م]
و در ميـان)48/29: فتح( و همراهانش بر كفـار، سـختگير محمد كه پيامبر خداست

مى. خود مهربانند دهد كه مسلمانان بايد از نظر سالح خدای متعال بعد از آن كه دستور

كو امكانات رزمى به گونه و نيرومند باشند آنای قوی هـا بيمنـاك باشـد،ه دشـمن از

لِم«: فرمايد مى َجَنحو0 لِلس] �J �َميَع 0لَعل1يم َ}َ 0هللاِ Jن]ُه 0لس] تََوّ� � ا
َ
� /8: انفـال(»َفاجَنح

او) 61 و بر خدا توكل كن كه اگر دشمنان متمايل به صلح باشند، تو نيز اهل صلح باش

و داناست .شنوا

و به هيچ و در هيچ حالتى اجـازه عدالت، محور اصلى زندگى مسلمانان است وجه

حقح–ظلم  ي1ا«: فرمايـد چنان كه خدای متعال مـى. داده نشده است-دشمنانتى در
َ} 7� التَعِدلو0  َقوٍ� َشنَئاُ� َ�ِرَمن]ُكم ال �َ بِالِقسِط ُشَهد0ُ� Lِب َ̂ َقّو0م يَن Bَمنو0 كونو0 كفWَها �0]

تَعَملو�َ  بِما َخبٌ� َ� 0ت]قو0 0َهللا J�] 0َهللا vلِلّتقو Hُُهَو 7قَر كه)5/8: مائده(»0ِعِدلو0 ای كسانى

و از روی عدالت گواهى دهيد ايمان آورده دشمنى بـا. ايد، همواره برای خدا قيام كنيد
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از. گروهى شما را به بى عدالتى نكشاند و عدالت كنيد كه به تقـوا نزديـك تـر اسـت

. عذاب خدا بپرهيزيد كه او به كردار شما آگاه است

و نر و توطئه بـرداردبا دشمن نبايد مهربان . مخو بود، مگر اين كه دست از دشمنى

ج مىو به همين ي1َن Bَمن1و0 ق1اتِلو0ُ 0ّ�ي1َن«: فرمايـد هت است كه خدای متعال ي1ا كفWَه1ا �0]
 َ̂ َمَع 0لُمت]ق َ� 0علَمو0 7�] 0َهللا ِغلَظٌة َ�ِجد�0 فيُكم �َ ِمَن 0لُكّفا�ِ ) 9/123: توبـه(»يَلونَُكم

ا و مبـادا كـه(يمان آورده ايد، با دشمنانى كه به شما نزديكترند، بجنگيد ای كسانى كه

آن) دشمن نزديك غافل كند دشمن دور شما را از و خشونت را احساسو بايد ها شدت

و بـه فكـر جنـگ نيفتنـد(كنند  و جرأت نشوند ب) تا دچار طمع دانيـد كـه خـدا بـاو

.پرهيزكاران است

ا و و تسامح معنا نـدارداصوالً در مقام اجرای حدود و عطوفت . حكام الهى نرمش

و روزه خوار متجاهر را بايد بدون هـيچ اغماضـى مجـازات كـرد و زناكار . شرابخوار

و مـرد زناكـار هنگامى كه خدای متعال دستور مـى را بايـد تازيانـه زد، دهـد كـه زن

P �يِن 0هللاِ J� كن1تم«: فرمايد مى 7�ََفٌة بِِهما تَأُخذُكم ال �َ�َ � 1�َ0وِ� 0الِخ1ِر ب1ِاهللاِ تُؤِمن1وَ�
َ̂ ِمَن 0لُمؤِمن َعذ0َنُهما طائَِفٌة و روز رستاخيز ايمان داريـد،)2/ نور(»ليَشَهد اگر به خدا

و بايد گروهى از مؤمنـان  مبادا محبت به زناكاران شما را از اجرای حكم خدا بازدارد

. كيفر آن ها را مشاهده كنند

ع.2 و مالك و احسان معيار  دل

و منحصر خداست و احسان مطلوب دين يگانه حتى در آيه زير بدون هـيچ. عدل

و از خالف آن نهى شده  و به آن فرمان داده شده و شرطى مورد تشويق قرار گرفته قيد

َ� 0لُمنَك1ِر«:است َع1ِن 0لَفحش1ا�ِ يَن� �َ � Jيتا�ِ vO 0لقر� � 0إلحساِ� بِالَعدِ� يَأُمُر  J�] 0َهللا
ر�َ� تََذك] لََعل]ُكم و)90/ نحل(»يَِعُظُكم و كمـك بـه خدای متعال بـه عـدل احسـان



 �19يبهشتيمهد/ياحمد بهشت

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم � #مستا�(عقل �)۹۶%اي$

فح نزديكان فرمان مى و از مىدهد و هر گونه ستمى نهى و منكر و شما را اندرز شا كند

در. شايد متذكر شويد. دهد مى و و شمولى كه در آيه فوق مطـرح شـده در عين اطالق

و عين اين كه مسلمان بايد و احسان خود بنشاند بر طبق آن، همه را بر سر خوان عدل

و غير خودی فرقى قائل نشود، بايد با توجه به دو آيه زير، ميان آن هايى  ميان خودی

و در صدد خيانت نيستند، فرق گذاشت يَنهاكم 0ُهللا عن 0ّ�ين ل1م«: كه خيانت نكرده ال
ِم1ن ل1َم �رِج1وُ�م � zّ0 Pِي1ِن 1ِ�ُبWيُقاتِلوُ�م تُقِس1طو�J 0ِه1م J�] 0َهللا � �ُهم َي1َ�ّ �ي1ا�ِ�م 7�

 َ̂ آن)8/ممتحنه(»0لُمقِسط و شـما هايى كه با شما نجنگيدهخدا شما را از اين كه درباره

و عدالت كنيد، نهى نمىاند را از وطنتان آواره نكرده يَنه1اكم 0ُهللا ع1ن«. كند، نيكى Jنما
zّ0 Pِينِ  َم1ن 0ّ�ين قاتَلوُ�م �َ تََول1ّوُهم َ} Jخ1ر0ِجكم 7� � ظ1اَهر�0 � 7خرَجوُ�م من �يا�ُِ�م

ُهُم 0لظا ِو� َفأ�/ِ-َ ]ُهم كه)9/همان(»َفَتَول و رابطه با كسانى نهى مى كند تنها از دوستى

و  و بر اخراج شما همكـاری كردنـد و شما را از وطنتان بيرون راندند با شما جنگيدند

. كسانى كه آن ها را دوست بدارند، ستمكارند

نهى كرده، نـه جالب توجه اين است كه در آيه فوق، تنها از دوستى با سركوبگران

آ و.هاناز عدالت درباره گويا عدالت تخصيص بردار نيست، حتى نسبت به آشـوبگران

و گروهى مسلمانان سفارش مى كنـد كـه های فرقه چنان كه درباره جنگ. مفسدان ای

و آن فرقه ای  مىبايد آن ها را آشتى داد َنَغ1ت«. كند، بايد سركوب شود كه تعدی َف1إ�
Vّتب¢ ح Vَّفقاتِلو0ُ 0ل vخر

ُ
َ}َ 0أل بَيَنُهم1ا Jحد0ُهما ص1لِحو0

َ
َفأ َف1إ� فائ1َت تَ¤َ� qJ 7م1ِر 0هللا

َ̂ ُ�ِبW 0لُمقِس1ط � 7قِسطوJ 0�] 0َهللا اگر يكى بر ديگری تجاوز)49/9: حجرات(»بِالَعدِ�

ب آنكند، بايد با او بجنگيد تا به فرمان خدا و اگـر بـاز گـردد، ميـان هـا صـلح از گردد

ر و به عدالت . وی آوريد كه خدا عدالت پيشـگان را دوسـت داردعادالنه برقرار كنيد

مى آری فعل در هر حرامى در حال اضطرار حالل و فعـل هـر واجبـى شود، مگر ظلم

. شود، مگر عدل حال اضطرار مباح مى
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 گيری نتيجه

: آيد از اين بحث ها چند نتيجه به دست مى

و مذهبى به هيچ وجه مورد قبول نيست؛ بلك كثرت.1 ه اسالم دينـى اسـت گرايى دينى

و البتـه حسـاب و بـس، و فرقه ناجيه از ميان فرق اسـالمى يكـى اسـت و يگانه منحصر

و  و ارجاء جداستو مستضعفان ِألمِر اّهللاٰ«استضعاف . ممكن است بخشوده شوند»ُمرجوَن

در اگر كثرت.2 گرايى غير فروكاهشى به معنـای اعتبـار اديـان منسـوخ آسـمانى

صحيح نيست؛ زيرا حقيقت دين يكى است؛ ولى به اقتضای زمان اعصار گذشته است، 

و تبديل فرق است و البته ميان تكميل همه. تكميل شده، نه اين كه تبديل يا تغيير يافته

ن و شرايع گذشته و راه گشاتر شده اين نور، دوره به دوره قوی. ورنداديان و شديدتر تر

و شدت و ورای آن نوری نيستو با بعثت ختميه محمديه به اوج قوت . رسيده،

و تسامح است، اصل تسامح مـورد اگر كثرت.3 گرايى غير فروكاهشى به معنای تحمل

گرايى دينى يا مذهبى نهاد؛ مگـر ايـن كـه جعـل توان كثرت قبول است؛ ولى نام اين را نمى

َة فى اإلصطالح«اصطالح باشد  ُمشاح ال تح»َو و در عين حال بايد توجه داشـت كـه مـل

تسامح، البشرط مقسمى نيست كه با هزار شرط، بلكه هزاران شرط بسـازد؛ بلكـه بشـرط 

و شرايطى دارد كه با استشهاد از آيات متعدد روشن شده است . شىء استو حدود

و اكرام خويشاوندان به طور مطلق.4 و احسان از آن جا كه در قرآن كريم به عدل

و منكر به طور عام و از فحشا با امر آننهى شده، و معيار هـا چيسـت؟ بـا يد ديد مالك

آ و احسـان بـه ايشـان يات معلوم شده است كه دوستى فتنهعنايت به برخى از گـران

و. مقبول نيست؛ ولى عدالت تخصيص بردار نيست حرامى در حال اضطرار هر واجب

در مباح مى و مكلف مىشود هـ ترك يا فعل آن ها اختيار پيدا يچ حـالتى كند؛ ولى در

و ترك عدل مباح نمىارت .شود كاب ظلم
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