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روش چهرة پلورالیسم سدر میزگردي که مجلۀ کیان ترتیب داده بود تا جناب دکتر 

روش تصریح اي دربارة این نظریه ابراز دارد، آقاي س دینی را روشنتر کند و سخنان تازه

تواند پلورالیست باشد، او اصالً تمام ماهیت رسالتش  هیچ پیامبري نمی«: کرده است که 

. »و مکاتب دیگر منصرف کند اه این است که دیگران را به سوي خود بخواند و از فرقه

این سخن جناب سروش، در محلّ صدق و موضع حق قرار گرفته و دهها آیه و گزارة 

رسد که دکتر سروش به عذر  با این همه شگفت به نظر می. ن استدینی شاهد و مؤید آ

سپرد و به  ، در این باره راهی جز راه پیامبران را می»ایم که پیامبري کنیم ما نیامده«: آنکه 

: گذرد که  بندد و از این نکتۀ روشن به آسانی و با مسامحه می پلورالیسم دینی دل می

گونه که در قرآن کریم  شوند، همان خویش شمرده میپیامبران سرمشق و مقتداي پیروان 

  : آمده است 

  )21: احزاب (  چ  �   �  �  �  �  �        �  �چ 

  .»براي شما در پیامبر خدا شرمشقی نیکوست«

توانند در عین پیروي از انبیاء، عقاید و آرایی برخالف آنها  بنابراین، دینداران نمی

خیلی کارهاي «: خن خود را چنین توجیه کرده که البته دکتر سروش س. داشته باشند

در اینجا آنچه الزم است مورد عنایت آقاي سروش قرار . »پیامبر هست که ما نباید بکنیم

دانند، یک دکترین و عقیده است،  رد این است که اوالً پلورالیسم دینی چنانکه خود مییگ

. ورزیم تلیف عملی با پیامبر مخالفاي از تکا و از این رو ما هر چند در پاره! نه یک کار

پس اگر پیامبر، به اعتراف ایشان پلورالیست نبوده، پیروان وي نیز نباید پلورالیسم را 

ثانیاً اگر پیامبر در کارهاي معدودي از پیروانش جدا شده، در کارهاي بسیاري نیز . بپذیرد

ران و پیروانش را ا، یاست و از جمله در دعوت مردمان به کیش خودبا آنها همگام بوده
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دهد و در  گواهی می یخفرا خوانده است، چنانکه تاربه همراهی و هماهنگی با خویش 

  : قرآن شریف نیز آمده است 

    چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  چ 

  )108:یوسف (  

کنم، هم  بگو این راه من است که از روي بصیرت به سوي خدا دعوت می«

  .»نممن و هم پیروا

بنابراین الزم است که مسلمانان به پیامبر بزگوار خود تأسی کنند و از روي بصیرت 

بساط همان دعوت را بیش از پیش در جهان بگسترانند و همچون پیامبر گرامی خود، 

هاي دیگر منصرف کنند، هر چند این کار با تئوري  ها و مکتب مردمان را از فرقه

  !پلورالیسم سازگار نباشد

تفاوتهاي اساسی با یکدیگر ) شوند که در پلورالیسم مطرح می( ادیان موجود اصوالً

: گوید یکی می. کند دعوت می» توحید«خواند و دیگري به  فرا می» تثلیث«یکی به . دارند

را  یکی محمد. شمرد می» مخلوق خدا«ابوده و دیگري او ر» پسر خدا«مسیح

د، یکی عقیده دارد که با ظهور ندا پیامبر نمیداند و دیگري وي را  می» پیامبر خدا«

چگونه ... شمرد  ، باب نبوت بسته شده است و دیگري این باب را مفتوح میمحمد

ممکن است همۀ این اقوال ضد و نقیض، صحیح بوده و به تعبیر دکتر سروش، حظّی از 

خداي جهان هم  آید اگر همۀ این آرا را درست انگاریم، الزم می! حقیقت داشته باشند؟

هم پیامبر  هم پسر خدا باشد و هم نباشد، محمد یگانه باشد و هم نباشد، مسیح

ناشدنی، رفع  دکتر سروش در صدد برآمده تا از این مشکل حل...! باشد و هم نباشد 

سخن بر سر تناقض دو گزاره نیست، ادیان هر کدامشان «: اشکال کند و گفته است که 

 فاي محفو ها به طوري که هر گزاره ک مجموعۀ بزرگی از گزارهیعنی ی. یک سیستمند

تک گزاره با هم  ووقت در عالم واقع، د هاي بسیار دیگري است، یعنی هیچ به گزاره

شوند و این دو سیستم  شوند، بلکه دو سیستم یا دو دستگاه وارد مقایسه می مقایسه نمی
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نقیض بودنشان بسیار مشکل  است که حکم بههاي مرتبط  با آن حجم عظیم، گزاره

هاي متناقض مذکور، از اصول ادیان  آقاي سروش عنایت نموده است که گزاره. »است

شوند نه از فروع و جزئیات آنها، و هنگامی که دو سیستم در اصول با  شمرده می

هیأت : به عنوان مثال . توان هر دو را پذیرفت یکدیگر تناقض داشته اشند، نمی

یعنی مرکزیت زمین و سکون آن و حرکت خورشید و (در اصول خود بطلمیوسی قدیم 

با اخترشناسی جدید سازش ندارد، ولی در فروعی چند با آن ) سیارات به دور زمین

توان طلوع و غروب آفتاب و  هماهنگ است به طوري که بر مبناي هیأت مزبور، می

با این . بینی کرد پیشامثال این امور را به درستی خسوف و کسوف خورشید و ماه و

شود، زیرا چنانکه گذشت در  همه هیأت بطلمیوس اینک به لحاظ علمی باطل شمرده می

به همین صورت، هنگامی که در دو . ا استرونومی جدید قرار داردیاتالف اصولی 

اي از  پارهدر در برابر هم » توحید و تثلیث«هاي اصلی مانند  سیستم دینی، گزاره

ادعا » انجیل یوحنّا«مسیحیان بنا به مندرجات . با یکدیگر مشترك باشندهاي فرعی  گزاره

انجیل ! (عیسی مسیح همان خدا است که جسم گردیده و میان مردم ساکن شد: کنند  می

  : خوانند  و مسلمانان در کتاب آسمانی خود می) یوحنّا، باب اول

  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻٹ  چ 

  )17: مائده (  

  .»اند نا کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، کافر شدههما«

هاي دیگر، برحق شمرد با آنکه  توان هر دو دستگاه دینی را به اعتبار گزاره آیا می

تبدیل » کفر«را به » ایمان«کند که همین یک گزارة اصلی، مقام  قرآن مجید تصریح می

مذکور، هرگز در کلّ سیستم، حل و محو الزمۀ سخن قرآنی آن است که گزاره ! کند؟ می

آمدیم بر سر اینکه آقاي دکتر ! سازد نخواهد شد، بلکه حکم سیستم را تابع خود می

اثبات حقّانیت خود، از دالیل برابر برخوردارند  و  ردکند ادیان گوناگون  سروش ادعا می

فتیم چون ادیان موجود، بنابر آنچه پیش از این گ. اند رسیده» تکافؤ ادلّه«به اصطالح، به 
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ه دکاري نداریم به آنکه شکل ابتدایی آنها چگونه بو(در اصول با یکدیگر اختالف دارند 

صحیح پس همۀ آنها ) کند است، زیرا پلورالیسم از تکثّر ادیان در شکل کنونی بحث می

رت ودر این ص. آیند، یعنی در میانشان حق و باطل، هر دو وجود دارد به شمار نمی

زیرا دلیل، ! توان ادعا کرد دین حق، دلیلش با کیش باطل برابر است ح است که نمیواض

کند، پس اگر کسی گمان کرده مثالً فالن آیین، با  دهد و آن را ارائه می از مدلول خبر می

اسالم به تساوي ادلّه رسیده، این گمان از سر اشتباه رخ داده و دقت کافی در ادلّۀ طرفین 

  .نکرده است

اي سروش در اثبات پلورالیسم دینی، به هدایت الهی نیز استناد کرده و در این باره آق

اگر اسم هادي الهی را قبول داشته باشیم و اگر هدایت را در عقایدي که «: اظهار کرده 

دانیم منحصر نکنیم، اسم هادي الهی عمل کرده است و در سراسر  فقط خودمان حق می

اکثریت مردم و حظّهاي مختلف از هدایت دارند و  پخش است و مردم سهمهاجهان 

دلیل آقاي سروش مبنی بر . »اند و نجاتشان هم منبعث و ناشی از اهتداي آنهاست ناجی

است پس باید اکثریت مردم جهان به هدایت رسیده » هادي«چون نام خداوند : آنکه 

ست پس باید اکثریت ا» جمیل«چون نام خداوند : ماند که کسی ادعا کند  باشند، بدان می

ت به عموم مردم دنیا در اقلیتند و از این برویان نس با آنکه زیبا! مردم جهان، زیبارو باشند

حقیقت آن است که این گونه دلیل آوردن، . رو، زیبایی ارزش و اهمیت بسیار یافته است

همه فساد و  بین باشیم باید این انجامد و ما اگر بخواهیم واقع به دور شدن از واقعیتها می

نشانۀ ضاللت اکثریت  شود، تباهی و ظلم و بیدادگري را که در سراسر جهان دیده می

  : فرماید داوري را تصدیق کرده و میچنانکه وحی الهی نیز این ! بشماریم، نه هدایت آنها

  )116: انعام (چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   چ 

سازند،  زمین را اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می اگر اکثر مردم روي«

  .»کنند آنها جز گمان چیزي را پیروي نمی
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جمادات و (آري، اسم هادي الهی، مظاهري دارد و عالوه بر اینکه در عالم طبیعت 

و ظهور کرده، در جهان انسانی نیز تجلّی نموده و هزاران نبی و ولی ) نباتات و حیوانات

خدا را در طور تاریخ هدایت فرموده است، اما این تجلی در مرحلۀ محدود بندة صالح 

نیست و با اختیار و ارادة آدمی پیوند دارد و بنابراین جاي  زندگی دنیا، مطلق و اجباري

این درست نیست که بگوییم مردم «: شگفتی است که جناب سروش گفته است 

اگر مردم،  !»مختارند و اگر گمراه شدند خودشان مقصرند، به هیچ وجه اینچنین نیست

اجی و مهتدي شمرده را ن» اکثریت مردم«مختار و مقصر نیستند، پس چرا آقاي سروش 

مردم را؟ چه کاستی در اقلیت بوده که خداوند از هدایت آنها امتناع » همۀ«است نه 

ه تفرموده است؟ یا اگر قرار است تجلّی هدایت خداوند در این دنیا اطالق و شمول داش

  !اند؟ باشد، پس چرا اقلیتی از آن محروم شده

از بودایی و یهودي و (ز مردم جهان تواند پذیرا باشد که بسیاري ا آقاي سروش نمی

اکثریت دینداران که «: د، ولی خود اقرار کرده است نرو به گمراهی می...) مسیحی و 

دینداران متوسط باشند، یقینهایشان معلّل است یعنی علل تربیتی، خانوادگی، عاطفی، 

امیم در ن می» جزم«است تا حالت روانی خاصی که ما آن را باعث شده... تبلیغاتی و 

پس به قول ایشان اکثریت دینداران دنیا، از راه استدالل و جست و جوي . »آنها پیدا شود

  : فرماید  اند و به دستور قرآن مجید که می ندار نشدهیحقیقت د

  چڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  چ 

  )69: عنکبوت (  

دربارة ما مجاهدت ورزیدند، آنان را به راههاي خود هدایت کسانی که «

  .»مکنی می

اند، در این صورت چه مانعی دارد که ادعا کنیم آنها به هدایت حقیقی  عمل نکرده

اند؟ مگر نه آنکه از یک سو الزمۀ هدایت حقیقی، شناخت درست راه است  ت نیافتهسد
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و از سوي دیگر تربیتها و تلفینهاي خانوادگی یا تبلیغاتی همواره به شناخت صحیح 

  تباه و خطا همراه باشد؟انجامد و ممکن است با اش نمی

روش رأي کسانی را که از این گونه راهها به دینداري روي سالبتّه جناب دکتر 

همان یقین معلّل غیر مدلّل که به واقع «: گوید  شمرد و می اند، نزد شارع، مقبول می آورده

این سخن معنایش » پذیرد یقین هم نیست، مقبول شارع است و همان را از متدینان می

اند تا به یقین  ین است که دینداران مزبور هر چند به بصیرت و آگاهی درستی نرسیدها

اینک که چنین است، . کند واقعی دست یابند، ولی خداوند از سر زحمت از آنها قبول می

حساب : پس چرا آقاي دکتر سروش به مخالفت با کسانی برخاسته است که عقیده دارند

باید جدا کرد، ممکن است کسانی به حق، نرسیده باشند » معذوریت«را از » حقانیت«

: آقاي سروش در مخالفت با این دسته گفته است. ولی خداوند آنها را معذور دارد

آیا بحث خود جناب » کنند کنند، اشتباه می بزرگوارانی که در اینجا بحث معذوریت می«

ت پلورالیسم دینی، بدین پیوندد؟ آقاي سروش دربارة حقانی سروش، به همین نتیجه نمی

در قرن (گري را پیش از ظهور اسالم  سخن نیز دست آویخته است که مسلمانان، مسیحی

. دهند را در حقانیت آن کیش دخالت می» قید زمان«اند، لذا  بر حق شمرده) هفتم میالدي

اما ممکن است که ده قید دیگر هم فکر کنیم و «: افزوده است سپس آقاي دکتر سروش 

اما اوالً مسیحیت ! »روید ان آوریم بنابراین پلورالیسم در عرصۀ ادیان به نحو طبیعی میمی

هیچ قید  بی) پلورالیسم مطرح استو در (کند  دعوت می کنونی که به الوهیت عیسی

مورد پذیرش مسلمانان نبوده و نیست و ) نه پیش از قرن هفتم و نه پس از آن(زمانی 

معرفی ... مسیحیتی که امروز کلیساي کاتولیک یا پروتستان نی با آقر یتآیین مسیح

تا اجازه داشته . ایم ثانیاً قید زمان را ما به مسیحیت نیفزوده. کند، تفاوت اساسی دارد می

محدودیت زمانی در آیین مسیح. باشیم قیود دیگري از پیش خود بر آن اضافه کنیم

نوید داده شده است  ظهور پیامبر اسالمشود که در کتاب مقدس، به  از آنجا ناشی می
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در قرآن مجید هم گزارش ) و انجیل یوحنّا باب اوبل نگاه کنید 42به اشعیاء نبی باب (

  : فرموده 

  چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ 

  )157: اعراف (  

  .»یابند او را در تورات و انجیل نزد خود، نوشته می«

ه ایمان و پیروي از آن بزرگوار بب تاکاهل  ح است که با ظهور پیامبر خاتمو واض

دین خدا هم به دست من و . موظّف بوده و هستندشود،  عود ایشان شمرده میوکه م

  .پسندیم در آن بکنیم که میامثال من داده نشده تا هر تصرّفی 

آقاي دکتر سروش براي . رسیم می» فهم متن«از این موضوع که بگذریم به مسألۀ 

به حقیقت ادیان دشوار است، در فهم متون دینی اشکال کرده و  اینکه نشان دهد دستیابی

مثالً این آیه . دارد متن، حقیقتاً و ذاتاً امر مبهمی است و چندین معنا برمی«:  گفته است 

  : را درنظر بگیرید 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ 

  )102: بقره (  

آیه، یک میلیون و  مرحوم عآلمه طباطبائی ذیل این آیه نوشته است که براي این

دویست و شصت هزار معنی مطرح شده است، پس ما در مقام فهم یا اثبات با تعدد 

نیست، زیرا روش جناب آقاي دکتر شروش در اینجا روشی علمی! »مواجهیممعانی

گیرم که آیۀ مزبور، معانی . رده استکم کلّی صادر کایشان از یک مورد جزئی، ح

معانی میلیونی است و آیات  نیا هر آیۀ قرآنی داراي همامتعددي داشته باشد ولی آ

اي همین حکم را صادر  روشن در قرآن نداریم؟ آیا آقاي طباطبائی ذیل هر آیهصریح و 

  کرده است یا تنها دربارة آیۀ فوق چنین گفته است؟
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ال یکاد یوجد نظیره فی : آقاي طباطبائی اوالً در ذیل این آیه تصریح کرده است که 

ن محید آاز آیات قر کهمانند این آیه در هیچ ی«: یعنی  من آیات القرآن المجید ۀآی

و ثانیاً ایشان با توجه به قراین داخلی آیه، یک معنا از میان معانی  !»شود یافت نمی

یعنی هر چند آیۀ کریمه، بدون توجه به قراین و سیاقش، معنی . محتمل را برگزیده است

بویژه که آقاي . با در نظر گرفتن قراین، یک معنا بیشتر ندارد پذیرد،  گوناگونی را می

و هی بضع (و لیس بین آیات القرآن : طباطبائی در مقدمۀ تفسیر المیزان نوشته است 

خلو الکالم من  ۀذات إغالق الکالم و من شرط الفصاح ةواحد ۀآی) آالف آیه

بر چند آیات قرآن که بالغ  در میان«: یعنی ) ، ط تهران7، ص1ج(اإلغالق والتّعقید

هزار است حتّی یک آیه وجود ندارد که ذاتاً ابهام و پیچیدگی داشته باشد به طوري که 

ترین سخنان  ر ماند، چرا این گونه نباشد با اینکه قرآن فصیحذهن در فهم معناي آن متحی

  !»است و از شروط فصاحت آن است که سخن از ابهام و پیچیدي خالی باشد

ظر از رأي شخصی آقاي سروش، اگر ما به قرآن شریف رجوع کنیم، مالحظه ن صرف

شمارد و در سورة  خواهیم کرد که قرآن به صراحت، متن خود را آسان و قابل فهم می

  : کند  قمر، چهار بار تکرار می

  چں  ں  ڻ  ڻ     ٹ       ٹ  ۀچ 

  )40و  32و  22و  15: قمر (  

  .»اي هست؟ گیرنده ان کردیم، پس آیا پندما قرآن را براي پند گرفتن آس«

اند که  گزارش کرده آري، از پیامبر اکرم. نباید بکنیم» نص«بنابراین اجتهاد در برابر 

هر کسی دربارة قرآن «.النّار مقعده من ءالقرآن برأیه فلیتبو من قال فی: رموده است ف

چنانکه آقاي (فهم متن اما اگر .»به رأي خویش سخن گوید جایگاهش را در آتش گیرد

ن به رآکه از خارج ق(لت رأي شخصی ممکن نبود یا بدون دخا) کند سروش ادعا می
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فرمود، زیرا  امکان نداشت، در آن صورت پیامبر از تفسیر به رأي منع نمی) آمده دست 

و تفسیر . اظهارنظر کندبدون تکیه به رأي شخصی اساساً ممکن نبود کسی دربارة قرآن 

شود،  آیات است، تفسیر به رأي نوعی تحمیل عقاید شخصی بر قرآن شمرده میآیات به 

که متأسفانه جناب آقاي سروش در مورد سخنان علّامۀ طباطبائی معمول شبیه کاري

تجربۀ «که آن را نوعی » وحی نبوي«این بحث با دیدگاه آقاي سروش در مورد ! داشتند

اي جداگانه به نقد آن  وفیق خداوند در مقالهپندارد، نیز پیوند دارد که به ت می» شخصی

  .خواهیم پرداخت
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